
Sene 5 - No. 1756 İdare iıleri &elıfooaı 20203 Fiab 5 kurut 

Vergi /(4 . . farı Değişiyor 
-------------

Veraset Ve intikal Vergisi 
Baştan Başa Değişecek 

Vergi Ve Ödeme işle
rinde Halka Kolaylık 

Ankara, 24 (Husuat • Tel .. 
onla) - Finans bakantatı kamu
.ayın önUmUzdekl ilk teırin ayıa• 
iakl toplantısına yetlıtlrilmelı 
lıere muhtelif Yeral kanunları• 
•uzda değişiklikler yapmak için 
tetklklere baılamııtır. 

ır ····----
Kuraklık 

Tehlike•l 
Kalmadı 

Yapılacak değişiklikler mite• 
llasınıların verdikleri rapor ve 
farka kurultayındaki dileklerin lb· 
tiva ettiği 11aslar üzerine dayan· 
lllaktadır. Halka kolaybk ıöıte• 
rllecek tediye kabfüyetial akaa• 
tılmıyacaktır. 

1 - Muamele vergisi. Bakan• 
Lk mevcut kanunun tatbiki sıra· 
ıında görülen zorluklan Ye mü• 
kellefler tarafından vaki tikayet• 
lıri gözönUnde bulundurarak ka• 
Dunu değiıtirecektir • 

Verginin tarz, tahakkuk ve 
tahsilinde mükelleflere kolaylık 
k&ıterilecek tarzda tadilat yap14 
laeak matrahlar değiştirilecektir. 
l 2 - Hayvanlar verılai. 
f Bu yerğlde de memleketin Udimi 
•• hayvan yetlıtlran mıntakaları 
161.önüne almak ıuretile memle-

' lcetimiz muhtelif mıntakalara syn· 
lacak, sayım ıtlnleri ve vergi 
t•şebbUsleri bu mmtakalara göre 
değişecektir. 

(Devamı 10 uncu yllzde ) 

-~-~ _ Ankara, J4: 
~ (Huıuıt) - Yur· 
· ı dua birook yer

leria.dın yağmur 

bna Taziyetine 
dair alınan ha-

t' herler çok müıa
lttir. Kuraklık 
korb.ı\l ge9iren 
birçok rerlıre 
faydalı •e ber•
keUI yağmurlar 
yafmıştır. Bu ıu• 
retle dt ekiıı ve 
lirüm ( mahıul ) 
durumları dU.•l-
miıtir. Son yat
murları h11aba 
kataalar, ba yıl 
artık kuraklık 

tehlikeıl kalma· 
Torun ( Zlrool) dığını ıöyllyor· 

6ak•1111 Mulalt. (ar. 
Bolu, 24 ( Hueuıi ) - Buraya n 

oınra yağan bereket yığmurlari çift
çinin yüzünü güldürmü§, kuraklık 
ııkıııt111nı gidermiıtlr. 

'---

• .• 

r'gfoa rafçımızın t.sbit ettiil 6ir 
dilenci tipi 

olduğu için çahJam<lzlar. Bir kıs
mı da • hergün önlimUzde avuç 
açanların hemen hepsi • profea· 
yonel dilenc:lerdir. Bunlar dilen
ciliği kazançlı buldukları için 

l Duamı 10 aocu JDıde 1 

DUn letanbulda ilk çiçek bayramı ve çiçek muharebesi yaplldı ve çok hot oldu 
yazısı 11 inci eaytamızdadar. 

Dünya Gazeteleri ''Bo
(iazlarımız,, la Uğraşıyor 

Almanya Vermay andlaıma11• 
nı :Yırttıktan ıonra, BOyllk Harbin 
diğer mağlup de•letlerl de ılllh· 
Janma teıehbUsUne koyuldular. 
Bu eraCla komşumuz Bulgaristan 
da Nöyi andlqmaSIDlD yırtılma• 
ıınr, kendlaine top, tllfek, tayyare, 
harp gemisi gibi harp silihlarına 
sahip olmak hakkı verilmesini 
IMtedi. Bunun llıerlne biz de Ça· 
nakkale •e Karadeniz Botazlarını 
barıt 1everlltimizden kunet ala· 
rak aıkerJeıtlrmek Y• tahkim 
etmek hakkımızı öne sUrdlllır . Bu 

( Danmı 3 GnaO yüsde ~ 

Hint 
Denizinde 
Tir ki er 

Üç 
Büyük 
Türk Amiralı: 

Piri Rei• 
Murat Reis 

Hadım Süleyman 
8tr zamanlar Karadeniz 
va Akdanlzl kandllerl için 
dar bulan TUrkler, Kızd 
denizden Umman ve Hint 
denlzlerlne •ttılar. 
Bu atıflar blnblr çeflt 
meceralarla doludur. 
TUrk bayraAını bir z•man· 
lar ta Hint denlzlerlnde 
dalgaland1ran bu Uç TUrk 
Amlrahnın macerası yU
reklerl hoplatacak ••h· 
nelerle doludur. 

Pek Yakında 
Son Posta'da 

1 

· Llm8nımız111 bııgünka tl•rama 

$por 
Piyangosu/ 

TiirlclN• lıl11uııı itli/alcı t•rafı•· 
rlaıı terllp •~lleıı pl••ngo fli• fe• 
kildi. Kazaıuı• a 11ıaaralar 12 l•cl 
•ag/tıdadır. 

İstanbul 
Limanı 

Çok Fena/ 
Bir Torpil Tarlası 
Kadar Korkuludur 
Bir muharririmfz, latanbul li

mamnın mütemadiyen ıözgelitl 
edilen eksikliklerini teabit etmek 
istemiştir. 

Bu f Et•kle, kaptanlar cemiye• 
tine başvurmuı ve orada salibi-

. yetil bir zat lle gl>rD.febllmiştir. 
Bu zatın verdiği ceYaplar, Iıtan
bul limanının en büytlk derdine 
temas etmektedir. Bu aabrlara 
aöz gezdirmek, limanımızın, ne 
akla ıelmlyecek derecede ekalk 
Yaııtalı oldujunu ulamıya ki· 
fidir. 

Adının yuılmamasım lateyen 
zat, mubarrlrlmlze demltHr ki: 

- Eıkidan: "Bir memlekete 
( Duamı 10 uncu yüııde ) 

Eıki aman tu
hıflarındao,meı
bur l:.ir mtirek-

Çerez Kabilinden 
- Sormaya ıu. 
ıum yok .. 
Dıdiktea ıonra, 
parayı iki blae 
ibl&ğ ederat de 
İzı•t yine al-

ktpoi lızet nrdı· 
Bir gflc•, Sada- Ceste Ceste Ahyormut 
ruam Retit Pa- _J 
şanın yalısına gldıp, birQok fıkra
lar ve nGktelerle paşayı eğlendir

dikten sonra, evini tamir ettirece
ğini ileriye ııürerek ihsan ister. 
Heş;t Pa9a, haznedarıni çağırır, 

gizlice, kulağımı. bir ftyler söyle
dikten ıonra da, izzete, erteıi 
sabah haznedarı glSrmeıioi teobih 
eder. 
Sabah olur; İııot Jıaznedara gider. 
Haznedar gayei ııkı bir adammış. 
Çıkarıp, İzz:ete bin kuruı verir. 
İzzet ise, Reşit Paşanın cömertligioi 
haznedarıo da oimr.liğini iyi bildi
ğinden, parayı reddedip: 
- Hele gidip bir kere pata efen
diye ıorayım.. bu kadar mı verdi? 
Der. 
Haznedarı 

maz. 
Haznedar, parayı üç ~in yapar. 
İzzet yine kabul etmez. 
Haznedar, bu sefer be§ bin kuruş 
uıatıp da, İzzet yine; 
- Pataya ıorayım .• 
Deyinceı 
- Şimdi artık kime iıteraen eorl 
Cevabını alır. 
Bunun üzerine lzzet, lhsan edilen 
parayı tam olarak aldı~ına kanaat 
getirip, keseyi koynuna yerleı:tirir 

ve paşanın yanıua döner. Paı;a; 

- Canım! Sabahtanberi ıeni bek
liyorum; nerelerdeıiot Diye sorar. 
İzzet de; 
- lhaıını devletinizi ceste ceıte 
almakla uğraııyordum 1. Der. 

Tı/lı 



2 Sayfa 

En Çok 
, ' Nelerden 

Hoşlanır &ınız '? 
Kad1rgada, Cinci çıkmazında 

'r Mo. dektllo Nahide: 
- Ne di7• aoru7orsunuz buna 

(itana? Benim aeden ltoılandıtı•dan 
· ıl:ı.e ae7 Siır.ia makaadıaıa ııaıı.et•y• ~ 

7azı 7azmak detil. Be. blliyorum 
amaıı, içimde kalıın yine.. Yalnız 
141nu bilin ki, latr kutu• eti yeamez. 
Ve ben aizha bilditf ab kadualardaa 
detilim. G8dn11&1l açın da 3yle 
bakın bir kere.. Bu,ırln uten canım 
ııkkın; bir de ıis Gatelik ıiairlerim1e 
oynamayıol At:ıını:ıın r•7ıaı almadan 
7olunuıı:a l'ldlnf 

"" Saraçhanede Kuyucu sokak 
56 No. f'uab 

- Hoıla11madıklarımı ıorar1anıa 
•ılaha iyi edenlail:? ÇtbıkG, lıoılanıla
cak ı•Y okadu asaldı ki, ıorl'unuıa 
cevap nrebllmell lçia, 7anl hoıl1nı
lacak bir iki ıe1 aayabilmek içi• 
kafamı kıyuıya zorlamam lhım. 
Halbuki, en hoılan•adıfım ıey de 
kafamı &orlamaktar. 

ÇüakG, dDayada en keyifli ıey, 

dlltOnmeden, ranl kafayı yormadan 
raıa•akhr. Su itibarla, mllHadi 
buyurun da, •orguauza cevap Yfrmek 
içi• kendimi lıkenceye eokmayayıml 

* Sirkecide, Yeni Ankara ber-
beri mu,terllerlnden doktor 
Salihattln: 

- Hoılanıp hoılaamamak telAldu 
meHleatdJ,. Benim Jolıı: hot buldu
tum ıey, ılıı:ln ılairleriniıı:l bozar. 
Sizin hoı bulmadıjınız ıey, benim 
için °dlln7anın en k•yif nricl hareket 
nya aeenHl olabil!,. Meae!A bazı 

lnualar 111ütemadlyea konutm•ktan, 
bazıları da konutHlara dialemekteo 
hoılaoır. 

Muell bası ld•Hltl' kacbaıa tlı
manını, bazıları da iplip dBomlflaO 
ıeverler. 

Ve bu kabtl birlblrin• ınt botlııntı 
miaallerinl HJ'P dökmeye, 1aat, fln, 
hafta dejll, bil' ömUr yotmeL 

* 
Tarlaba,ında 114 numarada 

Aktör Ya,ar Nezihi: 
- En hotlandıtım ıey, rollerimde 

muvaffak oldutumun delillerini gllr
mek, meHli kendimden medlhle 
bab1eden ya.zıları okumak, a!kıılaa• 
snak n ıllılerihnektir. 

Bir de iyi muıannlye olası ırnee• 
mlo munffaklyetlerine ıabit olmaktır. 

ihtilas Suçluları 
lahiaar idarHinin Kabataıdakl 

depoıunda muhtelif içkiler lhtilb 
etmekten auçlu ambar baimee 
muro Ihsan ile memurlardan Emin 
Ağır Ceza mahkemeılnde ıor• 
guya çekilmiş, müdafaaları ya· 
pılmıştar. Gelecek celse do karar 
verilecektir. 

Bef Ay Yatacak 
Sabıkalı yankesicilerden Ih.an, 

geçende Şıtll tramvayında Reşat 
admda birinin para çantasını 
&fırmıı. fakat kaçarken tutul· 
muştur. Birinci cexa mahkeme· 
ande ıorguya çekilen lhaan bet 
ay hapse mahkum olmuıtur. 

SON POSTA 

Birdenbire Zengin Olmak İstemişler 
--••• •111 -••tl:MI ,,_,,_, __ . .,,. .. , ... , • .... .,. a ı•"'-

Kasayı Tam 
Açmak Üzer~ 

idiler 
Polf 11, manitacılıktan kaaa bır

ıudığına 7flkaelmek lıteyenJ? bir 
ıabıkah cllrmUmeıhut halinde ya· 
kalamııtar. Bu adam KeYork 
adında biridir. 

Kevork. ılmdlye kadar hem
ıerl çıkmak, akraba Yarlyetinde 
161Ukmek, yaılılara hftrmet etmek 
ıekillerile bllba11a taırahlann pa• 
ralanna aıırmalda maruf bir aabı· 
kılı dır, 

Fakat bu ıekllde aldanan 
adamlar, ortada kalmayınca Ke
York ekmeğini bqka yollarda 
aramağa koyulmuı ve Pangaltada 
HalAtkAra-aıl candeıinde bir aUt· 
hanenin kaaa111nı ıoymağa kalk· 
miıtır. 

Kevork, bu it için Vahan 
lıminde birini de kendiıino arka· 
daı almıtbr. 

-"' 

Boğuluyorlardı 
Yedi Kiıi Dalgalar Ara

ıından Toplanıldı 
EYvelki gUn tki deniz kaıaıı 

oldu. Ve boğulmak tızere olan 
yedi kiıi gUçlUklo kurtanldılar. 

Hidiselerin tafsili.ta fÖyledir: 
Iliza isminde bir Muaovi la:ıı 

ile Levi isminde bir Muse'ri deli• 
kanlısı, bir sandal tutarak yıkan• 
mak Uzere denize açllmıılardır. 

Sandalı ıahildcn bir hayli 
açmışlar, açıkta denize girmişler
dir. Fakat bir aralık ıuların 
cereyanı, her ikisini de takatıiz 
bırakmıf, feryada baılamıılardar. 

O sırada oradan geçmekte 
olan Erenköy vapuru, bunları 

görmUş ve boğulmak llzere olan 
iki genci kurtarmışhr. 

ikinci kaza da Ortaköy açık· 
larmda olmuıtur. Ali, Ethem, 
Rafet Ye Ahmet laimlerinde dört 
klıl, Üıklldara geçmek tbere 
bir ıandala binmlşlerdir. Sandal 
sahilden bir hayli açıldıktan sonra 
rUzgirm teslrlle deYrilmlttir. San• 
dalcı da dahil olmak Ozere 
hepsi denize dökUlmDıler ve et• 
raftan lstimdada baılamıılardır. 
Vaziyeti sahilden gören diğer 
ııandalcılar y•tiımifier hepsini 
birer birer muhakkak bJr ölllm· 
den kurtarmışlardır. 

lldıi beraberce gece ıUthaneyo 
glraıiıler Kasanın baıına geçmlı· 
ler, açmata Ye paralan almıya 
utraıbklan bir mada dıtarıya 
akaetmiı, geçen polla memurları 
tarafmdun duyulmuı ve bu ıekJJde 
iter ikisi de cürmü meıhut halin
de yakalanmııtır. 

Fatih Noterliğinde Pullar 
Nasıl Kaybolmuş? 

imtihan 
Edilecekler 
Dikiı Ve Biçki Yurtlarında 

Eleme Yapılacak 
KOltnr idareli ••Jllan her gln 

çoğalan biçki •e dikit yurttaıı 
IJe yakmdan ilgilenmiye baılamıı· 
tır. Yapılan araıtırma1arda bu 
mektepleri açan Ye iıleten birçok 
erkek, kadın nıOdttr Ye muallim• 
ferin tahıilıiz olduklan •• bir 
kıımının llkmekteplerl bile bitir• 
meditf anlqılmııtır. Bunun için 
Biçki ve dikiı y11rtlarında elinde 
diploma buhmmayıa ııekadar mtl• 
dlir ve muallim varaa hepsi birden 
imtihan edilecekler, imtihanda 
mu•aff ak olanlara dJploma •• 
tedrisat mezuniyeti verilecek, mu· 
vaffak olamiyanlara tedritat yap
tırılmayacaktır. 

Öz Türkçe 
Çalışmaları 

37 ve 38 inci lf.ateler 8 inci 
ıayfamızdad11 

Adliye, Fatıb Noterliğinde kay• 
bolan (1200) liralık harç pulunun 
tahkikine devam etmektedir. No• 
terliğin eakl memurlarından ine· 
tin ıahadetlne müracaat edilmiş• 
tir. iddia edildiğine aare bu hA· 
dlıe t'lSyle olmuştur. 

1928 ve 1929 senelerinde No-
terlikler, harç pullarını muamele 
yekfınlanıaa g~re ayrı bir deftere 
yapııtınrlarnuı. 930 seneıinde 
bu uıul değiştirilerek pulların 
gündelik defterlerin altına yapıı• 
tarılmaıı kararlaıtınlmııbr. Pullar 
ya pııtmldıktan sonra tarih ve 
mübUrl• iptal edilmeleri llumgel· 
mektedlr. itte Fatih Noterliği 928 
ve 929 ıenesi defterindeki pulları 
mühUrlemiı ve fakat tarih koy• 
mamııtır. AdUyo müfettiılerl de 
vaktlle bu iki ıenenln defterlerini 
teftıı etmlıler ve fakat tarih kon• 
mama11 naza-rı dikkatlerini çek· 
memii. Adliye mOfettlşleri iv• 
müddeiumumilik bu Noterliğin 
defterlerini ve pul miktarmı araı· 
brırlarken mal dairesinden alınan 
pulun fazla ve yapııtmlan pulun 
az olduğunu ııörrnüşler 928 ve 
929 aenelerJnin defterlerine de 
müracaat lüzumunu h:ısetmlşler• 

dir. Bu defterlerdeki bir çok say• 
faların yok edildiği görülmüştür. 
Bundan da fU netice çıkarılmııtır. 

AIAkadarlar eaki defterlerdeki 
harç pullannı aökerek yeni def. 
terlere yapııhrmıılar •• it ıahip
lerinden aldıkları paralan da cep-
lerine atmıılardır. 

lıte Adliye timdi bu iddiayı 
tetkik etmektedir. Bu iti• llltikll 
olarak Noter Şnkrn lle baıkltlp 

Fevzi ve daktilo Münevver ıor• 
guya çekilmlılerdir. 

Zimmetine Para 
Geçirmekten Suçlu 

Eski inhiıarlar umum mUdUrll 
Bay Bebcetin zamanında busuıt 
kalem müdürü olan Bay Ziyanın 
zimmetine para ıeçlrmek ıuçun
daa duruşmaaına Blrlncl Ceza 
bakyerlnde bakılmııhr. Suçlu Bay 
Ziya huıual kalem mlldUrll iken 
mücadele tah•iaab meaturealnden 
965 lira 26 kuruşu zimmetine ge· 
çirmediğinl ıöyliyerek mDdafaasını 

yapmııtır. Karar için duruıma 
başka bir gllne bırakılmıtbr. 

Dahlll Haberlerlmlz Bur•· 
da Bitmedi. 6 ıncı ••rf•· 

mızda Devam Ediyor 

P•z•r Ola H•••n B. Diyor Ki~ 

Haziran 24 

Gllniin _Tarihi ~ 

Bir iki 
Satırla 

Llae Tallmatnamesl Dellşlyor 
Liae ve orta mektepler için 

hazırlanıp tatbik edilmekte olan 
talimatnamenin, ihtiyaçlara uygun 
olmadığı görüldUğli için doğittle 
rilmeaioe karar verJlmiştir. 

• • ıt 

General Seyfi 
l:r:mlrden tehrlmize gelen gUm· 

rUk muhafaza genel kumandanı 
ıeneral Seyfi birkaç güne kadar 
buradaki tetkiklerini bitirip An• 
karaya gidecektir. 

• lf- • 
Anneler Blrllll 

Çocuk esirgeme kurumunun 
Annerler birliği kolu bugün öğ• 
leden ıonra bir toplanb yapa• 
caktır. 

• .. * 
Birinci MUfettlf 

Birinci genel mUfettiıllğlne 
tayin edilen eski kUltUr bakanı 
Abidin Özmen yeni vazifesine 
baılamak U:zore Dlyarıbeklre glt• 
mittir. 

• * • 
Musiki Mektebinde 

Ankaradakf Musiki mua1llm 
mektebine iki smıf daha ekleu• 
meaioe karar verilmiştir. 

ıt • .. 
Deniz Bayromı 

Ônllmllıdeki 1 T emmuıda ya• 
pılacak olan deniz bayramının çok 
mDkemmel olması için genlt hazır• 
bklara glriıilmlJtir. 

ıt ıt ıt 

Mualllrnllk için 
Orta mekteplerde muallimlik 

rapmak lıtiyenlerln imtihanları 
Temmuzun birici glintı Üniversite 
konferaı salonunda yapılacakt'ır. 

ıt ıt * 
Evkaf EmlAkl 

EYkaf ldareıl, kendisine alt 
emllkl kiraya Yermek için müza· 
yedeye cıkarmıştır. 

• ıt • 
flrketl Hayriye Mahkemede 

Boğaziçinin Anadolu yakaıı 
halkı, bilet ncretlerini indirmediği 
için Şirketi hayriyeden davacı 
olmuılerdır. 

* ıt ıt 
Ekmek, Et 

Adanada et ve ekmek flatlan 
bir miktar artmıştı. Son günlerde 
plyaaada ucuzluk olduğundan bu 
lld gıda maddeaJ tekrar ucuzla• 
mııbr. 

Afyon işi 
Uyuıturucu maddeler lnhhar 

idaresi mUdUrU Ali Sami, afyon 
itile uğraımak nıere Ankaraya 
ıtdecektlr. 

ıt ıt 
OtobUs imtiyazı 

Baymdırbk bakaulığı, lıtanbul 
belediyesinin elinde bulunan lstan• 
bulda otobüs işletme imtiyazınm 

ba~ka bir mlleaseseye devredil· 
meıi lateğine muvafakat göster• 
memittir. 

l alk - Haean B. !.. Bir taraftan 
şeker ucuz'adı diye sev~niyoruz, öte taraf· 
taıı ekmek pabalnnacak diye du;uyoruz. 

- Bir taraftan tuz ucuzladı diye 
aeviniyoruz, öte tataftan sebze fiatları 
yük,eliyor. Ne ittir bu, Hatan B. ? \ 

Hasan B. - Ey ahali !.. Pahah11k 
yedi başla bir ejdere benze:. Bl: b.1ş.na 
ba1arsan ötosi baıını kaldırır ve ıaldırır. 

Haaan ıs. - Bu ejderi adamakıllı 
ölc.i..:rmedc.1 hayat ucuzlamaz, naaelAm. 



24 Haziran 

Hergün 
ı 

lvazı Ço_lc_O_ı_d_fılıı içi11 

Bııgan Konaınatlı 

Dünya Gazeteleri 
''Boğazlarımız,, la 
Uğraşıyor 

( Bqtarafı 1 inci yazda ) 
isteğimiz., huıtn blitün dtınya 
gazetelerinde, en önemli bir me· 
Mle olarak •özıelifi edüiyor. 
Londrada çıkan Deyli T elıraf 
gazetesi "Boğaz.lar:ımız,. hakkmda 
ıunlan yauyor: 

"Tllrldyenia •on za•anlarda 
l:Ju it için huırladıt• proje 
Loıan andla1••11nıa Boğaz içla 
JHak ettltf ıillhlarm yeaidea 
iadeıi teklinde bir meaeleyi 
ortaya atmayacakbr. Y aıak edi· 
lea ıillhlar atır ıallil bataryalan, 
r•rli tahkimat •• maylalerdir. 
Bu gibi allAhlardan feragat etmek 
Türkiye için de kolaydır. Çllnktl 
bu korunma metodlarının · buıUn 
modaaa seçmiıtlr. Buna karıılık 
Balkan aatanb TUrkiyenin fU 
taleplerini onayacaktır. 

J - Bir miktar mtUabarrik 
Ahil bataryalan kurmak hakkı. 

2 - Boğasa ,tdea blitln 
kara ıeçltlerinl mUtaharrik batar
ralar Ye ba,1ka •iiel (askeri) kıt ·a· 
larla koruma hakla (yani Ttlrklyenin 
Avrupa kıta11adald parçaııaı a1-
kerleıtirmek hakkı) 

3 - Sahilde yeraltı torpil 
kovanlan test.l hakkı 

4 - Muayyen miktarda deni&
alta gemileri ile ~anakkalede iki 
t•ne denizalta gemileri tluU Jıora
iıak hak:kı. 

5 - iki tane denls •• kara 
uçak kararglhının tealıi kakkı . ., 

11 Japon Taymiı ,. adındaki 
Japon gazetesi de "Boğazlarımıı,, 
için yazdığı uıun bir makalede 
ıunlan •ISyliyor ı 
4 " Son glinlerln haberleri ara• 
ılnda Çanakkale ile Bokaz içi yine 
en önemlileri ııruma afrdl. Tnr
klye Dıı Bakaaı Tedfk Rnıtt 
Araıın Bllkreıte Sovyet elçlslle 
Boğa%1arı sllllılaadırmak menu11 
Uıeriode g8rtltmHI Londra, Paria 
Ye Romadan ılddetll reakslyoa
lara yol açtı. Bunı mukabil Al-
manya, T6rkiyeye karp bu ift• 
büyük bir taraftarlık g8stermek· 
tedir. Cenevredeki kanaate göre 
hu meseleyi halletmek içia yeal 
bir Loıan konfıranıına lhtiyaı 
vardır. ,. 

Üsküdarda Süt 
Satışı 

Güğümler Mühürlenecek, 
Sahı Kontrol Edilecek 
ÜıkUdar kaym"Bkamı Liitfl, 

balkın temiz aıda alabllmesl için 
uula ıekilde çalıımaya giriımlıtir. 
Şimdi Osküdarda slltler mllhllrlO 
gDğümlerde kontrollu olarak aatı· 
lacak, kaıaplar da et dolaplarmı 
lıer saat baıı, haprat öldilrllcll 
lllçlarla temizleyeceklerdir. 

Azlık/arın 
Vakıfları 

Yeni Takıflar kanununa g&re, 
Rum, Ermeni ve Yahu dl ulaklanna 
alt vakıflar da eYkaf aenel direk· 
törlüğl tarafuadaa koatrol edil .. 
cektir. 

Girit Karışb 
Atina, 21 ( Huauıt ) - Girit· 

teki blltün )erli memurlann azle
dllmeal Giritlilerin galeyanına 

Hbep olmuştur. Htıkfımet ihtiyat 
tedbiri alm1tlır. 

Vekalet Emrine Alındı 
Emniyet mlldllrlliğD ikinci ıu· 

be müdür muavini Sabri vekllet 
emrine alınmııtır. 

Resimli Makale 

SON POSTA 

a Her Zamanki Parazitler a 

Keaelerini, bar 
katarının l;oğaz.la· 

rından lokmalarını 

alarP. k dolduranlar 
hır devirde, her soı· 
yeteC: e, her vakit 
fena görlllmOt'erdir. 
Cemiyet buolan en
selerinden yakalar, 

mahkemeye vt rir, 

hapae atar, her 
halde ct zıılan-

dırır1 bunlar mub 
tekird 'rler. Hayatı 

ucuz.atma uvaıımızda 

bunlar yine yo:umuzun 
üıtftne ç ıkmıtlardır. Yi
ne kuelerlni doldurmak 

L-. .. , için hilkumetia karar· 
lanaı kendi klrlanaı artbrmcya v. a.ta kı.uıak tefebblllüneiedirler. Hukuınet Lu muhtekirJerJ, kaçakç ılar gibi tiddetle 
ceu)andarmalıd ır. 

' . 
tSON TELGRAF HABERLERi 

Habeş 

Italyaya, 
Vakit 

Londra, (A.A) - Sandey Kro
alkl gaıeteu, Habeı Kralının bir 
dl7e'rinl neıretmektedlr. Kral 
demittirkiz 

•' - Ulu.tar Kurumu tıyeal 

bulunan Ye Kellosı andlaımasmı 
imza edea bir htıkümet sıfatlle 
Habeılstan harbe mtlracat etmez· 
den önce sulhen bl\tün tesviye 
çarelerine baıvuracaktır. Habeıiı· 
tan taahhütlerini yerine getirmek 
iıteğindedlr. Ulu•lar Kurumunun 
Italya ile aramızdaki anlaşama· 
maılığı kotaramayacağını (helledil· 
meyeceifni) sanmak istemiyoruz. 
Blır: kuvvetlerimizi Hf erberllk 
etmedik ve Italyanın seferberlik 
için 2öıterdiii sebepleri de varit 
gllrmUyoruz. Biz her zaman anlaıa· 
mamazlığm giderilmesi için müsait 
bir haya yaratmak için uğraştık. 

Fakat meselenin kotarılmaaı fuzun 
zaman sonraya bırakılır "' bu 
bırakma ltalyanm ıillhlanmasını 
kolaylathnrsa, topraklarımızı ko
rumaya hazırlanacağız . ., 

Fakat, ltalyen Sevklyall 

Deha Durmadı 

Napoll, 23 ( A.A - Ganj Ya· 
purb, 29 •ubay, 50 kllçllk zabit, 
1800 aıker ve öaemU harp kereç· 
lerile ( malzeme.tle ) Afrlkaya 
hareket etmlrtlr. 

Otla akpm Konfideuza Yapuru 
da ağır harp kereçlerl ( malze
mul t •• beygirlerlle ıarld Afri
kaya Kftmittir. 

Napoli, 23 (A.A.) - Praga 
yap111'U 9 zabit, 24 kaçtık zabit 
ye 486 aıker ile harp kereçlerlnl 
ylkll oldutu halde Şarhi Afrl· 
kaya hareket etmiıtfr. 

Kralı Diyor Ki: 
-

Siliblanması için 
Kazandırılıyor! 
Gayrımübadiller için 

•• 
Onemli Bir Karar 

Yunan Muhalifleri 
Ateşlendiler 

Kralı Kovmak için Hare
kete Geçecekler 

Atina, 24 (Hususi) - Iıçt •• 
çiftçi partlıi mensuptan, Parti 
önderi Papanastasyunun baş· 
kanlığı alhnda bir toplantı ya• 
parak Kırallık meaelesindekl 
dliıUncelerinl bir beyanname ile 
ulusa blldlrdf. Beyannamede de· 
nUiyorklı 

" - Memleket Cümhurlyete 
alıımııtır. Krallık Yunaniıtana fe· 
llket ııetlrecektir. Eger kıral gelir
le partimiı kırab ko•mak için 
harekete geçecektir.,. 

Papanaataayu, partisinin kara• 
nnı cUmhur relslle hllkftmete de 
blldirmiıtir. 

Ticaret Ve iflas Ka
n unları Değişecek 

Ankara, 23 - Ekonomi Ba· 
kanlığı ticaret Ye iflia kanunla
rında, yeni ihtiyaçlara göre de
tlfmeler yapılma11 için tetkikata 
alrifmlftlr. 

Vefalılar Yen ildiler 
E.kiphlr, 24 ( Hu.uıl ) - fa. 

tanbuldan gelen Vefa talama 
harada 0.mlrıpor takımlle Jap
blı maçta 3 • 4 yenildi. 

l Emlak 
Satışları 

Ankara, 24 ( Hususi • Tele
fonla ) - Flnanı bakanlığı aay· 
rlmObadlllerfn vaziyetini ıslah için 
Ziraat Bankasının idare .tttiği sa• 
tışların, gaynmUbadlllerden ayn• 
lacak bir komiıyon tarafından 
yapılma11na karar nrmlıtir. 

Söylendiğine ıHre bakanhk 
bundan baıka aatılmaaı flç em
valin muhammen kıymetlerinin 
yDzde altmııını vererek tenlabna 
yardım ed cek Ye bu gayrimen
kuller ıahldıkç.a para11n1 alacaktır. 

Kaymakamlar Araaında 
Ankara, 23 - Çerkeı ka,.. 

makamı Klmuran Istanbul Emni
yet mUdt1rlilğll ıube mUdtb-lllğllne 
tayin edilmiı, dlier kaymakamlar 
araımda da baıı deilımeler ol
muıtur. 

Yunanistan 300 Uçak 
Alacak 

Atina, 24 (Hususi) - Yunan 
hllkQmetinin ha•a filosunu kuv• 
vetlendirmek için Yerditl karu 
tatbik edilmektedir. Yunaniıtu 
bet Haede 300 uçak alacaktır. 

Koat Eakiıehirde 
Şehrimiz• ıelmlt olan meıhur 

Franııs tayyareclli Koat dlo 
Eakiıehlre tltmlf tir. 

r 
iSTER iNAN /STER 1 NANMAI 

1934 yıh içinde muhtelif banka, mlHHH ve tir· 
ketlerin yaptıkları kir hllıkında bir iatati.tik gördGk. 
B• rakamlar bize dotru 1rörllamıdl. Muell Tramvay 
Şirketiain 27 milyon İsviçre fran1rı 11ermayeai ur. Ka
zandıtı para 63 bin frank. TramYay Şirketi iyi lfley~a 

iyi kazapan tirketlerden biri oldutu halde Hnelik 
kaaancı bu kadar aı mıdır ? 

Fakat bunun en parlak mi1alinl Trakyadakl Al
pullu ı•ker fabrlka11 nriyor. Bu abrikanın Oç milyon 
lira 1ermayeai nr. Şeker fabrikalarının fada para 
kar.andığı, hnkumefın ıeker fiatlarını indirme1ile de 
aabit. Öyle olduğu halde bu ıirket ıeçen Jıl 698,243 
lira aiyaa etmit 

Arbk. 

JSTER iNAN /STER JNANMAI 

r '\ 
Sözün Kısası 

Yersiz 
Ve Münasebetsiz 
Eğlenceler 

Server Bedi 
Yazın vapt:rlarda 11k ıık 

rastlarsın ı z: Güvertede veya alt 
kamaralarda, hazan Oç beş gra• 
mofon birden cayıı b koparmaya 
başlar; etrafındakiler, evlerinde 
imişler gibi, dlerlle, ayaklarile 
tempo tutarak, yüksek sesle çal
gıya refakat ederler. 

Ekseriya ma%ur görmeğe ça!ış· 
tığım bu vapur cünbnıleri, ııkınt.lı 
günlerimde sinirime dokunmı} or 
değil. Ôyleya, doğrusunu lıterse· 
nlz, eğlenmek de, çamatır değiş· 

tirmek ilbi hususi bir ıeydir ve 
insanın coıkunluğu, haykırııı, 

kahkahası, hazan da pek yakı ... 
larına bile ifıa edemiyeceğl mah· 
rem duyğulardır. Herkesin ara
ımda bu uluorta IAObalillk, ruhun 
ya hancı göder önOnde ıoyunması 
demek değil midir? 

Plajlarda ve kl'phcalarda mllş· 
terek banyolar olduğu gibi, umu• 
mt deniz gezintilerinde ve balo
larda da müşterek eğlenceler 
vardır. Orada herkesi içine alan 
bir neı'• havaıı doğar ve maksat 
hep bir arada eğlenmek olduğu 
için orada somurtmak, mftşterelc 
hedefe kartı durmaktır, ayıphr. 
Fakat alelAde zamanlarda, bir 
vapurun anverteslnde oturan iki 
adamdan biri, o glln ter1 giden 
lılerinin veya ailevi bir matemin 
kederi içinde kınanarak biraı 
temiz baya ye ıllkGnet ararken, 
ötekisinin gramofonla beraber el 
çırparak, ayık wrarak, baun d& 
ıiıeyl dikip anzarot yaYarlayarak 
avazı çıktığı kadar .. yallah 1 " , 
"imanım!., , ua a •.• ay., 0 vur pat• 
lasın, çal oynasın, bu hayat böyle 
pçerl,. diye ıarla tutturma• 
7erslı, blçimılı, tat11ı blrı•Y olur, 
aamrım. 

Ya her vapurda, her trende 
birer cllnbtıı •alonu ayırmalı, 

canı isteyen oraya gltıin, ıarkı 
söylesin, hora tepsin; yahut da 
mllsteana gUnler haricinde vapur
ların ve trenlerin ıadece insan 
nakline mahsuı birer vasıta 
olduğunu bu fazla neı' eli vata il" 
daolara anlatmak için, oralarda, 
ıramofon, ıarla ve içki Alemlerine 
a1la müaamaba olunmamalı. 

Kibrit Ve Çakmak 
Fiatları 

Ankara, 24 ( Hususi • Tele
fonla ) - Fiaanı ve GDmrıık Ye 
inhisarlar Bakanhklan kibrit lnhi· 
ıarı tarafından Htılıta çıkarılaa 
çakmak fiatlaru11a ucuzlablmaaı 
hakkında tethlkat yapmaktadır. 

Klbrit flatlarının ucuzlatılması 
hakkındaki t8febbUıe ıirket he· 
nllz cevabını ••rmemlıtir. 

Bir Çocuk Babasını 
Öldürdü 

Bilecikte Arpadere klSyOnd• 
HAbll otlu HOaeyln, kendi otht 
lıa tarafından acıklı ıurette • 
clllrllmlıtllr. laayı babaaı ıla dl. 
lemeditl için •zarlamıı, canı•u 
ruhlu çocuk buna kızmı1e babı· 
aını 18 yerladea bıçaklayarak 
canıız yere ıermlftlr. 

Şükrü Kaya Kayseride 
Ankara, 24 - iç lıleri Bakanı 

Şnkru Kaya, yeni mensucat fa b· 
rikasını gezmek için Kayaerlye 
gitti. 

Samsun llbayı 
Samıun, 23 (A. A.) - Evkat' 

genel direktörlOiUne alınan ilbay 
Fahri buıUn Ankaray•. titmittir. 
Duo ıarbavlı~: <ıa>uruatt t.u .ı..ı.-" 
yermlftlr. 
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. Memleut Manzarası 

Nizipte Bu Yıl 
Zeytin Tarzını 
Çok 

Nizip (Hususi) - Nizip, tarım 
memleketidir. Dört yönünü kap· 
layan zeytinlikler ve bağ~ar 
natlerce devam eder. Bata yl5· 
nUndeki küçtık çayıa onardığı 
dere dört beı saatlik bir alandan 
başlar ve yine Nlzipten ayni 
mesafede Fırata karı9ır. Memle· 
ketin zirai zenginliklerinden l:irl 
olan bu derenin kenarında hava· 
linin en g1izel ve nadide bahçeleri 
vardır. Çok gelir getiren ve 
halkan yüzünü gllldUren iıtihtal 
maddeleri baıhca ıeytlo ve 
fııtıktır. 

Türkiye içinde yalnız bu bava• 
llye mahsuı olan fıstık bilh11sa 
ılmaJ, batı Ye doğu yönlerindeki 
köylerdedir. Halep yolile Ameri• 
kaya yollanan fıstıklarımız bu 
gUolerde alıcı olmıamaıı ytlzlinden 
biraz dlitmOıtlir. Geçen yaz kilo· 
ıu 70 kuruta ıatılırken timdild 
piyasa 45, 50 kuru~tur. 

Dört yıldar kıtların hafif ve 
havaların kurak gitmeıl ylizUnden 
seytin olmuyordu. Bu yıl verim 
halkı memnun edecek bir durum· 
da dar. Yalnız tecime ve endn .. 
trlye çok yer verilmeyen Nlz.lpte 
bu dört yıl içinde bfttlin mal 1&· 
bipleri ellerindeki paraları kaybet• 
mitlerdir. Bundan ötürUdUr ki ıey· 
inlerin toplanmasına uıuo bir zaman 
varken timdiden bazı tüccarlar 
ldloıu on yedi kuruıtan zeytin 
yağı Gzerine para vermekte Y• 
alın• utıı yapmaktadır. Bu, her 
ne kadar halkın zararına bir t•Y• 
ae de Ziraat Bankasının faıla yar• 
dım edememeıl yUzOnden herke1 
bu ıatıta baı vurmaktadır. Her 
yıl elde edilen zeytin yailarından 
ıabun yapmak için memlekette 
altı s.bun fabrikaaı Yardır. Bu 
fabrikalar her ne kadar iptidai 
bir halde ise de ihtiyaca uypn 
ııelmektedir. Bu yıl Yerim çoklu· 
iu yDzUnden iki fabrika daha 
1'urulmaktadır. Bunların elde et• 
tiğl sabunlar fran ıınırlarına ka· 
dar yoJlanmaktadır. Hullıa bu 
yılki zeytin gelirinin teairlerl ahı 
veriı alanında kendini göıtermly• 
bqlamııbr. ----

Çorumda 01011 
Çeram (Hu .... ) - BeledlJ• 

doktora C.mD O..ı YUlfeu ma
amcla llm .. •• ba ilim memle
kette cleria bir acı baralmuftll'. 
C.mllia cenasul tirenle ılmll
mlftlr. 

Ayvalığı 
iyi Su Getirilec~k 

A19alak (Haıall) - Şarbaybk 
...... IJI aa ,.t1rm•1• bru 
••rmlf. ba iti bapnaak için ele 
bir mman (mat.ha ... ) ıetlrmiftlr· 
lllteha•ı 1apbjı aramalar aetl
cMiacle Sanka1alar mewkllnde 

lc••J• elwerifll bir aa ba!mqtur. 

Zonguldakta Yeni 
Yol Ve Kozluda 
Su 

Zoapldalr, ( Hutall) - Zoa
pldaja EretllJe bağlamak için 
82 kilometrelik yeal bir ıo• 
1apdauya baılanılmıfb. Şoı• ikmal 
•c:lllmlftir· 20 tin ıonr• kamyon 
•e tllomobWer• açılacakbr. Koz
lunaa nıaıluktaa lmrtanlma11 

lfi• de ••bbO.lue baflamlmııbr. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Bu Yıl lnclr, Üzüm Istandardizasyonu 
Yapıla mı yor 

lzmir, (Hususi) - lıunir bölge
sinin belll baı'.ı ihracat tacirlerin· 
den bazıları l;ugünlerdo üzüm ve 

lııcir alıcı memleketlerinde temaa• 
lar yapmak, talep:eri teıbit etmek 

Uzere timal Avrupası limanlarına 
seyahata çıkacak ardır. Bu seya· 
hatların başka bir özell ği de, 
alacı memleketler:n istaudı:ırdizel 

edilmlı Tlirk mahsulleri öntindeki 
mUtahedelerinf tesbi1tir. 

ihracatçı firmaları çok dUtUn· 
düren ıtandardizaz~ on işi bu yıl 
tatbl~ imkinını kaybetmiştir. 
Staodardizaayon heyeti, yaptığı 
temaslar ıonucunda bu lşl:ı bu 
yıl tatbik edilemfyeceğl neticesine 
varmıı ve raporunu o.:a göre 
'hasırlamı9tır. 

Izmir bagJarından biri 

Batı Anadolu iilkeıinde yapı· 
lan araıtırmalar göstermiştir ki: 
MeaelA lzmir ır.ıntakaaının bir 
yerinde Uzllm mahsulünün kilo 
batına maliyet fiatı 6 kuruş 

olduğu halde bir başka yerinde 
12 kuruıtur. Standardizasyon 
itinin muvaffakiyeti tlztim mer• 
kezlerlnln her kötesinde mahau
lUn maliyet fiahnı tevazün ettir· 
mektlr. 

Çok emin ve iıten anlar yer• 
lerden alınan malumata göre biz· 
de tatbiki dlltlinülen Staodardi· 
zaıyon, nev'i 1ah1& mUnhaıır bir 
it olacaktır. Bu işin eaan renk, 
boy ve •ıkletle batlamaktadır. 

Bizdeki UıUmlerin renklerinde bi
le daima bir ayrılık me\·cuddur. 
Sonra boy ve ınklet iti de çok 
daiınıktır. 

MHoli bu yıl ıtandardizasyon 
iti tatbik edilse en nefis üzümler 
ihraç lmkAnlarından uzak ka:mak 
tehllke1ıle karıılaıır. Bu itibarla 
ıtandardlzaayona tar:alardan baı
lamak, mahıulU ayol hazırlanma 

ıartları içinde 7etittirmek, ayni 
cinı malzeme, ayni aulama, ha
zırlama ve ltleme ile yetittirmek 
lbımdır. Sonra tldm clnalerlnl 
ayni topluluk lclade bail•yabil· 
mek itin ea u beı 111 tulalan 
mlrabbe altmda bulundurarak, 
ziraat mlteh .. llanmn çahıma
lanaa terketmek lhımdır. lltan
dardlıuyoacla reakler a7arlandak· 
tan ıonra 111det numara uulllne 
euı uJllacak •• dart numara 
kabul edilecektir. 

Ad. •11. 

İzmit Kağıt Fabri
kası Hazırlandı 
Fabr"kada Sekiz Çeıit 
Kağıt Çıkarı· ac3k 

lzmit (Hususi) - Kağıt fab· 
rikası inşaatı ikmal edilmektedir. 
Fabrika ham madde, kağıt anbar· 
ları ile odun hamuru yapılan yer, 
makineler salonu, tamamlanmış 
kağıt, Hçme, sayma, paketleme 
yerleri, kazan dairesi, turbin sa• 
lonu, laboratuvar, direksiyon, )'i· 
yinme, ıoyunma, yemek yem• 
yerleri olmak üzere 11 kııımdır. 
Makinelerden bir çoğu ycrleıti· 
riJmiştir. 

Kağıt yapmak için odun, H· 

ki kiğıt, kaolin, reçine, şap, top· 
rak boyuı ve analin boyaları 
kullanılacaktır. Fabrikada 500 
iıçi çalııacak •• ıimdilik iyi ç•· 
ıit buım ve yazı kiğdı ile iyi 
çeşf t karton, bayağı karton, sün· 
ger kiğdı, bayağı baıım kiğdı, 
metre karesi 30 gramdan ağır her 
çeşit ambalaj kağdı çıkarılacak
tır. Bir müddet sonra gazete 
kiğdı da çıkar1Jacaktır. 

Fabrika önUmUzdekl CUmhu· 
riyet bayramında terenle açıla· 
caktır. 

Tarsus Ve Akşehirde 
Kurakhk 

Akıehir (Husual) - Anadolu· 
nan birçok mıntakalarında yai· 
mur baflamıı olma11na rapen 
burada hAll bir damla yajmar 
dtlfmemlftlr. Yazhk mabaul iyidir. 
Fakat kıthk bufdaylar tlmiblz 
bir haldedir. Ekmelin ftab 60 
para )'lkaelmlıtir. 

T anuı ( Huıutl ) - T arıua, 
bilhaua Çukurowa yatmunazluk
tan mllteeulrdir. Bitin çiftçiler 
1atmur dlfmeıbd beklemekt .. 
cllrler. 

Diyanbekir Köylüleri Arasında lmtiba;. 

Oz T Drkc;e 'H yurt bllslli imtllMtpıu sin• kö1ltler Ye imtihan he,.ti 
Di1anbeklr (Huuıl) - Halk- ı •cluula bir kl7ll kaclm kaua-

e•i tarafından k6yllllu ara11nda mıbr. Yurtbll,W lmtllwun-
tertip eclllen as ttlrkç• •• 1urt-
bllgiu mtllabakuı lmtihanlan 1 ela da kl711lu çok maftffak 
Halkevinde bir he1et "811111111da olmuflarclır. Kuuaal•a mlk .. 
yapal•ıt. ti•• lmtlbaD181 Fama fatlu "'°8111tir· 

Aferin Mardin 
Belediyesine 

Güm üt Para T ~davülünü 
Yasak Etti 

Mardin, (Huıusi) - Belediye 
gUmüı para iJe alış veriıte ihtJ. 
kir ~ apıldığını gözönUne almıı 
ve bJr emirle gUmUı para teda
vülünü yasak etmit. zaruri ihtiyaç 
maddelerine de kağıt para ile 
narh koymuıtur. 

Bu narba göre klğıt para ile 
bir kilo ekmek 7, koyun eti 25, 
peynir 17, tereyağı 65, pirinç 20, 
yoğurt 7,5 kuruıa ıatılacak, hi
lafında hareket edenler tiddetle 
cezalandırılacakbr. 

Prnarbaşında ltalyan Çekirgesi 
Pınarbaşı (Huıusi) - Kaynar 

köyü ile civaranda ltalyan çekir
gesi adı verilen kUçük bir haşere 
türemiştir. Derhal bu haıere Jle 
savaı baılamıt ve JO ıUn içinde 
bir tane bile kalmamak üzere 
imha edilmiştir. 

Adapazarında Bafo 
Adapazarı, (Husuıt) - Kızlay 

kurumu tarafından Halkevi talo
nunda bir balo verilmiş, pek güzel 
olmuş, Adapazarlılar iyi bir ıece 
geçirmf9lerdir. 

Adapazarına Ucuz 
Tren 

Adapazarı (Huıuıi) - Dew• 
Jet demlryollan idareıl Adapa
ıan ile latanbul arumcla her,aa 
yOzde aG ten.Ulth bir tlrea 
tertip •tmlttlr· Bu tren herıla 
12 de Adapuanna ıel••kte 17 
de lıtanbula hareket etmektedir. 

Mardin de 
Bir Poli-, 4 Bekçl Hapıe 

Mahkum Oldular 
Mard;n. ( Huaal ) - Kaçak 

.. kerle 1ablaclıldan iki kl1ll 
baklanda blleU muamele 1apmak· 
tan ıaçla poliı KlmU U. bekçi 
Tabir, izzet, C.mU •• Mehmedla 
durutmalan bitmif, b ... ele ddtu 
baçok •ne hapH, lkiıer ylls Ura 
para ceıamna mahkOm olmutJar
clır. PoUı Kimll hllklm •ullir 
verllmes mahkemeden kaçmlft 
fakat arkaamdan takip edilerek 
yakalanDUfbr. 

Omrı Hapiıanede Geçen Hırsız 
Adapuan (HulUi) - Birçok 

lunızhk ıa~laranclan. 10 19De 

hapı• mahkam olan Ye mahk0-
ml7et mtlddetinl bitirip çıkan 
Ha1rl ancak 2 aJ 10 gtla •rbeat 
kalmıt. ba mllddet zarfında da 
hırmhk yapmıt. tekrlr hap• 
dlpallf •e nihayet yeniden ıelds 
.... laap1e mahkam olmuıtur. 
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Maden Direğine 
Karşı Maden 
Kömürü 

lngiİtere ile Fransa araaında, 

lngilizlerl• I Fraaoıız maden dl• 
r l reğine kartı IaP.-
r ransız IU' ı· d kö llrO ız ma en m 
anlaştılar 1 değiımek Uzer• 

bir takaı anlatması yapılmıştır. 
Bu takaaın mikhrmı kararlaı• 
tırmak tlıere Londrada muhtelit 
bir komlayon toplanmııtır. Bq 
komiıyon geçen Uç aylık işleri 
tetkik ederek önümüzdeki Uç ar 
a7 için de kontejanlar teabit 
edecektir. Yapılan heaaplara görı 
geçen Uç ay içinde bu ıekilde 
lngiltereden Fran1aya 120.000 
ton maden kömUrU sokulmuı ve 
karııhğında maden direği veril• 
mittir. Fakat direk flatları lngl• 
Jiılerce yllksek bulunduğundan 
bu takat itinin iyi yUrOyemiy .. 
ceğl kanaati vardır. 

. * 
BoJgrattan yazılıyor - Polon-

Polonga Ya- ya tlltiln rejiıl 
l 

" 

Yugoılavyada~ 
6~• av11a a• 1.236.000 kilo ttl· 
tulin altlı tün 1atm almııtır. 

Bu alıı Polonyalıların Yuıoılav• 
yadan yaptaklan flk mübayeat 
değildir. Polonyalılar on aeneden• 
beri her yıl muntazamen Dalmaç< 
ya ve Boına • Herseiln tütünleri• 
nl aatın almaktadır. 

Jf. 
Macariıtanla Romanya araaın• 

Romangalı· da yeni bir kliring 

l l •• anlatması yapıl., 
ar a ırıac11r- mıftır. Bu anlat• 
lar •nlaıtı maya göre Maca• 

ristana yapılacak Romanya ibra• 
catJarmın yllı:de kırk karşılığı 
Milli bankaya yatırılacak Milli 
banka billhara kararlaıhrılacak 
bir rayiç üzerinden bunları ibra· 
catçılara ödeyecektir. Bu anlaşma 
HH hatlan itibarile Avuıturya 
ile mevcut olan anlaımıya çok 
benzemektedir. Mllli bankaya 
yatırılacak olan ba yüzde kırlı 

para husuı1 lılerde kullanılmak 
Ozere ayrı bir hesaba yatırılacak• 
br. Bu yeni anlaşmanın iki mom• 
leket ticaretini arttıracajı v~ tat• 
blk zorluldarını ortadan kaldıra• 
caiı ıöylenmektedir. 

"" Sofyadan yazıyorlar. Bulaa· 

Bal6ıırista1t·ı rlıtanın 1935 ko
tla lcoza .,.. sa mahaulllnl 

taulm etmek 
••• .,, .... bir karar-

•••• cakmttu'· e. kararname 
Ue maUalla ••YJ• ftatrlarla 
•bn allama• ft 7etiftlridaia 
ıpeldUllJon lflerl netlcdiadt 
mutuamr olmamuı ili• tetbb
almap Ziraat baabll memur 
eclllmlttlr· 

S. kararnameye tire Ziraat 
bankua blaat ••ya kendine 
baih koopuatiflerl marlfetlylı 
1,300,000 kilo koza alacaktır • 
Ba kararna••J• gire Bulgari.
tanda çalıpaa ipek lpllll •• ipek 
meuucat -a,u de ihti7açl .. 
ruu •lahurea bankadan teda• 
rlke mecbar tatalmue olduldan 
lcln ba ,ıı Balprlatandald kou 
ticareti iti lkıadilltlad"' bir 
lnhlaar pldlne ılrmlt bulunmak
tadır. ..... . ..... .................. 
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( SlgaNt Aı.,,,ı ] 
Habeş 

BARICI TILOBAFLAB 
-----------------------------------------------------

Dövüsü 
Silahsızlanma Yolunda Bir Adım ~lt1 lttil~oıı 

Yabancı 
Amerikadan Dııarıya 
Atılmak isteniliyor 

Başlıyor 
ltalya Ue Habetiatan arHıada •l· 

l&hın patlamuı ve bekleaea aavafıD 
btıuın tiddetile patlak nr111Hi artık 
bir a-ftn meselHldir. Eter, lkl taraf 
kuvvetleri timdlye kadar dllvüı• 
tutu4mamı1laraa, bunun aıbebi, ora• 
larda tiddetli yiğmurlarla yatmakta 
olmaaıdır. Bu arada, İtilyanların ha• 
ı:ırhkları da henGz bitmemltlir. Aal 
bir ıurettt muharebenin baıg8ater
hleaile haaıl olabilec~k feot VHiyet• 
ten korunmak için İf Habeı toprak• 
tarından ayrılan ltalyanları takiben 
Amerika ve ingiliı teb'aları da kıa· 
inen ayrılmakta, kHmen de ayrılmak 
için hazırlıklarda bulunmaktadırlar. 

Alman-lngiliz Görüımele
ri Yeni Ümitler Verdi Vaşiniton, 23 (A.A)- SaylaY 

Dlea, beı milyon klflyl temıil 
eden 155 birliğin, iıılzllğl kıımen 
azaltmak için aiti milyon yaban• 
cınm Amerlkadan çıkarılma11 

projesini onayladığtni ıöyleml~tir. 
B. Die1, kaninnln 155 Uyeainin 
bu projeye eğııin ( taraftar ) ol· 
duğunu söylemiştir. 

Bunları, icabıada ylkleyip tehlikesi• 
11lıntakalara ulattırmak lh:ere Mısırda 
kafi miktarda büylk uçaklar hazırla· 
tılmı4tır. ltalyanlar, Habeılerle dövlı• 
lntizarea onları dahilen 11ayıflatmak 
için Gala deniltn mOılUmaa kabileler! 
t•brik edip ayaldandırmıya çahımakta 
lıniıler. 

Hab6ıler, dinen ortodokıturlar H 

laer mQteaHJ p iptidai ı\hniyetll lo• 
•anlar Klbf, gayrın dinine pek taham· 
llllüllerf yoktur. Bu yftzdea, Habeıt• 
~atayan mOaUlmanların •aziyetlerl 
•pey rahataı•dır. italyanlar, timdi 
hundan lıtifad~y• çahırnakta •• 
dtitmanı, dGtma:ııına vurdurup k•D• 
dlleri paraayı toplamak iıtemekdirler. 
'Eıefle g6rlllmnıtGr ki bOUln emper-
1•list harplerde, bu manevra te1irfnl 
RÖıteregelmittir• - Süreyya ' 

Askerleşme 
Avuıturyada Ordu 

Kadrosu Geniıletillyor 
Viyana, 23 ( A. A.) - Ba· 

kanlar kurulu, ı Temmuzdan 
lonra ordunun kUçUlc zabit ve 
•ubay kadrosunu arthrmıya karar 
•ermiıtir. Bu kararm ordu sayı· 
•ının arttırılm&11 ihtimali Uzerinı 
•lındığı ıöylenmektedir. 

MUthlf Bir Yangın 
Sevil, 23 (A.A.) - Kamporey 

kontlarının aarayı bir yaagıa 
lleticeslnde yanmıı, paha biçilmez 
~ıymettekl eıya ile blr~ok sanat 
~ri mhavolmuttur. 

Vaılngton, 2a (A.A.) - Dıı 
Bakanlıtı MUsteıarı Fillpı'in in· 
ıiltere HUkümetlne bildlrdlğiae 
ıöre, Inillb • Alman deniz and
laımaaınm bir genel deniz slllb· 
ıızlanmasma yol açacatı ümit 
edilmektedir. lngfltere Hilkümetl, 
Amerika Dıı işleri Bakanlığana 
Inıiliz • Alman konuımaları ve 
ıon anlaıma hakkında tafıllltlı 
bir rapor Yerecektir. 

Londra, 23 (A.A.) - Deniz 
ailihlara iıinl ıörUıen lnglliz ve 
Alman delegeleri dlln ıon toplan• 
talarını yapmıılardır. Alman dele· 
i'•leri buıDn uçak Ilı Berllndeo 
hareket ede~eklerdlr. 

Alman ekıperlerfnl11 birkaç 
gUn ıonra Londraya dönmeleri 
ihtimali içindedir. 

Fran••Y• Gellnce 
Pau, 23 (A.A.) - Gazeteler, 

LAval ile Eden arasındaki ıörUı· 
melerln çok aamlml bir hava 
içinde ıeçtiğlnl yazıyor. } 

Perlsin etklU mahaflU Fran• 
sız • lngiliz - Italyan blrletlk be
yannamesinin bütün diplomatik 
konuımaların tekrar baılamaaına 
bir iıaret olması dileflnde bulun• 
muılardır. 

Franeada BUtçe Taaarrufu 
için Çahtıhyor 

ParJı, 23 ( A. A. ) - Flnanı 
bakanı, dlln kültUr, tecim, ılSmllr
i•· tarım, tllıe estnllk Ye bayın• 
dırhk bakanlarını kabul ederek, 
bunlardan her birinin dairesinde 
n• gibi bir tasarruf yapılabilece• 
ilnl g6rüımttıtttr. 

lnglllz Kr•h Hasta 
Londra 25 ( A.A.) - DDn 

kralan sıcaklık dereceılnln yllk• 
aelmeıi üzerine kraliçe, SandrJnı· 
ham'a ıitmlıtir. Krahn dereceıl· 
nln fazla ııcaklar yUzOndeo art
mıı olduğu 1anılmaktadır. 

Ed•bi A N A 11 N J N aur/uuı & 
T•Jrllc• KIZ 1 Caltlt 
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- Bakan, bakın, dedi. Gala• 
taıaray önde, Fenerbaç• rgerlde 
Suadiye, BeykoE daha arkada. 

Şimdi bana öyle geliyor ld 
bak1am herkH bana: 

- Ne gönlll budalası aptal 
kız, aldahlmıı olduğuna yanmı• 
Yor da hAlA ondan gözUatl ayır· 
lllıyor. Diyecekler gibi geliyor. 

Celile dllrbUntl elimden aldı. 
- Ben aana lhaber vereyim. 
Ve Selimi devam ediyor. 
- Fenerbahçe Galataaarayı 

da geçiyor. Galatasaray depar de 
~•zandı. Fakat kesildiler galiba. 
•ner Uç kUrek açtı. Açıyor. 

bubayı dönüyorlar. Fener dU• 
lbenclsl iyi manevra yapb. 
h ~ayılardan, sandallardan uğultu 
b •lınde haykırı9malar var. c.m. 
akarak ıöylüyor : 

- Beykoz da Suadlyeyl geçl
)or. Suadiye dönliıU fena yaph. 
~rka kürekler fena.. Kabartıyor. 

Selami en son haberi verdi : 
~ - Fenerbahçe kazan dı. ikinci 

alatasaray, UçtincU Beykoz. 
Celıle il~ve etti: 
- Evet, Suadiye geri kaldL 
'1uıika _tekrar batlamıtb .. 

Selimi rtıldU ı 
- Yarışla da kaybetti qkta 

da 1 
Sesimi çıkarmadım. DUrbtlntl 

CelUeden aldım. 
Yarııı bitiren ıandallar e1kl 

yerlerine ııralanıyorlardı. Suadlye 
derece çiftesi artık bekleyecek 
bir t•Y olmadığı için sıradan 
ayrıldı. Bu sarada kotradan ayrılan 
iki çlftınin üzerine doğru gel• 
dlğinl gördüm. 

Alamana kayık yarıılan baı· 
lıyordu. Herkes bu meraklı yanıı 
ıeyre hazırlanırken biraz açıkta 
borda bordaya aelen sandallardan 
onun kotranın iki çiftesine geç
tiğini gördüm. 

Suadiyenin Uç çiftul ıimdl 
içlerinden biri küreğe geçtiği için 
çift kürekle döndU. 

Artık benim için beklenecek 
ve hatta 1eyredecek bir ıey yoktu. 
Celilıler olmaaa alıp başımı sıld .. 
ceğim. 

Onlar olup biteni görmemir 
lerdi. Hila yarışların 11onunu 
bekliyorlardı. 

Celileye dedim ki: 
- lsOerseniz beni bir yere 

çıkarm. 

Amerika dıt itleri bakanı Hul 

Avusturyada Hltlerclllk 
Propagandası Yapanlar 

Viyana, 23 (A.A) - Hitlerizm 
propafanda11 yapmaktan ıuçlu 
endüstriyel Nöybahar ile eaki 
Nazi 11BylaYlarmdan Leopold ve 
daha yirmi kadar kimse tıwklf 

edilmiılerdir. 
Lehistan Filosunda 
Varıova 23 (A. A.) - Deniz 

mtıdafaaaı için halkm vermit ol· 
duğu 2 milyon 800 bin zloti ile 
Mareıal Pif ıudaki adına bir d .. 
nlzalh geımiai yapalmaaı kararlaı· 
tmlmıştır. 

Yugoslavya Kabinesi 
Daha Kurulamadı 

Jivkoviçin 
Adı Üstünde 
Duruluyor 

Belırat, 23 (A.A.) - Buglln 
de görUımelerlne devam eden 
kral nlibl, YugoalaY uluaal parti· 
nlo baıkaoı B. Uzunoviç ile sarp 
demokrat partlal baıkaoı B. Da· 
vidoviçi kabul etmiıtir. 

Prenı Po?un yeni kabineyi ku· 
racak şahılyetl, yarından öne• 
Hçeceğf pek zannedilmiyor. 

Naip, &ne• Y evtlçe aonra da 
Stoyadinovlç• baıvuracaktır. 

Belgrat, 23 (A.A.) - Gaıete• 

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

Ha bs b urgla r 
Avusturyada Bütün Hak· 

iara Sahip Olacaklar 
Pariı, 23 ( A. A.) - Avuı• 

turyada Tirol eyaletinde bulunan 
Hali kaaaba11 ıarbaylık kurulu, 
eski imparator hlnedinının bU· 
tUn UyHlne medeni haklar Yer
meğl oy birliği n. kararlaıtır• 
mııtır. 

~-------------------1 er l n yazdıklarına i'Öre, Stoyadl· 
noviç bazı fırkaların Ye hele Bosna 
mUsllimanlarının ve radikallerin 
istekleri yüzünden kabineyi kura• 
mazsa yeni kabineyi kurma iti 

- Niçin. Merak etmiyor musun? Jlui atıldığıoı gördük. Selatml 
ıaıırdı. Celile kürekler• 81ıldı. 
Halbuki motörUn sllratl 61çlllllrse 
bizim onu ıeçmemlze lmkAn 
yoktu. Bllikla ılya edip durmak 
ve onun geçiıinl beklemek il· 
zımdı. Bu, öyle bir andı ki ince, 
uzun dütllnmeye de zaman yoktu. 
Motör Uıtümllze yllklendf. Bir 
gUrUltll, çatırdı işittim. Bir de 
kendimi denizde buldum. 

Neyi? 
- Onlan. 
- Gördüm. 
Celile y8zllme bakıyordu. DUr-

bDnU ona uzattım : 
- GlSılerin kunetllyH kotra• 

ya yanaıaa iki çifteden kimin 
çıkacağını görUrınn. 

CelUe dllrbünD ayarlamadan 
tanımıştu 

- Alçak adaml 
Diye haykırdı. 
Selimi ıaıırmı9, korka korka 

yü~One bakıyordu: 
- Merak etme, dedim, aaoa 

değil. 

Celile bendeki ılnlralzllte ıa· 
ııyordu. Buna ben de ıaııyordum. 
içim kablmlf ılbtydi. Kafamın 
nevokainle dondurulmuı bir hali 
vardt. 

Cellle dedi ki: 
- lıtenenlz dönelim artık, 

ıaten çok birıey kalmadı. 
Ve Seliminin cevabını bekle-

meden küreklere yap19tı. Baııma 
ağtrhk veren genlı kenarla ıap
kayı attım. Sandallar, kikler, 
motörler araaında dô1a§arak de· 
nlz hamalları i~kelealne yanaımak 
latiyoruz. Fakat kalabalık mnthlş. 
Selimi zorlukla manevra yapıyor. 

Yarım kürek, ağır ağır yol 
ahyoruz, naıtl oldu bilmem, şık 
bir motörlln önünden geçerken 
motörün birdenbire itlediğinl ve 

insan pflAjda Ye battı mayo 
ile açıkta sandaldan denize atlu 
ve korkusuz yüzer. Derinlik, açık· 
hk iyi yüzme bilen için mHele 
değildir. Fakat ummadığı bir anda, 
ve deniz kıyafeti olmadan böyle 
bir çarpışma ile denize dUıilnce 
9uuru kalmıyor. BOtün hareketler 
muvazenesiz, delice bir boğuı• 

madan ibaret kalıyor. • 
Okadar ıafırmııtm ki yUzme 

bildiğimi, Modadan Fenere yüze· 
rek geçtiğimi bile unuttum. 

Çırpıntı araaında kollarımın 
yakalandığını hlısettim. 

Biri beni yukarı çekiyordu. 
Gözümü açtım. Denizin Dı· 

tündeyim. Ciğerlerim havaya tek
rar kavuştu. Fakat heyecandan 
ini bir kesiklik geldi. Kollarım• 
dan tutuyorlar. Gözlerim yine 
kapandı. 

Şarıltılar, yosun kokuıu ve 
kaim sesler. Kollarımın sık~ldığır.ı 
duyuyorum. Gözlerim telCrar açıl· 

ı.'f J _ Gönül lıleri 

Patronlar 
Yanlarındaki Kız .. 
ları Aldatmamalı 

''Tahıilim oda. Yaoım 18. Şimdiye 
kadar iki kişi ile allkadar oldum. ilk 
ıevdiğlm adamın evli olduğunu öğren
dim. Ondan lıtemeyertk ayrılmağa 
ve uzaklaımaya meobur oldum. Bir 
buouk senedir bir müesaetede çalışıyo· 
rum. Bu mÜelillt1enin patronu benimle 
al~kadar oluyor. Sevdiğini ıöylUyor. 
Ben de ona karşı tamamın lakayt 
olmadığımı hi11ediyorum. Fakat onun 
da evli olduğunu zannediyorum. O 
bana ümit veriyor. nerid• benimle 
evleneceğinden bahaedlyor. Fakat beQ 
lnanm1yorum n üzülüyorum. Teaelll
nize muhtacım. 

M. Şansaız 
Yanlıı yoldasınız. Patronunu· 

zun Umit vermeıine aldanmayınız. 

Evli iae ailesini bozup ıiıln]e 
evlenmez. Maksadı •izi his tara· 
fıoazdan fethedip aldatmaktır. Siz 
bu aldanma zaifım ıöıtermeyinlz. 
Ona yOz vermeyiniz. icap ederse 
işinizi bırakınız, kendinize beıka 
bir yerde lı arayınız. Fakat bütün 
hayat ve geleceğinizi karartacak 
yol l\zeriode ylirUmeylnlz. 

4 

"Üç aydanberl bir kazı 1evl· 
yorum. Evlenmek niyetinde d.
ğlllm. Fakat kazdan kurtulamıyo
rum. O evlenmek için IAzım olan 
bUtUn maarafları yapmıya raıı. 
Fakat ben korkuyorum. ÇUnkO 
kazancım ayda 25 lira. Bununla 
idare olamıyacatunıza aanıyorum. 
Siı: ne dersiniz? 

Yuıuf İbrahim 
Hakkım& yok değll. loıan bu 

kadar az bir para ile gUç geçinir. 
Fakat kız da çalıııp ılıe yardım 
edebilirse meaele kalmaz. 

TEYZE 
·--······················-········---············ ... 

General jlvkoviçe verllecektlr. 
Fakat lluhallfler 

Zaırep, 23 (A.A.) - Belgrat• 
tan aelen ve muhalefet lideri 
Maçekln niiple g6rfltmelerlni an• 
latan haberler muhalefet maha• 
fillnde çok nikbin bir bava uyan• 
dırmııtır. 

dı. HAfızamı toparladım. Kollarımı 
indirip kaldırarak tenefftıa yapt ... 
rıyorlar. Biri haykınyor. 

- Su yutmuşlardır. Karnını 
bastırın kendimi yokluyorum buc 
lıntı vı ıiıklnllk yok. 

- Elimle lıaret Yermlyı ça• 
lışbm ı 

- lıtemem, lıtemem. 
Şlımanca, kalan kqb bir adam 

eğUmiı yUzOme bakıyor ı 
- Bir t•Y yok, bir t•Y yok, 

Geçmit olıun kDçllkbanım. 
T eıekknr ederim. 
- Celile, Selimi ne oldular? 
- Merak etme buradalar. 

Hepiniz kurtuldunuz. 
Etrafıma bakıyorum. Bize çar· 

pan muştayım ve gidiyoruz. 
Arkama bir pardeall Yerdiler, 
- Islaksınız, UıUmeyln. Şimdi 

sizi karaya çıkaracağu. 
O ılımanca kalın katla adam 

sordu: 
- Nerede oturuyorıunuz kll· 

çllk Hanım? 
- Bahariye caddealnde ıine• 

ma karşısında. 
- Korkmadınız ya? 
Gülümsedim: 
- Hayır. 
- arkadaılarınızı 1&ndallar 

kurtardılar. Siz akıllılık ettiniz. 
Yüzüne baktım. izah etti: 
- Daha çarpııma olurken 

atladınız. 
IArkaaı var) 
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Danga H4diseleri 

Bir Papazın 
Kehaneti 

' 

Liyon ıehrinde oturan bir olnlt 

Eııa lca•- papaıı, gaip •r 
hedenl•r• yanın, batta çok 

üzaldarda olu bl-
.__m_üı_· d_•_·· _ _. le manyatizaı• ıa· 
yeaiode buluaabilecetl kanaati•· 
dedir ve kendi yaptıj-ı tecrüb .. 
lerl de anlatarak geçen glln 
Kolmar ı•hrinde bir konferanı 
•ermittir. Halbuki Bu ııhirde bir 
Atll Wolf isminde lllr adam vardır 
ki, dlSrt yıl lSnce 20 yaımdaki 

ofluna kayhıtmiıtir, nereye gitti• 
fiadeo haberi yoktur. Hemen 
papaı efendiye mUracaat eder, 
lıtediğl malumatı •erfrl• papaz da 
bir iki afin dUtBnme mtıaaadeal 
aldıktan ıonra adama ıu mektubu 
7ollar: 

•• Otlunuzun cuetl 1931 yıh 
nlıanının 15 inci g&nlne dojru 
Sen nehrinde çıkarılmıt Ye morgun 
del&letile Autoy mesarlıfma ıB
mllmtııttır • ., 

~ıU Wolf hu mektubu alanc:a 
morı l!ltld&rlyetlae mlracaat 
eder •• 8frenlr ki, bir cineyete 
kurban gftmif, fakat polise• 
htlvlyetl mechul kalmıı olaa oi· 
lunun ceaedi hakikaten Oto1 
mesarlıiJnda yatmaktadır. 

Franııı ıazeteleri bu Jaldiı .. 
Din Kolmar ıehrlnde btiytık d .. 
dikodular uyaadırdıj'Ulı yazıyorlar. 

* 
Parlıte bir apartmanın pen• 

cerelerlnl temizlemekte olan 

t Hır•ı~lılc bir hizmetçi kıs 
lttlL·- • • paaeurlarm ara· 

l 7 '"' ıında kllçllk bir 
•ı gor et parpaa b.tur, 

ıftmDklOblScek .. nır, Ye muayene 
için eline alıp bakınca anlar ki, 
bu llmllklll1'6cek detll, bir la· 
ıandaa kopmuı klçBk bir par
makbr. 

Hizmetçi Jm hem• pollH 
laaber •erir, ıellp bakular •• 
ba defa da apartmaam zemia 
da•an &ahde ta• bir lunas 
takımı bulurlar. 

Anlaııhyor ki, laırm aparbma
mn pancurlarım sorlamaya çah· 
prken parmajın• lletlerinden bi· 
rine kapbrmıt Ye can ac111 ile 
her t•Jİ yerH yerlacle bırakarak 
kaçmııtır. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Paıar 

Notlannd•n (*) 

Parmak Ucu iltihabı 
"Panaria,, 

Ge~enlerde bir uıta •••ye•e 
ettim. Sat eli•ia lld•el parm•tı•· 
da daydutu tld4etli ....... ı..1tile 
dlrt ıladenberl ltu Jlsdeıa uyku 
•J••adıtıntlan tikAyet edlyerdu. 
Keadi ke•diae t•da' l etme7e utra .. 
tatı, kilde ıııtlalmıt 10tan YHalre 
ile tamlı hltmadıtı bu parmakta 
açıl•ıt bir ( paHrlı ) yuHı cer•· 
hatl par•all kemltlH kadar 
wia!et•ltti. Atrı n •ykuıuduk
da buadaa ileri ıeliyordu. 
Beıylzde ltlr TripaflaYla mahllJI 
lle ltu yarayı temizledim. Te•iz 
(lıterilize) ıaa H pamuk ile pH• 
11maa yaptım. Da .. llea de lca•ı•ı 

kunetle•dlrmek l~i• iyot ıuralta 
lçmeıinl t••ltlla etti-. Yara te· 
misleniace otuz yedi ba,atu •eçen 
ateti dOttD, atrı lrHildi, laHta 
aykU111Da uyudu. Ve k•••ren 
tebUkHi ••çiren parmajı da 
iyileftl. 

l9) Bu •eli-. k...ıp eakl ıı yıa a, yahut 
bir al•lm• yapttbnp keUekaly• rapr 
aıı. ltk••b u•-•Dıacla ltu ••tlar ~ar 
Mliter ılbl latla•maa 1•tl .. blllr. 

IOM POSTA 

BLIB 
Posta işlerimiz Asrileştiriliyor 

Artık Tren Ve Vapurlarda 
Da Telgraf Çekebileceğiz 
Poıta aeniılerialn daha mua- -

taıam bir laal• ı•tirihnHl içia 
çalıımalara deTam edilmektedir. 
Poıta aakllyatı yapaa •apur •e 
tlrenlerde de poıta Hnblerl ya
pıJmuı dOıUnUimektedir. Bu tak· 
dlrde poıta aaldiyab yapaa Tapur• 
Jarda bir kamara, tlrealerde de 
bir komparbman poıta ldareıine 
tahıiı edilecek, bu kamaradaki 
memur, •apur •e tiren dahlllnc:le 
poata •• telıraf kabul edecektir. 
Vapurlarda telpaflar mlıteri la
tediii takdirde telılzle de Yerllebl· 
leceldir. Tlrenlerde, memur aidatı 
telgrafı tirenin ilk utradıtı lata .. 
1ondan çekecektir. 

Bu yeni tealıat poıta ldareıi• 
ala 10 para bUe maıraf 1apma· 
llDa ihtiyaç fÖıtermemekte, çllnld 
her •apur •• trende bir po,. 
ta memuru bulunmaktadır, ba 
me•ur bot duracatına l:tu iti 
1apacaktır. 

Haziran baıından itibaren 
rttıml daireleri• mektup, telıraf 
Ye paket muamelib poıtanılerde 
iti çoğaltmıı ve atçleıtlrmittlr. 
Her poıtanede bu it için en az 40 
ayrı defter tutulmakta, çtınkl 
l.tanbuldakl reami dairelerin 
ıayııı kırla bulmaktadır. Po,ta 
lclanal laer dalre•la melmap, tel- 1 
l"•f Ye paketini ayrı ayrı defter
lere kaydetmekte, bu kayıtlarda 
aıklet •e tlbl olduğu &erat tuta• 
rı da kaydedilmektedir. Bunlar yal 
nihayetinde toplanacak, yek6nle
rinln ftçte biri alt oldajıı dair .. 
ferden pona lcnti olarak alı
nacaktır. 

Bu lmk defteri• tatulmama
dan l»aıka Paket poataaeıiade 
bir de tartma iti •udır. Bu Jb 
den it çok daha sif olmakta 
laer paket ayn ayn tartılmakta• 
dır. Bir hamlede birkaç daire lld 
Dçylz parça Jlk ttlrince tartma 
Ye kaydetme iti a amlara katlar 
azamaktaclır. 

Fırıncıgı 

Öldüren 
Delikanlı 

Gtl•dea sin• iyileıen ve urileıen poıta Hr'Ylalerlnden ild sörlatlt 

Her Yanda Karga Mücadelesi 

Istanbulda Bir Mevsimde 
4078 Karga Öldürüldü 

Komıu •illyet " kazalarda 
ıiddetli bir mllcadele baflaclıtı 
için kara karıalar bu taraflara 
taıınıyorlar. Şehrin bahçelerine 
muaallat oldular •e KOn ıeçUkçe 
1Ayılan çoğalmaya baıladı. 

Maamaflh lıtaııb· ,I mıntaka• 
ımda da karp mDcaöelesl vardır. 
Fakat bu mDcadele belediye lau
dutları haricine lnbiaar etmekte 
belediye hudutlan dahilinde ailih 
atmak mDmkDn olmadıtı lcla 
mllcadele tesirli olmamaktadır. 

lıtanbulda yapılaa mlcadelede 
bu haziran ayının ha.na kadar 

p.pnıerde ~ tam 4078 karga 6ldDrDlmllfttlr. 

b
Klra ~:_klyltn ~ Ekinlere mHallat olan bir icara lcar•a Fakat kargalar çok zeki mah-

.... aye ..-- -· •• Jôklar olduğu için mtıcadele bat-
lemalt. Dlmitrl T F • J lar baılamaz mtlcadele mantakam 
aduada bir fa- ramvay acıa arı- haricine kaçmakta, mtlcadel• 

lldllr ı B S b b f meniml ı•çinc• tekrar geri d6a-:-.:tl. Buka:ı: DID aşlıca C C İ. mektedir!er. Daimi bir mücadele 
f ı açmakta lmklnıız bulunmaktadır. 
ac •

1
mnakaukçlu- Şirketin iddiası Tetkik Çnnktı mllcadele, mDkel:eflyet 

ıu o ar am- Ed·ı· 1 ·ı 1 k d 1 lyor usu U ı e yapı ma ta ır. 
berotlu Mlle-

k Iıtanbul ziraat mıntakaıında 
1 - Um adında bir Tramvay ıirketi, tramvay aza 
k.ulıkly eiaayetl• d lik al k •e facialarınm en mllhim aebebi bu mlicadele mevsiminde 4078 
•İ.11 ıuçluıu Kam- e a 1 ya a- olarak ortaya 1ısyle b:r iddia kargadan baıka 45 •ahtl kut, 
lterotlu Mlıli• lanmlfh. Mu.. allı : 1437 domuz, 115 kurt, 348 ça• 

Um birbad •lıtaatik tarafından "Tram•aylann &n aahanhiJnda kal, 227 tilki, 21 porsuk, 35 ya-
ıorguya çeldlmit •• laakkmda lniformah zabit Ye polillerle ban kediıl, 43 aanıar, 6 aya ye 
tevkif karan werllq tevkifhaneye birlikte ıi•iller duru) or. Buraıı 2 ıırtlan &ldtırflmOftlr. 
ı&aderilmlftir. latlatak aorguıu ba ıekllcle kalababk olunca, vat• 
h•lz bitmemİftlr· maaan kazaya Hbep olmamaıı 

Yeni Emniyet MUdUrU lmktnlan azahyor. On 1abanhkta 
w-a b ı E · t ldtı JIML. kimH durmamalı, buruı •atmana 
.. ,an u mnıye m r a-- b ı.' •·cL 

ne ta} in eclilea Ankara Emniyet araaı.ma.- r. 
mlldlirtl Salih henbs latanbula Belediye bu iddiayı tetkik 
gelmit cletllcllr. S.Ub •JJ• yirmi etmektedir. Eter tirketin dedi~ 
MklılDde .. brimlze ı•lecek, ay- dotru çıkana tramvay motrıa 
ba11ndan itibaren de yazifeye arabalanmn 6n 1ahanhklannda 
Nflayacaktır. k"rr 21e darm·: acakbr. 

Çocuğa Göz Koymu, 
Emin adında elli beıllk bir 

adam, on dört yatındaki bir ço
cuğa fena muamele yapmak ıa
çundan Uçlincll ce:ıa mahkmealnde 
ıorguya çekllmittlr. Dk ıorgudaa 
aonra da muhakemenin ılzli yapal-

ı . ., • • • 
m6:sına aarar verı.rı· ıı . ır. 

Hulra. 24 

K•i ile/et 116lan 

Tokat Sokakları 
Ve Toz 

Geçenlerde gazetenizde Tok .. 
bmısda elektrik fabrikaıı blnaııa• 
bqlaadığını gördtlm ve allkadal 
oldum. Bu mllııaıebetle Tokat 
bak.landa bir tikiyetimi blldirmd 
latl1orum: 

Tokat ıokaklan oldukça b .. 
lam11sdır. Sa bol oldutu haldi 
aokaldar ıulanmıyor, bele y .. 
ıt'•lerl ve rtlzgArlı havalard• 
dlman gibi toı bulutları bUtU• 
ıaddelerl kapJiyor. 

Maamaflh diğer itler bnto• 
faaliyetle devam ediyor. Haatao• 
blDua blUrlldl, yeni mektep b .. 
Dalan yapılıyor, 11hhl itler ta .. 
Wr latizam içinde devam ediyot• 
Et•r ıokaklanmız da 11k ıık v• 
maataıam 1Urette aalanacall 
olaHa, Tokatlılann mlhlm blİ 
•rcll kaldırdmıı olacaktır. 

Tokatta Cemal Öıyurt 

Yeni Halde 
l.ld Kabzımal Oyunlarınl 

Meydan Kalmadı 
Yeni aebze hail Temmuzu• 

Wrlaai .Untl açılacafı için bel~ 
dlJe hazırlıklara baflam11hr. Y fll' 
nndaa itibaren yazıhane tutanla .. 
nn muka·yeleleri yapılacak •• 
'9mlnat akçeleri almacakht• 
Beledl1e geri kalan yazıhane!erl 
kiralamak için bir artırma dah• 
7apmıyacaktır. Bu huıuata sela' 
bl1etll bir zat dDn biıo dedi ki: 

.. _ Hal mueleıl bltmiıtitl 

Kabamallarıo gelip ıelmem..ı 
bld hiç alAkadar etmez. Hel 
halde otuz yazıhane ldralanmıfhİ• 
O da bize yeter. Tutulmayal 
tllldclnlan• kiralanmam için ikfr 
el bir mllzayede yapmayı aldımır 
dan bUe geçirmiyoruz. Yeni bal 
kabzımal dalnvert<lerlne mtlaaad• 
eclemeL Bu bal hem mDıtahall. 
hem ıeblrll için çok fı,Ydalı lıleİ 
ıörecektlr .,. 

Eğle'lf.ce 
ihtikarı 
Kalkıyor 

Belediye iktlaat mDdlirJUjl 
pzlati yerlerindeki gazinolar1' 
blltOn pilAjlann tarifelerini 111d 
bir ıurette tetkik etmektedltt 
Pllljlarm •o ıaıhıolarm kiularft 
verıi miktarları Ye mllıterilerlol 
bantl IUUf halk teıkil ettiğini 
tizden ıeçlrmekte •• aynd 
tahkikat yapıldıktan aonra tarif-.. 
lerl taadik edilmektedir. Tarlfeltf 
Hmtlere göre değil, ıazino ff 
plljlarıo bulunduklan ıemtlere vt 
ldralanna ıöre teıblt edilmektf 
Ye aııarl hadde indirilmektedir. 

. -. ·---. ------:1 r-:-
Nöbetçi 
Eczaneler 

811 ı•o• nöbıtol eoıanelH ıu.
lardır: 

l.taabul tarafı ı Şehzadebaıınd• 
(0n1Yenite), CenahpafAda (Şeref 
c.ıaıt, Fatihte ( A. Kemal), ToP" 
kapıda (NAsım ), Samatyacla ( Rıd
ftD ), Clbalid• ( Neeatl Ahmet Jt 
EJlpte ( Hikmet ), Gedlkpqad• 
( AHdoryan ), Defterdarda (Arif ), 
Dlna1olunda (ENt), Bala~ekapıd• 
( Hl•I Haydar ), BalorkByOnd• 
(M9rkea). Be1otla tarafı ı Tlnel• 
( MatkoYİÇ ), l.tlldü caddulnd• 
(Kemal Rebul), Galatada (Merke•J• 
Şiflitle (Şark Merkez), Kuımpat • 
da (Yeni Turan), HaakByde ( Yeııal 
TlrkiJ• ). Kadıkly tarah: Mu•ak• 
klthane caddHlnd• (Leon Çobuk
byan), Kuıdlllnde (HulOıl Oımao). 
Blylklldada ( Halk ). 
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Türklüğü 
Tahkir Eden 
Bir Kadın 

Üçüncll ceza hak yerinde ... 
ki Rus miUetindea mühtediye bir 
kadının duruıma11na balalmııtır. 
Davacı Galatada ıekercl Hns .. 
yindlr. Suçlu da Galatada umum
hane caddeainde ulam lmalAtlıa
neainde 211 numarada oturan ... 
ki Ruı tabaaından Ay,., etki 
lınıile Natalya dır. 

Suçlu Avt• ile da•acı Hllse
yln araıında çılran bir m8naıaada 
Ane alçak Ttlrlder demek ıur .. 
tile TOrklüğtl tahkir •tmlt auçlu
nun TtırklUğll tahkir ettlil aala· 
tıldığından ceza kaaunuaua 139, 
158 inci maddeleri mucibince bir 
Hne •Uddetle hapiı ceıa11na 
çarpdınlmaıına ancak hadiıede 
tahrik mevcut oldajundan yanaı 
ind;raerek altı ay mlddetle lıap
ıir. e, ı•çmiıi ubıkaaa bulunma
dığan dan bu cezanın da teciline 
karar Yerllmiftlr. 

lç111ltl•r Ye CofftlUfl•r 
ikinci ce:ıa malıkemeainde en

tere1aa bir da•aya balulmııbr. 
Suçlular Aıkan ••Suzan adlann• 
da iki kıı kardeıtlr. ikili de umu
mi kadıalardandar. Suçları fazla 
aarhoı olarak kendl!erinden ı•ç· 
•ek •• halka mabıuı bir yerde 
çaliınlıklar g~ıtermektlr. Sa•a 
(iddia) ya göre bu iki kardeı bir 
ı•c• Fuat adında bir pnçle Pa
aorama bahçene fiderek bir 
masayı tutmutfar •• berabere• 
lçmeie batlamqlardır. iki Bayaa 
içtikçe neıelenmlıler ve neşelen-
dikçe lçmlıler " . • • Çılilnlaımıt
lar .. Etraftaki mltlerllerln ıabır 
hududunu taprmıılar. Baaun nıe
rlne pollt kendilerini dkunet Ye 
nezakete dayet edince ba ninda· 
hale ılolrlerine dokunmuı ve ıa
bıtaya ela hakaret etmlfler. 

Şimdi bu ıuçlardan aorıuya 
çekilmektedirler. lkl ıuçlu kardeı 
ıuçlarını inkir etmektedirler. 

Deırnlr Hırsızlan 

Sultan Ahmet ikinci ıulh ceza 
bak yerinde demir parmaklıklan 
çalan iki adamın daruıma&ına 
bakılmııtar. Suçlular Fatihte çır
~ırda oturan Ali Ye arkadap 
Burhan dır. Suçlular V eınedlerdeld 
yapılardan çaldıkları demir par-
nıakhklan Akurayda otura• ara• 
bacı Muatafaaın arabaılle gec.ı .. 
:yln kaçınr:arken LAieli camii 6-
nünde yaktlanmıılardır. Suçlula
rın hırsızhklan anlaııldıtından 
Gçer ay mnddetle, fakat cezala· 
rıınn teciline karar v~rilmittir. ...... ... . . . . .... 

Son Posta 

ABONE FIATLAAI 

Gel•• ..,,. •• ••rl .,.,.,, ..... 
lllnlard• •••'•l~el •••• ..... 
Cevap içio meklılJ>!ara 10 lr•ru.ı.t 

pul ilifta liaımdw. 

Po• k•tuauJ 7411.&anW 
T ...... f ıSoaposta 
Telefonı20203 

'IOR POST& 

DIDJada Olap Bltelller 
Bütün Belçikayı Meraka Düıüren Vak'a 

. 

Bir Milyonerin Çocuğunu 
HırsızJık için Cinayete Kadar 
Sürükleyen 

A 

Amil Nedir? 
Brlikael, 19 (Haziran) - Pi· 

erre Nattaa hldi11ıinia ilk mu· 
hakemul ltafh yıpaldı. Meıe
lealo Ha11nı billralnla. Uç dört 
g1n &nce aalatmqtım. lat•r•m 
birkaç 1abrla habrlatayım: 

Piern Nattu ıenıin bir aile
nin çocajadar, pnç yqında ... 
fahete dalmı1t alletlnden para 
alamayınca hıraazlıta koyulmat. 
aonra J•Yaf Ja•q cinayete kadar 
drlldemnit •• lılall• likabım 
taııyan metruile PariH giderek, 
orada tamdıp macla• Heni 
lamlode bir kadını Wr ra•d•n 
eYinde lldlrmllt. mlce•herl .. 
rinl çalarak (Brllkıel)e kaçmift 
metre.O• birlikte tutulmuıtur. 
Şi•di IUÇUDUD he1abıu ...... 
cektlrr. 

lf-
Belçlka •ahkemeleriala kura

ma, F rauızlarınklnden farlwı 
Kibidir, muhakemeyi (2) yardımcm 
Ue bir b'1dm idare eder, cezayı 
mllddeiumuml lıter, karan 12 ki
tilik bir jllrl heyeti werlr. 

* Hlkim, Jardımcılan ile birlik-
te (9,20) de 1aloaa tirdi. Arb
ıından mllddelamuml geldi, jlrl 
heyetini teıkll edebfıecek liyelu 
daha evftl toplanmlflarclı. acllan 
bir torbaya kondu, kur'a çeklldJ, 
içlerinden (12) ıl aynldı Y• mu
hakeme uzun ıllreceil için lhti1a
ten iki tane de yedek 1eçildL 86,. 
lece aynlanlar jllri heyetine •ab
ıua yere ıeçWu. Mahkeme h .. 
J•tİ de bu pkllde kurulmq olda. 

* - Suçluları ıetlrinizl 
Bu, hlldmin ilk emridir. S1laJt. 

llz iki jandarmanın arasında bir 
erkek, bir de kadın ıardnk, lld
Iİ de ıençUr, •• temiz tlyinmir 
!erdir. 

Hlklm hlriyetlerlnl teablt etti. 
Sonra: 

- 0t1J1'11nm Ye dinleJlnls. 
dedi. 

Bu defa MOddeiumaml 
kalktı. Hlcliaenin hull-
ıaaını yapb, yerine oturdu Ye 
hildın de aorgaya baıladı. ilk 
olarak ayafa kalkan Plerre 
Natban'dı. Karpıındald!eria yttz
lerlne l»almtıya cesaret edemez 
ıfbi, taderl hep yerde tek keli
melerle cnap Yeriyordu : 

Hikim - lıtintak dairesinde, 
yaflıca bir kadıam g6zl1ne girerek 
kendiaiai bir randew evine 1a-
tlrllp orada ıoymayı evveli 
metreainlzin dOf üadlljünll •öyı .. 
aaipinizl 

Nathu - Ba dlfOnce bana 
da ge1miıtl 

Hlldm- Fakat PariM gitmeyi 
eyyeJi kim teklif •tti ? 

Nathan - Evvel Malou, aonra 
b,n •.• 

Hlkim- Parlse vanr varmaz 
ltir maıta aabn almıııınız 1 

Nathan- Malou'nun lıt•ii ile. 
Hakim - Derken tuzaf a dn

flb"tilecek yqlıca kadmı aramaya 
koyuldunuz, bir baloda madam 
(Herel) i ,Wntbe kutlrdiniz. 

Suçlular mruıuda Mal•a, judarm•laıd.an 90ora Plene N athaa, alt aarada 
mld4ehıia avukattan 

kendialsl takdim •ttiab. ta..,. 1 de denlle•u. olsa olaa tirin ve 
bnız. sonra bir otele çapdınu. biru da çeldcidin 
orada kloroform koldatbaıs, Maloa - Parise, klrlı bir it 
boiazım 11karak &ldtlrdlntb, bulmak lcfa Piure Natta ·ı ="= çalarak lraçtmıs.. birllkte ııltt1ilm doğradur, ~.~.: 
1 

• ha-. blnat a• kendisini cllla7ete teıvik ettiğim 
atmanısı iaterım.. yalandır bllllm 

Natlıu - Mlcewherleri met- bana .İ,ıecllil zaman, ':=~= 
reafme 1IH8rdftm, aldı •• kor- aibi bahnmdadır, kendiıine: 
lraa ae oldujwıa aorda. otele - Ôldlnae eli idin! Dedi 
elcllğl uman kaduun aru•nda HAidan, ba ~-unca llOlrta~; 

Öldlrülea Mad&m Herel 

kllrkft yoktD, metrcaimiD arzusu 
ile kadmın eYİH telefoa ett:m, 
beni tanı1orlarcb. kürkü v•diler .• 
· Hakim - Fakat metreainiz, 

ciDaJ•ttea erteai ıla haberdar 
olduğuau lly lllyor. 

Nathaa - Yanlaıtır, yaram 
-t aoara &jnndi. 

.... 
Hakim ha noktada 

••r yaparak Nathan'ıa ba 
cinayete kadar gelmeclea e.
ye) kendi ailesi aramr.da 
birtok h .... hklar J8pbf1111, hep 
metrniaİD tepild ile b~ok ufak 
tefek etY• çalıp satbjını anlattı. 

Erkek hep 6nllne bakıyor, kaclaa 
lakir makamında hep bat• Hl
hyordw. 

ikinci celsede Malou c:lfnleacH. 
Gerçekte Mari Loaiı Gerin adını 
ta11yan bu ıenç kadın 22 1aırn
daôr, b&flDI ıhleyen koya san 
aaçlarıaıa pardbaa elma.., tlzel 

Pierre Natbandan aorda: 
- Doin qıudur? 
- EYet, aynen. böyle ı&yledi. 
Ma' ou tekrar c1e,,.. ettl: 
- Fakat bir dda olan oı

mqta, hllne geçileml)ecek bir 
hllket k&l'fl8111da idim, •ıtua 
Ba m6oa .. betle iddia emuu:da 
lfittiğlm bir cümleye de cewap 
Yereyim: Cinayetten ıonra kacLnm 
keacli emele bırakbğa mantoaun• 
aldutbpm lddiaa da yalandır. 
S-a da bimt Pierre dftflnmlt. 
kendiıi alıp getirmittir. 

Muhakeme deYam edecektir. -----·----· ......_. •. _..._ 

Vapuruna Çok 
Yolcu Almış 

Bir Vapur Kaptanı 
Sorguya Çekildi 

Vap:ırculuk tirketinin " Sey
yar,. vapuru kaptanı Celil, va
puruna fazla yolca almak ıuçun
dsn mahkemeye Yerllmlıtir. ikinci 
cua mabkemeıinde aorpya ç~ 
kilen CelAl kaptau. Yapuruna 
K&ter.ceden Tlrk muhacın almıı 
olduğunu, fazla aldıfa 100 kadar 
muhacann aokaldarda perişan 
bir vaziyette olduğunu, bu peri· 
palrğın 6nüne ıeçmek için fa:fa 
yolcu aldığaoı söylemiştir. 

Ayasofya [llzesi 
KOltlr Bakanlığı, m6zeler 

kadrosu ar-nda A1eaofya müze
IİaiD kadroeanu da göndermiıtir. 
Bura11 ealdti gibi maaflan E, kaf. 
tu nril•• d6rt •• Müzedea ... 
rilen iki :aem-1a idare edilecek· 
tir. Yalmz Mlzeaio iclaretiH, 
A..ln atlka •iz-' aki 1ualar 
mlteb.-· rwam Ali Sami 
bakacalırtır. 

Hangi Mektebe 
Glrecelralnlr? 

Yük•ek 
Muallim 
Mektebi 

Her 11e11e mekteW. edeW,at. 
tarih • cotr.ı,.. ny.m,. " fizik 
kimya zlhnnlmae Udw ... 
mlka.d11i lliabetinclıe leJll olarak 
liı• ..... 1an alaaac:alds. 

Mektebe p .. k lıteyenlerba 
25 dea Mtylk ••=+n IAmdır. 
Ta&pler glncelderl .-eJi t..rih 
,eden Yr iatlda, .W..t ve çlplı 

ap11 :•,.ran altı fetojraf, Whl-
1et dadam ye u.. phadeta
mft.... ••Dan ",. •12 ,., .. 
derecelerhll ı&ıtena ta.lilm ... 
ile mllracaat etmelidirler. 

lllncaat JaUDaınaıa hatlan
gıcı pntelerde llh edilecektir. 
Müddet blrlad tepinde biter. 
T allpl•r muayyen adedi ı•çtiii 
takdirde aralannda talip oldukları 
ztlmre derslerinden " ecnebi 
lilaolanndan •IA&aka imtihanı 
açılacaktır. Llzum oldwğo tak
dirde mha&ab - th anıca 
illn edlleeektlr. 

Hililiahmer 
Hastabekıalık 

Mektebi 
Her .. ne memlekete faydah 

unsurlar yetiflhH .. ktehe bu 
Hne ele 1ellidn talebe al•acaktır. 
llektebla kabol prtıarı ...... rdır: 

Tkkiye Cımlwdyel tebeuaadu 
olmak. y .. 18 dea .. aiı 30 dan 
JUUn olmamak, oda tabalUnl 
ikmal •tmİI .&.ak. eyli olmamak 
( enelce evlenmif, ayrıJ-e ı.. 
çocup bulunmamak). ahhatl tam 
olmak ve boyu 1,52 den ataiı 
olmaıpak. 

Mektep Hillll•"'MI' tara-
fından idare edilir. Tahail 
mUddetl ikl ıene alb aydır. Ta· 
lebelerin lakin, iap, llbaı ve 
tedriu.tı HilAliabmer Cemiyeti 
tarafındaa temin edildiği gibi 
Ayrıca cep harçlıp da verilir. 
Kayıtlar 15 eyl61 tarihinde ka· 
panır. Cuıadaa bafka lıerıtıo 
müracaat edilebilir. Mektep Ak· 
aarayda Haseki caddeıiadedlt. 
Kabul eda- talebeDia bq aeaelik 
mecburi hizmeti ikmal etmeci .. 
evwel muleld terkettiği veya 
çıkarıldıiı takdirde mektep ma1-
rafını ideyecejine dair Noterden 
muaaddak lair kefaletname weı
meal 11.Dmdır. 

Okuyuculara 
CevaplanmlZ 

Akbiıarda müskir&l.9İ Hilmi vaeıta· 
sile Tahir O. Cenıize; 

- Hava pilot mektebi Eakl
tebirdedir. Haya _.ki.Wt mekte
bide ı.t.abalda y ....,eledir. Si& 
1Ha1a ~i bitirmediilaia 
için her iki mektebe de ıll-•· 
siniz. Binaenaleyh ..... .tap 
orlr tahı:linlzi ikmale çahpm:ı. 

Sıv•ta H uan•a 

- s;.a pilot ••ktebl 1ok· 
t•. Yefilr.,tle •aa •akinilf. 
F..kiıehirde hna .. n.w w 
pilot mektepleri """*· Orta 
mektep mezmu, tamlasıhba. 
blmlalalik ..mbi. ohman11, ft 

vlıcadlnlizill laaYaahia m~ 
bll!uamaa linmchr. Dalla fula 
tabillb 17 luwran tarihi p.
teıniıde bulacakmm. 

K. K. L rnnun• NesahM Wuıc;a: 
- Ankara Ziraat er.•tithla .. 

•ydükabul ıartlannı 19 hazira 
briWi ıaatemizde lalldiıdf.. 
Orada dalla çok n•h.. bull-
Wlirabık. 
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~ Kı• Kerde.imi Arayorum 
OrtaklSy Atatürk DarUleyta .. 

mıada 105 numara Ue kayıtlı 
Erzurumun Paain karyeainclen 
Osman kızı kardetlm Zehra tak
lfben 7 11nedlr kayıpbr. Bilen 
•e gBrenlerin aıağıda ki adreH 
blld1rmelerlnl dilerim. 

&tanbal Meroan Meroanağa ha
ıunda Oımaıı oğlu Ahmet 

:,.,, l•rırn; Ar•ırorurn 1 
lttiP •İlayetl Arguruıa k3y8n• 

den V.U oi.ularmdın dayılanm 
Ha1an •• Aliyi arayorum. Ken· ' 
clllerl 1 1ene ev•el beni aramıı, , 
bulamamıılar. Bilen ve tanıyaa
larm adre1ime bildirmolıriol 
dilerim. 

Kocamustafapaf& Belgrat kapı-
11ndn Hacı Hamza mahallesi 

eski Sarayönü ıokak 
N o. 64 Bahriye 

Jf 
Ablamı Areyorum 

~31 HnHİDe ÇukurhiHl' it· 
taayonunda beraberken kaybet• 
tlğlm HUrmüz adındaki ablamı 
arayorıu11. Bilen ve ıörenlerln 
adreıime bildirmelerini dUerim. 

Bıkieehir Kırım muhaoirltrindeo 
arabacı Amil othı Mehmet ........................... .-........... --........... _. __ 
iki Dost 

Çalıp Çırptılar, Fakat 
Nihayet Yakalandılar 

Gllttl adlı bir kadın ıehrl· 
mizde bir çok evlerden hınızlıll 
yapmıı ve ıonra da laegöle kaç• 
mııtır. GUUtl laeaölde yakala1amıt 
Ye lıtanbula ıetlrilmfştir. GUllO
dlyor ki ı 

11 
- Ben ,aldığım ıeylerden 

bir kıımını doıtum Mehmet otlu 
Azize verdim. ,, Bunun D.ıerJne 

poliı Azizi de yakalayarak mttcf. 
deiumumilii• vermiıtlr. Azls, ben 
bu •nayı IneılSlde ahınn duYan 
araaına 1aklamııtım demektedir. 
Müddeiumumillk timdi lnegöld .. 
ki aharın duvarını arattıracaktır .. 
Suçluların lkiıi de tevkif ediJmlıtlr. 

Bir "MetrOk,, Daha 

ŞON fOSTA 

!!!2!!212L!L222! ---

OONYA YI İDARE EDEN 
ADAMLARDAN: 

MIRALAl 
~----~----------------,__ -----------------------~--

Lehistan 
Dış işleri 
Bakanı •.• 

Leh mllletinln kurtuluıunda 
Y• yeni devletin kuruluıunda o 
memleketin kalaramanına, mtlte
veffa Mareıal Pllsudıkiye en 
... ..,ade yardım eden adam, onun 

eıkl ve en yakın doıtu, 
ougllnka Leblıtan Dıı itleri 
Bakanı Miralay Joaeph Becktir. 

Gerçi kırk· 

7a1ını bentli •ı· 
mıt olan Miralay 
hakkında '•eakl., 
tabirini kullan• 
mak biraz ga· 
rlp lıe de tl 
ıençliilndenberl 
m em 1 e k e tin 1 n 
kurtuluı mtka
deloslnde bir 
insanın 6mrüne 
ıığamıyacak ka· 
dar çok it ıör• 
mUı olmaaı, UIUD 

teerUbeal, bu ta• 
biri kullanmata 
ltizl mecbur et
miıtlr. 

Baron Beck, 
Lemberatekl po
liteknik mu ..... 
ıeslol bitirdikten 
sonra tahsilini 
ikmal etmek 
ilzere Viyana• 

Joseph 
Beck 

itimadını kazanmış, yavvı yavaı 
onun en muhterem doıtu, mu
avini olmuıtu. Şefine payan11z 
bir muhabbeti, bir hürmeti 
•ardı. İhtiyar Marcıal da onu 
adeta kendi evladı gibi ıevl· 

yordu • 

l 920 de Bolşeviklere karıı 

açılan Ye Lehiıtan ordularının 
ilk zaman muzafferiyetlyl• neti-

Yetişmesi 
Ve Bugünkü 

Mevkii •.• 
Şahı:yetinin kudreti sayesinde 
başladığı bir iti muYaffakıyetle 
bitiriyordu. Aıkerlikte olduğu 
gibi diplomasi hayatında da çok 
çabuk yUkaeldi. 1930 da nezaretılz 
nazır olarak kabineye girdi. 
1931 de Dıı itleri MUıteıarı 
oldu ve bütün kuvvet ve kudretini 

Cenevrede ve 
diğer Anupa 
m e r kez le rin de 
sarf.eden, yorgun 
dUıen Dıı işleri 
Bakanı Zaleskl· 

nln tekaOtlUğUnF 
talep etmeai \1• 
zerine de l 932 de 
Dıı itleri Bakanı 

oldu. Daha dot
rusu, Baron Bec• 
kfo faaliyeti, Zı· 

leakinin çekllme
ılnl icap ettirdi. 

lıte Miralay 
Beck'ln faaılaaız 
muvaffaklyetlerle 
dolu olan kııa 

askerlik kariye• 
rlnln tarlhçeal 
bundan ibaret· 
tir. 

Fakat diplo
maıi sahaıında 
kazandıj'ı ve bU· 

tl1n ıerefl hakklle 
kendlilne alt olan 

Dun yJoe ıokağa atılmıı 
yavrucak bulundu. 

dakl yllk11k aa• 
kert akademl7e 
ılrmlt ve bUyUk 

bir harbin patladığı muvaffakiyetlerl, 
aıkerl muvaff a· 

Şehremininde Fındık nde ıo
kağmdan geçmekte olan poliı 
devriyıi. bir duvar diblDe bırakıl· 
mıı bir kundak ıörmllf, bakbjı 

aaman bir erkek çocutu ol· 
dutunu anlamıthr. Çocuk ebe1e 
muayene ettlrllmiı ve Ud aylık 
olduğu teıbf t edildikten ıonra 
DütkUnlet eviae gönderHmiıUr. 

Polis, bırakan adamın hüviy .. 
tini tosbfü, ç•htmaktadır. 

sone buradan 
ne'ıet etmlıtlr. 

Ytlretl memle· 
ket aıklle yanan 
bu ateşli Te 
genç aıker lıer• 

kesin nazarıdlkkatinl celbet• 
met• baıladı. Fakat ondaki 
cevheri. zeki11, hasletleri Ye 
lıtidatlan ilk keıfeden, inkiıaf 
ettiren ve bunlArdan memleketi na· 

mma azami istifade temin edebilmek 
'~ ..................................... - ........ - yolunu bulan Maretal Pilsudıkf 

Sinir ve akıl hastalıktan müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Catalef lu Orhan B. ap1rtı•anı Tef.220Sl 
Ev. J<:adılı:61 Bahar;1• llerl ıokak TeL60n ı 

olmuştur. Mektepten çıkar çık· 
maz bu ıenci mlllizım rlltbeıile 
maiyetine almıı Ye teıkil ettiği 

alzli .. Lehiıtan Lejiyonuna ., 
._ _______ ı ____ ıtl_ ithal etmiıtir. 

_..... ..... ._.._ ....... --· ' .. ·-· .._.. 

~r.,. a •• ,.,.,,, . ..... ,,;.,.u. 
» dhmP Hı• .,,,,,. 6lr , ... ,,,,., ..,,,,lft&. -~ . 

,_..,,Jaa .. -,....,, ... u. 
ela'"" /lah JG111ordırı 

aayf • l>iğer 
f. 5 serler 

llO 200 100 80 
Krt- Krş. Krş. Krş. 

Son 
sayfa 

ao 
Kr9. 

J.-'Blr ıntlmde vuall • (8) lt~lim• vcrdır. 
4- l11c• o• ,.,... go.zdar 

lrılaHklflrl feN pe 
..,., lml• ıı,atlil'. 

Beck'in Uk ve en mnhlm 
•azifeal Ukranyada Lehliler 
araıında teşkUAt yapmak, onları 
Çarlık Ruıyaıı aleyhine harekete 
koymak ve miJ;I bir Polonya 
ordusu meydana getirmekti. 
Eeck bu vazifeatnde bUytık teh• 
likelere maruz kalmıı, her adım 
batında mUıkülitla karııJaımışb. 
Fakat azmi, zekası ve yurt• 
severliği ıayeahıde bunların hep· 
ıini ) enmeğe muvaffak olmuıtur. 
Ve bu günkü mllstakbel Lehiıtan 
devletinin muntazam ve kuvvetli 
ordusu itte o vakitler Beck'ln 
teşkil etmiş olduğu bu küçücllk 
ordudan dotmuvtur. 

Eeck bu muvaffaklyetlerlyle 
çok luıa bir zamanda Mareıalin 

Miralay J oıph Beck 

celenen harpten ıonra Beck 
BDkret• Ataşemiliter tayin edil· 
mişti. Ferdaaı sene, yilkıek harp 
akademiıinde bir müddet staj 
sıördUkten sonra yllzbaıılıta terfi 
etmlı ve Paris Ataıemiliterligine 
tayin olunmu,tu. 

Franıada kaldığı iki aene 
ıarfmda, iıllkbalin bu maruf 
diplomatı Pariste, meharetini, 
zekllım inkiıaf ettirecek geniş 
ve müaait bir aaha buldu. Fakat 
bir müddet ıonra bu ateşli zabitin 
baıı harekAtı Fransız mehafllinl 
oldukça endişeye dllıUrmeye ba.
ladığından onu Paristen Varıo· 
vaya aldırmak mecburiyeti haıul 

olmuıtu. 
V arıo•aya dönUnce, yine Ma· 

reşalm maiyetinde çalıımıya baı· 
ladı. Çok zaman geçmeden MI· 
ralaylığa terfi ederek 19ı4 te 
Maroıalın husuıt kalem müdUr
lllğüne tayin edilmiıtl. Artık 

bundan sonra Beck'ln muvaffa· 
kıyetlcrl biribirlnl takip etmeye 
baıladı. Atletik vücudu, kat'i 
tavırlan, tıraşlı ıima11, keskin 
bakııları ve mUıtehzi tebe11ümtl 
ile bu geoç miralay herkeıin 
&zerinde bD10k bir tealf yapıyor. 

kiyetlerlnden da· 
ha parlak olmuı· 

tur, ... ehiıtanın 
eaki, korkak .,. 
bir takım köhne 

formüUere Japlamp kalmıı olan 
hariciyesini, Beck, kısa bir zaman 
içinde girgin, fa'al umulmadık 
andlaşmalar yapan, terefılz ve 
faydaaız muahedeleri bllltereddU.t 
yırtan bir müesseae haline getir
miştir. Zaten onun aıker ruhu 
sonu gelmlyen, bitmek tllkenmek 
bilmeyen Bizanıvari mUıakerelere, 
mUnakaıalara tahammül edemez• 
dl. Bir lnıiliz muharririnin dediği 
gibi evvelce saatte yirmi mllyol 
alabilen Lehistan ılyaaeti bugün, 
Beckin 1ıiblrli ldareıl altında ıaatte 
yUz mil yol alarak ilerlemektedir. 

Bu afir'atli siyaset, çok kısa 
bir zaman içinde, çok kıymetli ve 
müıbet neticeler Yermiıtir. Sov• 
7etlerle. Lebiıtan araamda bir 
yaklaşma huıule golmif, Almanya 
Ue anlaıılmıf, Franıa ile de esld 
dostluk yeni tartlar altında ihya 
edil mittir. 

Fakat Beckln en bUyUk mu• 
vaffaldyetl Lehistan devletini, 
ikinci derece bir devlet ıayılmak· 
tan kurtarması Te blltftn müşkUl· 
leri yenerek onu Avrupa ılyaaet 
Aleminde büyUk, sözü dinlenen, 
noktal nazarı ehemmiyetle telAkkl 
edilen birinci dırıc• bil dt•let 
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I 1 Dil Bahsi + -;----+ 
Öz Türkçe 
Çalışmaları 

Otuz Yedinci Liste 
1 - ibda • Yaratı 
Örnek : Yaratı lıuvvetlnden yok· 

ıun olandan bUyUk Her bek• 
lemeylniz. 

2 - ihale etmek • Üstermek 
ihale • Oıterlm 
Örnek : Bu yolun kime üıterlldl

ğini bi1iyor musunu:ı.? 

3 - GUzerglh - Geçek 
Örnek: Vasıf Çınar bUtUn demir• 

yolu geçejlnde kendini tanıyan 
ve taoımıyanlar tarafından IO• 

lAmlanmıtbr. 

4 - Seyahat - Gezi 
Seyyah • Gezen 
Örnek: Gaz.otecllerimfz ıoa Moı• 

kova gezisinden çok iyi duyu ... 
lar getirdiler. 

& - intiba • Duyuı 

Otuz Sekizinci Liste 

1 - Mesmuat • Duyuk 
Örnek: Sofya aytarımızm duyuk• 

larana göre .•• 

2 - Havadl9 • Bilget 
Hatar • Haber (T. Kö.) 

a - Haallatı eaflye • Ô:dirUt 
Haaılatı gayri safiye· Ham 

UrUt . 

Örnek ı Bu kazancı 6zllrUt mll 
yoksa hamUrllt Uzerinden mi 
heaapladınız. 

4 - lzt1rar • Sıkınç 
Örııı:ıkı Nasıl bir eıboç ılzi btiyle 

hareket etmeye ıevkcttı? 

6 - Hullaa - Özet 
Örnek : Baıbakanın dünkü ıöyle• 

vinin iyi bir özetini isterim. 

Not= Gazetemlz6 gönderilecek ya• 
ıılarda bu kelimelerin Oımanlıcala• 
rının kullanılmamasını rica ederiz:. 
~ .... ·--· •••• -. .... ı nıa .... ............ .----

14 'aşında 
Poll& " u Y aıta Bir Cam

baz Kız Yakaladı 
Poliı, dtın bir oyuncu kııı 

yakalamııtır. Vakanıa ceryan şek· 
il ıöyledir: 

Kara gUmrllklB AU lıminde 
bir canbaz, bir kumpanya kurmuş, 
ıehrln muhtelif yerlerinde hüner• 
lerinl göstermektedır. 

Ali, kumpanyasını dünde E• 
yüpte bir meydanlıia kurmuı, 
muhtelif numaralar yapmağa baı• 
lamııhr. Bu sırada da benllz 14 
yatlarında Sabahat isminde bir 
kız da varyete numaraları yapmak 
llzere sahneye çıkmıı. Fakat der• 
hal zabite te•kif etmlttir. 

Buna aebeps hem kızın yatının 
ıahnede çalıımaya mllaait olma• 
maaı, ayrıca da varyete için mtlc 
aade alınmaı bulunmamasıdır. 

Gerek Sebahat, gerek canbaı 
Ali hakkında kanuni takibat ya• 
pılmaktadır. . ................. - .............................. _ ... 
ııraıına çıkarma§ olmaaı olmuıtur. 

Çok bllrmet ettlil ve blltUQ 
Leblıtan milletlnln idealini temıll 
eden bir ıefin direktifi altında 
çaheın ve hem asker, hem de 
diplomat olan Beck Lehistınan dıt 
ıiyaaetine bir dllrüıtlUk, aldatma• 
yan bir ciddiyet, bir hakperestlik 
ıetirmlıtir. Bu ılya1ete can v• 
istikamet Teren her ne kadar 
ihtiyar mareıal ldise de onu bu 
yolda yürüten, idare eden d• 
Beck dir. Onu görenler, kendi• 
ıinde hali Ukranyada gizli teıkl• 
lit yapan bir adam tavırlarıD 

MHblllrler. 
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Fenerbahçe Yenildi \Dün Yapılan Boks Müsabakası 
• ~tletiznı 

Dün yapılan Şıld Maçını Müsabakal~rı 
Beşiktaı Kazandı 

Dlakl lilt a&Olllclan hlı eutaııtue 
lataabul .Ud 1&•Pboal•p 1 hacamlarlle oyana hlldm ohu,. 

maçaaıa ea mDhfm o,.aa dla lar, ba taıyfldertal uzun mOddet 
Takalm ıtad1umunda Feaerlaahçe, Wr l&JI çıkarmadan denm ettir
Beılktq talrımlan uuıada yapıl- mitlerdJr. 
dl. Beılktapn akınile bqlayaa Fener hllcum laatbmn en bozuk 
oyun, hemen F enerla tazyikli• 
S.tfktaı kaleıl anllnde toplandı OJUDCUIU Namıkın ayaldirmda 
•• bu hlcumlar ilk daldkalu itin toplaaaa top daha yerini bulama
cldcli bir tehlike Japacak bir dan kapbnldıtı içindir ki ea iyi 
.. idi aldı. S.flktaı mldafaa11Dıa tarafJan ıaf •• aol açıklan olan 
biraz fadaca ıayretl ilk ıinirU Fenerbahçe hllcum hatb 1erlnde 
dakikaları bertaraf edeblldlii için- mıhlanıp kalmııb. 
dir ki Beıiktaı htlcum hatb da Fenere çekilen bir flrlklktea 
dnzıDa oynamaya bqladı. Fener• lmrtulaa top Ni1ulnla ayaklarında 
bahçe mOdafauınıa akumua kolayhlda Befiktaı kaeane ala· 
Beılktaıın devamlı birkaç h&cu• Yerdi. Naci ile Beılktaı kaleal 
mile bir hayli tehlikeli dakikalar ara11ada kalan top hafff Wr ıltle 
1a .. dı. Beılktaı m8dafaanndan dini• çarparak Beıiktq mlda· 
kurtulan top Muzafferin tek baııaa faaıı tarafından gOçlOkle kurta• 
J•Pbiı bir hOcumJa bOyDk bir nida iıe de top yine Fikretin 
farubn kaçmaıana Hbep oldu. ayatına kadar aeldi Ye 11lu bir 
M8dafaa11ndan hiç yuclım ıBr- wrutla uzaklardan dı .. n alttL 
me~en Fener bahçe hllcum hath Oyun arbk temamlle Betikta
Beııktaı müdafaasını Arıan hll- ıın artan hakimiyeti •lbnda ıeç
clmlarım zaman zaman yapıyoraa meye bafladL Fenerbahçe tek 
da toplu bir halde utraıan e.. tak J•pbğı hUcumlarla Bqlktaı 
ılktaılılar zayıf bir mndafaa kaleılnl zorlamak iıtedl IH de 
ininde her an için tehlikeli alrıa• muvaffak olamadı. lldacl dene 
lar yapıyorlardı. Sağ açık Hay&- bu ıuretl• bitti.. 
tiden Haklaya ıelen top, oa Şilt maça oldu için OJUn aza
Hklz 1arda içinde afak •• blclı, 01un tekru baıladı •• 
Deri atılan bir pula Şerefe Fikretin ıllzel bir alanll• ı•çtL 
ıeçmeaUe Fenerbahçe kaleıl içi- D8rdllncl dakikada Fener 
ne oa lçlncl dakikada pmul ahel bir hlcum Japb Şabu 
Mr oldu. ki ' 

Yirmi beflncl dakikada Be- 1 me~edea bir ıayı kaybetti. 
tlktat hOcum batta Feaer kaleli S.tıktaı toplu bir ıeldlde 
lvlade paUa1aa Wr laDcumlle hlcuma ılrcll Te Muzafferd• 
lkbıcl ıoltı qçarclı. Od dakika Eeref., oaclu Hakla1a slcl•a 
ıonra Muzafferin kunetll bir fiti top ikinci defa Fener kalulae 
dıtara ,ıtt1. Fener mlldafaa11adaa pdL Artık llmlcli keıllen Fen•, 
topa kendi hatlarına ıokma1aa OJUDU bozuk bir ıekilde oyaaau
Bepkt8fhlar topla bir hllcumla Ja batlam11b. 
Fener m&clafaaıını bir an lcln Kornerden ıelea topu Şeref 
lyle aantılar ld topu bir mlddet 1akalacla •• Hakkı1a ıelen top 
Betlkt8f muaYinlerile mahaclmleri lçlaetl •• IOll defa olarak F .. 
aruancla mekik dokudu clarda. nerbalaçe kalalae pdl.. 
Feaerbahçe mlclafaa ... dlftail Betildathlar laemea hemen 
mlfldd yazlyetl ıiren lalflllz an- tek kale oynadılar. Feaerln Hrt 
tnalrlla ikulle E.at merku baıhyaa OJUDa lıwe laak .. 
muam 1erine ı•tirildL Son maç• F adalı mf8n pkarmlJ• mecbur 
larcla bu mıwldde dtbp bir oldu. 
oyaa ı•tena Elaclla oyaau Maçtaa bir ı0a ınel pkan 
llÇlfldar ki ota& dokazuaca dald- ruımııda F ıner mlclafa.-a 
bela Nlyui F eaırln ilk 1ayı11na aayıfbtıadan balılale Betikt .... 
pptı. Faer mldafaallDI atlaya- hllcum hatb kUflıaacla koJa1 ko-
ralı llP8 topa Halda ile Bedii lay tatunama1acajula 1ullllfblr. 
aruıada bir ilim teblikeıl Dtlnktl ••c Betlkt .... •iar ba-
.. bl dolata clolqa ...,. bir O)'UDU De ı•çmlf " ba tabii 
.. ttl. Dk dene bu 1U•tl• bir blrı aeticeyl hamlalDlfbr. 
lliha1etlencli.. Kadrolar 1l1le idi ı 

lldcl devre Fenerin bllc11mlle Fenerbahçe; BedU; Fuıt Yqar, 
•q1ac1a. Daha biran ıeçmeqtl Ea'at, Ali RıH, Mehmet Retat; 
ld Hakladan bayltlye. ondan Niyazi, Naci Namak, Şaban, Fikret; 
Şerefe ıfdea top uzaktan çeldlea 8eflktq ; Mehmet Ali; Nuri, 
bir tutl• Fener kal•i dlretlnl Httınl; Faruk, Ha1aa, Fey-1; Ha-
playarak ıtırthdtl aitti.. Fener =· Hakkı, Msaffer. Şeref, 
mlclafauıaa ltltla •n.t1erle ef. 
,.._ Beeikta~ ~· 

Don Takalm ıtad}omaada 

Galatauray kuiDbll atletizm ıu

beıinin tertip ettltl Pera, Kurto
Juı atletizm maçı muYaffakı1etle 

ba .. rılmııtır. 
Muntazam bir ıurett• hazır

lanan 1ahada 60 dan fazla atlet 
koımut. atlalDlf we atm11br. Oç 
kalllp arumda yapılan m&lab• 
kalarcla Galataaua1 OD bir blria
clllk Beyoiluıpor iki blrlncWk 
almııbr. Galataauay bu .. çta 
68, Beyotlaıpor 32, Kurtalaı 19 
1ayı almıfbr. Teknik aetlcıler 

ıunlardın 

100 - Semih 11.4, 
800 - Belim 2.7.8, 
Gllle- Kangelldla Pera 12. 10, 

3000 - Teoharldiı 9.35.6 G. S., 
200 - Kalfoplaı 24.4 Pera, 

1500 - T eoharlcllı 4.31.6 G. S. , 
YDkıek- Cihat 1. 71 

Dilk - NailL 39.67, 
400 - Mllncl 54.8 G. S., 
Uıun - Cihat 6.45 G. S. , 
Sınk - Fethi !I. 40 G. S. , 

Yakında, Alb Çift Boksör Ara11nda 
Alakalı Bir Karıdaıma Tertip Ediliyor 

Cirit - Karakaı 11.31 G. S. , Oç •••t• bok.ar\.1ıı 
4 X 100 • Raif, Mufahham, lllnd, 29 Hulraa cumartelİ aqam 
Semih 47.4 Galatuara1 lmlDbD uloaunda 

l ltl11k bir bob maçlan hazarlan-

8 Y 1 Ş 
• ş • mqbr. Gılataaaray ıpor kulDbl 

u ı ın arpı ampıyonu =.:.!°.!:~ :1ı·.:!!:r.!: 
ihmal edilen bobua memlekette 

1 • d B JJ• Olacak 1ea1dea caalanmuaaa 1ebep oı.. zm 1 r e e ı cak bir derecech ehemmiyetle 

hmir, ( Huıaal ) - 935 ,.ı. 
Tnrklye ıarpl ıamplyoaa11aı• Ja. 
mlrde yapılacajı denizcUik feci .. 
raı1onundan lzmlr balıeal clulz· 
ellik kurumana bllclirllmlftlr. Bu 
Jarıılara lımlrdekl ıarpleller , .. 
alt bir 8aımJe unlmıılucbr. Al-
1aacak' da t•lı edilen clealzclllk 
kuloba, lzmlr prplcllerlnl Tlrld
J• .. rpl ıampl1onamna huırla
mak huıuıunda her tMI tertl
bab almıfbr. Çahımalara Pazu 
1abahlan deYam eclilmektıcllr. 

Gepa :ral latubalcla 1apalaa 
prpl .. mpİJODIJIDcla Tlrldye 
nkorclmHlijinl lzmiria Ka,.11aka 
kalllbladea Refik kuanmafbı. Bu 
yal Reflfln kar1111Dda T aldr tlbl, 
Zllhtl ıf bl aıta prplcllv ftl'cbr. 
Tllrkiye ıamplJ••w laalrclea 
iç, lataabalclaa alb ...... .... .. 
cektlr. Şamplyoalaja blaaaa 
paç, E,tll a,_.. Ha. ..... 
ppalacak u...ıaıal plba .... 
plyoaaanda T•ldJ•rl t...u ..._ ....... ........................ 

Delll••lllk .....,. •• 

laubal mtaka• ......... 
.., ........... aarflllcla 1apa-
cata ldnlr, , ...... , ......... 
HkalUa illa protran •• Mmı.
mfbr. 

11 n 18 Ap.tOICla M tef .. 
we 10 Apetoda ela -taka 
klrek mllabakalan yapdaeakbr. 

20 n 21 Tımmucla teeftk 
10 •• 11 Apllolta maatab ,._. 
..... p1, .... ppdaealııbr. 
. 2,S,4 ........ 

____ , _________________ , ___ 
Roma11yalı 
Atletler 

Galataaaray kullbl atletiz• 
fibul tarafandaa atletik mllu
baka 1apmak Uzer• .. hrimlze 
davet edilen Romanyah atletler 
30 HUiraa Pazar pi lataabala 
ıefecelderlal blldirmitlercllr. 

Romanyah atletler o tarlhta 
e•••l •apur olmadıta lçla ancak 
Pazar 11DD .. hrlmiz• plıbU.. 
celdercllr. Ba IUl'etle RomuıaJa. 
lada Japalaak .... bakalar, u
cak Sah allnl ak .. • ileri 
olacakbr. 

Macar Milli Güreı 
Takımı 

Federaa1on Bunu Getirme
ye Teıebbüa Etti 

Soa dakikada çaba bir mir 
klllt tberiae ıehrimb• plem•J• 
Macu ıar .. çUerinia yerin• ıoreı 
fecleruyODamas tl'acar .un taJo. 
muu ı•tlrmek için t•bbll• ıeç
miftlr. lcliıaan kablliJetleriaia ea 
1DkHk aoktuaa çakan sDr•w 
lerlmiz• ciddi bir mllubaka yaP" 
brmak lateyea Glreı Fed•aıyo
aa oa beş sin 10nra burada 
Macarlarla mllb bir karwalatma 
yapmak anuıuadadır. 

Dünya Yüzme Rekoru 
Nihayet Kınldı 

Frauada Japlan ... Jtlzm• 
mlaabaka-da .f\merllrala Pet• 
Fik 100 ••tre dibaya nkoruaa 
58 6110 ualye ile ~. Ba 
rekor 1924 olimpiyat o,........da 
Amerikalı Vayımaller tarafmdaa 
59 = .. kanla ,..., ... ~. 

bamlaamaktadır. 
Kil1olla karalan açık hawa 

lrampmda huuluan bokıarlerla 
1apacaldan bu mllaabaka içla 
Yerilen ehemmiyet bob6rler ara-
11Ddald rekabetin ciddiyetini her 
tin bir puça daha arttırmaktadır. 
• Tamamll• • amatlrlere mahlUI 
olan bu mlllabakalara fttlrak 
edecek bob6rler pnlardar: 

Panayot • uail 8 rawuat 
Fethi • Narl 8 ,. 
Leoaldl • Joaef 4 .. 
O.... • Hriato 6 ., 
LeYI • Mehmet 6 ,, 
LYer • lrarabt 8 ., 
Ranatlar lklfu dakika olarak 

blt.ı edllmlttir. Mlaabak.aara 
,_ S.ıG ela. -.....acakbr. 

lzmir Futbol 
Şampiyonluğu 
..... ... IS (A. A.) - ._... 

tamplJonau belli edecek .._ 
maç din Alaaııcak alanaacle 
Ku11yaka •• Albaord• ara .. da 
rapalda. Albaorda lld1• kal'fl " •1• ile maça kuaaaralr inal 
....,., ... ohla. 

Ankarada Albnordu 
Kazandı 

Ankara, 23 (A.A.) - ea,.. 
.. hrlmlzde yapılan Altınordu-~ 
ka1a maçım 2· I Albnorda k• 
aaamııbr • 

Ankarada Blaiklet Y an11 
Ankara, 23 (A,A.) - e.,ea 

.. hrlmizde !8 kilometrelik blllldet 
JUlfl J•Pıhmftir• Y antta Glwenç
ıporclaa Nuri biriac:I, T alit, lldacl 
Orhan, lçlDcl aelmltlerdir. Nuri 
bu --~ 69 dakika 4' watı• ....,., . 



fefrika No: 64 

Steele ı:mdl buharların da 
karıştığı bu karanlıklar içinde 
sesin geldiği tarafa doğru ilerle
di ve kadının yanına geldi. Genç 
kadm ellerini uzatmıı ona telAılı 
telaılı yalvarıyor: 

- "içeride ayağı Akat bir 
çocuk var... Bebekler de Yar .•. ,. 
diye kekeliyordu. 

Çocuklar 
Steele: 
- "Çabuk ol, karanlıkta glS

temiyorum. Bana yolu göster,, 
dedi. 

Kadm elini uzatarak Steele'in 
elini tuttu ve eYİn içine doğru 
çekti. 

Bir mllddet ıonra tekrar kapı• 
da görfiıtDier. Steele topal çocu
iu taııyordu. Kadının kucağında 
da iki kUçUk yavru YardL 

Kadın çabuk yürüyemiyordu. 
Bu yilzden, bir ml\ddet ıonra 
bu gaz bulutları araıanda boğulup 
kalmak tehlikesi vardı. Bereket 
verıin kadın canaYar dlldüğfinlln 
bu işareti tlıerine ne yapılacağım 
biliyordu. Fakat .,akit yar mıydı? 

Kadın soluyan bir Hale: 
- "EYet, e•et şimQ)dekl ka• 

pıya doğru gideceğiz. Her halde 
rllzgira karıı gitmeliyiz.. • Allah 
ıizden razı ol&un. S.ılml duydu· 
nuzda geldiniz... Bilseniz biriıi 
kapıdan geçsin diye ne kadar 
dua ettim! .. ,, dedi. 

İıerilıdikçe, buhar da azalıyor• 
du. Sokaklarda akan Ye ayakla· 
rını kaplıyan ıular da gittikçe 
ıoğumakta ldi. Ay bulutlann 
arasından kurtulmağa çah11yor Ye 

nıırettlği hafif aydınhk albnda 
ıokağın iki tarafındaki binalar 
ıeçilebiliyordu. Yangın ıönmfiı, 
ortada yalnız kızıl ateıler kalmıf b. 

Steele ile kadın, kapiya gel· 
dikleri zaman iki nöbetçi ile 
karşılaştdar. Bunlar çıkanların 
isimlerini kontrol ediyorlardı. 

Bunlardan biri kadını g&rllnce: 
- "0.. MartL.. Dotruıu bir 

yardımcı bulablldlğlne memnun 
oldum. Galiba bu kapıdan en 
son çıkacak olanlar da ıWersinizl 
dedi. 

Kadmr 
" - Demek 6tekllerla hepsi 

blıden ••vel çıkhlar öyle mi?" 
Dlye sordu. 
- " Eh, bu tarafta hemen 

hemen kimse kalmadı glbL. fakat 
gazlar kaçmaya baıladığı vakit 
öte taraf ta rüygar altında iki ilç 
kişi vardı. Tabii onlardan llmidl· 
mizl kestik. .. · • 

Bu ıırada diğer nöbetçi de 
Steelesi tanımadığı için onu 
&orguya çekmişti. Fakat Uzerindeki 
Uniforma ve verdiği bahah kafi 
gördll ve onun da kapıdan geç
mesine müsaade etti. Hır halde 
Steele'in kucağıoda taııdıiJ ıakat 
çocuk da nöbetçinin tllphelerlni 
teıkine çok yardım etml9ti. Ka
pıdan geçerken nöbetçi.: 

- " Biraz acele ediniz.. eğer 
rUıgAr duruvırirse hepimiı de öteki 
dünyayı boylarız. Bereket versin 
bu zehirli sıa:ı uzun müddet 
dayanmıyor ,, dedi ve ıözleriJı 
karanlıkları araıtırarak lllYe etti: 

- " Nerede ise dört l ol 
ağzına kamyonlar gelecek. •• Belki 
gelmişlerdir bile .. ., 

Nöbetçilerin bat uçlannda 
fener .er a sılı idi. Her halde hun· 
ların ziyası altında kadın Steele'in 
çehresini görmüı olacaktı ki; 
kapıdan çıkıp biraz ilerledikten 
ıonra ona döndO ve: 

- cı Sh: bizden değilsiniz. Ben 
ılıi burada h ·ç görmedim ,, dedi. 

Steele: 
111-Iayır.... Buradan geçiyor· 

dum da ••.• ,, dedi Ye ıuıtu. 
Kadının bu tecHıDıOnD teh· 

likeli bulan Steele kendlıl hakkın· 
da fazla birııy ıöylemıdL Gerçi 
berindeki elblae onun çok itine 
yanyordu. Fakat Gumpert'in ve
yahut Adolf ZTeias'la.. bilhas1a 
böyle bir zamanda IAuna fa brJ-

kalarında bulunduğu Berlindekl 
istihbarat bllrosuna blldJrilirae , 
fOpheler daha nyade artar, hangi 
tarafın cHuı olduğu tamik edilir, 
\·clbAııl onua için bllyDlr bir feli• 
Lct olurdu. 

Steele hem bunlan dnıilnl\

: or, hem de kadının yanında 
yllrilyordu. Nihayet dört yolağazı· 
na ııeldiler. Hakikaten kamyonlar 
gelmlfti. Fabrikalardan kaçabi
lenler ıUratle, fak at bllyOk bir 
intizamla bu kamyonlara yerleı
tirilly orlardı. 

Stıele ıakat çocuğu kamyon
lardan birine koydu Ye kadının da 
kucağındaki çocuklarla binmesine 
yardım etti. Tam dönüp IJideceğl 
11ıada kadın onun elini Jakaladı 
ve: 

:.&, 24. 6 • 1935 

1 
-

11Gldlyor muıunu• ? ... Bana 
isminizi, nerede oturduğunuzu 

bile &öylemediniz. Halbuki ben 
daha münaıip bir zamanda •ize 
kana kana teıekkUr etmek lıtl· 
yorum., dedi. 

Steele ıaıaladı: 
- " l11minı mi? " dedi. Ne 

hacet var? ... Siz Allaha &ize yar• 
dım edecek birisini göndermesi 
için dua etmiştiniz... işte bana 
• adam derainiz olur biter. 

- " Zaten öyle biliyorum ve 
6mrüm oldukça Allaha şükrede
ceğim, Fakat size tekrar tekrar 
teıekkU.r etmek isterdim. ,, 

-
11 Hayır. Buna lüzum yok. 

Zaten bana olan teşekkür borcu· 
nuzu fazlasile bile öded;niz. işin 

içyUzünU bilmiş o!ıanız bunu siz 
de anlardmız. ,. 

Ellnl kadının elinden çekti. Bir· 
denbire bu ıon sözlerinin ne kadar 
ihtiyatsızca söylenmiı olduğunu 
anladı. 

Sür'atle oradan uzaklaftı. Ka· 
dın hayretle arkasından bakıyordu. 

(Arkası var) 

Istanbul Limanı 
Fena! 

Çok 

( Battarafı 1 lncl yGsde ] 

medeniyet denizden girer, deniz· 
den çıkar 1,. derlermlı. lıtanbul 
Umanı için bunun dotruluğuna 
inanıraak, endişeye düşmemiz 
lizımdır. 

ÇtinkU maalesef, ticareti bah
riye tııkilAtımız, birçok bakım
lardan, yıllarca metruk kalmıı 
bir makine kadar bozuktur. 

Vakn bu cihetle alakadar 
olunmlyor değil. Fakat henüz bu 
alakanın tatbikat sah&11na geçi• 
rilmit eierlıri görUlmemlftlr. 

Meseli bu güne kadar, geliıl• 
güzel kurulmuş olan latanbul lima• 
nının Hlahı yolunda bir hareket 
görlllmemiıtlr. 

Kulağımıza sık sık gelen faa• 
llyet, benüz llfta kalmaktadır. 

Bugün Oç gemi a-elince, elle
rimizi şakajımua dayıyor ve dör· 
düncil geminin barınacajı yeri 
dütilnüyoruz. 

Bu itibar ile. limanı bu dar
lıktan kurtarmak, hayret edilecek 
derecede ihmale uğramıt elzem 
bir harekettir. 

Bu itin güçlilğU, ehemmiyetine 
nisbeteo biç de büyftk 1&yılama:ı. 
Fakat bazı kim1elerio dOıllndügU 
gibJ, limanı Boğaza doğru uzat
mak çok yanlıttır. 

ÇünkU o takd"rde lodos ha
valarda; Bojazdaki gemiler, rüı
girın limana getireceği dalgalar
dan çok mllteeasir olacaklardır. 

HattA bugtın lodoı, Tophaneye 
yanaşan sıemilerl bile rahat bırak· 
mıyor. 

Oraya yanafanlardan birçok· 
ları, yegane kurtulmak çaresini, 
açı!ıpta, ortalarda demir atmakta 
bulu} orlar. 

Bunun llntlne geçmek için, 
köprllyü kaldırmak, ve limanı ha
lice doğru uzatmak gerektir. 

Vakıa Iataobul köprllıUnllo 

l yerine T aymiatekl gibi bir aıma 
köprD kurmak muazzam bir ittir. 
fakat muhakkak ki Süveyş kana· 
hnı açmak kadar :zor değildir ... 

Umanın ihtiyacı, Nevyorktaki 
gibi. Doklar, yani denize doğru 
çıkmıt rıhtımlarla da giderilebilir. 

Fakat buna da maalesef, lima· 
nın derinliği engeldir. 

ÇünkU, mUtehaaaıı dığillm 
amma. öyle tahmin ediyorum ki, 
Umanı lazım olduğu kadar dol· 
durmak, aımaköprll kurmaktan 
çok daha iyi pahalıya mal olur. 

Limanda, paraaı:ı yapılacak 

lılerden biri de ıamandıraları 
kaldırmaktır. 

Muhtelif tabii cereyanlarla çar• 
pııan gemilerin bir de sıra sıra 
şamandıralardan sakmmıya mec• 
bur kalııındaki zorluğu c!üşOniln. 

Bunu dUşlinUnce, Iıtanbol 

limanında aeyrüseferin, bir torpil 
tarlasında dolaşmaktan zor oldu• 
ğunu anlamakta zorluk çekmez· 
siniz.,, 

Vergi Kanunları 
Değişiyor 

( Baş tarafı 1 inici aayf ada ) 
Veraset ve intikal vergiıl. 

Tatbikinde en çok müıklllita 
t11adnf edilen bu verginin, ha,. 
tanbaıa dığittlrilmeai IUzumu 
hasıl olmuıtur. 

Vergiyi Yermemek için yapı· 
lacak yolıuz muamelelerin önU 
alınmak, vergi matrahına esaı 
teşkil oden menkul ve gayrımen• 
kul malların teabiti verginin tarz 
ye tahakkukunun sııcikm491inin 
önUnU almak için tedbirler, bu 
kanunda yapılacak tadilatın eıaa
larını tetkil etmektedir. 

Kanunda vergi nlabeU de 
jiftlrilecektir. Kanuna bir tay
yare hissesi konulması mevzuuba .. 
histir. 

Tabancasız, Saldırın asız 
Haydutlar! 

Kııpı kapı dolat·p dilenenler 

( Baıtarafr 1 inci yDıı :le ) 
kendilerine meılek yapmışlardır. 

Bu gibiler, vücutları sapasağlam 
olduklan halde hiç utanmadan 
bizlere yalvarırlar; ayaklarımı:ıın 
altını öpmeao yeltenirler ve biz
den giiya ( ekmek parası ) dile
nirler. 

Halbuki ister muhtaç. olsun 
ister olmasan, d ilencilik yapmak 
herkes için yasaktır. Ve hele bu· 
gün medeni bir şehrin sokakla
rında dilenci dolaşması, o ıehir 

için en büyük kusurlardan biri· 
dir. Hakikaten muhtaç ve alil 
vaziyette olanlara yardım için 
devletin ve belediyelerin bir çok 
sosyal yardım mliesaeseleri var
dır. Ayrıca ha:kederinin &osyal 
yardım kolları da bu gibilerin 
imdatlarına koımak vaz:f esini 
üzerine almıştır. 

Gelelim, para içiıı utanmadan 
ve sıkılmadan ayaklarımızın al· 
tında illrünenlere ; bunlardan ço· 
ğu sizden, bizden daha zengindir. 
Bizim merhamet damarlarımızı 

ellerine geçirip bizden soyduk· 
ları paraları biriktirirler, pis h r
kalarmın kenarlarına dikerler. 
Bunlar tabanca ız, b ıçaksız ara• 
mızda dolaşan haydut} ı rdır. 

" Son Posta ,. fotoğraf muha· 
biri şehrin bir kaç sokağını şöyle 
bir göz yurdamile dolaştı ve ta

mam on sekiz profesyonel dilen• 
ci tesbit etti. Bunlardan bir kaçt· 
nın fotoğrafını bu yazı ile bera· 
ber basıyoruz. 

"Son Posta., muharrirleri de 
bu dl'.encilcre ait hayret verici 
bilg:ler topladılar. B~kınıı, hu 
h~rifler no çeşit ki.ıilerdir: 

Bir dilenci vardır, Kocamusta• 
fapafa taratlarmda oturur. Bu 
adam her gün sabahleyia erken· 
den evinden çıkar Karaköye ka
dar gider, oralarda dilenir, akşam 
karanlığında da evine döner. Bu 
adamın her gün topladığı paranın 
yekunu tamam ( sekiz ) liradır. 

Başka bir dilenci, ki Divanyo
lunda eski bir medrese odaaında 
kira ile oturur. Pehlivan gibi 

sağlam ve kuvvetli bir adamdır. 
Her gUn Belediyenin önünden 
tramvaya, hem de birinci meYkle 
b iner, Şişliye gider, orada dJlenir 
ve günlük kazancı altı liradan 
aıağıya düşmez. 

Sultanahmette Ak.bıyık taraf• 
lannda oturan bir kadın da dilen
cllikte rekor kıranlar arasmdadır. 
Bu kadm yanında kilçilk bir çocuk 
taıır ve kendisi bir köıeye sinerek 
bu çocuğu dilendirlr. Bunun da 
günlük kazancı yedi liradan sıağı 
değildir. Bu kadınm bet odala bir 
evi vardır. Bunun bir odasında 

oturur, diğ-;ı odalarmı kiraya 
verir. Gu evi dilencilikten topla"' 
dığı, yani sizden soyduğu para
larla satın almışbr ve yakında 

bir ev daha alacakmıı. 
Görüyorsunuz ya.. Hiç muhtaç 

olmadıkları halde dilenen bu 
tufeyliler, bizim merhamet ve 
şefkat hislerimizi iatismar edi· 
yor1ar. 

lstanbulu ıeyyah tehri yapmıya 
çalı,ırken, orta çağdan kalma 
di enciliğe müsamaha etmek, hem 
kanuna aykırı hareketlere göz 
yummak, hem de ıebirliyi soy• 
durmak demektir. 

İstanbul polisinden rica ediyo
rur. Dilencillğe ve dilencilere kar
şı sıkı bir mücadele açsın ve bu 
çirkin rezaleti ortadan kaldırsın. 

Bu iş, polisimiz için bir gllnlnk 
değil, bir saatlik bir meseledir. 

Haydi.. Görelim sizL.. Güzel 
lstanbulu şu yüzkarası rezaletten 
kurtarınız. 

Bir MUrebbiye aranıyor 
Yeni doğmuı bir çocuğa bak· 

mak ve annesi refakatinde onu 
büyütmek için bir mllrebbiyeye 
ihtiyaç vardır. İsteyenler şartlan• 
nı ve haklarındaki malümatı 
lstanbul posta kutusu 176 adre· 
sine { Mürebbiye ) ismlle bild'I" 
melidirler. 

Hallde ve Arkada,ıar1 

24 Htziran PazartHi ıDnü akıamı 
9,15 te Bostancı Aile Bahçesinde 

Bir Avuç Ateş 
Ayrıca: MonoloO 

lstaİıbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

Şişli Çocuk hastanesinde yaptırılacak tadlllt tamirat ve ıu 

depoıu inşası açık eksiltmeye konmuıtur. 
1 - lbale günü 8 Temmuz 935 Pazartesi gUnU ıaat 16.30 dur. 
2 - Eksiltme Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüiil binasındaki ko-

misyonda yapılacaktır. 

3 - Ketif bedeli 1944 lira 52 kuruıtur. 
4 Muvakkat garanti 147 liradır. 
5 - Bu ite alt ıartn;me proje fenni şerait vesaire 10 kuruı bedel 

mukablllnde Çocuk bastaneainden alınabilir. 
6 - Eksiltmeye ııireceklerln cart aeneye ait ticaret odası vesikasilı 

en az 2000 Urahk betonarme imalAtı ihtiva eden bina işi 
yaptığını tevalk eden Nafıa Başmühendisliğinden tasdikettl
rllmiı ehliyet yeaikaaı ve bu iıe yetecek muvakkat garanti veya 
banka mıktuplarile belli saatten önce komlayooa müracaat· 
lan ''3460" 
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öSiÜLISALTANATIGOCERKEN 
( Mltarell• dewrlal• tarllll) No. •• 

Yuan: zı,. Şalcir ~--------~ l4Nll 

Mütarekeden Sonra Venizelos Büyük 
işlere Girişmeye Koyulmuştu 

(IC ordoı) komiteal), Yunanla
tanm latlklAJlnden ••••I Morada 
lıyu Ç1karmak için (Kordoı) 
adı•da bir Yunan 1er,.erdeai 
tarafuadan t .. ldl ed lmiı; Yuna• 
Dlıtama lıtlklilial teminde btlyDk 
bir mJJ olmakla beraber, ıonra• 
lan ela Giritte, Makidonyada, 
Akdeal• adalarında teıklllbm 
ıenifletmlfi bllha11a Balkan har
!ılllıl_e çok bllylk faaliyet g&ıt•r" 
mitti:' Bu komitenin lıtfnat ettiği 
en eıa1la IUi~ve~ çeteclliktl. V • 
bu ıeteler, blrblrii• ~j)I, glzll 
bir ordu teıldl etmekte ICIL 

V eDlıelo"9 ıençllğlndenberi ba 
komite içinde yetlımif; g6ıterdlji 
faali1etle temaytız etmiıtl. Ildl• 
dar meYldlne ıeçtlktea ıonra da 
arbk bu komitenin (hamil muaz• 
um) l kelllmlttl. Bana binaen, 
mltarekeJI mlteıldp Vealzela11 
Ttlrk topraklannela blylk itlere 
huarlanırken, bu komiteye de icap 
eden direktifleri Termit; lsmir 
Ye lataabulda, faaliyete 
ıeçlrmlf tl. 

Komltealn ilk banketi. mDta• 
rekeyl mllteaklp • Nureddin pa• 
ıcnın YllWti unaııoda • lnilli& 
torpltolarlDlD lzmlre pdiil ıllD 
~q ıöatermlıti. O glln hmirde vuku
•ulan nOmaylı, bu komite tarafından 
tertip edllmlıtl. Bu hareket, ciddi 
Y• hakiki bir lhtilll delildi. Çtıa· 
ldl komitenin lzmirdekl teıkllAb, 
heniz pek aok1&n bir halde idi. 
Opld ntlmayltten makHt; yerli 
rumlardan baılt ye cahU fikirli 
blr •imrenin hareket kabiliyeti 
ile, OunaDh hlktmethlla mldafaa 
tertibabnı anlamak lçba idi blr 
tecrllbedeo ibaretti. 

Bu almaylften ahau aetlce 
komiteye çok btıyllk lmltler Yer
mlpi. Onun Jçiadir ki btaabulda 
derhal ı.,kılAta ıirltilmlt ; biri 

'trum muhıcirleri merkez komi .. 
1onu), dlterl de (Yunan ıallbialı
meri) lllmlerl altında blriblrine 
merbat bu iki mle11eH t'lcuda 
ı•tlrllmlftl. 

Her iki merku, faaliyete , .. 
~erıeçme:ı V ealzeloa tarafmdaa 
Polani9 ye NJkoloıla iualade lld 
m&hlaa ~ate reill daha Jatubula 
ı&aderilmlftl. v emelolan •• 
18miml d01tlarmdan olan bu 
iki adam, Girit, Y uya Ye Make 
doayada uun mlddet çete
ler idare etmiı olan mepar 11r
ıerdelerdendL Bunlann Yazlf..t; 
iç ,na elli erkek Y• yetmlt k .. 
clmdan mllrekkep olan keneli 
kunetlerlal tedricen Yuaaalllaa
dan ı.tanbula ıetlrtmek, bnluua 
ltir lulDllll lzmir, / AyYahk, Bu
...... Buna haYalllin• 1erleftlr
mek; DılWm bir kumam ela Sam
...., Sinop Nlbar Ye cl•arlana
.. ld Ram mabltlerlne ılndermek; 
or.._. da merkezler •lcade 
p&wıldL 

e. pi .. t• efrada, po1ta 
pOlla ı.timlHda ptlrlHyor, ft yla• 
,_.. polla mlrettep olclaklan 
........... HYkedlHyor; bualarda 
tDaou ldtiplltl, kly hocalıii •• 
-. alhl blsmetlıre yerleıtlrW· 
1or• Arbk merkezler çoğallDlf; 
1eıll laalkaa keneli kafalanna •J
p•_ teıkllltlara batlanaufb. Mer
Dller ara11Dda hunll tlfr• De 
•la ••habereler eereyu ediyor, 
ye bu muhabereler de (ıutrallkoz) 
bmuı lıtlmal ediliyordu. 

Komite, bqhca iç lıedef takip 
ediyordu: 

1 - lıtaabulo, Yunaniltana 
mal etmek Ye e1ki (Blzau lınpa
ratorlat.ı) au ihya eylemek. 

2 - Garbi Anadoluyu ele 
,..,. .. ,,.'"ele ve Yuna"iıtana ilhak 

et•ek. 
3 - Karadeniz ' ablllerinde 

eıkl ( Pontoı laralhia ) m dirilt• 
mele. 

lıtaobul aerke:al; hakikaten 
bq d6ndlrDca bir faaliyet 161· 
terlyordu. Y uaan torpltolarlle 
ıelea llJlhları mllılrbe maneyı. 
ralarla kayıklara •• kamyonlara 
yftkletlyor; bunları Patrikhaneye 
ve muhtelif yerlerdeki ldllıelore 
naklettiriyordu. 

Komitenin bu mlblm f..Uy .. 
tine btıttın varlıiJ ile 1ardım 
eden bir ıahıı daha mevcut lclJ. 
o da; V ulzeloaun ıayretl hentız 
patriklik makaauna IDtihap edi
len, Giritli ( Melatly• MetaUa• 
klı) ti. 

Patrik Melatlyoa, Rum .w .. 
tini uyanıklıta HYkedecek fala· 
ler ve emirler Yeriyor; ·bllhaua• 
Rum mektep Ye mahallel.rlndo, 
on alb yatını teca•lls etmlt olan 
erkek çocuklardan mtırekkep 
olmak lzere ( kel ) teıkllAb 
Japılmuam ehemml7etle tavıiye 
ediyordu. Blr taraftan bu emirler 
Ye taV1iyeler yerine ıetirWyor; 
muhtelif ( idman kullbll ), ( Spor 
cemiyeti) namlanm tapyaa te .. k
knller yapılarak bualu, Venız .. 
loı partlline menıup en tecrObeU 
ılvil 1:abitlerln emrine veriliyor, 
aıkerllte huırhk talimleri yaptı• 
rahyor; cllpr tarafta da J•ll 
Rumlu araDdakl t..Wt lmwı
Tetlendirillyordu. 

Mahalle teıkllltlanaıa • .,. 
kezleri hemen klmUea mahalle 
bakkallannclaa mlrekkepdL Bu
lar, mahalle aballllnl Ye onluıa 
haletirulaiyelerlal iyi bildikleri için 
bu •aıifeler oDlara YerllmittL 
Balac• •• boıtanlarda çalqu 
Rumlar ela, bunların icra kaYYet
lerlal Ye muaYinlerlnl teıkll et
mekte ldL bllm mahalleleriadeld 
Rum bakkallardan mDrekkep blı 
lıUhbarat ıebekell YllcOde ıeti-

rilmiıti. Bunlar, o mahallenla eli 
ıillh tutan ve blr lhtilll unaıın· 
ela mukavemet 1lıterm11I muh· 
temel bulunan erkekJerlaln def· 
terlerini tanzim ederek merkeze 
verecekler •• ıonra da bualan 
mlltemadt ıurette mOrakabe ede
ceklerdL Aynı samanda, ıocukla• 
rın •e hlzmetçlleriD Jflderln• 
1Blerek eylerde bulunan llllhJana 
adetlerini teıblt edecekler; ••, 
(halihamr) hakkında aUeler ara-
11nda Deler konupıldapna Btr•n
meye pyret ,&dereceklercll. 

latanbaldan ltlhara bittin 
Marmara Ahillerlle prbl A•a
dolu ıahllinda bu t .. klllt carça• 
buk kuYYetlenmlf, Karadenb uhlH 
ile dahile dojra Rumlarla muk6a 
olan haYallde de muhtelif mer
kezler faallyet• ı•fllllttl. (Samsun) 
Ye (Merzifon) dakl (Amerika ko
lej) !erindeki ulea Ram muallim 
Ye muallimeler bu komltenba ru
hunu teıkil etmekte; mahaberabn 
ldare1lle komitenin onak, defter 
ye paralanın 1aklamak huauaun· 
da bDytlk ıayret ıGıtumekt .. 
)erdi. ( 1 ] 

Komitenin lltanbul merkezi, 
Ermeni ıiyaat cemiyetlerile temaı 
etmek llzere bir pbe daha vll· 
cftde ıetlrmiıtf. Bu ıubeyl de 
Ermeni llAnma ıa1et IJI Yakıf 
olan Çatalca Rum metropolldi 
YaYaldm efeadl denlate etmlfti. 
Bu papu, Erme.ı komite rlleıa· 
ille mlteadcllt mlllkatlu icra 
etmlt, ba11 meMleler etrafmda 
bunlarla blrleımiftl. Bu m...ıeı.
rln en mtlhlml ( Mam> Hlra ) [2] 
laminde bir kitap Ylcade ptir-
mek Ye bunu A.,....pa " Ameri
kada teni etmekti. 

( Arlruı yar ) ------[l] (Poatn1 meıeleli) ntilD kbte-
4•rken ita hvıuta aühlm W.illt 
yırecıfiz. 

[2] (Kara kitap) demektir. (lılano 
Berl), (Mavrl Bir) de aym nwıa7a 
aeJ.ir, 

Müslüman 
trik 

Olan Elek
işçisi ••• 

Hasan Olan 
ğunu Da 

Hans, Kansile Çocu
Müslüman Yapıyor 

ı..,11 ( Ha...r) - Bir 
mlddet ••Yet burada elek
trik flrketincle maldalltlllde 
çalııan Hau lamlade Wr 
A vuıtury ah Mnıllllllan oldu. 
HidiH, matbuata da ak
ııtti, 

Hau bund•• 6,5 1ene 
•••el lıtanbuJa ıelmlı, Bey
kosda Polonez klyl•de 
eıkl Leh mulaaclrlermdea 
Reldaa isminde bir kızla 
eYlenmlf, Ye ıo•ra Baadır-
maya ıltmft, blrbuçuk ıene ey. 
Yel ele ıehrimlzde elektrik fabri· 
kaaına yerleımlftir. 

K8çtlk ıan'atler kanunuaan 
yalaıı TOrklere ha1redilmealndea 
ıonra Hanı blr lıUda Ue M8fttıl8· 
ie mOracaat etml9, Ma.lnman 
olacatmı bildirmif, lizımıelen 
muameleli yapıldıktan ıonra Ha-

Bay Buan 'fe ailed 
an lamlal alllllfbr. Huaa Tlrk 
yatudaehlau ela kaba! eclllmlf
tlr. Şimdi keadlal matuamen 
elektrik fabrik ... cla çalq .. k
tadar. Huaaın Volfl lımbade bir 
de çocatu Yarchr. Karı11 Y• ço
cuğunun da Mllllman Ye TOrk 
olmalan için tetebblae plımif
tir. Bay Haıaa ailulle timdi 
btanbaldadar. 

Heyecanh Çiçek Muharebesi 

Dün Adada Yapıldı Ve 
Çok Güzel Oldu 

DtıukD tfoek bayıuuatlan tatlı biı ıörünlı 

e. Jıhn Ok flpk ... ,.. ... 
din 81,akaelada ıok eflea-
cell bir çiçek muharebul 
ıekllade 1apalcla. Ba1ram dibi 1aat 
albda baılada •• ilk olarak çiçek 
arabalUUUD ıeçlt rMml yapdda. 
Oa çiçek araba• ıeçlt reımlae 
lf tlrak etmlftl. Banlar arallnela 
içinde tayyare biçiminde ~lçeklerle 

ıtlılll olu Sefer oğlu alleıbaln arabau 
blrincllitf, çiçekçi Sabuncaklnln 
arabaaı lldncillğl, Yat klllbUn ara• 
ba11 da Dçlnealllğll kuanda., BID 
bir çetlt yaz çlçeklerlle ıllılenmlf 
olan bu arabalar ıeçerkeo, iki 
tarafta blrikmlf olan ı&zel •• 
ıGz kamaıbnca tuvaletler yapan• 
lar tarafından milyonlarla çiçek 

ablcla, ortahk ıönll açma bir tltek 
clenbine d6adtL Bayram isin latan
buldan Adaya bbalerle merakla 
altmlftl. 

Çiçek ı•çit reamindea Ye çi• 
ıek muharebesinden sonra Ylllyet 
tarafından tertip edllmiı olan 
pçek Hrılal açıldı ve bu Hrgide 
,ıçek teıhir etmiı olanlara mllkl· 
fatlu YerildL Bu ıerglde bir yallık 
bir ömre ıahJp olan bir çam 
ağacı bllha11a ıöze çarpıyordu. 
Çtınkll bu ihtiyar atacın uıun• 

luğu bir karııı geçmiyordu. 
Sergide yllzlerce meraklı tara

fından ıezildikten aonr çiçek bay• 
rami ıen kahkahalar •• ntlkteH 
sözler araaında nlhaye~ balda. 

Neden Sonra Yakalandı 

Hapisten Kaçmış Ve Yıl
larca Serbest Kalmıı 
lımlr, 19 (Huıuıt) - Y aıı ota 

iç, adı bmall, babuınm adı Na. 
mm, keadUI Bartmhcbr. Bundu 
on b .. ,aa ince ldanb.ıa plmlt 
orada &mail adında birli• tanar 

mıı, atlfuı tezkerelinl elde •tml•· 
.. Baba ,, haneainl karaladıiı ıtbl 
cebine yerl .. tirmit •• lımlr• ıel
mlf.. hmlr sabıta11 ltu adalDI, 
•hto nlfaa chdanı tqıdatı itfa 
7akalayıp adliyeye •erdi. lfla 
bundan 10nrakl kı1m1 .. ter....
dır. Üçlbacl ıorgu hlkiml 1Uçla 
bmall hakkında llk tahkikat apl-
ma11na aahalefet edip etmly• 
ceilnl IOrClaiu nmuı 

- Ben ifademi mlclclelamaml

Je yereceil•· Beni oraya ı&nd .. 
rloiz. ÇIDkU mllhim bir m ... ı. 

Yardır. 

Demlfllr. Soriu blkiml ıuçl .. 
7a aafu ederek Ye hakikat• 
1amimiyetlae hitap ederek onu .a,.. 
letmly• kaacbnaca ıuçla btllbll 
aibl her ıeJi anlabyorı 

- .. Ben Safranboluda Nulre 
adında bir kaclaaı iateml7erek aı-

dlrmlftllm. · 8u1m AP Ceza 
mahkemulnde 15 HDe 7edim. 
Barba baplüaaulnde yabyordum. 

Haplıaaecle k&tn ı6zler dolqıyor

du. Kana Ayıenln kltlllk etd
alnl, bafkalarlle ı&rltttljlbal lly
U,orlar& Tahammtll edemedim. 

l 

Oa bet Hn• ..talrilma ı..aıı 
Kanm1 dlflbamlye •• kı .... aml1a 
baıladım. 

Marbn ortalarında &r1at balae 
rak bapiaaneden kaçbm. llılna
claa karımı ı&rmektl. Yakalan
•aktan •kt&m. Kara yoWe lıta .. 
ltula Yardam. Orada dmmachm. 
Blr nüfuı tezkereli elde ederek 
lzmlre ıelclim. Burada Jllkal•• 
dua. Hıpal bu kadardır. Nut.. 
tezkerul benim deiildir ,.. 

Suçlu tevkif edilmit. Y• itini 
ettlll ı'bl Barboda bir ~inayet 
ltledijl anlqılmııbr. Kendill uh1e 
cezada 1ahte nufuı kullanmakt.a 
90rguya çekilecek, ondan IODI& 
Bartuıa ıaaderllecektir. 1 

A.ı. .,,. 

.---~ AiLELERE ye TALEBELERE iLAN ------. 
Tatil zamaaları deyamanca 20 Eyltlle kadar 

il Tlrll Urall• il 

.:D·..:::. BE R Lir ~'te 
aÇllmıfbr. Huml cl•ll•re bu mllddet lçm mtıhım tenzlllt 

KAYDA B tLANILMl,TIR 
liTANBUL ANKARA 

87e. lattkMI ..... _. Kon,. cadd ... 
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Deli Aslan No. sı: 
eo 

iki Takım Atbaşı Beraber Gidiyorlardı 
Kumandanın isabı o kadar 

gerildi ki: Elindeki dizgini ken• 
diaioi bilmeksizin çektilinden, 
altaodakl ateşli at birdenbire iki 
ayağı üzerine kalkb: 

iki deli aakerll• &nlerlndekl 
Koçbayıran eteğine doiru yakla· 
fıyorlardı ; ancak sağdaki Macar 
alayından ayrılmış bir mtlfreze de 
timdi yıldmm gibi iki atla ile 
koçun önUnU kesmeğe aelmekte 
ldiler. Bir aralık Türkler için 
bütün emekler boşa gitmlt gibi 
görUndU ; iki deli neferi, timdi 
biiyük Türk koluna doğru kot•• 
koç ile Uatlerine gelen Macarların 
arasında olup borçlarını &demek 
üzere Yalın kılıç Macar takımına 

doğru bir sata çarh yapblar. 
Lakin iki yüz klıiyi pervasızca 
karıılayan bu iki Türk kahramanı 
ölL.m meydanında yalnız kalmı• 

yacaklardı, 
Y akup Ağa yUz elli klılılle 

onların arkasından yetlıti ; kanlı, 
kisa bir dövUım• ile Macarlan 
dağıttıktan sonra Deli Aılanla 
birleıti. 

On dakika ııeçmedea, Şahin 
Bey iki TUrk takımınan atbaıı 

beraber bayıra dotru ıllrmekte 
olduklarım gördft ve ıol elini 
kaldırıp Hrin bir rUzglr Hmekle 
beraber alnından birkaç damla 
ter sildi. 

Bu kahramanlık denemesini 
ortaya çıkarmıı olan tarihi koç 
alaya yetlılnc• doğruca Sarı Şa• 
hin Beyin yanma gitmiıtl. Şahin 
Beyin atı parlak gözlerini koça 
çevirdi; bu Hkl arkadaşını ı 
11Geçmi1 oJıua !,, Demek iıtiyor• 

muş gibi bir kere kokladıktan 
ıonra hafifçe kiınedi ... 

Türkler yeniden iler1emeye 
başladılar; koç iti yUzUndın Ma· 
carlar iyice yaklaımıı oldukların· 
dan timdi geri kol düımanla her 
an çatııarak, onlara durdurma&'• 
çalııarak llerlemeie uğraııyordu. 

Deli Aslanla Yakup aj'aya 

lst~diklerinden çok it çıkmııtıı 
bütün ııUn, Nadajdinin iri iÖYd .. 
ıi, bütün Macar cınkçilerinkinden 
yüksek görünen tolgasının tUylerl 
Macarların en ÖD diziainde aG
riindU. 

Araııra geri kolda ideta kil· 
çnk muharebeler oluyor, ozaman 
bütün Türk alayı durarak döfıUt
meğe ba,lıyordu. Sarı Şahin Be1 
iki kere yeni atlılarla geriye gel· 
miş, orada vuruşanları değiıtlr
mişti. Kumandan, Deli Aalanla 
Y akup ağaya ön tarafa gidip bl· 
raz dinlenmelerini söylemiı iae de 
onlara ıöz dinletememitti. Bu 
muharebeli yUrüyüı, eski TUrkle· 
rin " it cengi ,, dediklerı kanla 
rlicatlerdendi. 

(Bodin) e gidiliyordu; gidiliyor
du ama, TOrklerin önlerinde daha 
en az on iki saatlik yol vardı. 
ken dilerinln on kah olan bu çok 

tet:k ve yüksek savafÇl Macar 
atlt!n önünde bu yolu yürümek, 
BJdine yetişmek kısmet olacak· 
mıydı? 

YUrllyüş öyle acıklı, o kadar 
gunül lizücü olmuştuki: Şahin Be· 
y..:ı ka.,rşı hiç bir zaman ağız aç· 
ma; ı akıllarma getirmeyen Subus· 
ka ı ar bayağı öfkeyle söyleni
yorlardı: 

- Bu kaçışta ne fıyda var ? 
Daha ne bekliyoruz ? 

- Yoksa bizi [udin'de elA 
g< zlü etlerimiz mi beki yor ? .. 

- Nedir bu bre, dörı•lim 

kAfiria ftatllne ; aUn akıamhdır l 
ne olacıkaa bir ayak &ne• olaun 

Araya ııiren llç yUı yıllık za· 
mandan ıonra aalatalmaıı yolu 
hiç olmayan ltu uzun ve kanb 
gün ıonuna yaklaıırken Şahin 
Bey bir ayak önce yetiımek iıte· 
diğl dai butazmı karıısında gör• 
müştü. Orada toprak birdenbire 
yilkHJiyor, ovanın iki yanına uza· 
nan bir istihkam cephesi gibi dik 
bulunuyordu. Buradıı ovanın or• 
tasına oturtuJmu, uçsuz bucakıız 
taştan bir kalı var sanılırdı. Bu 
kayahk mıntaka ın ta ortasında 
}uçakla yapılmış gibi dar bir bo
taz ağzı görülmekte idi. 

Şahin Bey bu buğau tutar
larsa dUıman için ne kendilerini 
kovalayacak ne de bir çevirme 
yapacak başka yer olmadığını 
biliyordu. Maasif'kı cepbe1inl tır 
manmak, atlı asker için olmayacak 
bir iıtl. 

Ancak Macar kumandanları 
da Şahin beyin bildiği ıey leri pek 
iyi biJlyorlardı, Onun için Türkler 
buğazdan daha •pice açık iken 
bUtUn aüçlerial topladılar ve bll· 
yllk bir hızla yorpn sıerl kola 
bir daha yetlıtiJer Korkunt bir 
boğuıma daha baıladı ••• 

Daj- boğazı yedi yllz metre 
kadar uzakta idi. Türkler 
döğUıerek buraya çekilebilirlerdi. 
ancak Boğaza dUımanla beraber 
ıireceklerdi ki: Bu da Sarı Şahin 
Beyin itine gelmiyordu. 

Tam Batı ufkunun Uzerinde 
olan kızıl gUnet TUrk kemeri 
kolunda allrUp giden korkunç 
ıavaşın cazibesine tululmuı bir 
tUrlU batamıyor, titreye titreye 
ne olacağına bakıyor alblydf. 

Türk kumandana btıyllk dakl· 
kanın geldiğini anlamıftı, hemen 
bir it yapmak, dUımauı kendile
rlle beraber Butaza ıokmamak 
lizımdı. 

Bu aırada Şahin Bey Rlayın 
Boğaza yakın yanında bulunuyor. 
Arkaya, 3rana, öne yaldırım gibi 
çabuk bakıılarla itin duruıunu 
iyice kavramak istiyordu. 

Geçirilecek dakika kalmamıı· 
tJ; Macarlar pek az olan kahra• 
man Türk ıeri kolunu ıarmıı 
olarak bir ıillh aUrUltllıU, bir 
haykmıma ve inilti tayfunu için· 
de dUıe kalka, vurula kırda lle
rilemekte idiler. 

Şahin Bey elinde kalan kuv· 
••tl• Buğaza çekilip tutmayı dü
ıündil ise de yine o anda böyle 
bir iı dtlştındnğn için kendi ken· 
dine !Anıt etti: Bu kahraman 
geri kolu, olduğu gibi kurban 
vererek kurtulmak alçaklığını 
kim yapabilirdi? Oğlu gibi aev· 
diğl Deli Aılanı, onun yanında 
yuruıan yılmaz yiğitleri bırakıp 

da ne yüzle kurtulacaklardı. Bunu 
ukere sUylemek bile göze alma
mazd·. 

SODO·RO-NO 
1 

Pl:R.rEV 
TEHLr:ır.EYE MANi OLUR 

Gazozcular 
Dertte 

Şehrimizde bulunan Tttrk ga· 
zozcuları iptidai maddeler llze· 
rinde kar9ıla1tıldarı mUıkUllerl 
bir istida ile aralarında bir an• 

latma yaparak Ökonomi Bakan· 
lığına bildirmeyi kararlaıhrmıt• 

lardır. Gazozcular bu arada bize 
de müracaat etmişler ve dertle• 
rini ıu tekilde anlatmıılardır: 

- Gazoz fmaU için ihtiyacı· 
mız olan Asit Karbonlki haliha• 
zırda menopole edilmiı bir flatle 
piyasadan tedarik ediyor ve çok 
bUyDk bir mUtkUIAt içinde kıv• 

ranıyoruz. lıtanbul piyaaasına ol· 
duju gibi Ttırklye plyaıasına bu 
maddeyi Bomontl şirketi ile Ş6r 
ılrketi yapıp veriyor. (1) hazirana 

kadar otuz kuruıa aldıjım11 bu 
maddeyi, iki tlrket aralarında bir 
tröıt yapank bise 4lS kuruıa 

vermeye baıladılar. E•vılce ha• 
rlçten bu madde beher klloauıuna 
7 .5 kuruı gllmrllk almarak 35 e 
aatalıyordu. Fiabn hiç yoktan 
45e çıkaralmaıl ıöı aörllr bir 
bir lhtikir dejil midir? Bu vazi• 

yet karıl11nda ne yapacatımızı 
şaıırdık. 

lzmirde bir müddet evvel bir 
Türk ıirketl ufak sermayeıile 
asit karbonik lıtihıaUne çahıta 
•• plyaaaya ucuz madde allrdll. 
Fakat bu kurum, bUyUk aerma· 
yeler kar,ısında piyaaadan çekil· 
mek üzere lmiı. Duyuyor ve mU• 
teesılr oluyoruz. Buglln aılt kar-

bonik 1&rfiyah 300 bin kiloyu 
aıçmektedlr. Bu kadar büyük bir 

yekünun yanında giden yüz bin• 
lerce Türk lira1ına yazık değil 

midir? Bu lhtlkir eğer bir mUd· 
det daha dıYam edecek oluHa, 

biz Türk aazozcuları faaliyetimlzl 

tatil etmek mecburiyetinde kala· 
cajız. - Bfrç•k imzalar 

Malüllere iki 
Milyon Lira 

Aukara, 24 ( Huıuıl • Tele· 
fonla ) - Bu yıl malUI zabit •• 
aıkerlere dajıtdacak tlltUn ikra· 
mlyeıl 1ekfınunun 2 milyon liraya 
yarcağı anlaiılmaktadır. 

Bilecik Valiliği 

Kaldırılıyor 
Ankara, 24 ( Hususi • Tel .. 

fonla ) - iç bakanlık Bilecik vi· 
llliğlnln kaldmlmaaı hakkında 
tetkikat yapmaktadır. 
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ICaozuk eczanesi müstııhzaratındao 

Balsamin El<siri 
Yüzdeki çilleri ve lekeleri alır. Sivil· 

celeri yok eder. Tıraştan sonra cilde 
19.lif bir tazelik ve serinlik veriL 

Haziran 24 

Spor Piyangosu 
Dün Çekildi, Büyük Hediyeler Kazanan 

Numaraları Yazıyoruz 

IDovçE GRtEH r BANK 

1 

Dreadner Bank Şubesi 
Merkezi : Herlin 

Tiirkiyedeki şubeleri: 

Galata • latanbul • lzmlr 
Deposu: İat. !'O.tün Gümrüğü 

..,. Her tiirlil 6ankcı ifl ,.. 
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\' ALNIZ GENÇ 
KIZLAB IÇiNI 

-.ı Ah kaptan ·eıvanif.. Ba · 
kınız, ıu manzaraya. Okadar 
güzel ki.. Onun güzelliğini, nefis 
bir içki gibi yudum yudum 
içmek için ..• 

- Dürbün kullanmaya bile 
kıyamıyorsunuz değ;) mi? 

- Emin olunuz kl öyle. 
- Eh .• Hakkımı da var. lıtan-

bul bizim Napoliden çok güzeldir. 
Az kalım, bir kahkaha atacak; 
- Azizim, kaptan CivanH .• 

Napoliye; (Bellı& Napoli) Unvanını 
yerenler mutlaka latanbulu ıı~r
meyenlerdir. 

Diye bağıracaktım. 
Kaptan Civani, lıleri olduiu 

için yanımda fazla kalamadı. 
Beni yalnız bıraktı. 

içimde, muhtelif hlılerdon do· 
ğan bir heyecan vardı. Bu (Na• 
poli) kelimeıi; bana Sait Beyi ha .. 
tırlatmıı, biraz neı'emi kaçırmlib• 
Erkekler hakkında edindiğim fikir 
bu garip yaradıhth genç adamın 
kar1111nda ıaraılmııtı. Dört aün· 
denberl zihnimde ıu sual uyan• 
mııtı: 

- Eğer bu adam, hakikaten 
bir vardum duymaz la• mesele 
yoktur. LAkin, eğer içinden pa
zarlıklı blr intan ise, çok fena bir 
•azfyete dtııtUm. Hatta, babamın 
ıeref ve hayıiyetinide, tehlikeye 
dtııürdllm. Şimdi bu adam; tiren• 
de parmaklarlle 1&çlarını karııh· 
ran, ıenç bir kızın ıenç bir 
erkekle airiımeıf boı ııörUl· 
miyecek bahiıler açan; •o 
ıonra da, Napollde aynlırken 
pek ıairane bir veda ıahneıl ya• 
ratmıya çalııın kızı hot görml· 
yecek, belki ne hakkımda pek 
çirkin hükümler verecektir. Aca• 
ba bUtlln bu yaptıklarımın, e..,. 
kekleri daha iyi tanımak için 
yapılmıı çocukça bir tecrübeden 
ibaret olduğunu ona naaıl Midi· 
reyim; ve bu ıözlerimln doğrulu· 
tuna onu na1ıl ikna edeyim? •• 

Beni &zen bu ıuale hiçbir 
cevap veremiyordum. Ona bir 
mektupla dütllncelerhnl anlatma• 
yı da; hem anlUnç ve hem de 
bir kOçllklUk addedlyordum. Şu 
halde, çare? ••• 

Bu çareyi dUıUnm•)'• vakit 
kalmadan omuzbaıımdan aıan fU 

ıözlerl duydum. 
- Za babı ıerifler hayır ola 

hanım hemıire. 
- A, ılz ml11lnfz, Ömer Be· 

yefendil. Sabah ıerlflerlnlz, hı• 
yırlar olsun efendim. 

Muhatabım, muthit bir adamdı. 
Eger kuvYet denHen şey, aervet 
ve zekAdan lbaretıc, bu adamın 
mevcudiyetinde toplanmıftı. 

- lstanbul, ııurundu haaa. 
- Erl efendim görilnUyor. 
- Bahahm lıtanbulda da, 

goruşmek gısmet olur mu? 
- T esadUf efendim, bilin .. 

mez ki •.• 
- Aromada iyi yolculuh yap .. 

tıh hal •. 
- E hava ve arkadaılar iyi 

' 
iyi olduktan sonra! 

- Naıi p olursa? Han ki semte 
gideceksiniz. 

- Efendim, halamda miaafir 
kalacağım. O da, Çiftehavozlarda 
oturuyor. 

- Şu, Çiftehavuzları çoktan
bert işitirim. Guzel bir yermif •.• 
Am;..ıa oraya varmaya bir vahi· 
vet bulamadım. Gadıkoy tarafla-

rm• pek o hadar bilmem •. 
- lntallah, bir gtln buyurunuz 

Ömer Bey. Bir kahvemizi içersiniz. 
- E, bahalım.. Gı11met ••• 
Ömer Bey, bahıJ uzatmadı. 

Elleri ceketinin yan ceplerinde 
olduğu halde, yavaı yavaı Uer· 
lemeye batladı. 

gözlerim, bir müddet ondan 
ayrılamadı. Kısa boyunun Ustllnde 
iri kafA111, ağır bir sıülle gibi 
iki tarafa ıallanıyor, bUytik 
ve yuvarlak karna onun 
kııa boyunu bir kat daha bodur
laştırıyordu. 

Bir gün bize kısaca bayatını 
anlattı. KayHri tarafında, bilmem 
hangi köyde dünyaya gelmiı. 

Fakat anasını babaauna pek küçük· 
ken kaybetmiı. Köylüleri buna 
acımışlar. Bir müddet hlmayele• 
rine alarak çobaohk yaptırmıtlar. 
Sonra açık göz bir çocuk olnuğu 
için bir merkep vermiıler, ıehJr· 
deki ahı verit işlerinde kullan· 
mıtlar. O zaman ona ( Bodur 
Ömer ) derlermiı. Bodur Ömer; 
ıehlre gide gole, ahı •eriş itlerini 
göre göre arhk köyUnll beğenmez 
olmuı. Biriktirdiği paralarla lstan• 
bula gitmeyi kurmuı. Bu kararı 
verir vermez, hemen merkebe bin· 
mlş. Şehlre lomif. Biriktlrdiil 
paralarla köylerde geçecek bir 
takım ıeyler tedarik etmiı. Bun
ları merkebe yllkletmiı. 

Karadan Istanbul yolunu da 
gllzelce öğrerJmİf. Köyden köye 
dolaıarak ev etyalarını llç beı mis· 
lJ flatla ıatarak I11tanbula gelmiı. 
Fakat ÜıkUdar lskelHln• geldltl 
zaman ·kendi rlYayetinı nazaran• 
baıındald feıln tepeaJ erJmff, 
ayağındaki çarıkların ökçeai de 
cıgara kAtıdı haline gelmlt·•• 
BUtUo hemıerllerl gibi bir mUddet 
yumurta aatmıı. Sonra da baıka 
itlere atılmıı On ıene içinde 
bllyük bir aenet kazanmıı. Av· 
rupa fabrlkaJarJJe it görmeye 
baılamıfo iki ay ov•elde Franıa 
ve ltalyaya giderek gayet mühim 
birtakım konturatJar lmzalamıı. 

Şimydl; yapbiJ kunturatların 
temin edeceği menfaatlerden 
emin olan Ömer bey, bUyllk bir 
memnuniyetle avdet ediyor; bu 
aeyahatJndekl ihtlsaaatını da ıu 
ıözlerlo h81411a eyliyordu: 

- Bu Avrupa donllen mılme
ketlerin heplsi de, gurultulu bir 
faaaffsodan ibaret. Hele adamları, 
benim yanımda on para etmeL Av· 
rupalı deylncek bende bunları ahılh 
uılu birer adam ıanardım. Meğer 
içlerinde ahsatanın elifinl bilen 
bile yoğmuı. Dört fabrika ile 
gonturatlaıtım. Amma herifleri 
gıagıvr•h bağladım. Bağa ıorduları 

- Ömer beyi Sen bu fılerl 
hangi mekteplerde oj'rendln? 
Ben de onlara: 

- Ben, mektepte neyde ohu· 
madım. Amma, Gayserlliylm; 
dedim. AllmaJlah, hepıine de ça
rığı ten giydirdim. Parmahlarl, 
ağızlarında kaldı. 

Ömer beyin bu sözlerine 
inanmak lizımgeliyordu. ÇUnkU 
onun ticari kıymet ve ehemmi· 
yet:nf lşitmiı olan kaptan Civanı 
blJc: 

- Bu mUthlı adam henOz 
hiç kimsenin liyıkıyle bilemediği 
bir ıervete maliktir. Ç&nkU bu-
nun namına ğidip gelen ticaret 
eıyaaı, bizim vapurlarımızın 
naklettlil binlerce ton eıyanın 
mUliim bir kısmını teıkll etmek· 
tedir. 

Diyordu. 
( Arlca11 •ar ) 

Say.fa ·ıa 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

lstanbuldakl Sıhhi mUesıeselerin 1935 maJi yalı umum ihtiyacı yukarda yazıldığı üzere ve her 
ıartname mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konulmuıtur. 
1 - Cins Ye miktarları, tahmini fiat muvakkat teminatları, ihale gUn •• tekilleri hizalarında 

göstorilmlıtlr. • 
2 - Eksiltme iti lıtanbul Cağaloğlunda Sıhhat MUdUrlUğil binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Tıp Talebe Yurdunun ekmek şartnamesi 126 kuruşa ve et ıartnamesi 203 kuruıa ve Akllye 

hastanesinin ekmek tartoameıl 189 kuruş ve et ıartnameıl ııe 130 kuruı bedel mukabilinde 
Yurt ve mtle11seseden alınabilir. 
Diğer ıartname ve nllmuneler de ait oldukları mUe11eaelerde görDlebUir. 

4 - Ekıiltmeye gireceklerin 935 yô Ticaret Odası vesikasile 2490 aayıh kanunda yazılı belgeleri 
ve eksiltmesine ıJreceğl maddeye yeter muvakkat teminat Yeya banka mektuplarile bellf gOn ve 
ıaatten evvel komiıyona müracaatları. u3353,. 

Cinsi 

Ekmek 
Kuzu eti 
Dağlıç eti 
Sığır eti 
Karaman eti 
Sadeyağı 
Tuzsuz Tereyağı 
Sabun 
Zeytinyağı 
ZeytJn 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Makarna 
Tel ıehriye 
Arpa ıehrf ye 
Un 
Pirinç unu 
irmik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru f aıulye 
Kuru barbunya Fas. 
Patates 
Kuru soğan 
Y eıil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru ÜzUm 
Soda 
Sut 
Kase Y oturdu 
Taze Bakla 
Çalı Fasulya 
Aytekadın 
Barbunya 
lapanak 
Semizotu 
Sakız kabajı 
Bamya 
Patlıcan 
Yer Domateal 
Sırık Domateal 
La hına 
Enginar 
Pırasa 
Arpa 
Kepek 
Saman 
Kuru Ot 
Benzin 
Meıe Odunu 
Gürgen Odunu 
Kriple KömtırO 
Kok KömUrll 
Mangal KömUrU 

Cinıl 

Ekmek 
Da(llıç 

Karaman 
Kuru 
Sığır 
Sadeyağı 

Sabun kabp 
Sabun Toz 
Zeytin yağl 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynb 
Makarna 
Şehriye 

Kuskuı 

Un 

Tıp Talebe Yurdu için: 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M. teminat 

215,700 - :.:!80,000 9. 1890.00 
3,000 - 3,900 50 
1,500 - 1,950 50 
7,000 - 9, 100 35 

661680 - 76,650 45 Y. 3045,19 
1 \,000 - 14,300 77 526,82 

J,100 - 1,430 140 ı~. 15 
5,000 - 6,500 28 137,50 
6,000 - 7,800 38 222,30 
4,000 - 5,200 30 117 

70,000 - 91,000 1, 75 149,44 
5,000 - 6,500 45 
1,000 - 1,300 70 287,62 
2,(;00 - 2,600 22 

50 - 65 22 
50 - 65 22 45,04 

6,000 - 7 ,800 ı 1 64,35 
500 - 650 22 10,72 
500 - 650 20 9,75 

13,000 - 16,900 24 304,20 
2,500 - 3,250 18 43,87 
3,000 - 3,000 16 
1,600 - 2,080 10 62,40 

12,000 - 15,600 7,50 85,75 
12.~00 - 15,600 5 38,50 
1,500 - 1,950 17 

600 - 780 18 53,39 
1,5(0 - 1,950 45 
1,500 - 1,950 20 93,37 
3,000 - 3,900 8 23,40 
5,500 - 7, 150 12 64,35 
3,000 - 3,900 7,50 21,94 
5,000 - 6,500 7 
1,500 - 1,950 11 
4,500 - 5.ü50 12,S 
4,500 - 5,850 J o 
B,000 - 7,800 7,~ 
1,250 - 1, 727 5 
1,000 - 5,200 5 
1,000 - 1,300 30 
5,000 - 7,800 10 
5,000 - 6,500 5 
~.ooo - 2,600 1 
1,000 - 5,200 4 
3,000 - 3,000 6 
6,000 - 7,800 5 . 406,96 
3,000 - 3,900 4,5 

• 900 - 1, 170 3,S 
900 - 1,170 2,5 
500 - 650 4,5 20,62 

5,500 - 7, 150 35 187,69 
200 - 260 250 

1,500 - 1,950 230 385, 12 
130 - 170 1450 184,87 
135 - 175 1750 229,69 

15,000 - 19,500 3,5 51, 19 

Akliye Ve Aıabiye Haıtaneıi 
Aıı Çoğu Tahmin Fi. M. teminat 

400,000-420,000 9 2835 
20,000-35,000 50 
4,000- 5,000 45 
9,000-10,000 50 
2,000- 3,000 35 1938, 75 
8,000-12,000 70 765 
8,000-10,000 28 
8,000-10,000 14 315 
8,000-12,000 38 342 
3,()00- 3,500 • 30 78,75 

S5,000-50,000 1,75 65,63 
0,000- 1,000 45 33,75 

Z0,000-25,000 20 
8,000-10,000 20 
3,500- 5,000 15 581,25 
4,500- 6,000 1 ı 49,50 

+Davamı 14 üncil Yüzde 

için 

Ek11Jltme tarihi Şekli 

517 /935 S. 14 Kapalı zarf. 

5111935 S. 14 Kapalı zarf. 
817 /935 S. 14 Kapalı ıarf1 
8171935 S. 14 Açık 

1017/935 S. 15 Açık 
J0/7/935 S. 15 Açık 
1017 /935 S. 15 Aç\k 
1217/935 S. 15 Açık 

J 217 /935 S. 15 Açık 

15171935 S. 15 Açık 
1517/935 S. 15 Açık 
1517/935 S. 15 Açık 
15171935 S. 15 Açık 
17/7/935 S. 15 Açık 
1717/935 S. 15 Açık 

17171935 S. 15 Açık 
1717/935 S. 15 Açık 
J 917 /935 S. 15 Açık 

1917 /935 S. J 5 Açık 

1917/935 S. 15 Açık 
19/7 /935 S. 15 Açık 

2217/935 S. 15 Açık 
2217 /935 S. 15 Açık 

"J."llJJ'J~rJ 3. 14 Kapalı zart, 

2417 /935 S. 1 S Açık 

2417/935 S. 15 Açık 

2617 /935 S. 14 Kapah ıarr. 
2617 /935 S. 15 Açık 
2617 /935 S. 15 AçaL 
26/7 /935 S. 15 Açı~ 

Eksiltme Tarihi ve tekil 

517 /935 S. 14 Kapalı zarf. 

5/7/935 S. 14 Kapalı ıarf. 
817/935 S. 14 Kapalı zarf. 

1017 /935 S. J 5 Açık 
J0/7/935 S. 15 Açık 
1017 /935 S. 15 Açık 
1217 /935 S. 15 Açık 
'217 /935 S. 15 Açık 

• 

15/7/935 S. 14 Kapab zarf. 
15171935 S. 15 Açık 
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Cinsl 

Pirinç 
Bulgur 
Pat< tes 
Kuyu fasulye 
Kuı u barbunya 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru Uzüm 
Soğan 
Süt 
Kf se yoğurdu 
Taze bakla 
Ayşe kadın 

lııpanak 

Semizotu 
Sakızkabağt 

Patlıcan 
Yer domatesi 
Arpa 
Kepek 
Mısır kırması 
Benzi o 
Odun 
Kriple maden k~mnrn 
Kok kömürn 
Mangal kömUrU 

Cinsi 

Ekmek 
Francala 
Dağhç eti 
Kt zu eti 
Sade yağı 
Tere yağı 
Sabun 
Zeytin yağa 
Zeytin 
Günlük yumurta 
Mutfak yumurY 
Yakacık suyu 
Kaşer peynir 
Beyaz p•ynir 
Makarna 
Tel ıehrlye 
Arpe ıehriyı 
irmik 
Un 
Pirinç 
Kuru fasulye 

,, Barbunyı 
Patates 
Kuru ıoğan 
Sut 
Yoğurt 

Kase yoğurdu 
Pırasa 

Lahana 
Kereviz 
Ispanak 
Taze bakla 
Patlıcan 
Taıe bamya 
Çala fasulye 
Sırık domatea 
Yer domoteai 
Sakız kabağı 
Enginar 
Ayşe kadın 

Semiz otu 
Barbunya 
Kırma arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru ot 
Arpa 
Odun 
Kriple maden k&mllr~ 
Kok kömUrU 
Manıal kömQrD 

Cinıi 

Ekmek 
Dağlıç eti 
Sadeyağı 

Tereyağı 

Sabu.1 
Yumurta 
Be} az peynir 
Makarna 

( Ba,tarafı 13 Lncü Yüzde) 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M. teminat 

35,000-42,000 24 756 
20,000-25,000 l' 206,25 
35,000-45,000 7 ,S 253, 13 
15,000-20,000 il 
8,000-10,000 10 

10,000-12,COO 18 
8,000- 10,000 18 
1,500- 2,000 45 
1,500- 2,000 20 

10,000-15,000 5 
20,000-25,000 12 
40,000-50,( 00 7,5 
10,000-15,000 7 
10,000-15,000 12,5 
10.000-15,000 7,5 

4,000- 5,000 5 
10,000-15,000 s 
20,000-30,000 1 o 
8,000-10,000 5 
3,500- 5,000 4,5 
1,800- 2,500 3,5 

• 
240 
162 
135 

142,50 
56,25 

225 
281,25 

641,25 

2,500- 3,000 4,5 33,50 
12,000-15,000 35 193, 75 

O- 2.000 240 360 
o- 500 1,450 5sı,ı5 

700- 750 1,750 984, 18 
20,000-20,000 3,2~ 52,50 

Heybeliada Sanatoryomu İçin: 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M. Teminat 

20,800-22,750 9 
11,200-1:.?,200 13,5 
14,000-26,000 50 
1,050- 1,950 50 
2,240- 4,160 85 
700- 1,300 140 

1,050- 1,950 28 
1,400- 2,600 38 

700- 1,300 30 
70,000-130,000 5 
28,000-53,000 1, 1t> 
1,829- 3,395 50 

910- 1,900 70 
910- 1,990 45 
700- 1.300 25 
130- 163 25 
130-- 163 25 
140- 260 20 

1,680- 3,120 11 
3,500- 6,500 24 

700- 1,300 16 
630- 1, 170 16 

6,300-11,700 7,~ 

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 5 
t,400- 2,600 4 
1,120- 2,080 10 
2,380- 4,420 7,5 
2, 100- 3,{)00 7 
3,500- 6,550 1 o 

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

2,800- 5,200 5 
2, aoo- 3,900 6 
2, 100- 3,000 12 
1,400- 2,606 5 
1,050- 1,950 10 
1,625- 3,250 5 
2, 100- 3,900 2,5 
1,400- 2,600 3,3 

910-- ı ,690 4 

370,00 

1048,00 
267,38 
163 
40 
71 
28 

555 
225 

171 

34 
25,65 

117 

24 
52 
24 

181,35 

108 

291 

1,625- 3,250 4,5 41 
105- 195 ~ 36,sa 
35- 60 uso 70 

" ı 75- 325 1950 475 
2,800- 5,200 3,S 13 

Çocuk Haıtanell için 
Azı Çoğu Tıhmio FL f l'e~ 

37,000-38,000 9 266,00 
24,000-25,000 50 • 937,50 
2,000- 2,soo 85 ts9,38 

450- 500 ı 40 " 52,50 
3,500- 4,000 1 28 84 1 

10,000-15,000 1,75 l~()(J 
350- 400 46 18,50 

1.000- 1,600 2() ~ 
< Devama 16 inal l'aade ) 

Eksiltme T arihJ ve ıekll 

1717/935 S. 14 Kapalı zarf. 
1717 /935 S. 15 Açık 
1717 /935 S. 15 Açık 

11111935 S. 15 Açık 
1717/935 S. 15 Açık 
1917 /935 S. 15 Açık 

19nl935 S. 15 Açık 
l 9n 1935 S. 15 Açık 
2217 /935 S. 15 Açık 
22171935 S. ı 5 Açık 

2217/935 S. 14 Kapalı zarf. 

24/7/935 S. 15 Açık 
2411 /935 S. 14 Kapalı zarf. 
2617 /935 S. 15 Açık 
'2617/935 S. 14 KapaL zarf. 
2617 /935 S. 14 Kapalı ıarf. 
2617 /935 S. t 5 Açık 

Eksiltme tarlb ve Şekil 

5111935 S. 15 Açık 

517 /935 S. 14 Kapalı zarf. 
817 /935 S. 15 Açık 
817 /935 S. t 5 Açık 

1017/935 S. 15 Açık 

1017/935 S. 15 Açık 
1017 /935 S. t S Açık 

l 217 /935 S. 14 Kapalı ıarf. 
1217 /935 S. 15 Açık 

1217/935 S. 15 Açık 

15171935 S. 15 Açık 
1517 /935 S. 15 AÇlk 
1717 /935 S. 15 Açık 

1717/935 S. 15 Açık 
1717/935 S. 15 Açık 
1917 /935 S. 15 Açık 
22171935 S. 15 Açık 

22171935 S. 15 Açık 

22111935 S. 15 Açık 

2417/935 S. 15 Açık 
2617/935 S. 15 Açık 
26nı9M S. 15 Apk 
2617/9S5 s. 14 Kapu sarf. 
26111935 S. 15 Apk 

Ekılltme tarihi •• Şelcll 

tS/71935 1. 16 A11k 
Sif 191«5 S. 14 Kıp.il _.... 
8111910 Ş. 10 A111I 
817 ıoaş S. 10 AMI 
10/7/~ ~ y •11~ 
12ıt ıQik1 ,. 11 ~-
12/f /931 & il 41111 

1 
.. t 

ı ____________ B_p_·r_s_a_d_a, 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? 

Geoen yedi glln içinde İ.ltanbul J Rusya ticaret mllmHsllliğio alıt· 
boraaaında alışverit durumunu lara başladığı yolunda gazet• 
iÖ•teren yazıyı her madde için 
ayn ayn aıağıya koyuyoruz: 

Afyon - Afyon piyaaaamda 
hiç İf yoktur. Yeni mahsul bir 
çok yerlerde idrak edilmiıtlr. 
Elinde malı olan tOccar hareket 
tarzını henüz kararlaştırmıf değil· 
dir. 1 Haziran tarihinde neire• 
dilen iohfsarın tebliği piyasaya 
biraz vüzuh verdi iaede ortalığı 
tamaınile aydınlatmamııtır. Her
keı afyonun 1935, 1936 mevai• 
minde kaç kuruştan muamele gö
receğini merak etmekte ye ha· 
reket tarzımda bu husuıun an· 
laşma1ındao ıonraya bırakma• 
maktadır. 

Ankarada toplanacak ve bu 
lıl görüşecek olan müateıarlar 
heyetin konuşmalarınada bUyllk 
bir ehemmiyet verilmekte ve pl• 
yasada alaka ile takıp olunmak· 
tadır. Bllha&1a inhisar direktlSrll 
Ali Samioin bu it için yeniden 
Aokaraya gitmit bulunması da 
ayrıca dikkati arttıracak bir nok• 
ta gibi ortaya ıllrnlmoktedir. 

Her halde Afyon piyasasının 
normal bir durma iİrmeal için 
karanlıklarına işaret ettiğfmlz bu 
ooktalano aydınlatılmasını bek· 
mek ilzam gelecektir. 

Tiftik - TifUk plyanııoda 
yedi Mftn içinde iı olmamııtır. 
Yalnız haftanın ıon günll Alman• 
ya için ahı yapan bir firma ikin· 
el ne•I mallar Dzeriuden 67 bal
yalık bir partiyi kiloau 59:28 k• 
ruştan ıabn almııbr. Almanya ya 
on gUn •••el yapılan bir kaç par
ti iıten ıonra bu piyasada yeni 
bir durğunluk deneal baılamır 
br. Almanya piyaaasıodan latan· 
bula her nekadar talepler aelmek
te laede Anadolu flatlarının Iı
tanbuldan yüksek ve latanbulun 
fiatlannında Alman ffat mllrakabı 
bürosunun fiatlanndan Oıtnn ol
ması yOzllndeo bir I~ yapmıya 
imkan hasıl olmamaktadır. 

Almanya ile iı çıkarmak ya 
Almanların flatları yUkseltmelerl 
ve yabud da bizim fiatlan geri• 
letmeml:ı neticesinde ancak k • 
bil olabilecektir. Halbuki her iki 
ıekil de bugün için daha dUıU
nUlmell erken olan ihtimallerdir. 
Tiftlklerlmizln kırkımı henllz d .. 
yam ederken ve Almanyaya he
nDz aatıı için tebaUk ııöıterll• 
mezken flatlarımızda hlr eerileme 
beklenemez. Almanlar İH henll• 
fiatları yUkaelterek ne oluraa 
mal almak karannı vermemiflu
dlr. Şu halde daha bir mUddet 
bu piyuada Almanya için bUyllk 
itler beklenmemektedir. Y alaaz 
qaiJ flata Yerilen onunca dere
cedeki mallar ll&erine • flatlar 
idare ettiği için • bir iki itin 
çıkmuı ihtimal dahilindedir. 

Yapal - Yapai plyaaa• 
anal haldedir. it olmamııbr. 
Plyuada hafta içinde SoyYet 

haYadlaleri dolaşmı11a da bunlar 
asılsızdır. Sovyetler eski yazılan• 
mızda bildirdiğimiz abılardan 
ıonra durmuılar Ye o duruştan 

ıonra da mnbayaatta bulunma• 
mıılardır. Diğer mabreçlerden de 
• aynen tiftik gibi • fiat idare 
etmediğinden istek yoktur. Bllcı 

ha11a Almanyada flat farkı cenup 
memleketlerin çok ucuza verme
leri yllzünden çok baycık bir niı· 
bette bulunmaktadır. Maahaza 
henüz mal dlSkDm halinde değil• 
dir ve lstanbulda da boynk par
tiler meydana koyacak ıtok top
lanmamııtır. Bu hal meydana 
geldiii sırada bazı bnynk abcıla· 
rın çıkmaaı ve satııların batla• 
maıı beklenebilir. Bugllnkn du
rumda piyasa durgun ve işsizdir. 

BuAday - Buğday piyasası 
kuraklık haberleri llzwlne baıla· 
dığı yllkıelme seyrini hafta içinde 
de muhafaza etmiı ve 6.87:1 
kuruıa kadar yumuıak buiday• 
ların kilosu aatılmııtır. 

Flatların bu yUkaeliıte mahıul 
hakkındaki tahminler kadar ziraat 
bankaıının ıatmamasmın da roIQ 
olmuıtur. Fakat Ziraat Bankuı 
ıabf yapsa bile bu mevıimde 
bir 7llk1ellı beklemek tabiidir. 
Yeni mahıul piyasaya dökUllln• 
ceye kadar plya1anıa yUkıelme 

ıeyrlal takip etmeal kuYYetll bir 
ihtimal dahilindedir. Fakat ilk 
allnlerdekl af bl yükaelftln bu,nı. 
fuklarla deyam ıtmiyıceğl kana• 
ati vardır. Bundan ıonrald yllk• 
1elfı yavaı Ye normal olacaktır. 
Yeni rekolte hakkında allkadar
larla yaptıtımııı; temaslardan 
kat'ı yaziyetln ancak bir ay ıonra 
esaah bir şeklide belll olacatını 
6krendlk. Şu hesapça plyaıanm 
gldlıinl ileride epeyce kararlqtı
rabllmek için biraz daha bekle
mek lhımielecektir. Anadoludan 
mal gelmemektedir. Plyaıa lltekll 
Ye miltereddlttlr. 

Arpa - Arpa plyasaıında 
bir i••ıekllk vardır. Geçen haf. 
taya bakarak flatlarda da oa 
para kadar bir gerileme olmuıtur. 
Hafta ıonunda Traky& ve Mar• 
mara malları 3,75 lle 3,50 ara11n
da muamele görmUıtllr. Anado
ludan mal ielmemekte •• Ana· 
dolu arpaıı aranmaktadır. Plya• 
sanın ııenel durumu için yapıla· 
cak ihtimal hesapları buğday için 
ıöyledlklerlmiz ıartlarla mu•ul 
bir tarı.da elde edilebilir. 

Fındık - Fındık piyan• 
ualam durumdadır. Albore ola· 
rak Almanya için aabılara seyrek 
olarak teudGf ediliyor. Bu pi) a• 
aama a..ı vaziyeti bu aym ıonun• 
daa itibaru mahaulU eözönUnde 
tutarak • mevzubah. edecejlz. 
uld rekoltedea stok tl\kenmlt 
albldJr. Elde malı olanlar 65 ku· 
ruı arasında flat latiyorlar. 

Kartal Belediyesinden: 
Kartalda yaptırılacak olan &938 lira 51 kuruı keıif bedelli 

fenni mezbahanın J&pılmı iti 22 Haziran 1935 itlnlemealnden 

itibaren itin acele olma11ndan &tllrO 15 ııUn müddetle açı'c eksilt• 

m•J• konmuıtur. lbaleıl 3 Temmuz 935 Çarşamba gUnll saat 
IS de O.lıdl1e Daimi Eacftmeıılnde yapılacaktır. Murakkat temi· 

ut Jf-0 lira 38 kuruıtur. 2490 1ay'b arttırma, ekılltme ve ihale 

llanuDundald evıafı hala lıteklllerln Belediye Baıkanhaına mll•-tlln illa olunur. "3464,. 



24 Hazim t\ __ _ , 

1 .. blnbul Beledlyesl lllnl•rı 1 
Senelik Muvakkat 

muhammen kir .. ı Teminat 

Clb.Ude 0.ktbl Mah. Karanlak Meıcld So. 
d6rt odab Muhiddin Koce•i medreseli. 60 4,50 
Çakmakçılarda Atik lbrahim pqa Mah. 18 
reni No. lu Atik lbrablm pqa medreHll 
aruındaki mllfrez mabaL 120 t 
Anadolublunada Setlatll So. Muhaıialnan 
••ktebl. 36 2, 70 

Yakanda muwakkat temlnab, semti, senelik muhammen klra11 
razalı baluaa• mahalle 936 seneli May1• IODUDa kadar kiraya Yeril
••" lıere ayn ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. Talip olanlar 
ıuaiti anlamak için Levazım Mlldllrlüğtlne m8racaat etmelidir. 
Arttırmaya girmek için de hizalarında ıöıterilen muYakkat teminat 
makbuz weya mektubile beraber ihale gllnll olan 25/6/935 Sala ,Onll 
-t 15 de Daimi EncBmende bulunmalıdır. (~ (317 4) 

* * ftlu•akkat Senelik 
teminat muhammen ldraıı 

Galatada Karak&y caddeılnde 6/8 No. lu 
dllkklo. 1320 
Yenlbahçede Arpaemlal mahallelinde Tath 
·kuyu ••kajı•da 1 Jeal No. lu kuyu ve 
dolaplı bostan. 
Anadolukavatuada ilkele m•1danıada 18 
reni No. 111 dllkklD. 

125 9,38 

38 2,70 
Beykozda Şahlnkaya mahalleılnde 2 yeni 
No. 1u dllkkla. 72 5,63 

Yakanda Hmti, •••akkat temlnah •e nnellk muhammen kira· 
lan 1azılan mahaller 936 ıenell Mayıı ıonuna kadar kiraya veril
mek lzere ayn ayn açık arttırmaya koaulmuıtur. Talip olanlar 
.. ralti anlamak &zere Lenıım MDdlrlOğlbıe mOracaat etmelidir. 
Arltarmaya airmek için ele hizalarında 161terileD IDUYakkat teminat 
makbuz veya mektublle beraber ihale atınü olaa 25/6/935 Sah 
.... ••t 15 de Daimi Eactlmeade bulunmalıdır. (B) (3175) 

SabHI 
iL Murabbaı 

110,33 

15,55 

Bir metrenin 
kı1••U 

8 

1 

.. lf.. 
Mınakkat 
teminatı 

66,20 Abaray , ..... rerlade K...a 
pap caddeminde Ata yokuta 
S. 20 inci adada 118912 •• 
1 169/3 harita N. ar..ıar ara
a1nda ve 20 metrelik c. az .. 
rindekl ana. 

J,14 Tqkuapta Softa Siau M. 
Karaaohut S. llO lad adada Jkllz 
ana. 

Yukanda ıahalarr, memtl, mu•akkat taminab n bir mebui.m 
•abammen kıymeti yazılı bulunan ar•lar •JI'• ayrı Nbl•ak .._. 
açllc arthrmaya konulmuıtur. Alikıla olanlarla ubn almak ilteyealer 
.. raiti anlamak lzere l.eyazım MüdGrlllğttne mlracaat etmelidir. 
Arttırmaya ıirmek için de blzalaranda g6aterilen munkkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber ihale gllnll olan 25/6/935 Sah thl 
aaat 15 de Daimi Encümende bulunmabcbr. (8) (3182) .... 

Hususi idareden aylık alan mualllm mUtekait •• 6kıtlzlerlnln 
Haziran 935 öç aylaldan 24 Haziran 935 Pazarteli ıtlnlndfn itiba
ren lt.tanbul Ziraat Banka11Ddan Ytrllecektir. Ayhk .aldplerbaba 
mlracaatları. ( 1) (3472 

SON' POSTA 

Clnıl 

Şehriye 
Pirinç UDU 

irmik 
Pirinç 
Kuru faaulya 
Patatea 
Kuru aoğan 
Snt 
Pancar 
lapan ak 
Bakla 
Sakız kabağı 
Ayıekadm 
Çalı 
Bamya 
Semizotu 
Eezelya 
Pırasa 
Kereviz 
Lahana 
Domates 
Enginar 
Patlıcan 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 
Benzin 
Odun 
Kok kömUril 
Mangal Kömürll 

Cinai 

Ekmek 
Et Dağ"ıç 
Kuzu eti 
Sadeyağı 
Makarna 
Şehr:ye 
Pirinç 
Kuru f aaulya 
Arpa 
Odu1 
Kok kömürl1 

Cinsi 

Ekmek 
Dağhç eti 
Kuzu eti 
Sadeyağı 

Tereyağı 
Sabun 
Toz sabun 
Zeytinyağı 
Zeytin tane1I 
Gllnlnk yumurta 
Mut bak ,, 
Beyaz peynir 
Katar peyniri 
irmik makarna 
Şehriye 
Un 
Patatea 
Çalı faıulya 
Barbunya fa1ulya 
T oıya pirinci 
Soğan 
Yoğurt 
KAse yoğurda 
Sllt 
Enginar 
Taze bezelye 
Semizotu 
Taze balda 
Kabak 
Pancar 
Hıy•r 
Taze lwaya 
Domatea im 
Taze blller 
Patlıcan 

• 

Dolmahk hl'-.. domal• 
Yetil aalata 
KırDllZl turp 
hpanak 
Hanç 
Kek ken'flı 
Salamura 1a,.U 
Lllıana 
PıraA 
Karnıbalaar 
Çab fallllya 

...... 
Anekachn 
Taze ltarltaa1a 

" Krlple .... kllllıl 
Kok kl•lıl 

S*yfa 15 

( Baştarafı 14 üncü Yüzde 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M. Temina' Eksiltme tarihi ve Şekli 

450- 500 25 31,88 15fl/935 s. 15 Apk 
450- 500 il 4,13 ısn/935 s. ıs Apk 
150- 200 20 3 15n1935 s. ı5 Açık 

12,000-12,500 24 225 ı1n1935 s. 15 Açık 
1,000- 1,500 16 18 11n1935 s. ıs Açık 
5,500- 6,000 7,t 33,75 17171933 s. 15 Açık 
3,000- 3,500 5 13,13 ı en 1935 s. ıs Açak 

29,000-30,000 12 270 22171935 s. 15 Açık 
3,000- 3,500 7 
3,000- 3,500 7 
3,000- 3,500 7 
3,500- 4,000 7 
3,500- 4,000 12,S 

900- J,000 11 
500- 600 30 

1,000- 1,200 5 
200- 250 10 

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

4CO- 500 4 
3.500- 4,000 5 
5,500- 6,000 6 

J ı,000-12,000 10 "°6.90 2217 /935 s. 15 Apk 
3,500- 4,000 4,5 
3,500- 4,000 2,5 
3,500- 4,000 4 
3,500- 4,000 3,5 43,00 24111935 s. 15 Açık 

144- 144 35 3,87 24n1935 s. ıs Açık 

250- 300 230 51,75 2617 /93S s. 15 Açık 

300- 400 1750 525 2617/935 s. 14 Kapah zuf. 
9,500-10,000 3,S 26,25 26nı935 s 15 • Açık 

Kuduz Tedavi Müeueseaine 
Azı Çoğu Tahrr i:ı Fi. M. Teminat Eksiltme tarihi ve ıekll 

tı,OOJ - 14,000 9 94,50 sn1935 s.15 Açık 

l,000 - 6,000 50 
1,000 - 5,000 50 262,50 5171935 s. 15 Açık 

700 - 1,000 85 63,75 snı935 s. 15 Açık 

1,400 - 1,600 25 30 ısn/9as s. ıs Açık 

200 - 300 25 5,63 1517/9a5 s. 15 Açık 

1,400 - 1,800 24 32,40 ı1n193S s. ıs Açık 

500 - 700 16 8,40 11n1935 s. 15 Açık 

14,000 - 18,000 4,S 60,75 24171935 s. ta Açık 

100 - ~50 250 28,12 26n/93S S. 15 Açık 

70 - 80 1750 105 26n 1935 s. 1s Açık 

Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesi 
Eksiltme ... l Miktarı 

Azı Çoğu 

28,000 - 26,<.ıOO 
15,000 - 12,500 
2,000 - 1,500 
3,000 - 2,000 

800 - 600 
ı,:oo - 1,200 
400- 300 

1,500 - 1.000 
400 - 3,00 

13,000 - 40,000 
35,000 - 20,000 

ı,ıoo- 900 
300- 250 

1,200- 1,000 
350- 250• 

2.500- 2,300 
2,SCO- 2,000 
1,200- 800 
500- 300 

4,500- 3,500 
3,000- 2,500 
3,000- 1,800 
1,000- a,soo 

12,000-10,000 
800- 400 
300- 200 
450- 300 
SlO- 100 

1,500- 1,200 
200- 150 

1,800- 1,600 
450- 350 

1,800- 1,600 
300- 200 

12,000-11,000 
600-. 500 
300- 250 

7,000- 5,000 
800- 700 

2,MJO- 2,000 
300- 250 
800- 650 
200- 150 
700- 800 
700- 600 
300- 200 

1,500- 1,000 
1,000- 600 
1,000-- 800 

160 ton 
50 toD 

Muhammen Muvakkat 
Fi, tı Teminat 

9 189 
47) 599,2S 47) 
85 191,21 

140 84 
28) S9 25) 
38 42,75 
120 9 

5) 
1,75) 304,65 

45) 
52,81 70} 

25) 29,0'1 
25) 
il 20,63 
7,50 14,07 

16) ... 15 10) 
24 85 

5 ll,2a 
20 ) 84.38 7,S) 
12 108 
8 ) 

15 ) 
15 ) 
10 ) 
05 ) 
07 ) 
O'l,50) 
30 ) 

~ ~ 
10 ) 
10 ) 
07 ) 
01,25) 
01,25) 

7,50) 
08 ) 
10 ) 
25 ) 
04 ) 
05 ) 
15 ) 
11 ) 

12 ~ 10 104,U 
1450 174 
19!0 'A,15 

Eksiltme 
tarihi 

517/935 

517/935 

817/935 
817/935 

ıonı935 

ıon/935 
ıon/93S 

1217/935 

1217/935 
, 

15/7/935 

ıSn/935 
ı1n1935 

11nıeas 

11nl9as 
ıınıe3s 

22/71935 

2217/935 

22nJ93S 
7;6171935 
'IUl/931 

Saati 

ıs 

14 

ıs 
15 

15 

15 
ıs 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 
15 

ıs 

15 

15 
15 
ıs 

Açık 

Kapah 

Açık 
Açık 

Açık 

Açık 
Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 
Apk 

Acak 
Acmk 
AÇtk 

Açık 

Açık 

Açık 
Açık 
Açık 



16 Sayfa SON POSTA 

Artık herkes: 
(Mlkdarı az dabl olsa) 

Parasının kendisine ne getireceğini bilecek ve : 

Bu gel i·ri 
Her ay muntazaman alacaktır. 

Bir Türk Bankası 
Balk le bine 

Büyük bir karar aldı. 

Paranızı mulıaf aza edecek olan 

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

Her Ay başında 
Muntazaman size ödeyecektir. 

• 1 :!.. • • '4 • .. • .. : -· .... " ! 

. Cn hÜ1jÜlr lro3 bende .. 
()da 

· llllllll 
lllllY· ~ 

fraJ 
&(İığidtr. 

ANKARA ı Sofu sade Mehmet Emla, 

ELEKTRiK 
CEP VANTiLATÖRÜ 

DAİMON 
Pillerinin en son icadı. 
Kullanıılı ve tık ve ucuz. 

Sabf_yerl: 
J. Dekalo ve Şki, Tahtıkale No. 10 

IZMIR ı HUaeyin HtianO Satıa yerleri 1 MER$lN ; Hakk&k otlu Silifkeli Rahmi, 
-Y ZONGULDAK : Mektepliler Pazarı Mustafa Zeki, SAMSUN : Tursun Eıref 

Bat ağrısı G R 1 P i N ile geçer! 

Çektiği ıztıraplar bu 
hakikati öğreninceye 

kadar sürüp gidecektir 

( GRiPiN ] 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

Baş ve diş agrılarile nezleye, 
uşutmekten mutevallid ıztı

raplara karşı bilhassa 
müessirdir. 

GRIPIN k•ıel•rl RADYOLIN lilı 
m•cuıtu fabrlk•ıı,.ın rrtütehauu klm
••aer/.,•I tara/ınd•n yapılır. H•r •c
zaıHd• r1ardır. 7,5 lc•ruı flatla ıatılır. 

Denizyolları 
1 Ş LE TM E Si 

AHatelerl ı KarakGy KöprGbaıı 
Tel. 42J62 • Sirluel MGhlrdarıade 

Hu Tel. 22740 ........ ., ...... ~ 
lakenderiye Yolu 

IZMIR •apuru 25 Haziran 
SALI günll saat 11 de laken· 
deriye'ye kadar. "3462,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURİYET ••puru 25 

Haziran SALI gllnll aaat 20 de 
Rlze'ye kadar. "3463,, , ______________ _., 

~-.. Dr. ihsan Sami 
tlKSIBÖK ŞURUBU 

Okaürük ve nefes darlığı, boğmaca 
ve kızamık öbür.ilkleri için pek 
tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. .. 

Haziran 24 

-
Mlm•r, Miilı.,.dl• o• R•namlar 
Fabrilcacıl•r o• a.ıedlg•l•r• /,/ 
Genç Türk RAPiD 
NEGATiF, POSITIF ECZALI KOPYA KAGITLARINI 

Realm malzeme•I a11tan maıazalardan arayınız. 
{ARRIKALARlı lataabuh Havuzlu Han No. 25 

Ankarar Ömir Nail Genç TOrk 

NUmunelerl meccanldlr, isteyiniz. 

R E V U E s.at1er1 

en dakik, en hassas, en eon modellu 

BEVOÔLU'nCla : MISIRU. latıkl&I Caaa-1 809 

OA LATA'da: SAATCI MllVllA TUneı Oaddeal 28 

iSTANBUL'da: A . KllŞIŞYAN, 8•ııt.an Hamarn. 
Veni Camı Caddeaı4 

ANKARA' da rRIZA TEVFİK, B.ankalar Oaoa-ı e 

Umumi Oepoeu : lat.anbul, Baho• Kapı, Tat Han ıg Telefon : 218&4 -
KREM GENÇTÜRK 
Yumuıak ve parlak bir cilde malik olmak için 

GENÇTÜRK kremini tercih ediniz. 
Ç 1Dk1 : Bu krem 929 ıeneıinde Ankara ya relen Almanyanın 

Parföm fabrikaları kimyagerlerinden Profeaör doktor 
Bay Radolf tarafından tertip edflmiı Ye bUyDk bir 
fedakarhkla elde edilmiştir. Ufak bir tecrtlbe klfldlr. 

Merkezi Ankara: 
lstanbul'da DUber Zadeler T. A. •· Tlcerethaneslle 

Ba•natan Hanında Yomtof Yeroham 

KARAKÖY I 
ECZANES 
HÜSEYİN HÜSNÜ 

Galata, Karaköy caddesi No. 5 

·, ~~ .. . ... , : ' ı;. "': . : ., 

VEM EK 
DEGIL . 
1$KENCE 

Diılerini 

RADYOLİN 
ile temizleniemenin 

cezasını çekiyor 
Diılcri hiç temizlememek nekadar 

mtuırsa geliıigliı:el bir macunla temiz
lemek de o kadar muzırdır. Diılerini
zin minaeını bozacak macunlardan 
11lnnınız. Minası bozulan dişler çüril· 
meğe mahkumdurlar. Yemek yedirmez
ler, ıu ioirmezler ve ıiı.e hayatı ce
hennem ed~rler. Nihayet hepsini çek
tirerek geno yaıta diııiz kalıraınız. 

RADYOLİN 
Dişleri, mina tabakaıım çizmeden, 

hırpalamadan ttmizler ve parlatır, 
mikropları öldürür, dil} etlerini kuv
ntlendirir. 

Her Genç Kızın 
Bilmesi Lazım 

Bir 
Annenin 
Nasihati 

•Meyuı olma! Bu, birçok genç kı .. 
ların baıına gelir. Yapılmaması lıium 
gelen ıcyleri yaptaklan lcl• daha 
ziyade feaala1br1yorlu.,. diyordu. 

Blllyor ki meheablyetinia ıırrıaı 

lu!ffettim. Mllabeait m ... matı. ıiyall 
kabarcıkları Ye urarmıı bir ten ona 
korkutuyordu. Ona dedim; " Teni• 
gayrl .. uf maddeleriadea tamamen 
kurtulmak, cildini beyazlatmak Ye 
güzelleıtirmek için yalnıı baıit H H 

murafh bir çare Yardır; 
Hemen buıtlndea beyas rengindeki 

(yağııı) bir tilb nya bir Y8IO Toka• 
Jon kremi utın al, her aabah pudra• 
lanmaadan nnl tatbik et. Terkibin· 
deki ıaflaındıraa beyazlatan Ye kuv• 
vetlendiren kıymetli cevherleri 
aayeıinde en çirkin ten ncildler 
üzerinde ıayanı hayret bir ıurette 

icrayı tuir e c!er. Yalnıı 3 gOn zarfın• 
daki mcmnuniyetbahf neticeaindea 
memnun kalacak11ın. ,. 

Bu pek buit tedbir uycsinde bir 
çok a-enç kızlar uadete kaYufmuı· 
lardır. 

.... ' • . .... • • ._.. .. ·---~ ..... _. .... 1:!1.-

&on Posta Matbaaa, 

Sahibi ı R. KakçG 

Neıriyaı .Müdürü ı Tahir 

Sabahları aç 
karnına bir 
kahve katığı 

MAZON 
MEYVATUZU 

allndıkta 
KABIZLIGI HAZIMSIZLlnı 

defeder, yemeklerden Mide ektilik YI 
bir ıaat aoara alınına yumalaruu giderir. 

Ağızdaki tatlızlık ve kokuyu izale eder. Fasla bir ywmek ve içmeden sonra lıiuedileo 
yorgunluk ve oiıkinllği hafifletir. Mezon tuzunun tesirinden memnun kalmıyanlar 
ıitesi açık da olıa Bahçekapıda ~ llanka11 arkasıoda 12 No. lu Mazon Boton ecaa 
depoawaa iade ederek bedoliııi ı•ri alabilirler. Mezon i11im ve marka11ına çok dillka\. 


