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Adisababadaki ltalyan Sefareti Taşa Tutuldu 

Habeşler lngiliz idaresine 
Girmek istiyorlar 

ll•hılll•rl dllA • .,,.. '•lır•• 
H•HI l•pu•lonı 

ltalyan - Habeş Uzlaşma Komisyonu 
Ualual Hadisesinden Hiç Bir Tarafın 

Mes'ul Olmadığına Karar Verdi 
Londra, 4 (Özel)' - Don rece 

' yarııından ıonra, ltalyanların 
Habaı hududunu ıeçtikleri ha· 
btrl ııldl •• ı•nlı bir heyecana 
Hbep oldu. Fakat aababa karı• 
Roma' dan ı•ltn haberler, bu 
1•1lalara tekzip eW. Habeı top
raklarına bennz hiçbir ltalya• 
aıkarl rfrmlf dejildfr •e .UAb 
henOz patlamamııtar. Bununla 
beraber, umumi efkar çok l'er,ıa
dlr. Habeı • ltalya harbinin pat• 
lak Ytrm11lne her an intizar 
ediliyor. 

lasllia ana•ataa doaaamuınm 
Akdtnizde toplanmak lzer• allAb 
batı etmlt olmaıı, bOytık bir h .. 
yecaa ile karplanmııtır. B&yDlc 
dritaotlardan Barbam Maltaya 
hareket etti. 23 In,Ulı harp l'e
mllhulen mUreklrep bir Inıllh 
flloıu da Portakla kıyılarında 
mane•ralar yapıyor Ye ıonra Ak· 

( Dnamı 6 ıHı rlade ) 
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Sporcular Mahkemede 
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Dii11 ı•lıTlmlzJ• bi11ili 61, 1JH6•n tloha o/da •• 18 •• ••"'' t•/•llatı 
lklıecl •011/•rnızd• bal•cak••ll ız. 
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Kırtasiyecilik Yasak l 

Bunun için De Bir Müca
dele Bürosu · Kuruluyor 
işleri Boş Yere Uzatan Memurlar 

Ceza Görecekler 
Yeni duyduğumuz: bir habere 

göre, hükumet kı rt rı ıiyeclliği ta• 
mamcn kaldırmaya karar vermi9ir. 
Bu karara ıöre, Baıbakanlıja 
bağlı bir uK1rtaaiyecillkle Mika· 
del~,, bUroıu kurulacak, bu bllro 
blltnn bakanların muamelelerini 
kontrol edecektir. 

Baıbakan Iımet ID6n0 ıuk 
Yiliyotlerinda tetkikler yaparken 
halkın en ziyade reımi dairelerdeki 
kırtasiyecilikten tiklyet ett:ğini, 

uHk vllAyetlarden merkeze ıo· 
rulan bir ıeye, baıen aylarca 

( Devamı S tlncU yllıde ) 

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

Alm~nya Ve Fran
saya Bol Bol Mal 

Satıyoruz 

lzmirde Üzüm Flab 30 
Para Yükaeldi 

Ankara, 4 (Telefonla)- TOrk• 
ofiı Baıkanı Necdet bmlrdekl 
tetkikleri hakkında diyt•de bulu
narak, lzmlr ibracatçılannm ffat 

( Denaaı 9 UDCU rtacle ) 

Sebep, Şu Meıhur Taksim 
Stadyomudur 

Fenerbahçeli Zeki ile Galatasaray 
Son Orman Yangınları Facia Oldu 

Davacı Sandalyaıında 
Şu meıhur Takılm ıtadyomu, 

alhayet sporcuları mahkemede 
kartı karııya ıetirdl. Ünl8 ıpor• 
calarımızan o meydanda, zaman 
zaman tekme yumruk birbirlerine 
afriştlklerlol biliriz. Sporcular 
flmdl de hlklm huzurunda çar· 
pıımak vaziyetinde bulunuyorlar. 

HAdlHyl anlatalım: 
Takıim atadyomu, 8 Hne 

••vel Emlak ıirketinden kiralan• 
IDıfhr. Stadın yarısı Galataaaray 
kulübUnUn dörtte bir hlaaeıl 
Fenerbahçeli Zekinin, geriye ka• 
lan dörtte bir hitse de merhum 
Beiiktaşlı ıerefi:ı di. Şeref bUtUn 
ıporcuları ağlatan bir ölümle 
aradan ayrıldıktan sonra onun 
biaaesi Galatasaraydan Tahire 
ıeçmiıtir. G ünUn birinde Galata• 
laray kulübü ile Tahir arasında 
bir lhtillf çıkmıf, i t adyomun 
ldareıi, eakl futbolculardan Necip 
ile mllteYelll Mehmede verilmtıtir. 

Fakat Galatasar ay kullibO bu 
.. kl ... la lclarealnl muyafak bul· 

St•dgum lçl11 GalatasaTagl• "•'•"•' 
darnı •çan Ft1nt1rbahç•ll Z•lcl 

mamıı, Birinci ticaret mabkem .. 
ıinin kararil• ıtadyomun ldarHI 
RUttll ve Cemftle verllmiıtir. Fa· 
kat F enırll Zeki ile Galataıaray 
kulUbll ılmdl ikinci ticaret malı-

( D•••ma 3 üacU 7lıde) 

Tamam Oç Milyon Liramız 
Kül Olup Gitti 

Aakarı, 4 (Ôztl) - Buraya 
ıılen haberlere 16re, Göynlik, 
Gerede, Kazılcabamam, Bolu, Sa· 
panca, Motl• va Kaetamonu or
manlarında bu yaz yanan •i•ç
ların deferl llç milyon lirayı 

aımaktadır. 
Bu yaaıınlardan blrçotunun 

dikkataizlik, likaydl •e batta bl· 
( Dnanıl 3 Oncl yüzde ) ·- - ... - ... .____ .... _ ""'-

Birincilik Maçları 
Bugün Baılıyor 

lıtanbulıporlular Pera 
Takımını Yendiler 
[ Tahil&tı 8 inol eayfada ] 
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(Halkın 
Fuhuş, 

Meşru 

Sesı] 1 

Bir Ticaret Midir? 
Yaz.ıcı arkadaılardan blrbJ, 
fuhfun kıınun Jndlndc mtıru 

sayı muındnn ılkayet eden bir 
mnkalo yazdı. DUn de muharrl• 
rimlı, bunu meYıu edinmlı, •e 
rutgeldlğl ki maelerc yukarıdnkl 
auali sormuştur. Aldığı cevaplnra 
aınğıya yazıyoruz. 

>f 
Yedikule, Şehit Rlf t sokeQı 

21 No. Sallt12 
- Kadının, •llcudunu lıtedltl 

tekilde kullanmak hlırriyetinden 
mahrum edilemfyoceğlnl d01Dnür11k, 
fubıu meıru aayabilirlz. 

Eter kadıa, bu hD.rrlyotlııl, •lcu
dunu aatııa çıkarmok ıekllnda kut. 
laıımıya mecbur kılıyorsa, buoun 
mHulfyetinl Ye IUÇUDU ODUD llrbna 
7Qklememek lb.ımdır. 

Çünkü kadını fulat• ı0r61deyea 
aebapler, fuJaf•n ••ıra bir ticuet 
1a11lmuıadan da acıdır. 

* S.m•lJ•, Tekke aokalı 82 
No. lh-n Şahapt 

- E.kidea, lhtiyaı lçlade kalan 
kaduılar, ı•çlamealn 7olunu •lcut
lerlal Htmakta bulu7orlardı. O aa• 
manlarda, fuhıua ••ıru bir ticaret 
aayı\maaına itlraa edealer baldı 1örll
ml1eblllrlerdL 

Fakat bugtln kadınlar, erkeklerle 
mDınl baklara nldptlrler. Erkete 
açık olan ıeçlm nbnları lç1nde, ka
dına kııpah olan kalmlldı. 

Binaenaleyh, artık kadının Yleu
dllnQ aatarak re9lnm11I, erketln 
ricqdfta& eatarak ır•çlam11I kadar 
ifrea,tlr. 

Vakıa bu, ö7le iç bet 1atır lakırdı 
içine •ıtdarılabllecek kadar baait bir 
dan detlldlr. .. 

Kurtuluf caddesi, Kulollu 
aokalı, Şafak apartmanı, 3 
No.b daire, Rıfln ı 

- Vallahi asi.dm, memlekette fu
huıla mOcadel• edea bir teıktlit 
oldutuna göre, f11llıun ••ıru blr 
ticaret aayılmamuı ll•ımd11. 

Halbuld fahltelerln paaar tatW 
yapıp yapamıyacaklarıaıa mOaa~aıa 
edlllıloe bakanca, fuhıun meıru bJı 
ticaret aayıldıtı anlaıılıyor. 

Fakat bir de ıu meaalı nrı B11-
aGn kadıaıa •lcudDaO ıatmuına 
.. Fahltellk,. dtmek dotru mudur 1 
Buna da dGıttnmek llaımdır. 

•• 
Universite 

Bir Franaız Doktoru Tak
dirlerini Bildirdi 

MoekoYada geçen ayda topla· 
nan arsıulu•ul fizyoloji kongresine 
Fraııaa namına iıtlrak eden Tuluz 
DniTerılteai fizyoloji profesHr.ll 
doktor Şula ile muaTinl e.·velkl 
sıUn ıehrimiıe gelmtılerdlr. 

Profee~r T• muavini dün, Tıp 
fakUlteal dekanı Nurettin Alinin 
refakatinde olarak Tıp fakllltolerl 
enıtltUlırJni ve teırlhhaneyl ~oz
mlıtlr. 

Profea~r, tetkiklerinden ıonra, 
Rektör Cemil BilseU ılyaret ede· 
rek domiıt1r kiı 

0
- Şimdiye kadar r8rdOtUm 

ÜnlYeraite enatitlllerinln en ileri 
ntlmunelerlnl burada gördüm. Bi
zim Fransız Üniveraitelerlnde de 
bundan daha iyi teılaat mevcut 
;tetlldir. Memleketime avdette, 
bar•da 16rdlklcrimdea blyik 
takdir bltlerile babıedeceiim. ., 

SON POSTA 
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Berber Yusufun dUkklnında kurtunl•rdan kırılan cam 

Sarhoşlar kurşunlarından 
Yaralananlar iyileşiyor· 

içki Aleminden Dönen Ve Beyazttta 
Silah Atanların Akıbeti 

Dnnkn ntiıhamııda Beyazıtta 
otomobildeki aarhoılar hakkında 
don yeniden ıunlan 6ğrendlk. 
Hatta tabancalardan çıkan aerHrl 
kurıunların bir erkek, bir kız, iki 
gencin yaralanmaıına ıebebiyet 
verdiğini yazmııtık. 

.............................................................. 
20 llkteşrin 
Pazar Genel 
Nüfus Sayımı 

Evinizde o gUn haz1r 
bulunan bUtUn lnaanları 
razdarınız ..... 

ı•a M 

Peçe Ve Çarşaf 
Yasağı 

ilbay, Bu Aeaip Örtülerin 
Tamamen Kalkacağını 

Umuyor 
Son günlerde ıehrlmlzde de 

çarıaf ve peçenin kaldırılması 
için uray tarafından karar alına• 
cajı ıöyJenmlye başlanılmııtı. 
ilbay Muhiddin Osttındağ bu 
hususta demittir ki : 

.. - Filhakika Anadolunun 
birçok ıehirlerlnde peçe ve çar• 
ıafın kullaoılmamaıı için uray 
kurulJarı karar almaktadırlar. 
Fakat ben mllne•ver iıtanbul 
halkının urayın böyle bir karar 
ittihaz etmesine meydan nrml· 
yeceklerlnl umuyorum. Zaten 
lstanbulda peçe Ye çartaf kulla• 
nanlar çok azalmııtır. Bunlarin da 
kısa bir zamanda bu acafp 6rtll· 
larden aıynlacaklannı umuyorum 
ve latanbul halkından bunu 
bekliyorum. ,, 

Korucular Tarafından 
DövülmUf 

Bakırk6y Şamlılar kayünden 
Ahmet dün müddeiumumiliğe mü
racaat ederek korucular tarafın· 
dan kendiıine dayak atıldığını 
ileri ıtırmUf ve muayenesini lıte• 
mlf tir. Ahmet te jandarmalara 
ateş açmaktan ıuÇludur. Ve bu 
yihden de tevkif edilmiştir. 

Nezihi, Ömer, Mehmet adla
nnda liç kiti Kocamustafapaıada 
bJr eYde ilem yaparak içtikten 
&onra kendilerini bilmeyecek bir 
lıalde aarlıoı olarak ıoför Cemilin 
( 2301 ~ aayılı otamobiliae atlayıp 
Beyazıda doğru ıon aliratle yol al 

Büyü~ Bir Yangın Daha 
mıılardır. Otomobil Beyauttan Fatih 
ıemtlno çenllince Beyazıt nahiye 
merkeı.1 önUnde otomobil durdu· 
rulmak isteniyor; bu sefer otomo
bil içinden all6hla mukabele olu• 
nuyor. Ve oraya buraya vızıldıyan 
ıerserl kurıuadan bfrJ berber Yuıuf 
GUleriİı dUkkin camını kirJp geçi· 
yor. İki Seraeri kurıun da biri Eyüp 
Sabri isminde bir gence, dığeri 
Muanez adında bir genç kıza 
raıth7arak her ildıinl de yarah· 
yol".. HAdiseoio bütlln mabiyetJ 
budur ve bu hAdiaode otomobil· 
dokl Uç kitinin sarhoıluk yuzün· 
den ıuurauzca hareketlerinden 
huıule gelmlıtir. 

Biz hAdiıe eınasında o mahal· 
de bulunan Ye yaralı EytıbUn ab
lam olan bayanla konuıtuk. Hl· 
diaeyl ıöyle anlatıyor. 

MisafJrlermiı vardı hep birlikte 
sinemaya gitmiştik. DönUıte Ede· 
btyat fakUlte1i lSntınde bir ot~ 
mobllden tabanca aeılerl geldiğini 
lfldlnce hemen ıokak arasına ka· 
çııarak ıiper aldık. Otomobil gitti. 
Neden ıonra kardeşim Eyüp: 

- Al bana bll'f•Y olmuş, dedi. 
Bir de bakbk, yaralanmıı. Az 
ıonra da bir genç kaz: 

- Ben de yaralanmışım, diye 
feryat etti ... 

Her ikisinin d• yaraları gayet 
hafiftir. Biri Hatekl haataneaine, 
di§-erl Cerrahpaıaya yatmlmışlar· 
dır. Hadise gecesi geç vakit toför 
Cemil Te içindeki adamlar 1aka
laamı,Jardır. 

lstanbulda Dün 
Ev Yandı 

De 17 

Dnn öğle nıerl ıehrimlzde 
ylae büyük bir yangın olmut ve 
17 evin yaomuile hidiaenio önU 
ahnabllmiıtJr. 

Saat on bir buçuk sıralarında 
kurtuluşta tuzcu Murat &okağmda 
33 1ayılı Madam Akrlçanın af· 
gortaaız evinden dumanlar çık· 
mağa baılamıı ve birdenbire bu 
duman alev haline geçerek evi 
&Rrmııbr. Htıd'aeyi haber alan 
birçok itfaiye merkezlerinden ora• 
balar derhııl yola çıkmı§larsa da , 

Mevlidi Şerif 
ÔlUmile memleketin tecim Ye 
deniıcilik Alemini mUteollim 
eden merhum Sadık Zade 
Bay Ru,en'.in ruhu için 
bu aym betine tesadüf eden 
Pertembe gu~u saat on 
Üçte Yeni Camide mev
lidi şerif okutturulacağmdan 
merhumu ta .ıyan ve lolVen

ler:n toırifJorini saygılarımızla 
dileriz. 

Merhumun allesl 

•• 

1 

hAdiae mahalline yetiıinclyo ka· 
dar yangın bUyUmllt Ye etraftaki 
evleri de ıarmııtır. Bunaların bir• 
birine bitişik vo ekaerln!nin ahıap 
bulunması yangının derhal bUyO· 
mesine sebep olmuf •• itfaiyenin 
blltlln gayretine rajmen tehlikenin 
ancak ıaat on Dç buçukta HnDna 
geçilmiıtir. 

Yangm çıkan evde kabTecl 
Se}fj ve metresi Aıiye oturmak• 
tadırlar. Zabıtaca yapılan tahki
katta dün Yak'a zamanında o 
evde çamaıır yıkanmakta olduğu 
anlaşılmıştlr ve hadiaealn bu ça .. 
maıır yUzilndcn bacanın ateı al• 
maaile huaule geldiği ihtimali kuv
vetlidir. Yanan evler ıuolardır: 

27 •ayı!ı YuY&Jl, 28 Ediaa'fl, 
31 Y orgl, 33 Atiye, 30 Ilya, 37 
Mino, 39 Katioa, 42 Kalyopl, 21 
Ubeydullah, 25 poliı Fuat, 26 
Aleko, 38 Yakova, 35 Koço, 41 
Elen·, 35 Piyon, 38 Patriyamo 
eYlerlie 36 U) ılı boı hane. 

Nüfusça zayiat yoktur •• et
yaca zarar pek azdır. Tahkikat 
deTam ediyor. 

Paz•r Ol• H•••• 8. Diyor Ki ı 

Eylül 4 

1 ( Gttniin ;arih~] 
Bir iki 
Satırla 

Akbaba Kapabldı 
Ankara, 3 - Doıt bir devlet 

ıefl aleyhinde neşriyatta bulu.,... 
duğundan dolayı Akbaba gaz te .. 
icra Vekilleri Heyeti kararıncl 
muvakkten kapatılmıştır. 

40 Bin Ton Gu 
.. * .. 

Beyoğlu ıemtindc oturanlar apar-
tımaoların Oat katların ıu ~ıkm• 

makta olmaaındaa tikAyet eder .. 
•ular iduulne bafvurmuılardı. Sufaİ 
idaresi bu t'kAyetlerl varit görm~ 
miıtir. Goçen yıl latanbula n Bcyof
luna 36 bin ton .u nrilJyordu. Ba 
711 bu miktar 88 bin tona çıknrılmı .. 
tır. Gelecek yal da 40 bin tona çık .. 
nlacaktır. 

lfo lfo .. 
&Ut Tallmatnamesl 

Sağlık Ye ıoıyal yardım bakan• 
lıj'ı tarafından hazırlanan ıüt talimai 
nameai, beledlye baytar mDdOrlOI 
tarafındaD yakında tatbik olunmaf 
baılanacaktır. 

• « • 
Memleketlmlzde YUksek 

Tahallln Tarlhçeal 
Oninratteain, kuruldutu g0nd•"5 

beri, aeçirdiğl faaliyet HfhaJarındajf 
n memleketimizde Jlkaek tahıilü' 
tarlhçHlnden bahHden, bOyQk '?t 
kitap haıırlanmaktadır. Vakıada. 

tarkçe, lngillzce, fran11ua •• alm ... 
ca olmak ll&ere, d6rt dil Ilı.erine bd 
aılacakbr. 

.. * .. 
Onlveraltede Karıt ltlerl 

Oniveraltede kayıt itleri bugOo ~~ 
denm edecektir. Fen Faktlltealad! 
pazarteai, Ç&rfamba Ye cuma gOnlt 
olmak ilzete baftada iÇ Ya edebiya 
fakil!t11lnde dr pa:ıarte&l Ye perıe~ 
be aDnlerl olmak 0Hre iki fÜD ka,J.1 
7apılmaktadar. · -

.. « • 
Para•ız Yatıh Talebe 

Bu yıl, l11taabu! mıataka aan'at 
mektebin• alınacak o!aa, parasız y;.• 
tı)ı talebenin mUıabaka lmtlbanlat. 
S EJlülde aabah aaat 8.30 da 7apılA 
caktır. . .. .. 
Bozuk Tavuk Ve Balaklar 

Tank •• balıkları• Hhirlenm 
Yak'alarıaıa çoklutu U~lllltrln nan 
dikkatini celbetmlıttr. Belediye, dol{• 
torlatın!l keailmit olarak ıattlaa ta• 
yuklarla l:iahkların :ıık ıık mua1aae 
edHmuin1 blldirmltllr. 

•• lfo .. .. 
Unlversltede lmtlhanl•r 
On1Yenlte~'• Haaaı ımHoanluıaa 

16 EylOlde baılaaaOllkbr. 
« lfo • 

T•rrareler Beyanname 
Attllar 

Dlla 8ğleden ıonra 16 da ıehrlı 
tizerlade uçan aç tanare, ıehlre 
beyannameler atmıılardır. .. . .. 

Romada Onlveralte 
Kartlreaı 

Romada, yedi tlniYeraitenlp 
bir araya toplanmaılle, bUyUk 
Unlverslto kartlyeıl kurulmuıtur: 
Bu kartiy• için birinci teırind• 
bllyllk bir açılma t8reni hazırlane 
mıı Te buna Cloiveraitemlz de 
çajarılmııtır • 

- Bu neden böyle oluyor diye dü· ı ... Yur umozda Mektepler ilinden 1 ... Yi~e birçok çocuklar, sokaklarda 1 Hasım B. - Ne yapa:ım ? Ş mdiye ... a• 
şU ıUyorum, Hasan Bey.. ıUne çoialdıtı halde.. haylaz haylaz dolaııyorlar. dar, evlerimizdeki 6teberfyi okutmaktan, 

,oculdarımı11 okutma a wakit m1 bulduk 1 
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Hergün 1 

t . 
Ya.sı Çoi Oltl,,,,. ı,M 

8aglıt K01U1"""'8 
.............................................................. 
Kırtas~qecilik 
Yasak I 

( Battarafı 1 inci y&ıde ) 
tevap ı•lmdiğinl teapit etmlıtlr. 

Kırtasiyecilikle mllcadele btl· 
rosu, bOtlln resmi muamelelerin 
pbuk çıkmaaı için tedbirler 
trayacak, lnzumıuz yere, muha
bere ve muameleleri uzatan me
aaur baklanda da kanuni takibat 
Japllacakhr. Bu arada Ekonomi 
Bakanhğının son altı ay içinde 
takip ettiği numarall flı uıull 
sok iyi neticeler vermiıtlr. Bil· 
lıaaaa it ıahlplerlne itleri hak· 
kında bir poıta kartı ile mal6· 
1Dat yermek çok faydalı olmak· 
tadar. BlltDn bu neticeler ıöz
lntınde bulundurularak kurulacak 
blro ile kırtaalıeclllğe kartı 
... sh bir mtlcadele açılacaktlr. 
Muameleyi fnzull 1erlere uzatan• 
lar atar ıezalara çerptanlacaktar. 

Son Orman Yangınları 
Facia Oldu 

(Bat tarafı 1 leci 1ayf ada) 
tinin kaıt netlceal olduğu hık· 
kandaki haberler burada bUyllk 
bir acı u1andarmııtır. 

Orman mıntakalarandakl yan· 
sınlarıo, )'Urdu çorak bir bozk1r · 
haline ıokacağı ihtimali hikiimet 
erkanını ve alAkadırları çok mft. 
teesılr etmektedir. Muğladakl 
orman yangınanı bir te1adUf eHrl 
olarak ıören bir aaylavımız dl· 
ror klı 

"- BugUnkU orman kanunu, 
ormanlarda kaza ••ya kaıtla yan• 
aın yapanlar bakkında gayet hafif 
eezalar koymakta •e hemen he
lb•n hiçbir mOeyyldeyi ihtiva et· 
lbemektedlr. Ormanlarımız lçla, 
•iaçlanmız için çok tiddetll hll· 
•omlerl ihtiva eden bir kanua 
lazımdır. Ağaç yakan veya ağaç 
lseaen bir katli gibi, bir vatan ha· 
lal gibi mabkeme1e ıevkedllme
bdir.,. 

Kaıtamonudan don Hbalı , .. 
len haberler, Ilgaz ormanlarının 
hlJ& yandıfını blldfrmektedfr. 
Yangın bir mtıddet daha ıUrene 
llyanın mllyonlan aıacata muhık· 
lıak 16rtlllyor. Yangını• ne baba· 
İlna oluraa olıun ı6ndDrllmell 
için kat'I emirler verilecektir. Is 
Bakanlık Ye Tanm BakanLta, 
rangındaa her ,an mal6mat al· 
aaaktadar. Kamuta11n bu deYreıl• 
•• iki Bakanlık mlıterekea bir 
lsanun projeıl vereeeklerdlr. Pro
jede ormanlarımızm korunma•, 
rangınlara mani olmak, •taç 1c .. 
.. nıer Ye )'akanlar hakkında en 
llddetll eezalar verllmeıl albl hl· 
lstımlel' bulunacaktır. 

Sporcular Mahkemede 
[ Bqtarafı 1 lacı yiizde ) 

lceme1lnde bir dava açarak, ıtad· 
romun ldaresiade ıuiiıtimaller, 
Jolıuzluklar ve IUıumıuz masraf· 

Resimli Malcale a Bilgi lıl 11 
ı ------------'-------------------------------------

• KuDdura boyamak, tahta ytkamak, çamaıır temiale
mek, pl1ı ao tatımak bile bir bllıl itidir. 

Erialze bir hizmetçi alıreı•ı&. Kap 7ıkamaııaı, etyanıa 
to:ıru•u alma11nı, ıofraya yemek YermHlnl bllmea. Eter 
o•• bunları ötretmezaealı ıonuna kadar da ötrenemez. 

bllıi itidir. 
Bllıt •ardır, okuyarak Btrenlllr, hayatta dene1erek 

dlzeltillr ye kuvYetleadlrlllr. Bu, tam bilgidir. 
Bilıl Yardır, yalaıı tecrGbe ile ötrenlllr. Bu, tam 

bllılye ıriden yoldur. 
Ea bult, en bayafı, in idi ıör&aen bir çocutua bile 

kendi kHdlne 1apabileeetf 1anılaa itler, hep blrlr 
F akal bllıiıiı it olmaz. 
Onun için bllılılı bayata atılmak mlmkln dctildlr. 

DABtLI 
KumkapıKıyılarındaKir

lı Bir Ticaret Başladı 
Denize Dökülen Mazotlan Toplayan Bir 

Kadın 110 Lira Para Kazandı 
lıtandart 011 kumpanyaaını 

alt 800 tonluk mazot Yapurunun 
bahıı lıtanbulda yeni bir ticaret 
çığrı açmııtar. Ba yeni ticarette 
en çok ıahll halkı istifade etmekte, 
denizden mazot toplayıp satmak· 
tadarlar. Kumkapıda faldr bir 
kadin iki çocuğu ile topladıtı 
maıotu satmak ıuretlle bir gllnde 
110 lira para almııtır. 

Ancak bu ticaret biraz teh· 
ilkeli olmaktadır. Çnnkn gümrük 
muhafaza teıkilita mazotun top
lanmaıına mani olmamakla be
raber ıatın ahnma11nı kaçak ad
detmektedir. 

Mazottan anhyan bir ıatın 
lfadealae ıöre dealze döktllen 
800 bin kilo mazottan 8 klloıu• 
bile kaybolm&11na lmkln yoktur. 
Buna kolayca toplamak mllmklln• 
dlr. Fakat ıablmaııaa izin Yer
mek llumdtr. Akıl takdirde top
layanlar mallarına aatamıyacata 
için bu mazotlar akıp baıka 
•• 1abana aahillere atdecek, 
oralarda toplanıp aablacakbr. Ma
ıot .ienize d&kllmekle J&nmak 
•e kullamlmak eYıafıadan hiçbir 
ıeJ ka1betmemektedlr. 

iki Eıek Hırsızı 
Sabri ye Ahmet adlannda iki 

kiti Umoa ilkeleıfae .. eklerlal 
batbyarak çarııya kaYUD almata 
altmltler, fakat d6nd0klerlade 
•klerlnl bulamamıılardır. Zabı· 
tanla araıbrma11 llzerlae eıekler, 
Ka•mpatada Sakızlık mahall .. 
ıladeld All tarafından çahnclıta 
anlaplmııtir. Etekler ııblplerlne 

••rllmlıtfr. 

·---.. · .. ·--···-·-····-·--··········-·····---
Liselere Girmek 
l•tegenler 
200 Kişi Kültür Direktör• 

lüğüne Baş Vurdu 
Liselerin kayıt itleri 31 Ağuı· 

tosta bltmlftl. Halbuki, herglln 
Jlblerce talebe, Knltür dalreılnl 
doldurmakta Ye yazılacak mektep 
aramaktadır. 

Dun bu it için, KUltUr direk· 
t6rlUillne haı Turanların 1ayııı 
200 n ıeçmiştir. Gelecek yeni 
bir emirle, llıelerde kayıtların 
tekrar açılacatı beklenmektedir. 

Açıkta Kalan Talebenin Dertleri 
Dün matbaamıza açıktı kalan 

talebelerden bir ırup geldL Bun
lar kapaaan Yeni Uae talebeıln• 
dea olduklannı ı&yledller. Bir 
mektebe 1erleıtirilmedlklerlnden, 
IOD ıınıf talebealnln banaf mek
tepte imtihan yereceklerl heniz 
belli olmama11ndan tlklyet ettiler. 

Son 11nıf talebeal, bllbaıaa, 
lmtihaalanDID • kenclilerladea 
qata 11111fWclakl arkadaılan albl
buul melrteplercle yapalmama11 
lbtlmaUndea end... etmektedir. 

Anadolanun muhtelif k&ıele-
• rladen relen .,. cocuklana dert

lerlnla al&bdar makamlarca dik
kate aluaıeıtını amu1oru. 

Oç Hırıız Çocuk Yakalandı 
Kumkapıda oturan Zekiye 

aamaada bir kadaa 150 lira para-
11ma it çocuk tarafından çalın
clıfını iddia ederek zabıtaya 
baı vurmuıt•r. Samiye, Muzaffer 
•e Recai adlarında aç çocuk 
yakalanm11br. 

Balkan Şenlikleri 

Balkan feaUwallne girecek 1111• 
••flrlerl111lzden bir grup 

Bulıarların da Balkan feıH• 
Taline lıtlrake karar verdikleri 
feıtiYal komltealae rumen bildi· 
rllmlfllr. Bulıarlatandaa kalaba
lık bir ıa1da heyeti ile 8 kız, 
8 erkek oruncu gelecektir. Bal· 
garlar lıtanbula 13 E7IGlde ıe
leceklerdlr. 

ilk Okullar 
Her Mektebe Yüzlerce 

Çocuk Baı Vuruyor 

ilk mekteplerde, dan kayıt •• 
kabul ltlae de•am edllmlftir. Diba 
mekteplere bq •uraalann aayııa, 

her mektep için yllzlerl bulmak
tadu. Bu umulmadık vaziyet all· 
kadarlen ıaprtmıktadar. Çlnkl 
bu yıl, fabrikalarda çahpn ço
cuklann da, çahıma aaatlerl eh· 
pnda olcutulma11 için de tedbir 
abnmakta ve bunların mlktan 
teıbft olunmaktadır. On ,an ıD
recek olan kayıt ltinden ıonra, 

razılan talebenin miktarı bakaa
hta bildirilecek •• bakanhjan 
alacalı tedbirlere ıöre, yeni mek• 
tepler •e ıubeler açılacaktır. 

,. 
Sözün Kısası 

Kim 
Alacak? 

'--------------- Ek ·Ta 
Ermeni yurtdaılanmuın eaki· 

den bir Adetleri Yarmıı: içlerin· 
den biri öldOğO Yaklt, ODU kili· 
aede tezkiye ederlermlf. 

Ortaya lSlOnOn tabutu konur, 
konu komıu, •ı doat, b11ım ak• 
raba etrafına toplanırlar, okumuı 
efendi de cicili blcill elblHlerile 
meydana gelir, cemaate ıualler 

sorarmıı: 

- Müteveffa ne alyer idi? 
Ailaıan cemaat de hep bir 

ajudan yetlftirirlermlf ceYapları: 
- Kadife alyer idi.. Çuha 

giyer idi.. Sırma giyer idi 1 •• 
Arbk akla ne kadar deterll 

kumaı geline, 1'.epllnln adlan 
birer birer ııralandıktan ıonra, 
ikinci suale ıeçillrmlt : 

- MOteyeffa ne yer idi? 
- Et yer idi.. Slt JU idi. • 

Bal yer ldL Topik Jer lclL HaYb 
,., idi.. v. s ... 

Yine bir afta, bari• bir &lll 
tezkiye edilirken, tam 1•meklerJn 
bir, bir ıayalmaıına bqlandığa 
11rada, papu efendlnla elinde 
tuttuğu yanar mu• erl1lp de im• 
IJD kızgın aYCUDUn içine damla· 
rınca canı feaa balde yanan olm
muı efendi kendinden ıeçlp: 

- Halt yer idi 1 
Diye batarmı .. 
DllnkD ıazetelerde, Afrikayı 

ele ıeçirmete huarlaaan baıı 
kimselerin, ıehrimlzde bir top
lantı yaparak, 

- Filin tllke kimindir? 
- Bizimi 
- Oraya kim aldecek? 
- Bizi 
- Ora11D1 kim •aptedecek? 
- Bizleri. 
Diye, henOı dipdiri daraa bir 

tllkeyl tezklye1• ve benlmaem~y• 
kalkııtaklannı okudaj'um ıaman 
aklıma 1ıelen bu fıkra11 buraya 
kaydetmekten kendimi alamadım. 

F ranııılann ı .. Ayı11 6ldllrme
dea poıtunu aabaamalıdır 1 ,. 
Diye meıbu bir ata llllerl var
dır. Acaba ba ata 16zlerlnia 
baıka lltln dlllerlade tercllmeal 
JOk mu? 

lıtanbul KUltUr DlrektllrlUgU 
lıtanbul Klltlr Direkt&rltı

ttıne pek kua bir aman içinde 
Salih Zeki ftya Tetflkten birinin 
tayin edllec•ll muhakkak a6rllJ. 
mektedlr. 

Kazayı Yapan ŞofDr Bulunda 
iki ,an enel ıece yan•ndan 

ıonra Flol'Ja yolanda atar yarah 
bir adam bnlunmut •• Cerrah• 
pa,. haıtanealne blclınlmıfb. 
Y arab ı6z ı&:yleyeml1ecek bir 
halde balunuyorcla. Biraz sonra 
da 6lmDıtnr. ~55 yaflannda 
tahmin edilen bu 61Dnaa hD•fyetl 
henllz anlqalmamaıbr. Mlddei
umuml muavlnluladen Bay Şefik 
hAdlaenin tahldkiae el koymuı 
ve araıtarma netlculode kazayı 

lar yapıldıtanı 6ne ıllrmUtler; Ce- r 
İnal ile RtııtOnlln azlini lıtemiı· 
lerdir. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
yapan otomobilin tof6rona dün 

-ı buldurmuftur. Şof6r din lıtlcYap 
edllmlt ve karanlıkta raralanan 
adamın birdenbire 6nUne çıkb· 
ğını söylemfttir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Cemal ile RnıtD l1e bu iddia
lara reddederek, biliklı ıtadyo
llau çok iyi f da re etti ki erini, idare 
llaasraflınnı yarı yarıya lndirmiı 
olduklarını, bisdata da bir misil 
Çoğalttıklarını aöylemiılerdlr. 

Bu karııhklı iddialan dlnle
'en mahkeme, ıtadyomda bazı 
tetkikat için da•ayı baıka bir 
il De barakmııt1r. 

- Gaaetelerde elbette oku•uııunuıdur. 
Hahrlareıaıı ki birkaç •1 ••Hl, Akay ldar .. ıaee 

alınacak yeal bir iki npur tıln A•rupara ltlr heret 
fltmlttL O nklt ıaHteler bu HJabatla llıu•ıuz• 
lutundaa balaaetmltlerdl. 

Heyet AYruapaaıa blylk ıelalrlerlal dolatb. Ge•I 
lnıaab ile me11ul mtlHHHlere lbtiyaçlarımıı aalatıldı. 
TetkiklM yapıldı. Bir1lrl para ıarfedlldi H alba1et 
heyet döatip Bakaalıja raporuau YerdL 

Şl•dl AYrupaclakl ••mi lntaat mGHıHelerlndea 
tekllfler relmeye baıladı. Bunlar araaında Kadıkly ile 
l.tanbul araııad• ltlemek ü:ırere tranaatlaatik teklif 
edenler bile YaHnf, 

B• •aal1et, ll•1•tl• lbti1açlarımı11 bu mle11Helere 
iyi anlatamaclıtanı lıpat et•i• Buaua l:ırerlne bu 
•tlHHHlere •• lıteditimlı hakkında ... apıcı ıartna
mıler ıaaderllmHI dltGaOlmlf. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

3 Yaşmda Bir Çocuk Pence· 
reden 0UflU, Bir Şey Olmadı 

Samatyada Alifakı mahall .. 
alnde Recebin 3 yapndald çocuj'u 
N,catl evin en tlat kat pencer .. 
alndeo yere dllfmlf, fakat kendi
ıbae birt•J elmamlfbr. 
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HAHKEHElEIDE 
G1faDÜKLrni M iz 
Bu Da 
Başka 
Türlüaü 

- Bu llıteyo benim daTa J&• 

ıolmamıı. 
- Nedir ıl:dn da•a? 
- Bir tokatlama hAdf1tıf. 
- Bizde yok öyle bir du· 

ruıma. 

- Naııl olur canım!. 
AdamcaA-ız bUtlln mahkemele• 

rln listelerini gözden geçiriyor; 
lıml yok. Şaıkın hareketlerle ne 
1apması ll&ım geldiğini dUıünUr· 

·ken meritkblar etrafını sarıyorlar. 
0, biraz ılıkin gözler, bulanık 
balnılarla anlabyor: 

- Sormayın birader. Karım• 
la blrllkte çarf\dan aeçlyordum. 
SlltU bozuiun biri Apaıikir kuı• 
ma söz atmaz mı!. 

Kan beynime 11çradı; yapııbr
dım herife tokadı .. ikinciye IDıum 
kalmadı; çBnkU 7ere Hrillverdl .• 
ama hakkım yok mu ya? Ya
nanda kocaaı olan bir lradıiaa 111 
ablır mı?. Şlmdl benden daYa 
ediyormuı; kulak zanmı pat• 
latb diye.. itin ıarlbl 
don enme bir mllbaılr geldi. 
Bugilıı için beni ıuçla olarak 
mahkemeye çapclı. 

Şimdi baluyo111111, UıteJerde 
lamim yok. Davacı da 16rlln
medi. 

- Mnbaılrlıı YerdJil kAğıt 
yok mu? 

- Kaybedivermlılm birader .• 
Klmbllir nerde unuttum.. Ben 
bir a1 dalaınımdır.. Fakat bizim
kine timdi haber ıöoderdfm; o 
ııelıtn bakalım da aDlayahm •• 

Çok aeçmedn adamcağırm 
karısı bUlUn vücudu terden ıır
ııklam btr halde 'Ye bir u da 
kızgın, glhilndDı 

- Ne var? 
- Mahkememiz Yar ya •• 
- Ne mahkemem? 
Adamcaiız anlat.aya bqladı. 

Kadıacaiız dinledJ, dinledi ·weı 
- Yine aerıemllklerin tatbı 

deifl mi? dedi; ne ı5z atmaaı, 
ne tokat yurmaaı be adamJ.. Sen 
çıldırdın mı?.. Bu tabah ba11a 
anlathjın rGya detti mi ba?. 

BIUlln koridoru çıaJatan bir 
kahkaha taf anı.. Adı•catız tat· 
lun, ıaıkm batını ka11yarak: 

- Sahi yahu; bu rüya idJ. 
diyor. Kadın da erkeğini ıötü• 
rlirken alSylenlyor: 

- Gece, gUndh aarltof.. Bu 
gldlıle ıonu fena görUnllyo_r. - t-... ... 

--~~--~~~~~~~---, ı 

Cuta..ı.. 1 
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Akneler 

(*) 

Oenç bir kıs ybilade " 
vUoudiiAün birçok yerinde çıkan 

&kneltrden ıikiyet ettl ... 
Beı eene içinde 7apmadıfı Dlo 
kalma181f. Barioen koll .. dığı mel
h11mler cildini Hıtlet6ir•lt-
Muayeue ettin 
1 - Aybaıılarını muatasam gör .. 
mUyordu. 
1 - Kabıı çekiyordu. 
a - Muannit bqağluıadan mu.ı· 
tariptl. 
4 - Kanaıı:dı ve rengi soluktu. 
S - lıtah11ı:dı. 
Aç karnıaa ıa i9me1r, meyva ye
mek, yağda bvrulmq yemek· 
lerden menetmek, bol ıüt içmek 
tavsiyeleri 1ıptım. Onbeı ıünde 
bir müshil Terdim. Kazein patren 
Te lıtafilo patren fınag•lan 7ap
tım. Kanını çotalttım. 

Adetlerini ıördü. .Akneler azaldı. 
İttlhuı açıldı n rengi tabii bir 
bal ald•, başağrılan geçti. Akneleı 
artık çıkmıyor n huta beyanı 
memnonlyet ediyor. 

(•) Bu notlara kHlp aaklayınız, 7ahut 
bir a.blme J•ptttmp lıollekıiyon yapı• 
aıs. S.luatı aam...Ma b11 aotlar aıu 
do"tor albl lmdachaııua r•tJtebll:.. 

• 
HA E L RI 

Bursa da Görülmemiş Bir 
Ucuzluğu Var 

Meyva 

50 Patlıcan Beı Ku- -
ruşa Sahlıyor 

Buraa (Ôael) - Bur.aya haa• 
fi JOldan gidiJlrH Jfdflıfn ilk 
6nce AtatOrk caddealno çıkıiır 
YO bu cadde Buraanın cidden 
6YllnUlecek bit e1erldlr. Atattır
knn güzel heykeli bu caddenin 
kıymet Ye ehemmlyetial arttırmıt
br. Bunanın blltUn ıokaklırı Ata· 
tDrk caddeıioe çıkar. Parti binaaı 
bu cadde üzerindedir. • 

Parti binasının biraz llerlılnde 
Ziraat baakuı tarafından alizel 
bir l bina daha yaptırılmaktadır. 
Atatürk heykelhain dlSrt ıanıaın 
sDıel bir park hallae koauJma.. 
IUla çalııılmaktadır. 

Burıaam Abcılar movkllode 
bir Merl•oı koyanları laburata• 
varı yapılacaktır. LAzımgolen ha• 
mlıldara baflamlımflır. Abcılar
dald kop yerladeld tribla el. 
beton Ye demfr olarak 1apda
caktır. 

Buruda ba 111 hararetli bir 
.. ktep faaliyeti göze çupmaktadır. 
Dk •• orta okul mezunları daha 
ylkaek aeldeplere 7aDlmak lçha 
acele edJ7orlar. 

Koza hanıma •• Ziraat Ban
kuanıa 3alhlde bir meyva urgfd 
açdnıııhr. Sergide Banada · yetl
ı•n bBtla meralar tqhir edil
mektedir. MeyYa pek boldur. 
Dm ........ ı.ar .-ftalW 100 pa 
raya 1at1Jmaktadır. Sebze çok 
ucuzdur. EHi patUcan beı 
kurut• Ntılmalrtadır •• bu 
ucuzluk flaıdiye kadar ı&rtllmUt 
,., değildir. 

Çarşaf Ve Peçe 
Her YerdtJ 

Kalkıyor 
Adapazarı, (Özel) - Her ta• 

rafta oldutu gibi burada da uray 
tarafından çarıaf ve peçe kulla• 
mlması 1a1ak ıdllmiftir. 

• 
Ayvahlr, (Özel) - Uray peçe 

ve çarıaf kullaoılmvımı yaaak 
etmlıtlr. 

* Ünye, (Özel) - Uray peçe 
kullanılma1ını 1aaak etmiştir. 6 
ay ıonra da çuıaf al> llm11i 
yaaak edllmiıtlr. 

* 
EIAzJz, (Ôıel) - Çaroaf ve 

peçe kullanılması yaaak edilmif" 
tir. ErkeklerJo alelicaip ıalvarla 
dolaşmalarına da m\\saade edil .. 
meyecektlr. 

Tokat Memleket Hastanesi Batdoktoru Öldü 

Talat Kadri Su•erın cenaze na .... zı lkdınırk811 

• 

j Nizipfe Çok Hızlı 
Bir Bagı'lldırlaı
tırma Var \ 

Nizip (Özel) - Nahiye iken 
10 yıl &nce ilçe elan Nizip bu 
on yıl içinde tanınmıyacak ka• 
dar değişmiştir. Uray gOıel bir 
mozbahn yapbrmıf, buraya bir 
de et hali ekleterek bDytlk bir 
lhtlyıcı knroılamııbr. Kasabada 
genlı ve gllzel yollar açılmııtır. 
Uray bahçeıi de yeni baıtan 
ıslah edflmoktedfr. Bahçeye bir 
kaç havuz yapılınıı, bir de radyo 
konmuştur. 

Kasaba elektrikle aydınlatıl• 
mı tır. Şimdi bir sebzo hali bir 
do belediye dalreıl yaptırılmak· 
tadır. Memleket• iyi au aotlrll· 
mesf de dUşUnUlmekt dir. Şarbay 
İzzet Oğuz bu lılerl baıarmak 
lçln çok çah§makta, ilçebay Şem• 
ıeddin do elinden ielon yardımı 
esirgememektedir. 

Babaeskido 
Hava Kurumu Heıabına 

Eir Müsamere erildi 
Babaeski (Özel) - Babaoa• 

kide 30 Aiuıtoa akıamı tayyare 
menfaatine gUzel bir mUaamere 
yapılmıştır. Bu mOsamerede yino 
Hava Kurumu menfaatine bir 
plyıınio tertip edllmiı, bu da 
pek eğlenceli olmuıtur. Babaeski 
bandosu da bu mllıamereye it· 
tirak etmfı, hem kuruma ehem• 
miyetllce bir para temin edllmlı, 
hem de halk cidden emıalıiz vo 
ten bir gece geçlrmlıtir. 

Tokat, (Özel) - Memleket baata...&ııla bafdolrtoru Tallt Kadrt r-----------
Sllmer 6lmftş "' cena&eıl btı7lk bir törenle ıömll•lttlr. Bet buçuk Nöbetçi 
yıldanberl Tokat hutahanHlnde çahıu Talil Kadri Slmer kendlul 
bntnn Tokathlara .. ,dlrmiıti. Cenaze U5renloe bDtUn Tokatlılar Eczane/er 
katılmıılardır. 

25 Çocuklu 
70 Torunlu 
Bir Baba 

Kaı ( Ôıel ) - BHfrgln k&
yUnde Hacı Mııtah adında 75 
yaıında bir adam Yardır. Bu adam 
12 defa evlenmlf, 25 çocuk aabibi 
olmuıtur. Haa Mıatılı'aın 70 tane 
de torunu vardır. 

Hayvan Hastahkları 
Buraa (Ö:ıel) - Y eaifebrin 

Ebe köyUnde koyuD çiçeği, Ka· 
racabeyln Yeni Karaağaç. köyl\n .. 
de ıarbon, Gemlik cihatlı köyün
de kuduz h&1talıkları görülmlif, 
ıirayet etmemesi için derhal ted
birler alaomııtır. 

t Kızılcabamamda 
Bir Göz Doktoru Bütün 

Hastaları Muayene Etti 
Kaılcahamam (Özel) - An· 

kara nftmuae badahaneainln iÖZ 

doktoru Vefik HnsnD kazamıza 
sıelmiıtir. Ne yuık ki, bu 1Uksek 
ve vazifesine cidden apk ıevimli 

doktorumuz çamlıklanmızda llmit 
ettiği lıtirahatl maalesefbulamııtır. 
Gediğini doyan, kuabah, köylft 

tedaviye mtıhtaç bir halk kDtieıi 
oturdu~u oteli abluka altına almıı 
br. Doktorgelenlerin biç birisini 

reddetmemiı, blıer bir• mua7eDe 
etm:ı ve ücrette almam11tır. 

Bu ırece nöbetçi ecuneler ıun-
lardır: 

Küçükpaı:a.r ( Necati ), Alım· 
dt.r ( Sırrı ). Eminönü ( Ali Rııa ), 
Beyııı:ıi ( AJadoryan ). Şehzadebaıı 
( İbrahim Halil ), Fener ( Arif ), 
Aksaray ( Şeref ), KaragilmrUk 
( A. Kemal ), Şehremini ( Ahmet 
Hamdi ), Kadıköy { Leou Çubuk .. 
cıyan, Oaman HuH\li ), Samatya 
( Erofiloı ), Bakırköy ( Merkeı ), 
Boşlktııı ( Nail ), Sarıyer ( Aaaf ), 
Hasköy (Yeni TOrtiye ), Kaaım· 
pata ( Yeni Turan ), Bllyükada 
( Mohmei ), Heybeli ( Tanııı ), 
Oııküdıır ( Selimiye ), Beykoz (Bey
koz), Pqabahçe ( Paşabahçe ), 
Anadoluhiaan ( Anadoluhisarı ), 
Humelihiaan ( Rumelihiaarı ), Şiıli 
( Nargileclyan ), Beyoğlu ( Della, 
Suda, Ertuğrul, Baronak;>&n ), Ga
lata. ( Karaköy ). 

Kadın 
Na•ıl 
idare Edilir ? 

Bu ıuall bana, yeni evlenmlf 
bir genç koca ıoruyor. 

Aile hayatının movaffaldyıt 
ıırrı, hep bu sualln ceYabına bal' 
lıdır, Bu ıualln cevabı, alleı sa&' 
detlnln anahtan gibidir. Bu anah4 
tarı keıfettlğinlz glln, sizin f çili 
ailo saadetinin kapıları aç.ılmıf 
demektir 

Fakat vimdlye k adar bu ana&.. 
tarı bulana rnlt gelmedim. 

Kadın, idaresi en gUç ma~ 
lflktur, o, niçin aever, niçin kızarJ 
deden ve niçin memnun olur~ 
neye ıevinlr, neye ktııer, neyi 
gllconlr billnmez, gUlerken ağlar, 
atlarken ı güler, bir yerdt 
onu izıetinofılno çok duıknır 
l'BrftrallnOz, beı dakika sonr~ 
lıızetinıfslnlo bir paçavra gibJ 
yerlerde ıUrilnmHlne kahkaha 
ilı anler. 

Onun için kadın bir muanı~ 
madır ve belki de kadının bUtUO 
gUıelUğl, bUtlln caıibesl bu mu• 
amma oluıundadır. lnaan dllzd 
HYmez, hatt4 deniz bile olıa; 
DUmdliz bir deniz, dOmdilz bll 
ova yorar ye bıktırır. Baait ve 
1ade bir kadın da yorucu vt 
uıandırıcıdır. Kadın bizim lçlll 
meçhul kaldığı müddetçe sevim• 
ildir. Onu anladığımız gtin arbk 
bizim için ıeYlmllliğlol kaybet• 
mlıtlr.! 

Kadını idare edebilmek lçla 
6nce onu tanımıya çalıımak g~ 
rektlr. Tanıdığımız, duygularını, 

dUıUncelerJnl, zaaflarını ve kuY• 
vetlerinl bildiğlmlı bir lnııını ldart 
daha kolaydır. 

Kadınları altı tipe ayırmak 
mUmkUndtırı 

J - Kıskanç v• herııyl ten• 
kit eden kadın. 

idaresi en gUç olan kadııs 
tipi budur. Buna emniyet •e it .. 
mat tolkln etmedikçfı, idare e~ 
mok imkanı yoktur. Onu sevgi" 
nlz.e, sadakatloize inandıracak• 
ıınıı. Kıskançlık duygularını gı
dıklamaktan korunacakaınız. Kll" 
rudan nem kaptığını dll§Unerok 
açık ve samimi olacaksınız. . 

2 - Sinirli ve aabırıız kadın. 
Kadınların çoğu sinirli, olma• 

yanları da yapmacık aaabtdirler. 
Bunu nezaketle, yumuıakhkl• 
idare edebilirsiniz. Suyunca akaı 
g~rOnOnllz, latedlğlnl yapar ııibl 
g6rtıntlntlz. Bunlar aert muame!eyl 
gelmezler. Hem kırar, hem Jat 
rılırlar. 

3 - Mllateblt kadınlar. 
Kocalanna bAkim olmak lddi-

11nda bulunan kadınlardır. Bunl_.. 
rın zevkl ıaaflarinı, kocaların• 
tahakkümle kapatmaktır. Bırakı• 
nız bu zevklerini tatmin etıioler. 
Sis bildlğiolzl okumakta devalll 
eder, zahirde ona muti görünllr• 
ıUnUz meıele kalmaz. 

4 - Korkak 'Ye kararaız k.,. 
danlar. 

Bunlar akılnı erkek tarafıll"' 
dan lıtibdat isterler. Bunları ç~ 
cuk gibi idare edersiniz. 

5 - Geveze •• dedlkoducll 
kadın. 

Bunu bırakın ıöyleıin. Yalnıı 
olduğu kadar onun dedikoduları• 
na lıtlrak etmeyin. 

6 - Çalıikan ve ana kadıd· 
Bu kadın en kolay idare 

edilen kadındır. iş 'H analık onu 
meıgul etmeye yettiği için, bar 
ka ıey aramaz. 

TEYZE 
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HARİCi TELGRAFLAR 
..... *'* • 
Lüks Bir 
Can Kurfa,.an 

D ünyada Hk gemi br\alıdan

Dımiz arla- beri, insanlar, bu 
gibi kanlarda 

sında yüzen canlarını kurtara· 
·' bir kişilik cak, gemileri bat• 

kamara bğı halde kendi· 
ler.nin batmasına mani olacak 
bir vasıtn, bir alet icat etmeye 
çal şmış ardır. Kemere •e hatta 
bir ned cekete benzeyen can 
kurtaranları hemen hemen berkcı 
bilir. Fıı kat en ıon icat edilen 
can kurt-aran bunlardan bUıbUtUn 
başkadır ve dlğerlerile mukayHe 
edilirse buna adetl lilkı bir 
can kurtaran demek cab:dir. 

Bu yeni icat Adeta bir kitillk 
hususi bir kamaraya benzemek· 
t edir. HaltA kazazedenin denizi 
&eyredebilmesl için bir de pen· 
ceresl vardır. Tepesinde geçen 
g emilerin nazandikkatinl celb .. 
debilmek için bir bayrak direği 
olduğu gibi içinde de lnaanuı 
uzanabileceği bir aandalye, daha 
doğrusu rahat bir betik Yardır. 

Bunu icat eden mUhendiı, 
bu bir kişilik aabih kamaraya 
yemek, su ve hatta ilk yardım 
atat ve edevatı yerleıtirebilecek 
kfiçlik bir de dolap llAte etmek 
niyetindedir. -----
Yugoslavyada: 

Yeni Partinin 
Programı 

Parti Halk Hareketini 
ifade Etmektedir 

Belgrad, 3 (A.A.) - Yeni eiyaaal 
ıartl iç bakanlıtına tDzDğGnD nr• 
aittir. Parti, Yu~oslnyada)d halk 
areketini ifade etmektedir. 
D ıkanı, eski bakaolardaa Llotitcb 

lan bu parti 1935 te Sırbl.tanda 

osnn ve Slonııyadaki entelekUlel 
muharipler gurupunun blrletmHile 

ıtu ı u'muıtur. 
Parti programı, YugoılaYyanın 

b!rJik Y~ bOtanıoıa ile ademi merk .. 
~\yet n ekonomi dlrlje eıaılarını 

ihtiva etmektedir. 

Otomobil kazasına kurban giden kraliçe ölU111 dö••Alnlle 

Belçika Kraliçesi Astri
din Cenaze Töreni 

Kraliçe Ana Şefkatini Temsil Etmekte idi 
Brlluel, J ( A. A. ) - Bily8k bir 

halk kiltleal, Kraliçe Aetrfd'in saraya 
konulan tabutu önünden nygı Ue 
geçmlttlr. KrnllçeyJ ııörmek lçla uıua 

mGdd•t beklemfı olanlara ıou aayıı 
ve lSdnlerinl Jirlne ~tirmek fıraa-

tını yermek ı,ıa tabutun teıhlr mlld· 
detl 19 a kadar uublmııtır. 

DDk d8 York, .uplda BrOJuel• 
ıelmlttir. Yarın yapılacak olan ce
n aze tlSrenl aQel t.1' malüyet alma-
1acakbr. 

Birçok kadın n çontuD bu US· 
rende hazır bulunacakları tahmin 
edlJmekHdfr. Çttnktl kralJçe, Belçika· 

lalar nezdinde aile ocaQ'ına bRfılıhğı 
n ana tefkatlal temell etmekte idi. 

Brftksel, 3 ( A. A. ) - Kraliçe 
Aııtrid, Laeken ldllıeıindeld krallar 
makbereainı defaedilmfttlr. 

Kral Lepold Laenlcen•e kadar ta• 
butun ark .. ınd•a yGrGmGıtlr. 

Mnkbcırede 1apılan aon törende 

ralnız kral allHIDİD Oyelerl hazır bu· 

luomuttur. 
Loadrada 

Londra, l ( A. A. ) - Bu Hbala 
Veıtmlnlater Katedrallnde, öieD 
kraliçe Aıtrld için bU1lk dlnt bir 
Mrea yapıf mııtır. 

Loadraıun bittin rH•I blnalarında 

~ ~·- - •••-.ca,...._,~, .. -, .. - -

lngilterede : 

Seçim Mücadelesi 
Başlıyor 

Lloyd Corç Habeı Meıe
leıine Dayanıyor 

Londra, 3 ( A.A ) - Habct meıe
IHi, L!oyd Geor2'e'un ıeçim mGca• 
delealain baılıca dayandığı Doktalar
dan biri olacaktır. '' Bıırıt ve kal
kınma ,, partili EyUıl ayı içinde hare· 
kete g•ç•c•ktir. 

MahaJ.i toplantılara ait program
ları• aeldı bölgede hazır oldufa ıay. 
lanmektedır. Toplaıatılıırda ıöı almayı 
kabul eden tanınmıt ıahılyetlerln 
çokluRu, bu hareketin ilerlemektı 
old•funa bir delll t•ıldl etmektedir. 

Romanyada Bir Tren Yol· 
dan Çıktı 

Blkref, 3 ( A.A ) - Sibinau yöre
ılade bir trta yoldan çıkmııtır. Makl· 
niıt H abıtçl ölmDıtOr. 

Kuvvetll Bir Yer 8araıntaaı 

bayraklar yanya indirllmfıtlr. · 
~~~~""=~~------!!!!!19~-----

Quetta, 3 ( A.A ) - Burada, aaat 
4,20 de 15 aaal:re ıDren, kuYVetll bir 
yer aar11ntııı ohnuıtur. Haaar oldutu 
bildlrflm emektedir. 

Etlebı 

Tefrika 

No: 78 

ANASININ •ıırltarı ~ 
B 1 Z 1 c.1ı11 ~ 

4/9/86 ı ' - ·-· ~ .... ~{) 
Oda hfzmetçlıl lkf de bir g .. 

il yor: 

-Madam bir ıey emrec'lyor mu? 
Buradan kim: eye görünmeden 

kaçmak kabH olsa. Şu dakikada 
annem ) anımda olaaf 

Ona bir mektup yazm~k eD 

doğrusu. 

Bu bir teıelU olacak! 
Köıedeki küçük yazı maı&11• 

llın önüne oturdum. 
Otelin geniı ) UzlU damgalı 

lc:ağıtları önümde deste ile duru· 
Yor. Mektup yazmaımı pek sev· 
nıem. Dnha ziyade okumak bana 
lezzetli gelir. Bagajlarını arasın• 
da bir valiz yalmı kitap do:u. 
Mektepte arkadoılarım araaında 
nıektup yazmak ve almak merak· 
lıları pek çoktu. 

ince, içli bir ımıf arkadaıım 
tardı: Leyli. 

Romantik bir kız.. daha mek· 
tepte iken akrabnsmdan bir 
gençle ıevişU. 

Bu ge!1ç lzmir Amerikan mek· 
teblnde idi. Galiba babası lzmirio 
lenginlerinden. Leyla lzmirjn kara 
"• deniz postalarını hiç boş bırak· 
lbaı, aayfalarJo mektup yazardı. 

Gece )•atakhanede yaımak 
Jıtedlğl zanıan onun gece lamba· 
ıına yakın yataklardaki arkadat· 
larına öyle bir yalvarııı vardı ki 1 

- Leyli, neler yazıyorauu 1 
diyo sorardım. 

Gnler, dilfllnllr: 
- Çoookl 
Derdi. 

Nihayet birgUn dayanamadım. 
Israr ettim. Mektuplardan birini 
bana okuttu. Bana göre aaçme .• 
Neden saçma ama.. b:mire Sah, 
Cuma gfinlcrl posta var. Meseli 
LeylA Sah postasına mektubunu 
yolladı değil mi? Cumartesi poı· 
tası içlo hazırladığı mektuba bu 
Sahdan itibaren geçen bUtnn 
hadiseleri yaııyor. Ama neler. 
GündOı ) emeğinde ver:len salçalı 
etin midesini bozduğundan baı· 
layarak bir gece önce yatağında 
çıkan pireyi öldürmek içl.1 naııl 
uğraıtığına kadar. 

Yalnız bu pİrfJ maceran belki 
Uç sayfa doldurmuş. Pireyi önce 
bluzunda görmU§. Tuta)ım der· 
ken ııçramıf, yastığın danteleleri 
arasına knçmış, oradan örtUl~re 
gitnıiı, tam parmağını Uıtüne ba· 

aacağı Hrada kAflr pire yene bir 
ııçramıt bu Hfer battaniyenin 
tftyleri arasına karıımıı. Asıl 
mDcadele ftte burada olmuı. 
Akıllı pire, tUylll battaniye Uıtun• 
de yakalanacaj'1111 anlamıı ıtbl 
onu bir zaman pepnde koıtur
duktan sonra bir hamlede tekrar 
Dıtöne gelmif geceliğinin omu• 
ıuodan içeri girmlı Ye onu ıo
yunmıya mecbur etmiı. Etmlı 
amma Le-yJA da nf hay et bu yara· 
maz aeuerl, küstah pireyi kom• 
bioezonunun eteğinde yokalamıı, 
Ye bUtUn hıncı ile öldUrmDş. 

Bu Uç sayfalık pire maceramı· 
nı okuduktan ıonra mektubu 
ieri verdim. 

- Anladın mı flmdl, dedi. 
Artık meraktan kurtuldu ! 

- Anladım, dedim. Sen pire· 
lenmiye başlaıoıısın. Şu mektebi 
çabuk bitir de evlenmiye bak 1 

Ve gülerek lliYe ettim: 

- lıtersen gelecek nıektupta 
bu konuşmamııı da yaz. Eminim 
ki niıanhn için entereaan ~lur. 

Kızdı. Saçf arımı çekmek istedi, 
bahçeyo kadar beni kovalndı. 

Ama yine dediğim oldu. Mek· 
tepten çıkar çıkmaz lzm're gitti. 
Ni~anhsı da galiba bir tütün tir· 
ketine girmİf. Evlendiler, artık 
mektupların arkası keıilmiıtı her 
halde .. Fakat böyle mektup JBZ• 

mıya, başından her geçenJ anla• 
tacak birini bulmıya ~alar 

Amerikada: 

Bir Yolcu Uçağı 
Havada Yandı 

15 Yolcu, Pilot, Radyocu 
Kurtarılamadı 

Rarlı, 3 (A. A.) - Mntln gazetesi, 
Loıı • Anaeles uçakçılığının yu tu t
makta oldua unu haber .ermektedir. 
Kalifornlyada it gtlnOnlın kutlulnnmaaı 
11raaında on beş yo'cu, bir pilot, bir 
radyocu ve bir hizmetçi kad ın toış ynn 
bir uçak, tehir a ianıadan havalanırken 
1Ukaek tanılyonlu bir knbloya çarp
mıt, derhal al et almıt ve bir evin 
damına dUımilttO r. Uçnjın içinde 
bulunanlıır kurtarılamıyorak yanmış· 
lardır. EYe ılrayet edeQ yangın baıka 
kurbanlar nrmeden aöndOrOlmOıtür. 

SUihiar, Dlnamltler Patladı 
Hevyorlr, 3 (A. A.) - Güney Ka· 

rolinde bir pamuk ipllkhaneıl önllnde 
çalııan ve 1rrn halinde olan iuiler 
ara11nda döYOf cıkmııtar. 200 • 1akın 
ıillh atılmııtır. Dinamitler patlaaııttır. 
Bir itçi kadın ölmüı, iklıl atır olmak 
Oıere lS kiti Jaralanmııt1r. 

Bir GUnde 170 öıu 
Nnyork, 3 ( A. A.) - Tatil dn. 

rHlnln ıonu olan it bayramı llglılle 
iki milyon kiti Nnyorktan ayrıl•ııtır. 
Birçok otomobil kazaları olmuıtur. 
Akta• OıtO 170 lJJG n 113 atır ya
rala aayılmııtır. '-----
Almanyada: 

Büyük Uçak Ma
nevraları Başladı 

Brunsvik Şehri Karanlıktıt 
Bırakıldı 

Berlin, 3 ( A. A. ) - . Brunawick 
Yö realnde en yonf t abiye uıull erine 
göre bQyllk uçak manevraları yapıln• 
caktır. 

Kırmızı partiyi teıkll eden n 
ıınırı Elbe nehri olan doA'u dnletile, 
bu nehrin batııında bulunan Ye mavi 
partiyi teıkil eden Glke ara11nda harp 
llln edilmeksizin muhaaamat baıla· 
mııtır. 

Biltlln Brunıwlk blSlreıl ve bura
lardaki lndüıtrlyel blular, uçaklara 
karıı mQdafaa bıtaryalarlle himaye 
edilmif Ye karanlıkta bırakılmıttır. 

Bir bcı uçaRı filoıu harekete 
retirilmittir. Mantvralaran eıuı, 

nnl& aert bit han hilcumuoa kartı 
lGtün ülkeyi müdafaa ve ıonra mü· 
dafaadan taarruza ııeçmektJr. 

için hayatın birdenbire değifmHi 
pek tehlikeli olur gibi geliyor 
banal 
Şu anda anneme mektup ye1· 

mak için mHaya oturduğum 
haldi\ aklıma yazacak ıey r•l
miyor. 

Yarım aaatte ancak Ud satır 
cıkarabildim. Bunun bir •at1rı 
bUtUn mektupların baılanııcındakJ 
aerlevba. ikinci satırı da ıu o!duı 

- iki gecedir burada çok .. 
Alt taraf nı bulamadım. " iki 

gecedir burada çok ... Ne rahat 
mıyım, yoksa rahatsız mıyım. 

ilk gecem çok .fena aeçmlıtL 
Fakat ikinci gece0;1 .. 
Ne yazayım! 
- Tık tık, tık. 
Yine oda hizme t çlıl. Galiba 

yemek vakti geldi. 
- A ntre! 
Kapının açıldığını duydum. 
Ürkek bir ayak sesi. 
Ve saç~arıma karııan parmak• 

ların okşayıfı. 
VUcudllm firperdf. 
- Gn:seven. 
Eıref Boy:n yumuıak sesi. Ve 

onun alışmama, hoşlanmama rağ· 
men beni utandıran, UrkDten 
okıayışı. 

Tekrar edi ) or. 

- Gülıeven! 

Gururum heyecanımı yendi. 
Başım masanın üs tün"• e:Ier; mın 
arasına düştü . Ve tutamadığım 
bir çözülüş ve eriyişle gözlerim· 
den yaılar boıandı. 

Her ıeyi unutmuıtum. Arbk 

Bar barosun 
Gemisi 

lıkin çala kürek yllrUdUlen gemi. 
lere yelk en asan flnikelllcrdir. J k 
btiyUcek harp gomi ıi de Salamin ve 
Pun harplerinden çok ıonra yapı lmıt· 
tır. Eski harp gemilerinin en bOyüğ() 
165 fngiliz k ademi uzunluğunda ve 
21 k adem eninde id i. ilk çağ ıonu oda 
yapılıp ta galer adı Yerilen gean ilerir 
uzunluğu (290) kademe çı lıtıırı lmııtı 
On dörd llncQ 11 1ır or taların da kalyon· 
ler yapıl mıya baılandı ve on beıinc' 
aıırdn ik i bin kadem bilyOkl OğUndc 
gemilerle harbe g irlttl di. 

Bu bftyllk gemiler üç ıınaf Ch:erine 
ııralanırdı: Galere, Gaile on, Gallcna. 
Daha Pun harplerinde yapıldığı gibi 
orta Ye ıon çatlarda da yelkenli harp 
gemilerinden bir kıımına bakır icap• 
)anıyordu. Hatti Aoderya Doryanın 
Barbaroıa kartı kullandığı gemiler d• 
kurıunla kaplı idi 1 

Türklerin donaomalarındakl ge
miler kırlangı ç, perkeDde, kadlrga, 
köke, ıanna, baıtarda, kalyoa, 
pulaka, firkateyn g ibi adlarla ao ıhrdı. 
Bunların ne boyda, ae biçimde o!· 
dukları, kaçar top tnfıdıkları kitap. 
larda yaz: ılıdır, hepıintn de tHİmlerl 
"ard ır. 

Rahmetli Barbaroı, korHolık lııa
yatında her çeıit gemiye kendi bay• 
ra~ını altı, Amiral olduktan ıonra 
baıtardeden doncnmaları ld ııro etti. 
Baıtardeler 26 dan 86 ya kadar 
oturaklı o1urdu, her kOretinde yedi 
nefer bulunurdu. 

Hal blSyle iken gaıetelerjmfıdea 
birinde Barbaroıun ııemial diye çıkan 
bir reııimde oturaklar kaldırılm ı ı ve 
gemi yelkeolcrln eline bırakılm ı ıtar. 
Resim, bir bakııta anlaıılıyor ki, 
Barbaroıun yıtadıtı deni 1aıan 
kitııplardan dtğll, bugtlnCln mecmua
larından ahnmıttır, fakat Barbaroaa 
mal edilmltlir. 

Bu reaaıi JllJrOnce hatı rıma YnYu• 
z.un bir fıkruı geldh Fatihin Torunu 
o lan Yavuı bir ifOn Topknpı ıınray:n· 
da dolnıı rken ye ni yapılmakta olan 
bir kö,ktın duvarına dedeatni nndıran 
bir reamln ltlendlğini glSrUr ve rea
samı yanına çatırarnk tU ılSılerl 
aöyl..r: 

- Ben yedi yıııında iken dedemin 
dizine oturdum, yDrG kafamda yaıar, 
Burnu kireH ata• vahın gağaıın• 

benzerdi. Sen biç benıı:ede•emitıin, 
kendi burnunu dedeme takmı111nl 

Rahmetli Barbaroada fU ıöyleditl· 
mlz gemi resmini görse " ben böyle 
gemiye blamedim, hıtta bu biçimde 
bir remi de ırörmedlm " dl10 haykır· 
maktan ıer1 durmıyacalc:tır. 

Bu ııGnln yelkenlllerlnl dOne mal 
etmlyelim, g-Oliinç oluruz. 

M. T. Tan 

ı 
tath tatlı, kana kana ağlıyorum. 

AA"ladıkça aaokl içime, damar
larıma yayılan fenalık köklerin· 
den kopuyor, eriyor ve zehir gibi 
akıyor. Ağladım, atladım. 

Artık yaralarımın blltnn ıehlrl 
deıildi. Ve kurudu ki hıçkırıkla· 
rım kesildi. Göz yaılarııe dlndL 
Y avaı yavaı fillnlrlerlm yatııtı. 
Buhran geçiyordu. 

Eıref Beyin parmaklan ıaç· 
(arımın arasrnda. 

Ve ıonra iki el oakaklarımdan 
tutup baıımı } avaıça kaldırdı : 

- T emlz çocuk, iyi kalpli 
insan, kendini harap atme artık. 

Dlln geceden ıonra ilk c!efa 
göz göze geldik. Fakat bu göz· 
ferde okadar yumuşak ve ııcak 

bir ıefkat var ki Drkmedim,.utan• 
madım. Şakaklarımdaki a•uçları 
bUtün yUzümO içine aldı. Göz· 
)erimden aynlmayan göılerlle 
konuştuk. 

Onun kadife gibi yumuıak 
bakıı'. arı gözyaılarım!a yıkanan 
yaralarımı sildi, kuruttu, kapattı. 

lna:ıdıran, ıevdiren ve ıoevin· 
diren bu gözlerden artık kaçmı• 
)'Orum. 

* Bu on beı gUn nası l geçti. 
On bet gün ve on beş gece 

bu bin yfii metro yUkıeklikte 
çam <lrmanı içinde ve karlar 
arasmda ömrUmUn en n.ıes'ut 

anlarını yaşa) arak geçti. 
( Arkuı .ar) 
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(Siyaset Alemi l ı- r s o N DA K j K A . l 
Uluslar Kurulu 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 

l Ankarad~ 
E ektrik Tetkikatı 

İlerliyor Bugün - ' 
Adisababadaki İtalyan Sefareti Taşa tutuldu Toplanıyor 

Uiuılar Kurulu ne nkltten beri 
ıabırı!&lıkla beklenilmekte olan top• 
lantııını lıugiln yapacaktır. Ruz.namesi 
tıklım takiıın doludur, fakat içinde 
en mOlılm madd(lyi ltalya Jle Habeti•· 
tan arasındaki anlatamamaı.lık tetkil 
etmektodir. Binaenaley hönemi timdiye 
kadar yapılmıf olan bütiin toplantı• 
lnrın Uıtüodedir, batta Kurulun ha· 
yatı, ıerefl ve nOfuzu ile de ilgilidir. 

lf-
Hatırlarda oldutu üzere takrlbao 

Uç hafta önce İtalya hGldimeti 
Kurulun bu loplantııına ittlrak 
etmemek niyetindeydi. Fakat Hld 
ve yeni doatu olan Franıa mOdaba· 
lede bulundu, ortaya attıQ'ı dOtGnce 
181leydi: 

ltalya ile Habet araaıodaki ibtlllf 
müzakere ruznamuioin 21 inci mad
dealnde kayıtlıdır, Kurulun miza· 
kereye tahılı ettıtl zaman l1e 
IH pek k11&dar. Bu maddeye ııra 

gelmemeal, 8'•tlrllmemHI, bu madde· 
nln ikinci bir toplantıya, yani iki ay 
ıooraya atılması, •••an kazanılmaaı 
pek mOmkOodür. 

)f. 
' Fakat bUAhara İtalya fikrini de· 

~lştirdf. Franunın telkini gibi bu 
meaelenlo konutulmaaının uıak blr 
geleceA-e atılmaaıaa IO:ıum törmedl. 
Billkiı toplantıya lttlrak edecek H 

mue!e'!ln bfitün açıklıtı ile konu• 
ıulm .. ını lıteyecektir. Noktal na1&rı 

maHlmdur: Hebetlıtan iptidai bir 
memlekettir, elAn vahıtt ve esaret 
devri yafamaktadır, Ye bu duruma 
İtclyanın müdahalede bulunmaaına 
m ilaaade edilmelidir. 

Jıf 

Konaeyln kararı ae olacak? ltal· 
yanın miiıpet bir karar almı7acaQ'ı 
muhakkaktır. Buna ratm•n harekete 
geçmek ister görUndOj'ö de öylece 
muhakkaktır. O halde konHy oe 
yapııcak?. Bu dakikada lngllterenln 
konıeyden halyaya knrıı s.ecrt tedbir 
alınmasını lıtemekten Yaz. feçtiti 
ımh:ıtılmaktadır n 67le garGnGyor ki 
Uluılar Kurulu meHlede aadece 
zahiri vaaıta!ara bat Yutarak bay
ıiyetini korumıya çalıtmakla iktifa 
edecek, asıl oyun da kuliı aruıada 

oynanacaktır. - ** ............................................................. 
Çerez Kablllnden 

itibar Meseleal 

Eıki sad?ar.amlardan KUçUk Sait 
Paoa oldum oluı huırcevaplığı 
kadar haelslitlle d• an almıotı. 
Daha henU~ orta dereoedt bir me
mur iken bir ramazan güntl, kapı 
yoldaılarından biriıi llt Fatih oımil 
avlusundan geçiyorlardı. . 
O 11ra<la yanlarına yaklavan, yırtık 
pırtık kıyaft tli, yüzü göıU, elleri 
çarpılmış bir dilenci, Sait Paıaya 
elini uzo.tarak sadaka litedi: 
- On para verin Beyler .• Size dua 
ederim. Benim duam Cenabı Haklan 
indiude makbuldilr 1. 
Sait Paşaı 
- VBzgeç baba! dedi. Herhalde ıeai 
bu balo koyduğuna bakılıraa, Alla· 
han yanında ıenin on paralık itibarın 
olmıyacak. 

· Tıjlı 

Kraliçenin Cenazealnl Kr•I 
AOlayarak Takip Ediyordu 

ErUksel, 3 (A.A) - Kraliçe 
Oıtridln cenazeıi bugUn törenle 
kaldmlmıı ve çok kalabalık bfr 
halk yığını hazır bulunmuıtur. 

Kral cenaze arabasının arka· 
11ndan yayan yUrUyor ve araaıra 
gözyaşlarını siliyordu. Kralın ar· 
kasından lsveçli prenı Charles, 
Belçikalı prons Chnrles, İtalyan 
veliahdı Bumberto, Danimarkalı 
prens Axel, Norveç veliahdı ile 
Ennsn Cumurbaıkanının mUmes· 
ıili Marin ve elçiler gidiyordu. 

Sainte Gudul klliseılnde yapı· 
lan ayinden sonra Lackken kili· 
ıesi:ıe gidilmiı ve tabut Kral ve 
Kardinal tarafından aile meza• 
rına lndiramiıtir. Kraliçe Kral 
Albertin yaklnlnde yatacaktır. 

H eşliler Istiklil için Silih 
Ba ına Çağırılıyor 

( Battarafı 1 lnol yüzde ) r-------------
denize giderek ana filoya iltihak Uluslar ' f ngi/f ere 
edecektir. Malta adasında da 
teıslihat yapılıyor. Maltada topçu Kurumu M a11.evra Mı 
veı iatihkam ıınıfları ılllh altına ilk Toplentısın1 BugUn Ç . f 
çıığırıldı. Yapıyor 8Vlr İgor • 

Yurdumuzdaki Sulardan 
500 Bin Beygir Kuvvetin .. 
de Enerji Elde Edilecek 

Ankara, 4 (Özel) - Elektrifl· 
kaayon tetkikleri, ekonomi ba· 
kanı buraya döndUkten sonra mü• 
tahaasısların tetkikine verilecek• 
tir. Bugünkü yapılan · hesap
lara göre memleketimizde 450 • 
500 bin beygir kuvvetinde enerji 
iıtihsal edecek kadar ıu vardır. 
Bunun bugün ancak yUzde biri 
niabetlnde ve 5600 beygir kuvve• 
tinde elektrik ıudan istihıal edil· HükQmet, Inııiliz tebeaaından Cenene, 4 (Özel) - Franıız Roma, 4 ( A. A. ) - ltalyan 

olanların baıka bir devlet ordu· BaşbakaDı Lan!, loglJiz mUme1ıill basını, Habetlıtanın verdiği ıon mektedir. 

.\loda Vazif. aldıkları takdirde Eden vt diğer de~lttlerlu mümH· i t' d b h d k b 
ıiJikri buraya geldller. rJluılar Ku· m ıyaz an a se ere ' u Jıte Aı· ç t• K n 

bunların a~ır haplı cezalarına t logflf zlerin gayet açık bir manev• 1 e 1 n aya ı n 
5 rumu Konseyi, Habeş - talya 

mahkiim olacağını llln etti. gerginliAinl ıörüımek üzere bugtio raaını ve Habeılstanın da fena Ş k T tk •ki • 
lnglllı f aıiıtlerl Haboı • ltal· ilk: toplantısını yapaoa1dır. Kon11ye niyetlerinin bir beJgeaJnf görmektedir ar e 1 eri 

)'a kızıımasında ltalyayı tutuyor• Arjantin müme11ili başkanlık ede· Harp Cephesine Pirinç! Ankara, 4 (Ôz~l) - Bayın· 
F 1 1 1 hi cektlr. Frnaanıo, bu iote İtalya ve d 1 k B k Al Ç tJ K a 

lar. a9iatler, ta ya a ey ne logiltereye kartı naeıl bir nr.iyıt Bombay 4 (A.A) - Kenya ır 1 a anı 1 e 0 ay ' 
zecri tedbirler alınmasını lıtiyen takınacağı çok merak edlllyor. vapuru 200' bin çuv~l pirinci ha· Şark illerinde yapacağı tetkik gezi• 
htikumetl proteıto için nümayl9· 1 mllen Somaliye hareket etmiıtfr. ılode, yurdumuzun bu parçasının 
Jer tertip ediyorlar. ---------- ------ · ...... - · ·------ · ·-----·-····- Bayındırlığı için !Azım gelen pli• , 
Habetlstanda Harp Haz1r· Son Dakika nın esaalarını tespit edecektir. 

hklar1 Devam Ediyor Ali Çetinkaya, yapılmakta olan 

Londra, 4 (Özel)_ Habeılı· it lya Donanma& RO demıryoııarın• da ıözden geçire .. 
tandan gelen haberler gittikçe a 1 - cek, vflayetler araaı f08~ yoJlarJDI 
önemleniyor. H"b•ı lmpcıratoru da tetkik ed9cektlr. 

400000 lnglliz ur .. ı tutan satı tasını Degv ı·ştı·r· dı· , eiyasını ve 660000 lnglliı llra11 .• 
kıymetindeki hllktimet mallarını 
harp ılgortaıı etti_rmek için lngi· 
lfz Loyt kumpanyaıına müracaat 
etml9tlr. lmporatorun iki mtlyon 
logiliz llralak aarvetl Parlı ban· 
kalarındadır. 

Adlaababa'da lmperator ta· 
rafından çıkarılan "ıulhUn ııığı,, 
adındaki mecmuada imparator, 
Habet milletini Habeıiatanın · is
tiklali için ıllAh baıına çağırı· 

yor. Habeş papazları kilise· 
}erde halka vaız vererek, va• 
tan için ölenlerin cennetlik ol· 
duklarını ıöyliyorlar. ltalya·Habeı 
harbinde Habeı orduıu yerli ku· 
mandanlar tarafından idare edi
lecektir. 

Adisahabadakl ltalyan elçllljf, 
elçilik binasının mftdaf aaıı için 
200 Afrikalı askerin getfrilmealne 
mUaaade etmesini Habeı hUktime 
tinden lıtemlıtir. HUk(imet, bu 
istet• henUz ceTap vermemlıtlr. 

Bafka bir haber• sı6re, Habe
ıistanda Cimme Ubayı, halkın 
nefretini uyandıran idare alıtem• 
leri tatbik ettiğinden meçhul kim· 
ıeler tarafmdan öldUrUlmGıtUr. 

Deyll Ekıpreı i•zetesinin ha· 
ber verdiğine ılSre, Adiaababa· 
dakl ltalyan elçlllğl taılanınıı ve 
gUrGltll ara1ında Harrar ' ıUm• 
rllkleri ıefi, rovelver attığı lçio 
lmperator tarafından Adisababa 
1indanında zincire vurulmuıtur. 
iki ltalyan evi de aynı suretle 
taolaomııtır. 

imtiyazı Alan Şirket Neler 
Yapacakmıt? 

Adlıababa, 3 (A.A.) - Petrol 
kontratoıuna göre, imtiyaz sahi
binin aenede 2,500,000 ton petrol 
istihaal etmeye ve itletmeye baı· 
ladıktan aonra dört yıl içinde 
limanların bağlı bulunduiu dev· 
)etlerle anlatarak denize kadar 
borular döıemeye, böyle olmazaa 
imtiyazı Hah•ı hükumetine bırak· 
mıya mecbur olduğu taBrih edil· 
mektedir. 

Konturatonun finanaal hUkfım· 
leri glıll tutulmaktadır. 

Cibuti, 3 (A. A.) - Habeşls· 
tanın verdiği ıon mukaveleyi 
kumpanya namına imzalayan 
Riket mensup olduğu sosyetenin 
yUzde yUz Amerikan sosyetesi 
olduğunu Röyter Ajansına ıöyle

mit ve 9unları ilave etmiştir: 
usoıyete, yol, demir borular, 

demiryolları yapmak ve kendi 

Napoll, 4 (A.A.) - Ayın al· 
bncı gUnU Doğu Afrikaıına ha· 
reket etmek lçln emir almıı bulunan 
"Avantfno,, ve 11Çelyo,, vapurlara, 
baıka bir iıtikamete dotru hare· 
ket emrini almııtar. 

Çıkan rivayetlere göre bu ge· 
miler Adalar denizine doğru hare· 
ket etmlılerdir. Napolide bulunan 
harp ııemlll\rl de diğer bir deniz 

U11Une doğru hareket edeceklerdir. 
Son Posta : Inglllz donan .. 

masanm ana vatan filoıundan mll· 
blm bir kısmının Malta civarında 

• toplanmaıı tb:erlne, ltalya donan• 
masımn bir ihtiyat tedbiri aldı· 
tına hllkmedlleblllr. Her halde 
•aziyetin te•anuh için mUtom• 
mim haberlerin ıelmesinl bek .. 
lemek zaruridir. 

Türk - Bulgar Dostluğu 

Sofya Gazetelerinde Ha
raretli Yazılar Okunuyor 

Sofya, 3 ( A.A ) - Sofya gazeteleri, Tllrk • Bulgar doıtluk müna· 
ıebetlorl hakkında Dr. Tevfik RüttU Arasla Bulgar Dıı Bakanı 
Köıe lvanof tarafından yapılan dlyevl müsait .urette tefsire devam 
ediyorlar. 

Novodnl gazetHi diyor ki: 
"Türklerle Bulgarların anlaıması ve dostluğu, Balkanlarda ha· 

rıtın •e Balkan uluıları genliğinin aağlam temelini •e Balkan mede
niyetinin muvaffakıyetini teıkll eder.,, 

Zabta gazetesi yazıyor: 
11Bu kadar karııık bir ıaman ıöyle dursun, her hangi ahYalde 

olursa olıun Türkiye ile Bulgarlatan araaında ltlmataızlık uyandırabl· 
lecek hallere a1la müaamaha etmemelidir. ,, 

" - La Bulsıarie gazeteal, mutlaka samlmllik •e aafvet havasını 
kaydettikten aonra diyor ki: 

iki uluı, karşılıklı tanıtmayı, hürmete Ye aolayııa daynan iyi 
komıuJuk münasebetleri idameıinln lüzumunu tarihten öjrenmif[er• 
dir. Bugün bu }Uzum, her zamankinden daha ziyade ılddetlidir . ., 

telefon ve radyo iıtaıyonlarını 
kurmak bakkana aahlptlr.,, 

Rlket, ıllah satın almmaaı 
için lmporatorıı hiçbir para veril· 
mediğinl ıöylemittlr. 

Habe,ıatanda Bir Franaız 
Caauau Yakalandı 

Adl1ababa, 3 (A.A.) - Fran• 
11z elçiliğinden de teyit edildiğine 
göre Cicigad DörUketföy lıminde 
bir Eransıı caauıluk yapmak su· 
çundan tevkif edllmlıtlr. Zevce1I· 
nin do t•vklf edilip edilmediği 
belli değildir. Fransız konıoloıu 
yarın hadise mahalline iiderek 
keyfiyeti tetkik edecektir. 

Roma, 3 (A.A) - Bu akıam 
Venedlk meydanında bUyUk bir 
siyaıt halk tezahürü tertip edil· 
miştir. B. Muıolini çok mUhim 
bir nutuk ıöyliyecektir. 
Habe' Mllletlnln MUdafaaaı için 
BUtUn DUnya Hukuk MUesse· 

aelerlne Müracaat Yaplldı 

Pariı, 3 (A.A.) - BugUn bu· 
rada Habeş mllletlnin mUdafaa.ı 

için arsıuluıal bir toplantı yapıl· 
mııtır. Nöbel barıt mUkAfatını 
kazanan Amele partisi Uyeainden 
Norman Angel Franaa ile lngil· 
tere arasında Cenevrede sıkı bir 
teırlkl meaaide bulunmaaını lıte• 
miotlr. Birçok hatiplerin ıöz aldıiı 
bu toplantıdan sonra kabul edi· 
len karar suretinde araıuluaal 
hukuk mtıeaseselerinin Ye Haheı 
milletinin müdafaası ve beıerfyet 
davaıını ele almak üıero bUtUn 
barıı teıebbtiılerlnln ve kuvvetle· 
rinln hemahenk kılınması Millet· 
ler Cemiyetinden istenmektedir. 

Genel Müfettiıliklere lcrai 
Salahiyetler Verilecek 
· Ankara, 3 - Genel mtifet· 

tişliklere icrat aalahiyetler ve· 
rilmesi hakkında bir kanun pro
jesi hazırlanmaktadır. Karadeniz, 
Ege ve Cenup vilayetlerinde ku· 
rulacak olan Genel Müfettişlik· 
lerin merkeılorl lıenllz teapit 
edilmemiıtir. 

Kayseri Fabrikası 
Ankara, 4 (Özel) - Kayseri 

mensucat fabrlkaaı bu ayın 16 
ıında törenle lıletmiye &Gıla• 
caktır. 

Çaldaris Atina'ya 
Dönüyor 

Atına, 3 (Özel) - Cenevreye 
ıltmekte olan Dıı Bakanı Makıi· 
moa Tlryeatede Baıbakan Çalda· 
riı'le karıılaıacaktır. Kralcıların · 
organı olan gazetelere göre Mak• 
ıimoı Baıbakana ahali partiıinfn 
çoğunluğunün krallıktan yana 
olduğunu ıöyleyecek ve Baıba· 
kan He kendisi do kralcı olduk• 
larını bildireceklermif. 

Yunanistan Eski Borçla-
rını Veremiyor 

Atına, 3 (Ô:utl Flnanı . 
Bakanı Peımazoğlu Londra' da 
Yunanlıtanın alacakMarı ile yap• 
tığı konuımalarda ilk 5nce teklif 
ettiği % 35 in Yunanlatan 'ın · 
bugOnkU Ffnanıal durumuna göre 
en muaalt mıkdar olduğunu 
bundan fazla bir oey verilmesinin ' 
mUmkUo olmadttını söylediği 
haber verilmektedir. 

Mekslkoda Bir Kasaba 
Harap Oldu 

Mekılko, 3 (A.A.) - Villa Lapas 
patlamuı kurbanlarının buiünkO 
ıay111 25 810, 16 1aralıdır. Kaaaba, 
baıtan etarı harap olmuıtur. 

Bir Vapur Tehlikede 
Nevyork, 8 (A.A) - Radio MariD• 

Corporation, iilney Pasifikte bulunan 
Dixie Yapuru tarafından çekilen bir 
imdat telgrafı almııtır. Bu npur 
F!orida'da Aryıfort kayalıkların• 
oturmuıtur. içinde 275 yolcu bulunan 
bu ıeml, yeni Orlean'dan ııelmekt• 
ldf. 

Alman Gemisi Dençlgden 
Ayrlldı 

Daaçlsr, 3 (A.A.) - Daoçlge ruml 
bir ziyaret yapan Amiral Sterrlo 
bl\yragını hBmil Almıın harp reınlıl, 
limandan nyrılmııtır. 

Bir Defter İçin 
12 Yaşında Bir Çocuk 
Arkadaıını Yaraladı 
Çeımemoydanından 13 yaıın· 

da Nuri ile 12 yaşında Komal 
çocuklar bir defter meselesinden 
kavgaya tutuımuşlar ve kavga 
kızışınca Kemal bıçakla Nuriyi 
kolundan yaralamıtbr. 
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Biri Canh, Öteki Cansız Şu Garip .Dünyada Neler 
Bir Kenara istif Edi Oluyor ? 
lince Bale Heyetine 

Benzeyen Sandalyalar 
Parlıteld park bekçilerinden biri, bir akıam 

1..Jkın oturmasına ~mahıua açılar kapanır aandalyeleri 

toplayıp bir yere yı§'dıktan ıonra, bunlardan bazı· 

larının ·uzlyetinln tıpkı bir bale heyetine benzediğini 

görUr ye hayret eder. Ferduı aabah erkenden ilk 

raıtKeldiği fotoğrafla bir adamı yoldan çeYirerek bu 
a"arf p manzaranın reaminl aldırır. Kakikl bir bale 

f otoirafı da bulunarak bu her lki realm mukayo1ell 

bir ıurette gazetelerde intişar eder. 

Bundan ıonra da o manzarayı teıkll eden 1an• 

dalyelerln yazfyeti bozulmaz. Şimdi 'bUtUn Parlı hal· 

kı 0 aandalye ,, bale1lnl aeyretmek için bu parka 

:ıtıcum etmektedirler. 

Ümidinizi Kesmeniz Lazım! 
1 

ti mali Artık Aya Gitmek 
Kaim mıştır 
- ---.~~--------~--~~ 

Brltaaya milli radyo - telgraf ı,o. bu au::ak tabakaaınıa mevcudiyeti, 
IDlteal relai Ye meıhur fizik Alimle- tlmdlye kadar kıaa meYeeler O:r:eriode 
tinden profeıör Oppleton, aylarca yapılan araıtırmaları Ye bunlardan 
Japtıfı tetklkattan sonraı radyo neıriyahoda lıtlfade edilebil· 

1 - insanların aya gldebilmHlııln mesi lmitlerinl alt llt etmektedir. 
ihtimali olmadıfını, Daha açıkça11, profer8r klrelarz:• 

2 - Radyo neırlyatıoda kıH mev· dan uıı:aklaıtıkça havayı nuimlnin 
eelerden lltifade etmek kabil olamı- gittikçe aokuyaeak yerde, yedi mll 
facatmı iıbat etmlıtir. me1afeden ıonra·glttlkçe ısındıj'ını 

Profe1ör, oimdiye kadar fea adam· aolamıı ve bunu küreiarsın 1athın· 
larınea meçhul olan bir ıeyi, dGnyayı dan 150 mil öteye a-önderdltl radyo 
ihata eden havanın flkHk tabakala• meYcelerl ile iapat n he1ap etmlttlr. 
tında a-•nlı n aon Clerece aıeak bir Bu •eaafed•, radyo mevcelerl 
laan ç mberi bulundutunu keıfet- ionoafer deallea tabakılya çarpa .. 
111lttlr. Bu keoif modern fen için çok rak a•riaia r•rl kOrelana dön-
bUyilk bir ehemmiyeti laeiz:dlr. mektedirler. Profesör, bu mnce-

Profen8r Oppleton bu tabakadaki ler {berinde tetkikatta buluamuı n 
derecel hararetin 1000 dereceye ba· bunların yllkaek tabakalardaki hara-
llt olduğunu, bu hararette madenle- retten •llteeHlr olduklarını Ye btıtüa 
tln erldij'inl ve binaenaleyh in1a11larıo huularını lcaybettiklerinl a-8rmGtt01. 
aya atdcbllebek bir Alet yapılıp yapı· Gerek profea<Sr Oppleton gerek ar-
lanııyacağı h<ıkkında yıllardanberl dü- kadaşları, bu aıcak çemberin mncu• 
tOnOlmekte olıın meHleoin artık kö- diyetinin kıaa meYcelerln lallmalioe 
kUndeo halledilmlı olduA-unu ıöyle· m&ni oldutunu aöylemektedlrler. 
bıektedlr. Bu katif hakkında tetkikatta bu-

lunan dünya radyo arattırma cemiyeti 
Hl~ bir makine bu d1recel hara- milnuı111Uerinden biri b" huıuıta 

tette lıllyemiyeceğl için, bu ııcak 
hava çemberi in anların diinyaya dl- ıöyle demektedir: 

"Dlnyaoın, rad70 fennt.,de en rnnhr yıldıalar ııraaındakl münakaleainl 
teha1111s olan Alimleri aenelerdenberl tarnnmlyle katetmektedir. 
kısa lbnceler üzerinde tetkikat yap-

Bunlar yalnız bir profesöriln le!- makta Ye bir a-On bunları radyo neı-
dia11odn kalmarıp, l:u fil"• fizik riyatında tıpkı uzun mneeler ılbl 
ttıniyetinln bütün azaları da iştirak kulleoabllecej'imizi Gmlt ediyorlardı. 
ttnıalttedirlor. Faknt profeaör Appleton'un bu keıfi 

Mütemadiyen yanan bir fırınn bt'n• LlltOn ftmltlerl tamamlyle mahyetmlt 
•etilen Ye bütiln dOayayı ihata ed.:o n kıaa mevcelerdoa artık lıtlfade 

Bu, Düğümü 
Acaba Kim 
Yaptı? 

Geçenlerde Amerlkada bir 
fener gemiıinl tamir etmek IU• 
zumu basıl olmuı ve mllrettebat 
geminin 300 yarda uzunluA-undakl 
çapa zincirini çel<miye baılamı9. 
Fakat 200 yarda zincir çekildik· 
ten ıonra geriıinin dolaıık ol· 
duğu görUlmüş ve diğer bir ge
minin yardımlle nihayet bu kısım 
da çekilip güverteye alınmıı. O 
zaman, bjr ucunda kocaman bir 
çapa ve diğer ucu da . ıemlye 
merbut bulunan bu zincirin orta• 
ııada kocaman bir dUkllm dil· 
ğilmlenmlt olduğu hayretle görül· 
mUttUr. Mürettebat, sahverildiğl 
zaman böyle dUğllm olmadığını 
ve geminin hiçbir zaman demi• 
rlnl taramadığını yeminle temin 
etmekte olduklarından kimH bu 
muammayı baJledememektedir. 
Sanki esrarengiz bir kuvnt ve 
yahut da denizlerin ilahı, bir 
eline gemiyi, diğer eline de ça• 
payı alarak ılncirl bUkmUı ve 
bu dUğilmU yapmıştır J 

_.. ... -.......................................... _.. ..... . 
edemlyeceğlmiıl ispat etr.ılotir. Bunun 
ael:ebl de ııcak han çemberinin 6 
metreden kııa tu]deld mevcelere manl 
olmııııdır. Profeaöriln l:u buluıu, aU
netin Ye hava tahavvQIAtımn radyo 
üzerindeki mühim teılrie::ni bir defa 
daha iıpat etmlttir. demiıtir. 

---·-----iki yıl önce lzlandalılar parla· Barelonda karde inin bir yan· 

Dünganın en 
e~ki parla· 

mentolarının bJ· ııaoda feci surette 
nlnci yıl dönümünü Mllgoner ölümU üzerine bir 
kutlulamışlardı, lı· olan dil•ncl dilenci yedi milyon 

mentoları veçliler de geçen• franklık bir mirasa konmuıtur. 
lerde parlamentolarmın beıyft· Barslon pollılerl birçok zaman 
zUncU yıl dönUmU için bayra.m aradıktan ıonra en sonunda bu 
yapmıılardır. dilenciyi bulmuılar lie de böyle 

laveç parlamentosu 28 Mayıı 
1434 yılında Dulekarliyu y;fa-

yetlnde toplanmııtı. Bu vlli}! etin 
bugUnkU aaylavları aeçenkl beş· 
yUıüncU yıl dönUmU bayramında 
yapılan törenlerde memleketleri· 
nln eski kıbklarlle bulunmuılar ve 
latokholm ıokaklarında bu kılık· 
ları ile bllyUk bir gurur lçind• 
dolaımışlardır. 

bir mlraaa kavuıtuA'una bir ttırlU 
innndaramamıtlar ve bu serveti 

almak için llzım olan kanuni yol• 
lara ae•k edememl,lerdir. 

Eğer dilenci aklını baima top• 
Jayıp ta mirasını almnzaa aerseri• 
likten dolayı önceden mahkum 
edilmlı bulunduğu cezayı ~ekm•k 
üzere dilenciler garnizonuna aön· 
derJlecektir. 

Küçük Y avronun 
Küçük IHikayesi 

Minimini Mery' 
nin isteği Ölü
münden Sonra 
Yerine Geldi 
Resimde ıör

dUğllnUz bu ba• 
bek evi, ıen, 
ıakrak bir çocu• 
ğun oyuncaiı 
değil, Uç buçuk 
yatında küçUk 
bir kız c a i az ı n 
mezar taııdır Ye 

pek hazin bir 
blkiyesi Yardır. 
Amerikada Bar· 
celone ailesinin 
kızı kUçUk Meri· 
nln en bUyUk arzusu lçl dU9ell, 
dayalı, banyolu, karyolalı, yemek 
odalı hakiki bir bebek eYine aa· 
bip olmak, bebeklerini sofraya 
oturtmak, ondan sonra da soyup, 
yıkayıp, yataklarına yatırmaktır. 

Bu arzusunu babasına açar Ye 
o da, Merlye istediğinden daha 
iyisini alacağını vadeder. 

Fakat aradan birkaç gUn geç· 
tikten ııonra küçük Meri hastala
nır ve bu hastalığı gittikçe tid· 
detleolr. Artık bebek evini unu• 

tur... Şim l en bUyUk arzusu 
uyumak, aaima uyumaktır. Dol • 
torJarın ihtimamı, anaıının, babn· 
ımın ıe\• glsi küçük Meriyi zalim 
ölUmUn pençesinden kurtaramaz, 
ıavalh çocukcağız sönüp gider. 
Fakat babas ı da \• adiıı de durur. 
Kızının mczBr.nın bcışma bebek 
evi teklinde bir mezar taşı yaptırır. 

Şimdi b .nlerce insan bu me
zarı ıiyaret e.mt:kte ve bu hada 
abide önünde kliçük Meri için bir l 
kaç damla göz yaşı dökmektedir.: 



---irde Muhakkak 
,_" .. ....!or e ine Var 
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Beı dakika sonra polis te g 1 :,.. l 
On on beş dakika ıonra kendi· 
s'ne gelen ismet bAdiseyl anlnt· 
mıı, bunun üzerine polisler bod· 
ru a lnmi ler... Koca el ktrik 
lamba 'arile sarnıcı eydınlatbk nrı 
zn nn sorn·ç içinde eski demir· 
den muntaznm bir merdiven ol· 
duğunu görmtiıler. Bu merdiven· 
den aşağıya inildiği %aman da 
genle bir m hzene vanlmakta 
olduğunu ben de ıördllm... Ha• 
kikaten görlllecek bir yer. Duva· 
rmın dört tarafında salip tıaret· 
lerl ve bir kenarında yllkaek taı· 
tan adeta bir kürsUsU bulunan bu 
salonun bir taraftan da bir ka· 
pısı var ... Demir bir kapı Uzerln· 
de bllyfik bir aallp resmi olan bir 
kapı... Çok eski bir kapı... Hari· 
lrullde eski, açılınca ancak 
adamın, o da biraz eğilerek 
çebilmesi mlimkUn olan bir yol 
meydana çıkıyor... Bu yolu ben 
de gördUm... Şayanıhayret bir 
ıey... Ve yolun nihayeti de Ah· 
met Paşa köıkQ yangınhğına çı• 
kıyar. 

Belkıı hanım: 
- Hakikaten pyanabayret bir 

ıey dedi. Ömer .. Duyuyor musun? 
Kamrnnın moda ç.ayırmda gördü· 
ğtinil lddln ettiği •ve bhim bir 
hutalık kabuıu addettiğimiz o 
geceki hadiseyi hatırlıyor musun?, 

Belkıs hanım titirlyordu. Ömer 
tek gözlUğUnU dllzelter k: 

- Evet, anne, dedi. Fevkalade 
,1aynm hayret bt11ey. 

- Knrdeıln çok uıun boylu 
\re zayıf bir insandan bah&et· 
pıişti. 

- Evet, anne. 
- Lami Bey oj'Jum ya lStekl· 

1er, yanlarmdakl lnıanlar nasıl 
adamlarmış. 

- Bir taneıl kısa boylu "' 
atıman bir adam lml1o Diğeri ne 
rok bUyllk, ne de çok kUçftk ol-· 
llllyan bir insan. 

Ömer yerinden kalktı ... 
Vallahi aalayım11or11m 

eledi... Uml Bey bu hldise nı 
zaman oldu?. 

- Bu hldlM •YYelld alqam 
<>lmuıtur. 

- Dayı zadenizl ziyaret ede
bilir miyim... Bir de bu sarnıcı 
ı;6rmek isterdim?... Bllirslııiz ya, 
ben, mfmanm bu beni alAkadar 
etti.. ıonra da... PoUı merkeune 
kadar uıanacajım.. Aue bia 
:zannedl yorumld polise Modada 
,geçen o hidiıeyl anlatma)'I unut
ı ·uttuk. Moda ıabUlerine kaı.ma• 
L:.rla, küreklerle inen eararenalz 
i sanları ve Klmranın bizi inan• 
dı.rmık istediği blcilseyL •• 

. Ömer ayaj'a kalkmııb. •• 
- Şimdi aidebillr miyiz? dl1e 

Limle aordu. 
- Hay, hay.. Diyerek Llml 

de a··ağa kalkmıtıb. 
B..ılkis Hnnım onlan kapıya 

kadar teşyi ettiği zaman: 
- Amnn yavrum diyordu. 

Merl:ez memuru beye aitmeyl 
vnutrna .... 

- 12 
Üzerinde beyaz bir önltlk vardL 

kenaı·dnkl lavaboda eUerini yıkadı. 
ı Yan odaya geçerek oturan bas• 
talardan: 

- bir dakika. Diye mUHnde 
~ al11rak ıofaya çıktı. Bura11 basit 

in Elektrik Lam 
untazam Bir er 

bir evdi sarı boyalı kAglr bir blna 
bir sofa üzerinde kartılıklı birer 
odası olan ıu tanınmıı blllnmiş 
eski lstanbul ve Kadıköy c;vler•n· 
den biri... 

Ev çok zengin moble edilme
miıti. Mütevazı snde fakat zevkle 
döşenmişti. Sofada ayakta ve -şap• 
kalıırı ellerinde duran gençlerin 
y.ımına .geJdi. 

Beyaz önlDğDn anu açılmııtı, ---

aları, Sarnıcın içinde 
iveni Aydınlatıyordu 

ve içindeki siyah clblaenln ıardı• 
ğı harlkullde glizel ba§ dlSndU· 
rec k kadar mükemmel çizgili 
ince bir vücut vardı: 

Bonjur Lami dedi. 
V ıual dolu göilerle Ômere 

baktı: 
Sana dostlarımdan Ömer 

Beyi takdim ederim. Ömer Beyi 
tanıyorsun zannederim. 

( Arkaıl var ) 

5 Eyini Perıembc gllnll ubıraızhkla bekleniyor 

SARAY Sineması 
nın 1935 • 1936 mevsiminin knıat programı ve H. B. 

W arner'in temsili olan 

FIRTIN 
Franıızca ıözlU bUyUk film sabıruzlıkla bekleniyor. 

Samimi... insani... MUesslr ve dramatik pek güzel bir film. 
.. Ilivetcm: Mlckey • Mouae'ln bir çeyrek ıaatllk kahkahası ~ 

TAKSIM BAHÇESi 
opereti • Yeni operet n Mahlis Sabahaddin tarafından bu akşam 

AYŞE 

1 leı11nbu1 el dly si lllnl rı 1 
Belediyo zabıtası memurlarına yaphnlncnk 219 tnno ynzhk 

keten ceket açık .ekslltmey~ konulmuıtur. Bir ceketin muham· 
men bedeli kum şile bernber dlkişl 320 kuruştur. Kumaıın nümu· 
nesi ve ınrtnamesi le.Yazım mndcırlüğünde görUIUr eksiltmeye glr· 
mek için de 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 33 liralık muvak· 

kat teminat makbuz veya mektublle beraber 5/9/935 periernbe gU· 
nü saat 15 daimt encttmende bulunmalıdır. (B.) (4916) 

Kapalı Zarf Uaulile Eksiltme 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Temyiı mahkemesi için yaptırılacak demirbaı eşya vı 

mıfrutatın kapalı :ıarf uıullylı açılau ekıiltme1ine bir firmadan 
başka talip çıkmamaıına ve çıkan talibin de nokaan ıeraft dolayı· 
ıUe ekıiltmeye kabul edllmeme1lne binaen bu it 2490 numaralı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince yeniden kapalı zarf usuliyle 
ekılltmeye konulmuıtur. 

2 - Yaptırılacak eşya •e mefruşat ıartnameslnde miktarları 
yaulı yauhane koltuğu, daktilo Ye katip masa11, dolap, snldalya 
•• manıken ıandalya olmak Uzere 12 clnı ve kalemdir. 

3 - Tahmin bedeli 36,580 liradır, 
4 - Muvakkat teminat 2444 lira olup Malaandığı makbuz Ye 

ra Banka mektubu olmaaı lizımdır. 
5 - Eksiltme 9 Eyini 935 pazartesi gOnU saat 14 de nkAI 

levazım mUdürllyetinde toplanacak ckıiltme komlayonundaet 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin zeyli tartnamenin 1 inci madde· 
ılnde yaıılı belgeleri teklifleriyle birlikte vermeleri ıarttır. 

7 - Teklif mektuplarının nihayet 9/EylDl/935 Pazartesi gUnll 
1aat 13 e kadar Komisyon Reie!lğine imıa mukabilinde verilmesi, 
poıta ile aönderecekleria bu saate kadar yetiımek nzere iadeli 

taabhUtltl mektup ıeklinde göndermeleri H -dıı zarfın mllhUr mumu 
ile iyice kapatılmıı olması lizımdır. 

1 - Bu iı• alt ıartname v~ nılmlerl 185 kurut bedel muka· 
bilinde Ankarnda levaıım mlldOrlyetinden lıtanbulda Adliye LeYa• 
rım memurluğundan lzmir ye Samsunda Cumhuriyet MUddeiumu· 
milllderlnden alınabilir. .,2225,, "4886,, 

Kültür Direktörlüğünden: 
llk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKl'IR. B:riFci SJNIFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LAR LA daha e·nelki doğumlulardan arta kalanlar alınacak· 

tır. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-
•• L ULE kadar bulundukları yere en yalan okula, çocuklarını 

kayıt ettirmelerini nlilerdıa rica eder. "6015,. 

Spor: 

Fut bol Birinci 
,, 

~· ç rı 

Bugün aşıyo 

.. stanbulspor Dünkü Maçta Pera Takı
mını 2 -1 Yendi 

Onye ve Çerıanba sporcu 11ençlerl blr•rada 

Ttırklye birlnclliklerine bugUn oyun · son dakikaya kadar 
ıaat 2,15 de Taksim stadyumun· bu ıeklini muhafaza ederek bera· 
da başlanacaktır. Saat 2, 15 de berlikle nlhayetlenmlıtlr. 

Esk~chlrln Demlrapor takımlle Romanyada Bisiklet 
lıı:mırln Altınordusu karşılaı cak· T d D.. d.. .. 
tır. BugUn 4,45 te de Fenerbah· urun 8 or uncu 
çe ile Toro11por lmrvılaıacnktır. Geldik 
Bu maçın hakemi (Sadi Korsan) BUkreı, 3 (A.A.) - DOn Ro-
dır. manya biıikler turunun 166 kllo-

30 Ağustos Zafer Bayramı. metre ilıerlnden CUj ilo TopUtaa 
gUnü çetin bir müsabakadan oraıındakl etapı koşulmuştur. 
aonra 2 - 2 berabere kalan isten• Genel şnhst tasnif: Romanyalı 
bulspor, Pern bkımları dUn öğ· Mormoccıa 40 aaat 4 dakika 55 
leden sonra tekrar kartı knrşıya saniye, Lehistanlı Dnniel 40 aaat 
geldiler. lstnnbul por rUıgarı er- 4 dakika 55 1anfyo, Romanyalı 
kasına alarak oıuna baıladı. ilk Tudose 40 aaat 38 dakika 50 
akını Pera yaptı, fakat kesildi. ıanlyı. 
Eoerjık oynayan lslnnbulsporlular Ulus bakımından genel tasnif: 
Pcıra kales'nl sardılar. Oyunun Romanya, L~hlstan, Yugoslavya, 
6 ncı dakikasında Samidcn bfr Türkiye. 

BUkreı, 3 (A.A.) - Romanya 
arapns olan Nevzat ilk golll bis;ldct turuna iştirak etmekte 

yapg.cvrenin sonlarına doğru Pera olan Yugosl v takımı, arada çıkar 
blr iki akın yaptı. Helvacının bir bir bidise yllıl\nden, tura devam· 
kafa vuruşu direğe çarparak geri dan knt'i surette imtina etmiştir. 
geldi ve devre 1·0 Istanbulıporu~ 
gallbiyetile bitti. 

ikinci devre Istanbulsporun 
bUcumile başladı. ilk dakika da 
lstanbulspor kalcıi bir tehlike 
geçirdi. Beşinci dakikada japo
nlniıı bir ıUtUnU kaleci zorlukla 
kornere atta. Pera hakim oynu· 
yor ve bu hakim oyun on. ikinci 
dakikada semeresini verdi. Hel· 
vacı Peranın ilk ve son golilnD 
attı. 

Ikt dakika ıonra lstanbul 
ıpor korner atıımdan lıtlfade 
ederek galibiyet golUnU yaptı. 

Bundrın sonra IstanbuJspor mUda· 
faa sistemi kabul etti ve oyun 
bu şekilde lstanbulsporun 1 • 2 
galibiyetllo bitti. 

Memlekette Spor 
Hareketleri 

Ünyede 
Ünye, (Özel) - Ünye TUrkspor 

takımı 40 kişilik bir kadro ile 
Çarşnmbaya giderek orada bir 
maç yapmııtı. Ünye Tllrkspor ta· 
kımı güzel bir oyunla maçı i\d·ııfır 
kazanmıştır. Bu mllıabak&nın r .. 
yanşa Çarşambahların Ünyeye 
gelmclerile olmuıtur. 

Büyük bir kalabalık önllnde 
mnça baılandı. 

ilk sayıyı onyedincl dakikada 
Çarşambalılar yaptılar. ikinci dev· 
re iki tarafın bUyUk gayretine 
rağmen değişmeden Çarıambanın 
bir • sıfır lehine bitti. 

Adapazerende 
Adapazarı, (Özel) - lstanbul 

KUçUkpazar gençleri ile Adapa· 
zarı Gençler Birliği arasmdn çok 
meraklı bir futbol maçı olmuıtur. 
lstanbullu gençler takımı ilk devrede 
bir sayı yaparak oyunu bitirmiştir. 
ikinci devrede AdahJar daha 
dllzğlln oynamıya baılamıılar ve 
ilk aayılarana yapmıılardır ve 

Hava Kurumunun 
Müsamereleri 

Yarın Akıam Konsetler 
Verilecek 

Hava Kurumunun Kı:ultoprak { 
kolu tarafından 7 EylQI Cumar
teıi akşamı, F enerdeld BelYU 
bahçesinde bir kır balosu tertip 
edilmiştir. Ayrıca Denizkızı Eftal• , 
ya da konser •erecektir. 

Jıf. 

Ha\•a Kurumunun Arnavut· 
köyli kolu tarafından da yarın 
akıam, Akmtıburnunda bUyUk 
eğlenceler. hazırlanmıştır. 

* Yine Hava Kurumunun Ka· 
sımpaşa kolu tarafından da yarın 
akşam Tepeba§ı tiyatrosunda 
alaturka konaer verilecektir. .. ~. 

~BÜYÜK 
HAFTALIK 
MECMUA 

Resimli 

HERSEY 
Tepebaşı Belediye Bahçeslnd• 

Bu akşam aaat 21 de 

KARAGÖZ 
Her hafta Cuma, Cumarteal, Pazar alııaıol•" 
~~~~~~~~~~~--

.. 
-.. BiÇKi ve DiKiŞ ~ 
Esaslı ıurette ötretlp musaddak 

diploma veren 

NEKTAR l ZARUKYAN 
talebe kaydına başlanmıştır. Pa· 
sardau maada hergOo U• 12 ,,e 
14 • 18 e kadar müracaat kabul 
olunur. 
Adres: Beyollu Albn Bakk•I 
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4 Eylll SON POSTA 

·o MANLI SALTANATI GÖÇERKEN 
( MI tar elle devrinin tarlll I ) 

•• Her hakkı mahfuzdur. > Y aıan: Zl11• Şakir 4m---------~ 4 19115 ~ 
N.o13S 

Bekir Sami Bey Garbi Anadolu V aziye-
tini Cevat Paşaya Etrafile Anlatmışh .• 
Ma1111n 26 ıncı gUnU sabahı, Ak· 
hlaarda, Miralay Bekir Sami Boy• 
d n ayrılarak lstanbula hareket 
ed n Mıralay Kadın Bey; bir 
kere Bandırma YO Ba,ıkesirdcld 
vaziyetleri de tetkik e mek için 
birkaç glln oralarda kaldıldan 
ıonra, haziranın 5 inci akşamı 
Bandırmadan Hpura blnmft; er• 
tt1l aııbah btanbula muvasatat 
etmlı; doğruca Harbiye Nezare· 
lhıde Erkawharblyel umumiye 
reisi Cevat Pa§aya i1derek lzml• 
riD l9gall gttn nden o tDoe ka
du Garbt Anadoludakl metbu· 
dab hakkında mulasaalan malü• 
mat YermlftL HınUz o lıaYali 
hakkında ciddi we kat'! 'bir ma· 
lfimat alamamıı olan Cevat Pnp, 
Kbım Beyin beyanatım bDyUk 
bir alAka Ue di~odlkteo aonra, 
henliz (Havza)da bulunan Mu .. 
tafa Kemal Paıanın bu mt1ele 
ile pok esaılı bir surette meıgul 
olduğundan bahsotmfı; kendisinin 
de yunanlılara kıırıı mlllt YO 

mUselleh bir kuvetle mukabeleye 
taraftar olduğunu lliYe eylemişti. 

HatUi ı 
- Mevhudatınıza, ve Yunan 

fıpl kuvvetlerine karıı ne ıuretlo 
mukabelenin mUmkUn olacajına 
dair derhal bir rapor yazınız. 

Bana Yeriniz. Ben bu raporu 
Vtıkeli elimde okurum. Baıı 
t klifterde bulun11111111. 

DemlıtL 
Miralay Klzım Bey hemen 

bu raporu yaımıı, Ceyat Paıaya 
rermlıtJ. Roporun mtınderecatı 
• Hulbaten • (Wnlr Ye havali• 
llndo mevcut ola11 zabitan ve 
efradın derhal mllll bir mahlret 
lkti1&p ederek Yunanlılara kartı 
mukanmet etmolerfnden ve aha• 
llyl de bu mlllt mUcadeleyo :lttlrak 
ettirmekten; vo ancak .. bu 1Uretle 
Yunan lslilbuUD önbe geçil .. 
bileceAlnden) ibaretti. 

CeYnt Paıa, KAzım Beyin 
bu raporunu memnuniyetle telik· 
ld etmlı •• kendidne : 

- Siz, hemen aYdet ediniz. 
Bandırmadaki '.FU"kanın kuman
dnı;ılm deruhte ediniz, ne yapa• 
biliraenlz, yapmıya ~aız. 

Emrini YermiıtJ. 

Mlrala7 Khım Be7 ertul Sl
nn Bandarmaıa aYdet etlllİf; aıu
kezl Bandırmada Ye bua kıt'alan 
Balıkeılr re ciYanada bulanan 

1 

( 61 inci fırka) nın kumanda11m 
deruhte ı eyle.ı,tL Bu a&rAu, 
( 172 inci alay kumandanı kıy• 
ınakım Ali Bar) o mu ılaalla.. 
dan bir haylı g6ntlllft toplamı,, 
ku•vetll blr cephe tıaUı etmltU. 
Ayni umuda et.rafta buhıau 
halk da llllblanarak dlflllaaa 
mukanmet hlılerbıl kunetlendfr
nılıU. Ali Beyln bu hareketini 
g6ıdon kaçırmıyan Yun anlılar der• 
hal harekete aeçaitler; (Berga• 
ına) yı tıgal etmJılerdl. {9 haıtran) 

Bu nretle Ail BıyİD te.ı. et• 
tlA'I Ayvalık copbealnin JU •• 
gerllertnı teblike:ro dtıınrecelder 
Ve ( Soma } JaUkamoUne dofru 
ller1i7ec-lderdi. Fakat .MI Be7, 
derhal dUfDlaD tehdidinin önOnı 
ıeçmiı; kendisine (Kara efe) 11.a• 
llunı Yeren bhıbqı Halit Bey de, 
1 ~ ldıllik •~me hlr kanetle 

aelerek aynı mıntakada bir cep
bove yerletmftli. 

Iıtc, miralay Kazım Bey Ban· 
dırmaya gelerek 61 inci fırkanın 
kumandanlığını deruhte ettltf za. 
man, vaziyet bu merkezde idi. 

Kazım Bey, Bandırmaya ıeltr 
gelmez, Bahkeelrdo bulunan Kol· 
ordu Kumandanı Yuıuf izzet Pa• 
ı• Uo mUıakerata glrlımfftl. Bu 
müzakere netlceılnde, harekete 
geçilmeden eYveJ Bandırmada 
bu1onen ltlllf deYleUorl mime .. 

Almanya Ve Fran

ılllerine bir nota verilmesi takır· 
rftr etmfttf. Bu nota derhal ya· 
ıılmıf, bizzat Kbım Bey tara· 
fından Bandırmadaki .. ItilAf dev• 
letlerlnl temıU eden • lngiliz 
zabıtasına Yerllmlıtl. 

Bu notanın bulAaaaı da, 9un• 
dan ibaretti: 

[Y unaolılar hmiri lıgal ettiler. 
Iıgalden ıonra da hakimiyet saha· 

11nı geıalflettller. Iısıalin mahiyeti 
hakkında aarlh bir fikir yoktur. 

(Aıkaıı nr) 

Fakültelerde 
saya Mal Satıyoruz Hukuk Fakülteıinde Yeni-

.. likler Ya 1 k 
( Battı.rafı 1 inol 7tisde t pı aca 

Bu yıl, hukuk fakUiteaJ tedrJ• 
arbrmalannın hJç bir ekonomik 
ubebe dayanmadığı meydana 
~ıktıjmı, ihracatplann aıatı fiat• 
larla teklif yapmayacaklarını reamon 
taahhüt ettlklerinl s&yledl. 

TUrk OfJı Baokanı, bu yıl 
Almanynn•n bUtftn lhtl7acını bl· 
.dm Uzümlerlmiıle karşılamıya 
karar verdiğini, SoYyetlerln yap
tJğuııız bir anlqma neticeılnde 
3 mllyon Urahk Uzllm ve incir al· 
malennın temin edildiğini, Franıız• 
larla yapılan anlaşma netlceslndo 
de Merkez BankaSlnda Fr:ansaı 

blokajlannm lizUm Ye lnclr •a· 
blarak kapablacağını, bu arada 
Fransızlara ehemmiyetli miktarda 
meyankökO, palamut aatılacatını, 
mlhtahıilln, elindeki mah yok 

babasına çıkarmaması için ban· 
kalardan kredi açbnlacajını, fnhl· 

sarın derhal mUbayaata bqlııyaca• 
tını hilcllrdi. 

TOrk ofiı baıkaaı, alıaan 
bu tedbirlerle tbttmftn her numa• 
raaının lzmir borsaıında 30 para 
ylkaeldiğinl, J o bin ÇUYal OıUm 
ıabldığmı, ıpekfilasyoo mesele· 
aile flat kontrolunun kökllnden 
halledileceğlnl ilAve ettL 

,--~--....,,,.,...~~-----

TAK V l M 
Gla 
IO 

ÇARŞAMBA H1111 

4 E~LOL 935 122 

Araltl ıssı 

'f•ldt ı...ı v ..... 
.-~ 11 .. ıan 

• ., y.._ 1. JO 16 
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atmda baza yenilikler yapılacak· 
br. EıkJ Profetöı Mlıon Ventu· 
ranın ayrılmaslle boıalan Roma 
hukiiku kttrıllsU, hukuk baılangıcı 
profeslSrU Richard Hovni~ ile 
medeni hukuk profeıörU Andreaa 
8. Chuvartz arasında takılm 
olunmuıtur. 

Bundan maada bu dersin 
borçlar k11mı da Doçent Doktor 
Şemsettin TAl!p tarafından oku· 
tulacaktır. -----·.-..,.;::·- ......... ___ , ____ ' 

Biga icra Dairesinden• Bi;" 
boroun istifau için satılmaama karar 
nrllen Biga kasabaıının lıtiklal oad· 
de1inde kain biri ıni6 lira kıymetJi 4.7 
diğeri yine 350 lira hymetU 48 Ye 

diier biri IOO lira kıymetli 49 nnma· 
rafı Uç adet dükkln i2 ağuıto• 93lS 
iaıihindın itibaren açık artbrmaya ko
nulduğundan artttrma ıartnameai meı· 
kılr tarihten itibarın 20 eylul 98S ta
rihine kadar herkeıin görebilmeıl için 
açık bulunaoak n tahmin olunan kıy
metlerin %75 l bulduğu takdirde 80 
eylUl ~S5 tarihine raatlıyan paıartui 

gtintt 1aat 16 te ihalui yapılacak n 
ba bymeti balmadJğı takdirde en çok 
artıranın taıthhlldü baki kalmak ıarti· 
le ihale 15 gftn daha temdit •• onb•· 
tinci gllnU aynı ıaatte en çok arttır•· 
na ihaleııl Jcra kılınacıkbr. Aıttırmıya 
lıtirak edeoekJerio dükkanlara tahmin 
edilen kıymetin %7,5 niabetinde nak• 
den Yeye& milli bir bankanın teminat 
mektubunu pey akçeıJ makamında ic
ra daireıine teYdi edıoP.ği n arttırmı-
1a lttirak edeoeklertn arttırma ıartna
muini okumuı n llbumlu maltlmatla
rını öğrenmit ad olunaoağı cihetle ta• 
lip olanlann ıartnamtnin a~ık btılun
duğu mOddetoe 985/167 d0tya numa· 
raaUe Biga lora dairetlne n belediye 
t.llalma miiracaat edebilecekleri Ye 

Ilı.erine ihale olunan mGıtırl dellaliye 
.,e ıair rlıumu •ermeye meobuı ola
oakları il&o olunur. 

Çaqamba Diki.4 Yurdunun ·Yıldönümü 

Fatllıto Çarıambada 9 uaedeaberl çahıan ye ılmdlye kadar 98 
talebe yetlıtlren biçki ve dikfı rardunun 9 uncu yald6nllml1 kutlulan• 
mıfhr. Re9lmde, bu mütevazı •le11e11de yetften ı•n~ kızlarımıu 
ıMJonumz. 

Sayfa 9 

Yeni Deniz Sübaylarımız 
Diplomalarını Aldılar 

' 1 

Bu yıl denJı harp mektebini bltlrın gençlerin dlplomalan dün 
Heybelideki mektep ıalonlannda törenle verHmiı, donanmanın ele
manları yeni Yaılfelerlno ant içmişler ye davetlilere de çay ziyafet! 
Yerllmiıtlr. Ratmde donanmamıza iltihak eden genç deniz ıllbaylarını 
görDyoraunuz. 

Kültür Bakanlığından: 
915 numaralı kanuna ıllre KllltDr Bakanlığına bağlı llıe ve 

orta okullara seçme ıınacı ile parasız yatılı talebe abnacaktu. 
1 - Seçme ıınaçlırı 23 Eyllll Paıartoai gllnU baıhyacaktır. 
2 - Seçme ıınacına girmek iıteyenler en son 2t Eylül Cumarteıl 

glloll aaat 13 • kadar kabul edileceklerdir. 
Seçme ıınacına gireceklerin şu ıartları taıfmalan gerektir. 

A - TUrk olmak, 
B - Llse ve orta okullar ~ğreneğfnln her sınıf için 1aptadığı 

yaılarda bulU!ım~k, 

C - IJletU, aakat, bedensel vo tinıl kusurları olmamak, 
D - Baba • anası kendiıinl okutmıyacak kadar fakir olmak. 
E - Zekht, çalııkaabğı, ahlikı talebesi bulundu,2:u okuldan alacağı 

fotojraflı bir belge llo aaptanmak, 
F - Sınıfta kalmıı olmamak, 
3 - Seçme ıınaçları aıağıda gösterilen yerlerde yapılacaktır. 
4 - Bu it için fazla malumat almak :st yonl r Uao, orta okul 

Yeya KUltUr Dlrekt6rJUklorino müracaat etmelidirler. Bakanlıa 
tımıza baı vurmak gerekmez. "2?$5,, "5171,, 

Kız•• 
Erkek 

Beyoğlu • Tünelbaıı • Yenlyol 

ALMAN LiSESi ••Ticaret 
mektebi 

Tam dnrell lile • Orta ücıırei mektebi• Liıan öğrenm~k için ihıar1 ınnıflar. 
Der•l•re 9 EyUH Pazartesi başlanocaktlr. 

Kayıt muamelesi 2 Eylfıldeo ltibaren Pazardan baıka herglln 
saat 8 den 12 ye kadar nüfuı tezkıreal, resmi aıı klğıdı, mhhnt 
raporu, taıdilmam• Yeya ıehadetname ile mUracaat edilmeaL 
Fasla tauillt için mektebe mUraoaat nya 44941 ·44942 ye telefon edilmesi. 

Hayrabolu Şarbaylığından: 
Her sene Sonbaharda yapılmakta olan meıhur Hayrabolu 

hay•an ve emtea panayırı bu ıene dahi " 15 ., EylOI 935 
Pazar aUnU açılarak üç g(in davam edeceği illa olunur. "5153u 

Asipin Benan 
Sizi soluk algınhlından, nezleden gripten, 
•lrllerından korurecak en iyi lllç budur • 

hmine dikkat b11yurulmaaı 

METAMORFOZ 
~----.. Yftzdekl çilleri 'Y8 ılYllceleri reıirir. 41 _____ ,. 

Caialoflu Orhan 8. aparb.mHı T•L220SJ fa•. .C.dıköy BalauI79 berA _..... l'oL&375J , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--------'-----1 

Kültür Direktörlüğünden: 
LiSE VE ORTA OKULLARI 

p ARASIZ y ATILI TALEBE alınması 
ı,u. IST AN BUL KIZ VE ERKEK 
LİSELERi m•tiul olmaktadır. Gereken tafallib almak 

Ye kayıt olunmak için KJZLARJN KIZ, ER-
KEKLERiN ERKEK LiSESiNE mü· 

racaatlara. 



ıo Sayfa 

int D·enlzlerinde 
Tlrkler Yazan: 

M. Turhan 
Piri Reiı- Murat Reiı - Hadım Siileymaıı 

Vis Ruva, Sultan Mahmudun Gittikçe 
Patavatsızlığının Arttıracağını ·Sezmişti 

- Ben Safer 
Reiıin TOrk ordu
ıu içinde bulun
muını kendJ he
Hbımıza çok ha-
1ırlı glSrdtim. 

- Ne mGnue
betle, Hat•etm•· 
abf · 

- Onunla te• 
aıua girmemiz ko
laydır. KendlıiGa 

eeratta ndrlik 
J•ptı, baalmlt de 
tanııta. Bu llıl ile 
keodlalnl blılmle 
teman çafırablli

rb. O da birçok 
ıeyler uıaurak Ye 
buradaki habrala-

rınıo HYldae kapı• 
larak catmtımııa 
eaDdan kulak H• 

rlr. lıf Daaade eder• 
Hniı bea mGıakı· 

reyi idare ederim, Biraz önce kar1aını hepaebnek lateren YI• 
yakalatmak, kaleyi onlara ••· Ruva 'imdi de Sulan Mehmudu 

recekmltlm ılbl bir delile tlk111ak flkrl11e keplldı ... 
dnranuak pazarlıta glritlrlm. ı,ı l r- ------------.. 
Hatmtk kolay. Bugün blrt•J ıÖJ• pA • 
le11em yırın oadan cayıp batka bir zr 1 
fey ileri ılrerlm. Araaıra haatalaaarım, R • 
mOzaktreyl ıerl bırakmm. Bu ıuretle 8 Z S 
oa on bet gln geçlrebllirHk hem 
4iuvarlarıA aeditfnl deJlfiai Hjlam• 
laıtırmıt, hem Tarkltrl açlıta dotru 
llrGklemlt oluruz. Aıkerlerlml•ln bu
ıtnler lılade dlaloamHI de caba f 

- Fua ffklr defli ama, Safer 
refı blSyle bir dGz:eae gelir mi?. Hele 
IGleyrnan Paıa gibi eaki lıtlr aavaı 
kurdu blSyle bir tuzaıa dGter ml? 

- Muhterem · eılnlı madam cenap. 
Jarı baaa J•rdım edene flkrlmlıin 
JGrUyecetlne Jemin bile ederim. 

Viı RuYaaıa zatea bozuk olan yl• 
•• bir kat dalaa dttunıblettl, tltrayea 
dudaklarında iniltiyi aadırır bir ıoru 
belirdi. 

-Bu it• lrarı•ı da mı karıttlrmak 
lıtlyorauau.? 

- Batka tarla ••r,mımısa ere
meyia doıtum. Safer Rel•, beni• ıö
ılml deflJ, madamın emirlerini dla
llyecektlr, 

- Sebep? 
- ÇGakl Dahidir Şah ile Amiral 

d8 Suza'aıa ara11 ıayet iylltdL Etlaiı 
auhterem madam da o ıırada •uaya 
ıık ıık ftllrlerdl, Safer Relı ile 1B
rl91lrlerdl. Bu mlna1ebet o r•••• 
rırkl madam cenaplarına ylrıkt•• 
batlamıttır. 

Vlı RuYa blra1 dalaa 11rar etH 
Sultan Malam•dun pıtantaııhkta dalla 
IJert fldecetfnl Hldl, b87le bir konu 
lzerinde •onutmıya ılrlttljiadea do
layı kendi kendlae llaet okud• .~• 
•ahıı kapa•ak lıteyerek Hrt 11rt 
.Uyl .. dlı 

- Kara•ın laer hanrt bir fayda 
lıtn de olH Safer Relı rlbl HrHri• 
lerle temaaa ı•lmHlal lıt••••· Bat
lca bir flkrlaiz nrea oau aöyleyialz. 

- Batka bir dltlacem yok aalı 
amiral. Bıa ıtı:el bir plln kurup tu 
çemberden aıyrılacafı•ıı:ı umuyor
dum. Slı:, ılnlrlenerek dtitlaceml 
•luorta ı•rl çnlrlyoreunus. 

O bafde Hnta dnam edecetla. 
Yafnıa tunu unutmayalım ki Safer 
Ralıln adıaı duyaa halk, blıi tlmdldea 
mağlQp olmuı 1ayıyor. 

- Santı yapan llalk defli Hker• 
dlr. Hat••t•eap Ye onların batıada 
da ben bulunuyorum. 

- Kuka n Kat kaleleriade de 
aılter Yardı aalz amiral. Fakat kele
Jer yıkıldı, aakerfer kulldl. 

- Beni · korkutmak mı lıtlyorau• 
nuz? LUtfen dUtOnGnGı: ki ben bura• 
da her ıeylm. 

- Yarın hiçbir t•J olmak lbti• 
mali nr amiral, bunu da ıb dltll· 
aünOı. 

Blraa önce karHını hap11etmek 
lıteyea Vlı RuYa, timdi de Sultaa 
Mahm•du rakalatmalıı:, bir dellte tak· 
aıak filuiae kapalda. Fakat aynı 

ıamıada beral•• ıe1taal bir •ltlace 

( Hind denl:ıleriade Türkler ) 
adını tıtıyan tefrlkamızın birinol 
kıımı bitmek üzeredir. Ondın eon
ra Piri Relıin Hferl ba9lıyor. Piri 
Reiı, Türk denizcilerinin ın Unltt
lerindın ve Akdeniıln beUibaıh 
hlkimlerinden Kemal Rıiıin yei•· 
nidir. Hind denizine doğru yaptığı 
Hfer, heyecanlı hidiıelerle doludur 
n gerçekten romandır. 

Tefrikım111 başındanbıri oku· 
yamıyaular fkfaoi Joımı takip tdt· 

bilirler. QUnkü bu kısım batlı 
batına bir tarih 1ayf111 n bir 
deatan par9aııdır. Birinoi kısımla 
ilgisi yok ıibldir. Y alııız kaptanlık
la, korkuno maceralarla değil, 
bırr.ktaf ı ilmi eserlerle de tarihte 
ölmea l»ir d kaıanan P'ıri Reiıln 
Hind Hferiıal okumak, eti olmıyan 
bir tarih ıa:rfa11 içinde yaıamak 
anklal nreoıtUr. Ondan öttlrti 
btittlıı tarih HYer yurtdaılarımıaa 
romanımızın 7eni baılıyaoak olan 
ildnol kıımınl mutlaka okumalarını 
tuıiye ederiı. 

yapıtta• Şu karıtık durumda itleri bir 
kat daha karıtbrmaktan IH karı11na • 
S•ltaa Mahmuda •• Safer RelH bir 
01ua kurmayı. içini blrd .. 'aldat
mayı n aoaunaa kırıılle batbata 
kahp ıoa ıaaı ıBylemetl dotru 
bulmayı baılamıth. Oaua için altGıt 
olan ılairlerinl yeamet• çalıttı .. 

- TlrklerdH korkuyorsunuz, ff•t· 
met•eap, dedi, beal de kendinize 
beaHt••te calı1ıyo11unuı. Fakat 
aldaaıyo11uaua. Burada aıu. Yardır, 
donU• roktur. TOrkleri ya l'eri 
dBadlrecetl•, ya fU dealae gBm<ia. 
recetl• Bununla berab•r ukerlerl· 
mln bayatını da korumak lıt•rlın. 
Onları• lı: yurdda )'UYaları, anaları 
babaları nr. Buradaa o yuYalara 
yaa haberi afdecek yerde keadilerlnln 
t•nla, terefle altmelerJ elbette daha 
iyidir. lıte bundan dolaya ortaya 
attıtınıa dGtGnceyi Jnceleyeceğim. 
Şimdilik mlaakaıayı bırakalım. Yarın 
ıbe kararımı bildiririm. 

Sultan Mahmut, aaılle gllz41J jana 
bir teyler daha •<Sylemeye 1an1tık· 
tan ıoara oradaa ayrıldı, karı koca 
baıbata kaldı. fklalain de ıloirlerl 
artık yatıımıttı, lklıl de blrfblrine 
oyun oynamayı dOtOnOyorlcrdı Ye 
bu alıli dOttlnceyl örtmek için ııllOm· 
aOyorlardı. 

Söae llkla Vlı Run baıladı; 
- Sultan Mahmudun dOıDocul 

feaa detll albl ıörGnOyor. Eter 
yOretlml yaralayan tarafı olmaaa bea 
de ona uymaktan ı•rl kalmıyacatım. 

- Ylreflnlııe dokunan aarHldlr, 
açtk 9ÖJl•r mlılaid 

( Arkuı •ar, 

SON POST.A 

Paralarını Yatıranlara 
Her Ay Faiz Veren 

ADAPAZARI 

TÜRK TiCARET BANKASl'mn 
·Gösterdiği kolaylıklar: 

·1-Aydan aya faiz alan '' Kuponlıı vadeli 
mevduat,, sahipleri aylık f aizlerlnl ve 
vadesinde ana paralarını bankanın hangi 
şubesinden isterlerse masrafsız olarak 
alabilirler. 

- Keza gerek faizlerini, gerekse vadesinde 
ana parayı başkası namına dahi mas.raf -
sız havale yapabilir veya çek alabilirler. 

s-

I 

Bir ihtiyaç zuhurunda paralarım vadesi 
gelmeden evvel de alabilirler. ( Bu hu
sustaki çok müsait ve tamamen mttşterl
Ier lehine olan şeraiti Banka gişelerin -
den öğrenebilirsiniz. ) 

Siz de, l:Su 

"Muntazam ve Sağlam irat,, tan 
istifade ediniz. 

"Kuponlu vadeli mevduat,, hesabına 50 liradan 
· itibaren para kabul edilir. 

Saraçhanebaıı Horhor caddesi 

Leyli - Nehari 
Kız • Erkek Hayriye Lisesi Aaa • ilk 

O'ila• U.. 
(Tam tlenell) 

llk ıınıflardao itibaren ecnebi U.anına çok ehemmiyet nrilir. Kızlar kııma ayrı dairelerdıdir. Mektebba llumıt 
otobü•leri ile nehari talebe hergün evlerinden aldırılır. 1.teyenlerin adrHİne tarifname gönderlUr. İkmal ı.tUaanlln 

EylUltın lklslndedlr. Kayıtlara bıtlanmııtır. Hergün 10 dan 16 ya kadar Direktörlüğe mtiraoaat. T•fOlll IOUO 

Denlzyolları 
IŞLETMESl 

AHatelerl ı Karaköy KBprlbaşı 
Tel. 42162 • lirkul MGhllrdaraade 

Han Tel. 22740 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 4 EyllU 
ÇARŞAMBA gllnll Hat 19 da 
Ay•alığa kadar. (5236) 

Mersin , Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 6 

Ey illi CUMA gllnU saat 11 de 
Mer1lne kadar. "5279,, 

Önemli Bir Bllmec• 
KJıılay Cemiyeti Eminönl kazuı 

herkHtea ıoruyor: 
""IS_t_»_l_tl""II?ln. 

Bu k•llmeyl dotru okuyanlar yu
karıkl çerçeveyi kuip kelimenin 
dotruıunu n adreelerile Kızılay 

EminBnl kan batkanlığına S Eylül 
aktamıaa kadar gö~deraloler. 

Kelimeyi doJru yaunlardaa bir• 
çok kltlye 7 EylGI C.umartHI akıamı 
Takalm babçeıladeki KERMESTE 

kıymetli hediyeler .. rilecektlr. 

Yüzün parlaklıj'ını iaa· 
le ve oiidln gttulliğinl lda· 
me ıçın tekrar tekrar 
pudralanmı~ a lüzum yok· 
tur. Son bir keıif, aiH yalnıı maolarıadau, uma dau ..... 
bit defa pudralanmayı ve bu re)er4ad•n IODra bile kat'I,. 
ouola teninizin tazeliğini Ye yen bir parlakbk isi barab 

maz. Tokalon puclrul, bla 
yumuşaklığmı 7 11at koru· 

ı olabı'liralniı. geno kızın Hrmia •• tue tee 
yacağına em D nini temin, hloblı erkefla •• 

• ''Krem köpüğü.. tabir edlleu kanmet edeml1eoefl Hhhaı 
bu şayanı hayret cevher, ıim- bir gllzellik bahted•r• Hem• 
di imtiyazlı bir uıul <lairt1in· bugllnden bir kutu alip teo-
de Tokalon pudruile brıı· rübe ediniz. Sair birıok pacl-
tırılmııtın Bu ıuretle T~ ralardan ne kadar fukh ol-
kalon pudraııı, diğer adi pud• duğunu göreoebiniL Qbkl 

K ·1 M y A G E R ~ ralardao bee defa daha uzun terkibinde "Krem Köptlll.. 
,... ' müddet sabit kalır. En 11cak bulunan yeg&ne pudra Tobloi 

l l~~~~~~2~t~-ı havalarda en yorUDu tenis pudraııdır. 
leri yapılır.EminönU,~mllk ve Ey· Muhayyer Hasan Şevki ,tam Bankaeı karşısında fzetbey hanı, jF-

_ .......... -..............................................1.:U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M 1 
Son Posta Maı.tbaaeı Dllnyada emıalıiıdlr.. Her yerde arayıau. 

..._...., N:ı,.. .::."':' .:: .. uı11 Parla ı•allı aUketlara ••I• ald•n••JI••• 



4 Eylül SON POSTA 

uin e c lor ydra e toz Kodeksi 1930 
Kilosu 
Kuruş 
2750 Beı kiloluk teneke kutularda ve 25 kilo ve daha yukarısı için 
2775 Bir ., ,. " ,. 5 kilo ve daha yukarısı için 
2825 ,, ,, ,, ,, ,, 5 ki ova kadar 
2850 250 gramlık ., " " 5 kilo ve dnha yukarısı için 
2900 •• .. ti " 11 5 kiloya kadar 

uinine bromhydra e Fransız ko. 18~4 
2850 250 gramlık teneke kutularda iki kilo ve daha yukarısı için 
2900 11 ., t1 ,, iki kiloya kadar 

Quinine bi ·sulfata toz Fr. ko. 1908 
2300 250 gramlık teneke kutularda 

Q inine bi-ch·o h drate t rit 1 32 
3125 250 gramlık teneke kutularda 
3 ıoo soo ,. " ., 

uin ne val rla ate crist. 
4000 250 gramlık teneke kutularda 

Quinine tannate y··r ko. 1930 
tOOO 250 gramlık teneke kutularda 

r. o. 1884 
2500 2/5 kiloluk teneke kutulord 10 kilo ve daha yukarı11 için 

2550 ., ., " .. 10 diloya kadar 

qu· ine ca bonate ( Ari tochi e) 
7200 100 gramlık mukavva kutularda (bir kilo ve daha fazla&ı lcin 

7350 " " 
,, il (bir kiloya kadar) 

7300 50 " " " 
(bir kil v daha fazlaıı için 

7450 .. " .. .. (bir kUoya kadar) 

7400 ~5 " .. " 
(bir kilo ve daha fazlaaı için 

7550 
" " " " 

(bir kiloya kadar) 
7600 10 " " il (bir kilo •• daha faılaaı için) 
7800 " " " fi (bir kiloya kadar) 

Quinine Ethyicarbonate (Euquinine) P.H. Helv.5 
3100 
3300 
3200 
3400 
3250 
3450 
3400 
3650 

200 
180 

250 gramlık mukana kutularda (iki kilo Ye d'aba yukarısı için) 

" il " " 100 " " " 
" " " " 50 " " " 
" " " " 
25 ,, " " 
" •• " il 

corce 
Sulfale de qulnine titrage 

" ,, ,, " 

(iki kiloya kadar) 
(iki kllo ve daha yukarııı için) 
(iki kiloya kadar) 
(iki kilo Ye daha yukarHı için) 
(iki kiloya kadar) 
(iki kllo ve d ha yukarı ı için) 
(iki kiloya kadar) 

0/03,20 ve alkaloldo 0/09,80 

0/02146 " 0/09, 15 

erak 
u • 

Neosahrarsan • tek kutu ambalij • 
Kilosu 
Kuruı 
60000 

22 
25 
30 
35 
37.50 
40 

45000 

825 
937.50 
1ı25 

1312.50 
1406,25 
1500 

45000 

16.50 
18.75 
22.50 
26.25 
28. ı25 
30 

35000 

642 
730 
875 

1021 
1094 
1117 

Seri halinde ı 
Neosalvaraao tek kutu perakende 

0115 ilk kutu 
0/30 " il 

0145 il " 

0/60 fi " 

0170 " " 
0/90 " il 

eosalvarsan hastane ambalajı 
Seri halinde ( elll ampulluk kutularda ) 
Neoaalvarsan hastahane ambalajı perakende 
Ol t 5 ıik ( 50 ampulluk kutu ) 

0/30 il " " " 

0/45 " " " " 
0/60 " " il it 

0/75 ,, " " " 
0/90 .. .• " " 

Uclarsyl tek kutu ambalij 
Seri halinde 

Uclarsyl tek kutu perakende 
0/15 lik kutu 
0/30 il ,, 
0/45 

" " 0160 " " 0175 il " 9/90 

Uclarsyl hastane ambalajı 
Seri halinde ( 50 ampulluk kutularda) 

Uclar1yl hastane ambalAjı perakende 
O/ 15 lik ( 50 ampulluk kutu ) 

0/30 " .. il " 

0/45 il il " " 

0/60 ,, " " " 
0175 " il " " 

0190 " il ,, " 

3500 
Neosalutan tek ampul ambalajı 

Seri halinde 

13 
14.50 
17.50 
20.50 
22 
23.50 

Neosalutan tek ampul perakende ' 
0115 lik 
0/30 il 

0145 il 

0/60 " 
0175 " 
0/90 " 

90000 
Neo i. C. i. tek ampul ambalijı 

Seri halinde 

33 
37.50 
45 
52.50 . 
56.25 
60 

Neo L C. 1. tek ampul perakende 
0/15 lik 
0/30 " 
0/45 il 

0/60 " 
ons .. 
0/90 .. 

lyodure de otasslum Tü 
440 Bir kiloluk şişelerde ( 5 kilo e daha fazlası için ) 
480 11 ,, ., ( 5 klloya kadar ) 
460 250 gramlık ,1 ( 5 kUo ve daha fazlası için) 
500 11 ,, ,, ( 5 kiloya kadar ) 

Sayfa 11 
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1 
nel · Merkezinden: 

ı - 7/8/1935 tarlllll 91 2787 sayılı lluuıa moaopola cemlyeUmlze 9erUlp icra Vekilleri BeyeUacı 
tasdik edllea llAçlarm listesi qalıdadır. 

2 - Moaopola tAbl 11tma 91 Urengl llAçlarmıa ı 11101 1935 tarllılndea IUbarea toptan 9e perakende 
sabılarıaa bqlanmııtır. 

lstanbul'da Yeni Postane civarında eski Zabtiye caddesinde Aksarayhlar hanında 22 numarada 
Kızllay Cemiyeti satıı doposu direktörlüöüne müracaat edilmelidir. , 

3 - Barlçten r•pdacak ılparıııer, banka 9as1tasUe veya postanın blıartıttedlye asallle derhal gOnderWr. 
4 - Depomuzdan büyük ambalajlar içinde satın ahnarak dıtarda ambalajları perakendeye 

çevrilen lllçların ne evsafından ve ne de ambalajlarından Kızllay Cemiyetinin mesully~t 
kabul etmiyeceğl alikadarlarca blllnmek üzere ilin olunur. 

Acethylarıan 
Atebrin 

(Ampoule) 

" 
( comprlmea ) 
(Ampoule) 

Bismarıol 
Biımogenol 

" " 
" ( Llquide) 

Biımuthoıe 

Biamuthoiodol ( lnjectable ) 
Bismuth ( oxyde de ) -. 

" ( ,, " hydrate) 
,, ( lodure de) 

Blvatol ( Ampoule) 
,, ( Solutfoa hulleuıe ) 

Caabia ( Ampoule ) 
" ( Solutfon ) 

Hectlne ( Ampoule A ) 

" ( " B) 
lodure depotaalum 
lodoblamutJıate de qulnine 
lodobiımuth 
Kınakına kabulu (yalnız) 
Mercure benwoat. de 

" bl • iodure d~ 
,, c1anure de 
" IKt.t. de . 
,, protoiodure de 

.. 

" Salicjlar•niate de ( Eneaol j 
,, aalioylate de · 

Meaurol ( Am:poule ) 
,, ( llq ulde ) 

Muthanol 
Myoıalvaraan 
Neoıalvaraan 
Novarıenobenzol 
Neo 1. C. 1 

Neoaalutan 
Neooleıal ( Ampoule) 
Olbia 
Plasmochine ,, 

,, ,, Comprlmeı 
,, ,, ,, aimp1e 
,, ,, ,, compoıe 

,, ,, drage compoıa 
Quinoplaımine Ampoule 

,, ,, Comprime• 
,, ,, Drage• 
,, ,, atovaraol 

Quinine baıe : 
,, Bi- Bromhydrate de 
.. Bromhydrate de baalque 
.. 
" 
" 
" 
" 

,, ,, ,, neutre 
BI - Sulfate de 
Bi - Chlorhydrate de 
Chlorhydroaulfate de 
Chlorhydrate baıique 

.. ,, ,, neutre 

.. V alerianate ele 

.. Tannate de 
" Sulf ate de 
., Carbonate de ( Arlatochlne) 
., ethylcarbonate de ( Euqulnine) 
.. Poudre, comprime, Tablette, Drare 

Silberaalvaraan 
Salvarıan 
Soluaalvarıan 
Stovarsol comprlmea 

,, ıodique 

Spirocide comprime• 
Treparıol " 
Uclarıyl 

Kinin, Bizmut, ve civayi veya milhlerini havi olup sıtma ve 
firengide kullanılaİı mustahzarların memlekette yapılması 
veya yaptırılması. 


