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''Ben Kalpleri Kazanarak hükmetmek 

r ' "Türkiy~,·muh· 
temel su.lh bo-
zucularının birl
birlerlle har
betmek için 
bogazlardan 
geçmesine ma
ni olmaya mec
burdur. Türki· 
ye buna asla 
müsaade etmi·. 
yecektir. ,, 

________ _J 

Ankara, 20 (A.A.) - Gladyı 

Baker'ln Atatürkle mUIAkatma 
dair intişar eden yazısının elimlze 
geçen bir ~ılından tercUmo edi• 
roruz: 

isterim,, 

18 

İdare iıleıi telefontı: 

Türkiyede 
Sistemi 

Edilen imtihan 
Sistemdir 

Tatbik 
Geri Bir 

Yenf imtihan· Şekilleri 
KUltUr r,ı •• · ~r. . Neell lslah Etmelldlr? 

Meml•kette imtihanların ço· 
cukları hazer yaprağına çe•irdiği, 
muallimlerin, mümeyyizlel'in lmtl· 
ban ııtırabı lçind• kınandığı, 
profesörlerin terbiye ılstemlnl 
mlinakata ettikleri bu ıon glin
lerde, Amerikan1n ve blltDn dlin· 
yanın tanıdığı boynk terbiy• 
mllteha1111ı profeıör Monro•'nun 
bu husustaki fikirlerini öğrenm•k 
latedik. Kendisini Amerikan kız 
kollejinde ıiyaret eden yaııcımız, 
bu alAkah konuımayı tlSylo anla· 
byor: 

Profeı8r Monroya ilk ıual 
olarak müfredat programlarını 
nasal bulduğunu &ordum. 

u-Yakm· bir atide harbin MUfredat Programı Zararhdtr Buaunkü inıtıhanlar çocukla,. için 

,ıkması mulitemel olduğunu zan- Profeaör, dedi ki: cidd.,. gılcım ol•gor 

bddiyor muıunuı:? - Ben TUrkiyenln iç maarif muhalifim. Benim prenaiplm ç0 .. 

Son zamanlarda lcendiıln• ıiıtaminl, mllfredat programlarını cuklara az ıey, öı fey öğret· 
Atatürk ismi verilen Mustafa Afatlri bir geçit resmi•• flz. p~dlrlrk•• husuıf surette t•tklk etmedim. m•ktJr. Müfredat programı tatbik 
~ınAI, aıker inlnlapçmm Türkiye AhltUrk, kendlslle 9BrU9en Amerlkab gazeteci MI• Gladla Ba· Size fikirlerim( ancak dünya eden maarif ıiıtemlerJ çocuklara 

1 d 1 kere gelecek harp, Amerikanın bu harpte vaziyeti. Uluslar ku· 
e&mhurlyeti reiıi o ma an ene rumu ve Boıazları tahkim etmek istememizin aebeplerlnl mikyasında terbiye ıiıtemlerinin az zamanda çok ıey öğretmek iı· 
anltanların ikametgihı olan Dol• açık ve samimi bir surette anl•tmı•tır. Onun bu aözlerl, arsı· aldığı lıtlk•met etrafında ıöyle• terler. Fakat bu, lmklnı ve IUzu-
111abab9e iılmll beyaz mermer ulusal nazik vaziyeti kavramak için pek· delerll bir rehber yebiUrJm. m~u olmıyan bir ıeydlr. Her 
l ( Dnamı 10 uncu yl1ıııde ) olmaktadır. · Ben mUfredat programlarıaa ( Davamı 14 il'lcfl yüzde ) 
...................................................................................................................... e .. ••••••••••eee••••••••••••e•e•••••••• 

Fatih 
1200 

Noterliğinde 
Liralık 

Adliye mlifettlılerlnln Fatih 
•oterllğlnl teftiflerl ııraııada bir 
laarb harç pulunu• . ortada görül· 
~eme1l Uıerine a,.ıan tahkikat 
(1200) liralık polun aıırıldıiı 
ıcfnucu11u nrmiıtlr. . 

Bu münasebetle Noter bay 
lllkrU ile memurlarıaclu lkiıl · · 
ıor&uya çekiJmiılerdir. MUddelu
•umilik, ce:ıa iıt•til• evrakı 
l>ıfiacl mUıtaatlkli.ie vermiıtir. 

Halk Bankası 
• Kuruluyor 

Ankara, 21(Huauıl· Telefonla
~noml bakaabiı 3 milyon lira 
.. rmayell bir halk bankaaı kur .. 
~ak için icabeden sermayeyi bt l· 
inak üzeredir. it bankaıanm hi· 
lllıaye ve yardımı altında kurula· 
eak olae banka halka ve kUçUk 
•ınafa müsait ıartlarla kredi 
._,çacaktır. 

'Pul Kayıp 

Sokakta Bir Mektep Çocuğuna_ Bir 
Eşek Saldırarak Isırdı 

Kuduı hasta lığının çoğalmc. ıından ve bu hastalığın bilh~ssa kö. 
lerden gelmesİ.lden korkulurken, dün geçen bir vak'a eşeklerden de 

korkmakbğımız lazımgeldiğini gösteriyor. 

·Çerez Kabilinden 

RU.faller Karıtır 

Halkın dilinde · çok dolaıan bir 
ti.birdir amma, birçoklarımıı iç )Ü• 

zünl bilmed4'D kullanırız. Kendi
mizi, bafarmayıı salahiyettar ıör
mediğimi'I bir it hakkınd•, ona 
Rııfai ler karışır.. deriz: 
Hikayenin aalı şudur; 

, itaretia yaeak olduğu tarihlerde, 
Bektanıl fukaraeından biri, bir pul 
1l11eyt rakı doldurtup, hırka•ının 
altında rizley&rek ıidermif. · Y oİda 

. Yeoisıeri ağa11na rutgelmiı. Ağı, 
bunun hırkaaın1 kaharıklıtıodan 
n hal n durumundan kuılmlan•· 
rak, Qevirmiı ve: 

. - N • nr hırkanın altı oda? Diye 
. ıormuı. 
. ••ktaıi eteğini açıııoa fffe mey
.dana çıkmış. Ata. tekrar: 
- Nt var bunun içinde? Demiı. 
Bektaıl~ 

- Sudur.. cevabını vermiı. 
Ağa; 

- '\r er, bakayım! 
Deyince, Bektaşi ~lıeyl yukarı 
kaldırıp: 

- Rakı ol, ya mubarek! 
Demiş, vermiı. Ağa gülerekt 
- K öftehor! suyu rakı e*mek hü· 
ner değil; ıurada bir yangın var, 
bir ~ürlü •Öndüremiyorlar. Git, bir 
nefes et te söndür g öreyim .. 
Dedikte, Bektaşi: 
- Yok. A zizim! demiş. Ateie biı 
ke.rışmayıı, ona Rüfailer karışırf 

Tıflı 
Aksarayda Pertevniyal liseiİne devam.\ etmekte olan Sabahattin 

larnindeki çocuk, m~ktebe gitmek üzere yan sokaklardan. geçmekte · ·· , Yeni lran Kabinesi 
lir.o ı, birdenbfre bir merkebin hUcumuna uğrlmışt1r. . _ Tahran, 20 ( A.A) - Batbakaa 

Bu merk:ep, fırıncı Simonun ekmek arabaaına koşulmuştu. Ve Furuti 1enl kabin•yl, ..,!•kiai ıibl 
•lirücüııliı olarak bir ke~ara bırakdtnııtı. Hayif'an, çocuiun Uzerioe kurmut v.l •aylu•l•r kuruluadao 

( D 11 i . J( d ) . fOYen OfU • mııtır. 
evamt acı f'4Z • • • • • 

• . ! .. ·' ·- -

Japon yadan 
Krrivazör 

10 Hafif 
Almışız. 

Dlln, son rosta ile relen 
Franı .zca Je suiı Partout K'azetesini 
karıştırıyorduk.,GözilmUz, Habetl
ltalyan ihtilaf4 münasebotile giiya 
ökonomik olmak üzere yazılmıı 
bir yazıya il.işti. Yazıcısı, Habeı • 
ltalyan anlaşaınamazlığını, bir 
parça da 0 pamuk ,, me1cleıl 
addediyor. Japonyaqın dünya 
endllatriıi ile rekabet yapmak 
ihtiyacında olduğunu, bu ıebeple 
Habeıistanda genit topraklar 

Bu, Ne 

elde ettlğ:oi yazıyor. ltalyanın da 
bu burun sokmayı önlemeye ça• 
hıtığını kaydederken diyor ki : 

Japonya, dllnya endüatrİai ile 
çarpıfabllmek için Türkiyeye dalil 
on tane hafif kruvazör Hrı;nif, 
buna mllkabll TDrkly• de, Tllrk 
flrmatı altında yapacatı kumaılar1 
dışarıya &öndermek müaaadeainl 
almııtır •• na. .. 

Son Poat• : Hu k•dar aumetU 
yalan karı ı•ında oofnlıu bir di7eeelıc 
k•lmıyor • 

. 

Pisliktir! 

Bu resim, lfUJa, .OılO bir HÇ örgüsü fekli ne lı onu•mut can u ik ferini 
ırUıteriyor. Bu erikler kibrlt çöplerine ıeçirilınitlerdlr. çöplerin nerelerden 
toplandıkları bir dOtlnllilrıe, bu eriklui alanlann ıray balina dememek 
ıaOmkGa olmu7or. Ner~dHin? Şarbaıı 1 
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Her gün 
Yaşamcı Ucuzluğa 

er iki Rakam 

Sütçülük Filmi ... 
Ucuzluk Sıgasası 
lamet la6ali birkaç aydanberi 

blr ucuzluk ııyasaaı koYalıyor. 
Y aıamayı ucuzlatmak lçia bazı 
eıyaoın fiatlarıaı indiriyor. Pror 
rtuna on iki madde konmuf. 
Bunların 11ra ile ucuzlablmaaına 

~btıhyor. 
Fakat •••af Ye t&ccar bu ltt• 

hlk6metle elele Yermiyor. Ea 
lllçlk bir fırsata kaçarmıyarak 
derhal hu •cuzlama ••JaNaından 
keadileriae bir kir çıkarmaya 
9abııyorlar. Ş.kerln ue?uzlamaaıll4 
HD sonra çukulatacılar, t•kerci· 
ler, pastacılar, tekerli madde 
_,anlar fiatlan indirmediler. 
Ote tarafta• buğday piyaaaaıada 
uhık bir hareket ıezince, hem .. 
aakarnacalar fiatları yükıeltlver
dller. 

Bu, yanlat bir yllrlyDıttlr. Ya
.. mak, eekl aenelere balobraa, 
... yli · ucualamıtbr. Birçok eıya 
vardır ki, flatlannı teci•enlerla 
IGendileri incllrmek gerektir. H&
kCimetln k.anımaaına meydan 
vermeden onlar fiatlan kırmah• 
•r. Fiat armak sahfı artbnr, 
klrı çoialbr. Meıhwr otomo-
lltlcl Ford bu •ıyaıa ile 
z•ngin olmuştur. O, daima 
malını en aıaj'a flata Yermek aı• 
JAIHlnl ıtıtmlt. Y• her .-akit 
htrkesden daha fazla lt yapmıt. 
Ye daha fazla k&r kazaalllJfbr. 

Pahalı mal her waldt u aab-
111' ve az kir getirir. .. 

Bir iki rakam 
Sokaklardan ıeçen otomobll

lere dikkat ediniz. G6rıcekainia ki 
takal arabaları azalıyor, banlann 
yerine huauıi otomobiller çoğala
yor. 

Bize töyle bir raka• verdiler. 
Şıhirdc iıleyen takat otomobllierl 
(600) e iaalt- EvYelce bualann 
mıktarı 2000 kadardı. Buaa karıı 
huausi otomobiller 1200 e çıkmlf. 
Bunların da yeküou birkaı yUzl 
,.çmiyordu. 

Son aylar içinde ptlıllea oto
ıınobilleria çojıı buauatdir. Yelli 
ıatalan takat araba11 yok ıibidir. 

Bu raka•lar ıuau aolabyorı 
Memlekette endUıtrl ilerleyince 
para da birkaç elde toplanıyor. 
Eıldden para halk araauıa daj11-
mııtı. Şlmcli ıttndea illa• ltu 
para muayyea ellere geçiyor. 
Evnlce takalye bin..:leriıa bir 
kıımı huaual otomobil alıyor, bir 
kısmı da otomobile hiç bJnemey .. 
cek bale ıeliyor. 

* Sütçilli1k Filmi 
So•y•t Ruaya tarhia •ltçWlk 

hakkında bir filim ıladeıwif. Bu 
fillmd• bir f81ario dt llaUyacıaın 
nuıl kotanlcLğı, aterlHze ıltBa 
na11I hazırlandığı, t•laria lıer tara• 
fma temiz kaplar içinde naeal 
dağıbldıjı falan göateriliyormu1o 
Şarlık bu filmi ıfttçlllere g68te
recekmlı. 

Bizce bu filmi g6rmelr ihtiya• 
cında olan ılltçUler deği~ tarhğın 
kendisidir. Çünkli bu lıl yapacak 
olan sütçlller değil şarlıkbr. Stıt
çUler bu filimden anlayacak kim· 
aeler o ·ıalardı, ıarhim nizamla
rını öğrenir, t•hrin aıbhatine bu 
kadar kıymazlarclı. Bu filim daha 
ıiyade tarlağa vazife1ini apetmek . . .. 

Resimli Maka e D Teşhir Hastalığı a 

Ka.-ıalu l'ÖrÜr•lnlz, yiriirkea •6ca.lamua mahtdif 1 
kı•mlanaı •Jaabrak l'aster•ete n dilılıı:ati izerledae 
çekm•t• ça!ııırlar. Yine kadınlar görOraOaGz, npurda, 
trende ••ya bir ce•iyette satDalulai ~-· etelderiai 
••ar, Yleuduawa ,ezel taraflarını ıaat•met• ~·••"'• 
Bunlu sö•t•rİf •utalıtına tat.l•utlardır. Kaiıalar siW bıı 
haatalığa tutulmuş erkekler de var 'ır. Beyotluada &'aa·no 

nya kaltYeleria caınekaa oaanıc l)tanar, mlzellk mah
hitJar filııi lseacli:er;ni tqhir ecler:er. Bunlar, göaterif 
budalasıdırlar. Hayatta ciddi hiçbir it glSremeder. Methe· 
dilmekten, betenilmekten hotlanırlar. Bu zavaRılar herk•· 
aia •ukaran olm11ta mahlıümdurlar. Ken Jinizi tethir 
etmeyi.UZ. muiyet .n, J•r altından ~alct! n •ıyeetli 
madenler aibL, INtkaları tarahad11a ketfMliJea er.A·r 

= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Tuna Ve l)oğu Paktları 
~~~~~~~~~~ 

Eden Par iste JVeler Görüşecek? 
Londra, 20 (A.A.) - Oranlan• ~~~~=:::~~:;;:~~~ =:==A~n~karada vaka-

dıtı•a ter• B. Eden, Parlde V. 1 1 4 
TU11a Dojıı paktlan hakkında ııs- ı ıı.gosıa'D l v 
rtıılllere girlıecektir. Daha genel vabı•ne•ı• anan n.OmÜnist-
blr ulaımaya yol aça• Litvanya • n ~ 
AJ ... ,. •nl•ı•azhjın•n kotar•ı- /erin Muhakemesi 
muana bllyük bir 6oem Yeril- /sti"'a Etti 
mektedir. J ' 

Deniz GiirGflllerl 
Pari•, 20 (A.A.) - Frana12:lar 

ile Inıilizler araaında deniz ıö
rötlllerlne 1rlri1llecek •• iki mem
leketla deniz uzmanlarının toplan• 
maıı hazarlıkları yapdacaktll'. 

Belgrad, 20 (A.A.) - Btaiar 
Ajanıı bildiriyor ı 

Bqbakao B. Yevtiç buıilo. öğle· 
den sonra Rejan'a kabinenin. isti
faaını vermiştir. 

B. Hitlerin tedoe karııtolarak H b • 
lnaltere bOkümeti, Fran11z • Sovyet a eŞJSfaD 
andlaımaaını Lokarno paktı ahkA· sı·ı~ L Alıyor 
mına karı• aaymaktadır. an 

Eden Pariste Fakat Fransızlar Bu 
Paria 20 - Edea buraya 

gelmlıtir. Musolini ile görlfmek Silahların Geçmeıine 
llzıre Romaya ıidecektlr. izin Vermiyorlar 
1 T l .l .kl A Berlin, 20 - Habetlıtan Al-
y Q l l ., rasın- manyadaa mtlhim miktarda boğu• 
da Deaişiklikler c~ iU ite bunlardaa korW1mak 

6 lçın IAzamplen maalreler ıahu 
Ankara, 20 - iç itler Bakaah : ıı almıthr. 

jman mllAhal Yaliliklere tayinleri bak Fran•z hllmmeti de Frauız 
kandaki karamameıi Aıi taadika 219- So.ahandaa Habefiataaa her I! 

d•Umlftir. 8U'dur, Siaop, Çonım, nMi .Ulla " miiW ...... t pçiril-
Aatep, Eaklfebir, Mardin, Kan. muhal yuak ellllİftİr. 
Edine Ye Çanakkale Yalilikle· Afyon lstihlikinl 
rinde dejifildik yapalllllf, Ay- 1 • 
dın .. Tekirdağa wllleri tekallt Arlbrmak çan 
edllmlı, Eıldphir •alili vekiJet Ankara 20 - Bir .ı,on ko-
emrin• alıamıftı · · mi8yona tetkil edllmiftir. Afyoa 

Ankara Em~ yet mlldDrlntDne . L!L--l !~LIAJd il A 
i ki O i · S d ddl · 1 t ıal111911 Ye 11Mıu e •rupa-
ı n m ta• n a re nın, ı an• dald af i tibJ"k k li '---
b•la Ankaradan Salihia tayia yoa • a art• ae IUU"fl 
edildikleri, 18tanbal Emniyet mü- slıaacak tedbirleri Y• laUbWU. 

dürU F ehmlnio Mardin Yalial oldu· artbrılma• çarelerial arafbra-
ğu ıöylenmektedir. caldır. 

iSTER iNAN iSTER 

Ankera, 20 - Edebiyat mu
aHiad Ra19ni, Hukuk F akllteafn· 
den Klmran, fabrika mliıtah
deaılerladen Duran, Hasan lzze~ 
tin, Necmettia. Abdullah oğlu 
Dursun, Gazi Terbiye ve Ziraat 
En•tltnlerl talebelerinden Mu
ammer, Hamdi, Abdllrrahman, 
Eylp. Nazım, Nuri, Ertuğrul Ye 
Ha.. Basri kemin19tlik yapmak 
ıuçile yakal&llllllf lu we Acllyeye 
verilmiflerdir. Mabkeaelerl J&rın 
(bugün) yap1lacaktar. 

Peıte 
Müsabakalarında 
Birinciliği Aldık 

BadaPeJte, 20 - Pepede ya· 
pılan son konkurapikte teımen 
Eytıp blriac:i. Saim tl~lncl, ylzb .. 
c. .. t .....-. selmifJercllr. 

Tayyare Kağıtları 
Ankara. 20 - Noterliklerde 

Ye e•lenme muamelelerinde kul
lanalan tayyare kitıtları lçla 
beyiye reami ftl'ilmemui Fina• 
BK••Lğlnca lur•rlqbnlmaıbr. 

AntaJyacla Bir Cinayet 
Aatalya, 20 - lbralıim adi 

bir kunduracı bir kadln rekabeti 
ylzDnden çarşı ortaımda Hasaa 
adlı bir zahireciyi sekiz yerlndea 
yaralayarak öldOrm&ftOr. 

I NANMAI 
lataabul fLnııJan siloda Taaatl 282 bia kilo akmak 

Çlkar170J'lar. Ekmek fiatları kırk para arttırıldı. Demek 
k i lataabul halkı glode 2 20 lira fula para nr••t• 
batlamıtbr. Bu para bir aenade blw milyon lira eder. 

ııdaeı mahdut kimaelerdir. Bu, bir milyon lir,anın 
nal•im luıau onların faifr keHlerinden çıkaca kbr. 

Yiae ıaaıı laeaaba katmak lıbuadar ki, çok nlfualu 
aile de, ekMri1etle fakir ailelerdir. Bu Hbeple fakir 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dulu için 

Buglln Konamadı 

A~·;ı~;;~···A·i f ~····v;······ 
Mallarının Bağış
lanması lsteııigor 

Atine 20 (Hasu81) - Hlrri
yetpener partiyi temıil edea 
Sofofis hftkamele iayn mahküm
larınm afh •c mallanna konulan 
haczin kaldarılması için bir muh
tıra •ermiştir. Hükümetin b6ylc 
bir affa taraftar olmadıtı anla· 
fllmaktadır. 

Kapıları dolaşan 
bir büyücü 

Cürmümeşhut halinde 
yakalandı 

Bergama, 20 ( Huaut ) - Bir 
kaç ına evvel aekaklarda kapı 
kapa dolaşarak iyi ıeçJnmek, ço
cuk aabibi olmak, kocaya gtlzel 
&ir6nmeld BayOleri yapan Fahriye 
lamiade bV kocakarı çifte be
bek, aoğan ve şiıe Uzerto. yazt
lu yazıp büyü yaparkea yaka· 
lanmıştu • 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Salthattinin ldareeinde

ki 2547 numaralı otomobil, bu 
sabah Köprü lz•rinde tramvay
da• atlamakta olaa 12 yaımda 
bir çocuğa çarpauıtır. Ai1r ya
rah olan çocuğun blbiyeti heniz 
a•lqılamam1ttır. 

Bir Ev Çöktü 
Nitanta11nda bir arsada lop• 

at yapılmakta iken bu araanın 
yanında bulunan ve Saffete alt 
olan kirgir ey yıloJmııtır. Nll
fuaça zayiat olmamııbr. 

Bir Yaralama 
K•uç .... tleposanda çalıf8D 

HIM,tn Ye HaMD ile SaWt " 
Necati ka't'la etmiflerdir. 

Ha&aD ağar sur.tte y•alamlf, 
6lim halinde ha.taneye kaldırd
llUfbr. 

Yeni Moskova Elçimiz 
Ankara 20. (A.A.) - Moakova 

rendiğimize gare Vasıf Çıoar'uı 
Büyük Elçiliğine uki sD bakana 
Zekai Apaydnı'ıo atanması için 
yapılan ıoruya Sovyet Hnktimetl 

kıYançla muvafakat cevabı vermiştir. 

Bakaya 
Vergilerin 
Ödeme nisbeti 

Ankara,21(Ruauıi-Telefoola)
Finaoı bakanbiı bakaya vergiler 
lçia hazırladığı tallmatoam91i bu
i[llnlerde vilayetlere tamim ede
cektir. Bakaya vergilerin ödeme 
niıbeti yllzde yirmiye kadar do,. 
mektedir. 

Geçmiı Zaman 
Olur Ki ... 

Madam Meropi Evleneyim 
Derken Paraları Kaphrmıı 

Beyoğluoda Cihangirde oto-
raa Madam Meropi Papa-
dopulo dul bir kadandu. Yqa 
ortadır. Bu sebeple de milaasip 
bir talip çıkarsa evlenmek arzu
aandachr. Bir mftddet enel kar
f181DB Myle bir talip çıkmıthr. 
Adı Filopulostur. iddiaya g6n 
Madamın vermeai fart olan dra· 
homaya mahsuben 2800 lira al· 
mı.. ve paralan aldıktan sonra 
da ne Madamın semtine uğramıı 
ne de eski taaaVYUJ'dao bahıet• 
miıtlı. Madamın fİKiyeti herine 
Fılopuloa aranmaktad&r. - _ .. ....... ....... . 

Mide, Barsak ve Karaciğer 
rahataızhklarına 

Kiloda kırk para çok bir Jeküa tutmu1or gibi 
ı~h6oBr, fakat ekmeti aaal aarf6dea faltir, kazaacı as, 

nlerlnde ekmek sarfiyata daima daha çoktur. Ekmek 
fiatlarıaa yapılan zam, fakir aofralarıaa yllclenen atır 
bir nrıidir. 

JSTER iNAN iSTER iNANMA! j AFYON KAR AHiSAR 
MADENSUYU 



4 Sa · fa 

Memlelcet Manzarası 

Emelle iki 
Mühim Yol 
Yapılıyor 

J 

Emet, (Husust) - Emet, 40000 
nüfmılu, J 200 evli, bağ ve bah· 
çeler arasında kurulmuı, havası 
ve &U} u iyilik Yeren lıtir ilçedir. 
Eğriırözdaimın doj'u eteğinde 
kurulmuı olan Emetio güney yön• 
leri hemen bOtUn bahçedir. Bura
da 12 kahve, 17 tecimen, 5 ma• 
nlfaturacı, 7 berber, 4 nalbant, 5 
terzi, 1 ıapkacı, 3 ekmek ve ke
bapçı, 2 helYacı, 3 haıhatyağcı, 
7 kunduracı, 5 demirci, 5 kaaap, 
2 aemerci, 1 tenekeci, l kalaycı, 
1 aaatçı, 3 hamamcı vardır. 

Emet topratının orta verimi 
bire on iki, pek çol.. Yerimi de 
yirmi, yirmi Uçtur. Buranın en 
baıa alınacak tarım iti de 
afyondur. Bu yıl topraklar biç 
yağmur g6rmedllinden ekinler 
olguolaımadan Hrarmıfhr. Ha•a• 
ların kurak gitmesinden dolayı 
bir kilo kiraz hir kuruıa aatıl· 
maktadır. Bu yaz, kuraklık yll
'10nden ka1abadakl bau çeıme
lerio suları bile dinmiıtf r. 

llçebaylık Oımaohca k6y ad
larının, ıarbaylıkta ilçenin Jçindekl 
Arapça mahalle Ye ıokak adla· 
r1nın karıılıklarını ara,tınp koy
mağa baılamııtır. Emetln po ... 
taları at sırtında ıtdip ıelmek
tedir. Bu yüzden mektup, euak, 
ıazete, Emet• iki ıUnde gelmek
tedir. Halbuki bir buçuk ay 
önceaine kadar bir ıOnde ıeli· 
yordu, Emele otobUı itl•yip 
dururken poıtanın at ıırbnda 
gelip tltmeıi bir"z garip dej'il mi? 

Kütahya· Babkeıir batta Ose
rinde Emirler lıtaıyonuna EmeU 
bajlıyan bir yel vardır ki 
buıUıı lau yolda pekçok iıçl 
çahımaktadır. E•etin kazanç 
kaynakJarıoıo çoğu buraeia birik
tiğindan ötürü bu altı ay lçlade 
yolun yapılma11 ıona ererae 
Emete pek çok kazançlar elde 
edecektir. Bu yol bittlktea ıonra 
lfçiler hemen Emet - Simav ıoıe
ıini yapmaya bıtlayacakludır. 
Bu yol da bitince Emette eadUı· 
trinin gelitmHi ıimdiden keati
rllmektedir. 

BJrada Hkldenberl tam ku· 
romlu, biri Gazikemal, dlierl 
Kaynarca olarak iki tane iki okul 
varken geçen yıl IJ KtlltOr DJ
rektörlUiUnUa iıtetl lherioe bu 
okulların okuyanları blrleıtlrllmlı 
Kaynarca okulu kapatılmııtJr. 
Gazlkemal ilkokulunda bir kllltOr 
lıyarı ile yedi ntretmen vardır. 
Okuyan tutarı da 300 • yakındır. 
Okuyan Hyııımn az olmasına 
ıebep yokıul~uk yüaOndeo on iki 
on Gç yaıma giren okuyanların 
okulu terketmeaindta ileri ı•l
mekt~dir. 

Aydında 
Dükkanlar Sa hah Y edlde 
Açılacak, Akıam 6,30 da 

Kapanacak 
Aydın, 20 (A.A.) - Belediye 

çarıı eanaf ·re tecimlerlnln dik· 
kanlarım aababJarı ıaat ıekizde 

açmalarıaa, akıam 18.30 da ka.• 
pamalarına karar Yerdi. Bu· karar 
bul'llnden yilrtltllmeye baılandL 
Karar, herkeı tarafJntlan Hvinçle · 
karıılandı. 

Muğlada 
Bu Yıl Tütün Kaliteıl 

Çok iyi 
Mutia, 20 (A.A.) - Il içinde 

bin hektar kadar tütün dikilmi.
tlr. TOtUnler kuraklıktan az çok 
kötUleşmit ise de kııın ve di
kimden önce yağan yağmurlardan 
çok faydalanmıştır. Ürün çok 
iyi değilse de orta bir haldedir. 
Fakat kalite bakımından çok iyi 
olacaktır. Hiçbir hasta lık }'oktur. 
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lzmır e ava ısın e ura • ıık Madde 

-~--------------- lhracatımız 
Jık Çok İ~r Mekteplerini Bitiren Kızlar 

Verdi ~- · :; h · 

~ ~ 
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t 

lzmir, ( Husuıl ) - Batı Ana• 
dolu mUstahailinin yUzOniln ıuı .. 
cejl bu yıh, kuraklık yüzünden 
•ı•ğı yukarı kaybetmiı bulunuyo
ruz. Üç buçuk aydanbarl zengin 
mahsuJ tarlalarımn çektiği 1•i· 
munuzluk acııı, ürünlerin nefaaetl 
Ozerlncle oynadıj'ı k6tU rolden 
baıka rekolteler üzerinde de y8ıde 
15 ten baıhyarak 60 balama 
kadar ıarar yapmııtır. 

TOtUa rekolteal de dalın olmak 
Uzer• her mahıul noksandır. 
Ziraat mllteha1&11larin1n ıöyJedtk· 
Jerlne 16re hayanın ııkletl aGs 
6nUnde tutularak bu ayın ıonuaa 
kadar yaimur dUıecöktlr. Ejer 
haziran ayımn yağıı bilAnçoıunu 
mıntaka için Y11atl olarak 10 
milimetre yağııla kapanak zara
rın öail alınabilecektir. 

lz•I• kıs enıtitlıUade leke çalra••• ller1I 
hmir {Huıuat) - lımlr mek• ı- ---

teplerlnde yıl ıonu mOnaaebetil• Hava Tehlikesini 
diploma dajltma faaliyeti baıla- e·ı 1 
mııtır. lamlr erkek llaeıloden 6', 1 en er 

927 71Jmdan beri Ege llrOn 
bavzHı bu kadar ılddetll bir ku
raklık a•çlrmiı değildi. Şimdiye 
kadar 1at•ı fazJa11ndan •e dolu
dan m8tee11lr olan OrUnler bu 
defa da yafıı o oku anıdan ıuara 
ujramıthr. Sebze "• mey•a rekol
tesi de çok noksandır. 

Jlk kııım meyva va ıeb:ıeler 
tamamen mabvolmuıtur. Yalnız 
meyva kooperatifinin zararı 120 
bin liradan fazladır. 

Bu durum karıııında hah 
Anadolu mtiıtahsilinin ziraat ban• 
katına olan borçları zorlukla 
6denmek lıtidadını kaıanmıı· 
tır. Baakanın lımir ıubeainin 
mUıtabıU elinde 1.595.000 lira 
alacajl vardır. 934 yılında mUı
tahıile yapılan latikraz 113.000 
liradır. Buna mukabil yapdan 
tahaUit da yüzde itlbarUe (32)dir. 

935 yılında yapılacak lıtikra
zat için ıimdiHk 87.000 liralık 
tahıiıat emri Yardır. Kooperatifler 
ellle yapılacak iıtikraı faalı, bu 
rakamın haricinde kalır •• 

kız llHılnden 38, kız muallim 
mektebioden 54 talebe mezun 
olacakbr. Tllkillktekl Zebra Hasan 
dlklı, biçki ye nakıı yurdundan 
17, Bayan Mahzurenln dikit yur
dundan 60 ıenç kız mezun olarak 
cHploma almııtır. F otojrafta bil· 
glll Türk kızlarını mektep Hrgi
lerlnde, leke çıkarma deralnde 
görüyoruz. 

Sef erihisarda 
Çadır Basanlar 
lzmirde Aiır Ceza Hak 

Yerine Verildiler 
Izmir ( Huauıl ) - Seferibiaar 

H~eslain Dikmen dağı etekleriade 
ıllahla çadır batarak can yakaİı 
Koca EyUp, Oaman otlu lımail 
ve Mehmet oğlu Yuıuf yakala· 
narak lzmira getirildi ve Ağırceza 
Hakyeriae Yerildi. 

Aydında Dil Derlemeıi 
Aydın, 20 (A.A.) - Sentakı 

anketi için Halkevlnla 11eçtiğl 
kurul bu hafta da Karacaıu ilçe
bayhğının yakın köyüne ıltmfı 
ve birçok derlemeler yaparak 
merkeze dönmllttUr. Kurul 
Tardıiı yerlerde iyi karıı
lanmıt Ye dil derlemHinde ko
laylıklar aörmUttllr. 

.Uşak Memleket Haıtanesinin Müzesi 

.. 

' ,, , 

Uıak memleket haıtanHI Hflılı lae7etl 

Uıak (Huınıl) - Utak mam- de eankurtaranı vaziyetindedir. 
leket ha1tane1I Huıuıl Muha• Haatane bllba11a ıor doğumlar 
Hbenln dar bütçeaile fakat fev• yüzünden &Jftm haline gelmlı bir• 
kalide mükemmel bir ıurette çok kadınların beyabm kurtar· 

mıştır. Hastanede lnaanlardan 
idare edilmektedir. 30 yataklı çıkarılinıı taılar, iirlar, kum ke-
olan bu ıifa yurdu yalnız Uıakm seleri ve buna benzer· ıeyJCTden 
değil komıu kaıa ve nahiyelerin mürekkep bir de müze vardır. 

Nazillililer Bir Milyon Kilo 
Pamuk Verecekler 
Aydın, 19 ( A. A. ) - Haya 

tebliketine kartı illmizde bUyUk 
bir kalkınma hareketi vardır. 
Köylere vanncıya kadar her ta• 
rafta toplanblar yapılarak haYa 
tehlikealni bilenler kurumuna llye 
yazıbyor. 

Nazilli pamuk Oretmenleri bu 
1ıl alacakları pamuk ürUnlerinin 
yUzde birini hava kuramuna ver
meye karar vermiılerdir. Verile
cek yektin l mUyon kiloyu bula· 
cakbr. 

lzmir, 20 ( A. A. ) - HaYa 
tehlikesi ve tehlikeyi bilen üye 
yazılma lflae devam edilmektadir. 
Şehrimiı Felemenk tUtUn kumpan• 
yasının 000 itçisi birer gUndelik· 
)erini hava kurumuna Yererek 
havalanmııın aavgası yolunda 
tb:erlerine doıeo 6devl yapmıılar
dır. Ayrıca lzmire yaraıan bir 
•erim elde eldilmesi için de ayın 
21 inde genel bir toplantı yapı• 
lacaktar. 

Bolu, 20 ( A. A. ) - Ha•a 
tehllkeıini bilen Uye yazan komi ... 
yon her glbi parti kuraimda top· 
)anarak Oya kaydına devam et
mektedir. 

Bodrum, 20 (A. A.) - mem
leketin bar tarafmda olduiu ıibl 
burada da ha•a tehlike.ini bilen 
Uye yazımı baılamııtır. Bu iıl• 
uğraıan komite her gün toplana
rak üye kaydetmektedir. 

Gaıiantıp ( Hutuıi ) - Ha,a 
tehlikesini bilen Uye yaıılma iti 
davam etmektedir. Şimdiye kadar 
200 Uy• kaydedilmiıtir. Bunlard~n 
Mtıfti oğlu Sabri ve Ali VeU 200, 
Cemil Ali, AbdUrreızak ylizer, 
Htıseyin inci 120, Ynzbaıı oj'lu 
Mahmut 100 lira verml,lerdfr. 

lspertada Yağmur 
laparta, 20 - (A.A.) - Çok• 

tanberi ıliren kuraklığı aiderecek 
derecede dün tehrimiz ve çev
rHine yağmur yağmuıtur. 

Kayseri de 
Yeni Bir Hitit Şehri 

Bulundu 
Kayseri, 20 (A.A.) - Kayıe

rlnin molu k6y0 yöresinde kepez 
yerinde heoOz hiçbir kitapta iıml 
aeçmiyen v• kaydedilmeyen bir 
Hitit ıehrl bulunmuştur. Bulunan 
ıehir çok eotereaandır. Kültür 
dlrektörU ırk lılerile ilgili iıyu
JarJa birlikte araıtırma)ar yap
mak Uzere Kepeze gltmittir. 

Berlinden yazıyorlat: Alman• 

1 

Son zaman- yada mensucat ipe 
da •PBI art· tida~ maddelerinin 

ıarfıyatı oldukça 
tı artmııtır. 1934 yılı 

içJn Almanya koojonktur daire•~ 
ılnln yapbğı hesaplara g8re 
Almanya dllnya menıucot iptidai 
madddeıl Ozerlns biiyük bir 
lıtihlAk pazarı halindedir. 1934 
yıhna kadar dtınya aarflyatmdakl 
payı orta bir hHapla töyiedir: 
Yon yllzde (11 den 13) e kadar 
Pamuk 11 ( 8 ,. 9) " ,, 
ipek ,, ( 2 ,, 3) ., ,, 

Keten " ( 3 ., 4) " " 
Kendlr ,, ( 3 ., 4) ;, ,, 

j11t " ( 6 " - 8) il " 

1934 yılında Almanya bUkÜ4.o 
meti ithalAtı takyit edici birçok · 
karar almııbr. Fakat bu kararlar 
neticHiade Almanyanın umumi 
lthalitı Ye dünya pazarlanndaki 
meYkU ıerllemlt delildir. Hattı 
bazı maddelerdeki roltı bilikis 
artmııbr. Bu ıon cUmle ile 
lıaret edilmek lıtenen maddeler 
keten •• kendir mensucatıdır. 

Genel bir bakııta büyük de· 
ğişikllklor g6ıtermeyen Almanya 
menıucat ham madde itbalih, 
ıon iki yd içinde, aatıcı memle
ket itibarile çok bllyük farklar 
ortaya koymaktadır. Ticaret an• 
laımaları netlceıinde huıule ıelen 
bu btiyllk değitiklik dikkatle ıö
rWmeye değer. 

Konjonktur dairesi kinunu· 
eYvel, kinunuaanl, ıubat aylarma 
ait son iki yılan ylin Ye ithalatını 
sabcı memleket itibarile ehemmi· 
yet ııraılle ıu ıuretle tHpit 
etmektedir: 

(Kental olarak} . 
1933-34 1934-35 ıabcı memleket 
252.000 61.000 Avuıturalya 

91.000 24.000 Cenubi Afrika . 
60.000 91.000 Arjantin 
36.000 19.000 Uruıuay 
33.000 7.000 Yeni Zelanda 

J.000 47.000 TGrkiye 
Bu lstatlıtik tablosuna bir göz 

atmak, Ttırkiyenin bu u~ aylık 
devrede yapbfı ıUzel ilerleyiıi 
kaYramak için klfldir. Pamuk 
için de •aziyet yukarıdaki ytıo 
ltballtının hemen hemen eıldir. 
Bu mUddet zarfında Almanyamn 
1ıptağı pamuk lthalitı 111 ıöyl• 
o)muıtur: 

1933-34 1934·35 aatıcı memleket 
819.000 176.000 Blrleılk Amerika 

70.000 39.000 Hindistan 
1S4.000 65.000 Mııır 

1.000 149.000 Brezilya 
14.000 51.000 Arjantin 

88.000 Türkiye 

Almanya pamuk piyaaaaında 
Amerika, Hindistan ve mıııno 

pamuk lthalAta azalmıı, buna mu
kabil baıta Brezilya ve hemen 
arkasından da TUrkiye olmak 
Ozere diğer bazı memleketlerlo 
ltballtları artmııbr. Bu artmama 
görllldllğU memleketler içinde bil
ba11a Türkiyenin elde etttlğl 
mevkii mühimdir. Çnnkll diğer 

memleketler eaaıen yapmakta 
oldukları bir ithalatın mlkdarını 
çoğaltmıılardır. Halbuki Türkiye 
büı.bUtUn yabancısı olduğu bir pa
zarı fethetmlıtir. 

Fakat Şubat ayından sonra 
memleketimizden yapılan ithalAt 
hızını kaybetmittir. Şu ı<>n glin
lcnde yeni lılerin çıkmuı ve ge
çen yıl elde edilen iyi sonuncun 
bu yıl da ilavesile kazanılması 

beklenmektedir. 



21 Hn:r.iran SON POSTA Sayfa 5 
~~==- =-:=========-==========::ıı:::=====:r:::=--=====-=================~!!i!l!!!O!====================~i!!ısııl:l:!!~=ı!!!i~~==============:==:======:.===================~======:::::::ıı 

,..,.. ___________________________________________ , 
( Slga•11t Alemi ) 

1 

BARİCi 
Yazı Çokluftundan 

Konamadı 

Uluslar K.urumu 

Yeni Bir ltalgan 
Habeş 

Eğer Dönebilirse •• 

Çalışma Bürosun~a H~~~~~.52! <A. A.> _ 1 •• ıu. 
Murahhassımıı Cemal Hus- gazetelerine bildirilditlne göre Adl•· 

nünün ônem!i Bir Söylevi ababadaki 1ta1ya e~çilitı. memurların· 

Eski Yunan Kralı, Y unanistana 
Bir Duygu Ve Düıünce 

Döneceğini Anlatıyor 

Nasıl 
ıı. 

Cenevre, 20 - Arsıulusal ça• 
Jışma büroıu kurum direktörU 
Batlerio yıllık raporunu konu11· 
mıya devam etmlttir. 

Bu arada Bern elçisi Cemal 
HüsnU bir söylev vermif, de· 
mişlir ·ki: 

- Direktörün raporunda ileri 
sürülen lıılzlik meaelesi etraf mda 
uluıal çevre içinde raıyonal hiçbir 

Cemal Hüıntl 

tey yapalmamı,br. Birçok yerlerde 
bUyllk kapitaller itlemes bir halde 
bulunmaktadır. Eğer araıulu1al 

bir anlatma yapılarak bu kapi· 
tallar it imklnları vermek lçla 
kullanılacak olursa mllyonlarea 
lnaanm iısizllk belialDa ıon veril· 
miş olacaktır. 

Kamiliıt Türkiye, uluaal yaıa• 
)'tfın düzeyi, ekonomik kararsız• 
lıkların isteğine bağlı barakılacak 
yerde yönetimi devletin en bUyllk 
uğraşmaları olan memleketler ara
smda bulunmaktaaır. lıte bundan 

( Devamı 8 inci yüzde ) 

dan biri geçen hafta bir hidi1eye 
karıtmıttır. Ru hu•usta pek ziyade 
ketum davranılmaktadır. 

Diler taraftan, Habet hava stlbay• 
larındao, biri kan•ile berabeı sinema
da bulunan ltalyan elçiliği birinci 
Hkreteri Mombellinin kapıda duran 
otomobilinin ünrindeki ltalyan bay• 
raifını koparmııtır. Bundan ıoorR 

•inemaya alrarek Madam Mombellinia 
Yestiyerde duran mantoıunu da par• 
çalamıı •e bunun Gzerioe de yalla· 
lanmııhr. 

Amerikada Vergi-
, ler Arttırılıyor 

Vatington, 20 ( A. A. ) - Bay 
Ruı.Yelt kongreye ıönderdltl bir 
bHdiritl• veriiluin çotaltılma•mı · 
iıtemittir. Bu vergiler arasında kazanç 
verriıi Ue bo,ok bağıtlık ve miras· 
lardan alıaacak Yergiler •• korpo· 
ruyonların kazanç vugilHi Yardır. 

Danzig Ekonomi 
Buhranı 

Varıova, 20 - Danzlg Ayanı Y"" 
kı~da döYi• yaıuıaını kuvYetlondire· 
cektit. Ellerinde yabancı döviı bulu· 
nanlar bunları haber ver•cek ve 
Danı:iır bankasına yatıracaklardır. 

StrbHt mıntakada yerletmiı olan 
Polonyalılar bu mecburiyetten l•tİHa 
edileceklerdir. 

Şahtan 4'füdil Oı:erine kurulmuı 
olan Ekonomi Koml•erlitine Halferin 
t•yiD edilmit Ye it• b•ılamııtır. 

Yeni Komiser lOOO kadar memura 
rol urmek, bltGn mütekaitler ile 
birçok ta ltsiz!erl Almanyaya aGn· 
dermek niyetindedir. Bu ıuretle 80 
milyonluk bir bOtçe de 35 mtlroa 
kmlmıı olacaktır. 

Vlyanadan Bir lnglllzl 
Çıkartyorlar 

Viyana, 20 ( A.A ) - Poliı. GrH 
Oıılver1ite1inde İngilizce aır•tmenı 
Robert Adam•'•, Nazi proparanduı 
yapmak ıuçile, Oç gün içeriıinde 

A"u•turya topraklarından çıkmak 
emrini vermittir. 

Atlna, 20 ( A. A. ) - E•ki Yunan 
kralı Yorıl, Londra ( Eko dö GrH ) 
gazetesi direktöriine fU s6slerl •öyle• 
mittir; "Yunan tahtına döneceğimi dQ
tündük~eı, orada ne yapacağımı, •ıya .. 
.. ı hayatta •Okun ve 4'zgeolifln na1ıl 
bUıblltün ıreri ıetirllecejtinl, kralın 
hiçbirzaman •ıyHa yapmadıtı ve 

yapmıyacatı inancınan ne •uretle kök• 
laıtirilecefini, krahn bCitQn partilerden 
n.uın kalarak ulusun dileklerini ta· 
mamen ve bafınz (tartaız) a-özeteceti 
fikrinin halkta nasıl yerleıtirileeetinl 
de dütünmekteyim. Bu duygular kök
leıtikten Ye ülkenin lıütftn hayati 
ilkeleri (unsurları) arasında iyi cUlıll
nilt Ye elbirlifi düşüncesi batta ol· 
duktan •onradır ki, kralın rolQ faydalı 
ve .-erlmll olabilir. Yoksa, bazılarının 
balrnazlığı (taassubu) bazılarının da 
kaytaklıfı ( irticaı ) ortuında kralın 
elinden ne gelir'( Ben hiçbir zaman 
beni koğmuı olan Yunanlatane, kendi 
maUkıinem nazarile bakmamııımdır. 
Bu malikln•yi yeniden elime geçir .. 
mek de biç bir vakit biricik 
k+yırunı olmadı. Bende b8yle 
bir mal aahibl dü1Gnce1i yoktu. Yu· 
naniatan benim yurdumdu Ye beni 
ancak onun ileri a-itmesi ilgller.,, ı-5abık Yunan krala Jorj (Y~"ı;i) 1 

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

' lngiliz - Alman Deniz 
ı 

· · Anlaşması •. 
Roma, Nevy~~k · ·y·~· P~~i~t·~·· Hiç De iyi 

Bir Şekilde Karşılanmadı 
Nnyork 20 ( A.A. ) - İngilis • 

Atman deniz uzlatmHını tefılr eden 
Nevyork Taymiı gazett1l diyor ki; 

İngiltere hllkilmetl, baıkaları için 
Anıulu1al 1asa!ara karıı bir tOcavOs 
HJdıfını kendi kendine yapmııtır. 

İhtimal ld Vereay andlaıma11nın 
Almanyaya kartı ihtiva etttlti cesa 
bQkümJerlle tahditleri kaldırmak ıa• 

maaı gtlmlıtir. İnJrllterenin bu hattı
hareketine kartı fÖyle denilebilir; 

ı Bir andlaıma böyle lıoıulmaz. 

lnıiltere Franaa ile ltalyayı da lluaba 
.katmalıdar. Bu dnletler meseleyi 
dünya adalet dl·..anına götOrebUirler. 
lngilterenin bu •uretle hareketine ne 

Hvenden bu yazıları koparmak 

Amerika ne de Japonya blg4ne kala
mazlar. Söylenditl gibi lngilterenin 
bu devletleri bir deniz konferansına 
çağırma11 batka, onlar• bugünkü 
durumu altüst eden blr •mrivakl 
karı11ında bulundurmak ta yine baı
kadır. 11 

Almanya Neler Yapabilecek? 
Londra, 20 - Deyli Telıraf ıraz:e• 

tHi yazıyor: Rlbentrop iki Oç hafta 
iç~nde Franea • Almaoya deniz me•a
lllhi müzakere etmek tbere PariH 
gidecektir. Dlfer taraftan Almanya 
yakında deniz ·yapılarının birinci 
kı•mını tezgaha koyacaktır. Yapılacak 

1 
l ( Dnamı 9 uncu ylbd• ) 

A N A l IKNI lzN_I a~;::; , &ı ... ı . , ıoç D~~:~· 

~ 
' - Ben kefil olurum. Okuduk-' v) . Ja~ını batti bana bite ıöylemez. 

amıuaa:aaa:a:ı:::::ua :au:: """'"fW-"'Siftl\'\~, ( · dlyordu. 

yazılarda benimle beraber l<ızıman 
da hakkt vardır. Ana•ının haya
tını öğren~ek lıtedifi ııün için 
ona ıakladığım bu sayfaları bir 
b+şkaını'a açmamı belki doğru 
bulmıyacaktır. Çok rica ederim. 
Zaten sizin için bir masaldan baı
ka bir ıey olmayan aefterimi bana 

ııw:u:saım:::ı:a 

.No: 3 
DUnkU Kısmın HUlfisaau 
;; ~iri 4oktor, d:,iğeri muharri~ .ikJ 

P.J.:ka4a~ bir gece bir poker par· 
-'Usinaen dönerlerken bir dost 

evine · glriyorlu.' Bu ev doktorun 
teklifsiz tanıştıği GülHYen lımin
de bir kadının evidir. Kadın, iki 
arkadaşı ııalona alıyor ve konu· 
şuyorlar. 35 - 40 yaşına. rağmen 

bili güzel kalan Gülıeven kızı
' nın v• kendil!llnin vazifelerinde o 
bahsediyor. Bu arada :Güleevenin 
hatıralarını yazmaıı da görüşü
lüyor. 

- Can ııkınhaı itte.. Biraı 
)'azı yazmak meraklısı oldujumu 
bilirsiniz. Bot zamanlarımda eski 
zamanlarımın tarihini yazıyorum. 

Doktor bana baktı: 
- Şu mesele... Deaene bir 

hlubarrlr arkadaş daha kazandık. 
Gül Seven sıkılmışb: 
- lıtihza etmekten ho;lamr

lltnız doktor. Fakat bu, bir iddia 
değil kil 

Doktor: 
Yok. Yanlış anlama· 

l'ın, dedi. Ciddi söyliyorum. 
Bende ıizin pek eaki bir mek• 
tubunuz vardır. Hiç unutmam. 
Yine bir haı~alık buhranlar• ara· 
•ında yazılmış. O mektubu biç 

· ~l / 6 I ab ~ - ~ 

1 
uılıuta,Qıam . Ye, . ıı~1., la, dı.,.m. 

1 
B,en,, çok.. 1 Gülse ven yazıhıo~nin Uzerind, 

T 1::7' ';lo aÇık duran kalın liir 'defteri aldf. 
· k'dın .yazı•• okuchAın. Fakat ya· ' · q'kaöar titiz l>ir itlna ile gece 

lan değil, sizinki Jtadar sade, yarıları,, herkes ,ekildikten ıonra 
m~nalı, özlll olanını görmedim. yazdığı bu hatıraları beı dakika 
kompliman için ıöylemiyorum. içinde ilk gördüğö bir adama 
Emin olun çok kıvrak bir ifadeniz i . k di d h t d ver ııoe en e ayre e er 
vardır. gibi yarı f&fkın defterini ince bfr 

ı Ve bana dönerek devam etth 
kağıda aardı. Ellerinin titrediğini 

- Hikmet, ciddi söyllyorum. hi&1ediyordum. Bana uzatırken: 
Senin meslekindir. Daha iyi an• 

- Bunlar sizi belki de gUl· 
lanın. Görecek ol1an beğenlrıin. dürecek ı•ylerdlr, dedi. Fakat 
Su gibi akan bir ifade.. bence kıymetlidir. Bir muharrir 

- Lutfetııeler •. Fakat bilmem 
olduğunuz için belki birçok )'an• 

ki bukadar itina ile ıaldanan ya• 1 1 d b l k K "d tf ar a u aca ııoız. aı e, 
zıları esirgemiyecek kadar kendi- tahkiye yanlışı, hatti imli yanhıı 
ferine emniyet verebilc•kmlyim. bulabiliulniz. Fakat hatırımı.dan 

Bu aöılerim Gülsevenl müte• 
haasiı ettL çıkma1ın ki bunlar düşünen ve içle· 

ne.n bir kadmm hiılerlnden, hayal
lerinden kopup ayralmıt ıeylerdir. 
Samimi oluıu yanlıılarını affettirir 
belki 1 

Rica ederim, dedi. Yazıla
rım yakın ahbaplarımın bilmedllc
lerl ıeylerl saklamiyor. Doktorun 
yakın bir dostu olduğunuıa göre 
benim için de yabancı sayıl

mazsınız. 

içime bir ümit doğdu: 

- Şu halde yazmak ve oku· 
mak meraklısı bir ahbabmızdan 
bu ) az,ları ealrgemiyeceksiniz. 

Doktorun da yardımı ile GUI-

Defteri uzatırken birdenbire 
geri çekti. Gözlerinde bir pyler 
çakmııtı. Doktora bakh. Sarı 
kafasını kaldırıp yukarıya dikledi. 

Sonra bana döndü. Biraz ev
velki kadın birdenbire değişiver· 
m~tl. Yalvaran bir Ha!e: 

- Müsaade ediniz, dedi. Bu 

liırakmız. 

Birdenbire bu btt'a neredd 
" esmişti. 

Bir saniye içinde 
defter timdi eski 
etmişti. 

elimden giden 
yerine avdet 

Doktorla blrlbirimize bakıştık. 
Benıe meraklı bir macera 

okuyRcağımı dlltUnerek aevinl· 
yordum. GUlseven yaııhaneainlıı 
önünde bir telillkeden, kazadan 
kurtulmut gibi heyecanlı bir se
vinçle dolaııyor. Dudakları, aöz• 
lerl tılllUyor. 

içime bir ıOphe dUıtU. Bu 
eararlı kadm acaba ıaka mı 
ediyor, yoksa naz mı yapıyor. 
Fakat biraz evvel konuıurken 
ıeıi n&1:1 titriyordu. Mavi gözleri 
0&111 kur,untleımlıti. 

Doktora iıaret ettim : 
- Acaba delirdi mi? 
O da ıaıarmııb. Dudaklarım 

bUktU. 

Her ihtimale karıı bu garip 
kadını yoklamak, sinir halini 
geçirtmek lazımdı. Ayağa kalk· 
tım. Bir iki adım yaklaıarak ı 

'( Gönül lıleri J 
Okugucu/(lrımııı 
Sorduklarına 
Cevaplarım 

Yatım 25 • tahsilim orta. 
~azancım orta halli bir ail~yl 
geçindirebilir. Annemden başka 
kimsem yok. Bir kızla ıeviştim. 
l;:vlenmeğe karar Yerdlk. Fakat 
~nnem bu" kızla evlenmeme kat'i-
' yen razı değil. Onun gönlUnU 

karmak hıtemiyorum. Fakat kızı 
1 

~lleal bir baıkaama niıanlamak 
Uzere. Kız varmak istemiyor. 
Fakat ben de karar veremiyo
rum. Ne yapayı~? 

Bandırma: E. T. 

Annenizi kandırmaktan başka 
yapacak bir ıey görmiyorum. 
Onu kandırmak için elinizden 
geleni yapın. Kızın kendisine 
anne gibi balCacağmdan, hür· 
mette kusur etmiyeceğinizden, 

s•adetinizin buna bağlı olduğun• 
dan falan babıedin. Onun, anne· 
Hk şefkatini okııyarak muvafa· 
katini almağa çalaşın. Umarım kt 
Uıeri~e dUıerseniz reddetmez. 

* "Yedi yaıında bir çocuğum var 
uykusunda kalkıyor, dolaşıyor. Bir 
gece bir kazaya uğrar diye gece 
uyuyamıyorum. Tamdıldara söy• 
ledim, haatalığm iyi olmaz hasta
lıklardan olduğunu a5ylediler. Ne 
yapayım?,, 

Cevdet 
Bu, bir ılnlr haıtalığıdır. Bir 

sinir doktoruna gHsterinb:. 

* "15 yatında evlendim. Şimdi 

20 yaıındayım. Kocam benden 
or yaı bUyUk. Bir mOddettlr eve 
gelmiyor. Benden kaçı1or. Ayrıl• 
aam çocuğu geçindiremeyeceğim. 
81,1 bale de tahammOl edemiyorum. 
çok muztarlblm. 

Tophane - Süheyla 
Kocanızı tekrar eve çekmeğe 

çahıan. Ayrılmamz kendi aleyhinl• 
ze olur. Daha gençsiniz. Bu yaıta .. 
dulluk iyi bir ıey değildir. 

, TEYZE 

- Beni utandtrdınıı:, müteessir 
. ettiniz, dedim. Bu kadar gUve
, nilmez olduğumu ylhüme karıı 
anlatmanız beni kendimden bile 
ıUphelendlrdi. Çok rica ederim, 
beni bir muharrir, macua mevzuu 
arayan bir ,gaı..etecl olarak değil. 
kalbinizla . ve yuvamzın aırlarıoa 
ıaygı ıöıteten bir aile doito gibi 
k~bul ediniz. Size temin ederim 
k(, defterldlzin 1akladığt hisler Ye 
dU~önceJer yine bAkir olırak size 
döneceklerdir. Onların Uzerlnden 
kayıp geçecek gözler size daima 
hUrmet edeceklerdir. 

Bunları ıöylerken galiba ben 
de Jçlenmiıtim. Adeta benim de 
ıeısim titriyordu. Fakat ne olurıa 
olıutr Bllhiden içimden gelen bu 
dUt ünceler ( GUlıeven ) 1 yumu .. 
şatmııta. Beni her halde emnl• 
y.ıte layık- bir adam olarak 
b11iuyordu. Portakal rengi aba· 
jurdao fııkmm saman ışığma 
doğru çıplak bir kol erimit bir 
güneş parçaaı gibi uzandı. 

Ve bu sarı ışık alttnda bronz• 
laımıı bir ello narin parmaklara 
hareket etti. 

Defter bana dönmllıtn. 
- İtimadınııa IAyık olduğu· 

mtı göstereceğim. Çok teıekktır 
ederim. 

Gülaeveoin göı kapakları ağır• 
laımış, almnda 1 nce çizgiler 
belirmişti. Derin bir sinir buh· 
ram geçirdiği bellldi. Onu teskin 
etmeden gitmek doğru değildi. 

t arkaaı v•r ) 
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fjgıtf.raıa Bir 
Elmas Geldi 

726 kırata bulan 
_6.-zÔili•.....,ll:ıııa~tm._a.;;,,: meılıur Jonker ei-

;
&111 Preıidut • 

lftCRlll •n it .,_ .._ 
008'1'8 ........... -

, l • 0 1• lutitl ile Lonclra-

7a ıetirilmiftir. lS mllyon Fran11z 
franıı Hff•il tahmin edilmek· 
teclir. Fakat kıtmethlia bu kadar 

Jllueldltlae ratmu ba elmaaıa 
çahnmuıaa lrar11 hiç bir lhti1at 
tedbiri abamallllf, tafınma par•• 
ela, bayatı bir paket fibi 8 fraagı 
ı-çmemiftir. Aalaplan ıöze bat• 
mamanın en iyi Jola: KıymetH 
etyayı loymelllz paket af bl 16n• 
der•ek uul8 olacaktır. .. 

Hollvutta yeal bw moda 
ul11nı baıg6iterdi: Evlit• 

·-.-.-,-,.-ü-~-.. - lık almak! Sinema 
crık.lar c•n· yıldızlara da, met• 

r6k çocuklan ••· __ n_•_tı __ , lltlık edinmekle 

pek ••ıaul 16rlnlyorlar. Al. 
Jolıen •e kan11 Ruby Keeler, 
yedi yaıında bir erkek çocutunu 
evlltlık almıılar. 

Bunu imrenen W allace Berry 
Harold Lloyd, Glorla Swanıoo, 

Coutance Beaaett, Barbara 
Stanwyclc, birer çokcuk, F redric 
Marcb Ud çocuk aı.ıı. 

Bu çocukların ekaerial, Mme 
Willia111 W alratb aammda bir 
kaclı•ın açbil çocuk e'l'iodea •tın 
alınmııhr. Bu kacbnın e•lncle, 
daha dotruıu dtlkklaında, ana· 
lan tarafıatfaa terkedilmiı 2500 
ıecuk buluamakta.&ar. 

Soa ıtaJerde ltalyanın Habe· 
flatucla bir .UAlala mlclahale 

ll•la /a6rl· yapaak karanada 
buluaaaaı, •lllh 

l•ı ,,. .. ..., .. fabrlkalan ..ı.am 

Y• talavWerl fiataada mlhlm ltir 
)'lbeldik meydaaa ı•tirmiftir. 
Meael& Parla ltor1Uma yual olu 
bu tala'l'illerden Şnaycler tah.uterl 
400, Hoçkla ale11•ulala taJa'l'il- 1 
lerl 300, Ron Gaon motlrlerl 200 
frank birden JlkMlmiflerdlr. 

---------·-·---
Bir Doktorun 
GUnlUk Cuma 

Notl•rınden (*) 

(Paztlow) 
ifrazat Hastalığı 

Yine birgüo; Bir llut' kadıa çar. 
pıatıdan ıikiyet ediyordu. 'Go 
ıenedenbıri ı•oe aykulanna muıi 
olae, n gündea gilae zaydlatan 
ve yorıunluk veren hu U.&alıfı 
ioia pek ook il&ç kallaııdığını, fa
kat tifuım buJamadıfını aalata· 
yordu. Muayeae eWm; Haıtamcla 
ruddei dika ifıazatuua fazlaJığııı
dan Te bunun kana karıtmuın· 
tluı huıule gelen l>lr ifrazat bu-

r tahtı (pazdow haıtabğı) •nJı. 
Ellerinde titremeler, kalbinde oaı
pmtılar, nabzının ookluğu, taaıyon 
fulaJıiı •• dimağa yorrunluk .•. 
Hep bunu n•ticui leli. 
KendilİDe ane1aik lfneleri yaptım 
Gllnde Üf tane (Tablette aatithi
roidln) .ı.aıı111 ve ltir ay ovam 
nneaini ten~ih etil•. A.eaM uı
salar ıündea güne ualdı. Çarpmb 
kayboldu, uykularım kazandı ittl
Jaa11 ••det etti ve büytik bir iyilik 
hiaaetti. 

rı e •• u.s 1ı .. 1p ..ııı.,..,., 1.w 
bir .&•._• :r•P•thrıp kellu.ı;roa. ,. .... 
alL .. ıab uaaaı•ISÜ k a.tıu ltlr 
4elder ffbl ........ ,.u, ..... 

' 

Ulusal Servetin Korun
ması Etrafında 

Bundan Böyle Ceviz Ağaçları 
Yasaktır. Katliamı 

Veldllu laeyetl ae..lekette 
mllaim bir Mr••t aea'bmal aala
Yolmaktaa lmrtaraa pek •lhhn 
Ye pek iaabetll bir karar Yenalt, 
cem kltlil lhracatuu , ... ır ....... 

Bu karar bltla ....... .... 
blldirilmiftir. btanbul .......... de 
blltla latanbul nhbmıaı doldura• 
laa•aya kadar yllrMlmit ce'l'lz 
kltltG yıplan •ardll'. Banlardaa 
bir lmmt AYrUp•J• aatılmıı, fa· 
kat tam staderllec:etl •••da 
lhracab •• edft lraru ... rlie 
\•Wil edlldili içia huolarua Ya
p•ra ylkleame8iae lda •eril•• 
miftlr. 

Bunu llzerine ba kltlklerla 
uhibl olan tlccarlar yaıatın ••· 
blmıt cem ldltllderi•• teımll 
eclilmemeainl rica et•ek !zere 
dün Allkuaya gitmlflerdir. 

Diğer taraftan lılktimetimiz de 
4 bin ton ceYiz klittiğtl utan al· 
mak btemekte ve tonuna 40 lira 
Yermektedir. Fakat bOkiimetla 
l•tediii ce•iz kntıpann en kalım 
60 Hatim kutrunda olacaktır. 

Bu enafı balı aacak bin ton 
cHlz kOtUil bulunahllmlttir. Ge
rek gUmrDkte nhbmı dolduran 
ıerek aaadoluda keall-'t Ye HYk 
edil•ek llz•• h.azırlaa... olaa 
)lzbialerce tH cem ldltap 
hlk6metin aradıta •••m hab 
buJuamamaktadır. 

1 

Bandırma ıüill, Mı ıamular, canım oeYlı kltüklerbdn .... böJle Mı 
mubahuı haline ıelmift,i 

Biribirlerile 
Rekabet Ediyor 

Hemen her yerde 
canlı çalaıma hareketi 
ilkesini bilen 
IJ• kaydet· 
•ek faaliyeti• 
•• ahisar et
•ektedir. Ti· 
caret Odaaın
da 12 Jdtllik 
bJr lı komite• 
il Hçllmiıtlr. 
Ba komite de 
dlrder kiflllk 
llollan arrıla· 

ıtmtıo e11 
haYa teh---

rak çahıma• 4000 lira nren mi· 
..... ltqla- ben& BaJri Ka• 
........ ,.a,ı.n 

Bir lrme.._ pat• inimi• 
deM .. fta lflade bir tGnllik 
.... Nbflal Tlrlr m •• Kuru
-- tebern edecetfal bi.clir 
..._..... Bu atlahamn kalıt paraaı, 
tertıbly.. talll'lrlJe Ye tab'iyeal 
.S. ... llml1ecek, hlalatm kiffeal 
r.ır Hawa Karum1111a Yerile-
cektlr. 

Slrkedde MlbBrdar zade ha
..da alteahhlt mlheadla l layrl 
ICa1ad.ıe• Kuruma 4 bin lira 

' tebern etmiftlr. 
it Umltet mtldtlrll Bedri 72, 

Nefet Akol 48, Nihat Demir 60, 
Arlatldi 60, Muıtafa Kibar 25, 
Adil, Davut 24 lira teberru 
etmiflerdlr. 

Hacı Ha.eyin mahtumu, Ma
aol Nlkolaldl, doktor C.Wyan, 
llell•et Kıaaa, Karabet Ku,.. .. 
cuyan yılda yirmlfer lira 'ftrmeyl 
taaldalt ederek haya tehlikesini 

Hal Müzayedede 
r------------, bil• IJ• ol .. yı kabul elmit-

Nöbetçi lercllr. 

Kabzımallar, Belediyeye Obsttüksyon 
Yaparak Müzayedeye Girmiyorlar 

Diln müzayede yapıbrten •• 

Belediyenin J•Dİ J•phrclıjı Hb- ittirak etmlftir. Kabzımalları b\İ 
&• Ye mey•a laall bit temmuz· kararı Yermeye aevkedın birkaç 
•an itibaren açılacak, o pden Hbep nrdır: 
•onra da ı•hrin batka yerinde 1 - Kazanç verıtal lıgal 
toptan ıebze •• meyYa •tlfl edilen . binanın kıymeti Oz~riaden 

._ '- k tarı.edilmektedir. Yeni halın kay• 
yapmaa yan11 olaca br. Halde de meli Wr mlJyon 200 bin Uradtr. 
pe~aken~e mal •atmak yuak Bu kıymet 70 dükkana takaim 
edilecektır. Yeni halde 70 dllk· edilecek ve kazaaç versfsi buna 
kin ••r•r. Belediye din bua- ı:öre tarholunacaktar. Eu t•kdirde 
larclaa 35 tanealnl kiralanmak tle birinci mmf e•naf ın Hnede 
lıere mDzayedeyı keymuıtur. 4 bin, ikinci ıımf esnafı:ı 3 bin 

Bir taraftan beledjye JUi iç Jlz lira kazanç Ytf'Iİ•İ vermesi 
hali açmak için lıazırlıklar ra.. icap etmektedir. 
parken dii•r taraftan ld• kabza- 2 -:- BeJedfye laaJdekl dGlrk~n-

. lann kiralan•.. lçJn sayet •11r 
mallar cemlyetınde hararetli Ye çok prtiar koymuıtur. 
mlloakaıah bir toplantı yapdmaf. 3 _ Emafıa beyanname ile 
bltlln kabz,mallar dz blrlitl ede- ıDmrlli• gelen mahaıo aümrlk· 
rek yeni haldeki dlWnJan ki· ten çıkarılarak hale ıetİIUmeai 
ralamamaya karar •ermlflerdlr. belediye tnhlıan altına abnmak-

Bu karara yumurtacılarla Bmon tad!r. 
•• portakalcılardan bir kumı da 4 - Bir al"~·ya b~ı lcOfe{~en 

Eczaneler Poliı Namına .• 
Bu ceoe aöbetÇI ....-., ....- Riifvet Alan Bir Adam 

laıdv: 
ı.ah.I tarafı; Ş.hzadebqmcta Tutuldu 

cıı..wm Halil), Y uibpuda (Sa
nm), Hafızpaıada (il. Fuat), Şeh
remlDinde (A. Hamdi), Samatyada 
(RıdYU1), Uabpamada (Yorgi), 
Eylipta (Bikmeij, B•yazıtta (CemU), 
Balatta (Hü1amettio), Cağaloğlund• 
{Übeyt), Bahçekapuda (Agop Mi
nuyan), Bakırköyde (Merkez). Be
yoğlu tarafı; Kalyoncuda (Beyoğlu), 
Takaimde (Takeim), Galata Mahmu· 
diyede {Mitel Sofronyadit), Şişli 
Hamamda (Halk), Kuımpaşada 
(Merkez), Hasköyde (Halj[). Kadı

ciy taraf; Jıkele caddeainde (Sotir• 
adis), Yeldeğirmeninde (Üçler). Bü· 
ükadada (Şinasi Rıza). 

baıka mal satmak yasaktır. 
5 - Belediyenin istihdam 

edllmemes:ni emrettjği katip, 
pitekir \lnair mhtahdemler iti
razsız çıkarılacaktır. 

Bunlar •e bunlar ıibl diğer 
birçok 11ebepler unafı bu kara· 
rı vermei• nvketmiftir. Maama
f&h eanaf bu kararla BeleC:lyeye 
muarız bir cephe almamıı olmak 
için beı kitlik bir heyet aeçmİf, 
bu heyete Belediye nezdinde bu 
ıartlaran tadil edJ meai iç;n teıeb
büa yapmak •alibiyetini verm:ıtir. 

• Heyet ticaret oda-. parti •• 
Belediye nezdinde teıebbOılerde 
bulunmuşhlr. Bunun .için dlln Be
lediyenin yapbjı mluyede neti
cesiz kalmıf, yeni ticarete bqla
mak i•teyen birkaç kifl U. t8tlln 
ıDIJll'Uğllnde kabıima:Jık haricin· 
de it J&pan birkaç esnaftan bat
ka talip bulunmamııtır. 

DBnkll karara g6re e•nafın 
durumu Eekc!i;·e ;er.:.it: tad"l d-

Poliı ikinci ıube memurların· 
daa Sabri namına Dilrrano adlı 
bir kadından (200) lira para al
maktan auçlu Mea'ut oğlu Cemfl 
dlln adliyeye verilmif, Sultanah
met birinci- ıulh ceza bakimi 
tarafından tevkif edilmiıtir. 

lhaaç Ettiğimiz Buğdaylar 
Son birkaç hafta içinde 

Almanyaya iki milyon kilo Ttirk 
buidayı sablmııbr. Butdayların 
hepsi serttir. Bu buj'tiaylann fi
yatına, Hamburgta 100 kilcıauna 

SS frank verilmiştir. 
--·••tı • ............ 1 ••• _ .... , ' " ' ..... ........ - · 1 ... ... -

mediği, halde nhbm kısmını ayı• 
rarak halin Yergiye matrub ola· 
cak miikemmeliyetinl dllfllrmedlğl 
takdirde 900 bia lira latlmlik ve 
330 bin lira lnıa bedeli Yerilerek 
yaptanlmat olan bu hal bpkı Ka• 
cblr6y halinin vaziyetine ıelecektir. 

Eenaf mllahaaıran halla Eabl 
meydanında belediye ardiye rusu
munu ver:p ıatat yapacak, halde 
d&kkln Ye ~anhane klralamıya• 
caktır. 

Bu yıl kavun Ye karpus Eatııı 
da halde yapılmıyacakttr. Çünkll 
halde karpuz •• ka-.un ardiyeıd 
olacak kadar geniı mağaza yok
tur. Eelediye 70 bin lira sarfile 
halin yananda kavun Ye karpuı 
için bir kınm J&ptırmıya karar 
vermittir. Bu inıaata 15 gftD 
içinde başlanacak, ıelecek aenr 
den itibaren kavun ve karpuz el• 
b :: r2.da aıatbralacakbr. 



.. .. ' 



Ziraat Bilgiai ("') 

Çiftçilerin 
Sorgularına 

Cevaplar 
Pozaatıda kitapça il. GI••• H

nayor ı 

Keatane, yeryllı&ndeld meJ•• 
K•sl•n• n•- ajaçlarmın en 'btı

yükleriaden •ayılır. 
•d getiıti- Birçok yerlerde 

rllil' 7 )'atı billamiyeo 
pek bllyük keatane ajaçları •ar
dır. Daha ziyade yumqıalr lldlm
leri Ye kuzey (tlma) rlzılrlannı 
tutmayan dai yamaçlarım HYdl
jioden böyle yerlerde ıtb.•I kea
tane ormanlarıaa rHtlanır. Kumlu
çakılh ve hafif yerlerde iyi yetl
ılr. Killi atır topraklarla, altı ıa 
tutaa oYa yerlerden hJç hoılan· 
maı. 'Bu prtları uyıuo alan yer
l•rde de en çok aamanıo yerle.
tiii yerleri bejenlr. Onun için 
lleıtane yetlttlrlrken ltu aoktalan 
ıöz&nllnde tutmalıdar. 

Bahçenin kurulUfUDa s•hnc•; 
•l•r laaıar fidan bulunanıı: bu .. 
ları dikmek elbette kola7dır. Fa• 
kat fidan bulunmaıaa o zaman 
ıonbabarda toplanan kHtanelerl 
bir ıandıkta kum ara11na katlayıp 
ilkbahara kadar ıaklarsınıL ilk· 
baharda buradan çılrarJp çOrDmDı 
sihre lle iyice ha1ıllanmıt bir 
1ere birer karıı ara ve d~rder 
parmak derinlikle eker1iniz. Kea· 
taneler bir mDddet aonra çıkarlar. 
Ara ııra otlarını ayıklayıp ıular 
Ye iyi bUylmelerlne dikkat eder
ıiniz. iki Mne aonra ı6k0p bir 
baıka yere daha ı•niı mHaf .. 
)erle dlkeraialz. Bir •••• de bu 
fidanlıkta kabnca yerlerine diki-
lecek bir bale ıelirler. O zaman 
buradan alkBp a11I kHtaaellk 
7apacaj1a11. yer• 8-1 O metre ara
lıkla diker1ialz. 111 Ye iri meJY& 
almak iıterHolz bualan daha ~ 
danbkta lkea laer laaltl• atla•a
lıaınıL Aıılanmıyaa kHtaneler 
1ıbaoilite kaçarlar. 

Ea ıiyade llipal, liera " ıh 
•ı•• ile a•lanır. Kalemlert .... 
tabkaaz .,. iyi ajaçlardan Hç•.. · 
Jldir. Aıılaaan ıenç fidaalan 
rl\1.alrdaa kırılmamak lçln koru
maltdar. 

Bir defa eanlıncbktaa IODr• 

artık hir ıeyden korkmazlar. 
Kemtaıae budamak lele.... 2 • 3 
1alda bir lıurulannı ayıldamals 
elwerlr. fjer dipler) de beltWlr 
~· teP!Ala kil lıan1Jmlar1a , .. 
111 olur. Çlnkl kHtan• •iaçla
noıa çok aradıjı potu maddeli 
lı&lcle coktur. Bayla h•1alaa 
k .. tane •taçlan pek cabuk bl111' 
•• çok me)'Ya •erir. 

KereatHladea fıp, lılfe •• 
•aaa benzer lo1metll e11a ,.,, .. 
tlaktaa bapa maraaıOlc:ulalita da 
l&uUaaıbr. El•erltll olaa 1erlerd• 
lllylller, datlanaı kHtaae or•anı 
laallae setirebUirler. Bayi• olunca 

i ~.. ••yYa11 •e kereıteal baka
•ıadu kl7e bir ı•lir kayaatı 
temla edllmlf olur; Hem ti• bu 
ıayede klyln haYa11, ıuyu cllıea
lenmlı olur. 

Çiftçi 

(Meraklı) lmıaıım taııyu okuya• 
euya: 

KHtanenln m•ı•Y• aıılandat1D1 

1 

•dan• m•- ben de çok do~ 
1 

dum Ye buı kı· 
,... aşı ,,. taplarda okudum. 

•ır mı? Tutmaaa lçin me-
tenla ,ok ıeaç olmaaı li:ana imifl 

. 

Dtbiıada ·Olup Bitenler 
• 

Amerikalı Rejisörün Bula
mayacağı Bir Film Mevzuu 

Bir Sebze Arabasının Sürücüsünü Öldüren, Parasını Soyan, Pollalere Ateı Eden, 
Sıkııınca Dereye Atılarak Karıı Kıyıya Geçen V • Nihayet Tutulan Bir Haydut 

Birkaç atı• lace Pariıte 
Amerikan uıuJJerl ile yapılan bir 
haydutl•k Yak' aıından bahHt•lt· 
tim: 

- Amerika baydutlan Fraoıada 
iyi taJehe yetlftlrmey• baıladılar, 
diyen Fraaaız ıazetecilerlnln acı 

ıikiyetlerinl de yazmııhm. Ara· 
dan çok zaman ıeçmeden yine 
Parlıte birinciaine benzer, fakat 
aetice itibarile daha feci bir Yak'a 
daha oldu: 

_ı ________________ '-1 

_...ı----~-•_ra•ı G_e_ı_t1ı_·_o. __ ~----~I-
Lüzumsuz Bir 
Donkitotluk 

Ne zaman bir kadının yaıın• 
dan Yeya çirkinliğinden bahaet• 
m•t• mecbur kalıam, neden•• 
aynı Donkiıot Şövalyenin gocun
dutunu ılrtlrUm. 

Tahta kalemini bir kılıç ılbl 
çeker, Ye kelimelerimin geçea 
kenanı arka11ndan koıar. 

Onun yaraaına, din de ıDp
pelerln put edlndiklerl HollYut 
yıldıılarıaı aDlatan ıatarlanm 

dokunmuf. 
Blltla kabahabm, o bodur 

ta•ukları kendiıl ıibl her dem 
taze 1örme1iflmml1 l 

Benim, kadmdao bahaederkea 
de, erkekten babHderken kul
laadıiım dili detlıtirmeyltim de 
bt. hata lmif. Bence lnaanın ba 
hatadan (I) kurtulabllmHi için, Sabaha karıı, .. at içe dotru 

S.n nehri kıyısında devriye ı .. 
HD bir poli• möfrezeai : 

- Y etifln, imdat 1 diyen bir 
teı itilirler. T eaadüfen ı•çmekte 
olan .Lir otomobile atlayarak aeaia 
ıeldiil lıtikamete dotru k0tan 
•• takribea dört ylz metre uzakta 
tek atla bir aebze arabaıinıa 
ininde, yarah bir adam ıörllrler. 
Bu adamın yanında eliz ç6kmtıı 
bir ele kadın Yudır. Pollıler ka· 
dana aorarlar. O da Yak'ayı ıöy• 
lece anlatır : 

, oaun ıibl. Bukalemun kadar ça
buk deiiıen bir kafaya ıahlp 
elmaıı llzamdır. 

- Memurum Jannot ile bir
likte "Hal,, lıtikametlnden ı•lir• 
ken, arkamızdan iki aiJAh ıHI 
lıittlk. Jannot ayala kalkıp arka• 
ıma döndO, tam bu 11rada Uçüncl 
bir ıllAh aeıl iı:dlldJ ve Jannot 
yaralanarak yere yuYarlandı, oda
kikada ben boiazımda kuvntli 
bir el hbHttlm : 

- Ya paraaı, ya canını 1 ell
Jordu. Çantamda bulunan 
buçuk lirayı uzathm. •• 

• 
beı 

Poliı memurlara .. tırddar, ka· 
til ı•cenin karanlatıada .. ,Ufup 
ıitmiıtlr. YD1.loln ıakll de belH 
dejlldlr, naııl bulunacak ? Bere
~et ••rala t ... dOfe ! 

Filhakika poli• memurlanaın 
llllh ...ıert ile imdat feryadını 
ftltip Hiirttiklerl dakikada, beı 
alb1lı metre lted• hlr yolcu 
elinde rovelHr tutan bir s•acln 
aefH aefeıe kotmalıta oldajıanu 
slrD.- uka11na takılır, hu ıara
tla ylae teaadlfen ora1a ıit.elr• 
te .ı.. polia imdat otomobille• 
rfadea itlr1 de tald ... lttirall eti# 
•• ıı ...... 99" .au...1ı~ .. 
kıtır •• arkaaına dinerek iki el 
daha at•ı eder, bereket Yersin 
ita kere kurıunlar boıa . ıider. 

Katil artık tutulmak ftzeredir. 
Yalnız timdi nhbm kulObelerlnin 
1anındadır Ya hatırlar ki birçok 
amele ya11n ltu 11cak tlnlade 
lıullbelerla &alinde açık laaYada 
yatarlar. Hemen o tarafa kırar 

---------------···--· .. -· ........ 1 ·····-

Bence pratik Ye lkoaomlk bir 
kıymeti yoktur. 

Ba1 Sadık TekiD ı 
Bat Y• bahçelerde kullanılaa 

y •rll pil.- p G ı ktlr ı e ç le r la 
yerli olanlan var-

lürı•ç ler dır. lıtanbulda ya• 
pıbyor. ve (VERAL] merkaılle 
ıahlıyor. Ben kullanmadığımdan 
bir tey diyemem. Fakat atölye
ıinden etraflıca lzüat almak 
mümkUndUr. En iyiıl gidip atöl
yeaiode görmektir. 

Çiftçi 

(•) Ziraat huauHnda~I mlltlıUllarl•hl 
.......... s.a I'........ 'Çlftfl ) .. 

.... c•••p ,,..••ektir. 

Bukına utr•y•• HbH uabaaı ile 

ı••~ katil •. 

.,. u1uyanlann araaıaa karıprak 
boylu boyuna uzanır. 

Poliılcr aıbk katilin bini 

ele yere dolaımaktadarlar. Yalnız 
katil de, plAnının ilk kıımını iyi 
d01Unm81 olmadıtından ıaılon 
Yazlyettedlr. ÇOnkD ro•elYerlnl 
bir klıeye atmayı unutmuı, elinde 
1aklamııtır. Rıhtımda dolaıu 
poliı memurlarından biri bu ro
velvelll adamı ıörUr, hemen; 

- Burada, diyerek ilzerfne 
Hldmr. Katil lae hemen fırlı7a• 

rak dereye ataJır, yilze yUze karıı 
kıyıya ı•çer Ye bu defa orada 
beklemekte olan polla memurlara 
tarafından tutulur. Verdijl ifade 
ıudur; 

-
11Iıslzdim, parauıdım, birl

ılnl ıoymak istiyordum. Ce .. ret 
bulmak için bir tiıe konyak ahp 
içtim, yalnız adam öldl\rmek al• 
yetinde deiildim, korkutmak için 
ateı etmiıtim.,, 

Fakat maaleıef yaralı, liaıta· 
••Je kaldırılırken 6lmlttllr. itte 
m•deot bir memlekette (5,S) lira 
l~lo yapdmıı bir cinayet 1 

tamamen kaybetmlfletdir. Karan
lıkta uyuyanların araaında beybu• 

-----------------------------------
Uluslar Kur.umunda 

Çalışma Bürosunda ·Murahhassımızın 
· · Önemli Bir Söylevi 

f B1 ıtarafı S lnei yGade) 
dolayadır ~ Tlrkiye aaknı ile Y• 
fakat ~· ~ dölnle ekoaom1 
clirije Jeit• pmittir. 
Tir~ -Cumlıuriyetinla yap

maya uğraıtatı dcği9inde, her 
ıeyden önce endDıtrlnin kurul
maaı için ıiri,llmit olan kınav 
ıirititi t6ylemek ıerektir. 

Türkiye, kendi 11nırluı içinde 
baıladıjı Jfin değerirıln dütürül• 
mHİne izin weremeıdi. T oprağanın 
Y• toprak. alta Urünlerlnin boJ:uğu 
ve çeıidi belll olan bir memle
kette laalk yıtınlannın yafayıı 
dOzeyJerloi yOlueltmek, çahtm• 
ıenit iğini Ye halkıo ıatınalma 
llapa1iteaini artırmak ıuretile ıe
rek memleket içinde ve ıerek 
memleket dıtında yeni deiit im· 
kinları çıkarmak euılı bir endtlı· 
trl kurmak ı•reılyordu. 

DeYletln kınavmın ayırıcı vaafı 
ıudur : Özel kapital yutrumunu 
anlayarak ve bu ıuretle ııoıf ayırt· 
larını hafifleterek ilkel endUıtriyl 
elde bulundurmak ve bunun için 
eklt ıeklinde kurumlar çıkarmak· 
tar. Ej'er bunlar tröıt veyahut 
kartel halini al•ıt olaalarch uluu 
1Dk •ak&aa bil ka.Jmııacak· 

)ardı. Bu devl-.tçlHlr, e .... ., 
Tlrk .. mı ek•oo•laiala ....a. 
washdır. 

r 
. Tanmaal J,retimi ,..,_. Wr 

tarzda analiz& ..... bap ell"t 
dOatriye yarar tarımı arttırmak, 
besin l! rllnlerinin yapalma11na 
yardım e' mek, ıenç çiftçilerin 
uzman ve llretmen halin• galm .. 
terine imkln vermek auretile 
köylerdtki nlifua aıbğam ortadan 
kaldarmak ve bunun lçla 
aynı zamanda itleri tevilemek 
ve ıoıyal bakımdan bir uaaur 
olmak itibarile köy endD•trlalal 
teıvik etmek IAzımdar. 

T&rkiy• halkanın yüzde 70 1 
çiftçi olmuana ıöre devl~tln 
kanava bu alanda, bele çiftçi ug. 
ıurlara tUze •• nıdot dairealnde 
bir a1ığ Hğlamak auretile in .. n 
değerinin dOımemeıine çare bul
mak ve bir müddet çahımayı 
elde etmek ıaldioJe ortaya çık· 
maktadır. 

Buton bu çalışmaya araaıl 
olarak memlekette bir baymdırllk 
ve bir demokraal 11yasası ındDl

mckted:r. 
Her tlirlD oiabet gözetilmek 

ıartile ~ylenebW. ki. Tih'ldJ• 

Ben onun; yaıalaramda ıata .. -
cak bir nokta bulmak için yem .. 
den içmeden kHildlğlnl bilmiyor 
değildim. 

Fakat bunun için daha u 
ıtUUnç bir YHile bulabilecejlol 
aanırdtm. 

Bunda da yanıldığımı garllocı, 
acımamak elimden ıelmedi. 

Naci Sadull•ft 

----------·------·--------·--cumuriyetl, bayındırlık iıleri en 
çok ıeliımekte olan memleket
lerden biridir. 12 Hnelik bir 
ıllre içinde Uç bin kilometre uzun• 
luğuda demlryo!u, 9600 kilometre 
fOH yapılmııhr. Yapılan köprll• 
)er, ıulama itleri, ıarbaylıklarıa 
kanazlluyon itleri, elektirik t.
alıatlan, ıu alrıtılma11 itleri; ko
ruma •e onarma itleri lae ayrıca 
ıaydacak bayındırhk tılerlndea• 
dir. BlltOn bu itler, devletin Y• 
illerin bltçelerlae konul•uı olup 
ıelecek nealller için hiç bir •• 
retle y&k olmayacaktır. Eter 
TDrklye busGn lpbllkten dit•r 
elewletlerdea daha u lslllmelde 
... buun izahını lretlmcl cabr 
manm bu •uretle artma11ada ., .. 
mak ıerektlr. 

Demokrul 1İyua11na ıellaıe, 
J••l rejimin kurulutundanbed 
TDrklıeye 700 binden yani 180 W. 
a1ledea ·fazla 16çmea ıelmlt o1'o 
dutunu •• hunlarıQ çopnua Y ue 
aaalıtanla TDıldye ara11odald 
rlkOmHI dejlt ıonuncunda mem
lelretlmlze ıelmlt olduklarını lly• 
lemek yeter. Bu aismenler • ld 
çok pnlulr bakımındU çiftÇI -.. 
• ., 1101ftlın IKldtrler • Tırldyedi 
yurtlanctirdmqlardır, •• kendlterlat 
it ••rilmlıtlr. 

BOtln bu ekoaoml emme IO .. 

yal bir meHley• ballı bulunmak
tadır: 

Bir it rejimiala kurulma11 
Kamutaya bir it kanunu ... 

rilmlttlr. Daha flmcliden Torldy .. 
nln rllktımıal itin menlae, hafta• 
lık rahatın yertilmealne dair bir 
çok kanualan yardır. Daha ... 
çenlerde yapalmıı olan bir kanun, 
cuma aıab yerine Inılliz haftaıı 
denilen azam kabul etmlttir. 

İt ı&ıbağlanna, it anlatmaz. 
lıklarına, .. ğbğa, endD•tri güvene, 
kadın Ye çocukların itlerin• alt 
birçok kanun ve Ulzlkler yapıl-
mııtır. Yeni İt Kanununa ıöre it 
rejimi araıuluaal çallflDa konfe~ 
ranıı tarafından yapılmıf aözbai• 
)arana uygun bulunmaktadır. 

Sözüme ıon verirken raporun 
büyük bir kıamınm tarım iılerl 
meselelerin• ayrıldığından ve 
TUrkiyede harcanmakta olaıı 
uğraı ve kınav He arsıuluıal 
bUronua ilgili olduğunu ıöıter
meaine teıekkUr ederim. 

c 
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~- Malık.m•l•rlle 

Ağabeysini 
Bıçaklayan 
Kar de~ 

ikinci ceza mahkemesi ıalonu. 
Davacı sandalyeainde otuz 

yaşında bir adam : Sadettin. 
Suçlu yerinde ; ince yıp1h aarı 
ln:ul ve gllr saçh meJAnkoiik bir 
genç : Talit, •• Talatın yanında 
bir aUngUltl. 

Sadettin Pangalhda oturuyor. 
Bir avukat kAtibid:r. 

Talat ta lddiaaına göre ko
misyoncu. 

Sadettin •• TalAt iki öz kar· 
deıtirler. Fakat aralaranda çıkan 
türlü, türlü meae!elerdeo dolayı 

birbirlerile mahkemeli olacak ka· 
dar bozuşmuılar. ilk öne• ağa• 
beyainin iddiaaım dinleyelim : 

- Bu, benim kardeşimdir. 
Fakat bunun kardeıllii allemiı.in 

yUıtünü kızartmaktın batka iı• 
yaramaz. 

Tal&t atıldı: 
- Ne dedin 7 Senıin serseri. 

Dolandmcı 1. 
Relı derhal karıtb r 

- Sen auı. ııra ile, bf r kere 
daha Hsin çıkana kelepçeleri 
taktmrım. 

Sadettin devam ediyor s 
- it ıDç yapmaz. Y athğı 

lralkbiı yerler belli olmaı. Eroin, 
kokain herıey kullan1r, ve her 
laman gelir benden para iıter. 

Ne de olıa kardeş. Ben kendlıl
lli biç boı çevirmedim, fakat 
ırbk caoımıza u.k dedi. Son gel· 
dlği gllıı kendfıine it bulduj'umu 
aidlp çalıımaaını ı6yledim, ve 
param oJmadıj'mı bHdirdim. Fa
kat 1amndan daha iki adım ay· 
tılmadan bıçağını ınrhmda buldum. 
kardeıim olacak bu adam, bana 
tuçak çekmekten Hkınmadı. Bir 
•ydır tedavideylm, kurtuluıumu 
har al•et ıayıyorum. 

Bwnın cezaJand1rılma11nı ce
llılyet içinde dolaımaktan mtD&• 

dllmMinl iıtlyorum. 
Sara T alAta g•l•lıtl. Aya ta 

lceıkb. Ud ellle ylallae urpil•D 
'llıun ıaçJara•ı ıerlye itti: 

- Ze•ahlrl anlabyor. MtH· 

lemiı lçyDıU derindir. Aiabeyim · 
olacak bu adam beni• mah•olmwmı 
latiyor. Baaa kokainci, eroinci, 
•er .. rl diyor. Halbuki kendiıl 

bana alt dört otomobili göz göre 
1 

töre ıattı ve yedi. Aıker o du- ' 
lum zaman · kendiaine vekalet 
-rermiıtim. Bundan iılif ade ' etti. 

1 

So2 Yak'a ıDnO, kendiand.eo bu 
otono>.blllorln paraıını iıtemiıtlm. 

8e11I müatebzl bir gDlDtl• 1DıOm• 
den ltU: 

- ·~ Haycll oradan Hraerl r ., 
diye uzaldaıtL 

Ben alairlerlmd•a malülO•. 
O aaman aklım batımdıQ. slttl. 
Vurdum mu, · vurmadım mı ; •• 
)•pbfımı bilmiyorum. 

Relı Sadettiae aordu ı 
- · Bu otomobillH meHIHlae 

ile cl11ecekala 1 
- Ent otomobilleri Yardı. 

'leklletlni de bana •ermiıti. Fa· 
'-t dört değil lçtDr. Biriıini 
~rcu için hacze verdik. lkiıbl 
'-ttım paraaını kendiıine Yerdim. 
Anlaııhyordu ki meHlenin lçyUzli 

baltikaten bir az kanııkllr. Mah· 
kenıe bazı f ahitJer dinledi, bu 
1'1Utler T alltın ıuıtalı bıçakla 
S.dettinl ıırtındao bıçaklad•ğıoı 
'6:yledl!er. Muhakeme devam 
'declektir. 
'-kı 8tr T•hslldar MahkOm 

Retat1 Galata BeltdiyHI Tah• 
'l1 Ş.bHialD eakl tahalldarlaran· 

lnanllmıyacak , Şeyler 
....... ...... . ~:~. 

Kari Riçartz isminde 65 ya9mdald 
bu Amerikah, yere dikilmiş bir 
ımğa tutunarak 30 1ani} e l:öyle ufkt 

Yaı.iy~tt• durabiJmektedlr. 

Madam Kliman'm bu 
kediainin kuyruğu 

lrvin Maddy ismindeki bu 
Amorlkah, yedi çocuklu bir 
ailenin, yedinci çocuğunun, 

yedinci çocuğudur ve 1907 
aenesfnde doimutlur. 

Çalar Saatlar 
istasyon bi";'ımm dıtında bil· . 

yUk bir aaat Yar. Tam oradaki 
meydanhfm ortaaıadakl kulede 
de diğer bJr ıılaat var. ·Istaıyondald 
saat 2 defa çalınc:ıya kadar, mey• 
danlıktaki aaat tam Uç defa çal• 
maktadır. 

Kadri ••ine 
aaat te aynı zamani:la çalmıya 

başladılar. Meydanlıktaki s at 
çalıp bif!filikten aour-. ütaayon 
ıaafi iki dda daha' çaldı. Acaba 
nat kaçtı? 

dandır. Zimmetine 6416 kurut 
ı•çirmekle . ıuçJu olarak tewldf 
edllmit ve ÜçU~c:D Cezaya Yeril· 
mitti. 

Duruımalar yapıldı. Reııt ••· 
purda ıjderken liaealıa uyuyuver
ditlni •e bu Hnada da llzerinde 
bulunan bu parayı çaldırdığını 
iddia ediyordu. 

Mahkeme bunu ıablt göreme-
di. Reıadı zimmetine para geçil"' 
mekle suçlu buldu. Ve sonuç ta 
8 ay hapıine, bir Hne memuri
yetten mahrumiyetine, 6416 ku· 
ruıun kendiainden ahnmaaına 
karar Yerildi. 

Par• Dolendırlh•m•• 
Sefn, " benim paramı dolan· 

dırdı " diye ÜçlincD Ceza mab
kemHlne baı Yorarak HUınOyU 
dava etmiıtl. Yapılan duruşmada 
mahkeme, alınan paranın doJan· 
cmhkla elde edildiğine kanaat 
ı•tiremedi. Ve HUınUnUn berae· 
tine karar verdi. Sefere de para
ıı için Hukuk Mahkemesine mir 
raeaıt •tmelial bHdüdl. 

)'oktur. Euna mu· 
kabil iki tane 
burnu vardır . 

, 
Mürekkep Damlaları 

ltt• ıize mUrekkep lekelerin· 
den meydana ıelmiı ıüı.el bir 
reıim daha. Bir 
klğıt parçasına 

bir •eya birkaç 
d ". mla mürekkep 
clamJahnız. Ki· 
tıdı iki)"• kat
Jayın~ n Oıerl
ne elinizle baııp 
mürekkebi ya
yımı. Bir mlld· 

det ıonra açıp bakınız. Herhalde · 
birkaç çizgi il'•• etmekle aia de 
ıDzel bir reıim elde edebiliralnlı. 
Bu rHimde yalaız batta biraz 
rötüı yapıhnıı •• baykuıun kon· 
duğu daJ lli•e edilmiştir. 

.-. ..... . • · . . .. . . .. .... . . .... . ... ' • 1 • ·• . ....... Qle........,......,_ ______ ..... ......... 
ıLIN FIATLAAI . 
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Bir Hesap Mesetesl 
59 n1.e•i olan bir kurum oto

mobile, bi .. kır r•dntiıi yapmaya 
liarar •ermfı. En yakın . ıaraja· 
giderek ona göre otomobil gön• 
deriJmeain.i istemif. 

f Garajda iki çeılt otomobil 
varmıı. 8unlndan bir inamı· dört 
k;ı:lik, bir luımı da dokuz kitlllk 
imit- Garaj aahibi ba iki çeıittft 

de birer miktar ılndwmft Ye bun• 
lar biç bttt yer kalathlak' lzen 
bütün 59 ilyeyi a. f ıtiap efmiı. 

Garaj sahibinin her lld çeılt 
otomobilden kaçar tane röndei-) 
diğinl hesap edebilir miılniz ? · 

Muhakeme Ediniz? 
ı Bir manifatura tüccal! bfiyUk 

bi~ top bumayı 25 ıer yardahk 
parçalara kestikten ıonra elinde 
6 yardalık bir parça kalı) or. Bir 
müddet aonra maiaıada yanııa 
~kıyoı Ye diğerleri meyanında bu 

parçalar da yamyor. Tüccar, 
hesaplarını yapark~n topun kaç 
yarda olduğunu hat11lıyamıyor. 

Yarı yanmıı not defterinde bas· 
ma topunun uzunluğunu ııöıtoren 

bei rakamın ancak ıu UçUnU oku· 
yabiliyor. ( 1-SS. ). Bundan maa· 

da, topu dokuzar yardalık 
parçalara keamit olsaydı elinde 
en ıonunda 3 yardalık bir parça 
kalacağım hatırhyabiliyor. 

Bu rakamlara nazaran topuo 
kaç yarda olduğunu bulabilir 
mjsiniz 1 • 

' i 

S1y"t 

Dil Balı si 

Öz Türkçe 
Çalışmaları 

36 ıncı Llate 

1 - Makala· Betke 

9 

1 
1 

Örnek: Tan gaz.eteai.nin ikinci 
betkeleri her Yaklt iç işlerindeı:. 
bahaeder. 

2 - Mahrum · Yoksun 
M•hrum etmek .. Y okıun"' 

durmak 

M•hrum olmak • Y okıunmak 
Örnekler: 1 - Kaç zamand11 
ıWn yok&unluğunu:zu çekiyorur. 
2 - Bb.i güzel yaıı:anmzdan 
yokıundurmayanız. Yazılarınız· 
dan yokıunuyoruL 

3 - Fesat - Boaut 
MUfslt • Boıutçu 
Örnekler: 1 - Halk araema bo

zul aokmak. • 2 - Bo1.utçululr 
etmek. 

4 - iddia - Sa•a 
iddia etmek .. Sanmak 

Dav• - Dava (f. Kö.} 
Örnekler: J - Boş sa\'aJarla 

vakit kaybetme. • 2 - Herk~• 
boı savada bulunanların yanın· 
dan kQçar. 

S - Cephe • YBney 
Örnekler: Yatak odanız eYlnlı.Jn 

hanııi yöneylndedlr. 

Not: Gazetemize g~nderilecek yı• 
zılarda bu kelimeleriıı Oımanlıc:ala• 
r1nın kuUanılmamuını rica ederiz. --- ......... ·-· .... ·--- . ---

lngiliz - Alman 
Deniz Anlaşması .• 

( Ba9tarafı 5 inici Hyfada ) 

gemiler mOmkOo olduğu kadar aı 
bir samanda bitlrllecektir. BatGn 
kruvu6rlerln içinde tayyareler bulu
na~ald:r. Şimal deniai ile B•ltıktald 
gösetm• bö' ı•'.•rinin her birin• tor
pil kovanlarile bombardıman topları 
kooacaktır. Bu~dan ~a~da Almanya 
deh·a ukerleriDla aayııını (35000) • 
çıkaratali Ye tehllk• kar111ıoda bu 
ıa7ı71 ·daha da artıracalltır. 

.... 

Loadrı, 20 (A. .A:) :...... Jagili• H 

Almanı, ekıp•rled Dlytlaad ılıte
mi ıemileıin laarp · luu·nzörleri 
~raa:Da nn 1okıa aadece kruvas8rlt!ı 
ııaılına mı gireceti•i ı~rOtmltlerdlr. 

Haber' aluııdıtıaa' ıBte birinci g8rüı 
kabul eclllmlıtir. Bu ıuretle uaiaen 
ellade bu ıillemd• iç ıeml bulunan 

Almal!lnt, yOı.de M Q!ıbatiai hdm~ı 

olmak için ancek iki baa harp lıtu• 
nıörl daha yapabilecektir. 

Londr•y• Yeni Davetler 

Lonh~ 20 ( A.A) - IDıtll•ı• 
hlJliimeti, Franıatlan, Londraya lltl 
tle;ıa ekıperi paderm••İni i.tedlltlh 
maada, Roma ile ~oıko•aya d• 
11110,acaat ederek buralardan da ek ... 
peri., ırBnderillrıe me111aun olacafını 
bil.irmiıtir. '· 

• 1 

l 
Rom•'da eklsler 

Ronaa, 20 ·( A.A ) - İng:Jiı.-Almaa 
4eJJll u~laınııaaı burada çok ajn blı 

tarkda t~hi.r edJlmektedir • 
Londıa, 20 ( A.A ) - Deniz 8•· 

kaaı Sil' Bo!ton EyrH - Moa.eJl din 
se~e İnsrillz - A~man deniz anlaımarı 
laakkında radyo ile yap.J-n kıaa bl• 
ıayln• Yermiıtir •• bu •nlıımanıa 
acua barıııına bllyllk bir kazanç Hj• 
ladıfanı ıöylemitli,. 

Vollllter Beobahter gaıeteai Al· 
man deniz kuvvetlerinin lnailtere ile 
yapılan anlatmadan sonraki ııelitlml 
hakkında tunlan yazıyor; 

lng-iliz deniz kunerlerl 1,207,000 
ton hacmindedir. Şu halde Almanya 
420.595 tona kadar gemi luluodura• 
bilit-. Almanya bu tonajı 42 luuvazar 
veya 420 denizaltı sıemi&İ yapbrmalc 
için kullanmıyacak belld h•r gemi 
aınıfı için yüz e otuz lef nisbetl 
oldukça aılu bir ıurette lı:cıruyr.ukhr. 
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Dört b•t 1&niye aonra batarya, rlne doğru ceı• 
ateşi kuti. Kanatlan, makineleri beclerek tuzak· 
parçalanan tayyare, bir mucize luıaa dUtllrO ... ~ 
gibi havada, muallakta duruyor IerdJ. j 
ve alevler içinde yanıyo•du......... TereddUI ~ 
Bir az aonra onu böyle havada Fakat, her· · 
tutan esrarengiz kuvvet keallmlş .. ye hazır olduk· 
olmalı ki, ateıler içinde yere döştU. tarı halde, bil-

- lnfHAk -
Tayyare bir mliddet daha yan

dıktan ıoora· mtıtbit bir infUlk 
ortalığ& sarstı. Bunu arka nkaya 
diğerleri taklbetti. Tayyaredekl 
bombalar ateı almıtb. 

haNa bu gece 
dtlımaoan blSyle 
bir tayyare bU
camu yapacatı• 

aa hiç ihtimal 
verme mitler dl. 
Alman tayyar .. 

Steele bombalarm hepsinin 
patlayıp, patlamadığllU Ya bu yDz· 
dea gelebilecek tehllke,Ji hiı dtl· 
fÜnmeyerek ileri atıldı Ye köye 
doğru kOflData baıladl. Çnnki 
k«Sye girebilmek lç!n bundan iyi 
bir fır1at olamazdı. 

1 fwlolD uf ft 

cleptll taanazv 

Tayyarenin dnıtnp J•H yak
laıtığı zaman bir zabitle Hkiz on 
neferin ankazıa etrafmda toplan· 
••t olduklanm g&rdll. Onu, ken· 
dllerioe dofra kotar a-3rllace aı· 
kerlerdoıı biri hemen ıillhnıa 
davrandı. Fakt Uzeriııde Guaı· 
pert'in ftniforman bulun1111 Steele, 
aakerlerin ateı etnıeyeceiine emin 
oldağu için yohına devam ederek 
yan~arı:-ıa vasıl oldu. 

Zabit, tammadıjı b1r neferi 
görünce sert bir 1esle: 

- Dur, dedi. Sen kimıln? 
- izinli blr neferim efendim. 

Uzaktan yangını gördll de, yar· 
dım edebilir miyim diye koıtum. 

Sonra da periıao kıyafetine 
bakarak derhal ilave etti: 

- Dereye daldım da... 
Yangın 

Zabit bu 16zlere İ11andı ve 
daha mülAylm bir seıle: 

- Aferin. işte böyle olmalı. 
Fakat derhal gltmeliala. Burada 
ltlo yok senin! dedi. 

Fakat Steele yerinden kıpır· 
damadı. Y almz elife ilerisini İfarct 
ederek: 

- Bakıoız efendim, dedi. 
Z11bit arkasma döndU. ilk 

bombanın iaabet ettiği binadan, 
havaya acaip, mavi renıinde 
alevler yükselmekte idi. Zabit 
ağır bir klifllr savurarak dumanın 
çıktığı yere koımaya baıladı. 
Aaker:cri de onun peşine dliftü. 
Steele hiç terddlit etmeden oıılaca 
kattldı ve kop:1aya başladı. 

Hududa gayet yakın olan Leuna 
fabrikalarınan bilhassa harp baş
ladıktan ıonra düşman tayyare
leri tarafından ta uzaklardan gö· 
rUlebilecek derecede ayd1nhk 
içinde bu:unduralması bir göıte
riş 9eya kuru bir cesaret ueri 
değiJdi. ÇtınkO burasını idare 
eden fen adam!arı, fabrlkaJara 
yakla11cak herhaniİ bir tayyareyi 
yerinde durdurarak ve onu oto
matik bir surette DİfU alan top
lar için &abit bir hedef haline 
getiren yeni lcatlaruuo kudretine 
tamame l emin ldi!er. Onun için 
aahanın aydınhk olmalUWl ehem· 
miyetl yoktu 

Bi;akis, ej'er bir tayyare taar· 
ruzu~a maru kalacaklan111 bilmi~ 
olsalardı, bOtthılprojektörlerlni ha
vaya çevirirler ve deniz fenerleri 
hicret etmekte olen kuıları naaıl 

kendi"erine doğru çekerlerse, onlar 
da b~\'adaki tayyare!eri kend1e-

lrarftsıncla Çe- Gm, ı•ri ı h•TftD lerlller ı_ 
koalo•akya tayyarelerinin Alman adım llarliyorludı. Birdenbire kar• 
h•dutlan dahilinde uç.al>lleceiinl f1)arma karmakaııtık bir halde 
akıllarına bUe l'•tirmemiılerdL koıan bainfan bir kalabalık ~ıktı. 

Onu için bird•nbire bulut· Bunlar yanpdan kaçan ame• 
fardan çıkan &a .sistemi, milliyeti lelerdi: 
belli olruıyu tayyar.yl g6rtınce - •rGeçit tutuıtu. Yanıyor!,, 
bir aaniye teredditt etmitler ve Diye bağmyorlar ·t:e koşuyorlardı. 
itte bu tereddüt emamada da Zabit bunların karıısına ıeçtl. 
heııli:ı esrarensiz kuvv•tin pençe· Aıkerlerinl de yolu kapayacak bir 
aine dllşmeden, tayyare ilk bom• surette ıokajın ortasına dizdL 
bayı aavurmıya muvaffak olabil· "Geril Gerll Hayvan herlfierl,, 
miıtf. Ve bunun neticeai oJarak Diye bağırdı Ye belindeki tabaa-
ta timdi binaların birinden havaya caya çıkararak en. Herde bulunan 
bu mavi aleY ynkaeliyordu. ameleyi yere serdi ve tabancaaın· 

Fakat auJ garibi bu alevler dald bOtlln kurıunları kanlar için• 
dik bir sütun halin.de yl\kaeliyor, de yerde yatan bu zavallının llze• 
rlhginn teairlle eğUlp bOkülmU-
yOl'lardı. rine boıalttı. · 

Dııarıda tlddotli bir rlizgAı Kaçan ameleler durakladılar. 
eıtiği halde Leuoa fabrikalarının Zavallılar ılmdi iki ateı araımda 
bulunduğu sahada tam bir ıllku· kalmışlardı. Arkalarında yangın, 
net vardı. Demek ki tıpkı fırtınalı 6nlerlnde ölUm vardı. 
bir denize dökUlen yağın dalğaları Bu sırada kaledeki ııık ta 
yatıştırdığı ıtbl, havadaki rUzgArı birdenbire ıöodn ve ortalığı ka· 
kontrol edecek, onu iatenildiği za· ranlık kapladı. Yalnız yanan bl-
man durdurabilecek blr nevi gaz nadan çıkan o garip, maylmtırak 
koıfedilmitti. aleYler orada duranlarm yüzlerini 

Steele, diğerlerini takip ederek aydaolafıyor, onları Adeta birer 
açık bir kapıdan içeri daldı Şimdi 610 ylizt:ne benzetiyordu. 
dar bir sokağa sapmlf, koıar [ Arkut var ] 

T. f. C. i. ·
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Atatürk Ve Gelecek 
Muharebe 

( Baştarafı 1 lnoi yüzd~ ) 

saraydaki yemek masasının altın 
ıofra takımaodan dUrUst mavi 
ıöz.lerinl kaldırdı, ve nazarları, 
Şam işi perdell yüksek pencere
lerden karanhk ve asude 13oğaz· 
içini geçerek Anadolu sahilinin 
yanıp aöaen ziyalanna gitti. Ağır 
Ye ciddi bir ıesle: 

uy akın Atiden bahsetmemeli
yiz,, dedi. "Harp tehlikeıi bulan· 
doğumuz zamanda vardır.,. 

Avrupanın vaziyeti 
Avrupadaki vaziyetin bir kaç 

ay enelkisine nazaran daha ger
gin olup olmadığı sorulunca : 

" Daha fenadır, daha çok fe
nadır ,, dedi. 

" Hubin ciddiyetini nazarı 

dikkate almayan bazı gayri aa mi· 
mj 6nderler, taarruzun vasıtaları 

( agent - lan) olmuşlardar. Kont· 
rotları albndaki milletleri, milli
yctçiJiil we aa'aneyl yanlıı bir 
tekilde göatererek Ye ıuilatimal 
ederek aldatmışlardır. 

Bu buhranla aaatlerde hercn
merce mani olmak için kütlelerin 
kendileri karar vernıel6ri ve me• 
ıuliyet mevkUm yGkuk karakter· 
leri Ye yftksek moralli, vicdanlı 

lnaanların eline tevdi etmel.eri 
zamana aelmfftir. Bu. gecikmeden 
1apılmaltdır. ,. 

Harbe •ani olmak için 

Bundan ıonra realist Atatürk, 
dünyanın en kuvntli diktatör1U
jllne çıkmak için hiçbir mania· 
ya mOsamaha göıtermeyen Ça
nakkalenin ve· çok uzak blr atide 
olmıyan • Türk lstik1AI harbinin 
asker1 kabramam, dedi ki : 

" Eğer harp bir bomba infi
lAkı gibi birdenbire çıkana mil· 
letler, barba mani olmak için mil· 
sellih mukavemetlerini ve malt 
kudretlvinl mlltearıza kartı bir
leştfrmekte tereddnt etmeme
lidirler. 

En ı•i ve en müeu:r tedbir, 
muhtemel bir müteanza, taarruzun 
yanma kir kalmayacağını açıkça 
anlatacak beynelmilel teıkilıitın 

kuruJmasadar." 
Umumi Bir Pakt 

AtatUrk, mmtakavl mhaklarm 
nihai kıymetinin, bUtün milletlere 
şamil o:acak umumi bir paktın 
aktinde olduğuna kanJdir. 

11Maamaflh., dedi, "halihazırda 
ea müstacel ihtiyaç, komşu mem· 
leketlerin. birbirlerinin hasusi 
ihtiyaçlanru ve meaelelerini gö

rütmeleridir. Bundan başka mm· 
takavi miaaklar, aulhuu muhafa· 
zaıı için kıymetlerini timdiden 
ispat etmitlerdlr • ., 

insanı teslim alıcı gözlerinde, 
Atatürktin fevkalade önderlik 
ku•veti Yardır. Kaim kaş'arı sa
kin durmaz. yüksek entellektüel 
zi"elere k&lkar ve tayanı bayrd 
derecede geniş alnında derin çiz· 
giler oyacak bir tekilde çatılır. 

derisi açık renkli ve güneşte 
yanmıfbr. Eamer değildir. Saçı 

aarımtrak kah•e renginde ve 
gtlf reogindediı·. Ağzının temiz 

kesilmif hatb ve çene.i kararları· 
nın katiyetini göaterlr. O tetiktir, 

cevabı hazırdır. aazarı dikkatJ 
cell:M-decek derecede zekidir. 

Amerika Ve Harp 
" Harp çıkbiı takdirde Ame

rika bitaraflık llİyasetini awhafua 
edebilir mi? ., dedim. 

" lmldm. yok ,, dedi, "iuıkim 
yok. Eiu harp çİkanat Ameri-

kanın mll1etler camiasında r,gaı 
ettiği yUksek mevki her halde m& 
teesair olacaktır. Coğrafi vaziyet
leri ne olursa olıun milletler 
birbirine birçok rabıtalarla bağ" 
ltdırlar. ,, 

Atatürk dDnyadafd milletlerl 
bir apartımanın eakln~erl telikkl 
ediyor. Birleıik Amerika cftmb.u
riyetleri bu apartımanm en lnkf 
dairesinde oturmaktadır. Eğer 

aparhman, sakinlerinden bazıları 

tarafından ateşe verilirse dlğerlr 
rinin yangının tesirinden kurtul
masına ımkin yoktur. Harp için 
de ayni ıey varittir. Birleıik Am~ 
rika cfimhuriyetlerinln bundan 
uzak kalmam gayrikabildfr. 

Atatlirk ıu tözleri llive etti: 
•• Bondan başka, Amerika bO

yOk ve kuvvetli .,.. dünyanın her 
yeriden alllusı olan bir devlet ~ 
duğundao ken·di•iain ıiyaMt .. 
lkbaadiyat cihetinden ikici d•r 
recede bir mevlde do,metiae a1la 
mtiAad. edemez. ,, 

Amerika ve adalet dlY11nı 
"Fikrinizce Amenb adalet 

divanına iltihak etmeriml idi?,, 
SuaRni ıordum. Dedi kit 

.. Adalet divanına Utlhak ~ 
mekle Bir'eşik Amerika cltmbua+ 
yetlc::-i, şftphea& olDllmf ıulhUJI 
idamesine yardım etmft olacaktı. 
NüflJZU n insani idealleri okadat 
bttyük olan b:r milletin, beynel" 
milel ihtilAflann muılihane hali& 
faslında aktif bir hine alm•i' 
reddetme&l doğru değildir.,, 

Milletler cemiyeti 

"Öyle ise, milletler cemiyeti' 
[nln, sulhun muhafazaaı için mD

e11ir bir vaııta olduğunu zanne" 
diyor musunuz?,. Dedim. , 

"Milletler cemiyeti, henflz katı 
ve müessir bir vasıta olduğanli 

ispat efmcmfttir.,, Dedi, "Diğet' 
taraftan, milletler cemiyeti bugün: 
bütun miUetlerio, müıterek gaye" 
nin tahakkuku için çalışabilecek· 
leri yegane teşkilatbr. ,, 

On dört milyon Tilrk tarafta• 
dan vatanlarının kurtarıcısı olmak
la tanınan idealist Atattırk devalP 
ettL . 

" Şuna da kaolim ki eğer d~ 
vamb sulh isteniyorsa kUtlelerl0 

vazlyetler:ol tyfleştirecek beynel
milel tedb:rler alınmahdır. losall" 
lığın heyeti umomiyeainin refab•1 

açlık ve tazyikin yerine geçınr 

ildir. dünya vatandaılan, haset, 
açgözlftlilk •e kinden uzaklaıaca~ 
şekilde terbiye edilmelidir. ·
Atatürk bu sözlerini hassas ell6" 
rile ekseriya yaptığı kuvvetli jest
lerle tebarUz ettirmişti. 

Bolşevfkllk 

"TUrkiye'de Bolıeviklifin ys
yılmasından korkuyor musunuz ?,ı 
Dedim. Şu cevabı verdi ı 

" Tlirkiyede Bolıeviklik 011111' 

yacaktar. ÇtınkD TOrk hftkümetl
nin ilk gayesi hllrriyet Ye aaadet 
vermek, askerlerimize olduğu k8~ 
dar sivil halkımıza da İl'İ bale' 
maktar. Til.rkiyede itıııizlik yoktLJt• 
Milletimiz efradı bot zamanlarıır' 
da mbbt dinlenme imkAnlarııtl 
maliktir.,. 

Boğazlar 

" Tlrkiy9 neden boğaıf~rt 
tahkim etmek iıtiyor ? ,. Su•~ 
sordum. -" 

" Tllrldy•in boğazları llf'.,... 

bırakmağa razı olduğo Lozan .-~ 
ahednindenberi dlinya yazı1• 
ve bazı ıerait değitmlıtlr. Boi'" 
lu Tlrk araaiainf iki inama ayıtld~, 

• I" 
Bundan dolayı ba denb geçı 

( o ..... , 11 IDcl 1hll• ı 



21 Hazlraıl ~ SON POSTA Sayfa 11 

OSMANLI SALTANATI GÖCERKEN 
Spor: 

lstanbul -Atina 
,. Her hakkı mahfuzdur. 

( Mltaraka devrinin tarllll) 
Yazan: Zlg• Şakir .ce w 

No. 61 ı 
.. 21/6/85 ~ ki Müsabaka Yapmaları İçin Arada 

lngilizlerin Kurduğu Mahkemeler, Bir 
Çok Fesatçıların Aleti Oluyordu 

Sokaklarda, TUrk kadın• 
!arının yüzlerindeki peçeler çeki· 
liyor, yerlere atılıyordu. Gariptir 
ki, ·taşıdıkları lnglllz Oniforma· 
11na mağrur olarak • bunlan ya· 
panların arasında bu memleketle 
allka11 olmayanlarla beraberi bu 
memlekette doğmuf, bu memle· 
kette bUyUmUı, bu memlekette 
zenain olmuı lalm •• ıöhret sahibi 
lnglliz ailelerine menaup adam· 
lar da bulunuyordu. Yüksek lngillz 
lrfan, ahlik •• medeniyetini böyle 
gayriahllkl teca'ftblerle lekedar 
edenlerden b(r lnglllz taslağı, 
KadıköyUn oldukça kalabalık bir 
~ad&ilealode, ze-.ci Ye çocuklarile 
giden genç bir Ttırk hanımına 
tecaYO.Z etmek lıtemlıtl; hayıiyet 
T• ıerefine hayatından ziyade 
merbut olan o Türk, eğer etraf· 
tan yetiıilenler tarafından zapte
dilmeaeydl, hiç ıOphealz ki b8yllk 
bir f acla •uhura sıelecektJ. 

Kadıköytın lnılbahm deruhte 
eden lnglliz ıabltf, orada doğmuı 
ve bnyomnı olan bir lngiliz genci 
idi. Bu aenç, muhitine vo komıu· 
)arına karıı biraz himayekar 
daTranabllmek kudretini haiz iken 
bu lnıani yazlfeslnl tamamen ih• 
mal etmif; aldığı mUtehakkiınane 
vaziyetle kalplerde derin bir acı 
husule geUrmlttl. 

Bu zulüm deninln kalplerde 
bıraktığı yaralardan biri de logi· 
IWerin t11lı ettikleri mahkemelerdi. 
Bu mahkemelerden biri, ( Ittlhat• 
Terakki merkezi umumiıl ) bina• 
11nda [ 1 ), dlj'erl de lnailis Hfaret• 
hanesinde idi. Bu mahkemelerin 
reia ve azaları, lngillzlerle 
R11m ve Ermenilerden mil· 
rekkeptJ. Bunların vazlfeıl ( Türk 
olmıyan unsurlar) ın Tllrklerden 
olan ıiklyetleriui dinlemekti. El
lerinde sahte ıenetler, yanlarında 
yalancı tahitlerle birçok möıteki
lor, bo mahkeme 1&lon ve kori· 
dorlannı doldurmakta idi. Bu 
mahkemeye ıürUklenen Türkler· 
den bir tek tanesine dahi en kil· 
çük bir hak verllmemittf. DUnya;
nın her tarafında meşhur olan 
( lngiliz adaleti ), bir takım müf,lt 
ve mUntaklm ve hariılere kurban 
edilmiş; bu mahkemelerde, ayak· 
lar altında çiğnetilmiıti. 

Bütlin bu zulüm ve seyyiatın 
lmili olarak başlıca üç isim ıöy· 
!eniyor; ( Yilzbaıı Benat ), (Bin· 
başı Milencen ), ( Ceneral Maka· 
'le} ) isimi ri, yaralı Türk kalp
lerinde eteılo oyulmuı gibi derin 
\le unutulmaz bir iı bırakıyordu. 

Itilif hUkômetleri heaabına 
Yapılan bu acıkh hareketlerden 
Franıızlar ve ltalyanlar biç mem· 
nun değillerdl BilhaBBa Italyan 
ıabıta memurları halka karı• pek 
llaziklne dananıyorlar, hattA fe· 
likete maruz kalao Türklere te· 
aadlif ederlerse, • Yazlyetlerinln 
lbUsaadeai nlsbetinde • onu kur· 
tarmaya çahııyorlardr. 

Franıızlar lae, BUabUt&n kur
baz davranıyorlardı. lngiliz Unl· 
forma11 altında yapılan bu taşkın· 
lıkların • husule aetirmeıi tabii 
olao • akılllameli bekHyorlar, 
lngillzlerin • bizzat kendilerinin 
•ebebiyet verdikleri hldlae!erle • 
'burunlarının kırılacağını tahmin 
Odiyorlardı. 

Bu intizar çok devam etme-
lnlş, Galata ye Beyoğlunda mtı
hinı vak' alar batgöstermiıtl ..• 
Şuradan ve buradan lstanbula 
toplanan ve herglln tımardıkça 
Şınınran Rumlar, Galata ve Be· 

. , [~) Bu~ünkü Cumhuriyet sazeteal 

yollu meyhanelerinde kafalarını 
tütaUledikten aonra arbk lngiliz 
poiialerlne de ehemmiyet Yerml• 
yecek derecıde cllr'et kesbetmiı
lerdJ. Aynı ıamanda Iıtanbulun 
aayfiyesi olan köylerde de dağ 
baıını andıran ıakavetler bir· 
birini takip etmekte idi. Gecele· 
rl i ylrmiıer, otuzar kitiden mil· 
rekkep olan ve ekserisinin arka· 
ıında lngill.z aıker elbisesi bulu· 
nan bir tıkım aerseriler; Çamlıca, 
Göztepe, Erenköy, Bostancı ve 
civarlarında köıkleri ba11yorlar ; 
içinde oturanları kAmilen dayak· 
tan geçirdikten sonra, buldukları 
kıymettar eıyayı götUrUyorlardı. 
Bu arada, kanlı hadiseler de ı, .. 
lenmeye baılanmııb. Alleıl efra· 
dının gözleri önilnde 61dUrUlenhırin 
hlklyeal her tarafa dehıet aalmııta. 
Avni Bey isminde bir doktor He 
Boıtancıda bir zatı, hakaret gör
memek için ıilAha aarılan 
ıenç bir zabiti öldUrmtlşler ve 
cesedini parçalamıtlardı. inzibat 
ve a1ayiıi deruhte eden 
logillz zabıtan, bu hAdiıeler 
karıısında f&fırmıı; bütün himmet 
ve gayret, • ellerindoki btitUo 
kudret ve aaliblyotin tahdit adil· 
meılne rağmen • yine hamiy•tli 
Türk zabıta memurlarında kalmııtı. 

* TUrklerl dllhun eden fecaat• 
ler, yalnız bunlardan ibaret de· 
~Udl Türklerin hak, hayat ve 
hayıiyetleri bu suretle ayaklar 
altında çiğnenirken, btttnn bu 
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Parla borsası: Değerler borsası 
hilA büyük bir dllzenalzbk glSıte· 
riyor. Franıız ulu1al fondolarımn 
govıemelerl llzerine, mütereddit 
J,:-; r ~1'·~tP" A<'nl"8 , pfyP!IB P,"eT'e) 

cinayetlerin AmU, fail ve müşev· 

Tiklerinin ıarayda •e hükumet 
muhafllinde iltifatlar •e hatta 
tabasbuılarla karfJlanması, kalp
lere derin bir nefret •ermitti. 

Padiıah, arbk sarayın Türk 
erklnına karıı bile ltimadmı 
aı:altmıı, uzun namlolo ve seri 
ateşli bJr tabanca taıımıya baı· 
lamı ıh. 

B"r Cuma ınntı, ıelAmJıktan 
dönmüştü. Sırtındaki aaker ell:>I· 
eesini, sivil elbiıe lle değiıec.ektl. 
Yanında • YaıUeai dolayısile • 
ikinci eavapçı Münir Bey bulun• 
makta idi. Padiıab, MOnir Beye 
göstermekten çekinerek belindeki 
tabancayı uıullacık ç.tkarmıı, 
oradaki yaıhğm arasına aokuver
miştl. Fakat bu giyinme Jıi bJUp 
te odadan çıkacağl saman ta· 
bancanın ucu Munı, Beyin glS· 
ıllne iliımlıtJ. MUnir Bey, Padi· 
ıahın tabancayı unuttuğunu hiı· 
ıetmiıti: 

- Efendim, zannederaem, bir 
ıey unuttunuz. 

Demişti. Padiıah; &z Türk 
olan Münf r Beyin, bu tabancayı 
görmesinden bUyllk bir hoınud· 
ıuzluk duymakla beraber, aaray 
halkanın bir kıımına kartı 
gl5sterdlği bu ltlmachızlığı tevil 
etmek istemfı: 

- Haa .• Ona hiç Unum yok 
amma, kliçüktenberi ıamlmi bir 
arkadatımdır. Bir ttlrltl ayrılamı-
yorum. 

( Arbıı var) 

Sokakta Bir Mektep Ço
cuğuna Bir Eıek Saldı

rarak Isırdı 
1 Baıtarafı 1 lacl 7thde ] 

yUrümUı, evvelA kolundan Ye ıonra 
•rka1ından 1111rmıı, Sabahattin 
korku ile yere yuYarlaDJnca, araba 
ile beraber de üzerinden geç· 
mittir. 

SabahattJnio bağırmuına ko· 
ıanlar, polisi haberdar etmişler, 
çocuk ve merkep Şehremini ku· 
duz haıtahaneslne gönderilmif ve 
müş hade eltına aiınmıılardır. 
Doktorlar, yaraıı ağır olan Saba· 
hallini rontgenden de geçir· 
mişlerdir. 

• •&c 

BUT.ON ULKE.YI 
HE RC.UN 

... 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 

........................... ·-··--·--·-·-··········-
ıurette tutunmaya baflamıı Ye 
bir akşam önceki dereceyi aıatı 
yukarı bulmuıtur. 

Bazı banka TO klmyeYI madde
ler aehlmlerlle araıuluaal eabamın 
bir takımı az çok kazaaç bile 

g&stermltl•rt· 

Muhabere 
Atlnamn Apollon takımile 

lıtanbula gelen Yunan futbol 
federaıyonu ikinci reialnin Atma 
ve Iatanbul muhtelltlerinin kar
tı laşmaaı hakkındaki an:uları ta
hakkuk etmek fizeredir. 

iki ıehlr arasında yapllacak 
maçın lnzumunu takdir eden 
lstanbul futbol heyeti Yunanbla· 

ra gönderdiği bir mektupJa şehir 
arasmda oynanacak maçın ıart• 

)arını blldlrmlttir. 

Yunanlılar bu mtl•abaka lçba 
(2000) Ura iıtemişler, futbol b.,. 
y&ti iki maç için ( 15000 ) lira 
nrebilecetini bildbmiftir. 

Yunanhlardan beklenen ceYap . 
bir iki ıtm• kadar mnıbet bir 
netice verirse 1 •• 9 temmuz 
tarihlerinde iki taraf karıılat•• 
caktır. 

Şilt Maçı Ve Bir lhtllif 
Cumarte1f aUnil yapılacağını 

dlin haber verdiğimiz lstanbul 
ıilt ıampiyonluğu için yeni bir 
ihtilaf çıkmıthr. F enerbabçe bu 
müsabakayı TakaJmde oynıya• 
bllecetlnl bildirmiştir. Aksi tak• 
dlrde bo maçı oynamamak ıaru• 

Ediliyor 
retinde kalacaktır. Mantaka heye• 
ti ise maçı Beşiktaı &tadında ilii11 

ettiğini bilditmiıtlr. 
ihtilaf bugün halledilemezse 

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasın~ 
daki tilt maçı yapılamıyecaktır, 

Bu Haftanın Şilt Maçlar1 

litanbul Mıntakası Futbo. 
Heyetinden : 22 Haziran 93~ 
Cumartesi gDnU yapılacak mıota~ 
ka ıilt maçı : 

1 - BeşJktaı Şeref AlanındıtJ 
Alan gö.zcllıü Kemal Uçer. Sııat 
17,30 da Fenerbahçe • Betikta. 
birinci takımları. Hakemi ı Kem-,1 
HalJm, yan hakemleri ı TalAI 
Özııık, Feridun. 

Not : Maç bir buçuk Hat 
ıonunda berabere biterse usulü 
hıre yarım aaat daha uzabla• 
cakbr. 

Ankara •a~ları 
Ankara Ayaktapu Kurulun, 

dan ı 23-6-935 Pazar gllnU saat 
17 de Çankaya • Altınordu ıtıl 
maçı yapılacaktar. Berabere a~ 
lındığı takdll'de maç yarım aaal 
temdit olunur. Yargıç yUzba11 
Cemaldir. 

Atatürk Ve Gelecek 
Muharebe 
-- ............. """ ........ -··---._~ 

( Baıtarafı 10 uncu yDııde ] 
nin tahkimi Tllrklyenin em-
niyeti ve mlldafaa11 için 
çok ehemmiyetlidir. O, aynı 

zamanda, beynelmilel mUnaseba· 
tın can alıcı bir unıurudur. Anah
tar vaziyetinde böyle mühim bir 
yer, her hangi sergll:ıqtçi bir mU
tearızın keyfine •• merb.amethıe 
bırakılmaz. 

Türkiye, muhtemel ıulh bozucula
rıom, biriblrlerlle harbetmek için Bo
ia.zlardao geçmesin• mani olmıya 
meclıurdur.11 

Kusursuı ımokinin altında geoit 
omuzları do~raldu . 

''Türkiye buna aala ml1ııaade etml• 
yecektir,, dedi. 

Ben Diktatör DeGlllm 

Kamil Atatnrke neden dik· 
tatör diye çağırılmaktan hoşlan· 
madığını sordum : 

"Ben diktatör değilim,, dedi. 

"Beni mkuvvetim olduğunu •lSylU.. 
yorlar. Evet bu doğrudur. 

Benim arzu edJp te yapımı• 
yacağım biç bir ı•Y yoktur. ÇDn• 
kil ben zoraki •e luaafsızca hare
ket etmek bilmem. 

Bence diktat6r, diğerlerim 
iradesine ram edendir. Ben kalp
leri kırarak dejll, kalpleri kaza• 
aarak hükmetmek isterim.,, 

O • Gazi • yani muzaffer ol• 
muş • unvanını da aevmez. One 
halk tarafmdao •• • TUrklerio 
babıt.sı • demek olan • Atatllrk • 
diye çağmlmağı tercih eder. lao 
tlrahatte iken yüzü sert dudakla 
ve trajiktir. Neıeli olduğu zaman 
blle gözleri çelik pmldamaıını 
muhafaza eder. 

Mesut olup olmadığını sordumı 
.. Evet,, dedi. " Çünkü mu• 

vaffak oldum. ,, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

Şişli Çocuk hutaneslnde yaptır.lacak tadilat tamirat ve ıu 
deposu intası açık e.luiltmeye konmuıtur. 
1 - lbale günü 8 Temmuz 935 Pazartesi günü saat 16,30 dur. 
2 - Eksiltme CağaloğJunda Sağlık DlrektfirlUaU binasındaki ko-

miıyonda yapılacaktır. 
3 - Ketlf bedeli 1944 lira 52 kuruıtur. 
4 - Muvakkat garanti 147 liradır. 
5 - Bu lıe ait ıartname proje fenni şerait "'fe&aİre ı'O kurut bedel 

mukabilinde Çocuk hastaneıindeo ahnabllir. 
6 - Ekalltmeye srfreceklerio cari aeneye alt ticaret odaıı veaikulle 

en az 2000 Hrabk betonarme imalltı ihtiva eden bina iti 
yapbğmı tenlk eden Nafıa Batml\bendisliğinden taadlk eltl
rllmit ehliyet yesikası ve bu ite yetecek muvakkat garanti veyı 
banka mektuplarile belli eaatten 6nce komiıyona müracaat• 
ları. "3460,. 

İnhisarlar lstanbul aşmüdürlüğündenı 
Baımlldllriyet ambarında buluoao muhtelif chıa levantalar 

18/6/935 ıGnü için açık arttırmaya konulmuıtur. Bu aabı 27 /6/938 
Perıembe sıUnll uat On da Kabataıta Bat Mlldilriyet blnasında 
toplanacak olan komlıyooda yapıJacağmdan isteklilerin göılerilea 
glin ve uatt• 18 llradaa lbıret ,. 1.S manca 11aralaril• ıeım .. 
~L ~12~, 
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Şahin 8. Adeta Manyatize Olmuştu .. 

- Doğrudur 
Beyim; elliıer 

kişilik üç fedai 
bölilj'U bin ka· ~ 

tlar şehit oldular 
samyorum. Yal· 
nız yüz efll klıl 
bu'!lar eder. Son· 
ra bizim alaylar• ~, 

elan da l~l yüzden ~~~~~-, I~~) ·# 

çok yoldaı dUı· '-\~ . ., ~ · 
ıı:- "f',.v 

müştür. :J/ ~ ~ ' 
K u m a n d a a eff .,..... .... -..r 

kendi kendine ~,~;.:',, , 
• . :'9: ~"'"" ı~ "'>.V-"~""-"-••-... 

ıiyler rrlfü l v 

- Bbl kurta· 
ran o eUiıer kiti· 
ilk k•plan ıUrtt· 
leridlrt · 

D-.di ve ıonra 
atının öıtilnde 

arkasma dfSnınk 
ta uzaktı ve TOl'k 
bayrağı timdi bl· 
le UstUnde aaJla· 
nan Subuska pa• 
lan'ğasına baktı: Hıriıtiyaalık namına Oımınhhğ'a karı• çıkan Macar ıo-

valyılerile Türk yaya aıkeriniıı ııhamıtli bir cenri 
- Bak iÖrü· [Sahu, reuam Gliıtn Dore'nin Bılgrat önünde Jan Htın-

yormusun, kasap yadi lıimli tabloıu~an .iktlbu &dilmiıtir.J 

bölük başı; Almanlar yem 18r· J ıibi ateı :ve duman içinde yok 
müş karmca gibi palanıaya dolu· olmu,tu r 1 

yorlar... Haydi domuz sllrllıU, Sarı Şahin Bey: kılıcını kının• 
girin! içeri, içeri! .. Koıuo, orada dan ııyırdı, kaı., .. ın bir zaman 
Türk ziyafeti ıizi bekliyor... durmı.iı oldutu dumanlı yere_ 

Şahia Bey atının başını çek· doiru coıkunlukla &alJadı: 
mit, bütün alaylar -da onun arka· - Tanrıya saldık, Subuska! 
aıada durmuıtu. Herkes, kuman• Rahat ~ yatan yllce yllce Türk 

yiğitleri!; 
danın &özllnll dikerek baktıjı Sonra yanındaki bölük baıla• 
kaleye bakmağa batladılar. rına döndll : 

Kasap bölUk baıı Şahin Beye - Haydi bakalım, yoldatlar; 
yavaıça ıordu: Macar doıtlarımu: geliyor ... lımar· 

- Beyim, aıatıda Macar alay· tadık Subuska, ver cllal Budln 
ları kendJlerini topladılar~ Arka· kalea~? 
mııı kovuyorlar; yUrUyelimlml? • 

Şahin Bey bu s6zl1 iıit._,edl. 
Maoyatize olmuı ı-lbi ı-özJeri ka· 
leden ayrılmayordu. 

Uzakta kale kapılaruun öntin• 
düşman aıkeri yığılıyor, kaynaıı· 
yordu. Belki de zabitleri ılmdilik 
onları içeri sokmamağa utraııyor· 
lardı... Biraz sonra Almanlar, 
Macarlar, Hırvat·lar takım takım 
kapılardan girip görlbamez olmağa 
baıladılar. 

Bir dtiımanm bu yolda bırakhi 
kalelere uluorta girmekliğ~ bUyOk 
felAketler doğurduj'u o zaman 
g.örglilU kumandanların bJlmedik• 
krl bir İey d

0

eğildl. Ancak kaled~ 
kapıf yapmak, genç kadmlar 
bulmak gibi hayvani hırslarla 

gazleri kız~ı ayliklı ~·askulede 
Macarlarm toplama- efradına kını 
mandanların söz anlatmaları yolu 
yoktu. 

K~leye dUtmandan Uç bin kiti 
kadar ıfrmlt l~i ki; baymn tls~ 
tünden bakan Türkler gerçekten 
korLıuoç bir ıey ıördtılerı 

~ Subu~ka kaleaiııln yUk11k du· 
varlara bir anda alevli bir yana, 
daj &örU~Utll aldı. Göky Uz8ne 
bayaiı kalenin kalıahjında bir ka· 
r~ duman ve aleY dir.ğl yükaeldl •• 
Bu duman Ye alevle beraber 
bif!Jerce tatlar, insan gövdeleri 
gökyUzllne uçtu ve yarım aaniye 
geçmeden ucsuz bucakıız Maca· 
riı~an ovHı ta cehennemlerin 
d.i~ne ç6kövermlt ıibi saraıldı, 
ku~aldar patlatıcı bir uğultu gU• 
netıiz geniı ufukları titreterek 
uzaklara yayıldı .• 

Artık Subuska kalesf, TUrkle· 
rin okadar devdiği, okR~ ;n kan 
dökerek koruduğu Su b kalesi 
yoktu! O, binlerce ı mı da 
kendislle bir:ikte yakıp k:ı.\ urarak, 
etlerini, kemiklerini kızıl bulutlara 
kadar savurarak hlısımb bir dev 

• • • • • • 
Alaylar tekrar yOrUmeğe ba .. 

lamııtı. Şimdi atlar daha hızlı 
aUrUltlyordu. 

San Şalıln Bey birdenbire 
alayın ıol yanında Deli Aslan 
Beyi gördü ; katları çabk, gözleri 
yerde idi. Arkasında aç kurtlara 
benzeyen yaralı bereli altmıı ka· 
dar '' Deli ,, vardtJ · 

Şahin Bey ona • sordu ı 
- Aslan ne bekllyoraunuı ? 
Aslan Bey kartılık verdi : 
- Geri kola kalacağım ;· ar· 

tak ileri kolda iş yok... Kahpe 
Macar~~n gUrüyorsunuz ya, bizden 
bir tUrlü ayrılmak iatemlyor~ar ; 
anlaıılan ( Nadajdi ) cenaplarl!e 
hesabımızı daha -kesemedik, ban· 
dıra.ını en ilerideki Ma~ar< . ala· 
yında ~eÇiyorum. Geri sıideyİnı de 
karıdamakta eksikliğim olmaaan. 
Baaa kalsa Bey, burada dunak ta 
alnımızın yazısı ne ise görıek .• 
Zaten hiçbirimiz iılfıdiğimiz gibi 
döğUşemedik. 

Şahin Bey acı acı gUldU; kor· 
-~\'inç t-unç heykeller gibi duran 
altmıf deli ile böllik başıları Aslana 
bir kere daha baktıktan sonra 
atını Uzengiledi. 1 1 

Ucıuz Macar ova11ndan eaen 
.erin yel atların yelelerini delga,· 
landırıyor, T~rk eavaşçilarm terlf · 
ve kanlı alanlarını aer:inleıtirerek 
kulalrlarma acıkh ıeyler mırılda· 
nıyordu. ' 

Belki de bu mırıltdarda kanlı 
gövdılerile Subuıkada parça ' 
parça düşmanla beraber havaya 
uçan sevgililerin ruhlarından gelen 
bir takım aözler vardı. . 

Subuska gazilerinin şimdi sağ 
kolundan yllk1elmi9 olan kıt 
güneşi kalenin hali gökleri tutup 
duran kara dumanlarını yaldız· 

lı)'ordu. 
( ArkHı nr) 

SON 

Boğaz Ve Şirketi Hayriye 
Son Bilet 

Vaziyet 
Şirketi Hayriyenln hükumetçe 

mnsaddak tarife lizerinden, ken: 
dlliiinden hemen bütün iskeleleri 
llzerinde yaptıfı tenlilib, Anado· 
luhiaarmda oturan bazı zevat 
klfi görmımlt ve ltu sebeple bir 
takım neıriyat vukuagelmlttir. 
Bu münasebetle biz tahkikata 
glrlıtlk ve f U tafsilatı elde ettik: 

Tarife Meselesl 
1 - Ücret tarifelerini htikô· 

metin, Belediyenin, Ticaret Oda• 
ııoın mUmesıillerlndon mürekkep 
bir komfıyon yapar ve Ekonomi 
Bakanhjı tetkik ve tuvlp eder. 
Tarifeyi yapınlar ve tetkik ve 

· taıdik me•kiinde bulunanlar yal· 
· oız mü111eaelerln veya yolcuların 
münhasıran menfaat hislerine 
dayanmaaı tabii olan fateklerlne 
detll, Amme menfaatinin ve ikh· 
aadl ıartlarm icaplarına bakarlar 
•e kabul etmek lazımdır ki bu 
icapları en ziyade bllıf ile, aalA· 
hlyetle ve bütün alAkadarlar hak· 

· kında adaletle te~klk ve takdir 
aalAbiyetl herhan1ıi bir yolcudan, 

·itleri tık bir cepheden görerek 
ve hiçbir mes'uliyet hlsal duyma· 
yarak tenkidatta bulunanlar~an 
ziyade bu kanuni teıekkUller de 
vardır. 

Hal böyle olunca ister Şirketi 
Hayrlyeye, lıter başka bu kabil 
herhangi bir mUes11aeye taalluk 
etsin bu türlU ıİkiyeti veya bir 
fikir ve mUIAbazası olanlar fikir ve 
mUIAhazalarıaı herhangi bir şekil· 
de re1mi makamlara bildirmek 
yoluna ıitmeUdlr mUlihazaıın· 
dayız . 

••k•yetlerln Sebebi 

2 - Bu me1elede hiç anla91la• 
auyan ve hayretle ıörDlen cihet 
ıodur: Tarife komisyonu 1935 
aene1i baıında ücretleri te1blt 
ediyor. Şirket, verilen lıahata 
ıöre, hükumetin hayatı ucuzlatma 
yolundaki hayırla teıebbOılerlnden 
ilham alarak, bu güzel ülkllye 
ayak uydurmak iıteyerek k!endi· 
liğtnden re.mi tarife fiatlara üz.e
rinde oldukça Haslı tenıillt 

yapmayı kararlaıtırıyor ve hük6· 
met bunu hllınü telAkld ediyor. 

Bu hareket halk için memnu· 
niyeti ve şirket için takdiri mu· 
cip olur çUnkU halk her halde .. 
dUnkllnden daha az bir ücretle 
riaip gelmek lmkioım elde etmiı 
ve şirket kendiliğinden fedaklrhk 
ihtl)ar ederek halka bu yolda 
bir hizmette bulunmut ofuyor. 

Halbuki iş bunun aksi oldu 
bu iyi ve sakin harek~tten birkaç 
zat umulmadık bir gürültü çıkardı. 
lıiq iç yUzUne baktığınız zaman 
manzara ıudur: 

Şirket bu ucuzlatma aıraımda 
Rumelihlsarı için daha genit bir 
tendi mikyası tutmuı ve karşıki 
Hisar da buna tibi tutulmuı. 

Tramvar Rekabeti 

Gazetelerde yazılanlardan. •e· 
·rilen izahlardan anlayoruz ki 
Rumelihisarından aşağı iıkeleler· 
deki ucuz tarifenin bu münaıe· 
betle bahH karıştırılması vesaire 
hep davayı büyütmek, şu garip 
kıskançlığa umumi bir mahiyet 
vermek gayretinden doğmadır. 

Çünkü Bebekle Köprü arasındaki 
iskeleler için tatbik edilmekte 
olan tarife tam on seneliktir ve 
kat'ı bir zaruretten doğmadır. 
Bunu vesile edip şirkete: çatmak 
değil, acımak lazımdır. Tramvay 

Meselesinden Sonra 
Ne Hal Almıştır? 

Boğasa doğru ilerleyen bir Şirket gemisi 

Şirketi, zamanında ıehrln Boğaz doğan Ucret farkları aı çok bu 
.,billerinde fuılasız bir imtidadını işten anlayanların bildlti bir 
teıkll eden bu kalaballk ve ıeydlr. 
mamur kısmı da kendi lmtiyaıı Bebek hattının ucuz tarifesindeki 
dairesine almıı ve Şirketi Hayri· vaziyet böyle olunca ve bu tari· 
yeye karıı kahir bir rakip olmuı. fenin on seneden heri hl çbir taraf· 
Zavallı Şirket Boğazın uıak tan şiklyete uğramak11ıın devam 
ve eaaHn kalabalıkıız köyleri ettiği ve bu 1efer bunda hiçbir 
için üçer, beıer yolcu alarak gi- değiıiklik yapılmadıj-ı bilinince bu• 
dfp ıelirken tramvay bu kalaba· günkü davaya bunu karııtarmak ta 
hk aahadan taklım hkbm dolmak isabet Ye hOınllniyet aörlllemeı 
sayesinde nlıbeten ucuz bir yolcu sanırız. 

taıımıı. Şirket gerek imtiyaz mu• O halde kala kala ortada 
kaTelenamealnln lcbar1Da, gerek Rumellhlaarı kahr. Bunun için 
halin pek kolaylıkla anlatılabilecek Şirket diyor ki: 
ol.n , icaplarına tAbl olarak tram· "Evet biz bu iıkele için ten· 

! zil mlkyaamı biraz geoit tuttuk. 

ı !:;)ırket Bakanı Yuımf Ziyu 

uydan daha ucuz bir tarife f ıt· 
bik ederek işinin tabii ilcs ıile 
her gUn katetmek mecburiyetin· 
de· olduğu bu istikametten biraz 

yolcu alabilmek imkanım bulmuş· 
tur. Bunda şirkete kızılacak bir 
ıey var mı? Ve tirketten bu za· 
rarlı tarif eyi blitlln ücretlerine 
mikyau ittihaz etmoğl istemek 
doğru olur mu? 

iVe acaba tramvay şirketi Rum· 
elikavağına kadar h~ttı uzatmağa 
ve münakalatı yapmağa icbar 
edilse ayni Ucret mikyasmı kabul 
ve tatbik etmesi umulur mu? 

Bir Naldiyecilik Meselesi 

Nakliyecilikte kalaba '.ık ve fa. 
aılasız meskün bir sabada çahş· 
makla teı: ha yerlerde gidip ge:· 
mek arası .ıdaki fark ve bundan 

Sebebi de Bebek hath tarifesinin 
ucuzluğundaki ıebebln aynıdır. 
Çltnkll bu köyün yolcuları kolay• 
lıkla Bebeğe ielip tramvaya bin• 
mekte ve l>u iskele bizim için 
yavaf yavaş kaybolmakta idi.,, 

iki Hisarlar 

Rumellhi11rı ile Bebek ara• 
sandaki muaf eyi bilmeyen bir 
lstanbullu yoktur · ve o 
mesafeye: göre , bu mUlAhaza ·da 
isabet görmemek mUmkUn 11eiil· 
dir. Sonra bir hakikat daha· var= 
V akia iki hilar . • ş~yle , bakanca 
biribirlnin tam karşısmda -aörll· 
ntir. Fakat erbabı biliyor ki Boğaz 
ıuları her yerde ayni halde de· 
ğildir. Akmtılar vesaire Boğaz
içinde gidip gelen vasıtalara eğri 
bUğril yolar çizmiştir ve bu iti
barla Rumelihisarıoa gitmek ve 
gelmek, karşı hiıara gidip gelmek
ten, vapuruna göre, 3 • 4 dakika 
daha az bir zamanda yapılır ki bu 
da mesafeye göre yüzde 10 .. 12,5 
bir fark teşkil eder. 

Rumelihisarının karşıya göre 
ucuzluğu bununla da izah edllr 
mez mi? 

3 - Şirket tarifesinin baha .. 
lılığı sözü de çok dönen ve U:ıe" 
rinde fazla durulan bir şeydir 

Genel Bir Kıyas 

Tarifelerin yapılma ve tetklk 
edilme usulüne göre bu iddianın 
doğruğuluna imkin verilemez, bir 
şirket menfaat düşüocesile ve kısa 
bi : görUı '.e ücretlerinde bahalıhğ• 
iltizam etse bile tarife itinde va
zi ·edar olan teşekküller ve ma
k am1ar hiç buna im kin vrir!er 

{ Dev.ımı 15 inci yilzdo ] 
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\' ALNIZ IBNÇ 
BIZLAB iÇiNi 

11n bizi takdlı eden ağız, bu
n de bize linet 1açan bir .-oı. 
n haline aelmlı. Rica ederim, 

mudur, aevıi? •• 
Okadar dalmıııı ki, kab.-altl 

ktinio sıeldiğlni bile anlamamı· 
l. Koridorda çan çahyor, ıllrme 
pılar, ağır bmlblarla aç-1ıp 
ııpanıyordu. 

Bu uzun konuım•, bana iki 
kir •erdi. Bu Sait Bey, ya, pek 
tdumduymaz bir adam .• Yeya

llt, erkek denilen mablükun, 
erınz clnı Ye nev'i keıfedileme• 
İf olan bir %0mreıJne menıup. 

19 Hasiran - Napoli 

Babam bizi lıtasyonda btlyOk 
İr ıevinçle karııladı. Piı bir 
lornoblldo, geniı dört kir bOyDk 
ılar döı•IJ, iki tarah kirli cep
ll uzun uzun caddelerden ıeç-

kten ıonra koaıoloıhaneye 
ltik. 

Biıl babamın, hem kibya11, 
•ın metrdotell, hem oda 
l2nıetçlıi alan Madam Marırlt, 
ıoloıhanenin kapııında karııladı. 
Sait Bey ıJbi her tarafı diz· 

n, hiçbir ciheti ak1&mıyan bir 
d•ınla beul aldırchtı için baba· 
• bol bol teıekkUr ettim. Sonra 

L~lrahat etmek için odama çe
~ldtm. 

Maamaflh, Uç gUn llç aece ın
ı,Q bu tire• yolculuğunun bDyük 
>orıunluğuua rağmen derhal ma· 
'-ıııo batına geçtim. Muallime 
~bnaya ıu mektubu yaıdım ı 

"Benim, cidden cici hocam!.. 
E1enbahtan trene binerken, 

t" ltr müdOrenln yerine men ya• 
~lnda bulunup ta trende beni 
~kıeyen yol nrkadapm Sait beyi 
ag,aeydin, bu uıun yolculuğumu· 
11111 mutlaka bir maceraya daya· 
--tağına hOkmederdin. Allah, 
~lla ve bana acımıı. TeıadUfea 
~lllunmadın da ne benim gDna• 
'-'• aldın; ne de 1en ınnaha 

~tdin. 
llıı Napollye muvaıa)atlmın ize
~den henüz yirmi dakika ıeç
~ •den, yDzllmUn ve ellerimin to
'tt' ıana ıu mektubu yaııyorum. 
~ bununla da Acilen ıua ıu 
~lerl 161lemek lıtl1orum ı 

L - Ab benim cici Ye ıeker 
~•cıjıml., Şu aada, iç ihtimal 

tı11adayım. 

1 - Bea, • HDla dalma tek
~ ettljtn bir rivayetin akıine 
~tak • ıallba pek ıBaDk, pek 
~ ~· pek ıotuk, pek cul• '••t bir kızım ld, ıençlijioin 
t •teıll bir de•reaini yaıa· 
~b, bu Sait Bey lımlndekl 
~.-.1" kıvır yol arkadaıım, bana 
"Çbir ciddi alaka ıaıtermedi. 
~I 2 - Yahut; Sait Bey, kal• 
~ 11de (aevıl) denilen ve bUtUn 
, köhne dllnyayı kırıp geçiren 
~bbnyuk hiıten zerre kadar na· 

tdar değil. 
t 3 - Veyahut; gerek 1en ye 
'~ek müdüre, erkekler ar&1ında 
~'dden faziletkAr) denilen bir 
~~r~ olduğunu henUz keşfede-

tn ıısiniz. 
~ .c\ziz hocacığıml.. Hani senin 
~~~t~n çıkarma) diye garip bir 
~, tın v11rdır ya!.. Sırf şu ıizln 
~ltiyelerinizin haklkt mahiye· 
~lt tecrübe etmek için .• • Amma 
~,ah aşk.na aklma bir şey gel· 
)~•in, ölmüı annemin tiıtüne 
~~· 111 ediyorum ki, yalnı%, bunun 

J için .. • Ent yalmz, Salt Beyin 
baıka erkeklere benzeyip benı .. 
mediğinl tetkik etmek için 
o ( baıtan çıkarma ) yaııta• 
aına bile baı vurduğum hal· 
de, bu Uç ihtimalden bir par• 
mak bile ileri geçemedim. Mllba· 
nk delikanlı. Sanki bf r yalçın 
kaya •.• Amma naaıl 1alçın ka1a 
biliyor muıun, 1evlmH bir kedi 
kadar muafı ve bir ipek yumajı 
kadar yumuıak bir yalçın kaya. 

Fazla ıevezeJik eder1eO:, aaç
mahyacaiım. Yorgunluktan bitkin 
bir haldeyim. Arhk izin ver. Şu 

mektubun altına menularını ura· 
tıp ta fazla para çekmek iıtlyen 

tefrika muharrirleri gibi bir 
(Arkaaı •ar) dedikten ıonra hitam 
vereyim; bira& istirahat edeyim. 

Uıat batını &H'flll hocam .• 
Kar ılbi beyu alnını, nar ılbl 
kırmızı yanaklarını 6peylm, 
&peyim. 

Seni hiçbir zamao 
UD•tmıyacak o)an 

Em•l Rıza 
Hamı,, Biliyorum iri bu mektubumu 

mGdlreye ılS•termeıaln. Yalnııı 
ona, ellerlnden öptUfOmtl •81-
lerlı .. , yolculukta erkeklerin 
böyle bir allmuae1ine raatıel
dJtiml çıtlahver. ÇGnkü, l•taa
ronda Salt Beyi ıörDr ıilrmeıı; 
kadıncatıııın çebreai anafor ılbl 
karıımııtı. - E. R. 

26 Hazir.n·Napoll 

Napolfnln, meıbur ( MiJlet 
bahçesi)ndeylz. kartımızda uzayan 
aakin Ye IAciYert bir deniz. Uzakta 
biri bllyllcek, öteki daha kUçUk 
iki ada. Ondan ıonra, ıol tarafta 
koyu renkli daflarJle, Napoli k8r
feainin ıenlt methall başlıyor. 

Salt be1le başbaıayız. Blıi 
böyle ıörenler, hiç ıUphHlz ki 
balayını ıeçirmek iç.in Napollye 
ıelmlı, meıut bir çift ıaonede
celder. 

Fak at, biz, daha hAIA felıe
fenln bilmem hangi 6lim tarafın• 
dan ıu ıuretle tarifl, (aık denilen 
o meçhul lru•vet)Jn, mevcudiyet 
ve ademi mevcudiyeti nazariyeleri 
ile meşıullı. 

Yukarikl cUmlede, parantez 
içine aldıtım ıözler, Salt beyin 
ıık ıık telcrarladıtı kelimeler. Bu
ıUn birkaç kere, yine bu tAblrl 
kullandı. Aı kalaın : 

- A, Sait bey •• SJz ıaliba, 
ya pek kaJpıiz bir adamıımı. Ya
hut, herıeyl . ba1makalıp bilen ve 
tanıyan bir lnıaoıınız. Atk, niçin 
(meçhul bir kuvvet) olıun. Hlase
den bir kalp, onun mahJyetinl 
derhal anlıyor. Bu ı•ce, dUn gece, 
daha eVYe)ki aece niçin adama• 
kıllı uyuyamadığımı ıo,.anıza 
bana? •• 

Diye bağıracakbm. Bereket 
ver1in ki onunla konuıurken 
• ajzlDdan, arzuma muvafık bir 
ıöz alabilmek için - pek temkin· 
Ji, pek iradeli pek U)anık bulu• 
nuyorum. 

Buaün aramızda ıu muhavere 
geçti. 

O - yarın Iıtanbula hareke
tiniz muhakkak mı ?. 

Ben - Malumya bizde bir 
tAbir vardır. Allah kısmet eder11. 

- Fakat pederinizi burada 
tekrar nasal yalnız bırakabile-
cekılniz. 1 

•,Awkaaı •ar) 

istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

lstanbuldakl Sıhhi mtlesae1elerln 1935 mali yılı umum ihtiyacı 7ukarda yazıldığı lizere ve rıer 
ıartoame mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konulmuıtur. 
1 - Cins •e miktarlan, tahmini flat muvakkat teminatları, ihale aon Ye ıeklllerl hizalarında 

ırasterJlmlıtJr. 
2 - Eksiltme iti lıtanbul Cağaloğlunda Sıhhat MlldUrlO.ğ8 binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Tıp Talebe Yurdunun ekmek ıartnamesi 126 kuruşa Ye et ıırtnamesi 203 kuruşa ve Akliye 

haıtaneainln ekmek ıartnameal 189 kuruş ve et ıartoame1I fae 130 lıuruı bedel mukabilinde 
Yurt ve mlle1&Heden alınabilir. 
Dij'er ıartname •• nDmuneler de alt oldukları mUeaaeaeJerde gBrOJebllfr. 

4 - Ekılltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası Tesikasile 2490 Hyıll kanunda yaııb belıelerl 
ve ckılltmeslne gireceği maddeye yeter muvakkat teminat •eya banka mektuplarJJe beJJI ırftn ve 
Hallen eYvel komlıyona mUracaatlan. u3353,. 

Cinai 

Ekmek 
Kuzu eti 
Dağlıç eti 
Sığır eti 
Karaman eti 
Sadeyajl 
Tuzsuz Tereyalı 
Sabun 
Zeytioyaiı 

Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşar peynlrJ 
Makarna 
Tel ıehrly .. 
Arpa ıehrlye 
Un 
Pirinç unu 
irmik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru faıulye 
Kuru barbunya Faı. 
Patates 
Kuru ıojan 
Yetil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayııı 
Kuru Üzüm 
Soda 
Süt 
Kase Y oturdu 
Taze Balda 
Çalı F&1ulya 
Ay9ekadın 
Barbunya 
lıpanak 

Semi2otu 
Sakız kabalı 
Bamya 
Patlıcan 
Yer Domateıl 
Srnk DomatHI 
Lahana 
Enginar 
Pıraıa 
Arpa 
Kepek 
Samc:n 
Kuru Ot 
Benzin 
Meıe Odunu 
Gftrgen Odunu 
Kriple K&mftrll 
Kok K6mUrll 
Mangal KimDrU 

Cinı& 

Ekmek 
Dailıç 
Karaman 

· Kuru 
Sıtır 
Sadeyağı 

Sabun kalap 
Sabun Toz 
Zeytin 1ai1 

. Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şehriye 
Kuakua 
U11 

Tıp Talebe Yurdu için: 
An Çoğu T ahmln Fi. M. teminat 

21~,700 - 280,000 9. 1800,00 
3,000 - 3,900 50 
1,500 - 1,950 50 
7,000 - 9, 100 35 

66,680 - 76,650 45 Y. 
ll,000 - 14,300 77 

J,100 - 1,-430 140 
5,000 - 6,500 28 
6,000 - 7,800 38 
4,000 :- 5,200 30 

70,000 - 91,000 1,75 
5,000 - 6,500 45 
ı.ooo - ı.300 1c 
2.000 - 2,600 22 

50 - 65 22 
50 - 65 22 

6,000 - 7,800 11 
500 - 650 22 
500 - 650 20 

13,000 - 16,900 24 
2,500 - 3,250 18 
3,000 - 3,000 16 
1,600 - 2,080 10 

12,000 - 15,600 7,50 
12,000 - 15,600 5 
ı.soo - ı,95o ı1 

600 - 780 18 
1,500 - 1,950 45 
1,500 - 1,950 20 
3, 000 - 3,900 8 
5,500 - 7, 150 12 
3,000 - 3,900 7,50 
5,000 - 6,500 7 
1,500 - 1,950 11 
4,500 - 5.850 12,5 
4,500 - S,850 10 
6,000 - 7,800 7,5 
1,250 - 1,727 6 
4,000 - 5,200 s 
1,000 - J,300 30 
6,000 - 7,800 10 
5,000 - 6,500 5 
2,000 - 2,600 7 
4,000 - 5,200 4 
3,000 - 3,000 6 
6,000 - 7,800 s 
3,000 - 3,900 4,5 

900 - 1, 170 3,5 
900 - J,170 2,S 
500 - 650 -4,S 

5,500 - 7, 150 35 
200 ...... 260 250 

3045,19 
326,82 
150, 1S 
137,50 
222,30 
117 
149,44 

287,62 

45,04 
64,35 
10,72 
9,75 

304,20 
43,87 

62,.ftl 
85,75 
58,50 

53,39 

93,37 
23,40 
64,35 
21,94 

406.98 

20,62 
187,69 

J,500 - J,950 230 385, 1ı 
130 - 170 1450 184,87 
135 - 175 1750 229,69 

15,000 - 19,500 3,S 51, 19 

Akliye Ve Asabiye Haı taneıl için 
Aıı Çoğu Tahmin Fi. M. teminat 

.t00,000-420,000 9 2835 
20,000-35,000 50 
4,000- 5,000 45 
9,000-10,000 50 
2,000- 3,000 35 
8,000-12,000 70 
8,000-10,000 28 
8,000-10,000 14 
8,000-12,000 38 
8,oOO- 3,500 30 
3~.000-50,000 1,75 
0,000- 1,000 45 

20,000-25,000 20 
8,000-10,000 20 

1938,75 
765 

315 
342 
78,75 
65,63 
33,75 

3,500- 3,000 15 581,25 
4,500- 6,000 11 49,50 

(Davamı 14 ilncll Yüzde) 

Ekalltme tulhl Şekli 

5171935 S. 14 Kapab zarf. 

5171935 s. ı 4 
8/7 /935 s. 14 
817/935 s. 14 

Ka paJı zarf. 
Kapalı sari, 
Açık 

J 017 /935 s. 15 
10/7/935 s. 15 
1017/935 s. 15 
1217/935 s. 16 

Açık 
Açık 

Aç'lk 
Açık 

1217/935 S. 15 Açılı 

1517 /935 s. 16 
1517/935 s. 15 
15171935 s. us 
15/7 /935 s. 15 
11111935 s. ıs 
1717/935 s. 15 

Açık 

Açık 
Açık 

Açık 
Açık 
Açık 

1717 /935 S. u; Açık 
1717/9M S. 15 Açık 
1917/935 S. 16 Açık 

1917/935 S. 16 Açık 

19/7/935 s. 15 
19/7/935 s. 15 
22nı935 s. 15 
12111935 s. ıs 

Açık 
Açık 

Açık 
Açık 

22171935 S. 14 Kapalı ıarf. 

24/7 /D35 S. 15 Açık 
24171935 S. ili Açık -
2617/935 s. 14 
2617 /935 s. 15 
26/7 /935 s. 16 
2617 /935 s. 15 

Kapah ıarf. 
Açık 
Açık 

Açık 

Eksiltme Tarihi ve ıekll 

5/7/9J5 S. 14 Kapab zarf • 

S/7 /935 S. 14 Kapah ıarf. 
817/935 S. 14 Kapalı zarf. 

1017/935 s. 15 
10111935 s. ıs 
1017 /935 s. 15 
1217 /935 s. 15 
1217/935 s. 15 

Açık 
Açık 
Açık 
Açık 

Açık 

1517 /935 S. 14 Kapalı Kari. 
1517 /935 S. 15 Açık 



o . i 

Pirinç 
6ulgur 
Pat< te5 
Ku:"11 fo111119 
Kuru barbunya 
Nobut 
Kırmm mercimek 
Kuru "•yısı 
K'Uru üz\:m 
Soğ?ln 

Süt 
Kase ycğurdu 
Taze bakla 
Ayıe tcadm 
hpanak 
Semizctu 
Saku.kabağt 
Pati.can 
Yer c.omated 
Arpa 
Kepek 
Mısır kırma11 

Beazi .ı 

Odun 
Krlple madea k6m6rl 
Kok kömUrll 
Mangal kömlrll 

Cinsi 

Ekmek 
Francala 
Dağlı' eti 
Kt.zu eti 
Sade yağı 
Tere :rağa 
Sabun 
Zeylin yaja 
Zeytin 
Günlük yam.ta 
Mutfak pmarta 
Yakaak •UJll 
Kaıcr peynir 
Beyaz peynlt 
Makama 
Tel şehriye 
Arpe phrfye 
irmik 
Un 
Pirinç 
Kuru fa1ulye 

,, Barbunya 
Patates 
Kuru soiaa 
Sut 
Yoğurt 

Kase l oğurdu 
Pırasa 

Lahrna 
Kereviz 
lıpanak 

Taze bakla 
ıP.aUıcan 
T aze bamya 
Çalı fasulye 
Sırık domates 
Yer domateai 
Sakız ka\rajl 
Enginar 
Ay,e bdın 
Semiz oha 
Barbunya 
Kırma arpa 
Samım 

Kepek 
Kuru ot 
Arpa 
Odun 

., 

Kriple maden kömUrQ 
Kok kömUrU 
Mangal ködrl 

Cinai 

Ekmek 
Dağlıç eli 
Sadey~ ğı 

Tereyağı 

Saim 1 

Y um.;rta 

Be· a peynir 
Makar.ıa 

( Baıtar afı 13 ii acii Yüzde ) 
An Çoiu T•MJA Fi. M. teaiaat 

35,000-42,000 24 
20,000-25,000 11 
35,000-45,000 7,S 
15,000-20,000 il 
8,000-10,000 10 

•0,000-12,000 18 
8,000-10,000 J8 
1,500- 2.000 45 
ı.soo- 2,000 20 

10,000-15,000 5 
20,000-25,000 12 

40,000-50,t OO 7 .. S 
J0,000-15,000 7 
10,C00-15,000 12,S 
10.000-15,000 7,5 

4,000- 5,00() s 
10,000-IS,OOO 5 
20,000-30,-000 1 o 
8,000-10,000 5 
3,5(0- 5,000 4,5 
1,800- 2,500 3,$ 

756 
206,25 
253.13 

240 
un 
13S 

142.50 
56,?5 

225 
'28J,25 

641.25 

2,500- 3,0CO 4,5 33 .. 50 
12,000-15t<M>O 35 393~75 

O- '!.000 240 360 
O- 500 ı,450 S5ı. ~· s 

700- 750 l,750 984, .8 
20,000-20,000 3,25 52,50 

Heybeliac!a Sanatoryomu ~çin: 
Azı Çoju T ahmln Fi. M. Teminat 

20,800-22, 750 9 
11,200-1:!,200 13,5 
14,000-28,000 50 
1,050- 1,950 50 
2,240- 4,160 85 

700- l,300 140 
1,050- 1,9.10 28 
l,400- 2,600 38 

700- 1,300 30 
70,000-130,00f 5 
~8,000-53,000 1, 75 

ı ,829- ı.a~ 60 
910- 1,900 70 
910- 1,990 45 
100- ı.aoo as 
130- 183 ~5 

130- 163 25 
140- 260 20 

1,680- J.120 11 
3,500- 6,~ 24 

700- 1,300 16 
630- ı, 170 16 

6,300-11,700 7,5 
3,500- 6,500 5 

10,850-20, 150 12 
2,590- 4, 180 20 
3,500- 6,500 7,5 
1,750- 3,250 s 
1,400- 2,600 4 
1, 120- 2,080 10 
2,3SO- 4,420 1,5 
2, 100- 3,900 7 
3,50o- a,sso lo 

560- 1,040 30 
840- 1,560 11 
800- 800 7 
700- 5,700 5 

2,800- S,200 5 
2, \00- 3,900 6 
2, 100- 3,000 12 
1,400- 2,606 5 
1,050- t,950 10 
1,625- 3,250 5 
2, JOO- 3.900 2,5 
1,400- 2,600 3,5 

910- 1,~ 4 

370.00 

1048.00 
267.38 
163 
40 
7J 
28 

555 
225 

171 

34 
25,65 

117 

24 
52 
24 

181,35 

108 

1,625- 3,250 .f,5 4J 
105- 195 250 3',53 
35- 60 1450 10 

175- 325 1950 CTS 
2,800- S,200 3,S t3 

Çocuk Hutaneıi için 
Azı Çoia Tahmin Fi. M. ·•emiaat 

37,000-38,000 9 256,50 
24,030-25,000 50 937,SO 
2,000- 2,500 85 159,38 

450- 500 140 52,SO 
3,500- 4,000 28 84 

10,000-15,000 1.,75 19,()8 
350- 400 45 13,50 

1,000- 1,MO 20 

( Oewa1111 ti inci Y._.) 

Ek.at.. T.-IW " teldl 

17171931 S. 14 Kapah zarf. 
17/7/9JS S. 15 Açık 
17 /U93S S. 15 A,ak 

t7n/93S S. 15 Açak 
11 n1935 .s. ıs Açık 
1911 /935 S. IS Açık 

19n /935 S. ı 5 Açık 
ı on 1935 s. ıs AçJc 
22171935 s. 15 Açlk 
22n /935 S. ı S Açık 

22/7 /935 S. 14 Kapalı zarf. 

24171935 S. 15 Açık 
24171935 S. 14 Kapalı zarf. 
2617 /935 S. 15 Açık 
'2617/935 S. 14 Kapalı zarf. 
26/71935 S. 14 Kapalı zarf. 
26/7 /935 S. J 5 Açık 

Pr. Monroe B Amerikalı 
Diyor Ki: 

( Baıtarafr 1 fnol ylııde ~ 
tarlaya yetİftir'eceii tona ekilir. 
Her çoc... :bfaıına .ı..., .. 
ca~, ftleyemiyeceği malümatı 

vermek, inkfJaf kabiliyeti olan 
melekelerini dahi öldllrmektir. 

Terbiye, mOnferit çocuia 
tetabuk etmezae hiçbir ıemere 
vermez. Her çocuğa istandardize 
bir program tatbik etmek, bütlln 
kabiliyetleri beraber ~:durmek 
demektir. lltandardize •İstem 
içerisinde Uer1 çocuklar gerlled 
beklemeye, ger.ter, iteride'klıere 
re:ifmeye be) lıude emele earfe
der'"Je[. Çocuğun kafa• bir ambar 
dej'ilC:tl' ki her aevi malumata 

tuttuk .• T.Wyedleria .. zrrladai' 
(tesij auallerini verdik. Her ç' 
ajua verdiği . cevapları tetlİ 
l~ y.dl mllmeyyiz ayırdık. 111' aa 
'ocujua cevabını bu yedi ,; 
meyylze ayrı ayrı verdik. M11met' 
yizlerin her biri çocukların ki' 
billyetioi tamamen ayrı f .... 
bir ıekilde takdir ettiler.. Blriol' •ra 
geri bulduiuau, ~tekiai çOlc •"" 
buldu.. Terbiye al.temlle bu ., 
du alakadar adamlar buaa t-' 
ylz edcmezlerıe, çocukJana kt 
biliyethae bühtan etm•Je ne h•~ 
kımıı var. 

Ayni tecrübeyi lngilterede ylf 
tık. Orada da ayni oeticı1' 
vardık. Demek ki (teıt) uıuUl JJ 
coçuklarm kabiliyetini ısı,mıt' 
klfl değildir. 

Hele çocukları sene sonuodl 
imtihana tabi tutar da kokD' 
Yermek kadar tvbiye aiatemll' 
muba1lf ·blrıey yoktur. Bu, ta•" 
men e1kl usuldur. 1 

Eksiltme tarih ve Şels.11 

lu.rmakarqak bU- şekilde iıtiab 
•hin. Zaten hayatta bllUiD ba 
öğrendiklerini kullanamazlar. Geri 
çocuklarm ayrı bir terbiye 
8 ıtemi ile ileriddd:ere yetiŞ'" 
tirilme.ı mllmlcündür. Fakat ayni 
•mf, ayni program dahilinde 
değil Vetitemeyıenleri ~aten 
bu aahada &0rlamak dojna de-

.. ğiJdir. 
Yeni imtihan UeulU '8 

Şimdi çocukların kablliy.- "tıi 
ölçmek için bu •iıtem kabul e~ lbe 

5171935 S. 15 Açık 

517 /935 S. 14 Kapah .zerf. 
8171935 S. 15 AÇJk 
8171935 S. 15 Açık 

1017/935 S. 15 Açık 
1017/935 S. 15 Açık 
1017 /935 S. t 5 A~k 

12/7 /935 S. 14 Kapalı zarf. 
12/7/935 s. 15 A:çlk 

12171935 S. ıs Açık 

15171935 S. 15 Açık 
15/71935 S. 1 S Açık 
1717/935 S. 15 Açık 

11171935 S. 15 Açık 
1717/935 S. 15 Apk 
1917 /935 S. 15 Aç1lı 
2217 /935 S. 15 Açık 

2217 /935 S. 15 Açık 

22/7 /935 s. l 5 Aç.il 

24171935 S. 15 Açık 
26/7/935 S. 15 Açık 
26171935 S. 1 ~ Açık 
26171935 S. 14 Kapah zarf. 
2617 /935 S. 15 Açık 

Eksiltme tarihi ve Şekli 

517 /935 s. 15 Açık 
517/936 S. 14 Kapah url. 
817/935 S. 15 Açık 
817/935 S. 15 Aç.ak 

1017 /93S S. 15 Açık 
12n/9M S. 15 Açak 
12/7/935 S. IS Aç• 

Bizce aptal çocuk }'Oktur. Ve
ya pek azdır. Amerikada yapılaa 
bUtlin tetkik ve tecrübeler çocuk-
1ar arıında Dafinin yUzde bir, 
normalin altındaki çocuklarm yüz• 
de iki, geri çocukların yüzde on 
oJdt ğunu pstermiftir. Bundu 
6telt de normal çocuklardır. 

Halk arasında yapılan tetkik-
ler de ayni neticeyi vermiıtir, terbiye 
çocukların lbtlyaçlarma ake tan• 
zim edilmeliclil'. M6fredat pro
ıramı tatbik edil• aiatemlerdekl 
ehemmiyeti de, geride kaybolur. 

tmtlha11 <Usulu yanh,tar 
P.rOfeıöre ikinci bir mal olan 

ılmtlhm a..tl baklandald flkrl11I 
Hrdum. 

- Çocukları tahriri, &azli 
veya diğer ıekillerde imtihana 
tlbi tutmak, ve bu imtihan!ardaa 
alınacak netice Ue ,ocuk hakkında 
hUküm vermek eski bir usuldür. 
Yeni ıark si.teminde bu ıekilde 
htr imtiha• yoktUI'. Çocutun ka· 
biliyetlerl lbir dereceye kadar 
test mulile &lçUlebtllr. Fakat Ame
rikada yirmi ıenedenberi ten 
uauUl baklanda yapılan tecı1lbeler 
bu sene de kifi olmadığını ıöa
termişt1r. 

Çünkll, test suallerini hazırla· 
mak, çok bUyDk bir terbiye me
toduna ihtiyaç gösterir •• Terbiye 
ilmi daha fizik ilmi gibi kat'ı, 
mftsbet öl,tılere aahlp detlldir. 
Bunan lçla bu ıuallerle çocuğun 
kabHiyetlnl kat'f olarak keıfettl· 
iimize hnkmedemeyiz. Ej-er 
yalnız teat umult!ıne btinat edenek 
çok ranhı netlcelere vannı:. 

lmtibanan tamamen kaldanl· 
maıı doğru deifldir. Çocuklara 
hayatta alacakları mevkilere g&re 
iatikamet wvebilmek '.için kabill-
t'•tluiai ıbir dereceye kadar ölç
mek lhımdu. Fakat buna Mld 
imtihan uaullerile ölçmek te battan 
bqa hatadır. 

Son seyahatimde Frann. in· 
giltere, lıkandinavya, Almanya, 
lsYlçre, Fenlandya, laveç memle
ketlerini gezdim. Terbiye alstem• 
lerlni tetkik •ttim. lnırilterede 
Falbt:on tehrindeld terbiye koa
sr•linde bulundum. Btltnn bu 
meseleler orada da mewzubaba 

oldu. Koauştwdarımızı, alınan karar· 
ları raporlar ballnde neırettik. 
Bu raporların iklıl Almanyada, 
biri Franaada, ik~l lngilterede, 
iki tanetl lskandinavyada, biri de 
lnlçrede •••dildi. 
IF.nl .. da Yaplla" Bir TecrDbe 

imtihan meaeleshıi çok ince 
tatklklerden ~dik. Me•eli 
Fransada bir tecrllbe yaptık. 
Yil..& .--ta imtihana tabi 

mittir: 
l - Muallimin ••neler l~ 

•lndek1 ( bir Hoe nfbayetlaclf 'ı 
demiyorum) kabillyetlai aıç-' ~ 
vereceği hükme ihtiyaç vardat. "1 

2 - Mtımeyylzln, çocul9" 
mHetA blr llae talebeıtnln b~ 
Hneler ıarfındakl terbiye 8JciJlll" 
tetkik ederek wereceğl htıkıi" de. 
ihtiyaç vardır. 

3 - Çocuklann, kinterıart" 
den baılıyarak, her mene zarfı11d• 
kablHyetlerinl 61çecek teatl,ıf 
ihtiyaç vardır. tir. 

4 - Çocaldarm h• ..-'. ~ 
zadındakl sicillerinin terbiy•~ ~. 
bir tekilde tutulmaama ibtlt-' • 
vardır. Pr 

Çocuğun kabiliyeti ancak il' 
uzun tetkikten geçtikten 8°"" '
taayy1ln edebilir. Muallim 41 
mftmeyymler de bu slclllerf te
etmeden bftkttm ~•nmezler. t' 
ıiciller çocupn allka ııdıtJı t. 
aeneler içinde 7aptıklannı, ttJI "' 
vaffaldyetlerinl tayin eder. _J 

Bu usule (Countlnouı Recai" '-
deYamh .&eli usull deti"' 
E. aoa kabul edilea uul de - -_.. "-

Ben çocuian OD bet _,, ~ 
hayatım, umumi mektep ba1•~ 
alikalannı t•plt etmeden o çoCI"" \ti 
hakkında htlldlm veremem. ti. 
K•Hllr ıelahatı -•al pptlltf 

Prof..&re lçlncl Aal .o~ 
da umumi maarif ılateaal ~ 
da :yapılacak u.lababa •• oldl'J" l · 
au 90l"dum. 'O 

Dedi ki: 
- Şimdi Aakaradaa geıl ~. 

rum. Orada yeni kOltlr bak~ 'ile 
de görUıtnm. Oaa da size anJIP' ~ 
tım bu fikirleri aynen ıGyl•dJ 
Yeni maarif ıiıtemind• yapal~IJ 'L 
en bllytlk ıslahat orta mekt•JJM. ~ 
de ye muallim mektepleriodfP" 
Çocuk ilk ve orta tabıilini bl~ ~ 
dikten ıonra hayata rfrmeğe ~ ~ .. 
zırlanmış adam demektir. LI•~ .. "t 
yftkıek tahılll her çocuk yapall". ~ 
yapmasına IUzum da yoktur. ~ 
için orta tahsilini ftçe ayır '1 
lizım. Fen, ticaret, felsefe... ~ 
cuk ilk tah•llde g6ıterdiğl k'~ 
llyetlcre g6re bu ıubelere •fi~ 
malıdır. t 

Fende kabUiyeti olan ç~ 
felaefeye sokmıya llizum yo ~ 
Fayda da yoktur. Umumi 111 İ 
mat denen teY• hayatta yer ~ 
mamııtır. Herkeıin kabiliyeti 8' 
ubada yllkeelmffi lazımdır. P ;J 
akü tabiat bnunlanna ınu..,... ( De.... JS laci Jlsd• ) 



oğaz Ve Şirketi Hayriy~ 
.......... 121acl,..cle) 

.a? Oimbuiyet Jalkümetiala 
ıtklek ulkçılak pan, bbce, bu 
tirin •111a.ı1e • ltlJllı te
llllaattu. 

llaamaflh firlı•t ••••• HJ .. 
aatta buhmanlar apk rak••m 
._ mukayeMI• v..-...rdlr. laup
len enelld &cr~t tarife8inin •ma-
1111 ... tamna r6re fimdiki tarif .. 
llia ayai naatı.i iç, lllrt .wl 
aruaaclaclar, .,..-. 

...., edelim ha, çok slrel• 
....... ..-1 ....... ................. ...,.cabm .... 

.. nsili•in harpte11 evvelki &atla 
timdiki araaındaki niabet ha miıU 
11. • ... ttl bmnm bir laaJll fu .. 
a...u. .U.cle oJaabili:ror? _ ... 

4- S- 8ls olsalr .-a ..,..,eceth: Nakll,• tarihi_... 
.., .acı --· .,__ Wr 
••11 ..,_ w~ bir ,. .... 

Wc bir 11evi aaldl ••-e• 
----•nat el ...... Glffr ... • 

Wabahiw • .,. tenhahjl, 
.. ..,. ıu ••r• bu k~11mda 

aaalaa rekabetler, dalma kııa 
eaafelerde ve ilk merhalelerde ......... ..,. -...... ..,.. 

• Gcret vabldiala •1111• 
Mıca mit•••·- Ve ..._ 

... cGlı ..... , tarlfHllik 
la dalma Jlz labd• tut.ıu 

~landır. 
Ş.hrimlaa.ld ..._•aylarda. 

.............. diferJ.r. 
• Hep hunun muhteUf tatbik 

weldll•rlnl •• mlaallerlal g6rlrllL 
Batla c1.., •• da bal b.dur. Bir 
pk l»l,lk ~ tramvaylar, 
-*opelİt.tl• ft •İN için tek 
wih tatllik .-.. a.. Mkib
hk Wr •e11fe lçia de bir aaatml 
Mr ,_ ~ • aynı lcret alı••· 
Ve .-eli,. bclar ifldllmemiftlr W 
kııa meaafel•d• alcllp plmek 
lhtiyamula olaalar, Ws ~ anlı 
....... lcla tlll6 .... acre
tl ...ti• h nlamdar, . bir kııma 
••lk lcln bu ezmektir diye 
fiık',.t.. ltoykota •• laireye 
........ ollanlar • 

Aaadolubi•rb llemterllermiz 
yalnız karıılarındakl Rumelibiaa· 
n• bakacak prcle bir kerede 
k6prtı1e •• yakaa bir wkele olan 
Ha7 darpap için gidip gelme 
birinci •••iri bir bDet mukabil"nde 
alma11 22 kurut kıetle, baaun 
•-'enden tam •~ ..ı.:ı fazla 
ala• badi iıkelelerl için ayal 
Mlet mabbiliade yine birinci 
mnld için ...... ao kurut lcret 
araaadaki farlma yahm dısrder 
kuruıtaa ibaret oldutuU hU
ular 1al .• 

Taıarılclaldan muafe preulbl 
tatbik edilip te fU lleaaba 
ıöre kendllerladea Ha1darpa .. 
lcnti• iç milli para ilteue 
..... , • ....... 1 

Bia .... .. laem,.dlulmbe 
reamt tetkik ve taktirler• itimat 
ve •Jgı, l•me labmetl yapan "111 
...... ,. ..... • lllclal -
..... dileriz. 

Amerikalı Pr. Monroe Diyor Ki: 
IBattuü lt IDoU JilsdeJ l luiae •• bl,ak ···~eti .... 

tir. Çecwta latlllllyetl obu7aa mek. llltaadardize mualHm dejil, 
nhaya ıokmak, 11nelerlni mlltehaıııa muallim 1etiftinnek 

ybettir•ekten .,.... •elice lbamcLr. 
o. Çocuklan umumi bir 

tıt.pam dabilnde her derae 
bitin terbiye ılıtemlnl 

ye alrllldamektır. 
u ... ı.w,. .-..... ı.,. 

.... llüb•et .... 1r lçill 
191dn enel aoa terbl7e ... 
erlae, •ıullerine, tekni;tne 

muallimler yetlıtlrmek ll-
FanedH• ki • a...t 
•tm•ı ......... 

• tatbik edecek .. allim el
_.. •e ... ere alabi
Maarlfte temel dlrejl 

!'1111 .... ~... • .... ta • 
diretlm.._ ... ...._ W..-
8. aebeple muallim mektep-

rsız Gelmemiı 
oımuş, Silah Atmış. 

llra Hınıza Attım Demiı 
l.tanw Emniye' mtdiirhlğtladen: 
teDİ&İo !5-5-935 giin'H 1721 aayıh 

- 15 inci ıüılfeaiııcle i oi 
da t il_... llU lnnaı atılan 

rağawo ~ı ) bııhğı aJtan-
yau hakkında yapılan tahkib&M 

geoeaİ Z.,NJde Kili• ..UI 
nda oturan terzi Mutafa oğlu 

eme tarhot olarak ıeJdiği '" 
'-'ıotluk nıticeıl attığı iki el lill-

meeuli)'etinden korkarak nlu 
hıreııın arkımntlau ıillh attığım 
· ile de lltmııa pip ~ktttma 

bir is n delil bulunmadığından 
... 1h altıtayı lifal "• ...... 

takiba&a baıluım11 olduj'un• 
keyliyetia G ıureU• uıhJhiai eli-

•ns Mahcuz 80 taat llcl•ert 
•p lcaıketl 27-6-'35 Perıembe 

laat 16 da batfıyuak Beyot
Tlaelbapada tekke kart eıada 

' t. tllkba .._de ltpk .t
nretUe ıatılacatındın iıtetl ,__.. .... _ ...... 

• (12652) 

Amerika maarifte •• terbiye
de g6aterdlji bBtlln ilerlemeleri, 
Mum• mektepleriae ftl'diil 
eltemmiyetle bzu ... br. M•lll• 
mektepleri, •zariyecllerln llbora• 
bl•n, mullhal• de femaln, llmia 
en ıoe tebi;ıı. auariyeleri 
llayata ••,lre• lmilleridiL Bu 
i•Hler olmıdaktaa aoara, liMem-
ı.,_ MUllar, auariy ... kitaplu-
da, kijatlar ....... ba..,. ............ " 

Prof .. arln ba çok eııtereaan, 
Mzim ••mleket lçia de çok faydala 
olaa ltu •atalaalan111, •••temi• 
••diii IPa bacüiae t•ıekklr 
ederek aynlclua. - S. 

Kadıka, ikinci aulb hukuk 
hlklmllllndea; S"~ede Bağdat 
caddeıiacle clörtyolda 111 1ayıla evde 
oturan N urice tarafı.odan Ereııköylode 
Ethem efendi caddeıiode Hamam ıo
bim4a Ereaköy lıaaıamuıda kocua 
l ).ikra& Eci' aleyhine açaluı aulh &e
f8bbül4 daYuıodan dolaya mti.cldaa
leyhe ıönderileo dantiyenhı mumai· 
leylahı ıGıterilen adre1ten bir 1eoe 
e•vel çıkarak aemti meçhuİe clttiği 
ıerhi)e bil& teblii iade kıbomua be
rine mahbmeoe iliaea teWip& İllluı· 
na w cle•UH lefebltieatua 1 ....... 936 
Hb .-wt 11 a bankdnwWM iDi· 
rar ftlİlmlt elclaiuda •...mleyllİn 
1••sla w ....._ mübme.-e 
hu ... eee ._ .W ....,._ .. meleyi 
kaauire J8PıJaaaia illa-. •. C119) 

TAKViM 

111-~-:--:-~~-;;-~~~~--1 

.,.., , .. •fl , .. ., 
J 

SON POSTA .,,. ,, 
Cimi 

Şehriye 
Pirinç UDU 

irmik 
Pirinç 
Kuru fuul1a 
PatatH 
Kura-otu 
SDt 
Pancar 
Ispanak 
Bakla 
S.kızkabağl 

Altekadm 
Çala 
Bamya 
Semizotu 
Bezelya 
Pırua 
Kerem 
Labau 
Domatu 
Enginar 
Patbcaa 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 
Benzin 
Odun 
Kolr kim .. 
Mangal K&mlrl 

Clnıl 

Ekmek 
Et Dat&t 
Kuzu eti 
Sadeyajl 
Makarna 
·Şehriye 
Pirinç 
Kuru f•_.,. 
Arpa 
Odu 
Kok k6mllrl 

Cinıl 

Ekmek 
Dajlıç eti 
Km eti 
Sade:rajl 
T•e1ajl 
Sabn 
Toz •bua 
ZeıtiaJ•jı 
Ze,m ...... 
Ghllk WIJ _. ... 

llatbak ,, .,_,.,.. 
K..- pe1111d na.--... 
ŞellrlJe 
Un 
Pata ta 
Çala famlya 
Bar .... ,. ............. ,-. 
Toıya pirinci 
Soğan 
Yoğurt 
Kase yoğurdu 
Süt 

Enıi•• 
Taze baeiy• 
Semizotu 
Taze balda 
Kabak 
'Pancar 
Hı1ar 
Taze bamya 
Domate. lor 
Taze biber 
Patlıcan 
Dolmalık blher 

" clomat• 
Yepl aalata 
Kırmızı turp 
lapaaak 
Hawç 
Kısk kereYiz 
S.lamura ,.,... 
Llbana 
Par
Kanubabar 
Çah faaol7a 
Anebdın 
Tase harhuDJ& 
Krlple maden ..... 
Kok klmlıl 

( Baıtarafı 14 üncü Yüzde l 
Aza Çoğu Tabmia Fi. M. Temlaat 

430- IOO 25 31,88 
450- ., il .... , 
150- 200 20 3 

12,000-12,500 24 225 
1,000- 1,500 16 18 
s.soo- 6,000 7,5 13.71 
3,000- 3,500 5 13.13 
2,900- 3,000 12 270 
3,000- 3,500 7 
3,0QC)- 3,SOO 7 
3,000- 3,500 7 
3,500- 4,000 1 
3,500- 4,000 12,S 

900- 1,000 11 
500- 600 30 

1,000- 1,200 s 
200- 250 10 

3,000- 3.500 5 
2,000- 2,500 4 

400- 300 .. 
3,500- 4,000 5 
5,500- 6.000 6 

11,000-12.000 10 ... 
3,SOO- 4,000 4,5 
3,500- 4,000 2,5 
3,500- 4,000 4 
3,500- 4,000 3,5 43,50 

144- 144 15 3,87 
250- 300 230 51,71 
!00- 400 1750 524 

9,500-10,000 3,5 28,21 

Kuduz Tedavi Müeaseaeaİlte 
Azı Çoju Tahmin FL M. Te..ıaat 

12,000 - 14,000 
1,000 - 1.000 
1,000 - 5,000 

700 - 1,080 
1,400 - 1,800 

200 - 300 
1,400 - 1,800 

S)O - 700 
14,000 - 18,000 

100 - 250 
70 - 80 

1 

• 50 
85 
25 
25 
M 
18 
4,5 

250 
1750 

94,50 

262,SO 
13,75 
ao 
5,63 

32,40 ... 
60,75 
28.12 
105 

- . 
Er•tt.e tarllal •• ş. .. 

1&'71935 S. 11 Apk 
ısn/935 s. 1s Açık 
15/71935 Ş. 15 Açık 
ı7n/935 & ıj Açık 
17n/935 S. 15 Açık 
ı 7n /9'11 1. il Apk 
19n /935 S. 11 Açık 
22n/93S S. 15 Atık 

'l'ln 1935 S. 11 Açık 

24nı93S s. ıs Açık 
ı.tn1935 s. ıs Açık 
2817 /NS S. 15 Açık 
28171935 S. 14 Kapab .... 
26n /935 S. 11 Açık 

Ebiltm• tarihi Ye .. idi 

5171935 S. 15 Açık 

sn 1935 S. il Açık 
8171935 S. 11 Açık 
ısn 1935 s. ıı Açık 
15171935 S. il Açık 
17n1935 S. il Açık 
11nl9S1 S. 11 Açık 
24n /935 S. 11 Açık 
2617/ISS S. 15 Açak 
26171935 S. 16 Açık 

Haydarpata Emrazı Sariye Haataneal 
Eblltm• .ati Mıktan Muhammen Muvakkat Eluilt.e 

Azı Çoğu Flab Temiaat tariW Saatl 

28,000 - 26.000 9 189 5n/93S 15 
15,000 - 12,500 

4
47) can 25 .:r71935 14 

2,000 - 1,500 7) _.., UI 
1 

3,000 - 2,000 86 191,26 811 /935 15 
800 - 600 140 84 8171935 il 

l,500 - 1,200 28) 
400 - aoo 25) 

1,500 - 1.000 38 
400 - 3,00 120 

S9 

42,75 
9 

73,000 - 40,000 5) 
15,000 - 20,000 1,75) 304,65 

l, 100- 900 45) 
300- 250 70) 

1,200- 1,000 25) 
350- 250 25) 

2,500- 2,300 il 
2,500- 2,000 7,50 
1,200- 800 16) 
500- 300 10) 

4,500- 3,500 24 
3,000- 2,500 5 
3,000- l,8CO 20 ) 
7,000- 3,500 7,5) 

12.000-10,000 12 
800- "°° 8 ) 
300- 200 15 ) 
4SO- 300 ıs > 
--- 700 10 ) 

1,500- 1.200 ~ ) 
200- 150 VI ) 

1,800- 1,600 02,SO) 

450- 350 ao 1 1,800- 1,600 05 
300- 200 12 

12,000-11,000 10 
600- 500 0710 ) 
300- 250 ) 

7,000- 5,000 01,35} 
800- 700 Ot,25) 

2,500- 2,000 7,SO) 
300- 250 08 ) 
800- 650 10 ) 
200- 150 25 ) 
700- 600 04 ) 
700- 600 05 ) 
300- 200 ıs > 

1,500- 1,000 11 ) 
1,000- 800 12 ) 
1,000- 800 10 ) 

HIO toa 1450 
50... 1950 

52,88 

29,07 

20,63 
14.07 
18,15 

85 
11,25 
84,38 

108 

104,22 
174 
73,15 

ıon/935 
ıon/935 

1217/935 

ısn1935 

1517/935 
17fl/935 

11n/9a5 
1917/935 

22171935 
22111935 

22fl/955 
26/7/9a5 
'l.6nı93S 

11 
15 
15 
15 

ıs 

15 

ıs 
15 
15 
15 
ıs 

15 

ıs 

11 
u 
15 

Açık 

Kapalı 

Açık 

Açık 

Açık 

Açak 
Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 
Açık 

Açık 

Açık 
Açık 

Açık 

Apk 

• 



16 Sayfa SON P.OSTA 

Artık herkes: 
( Mlkdarı az dabl olsa) 

Parasının kendisine ne getireceğini bilecek ve: 

Bu geliri 
Her ay muntazaman alacaktır. 

Bir Türk Bankası 
Balk lehine 

Bflyflk bir karar aldı. 

Paranızı muhafaza edecek olan 

Bu Banka • • 
Paranızın faizini senede bir defa değil, fak at 

Her Ay başında 
Muntazaman size 6deyecektir. 

1 Eml6k ve Eytam Bankası IUiınları 

Kiralık Apartıman 
Eıu No. Me•kil ve neYi Depozito 

Mebube 1 TetYlldyede Hamamcı Emin Ef. ıokatında 
elki 3 mlkerrer yeni 19 No. lı Aparhmanin 
1, 4, 6, 7 No. L Daireleri. 60 

Mebube 4 San yerde Rqlt Bey •e Hllse1ia Ef. ıokak· 
lariada 1, 3, 5 ve Sil No. lı eYin llıt katı. 27 

Yukarda yaub yerler bir veya llç ıene mtlddetle kiralanmak 
Ye 26/6/935 te ibalelerl yapalmak lzere açık arttırmaj'a konulmu .. 
tur. lıteklileria o ıGn ııat oada Şubemize ıelmılerL .. (149) 

Jf. .. 

SATILIK KÖŞK 
Eau No... Mewldl n Newi Depozit• 

6G ..,.. ......... Nh·g ... s.- .... "'· ....... ·-
.. •mh r J Panel Ne. • ım- ... _..... 

Kulilr ~lflr. 1400 Ura 
Yukarıcla 1uab klfk Uld pefİla olmak IHH 8 ıe•••I ve mll

PYI takıltle •e paıarlıkla utılıcakbr. 
Geri hıralulaa 7 takait için fak allamaı. lateklilerla 1·7· 1935 

Pazart .. i ,Onl .. at Onda Şubemiıe ıelmelerl. [ ı St) : 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
.Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
Trabzon Sahil Sıhhiye merkezi lçla yeniden yaptırılacak taka 

biçimi motörle eakl Trabzon mot6rlnlln tamiri ekıiltmeye ko
nulmuıtur. 

A - Her iklıinln keıif bedeli ( 2950 ) llradar. 
B - Bu itler için fenni ve idart ıartname •e reılmler lıtanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden paraıız alınır. 

C - Ekılltme 27 Haziran 935 Perıembe ıllnl ıaat 14 de yala· 
tada lıtanbul Umanı Sahil Sıhhiye merkezlade açık ekıUtme 
uaulile yaptlacakbr. 

D - Muvakkat teminat Akçeıl 227 Ura 50 kuruıtur. 
C - isteklilerin gemi inıaatı ve mot6r tamiri lflerlnde ehil olduk• 

larını sıöıterlr Ticuet oda11ndan ve da•et tarihinden ıonra 
alınmıı bir vealka aranılacaktır. 

F - Ekliltmey• ıireeek olanlarıa · peJler ılrllmey• baıladılt tla
kikaya kıdar mu•akkal temioatlanm r•--. o1...a.n 
prttar. ..5211,. 

.. Gençlik Tllsımı,, 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan şiklyetci 
iseniz, eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tmtye edeceQlz. 

SEKS Ü L i N kullanınız. 
Hu şayanı ha)ret ılaç. terkibınıJekı 

Kanı, Sinirleri, Beyini ıhya 

edıci unsurlar sayesınde ı~i kelime ıle 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
l(UTUSU 200 Krt. 

8E$1R KEUI. · UHWJT CEVAT 
ECZAHEel SiRKE.Oi 

-.,. _ _,"~Tüt ki,_ 

Baş Pehlivanlık 
' ALATURKA YAclLI 

GüRES MUSABAKALARI 
BDBSA'da 

22 Hazlren Cumarteel 
Ye 

2a Haziran Pazar gUnlerl 
En namla pehlivanlann ittirakleri 

temin edilmlıfü. 

MÜKAFATLAR: 
Bata ı 125, Baş altına 76, Btlytllı 

ortaya 60, KUoük ortaya i15, dHteye 
U liradır. 

Hakem heyeti ara11nda meıhur 
Kurt dereli Mehmet pehlivan 
Yardır. 
tıtanbul'daa B11r11ya kadar birlııol 

mevki gidip ıelme 1 Urara kabildir. 
Diler mnkller ve Mudanya yolile 
yapılaoak H7ahatl1r daha u mudur. ...p ........... 
......... Uk .. ................ 

Hazlraa 21 

KREM GENÇT0RK 
Yumuıak ve parlak bir cilde malik olmak için 

•• GENÇTURK kremini tercih ediniz. 
Ç 1Dlı1 : Bu krem 929 ıeneıinde An karaya ıelen Almanyanın 

Parf6m fabrikaları kimyagerlerinden Profeı6r doktor 
Ber Radolf tarafından tertip edllmlt ve bDylk bir 
fedakirlıkla elde edllmiıtir. Ufak bir tecrllbe klfldlr. 

Merkezi Ankara: 
lstanbul'da Dilber Zadeler T. A. •· Tlcarethaneslle 

. Ba•natan Hanında Yomtof Yeroham 

Tlccarlann nazarıdllrkatlDI 
lstanh!ıl Belediyesi Karaağaç 

Müessesatı Müdürlüğünden: 
Belediyenin Slltllkede Karaağaç MllHHBHi ıotuk hava depO" 

ları ve bunlar araaandaki Yumurta depon pralti fenni1e itibarile 
etıizdir. Her n•vl emteada olduiu ıibi, ıetlrlp ıltllrme murah ela 
Müe11eaeye ait olmak ıartlle beher 1umurta unclıjaaclu iki Ura 
elli kurut ve yaram yumurta ıandıj1ndaa bir lira yirmi b .. kurut 
ılbi gayet el•eriı:ı bir Bcret alınmaktadır. 

Malların• koyacaklarua ya MtıeHeHmlze veyahut Balakpaaanr 
da Zindan Hanında 1 No da mllmeuillmlz Şakire mtlracaat etmr 
lerl lllzumu ilin olunur. ' 112.tl\ll "'9V6t• 

MUe11ese Tele fon No. 40607 
MUmesail 21608 

Aslpin Kenan 
Sizi soğuk algınhğmdan, nezleden, gripten, baf ve dif 

agrılarmdan koruyacak en iyi ilaç budur. 
ismine dikkat buyurulma11 

inhisarlar İstanbul Baımüdürlüğündeıı: 
Kasımpafa ve Sirkeci Tuz anbarlarına ı•lecek tuzlana vapur 

dan çıkarılması ve anbardan vapura yllkletilmui lçia 8/6/936 d• 
açık arttırmada teklif edilen fiatlar haddi li1ıkta 16rllmeclljlndeo 
2n /935 Sala gtınft pazarlıkla iıtekliılne verilecektir, 

isteklilerin göıterilen günde uat 14 de inanca paralarlle berr 
ber Kabataıta BaımOdftrlyet binaıında toplanacall komlıyoaı 
gelmeleri. 0 320S .. 

BELSOGUKLUGU •e FRENGl'ye 
7akalanmamak için •• iri çare, 21 Hnedenberl bu baıtahldana tedaylail• 
utraşan Dr. A. KUTIEL'in tertip ettlti (NEOPROTEKTIN) lllcadır. Y akıada 

plyHaya çıkarılacaktır. 

letanbul ••llr• UçUncD hukuk 
mahkemeelndenı Dancı Abdullala ~---. Doktor 
kıaı EmiH nkili Ali Naemettin tara• HORHOR ON 1 
fından lsmirde MHarhk batında ... ı. ... Emiılönl V alidı kırul!aanıli y&Dlnbo 
... ılar kahnılnde kemanı Ha1dar Telefon 1 a41SI 
yanıatla HIHyin otlu Mehmet alır• 
hiae açılaa 1: OfaA ma tla•aaının 
lS-6-986 tarihli celHı:ade daYetiye 
lllaen teblit edilditi halde Mehmet 
mahkemeye •elmeditinclen H .ekti 
dalal pder .. diliaMa bakkaaısda 
ıı1ap kuan aau oltlatua .. a Ye 
sır• karanaıa Mr ....... • th ... 
.... ,. tallk" 1u1aa .. , ....... ille 
tarihladen it l:ıarea lteı wiıa samntl"a 
bir itirazda bu'uamadıtınıa Ye 
ye.-.1 muhakem• olan 6 • 7 - 93S 
Cuma ılnl 1aat onda mablremedı 
laazır bulun••••• akıi ·takdirde 
••yaben mubdcemeye deYam oluna• 
cafı ilin. o:unur. (368) 

Hazımsızlıktan 
ş i ~ayet ediyorsan u; 
Yediğiniz yemekten 
zev~ alamayorsanu; 

hemen 

SU DOL 
alınız. 

Mide ağrıları 
ekşJJJ1' ve 

;,•anJDaJarı 

ic_·ın veqcıne ile:'\~~ıır. 

rl'1~111 '.r>rQ(> 50 ~UrıJŞ. 
"' 11,1111,rıı ~ ·~ı kı.!:!d.d•: ı ~ .ıyıdd..ı 

y.ızılıcıır _ 

Hayatın neşe&l 
dinç olmalc.tıt· 

Tallletlerl 
Yo,..n vacutlan 

dl•çlefllrlr. 

lktidarsızlıil 
ve 

Bel sevşekliiinl 
giderir, y1L4awak ne~eıini iade edet· 
Eczanelerde bulunur. latanbul'dl 
fıatı 150 Kr. 'l'afııilat lçio Oal•*' 
Poıta kutuıu 1265 

,- Bir TUrk Bayan 
Ecnebi bir ıl1ıorta kumpaO

yası için bir ıenç Ttırk bay•ll 
aranıyor. 

T ekliflerln ( S 1 G O R T A ) 
rumuzile lıtanbul 176 No. poıt• 
kutuau adre1lne g6nderllın.,J. 

0r. A. KUTiEl-
Karakö, 'Iopealu ..... No- .. 


