
Habeş im)>M-atorile Mülikat E ·kı~i'~'"A Der~ d 1 . • • mzı ı ır ç a ın a 
HaJ>eşıstan Eko mık Ve Sıyasal Konuştum 

fstiklilini Feda Edemez 
ıtelyenın Heztrlıld•n 

Devam Ederse, Biz 
MUdafaa Tedblrlefln 

Bat Yunacaiız 
Parilte flkaa .Tarul ...._ 
llnin bir muharriri, J1atiet 
lmpera&cn tJo&ael Haile Se
ra... .. .t..ı,a ile olan ihtilaf 
hakkında görflfmiif, bu mtlhl• 
mülibtı gazetılİ.De 1umıı, 
biz de oradan, bunu mU.cmel 
ıurettı alıyoruz. Mtllibt •O· . 
himdir T• gelecek hadilıleri 
aydınlatmaktadırı 

lmperator bal nrayda, •at 
dokuzda bekl17orda. Habef ı.
per a torunu a 
hertfln ıabahın 
beılade lt ba· 
flD& ıeJlp ıe
ce yarıma ka-
dar çalattıim& 
bUmecUjlm itle 
bu claYet bul 
bira da.,.,. 
ret• dlflrdl. 
Bada,a.terl
,. ki ..... 

r., ..... - •••-••• fArecı ef4""9 jN ..._,. _,,. 

Yaş Sebze Ve Meyva 
--·~~----------..-. 

Bu Yıl, Bu Mühim ihracat Me1elesini 
Türkofis Halledecek_. 

TlrJE ..... ~..,.,. , .... ,. ...... ... .. 
•• •• •••• akli lfbal ba ,.ı •• 
hakkak balletalJ• •• bu meYalm

ll J.t.. .... ..... de ıuretl kat'i ed b.u.. Jai bilir- ı..~~Ml•mıfll 
~.;r··tillr"tUillii:'~~ 

katea bu adam
dtr. 

lmperator 
çok pnçtlr. 
Y akııı!üdır ve H•hı f•JNNfor• 
haliı Habcı kamnclandır. Bilhu-

( Duamı 8 lacı Jlzde ] 

rar lzwiu rapdaa p,bfm•larcla ..... ~ ........ . 
Bu .................... ... 
tanbala ıelm'ı oJu HaJNttla 
ŞnkrD 1aptığı tetklkab hlUrmft 
Ye dllD Ankaraya d&amtlıtBr. 
Hayrettin ŞtıkrD tetldkab neUc .. 

Karnından Çocuk Çıkan 
Bir Er,kek Cesedi 

En karanlık gartınen davala• 
nu hallolunduiu ve en kir ıa
nılan dDtOmlerln çlzDldDğtl yer, 
bir mahkeme huzutudur. 

Fakat mahkeme huzurunda, 
adalotla par• 
lak ııııile bile 
ay elan !anama-
yacak kadar 
earueng&.hl
diMler•aP 
dır. 

Bu hl· 
dl.eler• 
deki zi-
firi ka• r11111.rım 
ranhtın 
alderll· 
diif yer 
de hiç 
tlphe 

JolddTıb
bıadltdlr. 

Tıbbıadllnla ke• 
lcin f6zll, en ••a
ı.tıiz hAdlHlerin a 
lco,a kuanhjam kunetU bir pro- 1 

.,,.,..,, ... 
ceNdl a.ı .. 
tle Ha .. 
tlerl• 61r ,,.,_ 
r•l• tlilf•t,l 

j.ktlr phi mar, ,.. 
Jfli• bojar. 

Bu itibarladırld, 
eD akıl duıdarucu •akıyaa, Tıb

( !)nama 9 maou Jhcl• ) 

YARIM AY 
1e Temmuzda Çlkan YAZ 

.. ,..., mecmuacılllın ltlr 

.. h•Mrlcllr. 

-a-
Yazan: Suat Derflil 

Yerim tahta bir oclada11ı. "Oıttl temis bir örttl ile örWmtif bir mindere 
mrtını dantel yutiklara dayamıı, çıplak ayaklan çamur lviade, saçları dağı
nık, elbiıeıi llJ'•• liyme bir kıı çooağ11 oturuyor. Onun biraz öteıinde 
yine mindere illfir gibi oturm., bir kaclıa var. Kuoağmda bir bebek, bebe
ğini emziriyor; 

- Ah yumurcak diyor bana 
6yle ıeilyorkl 16pllmden ı8dll
mtl delil, Yllcudllmden ciierle
riml almak latl7or. 

Nitantapmn Mepııtiyet ma• 
hal1eai denilea 1emtln ldlçlk Ye 
mllteYaa eYlerladen bir tanulnln 
oduıaclayım. Temiz perdeleri tl
ıirea rlzıAr Medcliye klyOnlln 
llıtlnden doira ealyor. Bu evin 
ıala.ibl Zekiye emzirdiği çocuğun 
mlltemacliyea hll'çmlanarıa11Ddan 
mlteeulr: 

- Hay Allah cezam venini 
DIJ• yaft'llRDa lnklur ecliyGI'. 

- Ne o eliyorum; çocujuauz 
C De•amı 9 uncu yilsde ) 

..... ,.... ... . .,.,,.,.,,,,,_ "'""'• 

.,tlaaulıiflr, ,,,. ..... ""'. O. ••· ........... .,,,,...a 

Fransada 14 Temmuz 
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Tozla Topraklı 
Solcalclar 

Firuz • l•d• TUrk GlcU 
aokalınde e No. HUahetı 

Tahsil 
Çağındaki 

Küçükler 

IDemiryollarında Dikkat- ~:tı~ı:i 
sizlik Yüzünden i<azalaronrve~· ••nerrnıznılrG•zle 

Onn erdte geo{lerl 20 tem-
- Heoim ve beDim cil>i bu ıobk

ta, hatta bu civar.la oturanlua •• 
bayük dertleri toı toprak, )'İla• tos 
toprıık, tekrar toz topraktır. Soa ..... 
lerde bu taraflarda lıır sin bir J&pJ 

kurolmaktıt, yiikstk apartımanlar ya
pılmaktadır. Fakat blltla ita bayındır
bk itleri atuıacla tek bir yolun yap J• 
cbğını görmedik. Y apılarda11 (ıkanlıa 
topraklar geliıi gibel yellara dlkiil• 
mektedıt. Bıı topraklar arabalar:o gl• 
clip gelmesi yGz&oden kıl~.namı yo·· 
lardaa )'tirüaülmııloi imklanı bir hale 
-.aldAdır. Hele hafif b r rllııir 
tdsta mı vay ı>e•oerelerbal •o k hırı· 
JmalarL .. Dıa kendi hetaltıma Anaavıı' 
laldın1D1D& bile nsıyım. .. 

'* 
Btremea Hotk•de111 •• 

Bu 111 lıtanbal villyetl hudQt• 
lan içinde tahlil çafında olup ela 
mektebe Jitmiyen tek bir çoc•k 
barakılmıyacaimı yazdık. Yapılan 
tetkiklerde bir la11m çocuklann 
aileleri (Ok fak;r oldaklan ictıı 
mektebe gönderilmec:likreri tnbit 
tıdilm1ftir. Bunun için de bazı 
tedbb·Jer dUtDnDlmektedir. Meıell 
to!ı fakir ailelerin çoculdan ail.
letine 3 tık o!ma.daa ok11tturalmalc 
cihetino gicilec:ektir. AJn bir 
f ul ilo lıtanbul k&lttır dlrıktor
Juğ:.1 blltçeı:ne mllnh'aııran ba 1fe 
tabı ı edilecek 3 bia Ura kOJDıtk 
karar noach:o. ilk tahıiliaJ blttr
mea.~ olan çccuklarm her ee 
itl• olursa oan çal ... alan J••ık 
edilecektir. 

Bir Çoban Eziliyordu, K 
Genç De Vagoöd-.ı o .... ·· ........ 

Alqam aetlnllfinde ltabakca lataıyoau cıYaraqda ko)unfannı ol• 
latan onllç yeılanoda çoban Ahmet blrara!ık hat keııw• 
anamı•• ı.-·ru aoma up1üaı..,m. 

u .. ...,..,,. .. •• ,..arı ....... 
Recep ,. .,. ... 'la• tel ..... " lobm 
a..._-.ııııı-.., lptlaı 11a111e u.,ı...., coltaa .U.et 

Amraıpacla a111•ırı 
,..,... IMla4I Wr c..U lalarklJM .._ .. 

IDtlda fımircıı ı· derek teıla edilell 
...... ki> ı.,ı.ı ,.ıeceJderdir. 

* « « 
Tu• 8erflyatında Fazl•lalc 

T11, ... rının inmesi üzerl• 
tarfiyat yOzde _yirmi artmııtır. 

Jfo ... Jfo 
IMlllr o,_etı T• ... •tınd'I 

iYYlce kaydeUijimiz ıibi Şelalr 
opereti, Sah alqamıDdan itibana 
T•bafa balaçella•• te..W .... 
bqlı1acaktır. 

• Jfo .. 
•doluhlurtll•r ve flrkel 

H•ırlr• 
şırbtl ffa)rlJe De Aaadolaıl 

W.erlalar .,._ela lcret mesele.I 
•• clala11 hacliaolaa tarife 
ul•pm-•ıbtı fil• nihayete .............. 

- Sokakların umumi Ya1l1ıtl her Ço .., f t • 
-&D lvJa fiH7etl muoiptirf. cugunu s emı• 
....... bldınmallhk wa..ı •·" 8. A .akla beraber, toprak ıobldardan yen ır na 1 

n ... i ermifUr. Hlaarblar, Şirket gemla 
~ MrfM MJkottaa YU llClllİflenlllı 

« Jfo * 8 

~ :99.:k::.::::!ı!: Nihayet Yavruyu Evlitbta Yüs Mahk6m Batka Ha· 
flkdiklırinl bir kendlıl birde allahlan Verdi EeledtJeaia lolruta. ıadao pi•banelere Taksim 
llllil'r. Şehir itinde muntazaa 1ollar Haıklycle Kalaycabap Tabirain il Edı•tecek 
Jllfm&i• oalıımalıyıı!. k .x.. d 8 d •• e ence 7erltrlae koydup 

..._ ıo •••• ı 1 numara a oturan fiat tvifeleıüaill tatbll .. e4Ume6 ı.tubal hapilı .. ia•ld malı-
~ Nahide dart aylık çocuğuıu ,_..__. ..,. 

8ulbtfteh111et AklMrsk ... 10kata bırakbiı içia Ceza mah· ika•· eble .... a lflnclea ılpUrp ktmlana • .,... 880 ,ı at•flw· 
klnlerlnden lbr•hlmı kemesine Yerilmifti. Nahide malı- teli, ip parpa " aalre fibl M&ddeiamumllik hapiaaeaia ba 

- Tozlıı ıokakl•nn derdindea bir bme hinde de tekrar çocutu•u 111ler çakbp. dair ) apalaa bclar kalabalata tahaa... laa
t&dlt kurtulamıyoruz. BilhaHa bu ,..,. Kara,amrtıkte Nealiıabıultan ..... lfkl1et:er gaz anane alınmıı, lunmadıjıaı ileri llrerek Ttbe 
lırdea ~ç 0 nra"ba •• otomobillerle hallednde Sarmaıık caddesiocle bunlarb la"- fepaek, fİklJd- baı..ıatıadaa mahkl•lana bir 
a,.ta ka~an tozlard 11 nlnin lglııcla Klçlkç .. me 10kapula 57 No. da lere meJClın verilmemek için kumı:nn Aaadohı hapiADeleriae 
~Ue dur am yor. B 1 g bi ytrler, ras oturaa Sali•e buakmıı Ye kaça llontralaa 111dafbnlm• karar kaldarı: ... ıamu lat9-'•tlr. Bak• 
ntenlminde ya n untazan.an ıulanma- b d hiI ... ., 
lıdar ynhtttda hl~ olmasH Artl&YUt bl· mııtı. Za ıtuın mll a Mİ neli- eltaaa ahnlDlfbr. mıhktalarclaa 1aıDah Aaadola 
dırımı dJş D'nfJi i t. CHi SaJlm bU kadını balİDUf \fe e UJ:buelerİDe kaJdırıı.a... ka-
E:y' upJ"' ~ K•t!ı.i~nn.-t1w~.a;b•;tan;b •~'~e~ı.· ~-~~~~ 1 ..._._....._.~ı_... 

tebeant. etmtftlr. ıl Bwr tfzüm er Yangın 819lu•fları 
Otobüsleri Hamn Kurşualarım çalmış Bozulmuı Din &tleye ctotra Y..Ukı1.s. 

EyOp • Keresteciler hatb ou- Çarpkapıda Çuhacı ••mncla Gelq haberlere lin laa JSI eldaler tatupaUf, Kachlce1cle. alb 
rinde ıı:eyen otobOaleriD daha oturan Jirayir bu banm kubbe· Teldrdai •• Klfkldlle bavallalade 701 atzma eavar a7aal1 aobktaa 
ulim olarak seyrllaefer etmelerini leri tııeriaden 150 kilo miktann• izim çok u oı.cakbr. Gecenld at8f çıbut, pbac•k llacllrll
dDıtınea emniyet albacı tube da kurııduan 16kerek afll'IDll Ye dolu bu haYaliıalD •Dmletlal im- mlılercllr. 
mtıdürlüğO, her ubala E,&pte bir mahtelif yerlere utmlfbr. men bouaqtar. Yalaaa Mlrefte Aynca Galatacla T...._ _.. 
makine mllhendiai buluadaralma• Polis iti me1dana çıkarDUf. Ji· haYaUllntn _... rekoltell PC• deainde bir fototrafhaaenla cla• 
sanı \•e her otoblalba fenni bir rayir teYldf edUmlftlr. 1enelerden fliladlr. tat...... da l&ndbrlla .. tlr. 

muayeneden ı~tikt .. IODra ... y • 8 • v • • p )J k K 
fere baılamaımı kararlqbnDlflır. enı ına ergısı enı u u anu-
Bu suretle çllrllk ~nk otob... T bJl'M 
ıe:fa ~alapbilmeı.ilaia ı.an. V .1 y . 1 ti O . d Ah nunun e 6• 
ı~çilmit olacaktır. ergı er t CDI 18 ar zerlft eD • Kurultayın ... toplaab ,a. 
Eski Maarif Bin1111111 Ftral naca kbr. Bu, yeni Esasbr nllnde onaylanu ,... ...n• 

Harcı baanu teWit Hilmlftlr. Ba ,..ı 
Yeni bina ••rgiıi kauununun 11'8 ecllleceldir. Ta••ID oı-a ek kaaunana ılre pulluk atelye-

Fiaau bakanhiı eıki maerlf 14 inci ma•d,ıi dej;ftiri:m·ıt:r. Irat temJis neticelincle ualclala leriae veri:en avanalar lre...ıa 
nezareti bina11nı 40 bb liraya Ba kanana ı&re yen:den tahrir takdirde,_,. dclal'l1 tu1aı• Yt (falull) olaiü ,ıra ••• ,_._.._ 
belecli111e sattı. Geçea ne ••· tahr ~ ilki yazan komllJOD IMı hlDaJa 7apdan yerlerde hinalana :r fula t.W ola- para mal ... abnmak O&ere tabltlere ........ 
aoo bl1 lira kıymet blçmiftir. " lntlanmn tahmini De ftt:aaf hibin• iade eclil•cektir. 19!4 mab caktır. Ancak Yerilen ........... 
Tapu idanıi ferat harcını ela bu tetkiklerinin bltUil tarihi takip Jth 909ana bdu talaıfr maam.. bu atelyelerin ı•lflı•.We 
1rı,.et Uzerindın lıtemlftlr. Be- eden mali ıenedıa itibaren yeal lul .ı i.ıiaaf tetkikata blt•n yer- kuDanılmıı olmaaa we •ülpı.tala 
lecllye •arcın 40 b 'n lira .. rln- iratlar Gzeriaden Yerıi talaakkuk lerln 1935 mali )'Ilı •ersi tahak- fimdi1e kacf ar •• ..... ıoara 
den ahnmuı için teıebbllte pç• ett'rilecek te bu muame:en1n kukları real iratlar l&eriadea prim lıtemi1ecelderlal tı.W.nt 
mlftlr. blttlil dd Maliye Bakanhfanea laeeap eclllecektlr. etmeleri prtbr. 

P•z•r 01• H• .. • B. Diyor Ki ı 

Bir doktor - Ah, Haun B. , bizim 1 ... Çocu:t l.ltmO n kadar çok blleen... I . . Dolum evi olmaıaa bir memleket ı 
memleketimizde dola• nl Je1r. dojum laua cllflad&qe içi mhJor. •• ol•, Hlua iL? :.:~ı 
eYL. •• 

T••lhl Tevr•t 
lataabal hapı..nıliacle ( 4.0 · ı 

metre azuialufuada •• ce7~ 
.ı.w e.riae ya1111mf tarihi J.i 
t•wat balaulaıta. Tile &.kıllhtı 
a.t•ı J•P'lacak hapluaeler mt; 
sellıR liMuDak lzere ba ldtabm 
_...,.. ecllmeilal libcllrmlfl!r. 

.. . .............. 
~· • bot bla llra earf t:.c:. w~. ,a~ 

Jfo .. 

Z•lllrll ••-•• 
a.:lo

lll•fllllli·ld .aw. ....... 
e .._ ftl'IDiftir. B-eJ• 

t.Wata komdan ba •ltella•.W 
..... nlalıll ıuJarclaa lronamak 
.. •••• lrallaamak uall..W 
..,.C.ktlr. .. .. . 

H•l'9 11,._ Ak•,. 
VerHlror 

~ w, .. , ........ .. 
ı....,_ Aka,. 41....._., fabl 
daha ene! bu fe.U. kanrmm 
refllliJıt• dikilmeden Haliç ŞIPı 
keli ile ~·11 mu•t•meldlr. 

.. .. .. 
Poll• ••h••••l•rl 

Huarl•- ,.... polia --..................... 
murlan kabalaat 1aclanm n'
-.ı.me eclenk karar ...W. 
......... Proje UaırlaacLldm 
toara Ta.. Bakıahtma nft. 
leceldfr. 

D•lllll He ... rlerlnllz Bur~ 
de Blbnedl.11 lftCl M,... 
mızde Devem ldlıor 
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Her gün a Otomobilliler Ve Yayalar a 

Kültür 

Sözün Kısası 

Yine 
Hastaneler 
Meselesi 

işleri Hakkında 
Bir Görüş 

* - fiiU~I r------ Server Bedi -
Bit müddeltenberi Anadolu 

şehirlerinden birinde bulunan bir 
arkadaşın, orada gördüklerini 
anlatan hususi bir mektubundan 
bazı parçalar naklediyorum : 

" Burada lngUizce, Fran~ızca 
filan hususi dersler vermek lazım 
geldi. Bazan çok sönük talebelere 
rastgeldim. Bunlar ekseriya zengin 
Çocuklırı idi. Öyle fak:r çocuk~ara 
raıtladım ki, beni faşırttı~ar. 
l'alcbe dene tutulacağına, ben 
derse tutuldum. Ne canlı 
t•ylerf Kanlarında ilkbahar mu· 
&ikisi var. Öyle ma.aum ve içli 
gözlerle bakıyorlar kir 

Hayret içinde "bizim hocamız 
b6yle değil,, diyorlar. 

Bazan öyle karııhklar alıyorum 
ki o vakit beo de hayretle "hele 
tu' çocuğa bak,, d:yorum. 

Bu maıum ruhlar tahslle gid:
yorlar diye ıUrü &UrU mezbahaya 
ııevkedilf yorlar. Bu çocukların 
hayalleri hiç tutuıturulmamış. 
Onlarda hayata karıı pek adi ve 
bayağı bir Taziyet husule geti· 
rilmiş. Bunlar madde Aleminin 
11ırlarma, tarihin muammalarına 
ve gtb:elllğin blltUn ıekil ve gös· 
teriılerine ahmakça lakayt bıra· 
k~mış. 

Otomobil, yirminci aıır med,niyetinio innnlara en doğruya yı.ptıfı bir tuir vard r: Bilha11a ıukta otomol.U 
lGyük hediyeaid:r. Mesafeleri klaaltmıtt ır, uzak tehir- karıokttr ı oıan bir amildir. Otomobil lnıanı yıtlab7or, 
Jeri birbirine yakJattırm ıttır. Pazarı. rı eJe!e Yeuniıtir. tembel yapıyor; Onun için pau.r ıtinlui )'11ra1Jara 

çıkanlar, .. aytt yürQyeole:-, otomobiJJe l'U:i'İY• gidenlere 
Vo l:unlara lenıer dab:ı birçok teair1eri dolayıaile ' 

nazaran dah-ı meı'ut ve daha kirlıdırlar. OtomobUle 
dOaya:nn ıoıyal ve ekonomik g;c!işini detlıtirmittlr. yanınızdan t"idenlere kıskanarak bakmayınız. Oalar 

Bun'ardan b11tka bir de fertlerin hayatında dotrudan otomobil içinde ı hhatlerinf k~ybediyorlar. 

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

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Bir arzuları •ar: Sınıf geçmek; 
bir korkuları var: Sınıfta kalma
llıak. Onun için bütün kudret, 
lınkAn ve ihtimallerini söndürmUş· 
ler, dumura uğratmışlar. Birer 

Papağan. ezberleylci birer makine y D s· d Başbakan Kara-
haliMeaa~~i:i•J:r· nstunkaru ufak 0080 iŞ IY8S3SID a k d 
tefek bir termometreciği var gali- Öse e 
ha. Bu termometreye göre tahtes- D ~ . eki. k Yok B 
ııfır olanlar ıskarta, ııfırın Ustlinde egJŞ! ) Karakliıe, l4 (A.A.) - aı· 
kalan'ara işle bayati Hangi hakla? bakan lamel lnönli 13 Temmuz 

lıf~arif dive an~lan s~~io hn , B sabahı Muştan hareket ederek 
çb?culilarda lle~hang bir i amın, Ordu ve Donanma Kumandanları acz- Bulanık, Malazkfirt ilçelerineuğra• 
ır meramın, bır alikanın meydana Y 
1 b k R ı· G J mış ve aktam Karaköaeye gel• 

ge meaine mani olduğuna bu a anla eiim şini örüştü er miıtir. 
çocuklarda ıahit oldum. 'J 

Mesele, çocuklara ıu öğretil· Atina, t4 (Özel) - Dış işleri .--~İ~-1--1------•Kral Boris Tehlike 
nılf. Yeya öğretilmemlf, onda de• ' bakanı gazeteciJere beyanatında ngi İZ erin 
illdır. Fakat bilmem ıu kadar ar11uluaal durumun çok karışık Atlattı 
••ne böy!o muallimlerin soğuk görllndllğUnU söyledikten sonra: Hazırlıkları 
ruh ve irfanı gölgesinde bu yan~ - "Yunanistan, Balkanlarda Suikastçiler f çinde Saray 
cuklar donup gidiyorlar. Atina ve Ankara paktlarına çi· Şap Denizine 30 Parça H ' l . D V 

Muallimlerde do kuıur yok. zilmfı olan bir siyaset güdemek· Gemi Yığdılar aaeme erı e armıı 
Zbatcm blrıey yok ki kuıur o~ıun. tedir. Bu ıiyaaaya bağlaşık de\'• Kahire. 14 (A.A) - "Mısır,, Safya 15 (Özel) - Kral Bo· 

unlar iyi· yOrekli, merhamete !etlerin doıt ve kıymetli dıt ba· adındaki mecmuada okundu· rise yapılacak suikast meseleıi 
fayan, terbiyeli, hiçbir fikir dil· banlarile ııkı el biriiği yaparak tuna göre, Bahrlahmerdekl in- ile alAkadar olar~k yakalanan· 
tumemif, hiçbir hayal beslememiş, ısrarla devam edeceğim.,, demiştir. glllz donanması daha da kuv- lar içersinde saray hademelerinden 
tırnir ve niıamata gayet rlayetklr, Makılmoı Bulgaristan ve Ar· vetlendirilmlttlr. Şhndl orada 3 kişi ile Varna garnizonu zabit-
taptu rapta ltlnall babacan na•utlukla olan anlaımazhkların 30 parça gemi bulunmaktadar. 
lı:nıelerdir. da memnuniyet verici ~urette kur• Sudan'daki aUel kuvvetler de ]erinden 4 kiti vardır. Şebeke 

Bunların dimaflannda yaıa- tarılacağını Umit ettiğini de ilave bfr çok uçaklarla takviye edil· ~ok büyilktur. Suikaatte kullanı-
~~cı, duyucu ne •arta, uAman etmittir. mlştlr. lacak cehennem makinesi ile bir 
s.es çıkarmayabm, memuriyetimiz· * - çok !nf;Iak edici maddeler ele 
<en oluruz,, diye dDıOne dUtUne, Yunanistan Ordusu Ve Rejim Atatürk Enstitüsünün ilk geçirtmiştir. 
Yabani otlar gibi ıökllle ıöküle, Atina 14 (Özel) - General Mezunları L .. ·k T k H l 
ayıklana ayıklana baıları dllrt Panayotokea Droaopulos, Repae, k aı Ür ıristiyan arı-
baıı mamur bir irfan bağına 1 S k 11 . B b k Ç 1 Anlcara 14 - Atatür terbiye ntn ·~~oplantısı 
dönmüı. Bunlar ne bir t•Y tutar, amira a e erıdo kaş a an b al· enstitüsü bu yıl ilk mt·zun!arını L~ı'k Tu-rk l'.•rıslı'yanlar cemı'· dansi ziyaret e ere uzun oy u n 
ne ınuhafua eder, ne ilerletir. vermittir. EnstitUoiln bedeıı hr· \.'eti dün Halkevinde bir toplantı 'l k f h' bi i .. it konufmuşlardır. J aptı ları cı ır r ıey çoga • bf eiı' k landan 23 resim v ) Y"'"'."".ış, Tl1.rk kültürüne bag"'Jan-

., y Ordu ve donanmanın kuman• Y 0 • ·~ · e e .. i.... -
~ıyor, hiç bir ıeyi değiştirmiyor, daohrı elan bu goneralJar b~ş· işleri kolundan da 31 genç diplo· mıya, lcuru aözle 2eği1, fili çalış· 
ıç bir ıey öğrenmiyor. Gittilderl k d malarla hakiki Tiirk olduklarım " l h b bakana Ordunun rejim hak ında ma almıılar ır. 

,,o iç lr yere varmıyor. k ı l d göstermeg~ e karar vermi.aierdir. 
H d ki · u 0 beslediği fi ri an atmaf ar ır. .., y . V T 

lllll olmut bu ocaklarda yanacak? L.. angi çıra ır ' ateıı ıun P Kondlll• Prens Polu Bakllyor 1 \Iacagımız ent apurlar Piyango:u At Yarışları 
Onun için bu çocuklarda ha• Atina, 14 (Özel) - Kondiliı':n Ankara 14 - Hollanda, Da- Hava kurumuna y~rôm için 

l'at Ye heyecan namına ne vana Roma gezisinin tamamilo hususi nimarka, lngi)tere ve Almanya lngtlterede yapılan Dethi yaraş· 
!•Pal sönmUf. Kafalarında, kabYe burunduğu, Blent'de Yug~~lavya tezgahiarmdan Ekonomi bakan· Iarı gibi büyük mükafa:Jı ve 
4•Dcanının dibinde kalan telve naibi hükumeti Prens Pol ı..e g~- hgma yeni vapur projebri gön- ı:-iyongo!u t.t yerAşları yapılması 
a}hl, biraz 0 evet efendim, ıepet rilşmuinde de _her. han~.1 hb~r derilmiştir. Bunlar Istanbuld>l hu- !eklif edilmiş, muvafık lulunmuş· 
'rendim,,den baıka bir ıey yok. taahhilt altına gıremıyecegı • k · tur. Projesi lıazır!anrr.aktadır. E:u 
Cer1 kalanı bir uyufukluk, bir hümet tarafmdan rumt bildirik h~su.ııl bir . om.syon. tarafından sayed~ kuruma y.lda 300 bin lira 
tGkpntU, bir yıkıntı. ile ilin edilmiıtir. gozden geçlrılmektedır. temin edilebi:ecektir. 

ÔldürücO, uyutucu, !&kayıt bir 
•lıkut. 

liman Tarifelerinde 
Ucuzluk 

1 Ankara 14 - Vapurlara yUk· 
•ııecek efyanın mavnada bekle
tlıe müddeti bir gUnd•n Uç gllne 
~ılcarılmııtır. Eskiden romorkör 

1.•rafından çekilen her ıattan beş 
~· Ucret alınırdı. Şimdi romor· 
h r kaç tane şat çekerse çeksin 
l eı lira alınacak vo bu para ıat-
1 arın •ayısına ıöre taktim edl· 
•cektir. 

/STER İNAN /STER l NAN fiil Al 
Hayat birçok .. halarda ucuıladığı halde, lokanta, 

a-nino ve otellerde fiatlar olduğu gibi duruyor. 
Belediye bir mOddettenberi l:u liıteleri tetkik 

ediyor Ye ba:ıı yDkse!c lulduğ'u fialları indiriyor. 
Bu nada Takıim bahçesine gitmitler n ıu fiatları 

! ulmuıJar: 
45-50 kuruı:uk bir fİfe ıarabı 750 kuruıa; 

Bir tabldot yemek 200 kuruıa· 
Bir c ondurma 80 kuruıa; ' 
Bir kahve 25 ,, 
!3~nlara kapıdan 2irerken verilen duhuliye, ıraraon 

bahııtı de ilbe edilirse varacak yekQnu tahmin 
edebiJirııinir. 

Burada bir liğ)c yemej'i en a9aj'ı 300 kuruıa çıkar 
demektir. 

lSTER lNAN /STER iNANMA! 

Bu mesele de~din büyüklüğü 
ve gcnişHği nisbetirıde gazetele· 
rimiıi ıardı. Hastalık ve hasta· 
ne bahsi üstünde bu israr, şllp· 
heıiz bir ıağhk, her manas'le bir 
sağlık alametidir. 

Muharr:r a :k<:daş!arımızdan 
biri Istanbu\a bütiin vilayetleri .. 
mizden hasta gö:Jder:ldiği ıçıcı 
bura be'ediyesinin hepsine yeti· 
şemiyeceğini yazı:;cr ve diyor ki: 
" Şu lstanbul şehr:a : n memleke
tin her tarafında l gc!en haslala· 
ra bakmıya ne mecburiyeti var? 
Esikşehirde başı ağrıyan, Konya
da ayağı tutulan Siv.a stı bt. r ı ıı ka· 

nayan, Adcmad1 ökcıtr~ı . Karcı deniz 
de aksıran, hetkeit>, memleketin 
dört bucağmdan kalkı? lsta:ıbula 
gelince, belediyeni l üç has:aha
nesindc bunlar içi'l tabii yeı· bu· 
lunamaz.,, 

Biz de bu muharrlr nrk~daıı· 
mızla tekrar edelim: Tabii yer 
bulunamaz. 

Bulunamaz amm1 Is tan bula 
Anadolumuzdan has.ta ge ıne,eydi 
ne olacaktı? Hesap mryd;.:1da: 
lstanbulun bir mİı)' ona ~ a ·.ı.:.şan 
nüfusu var. Yüzde b:r k"şiye bir 
yatak 18.zımgeldiği teshit cdı .di· 
ğlne göre en aşağı 0:1 bin yatak 
IAzım. Halbuki elde olan bin beş· 
yOz yataktır. Bura bdediycsi 
yalmı: lstanbul hastalarım düşü· 
nerek sekiz bia beş yüz yntak 
daha tedarik etmenin yoluna 
bakmıyor mu ? 

Sonra Türkiye bir kUldlir. Her 
belediye kendi hudut:annı düşün· 

miye mecburdur amma elinden 
geldiği kadar başkalarına yardım 
etmesi de mcnedilmiı değildir. 

Bugün Anadolunun Istanbula 
ihtiyacı açıkça gcrülilyor. Bizim 
belediye dııardan gelen hastalara 
yardım şöyle dursun Islonbulun 
ihtiyacım bile düşünn:üyor. 

DüıUneceği olmadığını da bH
diğimiz fçindirki biz tramvay 
Ye telefon ~irketlerinden ola
cağımız parayı bu hastıme 
derdine ıarfetmomizl isteyenleri 
alkııJıyoruz. Artık meselenin Is· 
tan bul bele diyes:le hiç alak asi 
yoktur ve işin en ümit verici tarafı 
da budur. 

_..,..,,.._, ..... ,._ t • , . • 1 ' ••• ' ' 1 1 •• 1 •• ,_... 

Fransada · 
15 Temmuz 

( Baıtarafı Birinci yftzde) 
Halkça topJantı namına 11öz 

aöyleyen fen akademisi ikinci 
baıkam Jean Perrin, muharrir 
Hanrl Barbusao, Faşizme karşı 
EnteHektlleller komitesi namına 
profesör Paul Rivet Jean Sennac, 
Leon Jovhouks, Julein Rakcmond, 
Ernest Perney, Paul F aure, Jac
ques Ducloe, Engeenfore, ve da· 
ha birçok şahıiyetler tarafından 
söylevler verilmiftir. 

Nobel f.zik mllkafatı :n alan, 
Sorbon profesör1erjnde:1 ve fen 
akndemiıi ikinci başkam B. Jean 
Perrin, Komünist, Sosyalist, Ra
dikal part:lı!r dışında bulunan 
ö2gürlüklerini korumak kardeşlik 
ve ada!et Umitlerini yerine geti,. 
mek iç ·n toplcı.nan kadın \ e er
kekleri ,, selimJamqtar. 

600 Uçalrn Gö•terlşl 
Pariı, 14 (A.A) - Bu_srünkU 

göıterişin önemli kısmı, F ransanm 
her tarafından gelen altı yiizden 
fazla uçağın açık gök üzerinde 
yaptıkları gösteriş olmt!flur. 

Kuyuda Ölüm 
Bostanbaıında yeniçarşı so}(o

ğında Papayanakinin fırınında 
metrük kuru kuyuya b:r ~epet 
francala dilşmOı, bu frımcahlar1 
çıkarmak için kuyuya inen Y orgi 
ha•asızlıktan boğulup ölmliştür. 
Ceset kuyudan maskeli bir itfııi· 
ye neferi tarafından çıkarılmııtır. 
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JMemlebt Maıuaraf ~ MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
l----------------------------~---------------------------R araman 

Kö.qlerinde 
Son J.io.,,f a 

Eardas Ve Bozgandak 
Köyleri 

Ka:·aman, (Özel) - Kı:ramana 
bağ:ı 150 e\ i 'e 500 r.üfu5.u 
bulunan Bardas köyUntin aşağı· 
sından bir çey geçmekte ve köyll 
sulamaktadır. 

Köyün bir muallimi, üç der• 
sancli ilkmektebi vardır. Köylünfin 
hepıi okur yazardır. K&y te!e· 
fonla diğer köylere ve kaza 
merkeılerine bağlnnmııtsr. 

Bozgandak köyll de Karamana 
yedi ıaat mesafede, yüz on evli 
ve üç yllz nUfuılu bir k61d&lr. 
Suyu çok bol olan bu k6yde 
ıebze yetiıtirilmektedlr. Bağcıhk 
da çok ileri gitmiıtlr. Buranın 
yolları dUzgftndlr. Bu k6y de 
telefonla diğer köylere Ye kazaya 
bajlanmııtır. Mektebi bulunma· 
dığı için köy çoculdan aalılye 
merkezi olan Kızılyakaya sltaekte 
oradaki Ukmektepte okuaakta• 
dırlar. Burada bayaachrbk itleri 
için çok çalııılmaktada. Blltla 
k6y yolları yapbnlmlfbr. Kaıa• 
hada Pazar glnladen maada 
hergün pazar kurulmaıı da, temin 
edilmiştir. Bu ıuretle kGyll lltlh
Eal mallarını iyi fiatla .. tmak 
ihtiyaçlarını da ucuza tedarik 
t:tmek imkinanı ehle etmekteclJr
ler. 

Y eniıehirde 
Yakınaa Bir Çocuk Bah

çesi Açılıyor 
Yen ite bir, (Özel) - Yeniıelılr

de, yeni yaptırılmakta olan hUkiı· 
met konağı ile çocuk hahçeıinin 
bitirilmesi ıçın çalııılmaktadar. 
Çocuk bahçesi bittiğinden, yakan· 
da törenle açılacaktır. 

Y eniıcbir muhtarlarına, k&y 
yaaasın :n anlatılması için konf~· 
ranılar tertip edilıaiı, ıimdiye 
kadar, Halkevinde on bet kenfe
rans verilmiıtir. 

Edirne - · stanbtı Asfalt Yolu Ya-
pılınca 

Lüleburgazda 

Hızlı Bir Gelişme 
Başlayacak 

AJpui:u, (Özel) - Ltılcburzaz 
Trakyanm e ı glbd \a-.t! tr " ' '" 

biridir. .t.dccliye kanabanın gllzel· 
leımesl ve bayındır1aımaH için Lüleburgazdaki ••ki ••erlerden: Kenansaray 

çok çalıımaktadır. Kentin ortalık 
yeriacle ıüzel bir park ve fiıkiyeli 
bir lıawz yapılmıtbr. iki rıl için

de horada 47 tane aıri ve aıhht 
blaa yapılmııbr. MUk•m••l bir 
uma•, aon aiıtem hir fırın da 
yardır. Sekaklar geniılelllmlı, 

yeni caddeler açdmışhr. LUlebur• 
gazın 34 köy& •e birkaç çiftllii 
Yardır. Sarm11aklı ve Törkgeldi 
çiftDlderi elektrikle11miştfr. Yakın· 
da LOleburıaı da.elektriğe kavu· 
pcaktar. 

Istanltul • Edirne otobüsleri 
buadan geçmektedir. Çorlu ile 
L&leburıaz ara11adak1 köprüler 
bu yıl ;yapılmıı olduğu için yol 
rahatıızhk Yermemektedir. Iıtan• 
bul, Edirne asfalt yolunun yapıl-
mam Llleburgazın hızla blly8me
ıhıl •• baymdula1m&11m temin 
eclecektlr. 

Pınarbaşında 
At Koşuları 

Pmarbaıı (Özel) - Zamantı 
nehri civarındaki koıu yerinde 
Uray tarafından bir at koşusu 
tertip edilmiıtlr. 

Taylara ait birinci koşuda 
Hamidin Dandi adlı tayı birinci, 
Halisin Y a•uzu ikinci gelmiıler
dir. 

Sür'at keıuıu olan ikinci ko
ıuda Dikilitat köjUnden Kip Yu· 
sufıın kır beygiri birind, Cinli· 
Yiran köyünden Hüseynin al atı 

ikinci gelmiılerdir. ÜçllncU koşu· 
da da Yusufun diğer beygiri bi· 
rinci, tahııllelar Arifin beygiri 
ikinci olmuşlardır. 

Yozgatta 
Bir Kadın Ve Bir Erkek 

Öldürüldü 
Pınarbaşında Yozgat (Özel) - Akdai ma• 

deni llcebaylığına bailı Gtll}evli 
ümhu.riyct Alanımla Ata- de hir cinayet olmuı •e iki kiti· 

türk Büıtü Dikildi nin ölUmli ile bitmiıtir. Cinayeti 
yapan Muıtafa, bir mnddet OVYel 

.Pınarbııi (Öze)) - AtatUrkUn kanıı Hatice ile, ayni mahalleden 
tunçtan yaptınlmıt bir yarım Halilin ıeviımekte olduklarını 
Büstü Climlıuriyet meydanına ko- sezmiı ve ayrılmak için mahke· 
nulmuf ve açılma töreni yapıl· meye baıvurmuıtur. Mahkeme 
mıştır. T6rende on bin kişiden devam ediyorken Mustafa, Hatice 
artık inıan bulunmuştur. içten lle Halili beraber olduklan bir 

ı ı ı A k k 1 sırada yakalamış ve hırsını yene-
gele:ı aöy e'f er e tatür 0 a p· miyerek Halili tabanca ile ve 
!erde beslenilen aevgi izhar edil· karıııını da bıçakla öldDrınUıtUr. 
mift tören bir geçit reımi ile bit· Iıe derhal el koyan adiiyc, hadi
miştir. Btlste bir çok çelenkler seyi incelemektedir. 

Gemlikte Sıtma 
Savaşı 

Cemlik (Özel) - Burada sıt· 
ma boğuıması baılamııtır. Köy· 
lerde, lznık ve Orhangazide aıkı 

sıtma yoklamaları yapılmaktadır. 

Gemlikte de e\'ler dolıııılmakta, 
otellerin pencerelerine tel kafesler 
geçirilmektedir. Gelecek yıl bu
rada bUtlin sivriıinek kaynakları 

lrurutulmuı olacaktır. 

Muğlada Sayım Hazırhgı Bitti 
Muğla, 13 ( A. A. ) - Nüfus 

sayımına hazırlık olarak numerotaj 
kontrolü yapılmıı \·e nokaanları 
tamamlanmıf, il içinde numara 
konulmamış hiçbir yer kalmamıftır. 

Beypazarlılar 
Çocuklarına Orta Tahsil 

Vermek iıtiyorlar 
Beypazarı ( Özel ) - ilk okul 

'&.ııtırme ımuıacnıuırı onmııur. ou 

yıl ilk okdJardan 88 talebe me

zun olmuştur. llçebaylığımııda bir 

orta okul buluamadığmdan · bu 

talebelerden kırkının Ankarada 
okuyabilmelerini temin etmek için 

Ankaraya Kültür Direktörlllğüne 

baıvurulmuş ve bu 40 talebeye 
Ankarada b~r pansiyon temin 

edilmesi dilenmiştir. Gelecek 

cevap herkes tarafından alAka ile 
beklenmektedir. 

l 1 Dtınga. lktisae Haberleri 1 

1 1 

Telcnik }/erleme 
Mi? Yoksa Sadec 
Taklit Mi? 

Berlin 13 (A.A.) -Döviz 3'8• 

Almangada saiarı yüzünden 

d .. a tedariki gUçleşmit 
azme p - elan pamukla yil .. 
muk!ar nün dokuma endU. 

teriılnde yerlerini tutmak üzere 
düzme ncsiç:er vi:cuda getirmek 
için ya) mar'ca l t:ni fabrikalar 
kurulmuıtur. 

Ekonomi bakanlığı bu yüzden 
nesiç imalatının senede 70,000 
tona ıüratle irişmesl gerekdiğinl 

ıöylemektedir. 
Bu nesiçler selüloı' dan yapıl• 

makta fakat içerisine yün ve 
pamuk da katılab:lmeıi için türiü 
ameliyelerden geçirilmektedir. 

Yeni fabrikalarm çoğu Alman 
hükOmetinio verdiği para ve bu 
mamulAtı kullanacak olan tezgah 
ıabiplerinln yaptırdıkları bir ser• 
m&ye i!e kur~lmuştur. Bu ye:ıl 
fabrikalara yatırı!an paraların 
çokluğu yllıünde:ı selülez nesiç· 
lerinin maliyet fiatr ekseriya tabii 
nesiç fiatlarındao yükaek ola· 
caktır. 

Dokuma çevenleri yeni nesiç· 
!erin b:r taklit değil fakat teknik 
ilerlemelorinln bir sonucu oldu· 
ğunu ıöylüyorlar. 

• Vaşlngtont 13 - Saylavlar 
Ameri kada kurulunun banka 

lıleri komisyonu, 
borç m•s•- ''albnla ödeme 

leıi prb,, nı taşıyan 
tahvilat sabt.plerinin, alacaklarını 
altınla ödetmek üzere hUkümet• 
karşı dava açmalarını yasak edoo 
y... . .... ----.--- -----~.. .......? 

Adapazarında Köy Kavgası 
Adapazarı, 14 - Sögütler 

nablyeıine bağlı Ferizli Ye f?eğir
mencik köyleri halkı arazı yü
zünden birbirlerile çarpışmışlar
dır. Bir ölU, 16 yaralı vardır. 
Genol aa~manbk lı• el koy· 
muıtur. 

G l •kt H konuhnuıtur. Mustafa yakalanmıştır. V d .,,em z e eşt!rtt .. ---------------~Muğla ı~öglerin e 
ferle Mücadel• T ekirdağında Yağmur Ve Sel Çalışma 

Çorumda Yapı Faaliyeti 
Çorum (Öı.el) - Burada yapı 

lıleri fazlalaşmııtır. Fakat ye_nl 
yapıların çoğu eski uıuldedır. 
Burada ev kiraları çok ucuzdur. 
Fakat ev sahipleri ekseriyet'.e bir 
yıllık ev kiralarını peıln istemek'" 
todirler. .. 

Başlıyor · ~4~ ~ 1!tiiC~if§lçyr./ 1 Programı 
Gemlik (Öı:el) - Dutluklara ı• ~ rl -~ r *3 ~ Muğla, 13 (A. A.) - ilin 1935 

ve hatlara muıallat olan 'f• zey• Sw•~~ 4 ti ~ · ~l çalııma programına göre bu yıl 
tUn sineğine benzeyen haıerelerle -:ıı il içinde 14 köyde batak!ıklar 
eavaşarak soylarını kurumak kurutulacak, 37 köye içilecek su 
Uıcre buraya Ankara ···:••· 
dan Tarım uımanlan gödaerll• 

' getirtilecek, 12 köyde hamam 
yapılacak, 16 kö}"de pazar \'e 

miilir. 1 çar.ıı yeri açılacak, 11 köyde köy 
Finanı tabıildan Muıtafa bat adına dokuma tezgahı kurulacak, 

kUtllkler~ni ilaçlarken illçın bu· 00 klSyde köy odP.ları, 51 köyde 
ğusu ile ağulanmıfbr. Yapılan ~ konuk odahm, 38 köy<!e mekte:.> 

ıoda.t •Nn~4a~:;:·· 1 ı Y•;~ı;c·~~rışmanın 
Kayserililere Sonu 

Su Katılmamış Süt 
içiyorlarmış Ya.(111ur Y• 11ldın Hnra Tekirda.ğ sokakları temizlenirken 

Kayseri (Özel) - Burada her ' Tekirdağ ( Özel ) - Burada, söylemektedirler· Fırtınanın ve 
şeyde ·ucuzluk Yarsır. Üzöm 12 büyllk hir ka11rga ile çok mik· aelin ıiddetbden gazinolardaki 
buçuk, c:rmut ve patlican, fasulye tarda yağmur yaimıı Ye ortalığı ma1&lar sürüklenmiş ve fehrin 
\ e karpı.ı~u .\ kilosu 10, kayısı \'e ı~l basrnııtır. Bir arahk dolu da meydanına çamur yığınları top· 
erik 4, dut 2 buçuk, domateı ve dllırntit ye bir santisnetre bUylik· Janmıttır. Sel birçok dükkanların 
yoğu,t 6, yağ 60, peynir 8, et ltlğftnde do!u yağmııtır. Sel ve mallarım berbat etmittir. Belediye 
17 buçuk, aütün 3 kiloıu 25 do!u Tekirdağrna büyftk ziyan ,.e halk ıe1in zu..ırlar;nı ~idermek 
kura,a s2tıl naktadır. Burada süte 
ıu katılma&, iaekten çıkbjı gibi 
ıatılır. 

nrm:ş~:r. Yerliler ş"mdiye kadar 
böyle bir afot ieçirmediklerini 

ve şehri temiz:e:r.ek İçin hemen 

harekete geçmiılerdir. 

İki Ôlü, iki Yaralı Var 
Konya, 14 - Sadık köyün· 

den köylü kadınlarla do~u olarak 
hareket eden iki araba yolda 
yarııırlarkan devrilmiılerdir. Mah· 
mut adlı köylU ile karııı ölmU{, 
iki kiti de ağır yaralanmııtır. 

Prnarhaşmda Çekirge ((almadı 
Pınarbaşı (Özel) - Baı köy

lerde Ita:y n çekirgeieri tama
men imha edilmiıtir. 

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

Son Posta 
VcYal ... , .. ı. H-adfı n Halk ,, .. ,.., 

&ki ... Zabtiye, Çatalçeşme ıokağa, 29 
l&TANBUL 

Gazetemizde çıkan y&11 
ft reıiml~rio bütün baklan 
mahl.uı ve gaıetemiıe aittir. 

ABONE FiATLARI 
t 8 3 t 

Sene Ay Ay A1 
Kr. Kt. Kr. x. - -TORKIW 1400 750 400 150 

YUNANiSTAN 2340 U20 710 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abooe bedeli peşiadir. Ad ret 
de~tirmek 26 kurı'.ıitur. 

21' 

Gelen nralc geri owllmea. 
illnlardan mea'ullvet ab11md 
Cevap için mekluplara 10 kurufluk 

pul iltıve~ı lazımdır. 

~ Posta kutusu ı 741 fttaabul , 
Telgraf tSoopo!tıı 

.... Telefon : 20203 



15 Temmuz .:.iON POSTA !::ayta :> 

Sigaut Alerni HARİCİ TELGRAFLAR Gönül işleri 

lngiltere ile /falya Almanlar Yine 
Arasında Mantık lngilizlere 

A B b k V 111es'ut R ... oca 
vusturya aş a anı e Ve Bedbaht Koc' 

lı1ünakaşası Kızdılar Ailesinin Geçirdiği Kaza K~':!}!~~!,':ı,~. ~uhiyaı 
Kazanın Sebebi Meçhuldür. Bir Direk- a:imi, mes'ut \·e betbahl ev~iler 

haklunda yaptık' arı b:r te~kikin 

neticesini neşret ) fer. 
A 

siyon Arizasl&ldan Bahsolunuyor 
Hu iki alim, iki yüzcdn fada 

eva ç ftit ve yüz kı::.dar da ayrıl· 
mış karı koca üzerinde tecrübe 
yapm•şkr, bunlara SOOe ynkın 
ıual so. muş:ardır. Bu sımı lerin 
herbirj aile mcselesin:n içyüzünü 
halledici cevaplar iıteyen şekilde 
tertip edilmiştir. 

Viyana 14 (A. 
A.) - fütYe'cf. 
lln kar11ının ölü. 

Me,hur Kantsky Çek 
TAbUyetınde 

Pıag. 14 (A.A) - Sekse:ı bir ya• 
tında bulunan ma~uf M:ırkıi•t naza .. 
riyec\ Kul Kants·{y Çe!c tabiiyetine 
girmi4tir. 

Hu tctkikattan sonra e:vli ve 
dul kan kocaları üçe a; ırmıı· 
lardır: 

1 - Mea'ut kocalar 
2 Betbaht kocalar 
3 M111ut karllar 
4 Betbaht karıla 
5 - Dul kadınlar 
6 - Dul erkekler 
Bunlar hakkında da ıu 

tarı teıbit etmiılerdlr: 

Mea'ut kocalar 

noll· 

Başkalarının yanında memur 
gibi çalıımaktan ziyade ke.CU 
baılarma iş yapaa kimselercllr. 
Bunlar, her ne kadar sevimli he
yecanları mazbut, ıosyal muhite 
uykun kimselerdet dul erkekler 

kadar hırslı değillerdir. Konuı· 
kan ve cazip kadınlara az düt· 
kUndürler. Kadrnlar tarafından 
beğenllmlye ehemmiyet vermezler. 

EYo alt ıeyleri severler. Şikl· 
yelleri halletmekten hoılanırlar. 

Muhafazakar ve jhtjyatlıdırı.r. 
Kendi planlarını liendileri ·yapar· 
lar. Bir ceza avukatı, bir boraa 
slmaarı, olmak istemezler. Tenkltteı 

hotlanmazlar. Münakaşa etmeyi 
severler ve mllnakaşa ederken ıl• 
nirlerlne hAklm olurlar. 

Bedbaht koca 

1 
Harici H~borle:r burada bit· Bunlar yabancılarıt hastalan, 
medl devamı 8 inci sayfada. eve ait ıeyleri, altın dişi ve tır-

• 111SD"r [ Devamı 8 inci 1üzde ] 

1 ~Ti ---
l ...... /'.'. 

o 

• Eti•bt 

··~~~~~~~~=-=~~~---r~. Em:n Tosun iyi, hoş 1 
A NAS 1 N 1 N llurhan ).. ~.. am~ ~:.~7;: ııol ••Dinle bir 

K 1 Z 1 Cahit (Vf''.)':~I fokstrot oynayalım • 

Hey hay. 1 kını anlatmak için bu kadar ince 
Bu akşamki kadar danı bir kelime oyunu yapması da 

ettiğimi h!I:n:yorum. Ali Sami benim hoıuma gitti . 
.... >) T•#rl/c• 

~-lliıH• J.~ lf Demek hatırına bile gelmiyor. 
.... ~ ........ .,..,_ ım "'::as ~ Şimdi Ali Sami Beyle bir Vi· 

No: 97 15 / 7 I 86 - ' yana Yalsım yaparken bunu dilşil· 
Bir kadının böyle teklifli b!r detçe hemen hemen hepi be· nüyorum. Ben kocamın arzularına 

tlyafete hazırlanması için zamanın nimle konuştu. Dinletmeıinl hem uymıya çalııırken ne olur o da 
hiç kıymeti yok. Kalkmalı yavaf de tatlı tatlı dinletmesini biliyor. benim heveılerimi batarlaaa! 
)'avaf. Yemekten sonra onlar poker Bana daha bu ıabah bu ziya• 

* yapacaklardı. AH Sami B. oyun• fetin Ali Sami Bey için hazarlan-
Emin Toıun Beyin ehemmiyet dan ence biraz dans~tmemizi dığım, onun poker diltkUnU oldu· 

•ırerek bahıettlji adam AJi Sami teklif etti. Pek sevmediğim halde olduğu için bir parti yapacakla· 
bey isminde bir fabrika mOme11ifi. kabul ettim. rını ıöylemiıti. Yemek biteli sa· 
liUkumetle it yapıyormuı. Avro· Eu akıam kulüp de pek ka· atlar olduğu halde Ali Sami Bey 
P•dan yeni gelmiı. Ben ilk defa )abalık. dansederken Eşref 8. pokerden bile bahsetmedi. ôte
lanıyorum. al>zlime iliıti. Başımızla selAm· ı ki!e~ onu beklediklerini aHyleyerek 

Elimi uzattıtım zaman çeYik laıtık. ot bu yıl kulübe gelen kulliblln oyun kısmına doğru kay· 
\1c nazik bir hareketle aldı. Du· bir Alman kadını ile dansedf· boldular. 
daldarına götUrdU. Zeki hakııh yordu. Kocası tuhaf bir adam. Ali S~~mil ~ey: k h 
bir adam. Pek yaıb da değil. Yusyuvarlak bir şey. Emin Tosun - ızın çın po •r azırlaınıı· 
liyinmıinl biyliyor. Ziyafet onun Bey orıun pek zeng;n olduğun• lardı. . 
terefine. den bahsediyordu. Alman kadını Dedım. 

pek hoyrat ve at gibi bir ıey. Birdenbire değiftl. 
Sofrada )'erlerimiz y•n yana Zaten bizim erkeklerimize kıza- - Rahatsız mı ettim hanrme-

teıadiif etti. rım. Hopıi ce böyle sırık gibi fendi? dedi. 
AH Sami Beyi buıUne kadar kadın alırlar. Güldüm: 

IÖrU,tUğUm ahbaplar araaında Bu da öyle.. Yan yana gider· - Bilakis Ali Sami Bey. Ben 
E:ıeref Beyden •onra en ir.ce1i ola· )erken pat, pataıon diyorlar. arzularınıza engel olmak isteme· 
~ak tanıdım. Eıref beyin hali baıka Eıref B. oldukça uzun boylu dim. Yoksa •.• 
ınce hiıli ve ıon derece terbiyeli olduğu halde o l:ile yanmda - Bunu dUştinmeyinizt dedi. 
bir adam. Onun ıöz ıöyleyfti, bodur kdıyor. Yanınızda kalmak bana bUyUk 
!ikırdı dinleyiıi bile baıka. Ali Sami B. güzel de danse• bir ze\lk verir. 

Ali Sami 8. Bir kadını mcı· diyor. - Tcşekki:r ederim. 
~ul edecek menular bulmakta Bir \·als, bir de tango yaptık. - Gtııel bir fokıtrot. Danı 
Uatı.. Yemek devam ettlji mUd• Ho4uma gitti. edelim mi? 

Bey de adeln yeni dans hevesine Emin Toıun Beyin iı, içki ve 
düşmliş gen~·ler gibi dans ediycr. kumar arkadatlarından hemen 

Bir aralık E~ref Bey yanımıza hepıl beni Anlayıncaya kadar 
geldi. Ben den bir dans istedi. ciosl temayllllerinl gö:derife olsun 
Onunla da pek ıevdiğim tango· anlatmaktan çekinmediler. Bunlar 
lardan birjni oyn~dık. Eşref Bey araamda annemin anlattığı eoki 
bu akıam h:raz durgun. Bir dil· mahalle çapkınları gibi göz kır• 
ıUncesl var gibi. parak, dudak, ağız hareketlerinin 

- Raha:sız mısınız? çok çirkin şekiHer veren vo sof· 
Diye sordum. Başını salladı: rada ayağıma baaan, yanımdan 
- Birıey değil, sin:r. geçerken içini çeken, gözünU 
- çarıamba akşamına kadar süzen ye daha ileriye giderek 

geçer dcğilmi? sUrtünenler biJe Yardı. 

GUidU: Bunlar ilk tecrUbelerlnde yüzfi.. 
- Hatta şimdi. Dedi. Madem· mün aldığı her halde şcrt ye 

ki o ak~amı lıatır:adm.z. ftraat \"ermez manzara ile 
- Sizi neşelcndirrcek için bu karıı!aşınca pek ileri varamadılar. 

klfi iıe... Bu lc:dar bayeğı \'e iğnrç şeki1· 
Sezümll keıf: 
- Ona hiç şüphen'z 

dün gece: 

de saygısızcn k~dına alaka zös· 
o!mamı. termeyi h'.ç sf:edemem. 

- Ne glizeldi dlğ l 
dmlık, karanfilt zambalc 
ve kitar. 

mi? Ay· Bu akşaır E~rcf Bey de şllp
koku!arı he yok benim var.ımdn bulun· 

maktan, ben:mle konuşmakta 1 

ze,•k aldığını, anlat tı. fak at Güldil: 
- Ve siz. 
E{ref bey ince ve nükteli bir 

tekilde ve bir kelime i:e yın::: 
makıs.dını ifad~ etmişti. 

Cevap ,-ermeC:im. 
Terb:ye!i insanlar çapkmhk 

ta elmek i~tes eleı· bunu iııı:ını 

incitmeden yaı arlar. 
Eıref Heyin benden hoılancİı· 

b6y1e anlatışa ne ciyebili im. 

Her erkek hoşuna gide:-ı bir 
kadına bu duygusu'lu ve batta 
arıuıunu ifıa edebil r. Faknt bu 
okadar ayrı ayrı ve çok fark!ı 
şelcillerco ifade edilir ki kadın 
üzer nde bırnk cağı iz büsbütUn 
değ.ıir. 

( Arkuı var) 
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~ Hangl Mektebe ı 
Gireceksiniz? ----

Balıkesir 
Necati bey 
1Wuallim Mektebi 

Mektep Balıkesirdedir. Leyli 
ve neharidir. LeyU:ik ücreti J 75 
iiradır. Bu para Uç taksitte ahnır. 
Memur çocuklarına yllıde 10 
ten:ıflAt yapıLr. Kayıt ve kabul 
gllnleri bllAhare ilin edilecektir. 
Taliplerin 15 yaımdan küçük Ye 
20 yaıından büyük olmamaaı 
ilamdır ve ıu evrakla birlikte 
mtıracaatları gerektir : 

Sıhhat raporu, aıı kAğıdı, 6 
fotoğraf kayıt beyannameainl 
o doldurulma11 Y• bir Yeli ~öa· 
term•I ıarltar. 

Okuyucularıma 

Cevaplarım 
Balıkeair kunduracı Mahmut Akına: 

Oğlunuz için Kırıkkale aakert 
Erbq mektebi, bir de lzmir 
1&n'atlar mektebini tanlye ederiz. 
Kınkkalede nn'at mektebini ~ 
kayıt Ye kabul ,artlarını bilmiyo
ruz, çllnkll bu mektep bize bu 
ıırtlan gör.dermodl. Mamafih 
blldiifmls ıudur: Bu mektebe 
Bahkesirden de talebe alırlar. 
llkmektep mezunu olmak, yaıı 
16 yı geçmemlf olmak, tamUHıh
ba ve tam ahlaklı bulunmr.k 
girme ıartlarının en batında gel• 
mek iccp eder. 

İımitten C. H. F. U imzaaUe mek
alp gönderen okuyuoulanmıza: 

Bir talimatnamenin, bu ıekll· 
de ve tahıl arzu ile bozulma•ına 
\mkAn yoktur. Talebe, hayatta 
eline en çok fıraat geçecek bir 
kimsedir. Goethenln •öylediil ıi-

b ISIJ pçeeelr bu fıraatlar-

dan iıtifade etmeıinl billraen, ha· 
yatta daha çok bllyUk nimetlere 
kanımalc mDmkUndllr. Binaen .. 
aleyh çalıımanızı, uğraımanızı ve 
m11Yaffak olmıya çalıımanııı te
menni ederiz. 

Beyko:ıda E. Sadiye ı 
- KonHnatuvara ilkmektep 

mezonlarmı alırlar. Bu huıuıta 
fazla mal6mat 4 Tem muz tarihli 
gazetemizde Yardar. 

r 
Bir Doktorun 
GUnlUk Pasarte1i 

Notlarından (*) 

Sebore 
Gen9 bir muallim muayenehue
mı geld.J. Saçlarının dibinde yti· 
sindeki pul pul döktilın oilt 
Jaaıtahtındau ılklyet etti. Gece• 
lıri kaııntıdan uyku uyuyamı-
7or. Ytizüntln ıekllni değiıtire· 
oek kadar fena bir manzara bıra
ba b. dertten kurtalmak için 
Japtajl tııebbüaltrden, muhtelif 
ıtrumlardan hio bir fayda elde 
etmı•lflni söylü1ordu. 
Kaayını ıttim: Ba, bir Sel»oreli 
lıuta idi. 
1 - Kataoiğeri halitı•iidın faıla 
blJftmlıtL 
! - Kabııı ytlıti.n•ın bıjıraak· 
lan gule dolu idi. 
3 - Safra kanııklığı ltaı döa
mHI yapıyordu. 
Kultbat illoı nrdim. Sbalrlerlni 
kunelleadlrdlm n 11111 menim 
içinde on beı gün Ttıılı içme 
sularına dnam etm•ılni n tay. 
ıiytm dalıiliade günde OD beı 
bardak bu maden ıuywıdan 

fuala ile iomeainJ, tuz ve ıkıiye 
perhiı yapmaataı tanlye ettim. 

(*) 811 Htlan ke•lp aa1da7anıs, yahut 
blr alblaıe J•PıtbnP kellekıl7oa 7ap1-
DtL Sılu•ta .... mau:da bıı aotlar Itır 
doktor ~iti facladınıH J•tlteblllr. 

Dlnyada Olup itenler ---
--~~~~--,--~~~~~--~~-

Alm.anyada Yarım Yıl içinde 
51,000 Kişi Kısı aştırıldı 

"Parti Liderleri Papaslara Hazreti 
lsanın Bir Sözü
nü UnutmuşOl
duklarını Hatır-

Devlet h•ataneslnde gayr1 
tlb11 yUzletl göstermek Uzere 
yapllmı9 alçı heykeller ve 

kan tahllll •• 

Jel gelmemek şartlle çocuk yetiı· 
tirme imkinlarının önllne geçilen 
inaanlann., ıayııı tamam 51 bin 
ı.ı,ı.u.. 

latıyorlar,, 

Ve kısırlaşan o'flenebibir. Fakat 
aldığı kadın veya vardığı erkek 
bunu öğrenirıe derhal talik is· 

* Nazi partfıl, makıadımn arkı 

temizlemek, iıe yaramazlarının 
çofalmasımn önüne geçmek ol
duğunu söylemektedir ve bu me-o 
aolenin etrafında yabancı memle
ketlerde yapılan dedikodulara 
hayret ederek: 

Kari Mektublari 

Bu Yavruya 
Yazık· 

Değil Mi? 
GeçenlerdE. Fntihte Haydarda 

Ölr duvar yıkıtma hadisesi olmut• 
tu. Eu had:sede küçük bir yav• 
rucak taşlar altında kalmış, ehem• 
miyetlice bir surette yaralanmışh. 

Çoçuğun annesicd~n aldığımız 
bir mektup bizi ciddi bir ye'se 
düşürdü. Barut inhisarında memur 
olan çocuğua annesi Mihriban 
diyor ki: 

.. - Yedi yaıında bulunan 
oğlum bu kazaya maruz kaldığı 

giln bon dairede çahııyordum. 
Bir aralık bana geldiler ve yay• 
rumun duvar altında kaldığını 
söylediler. Bütün heyecanımla 

hastaneye koştum, bir ana hakkı 
olarak çocuğumu görmek istedi· 
ğimi ıöyledim. Bana: 

Göremezsiniz, hastadır!. 
Dediler. Bir çocuk dünyada en 
çok anasına yakındır, bana ertesi 
glln gelmemi söylediler. Ertesi 
glln komşu:anmdan bir ikisi ayni 
kazada hafifçe yaralanan çocuk• 
Iarını benden evvel görmeğe git
miıler, haataneden onlara yere 
basamayacak kadar ağır olao 
yavrumu vermişler: 

- Alınız, bunu eye g8tllrUnUzl. 
Demişler. Komşular iıe: 

- Bu çocuğun anne1i işte 

çalışıyor, kimsesi yoktur. Bir iki 
gUn daha yatsın. ZaYallı bedi 
hAla iylleşmemiıf. Demişler. Dok• 
torlardan biri: 

- Siz götUrmezaenlz biz pO" 
H 1 -!-..ll .-Jl-..l---1..1.. nı.._... a 

11hk Yermlı. Çocuğum geldL F ~ 
kat ne halde?. Botun yaraları 

toı, toprak, kan içinde.. Bir tek 
pansıman yapllmamıf, bir telı 
sargı sarılmamıı. Biz memlekete, 
böyle hastanelere dUıUnce koğul
ıunlar, bakılmaıınlar diye mi çO"' 
cuk yetiıtiriyoruz?,, 

Berlin, 12 ([emmuz)-Vaktile 
Eerlinde ucıaılyet enstltOıD,, adı 
altında, bir kurum vardı. Bu ku· 
rum ha1 .. •t u1aadıran. hil' ,.çok 

garibelerin yanında bir de MUı:e· 
ye malikti. Clnıi ekıikliklerin, 
boıukluldarın, eğerçeklerin, ahlAki 
fenalıkların atlldllne tahıis edil
mlı olan bu mUzede öyle nılm· 
ler, alçıdan yapılmıı öyle heykel· 
ler vardı ki, lnnn bu kurum dl
rektörilniln, bu ahllk bozukluk
ları nllmuRelerini hayalinde icat 
etmit olahllecejine inanırdı, inan· 
mak lıterd!. 

Kanuna göre kı!nrlaıtırma 
ameliyatına tabi tutulanlar : irsi 
delilik, aptallık, körlllk, sağsrlık, 
ıchlzophYenle iğrenç derecede 
sakatlık hastalıklarına tutulmuı 
olanlardır. Verem ~!e Frengi iyi· 
Jeıir sanıldığı için bu listenin 
dııında bırakılmıılardır. Bu has~ 
talıklardan birine tuhılmut olan 
her ıahsı, eğer dOşUnme kabili· 
yetini muhafaza ediyorsa kendi· 
ılnl haber verip ameliyat ettirmek 
mecburiyetindedir. Akıl halde bu 
mecburiyet yakınlarına dDıer. 

- ineç Norveç, Danimarka, "r-------------1 
Fenlandiye, lıviçre, yukarı Ame-

Ben bir gUn bu kurumu ıez· 
miıtim. Direktörü ile birlikte 
bekleme odasından geçerken 
kadın ·~kek bet altı kfıl gözüme 
çarph. Dışarı çıktığımız zaman 
direktöre •ordum: 

- iyi olmaları imkAnı görlll· 
meyen hastalardır. Bunları, ken· 
dilerine haatahk veren unu 
çıkarmak suretile insanlığa zarar 
veremiyecek hale ıetlreceiim, 
dedi. Hadımlaıtırmak değil, kısır
laıbrmak ameliyesi Almanyada 
daha o :ıaman gizliden gizliye 
yapalı yordu. 

Fakat Nazi parUılnin iktidar 
yerine geçince ilk iti bu kurumu 
ortadan kaldırmak, ıoara onun 
gizli Ye kUçlk çapta yaptığını 
açıktan açığa Ye bllyB.k ölçüde 
yapmak oldu. 

* 
Burada si:ıe kısırlııhrma lıin· 

den bahaetmek istediğimi anla· 
mıııınızdır. Bf r çok memlı· 
ketlerde bu meaelenln ıırf 
NasUerl gUJOnç giSstermek için 
aleyhtarları tarafından ortaya 
atıldığı sanılır. Bu, sade bir ha· 
!adar. MHeleyl Hltler ydlarca 
evvel dOıllnmilş, 14 Tem muz 
1933 de kanununu }'Bpmıı, ikinci 
kAnun 935 de tatbikine başlamış• 
br. Aradan geçen müddet zar• 
fında 0İnaana gerekolan ödevle· 
riai yapabilme kabiliyetlerine ha· 

hasta ve akrabaaı bu mecbu· 
rlyetten ııyrılmak mı istiyorlar. 
O zaman tedayf eden doktor 
huıusl sıhhat mlldürlUklerinden 
birine durumu anlatmak mecbu· 
riyetindedir. Bu huıuıl sıhhat 
mlldDrlUğll kendisine bildirilen 
hastayı hususi mahkemesine 
yollar. Bu mahkemede iki doktor 
ile bir hiklaı Yardır. Hasta 
mahkemeye bir avukatın Ye bir 
do\dorun refakatinde gelebilir. 
Hükmll reddedebilir. O zaman 
iki Universite profoaörll ile bir 
hakimin idaresinde bulunan fıtlnaf 
mahkemesine gidebilir. Buradan 
da aldığı htıkOm ilk mahkemenin 
karennı teyit mi ediyor, Temyiz 
mahkemesine haıvurahilir. Artık 
orasının hiikmU kat'idir ve haıta 
kat'i htikmü aldıktan ıonra iki 
hafta içinde dev)et hastanelerin· 
den birine gitmeye mecburdur. 
Burada ameliyat parasızdır ve 
azamt 7 gün aUrer. Doktorlar, 
haıtabakıcılar, idare memurlan 
sizi muhafaza ile mllkelleftirler. 
Kimin ameliyat edildiğini derhal 
unutmak mecburiyetindedirler. 

TeaadUfen ağızlarından bir ıöz 
kaçırdılarmı, gidecekleri yer der• 
hal hapishaned·r. Bunun içind.rki 
kimin kısırlaıtığı belli değildir. 

rikanın bazı k111mları bu iti biz· 
den eYvel dOşUnmllşler ve tatbik 
etmiye baılamıılardır, demek• 
tedir. 

~ 
Fırkanın ileri gelenlerinden 

birisi ile konuıtum, onun ile• 
ri aUrdUğti iki mlltaleayı da 
kaydedelim : 

l - ••Sizden bu kııırlaıtırma 
kanununun iç memlekette de 
bazı memnunlyetaizlikler uyandır• 
mıı olduğunu saklamıyacağım. 
Bu memnuniyetsizliği göıterenlerin 
başlarında mutaassıp katollk pa
paaları vardır. Halbuki bu papas• 
lar bizzat Hı. !sanın "Allaha 
daha iyi hizmet etmek için kendi 
arzuları ile kııırlaşanları tebcil 
ederim,, dediğini unutmuılardır. 

2 - Hakikatte bizim yapbğı• 
mızJ tabiatte esasen mevcut 
olan bir kanunu tatbik etmekten 
ibarettir. Hayvanlara dikkat edi· 
niz : Kuvvetliler zayıfları, hasta• 
lar1, cılızlar daima yerler ve tabii 
ıekilde ortadan kaldırırlar. Dok· 
torluğun mevcut olmadığı iptidai 
insanlarda da durum bunun ay• 
nıdar. Yani kanun orada da hUk· 
mllnli icra etmektedir. Hal· 
buki doktorluğun ileri gittiği 

medeni ülkelerde mesele 
aksi olmuştur. Yani buralarda 
fen kötU ırkı söndllrecek yerde, 
tenine o!arak idame etmek i~ in 
elincen ge:e:li .yapmıı ve bu 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıeoe nöbet~I ıczanıler 
ıanlardın 

İstanbul tarafı: Şehıadebaımd• 
(Hamdi ), Yenikapıda ( Sırım,, 
Hafııpaşada ( M. Fuat ), Şehreml• 
ninde ( A. Hamdi ), Samatyad• 
( Rıdnn ), Cibalide ( Necati Ah
met ), Eyüpte (Hikmet), Beyazıtt• 
( Cemil ), Balatta ( HUsamıUin ), 
Cağaloğlunda ( Ubeyt ), Bahçeka• 
pıda ( Hllınü Haydat ), Bakırkö

yünde ( Merkn ), Beyoğlu tarafıs 
Tünelde ( Matkovlç ), lstiklild• 
( Kemal Rebul ), Galatada ( Mer
kez), Şltlide ( Şark Merkez), 
Kaıımpafada ( Merkes ), Hasköyd• 
( Halk ), Kadıköy taraftı !skel• 
caddesinde ( Sotiryıdiı ), Yeldeğir
menfnde (Üçler), Büyükadıd• 
( Şln..ai Rıza), / 

........... -..................................... / 
sayede it• yaramaz lnaaol•' 
çoğaldıkça çoğalmıştır. Biı: b~ 
vaziyetin önllne geçeceğiz. 

* Bu muhakemenin doğru olıJ: 
olmadığını burada araftırac• 
değilim, hidiıeyi anlatmakla l~ 
tifa ediyorum ve bir eabr)a btJ 
lisaaını yapıyorum: 

- Almanların bugDn anı•"; 
her ne babaıına olursa ol•"1, 
jenç, gnrbliz, temiz, kuvvetli 1'1'1 
ırk yetiştirmektir. Tıpkı ef 
lspartalalarm yaptıkları gibi. 



15 Temuz 

J Ziraat Bilgisi ("') 
1 

Olur Mu, 
Olmaz Mı? 

K aıi!Jiden R ;za Öz Soruyor; 
.. Meyva ağaçları arasına ka· 

Yun karpuz ekmenin ağaçlara 
bir zararı olur mu, olmaz mı?,. 

Bu soruya hem olur, hem ol-
maz diye iki türltl cevap 

verilebilir: 
1 - Olmaı: Eğer topraiJn 

kuvveti yerinde olursa, bOtiln 
yaz nemini kaçırmıyan bir yapıda 
iae, iki Uç senede bir gllbrelen
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mlı ite ve ağaçların ara1ı çeıldloe 11· · .t~ 
g8re tam kararında ise böyle il\ 
bir bahçede kavun karpuz ekme- \· ~ 

Katon, yirmi Uç uır önce 
yaıamıı bir Romalıôr. Güzel ve 
çok gtb:el konuşurdu, sözle yürek 
çeJerdJ. Roma aenatosu onu bir 
ınn Elçi yapta, Kartacaya g< n· 
derdi. Katon, o büyük şeh .-in 
zenilnllğini ve toprağmdaki Ye

r:mllliğl görOnce yaman bir kı :· 
kançlı~a kapıldı. Kartacayı R o· 
maya baalamak hırsı içinde kı v
ranmıya baıladı. Yurduna dö ıer 
dönmez 1enato7a koımuotu, Kar· 
tacanın Roma ı,ın çok verimli 
bir çiftlik olduj'unu haykıran bir 
ı&ylev • •ermlıtl. SenaUSrJer tatlı 
tatla kendlal dinliyorlardı. Katon, 
lıarıııında ııralanan adamlann 
idraki üzerinde ağır bastığını 
11ziace birden mantoıunun kıvrık 
duran eteğini açta, orta7a binUrtı 
incir HÇb •• batırdı: 

nin zararı yoktur. Üatelik fayda1ı , 

bile olur. 
Topralın tııt kata boıtan Yar 

diye çapa sıördUkçe bu çapala• 
madan ağaçlar da faydalanırlar. 
Çapa topraktaki fazla nemi gi• 
derir, azalan nemi de alıkoyar. 
Me1"a ağaçlarınm kökleri derin· 
terde olduğu için üst kattaki yi· 
1e_ceklerin bir kıımını alamaz. 

Maotııa H17ect.uh Bir Enıtantaaı n ~e,,iroilın 

İstanbul Muhteliti Düö Yu-
nanlıları 1 -4 Yendi 

Kavun karpuz kökleri burada 
boıuna bekliyen gıdadan istifade 
eder. Baylece tarlamn kuvveti 
boıa harcanmamış her kıımın· 
dan bir gelir çıkarılmıı olur. 
K6yln elbette bir taraftan meyva, 

Takımımız YüksekBir Ogun Gösterdi 
Yunanfıtanın Atina takımı her an gol tehllke1I atlatmakla Şerefin ha•alanchrdıj'ı bir ıUtle 

dün Uçtincn ve umarız ki son utraıta durdu. Merkez muavin dı§arı gitti. 
bir taraftan kavun karpuz alınca 
daha çok memnun olur. YUzll 
anıer. keaeıl dolar. Şu kadar ki 
boıtan ıobebllo bahçenin çok 
ıezllerek fazla çlğnenmemHl 
aerektir. Ayrıca· mahıul bitince 
klSklerl ayıklayıp tarlanın yDzUnO 
çapalamayı veya ıl\rmeyl unutma• 
malıdır. 

2 - Olur: Bunun tam tersine 
toprağın kuvveti azsa, yazın ne· 
m nf pe.k iyi saklayamayan bir 
tabiatte ise, iki Uç aentde bir 
gUhrelenmemiı f1e ve hele ağaç• 
ların arası fennin lıtedlği bir 
kararda değilse böyle bir bahçe
de kawn karpuz ekmenin 
zarara vardır. Bir defa blSyle 
bir bahçeden alınacak mahsul 
gayet az ve fena olacağı gibi 
toprağın zaten az olan kuvveti, 
nemi biraz daha kaybolacağı için 
köylü Dimyata pirince giderken 
evdeki bulgurdan olur. Araları 
sık bahçelerde güneş ve ziya 
lücs :: lcıi, toprağın ısınması bUs· 
hi:tün gUçleıir. Dipleri çiğnen· 
dikçe meyvalar dökUIUr ve hep 
hunlarm sonuncu olarak ya ağaç• 
fardan ya bostandan zarar edilir. 

Meyva bahçelerinin araaına 
boıtan, bakla, çilek Ye buna ben• 
zer aralık ıiraati yapılmak iatenl· 
yorıa daha baştan bahçeyi ona 
g6re bir düzene koymak gerektir. 

3 - Şu halde: Siı de böyle 
bir arzuya kapılınca bahçenizi 
ince bir gözden geçiriniz. Söyle
diğim fU noktaları iyice dUşUnU· 
nUz. Eğer birinci söylediklerime 
uygunsa ekersini:ı. Yok ikinci 
aöylediklerime uygunsa bu işten 
vazgeçmeniz daha hayırlıdır. 
Daima dUıtınmelidlr ki; ziraatte 
az yerden ço 'c kazanç, hesaplı 
davranmıya Te çok emek harca• 
mıya bağlıdır. - Çiftçi 

* 
Eıkişehirde Telsiz telgrafçt A. Akın: 
Armutlarmızdakl böcUyll ve 

hastalığı bşna iyice anlatamadı· 
nız. MektubunuzR, göre ne oldu· 
ğunu kestiremedim. Onun için bir 
defa oranın ziraat mUdllr veya 
memuruna baıvurup yaprak, mır 
va, dal gibi parçaları da beraber 
ıötUraeniz hem ne olduğunu daha 
iyi görürler. hem size çareıini 
•öyler, dııarıda bulamıyacağınız 
ilicını da verirler. Eğer daha 
etraflıca bana da yazabilirseniz 
elbette ben de anlatırım. - Ç. 

l•J Ziraat hu.u.undalı&l ınUtklllerlahl 
•• r11nus. len PHta•nıa ( tlfttl ) ı 

•lıı• cınp .,.,. .. 1ıt1r. 

maçım latan bul muhtelltl ile yapb. Esadın aakatlanmaıı nzerine Fik· Hemen iki dakika ıonra a1nı 
latanbul takımlarının elene ret merkeze, Şaban ıol açığa ıekilde yapılan bir hUcum Yunan 

elene 1eçilen oyuncuları içinde geçti. mlldaf aası tarafından bin mllıkl· 
Yunanlılara Jcarıı Uk defa oyna- Yunan takımının 1ert oyunu lit içinde kurtarıldı. Kırkıncı 
yacak olan yealne Raallı •ardı. fıtanbul oyuncularının blr.r birer dakikada Yunanhlana toplu bir 

Yunan takımı tıçDncn mDaaba· aakatlanmasına aebep olmuı eğer ıekllde bUcuma geçmeleri lıtanbul 
kaya aynı kadro ile çıktı.. Oyun lstanbullu oyuncular da sert bir kale.inde bllyUk tehlikelerle geçtl 
YunanhJarm hUcumlle baıladı. oyun tutturaalardı saba bpkı bir Kırk ikinci dakikada Istanbul kale
Kuvvetll bir bUcum hattına daya· meydan muharebeıJnl kolaylıkla alne oyunun ilk ~feay~ ol~u. 
nan Jıtanbul takımı d~ha ilk da- andırabilirdi. Yunan kalelinı Oyunun neticeınne bır dakıka kala 
klkalarda Yunan mlldıfaaımı Rdoğ~bu düzgııki .. ? bir alan yapan Ralılhten Şbe~efe, ŞbekreftendRaablhe 

b 1 dı aı~ on se z yarda içinde çel· Ke en top ır ara orta a oı 
ıaramlya at 8 

• me ile durduruldu. Yirmi yedinci kaldı. Sağiç MOnenırln yerinde 
lstanbul muavin hattının bu dakikada MOnevnrfn aerbelt bir atdıtı topa yetiım•ıile bir 

kuvTetli hOcum hattını be1leyecek yuruıla çektlfl ıttt OçUnell defa oJdu Ye çok gUzel çektiği bir 1nt 
kıymette olmaıı oyunun merkez Yunan kalesine girdi. eTYell direğe vurdu, ıonra da 
sıkleti zaman zaman değlılyordu. Oyunda mlltemadiyen bağıran içeriye a-fdf. Oyun Iıtanbul takı· 
Müdafaa hattından yakaladığı topu her harekette hakeme itiraz eden mının yUkaek hlklmlyetl albnda 
aağ açığa veren MUnovver tekrar Yunanlıların lDzumıuz tııkmlıkları 4 - ı Yunanlalann mağliiblyetile 
kendine ıelen pası bOyUk bit Ozerlne hakem Yunan 1ağ içini bittL 
maharetle merkeze yolladı. To- dııarı çıkarmaya mecbur kaldı. Takımı Bedii, Yaşar, L6tfl; 
pu rahat bir vaziyette idare eden Yunan kalesine yapılan hlr Mehmet . Faruk, E1at, Mehmet 
Raaih on beıinci dahikada ilk bUcum Ntyaıiden, Münevvere on• Rtıat, Nıyaıl, Münevver, Raaib, 

' dan Rasi he geçen top çok iOzel Şeref, Fikret.. 
ıol~ :a~ı.İ ht litl 

1 
b bir yuruıla Şerefe kadar gittL Maçı Salt Sal4hattfn idare 

d 
1 an u mu ~ n ° ku ıaytlı~ Kale içlerinde lSnOne konan topu etti. 

an aonra yaptıgı Uç uvve ı r--·----------=--~--·---------......,-
hUcum Yunanlılar tarafından gUç· G 1 ı b 1 A 
lnklo atlatıldı. Yunan solaçığıoın a atasaray stan U t
bir gedik olarak bulduğu aol ta-

raftaa yapbit bir hUcum Iıtanbul ı t• ş • 01d 
kalesi önünde hemen bir teh:ike e ızm ampıyonu u 
yapmıı, Yunan ıol içinin kuvvetli 
bir tlitü yirmi beılncl dakikada 
Istanbul kaleıine girmişti. Yunan 
hücum hattının ko!ayhkla aıtığı ı 
ldanbul munin hattının her d 1-

klka bozulan oyunu devam etliği ı 

içindir ki O) un bir müddet yin• ı 
Yunanlıların lehinde devama baı· 

ladı. 
Yunanlıların hücumu azıttı klan 

bir ıırada kendi kale1lnden topu 
çıkaran münevver usun bir Turu• 
ıiJc topu Niyaılye yolladı. Yunan 
korner çizgiai üzerinde topu 
bUyUk bir gayretle çeviren Niyazi 
hafif bir vuruıla topu Ra1ibı 
ııeçirdi. Ruihin gtizel bir ıUtU ı · ~ 
otuz beılnci ~akikada ~kinci defa Dlılcte T~rkiye R~korunu Kıran Veyıi Te Kotu yapılırken 
Yunan kaluıne girdı. Istanbul Iıtanbul atletam blrıncilikleri Yunan maçları dolayııile bil-
takımmın artan lıllcumlarlle iik dün yapılan nihai mUaa bakalar yUk bir kalabalık önünde yapılan 
dene iki bir lıtanbuJun lıbinde Ye Galata1arayın gallbiyetile bitti. dOnkU müsabakalar halkın etle. 
bitti. Büyük bir kalabalık ISnllnde ya• tik ıporlara karıı derin alAkasını 

ilk denede Mehmet Reıat pılan mllsabdakalarda iki TUrldye göıterdJ ... 
K d · idi rekoru kırıl ı .. çıkb sağ muavin a rı ge · Senelerden beri durgun bir Atletik mllıabakaları ileri g(). 

ikinci devre Iıtanbul muhtell· ıekllde kökleıen rekor]arımıım tUrebllmek için en ke1tlrme yol 
tinin niıbeten dUzgUn oyunile lıtanbul birinciliklerinde kırılmuı bOynk futbol maçlarından iıtifade 
batladı. On beş dakika allren bliyllk bir kaı.ançtır. Türkiye Re-- etmek ıuretile mUmkündilr. 
mütemadi tazyikler zaman ıaman kor liıt11ini değiıtireo atletleri Dünkü neticeler: 

61ıe ıeklller aldı ki Yunan kalesi . teker teker tebrik ıderiL 100- Raif. Beıiktq ı J/2 Na 

- Yemlılere bakınız Ye bun• 
im :retfttlren toprakların bizden 
Oç ıun uzakta olduğunu 
dlltllnOnlll. 

Kartaca itte bu bir •YUÇ in· 
clrln yuatbrc:bğı atız ıulanııı 

yUsDnden yıkıldı Ye Kartacalılar 
Romanın ıDzel incir yiyebilmesi 
için dDnya yDzllnden kaldırıldı. 

Almanyalı Ceneral Ritter Von 
V epp de ıeçtn atın açılan bir 
kurultayda uzun bir ı6yleY Yerdi, 
Alman1anın mOıtemlekeye olan 
ihtiyacını anlatb Ye ıonunda 
ceplerinden avuç avuç toprak 
çıkararak kendini dinleyenlere 
dağıttı: 

- Yurtdqlır, d•dl, it!• bu 
topraklar bizim olma11 icap' eden 
yerlerden alanmııbr. Oralara 
bayrafımızı ,.ısuıronceye kadar 
ılz bu topraklan taklayın, 
kutlu birer .. anı gibi koklayın. 

GörllJUyor ya, Yon Eppln kul· 
landıAı dil, Katonun dilidir. Kar
tacayı yıkan hırı, ba2Un do terll• 
taze yaııyor, demek ki Jirml tıç 
uzun asır. hık anlamına hiç bir 
kunet katamamıı ve kuvYet an· 
lamı da o aaırlar içinde sertliğin· 
den, duyguıuıluğundan hiç bir şey 
kaybetmemlıtlr • 

Yazık ıu yer yüzllnde zayıf 
olanlara, yazık gUzelliklerinden 
dolayı gUçlOlerln hırsını uyandıran 
topraklara!. 

M. T. Tan --. .. ___ .. _____ , __ _ 
el Beılktıı. 

200 - Raif Beıiktaı 23/4 
Mufahham Fener bahçe. 

400 - Münci Galat11aray 
5414, Taba. 

800 - Beılm Galataaaray 
2.6., Ziya au sporları. 

50CO - Rıza Makıut Güneş 
16/28/6 Teoharidlı Galataray 

Yüksek - Cihat Fener bahçe 
1175, Sedat Galatasaray ıno. 

Sırıkla - F ethl Gala ta1aray 
rekor: 3/50. 

Cirit - Karakaı Galata1aray 
55189, Fikr !t Güneı. 

Uzun - Zehi Letiktaı 6/45 
1/2, Cihat Fenerbahçe 6/45. 

Dış - Veysi Iatanbu:ıpor re· 
kor 42/40, Nail Galatasaray 
40/13, 100 X 4 Betiktaş takımı 
46/2 F enerbabçe takımı. 

Gül:e atma - Veli Istanbul 
ıpor 1U80, Naili Galataıııaray 12/3. 

lstanbul b irinciliklerinde Ga
latasaray takımı 52 puvanla 
birinci, Beşiktaı 46 puvanla ikinci, 
Fenerbabçe 24 puvanla UçlincU, 
lıtanbul apor 13 puvanla dördün
cU. GUneı ı 1 puvanla beşi nci, 
ıu ıporları 3 puvanla alhocı ol• 
muılardır. _ 
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Bir müddet sonra mltralyoı 
takırtıları iş:lilmeğc baıladı ve 
yolcu tayyaresi lir an için ka• 
çaniarla kovahyaalar nruında, 

t ·ııJJI l))JJ 
i ~ 

tam kı.:rşunların i~led.ği sabaya gird·. 
Jack Eromley bu tehlikeli 

sahada:ı kurtulmak için tayyare• 
nin başın• aşağıy.ı çev:rdiği 
sırada •ol taraf.nda müthiı lir 
acı h:ssetti. Y nralandığıhı der hal 
anladı, fakat pilotluk ıerefini 

düşündü. Şimdi onun en büyUk 
ve en mukaddes vazifesi yo:cusu• 
ou ve tayyarca·ni nlimen ;·ore 
indirmekti. Buııu ı ~çi ı de bütün l · 
cesaretin!, bütün ı:ızmini top:ıya· 

rak kend:sini kaybetmemesi, tay• 
yareyi kontrol altında bulundur
ması lazımdı. 

Şimdi:ilc bu suretle aıaiı ine· 1
· 

cek, aşağıdaki bulutun içinden 
gc:ıçecek, ondan sonra da e&"or 
h4la muhakemeJ:nc &11hip bu!u· 
nursa, karanlıkt3 inilecek mtisnit 
bir y•r arayacaktı ••..• 

" 
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Tayyare 

bUttln 

ıilr'atlle 

dağın 

yamacına 

çarp~ı 

Habeş · -impar~iorile 
Mülakat 

( Br 9tarııfı 1 inci )fiıde ) temesi, Habeş'ıtan toprak• 
aa elleri ııon derece kc çiiktür. ları üzr:rinde bau maksatlar bes-
Kendisina 'ua:Ier:mi ıormaya lediğini göıterjr, Maamafih ulus-
baıladım: Jar kurumunun azası sıfatile ltalya, 

- H•b•tlsta11, herle! bir la· bu toprak!arı:J tecavll.ı:den maıu• 
tlllr• k•r•• korec•k '"'d"? niyeti prensibine riayete mec• 

- Kelloı misakını imzalamıt burdur. 
ve uJuı~ar kurumu adıı ııfatile, ftaiyanın Habeı toprağım 
Habetiıtan, harbe baı vurmadan çiğnemek huıusı;nda tezahür eden 
evvel her tUrJli anlaıma çare:erini politikası Habeıiı:anm emniyeti 
nazarı dikkate almakla mUkellef,. için bir tehlike addolu:ıur ve 
tir. Onura niyeti, b:.ı \ c'beaid ve ulus' ar kurumu Uyesi sıfatlle 
yerine getlrmelcUr. O. bu ıeki!de Italyan n taahhllt!erine mugayırdır. 
çalıtırken herhe.nıl Ur yabancı - Hebe,ıstanın lnglltere, 
istilası o:ursa, e:bbette ki buna Fr•nsa ve ltalyaya karşı emnl· 
karşı mukavemet edecektir. yetini temin edecek bir pllnı• 

- Eler Ulualar kurumu nız mevcut mudur. 
memnuniyeti mucip bir neti· - Hangi kaynaktan gelirse 
cere varmazsa, Habeşistan ge:ain, Habeıistan, topraklarının 
dller uluslara mUracaat ede· masuniyetini temin edecek her 
cek midir? yardımı takdir eder, fakat dya• 

- Eiz, Uluılar kurumunun eal ye ekonomik iıtiklilini feda 
lta~ya ile olan anlaımazhğımıu edemez. 
halledemiyeceğinl zannetmek iıte- Muharriri• lmpırator araıındald 
miyoruz. Ş:mdf ye kadar asker koouıma. bundan sonra Habttin malli 
eeferber etmedik. Binaenaleyh, vaıiyetine, Franıız ve İagillz müetem
Italyının ıefcrberllk bahaneleri lekelerlle olan hudut vaziyetine, gele. 
gayrı variddlr. cektıki ılyaııal dUJ"urna mütealllk ola• 

28 ve 29 ilciad Klnun hadi- rak cıryan etmiıtir. Binaenaleyh, bu· 
günkU dua ile kellin n yakın allk&D 

ıelerinde, ltalyan aakerlerinln yoktur. 
1 teca vllzOne uğradık: Biı, mOte-

madiyen, bir teniye ıekl:nl temin H•b•f lmperatorunun BiP A111e-
rlkan Gazetesine Telgrafl S 

edecek bir baYa yaratmaya çalı.-

Birdenbire Gera:d Lanıfonda 
garip bir his, ~arııı Caresse~i 1 ' 

bOyük ulr tehlıkede bulundugu nazarlarla baktı. Bu yabancı da 1 korku ile ürperdi. Botun varlığını 
Y~ ke·~diıioi çağırmakta olduğanu kim oluyordu? Fakat birdenbire derin bir yejı bir teessür kapladı. 
hıısettı. geceki vakayli hatırladı. Vllcudu (Arkamı nr) 

tık. Eğer böyle bir loaviye şekli NeYyork, 14 (A. A.)- Habeı 
bulunmakt• gecikecek olur, civar lmperatoru Halle SelaaJye, NeY. 
ıömUrıelerde de ltalyan haıırlık- york Taymlı gazetıllnin bir ıor
lar;na devam edecek olursa, guıuna karıılık olarak bu ıaıe
biıde toprajımızı müdafaa etmek teye çektlii bir telırafta, HYlflD 

hazırlığına ıirlıecojiz. &nDne geçmek için, ftlkeslnbt 
H•b•tl•t.nın topraklarını ıe- herhangi bir blSlgesinln ldareılnl Halta sanki yanıbaşmda iır.iş 

gibi karuunın seıiılni bile İfHİ• 
yordu: 

- "Kocama, Gerald'a ıöy

lcıüıı \Dün.yada •• çok onu aeY
dim. Ondan baıka kim11yi sev· 
medim.,, 

* Gerald Lington hayret etti • 
Bunlar hep kendi hulyalara idi ... 

Fakat karannın niçin bu söz
leri sölediğini tehayylil etmiıti. 
Karısımn kendisini ıevdiiinl pek
ala biliyordu. Hiçbir vakit bun· 
dan şüphe etmemi~tL Carease'in 
bunu, böyle musirrane teyit ot
mok İitemedne hacet bile yoktu. 

E ir müddet ıonra kendine 
geldi \'e tayyarenlo ıllr'atle Ye 
c'ik:ne aşağı doğru inmekte oldu
f uı u farketti. Jack Bromley'e 
b~kt . Oturduğu yerde omuzla· 
rını kaldırmıı, aankl soğuktan 
kaçınıyormuf gibi bUzUlmUıttı ...... 
Birkaç saniye sonra tayyare bU· 
tnn ıliratile bir dağın yamacına 
çarptı. 

Gerald Langton öltimllnUn 
farkında bile olmadı..... on,a, 
ok adar Aat olmuıtu L. 

Perdita ile Alman zabiti Ynz
baıı Dl.irer'i taııyan otomobil 
donmuş yollarda allratle ilerliyor· 
du. Hava gittikçe ıoğuyor, kea· 
kin bir rüzgar eıiyordu. Solda 
yavaş yavaı buılu bir ıafak 
söküyordu. 

Direksiyonun batına hizmetçi 
Paul geçmişti. Hiçbir ıey söyle· 
miyor, sağ.na ıoluna bakmadan 
otomobili sür ilycrdu. Onun arka· 
sında YUzbaıı Dürer duruyor 
ve onun ynnında da Perdita, 
başını yUzhaınun omuıuna daya· 
mıı, bitkin, kendinden g-eçmlı 

bir halde uyuyordu. 

B'r müddet ıonra Perdita 
kıpırdandı Ye oturduğu yerde 
doğruldu. Batını çevirdi ve ya· 
nında oturan adama, genç Al
man zabitine, hayret dolu, ıaıkan 

Kondiliı 
YugosJavyada 

Şimdi Romadan Oraya 
Geçti 

Atına, 14 (A. A.) - B~t bakan 
Ç r Jdar:a, general Kondlllsin ltalya ye 
Yuıoılayyaya vuku bulan ıeyyahat .. 
lerinin mutlak bir huıuıiyeti olcu· 
tunu beyan ehnlftir. Bu arada 
kondiliain bazı ltalyan idare adamları 
Ua her iki menıleketi alakadar eden 
bazı meaeloleri ıörüşmcıinin muhte· 
mel olduj'unu, ft.kat ıiyual hiç bir 
meeolenln mllzakereain• m•mur edl!
medit·nı •Öyl~miftlr. 

L1yuhliyana, 14 (A.A.) - Gen 'ral 
Kondi'ls Rom:ıclan buraya gelmittir. 
fsta•yonda l:atbiye Ye deniz itleri 
bakanı l'n l" r sJ Jvkov:ç tarafındıı.n 
kartılanmı ttır. KondUlı, kraliyet naibi 
prena Pol ve batnkil ve d :t itleri 
bakam Mllan Stoyadimoviça müliki 
o'.mak Ozerc Bled'e hareket etmiıtir. 

Küçük İtilaf . Ve 
Habsburglar 

Prııg, 14 (A.A.) - Yarı rumlt 
11 Pragu preu,. ıante1i, mlllhısn o'
dutu anlet ılan b:r bıı makalede, 
Habıburıları llrtOadtn kurtaran 
kanunun kDçük antantın bülu1metlerl 
aru:nda ıınleımamu:ık çıkardıfı 
lıak\cındaki yabancı hıberlerl yalan• 
lam ak tadır. Bu gaz,te • diyor ki; 

14 KtlçOk antant hiç b:r ıasaan 
Haltıt urr'b rla bar ıtmayacakdır. 

v.ı .. z onlar ı n tahtıı geçmeltrl d • 
ğ'il, böyle . lir ihtimalin konutulmHı 

lıi'e kabul edilemeyecık bir feydlr. 
KOçik an~ant Ha: s l: urg'l.:ır.l lca rııcır, 
çünkQ on:a::n Viy<rn3da da v ey.ı Bu. 
dapeftede'dc l:u'.u ıma'e rı ortıı Avru• 
pada belki c'e liHün Avrupanın d:- ya· 
namayrutı bir karıtıklık •• bir en• 
dita doğuracaklar. 

Alman Tlbllyetlnden l11kat 
B rl'n, H (A.A)- Yuk rı Bnlyera 

i : hc.y.nın ne9reltij"i Lir emirnam<J ile, 
MOnih On:ven '.tesi eski hukuku < ea
aiye profesörü ve Vei mzır temel y :- · 
us: h Jkk ·nda ünlü bir uerln m:.ıh: r• 
r:ri profesör N 'ank; Alman tabi!ye• 
tiaden dUtilrillpıütUlr. 

1 
İspanyada 
F.J rtı nalar 

Birçok Yerlerde Kaıırga· 
lar Oldu 

nlflatmek lsteCll var mı? ltılyaya bırakmak huıuıundald 
- Habeıfotanın bir deniz hertDrln teklifleri reddetme1• 

mahrecine ihtiyacı vardır. .,.,,,.....~,,ı...-=aıqaeylediiJni blldlrmlıttr. im~ 
~al<at o, u malirecl;komıu.. rator, ou tUrilf niifuz iö ge1erialıı 

larile anlaımak bUrotlle temin ileride mutlaka ilhak edilmek 
etmek arzuıundadar. Şimdi, botun ihtimali oldatunu na,. etmıJır:. 

Madrlt, 14 (A.A.) - ispanyanın temenniıi, gayrı meıru ıurette tedlr. 
birçok yerlerinde zorlu fırtınalar Italya tarafından lııal olunan H•b•flstene SUih 
boralar, :vatmurlar, kamıa'.ar ve •u toprakları:ıı geri almak iıtlyor. Vermlyeceklermlf 
baskınları olmuıtur. Ziyan pek önem .. 
lidiı. Havalar çok 11cak ridlp durur· ltalrenın Afrlkeda topr•kl•· Kopenhag, 14 (A. A.) - Dq 
Jcen hiıolunur derecede •otumuıtur. r1nı genltletmeslnln Habe9I•· Bakanı, Danimarka tarafmdaa 

M ' 4 (A A) G"h h · tan için bir tehllke oldutuna 
a r. rit, 1 . • - ı on ıe r :- kani misiniz? Habaılatana ıilib •• cephaae 

nin eııtı mahallelcrJnl ıu basmıttır, E S l ıatılmaıı ihtimalini ortadan kaJ. 
Pempeluna yakininde Çidakoı ıuyu - ltalyanın rltre Ye oma i 
tatmıı, ekinleri mahYetmittlr. Saragos mUstemlekelerinl birleştirmek iı~ dıran bir diyeY neıretmiıtlr. 

1-------------------------------------------------------ile PampeJuna ar.:sın~aki yol kui!- . il , K d B Kondı·ıı·s Kralı An· miıt:r. Birçok hayvan te!efo'muttur. IVıes ut a ın et-
Romenyada Tren Kazası K K G k . 
Bilkreı, 14 (A.A)- Bruoy yak:n· baht adJD İme SJZJD etirece MJ§ 

larıncb. Moreni daflarında bir çok ? 
•esri• tatı1an bir ditli d•miryo'.u Derler. Rejim Hakkında ki Yazı• 
vagonu bir uçurumdan •t•t• uçmut· 
tur. Üç kiıt ö!mOı, btı kiti do yara· [ Battanfı S inci ybde ] lar Gözden Geçirildi 
laamııt r. blyevt filimleri sevmezler. Çabuk Ô 

S M ·ı Ak kıımıya, $İnlrlenmiye mliıtaittir- Atina, 14 ( zel) - Rejim 
ina ya • iı a atı I ler, fakat dul erkekler kadar mHeleai etrafında f8J:lteler tara• 

H b b ı ft r 1 . ı . yaloı:ı: kalmaktan hoılanmazlar. fından yazılan mekaleler iç ye a s urg ar nı .. eıe eıı çın tllze bakanları tarafından tetkik 
Y P 1 Bunlar devamlı ,.e u11.1n itler-

a 1 mıı edilmf...,r. Her iki bakanın imı .. S. ı ı.ıı {A A ) y 1 den hoşbnırlar. Nef;ılerine itimat ıw. 10
• •, " • • - ugoı 0 Y• ıile gazetelere gönderilen bir ta• krallıjl naibl prene pol, ırn•ral teıebbüs ve karardan mahrumdur-

Kondillıle karııl•ıınak 8111• Blede lar. Batlı baılarına ite atalamaı• mimde rejim meseleline kal'fl 
hareket etmiıtlr. lar. Radikal olduklarını zanne- kundakcıhk telakki edilecek yr 

Prenain Romrnyıya ••lit'nin derler amma hakikıtta muhafaza· ıılardan çeldnilmcıinf, akıi tak• 
umurniyttl•, azeı mahiyette o'dutu dirde bu gibi yaıılRrı yazanlanO 
aanılmaktadır. Mamafıb, pr .. ı PolOn kirdırlar. d 1 1 d ı x.. b·tctie 
kral ile birlikte iki blkGmeti ilki· Dun:ar uıt tamirinden, oto· tid ete ceza an ırı acaJp 1 

la:ı c' irıın me11:e·eri Ye bllhnan mobi!o binmekten, gezip tozmak· rllmittir. 
Habılıurglar mHelulnl •örUtlüfQ tan boılanır· ar. Fakat edebiyat• Çaldaria, kendiılnln Almenys' 
ıöylınmektedir. k da buluodug" u aıralarcla Kon dili' tan, muıi iden filen zevk almaılar. Habslulır:arm bhb çıkuıl•alan ıin anııım kralı getirerek dikta" 
ihtimalinh önilnO al•ık lçin ktlçl!c TEYZE w'. 
a.ıtc.nt hükümetlerl aruındıı yapılan t&rluk ilin edeceğine dair Çl~-j 
uziqmaya k"rtı Romanyanın yeni bir Malcs!moSU:l Dış Baka- nlan şayıalara inanmak doi"; 
du·um alm s1acajı ıöylenmektedlr. r.ımıza Telgrafı olm•dığını ılSylemiıtir. 
A .. sıulueal lzclllk Kongresi 

v. rıon, 14 (A.A) - Auıu·ıual Ankara, 14 (Özel) - Çalda· Giritlilerin Dilek?eri 
izcil k ko,ıgre1i mGnueteti!e 8000 l11z rh kabinesinde yeniden dıt ha· Atina, 14 (Özel) - Eiitl1a GıJ 
Ye ı 7,000 otla!'l cocuğu Spala'da Ma· kanlığı kabul eden Mııksimos dış rit 18~ lavları dön bir heyet hıtliır' 
ur d elega.yonu bun'.arın içinde en bakanımız Tevfik Rllttil Araaı 1 
kakb:J.k olandı:- ve SOO Oyeı: Y. rd•r. f k ı. de başbakanı ziyaret edtrek G' samimi l:: lr telgra çe mi,, iad .,i 

Amerlkada Sel Ve Su:ak ulu:. ar: ı ndaki dostluktan habis rlc!e yerli bir ge r. el vali tayini 
Kurbnnlart f k R A ı'ıtemı'•lerdı"r. Başb,~kan kcndile1 etmiştir. Tev i Uş': ii raa•a 'lr 

Şik · ız-e, 14 <A. A.) - S.ı baık:nı l f t rini memnun etmeg~ e çelışacağılll 
ile s cak c! ; lg sun seks n inun Makı' rros·::1 te gra ınn nyn. ıure • 
hay: tına ma · o'. duğu l:lldiriliyo:. le karııhk vermiıt r. bildiuıişlir. 
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İ~;ikk~mi;;~ı Edilirken Hür~iyet v·e iti-
lif çılar Zev~ içindeydiler 

BUyOldU kOçUldU halk kütleleri, 
zifiri bir karanlık içinde ~ğlaıa 
ağlata Yahudi maıatlığına dcj'rl'. 
kayıyor; mioarelerde yanık sesh 
ınUezzlnlerin verdikleri (eala) lar, 
okudukları hazin münacatlar; tft· 
reye titreye ıemaya yükHllyordu. 
Kadın, erkık, çocuk; fU anda 
atlamayan hiçbir Türk ve mUıJU· 
ınan Joktu. Yurdunun yarın ya· 
bancı ellere geçecığinl dUtUnen 
her TUrkUn kalbi, dayanılmaz 
bir atef içinde cayır cayır yanı· 

yordu. 
Sine ılne yağmur yağmaya 

baılamııtı. Bu da, lzmirin hu 
matemli geceaine ıahit olan tabi· 
atin göı yaııydı. Bu muazzam 
halleden zerre kadar mUtee11ir 
olmayan bir gürUh varaa, o da 
vali izzet beylu etrafıoda topla· 
nan (HOrriyet ve IhtllAf) cJlardı. 

Yahudi maıatlıtında, öbek 
6bek ateıler yakılmıı; lzmirin 
hamiyetli aençleri yanık bağırla· 
rından kopan hıçkırıklarla feryada 
baılamı§lardL 

- Vermeyiz.. hmlrl •ermeyiz.. 
Sevgili yurdumuzu vermeyiz! •. 
Binlerce atııdan çıkan bu ılSzler, 
o zifiri karanlıklar içinde bir 
llınhıer fiaanı gibi dalga dalga 
Yi!kscllyor; matemi bir ufultu 
g·bi ufuklara dağılarak itillf 
donan a11nın hiasiz Ye çelik 
kütle· eri Uzerlnde ıönUyordu. 

Bir e.rahk pek zayıf bir Omlt· 
le valiye bir heyet 16nderilmi1; 
hUkunıetin en ıon aldığa •aılyet 
6ğr~nllaıek lıtenilmiıti. 

Valiye gidenler, yarım. aaat 
•onra geri aelmiıler; izzet Beyin 
( Işgal eınHında ıUkQnet ve iti· 
dal muhafaza edilmelL ltillf dev
letlerini aücendirecek hiçbir 
ı:ümaylıe me-ydan verllmemelf. 
Oraya toplananları, derhal dağı• 
t · nız. Eğer kın bir müddet zar· 
f •nda dağıtmazsanız •e böyle 
bnğmp çağırmakta devaın ede· 
cek olursaını ben zabıta kuvve• . ' 
tıle da2'ıtacağım. ) 

Dediğini haber vermiılerdl. 
Vali izzet Bey hakikaten bi· 

raı ıonra maıathğa toplanan 
( lllftinğciler ) in dağılınası için 
ıabıtaya emir verdi. Fakat, lımi· 
riıı cidden hamfye!I ve vatanper· 
\ter zabıta memurlar1, Valinin bu 
emrine itaat etmemiıler, bUAkiı 
kendileri de mitinge iıtirak eyle
lllltlerdi. 

Saatler bu ıuretle geçiyor, 
•abab yaklaııyordu. Geconin 
lifiri karanhklarında denizden 
\lıanan projökUSr ziyaları, aioıl \ 'O 

hain bir ejder gibi lzmfrln OıtDnde 
dolaııyordu. 

Vali ve kumandan • daha doj· 
ruıu, hllkQmetten • tamamen Umit 
•ılldikten aonra, Artık ( millet 

ilamına ) karar 'erilmok mecbu
riyeti hisıedilmiştl. Mitiağe lıtirak 
edenler araaında bir heyet seçil· 
~lı ve fU karar verilmişti: 

1 - Valinin ve kolordunun ver· 
diği emirlere, sureti katiyede itaat 
edllnıiyecekti. 

2 - Yunan İfgaline, ı:Jahla 
tnukavemet edilecekti. 

3 - ihtiyat :ıabitleri, millt Ye 

\ıatant •aıifelerl batın• geçirilecek 

1 k l ya lılar tarafından i~gal •• ilhakını bunlar a:Jiha aarı aca o an - ., 
tanperverJeri idare edecektir. red için her vasıtaya müracaat 

4 _ Hnkümetin bu ihanetine olunacak; mümkün olan herıey 
tahammül edemiyerek, milletin yapılacak. 
bak:ı davuına ittirak edecek olan Bu kararların ıon maddesi, 
zabit, asker ve zabıta memurları yeni bir tcıekkUI vücuda getirmiş; 
müdafaa hatlarının batına geçi· buna (Reddi ilhak) heyeti denil

miıti. 
rilecekti.J GUn doğarken, artık bu ka· 

5 - Yunanlıların karaya aı· 
ı rarlarm tatbikine giritllmifti. Yal· ker çıkarmalan muhtemel o an 

nız, tehir <Jahiiinde muvaffakıyet· iskeleler, derhal işgal edilecekti. 
li bir müdafaaya imkan görüle· 6 - Vaziyet, derhal kazalarll 

bildirilecek, milletin hamiyetinden mediği için şehir haricinde bir 
muku vem et hattı tctiıi takarrllr 

istimdat edilecekti. etmişti. Vatanperverlerden bazı· 
7 - Silah depoları yağma, Jarıda, kazalarda ıUr'atle tetkillt 

hapishane:er tahliye edil~cek; yaparak ilk müdafaa hattım tak· 
MiJli miidafaa naır.ma ne mUm· viye etmek için en kestirme yol· 
künıe yapılacaktı. !ardan geri çekilmlılerdi. 

8 - Hülisa; lzmirin Y ~·--------...;.< A_rk_a_•_ıva_r_>_ 

Karnından Çocuk Çıkan 
B!r Erkek Cesedi 

Rurni 1351 
T•auııuz 2 

,, ,·, 9 

Emzik· r ç 
Konuştum 

a 

( Bsıtarafı Birinci yüzde) 

neden hu) suz: anıyor; acaba ıan· 
cılanayor m? 

- Neden huysuzlanacak diyor 
karnını doyuracak süt bulanuyo:da 
ondan. 

- SüdUnUz yokmu? 
- Sudum nasıl olur hanım .. 

Bir ana yemeJi, karnını doyurmalı 
ki evladına süt o!ıun. 

- Neden yemiyorsunuz İftihn· 
nızmı yok?. 

Genç kadın acı, acı gülüyor! 
- Iıtiham yok olurmu? Elham· 

dUllJlih haıta değl:im. Emzikliyim. 
Dünyayı versen yerim. Yerim 
anıma .•. 

kaldık. B'rşey ) iyemed:k. Hlzlm· 
kin:n eski karıs.ndan iki tane 
daha çocuğu \•ar. 

Kanepede oturan kızı ve oda• 
n:n b:r kenar.oda ayakta duran 
erkek çocuğunu gösteriyor: 

- Zava'. lı yavrucaldar da aç 
kalmışlardı. Yine be .ıimki ilk 
glinü göğıtimde birşey buldu. 
Faknt tiçüncU günU gece yarısı 

uyandı, ağlıyordu. Göğsümü ver· 
dim sustu. Evvela a~dı , sonra 
çekiştirmlye bnşladı. Çünkü 
birşey gelmiyordu. Daha sonra 
yeniden ağlanuya başladı. O za
man uten açlıktan harap olan 
sinirlerimin kuvveti bitti. Çocuğa 
kllfUr ettim. Bunu işiten babası 
kendisine knfnr ettiğimi znnnet
miı, Uıtome atıldı. Zavallı o da 
açlıktan; yoksuı:luktan, dü~Unmo
den deliye döndü. Az kaldı hid· 
detle beni boğacaktı. Mahalleli 
hep uyandı. 

Anlatırk~n yeniden mllteheyyiç 
olan kadmın gözlerj yaıanyordu. 

- y •tamak çok aüç diyor. 
Çok, çok aOç Yallabl. .. 

a 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi :ı etmiştir. 

19.cu Tertip 4. cU Kafide 11 A§uatoa 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mükafat vardır .•. 
[ 



filnt Dealzlerınde 
Tlrkler Yauo: 

M. Turhan 

Pır·R i• ! • t Re";; - B ı\<lıın S ıif·ymıuı 
o 

Jan, Türk Erkeğinir:ı Meziyetlerini Bi· 
lerek Safer Reise Gönül Vermişti 
Yalnız bunun için Jan, bar ı 

pyi yapmak lıterdi ve iıtiyordu •. 
Halbuki pllada Tllrk eline git• 
mek de vardı. 

Ve bu, ıenç kızın kafa11nda bin 
bir gece maaallarmdan daha kı .,. 
rak bir cihan yarabyordu. 

Türkili?.. Yirminci a11rcla ve 
IOyaal Uerlleyiı bakımından biz 
Tllrklerin bir çok ulaılara 6raek 
tutulduğumuz fU devirde bile bir 
kı11m Awupablann, bir lo11m 
Amerikabların kuruotulanaı ııcık· 
layan bu ıllzel yurt, d3rt yb yal 
&nce biltOn dDni'laıa JöıOne ıer
çekten çok b~• -~ t':U~~· 
yordu. Hele AvrupanJn ~ ~ u '• 
zar kadınları lçla Ttlrkeli, h • .ı,a· 
diyan idi. Elma1!1 tavanl !119 mo
zayikli duYarJann 6rtt0iil mermer 
baYuılu Türk ıalonlarnada yalnız 
aık yqayan kadınlann kllmelen• Bir gün Liıboa«la. kraliçe, Kanuni 
elitine inanılır ve Viyana &nlerinde Süleyroanıo kar11101 anarken içini 

çekerek; 
at oynatan ıipabilerin itte bu 
..ıonlarda yarat&ldıj'lna hOkmolu- - En Lahtiyar kadın ı demi§ti. 
narak bir erkekle blltlln benlik· d:ğlnl gördOğli için lı:e o fırsatı 
lerlni baila1abilen o dllda.elerle yakalamak istiyordu. Fakat Safer 
kadınlara imreniı!er, onlan llçer reilin pllmnda b6yle bir şey henllz 
befer sipahi anası yapan erkek· yoktu, o, lstanbulu dOıünerek bir 
lerde eski çajların uydurma tan• ıeyler yapmak dileyordu. Porte• 
nlarından daha UıtOn bir kudret kizli kızdan da kendi dileiiae 
ıezllirdi. uypn } ardımlar an yordu. Sevmek 

Tark ilinin haYa11ada kadım sevilmek hatırından geçmiyordu. 
. 8JAl bir kediye, erkeği lıe aıla• Fakat fU açılan dudakları, 

aa& çeYiren bir bqkalık bulundu· bir halka clmak için ••barsızlanan 
!pP• inanan AvrupaWar, o yurt• fU ko!ları uluorta geri itemezdi. 

1 
4aki ıerçe:erin bile Avrupa kar- böyle bir iı. bDtnn dDıOncelHinl 
lalandan daha ahmlı ve (alımla ıuya dUıOrebiJirdi. Ondan ötUrO 

l olduautıu sanırlardı. Onların ku· aklını topladı. Kızan hırı ile, 
ruatuıuaa ıöre Tlrk elinin kuı· alevli bir özlemle öpOı bokliyen 
lan baıka tOrlü 6ter, allan bq- dudaklarına lcOçDlr bir flılco 

• dit bl1lr •• ..... vurdu: 
' b:Je baıka biçimde dojup ba· - Betlfimlıl, dedi, ıldeceflmla 
tardı. J•rd", yıpacatımıı ureyın ocbJarında 

Jan da aynı maaallan itilerek lraralım. Şimdi dltimlzi ııkmak, ate-
büyOmliftil. Bir gGn Uzbonda tl•lıl lç!ml:ade Hkbmalc ı•rek. 
Kıraliçenin Kanuni Sultan Slley• Kız, kendini bu kayahta uçuran 
muın kamı Rokaolanı anarken rlıı&rın ıon konak olarak bir kucak 
içini çekerekı "En bahtiyar ka• ıaıterec•tini umuyordu. O kucatın 
dınl,, Dediğini ititmlıti. Bu ı&z, yaaıbatında olma1·na ratmen kapalı 
Roktolanm bir b8k4mc:lar kansa kalmak latedltinl 16rGnce mıı ... 
oldatu için delil Tllrk elinde ya• kadar kızardı ı 
1&dı!J için ı3ylenlyordu. - Ya, dedi, beni lıtemiyorauauı 

Jan, tuuralb bir ldlmelenlıle demek, 
bealitlade yqayaD o lmrenifln Sefer Reiı, nemlen:•ermit olan 
soriJe Safer reite 16aDl vırmlfti. ıtlr:el ı5ıler• kendi ı6zGnG dikti, 
Oaan keadlainl TUrk iline 16tOrmek oaemlerl kurutan ateıli bir bakıtla 

kısa birkaç HDİJ• .aıdil, amit Yeren 
latediğinl duyunca, lrencli yurdun- 911 ta1a datıtan bir •••le fikrini 
ela duydula bitin o hikayeler anlattı : 
kafa11nda canlıadı. içine U~IUI - Seal lıte•u•m banda itim ne? 
bacak• bir heyecan doldu, Tir- Fakat ben lllc ılrütl• kadına Hldıran 
kıll denilen yer yllzll cennetinde acı8:al0 kltilerdea detilim. Kıt ıün. 
•• Safer rela fibi qaiz bir erke- leriad• klru c:ııü:ıerek o 1emit ıc;n 
tin yıaanda yaıamak babtl1arh• a1larca öılem beıleyen bir lana ıibi 
tmıa tadile •arhotladı. Kendi dananmak. ıeııgillml dltGne dOtline 
omamaa ylkletlleo adeYia bl- Ye kendini dltlerimde rlre rCSre 
JlklOttınU dOtOaımeı oldu Ye aıan rtnler ıeçirmek lıterim. Böyle 
lratleıb haykırdı? J•pıaca H•ıl daha klkl•tir Ye 

- Benim hazla~m ıeaala, .... klraıın yenilmeel tatlılaı:r. Sonra ... 
.. bealm olacakam. dejtl mi? K\ı, uzaldaımak Gzere l:ulunan 

- Elbet çocuğum. EYdekl aık aauc·nın r8ılerlnde titreyen 
hıaap çarııya uyaru bende Main kırıklarını parmaklannın uc1!e alldi .• 
olacatım. - Ey, ıonra ? 

- Ba babtiyarbia beni iaaa- - SenlD lSıalDde 94ylemek ayıp 
dar, ıimdl inand1r. amma ba~ka dltOacelerJm da nr. 

- Se•ıtenlcr araaında ayıp olur 
Bunu ı~ylerkın iki elini bir- mu? Ne dlltClnUyorunaı aa1ı.7ın. 

lıftirmiftl, 0 biçimde koJl&n81 - 8tD afklhlll kadına el YUrmam 
azatmıftı, biç bir dilin tqıyaau-1 Siyle ltlr •uçtaa kiti t•Jl•r çıkarı 
yacatı yanık bir belatatla yanan - Ne çıkar f4nl1e? 
ılzlerini ıDzmlftO, tepeden brna• - 5aııellml t.lr piçi 
ğa kadar yal•aran bir kadın Atk ihtirHı ufrunda h., ıeyl ayak 
olmuı,tu. Kayahian tam tepeaiade altıaa alaa •e •imale lıtiyen Porte• 
a•lı duran ıy, o duyplu fener klıli kıı, eJlerlnl yGıGne lupadı; 
bu evreni ( Ahneyl ) daha canla - Oh, dedi. ılyleme al7leme. 
gastermek ister fibi •tını oluca Keadimdea utanıyorum. 
genlılijlle daldlyorda, J•l•araa Ve bu durumda çok kalmak elln• 
kadını beyaz bir tül içine aararak dH ielemedl, ~emen ıordu; 
blabOtln ..AzeJI tiri du . . - Demek lu bani nlklblıa almak 

•• 9f yor • 11t17or1unuz, buna inanayım mı? 
Safer reiı gUç bir durumda - laanmaısıın glaaha rtrerain. 

idi. Konuıulacak terler bitmlttl. Ku, yQrelderl görecek kııdar kea• 
anlatma yapılmıfb, artılr •ra H- kin Lir bııkıt

1

ıı lcert11ındaki erk eti 
and ı, onun ıu mormcr:mıl t&f yatakta 

Yitmeye plmlfti. Kız da, keacline bir P.fk rol i oynamıyacatını anlada, 
çok uzun gelen bir yolun tiken- belli belirılı içini çekti. 
dltini, dlalenmek faraabaıa e)y.,. ( Arka1t Yar) 

RADYO Borsada 
1S tt#mm:.1z Pazartesi 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk ? 

18.30 yl1 zmo derıleri Bayan 
Azade Tarcan, 18.50 Fransızca 

ders, 19. IO plak neşriyatı, 19.SO 
Eategaço orkeatraaı, Romen muıl· 
kiai, 20.20 son haberler, borsalar, 
20.30 Bayan Bedriye TOzlln 
Türkç" rözlü eserler, radyo caz Hafta içinde buğday ve arpa pi- ticaret mllmeıailliği piyasada gll 
ve tango orkestraları, 21.30 boru yaıalanadtl bir gevşeklik gorülmliş rUnmemektedir. ~ 
haberleri, 21,35 lıtanbul konıer• fındık piyaeası alivre .atışlara eah· Y p 1 Y • . ne olmuı ve tiftik Ozerine baıı 8 8 

' - apagı pıyas 
vatuvarı nefesli Hzlar profeıörle- faaliyet goze çarpmıotır. Bu vaı i- aynı durgunluğu muhafaza etme 
rinin İftİrakile oda musikiai, 22.5 yeti aıağıdald aatırlarda her mad- tedir. 
Marlo Boyar ( Varıova operaıı de için ayn ayrı tafıilitıl• bula- Fakat geDel durumu geçen hı 
uaatkirlanndan Soprano) Kazimlr cakınnıL (ara kıyasla daha Hğlamdır. 
çekotonki (Posnan operaıı Hnat• Afyon - Afyon piyasaaındn günlerde yerli fabrikalarımı 
klrlarından Bariyon) btlyUk bir faa'iyet görmllyoruz. kilosu (46) kuruıa kadar Ana 

Bükreı - 13-15 gllndüz pllk . Yeni mahsulden piyaaamıza çok lu malları satın alınmııtır. 
yayımı, 18 radyo ıalon orkeıtra11 ' az mal ge!mfttir. Bu gelen mal- alııJar dııardan baıkaca iıt 
l 9 _du~Jm!ar, 19, 15 konserin ıU· ların hepsi birkaç ıandıktan olmadığı için piyaıayı tanz 
rej'ı~ . 20 ıözler, 20.20 Letonya ibarettir. Bir kıımı inbiaarJar ida· eder vaziyette bulunmakta 
mUzığı, 20,50 duyumlar, 21 ılSzler reainin b • · i t.. d H fta d 21.15 kuartet oda mUzi"·, 21.45 u ıı ıç n aç ıgı epos.una a sonun a piyaıa kapa 
Lucretia Enesco tarafınfan farkı· konulan ~eni yıl afy~nlarını pıya· ken Anadolu mallan için ki: 
lar ?2 05 'ft . k . saırızdakı mUkerrercıler çok so· 44 kuruıtan alıcılar çıkmıısa 

. - . çı pıyano onaerı, ~ k k . . . b f 
22.30 duyumlar, 22.SO ıD~l müzik ~u arıı .amakta~ırıar. Fıyatlar u iatlara mal •ermek iateye 
23.15 yabancı dillerle duyumlar. ınantlamıyacak hır ıeviyededir. ler bulunmadığı için faydala 
23.25 konıe;in sOretL Esaaen alıcı olmadığı için ismen aonuç elde edilememlıtir. 

Varıova _ 19.45 Leh mOziğl doiaıan bu fiyatlar kilo baıına Bulday - Buğday piyaaa 
20.05 duyumlar, 20.15 reklAmlar, 310-350 kurUf ara11nda bulun• geçen haftalarda ifaret ettiği 
20.30 ıUel yayım, 20.SO sözler, maktadır. Hafta içinde batta ki· hareket yolunu takip etme 
2 r. ıo ıen yayım, 21.45 duyumlar, losu 300 kuruştan bir aandık ateı ge•ıemekle beraber, bennz pi 
21.55 sözler. 22 orkeıtra konıeri afyanunun aatıldığı da duyulmuı· ıamıza Anadoludan demiryolu 
22.30 Reportaj 23 spor 23. lO tur. Bu fiyat.ar timdiye kadar bUyllk Hvkiy•t baılamadığı i 
kllçilk orkestra' konseri. ' görnlen en aıığı •eYiyenin dtl- fiatlannı muhafaza etmekte 

Prag _ 20.05 lik. ıO. lO nundadır. Rekoltenin vaziyeti hakkın 
duyumlar, 20.25 ıö~er, 2 1.ıo inhisar idaresi soğuk kanlı buradaki ilgili tecimenler nik 
Schrammel müziği, 21.40 plik ile hareket etmekte ve gerek yeni görOnmekte ve menimin bqan 
kuı ötDılerl. 22 popüler Fransız mahıul ve ıerekıe eaki mabıul kuraklıktan korkulan ıoa 
tırkılan. 22.20 operetlerden u•er• hakkında yapmıı olduğu 1 haıi- cun atlahlmıı olduto ye 
türler, 23.15 duyumlar, 23.30 plik ran tarihli tebliie uygun olarak koltenin çok kOçlk bir nlıb 
23.45 Almanca duyumlar. malların kabulile uğraımaktadır. •• bozuk bulunacap kanaa 

Budapeıte - 21 yeni Macar lobiunn yetiıtirici lehine karar• olduklarım 167lemektedirler. 
operet parçaları, 22.30 Ernö Doh· lar alarak genel bir memnuniyet Bu Yaziyet kaıpamda fiatl 
nangi tarafından plyoao ile Schu· ortaya koyacağına, bu itle ilı!Ii yakında normal ıeYlye7e dan 
bert ıarkıları, 23 duyumlar, 23.20 olanlar em·n bulunuyorlar. Bu muhakkak addedilebilir. H 
caz, 24 konferans, 24. 15 plik. malın aerbeıt piyaıası kalmamıı· içinde yine ekiltra yumu--~· 

Bel arat - 21 -bitte ıarllıfarı, r. ~ para 'tk=-:(7) ııı 
21.30 keman kooaerl, 22 plAk ile Tiftik _ Tiftik piyaıasında ara81nda Ye dliw ...ı.ıetlar 
Leon Cavall nun (palyaço) operaaı yirmi gUn kadar ıüren büytık bir çavdar niabetine g6re fiat b 
23.15 duyumlar, 23.30 danı mDıiii seuizlikten ıonra hafta içinde muılardır. Piyaaa pqemekte 

16 Temmuz Sah 600 balya kadar mal aatalmq Ye Arp• - Arpa içla dıprdan y 
lıtanbul - 18.30 Almanca it 1 1 ki rl ..11._ H böylelikle biraz hareket meydana nıı a yan ite e YarUll". a 

ders, 18.50 Danı muılkiıl (pllk), gelmittir. takula yapılan bu ihracat plJ 
19.40 Haberler, 19.45 Eııe caz, Hafta içinde ıablan mallar iki HJI biru tutmaktadır. Bun 
Türkçe ıözlll eaerler, 20.15 Kon• b b b8 ilk b kwmdır. Bunlardan 430 balyeıl era er Y lr Alla 
feranı, 20.30 Rardyo caz ~e tango muhtelif Anadolu mallarıdır Ye eaerl g&11amemektedlr. H 
orkestraları Ye Türkçe sözlü eaer- kilosu S6 • 58 kurut ara1Jnda içinde ve bllhaua ıonuna d 
ler, 21. 30 Şehir tiyatroıu artiıt• dök b" 1 k 1 4 k nıaa"ı muamele görmDıtür. 240 balya me ıra 1 arpa ar a 
!erinden 1. Galip, kOçOk fıkralar, iıe 120 balyası cuma, diğer 120 ıablmıpa da plyua ı•Ytemlt 
21.45 Son haberler, boraalar, 22 Y ml"kl n eri · dah balyası da cumartesi günü piyaaa e ı er z ne lf a n 
Profeıör Ali (keman ıolo). l kta fi t1 d h kapanırken aatılmıt •e kilosu 62,5 o mı Ye a ar a a 

Bllkreı - 13 • 15 gllndllz kuruıtan muamele görmliftllr. bulunmaktadar. 
plak yayımı Ye duyumlar, 18 San• B u hafta içinde ıatılan bu 670 Fındık - Fındık rekolt 
dou Marcou orkeıtraıı, 19 duyum• b l f h a ya ti tiğin emen hepıi iyi nin her tehlikeyi atlatarak 
lar, 19. 15 konıerin ılire1irl, 20 all d Bilb •• m ar ır. aua ıon 240 balya yılda bereketli olaca~ yolun 
sözler, 20.20 Strau11 mUzigıv' plik· K l d a• 11tamonu ma ı ır ve lıpanyaya piyaıada duyulan haber bO 
lan. 20.50 ılS:der, 21 tazler, 21.15 
S 

ıönderilmek üzere bazarlanmııken memnuniyeti mucip olmutl 
enfonik plaklar, 22 ıözler, - kon bu mahrece ıevkiyatın durma11 ilıili olanlardan yaptığımız t 

ıerin ıUrejl, 22.45 duyumlar, 23 tııerine alıcısı tarafındın bu defa kikata göre bu 1r1J rekolte 
konaer (röle), 23.15 yaban~ı diller r Almanya ile it gören bir firmaya çen yılın iki buçuk mlaline ya 
duyumlar, 23.3S koaaerin lllreği. devredilmiıtlr. dır. Iıden anlayanlar aaomtızd 

Varşova - 19.50 piyano • Piyasada lnglltere hesabına fıadık nkoltemizln 300 • 325 
Viyo!onael müziği, 20.15 rcklAm· mal almak isteyen bazı alıalann iç fındık olacaflnı tahmin ediv 
lar, 20.30 piyano konıerl, 20.50 ~ ıoruıturmalanna t11adtlf edilmek· lar. Eıki yıl maluulllnden 
aktO~lite, 21 13zler, 21.10 orke.. d b te ise e enOz mUıbet bir alıt iıtok kalmamıştır. Bu aebe 
tra konseri, 21.45 duyumlar, 21.55 •erit meydana gelmiı değildir, borsada yalnız alivre aabıiar 
aözler, 22 keman mllzi;ı;,;, 22.30 p· ı d 5" ıyaaanın gene ıi iti ümit verici rine muamele kaydedilmekte 
reportaj, 23 Koro konıerl. 23.30 b b ir vaziyette ulunmakta ve bu Fiatler cinılne ve tealim -n ... 
ıpor, 23.40 pllk. h d ..... ıon areketler en ıağlamlaımıı ı5re 46 kuruıtan 51 kuruta 

Prag - 20,25 Armonik konseri, bulunmaktadır. SoYyat Ruıya dardır. Piyasa aağlamdar. 
21.10 sözler, 22 ıözler, 22.15 piyan -··--·--.................................. --.·--·-----· ...... .. 
mOzlğJ, 22.40 hafif orkekstra mU· leri, 18.SO Fran11zca dera, 19.10 Richard Tauber'in plAkların 
zlil, 23.15 aon duyumlar, 23.30 dens musikisi, ( plik) 19.40 ha• 20.50 ı6zler, 21.15 Ylyol 
plAk, 23.45 lnrilizce duyum'.ar. herler, 19.50 Bayan Halide ( mo- 22.0S radyo ıalo:ı orkeatrua, 

Budapeşte - 20.15 piyano noloğ ), 20.10 konferanı, 20,30 35 duyumlar, 22.50 konaerio 
birliğiyle ıarkılar, 20.50 ıtlldyo radyo caz ve tango orkeıtraJarı ;ı, 23, 15 yabancı dillerle da 
plyeai, 22.40 dul umlar, 23 plak, •e Bayan Bira~a. Tllrkçe aözlll lar, 23,35 konserin ıilreği. 
24 senfonik orkeatra kenıeri. eserler. 21.30 Son haberler· bor· Varıova - 20.30 96zler. 

Breılau - 20 halk ıarkıları, ıalar, 21.40 Bayen Rita Mahmut no mllziği • 20.50 ıen ya11aa 
20.SO sözler, 21 duyumlar, 21.10 (Şan), 22 plek nııriyatı. sözler, 21.10 pllk 21.45 du 
halk mllziği, 23 duyumlar, 23.30 Bükreı - 13 • 15 plik Ye du· lar, 21.55 koaferana. 
ı&zler, 23.40 dans müziğ". yumlar, 18 Motzoi, orkedrz.ıı , 19 Prag - 20.40 tarkılar, 21• 

17 Temmuz 935 Çarşamba duyumlar, 19.15 kocaerin sOreği, plik, 21.30 konferanı, 21.45 o~ 
lstanbul - 18.30 yüzme der.. 20 sözler, 20.20 Jo•f Şmid ile ra pllkları. 



Taliplerin cinsi ve nev'i: 
38 hllkUmet dairelerinde mo· 

hı ur 
46 Huıust mUesaeıelerde ki· 

llp vo memur • , 
226 Muhte:if meslek ve aan at 

erbabı. [ Bunlar.n içinde 13 artist 
Ue bir adet de (caz davulcusu) var.] 

12 Banka mliıtahdepıi. 
17 Sporcu. 
3 F otoğrafcı. 
2 Muharrir [ Uaan bllmedikle· 

ri için, baı . baıa verip tercüme 
Japarak para ve t'ihret kazan· 
nıak makaadı saflyane1llo) 

1 ( Son Poıta) ırazeteainin da· 
imi kariJerJnden [bu zatın, ( Mtı
nener) bir adam olduğu a:ılaıı· 
byor] 

.•. Mlltebaldıl de • belliki • boı 
ıreıenln bot kalfaıı, 

Aradıklan ıartlarl 
411 Adedii • varidatın miktarı. 
20 Adedi bili kaydliı:ort 
••• MUtebakiıl, bir miktar va

rfdatları var fH de, (asrt bayat 
Y•tamaya) kAfi gelmediğinden 
••ridabmız blrleıtiğl takdirde 
(P•k mes'ut bir yuva kurmak) 
hUlyaaanda. 

Şa7et ce•ap yermek (IUtfun· 
da) bulunur1am lSğrenmek istek· 
l~ri (mllblm meseleler}: 

l - Babam anam varmı, bun· 
larla berabermi yaı•allacak?. 

2 - Danı meraklısı mıyım? 
3 - Pokerden zeyk alır mıyım? 
4 - Kııın ( bar ) •• alnema 

Y•zııı da pllj hayabada11 hoıla· 
bır mıyım? 

Y •ln11 bir tek mektap, 111 
garip ıuale cH·ap lıtf7ordu: 

(lnıanlardan uzak, ı&ylece 11• 

kin bir kBıede, aı6de bir hayat 
afla buyurulur mu?.) 

lf 
Diraeklerlml, ma11nın üstüne; 

çenemi de a•uçlarımın içine da· 
Yadım. Uıun zaman, böylece dO· 
ftlnmeye mecbur kaldım. V c 
nihayet, lnsanbk Y• cemiyet ha· 
Yatının en mukaddes ••en 11amlml 
istinatgihı olan ( yuva kurma ) 
lhtiyacma kartı beslenilen ıu 
tellkki ye temaylUler karıııında 
kalbimde bir korku duymıya 
bııladım. 

438 tallbimdın 411 adodi: hiç 
Itır insanlık meziyetimi ara.yıp 
•ornıuyor; aadece, ( varJdallmın 
llılktarı ) nı öirenmek istiyordu. 
Aulaşıbyordu ki, bunlar, izd~vacı 
bir \'aridat menbaı zannediyor· 
lardı. 

ltalyada iken kulağıma sık nk 
ıu s6zler çarpıyordu : 

- HergUn, b'r tabak makar• 
lla ile bir bardak ıarap tedar:
kine mu·nffak olın erkekler, hiç 
dUınnmedea e•lenmel:dir. 

Ve unnederim ki Italyanlar 
bu içtimai kanuna r:ayot ediyor· 
lar Ye onun içindir ki ktndi ana 
YurUarı olan tc:praklarını büyük 
hlr nüfuı bolluiu ile doldurup 
tafırdıktan sonra, başka devlet 
•• miHetlerden yurt dilePİyGrlar. 

Hal baki, biz.. On Itı:h A} n 
bedel olan yaradıiııı zengin, tc p· 
ratı bereketli, çaıhıkan ln!:anları 
her yerinde bol bol doyuran şu 
.. nnct ıiW yurdumuzda ancak .. 
pek iyi bilmiyorum amma, geliba· 
on sekiz, yirmi milyondan ibare· 
tiz. Acaba biz de • ltalyanlar 

Rt%8 
ı -, . 7. n:~:-. 

iÇiNI 
g.bi - bu izdivaç meseles'ni 
(Yurdu şonıendireceJ< lir ham:yet 
metciesi ) haline getiremez miy:z? 

YüzUmü görmeden, kim oldu· 
ğumu bilmede!l, IClrk sekiz 6'ast 
zarfında adeta l erden fışkır:r gi· 
l>i zuhur edi,·ereıt ş.ı (438) adet 
L~l:bimin hiç b:ri; (aç ve bi illç; 
yaşamak için ka rısı:· ın hir dilim 
ekmeğine mühtaç) değ 1. Hatt~ ; 
[ .... L'ıesinden mez:m olduğu hal· 
de, bugUn garsonluk yapmak 
mecburiyetinde kalan zavallı Ah· 
met Nedim). 

imzalı mektup sahibi bib, 
kendine iyi kötii bir iş bulmuş 
d '!n:ektir. Şimdi bu genç; tali'inin 
ke:ıd:ne çizdiği hududu olduğu 
gibi kabul else; (yüksek hayat) 
kaygular~nden feragat gösterse, 
kendi gibi çalışan bir İfÇİ Fc.trr.a
cık, Hndicecik ile ev:ense; fena· 
mı etmit olur? •.. 

Jçimden bir his ge!di. Sanki. 
ıeytan kulağıma dudaklarını da· 
ya yara ki 

- Gözlerini kapa.( Ya nasip) 
diye şu mektuplardan birini çek. 
b:r fedakirlık göster. Onunla 
izdivaç et. Hiç olmazsa, bir za• 
vallımn yüıünti göldürllrılln. 

Dedi. Fakat o anda aklı· 
ma, geçen gün avukat Ferit 
Beyin halama söylediği ı6ıler 
geldi. Ferit Bey diyorduki: 

- Hanımefendi !.. Aldığımız 
davaların ylizde seksenini ho· 

tanma davaları letkil ediyor. 
Vakıa bunların iç:nde birçok 
haklıları var. LAkin ekıuiıf de, 
iki tarafın dOıUnceaizllğinden 
doğan daYalar. Bir tarafta para 
ıuyunu çekipte zaruret baıgöıter• 
dimi idi, diğer taraf derhal ayak 
diriyor; mahkemeye müracaat 
ediyor. Bunlar, müşterek felaket
lere karıı müşterek göğUa ger· 
menin ne olduğunu bilmiyorlar, 
dUıUnmUyor!ar, belkide düşünmek 
istemiyorlar. Pek çoklarına r.aıi· 
hat veriyoruz. Evli:ik hayatından 
beklenen, ( saadet) C:eni:en şeyin, 

paradan z;iynce aam!mlyet'e elde 
edilebileceğini anlatamıyoruz. Bu 
kabahatte kimde ?,. Bilha11a aile 
reiı~erinde. Evlltlarını, ııılma 
ııtır gibi ıokakJara sahverfyorlar. 
Baılarını, temamen boı bırakıyor· 
lar. f.'u baııboı gençler; tr.ıımuy 
duraklarında ıHIJiyorlar, pasta· 
cılardn niıaulan .yc r, ıinımaluda 
evleni} orlar. Bu ıeki!de birleşen 
bir çiftten ne hayır 1relir ? .. Tab:f
dir ki ondan sonra da adliye ko· 
ridorlarına dOşUyor:ar. 

l Ar!< r ıı Yar J 

lllfti 

SON POSTA 

Ağıllar Kanunu Denizde Bir İbnülemin Kem 1.. 
:< öyl ye Beş Sene Mühlet Müsademe 

Veriyor 
Yaşını Do~durdu, Te.(aüt 

Edil ci i Bir Adam Denize Düştü 
Ve Yaralandı 

1423 aayıh bir ağıllar kanunu 
vardı. Eu kanuna göre köyler 
davarların konması için fenni Bir Hndal kiralıyürak Be~lk· 
ağılJar yapbrmıya mecbur tutulu• tattan Kadıköye giden Necdet, 
yor~ardı. Bu müddet de bu ay Kadıköy kıyılarında Yılmaz mo
bitmlş oluyordu. HnkOmet bu törile kartılatmıf, müsademe ne· 

ticesl denize dütmüş, kol ve ha· 
müddetin 5 sene daha uzatılması 

Eıki Türk v~ islam eserleri 
Mildürü İbnürem :n Mahmut Kemal 
nizami yaşım dcldurduğu için 

Kültür EakanJı& ı kendisini teka· 
ilde sevketmiş . ir. Yerine şimdi 
Amer~koda bu)unan Ağa otlu 
Eay Mehmedin veyahut ressam 
Srminin tayin edileceği söylen· 
mektedir. 

cağmdan yaral&nmış, motUr tay· 
hakkmda meclisten karar almıthr. faları tarafından kurtarılır.ııtır. 
Köylüler ancak 5 seneye kadar Motör kaptanı tutulmt•ştur. 
bu ağ11Jarı yaptıracaklardır. •---

Belediye Resimleri 
Bazı Mıntakalarda 

Fazlalık Var 
F atlh, Beşiktaş ve Sarıyer 

kazalarında bina yazılması bitt:ği 
ıçın verKiier:n yeni kıymetler 
üzerinden alınmaa na baş'.andı. 
Belediye resimleri de yeni kıy~ 
metlere göre tahakkuk ettfri:· 
mt:ktedir. 

Bt ledfyenln Fatih kaza mer• 
kezlndeki reaimltrl kesl:mlı ve 
geçen seneye nazaran ancak 800 
rra kadar bir fazlalık har ıl 
o~mutlur. EminönllnO yazan ko· 
miıyon binalara daha çok kıymet 
biçtiği iç.in bu kazanın tahriri 
bittikten ıonra Belediye resimle· 
rinin tle artacağı tahmin edil· 
mektedir. 

D Grubunun Beşinci 
Sergisi 

Temmuzun ~ lrminci Cumarte1l 
gUntı ıut beıte Fransız tiyatro· 
ıunda D. grupu beıinci sergisini 
açacaktır. 

Aynt gUnde 9air Nec'p Fazıl, 
bir konferans verecek, ırup na· 
mına Res11m E if Naci de bir 
mllaahabe yapacaktır. Serg:de yü· 
ze yakın eı" teıhir edilecektir. 
On glin kadar açık bulundurula· 
cak olan Hrgi herket tarafından 
paraıız gesllebillr. 

Bir T ecaviiz 
Vak'ası 

KaregUmrUkte Y"di ya{ı:ıda 
Sabriye iımindo bir kız çocuğuna 
tecavüz ederek kötil bir hastahk 
aıılamak iddlasile bu çocukla 
ayni evde oturan Ahmet iıminde 
biri tutulmuf, adliyeye Yerilmiştir. 

Gazeteciler Kulübü 
Etrafında 

T11iıine karar verilen gazete· 
cilcr kulübli idaro heyeti eYvelki gil:'ı 
toplanmış, kulUbfin tesisine mUte• 
alllk bazı kararlar vermiştir. 

Bu arada kulUp için bir Io~cal 
tedariki, nizamnameyi hazırlamak 
üzere bir heyet oyrılmau, k·1 lU· 
blln tuiıi masarifinruriycs·ne 
harcanmak Uzere de Iatcnbul 
basın kurumundan borç para 
iıtenmeıi verilen kararlar cümle• 
sindendlr. Kulübün OnQJ' Baı· 
kanlığını kabul etmesi içl:ı iç 
lıler Bakanı ŞUkrU Kayaya mtlra· 
caatta bulunulacaktır. 

Sellnlkte Deprem 
Atina, 14 (Özel) - Dün gece 

saat on birde on dakika ara ile 
S•linikte iki hafif deprem ol· 
muştur. Yer altmdan da uğultu· 
Jar ge!diğinden ahaliden bazıları 
paniğe kapılarak ıeceyi evlerinin 
dıımda geçirmiılerdir. 

Pirede Grev 
Atina, 14 (Özel) - Pire ifçi· 

]erinden ıimdiye kadar greve 
girmiyenler de dlln grev l'An et
m:ş'.erdir. iki Uç gün içinde iste· 
dikleri ~ apılmazsa diier İfç ilerin 
de grey yapacakları söyleniyor. 

l1 1 ı 

2 ve 20 komprlmelik ambala jlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayı nız. 

.Jiüfettiş Namzef iği ve Şef Nq\uız~tliği 
İçin Müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza mUaabaka ile (5) mUfettlı namzedi ve (5) şef 

namzedi al ınacakt ı r. 

2 - Bu miltJbaka'ar 5, 6 ve 7 ağustoı 935 tarihinde An· 
kara, Iı :a:ıb ul Zir: ac Lankalnrında yapılacaktır. Tahriri imtihrnda 
kaz ınanlar geliş ve d~;ı !.i ş :, ol paralPrı \'tırilmek suretile A';lkaı-aya 
get rilcrek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imHhanda 
dl kaı.::nantardan ucşi 14{) lira aylıkla mtifettiş r.amzetliğine ve 
diğer b ~şi d ~ (130) lira oyiık .a Ş !f namzetJiğine tayin ol un•ırlar. 

3 - M:iffott'ş namzetle· i iki sene stajdan sonra Mü!ettişlik 
eh'.iyet imtihanına girecek ve kazanırlaru 175 lira ayhkla mlifettiş· 
!iğe geçi rilec~kle rdir. 

An'urada Umum Müdürlük servislerinde çahtbrılacak olan 
ıef namzetleri iıe blr sene!ik stajların ın ıcnunda ehliyet imtihaoına 
girecekle~ ve kaza ıen~ar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Mjs abakalara girbilmek için ( ei)•asal bilgiler) veya 
( Y~kı :!k Ticaret ve İk tısat ) ckulasmdnn veyahut Hukuk Fzıklilte-
sbderı veya b:ın 'a ·ı::ı yabancı memleketlerindeki benzerlerindeıı 
di)lo:nalı bulunm1k gerektir. 

1 
5 - İmtı h::ı u programını ve aair tartları gösteren izahnameler 

A lkara, htanb1l ve 'zmir Ziraat Bankala:-rndan elde edilebilir. (3951} 
___:;,J 

1 lstanbul Bel diyesi l1Anlar1 J 
Çift lııtanbul 
linttal 

" 
" Çift lstanbul 

Renkli kağıt 
Bez taklidi kağıt 
Kapaklı ,, 
Ambalaj ,, 
Matrlı ,, 
Merdane tutkalı 

3:t kiloiuk 199 X <::8 Eb'acında Top 200 
26 ,, 32 x 57 '' 
18 
12 
26 
22 

" 
" 

,, 

.. .. 
100 x 

" 
100 x .. 

,, 

,, 

" 68 " 
" 70 " 
" 
" 

" 150 

" 300 

" 25 

" 100 

" 50 
tabaka 3000 

ti 

kilo 
tabaka 

kilo 

3000 
300 
ıoo 
100 

Siyah milrekkep B, T. Glcrliıman Aoo 

-----------------Hartman ,. 60 
Renkli mürekkep ,, ,. 25 

Belediye matbaaal için lizım olan ve yuKar1da miktarı vo cins 
lerl yazılı bulunan 13 kalem kAğıt ve uire kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Bunların muhammen bede '. leri 6803 l iradır. 
!stekli olanlar f&rtnameyi paraaız levazım mildilrlilğünden nhrlar. 
Eksiltmeye girmek için :.!490 numaralı Arthrma ve eksiltme kanu· 
nunda yaıı'ı vesika ve 510 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veıa mektubile beraber teklif mektupbrmı 17/7/935 
Çarıamba günü aaat 15 de daimi encümene vermelidir. (B.) (3683) 



DÜNYADA 
EN iYİSİ HASAN ZEV iNYAGI 

Böbrek, mesane, bilhassa safra ve sarı~ık ve karaciğer hashbklarmda terbet gibi içilen yegane zeytin;1ağıdır. Salatalarda ve her yemekte Hasan ze) tinyağı çok nefistir. Litrelik 
1lıe1i 65 lkl litre 125 kuruttur. Safi 6 kilo:uk tcneke!er 350 kuruştur. Büyük teneke!e!'de kilos.ı safi 50 kuruşt·ır. Haaan markasına dikkat Hasan deposu: Auk:ıra • Beyoğlu· İstanbu~ 
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SATİE 
Şehrin şebekaine bağlanan blltUn elektrik motörlerinin fiyatlarını tenzil ettiğ:ni 

muhterem müşterilerine bildirir. Ayna zamanda kuvvei muharrike teaisah fiyatları 

da mühim bir derecede tenzil edi~miıtir. SATİE Bir motör sahn almadan \reya herhangi bir kuvvei mubarrike tesisata yapbrmadan 
evTel her halde SAT 1 E 'den bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 

.. 

YüZÜM GENE 
HARA BOLDU 

•• • 
ÇUNKI: 

POKER 
PLAY 

tra~ hıçatjını 

KULLANMADIM ? 

ELl!KTRIK 
CEP VANTILA TÖRÜ 

DAİM ON 
PiJlarinin en ıon icadı. 
Kullanıılı Te ıık ve ucuz. 

Satu; y_erl : 
J. Deka!o ve Şki, Tahtakale No. 10 

.. ANKARA ı Sofu :ıade Mehmet Emin, IZMIR H HU 
Satıa yerleri· MERSiN : Hakklk otlu Siifkoli Rab.mi, : liHJİD ınil 

"1 • ZONGULDAK : Mrktepliler Przarı lv.uatef" Zeld, SAMSUN : Tursun Eıref 

Belediye Sular İdaresinden : 
1717/935 Çarıamba gUnfi KAtarıe ıtizme hat'uı:larındakl terfi 

dairesine cereyan veren muhavvile merkezinde Elektrik Şirketi ta· 
rafından yapılacak temizlik dolayısile saat 4 den 12 ye kadar 
cereyan keıileceğinden o gUo ı•hH az ıu verilmek zarureti haaıl 
olacajl sayın halka bildirilir. 0 3999 .. ----------·---------------··-

1 YEMEK 

DEt\İL ' . 
İ$KENCE ! ,ltt.~~,,'r;,'., , ....... -

.. 

Kaşe 

GRiPiN 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır. 

En ıiddetli baı, dlı, adale ağnlaram, tıılltmekten mlltevelllt bUtUn ıa~ 
ve sızıları keser. Nezleye, romatilmaya, kınklığa kartı çok mileaıirtli 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 
GRIPIN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikaıunın mütehaHıa kimyakerll 

tarafından yapılır. Htr eczanede vardır. 7,6 kuruıa ıatıhr. saat/ık ı 
-~ pudra. 

~~~-•: ........... ::::::_, . 

YbG111 pariaklıflnt lz•· 
ıe Ye cildin aO:ıellifinl lda· 
me iç!n tekrar tekrar 

SABAH SAAT 2 OE TEXRAR 
PUORALAHMAYA LÜZÜM 
GÖRMEDİ .. BÜTÜN GECE~ 
DAN5ETMIŞ. OlMASINA RAB
MEN 6URNU Hly MRLAMNORDU, 

pudrıdo11.omaya ta.um rok· . 
tur. Soo bir ketlf, ılzı yaJn•• 1111•çlarınd11a, uıun daaı ıu•a• 
itil' defa pudralaamatı n bu- roleriııclen aonra bile kat'ly
aunla tenlDİ:lla taıelitiaJ .-. r•n !Jir pulaklık iı:i Bırak• 
yumuıaklıtını 7 1&at koru- maz. Tokalen pudraaı, bla 
yao.t\tına emin olablllralaiıı:. a•nç kı•ın nermla •• taıe te• 

nlni temin, hiçbir erketln mu
" Krem k8p0til ,. talııir edilen ka.-emet edemiyeceti sehbu 
bu rayanı hayret cevher, tim- bir jilzellik bahıeder. Hemen 
di hntiyaı:h blr uıul daireıia· buıiladen bir kutu alıp tec-
de Tokalan pudl'Hile k ... tı• rilbe ediab:. Sair birçok pud-
tınlmııtır. Bu .uretle To· ralarda1a ne kadar farklı ol• 
kalon pudruı, dlter adi pud- dutıuau g3racekıtni:s. Çlnldl 
ralardan beı defa dalııa u.ıun tu-kibiade 0 Krem klSpiltll ,, 
mCldd•t aablt kalır. Ea •ıeak bulunan yegiae pudra, Tokdon. 
bava!arda OD J'•1UC:U teala pudruıdı.r. 

- ~ 
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TORK•TiCARET•&ANKAJI 

Dişlerini 

Radyolin 
He temızıememenln 
cezasını çekiyor 
Diılerl hiç temizlememek ne 

kadar muzırn. geliıigilzel bir ma• 
ounl& temizlemek de o kadar 
muzırdır. Dişlerinizin mınaıımı 
bozacak macunlardan sakınınız. 
Minaeı bozulan dişler çürtlmeğe 
mahkumdurlar. Yemek yedirmeıler, 
au içirmezler ve size hayalı ce
hennem ederler. Nihayet hepıloi çe· 
kiirerek genç yaıta ditııiı kalıraınız. 

Radyolin 
Diıleri, mina tıı.balı:aıım olzme

den, hırpalamadan temizler Ye par
latır, mikroplan öldürür. di9 etlerini 
lrunetlendirir. 

VAPURCULUK 
TORIC ANONiM ŞiRKETi 
ISTANBUL ACENT ALIGI 
u ... Han, T olefonı fl2931 

TRABZON YOLU 
TARI Vapuru 16 Temmuz 

S A L 1 aaat 20 de Rizeye 
kadar. 

' • •' • • ,-.. r ,. .. I•" 

1 

Ve.kıt Matbaaaı ,,__ __ 
Sahibi t R. KakçG 
Neıriya$ Müdürü: Tahir 

Ziimrlt 'Yalova Kaplıcaları 
Had ve müzmin mafıal haıtalıklannın, Gut, mevzii Ye umumi 
titmanlığın, neTraljl 're nonltin, cilt haıtalıklarımo, sinir 
zaaflarmın, mütehaısıa doktorlar tarafından zau,lya, elektrik 
ve masaj ile en ıııon usullere göre tedavlıl. 

Ucuzluk, temizlik, netlı yemekler, mlzlk, 
orman gazlntllarl, eııaacelar 

Fazla malümat için Kaplıcalar Dlrektörlllğtlııe 30. Kapbca 1. 
veya Akay Baımemurluğuna 43732 müracaat. "3672, , 

UMUM 
. YA.RALARDA, 
BAŞVEVÜCUD 

1 

: ÇIBANLARINA 
. · .. KARŞI 

'SiKATRİN. 11 

t 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Aeeateleri ı KarakD1 K8prObJf1 

Tel. 42562 • SlrlıHl MGhlrdarsad1 

.. _1111!111 .. HH Tıl. 2274~ tJ 
lskenderiye Yolll 
E G E Yapuru 16 Temmu• 

SALI gllnD. aaat 11 de lake.il" 
deriye'ye kadaJ'. 0 4017,, 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dre•dnar Bank ŞubeaJ 

Merkezi : Berliıı 

Türlclg•tleki ıııbelerl: 

Galata .. lstanbul • l•mlr 
Depoıu: lst. Tiitün GüDU'ilğ'Ü 

ı ic H•r türlü. banka iıl .ıt 

BAVANLAF1. 
1 Viyana'dan getirdiğim 1935 mode~ 

hakiki buharh elekiriksiz 6 A Y~11~ SAÇ KIVIRMA ALETi ile ınc• 1' 
hissetmeden Hçınızı yaptırJ1!d6 
istaraeniı Kadıkö\' 1.Jiıhürd!lr ·ı , 
Sabit Perukar ~alon.uıııı teşrif erl~ 


