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Habeşistana Bir Nota Daha Verildi 1 
---~~~~~~~~-~~~~ 

İtalya Ordusunun· Harp 
Talimleri Hararetlendi :t ~ 

---·-·--.... ·----- ltalyanlar Habcşistandan ' 

Suri'I 
Kalp 

----
Lindberg'in Fen 
Alan1nda bir keıfi 

Üç Tlrk Amaaltnua H~nt denizleria
lle akuwal'lJll anlatacak olan bu yeni 
\efirikam181 M. Turhan huulamııtır. 

llu tefrika tarihe iftira edilmiyerek 
)az1ım19ttr. Çeıit çetit dtair; ve aık 
lbaceralariie doludur. Hemen her uy
laaındıı TüıkGn o zamanki tistünlüğll
'ti canlaııdıcmaktadır. 

Dç Türk Amiralınııı hayatında ve 
t'ttrk filolanaıo Hint deni.derindeki 
~ac.•~lllarını bir. arada okumak iıtiJ~n
•r ıcın, bu ttlrıkıı.mıı eıi bulunmas 
~ir eserdir. 

Çıkmak Emri Aldılar 
Londra, 26 (Huıusl) - Habeı -

ltalyan anlaıamamazhiı ın tehli
keli durumuna girmit bulunuyor. 
Hallııistandaki ltalyaalaruı derhal 
o 6Jkeyl terkedip oa gtin içinde 
Habeı topraklarından ayrılmaları 
baklanda ltalya ta.rafından yapılan 
teblit, çoli yakın bir muharebenin 
baılangıcına allmet olarak tellkki 
ediliyor. 

Deyli Ekıprea gaıeteal, Hah ... 
ıistanın hUkfimet merkezi olan 
Adlaababadan en yeni haberleri 
almııtar. .. Bu haberlere i6re, 
Adisababadakl ltalyan elçillji bir 
nota vererek, Habeı hOkii· 
metini Clmma sultanlığını sınır
ları içine almıt olmakla itti· 
ham etmekte vı bu hareketin 
ltalyan asığlarını ( menfaatlerini ) 
zarara uğratbianı söyledikten 
sonra, Roma hUk6metlnln bu 
mHelı hakkında bUtUn itiraz 
haklarını muhafaza ettiifnl yaz
maktadır. Notada ıunJar eklen· 
mektedir: 

••ltalya hllkiimeti, Habeılsta· 
nın, Clmma sultanlığını doj'rudan 
doiruya y6netmekte olduiuau 
ve bu suretle bu ftJke üzerinde 
etemenllk kurmaya çahıtığını 
öj'renmlıtir. 

Mısır Sudanının, sınırları ya• 
nıoda bulunan Cimma aultanlığı, 
ltalyan SomaUıine nisbeten 
uzaktır. ( Devamı 10 ıncıı yllzde ) 

-----· .... --... ··---
Balkan 

Kupası 
Bulgarlar itiraz 

Ettiler 
Sofya. ~5 ( A.A.) - BulJ'ar 

spor fedareayonu, Balkan kupası 
ıonucuna itiraz etmlıtir. Federaa• 
yon ya.rıaç tarafından kabul edil· 
mlyın ve kabulU halinde Bulıar 
takımını galip çıkaracak olan 
goliln kabul edllmemeaine lilraz 
etmektedir. Mesele arsıulusal ıpor 
federasyonu tarafından kotarıla· 
caktır. 
[Maçlara ait diğer haberler 11 inol 

ıayıfamızdadır] 

Bir Hava 
Facia•ı 

14 Kişi Bu Faciaya 
Kurban Gitti 

Penam-. 2S ( A.A.) - MaddellD 
uçma ••ydanıada ilci u9ak çarpıı· 

mıılardır. Bu çarpıtmada aıen OD 

d8rt kiti ı.ruıbda Arjaatln'•I• iDii 
art:ıtleriaden teno Karloı Gardal 
•ardır. 

Hiç Söz Dinlemiyorlar 
........ -.. ....... __ _ 

Ucuzluk Kanununa Uyma· 

Şekerli Maddeler 
Hali Ucuzlamıı 

Değildir! 
Şeker fiatlan kilo batında 12 

kurut iadirildi. Fakat ıekerden 
yapılan yıyeceklerln fiaUarı ·hAll 
eakl yerinde duruyor, inmek 
ı&yle dursun yllkselmek istidadını 
ıöıteriyor. Bu garip tezat için 
bir laaım imalitbanelerin ıöster

diği Hbe;p ıudu!i 
Şekerden yapılan yiyecek 

maddelerindan, yani fundan, ka· 
remeli., çikolata, bonbon ılbl 
ıeylerden, ıekMln pahalı zama· 

( Dnamı 1'0 uacu yüzde ) 

Ekmek 11 Kuruta 
Çıktı 1 

l•ta•bul Beledl•e•lnden s 
Haziranın yirmi a!ııaoı oarıamlta 

ıünüııden itibaren ekmek oıı bir kuruı 
fruoala Oll beı kuruıtıar. 

(T afıUlt albDcı Hrfatla) 

Dün istanbulda Yedi Yertt Ylldırım DüttU. 
Taf•lllt 14 Uncu Sayfadadır 

(Buradaki r•ılmlerde Nuruoımaulye eamll a•lu.unda yıldırımıD Jaktıtı ata• 

cı •• Emia3nlndeki T•fmur •elial glrGyor1unus.) 

Kadıköyünden Adalara Deniz Al
tından Giden Bir Tünel! 

Bir Alman Bunu Bulmak 
için Çalışıyor 

Esrarengiz Tarihi 
Bir Muamma 
Karşısındayız 

Anadoluda :ıaman zaman de· 
;.ne arayanlar çoj'aldığı gibi bu· 
rada da ikide blrde yeraltı bina• 
ları, bey keller, tem eller, mezarlar 
arayanlar çıkar, aylarca, yıllarca 

• tot•rlar, ıonra ekseriyetle elleri 
~OtUnerirı.ci• kalır. Tıpkı define 
milibulyasına dllıenler l'ibi. 

•• fi11•lln •t•ı, ••'•'• 6•hÇ9ıl11d• 
old•I• ıögl•11•• Sa11agl rnil/etflıl 

Şimdi de Mlllttan 6nce yap1-
lan .,, KadıklSytlnden Bftyftkada• 
ya ıideo dınizalb ttınellni arı• 

r 
D•••ı (Devamı 10 uncu yüzde ) 

Çerez Kabilinden 

Memnun Olurlardı 

\ 
lcafiye1iz ve ma-
niaıı kaaideye 
bir göz gezdir
dikten ıonraı 

V aktile, Babıl
linin ileri gelen 
ıahıiyetleri l9e
riılnde dahiliye 
evrak müdürü 
iken vefat eden 

.._ ______________________ __, - Aferini dedi .. 
çok güzel, bey 

bir ( All Haydar Bey ) nrdı. Çok 1 

terbiyeli, iyi ve temiz ahllklı bir 
e3am olan Ali Haydar Bey, yine 
ricalden Sağır Ahmet Beyin oilu 
ve tarihte ( Kör ) lekabile şöhret 
bulan Muhmut Paoanıu da yeğeni 
idi. 
Ge~liğiude ıiire n edebiyata he
ves eden. fakat bt>y1e oeyier• iıti

da<iı kı~ olan Ali Hsydar Bey, 
blrgüıı, özene bezene yazmıı ol
duğu bir kasideyi, o zamanlar Ha
riciye Nazırı bulunan büyük Fuat 
Paşaya g8türilp takdim etti n 
mutaleaıım ıordu. 

Fuat Paşa, sek', ntikte1i eöz e't>~ler, 
18.tifedeıı hoılarur bir vezir idi. Genç 
Ali Haydarın verdiği vesioııiı, 

oğlumuz! peder beyefeni işitseler, 
amca paşa hazretleri göraeler pek 
memnun olurlardı 1. 

lt 
Ali Haydar Beyin de bazı nUkte-
leri meşhurdur. 
BirgGn, maiyetlndttkl memurlardan 
biri kendlıine bir arzuhal verip, 
terfıina deli.let etmeıini rica edi
yordu. Bu arzuhalde: "Kulunuzun 
nezdi1Uii nezaretpenahlde tezkiye 
buyıımlmaklığım •.• ,. Diye bir U>are 
vımh. Lakin katip tukl~eyl ıin 
haıfi i1e ve iki ye ile yazmııtı. 
Ali Haydar Bey bunu görunce: 
- Dediğini yapayım amma, efendi 
oğlum •. dedi; tes'kiyen çok bozuk! 

Tıflı 
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(Halkın Sesi)! 1

[ ... G-· u-na--n----Ta-rı-'hi .... J 

Bir Türlü 
Baıarılamagan 

Bir /ş 
Dllnya dlplomıtlarını yOılerce kere 
bir araya .r•tlr•n 11ıillbları azalt
ma,, iti aeD wtnlerde tekru 
sa.ıetelerde sörlil••I• baıtaadı. 
Bakıaıı, ok•yucular bu Hki laab .. 
rin tazeleamHi karıı11ada aeler 
ıöylGyorlu : 
irfan (Beykoz Yahk8y 146) 
- Bir senelik ıazet• kolekıiyon• 

larıaı karııtırıruDı:ı en çok tekrar• 
laaan haberin, ıllihloın azaltma Jıaberl 
oldupnu r6rünüalı. Dahili haberi•• 
uannda da lıteabuldakl bozuk rıda
lar muelHJ rekor kırer •• Bugla yia• 
blr rnetede ıu aerlnha .~b:llme 
illeti; 11Si1Ahları aııaltmıya dojru. llk 
adım,,. Hangi Uk adım a birad•r. 
Tamam on 11nedenbtrl bu haberi 
okuruz H bl• arpa boyu llerl•dltlal 
de ~örmeyiz. .. 

Bar Fahri (Babılll caddesi 
Ihsan karaathanosl) 

- Ben dlaya nzlyetial dan 
lstanbul tizerladea •eçeo aaf11aklı, 
yıldmmli kaaırıalı bnadaa daha 
karıtık b•luyorum. BugGa aatımızda 
ıelumusda yıldınmlar patladıkça 11Hıl 
ecel teri döklyoraak bir dGaya harbi 
kopacak cliJ• de 8dGmlb: patlıyor. 
AUalıı, mlll•tl•riD lduelerial elleriade 
tutan bOyllll l:ıatlara laaaf nralD de 
bjr harp ylbtl daha glrmlyeliıil. .. 

8-y Yakup (GUzel &an'aUar 
Akademl•lnden: 

Almanlarla lnıilixler koauıuyor• 
larmıı. SilAhlan azaltmaya çalıı ıyor

larmıı. Biz bu martaYallan on ıcae

de11 beri okuyoruz. Bu da Oblardan 
biri olacak aziaia. Bir 1•1 çıkmaya· 

caaıaı bllditim için bu buıuıta 
kat'iyyen kafamı yormam. Yalancnııa 
evi yanmııta klmae inanmnmı .. 

Ne Sihirdir 
Ne Keramet! 
Eıki Gümüı Çeyrekleri 

Alhn Yapıyormuı 
Tophaneli Emin adında biriıi, 

eakl sıUmüı çeyrekleri altın ıu· 
yuna bntırıp altın lira yerine ıaf 
klm11lere satarken yakalanmııhr. 
Poliı tahkikat yapmakta, bu ada· 
mın ılmdiye kadar böyle kaç 
tane yalancı altın lira ıattığını 
araıtırmaktadır. 

Hapise Atıldı 
Hıraıılık •e yankHlcilikten 

türlü suçları bulunan ubıkalı 
Vahan yine iki, Uç hırsızlık auçile 
ftçllncll ceza mabkemeıindo mu· 
bakeıne edilmlı ye Uç sene alb 
ay cezaya mahkum olmuştur. 

Yumurta ihracatı 
Yumurta ihracatımızın kıymet· 

lendlrilmeal için yapılan çahıma· 
lar deYam etmf'ktedir. Yumurta 
ihraç •e kontrol nizamnamHi de· 
ğiıtlrJlecektlr. 

Heyet DöndU 
yeni alınacak aemiJer için 

tetkikatta bulunmak üzere kırk 
ıün evvel Avrupaya giden heyet 
dün sabah ıehrimlıe dönmüştür. 

--------------------------------------------
Sekiz Yüz Sayfalık Bir Dosya 

Takas Yolsuzluğu T ahki
katı Sona Erdi 

Suçlular, ihtisas 
Mahkemesin o 

Verildiler .. 
Hemen JkJ 1eneye yakın bir 

ıamandanberl devam eden takas 
tahkikatı nihayet sona ermlı, 
ıuçluların muhakeme edilmeleri 
ltııumuoa karar YerUmlı, evrak da 
lıtanbul 8 No. Jı ihtisas mahke· 
meaiae gönderilmiıtir. 

8 No. h ibtiaaı mlldd•lumu• 
mmıı bu enakı dnn akıam geç 
Yakit almııtır, dosya pek tiıkln• 
dir. T ahldkat en akı aeklz 7llz 
1ahif edeo fazla tutmaktadır. Mlld· 
delumumlUk bugünden lUbaren 
eyrakı tetkike baılayacaktır. 
Suçluların duruımalarımn Tem· 
muzdaıı e••el yapılabileceflne 
ihtimal Yerilmemektedirler. 

Çiçek Sergisinde 
Garibeler Mi? 

Kiraz Da Çiçek Olarak 
Kabul Edilmiı 

-·········--········-······-······· ... ········ ... -....... 
Akay 
Vapurlarında 
•• 

Uç Hırsız 
Son zamanlarda, Akay ldareıl 

vapurlarma bir hmıızlık ıebekeıl 

dadanmııtır. 
Bir mUddetttmberl bu lıln 

peıinde olan zabıta nihayet tiç 
kişiyi cürmUmeıhut halinde yaka· 
lamıştır. Bunlar, lsmaiJ, Niyazi 
ve diğer Iımaildlr. idarenin Ne•• 
eser vapuru Kadıköyde bağlı ol· 
doğu bir ıırada, içeri girmiıler, 
kamarotun daireıine dalarak, 
bataniye, elbise ve ıalr etyayı 
aıırıp kaçmaktalar iken tutul· 
muılardır. 

lıtanbul MUddeiumumlliğina 
Kim Getirilecek 

lıtanbul Müddeiumumiliğine 
henüz kimıe tayin edilmemiştir. 
Adliyeye gelen haberlere glSre 
Vekalet sekiz klılllk bir namzet 
llıteai nıerlnde tetkikat yapmak
tadır. Bu liıtede Adliye mlifettlı• 
lerlndeo Baha, Ferit ve Necmed· 
din ZAhirle latanbul ÜçiincU Ceza 
Reiıl Hikmet ve Ağu Ceza aza• 
ıından Kemalin de isimleri bu· 
lunduğu söylenmektedir. 

15 Yıl 
Hapiste 

Yatacak 
Tala..: adında biriılnl bıçalda 

yaralayarak lSIOmUne ıebep ol• 
maktan ıuçlu V ehbl adında bfrJ· 
nin ağır cezada dOn ıon duruı· 
ma11 yapılmııtır • 

Suçlu Vohbl her celaede ıuçu
nu lnkir edip Tallb bıçaklama• 
dığını iddia etmif fae de gerek 
Talatm ölllrkon söylediği aon aöz• 
Jer; gerek ıahitlerin ifadeleri ve 
diier deliller Vehbiyi suçlu ıös· 
terdiğinden kendiıinin J 5 yıl 
hapıine, Amme hukukundan dU· 
ıürülmeıine, ( 500 ) lira taiminat 
vermesine Ye yine on beş yıl da 
emniyet gözll altında bırakılma· 
ıına karar verllmittir. 

Baykoz Fukara Yardım Kuru
munun GördUgU işler 

TUrklyenln en yaıh bir kuru• 
mu olan Beykoz Fikaraya Yardım 
Cemiyotl Pazar gUnll umumi kon• 
gre halinde Beykoz İlkmektebin· 
do bir toplanb yapmıı Ye 934 
ıeneıi hesapları hakkındaki idare 
heyetinin raporunu tetkik etmlı· 
tir. idare Heyeti Baıkan Tekili 
muhasebeci Alieddin Somlr kon• 
greye izahat Yermlıtir. Bu kurum 
Ramazanda yDz fakire yemek 
yermiı, bayramlarda (81) çocuA'a 
ayakkahl Ye çorap datıtmıı, 11· 
daaız (29) mektep çocufuna her
gUn yemek vermlı, bir sen• ivin• 
de fakirlere ( 1004) lirabk ekmek 
dağıtmııtır. 

Bir İki 
Satırla 

Yeni Emniyet MUdUrU 
it Batında 

İstanbul Emniyet mtidürlUğtl• 
ne tayin edilen Ankara Emniyet 
müdürll Salih dün Ankaradall 
gelmlt ve ite baılamııtır. 

Eski müdür F ehmJ ay başındı 
Mardine gidecek ve YAii olarali 
tayin edildiği bu vilayette yenJ 
Yazifesine baılıyacaktır. 

« ... * 
Moskova ElçlllAI 

Moıkova BUyUk elçiliğine Dl• 
yarıbeklr saylavı Zekai Apayd11 
nın atanımı Cumur Baıkaoı 
tarafından onaylanmııtır. 

.. * * Mualllm Veklllarl 
Orta ve askeri mekteplerdeki 

muallim vekilleri temmuzun ma 
haftasında Üniversitede bir imtl11 

handan geçirileceklerdir. Bunlar• 
dan muvaffak olanlar vazifelerine 
aıil olarak tayin edileceklerdir. .. ,.. .. 

idman Piyangosu 
Türkiye idman cemiyetleri 

ittifakının tertip ettiği eıya pi
yangosunun tam llıteıi bugilll 
~akacaktır • 

* * * 300 Lire Çalmıt 
Alpullu şeker farikasından 300 

lira çaldığı ihbar edilen Niya~I 
adında bir suçlu dun burada ya .. 
kalanmıı, Alpulluya gönderilmiıUr, 

.. .. * 
Kurtuldular 

Iahiaar idareıinln Kabataı 
anbarı memurlarından Ihsan Yİ 
Emin, lhtlliil suçundan yapılaÔ 
duraımaları sonunda af kanununl 
dan iıtlfade ederek beraet kararı 
almıılardır, 

* * * Beraet Ettiler 

Bu yal lstanbulda çiçek ıerıl•i 
açılmadL Buna mukabil Adada 
yapılan çiçek aavaımda bir de ıer· 
gl vlicude getirildi ve en iyi çiçek 
yetlttirenler arasında bir mUaa· 
baka yapılmıt oldu. Fakat bu 
müsabaka ortaya yeni bir telikki 
çıkardı. Meğer kiraz da çiçek 
imiş. 

Müsabakaya girenlerin iddia· 
ıına göre, derecelerin ayrılııında 
bakıızlık yapılmış, hakemin ken· 
disl birinci gelmit ve sergide kiraz 
teşhir eden bir:ıine de ib.incilik 
Yerilmiştir. Daha ıarlbl meV1imln 
en muvaffakıyyetli bir eseri ola• 
rak lıtanbulda eıl olmayan pek 
nadide bir seriden tam 15 çeılt 
karanfil getiren Mecidiye köylü bir 
meraklıya sergide birinci ıeldlA'I 
tebıir edildiği halde adamcaiız 
Aadadan döndükten ıonra dör
dUncll K'eldiği ilin edilmlttir. 

Gayrımübadiller Toplanıyor 
Matbuat kanununa uygun11uz .. 

luk suçundan mahkemeye verilod 
talebeblrllğl reisi Rüknettin Ut 
Dyelerden Emin dUn birinci coz• 
da beraet etmişlerdir. 

Bu hal sersıiyo lftirak edenleri 
mlteeHir etmiıtlr. derece kazanan· 
lara \'erilecek ikramiye pek ehem• 
miyetaiz bir para olduğu için bu 
teeaslir maddi olmaktan daha 
ılyade mesleki Ye mannldir. Snf 
bu bakımdan ılkayot yapılmak• 
tadır. 

Bir Kayık Parçalandı 
Mezbaha motörlerlnden biri, 

dUn Haliçte l:lr kayık parçalamıı, 
Yako ile oğlu Y aaef denize d6· 
külmUıler, fakat kurtarılmıılardır. 

Yine Gürültülü Bir Kon * * -f( 

gre Yapılacak 
Kllyosa OtobUs . 

OtobüaçUlerden birkaçı belediy~ 
ye müracaat ederek bir Temmuz
dan itibaren Kilyoaa otobüs it• 

GayrımUbauiller kongreıl yann 
Halkevinde yapılacaktır. Bu kon• 
ıerenln çok gHrUltUlll olacağı, 
ldaro heyetine karıı çok tlddetll 
tenkitler yapılacağı tahmin edil• 
mektedir. Gayrımlihadillere göre, 
ıimdlki idare heyeti çalıımaların• 
da sadece yUkıek lıtihkak ıahlbl 
gnyrımUbadilJeri g6zönUnde bu· 
lundurmuı, bu ıuretle küçUk 
istihkak aablbl gayrımübadillerin 

menfaatleri bUAfına çalışmııtır. 
GayrımUbadlller bunun gibi 

diğer bir}caç aebeple ıimdlkl 

idare heyetini tenkit etmektedir· 
ler. Kongrede idare heyetinin 
lıkat edileceği tahmin edilmekte• 
dir. 

--···-........................... --... ----· )etmek teklifinde bulunmuşlardıf! 

Yüzünü jilet Biça- Belediye teklifi muvafık bulmu·ı 
•• lıln vermiıtlr. 

ğı ile Kesmişler • * ~ 
Galatada oturan Agop •• Telefon Şirketi 

otelci Ahmet, bbfacl ceıa hak Telefon ıirketinin satın alın• 
yerinde, Katina adında bir kadı· maıı lçtn Ankarada bayındırlık 
nın yUzllnU jilet biçağfüı birkaç bakanlığı ile temasta bulunan 
yerinden keımek ıuçundan ıor• ıirket murahhasları gelmiılerdif. 
guya çekilmlıler, aabıkalan ıo-· Merkezden talimat aldıktan aonr• 
rulmak Uzere muhakeme uıatıl· tekrar Ankaraya döneceklerdir. 
mııtır. * * 

Kaçakçıllk iti _._, 1 !I a .... ~iMi _____ , 

Dahlll Haberlarlmlz Bura· 
da Bitmedi. 6 ıncı ••rta

mızda Devam Ediyor 

- Gllmrük kaçakçılığı yapmak• 
tan suçlu olan fort farikaaındakl 
btıyük memurların duruımalarına 
dlln devam edilmiş, ve duruşma 
ehliYukufun tetkikatını ikmal et• 
me1l için batka gllne bırakılmıştır. 

P•zar Ola H•••n B. Diyor Ki ı 

Delikanlı - Haaan B. l.. Biz uhret 

Y• dünya ış· odni birlbirinden ayırdık. 

••• Dünyada yalnız dünya itler.le uğratıyo

ruz, yurtta fennin ilerleme•in• çalıııyoruı: 

Makiqe, makin•, makine J 

..• Ayakbrımız tc.prak ... c .<Lkç ı g.:z

ler!mizde toprakt~dır. Gökyü_Unden biç 

birşey bek.ediğimiz yok. 

Hascırı B. - A' lahvere de öyle o:aun, fa• 
kat yağmur yağmAdığı zamanlar kuraklık 
olacak Jiye iÖZÜınÜZİl JıÖ)ÜeD ayırmıyoruw, 

deliilanlJ ! 
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Memlelc« Manzarası 

DOnyenıD birçok taraflannda 
929 da, bizde de 930 yılında 

baılayan ökonomlk darlık bili 
devam ediyor mu ? 

Bu ıoruya bir çırpıda kat'ı 
eevap vermek imkAnıız 1ribl bir 
ıey. Bntnn 11kıntıh görllnllılere 
rağmen halk sarfediyor. Yazın 

ıu sıcak gtınlerinde tehrin içinde 
ve dııındald eğlence va aeylr 
yerlerine devam edenlerin aarfi· 
yatları gazönDnde tutulurıa buh
ran kalmamıt aanalır. Ôte taraftan 
çarıılarda alıınrit nokaaoı ı&ı 
iJnUne 1retfrflirae buhran devamda 
deniliyor. 

Şu halde buhran hem durmuı, 
hem da devamdadır. Btıytık it 
yapanların Hyısı azalmıf, fakat 
kalan kııım 16ylı böylı gıçlnlp 
1ritmektedlr. 

Ege Mıntaka•ında 
Tütün Rekoltesi 

hmir ( Huıuıt ) - Bu Jll 
kuraklık ytbOnden Eıe mıntakaaı 
tntnn rekoltesinin 15 milyon 
kiloya düıeceil 11nılmaktadır. 
Mabıul aı, fakat azlıtı niıl>etinde 
nefiatir. Yapraklar pek güzeldir, 
Smdırıı ve havalfıiode 1aram 
mil)·on kllo rekolte tHbit edil• 
miftir. Bolca, fakat devamıız bir 
yağmurun bu rekolteyi bir miaU 
fazla11na çıkarmaaı da mDm
kllndUr. 

BUTON U·LKEYI· 
HE RC.UN 

•• 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKAT& 

~nPosta 
OAKI e>fA. fL.4.N 

6üTUN ÜLKEYi HER c;.UN DOLA$111 

SON POSTA 

·-- • 
MEMLEKET HABERLERi 

Rubıar HlınG dikit yurd11ndaa çıkan kıılar Ye hocaları 

lzmlr ( Husuıl ) - Bu yıl lzmir mektepleri çok iyi randman ve,. 
mittir. Bu arada Karataıtakl Ruhıar Hüsnll Biçki ve Dikit Yurdun• 
dan da 32 kız diploma almııtır. Bu mtıe1111eden 9 yıl içinde diploma 
alanların aayııısı 359 dur. 

Bir Hapi&ane Kaçağı 
Kıulcahamam (Huıus1) - Ankara hapiıhaneıinden duvarı delerek 

kaçan mahiimlardan Çamlıdere nalaiyeıiade oturan Ke~ııir Ha1an oğlu 
Alı Kızılcahamama ıe!miı, burada yakalanmıı ve Adlıyeye a-önderll· 
miıtir. 

10 Yaıında Bir Kıza 
Tecavüz Ettiler 

Merzifon (Huıuıi) - Marınca 
köytınde Çırak oğullarından Halit 
kızı 10 yaşında Şefika bağda 
eıek otlatırken aynı köyden Muı· 
tafaoın tecavUzUne uğramıı, 

hayasız adam kızın atıma mendil 
bkayarak berbat etmiıtlr. Mu .. 
tafa 20 yaıındadır Ye niıanhdır. 
Berbat ettiği kızın da yakın akra• 
batıdır. Hidlae Adliyeye akset• 
mlıtir. 

Antepte 
Mevsim iyi Geçiyor, Fııhk 

Ürünü Çok Bereketlidir 
Gaziantep (Huıusl) - Burada 

yaz mevıiml çok iyi geçmektedir. 
Fazla 11cak yoktur. Halk mevaim· 
den lıtifade etmektedir. Şehirde 
halkın saf ve temiz hava alabil· 
meai lçln bet tane umumi bahçe 
vardır. Bu yıl Antepte kuraklık 
yoktur. Fıstık mahsulU pek ve-
rimlidir. 

Haziran 26 

* TUrkoffıln 14 Hnzlran ıünD 

talga llıan çıkan 137 sayıla 
1rUnlllk enforma• 

lıteminl ı•· ılyon aerviılnden : 
nlşl•ttl Ithallt için llııanı 

uıulU hemen bilcümle mlihim 
ltballt maddeleri dahil olmak 
Dzer• bir çok UrUnlere teşmil 
olunmuıtur. Neırolunan listede 
yemek yaiları, iç yağ, Hint ken• 
diri ve aalr nebati fibreler, hay• 
van kılları, bakır ve yağlı madd~ 
Jer vardır. Bu malları 1935 yılının 
ikinci altı ayı içinde ithal etmek 
isteyen firmalar talepnamelerlnl 
10 Hazirandan eYvel Ticaret bir· 
ilkleri vaıktHile vermeliler ve 
ihtiyaçlarını da ıerek Temmnz, 
Ağuıdos ve Eyini devresi, gerekse 
ilk teırin, Son teırln ve ilk kAnun 
devreal için ayrı ayrı bildlrmell
dlrler. 

* 
Rlgadan yazılıyor Geç 

E t d vakit kendini göı-
s onga a teren soğuklar 

mahsul çok yüzünden mahsul 
hozak çok bozulmuştur. 

Bu yıl elde edilecek rekoltelerin 
normalin yUıde 15 • 20 aıağısın• 
da olacal<tır. Bu ıebeple bu yıl 
estonyanm dışardan ziraat mah• 
ıullerini ithal etmek mecburir~ 
tine• kalacağı anlaşı!maktadır. 



26 Har.iran 
~---

Is/ana, Payi 
'erilmeden işler 
fürürmü Hiç I 

~
Habeıteki İtalyan tebuının arka· 
dan diter yabancı memleketler 
aaının da ayrılmak için talimat 

!
ıklarını ıeçenlerde öğrendik. Bu• 
il de, reami ajanılar, bu ayrıhtın 

yanlardan baılamalı Uzer• bir 
rivaki olduQ'unl.I haber veriyorlar, 
ınek oluyor ki İtalya tarafından 

!
bet uaırlarında ıilAhın patlatılma11 
r ün meHluidir. Avrupadan ıön· 

tilen ukerler meTzilerine yerleı• 
~ten, iıçilu, Ourinde y0rünec9k 
ileri yolları yaptaktan, bu mGddet 
rf ında da • bölkelerde yatan 
tmurlarıa meniml geçip ı3k yUzll 
larınaa ıarıltıaı dindikten sonra 
beıin İtalya tarafından lltill11 
tlayacaldır. 
Bu İ.f için lbımolln aaker H 
•lenin aeVld ltitmiftir. Yollarıa 
yllk bir kıamı tla yapılmııtar. De
kki ortada, bir yağmurların dinmeal 
lmııtar. O da oluraa, ltalyan emel
inin tahakkuku karııaında, tek 
ıet, Habeı ıi~Gall kalacaktır. 
Maamafllıı beıaim kanaatime. ıBre, 
diye kadar Habeıi•tandn Italyaa 
eri harekatınıa baılayamamaıınıa 

l ıe bebl, bunlar detildfr. Bu lokma 

1 
kkında İtalyanın lnrlltere ile hlll 

ılaşamımıt olm11ıdır. . 
Ha btt Ulkealnde karıllaıan ltal• 

kurdu, lngfüı a1lanının dit ıö•· 
diğiol görür i6rmu haklı olarak 
"ilendi ve ona : 
- Hani, dedi. Anlaımamıt mıydık, 
raınnı bana vermemlt miydints. 
le fH buralarda ne arayoraun? 
Öteki, hiç iatlfial bozmadan ıu 

'tabı verdi; 
- Payımı ara1orum, Hl&a aslan 
r da hiç payını almaz mı? 
Devrimlerdeaberi böyle ıelip böyle 
er bir adeti timdi aea ml bozmı1a 
!kııacakaıa ı 

* Habeı a1keri harekltınıa gectk-
ıioln aaıl haldkl Hbebl ltH budur. 

Süreyya 

merika ile Avru-
pa Arasında 

çak Yolculuğu için Ha

rlık Baıl~mak Üzeredir 
Londra, 2S (A.A.) - Bir Amerika 

}'a ıoııyetni, ralec•k HDe Nnyork 
&rpol aervieiade kuUanılacalc 

klara yapmak U:ıere lngllterede 
e açm•thr. Her uçak 12 yolcu 

ıyabilecektir. 

RABİCi 
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- Peki bu adam kim acaba? 
dıköyilnde biç ıördUğllm çeh• 
değil. 
- Btn de görmedim. Yalnıs 

törün sahibi olduj'unu hlasettfm. 
- Terbiyell bir adaaı. 
- Öyle iÖrUnliyor. Yarın ı•· 

ek ya, belki anlarız. 
Arkamdan çıkardıtım parde

. şezlongun Uıtünde duruyor, 
bir terzi elinden çıktığı, diki· 

den, harcından belli olan par• 
UyU ıözden ıeçirdim. Yaka• 
da meıhur bir terzinin adı 
ı:dı. iç cebinin altında bir 
rka var. 
- K. E. T. 

kekelerken annem 

o. 
- Buraya gelen adamın adı· 
ilk harfleri olacak. 
Şimdi annemle kartılıkh bu 

teyo uygun isimleri hatırlamıya 
hşıyoruz. Şeytan aklıma hep 
s, saçma, gülünç ıeyler geti· 
ar: 
- Kalpaıan Esat Tahsin, Ki· 
Eş ~·ef Tahir. 
Anne mı 

- Nafile zahmet etme, dedL 
Yarını bekle. Ben bir pundunu 
bulur anlarım. 

Pijama ile yataja uzanmıı· 
tam. Kapı çalındı. 

Neriman haber verdi. Doktor 
geldi. 

Bu KadıköyUnde adım çok 
işittiğimiz meıhur bir doktor. 
Nureddin Hamdi Bey. 

- Güler yüzlU, nazik bir 
doktor. 

- Geçmiı olıun dJye elimi 
aıktı. Nabzima, dilime baktı. 

- Hiç bir ıey yokl dedi. 
Bir ıeyim olmadığını ben de 

biliyordum. 
- Korktunuz mu? 
- Hayır. 
Emin Tosun Bey merak etmlı. 
Annemle biribirimize bakııtık. 
Annem sordu: 
- Kim Emin Toıun Bey. 
Şaşırmak sıraaı bu aefer dok· 

tora geçmişti. 
- Emin Tosun Bey, dedi. 

Tanımıyor musunuz. Demin bana 
onun namına telefon ettiler. Sizi 
gelip görmemi söylemiş. Bir mo• 
tör sandahmzı parçalamıı zan· 
nederim. 

SON P.PSTA 

TILOB 'AFLAB 

Bu sefer ben izah ettim; 
- Vak'a doğrudur doktor 

bey. Yalnız bize çarpan motörlln 
ıahlblni tanımıyoruz da. •• 

Doktor koltutuma koyduğu 
dereceyi alırken ilave ettir 

- Emin Tosun Bey. Kalpakçı 
zade •. lıtanbulun tanınmıı zengin• 
(erinden, spor meraklısı bir adam· 
dır. Beyoalunda oturur. Birçok 
işler yapar. Eıkf denberl doktoru· 
yum... Oh maşallah fiyenl falan 
da yok. 

Bu ismi timdi hatırlıyordum. 
Nail bana bir kaç kere bu ada• 
mın motörllnden bahsetmiıti. 

Doktor anlatıyordu : 
- Kurnaz, zeki bir lı ada• 

mıdır. Birkaç yıl önce ecnebi 
firketler namma tOtftn topluyordu. 
lıl kavradı, şimdi yalnız başına 
lı yapıyor, hem de girmediği 
lı yok. 

Doktor muayeneye geldi!I 
ha.tanın sapaaağlam olduğunu 
gBrllnce vaktini bot geçirmemek 
için gevezeliğe batlamııtı. 

Nerimaoın getirdiği kahveyi 
içti. Ayağa kalktı: 

- Bir daha geçmit olsun 
diyip gide}lm. Emin Toıun Bey 
telefonla haber bekliyor. Öteki 
arkadaşlarınıza da gideceğim. 
Adreslerini verdiler. Selami Beyle 
niıanltsa Celile Hamm.. MUbllr· 
darda oturuyorlardı. 

- Evet, Jale apartımanında. 

it Yavatlam19 
Roma, 25 ( A.A ) - Yugoal&Y 

buhranı Tuna konferan•ı haıırlıklarıaı 
yavaşlatmıftar. lık projenin tenine 
olarak meselenin iki denede kotarıl· 
aıHı dOtilnOlmektedir. 

Yeni Kabine Ye Balkan 
Andla,ması 

Belgrat, 25 - Yeni Baıbak.n 
Stoyadinovlç ilk diyevlnde demittlr kh 

''Yuıroıılavya, dost ve bağlaılarına 
kOçOk anl•tma ve Balkaa anlaımaaa 
ile olan atkı el blrlitl aiyaaasına n 
keodiııinl bGyllk bab bağlatı FranHya 
bağ-layan ananevi dostluk ılyasuına 
uygun yilrUmekte devam edecektir.,, 

Fransız Ve Alman 
Muharipleri 

Sluttgart, 25 (A.A. ) - Çelik mit· 
ferllJer cemiyeti lle Alman ıObaylan 

birliQ'i, timdi Almanyada oturan 44 
ııki Franaıı muhariblni kabul etmlı
lerdir. Franı :s uki muharipleri Hit
lır'ı fU telıırafı çekmitlerdir. 

''Franıııı v• Alman eakl muharip
leri alıd, eski bir harp arkadatı n 
Alman uluıunun ıefi olarak Hllm• 
hyorlar.,, 

Kabul resminde mu:ıika Alman Ye 
Franııı:z ulusal martlarını çalmıttır. 

Ruayada PerlifUtçUIUk 
MoskovR, 25 - BugCln Ruıyada 

10 bin paraşUtçl vardır ve bu apor 
uçman yetlıf irc n blr ficlanlık gibidir. 

- Bir katında mı ? 
GüldUmı 
- HenUs değil. Celile iki nu• 

marada, SelAml Bey zannederim, 
deha yukarıda. Doktor glttl. 

Celile ile SelAmlnin ke kur
tulduklarına şimdi inandım. Çtınkll 
onların motörde olmayııları, so· 
ruılarıma yarım ağız ceYap ver• 
melerl beni kuıkulandırmııtı. 
Selimi de, Celile de yllzm• billr
ler. Fakat motörde iken onların 
çırpındıklarını söylüyorlardı, 

Kaza ne gariptir. iki aaat 
geçmeden bütUn Kadıköy bizim 
denize dökUldllğllmtizü, Seliminin 
o güzel sandalının parçalandığını 

duy muşlu. 
Kapı aıınıyordu, 
BUtUn arkadaılarım geçmlı 

olıuna sıeliy orlar. 
Onun hAlA görUndUğö yok. 
Celilenin fazla rahatsız oldu• 

tunu haber verdiler. Çokça ıu 
yutmuş. Aktam annemle MUhUr• 
dara a-ittik. Celile sabiden ya• 
takta, annesi, kardoşleri, Selami 
başucunda. 

Onlar da beni çok merak 
etmişler. Emin Tosun Bey onları 
da gelip görmnı. Doktor gön• 
dermit. Selami: 

- Eksik olmasın bizim san· 
dalın yerine daha iyisini alacak! 

Diyor. 
Onları arkamızdan gelen iki 

ıandal ayn ayrı çekip almışlar. 

Sayfa 5 

'( Gönül lıleri J 
Sevgili 
Ne Vakte Kadar · 
Beklenir? 

"Yedi ay enel bir genele tanıştım. 
Birkaç ay enellne kadar mektupla· 
şıyorduk. Son &amanda yazdığım 
mektuplara cevap vermedi. Ben de 
kestim. Halbukı bu ıırada birkaç 
talibim var. Onun bana ihanetine 
inanmadan baıkaııile evlenmek istemi· 
yor. Bütün taliplerime red cevabı 
veriyorum. Çok müıkül vaziyetteyim. 
Bem tenYir eder misiniıi 

F. N. 

* Bu ıartlar alhnda hili onu 
beklemeyi anlamam. Eğer siıi 
sevmekte devam etaeydl mektup
larmızı cevapsıç bırakmaz, sili 
bu kadar ihmal etmezdl. Hayatta 
insana her vakit eylenmek fırsata 
diltmez. Madem ki bu ıırada 
bıyeneblleciğlnlz: tallpleriniz: var• 
dır, tereddüt etmeden beyendi· 
ğiniıe muvafakat cevabı veriniz. .. 

" Karımla aramızda hizmetçi 
mesele1inden dolayı ihtilaf var. 
O, benim hizmetçiye karışama• 
yacağımı ıHylOyor, ben maaıını 
ödediğim için karııablleceğiml 
f ddia ediyorum. Bu yüıden ara• 
mızda geçimıiılikler oluyor. Siz 
ne flkirde1inlz? 

Hamit 
Siz karınızla iyi geçinmek lı· 

ter miaiz? Onun bu kaprisine göı 
yumunuz. Zaten evin itine kadın 
karışır• Kadın ev içindeki ıalta• 
nanabnı paylaımaya razı olamaz. 
Bu l9te onun lıtediğinl yapmak• 
tan ne kaybederalnh? .. 

.. Yaz mUnaıebetUe Ankarada 
bulunan akrabamdan bir kız bize 
mJ1afir geldi. Biz yeoi evliyiz. 
Bu genç kız kocamla ahbap ol· 
maya c;alııtyor, O. çok yUz veri· 
yor gibi a-örOallyor. MOtkUJ mev• 
kie dllştUm ne yapmamı tavsiye 
edersiniz?. 

Perihan 

Bence bu kızın mlıafirliğinl 
uzatmaymız. icap ederıe kabalak 
yapınız, fakat kızın kocanızı 
baştan çıkarmaaına lmkAn bırak· 
mayıo. Ufak bir mfi1&maba, llerl• 
de tamlrl mümktln olmayan fena· 
!aklara yol açabilir. 

TEYZE 

Celile: 
- Kurtuluşumuı bir mucize, 

diyordu. Motör Selimi ile lkiml· 
zin arasından bindirdi. Bize 
çarp1aydı ezilecektik. 

SelAmh 
- Bana dua edin, dedi. Ôyle 

aıkı dümen kırdım kL Yoksa 
baıtan bindirecek hepimizi alboa 
alacak, hem de parça parça 
edecekti. 

Her halde blr ıeyler olmuıtu. 
Dedim klı 
- Emin Toıun Bey, direk· 

ıiyonda arkadaıımn olduğunu 
ıöylllyor. Peli: iyi kullanamıyor· 

muı. 

Selimi kııdu 
- Öyle kalabalık bir günde 

iyi kullanmasını bilmeyen adama 
direksiyon verilir mi. yine onda 
kabahat, 

Anneai Celilenin 1açlarım ok· 
ıuyor. 

- Oldu geçti. Kurtuldunuz. 
Artık konuşmayın bile ! 

Bütün KadıköyllnU altüat eden 
bu kazayı erteal günü gazeteler de 
yazdığı halde Nail henüz haber 
alamadı. 

Bu hoıuma gidiyor. Çünkü 
yUzyilze gelmekten korkuyorum. 
Düne kadar onun · verdiği heye• 
can anahtarı çevrilmit bir elek• 
trik cereyanı gibi kesil:verdi. Kal· 
bim tat kesilmiş ıinirlerimde ger-
gi.ılik var. 

( ArkHı var) 



Tagyqre lçind•' 
Bir Nikah 
Töreni 

Amerikada tayyare içinde 
Amerilcadon niklh kıydırmak, 

ltattl dUğln yap-
Fransaıa mak beı alb 111-
g•çen bir dan beri adi lfler 
gıınilik ııraaana firmfı 

ise de, Franaada ilk defa olarak 
geçen hafta yapılmııtır. EYlenenler 
Matmazel Paulain ile M6ıya 
Bacquerelledir. Bunlar anlatılan 
ıazetelerde kendilerinden bahH· 
dilmeslnl iıtedlkleri için olacak, 
tayyarede eYlenmeyi tuarlamıılar 
'Ye bir papazı da kendilerine ur 
durarak btedllderlal 7apmıılardır. 

* 
Pariıte bir duyar boyacısı ile 

bir reuam araıında çıkaa 

Kö ,Jfl b mDnakaıa, mah· 
,,.. o- kemede halledile-

11amt1k •aç cek bir meHlenin 
ıagılır M.q do§'mHına 1ebep 

olmuıtur. Reuam bir aokakta 
bir peyzaj tabloı• yapıyormuf, 
te1adOfen oradan ıeçmekte olan 
bir du•ar boyacı11 durup bakmıt 
ye beğenmiyerek dudak bOkmOf, 
re&1am ise buaun farkına Yannca 
kıımıı: . 

-Bo kadarını ıea de 7apabll· 
Hn dah ne lıter1ln 1 demi ı, 
duyar boyacı11: 

- Bu ibtlıu itidir, ceYabını 
Yermif, H• peyzaj reaml yapı• 
yoraun, ben lH bay•an reılmle
rlnde mlltehauıaımf 

V • muhayereyl dinJemek iater 
gibi yanı hatlarına ı•lmlı olu 
bir k&peil tutarak re1111amdan 
aldata boJa ile Kabn• ...tin• 
çoYlrmiı. .. 

Hldi1enln llıincl Hfhaıına ıe
llnceı Köpek duvar boyacııının 
elinden kurtulunca bir ıolukta oYi· 
ne koımuı, 1&hlbf olan kadana 
bu aarlp kıyafette f6rlnm0f, ka
dın kızmıt. ba llttfeyt yapana 
der• Yermek arzuau ile ıem
ıiye1loi kaphfı ıtbi ıokata 
fırlamıt. fakat duyar boyacısı 
durUI' mu? Bakmıı ki elinde ıem• 
llye bir kadaa ıoluk ıoluia ıeliyor 
ltln ne olduiunu talamln ederek 
koımaya bapamıf, Ye muvakkaten 
kurtulmut- Kurtulmuı amma 
ılmdl mahkemededir Ye F ra~ 
11z hlklmleri bir kllpeji bo
yamanın auç ol•p olmadıfıaa 
araıtırmalda meıguldurlar. 

SON POSTA 

Üsküdar Güzelleşiyor 

iskele Meydanına Asri 
Verilecek Bir Biçim ------

Bu 11 34 Bin Liraya ihale Edildi 
Girişildi Ve Faaliyete Do 

lataabul belediye1l Oıklldar
da yeni imar faaliyetlerine girir 
miştfr. Burada Üakftdar lıkele 
meydanı etrafında yllı bln liralık 
Wr iatimlAk yapılmıı Ye buraaı• 
nın en Hrl bir me1dan halla• 1 

ıetlrilmHine karar Yerilml,tir. 
Bir mllhendiıe ihale edilen bu 
meydan iti itfa 34 ltla lira Jaar
canacaktır. 

Şimdilik meydan laerlndo 
toprak dlbeltllmealle •ir•tılmak• 
tadar. Bir kaç .nıı• kadar ... ılı 
~ahımalara baılanacaktır. K11a 
bir müddet aonra bitlrllecek olan 
bu lıten sonra Oıktıdar çok .. 
ael bir meydana kanıacail ılbl 
1.tanbulun bir dudaj'laı teıldl 

eden bu ıhel Hmt iç açılı bir 
ıörllnllt• uhJp olacaktw, 

Serserilik Suçu 
iki Kiti Hakkında Sürgün 

Cezaıı Verildi 
Dua lçllacl ceıa balryerlnde, 

iki Hraerillk ıuçluu aorıuya 
çeklldL Banlar Artla Ye ldlfecl 
Zihni adında Ud kit'dlr. iddiaya 
göre, bular ltıbmif 'Ye ikamet• 
ıAhları da yokmuı. 

GGı:tllettbllmeaba• karar Hrileo Oı
kGdara, lakele tarafıadaa iki bakıt 

Mahkeme bu iki ıuçlunun 
iç ay mnddetle Zoapldaia ıl
rllmealne karar nrcil. 

____ ._ ...... __. .. ____ _ 
Sansar Derisinden Çıkan 

Bir Davı 
Dla birinci cezada bir 1U1&r 

derim yUı.IDden çıkaa davaya 
bakıldJ. Dayacı BDnyamln, ıuçlu 

da paket .,.taneal mem11rlann
dan Remzidir. BDnyamla Trabzon• 
dan Sultan !aminde biri tarafından 
kendiılne ı&nderilen 15 1&n1ar 
derfıi paketinin açıldıj'lnı, içinden 
70 lira kıymetinde bir derinin 
ahndıjını iddia etti. Suçlunun 

Mektep 
Kaçakları 
Polis Bunları Teker Teker 

Arıyor 
llkmektep çatındakl çocklar 

polis tarafından teablt edilmekte
dir. Bu yıl tahıil çağında olup da 
mektebe ıltmiyen bir tek çocuk 
bıralulmıyacak, malul olanların 
maluliyetleri resmen teabit edile-
cektir. Ônumllzdekl ders yılından 
itibaren de bUtlln mektep çocuk· 
larının ıokaktaki vaziyetleri po-

, ayukatı b81l• bir badlHnln im· 

lisçe tetkik edilecek. tramvaya 
atlamak, asılmak, yaramazlık ve 
baıarılık etmek ıibl halleri ıörll
len çocukların mektepleri, numa· 
raları, isimleri poliıçe teıbit edi· 
lerek cezalandırılmak llzere mek· 
tebe bildirilecektir. 

Bir Doktorun 
Çar,amba GUnlUk 

Notlarınd•n (*) 

Empetigv 
Barfhı Jibl n eli 1arab bir 
balta mlraoaat eül. Oa pa enel 
bi.w 7erde trq olmuı, ltirka9 .... 
ıonra ytıstt 3 anmaya n katın· 

maya başlamıı, ertaıi aabah kl
çUk ıiTilceler 9ıkarmıı n nihayet 
bu ıirilcelerdtn yapııkan cerahat 
~e ıa 111maya baılamıı. Balk ara-
11nda (Qakmak] diye andan bu 
cıih haıtalıia emptticv derler. 
Traıta tamlılije dikkat edilmnH 
bazı bün7eltrin de cildinde fada 
tahriıt n lıtliat •noat olcluju 
için raıgelt tedni edilmeye çah
plu ha hutalıiın lyilefmeıi uaar. 
Bu sl~I hHtalara (pelidollu mer
hem) YeJÜ•t met.Tabla bllu
malarmı &aniye ederim. Bayle 
ruladığım haıtaların harioten ba 
iliçlaıla dahilde de kanı kunet
lendirıntk 11&fetile birkaç güa zar
fında eyile9tild•rini görGyorum. 

l•l Bu aetları lııealp Hkl11yıa s, yahıd 

bir albl111e J•P•thnp lloUelıalyoa :rapa· 
aıs. lıkıab aemaaınıada ita .. t1ar Wr 
tlekl•' ılbl •4-tlıaıaa J•tl .. blllr. 

klnaıılıtım anlatarak Remzinin 
beraetlni latodL Mahkeme f&bit· 
lerin çatırılma1' için cla•a11 bar 
ka bir ıil•e bıraktL 

Üıküdarda Çocuk Bakım Evi 

Uzun mllddettea beri hazırbklarile uiraplmakta olan Üıklidar 
Çocuk Bakım EYi 6nüm0zdekl ay baıında açılacaktır. Şimdiye kadar 
buraya 6000 kadar llkmektep taleboıi kaydedilmittlr. Bu evin 
diapanHr aYluaunda da bot bin lira harcanarak bir Çocuk bahçesi 
yapılacaktır. R•imde yeni Bakım Evhin içini gfrOycraunuz. 

lsviçre Sef ar e
tinin Halıları 

Davlt adında biriıi, bir 111 
kadar 6nce birkaç arkadaıile 
birlikte ıehrimiadeki laYiçre elçi· 
lilr konağına alt birkaç halı çaJ.. 
mıılardı. Fakat pollı bu bıraıdan 
1akalamlf, bahtı rı da ele ıeçlr
miıtl. lıviçr ı elçilitinlo llteli 
IHrln• bu balılar elçllll• iade 
edllmittfr. 

3000 
Lira 
Rüşveti 

iki Suçlu Sorguya 
Çekildi 

Dtmltri Ye Aleko adında iki 
kiıl, emniyet mlldOrllljil ka~ak· 
çıhk bOrosu memurlanndan Mu· 
bara 3000 lira rDı•et Yermek 
suçundan dün birlnd ceıa bak 
yerinde ıorguya çekilmişlerdir. 
Bu iki arkadaı eYYelce kaçakçılık 
ıuçundan dokuz ay hapae mab
ktim edilmiılerdlr. iddiaya 16re 
rllıvet bldiHıl ıöyle olmuıtur : 

Bu iki ıuçlu bir kaçakçılık 
iıinden takip edilirlerken Mazhar 
adındaki memura 3000 lira rlltYot 
teklif etmftler ve bunun 2000 lira· 
ımı Mazhara yerirlerken cürme. 
meıhut halinde yakalanmııludar. 
Esasen rDıvet teklifi karşısıoda 
kalan Mazhar, cUrmUmeşhut ya~ 
tırmak için Amirlerini haberdar 
etmlt bulunuyordu. 

Dünkll celsede birkaç ıahJt 
dinlenilm:ş, öteki ıahitlerin ıetl· 
rilmeil için muhakeme bqka 
iUne bırakılmıtbr. 

Buğday Sabşı 
Fiat Beı ile Y ecii Buçuk 

Araıındsıdır 
Dlln lıtanbul borsasına 90 ton 

yumuıak, 562 ton da ıort but· 
day gelmiştir. Yumuıak buğday• 
dan 120 ton aatılmııtır. Fiata beı 
kuruıla 7 kuruı· 20 para araıın
da mlltehaYvildir. 

Sert buğdaydan 285 ton sabi· 
mııtır. Flatı beı kurut 30 para 
araıında mütehavvildir. 

Belediyenin ekmek çeınisine 
ıöro ekmeklik unda yüzde 80 
yumuıak buğday kullanılması 
llzımdar. Halbuki fiat ylkaelmei• 
batladıktan beri bor1ada daha 
çok ıert buğday Uıerine mue• 
mele yapılmaktadır. Bu da 161· 
önünde tutulmaya dejer •aıt
yettir. 

Son gelen haberlere ıöre, 
Boluda geçen hafta kiloıu 10 
kuruta kadar çıkan buğday, ıoa 
yağmurlar Uz•rine boı kuruta 
d:~ın:ş~tr. 

Haman 

K •rİ Melet u6ları 

Hafta Tatili Ve 
Berberleri'lf. An 
ıamamazlıkları 

Samaunda bir berber oku 
cumuz biı.e acıklı bir mek 
ıönderdi. Hafta tatilinin e 
tatuldujıJ bu mektupta okuyu 
muı, berberlerin öteden 
tatil 7llzllne haaret kaldıkla 
MS1Uiyor Ye dlyorki: 

- Hafta tatili kanunu 
Hnafı mllıteana bırakıyor. 
uada berberler de vardır.Halb 
ben berberlerin mecburi ıure 
hafta tatiline tAbl tutulmaaı tar 
tanyım. ÇOnkO cumartesi g 
atleden sonra bntnn daire 
mllHsHeler tatildir. Bu mUd 
sarfında · herkeı tıraı Jhtlya 
poklll tatmin edebilir. Berber 
rlıı haftada bir gtın tatile· ı 
hatlerl noktal nazarından • muti 
ıurette ihtiyaçları vardır. 

Gece gUndUı ayakta mDıt 
beklemenin ne olduA'unu anc 
yine berberler bilirler. Baıan 
berberin mesai aantl 16 ıaatl 
çer, haYaıızlıktan bunabr, yeme 
DJ muntazam yiyemez, uykuıu 
muntazam uyuyamaz. Hele 
urku IDtizamııılığı yUzllnden b 
ber allelerl arasında bir de 
tfmılıllk vardır kJ, bnton d 
aaal buradan çıkar. Berberlere 
çok muaallat olan haatalıklard 
biri YI en mllthitl de veremd 
Buton bu intizamaızlık, gıdaıızb 
uykuıuzluk inıanı ne )'apar ?. 

Bugtın Samıunda 50 yi mut 
cam berber vardır. Bunların içi 
de dört bot 11enede vereme yak 
lanarak ölen arkadaılarımız 
ilimlerini bUtUn Samaunlular bil 
Hattl fU aUnlerde bile haata d 
ıeklerlne serilen arkadaşlarıın 
vardır. 

BOtnn bunlara 1ebep, berbe 
ivin bir tUrlO anlatamamlarıd 
blı birlik kuramıyoruz, bir ark 
daııo aykırı bir hareketi kara 
lanmır.ı berbat ediyor. Berberi 
rln toplanıp birlik olması, me . 
uatlerini tanzim etmHi gereklidi 
Yahut hafta tatili mecburiyetin 
berberler de ithal edilmelidir. 

Samau• Parll luYalet aalonu aııhl 
Galip Baıkurt 

Gurultu ile MUcadele Ne Oldu 
Belediye bir aralık gllrllltU il 

mDcadeleye karar Yerdi. Fak 
ortada hiçbir faaliyet yok. G 
rtıltD yine eski gerllltü aatıcala 
batrıımaları sabah karanlıkları 
da inıanı tatlı uykusundan kork 
lle fırlatıyor. Satıcı ıeslorl çı 
cın öttıyor. Böyle bir kararı 
verildiğini duyduğum halde hiçb 
belediye memurunun bir eana 
ıusturmaya çalııtığını görmedi 
Eski tas, eski hamam •• 

O halde niçin gDrUltU ile m 
cadele edeceğiz denildi Ye hal 
llmlde dOıUrftldU? 

Olııuyucularınııdanı Ah111•I 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ceoe nöbetçi eczaneltr ıun· 
!ardır: 

İttanbul tarafı: Şehzadebaşıtıd• 
(İbrahim llalil), AkHrayda (Ethem 
Pertev), Karııgümrükte (Suat), Top· 
kapuda (Nazım), Samatyada (feo• 
filoı), Zeyrekte (Hasan Hulusi), 
Eylpta (Hikmet), Kumkapuda (Bef. 
kıı), Balatta (Tolldiı), ÇemberJi
&afta (Sırrı Raıim), Dab91kapud• 
(A. Rııa), Bakırköyünde (IDlil). De· 
yoğhı \&rafı: Taksimde (Delil Su· 
da), Yenioehirda (S. Baronakyan), 
Takılmde (Ertugrul), Galat.da (K•• 
raköy), Şitli Şafak ıokakta (Nargi• 
lıcılyao), Kasımpaşada (Yenitura~), 
Huköyde (Yenitürkiye). Kadıko)' 
tarab· Modada (Alieddln), Pazar• 
yolu~da (Rıfat Mümtaz), Büyük
A'1ıt.dl\ (Şinasi Rıza). 
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' 
Sorguya • • d N J G •• •• ı •• ? Ne Kadar 
Çekiliyor IÇID e e er Orll Ur • Maden Var? · 

Düo birinci ıulh ceıa mahke
mesin de Matmazel Perta adında 
Viyanalı genç bir kadın ıorguya 
çekilmİftir. İddiaya röre Perta 
bırsulıktan suçludur ve hAdlae 
şöyle olmu~tur: 

Perta, Üniveralt• profesörle
rinden Hamit Nafizin çocuğunun 

mürebbiyesidir. Fakat Pertanıa 
çocuğa lbımgelen ihtimamı Yere
madiği, çocuğa iyi bakmadıAı 
Hamit Nafizin ıZ>zOne çarpmıı 

ve vazifesine nihayet yerllmlftir. 
Perta bu evle llgiılnl keaerkea 
kendi bavuUan arauna ev sahi
bine ait bavullardan bir taneıinl 
katıvermiJtir. Bu bavul içinde 
kendine ait olmayan ıigara tablası, 
mendil, önlük ... gibi bazı eşyalar 
da bulunmuştur. 

Şimdi profHör Hlmlt Nafiz 
davacıdır. Matmazel Perta eıya• 
Iarın kendine alt bulunduğ\ınu 

ileri sürmektedir. Dava devam 
edecektir. 

Bir ihmal 8uçlueu 
OskUdarda Sellmlyede 13 na

maralı evde oturan polb Hikmet 
ihmalcilik suçile ıorgoya çekil· 
miıtir. Hikmetin auçu, Kadir na• 
mında blriılne tebliğ etmek llıere 
adliye tarafından kendisine Yeri· 
len bir ihzar mfizekkereainl kırk 
gün üzerinde bekletmektir. 

Poliı Hikmet : "Ben h., ki· 
ğıdı zimmet ve imza il• alırım, 
hiçbirinl geciktirmem. Bu kAiıdı 
imza ile ben almadım. Evrak 
arasına karııbrılaralc bana veril· 
diyso onu bilmem.,, demektedir. 

Cezaya Çarpaldı 
Bundan bir müddet önce KU· 

çllkpazarda bir dövllşme olmuş, 
lsmail adında biri Obannesl bı
çakla yaralayarak iki ay yatakta 
yatacak kadar hastalanmasına 
sebep olmuştu. 

ÜçUncU cezada Ismall muha· 
keme edilmit Ye cozalandmlmır 
tır. Kendiılne bir yıl hapis cezası 
Yerilmiftlr. Fakat yaralama ifinlD 
bıçakla yap1lma11 cezayı çojalt• 
mış lamailin bir Hne iki ay ha• 
piste yatmasına karar verl:miıtir. 

Tevkif Edlldl 
Sultanahmet ikinci aulb ceza 

hakyerlnde ıeraerllerden bir hır· 
ıızın sorgusu yapdmııtır. Davacı 
Langa iskeleıinde motörctl Meh· 
met iıminde birisidir. Suçlu 
da yersiz yurtıuz takımmdan 
Mehmet oğlu Muıtafadır. HAdiae 
ıu suretle olmuıtur: Gece!eyln 
ıeraeri Mustafa davacı Mehme· 
din motörlln• perek motcrı: ! 
hulun.an eıyaları çalmağa teşel
blis ederken yakalanmıştır. Suçlu 
sulh ceza hikimliğince tevkif 
edilmiştir. 

Yazı~ Değll MI ? 
Fethiye adındaki kadın Naci

yenin evinde kiracıdır ·ye Naciye 
kira uter, Fethiye de: 

- Ne kiraaı? Allah bize, biı 
de size.. Diye cevap verir. Bunun 
tizerine kavga baılar; ıaç saça, 
tırnak tırnağa boğuşmağa koyu· 
lurlar. Fakat bu arada N&ciyenin 
kucağında bulunan altı aylık ço· 
cuğa da olanlar olur: Yüz, göz 
ezilmif, dövfilmüt bir şekilde a~
nndan, burnundan kanlar gelme
ie baılar. 
Ş~mdl iki taraf da biriblrlerin· 

den davacıd11 ve auçu biribirleri· 
ilin Ozerine atıyorlar, 

Edlrnekapının Sulukuleye gi
den dar, piı, lj'rl bDğrU sokak
larında ybrlldükçe temizlikten 
uzak, yırbk yırtık •lblsell (bun· 
lara elbiae de denemez ya) çocuk· 
lar arbyordu. Çllrllk kafesli pen• 
cerelerin deliklerinde çapaklı 
ıözler çoğalıyor, açık kapılardan 
çın çın çınlayan çığırtkan ıealer 
fazlalaııyordu. 

Dar bir ıokajı kıvrılıp kUçUk 
bir ev önünden geçerken bir katlı, 
kibrit kutuıu gibJ küvük bir ev
den, hiddetli bir kadın aeıl bağ· 
nyordu: 

- Mübarek eamllerde aabtnln 
iti ne ayol! .• Allabın eridir, yaY· 
rucuk bilmez, anuınln kucağına 
yeatehleylverir, necaset bırakır. 

Alemin f badetlnl bozacajma 
evinde kal, ora11 doğumhane 
değU, rabblo evi. MevlUt var 
diye çoluğu, çocuhu ıllrUyllp sıe
tlrmek te a, göılOIDlr ayol!. 

Çatlak bir ıeı birdenbire 
haykırdı: 

- Ebe hanım, bu taılar, 
kinayeler bana mı? Hafazenallah, 
•çıöıln ben değilim, ıensln. 
Geçen yıl, basmacı Salibin meY• 
liidunda sokaklardan çocuk top
layıp getiren de ben değilim. 
Salibin gelinlnl merdiven altında 
yakalayıp, beı altı kUIA.h şekeri 
çarşafın altına sokan kim? Hadi, 
hadi!. Beni fazla ıöyletme !. 

ihtiyar kartalo• aeı, erkekle• 
ıen bir bağırtı ile haykırdı; 

- Karı, uğurauz kan !. Arta• 
kalmıı, koca ağızla, kokmuş karıl. 
Ben basmacı Salibin gelininden 
ıeker aldıysam, ıµç mu ettim ?. 
Ya sen Tapucu Hüseyin Efendinin 
aptesanesinden 1edefli takunyaları 
çalmadın mı ? 

- Kim?. 
- Sen J. 
- Amanın. Rabbim beni 

aıyanet eti. Bu yaıtan ıonra karı 
beni hır11z etti.. Ayyy, ayyy J •• 
Doıtlar Uzerime fenalık ge:iyor. 
Aman, aman 1. 

Ktıçtik, kibrit kutusu boyun
daki evin içi allak bullak olu· 
yordu. Koşanlar, koıuşanlar, 
" ayol ıu yok mu ? Umoo yok 
mu? ,, diyo bağrııanlar arasında 
kapı açıldı, siyah çarıaf . ı, başı 
darmadağınık bir kadın takun• 
yalarını aftrftye aürftye dııarı 

fırladı. Camide mevlut olunca 
fazla şeker almıya yeltenen hatun 
da bu olacak zihir •• 

Jf. 
Dar bir aokakta eski blr tek· 

ke önüne gelmittik. Koca kapı11 
üzerinde alllUı yazılarla bir şey• 
ler yazılı duran tekke, Nakıiben· 
eli tekkesi.. lleraindeld eTler bi
raz büyllkce Ye konaia benı:er 
bir ıeyler.. daha aıait indlkce 
aokallar çoğaldı. Çocuklar lhtl· 
yar bir deli kadının peıine düı· 

mliş, bağrışıyorlar. Kadın bizi 
1ıörllnce: 

- Ayol oalum poliı!. Şunları 
alda götiir. Çocuğumu düşüre· 
ceklerl. Rabblm izin verine haf· 
taya tombul fombul, yumuk yu· 
muk bir erkeğim olacak!.. Hani 
güztline gUzeldir ya, aöz aramız· 
da, kocamı bir görseniz, kadife· 
den bir ıapkaıı var.. ıtıl ıııl ku
rum gibi saçlar, nah iite fll ya· 
nağrnıo üstünde çıko!ata gibi bir 
ben.. Koç burnunun altında kü· 
çücük, ufacık, gıdı gıdı bıyıklar .• 

\ Bir 
Şuna 

Ses Fışkırdı: A Dostlar •.• 
Bakın ... 

KırkındanSon
ra Bebek Ol· 

mak istiyor 

EdJmekapı mahallelerlndea 
•olraklar: Çocuklar dövGtll• 
yor, dar, pfı, çöp dolu 110-

kaklardaa blrl öğle ırtlu•fİD• 
de böyle tenhadır. lnitli yo
kuılu mahalle aralarında tah-

ta ••ler, çGrllk kafeıler _ 
Ay aman, içim gıdıklanıyor ayol! •• 

Deli kadın alSyledikç• civar 
evlerin pencerelerinden kıa kıı 
glltmeler artıyor., çocuklar deli• ı 
nin tabiatını biliyorlar. içlerinden 
bir kaçı ıordu: 

- Hcı kadın, •rlk ylyomısın? 
- Ay, ayol çocuklar, Erik 

dediniz de aklıma geldL Kocam 
pek körpe bir ıey.. Yaşı 

yirmi beşe çeyrek var. Faldır 
fıldır dalından yeni kopmuı çağla 
bademleri gibi gözler.. Gevrecik 
bir ıey .. Caneriğl gibi kUttlr kütür. 

Deli uzun uzun bir geğirdi: 
- Ay, aman!. Rabbim Hn 

koru!. içime fenalıklar b&1ıyor, 
bayılacağım ayoll •• .. 

Bir d6rt yol ağzından tahta 
eYler 11yrekle,miye batlıyor. 
Sokaklar toz, çamur, çöplük 
içinde.. Karaylizlü, yalınayak, ıll· 
müklll ve salyalı çocuklar bir kö
peği yakalamışlar, kuyruğuna te• 
nekeler, taılar bağlamıtlar, habire 
koıturmıya ç.alı41yorlar.. Hayvan 
mazlum mazlum aaga aola dönllp 
kı•ranıyor. Bu ıırada kartı tahta 
evlerden birinin kafeıi hiddetle 
ılirUldtt. EvHli iki kınah. kırmızı 
öraUlli 1aç ıarktı, sonra aözlerl 
lokma lokma ııtllrmeli, pöh, pöh 
etli bir kadın uzandı: 

- Allahtan, kuldan utanmaz 
plçkurularıl. Hayvana ettiğiniz 

eziyet yetmeı mi?. Zaten ıizio o 
atıı yırtık, tıllık analannııda 

kabahati. Kart kuluçkalar gibi 
çıkanp çıkarıp ıizl sokaklara 
bırakırlarsa, ılıden hayır mı ge1irl 

Yıkılın sllmüklll böcekler kar· 
şımdanl. A a a a, mabal!eyi bitli 
çamaııra döndUrdtiler ayol! .• 
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52 

Arabi il 
24 Rebllllenel 1354 

Rumi 
ıs Haxiru 1151 

Vakit Es.ant Vualt Vakit hul V aaatt 
=-- ==-=====-=-~ ===ı==--ı====ll 
Gb•t it!) 4 30 
Ötlo 4 31 12 16 

ikindi 8 32 16 17 

Aktaaı 12 - 1 !l 44 
Yallı ~ 04 :u 49 

lm•Ak. 6 24 2 09 

Gf din, Arap hocaya ııcaklık 
bUyüıll yapan ananızın dizinin 
dibinde oturun uyuz kehlelerll .• 

~ 

Mahalle araları, Bğle gUneıl 
altında karınca yuvaları gibi 
birt•Y·· Hiç beklenmiyeo bir za• 
manda bir yerden ya bir ıes, ya 
bir kadın başı, yahut bir çocuk 
sesi çıkıveriyor. Karagnmrllae 
doğru y6rUdllkçe, tek tUk ma· 
halle bakkalları sıklaşmaya baı· 
lıyor. Ellerinde Uç kiloluk bir tlıe, 
yalınayak, pis yftzlU çocuklar 
bakkallara dayanıveriyorlarl 

- Ahmet amca yllz paabk 
zeytinyağı veri.. Annem selam 
söyledi, ufsklıit yokmut!. Ytls 
paalık ta sirke ver de, aktama 
bubam gelince veririz. Çıkmaz 
görünen daracık, harap evli bir 
sokağa dalınca bir gölgede dur
muştuk. Arkamızdaki bahçeden 
zayif bir kadın aesi geliyordu: 

- Vebali boynuna, neme 
lazım!. Hatun kırk beşinden sonra 
udı. Ne ettı etti, Şahin Efendiden 
kaian paraların tlatllne eh deyip 
oturdu. Şimdi de yaşını otuza in
dirme§'e çahfıy or Kar1: karı değil, 
uyuz eıek!. Kaşınıyor!. Allabın bll· 
diğinj ku!dan ne aaklayım ?. ihti
yar kocasından çok çekti amma, 
böyle körkörpecik, taptazecik 
niyetine kapı çalması ayıp ayol r. 
Allahtan utanmıyorsa, kuldan 
utcns:n 1. Geçenlude Hatice 
Hanımlara gitmiş!. Ne demio bilir 
misin hemtire: 

- Yaşım otuz, rahmet:iden 
çok çektim. Şimdi canımı, vUcu· 
dUmti besleyip o'.uracağım. U i 
eym iç;nde fındık kurtları gil l 
yumul yumul olacı;1ğım. Ağzımda 

bir tek dişim eksik değ:I. Saçla· 
rım sırmalar gibi. Yürürken bıngıl 
bıngıl olacağım ,, cemit- Aaaa, 
ayol.. BL>ş.ndaki kınadan utan· 
mıyor, kadınninem yerinde hatun .• 
Şimdi bebek olmak istiyor. 

Birdenbire ti yukarı dan, tahta 
evlerden birinden bir aes geldi: 

- A kardeş, karı kırkından 
sonra azdı. Hemen rabbim bize 
aa hırlar verain L - I< 

Yer altındaki maden hazine· 
lerl hakkında çok faydalı f statis• 
tikler yapılmııtır. Son_ bir hesaba 
göre, bugtl.n blltlln dllnyada yer 
altında 5 tirllyon 600 milyon ton 
miktarında k6mUr madeni Yardır. 
insanlar her yıl t tirllyon 300 
milyar kömür harcıyorlar. 

BUtUn dUnyada ham petrol 
miktarı da 1 O milyar ton radde· 
sinde tahmin ediliyor ki bu petrol 
hazineainin yUzde yetmiıe yakın 
kısmı bugUn lngllterenin elinde· 
dir. lngiltere petrol hususunda 
çok kıskançtır. ÇDnkll logilfz 
mntehaanslan, lnglltere'nln elinde 
bulunan maden körmelerl daha 
35 sene dayanabilecektir. 35 sene 
aonra lngiltere'nin bir katre bile 
kömUrn kalmıyacakbr. Bu Yazl· 
yette ln1ıllizlerln muhteıem donan• 
maıı bir adım bile atamayacak 
demektir. Iıt• 35 aeneki faclayt 
olmdJden hesaba katan lnglllzler 
ellerindeki petrol kuyularını btl• 
yük bir kıskançlıkla mubafaı:a 
ediyorlar. Çllnkll kömUr bitince 
imparatorluğu koruyan lngillz 
donanması petrol [ile iıleyebile• 
cektlr. 

Şeker Sarfiyatı 

Dllnya llzerindekl ıeker aar• 
fiyatının her yıl biraz daha artbğı 
son yapılan tlstallstiklerle tesbit 
edllmiıtlr. 1926 aenesind• bütlln 
dllnyada Uç buçuk milyon ton 
1927 ıtmesinde llç milyon 850 bin 
ton, 1928 de 4, l t 3,000, 1929 da 
6,829,000, 1930 aenesinde dc-
7,817,000 ton ıeker sarfedilmiıtir. 

Kahve çok lçlllyor 
Umumi harpten aonra, dttnya• 

da kahve içenlerin aayııı artbğı 

anlaıılmışhr. Yapılan istatistiklere 
göre kahve ithal eden memleket· 
)erin almklan miktar ylllde 33 
artmışbr. En çok kahve Amerl· 
kada aarfedlldlğl anlaıılmıtbr. 
Amerika da nüfus başına 4 l kilo
gram düımektedir. Sonra, sıraaile 
Danimarka, Italya, lngiltere, Ho-
landa, ispanya ve ıalr memleket• 
lor a-elmektedlr. 

işsizlik 
Tutulan lstatiıtiklere göre 

dllnyanın belli baıb memleketi .. 
rinde işıizlerin sayııı artmaktadır. 
Yalnız 1929 •• 1930 senelerinde 
Almanyada 4, lngllterede 2, Ame
rlkada 4, Japonyada da bir milyon 
işsiz bulunduğu tesbit edilmiıtlr. 

Altln Miktarı 
Son tutulan lstatiıUklere göre 

Amerlkada 99 milyar 450 milyon, 
Fransada 45 milyar 629 milyon, 
lngilterede 18 milyar 128 milyon, 
Almanyada 13 milyar 866 milyon 
japonyada 13 milyar 835 milyon, 
Arjantinde J J milyar 62 milyon, 
ltalyada da 6 milyar 936 milyon 
altın v ı rdır. .... -.... -. ... .. ........................... -................. ... 

- -----------------· Soa Posta 
iLAN FiA TLARI 

I - Ga ıeteılln eıa• gozuil• 
6ir •Ülonun lltl .afıf"ı 61r 
( •ontim) 11E9ılır. 

2- SogjaSt•• f6N 61r Nnll• 
min ilôa /iatı ,.,.ıardırı 

eayla eayfa say~ eayf• lliğer Soo 
1 2 3 'Ji . S )·erler sayfa - -400 250 200 100 60 30 

Krş. Krş. l{rş. Kış. Krt. Rrt: 

J - •Bir nrn timde 11ascıll 
'rBJ lcellme wırdır. 

4- ince 11• kalın gazılar 
tatacak/an ger• aöre 
.onliml• ölçülür. 



1 
Ankara -+-_.,__-+ 

Hükumet 
Merkeziııin 
Bayındır lığı 

Kamutayın, tatile ,trmezden 
ince, ıon celaelerde kabul ettiği 
kanunlardan biri de Ankaranın 
bayanclırlıiına aittir. 

BayıÖcbrhk itlerinden baha .. 
derkea Ankaranın gerek bayın
darhjl, ıerek nakil Ye temialik 
Yasıtaları getirilmelİDde kolaybk· 
lar g6zeten kanunlara da 1er 
Yermek lazımdır. 

Ankıranm hllktimet merkezi 
olarak aeçilmeıindenbui ıehrin 
bayındırbtı ye umumi lbtlyaçlannı 
k&rfllamak 1olunda abnmıt olan 
bir Hri tedbirleri tamamlayan bu 
kanunlardan ilki, Ankaranın geoit 
mikya1ta ıu ihtiyacını karıılamak 
için yıllardanberl 1apılan ıOrekli 
çalıtmanın mllıbet Ytriml olan 'Ye 
f11 birkaç aı içinde inpatı •• 
teaieatı tamamlle bitecek buluna• 
Çubuk barajı ci•anmn •taçlan
mak ve dOzeltilmek ıuretile bir 
ıezlntl •• •ilene• yeri hali•• 
ı•tirllerek bu bakımda• da Afıt. 
karanın bir yokluj'unu br11lamayı 
gözettiği ıibl, tehrin chtanda llt• 
lunan Gazi Muallim enıtltllıD, 
Gazi liaesi, ytlkHk beden terbl
Jell enıtitllıll slbi Kllltllr Bakan
hğına ait kııım mekteplere T aram 
Bakanhtının fldanhldanna alt 
ıuyun irtifa farkı dolayaall• Baraj
dan temini yllkaek mauafı icap 
ettij'inden bu ıuyun o clYarda 
bulunan K1rk16zler kaynaiından 
teminini gözetmektedir. 

BIUOn bu itler için yapılmuı 
lhlmıelen muraflar kuıtıhta IH, 
b• kanunun blkmlne ııre, Ça
buk barajınao tamamlaamau lçla 
Yerilmif olan bir buçuk •ilyoa 
bet yOz bin liraya yakm bir ta
urruf Ue temin edllmiftir. 

Diıerln• ı•llace, bu da A .. 
kara belediyuinln nakil •• temiz• 
lik •uıtalarile bunlar için ıetlrl
lecek 1edek malzemeni& reaimllz 
olarak memlekete aokulmasına 
aittir. 

Habrlardadır ki, b8k6metln 
teklifi &zerine kamutaJ, 1934 ya
lında kabul edllmit bir kanunla 
Ankara belediyesinin blk6met 
merkezi olma11 itibarile bitin cll
ıer belediyelerden fukh mııraf. 
lan icap ettiren birçok itleri bu
lunmam ve bunlan karplayacak 
ı•lirlerinln kifayetaizllji dolayıılle 
Sovyet hlkimetl ile aktedilmiı 
olan latikrazdan bir mil10• lira11 
.. brlo llzumlu olan aaldl •• t .. 
mlzllk •aıdalanaın temllli için 
Ankara beledlyelİll• aJU'Bllfb. 

Aıabra belediyeal keadiılae 
Yerilen IMı para De ilk ufda, ıela
rln aakllJata ft t..,zlllr lfl..Ue 
, .... karp ahaecak MclldrledD 
te-iail• phın " ll• •M'ıatla 
fllDlan lipHif etatph 

200 otobll, 21 Yldu, 25 Jvo-
111, 25 kam,... 

v. tamir..,.. ....... 
ltlt •• edevat. 

Beledlyealn ptirbaelde oldu· 
.. bg YUltalar IJe .. hrİD bir COJr 
•t11aclaruua k......_.tuu ılı.• 
lnlae alan "'1dtmet, ~ama 
MYlet merkezi olmaııadaa dotaa 
buud vazl1•tl kutı11nda de•l•tte 
Japılmuında zaruret prdljl •• 
Japmakta buluadutu yucbalua 
lll•etea bu malzemeala yud .. 
muza realmı:z ıokulmaıını da ı .. 
zumlu görmUt •• kamutay da 
bunu taı•ip etmittir. 

SON POSTA 

::::::::=:: Brüksel Muhakemesinin İkinci Celsesi ===== 
Cellidı Ve Kiyotini Olmı

yan Memlekette : 
---------------------

Belçika, Ceza Kanunundan ölüm Ce
zasını Kaldırmamıştır, Fakat Bir 
Asırdanberi Tek Bir Hüküm De 

infaz Edilmemiştir 
Brllkıl, 20 - Zengin bir ka· 

danı, milcevberlerlni çalmak için 
kloroform ile bayıltarak 61dllren 
Pierr Nath•nın ve ıuç ortağı 
Malou Gerinin buıBn ikinci mu• 
bakemeleri yapıldı ve bu ikinci 
celıe Pierr Nathaoıa aYukatJarı 
tarafından, mlelddlleriai h11ta ve 
ıayrimeı'ul 16stererek kurtarmak 
için ıarfed!len ıayretler feYkalide 
bir mahiyet aldı. 

• 
Plen Nathanın ilk cel•d• 

Japbja en blytlk kabahat, aetreal 
(Malou Gerla)I tetvikçl ,tbl ,a .. 
termeye çahfmua olmufta~ Ye 
ıannedlliyordu ki, buna keadial de 
anllyacak, ikinci celHde daha 
d8tkln ve dlltOncell çıkacaktır. 

Aldanmlflz. Salona çok akla 
•• llkayt bir taYır Ue girdi, •• 
a•ukatlannı ı••lı bir ,OIDmHm• 
ile HIAmladL 

Plerr Nathanm bu derece 

Katli JUkarda, ank.tları alt aıra•a

aoktayı aydınlatacaktı. Gerçek- ı J•nl bir iddia ablm: 
ten, lnkAn kabil olmıyaa dellllere - Plerr Nathan cocuklapn. 
tlayanarak katllla biç detlla• bu da baıından ameliyat yapılmlfbr. 

Hazra, 26 

Hangi Mektebe . 
Glrecekalnlz? 

Ankara 
Musiki Muallim 
Mektebi 

Her ıene mektebe alına~ 
talebelerin kayıt Ye kabulleri 20 
Atuıtoıta baflar, 1 EylGlda biti' 
rUlr. Kabul lmtihanlan lae 22 dl 
29 EylGI aruında yapwr. Melr 
tebe tlrm•k için ıa ·19raltl halt 
bulunmak lbımcbr: 

Dkmektebl iyi bir derece de 
bltirmif olmak, :ra11 12 d .. 
klçtlk, 14 elen bly8k olmamak. 
11bhatll •• lzllntb olmak. mu ... 
kiye aı çok lflaa ve latldadl 
olmak, bllh111a ...ı ı&zel olmak. 
ortamektep talebeal Y• •uunlad 
mualld kabW:retlae •• bUglalal 
ılr• lmtllıula rukan 11D1flaı• 
ahaablllrler. 

Galatasaray 
Li•e•i 

Mektep leJll, aelaari •• lcret
Bdlr. Ka1ıtlara Ataatoıua 25 inde 
•"'1ere bir T epialenelde bar 
lamı. Yeal talebe kabul lmtih• 
ama tabi tahllur. Bu lmtlhaa 
1,ıaıc1a rıpahr. 

l.eyb talebem Hnellk tahail 
lentl ille la11mlan için 300, ilk 
imam için 275 Uradar. Ocretlef 
il taklitte ıhnar. Ka11t ••kabul 
maaael..Ue blrlaıl tabldla tediyell 
fUlbr. 7 lael n onclaa apjl d• 
recell memm çocaldarlle lcretll 
talebeala 1 lacl •• 3 lacı kar
detl•rlndea teadllt J•pahr. 

Mektebin taball mtlddetl 12 
pchr. bil .... na .. ı iptidai • 
aıflu, cllrt ıta•li de U.e blrlnd 
Ye IOn lf _ ... de liae ikinci 
den• 11D1flan lçladlr. 

iptidai ı bıd 11D1fa 7-8, 2 lnclJ• 
8-9,a lbıclJ• 9-10, ' 1Dc8y• ıo. ı ı, 
5 laelJ• 11·12 yqlannda talebe 
ahmr. Mektebin FraD11ZCa tahalll 
iptidai birinci 11D1fta hatlar. 

llkayat ı&rlnmekte bakla yok 
deiildlr. jllrl beyetl onu idama 
mabktm edeblBr, fakat o bilir ki 
çok eıkl bir ananeye uyularak bu 
alom cezaıı mutlaka haflfleWe
cektir. Belçika alim ceu11D1 
prenılp ltibarJle ceza kanuaundan 
çıkarmamıthr, fakat •• cellldı 
Yardır, ne de ıiyotlnl ••• 

Plerr Nathanm ıuç ortala 
noktada yalancılık 1apmamıı ol- Keadlaiain hınahfa, Hfahate •• ( ~ 
duğunu llyledl. nihayet ciaayete bu ameliyattan 111ııııı ____ C.....,•_v_•..,p_ıa_r1_m_ı_z ____ J 

( Malou Gerin )• ıeUnce, bu,an 
onu arkadqının akaine olarak 
biraz değlf ik ıördlm, daha ıan, 
dalaa yorawıda. Bununla beraber 
muhakemeyi, Uk cel1ede olduiu 
kadar dikkatle dinle7ordu. 

* 
Bu daYamn ikinci celHılne 

mlıteına bir laem ••ren nokta• 
lardan biri de, mOtehu111 olarak 
clinlenllen doktorlann dllzlaeyi 
çok atan çokluiudur, içlerinde 
deli mUteha11111, ruh mlteba11111, 
Iİnir mlltehaı1111, ıebir mlteha11111 
damar mDtehaU111, idrar mite· 
laa11111, batta alze belki ıarip 
ıellr, qk mllteha11111 •arch. V • 
he• ha aoauacu dlaleadl. Ach 
doktor Heıu Gilberttlr, hakika
ten hlr••t ılrea, ,.rçek bir fu 
... iM.iir, o ._eeedetlir ld, 11H 
............. ıaleacla ... 

...... ..-. W9 ••••ar ltaıtu 
aJaj'a kulak k•ilcUler. 

,j~~ .. 
• ~.T 

Haldm v.. o ....... , dlaP 
u,lcUer lçtn Jmlak br•ala1acak 
mabl1ette bahlaleria açddıfl laer 
defa.la celHJI tfall Japacafl 
16ylentll, ltau .. ap.en ct,ktor 
H.,er GUbertla Hrbeatce ıaz 
al1le•ealne mllaacle etti. 

Plerr NatUn latlatall lalklal 
tarafıadan aorp:ra çeklldlii ... 
aan madam Her.U lldlrmeden 
ine• lalntle •ık roll yapmadı· 
jını ve mllnaıebetlulnln ıamimi 
ıabaya ıirmediğini ı6ylemlttl. •• 
ı:mdl doktor Heıer Gilbert bu 

Heger Gilbert den ıonra katilin 
avukatlara tarafından ça11rtalm11 
olan dii•r mOtehaHıılan dini .. 
dik. Ve uladık ki takip ettikle
ri makat, auçJuyu ıayrimH'ul 
16ıtererek, haplıbane yerine tı
marhaneye yollamayı temla et• 
mektlr. EıaHn buna it mubak .. 

meye gelmeden 6ace iıtlatak aaf. 
laaıında mllracaat etmiılerdi, ka· 
tili birçok muayenelerden ı•çirt• 
mitlerdi, fakat adamlara maddi 
en kllçllk bir kuıur bile buluna• 
mamıtb• Halbuki ılmdl ortaya 

kalan bir noksanlık aeticealdlr, 
de.Udi, •• mltebauaaların baıa
larıncada bu iddia yarı 7an1a 
kabul edildi. 

Ş:mdi 11ra, clelillk ldcliaıma 
daha ziyade kuvvet vermek lçla, 
Plerr Nathanın ıizli mllnaıebet· 
(erinde bile yapbj1 ıayritabiWk· 

lerin lıpabna ıelmiıtl. Fakat bu 
noktayı maaleHf dlnleyemedllu 

Hakim - Muhakeme bundan 
ıonra ıizll olarak cereyan ed .. 
cektir, ıalonu boıalbna, dedi. .. 

Ayvahkta iç Sızlatıcı Bir Ölüm Alayı 

M•ıikl 6frıtmıal Vtlabiaia mHanada 

AyYahk (Huıud) - Orta okul muıiki lpetmenl llmtıı, bu alom 
keadlılnl ıe•en talebesi ara11nda derin bir tee•Or uyandarmqbr. 
Ôjretmea Vehbi için burada timdiye kadar 16rlllmew ıt bir cenaze 
alayı yapalmıı, talebeai 6iretmenia mezanaı ılz yaflarile ıulamıtlar 
•• çelenklerle aDılemlılerdir. 

Olcugucularıma 
CerJapların 
latuahul '4 bol mektepten lııl.B. G.ye' 

Galataaaray Uaealaln ka11t ye 

kabul tartlaruu yukanya JUIYO" 
ru. okuyuaus. 

SUllUD Gtlmrtlk bq mldtıılyed 
maayııaı mımua All Bısa oğlu Naclireı 

BabrlJ• Gedikli k&çllk sabit 
mektebinin ka11t ve kabul ,.,.. 
lanm 21 Hulru tarlbll ıazet• 
milde aeırettlk, okuyuouı. 

Jf. 

AJupaıada BedriJ'• 

- Orta tahalliald 'bltlrmlf 
ltlr pnÇllDIL Keneli lltlkbaUndl 
kencllalalD •lflDmeals lbı• 
pir. Biz ille f'I ••J• ba mek
tebi ta•life Mecd olanak. ac .. 
ba tabiat..... arp• ıelecek mi?. 
Bbaaeaaleyb pıetemlzde çakaa 
malfnaata ,an meldlapl•cle• 
ltlrlDI ncinis •• llm• prlneall 
bil• renlden ••acaat eclialz. 

• CJJı~eoidı Suü 7e, 

J(ud8flllls cok kl"lktllr. ilk 
aektebl mutaaka bitlrmeal ilzam
dar. Aacak ondan eonra bir 
leyU mektep bulabUininlz. 

.. ,. Dr. lbrahlm Zati • 
Belediye karııaıatla Piyerlotl 

caddıaiade No. 21 
HırKI• 6tlıd.. ıoara lautalanıu 

kabul eder. .... 
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......... 
Davltl 

(1758· 1860) 

Amerikacla v .... ıt•• ~.. 1 
tillln V aakaver .. hrlatle eYleaecek 
ldmHJerdea aranda .. rait IOD 

samanlarda llacldi •ııarlye la
dlrilmft •• bll,ak kola1hldar .... 
terilm•J• bqlan-. olclapdaa 
fimcll alza•lanm hal detlftir
meyea civar .. hlrlerdeld evıea .. 
ak ciltler•• v..a,.. alaa 
et•ekteclirler. la alma u1ala4e 
...... ki e...ı..me Yak'alan et ... 
hal dart milli artmııbr. 

Amerlbda ......... 
..... ahndıktaa .. a h• 
..... bir ..U. hlldml v•Ja papa 
lcnt ••kablliatl• aUdla layablUr. 
lfte Vaalmv .. ba evlen•• alam Vaab•• .. llrlala .... •••il " .... 
..... ,..ca da 1Ulh lalld.a olaa 10ara kadıa hlldm bir a da1aa • Wr bcbla iki ,..,.. .,..... ileri tlbdt •• uld ........ .. • 

Mld .. 

POSTA 

Bu pldi mll
aa vl bllyllk
IDkte •• dert 
parçaya aya
rab.lir miıl• 
niz ve bir 
dört k6fe 
haline ..-

tirebilir mf. 
ılniı? 

O..tade dua 
n lunaa .... 
Ceu1lrde ba
• .....,.. 0..
rlaıle , .... o
laa clmlede, 
( AUalum blal 
ulrı• .a ca•· 
aıa llllallm-
o ... k al) de
.U...ırtec.lr. 

Profellr Blbceye kıclar kal
••k kere laapilhaaeye konulmuı 
....Uer lzermde birçok tecrllbeler 
rap-. •• ba tecrlbelerdea laep-
8İllİll de •anffaldJ•tle aetic•• 
l•.Ullal alrmlfllr. ..... alkAla lcntl ,.. ...... ..atWt direrek ,.... param llllrlla 

Wr mtlcadele. ltlr nbltet ...,. ln,acafuu llAa eclea ltlr levha ::-rut:." ı..":be:::·.= aım11br. Baaa ...... papular =e· ..:::: !-~= /lciz Çocuklarınm 
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No: 66 

Polla Nazırı başını kaldırdı Ye 
ıordu: 

- "Doubek her Lalde bun• 
lann taarruzunu tehir etmıye, 
vakit kazanmaya çalışacak. Duaları 
acaba nı kadar oyalayabilir der• 
ıinlz?" 

- " Bilmem... Belki de hf ç ••• 
Gelen kuvvetler Doubık'in kuY• 
vetlerinfn dört misli.. Mamafih 
tertibatımız iyidir. Eter bu Qç 
yüz tayyareyi başkaları da takip 
etmiyoraa, ılmdillk fazla tıltı 
etmeye lüzum yok. ,, 

- Demek Doubek'in iyi bir 
planı Yar, öyle mi?,, 

- ,. Evet, hem de tam baylı 
bulutlu bir gecede vı düşman 
tayyareleri alçaktan uçtukları 

:ıaman tatbik ıdllebllıcek bir 
plan. Zaten Almanlar aehri takip 
ederek geliyorlarsa, bulutların 
qağıaından uç.mıya mecburdurlar. 
Diğer taraftan ansızın bir baskın 
yapmak niyetinde de değiller. 
Bilikia adetlerine aftvenerelr, 
bizim tayyareleri imha edecıkl .. 
rine kani bulunmaktadırlar. 

Onların pllnlar, ıvYelA bizim 
harp tayyarelerlmlzf tamamiJı 
imha etmek, ıonra da bomba ile 
rahat rahat itlerini bitirmektir. ,, 

-
11Doubek'in buna mini 

ola bilecek bir plAnı var mı?,, 
- " Hayır, naıl olabilir ? 

Maamafih o, onlan oyalamıya Yı 
elden geldiği kadar hırpalamıya 
çalışacakbr. Piıdarlanndan 1ak· 
lanacak, yUkllıktın uçarak .dllt
manın arka11ına ıeçıcek vı bun· 
dan ıonra da birdenbire alçalarak 
filc;yla arka taraftan hllcum ed .. 
cektfr.,, 

- "Ona fasla tayyare Yer
mez mi idlnlı?,, 

için nekadar vak· 
timiz var ?., 

"Ş6yle böyl• 
yarım aaat ... Bel
L.i dı biru fada. 
Ben bu kunet
lırl 200 tayyarı \ 
ile karıılayaca- f 
ğım. Fakat kuY· 
vayı kUUiyenin 
ve aaıl taarru• 
zun Bavyera ta• 
rafından gelıce· 

ğinl zaanedi
yorum. ,, 

"Ne? KuY· 
vayı kom,. mi ? 
Ya bu yilzl•rcı 
tayyar• nı olu· 
yor? 

"Orasını bil· 
mem. Bunlara nı 
derseniz deyiniz. Görüyor muıu· 
nuz? Bine karıı onla mukabele 
etmiye mecburuz. Denizin dalga· 
larına karıı ıfipliri'e ile çıkmıı 
kimaelere benılyoruz ... 

Janda karıııında duran Yı 
kendisine nriJen vazifeyi asıl za• 
manmda yapmaktan iclı görli
nen bu adama fena halde kızı· 
yordu. 

Herr Scbott kapıdan çıkmak 
Dzere iken telefon çaldı. Janda 
alıazeyi aldı H polis nazınna 
dönerekr 

" Sizin dairenizden telefon 
ediyorlar. NUremberg radyosu 
Stınasın mahut parçaaını çalıyor· 
muı .•• Siz dUJ'mayın ben; Tayya· 
re hUcumuna haZll'lanmalarıoı· si
zin de timdi yola çıktığının 
onlara ı~ylerim.,. Dedi. 

- 50-
Schott daireaine d6n8pte et

rafında, kendinden cesur vı ıo• 
ğuk kanla kimıe!erl sıörUnce ken· 
disini biraz topladı. 

Memurları. ondan ıerl ve ted
birli davranmıılar, sıinaklann 
kapılıuının açılmaımı ve ıehıin 
merkez ve alçak kııımlannda 
oturan halkın buralara ·se\ kedil· 
meainl emretmişlerdi. 

Şehrin daha mllrteff yerlerin· 

Haziran 26 . 

Kadıköyünden Adalara 
·Denizden Giden Bir Tüne) 

26. 6. 1914 

Neldelman bir dipçik darbe
aile yaralanarak ele g•çirilmfıU 

ı 
de Yeyahut ıehir haricinde oto• 
ranlar da daha uzaklara kaça• 
cak, tepelere tırmanacaklardı. 

Scbotta kalan yegane vazife, 
Prağ halkının gaz maskelerini 
takıp, talimata göre ya •ığmak· 
lara, yahut da tepelere kaçmalarını 
bildirecek olan canaYar dndUğUnil 
çaldırmaktan ibaretti. 

( Baıtarah 1 inci yilzde) 
yorlar. Bu fıe girişen. anUkaci
Jığı kındJne kazanç Ye ticaret 
iti yapan Sprfmger adlı bir Al· 
mandır, Arama lstanbul mınta· 
kası ıanayl mOfettiıl Danııı'n 
KacbklSyUnde Altıyol ağzın· 
dald evinde yaptlmakta ve 
Almama lddiaaına göre, tlinıl 
burada baflayıp deniz altından 
geçerek BOyUkada'da Ayayorıi 
manastırında bitmektedir. 

Filvaki ilk arada Danııın evi· 
nln bahçesinde gayet büyük bir 
bina bulunmuştur ve bu bina 
Almanın elinde bulundurduğu 
plAna uymuıtur. Fakat bina bu· 
lununca da Almanın elindeki 
para bftmiı, yeniden para tedariki 
için arqbrmalar kısa bir zaman 
için tatJl edilmiıtir. Bugtinlerde 
1eulden baılayacaktır. 

Almanın elindeki plAnıo hikA· 
yeıl dı ıudurı 

Vaktile bir Alman grupile 
bir Amerikalı gruptan mllteşek• 
idi bir ılrket kurulmuı. bu tirket 
antikacılık işlerile mışgul olmaya 
baılamıı vı Ayaıofyada bulunan 
bir kitabı çaldırmııtır. Bu kitap 
lıtanbulun fethine yakın bir za· 
mana kadar yapılmıı olan Bizans 
eserlerini, pliıılannı, tezyinntrnı 
ıl yapması resimleri ile birlikte 
göatermektedir. 

Bu ıirket bir aralık infisah 
ıtmlı, bir tek nOsha olan kitabın 
pay edilmesi de bir mesele olmuş 
ve nihayet kitabın Avrupaya ait 
kısmını Amerikan grubu, Asyaya 

DQdüğfin derhal çalınmaı nı 
emretti •• Jandanın tahmin ettiği 
yanm aaatiik mUhJete 1Uvenerek, 
halkın hiç olmaz1& aydınlıkta 
ıığınaklara koşabilmesi için ışık· 
lan n ancak yirmi dakika sonra 
aöndOrWmeaini de blldfrdL 

CanaYar düd0ğ1l henüz aesinl 
keamemiftl ki, bir poliı komiseri 
iç.eri ıfrerek Perdilayı lSlümı 
mahkum eden sıizU Alman teıki· 
il tının reisi F redrich Mildemannın 
7akalandığını haber verdi. 

Hiç Söz 
dinlemigorlar 

Bu adam, otomobille ıehri 
terketmek tlzere iken orada bulu· 
nan bir ukeri mlifrezenin zabiti 
onu tanımıf vı (dur) emrine itaat 
etmediğinden bir mOsademe of• 
muş, Almanın arkada41 öldfirill· 
mllş ve kenclW de bir dipçik 
darbe•ile yaralanarak ele reçiril· 
miıtL Mlsademede bir de Çek 
askeri 6lmDıtü. 

[ Arkr a ı vu) 

[ Ba9tarafı 1 inci yüzde J 
nında yapılmaı pek çok stok 
vardır. Şeker ucuzladıktao sonra 
yapılanlar da henüz piyasaya veril· 
miş değildir. Eldeki 11tok pahalıya 
mal olduğu için eski fiatla satıl· 
maktacır. Bu bittikten sonra yeni 
yapılan mallar piyasaya çıkarı· 
hrkcn fiatlarda yüzde on tenzUAt 
yapılacaktır. 

Diğer bir kııım lmalAthane
ler de ıu sebebi ortaya atıyorlar: 

Şekerle yapılan puta, bisküvi 
gibi imalinde una, ıüte, yumurta-

ya ihtiyaç göateren yiyeceklerin, 
şeker ucuzladı diye ucuzlamasına 

ait olan kısmını da Alman grupu 
almııtır ve bu plan o kitaptan 
iıtinuh edilmittir. 

Alman gelip tı hafriyata baş· 
layınca ilk önce uydurma olduğu 
aanılan planın doğruluiu ıörlllmUt 
ve hayret edilmiıtir. 

Plinda görüleu dıvarlar, kub· 
beler, kemerler yeraltında aynen 
bulunmuıtur. Fakat para bittiği 
için araştırmalara devam edile
memiştir. Almanın anlattığına 
göre, plandaki kubbeden içeri 
girilince 12 tane müteharrik bey• 
kel bu!unacaktır. Bu heykellerden 
birJ kaldırddığı ıamao altından 
çıkan delik Büyükadaya giden 
tünelin ağzıdır, diğer bir heykelin 
altındaki delik Uzunçayıra ve bir 
UçüncU heykelin deliği de Halkiyı 
giden tUnellerin ağızlarıdır. 

En bilyilk heykelin altındaki 
dılfk küçük bir mahzenin kapa
ğıdır. Bu mahzene girilince mer-
mer bir sandık bulunacak, bu 
ıandık açılınca içinden Oçll 1an, 
üçü de beyaz ceylAn derisi Uze· 

rine yapılmış 6 plan ele geç.irile· 
cekw ve Alman asıl hafriyatı 
bu altı plandan birini ele geçir
mek için yapmaktadır. ÇUnkll 
plan Eüy: :C iskecderin tacının 
göm~~ü olduğu yeri göstermaktı· 
dir. Diğer planlarda yine bOyOk 
lskendere ait hazinelerin gömülO 
olduğu yerleri iraı etmektedir. 
Bu hafriyat esnaaında ortodokı· 
ların pek bti}llk manevi kıymet 
izde ettiklari bir ayazma da mey• 
dana çıkacaktır. 

C" IA 
A.1Ull l 

Kalp 
( Baştarafı 1 inici aayfada ) 

insan ve hayvan vlicuduna yalnız 
kan dağıtmakla kalmıyor, sun'I 
hava da vererek bayat imkAnsız· 
hklarını ortadan kaldırıyor. Daki
kada altmış defa çarptığı ıöy)e
nen bu insan yapaaı kalp saye• 
sinde teker, kanser, verem fibl 
korkunç ve bugUoe kadar tedaYI 
çareleri bulunmıyan baatalıldan 
da ortadan kaldırmaktadır. 

Kalbin esas vazifeai. hayabn 
kendisi demek olan kanı vücudun 
her tarafında dolaşbrmakbr. Kalp 
durunca kanın deveranı da durur 
Ye bunun neticesi olarak 8ltim 
h ' .. uau.ı ge . ır. 

- "Naaıl Yere bilirdim? Ona 
verdiğim tayyareler zaten ellmd• 
bulunanların onda biri demektir. 
Diğer taraftan Doubık'iB yapa
ca§'ı hareket için ıayıt sllr'• 
atli, hJç olmaua karıılaıa· 
catı tayyarel•r kadar ıür'atll 
tayyareler lizımdı. Halbuki bu 
at.tem tayyarelerimiz topu topu 
altmıı tanıdın ibaretti. Oolan 
da Doubık'e verdim .... Maamaf.h 
dOşmana Leltmeritz'dı nehrin 
ıarka doğru kınıldıiı noktada 
düşmana ıol cenahtan aa:dıracak 
bir tayyare filomuz daha vardır . ., 

"Bu filoda kaç tayyare 

Habeşistana Bir Nota 
Daha Verildi 

imkan } oktur. ÇUnkU tekerin 
ucuzluğile beraber un fiatlarında 

delışetli bir yükseliş baılamıftır. 

Şeker yüzde 25 ucuzlam•ştır. Bu· 
ııa mukabil un ymde ~l() fırlamış· 

tır. Zaten bu mamulitta tekerin 
kullamlıt nispeti udır. Fiat!arın 
düşmesi değil, ytıkseltilmeai icap 
eder. 

Amerika gazetelerindeki taf· 
silata göre, Lindbergin sun'I kalbi, 
vücuttaki kanın deveranım temin 
etmekte, bo itibarla kan dıver .. 
nın10 durmaaım önlemektedir. 

Yar?,, 
cıSek110 Yeya yüz kadar 

olmah... Maamaflk bunlardan 
kir taneaini ayırıp baıka bir 
yere ııvkıtmık istiyorum. Şu 
ikinci telgrafı okursanız ıebebin.i. 
anlarsınız.,, 

Yan111 Saat 
ikinci tılırafı da Herr Sebatta 

uzattL Bu telıraf fÖyle idi : 
"Bir Alman pişdar tayyareıi 

ıaat 21 de hududu geçmiş ve 
21, 14 te tarafımızdan dlltürülmüt
tUr. Gotz istikametinden meçhul 
bir &İstemde, ağır ve ıeri bomba 
tayy-releri ilerlemekted:r. Dört 
yüzden fazla tahmin ediyorum.,, 

Chvoj ka 

Schott bu telgrafı okur oku· 
maz birden bire fırladı. S:nirleri 
bozu~muştu ; e:Jeri titriyordu. Te· 
lif la sordu : 

- "Acaba hazıl'lanabilmek 

( Baştarafı 1 inci yüzde ) 

ltalya Ordusu.ıda Hazırhkler 

Hararetlendi 

Roma, 25 (A. A.) - Kağliari 
kışlasında konakhyan sabooda 
tüme .1ine {Fırkasına) mensup sOel 
kuvvetler, Afrikaya sevkediJme
den önceki talimlerine devamla, 
dün gece ar.sızın yapılan manev• 
ralara gitm~ş .erdir. 

Aqam, gün kavuşuyorken, 
aUel kıt'alar "silah baş1ns.,, bo
ruıu çalaraktan şehri dolaşmıı· 
lardır. 

Öte yandan, Sn Asbakam 
General Baistrokki, F orJi, Ravena, 
Kunco taburlar:le yakında Afri· 
kaya ycllanmak llı.ere ~imdilik 

Potenza 'da konaklı yan benevento 
ve içinde mitra ·yöz bölfikleri bu· 
lunan a:tıncı kara gömlekliler 
arrupunu göıden geçirmiştir. 

ltalya Fazla Sıkıtbrdacak olur-
Londra. 26 (Hususi) - U'u .. 

lar kurumu, Habeş~ ltalya işini 
önllmUzdeki Ağustoa toplamşında 
görüşecektir. Kuvvetli tabmin~ere 
göre, eğer ltalya, Habeş itinde 
uluılar kurumu tarafmdan fazla 
sıkııbrılacak olursa kurumdan 
çeki:me)İ göze alacaktır. 

845 Milyon Liret 
Roma, 25 ( A. A. ) - Doğu 

Afrikası için, 1934-35 finaoa yılı· 
nın ilk onbir ayı içinde 845 mil· 
yon liret harcanmışbr. 

Doğum: Cümhoriyet aileainden 
.Mchuwt Derviş in bir oğlu oldu ve 
ad ını Akgün koydu. Yavru Kadıköyüo
de Doktor Muhmut Ataıııu husuai Jıaa. 
tanesin do alınmıştır. Arkada§ımız 

Mehmet Dervit doktorun maharetine 
lıaalane müdiresi bulunan refikuının 

derin şefkatine ve hem~ire Suuaın 

ilıtimıı.wıua medyun bulunduğu tükranı 
bu satırlarla alenen ifade etmektedir. 

Bunlar emafın ıöyledilderidir. 

Vaziyeti yakından tetkik etmiı 

olan muharririmi% de rliyor ki: 

- Bunlar bulunmuş sebepler
dir. Daha şekerin ucuzlıyacağı 
gazetelerde yazılır yazılmaz ima· 

Jlthaneler derhal iı:erini durdui'

mutlar Ye ıeker ucuz!ar ucuzfa• 
maz tekrar faaliyete geçmitlerdir. 

Tıb ileminde çok biiylik bir 
inkılaba yol açan bu 1eni keıif, 
bugün Amerika ve Avrupa ilim 
adamlan tarafından ehemmiyetle 
tetkik edilmektedir. 

Binaenaleyh elde atok mal yoktu. 

Un bahsine gelince; fiatJarda 
y6kselit bqladıktan ıonra un 
almış pastacı, biakllvitçl ve te
kerli madde yapan fabrikacı 
yoktur. Borsa cetvelleri meydan· 
dadu. 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Kasımpap ve Sirkeci TU2 anbarlarına gelecek tuzlann vapur

dan çıkarılması ve anbardan vapura yükJetilmesi iç~n 8/6/~~ de 
açık arttırmada teklif edilen fiatlar haddi layıkta gorftlmedıgınden 

2n /935 Salı ,nnu puarhkla iıteldisinı verilecektir, 

İsteklilerin gösterilen gönde saat t4 de inanca paralarile. bera• 
ber Kabata,ta Bqmildllriyet binasında toplanacak komısyona 

r 1 rl. 113205,. ge mee 
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OSMAN(i SALTANATI GÖÇERKEN 
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• Her hakkı mahfuzdur. Yazan o: ZI•• Şakir !616185 ._. 

Sadrazam Damat Ferit, Katiline Bir 
Siyaset Takibine Başlamııtı 

Mııır, Anupa Ye AmerikadakJ 
ermeniler tarafından da bu it için 
mllhlm mıktarda pua gönderili• 
1ordu. 

TOrk zabltatı, her iki mllletln 
komitecileri tarafmdan yapılan 
bu hazırlıkları 1ezmfıti. Pollı 
MUdlriyetine, bu huıuıta birçok 
raporlar nrllml9tl. Poliı MUdlrJ 
U~tsl Miralay Halil Bey, 
bunları i:!Ul!P Dahlliye Ye Har· 
biye Nezaretlerine glhıd~rJJJe~o 
iktifa etmlşU. Fakat bUttın l:iü 
raporlar, Dahlllye ve Sadaret 
dairelerinin ( battal ) torbalarında 
ıakJanmııb. Çönktl bnkfımetin 
ıiyaaett, koca memleketi (maktel) 
haline getirmeye haıırlanan bu 
komiteciler hakkıada takibat 
lcraaına mllnit detildL 

BabıAli; bllttln kudret Ye 
icraatını, beılıca ıu aokta llıo
rlnde tekıif etmişti: 

- Vatanperverin• hareketleri 
menetmek; itilaf de•letlerl ile 
Rum ve Ermeni komitecilerinin 
taıkınlıklarına mukabelede bu
lunmak isteyenlerin iSnttne geç• 
mek; bunun için do, lttlhatçılan 
bir an ev•el dbanıharpte mah• 
küm ettirerek etrafa dehıet 
yermek. 

Bu katiline dehııt aiyaaetinl 
idareyi deruhte eden Sadrazam 
Damat Ferit Paıa; bir taraftan 
hllkUmdarını memnun etmek, 
diğer taraftan da kendi ıahıt 
kin ye intikamın) tatmin eylemek 
için yarkuYvetile çalıııyor; hattl 
bu uj'urda, metrutiyetin lethıat 

ettiği ( Kanunu Esasi ) yl bile 
çliJıemekten çekinmiyordu. 

Vatanpenerllj• ve, •atanper• 
Yerlere karıı harp ilin eden 
Damat Ferit Paıa, ilk darbeyi 
Ayan Mecllıl reiılerlae indir· 
mlıtL .• Ev•elce mUteaddit hl~iut 
dolayısUe an:atmiıtik ki, Ayan 
Mecliıi Refıl Ahmet Rıza Bey; 
gerek eaki arkadaıları olan İtti· 
hatçdarı ezmek ye ıerek lzıet 
Paıa kablnealnl devirmek ıurotile 
padiıaba bUytık hizmetler gHrmUı 

olmasına raimen, (Sadaret) me•· 
kiine gelememlt ye bundan dolayı 
padlıaha gücenmişti. Bu Hbople 
arbk saraydan tlmldinl keaen bu 
zat, tekrar ( ılyaaetcillt) • dön• 

O' Mecliı arkadaılarından m, 
Reılt Akif ve Abdurrahman 
Şeref IHylerln yardımı ile (Vah
deti Milllye Cemiyeti ) al teıkll 
eylemlıtl. 

Vahdeti Milliye Cemiyeti, fırka 
teıkillt ve ihtirasatından azade 
Ye ıadece ekademik bir mahiyette 
oldujıı için hemen hemen Ayan 
azalarının eluerfıi ile memleketin 
ağır baılı ricali, bu cemiyete lnti· 
1&ptan çekinmemitti. Bu zevat, 
ıık sık Ayan daireainde içtima 
etmekte ve (fırkalar arasanda ce· 
reyan eden ihtiraı ve rekabetin 
iSnllne geçmek • osmanh unaur
larını teıkil eden milletler ara· 
ıında tam bir •ahdet huıule ge• 
tlrmek • bllkfımetln ılyaaotlndeld 
hataları, ilmi mahiyette tenkit 
eylemek) glbl hayırlı itlere maı• 
ruf kararlar ittihaz eylemekte idi. 

Bu cemiyetin, ağır baıh ze· 
Yat arasında f1Unden gUne geniı· 
lemeal; fırka ve hükumet itlerine 

mOdahale istidadı göatermeai, bir 
taraftan (Htırrtyet n: ltillf fı,. 

kası) na, diğer taraftan da da· 
mat Ferit paıaya endişe •o teli§ 
verml§tl. Hürriyet ve Itilifçılır, 
birdenbire bu cemiyet aloyhinde 
harekete geçmekten çekinmijler. 
ayan dairesinde Ye Ahmet Rıza 
Beyin riyaseti altında yapılan 
lçtimaları ıllpheli g6stermek au• 
retile ltilif devletleri mUme1-
ılllerlnf n naıandJkkatlerlnl bu 
cemiyet nzerlne çeYirmiılerdl. 

Esa1en lngiJizler, Ttırklerfn vDcO
de getirdikleri her tllrlll teşek· 
ktllden kuıku1anıyorlar; • Yelev, 
llml Ye mesleki meselelere alt 
olu blle .. hiçbir içtimam YUku· 
una meydan vermemek iıtiyor• 

)ardı. Buna binaen Hürriyet •• 
ltilif fırkaıı tarafından yapılan 
tahrikAta ehemmiyet •ermiıler; 
bu cemiyet hakkında damat Fe• 
rlt paıanın nazarıdikkatini celbet· 
mişlerdf. 

Halbuki damat Ferit Paıa, bu 
meseleye karıı llkayt detlldl. 
Kendi kabinesi aleyhinde bir kuv· 
•et telakki ettiği bu teıekkOle 
ağır bir darbe indirmek lıtemekte 
idi. Fakat bu teıekkUIO rilctlde 
getirenlerin bllyllk bir ekıerl• 

yeti, keadlıinfn eıkl arkadaı· 
larmdan olduiu için bizzat hare
kete geçmekten çekinmekte idi. 
Buna blaaen el albndan fırkayı 
teıvlk etmlt; lngiliıleri kondiıine 

mfiracaata mecbur eylemlıti. Şim
di bu mDrıcaat Yuku bulur bulmaz 
derhal aaraya ıltmlı; .. kendlılne 
7eıglne rakip addettlji • Ayan 
refıl Ahmet Rıza Bey ile relı 
Yeklll Çtırllkıulu Mahmut Paıanın 
azlini lıtemlıtl. 

Padiıah, ıadrazamın arıuıunu 
derhal yerlae ıetlrmlıtl. Çllnkll 
Ayan daireainde yapılan içtima• 
)ardan, o da memnun değildi. B&· 
huıuı artık saraydan elini ve 

Hava Tehlikesi 
Karıı•ında 

Vilayet Memurları Aylık
larının Yüzde ikisini 

Veriyorlar 
lıtanbuldaki bUtUn devlet m ... 

murları tayyare kurumuna Uye 
yazılmaya karar nrmiıler Ye dün· 
den itibaren de taahlltnamelerlnl 
hazırlamaya baılamışlardır. Bu 
taahUtnamelere kırkar kuruıluk 
pul yapııtırılmaktadır. Memurların 

taahlltleri nrgiler keailmeden 
evvelki maaılaranın tutarı Uzerln· 
den yUzde iki niıbetindedir. Ve 
bir zamanla da mukayyet değildir. 
Devlet memurlarının bu ıuretle 
ıenede teyyare kurumuna (J ,5) 

milyon liralık para Yerecelderl 
anlatılmaktadır. Bu taahtıtlerl bu 
aydan itibaren vilayet muhaHbe· 
cilitl kesecektir. 

o, ••• , 
Hava tehlikesine Dye yazmak 

için yapılan hazırlıklar bitmek 
llzeredir. 

Dnn ticaretJodasında bu f ı için 
ayrılan kumlta bir içtima yapmıı, 
hu içtimada bava kurumu mUdl1· 
rü de bulunmuı, bazı esaslar teı· 

1 
ayaj'ıaı çokea Ahmet Rıu Be
Jln ıurada burada keadl aler 
hinde ılSyleditl mlSzlerl llJtmekte 
ıra ona acı bir derı wermek lçla 
o dı, mfin&1lp bir fırat belde
melde idi. 

Mebu1an mecllıala içtima ha• 
llnde olmadığı bir samanda AJU 
relıl ile TeldlinlD tebdili, tlmdlye 
kadar ıZSrlllmemlt bir hldlao 
teıkil etmfttL Blhusuı, rlyuet 
makamına (ubık latanbul meb'un 
Mustafa Aaım Efendi, boca ) DID 

19tfrllmHI, kanunu eaulye bllle 
bltlla muıaylrdl. ÇOnktl Muıtafa 
Aaım Elendi, ı1aa u&hj'ına 
yeni tayin edilmiı oldup için 
.. mecllıla kapalı olmam dolayı

ılle • lıenllz yemin bile etmemlı 
ve ayan azalıia usulll dalruinde 
tahakkuk To tudik . edllmemJıtL 

Fakat Damat Ferit Paıa ile 
padiıah, ne kanun •• ne de uaul• 
lere hiç ehemmiyet ver~emiıler ; 
1&dece halkın mutaasaıp •e avam 
güruhunun nazandlkkat Ye mem• 
nunlyetlnl celbetmek için rlya1et 
makamına bir sanklı)'I, Hirlıtf yan 
unıurların hoınutluj'unu kazanmak 
için de relı vekilliklerine (Arlıtidl 
Paıa) ile (Azayan Efendi) 71 ge· 
tlrmlılerdl. 

Filhakika, darbe teıirlnl iÖI· 

termlıtl. ( V abdetl Milliye Cemi· 
1etl), artık Ayan meclialndekl 
lçtimalarına nihayet •ermlıti. Fa• 
kat, meı rutiyet uıullerlai çiane-
1en bu hareket, efklnuqıumiyede 
bOyllk bir boınutıuzluk uyandır

mııtı. 

Bu mtı.tebldlne hareketin 
dedlkodulan henOz zail olmadan, 
efkirıumumiye JODI bir hldite 
De daha karıılaımııh. Martın 

10 uncu gUnUndenberl me•kuf bu
lun1&n (ittihat· tarakkl erklnını), 
nihayet Di•anıharp hmurunda 
ıorguya çekilmlye baılamıtlardı. 

( arkuı nr) 

( Toplantll•r, D•vetler ) 

Halkevi Temsil 
Şubesinde 

latanbul Halkevlndenı 
1 - Temall ıubemh:de amatör ola• 

rak yetiıtirllmek üsere Bayan ve Bay• 
lardan öğrenci (talebe) alınacaktır. 

2 - Alınacak öğrencilerin orta 
okula bitirmiı olmalırı ıerektir. 

3 - Yoklama ıoııunda alınacak Bı· 
yanlara ayda (15 d.n 80) liraya n 
Baylara (IS den 15) liraya kadar yol 
paraaı da verilecektir. 

• - Yazılmak iıteyenlerin hergiln 
Cağaloğlunda Halkni merkey dırek-

törlilğüne baş Yuı arak himlerini def· 
tere ıreolrtuıeleri biJdirilir. 

-----
Kayıp - 984 HDHi Marmariıe 

tabi Datça Reıadiye ilkmektebindea 
almıı olduğum umumi Ye huıuıi S 
numaralı ve 1·6-934 taılhli ıabadetna
memi kaybettim. Yenlalnl alacağımdan 
eakieinin hükmü 1oktur. 

Maçka Muradiye mahalleal Bayır 
ıokak 41 No.da lamall Hakin 

oflu Feyzi 

bit edilmiıtlr. 
Bozkurt •• latanbul umum 

ılgorta ıirketlerl kuruma lkiyüı 
elliıer lira teborrO etmlılerdir. 
Bozkurt sigorta ıirketi direktoru 
Aptl Vehbi ile Şnkrn Ezel, Mi bal 
Dimo yılda yirmııer lira vermeli 
taahUt ederek hava tehlikeaini 
bilen üye olmuılardır. 

Sayfa 11 

Şpor ı 

Fenerbahçe - Güneş 

iki Kulübün Muhtcliti Bu
gün Romanyaya Gidiyor 
Galatasaraylılar Da, iki Maç l~in 

Ankaradan Çağrıldı 

Fenerbalar• • Glaet muhtelltlaia burada fnlır• takıaılle J&pbA'J •on 
mıçtan bir •Brtlntlı 

Romaayada tiri maç 7apmak 
Ozere Fener bahçe GDDeı muhte
liti bugOn Roman7aya hareket 
edecektir. Ilk maçı Yllnentüale 
yapacak olu iki kulDp muhtelitl 
ikinci oyunu Çef ere ile oynı
yacaktır. 

F enerbahçe • Gthıeı muhteli• 
tinde BedU, Faruk. E.at, Fikret, 
Raılb, Niyazi gibi ku•Yetll oyun· 
cular bulunmaktadır. Kafileyi 
F eaerbahçeden Mehmet Rctat, 
Gtıoeıten Kemal Rilat idare 
edeceklerdi!'.. 
Romanyah Atletler ••hrl· 

mlze Gelmek Üzeredir 
Şehrimizde 30 Hadran Pmr 

sıllnD atletik mUaabaka yapacak 
olan Romanyalılar mUıabakalann 
iki 18nde 7apılma11nı lstemiıter. 
100, 400, 800, 5000 koıulu dlık, 
181le •e yiiksek atlama ile 4 X 100 
bayrak yanp ilk ınn yapıl .. 
caktır. 

ikinci kUme 200, 1500, 110 
mania cirit atma, uzun atlama 
ve 400 x 800, 100 x 200 tek· 
llndeki bayrak yantfan yapala· 
cakbr. 

Galataaar•yblar Ankaradan 
Çalrlldalar 

Ankara Gençler Birliği Cala
lataaaray kulnbnne yaptığı bir 
mllracaatla 30 Haziran ve iki 
Temmuzda biri Ankara Gençler 
Birllğile, diğeri Muhafu:gücUe ol· 
ınak Uzere lki maç teklif etmi,
tir. Calatasaray bu teklifi ene 
ltibatile kabul etmiıtlr. 

Balkan Futbol Şampiyona· 
sının Netlcelerl 

16 Hadran Pazar ıOnU Sof· 
yada ba91ıyan Balkan futbol kg. 
past maçları nihayet Yugoslavların 
ı:af eri:e nihayetlendi. 

YugoslaYlar; Romanyayı ikl • 
sıfır, Yunanlalan altı· bir maflCip 
ettikten aonra Bulgarlarla yaptığı 
sılhai maçta üç Uçe berabere kal
mak surotile Balkan kupa11 birin-
ciai olmuftur. Romanyatı~ara Ye 
Yunanlıları mağliip eden Bulp ... 
lar da gol farkile lkinciliji almıı 
oldular. 
Deniz Bayramında Yapılacak 

MGsabekalar 
Bir Tem muz deniı bayramı 

aıllna1ebetile ıehrimizde yapılacak 
merasim ye gece eğlencelerinden 
ba,ka kulttpler araaında Deaiz 
Ticaret Mektebi onftnde bir d~ 
niz yanp tertip edilmiştir. Bu 
yarışlar ııra ile birlik kliaik tek· 

ne, iki çifte, lk! çifte dinekli, ftç 
çifte, dörtltık ldblk tekne, alh 
çifte fllka ile muhteUf meaafeler 
lzerinde yapılacakbr. Yarışlar& 
li1an11 olan kulDp1er lıtlralr ede· 
ceklerdlr. Bu mU&abakalat ıaat 
15,30 da baılayacak, 6 hakem 
tarafından idare edilecektir. 

Ankara Blslkletçllerlnln 
GUzel Bir TefebbUaU 

Ankara, 25 (A.A.~ - Ankara 
Gücü blsikJetçUerlnden beı kitilik 
bir ekip Batı Anadolutu Te Trak• 
yada 3303 kilometrelik uzun bir 
1eyahate çıkmıştır. 

Ekip aabahlcyln saat 6 da 
•porca arkadaılan tarafından 

Taşhandan uğudanmıtbr. Bu ge-

zi bir ay ıllrecek Ye gllnde orta• 

lama 150 kilometre gidilecektir. 
Boluda Bir Maç 

Bolu, 25 (A.A.) - Halkevinia 
kırmızı beyaz takımile Bolunun 

Y eıilova ıporcuları dUn ilk fut· 
bol maçını yapb. Yağmurdan 

lldncl haftayim haftaya kaldı. 
Tokyoda yapılan bUytık bir 

atletiım maçında Japon atleti 

Takajııl iki metre on santim atla· 

mak auretilo Amerikalılara ait 
olan yllksek atlama rekorunu 

kırmııtır. Eski .rekor iki metre 
Uç santim ile Amerlkalı Oaborna 

alt idi. 

. . . 
..... ~· .. 

· ... . ... 
. • ~ 

YGı/d~emli 
GIBBS 

lra.ş sabunu 
uarlf.en arldc 

nazili cilt yoktur. 
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~mmm.--------------------·~lKöpekurle 
eli Aslan~.~~~~ Mücadele Alı 

Rıza 
Seyfi a2 

DeliA~&an Ölüler Arasında Dolaşıyordu 
- Dayan, Aılan Bey geli· 

yoruzl 
Hemen yine o ende tulğaları• 

um yanlarından sarkan örme 
boyun siperleri ylizleriai iyice 
kapamıı iki Tlirk ath11 da Kızll 

Kaplanın 1air111 hizasına yetlı· 
mitlerdi. Deli Aılan bir yıldmm 
çakıtı içinde görllnUr gibi çabuk 
geçen bu hldiseler ara1ında iki 
Türk suvarisinden biriein elindeki 
kılıcı en korkulu sırada elinden 
bırakarak acı bir çığlıkla ona 
doğru atıldığını Ye kendi batı 
ile baııaa inmekte olan baltanın 
nrasına girdiğini ıcördU, o aade 
Macarın baltası da bu araya 
giren ve Deli Aılanı ISIUmden 
kurtaran Türk neferinin tuliHın• 
dan çınlayarak ve onu atından 
nş:ığı ve Kont Nadajdl'nln bir 
kan göln ortasında yatan iri 
gövdeıi llstüne düşürdü. Deli 
Aslan makine gibi bir çabuklukla 
eğildi. Düşen nef er.e baktafı 
zaman kendisinin de ağzından 
boğuk bir f nff tl fırladı. 

Macarın balta yuruıu, tulga11 
biraz öteye fırJatmıı, neferin batı 
cçılmışh. 

Bu baıtan döklılmllt ıUr, 
uzun sarı saçlar Şahin Beyin kw 
Ülkerin ölU gibi ıolgun güzel 
yUzünü çerçeveliyordu! 

Deli Aılan herıeyl unuttu, 
Kızılkaplanm Uzerindeo yere ııç
rayarak demir kollarlle kııı kuı 
gibi, ölülerin arasından kaldırdı 
ve bu dünyalar de~er ylkll llt 
tekrar Kızılkaplana aaçradıtı 
zaman ikinci TUrk neferinin yere 
düşmUı olan boyun ılperli tulıayı 
alıp eline ııkııtrrdığını ıısrdO. 

Deli Aılanın çevrHinde kanlı 
bir kaynaıma vardı. Y enlçerl 
zabiti arkaaındakl takımile lSnOne 
geleni buduyor, kmyoıdu. Ôyle 
ki iki dakika içinde Deli Aılan, 
çevresinin dUımandan temldenmlı 
Ye Türklerle doJmuı oldufunu 
gördü. Yeniçeri zabiti boiuıun 
uğıJJtusu içinde delikanlının ku· 
loğına eğilerek bağırdı ı 

- Aılan Bey, ıerfmlı açık, 
vakit yok dönelim; herifler yine 
toplanıyorlarl 

Delf Aslan Kızıl Kaplanı ıerlye 
~evirirken eline tutuıturulmuı olan 
ıiperli tulgayı dizleri llıerinde · 
ölll gibi kımıldamakıızın yatall 
nişanlııının arkaya sarkmıı batına 
geçirdi Ye atar kıJacıoı yine çekti. 

O ıırada gllneı batmıı, alaca 
karanlık ovayı baımııta. 

DeU Aılanan çevrHfal almıı 
olan TOrk bölüğO, karmakarıtık 
olmuı Macarların kendilerini top
lamasına Yakıt bırakmakaızın daf 
boğazına yetlıtller. 

Şahin Bey OıtU baıı parçalan• 
mıı boıazın ağzanda duruyer, 
büyük kolun hemen yarııı boıaza 
ıirmit bulunuyordu. Kumandan 
ıeri kolun da yetlıtitinl ılSrllnce 
yeniçeri zabitini kartıladı; iki yaıh 
aır<er orada u, dört 11niye konut
tular. Şahin Bey Erzurumlu yeni
çerinin elini tuttu; ıonra atını 
ttvirdi: 

- Çabuk bogazdan içeri! 
Diye haykırdı. 
Onun arkasmdan yeniçeri ağa• 

ılnm kaim aesi duyuldu: 
- Y •niçeriJerJe deliler benimle 

kalsmr 
Şahin Bey uzakta Dell Aılana 

görmüf, sağ olduğunu anlayınca 
bl\yük kolun } anına doğru atanı 
aUrüp boğazdan girmiıU. 

Aılan Bey kueağındakl hAll 
kimıldamayan kııla boğazın atzına 
vardığı zaman palabıyıkh yeniçeri 
zabitinin atından inerek elini 
zırhın eteği altından cebine ıok· 
tuğunu Ye oradan ~ıkardığı bir 
çakmağı hlçbirıey olmamıt Ye 
olmıyacakmıt ılbl atır aju yak· 
mıya çahıbiını ırörd.U. lklnal 
çokııta kaY tutuıtu ; Y akup Ata 
bir yeniçeri neferinin tuttufu 
çubu(u alarak kavı lllleye kalın 
parmaklaril• yerleıtlrdikten ıonra 
teliitıızca iki derin ıoluk çektL 
Sonra poı bıyıklarından pUıkUren 
duman bulutu arasanda baııaı 
kaldırarak : 

- Kahbenin oğulları altı ıaat 
bana bir çubuk içlrmedller 1 

Dedikten sonra birdenbire ı 
- Vay Aılan Bey, sen daha 

burada mııın ? 
Diye bılkl yapma bir ıaıkın· 

l ıkla ıordu. DeU Aslan ı 

- Ya sen •ia, ıen niye 
atından indin ? 

Y eoiçeri ırUldO : 
- Seni tanımasam, d6vtıı 

Hnl ıaıırtmıı diyeceğim, Aılan 
aıkerlltl unuttun mu? Ben aideuem 
bu Macarlara boğazı kim kapa• 
yacak? 

Asla!! işi anladı; Y akup ağa· 
Din arkumdakJ yetmfı 1ek11n 
kadar Y eniçerl de atlarmdan 
lnmişlerdJ; onların arasında ılmdl 
yaya askeri olmuı kendi Delileri 
de bulunuyordu. Y eniçerller sırt· 
larında, a11Jı ağır tUfeklerfoi in• 
dirmlıler, fitillerini bile yakmıı· 
lardı, Deliler piştovlarını doldu• 
ruyor, kılıçlaranın, baltalarının 
ağıılarım parmaklarJJe yokluyor• 
lardı. 

Deli Aılan boğuk bir seıleı 
- Öyle fH ben de ıfıfnle

)'lml.. Geri kol benimdir, Delile
rim nerde iH ben oradayım! 

Diye kükredi. 
Ancak yaıh &1ker iki hızlı 

adımla onun tA yanına ıelmittl; 
karıılık lıtemez bir biçimle elini 
kaldırdı: 

- Yok Aılan Bey, dedi, kırk 
yalda bir benim ıözUmU dinliye• 
cekıfn. çok ıöz bilmediğime bak· 
ma: ben de Hni baba gibi aey~ 
rlm. Bunda ylğitlf j"e dokunacak 
bir it yok.. Bu boğazı beı klıl 
yanyana durl8 kapar; burada 
dilımana dayanmak atlının deiil, 
ateıll yayanın, yani Y enlçerilerin 
iti H borcudur. Delileri 1ana · 
söylemeden ne olur ne olmaz 
diye aldım. Bundan baıka sana 
emanet bir yaralı olduğunu 
unutuyorsun, haydi boğazdan 

a.ir de yaralıya bak. o yoldaı 
senin canını kurtardı, Hn de onu 
kurtarmağa borçluıun 1 

Bu sözün karıııında delikanlı 
f&fırdı, uygun bir kar9ılık vermek 
lıtiyor, yüreğinde biribirine terı 
birçok duyiular çarpışıyordu. 

Yeni çeri . zabiti delikanlının 
yine duralamakta olduj"unu ga. 
rllnce kendi elile kızıl kaplanın 
dizgininden tutarak boğazdan 
içeri doğru çekti ve üzengi ya• 
nanda yürüyerek dedi ki : 

- Aılan bey, bu ltde sen 
hepimizden çok ve yiğitçe çar· 
pııtın. inat çocuklara yakııır. Biz 
Boğazı tüfeğimizle gün açılmcıya 
kadar tutabiliriz, kuo olsalar içeri 
tek düıman atlıın giremez.. Sa· 
baha karşı da Boğaziçinde olan 
atlarımıza binip size yetişeceğiz, 
Zaten yapacaj"ımız iş çocuk oyun• 
cağı .• 

( Arkaaı var) 

1.tanbul belediyesi ıokak klS· 
peklerlle mücadele yapıyor. Me· 
murlar köpekleri öldürüyorlar. 
Fakat leıleri sokak ortalarında 
kalan köpekler, burada ırördOğU· 
nUz gibi çirkin bir manzara aöı· 
teriyor. Mücadele böyle olmaz, 
delil ml? 
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P•rla Borsasında 
Pariı, 25 ( A.A ) - 24 tarihli 

borsa dur1Jmu: 
Değerler borsaaı çok iyi bir 

tutum göstermektedir. Geliri 
değitik olan değerlerde ve baş· 
lıca banka, elektrik ve bir takım 
arsıulusal fon do) arda arasıra 
dikkate değer yükselmeler Dkay· 
dedilmiştir. Alım satımm dar· 
lığı bu yUkse!iş:n devamına 
engel olmaktadır. Fransız rantı 
hafifçe geriliyor. 

.............................................................. 
~ Doktor 

HORHORONi 
Eminönü Vulide kıraelhane.si yanında. 

Telefon ı 24131 ~ 
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MEDENiYET 

Doktor Frankıon liboratuva• 
ra girer girmez, evveli ortadaki 
maaanın UHrinde kurulmuı olan 
çeşit Aletlerden, birbirine bağlan· 
mıı tüpler, ıtıeler, mahfaıalardan 
mllrekkep ter ti bata gözden aeçlrdl. 

Gazocatının UıtUndo, bUyUk 
bir tiıenin içinde kırmızı ve ber
rak bir mayi kaynıyor, bundan 
çıkan koyu kahvereaırlnde bir 
buhar, tDplerln, ıltelerln içinden 
ıeçerek maaanın öbllr ucuna 
konmuı gen it bir g&1 mahfaza· 
ı>nda toplanıyordu. Frankıon bir 
müddet bunu Hyrettlkten aonra 
ma1anıD ISte tarafında oturan ve 
3nündekl rakkamlara muadeleltrt 
dalmıı olan arkadaıına ya1daıta ' 

- Hayırola Hemminıa... D .. · 
mek beni beklemeden ite baıla• 
dın ISyle mi? dedi. 

Hemmlnıı baıını kaldırdı. 
Ônllndekl nota de~erlnl kapadı. 
Gözlüklerini çıkardı ve yorgun 
közleriol mendillle sildikten ıonraı 

- Evet, dedi. Tecrübenin ilk 
aafhalarını bir an evvel bitirmek 
iıtlyorum. Eğer ıon tecrübede, 
husule ietİreceğimiz akıUl'amel, 
hamızı te1lrl izale edebilirse, mu· 
vaffak olduk demektir. 

Frankaon arkadaşının bu mü• 
talaasıoı başile tasdik etti ve ma· 
1&nın öbUr ucuna giderek topla· 
nan gazın tazyik dereceılni göste• 
ren alete baktı. Sonra arkadaımın 
karşıaına geçerek not defterini 
önüne çekb ve karıtık hesapları 
muadelelerl, formülleri gözden 
geçirmeğe baıladı. 

HP.mmlngı parmağll• işaret 
ederek: 

- Elbette ıon formlll bu, 
dedi. Eter doğru çıkarsa, verem 
haatalığıoın ilacını bulmuf olaca• 
ğıı. Fakat atomlar biribirine ka· 
rııırken hararetin birdenbire yük· 
ıelmeıl, bUtUn bu tecrübenin bizi 
havaya uçuracak, param parça 
edecek bir patlama ile neticelen• 
meal ihtimali do varl 

- ihtiyatlı davranmalayız azi• 
zfm... muvaffak olacağımız bir 
ıırada ikimizin de parçalanmamız 
çok yazık olur. 

Hımmings not defterini ka· 
Hya kilitledi Ye arkadaşına 

dönerek; 
- Şlm di Hra senin dedi. Ben 

gidip biraz istirahat edeyim. 
Saat sekizde dönerim. O vakte 
kadar da mahfaza dolmuş olur. 

Arkadaşı gittikten sonra 
Frankson ) erinden kaktı. Duvar• 
da asıb olan beyaz gömleğini 
g:ydi; masanın baıına otrdu ve 
bir kağıt parçası Uzerinde bazı 
hesaplar yapmıya başladı. Arka· 
daşı ile beraber on seneden beri 
veremin ilacını bulm ıya çahııyor· 

lardı. Nihayet muvaffak olmak 
üzere idiler. Fakat Frankson 
artık yorulmuş uıanmıştı. Muvaf· 
fakı) et ihtimali bae artık sönmek 
üzere olan hevesi.1i can· 
landıramıyordu. Tecrübelerin· 
de muvaffak olsalar, Pa1· 
tör gibi, Lister gibi bliyük bir 
şöhret kazanacaklardı. Ona şiiphe 
yoklu, belki de lortluk payesine 
kadar çıkan!acaklard!. Fakat elle· 
rine ne geçecekti? Iıte meıhur 
doktor Rosa ... Sıcak memleketlere 
mahst!S hastalıklar hakkında mü· 
blm keşiflerde bu1unmuı, büyük 
bir şöhret kazanmıştı. Akibeti ne 
olmuştu?. Metruk bir halde, yok· 
suzluk icinde ölup gitmemiş mi 
idi? 

Frankıon ve arkadaşı tam on 
senedenberi verem haıtalığmın 
ilacını aramakta idiler. ilk yedi 
sene zarfında yaptıkları tecrUbe· 
lerde muvaffak olamam:şlardı. 

' 

Gerçi bu haıtaLi• ye Oblln mik
robuna dair yeni yeni birçok 
malümat edlomiıler, fakat kat'ı 
bir deYa bulamamıılardı. Bu ııra• 
da da te11dllf, hattı kU~Ok 
bir yanlııhk onlara yardım etmiıti. 
Bir gUn Syanojen iHUe yapa• 
cakları bir tecrübede, her naad1& 
eczadan birini yanlıı tartmıılar 
ve limitleri hflafına, bilmedikleri, 
yeşilimsi, ağır bir gaz elde etmli• 
terdi. Bu gaz inaandakl haata, 
veremli, çürük elyafı tamamlle 
tahrip ediyor. Fakat ıağlamla• 
rma hiçbir zarar vermiyordu. Fa· 
kat buna mukabil bnynk bir 
mahzuru vardı. Kireçle temaı 
eder etmez hamazl bir akıülamel 
yapıyor ve kireci Adeta cıvık bir 
pelte haline getiriyordu. Bu 
auretle bir insanın haatalıklı ve 
verem mikrobile çürllmllı ;elyafını 
tamamile izale ~tmokle beraber, 
diğer taraftan da kemlklerinl 
eritmek tehlike1lni röıteriyordu. 
lıte o zamandan beri bu gazin 
rireç llıerindekl bu teıirinl 

izale etmek, o hamız1 akıUla• 
mele mani olmak çarelerini 
araıtırmağa başlamıılar ve aon 
günlerde de bunun için bir na• 
zariye bulmuılar, bir formUl ter
tip etmişlerdi. 

, Eğer bu formül do§'ru çıkarla 
rnrem hastalığı tarihe karıımıı 

olacaktı. Milyonlarca insan yeni 
b ir hayata kavuıacak, beıerlyet 
bUyilk bir ııtırabın yllkllnden 
kurlulmut olacaktı. Fakat onlar 
şan ve ıereften başka ne kaza• 
zanacaklardı? .. Belki de hiç ..• 

Halbuki birkaç ay sonra bet 
paralara kalmayacaktı. Frankson'un 
tecrübelere baıladığı ılrada elin· 
de bulunan küçük ıerveti bu Jı 
uğrunda yavaı yavaı eri• 
mi.ti. Hiç klmıe bu tecrübelerle 
alakadar olmıyor, maddi bir yar· 
dımda bulunmuyordu. Baı vur· 
dukları ve muvaffak oldukları 
takdirde formüllerini 1atmay1 
teldif ettikleri firmaların hepıl 
bunlara kulak aamamış, hatti 
böyle bir gazin elde edilebllece· 
ği ae bile inanmamıolardı... Son 
çare olarak hUkümete müracaat 
etmişler, tecrübelerin mahiyetini 
ve muvaffak oldukları takdirde 
elde edilecek neticenin ehemmi• 
yetini uzun uzadıya anlatmışlar 
fakat ancak .,tahsisatımız yok,. 
ceva bile karıılaşmıılordı. 

Frankton yerinden kalktı. 
Gaz mahfazaıındaki tazyik dere· 
ceıini ölçtü. lıtenilen dereceyi 
bulur bulmaz mahfazayı çıkardı 
ve yerine bot bir mahfaza daha 
koydu. Saat ıekiıde arkadaşı da 
geldi ve son tecrübe için hazı ,. 
lıklannı yapmağa başladılar. 

(Arka11 var) 
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YALNIZ GENÇ 
BIZLAR iÇiN 1 

Bu Arap saçı gibi lılerle ha· ı aldım. Okurken, az kalsın gUl· 
lamm nasıl uğraşabildiğine hay• mekten katılacaktım. Eğer senJ 
ret ettim. Çünkü onun, ev ka· bütün içylizUnle tanımasaydım~ 
dınlığından baıka hiç bir ı•Y• göderdiğin saflığa, kabil değil 
aklım ermediğini zannederdim. lnanmıyacaktım. 
Buna, o da ıaııyor: Biliyorum ki, ıu sözlerim ilze· 

- Ne yapauın, evlAdim. lı rlne ıaıaladın; 
baıa dtltllnce, insan bilmedikle• - Niçin ·ı .• 
rini çarçabuk öğreniyor. Diye düıünmeye b J d Di aşa ın ..• 

yor. Pekala. Sana, aklıma gelenleri 
Sonra sözUo sırası, babamın ıöyleyim. Ve fikrimi daha iyi anla· 

evlenm~ meselealne geldi. Halam tabilmek için, bana yazdığın 
buna şıddotle itiraz ~tti: . . maddelere birer ceYap vereyim: 

- ~abamn halı~i bılirıın, 1 - Güzel, ıehhar ve pek 
kızım. Tıtiz, hırçın hır adamdır. cazip olduğuna hiç tUphe etme •.• 
Her kadın, onun kahrını çekemez. Deg"U 0 l'ği · t li d 
Bı:ıh d ibl • genç ı nın en a eş ev· 

a uıııı zamanımız a, annen g resini yaıad .. k k b' 
ıabırlı, tahammüllü kadın bulmak .. ıgını Ye ıvır ıvır ır 
biraz 1Uç. Açık söyleyeyim; ben genç oldugunu söylediğin • yol 

k arkadatm Sait Bey, hatta Roma• 
bu ylıink ard&1ınakgirmal iıktemd~m. daki Sen Piyor Kate DraJinin 

a ın a te allt o aca ıyor- baıvab:i biJe ı · ib' b' 
Ş b

. 
1 

o sa ıenın g ı ır 
ıun. ayet 6yl• ır ıey o uraa; kıza llkayıt k ı B h 

ı a amaz. a usua 
ıeltin, yanımda oturaun. Baıım a böyle Uç gün Uç gece baıbaıa 
beraber. Zaten, ben de yalnızım. kaldıktan aıonra Son s it B · 
K 1 k 1 'k ' k d k ld k 8 ·•• ' 8 eyın a a a a ı ı ar eı a ı • aı• gösterdJ.\.i bu ka t J " 'dd 
b · • ı k' hl ıı. u • yı ıız ıga cı en 
aşa verır, ıuy ece aa ın r vm r inandın mı Em ı ? Eğ . 

ıeçiririz. d ' e .• er ınan• 
Dedi. Birkaç dakika ıüküt maa, 1aflılığım pek ıayanımer• 

ettikten ıonra, ıözüne devam etti: ham~t bulurum... Dinle beni 
- Şimdi &1ıl dütllnlllecek; :~cuium !. Görfiyorum ki, 1ana 

ıeosin kızım... Ben; aıağı yukarı Ur dera daha vermeye mecburum. 
bir aenedenberl etrafa göz gezdi· nutma ki; çok kurnaz erkeklerin 
rlyorum. Sana 'mUnaaip bir koca pek keakin bir ıilihları daha var• 
aramakla meıgul oluy:orum. Fakat d~r.8Bu ıUAb da pek çok hoılarıoa 
saman çok değiftl. Şöyle; göz ıkıden ıenç kızlara ve kadınlara 
tutacak, koca denecek adam ~rıı kayıtıızlık ıöıtermektlr. 
göremiyorum. Bir, nişanlılık Bır gınç kız, bir genç ka-
modaaıdır aldı yUrUdU. Ba· dı~; karşııına çıkan ye ken• 
kıyorıun, her i•nç kıım ya• ndııfne pereatiıte bulunan 
nında bir delikanlı. Ne o?. Niı•n• renk renk, çefit çeılt erkeklerin 
lııı imif. Amma bu niıanlılar, h~pıine karıı dudak bUkUp geçe· 
iki Uç ayda bir değlılyor. Sebep? bılfr. Fakat karııeına; k.,ndiıine 
AhlAklan uypn gelmemlf. •• Hal• karıı kayıtıızlık ve latiğna göste· 
bukl, lıin içyUzU öylı değil. ren bir er~ek dikildi mi, itin rengi 
Haydi, bu dünya kurulduju kuru- derhal değlıir. Adeta, varlağı baka· 
Jab, erkekler böyle relmJı, böyle rete uğramıı gibi titizlenir. Ka· 
gidecekler. Bari kızlar olıun dında bu tltizlitfn baıladığı dakl-
akıllarını baılarına topl&1alar; kadın itibaren erkek, partiyi ka· 
kuru laflara aldanmaaalar ya... zanmış demektir. ÇOnkU bir 
Maamafih; ben bu meaelede kadının - her ne ıuretlı olur1a 
kabahati, biraz kız analarına olıun • bir erkekle fikren meıgul 
babalarına buluyorum. Kıılarını olmaaı, dalma aıka dojru bir yol 
niıanlayacak adamı evveli ıorup açılmasına müsaittir. Ej'er ıu 
ıoruıturmuyorlar; ıonra da bin mektubumu uzatmaktan korkma• 
kere plıman oluy_orlar. 11aydım; aıkları kavğa ve birbirini 

Hala~ı dinledıkçe, yavaı yavaı tahkir ile baıbyan birçok tanıdık· 
gözlerimın önünden perdeler larımı aana miıal ı k ö 
kalkıyordu. Git ;gide, memleketin rebilirdi A ~ ara i ıte-
Jçtimal hayatını hakiki renklerile Nm. lldma dıyeceksin ki: 

l öreblllyordum (Asri) llJl.ln - apo e yolculuğumuz bf-
• •· ' lam b ld S · B 

bu kadar yanlıı telakkilere upa• bir iıt~ ;· b~ıt ey,, en küçük 
yacağını hiç ümit etmiyordum. 8 e ıle temıo etmeden 
adeta muhitten llrkmey• batlı· benden .ayrıldı. Artık bir daha 
yordum. Bereket versin ki halam birbirlmızi nerede i'Öreceğiz. Eğer 
madalyanın terı tarafını çıvirdL maksadı benim üzerimde bir leair 
Btı~Uk bir hakperestlikle sözüne yapmak olsaydı, iki i'ÜD kayıtsız 
devam etti : ve müıtağni durur; hiç olmazsa 

- Ama kızım; kıyıda kö- UçtıncU gUn, ağzından baklayı 
ıede neler de var. Ne kibar, ne çıkarıverirdi. 
dOrUıt ahlAkh gençler de var. Eğer böyle bir iddiada bulu-
Bunlar, daha hila ailelerinin eakl nuraan; bu, doğru oJabilfr. O 
tUrelerine gidiyorlar. iyi bir yu• ıaman da sana cevap olarak de-
vanın, ancak ıağlam temel Uze- rlm ki: - Bazı erkeklerin · 
rine kurula bileceğini düşünüyorlar. bir zevkleri daha va d ' Ja~p 
Bunlardan bllhasaa iki tanesini kadınlara karıı kap rl ır. • 

k b y • S · • ı a ı ve esra· pe egenıyorum. enın ıç n ren ·z " u k k .. 
g6n1Umden geçiriyorum. Ne iae d gb.. i'dor ~me • endııı hakkın-

b ' a ır Utünce vermekt' B" l daha vaktimiz var. Bol ol ko- k ki , ır. oy e 
nuşur, bir ıeyler dUtllnUrUz. er e er lçın; bir kızın veyahut 

Dedi. g~nç kadı~ın iSnUnde diz çökerek 
Halamm 11özlerini karşalamıya goz yaılarıle aıkını ilin etmekle, 

ve tenkit etmeye lüzum ıörmeden aşkından kan kuatuğu bir kadı-
dinledim. O~un hislerini kırma• mn kartısmda diılerini ııkarak 
mak lç·n, Üniversiteye devam hislerinden hiçbir şey bildir _ 
fikrinde olduğumdan bile bah· mck· tamamen mil .d. S ~e 

t dl ' ıavı ır. enın, 
ıe me m. t r k k 

Evet 1. Halamın dediği gibi, 0 a eş 1 ve ıvır ıvır yol arka-
önllmüzde genit bir uman var. daşımn bu zümrelerden hangiıine 
Arkamızdan ath kovalamıyor mensup olduğunu bilmiyorum. 
Muhiti biraz gözden geçireyim. Onun içindir ki hakkında bir 
Mektepte edindiğim bilgi ile, hüküm vermekte mazurum. An· 
gördüklerimi iyidee iyiye tahlil cak bu maceranın bu kadarcıkla 
e.deyi1'?. ~ncak .o.n~an sonra kat'ı kalmasından bir memnuniyet hiı· 
fıkrımı ıoyleyebılırım. d ' S d bU Uk bf 2 Temmuz 1930 se ı~o~um. ana a y r 

Buglin mual'ime Annadan ıu samımıyetle: 
mel<tubu aldım. - Geçmiı olıun. 

11 Sevgili Emd f.. Di7orum. 
Mektubunu, bi\y ük bir sevinçle 1 tAJ'kaaı ur) 

SON POSTA 

~oks Şampiyonları Anlatıyor 
''Maks Baer'i Nasıl Yendim,, 
''Braddoka Nasıl Yenildim,, 

Dünya boka ıampiyonu Makı 
Baer ( Bir ), Amerikalı ağır ıik· 
let tamplyonlarından, Jame1 Y. 
Braddok'la karşılattı. Ve on beı 
ravuotluk müsabaka ile beraber 
dünya boks şampiyonluk unvanını 
da kaybetti. Maka Baor kendine 
gllnnen bir boksördür. Onun 
böyle tişkio bir balon gibi ilk 
ciddi bokıör karşısında ıönüver
mesi, doğruau büyük bir hayret 
uyandırdı. Bu mllnaaebetle iaze· 
teler, gerek bu maçın galibi olan 
BraddokA, bir de bu maçın mağ· 
Jubu olan Maka Baere müracaat 
ederek ihtiıa11larmı sormuşlardır. 
Bakınız Braddok ne diyor 1 

Braddok Anlatlyor? 
" Diyebilirim ki dünyanın en 

mesut adamlarından biri de fU 
anda benim. ÇUnkU hem dünya 
boka ıampiyonunu yendim, hem 
de ılmdiye kadar karıılaıtığım 
taliılzliğime ıalebe çaldım. Eaaaen 
maçın Dk devresinde galibiyetin 
bana ait olacağmı hissediyordum. 
Herkes bana, Maka Baerin aağ 
yumruğunun dehtetlnden bahaet
mittl. Buna karıı bir tedbir olmak 
Uıere o ıağ ellle vuracağı ıırada, 
ben de 1101 elimle ıuratına yurmak 
ıuretile tedbir aldım, gördüm ki 
bu tedbirim tam yerindedir. O 
benden daha kuvvetli, daha iri, 
daha aj'ırdı. Binaenaleyh, onunla 
açık bir yuruıtan çekinmem ve 
teknikle maharetlmdon lıtifade 
etmem IAzımdı. 

Az ıonra Maka Baer benim 
takip ettlj'lm hatb hareketin far• 
kma •ardı. 

/ 
,,.. "'/:l ' 
liVL. VSI 

~ 
fSTAM8VC. 

1 

Fakat bir şey yapa· 
mıyordu. Vaziyet böylece 
bir müddet de vam etti 
ve b~ıincl devrede ı:d
detll surette hücuma geçti. 
Maksadı, kuvvetli olan uğ 
yumruiunun tesirile beni 
nakavt etmekti. Fakat her 
teşebbUıUnde ıol yu_mruğu
mu ıuratıoda buluyordu. 
O, böylece, teıebbDslerinde 
muvaffak olamıya, olan, · .., 
yorulmıya baıladı. 

Sıra, bana gelmiş t. _ · 

mekti. Çetin mllcadeJe de 
lıte asıl o zaman başladı. 

Müsabakanın ortalanna 
doğru yorulan Makı bir 
parça dinlenmek için maa
karahk yapmıya teı~bbUı 
etti. Fakat muvaffak ola· 
madı ve bu 11uretle haftada 
10 bin dolar kazanan 
adamı mağlup ettim. 

Nasll Y enlldlm ? 
Maks Baer, matbuahn MOıabakanın en hararetli bir devreııi 

kendisine ıorduğu suale blSyl• unvanı tekrar elde •tmlye teşeb-
cevap veriyor, diyor ki ı bile edebilirim. Ketıdim için ma· 

Madem ki yenllecekmlılm. zeret istemiyorum. Brııddok benl 
Beni yenen adamın Braddok or• yendi ve adamakıllı yındL Bu 
maaını tercih ederim. Kendi kın· münasebetle ıunu da öğren· 
dimden okadar nefret ediyorum dlm ki halkın teveccUhü pek ge· 
ki bir köıeye çekilip çift Ye çu• çicl bir ı•ydir. Maçtan evvel, 
buk lılerlle meıgul olmayı dlltll• rlnae çıkarkan herkes beal çıldı· 
ntlyorum. Fakat bir bokıörlln bu rasıya alkııhyordu. Bfr ıaat 
nevi yeminlerine aldanmamalıdır. ıonra, yani yenildiğim zaman her 
Ellerimin ııtırabı aeçtlkten ıonra, ağızdan ıslık çıkıyordu. Bu tabii 
tekrar ortaya çıkıp kaybettiğim idi. Çünkü yenllmlıtlm. 
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Madenciliğimiz Zenginleşiyor Çok ~rkunç~_!~ Gün 

Y . K J - G . Ç J · Dünlstanbulda Yedi Ye-
en anun ar enış a ış- re Yıldırım Düştü 

Yolları Açacak ma 
Her Yanda Maden 

Araştırmaları 
Yapılacak 

Kamutayın ıon kabul ettik
leri kanunlar arasında, yurdun 
m; den ve madencilik bakımla• 
.5'mdan zenginlqme•Inl temin 
eıjecek olanlar da vardır. Ba.nlan 

J - Etibank, 
2 - Maden tetkik Ya arama 

Enstitlhn, 
3 - Elektrik itleri etlt ldareıl, 
T eşkilioe aJt kanuniardır. Bu 

kanunların ulu•al serHtJerimiıden 
faydalanma yolanda blrlhirlnl ta
mambyan özel değerlerini gözde11 
geçirmek yerinde bir lt olur. 

Fılhakika, 20 milyo:a llralıll 

itibari bir sermaye ile kurulmak 
üzere bulunBD Etibank, memlek.
timizdelri madenlerin aranmuı, 
değerlerinin teebitl ve bunlarm 
işletilmeai gibi itlerde .. madea 
tetkik ve arama enatltnın ,, ile 
ilgili bulunduğu gibi ıu, linyit ve 
taıkömüırli gibi tabii kunet ka,... 
nakbrıodan istifade ederek yur
dumuzun muhtelif yerlerinde elek• 
trik aantralları kurmak Ye 
bunlarla ~ehlr ve k8ylerlmbl 
aydınlatmak, endllıtftsl 'H maden 
mıntakalarının muhtaç olduklarmı 
elektrik enerjisini temin etmek 
gibi itleri tahakkuk ettirmek ba· 
kımından da 11elektrlk itleri etlld 
idaresi ile ilgili bulunmaktadır. 

ÇUnkO, madtn cevherleri, 
taıocağı maddeleri, madeni ham 
maddelerle maden malıeme•I aı. 
mak ve 1atmak ve bunların alım 
ve sabmına tavasıut etmek. 

Bütum ve petrol ve tabii mn .. 
takları için iptidai iıtlktaf va 
taharri ruhsatnameleri, maden 
taharri ruhsatnameleri veya bun• 
ların hisselerini lıtihsal vey• te
ferruğ etmek Ye elde edeceif 
bu gibi hakları baıkalarına dtT

rey Iemek. 
Maden imtiyazları, maden 

ocağı imal r ve ruhsat toıkerelerf, 

taşocağı ruhsatnameleri Yeya bun.• 
lnrın hisıelerini istihsal Y• . tefar· 
rüğ etmek ve elde edeceği b11 
g ibi hakları baıkalarına den veya 
icar etmek. 

Elektrik istibısl, nakil Ye teni 
imtiyazları almak ve lıletmek, 
elektrik santralları kurmak, bat• 
ları yapmak, elektrik enerjis!ni 
dağıtmak, bunlarla alAkası olan 
her türlü itlerle uğratmak, her 
nevi elektrik malzemHi ilAtı 
•eya makinesi imal edebl!ecek 
fabrjkalar kurmak ve elektrik 
malzemesi alitı ve makineleri 
alım satımım yapmak. 

Başlı başına veya b•ıkalarile 
birlikte yukarda yazılı itleri gö
recek ticari teıekkU!ler kurmak, 
memleket içinde ve dııında ku· 
rulmuş olan bu gibi teıekküllere 
iştirak etmek ve her nevi banka 
itleri le uğraşacak olan elibanık. 

1\raden tetkik ve arama ens• 
titllsünUn, 

Herhangi bir sabada maden 
cevher:eri veya taşocağı madde· 
Jeri için yapmış olduğu ameliyat 
net:cesinde e; veriş ' i göreceği ma· 
den "eya taşc cakiariy le. 

E:ektr:k etüt dahesinint ken· 
diıioo. bırakıJmıı ithr lzeriııdo 

~ ~ 41~ 
. ~ 

&gulı bakır madenlerinde: Yukarda 1naden kullbHinden blr köt•• aıat-
dada kuyular dttındakl faaliyeti KÖrQyonunuır 

bazırlayacatı projeler Elconoml 
Bakaııhiınca tetkik ve tatbiki 
tanlp edilerek kendfıine teyeli 
edilitl takdirde bunları tahakkuk 
ettirmei• mecburdur. 

Etibank, yapacağı bu lılerla 
berblrl için kendiıioe bağlı v• 
mahdut mesuliyetli ıalıal hUkmlye
tl haiz mUs111eler kurabllıecektlr. 

Maden tetkik ve arama ena
tltlisttoe gelince ı 

Bu enatitO memleketlmlzde 
lılemeğe elnriıH maden v• taı 
ocaiı aabaJarmı arama Ye halen 
iol•tilmakte olanlara daha faydalı 
bir ıurette iıletilmelerinln nelere 
batla olduğunu araıtırmıya, fenni 
,,. jeolojik tetkikler, klmyeYI 
tahlil ve fenol tecrübeler yapma, 
harita alma, plAn, mllrteaem mak· 
talar reametme, proje, fen• ....................... -.... -·----..... ···--····-···--

r 
~ 

Son Posta 
Ynw.l,tıf ........ 

-G aıetemfzde cıb.n 1-•ll . 
" reatmltıri'D l>tltnn hailan 
mahl.uı ve c•ıetembe altd&. 

411111 • 

ABONE. FIATLARI i 

TORKIVE ıe 750 400 
YUNANiSTAN 2340 ll20 no 
ICNEBI 2100 aao 

Abone bedeli peşinwr. Ad ra 
dellftirmek 28 kur6ıtur. 

2$ -Gel~n evrak ••rl oerllmea. 
Unlardan moa•uıa.et at11ımaa. 
Cevap için mektuplara JO kuru,ıR 

pul üAweaı lkımdtr. 

· ; Posta kutuau ı 741 latıanb\11 ' 
ı ı Telgraf ı Soopo!lta. 
._ Telefon : 20203 

nl raporlu rantaplite he
ıapları tanı:lm gibi teknik lıleri· 
le uğraıaeak ve bu lılerl ekonomi 
bakanının mttsaade1Ue baıkaları 
heıabına dı yapacaktır. 

Elektlrlk lılerl etüt ldareıl lae. 
Bu idare de memlekette m•Y· 

cut su kuYYetlerl •e sair enerji 
menbalannı tetkik ederek elek• 
trik lıtihsallnl en elverlıH olanları 
teablt etmek, ıehir ve kaaabalal"" 
la, fabrikalara, madenl11.1re, Ye 
demiryollarına ve çiftllklere IAzım 
olan elektrik enerjiılnl ekonomik 
bir ıurette temin edecek ettıtler ve 
rantabllite httapları yapmak mtb· 
takbel sanayi proğramlarındakl 
elektrlkleıtlrm• kııımlarını hazır
lamak memlekette meYcut elektrik 
t.tibaal ve tevzi kurumlarının mun• 
tazım latatlıtiklerlnl yapmak, elek· 
trik aantarallarını maliyet •• aatıı 
henplarını tetkik etmek ve 
bunların ra&.yonel Ye Yerlmll 
çakış çalıımadıklarını kontrol 
etmek, ileri memleketler· 
deki bu ıibl kurumların 
verimliklerile mukayese eylemek 
Ye santrallarımııın verimini artır• 
mak içJa hükumetçe alınacak 
çareleri araıtırmak lılerile uğra• 
ıacaktu. 

Etıbaok, maden tetkik ve 

arama enıtltllaiyle elektrik lılerl 
etlld idareleri devlet müea1esele· 
rine, Sümer, Ziraat, EmlAk ve 
Eytam Bankaları gibi mllllt mU• 

H1tselere mahıus haklar ve im· 
tiyazlardan istifade etmek hak· 
kını hAlz bulunmaktadır. 

Her Uç mlles11senln umumi 
heyetleri Kamutayın bütçe eko
nomi ve DiYanı Muhasebat ko· 
misyonları Uyelerile Baı bakan• 
lıktan gönderilecek Oç murahhas• 
tan teıekkUI edec•ktir. 

Maden tetkik ve arama enıtl· 
tUıünün kurulm&11oa ait kanunun 
bir maddeaile petrol ve alhn 
arama ve lılelme idaresi teşkili 

hakkındaki kanun hllkGmlerl 
llga edilmektedir. 

Bazı Evleri De 
Yağmur 

Selleri Bastı 
lıtanbul dün fırtınalı, yai

murlu, 1ağnaklı ve yıldırımlı bir 
gün geçirdi. Ve fatanbullular 
haylı korktular. Evvelki gttn hava 
kapanmıf, bir yatmur ııkıntııı 
kendini ıöıterm•t• baılamııtı. 
Fakat dUo ıece yarııına kadar 
yağmur yağmadı, bUAklı ııkınb 
da arttı. Gece yansından ıonra 
IH hafif bir yatmur, Iıtanbul 
ıokaklannı nemlendfrdJ. Don ıa• 
bah iae maat onda, ansmn bar
daktan boıaaırcaıına ıtddetll blı 
J•imur kendini gösterdi we bu 
yalmur Ilı beraber de blriblrl 
arkaa 11ra yüzden fada 16k gll• 
rtlltllaU lıitlldl. Gök gllrllltUlerl 
arada bir yıldırım çatırtılan ha· 
llnde lfltllıyor ve dhlnlerl korku 
kaplıyordu. Saat on ikiye doj'ru 
rağmur •• ılmıek durdu, fakat 
11ldırım dOıtllğll hakkındaki kor• 
kulu tahminler da maalHef doğru 
pktı. 

Mubardrlerlmlı dOn nerelere 
rkldırım dtııtüğlintl tahkik ettiler 
ye ıunları 6jrendller: 

1 - Topkapı aaray mllzeslnln 
otomaUk yaoııu ıöndllrm• alet• 
lerl, yıldırım lsabetll• harekete 
geçmtı, ıUler çalmıya baılamııbr. 

2 - Oıldldarda Hakimiyeti• 
milliye caddealnda mlltekalt Ragı• 
bın ovlnln babçetlrıdekl Hlvl ata• 
mna dtlfen yıldırım, oradan eve 
gıçmlf, elektrik tellerini yıkmı1t 
merdl•enlerl zedeleml1t ıonra 
••in öntıadeJd elıktrlk diretin• 
de t11lr ederek tellerin takıldıl& 
fincanları kırmııhr. 

3 - BtıyUkderede Yunuı ata 
ıokatında Hamdlnln eYlne de 
yıldırım lıabet etmlı, konsol Dze• 
rlndekl aynayı parçalamıı, e•d• 
misafir olan Hklz yaıındald NaW 
de bacatandan yaralamııtır. 

4 - Nuruoımanlye camii ay. 
luıundald bUyOk •taçlardan biri 
de yıldınm lıabetlle kıımen pal"" 
çalanmıı "' yanmııtır. 

Galatada yıldırım isabet eden Turan 
apartım1ını 

5 - Cağaloğlunda l.tanbul 
u ... ı karıısındakl Çiffeaaraylar 

soka.tında Ahmedln evinin bahçe 
duvan da yıldırım laabetile kıa-
men yıkılmıı ve bir ağaç da 
)' aralanmııtır. 

6 - Dlln bir yddmm da Ka· 
dık61Uude Söklltlllçeımede ahşap 

bir eve girmiı, bir odayı ç5kert• 
mittir. 

7 - Galatada Yaaıkkapıda 
Turan apartımanma da bir yıdırım 

dtıımUı, taraçadakl tutlaları par
çalamıı, terkoı borusunu da de-
lerek toprağa aeçmiıtlr. Bu apart
mana yıldırim dllıtUğU sırada 

kapıcı Nazım korkusundan bayıl

mıf, sonra ayılblmııhr. 

8 - Dlloktl ıtddetll ıök gft. 
rlllttııO esnasında Sıhhat MDdDr-

lllil blnaaıada da birkaç cam 
kıralmııtır. 

9 - V • dünkü ılddetll yat-
murua teslrlle ıehrln birçok )'er
lerinde seller taımıı, alçak 71r
lerde bazı evleri su ba•mııtır. 

Teklrdalında Sevinç 
Tekirdağı, 2S ( A.A. ) - Ay

lardan beri allren kuraklık bugUnkU 
bol yağmurlarla ortadan kalkma,. 
tır. Çiftçi Hvinç içindedir. 

' T~C. ] 
Resmi Gazete ! a 

I! 
N 
ç 
L 
1 

TUrk • Alman Ticaret Anı11,m11•1 
TDrlıdye il• Almanya arasında 

yapılan ikinci tlcuet aalaımuıaıa 
metnl RHml iazetede çıkmıttır. 

Re1Dıi ıra.sete: Sayı 8030, t~rib 

1116/985, kanun No. 2775 

* Ordu Dahllt Hizmet K•nunu 
Ordu dahli! hizmet kanunu metııl 

Re1mi srazet•d• neıredUmiıtir. 
RHml rant•: Sayı 3031, tarih 

18/6/935, kanun No. 2771 
)f. 

Adalet Divanına MUtealllk Kanun 
Beynelmllel daimi adalet dlYanıa• 

miltealllk bası metinl•r• lltlhakımı• 
hakkındald kanun cıkmııtır. 

Rumi ııazeteı Sayı 8082, tarlh 
19/6/935, kanup No. 2774 

* 
TekaUt Kanunu, Evkaf Avukat• 

lar1na D•lr 
Asker! •• mOlkl tekaUt kanunu• 

nun 67 inci maddeıine bir fıkra 
ilbHl hakkındakl kanun, EYkaf 
umum mlld0rll1t0nc• kullanılacak 

a.ukatlara dair kanun, TOrki7• • 
YuguıJayya Afyon anlaımaıına dair 
kanun çıkmııtır. 

Ruaıl ruete; Sayı 3085, tarih 

Kanzuk eozanHi müstahzarlarından: 

KREM BALSAMIN 
Cildi ve tayanı itimat elli aeoeUk 
bir rDzeUik kremidir. Bir defa 
( KREll BALSAJlllN) kullanan 

batka k.ram kullanmaz. 

2'1./6/935, kanun No. 2788, Y.789, 2791 
)f 

TUrk • lnglliz Ticaret Anlatması 
Tftrkiye ile İngiltere ticaret ve 

tediyata dair anlatma metinleri 
çıkmıtbr. 

Reınni gazete; Sayı 3036, tarih 
2416/935, kanua Ne. 2807 
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Grip, nezle, başağrısından kurtulmak istersen ASiPiROL NECATİ kullan, Salih Necati Eczaneli 
............................................................................................................................................................ 

Atina Mektubu : 

Yunanistanda Halkda 
Endişeli Sorgular ... 

Rejim Değişecek Mi, Değişmiyecek 
Mi ? Fakat Bilen Yok 

AtiaUa Wr .... k ••--Jitl 
Adu, ( Haamt ) - Banda --.__-1H11--0ç8--11e11--lcao.--.._-

llerk• njimbl dejifip .......,.. •••uıundan ; Mahcuz ve paraya 
ceğinl blrlblriad• -.akta, ~evrilmeıi mukarrer 17 adet ipekli n 
kanaatler, fikirler ortaya ablmak· ipekliz muıambalar l·Temmuz-984 

tarihine mtt.dif Puarteei ıüaü --' tadır. Fakat bltDn konuı•alar k 16 du 17 ye kadar birinci açık art• 
•ayet 16zden ileri ,ıtmeme t.. tırma ıuretile latanbalda Topalyaa 
tir. Yarın ne olaca ldmae hanmda 13 aamaralı ardiye önlade 
.. tlyetle kfttlremiyeı. . Herkeı ıatılacatıadan talipleri ma•anr meı• 
lllttın illeri me-p oldup parti k6rda Ha.r bulmaacak •••ara 
.. ile piJor. Particilik birçok• aDracaatlan UAn oluaur. "1264111 

'-nnıa iliklerine kadar ltl•mlttfr. G6zlerinizin 
Onu• tuirfnden kurtulamryanlar GD ıı·ğ· • 
Mıen aka. kara demekten bile ze 1 ını 
pkinmemektedlrler. Miıal mi b- Ancak 
... iııls? ip: 

Son lıyan bldiuılnl doğuran 
w bu yüzden memleketi• bapna 
hl,-k dds, felaketler aetlr• 
V ufHloı ye taraftarlarının Yul-
J.U.. Bunlar için Veabeloı e.Jd. 
._ ae ite ılmdl de odur. Bntnn 
.. fukac.ı.k cereyaalan yalnız 
Mı noktada toplanıyor: 

Y1111anidanm yanntablolaca
lı rejim.. Bir tarafta clmlnniJet
~r, diğer tarafta kraliyetçiler ••. 
Çarpııma devam ediyor, netice 
• olacak? Klmaenln bir py bll
"tl yok. .• 

Hl\k6met cepheal ele iki par
llJ• clayanı1or: Biri Çaldariıia 
üall partlıl, diğeri Kondllilln 
C9ll'1 partlaidlr. Fakat a11l kuYvet 

1'EN0S RiMELI 
Kirpikleri beıler, a-lizlere Hh· 

har bir fftzeDik ve cazibe Yorlr. 
Şık ve kibar familyalar umumi· 
7etle V entıı Rimelini tercihen 
kullanıyorlar. lıim, marka ve 
ıabı yerlerıne dikkat ediniz. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Salış 11erleri: Sümer Bank Umum 
Y erU Mallar Pazarlarında. 

Sayın .Halka ilin 
1 Temmuz 1935 ten başlıyarak 

Yeni Kibrit Fiatları 
Büyük kutu: 5 O Para 
Küçük kutu: 4 O Para 

1 - Şimdi 60 paraya satllmakta olan büyük kutu klbritlerln 
1 Temmuzdan itibaren 50 paraya, küçük kutu kibritlerin de t 
40 paraya satdacağını bildirir ve fazla isteyen satıclların 
Sosyetimize ve acentalarımıza haber verilmesini dileriz. 

2 - Acentalanmız, satıclların ellerindeki kibritleri 29 
Haziran tarihine kadar geri alacaklarından, sayın kalkın 
kibritsiz kalmamalan için birkaç günlük gereklerini flmdlden 
almalan rica olunur. 

Türkiye Kibrit fJe Çak1nak inhisarı 

Blllrit Satıcılarına İlin 
1 - 1 Temmuz 1935 ten başlayarak halka büyük kutu 

kibritleri 50 paraya küçük kutuları 40 paraya satacaksınız. 
2 - Ellnlzde bulunabilecek klbrlllerden zarar g6nneınenlz 

için bunları 29 Haziran Cumartesi öile vaktine kadar 
acentalanmıza geri vermeniz gerektir. Bu tarihten sonra 
hiçbir talep ve iddianın kabul edllemlyeceslinl tlmdlden 
bildiririz • 

Türkiye Kibrit ve Çakmak inhi&arı 

K A Ş E 

NEOKALMİNA 
Çaldaıiı partisindedir. Y ai mec• 
ilin 287 hl\kiımet partlıine men· 
mp uylaYUıdan 1a1nı& 34 ıaylavı 
Kondilia partiaiadendir. Bunlar 
umumiyetle kraliyet taraftarıdırlar. 
Boalar ,. kırab ıetirelfm, tahta 
ohırtahm, ıOllt'• reyi.. J&fMnır.,, 
ye aralarında mazbatalar, takrirler 
hazarlayorlar, bağanp ~ağırarak 
mutlaka kralı ıetlrmek iı' iyorrar. 

D.,,... ı Ewliyuade Nureddin 
Er.. Ecza lllt Ye ıtri1at depoa1, 
Bahçekapa, ı.tanbul. Grip • Nevralji • Bat ve Di• •Arlları • Artritizm • Romatizma 

6fll/I .............. ~ 

Partldlerba htıtln ltu ıDrtUta
lerl karfııuıcla halk tabakau 
ıilk6a we huzur iatiyor. ÇUnktl 
b. .. yden. bUhaaN dedikoduda• 
çok UMDllllfbr. 

Umumi baaat, yapı'acak 
,.,tim aetlcuiade lrralm Y uaa
niılbıaa dlnecetl •erkuiodedir. 
Babhm yarın ne olac•lr?- Jf. lf. .,., ...... 1r....... • .. ........... ,v .... , 

..... 25 (A.A.) - ... ,.. 
•JI içinde ilimizden dıt m .. . 
leketlere 728 ikiz. 1442 lnelr. 
42 beja, 771 dana. 153 buzaj1, 
171 keçi. 75 koyun, tZO kuzu, 
549 oilak. · 73 manda ve 1333 
kim .. hayvanı çıkmlfhr. 
-== 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

A-a.a.i a Karakay Klprlbafl 
Tel. GH2 • Sirkeci MtlbGrdarsade 

Han Tel. 22141 

Ayvalık Yolu 
BANDIRllA .. ,_. 28 

Hazlraa ÇARŞAMBA -ı 
19 da AJ•ahia kadar. (34115) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE Y&pllnl 28 

Hulran CUMA ı&aD ıut 11 de 
lıt.ıine kadar. "3543,, 

Ba•kUI, el lra11t•n, terazi ........................... 
r•pillr ,, .... ., ..Ullr. 

Kfiçtik Osman 
K-tarcal•rd• No. 11' 

Batk• tarafta pbeef .,. _..., 
memanı yoktar. 

1 lstanbul Beledlyesl lllnl•rı 1 
Yen.ıehirde Y ••ifehir maMDe• Bekçi 80kapda 6 No. la •Y 

mlili inhidam elup ref'i -~ içia aclnmi •alü• .ı .. dılawha 
teb6i ınaka•na kaim olmalı. lze!8 mi:M illada•. iUbar• bir laafta 
zarf.mda tehlikenin giderilme11 ak11 takd11d. Beluqece ıakbnJaata 
lla olunur. (&) "3553,, 

NASIBLAB 

~U>' . 
A1aııaısa lruodara sfJm•k lmkl· 

_. Hlbederler. Ylrl,tltlnls .. 16 
... p Hrlr. ftte; aaıırlan ldJldladea 
•ec•k pek kolaJ •• u •i1raflı bir 
lıMbln Aqamları d .. auu ldfl •lk• 
•da RADIO SAL T8 Dl•• ed.cetl• 
all aada a1alr ... ,.... ,.,.... M. 
.. ç fln ıarfıada u aıap ••rea aa• 
mlara kola1ca ııkarabUeealı.ıals. 

Heme• l:a ak ... eeuaeabd• 
1ı1r kutu RADIO 8ALT8 ....,..._ 

Her eoı ..... ...._. 

9oa Poatll M•lll•••ı 

&alübl • R. Klktl 

NeeıiJat Jılldlılı Tabii 

İstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden : 

llahallosl Sokajı K. Cinai 
No. 

• 
Bllyükada Doğau Bey 27 A. E• 
M9fl'UtiJet 

Gayri safi 
Yaridab 

L K. 
120 00 

Nis 
beti 

12 

Vergitl 

L K. 
11 52 

Adalar lrazaaı çenulade olup 1M111nın otardufu yer bllinmiyen 
binama genel bina Jazımında koomuı olan ıayri aeft varidatı yu· 
karıda g6sterilmif tir. Bina ıuıııma bu Yaridata yarından ltlbaren 
on beş ı&n içinde ( reıml tatil gllnlerl hariç ) itiraz edebileceği 
bina Yer,W alzamumeainia 29 uncu maddeai deliletile Hukuk 
Uaall ...... keme!m DaUDllllUD 141 Ye 142 inci maddeleri madbince 
illa olunur. 113544,, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Yllk1ek Ziraat EaıtlttlıG lraloriferll binalarınan kaloriferle ve 
kalorifer tullab olmıyaa diğer binalarının kok kömllrll aobaaile 
Wr T...-.ı 935 d• IS Niaan 936 tarihine kadar 165 glln için 
teahlnl kapah zarf uıullle elrailtme)• lronulmuıtur. Şartnameaini 

ıGrmelr lıteyenleria Ylktek Ziraat Enstittlıll idare MildOrlilğllne 
Y• sn 1935 atınla• rutlayan Pazartui gOall uat 15 de ihaleli 

1ap.ı.ak lzer• 2025 llrahk teminatlan ile birlikte teklif mektupla· 
nam Ylbelr Emtitl idare Ye ihale komiayonuna mDracaatları ... 3432 



hava .... _ 

·-·olacak•ms. 

·btiyarlara, iilelere 
---r e .. yuk • r 
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ÇlflHk 
Btlytlk yenOtklerle Y arm aallY.tW 
llllllkl ••••lın Wır •plkı Ba,111 .... .._ • . ............ ,.... ... 
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Eftalya Sadi 
Tanbarl R 

.__.ID. T. 


