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v upanın Gidi 
Şark Misakı_ Ve Almanya 
Bir ltalyan Gazetesi, Fran~a!ı 1914 

Yılındaki Manzarada Goruyor 

sıı•hl•r1tr1• !/.,.,,. "'•"•"" .,.,.1c.,.: ıı.ı,.,. .,.J •• u,.,. ~·"' lf.ı••f~t . 
_.._iZ ki .ııılıııılanma k ... •• tahlilli• meıguldlir. Bu 1 takım hldı~lerıa zuhuru•• aeb .. 

aliJ•••ıa: ı . mllnaaebetle 0 Popolo d' ltalya,, blyet vermııtir. 
kenferan11ma pçelllrt ıon top an . k dikk t b" La ReYI de ela Mond mec-
h .. cla Se.,.t R...,.a 'e Fran.. ıazeteıı ço pyanı • ır mua11na ı&r•, Fransa hlldime-
marallhiulan bir ,.emniyet mlıak· llyatl makale yazmııtsr ld buraya 4 Den•• 9uacu .. yfacla \ 

t-'-Hıı-ı Ueri ılirdUler. ayaen alayorur.: ................................. " ........................ _ 
ı .... ,. ........ , 
PA-~--,. ........... 9ılU'tr Mil. --~-.... 

Lonclra Myahatl, burftn natebetHe Leadracla cereyaa .•den 
nun ıon . t h if d . . bırkaç 
bu tekli& tatbik 1ahaıına geç• ııyaı avayı .. a e ı~n 
meai neticesini vermif ve bu su· söz ıöylemek lazımgehr. . . 
retle de Avrupanın ıiyaai man· Sovyet hariciye komıaerı M. 
zaraıı tamamen değiımiştir. Utvinof'un Cenevrede Franta 
Silllaıızlanma meaeleal ikinci plan· hllkümeti ile çizdiği askeri an· 
ela kalmlfbr. Arbk bütün Avro· laımıya iıtinaden Sovyet _R~ıy~· 
pe ıazeteleri bu yeni ve tllphe- nan Avrupa bloklarına ııtırakı, 
•iri çok mtıbim vaziyetin müna· lngiltere ile Franıa ara11nda bi!. 

b • 

Hukuk 
Sınıftan 

Fakültesinde Yalnız 
400 Genç ikmale 

Birinci 
Kalmıı 

Oai•enitecl• blitli• imtihanlar 
fta bitmiftlr. Bu ıen• imt~hanlar 
..... Hneler• •İıpetle, bılhaaıa 
"-kule Fakllt•ind• çok ııkı bir 
...... yapılmafbr. 

Hmuk Fakllteainin her Uç 
....,.. ela talebeain ek.eriıl 
..... kal•fh'· Biriaci 11nıf· 
'- en app bet derıt•• ikmal• 
"•l.nlaran adedi d6rt yüıD bul· 
•aldadır. Talebelerin birçokları 
kitap11zhktaa döndüklerini ıöyle· 
mektedirler. ikinci ıınıfta da ka• 
lanlar pek çoktur. imtihanlara 
biç dahil olmıyanlar da vardır. 

1 • devam Bunlar da lisan ders erıne 
9tmedikleri için ıınıflarında doğrud~n 

dnöruya bırakılmııtır. Eğer ~yl~l 
~. k t ımtı· ayında yapılaca mazere 

hanlan da bu ıekilde olurıa 
Oniveraitenin bu seneki imtih.an 
raadmaomın pek kısır bir' netıce 
halinde tebarüz eaeceği .. ubak· 
kakhr. ld 

Bununlaberaber haber a ı· 
.. . r Maarif 
ıımıza g6re, yen . . 
Vekili Zeynelibidin Bey .Onıverk 
Iİte lmtihaalan meıeleaıle ço 
alu n allkaclar ol•k ye iti 

.n • •r•it• imtihanları vuiyetirsl 
unıo- M '/ 
t•tkik edttc•li habır vttrllers aerı 

Vekıli A•itlln aeg 

t tkik etmek IUzumunu duymuıtur. 
e Salı l~.nü şehrimize . ~elece~ 
1 0 

yeni Univenite rektörü Cemıl 
;:

1 
bu seneki imtihanların neti

cesi bakkanda tetkikatta buluna· 
rak bir rapor baıırb1acaktır. 

i 
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YENi TEFRiKAMIZ 

P rş mbe 

GONO BAŞLIYOR 
Ar•!' rn••l•lc•tl•ri•tl• •••• 
zam•,. ıl•lt1ıı11 l•tlcilc•I ••• 
,,.,. l•/rllr.e ••lt•rrlri, .... 
riNl•lri "•lc'11lt1rı 6izzat 
1••'" •llillnl ••••• v• 
6•"'""• '1g•r. 6Ör•11 1•••11 
,.,6it •tlilf laelcllc•ll•rılir. 
Dala• ılolruıa lıalcilc11tira ta 

k••"'""'"· 

rn 

······························································ 
Muı Valiıi Silrtte 

Siirt, l 5 ( A.A. ) - Siirt ile 
Bitlla ara11nda yeni yapılmakta 
olan yol, hakkında _ılrUımek 
lır• Mut V aliıi Mtthat Ber Sllrde 
ıeı.lftir. 

• 
1 
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işti De 
Güvercinle Muhabere Hirikaıı 

Edirneye 14 Dakikada 
Giden Güvercinler Var 
Bu Harikulade Kıymetli Güvercinleri 
Yabancılara Kaptırmamak Lazımdır 

Geçenlerde, mealeketimizde 
tetkikatta bulunmak tlıere 1ıtan
bula ıelen Çekoılovakyala bir 
Zoo-tıknl profeıörllall lıtanbul 
Ziraat mUdUriyeti ıehrimlzin kuı 
ve rtıvercln mlteba .. ıı lımail 
Efendiye ıöndermlı, profeı6r la· 
tanbulun bir kaı .. iade yetiıtirilen 
ılivercinlerin feykallcle kıymet• 
lerl karıııında hayretler içinde 
kalmıı, profHörln hayranlıiını 
ılren lımall Ef eadi prof eaöre 
bir cemil• olarak bir çift all••r
cin hediye etmiı, profH&r laay• 
ret ve llYİnciadea lımall Efeadi
ala mlU1eselindea .. pka11m al
mayı untarak çıkıp ıltmlftlr. 

Hakikat tudur iri memleketi· 
mlz hlll cltayanın ea mOlcemmel 

ciaı kuılanna yetiftirmektedir. ISil
hataa bizde yetiıen sl•ercinler 
birer hlrikadır. 

lımail efendi iae T&rkiyenia 
en mütevazı, fakat en deierli, en 
etki kuf ve ıUvercin mDtaba11ısı· 
dır. Kendiıinln Ey&pte tlrltı tOrlll 
ve en iyi cinı kutlar yetiıtirdlii 
~ayet mükemmel bir k.. mUes• 
aeıe1l vardır. lımail efendi bizzat 
48 senedenberi blltUa aık ve me
rakla hayatını bu kuılara vakfet
miı buluauyor. Kuı U.tlau .,. 
aıkı ona iUeden iraea plmlı bir 
merakbr. Çtınkti ceclcli kuKuba-
11dır. Bayök babua 80 • 85 ._. 
bu itle mef1Ul olmuftur. Yaai bu 
aile, htanbulda 200 aenelik bir 
lcuı ihtiu11na •ariı ltlr ailedir. 

( Duamı il iaci •rfU.• ) 

1 Atlaların Su lıl MIJnasebetlle: 1 

- Şu adama bak, amma sulak yerde büyOmUı hal 
- itte buada Jualcha lairaMr, bea ODU tanırım dotma btlyime 

blylkaclalatlar. 



Saat Kirası 
Meselesi 
Ve Halk •• 

Nafıa V eklletioin, .a.k&dk •• 
haftlUI PrbderiDdu, ..... 
um halkta .um... Gluak 
..... milyoalaroa Iİra1I pıi 
lltemek karanm werdiğiDI ıu
motak. Bapa .. Wkm IMa ha· 
IUl&Ui fikir •• mtltalialannı 
llilllliJtnr-

Arif B.(Oedikpqa Levye ıokaiı 6)
Sa t.tiyazh tlrk•tl• lmperatorlak •nrl•• hlktmete ae •iV prtlu 
..... .ttinllifler. Millet ltu atubkht-
na altında taliye lnlir• canuz dGt
... " lztrind.ad ,Okla aiJrla ... 
...... em•• bir hale .......... cı •• 
•uriyet ldareai bu bltkia Ye ezıha 
•illete yeniden blr hayat ebirl apla• 
4ıktan 110ara bqıaı lralclarch Ye ı .. 
tindeki yOkln azametini anlamıya 
....... Demir bazuhı Nafıa Veldll, 
Wpu ribi milleti aaran bu Jlklerl 
lllru birer blmnror. Şlmcll elet ..,.. 
..., Haecle latanbulua bir mllroa 
lira.anı ıaat paraıı diye alaa elektrik 
" .... ,azı tfrketiae aelditfnl 
slrlJoruz. 

• .ümet Kudduaı Bey ( Sultanahmet 
Firuzaga) Gazetenin yapblı heHba 
slre meırutl7etln Uinından beri 
eletrlk ılrketi halktan aaat para11 
..,. C23) mUyoa Ura kadar para almıf. 
l.tJ,uı bitinceye kadar bu ahıta 
.......... l.taabuldan rabana 
-mleketlere C 70 ) mUyoa lira aha 
...... kq Ba muazzam para ıkl
•IJdl dart •ımıya kifayet ec1 .... Elek· 
ilik ... ti C 6 ) liraya al11uyorm .. 
t.t..w• ,ta bin elektrik ... tı 
nna bedeli altl)tz bia lira tutar. Biz 
ı..bullular firkete aaat bedeli olarak 
11•.000 lira •ermeyi kabul ediyoruz. 
Şirket mltebakl (20) milyon lirayı bize 
iade eUID. Biz buDunla mektep 1apa
,... tan.,. alma ft dit• IUDl'I .....,..,. ~. 

-il 
lıWamet Bey (Kod& tramvay .,.._ 

._ 19 ) - Elektrik flrketl blaMa 
~ Jere (24) ....deaberi Mr ay 
eJI kant IUt para .. ÜJonnUfo 8ea 
... da• 80IU'8 bu paraJI Yermiyeeefi-. 
F ... t tia'ketla elinde k••••I te;t.Rfnl 
Y8r. Derhal COl'JaDI ke .. r. Ben ..... 
ral oluak tub •--ti• •• ..,.,. 
.... Çhkl .... .... ...... ~ 
.... enel MMlm. C23) ......... _. 
llMt ..... dlr. Aynca firketi de tlaYa 
..... C28) MDedeaberl beadea aWıta 
,..,. WIJ-ti& Eter ... Aat 
...... ...._ llW 1aparu cmlal• W 
._.,. ka1amnz. Çlaldl haklıJIZa 

Tunzah Seferleri 
Vapurculuk lirketi Anntlu7a 

........ Hfirleri ,.....,. brar 
~. Bu ıeferler için de 
:mıaıl'hft •• Saadet Yapurları tahaia 
Mtlllllw. 

Jlk poıta 6nUmlzdeld cuma 
. .--· ıaat sekiz buçukta kalka

.. it uatta Armutluya vara· 
_.mr. AJqaa On albda oradan 

ket edilerek dlnlllecektir. Bu 
ezztlh ıeferlerinin rağbet bu

cajl umuluyor. 

A LJ J.B 

7000 Lirahk Cezalı Vergi 
Nasıl Tahsil Edilecek? 

Yeni maliye teflcUAb faaliyete sepaeclea enel 
~ HJl8 JaulranıncJA BeJGila Defterdan AH Riza 
Be,. bir \'erıf kaçakçılafl ilabar etlilmiflir ....... •• 
iddiaya tire. Onivenite prafulrleriaden anbt 
Miton v.tua Beyle lljYedlen kibrit fh'k•tinln 
mOdOrtl ç..ter Emin Bey firkettea k...ı,oa •• 
takip lcntl almıflar, bana kazanç beyaanamelerine 
ltlı.ı etmemiılVclir. 8-• için MifOn V entura 
efendiye (7020) ve Çeater &niD Beye de ( 30 ) bin 
lira cewfle beraber kuanç Yergili tarhectilmlftir. 
Mal6mabea •lraeaat ettijtndz ıabak Beyoilu 
defterdan elyevm iatanbul tahlil mlldtlrl Ali Riza 
Be1 bu hualta delllİfUr ki: 

" - E..t.. Meaele bana ihbar edllcl. Miton 
V•tara Be,ia Ye arkadBflDJD firket ..,. ..... cla
ki lmzah 1eDetNrlid bulduk. Şirket te laa para1ana 
kendilerine komliyoa olarak verlldiiial llJledi. 
Bea ayrılcfat-m zam• it tamu aafl.umcl• idi.., 

1titoa Ventara " Çuter Lala BeJ1er tarlae._ 
lea bu Y-.IJ9 ltiru Ye ..... da temrb etmitl•· 
...... V•tma efenclaia ftlSlll bt'ı,.t ır.-. 
mft" Çeller Emin Be,.m ki ele aalru alramlfbr· 
Beyofla talıtll mlcltlrhlll Mlpa Veatara 8eJia 
Oniveraitedeld ........ hadz koy.tutu sibi profe. 
l&rla menkul ..,._. da laacaebmiftlr. Reflkuı 
iatilıkak cla•aaı açbp için tle Mifon Ventura Bey 
tal.il alldOılGiOne bir teldri icra kana ıetlnaiftir· 
Şimdi tahatl m&dlrllfll, Miıon Ventura Beyin bir 
ae11elik 1DUf1 iateailea borcu kapatamıyacaiJ için 
umumi YUiyetbdn tetkikine batlamıtbr· MahaUe
alaln mllnealili profealrlba ba parayı •erebilece
thll •Jlene haldcracla laafia karan i8tenecektir • 
Diler tarafta IB.- Ventara Be, IOll karar lle
rlne Devlet şer .... •lracaat ederek taW •ldlr-
1111 .ıe,lalae bir clava açnufbr. 

Kıyamet Gibi .. l • 1 Diş Davası 
Bir Suçlu Mahkemede Hangı Mektebe Davacı, Ben Dayağı Yer, 
Sabıkalannı Anl:tbyor Gireceksiniz? Otururum, Diyor 

lamall ilminde bir ıenç polia Din Saltanahmet ıulh blrind 
tarafından yakalanuak dlla Sul- Yeni den JJh birkaç •Y IOD1a ceza mahkemesinde terzi hacı 
tamhmet aulla birinci ceza mala- btıtlamıı olacak. Bilh•- tafrada Sarandi efendinin, sabık awkat-

buhmu bıilerine bir k-t..-bk 
kemesine verılmiftir. iddia edW olmak üzen ~ larclan Aaaf &y aleyhine açbiJ 
diiine g6re lamail, Klmil Bey darp Ye hakaret dava1111a balof. 
iamhıde bir zatin gtıjimleriai SON POSTA dı. Hacı Sarandi efendi Asaf 
çalllllfbr. Hlkim 10rclu: Yiiluelc m•lcl•pl•rle, '••li •• aeh•- Beyin icra dairesi ön&ınde ken• 

- Oilum bu tltlmlerl niçin rl liN, orl• " ille ,,..1ct.p1J.ın k•· diaine yumrukla hlicum ettiğini 
pldaa? Senia labakaa var 1111? .. , " luıl•I ,.,,,.,..., .. ,.. ile ve iki diflni de kırdığu.lı iddia 

Iımail cevap verdi - Kıyamet nepeıHNi etti. Asaf Bey de mahkemeye 
tibi abakam var. Fakat pwr- Birkaç GUne Kadar bir iatida vererek hacı Sarandl 
dum, mn.Ilmaa o1-.. Tine Bekleyiniz efendinin kendiline hakaret ettl-
• .. ••et ...._ 09111 ıl.t Mn iiDl ileri ıllrl1cmlv. Hakim Reiit 
çalmadım. Bin.ile ttampa etti,m. Bey hacı Sarandi efendiye sordu: 

- Fakat ottum, Kamil Bey 24 Saatin - Bak .... de bana çatmı.-
fırma ekmek ahmk için ...... UaA J.ı'se 'eri .... Ne diyecebin? 
slilmleri dükklma &alacle .._ U~ Uı ı~ Hacı Sarandi efendi: 
nim.• Hem.- - ......... alJp ClbaH tilin fabrika• " - Girenler Allalı için 
k L;;.:! d ._..__ ... _ L-- llarmd H ka b 1 .a,leeinler. Ben lark ......Hr 111 "P"f8' --.•..-. - .- aama an aıan, iı m i clainıdn içine per çakan-. B1J1k 
Şelaracle .... cla ~ ... .,_ JldDclea caka lra•p ~tık berkea beni tanır. Be.. 
1alW•n•ı Bet mkik•da ld•le neticeliDde Mehmet •e lbrahim den bir ıinek bile incinmedL 
trampa .ıti9. l•lılde lld hamü Nçalda ap Hem ben dayağı yerim, yine otu-

lamall, baaat Yerid Wr ...., mrette ,.,........... rurum, ldm1eye tecavllz etmem, 
balamaclljl için hakim t .... t Jf. ~ laleriacle dedi. Muhakeme, fabitlerin çala· 
teftlf etti. halak aYlar•kta ola t..hkp nlmall için talik eclildL 

Aaa~tnn o... Wr ,.... .......... IC.aradenizde 
'l!I' Y .,. ........ Dum24• .... 1•r-

Y•rB Düıtii · Bir Motör Battı 

Dolriiz •••• (8) •'1 enet 
elde San Şabu otelinde 
Hm ..,. lldlrclllderl iddia 
lla • Yaldtld • .....ıerı 
Ali .tali a.... .... 111ae 
dllu teyldf edllmlflercllr. 
umumilik bualar hakk••da, 
apa aactan dolaıa beraet ka 
ıl ..... Deri ..._.k atır 
.._, .... mlraeaat ..... -w 
..... elinia latlemnl W.... 

Eakl doqa adli,. J 
JUtlata ~· bUDlana uld d 
hraet ettllderl ,.._ keadi 
nadu it.ret ... prdu, Al1ı 
mahkemen ba 41avanm berae 
tlcelealp neticeleamedltlaf bil 
lçla ._ .. , haldonda bir karar 
mlyerek doayaJI mlddelumu 
iade etmlftir. Mflddelumamillk 
slretl telpafla a.W,,. n .............. 
T•leM BfrUll•ID •z 

Uzel .... 
MU Tlrlr tlılebe .......... 

..... tW tlla J&Pd ıata. T 

... •bala ' tla ...... Wr 
Wprlclea ... l:et...-.ı•, B ............ ajnJ•• ...,. ... 
........ S.,kon. lllrsok 
mlaabablan •• etl•ıll11 1a 
tu •ura kaprlJe ·~• B 

•••1• tldDmlf " '°' ......... 
••• pPOmlftlr. 

Eleklrlk 
Elektrik ........ ..... 

tbere tarife komüy- pe 
fGal Nafıa Veklletl pbtler 
koml"ri lbrabim beyia riya1e 
toplanacaktır. 

Elektrik ldloYat aaati 
flDU bir miktar t•ull&t pplla 
ı8yleamektedir. 

TUrkoflalnd• 
Praı ve Moakowa Ticaret mi 

.Werimlz Faile •• Mlmtu Beyler 
Tlrkoflal ..,._.e p1.-
olmuılardır. 

Beyoğlu 
Cinayeti 

Dla Atu C... •alakem 
Bqoflutla Rumeli Ha__.• el 
telll• Mada• Vaatura'11 a.otma 
npa Sokrat'ıa muhakem..S.e deY 
edildi. Be1otlu Merkeal , .. me 
ıan .. daa Selimi Efendi ıalilt o 
dbalendL Selimi Ef. ,a,ıe tehadet 

•HicUHdea 10nra biraderim ~ 
tlryadl ldllaMIDla baluclu.. lca 
aiD lalnde bu Sokratla baıka 
paela Ramca hu daay.tit hak 
bir f8J ioauftuklanaa' fill 't 
ylrfaee: Biraderi• puapeitunu 
b, Y•aalataaa sltti. Ben de 
........................ ı.c 
cledlflal lflbalf. Elleıt.•• ele 
,... ......... IHr ·~te 
J•İiuf. B&adftrim 1ftt _. •• <t~ 
mit. ••ini atr•• ...... 
anlattı. Ben de laürlaai. ~i 
bir babaae Ue Sokrata e1ttilil' ıün 
lcaladım. Amirim beni taffJf e 
rlr• de eiDayetl 1Uraf -... f 
cakbr.,, 

BuiMlaa eoata Wr pbit aha 
-...:'Bit• talaitleria ........... 
• ... kelae talile ..... 



Herıüa 

Maarif 

işleri 

----·-

------ratlh Rıfkı 

40 defa 40,000 in senede 18 
milyon 200 bin lira ettiğini ktıçllk 
bir hesap ile bulabilirsiniz. Eter 
her köyde mektep yapacak olur
aak, bu yekün yalnız köy hoca· 
larının maaı karııhğı olacaktır. 
ilci, Uç veya beı evli köyde mek .. 
tep kurulamıyacağına iddia edebi· 
lirıiniz. Köylliler ise aizi mazur 
görecek yerde niçin köylerini 
b&yültmediğlnizi ıoracaklardır. 

Her köy ilkmektep, her kau
ba hiç olmazsa ortamektep, boytlk .. 
fe kasabalar birer llae, tehirler 
bir •llrü liae Ye Jllkıek mektep 
lttemektedirler. Muhterem Bat•eldl 
ıaaar .f ihtiyaçlaamn laiç bitmiye
Cetinden balıaetmekte haklaclır. 

Japonyada yeni bir U.. 
•çdacaja Yakit. bUtçeye TOrk 
......_ile 15 milyon Ura tu.ıat 
konuldujaau bir Jercl• okumllf'" 
tua. Bizde fiaik ye kimya, yalaut 
•deblyat, yahut tarih hocalan 
•haayan ll•ler bUe var. Her ta· 
rd adeta, ne oluraa ol1Un, der 
xl&I mektep iltlyor. Bntln mem
lelcetia kafalı, karın acıkır tf b~ 
biltiye aoıkmlfbr. Senaba11nda 
maarif idareleriain kapaamda bir 
k ... ba yeya .. lırin ylzlerce çocu
iuaun boyalan baldık geri dlnme
J•rinden daha ılall llzDcll manzara 
olabilir mi? Halbuki hutu9i idare
l•clen, ~ek maarif k-h Ue, 
1'9rek doi'fudan doj'ruya veya 
dlier vuatalarla laazneden maa• 
rlf için milyonlar aarfediyoruL 
Bizim gibi bir memleket maarife, 
milli naldafaa btltçeainin (geçen 
leDekini kutecliyorum) Uçte ikili 
kadar bir para arfederae bunu 
azuaaamak dojna deiflclir. 

Fabt hemen bu parayı illi 
miallae antd bir neti-

Resimli Makale il irade Kuvveti Nedir? il 

Y etmif sene 1•ıayacaj'ln111 fuz ediniz. Bu yet· ı yine kendi ıuurunuıdan alacatıaıı cuap fU olauıu 
mit 11hn içine •ıtan ay, hafta. rta •• natler •lıda içla .. l..acle kunetl, 1•t•dıt11a1a her daldkanıa aaadetini 
ayn ayrı birer kıymet ifade etmelidir. Ve kendi ken• bulan l»lr eaerjidlr. • 
dlnize: " fı.ade ' ti aıdiı? ,, Dip aordufunuz zaman 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Posta Ve Telgraf idaresinde 

7000 Memurun Sicilleri Tetkik Ediliyor - Tamirat V • 
Islahat için Bir Program Hazırlanıyor 

Ankara, 16 - Poata Tel- lardan htifade eclilemiyecelderin nun 1n,..nclan urfmuar olua-
paf ve Telefoa Umum MI- tufiyeye tabi tutalacaldannı, mUfbu'. 
diri Edip Cemil Bey vakubulaa Ankara, latanbul ve lımtr me- Bunun yerine 30o kilometrelik 
beyanabnda eaki Posta •• T eJı- murlanam alcilleriaia ea aonra Ankara • ZonıuJclak telefonu IDf& 
raf Umum MOdDrli Fahri Beri• tetkik edilecejlai llyllyor. edilmektedir. icap eden malzeme 
ifl•tm• m8dlir8 lhlan Cemal B, aiparif olunmuftur. 18 yerde 
hakkaada yapılan tahkikatm Dev• Edip Cemil Beyin beyaaabna telıraf direkleri tamir eclilmek-
let Şiraıına intikal ettiiini a&ylemif, nazaran Ankara • lzmir telefonu- tedir. Bazı lıatlann tamir ve ılla-
6500 ill 7000 memurun sicillerinin nun infaabna deYam edilmekte- hı için de bir proıram huırlaa-
tetkik edilmekte olduğunu, bun· dir. lıtanbul • Zon,uıak telefonu- maktadır. 

Konya' da jRomen Blq'llekili j Rüşvet Suçlulan 
Üç Kişi Asıldı Ankaraga Mahkeme Bugün Ôfleden 

Konya 16 (A.A.)- Cumranın • Sonra Kararını Verecek 

Münderecatımızın ~oklu
ıundan dercedilememiş
tir. -
Şehinşah Hz. 

Tahranda Büyük Eğlene• 
ler Ve Şenlikler Yapıldı 

Tahran, 15 (A.A.) - Şehinıah 
Hz. nin avdetleri münuebetile btı
ttln memlekette yapılmakta oiaa 
milli tenlilder din hitam bu.1-
muıtur. 

Şehinıah Hz., Tlirkiyeye seya• 
lıatleri eanaunda ve aYdetlerinde 
bOtlln milletin alıtermİf olduju 
lıiaaiyattan dolaya memnuniyeti .. 
rlnln millete ibllpm Relallvlae
raya emir buyurm.........,. 

işitilmemiş 
Şekilde Bir 
Dolantlırıcılılc 

Loç, (Lehiltaam) il - Dd 
meçhul taluı barada keaclileriae 
ıon zamanlarda Atlu deDisial 
ıeçen Adamoviç kacletler aGllbal 
vermifler ve kenclilerl için tenlikler 
yapbrmıflar, laalk tarafından tope 
laaan ianeyi alchktaa IODl'a orta• 
elan kaybolmutlarclır. 

Güneıte 
51 Derece I 

Aramızda, dllaldi 11caklana 
fiddetindea buaalm11u, za ... c1 .. 
riz ki yoktur. Biz matbaada t .... 
mometre1i Pet• koyduk, 51 
dereceye kaClar çıktı. Pencereleri 
kıpah bdııun içinde • 34 d .. 
rece okudak. Ruat..-ln tebllii 
ile cltlalr& uamt hararet derec .. 
lhli S2 olal"ak kaydedijor. 

G" c · ·· den laM.ı.· 
a m • P.lili'Mrt:il illillP!I 

Dtlakl 11caklar, telaircha bin
lerce kifiyi plijlara d&kmlftlr. 

Hri haliade boca yetlftirbnuinln 
mahzurlarını hep 16rtıyoruz. Baı· 
vekilimizin, nutkunda Kalite me
aeleıine dokUDUfUBUR maRHI bile 
ytlktür. 

Hemea berk .. uzaktan yakıa
d•, ılal pine mektep lflerl 
ile allkall•. Oaua için Ctlmha· 
İifetin Maarif V ekllleri • ralaat• 
aaz Vekiller olmaya mahk6m-
durlar. 

l.tanbuldald bakaloryalar Oni
•enitenia baza faklltelerialiı ah• 
•aa netic.a., bile olanı artbrmak 
defil, olam lllall etmek zaruretini 
hiuettirmlftir. Dlayacla bir ..... 
leket içia. az bllen, ebik hJlea, 
Y•luıt biç Wlmiyen pnçler eu.a-; 
4.ld hak lcldla ettirea plıad•l
llalDeler lcadar lllaca pek az .. y 
..... r ....................... ,,. 
ı.._ Hfbelt laayatta ite yara
•ak AIAhlyetial ....... ec11ji içia, 
...... polltibma kapll&Dl pla· 
caldardır. Bu mbuebetle orta
•ekteplerla, ...... aamzetlm 
r•••lan .ım.ktaa kurtarilmam 
........ her .... laiuedil
••kte ol....,_. da •,a.meliyiı. 

y.ı..z ......... cleifl, 
ı., .. ld ......... 81111' ..... 

ı..U yetlttlriJorlar. 
-11a111•1•tl llllB;rr 

met •e arabaal.n u 1• Alibraya Leon Farael a.adllerlia ......... ~f:XCCf. 
lannı bekliyerek paralarını ıu- ılderek BqvekU limıt Pap:JJ meleriae dla cleYUa eclilmlitlr. MI • hararet d.....11 S5 1 & ... _. 
betmek için feci bir IUfıtte ziyaret edeceji llaber •erilmık· clafaaclaa enel Yeldi Metr Salem._ ~.:• --~-~ • .U d..,_ 
katleden aynı köyden Çakır Ya- 1a a • ...-m..wusr. 
nf oğlu Denif, Celil otlu Mela- tetlir. flmdiye kadar malakemecle 11,. Muilada Orman Y angım 
met Ye Molla Ahmet otla Recep Balka• miAID •uclbiace dlrt ledlklerinl talarirf olarak bir laticla M .ila 18 (A. & , == 
Hlklaet meyclaoın.. ••im..- •.tet laarlcije aamlanndaa mi- Ue Nhke•ye ......... iddia ... Ba11r u,,;. ciY~ •= 
larclar. tqekldl clailDt meclia ilk içtimaam b. mahkeme zabıtlara ••••cee ••••• , ..... çalamt. wr .... 

Bir idam Mahkumu 1onballarda Aabrada Japacaktar. lauiade ba talarlrl 11aa..ın Wr lciade klJlll9r •• saltata tanflil-
lıımır. 13 (lf:- c:ı...ı. it T~ .. lçtı.a - ..... .....,_.. Wılııi ... laa .............. 

ıo , .... d. bfi ç aıc11t1111 1anac1a ftlhiW.cü •1a1aat1n. ..... Bursa' da 
ipa idama mabklm edil• Mela• blyllk elaemmlJ•t atfeclllmektedir, Malakeme tahriri lfade;i kabul 
•t otlu M...ıafaa.a ilAmı ,.. S.,vekll Pqa Geliyor ebalt Ye okatmattur • ._._ Bir Tarlada Çalıpn 1' 
mli. Mutafa iclam..,.... ._ 16 ( H ....,. nldl Saclettla F,.. ..... t'! .. u... Amale '7-L!-1 .... -cli 
bmir laapuh_.... Ar-. Aabra utull )- ... t.. Wlf•" -..... ~ 
pderilmiftir. •eldl ı..et P• ili. ala ba •kt•• et •• Ha.tt Ş..nt ...,.... Buna 15 - Ge S: Johmda 

D----cla "eni Fabrika htaalnala ...,.._t etmelerl ... .adalaalanm J•pmıflarclar. Tepeclerbeat karakola htla4efd 
.,.,._ ı' ...ıcllr Mlklafaalar 4 ... t ..... tarlada Phtaa 19 ••• bir ~ 
S... 16 ( Huınilt) - Tlrk t • ljled• ....._ da • .........,. ela ati• J••eil,...... n ._. 

.... ,..tarlan ~ ,.. • ndls Mektebinde .... edil•lfth'· Vekiller .... • ........... ' "Mıclclel-..ı 
edilen .at toıu fabribtiid• .._ E•-ı.trlk Ve --ki lana Mrlatlerhai .. ...,....., Juclar..a lmmandalll ....... ,~ 
neml .. buıtm lldrlat VeWll C.111 IWft .... ne ltaltkeme kararma bu11D •at ıiderek tahkikata ............. 
Bey ~~· t~cabr. Fa._. Kısmı 15 de tefhim edecıktlr. Yükse 
rıka ~ 94kf'l•ta ı.w- YlkMk •••tlia •• ..,..... E kal M" .L'l 1 • Ar ela 

.-1t6 ıLAı ,_ ... _ .. __ .&J.a.alııııllld y Uuur en .... o·· G y Ol 
lr ........... ~ bala~· ,.,.ı-..uc1ar. teL-..ldu"I Uft ece- ...... 
çek ı..iA WdaMI ,_,. r. lhkhpte hlr de elektrik n uwu Aflam Dum d 
Birik .. .-ılfln ...... ,. ..W.• 1a1 .. •w eclilmlttlr. Ankara, l8{Ham11)- ltarcla an •• 

Bir Hatt.d• Yertı..- 88 .._.. mllkemmel bir E•kaf M~ Urla llthllrl Bofuldu 
Aakar-. ··~L;J'dre ...... u. t.drlutt. Wmbilaell Hilmi, Uıfa,. DiranWdrclea DIDıec• •balaa bqa 

V.W.WI mulll•W ~ ıpa Amıpadaa •lteu•llar Talllia, Dl,.rdteldre Ankara-. aekkaldlnmcla W -.ı.at..-1ı..ıı1 
clie ........ ...... oı.a il&"' ...... .. Ferit, Aabrap A._.. HulW, lil uetama -. cl,lkfdwadaa 
.a.ktep MıllJlill..- ......... ıetirtilm • kuamcla ola.- Acfaaaıa M.niıM .. 11t1aat, Ma- p · · ~... dllrklla we 
- bir ta.ita ımaad• ........... JAcU tal* laaftacla 19 bupak .... ,. .... lllclM ..... = J ......... ~~~!.,.;!rr ... .11 

..!lfla~.=al:ak::•::ia=r.:.::lara~~em~i~t ::Y•::m::iftlr~·:=::~::••!:t =ta:tW:W:::::,..=ce:lder==cllı=.==~·~f~ler~ta~yla~..;eclil.u,ı=:•:.:clr.=.· ___ mkkAocla pli .. • 99 ,.._~VJI! 

/STER iNAN iSTER iNANMA/ 
Bit muharrir arkadq ydlyon , ....... latlerladu lada. Kl.ıaı. M.k•...W. .W 
a Glallmls bira alçak, bur11••US Wru kltlk 1tnt1r1z. ldal... Httlen der1 nrlrla... ltialacle lrle 

elu; Wr asalı ,tk1ek perdetlea ele atmualr. her ...a.1stat1u vu ld, Fruaap kt•ekll olNlar, Rejlta 
pye bf hlN& hk••Ak. tlsmetlea rukan 91k• ... 1q •••lealal klkWu laalledlveNCelder. R.....ıtfa 1 .. 
wtmıclltilillll \ne.• ı. ubw.k etaeiek, H iti .ı.. rlae PÇlaler, db~ llmNdiJAtnu 41M1t9celdH, C.. 
ett• hl.._ çok üha •1i Wlalw •ar d..a.. ICal•• •l1et1 Abama rt11 latilaap e.ııı..ı.... cUaaaa lltll•U4 
•• kaaeadar, u de ....... ta._ca..,. Buau • Wr 19wlreeelder ... 
k.,. ani•••"- Şlrle w,a.. feaa ••.._. aJ&J••J.. Fakat IPalsdeld IN11 •blalat • kadar YllfClu• ..... ....,... ..,.... .. ...... ..,.. ..... , .... 
... atNdı?- Ea lcôtlfl.as ba-...... Her ,... ......... 

ı•H• lllAll I r.• a lif A 

lralbn Meı.met lı•••• biri 1 
... çalcbfı -··· llt bta ÇI • 11t.m. ......... bole' .......... 

Suadiye'de 
Ha1vanlar Bir Amele 
Çifniyerek Ôldürdüler 

Danif Bey illlliade bir 
dan faytooile ._.,. clYarua 
~ " . .,..., . ._.,_, .. , 

Bu ~.:-a'ic ..... ..... ,.,. ............. .,... 
Tramnr Şrhti 
..... t t• ~-... ._1111: ...... ~ 



Ziraat işleri 
BLERI 

• 
KET · ' Kıymetli 

• Vcbatlarımız Afyonda Asarıatika Memleketin muhtelif iklimlerin-
de kendi kendine yaşıyan nebat
larımızın arasında gerek tababet· 
te kullanılacak, gerekse ziraatin 
teeyin unatlerinc.e arandan ne
batlann bir çoğu geniı miktar• 
da her tarafta yayalmıtbr. Mute
dil mcak iklim nebatlanndan olan 
birçok cin.ıer Ye yine kendi ken
dine tabii çifletme dolayısile Yii
cut bulmuı birçok nevileri Garbi 
Anadolunun cenup mıntakalann
claa kolaylıkla tedarik etmek 
mllmkllndlir. Bu meyanda Numan 
pkayıldan, orkideler, gal ve ba
taklak aahalanncla nillfer ve kamlf 
AZI denilen sulu yerler nebatlarının 

Zelzeleden Çatlıyan Hükumet Konağının Tetkiki 
Nafıa Vekaleti Bir Heyet Gönderiyor 

için 

Afyon (Huaa
ıi) - AfyonU. 
rabiaar tarihi ba· 
lomdan ehemmi
yetli bir ıehir
dir. Şehirdeki 
bazı camiler ve 
çeçmeler pyanı 
dikkat birer saa
at Meri baliacle
dir. 

ennı vardır. Sowanb cioılerin Her yerde Ye 
· pek m6tenenl çeıitleri cenup her kazıfta blr-
mmtaka11oın yamaçlanm, derele- çok eserlere t ... 
rlni dalemektedir. Şimali Anado- ıadilf edilmek-
lunun bllbaıu Karadeniz havzaıı tedir.Geçenlerde 
ile binlerce çefit nebabn ea zen• Silyllin kGytbade bir rençber ewi-
p. bir mmtakaaıchr. Yayla sibl nin 6nllndeki bataklıkta kerpiç 
Jlbek mmtakalarda encebilerin yaparka bir mermer kapata 
aracbldan ve çok kıymetli olan rutlamıt. açmlf •• bakmıı ki bu 
•Alp nebatları,, iami dahi verilen kapak mermerden bir oda1a açıl-
Ye kayalıklar Gzerinde yapyan maktadır ve odanın içinde yine 
nebatlann en zengin kolekaiyonuna mermerden kDpler, limbalar, ma• 
l>u havzada teaadilf edilir. ıalar ve ml\muili qya vardır. 

Rizede başlayarak lneboloya Hemen kapallllf ve kimıeye bir 
kadar olan aabilden ( 150 • 300) ıey taylemeden geceleyin bu 
kilometre derinliğinde olmak Ozere mermer odaya girip tetkikat yap-
dahile doğru uzatılacak bir mlf. Kilplerin içinden para çıktıj'ı 
amadan iki tarafında kalacak ıaylenmektedir. Hldise ve ktıpler-
seoiı mmtaka Türkiyenin en den para çıkıp çıkmadığı tahkik 
aenp nebatlanm camidir. edilmektedir. 

Bu havaliden toplayara l.tubul Ayazlni k6yllnde de 1irlkya-
l>ahçivanhk ıerıisinde tqhir eyle- lılara ait eaerler bulunmuftur. 
dilimiz bir koUekaiyon erside Yine SD1Hln k6ylhıde Ziraat ban-

Z.h•l•tl• ,,.,,._ lmld•.t lton•lt 
ka11 Buna mmtakam mlfettlfi 
Raııp Beyin bahçemde çift ıl
rlllrkea ruimll Wr m.,.er taı 
bulunmuıtu. Bu klyiln SOylil
Baht denilen tepeli lllymetli eser
ler ve defineler · clepoau halin
dedir. 

H&llaa Afyonun her noktaıı 
Asarıabka ile dolu bir vaziyette
dir. Afyonda hafriyat yapıldıkça 
değerli e1er1er bulunmakta Ye 
Afyon mllz~sine nakledilmektedir. 
Mnzenin bir kat daha gUz.elleı· 
mesl için civardaki dört vilAyet· 
te çıkan eserlerin de Afyon me
zesine nakli kararlaıtınlmıfbr. 

Zelzele Tahribatı 
Nafia Veklleti Afyona bir fen 

laeyeU ıander

mektedir.Bu heyet 
zelzelede muh-
telif yerleriaden 
çathyan hOkumet 
konapu tetkik 
edecektir. He-
y' et baımtıhendia 
KAzım Beyin ri-
yaıetindedir. 19 
•aziru clanb eri 

zelzeleler fa•ılalar
la fakat hafif 
olarak de•am et· 
mekteclir. 

Fellketz•d•l•r• Yardım 
Vali Ahmet Durmut Bey zel· 

1.ele hllketud.ı.ia• 71pılan 
yardıma bizzat nezaret etmek· 
tedir. 

Antalya anban tarafından Af· 
yon zelzelesinden mftteeuir olan 
fakir fellketzedelere yardım ya• 
pdmaıı için Afyon HilAllahmerhte 
yoz lira gönderilmittir. Bu allka 
Afyonlulan mlitehaaia etmiıtir. 
Afyonda iki Silo rapılacak 

Şehrimizde iki buiday silom 
intaaı takarrtlr etmittir. Bunlar
dan biri çay nahlyeainde yapıla
cak ye 2000 tonluk olacaktır. 
Şehrimizdeki Silo mevcutların en 
büyiiğil olacak ve bet bin ton 
buğday alacaktır. 

altın madalya kazanmakla bera• Elb" d 
.,_ S.ekil lamet Papnın da ııtan a Ahş Verif Elbistan Gen,./er Gerede Hayvanlarmda Şap 
tak61eriae ••mu olmllfba. Elbi.tan (Huuat) - Bu civar- ~ Y Gerede (Huaaıi) - Kazamız t::' "' - eneliııe beler ela üt nrit ,ıımoı para De ya· c.vi Kongresi köyleri hayvanlarında ı•P hasta-

w balıçiTanlan ayal ciu plmaktadır. Klğıt para ancak Elb lıj'ı 16rillmll1t delili bajırblarak 
-L~-- •-'" dol .. - para •- ıtımn.... tahTil edebilmek auretile iıtan (Hususi) - Gençler k d k h __ , --u..ı ......... - ...- ..,.. -1 n2.. • k 1 6y en 6ye ayvan 16tu.-uameaf, 
kaM'hde Awupaclu ~...__kte lmllamllr. &. -"'-et uuafı Ye eTı "'" aene11 uru tayı yapıldı. ..... _.. ~, N" in b d k&ylerden tehir• beyp ve mu· 
lclUer. Ger .. • koateniaa uull n_ halkı zararlara aokmaktadar. ızamnames e azı ma deler ~ '6 119 G lo il.. dild kt kep aokalmam menedil•iflir • .. c ltlaallt wedibnlt iM .... _ limit parama ymeU hemen ••e e · i en aonra idare he-... h d Haatabk olan k&yler lıayvulanaa 
ha delildir. ICıJllletli olan er P eiifmektedir. Harice yetine HuUiai, Yılmaz, Nurettin, kordon tatbik edllmifilr. Haıta· 
n fakat bilinemeyen bu ıibl ihracat yapılamadığı için zahire Alleddin ve Mevl6t Beyler bira Joaa bir mlddet zarfında 
_t~~ __ ı_ı_ ~~-~~-! ___ ----~~~~!'- ~~~- ~__&~~~·-- •eçildller. &atı ahnacajı muhakkaktır. 

BeynelmDel lmür paaayan hu 
Hne pek blyllk Wr itina ile ha· 
mrlanmaktldlr. 

De•let demir Ye deniz yolla· 
rile memleketimizde demlryolu 
lmmpanyalanndan maada Roman
J• demiry ollan, Yunan deniz kum· 
panyaları da panayıra iıtirak 
edeceklere ve gönderilecek mal· 
lara blytlk tenzilit yapmakta· 
dırlar. 

Pana} ı a birçok ecnebi firma· 
lar ııtirak etmektedir. 

T arilıf Fılcr11 

Malta Yoktu, 
ihtikar da 

On dokuzuncu unn ilk 
da m91bur Amiral Nelaoa'ua 
bllyllk yazifelerinden biri 
Dizde Fr&o11z ıemW aYIAI .... 
Napolyonun uub clBtlınceJltlll 
istinat etmekle beraber 'f 
itibarile ar.eri bir hareket • 
lan Mmr ..ıert ema•acla Ne
bem karada hem deaizde y 
mahlüldar gibi hazan deaizJ 
dola11yorda, hazan Surye w 
Ahillerine çıkarak Napoly 
c8r' etini, 16hretini ve bd 
kemirmiye çahpyorda. 

itte bu hnımah 
birinde lakenderiyeden Malta 
bir ıemi ı&adermek istedi. 
vakit telaia telpaf filaa .ı.a 
için kara malıabenm 
deniz muhaben.I ele lar 
denil• hızlı ıid• ge•a.le 
pılırdı. NellOll, mlmkln ol 
kadar ltlratle Maltaya ha 
ıandermek ve oradan da a 
dratle cevap •••ak mecburiı'!. 
tinde idi. intihap ettip ı 
kaptaDIDI 1anına pjırclu 

- KUf olup apcalmn, 
gir olup d&ıecekaia. Mula 
o kadar m&him ve ..ak 1 

Dedi. Arbk &mit De bekliy 
du. Birgln, iki ,an, iç gBn IJO 
intizar •iirdl ve dlrdlncti ae
poıtacı gemi ufaktan ylz ıöateı
clL Nelaon hayret Ye •vinç içi.
de idi. 

Kaptan, riyal dllıtmfan çll
aeyip ıeçen bir kat 11DI dawar 
IDlf ve Malta7a umuhmyan bir 
alir'atle ıidip ıelmit ol111ordu. 

Biraz aoma kaptula Amir.ı 
karfll........ Ne180ll ...,_.. 
içiude elini maltı ı 

-Ver, dedL Getinlila •• 
tuba ı .. 

Kaptan, ... wce Wr _... 
verdi Ye mektap Jerlae f8 ceva .. 
azatb: 

- Malta JOk A.-... Oç ... 
( o. .... 11 lacl .. ,.... ) ...., ........ ~ ~ .... ,,,,. 

llnl• ~ DUIUll dlm m8' 
-deleri •erilmekteclir. 

Panayır 26 apatolla aplacalP 
tır. Aydın Demlryollan lclarul 9' 
Kuaba hattı iki gln enelin-' 
itibaren panayır için hu1111t kae 
tarlar hazırbyacak ve tahrik ed• 
celderdir. 

Reaimlerimiz itina ile hazırl# 
aan lzmlr panayırından muhtelif 
payYonlan, vitrinleri, payYOD tak
ıdmatam, Lüna park teaisatdll 
ptermelrtedlr. 



18 Tcmma 

Emniget 
For1nülü Vs 
Silahlar 

Şu satırları okuduğunuı :ıaman, 
belki muharririn ıiyasi bir kehanet 
iddiasında bulunduguna hilkmedecek
•İniz. Hayır, beynelmilel hadiseler ıon 
aiinlcrde okadar açığa "·uruldu kl 
ortada, inaanı derinden derine dtitün
dilrecek hiçbir ıebep yoktur. 

Söylemek iıteditim cilmle tudur: 
Silihlan Bıra'kma Konf~ranıı ta

rihe karııb. Sebebini de anlatapm: 
Franıanın, Sovyet Rusya ile bir

likte, Sllihaıdanma Konferanıının ıon 
toplantıflnda orbya atbtı • "evvel& 
•mniyet, ıonra ıilih11:ılanma., formü
IQ arhk alyui bir realite olmuftur. 
Franaa Hariciye Nazırı M. Bartu'aun 
Londrıı ıeyahatinden ıonra karıılıklı 
emniyet misakı fikrin• İngiltere de 
ittirak etmiı, daha dotruıu İngiltere, 
lkbaadi hl'kimiyetinin devamını temin 
için muhtaç oldutu aulh ve m61ale-
11uıtt, Franaıı tekliffle uyıun bul-

uıtur. 
Son gel n haberlere göre, çok 

yakm bir istikbalde muayyen devlet
ler arasında bir emniyet misakı im• 
:r.alanacaktar. Bu takdirde artık bir 
ıiliihsızlanma itine şimdihk ihtiyaç 
kalnuyacak demektir. Acaba böyle 

ldir, dersiniz? - * 
Almanganı11 

iç Vaziyeti 
F enalaşıgor 

Londra 15 (A.A) - Sandey Tay
miı razetesinln Berlin muhabiri al· 
}Or Ki: 

30 haıiran tasfiye gllnilnde. id~"! 
edilen ıah11ların tam bir hıtuını 
öfrenınek hiçbir vakit mllmkllm ola· 
mıyacaktır Almanya' da umu men 
beslenen kanaate göre, batyekilin 
vermit olduğu 77 rakamı hakikatten 
,.k •eatıda.-

Blr zabit idam edılenleri• 18' kl-
,ı oldutunu aöylemte, diter taraftaa 
bir ecnebi diplomatı da bunlarna 
hakiki dedinl 200 ile 300 arasında 
olarak tahmin etmitlir• 

Bu tuffyı iti hakkındı bapekil 
tarafından rıyttıt meclisinde verilen 
iıahat, M. Hltlerln avam nazarında 
nüfuzunu muYakkaten iade etmit 
olsa dahi, yolunun iherindeki bir• 
çok mütkGlüh halle yardım ctml
yecektlr. HOcum kıtalarını tetkll 
eden 3 milyon efrat, hili bir takım 
fesatçılar tarafından itfal olunmak-
tadır. 

Gelecek. kıt için yiyecek aılırı 

"Son 

BABiCI 
Çin deki 
Muharebe 
Ve Bir Netice 

Moskova, 15 (A. A.) - Tııtkent
ton bildirllı} or. Cenubi Slnkia) nıda 
Meclis hiikumetl kıtaatile jeneral 
Maçuin nıüfre.zeleri arasında 10 t~m· 
muzda vukubulan muharebeler neti
cesinde jcneral Maçuin üç ubit vi 
79 ıilvari ilt: birlikte lnldıtam ya
kmındn Sovyet hududunu a-cçmittir. 
Millteciler ılJlhlarından tecrit edil• 

mitlerdir. 

Avusturya Başve-
kil Muavini 

Dün Tayyare ile 
ltalyaya Gitti 

Vcnedilc, 15 (A.A.) Avu.turr• 
batyekıl muavini prens Starhcmb rg 
tayyare ile buraya gelmitt r. Bu 
ı:iyaretın l\1. Oolfuıün yakında Ricd
one ye p c ~· .. yahatle alakadar 
olduğ bı dmlm ktedir. 

lsp nyada Galeyan 
Bar e on, 15 (A. A.) - Hoıpit let 

koyunde uç bomba patlamıtnr. Bun
lardan ik.ai menıucat fabrikalarına 
ntılmııtır. 

Parls Sovyet Elçf 81 
Vefat Etti 

Paria, 15 (A. A.) - Sovyetıerin 
Pııriı bu Gk elçiıı M. Oovgalevskf 
vefat c mıttir. Mum aile) h kır dokuı 
ya,ında ıdı. 

Meksika da 
Bir ihtilal Teşebbüsil 

Meydana Çıkarıldı 
Nora1ee, 15 (A. A.) - Meksika 

memurları, Marçelin Gallea-oı'un 
teıviki ile haıırlanmıı bir ihtilal ha
reketi kaşfedildıtini ve hudutta bu· 
luaaa Mewdalena S..-•Y• 2SO .. ker 
söadariWifinl bildirmeküdirl•r Sui
kast t~mamen akim kalmııtır. 

• • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • ' • • • • • 

ciddi ~ndifeler doğurmaktadır. 2S 
milyon katolik srayn rgemnundur. 
Naziler tarafandaa ıınai müesıeıele• 
rin batın• reçirilmlt olaa mllteaddit 
miihim phıiyeller iıtifa etmittlr• 

Diter taraftan Almanya'nın hı· 
rici ıiyuetl muelesi, yalan bir :İ•
tikbalde ehemmiyetli bir dua halini 
alacaktır. Haueten Fran•ız •ehafili, 
baıvekilin bu huıuıtakl snkutunu 
çok manah addetmektedirler. 

M•llrure Sami 

çOL GİBİ 
B 1 d ilk 

.. nken küçük çeldi bahçesinden ayrılmıJ o bü-
un ar an ıoz · d k Si b l t has• yük avlıdan geçıyor u • ya 

lld katlı klfk, Darü ey aman - lllklü ürkek bakıılı kırların 
t . tırUdUkten ıonra on , ' 
an~aı, e!'•Y y bü·..nk avludaki çoğunun da başı, oğlan ıibi ka• 
g.eçılen aıacı az 1 u hl t Haata yilzlll çatlak du· 
yOksek bina da, içinde ana1ız zıd k~ıı ö~süz beılem• 

1

kılıkh ,ey-
b b k ı adam -olmaya ça• a 

1
• a asız ıı aran . lerdi ı.avalhcıkJar. Bağıra haykı• 

lııtıkları mektepli. b·ı k b"l · l ni in pdiğiml oynamasını ı e pe ı mıyor ar-
Ben nereye ve d ç ilk bah- dı. Öbek öbek toplanmlflar, ya 

anlama~an yUrliyokr um.lı J dikçe konuıuyor, dolaııyor, ya ip atlı· 
çede kımseler yo tu. er e 1 d 
b . . 1 r eliyordu. yor ar ı. 

üyük avlud~n. .•~ 8• i Ben geçerken hepsine bir sus-
Paydos vakti ıdı gahba. kunluk geliyor, birbirlerini itip, 

Arkamdan : h sade· " Bak! Bak!,, Diyorlardı. 
O 

d v•ı anım • . . 
- yana egı ' Benden mi, yoksa kapıcının 

)'ana de~l Anlattık ya demin... k k l d 
•• • v d cüssesinden mi or uyor ar ı, 

diye seılenen Hasan aga ev bilmem. 
boyu ile tekrar yetişti. Bir kapıdab tirdik. Kaim, ça· 

- Ardım sıra gel... Bari gö- tık katlı rehberim: 
türeyim seni, dedi. _ Buradan doğru yürü, mer· 

N ·d· d bilmem eye gı ıyor um, divon çık, sağa dön, ikinci ka-
amnıa gidiyordum ifte. . b k -rn n d dl 

Paydos Vak
itleri girilmesı ya• pıya a fO rs n, e • . o arahk yanımııdall reçen 

aak haıtane binaaının ıüılU çı· 
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'111.&BArLAR 
110,000 Amele Grev Halinde 

Amerikada Bir Milyon 
Kişi Açlığa Mahkômdur! 

Amerikaclokı greıvin kanlı ma11zaralarından 

S n fr ıuıisko, 15 ( A. A. ) -
Sanayı lı1cri milli bllroıu, patronlarla, 
San Fr si&ko ve civar ,ehfrlcrin 
32,0 baliğ olan dok ve kam} on 
amelelerl araaında bir ıtıJif vucuda 
getiremediği t kdirde 110,000 kıt! 
umumi grev ilan edecektir. 

Bır mı } ond n fazla halk, gunlerce 
gıd sız. kalmak teblikeıinc maruı. bu
lunmaktadır. 

Seattle'den gelen komünııtler, bir· 
çok bin l rı, yollan ve dcmiryollarını 
tahrıp etnıitl rdir. 

Greve alt olarak ittihaz edilecek 
karar ne oluraa olsun ıuraırı muhak· 
kaktır ld ycnıden 5,000 amele, mik
tarı 34,000 e bati bulunan grevcilere 
iltihak edecektir. 

Hi:ımelk&rlar •enclikaaı allı bin 
atçının buıün :ıırev ilin edeceklerini 
bildirmlttir. 

Ziraat merkezi olan yerlerdeki 
zaJairel ..... S.. Fnuuieko'ya •lNl4ile
rİl19Hİ imldasız bir hale ... 1--.lftir. 

Birtakım komilnl•t çetelerinin köp• 
rüleri yıkmak mabadlle buraya yO
rüdllkleri haber veriliyor. 

San Fransiıko, 15 (A. A.) - Sen
dikalar, paz.artesı ırüail için umumi 
rr•V illnını kararlathrmıtJardır. 

Son K•r•r Verlldl 
San Franıiıko, 15 (A. A.) - Sen

dikalar komiteıi lS reye kartı 560 
reyi• buıün umumi ıre\• ilin edil
m .. ine karar vermittir. Greve 27000 
rıhhm amelesi ve lOS;OOO itçi iıtlrak 
etmektedir. 

Şehir dalıılinde aeyruıefer hemen 

batı örtülü, siyah yeldirmeli bir 
kadına eeılendi: 

- Naime hocanım, müdire 
hanımı görecekmi,, göıteriver 

haydi, dedi 
Gö rliyorlardı, ben de bir 

ıey demeden gidiyordum. 
Biraz 10nra deniz üzerindeki, 

geniıt bir odanın lcapııı açıldı. 
iyi, gilzel yüzlü orta yaılannda, 
kır ıaçh, gözleri akik taıı ren· 
ginde bir kadın masasının yanın
daki kanepede bana yer gösterdi. 

Kal'flıındaki muallimelerle 
iıini bitirdi ve odanın boı kal
dığı bir anda döndU: 

- Buyurun efendim, ıiziniın 

arbk.,. MüsabakaJ için mi gel
diniz? Dedi. 

Duraladığımı, cevap verme· 

diğimi görünce: 
- Yanıldım galiba. Bugün· 

lerde her gelen genç hanımı, 
açlığımız muallimelik için müra
caat ediyor sanıyorum. Halbuki 
ne fena gelen de inadına az. 
Ne iıe, ıiz ne iıtiyorsunuz efen-

dim? 
- Ben... Diye fısıldadım; iyi 

güzel bir ıöz hazırlıyayım, bir 
baılangıç yapayım dedim olmadı, 
nefesim tutuldu. 

- Ne istediğimi bilmiyorum. 
Sokakta kaldım, ıidecek bir ye-

h men kimilen durnn ıtur. 
1300 kitiden m ekk p olan poliı 

kuvvetleri C\00 kiıılık bır mufreze, 
2200 husuıi polıs memuru ve 44 O 
rnuhafı:ı ile takvıye dılmlıtir. 

Bundan ha,ka 6000 muhafız birkaç 
aaat zarfında t m n edıl bılccektir. 

Panik Başladı 
Nevyork, 15 ( A. A. ) _ Umumt 

grcY mllnaaebtıtilc, resmi makamlar 
ve halk adeta panıge tutulmuı fibi
d~r. Yiyecek ıeylcr ile benzinin, tim
dıden, ) okluğu hi aedili or 

Londrada 
Bir Nümayiş 

l.ondara, 15 {A. A.) - Almanya
daki aiyaai malıpuaların tahliyealnl 
htemek için gelen bir heyetin Al· 
man sefiri tarafından kabul edllmc
•e•i Gzeriae, •efaret Ö•latle dla 
akıam yeniden tezahurat Yukubul
mutlur. Polia ter.ahuratçıları •opa ile 
dağıtmaya mecbur kalınıı ve btrkaç 
kitiyi tevkif etmittir. 

Deniz 
Silahları 

Tokyo, 15 (A. A.) - Haber a1ırı
dıtına ıörc, iptidadi bahri rörltm•
lerin a-elecek tetrinievvele kadar tecili 
huıuıunda lngilterc, Amerika ve 
Japon} a arasında itilif edilmiıtir. 

rim yok, dedim. 
Anlamadı: 

- Efendim? Neniz yok? Diye 
ıordu. 

Nereye gideceğimi bilmez bir 
halde yUrUrken karşıma bir çocuk 
çıkmıfh. Ben bu çocuğu evveli 
ailatmıf, ıonra da güldUrmüıtüm. 

Biraz sonra Allah kartıma 
yino bir çocuk çıkarttı ve çekik 
aözltı bu esmer kızın kaÇAmak 
yolu arayan bir ıözü ile iıteme
den, bilmeden buraya, bu iyi yUz· 

lU insanm karşııına gelmiıtim. 
Bu, muhakkak ki Allahın yap

biı bir itti. Yine Allah içime 
kuvvet ve cesaret verdi ve lıiç 

bilmediğim, tanımadığım bu, lor 
•açlı, tatlı bakıflı kadana yfizümU 
kaldırdım: 

- Bllylik bir felikete uira
dım. Hiç birfeyim, baıımı ıokacak 
bir yerim bile yok. Buraya kendim 
istemeden, bir teaadUfle iİrdim. 
Beni iöndermeylniı.. Sığınacak 

bir yer veriniz bana. Size nasıl 
etıem de ablak•ız, kötü bir kadın 
o1madığımı an1aham. inanınız. ba
na. Gidecek, hiç kimsem yok. 
Sokakta kaldım, dedim. 

Yüzüme, kıyafetime dikkatle 
baktı. Elindeki kalemi evirdi, çe· 
virdi. Yaramı deıecek sorıulara 
:ıiriımeden, i'ime, kalkıp ellerini 
öpmek iıteği \eren bır ıefkatle: 

Sayfa 5 

( Gö~üi)iteri ) 
Bu Vaziyette 
Çocuk 
Yapılamaz! 

, amılıa Hanıma . 
Mademki zevcenizde ve ke~ 

dinİ7. de senelere evvel gördü· 
tUnüz .•• Arizalar ilk çocuğunuzda 
da baıgöıtermiştir. O halde ikinci 
bir çocuk edinecek vaziyete düı· 
memeli idiniz. Bu sabada kanun 
yardımcınız.dır. Fakat her ıeyden 
evvel doktorun mutaleasmı almak 
liı.ım 1 

* Pıran H au mı ı 

Nişan aktl bir akit mahiye
tinde değildir. Tarafeyinden hiçbiri 
ıözUnde durmaya icbar edilemer.. 
Hareketinizin akibetlerini pefıa
den dlitünmeniz icap eder. 

* Fal n H nıın ı 

Kanun müsaithr, ölen kız kar
deşinizin bekar kalan kocasın 
varabll rsiniı. Fakat vicdanınız 
size ne der hiç düıündünüz mü? 
Evi ve eşyayı değiştirseniz bıle 
zevcinizin yanında otururken ölen 
kardeşinızin gölgesi göz.lcrinizin 
önUnde belirmez mi ? Sonra ta• 
nıdıklarm ve dostlarınızın yanına 
nasıl çıkar ınız ? Bir defa tasav• 
vur ediniz. 

Ben ize maddi vaziyeti daha 
basit, fakat mazisi mutlak ıuretle 
net bir adamı tercih etmenizi 
tavsiye ederim. 

Mektubunuz, hilinizde mutlak 
bir zaruret mevcut olup oln1adıjmı 
meskut geçiyor. Eier bu Tana 
bu atırları okur okumaz urıutu-

nuz. 
H 1 ti 1 Yl'.tl.: 

Fransa - Almanya 
Müzakereleri 

"Parh, 15 (A. A.) - Hariciye Ne 
uretl, uç haftadıtn beri Her-
linde dev•m etmekte olan ticari 
müukerelerin mÖHİt bir tekilde ia
kitaf etmekte oldutunu, D•vu ve 
Yung borçları mueleıinln de iyi bar 
tekllde halline dotru l"idildiğini bU .. 
diriyor 

- lı iıtiyor1unuz galiba, değil 
mi? Diye sordu. 

Cevap verecek takati bulama• 
dım. Sade göılerimte 0 evet,, der 
gibi minnetle baktım. 

- Bir mektepten diplomanız 

var mı? 
Gözlerimin önüne, neden bil 

mem, Bezmillemin mütalaa oda•ı 
ıeldi. Tahta ayaklı müdür mua
vinimizi.n akıam loşluju basarken, 
bana bır telgraf haberi getirditJ 
o bliylik mtıtalia odası ıeldi. 

Hayırl dedim. 
Durdu, dUıündü, tekrar ylizl· 

me bakıp. 
-Hatti galiba, hiçbir kij-ıclı· 

nız, nüfuı tezkereniz bile yok 
değil mi? Dedl. 

Ellerimi birbirine kenetledım. 
Usulca, nefeıim tükene tükene: 

- Hiçbir ıeyim yok. Amma 
ben kötü, fena bir intan değilim. 
Size anlatabilıem, bana acırdmıL 
diye kekeledim. 

- Anlatmanıza iliz.um yok. 
Size acıyorum, bu yaıa kadar 
edindiğim tecrübeme güveneceiim 
Sırf yüzünüzden, göıünUı.den 
aldığım inhbaa inanacağım. Var· 
ıın zevahir aleyhinize olsun. Sade 
birfey var kızım diplomanız ol
madıiı için sizi muallim mOaaba· 
kuına sokmama imkin yok. 
Batk• her ne iı oluna olsun ra&ı 
mıımn? 

( Arkuı nr) 
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Madlin Karol Bir Hava 
Rekoruna Hazırlanıyor 

Tayyare İle 
Berline 

Holivuttan Havalanıp 
Kadar Uçacak 

Yeni yıldızlai'dan Madlin Ka· 
rol, sinema yıldızları arasmda 
en meşhur bir tayyare amatörü
dür. On seldz yaşında pilot dip
loması almaya muvaffak olan bu 
tirin kız bugün Amerikada yıl
dızlar arasında en ileride bir 
hava ıampiyonudur. Bilhaasa ha· 
va cambazlığı hususunda Madlin 
Kuol ıayanı hayret maharetler 
göstermektedir. Dört tane tayya· 
resi vardır. Bot vakitlerini hep 
ha\'ada geçirir. Bu güzel kız 
geçenlerde garip bir harekette 
bulunmuştur. Amerikan Harbiye 
Nezaretine mliracaat ederek tay· 
yare zabiti olarak orduya kabul 
edilmesini iıtem'ttir. 

Nazır bu talebi kabul etme
mekle beraber kızın ıevkini kır
mamak için ona, mesleklerinde 
muvaffakiyet gösteren tayyare 
zabitlerine ait nişanın bUyilk rUt· 
beıini vermiş ve bu niıan güzel 
yıldızın göisUne mera.imle ta
kılmıştır. 

Madlin KaroJ yakında çok 
mühim bir teşebblise girifecektir. 
tayyaresine Holivuttaıı binecek ve 
bir hamlede A\•rupaya uçmak 
için havalanacakhr. Bunun için 
hususi bir tayyare ısmarlamııtır. 
Cici yıldız Berline inmek niyetin· 
dedir ki bu takdirde erkek tay
arecilerin bile eri2 em edikleri bir 
ekor tesis etmiş olacaktır. Çfin

ki Holivut ile Berlin arası, bugüne 
adar tayyare ile aşılan en uzun 
esafcdir. Hatta bu rnesaf e 
C\}Ork ile İdanbul aruındaki 

mesafeden de birkaç kilometro 
uzundur. 

Madlin Karol bu teıebbüıün· 
de yanıaa kendisi gibi güzel bir 
yıldız daha almak niyetindedir. 
Bu kararını arkada~arına da 
anlatmış ve sayısız talipler karıı
sında kalmıştır. Şimdi en mühim 
mesele ba taliplerden biriıini 
seçmektir. Fakat glizel yıldız, 
bu uçuıta yanına arkdaı olarak 
Silviya Sidney'i almak niyetin· 
dedir. 

Şunu da haber verelim ki 
Madlin bu ite aadece bir hevea
kirlık olarak ıiritmit değildir. 
itin içinde çok dolıuo bir para 
meıelHi vardır. Eğer bu uçuıta 
muvaffak oluraa Amerikadaki 
tayyare fabrikalarından biri Mad
line elli bin dolar mlikif at vere
cektir. 

GUıel kız bu parayı almıya 
muvaffak olursa ıin~ma yıldızlı
ğmdan vazgeçecek, ölUnceye ka·· 
dar tayyareci olarak kalacakttr. 

Fredrik Marşı11 
Yeni Filimi 

Erkek yıldızların en meı· 
hurlarından olan Fredrik Marı iki 
ıene zarfında beı filim çevirmek 
lizere çok zengin bir mukavele 
imzalamııhr, 

Bu mukavele mucibince 
Fredrik her filme mukabil üç yUz 
bin dolar alacaktır. Bu para, 
iktısadi buhrandan evvelki dene 
nazaran çok az. ve ucuz telakki 
edilmektedir. 

~ 

Lif Dagover 
Büyük Bir 
Film Çeviriyor 

Sinema Dünvasından En .,, 

Son Ve Yeni Haberler 
Şöhretini sessiz filim devrinden 

bu gline kadar yürüten güzel 
Alman yıldızı Lil Dagover yeni 
bir aşk filminde başrolU oyııa· 
mak üzere bir mukavele imzala
mııtır. " Karımı boıayorum ! ,, 
iımini taııyan bu filim Franıızça 
ve Almanca olarak iki kopyalı 
çevrilecektir. 

Janet Makdonald Böbrek İltihabın· 
Hastalandı dan Fena Halde 

Kırk iki yaıında olmasına 
ra{ımen güzelliğini bugüne kadar 
muhafaza etmesini bilen bu billur 
1eıli yıldız " Kanmı boıayorum ,, 
ismindeki filmi çevirdikten sonra 
ai11emadan çekilecek, hayabm 
aon ıUnllne kadar çok sevdiği 

aile ocağmda geçirecektir. 

Lil Daııover ıinema · yıldızları 
arasında · en zenıını olmakla 
maruftur. Buglinkü aerveti liç 
buçuk milyon mark, yani bi1im 
paramızla bir buçuk milyon lira
dan fazladır. 

Lil Dagover yeni filmine 
T ampelhof ıttidyosunda bir ay 
kadar sonra başlıyacaktır. 

fyleşhur Parisli şarkıcı Moris 
Şövalye ile birlikte birçok ıarkılı 
filimJer çeviren güzel seıli Janet 
Makdonald böbrek iltihabı neti· 
cesi hastalanmıştır. Bir buçuk 
aydanberi Holivut civarında bir 
aanatoryomda yatmaktadır. Dok
torlar güzel .Janete çok sıkı bir 
perhiz tatbik etmektedirler. Has
tahk ıimdiki halde tehlikeli 
de{ıildir. Fakat tedavi huıuıunda 
doktorların taniyeleri yerine re· 
tirilmediği takdirde öltım tehlikeai 
mevcuttur. Eıaaen Janetin annHİ• 
de gençliğinde b3brek haıtahğma 

tutulmuıtur. Bu sebeple baatalı
tın irsi bir mahiyette olduğu 
anlaıılmııtır. 

>f İki sene kadar evvel sine
madan çekilmiye karar verdiği 
halde ıon zamanlarda tekrar filim 
çevirmek üzere lnailteredeki ma-

{ 

- Sinema yıldızlarının modaya ne kadar dUp8n el• 
duklarım tabii biliyorsunuz. Esa1en bu cici luıların 
sinema kumpanyalarile yaptıkları mukavelelerde, 
moda cereyanlarını 1Un.U 1Unüne takip edeceklerine, 
dair maddeler vard1r. Burada ıördtliUnlir. dört ıli· 
zel yildızln baılarındaki ıapkalar yeni modanın ıon 
ıekllleridir. Bu yıldızlar da : Soldan yukarıda DrU 
Leytoa, onun yanında Jan Buvatel, altta sağda 
Klara Lu, solda d• .:lelen julyen'dir. 

likanesini satıp Holivuta gideO 
Glorya Svanıon yakında ilk fil.-. 
ni çevitmiye baılıyacakbr. Sio,. 
madan ayrılmak kararını verdll.f 
halde niçin tekrar stüdyo hayatJll; 
döndüğünü aoranlara Glory• 

ıunları ıöylemiıtir: 

'' - Sinema bir haıtalıktat• 

Hatti bir iptiladır, demek .. 

mlimktindtir. O haatalıja bir defa 

tutulan yakHını . kurtaramal, 

tedavi imkinı yoktur. Ba• 
geline.; bu haatahk benim ruhu..

da htikmünli tiddetle · yUrlUmek• 

tedir.,, 

>f Norma Şerer kocuındarı 

ayrılmak için mahkemeye rnüra· 

caat etml9tir. Buna sebep, koca· 
ımın kendiıi11e ihanet ettiği titr 
besidir. Fakat koca11 böyle ~lr 

ıey M•pmadıiın• söylemif ve bu 
huıuıta Normayı inandırmıttır. 

Bunun liıerine cici Norma ma .. 
kemeden talik iıtida1mı gerly• 
almııtır. 

.....-.. . • ıhtı • 1 ... • • • 1 ... ' ,. • • • • • -;j.4 · - -- ...... 
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Palabıyıkla Sırığın bir 
atları vardı . Bu at mü· 

a baka da birinci gel-
nı i ıti. 

ikisi de beraber mü
sabaka müdiirlliğüne git
tiler. Altın bir vazo ka· 
zandılar. 

Fakat buna mukabil 
inanır mısınız ? Sırıkla 
Palabıyığın' dönüıleti böy
le oldu. 

Çöp bacak Hadi)• 
bir türlU bir huabı he-
aplıyamıyordu. 

Başı çatlıyacaktı. He- ' 
men ba~ma bir kalıp buz 
koydu. Yine dlişiinnıey 
başladı. 

Anlaşıldı. Heıabı yapa
mıyacaklı. Fakat arkadan 
onun başı, bakın ne garip 
göriinUyordu. 

·······························j··:······ 

1 Fıkra 1 
Denemek 

Bir atin afacan anneıinin ya
nına L:oıtu: 

- Anne, bak bu yirmi beş· 
llii aenin masanın Uz.erinde 
buldum. 

Hanım teyze güldü: 
- Aferin çocuğum her zaman 

böyle namuslu ol. 

- Olurum anneciğim. 

- Ben o yirmi beıliği aeni 
denemek için oraya koymuştum. 

. ...... ~·······························~··········································~ l . ........ ....................................... . 

~ı. Fıkra t 
Düdük 

Babası afacana b ir düdük aldı. 
Eve getirdi. Fakıtl dtidllk bir 
türll\ ötmiiyordu. Babası fena 
halde kızdı .. 

Ertui günU, 

dükkana gitti: 
di\düğü aldığı 

- Yahu, buraya baksana!.. 
Dün bizim çoçuğa aldığım düdük 
öt mi yor. 

DlidUkçü giildü: Benim de boyum 

1 
Fıkra 

Sevinmek 
Ciı1göz oyuncak trenini dofa .. 

ba saklarken, Afacan gördü, 

sordu: 

- Ne o? .. 
orada?. 

Ne yapıyorsun 

Cing6z 

verdi: 

pişkin pitkin ce 1ıp 

Oyuncağımı saklıyorum. 

E, ne olacak sonra? 

ı kadar uzun olsaydı !.. 
_ Ben de onun için aeri Vazreç Cingöz, bu balık- - yi ya efendiciğim. Ned n _ Amma yaptın ha 1 Neden? 

6 
d Arayıp bulunca ae\'ineyim 

'Veriyorum ya! Denemek için koy· lar çok biiyük tutamayız.. Oltayı şikayet e iyorsun?. Memnun - B bam 0 zaman kulağımı d' 1 

duğunu anlamıştım. kopanrlar !.. olsana!. çekmek için uzanamazdı 1.. ıye .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1.M•~••e•••••••••••e••••••••••••••••••••••••••• .. •• .. •••••••••••••••••••••••••••••••1 

ea,ıar1nı Ne il parlabyorlar ?.. r v AZ v A-=-MUR -, Melekler Ara ınd• ••• 

Gökt• kara bulat/ar, 

Diyorlardı yagmur uar, 
Şimşek çaktı, gürledi, 

Döküldü, yağmur: ;Şar şar! 

Olmuş iken pek kurak, 

Güneşten ga11an toprak, 

Yeniden cartlandtlar, 
Ağaçlarduki gaprak ! .. 

B"n seyrettim odamdan, Yağmurdan canlandılar, 
Sesini dugdıım camdan, Doga doya kandılar. 
Oluklar dold11, taştı, Taz bir kuvvet ile ~ Söyleyiniz çocuklarım, benden ne diJeyor· 

6 ) 
Yağnııır düştükçe d11mdam!. likbaharı andılar!.. sumAız k? .. d k 

_ Dün verdiğiniı. ayakkabı ciliilan?dan .. J. Re • Ko r 8 a i Arap melek - Beenim kanatlarım 
kutu d ha verir misiniz ? Bu akşam bır dugune b yaz diy alay ediyorlar. Kanatlarımı f}ıa~ 
davetliyiz de !.. L-------..,_-""""'.""~:-:""~---:---'"""'."""~--------:_-::......-..::=y--=-ap_ı-'-n=--ız_l_=·· ----

Hz k a g e /er İ 
ı-- Masalcı 1 

1 nsanlar Ve Hayvanlar 
Eıkl zamanlarda insanlarla 

yvanlar bir rada yaıarlardı. 
lkiıinin ara· 
ııında hiçbir 
fark yoktu. 
Fakat bjr 
gün Tanrı 
insanlara ze· 
ki verdi ve 

hayvanlardan 
ayırdı . in· 
unlar yavaş 
yavaş terak· 

i eltiler ve medeniyeti yarattılar. 
Tnhiti adalarında bir gün 

in anlar bir kabahat yapblar. 
Tanrıyı kızdırdılar. Tanrı nihayet 
lnsanlai'ı et:r.d11tndırmak için Tahi· 
tilileri zekalarından mahrum etti 

bu zekayı hayvanlara verdi. 
Fakat onlar da geçinemiyerek 

biribirlerini yemiye baıladılar. 
liiç geçinemediler. 

. ~·anrı göğün yedi~ıci katından 
bütlın bunları seyredıyordu: 

- Ol mı} acak, dedi. Hayvan· 
lar İ nsanlardan daha fena çıktı. 
Hiç olmazsa insaı1lar çok çalış· 
kan!. 

Ve insanların zekalarını yine 
geri verdi. Havvanlnr. yine hayvan 
kaldı. 

B. batka l Aptal beYiirın 
ır ·u· 

beygir araba· hotuna gı ı. 
nın önünde Caddeden ge· 

d 
,,

1 
ka· çerken kamyon· 

c6 ı, ar b' • d 
amda gidiyor• lardan ır!ıı en, 
du. Bir ipi arkan bır ip 
ağzına almıştı. gördü. 

Fıkra 

Rüya 

Koşup aj"ıına 
aldı. Hayalin· 
de öteki bey
gir gibi gitti· 
gini zannedi .. 
yordu. 

• 
Sabahleyin Afacan tembel 

temb ı yataktan kalktı, yine 
mektebe gidecekti. Gerindi, es-

d. Odava giren anne in ne ı.. J 

baktı: 
Hayırdır inşallah anne? 

Ne var? 

Fakat kamyon bir

denbire hızlanınca ipin 
bağlı olduğu sandık 

dışarı fırladı. 

Ve sandık caddeye 
dökiildli. Şekerler ortalığı 

kapladı. Aptal beygirle 

ahibi korkudan don-
muşlardı. 

Fıkra 

Yetişecek 
Af acnn, babaıı, anneal Bakır

köye gidiyorlardı. Tam Beyazıta, 
otobüs durak yerine gelince, 
otobli kalktı. Afac n koıtu at· 
ladı. Fakat babası ile nn ıi 

kaldılar. 1ki i de otobiisUn ark -
ından ko uyorlardı. Ha nn Bey 

önde, Teyzehamm arkada idi. 
Afacan babasına eslcndi: Bir rüya gördüm. 

_ Hayırdır inşallah .• Hayvanların Zehirli Gazları 
- Eyvah, buray uaftalin 

- Ç buk koı baba, çabuk 

_ MiidUr Bey beni mektep· 

ten kuvuyordul.. • 
atmıılar, zavallı[ r:m ikisi de öl
müf r.. Ne yazık ... 

atla, yoksa karışmam nnem 
arkandan yetiıocekl. 

HlkAyeclk 

Kırmızı Derili 
Kırmızı derili inı nları bilir

ıiniz. . Bunlar hakiki Amerikalı· 

kökUnU kurutmuş, 

tüketmiştir. 

dırlar, yan 
şimdiki Bir
leıik Am -
rikırnın yerli 
halkıdır.Zn
manln Ame
rikaya göçerı 
Avrupalı! r 
bu ka\'mm 

ne illerini 

işte bir giin bu kırmızı deril 

Amerikalılardan KUçül< bir çocul 

kırda gezerken ufacık, mini mini 

b ynz derili bir çocuğa rnstgeldi. 
Kıskıvrak bağladı ve o t~piniı 
dururken: 

- Söyle bakalım, neden öyle 
tepiniyorsun? 

Beni yakacak mı ın? 
Elbette yak cağım? 
Ben yakılmak i teınİ) orum. 

Yak r an ben de senin gibi kırmızı 

derili olurum. Fakat mutlaka 

yakmak i tiyorsan yalnız tırn k

i rımı yak, büyUyUnce oı niktir 

par il v rmeml. 
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Dün Yapılan Müsaba 
• 

nın lnanılmıyacakNetic 
................................................. 

L_B_u_B_a __ ş. ı Ne Yapahm? ı ..._ _____ _J 
Fenere 6-2 Yenilen Yugoslav Ta 

Dün 2-1 Galip Geldi 
Aşk ve Macera Romanı 

- 45 -

Acaba bu akşam yeni bir ci· 
nayet mi işlenmi1ti? Rus kendi 
kendine: · 

- Eli kanlı olan bu adamın 
bu itten haberi vardı, dedi. Çfin· 
kü o gazeteleri bekliyordu. Ga· 
zeteci ağzını olanca vüıatile açmıı 
bağırmakta devam ediyordu. lvan 
Rabakoviç gazete parası vermek 
niyetinde değildi. Bu malumatı 

aldıktan sonra, otomatik restora· 
na girerek yirmi fenike bir san• 
doviç yemeği ve on fenike de bir 
bira içmeği düşündll. Bunun için 
gazeteci ile ahbaplığı ilerletmek 
ve meseleden haberdarmıt gibi 
görünerek onun ağzından ıöz 

lmnk hizımdı. 

Bu fikirle söze baıladı: 
- Ne muthit bir hidise de

.. ·ı '? gı mı . .. 
Gazeteci: 
- Cinayetten mi bahsediyor

ıunuz? diye sordu. 
- Evet öyle yaf.. Bu, failf 

bulunmıyan lcaçıncı vak'a... De
w il '? g mı . . 

Gazeteci sert, sert: 
- Farkmda bile değilim, dedi. 
- Nasıl farkmda değilsiniz? 

MUmkün mfi?. Hele sizin için ... 
Hcrgün gazeteler elinizde değil mi? 

- Ben gazeteleri okumam, 
satarım ... 

Ne kadar kat't va nekadar 
aeı·t konuıuyordu. Maamafih doı· 
lumuz Rabakoviç sabrını ve cesa· 

_.retini kaybetmemiıti: 
- Ay •. Yoksa bu iecekl cina• 

yeti de bilmiyor musunuz? 
- Merak edip te ~azetey• 

bakmadım bile.. Eaasea •kurken 
müfteri kaybederim. 

- Fakat siz adeta •eseleyl 
blllr gibi bağmyonunuz da ... 

- Canım bizim muharrirleri· 
miz de onları bilir gibi yazarlar. 

- Halbuki ben gr~!• oku· 
masuu çok severim .• 

- O halde bir tane satın 
ahmz ... 

ivan Rabakoviç. 
- Satın almak! 
Dedi .. ve m:i,·e ·•7.iİn vüzii'le ha· 

..,. •• N"I .................................................. .. 

Son Posta 
- ·- ~-- .... 

Yevmi, aly11l, Handia ve Hılk ıaıetoi 

Eski Znbtiye, \'ıtalçe~me ıokağı, 25 
ISTAHBUL 

-
Oaıeternizılc çıkan yazı 

~ ve r~ imlcriu biıtün hakları 
12 mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 1 
-

1 • 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr -------TORK1YE 1400 750 400 150 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800_,,,_300 

Abone Ledeli pe:;iodir. Adreı 
değiştirmek 25 kuru:;tur. -- -" 

Gelen evr1ık ıeri verilmez. 
ilinlard•11 mes'uliyet •hnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuıu~luk 

pul ilıivesı l.izımdır. • 
, 

kutusu ı 741 lstanbul ~ Posta 
Telgraf : Sonpo,ta 

'-.,Telefon : 20203 ... 

Yuzan 
Suat Suzan 

karak mazlum mazlum tebeı• 
süm etti; fakat palabıyıklı gaze
teci, kabahat işleyen arsız çocuğu 
iüldUkçc: "Bak ben gülüyormi
yim ?., Diyen hiddetli bir anne 
gibi beyaz Rusa bakıyordu: 

- Yanımda durup ta anafor
okumağı tercih ediyorsunuz ga· 
liba!. 

Rabakoviç yUı.ünU kırıştırmıştı: 
- Müsaadeniz olmadan asla, 

16·7·934 

dedi.. Cinayeti çok merak ettim 

de.. Eğer siz bir ıaı.ete verecek 

olursanız usul uıul yapraklarını 

çevirir, yine ıize iade ederim, 

- Bu teklifi biraz Jillbaliyan• 
bulmuyor musunuz? 

Bozulmuı olan beyaz Ruı: 

- Hayır, dedi, çünkU beQ 

iısizim ve ıizin itaiz bir 'arkadaı• 
tan böyle bir şey eslrgemeyec.!i• 

nizi zannederim. 
'Arka11 var) 

--···················· ................... ·-.. ······· ... -···-···-···-····· ... -····-............................... . 

~ :..=-_ 

\
, __ 

Denizyol ları 
!ŞLETMESI 

Acenteler! r Knrakay KaprUb~t 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühlirdarıadt 

Han TeL 22740 

, 

~-:.=--~ ......... ~. ~~!WU ....... 

lngilteredeki 
Atletizm 
Müsabakaları 

Londra, 15 (A. A.) - Dünkü at-
letizm mü abakalarmın neticeleri 
&faj'ıdaki gibidir: 

100 ynrda koşu, Sir-Mcar, 220 
yarda l<oıu Mur.doç-fskoçyalı, 440 
}'arda koşu Rarmpling lngiliı:, 880 
yarda kotu, Kuper İngiliz.. 

Trabzon· Yolu 
CUMHURiYET vapuru 17 

Temmuz 
Salı 20 de Galata rdıtimın• 
dan kalkacak. Gidiıt• Zongul• 
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebil\ 
Trabzon, Rize'ye. DönUtte b~n· 
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "3876,, 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
Yapuru 16 
Temmuı 

Pazartesi 19 da Sirkec\ 
rıhtımından kalkacaktır. (3899) 

IZMIR SÜR'AT 

Bir mil koıu Lovelok-Yenl Zelan
da, Üç mil kotu Kuıoçinskl·Polon
yalı, Altı mil koşu Kıı.1oçin.1ki·Polon• 
yalı, Altı mil kotu Holden-İngiliz, 
Maraton koıuıu Maknap, İskoçyalı, 
Sltipl çez ltotuıu Sakarsbork-İnaili:ı:, 
120 yarda maniah Finlay-İngiliz., 440 
yarda manialı Bravıı-İngiliz, Yüksek 
atlama Rodoıi-Macar, Uz.un atlama 
Pol-Franuz.1 Gülle atma Helyaı-Po
lonyalı, Dikı, ve çekiç atma Ok,!ll
laJ'&D· lrlandaJı, Cirit atma Boven-ln• 
alli:ı:. 

İskenderiye Yolu 

Yeni Bir Hava 
Rekoru için 

Nevyork, 15 (A. A.) - Tayyareci 
Karol ve Pellet}•• Halen Kodoı ve 
Ro11ide olan me1afeo rekorunu kır· 
mak üzere Peruya hareket etınittir. 
Taaavvurları l.imadım kalkarak At-

IZMIR va.puru 17 
Temmuz 

Sah 11 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Doiru lzmir, 

Pire, " Portsait,, fıkende
riye 'ye iİdecek ve d6necek
tir. "3949., 

lu denizini geçmek ve Pariı üzerin
den benzinleri bitinciye kadar Siber
yaya doğru uçmaktır. Garp istika-
metinde uçmıya teıebbüs ettikleri 
takdirde de Avuıtralyaya doiru Ok. 
yanos denizinden ~cçeceklerdir. 

DiKKAT: hmir vapuru yalmz 
bu haftaya mahıua olmak üze- • 
re Pire'den sonra Portsait'e ui
rayıp lskenderiye'ye gidecektir. 

Kayedon Adam ÖldUrdU 
. 

Amele Aranıyor • Dogloı (Man Adası), 15 (A. A.) -
lhtiyatsı:ı:.lık neticcai, adam öldürmekle 
maznun meıhur otomobil koıucuıu 
Kaye Don munkkaten ıerbcıt bıı;a· 
kılmıttır. 

I') ilpte Bahariye caddeıinqe Meh· 
mıt Sabri tugla fabrikauna ınii-
racaat. (47) 

istanbul Milli Emlik Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Ura 
OSKÜDA~ Altunizade mahallesi Bağ"larbaıı 

Tophaneli oğlu caddesinde 31137 
numaralı "12560., zira Tarla. 
Tuğlacıbaşı mahaHesi Baidat cad
deılnde 207 numaralı 11 1 ,, d~ 

3140 peıia para ile 

KADIKÖY, 750 

nüm ı 8 artın Ana. 
KADIKÖY, Tujlacıbaıı mahallesi Baidat cali-o 800 

desinde 207 /ı numaralı " 1 ,, d6-
nüm 11 360., zira Tarla. 

BEYLERBEYi, Abdullah ağa mahallesi Kalaycı i8 
sokağında 22,75 metre 9/1 l nu• 
maralı dl\kki11 anaaı. 

KUMKAPI, Kiirkçl\baıı Süleyman ağa Bayram 16 
ÇaVUf mahalleıi mektep ıokatm-
da 18 numaralı hanenin 1/4 hiasul. 

ÜSKÜDAR, Selimi Ali Efendi mahallesi Kab-
riıtan karıı11 ıokağında 9 numa· 
ralı klgir dökkln. 

" 

,, 

tt 

,, 

,, 

BOYACJKÖY, Eski Sekizh•ci sOkak, yeni Yunuı 2~ •• 
aja sokajında 13 numaralı hane. 

" 

" 

ti 

•• 

,, 

" 

Yukarda yazılı mahaller hiıalanadakl k•yı:tf.r ~ladon 
t ~ .. -~ 5/8/934 Pazar günü saat on dörtte açık arttırei• etti• sa k-

tır. l.teklllerin pey akçelerile müracaatları. ~.. ' ., 

--
D•n g•pıl•tt tdlttliun müı11o•lcaltır1ntlo: Yulcarula Mul•Joviç ~· 

atlarken, •1•iı'• S•Milı 100 "'-'r• Ji••lintle 

Saat beşi yirmi bet geçe, ha.. dıiınd•n gllıel vaziyetleri 
kem Kemal Rıfat Beyin idareain- bediyorlardı. 
de baılıyan oyunun ilk on daki- 26 ncı dakikada aoldo 
kası çok ümit verici idi. kale.ine sokulan Yuııo 

Fenerlller Cuma gUnkli tarzla- topu kale önünde bav• 
rile kıu paalarJa, kınıhşlarla Yu- dılar. Soliçleri topun yere 
goslav kalesini tazyika batladılar. ıine vakit bırakmadan ıılo 

Sol açık Fikret Uç kere ayğı- tütle ikinci golü kaydetti. 
na gelen topu mUkemmel bir Yugoslavlar 1-2 a-alip v 
şekilde idare ederek hücum geldikleri vakit, Fencrb 
hattını sUrliklemiş ve rakiplerini ekıeri oyuncuları ııcaktan "' 
bunaltmııtı. Halk oyunun hu Uıte O} nadıkları sıkı iki 
ıekilde baıladığmı ve devam yorgun diiJmütlerdi. Bu s• 
etmekte olduiunu görünce Sırp kat'i mukabil hlkumlara 
takımmın cuma ilinkünden daha mediler. 
fazla gol yiyecetine hUkmetmiıti. Maç bittiği vakit iki gUıı • 

Nitekim on üçüncü dakikada 2-6 yenilen Sırp takımı ay• 
ortadan sağ açık Niyaziye geçen nerbahçe kar4ısında 1-2 ıı 
pas oradan tekrar ortaya döndü DUnkU ialibiyet Sırplar 
ve sol iç Nacinin kafa sile Yu- fından bak edilmift). F ak•t 
goslav kaleıine girdi. galibiyetlerini kendi oyunlafll' 

Bu golden ıonra Fenerliler ziyade F enerbahçenin cum• 
muhakkak bir galibiyeti limit kU gibi oynayamayışında at 
ederek gayretlerini hafiflettiler. lıdırlar . 
Sırplar ise, bilakis canlı ve vU- DUn Yapılan Atletıı:" 
cutlarına müsait gelebilecek ıe· MUsabakalar1 
kilde havadan oynamağa baıla· Dün Kadıköylinde futbol 
dılar. F enerbahçenin gittikçe aza- yapılırken Taktim stadyoJ11~ 
lan hııı önünde Yuğoslavlar da cuma günli baılanılan at'-J 
dakikalar ilerledikçe açılıyorlardı. müsabakalarına devam e ~ 

Fenerliler birkaç mühim teh- Dünkü müaabakalardao. 
like atlatmakla beraber birinci lerimiz hesabına iyi ve hattt. 'J 
devreyi 1-0 galip bitirdiler.. lak denilebilecek neticeler '-~ 

ikinci Devre Bu cümleden olarak yHı 
lık devrenin sonundaki oyun· re sür'at müsabakaamda Gİ 

larmı arttıramıyan Fenerliler ya· aaraylı Semih 10, t/4 ı•• 
vaı yavaı Yuioslav taı.yikına baı koımak suretile yeni bir 
eğdiler. Misafirler ekseriya hava- rekoru tesiı etmiye muvaffak 
dan, kafa paı.larile ilerliyorlar Bu koıuda Semih, maruf 
ve Fener msıf sahasından bir atletlerinden Muladoviçi -
türlü uzaklaşmıyorlardı. hayli geride bırakmak f1I 

Onuncu dakikada ıoldan inen nıuvaffakıyetin.i daha faıia . 
Yuio5lavlar ortaladıkları topa metlendirmiı oldu. I 
} etiıcm merkez multacimlerinin Fakat buna mukabil rd" 
sıkı bir kafa vuruıile ilk 11yıla· viç te yükıek atlamada çalı 
rını kaydettiler. vaffakiyetli bir neticenin k 

Bu gol de Fenerlilerin açılma· manı oldu. 1500 metre le 
aına ıebep olmadı. Yu2oılavlar da kalabalık bir ıporcu lı 
hasımlarının muk•i_ll hücuma iştirak etti. ,_ 
geç~itfni görÜn~ ı<uvveipıanevi- Hülba, Balkanların en_, 
yclerhıl Claha dfiıel!tl~er. Ve sert atletlerinin iıtirakile yaP'! 
bir oyun sflte~i içinde miltemedi müsabakalar, Türk atlet 

1 sıkıjhrnaakta devam ettiler. Fe- bariz yükseklik vaaıflarını t• 
nerltab~e hUcum hattı önüne çı- ettirmek itibarHe de aytl 
kan fırsatları da iyi kullanım_. faydalı bir spor teıahUrO 



tTTIBAT ve TIBABBI 
- Her lıaklcı mahf uzJur - Nc•ıl Dold• ? .. 

Şark Misakı Ve Almanya 
Dördüncü Kısım No. 153 N • .,ı Yllfllt/ı? •• 

'9:~~~~~::> ~~==========================1;6:-;7=·;9U~~M~u:ı~l~Ôl~~~·~~=~ _"" - ZiJıa ŞU• 

Mahmut Şevket Paşaya Verilen Jur-

Bir ltaJyan 
Yılındaki 

Gazetesi, Fransayı 1914 
Manzarada Görüyor 

nalda Bir lbtililden Bahsediliyordu •• 
Mômut ŞeYbt ......... 

lliye aeı...ı ,....,_ iıhe-

( Baıtarafı 1 inci ıayf ada ) 
tinin Sovyet Rusya ile aalatma-
11, lngiltere •de bir 1ai teıir uyao
dardıfı için Fransa hftk6meti hhıl 
olan ba ıui tuiri izaleye blyllk 
ltir ehemmiyet vermektedir. 

1 
YI Karadenlzde bir mahreç iıte
melde ittiham ediyorlar. Polonya 
hüktlmetinin Almanya De yaphp 

J doıtJuk miıakı bu tezin doğrulu
iunu iabat ediyor. M. Bartu'nun 

ten d'6aet ...._,ili ...... 
•n eneJ ı.. ecaebler BaWlidea 
~kanı.., ......_ -'l·llle 
•
8

vdef1eri talib. 1e • • ... l'ft. .. 
ıra,.._ .... ..,...._ .... 

~İ!ti. hmllln Jıedeli, doğrudan 
• 
0ıruya ba zevat olduju ~ 

aileleri bG1Bk bir endi.. pçir
lbekte idi. Kimfl Paf81UD damadı 
er1rAm1ıarp kaymakam Naci Bey 
B.bllliye ıelmJt. yeni btanbul 
Mulaafıza Cemal Beycim bymp .. 
deriaia hayab lıakkında malAmat 
llte:-.ıı. 

&iv•••' ...-..,. ..,, ..,._,_,. ..., .._, 

T aa pzeteai, M. Bartu'nun 
Londra 'da M. Simon ile g&rllıe
c•ii mlhim meseleler arasında 
Şark Miıaklannın da mevcut 
olduj'unu yazıyor. Bu ıuretJe Ruıya 
meıeluinin F ranıa De lngiltere 
aramada mevzuubahı olacajı 
anlaphyor . 

Şu ••ide Franaa h&kimetl, 
Sovyet Ra11a ile yapbtı ukerl 
anlafllla De hanai hedefe Yarmak 
lltiyor? 

Varıova'ya yapbja 1eyahatin hiç 
bir 9emere •ermediğini de herkea 
biliyor. 

Hali haurda Avrupada Alman
ya ile F ranaa ara81nda aiyali ml
cadeleler, Aaya'da iae lnıiltere 
ile SoY)'et Ruaya arumda tarihi 
nUfuz mbcadeleleri mevcuttur. 
Tarihi mllcadeleler, Çarlann 
zamanında batlamlf Ye lçilnç& 
eaterauyonal propaıandalan do
layııile daha Yahim bir ıeldl 
almlfbr. 

lnptere ile Ruya ara11nda 
zuhw eda lhtillflann e ... 
Şarkta •• HiadWaa klte(erinde 
ılrllmekteclir. La ReYll de dl 

Bundu uherdu ola~ lfala
... Şevk.et Pq. ..... rikelA11111 
derhal evlerine. ,CSINlerilmelerİDi 
enıretnıittL Filhakika ilatiW rle-
1a11 da Lana lrarU' yermifler, 
)almz iki zab aerbut hara"mak 
late111emi1lenfl. Bu iki zattan bi
risi, Dahiliye Nazirı Reıtt Bey, 
diieri de Maliye Nazın Abdurralı

ettikten aonra Rqit Beyle Ab- b.ade m.irlMDJif; •ltecmleıi 
dDrrahman B. de ıllnglllller ara- bizzat derclen etmek içla • buı 

Unutmamak lhamdtr ki, hllf
lamrda Franaayı idare eden adam
lar, 1914 ıeneainde Frama la&kt
metinia batında bulunan aynı 
adamlardır. yani Fran1anm hu
~kll myaıeti, eıkldeaberl takip 
edilmekte olan aiyaaetten ibaret
tir. Franaaya ,are Şarktaki Sow
yet Ruaya, Viatol nehirlerinden 
muazzam kDtJelerile yardıma ,... 
lebilir. Fran•ız liyaıtleri bu tarz
daki politikayı T enat kitabında 
yazılmlf gibi eıH ittihaz ediyorlar. 

Moad So.,et Raaya ile Fran• 
arumcla akcleclll• misakı•, bacH
Nba lcabandan oldujılaa ifant 
eylemipir.,, 

•aa Beydi. 
Bu bnra YÖ!f olu llab-

111ut Şevket Pap, Retit Bey ı..k· 
kındaki hiuiyabnı mllpbem bir 
ıurette uhar etmekle heraber 
Abcl.naJaman Bey hakkında ve
ril• karardan Adeta açıktan 
açıja bir me"Wmiyet IÜar er 
lemilti. Bu da •bepaiz dejildi.. 
Bu iki zat ar_..., 

Abdlllhamidin mutlakiyet dev-
-,...,.. . .....,.... tıllıfı ·-
denm etmif, bundaa dolayıdır .. 
Mahmut Şevket P&fa, fırıatlar 
dllştlkçe AbdOrrahman Beyi sa...
mak hiılerlnin öniııe geçeme
mifti. (1) Iıte bu ıuretle muhtelif 
hi.ı.tn ve arzularuı Wrietmell, 
Re,it Beyle AbdOrralunen Beyill 
tevtif edilmesini iıtilzam etmiflL· 
Ma•ut Şevket Pqanın udal'lll 
fer111aD1 okunup ta aabık YDkell 
bir• birer konaklarına avdet 

(1) 320 ıeoainde ( Tophane kö,. 
ltı ) nde Ziya Patanın riyaseti altında 
ıabık maliye nazırlarmcJan ve aıkerf 
ricalden mürekkep bir (maliye b&tçe 
kooıliyoou tetekkül etmitti. Bu k<'19İl
Yooun talimamameslni bizza* Abdül
lıanıit hazırlaUllfb. Mahmut Şevket 
Paşa ile Abdürrahman Bey btı komil
)'ona memur idiler. Aralannda çıkan 
ihtilaf, ALdülhamide aksetti. Abdür
rahmaa Beyin bir whf ,... ihtısu 
De madafaa etfji 11kil kabul oludu, 
lhb111Ut ·emt Pa.- da bwıdan 
lllite.llir oldu. Malımut Şevket Paıa 
~ &eellirii mıatmamıetı. Nitekim, ( 31 
-.. ) hidi.ıiade Hareket ordmıile 
latao1*ıa ginrlwa. Bakırköyde Abclüı
ralaraan Beyi ~ Mizancı Murat Beyila 
ahoabı olduğu için - tevkil ett.irmitti. 

• -

11ada Cemal Beyin lrararrıluna fedai zaWtam refabtiae alarak • 
ınkedilmit. altkattaki odaya Şelazadebatuıda laem Sadık Beyia 

h~_::11uaara1k ~~::~·~--=anane iki evi, hem de Hnrriyet Ye ltillf 
ıwa5u. ne er m., ... r. fırkaamın k · _._. la 

O clakikadu itibaren, (jurnal- bina ı ba mer en~m~uum o n 
ahlı) yine harekete gelmifti. Tes "I amıya fltmiftl· Fakat 
_u__ ~ı. t Şe k t p blnanm her tarafı arandıjı halde 9IUCll _ _. __ ._,.. v e ..... Ye- bi iri 

-r-, ç mıe 1 • ·ı · ti rilea bir juraalda, miralay mllte- e e pçm ememq • 
kaidl mahut Sadık Beyin ~Onktl bu ihbar yalan olduju 
evinde ıu anda balbkir ııbl, Nizam P8f&nın lld8rllld0ğ0-
zabitandan bir KfUpun içtima na duyan Sadak Bey de derhal 
•Wii •• ba gece bir mukabil ( bir ıemtimeçhule ) (1) flru 
illtilil vukua ptirileceii bildiri). etmifti. 
mitti- O 111ada Mahmut ŞeYket 
Pqanın yamada bulunan Enver 
Be~ bu ilab• ve ~bWen. fıma 

Güzel San'atlar 

( Arkuı .. , ) 
[1] Sadık Bey doğruoa Mı11ra firar 

Ytİqd izlere iltica etmifti. 

Akademisinde 

Gllzel ua atlar akademİIİ reılm, heykel ft tezyial aan'atlU' tubeal 
aerPf dlln a;leden 10nra Fındıkhda akademi biDa11ada açılmıftır. 
Sersicle talebelerin bir HDeHk meallerine alt çok kanetli eıerler 
mevcuttu. Buradaki ruim aergldea bir kapyl .Werlyor. 

çorak Evler l11JY1C1frk Mektebi 

Halbuki tarih, clhamn gldifiai 
aynı halde barakmamıfbr. 1934 
Haeaindeki •aziyet, 1914 lla 
Yaziyetine benzemiyor. Eılri RulJa 
Çannın Petre1burgta ve baıBnkll 
Bolıevilderin Moıkovada baJun
duklannı ifade etmek iatemiyoruz. 
Y alna Uzak Şarkta Sovyet Ru
yanan merkezi ıildetinin bqka 
lat'alara mllteveccih olduğunu 
bildirmek lllzumuna kani bulunu
,.__ .. ,.e ... ıa•tl .......... 
lradd ... b lfançuriye batbc:hr. 

Japonya lmpratorlujanaa Wrkaç 
1ene daha haıırbldanaa denm 
etmeli muhtemeldir. Bu m&nue
hetle bu mıntakalann daima teh
likeli bir •uiyette kalacaflna 
ılphe yoktur. 

Dit- taraftan So91et Ra11a
.. merlrezi ıaldetl Tllrldataa n
lltaalle Hindiltan yoUanna da 
mlteYec~tir. SoYyet Rnyanm 
Aayacla temin edecetl kunetli 
nlfuzdan makıada, A Y111pa cihe
tinden emin kalmaktır. 

Bir taraftan uzak Şark cep
heleri dijer taraftan Almanya, 
Polonya ve Ukrayna kuvvetleri 
anmada bulunmak vaziyeti, Rm
yanın mevkiini milfklllJeftirdiği 
için Fran1a ile akdettiği aıkerl 
miaak, Sovyet hllktimetince A.,. 
rupada bir emniyet miıakı teıkU 
etm!ftir. Almanya ile bundan 
endlfe duyuyor. 

Şu yandaa eonra, ba muleye 
dair gelen yeni telgraflan da 
okuyabm: 

Alm•nr•nın Seel 
Berlln, 15 ( A. A. ) - Koru

pondaa Diplomatik gazetesi, lngll
terenln yeni hiçbir meıullyet 
deruhte etmlyeceğine dair hari
dye nazın tarafından Avam lra
maraımda vaki beyanat hakkında 
tehiratta bulunarak eliyor ki: 

.. Bu liderin maDUI tudur ki, 
Franm plhlan hiçbir mecburiyeti 
tazammun etmemekte ve diler 
devletler de bu pllnlann kıyme
tial ..... , .... • • ...., ...... 
ı&n tetkllr edebDec:eldercllr.,, 

Guete, Almany1111111 plııu 
yapanlarm bunun hakiki manaa 
&zerinde anlqmalanaa huzurla 
intizar eclebileceiinl illYe etmek• 
tedir. 

Al•••J•J• Bir Tavalı• 
Loaclra, ıs (A. A.) - Reamı 

•talar. la,UtereDia BerliD •fi. 
riaila Alm• Hariciye Namına bir 
nota werclijüü, bu notada ln,U. 
terenin, Şark emniyet miaaklan 
hakkındaki Franaz projeaini Jra. 
bal ettiğinin bildirildiğini haber 
veriyorlar notada projenin Al
muya tarafmdan da kabul edlJ. 
meıi tavaiye olunuyor. 

Sovr•tl•r• Gllnce 
Cenevre, IS (A. A.) - So ... 

,etler ittihadımn mWetler cemi
yetine firmui hakkında cereyen 
eden ruml diplomatik mDzake
nler çok ilerlemiftir. 

SoYJetler'in Milletler Cemiyeti 
heyeti amumiyeainin 10 eyltllde 
Cenenede aktedeceği içtlmaında 
cemiyete girmeai muhtemeldir. 

Belediye ıon zamanlarda huı 
•• iıapabada çllrllk anku bl
lallaldıim Qreamı,. bunun lnllae 
ıeçmek Dzere bazı tedbirler al
mıfbr. Bando biyle, yıkıcılardan 
ahe• pklk ••'zewe ile .... at 

1.,.awpcak, efterhae lnı allJI 
...mm • ...._. tea1,. edi
lecektir. 

BIJDkden M.,.. Enatitlllo 
yananda yealden hir bina yapıla· 
cakbr. Biaada bazı teli1atla a.t 
bir meyYaahk mektebi de açıla
caktır. Mektepte fenni uıuller 
clairelİade kl1ltllere •• bahçe 
uhipleriae meywa Jetiftirmek 
...ıferl ıjretDecektlr. 

F rama ve SoYyet Raya de.,. 
letleri malltelif vemtalar ile aynı 
hedefe clofra Jlb'Oyorlar. Fraaaa 
bnkBmeti, Amıpacla emniyet te
mini jpn Ruqa ile birJefiyor. 
Sovyet Ruaya dahi Uzak Şarkta 
aerbut ve kuvvetli bal1111111ak için 
FraM&'ya dayamyor. 

---------------· .. . ... 
il.AN FIATLARI 

'-~hı .......... 
lir .. ,.,_ "" ..,,,, .. 
(n•I'-) -.ı11r. a--..,...,...,,.11 ..... 
•• ila /lela pıtlıardm 

yfa ıayfa sayfa,uyfa/ Viğer Soa 
1 2 J 4. 5 yerler sayfa 
~------

x,,. ~ ~ ~ ::. =ı 
3-:Bir •t1ntimde 11aMti 

(8) lc~lime fJordır. 
4- btce " i•lut ,.nl• 

lrıt•llltlon ,,_. ..,. ..,., .. ,. .,,.. 

Yerll Mala.r 8erglal 
AltlMI ,.n mallar ..,W lblr 

.. Galatuuay u.M Wauıada 
menıi.ı. açalacaktır. 

Ba aeaekl Ml'sf, yeri ........ 
Jerden pek çoj'unun lftirak et•elul 
ye fazla ltiaa ............ ltilHırile 

eski 11JlanaJdaclen alla mlk•••el 
olacaktır. SerJ'ide, ••DİJet tertlbab 
aluamıf, HiWi ... • tarU.Man ela 
Wr .... imcld tefldlib ,.,. ......... 

Açıkgöz Hizmetçi 
Fea•d• llacta. SofJuua 

lnmetp.I YorılJe ndea birçok 
la,metll ..,... salarak kaçanı 
ile de ,U•1••••fhr. 

Hev• .. ferlerl 
l.taahul-BreDdizi uuıada teılı 

etlUen JeDi tanare poıtalannd.a ilki 
din hareket etmfttlr. 

iç ncaretl MUdUrU 
Yeni iç ticareti umum mldtl'I 

LmaD ffalrla Bey ,.hrlm·ae ••lmfftfr. 
a....u Hakkı Bey, burada ikb1adi 
........-, laaldaacla tetldkatta ltu• 
laacakbr. 

Amıpa'ma 1914 aeneai vaziye
tiDia detiftijinl rubnda llyle
miftik. Çllaka Sovyet Ruaya ile 
Alman1a aruancla lltiaak kalma· 
llllfbr. Bolıevilder Berllne kaqa 
bir taarruzda bulunduklan takdir
de, ordulanm ya Baltık devletleri 
araziıindeıa ve1abut Lelıiltan'dan 
ıeçirmeleri lcabeder. Bundan do-
layı Polonya hOkdmetioin mOte
yakkız davranmaaı llzımgelir. 

Polonya hükümeti de Sovyet 
Ruıyanın cenobundald mUnbit ara
ziye göz&nll takmııtır. Sovyet Rus• 
ye ve F ranN hlldlmetJeri, Pelonya· 

T.a•ep1ratı 
•veni Acll1111n - Bırçok ~ 

ıan'at, ılyHet tetldlderl, Halk Q.ı.: 
Yenlte.t der.ıerf, hlka1eı., •anhr. 
Ok.,_, o1ı-... 

=TAKViM--Gb PAZARTESi 
il 16 Temmuz 834 -Arabi Ruını 
1 Reb.ahar 1355 3 • r ... mıaı • 1111 

Vakit Ezaıı 1Va1att \ aki t llıaol y 

caa.. 9 02 • •2 Akı.ım ı .: - a • 
Öjl• 4 3t 12 19 Yatı 2 58 ~I • 
ikindi 8 S9 16 19 lmeal& 1 48 .l 21 
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Pamuk Ayşe •• 
•Fena Kaderim Yakamı Bırakmamış, Beni, 

Emrazı Zühreviye Hastanesine Atmıttı,. 

Yanımda ki karyolada yatan 
Pamuk Ayşe ismindeki • resmi 
tabirile söylüyorum- alüfte, be-
11imle zorla ahbap oldu. ÜçUncll 
aece, karyolasından eğilerek ha· 
•• fU teklifte bulundu : 

- Kaçalım mı? .. 
- Nasıl. 
- Sen razı ol. Geri kuıurunu 

bana bırak. 

- Hay, hay ... 

* 
Erteai gece, haatan• derin 

ltir süküt içinde iken teker teker 
•ptesaneye gitmlı.. Oradan bir
çok koridor ve kapılardan mut• 
falc tarafına geçmlı.. Pamuk Ay• 
tetıin ceaurane bir teıebbüıll sa· 
yeainde ktıçUk bir pencereden 
attıyarak hllrriytimize aahip olu· 
Yermiıtik. 

Pamuk Ayte, ıımııkı elimden 
tutuyor: 

- Söz veriyorsun değil mi? .• 
Beraber çalışacağız?. Artık ben 
o kadar geçmiyorum. Senin yll· 
&ünden belki ben de beı on kurut 
kazanırım. 

- Hayhay, Pamuk AYfe ... 
Y almz, can Uzerinde bıraktığım 
biı- hastam var. Gidip bir kere 
oııu göreyim. Sonra seninle bu· 
luturuz... Bana bUylik iyilik ettin. 
Bunu unutmayacağım. 

Velev, kendi menfaati mu· 
kabilinde olsa bile, Pamuk An~ 
nln bu iyiliğini unutmamıya ka· 
rar vermlıtim. 

Ne bilirdim ki bu iyilik, beni 
bir kan lekesinin OıtUne kadar 
ıürl\kliyecek .• 

"" Nadirenin hizmetçisi Zebra, 
Nihattan aldıiı birkaç para mu• 
kabilinde bana ihanet etmiı, 
ÇengelköyUndeki yerimi ona ha· 
ber verml9ti. Buna binaen, artık 
oraya gidemezdim. Şu halde ne
reye gidecektim?.. Velevki bir 
aiin, bir gece olıun nerede 
barı na bilecektim. 

Aklıma derhal, Ferik6ylindeld 
Madam Agavninin evi geldi. 
Doğruca oraya gittim... Madam 
beni görür görmez ıaıırdt: 

- Ay ıenmisin çapkm kız .. 
aman, hele kiçmi ıayne... seni 
ıördümse, yüreğim birdenbire 
hop etti. Geçen gece bizim 
Nadirenln yanında da, söyleyeme· 
dim.. o gece az kalam seni töyle 
dertop edip canımın içine kadar 
ıokmak istedim. 

Hayatm iğrenç zevk ve ibti
raaları araamda yuğrula yuj'rula, 
ekıimiı bir hamur ktıtleıine 
dinen bu kadının bu maaoalı 
ıözleri ıoğuk bir rlizgör 
dalgaaı gibi kulağımdan ıeçtL 

* Şevkete bir mektup yazdım. 
Onu pek acele çağırdım. Yirmi 
d6rt aaat geçtiil halde, gelmedi. 

- Anlatıldı.. Zavallı adam; 
bekledi, bekledJ. Artık benden 
ümidini keıti. Belki de ıon gfin· 
lerde geçirdiğim hayatı duyarak 
benden tamamen iğrendi. 

Dedim ve artık baııma baıka 
bir çare aramak mecburiyetini 
lai11ettim: 

- Şu halde yapılacak tek bir 

çarem var. Nihadm önünde eğil· 
mek.. Onun bUtUn tekliflerini 
kabul etmek ... 

Tam sekiz aaat dUıilndUm, 
nefıim1e mücadele ettim. Ve ni· 
bayet mağlup oldum... Ağlaya 
ağlaya Nihada mektup yazdım: 

{Beni bu hayattan kurtarmak, 
ıakin bir köıede bir dllim kuru 
ekmefe katlanan mütevazı bir ey 
kadını gibi yaıatmak iıtiyoraan 
yarın aece geJ. Seni bekliyorum) 
demiye mecbur kaldım. 

• Madam AgaYni, kardeılnin 
lalm ailnll •ilencesinde bulunmak 
için evi bana terketmiı, gitmiıti. 
[yde, yapyalnızdım. Bir baıkına 
uğramamak ve batka bir adama 
yanhılıkla kapıyı açmamak için 
karanlıkta baıımı cumbaya ıok· 
muı, sabırsızhkla Nihacb bekli· 
yordum. 

Bir bayii bekledikten aonra 
Nibadın acele bir yUrUyüşle gel· 
diğini gördüm. Titreye titreye 
kapıya indim. Hayatımın en bli· 
yük günahım iıliyormuşum gibi 
nefretle kapıyı açbm. Onu, içeri 
aldım. Yüzllme çarpan sert ispir· 
to kokusundan onun bir bayii 
aarhoı olduğunu anladım. 

O, galibiyetinden mağrur ben 
mağlubiyetimden makbur bir hal· 
de idik ... Odaya girdiğimiz halde 
dakikalarca birbirimiz.e bir ıey 
söyleyemedik. Nihayet o, uzun 
bıyıklarını kıvırmakta devam ede· 
rek, mUıtehzi bir tavurla: 

- E, ıöyle bakalam Melek 
Hanım.. hangi dağlara kar yai
dı... Beni bukadar uiraıtaraca· 
tına daha evvel bu iti yapaay• 
dm olmaz mıydı?.. Ben aana, 
benim elimden kurtulut yok, de .. 
memlı miydim? •. Bak, seni en ıon 
zabıtaya yine ben tevkif ettirdim. 
Haataneden kaçtın. Kurtuldum, 
zannediyordun. Fakat emin ol ld 
ne yapıp -yapacak, yine aeni bu· 
lacaktım. 

Dedi... Bu ıon alçakhiına da 
6ğrendiğim bu adamın yUzUne 
baktım. 

- Fakat Nihat Bey, bir ka· 
dına bu kadar eziyet etmek gllnah 
deiil mi? .. 

Demeye mecbur kaldım. Nihat, 
bak kuanmak lıteyen bir tavurla 
elJerini açtı: 

- Ya, aenin aıkmla yanan 
tutuıın kalbime yazık değil mi? .• 

Diye homurdandı. 
Tam bu anda kapı çalındı. 

Nihat, telAıla ayata kalktı: 
- Kim geldi? .. 
Diye heyecanlandı... Bu ıeca 

kardeıinin evine gidecej'l için 
madamın hiçbir randevuıu olma .. 
dığını biliyordum. 

- Yabancı değildir. Madam 
ı•lmiıtir. 

Dedim Ye taılığa çıkarak ka· 
pınm ipini çektim... Karanhkta, 
içeriye bir gölıe kaydı: 

- Melek] Hanım burada mı? .• 
Diye mırıldandı ••• Bu aesi, de,.. 

bal tanıdım. 
- Şevket.. Şevket.. Sen mi· 

ıiR?. Ah, ne kadar geç kaldın. 
Diye batırdım. 

(Arkuı nr> 

SON POSTA 

Meşhur 
Dalgın .. 

G6zlüiUnU GöıUne takmıı. 
gazetesini okuyor. .............................................................. 

lngilterede 
Sun'i ipek 
Sanayii 

lnailtere hUkümıtl ıua'I ipek 
yapan fabrikalardan aldığı veral 
miktarını yarı yarıya indirmiıtlr • 
Fabrikalarda bUkümetln yapbja 
bu teıvikten doğrudan doğruya 
ahcıları kirlı çakarmak için satıı 
fiatlerinl o kadar indirmiılerdir. 
Böylelikle lngiltere piyasasmda 
yerli ıun'i ipek va bundan yapı· 
lan eıya fiatleri birden bire 
ucuzlamııtır. 

Bu hal Fransız ipekli tüccar· 
larmı teliı içinde bırakmııtır. 
Zira Fransa ile lngiltere arasında 
yapılan ıon ticaret anlaımaamın 
esası, hatırlarda bulunduğuna 

göre, F ransaya fngiltere mahreç· 
lerine ipekli satmak imklnlarını 
temin etmekti. Şimdi gUmrUk 
reımi şeklinde olan zorluğu Fran• 
sız ipeklileri sun 'i ipek fiatlerinde 
vukua gelen azalma ıuretile yine 
karıılarmda görüyorlar ve İngiliz 
sun'i ipek rekabetinden kurtula· 
mıyorlar. 

Anlaımanın hemen arkaaından 
İngiltere hllkCımeti tarafından 
alınan bu kararla beynelmilel 
kaideleri uygun olmadığı yolunda 
da bir kanaat belirmiıtir. Franıız 
tllccannm teliıı yakında aiyaıt 
bir teıebbllslo de neticelenerek 
lngiltera bUkümetinin bu tenzillt
tan YAZ aeçmesinln teminine 
çalııılacağı aöyleniyor .. 

)#. 

BUkreşten bildirildiğine ıöre 

Roman.anın Romanya bUkü· 
meti attan maden· 

altınlal'ı leri hakkında ye-

ni bir karar almııta. Bu karara 
nazaran Romanya madenleri ta• 
fından elde edilecek altınlar ki· 
milen nılllt banka vaııtasile hU· 
kümete aatılacaktır. Bu mUna• 
.abetle altın alım Hatlarım gö .. 
terir bir cetvel teıbit olunmuştur. 
Bu altınların karııbğı (ley) oJa .. 

rak Romanya parasile ödenecektir. 
Fakat altın ıirketlerinin kir, ka· 
zanç lıi11eıl ve faiz gibi ecnebiye 
ıönderecclderi kıymetler için ko· 
layca döviz vttrilecektir. 

* Yugoslavya ile Yunaniıtan 
Yaıoslav .. arasındaki ticaret 

anla1ma11nm mUd· 
Y11~an tlcart deti bitmiıtir. 
muna•ttbatı Şimdi yeni bir 

anlaıma yapmak için iki taraf 
mllzakereye baılamıılardır. Fakat 
bem~n bir ay olduğu halde bir 
tUrlU iki taraf anlaıamıyorlar. 

Müzakerelerde rast gelinen 
zorluklar bilha11a hesapların g5· 
rlilmeıi için ileri •llrUlen tekil· 
lerdedir. Yunanistan YuıoılaA• 
yaya olan borçlanna Almanyadan 
olan alacaklarile mahıup etmek 
lıtemektedir. Yugoslav murahas· 
ları ite böyle bir beaaba razı 

Zabıtanın 
istenilen 

Müdahales 
Bir Toplan 

Di11 Mi11alcaş•lı 6ir topla11tı gap•n tıflcıl•r bir •r•l• 

Şehrimizdeki avcılar dtin Halk ı leri olmadığını ı6ylemltlerdlr. 
Evinde gUrliltUIO bir toplanb arada, doktor Kenan Bey: 
yapnııılardar. - " Biz buraya eıki cemlf 

Üç aenadenberi gayrifaal hal· yenilemek için toplandık. Y 
de bulunan Avcılar Cemiyetinin bir teıokknl kurmak iıtiy• 
ibyaıı için yapılan bu toplantıya bizi Hrbe1t bırakıınlar. 
birçok avcılar iıtlrak etmiıl•rclir. içtimam aebebi iadia etti 
RiyaHte Cevdet B. aeçlldikten yeni bir cemiyet teıklli iH, 
ıonra, eılcl cemiyete ait he1apla• toplanbya zabıtanın mUdaba 
rın tetkikı lıtenilmiı, bu iıtek icap eder.,, Demittir. 
mUnakaıalara yol açmııtar. Bir bayii ıOren mloakaıal 

Birçokları toplantının yeni dan ıonra Avcılar cemiyeti 
bir cemiyet teıkili için yapıldıjını fbyaıına karar Yerilmlı Ye yJ. 
ileri ılirmllıler, mevcut avcıların den bir 'idare heyeti intihap eclt 
eski heaapları tetkike aalibiyet· mittir. 

1 Emlak ve Eytam Bankası llinlerı ] 
Kiralık Emlak 

Esaa No. Mevkii Ye Nev'i Temin• 
Lir• 
75 
20 
6 

20 
461 
566 

Niıantaıı Klğıthane caddesi 100 No.h Konak 
Tophane Kıtla altında 345/355 ,, Dlikkla 
Teıvikiyede cami arkasında 18 No. lı Hki Ka· 
rakol binası 

165/1 Galatasaray Avrupa Pasajı 1 No. lı dükkin. 3~ 

165/2 " " " 2 " .. 35 
1 65/J .. ,, 3 .. " 31 
16515 " ., ., 5 ., .. SJ 
16517 •• .. 7 .. " JO 
165/U • ,. .. 10 ,. ., ılO 
185111 .. ti ,, 11 " " • 
165/U ,. ,. ,, 12 .. ,. 18 
165/H ,. ,. •• 13 .. ,, 31 
165/16 .. it 16 .. " Jt 
165/17 .. .. • 17 .. " ~ 
165/21 " " " 21 " " ., 
20211 Galata Kuledibl 1-3 No. la hanenin bir oda11. 8 

Yukarda yazılı emlak birer sene mllddetle ve mlıayede ile 
kiraya verileceiinden taliplerin ihaleye mUaadif 26/7/934 Perıemb• 
ıtınU saat on altıda Şubemize müracaatları. [411) 

================-:-=====================:s::...-----
olmamaktadırlar. Bu yllzden mlı· 
zakereler durmuıtur. Şimdi Yunan 
heyeti Atinadan yeni talimat 
beklemektedir. 

Diğer taraftan 1 temmuz tarl· 
hine kadar muvakkaten uzatılmıı 
olan eski anlaıma bu yeni vazı .. 
yet üzerine yeniden on beı gtin 
daha temdit edilmiştir. iki taraf 
da meselede hHınliniyetle hareket 
ettiğinden yeniden eıkl anlaşmayı 
uı.atmıya lllzum kalmadan iyi bir 
neticeye varllmaıı beklenmek .. 
tedir. 

"" BUrUkıeldea blldlriliyorl Bel· 

B I le çıka bOkümeti 
• çl anın Holandah banka· 
6or9ları calardan mürek· 

aca%lagor kop bir grupla bir 
iıtikraz paıarbğındad1r. Haber 
verildiğine ıöre bu konuımalar 
Belçika bUkümetinin çok lehinde 
olmaktadır. Ve grup yüzde beı 
f aiıle istenilen paranın verllmeainl 
kabul etmiftir. 

Holandalılardan alınacak bu 
para ile Belçika hllkümeti geçen 
sene franıızlardan yaptığı y&zde 
6,5 faizli borcu 6deyecektir. Yani 
Belçikanın borcu ayni kalacak •• 

bu konuımalar netlc11lnde fal' 
miktara yUzde alb buçukta• 
yUzde beıe inecektir. 

* Bir zamanlar dtinyaya ı&br.& 
Holarıda ulan Holanda el-

milc•vher- masçalıiı da buhr" 
içindedir. Satıı ar 

eillll dır. Talepler git-
tikçe çekiliyor. Bu hal elaaa' 
yontanların ipiz kalma11nı mu~_!. 
olacak kadar vabtm bir t•"" 
almifb. Bunun 6nline geç111elı 

. lizere tedbirler dnınnolmüı Y• bll 
meyanda elmaı yontan aan'atklt" 
laran gUndeliklerl yliıde on alıbr 
tinde indlrilmiıtir. Bu uy•.._ 
elmasçalar biraz nefH alabilınir 
lardir. Ham yontulmamıı ehu•• 
fiatları bu vaziyet Ozerine bir~ 
ytlkaelmiıtir. Alikadarlar bu ter 
birler ıayesinde ölmek tehllkeıi ... 
maruz bir aaoayiln kurtuldui'I 
kanaatin dedirler. 

Yaz At Yarısları 
Y arif ve lslah encUmeoiaı. 

tertip eltili yaz at yanılarına b• 
ayın 21 sinde V eliefondide bar 
lanacaktar. 

Villyet baytar mlldlirllitU, aiti 
cuma aUrecek olan bu aenekl Y~ 
rıılar için hazırlığa baılamı,t•r· 



Güvercinle Muhabere Harikası 

Edirneye 14 Dakikada 
Giden Güvercinler Var 

C Baftanfı 1 iaci Nyfada ) 
GUvercinln HArlkalan 
GüYcrcinlerin ötedenberi na~ 

iM.bere vamta. olarak kullanılchğı 
l.erkeaçe malümdur. Vakıa ebll 
kUf}ar aruaada pYerciıı ka
dar ıt\r'atll uçuşu o1an kuş
lar yoktur. Ancak 800 

Japılan tecrlbelerle iyi cin• mo
laa bere gUverdnlerinin Jıt.anbuldan 
Edirneye 45 dakikada gittikleri 
tesbit olunmuştu. lsmail Efendinin 
tddiaaana oanran bizim memJe
lteüınizde çok daha harikulade 
lir•atıe uçan güvercinler yetiş· 
aıektedır. Malumdur ki lstanbul .. 
Edirne ar sı 350 kilometre tutar. 
Doğru havai hat iae 150 kilometre 
tutuyor. Ea aUr'atli muhabere 
ıtivcrcinleri aaatte ı 80 kilometre 
alr'.atJe uçtuklan içia bu mel8feyi 
aacak 45 dakikada alabiliyorlar. 

Halbuki 1smail Efendi bu me· 
.Ueyi 14 dakikada alan güver· 
clnJer yetiftigini 116yJemektedir. 
Türkiyemizde yetişen bu gliver
dn1ttden bir çifti ( 1040 ) liraya 
bir lngfüze satılmıştu'. 

Yapllan Harikulld• 
TecrUbeler 

lımail Efendi diyor ki: 
- G6•ercinlerin UÇUfU bir 

harikadır. Bu yüzdendir ki en 
emin bir muhabere -.uıtaa olarak 

lullawlabiliyorlar. Öyle mütbİf •'
atle uçarlar ki ıahia ve atmaca 
gibi müthif yırtıc.1 av kuılanaa 
tut.alm~lar ve mektuplan bu 
aayede aalimen a6tlirürler. Bir 
lo•111 güvercinler havada !Dlf 

• d· aOQ~ ....... ~ 
bir daire :reamederek yıldırma 
gibi iner ve kend'lermi tutamaz, 
yere çarparak parça parça olur
la• .. Merhum Ali Rtza Pap 
maladumu Mehmet Ali Bey Be
bekten ayağına mektup bağlan· 
•ıt ,nvercinlerini salıverir, mek
bıp 15 dakika sonra Edirneye 
•illi olurdu. Edimekapda mer
~ur bir Hasan baba vardı ki 
-rikulide cins güvercinier yetiş
tirmiştir. Hasan babanın tecrli
l»eai meşburdur. Bir cuma namazına 
liderken tam ezan okunduğu 
•rada rverciolerini ... ıa.erdi. 
Bir anda gftvercinler göı:dea 
kayboldular. Birkaç gln sonra 

Edirneden aldığımız mektupta Huaa 
Babanın meşhur güvercinlerİllill 
Edirneye cuma ezam o'kunurke~ 
Vasıl olduğ1.1 bildiri eli.. O .vakit 
bu gü•ercillleria 14 dakıbda 
Edirne e aittilderİllİ te9bit ettik.. 
(Pati) Denen GUverclnler 

1 maıt Efendi He: san bah nm 
bu güvercinlerini sonradan kencli
ıinin ıabn aldığını ve en k.yınetli 
çiftini lngilizlere fevkalade bır 
fiata sattığım söyledikten sonra 
dedi ki: 

- Güvercinler memleketi-
llıizde çok yilksek yetitir. (Pali) 
denilen bir çift güvercinimi& nr
dır ki uçarken kaUtlanm kapar 
•e bir menni sibi dine d6ae, 
fevkalade bir a·atıe per.. Bu 
aUvercinleri Atmaca •eya Şahin 
gibi av kutlanmn yakalaması im
kAnsızdır. Çfinkli yıldır~m ~ibi 
•Ur' atle uçarlar ve ekıarıy• .gı~e
~ekleri mahallere bir mermı gıbi 
~aııl olur, camları kırarak içeri 
airerler .. 

Kut Sergl•lnln llml 
lsmail Ef. memleketimizdeki 

lcutçu' Jk ve ehli hayvanat ıe ... 
lerLıe iç defa iıtirak etınif, h.
lf'ltl• madalyalar aı.at. faklıt 

artık iştirak etmemeye karar ~er
miştir. 1ımall Ef. Bunun 1ebebial 
de föylece izah ediyor: 

- Efendim.. eskiden, altm 
para zamanında meraklılara ,.. 
tipirdiğimiz kutlan çok fiatlarla 
satardık. Bugün ne himaye g&
rliyonız, ne de rağbet... Üstelik 
ıergilere iştirak te :ıiyanımızla 
bitiyor. Kuru bir madalya ve 50 
lira bir miikifat tepik için asla 
kafi değildir. Avrupada ise kur 
culuğu teşvik için çok bOyftk ik· 
ramiyeler verair. Hiç bir himaye 
görmediğinden baıka biz. kendi 
heıabımıu aergiye iştirak etmek 
için 200 lira masraf ettik. 50 lira 
aldıM. Bundan başka kuşçuluk 
ıergısine en mllkemmel cins ik! 
güvercin çıkardım. { Bunlar yerli 
değildir}) Ojye reddettiler. Hal· 
buki bunlar ( bünkiri) denilen ve 
İzmir havalisinde yetiıen baliı 
mubfis yerli ~ e bütün dünyanın 
fevkinde güvercinlerimizdir. 

Nad"r yetiıtikleri için ecnebi 
zannedıliyor. Değerleri en aşiı 
(100) lngiliz lirasıdır. 
Güverclnlerln SUr'atlnl izah 

Bu JıarikulAde güvercinleri
mizin bilhassa lstanbul • Edirne 
arasını 14· 15 dakikada almaları, 
yani saatte 400·450 kılometreden 
faz.la bir ıür' etle uçmaları inanıl-
mayacak bir harikadır. Bu 
süralte tayyarel~rin bile 
henüz yeni yeni tecrü-
beleri yapılmaktadır. Fakat bu 
harikulade sür'at bir nevi Al
manların Umumi Harpte (Paris)i 
d6vd0klerl mqlwr (Bert.) topu 
ye menni aazariyelerile izah olu-

nur: 
Bu harikulade cins güvercin, 

bırak hr bırakılmaz ~nsinin bil
tUn sür'at ıeYkitabiiaile ve 
( ı O) dakika zarfında endaht 
edilmif bir mermi ıibi f~y
ka.Iade yükseklere havalanıyor 
ve oradan kanatlanm kapayıp 
dönerek yine bir ınet"mi dtitilfl 
gibi 4 da~ka. _ıarfmda do;ru 
Edime O:ıerıne 1Dtyor. 

Bu suretle 18 dakika ylkae-
Jiş ye 4 dakika init zarfmda 1Hr 
mftnkMİr hat lı:erinde letanbul -
Edirneyi lu•vadan raptetmit olu-

yor • ., 
Maamafıh ne de olsa bu bat 

döndlirlCÜ sürat yine bir harika 
lmaktan kurtulmaz. Eğer mem-

o ~ . 1 
leketinıizin bu cins guvercı~ er 
yetiştirdiği doğru ise bu ha~ıku
lide güverc nlerimizi ecnebıle~e 
k ptırmıt olmamıza ve nesıl
lenni çoğa'tamcıyışımıza çok yazık 
değil midir? 

Jstanbııl Muhabiri 

Malta Yoktu, 
ihtikar da yok/ 

( Bat tarafı 4 üari Nyfada ) 

iç .ıece aradım. Adayı bulama-

dam !-

1.taabal Şehir Mecliıl azala-
nmdu w kısmınm ihtiki~la 

icaclele edilmesini istemelenne 
~ Wediye lktısat müdürlü· 
~ • ilatikir yok " denıeıi de 

b ... lteuiJor. 
E-. Wr ...,. -"' Maltayı 

......,_ bpt•''' ...dı, ıimdl 
...ı_ ......... a iri ve daha 
811: • • 1 
el 5 elan thtikira ıöreımyen er 

•evcuttur. - M. T 

Kıymetli 
Nebat/arımız 

( Baştaraf ı 4 Unctl ıayfada ) 
nebatların memleket dahilinden 
kolaylıkla teminine bir çare bulmak 
llzımdır. l,te ba itibarladır ld 
Ziraat Vekiletl memleketia mec
mual nebatmı teabit etmek ça
relerini dOfllnmek •aziyetinde 
bulunuyor. Bunan için de ea buit 
çare kanaatınmca pdur: Tabii 
nebatatı, sanayide kullamlabllecek 
nebatları, bahçecilikte kullanılan 
ve kuUnılabilecek nebatlan tet
kik ve co(rafi yaziyetlerile 
cinı ve nevilerini tayin edebile
cek ve bunlardan (erbiye) yapa· 
cak resimlerini, tekil ve renklerini 
teshit edebilecek iç mutahauıa 
ile bir reuamdan mlttepkkil bir 
tetkiki nebatat heyeti teıkil et· 
mektir. Bu heyet Anadolunun Ye 
Trakyanın her tarafında ve her 
mmtakanın iklim farklarını gözet· 
mek suretile (4-5) aene müddetle 
dolaşmalı her mmtakayı yer yer 
ve etraflıca gezerek ye görerek 
etütlarını yapmalıdırlar. Alınack 
her netice beynelmilel fen ilemi 
için de çok kıymetli olacağı gibi 
böyle bir tetkik ıeyyahalinin ilim 
sahasında canlandıracağı varlık 
ölçüıüz bir kazanç olacaktır. Türk-
kiyede ilim inkılibı ancak bu 
suretle başlamış olacak Türklerin 
bir mecmuai nebatat ile fen ale
minde mühim bir mevkii ola· 
caktır. Bugtine kadar nebatab 
biz onlardan öğrenmiıtik fakat 
yarın bilmedikleri nebatları onlar 
bizden öğrenmelidir. 

Lut/l AriJ 

(*) l raal huıuıundıkı mGtKilllerlnlıl 
ıorunuı. Son Poslanı!J (Ziraat mU• 

tehuıı•ı ı :ıe cevap 't'crecektlr, 

1 Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekô:letinden: 
1 - 21/6/934 tarihli Ye 2527 numaralı baama yazı ye resimleri 
derleme kanunu mucibince Tllrkiyede 2n /1934 tarihinden itibaren 
her tirli bula uaullerile bamlıp nepedilen buma JUi ye resim
lerin bet ntıabuının buanlar tarafından Maarif Veklleti emrine 
Yerilmeal mecburidir. 
2 - Veril mai mecburi olan eıerler ıunlarcbr : 
Gazeteler, ajana tebliileri, mecmualar, kitaplar, rlaaleler, tahıll 
tezleri, haritalar. atlaılar, tablolar, oyma baalolar ( ır•Tllr), her 
çefit reaimler, aan'at loymetinl haiz duyar Hblan, loJayuzlar, plan
lar, krokiler, destan Ye ıarkı mecmualan, mullki notalan, danı 
notalara ve tiyatro piyealeri, cemiyet •• firketlerce nqredilen rapor
lar, her çeflt kataloilar, takvimler, yıllıklar, yallaçla ye muhtıralar. 
3 - Bu eaerler nqirleri tarihinden itibaren en çok on bet gün 
içinde aıaj'ıda yazılan makamlara makbuz mukabilinde teslim 
edilecektir : 
a ) Ankara'da Maarif Veklletinde Derleme memurlupna. 
b) l.tanbul'da EbuHuut caddeai ciwannda 48 numarah llkmektepte 

Derleme MtıdOrlDjtıne. 
e ) Diğer viliyet merkezlerinde Maarif MndarlDklerine. 
d ) Kazalarda Maarif memurluklanna. 
4 - Forma forma, cüz cllz veya cilt cilt çıkanlan kitap Ye ıair 
buma yazı Ye reıimlerin her forma, eliz •eya cilt çıkbkça verilme· 
ıi mecburidir. 
5 - Verilmesi mecburi olan basma yaza ve ruimlerl müddeti 
içinde vermeyenler elll liradan aıaiı olmamak lzere hafif para 
cezaaile cezalandmhr ve vermediği basma yazı ve reıimleri aynen 
vermesine do hlikmolunur. (3810) 

Fenni Bahçıvanlık Mttessesesi 
L O T Fİ ARİ F Şamlı Han 10 No. J tanbul. Tel. 22988 

Parklar, Bahçeler, Skuarlar, 
PIAnlar yapar. 

--····-····· tohum, fidan, 
çiçek sovanı satar. 
Salon fidanları, Oaller, ı:aranflller 
KaktUshır, Fen nt glibuler, llt.çlar. 

Katalog isteyiniz. 
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* Saaua ()ir •'Frig ıdafre•• satılma\ 

n i sbeten hafi istimalde buruna
l.000.000 fazla " Frigidatre•1 {iı 
sattıması ıçiC\ ise bır ası r<l•n f4itll; 

~aman ıste~ 

suretııe. cwna gunleri de dahil 
oJ~ğu ~aJcte, gWlde 24 adet s~ 
tılsa, 2.600,000 tane satmak icın 
29!!/ sene isteo. 

Bu rakkam lar, •• Frıgidair~ 
tıakk ında bır fık ır vermeye ka.fid ii'S 

• 1 • 

Z i ra 2 .600.000 adet satmflt 
~çın 297 sene değ ı l. ~alınfd i&ı 
s enP k afı '7Pfm ı stır. • Me,. f};ıngl d ığer b ı v n 1ar.ka,ta 

FRIGIDAIRE 
Ceneraı Motor M.amuıatı 

B O U R LA B İ R AD E R LE R ve şst 

"SAT i E,, 
VANTİLATÖRLERİ 

ve fevkalide tediye ,artları sayesinde 

VERESiVE SERiNLiK 
_..(893) 

Müfettiş Namzetliği 
Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
11 6 it Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11/8/1934 Cumarte1i g{lnU 
saat 9 da Ankara ve latanbul Ziraat Bankalarında bir mü1abaka 
imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iıtirak edeceklerin "Mülkiye" 
veya .. Yüksek lktıaat ve Ticcret,, mektebinden veyahut Hukuk 
Fakültesinden mezun hulunmaları ve yirmi yaşından aıajı, Otuz 
yaşından yukarı olmamaları lazımdır. 

Müfettiı Namzetlerine "140,, lira maaı verilir. iki aonelik •tajdan 
sonra yapılacak mealekt imtihanda muvaffak olanlar "175., lira 
maaıla müfettişliie terfi ettirilir. 
imtihan programını ve sair tartları havi matbualar Ankarada 
Ziraat Bankaaı T eftiı Heyeti MOdürlüiünden ve latanbul Ye 
lzmir Ziraat Bankalanndan tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı ve1ikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası Tcftit Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26n/934 Perıembe 
günü akşamına kadar aöndermek Yeya bizzat vermek auretile 
mUracaat etmit bulunmalidırlar. "3776,. 

Marmara Üssübahri Satınalma 
Komisyonundan : 

Marmara Üaaübahri Kumandanlığı deniz efradı ihtiyacı bulunan 
aenelik 80,000 kilo etin kapalı zarf uıulile 28 Haziran 934 tarihin· 
de ihalesi icra kıhnmı, taliplerin tek]ifatı haddi itidalde rörUlmedi
jinden 17 Temmuz 934 tarihine mUsadif Salı günU uat 14 te 
etki şartnamesi dahilinde pazarlıkla mUbayaaaı icra kılınacağından 
mezkür gUn ve saatte taliplerin ızmitte Üssübahr1 Sahnalma Ko
misyonuna müracaatları. "3771" 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk ve kuvvetsizlik halatında büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARKA MALT 
HULASASI 

kullanınız- Her eczanede satıhr. 

YAZ 
GÜNE~~il 
Cildi g11lnu ••rn•rl•lnı•ld• 

1caı .... ,, 

Dokunduğu tabakalarda 
kolayca goçmiyen bir takım 

kabare1klar, aivilceler; 
lekeler yapar. 

KREM 
PERTEV 
K•ll•ntınl11r itin lıantl•n 
entliı•g• lii••ırı toklar, 

Bu barikullde krem aU· 
neşin ciltte tahribat yap· 
muma, kat'iyen meydan 

Yermeı. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atanbul Acentalıtı 
Uman Han, T elefenı 9628 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

İNÖNÜ 
Cuma rilnll aaat 11 de Sirkeci 

nhbmından kalkarak dofru IZMIR, 
Antalya, Menine ritlecek. Danuıte 
bunlara llheten Alanya, KüllOk, 
Çanakkaleye utrayacaktar. 

-- Cildiye ve ZUhreviye 
hastalıkları mUtehae m 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoglu \ malımos~·it B ursa Pazan 

itti alinde .\tlae H nn Tel. 48353 

Dr. A. KUTiEL 
Karakoy Topçular caddesi !\o. 33 .................. , ........................................ ... 

Son Posta Matbaası 
Sahibi: Ali Ekre• 
Netrlyat Mldürüı Tahir 

Duvarcı Ustası Aranıy 
Sümer Bank lstanbul Şubesinde-' 
Uıak Şeker fabrikamtzda 2-3 ay aUrecek montaj itleri ., 

15 duvarcı uıtasına ihtiyaç vardır. 
Bu uıtalar atcı tuğlalarmda çalıımıı •• kazan ak.,, 

örebilecek iktidarda bulunacaktır. Kendilerine fabrikada ffl 
Uıakta yatacak yer ve öğle yemetl temin edilecektir. ~ 

Bu mUddet için Upğa gitmek iıtiyenlerln, lercUmei hal ft 
liyetnameJerile fubemiz mübayaat Servisine derhal mllrac••-

Türkiye Hil31iahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 

EalciıthrJn Karacnıehir köyü cıvarında klln Hililialamer merkeı •• 
randa bulunan faala bakar ( Kano, tepal, Hhan, tencere, t1Ya1 ••••"' 

ednall •• ayrıca Cilıtilbe~, •ernlk, n•ft, çlrlt •• alDminyum toı 
19 Temmu'I 1934 perıeaabe ıOnil Hat 1' den 17 r• kadar apk arttı 
auretlle utılacajından lllkadar olan taliplerin yevmi mnkurdı Bakır 
yasının muhammin kıymeti olan 132800 kuruıun n diter boya mali•~ 
einln kıym~ti muhammenHİ olan 67200 kuruıun 1Dıde onu nlıpı 
depozito akçelerlle anbarda teıekkGI eden Hbf komlıyoauna mir• 
eylemeleri. 

Gerek mllr.ayedeye lıürak edecekleri Y• ••rik Hhlacak diter ID 

meyi görmek lıteyenlerf anbara getirip l'ÖtGrmek için herıla aaat 11 
k6prU batında bakkal Litlf biraderlerin dlllcklnı 6nlnden anbar• alt 
otobGı hareket ettirlleceti ilin olunur. (tl 

İstanbul Üniversitesi Mü baya 
Komisyonundan ı 
( 1 ) Tıp FakUlteal Adli Tıp binaıına kalörifer kaıanı vaı'ı 
( 2 ) Üniversite Merkez binasındaki au kuleainia tamiri 
( 3) Fen ve Edebiyat Faklilteılnin ifgal ettij'i Zeynep Hanım 

nağının ıu tesisatı. 

( 4) Üniverelte merkez binasının kurıunlarmın tamirL 

Yukarda mahalleri yazıla dGrt kalem it 22/7/934 Paıar ftlaU I~ 
edilmek üzere pazarlıkla mllnakaaaya konulmuıtur. Taliplerin ~ 
venite Mimarhtından alacaktan veaalkle MUbayaat Komlıyoa 
mliracat edip herglln ıartnamelerlni tetkik edebWrler. Ve ihale 
nU aaat 15 te teklif edecekleri fiatın yUzde yedi buçuk temlaı 
rile Mtibayaat Komlıyonunda hazır bulunmaları ilin olunW\ ( 

Sıbbatlnl Sevenlere 
MÜJDE 

Atyonk•r•hl••r M•densuyunun hazimıidlltt 
Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına karıı M 
hasınlırmdan istifade edenlerin adedi glln geçtfkçt 
artmaktadır. 

ArYONKAIABISAR MADENlunırd 
içenlere kolaylık olmak Uıere su kamyoneti• 
müşterilerinin yerlerine kadar gönderilmekte ., 
ayrıca on şiıellk kasalarla da ıu verilmektedir. 

{lmulfti JOlıı g•ri : 
Yeni Postane civarenda Aka•r•yhlar h•n111.., 
Hillllahmer ••l•f maıazaaıdır. 'felıfon : 2ooet 


