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Habeş Mıiliarebesi Kaçınıl
maz Bir Hale Gelmiştir 

Fakat lngiltcrc, Bunun Önüne Geçmek 
Jçjn Var Kuvvetile Uğraşır Görünüyor 

işin Anahtarı 
Fransa Elinde 

Bulunuyor 
Londra, 9 ( A.A.) - Royter, 

Romndan öğreniyor : 
ltalyanm Habeılıtan ile uıla.

mak teıebbUıUnden vazıeçmek 
arzusunda olduğu, çilriktı böyle blr 
teşebbUsUn hiçbir faydaaı olan• 
yacağı dütUnceılnde buluadufu 
söylenmektedir. Herıey, ltalyaaıa 
apel harekat ile istediğini elde 
etmek niyetinde olduiunu gör 
termekte olduğu sılbi uzlaıtırma 
komisyonu görUımelerlnin k11ll· 
mlş olması da mOna1lp an 11yıl• 
maktadır. 

Bazı mahafil, sUıl hareklta 
Hab•t • ltalyan anlaımazlığının 
uluslnr ıosyetesi tarafından tetkik 
edileceği tarih olan 15 Ağuııto .. 
tan evvel baılamlmaıı arzusunu 
göıtermektedlr. 

Bu ~ uluılar ao.,eteal Wr 
u'lut • emrivaki - karııaıada kala

( Devamı 6 inci yOzde ) 

~ 

Bu Sene Yapılacak Olan 1 Ankaranın. 
• Emektar Emnıyet 

llkmektep Kıraatlerı Müdürü 
Dilaver De Öldü Ankara, 9 (Ôzel) - KlltUr bakanbjı tarafından Öz TUrkçeye 

çlvrllen ilk mektep k1raat kltaplan lolavuı çıku çıkma• baıılacakbr. 
Bakanlık bunlardan baıka kıraat kltaplarımn baailmaıına mlsaade Uıun mUd· 
etmfvecektir. dettanberl An· 

Ôğrendlğlme sıöre kalanı biter bitmez alfabe için bir mUaabaka 
a~ılacaktır. Alfabe bu Hae ba1ılacakbr. 

Oij'er mektep kitaplarının Ôı Tlrkçeye çevrllmeal ıılecek HD .. 

ye bırakılmıthr. 

Kazalara Karşı ... 
Tramvay Sahanlığında, Vatmanın Ya

nında Bulunmak Yasak Edildi 

Tnırno•f 

Tramvay kazalarının önUne 
ıeçmek için vatmanın yanınd,a 
Yolcu durması yaaak edl.· 
IDlttir. Bu yaaak dünden itiba· 
l"t a tatbik eoilmeje bqlaD1lmı1tir. 

k•Z•ll 
Üniformalı yolcular •atmanın ya· 
nında durabilmekte, ıivil yolcu 
buluni:Jup zaman belediye Ye 
poJa memurları tram\'&J• durdu· 

l Denmı ıo uacı& ru•cie ı 

kara pollı mi• 
dar ı o t il n de 
bulunmuı olan 
DlllYer Hey
beli ıanator-
yomunda t .. 
davj edildiği 

ıırada aımnı, 
Törenle ıö
mlUmllttOr. Dl· 
IAHrln ıon 
mı m urJyetl 

Kııılcahamam Ilçe baylığı id:. 
Çok iyi çalııan Dilaver 100 va· 
zifeıine tayin edildiği zaman ı k 
iti kaıanın yollarını yaptırmak 
olmuı, bayındırlık ve ekonomi 
itlerine 6nem nrmlftir. 

latlmllk bedellerl 
Ödenecek 

Ankara, 10 ( TeJefonla) - Finans 
bakanhğı 1885 1&yılı kanun ınucibince 
lıtaubulda mecburi iıtimliike t&bi tutu
lan gayrımtnkullerın iıtlmlak bedelleri· 
nin ödenmeıine karar vermiştir. Yakın
da tedlyata ba,lımacaktır. 

·····················'········································ 
Dünkü Maçın 

Neticesi 
latanul 1 Atlna 3 

Tafsilih r•ılmlerile 14 llncll 
aaJfamııdadır. Ayrı~a ıttr•P.rln 
tafallib. 

1 

Mahkeme Önünde Bir Çocuk Alışverişi 

Genç .Nahidenin Dört 
Aylık Nişanlısı ... 

Onu, Karnındaki Y avrusile Bırakıp 
Kızına Abayı Yakmış .. Teyzesinin 

Dnn Oçllncll aıliye mahkem .. 
ıinde Nahide adlı bir genç ka· 
dın muhakeme ediliyordu. Bu 
kadının auçu çocuğunu ıokai• 
bırakmaktır. Hlklmln ıuallerlne 
bu kadın ıu iç ıızlatan cevapları 
verdi ı 

- Bea, dedi, Hyyar telıraf 
fen amelealnden birlle niıaalı idim. 
evlenmek l~in kliıtlarımı.1 bile 
aıılmııta. Niıanlımı teyıeılnln kuı 
ayartmıf, benl yUı.tlıtll bırakblar, 
halbuki ben dört aylık gebe idim. 
Nihayet doğurdum. Anamla ba
bam çocutu istemediler, baba· 
aının hısımlarına bırakmak istedim: 

Git de babaaını bul ona ver 
dediler. Eyüp nahiyesine ıittfm 
bu çocuta bakamıyorum, dedim. 
Ol\tkllnler evine •erin dedim, 
anaaı var veremeyiz, dediler, so
kağa bırak, poliıler alır, dUtklln· 
Jer evine götürürler, dediler, 
öyle yaptım. Poasler beni takip 
ediyorlarmıı. Yakaladılar ve ıim· 
dl, onun için karıınıı.dayım. Size 
de söylUyorum ki ben bu çocuğa 
bakamam. ÇUnkU babam bana 
bile bakamıyor. 

Bunun fizerine mahkeme, şa· 
hlt çatırılma11na karar vetcfL 
Nahide de aa'oadan çakb. Daha 
e•nl, hakimler heyetinin kartııı• 
na çıkabilmek için, çocuğu~u, 

Kadını11 aruaıada11 lcOf•l•p hlnld~ 

Şerife adlı bir dinleyici kadının 
kucağına Ytrmlftl. 

O aarada Salim iıminde Yedi· 
kuleden biri çocuta talip çıktı. 
Anaıile kıaa bir glSrnımed•n 
aonra, kadın, çocuğu bu adama 
bırakarak ıokağa fır~ndı \'t:: 

- Eaaaen, dedi; sen latemut: 
idin, ben onu yine sokağa b,r.ı· 
kacakhm. 

Bu ınrada, adliye poliıl meae· 
leyi öğrenmiıti. Kadının arkasın· 
d~ın koıtular, fakat yetiıemediler. 
Şimdi, bu çocuğa talip çıkan Sa· 
lim, kadını bulacak ve onunla 
tekrar mahkemeye ıellp bu te
benni itini bakim buıurunda 
halledecekler. 

füld çağlarda 
lııtanbulda, cim· 
rlliği ile Uo al
mı91 Pinti Ha· 
mU adında biri 

Çerez Kabilinden 
kaynattı, suyunu 
aldı, 9orba yaptı. 
Fakat tavuk bir 
hale geldi ki, 
po•adıa ibaret TavuAu Azat Edin 

vardı. 
Bıı, bir gtlo hastalandı. il.al, batır, 

ıormağa gelen abbaplanndan biri 
de lı:eodi&ine umağao olarak keail
miş bir tank getirdi. 

Pinti Hamidin, Dnlet adında emek
tar bir halayığı vardı. Bvio bütün 
lvlerinl de bu lı:adınc-ğız ıörürdü. 

Pinti Hamit bu kadını çağırdı n: 
- Dnlıt 1 Dedi; ıu tnuğu al, 
kaynat, auyuna bir çorba pişir. Eti 
dur.un, dokunma. Yarın, öbür güa 
yine suyu ile çorba yapar• o. 

Kadın, böyJeoe ü9 gün, beş gün, 
ıır.a ile, tekrar tekrar aynı tavuğu 

kaktı. Nibaye' Devlet, tnuiu bir 
tasın içine koyup, ha•tanın önüne 

götürdü. 
- Efendi 1 Dedi; artık bunun kay· 
nayacak hali kalmada, böylece 
yiyivn git.in 1 
Pinti Hamit : 
- Eğıır bunu bir daha, datıtmak• 
aızıo kaynatır da çorbuın.ı baoa 
içirlraen, nııiyıt ederim ki, ben 
öldükten ıoora 11ııi mahmdan aıad 
etsinler; 
Diyino•, Dnle' kadını 
- 'f eşe'lcklr ederim l F..edi. Amma 
benim yerime ıu tavukcağızı aıaıi 

edeneniz, 9imdilik dııha hayırlı ('ıfurt .. 
Tıflı 

B•l•digs fırıncıları cezaland!rdı ::; ut•er -1 



{Halkın Seıi) 
Ekmelin Hala 

Ucıızlamama•ı 
Ve Halk? 

Cledlkpafll, Mektep -k•ıı, 
t9 11u .. ralı .... ., d•n weklll 
Alt.t: 

Gazetelerde .. bre butdayıa ucuı
ladıtıadaa balaaedlliyor. BatclaJ flat· 
lerlnia ba 111kutaaa rat-en ekmelf a 
hAIA ayal para7a Htdma-, dlayada 
az ı3rllen ıarabetlerdeadir. 

Beled:ye l'.ı.i cadd•lue afat t11•· 
tirecelr, ıokaldara ıJı,U•r pıdlre• 
cekmifo 

HaJbtlld ltls •ı luır11111a afaçll 
eaddelerde, t1ıflll ıobk!arda 111-
meye. tok mide de ıalde dolq .. yı 
tercih ederiL 

Bu itibarla Muhiddin Oıtladat, 
A•rupa HJ&batbade edladitl hayal· 
leria ta .. kkaioaaa ._caracafı zü. 
metl, çok düa .. ,.ti olu ek•ek 
d ............. tfetae, epey .. ,... 
dua baaaacalllbr. 

Jf. 
Nuruo ........ Tekke 8o

k• ... 17 •• _. ..... • ..... ......... 
- Ek .. lr •eulan•k. a. yapı

lan •eerlJattaa aala•hJ•· Yalaıs, ba 
acuala•a ltlala taluıkk11k• W.. .. r• 
ıerta utla. B• fUllana çoldafa 
baaa blJlk feylnof Hoca Naueddl
aln ..,1a. bir blkiyuial llamlabyon 
Haal lloca •tftl• aclalı tali• ettir••J• J•lt•••lt. .. ,...,.. ..,. ••• 
aafakHıaı lterıla bir parça daha 
lrı•••fo qelr bu Jbd- lıkelete 
d3alp kıkardayınca laoca ellerial 
beline dayamıft n: 

- Yazık, de•lf, açlafa alııacalda 
••••, lmrl Yefa etmedi! 

Biz ekmek ucaslayıaeaya lradal' 
açhta alııacatu am•a, l•ürlerl.ıala 
ftfa ebaemeıladen kerku1ora& 

* Sirkeci, Muradiye c•ddesl, 
41 ••n1 .... lı HTMNBn berberi 
•hlbl Sallh•ttln r 

Gazetelerde oku1oram ı Beledlfe, 
Hıuk ekmek ııkaraalardan para ce
aaıı al•ıt. •e fınalanaı lrapahalfo 

Bosak •al ııkaranlan Hsalaadır
•ak laaı••elı,.... fı,..cıları Wre •e
ıaı•• kadu nçıu .. y.fiırabllece• 
aice Hnaflar yar. 

Buna rat•ea ıuçla fınaetlarıa d
••land1rmalanaı llakms ıaymuak blle 
fırıalaranıa kapabhtıaı dotn itala• .. , ... 

Çlalrl itli' çolr ,.r1erc1. fmalan 
bpaaak ball&ıa rabatıaı Ju.tvw. 

Ba itibarla, fırıaluı• kapabJlei 
fmaedula berabu, .. ~... laalla .ta 
ceulu.tır•alr deme•tır. 

KlçDk Yangın Bıtlıngıçları 
Db iç muhtelif yerde kllçllk 

ruııalar o1muttur. 
l - 81,abclada iki iç çocuk 

pmlar albncla otlar. tutuftarap 
ateı 7akmıılar, rllzıArla ı•mıı .. 
,.. k •lef (20) ••tr• murabbaı 
lraclar bir uhadakl p.ı.n Jak
lmfbr. 

2 - Bakırkar latuyoa cacl
duincle bir U.Ua farlablaıa 11-
pn ... otlar tatapaq bJr .... 
tar yandıktaa IODl'a 18adlrll
mllftllr. 

3 - Sirkedde ıltçll Oımama 
dlkklm lnlacle baluaan talat 
çu•allan c:hlpa bir liıara De tu
tapaUf, çawallar yaadaktu sonra 
llndCrlllmlftlr. 

SON POSTA 
.. 

DABi:Lt BABERLBB 
. 

Yine Bir Çocuk Bir Başka l~:.~de~iY_• imar 

Ç "' y d ır.1u uru 
OCUgU Ur U Bir Anlaıamamazbk Yil-

zünden f atifa Etti Otla Jhle bir ~ocak bir du· 
yet ff)emiftlr. Vak'a Fenerde 
olanaıtur. 

Ôiledea 1011ra, aokakta oyna• 
makta olan 9 Yaftada Leonlda • 
Ue, ekmekçi çırajı Bulıaryah 10 
y ... acla Şahin alay ytldaden 
kavıaya tutuımuılardır. 

Ka•ı•. u aa•anda flddetlen
mlt Ye Şahin, 1anıda bulundur
clap keakln bir ek .. k bıçajile 
Leoaidayı aırbnın birkaç yerinden 
'urmuıtur. Leonida kanlar içinde 
yere yuvarlanınca, Şahin kaçmak 
iıtemlt. diğer çocuklarm polial 
haberdar etmui herine 1aka
lanmııtır. Hayatı tehlikede olan 
Leonlda butaneye kaldırılmıfbr. 
Şahin •e babuı hakkında taki
bat yapılmaktadır. 

Bu De Bir Ya,.m•• 
Şehremininde eturaa HDıeyfn 

Ye luan ilminde iki çocuk oyun 
oynarlarken kaygaya tutuımut· 
lar, neticede lbaan, Hllaeyal bir 
demir parçallle ba11ndan yarala
mııbr. Poliı Jlıaanı yakalamııbr. 

Takas Suiistimali 
Yalnız Evrakın Okunmaaı 

Bir Ay Sürecek 
Sekizinci lhtlaaa mlddeluma

mWji taka• ••ralum okamlya 
deYam etmektedir. Ba okuma bir 
aydan fazla alrecektlr. Çlnkl 
ude fezleke 600 kllıur aayfadır 
ve blltlln enak 36 kilo ıelmek· 
tedlr. Tahkikat evrak. çok karıpk 
aafbalar arzetmektecllr. okuma iti 
bltUkten sonra allkaclarlar çaiı
rılarak fıtJcvap edileceklerdir. 

Teni Flıaro Ue Calibe hak· 
lnndaki tahkikat eYrakı da laenlbı 
tetkik Hfhaıındaclır. Bunlar .Snll
mlzdeld hafta çağnlac:ak •• lltlc••p edileceklerdir. ~ 

Bir Otomobil Hendeğe Devrildi 
Din Hlrriyet tepulacle bir 

otomobil kuaıı olanlftur. Şoflr 
Mirtadın ldareainde baluaan •• 
tuila harmanlanadan birine alt 
olan kam1on Klğıthaneye cloiro 
tltmekt• lk• Hlrrir•t te,..ı 
dYanada bir b•dek iclne ru•u
laDIDlfbr. Bu yuvarlanma ••tice
ılade otomobilde bulmaan am.ı.. 
den Yunuı bq. boyu• •• l'lztla
dea, tof6r lllrtat ela kol •• 
bacaldanadaa elae•ml1etll nntte 
yarala•IDlfbr. Y arahlar tednl 
altına almmatlardlr. 

Trolleyboı Hikl yeıi 
Dn. aaballld ıuetelerdeablrl, 

yeni yapılacak ban tramY•J 
hatlarına, tramvay 1erlae trolle,. 
bili ltl•tilecefl lhtlmallerindea 
bahletmekte idi. Tramvay flrk .. 
tile bu h111111ta Japbflmıs temua 
ıare, ıirkett• b&yle bir 1•1iD 
Wı bile ıeçmemlıtlr. 

---·········---···--··· .. ·----.. ••••••••• 1111111 

ilbay Muhlddlnln 
Bir Tavzihi 

Aldığımuı varakadm 
"İki aylık bir eyrılıktaa IOnr& 

memlekete döoütilmde. bir mecl• 
te arkada9lar arumda ber türlü 
kayıt ve ıarttan uzak bU1111t bil' 
deril .. me arumda bazı• Jaıa ıalra 
ıöylediğlm ıözler bir gazeteol mtl
llkau sibi yuılmıt ve yayılllllf. 
Sonra da buna ele alan batka 
yaııcllar hır ytbil tuarlanmıt ek· 
ılktiz bir çahım• proırımı imiı 
ıibi • ileri geri benim dütünceleri
me uymayan bi..takıaı yaıılar çıkar
mıılardır. Ne o. ne de bu halka 
ıunulan tanda •• 98f99Yede hiç 
biriıile alakam olmadığını ıuete
nizle yazmanıu dilerim. 

laluhıl Vallat 

•• 
BeledJ7e &•lal 

••hhlclla Oetlladat 

-------- ·-------·----------Adliye 
Tayinleri 

Aaliye blrillcl ceza nlll Necip 
Nadirle lçlncl Hubk reill 
Zekiala T emylz raportlSrllğDae 
tayin edlldilderl Hak Bakaolıtı 
tarafından kendilerine bUdirilmir 
t;r. Öğrendiğimize tir• Bakanlık 
bu tayinden ıarfınazar etmiftir. 
Y almz bay Necip Natlirln mlld
deiamumlllte tayin edilen bar 
Hikmetin yerme A.Jiye lçtlncll 
ceza reiıliğ;ne tayin edfteceti •• 
birinci ceza refıliğ:ae de bafka 
birilinin ıetlrileceğl a6yJeamekt .. 
dlr. Mahkeme aza11ndan BOrha· 
neddinln reialit• taylal laa beri 
dojru detlldir. 

Belediye imar MDdH Mimar 
Ziya istifa etmiıtlr. Fakat Şar
baylık bu l•tffayı kabul etmemit 
ve mimar Ziya1a latif•••• .-1 
alması teklif edilmlftlr. Ziyanın 
iatlfu.m geri alap almadığı heniz 
belll deiildir. latifamn aebebl 
ıehrin plim me•ele•I old.p 16r 
lenmektedir. 

Topkapı • Aksaray Yolunda 
Topkapı • Aluara1 tramYaJ 

1olanda hatlar bozuktur. Ba ytb
den tramvay werlerinde ikide 
birde Ar;zalar hu1Ule ıelmektedir. 
Dün de bir tramvay çak•'f, •fer
ler Hkteye air•llllfbr. Belediye 
prkete tebHjat yaparak bu yola 
derhal tamir et.ealni blldirmiftir. 
Eğer bu akfama bdar raylar 
değiftirllmeue tramrny ..ıerlerl 
belediye tarafı•daa tatil edilecek, 
mllaakdlt otobn.lerle yapalacakbr. 
Beledl1e lcabettiil kadar otoblll 
temin edecektir. 

Gayrımübadiller 
Bugün Bir Defa Daha 

Toplanıyorlar 
Butla aaat 15 de pyrualba

diDer Halke.tnde topluacaklar
dlr. Bu toplanb baldaacla d&fl
nllen ilk PJ koaıreaia fe•kallcle 
m&ukatab Ye ,ertlltlll olacap 
dır. Çlnkl ,.ılardaaberi ... ,.p 
l'el• bu ... baJA muafık '* 
bal çareıl bulmaama•fbr. a.. 
shkllkoa .... de H,etl .......... 
kendiliğinden çekilecefl me.
ıuu baha lae de zaten yerinde 
artık kalamıyacatı muhakkakbr. 
Yeni bir heyeti ldana• ~
lıloin de, yine bir on b.. ıh 
10Dra1a kalacafı llatlmall bnet
Hdir. 

Istanbulun Y eralh Servet· 
leri Meydana Çıkanlıyor 

Enelld p Yere batanda eMI 
ıaptl1e kaflllUIM temelleri ablu 
bir aputmaa anuıncla Bm•• 
lardaa kalma çok kıy .. tli bir 
mozayılan bahmdapnu yUIDlfbk. 
MDze ldanli dlla de ba moza
yilde •enal olmu1t •er'8de 
temlzllk 7aparak .. klial tamamı.. 
ortaya çakanqbr. 

Moıa1ilder nakil t .. larla ~ok 
un'atklraae bir ,ekilde dalen
mlftlr. Oıeriade Meryemln bir 
re1ml De ApoDona benzeyen 
yarı çıplak •• •d• çeleald• 

tutan bir erkek reıml, kenarla
nnda da ~ bdaua ,.ı.m Jls 
resimleri •ardır. 

Mozayiklerla etrafuada .... kll 
ve ılılll biribirhae ~ plln 
reıimleri, mce urlf prçeYeler, 
çlztller bulunmaktadır. 8a bizaaeP 
lalar umamada çolc ı•it va 
kıymetli klliA zemini talimin 
edilen ba mozaylğia tim• •alua
mq bil) llklllP ancak lld metre 
ıelllfliliDdecBr. ....._ W.Nll 
mllteba .. ftlltulle ..... ,111 
A,.-,a _....._ wllWec'lktlr. 

...., Ol• H•••n B. Dlvor Ki ı 

lfah.u.11-BuaB.lnıMlll ~..,. ı ... BelediJ911it~ ı' 
.ta ıkmelı: latam 'tlldrı...eıe -. ela... olm7oı. 

Tem••• 10 

IC aw. r.,;/iı] 
Bir iki 
Satırla 

Karacaahmette Keallen 
.. lwller 

Belediye tuafıadaa Karaca
Ahmetteki yDz kadar kurum111 
•el•inl• ke•llerek ıahlma11 yDzW.. 
den onaan mlcllrl&p ile arala-
nada bir ihtillf pk•lfbr· Ormaa 
idaresi bu aelYilerin orman re• 
mini istemektedir. MeHlenin de,.. 
Jet plama abedeceji tabmla 
edllmektedir. 

• '* « 
Adalaren Su Derdi 

Senelerdenberi suıuzluk ıılna• 
tw ıeçiren Bllylkadada belediye 
yakıada 1U clep09u 1apmaja bar 
la1acakbr. . . .. 

flrketl Hayrlyenln PIAJ 
Tarif ... 

Şirketihayriye Siitllc:e ve AJ. 
taalmm hatları lzerlndMl _ye~ 
ucuz tarifeler yapmıfbr. TUll, 
biletleri pllj Ye tldip ıet
me maarafı olarak 45 kuruı t ... 
plt edllmfıtir. 

« « « 
CelAI Beyar BugUn Cldlyoı 

Ekonomi bakanı Celil Bayar 
maıyetindeld zevat De birlikt• 
bu,On ıaat 16da Çiçerln •apurlle 
so.,.t Rul)'aya hareket .d .. 
celrtlr. 

• « .. 
KUltUr MUdUrlUllltlcle 

Toplantı 
u.e ve Ortamektep •tldllrleıl 

clla kllttlr mldtlrtlnlla batkam. 
tmcla toplanmıtlar, Ortaaekter 
•el• reni aplacak ıubeler lflal 
ve batlhan tallmataamell muel~ 
alnl konuımutlar<hr. 

* • • 
TUnelde Otomatik TerUbat 

Tllnel arabalanma kapdara 
flmdlye kadar tlnel memurlan 
tarafından dııandan aphp kapa• 
•Jord& Dtbadea itl6ana ot..., 
.. tertibatla keadl badbie ·~ 
hp kapanmaya batlaaup. Dana 
tramva1lana bapu. 

• « • 
Zl••lrllkuru llezarlılı 
Ziadıli kuyudaki ull m~ 

ilk 9'l biD ••tr• •urabbaa .... 
kerla• lnıa edilmektedir. O..... 
lar Wtmft, mnarlak adalara ay• 
rUm~ aile kabirlerinin Japılm• 
11Da batfanılllllfbr. Fakat yol, sb 
seçtikçe daha berbat Ye claı.. 
pçllmu bir bal alr "7· A.• 
.. , ..... ,., peyda olmak· 
tadır. ... « • •. ,,........ . .......... . 

Oaivenitede, Fen Faklltealnıe 
._ .... Mtlba Faldlltel...U. 
batlhaa•an bitmlftir. Fa Fakll
tı•h - lmtilM'Dlanaa .. clla 
............ Bir Ud .- kadar 
IMa ~ da bltec: .. llr. 
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r 
1 Hergün 

22500 Vereınli 

l Resimli Maka.e 

• Kılık Ve Kıyafet 

• 
22500 Veremli 

ls!anbulun nUfuıu 750 bindir. 
Geçen bir sen• zarfında bu 

nUfusun 22500 U verem diıpaa· 
11erlerine müracaat ederek tedavi 
edilmişlerdir. Kendi kendilerine 
tedavi olunan, hınUz kendisini 
dispanser• aldecık kadar hasta 
bulmayan, şurada burada kendi· 
sini mukadderata bırakan haıta• 
lar da bu yek(ina eklenirse, latan· 
bulda 50 bin veremli kabul et· 
mek mUbalagah olmaz. 

750 bin kitide 50 bin veremli, 
korkunç bir yekOndUr. V eremln 
ıebeplerl bilindiği için, bu huıuı· 
ta fazla ı5z s6ylemlye lOzum yok. 
Bu da ayrı bir faciadır ki, üzerin· 

de durulmıya değer. 
Fakat bu 50 bin Ytremliyl 

teda\il için elimizde iki dlspan• 
aer vardır. Buraya müracaat eden• 
ler de tam bir tedaYi görmekten 
mahrumdırlar. Sanatoryom olarak 
da elimizde ancak bir iki yllz ya• 
taklı bir iki hastahane Yardır. 

O halde önUmUzde mühim bir 
dert, bizi içimizden kemiren, nea· 
limizi kurutan bir dert. V • biz 
bu derde karıı el ve kollarımıu 
bağlamıı vaz;yette kayıtıız bu· 
lunU'.)'OrUZ. 

Verem ile mUcadele eden mll· 
tevazı bir cemiyet vardır. G .. 
çen sene toplayabildiği para iki 
Uç bin liranın içindedir. 

Veremle çarpııma işf, artık 
hus.u&l teş bbUslere bırakılmış bir 
merhamet ve hayır iti olmaktan 
çıkmak gerektir. 

HU kum et ve be-ledf ye el ele 
vererek bu mUthlı tehlikeye karı• 
müşterek bir mUcadele açmalı, 

bu mUcadelede halkı da berab r• 
lırlnde alarak, veremi k6kUnd n 
kaldıracak t dbirlır imalıdır. 

Ve bu mücadele hemen baı· 
lamalıdır. ÇUnkU geçen h ~gUn 
birkaç vatandaıımızın hıynbna 
mal olmaktadır. 

Kıyafet 

Mee lesl 
11YENl 

ADAM,, DAN 

Kıhk 

Diot kı· 

lık yasak 
edildikten 
sonra so• 
kaldar da 
ıu tiplere 
r8itgeli} o• 

* 

ruı: Ayakla· 
rında kaloı, 
üzerinde bir 
ıalvar ve cUb· 
be gibi bir 
ıey, başında 
takke gibi bir 
şey, hah! itt• 
bir imam! dl· 

En BUyUk T'eleakop En BUyUk Top 

Bu r11im bize intanın nı olduğunu anlatır. Teltekopla 
mHafeleri yararak mılyonlarca etnı ilerlıinl gar.-bilirlz. 
B11 sırada Amırikada bir teleıkop yapılmaktadır ki, bunun· 
la göklerde 900 milyon ıenılik bir mesafeyi yarabilecektir. 
Meaafeyi bu kadar kualtan insan dehası, diğer taraftan 
ölilmU m11afelarce uı:aka iÖtlirmek iı;ln de makineler icat 
etmektedir. Bir taraftan yüzlerce kilometre uzaktll bir şehri 

bombardıman etmek, tayyarelerle göklerden, dıob:nltı 
gemilerile yeraltındno ölümler yaymak imknnı temin 
edihnittir. 

Bir taraftan yarataıı lnaaa delıaıı, öblir taraftan öldUr
mek için vaaıta İl}adı ile meıguldür. 

Bu manzara bizi düşündürmeye kafidir, değil 

mi? 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Bu Sabahki Telgraflar 

~~~----~~------------.;;;;;.. _______ ____ 

Afrikad H rp Başladı Mı? 
-

Japonya 
Kaa 

Bu Muharebede Bitaraf 

Berlln IO (Hususi) - Uzak 
ıarktan alınan haberlere göre 
Kora g nel kumandanı General 
Ugaki ltalya • Habeı harbi pat· 
Iadığı taktirde japonyanm bita· 
raf kalmıyacağını ıöylemlı ve 
demııtfr lci: 

- Afrilrada çıkacak bir harp 
blltUn Avrupayı arkaıından ıU· 
rllkl yıcektir. Bunun için Italya • 
Hahı harbinde bitaraf kalma• 
yacağız. 

Harp Başladı Mı? 
Berl!n , 1 O (Hususl) - Blitttn 

Avrupa merkezlerinde ltalyada 
Hferberlik ilan edildiği .e Do~u 
Afrlka1ında Süel harelcAta batla· 
nıldı~ı şayldlr. Maamafih ltnlyan 

mahafili şayiaları tekzip etmektedir. 

r Ümit Kalmad;-"" 
Lahy, 9 ( A.A.) - ltalya- Habeş 

yargıç ve uzlaşma lcomi11yonu bugün
kü toplantuunda çalıtmaktl\Il vazgaç· 
ıne#e karar nrmiıtlr. 

L---------------------' 
öglüge Toprak 

Dağıtılıyor 
ilk fş Olarak F otiyadia 

Çiftliği Köylüye 
Dağıhlacaktır 

Ankara, 1 O (Telefonla) - Zi· 
raat bankası yeni ve çok mühim 
bir meuu üzerinde uğraimağa 
baılımıştır: Banka topraksız köy• 
lüye toprak daf ~ma itine ta vas· 
sut edecek \'c bu işi l\z:erine 

ıyacağını Bildiriyor 

Kalkınma Planımız 
Sovyetlerle 
Elbirliği 

Ekonomi Bakanının Gi
derken Söyledikleri 
Sovyet Ruayaya Ttırkiyenln 

sevgilerini ıötllren Ekonomi ha· 
kanı CelAl Bayar hareketinden 
n·vel Anadolu ajanıına aıağıdakl 
diyevl vermlıtlr: 

" Buyuk doat memlekete a'it· 
mekten duyduium kıvanç çok de
rindir. Sovyet ulusuna TUrklyenin 
saygı ve Hvailerini eriofü eceğım. 
Biliyoraunuı ki, 11anayileşme ala• 
nanda ıovyetler1e yaptığımız emek 
birliği son znmnnlarda çok gUıel 
ionunçlar vermiştir. l 5 sened~n· 
beri bu büyük komşularımızla her 
Yaldt artan bir dostluk ve çalııma 
birliği yUrüttUk. Bunun ekonomsal 
alanda belirmeleri de çok ve• 
rimll olmuıtur. 

" Yeni kalkınma planımızda 
Sovyetlerle ayna tekilde elbirliği 
edeceğimize iokll yoktur. Sovyet
lerin ekonomsal alandaki büyllk 
baıarıklarını y~rinde ve yakından 
görebileceğim ıçln çok aeviniyo
rum. 

.. Aynı kalkınma yolunda yU· 
rllyen uluıiarımız bu tanıv ve an• 
laııılardan herhalde fayda göre· 
cektir. 

11 
Tilrklyeden ayrılırken timdi· 

deı: blrletlk Cumurluklara ve on• 
)arın aayın yöuetgerlerine ıonsuz 
sevgiler yollarım. ,, 

J
_..,·--~ . . . ·- -· . 

Atatürk 
Atatürk: dün akşam Modadaki Yat 

kulübe gltmi~ler, aaat yirmiye kadu 
istirahat ettikten eonra, Dolmabahçı 
sarayına avdet etmi§lerdir. 

Hava Kurumuna 
Yardım 

lıkenderiyeden 240. Mıaır 
Liraıı Gönderildi 

Ankara 9 (Hu11uıi) - laken· 
deriyedeki Yatandaılarımız hava 
kurumu için para toplamaktadır· 
lar. ilk toplanan 240 Mısır lirası 
kurum merkezine gönderilmiıtir. 
Snm11unun 60 köyündeki tiltı\n 
üretmenlerido her yıl mahsulun 
yüzde ik.sinl kuruma bırakmayı 
kararlaştarmışlardır. 

Korkunç Bir Dolu 
Fırtınası 

iki Kiti Öldü, 250 
Yarah Var •. 

Montnideo, 9 (A.A.) - Dnn 
burada bir dolu fırhnaıı çıkmış· 
br. Uçak okulunun hangarları 
yıkılmış bir kaç uçak parçalan· 

r---------------__. 
Sözün 

Avrupadan 
Yeni 
Gelen 

Kısası 

·------ Servel' Bedi -
Bir Avrupa yo'.culuğunun Mu• 

hiddin ÜıtUndağa öğrettiği ıey
leri, daha evvel, gaıeteler bin 
defadan fazla yazdılar: Ağa cm 
kıymeti; seyrüsefer, yllrliyU~, va• 
purlara giriı çıkıt nizamı, çiYili 
yol Ha .•• 

Neden her hangi bir Türk 
gazeteainin her gün aayfalarını 
dolduran temenniler, hem de Av· 
rupadan alınma resimler, istatis· 
tikler, vesikalarla beraber yaz.al
dığı halde büyük memurlarımıza 
tesir etmiyor da, mutlaka bir tet
kik seyahatinin dof(rudan doğruya 
müşahedelerine lüzum görlHUyor? 

Çünkll, ne saklıyalım, hlla 
Avrupa hepimiz için bir mektep 
ve biz onun şahsiyetsiz, nefsine 
gllven olmiyan kararsız talebele· 
rlyfz. iki kere ikinin dört ettiğine 
emin olmamız için oraya bir tetkik 
aeynhati yapmamız ve bUyUk ho-
camız batı medeniyetine bunu aor· 
mamız ıarthr. 

Açık konuşalım, konağının 
önündeki ağaçlar kesilen bir ıar
baym ağaç kıymetini anlaması 
için Londralara gitmesi mi lbım· 
dı? Gazetelere bir göz atmaaı 
elverirdi. 

Avrupaya dinlenmek, eğlen• 
mek veya bir t•Y görmek veal
leslle istediğimiz kadar gidip ge
lebiliriz; fakat yurdun öz dilekle
rini, bin bir defa s~ylenmiı ve 
belediyece yapılmamaktan baıka 
eksiği olmıyan ihtıyaçlarmı beş 
kuruıluk bir gazeteden öğrenmek 
mUmkUndür ve büyük yolculuk 
masraflara yapmıya IUzum yoktur. 

Koleksiyonlara açmıya hazırım. 

·············-·· ... ······ .. ·· ... ···························-. 
Hapisaneler 
3 Kısma 
Ayrılıyor 

Ankara 9 - TO:r:e bakanlığı· 
nıo baı.ırladığı bir projeye göre 
mevcut hapiıbanıler genel, ta· 
rım vt çocuk haplıhanelerl 
olmak Uzer• 3 kısma ayrılacaktır. 
Lazım gelen tahılıat hazırlanmııtır. 
hapisaneler ayrı ayrı binalarda • 
bulunacaktır. Yeni avukatlar ka• 
nunu projeıl de baz.ırlanmııtır. 
avukatlar hakimlere mllvaz.i bir 
ıekil alacaklardır. 

Romanyadan Gelen 
Göçmenler 

Romanyadan 1500 klıilllc ilk 
göçmen kafilesi dUn Nazım vapa
rile gelmlı ve doğruca Çanakka
leye gltmiıtir. Bunlar Çanakkal .. 
de yerleıtirileceklerdir. 

3 Ayda Cezalandırllan 
Gümrük Memurları 

Gnmrlik ve inhisarlar Bakan· 
lığı Nisan, Mayıs Ye Haziran 
ayları içinde 132 memura ihtar, 
43 memura tenbith, 3 memura 
maaş lcesme, 4 memura lıten el 
çektirme, iki memura vekAlet 
emrine alma, 13 memura da itten 
çıkarılma cezası vermiıtir. alacaktır.ilk iş olarak, 300 bin lira 

değerindeki F otiyadis çiftli§'i o 
cıvardaki topraksız klSyllly• dağı· 
tılacaktır. Buna ait hazırlıklar 
bitmiştir. 

yorsunuz. Blra1 
ilerde ayağın· r 
da siyah bir iSTER iSTER 

mıştır. Ağaçlar köklerinden çık· 
mıf, bir çok evler yıkılmış ve 
bütün telgraf telleri kopmuştur. 
iki ölU ve 250 yaralı vardır. 

Devlete Ait Binalar 
Ankara, 10 (Husuıi) - Ma· 

halli komisyonlar devlete alt 
binalardan ancak 3 bin liraya 

""\ kadar olan!arı kiraya verebilecek· 
lcr \eya satacaklardı~ 

Geri Verilecek Erazi 
1 NANMAI 

bot, OstUnde 
si} ah bir kos· 
tlim, daha lls· 
tünde yine cüb 
be gibi ıiyah 
bir parduli, 
başında yine 
siyah bir ıap· 

ka halı işte l ir papaa -diyorau· 
nuz •.. Değiıcn ya:rm baıbk mı? 

Acıbadem taraflarında elektrik terıieab her tarnft 
voktur. Çünkü şebeke her tnro!tnn geçmiyor. Burada 
bulunan nltı ev cereyan nlmak için mUrnoaat ediyorlar. 
Elektrik ıosyetesi ~85 metrelik havai bir hat için beş 
aenede 1000 kUımr liralık sarfiyat yapılmaeının taalıbUt 
ıdilmeıinl istiyor. Fakat bu teklifi cereyanın ıimdiki 

durdugu yere 45-50 metre yakın olan nden itibaren 
en uzak eve kndnr hepsine nynı şekilde yapıyor. 

Bu da birşey değil. Bu, beş senelik: sarfiyat tnalıhü
dünU sağlama bnğlamıı olmak için P.V ıahiJılerinin nle
riol ipotek etmelerini, yahut bir banka garantisi göster· 
melerinl de birlikte teklif ediyor. 

JSTER iNAN /STER iNANMA/ 

Ankar , 10 (Telefonla) -
Z rant bankası ödenme} en ç;ftçi 
borçları dolayıı le tefevvuz etmiı 
olduğu eraziyi yeni taksitlendirme 
kanunu mucibince geri verece· 
ğ:nden ıube!er:ne bunların bir 
liateaini çıkarmalar• için emir 
vermiıtir. 



: lMemlebt Mauarıuıı: 
Anado!uda Kelek 
Ve Kagapaları 
Nasıl Yaparlar? 

Kemaliye ( Husuai) - Genel 
ve özel taşıma aoc.çlarınrn gözden 
geçirilm si folklor bakımından 
faydah olur. Aoadolunua her ya• 
nında nehirlerde tafıma anacl 
kelek ve kayapalardır. Suların 

akıntısına bırakılarak motorauz, 
küreks:z, yelkensiz, dümensiz it· 
Jetileo bu anaçlar her çeıit eıya 
ve Url\n taıımakta kullanılır. Ke· 
maliye ı;e Kuru çay arasında ke· 
lek ve kayapadan çok iıtifade 
edilir. Kemaliyede tarın l1leri pek 
dardır. Yiyecek ve yakacak Ku· 
ru çayda taııma anacı kayapadır. 
Kayapa elli aantim eninde IO 
metre uıunluiunda oh denilen 
seren kUtüklerioden yıpılır. Bu 
kUtllklerin her biri 300 • 500 kilo 
ağırhiındadır. Bunlar birbirine 
zincirle bağlanmakta •e sal ıek· 
line konularak nehire bırakılmak· 
tadır. 

Keleğe gelince; kelek teke de· 
rlıinden yapılar. Teke deriıi hay· 
vandan tulum halinde çıkarıhr. 
Bu tulumu çıkarmak büyük bir 
maharete bağlıdır. Tulumun btı· 
tnn deUkleri yine meharetle dl· 
kllip ıu sıeçmez bir tekilde ka· 
pandıktan ıonra deri ıitirilir H 

suya atıhr. Su içinde 8 • 10 tulum 
birbirine bailanır Ye üzerlerlne 
ızgara teklinde tahtalar konur. 
Artık kelek denilen taııma aleti 
meydana gelmlt demektir. Kelek 
yalnız ıuyun akıntııına gider. Va• 
rılan lıkelede eıya boıalhldıktao 
sonra kelek bozulur, tulumlar ve 
tahtalar hay•anın ıırtına yükleti• 
lir, ıu ile gelinen yol, karadan 
ayakla tera yOzüne ıeri dönmek 
ıuretlle alınır. 

Çanakkalede Bir 
Deniz Kazası 

Çanakkale (Huıuıt) - Ôpet• 
men Süreyya, Sebatl altı ok •• 

• ıazetecl T ahıln Şaı maz bir ıan
dal ıeılntfıi yapmaya ha:ı:ırlanır
lark~n sandal devrilmlı, genç· 
ler aaodalm altında kalmışlardır. 
iki dakika sandalın altından kur• 
tulamıyan iki ıenç bir haylı ıu 
yutmuılardır. Gençler bir aralık 
1andalın altından çıkmağa muyaf· 
fak olmuşlar, muhakkak bir ölUm· 
den kurtulmuılardır. ---- ______ , ___ _ 
8UfU.N ULKE.Y I· 

HER~UN 

•• 
DOLASAMAZSINI Z 
FAK.O.Ti 

( o~'."'ETE~ h"VASsm:r= 
1 Caialozlu Orhan B. apartımanı Tel.21053 

Ev. l(adıköy Baharlyo ileri aokık Tol.6079 ı 

A Temmuz 10 
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T katta 
Elektrik Ya
pıılı yor, Su 
Getir "liyor 

Bayındırlık işleri 
Kanadada 

•Buğday 
•Kontrolü 

, 

. 
Tokat (Huıual) - Tokat cüm· 

huriyet devrine kadar hiç bayın• 
dırlık görmemlt memleketlerimiz· 
den birisidir. Cumurlukla beraber 
b&şlayan ba} mdiriık çahımaları 

burayı da içine almıf, bir çok ye• 
ni eserler vlkude getirilmiıtir. 

Bu meyanda mükemmel bir haa· 
tane yapılmıı, yanıbaşımızdakl 

Turhal f•ker fabrikB11ı Tokatlalar 
içJn yeni bir kazanç yolu açmıı· 
tır. Yeni hava kurumu •• halk 
evi binaları cümhuriyet meydanı• 
m ıUılemlı, Kamil Atatürk anıtı 
yalmz bu meydana değil, bUtUn 
kaaabaya ıeref vermiştir. 

Tokııt ve Atatürk heykeli 

-------------------
Çanakkaledeki Çorumda Yağmur 

Fransız 
Ziyaret 

Ölülerini Fırtına Ve 

Tokat yıvaı yavaı Yeşlhrma• 
ğa doğru büyümekte ve yayıl· 
maktadır. Şimdi ıehn elektrik 
tHisatı yapılmaktadır. Altı ay ıon• 
ra Tokat elektriklenmİf, endUıtrl 
evleri de bu kuvvetten istifade et· 
meğe baılamıı bulunacaklardır. 
Y eşihrmağın 11t yakasında bir 
koşu yeri hazırlanmaktadır. 140 
bin lira Hrfı ile ÇUrdük menbaı 
suyu da ıehre akıtılacak, halk Ak 
ve Karasu denilen, içmeye yara• 
mıyao, fakat baıka su olmadıj'ı 
için biı:ı:arur içilen aulardan kur· 
tulıcaktır. 

Çanakkale ( Hususi ) - V erdlin 
torpitoıu Maydosa demirledi top 
atılarak Kent ve Çanakkale sava· 
ıı ölUlerl aelAmlandı. Maydoı ilçe 
bayı beraberinde olduğu halde 
Amiral HddUlbahre gitti, Fransız 
mezarlarını ııeıdl. 

Çanakkalede Orun Bereketi 
Çanakkale ( Husuıi ) - Yeni 

yıl UrünUndeki timdiye kadar hiç 
bir yıl sıörlilmemiıtir. Harman baı· 
lamııtır. Ürün çok dolgun, ve çok 
temizdir. 

Yıldırım 
Jki Minare, iki De Ev 

Yıkıldı 
Çorum, (Huıuıi) - Burada 

tiddetll Ye sağnaklı bir yağmur 
olmuş, yarım saat içinde ıehir 
ıu ve ıel içinde kalmıthr. Yağ· 

murun bağ ve bahçelere faydaaı 
olmuıtur. Yağmurdan sonra tid· 
detli bir fırtına olmuı, ÇöplU 
mahaJleainin Nurullah sokağındaki 
cami ile Selimlye sokağındaki 
camiin minareleri yıkılmııtır. 

Bu minareler de denilirken 
iki evi yıkmıılardır. Fakat in• 
eanca bir kaza olmamııtır. Çorum 

Ana dolunun Paraıız Doktoru: Haymana Kpa~kına da yıldırım duımuıtur. 
aramanın 

Haymana kaplıouının görilnilşl 

Haymaaa, (Huıuıt) - Hayma• lıca çok rağbet ıörmekte •e bir 
na, moderen bir kaplıcaya maHk· çok haataları iyi eden bir hastane 
tir. 24 ıaatte 350 ton akıtan bu aibi dolup boıalmaktadır. 
kaplıcanın ıuyunda kllkUrt ve çe• Haymananın havaaının Ye su 
lik bulunmaktadlr ve böbrek, ro• yunun çok güzel ve ye9illiklere 
matiıme haatalıklarile ekzamalara ıömülmllş bir kuaba olmaaı buraya 
ve cilt hastalıklarına çok iyi gel· çok misafir çekmektedir. Haymana 
mektedir. Bundan dolayı bu kap- aoadolunun parasız doktorudur. 

K ızılcahamamda 
ilk Pazar Kuruluıu Tören

le Kutlulandı 
Kızılcahamam, (Huıuıi) - Kı· 

a:ılcahamam ilk pazar töunle açıl· 
mııhr. Açılma törenlııe Çeltikçi, 
Çamlakdere, Gönem ve Pazar na· 
hiyeleri halluda gelmif le, akıama 

kadar ıenlik yaparak pazarın 

12çılıtını kutlulamıılardır, Törenden 
ıcnra pehlivan glireıleri ve at ko
ıuları da yapılmı~tır. Şimdiye ka· 
dar Kııılcabamamda pazar kurul· 
mazdı. 

Karşıyakada Bir Kaza 
lımlr (Husust) - 12 yaıında 

bir çocuk karıı yak da tırman· 
dığı e~ektrlk direğinden dU mUf, 
ölmliştUr. · 

Bursa da 
Elektrik 12,5 Kuruıa 

indirildi 
Ankara 9 (Huıust) - Buna• 

da elektriğin kilovatı 20 kurut
tu. Bayındırlık bakanhiı yaptıjı 
incelemeler sonunda elektriiio 
kilovatını 12,5 kuruta indirmittir. 

K'zılcahamamda Atatürk GUnU 
Kızılcahamam ( Husuıt) - Ata· 

tlirkUn kaıamızı teırif ve burada 
bir ııece kalmak ıuretile Kızılca• 

bamamhları ıevindirdiklerf16 temmuz 
bura Şarkurulunca Atatlirk ıtlinü 
olmak Uzere kabul edilmiı Ye gtl· 
zel çamlıklarımıza da Gazi çamlık· 
ları unvanı v rllmiı idi. Her ıene 
bu hatırayı taziz etmek Uzer• ' 16 
temmuz ıUnUnU candan kutlula• 

Meşhur Şelalesi 
Karaman (Husuıt) - Haydar

paıadan trenle 848 kilometre 
mesafede olan Karaman den(s 
yUıUnden 1030 metre yüksekte 
•e 4750 kilometre mesaha Uzeri· 
ne kurulmuştur, bet nahiyesile 
beraber nüfusu 57440 dır. Kaaa• 
ba 20 mal, "ye ayrılmııtır. Ka· 
ıabanın ıenelik ithalatı 1500 kilo 
kahve, 10 vasıon petrol, 1000 ki· 
lo çay, 20 bin kilo pirinç, 15 bin 
kilo &abun, 10 bin kilo zeytlnya· 
ğı 400 vagon arpa ve butday, 
40 bin liralık manifatura •e tuha· 
fiye, 50 vaion da aebze Ye mey• 
vadan ibarettir. 

Kaaabada iki otel, 4 hamam 
10 han vardır. Pazar aUnUnden 
baıka hergUn kuabada pazar 
kurulmaktadır. 

Kaymakam ayni zamanda 
Şarbaylık vazifesini yapmakta, 
ıohrin bayındırlaımaaı itile ut· 
raımaktad r, Karamanda Gökıu· 
dan ayrılan bıçakçı suyu bir t•· 
ille yapmaktadır. Bu şelale 50 
metro yUksekliktan düşmektedir. 
Bu sudan istifade edildiği takdir• 
de 12500 beyiir kuvvelinde bir 
kudret istihsal edileceği umul· 
maktadır. 

Çoruh Suyu Bir Çocuk 
Aldı 

Bayburt (H.ısust) - Çoruh 
ça} mı geçmek iıtiyen dört çocu• 
ğu iU almıı, bunlardan liçü güç· 
lUkle kurtarılmıı biri boğulmuş• 
tur. iki gUndenberl ceset arandı· 
ğı halde bulunamnmıotır. 

_........._ • • ~ ............... 1. 1 ... . 

mak ve AtatUrke derin hürmetle· 
rinl ıunmak tızere şenlikler l apıl· 
mak için ıimdiden geniş mikyasta 
hazırlıklara başlnnmııtır. 

Ottavadan yazıyorlar:- Kanada 
mecliıl, Buğday ahı verişlerini 
kontrol altına alan bir kanunu 
kabul etmittir. Bu kanunla bir 
Buğday oflıl lhdaa edilmektedir. 
Bu oflı, her yıl rekolteden arta• 
cak olan buğdayın aatııı il uğ• 
raıacak •• yeni rekolteyi satın 
almak hakkı bulunacaktır. Ser• 
b11t piyasa için hükumetin mu• 
tabık kalarak, asgari bir fiat 
teablt edecek bu fiattan eıağı• 
1a buiday 1atılamıyacaktır. Böy• 
lelikle ıerbHt plyaHda hergün 
ofiı tarafından •erilen iki fiat bu• 
lunacak •• bu ıuretle aerbest pi· 
Y&H eskiıi l(lbl iılerlni görecek• 
tir. KöylD lıtera• malıaı aerbe1t 
plyaıada satacak iıte11e ofl11 
ait olan Hbt acentesine verece~ 
tir. Bu ıon takdirde kendisine bir 
•eslka verilecek ve yıl sonunda 
görülecek olan offı heaabındakl 
kArdan hi11e1ln• dOıeni de ala• 
caktır. Fiatların dU9memesi için 
buj'day ofiıi bor1&ya arzedileu 
bntun butdayları satın almak :za• 
ruretlnde olacaktır. 

* Londradan yazılıyor: lngllter .. 

lnıllt•renln de d~ yerli te.ker 
yetiıtırmek ıçia 

ş•lcer ••na- önemli bir çalıı• 
gll ma vardır. Htıkil• 

met pancar yetlıtiricilerini tut• 
mıya karar •ermittlr. Bu kararın 
bidayette aleyhtarları çok iken 
ıon zamanlarda fikirler yatıımıı 
battı lehd• bir cereyan da bar 
lamııtır. Bu bakımdan olarak 
hUkfimet pancar y•tlıtlricll ri için 
bütçeye konulan tahılı tı 2 mil~ 
yon 800,000 Inıılllz liraaı arttır

mııtır. Bu para kambiyo hesabilo 
takriben yirmi milyon TUrk liraaa 
kadar bir ı•Y tutar. Bu da lngll• 
terenin yerli ıeker 1anayline ne 
bliyllk bir ehemmiyet verdiğini 

ve ıerbeıU taraftarı lngllterenln 
de nihayet himaye ıiatemine dön• 
mekte olduğunu ıöstermektedir. .. 

Parlı, (Özel] Franıızlarla ı .. 
lapangolla- panyollar arasın .. 

da bir ticaret an• 
rın Franıız· laımaıı yapmak 
larlo da a11· için burada iki 
laımatı zor heyet konu9mala• 

oluyor ·rına de\•am et• 
mektedir. Fakat çok uzun süren 
bu konuımalara rağmen bil& bir 
anlatmaya varılamamıştır. Fakat 
yakında iyi bir ıonunç elde edfıo 
leceğl umulmaktadır. lıpanyollar 
Fransaya Kanarya adalarının 
muzlarını aerbeatçe ıokmak istı. 
yorlar. Franıızlar iıe llpanyaya 
otomobil &atmak arzuıundadırlar. 
iki taraf ta bu teklifleri ökono
mik giditine aykırı bulmnktadır.1 

. 
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11- Guet.,.ın ••• ,.~,.u.-
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J-:Bır «an timde 11asali 
(8) kelime flardır. h 

4- ince '10 kalın yazılar 

tutacakları yere göre 
Hntimle ölçülür. 



10 Temmuz 

[ Slga•t Atemi ) 

Baron Bek'in 
Berfin 
Ziyareti 

Lehlıtan Dıt fılerl Bakanı Baron 
Beck birkaç gün enel Berlial ıiyaret 
etti ve döodO. Bu ziyareti mOteaklp 
aeıredilen mutad rnmi teblit çok 
kıaa •• mDphemdi. Ayrıca Baron 
Beck'in bu mOIAkatlardao ıonra 
Berllnden ayrılacağı zaman gaae 
arpmıf olan bir hidlH de, ecnebi 

~az:.etecller• vermeyi vadettlti mGll· 
kah yapmaktan iattnklf etmlt . olma• 
11dır. Daha dotruıu, bu millAkat, 
franıız:. gazeteleri mulaabirleriae Ya• 
dedilmittl. Muayyen uatt• Leh 
Sefaretin• gitttklerl zaman, her tarafın 
kapalı olduğunu, mfil&katın da YU• 

lcu bulmıyacatını] ötrendiler ve dela
ıelli ıurett• mGteeslr oldular. Buaa 

kabil Baron Beck Alman H baıı mu Jıl •• 

•cııebl gaz.ete mOme11illerlle ı~ruf· 
ınekten çekinmedi. Onlara fula bırt•Y 
ö leme dl amma hiç olmana f ran111 
M!tbuatına g6ıterditl al&kA1ızlıt1 
1ıiltermedi. Dereden tep•dea bahHttl 
+• nihayet Alman btlkumetile prenılp 
itibarile mutabık bulunduAunu illD 
etti. 

Doğruyu ıöylemek llıımgellrH 
Leh Dıı Bakanile Alman COmhur 
relıl Hltler aruında konuıulan ıeyler, 
hali hazırdan zlyade geleHti allka· 
dar eden ıeylerdlr. v. bunlar 1 

BugDn bOtOn Anup• ıiya11l 
adamlarının blriblrlerlne sorup da c~
Yaplarını kuin olarak bulamadıkları 
bugOnkO lnıaniyetin atııinl ailkadar 
eden kuln n mllhlm muadelelerdir. 
Leh ve Alman deYlet adamlarının 
bu bahiıler Gnrlnde ııkı bir atız 
birllti g3derme)erl, ıannedUditlnden 
daha fazla anlaımıt olduklara mana• 
ıını ltrap eder ıibl oluyor. - Süreyya 

Hindistanda Müs
lüman Mecusi 

Kavgası 
Lahur, 9 (A.A.) Hlndiltan, - Bu

raya Jnıili• aakerlerl l'•tlrilmiıtlr. 
Ş..hrin sokaklarında tanklarla kol 
sez.dirilmektedir. 

"Sih
11 

ferden bir kiti 3ldGrGlmGt 
n içlerinde bir de polil bulunan bir 
çok Slh'ler banberle yaralanmııtır. 

On bir kiti yakalanmııtır. Lahur· 
da çıkan f&Hte)trt IBnlÖf konul• 
muıtur. 

-tc 
Lnhurda sükun vardır, Son hadi· 

Hlerde lkl kltl lSlmilfı iki kiti de 

ıac:ıım:ess 

No: 22 

Önce beni belki de yaıımı dlltll· 
nerek biraz hoppa batti ıımarık 
bulacağını tahmin etmiıtl. Bunu 
birkaç kere söyledi. Fakat birçok 
noktalarda hattA ondan ileri ajır 
baılı olduğumu aördükten ıonra 
bana olan ıevıisine sayjı da 

karııtı. 
Şimdi beni: 
_ Benim kUçUk akılhml 
Diye aeviyor. 
Eğer o biraz yaıayıı çerçlfe-

ılni darlatsa daha çok 11vinec•· 
iim. Yalnız kaldığımız ıamanlar 
ancak uyku saatleri.. Fatanın 
çayı, falanın kır ziyaf~~I, balo, 
tedansan, Diyaıkalos pıhcl. Aya· 
yorgide tlıUm ve ıarap eğlenceal. 
Eski bağlarda mehtap geılntiıi. 
Hiristoı da sabah kahvaltısı .•. 
GUnlin her saatini dolduran aiır 
bir proğram. 

Ne olursa olsun aabah banyo-
larımı bırakmıyorum. Geceleri çok 
oturuyor.. Arasıra gün doğuşunu 
döniişte seyrediyoruz. Hizmet· 
cim tenbihll.. beni her sa· 
hah yedide kaldırıyor. Emin To
aun Beyin öğleye kadar uyuduğu 
olu) or. Anlıyorumki ada, ada• 

SON POSTA 

HARİCİ ._ ________________________________________________ .. 

Habeş Muharebesi Kaçınıl
maz Bir Hale Gelmiştir 

Fakat lngiltere, Bunun Önüne Geçmek 
için Var Kuvvetile Uğraşır Görünüyor 

İşin Anahtarı 
Fransa Elinde 

Bulunuyor 
[ Baıtarafı 1 inci ylsde ) 

caktar. lngiltert, henDı Umldlnl 
kaybetmemlıtlr. 

Milletler Mecllal harekete 
getlrllemlyor 

Londra, 9 (A.A) - Uluslar 
ıoıyetesinin ltalyaya karıı bir 
tazyik politikası illdemeyeceii 
genel olarak anlaııldığındanberl 
alya1al çevenler, ltalya Habeılı· 
tana taarruz ettiği takdirde ulus• 
Jar ıoıyetesl nizamnamesinin 16 
maddeılne dayanmak imkioını 
görmemektedirler. 

iyi haber alan çevenlere ıöre 
ltalvan • Habeı anlatmıılığı için 
biricik kotarma yolu, Roma ile 

Adlıababa'nın Fransa'nın ara7a gir
meal Ut, anlaımalarıdır.:Bu Çennler 
Pariı ile Londra araamda yapılan 
konuımaların, Habeıiıtanda harp 
ba1lama1ının geçebilecek bir an• 
laıma ile ıonuçlanacağını um· 
maktadırlar. 

Sfr Samuel Hoar bu ayın on 
birinde lngilterenin dıı polltlka11 
ve bllhaasa ltalyan·Habeı anlat· 
mazhtı karıısıadakf durumu hak• 
kında bir diye•de bulanacaktır. 

Bet Bin Sanellk Bir latlklll 
Habeıiıtan bugUn 5000 Hne

denberi müıtakll yaıamıı ve biç 
bir milletin tabakkUmU altına 
glrmemit olan yeglne millettir. 
Hatta eıki M11ırlılar, Romalılar 
Ye lı!Am Araplar bile bu memle· 
keti fethetmeğe muvaffak olama· 
mışlardır. Onun içindir ki muhte· 

a 
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nın bu kibar alemi tarafı pek 
hoıa alder t•Y değil. Buraaı ne 
aayfiye ne eğlenti ve ne de lıtira· 
hat yeri. 

Kulnbun çok afır bir he1ap 
f aturaaım ödeyen Emin Tosun 
Bey• bir gUn: 

- Bu kadar para aarfettlk· 
ttD ıonra mevsimi niçin Avrupa• 
da ıeçlrmediğimize ıatıyorum. 
Avrupanao herhangi bir ıu ıeh· 
rinde yahut plijında bunun belki 
yarı maarafı ile adamakıllı •i· 
lenmek kabildir. 

GUldU: 
- Buranın iti baıkadır yav· 

rum, dedi. Biz buraya eğlenmek 
yahut dinlenmek için değil, Ye
ni lılerl hazırlayacak yeni mUna• 
sebetlerl bulmak için ıellriz. Gör· 
mllyor muaun, hemen her toptanı· 
ıımızda memleketin 11yılı ileri 
gelenlerinden birine çatıyoruz. 
Bizim ltimiz ma1& batında dej'll 
sofra başında olur. Bak geçen 
akıam kulllpte böyle birile ta• 
nıştık. Hükumetin altcağı büyllk 
bir parti köselenin ihale zamanını 
öğrendim. Şimdi piyaaada neka· 
dar kösele varaa toplatıyorum. 

Habtf • ltalyan me1elul mau .. ebe
tlle yaran, 1allhlm beyanatı beklenen 

ia~lliz hariciye nasıra 

mel bir Italya-Habeı harbi bugün 
buton dünyada bUyük bir alAka 
uyaııdırmıı, adeta araıulusal bir 
ehemmiyeti haiz bir mesele ola· 
rak kartılanmııtır. 

Remlmlı, bu hiç yenllmemlı 
mlUetin ıon hUkOmdarı, harp 
çıktıiı tabdlıde bizzat orduıunun 
baıına ıeçecek olan Habeı im• 
paratoru Halle Silaulyl ıöıter• 
mektedlr. 

Evelce Raa tafarl lsmile tanınan 
imparator 1891 de dotmuı •• 
1928 de Neguı lamlle kıral ilin 
edllmlt ve 1930 da da Halle 
Sl&asl ismini alarak Habeıiıtan 
imparatoru olmuıtur. 

Baron Bek Var9ovaya DöndU 
Varıon, (A. A.) - Dıı bakanı 

Bek, Hltler)e glSrGttOkteaa ıonra bir 
kaç ıUn oturdutu Rayhenhalden 
buraya dlSnmOıtOr. 

ilin edildi mi; benden baıka kim• 
11 verici çıkamayacak. Bu lı ıu 
içinde on bet yirmi bin lira bı· 
rakır. Böyle fınatları nerede bu· 
lurum. Bana herkea kalpakçı za· 
de yine vuraunu vurdu. Der. Bu· 
na namuıll• para kazanmak der· 
fer. Kimseyi dolandırmıyorum, 
blle, dalawere yapmıyorum yal Bu 
iıler akıl ve zeki itidir. TezaAb 
baıı iti değildir. 

Emin Tosun Bey kendine çok 
güveniyor. 

Hazan lUzumsuı yere çok pa· 
ralar harcayııından tikayet edl· 
yorum. Bana: 

- Para harcanmak için ka· 
zanılır yavrum. Diyor. Kavanoza, 
kDpe altın dizip aömen inıanların 
modaaı geçti. iyi yaıamak için 
iyi para dökmek llıımdır. Şu· 
nu da unutmakl para parayı 
ıetlrlr. Gon oluyor kulUpte, 
ıurada burada bir çırpıda beı 
bet altı yllı Ura harcayorum. 
Fakat bu beı altı yUı liranın 
bana on mlılfni &'•tireceğini bile 
bile harcarım. 

Bir şeyler olup blttlilnl ben 
de hissediyorum. 

Fakat böyle hergUn yeni doat· 
lar kazanmanın, daha doğruıu 
yeni yeni ln1anlarla tanıtmanın 
zevkini ben hAla anlayamadım. 
Gün oluyor belki elli klıi ile 
tanıııyoruz. Kadınlı, daha ılyade 
erkekli olan bu tanıtmalar beni 

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

Y unanistanda Du
rum Pek Karışık 

Atina. 9 (A,A.) - UJuıal kurul· 
tayda geneloy (royiam) hakkındaki 
görüşmelere karııan, krallığın hara· 
reUl taraftarlarından Bubulia, gene· 
loyun ortaya atılmaıı üzerine yeni 
rejimi aağlamak için bir naip tayin 
edilmeıloi ietemlıtir. 

1922 dı ölüm cezasına carph· 
rılmış olan eski Bakanlardan Stra· 
toıun oğlu, kendisinin de kralcı 
olduğunu ve lAkin ktndl bUkume· 
tinin tefleri 19H de öldtlrUldükJeri 
saman buna karıı gelmedirlnden 
ötürü krallık etmeğı Jlyık olmıyan 
eıki kral Y orginin tekrar tabı& 
çıkarılma11na taraftar bulunmadığını 
ıöylemiıfü. 

Stratoı bu huıuılakl duyrolarınin 
kendi eeçlcilerinin duygularına uyup 
uymadığını bilmediğinden ıaylav
lıktan çekilmeyi ödn belledlflni 
ilave etmiıtir. 

Kurultay bu İltlfayı kabul 
etmiştir. 

L- .J 
Asi Çin Gemileri 

Nankine Sevkedlliyor 
Honr· Konı, 9 (A. A.) - Geıen· 

lerde Kontondan kaıarak ln.lllııı 
lrara •ulanna ır•l•n iki Hl Çia kru· 
vazörl bu Hbab, ıafalda ılmale dotru 
hareket etmiılerdir. 

KruYazfüDn k•mandHını ellae 
alan n Nankla hlkOmetlne •adak 
olan Amlral San1akın bu remllerl 
Nanklne g6tUreceA"l Hnılmaktadır. 

Harici haberlerlmlz Burada 
Bltmemlttlr. LUtfen 11 in· 

el Sayf•mıza Blkınız. 

okodar ıaıırtıyor ki tanııtıkları• 
mın adlarmı yüzlerini unutuyorum. 

Ada beni aeuem etti. Kendi 
kendime kalıp ıtsyle baıımı din· 
lemek arıuıu okadar kuvnli kil 

Bnzı gUolır haatahk, yorgun
luk bahane ederek eYden çık· 
mıyorum. Davete, gezıntlye göre 
elbise giyip çıkarmaktan bir iki 
1aat gazete, kitap okumaya blle 
vakit bulamıyorum. 

Okunacak birçok romanlarım 
Yar. Gündüz okadar yoruluyorum 
ki yatağa dllıUnce a~Sılerim ka· 
panıyor. 

Emin T oıun Bey: 
- Böyle ıeyler kııa 11klanır •• 

ılmdl açık hava, gezmek, eilen• 
mek meVliml diyor. 

Kızken Kadıköyündekl eYI· 
mlıln Kayıtdağına kadar gören 
balkonunda hazan yemek •akitle
rini bile atlatmıya çahıarak 

Hatlerce okurdum. Çok defa 
annem iellr, elimden kitabı alırdı. 
Şimdi öyle haylaa oldum ki 1 

Ahpap, ahpap, ahpap .. 
HergUn yeni yeni tanııtıtımlı 

lnaanları artık ayırt edemez 
oldum. Dun gece kulüpte Emin 
T oıun Bey t1ki arkadaılarından 
biri için ziyafet verdi. Sofrada 
belki elli kiti vardık. Böyle ye· 
melderde ev sahibi roln yapmak 
beni o kadar yoruyor kir 

HtrkHl haline, J•tıaa aör• 

Sıyfa S 

1,( ] _ Gönül /ı1erı 

Askerliği 
Bitirmeden 
Nişan/anmalı Mı? 

Askerliklerini bitirmeden nl• 
ıanlanan veya se\'fıenler çok de· 
fa güçlükle karıılatıyorlar. 

Aradan uzun bir zaman geç• 
tiği için, ya kız aabredemiyerek 
bir başkasile ıevlşiyor, ya erkek 
km unutuyor, yahut da kızın aileal 
kızlarmı bir baıkaılle evlendlrl· 
yorlar. 

Bugün gelen mektuplar için• 
de bu halden ıikAyet eden iki 
okuyucuya raat geldim. 

lldıi de Iıtanbulun dııında 
nişanlanmışlardır. Biri Lüleburgaz· 
dadıt. Kızla çok sevİfmittlr. Aı· 
kerlik esnasında da bu aevgl de
vam etmiştir. Fakat aakerli~lnl 
bitirip de emeline ka•uıacağmı 
zanneden genç, dönDıt• ıevgill· 
ıini başkasile niıanlanmıt bulnyor. 

Diğeri askerliğini burada yap• 
maktadır. Nişanlııı dııardadır. 
Kızan ailesi beklemlyerek kızln
rına bir başkaıile nlıanlamıılar
dır. lklıl de bana dert yanıyor, 

ve benden fikir ıoruyorlar. 
Benim iklılne de vereceğim 

fikir aynıdır: Aıkerlljialzl bitir• 
meden nişanlanmalda bata etmlı· 
ıinlz. Bu hatanın c .. aaı olarak 
bu emrivakileri kabule mecbur
ıunuı. Baıka ne yapabllinlniz kil 

Yalnız diğer kız ve erkeklere 
naaihatlm olsun: Aıkerllğlnl yap• 
mamıı iençlerle nlpnlanmayın, 
ve gençler ılz de aıkerllğlnld 
bitirmeden kızlara 16nlUnUıll 
yermeyin. 

* Türkistanlı Mluğtut 

Iıtediğlnld gazete •lltunlarıa· 
da bulamazaınız. T anıdıklarmız 
va11ta1ile safı ıola araıtırınıı. 
Her halde aradığınıı buluraunuz. 

• Mardin K. T. Konrol 
Askerliğinizi bitirmeden ve 

evlendikten ıonra hayatınızı idare 
edecek kadar kaıanç temin et· 
meden evlenmıytnlı. 

TEYZE 
ağırlamak ve onlarla meşaul 
görllnmek bana artık aillllnç bir 
tiyatro artiıtlıği bl11l Yermeye 
başladı. 

Halimdeki bezglnlltl anlayanlar 
da yok. Herkes bir havada •• 
Eğlenti olıun, her toplantıda yeni 
bir ellene• fıraatı çıkua diye 
gözlerini dört açıyor, tirli baha· 
neler icat ediyorlar. 

Şerefine ziyafet çekilen yeni 
doıtumuz Avrupada iyi bir yerin 
KonıUlO.. iki ay izinle latanbula 
ıelmiş. Yedi Hkiı yıldır memle· 
ketin hasretini çektiğini .&ylUyor. 
HAii, tavrı emniyet veren bir 
adam. Emin Toıun Beyin arkadaıı 
olmakla beraber ondan daha 
genç aörUnııyor. Belki Avrupa 
hayatı onu daha iyi muhafaza 
etmlı. DümdOz, atletik bir YUcudO 
ve serbeıt konufmHı Yar. 

Eıref Bey, iki ayhk iznini 
Adada geçireceğini ıöylllyor. 

Yemekten sonra tarasada 
konuşuyorduk. O bana yorgun• 
luğundan ve burada batını din· 
leyeceğinden bahsetti. 

GUldüm: 
- Eğer buradaki tanıdıkla· 

rınızm yaıayııını 'taklit edecek· 
aenlz bu arzunuzu yerine getir· 
meğ• imkAn yoktur. 

Niçin ? dedi. 
( Arkaaı nr J 



j Dllnıa H4d~@ı•rı t BA 
Gazetelerde Gö 
rülmüşBir Fıkra Macera Meraklısı Bir Afacan 

Amerikada, lıten çekilmlı, 
- ıon derece Hngln 

Bir cam go· fakat o niıbette 
zlln lıik4· de haaia bir adam 

••si yanında bir doı· 
tunun oğlu olduğu halde geçen 
gtln sabah gezintisini yapıyormuı, 
kartısına vOcudU aakat bir dilenci 
çıkmıı, fakat ıı:engfn bakmadan 
geçmif, o uman da yanındaki 
genç ıormut: 

Evinden Kaçarak Aslan, Kaplan Avına 
Gitmek f çinGülnihal V apurunaAtlamış 

- Niçin bir kaç kuruı 'ferme• 
diniz,, Belki karnı açbr! 

Zengin durmuı: 
- Beş kuruş vereyim, demlı, 

fakat hangi g6zllmlln aakat oldu· 
ğunu bilmeniz ıarlile 1 

Delikanb durup bakmıı, iyice 
tetkik etmft, ıonra: 

- Sol gaztınh camdandır, 
demi9, f1tkat okadar iyi yapılmıt 
ld hiç belli dettll 

- Peki a1z nereden anladınız? 
- ÔbtlrClnde merhamet kıran• 

tmnın knçtlk bir akal Tardı da 
ondan anladım. 

* Franaanm Thnon ıelırlnde 
altı koıak çocuğa malik 

Talihli &lr bir alle yap.mak· 
tadır. Bu aılenln 

nine adı Borges'tlr, iç· 
lcrlnde en bUyUkleri bir kadındır 
ki, torununu görmek ıaadetine 
ermiştir. Bununla beraber yaıı pek 
fazla da deflldir. Ancak 86 y\lın• 
dalar. Fakat erken evlendiği gibi, 
dUnyay getlrdiAI ilk çocuğu da 
erken evlendlrmlf, onun çocuj'u· 
da bUyUk ninenin eserini takip 
etmlıtlr. Fransıı hllkllmetl bu 
aileye paraca yardım •decektir. 

• Dünyada altın madeni G.ıe• 
rine kurulmuı bir ıehlr 

Altın Ü•tiln• vardır, adına Sa· 
k l liıburg derler, 

uru muı R d 
bl hl 

o e1yanın mer-
r şe r kezldlr. Ba ıelıir-

Vakit vakit kaybolan çocuk· 
luın laimlerl etrafında tUrlU ttlrlU 
ıayialar çıkanlıyor Ye bu ıayia• 
lar bir aokaktan bir maballeyl, 
bir mahalleden bir 1emtl, bir 
ıemtten bir batka temti aıarak 
nihayet bntıın ıehlre yayılıyor. 

Bu kaybolma hldltelerlnla yal· 
nız dedikoduılle geçinenler, itin 
ıonunu 6ğrenemedlklerl için her 
tagayyUp hldlaeıl onlarca Hra· 
rengiz kalıp aldiyor Muhakkak 
olan cihet ıuraııdır ki pollı, her 
kayıp mnracaab karııaında iti 
ehemmiyetle takip eder ve bir 
netice almadan bırakmaz. 

Bu kabilden olmak IHH, OY· 
velkl glla ortaya bir haber 91ktı ı 

" Betlktaı tram'fa)' depoau 
kondoktörlerlnden Oımamn 9 
7aııodakl çocuğu Nejat Oç 1Un· 
denberl kayıptır. Ana 'fe babaaı 
merak Jçfodedfr. Çocuk her ta· 
rafta aranmaktadır. ,, 

Biz, bu ıayla ile beraber kay• 
bol n çocuk meHleılnln ta· 
ki bine bf r muharrlrlmiıl memur 
ettik. Şimdi ıiıe bu takip ve 
tahkikin netlceaini arHdecetfz: 

Kaybolan kUcUk Nejat Beılk
t•ı depoıu planton namzedi Oı· 
manın çocutudur. Beılktafla Şen• 
llkdede mahalleılnde 1ekl mektep 
ıokaiJnda oturmaktadır. 

Şimdi Hklı 1aıını hltlrmlı 
olan bu çocuk bundan bet aene 
enel ye•mt ıaıetelerden birinin 
tertip ettiği allrbUz cocuk mD· 
ıabakasına afrmiı 'f• blrlncllltl 
almııtar. 

de herhangi bir etin bahçeainl 
kaıuuız muhakkak iki Uç metre 
derlnJikte albn tozu bulurıunuı, 
fakat bu toı:un miktarı o derece 
azdır kJ, toplamıya teıebbUı edi
lecek oluraa ele geçecek miktar 
ihtiyar edilecek masrafı koruya• Nejat eline ıeçen ıocuk mec

mualarını okumakta ve bunlardaki 
Aıya ve Afrlkadakl aeyahatler 

, hakkmda rHlmli 1azıları takip 
etmektedir. 

mar:. 
............ -... -·································-······ 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Qarıamba 

(*) 

Ekzema 
Boglin gelııı bir hutam: 
Ellerinde n parmak uçlannda 
kaııntıdan ve diılerinde ayak 
mat.allarındı ( oynak yerlerinde ) 
ağrıdan eilclyet ediyordu. Kanı 

temizdi. ldrar muayeDeainde: Yal
nız okaalab ( Oxalat ) fazla 
miktarda Tardı. Kabız çekiyordu. 
Bat a~ıundan mudarlpti "' el
lerindeki kqınblar uykuıuna 

mani olu1oı n gtlada ııtnı 1&• 

yıflıyordu. Karaciğer TUlf e1ini 
iyi yapm~ vt aha yollan 
aıaldığı fçln bozulan hasım Ttl• 
ouda &ehil' tuirini yaptığından 
ekzema huıule gelmiıti. 
1 - Eknmaları için ( Meta nk· 
.en t 11rumanu. 
t - Kabm toia: Bir laaita Tuıla 
ıu7u nyahut ( Karlıbat tuzu) 
kullanma11nı. 

8 - Tuuuı n hatlanmıt ıebıt 
n taTUk ıti yem11lnl tnıiye 
ettim. 
4 - Bir Hrl ArHnik iğneleri 
yapılmaıının faydalı olaoafuıı 
ıöyledlm .. 
6 - ( Bira maya11 ) yemeklerde 
bir kahve kaşıtı blraı ıu iolndı 
almasını tenbfh etUm. 

r> Bu notları kea!p saklayınız, Jahut 
bir albUme yapı9tmp kellekalyoa J•pı• 
aıa. Sıkıntı •amanıaıı.da bu aotlar Itır 

doktor rtbl fmdadıaıııa 1•tlfeblllr. 

Mahallesinden bir tarafa ay• 
nlmayan Nejat, cumartesi gllnll 
ıaatlerce ortadan yok olunca 
aileılnin nazarı dikkatini celbetmfı 
'fe hemen pollH milracaat etmlı· 
!erdir. 

Babaaı Oıman, ,ocuiunun 
fazla zekbını 'f• aeyahat mera· 
kını da nazara dikkate alarak 
bUUlo Yapur aceotalaranı hAdiH· 
~•n haberdar etmlttlr. 

Bu çocuk Uç gUndenberl arana 
dursun, nihayet dun nbah nat 
yediye doğru ıabıta memurları 

Oımanı Hinde bulmuılar, çocu· 
tunun meydana çıktığını ılSyle· 
Jerek kendlılae teslim etmlılerdir. 

Nejat, e'fden ayrı kaldıj'ı llç 
ııtınllnU naaıl •• nerede ı•çirmlı? 
Onu da kendi ağzından din
leyelim l ı 

- Ben \.OCuk mecmualarında 
reılmli aeyahat yazılarını çok 
okurum! Bntnn doınncem, Aaya 
'fe Afrikaya afdip aratanlar, kap
lanlar araıında hnknm ıUrmektlr. 

Cumarte1l gUntl bu fikirle ev· 
den çıktım. Galata nhtımına 
geldim. Rıhtımdaki bir geminin 
baı tarafında 11Aıya,, yaulı ol· 
duğunu glSrdDm. Ve bu aemlnio 
Aıyaya gldece~nl umarak Hvln• 
dfm. Tayfalar ı•ml7I 71kayorlarda. 

KtçUlıı Nıjat, gilrbüs çocuk birinciıl 
ilan edildifl zaman 

l 
1 

Vapurun ne ıaman kalkacağını 
onlara sordum. iki gün ıonra 
hareket edileceği cevabını Yer• 
diler.. MUteeHlr olmuıtum. 

o aeminln n~t tarafında da 
" GUlnlhal ,, Yapuru duruyordu. 
Onun ne zaman kalkacaj'ını ıor• 
dum. "Biraz aonra,, dediler he· 
men alrdlm, yolculano araıtına 
karııtım ... Az sonra 'fapur hareket 
etti. Denize açıldık, 1idl7orduk 
Saatler geçti. Arslanlı kaplanlı 
yerlere gideceğimi dUtUnerek 
toviniyordum. 

Nihayet vapur bir yere geldi, 
herkH inmeye baıladı. Ben de 
yine aralarına karııarak lıkeleye 
çıkhm. lıkelede iki poUı memu• 
ru çocuklara dikkat ediyordu, 
kaptan da onlarla beraberdi. 

Nihayet ııra bana gelince, 
yalnız olduğumu anladılar. Orada 
nlakoydular. Meğer benim kay• 
bolduğumu oraya da haber ver· 
mitler.. Beni tekrar aynı 'fapurla 
lstanbula getlrdller. V • babama 
teılim ettiler •• " 

Şimdi Nejat nereye gitse ken• 
dini bulacaklarına kani olduğu 
için artık Aaya, Afrika ıeyahat• 
lorlne çakmayacatanı ıöylemek• 
tedlr. 

Nümerotajda Yanlışlık 
Bir Kapıya Kaç Numara Konur ? Bu

nu Pek Bilen Yok 

Bu ayrı numaralar hep bir ıapıya konmuşlardır 

Bu yıl yapılacak nüfus sayımı 
için hazırlıkların ve bu aayıma 
eıaa olacak nllmerotaj itinin ta· 
mamlanmaaına çalııılmaktadır. 

NUmerotaj yapılmakta, ıokak 
ll•haları da bu arada değlıtiril· 
mektedlr. Fakat bu it açık ifade 
ile ıöyleyelim, okadar kötü yapıl
maktadır ki daha yapılırken bo
zulmaktadır. Bazı yerlerde ıokak 
numaralarının yaıdarı daha tim· 
diden dlSklilmUf, bau yerlerde de 
ll•halar kopmuıtur. Şimdiye ka· 
dar latanbulda 3 defa nUmerotaj 
yapılmlf, her nllmerotaj da her 
eyden numaraaına görtı bir Yeya 
iki numara ll•ha11 paraaı alın .. 
mııtır. Şimdi bir numara li'fba11 
daha &1ılmaktadır. Fakat her 
defa yapılan nOmerotajda numa· 
ralar blrlbirine uymamaktadır. 
Halbuki bina numaraları tasar
rufta, adlt ve bukukt muamele· 
lerde, ticari adreslerde eıaatır. 
Her 7ıl değlten yer numaralarilo 

Bu da 9arpık bir inha 
de ı, aörmek lmkioı yoktur. 40 
yıllık ev ıahlplerl bile bu Yazf.. 
yette oturdukları evin numaraımı 
unutmaktadırlar. Bu it bir mO
teahhide verilmlıtir. Bir:e kalına 
bu müteahhit nUmerotajda vergi 
dairelerinin kayıtlarındaki bina 
numaralannı •saı tutmalı ve iki· 
de bir değiımeyecek olan bu 
numaraya ıöre binalara numara 
IAvhaıı takmalıdır. 

Temmu• 10 

K 11ri Melet ahları 

Bu Çocuk 
Okumak istiyor! .. 

Birkaç glln evvel matbaamııa' 
ihtiyar bir dede ile aydın bakışlı, 
zeki, ıevimli bir torun ıeldl. Ço
cuk henOz 10 yaşında.. Dedesi 
diyor ki: 

- Bu, kızımın yavrusuna 
titriyorum, Sokaklara dUteceğl~ 
den, bUylldilkçe kUlban bey ola• 
cağından, ipsiz sapsız kimselerle 
dfişe kalka fena bir inaan olaca• 
ğından korkuyorum. Göz yaşlarım 
hep bu UzUntU ile akıyor. Ben bit 
ayağı çukurda bir ihtiyarım. Ya• 
rın öbUr gUn göçUp gideceğlıtı; 
Yavrucuğum bu kötO dünyada 
kötü mu kalaca le ?. . 5 TemmUI 
1934 te Iıtanbul Maarif MtıdUrlD.t 
ğUne istida verdim. "Bu sen• 
talebe alınmıyor., ıeklinde bil 
ce•ap aeldi. Maarif V ekiletine de 
bir istida gönderdim. Torunuruua 
yata mekteplerinden birine konul• 
ma1anı yalvardım. Yata mekte~ 
lerlne iki senedenberl talebt 
alınmadığı blldirildl. Şimdi ben 
ne yapayım?.. Cemiyet lçlndo 
yanumun yayrueunun fena otm_. 
aını mı göreceğim ? Bana yardııô 
edecek torunumu okutacak, bÜ 
yatı mektebine koyacak kimıt 
yok mu ? .. Böyle bir lnaan çıkıp 
ta yavrumun kolundan tutmıya• 
cak mı? .. ,, 

ihtiyar gözyaıları arasında 
bunları anlatırken, mini mini yııv• 
rucağın da dudakları titriyordu. 

Şimdi scnelerdenberl öksUı 
'fe kimsesizlere en kıymetli, ea 
bllyUk ana ve baba kucağı olaQ 
DarUnafakanan kıymetli mUdUrUn• 
den rica ediyoruz : Bu zeki bakııh1 
aeTlmll yavrucağı mektebe kay• 
detmek, bu gözleri az görUr asil 
ihtiyarı bahtiyar etmek mUmktln 
değil midir ?.. Böyle bir yardım, 
tlmlt ederiz ki, DarU11afakanı11 
en btlyllk iyiliği 'fe ıefkatl 
olacaktır. 

c= Cevaplarımız ~ 
Çam1ıcada Süreyya Meriç ı 
Bahsettiğiniz pişkin kafa mll• 

ıabakaaı gazetemizde bir ilAa 
ıekllnde çıkmııtır. O llAnı tetkik 
ederaenia kime alt olduğunu an• 
lar1ınız. 

* Kütahya Ziraa• MUcadıle Muakkıbı 
H. Erene: 

Yapacağınız ıey bir avukata 
mllracaat etmek ve hukukt vazi· 
J•tİ öğrenmektir. 

* Polatlı kazaıı Karncaahmet köyün· 
clın M. Ş. Oztilrke: 

Meaele Adliyeye intikal ettik• 
ten ıonra nazarıdikkatı celbe• 
decek yeri kalmamıı demektir. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler 
ıunlardın 

latanbul tarafı: Şehzadeba§mda 
( Hamdi ), Cerrabpaıada ( Şeref 
Oelll ), Fatihte ( A. Kemal ), Top
kapıda ( Nazım ), Samatyada ( Ero· 
filoı ), Küçükpazarda ( Küçükpa• 
r.ar ), Eyüpt• ( Hikmet ), Gedlkpa· 
ıada ( J\.adoryan ), Dıfterdardı 
( A.rlf ), Divanyolunda { Eut ), 
Bahçekapıda ( A. Rıza ), Balmkö-
ylnde ( latıfan Terzlyan ), Beyoğ• 
lu tarafı: Taksimde ( Della Suda ), 
Yenioehirde ( S. Daronakyan ), 
Takaimde ( Ertuğrul ), Galatada 
( Karaköy ), Şlıli Şafak sokağında 
( Nargileciyan ), Knsımpaşada (Ye

Bilylikıdada ( Halk ). 

ni Turan ), Hıısköydo ( Yeni Tür
kiye ), Kadıköy tarafı: Munkkit
han• oaddeııindı ( Leon Çubu:.ılı· 
yan ), Ku~diliade ( Hulfiei Oımıuı), ._ ____________________ _ 
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Durmadan 
Ağlayan 
Adam 

Amcrikada bir otomobil ka· 
aasmda yaralanan Lavel Short 
isminde bir adamın ıGılerlnln 
yaf boruları bozulmut ve bu 
yUzden bUtUn ıOn ıöıleriaden 
yaşlar boıaamakta imlf. Zavallı 
adamcağız Nevyork mahkemele
rine müracaat etmit ve kazaya 
sebebiyet veren ve kendisini 
böyle mütemadiyen atlamıya 
mahkum eden adam aleyhine 
20000 liralık bir tazminat davan 

açmıştır. 

* Kendi Kendini Nakavt 
Hiç kendi kendini Nakavt 

eden bir boksör tıittlniz mi? Iıte 
geçenlerde, Amerlkada, bir boka 
maçı Hnaaında b6yle ıarlp bir 
vaka olmuıtur. Bokatsrlordea blrl 
hasmine tam bir yumruk yapııtıra
cağı sırada muvaıeneaini kaybet· 
miş ve okadar ılddetle yere 
dUşmUıtUr ki kendinden sıeçmlt 
ve hakem ona kadar ıaydı~ı hal· 
de yerinden kalkamamıı ve kendi 
kendini nakavt eden bu bokaör 
mağ:up aayılmııtır. ,.. 

iki R( n dl Çocuk 
Aınerlka Los AngelH ıehrln· 

de garip bir çocuk vardır. 
Bunun batının sol tarafı sarııın, 
aağ tarafı da esmerdir. Sol tara• 
fmdan bakıldığı zaman Hrı saçlı, 
mavi aöılll ve beyaz ciltlidlr. 
!ağdan bakıldığı zaman da ıiyah 
t.ıaçh, elA gözlU bir esmer görUn· 
mektedir. 

Şahat Muhafızlar Blrosu 
Budapeıtede eski bir polla 

memuru yepyeni bir ldarehaae 
açmışhr. Yalnız batına aoka~a ve 
çarşıya gitmek iıtemiye11, her 
hangi bir taarruzdan çekinen genç 
kızlar Ye kadınlar büroya gitmek· 
te ve kendilerine refakat •tmek 
Uz.ere buradaki güçlU kuvvetli 
erkeklerden birini ıaatle kirala· 
yabilmektedirler. 

lf 
auıa GUre,ıerl 

lspanyll'nın buğa ıUleıleri 
meıhurdur. Fakat buglln Madrlt 
ıebrinin en meıbur Tllreadoru, 
yani buğalarla döi"t ıamplyona 
Juanita Kruz lımlade yirmi ya• 
ıında genç bir kızdır. iki aeae 
eyveline kadar bir daktilo olan 
bu kız geçen aene zarfında, bo
ğalarla döğllşmek yllzllnden tam 
elli bin Ura kaıanmııhr. .. 

Yeni Bir Gramofon Plll• 
Her Baaıe ile profeaör Varuv· 

reck isminde iki Alman ilimi 
uzun çalıımalar netlceainde biç 
durmad•n mütemadiyen elli da· 
kika çalabilecek bir sıramofon 
pllkı vOcude getirmeye muYaffr 
olmuşlardır. Bu 1&yede bütün bit 
kitabı pllka ge~irmek kabil 
olacaktır ki bu da körlerin okuya· 
madıkları birçok eaerleri 6fre11-
melerinl temin edecektir. 

* Soluk Suda Kaynar 8ahkl•r 
Avuaturya ilimlerinden Pro

fesör Kovarczık, geçenlerde Biyo
loji soayetesinln bir toplantııın~a 
gayet aarip bazı tecrübeler ~0•• 
term'şlir. Bir ta1 doluıu ıoguk 
ıuyun içine diri diri bir kaç balık 
koymuı ve son derece kıı~ ra~~o 
me\ celeri çıkaran bir ~lehn .. düg· 
mesine baarr.ııtır. Bır m L1ddet 
ıonra buz gibi ıuy~n ... ~çi~~ek~ 
halık· arın kaynayıp pııtıgı gcrlil 
mUıtür. Balıklardan sonra bir et 
parçnsile tecriibelerbe devam 
~tmiş ve bu sefer de radyo mev• 
celeri bu et parçasını, buz için~• 
olduğ ı halde mükemmel bir bıf· 
tek haline aetirmiıtir. 
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Sıcaklar Ve PIAJlar 
Bugünlerde Plijlarda Adem ile Hav

vanın Bayramı Yapılıyor! .. 
Delikanlı Kendisine istihfafla Bakan Genç Kıza : - Hani.. 
Şey .. Dedi, Balık Gibi Vücudunuz Var Da ..• Denize Çok 

PJAjlardıa lld .a.. 
rftntitı 

Pllj dl•lenm .. ı ve 
ıud• ybme aıre-

nenler 

Sıcaklar, insanları da -ipek b&
ceji haline ıetirdi. G6kyUzll biraz 
yaaıpta, toprak tutuımlya batla· 
dunı, kozalanndan fırlayan böcek· 
ler sibi, inaanlar da soyunup 
döklloüyorlar. 

Suadiyede tramvaydan iner 
inmez, sıcaktan 11 pufff 1. ,, la yan 
eli bavullu yolcular kendilerini 
plaja atıverdiler. Kum kaynıyor .• 
Deniz, bayatlamasın için (1) suya 
atılmıt etlerle dolu .• Ar as ıra dUm· 
dUz kumlar araaından, çok kara• 
btlber aUrlJmUt ıığır etleri ıibl, iri 
bacaklar ve kalçalar çıkıyor, 
deaiz yllıllnde lefler ılbi yilzea 
vllcutler, llltfen kımıldanıverl· 
yorlarl 

Bir ıeılonıa flSyle bir uzanan 
ince, çıtkırıldım, iki dirhem bir 
çekirdek genç, araaıra oynatarak 
bomurdanıyorı 

- Kelambetman mooıerl. ha· 
ya hava değil ki.. Cildim ı:arça 
parça oldu. Ah o Niı plAjları 
nerede?. 

Kumlar Uı:erlade boylu buyu• 
na uıanan a•nç kız, baıını 
dönd6rdU: 

- Ylslm yanıyor atabey 1. 
Biraz klğıdm var mı?. 

Gözlilill•I sıiSzllnden çıkardı. 
Beyaz bir defter klğıdın1 yOzüne 
koydu, glSzleri11ia bulundutu yerler 
den iki delik açtı, aonra kAtıdı 
tekrar yllılln• koyarak llatDne 
ıöı.lüiDall yerleıtirdl: 

- oı., timdi rahat ederim. 
Burnumda• parça parça etler 

dökUIDyordu. 
Biraz ilerde oturan hfr aurup 

araaında birdenbire bir hareket 
oldu. Genç bir kız. yerinden hızla 
fırladı ve denize doiru koıtu. 
Arkasından genç bir erkek de .• 
Ikiıl de ıuya daldılar. Fakat 
genç kız auyun içinde kaybol· 
muıtu. Genç erkek baıını çıkar· 
dı ve drafma bakandı. Ne dalış, 
ne dalış!. Genç kız bili ortalıkta 
ıörünmiyo~. Vakit geçtik~e ğ~nç 
adam ıinırleniyor. Sabıldekıler 
kahkahalarla gülmekten bayıh• 
yorlar. 

- Ayıp Nuri, Limlayı kay· 

Y akııırsınız Demek 

bettin!.. Erkekliğe yakııır mı?. 
Nihayet Uerdea ienç kızın 

~rdek 8ibi, baıı çıkıverdJ •• çık
mHll• dalmaaı bir oldu. Erkek 
o tarafa dojTu yDzüyordu. Fakat 
genç kız bu defa da erkeğin 
gerisinden çıktı ve nefea alır al· 
maz yeniden daldı ve aahilde çık· 
tı. Yavaı yavaı yürUdU, baı par· 
mağını dudakları lizerine koya· 
rak ıua... lıaretinl yaptı, arupun 
araaına oturuverdi. Erkek hill 
aranıyor. Aradıkça, genç kızı 
çıkmaz ıördOkçe de yfizll korku 
endife ile ıefillyordu. Sahildekiler 
kahkahadan kınlıyor. Nihayet 
ıenç adam dayanamadı, lrııık 
korkulu bir nıle bağırdı: 

- Yahu, kıza bir ı•y oldu. 
Hlll çıkmadı. Allabaıkına gUI• 
meyl barakınl ••. 

* 
Pllja giren kllçUk kapıda fora• 

cesi, bat örtllıO ile bekleyen ıllt• 
beyaz yUzln ihtiyar kadın kUçUk 
çocuklardan birini yakaladı: 

- Hadi benim tontonum!. Şu 
kırmızı donlu kızı çağmver bana 
yavrum!.. 

Sonra bana döndll, i6ılerini 
kırkııbrdı: 

- Rebbim eslrıesinl.. Tevek· 
keli değil, kızlar kocaaıı kalıyor. 
Ayol bunlar kız değil ki, tll) ıüz 
piliç!.. Hani köf ke görUcn gelml· 
yor diye üzllm 8ıUm llzUIUyordum. 

Ne bacıt, böyle eti budu ile 
burada görmek varken!!. 

Kumlarda lc:oıarak gelen kır· 
mızı mayolu genç kız, birdenbire ... ·---· . ........_ . ·~·~ 
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istiyordum 

Flor1a pllJlarıada 
".. lr•mdı •elf aealer 

ihtiyar kadının omuılarını kına· 
yıverdl: 

- Babaanne!. Sın de buraya 
gelirmiain?. Haydi, gelde 11nl de 
denize sokalım! 

ihtiyar kadm genç kına YOca• 
dunu, ırödDğllnUn ftatllndeo ıöyle 
bir uzun uıun sUzdU. Yftıtl hafifçe 
kızardı. Dudakları titlredl, bir 
bana, bir yandaki maaada oturan• 
lara, bir de geriye baktı. Kirpik· 
lerini kapattı: 

- Baban ıenl bu halde gör
dll mU?. 

- Ana, babam da aıağıda 
buyuk anneciğimi.. 

ihtiyar kadın kulaklarını ka· 
J•amııtı. 

- Peki amma, alnııml, Ha· 
yayı, edebi ne yapbnıı? Bu haJ.. 
de •... 

Genç kız. gDlerek kumsalı ıöı· 
terdi: 

- Kuma ~lSmdllk, piıiyor 
baba anaıt.. Sen timdi ıöyle niçin 
geldin? 

ihtiyar kadın bir tllrlO dilini 
açamıyor, konutamıyordu. Etrafma 
bakınarak ııkıhyor, ıenç kızın 
vOcudUnil göstermemek için fera• 
cealnl açıyor, ılper etmiye çahıı· 
yordu. 

Boylu boyuna autUatn kuma 
uzanmıı bir genç kız avuçlarını 
baıı attına aokmuı, diraeklerinl 
germiıti, Gözlerinde glS:ılDiO iki 
de birde burnunu kırııhrarak 
oynaşıyordu. Yanı batında yOzD· 
koyun uzanan genç mmldanıyordu. 

- Canım yavrucuğum, niçin 
inat edlycrsunf.. Böyle daha ra• 
bat değil miyiz? Sonra ben seni 
tatmin edecak kadar kazanmıyo
rum. Evlenmemize imkln yok. 
Sevl,iyoruz ya, kafi ..• 

Genç kız oynaımadan mırıl• 
dandı: 

- Böyle devam edemez 1 .• 
Senin yüzünden kaç kişiyi geri 
çevirdim. Sevişmek iyi amma, 
ben hep böyle kalamam ya l .. 

Denizin içi, ikindi gUneşi!e 
artık bliıbüliln kalabalıklaıta. Üç 
dört ienç kız aralarına aldıkları 

1 
Hangi Mektebe ı 

Gireceksiniz ? --
Okuyucularımı
zın Sorgularına 
Cevaplarımız 

Yuca Ulkn lisesi Sinci sınıftan 
692 Turguda: 

- Haydarpaıa liaeainde mu• 
allim mektebi kıamı vardır. 5 
Temmuz tarihli gazetemizi oku
}unuz. 

Okutoa,· ı~ırırutıdao K. Zerrlnıı 
- · ,.\t..kua mı.ıiki muallim 

mektebinin kayıt •~ kabul ıartla· 
nnı blltlln teferruatile 26 Haziran 
tarihli sraıetemlzde neırettik. Bir 
dersten ikmali olanlar mektebe 
almamaılar. 

Ayaıta Cahtde GUlteldne : 
- Yqınız çok llerleıı.!ı. Bil· 

haaaa kız mekteplerin•'t, erkek 
mekteplerinden daha '1cUçlik yaı· 
lara ehemmiyet verilir. Yapacağı· 
nıı ıey hayat arkadaıınızı bekl .. 
mek, iyi bir aile kadmı olmak, 
ç.alıımalarınızı yuvanıza sakla· 
makhr. 

Danca Batlarbaşında Mehmet Be· 
ıimer 

- Hiç bir mektep kendi mah• 
ıulö :ıl8D talebHinl bu ıekilde 
yUıltıtU bırakmaz. Sizin mektebf. 
nlz de knltllr ordusuna bağlı yg. 
Yalardan biridir. Taadfknamenizl 
Yermemek için mlltklllit çıkara· 
caklarını zannetmiyoruz. 

Zonguldakta .l,. Yılmua: 
- Gazetemlıi takip edlyor

aanıı, mekteplerin kayıt ve kabul 
ıartlannı ıörmOı olacakıınız. Bu 
arada bava makinlıt mektepleri• 
3 ve 17 Haziran, nafıa fen 2 Ha· 
ıiran, aıkert liaeler 10 Haziran, 
kUçllk ııbhat mektebi 20 Haziran, 
Bursa ziraat 14, halkala ziraat 28 
Haziran, lstanbul aanat mektebi 
11 Huiran tarihlerinde çıkmııtır. 

Bafkeairde M. Egemen ofluoa ı 
Şimdiye kadar bir çok mek· 

teplerln kayıt ve kabullerini neı· 
rettik. Bu arada tavsiye edeceğlmlı 
mektepler lzmlr 1anat mektebi, 
Kara •• deniz gedikli ıablt mek· 
teplerl, Kırıkkale sanat mektebidir 
Fakat yaşınızın bOyüklOğU girme· 
nize en bOyUk mani teıkU edebiUr. 

··········--·-·····················--·..,·--·-··-
blSn bir delikanlıyı su hllcumı ... 
rına uğrattı, zavallıyı tuttular, 
omuzlınna basarak kahkahalara 

denize batırıp batırıp çıkardılar, 

B5n delikanh, biraı nefes alın• 
ca parmaklarile yOzllntın ıularıoı 

ıilerekı 

- Su... u... Su yuttum .• Yap •• 
Ma ma ma yın.. canım allab.,. 
aık aık aık qkmat.. diye keke
liyordu. 

Sahil kumlarına oturan genç• 
lerden biri, ayakta denizdekilerl 
1eyredeo genç bir kıza baktı: 

- Siz niçin yUımOyoraunuz? 
Genç kız iatihfafla delikanlıya 

bakb: 
- Yüzmek için mllaaadeniıl 

bekliyordum efendimi 
Dellkanh kekeledi: 

- Hani. . Ştıy.. Bahk ıibl 
vOcudunuz var da.. Denize çok 
yakıııramıı demek istiyorum. 

Cenç kız daha pişkin mırıl· 

dandı: 
- Bana yem olursunuz diye 

korkmuyor musunuz? 

Delikanlı açılmıştı. 

- Size yem olmak ne şeref. 
hteraeniz beraber açılalım. 

Genç kız kısık bir kahkaha 
allı ve denize atladı. 

- Yüzme bilirseniz ıeliniz 

dedi. 
Beraber ilerideki kayalara ka· 

dar yan.ı ana açıldılar - ... 
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Tehdit Eden 
Talebe 

Vefa Ü ttamektebi talebt!tİn· 
den biri, riyaziye imtihanında 
aldığı numarayı az görmüş hak· 
sız lığa uğradığı kanaatile riyaziye 
öğretmeni llhamiye fena sözler 
ıöylemiı. 

Bunun üzerine öğretmen llhaml 
mahkemeye baş vurmuş. Bunların 
birinci cezada duruımaları yapıldı. 
Öğretmen Ilhami, bu arada btı
yüklük göuterdi, talebeıiol affetti 
ve davaıından vazgeçti. Bunun 
Ozerine dava da dUftil. 

izinsiz lııç Satmı' 
Sirkecide eczacı ve kJmyaker 

AbdUsselAm tıbbi bir mUıtahzarı 
izins!z aatmak suçlle hak yerine 
verilmişti. Duruımada izin için 
bat vurulduğut fakat bunun, 
Ankaradan gelmeal ıeciktlğJ 
anlaşıldı, mahkeme, suçluyu 
beraet ettirdi. · 

Çocuaunu Dilenci Yapmı' 
Behiye ismindeki - kadın 8 

yaşındaki oğlu Muıtafayı dilenci· 
liğe teşvik ediyor Ye onu bu yola 
alıştırıyormuş. Bu yürekafz ana · 
hem hapsedilecek, hem de para 
cezası verecektir. Fakat o, hAkim 
karşııında kendisine lınat edilen 
ıuçu kabul etmiyordu. 

Gramofonu Naad A,1rmış? 
Hüseyin ve arkadaıı Ahmet 

Kapahçarııda dUkkAn ıahibl iki 
ortakdırlar. Ticaretleri iramofon 
alııveritidir. Şimdi bu iki ortak 
Bekir adında bir kimHdeo şikl· 
yetçldlrler. Bekirin dttkkaoların• 
dan biı gramofon sıırdığını iddia 
etmektedirler. Anlatıılarına naza• 
ran HUaeyinfo dUkkA.nda bulun• 
madığı bir gün bu Bekir denilen 
adam acelo acele dtıkkioa gire· 
rek Ahmedi karfııına almıı: 

- Ortağın Hüaeyin, iyi bir 
gramofon aatııı yaptı. Sahibinin 
ıeııi markalılardan bana bir tanı 
verecekain! 

Demlf. Bekirin nefea nofete 
uydurduğu bu yalana Ahmet na• 
sılsa kapllmıı ve en iyi gramo
fonlardan birini aeçerek Bekfre 
teılim etmif. Tabii HUaeyin dilk· 
kana dönünce mesele anlaıılmıı. 
Fakat Bekir nerede?. O, çoktan 
ıır olmuştur. Muhakeme devam 
etmekte ve Bekir zabıtaca aran• 
maktadır. Yakalanır yakalanmaz 
mahkemeye getirtilecek ve bu 
gramofon hesabı kendiılnden 
ıorulacakhr. 

Adliye KIUplerl araaınde 
Aslıye Beıinci Hukuk mahke

mesi kAtiplerinden Bay ziya Aıliye 
Birncl Hukuk mahkemeal baıkl· 
tibi Bay Fahri aleyhin• bir baka· 
ret davası açılmııtı. Aslaye ikinci 
ceza mahkemesinde bu davaya 
batlandı. Bay Fahri kencUıi de 
davacı Ziya aJeyhine dava açtığını 
ıöyledi. Mahkeme bunun sorul· 
maaı ve ıahitlerin çafmlma11 için 
31 Temmuza kaldı. ............................................................. 
Numarasız 

Evlerde 
Oturanlar/ 

BDtnkalet umum tıtatiıtik mtl· 
dUrlüj ilndem 1- Nüfua aayamına uu 
olmak üzere Beled iyelerce bltGo 
binalara numara konulmaktadır. 

2 • Numaruız binalarda oturanlar 
hGkumet• ha ber vermeğe meıcburdur· 

lar. OturduQ'u bina numara.az oldutu 

halde haber vermiyenlerle bu numa
ral.,ı boz 0 n, silen ve kaldıranlar için 

para ceaaıı vardı~ 

Dflnyad• Olup . Biteni r 
- . 

Gizli Bir El Güzel Bir Köş-
kü Bomba ile Havaya Uçurdu 

Ölüm Oereceıinde Yaralı Bir Kadının El Çantasından Çıkan Bir Mektup 
Faciaya Anahtar Oalmayacak Mı ? 

Paris, 4 - Eranaız zabıtasına kata giriıeceğini •.. .~ ."J Zabıtanın Ko-
yeni bir it çıktı. Öyle bir it ki ıöy:emit ve ibti· ~ 
8000 kolayhkla gelecek, içyllzfi yatlı bulunmasını ~ )aylıkla İçinden 
bakılınca anlaşılacak gibi değildir, tavsiye etmiıti. 

Muadelell roman yazmakta Un * Çıkamayacag"' J 
kazanan muharrlrlere movzu da Zabıta hadi 
teşkil edebilir. O derece çapra· aeden sonra bu Çapraşık Bir 
ııktır. anlah}ım: mUracaati ve bu M ) 

Fransızların yetil •ezine diye diyevi hatırlayın.. ese C 
andıkları gUçle dinlenme ve eğ· ca ta6il ilk Jş 
lenme köyünde oturanlar dün olarak kitapçı 
bUttin göıklerln camlarını saraan ( Rosen)i aramıı, 
bir top gUrUltUıO ltitirler Ye me- bulmuı •• ıu c~ 
rak ederek sokağa fırlayınca ıö· Yabı aimııtırz 
rtirler ki, yetil bir bahçenin or· -Madam Sa--
tasında, çam ataçları ile sanlı l'un tehdit mek· .........,.......,,.. 
cici bir köşk yıkılmıı, çıkınbla• 'topları alınca; be 
rım alev ıarmııtır. nl hatırladığını 

Telon itler, telgraf itler, Ye 
araaı çok geçmeden bir pollı ve 
bir ıöndUrme müfrezeıi y•tltir, 
kurtarma ameliyeıi başlar, ilk 
hamlede de iki tahta arasından, 
ölüm dereceıinde yaralı bir kadın 
yUcudU çıkardır. 

Bir Söz, Bir Mektup 

Kadın baygındır, fakat dudak• 
larının arasında da bir mırıltı 

vardır: 

anlıyorum, fakat 
yanıldığını si~e 
lsbat edeyim : 

KöıkUmün ki· · 
me satıldığını ben 

bilmiyorum, bile. 
Adliye bu aatııı 
ben Parlste de· 
ğilken sııyabım· 
da yapmıı, Yem 
öğrendim, uıulc 

süz buldumt muac 
melenin foahl için 

- Bir genç erkek, bir genç 
kızt deyip durmaktadır. Kadının 
el çantaıı açılır, içinde kendiai 
tarafından, pollı komiaerine veril· 
m•k Uzere yazılmıı bir mektup 
çıkar. Bu mektupta föyle denil• 
mektedir: 

latida verdim. Havaya uçurulan köıkün hadiıeden enelki v• ıonraki hali 

Bay komlaer; 
Size uğradım, bulamadım, 

yarın sabah onda tekrar yazıha· 
nenize geleceğim, mühim bir ı•Y 
ıöyleyecoiim, bulunmanızı rica 
ederim. 

Madam Sol 

Mektup okunduktan ıonra 
kadın haatabaneye kaldırılır, fa• 
kat yolda ve baıka bir ı•y ıiy• 
lemeden evvel ölilr. 

* 
Yapılan ilk tahkikattan anla• 

ııldığına göre Madam Sol llç beı 
sıün önce de pollı merkezine 
gltmiı Ye komiaere hayatının teh• 
likede olduğunu 11ilyleml1tl. An
lattığı hiklye ıuydu ı 

- Ben bir kaç yıl 8nce, Pa· 
riste kitapçılık yapan Möııyö Ro· 

aen lıminde bir adamla tanaşmıt
bm, bu adam benim Uç dört 
milyon frank param oldutunu 
anlaymca, beni otluna almak iı· 

Madam Sol 

l sinirlenir bir adamdır, fakat zan· 
netmem. E1aaen iki yıldanberl 
kendisi ile dargınım, Nerede ol• 
duğunu Ye ne yaptığını bllmi· 
yorum! 

- Sebep? 
- Yine bu Madam Sol'dur. 

oğlum metres olmuş, iki yıl bir
likte yaıamıf, ıonra çocuğumla 
blrleıerek evimi soyup ıoğana 
çevirmiıti, lflil etmekliglml mu
cip olmuştu. Bilahara aynldılar, 
fakat ben oğlumu bir ttır IU af· 
fedememl.,, 

- Peki oğlunuz yapmıı 

GörlllUyor ki kitapçı Roron'un 
mazi hakkında aöyledikleri Ma· 
dam Sol'un bayatta iken polis 
komiterinln anlattıklarından çok 
farklıdır. Diğer taraftan zabita 
ölen kadmın hayabnın son za· 
manlarmı araıtırmıı Ye kitapçı 
oğlu genç Roaen'den ayrıldıktan 
aonra Möeyö Pauıu isminde bi· 
rlle yaıadıiını öğrenmiştir. Bu 
Möıyö Pausaa bulunmuıtur, şlm• 
di genç Rosen aranmaktadır ve 

ola.. anlaşılıyor ki, ıUphe ikisinin Uze· 
rinde toplanmaktadır, bakalım mas mı? 

- Oilum çabuk kızar ve netice ne olllcak?. 

Leylek Gibi BoyUnlu ... 
Burmalı Kadınların Boyunları Halka

lar Takılarak Uzatılıyor 
Geçenlerde Ingiltere'de bir 

cambazhanede Burmalı bazı ka• 
dınlar teıhir edilmiıtl. Boğazları· 

na taktıkları yUkaek ve ıarip 
halkalarlle bu kadınlar halkın 

1 

......;;--____________________ _!,_ 

~Ören Ve Bilen Var Mı? 1 
J -

Kcsrde,ımı Arayorum 
Eskiden Adanada Şaban ma· 

hallesinde oturan Ata oğlu Betteı 
oğlu kardeılm Ali Rızaya anyo• 
rum. Kendisi iki senedenberl 
kayıptır. Ali Rızanın bir evlidınin 
lzmlrde, bir evladının da latan• 
bulda olduğunu duyduk. Gören 
ve bilenlerin adresime blldirmele-
rinl dilerim. 

Adana Belediye komiseri laa 
vaaıtaalle Zekl1• 

* Kur Kardeşlerimi Arıyorum 
Abbaa Patanın valdesi lle 

Mısıra giden hemşirelerim Kırımlı 
Halil kııı Emine GUlter ile Meli· 
hayı arayorum. Kendilerinden 
umumi harptenberl haber alama• 
maktayım. Bilenlerin adruim• 
bildirmelerini rica ederJm. 

Be;roilu Tarlabaıı No, 27 
Halil oğlu llebmet 

• 
oııumu Arıyorum 

Kırbıyık Sallhağa zade Ha.anan 
otlu 1906 teYelllltlll oğlum Khım 
12 senedenberl kayıpbr. 12 senP 
evye) Sellnikte lldıeref ede o turu• 
1ordı. O zaman ıon mektu• 
bunu aJmııbm. MObadele zamanı 
isi ortadan allindi. Bilenlerin lnsa• 
niyet namına bildfrmelerlnl dilerim. 

Yedlkule Hacıhi1H7ln çe, mo 
ıokek No. 38 de Zeynep 

An•mı Ve Kard .. ,lerlml Arıyorum 

Hilaeyla .a .ıtandakl babam Ça· 
nakkaledo ıehit oldu. Ben bundan 
dokuz yıl eYvel lstanbulda bal· 
mumcu darllleytamında bulunur
ken annem.Esma Bayezitte ismini 
bilmediğim bir mahallede oturu• 
yordu. Beraberinde Celil ismin• 
d• liltik fabrikasında çalııan bir 
ağabeyim vo bir de Sabiha ablam 
Yardır. O zaman kendilerile gö• 
rllşUyordum. Billhara mektep hl• 
zl Trabzona, oradan da Erzurum 
darUleytamına nakletti. O gün• 
denberi anam ve kardeılerimden 
biç bir haber alamadım. Kendi· 
lerini gören ve bilen varsa aıa• 
tıdakl adreılme bildirmelerini dl• 
lerim. 

Nazilli Halkevl odacı•1 A Y 
ymnıada BUrhaııettin 

Aifabeylml Arıyorum 
Selinlk vilayetinin Gevgeli ka• 

ıaaının Gornlçet köyUndeıı Ah· 
met oğlu ağabeyim SUleyman1 
arıyorum. Kendisi Balkan har• 
binde Köpr8ltı cihetinde ıablt 
idi. Balkan harbinin bozgunlu• 
ğundan sonra Anadolu mUcade· 
leıine i,tirak etti. Seferberlik 
esnaaında Anadolunun Ali ağa 
çiftliğinde yUzbaıı olduiunu ha· 
ber aldım. O zamandan beri 
kendisinden haberdar değilim. Bi· 
lenlerln adreaime hildirmelıriol 
rica ed•rim. 

AJnlık Ortamektelıılnden Ahm•t 
ojlu Abdullah 

BANKA KOMERÇIYALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
lhtiyat akoeei ., 144,785,576,20 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

SU BELER 

tedi, iyi bir genç görUnUyordut 
razı oldum, fakat çok geçmeden 
gördüm ki baba oğul benim pa• 
ramı emmek iıtiyorlardı, mUtenıa• 
diyen borç para iıtiyorlardı. Ay
rıldım ve önce aenet kartılığr 

vermit olduğum 8dUnç paralar1 
da geri istedim, hale yerine baı 
vurdum, V eainot de maUk oldukları 
köıktı sattırdım, alacağıma mu• 
kabil Uzerlme geçirttim, yalmz 
ıimdi hayatımın tehlikede oldu· 
ğunu görüyorum. Zira mütema· 
diyen: 

bllytlk bir allkaaını celbetmit .. 
)erdi. Bunlardan blriıi bundan 

bir kaç gün evvel Londra haııta· 
nelerinin birinde bir çocuk dtln .. 

yaya getirmiıtir. Resmimiz bu 
uzun boyunlu anneyi, yeni doğan 
bebeği ile beraber g<Sıtermekte• 

dlr. Gariptir ki bu çocuğun bo· 

loglltere, Fransa, İsviçre, Avust~r~ 
ya, Macariııtan, Çekoslovukya, . ):' u
gosla.rya Romanya, · llulgarıstan, 
~ıır, A~eır~~ Cemahiri ı\1ütte~ide_si, 
Brezilya, Şılı, Uruguay; ArJantın, 

ı Puu, E kvatör ve Kolumblynda 

1 
Afilyasyonlnr 

- "Bu köıkte oturamazaınız,. 
şeklinde imza11z mektuplar al• 
maktayım. 

Poliı komiseri bu mtlracaati 
dinledikten ve imıa111 mektupları 
okuduktan ıonra kadına tahkl-

ğaztna halka takılmadığı halde 
boynu anoeıl kadar uzundur. 

ISTANBUL ŞUBE fliZ:RKEZI 
Galata Voyvoda cad<le- ı J tlöy 

Palas ( Telef. 44f>U /~'/ /A/, ) 1 tehir dahllindek· acıerıtetor: 
lıı t ııubulda: Alalenıciycu } lil:~a 

'l'elef. 22900/3!'11/12 "! 5 . 
Beyoğlunda : İs tiklal cadıleıi 

Telef. 41046 
izMiRDE ŞUBE 



!O Temmuz 

Eir Dinleme 
Merkezi 

MUkemmel Bir 
Kulak •• 

Wittenber1ı'de 
Ohio Kollejlnde 
bir ağaç Qzerin· 
de kendiliğinden 
meydana 1ıel· 

mittir. 

nu 

bulup lkuvvetlnl 
6lçer Ye otoma· 
tik olarak kayd .. 
eler. 

Yalnız bu iletin ıeki olarak 
bulup seçtijl inaanlar iletin 

doğruluğunu kabul ettikleri halde 
ahmak olarak kaydettljl inaanlar 
itirazda bulunduklarından gerçek 

kıymeti henüz anlaıılamımııtar. 
Denemelere devam edilmektedir. 

SON POSTA 

ANILMAYA 
il y L. 

Atabatka'da bir köy
lünOn köpeği bir bı:

tındA (12) ynru 

Beyaz ekmek •• 
1 k önçe mBa

\ına ınn ki· 
1111 dua-

Mnrkıuhl glllllnlln ertuıncla kOçük b ir :.da -.. 
•ar dır. Baştan bata nj'aç Yeya ç içek ile 
kaph olduğu için Uzerlnde bir ka· 

"'' leprak görUnmemelıtedlr. 

Bu, bir maaka

ra detlldlr. Orta 

aurlerda lnrlllz 

Medent bir ada-
mıa ıUsel bir ,ap
ka71 Hhn almak 

için verdl~I para(IO) 
doktorl arınıa nuıl 

gl7lndlklerlnl glla· 
llreC:ır. Bu ••pka71 
muhefaı:a için bir 
•eaede kapıcılııra 
~•rdltl Ucret I•• 

l 

SO lir adır. 

Avuıturyah bir profeıör ru• 
Yıldıza çık- kıtlf yeni bir tay• 

mak zamanı yare icat et'!1fıtlr. 
Bu tayyarenın al• 

gak/aşıyor dı(ı benzinle bir 

hafta havada kalabileceğini, 
(40,000) metre yllkseklige çıka• 
bileceğini, Ye dört tarafı tama• 
men kapalı olduğu için havasız• 
lıktan mUteesılr olmıyacağını 
söylemektedir. Profıııeörnn iddia• 
Mına aöre bu ~,,... bir az da• 
ha {tktml'.tl "' \ •ıdtH ıe yıldızlara 
ç-~k't· a~ ~llk~" ılat ktır. 

Bu gU.ol ka· 
danın batına k~ 
nulmuı olan ma
kine bir f ıkence 
aleti dejildlr. 
Adıaa Pıyehoı
rapb derler. Boı· 
toa ÜniHraiteıl 
profe1lSrlerladen 
biri tarafından 

icat edihnlıtir. 
lnıaaın maddi, 
hele manevi ka· 

Bu Yaz Amerikada Su 

bUlyetlerlnl 6lq· 
meye yarar bir 

elektrik aaati· 
dir. Üzerinde bir 

dUıUne kol vardır. Bu kolların 
her biri loaamn :zeki, hafıza, 

duyıu1 korku, ceaaret, heyecan 
albl muhtelif huılatlarını ölçen 

birer kabloya bağlıd11. Harekete 
ıetlrildi mi, basan beyniade o 
ha1lıte tekablll eden bUceyreyl 

Dünyanın 

En Dar 

Sokağı 

lngilterede 
lngllterenln en eski tehirle• 

rlnden biri olan (Ekaeter) e ıiden 

f\isikletleri Moda 

Amerikaaın 

Miaml kıyıları bu 
yıl, ilk bakııta aö· 

Haline 
Geldi 

Geyiğe Çektirilen Bir 

1eyyahlara, mutlaka bUyUk katıd· 
ral ile uki parlimento binasını 
görmeleri lüzumundan bahsederler 
ve ııeıenler de bu ısrara bakarak 

geniş Ye ıUslU bir meydanda iki 
bUyllk amt (abide) aörecılderinl 
1&mrlar. Guçekten katedral 1280 
yılında Romalılardan kalma duyar 

ze yabancı ve aarip aelın tan• 
dallarla dolmuıtur. Bunlardan bir 
taneıinin resmini ııörUyorsunuı. 
En fazla rağbet göreoidir. ÇUnkD 
sahibine hem ekzeralı hem de 
ıpor temin etmektedir, bu aaıa· 
dahn içinde basit bir blılklet 
pedalı yardır. Çevrildikçe, kllçtlk 
bir uıkuru döndürmekte, uıkur 

da 1B11dala •aatte beı mll h•• 
yermektedir. 

Sandal ıeklen denizaltı gemtıi 
lerine benzediğinden Amerikalıı,r 
buna d9nlıı:alb blıiklıti anlamına 

gelmek Uz.ere "Subcycleı,. acıapt 
takmıılar<"ır. Pıraıı blılm paraıo 

mır.la 10 (on) liradır. 

Kuebek cıvarnıdı, Lak Remi 
kasabasında Joe Lalond adında 
bir köylü, yaban ıeylklerlol )Ük 

Yük Kızağı 

bayyanı aJ.bl kullanmayı kurmuı 
ve bunun içi• öHI bir kııak 
yapmııtır. 

yıkıntıları üzerine yapılmııtır. 
ParlAmento blna11 da, o kadar 

eıkidlr. Fakat bu iki anıtın &1ıl 
garabeti dUnyanın en dar bir 

yolu Uıerinde bina edilmiş olma· 
larıdır. Filhakika bu yolun ıı•· 
niıllğl, resimden de anlayacağınız 
Oıer• 2 ayaktır. 

Ekıter Şnrbaylığı anıtları 
meydana çıkarmak lizere kena• 
rmdakl binaları yıkarak bu yolu 
genişletmeyi taaarlamış iıc de 
halk btıyUk bir protesto mitingi 
7aparak bu tasarlamanın meydana 
ııkarılmasını geriye bıraktırmıştır. 
Şarbayhk timdi halkın tam fikrini 
anlamak Uıere referandum ya· 
pacaktır. 

Bir Lokomotif Çalındı 
Nevyorktan lngiliz gaz~telo

rine bildiril diğine gör• şımen· 

dif er makinisti Mak Lur nöbeti
nin gelmesine intizaren lokomo· 
tifini Demiryolu kooperatifinin 
önünde durdurur, fakat tam bir 
kadeh bira lçeçeği lilırada bakar 
ki lokomotif kendi kendine hare· 
kete gelmif, yavaı yavaı yl\ril· 
mektedir. Kadehini bırakarak 

seyirtlr ve henU:z hıılanmamı~ 
olduğu için lokomotife yetioiı·, 
içine atlnr, bakar ki bir ad. m 
lokomotifi idare etmektedir : 

- Sen k"msin, ne yapı yorsun? 
- Görmüyor musu. , lokomo· 

tifi kaçırıyordum. 
Bu muhavereyi müteakip adam 

yere atlıyarek kaçar, mnkınist ~e 
lokomotifi bırakamadığı lçın 
adamı tutamaz. 
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Lavrence hızla hızlı yDrUdO 
ye arkadqlarını arkada bıraka• 
rak önde giden kan kocaya yak• 
laıtı. Onu gören adam ıeri dön• 
dil ve yalnran bir Hıle: 

- u Kim olduğunuzu bllml• 
yorum. Fakat çok rica ederim. 
Karama söyleyiniz •.• Çocuk ölmllı· 
tUr deyiniz... Onu bir tarafa bı· 
rakırsa belki kendiıinl buradan 
kurtarabilirim. Çocuğu taııdıkça 
yol alamayacağız, yalnız çocuk 
değil hepimiz mahvolacağız,, dedi. 

Lnvronce hail kucağında ta· 
ıımakta olduğu Caresse'i yere 
bıraktı: 

- " Sın biraz geride kal 
Caresse... Bakayım ben bu karı 
kocaya yardım edebilir miyim ... ., 
dedi. 

Kucatında çocuğunu taııyan 

kadına döndll: 
• -

11 Bak madam, çocuğunuz 

6lmUş... Slı inanmak latemiyor
ıunuz amma bu, bftyle... ŞimdJ 
kendinizi korumağa, çocuğu bı· 
rakıp bir an evvel bu tehlikeli 
yerden kaçmağa mecbursunuz ..• 
Verin bana ıunu da siz gldinizt,, 
dedi. 

Can çekiıen çocuğu kadınca• 
ğıım kucağından aldı ve yolun 
kenarındaki karların üzerine hı· 
raktı. Karı koca da yollarına 
devam ederek uzakla,blar. 

B:r dakika ıonra, soğuğun te
ılrilc kendine gelen yavrucuk 
kıvranmağa ve acı acı feryat et• 
meğe başladı. 

Lavrence ne yapacağını şaşır· 

mıştı, baıını kaldınnca Caresse'I 
ram baımda gördü. 

Cera11e hem hiddetli hem de 
endişeli bir 11e11le: 

- " Şimdi ne yapacakım? Bu 
çocuğu burada bırakacak deği
llzy a !.. GörUyor muıun, zavallı 

yavrucuk hAIA yaşıyor... Niçin 
anasına Yermiyorsun? •. Ah •. böyle 
yapacağını bilae idim, dediğin 

ıibl geride kalmaz, bu çocuğu 
anaaından ayırmana hiç de razı 
olmazdım!. • ., dedi. 

Perdlta, yüzbaıı Dftrer ve 
hlımetçl Paul'da bu sırada yet;,. 
mit ve yerde yatan çocuğun etra· 
fanda bir halka vllcude getlrmlr 
lerdi. Lawence hem kendi vicda· 
nını susturmak, hem de Caresıe'in 
lıteri derecesine varmıt olan 
aaabiyetlni teskin etmek için 
ıahte bir hiddetle ve sesini yük
selterek: 

" Elimizden ne gelir? .. Zaten 
zavalh na11l olsa ölecek bırakm 

bari karlann içinde bir an evvel 
6lı0n kurtulıun ••• ,. diye bağırdı. 

Fakat Care11e, Lavrence'in 
bu ıözlerinı kulak asmadı. Can 
çekiıen çocuğun yanma, karların 
herine diz çöktü ve ga} et kdt'I 
bir ifade ile: 

- " lıtersenlz gidebi'ir.siniz ... 
Ben bu yavrucuğu böy:e kendi 
batına karlar içinde bırakamam. 

Buna hangi vicdan razı olur? ., 
dedi. 

Bu sırada hizmetçi Paul iler• 
ledi ve hürmetkar bir tavırla 
Lava ence 'in önünde durarak: 

- ''Müsaade ederseniz gide
lim ... Yoksa buradan kurtulamı· 
yacağ z ,, dedi. 

Bu sözlerle kend:ne ge:en 

• 

La nence eğildi •• CarHH 'fn 
bağmp çağırmalarına aldırmıya• 
rak onu tekrar kucakladı ve 
yUrUmeye haıladı. 

Cuesse, hafif hafif hıçkırıyor 
ve kendi kendine mırıldanıyordu: 

- " Ah... Böyle yapacağını 
bilmiyordum!.. Yarabbi!.. Harp 

ne kadar feci bir şeymlf.... Za· 
valb yavrucak! .. ,. Dire aöyleni· 
yordu. 

Bomba 
Biraz daha yUrlldükten sonra 

ıatonun avJuauna açılan kemerli 

kapıya geldiler ve içeriye girdi· 
ler. Otomobll. Lavrence'in bırak· 

tığı yerde, duvarın dibinde duru• 
yordu. Fakat şimdi duvarın göl· 

geal bile kalmamııtı. Şato tutut· 
muı, alevler içinde yanıyor, bU· 
tUa avluyu titriyen, korkunç bJr 
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LaTrance 11ndele· 
miı n Care11e kar· 
lann içine yuT11r· 

lanmıı&ı 

ziya ile aydınlatıyordu. 
Lanence eHle otomobili gös· 

terdi: 

- "işte, dedi... Motörll itlete
bilirsek llç dakika sonra bu ce
hennemden kurtulmuı olacağız. " 

Aradaki kırk elli adımlık me• 
aafeyi katetmek için adımlarını 

ııklaştardı. Fakat ya11 yola var• 
madan milthit bir patlama oldu. 

Bomba, önlerin• değil, bir 
dakika eYYel geçtikleri kemerli 
kapının Uzerine dUşmüf, müthiı 

bir tıraka ile patlamış ve kapı 

ile duvarm taşlarını etrafa ıavur• 
muıtu. 

lnf.IAkin §iddetile Lavrence 
sendelemiş ve kucağında taııdığı 

Carr11e' de yüzll koyun karların 
Uzerine dUtmUştU. 

( Arkuı nr) 

Kazalara Karşı --·----.......- ·- .... ._. . -
( Baıtarafı 1 inci yOzde ) 

rarak biletçiye ceza yazmakta
Reamt m&ktep talebelerinin tram· 
var baaamaldarmda durmaları da 
yaaak edilmitllr. Ancak her yerde 
inzibat memuru bulunmadığı için 
tramvaya asılan bu talebenin 
yakalarmdakl numaralar teabit 
edilecek Ye cezalandırılmak üzere 
mektep idaresine bildirilecektir. 

Bir Çocuk Kayıp 
Beıiktaıta Serencebey yoku· 

şunda oturan ve kibrit satmakla 
goçinen lsmail isminde lıir çocuk 
kaybolmuttur. 

lımailin ebeveyni polise mU· 
racaat etmiştir. kayıp çocuk &.ran• 
maktadır. 

Hasköyde iki Fırın 
Kapatıldı 

Belediye zabırası, muayyen 
ekmek çeşniıi haricinde ekmeğe 

mısır kattığı için iki fırını daha 
kapatmıştır. 

Ay sonuna kadar Istanbulda 
kontrol edilmedik hiç bir fırın 

kalmıyacaktır. -----
Sungurluda Kafesler Kalktı 

Sungurlu, 9 (A.A)- Fırka ve 
üray yönetim kurulları ile aağhk 
kurulu lop:anarak kafeslerin kal
dmlrr.asmı, çarşaf ve peçenin kul· 
lanılmamasını kararlaıtırmışlardır. 

[Son Poıta : Mamaf,h bu mil· 
nasebetle şunu aöyliyelim ki ka
zalann asıl 1ebebl başıboı ço
cukların sokaklarda kontrolıuz ve 
serbestçe doiaıabilmeleridfr. Za· 
bıta, bunların, cıva gibi tramvay· 
lara asılmalarma, otomobil 6nle· 
rine atılm-AlarınR mani olmazsa, 
kazaların önll aJınamaz.] -------
Türk - Fransız Tecim 

Müzakereleri 
Peris, 9 (A.A) - Tec;m ha· 

kanı Türk·Franaız tıcim iÖrlitle· 
rin:n açı:maaı tören:oe baıkanlık 
etmiıtir. 

Bakan yanında B. Faik Kur· 
toğlu bulunan Suadıİı başkanhğın
daki Türk heyetini selimlamıf, 
geçenlerde Türkiyeye yaptığı zi
yareti hatırlatmış ve Fransız hU
kümetinin bir uzlaoma elde etme• 
yi dilemekte olduğunu temin et
miştır. 

( Topmantllar, Davetle!:) 
Yoksul Kadınlar Ve Yerll 

Mallar Sergisi 
18 Tcmmu~da Galataııarayda açı• 

cak ye rli mal'ar aeriİılnde yoksul 
kadınların el tılerinin tethiri için 
Halkevi tarnfından bir pavyon hazır• 
bomaktadır. Yokıul kadınlar nh 
ııOnll Halknl reiali&'ioı milracaat •de
billrler. 

iki Kadın Yaralandı 
Birinin Bacağı Parçalanmıştır. Hayatı 

Tehlikede Görülüyor 
Dnn, iki kadının taıla yara

lanma vak'aları olmuş ve fena 
bir tesadüf eseri olarak her iki· 
ıi de ağır yara aldıklarından 
61Um halinde haataneye kal· 
dmlmıılardır. 

Bunlardan biri Kasımpaşada 
olmuttur r 

Kasımpaıada oturan Nimet 
isminde bir kadın, Samancı mey· 
danından geçmekte iken, birden· 
bire bacağına keskin bir taı İsa· 
bet etmiıtir. 

Taıın keskinJiil dolayıaile ha· 
cağın bir kasım eti parçalaomıı 

ve kadıncağız fazla kan zayl et• 
meye baılamııtır. Vak'adan ha· 

lıerdar olan pol;ı, pek fena va· 
zlyette olan Nimeti Beyoğlu has• 
tanealne kaldırmıtbr. 

Tafı kimin attığı araıtırılmıt 
ve orada bir kahvede oturmakta 
olan Ha1an iımiode biri tarafın-

dan abldığı teabit edilerek herif 
yakalanmıı ve sorguya çekilmiıtir, 

kadının hayatı tehlikededir. 
Diğer vak'aya gelince: 
Galatada Mumhane caddesin· 

de bir evde Nadide isminde bir 
kadın oturmaktadır. 

Nedidenin Mehmet Ali isminde 
bir de kiracııı vardır. Ay batında 
kirayı alamayan Nadide, btitün 
gayretine rağmen ay başları Meh• 
met Alinin yüzünU görememektedir. 

Nihayet bu ev sahibi ile kira· 
cı dün sokakta birbirine raatla· 
mış lardır. 

Nadide Mehmet Aliden ala· 
cağını istemiş, Mehmet Ali parası 
olmadığından yeremiyeceğini aöy· 
Jemiş, bu yllzden kavga bllyfi· 
müştnr. 

Nihayet it el takasına da•da. 
klllmllş, Mehmet Ali hemen ora· 
cıkta e:fne geç;rdiği bir taşla 

Nadideyi muhtelif yerlerinden 
yaralamııtar. 

Polis, Mehmet Aliyi yakalamıf 
Nadideyi de teda vl altına almıştır. 

Hindistanıiı P eıa ver Şehri 
Hemen Tamamen Yandı 

Geçen l erci e 

Hindiıtanda Pe-

şaver ıehrinln 
en kalabalık, 

eyleri birbirine 

en sıkışık bulu· 

nan bir mahal· 

lesinde hllyUk bir 

yangın çıkmıştır. 

Bu mahallede 

buyuk kere 

depoları da bu· 

lunduğu için yan· 

aın ıtır' atle te· 

ve11U etmlt ve 

ltf alye bununla 

baıaçıkamamı f. 
Banuo Uzerine Yangın en ıiddetli devreeınde 

kııladan efrat gönderilmiı ye yan- rabbaındakl koca bir saha tama· 
gmın cıvarandakl binalar bomba- mile yanmıf, 2 milyon liralık 
larla yıkı1arak nihayet onbeı saat zarar olmuttur. 
sonra alevler söndllrtılebllmiıtir. Re11mimiz bu Jangından bir 
Aıatı yukah bir kilometre mu· manzarayı gCSst•rmektedir. 

Ada Eğlenceleri 
Şimdi De Bir Kır Balosu 

Veriliyor 
Birkaç haftadanberl Adada 

çiçek aergisi, çiçek bayramı, •şek 
yanılan tertip eden Adaları GO
zelleıtirme Cemiyeti, bu hafta da 
önümüzdeki Cumartesi gtınll saat 
22 de BtiyUkadada Lunaparkta 
bir kır balosu verecektir. Balo• 
nun zevkini arttırmak için ayrıca 
bir de pijama mnıabakaıı yapı
lacaktır. MUaabakaya lıtanbul ve 
Beyoğlunun tanınmış terzileri 
airecek, en çok beğenilen pija· 
malara mUklfatlar verilecektir. 
Kır baloıunun dönllıll için bit 
vapur temin edilmiıtir. 

Elektrik Direğinden Duştu 
Kasımkaşada oturan 6 yatın

da Ahmet aokakta oynamakta 
iken yedi metre yllkHkliğinde bir 
elektrik direğine çıkmıı fakat 
yukarda muvazenesini kaybederek 

yere dnımUıtllr. 
Ahmet, ağır surette yaralan• 

mıı ve Etfal baıtaneıiaıe kaldı· 

nlmııtar. 

Son Posta 
Ynat. llrul, ff•"Hdlı wı Halla r••••e& 
Eski Zabtlye, Çatalçeşm• ıokatı. 25 

ISTANBUL 
.. -

Gazetemizde çıkan )'azı 
" reaimltırio bütüo hKlan 
mahfuı ve gaıetemiıt aittir. 

ABONE FIATLAAI 
t • 3 t 

Selle A1 Ay Ay 

"'· ICr. Kr. JCr 

TORKIYE -HOO 750 400 lSO 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 m 
SCNEBI 2700 1400 800 llOo 

Abooe bedeli peşiodir. Ad rea 
defıltlirmek 28 kurittuı. .. 

Gelen nr•lc ıeri flfll'llme .. 
lllnlarda11 mea'uliyel atanmaz. 
Cevap için mekluJ?lara 10 hrutluk 

pul ilAve11 lazımdır. 

r Poeta kutueuı ; 41 latanb..a -.... 
Telgraf ıSoopO!ıta 

... Telefon : 20203 .... 
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( llltar eke devrini• tarlbl) No. 79 

..... Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zlge Şakir 10/7135 

Istan bul da Olduğu Gibi lzmirde De Giz
li Bir Vatanperverler Faaliyeti Vardı •• 

Bu ıuretle, Türkler.in llml Ye 
içtimai varhtını aöıtermiş olan 
( mlllt kongre ), büyilk bir gayret 
Ye himmetle l§e girlımiftl. lstan· 
bulun Alimlerine, mlltefekkirlerine, 
mUneYverlerine müracaat ediyor; 
Tllrklere atfU lınat edilen itti
hamları reddedecek ve Anndolunun 
her yuinde TUrklerln hakimiyet 
Ye ekseriyetini iıpat eyJiyecek 
yazılar yazdınyor, grafikler l'e 
fatatiatlkler yaphnyor, bunları 
ılya1i muhitlere dağıtıyor; lime 
lıtinat eden bir müdafaa cephesi 
açıyordu. 

Fakat, bllkQmet tarafından 
Parlı ıulh konferansına gönderi
len murabhaıtar, oradaki vaziyeti 
idare edemiyorlar; Tllrklerin 'H 

Türk yurdunun yazİJetinl günden• 
gUne tehlikeye dUıUrOyoriardı. 
TUrkiyenin mukadderata, oraya 
gönderilen O•manh murahhasları 
tarafından değil; Hintlller tara• 
fından (dörtler mecliıl) denilen 
bu konferansa ıZSnderilen (Bikl· 
nır mihracesi) tarafından moda· 
faa ediliyordu. 

(Mlllt kongre) de kAtibl umumt 
Ya:dfeainl .deruhte eden doktor 
Esat paıa bu ıırada padlıaha bir 
ariza göndermiı; blltDn bu YBıi· 

yetlerl izah ettikten ıonra, Parl
ae a-6nderilen murahhulann der
hal tebdiledllmeal IAzımgelcce
ğinl btldirmlftl. 

Padiıah, bu arizaya, fevkalA· 
de hiddetlenmlı; Esat Paf&D&n ba 
mlHecasJrane .hareketinden do
laya cezalandırılma11n1 • ıureti-

lerin tarihi hakkını ye Rumlara 
kat kat faik olan Türk yarlıtını 
ispat edebilmek için var kuvn• 
tile çalışıyordu. 

A'I. zaman zarfında Türk da· 
Yasını haklı çıkaracak bir haylı 
vesika hazırlanmışh. Bu veılkaları 
Avrupaya götürmek; Fransa, in· 
giltere ve ltalyanın reıml ye 
gayn reamt ıiyasl mahfe! Ye rica• 
lile temas ederek bunlan gftıter
mek vo aynı zamanda bu haklı 
daYayı cihan efklrı umumlyealne 
kartı da ilin eylemek yazifeılnl 
• ıabık V .aııngton aefirl • (RU1-
tem Bey) deruhte etmlıtL 

lzmirde bulunan mBnevYer 
ltafyanlar, bu cemiyetin mualal
nl yakından takip ediyorlar; gö1-
terilen gayreti \'e ıelde edilen 
neticeleri memnuniyetle karıılıyor 
görUnllyorlardı. lzmir ltalya kon· 
ıoloıu, •ık ıık Muvaffak Beyle 
temaa ediyor; bu çahıma etrafın· 
da aldığı malumatı, lstanbuldald 
aefire bUdirlyordu. Konıoloa, 

1eflrden aldığı ilham nıerl· 
ne, ltalya hllkumetinln lzmfr 
da va ında Türklere hak kann• 
dırmak için maddi Ye mUıaheret• 
ten çekinmlyeceğinl vadettiği gibi, 
Iıtanbulda ( Jtalya ıefJri, Kont 
Iskorça ) yı müteaddit defa ziya· 
ret eden Cami Beye de aeflr 
tarafından aynı teminat verllmlfti, 

perverane hareketi takdir etmekle 
beraber: 

- Maaleaef, hDkümet namına 
hiçbir yardımda bulunmak mUm
klln değildir 

Demlıtl. 

Cemiyet, lzmlrdekl faaliyetin 
her tarafta takdire mazhar oldu· 
tunu görür görmez derhal mlll· 
hakata mftracaat etmfı, •lllyete 
merbut olan kaza merkeılerinde 
deı birer ıube •~mak fıtemlıti. 
Kazalar, bu teklifi memnuniyetle 
karıılamıılar, birer ıube açmıılar
cL. Yalnız (Maplaa) lılar hmlre 
bir murahhaa göndermiılor ken• 
c:lilerinln daha ••vel böyİe bir 
cemiyet teıkil ettiklerinden bah· 
ıederek lzmlr MOdafaai Hukuk 
Cemiyetinin, kendi ceml1etlerlne 
iltihak etmesi lhımgeJeceğlnl 
iddia eylemiılerdJ. Aynı zamanda 
cemiyet namına Anupaya gl· 
decek olan Rnatem Beyin 
yerine de, ınbık •alilerden Hn-
aeyin Kızım beyin gönderil• 
meslnl lıtemlşlerdl. Hasılolan bu 
lhtfllfı bOyDltmek, tabJidJr ki 
doğru değildL Onun için, ıimdilik 
Manlaanın kendi haline terki ten· 
ıtp edUmi~ti. 

Bu ıırada mllhJm bir mesele 
daha bq göstermlıtJ. Bu cemiyeti 
teıkll edenlerin hemen hepıl de 
eski ittihatçılardan olduklan halde 
cemiyetin Hürri1et Ye ltillf fırka· 
11na merbut bir propafaada ıe
bekeaf oJdu~una dair bir ıayfa 
zuhur etmlıtJ. Halbuki ceml1et 
biç bir llyaat fırka ile allkadar 
değildi. Bu teıekklllden maksat • 

Sayfa il 

Almanyada Mecburi 
Askerlik 

Harp Devriminin Çocukları, Hayret 
Edilecek Bir Beden Kuvvetindedirler 

Ordularını takYIJ• etmek 
lateyea Almanlar ıon zamanlarda 
( 1914) ve ( 1915) dc+ımlulan 
allAh altına ça~rmıılardır. ( 700 ) 
bin ldfiye baUj' olan bu iki 11nıf 

efrat ıayet ııkı bir muayeneye 
tlbl tutulmakta, ailelerinde dellilk 
nya 1&lr irsi haıtalıldarla malfıl 
olan klmıeler bulunup bulunma• 
dığını teablt etmek için her ferdin 
bUtUn alle tarihçeai uıun uzadıya 
tetkik edilmekt•dlr. Babaları 
BOyOk harpte, muhtelif cephe
lerde dövUşilrken tDrlO tUrlO 

ııkıntılar, yokıulluklar içinde 
doğup bDyDyen bu gençlerin 
vUcutlerl ıayanıhayret bir dere· 
cede aağlamdır. Şimdiye kadar 
Berlinln yalnız bir askerlik ıube
ılnde muayene edilen 63 kitlden 
yalnız Uç tanesi orduy& alınma• 
mıştır. VUcutlerl elverlıll olanlar 
••veli amele kamplarında bir 

müddet talim görmekte, ondan 
ıonra orduya ahnmaktadır. 

Resimlerimiz genç Almanları 
aıkerlik ıubelerlnde muayene 
edilirken göatermektedir. 

------------------------------------
Amerika da Tufanı Andı
ran Yağmurlar Yağıyor 

Nevyork, 9 ( A. A. ) - Nnyork 
llhade Yukua gelen ıu baakını tlmdiye 
kadar ılSrOlenlerln en zorluıudur. 33 
kltl botulmuı, 10 milyon dolarlık da 
sl7aa olmuıtur. CumartHI glnlladea 
beri J•tmurlar durmadan yatmakta, 
18llerle nehirlerin aularıaı 70kaelt· 
mektedir. 

* 

rin ıulara yfikıelmif, bu yQzdea 1' 
kiti ölınOşUir. 5 do kayıp vardır, 

Zarar birkaç milyon dolar tahmin 
edilmektedir. 

* Helene ( Montana ), 9 ( A. A. ) _ 

hu.uılyede - (Dahiliye nazırı 
Ali Kemal bey) e havale etmiJU. 

( Mlldafaal Hukuk Cemiyeti ) 
Te.ftk Paıanın •adareti :ııamamn
da teşekkül etmiıtl. Cemiyetin 
mesaiıl hakkında icap edenlere 
malumat vermek için latanbula 
sıelen Morah ıade Nail Bey; 
1adrazam Tevfik Paıayı da ziya• 
ret ederek kflfl derecede luhat 
vermiıtl. T evflk Paıa, bo vatan· 

Ttırklerln hakkım ııkata çalııan 
dUımanlara k1111, temsmen milli Albany ( Nevyork ), 9 ( A. A. ) -

Şiddetli yağmurlard, o birçok nehirle-

Vheeler yakınında tiddetle yaf aa 
yatmurlar ybOnden 24 kitinin almGt 
n 400 kitinin yaralanmıt olduğu 
ı8ylenmektedir. 

•• ilmi bir mndafaa cephesi kur-
Ali Kemal bey, vaılfeıinJ, pek 

garip bir aurett• ifa etmiıti. Ken• 
dlıl bir TUrk mUoeYverl, bir TUrk 
ilim adamı, bir TOrk f gazeteciai 
olduğu halde; bUtOn kudret •• 
ıelihJyetlni, (Milll Kongre) nhı 
aleyhine çeYlrmlı; 1335 aeneal 
mayısının 13 Oncn gUnU Eat Pa· 
ıa ile bazı erkadatlarıaı tevkif 
ettirerek Belcfr aj'a blSlftğtlne g&n· 

dermlıtl. 

maktan lbarettL) (Arka11 var) Al 
. manganın 

Esrarengiz Muhacer~tıKesmek De11iz Programı 
Uçaklar İçın... Açığa Vuruldu 

lsveçin Üzerinde Almanlar Tedbir Alıyorlar 

* 

Uçuyorlarmış Berlin, 9 (A.A) - Alnıan uıman 
Stokbolm, 9 (A.A.) _ 1938-34 jıla ltçilerinin yabancı memleketlere dotru 

kıtında, lıkandlnnyanın kuzey bal- ak • etmelerinin aaıae reçmelıı lçln 
lt.Olc:Qmet bir takım tedbirler ahnııbr 

ıeaJ lzerfnde uçup, K.amoya pek çok Don yayılmıt oJaa bir buyrultu. 
heyecan veren urarenJ'İ:& uçaklar iç ofiıten lıin almakıı.11n, yabane; 
hakkında yapılan incelemeye dair ilkeler için Alman ltçilerl tutma 

Bu ıırada, (lzmir} dekJ vatan• i'enel kurmayın raporu neıredilmlıtlr. 7auk etmektedir. yı 
penerler de, endiıeli günler ge· Bu laeeleme, mllllyetl belli olmı7an lnglllzlerln Progr•mı 
çlrmektelerdi. Tıpkı lıtanbulda bnı uçakların, ıerçekten, kuı:eJ Londra. 9 (A.A) - Dai11 Teleıraf 
oJdup gibi, orada da gizliden lıkandlnavyanın mHk6n bölıelerinia 1aHteıl, fnaiU.1 krundJrlerl ea7ıaınıa 

k U 
Ozerinde pek yllkHkten uçmut ol· elll olarak tahdit edllmealnla 1 ıWiye blr faaliyet hD Om 1 r • du1'larını meydana çıkarmıttır. oek yıldan ftlbarH mecbur) oı.•e e-

ıya· 

mekte idi. bmlrJn mGoevYer Birtakım yakalar bu uçaklann, ••tını yumaktadır. Lıılltere, bund&D 
gençlerinden Moralı sade Nail bir zaman içln olıun Nornç kıyılara •oara krunz6r ea7111ıu en •tat• alt. 
beyin teıebbtısD ile Moralı zade açıklarında bulunan bazı gemileri •ıta çıkaracaktır. 

H 
OuOlharp olarak kullaadıklarıDı 8'5•- Amirallerdea Jelllko, Beattl Yi 

allt, mütekait erklnıharp mi· KeyH lnglltuHin ..annJiA.18 •1 ••ti termekted"r. •• • a• 
ralayı Pizerenli Selahaddin, mil· •ak içi• 70 luuvaıı8re mulataç old 
tekalt eıkinıharp binbBfiıı Sami, Japon imparatoruna Hake· tunu ı6ylemitl•rdlw. u-

mUtekalt blnb8fl HUH7ln L6tfi, retln Cezaat lngllter-ede l9elz Sayısı 
T Şanıh•J 9 ( A.A ) - Japoa lıD- Londra, 9 ( A.A. t - laıUtered ki 

0 kadl zade Şekip, maliye mO- kumdarı hakkında hakaretiamlı lfılderin aayı11, 24 lıuiranda 200 ; 10 
fıttiıl Mu•affak, Nad, yUıbaıı makale 18180 Çin ıazeteciai Şuaı· kltidea lbarettL Ba, timdiye k~da 
CimJ, Mevlevi ıeyhi Nureddla yu-an H ay~e mahkum edilmlıtir. kaydedilmiı olan eaqatı bir .. yıdır r 
be~vhlrlqm~e~~~abai~- ~~~~~~~,:~:~::::~:::;;;::~:;::::=:::::::::~==~~~~~~ 
kulcu Oımaniye cemiyeti) namHe lnhiıarlar u MüdürJüX.ündenı 
bir cemiyet teıkll etmlılerdl. HU- • 5 
krınıetten rHmen mU1&ade alan 
bu cemiyet, Yunan propajanda· 
tllarının neırlyatıoı red Ye tek· 
tip etmek için haritalar, gra· 
ftıder yapıyor ; reımi , huıuıl 
-. Ye batta, ecnebi - menabie 
lllllracaat ederek nlifuı kayıtları, 
ticaret latatiıtikleri topluyor; köy 
lıinılerini tetkik ye lşhat ediyor, 
hut1aa, lzmlr Ye havalialnde Ttrk· 

EYYelce ilin edildiği •eçhlle LeYazam ye Mllbayaat Şubemiz 
12/7/935 tarihine r&1tlayan Cuma sUnD Kabataıtakl )'tol blaaıına 
nakledilecektir. Y ea.I binadaki telefon numaraları aıa~da g6ıterll
miıtir. Cuma glnft zaruri olarak muamelAt tatil edilecealndeo it 
aahiplerinin t3n/9M Cumarteli atınUndea ltibana yeni binada 
itlerini takip edebllecelderl ilin ol•nur. 0 3857,, 
Levaıun ye Mtlbayaat Şub911 Mtıdlrllli8 T. 49367 

,, ., ,. Midir Muavlalifı ., 49357 
" ,. ,. ., Dablb Ye harici .. 49358 

mllba7aat .. fllldeıl .. 

Berlin, 9 (A. A.) - Almanyanıa 

1935 yılı deniz programı netredilmit
tir. Bu pro2rama i'6re 7apılacak 
ıemller tunlardır: 

1 - Yirmi alt t ar bin tonluk YO 

28 aantimlik toplar taıı1acak olan 
iki kruYB:ıÖr. 

2 - Onar bin tonluk ye 20 aan
tlmllk toplar taııyacalr olan ylne iki 
kruYa&Ör. 

3 - 1,625 er tonluk n 127 mili
metrelik topla taııyan 16 dletroyer. 

Bunlardan bir kaç tanHİnin yapıl· 
maaına 1934 de batlanm ıtı. 

4 - Jki yUı elliıer tonluk 
yirmi parça deniıalb ıemisi. 
Bunlardan bir tane1i ıeçen 29 
Haziranda denize indirilmiştir. 

5 - Beş yllz tonluk 6 parça 
denizaltı gemiıi. 

6 - Yedi yOz elllıer tonluk 
yine iki parça dttniı:allı gemiıi. 

Uçak taııyao gemiler yapıl

maaı gelecek yıl dUıtınUleceği 
ıibi, değer bakımından eşitliği 
Hilamak için daha bazı gemile· 
rln yakılma11 da ıelecek yıla 
bırakılmııtır. 

Sofyada Bir Yangın 
Ve Zararları 

Sofya, 9 (A. A.) - Don alrıam 
Puarcıık kaaabuında bir •• malze. 
mt1l matazaaından çık•n yangın bir 
barut lafil&kine 1tbeblyet urmiıtir. 

itfaiye efradından bet kiti ile dlSrt 
poll yanıını ılSndDrmete çalıtırken 
raralanmıtlardır. 

HASAN 
KREMİ 
Çilleri kat'iyyen 

izale eder 

Dünyada mevcut 
kremlerin en nefisi, 
en ııhhiıidir. Nazik 
cildli kadınların hayat 
arkadaııdır. ihtiyarları 
gençleıtirir ve genç· 
leri güzelleıtirir. lnsa· 
na ebedi bir taravet 
veren Haaan kremini 
unutmayınız. Kutueu 
50, tüp halinde 20, 
Türkiyede yapılıp da 
Avrupa etiketi yapıı· 
tınlan ve halkı aldatan 
kremlere, vesair ıtrı
yata aldanınayınız. 
Hasan markasına dik .. 
kat ediniz. 

Hasan Deposu: 

Ankara, istanbul, Beyoğlu 
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Safer Bir Hamlede Güzel Portekizliyi 
Yakaladı, Çıplak Taıın Üzerine Oturttu 

Gerçekten de öyle idi. Porta• 
kal çiçeğinin kayalıkta aeçtifrl 
bir sivri ve keskin tat kUmelerl 
arasında itlenmit mermer beyaz· 
lığlle upuzun yatan, pUrUzaUz bir 
taı parçasıydı. Enikonu mermer 
bir yatağı andırıyordu. Bir iki 
değil, dört adam onun tlıtllnde, 
boylu boyuna yatabilirdi Ye ya· 
rım düzüne insan orada geoit 
ı•niı oturmaya imkln bulurdu. 

Bu doz ve pUrUzıGı tatın d6rt 
yanı sivri ve ıe'kilılz kayalarla 
çevrili idi. Sanki tabiat, oraya 
ıerdiğl bu taıtan balıyı korumak 
için etrafına yine taıtan yapılma 
süngüler sıralamıştı. 

Matmazel Jan, çılıın bir iç 
dileğinin zorlle tU taı yatağına 
kadar getirdiği aralan yapılı er
keğin yeri beğendiğini görtlncı 

aevindi: 
- Çok bahtiyarım, dedi, be

nim beyendiğim yeri beyınmek 
biraz da beni beyenmek d .. 
ıııektir. 

Safer reiı, bir yıldızı bile 
rerlnden ayırıp yere indirecek 
kadar yaman bir hamle ile ıll· 
zel Portekizliyi yakaladı, çıplak 

taıın üzerine oturttu, kendi de ı 
1anana bağdaı kurup tU sözle 
karşılık yerdi. 

- Seni beyenmeaem burda 
itim ne?. Beiendim ki ıeldlm. 
Sen de beni beğenme1en karda· 
şıaı uyutup, kayıkla botazı aflp, 
hayalara tırmanıp bu tq yatata 
kadar çıkmazdın. Onun için dil 
dökmey~ lüzum yok. Yürekleri· 
mlz anlaımııtır, kaynaımııtır. 
Yalnız öğrenmek fıtedlğlm ıeyler 
Yar. Benimle doA"ru koDuıur mu· 
sun çocuk? 

Diz çökmeyip diz ç6ktllrten 
emir beklemeyip emir veren, aık 
babamı bir çırpıda kesip atan 
tek b

0

ir pfııe alma dan her ıey 
olup bitmiı gibi hAklm davranan 
bu erkeğin duruıu, bakııı, konu· 
şuıu güzel Portekizliyi çiledıD 
çıkarıyordu, deliye çeviriyordu. 

O, erkeklerin 1alYanr sılbl 
konuşmasına alıııktı. Onun yaşa• 
dığı yerde sesinden ıöz yap 
ıılaklığı 1ezilen erkeklere ıarlf 

diyorlardı. Aık, o diyar erkek· 
leri ağzında her vakit bir yalTa· 
rıı oluyordu. Şimdi ilk olarak 
bir erkegln bıkmadan uğuldayan 
bir rüzglr gibi konuıtutunu, 
yine ilk olarak aıkın bir kudret. 
eıemen bir kuvYet olduj'unu 16-
rtlyordu. Kadın önOnde kedlleıen 
erkele aalan tadı veren erkeiia 
farkı, itte bütün enginllgile beli
riyordu ve Portekizli kız, beılıe 
< ilştUğü gUnden o dakikaya ka• 
dar tanıdıj1 blltün erkekleri 
unutarak yeryUzUnde tık bir er• 
kek bulunduğuna inan bHlemeyo 
baılıyordu. 

Bu ruht taıkınlık Ye lliklerlae 
~ ıdar yayılan tatlı bir karıııklak 
I~ inde kekeledi: 

- Sor şövalyem, ıor aslanım. 
Ne iıteraen sor, sesini duydukça 
bilmediğim şeyleri de anlayıp 
cevap vereceğime inanıyorum. 

- Öyle ise anlat bana bte 
kakayım, burayı naaıl buldun, 
öirendin? 

Ateıli bir ihtiraı buhranı , ... 
çirmesine rağmen kızan göz· 
ierİiid~n bir tereddüt titredi. 

Emanuel dö Suza 

bir az sıkılır gibi oldu, bu çok 
ba1lt soru, sanki ajır ıorgu imiı 
gibi onu duıUnceye dütUrmUıtU. 
Fakat bu çekiniı, bu gizli dUtO· 
nUt uzun sürmedi, gll7.el Porte• 
klzli çabuk kendini topladı: 

- Yamanamız tövalye, dedi, 
sık yuvasında bile it düşünmek· 
ten geri kalıoıyoraunuı. Benden 
bir ıeyler 6j'renmek lıtlyorıunuz. 
Bu, bir az yeraiz amma ıizi mem• 
nun etmek için lıte cevap veri· 
yorum: Duyduğunuz veya duy• 
duklarınıı doğrudur. Biz bu ka· 
yalıj'ı kardeıimle ıeııdik. 

Safer reiı, bilmeden bir sırrın 
Uıtnnı basbğını 1ezdi, bUtllo 
zeklıını toplayarak kızı söylet· 
mek iıtıdi: 

- Onu biliyorum. LAkln kar· 
datınla bu çıplak taı kilmeaine 
ne diye çıktınız onu ıöyle bana: 

- Kardeılm, karıı kıyıda bir 
tehir kurmak, bir kale yapmak 
iıtiyor. Buraya tırmanıp karıı 
yakayı gözden geçirdik. 

- iyi amma buraları karde· 
t inin babadan kalma mUlkU değil. 
Naaıl olur da elin toprakları 
UıtUnde ıar kurmıya kalkar? 

Jao, bir auç Iılemlş gibi ter• 
ledi, ruhunda taht kuran çelik 
adamın ellerine yapııtı, yalvardı; 

Hakhııo yeğitim, haklııao. 
LAkin bu dUtUnceyi taşıyan kar• 
detimdir. O, bir yolunu bulursa 
böyle birıey yapmak \re kralımıza 
kendini beğendirmek ister. Sizin 
kralınız da elbet buna göz yum· 
maz. Demek ki it o iki adam 
araaında. Sana da, bana da ilj'iıl 
yok. 

Safer reiı batanı aalJada: 
- Öyle değil çocuk, öyle 

değil. Ben GUcerat Padişahının 
bugüne bugün vezirlylm. Ona 
ziyan getirilme1inl istemem. Kar· 
deıioin bu topraklara göz koydu· 
ğunu da çoktan 1ezdlm. Fakat 
11oi Uzmemek için tınmıyordum. 
Sen de bıni düşün, kardeıinl 
deoıidikten vaz geçir. [*] 

Kız, içten gelen bir atılııla 
aşıkmı 1armak lıtedl ve atıldı: 

- Burada ıiyaaal iıler mi 
göreceğiz. Kulağım bu ıözlerden 
inciniyor, dudaklarım bu kelime• 
lerden korkuyor. Bana 1evgi 
ıöyle ve benden teYgl dinle. 

[*] Portekiıliler birkaç yıl ıonra 
Gücera' kıyılarında bir ıehir kurmuı
lar YI adını Per• koymuılardı. M. T. 
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Parla Borsası 

Pari•, 9 (A.A) - 8 Temmuz ta· 
rihll Boru durumu: 

Ağır b"r açılıt tan •onra, deA'erler 

boruıı daha iyi bir istikamet tut· 

muılur. Fransız rantlarının oiddetll 
bir ilerleme göatermui üzerine yerli 

deterler de iyi bir durum gÖ•te-rmek .. 
tedir. Tek, tak değer'er lıeııUz bu 
hayaya uymamaktadır. 

Araıuluul fondolar dözenıiı gidi

yor. Royal Dutch satJamdır. 

Rio Rinto tutuluyor. Süven 3nem· 

li bir ak•illim•l yapmııtır. 

~--------------, C.H.P.GENEL 
Sekreterliğinden: 

Dağılan Türk Ocaklarında 
alacağı kalanlara ödeme yapıl· 
mak için yeni bir karar verildi. 

Bu karara ıtsre : 
A - Aylıktan, kitap paraıından 

alacakla olanların bu ala· 
caklarıoıo tamı, 

B - Alacaklarının tutarı 500 li· 
rayı aeçmiyenlerin bu mik· 
tara kadar olan alacakları, 

C - Alacakları 112.000,, lirayı 
geçmiyen sosyetelerin bu 
miktara kadar olan ala· 
cakları. 

6denecektir. ilgililerin bel· 
gelerJ ile C. H. P. Merke
zindeki Türk Ocakları he
saplarını artma komisyo
nuna bq vurmalan lllo 
elunur. "3819,, 
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BİKiYE 
.._ _____________________________ lngilizcedeo 

KÖTÜ 
Barnaby ölmllt. küçük kasaba 

iyi kalpli, ıev1mll bir adamanı 
kay betmiı, fakat iki kızkardeşi 
Rachel ile Mlrian büyllcek bir 
çiftliğe ve alb bin Ura da paraya 
konmuıtu. Barnaby bekAr ötmüş· 
tU. Kızkardeılerl, bUtUn hayata 
müddetince ona tahakküm etmiı· 
ler, bir dakika rahat bırakma· 
mıılar, mütemadi vırvırları ile 
dünyayı ona zindan etmiıler ve 
bilhassa kadınlarla mUnaaebette 
buJunmamaamı ve evlenmemesini 
temin etmek için ellerinden geleni 
yapmıılardı. 

Ayrl ayrı evlerde oturdukları 
halde bile ıık sık kardeılerinin 
evine gelirler, öteyi beriyi karış· 
hrır, onun her iıiue burunlarını 
ıokarlardı. 

Babalanndan kalan para ile 
kendileri evlendikleri halde, kar
deılerinin mirasına konmak için 
onun evlenmesine mlni olmuı· 
lar, hatti zavallıya, bütün serve· 
tini kendilerine bırakan bir de 
vasiyetname tanzim ettirmişlerdi. 

Buna rağmen yine onu kendi 
baıına bırakmamıılar, ıık ıık 
dolaplarıni, kiiğıtlarını karıştır· 
maktan vazgeçememiılerdi. 

Hatta bu araıtarmaladan bi· 
rinde Suzan Vılner isminde bir 
kadının kardeılerlne yazmıı 
olduğu bazı mektupları ele ge· 
çlrmiıler, bu yOzden onu fena 
halde haılamışlar, kıyametleri 
koparmıılardı. 

Dünyada biricik hulyaıının, 
biricik aşkının da böyle mahve• 
dildiğini gören Barinaby fena 
halde kızmıı ve ilk defa kız kar• 
detlerine çıkıımış: 

- Nedir artık bu sizin eliniz· 
den çektiklerim?. Bir dakika rahat 
vermiyorsunuz bu, yetmiyormuı 
gibi herıeylmi karııtırıyor, par
maklarınııı kalbime kadar soku· 
yoraunuz... Ben ıizin ne fitne 
olduğunuzu biliyorum, fakat M 

yapayım!.. Allaha bırakıyorum! •• 
O ıizin müstakını~ı versin! ,, diye 
bağıra bilmişti. 

Fakat aradan bir müddet geç• 
tikten sonra Bornaly yine boynu· 
nu efımiş, kalbinin yarasını kendi 
kendine iyi etmek için eskisinden 
daha sakin bir hal peyda et· 
mitti. 

Bu \'ak' a Uç aene evvel cere· 
yan etmişti. Şimdi artık Bornaly 
ölmüı, bıraktığı vaaiyetnamı ile 
bUtun servetini ve emlAkini iki 
kız kardefine bağışlamıı, hatta 
komşusu Simon Tonley'i de bu 
vasiyetnameyi icraya memur et· 
mişti. Ka1aba halkı bu vasiyet· 
nameyi haber alınca fena halde 
köpUrmUş, iki kız kardeı hak· 
kında demediğini bırakmamııtı. 
Fai<at it işten geçmişti. Vasiyet
nameyi değiştirmek kabil değildi. 

Bornaby'nin vefatından tam 
yedi gUn ıonra komıuıu Simon 
Tanıloy iki hemtirenin oturduk· 
ları eve giderek masanın llzeriue 
bUyllk ve miihUr'.8 bir zarf koy• 
du. Bu z~rfm üzerinde Eorna· 
by'nin kendi el yazıı' le: 

"Ben öldiiktcu bir hafta ııonra bu 
ıarf açılıp okunmadan, iki kız karde
ıimle kornıuın Sımoo 'fıln&l•y'in mu
ncehelerinde yakılıp imha edilecektir.,, 

Diye yazılı idi. 
Bunu gören kadınların derhal 

eski tahassUı hisleri uyandı, he· 
men: 

- Acaba içinde nevar? Diye 
birbirine bakıttılar. 

Tanıley: 
- Ben n• bileyim? Bornaby 

bunu bana bir sene evvel getirdi 
ve öldükten ıonra açı!madan her 
UçUmüzün muvacehesinde yakıl· 
ma1ını söyledi. içinde ne olduğunu 
bilmiyorum, dedi. 

Rochel, masaya yaklaıtı. Zerfı 
elin• aldı, e\'lrdi, çevirdi, mühür• 
lerini muayene etti ve tekrar: 

- Acaba içinde ne var ki? 

MERAK 
Diye sordu. 

Tanıley: 
- Her halde ı'zlerln de benbll 

de bildiğimizi istemediği bir • 
vardır ki vasiyet etmlf. Bi~ 
yapacağımız t•Y de onu derllll 
yakmaktan ibarettir! dedi. 

Miryam ileri atıldı: 
- Nasal olur? Onun bizd_. 

hiçbir saklısı, glzliıl yoktu b~ 
den gizleyebileceği ne olabil• 
Her halde açıp bakmalıyız! dı~ 

Rachel de bu fikre iıtlr.-, 
edince Tausley kızmaya baıla,,~ 

- Ayıptır.. Herife dllnya 
rahat vermediniz. Herı•ye b~ 
nunuzu soktnnuz. Kart!eıln 
son arzusunu olıuo yerine ıe 
remez 'misiniz? dedi. 

Roehel kaılaraoın çattı: 
- O hayatta iken bazı ld~ 

seler kendlainden lSdllnç para .l!i 
temlılerdl. Bereket veraln ~illi! 
mani olduk... Kimbllir belki 
gizli olarak tuna buna borç p 
vermlttir. Ve bu zarfın içinde _w 
belki bu borçluların iıml yaPl 
nııştır! 

Miriyan da ıöıe karııtı: 
Ya .... Ôyle bir llıteyl ya~ 

mak kadar abdallık olur mu? 
- Mamafih belki de o Suzd 

Vilmen olacak haapanın me~ 
tuplar•dır ... 

Racbel artık da1anam•• 
Parmağını zarfın kenarıol 
soktu. Tanıleyln ltlraıları .. 
kulak aımıyarak zarfı açtı ff 
içindeki klğıdı çıkarda. 

Miriam da kardetlnln yaDJlll 
yaklaıtı ve merakım yenımiy• 
Tausley de onlana arkaiao' 
ııeçti. 

Fakat Rachel hentlz bet ali. 
satır okumamıttı ki mDthlt ~ 
feryat kopardı ye klğadı JirlDllr 
teıebbnı etti. Fakat Tauıltll 
ondan evvel dananarak kljı 
onun elinden kaptL 

Rachel timdi durmadan, çılf' 
bir sesle: 

- Çabuk 1.. Yakalım bu kt' 
ğıdı. .• Okumayınız... Klm1e old' 
masın... Kardeıimln hakkı ~~ 
mıı... Zaten okunmadan yaP• 
ma!ını kendiai yazmıyor mu? •• Dlı' 
bağrı yordu. 

Gözleri iyi ıörmeyen ve ~ 
kardeıinln omuzundan kAğıttV 
yazıları okumağa muvaffak oll' 
mayan Miriyam. 

- Ne olmu~ .. ne olmuş? O.
iyice okuyamadım! dtye tep~ 
yordu. Rachel hAIA tıllth telar 
çırpınıyor. , .... 

- Hiç bir ıey değil.. Y ~~ 
diyorum ıize o klğıdı, ya~ 
diye inliyordu. 

T onıley katıdı açtı ve baıt-' 
aıağı okuduktan ıonra : . J 

- Ahi Barnaly lldn nı iP 
olduğunuzu ne de iyi anlaaı't 
O ıizin her ıeye burnunuzu ıo~ 
madan rahat edemlyeceği:; 
pek All biliyordu. itte 
tUn yaptıklarınızın acuanı ıtıd~ 
timdi çıkarıyor. Bu, bir ıe el 
evvel yapılmıı ve uıulDP 
tasdik etlirilmiı bir vaaiyetnallll' 
dir ve eski vaaiyetnameyi talll~ 
men iptal etmektedir. Siz, ei dl 
0 p;ı huyunuzdan vaı ıeçlp 
bu zarfı açmamış olaa idiniz, ~ 
vaaiyetnamede yakılacak ve ki 
senin bundan haberi olmıyaca~ 
Fakat buna artık lmkAn '/ 1 
Çünkll açıldığı takdird.e 111et,. 
olacağı şartı vardır. Çekın cel 
nızı.. •. Dedi. k8' 

Miriyam hiili ıatkın ıat 
bakıyordu. Tltriyen bir aeıle: ı' 

- Yeni bir va1iyetoame 
dedin? Diye ıordu. 

Tan~ey I' 
- Evet, yeni bir vaıiyetll 1 

me... Blitün malını, mUlkO~ 
Suzan Vilmer' e bağıılayan 
vasiyetname! Dedi. _..M 

Kağıdı katladı, cebine ko~~ 
ve iki kız kardeıln ynzlers, 

"bile bakmadan kapıdan çıkıp _. 
zan Vilmer'in eYinin yolunu tll 
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Bir aralık gözüm halamın yil· 
ıllne kaydı. O da bir az sinir· 
Jenmiıtl. Fakat yaratıJıı itibarile 
çok 1akln ve mUtevazı bir kadın 
olduiuiiçin tabiiliğini kaybetme· 

mitti . 
Çay, masada içilecek ıekllde 

tanzim odilmifti. Prens11, büyük 
bir nezaketle Hğındaki sandal· 
yayı halama, ıolundakini de bana 
göıterdi. Yanımdaki 1andalyeyi 
de Prenı Ali bey haıretlerl ltgal 
ettL Bu da: gorek bana ve gerek 
balama pek garip geldi. Anlıyor
dum ki bunlar, adeta vaziyeti 
cebretmekte, bize adeta bir 
(emri•aki) ihzar etmekte1erdi. 

Prenı, birdenbire benimle ko
nuımaya ııkılmıı olacak ki mil· 
temadiyen akrabalarile Arapça 
konuımakta devam etmekte idi. 
Nihayet annesinin Arapça bir 
ihtarı Uzerine batını benden 
tarafa çevirdi. Bir iki saniye 
düıUddUkten ıonra: 

- Iıtanbulu naaıl buldunuz, 
hanımefendi ?. 

Dodf. Bu ıual, bana pek garip 
geldi. Ve hissettiğim ıarabetl 
ıaklamıyan bir 1eıle: 

- latanbulun o 'kadar yabao• 
cııı değUlm efendim. Fakat llç 
aene evvel bıraktığımdan birhayli 
farklı buldum. 

Sözleri ağzımdan dökUlüverdJ. 
Şimdi d• faıalamak ıırası ona 
ı•lmiıtl. Ihthnal ki bunu örtmek 
için yeni bir bahae girdi: 

- Çok güzel yüzüyorsunuz 
amma, bJlmem denlzciJiğinlz var 
mı 1 

Dedi. Artık aramııda gitgide 
canlanan bir konuıma mevzuu 
bulunuvcrmiıtl. Kotracılık hak· 
kmdakl malumatım, prenai ade· 
ta hayretlere garketmişti. Bu 
bahiı hitam bulur bulmaz; 

- Şu halde hangi gün bir 
kotra gezintisi yapabillrlz Han· 
fendi? Lütfen bir aıın tayin buyn· 
runuz. 

Diye de otomobil gezintlsln· 
de göıterdlği teklifsizliği şimdi 
de tekrar etti. Bereket venin, 
onun 11rarına meydan veremedim. 

- Bazı husuıl meşguliyetlerim 

dolayısile timdi size blrş•y söy• 
lemlyeceğlm. Şayet böyle bir 
fıuat elde edebilirsem ıiıe arz•· 
derim. 

Dedim ve derhal ı6ıU baıka 
mecraya çevirdim. Yenilmek, içil• 
mek ve bol bol laf edilmek, bir 
1aattan fazla devam etmiftl. 
Birdenbire halamm yanında otu• 
ran yaşlı bir Hanımefendi 
ayağa kalkarak, kekeleye keke• 
leye bir nutuk irat etti. 

Bu nutuk, gerek halamı Ye 

gerek beni tanımak ıerefine maz· 
har olduğundan dolayı Pense& 
hazretlerine teşekkürle batlıyor; 
benim gibi, ( aaile, necibe, ıekir 
ye ve latife) bir hanıınefendıyl 
(kendi ailei aıilAnelerl aracımda 
16rmenln bliyUk bir ıeref olduğu· 
nu) söylemekle hitam buiuyordu. 

Bu nutuk bittikten ıonra bil• 
tUn gözler benim, halamın ~e 
prena A li Beyin Ustilne çevral· 
ınişti. Halam, asabi bir siikfıt 
içinde tebessüm et mekte idi. Ben, 

l v • ka ile yapmam lazımge ecegıne • 
rar vermediğim için, teşekk llrler 
~tmekte bile tendcl Ut ediyordum: 

ımdakı 

iÇiNi 
Ali Beyin ne yaptığmda11 haber· 
dar değildim. 

Sofranın alt başından, çatlak 
ve bırıltıh bir aes yllkaeldi. Şevki 
Paşanın refika1ı diye tanıttıkları 
esmer ve şişman bir hanımefendi, 
iaafif bir Arap şivesile: 

- Cümlemiz müşerroffz. LAkin, 
böyle ıeyler söz ile olmaz. Kav• 
liyatın yananda, filiyat ta lAzımdır. 
Oğlumuzu, kilçllk hammefendiye 
nlşanlayıveririz, vesselam. 

Dedi. Bu ıözlerde ve bu 
hanımefendinin tavrında, epeyce 
tubof bir komedi çeşnisi mevcut 
idi. Herkesin gözU, tekrar halama 
çevrilmfştl Anlatılıyor ki, cevap 
beklemektelerdi. Fakat halam, 
cidden bUyUk bir diplomatlık 
ıöaterdl: 

- Y eğenlm Emeli, aail aileniz 
ar&1ında görmek istemeniz, bizim 
için de bir şeref teıldl eder. 
Eger aevglll yegenlmin ınukad
deratile alakadar olan sadece 
ben olsaydım, teklif edilen niıana 
derhal muvafakat etmeıi için 
kendisine rica ederdim. Fııkat, 
benden daha onel pederi vardır. 
Müaaade buyurunuz da bir kere 
kendilerinden ıoralım. 

Cevabını verdi. Eğer vaziyet 
mllııait ol1aydı; 

- Yaıa, halaf. 
Diye bağıracak ve yanakla• 

rına da iki şükran buseıi kosı• 
duracaktım. 

Halamın bu cevabını baıılan 
tabii telakki ettiler. Bazıları da 
böyle ıerefH bir teklife derhal 
muvafakat cevabı nrmediğimiz 
için adeta açıktan açıla dudak 
büktüler. 

Bereket veraln, birdenbire ıöz 
umumileıti. Artık bu teklif te 
tekerrür etmedi. 

Misafirliğimiz, iki aaatl teca· 
vüz etmiıtf. Uzun uzun ıelAmlaş• 
malar ve teırifatlarla veda ettik. 
Prenaeı hazretleri, boynuma sa• 
rıld ı iki yanağımdan öplU. Bu 
hareket, beni benimsediğine de• 
IAlet etmekte idi. Prens AH Bey 
hazretlerine gelince; bizi otomo· 
bilimize kadar teıyi etU. Tam 
ınerdlnndeo inerken kulağıma 

eğilerek: 
- Arhk, niıanh ıayılablllrlı, 

banımefendL Tabii, arasıra b.,. 
raberce at, kotra, otomobil ge• 
ıintisi yapmamıza mllıaade eder· 
ılnir. 

Dedi. Bu teklife kırıı Yerdi
ğim cevap, biç 1Uphesiz kJ sOkiit
tan ibaretti. Halam, otomobile 
bineceği zaman, elini prense uzat• 
mııtı. Preoı, büyük bir neıa• 
ketle halamın elini öpmekte 
tereddüt etmedi. 

( Arkaaı var) ----
Sokakta Bir Çocuk Daha 

Bulundu 
Diln sabaha karıı, F atlhte 

Kamil paıa anası cıvarmdan 
geçmekte olan polis devriyeleri 
bir çocuk ağlamaaı ititmiıler, al"" 
ıaya do2ru gittikleri zaman kun• 
dağa sarılı bir yavrunun cöplükler 
ara sında bulunduğunu görmUı· 

Jerdir. 
Yanucak oradan alınmıf, 

karakola getirilerek muayene 
ettirilmit ve henUz bir aylak ol· 
duğu tesbit edilmi9t ir. 

Çocuğa Celal ismi verilmiş ~e 
"Dlişkünler evi,. ne a;önderilmlıtar. 

SON POSTA Sayfa 13 
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Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Ankara Yüksek Ziraat EnstitilıU talebeal ihtiyacı için aşağıda beı grupda mllfredab ve hizalarında 
tahmin oluouan bedelleri yazılı eıya Jeva:ıım her iurupda iÖ&terlldiğf üzere kapab zarf uıulll Ye alool 
ckılltme ıuretlle satın alınacaklar. Parasız ıartname almak ve nUmunesini görmek hıteyenlerln hergUa 
YUkaek Ziraat EnıtitUaU Muhaseboalne mUracaatları ve eksiltmeye alreceklerin 12 Temmuz 935 Cuma 
gllnU gurupların UıtOnde ıösterUen 1&atle11 kadu guruplardakl izahata göre yapacakları teklif. 
lerlni Roktörlük makamma veya idare ve ihale Komiıyonuna vermeleri ilan olunur. "3604., 

Cuma gUnü Saat 10 da Alenl Eksiltme. 
CJnıf 

Çorba ta bağı 
Yemek ta bağı 
Kaşık dUıUne 
Çatal ,, 
Bıçak ,, 

Çay fincanı maa tabak. 
Çay ka,ığı 
Ekmek ta bağa 
Su bardağı 
Sürahi 
Demir kepçe 
Tuzluk 
Tel nihale 
TUkUrUk hokkaa1 

Bakır kar avan 

Adedi 

300 
500 

17 
17 
17 
50 

150 
50 

500 
IOJ 
50 
50 
30 
50 

100 

Beherinin ffah 
L K. 

50 
45 
50 
50 
75 
25 
30 
85 
10 
70 
40 
15 
20 

1 15 
85 

Yekunu 
L. K. 
150 
225 
102 
102 
153 

12 50 
45 
42 so 
50 
70 
20 
7 50 
6 

57 50 
85 

1128 00 
Cuma 

Erkek talebe elbiseai. 
Kız talebe elbisesi. 

gUnU Saat 11 de Kapah zarf ile Eksiltme 
7650 84 
832 50 

1735 50 
240 

Erkek ,. paltosu 
Kız " mantosu 

402-412 ııs 57 
40- 45 18 50 

120.130 l13 35 
10- 15 16 00 

10458 84 

Cuma gUnU Saat 15 de Alent Eksiltme. 
Erkek talebe iakarpini. 
Kız ,, ,, 
( Beyaz keten iskarpin ) 
( Kıı ve erkek talebe için, ) 

370-380 
4().. 45 

520 

4 60 
a 40 
2 ()() 

1748 
153 

1040 

2941 

Cuma 
Yun battaniye. 

gUnü Saat 16 da alent Eksiltme. 

Beyaz lAbratuvar gömloğ!. 
Sarı ,, 

" Kııhk ıpor tulumu 
Y azhk beyaz •por faniJi1t. 

, ,, ., pantalonu. 
Yüz havlusu 

30 14 sor 
300 3 00 
soo a oo 
125 6 50 
200 ~ 
200 60 
500 35 

435 
000 

1500 
812 so 
90 

100 
175 

4012 40 
Cuma günü Saat 17 de Alent Eksiltme. 

Pamuk ıllte 
Yorgan pamuk 

.. 
İstanbul Sıhhi 

Komisyonundan ~ 
Tıp Talebe Yurdu için: 

900 metre paltoluk kumaı 
Aklly~ hastanesi için : 
200 adet karyola 
10000 metre kalın tarıuı bezl 
Çocuk ha1taneıi için : 

25 
75 

12 25 
6 50 

306 25 
487 50 

793 75 
• 

Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Tahmini FL 
440 K. 

1250 
29 

M. Garanti 
297 Ura 

187,50 
217,50 

Ekılltme tarih •• ıekli 
19/7/935 S. 16 açık eksiltme 

1917/935 S. 16 açık eksiltme 
19111935 S. 16.30 açık 

1000 metre patiıka 50 
1700 " Amerikan bezi 29 
1100 ,. kefenlik bez 42 109,28 1917/935 S. 16,30 açık ., 
300 - 400 ton krlple maden kömllrt1 1450 435 2617 /935 S. 14 kapalı zarf 

Yukarıda yazıla Sıhhi MUeaaeHlerio hizalarında g6sterileD ihtiyaçlara olbaptakl ıartnameltrl veçhil• 
eksiltmeye konulmuıtur. 
l - Her birinin miktar, nevi, tahmini fJat, muvakkat garanti ve ekılltme tarih ve Halleri ile okıiltmı 

ıekilleri hi2alarında göıterllmiıtlr. 
2 - Ekıiltm~ iti .: Cağaloilunda Sağlık DlrektörlUğü binaaindakl Komlıyonda yapdacaktır. 
3 - Her birıne aıt tartname ve atlmuneler ait oldukları MUe11eıelerden bedelıiz olarak ahnacaktır. 
• - Eksiltmeye gireceklerin belli gUn ve saatten önce girecekleri ite yeter muvakkat garanti makbuz 

veya banka mektupları ve cari meneye alt Ticaret Oda11 ve1ikalarile Komiayonumuza 
mllracaatla11. .. 3581., 

Gençlik ve Güzellik 
lk•lrlerl 

cici ı EHn• 
elet : Loıyon 

CİCİ: Krem 
CiCi: Pudra 

CİCi : Dudaklık 
CİCi: Yanaldık 

CİCi ı Silrm• 

Herdem tn:e n 1rbel kalmak için 
yaln ı z bunları kullanınız. Depoıu ı 
Su'tanhamamında FARUKi GÜZEL 
KOKULAR mafa1Hıd1r. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Ankara Ynksek Ziraat EnstilüsUnlln 375/425 talebesi ile 
100. 120 mUstahdemlninln 12/7/935 tarihinden 31 Mayıı 936 tari· 
hine kadar sabah, öj'le ye akıam yemekleri pazarlıkla ihale oluna• 
cağmdan parasız ıartnameslni almak isteyenlerin EnıtitU Muhaae· 
be1ine ye talip olanların 1 J /7 / 935 tarihine raatlayan Perıembe gll· 
nll aaat 15 de 5837 liralık muvakkat temlnatlarilo Enııtitü idare 
ve ihale Komiııyonuna müracaatları "3602,, 



-M-;ç~····K;~·;·~~m;d~k:~~····ı········Ser~GikeŞk~-
Güreşçilerimiz Macarla

lJtiukü maçtan iki enstantane n aeyiroiler [Hylrclfer araııoda Adliye 
Bakanı Saraçoğlu Ş11kr0 görillUyor] 

Dünkü 

isteksiz 
Atina Karışık Takımı Bire Karıı 

3 Sayı ile Galip Geldi 
Atina karııık takımı dtin ı iki dakika sonra Yunanlılar sol 

ikinci ve son maçını lstanbul içlerinin kuvvetli bir hUcumile 
ksrışık takımı fle Takılm stadın· biyUk bir tehlike yarattılar. Oyua 
da yaptı. Pazar gUnll üç llçe hırçınlatmıf, iki taraf da bUyllk 
berabere kaJao takımlar bu maçta bir gayret aarfına başlamıştı. 
azami neticeyi almak için hazır· Yunanlıların sağdan yaptıklara 
lanmıılardı. bir hücum korne ile neticelendi. 

Yunanlalar takımlarında hiç Kale içine düıUrdllkleri topu sol 
tadilat yapmamıılar, buna muka· içlerinin kuvvetli bir kafa vuruşile 
bil fıtanbuJ takımı tamamile de- yükseklerden dıtarl çıktı. Hemen 
ğişik bir ıekil almı4tı. Yunanlıl ar aleyhine verilen kor· 

Futbol hıyetioin çağırdığı ner de Niyazi tarafından dıtarı 
oyunculardan bir kıımı gelmediği atıldı. N:yazinin yaptığı bir 
için takım bu maçta lizım oldu· hücum yine korner oldu ve dııarı 
ğu derecede kuvvetli yapılama• atıldı. lıtanbul muhteliti oyuna 
mıftı. Oyun rUzgAr altına dUıen hAkim olmuılm. hk devre bir bire 
Yu_nnniıların hücumile baıladı. nihayetlendi. lstanbul muhtelitl 
R üzgarla beraber hücumları kov· ikinci devrede Hakkının yer:ne 
ve lJendiren muhtelit oyunu Ahenkli 
b. ki Eırefi takı1Pa alarak sahaya 
ır ıe e ıokamadığı içindir ki 

b hu 1 d 
çıktı •• 

u cum arın a müessir olamı· 
yordu. Yunanlıların daha canlab~ıla ROzgir altında olmasına rat· 
yaphkları akınlar latanbul kalesi men Iıtanbul muhtelitl ikinci 
önünde daha tehlikeli şekilde devredo de daha muntazam htt· 
do aşıyordu. Nitekim t 4 plu biı cumlara baıladılar. BllhaS1a Etref 
halde hücum eden Yunanhlar Şeref tarafı hemen her akında 
Farukun bocalamasından istifade kolaylık Yunan kaleaine kadar 
ederek kale içlerine kadar ıoku· iniyor, Yunao müdafaasının büyük 
larak on beşinci dakikada ilk gayreti bu hUcumları mUşkülAtla 
ıayılarmı yaptılar. durduruyordu. 

ls t aııbul müdafaasının bozuk ilk on bet dakika hakim bir 
oyunu hUcum hattına icap etliği oyun gösteren ls ~anbul muhtelitl 
kadar yardım etmediği ıçın yavaş yavaı durmağa, Yunanlılar 
Yunan kalesine yapılan btıtUn da daha dlizgUn oynamlya baş '.a-
hücumlar dağınık ve pek tabitdirkl dllar. Yunanlıların Uıt Uste yap• 
beklenen neticeyi vermiyordu. tıklara Uç kuvvetli akm büyük 

Fikretten Hakkıya ve güzel bir gayretle kurtaralmıf, bunların 
bir vuruşla ileriye verilen pastan birinde Faruk aakatlanmıttır. 
istifade edon Şaban vok kapalı Yunan kaleainden kurtulan 
bir zaviyeden yirmi altıncı dakl• top merkez muavine, uzun blr 
kada beraberlik aay ... m yaptı.. pasla ıol içe, ondan merkez mu• 

1ki &akım bir arada 

haclme alden lop on ıeklz yardi° 
çfzğiıl içinde çekllen kuvvetU bir 

tlltle yirmi beıinci dakikada ikinci 

defa latanbul kalesine girdl Yu· 

nanlılann aahanın her yerinde 

mütemadiyen koıan oyuncuları atak 

ve ahlgaa bir oyunla hAkimiyetl 

elo a1mıı1ar, lstanbul kalesi C:nUne 

her sokuluıları ayrı bir tehlike 

olmiya baılamıştır. 

Nihayet g~ttikçe artan bu 

hücumlar Istanbul kalesi önünde 

bir facia olmaya baıladı .• So1uk 

ıoluğa mUdafaa yapmıya mecbur 

kalan lıtanbul muht-Ull kırk 

ftçüncO dakikada bir gol daha 

yiyerek oyundan Uç bir mağlup 

çıktı.. Seyahatten dönmüş, bozuk 

bir takım bize bundan daha iyi 

netice veremezdi. Yunanlıların 
ateıli oyunları bizimkilerin cansız 
ve iıtekıiz oyunlan karşısında 

elbette bu neticeyi verecekti •• 
Büyük bir lakaydi içinde oyna· 
dıkları oyunun bakalım ikıbeU 
nereye kadar varacaktır?. 

Muhtelit takım: Bedii, Nuri, 
Faruk, Ali Rıza, Esat. Mehmet 
Reıat, Niyul, Şaban, Ha:ckı, 
Şeref, Fikret.. 

Maç• Sait Salahattin idare 
et.i. 

Atına Muhtelltl Ankaraya . 
Gidiyor 

Yunanlılara yapılan bir teklif 
üzer:ne Ankaraya gidecek:erdir. 
Yapacaklara iki maçtan birini 
Ankara Çankaya kulübile oynı· 
yacaklardır. 

Yunanh Sporcular 
Şerefine Ziyafet 
lstanbul futbol he} eti dün ya• 

palan maçtan sonra Yunanlı ıpor· 
culara Park otelde bir akşam 
seleni verdi. Maça çağırıldıkları 
halde aelmiyen oyuncularımız da 
ıölende bulunan bOyUk kalaba· 
Jık içinde idiler. Bllyfik bir ıaml· 
ml1et içinde ı•çen bu toplantı 
gece ıeç vakte kadar llrmlftlr. 

rı Yine Yendiler 
Macar Güreşçileri Ya
rın İzmire Gidiyorlar 

hükmen gıılip geldi. 
ikinci müsabaka 61 kilod 

Baari ile Bamlin arasında yapıl 
Bani 1.25 dakikada tuşla ma" 
lup oldu. 

66 kiloda: Sadık ile 
arasındaki mUaabakada 
hükmen galip!. 

72 kiloda Şaban ile Örd 

DUn akıam Macar güreş ta
kımı fstanbuJdaki ikinci mUaaba· 
kaımı da Şeref stadında yaptı. 
Memlekette en başta tutulan gU· 
reıin baıı boı bir vaziyette btra• 
kılmıı olması bu it için bUyük bir 
tehlike lıaretidir. Macarlarla ya· 
pılan bu müsabakaların maksat 
ve gayesi bir tilrlll belli olma· 
mııtır. 1 ğUreıtiler. Şaban hükmen g 

Bu canam temaı dlln gece : .. 
bir hay huy içinde ceryan etti , 
durdu. Binlerce halk ayakta ne ı 
mUnbakaların zevkini almıı ve 
ne de neticelerini IAyıkfle görebil· 
mit ve duymuıtur. GUreıin bu 
aldlıle layık olduğu bUyük alAka· 
yı gaip etmesi, bugUn değilse, 
yarın beklenebllir. 

fik mllsabaka: 56 kllod~ Ömer 
ile Bobo araamda oldu. Ömer 

geldi. 
7Cj da Ankaralı Hllıeyin 

dak~ka, dokuz s<ınlyede Doboy 
tuşla yendi. 

78 kiloda Ahmet TörOkU tur 
la mağlup etti. 

Son ğUreıi Çoban Mehnı• 
yaptL Mehmet rakibini 2.54 d 
klkada tuıla mağlup etti. 

Macarlar perıembe gtınO lr 
re gideceklerdir • 

Dün gece kareılaıan Türk n Macar gürtıolleıl 

Serbest 
Yüzme 
Rekoru 

Detroit, (Amerika) D, (A.A.)
YUztlcU Raif Flaoagao serbest 

ytizUşle 880 yarda meaafe dünya 
rekorunu 10 dakika, 7 6110 ıa· 
niyede kırmııtır. 

Bundan önceki dünya rekoru 
10 dakika 15 4/IO ıaniye ile 
Italyab Madicamn Uzerlnde idL 

Yerli Mallar 
Sergisi 

Yerli Mallar Sergisi haıırlık
ları bitmek üzeredir. Şimdi açış 
proğramı hazırlanmıya batlamış

tır. Sergide t imdiden yer kalma· 
mııtır. Serginin en güzel meşhe· 
rinin inh:sarlar pavyonu olacağı 
anlatılmaktadır. 

Bu pavyon 18 bin liraya çı· 
kacaktır. Baıka husus1 mUeısese• 
ler yoktur. Para barcayamıyacak· 
ları için inhiaarlar pavyonunun 
birinciiiği alacağı ıüphes;zdir. 

Dil Ve Coğrafya Dekanhğı 
Ankarada kurulacak olan Dil 

•• Tarih Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığı için Fuat KöprülU ile 
SaylaY Bay Hasan Cemi.in lıim· 
lerl dkroluau1or. 

Bulgariatanda 
Bisiklet 
Yarışı 

Sofya, 9 (A.A.) - Bulgal 
ajanıı blldfrJyorı Bfıikletle Buııa
rlıtao turunun ikinci yarJfl dDıl 
baılamııtır. 1700 kllometro ol.., 
meaafe 12 glinde aıılacakhr: y., 
rııa 50 kadar blılkletçl glrmfftlt• 
Biıiklet birliği başkanı ıenral 
Diptcheff, dUn saıt 12/40da br 
reket itaretlni YermlıtJr. 

Buğday 
Meselesi 

Dlln borsaya 260 ton buğd•1 
gelmiı, 250 ton yumuş"k buğd•1 
aatalmıı, Hrt buğday Uzerio• 
muamele olmamışhr. Yumuıalı 
buğdayın flati beı kuruş 25 par• 
ile 7 kurut 10 para arasınd• 
değiımiştir. 

Yine dün borsada 452 çu\fal 
un satılmıştır. Un Hatları da 520 
kuruşla 705 kurut arasınd• 
değ;şmektedir. 

Maçka Tramvayları 
Maçka lramva}'ları Maçkapa" 

lasın önüne kadar işliyordu. Hat 
Maçka mezar'.ığına kadar ux:atıl
mıştır. inşaat bitmiıtir. Bu a-011-
den itibaren tramvaylar Maçlı• 
mezarlağıoa kadar gidecekt:r. 
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1 JAPON EZ ŞEMSiYE iLE BiR DA YAK MACERASI 

Nikihtan Keramet 
Umanlar •.• 

1 Kutu Barı Cina
yeti Faili 7,5 

Bazen Böyle F elik etle Karıılaşınca 
Şaşırmaz Da Ne Yaparlar? · 

O, hanı rast relinoe Jıponts şemıiyeeini, bııımdı kırdı 

Dava ce&a mahkemHinde ge- tek yolunu, nlklhı kıymakta 
çlyor. Da•acı 35 J•tlanada, temiz bulduk. 
Ye Hd• gtylnmif, e•m•r, •nı• Fakat kerametinden bah•olu-
boylu, yakıtıkh bir aenç : Ada aan nikah, karımın zihniyeti Oıe· 
Suat. Fatihte Kolcu sokağında rinde nedenıe fena bir rol oy• 
23 numaralı eyde oturuyor. nadı. 

Dava edilen. 28 yaılarmda, Ve o, nikihın layıllflndan 
kısa boylu, fazla eamer, daj'ı· ıonra kendiıinde çalışmayı bırak· 
nıkça kılıklı blr kadın : Adı J mak hakkım buldu. 
HUınfye. Miltemadiyen kırpılan { Eter zihniyetindeki değişiklik 
aözlerindeo, ve kımıldayan dudak· ıade bundan ibaret kalaaydı, 
larıadaa, çok acele ve hafif ke- tahammül edecektim. 
keme konuıma•ıadan ıinlrllce ol· Fakat o, dde evde oturmak· 
duj'u ulaplıyor. Husuıt bir fab· la da kalmadı, bütun evde otu· 
rlkada muhaaipllk ediyor ve aynı ran kadınlar aibi kendini 11U11e, 
11emtte, Şehit Fahri sokağında. ıevke kaptudı. 
3 numaralı evde oturuyormuı. Bütçemizin darahıma rağmen, 

Supa da, 
dövmek. 

masrafımız çoğaldı ·ve ıonunda. 
d cıyı sokakta a•a benim, altından kalkamıyacağ&m 

Rei1, aözll davacıya -.eriyor 
•• dayaya ıebep olan bidisenin 
mahiyetini öğrenmek lıtiyor. 

• Davacı, nnkteli, kolay Ye gft· 
Hl konuıuyor. hldise dt, nOkteye 
Ye gn:ıel aolahlmaya çok ronsalt. 

O anlatırken, dinleyicller, bpkı 
ıHimll •e komiğin monoloğunu 
dinler gibi glllDmıUyorlar ve dışa· 
rıya çıkan!mak korkusile kahka
halannı zapta çabalıyorlar. 

Dancı, ıuçluyu glSsleriyor. 
- Bu bayanla iki buçuk 11ene 

tvvel tan·ştık ve uzun ıür· 
meyen bir arkadaşlık devresinde, 
beraber oturmayı karar!aştırdık. 

O da ben de çalışıyor ve ka· . . . 
ıenıyorduk. Bu kazancı bırleth· 
rerek de bir çok kimseleri kııkan· 
dıracak kadar rahat yaşa} ahili· 
Yorduk. 

Fakat, yaşayış·mıza imrenenler 
yaşa) ı;ımızı kıskananlar, n kah& z 
oturuşumuzu bahane saydılar, bir 
takım dedi kodular çıkar
ınağa ·başladılar. 

Ve gün geçtikçe bu dediko
dular rahatımızı kJçıracak kadar 

' 4 

da lanıp budaklar,dı. O kadar kı 
n.hal'et, rahata !<avl:ıabil:nenİD 

bir yük halini aldı. 
Bu vaziyet karıısında da ben 

yeaine çareyi, mahkemeye bq 
vurmllkta buldum. 

Epey uzayan dava neticesinde 
de ayrıldık. F ıtkat geçenlerde, 
yolumu kesti ve ince japonez 
ıemı:yeslnl kafamda paraladı. 

Ben, bir kadına el kaldıramı· 
yacağım için bittabi side keadi
ml korumakla mukabele etUm. 

Sokak ortasında başamda hak· 

111 yere kırılan t•msiyenin b~a
bmı vermesini istiyorum! 

Kısa bir konuımadan ıonra 
dava, davacı tahitlerinin dinlenil· 
meıi ve suçlunun vekil tutmaıa 
için başka birgüne buakıldı. 

Mahkemeden çıkanlardan bir 
tanıdık ku!ağıma fııladı: 

- Azizim, nikib bunlara ke· 
ram et değil, felaket olmuı! - S.
lim revfik ----

lnkılAp imtihanları 

Bugün Üoiyersitede, saat 16 da 
inkılap ders imtihanlarının ikin· 
cl:.i yapılacaktır. Bugünkü imli· 
hana Tıp Fakülteıi, Dlıçi ~e 
Eczacı mekteplerinin IOD ınuflan 
gireceklerdir. 

Senege Mahkum 
iki senedenberl denm eden, 

lzmit, Bolu mahkemelerlae de 
sıfderek dosyalan tekrar iatanbula 
sön derilen Kutu ban cinayeti 
daYa11 nihayet ağırceza mahke
mHinde ıoaa ermlt •• ıuçlu 
hakkıada karar Yerilml9tir. 

H&di1e huli1aten fU idi : 
Bundan tam iki aen• ev•el 

71lzbaıı mUtekaf tlerloden Adil 
birkaç arkadqilo birlikte bir 
ıece Kutu bannda içerler ye bar 
kadınlarını maaalarına alarak 
zeYkederler. Sıra heaap puslaıını 
ıörmlye gelir. Adil yanında 
paraaı olmadığını bildirir. 

Ve hadise de buradan başlar. 
Bu para yüzünden Adil bar ke· 
mancılarmdan Sami ile ka•gaya 
tutuıur. Döğüımeğe koyulurlar. 
Bir aralık Adil hırsını yenemiye· 
rek cebinden çıkardığı 14 san· 

tlmlik bir sustalı bıçaiı Sam!'ye 
saplar. Bir çok yerlerine daldırır, 
çıkarır. Sami aldığı yaraların te
alrlle ~lllr. Adil de yakalanarak 
tevkifhaneye götUrUlür. Iıte ıona 
eren davanın eaa11 budur. Bu 11on 

celaede ıuçlu Yeldll Cemli dinle· 
nen bazı ıahitlerin yüzleştirilme• 

lerini latemlııe de mUddeiumumi 

ltlraz etmlı ve Adil de ayata 
kalkarak: 

- Veldlimlo dlletfnl reddedi
yorum. DaTayı boıu boıuna uzat· 

mağa lüzum yok. MUddeiumuml· 
nin mlitalealarına ittirak ederek 
karan yDksek adaletinize bırakı· 
yorum.. dedi. 

Mahkeme mftzakeroye çekildi. 
Beı dakika sonra Hlon tekrar 
açılarak 1111çlu çajınldL Ve •on 
karar okunda. Ba kararda Adil 
bu ölnm meselesinde tamamen 
ıuçlu göıteriliyor, hafifletici sebep 
olarak yalnız Saminin Adile vur-
ması ve bar kadınlarınıo baza 
mUnaıebe~ılı ıöz.ler aöylemeal 
ıörtıltıyordu. 

Bu yüzden Ttlrk Ceza kanu• 
nunua 448 inci maddoal mucl· 
hince ıuçlu Adile 15 lene hapla 
ceıuı verllmip• de bu ceza 
yarıya indirilerek Adilin 7,5 yıJ 
mllddetle hapsine amme hizmet
lerinden mllebbeden ~abrumty .. 
tine karar verildiği bildirildL 

3 Süvari Sübayımız 
Berline Gitti 

Dftn akoam saat dokuz bu
çukta Almanyada, 1936 olimpiyat 
konkur ipiklerinin hezırlak yanıla· 
rını miifahit ufatile takip etmek 
Uzere •llvari aUbaylanmazdan kay• 
makam Saim, Saim Pulatkan 
ve Sadettin don aqam aaat 9,30 
da Berline hareket etmiflerclir. 
Ayın on birinde ba§leyan bu ya· 
rışlar ancak ayın on ikisinde 
bitecek, iki gün bu yarıı hazır· 
Iıklerını takip edecek ve 11onra 
dö!leceklerdlr, 
SOvarl Blnlclllk Mektebi MU

dUrlllAUnUn Gazetemize 
Te,ekkUrU 

Türk aU•arisinln muyaffaklyet 
haberlerin• her gDo aazetenizln 
bq aayf alarmı açarak kıymetli )'a

zılar yazmak ve Sirkeci istasyo
nunda karıılamak aureUle olan 
lutuf ye tezahürlerinize minnet ve 
ıUkran lılılerimlzi blldlrmeğf bir 
vazife blllr ye bu Ye aile ile aaysı 
ve 1evgllerlmi ıunarım. 

S.. Da. Obıhı iL üq 
Ondet Bilgiela 

Sayfa 15 

Başbakan Marc!' 

lımet İnönü Mardini cezerken 

Mardin, [Özel] - Çarıamba elin kalealle Arbk oğulları Tt:rk· 
glinU şeh.rimize gelen Başbakan lerl zamanından kalan Zenarlye 
ismet InönU burada NYinçl• Ye medresesi hakkında izahat al· 
alkıı'arla karşı!andı. Başbakan dılar. 
beraberinde DJt itler Bakanı Şehrimizde bir gece kalan Bat• 
~~ Birinci Genel Müfettiı Abidin bakan terefioe Belediye tardın· 
Ozmen olduğu halde ~ebri ~eı:di. dan bir ıölen verilmiıtir. Başba· 
Halk ile konuştu. Dertlerini din· kanın şerefine Mardin bayram. 
ledi. Halkevini ziyaret etti. Mar- yapmııtır. lf.. 

Hava Kurumu için 
Me~teplerde De Çalışmalara Başlanmış 

Uğretmenler Kolları Sıvamışlardır 
ilk mekteplerde HaYa Kuru· 

muna yardım fçJn çah§ma• 
lara başlamlmııtır. Ctimhuriyet 
orta okulu öğretmenleri maaşla· 
rının ylizde ikisini tayyareye ter· 
kettiklerini bildirmlılerdir. Bu 
mektepten ayrıca on beş kişi 
kuruma yardımcı Uyc olmuılardır. 
Kurumun Beşiktaı ıubesl men• 
supları da hava tehlikesini bilen 
llye olmuşlardır. Ayrıca berber 

Muıtafa Erdem, Y ervant Palaz• 
yan, Angelos, Nail Halit, Mehmet 
Ali de yirmişer lira Tererek ku
ruma Uye olmuılardır. 

Çankerıda Hava Kurumuna 
Yardım 

Çankırı, 9 ( A. A. ) - lşyar
lar, aylıklarından yUzde ikisini, 
çifçiler de OrHnlcrinin 1U.zde hl• 
rinl hava kurumuna vermeyi yU· 
kenmlılerdir. 

1 letanbul Beledlye•I llAnları ' _____ _. 
Kqlf bedeli 82 l Ura olan Buylikderede meyva fidanlığında 

yaphrılacak mutfak ve çamaşırlığa 11oba ve kazan konmaaı açık 
ekailtmeye konu"muştur. istekli olanlar ıartnameyi Ye keılf evrakı· 
nı Levazım MUdUrlOğUnde görebilirler. Ekıiltmeye girmek için de 
2490 numara!ı arttırma ve ekıiltme kanuQunda yazılı Teıika ve 
61 Hra 57 kuruıluk muvakkat teminat makbuz Teya mektublle be• 
raber 16n/935 Sah aUnU aaat 15 dı Daimi Encümende burun· 
malıdır. ( 1.) "3647., . .. 

Senelik 
muhammen 

kiraaı 
Muvakkat 

teminab 

Fatihte Nişancıda Cad. 54 No. lı 6 odalı 96 7,20 
ktıçDk medreH. 
Kapalıçarşıda Kazazlar So. 44146 No. lı 24 1,80 
diikkiin. 

Yukarda aemtl, kira• ve muvakkat teminata )&mı mahaller 
936 aoneai Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek llzen aJ11 ayrı 
açık artbımaya konulmuıtur. latekli olaalar praiti anlamak tlzere 
Levazım MUdürlüğilDe müracaat etmelidir. Artbrmaya girmek için 
de hlzalar1.1da göıterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 12/7/935 Cuma gllnU aaat 15 de Daimt Encllmende bulun
mahdar. ( 1. ) "3595) 

* * 
Cioıi F.yatı h. o 

Kırmızı boya kilosu 90 450 
,. •filyen ,, 31 600 

lngiliz bez:ri ,, 39 20[) 
Neft ,, 50 150 
lslUpU renkli ,, 43 300 
lı~DpD beyaz ,, 45 200 
Peçete adedi 12 300 

Karaağaç mllesaeaeai Buz fabrika11 için IAıım olan yukarda y .. 
zıh 7 kalem malzeme aç.ık ekıiltme ile ahnacaktır. Şartaame Ye 
numuneai Le.azım MndOrJfiğtınde gl>rUllir. Ekailtmeye girmek iıtl· 
yenler de 2490 Ne. Jı arttuma ve ekı:ltme kanununda }az.ıh vesika 
ve 75 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
ı ın/935 Perşembe aftoii aaat 15 de Daimi Encümende bnlunma• 
hdır. 0 3596., 

lstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
817/1935 de açık arttırma ile ihale edileceği ilan edilen 2992 

tiıe levantaya verilen bedel haddi liyikte görülmediğinden sözU 
geçen levantalar 22/7 /1935 Pazartesi günU saat 10 da pazarlıkla 

aatılacaktır. 
lıteklllerin ı&&terllen gftnde aaat IO dan evvel % 7,5 teminat• 

lan olan 18 On aeldz lirayı 'euıe) e yatırerak alacaktan makbuz• 
)arla Kabataıta lnhiaarlar Baımftdtırlyetind• toplanacak komiayona 
ıılmelerl 11

3881,, 



onun cezasuu 
çekiyoT.wn. 

• 

ELEKTRiK 
CEP VANTiLATÖRÜ 

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

~ate,_y_erl : 
J. Dekalo 'Ye Şkl, Tahtakale No. 10 

" ANK,,.RA ı Sofu zade Mehmet Emin, l 
Satıa yerleri. MERSiN ; Hakklk oğlu Silifkeli Rahmi, IZM R ı HliHyin HllınO 

Y • ZONGULDAK : Mektepliler Paı:arı Mutafa Zeki, SAMSUN ı Tursun Eıref 

[ EmHtık ve Eytam Bankası llAnları 

Faizsiz 8 Taksitle ve 
a alı Zarfla Satılık 

HAN 

1 

Esas No. 
254 

Mevkii ve Nevi Depozito 
Galata'da Halli Paıa ıokatında BUyUk Ma· 
nokyan Hana. 6000 Lira 

Yukarda yazılı ban bedeli 8 taksitte lSdenmek ıartile aatılmak 
nıere kapalı zarfla arttarıoaya konulmuıtur. 

1 - ihale birdir ve kat'ldir. 24-7-935 Çarıamba ıUntl ı~at on 
dörtte Ankara'da idare Meclbimlı huzurunda yapılacaktır. 

2 - ihale bedell ilki peılo olmak Uzllre 8 mUaavl tekıltte ve 7 
1enede ödenecektir. 

1 - Birinci takıittea ıeri kalan 7 taksit bedeli için faiz Ye ko
mlıyon alınmaz. 

.C - · Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde alacaktan 
mufasaal ıartnamemlzl okuyarak ihaleye tesadllf eden 
24-7-935 Çarıamba l[tlntl Hat OD bire kadar f&rtnamede 
tarif edildiği •eçhlle teklif zarflarını Ankara' da Umum Mtı· 
dtırlUğllmU.ıe veyahut burada Şubemize vermeleri ve daha 
fazla tafıillt almak bteyenlerln heralln Şubemiz• mUra• 
racaatJan. [156] 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengin •tmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca; 20.000, 12.000, 10.000 Hralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mllkifat vardır .. " 

• 
Maden Kömürü münakasası 

lstanbul Ziraat Bankasından : 
Ziraat Bankasının Adanadakl Menıucat Fabrika11 kapab sarf 

uıulile 111.000,, ton Kandilli kömUrll alacaktır. Ekıiltme T mmuıun 
l~ inci Cuma gllnU aaat tam 17 de Adanada Fabrika MtıdUrlDAlln· 
de yapılacaktır. Bu husustaki ıartname Ziraat Bankaıında parası• 
olarak v rilmektedir. ..3850,, 

Harita ve Plan yaptırılacak 
Keşan Belediye Reiıliğinden: 

Ketan kaıabaamın bu 1ene harita ve plinı yapılacağından bu 
iti O:r.:erine almak isleyenlerin Temmuz IODUDa kadar Keıao e.ı .. 
diye riyauıetine mOracaatları llAn olunur. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AHatelerf ı KarakÖJ K8prQbaıı 
Tel. 42562 • llrk .. ı Mtlhlrdarsade 

Han Tel. 227 40 

1m----~ ~ı----•i 
Trabzon Yolu 

CUMHURiYET vapuru 11 
Temmuz PERŞEMBE gUnU aaat 
20 de Hopaya kadar. "3889,, 

iMROZ YOLU 
KOCAELi vapuru 11 Temmuz 

PERŞEMBE annll Hat 16 da 
Imroza kadar. "3890,, 

En büyük zevk 

Pertev Diş macunu 
ile diıleri temizlemektir 

Mikrop HldUrme 
kabillyetl % 100 

dUr 

latanbul Blrhıcl Ticaret 
Mahkemesinden ı 

l.tanbul'da Bal apan hananda 24 
No. lu depoda mevcut ~2 1andık için· 
de 1836,5 kllo lnho halinde r•l•llt 
a9ık erttırmı ile 1atılacaktır. Al ak 
lıtey .. terln 1217/985 Cuma aOnl Hat 
onda meskOr depoya gelmeleri lll• 
olunur. 4'12962) 

...._._ ................................................ .... 
•o• Poe'8 Matb•••ı 

Sahibi ı R. KGktl 

Nı1rl1at Mldlılı Talılı 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttırın 
eksiltme Komisyonundan : 

lıtanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebHI için 700 takım ibis 
nfn diki:meıi olbaptakl ıartname ve nllmunHl veçhlle ve kapa 
zarf ıuretile ekıiltmeye konmuıtur. 

Ekılltme yeri ı Cağalotlunda lıtanbul Sal'lık Dlrekt&rltl~ll b 
naaandaki komiıyondadır. 

Eksiltme tarihi 241711935 Çarıamba atınll Hat 14 dıdir. 
Tahmini fiyatı beher takım dikit 10 liradır. 
Muvakkat tıminat 525 liradır. 
istekliler bedelıiz olarak Fuat paıa tOrbeal karıııında Tı 

Talebe yurdu merkerlode ıartname ve numuneyi glırebllirler. 
Ekıiltmeye airecelderin cart seneye alt ticaret odaaı vHlkall 

en az Uçüncll ııoıf terzi veıika11 ve bir resmi mOeaaeHye en a• 
500 talam elbiHyi iyi diktiğine dair veaika ve bu işe yeter mu
vakkat i&ranti makbuz veya Banka mektuplarlle belli aaattan öne• 
komiıyona bat vurmaları. "3787,ı 

MAZON 
l•im Ye markuıua 

dik Irat 

Mazon Meyva Tuz 
Sabahlara aç karnına bir kabf 

kaıığı ahndıkta 
KebızhAı Defteder 

f emeklerden bir Hat ıonra alındı 

HAZIMSIZLl~I, MiDE EKŞiLi 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki 

tatlıılık v kokuyu izale det• 
H•~!.mn1l~il~ Faıla bir yemek ve toııı 

den ıonra hiasedilen yol' 
gunluk n ıaiıkinliği b&fifı 
lefu. M A Z ON tuzuotıl 
tHirinden memnun kal
mıyanlar şişemi aoık da olıı• 
Bahoekapıda İt Bınkaıı I!; 
kaaıuda 12 No. lu MAZO.I." 
BOTTON eoza deposuna iad• 
ederek bedelini ıerl alabillrltl 

lıtanbul 4 üncü icra Memurlu~undan : 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup Yeminli tıç ehli vukuf tarafın• 
dan tamamına 881 llra kıymet takdir edilen ÜıkOdarda Altunlzad• 
mahallaıinde Hacı lbrahim ata ıokağtnda e.kl 5 yeni 1 ı No.lı maabab• 
çe bir kötk açık arttırmaya va.ıedilmit olduğundan 14/8/935 tarihin• 
mUaadif Çarıamba gllnO aaat 14 ten J 6 ya kadar dairede birinci art
tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenlo 
% 75 lal bulduğu takdirde mUıterlıl üzerinde bırakılacakbr. Akal 
takdirde en ıon arttıramn taahhUdU baki kalmak U:ıere arttırma 
15 ilin müddetle temdit edilerek 29/8/935 tarihine mUaadif 
Perıembe gOnU aaat 14 ten 16 Ja kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmaaında arthrma bedeli kıymeti muhammeneniD 
% 75 nl bulmadıtı takdirde ıabı 2280 No. lı kanun ahkAmına leY· 
flkan geri bırakılır. Satıı peılndir. Arttırmaya lıtirik etmek iste• 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçeal veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hAmll bulunmaları IAı:ımdır. 

Hakları Tapu ıicilll ile Hblt olmıyan ipotekli alacaklar da diğer 
alAkadArAmn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husuıil• 
faiz ve m&1arife dair olan lddialarmı enakı mOıbiteleri ile birlikte 
ilin tarihinden itibar•• nihayet 20 gUn zarfında birlikte dairemiz• 
bildirmeleri IAzımdır. Akit ı4:akdirde hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar 1atıı bedelinin ~aylaımaaından hariç kalırlar. Mtıteraklın 
veral, tenvlrlye, tanzlfiyeden mUtevelllt Belediye rusumu ve Vakıf 
lcareıi bedeli müzayededen tenz:il olunur. Daha fazla malumat al"' 
mak isteyenler 1 · 8 - 935 tarihinden itibaren herkesin g6rebll• 
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi il• 
934/2767 No. lı dosyaya mllracaatla mezkur dosyada mevcut vesa• 
iki iÖreblleceklerl ilin olunur. "3903,, 

~---------------~----·---.--.--.--.--.--.--.-....--.--.--.--.-----
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RE E Saatleri 

en dakik, en hassas, en son modeller 

BEVOÔLU'nda: IVllSIRLI. lrıtıklAI Cacscıeel 899 

O ALA TA' da: SAATCI ME:VER TUneı CaCSCIHI 29 

1STANBUl.'da: A. KEŞIŞVAN, Sunan Hamam. 
Veni Camı cacscseaı 4 

AN KARA' da z RIZA TEVFİK. Banıuııar Ca00&11I 8 

Umuını gepoeu : letant>ul, Baho• Kapı. Tat Han 19 Telefon : 21854 


