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lngiltere fi avaHikimiyeti ~ıcaklar Bilhassa 

1 ·ı· J • M ··th• - p · · M ı· rıkada Tesir Gösterı·yor 
Ame-

ngı ız erın u ış roıesı ec ıste •• Şimdiye Kadar Öl 
Münakaşa Edilirken Londra Ustünde Adedi DOrt Yüz~n 

İnsanların 
Geçmittir 

H M h b 
• B ı d Bir mUddettenberl hüküm ıll· ava U are esı aş a ) ren sıcaklarhakikatentabammtllO 

yıkacak bir mahiyet almııbr. 
Bu hal, yalnız bizim memlelt•· 

Amerika Da Hava Kuvvetlerini Arttırmak Kararmı Verdi .............................................................. 
timizde değil, Amerika, Orta 
Avrupa, lngiltere, Uzak Şarkta 
da bu ıekildedir. Hatta Amerl• 

Bir latıv. ••rnİ•İ, 6ir de11iz ıelfli•i1t• torpilini bırakmak lzer• 
. Pnln- - Geçende birkaç den fazla harp ••misinin lnıası 

mılyar frank tahıiıat ayırarak için de faaliyete girifildi. 
orduıunu, donanmaaını •• fıava ltalya - Daha yirmi ıün 
filolarını takviye etti. kadar evvel 35 er bin tonluk 2 

fnglltere _ Daba geçen mua~zam dırıtnot inıasına karar 
verdı. 

1ene donanmaaını esatlı surette J y . ·ı . . . aponya - em gema er, 
ten11k etmek kararını vermıth· . t fil ı u d t' . . . yem ayyare o arı v cu a ge ır· 
Şımdt de hava kuvvetlermı tak· mek kararındadır. Bütçesindeki 
~ye etme~ kararını münakaıa mllthiı açığa rağmen bu kararı 
eylemektedir. tatbik etmek azmile işe batla· 

Amerika - Donanmasma mıştır. 
milyarlarca dolar tahıis etti, elli- (Devamı 9 uncu 1&yfada) - Atinada izcilerimiz 

-------- - ----
Kafileyi 
Kabul 

Fransaya Giden 
Maarif Nazırı 

Yunan 
Etti 

Muallim fJ• i ıcil•ritniz Atinadıı, Akropoldo 

Ati 24 ( Husuıi ) - 180 Maarif Nazırı tarafmdan da ka-

kadıtr ~~rk muallim ve izdsini bul edildiler. - A. V. 
latanbuldan Fransaya götürmekte ............................................................. . 

olan Teofil Gotye vapuru Pireye Lozan 
uğradı. Türk seyyahlar Yunanla 

k h ti Gu··,ı·:: ar adaşları tarafından arare e " 
karıılandı ve ıamimi tezahürat 
Yapıldt. Türk misafirler de Ati· 
naya kadar gelerek Yunanlı 
arkadatlarının refakatile tarihi 
eserleri eski Yunaniıtan hara· 

llrk misafirler 

Din Üniversit•d• lt11q•ca11lı mer111i111 
gapılJı, hararetli nııtuklar •Öglenildi 

Tafslllt 'Ve lntlbalar 
8 ıncl Saytamızdad1r 

Cadde Ortasında 
Bir Hadise 

Bir Madam, Kocasının Sev
gilisini Mürekkeple Yıkadı 

Ve Maskaraya Çevirdi 
Beyoğlunda maruf zenginler· 

den, hatti milyoner IAkabını ta
ııyanlardan birile aevgiliıi olduğu 
söylenen genç ve gttıel bir kızın 
batından gülünç, ve gülnnç 
olduğu kadar da feci bir hidise 
geçmiıtir. 

Vak'a hakkında öğrendikleri-
mizi yazıyoruz: 

Mösyö L... milyoner lakabını 
( Devamı 8 inci 1ayfada ) 

kan_ı~ bazı mantakalaranda bir Afet 
halanı almıtbr. Sokaklarda ceketle 
gezmek imkAnıız gibidir. Şu bal, 
dünyanın bir kıımmın kuvvetli 
bir sıcak dalguının tesiri altmch 
olduğunu göıteriyor. 

Biz, bu sıcakların 
zararı hakkında dün 
dtırlUğtıne mUracaat 
şu izahata verdiler: 

fayda veya 
ziraat mil
ettik. Bize 

« - Elyevm haaat ve harman 
zamanındayız. Sıcağın bu nokta· 
dan hububata zararı yoktur. Tar• 
lalardaki kavun ve karpuzlar iae 
eğer vaktile tabii rutubetlerini 
almıtlarsa bu sıcaktan iıtifade 
ederler. Henüz kıımea koruk ha

( Devamı 11 inci sayfada ) 
b u $U:aklarda çeım• hıında bir 

ferahlantna •altne•İ 

Aferin Bu Kızın Cesaretine 
Baba Anasının Kesildiğini Görünce Dişi 

Kaçırttı 
Bir 

As an Kesildi Ve Mütecavizleri 
EIAzi:ı (Huıuıl) - Viliyetimi· 

ze merbut eski Çarsancak kaza· 
sının Kuıçu köyünde kanlı bir 
hadise oJmuı, bir anne ve baba 
ile ilç mO.tearrızın ölümile neti· 
celenmiştir. HAdiae hakkında ıu 
tafıilatı elde ettim: 

Kuıçu köyünden Camal Bey 
eski bir aileye, Koli Ağa oğulları 
ailesine, menıuptur. Fakat Camal 
Beyle bazı hısımlan arasında çok 
eıkidenberi sürüp gelen bir anla
şamamazlık vardır ki bu yUzden 

bir takım kanlı hadiseler olmuş
tur. Son günlerde Camal Beyin 
akrabasından bazdan, yanlarına 
baıka kimıeler de almak auretile, 

otuz kitilik bir kalabahk halinde 
Camal Beyin kuşçu köyDndeki 
evine taarruz etmek iıtemlşlerdir. 

Bu otuz kiıilik kalabalıktan 
bazıları, Cemal Beyin ansızan evi· 
ne girmiıler, atet etmitler ve çı

kan kurıunlar Cemal Beyle karı· 
sını canıız yere sermiştir. Evde 
Camal Beyin bir de kızı vardır. 
Bu kız, baba ve annesinin öldü
rllldUğünll görllnce büyük bir te· 
bevvUre kapılarak babasının du· 

- •••••• • •• 1 •• 1 ••••• 1 •••••• "' • :a-

Amerikada Şo
förler Grevi 

MlnnHpollt, 24 (A. A.) - Şoförler 
grevi baılamadan bir mntarek• akte• 
dilmiıtlr. Her biri 20 pe>ll• muhafa· 
:ıaıında olarak bu 1abah kamyonlar 
faaliyet• batlamıttır. 

Grevciler tlddetle hareket ittikleri 
takdirde 8rff idare llln edilecektir. 

Stallnle Bir MUllkat 
Moıkova, 24 ( 'A. A. ) - M. StaHe 

buraya ı•l•n meıhur lnrlHı muharriri 
Velı'i kabul ederek ı, nat kadir 

rfSrClınatlfllr. 

varda asıla duran tüfeğini almlf 
ve bir köşeye gizlenmittir. lıle
dikleri cinayetten ıonra evde 
soygunculuk yapmıya baılıyan 

mlitearrızların dalgın bir ıırala· 
r'ında Camal Beyin kızı elindeki 
tUfengi ateılemit ve çıkan kur
şunların teıirile mütearrızlardan 

Uçü ölmtif, bu vaziyet karııımda 
diğerleri de kaçmııtır. Bu arada 
kurşunlardan biriıi de mütecaviz.. 
lere yataklık yapan bir ıahıı 
yaralamıştır. 

HUkümet ve adliye hAdlaeye 
derhal el koyarak tahkikata bat
mıthr. Bu kanlı ve mUeuif 
hadisenin müıevvikı olmak ıuçi· 
le köy ağalarından Latif B. tev· 
kif edilmiısir. 

Vilayet, bu gı'bı' mü 'f h ... eası •• 

diselerin bir daha tekerrllr etme
mesi lçln çok sıkı tedbirler almıı• 
br • Hldisenin suçlulan adaletin 
kuvvetli pençesinde llyık oldukları 
cezalan çekeceklerdir. - ~ -; ........................................................ . 

1 Hangi Mektebe 
Gireceksiniz? - -Yüksek m•kteplerl• legll .,. nela•rl 
Iİ••, orta ve ille rnelctepl•rln kagıt 
v• lcahııl ı•railinl laer .. 11 11 İllcl 

$agfamızd• talcl11 edi•b. 

Bu Hususta Bütün 
Mütküllerinizi Bize 

Sorunuz! .. 

Bu. Gidişle .. 1 

- Aman üstadım bu ne sıcak 1 Hararet tam 35 derece I 
Akıl hekimi - Yhae bu,Onlerde faıla çabpcatu ı.Uba 1 



Yerli Mallar 
Sergisi 
Ve Halk 

Y.ti ..Uar ........ aphp 
...... ~yedl-..,iWJm. 
- halk anmada hUal olan inti-.............. 

Ala-* • ...., BeJ ( Sallıan•met 
Jlmaja 98 ) - Y-8 ..U. .... ... 
......... Çolı ............ ... ..,... ,.. ,...,. ...... ... ....... ,.... .............. ..... 
...... ... 1 ........ 1"r'=•-· ................. v ............ ..... 
,W.•bf79p1 ___ ...,. ........ 
,..... ....... •'9tlrlere ,..... 
,,. 1 ................ . .......................... ................ ~ ........ 
... _....., •ıltpe'wı .._......r 
....... wf ıl•ıl'nn (flil .... .......... ........... .... 
..................... tırı s .. t-
•s• lltlJ.ıar ...... . ......... ,. ....... , ...... . 
... ,., ... 11 .. 1t11ıqlltrla --..... ...... ... , ......... . 
...... ç.111 .... :la -••da 
,a,.11k " ı111ahn ... ..,...... 
,.-·1111 AH' .. Lilla .... .,. 
.... _ ............ 41kb .. ................... 

• ••• B. (Tabla ...... 71) .................... 
GM11•. B•a.. ... patlı ı ı.n 

......... ..,... al· 
.......... _..... ..... m ... .....,. .,.. .... .,. ....... . 
Çlalll llcblat •• tuamdn ....... 
,...,. ......... , ...... ı•-•k 
................ WrnzlJete 
..,.. .... 11111111 ,...._. _...,.. 

... olana ,......_lllD phpmu, 

.............. , ...... ...,. lkmatn 

................ ~ ....... laerfe1 

..tilD Yabua alik•darlttr ..._ 

Sah tek iri ık 

LI B BiRLE 
Malurıutpaşa Çarşısı Mı? 

Sergjsinin Bugünkü 
Ten it 

9-lcl,S tefftldlr • ..lfiAuld, bGtGn ................. l.a .-. 
tan telıarb ~-framaı ..u,ronaa. 

L ....... ~ ....... .-. ............... 
detudir. Karpu ,.,_. al.aa ~·• ~ebe emetlle. vl• 
cade ,Uen .....ıer1a ~ B- Te ~ 
..,.., ...... •hl pewW&aa IN.kla-
du fllaroraa. Sanlan biribiriadea tefrik etmek lbamdar • 

Soeı'a blacle mamulMlanu tethlr etmek nretlle bu 
...,. ~.,. lftb'ak ....... 

• - Ne •atamam klrdar ,, dltlDceaJle '*81Eet edere1& 
flendllen l9la ayn pa!'fODlan. bir ~ ..-.ı.- CMİt ........... ............ •aW••JGI_ ......... 
ko)'U)'orfu 'fe ta~ıam. .. 4a .,.,. 1911h frıa1'ıh• 
8111& •IMp olayor.8 

o.it Bey..,...,._ ı...t eD.U. ............. 
• .. isin ... ka •• , ............... " ,..... ...... ..................... 

ı • 10 : u apP s ı8il1\tfiısd>' t 

Tramvay 
Ocretleri 
Nasıl inecek ? 

Nafia Vekaleti ile T....., 
tirMti .....ada ıaa •••Mde 
aktedilen mukavelename fewdil-
mift,ir. Bu ••-maki •eyeti Yeldle 
kararı firkete teblii edil111J1Ur. 
Slrket vaziyeti tetkik etmekted"ır. 
ffeyeti vekile karan~ ~._ Jirmi 
ıBnllk bir mtihlet ve~. Bu 
yhmi ~ içinde firket 1~3 se
aeei ...-.veıe.ae "'16re hareket 
Jlz• ~ bitirmif ola-
caktır. 1923 ıenesi ~q_kaveletine . 

Son Pode' nuı Re•iaııli Hilcipsiı 
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...., 25 Temmuz 

.. H rgun 
Hakikati - 
Anlamak /stemigen 

_!!ulgar Gazeteleri ,.. 
V Butgaristanda çıkan "Novo 
T~eke,, gazetesi, Bulgaristandaki 
fe r ekaHiyetlerinin gördükleri 
rn nÜ, muamele hakkında TUrk ot' katının neşriyatile meşgul 
te~a t~ devam ediyor. Bu gaze
efkA gore, yabancı memleketlerin 
le . rı, Bulgaristandaki ekalliyet· 
le r~n her türlü hak ve hürriyet· 
lt rınden istifade etmekte olduk· 
kını biliyormuş. Bu hakikat bu 

fın~lliyetlerin mümessilleri tara· 
zu arı beynelmilel mlieısesat hu· 

runda dahi beyan olunmuş. 
vat Novo Vremeye göre, Bulgar 
bUt~ndaç memlekete yabancı 
hak" 11 e~nebi unsurlara mUıamc
rni ar bır. duygu ile mütehassis-
•uıt Aynı gazetenin fikrine göre 
ko cu olan Bulgaristan Cenup 
•t nışusunun dostluğunu takdir 

hlemezlik yapmıyormuş. 
zet [ ~~n Posta: Novo Vreme ga
dak'sının memleketimiz hakkın· 
n ı evvelki küfürlü netriyatı 
azarıdikk t b ·· ı . a e alınırsa u son 
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1 erıle hak ve hakikati t eslim 
una g· d'V • l b·ı· l<Uf.. .. ır ıgı kabul o una ı ır. 

881 
~run kıymetten dliştüğü bu 

haki a . Bulgar meslektaşın bu 
ş katı anlamış olması ayrıca 
ayanı teşekkürdür. ] 

z 
1 

Bulgarca Mir gazetesi son ya-
1 arından birini Trakyadan Mu

ıeviJ · k . erın ısmen ayrılmalarına tah· 
sıs ediyor. 

Bu gazeteye görE' Musevilerin 
Trakyadan hicretleri Ingilterede 
çok fena bir teair bırakmıştır. 
Gerek Başvekil fsmet Paşanın 
sVarih beyanatı, gerek Dahiliye 

ekili ŞlikrU Kaya Beyin Trakya 
ıeyahati bu muhacereti durdurma· 
rnışmış. Trakyada oturan diğer 
bazı ecnebi tabiiyetindeki kimse· 
ler de bu mıntakadan ayrılı· 
r~rmuı.Mir gazete1i bunları kaydet· 
tıkten sonra diyor ki: 

"İsmet Paşanın beyanatındaki 
samimiyet her veçhile su götür· 
mez, fakat Türkten başka kimse
nin Trakyada barınamadığı da 
su götürmez bir hakikattir. Bu 
hal, mevcut bir takım dostluk ve 
kardeşlik misaklarına rağmen 
böyledir. Balkanlarda muhtelif 
rnllliyete mensap insanlar yanyana 
Yaşamaya alışmıılarıJır. Mevcut 
bütün misaklara rağmen Balkanla 
halkın bu itiyadının baki kalması 
Şayana temennidir. Tarih muha
<:eretlerin iyi hisler doğurmadığını 
:~ emniyet temin etmediğini bize 
ogretir . ., 

Bu gazeteye de cevap olarak, 
J?ahiliye Vekilinin bizzat mahal· 
l~n~e yaptığı tahkikatın neticele
tını gösterebiliriz. Bu netice şudur: 

A Trakya Musevileri Türk hü· 
~unıetinden ve Türk vatandaşh
gından memnun olduklarım bağı· 
ra bağıra söylemişlerdir. 

Rados Valisi 
I<ırılan Kolunu Bir Türk 
Kadını Tedavi Etmiş 
Kaş, ( Hususi ) - Radostan 

relen bir habere göre, geçenler· 
de Rados ve on iki adalar umum 
kalisi M, Maryo Lag dü~müş ve 

olu kırılmıştır. Umumi vnli Ra-
~~sta~~ bütün doktorları ça~ırmış, 

ç hırı kırılan kolu tedavı ede-
keınişlerdir. Vali, kolunun sakat 
alınası tehlikesi üzerİnt! derhal 

ltalyaya gitmiş, orada mütehas
ııslara müracaat etmiş, fakat 
~litehassıslar da valinin kolunu 
rı:ı~z olarak yerine yerleştireme· 
d ışler ve neticede vali Radosa 
60rnüştür. Radosta valiye başlı· 

ca bir Türk kadınını tavsiye 
~tnıişler, kadın valinin kolunu 
1Yice tedavi etmiş ve kırık kolu 
Yerli yerine yerleştirerek kaynat· 
llııştır. Umumi vali bundan çok 
llıernnun kalarak kadına bir ev 
:atın almış ve eline de bir mü· 
ehassıa vesikası vermi~tir. 

Resimli Makale a Ata Sözlerinden il 

-

Kul kuıurunu görm~z. De

v~nin, kendi sırtındaki koca 
hlfra-ficil ğörmediti gibi • 

:JGRAF HABERLERİ 

• 
1 Faciası Boğul.a. .... a 

- -----

urbanlarından Birisi 17 Ya
Kızdır Genç Ve Güzel Bir 

tenha olduğu için zavallı genç 
kızın imdadına yetişilememiş ve 
çırpına çırpına boğulmuştur. 

Dün şehrimizde iki facia 
olmuş, iki kişi denizde boğul

muştur. 

1 - Tarabya Fransız· Tlirk 
Ji•eal taJebeJerinden 17 yaımda 
Madmazel Siranuş isminde genç 

ve güzel bir kız dUn Tarabyada 

Sir Con Simon 
Son Hadise Hakkında 

Beyanatta Bulundu 
Londra, 24 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: Sir Jon Simon, 
dün Avam kamarasında TUrk - ln
giliz hadisesi hakkında şu beya· 
natta bulunmmıtur: 

« - t 7 Temmuz tarihinden· 
beri hadise hakkında alınan mü· 
temmim malümat, bu feci hadi
senin acıklı bir suitefehhüm neti-
cesi olduğunu göıte~me~tedir .. Ha· 
dise esnasında zabıtlerm Unıfor· 
masız oldukları ve içinde bulun
dukları san lın içbir bayrak 

taşımadığı 011 aşılmıştır. . 
Türkiye s .. firi , sam.imi tees~~r

lerini izhar etmiş, bız~a~ !u~k 
Hükümeti de tcessürlerını bıldır· 
miştir. Geçen cumartesi, Türk 
sularında Küvin Flizab~t, ~ondo~, 
Devonşir harp g~~ı!erıl~ bır 
Türk t orpido muhrıbmın ıştırak 

t '-'kleri dini bir Ayin yapılmıştır. 
e LI h 'kA t' d 
T .. k muhribi ü ume m en 

ur d . b' 
aldığı emir üzerjne enıze ır 

çelenk atmıştır. .. . . 
Türk kabinesi, h~~ı~em~ k~r· 

bam olan lngiliz zabıtı,~ı.? aılesrn~ 
diyet olar~k. bir meb ag vermeyı 
derpiş etmıştır.,, 

denize girmif, yıkanırken birden 
bire suların cereyanına kapılarak 
sahilden açılmıf, yüzme bilmediği 
ıçm boğulmuıtur. Matmazel 
Siranuf bir aralık kendiainin 

kurtarılma•• için acı acı feryat 
etmiş fakat o sırada ortalık 

2 - Kibrit fabrikaıı iıçilerin· 
den fzak Efendi de Hal!çte denize 
girmiı yüzmek bilmediği için bo· 
ğulmuı ve cesedi kayboJmuıtur. 

GaziHz. 
, Emniyet Müdürleri 

Bazıları Araıında Yeni 

Riyaseti Cüınhur umumi Katip· Değiımeler Yapıldı 
liğinden: Ankara, 24 - Emniyet MU· 

Roisicümhur Hz. 23 temmuz bay- dUrJükleri arasında fU değiımeler 
ramı ve Lozan gününün yıldöntimü oldu: Manisaya Kara Müdürü Ze· 
münasebetile birçok zevattan aldıkları keriya, Kar1 Emniyet lıleri memur· 
tel yazısından dolayı t~şekkürlerini!1 larmdan Tevfik Celil, Kastamonuya 
iletilmesine Anadolu AJnnsıııı tavsıt V 
buyurmuşlardır. an müdürü Şerif' Antalyaya L-----------_J Balıkesir MUdUrll Tevfik, Bahke

sire Çanakkaleden Sait, Çanak· 

Misafir 
Tayyareciler 
Gittiler 

Şehrimizde bulun.an. . Yunan 
tayyarecileri dün şe~rımızın muh· 
telif yerlerini gez.mışler, Tayyare 
Cemiyeti tarafından ~kşam. Y atku
lilpte şereflerine verılen zıyafette 
bulunmuılar ve bugün öğleUzeri 
Bükreşte bulunmak Uzere sa· 

bahleyin Yeşil köyden hareket 
etmişlerdir. Misafir tayyareciler 
samimiyetle uğurlanmışlardır. 

Yunan tayyarecileri blltün 
Balkan devlet merkezlerini ziya· 

ret edeceklerd __ ir_. -~~ 

kaleye Samsun MUdürü İbrahim , 
Samsuna Ka1tamonudan Kenan 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

42,50 Derece 
lzmirde Sıcaklar Her 
Yerden Daha Şiddetli 
Sıcakların dehşetini, birinci 

sayfamızdaki tafsilAtlı yazımızda 
her halde okudunuz. Son dakika· 
da lzmir muhabirimizden de ıu 
telgrafı aldık: 

lımir, 25 (Husuıi) - Dün bu· 
rada hararet derecesi 42,50 ola· 
rak tesbit edilmiştir. 

Askeri Terfi Listesi 
Askeri terfi listesinin hazır· 

!anmakta olduğu haber veriliyor. 

/STER /NAN /STER iNANMA! 
M harrir Ercüment Ekrem Bey bir yaz.ısında Moda, zevklere dalma hakimdir. Fakat meaelA bugünkü 

.u. h .. mek mevzu una dokunuyor ve : zevkimize uygun dü9en mimari tarzı kilbiktir diye, 
"Eskıyı or gor ." . h hakir görüyoruz. Ede- Sinanın ıaheserlerini hakir görmemeliyiz.. Yarın da kü-

"Bizden evvelkılerı or ve .. b it" tta 
. hasında daha ziyade goze çarpan u ıya bizmin modası geçecektir. 

bıy~t :~liiki hir tehlike sezme mit olaaydıı_n, bunu ıO- Modası geçmiyen yalnız iki 9ey vardır: Saygı ve 
eğe d mevzuubahs etmiyecektim." dedıkten sonra . f 1 
tuoum a ınıa 11 

h - kmü çıkarıyor: ~· 'd' B ün Fakat bugün s ygı v · f b'l b' d şu u t dipler de modaya tauı ır. ug ' a e ınsa ı ı e ır mo a metaı 
"Edebiyat 8 • e ' l h l' t ' 1 • d t " k . bulan bir muharrir, yarın okunmaz: o ur. a ıne ge ıren erın aramız a umen tllmen olmadıtına: 

binlerce arı ' 'I' 8 R I NA N Is T B R I NA N Al 

Söz'n Kı aıı 

Biraz Da 
Kendimizden 
Bahsedelim ! . 

A.E

Fırının önünden geçerken çıra· 
ğın alaycı ıesi: 

- inşallah bir tane de siz 
alırsımz, diye bağırdı. 

Yarım düzüne çocuk, caddenin 
kenarına dizilmiıler, nihayet ikl 
yüz metre yüksekten geçen kur
ıuni tayyareye bakıyorlardı. Ben 
de onları taklit ettim ve içim· 
den de: 

- fnıallah, sağ kalırsak elli 
sene sonra, belki alırız, diye 
söylendim. 

Yunanistandan Uç tayyarelik 
bir hava müfrezesinin memleketi· 
mizi ziyarete geliıi, bize ve bizimle 
beraber fmncmın genç çıraklarına 
kadar btltün halkımıza öğretti ki: 

Atlnada Akropolia iıımlnde bir 
srazete vardır Ye bu gazete bir milyon 
drahmi vererek kurount bir tayyare 
satın almlfhr. Mühim hidiaelerde 
istihbaratını bu tayyareyi kullanarak 
yapmaktadır Ye timdi Yunan mllfre· 
:ıesini takiben tepemizden geçen 
kurtuni tayyare de odur. 

* Genç bir meslekda9ım diğer 
memleketlerin gazeteleri Jle bizimkiler 
arasında bir mukayese yapıyor: 

O nlarda, yüz binlerin ehemmiyeti 
yok. Milyonlarca nüsha &atan, bir 
değil, düzinelerle tayyare kullanım, 
kırk elli kamyonu, sllrillerle otomobili 
olnn gazete vardır; bizde ist satııın 
derecesi mnlüm; kamyonu bırakınız, 
istihbaratında kilçilk bir otomobil 
kullanan bile parmakla gö terilebilir. 

- Niçin böyJedir? 
Mealc:ıkdavıma göre bunun başlıca 

iki sebebi var: Birincisi gazete paha· 
lıdır, ikinciıi de halkta okuma merakı 
fazla değildir. 

Doğru, fakat ben de kendi heaa• 
hıma soruyorum: 

- Neden böyle olmasın? 
Bugün gazetenin üzerinde, fiatinln 

(S) kuruo olduğu yazılıdır, fakat mat
baaya bu paranın ancak yQz paraıı 
iİrer, bu: paranın da nOıhaeınıı göre 
(60) para11 klfıda, (40) parası da 
mürekkebine ve makinHİne harcanır? 
Elde kalan ııfırdır. 

Buglln bir gazetenin (6) kuruta 
aldığı bir kilo klğıt için (7,5) kuruı 
ailmrük resmi Ye muamelııı Terıiıl 
Yerdiğini siz bllir m1ıiniz? 

Ve tekrar ıoruyorum: 
- Fiat nasıl ucuzlablablUr? 
Halkta okuma ratbetinin az ol-

ma11na gelince, ıualim yine aynidir. 
- Neden böyle olmasın? 
Diyorum. 
Farzedlniz ki tayyareyi aldık, 

kamyonları aldık, otomoblllerl aldık, 
dilzlnelerce de blılklet tedarik ettik. 
Bunlarla hangi istihbaratı temin 
edeceğiz v~ temin ettltimizl na11l 
yazacağız ? 

Bizde matbuat ıerbeıt değildir, 
diyemem. Dilim varmaz, nlcsinl 
al>yleyen kanun gözlerimin önilııded ir. 
Fakat mevcut ıerbestiyi, ınevcut 
olduğu nisbette lcullanmakta, suiis· 
timal şaibesine dü9memek için t e
reddütlü davrandığımız zamanlar olup 
olmadığı noktaıı üzerinde durulabilir. 
Benim gördüğilm vaziyet: ekıeriyetlc 
hep ayni lıoberi buluyoruz, ayni hab r 
üzerinde hemen daima ayni şekilde 
düşünüyoruz. Kanuni mecburiyet ol
mamnsına rağmeni Ve kendi kendime 
düoilnüyorum : 

- Daha fazla rağbete neden 
hakkımız olıun? 

* Sözün kısıuı : Matbuata biraz ge• 
nişllk vermek için arkadatımın de
diği gibi l<iğıt fabrikası yapılmasını 

beklemiyc lüzum yoktur, Gilmrük 
resmini ltaldırmak kafidir. Fazla rağ
beti celbetmiye gelince; bu, hayatın 
biraz daha hareketli, halkın biraz da
ha alakalı olmasına bağlıdır. Bunun 
için şimdiden hazırlık n terbiye dev• 
resine giritilıe, garphlarınkine yak
laşılma11 için yarım asır iıter. Meı
rutiyctin ilanından bu g{lne kadar 
geçen zaman, bu noktadnn kir ha· 
ne inde fazla yer tutmaz, kendi ka
naatime göre. 

Yine Şikayet 
Telefon şirketinin abonelerine 

karşı bazı mecburiyetleri yerine 
getirmediği hakkında Maliye Ve
kaletine yeni şikayetler yapılmıı, 
Vekillet bu şikayetleri Nafia 
Vekaletine bildirmiştir. 



4 SaJfa 

:{ M..t.Ut. MaucV"rut 

Çankırı 
Köylerinde 
Son Posta 

Çankırı (HuaLJsi) -Döğe köyü 
yukarı Döğe ve aşağı Döğe diye 
iki mahalden ayrılan bu köytin 
etrafı ormanla muhat olup köyün 
iki mahallesini bir muhtar idare 
eder. KöylUler kendile.rine yete
cek kadar ziraat yaparlar ve 
daha fazla odunculukla geçinirler. 
Bu köy heyeti umumiyesi itibarile 
çok güzeldir. Ve ahalisi cıvar 

köylere nazaran mutavassıt bir 
hayat geçirir. Bu köyde tabii 
olmaklıı beraber mahhalli adet 
ve görünüşlere nazaren istiğrapla 
karşılanacak bir hususiyet göze 
çarpmaktadır. Anadolunuu birçok 
yerlerinde bilhassa bu havalide 
köylüler umumiyetle yufka ekme
ği yerler bu köyde bu mahalli 
hususiyetin aksine olarak ahali 
mayalı fırın ekmeği yemektedir. 

Köyün müşterek bir fınnı 
vardır. Köylüler bu fırında sıra 

[ile hazırladıkları hamurlarını 

pişirmektedirler. 

Döge köyünü geçtikten sonra 
etuz kadar evi olan Karoğlu 
köyll gelir. Bu köyün evleri mun· 
tazamdır ve ahalisi ziraatlc meş· 
guldur. Karöğlu köyünden sonra 
Boduroğlu köyü gelir. Boduroğlu 
köyü de on beı evli güzel bir 
köydür. 

Bu civarda kllçük, fakat bol 
ıuyu ile mühim bir mevki alan 
KızıkköyU vardır. Bu köy on evli· 
dir. Bu sırada geçtiğim köylerin 
hepislnde pınar vardır, fakat 
KızıkköyOnUn etrafındaki köylere 
nazaran suyu daha boldur. Bura· 
da köy pınarlanna ıu çam boru· 
larla gelir.. bu çam borular mun· 
lazam çam ağacının oyulmasile 
yapılır ve dağdan ıuyun çıktığı 

membada bir hazine yapılarak bu 
borular ta köye kadar tahtolarz 
dö§enir.. köy pınarına ıu bu 
ıuretle akıtılır. Bu çam borular· 
dan geçerek dağdan gelen su 
nasıl anlatayım. Buz gibi soğuk, 
ıeker gibi tatlıdır. Suya hafif 
bir de çam kokusu siner. 

Mohmo Enver 

Tirede Bolluk 
Ve Ucuzluk 

Tire (Hususi) - Ege mıntakn· 
smın pırlantası olan bu yeşil di· 
yarda her tarafta olduğu gibi sı· 
cakler başlamış, halk bilhassa 
memurin bir haftalık yorucu bir 
meşgaleden sonra dimağını din· 
lendirmek ihtiyacını hissederek 
maaile yaylalara gitmiye ve 
cuma tatilini yeşil çamlar altından 
sızan berrak su başlarında geçir· 
miye koyulmuılardır. Rençber 
halk ta küçük Menderes kenann· 
daki tarlalarına göç ederek şchi· 
rin boğucu sıcaklanndan kurtul• 
muşlardır. 

Pazartesi "Tire'nin pazım" ol· 
ması hasebile köylü ve çifçi!er 
haftalık yiyeceklerini tedarik mak· 
sadilc ancak haftanın bir gününü 
ıehirde geçirmektedirler. 

Bu seneki Arpa buğday mah· 
1Jlats çok jyi verim yapmıştır. 
Tütün, kendir ve pamuk zeriya• 
tınd<ln da istifade edileceği tah· 
min olunmaktadır. 

Pazarda en ziyade nazarı dik· 
kati celbeden şey bu seneki ka· 
vun ve karpuz bolluğudur. 

Araba, kağnı ve deve yükle· 
rlle şehre gelen karpuz müşteri· 
izlikten çok ucuzca ıatılmakta· 

dır. Beş kHoluk karpuz iki ku
ruştur. 

SON POSTA 

• 
E f 

Nezip K~sa Bir Za a d 
•• Uç Misli Büyüdü 

.Nezip belediye dairesi 
Nezip (Hususi) - Nezip ka· 

zası bundan birkaç sene ev· 
vel bir nahiye merkezi iken 
halkın çalışkanlığı ve hükumetin 
göterdiği yüksek alaka' dolayısile 
bugün ticaret ve ziraat işlerinde 
vilayetin en mühim ve varidatı 
bol bir kazası haline gelmiştir. 

Fıshğı, nefis üzümli, ve zey• 
tini ile münbit ve geniş araziye 
malik olan bu kasaba 180 adet 
köye maliktir. Bunlardan başka 
yalnız kaza hududu dahilinde 
(10000) dönüme yakın fıstıklık 
ve bu kadar da üzüm bağları ve 
zeytin tarlaları mevcuttur. 

beJediyeıinin de gösterdiği 
faaliyet kayde şayandır. Şehre 
muııtazam bir plan dahilinde ağaç 
dikilmekte geniı yollar açılmak· 
tadır. 

Belediye riyaseti tarafından 
perakende olarak şehirin muhte• 
U kısımlarıııda icrayı aan'at eden 

kasapların sıhhati umumiye namına 
toplu bir yerde satış yapmaları 
karar altına ahnmıt ve bunun 

Kasabada bu sene zeytin 
mahsulii yoktur. Fakat bu· 
na rağmen fıstık ve üzümler 
pek mebzul olduğu görUlmekte· 
dir. Dahilde iki saat kadar bir 
mesafeyi ibliva eden meyva bah· 
çeleri de çok verimlidir. D:ğer 

vilayetlere nispeten her sene bir 
ay evvel yetişen bu mahsulitın 
civar vilayetlere > apılan ihracat· 

Nezip Cümhuriyet ilk mektebi serzlsl 

tan bu kasabamız çok zengin ol· 
muş ve her husustaki faaliyetini 
bir kat daha genişletmiştir. T opra· 
ğında yetiştirdiği zeytinden dRha 

Kızılcahamam Sıhhiye Dairesi 
Kızılcahamam, (liusuıi) - Ec· 

zanesi, reviri ve hükumet dok· 
torluğu dairelerinin bir arada bu· 
lunduğu sıhhat idcrui ıimdiye ka· 
dar çok klicük bir binayı iıgal 
etmekte idi. 

Kasabamız halkından Hüse
yin Ef. bir ay evvel büyük bir 
bina yaptırmıştır. Sıhhat idaresi 
geniş olan bu binaya nakledil· 
miştir. 

Kutahya Halkevinde 
Kütahya, (Hususi) - Halkevl 

köycülük şubesi reisliğine Meh· 
met ve nzahklarına da Germiyan 
oğlu A i, çarıkçı Himmet, bahçıvan 
İdris efendiler seçilmişlerdir .. 

Resimlı 

geniş bir istifade temin etmek için 
kazada beş Eabun imalathanesi 
açılmış bu sabunlar vilayette pek 
çok rağbet görmüştür. Kasabanın 
maarifi de gün geçtikçe tekimül 
etmektedir. 

Şehir dahilinde tam devreli 
Uç ilkmektep olduğu gibi köyle
rinin büyük bir kısmında köy 
mektepleri mevcuttur. Kaza 

Antalya Muhabirimiz 
Vefat Etti 

Gazetemi· 
zin Antalya 
muhabiri Is
mail Seyfi B. 
kısa bir has• 
tahğı mütea· 
kıp vefat pf 

miştir. 

Muhabir ·~ 
vazifeıini hiç 
aksatmadan ve 
daima muhiti· 
ne faydalı olacak şekilde devam 
ettiren bu arkadaşımızın Antalyayı 
ve onun tabii ve sınai güzellik· 
lerini, tenkitlerini gazetemiz vası· 

Memleket 

Yalvaç (Hususi) - Or· 
tamektep muhit için çok ve· 
rimli bir müessese halinde· 
dir. Mektep müdürü Hurşit 
B. terbiyesi altına verilen genç· l~~~t1· 
leri her bakımdan mükemmel 
bir halde yetiştirmek için el· 
den gelen gayreti göstermek· -
tedir. Beden terbiyesi mual• 
limi Besim B. de çocuklana 

temini için de asri dükkanlar 
inşasına başlanmıştır. 

Şehrin mezbaha binası ve 
memurin mahfeli her türlü tak· 
dirin fevkindedir. Kasabada ay• 
nca imar faaliyeti de gfinden 

• güne ilerilemektedir. Nezip evvel· 
ce azami b~ı yüz haneden ibaret 
iken bugün iki bin hanelik ıirin 
bir kasaba haline gelmiıtir. 

EIAzizde Sıcak Ve Meyva Bolluğu 
Eliziz, (Hususi) - Burada 

meyvalar iklim ve arazi itibarile 
geç yetişmektedir. Bu sene vişne 
pek boldur ve kilosu 5 kuruşa 
sotılmaktadır. Kayısı, erik, ar
mut ve ıaire gibi meyvalar da 
çok ucuzdur ve kilosu yliz para• 
ya, 2 kuruşa satılmaktadır. Kar· 
puzun kilosu 6 kuruştur. Şehrin 
sebze ihtiyacı MaJatyadan temin 
edilmektedir. Sıcaklar şiddetini 
arttırmışbr. -·-tasile efkarı umumiyeye tanıttır-
makta büytik yardımlan olmuştur. 
ÖHimU mucibi teessürdür. Aile
sine teessürlerimizi beyan eder, 
kendisi için de allahın rahmet 
ve mağfiretini dileriz. 

Haberleri 

gürbüz yetişmesi hususunda 
çok çalışmaktadır. Mektepte 
canlı bir spor faaliyeti vardır. 
Mektepte izcilik, futbol ve te
nis şubeleri vardır. Ortamek· 

\ehin senelik pansiyon Ucreti 75 
liradır. Resimde mektep tale
beleri ve muallimleri müdürle· 
ri ile beraber görUlmektedir. 
Ortadaki beden terbiyesi mu· 
allimi Beıim Beyin reımidir. 

1 Miisahabe 

F erdigelçilik 
Ve ideal 

Nurullah Ati 
On dokuzuncu asır sonuııdllı 

blltün insiyakların birer bak 
olduğunu söyliyen hayasızca fef" 
diyetçiliği, zamanımızı ferde dilf' 
man etti. iftiharla söyliyebilirW 
Harp- sonrası insanlan, harp·"' 
cesi insanlarından daha ağır batl't 
daha ahlaklıdır. Hayatta yegi" 
gayenin haz ve refah olduğU .. 
söyliyenlerin birer hakim sayıldıi' 
günlerden uzaklaşıyoruz. llf 
füpbesiz bunda iktisadi sarsın~ 
da hizmeti oldu: En kuvvetli " 
nılan müesseselerin yıkılması nıad
deuin çürüklüğünü ispat ede~ 
ideal kıymetlerin itibarını iadl 
etti. BugUn hemen hemen bUtl' 
dUnya gençleri refahın, hadi 
hayatın üstünde gayeler olduğd' 
inaniyor ve onlara hizmet edi)'of-

Zamanımızın dilne nispetle ı,r 
fisttinlüğünU daha kaydedeceği.,_ 
istihzadan hoşlanmıyor. Fransd" 
ların bile kitaplarında ve ıneO' 
mualannda en ciddi meselel,;, 
tebessümle anlatan yazılar a~ 
azaldı. Bugünün insanları açıkç• 
dişbilemeği, yumruk sıkınal'r 
hicvi, hakareti alaya tercih edi' 
yor. Vakıa bir Renan'ın ve deh' 
aşağı sahalarda, bir Anatolf 
France'in gülümsemesi de bayi 
batıl kanaatleri baltalıyor, birç
çirkinlikleri harap eciyordu. f.
kat onların darbelerinde, işin içi
ne tebessüm de karıştığı içillt 
insanın zaaflarını ittiham etmekl• 
kalmayıp şerefini de rencide edd 
bir bil vardı. Onlar her hataodl 
karşısında: «fnsan oğlu denildi 
mağrur maymundan böy e budalr 
lıklardan başka ne beklenebilir1' 
der gibi bir tavır takınırlardı. 

Harp • öncesinin reybi mUte
fekkirleri herşeyin, bilhassa iJr 
aanlığın boş bir ıey olduğun• 
ispata çahşblar. Hayasızca fer' 
diyetçilik bunun mahsuln idi s 
Mademki her ideal boıtu, bd' 
mUesseıe ancak nahvetin bit 
tecellisi idi, en ikıline hareket 
her türln endişeyi, feragat hissiali? 
bırakıp « yaşamak » değil miydi 

Fakat bu zihniyetin fenalıl' 
ferdiyetçiliğinde değil, hayasır 
lığında değil. O hayasııhğa isy~ 
eden zamanımız, acele ile, aSP 
kabahatlinin de yanında, kaba" 
hatsizi de ittiham ediyor. Doğrutll 
idealisma ancak fertte bulunaıl 
bir meziyettir. Bir cemiyet daim• 
egoisttir ve feragati kabul 
edemeı. 

Andre Gide: c< Ferdin saadeti 
hUrriyette değil, bir vaz;fe kabu" 
ilindedir » diyor ve bu hnkikate 
ferdiyetçilikle vasıl olduğunll 
söylüyor. Bu hakikat, ferdiyetçİ" 
liği ittiham edenler için, vnrılaO 
bir nokta değil, bir mebdedit• 
Ama onlara uyanlar, kabul ettik-
leri vazifeye neyi kurban ede
cekler, bilinmez. Mademki fert 
hiçtir, cemiyet herşeydir, hiçİO 
kendini feda etmesinden ne çıkar? 

Bilakis şnhsımızı, benliğiuıisl 
elimizden geldiği kadar incelt
meğe, hususiyetlerimizi « yetiştıl"' 
meğe » çalışmalıyız. Ferdiyetçilik 
şuurlu bir kahramanlık der-' 
olabilir. 

Ferdiyeti inkar nihayet cenıl
yetin kalıplaşmasına, bUtUn fe~l
lerin biribirine benzemesine, ııı
ıanlann karıncalara dönmec:in• 
sebep olabilir. Karınca cemi) etleri 
de pekala yaşıyor.. Doğru, do~~ 
ama insanın vaz fesi cemiye~:ı 
aadece devam ettirmek deg~ 
onu bUyük ve yeni itlerin ocai' 
da etmektir. 
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&k F ransaga Fransız 
11akıgor ? Politikasınm 

Fr.._
1
da M. Tardiylala Stavtald J ,../..• 'AT • ? 

::: •• l it ittibamlaria. ••• 6,. HeueJı ıwegmış 
... Ya. l.uhra.nlı havaaıa atarhlt KJermoa Ferran, 24 ( A. A.) -
.....:~s~ilc~e artıyor. Fransa, Avrupa COmhurrei•I M. LBbröa Fran .. am 
tlia4I tuu keatli emniyeti •okta .. ndu aiyaMtlne ait liyleditl bir nutukta 
8-i • tutnaaya aaecbar oldutu kanaa- Franıamn hiçbir ıaman hildmiyet H 

IQ be.Jeyea bir devlettir ve bu lıtlfi hillyalan petfnde koımadıj'lnt, 
IQ:c:buriyet ona hiç fiphe yok ki hiçbir milleti Anup• canaian hari· 
~nlara nıal oluyor. Çilnk8 Fransa cine atmak diltlnceaind• olmadafını, 
a,..ı lreadine birçok mGttefikler b(ıtln milletlerin teunldlnl H her 

lbaya ve bu itbfaklan deHm milletin hayaiyatlnin korunmam ıure• 
;:ebilınu için bJr takım mali feda· tll• ıulh f.teflnde bulundufunu a8y-
\t;; ld.ra katlanmak Yaziyetlndedir. lemlftiı. 
~ bt1 ıebepledir Jd FranAnın i" M. LBbr&a dGaya nlblniln anea~ 
~ tlade hasıl olan herhangi bir milletlerin teanldl Oe temia edile
.... • 11 .,..,.. defiıme •niyeti di .. r bileceflnl de lllH etmiftfr. 
e.11, deyJetleri çok 1alnndaa al1kad., s t R d 

n•· ovye usya a 
..._ alaa apk llylemek Jbımıe- Ca J k 
lttt direbWriz ki; FnaN'da lf .,,... SUS U 
... : Yapılacak deflımeler, dıt siya• 
.._

0 
de tesir eder. Baan birçok mi

lat •ri •ardır. Bir umanlar Franaa'da 
lld cenah fukalan. M. Tarcliya'oün 

Oç · Mühendİll idama 
MahkUm Oldu 

._•rUti altuıda iç aiyaıete biklm bu· MoakoYa, 24 (A.A.)- So•1et de-
111Grclw. Fruu ut partileri, Al· miryollan IJıeriade ve lalDIH• uuk 

=:a1a1a aefet aldırmamak, ona ıark hatlarında caaualuk H tahribat· 
IG una kUYt-etU ıtrlnmek aiyaaetlnl çıhk sneHleıhal tetkik edu Ali mab-
~llaGtlercU. Fakat ,.. intihapta radi- keme, i>irçok tfmeadifer •aıalMaa 
slla 10•1aliat1u iktidar •••idin• ... sebebiyet •8"11 ıebekula reı.I Ko-

ee iı detfttt. ralı Klazaea ile lloakon pnaaa de-
• Radffral parti. Alman1•11 mlfrft po aalttlı.I Kozlof'u Ye lfl mlhea-
lll'eketlerlndu yaz pçfrmek için di• olmak bere dlfu (f) lliflJI ld .. 

IUllı "• •nlaıma yolundan ytlrlmefl ma malakGm •blfttü· Dltv mamma• 
lbu••fık l»uWu n lıa,le ppb. bk it 1., 10 ,_9 .. daha apfl h.afif ceu-
...... k, Almu,..111 •eneJerce ödemek lara ••hktm oı.......-. 
:•c1tu,ı,et1u ••• d..,,. ......... ~ Sovyet Rusya 

"1nn latGaclen ... ,... pçirildL 
ltadilraJJer daha Deri ıfderelır Alın°" ,.,. v.,.., .u.hetl•••e 1•k•etu.. Ve Bulgaristan 
btf talam .tyael meclturt1etlerl de ~ 
ortadan kahhnnalr tema,tffhtı l>ll• Siyasi Münasebat 
riıtermet• laeflaclılar. 

Fakat Alman,.aya •tirit ı....eket- Baılıyor 
le..iadH •aa ~·· lfln daima lofya, 24 (A. A.) - Bulıar bGldl· 
1ert tehn talaamak tarafh11 olan meli, M. Llmnora bir telıraf çekerek 

ifttUr::tt~~~=s-
aleyhinde idiler. Sta•I ... nsaletlaN 
aoara iktidar mevkiine mUD ••llmet 
kabine1i ıeçlnce it yine detittl Ye 
Almanyaya kartı yine 1ert bir çehre 
l'ÖrierlldL 

lıte blth bu miaaller röıteriyor 
iri F'ran1aaıa ı, ıiyuetl, dıt ıJyaaetl• 
.. n dola11.Ue AY?Upa alya•tin• 
•lhim Diabette te1ir ediyor. Bundu 
41.Jayadar ld FraaRDID iç aiJa1etinde 
'-11 olaa her 1enl hareket, dijer 
de•letleria yallUI alAkuını çekmekle 
lcalınaz, buaa oolana ılnlrlerlnl bile 
0Ynatır.-Jf-

Bir Alman Vapuru 
Oturdu 

Kopulaar, M ( A. A. ) - lpnde 
.. ,,.. Hlaau 13882 toahllı Alman 
Moat• Rou npuru Glay•Grzle el· 
vanada karaya oturmut. Wrçok 
ıemiler imdadına gltmiflerdlr. Ha•• 
gtaeldlr. lçt.deld 1300 yolcu tehlikede! 
detlldlr. Gemi yOıdlrOlmlıtGr. 

M••rrır• Sami 

ç6L GİBi t Gr" ten vatbğı ,Unlerde, bana 
- Bunu eczaneye yaptirın, ıp ' A 

A dı b ktur yalaacı bir rftya 1a1teren yıe-
Yteye verlntnb, ta uru . e.tlln• bol ıelea dlfllk 

'llllna, 1 ,Ozel Jçlhı. Ka.nı :ı!:Wa ıiyah ,at1al6jtintla içinde, 
C.111 yerine ıeJain. Yemek vakit· upuzun, incelmif boynu. otlan 
l.rt de bir zaman buraya ıelecek, çoçujunu and11an kabak kafası 
lıeata tabelaaından yiyecek. Atçı· ile, laattanemdeld zayaJh .kellere 
bın haberi var, dedi. dlnmlfll. 

Ôile vakti, ayakta ıezen ha•· Artık .. ç1ı arkadaflanDJD kar-
talarım qajıdald yemek · odaıına pıupcla, onun da, Brkek haJYBD 
IOplancLktan epi aonra, ancak yavrusu tibl korkulu, d&fman bir 
la.demeyi ıönderip çaj'lrttıktaa bakıp vardı. ek f 
lonra 0 geldi Yalancı riya 16rı:'_,,. ena 

K • kl 8 dl çabucak biti•erm., .... 
adanın arkasına 1A anıyor, 1 Y '.. d 1 dolu o boynuau 

~açınır gibi haller takınıyordu. b~z;:~ d: u ıaçmz kel kafaya 
•tına bir ıey artmOttl· Yanına oqaclım· 

aittim, elinden tuttum, yUzllnD - Geçmit oı.ua AYt•·· Saç· 
lcaidırıp baktım. Gözleri dolu larma hiç Ozillme .en.. Tırqtan 
dolu olınuttu ıoara görecekain ne 1Uzel çıka· 

Derhal ·anladım. Batından cakJar.. Ltlle IOle eıkiıiaden de 
lrtliyü kti o 'ki elini kafa- daha ,nıell dedhn. çe m. ı lf. 
•aııa göturdtl amma ıarUlmiye- al bir 
tek gibi deJC.:1di , Küçük defterin, _yk b. t"'b 

aıu • k f nı .-eviriyorum. Te ır an 
Saçları keıilmiıti. O başa a 7 

tibl apsan glizelim ıeylerl, baa- yar.16 Mart 1920 
talıktan çok dökUldll diye, dıpten Bu tarilaia etrafuaa. kurfUD 
lraı edUm· ti. 

Fransız Buhranı 
...... :. . • • 1 •• &: ••• • '1 .. ..... 

M. Dumerg, Fırka Kavgalarının Ber
taraf Edilmesini Temine Çalışıyor 

ParY, 24 ( A. 
A.) - 8atTelıU M. 
Dumerı•in buh
ruh yazfyet hak
kında nasıl bır 
hareket tara itti
haz edecejl hili 
malum deflldir. 
Bwıua.la beraber 
M. Dumerl"fn 

kabinede t .. .n 
edilen hrkaJann 
fırkacahk ka•ıala
"nı bırakarak mlllt 
menfaatleri l'iiza
nünde tutmalanm 
temine çabpc:atı 
HDnecliJiyor • 

* Pufs, 24 { A. 
A.) - Baıvekll M. 
Dumerg, M. Heryo 
ye .M. TardlylJ ile 
flrlt•lft mGtea
lobea COmhurrelll 
tarafaadan kabul 
edllmlttir. M. Her Fran•ız Beşodill JI. D.me.,,, 
yo da radikal doatJarUe ~örBtmlyf ıitmlttlr. 

Almanya Saadeti 
Bir Nazıra Cöre lhtilif a 

Düımemektedir 
IUrlin, 24 ( A. A. ) - Mezhepler 

Nazın ıclyleditJ bıt nutukta Alma• 
millet ve dHletınln refahı mezhep 
farkı olmakaızın btltOn Almanlana 

kan ve mukadderat blrHfiae bath 
bulundutunu kaydetmlt ve demiftir ldı 

"- Hitler ve hükQmett (1648) de 
VHtfal7a muah~dıiıhaden ve niha et 

Korede Feyezan 
29 Kişi Ôldü, 21 Kiıi 

Yaralandı 
Tokyo, 24 ( A.A >- Kore tut1uı 

n•tlceunde (29) kiti Blmlf, 21 ldfl 
yualaamıı ve 18 lriıl kaybolmuıtur. 
Salar ytlluel•ekte devam •tmekteclir. 
Klato nehri de tqmıfbr. Sular Kopn 
tehrJnin 3,500 nlnl hemen lrAmlln 
bHa111hr. 13,000 kiti civu te.,.Jen 
iltica etmiılerdir. 

n ı11 ı a.:' a • t ı .. ı ı ı ı ı ı ı ı • ı • ı 

lftlraka kartı icabeden ............ 

Dul Kadın 
Meselesi .. 

" Gençliğimin ilk senelerini 
bin bir aergüıeıt are11Dda, fakat 
•tkm olarak geçirdim. Bu, biç 
hilmediğim biui tammak, bana 
otuz ikisinden sonra naaip oldu. 
Fakat nazarları blltUn vUcudUmden 
ftrpermeler geçiren kadın, maaı .. 
aef genç bir duldur. Bunun için

. ki onunla onunla evlenmekte 
tereddOt ediyorum. ,, 

Bu aabrlan bir okuyucumun 
mektubunda? aldım ve ken
dimi onun yerine koyarak dll-
tDndnm, Erkek olsaydım, hiç 
evlenmemişl bir erkek 0J1aydım, 
hiç ıllphe yok ki, evlenmek 
için reaç bir kız arardım, öyle 
bir ıenç km ki, kalbi boftur, 
hiçbir qk tarafmclu ip 
edllmemifllr. VOcadl temizdir. 
Hiçbir temaı glrmemiftir. Ve 
evlenmeden evvel karakterlerl
miziD yekdiğeriue tevafuku anla• 
tahmı olacajma nazaren beal 
mea'ut edecektir. Fakat talie ba
lamı ki, kal'flllla ba:rallmin b. 
ıenç kımaı dejil. bir dula çıkar
da. Kenclill bir atlı tammııtır. Bir 
ev ıahlbl oJmupur. Acaba belli 
meı'ut eder mi? 

DütllndOm ki bu ıuall bu 
ıekilde 10rmak dojnı olmıyacak, 
ıekliol deiiftlrmek iham: 

- Sevdijim kadUUD benclea 
evvel bqkaaile tamfmıt olma•• 
anutabWr miyim? ıeklinde tor
mah, Okuyucuma •ereceğim c .. 
Yap tuclar: 

- DtııOnD.nOz. ıuale mlllhet 
cevap verebWnenlz tereddtlt et
meyiniı. 

Türkiye Cumhtİriyet Merkez Bankarı 

İstanbul Şubesi 
Galata'da Bankalar caddeaiacle lahl..rlar Mttdlrlyeti Umamlyeıialn hulunduğu binaya uld Ue 

muamelAbna bqlamıftar. (4005) 

kalemle, kara kara çizgiler çek· 
mifim Nell'İD. 

Sea Gazi netli• çocujuma. 
Bu U' mart 1920 ahi aca11DJ, daha 
birkaç kara tarih gibi her zaman 
iliklerinde, kanmda, duyar Ye 

habrlaram. 
Ben .... 18 mHt uno si· 

nlnlbl, zavalh dlfldn btaabolu 
nasıl hhblton 1ua botch+mu 
anlatmıyı~m. Bildiiin o acımn 
umumt çizgilerini değil, sana yaz· 
mak iatedijim ı•J lerin dıpna 
çıkmadan, .. de 16 mart 1920 
plbadeld b .. tabalucı Naunın 
DarOleytamını anlatacağım. 

* GBnetll bir ,tındü bu 16 
ıaart. Nema. 

y ap~n kaacıkhia, kahpece 
akıtılaa kuaa gök, gllnq aldınt 
etmemifti, T&rkln kalbi limaiyah, 
kapkaranhktı amma, hava aydın· 
hk, bulutlar bembeyaz. gik1lzU 
de maımaYI idi. 

Zavalh llf mebmetçik uyurken 
hamhp pblt edilmiflerdi. 

Bu cinayet, beraberinde 16-
rDldeyip getirditi yeni yeni kara 
haberlerle öğleye dotru bize 
kadar ulaımıttı. 

Birçok resmi dalrelete, bllyük 

binalara, • onların " çiı.meleri, 
•onların,, bayrakları bakim olu· 
yorda. 

Mektebin lcinde p)'l'itabB Wr 
laa•a ..ı,onla. Denlv clurdaral
mllflu. Talebenin klçlil ula· 
madaa, blylkleri ela aalacllfuu 
....... ı.: tel•tl••y•da., 

Bir .. , ...... Bir .. , olacaktı, 
amma •? Boaa ki ... kuttr.· 
mif orda. 

Mektebin kapı11111 lcapatmıtbk. 
Doktora bir arahk aordum: 
- Zevceniz, çocuğunuz ıizl 

merak ederler... Belki onlar da 
korkarlar. Siz aldin iıteraeniz, 
dedim. 

Hemen cevap vermedi. Tahta 
bacajım 11arclata gıcD'data, 
bahçeye bakan kofuıua pencere
sine ıftti. 

- Oç odalı harap Beıiktaf 
eYiae g&ı koymular. Or.. dejil 
amma, burau teblikecle.,. Hem 
çoculdanmm çop burada, dedL 

Bir klğlt yazdı. Evine ıan
derdi. Galiba bir t•Y de 18temlf 
olacak ki, kapıcı koltuğunda hlr 
bohça ile diindo. 

Sabahtan beri manga manga 
dOıman aıkeri genit caddeden 
ya atağa, ya da ynkan doiru gi· 
diyordu. 

Bir aralık kUçOk bastant:nin 
nst katandaki yavrulardan biri 
telqla merdiven ba§ına g~ldi: 

Koıtuk ve baktık. Ka,..da, 

ataçlana araaaaa 111afmaı camiia 
itesinde1d karakola hgilis aak ... 
leri airlyordu. 

Doktor ortalarda 1oktu. Bnu 
bizden evvel g6rmtlı, ve odaana 
firmlttf. Kapıyı YUrdum: 

- Karakolu it1al ediyorlar 
doktor, mulıaldcak buraya da p 
lirler. M&diir Beye haber ..,.. 
lim, cledia 

- Girdim, diye cevap ••reli, 
kapıya açtı ve çıkb. 

Beyaz ılmlejlnl çakal'llllft 
bohça He ıelenlvi aiymiftl. N .. 
den b87Je yapmlfb hilmlyonm. 
Binbatı pritleri, rengi donuldar 
mıı 11ruıalan Ue, kUpama cllld
lecek ecnebi zabıtine htlrmet Ye 
ıeklnme hiui ftl'ecefhal mi bek
liyordu acaba? 

Takma bacatam pcardata p
cardata ylrGcltL BahÇeye çıktilr. 
O aralık mOdllr bey de mektep 
bp111na dotru hızlı hızlı yilrtl
yordu. Doktora elile ipret yapa
rak kapıyı gBaterdi. Ben daha 
evvel koıtum. 

- Siı ıelmeyin helDfİre, ço
çuklann batından ayrılmaym. 
Aziz hanıma haber gönderin, ... 
kağa birikmİJler, bakalım ne ya
pacaklar, dedi. 

Hademeyi mlldlre 16DdercU& 
Küçl\k ha.taneme girdim. Çocult
ları toplay p 6ıt kata çaktım. 

(Ark 11 Yar) 
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6 Sayfa 

1 
1 Tavukçuluk Bahsi <•> 

1 

Sari 
Nezle 

Sari nezle; bundan eYvelki 
yazımızda söy:eC:iğimiz gibi, adi 
nezlenin devam ederek müzmin· 
leşmesirıden ba~ka birşey olma
makla beraber ondan daha bula
ııcı ve daha tehlikelidir. Telefat 
nbbeti yUzde (60) ila (80) i bul 
maktadır. 

Sari nezle, haıta bir tavuktan 
diierlerine pek çabuk ve kolay
hkla geçer; sirayet cı . sırma ve 
•kıntılarla olur. Bu hastalı'im 
mikrobu henüz malum değildir. 
Difteriye pek yakın olduğundan 
bu iki hastalığı biribirinden 
ayart ederek ona göre b;r teda
viye baı vurmak çok miıhim bir 
meseledir; f.lhakika her iki has
talığın alametleri ara ı ıda bir 
benzeyiş vardır. Bu hastalığın 
neticesi difteri olduğundan teda
Yide bulunduğumuı.: has.t !>ı ,.rın 
iyileımediklerini görUrıek bu g:bi
leri feda etmekten çekinmeme· 
Uyh:; aksi takdirde pc c aşıcı 
olduğundan bütün hayvanlarımmn 
hayatını tehlikeye koymuı oluruz. 

Hastalık evvela gözün ve nefeı 
horuıu ile burun deliklerinin için
deki ince derinin iltihabile zuhur 
eder. Burun deliklerinden beyaz 
ve yapışkan bir mayi akar, iştiha 
azalır, hararet artar, göz kapak
lan ıişer. 

Burun akıntısı başlangıçta 
sulu iken iki Uç gün sonra katı
laşır v" fena kokmaya baılar. 
Hayvan zayıflar ve dermansız 
kalır. Akıntı nihayet burun delik
lerini tıkar, hayvan ağzından 
nefeı almıya mecbur kalır, başını 
ıağa sola sallar, aksıracak hissini 
verir. Hastalık gittikçe ileriler, 
nefeı boruların da iltihaplar ve 
ha11l olan ifrazat nefes borularını 
da tıkayacağmdan hayvan hırla
yarak ve pek güçlükle teneffüs 
eder. Evve)A tiıen göz kapakları 
biraz sonra yapışır, hayvan gözll· 
nli açamaz, hattA yiyeceği yemi 
bile göreme; '1 ... vvan böylece 
bitkin ve ban. irhalde kendin
den geçerek(S-1 O) gün içinde ölür. 

Bazan bu hastalıktan ölme
yenler de vardır; fakat bunlar 
uzun müddet zaif kalır, hastalık 
müzminleşir, hastalar bir mikrop 
membaı teıkil ettiklerinden diğer 
aağlam hayvanları da bulaıtırır· 
lar; bunun için bu glbileri iyileıti 
zannederek ıUrUye dahil etme• 
melidir. 

Haıta bir tavuğu hemen ıtl• 
rfiden ayırarak kuru, sıcak ve 
hava cereyanı olmıyan bir mahalle 
nakletmek lizımdır. Tedavi için 
birçok şekiller varsa da hepıi 
göz ve buruna ihtimam etmek, 
hazım cihazını dezenfekte etmektir· 

Herhangi bir ilacı kullanmadan 
evvel bir litre suda bir kahve 
kaşığı miktarı mutfak tuzu erite
rek burun delikleri, ağız ve 
gözlere ya bir damla ile damlat
mah veyahut kUçUk bir pülveri· 
ıatör ile püskürtmelidir; bu suretle 
bu uzuvlar iptidai bir temizlik 
görmUı olurlar. Bundan ıonra 
göz, burun ve bazım cihazı için 
yapılacak tedavi ıunlardır: 

Gözlere hastalığın iptidasında 
yilzde ( 15 ) niıbetinde .. arjUol " 
mahlulUnden bir iki damla dam
latma h; eğer hastalık ilerlemiı, 
yani göz kapakları tiımit ve gözU 
kapatmıı ise bunları iyice açarak 
gözü okıijenli su He yıkamak 
icabedcr. Burun deliklerine de, 
her gün iki Uç defa J /400 niı
betinde göz taş, 28/1000 niıbe
tinde asitborik veya oksijenli au 
mahlüllerinden birisi ile enjeksi
yon yapmalı veya pUıkilrtmeli. 
Hazım cihazına gelince; hayvanın 
içeceği ıuya bet gram karbonat 
ilave edilir. 

Hastalık zuhur eden kümeıi 
birkaç defa bütiln malzemesi ile 
beraber ve hayvanların gezdiği 
mahalli yüz.de 30 permengrant ile 
güzelce dezenfekte etmeyi ihmal 
etmemek lbımdır. · ! 

· Bu ha ıtıiliğı diftuiclen tefrik 

SON POSTA 

Adllre Sararı Harabelerin de .. 
Yaz Sıcağında· Adliye Sarayı, Dişleri 
Kopmuş Bir Kaf atasına Benziyor! .. 
Ankazı Kald1rmıya 
Çalışan Müteahhit 
Şikayetçi: - Bu İş 
BizimSeklediği miz 
Gibi Çıkmadı, Zor
luğundan Amele 
Bile Durmayıp Ka-

t o· çıyor.. ıyor .• 
Hey gidi heyi.. Bir zamanlar 

bu kapıdan kimler, ne kalabahk
lar geçerdi.. Şimdi üıtU toprak 
ve taşlarla dolu ıu yerden, 
işte şuracıktan lcaç davacı mer· 
divenleri çıkar, al"tık yok olan 
birinci kat koridorlarında dava 
peşinde koşardı. Adliye aarayı 

harabelerinde gezerken, her an 
bir duvar ( ibinden: 

- Ahmet EfendiiiiH Pembe 
Hanım, Al· met Efendiii!.. Diye 
ıesler çıkacağını bekliyorum. 

Eskiden Ayasofyanın karıı
sında heybetle yükselen koca 
saray, ş;mJi birçok dişi dökUI· 
rnüş bir kafatasına ne kadar 
benziyor... Duvarları giln geç
tikçe eksiliyor... Gün geçtik· 
çe koskoca heybetinden bi
raz daha kaybediyor, çlikiiyor .. 
Taşı, toprağı, tuğlaıı, mermeri 
darmadağın, karmakarııık bir 
halde.. ötede beride yanık yüzlü 
am~leler çalışıyor.. I 

Öğleye bir saat var.. Allahın 
sıcağında Adliye sarayının harı..
beleri de cayır cayır yanıyor. Ben, 
koca sarayın ankazını söküp te
mizlemeyi üzerine alan müteahhit 
dört ortaktan biri ile, lıkender 
Bey isminde bir ıatle geziyorum. 
lıkender Bey içini çekiyor: 

- Piz nare v<mdı" bevim. bi7 
~ 

karı çıkıp yukarda çalıp
cak İfçi, (2-2,5) lira yev· 
miye ister .. uıta yevmiye
si .. haydi buna razı olduk. 
Duvarı yukardan aıaiaya 
çekmek için tel halatlar, 
ipler lizım .. 

Gel gelelim ki duvar 
yıkılınca bütün halatlar, 
ipler ankaz altında kalı

yor. Oradan çekiyoruz 
olmıyor, öteden çekiyoruz 
çıkmıyor. Bak şimdi ıize 
bir sürü tel halat, kalın 
ipler göstereyim de, gö
rUn, inanın! 

Adliye sarayı arsası 

şimdi beş metrelik bir taş 
ve tuğla ile örtülü .• hemen 
hemen yarı ıaray yıkılmıf .. 
inişli yokuşlı tepecikler 
hasıl eden tuğla, taş, top-

All11hıt1 ıiine,Lıcde tımel• herıltt hlgltt toı 

topr•lc kaldırır 
itin böyle çıkacağını bilmedik. 
Vallahilizim bir batağa battığı· 
mızı gUn geçtikçe anlıyoruz. Beı 
bin lira verdik. Vermez, bu işe 
giriımez olaydık.. bak bir kere 
ıu bölme duvarlar kaç tane?. Yu-

edebilmek için şunu da ilive ede· 
Jim ki sari nezlede ağız içinde 
teıekkül eden uzuvlar, kalın sa
rımtırak kabuklar deriye yapııık 
değildir. Hazan boğazdada sarım
tırak parçalar görülürse de, dif
terideki gibi yapııık olmayıp, yı

kandıkları zaman düıerler. Eğer 
Arazı bizzat tethiı edemez, veya 
tedavi milmkiln değilse mahallt 
baytar . müdlirlüğüne müracaat 
ederek aşı yaptırmak icabedcr. 

Erenköy: Berf!ket Tavuk Çlftllil 

(1) Tavuk ve Tavukçuluğa alt olaıı 

mUtkUllerlnlııl ıorunuz, mUt~hauta ıl:ae 

cevap wereceldU-. 

TennDUI 

Resminfai Biz~ Gönd•rlnlı ... .. ,.,,, 
Siz~ Tabiotınızı SöJ1liı• 1 

Rumlnlzl kupon ile rönclerlP"" 
Kupon dlfer .a7lamııdadır. 

35 Zonıuldak: 111' 
un Cevdet Bey: o: 
leryüzlü, milltefıt tlİİ 
sokulgandır. Berk 
mizacına gore hart' 
ket etmeıini ,.e lll, 
killerin ıulhan a;:. 
hallini bilir. Me kd' 
bahainde uyaııı 

Parayı havai ~e)I~ 
earfetmez. 'futu....-

olmağa dikkat eder. .. 
36 Ayvalık: A. Muhıin Bey: 1',.. 

diıini çabuk sevdirir. 
Menfi hareketlerde 
bulunmaz, daha ziya
de uysallığa temayül 
eder. Hayatını eever, 
olur olmaz oeyler uğ
runda ataklık ve abl
ganlık: yapmaz, tehJi
ktli ve meauliyetı da
vet eden itlere ılriı· 
mez. Tavur ve hare· ,,., 
ketlerinde aceleyi andıran bir ç•"~ 
vardır. .. 

44 Adana: C. D. Hanam: 
( Remmlııfn eler cini lıtemlyor ) 

Ufak şeylerden çabuk tteesür ve ,J/l,:J 
ka duyar, kin tutmayan kalbile ça 
darılır ve bart~ır. Çocukça bazı hali 
ve tavurları vana da bunlar JıopP" 

.. ~.~!!! .. !!~~:.:~~!.!.~!~.~~i!.~!!!~.~: .... ~ 
. leaatsıı bir mevcudiyetle huzutO' 

nuza çıkıyor.. ellerinizi vicdanılll' 
za koyarak ..• 

Müteahhit kolumu çekti: 
- Şu mermerleri görüyor ıtJd' 

ıunuz?.. Duvarı yıkarken düP 
böyle parçalanıyor. Bir kere at .. 
görmUı mermer hiç te makbul d'
iil. Biz bunlan o kadar ucu,. 
verdığ.miz halde gelip alan olıtJtt" 
yor. Tatçılara aatmak istecPi 
iıimlze yaramaz dediler. 

Kim alacak, kim gelip araya• 
cak? •• Biz de ıaıırdık kaldık. L 

Ayağım bir tel hala da takır 
mııb. Müteahhit teli tuttu: 

- işte, dedi, ankaz albnd' 
kalan teller bunlar. Şimdiye k .. 
dar tel halat için, ip için beşyil' 
liradan fazla para verdik. . 

Sonra ti aıağı köıedeki k~ 
pıda duran bir kamyonu göstercllt 

- Tam beşyU~ tuğla yiildilD 
Bu betyllz tuğla kaç lira biJJlj 
mlıinlz ?.. Sekiz.. Evet sekiz lir't 
Bunun iıçiıl, fUSU, buıu var. eıı• 
kala kala beşyilz tuğlada bir Ilı' 
ya kalıyor, ya kalmıyor. Vall,-
hillzim yalan ıöylilyorsam 1.. -~ 

- Bu tuğlaları nerelerde kur 
)anıyorlar ? 

- lnıaatta .• Az para ile bbll 
yaptırmak lsteyııenler böyle tujl• 
kullalllyor. Hem eski tuğlalar ~ 
ha sağlam oluyor. 

Gel gelelim biz burasını uı,,. 
rimize aldığımız zaman bayi• 
Umit etmemittik. Hoş, alırken d. 
pek öyle kılı kırk yarmadık yaJ., 
zaten bizimle beraber mlinaka,... 
ya girmek isteyenler gelip b~k" 
tılar, derhal vazgeçtiler. Bu bııf 
bir tecrübe oldu. Ü e para dl 
versek böyle tecrübe bulamayıft 

- Neden şikayetçisiniz? 
- Bir kere biz burasını uı,.. 

rimize alırken tuğlanın kolayc:.4 
ayrılacağını, demirin aağlam sajj 
lam elimize geçeceğini, kireçtet 
harman . yapıp müşteri bulacai'i 
mızı ummuştuk. Fakat görUyO 
sunuz ya, ne tuğla ayrılıyor, 11 

kireç temiz çıkıyor .. Ne de 111• 
merler sağlam kalıyor. 

Müteahhit durdu, yakasıol 
silkti: 

- Vallahilazim hani biri çı~ 
sa da burasını ben kaldıra~ağı~ 
temizliyeceğim, amele ışiet ~ 
her şeyi başarnceğım dese, ~e 
diğimiz o beş bin lira} ı ist~lfl~ 
den devrederiz. Fakat böyJeıı ti 
çıkmıyor. Şimdi artık işi b~~ll 
bıraktık. Ya iflis, yahut alakülh 
birşey çıkarmaya çalııacağı~ldtl 

Adliye sarayı harabeler•? ;il 
çıkarken kulaklarımda o eskı 

kalmıSıtıl:~ . Ef S lı:. • Efendiiilı-
- e amı ., e .. mı .. 



kuyruğunda Fener 
Tatıyan Fil 

Augusburg ••tosu •• 
Almanyanın Munlh tehri civarında .. 

Takvimlere göre 365 seneıinde 
Kimyagerlere ,, 52 ,, 
PRpaslara ,, 12 " 

· - An' anelere ,, 4 : .~'f.:. ~ " 
~}!,_.'<_ı.,1' ·· yapılmııbr. Vaktile birçok AJ .. 

~ Tavuk mu -
ı len Adasında dünyaya ••- · c ı~· man Elektörleri burada intf• 
lllflllz J idi l 1 

• J,,,_~Hr 
L •eaurlan fil kul• Ye 1e ı JU" fJ h.'"'~ - ·'I , . ~· • • b .. ll&ıa murta mı? ı "~ ap edildikleri için meıhurdur. 
ı.. Jerlflert receleyl• ,;·:t" it.< iri d ı Tabii Haıi!! 
... ,"••ııa L " Seylan adaeında yalnııı: bit Blraı: dlltil· -~ . an a yo • Ka-dada T 

Robeapler 
1789 Franaııı: lhtlllliada hlalerce 
ld,lyl idam ettlrmlt olmald• mq• 
hurdur. Halbuki l'ençllJınde idam 
blklmlerla la alaJhladeydl ve 
1712 t•r lblada bir hlklm idam 
hllııml vardlji için memurlyatla• 
d•• latlfa etalftl. 

.... 

'"'uyruııu•• f•· i LJ t'-d• kulla· aBnüıı: ceva· !anada bu ••· Br•aavan'la deals 
•- mabed • • ıı:m• ... · k d k ~-talu•ııya icbar at- ılan 500 tan• fil vardır, 81- bını verabl- kilde 450 tan• eaarıa • auretten oyulaq 

•ltlerd r :an ffllerln yalııGnu· 3009 dlr. llralalıı:. d irek yardır. IHSyla bir talıll vardar. • · 
~---·~•r i. ••••••••••++•••••••••••••••••••••••++••••••••.,...•••••••..-.•••••••••••••••••- . -~--••••---••• •• . • A --•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••++-•• 

Almalı Ordu~.~ ...... !?. .. ! .. ~.~.~.-~arp Halinde ! Şu Garip Dünyada : 
1 Kan Tahlili ii;lki""G~;;i~f<ardeş Olup 
Olmadıklarını Anlamak Mümkün Mü ? 

Para Buhranı Dolayısile Büyük 
Y apamıyan Rayhşve" Eski Harp 

Mikyasta 
Cy ..ınlarını 

Manevra 
İhya Etti 

Amerika gazetelerinin anlat· 
bklarına göre Kan1aa Wicbita 
kasabaıında Miıia Helen Hunter 1 

iamlnde genç bir dul, bir mUaa· 1 

mere eanaaında bir delikanlı ile 
tanııır, sohbetinden nvk ahr, 
muarefeyi ileriye g6tUrllr. iki genç 
ıık ıık buluıup gezmeye başlar
lar. Fakat gittikleri yerlerde g6-
rUrJer ki, herkes dikkatle kendi
lerine bakmaktadır ve kısa bir 
tetkik neticesinde anlarlar ki bu 
merakın aebebi, yekdij'erlne son 
derece benzemekte olmaJarıdll'. 
filhakika her ikisinde de gazJer 

Veraay muahedeıf Almanyayı bu 100,000 kiıilik orduyu polis. yekdiğerinin ayni, saçlar 1ekdi-
her memleket gibi kur'a uaulll jandarma ve gençlik tefkllitlarının ğerinln aynJ ve simanın heyeti 
De toplanmıı bDyUk bir ordu llivesl lle 300,000 klıiye ibliğ umuaıiye1l tamamen birdir. iki 
beslemekten menetti. Buglin koca ettiğini iddia ederler. Gizliden gençte merak uyanır, acaba 
Almanyanm bfttlln kuvveti maaıla gizliye kendileri için memnu aillh yekdiğerlain " kardeİi obnaıınlar. 
tutulmuf, yilz bin kitilik bir me1- yapbğanı aöylerler. Gtlnden güne Ali ı · b kk d 1 
lek ordusundan ibarettir. Fazla kuvvetlenmekte olduğunu ileri 1 qiklrdır ki, Almanlar para e en a 
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a ma 1lmat teati 
olarak bu kUçilk ordunun ağar ıtlrerler, ve muhakkak bllllln bu buhran~ ve devletlerden çekinme etmek iaterler. Fakat hemen p 

yoktur. hakikat hisseai de mef'cuttur. kuvvetlerini bUyllk manevralar yoktur. Bir yetimler mDeuuealn-
VlkıA Fransızlar 'Almanyanm Fakat ıurası da ayni derecede yapmak ıuretile tecrübe aahuıaa de blyllmllıler ve m&eue1enln 

Misi• Helera Hrmter 
defterine anneıiz] babasız olarak 
kaydedllmiflerdlr. 

MiıİI Hunter vak'ayı pollı 
mlldilrlyetlne yazar, polia mUdlli 
riyeti tahkikata ıiriıir, fakat 
laiçblr netice elde edemez. Şimdi 
fen adamlan iki gencin de kuae 
lanaı Ye btlnyelerini tahlil ed .. 
celderdlr. 

topu, tankı ve tayyareai de iddialarda epeyce mtıbim bir 1 dolayılile bu mevcut ve mefruz rlrler ki her lWıiaJn de aileli 

-=- koymak imklnandan mahrumdur· 

D E Ş 
• lar B un içı·ndir k. k.d laarita antınde minyat6r balı'nde Ün yanın n ışına n pıl;,,akı~ olan ha~ .. o~u:i.:.: ordu kuvvetlerini karfl)q-alan A::.ib-;:t:ı..IAi:;:-~~d~;' 

1 
yeniden ihya etmiılerdir. Bu harp auretile yapılmakta ve bergln daimi bir harp halindedir, dfe 

Çocuğu n gil tere de _o_y_un_ı_ar:o=ı ;:=-ab-it=le=r·=·n===-m-=ll::ace_ ...... e .... m_bi_, _,_e_k_r•_r _e_dıı:ı:::llm.,..•;;.;kt~·;;;.;;dlr~ . ..;•;:...:•=tib:;ar:,l:.;a~~y=or~l·:'·;_ _____ =-=::ıı::::z:ıııe-

On Altı y 8Ş~;ci~-Bir Genç, Yüz lngiliz Ordusunda Nazar 
Elli Kilo Geliyor! Boncuğu Sayılan Bir Tayf 

.lngiltere'nin Norfolk vlliyetin· lngUiz orduıunun süvari kıta· 
oturan Langlay isminde 16 yaşın- ıında, uğur ıetirdiğine iaanılan 
da bir çocuk, bl\tiln dUnyada bir tay vardır, adı Donald'dir. 
rekor kazanmıt olmakla me,bur· Bu tay adeta nazar bonc11iu 
dur. Bu rekor ıişmanlık reko- gibidir. SOvarl kıtaaı maneYra 
rudur. dolayı.Ue nereye glder1e bu teyı 

Filhakika genç Langlay henüz da birlikte ıötUriir. Buaun lfin 
16 yqında olmasına rağmen tam buıuıi surette bir ıandık yapbr· 
15() kilo gelmektedir. Ve. yapılan talmııbr. Hayvana bu aandıian 
tahminlere göre rUıdilnll 11pat içine, undıj'ı da bir kamyona 
edeceti zaman ağırhğı 250 kiloyu kor ve tayı o tekilde memlekettea 
R•çektir. memlekete taıır. 

Doktorlar bu tiıman çocuğu Donald llk zamanlarda mah• 
uzun uzadıya muayene ettikten fazaıının kDtllklUjilnden memnun 
tonra bu vakıtaız şl,manlığın, ıörllnmeaıif, hele çifte atma 
Gland'lar zamanından çok evvel imklnından mahrumiyete 9ok 
~örülen bir faaliyet neticesi oldu· 11kılmıt lıe de zamanla buna da 
guna karar vermişlerdir. lı Şurasını da ilave edelim ki bu 

8 ımııtır. 
Çocuk şişmanılğından çok milıte· lngiliz ordusunun bu hayvana 
kidir, bundan kurtulmak için pek kıymet veritinin 1ebebi biiyUk 
~öy civarında hergün dört ıaat· muharebenin 1917 taarruzları 
lik bir yürüyllşten başka bir· sırasında bu tayın ninesinin lagiliz 
çok yorucu sporlar da yapmakta· kuvvetlerini izmiblAlden kurtaran 
dır. Fakat bUtUn bu hareketlerin bir harekette, kumandam tqımıı 

-----1wnırlivA-kadi1r-Jen_.kk~ül!kJb~ir!_!f~ay~·J__ obiaaııdır. 
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Lozan Günü 
Dün Universite Konferans Salonunda 
Heyecanlı Tezahürat İle Kutlulandı 

RektöT Cenıll Beg nutkurcu söglerk•• 

Lozan ınlhünün imzalandığı 
gUnUn on birinci yıldönOmn dün 
öğlenden sonra Üniversite konfe· 
rans salonunda, saat 16 da bU· 
yük merasimle kuUulandı. Mera· 
ıimde şehrimizde bulunan meb
uslar, Üniversite profesörleri, tale· 
be ve daha birçok zevat vardı. 
Konferans salonunun içi ve dı11 
Türk bayraklnrile donatılmıştı. 

Saat tam 16 dn merasime 
istiklal marşı ile baılandı. Marş 
ayakta dinlendi ve çok alkışlandı. 
istiklal mar~ndan sonra Üniver
•ite rektörü profesör Cemil Bey 
kUrsfiye gelerek kısa bir nutuk 
söyledi ve merasimi açtı Cemli 
Bey ezcümle dedi ki : 

- Bu merasimi her zaman 
Tahir Bey açıyordu. Bu sene ba· 
na tevdi etti. Kendisine teşekkür 
ederim. ismet Paşa Hz. Lozan 
ıulhUnil imza buyurduktan kalemi 

Hukuk Fakültesine hediye etmiş• 
lcrdir. Bunun manası çok bU· 
yUktUr. ,, 

Cemil Bey bu tarihi ve kıymetli 
kalemi hazirana gösterdi. Bundan 
sonra profesör Menemenli zade 
Etem Bey kllrsüye gelerek Loznn 
konferansının hukuki bakımdan 
izahını yaptı. Etem Bey Lozan 
konferansının en mütebariz hat• 
farını anlattı. 

Etem Beyden sonra Hukuk 
Fakültesi Cemiy'ttf Reisi Sırrı 

Enver B. kürsllye gelerek mlihey· 
yiç bir nutuk irat etti. Merasime 
bu suretle nihayet verildi. 

Bu IRlin~ıebetle Reisicüm· 
hur Hazretlerine, Başvekil paşaya 
tazim telgrafları çekilmiştir. 

Gece de Halkevinde Mehmet 
Emin Bey tarafından bir konfe· 
rana verilmiı, bunu bir konser 
takıp etmiştir. 

Cadde Ortasında Bir Hadise 
( Baştarafı 1 inci aayfada ) 

tnşıyan zenginlerdendir. Beyoğ· 
h.mda oturur. Evlidir, güzel ve 
e"' kadınlığını iyi bilen bir karı11 
vardır. 

Mösyö L.. geçenlerde bir mii
ıamerede bulunmuş, Beyoğlunda 
ııklığı \'e güzelli'ği ile berkesin 
gözlerini kendi üzerinde dolntta· 
ran genç bir kız ile tanıımıştır. 
Milyoner M. L... bu tanışmanın 

devamını arzu etmit olacak ki 
tık ve gUzel ktzla sık sık buluş· 

mıya başlamıştır. 

Fakat Madam L .. , kocasının 
bu hareketini çok çabuk haber 
almıf, evine uğramayı artık ihmal 
eden kocasının peşini takip ettir· 
mek karanm \ermiş ve bu kararı 
da hemen tatbik etmiotir. 

Madam L... nın habercileri, 
M. L ... 'yı her saat, her dakika \'e 
her gittiği yerde takip ettikleri için 
ne yapbğmı ve genç kızla ne za
man ve nerelerde buluştuklnrmı 

da tcsbit ederek Madam L .. yo 
haber \."ermektedirler. Haberciler
den birisi bundan bir hafta kadar 
evvel nefes nsfeae Madam L .. ye 
koşarak şu haberi vermiıtir: 

- Kacanız M. L ... o şık mat
mazelle birlikte bir fotografhane· 
de resim çektirdiler. Dört giln 
sonra, } ine fotografhaneye gide
rek r 1ıimleri alacaklar. 

Madam L .. nin bu haber kar
ıısmda tec:ssürünün ne derece 
artbg nı tabii takdir edersiniz. 
Fakat m dam, başına gelen bu 
hadisenın .intikamım almak kara· 
rını da artık vermiş bulunmaktadır. 

Ve Madam L... büyük bir şişe 
mür kkep alarak, mu an en gfin 
ve s atte fotogrnfha en'n yanı 

bır dükk"na giı.lenmi§, ko· 

casile sevg:ilisinin birlikte gelme· 
lerini beklemi tir. Biraz onra 
fotografhane önUnde duran lüks 
bir otomobilden M. L.. ile şık 
ve glizel rnatmaz.el inmişler, fotog
r fhaneye doğru ilerlemişlerdir. 

Tam bu sırada madam L ... dük
kandan dışarı fırlamış. elindeki mavi 
milrekkep şişesini evvelA kocasının 
açık renk elbisesi üzerine, sonra 
dn şık ıuatmnzelin açık sarı 
renkteki ipekli elbisesine, şiddetle 
ve hiddetle boşaltmıştır. 

Bundan ıonra manzara cidden 
gülünçtür: 

M. L... karısı tarafından ya· 
pılan bu hareketin derhal farkına 
vararak hiçbir tarafa baknııyn, 

hatta sevgilisini bile kurtarmıya 
lüzum görmeden, kalabalığın ara· 
ıına karışmış, meçhul bir istika· 
mele doğru kaybolup gitmiştir. 

Şık matmazel iıe.. elbisesini 
masmavi yaptıktan başka içine 
kadar sızan mavi mfirekkep yağ
muru altında kalınca, neye uğra· 
dığmı şaşırmıı, biraz •onra aklı 
baıına geldiği zaman, kalabalık 
bir seyirci kütlesinin karşısında 

hüngllr hüngür ağlamıya başla· 

mı ıtır. 

Madam L ... ye gelince; planını 
çok iyi tatbik ettiğine kıınaat 

getiren madam L... genç kıza 
şunları söylemiş: 

- Ağlama canım., sevgilin 
çok zengin.. sana daha cici elbi· 
seler yapar. 

Ve Madam L... bu sözlerden 
sonra lrncasının geldiği otomobile 
atlayıp evine gitmiştir. 

Bununla beraber hadisenin 
knpanmadığa, yakında dedikodulu 
bir davaycı mevzu teşkil edeceği 
ıleri alirlilmektcdir. 

Gazete Yasağı 
Almanyaya Bazı lngiliz 

Ve Fransız Gazeteleri 
Sokulmuyor 

Londra, 24 (A.A.) - Sandey Tay• 
mi• gazetesinin ay tonuna kadar Al· 
manyaya 1rlrme1I yasak edilmlıUr. 

Parls, 24 (A.A.) - meçhul s~bep• 
ferden dolayı birçok Fransız gazetele• 
rinln Ağustosun betine knd r Alman
yaya ithali yaıak edilmlotlr. 

Avusturya da 
Te hiş 

Klogenfurt (Avu uryadn) 24 -Pa· 
Uı mildOrlilğil ile, hükumet konağı 
ve Adliye binası önUnde bombelor 
P tlamıthr. Zarar çolt büyillctür. Bu 
ftl milli sosyalistler yapmııtır. 

C . Spor 1 

Türk~Sovyet Rusya 
Spor Teması 

Moıkova, 24 ( A. A. ) - Türk 
ıporoularıwn 80 temmuzda buraya 
muvnsal tlan beklenmektedir. Mosko· 
vnda ) apılacak mfüıııhokıı]arJD proğ
ramı şudul': 

(2) ağustosta Kültur parkında l'tirk 
güre~çilcri Moskov gureşr;iJerile knr· 
vılaşacaklardır. (8) ağustosta Dinamo 
stadında Türk ve Mo kova furbol ta· 
kımları orasında bir maç ynpılncaktır. 
(4) ğustosta Dinamo stadının yüziicü-
lük kısmında Türk ve Sovyet Rusya 
sporcuları arasında yüzme mil abaka· 
lan ye pılacak ve aynı gün Türk ve 
Sovyet gürc~çıleri de Kültür parkında 
ikinci defo karşılaşacaklardır. (7) ağus· 
tosta Turkiyo ve Sovyet 'Rusya mUh
telilleri arasında bir futbol maçı icra 
olunacaktır. 

Fransa Etrafında Blslklet 
Turu 

Paria, 24 ( A. A. ) - Fransa etre.· 
Iında bisiklet turunda Torb ve Po 
ımuındaki me afeyi Viyetto kazanmıı
tır. Umumı tasnife göre Many birinci, 
Martano ikincidir. Beynelmilel tasnifte 
de Franeıı birinci, lt Jya ikinci, İspan· 
ya • İsviçre müşterek tak•mı tiç\lncü 
Almanya dordüncUdür. 

T nl 
Londrıı, 24 ( A. A.) - 'f cnis ku

pıı ı maçlarının fin 1 netice i şöyledin 
Am rikn takımı Avustralya takı· 

mını yenmiştir. 

Otomebll Yarışlarında Kaza 
Berliu, 24 ( A. A. J - Alman~ a 

~ ollannda yapılan -,009 kilometrelik 
otomobil yarııı esnnııında kazaen olen 
koşucuların sayısı ( 1) olmu~tur. 

Münih'ten dourrken, M. Musolini' 
nin muhnfızlnnndnn kumnndım mari· 
nelli ile Livrani'nin otomobilleri yuvar· 
lanmıştır. Ağır aurette yaralanan bu 
iki zat, hastahaneye knldınlmıştır. 

Motörsliz Tayyare ile 
Bir Rekor 

Moskovn, 24 { A. A. ) - lvanovo' 
dan bildirildiğine göre, tayyareci 
• melef bir plaııor ( motörsüz tayyare ) 
ile bir ta~ yare yede r'nde havalaomıv 
vo tayyareden a) rıldıktan sonra bulut· 
lnrı geçmek 2GOO metre irtifae kndar 
çıkını~ vo bu irtifada 12 kıl ometre git
tikten oııra tekrar ~eri~·e. dônmuş ve 
harekt-t noktııımıda ınmı tir. Şimdİ)'C 
kndor lı \' ır ~ov,yct planorcüaü bu 
kadar ~ ük ! ge cıkıftnaınıştır. 

KUrek MUsabakaları 
lstanbul denizcilik heyetin

den: 27-7-934 C'nma güııu İstanbul 
mıntakası ıkioci teşvik kürek müımba
koları Anndoluhisarı onünde icra odi
leoektiı. ~Iusabnkalnra &aat 10 da 
başla.nacaktır. 

KulüplC'rin programlarda go terden 
santlerde H akenı dulıaııı yanında lrnzır 
bulunmaları tebliğ olunur. 

.. • • ... ....... ' • • .. • • • .. • • • 1 ..... ... 
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Yedikulede Bir Yangın ----
Üç Ev Yandı, 

Ağır 
Bir Kız 

Yaralandı 

Dünkü gangmdan bir ğörüniiı 

Dün Y edilculede bir yangan l dinin evinde oturan 20 yaşınd• 
olmuş, Uç ev yanmış, bir kız ağır matmazel Aspasya isminde genf 
ve bir itfaiye neferi de hafif bir kız kapıyı ve merdivenleri 
ıurette yaralanmışlardır. HAdise alevler içinde görUnce ikinci kat 
hakkında şu malümab aldık: pencereden kendini sokağa atmlf-

Dlln öğleyin saat yarım rad· tır. Sukut neticesinde genç kıl 
delerinde Y cdikulede Dikişçi her iki ayağından ağır surette 
sokağında 1 numaralı Niko efen- yaralanmıştır. Mustafa fendi 

dinin evinden yangın çıkmııtır. isminde bir itfaiye neferi de çok 
Alevler birkaç dakika zarfında hafif ıurette yüzünden yaralan-
Niko efendinin yanındaki 3 No lı mıştır. Yangının neden çıkbğı 
madam Panayota ile 5 NoL Yorgl henUz anlaşılmamııtır. Yanan •~ 
efendinin evlerini sarmıştır. Der- lerin llçU de sigortasız eıki aht•P 
hal yangın yerine yetişen İstanbul evlerdir. 
iUaiye grupu yangını batka ta· 
raflara sirayetc meydan vermeden, 
fakat bu tlç ev tamamen yandığı 
halde aöndürmUştilr. Bu sırada 
iki kaza da pfmuştur. Niko efen· 

Son Posta 
lıtanbul BORSASI 

24. 7·1934 
ÇEKLER 

kuruş kuru~ 
Loııdra 134,50 p, •• 19,15 
Noy • yorı. 0,79' VJyau 4,2818 
Parla n.,06 Madrlt 5,8165 
lllllno 11,7114 Berlfn 2,05-41 
BrUkaol 3,4046 Varıova 4,2115 
Atma &3,503 P .. te 3,91l!i 
Cenevre 2,4393 1 snıu., 79,4014 
Sof7a 66,SO Belant 34,Bn75 
Amııterdam ı,ns Moıkova 1090,25 

ESHAM ve TAHViLAT 

lı Bank.(Nama)L:,ıı 1 Boınonll ~~~~ 
,. (HAm!lcı) 9, 1&33 lıUluaıı 9B,5'J 
,, (UU011'•) 102,- lıtıuuı Dahllt 93,00 

Oımaıılı lhınk. 35,- DD1unu Mu. 52,50 
Selinti< • 5,95 Baidat tertip 1 09,00 
Şirketi Hıyrtye 16,00 ,, • D J0,00 
füllg *0,17 Reji 1,go 
Anadol.ı ff60V. 26,80 Tramvar 4,01 

• 11 60 P. 24,85 Rıhtım 23,0:l 
A11ıııde'a H ıoov. 45,50 OıkUdar ıu 170,-
Şark D. Y. *28,60 Terkoı fJ,SO 
lıt. Trıımu1 48,50 MııırKr.Fo.1886 158,00 
OıkUdar ıu ll,00 ,. .. • 190J 06,50 
Terkos 26,75

1 

. . . 1911 92,50 
Hauıaal 'J7,- Elaktrll< -,-
Telefoa 11,7J 

MESKUKA T (*j 
Lira Lira -TUrk aUııu "22,0lJ 

lna. • ıo,sa 
Jr. • 8,•2 
Ru. • 10,8' 
M .. 1dl1• 36,50 
Baıaknot (Oı. B. J 240 
Kalın beılblrllk •itan 

\ Cll•hurtyot) 41l,~ 

(Hamil) 46.50 
(Reıat) •D,00 
(Vahit) 41,25 
lac:• betlbullk altın 

(CGmhurl7•t) 45,7~ 
(Hamit) armalı >2,50 
(R•t•t) • '7,50 
tVablt) • 49,UO 

( A.llı) 4 ,25 r) Boru harlct 

Langada Sokrat efendinJll 
gazinosu yanındaki barakadan da 
yangın çıkmlf sirayete meydao 
verilmeden aöndilrfilmilştlir. 

Meyva Ve Sebze Fi tlerl 

1 inci 2 inci İstanbul 
Kilo Kilo 24 ·7. 934 

17.19 7 Şeft 11 
11 8 Armut samanlı Akçe 

4-3 ,, Adı) aman 
8 7 • Kınl 
s 4 ,, Kantar topu 

' s ,, Edremit 
20 ıs Vlıne 
6-5 Erik 
12-8 Üznm ç•kldekaiz 

fzmir 

Sebzeler 

4 3 Arte kadın funl1e 7er 

8 7 Çnh foıulye 
2 Kabak 

~o 18 Bamya yeril 
10 8 

" fzmlr 
4 3 Dolmalık biber ytr. 
4 3 Sivri biber lzmlr 
2,S 1-20 Pr. Patlıcan (taneal) 
ı 20para Salatalık 

... 1 .......... ;f ... 1 • 1 • ' 1 ..... 1,. ........ .-

T oebaşı Belediye bahçesinde 

Şehir Tiyatrosu 
San'atkArları 

tarafından 
26 Temmuz 

Per,embe gUnll 
ak§amı saat 22 de 

ADALAR 
REVÜSÜ 

Bağ Müz y d • 
Si 

İstanbul Mektebi Alım Ziraat 
Satım omisyonundan: 

Halkalıda kilin Jstanbul Ziraat Mektebinde 16 dlSnUmden ibnret 
bağların Uı.üml\ 14/8/934 tarihine mü adif Sah gllnü saat 15 t• 
mllzayede ile hlacağmdan tal'plerin şeraiti anlamak için hergUD 

e iştir k için de mezkfir gllnde 100 lira teminatı muvakkate pa
r dsile birl'kte 1 tanbul Maarif Müdürlüğll binasında ilse) er Mub c
beci iği nezdinde mUteıekkll komisyona müracaatları. "4137,. 



tTTtBAT ve TERAKKi 
Na$ı/ DoJdu ? •• - Her hakkı mahfuz dur -

Naııl Yaşadı? •• 

' Becinci Kısım No. 1 
- .. Ziya Şıı ı;i;·~;:·"': ... : .. :·: .. :· .. :··:· ·:··: .. ::···:: .. ::··::··:.: .. ::""·=··=·-=·=-= .. =··======2=5=·=7=·=9=3=4==Nı:a:s:ıl=Ô=ld:ii:?:·.~ 

Mahmut Şevket Paş Sadarete Geldik
ten Sonra Devlet işleri Düzelmişti •. 

1 
~ anya ve Edirne kalelerinin 

u tu llzerine, buralarda işi kal· 
nııyan d.. k . . Ç t 

1 
uşman uvvetlerının a· 

a ca, Bulayır cephelerine geleceği 
te b·· "k lı.. uyü mikyasta umumi bir 

h
ucuma geçileceği zannediliyor .• 
unu • • 

1
.
1 

n ıçın bu cephelerin takviye-
1 e beraber efradın da maddi 'e 
Dıanevi k ti • . "d" •h . uvve erının tezyı ıne 

~ınmıyet veriliyordu. Halbuki 
~~ b geçtiği halde düşmanlarda -
!' ç ufak tefek taarruz nüma· 
Jışl . .. erınden başka • bir hareket 
ıorülmüyordu. 

Bir taraftan Londradakl sulh 
:lizakeratı ilerliyor.. diğer taraf· 
. n da, devletin dahili ve harici 

ııyasetinde eskisile kıyas oluna
~~Yacak derecede bir salah eseri 
g~rülUyordu. ittihatçıların ilk 
~a tanat deninde, deruhte ettiği 

arbiye nezaretinde birçok idari 
\'e • sıyasi hatalarda bulunan Mah· 
~~t Şevket Paşa, sadaret mev· 
d 11~~. gelir gelmez birdenbire 
egıııvermiş.. cidden takdire şa· 

Yan muvaffnkiyetler göstermişti. 
A}ni :zamanda, - umumi muame
lata ile de - artık eskisi gibi 
lttibatçılaran elinde muti bir alet 
olmadığana dair herkese bir ka· 
naat vermişti. 

Mahmut Şevket Paşa, Ba bıili 
baskınından evvel ittihatçılar ta· 
rafından kcndisile gizlice müzake
rey~ girifil~iği zaman, TaUt Beyin 
bbıneye gırmemesi ıartile 1ada· 
r eti kabul etmiıti. [1] Şimdi onun 
ıadaret mevkiiude gösterdiği 
muvaffakıyetler, Talit Beyin ka
binede bulunmadığına atfedil· 

nıekte idi. 

Edirne mBdııfii ŞölcrB Paşa 
[ Ortadaki sakallı zat ] 

fstan· 
teşkil 

Bu cümleden olmak Uzere 
bulda yeniden Uç tabur 
edilmişti. 

Biri İstanbul, diğeri Beyoğlu, 
Uçüncüsil de Üsküdarda bulunan 
bu ·taburlara ( Muhafız taburları ) 
Unvanı verilmiş; alameti farika 
olmak üzere de efradın başlarm• 
da ki şu bar alarm ön tarafına kır
mızı birer ay yıldız diktir"lmişti. 
Bu taburların efradı kamilen 
( Mekatibi aliye mezunlarile de· 
••İr memurin ve mOatahdiminia
den ) olan ea aadık cemiyet 
efradından mürekkepti. Bunlar, 
lstanbul muhafızı Cemal Beyin 
emrinde idi. Vazifeleri de yalnız, 
mukabil bir ihtilalin önllne geç· 
mekte& ibaretti ..• Cımiyd, lstan
bulda bulunan muhalifleri bir 
taraftan bu muhafız taburlarının 
tehdidi altında bulundururken, 
diğer taraftan da istihbarat vesa· 
itini artırdıkça arbnyor, kendisine 
zarar gelmek ihtimali olan kim· 
selerin bütün ef'al ve barekAtını 
öğrenmiye çalışıyordu. Fakat 
buna rağmen bir ( taklibi hüku· 

met) meselesi zuhur etmiş .. ittihat 

ve Terakki tarihine kanlı bir 
facıa sayfası daha ilave edilmişti. 

(ArkHı var) 

1z ı t , ılıt j t p ) ndc müliizımev
nli Hu e~ in Beye: 

l - Sir., o tnrıhte Babılli ( itfaiye 
müfr ze kumand nı ) idiniz. İtfaiye 
mufrrzesı, inzıb ı kuvvetine dahil 
olaı dı w 1 için muhafllZll amirlerıııin 
elde ed l p d lmedigi sizce meçlıuldtir. 

2 - A kerlıkte ( silalıbn~ı etıı ek) 
ilo ( ıliih doldurmak) fil rı nyn şeyler· 
dır. Hız, t f k ta ur ouo yalnız (•ılilı· 
batı) erJılıi i i OJ J dık. (Sılib dol
du ) du •unu, dı>gıJ .. 

3 - Nnfız H y -bamdolsun- aılı· 
hat ve nfıyettedır. Şımdi, Rafrnda 
ikamet etınPktedir. Sizın gibi o satır
ları kendı ı de okumuştur. Kendısin· 
den bahsedi unizdo bir yanlışlık varsa 
tekzip etmek bizzat kendisine düşer. 

z. Ş. 

Açık Muhabere: 

( Kar 1 rinızd n bir Türk ) imzalı 
mektup sahıbineı 

- Egcr imza ve hüviyetinizi bil· 
dirmiş ol aydı ız, sizinle konu~mak 
çok kol y olurdu. Fakat huviyetini 
saki yani rn cevap vermek udetimiz 
değ'ldir. 

Mahmut Şevket Paşa, öteden• 
beri Avrupa devletlerile ihtilaf 
halinde olan birtakım pilrüzlll 
işltri kısa bir zamanda halletmiş; 
devletin harici itibarım yUkselt
nıiş dahilde de bazı idari tedbir
lere müracaat ederek memlekete 
bir sükün vermişti. Fakat bu sil· 
kün devam ederken muhaliflerin 
lbenfur ihtiras kuvveti, korkunç 
\'e kanlı bir fırtına ihzar etmek- c: 

te idL .., C lstanbul Belediyesi IUinları 1 
BabıiU baskınından sonra ar- Beher metre murabbaına 250 kuruşkıymet konulan Aksaray 

tık idareyi ellerinden kaçırmamak yangın yerinde Balaban ağa mahallesinde ıOa,35 metre murabbaı 
~•!iyen lttibatçılar, mukabil bir Belediye mah arsa ıatılmak üzere açık müza) edeye konulm~ştur. 
ıbtil&le mani olmak için fevkali· T lip olanlar ıeraiti anlamak fizere hergiln, ınfi•ayedeyo gırmek 
do tedbirlere baş vurmuşlardı. iç7n de 19 liralı!< teminat ~kçeoi makbuzu il~ 26n/89

34Ş PEerş~.mbe 
gilnO saat 14 e kadar Emıoöntl Kaymakamlıgı ve · • ncume· 

di . l.11 Mahmut Şevket Pa§anınL ke~· nı"ne mllracaatları. • 

0

3697,, 
eını mahirane bir manevra ile Harhı· >f. 

Ye Nezaretinden iskat eden Talat beyi Jf. 
Yeni kabineye almaması pek tabıi idi. 

......... .. ............ --
............. - .... --· 1 "~ 

Son Poıta 
iLAN FiATLARI 

1 - Gazetenitt ~ıaı gaz11ile 
bir sütunun ikl MJttrı bir 
(santim) MJgıl"• • 

2- Sagjasırı• ıör• bir M1t1h• 

rnin ilan /iah pnlartlır: 

•ayfa sayfa sayfa ~ayf a l)iğer Soo 
1 2 3 • 5 yerler sayfa 

2so 200 100 eo ao 1 
Krş. Krş. Kış. Krş. Krt· 

3 -:Bir •antimde oasali 
(8) kelime flardtr• 

4 - ince ve kalın gazı/ar 
tutacakları ger• IÔ'• 
Mntimle ölçülür. 

Aşağıda cllzdan numaralan yazılı tekaOt, ~eti.m ve dullann 
b' · i nç aylık maaşlarına ait bordrolıır bususı ıdareler tekaüt 
ırı:c.. idare heyeti reisliğinden gönderilerek Istanbul Ziraat 

ıBno kıgı na tevdi olunmuştur. Bankaya müracaatla maaşlarını 
an ası "4150 

alma lan. " 402 2157, 877, 851, 278, 1795, 1253, 3()6, 1310, 1296, 2167 
890, 2184, 1315, t037, 1050, 1290, 1504, 1282, 509, 2031, 2162, 

1265, 2151, 311, 1024, 1010, 1510, 307, 2016, 728, 1069, 1533, 
1034, 1042 1, 743, 513, J0\)6, 1017, 712, 2036, 1789, 2012, 
2174: 313: 646, 1065, 750, 1532, 1544, 2002, 1013, 1011, 1511, 

1513, 1524, 1514, 719, 1516. -

200 Adet Karyola 
1 t nbu\ Sıhhi Müesseseler SatınaI1:11.a.Ko~isyonundan: 
5 a B k k.. Akliye ve Asabiye hastanesı ıçm luzumu olan 200 

a ır oy · h"l 7 A~ 
0 

baptaki şartname ve nümunesı veç ı e ve gus• 
ıtdet k

4
atY

5
°

1
8 • ü saat 14 te aleni mlinaknsa suretile ihale edi-

t 
"' 93 a ı gun · ·· k iat 1 · o.. . 

1 
t krl rin Komisyona ve nümune~ı gornıe eyen erın 

Iecektır. 8 e ı e ti "396 ı Müesıesey• mllracaa an. •• 

-

lngiltere Ve Hava 
Hakimiyeti 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

Bunlar birer vakıadır. Bunları 
kaydettikten sonra dlln} a millet
lerinin, bilhassa kendilerini büyük 
sayan devletlerin silahlanma yarı· 
ıına ait yeni haberleri de şu 
sabrlarda bulacaksınız: 

Londra, 24 ( A. A. ) _ Hava 
nazırı Lord Londonderi, hükume· 
~i~ ha\ a .filolarını takviye etmek 
ıçıo tatbık etmek istediği beş 
senelik hava plAnı hakkında 
Lordlar kamarasında izahat ver· 
·r N mış ır. azır, amele fırkasına 

mensup muhalifler tarafından 
silahları bırakma konferansı ne
ticelenmeden ve Fransa ile yapı
lan son görüşmelerden sonra ln
giltere kabinesinin silah kuvvet
le.~?i arttırmak hususunda ver
dıg~ karara teessüfü mutazammm 
verılen takrire hükümet namına 
cevap vermiştir. 

Lort Londonderrf' harpten 
sonra lngilterenin dünyanın en 
kuvvetli hava bOkümeti olduğu 
halde bugün beıinci dereceye 
düştUğünU hatırlatmı~tır. 
. ~azır, hava ordusunu (52) 

fılotılJa olarak tcsbit eden ( 1923) 
p~ogr~.mının, o tarihte, "lngiltere• 
mn goz yumulamıyacak va:ı.iyete 
gelen za'fma ilk çare olarak 
·1 • " ı erı sürüldüğü üzerinde israr 
etmiştir. 1934 te ve gelecek 4 
sene zar[ında yapılacak olan 
inşaat, nazıra göre, 0 zaman 
tasavvur edilen ve silahları bı· 
rakma mesaısının tehir ettiği 
bir planın tatbikinden başka bir 
şey değildir. 

Nazır sözüne şöyle devam 
etmiştir: 

.. _ Elindeki bütün vasıtalarla 

milletinin emniyetini temin et
mekten ibaret olan vazifeaini 
mOdrik mea'ul herhangi bir hli
kümet, ha•a kuvvetlerinin bu 
kadar açık olar&k aıağı bir va· 
riyette kalmasma mUsaade ede
mez. Hükumet, milli emniyetimiz 
v~ imperatorluğun emniyeti için 
bır hava müdafaaıının llizu-
muna kani olarak •ahilleri-
miz e hllcum edebilecek bir 
mesafede bulunan en kuvvetli 
hava .hü~ümeti ile (yani Fransa) 
mUsa~ı bır hava kuvvetine sahip 
olmagı, mUdafaa aiyaaetimizin 
esaalı noktaaı olarak tatbike ka
rar vermiştir.,, 

Hava Nazırının bu izahatına 
karşı muhal f mesai fırkası na• 
mma ~?rd Ponsonbi kalkıp cevap 
verecegı sırada, Vestminster Uze· 
rinde bir hava harbi manevrası 
yapılmaya başlanmıştır. 

Londra, 24 (A. A.)- L<>ndraya 
karşı hava hücum manevralarına 
başlanılmışttr ve manevralar cu· 
maya kadar devam edecektir. 
Düşman ltuvvetleri ( J 80 ) tayya• 
reden mürekkep olup ıehrin ( 11) 
noktasını bombardıman etmekt~ 
dir. Müdafaa filosu (168) avcı ve 
( ı 2 ) keşif tayyaresinden mUrek· 
keplir. Hücumların çoğu tarde· 
dilmi,, fakat dlişman birçok 
noktalarda muvaffak olmuştur. 

Amerikanın Haz1rhkları 

dir. Bu seyahat ıeldz yabancı 
devlette hareket nı'eri, 11 gemi 
ve filonun hazırlanması ile gaye
sine varması arasında 33 gllnlilk 
bir h zırlık icap etmiştir. 

Raporda, Amerika toprakla• 
rındn kMi miktarda bava tııleri 
mevcudiyetinin idamesi lüzumu 
bildirilmektedir. Hiç olmazsa, Ja
pon bahriyeıinin ve havacılığının 

hllcumlarına maruz kalıp mlltecı· 
sir olabilecek nokta olan Ala1-
ka' da muntazam ve daimt bir Da 
bulundurmak lAzımdır. 

Bazıları, Aleuten adalan tec
hiz edildiği takdirde japonya'ya 
karşı ciddi bir hava hilcumu 
yapılmasının kabil olacacağını 

zannetmektedirler. 

Rapor, bugün ordu, bahriye 
ve sivil tayyarecilik emrinde olan 
hava kuvvetlerinin ayni müdiriyet 
altında toplanması fikrini reddet• 
mektedir • 

Raporda, Amerika ile ayni 
vaziyette tecrit edilmiş bir halde 
bulunan Japonya'nın, tayyareci· 
liğtni bahriyeye merbut bir halde 
bulundurmakta devam ettigi kay· 
dediliyor. 

Hükumet fabrikalannıo husust 
fabrikalara relrn bet etmemeıi, ayni 
zamanda hususi tayyare fabrika• 
larında askeri kontrol yapılma• 
mak surctile hava sanayiinin teı· 
vik edilmiş olacağı da ileri ıllrü
lUyor. 

Ayrıca askeri hava filosunun 
(1800) tayyareden (2320) tayya• 
reye çıkarılmau da istenilmektedir. 

ltalyanın Vaziyeti ise •• 
Roma, 24 (A.A.) - Vie Dell 

Arla ismindeki havacılık gazetesi 
deniz muharebelerinde zırblılann 
faydaları hakkında birçok ten
kitler yapan uzun bir makale 
DCfretmektedir. 

Bu makalenin ebemmiyyeU, 
hükumetin (35,000) tonluk iki 
harp gemiıi inşa etmek karann• 
dan sonra yazılmıı olmasındadır. 

Bu gazete, bUyllk gemilerin 
harp yerine aelmeden çok evvel 
hava bOcumlarına maruz kalaca• 
ğını söylemektedir. 

Akdeniz gibi mahdut bir aa
hada havacılık denizciliğin yerine 
daha faydalı bir surette geçebilir. 

Muharrir, iki r.ırhhnın yapıl

ması kararının herhalde bir se
bebi olacağını, fakat rollerinin 
ikinci derecede kalacağım yaz. 
maktadır. 

Çanakkaleyi Ziyaret 
Şehitllklerl imar Cemlye· 

tinden: ŞchıUigi ziyaret için f'cmnk
kalc) e mürettep se) aho.to talı i olu· 
nan Gulcemnl vapuru 26 temmuz 
934 perocmbo günü saat 18 de Gaita 
rıhtımından kalkacak ve Cumarteıl 

sabo.hı avd t edecektir. 
Bu eey hat ve ihtif le ı tirak ede

cek zevatın vak iode haz r bulunma
ları ric olunur. Bılet almak ıçın Sir
kecide Nemlızade hanına ve hareket 1 
giinü vapurda bulunduruln nk m murn 
ınuracaat edılınesi. 

-----------------~ Vaşington, 24 (A. A.) _ Bir 
harp vukuunda memleketin mil· 
dafaası hakkında yüksek hava r,------~~~-!>~--

==.TAKVJM-kumandanhğı tarafından hazırla
nan bir raporda, düşman hava
cılığının, Amerika bahriyeslni 
bertaraf edebilecek bir bahriyeye 
veya, hareket Uıleri Amerika 
topraklarmda veya civarda olacak 
bir orduya istinat etmesi icap 
ettiği söylenmektedir. 

Rapor, misal olarak Balbo 
filoıunun aeyahatioi zikretmekte-

Ga. ÇARŞAMBA ~ızar 
~ 25 Temmuz 934 81 

ArabJ 
ıı Reb.ahar 13~3 

Clin•v 
Öil• 
ikindi 

9 16 
4 46 il 20 

6 44 ıu 17 

Rumi 
IHIJ 
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10 .s.,ı. SON POSTA Temmuz 

Arabistandakl Gizli Ka"Vvetlerin içyiizü 

1ı! Ergani Bakırı Türk 
Anonim Şirketinden: 
1 - Aşağıda müfredatı gösterilen binaların inşaatı kapalı ıırf 

usulile toptan milnakasaya konulmuıtur: 
Yazan : ic * 

Onların endişesi Suriyede ve 
kartıki mUatemlekelerindedir. lb
nissuudun ise Suriyeye ıaldıracak 
kadar kuvvetlenemiyeceğine ka· 
nidirler.l 

BugUn Franıız gazete:e.:- i:ıin 
bu husustaki endişeleri, lbnissuu· 
<f un Yemeni istilaya baılamasm· 

• dandır. (Yemenden sonra neresi?) 
diye sormakta hakları yok değil· 
dir. Ancak unutmamak lazımdır 
ki ayni endiıe lbnissuudun kuv· 
vetlenmesini isteyen, ve lbniasu
udu lbnissuut yapan lngilizlerde 
de başgöstermiştir. 

ÇUnkü Ingiltere lbnisauuduo 
kuvvetlenmesini isterken, onun 
günün birinde bütlin Ceziretnl'· 
araba hükmedecek kadar kuvvet· 
lenmesini istemiş değildir. O, 
sadece Necit ve Hicazda kuvvetli 
bir lbnissuut istemektedir. 

Yoksa kim unutnbiJir ki Ceıi· 
retUl 'arabın bir ucunda Hint yo
lunun bekçileri , bir köıesinde 
Hint yolunun pişdarları vardır. 

Bu bekçiler ve bu piıdarlar hiç 
kimse tarafından rahatsız edilme~ 
lerini istemezler. 

Fakat Hicazda ve Necitte 
kuvvetli bir hükumet olmadıkça 
asayiş düzgün c!~m~z, asayiı 
düzgün olamayınc~ da ticaret 
durur ve ticaret dur unca ... 

Size tuhaf bir hikaye anlatayım. 
Beı sene evvel bir sabah 

Cidde ufuklarında beliren bir 
duman bUyüdü, büyüdü... Kızıl 

denizin bu noktaaında bu duma• 
nm arkasından bir vapur görlindtı, 
geldi, şehrin önünde demir ath. 

Cidde kayıkçıları daima vapur 
daha ufukta bir nokta halinde 
iken onu karşılamağa çıkarlar. 
Çünkü şehrin önU bir hayli şap 
adacıklarilc bkanmıı olduğu iç.in 
vapura varmak bir saatlik ittir. 

Bu yeni gelen vapuru karııla· 
mıya kimae gitmedi. 

Neden acaba? 
Limanda o sırada baıka Ya· 

pur da bulunmadığından bu za• 
vallı• yeni vapur denizin ortasında 
yapyalnız kaldı. Mütemadiyen dü· 
dUk çalıyor, bayraklar çelciyor, 
itaretler veriyordu. 

Neden sonra pratika vermek 
........................................................... 

Son Posta 
Yevmi, alyall, H .. udiı vo Halk gaıetui 

Eeki_Zabtiye, C'ntalçeşme eokağı1 25 
ISTANBUL 

--
Gazetemizde çıkan yazı 

ve resimlt:rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

- . 
ABONE FiATLARI 1 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr -- - - -T0RK1VE 1400 150 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peş indir. Ad ree 
değiştirmek 25 kurlı;tur. 

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

Gelen eflrak geri t11ırilmez. 
illnlardan mes'uliyet ahnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul il iivesi laz ımdır. 

" Posta kutusuz 7 l 1 latanbul-, 
Telgraf : Sonpo9tl\ 

.. Telefon :20203 .... 
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tizere giden resmi motör da av· 
det etti ve vapur yine kendi ken· 
dine olduğu yerde kaldı. 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. 
Vapurda hastalık mı var? 
Hayır 

Ne bekliyor? 
Kim bilir., 

Kimsenin evveli birıey bildiği 
yoktu. 

Yalnız Miıter Filbi piposunu 
tüttUrmilf, evinin llst katındaki 
cunbaaından dUrbüniyle uzaktaki 
vapura bakıyor ve kahkahalarla 
glilüyordu. 

Şehrin öbür ucunda bir baıka 
binada başka insanlar asabiyet 
içinde konuşuyorlar, telefonlar 
iıliyor, gidip gelenler, çoğalıyor, 
bir harkettir kaynıyordu. 

Hac mevsimi haricinde Esha· 
bıkehfin uykusuna dalan Cidde 
şehri çalkanıyordu. 

Bütün neticesi 
nan, karmakarışık 

inaanları yoracak, 
üzecekti. 

paraya daya· 
bir iş birçok 
uğraştıracak 

Bir mese!e çıkıyordu. 
Vakıii vapur oracıkta duru· 

yordu, fakat mesele biiyliyordu. 
Ve Mister Filbi halii keyifli 

keyifli gülüyordu. Çünkü bu işi 
yapan da yine o idi. Ve şimdi 
yaptığı işi seyredi} ordu. 

Sizi fazla merakta bırakmamak 
için haber vereyim ki, bu vapur 
bir Sovyet vapuru idi. On beı 
senedir Rus vapurlarının uğra· 

madığı bu liman ıimdi yeniden, 
ilk defa bir Rua vapuru görü-

yordu. 
O halde nezaketen olsun onu 

karşılamaları lAzımgelmez mi idi? 
Öyle amma kartılamadılar, 

ve bilakis bu vapura dUımanca 
bir vaziyet takındılar. 

ÇnnkU Miıter Filbl öyle iıti· 
yordu. 

Bahriahmer kıyılarını adeta 
inhisar altına almıı bulunan 
lngiliz ve ltalyan gemileri ne 
gilne duruyor, onlar aralarında 

anlaşmıılar, buralarda vızır vızır 

işlemiyorlar mı? Şimdi bu mUna· 
sebetsiz sefinenio, davet.iz gelen 
bir misafir gibi burada ne işi var? 

Bahusua bu Sovyet vapurunun 
ambarları tıklım tıklım Sovyet 
fabrikalarının ve tarlalarının ma· 
muliit ve mahsulatı ile de dolu 
olduğu malfım. 

Hicazdaki Sovyet siyasi mü· 
messili Hekimof yoldaı böyle bir 
mukabeleye uğrıyacağını hiç ak
lına bile getirmediği için uzun 
tetkikat neticesinde Hicaz pazar· 
larına yarayabilecek şeyleri tesbit 
etmiş ve bir başlangıç olmak 
üzere lıem Konsoloshanede bir 
sergi açın • k, hem de ilk parti 
bazı şeyler sattırmak için Mos· 
kovadan böyle yüklü bir vapurun 
gönderilmesini istemiı.. ve iıte 

bu vapur gelmişti. 

Şimdi Hekimof yoldaş mahalli 
hükümete müracaat ediyor. 

- Ne yapalım, kayıkçılar grev 
yapmıılar, gitmiyorlar cevabını 

alayor.i 
Mekkeyi tıelefonla buluyor • 

Kıral Naibi ve lbnisıuudun oğlu 
Emir Feysala mUracaat ediyor. 

- Kayıkçıları, hamalları döve 
döve göndermeye hakkım yok, 
gitsinler, siz ikna edin diyor. 

Belediye reisi, kayıkçılar kAb· 
yası ile görUfliyor ... Nafile. 

Köpek balıklarile dolu ktıal 

25-i -934 
denize attığınız bir onluğun petin· 
den denizin dibine dalacak kadar 
para gözln Ciddeliye ne oldu ld 
saatlerle, Hatta günlerle çalışarak ' 
boıaltacağı t bu vapura yanaımı· 
yor bile. Ona: 

- Çift yevmiye vereceğiz, 
diyorlar. 

(Arkaıı var) 

Matbaalar Mahkemede 
Dün asliye UçUncU ceza mah· 

kemesinde bir neşriyat davasına 
baılandı. İddia edildiğine gqre 
suçun mahiyeti reamt mUaaade 
olmadan gazete ve mecmua neş· 
retmektir. Suçlular da Mahmut 
Saim Ef. ile fımet Matbaası sa· 
bibi Refika Salih H. ve Sinan, 
Refik, Jozef, Nuri, Ahmet Seyit, 1 

Keteon ve Paıkal Efendilerdir. 
Bunlardan Sebat matbaası sahibi 
hakkında ilk tahkikat yapılma· 
dığı için müddeiumumi ikmal 
edilmek üzere evrakı geri istedi. 
Mahkeme de bu talebi kabul 
ettiği için muhakeme tatil edildi. 
Müddeiumumilik tahkikatına ik
mal ettikten sonra muhakeme 
tekrar bnşhyacaktır. 
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7 GUn - Bu haftalık mcomuanın 
72 nci sayısı güzel bir kap içinde 
zengin miinderecRtla çıkmıştır. Tavsi

ye ederiz. 

A) İdarehane binaıı - Maden sahaaı • üzerinde. 
B) Hastahane binası .. Maden sahasından iki bin metre meaafede. 
C) Mildir evi binası • Maden sahasından Uç bin metre meıafede. 
D) Dört aile ikametine mahsus olarak bir çatı altında inşa edi

lecek memurin evleri binası - Maden sahasından Uç bin met• 
re mesafede. 

E) On iki aile ikametine mahsuı olarak bir çatı altında iot' 
edilecek usta baıı t:vleri binası • Maden 1&hasından bin ınet· 
re mesafede. 

2 - Talipler evvelce bu gibi itleri başarmıı olduklarına dair mu· 
teber evrak ibraz ederek şartname ve mukavele suretleri il• 
vahidi kıyasi fiat cetvellerini Şirketin Bahçekapıda Taı Hao .. 
da kAin ldarei Merkeziyesinden beş lira mukabilinde alabilirler· 
Teklifler nihayet Ağustosun dokuzuncu perıembe günU saat 
on beşe kadar kabul edilecektir. 

3 

4 

5 

6 

7 

Münakasaya girmek isteyenler beşinci madde mucibince dol• 
duracakları fiat cetvellerini muhtevi kapalı zarfı ve ıartna111e 
ahkamının kabultınü mutazammm imzalı bir varaka ile istita" 
atı fenniye ve maliyelerini müsbit birer vesikayı, TUrkiyede 
müesses ve muteber bir banka tarafından verilmiı muvakkat 
teminat mektubu ile birlikte diğer bir zarfa koyarak, UçOncii 

• maddede tayin olunan vakte kadar, Şirket Müdüriyeti Umu· 
miyeılne makbuz mukr. b:linde tevdi edeceklerdir. Muvakkat 
teminat mektubu yirmi bin liralık olacak ve ihalenin te· 
karrüründe teminat miktarı iki misline iblağ edilecektir. 
Teklifler her bina için ayrı olmak üzere vahidi kıyasi fiatı 
esasına göre hesap ve tayin olunacaktır. 

Tekliflerin şartname ile fiat cetvelleri mUnderecahna tama· 
men uygun olması meşruttur. 

Fiat cetvellerinin tetkikinden sonra Şirket bu inıaatı mUna· 
sip gördüğü talibe vermekte, yahut ihaleyi tehir veya yapılan 
mUnakasayı fesheylemekte muhtar olacaktır. 

8 - inşaat hakkında fazla malumat almak ve mevcut planlan 
görmek istiyenler Temmuzun Yirmi dokuzuncu gttnUne kadar 
( dahil ) herglin saat ondan saat on Uçe kadar Şirketin 
Merkezi idaresine müracaat edebilirler. 

Holivut - Holivut'un 25 temmuz 
nüsha ı g üzel resimler ve en son si· 
nema haberleri ile inti şar etmiştir. ı ,.._ ......................................... ~ 
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SON POSTA 

Sıcaklar Bilhassa A?1eri- ~:ss:hibi: 
kada Tesir Gösterıyor ~ 

( B d hı·r haricinde bulunan çadırlann 1i aştarafı ı inci ıayfa a 
nde bulunan Uzümlere gelince; bir kısmını sökmüştür: Fır~ına 

ontar · . d esnasında tehir tamamıle t~z ı~e· 
Çünküıç ? .•~cak madhza fayda sr. risinde kalmıştır. Hava vazıyetın· 

D pışırır ve ol urur. » den fırtınanın tekerrllr etmiyeceği 
hı eınek oluyor ki sıcağın, biz anlatılmaktadır. 
, k~~lardan başka şimdilik ve ŞU Anadolunun cenup ve cenubu y 1 ıle lıer şeye faydası vard.r. pri kısımlannda en 1nksek sil· 

a nıı bize değil ÇUnkü terle• hu .. net Antalya ve Diyarıbekirde 
he~tea illillah. Bu aıünaıebetle 5 
b arıçten gelen malumatı 1'e rasat• 40, Adanada 39, Maraşta 3 ' 
d aneni? tebliğini aşağıya aarasile Silifke " D6rtyolda 34 derece 
ercedıyoruı: kaydedilmiştir. Antalyada g~nün 

Rasathanenin Tebliği en düşük sühunet derecesı 31 

d 
lstanbuJ, 24 ( A. A.) _ Sıfır kaydedilmiştir ki, b~, .sıcağın 

ere · h . fevkalade olduğunu gostenr, Şar-
a· ceı araret ve deniz se~ ıye-- h b I tl 
, •nbe indirilmiş barometre bu ki Anadoluda ava u u u gcç-
a ah: miştir. 

75 
Saat 7 de 754,5, saat 14 te En yüksek anhunet Karsta 22, 

l 6• dereceihararet saat 7 de 28, Erzurumda 25 derece kaydedil· 

3
4 te 33,5, azami derecei hararet miştir. Karadeniz kıyıları mmta· 
ti 5 a - d · h t 25 '-asında en yüksek sühunet '1.7 ' • sgarı ereceı arare · K 

Rüzgar 12,30 a kadar lodos· derece etrafındadır. Bu mınta· 
tan, sonra yıldızdan esmiştir. kada hava ekseriyetle bulutlu ve 
Azarni ıUrati saniyede 10 metreye kısmen yağışlı geçmiştir. 
çıkmıştır. Rizede bir milimetre yağmur 

iki Kı,ı Sayıldı ölçülmüıtür. >i-

lk' Sıcaklar yüzünden şehrimizde Çannkkale (Hususi) - Beş 
1 bayılma hadisesi olmuştur. '- h B ı gündenberi şiddetli sıcaKlar ~-
uı\ ~rdan biri Eminönünde olmuş küm srrmektedir. Halk ceketsız 

~e ınan Bey isminde bir müte· k ı 
" · \'e yakasız. gezi~ or. Sıca gö • 
li aıt. bayılmıştJr. Aksarayda da gede (32) sanligrattır. Kuraklık 

anıfe Hanım isminde biri bay-- k 
ıınlık geçirerek sokak ortasında yüzünden meyvalar, .. avu? ~e 
" karpuz mahsulü zarar gormüştlir. 
,,ere yıkılmıştır. * 

Ankara, 24 (A.A.) - Son 24 Alaşehir (Hususi) - Bir hafta 
laat zarfında karadeniz kıyıları devam eden cehennemi sıcaklar· 
lllıutakasile Orta Anadolunun Sı· dan sonra yağmurlar başlamış ve 
~as ve Yozgat ha valisi bar.ç, S ki 
1 ürkiyenin diğer yerlerinde hava hava biraz serinlemiştir. ıca ar 
birkaç derece daha yükselmiştir. yüzlinden üzümler vaktinden 20 
Sühunetin yükıeliıi en fazla Trak· gün evvel kemale ermiştir. Mah· 
ya mmtakasmdadır. Dün Edirne· sul kesilmeye ve kurutulmaya 
de sühunet 42 dereceye kadar başlanılmıştır. Mevsimsiz yağan 
çıkmıştır. Halbuki son sekiz se· son yağmurların bağlara balgam 
nedenberi sühunetin burada en hastalığı getireceğinden korkul· 

maktadır. 
fazla yOkselişl ancak 39 derece ku- Ba9ka Memleketlerde 
olarak kaydedilmiştir. Bu hAI Nev· York, 24 (A.A.) - Sıcak 
raklığın şiddetini arttırmııtır. dalgasının artan ş iddeti, son beş 

Ege mıntakasında en yüks~k (404) 
ıUl unet Manisa da (40), Balıkesır· günde ölenlerin SB} ısını e 
de 39, Bursada ve izrmrde 37, çıkarmıştır. Bunlardan (135) i 
lzmitte 35, Çanakkalede 33 de- Mi suri'de, 113 il lllinvas'da, 74 U 
reccdir. Nebraska ve 24 ü de Minnesota• 

Orta Anadolu mıntakasmda, dadır. 
Sıvas \'e Yozgat hariç, sühunet Almanyade F1rtınelar Çıktı 
azami 29-33 derece arasındadır. Berlin, 24 (A.A.) - Beş hafta 
Sıvasta 25, Yozgatta 24 tUr. sfiren şiddetli sıcaklardan sonra 

Ankarada Toz F1rtınaflı diln gece yağmurla karışık milt· 
Bugün Ankarada 14,53. 15, 1 O hiş boralar kopmuştur. Ber1inde 

araaında Batı il'tikametinden aza· birkaç eve yıldırım dlişmiiş ve 
nıi aUr'ati otuz metreyi bulan bir taşrada da bazı yerlerde yangın• 
toz fırtınaaı olmuştur. Fırtına şe· lar olmuştur. .... 

İktısat V ekilletinden : 
Ölçüler ve ayar MUdürlUğüne birisi elektrik öbürü mekan~k 

Ölçüleri mütehassısı iki fen müşaviri ve birisi kimya öbUrU elektrık 
diploma mühendisi, iki laburatuvar miihendisile Ankara, lstanbul, 

Samsun, Mersin ve lzmir'de çalııbrılmak üzere teknikum, Robert 

Kolej veya aan'atler mektepleri elektrik ve makine ıubelerinden 
mezun 15 ayar fen memuru ve Bilro işleri için bir mümeyyiz alına· 
caktır. Ehliyet lmtihanlan 3117 /1934 tarihinde Ankara' da Ölçüler 

ve ayar MUdUrlUğünde ve lttanbul'da Ölçüler ve Ayar Baı MUfet· 

tişliğinde yapılacaktır. imtihan mev~ularile taliplerin en . genç 

2817 /934 ak~amma kadar Ankara'da Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne 
vermeleri veya göndermeleri lazım gelen vesikalar hakkında An· 

k~ra'da Ölçüler ve Ayar Müdürlüğünden ve 1stanbul, Samsu~, 

M • 1 · 'de Ölçüler ve Ayar Baş Müfettişliklerinden malu· 
ersm ve zmır 

nıat alınabilir. Evvelce mUracaat etmiı olanların da mUracaatlarını 
· • k an vesikalarını tamamlamaları lazımdır. (4058) 

}'enılemelerı v~e~n:o=s =-~-------:_----:-:-------

İstanbul Ziraat Mektebi Alım 
Satım komisyonundan: 
. . M 8 935 gayesine kadar ihtiyacı 

lstanbul Ziraat Mektebının ayı . · 21/8/934 tarihine 
al k k dd müşteile ve hayvan } emı 

an et, e me , meva ı . d'l k Uzere kapalı zarf usu• 
rnüıadif Salı gUnU saat 15 te ıhale e .1 me ·n anlamak için hergOn 
lile münakasaya konulmuıtur. Taliplerın ıı:aı •f MüdUrlUğU bina· 
Ye İftirak için de mezkur gilnde Iıt~nbul. ·~arı. a mUracaatlan 
•ınd Liseler Muhasebeciliği nezdindekı omıa~: pate kadar 
~c. cminab muvakkatell teklif zarflarıDI aıe:ı (4 ı 36) 

- Eller yukarı! .. Şu dolaptan 
tabancamm kurşunlarını alıncıya 
kadar bekle 1 

Hangi Mektebe 
Gi eceksiniz ? •• 

Deniz Gedikli 
Küçük Zabit 
Mektebi 

Mektebe gırmek isteyenlerin ilk 
mektep §elıadetnamelerlni "haiz olınn-
ları, 14 ile 16 yo larında bulunmal rı 
ve Türk olmaları uz.ımdır. A~ııcıı )a· 
pıl cRk muııyenc neticcı ıudc m ti p 
evsafta bulunmaları da earttır. M k
tcbe g rmek ı te~ oler kayıt va ka ut 
ve sıhhi muayenelerinin ikmali ıçin 15 
ağu to a kadnr müracaat etmeleri 
lfızıwdır. Dund n başka bu sene mek
tepten çıhp donanmaya gönderilecek 
mezunlımn noksan kadrolarını doldur
mak üzere 18 yaşını ikmal etmiı ve 
ilkrnektep eahadetne.mesiııi haiz deniz· 
ciliğo meraklı geııç ve giirbüz talebe· 
ler de alınncakbr. Bunlardan ortnınek
tep müdavimı olanlar tere lı edilır. 

Müracaat yerleri şunlardır: İstanbul 
Kn~ımpaşa Deniz Gedıkli mektebi 
nıüdiirliJgü, Ankarada Deniz Mü!'te· 
ınrlığı, lzrnitte Üssiıbahri kumıuıdao
lığı, lzmırde deniz kumandanlığı, vılfi· 
yetl rde askerlik şubelerile o mı halim 
en bü ük askeri makamıdır. .. 

Yedıkulede .Medıha Jlammar 
- HHta Bakıcıhk mektebinin 

tahsili jki buçuk aenedir. Mektche, 
ilkmektcbl bitirenler lmtıhanla, orta
mcktebi bitirenler de imtihan11z gire• 
bilirler. Ta ebenin yatları 18-30 arasında 
olması tıırttır. Mektepten çıktıktan 
sonra beş sene mecburi hizmet var
dır. Kayıtl ra 15 ağustosta başlana
cak, 15 eyIGle kadar devam ede
cektir. 

'VAPURCULUK 

. 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atan bul Acentalığı 
Liman Han, T clcfon: 22925 • -

lzmir ve Mersin 
Yolu Sür'at 

SADIKZADE VT~:~~!~ 
Cuma ınno .. at 11 de Sirkeci 

nhhmından kalkarak doğru IZMIR, 
Antalya, Mersine gidecek. Danilıte 
bunlara ilaveten Alanya, KDllOk, 
Çanakkaleye uğrayacaktır. 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Pertembe günu 

saat 16 da Galata nhhrnından kal
kacak doğru lımlre gidecektir. Bu 
vapur HER PAZAR günü saat 16 da 
İzmirden kalkıp dotru lıtanbula 
gelecektir. 

Karabiga Yolu 
Her CUfw'iARTESi, ÇARŞAMBA 
günleri .aat 20 de Tophane rıhtı
mından bir vapur kalkıır. Gidit 'Ve 
dönüıte mutat iskelelere u~r r. 

iZMİT YOLU 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıamba, 

gilnlerl bir vapur 1aat 9 da, Top
hane nhtımından kallcar. 

l-----------------------·-----------------------------1 n hisarlar U. Müdürlüğünden: ____ ....;;.__, 
1 - Bursa Baş Müdüriyeti binasının her iki tarafında müceddeden 

2 

yapılacak ilave ve inıaat kapalı zarf usulile kırdırmağa 
konulmuştur. 

Kırdırma şartnamesile evrakı fenniye inin musaddak suretleri 
beş lira mukabilinde Cibal'deki Levaıım Muhasibi Mes'ullU· 
ğUoden ve Bursa Baş Müdüriyetinden alınacaktır. 

3 - Kırc!ırma 3117 /934 tarihine müsa"aif Salı günü saat 15 te 
Cibnlideki Alım Satım Komisyonumuzda icra olunacaktır. 
Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarda tayin 
olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 
Kırdırma şartnamenin maddei mahsusası mucibince fenni eh· 
liyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

s 

6 - Her istekli bedelin °o yedi buçuğu olan ( 1114) liralık muvak· 
kat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. 
Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması adet olan zabıt k&· 7 

ğıdı doldurulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmez. (3692) 
lf- ,,. 

Cinai Mıktarı 
432 Adet 

Bulunduğu mahal 
Kabataş MUskirat 
an barında 

Köhne Müskirat Sandığı Tahminen 

Kağıt karton bobin Bal· ,. 5000 Kilo Cib li Levazım anba· 
yeleri ambalajlanndao 
çıkan kapakl rla yan 
tabtalan 

nnda olup bir sene 
ıarfmda peyderpey 
teslim olunacnktır. 
Abırkapı Depo&un• 
da 

isi arta kanaviçe par
çaları " 

8452 

Iskarta Çul ,, 3055 ,, ,, ,, 
ip " 9718 tı " " 
Kınnap ,, 1132 ,, ,, 11 

ti 

" 
Yukarda cinsi ve miktarı yazılı köhne eşya 11/8/934 tarihine 

müsadif Cumartesi gllnU saat On dörtte pazarlık suretile satılacak• 
tır. Ist:k!ilerin. c~yaları bulundukları mahalde gördükten sonra pa• 
zarlık ıçm tayın olunan giınde % 15 tcminatlarile birlikte Cibalide 
Levazım ve mübayaat şubesinde müteşekkil satış komisyonuna 
mü raca atları. 114087,, 

,,. lf-

ı - Adana Baş MUdilriyeti yaprak tUtUn anbarmm tamir ve tt'v· 
siine ait inıaat kapalı zarf usulilc kırdırmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesile evrakı fenniyenin musaddak auretlerl 
dört lira mukabilinde Cibalideki Levazım Muhaaibi Mea'ullU
ğUndcn ve Adana Baş MüdUriyetinden alınacaktır. 

4 

5 

6 

Kırdırma l 5/8/934 tarihine müsadif Çarıamba günll ıaat (15) te 
Cibalidcki Alım Satım Komisyonumuzda icra olunacaktır. 
Teklif mektupları kanundaki hiikllmlere göre yukarda tayin 
oluna~ gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 
Kırdırma şartnamesinin mnddei mahsuaası mucibince fenol 
ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 
Her istekli biçilmiş bedelin yiizde yedi buçuğu olan (907) 
liralık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim 
etmelidir. 

7 - Ku·dırma için tayin olunan saatte tutulması mutat olan zabıt 
kağıdı doldurulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmez.(3918) 

----~~~~~~~-.-~~~-~~~~~~~~~---

ara Y se Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 : Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat ve 
Orman Fakültelerine meccani leyli ve ücretli Jeyli ve nihari erkek 
ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul ıartları aşağıda yazıldır: 

a : Türk tebaasından olmak ( Ecnebiler hususi talimatnamesine 
göre kabul edilir ) • 

b : Use bakaloryasını vermit bulunmak. 
c : Leyli olacak tıdebenin yaşı 17 den aıağı 25 ten yukan 

olmamak 
d : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlamlık· 

hırı hakkında tam teıekkiıllll hastanelerden Sıhhat raporu getirmek 
ve aşı ıahadetnamesi vermek. 

e : Belediye veya Polis merkezlerinden hüsnühal mazbatası 
getirmek. 

2 : Enstitüye girmek istiyenler yukardaki vesikalarla birlikte 
6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
EnstitlisU Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3 : Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Eylülün 
ıonuncu gllnüoe kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye lrnbul edilemezler. Mües· 
sese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar muayene 
ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olınıyanların kaydı silinir. 

5 : Leyli meccani talebeden ıtaj veya tahsil devresi için de 
stnjını Yeya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan 
hükfımetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Enstitünün verece
ği nümuneye gere Noterlikten musaddak kef aletoame vereceklerdir. 

6 : Vaktinde tam evrakla müracaat etmişler arasından kabul 
edilecel< talebe diploma derecesine ve müracaat tarihine göre 
tefrik edilecektir. 

7 : Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine nlınacak talebeler, 
Tibbi ilimler Fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mevcut ders• 
leri de takibe mecburdurlar. 

8 : Ziraat Fakültesine nl nacak taleb Ankara'da Gazi Orman 
Çiftliğinde on ay ıtaj göreceklerdir. 
Talebeye bu staj müddetince yemek .,.e elbise masrafları karfılığı 

olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmeı. 
9 : Ücretli leyli talebenin ücreti lİ\ taksitte ödenmek üzer• 

275 liradır. 
10 : Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul ıartlanm haiz 

olan oibarl talebe için miktar tahdit edilmemlftlr. (3704) 



12 Sayfa SON POSTA Temmuz~ 
~mzımm:ı~----------._ ............... .__. ... _._._. .. ._._..._,m!E!=m=ıı::=mz:..ma-=-----mmma:=m~--ıımm--~ 

Bu rakamların konuşuşunu d inleyiniz; 

Fİ Ti : 160 T. Lirasından itibaren 
ASRA F 1: Diğer erinden ° I o 80 daha ucuz 

• 

Mükemmel Buz Dolabı 
Diğer bütün buz dolaplarının yaptığını 

Motörsüz ve kompresörsüz yapar 

Havagazi, elektrik ve petrolla işler 
Satış mahalli. SAHiBiNiN SESi, latlklal caddesi 210 • Nurettin ve Şeriki 

• Ankara : A. Vetter ve Şeriki, lzmlr • AIAlyell Zade Hasan, Esklfehir 

~--------------------------------------------' 
1934 MO DELi 

1'ENI 

Fotoğraf makineleri 

620 
616 

K O D A K 620 : 6/9 [ Makinelerlr 
KODAK 616: 6.50/11 en ufağı 

Rolfilim makinelerin incileri 
Bir dala görlntlz. 

En tık 
En sağlam 

Objektifleri 
kuvvetli ve parlak 

Mekanizmaıı daima sabit 

010100 muvaffakiyet 

kopyalarınızı "Veloks,, kağıdına bastırınız 
Resimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz, ıenelerce 

ıararmadan dayanır. 
Kopyalarwn arkasında " VELOX ,, kellmealnl 

teminat olarak arayınız. 

11'-D~nizyolları " 
fŞLETMESl 

Acenteleri t Karaköy K8pr0bat 
Tel, 42362 - Slrkecıl Mühürdaraade 

Han Tel. 2l740 
.. ımıı-. ~--... 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 25 

Temmuz 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. "4081,, 

Trabzon Sür' at 
Yolu 

KARADENiZ vapuru 26 
Temmuz 

Perşembe 20 de Galata 
rıhhmından kalkacak. Gidl1te 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nUıte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacak· 

tır. (4139) 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 26 

Temmuz 
Perşembe 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. (4140) ... , 

Son Poata Matba aı 

Sahibi: All Ekrem 

Neırlyat Mlldilrilı Tahir 

Para, her kilidi açan bir anahtardır ! 

~ 

Siz de 
B NKASl'ndan 

bir kumbara alınız 

iŞ bankasından kum· 
bara alan on binlerce 
vatanda,, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer ıermaye ve 
iş sahibi olmuılardır. 

erli a lar s g·s·nde 
z·yaret reko n "27,, 
numaralı paviyon kırdı! 

, • 

Kumaşları 
bu paviyooda 
teşhir ediliror. 

Sergi müddetince tenzilatlı satış! 
YEDİKULE~-__, 

HAV AGAZi ŞiRKETi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve ıatmaktadır: 

KOK KÖMÜRÜ 
ZiFT 

( merkezi teıhin için ) 

( aert, orta, yumuşak) 

KATRAN 
BENZOL 

( bllhaı a yol inşasına el.-erişlfdlr. ) 

(ham) 

ASiT FENiK 
SATGAZOL 
SiYAH .BOYA 

{ Karbolineum tipi) 

( Bilha11a demir için çok elverfılldlr. ) 

Her türlü malumat almak için: Beyoölu'nda, TUnel meydanınd• 
Metro Hanında satıf fUbealne mUracaat edllmesl 1--------------·(928) 
Türkiye Hililiahmer 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eıkiıehirde Hililiahmer anbarmda fazla miktarda bulunan 

muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kılı gal.-anlı 

ıaç, otomobiller, hayvan örtüleri inşaat malzemeal, •i• takını• 
ları vesaire az ve çok kullanılmıı, yUnlU, pamuklu, keten qya 
15 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Eskifehirde Merkez anba• 
nnda kısım kııım açık arttırma surerile ıatılacakbr. 

Bu eşya ve malzemeyi görmek isteyenler iıtediklerl zaman 
Eıkifehirde Hililiahmer anbanndakl aabf komisyonuna, sablacak 
eıya ve malzemenin nevi ve miktarlarını anlamak iıteyenl r de: 

A) Ankarada Y eni9ehlrde Hililiahmer merkezi umumtsl mu
hasebesine, 

B> lıtanbulda eski Zaptiye caddeıinde Akıarayhlar Hanında 

Hililiahmer oyun kağıtları sabt depoıu müdiriyetine, 
C) lzmirde Hillliahmer merkezine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

> M o B i L y A Salo~d~İ=:'j:n::,:.•tak 
ucuz fiyatla 

lstanbul'da Riza Pa,a yoku,unda 66 numerolu 

ASRi MOBiL VA mağazasında 
~.--. ... bulabilirsiniz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi ~--~ 
--~~~~~--~~~~~~~~~~-~~~~--=--

~ ' DABCOVICH ve ŞUreklıı 
Telı 44708 • 7 • 41220 

Avrupa n Şark limanları araıında 

muntaıam poıta . 

Annr1, Rotterdam, Hamburg n 
llkandinavya limanları ioio yakında 
hareket edecek vapurları ve dUnyamn 
baıhoa limanlarında tranıbor demen 

. Yakında gelecek vapurlar 
Han•burg vapnru 8 • 10 Ağuıtoııa 
doğru. 
Olga S. vapuru 22 - 28 Ağuıtoıa 
doğru 
Yakında. hareket edecek vapurlar 

Hansburg vapuru 10-12 Ağustosa 
doğru. 

Olga S. vapuru 24 - 25 Ağustosa 
doğru. 

Fazla tafslldt ioin Galata, Frengyan 
haıı umwnt acenteliğine miiracaat 
Tel. 4.4r707/8 • 41120 

(33) 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt n Zührevi hastalıklar mütehassısı 

Beyofjlu: Rumeli han 16 
Tel: 40153 

,;.' 

PETROL NiZAPA 
Soçlars kuvvetlendlrlr • uı:atır; 
Kepekleri ve yağları izale eden ~ 
iyi aaç lllcıdar. BGtün ecıanetır 
bulunur. 


