


2 Sayfa 

Dil Kurultayının 
Akisleri 
Ve Halk 

Ağustos "oolannda toplanacak 
olan dil kurultayının akislerini, 
dün halk arasında aoağıd&ki 
cümlelerle teabil edebildib 

Masta fa Remzi Bey ( 'Muallim Top· 
kapı Merkczefendi 81 ) - Yakında 

f•tanbulda dil kurultayı tekrar to_pla
nacak. Yaradıhıa kadar uıanan Tlr
kOn timdiye kadar tarihi gibi dili dl 
tedYln edilmemİftİ. Sultanlar devrin-
de baata adam olan Türk timdi 
ölümden kurtulmuı bulunuyor. Şimdi 
tarihimiz ve dilimiz yazılyor. Halife
ler dilimizi Babll kulesinde kullanılan 
lehçeye çcvirmitlerdi. Osmanlıca diye 
arapça, farsça ve daha birçok ecnebi 
dillerle karışık bir kuş dili yapmıı

lardı. iki seneden beri memleketin 
irili ufaklı bütün münenerleri türkçe 
kelimeleri tarayıp derliyorlar. Büytık 
kurultayın yapacafı bGyük Türk 
kamusu medeni bütün dillerin şim
diye kadar eriıemiye~etl bir mOkem• 
meliyette olacakhr. Çünkü hiçbir 
millet dil kamusunu bu kadar ıümullO 
bir mHal ile yapmamııb. Zengin 
dilimiz için böyle muazzam bir ka-
musa ihtiyaç Yardı. 

* Abdurrahman Bey ( Sülıymaniye 
Menl'ene sokağı 28) - Bizim dilimiz 
çok zen~ndir. En kunetli dll ilim• 
leri de bizde yetitmlıti. (8) aaır enci 
Araplara Türkçe öğretmek için Kit
l'ari Mahmudun yazdıtı ( DiHna lüga· 
tllttürk} deki ince dil tablilleril bugiln 
namla Ye ıöhretli Garp ilimlerinin 
tetkiklerinden çok yOkaektir. Güneıin 
dotduju yerdea çıkarak bir mede
niyet ve irfan ıtıtı gibi dilnyayl sa
ran ırkımızın tarihini Ye dilinide yaz
mıya baıladık. Blaim bu azmimiz Ye 

muvaffaklyetll neticeleri dilnya ilim 
akademilerinin parmaklannı aflda
nnda bırakacakbr. Birçok llimler 
ıimdiden gıpta etmiye baıladılar. 
Dij'er milletlerin kamuslan Ye tarih
leri ya adetleri az heyetler veyaht 
fertler tarafından yaz.ılmıııbr.Arapların 
kamusunu, lisanülaraplannı birer adam 
yazmııtı, Bizim lüğabmız bntiln Türk
lerin ortaklama ~ahııılan ile yaııhyor. 
Elbette çok isa betli Ye faydalı ola
cakbr. Bu kurultayı kuranları, istik
baldeki Türk nesli büyllk minnetlerlo 
anacaktır. ... 

Şemaettln Bey ( Beykoz Yalı köy 
43) - Muallimlerin, lllm adamlarının 
l'ayretUe TOrk topraklannda ve dil 
kitaplarında yqıyan bütiln kelimeler 
kalburdan geçiriliyor. Dilimiz.in ince
litine uygun bOUln kelimeler ayıkla
nıyor. 

Yakanda bunlar birer pırlanta ııibi 
Tilrk kamusuna sıralanacakbr. Şimdi
ye kadar bizim bir lugabmız yoktu. 
Sebep olarak ta dilimizde ihtiyaçları 
karıılayncak kelimelerin bulunmadıtı 
ileri sürfilüyordu. İde manasına gaye, 
gayelhayıil gibi mefhumlar tamamen 
ifade edemeyen arapça kelimeler al
mıttık ki bugün garplılar bile bunu 
ideal manasında kullanmıyorlar. 
Divanı lu~atOtlllrlde ( ÜlkU ) ytl bul
duk ve aldık. Şimdi ideal Ye gaye 
kelimeleri arbk unutuluyor. Yerini 
tiz türkçcye bıraktı. Daha böyle bin
lerce kelime vardır. Kamuaumuzun 
bir an eVYel çıkmasını bekliyoruz. 

4000 f mzah Mazbata 
Kadıköyünde Hasanpaşa ve 

civarındaki üç mahale halkı 4 bin 
imzalı bir mazbata ile belediyeye 
mUracaat ederek yapılmakta olan 
yeni tramvay hattının kendi mnh· 
lelerinden de geçmesini istemiı
lerdir. Belediye bu müracaab 
tetkik edecektir. 

SON POSTA 

' 

Bir Motöl- Tutuştu 
Limanımıza Kereste Getiren Bir Mo
tör De Yarı Yolda Birdenbire Battı 

motör batmıştır. Evvelisl gUn Dolmabahçe önünde demirli bulu• 
nan Bartınlı Mustafa reise ait " Nimeti Hüda " 
İsminde motörün makine dairesinden yangın çık
mıştır. Ateş derhal motöril tutuşturmuş, tayfalarm 
feryatları üzerine "Namazgah,, romorkörli gelerek 
yangını s8ndl1rmüştür. Fakat bu esnada, motörlin 
iç kısımları kAmilen yanmıştır. Ateşin çıkıt ıebebi 
tahkik edilmektedir. 

Fikri kaptanın ldareıindekl bu motör, fazla 
miktarda kereste yllkü ile limanımıza gelirken içeri
aine bidenbire ıu dQlmıya başlamıştır. Kereatelerden 
mühim bir kısmı denize ablmışıa da motör beı 
dakika içerisinde tamamen batmııtır. 

lf lğneada açıklarında da kereste yüklü bir 

Denize dökUlen tayfalar o sırada lğneadadan 
gelmekte olan bir çektirme tarafından iyi bir 
teıadUfle kurtarılmışlardır. 

Bir Buhran Mı ? 
Hususi Mektepler Mual
limsiz"Kalmak Vaziyetinde 

Şehrimizdeki hususi mektepler 
önümüzdeki ders senesi başında 

hakiki bir muallim buhrana ile 
karıılaşacaklardır. Hususi liseler 
müdürleri aralarında bir toplantı 
yaparak muallim meselesini gö
rlltmiye ve Maarif Vekaleti nez· 
dinde bazı teıebbUslerde bulun
mıya karar vermiılerdir. 

Son çıkan bir kanun ile orta· 
mektep ve liıe muallimleri haftada 
azami 24 saat derı okutacaklar
dır. Muallimlerin resmi mektep
lerdeki vazifeleri eaaıen haftada 
18 saattir. 6 saat te ıube dersi 
okunmakta ve 24 saati doldur• 
maktadırlar. Muallimler bundan 
başka muhtelif hususi Ortamek
teplerde ve liselerde Ucretle derı 
okutmakta idiler. 

Eylülden itibaren resmi mual
limler hususi mekteplerde ders 
veremiyeceklerdir. Halbuki hususi 
mekteplerin biltlin muallimlerini, 
resmi mektepler muallimleri teşkil 
etmektedir. Bu vaziyet karşısında, 
husus1 mektepler, muallimsiz kal
mak vaziyetine düşmektedir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Vatman Mustafa Efendinin 
idaresindeki tramvay arabası Ka
bataşta bir ıu arabasına çarparak 
parçalamıştır. Arabacı Hasan da 
yaralanmıştır. 

* Fatihte Kıztaşında oturan 
bakkal Mustafa Efendi isminde 
birinin attığı taş, o civarda bnh· 
çede oturmakta olan Rukiye H. 
isminde bir kadının başına isabet 
ederek yaralamıştır. 

* Aksaraylı SalAhaddin is· 
minde biri Sirkecide Erzurum 
hanında kurşun boruları çalarken 
ctirmümcşhut halinde yakalanmıştır. 

* Beyoğlunda Markonun, ayni 
ıemtte Cemile Hanımın evinden 
ve Arapcamide Numan ustanın 
demirci dükkanından yangın 
çıkmış ise de sirayetine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 

r -, 
Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? -
SON POSTA. yüksele mekteplerle, 
leyli ve nehari lis., orta ve ilk 
mekteplerin 'lcagıt oe kabul ıeraltl 
üzerinde bugü11den itibaren mufas-
sal tofsilôt verlfteğe 6tışlomıştır. 

BugUn 11 inci Sayfamıza 
Bakınız r •• 

Bu Hususta Tesadüf 
Edeceğin iz Müşkülleri ı 

Bizden Sorunuz! .. 

Yenikapı 
Faciası 
Zavallı Gencin Ölümü 

Çok Feci Olmuştur 
Perşembe gecesi Kumkapı ile 

Yenikapı aramda ve Yenikapı istas
yonunun telaki makcsları arasında 
feci bir kaza oldu. 18 ya9anda Ah
met isminde birJ fakir sandalcı 
çırağı tekerlekler altında üçe bölü
nerek <Sldü. Bunun bir kaza veyahut 
enelce itlen mit bir cinayeti 
örtmek için tertip edilmit bir hile 
olduğu tahmin edildi. 

Fakak işe el koyan Müddeiumumi 
muavinlerinden Salim Beyin şimdiye 
kadar yaptığı t ahkikata göre Facia· 
nın bir kaza mahiyetinde olduğu 
meydnna çıkmıştır, Kaz.anın da saat 
(8) fe (9,5) aruında vukubulduğu ta
hakkuk etmit gibidir. 

Bu müddet içinde buradan altı 
tren geçmiw, ilk üçüniln makinistleri 
aorguya çekilmif, tekerleklerile tam
ponlarıda muayeııe edllmif, fakat kan 
lekeleri görülmemittlr. Trakyaya 
giden diğer üç tren de buraya d6nilnc6 
muayene edilecektir. 

Tahkikata göre, facia iki trenin 
telikiııl esnasında vukubulmuıtur. Bu 
trenlerden birinin lokomotifinin <Snün
deki siper Ahmet Efendiye çarpmıt 
zavalhya bir müddet sürüld~mif, 
sonra da altına alarak tekerlekler de
likanlıyı midesinden ikiye bl>lmOıtnr. 
CeHciin gövde kıımı bir ınOddet daha 
ııürüklenıniı, bu sefer tekerlekler 
batı da gövden ayırmııtır. 

Yugoslav Talebeler 
Belgrat Üniversitesi talebeıin

den 120 genç bu ıabah Romanya 
vapurile Köstenceden şehrimize 
gelecektir. Misafir talebeler bura• 
da lstanbul erkek lisesinde yatı-
rılacaklardır. • 

Nasıl Kaçmış ? 
Kapıaltından Kaçan Niko 

Tekrar Yakalandı 
Bir ay evvel adliyedeki jan• 

darma nezarethanesinden iki firar 
hidiseıi oldu. Bunlardan dört 
seneye mabkfım olan lbrahim 
İzmitte yine blr hırsızlık esnaaında 
yakalandı. Fakat ikinci kaçan 
Niko bir tUrln ele geçmiyordu. 
Dun polis Nikoyu da yakalamış 
ve müddeiumumiliğe vermiştir. 
Niko Eminönllnde çalıştığı bir 
kuru kahve ticaretbaneainden (40) 
çuval kadar kahve çalmaktan suçlu 
olarak mevkuf bulunuyordu. Niko 
nasıl kaçhğmı ve neler yaptığını dün 
bir muharririmize anlatmıştır: 

" - Ben bir mcvkufla beraber 
apteaaneye gitmiıtim, yanımızda 
da jandarma vardı. Ben aptesa
neden çıktıktan aonra jandarmayı 
arkaaı dönük buldum. Koridor 
çok kalabalıktı. Ben de onların 
araaına karıştım, yavaş yavaı 
merdivenleri indim. Doğruca 
BakırköyUndeki evimize gittim. 
Şir.ıdiye kadar da yine kahvecilik 
yapıyor ve eski tanıdiklanma 
kahve satıyordum. Fakat Çakır 
Ahmet isminde bir arkadaşım beni 
polise haber verdi. Dün Cibalidc 
tekrar yakalandım.,, 

18 inci Resim 
Sergisi 

Giizel San,atlar birliğinin ter• 
tip ettiği resim sergisinin on se· 
kizincisi diln açıldı. Sergi, her sene 
olduğu gibi Galatasaray lisesinin 
ortakat salonlarında kurulmuştur. 
Sergide eser çoktur. Fakat bu 
çokluğa nispetle muvaffakiyet 
derecesi az denilebilecek vazi• 
yettedir. 

lstanbul Tahsil MUfettişllğt 
Bir mUddettenberi münhal bu

lunan lstanbul tahıil mUfettiıliğine 
Beyoğlu tahsil müfettişi Tevfik 
Besim Bey tayin edilmiştir. Tevfik 
Besim Bey burada ve Avrupada 
hukuk tahsili yapmıt gençlerimiz· 
dendir. 

Bir Kızcağız Yaralandı 
Muıtnfa isminde bir boyacı 

Cihangirde sokakta oynamakta 
olan 8 yatında Milrvet iıminde 
bir kızı batından ağır ıurette 
yaralamıştır. 

Temmuz 

ı Giiniin Tarihi _..... 

Gazi Hz. nin Büyük 
İltifatları 

lnebolu, 21 ( A. A. ) - Halketl 
men.uplan tarafından ıehitliklerl 
sfyuet maluadlte Çanakkaleye yapd,. 
HJahatten sonra ReiılcOmhur G ... 
HL ne kafile reisi tarafından göndr 
rilen arzıtulmab bnl tel yazı .... 
müıarilnileyh Hazretleri • aail rubr 
nuzun yüksek heyecanını göster•• 
tell"afınıza memnun oldum. Hepiniı• 
teıekkUr ederim. ,, cevabile iltifattı 
bulunmuılardır. 

Reialcümhur Hı. nln bu iltifıb 
Halkevl nlonunda mera1imle okundll 
ve sürekli alkıtlarla karıılandı. 

Zekai Bey Çetmede 
Çeıme, 21 - Milli Müdafaa Vekili 

Zekii Bey ile Ordu MQfettiılerimiıd•• 
l:r.zeddin Paşa dün akşam Çeıaıı• 
ılıcalarına gelmltlerdir. 
LAstik- Deri Münakaşa•• 

Lastik n deri meaeJeaini tetkik 
· ed~n komisyon mesaisini bitirmek OJI" 
re bugün son: toplanbslnı yapacakbl• 

Limanın inkişafı için 
. lstanbul limanının inkitafı huııJ• 

sunda hazırlanan proje üzerindeki 
tetkikat bitrilmiıtir. Llmanımızdall 
ıeçen ecnebi vapurlara ihrakly• 

" verilmek ısuretile Türk kömfirlerla• 
mahreç temini için alınacak tedbirler 
bir komisyon tarafından tesblt edl• 
Jecektir. 

Ölümden Nasll 
Kurtuldular ? 

Evnlki gece Sarayburnund• 
gümrOk antrepoları önünde, içind• 
üç yolçu bulunan blr otomobil denile 
düttü, yolcular muhakkak bir ö!Omd•• 
kurtuldular. Bunları feci bir ölümd•D 
kurtaran ıOmrGk deol& merkeıl 
aandalcalanndan lbrahim Efendidir 
ve bu kurtarma hidlsealni töyl• 
anlabyor: 

• - O sırada sandalla orayı 
yanaımıtbm. Sahilde beı altı kitini• 
çırpmdığını ve feryat ettikleriol 
gördilm. Denize düıen otomobillo 
IAmbaları suyun albnda hila yanıyor"' 
du. Bu sırada denizde bir karalb 
g8rdilm, atılarak yolculardan bir 
hanımın saçlarından tuttum ve çıkar
dım. Hanım deniz.in altında ve on 
dakika kadar otomobilin içinde 
kalmıştı. Evvelce de böyle bir kaz• 
neticeıinde nç can kurtarmııbm. " 
Fedai Beyin Muhakemeel 

Anadolu Ajansı memurlarındall 
Madam Suz.ana öldürmekten suçıu 
Ali Fedai Beyin muhakemesine dün de 
Ağır Ceza mahkemesinde devalll 
edllmittir. iddia makamı hadisede 
taammüt görerek auçlunun Ceza Ka• 
nwıunun (450) nci maddesine glJr• 
ve fakat hafifletici sebepler nazan 
itibara alınarak cezalandırılmasıaı 
istedi. Muhakeme, mOdafaa yapılmak 
için talik edtldl. 

Maarifin Bir ŞlkAyetl 
Maarif Vekaleti, İstaabul E'ektrlk 

Şirketini Nafıa Vekaletine şikayet 
etmeye karar vermittlr. Buna sebep, 
ılrketin ÜskOdarda Valdebağındakl 
prevantoryoma ceryan vermemesidir• 

Kasımpaşa 
Cinayeti 

Kaaımpaıada Nazmiye Hanım lr 
minde bir kadını Feci bir ıektld• 
öldürmekten rıuçlu Rizeli Osman Ça• 
vufun lneboluda yakalandıtım yazanı,.. 
tık. Müddeiumumilik Sultanahm•t 
Sulh Birinci Ceza Mabkemesind•ll 
aldığı tnkif kararını perıembe gnal 
telgrafla İnebolu müddeiumumiliğin• 
bildirmİf ve ilk sorgusunun yapılarak 
hemen lıtanbula ırönderilmeaini ist .. 
mitti• Dün fstanbul Müddei umulDİ"' 
liğine gelen telırafta suçlunun nakil 
için yol tahsisata bulunmadığınd~D 
para alınır alınmaz hemen kendisiaı• 
gönderileceQ'İ bildlrilmiıtlr. _.-

1 Son Posta' nın Resi111li Hilcô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : ] 
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Her .. ıün 
ikinci Kurultay 

Adres Vergisi 
Altı Senede 

• 
Dil kurultayı gelecek ay içinde 

ikinci defa olarak toplanacak. 
Birinci kurultayda Tilrk dilinin 
zenginliği ve dilimizi özleştirmek 
İçin lizım gelen imkinlann dere
cesi üzerinde tezler okundu ve 
fiSrUtUldii. lık kurultayın faydaıı 
ıu oldu ki, tarihi bir h,akikat 
olan Ttırk dilinin IÖZ ve har1 
zenginliği, aalahiyet aahlbi ilim 
adamlannm derin tetkilderile 
bir daha ııbat edileli. 

Ônllmllzdeld kurultayda yine 
bu tekilde tezler göriltme mev• 
zuu olacakbr. Fakat bu Hfer, 
Tllrk dilinin lzlettirilmeal yolun· 
da faaliyete ıeçilmeal ve ıenİf 
lıalk tabakalan aramnda &z ttirk· 
çe için hararetli bir ça)qmaya 
bqlanmam yolunda kararlar •e
rilmeli de çok muhtemeldir. Bu 
takdirde mlnenerleiimlze eıaıh 
vazifeler dDşecektir. Fakat öyle 
bir vazife ki iz tllrkçeyi hem 
konuımaları, hem de konuttur
nıalan lizım gelecektir. 

Münevverlerimiz bu iki tarafla 
vazifeyi kııa bir zamanda bata• 
rabilmeleri için ıimdlden hazır
lanmalıdırlar. 

• 
DtınkU gazetelerden biri •aclreı 

Adres wr- vergili,, nden bah· 
glai .,. bir sederken şöyle bir 

tavsiye ve ikaz 
tarJslg•I ciimleıi kullanı• 

yor: .. Mektuplarınızın zarfına ad
reıinizi yazmayınazl,, 

Bu tavaiye ve bu ikaza aebep 
nedir? Arkadqımaz bunun ıebe
bini de ı&yle anlabyor: "Bu ad
reli on para verıiye tlbi tut
muılarclar.,. v.,... baanl Wr 
mükellefiyettir. Eter kanunda bir 
emir varaa o emri yerine getir· 
mek hepimizin vazifesidir. Yoksa, 
mllkelleflere vergi vermekten kur· 
tulmak için çare ve yolları göı· 
termek biç dojru deiildir. Arka• 
d&flmız "adreı yazmayınaz. ÇOn• 
kü vergi ahyorlar,, demekle bu-
nu yapmıt oluyor. ihtimal ki ar
da11maz adreaten verıi almayı 
kanunıuz bulduğu için bu cOmle
ri ıidece hayretini ifade etmek 
için yazmııtır. .. 

Milli sanayi birlij'i yerli mal· 
Altı sen•tl• lar sergiainin al· 

1 
tancııım da açb. 

aşı an Yerli mal ıiyeee-
m•r/ıa/• tinin geniı halk 

tabakaları aramada kuvvetle 
bcnimsendiif g3zle ıörOlen bir 
hakikat olduğo için bu ıahada 
fazla aöz eiylemete JOzum yok• 
tur. Y almz ıunu deyelim: 

Alta ıene evvel ilk yerli mal
lar aergiıine (70) firma iftirak 
etmiıti. Altıncı ıergiye iae ( 180) 
firma iıtirak ediyor. Yerli mal 
firmaamın bu derece çojalma11Dın 
iki mllhim aebebi vardır. 

1 - Hllkimetin pniı hlma
ycıl. 

2 - Halkın ratbetl. 
Yerli mal firmaları, hallan 

hllkümetle birleımelİ neticeai 
Yapılan bu eyiliği biç unutmama
lıdırlar. Ve fabrikacılanmız bu 
llıİlli eyilij'i daima ve yalnız ~~ili 
kalkanma için lıtiımar etmelidır· 
ler. Yalnaz kendi ka1a11m do,u
nen bir fabrikacanın yerli mal 
ılyaıetinin dtıımanı demek oldu• 
iunu unutmamak gerektir. 
.......... "··--····--·-······························ 

Mide, Banak ve Karaciğer 
rahatsızhklanna 

AFYONKARAff iSAR 
MAD~NSUYU 

Resimli Makale il Para 11 

Ak akça kara ~an için
dir. Bu hGkDm, atalanmızın çolr 

dofru ıöılerindea biridir. Para birçok 
feliketleri dnlrebllecek bir kadrete 
maliktir. Paranın dniremediji 

nfalet ~açertemedltl ııbrap, Jıkama
dıta aefalet yoktur. Yeter ki bb 
paraJI daima el albada bulun• 

duralım. Bu da iki ıuret
le olur: T aıarruf .e be
Hpb hareket. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Paris Büyük. Elçimiz Bir Fransız 
Gazetesinde lnkılibımızı Anlatıyor 

Pariı, 21 (A. A.) - .. Le Peti Pa
riılyen,, wazeteai, lklıl birinci aayfada 
olmak Gıen, dart ıltununu, Gazi 
HL nin aeYk Ye idareainde vGcude 
1relen TGrk inlulibı hakkında Pariı 

bGytlk elçiıi Suat Beyin vermİf ol
dutu beyanata tahıiı etmektedir. Bu 
mlllkat ......... Urlcl • ..-
•11elelerl ._ ...... ..., ,...... ...... 
klyenln .ı,.uı n .. rd lalalıbladaa 

ıinde: .. Suat Bey, zamanımaıan en 1 eaerlnl •Gcude 1retiren TOrkler, baa 
pyanı hayret hidiaelerinden birini Hamil tHiri albnda bOyGk harpte 
tetkil eden TOrk inkıllbınıa phldi merkezi dnletlere yardıma aOriUden-
olmut ve ona lttirak etmlttlr. mit TDrkler dejildlr. Vaktile TGrk 

O Tllrk inkıllbı ki, on Hne içinde paditahı ile On DlSrdGncl LGI biri-
on a1ra ihtiyaç 1röıteren bir Her birlerine kartı mi11avt muamele ya• 
meydana ı~ttren ha1retler uyandı· pıyorlırdı, Neden dola11 bu aaırdlde 
racıak bir •uelutUr • ., dMiktea .... ••lta6bet r ... talan, .......... tak6' 
.ap.. ...._ekteclfn Hl~ Ye mlt.lraWI ..ı ... a ..... 

•Memle......,.ıa .-4ald nlte- lan albllda •asfla prbfn eıld cim• 
bahıolunmuttur. 

Gızete, beyanabn 
fehhlmler bu,.en isale edd•lf bulun• hurlyetl ile onun tarktald 1r•n~ 

mukaddeme• maktad1r. Miaali buluamıyaa bu inlullp kardetl araaanda duam etme1in •• 

Dipburnunda Merasim Yapıldı 
Ankara, 21 (A. A.) - Buglln marşlarım Ye mOteaklben paydoa h11Da gitm)f olan zabitimize ve-

uat dokuzu otuzda lngiliz donan- havaı~nı ç~~ı111lardır. Bu ıuretle rilmek Dzere Kocatepe kumanda· 
ma11na menıup queen eliaabett• meraıım bitince DeYoD1bire kıu- mna bara~llllfbr. 
drinotu ile Londoa ve De•onahiere vazarO Kocatepeye kırk metro Meruım eana11Dda Silamm 
knıvazarleri ve TOrk donanma11· ~a~ar yaklaprak geçerken Tnrk kadın ve ~kekten mGrekkep 
na mensup Kocatepe toıpito ııtıklAI. ~artım~ ~mııtar. halk. kafileıı motlrlerle lnpiz 
muhribi olduğu halde Dip- lngiliz amırali motörle Ko- ıemıleri ve Kocatepe etrafanda 
burnu anllnde 14 temmuz m8u- catepeye ıanderdiği kendi dolaınııılar ve doıtane alakalanna 
uf hidiıelinde vefat eden yaveri amiralu• tqekkornno fifa· g3ıtermiflerdir. 
lngiliz bahriye zabitinin latirahati hen llyleclikten sonra amiralin Londra, 21 (A. A.) _ Geçen 
ruhu irin tekarriir eden Ayin ya• kartvizitini lngiliz amirala zırh- cumarteai gGnll Tark aahillerinde 
palmıft;... .. ......... _ ....... - .. - ............... - .... - TOrk n6betçilerinln atetiJe bir 

Merasimde lngiliz gemileri Maari'' Aleminde lngiliz zabi~n~n llmeaini intaç 
yerlerini alınca Kocatepe kuman· ".! eden hadise ılri bOktmet tarafın· 
danınan Tilrk donanma11 namına Deni-cik/ik Yok d~n dostane bir tekilde halle-
çelenk atılacağım bildiren mektu- /j >"' • dalmfttir. Bu hidiaeden dolayı 
b lnailiz albirahnm bindiği Ankara 21 ~~.A.) - Maarıf eıaaen teesallrlerinl bildirmit olan 
q:::n Eliıabeth'e göttlren yliz- vekili Zeynelabıdin Hey, fU be- Ttırk hllkiimetiyle İngiliz zabitinin 
ba lngiliz filoıu erkAnı yanatta bulunmutl~r~ır: . ölmllt olduğu noktada dini bir 
ha:'ya reiai kabul ebnİf ve teeutlre "934 !eael t•d?ııy~ı eaaa11n- meruim yapılması için bir an• 

a f rilen aemiml alikaya tetek- da Maarıf veklleti eıkı kadroyu, laıma hasal olmuı ve dtln bu en: e etmiftir. Meralime aaat teıJc!IAt ye al.temi muhafaza ed.e- merasim icra edilmiftir. 
9 30 da boru ile aancaklar cektir. Gazetelerde ı&rtllen bar- lngiliz donanmaaaaın KDYin 
~nya indirilerek baılaDIDlf, ç?~ tebeddDIAt. ~ylalanmn tat• Elizabet, ~onpn ve DevoDfayr 

!.bitler lulıçb ve mllrettebat bıki. ~u aene açan mevzuubahı harp .aıemıleri meralime iftirak 
b az "ymitlercli. 12 dakika detildir. etmlftir. 
.:en eli: meraaimden aora ha· H.e~ Dç derecedeki t~U Ttlrkiye btlkümeti de bir Ttırk 

blan Dç el yayhm tllfek meaaalmde 1apalacak takvıye, torpido muhribinin orada hazır ::!; :..a11nda borular ıelAm ha· ıelah ve tadil 3nllmiizdeki aene bulunarak meralime iftirak etme-
vua ça)IDlf ve arkuandan çeleak· zarfında dllfOnlllecek, program linl emretmiftir. T&rk ıemili de-
ler ablmııtar. ha&ne vazedilecek ve bu progra· Dize, lzerlnde Terkiye Bahrlyeai-

3 dakika ıllldUtaa aonra insi· mın ıelecek ıenelerde tatbikine nin alAka ve teeuOrlerlnl bildiren 
u. emileriAdeki bandolar milli e ilecektir. bir yazı bulunan bir çelenk atmiftlr. 

/STER /NAN /STER iNANMA! 
Bir muharrir arkadat tahadetname ile lc111nç ıe· 

yiyeai araaında bir mukaJH• J•parkea diyor ki: 
..Şahadetname hayatta para kazancının mik1aaı de-

tUdlr. Ve hiçbir zaman da malOmat nıika11 para için 
alçfl olamamıtbr. 

Kazancı tayin eden batk• bir ölçü, malumat ye-
kQnunu ifade eden tıhadetname batk• bir llçldOr.,, 

Biı de dl1oruz ki, ıabadetname belki bll1rlnln " 
kGIUlrln reamr bir Ye1lkHıd1r. Fakat bilrfalnden Ce• 
miyete bir fa1da kazandıramayan bir t•hadetnamelinln 
cemi1etten fayda Ye kazanç beklemHi boı bir Gmit
tlr. Ve C5yle pbadetnameliler bili1oruı ki bayatta hiçbir 
ite 1arayamamıtlardır. 

J6r•ll llfA# l&TBR INANMAI 

Söıln Kııaıı 
Münderecatımızın fO/c/u
lundan dercedilememiı
tir. 

l:Jir Kız 
Kaçırıldı 

Soma, ( Huıuai ) - Kazamız 
köylerinden Muaahoca köytı ile 
Kırkağaç ara11nd1ı Tqköprllde bir 
kız kaçırma bAdi8eai olmuıtur. 
Muaahoca k6yl0 dul AYfe ile kar
deti pazardan dönerlerken &nle• 
rine Siledik k&yltl Khun ve Meh
met iıminde iki kafadar çıkmıı 
ve Ayteyi at GatGne vurarak ka· 
çırmıılardır. Bu sırada kaz kard .. 
tini kurtarmak İlteyea Ayşenia 
kardeıi Muıtafa da, mlltecaviz· 
lerin attıkları kUl'fUDlardan ağır 
ıurette yaralanmııbr. HAdile der
hal jandarmaya haber verilmiı, 
takibe çakan mOfreze 24 taat 
içinde Khamla Mehmecli yakala• 
maı, Ay .. yl kly&ne iade etmiıtir. 

Otoraylar 
Ay Baıından itibaren 
lılemiye Bqlıyacak 
Ankara, 22 (Huıud) - Nafıa 

Vekili Ali B. refakatinde Devlet 
Demiryollan umum mOdUrO ol
duğu halde yeni alınan otoraylar
dan biri ile Kayap kadar 
bir seyahat yapmıı, Devlet De
miryollan fidanlaj'ını ıezmittir. 
Kayqta Ali Beye buket takdim 
edilmiıtir. 

Otoraylar önllmllzcleki ayba· 
tından itibaren iflemiye baılaya
cakbr. 

Baıvekll Pqa Geldi 
Baıvekil lamet P1- Hz. bu ea• 

bah Ankaradan ıehrimize gelmir 
tir. BqvekilQPafaDID rlkip olduk· 
lan trenle labiıarlar Vekili Ali 
Rana B. de letaabula gelmiftir. 

lımet Pap Hı. Pendikte tren• 
den iamitler ve oradaa yatla 
Y aloYaya pçmiflercllr • 

Arnavutluk Kıralı 
Teırinievvelde Ankarayı 

Ziyaret Edecekmiı 
Btlkreıten ıelen haberlere g6-

re 28 Tepinenelde Ankarada 
Balkan hariciye nazarlanmn akt .. 
decelderl içtima eanaanda Amavu~ 
luk Krah Zop da Ankarayı ziyaret 
edecek •• bu ziyareti eauanda 
Arnavutluiun Balkan miaakana 
iftlrAk ettijini reamen bildirecektir. 
Yerli Mallar Sergisinde 

Bir Hadise 
Yerli Mallar aerfİIİDde met

rubat aatan pavyonlardan biriıinia 
aogutma maldneaindeki amonyak 
borusu patlamıı ve intlfar eden 
Amonyak gazi ile pavyonda çala• 
ıan 4 kişi zehirlenmİf)erdir. 

Zehirlenenler clarhal Beyofla 
ZUkür haetanelİne kalcbnlmıılar, 
tedavi altına alınmaflarclır. Bun
lardan yalnız Mehmet Ef. isminde 
biriıinin vaziyeti tehlikelidir. 
Diierlerinin bugln hutanedea 
çıkacaklan limit edilmektedir. 

Bir Çocuk Boğuldu 
Azapkapıda K8rekçikapıımda 

arkadaılarile denize fİrİP oya .. 
makta olan 9 Y8f1Dcla Salamoa 
yllımek bilmeclltinclea bojulmur 
tur. Ceaedi balunama..,tar. 
Bir Gümrük Kaçakçıhfı 

Odeeadan tehrimize ıelen bir 
utin zati .. yaa meyanında ayak· 
kabal derlai ve aadakor ıibi bUI 
kaçak qya çıkllllfbr. 

Odeaadan ıelen dljer yolcu
ların 91yuı meyanında da bazı 
kaçak eıya bulunmllfhar. Bu it 
mlipbem addedilmekte ve tahki· 
katla bizzat gOmrllk mOdtlrU Seyfi 
Bey meıgul olmaktadar. 

Bulgar Çetelerile 
Müsademe 

Atina, 22 (Huıud) - Bulıa
riıtanclan ıelen mal6mata na
zaran Bulıar çeteleri ile uk• 
aramada mlludemeler ..,, iki 
taraftan birsok kiti pralaamlfbr. 



: { "-l.bt Mazarcut 
Diyarıbekir' de 
Taht Sa/ası 
Başladı 

Diyarı be kir (Hususi)-Şehrimizde 
2ölgede hararet 38 zi buldu. Saat 
on ikiden on altıya kadar sıcak· 
tan iş görülmeye imkin kalmadı 
halk çarşı ve sokaklarda caketsiz 
gezmeye ve iş görmeye başladı. 

Böyle giderse sabahlan bir iki 
saaten başka çalışmaya imkan 
kalmayacak gibi görünüyor. 
Diyanbekir Bankasının buz fabri
kası harıl harıl çalıştığı halde 
akşamdan ıonra buz bulmak 
imkanı olmuyor cayır cayı yanı· 

yoruz. Aman buz. Bahçivanların 
haddi hesabı yoktur. Şerbetçiler 
faaliyeyete geçti. Şeker karıştırıl
mayarak mf kendi terbetile 
meyan kökünden yapıJan ve ~ 
bardağı bir gümüş kuruşa satı· 
bn meyan şerbeti sıcakların şid· 

tinden o kadu revaç balmuştur 
.ki günde yirmi otuz bardak 
içmeyen hemen yok gibidir yal· 
nız bu şerbette gayri ııhhJ bir 
cihet varsa o da bU%Un aşlama 
yapılmayıp doğrudan doğruya 

şerbet fıçısının içerisine ablması
dıt eğer bu şerbet bir de aşlama 
yapılmış olsa idi sıcaklarda içil·· 
mesine k.t;'iyen doyum olmazdı. 
Kahvelerde buzlu olarak ayran
dan başka bir şey yoktur kah· 
veye oturur oturmaz hemen buzlu 
ayranlara sanlarak kana knna 
içiyoruz bu S1caklar karşısında 

buram boram ter. dökmeyi sor
mayınız öğle üzeri gidip de bir 
banyo yapılmadıkça rahat etme· 
nin imkanı yoktur. 

Diyanbelrirde ıu boJ olduğu 
gibi hemen her evde de havuz 
vudır. Bu hayuzlara demir boru
larla gelen memba suları gayet 
berrak ve temizdir. Yıkanm&SI da 
gayet hoştur havuzu olmayan ev• 
lerde oturanlar ya her evde bulu
nan kuyu suyu ile ve yahut knpelf 
Ye hlikumet altındaki umumi 
havuzlarda iki gümüş kuiııt ma
kabilinde yıkanırlar Ye bo ametlo 
biraz serinlemiş olurlar. Geceleri 
oldukça serindir herke• içerlerde 
sıcaklardan yatamadığı için gec~ 
dam üzerinde kurduk1arı tahtlar 
üzerinde yatmnkta<hrJar. Bu bir 
metro yüksekliğinde fiç metro 
boy iki metro eninde ve uyunul
duğu zaman çocukların düşmemesi 
için etrafı parmaklıklı ve üç dört 
basamak merdivenle çıkılır taht
lardır. Burada damlar hemen 
hemen biribirine bitişik gibidir 
geceleri damlarda ve bu tahtlar 
üzerinde taht sefaıı gayet hoştur. 
Hafif hafif ruzgir eser damdan 
dama ~obbetler başlar ta •aat 
yirmi bire kadar devam eder. 
Sivrisinek toplaomamak için ıpk 
yakılmaz. Uyku zamanı geldi mi 
tahtlann lizerine cibinlikler çeki
lerek yablır ve tabeıabah delik
siz bir uyku çekilir. Fakat dok· 
torlar bu şerait altında damda 
yatılmasını sıhhat noktalnazaran
dan doğru bulmamaktadırlar. 

Gece esecek herhangi bir muha
lif rUzgirla ıoguk ahnabileceği 
gibi sivrisineklerin ısırmasından 

dolayı sıtma mikrobunun kana 
karışabileceğine .. muhakkak naza· 
rile bakıyorlar bu sıhhi mahzura 
rağmen yine damda yablmaktnn 
bir türlü vazgeçilemiyor. Çünkü 

lerin odalarındaki sıcaklığın 

amdan farkı yoktur bunun 
damlarda yatmak z rureti 

• 

Konya Ereğlisindeki Fabrikalarda Su 
Kuvvetinden istifade Ed.lmektedir 
Kon y aereğlisi 

(Hususi)- Mem
leketimizin tabii 
manzarasının gii• • 
zelliği ve suyunun 
çokluğu hasebile 
ıehir ve kasa
baların içinde 
mümtaz bir mev
kii vardır. 

Kazaya on iki 
kilometre mesa
fede ve lvriz de
nilen yerden kay· 
namakta olan ve kasabaya yak· 
laşbkça müteaddit kolJara ayn
lao bereketli bir m vardır. 

Bu ıuyun memlekete iktısadi 
ve zirai cihetlerden pek büyük 
f aideleri görftlm ektedir. 

hrtısadi programa dahil btıytık 
pamuklu mensucat fabrikasmm da 
bu ıu kuvvetile faaliyete geçebi
leceği şimdiye kadar yapılan tet· 
kikattan anlaşılmıştır. 

Sumer Bank tarafından inşası 
deruhte edilen mensucat fabrika· 
sı memleketimiz halkını refaha 
kavuşturacağından halkımız bil· 
yük bir sabursızlıkla fabrikanın 
bir an evvel inşasına başlanma
sım beklenmektedir. Bundan baş· 
ka belediyemizin bu suyun bir 

kolundan istifade edilerek bu sene 
memleketimizi tenvir için bir 
elektrik fabrikam inta edil.mit 
bütün tesisab ikmal olunmuftur. 
Yakın zamanda her taraf elek• 
triğe kavuşmuş olacaktır. Halk 

Kırk ağaçta 
Gençler Birliği Ve Hilili
ahmer Sen elik lçtimala

rını Yapb 
Kırkağaç (Hususi) - Gençlu 

Bilifri Halkevinde bir toplantı yap· 
mıt ve tqekkOI yıldönilmfinU kut
lulamıştır. içtimada bir senelik 
faaliyet raporu da okunarak yeni 
idare heyeti intihaba yapılm11tır. 
Yeni idare heyeti azalığına baş
mu allim Safa, icra memuru Hamit, 
Maarif katibi Mehmet, Hasan, 
Emin, Sedat Beyler aeçilmişlerdir. 

Gençler 30 Ağmtoata Sakar
·yanın tayyarecisi isimli bir eser 
temsil edeceklerdir. Hililiahmer 
şubesi de senelik içtimaını yapmış 
ve yeni idare heyeti seçmittir. 

Emet'te 
Bütün Evler Beyaza 

Boyanıyor 
Emet (Huıuıi) - Belediye 

meclisi kasaba binalarının bir ay 
zarfında kireçle veyahut boya ile 
beyaza boyanmasına karar ver• 
miıtir. Boyamıyanlardan boyana
cak yerin mahiyetine göre 50 ku
rUJtan 50 Jiraya kadar para c .. 
zau alınacaktır. 

Eskişehirde Gardenparti 
Eskişehir, (Husust) - Porsuk 

bahçesinde Hilaliahmer Cemiyeti 

tarafından bir gardenparti tertip 
edilmiştir. Gardenpartide kolordu 

bandosu ve caz heyeti ıa baba ' 
kadar bulunmuş, bir de saz heyeti 
halkı cğlendirmiıtir. Eğlentide 
dnnsedilruiş, zeybek oynanmıı, 
milli rakısler yapılmışbr. 

Üstt•: Konya Ereğlisinde lflriz sıı• 
gıınan kuvveti ölçülürken. •ltta: 
Konga Ereğlisinde asarıatika "" bir 

zigajef ıo/rtuı 
belediye reisinin meaaiıinl her 

Gercüşte 
ilk Defa Balo Verildi 

Gercilt ( Hususi ) - GercUI 
Mardine 113 kilometre me1afe
dedir. Kazayı 
yemyeşil bağ 

ve bahçeler 
çerçevelemek· 
tedir. Kaza 
merkezi he11-
yedi yaşı 
genç bir h.ş· 
killta malik 
dörtyUz haneli 

bir kasabacıkbr. 
I 

Bin beşyüz va· Gercüş 6aşmualllmi 
tandaşın ha- Btılırl Bttg 

rındığı bu kasaba günden güne 
terakki etmektedir. Yedi senelik 
kaza teşkiJitı bu tirin kasabayı 
yetmiş yd ileri götUrmilıtnr. 

Kaymakam Kamil Bey GercUı 
iıminln Artıki Türklerine izafeten 
(Artıkeli) ile tebdili huıuıunda 
faaliyete geçmiftir. Kaza inzibat 
ve asayışı çok mUkemmeldir. 
GercllıUn maarif ihtiyacını tama
men temin eden tam teıkilAth bir 
Ukmektep vardır. 

Burada ıube reiai Şadi Beyin 
bimmetile Himayeietfal menfea• 
tine muhteıem bir balo verilmiı· 
tir. Balo kazamız da ilk defa ter
tip edilen bir aile eğlencesidir. 
Diyarıbekirden gelen huauıt bir 
caz heyeti balonun mükemmeli• 
yetini temin etmiıtir. - Vamık Faik 

Muşta Ucuzluk 
Bir Kilo Yoğurt 40 Para 

Tereyağı 27 Kuruı 
Muı ( Hususi ) - Bu sene 

yağmurlar ve mevsimin· gUzel 
ıeçmesi uyesinde mahıul pek 

zaman takdir et· 
mcktedir. 

Konyaereğli-
ılnin bqlıca mah
ıullerini buğday, 
arpa, çavdar, 
nohut, f asulya ve 
patates teıkil 
etmektedir. Mfin· 
bit ve ıulak top
raklarımızda her 
ıey bereketle 
fstfhsal edilmek· 
tedir. 

Akıtı pek kuvvetli olan bu 
ıudan ziraat sahaımda da fenni 
bir ıekilde istifade mllmkündllr. 
Su mühendisleri lrviz suyunun 
akış kuvvetini ölçmüşler ve bu 
suyun en büyük fabrikalan d6n
dUrecek kudrette olduğu netice
sine varmıştır. 

Fenerbahçe 
Bir Maç Yapmak Üzere 

Samsuna Gidecek 
Samsun (Hususi) - Spor mın

takası heyetinin müddeti bitmiş, 
yenisi intihap edilmiştir. Bu inti· 
bapta eski reis Kefeli Muhiddin 
Bey reislikte ipka edilmiştir. 
Akif, Muzaffer, Adil, Hikmet 
Beyler de futbol, atletizm, deniz· 
cilik ve bisiklet ıubeleri reislik
lerine intihap edilmişlerdir. inti-
habata Bafra ve Amasya ıpor 
kullipleri de iştirak etmişlerdir. 

Feaerbahçe kulübü Halksporla 
maç yapmak üzere temmuz so
nunda Samsuna gelecektir. 

j Erzurum da 
Muallim Mektebi lnıaatı 

Yüzünden ihtilaf Çıktı 
Ankara, 17 (Hususi) - Erzu• 

rum MuaJlim Mektebinin inıaatı 

yllzOnden mliteahhitle Maarif Ve· 
kAleti arasında ibtillf çıkmıı, 

gerek Maarif Vekileti, gerek 
mllteahbit mahkemeye müracaat 

etmiılerdir. Müteahhit Vekaletin 
taahhiltlerini ifa etmediğini, Ve-

kalet te müteahhidin mukavele 
mucibince inıaab 300 gUnde bl· 
tiremediğini ve 100 bin lira te· 
minat akçesinin hazineye irat 
kaydi icap ettiğini iddia etmek
tedirler. 

Tarsusta 
Ucuzluk Yüzünden Mahsul 

Tarlada Bırakılıyor 
Tarsus (Huausi) - Bu ıene 

hububat çok bereketlidir. Fakat 
fiatlar çok dfişllktnr. Amele Dc
retleri çok pahalıdır ve amele 

bulunamamaktadır. Bet günlük 
amele yevmiyesi 5,5 liradır. Hal-

buki bu beş gön çahıma netice
ılnde toplanan mabıul 3 lira et• 
mektedir. Bunun için tarlalarda 
yUzllstU bırakılmıı pek çok mah· 
sul vardır. 

......................... _ ..... _ ........................ . 
bereketlidir. Herıeyde pyanıdik· 
kat bir ucuzluk göze çarpmakta· 
dır.Bir kilo yağlı peynir 4, bir kilo 
treyai 27, bir kilo yoğurt ı, bir 
kilo koyun eti 14, keçi eti 8, sı
ğır eti 5 kuruş kiğıt para muka
bilinde satılmaktadır. 

Maarif Bahisleri 

lngilterede 
Mecburi 
Tahsil Çağı 

lngiltere Maarif Nazırı ~ 
Halifaks, Lortlar kamarasıadt 
mecburi tahsil çağını on bet Y" 
ıına kadar çıkarmak talebini r~ 
detmiştir. Lord Halifaks b3,.
bir değişikliği 1938 senesind" 
evvel yapamıyacağmı bildiroılf 
ve çocukları on beş yaıına k" 
dar mektep sıralarında tutrn,.
çocuk işsizliğine zannedildiği ki' 
dar bliyilk bir yardımı 0Ia11uY" 
cağım ilave etmişlerdir. 

Lord Halifaks ıözlerine fU fi' 
kilde devam etmiştir: "Bu ınet" 
lede en mühim cihet para ın~ 
lesidir. Yapılan tahminlere g3rf 
mecburi tahıilin on beş yaşıtl' 
kadar devam ettirilmesi, hazioe1' 
senevi sekiz milyon lngiliz Jit8" 
kadar bir masrafa sebep olacak' 
hr. Memleketin maarif sarfiyaut' 
umumi malt vaziyet ile mntenatff 
bir tekilde yllrfitmek mecburiY" 
tindeyiz. VakıA mali vaziyeti1111t' 
de aalah vardır, fakat batt' 
tamamile kesbi afiyet etmeıııif' 
tir. Binaenaleyh Lortlar Kaına~ 
sına ve m~mlekete karşı samılll' 

kanaatlerimi bildirmek için Jd,J 
vaziyetimizin hakikatini arzet111•k 
mecburiyetindeyim. Mecburi ta~ 
sil çağının arthnlmasınının bai' 
olacağı yüksek masraflar, att'._ 
derecede mühim diğer terbiye1' 
vazifeler ve inkişafların lüzumu •• 
memleketin henüz sırtından at-' 
dığı mUzayaka, bugün için oıeC"' 
huri tahsil çağmın temdidiJlf 
manı teşkil etmektedir.,. 

Tirede 
Birkaç Kiıi Kavga Edttl 
ken Bir Başkası Yaralan~ 

Tire ( Hususi )- Pamuk p~ 
cif'anndaki meyhanelerden biri.Pdt 
miifteriler arasında bir ka•g• 
olmuı, bir kiti ağır ıurette yari' 
lanmııtır. 

Kavga edenler Hüseyin, (Kat' 
Mehmet, Halil, İbrahim, ŞeYk•' 
ile 18İr. bilkaç arkadqlarıdır. eor 
lar bir masaya oturup eğlenirl~ 
ken aralarında kadın mesele-
yüzünden kavga çıkmış, herke' 
bıçağa ve tabancaya sarılnııff 
kaaap lsmail isminde bir zat bd 
kavgayı bastırmak için Halilld 
elindeki tabancayı aldığı esnad• 
tabanca ateş almış, çıkan kurfl' 
kavgada hiç alakası olmaY,_ 
Tirenin Bahariye mahallesindeJI 
Durmuş oğlu Murada rastlayar~ 
ağır surette yaralamıştır, kavgacı
lar yakalanmışlardır. 

Bartmda Yangm BaşlangıCI 
Bartın ( Hususi ) - Hacıbeklt 

mahallesinde merhum Dahaz oil' 
Osman kaptanın ahşap evind,. 
yangın çıkmışsa da hemen ba•tı• 
rılmıştır. ., , 

Yangın ocaktaki ateıten yat•I. 
kıvılcım sıçramasından çlkrPlfi 
yatak, yorgan ve oda eıyası ~ 
men yandıktan aonra ateıio f~ 
kına vanlmışbr. Derhal ma~all • 
koımuş, bir taraftan da itfaıy~Y, 
haber verilmiştir. Ateı, itfa•~ 
gelinceye kadar mahalleli tarafı 
dan bastırılmıştır. 

Emet'te Müsamere 
rdd 

Emet (Hususi) - Gençler yu U1' 
Halk fırkaSI binasında sene~ 
kongreaini yapmıt. temmuz içiPbit 
halka umumi ve muhteşeJll it 
mliaamere vermeyi kararlaştırJdl 
hazırlıklara batlamışbr. 



( Sigaset Alemi] 
Fransada Da 
Hava 
Bulutlanıgor 

BABiCI Tll.GB&rLAB 

B M. Tardiyö k;mdi", Mlir mmniz? 
~ndan otuz ıene evvel bir Alman 
~IOlllatt, o ._b MJ" .. " pzemainin 
-.nauharrirj .iken ~yle Alemitti: 
F " - M. Tardiyö gllnöo birinde ,:-:;A'llnl .a yfiksek .,e en ..:eki MT 

bcıat alacaktır • ., h,..:u ıöz bu,rGa bir hakikattir. f"il• 
ka "M. Tart!iy<S bultlln f'ranıanm 

•~ğ cenahına mG~maytl e1l h ahmt 
(atıiferiad• Wri4ir. Oç 4efa ...... ekil D •n bu diplemat, buzAo .de M. 
uınerJ"in riyHeti albodald mıHi 
~et kollaHjpe •.Wlılir. 
ı· uu zeki .... mat ı4MHlad s .. y.a• 
~erle ıo•yaliatlerlD amanvermez bir 

~---il'. f°l'ans.Ma SıtaviHi reuletiai• ..ie-
iurd•tu ip;imlıi meaeleJer -kwpında 
lcuvvetll nubik1ar ı6yliyerek, o zaman 
._ya1i•dwin -'iza-...... ikti41u' 
~·Wt.de w .............. i -~ 
rpalamııb. 
Bu~n de "'raktim-'ı11a. bi.tewm• 

"Y.UAk .. Şot- .... r Wr '1rııhiffq 
IU.... etmek nretile ı.ukalleri ef&i
tıus:numiyeniD ırödbad•• aaflr•iye 
•e hıinae mMe...-,il -.. -ı -eefta111 
•ad_,.t. h..._ W-ıya teıe&W. 
•taıit oldu. 

Fakat Franaanın en a'kıttı dipllo-
llhltlarana ı.Wp .ı-akla m....f Olasa 
fadıkal ao.yalist fırkası bu maMvra 
ile .kolay kolay maA"lüp olacak v.azi
Jftte defildir. Bu fnolı:a da makat.il 
lııir maBeTra ya.-.k ale,.._.. W
lunta. ıthıalyl k.örlıeftirml,re phf!
tor. Bitiyorm 1d bug'Dakti mmi aeli
laet ka1:ııieeıincWri .... rlM'lll ..,. 
l.ir kısma .rı.WH pllllHiee 111eaı11pa.. 
Bu.-n Fr ... ız parlimeat09unun .en 
lca1ababk fırkası olan nadfkal IOll• 
~ partiıııl, ,....... ._aup .... 
&ii'bra bW.edea .aynlmak emri N.ri-
lince vaztyet karma kanfJk olacak 
\re belki de çok vaham•tlt Mllae\er 
~Q lııııalMwAıl•. 

ftte Wrl• Mır ..UptJ .en •ifrit 
Politikacılar 1all9 arzu 6tmedlti .i,ın
d'"tr iri M. T adtylllh 'bıarrn eıtfltl 
tHibJ ..,...... .................. 
laaa.selıecektir. Akai takdirde •adl
ka1 erln daha zeki b1r manevra ft• 
bir MI c .... Kvhl lrablneli teflril 
Herek Mdl.._ -vldiae ,.-a. .Mp 
o)malan eok o 

1 d•k ...... iL 
'f ardiyö ile ar.kaUtJannın Wç itine 
ıelmez. Yalnız iı1erlne gelmez detil 
ayrıca fe.liketJel'lni cı. muciptir. 

ispanyada ihtilalci 
Faaliyeti. 

Madt-it, 21 ( A. A. ) - Komii.ı.t 
tenç1er tet•'kkCG mu,terek bir cepb• 
te4k11i için ...,.ıt.t .. nçler tefekkıl
l&e.e m6nc:Mt ehaı,tf,. &adan 
tnaksat fqi&m ile m4cadele Ye i.lati
lilci amele gazete1erı11e 1ıttrriyet e•d• 
•hrıektir. -

Alman Mensucat 
Sanayii 
Geriligor 

&erJin, 21 ( liavH Aj•ıl ) - Al· 
__,.ada Hitlerclitffa .. •ae&.inde 
üniforma •• bayrıak lmaH aeb6ile 
paİf l>lr ...... ~ ...... 
menıucaıt unarli ıimdi vahim bir 
a.m..-ı t.dr1ilDeSi ıkaı'*Mftftitt. tktteat 
1'1ıezareti ımenaucat aauayiinde ıaha 
~WiMrl t. ... it ~r. 

Bir emirnamede ıôfle denliyor : 
.. Dhk -1tfı 11e!ı.eltih _...-oumt 
.-aa,J'iiate ait iptidai ıaaddeluln •thall 
taWit ec1-.iftit'. Me-tıoe.t ...W11rt .... 
tasarrufla kuJlanmak lizımdır." 

Mensucat fabrikalarının kapanma• 
aının önün• ze,mek 4iD Jaaft.hk it 
miHati ( 36 ) wte ~. yeal 
f......a .p1 ....... :y-k e&tilmiftir· 

Ame·ka ile 
Japonya .. 

Bahrimuhit ffalcbtd. 
Anlapna-.J.er 

VatUıFmı, n ("- A.ı} - Ja!P• 
ae&ri a Sab" ... Aımer-.ik.a •Bkinne-
tJ-, 9 T :ha T ş md ~ ..... . 
ıı• tsl 1 .......... ...... 
tecnL ) dm ... * ... ılluı 
betyanatta .,u!undufoD"B d1rir yayiahr 
çıkmıtbr. 

8 1 Wr ıai'ız ....... ıtMifi eJ-...... • .... y.. v..-,..i. W,.le 
o&.,u ~.ıilada ~ .....il .,_. te.ir 
yapmııtır. 8uMID üzerinedir ki Ja· 
penya Mr rMml tekZip neıre'tml,ttir. 
A.erib, ~ ......-. ~cak 
beıhanp bir ..... mıya -...111e11 

aleyhtardır. Çiin.kü Amerika, brıkaaı 
......, ... ~ mü1kfenmekün çe-
ki• # tı;aıl .... 

M. Göringin Yeni 
Bir Nutku 

Halle, 2~..i!t) M. Görinz., ........................... = ~~ '!d:~r--=--~ ... 
"- lb•efin müt.hiı bir Wlaatl 

nrdı ve ~ ceplıedendl, Zira ıuHcast
ç.iı- Hit:Jer' e hem Alman ımilletiDe 
bem de hücum lut'.alannıo •adık nai
lialerine ihanet etqıiılerdL Hitlere 
iheftet eden lherke9, bertaraf tdilme-
JWlr • .,, 

* Berlia, !l lA.A~ - BafHkll Hit-
ler, (26) temmazda Cob1ence civarın
da .~ ........ ~lclir- o.... 

) L _L-...1 f .ılr 
d. ..... ,,... ---·· ,., • 
bir ..... .....a ....... M&lr lıııulwta-
caktır. 

lıilli ve edelıı tefrıka 
58 

ltl•'1nıre Sami 

ÇÖL GİBİ 
Her MI, ~ eleme, 

......... k&r11 bm••ı, ~ ...... 
~er feyi erkek gibi idi. SöDerWcH 
~oiu 'zaman sanki bir peygamber 
lailanett ......... nnlı. 

- Kocamı çok ••nim amma 
6U\mftne Ad• bir tr.fta 'Bjtathm. 
Kendime ba kadar mn ventim. 
Ondan sonra da tek ltir slz)9fl 
dokmedim. O harbi umumiye ye

lişnıedi; yerini, elimden P'4il' 
"•dar ben tuttum, diyordu. 

Hililiahmere girmiş, haataba· 
lua yazılmış. .kek ıeım.eti giymiş 
ta cephelere kadar sokul--., ya
ratı sarmıı, aa cfinkndirmif, lı~tti 
cara1anmıftı. Bunları ft'IUttlİIM 
anınılar anlabyordu. 

Ya" elffye yakmd&. SaçJ.uı 
•iarmışb. Jpnde yaı "• keder 
~ ama oede kolay k-0lay 
hUkUlıniyen ' bir irade ve '&ençlik 
1'ayıı ğı vardı. 

Y egine tasası kambur oğlu 
ldi. Küçücük boylu, huta yftz1U 
" zayıf çocuktu. 

Ben onu epi zam••, afaak 

Mr ..,, MODUf, btidi bftdhM da 
He,4a •.teki ~. ilitiys lılr t..cı 
ile •ııl ,.toız ladc,ıor 4iye , ... 
llllflttn. 

81)4tl aMmdetri .-..ıı.ra 
~ ytlat'lft ıtlrderi -oı•t-a 
a.ÜIUDemtt• Jil;uıi11ıi 't.•1H111la hiç 
,..... ... ı •. 

8İf tin mekte4ftn «H1Mme• 
ne dektormı ·.enfiğl ~lerli 
yaptırmıya s"'erken, ~· 
k bur, Ju.ucık boyi11 bir erkek ........ 

Sobia ~n büıük kapıun 
dibiade, müdire mnı.ma konu• 

... pıdu. 
Reçeteyi Kzacıya '-ıralup dö· 

ner'ken, Aziz Hanım, batı ejıK 
mektebe dönüyordu. Yafoızdı. 
Beni göı medi 1111 bilmem, ne 
baktı, ~ 4e eMllendi. 

O g.iilrii ~ haatannnu11 
« .... t.8a )) • pjlrdtk
bıın 1alr-• .bacaklı em atrkere 

.....-..= 
_ Mtidire hanımın .......... 
biç~ .ı illi? ~lı. 

Amerika Grevi 
San ff'ansiskoda Tabii Hayat Başladı 

Fakat Si ·r1er Gergindir 
S.. Franmfslco 

2l, (A.A.J- T.a.bü 
hyat 'befldı. AT• 
tak f&brJk&Jar itli· 
,.... , '9n ıırlc tıa m
yonları .ı.Jare .ıu. 
eılfyor, .lııaltY.Jer ve ..._.._ ....... 
... taaa... doludur • 
l:lhbm ... ı.n 
beak"91Mıfla .. . 
..... r. f".akat ıbir 
~ .......... 
... w tara Wa
.....ktar. Diler el..., .............. 
vmumt pe• 4ur-

... r ..... nla
ı...tı.r P.rtland 
.. ..a,.t iyi ·-·· ~ .. n~ikaları-- ..a.tl oimıyan Grr11.lfl hor•r•tli devreaınle .,r arbede •1ıneaf 
W kla'la•aa fabrikalara kartı aendl- ı ~elleri pilnlrtmek için •tef aç
W. ....-...n lw-ei•t. ,..çfJeeetl •lf, iılr polis memuru yaralaam19hr. 
...._. Amerine milli mulaefaı:a«ı't"alan tf 
..ır..-... edilmiıtlr. Miaoeapolla, 21 (A.A ) - Kar•qa-

s-ıtlecle •ndlkatara dahil olmıyan lıldar •onunda (1) anı (46) rarah tea-
itçilerle diter ltçiler ana1nda yapılan bit adUmittl· 
.çarp11ma ..._da c1ôrt pof lı yara
........ 28 ktMlar r .. d etJatıcı 

Naibaim' • zelaidenmiflwdrr. .. 
S- FıaHlıko, 21. ,A.A .. } - R1hhm 

uatab8f.1ları Wtylk <bir elcaerif.ıilıe 1Jte 
baılamak kar.arı verıRİfler bu suretle 
grev rHm•n bitmiıtir. 

Mi1meap0Hıı, 21 (A.A) - Bir erzak 
kU8yonuaun •eıulik.ı.,.. da'hfl o1ma· 
,.n .... ı. tar.afında11 8ofmltilmuıea 
eapl olmak ut.yen -greroilerı. pelis 
araıında çar,p11111a 0Jmu4tur. f>.olle 

Minneapollı, 21 (A.A) - Karnyon
cular zrevinl ikinci rltnilnde iki pollı 
ile J3 kitinin yarelanmHı y6zGndea 
2-SIO milli muhafızıtehiPde toplaDmıt
br. Grevciler, kamyoaları durdurma1a 
teıebblla etmekte ve knıalara Hbe
blyet vermektedirler. .. 

Vlnnlpef, 21 ( A.A ) - Dl1n aktam 
Mtnneapolı.'ten bUTaya bombarchmın 
tayyareleri plmiftir. Edrnonton'• 
dotru yollarına devam (edeceklerdir. 

Le • tanda Feyezan asyanı Mi etler 
14 Bia Kili Açdml CemiyetineGirmesi 

V arfoYa. 21 ( A. A. ) - Son f.eye
zanlff yüz6ndln (13) mil geniılij'İn• 
deki bir arazinin tahliye.ine tlzum 
gWh116ftür. llia'lerce kilometrelik 
_..i salar altıncl ... ır. ( 14 ) bia tdtf 
apkta kalaqtır. 

Bir Köy Tamamen Yandl 

AvOi, 21 (A.A.) - 300 nilf.ualu 
Olıle tlawabuında bir yangın çıkmıf, 
ıc..tdta ıtetn.-en m.1rvolrnuftur. - = r t L U t 

garip m.yla bir çocuktur za vatlı, 

de.ti. 
- ıRıetimlerini cörmiftiiaı. 

Bea onu uı.aJ< Wr fey, •IHden 
~ aMll'j.-ıı. diye cevap 

ver*= 
- Vıeek... Yirmi yqJ.ranaa 

v...dar gaiM amma. bnt:al•, 
aabtlat', llidnı ~ ıhim• ~
tılrMır NaMD Ha-··· Keç , .... 
pl1elıer, r• çecnkturlar. dedi. 
Biıru dUNiu: 

- Heıle Alb. Hamaın ltu n-
vaüus, keclıam Hflll• da •• dert 
dİf • ili V8 ett.i. 

KeDdiml tat•m•dım: 
- E..tat inn'n• dert o1s mu 

doktor? ~ itile dertlerin l'llzell 
bL ... •ealim ..• 

Gua.n. ••kwu : 
- .Kıt'= -- çocq... .. 

kmıftttr, lııtr, l9ft8I olaydı ela 
telt, onu m1hlir• harum gibi om 
glınc:le.a 00 al\ne .olawa plip gör
aem. bajn.ma baalp: - Söyle 
bakal1111, bu lcadu lfindlr ne 
yaptı•"? Diye sorabllıeydim, d&
fhcesiı. da.._· 

• 
ÜaL?l bph defterde bir 

yaparak .... a91y.ermn Nesrin : 
Birçetk •neler evvel •inimillİ 
U.talanna t.elli ve 'fifa ile kea
dillde biç o,mı;ran btr şeydea, 

Cenevre, 21 (A. A) - Ruayanın 
Milleıdw Cemiyetine rirmeai buıu

a1111a. .bly'lk devletler ar.aaancla ya

pılmakta olan glirüımeler hayli Uerle

miıtir. Eylül toplantııında Ruıyanın 
namzetlij'I konacaktır. Yalnız Lehi.tanın 

Şark miaakına lttirak etmem .. ı bazı 
&orluldara ıebep olmaktadır. Fakat 
bunun da Eyliil toplant11ında halledi· 
leceti anl ... lıyOT. 

doktor.un baş reçeteai 41neı'eden,, 

vermiye çahtan kadınm turada 
yine, tarifıaiz iki aatm var: 

Dün 6mrUmUn llç.ilKU ölUaünU 
gördüm. Bu ölOyQ ben •oydum, 
ben yıkadım ! 

* Bu, öyle bir gUndn ki Nearin, 
ben oadao aonra ıecelerce, yav• 
rularımm llepıi uyurken, yatajı· 
mın içinde, ıarbmda yorganımla 
titr•ye titreye .ajladam. Soydurup 
yıkattıkları kUçllcUk .ölUniin buz 
gibı vllcuduaa hep dejiyor.muı 
ıibi, ,ok :zaman Dıllye Ufliye, 
dona dona aj'ladım. 

&ı ufaiı alb, ea 
12 YftllDI f8'mİyen 
mah•urluk ~eldijl, 
vurmuı bir ıeceydi .. 

bUy.üiD de 
hastalarıma 
.uyku aaatl 

Tanı <0dama çekilip, takakla· 
nmı zoaklatan beyaz aımııkı ör· 
tüyD .ba9ımdan çıkaracakbm ki, 
uzaktan 11z"*a, baj'rıııp hayla· 
rııma seıleri geldi. 

Ne oldugunu pek anlamaya 
vakit kalmadan alt katta, koşuı· 
malar oldu, ,ıihkJar koptu. 

Kü,tık h&1talarım yatakların

dan uğradı. Ben de koıtum 
merdiven batına Utllıen meraklİ 
çocuk hatlarını dağıttrktan ıonra 
bakhm . 

Şafkuı y zli bir muailimenin 
kucağınclald • bir ,ek inunın 

Harp ıonu d&oy•ı Mr 1cam 
ıenç kızları evden çıkardı, Tab
ıile yellaaı, ıeonra maife1tlerl .. 
kazanmak meoburiyetilıe ılaayatla 
karıı karııya bırAktı. Bunlardaa 
büylik bir kısmı yeni mubitleriae 
kolay intıbak -ettiler, "\'e -zamanla 
adet.a et.kwletfiler. Y-lzlerinde 
pudra, dud.Wanada boya " 
tırnlildaııında kırmızı aıöralmez. 
J, ..,.anda, karıılarına •alar• 
muameleleri fıtri nezaktlvini bir 
tarafa bırakırsaıuz erkekçedir • 
Ve it aahasnrda -.rkeklere temu 
ede ede okadar alıtmıılardır 1d, 
..... uıi bayatta da mukabil .cinı 
ile te::uasta mnııar görmezler, 
bunda tamamen ıamimid r 

Bir okuyucumun orduğu 
auale cev•ben diyorum ki, bir 
erkeğin böyle bir hayat kadım 
ile -evlenmesmde mahzur deiO. 
fayda g.lrüröm, fak•t irdlua 
mtiteakip kadınm it hayabnclaa 
Qe1dlmelİ tartU.. Kaclan&ia ve 
erkekte kııkaaÇlık denilen bir 
bir hiı vardır ki, hakikatin k.....
aıoda dahi ıuamaz ve niheyet 
kemire kemire yıkar, hayatım 
cebeuneme çevirir, buna meydan 
vermemek lazımdır. 

• 1\ aci 'Be,Ye: 
'Hicran Hanımın ..t%I unutm111 

olmasını çok tal>il htılur.uın. • 
aık çocukluk çağında, gayritabii 
f9rait içinde .. ~ ve ınUmyet 
enrya 1IZUll hır mesa/f. ile ayrılık 
fİrİnoe slnalliftlr. Siz ele uu 
taklit edim, alallıoa bir it yape 
llnf olursunuz. .. 

Buzlu Xalp Beye: 
Oilum, ben lumüz göröcllljıe 

baılamadım, cazeteye verllecek 
bir .ilma 1 f'Wile •~lwcek m 
ltul•anan iyi eı11111.lfjıaı 8 bilir.ı.. 
fU halde bq'ka vHıtaya mDra
caat et, l!erim. 

HANL\ITEYZB -----M. Ruzvallin Nutku 
V aıin~ton, 21 ( A. A. ) - Bir kru

vazör)~ Bahrımuhitt• seyahat etmekte 
olan Cümhur rehil M. Ruzvelt 28 
qwıtosta ıblr 'llutuk •tiyliyıerek blyilk 
81)'*9İ me .. lelere temas eclec•k, iyi 
kolllfulak ıi,...tialn bllylk Okya• 
nou da qmil edilmeıinl Oerl ı6r6-
cektlr. Bu nutkun iyi bh- tNir ye,. 
catı tlrlımln edDlyor. • 

orasını burosmı tutmaya çalııtık
Jarı.ıeye baktım. 

Onu tanımııhm. Sabahtan aa• 
baha doktorun vizite ıaatlerinde 
gözt\ne baktJTmaya, bana nıo 
damlathrmıya gelen haıarıhtı n. 
töhret kazanm11 kllçftk Aliye AU 
idi. 

Mualhmenin kucağında yatı
yordu, batını, ayaklarım tutanlar, 
hep bir aiızdan batrışanlar 
vardı. 

Çocutun boyu, çok ,ok uza
mıftı sanki, aizmdan., burnundan, 
alnının UstDnden durmadan kn 
akıyordu. 

Bir yıjın et, kemik klllçetl 
ııbi peltelefmit i>lr haff vardı. 
Kazanın nnd olduğunu dotru, 
dOriist hU.a a. y-*'u. MekteWa 
ylftalr'htuıehwl bi11811tn -en ht ka
tamla idi. O -gDntl eoltalar kuruJ... 
muı. barolar çekiy.or mu, diye 
bek-ek için, .zaten hava -da ... 
rinledif.indeo ilk defa çıralar ko~ 
muş, kibritler yakdmıştı. Çocuk• 
lar, yemek yeyip, akıam mütale
aımdan çıkbktan •onra, yatak• 
hanelerini .tuman içinde bulunca, 
pencereleri aÇ11111lardı. 

Aliy.e Ali arkadaflarmdan biri 
ile .itişip oynarken, -eeri ıeri ba 
pencerelerden birine k0flll111t 
nasılaa mDvazenelİJıi kaybederek, 
Oç kat yerden qaj'ı d81m01ttl. 

(Arkatı nr) 



: l Danva H4Jf sBIBrl t 
Tabut işini gören 
Bavullar 
Çoğalıgor! 

Takriben bir ay tYvel lngll

lngilt~r•dt1 terenin Brigthon 
. b. lıtasyonuna terke· 

::;~ ır dilmiş bir bavulun 
156 içinde başı ve 

Balıcılıjımız Ne Halde ? 
-

Günde 30 Bin Liralık İş Y apa·n Halı 
Tüccarları Bugün 
Bin Liraya Razı! .• 

Halı, Bizim Mazimizi Bütün 
Vuzuhile Gözümüze Getirmez 
Mi ?Çocukluğumuzda Üzerinde 

Temmuz 

Kari Melttupltın 

Çorumda Sinek 
Ve Dilenci 
Çok Değil 

ayakları kesilmiş bir kadın ceaedl 
bulunmuştu, hemen birkaç saat 
ıonra bu defa da Londra istaıyo· 
nunda başka bir bavul ele geçti. 
bundada bir çift ayak vardı. O 
zamandan beri yapılan bütün 
tahkikata rağmen kadının kesik 
başı bulunamadığı gibi, hüviyeti 
de tesbit edilemedi. 

Koştuğumuz Geniş 
Halılı Divanhanele-

Bir muhabirimizin Çorulll ~ 
havalisindeki seyahatlerinden I>-' 
sederek Çoruma ait yazdığı f,t 
tezi yazılardan birine bir Çoru" 
lu kariimiz şu cevabı veriyor, lf 
nen neırediyoruz : 

Çorumun istihsalAtı bol, f.~ 
gin, çalışkan, bağı, bahçesi nı•lr' 
zul hayli mamur ve güzel bir kf 
aaba olduğundan bahsetmiye~ 
yalnız sineğinden, kahvestnd"' 
dilencisinden hem de aslı 01'11' 
yarak bahsetmeyi doğru bul .... 
dım. Çorumda sinek vardır ff 
imhası için mtlcadele de IAıınıcbt• 
Fakat buradaki sinek her yerdt 
kinden fazla bir şey değildir. .,. 
lenciliğl maalesef hiçbir kasalı" 
mııdan kaldırmak mUmkUn ~ 
mamııtır, Çorumdaki dilene~ 
diğer yerlere nazaran azdır ~ 
Çorumun vaafımahsusu değil~ 

Halbuki bu hadiseden tam 
bir ay sonra, yani bu 
hafta başında yme Londranın 
bir pansiyonunda yine bir bavul 
içinde başka bir kadın cesedi 
bulunmuştur. Bu defa kadının 
baş ve ayakları kesilmiş değildi, 
başına bir topuz indirilmek sure· 
tile öldürilldüğU anlaşıl.yordu. 
Hüviyeti de malumdu. Mis Key 
lıminde bir dansözdü. 

Zabıta yaptığı tahkikat neti· 
cesinde Mancini isminde bir 
ltalyamn bu dansözle aJAkadar 
olduğunu anlamıştır. Fakat ltalyan 
meydanda yoktur, cesedin mey
dana çıkmaaından evvel meydan· 
dan kaybolmuştur. 

1'-
\ M oskova şehrinde kira oto· 

mobili ve arabası çok 
,.-M-o_s_k_o_,v_a_d_a_, değildir. Mevcut 
1
• Yeraltı şi· lr a m vay far da 

d"~ 
/ 

halkı taşımıya kiı-
men ı,er fi değildir, bunun 

İçin on beş kilometre uzunluğun· 
da bir yeraltı şimendiferi yapıl· 
masına karar verilmiş ve ıimen· 
diferin Oçte biri ıimdiden bitiril- · 
miştir. Mütebakisi 7 Teşrinievvel 
934 tarihine kadar ikmal edile· 
cektir. 

Rus dostlarımız bu ilk metre· 
politeni müteakip bfr ikincisini 
yapmayı düşünmektedirler. 

* B Uy ilk muharebeyi müteakip 
geniş ı~syalistler Viyana 

.-V-ig_a_n_a_d_a_, ıehrinin idaresini 

kiralık •v ele aldıkları za· 

------· 
man milyonlar 
sarf ederek ame· 

leye mahsus ucuz aparhmanlar 
vücude getirdiler ve bu apartı· 

manları da üç beş lira gibi hiç 
denecek kadar az bir para 
mukabilinde ameleye kiraya ver· 
diler. Bu apartımanlara amele 
apartımam ismi veriliyordu. Ha
kikatte hepsi de tamf asri konforb 
haiz birer daireydi, ve değil bir 
amele ailesini, orta hallileri, hat· 
ta refah içinde bulunanları da pek 
Ala tatmin edebilirdi. Yalnız bu 
amele evlerinin inş&1ı belediyeyi 
o kadar borca ıokdu ki, esasen 
nüfuıunun HUyUk kısmı Viyana 
ıehrinde oturan Avusturya hUki'ı· 
metini bile sarstı ve ıon hadise· 
lerde belediye bu geniş soıyalist· 
)erin ellerinden alınınca hUkümet 
kiraları artırmayı bir vazife bildi. 
Artırılan miktar ytlzde elli ile 
yüzde yüz arasındadır ve (60000) 
aileyi alakadar etmektedir. - ··- ··············· .. ·· ··-~ 

r 
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Halı, mazimizi renkli şekille· 
rinin kıvrımlarında saklıyan en 

ri Hatırlatmaz Mı? 
güzel şeylerden biri değil midir? _.__..._,.. 
Çocukluğumuz dört parmak ka .. 
lınlığında parlak, yumuşak hah- _...,.. 
]arla döşenmiş divanhanelerde, 
duvarları kUçiik, güzel renkli ve 
antika seccadelerden görünmeyen 
odalarda geçmemiş midir? Bay· 
ramları el öpmelere giderken, 
sarı kehrüba gibi temiz merdi .. 
venlerdeki halılara basarak 
çıkmamışmıydık, odalara girerken, 
beyaz çoraplarımızla, kat kat 
döşeli halılar üzerinde koşmaz 
mıydık?. Çok görüp te, sonra bir 
gül gibi kuruyan insanlar, halıya 
karşı en büyük tahassürü duyar· 
lar ve halı, bize düşkünlüğUmUzü, 
yok oluıumuzu her zaman batır· 
latır. Ben ne zaman bir satıcı 
omuzunda, bir oda içinde, bir 
aalonda güzel, parlak, yumuşak 
ve cana yakın bir hah görsem, 
daima, hiç değişmeyen bir şekille 
umumi harp gözüm önüne gelir. 
Langadaki evimizi, hergün birer 
parçası odalardan eksilen yığın 

yığın Sivas, Şiraz, Keşan halıla· 
rını hatır!arım. Bu belki, içiniz· 
den bir çoğunuzun daha başına 
gelmiştir. Fakat ne yapacaksmızJ 
madem ki mazi böyle yumuşak 
tüylü halılara gömülüdür, kendisi 
gibi, bunları da aeraber sürükler, 
götürmez mi? 

* 
İbrahim Hoyl Bey iyi bir 

edebiyat tetkikçisidir, fakat on· 
dan evvel kuvvetli bir halıcıdır. 
Onun Mahmutpaşadaki büyilk 
halı mağazası, belki ıçı çok 
çeşitili halılarla dolu bir müzeye 
benzer. Bütün duvarlar, döşeme· 
ler, kenar göşe hep halı ile do· 
ludur. Nereden baksanız, ne 
tarafa baksanız, hep kat kat 
katlanmış naftalin kokan halılarla 
karşılanırsınız. 

Belki on beş halının vücuda 
getirdiği yumuşak bir mindere 
yan yana oturduk. Konuşmağa 
başladık: 

- İnşallah yalandır, dedim. 
Bizim halıcılık, hah ticareti gün 
geçtikçe sönüyormuş? 

İbrahim Hoyi Bey durgun 
durgun baıını salladı: 

- MaatteesıUf yalan değil, 

gerçek, dedi, işlerimiz dehşetli 
bir durgunluğa doğru gidiyor. 
Eıki kazanç ile ıimdiki ara11nda 
kıya1 kabul etmiyen bir fark var. 
Miaal mi iıtiyor ıunuz ?. Verelim: 
Biz eıkiden cirolu veya ciroıuz 
30 bin lira İf yapardık .. Şimdi bin 
lira yapsak, öpüp başımıza ko· 
yuyoruz. 

- Sebep? 
- Sebep!. Evet ıebep., Fakat 

bu sebebi derecelerile kısımlara 

ayıralım.. Bir kere kontenjan .• 
Bu hah ticaretimizin, halıcılığı· 

mızm en büyük engeli.. Neden 
mi diyecekıiniı?: Anlatayım: 

- Eakidea · · htanbul ·· ıran 

halılarının tran• . -
ait merkezi idi. 
Diyebilirim ki, bU· 
ttln dUnya, halı 
ihtiyacını Istanbul 
vasıtasile gö· 

rürdü. Mesla Viya· 
na, Berlin, Paris, 

,,_ ........ ~ 

Roma halı tacir· 
leri, burada biz· 
den, yani ikinci / J 

/ 
•• il d spartaa• gapı a• ıuzel h•lılarımız mihürlenlrlce11, 

e. er . en haltlar bir halı tezıahınd• çalııan lc•dınlar cı• 6••ç lc1%l•r 
sıparış ederler, glinde belki bin- ımıfm gözündedir. Fakat onun da 
lerce balya s~vkederdik. Dedim alacatı halı on iki lirayı geçmez. 
ya, bu yüzden 30 bin liralık Biz eskiden Amerika ile çok 
satış bizim gündelik işimiz olurdu. iş yapardık. Fakat son iki sene 
Fakat kontenjan ihdas edilince içinde Amerika da kUçUk bir halı 
Iran halıları derhal bir müşkülle sanayii tesis etmiye çalışıyor .• 
karşılaştı. Buradaki tüccar, bir- Buradan kaçan Rum ve Ermeni 
denbire taşırdı. ÇünkU Viyanaya halıcılar orada, Birleıik Amerika· 
1atacağı mal, muayyen bir fiyat nın himayesinde çalı9ıyorlar.. El 
üzerinde idi. Kontenjan dolayıaile tezgihlarile ıununla, bununla 
inzimam eden parayı, Viyanah Amerikaya halı yetiıtiriyorlar ve 
alıcı kabul etmemiye başladı. bu bizim ve lramn halıları Uze· 
Tüccar da zararına gitmek iste· rinde büyUk tesirler yapıyor. Mn-
medi ve arada birdenbire bir tekabil kontenjan Amerikaya gön-
sükünet, ve hareketsizlik başgös· derilen halıları pahaya çıkarıyor. 
terdi. Halbuki kendi memleketi içinde 

Fakat buna mukabil, kisa bir çıkan halılar yarı yarıya ucuza 
milddet içinde Iran halıları yeni mal oluyor ve bittabi k~ndi halı-
bir transit merkezi buldu: isken- larını tercih ediyor. 
derun.. lbrahim Hoyi Bey 87. kelime· 

İstanbulun büttln faaliyeti, lerle çok şeyler ifade ederek, halı 
bütün kazancı Iskenderuna, geçti, ticaretimizin, halıcılığımızm iyi bir 
halı ticareti bizde Ani bir dur· istikbale gitmediğini söyliyordu. 
gunJuğa uğradı ve o meyanda Sordum: 
Türk hahları da müşterisiz kaldı. - Buna çare?. Elbette bütün 

lbrahim Hoyi Bey kelimeler bunları dUşiinürken çareıini de 
Uzerinde durarak anlatıyordu: tasavvur etmişsinizdir?. · 

- Sonra ikinci sebep: dUnya - Ettim, daima da ediyorum. 
üzerinde halıya karşı gösterilen Buna yegane çare hah üzerindeki 
rağbetin kesilmesi.. Birdenbire kontenjanı kaldırmaktır. Evet, 
her yerde hüsnükabul gören kU· kontenjan halıdan kalktığı takdir· 
bik mobilyada halının lüzumu de lstanbuJ, yine eıki transit va• 
yoktur. Bu yUzden halı gözden z:iyetini elde edecek, memleket 
düşmüttür. Sonra halk artık evinin binlerce lira üzerinde çalışacak• 
içine değil, kendi dışına bakıyor. tır. ÇünkU İstanbul lrana daha 
Kazancı azdır. Masrafları mUte· emin glSrUnür ve ticaretinde endi· 
nevvidir. Okadar ki, bu tenevvü ıesiz bir kazanç temin eder. Kon· 
içinde bir çoğu temin edilemez.. tenjanın kalkmasının büyük bir 
Halı, şimdi ancak işçinin, UçUncU iyiliği ·de yerli halılarımıza iyi ve 

............................ - ... ·-·-.._ .... ._ ıağlam müşteri bulmuı olacaktır. 
lbrahim Hoyi Beyle bu meae· 

le üzerinde bir baylı konuıtuk. 
Sıra halılara gelmiıti: - Soa Posta 

iLAN FiATLARI • 

i- Gazetenin esas gozı•il• 
6ir sütunun iki •atırı bir 
( •ontim) ugılır. 

2- Sagjasıtt• lörc 6ir ıanti
min ilôn /ialı ıunlartl11': 

ıarfa eayfa sayfa aayfa 1 Diğer Son 
1 2 3 • i,~ S yerler sayfa 

400 2so 200 100 eo ao 
Kış. Krş. Krş . Kış. j Krş. Krf. . 

3 ~:s;,. ıontimde vaıcli 
(8) kelime oardcr. 

4 - ince w lc•lın pzılar 
tutocalcl•n ıer• ,,,.. ... , .. ,,.,,,. . . 

- En iyi halılar hangileridir?. 
- Tahran, Isfahan halıları 

ötedenberi en iyi halılardır. Son 
zamanlarda Kerman halıları da 
büyük bir güzellikle yapılmiya 
baılandı. Hülisa lranın bütUn 
halıları güzeldir. 

- Ya bizim?. 
- Bizim de halılarımızda iÖ-

ıe çarpan bir ilerleyiş var. Hele 
lıparta halıları.. Sıvaa halılarının 

eıkllerl çok güzeldi. Şimdi ne• 
denae deği9ti. Eıki gUzelliilni 
kaybetti. · 

' ~ · Kv1auımiaiız bitm1ıti. Aynin··· 

Kahvehaneler de Çorudl 
vUı'atine nazaran çok olmacbl 
ıibf gUndUz kahvelerde bir f,ıt 
bulunmaz, herke. it ve gUclll 
meşguldtir. Geceleri başka al 
etlence mahalli olmadığı iti' 
kahvelere gidilir, aaat 22 ye ki 
dar da kahvelerde kimıe kallll~ 
çUnkll erken kalkıp it baıına ır 
dilecektir. 

Kahvede çay iıteyince şekeı.I 
mi? Şekeraiz mi? Diye sorulduf 
iÖrtilmUı, lıitilmiı bir şey d•~ 
dir. Bu ıual kahve hakkında "'i 
dır. En fazla aade kahve içUd1 
için kahve deyince aade kah 
getirilir, ıekerliyi mukayyet ol 
rak iıtemek lizımdır. 

Çorum: Enbiya oğlu [imzı 
okunamadı] 

Bir OtobUs 'lklyetl 
Bir okuyucumuz, Kerestedlfl 

ile Eyüp arasında iıleyen otoblll' 
lerden birinin, resmen (14) yold 
taııyacağı halde biletçi tarafındd 
(20) yolcu kabul edildiiini bildirdL 
Okuyucumuz diyor ki : 

" - Belediye memurları ko11" 
trollarını sıklaıtırmaz ve ııkılat 
tırmazlarıa bir kaza olunca şof61 
ile biletçinin nesi alınacak?., 

Bu otobüsün numarası biıd• 
mahfuzdur. 

J • [ Cevaplarımız 

Yal ovada Halide Hanıma: 
Dosyenizln kaçıncı icra dair~ 

ıinde olduğunu yazarsanız tahki 
d · t• · • b"ld'rirl• e er, ııze ne ıcesını ı ı 

efendim. 

* Bursa Kuruçeıme Mektep tıokağıll4 
da Semiha Hanıma: Jı1I 

Mahalli Belediyeıinden taıdi _
1
• 

olarak fıkara olduaunuza ÖP 
ilmühaber getirirHniz çocuğuouııl 
gerek Etfal, gerek Guraba b•; 
tahaneıinde bedava tedavi et 
rininiz efendim. 

* ı•d' Konya tüccarlarından Na111ık 
Na~f Beye: ~ 

Eğer muvafakat ederıe~ 
1 

mektubunuzu Maarif Vekaletıll 
tevdi edelim efendim. ..--........................................................ 
ken İbrahim Hoyi Bey hah Y1~1~ 
ları araaındaki pembe bir h• 1 

göıterdi: I' 
- Bu baliyı eakiden iki J,ıı, 

liraya, hiç paıarbkıız ıstar .... 
ıimdi 60 llraya Yeraeniı, 

v1mazl..~ Dedi: - lf. 
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Bir Mühendis Elektrik 

Telsizle Nakline 

Kuvvetinin 
İmkin Buldu 

Paris Şehri Hazırlanıyor! Yeni Sistem Bir 
1 ayyare Yapıldı 

Belediye Sivil Halkı Muhtemel Bir Hava Hücumun- Felemenk ha•a ku•••tl•rl he-
dan Korumak için Tertibat Aldı aabına yeni 8iatem bir tayyar• 

ilk Tahsisat: 2 Milyon Türk Lirası 

(Pranuda bilumum tlll tayyar• lataa1oalaruua, r•c• uçutlarıaı taahll adacek lıal• 
ı•tlrll•elarlaa karar •arllmlttlr. Bu lataayoal.,, reamlmlade ıBaterllaa .. kil•• bll•aaıta 
alıa Ue t•nlr adllac•klerdir. O tarada lal meydaala röa rBrlaltll ile ı•ce rBrlnlltU 

araaıada hiç bir farla olmıyacaktır ) 

Pari• belediye mecliıi aon tına nazaran yapılacak olan it 
lçtimaında aivil halkı muhtemel zehirli ıazin nUfuzundan maıun, 
bir hava hOcumundan korumak yeraltı mahzenleri vtkude ıetir· 
için ıimdiden tertibat alınmHana mekten ibarettir. Ayni zamanda 
karar vermit ve hazırlıkların ilk da tehlike inanda her franıııa 
kısmında kullanılmak D:ıere 2 dağıtılmak Uzere milyonlarca :ze· 

k d b hirli gaz maskeıi yapılacaktır. 
mil} on Türk lirası a ar ir tah· Yine Alman ıazetelerlnin ıöy· 
ıisat kabul etmiıti. lediklerine göre, Alman doktor· 

Alman gazeteleri Fr~nıanın )aranın mikrop harbine hazırlan· 
muazzam bir tayyare fıloauna h l d 

b h 
· dıldarı ve harp i in e tayyare-

malik olması dolayısile er angı d ki. d l k ı. k en bo!Jma şe ın e ata aca 
bir hava hUcumuna ugrama 

b l d 
• nı mikrop kutularile bQtUn halkı 

tehlikesiıte maruz u unma ıgı d 
kaydetmekle beraber, belediyenin öldürmelc için ıimdi en Pariı 
kabul elt ıg· i bu tahsisat ile ne ıehrinde tetkikat yaptıkları hak· 

k 
kında bir lngiliz muharririnin or• 

yapılacağını pek merak etme te· d dirler. taya attığı iddia, mad eten ya· 

Filhakıka belediye kararı ve· pılamıyacak bir ıeydir. 
rip tahsisatı kabul etmekle iktifa Bunun gülünç olduj'u bizzat 
etmiı, bu para ile yapılacak iıi Fransızlar tarafından da anlatıl· 

d h mıştır. f ran11zlarm timdi lıte· 
mtiteha11ıılara bırakmıf, a a dikleri ıey alelade ze_llirli ıaz 
doiruau ııi:ıli tutmuft~· hü~umua• kartı haıır buJu~maktw. 

yapılmııtır. lnl'ili:ılerin meıhur 
Rollı • Royce fabrikası mamul&· 
tından 600 beyıirlilk bir motör 
ile mücehhez olan bu tayyare 
(18) dakika ıibi kısa bir zaman 
içinde ( 8000 ) metre irtifaa yük· 
aelecek kabiliyeti haizdir. Sür' ati 
aaatte (500) kilometreden fazla· 
dır. harp tayyarelerinde aranılan 
baılıca vasıf düımamn tepeıine 
çıkabilmek için mümkün olduğu 
kadar ıUr'atle, mUmkUn oldutu 
kadar yUkıeğe yükselmek oldu· 
ğuna göre F elemenkliler bu tayya• 
reden pek çok ıeyler beklemek· 
tedirler. Yalnız meçhul olan nokta 
F elemenğin kime karıı harp ede· 
bileceğldir. 

Televizyon Islah 
Ediliyor 

lnglli:ı gazetelerinin yazdıkla· 
rına bakılarsa Lankşayr ıehrinde 

Viliam Hughes lıminde genç bir 
mUheodiı yeni ıiıtem bir televiz· 
yon icat etmiıtir. Bu iletle uzaklar· 
dan verilecek bir ıinema veya 
tiyatro milıanıereaini evde bir bu· 
çuk metre murabbaı bir perde 
üzerinde görmek ve itilmek ka· 
bil olacaktır, tahmine göre bu 
Aletin fiati lnailterede Türk pa· 
raıı ile elli lirayı geçmiyecektir. 
Bu mUhendlı ileti hakkında poıta 
ve Telgraf nezaretinin mütehaa· 
ııı komisyonuna izahat nrdikten 
ıonra imali için bir tirketle de 
müzakereye giriımiıtir. 

Almanlar ile Amerikalılar bu 
keşiften haberdar olur olmaz mil· 
hendiıle temasa giriımiılerae de 
onda~ lngi:ı firmalarını tercih 
et1Dek mecburiyetinde oldutu 
cevabıaa al•ttludiar. 

Ayı Oldu! 
Düny~nın Her Tarafından Istırap Ve 

Olüm Haberleri Geliyor ! 
Temmuz ayı her sene mutaden 

ıükün içinde geçerdi. Fakat bu 
yıl akıinc felAket ve ölüm vak'a· 
ları ile doldu. Yalnız ilk hafta· 
ıına inhisar etmek tizere lngiliz 
matbuata tarafından neşredilen şu 
lıtatiıtlğe bakınız: 

beş kişi ölmüttUr. Yüzlerce ev 
yıkılmıf, 4000 i mütecaviz ağacın 
kökleri sökülmüştür. 

Hindlatanda : Binlerce dö· 
nUm toprak su altında kalmıştır. 

Yüzlerce insan ölmüştür. 

Japonyeda : Yağan yağmu· 
run ıiddeti 37 senedenberi miıli 

pmrcaıına yağmur yağmıı, feye· görUlmemiı bir dereceyi bul-
zan olmuı ve yıldırım Uç kiti ile muştur. Su altında yıkılan evlerin 

Fransada : Şiddetli gök gU· 
rUltUleri araamda bardaktan bo· 

bir beygiri öldürmüştür. aayısı 3000, ölen lnaanm ki 200 

ispanyada : Pirene daX-la· dur. A Şimali Amerika ile A vusturaf .. 
nna yarını metre kar yatmııtır. ya da ayni niıbetle felaket g .. 
Fırtına neticesinde vukua gelen çirmitlerdir. Fakat bu iki kıt'aya 
zarar yarım milyon Türk liraııdır. ait tam nıalQmat henüz elde de· 

-i==~·~~::-m-te_R_ne_C-.;f;;...il~-ir_. h--ı~i~·~ı-~·i 
ihracat ile İthalat Arasında Mevcut Fark Memleket 

Lehine Mütemadiyen Artıyor 1 

Vergilerin indirilmesi Muhtemel 1 
Bir müddet evvel mali senenin 

ıonu mUnasebetile heaap kapatı• 
larkeo lngiliz varidabnın ıarfiya· 
tından pek fazla oldutu görül· 
mUt, bu fazlalığın bir kısmı vergi 
verenlere iade edildikten baıka 
diğer kıımı ile de memur maaı· 
ları arttırılmııtı. İngilizler bu yıla 
refah ıeneıi diyorlardı, fakat ec· 
nebiler bu refah yılının devam 
edip etmiyeceğinde tereddUtlU 
idiler. 

Halbuki hafta baımda netre
dilen bir iıtatiatik ıöıteriyor ki, 
bu refah yılı Hdece devam et· 
mekle kalmamıı, derecesi de 
artmııtar. 

Filhakika senenin ilk 6 ayı 
zarfında ihracatın miktarı 
189, 703, 785 milyon lngiliz lirasına 
baliğ olmuştur ki, bu miktarda 
geçen .enenin aynı mtiddetine 
ait rakkama nazaran tamam 
14,414,028 liralık bir fazlalık var· 
dır. Bu fazlalık bilhassa demir • 
çelik, kömür, ve yUnlO mamulitın 
salatında görülen tezaytitten ileri 
ıelmektedir. 

lngiliı gazeteleri bu vaziyete 
bakarak, lngilterenin ıilihlan 
azaltma müzakerelerinde uyuıula· 
madıiı takdirde kuvvetlerini art· 
brma~ için büttın dünya devlet• 
lerine aazaran ea mD .. it yaziyette 

olduklarını yazmaktadırlar. 

§ lngilterede aile vazl~ etleri 
yaz tatiline çıkmiya mUıait olml• 
yan çocukların hayır rnUesaeseleri 
vaııtaaile kır havHı almıya gön• 
derilmeleri ötedenberi adettir. Bu 
ıuretle gönderilen çocukların 

miktan vasati olarak yUz bindir. 
Halbuki, bu yıl, refah zamanına 
teaadDf etmealnin bir neticeal 
olarak bu aene bilvaaıta ve bili· 
va11ta tatile gönderilenlerin mik· 
tarı ( 600,000 ) e baliğ olmuıtur. 
Yukarda gördliğUnü:ı reaim bu 
çocuklardan bir kısmını 10fra ba· 
tında göıteriyor. ----
Bir Papası 
Öldüren 
9 Ermeni .. 

Birleşik Amerika hUkümetl .. 
rinde mevcut Ermeni kıllseleri 
cemiyetinin reiıi olan Piıkopc,ı 
Leon T urian Efendi geçen pH· 
kalyede katledilmişti. Zabıtanın 
yaptığı tahkikat raporunda 9 
Ermeni maznun görülUyorc!u. Ge• 
çen hafta bunların muhakemeai 
bitmiı, içlerinden yediıinin bera• 
etine karar verilmiıtir. Geriye 
kalan iki kiıi mahk6m olmUflarclqo, 
Elektrik ıandalyelline oturtulmak 
ıuretile idam edileceklerdir. 



Ucuz Apartımanların -
Harıl Harıl Apartıma 

Bu Başı Ne Yapahm? 1 

Yaptıranlar Zararda 
... ___________________________ __ ( B.aşlr.raf• 1 inci H}rfada ) 

mıı olan mimarlarımızdan HüanU 
Beye müracaat ettik. Mimar Httsnü 
Bey son zamanlarda memleketi
mizde çok eMr vücude getirmit 
olan genç mimarlarmızdandır. 

Atk ve Macera Romanı 
- 51 -

Ben hayatımda birçok ıeyler 
yapbm. Muterifim. Kaçakçılık et
tim, hırS1Zhk ettim. adi evler iılet· ı 
tim, kumarda bile yapbm, kendi 
memleketim aleyhinde harp 2a· 
mana casusluk dahi ettim. 

Fakat kendi elimle ıinadi

ye kadar bir kimıeyi öldftrmedim. 
Ben adam aldnremem... loanmız 
bana ben adam öldllrmedim. Ben 
adam öldftrmiye muktedir deii· 
lim .. Beni ittiham edemez ıiniz. 

- Sizi ben değil yanınızda 
Lulunan kokainin miktarı ittiham 
ediyor dostum. 

- Fakat. Onu bana Miı 
Fanny bizzat kendisi verdi. 

- Mia F annynin ıize kokaini 
bütün kutmile birden vermlt ol
ma.ana imlda yoktur. 

Yuza11 

Suat Suzan 

hesiz benden korktu. lıtanbuldan 
trene blndiğlmizdenberi benden 
ilacı keamiıti... Artık ben bir in
ıa11 deiil, aç kalmış vahıi bir 
hayvana beaziyordum. GUrnltü ve 
rezalet yapacak lMr halde idim. 
O, buaa anladı. Şimdi bir teY 
yapar, her itimiz meydana cıkar, 
diye korktu. 

Bob kolunu koluna takbğt bu 
dMtu ufalt caddeden •fağıya 
doğru sllrölderken : 

- Andrea Albertiai Mil F aa• 
ay'yi ıiz ölcllrdtınftz diye tekrar
ladı. 

- Bob trend.o çıkbit111 an• 
danberi aram:ıdayuaı. latuyoncla 
beni Becker karttladı. Beul pan
•İyona kadar o ıötürdll. Henllz 

22-7-934 

cinayetten haberdar olmadığımız 
için bir Hat sonra Evaya gitmeye 
karar vermiıtik ve oraya gitmek 
için tam aoyunmuş, değ-iımittim 
ki birdea ev aahibem kapıya 

vurdu. Snr• at katarındaki cinayeti 
anlattı Ye pollı merkezindea çı· 
jırtlchiJmı bildirdi. Doiru oraya 
ıf ttim ve avdetle k6fede Beckeri 
buldum. Bu mllddet zarfında ben 
ba.p ne yaparım? Gazeteler Fan· 
Dinin sövdeainin bqaız olarak 
buluadutunu aaylemiyor mı? .. Gel 
timdi, benimle birlikte otele ıel .•• 
Bltlla 9fyalarımı ara, •i•r içinde 
F aaj'niD batım bulunan • uman 
hana iatediifnizl alyleyinlı. 

Bola yu pzle onu tetkik edi-
1ordu. Aadrea Albertini kendi 
mamumiyetial labat için mlUema
diyea i•batlar aramakla meıguldU: 

(Arka.ı var) 

Talit Paşanın Oğlu imiş 
( Baftarafı 1 inci aayfada ) 

Hereke şehrinin baıtanbaıa 
yeniden İnfası projeıi de bu TOrk 
mimarına verilmiıtir. lıte bugünkü 
mimari inşaatımızda en salahi· 
yettar mütehauı•larmızdan olan 
HilsnU Beyi yeni Hereke şehri 
projemle meıgulken ziyaret ettik. 

Ucuz Apartam•n Ve 
Karama_,. Koyunu! 

Htlanll Bey bize bu ucuz apar-
bmanlann esran hakkında ıu 
meraklı izahab verdi: 

- Efendiler ıaat ~ ltuçuk. 
iki mUıteri paralarını vererek 

yerlerinden kalktılar. Andrea 
a1aia kalkar lralkmaz müthit •u
rette aallandL Bu belki f8fkınlık
tan, belki de ıarhoıluktandı. 

Boba koluau onun koluna 
reçirdi. Oturdukları Hlt~ııu ka't 
ettiler, dUkkiaı geçtiler, i •JPr.nk
leri yarı -.p. tar•1>9 41 kan&n

dan dıpn pkblar. Ha •• ıtzel 
n ıerindi. 

, Paruı olmadığı için belediyenin kendiaine yardım ederek Halel>. 
sit•niai temia elmeairıi istemektedir. 

- SoD senelerde çok aparlı· 
man yapdmuamn aebebi bir irat 
meaeleainden başka bir ıey dejil
dir. Ticarett• kir edemiyenler 
aermayeJerinl muayyen bir Irat ala• 
bilmek icin aparhman yaptırmıya 
huretmiflerdir. Ucuz .aparbmanlar 
.....lesine gelince; inpat saha .. n
da hakikaten hayret verici •ak'alara 
çok teaadaf ediyoruz. Meseli daha 
geçenlerde bizimle i•titareye ıelen 
bir abbabımJz böyle bir vak'aya 
maruz kaldı. En kpiı heaaplara 
ı&re ( 12 - 13) bin liraya malol· 
maaı li:ıımıelen bir bina için 
kendiıine müracaat eden bir kalfa 
bu binayı (9) bin liraya yapaca
iım bildirmif. Kalfanın bu t.tdi
flne hayret ettik ve izahat almak 
kere kendisini bnroauıa dawet 
ettik. Kalfa daveümizdea hab.,.. 
dar olunca ılrlnmedi 1.. Cidden 
çok hayret edilecek feJler oluyor. 
Plyaıa ve m•tiyet fiabndan (s-8) 
bin lira •tai-Ja bina inıa eden 
mftteahhitler ve kalfalar görftlttyor. 
Bundaki Hrara ıelhıce bu gayet 

Bu Ml'İll uwa ile IHru 
tlaha ayılan AlbertiaWa kal
darıma aya;.. NHI' IM•maz 
ilk llÖzi: 

Una boylu, eaıner yüzlü, ıiyah gözlO olan ltu adamın ılveai hiç te 
İstanbul ıiveaine benzememektedir. Belediye, verilen istidaonı doiru• 
t.t••• •da .. k lawe buau Emniyetiumumiyeye ıöadermiftir. Emni
yetiumuaiye "lnecWia,, Efendinin Talat Pqaaaa oilu olup olmadığını 
tetkik edecek Ye belediyeye mlabet veya menfi hiT cevap verecektir. 

llaa•afila IMa adamın bir dolandırıcı olduğundan ıllphe edilmek· 
te6. - • 

Fransa da 
._ bulttlr : Ucuı apartıman bir 

H K b 
karaman koyunudur. Yani oyunu ava an. •onradan çıkar ! Bu, bina Hhip· 

Y lerinin vulrnfıuzluğundan ve 
- inan.anız bana. Ben Mia 

Funy'ye hic biJ'ıey yapmadım, 
.wu. 

- Peki •••a o laalcle haaa 
IMa noklaJI ...a iz&la •e tenvir 
~decekaJolz. 

Sebep: Siyasi Mütarekenin Bozulması .• ~~:ıukk!u!r•ti::e0~:':::iti:r~: 
( Baştarafı ı iııcl •yfada > 1 iki latifaya Doiru müracaat ettikleri bir usuldür. 

- H&Jllİ -*tayı? 
- sa. ba tozdan azar azar 

nreo ve hu tozu ml ifletınek 
için adeta bir mot•• koaulan 
eaans ıibl lruUanmak iate) en 
kaclamn, oaa liZe beyle bır
denbire tamamlle vermiı olması 

cek pMiyet buluaclupna karar Paria. 21 ( A. A.) _ Siyaal Mal aahibi mUt•lahitler araıgtdald 
verilmittir. vaziyet, Batvekilin derhal Pariae rekabette• istifade ettitini z .... 

k ..der ye biauın dıtan .-ldU.. 
BqveldH·a Daveti danmeaini ic1. ettirece kadar bakarak blaayı mlke•m•I Hlur. 

Pari9, 21 ( A. A.) - Kabiae ciddidir. M .. ardiy~, ittihaml~rı Halbuki aldanu )'lll. e kencliaidir. 
. . . d baldoada kahınede ızahat vermı.-

Adliye Nazırının. rıya~bn e ~~ tir. Fakat M. Tarcliyl ile M. Ç&akl ba hayret verld ucuz. 
lanımt. batka bır ,ehirde tatilım Huyo'aun kahinedu birlikte apartımanua earan İnfaat malze-
ıeçirmekte olan BqYekil M. O.. iatifa etmeleri muhtemeldir. muinin cim ve neYilerlnde mal 

P d d·ı · aabibl al•yldae oynanaa oyu1aclaa 
mugin ariıe avet e ı meaıno ITamamlayıcı dit•r malümat 3 IHü bqka bir teY dejilctir. Zira bina 

. karar verilmiftir. sayfamızdadır. 1 infaatında kullaaılaa btttb malze-
===:ıw---~--==-=z==ı=ı:ıa:::=0·'-=~...:"""-====-====·-:::_:..------=-=-==:;;:== menin iyi ve feDa cinalui vardır. 

manbki depdir. 
Nekadar harap olduzumu 

ıördü de oadan verdi. 
- Evet.. Bunu ıörerek size 

kokain vermesi mantıkidir. Fakat 
o dakikada ihtiyacınız olan mik
tarı verdiği zaman mantıkidir. 
Yoksa &İzi elden çıkarmak late
miyeceği aıi~lrdır. 

- O da evveli sizin ı&yledl
ffniz gibi yapmak ve o anda ba- ' 
aa lizımielen miktarı vermek 
19tedi. 

- Sonra kokainin hepaini 
Yermeye onu •A•I ikna etti.iz ? 

- Ben tabii o miktara kanaat 
etmemiftim. Bitin hayatiyetimin 
oıHın elinde kalmasma, o İ•ierse 
aklımın, fikrimin, ricuclümlhl, 
mafsallarımın hatti bütün ncıci-
min başlarını yoriaden koparmak 
kabiliyetinde olmasına iıy-.!l ett m. 
Hepsini birden alın.ayı ben ı.tedim. 

- Peki .. O da ıizin ıöztinilzö J 
dinledi mi 1 

- Evet. 
Ona aöı.le mi iku ettiniz? , 

- Hayır, ona cebrettim. 
- Andrea Albertini onu öl-

dürd· nhz. 
- Hayır diyorum. Yalnız oca 

cebrettım. Kutuyu elinden alın
caya kadar.. Ona bir fenalık 
yapmadım. Yalnız onu omuzla
nndan tutarak biraz kuvvetli 
ıarsaladım. Hepsi bu .• 

- Demek. sizden korktu 
~" mı? 

Evet benden korktu .• Şup• 

Müfettiş Namzetliği 
Müsabaka imtihanı 

' Türkiye Ziraat Bankasından : 
.. 8,, Müfetti, Namzeti almmak iizere 11/8/1934 Cumarteai ıiati 
aaat 9 da Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalannda bir müaabaka 
imtihanı açılacaktır. Mbahakaya ittirak edeceklerin "Mülkiye" 
veya "Yüksek lktııat ve Ticeret,, mektebinden veyahut Hukuk 
F akültcıinden mezun buhrnmaları ve yirmi yaşından apğı, Otuz 
yqınclan yıJkan olmamalan lizımdır. 
Mfifettiı Namzetlerine .. 140,, lira maq verilir. iki aenelik ıtajdan 
sonra yapılacak meılekl imtihanda muvaffak olanlar 0 175,, lira 
maaıla mllfettiıliie terfi ettirilir. 
imtihan proıremını ve sair ıartları havi matbualar Ankarada 
Ziraat Bankası Teftif Heyeti Mlldürlüğllnden ve latanbul ve 
lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı veaikaları bir naektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası Teftiı Heyeti Müdftrlftğüı1e niheyet 26n /934 Perıembe 
pnU akıamına kadar göndermek veya bizzat vermek ıuretiie 
mllracaat etmİf bulunmalidırlar. "3776,, 

.__in_h_i __ sa __ r_la_r_U_. _M_iı __ • d __ ü_r_lü_ğ_ü_n __ d_e __ n_: _I 
Şartname ve resmi mucibince 11 3000,, adet demir bidonun pa• 

zarlığı 8/8/934 tarihine mllaadif Çarıamba ııUnll aaat "16,, da icra 
kılınacaktır. 

Taliplerin ıartoameyi .almak için herilln ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte 0 1> 7,5 teminatlarila birlikle Cibalidekl 
Alım, Sahm Komisyonuna müracaatları ilin olunur. "3929,. ,, 

Binayı plyua maliyetindea bu 
derece AfAİ1 çıkarabilmek içia 
kalfa veya m&teahhit harçta, 
malzem.ain nev'inde en ucuz va 
adiaini kullanmıya mecburdur. 
Bundan b8fk• iti iyi uatalara ve 
itçilere de vermez. Bütln earar, 
bu oyundu ibarettir. Bu 111retle 
zahiren flzel •e ucuza çakmaf 
fibi görlnen ba bina hakikatte 
ıatılma kıymeti fevkalide aıaiı, 
beı para etmeyen bir blııa olur. 
beylece aldanmlf mal ulaipleri 
hayli bir yekuna balij olur ! 
Apartman Oıununu• 81r 

...kaall 
- Sonra. bazı müteahbit&er de 

ıörlllliyor ki iti kaçırmamak için 
evveli az fiat ~östererek Uzer
Jerine alıyorlar. Fakat iaıaatın 
nihayetine dojru herhanil bir 
1ünazaa çıkarıp iti mahkemeye 
ftşürllyorlar. Kendileri o vakite 
adar sarfl'ttikleri paradan daha 
ızlasını alınış bulundukları için 
esele yoktur. İti kitabına uy· 
unnak kolayl. Böyle ortada kal-

•Uf zavallı bina •ahipleri de az 
ir yekfın detildir. 
Apartman Sahlplerlnln 

Blleceğl •• 
- Batün bunların sebebi lae 

udur: Bazı bina sahipleri bir 
ıimara, bir mUbendiae mUra• 
aattan korkuyorlar. Mimar veya 

ı ühendiae vuecelderi parayı zl
n olmut zannediyorlar. Halbuki 

l ir kalfa bir binaııın hem mll-
4eabhidi, hem mimarı oluraa, 

hemde kendisi kontrol ederse 
tediği aibi oynayacaiı ve bil 
aa ticaretinden baıka birıey 
ıünmeyecegi aıikirdır. Hal 
birçok bina aahipleri bir mi 
tarafından tanzim edilmiı bir 
nin haklkatta binanın mDkem 
ve kıymeti itibarile kazandırdı 
dan gafildirler! İyi tan:ıim edi 
bir proje malzemenin maaraf 
cinaini evwelden teabit ettiği i 
hakikatte daha ucuza çıkar. 
proje bir mDteahhide verilir 
mimar nihayetine kadar koe 
ederse binanın mükemmeliyeti 
ranti edilmiı olur. Bina uhi 
kendilerini vukufauzluklanndaa " 
ucuzluk ıayretlerindea i.tifade • 
tifade edilmiye birakmamah 
Blnalar Neden ç.t111or1 

- Bazı yerlerde yeni b 
nn ç.atlamuaadald aebep nedir? 

- Bazı yerlerde yapılan 
binaların çatlama11 ya ar 
kayma11ndaa, yalıaut araziaia ı 
mini, vasfı, ciui we tabiatl va 
tile iyi tetkik edilmemit ol .... 
danchr. Her hllde temelin ar 
ıöre hesap edilmemiı olmaıı b 
awa IMtlıca sebebidir .. 

Apart.men Sahlplerl 
Zararda? 

- Apartımanların kıymeti 
dftıttı mu? 

- Buıtın ukiaioe aazaran bi99i 
maliyeti ucu.zlamaıtır. Malze_. 
fiatları birkaç ••e evvelkl91 
aiabeten ucuzdur. Bilh••• ~ 
di1fmtiftör. Bua da Mbep i ..... 
aza1ın .. dar. Uldden (3) lira ıtW 
delikte çahpn, hatta (4-S) Hraclall 
aıatı çabımiyanlar bllfln Mrbll"' 
çok Hraya çalıımaktadır. Her hald• 
bltün intaat kıymeti bunda• S 
ıeae evveline nazaru ylzcle (25) 
niıbetinde dtıflktur. Yani evYel
ce (30) bin liraya çıkan bir apar
bman bugln (22) bin lira7a pir 
yor. (819) bla liralık bir f arkt.. 

KUblk Blnalar •• 
- Halk araaında (kübik) tir 

ailea binalar medem miaıarldir· 
Bu.Unkll mimariye ( kUbik ) der 
•al maDUaZclır. Miklp)a · he ... 
laiç bir mllnaHbetl kal•••lf ol• 
•oden binalar Yardır. Bu ..... 
modern .mart lhtlyacm ..... 
clup, aaclelik ve tuunaf .... 
ıketilmit bir mimarlclir. Eat.i Y. 
ulana dahili, laaricl tu,iaab çak 
pahalıya mal olduiu lçia batl8: 
ki .ı.ut tuyinattan ari, • 
ucm meydana pım..i lizım .r 
clellk eu11 lzerine kwuJmafl• 
Halbald bizde yapdan bazı billa 
lar dehfetli •aaraflarla vlcud 
plmekte ve dtinyanı• en llL 
malzemui kullanılmaktadır. Mal
ze•..U. Avrupadan ptirtilmetl 
İM llzulUUZ bir .. yclir. Çtınkl 
hemen demir •e camdan maada 
btlttta İlafaat malze•..t .. ..ıeke
timizde çıkmaktadır. Halbuki A-r 
rupada modern binaların Ed~ 
p11tz duilen dat aavalan bile bi
nadan arta kalBHt laarç&ann birP 
birine husuli ve yeni bir şeklld• 
brııbrıı...ile yapdar. Y aal teı· 
yiaatmda bile bu der.ce t....
ruf aöıetiliyorL. 

1.ta116ııl Jl.Juılllrl 
..... ................ t 1 .... :. 1 .. 

ÇANAKKALE 
Ş.hltlerlnf ı;fyaret seyahati 

26 te•mua pert'•'-• 
GÜLCEMAL 

-

Yapwile yapılacakhr. Bu HD• 
Bopzın Rum.U ubilinde karafa 
çıkılarak Şehitlikleri imar• ceıaİJ .. 
tiDin temin ettiti vesaitle 

MEHMETÇiK ABiDESiNE 
i'ldılacek ve m.,aalm orada yapı
lacaktır. O kahramanlık diyarı11111ı 
ve orad" yatan aıiıı: tehitlerilll 
ziyaret etmek bir nzlfedlr. Bit 
vazifeyi ifa için Ş~hltllklerl 1..., 
cemiyetialn baıı:ırladıjı fıraatt•11 

istifade edilmelidir. 

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

Dr. A. KUTIEL 
Karakôy 'lop~ular cadde1i l'o. 39 
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ç.61'- ....... .,.. _,,,.. .. ......,,.,..,. ....... """' 
myor .. ba Ud 0-nL kal.-.. Harp bqlaJ'IP ta ....... d• ,.._ 
ceuar ye penaaıs mBdafilerl, J• detm•• ordalan Arnawtlata 
doıman muha1ara ordulannın ba- l.tillya baıladığı uman fimall 
filli BIOm yıldırımlan yağdırıyor- Arnaqtluk bltOn eald kin Ye 
du. Etrafı yüzbinlerce dilımanla husumetleri bir tarafa bırakmıf .. 
çevrilmit olan Garp orduaunun elinde kalu lonk Ye dikik 
peripn kıt' aları, ıilihlannı dDr alliblarla mD.te.U kunetlere 
manlara tealim etmemek için kal'fl mlldaf aaya bqlamıfb. Hattı 
kartal a0r8lerl ıibl dağdan o havalide bulanan uker kıt'a• 
dağa ıOztlllyorlar; acz ye fltur lanmn erzak ve .. ir lhtiya-
lçinde bıraktıkları dlfman kıt'a· cam bile temine ça}ıfmak ıibl 
)arını tepeliye tepeliye ıon vazl- cİYanmerdlne hareketlerden ka-
felerlnl ifa ediyorlardı. Gerebe- pnmamıfb. Fakat buna mukabil, 
neli Bekir Bey, bu ulan yllreldi Cenubi Arna•utlukta gizli ve 
yOzbafı, yanındaki bet on kah- ainıi hareketler meydan almışb ••• 
raman Tllrk neferi ile Bulgar, Senelerden beri Arnavutluk iıtik-
Sırp, Yunan, ordulanna meydan lllini hazırlamakla .meıgul olan-
okuyor; dUıman memleketlerinde )ar, artık bu emellerınin tahakkuk 
bile esatiri menkıbelere mevzu edeceği zamanın geldliine hllk· 
teıkil ediyordu. metmiıler Ye yavaı yavq hare-

lf kete aeçmiılerdi. 

Fakat (Yanya) •.• bu talialz Tllrk 
kaleıi.. yazifelİni tamamen ifa 
edememif, namzet oldutu tarihi 
ıerefl kaybedivermiıtl... Bu da, 
ittihatçıların vaktile 7apbklan 
bir batanın neticul lclL 

Arnavutlar• ve muhalif dm
relere menıup olan Arnavut meb
ulara karp takip edilen alyuetin 
Arnavudukta huıale ıetircliji 
tesirlerden yaktile bahıetmif.. Ye 
Uün harflerini kullanma11ndan 
endip edilen Arnavut mllletbda, 
nihayet bir a8rll politikacı eline 
dtlftb'llldOğtlnD izah eylemiftik. .. 

O malarda aatanbulda bulu
nan Berat meb'um l.mail Kemal 
Bey, Sadrazam KAmil Pqa •• 
Şey hialim Cemalettin Efendiyi 
ziyaret etmif. Cenubi Arnavut• 
luktan aldığı uWıiyetnamelere 
istinaden fikrini açıkça 16ylemifti. 
lmnail Kemal Beyle rllfeka•nın 
fikri, fUDclaD ibaretti: 

- Arnavutlar, orada bulunu 
Oamanh m&dafaa ordaauna b&tlla 
kunetlerile mbaberet edecekler; 
dllflDan ordularma J\rnawduğa 
aokmam•J• ıaynt eyleyecekler. 

( ArkHI YU) 

_.-.SAT 1 E
YERli MALLAR SERGiSiNDE 

açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
Orada faidali yenilikler bulacaksınız. 

Bir Zihniyet Meselesi 
~~~~~~~~~~~ 

Bu lıte Acaba 
Halk Mı 

Belediye Mi, Yoksa 
Kabahatlidir ? 

~~~~~~~~~ 

Beykozun meıhur çayır meal· 
realnde büyük çınarın altında 
(1163) aeneainde lstanbul kümrilk 
emini lahak ağa tarafından yapıl-
mıı zvif bir çeıme vardır. Çeıme 
beyaz mermerdendir ve bir abide 
ilalindedir. Her iki tarafında da 
bol ve serin su akar. Yanlarında, 
birer uclan çeşmenin mermer 
gövdeıi albna kadar girmiı yek· 
pare bOyUk mermer havuzlar 
Yardır. Bu havuzlardan köylln 
aığırl~ı ye davarlan au içer. 

Şimdi, bu çeımenin tızerinde 
mllrekkeple yazılmıt ıu maelde 
bir yazı okunuyor: 

" Bu çeımeden ıu içmek ve 
ıu almak ve bir ıey yıkamak 
ıuretikatiyede ya1aktır. ,, 

Buna rağmen ellerinde deatl· 
ler, ıu bardakları olduğu halde 
çeımenln batında yllzlerce insan 
bekUyor Ye "bardak bardak buz 
211>1 llUJU midelerine indiriyorlar. 
~lediy~ tarafından yapıldığı ha
._., verilen bu y ... ğı okuyan bile 
yok. Belediye, bir yuak koyma• 
mıı, giya: 

10 Milyon Şişe 
Memlekette 25 Milyon Da 

Bardak Var 
Ölçüler nizamnamesi mucibince 

ılşe ve bardakların Üzerlerine de 
hacimlerinin yazılması ve yanla· 
nna taksimat yapılması icap ettiği 
için alikadarlar şimdiden hare
kete geçmiılerdir. 

Yapılan bir heaaba göre 
bOtfln memlekette takriben 10 
milyon ıiıe ve 25 milyon kadar 
da bardak ve kadeh mevcuttur. 
BtlttlD lnmlann lrhaaaaaal b..
lansıcma kadar ipretlenmMI 
llnmgelmektedir. Bunan için de 
ıehrimizde yalnız bu iti• uğra.
mak Ozere yeni bir eınaf zDmreal 
teıekkDI etmeye baılamıştır. 
Bunlar, ılıe ve budaklan hamızla 
iıaretlendirmek için ife hafla· 
mıılar, batta birçoktan alparif 
kabul etmişlerdir. - ---..--~ ..... '"..,....,., _____ _ 
~oııu dfJrdUncU sulh h .. 

kuk mehkemeslndenı 

l - Beyoğlunda Müeyyetzade na• 
mı diğtır Yazıcı ıokağında atik Si • 39 
cedit 28 numaralı mhkaddema iki bap 
baoe e]yevm Bronotayn iamiudeki 
apartıma.nın tamamı ( 24185 ) lira 
kıymetindf'dir. 

2 - Beyo •lunda Müeyyetzade ma
halleıiode Makrı çıkmazı ıokağmda 
atik 41 • 43 cedit 51 - 58 numaralı 
iki bap hane, bunlardan ri3 numaralı 
hanenin tamamı ı•~O lira ve 51 nu• 
maralı hanenin tamamı ( 2304 ) lira 
kıymetindedir. 

3 - Galatada Bereketzade mahal· 
lesinde YüksekkaJdmm cadde81nde 
atik 54 cedit ri2 numaralı dtlkkin 
tamamı ( 5250 ) lwa kıymetindedir. 

4 - Galatada Arapoamii mahalle
ııinde Hesaran 80bğında atik 18, 13 
18 mükerrer cedit 19 • 21 numaralı 
1ekdiierine maklup dükkinı müttemil 
bir bap hane tamaap ( 22083 ) lira 
kıymetindedir. 

Yukarda yazılı gaJri menkullerin 
Jak Bronttayn efendiden mütevef fi ye 
Madam Mari ubdeıine intikali llzım· 
gele• (48) de (2) tam mtllkiyeti ve 
(48) de (4) intifaaız mo.lkiyet açık art
tırma aureti1le 18-8-984 pertembe 
ıaat 16 da satılacaktır. Telliliye reami 
n ihale pulıt mü teriıine aittir. Bedel 
pıtindlr. Talip olanların mezk<ir hie
Hlere iaabet eden kıymetlerin yüzde 
yedi buçuğu nlıbetinde pey akçeai ile 
mezk\ir gün ve saatte Beyoğlu dör
clüncü sulh hukuk mahkemesinde ha· 
zır bulunmaları ve fazla malumat 
almak iateyenlerin 932/12 numara ile 
mahkeme kalemine muracaatlan liızu· 
mu il&n olunm. {1297) 

- Bu çeımenin ıuyu ibıba• 
yattır. Derde ıifadır. Ey ahali! 
Hemen için, demif. 

Bu manzara, bizde yasaklann 
naaıl telakki edildiğine bir mi· 
saldir. 

HAdiseye tesadüfen şahit olan 
bir muharririmiz bu yasağın neden 
icap ettiğini Beykozlulardan sor
muş Ye ıu cevabı almııtır : 

- Bu au bir mandıra yamn
dan geçmekte ve geçerken man
dıradan akan gübre suları ile 
kanşmakta imlı. Yasak ondandır. 

Bundan baıka ortaya ablan 
garip bir iddieya göre çeşmenin 

iki önilndeki büyük mermer ha
havuzlar Belediye tarafından 
parça parça kırdırılmıı ve bu 
zarif abide mahvedilmiıtir. Buna 
ıebep olarak ıunu s6yl0yorlar: 

- Bu havuzlarda biriken 
ıulan hayvanlann içm"meıi için 
Belediye bunlan kırdı mış~ır. 

Belediyenin böyle bir tahrip ya
pacağına ihtimal wermedik. Fakat 
hidiseyi gözönilne koymaktan da 
kendimiz; alamadık. 

Afyonda Zelzele 
Afyon (Hususi) - Dört gtin• 

denberi ıehrimiz ve havalisinde 
fasılalı ye hafif zelzeleler devam 
etmektedir. Evvelki glln çıkan 
bir fırtınada tehir baştanbaşa toz 
içinde kalmq - * 

Son Posta: Bu zelzeleniıı ey. 
veliyabna dair Ajanı ta ayrıca 
malümat vermlıti. 

- ' KIİ~hp ~.ıire ~h··-uk_u_k, hİİdm• 
llllndenı Hütahya muhuebeı hua\l· 
aiye vekili Şaban ., ükrü bey tarafın• 
dan olbaptaki mukavele n oeraıti fen
Diyeye muhalif olarak yapıhp kabul 
edilen havu i~ daini meak4rellla 
aarfetmiı olduğu (434) lira sararın tu-
mini hatkında müddeaaleyhim Balıkla 
m.h.Ueainden Mehmet otlu Rıf ve ~ 
m~.11tara mahalleainden Mazlum zade 
mımar Şahabettin ve vilayet encümen 
azu~da~ Emetli hacı Rıfat beyler 
aleyhine ikame olunan tazminat dan• 
aır;ıın tebligatı bnuniyeye ratmen gelT 
mıyen müddeaaleyhimin 11yaplarmA 
icra kılınan muhakeme neticeaindeı 
Mübelağı müddeabih 434 liranın " ele 
bet ücreti vekilet n 30-10-982 tarhindea 
Jtll>aNa % 6ç fable birlikte müdcte.. 
aleyhlmdea mllteael•llea Ye müıten
kea blttahall ldarelmeak6reye nrilme• 
sine 215/931 tarih Ye 21/306 numara 
Ue karar verllmlı ol dufundan hu kul 
ua~lllmuhakemeleri kanununun 407. 
lncı maddesi mucibince tarihi ilandan 
itibaren 15 ,On zarfında kanuni yolliıl 
mllracaat etmedikleri aurette bllklm 
lktlaabı kat'iyet edeeetf batkitip lla!t 
barnameai makamına kaim olmai 
llzere ilinen ihbar olunur. 

&ultanahmet sulh Uçunca 
hukuk hlklmllllndenı Liisi Siyon 
Hanım ıle Ali Bey ve Fatma Binnaz 
ve Perıhan ve Belkıı ve Raife Hanım-
ı~ ve ~krem Emin ve Kemal Beyle
rın ıayıan ~e müştereken mutaearrıf 
olduklan &yoğlunda Sehitmuhtar 
ıokağmda eıki 171 Ye f 73 ve yeni 
199, 201, 203 numaralı apartımama 
ve onundeki 13 a11m mahallin izalel 
'uyu zımnında fdruhtu takarrür ederek 
ıcra kılınan açık arttırma neti eıiıut. 
51500 lira bedel mukabilinde G latada 
Bozkurt hanmda Taban Sermet •e 
Onnan Nuri Be1lerin 14 numaralı 
dairesinde Ebem Utif Bey uhdeeia· 
de kati ihalMinden icruuıa 80-5-984 
tarihinde karar nrilmit idi. • emeai 
meb'i teılim vezne edilmedıgindtD 
paraıım teılimi alakadar hissedar ta
rafmd~ ~ep edilmesi üzerine para
nın teılımı hakkında gooderileu ihbu
namenin mumaileyh Ekrem Latif B .. 
yin ikametgahının meçhullyeü hue
bile bili teblig iade kılınmıt ve ber
mucibi taJep ilanen tebligat ıcraama 

~~nar verilmi§tir. İşbu ılio tarıhin!i 
ıübaren on glin zarfında aemenı meb 
in teslım vezne edılmeal aksı takdi 
icra ve iflia kanununun 1 3 tlnQ\l 
madde ine tevfikan muamel ıfa k.S. 
nacagı teblii makamıua kaım olmak 
üzere ilin olunm. (1278) 



Arabistandaki Gizli Kuvvetlerin içyfizü 
Yazan: ir * 

Diğer işlerine istediği ıeyri 
verebilmek için islamlyeti kabul 
etmiıtir. 

Bilirsiniz ki bir hristiyan ne 
Mekkeye, ne Kabeye, ne de 
Medinei Münevvereye 1ı:raıck, 
batta yaklaşmak hakkını haiz 
değiJdir. Ve bir hristiyan ne 
olursa olsun Arzımukaddeıte yan 
bakılan bir adamdır. Buralarda 
serbe1tçe gezebilmek, her yere 
girip çıkabilmek için mUslUman 
olmaktan baıka çare yoktur. 

O halde, iyi ya işte Mekkeye, 
Medineye otomobil satmak için 
gitmek mecburiyetinde olan hıriı· 
tlyan bir tacirin mUılüman ol• 
maktan baıka bir çareai var mı? 
derseniz, size haber vereyim ki 
bu otomobil tacirleri bllttln ahı· 
veriılerini yine hep Ciddede 
yaparlar ve Ciddede oturmak 
için müılüman olmak mecburiyeti 
yoktur. 

Belki yine ıorarsınız; • Bir 
Holandalmm buralarda ticaretten 
batka ne işi olabilir? Size ıu 
cevabı verirler: 

- Holandayı Holanda yapan 
müıtemlekesi ( Cava) dır. Mil· 
yonlarla ntifu11lu bu ( KüçUk Hin· 
distan), küçük Holandanın büyük 
pazarı, hazine•i, münbit ve mah· 
ıuldar bir malıdır. ~u müstemleke 
olmasa Holanda nihayet lıviçre 
gibi kendi kabuğu içinde kalmaya 
mahum olurdu. 

Holandanm meşhur deniz tica· 
ret filosu ancak ( Cava ) sayesin· 
de inkişaf edebilmiştir ve bu 
muazzam filo HolAnda limanlara 
ile Cava arasında mekik dokuya• 
rarak yUz binlerle, milyonlarla 
Holindalıya refah ve 1ervet ta11· 
maktadır. 

Siz yine diyebilirsiniz ki - Bu, 
böyle olabilir. Fakat bunda Hica
zın ne dahlU tesiri vardır? 

Ve yine cevap verirler ki : 
- Cavalılar mUslUman ve 

çok mutaassıplardır. Her sene 
hacca gelen müslUmanlar arasan· 
da ekseriyeti Cavahlar teşkil 
ettikten baıka bu insanlar Hicaza 
en erken gelip en geç gitmekle 
de meşhurdurlar. Bir Cavalı hacı 

............. ftlllltt•1e1111e11ua1•a ........ •ee11eM11H1 .. 

Son Posta 
'Yevmi, ılyaat, Hırndiı ve Hoılk raıetui 

Es~abtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
l&TANBUL 

-
Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimltırin bütün hakları 
mahfuz ve gazetem.ize aittir. 

ABONE FiATLARI t 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
K~ Kr. Kr. Kr 

TORKlVE 1400 7504oO150 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad ree 
desi~tirmek 25 kuru;tur. 

Gelen e•11••/c ıeri t1erilmez. 
ilinlardan mes'uliyet ahnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi lazımdır. • 
. ,,, 

Poata kutusu ı 741 utanbui ~ 
Telgraf : Sonpo,t" 

.. Telefon :20203 
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Hicazda beş altı ay kalır, ve 
içlerinden bir çoğu da orada büs· 
bütün yerleşir. Bu sebeple Hicaz· 
da Cavah çoktur. Orada adım 
batında Cavahya rastgelirsiniz, 
mahalleleri, medreseleri vardır. 

Yani Hicazda kliçlik bir Cava 
vardır, denebilir. 

insan birdenbire bundan da 
bir mana çıkarmayabilir: 

- Hicazda Cavah çok ise, 
Möıyö Van De Polda ticaret ya· 
par, fak at başka itlerle uğraıtı· 
ğını iddia edebilmek ... 

O vakit ıize ıöyle anlatarlar: 
- Birçok vak' alardan yalnız 

biri. Bundan bet sene en·el Ca· 
vada müthit bir iıyan kopmuştu. 
On binlerle Cavah isyan hayra· 
ğım açmıı, Holinda garnizon· 
larım muhasara, hatti zaptetmif, 
birçok Holinda zabitlerini öldör· 
mllı ve esir almıf, tehirler isti· 
li etmiş, ortahğı kan ve ateşe 
boğmuılardı. 

Holinda harp gemileri alel• 
acele Cavaya hareket, birçok 
yerleri bombardıman etmişler, 

karaya asker çıkarmışlar, ve 
haftalarla müsademeler olmuş ta 
gUç hal ile sükunet iade edile· 
bilmişti. 

Holindahlar, Cavayı kaybe· 
diyoruz, diye kıyametleri kopar· 
mışlardı. Hakikaten Ca va az kal· 
dı istiklaline kavuşuyordu. 

Bu ihtilal bastırıldıktan sonra 
yapılan uzun uzadıya tahkikat 
neticesinde bu büyük hareketin 
( Me~ke ) de bazırlandıtı netice· 
sine varılmıştı. Hareketin rliesaıı, 
belli baıh unsurları hep mekke· 
den gelmişler, veya Mekkeden 
harekete sevkedilmiılerdi. De· 
mek ki Hicaz, Holinda için bir 
tehlike yuvasıdır. Onlara göre 
Cavayı ayaklandırmak istiyenler 
Holinda hükömetinin ittihaz et· 
tiği pek sıkı tedbirler sayesinde 
Cavaya bir yolcu gibi gidemez· 
ler amma, her ıene Cavadan Hi· 
caza gelen kırk elli bin hacıyı 
ifsat edebilirler. Hatta bu hacı· 
lar arasına girerek ve tebdili kı· 

yafet ve hüviyetle Cavaya da so· 
kulabilirler. Binaenaleyh Hicaz 
Holinda için daima gözönünde 
bulundurulacak, kontrol edilecek 
bir muhittir. 

Bu son ihtilalin patlaması M. 
Van De Pole çok pahalıya 
mal olduğunu, bu yüzden hayli 
papara yediğini de, 

- Neden gözünü açmadın, 
neden haberaar olmadın, diye 
muvahaza edildiğini de söylerler. 

Bir iddiaya göre de Holanda, 
bilhassa müstemleke işlerinde in· 
ailtere ile el ele vermiştir. Bu 
iki hükumet teıriki mesai etmiı· 
lerdir. 

Ve bunun içindir ki Cevada 
patlayan bliyftk kıyam hareketi 
üzerine Hicazda da Mister Filbl 
ile M. Van De Pol elele vermit· 
lerdi. Onlar fÖyle diyorlardı: 

- Cavalıları ayaklandıran Hi
cazdaki Sovyet memurlarıdır. On· 
far Cavada komUniıtlik ilin ede· 
cekler, bir komünist hükumeti 
kuracaklardı, bütün ele geçen 
vesikalar bunu göıteriyor. Cava 
komünist olunca fngilterenin bir· 
çok mUıtemlekeleri de ayni telı· 
ilkeye maruzdurlar. Hicazdaki 
Sovyet memurları Cava vaaıtaıile 
lngilteye bir darbe indirmek 
iıtemiılerdir. Demek ki burada 

22-7-934 

Bolıevik erkanı kendi ltlerile 
değil, fakat başka muzır işlerle 
meşguldürler. 

Ve bunun Uzerine Hicaz ve 
Necit kırallığı nezdinde teıebbü· 
aatta bulunmaya başlamıılardı: 

- Sovyet memurlarını Hicaz· 
dan çıkarınız! 

Günlerle Hicazın Sovyet Ruı· 
ya ile Alaka ve münaaebetini 
keıeceii haberleri çalkandı durdu. 
fngiliz ve Holanda gazeteleri Mis· 
ter Filbi ve M. Van De Pol'ün 
verdikleri haberler üzerine hep 
bu vadide uzun uzun yazdılar 
durdular. 

( Arkası var ) 

Dünga Buğdag 
lstihsalatı 
Çok Az 

Londradan bildiriliyor: 
Muhtelif menbalardan Deyli 

Telgraf gazetesine gelen haber· 
fere göre, ahvali havaiye dolayı· 
sile, bütün dünyadaki buğday 
stokunun mühim surette tenezzüle 
uğrıyacağı anlaşılmaktadır. Her 
memlekette, buğday fiatlarında 
tereffü görülmektedir. 40 sene· 
denberi bu kadar az buğday mah· 
sulil kaydedilmemitlir. Fazla buğ· 
day stoklarının bu yüzden tabii 
hadde ineceği tahmin ediliyor. 
Sovyet Rusya, Amerika, Kanada, 
Arjantin ve Avustralya hUkiı· 
metlerinin reımi raporları ihtiyat• 
kirane bir lisanla yazılmıııa da, 
ahval, mahsulün azlığını göıter• 
mektedir. 
Japonyanın TUtiin Ahmı 

Ço§aldı 
Geçen sene içinde japonyaya 

yapılan tütün ithalatı bir aene 
evveline kıyasla artmıştır. Bu ar· 
hf, miktarda yüzde 1 kadar 
olduğu halde kıymette yüzde 41 
kadardır. 1933 seneıi içinde Ja· 
ponlar tarafından satın ahnan tU· 
tUn miktarı altı milyon iki yUz 
otuz dokuz bin yen (takriben 2,5 
milyon TUrk lirası) kıymetinde 
4463 tondur. 

Fransız ticaret filosu, her 

Fransız 

ticaret 
filosu 

memleketin va· 
purculuğu gibi, 
büyük bir buhran 
g e ç i r m ekte dir. 

Hükümetin yardımı olmadan bu 
bUyUk ikhaadi bozukluğun önüne 
geçilemiyeceği anlaşıldı. Bunun 
üzerine uzun münakaıa ve mü
zakerelerden ıonra hükumetin ne 
yolda vapur kumpanyalarına 
yardım edebileceği kararlaıtırıldı. 

Uzun bir kanun halinde top• 
lanan ve vapurculuğu himaye için 
alınan bu tedbirleri Fransız hU· 
kumeti bu aydan itibaren tatbik 
mevkiine konacaktır. Kanun resmi 
ıazete ile ilin edilmiıtir. 

* ltalyada, kabinenin ıon bir 
--lt_a_l_g_a_d_a_ içtimaında amele-

ameleler Jere dair yeni mil· 
laalclcında him tedbirler ahn· 

mııtır. Her ame• 
._h_l_r_lc_a_n_u_n_ lenin bir deftere 
aahip olmasına 

hazırlanmııtır. 
dair bir kanun 

Bu defter, amele l9in bir 
vesika teşkil etmektedir. Defter· 
d• amelenin doğduğu yer, yaıı, 

Tam Atlas Çlldı 
Tam atlaa boıluğu dolduran bir yeniliktir. Umum mektep 

talebelerile halkın birer tane edinmesi lazım ye hatta elzemdir. 
Tam atlas (33) pafte haritayı ve (68) sahife bakalorya malümatını 
havi olup ( 125) kuruş gibi ucuz bir fiatle satılmaktadır. 

Satıı yeri : ikbal Kitaphanesile Anadolu Türk Kitaphanesidir. 

Çorlu sulh mahkemesi sab' memurluğundan: 
Açık arttırma suretiyle paraya çevrilecek gayri menkulün ne oiduğO= 

Paşalıağıl namile maruf ve tarafları Köprücı>çi ftliği ağıl arkasından yol dibir 
de olan mezarlığa ve oradan dereyi karşıya geçip araıut tarlası su akıntısıPf 
andan Tekirdağ caddesiyle Sabancıoğlu çeşmesine andan sol tarafta çeşıof 
sınırı değirmen yoluna andan çeşmeli deresinden karljıya geçip yine çe1111eli 
sınırı ile pazarlı kol ağıl çatağınfian yukarıya gidip kazan bınarı Uzerinde• 
sınır kayasına andan büyük göl üstünde tepeye andan yakuplu yoluna anbl 
dereliye caddesinde geranlige andan sığırtmaç yolu ayaımasınıı. ve yuool 
oğlunun göl başından fatih smırına andan havuzlar dereıinden başçeşın•Y' 
Süleymanıepahi çayınna andan dere ile ödek oğlu değirmeni oluk baştDI 
andan değirmen deresiyle Halil ağa değirmeni öniinden Feyzi oğlu değirıneOI 
altından köprüce yolu geçine anılan Paşalıağıl öyügüne andan sınır tatıOt 
andan katır yolu üzerindeki taııa ve andan Osmanlıbaba mezarlığından sıod 
taşına öyük altında olan alçak ile dik aşağı köprüce yolu üzerindeki mezat" 
lıkta nihayet bulan hudutla mahdut çiftliğin dıAhili aksamı; fevkani iki oda bit 
sofa bir ahır ve bir samanlık ve bir miktar havlu ve 22801 dönüm tar1' 
17885 dönüm mer'a 15 dönüm miktarında bahçe ve mer'a dahiliodt 
1000 - 1500 koyun istiap edebilecek mekan ve çoban kulübesi ve yine mır'• 
dahilinde dere boyu mevkiinde tahminen 300 kadar kavak ağacından ibarettİf· 
Gayri menkulün bulunduğu mevkiı Çorlu kazası hududu dahilinde (PaıalıağıU 
namile maruf çiftlik. 

~iaa müıtemilat umumuna takdir olunan kıymet 89300 liradır. Arttıroır 
nın yapılacağı yer gün ve saat: Çorlu mahkemesi 1atış memurluğunda °'' 
22-8·934 çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar. 

1 - lşbu gayri menkulün arttırma. ıartnameei 22-7-934 tarihiodeO 
itibaren 441 numara ile Çorlu ıulh mahkemesi eatıı memurluğunun muayyeo 
numarasında herkesin görebilmesi i9in açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazlı 
izahat almak isteyenler memuriyetimize müracaat edebilirler. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı muhammen kıymetin yUzd• 
yedi buçuğu nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubd 
tevdi edilmesi şarttır. 

8 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer allkadarlarıo ve irtifak hakkl sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mesarife dair o}ao 
iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte memuriyetim ize bildirmeleri akıi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen 2'iinde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnameeiol 
okumuı icap eden malumatı almış ve bunları tamamiyle kabul etmiş ad .,, 
itibar olunur. 

5 - Tayin edilen muayyen günde ve ıaatta gayri menkul en çok arttı· 
ranın üzerinde bırakılır. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş boşini bulmaz veya antış iıteyenin alacacına riichani olan diğer 
alacaklılar hulunupta bunların o gayri menkul ile temin edilmiı alacaklarınıll 
meomuundan fazlaya çıkmazea en çok arthranın taahhüdü bakı kalmak iizer• 
arttırma 15 gün daha temdit ve 15 nci günü aynı eaatta yapılacak arttırmad• 
balAdaki şerait daireıinde en [azla arttıran& ihale olunur. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimH derhal veya vıril•O 
müddet içinde parayı vermeıse ihale kararı fesholunarak kendisinden ıv"lel 
en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiı olduğu bedel ile almata razı olul 
iae ana, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle rarttırmay• 
çıkarılıp en çok artırana ihale edilir ıu kadar ki iki ihale arumdaki fark .,, 
geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz diğer zararlar ayrıoa 
hükme hacet knlmakıızın alıcıdan tahsil olunur. 

7 - l\-Iezkur gayrı menkul yukarıdA göıterllen 92·8-9a4 tarihinde Çorlu 
sulh mahkemesi satış memurluğu odasında isbu ilan ve şartname dairtsind• 
satılacağı ilan olunur. ( 58 ) 

Yeaı rteırıyat ı 
Deniz Fonu - Deniz binbaııeı 

Osman Nuri Bey tarafından bu isimde 
bir kitap çıkarılmıştır. Denizle alakadar 
karilerimize taveiye ederiz. 

- ••• ... ........ ""' ••• :;::a ~;;aı ......... 

mesleği, yani hangi ite ve rnea· 
leğe mensup olduğu beyan ölu• 
nacaktu. Ameleye verilen ücret te 
kaydedilecektir. iş esnasında bir 
kazaya maruz kaldığı takdirde, 
bu gibi vaziyetler amelenin def· 
terinde gösterilecek, maaşı veya 
ücreti arttırıldığı zaman deftere 
kaydolunacaktır. 

Bu kanun ile amelenin hayatı 
muntazam bir şekle konulmuı 
olacaktır. Kanun, ameleleri meı· 
leğine dahaziyade bağlamak ve 
kendilerini ihtisas aıthibi yapmak 
makıadile kabul edilmittir. 

* Almanya, haziran ayı zarfında 
Almanganın 377 milyon mark 

l le t. t kıymetinde itha· 
g ı ıcar~ llt yapmııtır. Bu· 
mııva~•n•sl na mukabil ayni 

ay zarfında i ihracatı yalnız 339 
milyon olmuıtur. Bu ıuretle bir 
ay zarfında 38 milyon marklık 
bir ithalit fazlalığı vukubulmuıtur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank fubesl 

Merkezi : Berlin 

Tfirkiged'!lci şubeleri: 

Galata • l•tanbul • izmlr 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 
-tr Her tiirlii banka iıi lf-

C Tebllller J 
Hlndlatanda Veba Ve Kol•'' 

Hudut ve Sahlller Sıhh•• 
umum mUdUrlUIUnden: Hindli" 
tanan Bombay vo Kalkllta limanl•• 
rından ıon ailnlerde birçok Teba •• 
kolera vak'aları zuhur ottlti habtl 
alındığından mezkur limanlard•• 
aelen gemilere •e yolculara bu h•r' 
tahklara kartı yapılması iktiza ede• 
tedbirlerin tatbiki tenıip edilmiıtır. 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

~ 

Sermayesi Liret 700,000,00o 
llıtiyat akçesi ,, 580,000,00o 

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

ŞUBELER 
logiltere, İsviçre, Avusturya, Mac•· 
ristan, Çekoslovakya, Yugosla•Ya, 
Lehistan, Romanya, Bulgarista~, 
}ıheır, Amerika Cemahiri Müttehideıı, 
Brezilya. Şili, Uruguay, ArjantİPı 

Peru, Ekvatör •e Kolumbiyad• 
Afilyasyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKE%1 
Galata Voyvoda caddesi KarakÖY 

Palas ( Telef. 2641 /2/3/4/5) 
Şehir dehlllndekl ace.,teıer= 

1stanbulda: Alalemciyan hanınd:. 
Telef. 2821. Beyoğlunda : latikl~ 
caddesi 'felef.1046.Kampiyo daire•1 

Borsada Telef. 1718. 
İZMiRDE ŞUBE __,,,,,,ıııı 

Saldık Kirgir Han• 
Haydatpafİlda Çayır caddeılnd• ...... 

Çeltikçlahmetbey ıokaj'lnde 10 011 

rah hane ucuzca aatılıktar. Elektrik : 
ıuyu vardar. lıtiyenlerin içindeki!~ 
mllracaatları. fı' 



İktısat Vekiletinden : 
Ôlçlller ve ayar MtıdOrlOğlne birisi elektrik öbllrO mekan~k 

ÔlçWeri mütehau111 Od fen mlişaviri ·we birisi kimya 6bUrll elektnk 

diploma mühendisi, iki laboratuvar mUbendisile Ankara, latanbul, 

Samıuo Mersin ve lzmlr' de çahıtırılmak Uzere teknikum, Robert 
' b 1 · den 

Kolej veya ıan'atler mektepleri elektrik ve makine fU e erın 
IDeıun 15 ayar fen memuru ve Btlro ifleri için bir mlm•JYlz alına· 
taktır. Ehliyet lmtihanlan 31n/t934 tarihinde Ankara'da ÔlçUler 

Ye ayar Müdürlllğilnde ve lıtanbul'da ÔlçUler ve Ayar Baı Mnfet• 

tiıliğinde yapılacaktır. imtihan mevzularile taliplerin en genç 

28171934 akıamına kadar Ankara'da Ôlçlller Ye Ayar Mtıdürlüğilne 
• 1 ı aikalar bakkanda An

Yermeleri veya g6ndermelen hım ge en ve 
kara'da ÔlçUler ve Ayar Mndnrll\ğünden ve .ls~anb~I, Samsu~~ 
Mersin ve lzmir'de Ôlçlller ye Ayar Baı Müfettışlıklerınden malu 

· 1 1 da mUracaatlannı 
mat ahnabilir Enelce mllracaat etmıt o an ann 
Yenilemeleri ~e noksan veıikalannı tamamlamaları lazımdır. (

4
0

5
S) 

Türkiye Hililliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskiıehirde Hililiahmer ambannda fazla miktarda bulunan 
muhtelif qyalardao ( aiitlllk muhtelif emaye tabak, porselen ~ay) 
ve kahve fincanlan, emaye kise, tuzluk, yemitlik, çiçeklik, vesaıre 
24 te1Dmuz 1934 Sah giinü ıaat 14 ten 12 ye kada~ açık arttırma 
suretile mezkür ambarda aatılacağından taliplerrn m~hammen 
kıymeti olan ( 7955) kuruıun yüzde onu nisbetinde depou~o akçe-

. . • b d üt kkil ıahf komııyonuna 
lerıle vevmı mezkürda am ar a m eşe 

l 1 
. ·1- l (1214) 

müracaat ey eme erı ı an o uour. 

Galata İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

Kilo Gr. 
576 
'135 
296 
228 

97,5 

Marka No. 
A O 125/130 
AH 
ZF,RY 
OA 
A Fi 
RL 
FC 

Bili 
12,123 
9112/3 

589 
322/28 
118 
Bila 
984 

Kap 
6 

30 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 

399 
34 
55 
68 
82 

AF 
AF 
AF 986 1 

445 
0,040 
0,180 

1\ F 991,993/6,1005 6 

1,030 
0,030 
1 
0,540 

• 

• 
• 
• 

0,630 • 
0,670 • 

• 

• 
• 

• 

0, 150 • • 
0,240 • • 

1 

1 
ı 

1 

Eşyanm cinsleri 
Mektup zarfı4 
Demir çivi 
Kağıt, zaf 
Çift telli pamuk ipliği 
AkkümUlatör kutusu 
Şmnga askılığı "Teneke,, 
Kıl boyalı f rçası 
Kauçuk solüsiyonul 
Kundura ci i mumu 

,, Boya fırçası 
,. Boyası 

!
İpek mendil 
ipek mensucat 
lpek i masa örtüsil 

ipek kıravat 
ipek Kumaş 
ipek Mensucat 
Tuvalet sabunu 
ipek mensucat parçaları 
Basma pamuk mensucat 

)) 

)) » 

~m . ~m 
0,210 Hurma reçeli 

I 

9 • 
1 817/934 tarihinden itibaren açık arttırma 

Yukarda yazı ı eıya - .. t 17 ye ka· 
IUretile aatılıktır. lıtekli!erin 2917 /934 Pazar gunu saa 

"3717,, 

~d:ar:_a~a~t~ıı~k:o:m:iı~y:o:n:u:na~m::ür~a~c~a_•_tı_ar_ı_. __ .:-:-:-=-:::::-:------------· 
lstanbul Birinci lflAs Memurluiundan: 

Müflis Dimitri Arkiroblosun Alacakh~ar 
Sıra Cetveli 

Ne. Al.caklnana laml 
1 J. V. A. Baker nklll 

Ha1dar Bey 

T. olunan 

18409 
K. olunan 
164 00 

Sıra Reddoluaaa 

6 ~o 09 

2 Tanaf Efeadl, Bey• 92978 929 7S 6 OO OO 
otlu Aynalıçeıme kı· 
ıılcık ıokak No. 46 

S Yorsri Hamoblo Ef,, &1683 51683 
Galata BOyük Tilnel ' 00 00 

Eababı ret 
Tediye edilmif 
oldutund•n red
dedılnıittir. 

00 

han No. 8 00 00 00 
4 Salam on Amaracı Ef. 2300 O 2300 00 6 

Bahçekapı Cerman· 
yan han birinci kat 

No. 8 ve 9 140 00 140 00 6 00 00 
5 Hosroı ~ine• vekill 4070 70 4050 61 20 09 

l.ak Sacwıı Efendi b ) ki ·· acaat • . •fr masaama et a aca ı mur 
Müflis Dimitrl Arkıroblo ~ a~ ve kabul talebinde bulunmuşlar· 

dmit ve 4070 lira 70 kurut a~:bul edilmiı ve bir kitini~ alaca· 
dar. Bu miktardan ~ kuruşO r 9 kuruş akdemce tedıye edıl· 
ğından kısmen olmak üzere 2 ırad"l alacakların kaffesi altıncı 
d.... l t r Kabul e ı en . d . b 
ıaınden reddo unmuı u • bk"k iti bitmit ve netice e ıı u 

llrayı teıkil ederler. Alacaklar
1
•0. ta. 

1
1 

klar toplanması 13 Ağuı· 
dil · tir kıncı a aca •v. d 

llra cetveli tanzim e mıt · d ası tekerrür ettıgıo en 
to" 934 Pazarteal ııınü saat 11 ~e ~:t.~ı .. tıubun toplanmada 
ala·~aklan luamen weya kabul eclilea (1304) 
lawunmalan teblii ve ilin olunur. 

,_. 

Kadın - Acaba serveti ne 
kad, rdır? 

Erkek - Yi. z bin liraya yak· 
laşıyormuş .. 

Kadın - Eh.. Öyle iıe bana 
da yaklaşıyor demektir. 

ı- ·. H-~~~i . ·;.;~k·t~b~ ... i 
Gireceksiniz?.. 1 

Darüşşafaka 
Lisesi 

Darüşşafaka lisesi kayıtlarına 
bu sene ( 1 5) Ağustosa kadar de· 
vam edilt!ccktır. Mektebe kabul 
şartları şunlardar: 

AnaLan babadan ve yahut 
yalnız babadan mahrum ve müh· 
taç olm. k, hkmektebin (4) lincU 
smıf na geçmiş bulunmak, yaşı 
(10) darı aşağı, (13) ten yukara 
olmamak, yapılacak Tiirl .. çe, kıra
at, imla ve (3) üncü sınıf hesabı 
lmtıhananda muva fak olmak.. 

Tah ili (4) ünc8 sımftan daha 
yukarı ol nlar kabul edilmez. 
Aynız manda milsabaka imtiha
nını kaza ıan ar talebe miktarı 
fazla oldug ı takdirbe kur'aya 
tabi tutulurlar. . . . 

Mektebe girmek ıstıyenler ılk 
müracaatlarmda hüviyet cUzdan· 
lannı nufus kagıtlarmı, bulunduk
ları tlkme rtebin ıon sınıf karne
leri'e mektepçe tasdik ~dilmiş 
vesikalarını, çiçek aşısı vesıkas.m, 
sıhhat raporlarını ve (1) adet 
vesika fotografını getirmeleri 
lhımdır. ,--------1, 

Denizyol ları 
ŞLETMESl 

Acenteleri ı Kara tÖY K6pril'>•t 
T I 42362 _ Sirkeci Mühilrdarzade 
e' Han Tel. 22740 

~-· .. --· .. iZMİR SUR' AT 
iskenderiye Volu 

vapuru 24 
EGE Te,nmuz 

Sah 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Doğru lzmlr, 
Pire, lıkenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. .. 4078., 

Bartın Yolu 
BURSA 

Yapuru 23 
Temmuz 

Pazartesi 19 da Sirkeci 

rıhllmından kalkacaktır. (4079) 

Trabzon Yolu 
VATAN 

vapuru 24 
Temmuz 

Sah 20 de Galata rıhtımm· 

dan kalkacak. Gidiıte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönllfte bun· 
Jara illveten Sörmeoe, Ordu'ya 
utrayacaktır. 1'4080,, 

1 lstenbul Belediyesi llinları 1 
Tepebaşı bahçeai yanında IO No. lı dlikkin kiraya verilme 

Ozere müzayedeye çıkarılmııtır. Talip olanlar 11eraiti anlamak üzere 
hergün, müz.ayedeye girmek için de 18 liralık teminat akçeıi mak• 
buzu ile 24n /934 Salı gUnU saat 14 e kadar Beyoğlu Kayma• 
kamlıiı ve Belediye Şubesi EncUmenine mllracaatlan. ••3647,, 

* * Kapalı zarfla münakasaya konulan ve 2117/934 tarihinde lbat .. 

sinin icra kılınacağı evvelce ilin edilen J 200 cilt huıuai idareler 

hUtçeainin mıktarı 600 cilde tenzil edilerek ihale pi 26/71934 
Pertembe gününe tehir edilmiştir. Talip olanlar 100 lirahk teminat 

makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını yeYmi mezkiirda aaat 

on beıe kadar Daimi EncUmen• vermelidirler. u4077,, 

* "" Sene'l hazıra için verilen tahsisatla daire budutlan dahilinde 

gerek tamir ve gerekse yeniden imal ettir ilccek kaldmmlarm yaloız 

imaliyesı mevcut ıartnamesi mucibince yirmi gUn mllddetle açık 

miinakasaya konmuttur. ilk ilanın 10·7·934 te yapılmaıma taliplerin 

beş yliz lira nakit akçe ve vesaiki hnmı en 30.7-934 pazartesi badel 

zeval saat "14,, te Daire Encümenıne lüzumu müracaatları .. 4071,, 

İstanbul Üniversitesi 
Kom1syonundan: 

Mübayaat 

( 1) Tıp Fakültesi Adli Tıp binaama kalörifer kaunı vaz'ı 
( 2 ) Üniversite Merkez binasmdaki ıu kulesinin tamiri 
( 3) Fen ve Edebiyat F•kllltelİnio itgal ettiği Zeynep Hanım Ko

nağınm su tesisatı. 

( 4) Üniversite merkez binasınm kurşunlarının tamiri. 
Yukarda mahalleri yazılı dört kalem iş 22171934 Pazar gUnli ihale 

edilmek üıere pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Taliplerin Ünle 
versite Mimarhğmdan alacakları vesaikle MUbayaat Komisyonuna 
mUracat edip hergün şartnamelerini tetkik edebilirler. Ve ihale ,U
nü aaat 15 te teklif edecekleri fiabn yüz.de yedi buçuk teminatla• 
rile Mübayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilin olunur. (3566) 

Belediye Sular İdaresinden : 
Kağıthane terıib bavuılarmda yapılacak hafriyatın mtınakua 

günU 2517 /.14 Çarıamba olduğu halde çıkan ilAnda yanhşlıkla 
25171934 Pnzartesi yazıldığı görOlmllttUr. Tashih olunur. "4063,, 

• irk ti lst 
• • 

EVKAT TARiFESi 
1934 senesi 21 Tem muz güniınden itibaren 

ilanı ahire kadar muteberdir. 
hk Son 

No. Hudut Hareket fasıla Hareket Hareket 
Saat Saııt 

10 Şişli-Tünel 
1 

Şişliden - Tünele 3,6 5,31 23,42 
Tünelden - Şişliye 9 5,51 24,02 

12 Harbiye· 
1 

Harbiyeden - Fatihe 6,7 6,32 1,00 
Fatih Fatihten - Harbiyeye 9 5,49 24,20 

15 Taksim· 

' 
Taksimden· Sirkecıye 5 7,30 19,20 

·- Sirkeci 1 Sirkeciden - Taksime 7,50 19,40 
Vl 
t.ıJ 16 Maçka· 

1 
Maçkadan - Beyazıta 5,8 5,59 23,21 

~ Beyazıt Beyazıttan • Maçkaya 17 6,41 ~4.02 
t.ıJ 
a:ı - Maçka· 

1 
Maçkadan-Eminönüne 7 6,57 20,19 

t.ıJ 
th Eminönü Eminönünden-Maçkaya 14 6,29 20,47 

- 17 Şişli -
1 

Şişliden • Sirkeciye 8 6,26 19,59 
...J Sirkeci Sirkeciden - Şişliye 12 6,58 20,31 v:r 
en. - Taksim-

1 
T aksimden·Aksaraya 18 7,fYI, 19,58 

Aksaray Aksaraydan-Taksime 37 7,38 20,35 

19 Kurtuluş-

' 
Kurtuluştan - Beyazata 6,9 6,00 23,14 

Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 17 6,45 23,56 

- Kurtuluş· 
1 

Kurtuluştan-Eminönüne 7 7, l 1 20,25 
Eminönli Eminbnünden-Kurtuluşa 15 6,39 20,35 

-
22 Bebek • Emlalal I Beşiktqtan • Bebeğe 5,26 

C/) Beşiktaştan - Eminönüne 6 S,36 
t.ıJ 
~ Bebekten - Eminönüne 1 o 5,48 24,40 
t.ıJ Eminönünden - Bebeğe 

:.ı o 
5,56 1,20* 

a:ı 
t.J Bebekten - Beşiktaşa 1,57 
th 

2S OrtaklSy-Akaaray 1 Ortaköyden - Aksaraya 8 5,50 20,50 
CI)" Aksaraydan - Ortaköye 15 6,35 21,32 
< 

- OrtakB1·E•'nlSal ' 
Ortak&ydeo - Eminönl\ne 18 6,26 23,56 p... 

~ Eminöntlnden - Ortaköye 20 6,52 24,22 -th 

1 
Beşiktaştan - Fatihe 7 6,34 20,53 

LıJ 
CQ 14 Betlktq - F allb F atibten - Beşik taşa 14 7,16 21,34 

Aksaraydan • Topkapıya 5,24 
T opkapıdan - Sirkeciye t5,40 23,31 

- 32 Totkapı - Sirkeciden - Topkapıya s 8,12 24,02 
~ 
LıJ Sir eci Topkapıdan - Beyazıta 8 24,04 1, 15 
~ Beyazıttan • T opkapıya 24,30 

1 ~· t.ıJ 
1

1

,4 a:ı Topkapıdan - Aksaraya 
t.ıJ 

\ 

Aksaraydan-Y edikuleye 5,32 th 

...J 33 Y edikule - Y edikuleden-Sirkeciye 6 5 48 23,23 
1 o 

::> Sirkeci Sirkeciden-Y edikuleye 16 6,20 23,54 
al Y edikuleden-Aksaraya 24,27 z 
~ Aksaraydan Edirnekapıya 5,24 
r-

37 Edimekapı-{ Edirnekapıdan Sirkeciye 5 5,48 23,30 
Vl 10 - Sirkeciden -Edirnekapıya 6,17 23,51 Sirkeci ıs 

Edimekapıdan • Akaaraya 24,30 

l•J BARBlYE • F A'l'lH 11rviıile teaaduf e.ler. 



Yerli mallar sergisinde 
ziyaret rekorunu "27,, 
numaralı paviyon kırdı! 

Kumafları 
bu paviyonda 
l&fhir ediliyor. 

• 

Sergi müddetince tenzil8tll satış! 

Şirketi Hayriyeden: 
Bayram münasebetile 23 Temmuz Pazartesi günü Pazar tarifesi 

aynen tatbik edilecektir. Saat 14,30 daki Karadeniz Boğazı tenezzüh 
seferi de yapılacaktır. (1286) - '' A '' VANTİLATÖRLERi 

ve fevkailde tediye ıartları sayesinde 

VERESiVE SERiNLiK 
~(893/ 

LOKANTA ve BAHÇE 

NOVOTNİ 
Beyoğlunun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
Kadehi 2 2 1 / 2 Kuruş 

En iyi yemekler 
HER AKŞAM MUZiK 

--Yaz münasebetile 

ADALAR 
Rakısı nefaset ve ucuzluğu 
dolayııile neşe ve zevkinizi 
bir kat daha arttırır. 

'-------~ (1248) 

ARMUTLU Kaplıcaları 
Mükemmel; çok •ifalı, lstanbula 
3,6 saattir. Rehberini Bahçekapı'da 
Emek, eoza depoıundan alınız. 
Cuma giinleri Tophaneden tenezzüh 

vapuru da gider ve g·elir. {1300) 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlendirir • uzabr. 
Kepekleri ve yatları izale ed•n en 
iyi aaç ilacıdır. Bütün eczanelerde 
bulunur • .............................................................. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekreıa 
NeırJyat Müdüril ı Tahir 

Onu senelerden beri tanır. ağrılarda ve "oQulc 
•lgınlı~ındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
ffi markasının tekeffül ettiOi ASPiRiN. sizi bun• 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

Sabah erkenden .. Akşam geç vakte kadar 
GUnUn her zamamnda 

Yağmurlu, bulutlu havalarda 
GUzel resimler oıkarmak 

ve neticeden evvelce emin olmak ioin 

SERi 

1 
FİLMiNİ KULLANINIZ 

iki emüsiyonlu 
Son derece 
Ortokromatlk 
Yüksek sür'at 
Fazla hassasiyet 
Jelatini mat 
100 0/0 anti • Halo 

Kopyalarınızı " VELOKS " klOıdına basbrınız, dah• 

canh çıkar, detaylar kaybolmaz. Senelerce -rarmadall 

dayanır. Kopyaların •rkaaında "VELOX" kelhw•alnl 

teminat olarak arayınız. ~ (825) 

GATES VULCO 
Otomobil Lbtikletl 

Mevcut llatlklerln en dayanıkhsıdıt• 
Meh görUnUz, flatlerl tetkik edlnl .. 

UMUMİ VEKILLl(;I 
Mustafa MUrteza mUes•e-b 

TÜRKiYE ANONiM LASTiK ŞiRKEfl 
Yeni Postane kar,ısı No. 30 • 32 

Telefon : 20932 
Telgraf : TALAŞ lstanbul 

61-• Karaciğer .. Mide - Bağırsak - Taı, Kum baatahklarına 

T U tçmeleri ve 
. OTELi 

Herl'Un Kaprllden 6,SO - 7,35 - 8,0S - 9,50 - 11 • 13,15 • lS,10 - t6,45 t• 
Haydarpafaya giden vapurların trenleri içmelere riderler. 
içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhlm tenzlllt yapdnutll'• 

istanbul Orman Bat Müdürlüğündenı 
Haliç orman memurlan tarafından bilmUıadere mUzayede~ 

çıkarılan 984 kilo iç mahlebe alt müzayede mUddeti 2617 /934 tar 
Çarıamba gününe kadar bir hafta daha temdit edllmit olduğund~ 
izahat almak lıtiyenlerin Haliç Orman idaresine ve ihale ,nnn .. !!!_ 
Ud buçukta Orman Mldlrlyet kalemine miiracaat eylemeleri. ''4Ui"""' 


