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şeHit içinde Haydutluk Hazırlığı lngilizlerin Su el 
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Bir Ada;; Soymuş Ve Sarhoş Görün- Orduya, İki Mütlıiş Ve 
mesi için Ağzına Rakı Boşaltmışlar Gizli Tutulan Silô.lı 
On Beş Tecimen Müd-1 10 Liralığı Dalia.3111,,- Verildi 
deiumumiliğin lsteğile Alıp ı,....w:: 11 

•. 

Tevkif Edilmişlerdir Savuşan 

Mevk•flar seulc•dllirl•r1c•11 v• r1•11artl• /t•11ı•mo••lc içi• ••d•rl•I I•· 
pıgor fi• ark•l•r••• dlıtl!gorl•r} 

Mnddeiumumtllk içlerinde ta· 1 edilenlerin lılmlerl ıunlardırı 
nmmıı tüccarlar da bulunan on Alekaan, Matyoı, Kerap• 
beı kiti hakkında tevkif karar1 Mlıak Rejan, Salamon, Y afoYa, 
almııtır. 1 Sabetay, Neyim Papa, Ktrkor 

Bunlarm ıuçu, ahnmaaı me... V artaclyan, Topal Mlşon, Ya11f, 
nu olan bazı ıeylerl a-iıllce almıı NHlm Hancıojfo, Malkan, Kara• 
•• aatmıı olmalarıdır. Tevkif bet Mlılhaaa. 

Yunanistandan Kamal 
Atatürke V c f smet lnönü
ne Telgrafla Bir Müracaat 

Hararetli krallgd laroft•rı Y•11a11 
zlroat bakanı </on T•ol•bls 

Atina, 30 (IHuıuıt ) - Baı· 
bakan vekili ve Harbiye Bakanı 
General Kondlliıla kraliyet bak· 

kında Avale Sup ajanıına verdiji 
beyanattan ıonra, Yunaniıtanıa 
iç durumu çok oldukça nazik bir 
aafbaya ıirmiıtlr. Bu nıile ile 
kabine azaıı arHında Cümhurl· 
yetin muhaf aıaaı lllıumundan 
bab1edenler bile buluamuıtur. 
AbYaUn ıerıinlfiine bir miaal 
olmak Uz.re ıu vak'a lıaydoluna• 
bllirı 

Malddonyanın nftfuzlu ııimala· 
randan aabık Sellnik umumi vAiııl 
FUlp Dragumiı son sftçimlerde 
Filorinadan mUıtakil bir zUmre 
namına meb'uı Hçilmiıtir. Ken· 
dlsl . hararetli bir kraliyetçidir. 
1920 yılanda Venizeliıtler tarafın· 
dan öldürülen eıkl lstanbul Jena
ral konsolosu Jan Dragumisin 
kardeıidir. Böyle olduğu halde, 
Eıtiya gazete1inde neırettiği bir 
yazıda kraliyetin iadesinin Yuna• 
niıtan için bir fellket olacağını 
kaydetmekten çekinmemiıtlr. 

( Devamı 10 •ncu 7lbde } 

Bir Bekçi 
Fatlb jandarma kumandanhtı 

ve mUddolumumtlik iki gUndenberl 
l'•rf p bir ıoygunculuk tahkikatına 
•I koymuı bulunuyorlar. Davacı 
ErenköyUnde sahrayıcedit mahal
IHi Kayııdaiı caddeainde 84 nu· 
marah evde oturan 53 yaıında 
lne.k~I Ye bahçıvan Recep o~fo 
Alıdır. AIJ eveliıl gün aabaha 
yakıa EyDp pollılne a•lerelc tikl
J•tlnl ıöylece anlatmııbr ı 

- Ben iki i'Un evvel karımı 
F atlbtı Altay mahalleainde otu· 
ran damadım vatman Selimin 
••ine mlnfirliğe ıönderdimı 

- Sen git ben de gelirim. 
Bir gece kııımın yanında kahrı:ı. 
dedim. Ayın 26ıncı gUnU gece 
saat 22,40 vapurfle Kadıköyden 
Sirkeciye geçtim. Daha evYel de 
16yle bir iki kadeh rakı lçmlıUm. 
Sirkecide bfr ıof6rJe pazarlık 
yaptım. Beni 7~ kuruıa damadın 
evine a8tUrecetf. OtumobJJe bin· 
dlm. Damadın Hinin kötHlnde 
ıoföre aeılendim ı 

- Kuıum burada dur ineyim. 
Benim karı ıörmeden timdi hem 
biraz lçtfn, hem de otomobille eve 
l'ellyorıun diye kıyameti koparır. 
dedim ve ıoföre 75 kuruıu ver
dim. Şof8r gece zammı da var 
diyerek benden yUı elif kuruı 
lıtedi. Biz karanlıkta mOnakaıa 
ederken köıedea bir ıl•llle bir 
baıka adam belirdi. Bunlar benim 
yanıma ıeldller. 1abit elblıeliıl 
beai• kolumdan tutarak otomo
bilin içine çekti •• : 

( Duamı 10 uncu yllıde J 
·················-··········· .. ·························-·-

H t 
enizind 
Türkler 

Tarihe bl17ük •ir eaduat 
ıöıterilerek kaleme alı· 
uaa bu Her, ltu~, 19 
!nci Hyfuıııda baılamış· 
tır. Tilrk deniıciliğinln 
yük.ek hıımaeiyaiını göı· 
teren bu eıer, yalnıs bü-
7Ulrler için değil, oedle• 
rinln menkabelerlni öf
renebllmelerl iobı bilhas· 
H 1'ilrlı: genci ve çocu
ğun un okumaıına deger 
bir kıym tted1r. Bu tarihi 
tefrikayı M. Turhan, bll
huaa Son Poıta okuyu
cuları ioin hazırladı. 

Bugün 
Okuyunuz 

Londra, 30 (Huıust) - lnglliı j lngilJzlerln lklncJ icatlara da 
sn mabafill, ıon zamanda icat tecrllbe deYrHlnl munffaldyetle 
edllerek bUyllk bir ehemmiyetle ıeçirmlı olmakla beraber dlğer
getirllan iki mUbim buluıla ordu· ferinden daha ziyade ~zli tutul· 
yu donatmaktadır. Bunlardan bir maktadır. Bu Drake lımlnl ver
tanesi, bet buçuk metre boyunda dikleri " Robot ,, bir tayyaredlr. 
bir tüfektir. Bunu, bir lhba Oıe- Pilotu yoktur •• telllı:le kontrol 
rine sırUbtU yatan H llıtlkten edUmektedfr. Bu tayyare dUıman 
yapılmıı sun'I bir omuzluk takan tayyarelerinden daha ylllueklere 
bir tek aıker kullanmaktadır. Bu çikmakta, oradan Üzerlerine ma· 
tnfek, her biri birer kUo ağırla• kinell tüfek ateıl açmakta ve 
ğ, ıda sekiz mermi almaktadır. icabında da dllfman tayyareleri 
Bu mermiler 6500 metreye kadar nraıına karııarak mDnaalp bir l 
ablmakta ve tayyarelere karıı zamanda patlamakta ve etrafın· 
kullanılmaktadır. daki tayyareleri parçalamaktadır. 

--------------------------~·-------------1 
Fransız Meclisindet 

Yeni Bir Grup 
Pariı, 30 ( A. A. ) - Franklen 

Buyyon'un batkaolıtı altında yeni bir 
Hylav ırrupu kurulmutlur. Grupun 
ergea\ ( hedefi ), muhtelif partilere 
llırıli eaylavları bir araya toplamak, 
ıiyual ve ıoıyal kalkınmada elbirUtl 
ile çahımalarrnı temin etmektir. Yeni 
erup, ıoıyaliat, koınUniıt gruplarla da 
mücadele edecektir. 

Ziraat Bakanı Katala ile Hdlkal 
ıoıyaliat partiıine menaup ba11 uy• 
lavlar buna yaıtlmıtlardır. 

İngiliz Ekonomisi 
İyileşiyormuş 

Londra, 80 ( A. A. ~ - Ha:ı.inenin 
1935 finanaal yılı için çıkardığı lata· 
tistiklere g6re gelirler ( 1.197.141 ) 
liralık bir artma •llıtermektedir. 
Muraflar (7.694.081) liralıktır. Açık, 
bütçenin geçen yıl bu ara ıöıtarditl 
ııçıktan ( 6.496.890 ) lira daha ço"tur. 
ilk Oç ayMc rakamların. ı•nel olarak 
dDıkOn oldukları n ıelecek aylaran 
nrimleri ile ilgili olmadıkları ıöy· 
Jenmektedir. 

Keçeci zade Fu- Altdttlizis lırar 
at Paıa, Harici- Çerez Kabilinden eder, yançiımek 
ye Nazırı 11fa- t.Ler, ıavalh 

tile, AbdUlizlıe Ai:1n Sıkı lmlt Fuat Paşa diller 
PıulH gittltl za. •--------------• döker, nihayet 
mao r~fakai etmiıtı. hunkirı kandırmaya muvaffak 
Abdiılizis ıoıyal terbiyeden mah· olur. Olur amma, ıaat de ıkıye 
rum, kabalığı azameti nlıbetinde ıelmiı bulunur. 
ölçliıüz bir adamdı. Fuat Paıanıo AbdOlaıiıı: ıöylene ıöyleoe ıidedur· 
bu yolculuk Hoaııoda, bu yüıden ıun, Fuat Paıa, vaki olan gaoikm•· 
anaıından emdiği elit burnundan den dolayı itizar etmek üzere tüye• 
seldi. leri ııarayana kotar ve İmparatoru• 
Bünkln ele güne kartı idare etmek huzuruna kabul edllmeaioi lıter. 
aykırılıklarının önüne ıeçmek, Pa· Napolyon ensen 9oktan haıı:ırlan• 
riıio medeni halkına kartı onu mıı, 1aloncla aabırtızlanıp duruyor-
mahcup mnkle dUıUrmemek muş, Fuat Paıa, teırifat naımnın 
aıı:buz it mi? deliletile lmparaiorun 7anına gö-
Bir ıüo, o vati' FraaH hükümdarı 1 türUIUr. 
bulunan üollncti Napolyon, miaafi- İmparator, arkaaı döntik n patanın 
rinin ferefine bir geı,ılt reaml tertip ulona girdiğinden bfhalter, boyuna 
etmiıti. Tam ıaat ikide, eü alanında Abdülliziı için atıp tutmakta imif. 
buluomıık gerekiyordu. Bir de döner, bakar kı Puai Paıa 
1.lıiye çeyrek kala, hünkarın :vnnına 

orada. Hemen, kendiıine iltifat 
çıkan Fuat Paıa ne görıiinY A ıdül· 

erlerek; 
lr.lr., gecelik entariıl 11rtınJt1, ya• - I• ksellnıı 1 der. Kuıura bakma-
lın ayak, köşede bağdaı kurmuş, 

yıo. Fakat ben bazı ıinlrlendikoe 
mabeyinci ile tavla oynuyor. 

oğııma geleni ııöylerim. Her halde 
:Fuat Pıı.şa; 

_ Aman, efendim! der. Hail ha· burada duyduklanmzı efen lıniıe 
sırlanmamıııınız. Halbuki ıaat iki· tekrar etmemenizi rloa ederıru. 
de lwperatorla birlikt• ıeçit reaml- Ji unt Paia, saf bir tnur takınır ve 
ne te§rlf buyurulaoak. hemen ıu mukabelede bulunur, 
- Hangi reçlt resmit - Hio ôyle şey yapar mıyım. 
- BugUa lçın mürettep olan geçit Haşmetmaap?. Benim efendım de 
rt1ml, efendim. hergUo ıize ne kUfllrler .avurur .. 
_ Gitmeaem ne çıkar? yarın yapı· Hiç, bir taneıini olıun, gelıp de 
nreioler.. utııeniyelerine tekrar etmiı ıniyimtl 

- N aaıl olar, efendim1d Tıf lı 



2 Sayfa 

'Hallcın Se•i) 
Hagat 

Ucazlayor Ma ? 
Kasa•pa.-, Dervl9 aok•llt 

7 No. h ... .., Vaaflı 
- Bu da ıorulur mu ya? Okumu

ror muıunuz. ? Ta:ıı fiatı yanyarıya 
indi. Şeker flatı bugOnlerde tırpanı 

7iyecek. Ondan aora aıra ıaza. gele• 
eek. Ga:ıı ucuslatıldı mı, ek•efln eli 
kulatıncla. Ya1-z •a siditJe beal 
yaman bir endife aarınıya baıladı. 
Zira bu acu:ıılulr itiraz daha artana, 
para urfedecek JU bulamamaktan 
korkacat z azizim 1 

JI.. 
Aksaray, Aktar sokalt, aa 

No. lı dUkkln sahibi Sırrı : 
- Hayat mı? Az.i:ı.im, bana Byll 

s•lir ki, bayat denilen t•Y• hiçbir 
saman timdikl kadar ocuzlamamııtır. 
Siz "• aöz.llm ona ıa:ııeteci o:acalu:. 
nız. Eter sathfınız aayfalua biru 
ıaz gezdirHydlniz bu auali aor•ıya 
Jilz.um görmezdiniz. 

Bak ... :ı.a, 20 para iP., 40 para 
için, bir kibrit kutusu, bir çakı, bir 
Jath Ye imli Jıelö içha adam OJdO
n.ı. •ar. 

Soran• lluı ~yat,, bundan 
f.ala da.. nHd aeu:ılaaıa Hizim ? 

lf-
Çengelköy, Mektep sokaıı, 

81 No. h hane, Hakkı ı 
- Hayat ucu:ıı amma, para pahalı 

azizi•. GOnde otuz kuruıa 80 takla 
atacala olduktan aonra, ucuzluktao 
•ana ne? 

Kaim ld tudaa lı•tkalan heah 
llfta kuaakt .. kurtulamada ya. 

MHelA. dat l'ibi butd•y nıonlan 
borçlu aöaO kadar ucuzlada da, ek· 
•eti bil& •Jnı paraya yiyoruz. Senin 
anlıyacafıa baaa kalıraa, hayatt•a 
fazl•, ucua!ak ltfl uaıladı ariıi& 

Yeni Gümüş 
Paralar 

Darphane lautb 50 Ye 25 
kuruıluk gllmllf paraların kalıp
larını bazırbyama•ııbr. Şimdi eakl 
kalıpla 100 kurutluk paraların 
baıdmaaına de•am edilmektedir. 
Şimdiye kadar ı•rçl 4 milJOD 
lirahlr 100 bruflak baaıJmq •e 

l lnif :b mDtehaHiıl tarafından ., .. 
ni ıekllde bir ytız kuruıluk kalıp 
daha yapılmııtı. Bunun da henh 
kahbı bitmemlttir. Finans Bak~ 
J.ğı e... kararında 16 ıı.ilyonluk 
gilmilı para b&1tırı:masını kabul 
etüji içia timdi baaalanlar iklııcl 
dört milyonluia dahildir, Tem
muıua oawadan ıonra yeni Jllz. 
kurtlflukların basılmaa1na bafla
nacaktu. 

Mecidiye KöyllnUn layrndırlrğr 
Son Hneler içinde çok rağ· 

bet ıöreo Mecidiye k~yünlln 
lntlzamıız bir fekle girmemeıl 
lçiD belediye buradaki inşaatı 
kontrol etmeyi kararlqtırmıttır. 
Evler bahçe içinde olacak, biri· 
birine bitifmeyecektir. Aynca, 
bu iı için bir proje yapılacP.khr. 

SON POSTA 

Rf r.r BABB L R 

Bu Da Ekmek ihtikirı 
Ucuz Ekmek Dalaveresinin lçyüzü 

Meğer Ne imiş ! 
Zabıta, halkı kand.,makJa 

meşgul olan bazı fmt!cılar hak· 
kında ııkı takibata g:riımlfür. Bu 
kandırma iti ıu ıe~Ude olmak• 
tadar : 

Bazı fınolar, tam kilodan nok· 
un ekmek imal etmekte, bunları 
da muayyen narhtan ekıik sat
mak ıuretile pya ucuz ekmek 
Htarak halkın ratbetinl celbe ça· 
hı maktadırlar. 

Halkın bu ıekilde kandırıldı· 
fanı •azarı dikkate alan alaka
darlar, bu kabil fırıncılann ehe~ 
miyetle takibini kararlaıbrmış
lardır. 

Bu takibat cOmleıinden olmak 
lzere Samatya nahiyesi birinci 
komiaeri Hamdi Tongar, o mı~ 
takada bulunan 12 fırmı Ani ola· 
rak teftiı etmiş Ye muayyen tar· 
bdan çok ekıik olarak imal edil· 
mit 300 kadar elemek bu'arak 
mu.adere etmif, fırm sahipleri 
hakkmda takibat yapılmak üzere 
icabeden zabıtlar tanzim edil· 
miştir. 

Eczaneler Ve 
Pazar Tatili 

Eczacı kalfaları eczanelerin 
her akıam dokuzda kapanmala
rını temin ettikten ıonra timdi de 
bir kısım eczane ıahiplerl ecza· 
nelerin pazar gllnl kapanmalan 
Ye geceleri olduğu ıf bi Pazarları 
da mUnanbe ile çalııılma1ını 
teklif etmitlerdlr. Eczacılar ce
miyeti bu husuıta bir karar Yer• 
meden evvel eczacılar araunda 
bir anket açmııtır. Ankete ıe
len cevapların çoğu pazar tatilinin 
kabul edllmeme1I merkezindedir. 

Sahte Altın 

Bir Kaza Oldu 
Ve Bir Genç, Vasıtaa:zlık 

Yüzünden Ôld:i 
Rumeli kavağında kaymakam 

Hüseynin on altı yaşında oğlu 
Muhlis, beraberinde arkadaıı 
Sami ile beraber karga avlamak 
için bahçeye çıkmışlar. Bir ara 
.dalgınlık eaerl olduğu zannedi
len bir hareket neticeei ç'.fte pat· 
lamıı ve içinden çıkan saçmalar, 
top'.u bir halde Muhlisin ıol ta· 
rafına girmittir. Veaaitsizlik yü• 
ziinden bir buçuk aaat kadar kan 
zayi eden ıeoç, imdat otomobili 
olmamasından ve telefonauzluk 
yüzünden ıöz göre ö)muştür. 

Bir Dayak Hadisesi 
Bir Adam Poliste Dövül

düğü iddiasındadır 
Aluarayda Kadri bey ıoka• 

ğmda (24) numarala eYde oturan 
Oıman oğlu Mahmut adlı bir 
delikanlı dDn mllddelumumllife 
bir arzuhal vererek Yuıufpafada 
Ahmediye karakolunda polia 
tarafından dağöldüiftnO ve J&
ralandığını iddia etmiftir. MDd· 
deiumumiJik davacıyı bbbı ad· 
ltde muayene ettinaJf ye 
vücudunun •ulttelif J•leriacle 
bir takım yara •• ben izleri 
teıbit edfJmiştir. Davacı OD 

gUn aonra tekrar bir clalaa m .. 
ayene edilecektir. 

Meşhur Tünel Meselesi 
Sanayi Müfettişi Daniş, Müracaatçılar

dan Artık Yaka Silkiyor 
Sanayi mlfettlti Oanlfİn Kadı

k6ynndekl evi•dea baılayıp 
BllyDkadada bittiği ıöyleaen •• 
bir Alman arkeoloğu tarafından 
aranan meıbur tünel hakkındaki 
nqriyat Kült&ır Bakanlıiınıa 
nazarıdikkatinl celbetmiı ve mll
:ıeler idareılnden bir •emur 
Kadık&yllne ıiderek ylbllıtl 
bırakılan hafriyat mahallini tet-
kik etmlt •• Danlfton malumat 
ye izahat almııbr. Şimdi de . 
Alman Arkeoloju aranmaktedır. 

Diğer taraf tan Danite garip 

müracaatlar da •ald olmap hat
lamttbr. Tlhlelde amele olarak 
çalqmak iateyealerden batb 
biri de .. ,cLuaa çıkaralr tlaell 
itletme hakkıma Y..0..e9İ içim 
müracaat etmiftlr. 

Danit bu mnteYall ••acaat
lardan raat 2eldiii d08taN ym 
yalola fiklyet etmekte: 

- Nerede• duymuı Soa PMta 
bunu. Bqama it açb. Hafript 
yerini ıörmet• plen • cloeta 
kahve ikram et•ektm .. W.
nıetçide laal, H de halde pua 
kalacak, demektedir. 

Sürücüleri !Ampul 
Hırsızları 

Ana Y adigir1dır Diye Altın Suyuna Ba- Zaman zamaa •pub•ualara 
ve dakkinlara ampll lurmlan 

tırılmısGüm üşÇeyrekleriSürüyorlarmış 
--------- --

dadanır. G6zle prtll•bilea, hiç 
o:maua o•az •erilerek J•titil .. 
bilen yerlerdeki a111plller •nllr. 

lkiıl de Hyyar ıatıcı.. Biri 

genç Ağ~<>tlu Murad, diğeri de 

aadece Ali... Hildm huzurunda 

korku ile bekleıen bu iki kafa· 

dar iki adet çeyrek gtlmtlı para· 
yı albnıuyuna bahrarak altın 

lira halinde ıürmeye çalıımaktan 

ıuçlu.. Murat ve Ali lkial bir 
olarak birkaç çeyreği b6ylece 

cililamıılar. Balatta, köprlbaıın· 
da Arnavut Halil ustanın fırı· 
nında ekmekçi lımall ojlu Halile 

matımpar: 

- A•.ucumuz.da blr bu kaldı. 

Satacak ıeyimlz yok. Zaran•• 

vereceğiz. Ana yadigarıdır amma 

ne yapalım ?.. K&rboğaı •kmek 

ister !.. 

Demitler, ıaahte liraları boz· 

durmuşlar. 

Hakyeri bu iki kafadarı 

ldf ederek 81'hte altıalarile 
te•· 
bir· 

liktc Müddeiumumiliğe vermiştir. 

Bu İfİ yapmaıı kolay oldufu 
için yapanlar, ıayet gtlç yakayı 
ele Yerirlv ye pelili de blrhayb 
yorarlar. 

Y apJaa blrhayh takipten 
ıonra nihayet bualardan biri 
daha tutulmuttur. 

Bu, Salih laminde biridir. 
Panorama ba•ç•İIM dalmıı, eline 
geçirebildiği ampüUerl birer birer 
çıkarıp cebine yerleıtirlrkeo po• 
liaier tarafından tutulmuştur. 

Salihfn diğer arkadaılan da 
aranmaktadır. 

P•z•r 01• H•••n B. Diyor Ki? 

f rı, 

Temmuz l 

( Glimi,i Tarilai J 
Bir iki 
Satırla 

Truva Harabelerlnl Ziyaret 
Edebiyat fak&Uteıine bağh olan 

arkeoloji enıtitüall profeı6rü Boı• 
aert, talebelerinden baı.ılan ile 
Truva huabelerlni tetkik etmek 
lizere bir seyahat yapacaktır. .. .. .. 

lnglllz Gazetecllerl 
Şehrimizde 

Bir mlddettenberi beklenen 
lngiliı gazeteleri ve otomobil sos
yeteleri mftmessillerl dftn otomo
bille tehrimize iehaifierdir. Bunlar 
Deyi Heralddan Wizdom Deyll 
Meylden Fuller ve Deyli Ekspres• 
ten Pemb•rtondur. Otomobil mil• 
mesaillerf iae Ruh Ye Boldin•, 
otomobil cemiyetinde de Orr' dur. 
Salıya kadar burada kalacaklar· 
dır. Kendileri hadutta Tarni• 
kulüp aamına kartılanmıılardır. . .. .. 

FUtllrlst a-.ı 
Fltlriıt ltalyan piri Marhaettl 

din .. hrlmhde bir Fütnrlat aerıl 
açmlfbr. Bo münasebetle de bir 
kul-- •ennlftir. 

• Jt Jt 
Yeni VAlller 

Bir çok yiJiler araaıncla yapdan 
......... ıer taadi\ oluamafhu'. 

* * Jt H•J•ll•r H•klkat Oluror 
laılliz ilimlerinden profealr 

WUkiaa ikinci defa olarak bir 
cleniulb ıemi.Ue Şimal kutbuna 
sfdip orada bir ruat merkezi 
t.eıW•e karar •umiftir. .. .. . 

Uç Blsllldetll Ge•ç 
Fetlal1eli iç bWJdetB ıe•ç, 

,ec11 glad• tehrlmlze plaitler
dlr. Ba arada Amkaray• ela upa• 
mtlardtr. 

.. • Jt 
llk .. ktep Ktuplan 

Dk•ektep ldtaplaruua 6•1· 
•lzcleld den 11lın<Un itibaren 
iz Tlrkçe U. lta-'••PU karar 
nrllmiftir. .. . . 

Hava MUd•f•••• için 
Ha•a mlldafaa11 için tramvay 

ye yapur laetJerlnden yu ıtınlerl 
40 •• 20 para ahnmaıı hakkında 
(Ticaret) Taclml Odaaının laayak 
oı.ulle bir tqebbüa yapalmaıtır. 
Alikaclar ml•H•e)erle 16rlltllle 
mekte411r. 

* •C 4r 
Ekmek Narhı 

ikmek nana komiayo• bu
ıthı toplanarak fiat)arın indirilip 
bıduilemiyeccifnl ı<Szden geçir .. 
cektlr. Fiatlarm iadirU•ei at
leptlr. 
___ ,.., _____ .~ .~ cı• ~ 

Dahili Haberlerlmlz Bura• 
da BltmedL e ıncı _,.._ 

BHZda Deve• Mlfor 

Tifo mikrobu - Şu Belediyeden Al· 
lah raı.ı olsun, Ha1P-n B. 1 Boıtanların 
)Ağam 1ıu~ i:e yıkanmaıma nlçia macl 
elmadığı ıorulunca... 

••• "Tahlisat yok J,, dedi, çıkh iıin 
içinden... Bundaa keıtirme cet·ap 
olmaz. 1 

.. . Ben de Hbzeleria. saıatalarw yc
tilliklerld içinde rahat ralaat pziyotam, 
han alıyorum. 

Huan E. - Sen de aayfiye yapı)t.r• 
aun demektir. Belediyenin sayfiyeye 
zidenl~r• kolaylak 16.tarm•i 1'mm d.
filmldlr J• 1 .. 



Temmuz 

Hergün 

Başkaları 

Ne Digorlar? 
ı------- F. R. Atay 

Japon endUstriılinin Asya pa
zarlormı nas.! büyük bir hızla ele 
geçirmekte oldujunu okuyup du• 
ruyoruz. Sara dalga, çoktan Sn
veyş kanahoı ıeçerek, Akdeniz 
kıyı~armdan Avrupa içlerine doi· 
ru ıokulmuıtur. 

Japon dokumalarının Habeıl1-
tam nasıl kaplamıı olduğunq ya• 
na yakıla anlatan ltalyan gazet .. 
lerl diyorlar ki: " Bir defa Japon· 
lar ay.11 kalite mah, avrupahlar
dan, yüzde 40. yUzde 50 ebii:ne 
aatmaktadırlar. Bundan bqka 
Habqliler, Avrupalılar, hele in· 
giltere, ltaJya ve Franaaya kaqı 
derin bir giivenıiılik içindedirler. 
Onlar için Japonya ekonomi ba· 
lamından kazan~ı, llyaıa bakı· 
mından zarar1ızdır. ,, 

Eskiden dq ve ali bakanhkla• 
nnı do,eud&ren ıarı tehlike, timdi 
Avrupa end8striainln baıllca kor
kusu olmuıtur. Bu korkuya arh• 
ran bllyftk bir aebep de, tehlike
nin geçeğen aoydan olmamuadır. 
Japon üattlnlUill ıu dile dolayıp 
durduğumuz ekonomik ve aoayal 
dumping'den gelmiyor. Japonya• 
aın aoıyal kuramı baıka ttırltıdllr. 
ftçl ve itçillk kallteal yllk11ktir, 
Teknik cihazları ıon derece iyidir. 
it görmekte uıtadırJar. Iıçl gDnde
litl azdır. Yen Jiab dltllktlr. 
" Japonlar boyuna ilk madde 
çektikleri için buhran sıkını çeken 
memleketlerin ivi bir alıcıııdırl11, 
Fakat 6bUr tar~ftan Japon 6ntlr
detliğl birçok endftıtrilere kapı· 
larını kapamııtır. Sonra, Japoa 
mallarlDln ucusluğu, teknik mede
niyetin, bir Uerleyltl oldulc.tu 
haık, genlt halk yığınlarının es
kiden alamadıkları birçok ııylerl 
edinmelerini de lmkAnlı kılmak• 
tadır.,, 

Ne yapmalı? Bir memleket, 
kendi baaalannı " itçllwhal ko
rumak için, Japonyaya kartı atım· 
rUk ıaygaaında bulunabilir. Yakat 
endüstrilerini dışarısı için kurmuı 
olanlara göre m11ele böyle basit 
değildir. Afrika Ye Atya pazar
larından ucuz malt kovarak ye
rine pahalı malı sDrmek ıllAb 
zoru ile, yahut, eğer bu memle
ketler bir devletin s6mllrgesl iıe
ler, imparatorluk otartihtri yap
makla &ağlanabilir. lngilizler, aon 
imparatorluk konferansı ile, ata
ğı yukarı, bu davayı g1lttüler. 
Geçen kııtanberl de Pariıte bir 
Fransıı imparatorluk konferanaı 
çalıımaktadır. 1936 da lagllfzltr 
imparatorluk konferanamı )'•Di
den toplayacaklardır. Koıkoca 
nlkeler ıömUren F cananlar biJe 
lngilterenln kendi korunacak •• 
ı&mllrgelerl ile kapah bir ekono-
mi bUttınlDğll yapmalanndan 
korkmaktadırlar: "Bir tek uluı, 
ne hakla, dDnyanın d6rtte birini 
kendi aaıflarına hall'edebllir ?,, 
diye ıonıyorlar. 

SON POSTA 

Resimli Makale 

İmtihanlar Li&ti, binlerce ganç hayatin eıitinJe bulunu
yor. llkbaharda ıerçeler yavru yaparlar. Kedi, ıerçı yavru
sunun uçmak teortlbe1l yaparken dltmHhtl bekler ve onu 
kapıp yer. Hayata yeni atılacak ıeoçler de Hr99 yavrula
rına benerler. .Bayatta bir çok kediler onların teorlbe 
yaparken dfifmılerini beklerler. Çüııktl mektepten yeni 
çıkan bu gençler hayatla hiç karıı karııya gelmemışlerdir. 
Halbuki hayat birçok mühim mHeleler, hidiıeler ve acı 

hakikatlıırlı& ıloluJur. Lu g< u~·lcr hurp korkusu ile, buhran
la, ioaanlar araaıodaki kin ve tereddütle çarpış<tcaldardır. 
Pusuda bekleyen bu düşmanları yenecek Byle yürüyecek· 
!erdir. Gençlere her ı•Y kolay görülür, onlu ba-
yatı aydın ve güzel görür'.er. En blyiik ıllih-

lan da budur, ümidinizi kaybetmeyiniz hayata 
cesaretle atılınız n düşmanlarla 1a'Yaşmaya hazır
lanınız. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Adapazarında Yer ı Bulgaristanda Casusluk Yapa11 Bir 

Deprenmesi Grup Megdana Çıkarıldı 
Adapuan, 30 ( A.A ) - Bu Sofya, 30 (A.A.) - Polis, bir ecnebi devlet hesabına ca1111alulL 

ıabab aat 3 te on aniye ıllrerek yapan bir iJ'Up k8ffetmit ve iç klfiyl yakalamııbr. 
herkeal ay kdan ayandaraa bir 

r•r depreameli olm11ftur. Zarar 7 Tecimen Müddei 
yoktur. Deprenmeden ıoma 4.30 

da baılıy•• 1•t•ur boıoıarak b1r Umumilig" e Verildi 
aıat kadar ıürmllıtllr. 

Ö 
Adana, 30 (A.A.) - llbayımız 

Abidin zmen Erganide baıkanlıtında toplanan ıhtlkir 
Ergani, ( Huıuıl ) - Birinci komis7onu belediye narkından 

mllfettif Abidin Öımen buraya fazlaya ıeker Htan yedi teker 
gelmft, kasa bir teftiıtea sonra teclmenlnlnt cnmhuriyet mliddel-
Dl1anbeklrı vollanmııtar. umumllltlne 'ftrilmuini kararla,. 

I tırmqbro 

Avcılar aruıada Bulgar Krala Franaız 
ldant..I A"'1ar karama ita Gemi.-inde 

Hne kendi edyelerlai avlandırmak 
l .. ı A b J A 1 k Sofya, 30 (A.A.) - Kral Bo-
,,..n m ar 1 ve vcı ar Gyl rla ile prenı Kirli din V amaya 
meralanm ldralamııbr. Kurum giderek Fran11z V erdua torpido-
buraya gidip gelmek için, kendi ıunda Amiral Rive tarafmdan 
ualanna mahıua, ( otobUı) afer- verilen ati• tölanlnde bulunmu.-
lerlni temin edecektir. lardır. Kral Borla torpltodan 

"T'. • v • Franıız Cllmhur baıkanı Bay Leb-
ı urızm n..omıs- runa aamlml bir telgraf çekmiştir. 

Ç b 
Torpltolar Selinlğe gitmek 

gonU arıam aga Dzere Varnadan hareket etmiftir. 

Toplanıgor Yeni Polis Teşkilatı 
Ankara 30 - Turizm ko- Projede Birçok Yeni 

mlıyonu çarıamba gtlnll toplana· Eıaılar Vardır 
rak enellmenlerln hazırladıkları 
raporlara tetkik edecektir. 
EocUmenler reporlannda turizmi 
kolaylaıhrmak ve turlatlerl çotalt• 
mak için birçok kolaylıklar teklif 
etmektedir. Bu meyanda paaaport 
lılerinin çabuk bitlrilmeıl, kanun• 
larcla lhımgelea tadllihn yapıl· 
mau, ıGmrUk muayenelerinin 
bultleftlrilmelf, vize harçlannın 
ladirilmeıl için de bulunmuı 
teclblrler, yapılmıı teklifler vardır. 

Bir Otobüı Devrildi 9 
Ölü 23 Yaralı Var 

Torino, 30 (A.A.) - içinde 
çocuklar bulu~an bir otobnı 
Monıalvo eh .rında devrilmit 
ve içindekilerden dokum aımo,, 
33 1 yaralanmııtar. 

Ankara, 30 - Yeni polla 
teıkllAtı projeıinln hazırlanmaaaoa 
devam edilmektedir. Projeye göre 
ev aıkıntıaı çekilen yerlerde po
llıler için aparbmanlar yaptırdacak 
alen ve haıtalananlarin kendile
rine ve ailelerine yardım yapıl• 
ması için bir sandık kurulacakhr. 
Cezada esas olan cUrftm teker
rtlrlerini teıbit edebilmek için 
sabıkalılar için ceza aicillerl ihda1 
edilecek, yuı vaııtaaile lılenecek 
tehdit •• ıabtekklrhk auçlarını 
teıblt için bir btlro tesis 
edilecek, devlet, tirket, fabrika 
ve mfiesaeselerdekl blltlln makine 
ve memurlann mftatahdemlerin 
ve amelelerin yaıılanndan numu
neler alınarak aaldanacakbr. 

Ekonomi Bakanı 
Bursa da 

Gemlik, 30 ( Husual ) - Eko
nomi Bakanı Celil Bayar de SO
merbank Genel direkt6rll lstan• 
buldan, Vali Fazlı ile BBylivımız 

Konuk Buradan ıeldller. Miaaflr. 
lerlmiı alqam Banaya d6adller. 

Balıkçı Gemfslnd• Ha
ber Yok 

Tokyo, 30 ( A. A) - Altm11 
kadar balıkçı gemiai kore'nln batı 
gineyi kıyılarında fırtınaya yaka· 
lanmıılardır. Bu gemDeria içinde
ki 250 klfinin IODU belll detHcUr. 

Almanya, lngiHere
ye Meydan Okuya

mıyacak mıt 
Londra, 30 ( A. A) - Nevll 

çemberlayn, verdiii bir 11671.evde 
ıunlan aöylemiıtir: 

Kayzerin, lngiUı bahrlyeılnln 
UıtUnlUğUne meydan okumak fçla 
gemi yapbrmaktakl lararı, Alman
ya ile kavgamızın sebebi olmut
tur. Alman 6nergeal, bu meydan 
okuyuıunun tekerrlb1lnll lmkln11Z 
bale koymaktadır. 

Rus Havacılılc 
Mektebin• Talebe 
Gönderiyoruz 

Ankara, - 30 Hava kurumu 
Rusyadald yllksek havae1hk mek• 
teblne 8 talebe gönderecektir. 
Bunlar mektepte 3 ay okuyacak
lardır. Bu talebelerden biri kızıdır. 
Adı Sabihadır. 

Avrupalılar lagillz lmparator
lufunun bfiablltUa kapalı, yahut 
aralık kapalannı kendi mallanna 
açhrmıya aavaııyorlar. Fakat her
hangi bir açık kaplDln aneak aan 
endüstriye ayrılacatını da bil· 
mıktedlrler. Y • ı&mlrıealı, ya• 
but slSmftrdllkleri kıt' aların az ol
duğunu slyllyea memleketler? 
SömUrUlenlerin hahrını hiç aorma• 
1ınız ı Onlar, ıenıtnlerln avlakla· r-----:------------------,------.:::::::::=::=:======:-
nnda, dart yanı dikeull telle çev· j S 'T''E R [N A N J S T E R 
rllmif ıUrftler gibi, poatlannm 1 ı • 
kimin çelitf ile ytlzDleceifne 
karar verilmesini bekletip dur· 

iNANMA/ 

maktadırlar. 
DUnya ekonomlıl ve arsıulusal 

ilgiler yeni bir dengey ilstUnde 
tutununcaya kadar, boyuna harp 
olmasa bile, insanlar harp rüyası 
ile bulanmıyan rahat uyko yUzU 
ıörmlyeceklerdir. 

Oeçeğen - nıuvı kkat - kuram -
bünye - 11kın - Zahmet- koruncak 
- himayede olan 7er - deoıe1 -
•erkezi ııkleL 

.dil iç Hne En·el l•taabalda tiddetll kar yatdı. 
Sokak)., bir iki sfin kapalı kalds. O nkit Belediye 
bir l<ar temizleme maklnui Jlzım olduğunu anladı. 
Derhal bir kar makine1i sretlrtti. Fakat ogOn busrGn 
biz bu makineyi yollard• ıöremedik, çilnkG makine 
bozuk çıktı. 

Yine Belediye bundan bir mlddet evvel Darülice
H için çorap makineleri getirtti. Fakat bu makineler 
bir tGrUl itletilemedi. ÇlnkG bozuk çıkb. 

Geçende ıGnleree Galata kulHine bir vakit kOnıl 

koaacatı haber Yerildi. Nihayet bu kire getirildi H 

kuleye takıldı, fakat birkaç gOn •onra bu kGrenin de 
bozuk olduğu g8rlldG. 

Şimdi de mezbahaya otomatik bir kantar getlrtildf. 
Etler bu otomatik kantarla tartalacak '</e belediyece 
etlerden alınan ı6tilr8 reıim de ondaıa ıonra kilo 
lııerinden alınacaktı. 

Fakat bu otomatik kantar da l'etirileli alta ay oldutu 
halde hi11 itletilemecli. Çlnkl bozuk çıktı. 

JSTER iNAN iSTER lNANAIAI 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldııfu için 

BugiJn Konamadı 

.............................................. ·--·······-·· 
4500 Sene Önce 

Tarsus 
Çukur Ovanın En Bayın

dır Bir Şehri 
Adana, 30 (A.A.) - Amerika· 

b Ms. Kuımanın baıkaohğında 
ve tehrimiz mllze direkt6rtballn 
g6zli önllnde Tarauata G6zll ku
lede yapılmakta olan •ki fzerler 
detmeliııden &ıemli aonuçlar atın
mııtır. Sıcakların artmuından he
yet çalıımaaam Şubat aonuna ba
rakarak latanbula l(itmiıtlr. 

Bu yılki eıme çalıımalannda 
700 den fazla izer bulunmq ve 
bunlardan Tarauaun 4500 yd fince 
Çukur ovanın en bayındır bir t•h
ri olduğu anlaplmıthr. Bulunan 
parçalar ıehrlmiz mOzetine tapa· 
maktadır. 

Armutludan 
Haberler 

Hu Yıl Koza Fiatları 
Yüksektir 

Armutlu, ( Huaual ) - Armut
lu • Gemlik yolunun biran enel 
bitirilmesi için yapılan çalıtmaJar 
devam etmektedir. hkeleclea ka
aabaya kadar yola da kaldırım 
dlSıenmektedlr. Koza mahıulil iyi· 
dir •• Buraa7a sevkine başluma,. 
tır. Bu yıl koza yetiftlrmek için 
halk faıla aılnnb çekmit. yaprak 
bulamamıt, bqka yerlerden ya~ 
rak tedarik edllmlftlr. Koza fiyat
ları iyidir. 

Balık esirde 
Koyun Otlatmak Yüzün
den Bir Çoban Öldürüldü 

Balakuir, ( Hu....t) - Kllçlk 
Bostancı klytlnde, koyun otlatma 
yllzlladen bir clııayet olmuttur. 
86ytlk Boıtancı köyUnden Çolak 
Mehmet ileotlu Oaman, koyun
larını otlatmak için Ktiçfik 808-
tancı kö70ne alt tarlalardan biri
ne sokmuştur. Bunu duyan Kllçtık 
Bostancı korucusu Zekeriya ya· 
nına Htiseyin isminde birini ala• 
rak bunlan menetmiye gllmft, 
Çolak Mehmet ile oflu tarladan 
çıkmak iıtemediklerlndeıı lı bl
yUmOt neticede çolak Mehmedln 
oflu O.man çlftetlle korucuya 
at.. etmlf •• yllzDnll yaralallllfbr. 
Bunun llzeriae korucu da bir kaç 
el at.. etmlı kurpualardan biri 
Owanın ıaj kaaağma sapla••11 
ve Oamanı öldllrmUftllr. 

ispirde 
Yafmurlar Zarar Y aplı, 

Yıldırım Hayvanları 
Öldürdü 

lepir, Enamda (Hmaal -
Son yağan yaimurlaı burada 
bazı ı:ararh neticeler vermiftir. 
Hunt nahiyesinden ıeçen dere 
taımıt. clvanndald araziyi sa 
baaDUft ıel esaaunda dere k .. 
narında toprak çıkarmakta olu 
d6rt kadın da aele kapılDllfbr. 
Bunlardan Dçll pek zorlukla kur
tanlmıı, fak•t Mthtide acllı kadın 
kurtanlamamıftır. 

Eminenin Muıtafa denDea 
adamın 23 keçili Ue bir bqb 
k6ylllnDn Mkiz koyununa yıldın• 
varmut. hayvanlann hepm ka
mtır haline gelmiıtir. Fırbnanm 
yağmurun ve aelin yaphğı zarar 
pelC büyüktür. 

Bir Eve Yıldırım Düıtü 
Dün aabahki yıldınmlardan 

biri Kocamuıtafa Papda Mahal
lebici çıkmazmda 7 numaralı Ba
yan Fikriyeoio evine isabet etmq• 
tir. Yıldirım elektrik teıılsahna 
klmilen, odalan da kısmen harap 
etmittlr. İçindekilere birpy .ıma.... 
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: l Memlelutl Man.earası~ I 
Çanakkaleds 
Olup Bilenler 
Belediye Çok Güzel Çalı
ııyor, Mahsul Çok I:ereketli 

Çanakkale (Hususi) - Çanak· 
kale belediyesinin iyi çalııtığı belll 
çarşılar geceden sUpürUJmOı, aro
zözler sık aık çarıı kaldırımlarıoı 
aulamakta, ve sokaklar oldukça 
temiz. 

llkmektep imtihanları bitmiş 
imtihandan çıkan yavrular sahilde 
neı'eli, aevinçll oynamakta, Muıevl 
yurtdaılar artık Ttirkçe konuş• 
mıya alıımış. Gazinoda kiğıt 
ve biJArdo oynıyan yabudi genç• 
lerloln konuımaları hep Türkçe, 
belediye, çarıı köpeklerini zehir
lemlı aokakta artık başı bot 
köpek girUlmeyor. 
Aktamları belediye rparkı dop

dolu. Radyo sinema var. Birçok 
sandalyeler masalara .. komple 
lıaretl olmak Uzer• kapanmıı. 
Sahiller hava alan ailelerle dolu. 

Vapurlar yeni iıkeleye rampa 
ediyorlar. Yolcular rahatça inip 
biniyorlar. Sandalla tehlikeli bir 
tekilde karaya çıkmakta kur• 
tulmuı. 

Sebze boJ fakat bahalıca. Do· 
matta 20, bamya otuza, büberln 
tane1I de bir kuruıadır. Bir köylil 

rnerkeble gezdirdiği kömUrllnU kalem 
kömllrildilr diye methediyor. LI· 
50 kuruıa verdiği halde bu 40 
kiloluk çu•all11ra m6ıt.ri bula• 
mıyor, ayaklarına dikilmekten 
aarı su iniyor. 

Orta okul f mtihanlarma devam 
ediliyor. Talebelerin l1I çalıştık· 
)arı ceaaretlerlnden beUI. Birisi 
mümeyyizlerden dert yanlyor: 

- Az ıoruyorlar diyor, lttitün 
kitapları defalarca devrldiğim 
halde tlç beı ıorıu ile kafidir 
diyorlar. 

COmhurluiun ilAnından beri 228 
mezun Yeren bu 58 · yılJık hilai 
yuraunun talebe mevcudu 326 dar. 
Panıiyon teklinde kıımen ıec• 
yablı olan bu okuldan pok çok 
aıenç yetltmlıtir. 

Bu yıl da tahminen 80 kAdar 
mezun vereceti ıöyleniyer. Yeni 
yapılmakta olan hastane bina1ında 
ifçiler karınca gibi çahımakta, 
yurda yarar bir 1atJık evi hazır
lamaktadırlar. Kozalar yetiımlt, 
toplamp yolunmakta ve satılmak 
için Bursadan tOccar beklenmek
tedir. 

Ekimle uğratın yurtdatlar 
tarlalarda Oraklar biçiliyor. Har
man yerleri hazırlanıyor, olgun 
taneli başakların hem altan renkli 
1arıları, hem do k3mUr ıihl 
ıiyahları Yar. 

Blçilmlı tarlaların döktllmDı 
bataklarını toplayan semiz koyun• 
lar ve koçlar bir ulu çınarın 
altında geviı ıetfrmekte, ııkıcı, 
yakıcı Haziran ııcafı altanda 
çalıııo ekinciye etlence olmakta, 
köylll hu yıl mahsultln bereketli 
olm&1mdan sevinç içinde. Iıt• 
Çanakkale, fıte orada bugünün 
olup bitenleri. 

H. Şevket Aydü. ----
Muşta Yağmursuzluk 

Muı ( Huıuıt ) - Kuraklık 
devam etmektedir. Bu yUzden 
yalnız hububat fiatları değil, 
hayvandan iıtihaal edilen yiyecek 
fiatları da l ükselmiıtir. Ekinlerin 
bir kıımı aararmıya yüz tutmuı· 
tur. Çiftçi yağmur beklemektedir. 
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HA BE R L ER i 1 Dllnga iktisat Haberleri il • MEMLEKET 
----------------------------------------- Rusga,Almanga-
Denizlinin Biricik Eksiği Susuzluktur da1ı Da _Vapur A/-

Vilayet Merkezi ,.,...--·· ..... -... ·-·-···-------·····-·-.. ·-··-····--------.. -----.. --... -··-··-·-· maya Başladı 
ı Şimdiye kadar Sovyet Rusya 

Fabrikaları İle Bir Sovgetler ha- ticaret mUm(ES:l4 

Endüstri Merkezi 

Halindedir 
DenizJi (Huıuat) - Aydan 

demiryolu üzerinde bulunan bir 
vilayet merkezi olan Denizli, sa· 
nayi cihetinden çok ilerlemiştir. 

Burada on bir un fabrikası ça· 
lışmaktadır. Bundan başka bet 
pamuk imalathanesi ve d3rl te 
elektrik fabrikası vardır. 

Denizliye bağlı 123 köy var
dır ki bunlar altı kazaya ayrılmış· 
tır. Bu kazalardan Buldan doku· 
macılıkta, Saray köy do incircilik· 
te meıhurdur. Diğer kazalarda 
halk afyonculuk ve bilhassa renç
berlikle geçinir. 

Denizlide liae binHı 

Denlzlldo klllUlr lilerl de 
ilerlemektedir. Bir liseıl ve altı 
ilk melıdebl Yardır. 

Burada ıağhk itlerine önem 
verilmekte olup 2 hastanesi 
ve iki de eczahanesi mevcuttur. 

Denizlide kıt çok şiddetli 
olmaz, yalnız bolca yağmur y•· 
ğar. Her bakımdan Uerlemiı 
olan villyette eyi ~ıu olmama11 
baıhca eksikliktir. 

Adam Öldüren 
Çocuklar 

Antalyada Ağır Hapse 
Mahkum Oldular 

Antalya (Hususi) - lsmail 
adlı yaşlı bir adamı öJdllrerek 
denize atmaktan suçlu Haydar 
ve Şükrü adıııdaki çocukların 
ağır ccada yapılan duruşmaları 

bitmiştir. Bun'.ar yaşlarının kU· 
çüklüğünden dolayı kanundan 
istifade etmişlerdir. Haydar 10, 
ŞUkrU de 6 yıl hapiste yatacak· 
lardır. 

Kırkağaçta Ekonomi Sandığı 

Kırkağa9 ekonomi ıandığı Uyeleri 
Kırkaiaç (Huıust) - Gençler birliği bir toplantı yaparak ekonomi 

aanJığı adb yeni bir teıekktil yapmıılardır. Sandıiın gayesi gençleri 
tasarrufa ahttırmaktır. Sandtğa ilk adım da 50 kiti kaydedilmiştir. 

Malatya 
Belediyesinin 
Bütçesi 

Malatya (Huıuıi) - Hazırla· 
nan tarbaylık btttceli taıdik edil· 
meden geri çevrilmiştir. Bunun 
üzerine Şar mecliıi yeniden top• 
lanmıı ve evvelki kararında iırar 
ederek bütceyi e1kiıi gibi 85200 
lira olarak kestirmlıtir. llbaylık 
lcabederae, kendi fikirlerini ya· 
zarak Şurayı devlete müracaat 
edecektir. 

lf- Bu aene botun llbaylıkta 
642857 hayvan kaydedilmiıür. 
Geçen yıla nisbetle 89148 hay· 
van ziyade yazılmııtır ki vergi tu• 
tarı 731373 lirayı bulmaktadır. 

Bahkısirde Ekmek Fiatı Arttı 
Balıkesir (Husuı1) - Burada 

on bir fırıncı elliirliji edip Bele• 
diyenin ekmek narhına zam yap• 
madığı Ye zarar ettiklerini ileri 
ıUrerek ekmek çıkarmıyorlardı. 
Halk bu yüzden ııkınb çekmiı ve 
Belediyeye ıikayetlerde bulun· 
muıtu. 

Bunun üzerin• Belediye ek
meğe bir kurut zam yapmıı ve 
ekmek 5 kuruşa ıatılmağa baı· 
lanılmııtır. Bu ' ıuretle ekmek 
buhranı zail olmuıtur. 

Antalya da 
Bir Cinayet 

Antalya, (Hususi) - Bakkal 
Antalyalı Hasan ile kunduracı 
Gl(itli lbrahim arasında kadın 
rekabeti yüzünden kavga çıkmıf, 
lbrahim yedi yerinden bıçakla 
yaralayarak Hasanı öldürmüştür. 
lbrabim yakalanmıştır. 

Gemlik Postahanesi 
Gemlik (Hususi) - Poata tel· 

graf ve telefon yönetgeai bUyUk 
caddeye kaldırılmıthr. 

·····-··························--························· .. 
IOa Poata 

iLAN FIATLARI . 

1- Gu•ldnlt1 ••• gaaııll• 
bir .;Jla11u.n llıl talı,.• 61r 
(ıaniftn) Mgılll\. ~ 
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.. ın ilin /lafı fanlordır: 
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lzmit 
Megva 
Fidanlığı 

Jzmit, ( Husust ) - Kocaelin• 
deki, yüz yirmi dönUm arazi üze
rinde kurulan meyva fidanlığında 
en son usullerle çahtılmakta Y• 

her yıl yarım milyondan fazla 
fidan yetiştirerek köylüye dağıhl• 
maktadır. Burada yerli ve yabancı 
aıma çubukları da aşı suretlle 
çoğaltılmaktadır ki bu sayede ya• 
kın zamanda ıarapçılığa başlana· 
biJecekllr. 

f zmitte Kozacılık 
İzmit, ( Huıusi ) - Harp yU• 

zilndeıı floksera haatahğmdan do• 
layı sıfıra inen kozacılık, son 
yıllarda, fidan!ığm hor sene dağıt
tığı Uç yüz bini geçen dut fidanı 
ıayeslnde yeniden gelişmekte• 

dir. Geçen aene alınan koza mik·~ 
tarı yarım milyon kiloyu bulmuf• 
tur. Bu sene bu miktar daha 
ziyade artacaktır. 

Gelibolu Postaları 

Gelibolu (Hususi) - HergUn 
vapur ge11p geçmesine vo latan· 
bula pek yakın bulunmasına rağ• 
men lsatanbul ~ Gelibolu poıtaaı 
haftada bir defa yapılmaktadır. 
Bu yUzden burada gUnlUk gazete 
okumak imkanı olmadığı gibi 
postaların geri kalması yUzilnden 
de ticari muhaberat yapılama• 

maktadır. Bu itin yoluna konul• 
ması Gellboluları çok ıevlndir

mlwtir. 

lzmire Gelecek Turistler 
lzmir (Hususi) - Boonos Ay· 

reste bir ıeyabat acenta1ı lzmire 
bir turist grupunu getireceğini 

Iımirdekl alakadarlara bildirmiştir. 
lzmirde mevcut otellerin adresi 
ve fiat liıtelerile lzmir çevresin• 
deki öntnklerin (harabelerin) fo
toğrafları ve bir çok broıürler 
seyahat acentasına gönderilmiştir. 

lzmirde Belediye Geliri 
lzmir, (Hususi) - 935 yılının 

ilk altı ayında lzmlr şarbayhğının 
halktan tahsilatı 817,072 liraya 
çıkmıştır. Tahailitın artmaaı şehir 
hayatmın ve genel kazancın art• 
maaına delil sayılıyor. 

Armutova Koyunlarına Aşı 
Yapıldı 

Armutova (Hususi) - Buradaki 
koyunlarda dalak hastalığı olduğu 
anlaşılmış, bütün koyunlara dalak 
8fl&& yapılmıştır. 

l t! llapar liği Holanda ve 
Norveçten mllte• 

alıgorfor addlt vapurlar 

almıı fakat l-llmanyadan biç 
mllbayaatta bulunmamıştı. Geçen 
haftadanberi Sovyetler timdi de 
Almanyadan gemi satın almıya 
ba,Jamıılardır. ilk oler&k Hansa 
kumpanyasından aldıkları 1923 
yapılı 3500 tonluk bir vapur 
bugünlerde Sovyet Ruıyaya hare· 
ket edecektir. 

* NeYyortan: Tarife komisyonu, 

içkiden A· Kaçakçıhğın önü• 
merlka az ne geçebllı~ek ve 
_ .. gümrük varıdatını 

gumruk ala· arbrabilmek Uzere 
cak ispirto ve ıarap-

lara ait gUmrlik resimlerinin indi· 
rllmesinl teklif etmlıtfr. 

* 
Sofyadan yazıyorlar: Bulgaris· 

B 1 . t tan yeni bfr ka· 
" garıs an rarname neşrede-

da yumurta- rek yumurta ibra• 
larıni kon- cabnı kontrola 

t l d . tibl tutmuştur. 
' 0 • ıgor Şimdiye kadar 

baııboı olan bu ihracat bundan 
böyle kararname ile ortaya ko· 
nulan şartlara uygun olarak ya• 
pılacaktar. Kararnamede ihracatçı 
ıın1fı taanJf edilmiş ve bir takım 
meraaiml ifaya mecbur tutulmuş• 
tur. Bu merallml yapmıyan tica• 
rethanelerin yumurta ihraç etme• 
lerine izin verilmeyecektir. Diğer 
taraftan ihraç edilecek yumurtr.· 
ların evsafı tayin edilmekte v~ 

yumurtalar tasnif olunmaktadır. 
Böylelikle birinci kalite yu• 

murtalar ağırhklarına göre A ve 
B diye iki doso ayrılmakta ve 
ona göre kontrola tAbl tutul
maktadır. ikinci ve UçilncU kalite 
yumurtaların ihracı da ancak 
yüksek kontrol komisyonunun ka· 
rarma bağh olacaktır. 

Bulgarlatan yumurta kararna• 
meal bayat yumurtaların konıerve 
olarak ihracını kabil kılacak 
ahkamı da havidir. Bulgar yu· 
murtaları da bundan sonra mu• 
hakkak damgalanmış olarak ihraç 
edilecektir. 

* 
Danziğ', 29 (A. A.) - Alman 

Dançig ts· firmalarına borçlu 
olan Dantzlg tecl• 

clmenlsrl· menleri ıon döviz 
nin mora• , tedbirleri lizeri• 
torgomrı ne borçlarını öde· 

---~--· miyecekler:ni alacaklılarma bJI• 
dirmitlerdir. 
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ION POSTA 

j D!f.nga. Htıriisaliı?i ı: 
Bir Sıçan 
Haftası Açıldı I Yeni Cam Fabrikasında 

Amerikanın Tek.tu kıımınc1a -
Şarbaglık bu yıl ev ııçanlan 

okadar coi•lmıi• 
kdrın golıı- hr ld, Şarbayhk 1450-1500 Hararet Derecesinde Su 
mı h•lda halkın •hhatını 

karamak için esaah tedbirler al• 
mak mecburiyetini duymuıtur. Bu 

tedbirlerha bapıada blr " uçan 
hafta. ,, illa tedai Tardu. Boa• 
amacı da mftmklht olduğu kadar 
fazla sıçan «tldfrrmektir. Bu hu• 
ıuıta rekor kazananlara, 7aai 
Şarbııylığa bin taneden fula ıı• 
çan ölU.U ıetirenlere birer taae 
albn madalya erilocektir. 

Gibi Akan Alev 
Gördünüz Mü, 

Çamurunu 
Hiç? 

Mamafih Şarbaylığm bu lf t• 
bUyük bir klliet albna girdiğlal 
Hnaıaınab, dra kuma:ı w adam 
olan ıarbay daha evvelce bir fal>• 
rika ile uyuşmuıtur, sıçanların 

derilerini ona satacak, ~e 6nemll 
Lir k&r temin edeeektir. Sıçan 
derilerinden lae baıta eldi.en Ye 

çanta, ayakkabı olmak Qzere b1' 
çok faydalı e9ya J&ptlacaktır. .. 

ı: 

Bugtla Alaanyada koaıllnlım 
ya1aktır, kurumları datıl• Yurdu•uıda bir kaç ıUnden• 

_Al_ma_n_&_o-_ mıı, ia.zetelerl kı· beri ynl bir ıan'at mlle11eHll 
.. a~lul patalmtf, a11llları f aallyete sıeçtl. Beykozdakl cam 

ceıa nine tıkıl- fıbrlk111 muazzam ocaklanada 
,,.•"l'l•orlı11 Bfbr. Bu kuruma . dinden iki f1a oluyorkl cam 
llrtklenerek •eya aldaaarak gir- hamuru eritl1or. Pazarteal gunD 
mit olanları• da ulaDdıkları _. de yaptığı ilk ılıelerl mlıklrat 

lnbftar ldareılne teslim edecek· 
nılmaktadır. Bununla beralıer ıon tlr. Fabrika Pazarteıl gftnftnden 
bir btdiM pterly• ld, Alman· itibaren piyasaya herg\ln (25) bin 
yada içten içe komlnizm hlılerfnl ıtıe çıkaracaktır. Bfr muharriri· 
besteyen adımlar yok deflldlr. mlz lnıaat mtihendiıi Bay Feh• 

minin rebberlltile ba yeni ıan'at 
Bu hAdl11yl bize Hollındada ;yurdunu gezmiştir. Fabrika bir 

çıkan Haagtche Poıt gaıeteal .ıı,oa 200 bla Ura lle çalıtmıya 
ağr.tiyor. Bu ıaı.eteDİD anlatb· baılamııtır. Bu paramn (450) bin 
ima i6re:I lira11 lnpata, (400) bla lirafı 

Fraııkfurt otomobil yobmu makinelere ıarfedilmiı ıerl kala· 
aıçılmau Lpa Japlacak Törenden nı da mlltedaYil Hrmayoye ay• 

ralmııtır. 
bir ıec• ene) bir~ lromlhUat lllDhendl•ln lzahah 

TMft Hh&1ına glnrek triblalerln Miiheııdla Fehmi mlieuenyl 
~D8H fU ctlmJeyi yazarlar: sezdirmeden evYel fÖyle bir mu• 

kaddeme yaptı: 
1 - Adolf biz daha yaıı· "- lptldat •addelerl tama• 

yonnı men yerli Ye yepyeni bir mDeHe• 
2 - HitJer hınç gtlnft gelecektlrl aeyl geziyoruz. Cam için lbım 
3 - Y aıaıın Sovyetlerf olan kalkUrlı Dolomit Marmara 

- adaaından1 ince kumu da Karad~ 
Bu cllmleleı yeri kasmak •e nlz aahllinde Çatalcaya ballı P~ 

karılan yerin lçJnJ lunnısı boya dimadan getirtiyoruz. Yalnız 
ile doldunaak ıuratUe yuıldığı karbonat dö ıntu hariçten alıyo-
1~ .test 11n tamamen ıdline- ruz. Yurdumuzda kimya ıaoayil 

ilerleyince bunu da dııardan 
memiı, battA törenin alınan fiJ.. almıyacağız. 
mine de az çok goçmiıtlr. Bundan ıonra k1rkar metre 

•llksekllkten hayaya duman b~ r 1 1alta11 iki beton baca arasından 
1 Bir Doktorun fabrikanın harman dalreaine ıir-

GUnllik fqprietl dik. Borada kalker Ye Dolonit 
Notlarından (*) taıları tsğntuloyor, ılt kadar be
r-------------ı 1' yaz Ytt temiz ince kum kurutulu

Frengi 
İki ay enıl birgüa: 
Gıo.ç bir delikanlı kaııklarında 
efrıdao ıil:!7et ederek muayene· 
haneme g-efdl: 
8ir köy delfbnh11 olan bu hasta
mın tenaıttı yıriude kOçalt Wr 
liYilee ıördllm. Bu, tok y&kiıı bir 
samanda hı.ta bir kadı.udnn ge
çen bir fıual 9ıbt.Ju idi. KılllAI 
aldım muayeIMyt gönderdim, 
(frengi) hutalıği ıablt oldu. Tedı· 
Yi ediyorum. 

Çok defa dlkkatai&lik ytizüıulea 
alıoac bir benıt hutalifı &aami 
dört 11ne, ••ı•rf lo sene iyi bir 
tedavi görmediği takdirde tıhlılceli 
dimağ, ı · ı ve btln19 baıtahkfan 
meydana ptlnbilecefinl unutma
malı.dır. 

rı lhı ••tlmn 1r .. 1p 1&lda7r .. , ,. .... . 
w. .ıhı- , ...... Ulp lloll~- , ... . 
aı.. lıluatı •••••ınısda bu ••tlu bir 
4l•llter rlbl lmdadı.ua 1•tt1ebU,.._ 

y«. Baalar ildnd kattaki lıuaual 
maki•elerde karbonat döıütle 
kar1tbrılıyor •• aaanaörle hava 
hattından mUeNeaeain fırıa 
dafreııine geçiyor. 

MUthlt Bir Hararet 

Burada çahıan 14 ieaç aanat
klr imtihanla alınmıı ve bunlar• 
dan albııı da Avrupada camcılık 
tetklkab yaptıktan ıonra dan
mütler ve dlln de çahımaya bat· 
lamışlardır. Buradan dev a-ibl 
k6mUr yut•n muazzam iki bava· 
pzı ftnnıaa d6ndilk. 15 • 20 
metre yukardan bu fınnlara 
made11 k&mlirl dolduruluyor ve 
bunların içinde kavrulduktan 
ıonra kahn borular lçlade ve 
ylbek taıı:7lk Ue eritme ocakla• 
rına sldiyor. Bay F ehml burada 
biıe ıu izahatı vercH ı 

- Ocakların hararet dereceai 
(1450) ile (1500) arasındadır. 
Daha aıaiı huaret derecesinde 
mermer kum erimez Ye ma7I 

Beykoz oım labrlkaıının umum! görlntiti 

haline eelemer. Bu hnnlardan 
tazyikle sıı,en ha•aıau yine 
tazyikle gUnderiltn sıcak baya llo 
kum fırınlarının içinde futuıur Y• 
iptidai maddeleri eritir. 

Ca1111n Mayası Da Var 

F abrlkanın yanında dajlar ıtbl 
eam kmklırı Yardı. Bay Fehmi 
bunlan da ıöyle anlattı: 

Mühtndiı Fehmi 
Herıeyfn bir mayaıı var. 

Sfttlln mayası yoturt oldotu gibi 
bizim mayamız da bu cam kırık· 
(arıdır. Eneli bunları ocaA"a 
atarız. Eridikten ıonra llıtUne 
kum ve mermerleri dakerf%. Bu 
halitanın nlıbetl de ıöyledirı 250 
kllo kum, 80 kilo karbonat, 70 

Yar. Ortaya dofru llırleyfnce 
HathUıttbaya glrTlmlı ızibl ce· 
hennıml bir ııcak laıanı. ~opyor • 
Ellerinde on beıer metre uıun• 
luğunda çubuklarla çıplak adam
lar ıebaailer gibi bu cehınaeml 
bekliyorlar. Bay Fehmi : 

itte eritme fınnımız budur. 
diyerek töze baılacb Ye ıu malQ· 
mab verdi: 

Neler Yapdacak? 
Bu fınn on bir tondur. ( 24 ) 

.. at mlUemadiyın çalııır ıtınde 
(11) tonluk mal itler. Yani bu 
kadar ton tiı• yapar. Bundan 
baıka tlçer tonluk kllçUk fırını· 
mız vardır. Bunlarda da ıurahl 
ye bardak yapacağız. Bu fınnlu 
potalıdır. iurahl, bardak iti afır 
olduj"u lpn kllçlUr fana l&ullanınz. 
Şunu da söyleyeyim ki Fabrikamız 
ıimdilik yalnız tlte ile ıUrabl Ye 
bardak yapacaktır. ilerde fabri-
kaya eklenecek kı11mlarda da 
pençere camı yapılacaktır. 

Fırın mayaıını almıı ve için· 
deki taılar bir ıu haline gelmiıtl. 
Memuru bu ocajın kumlarla 6rtG
lll bir pençertslnl açtı. Buradan 
gözleri tutuıturan bir ziya fıılnnyor-
du. Gtıneı yere lnmlı aandım. Hemen 

elime bllyUk ve mayi bir porteniz 
verdiler. 

- Bununla bakımı dediler. 
GUneı tutulmaııını seyreder ılbl 
ocajın içini tetkike baıladım. 
Ocaiın satlıı al evdeıı mavi bir 

Fabrikanın ocak ağıılanndan birinde 

kilo mermer tozu, 15 kilo kireç deniz ~bi dalgalanıyordu, (&JIUerl 
tozu, 6 kilo nıtrat, 25 kllo ıulfat. yakmak lltfyen Nureddin MOnılala 

Eritme Dairesinde kulakları çınla1ın) 
Eritme dairesine geçtik. ikinci Bu fırının etrafında altı tane 

katın ğenlı 1&lonlanna çıktık. otomatik ıiıe 1apma maldnelerl 
Merdi.en baıından itibaren lnıa- vardır. Bu makineler kendi ken-
nın ytlıUnll 1alayan bir hararet dilerine harekete geçl7or Y• hnaa 

Temmm J 

1 

Km llekıubları 

Kongada 
Sinema 
ihtiyacı 

Konyadan bir okuyucumu 
yuıyor: 

0 Geçen aene Konyadı iki 
ılnema vardı. Biri aeıli, diğeri 
ıuılz.. Sealz ılnema bu loı U. 
pandı. Koca Konyada yalnız bee 
ledl)i e alnemı.11, haftanın muayyen 
atnlerl kadmlara, muayyen gi!n• 
lerf de erkeklere mahsuıtur. 
Kadınlara mahsus olduğu gilıı• 
1ude erkekler giremeL Kadın• 
lann gUnlerindo s inema okadar 
tenhadır ki, bllttlo koltuklar, 
birinci mevkiler boı kalır. Hal• 
1'ukl erkelderln g11nlerinde tek 
bir boı yer yoktur. Sinema 
merakhları omuıomuu binerek 
Myrederler, bdiham mUthittJr. 
Buaua öollae a-eçilmHlnl bel .. 
dlyembdın dlleyorum. 

Koay,da Necmi Nuri YDcel 

ankırıda Süreyya Merio'e: 
BahsetUğinb yetlfkla kafa 

mD1abaka11 gazetemizde bir IJAn 
r' 

t•lrllnde çıkmııhr. O ilAnı tetkik 
edermenlz kime alt olduA-unu 
ınlarııaız. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetgi eczaneltr ıun· 
ardaı: 

lıtanbul tarafıı Şehzadebavında 
{lbrahim Halil), Ak18rayda (Ziya 
Nuıl), Edirnekapuda (Arif), Şehre• 
mininde (A. Hamdi), Samatyada 
(Brofiloe), Zeyrekte (Haaan Hull\fi), 
:!78pte (Hikmet), LAielide (Sıtkı), 
Fenerde (Emilyadi), Sirkeoide (E ... 
ref Neşet), Bahçekapuda (Hüınl 
Haydar), Bakırkayüode (İatefın Ter• 
ılyan). Beyoğlu tarafıı Tl1oelde 
{lıfatkoviç), latJklAI cadd"lnde (Ke
mal Rebul), Galatada (Merkez), Şi,. 
Hde ( ark Mtrkez), Kaaımpa,ada 
fMerkeı), Huköyde {Halk). Kadı· 
kly tarab; Modada (i'aik Lıkender), 
Pazaryolundı (Namık lımet), BU. 
ytıkadada (Halk). 

····························-··-· ........... -..... . 
yanııtarak huıuat hortumile ve ' 
llçftıllne ıöro fırından macup 
emiyor ve geriye · çekilerek 
bunları hemen tiflriyor Y• 
kalıbından geçirdikten aonra 
tlte yapıyor va bu tlıeler tahta 
birer &1ansörlo a9ağıya iniyorlar. 
Soiutaıa fırınına giriyorlar. Bura• 
da otuz metre uzunluğunda ve 
kendi kendine hareket eden bir 
ıoiutma fırını orardır. Burada 
fınnın derecesi 500 e çıkarılabllir 
Ye altı aaat içinde bu hararet 
GO dereceye lncilkteQ ıonıa tit•· 
ler dıprıya çıkıyor ve ambalij 
dalrealnde aandıklara doJuyor. 

Şişe TecrUbeal 

FmnlD uata• ilk defa o idrak 
ı~aUmUr.llıı önünde ıite tecrübe• 
ılnf yaptı. Uzun bir demiri ıa 
haline ıelen alevin içine ıoktu. 
Ucundan ıekerdain macoaundan 
d•ll• cazip renkli bir toparl-1' 
çıkardı. Düttftğü yerdea ale'f 
çıkaran bu madde camdı bir ağda 
ifbi akıyor ve tilljtllğU yerde 
bembeyaz donuyordı • .. 

Bay F ahml bizi tel)'I ederken ! 
Bizim iptidai maddelerimiz çoli 
teml:ıdtr, b~r halde çıkardığım11 
tlte yı 8Urahiler de AvrupalıJa .. 
rınkinden çok temb ve yüksele 
olacaktır diyordu. Sordum: 

- ŞiteeUikte hangi millet an .. 
dedir? 

- Bu hususta Fransızlar m&e 
tekamil, gÇekoslovaklar meşhur, 
Almanlar hepılni f eraah feraah 
geçmif)erdir. Cevabını aldım. 

""' 
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8 Sıyfa 

Ziraat Bilgisi (•) 

Kurtlu Kirazlar 
Ve Kuruyan 

Hı garlar 
Bu yıl piyasaya ıelen klraıla• 

Kirazlar ne- rın çoğu kurtlu 

d L ti çıktı. Birçok kim• 
en ~ıır a- seler bunu hava-

nı,.? nın uygunsuzlu· 
ğundan bilirler. Halbuki kirazla
rın kurtlanma&ı; meyva!arın he
nüz olmıya başlRdıiJ ıırada bir 
ıinek tarafından gezilme• 
ıinden ileri 1ıelir. Bu ıi• 

nek fen dilinde Spiloırafa Serazl 
adını taıır. TUrkçe kiraz ıineil 
derler. Kıtı toprak altında geçi
ren koza11ndan tam kirazlar ola· 

cagı sırada ıinek haHnde çıkıp 
meyvalerın 1apı dibine yumurt• 
lar. Bu yumurtalardan kıçı baıı 
belirsiz, blldfğfml.z beyaz kurtlar 

çıkarak meyvanın içine ıfror. Bir 
taraftan kurt içini yerken bir 
taraftan da meyva çOrUmeye bat" 
lar. Ve nihayet ya kirazları top-

layıp kUfe ile panra çıkarınz 
yahut da atacın dibine dUterek 
toprağa karııır. Topra~a karııan 
tanelerde kurtlar bUyDmılerfne 

devam ederek gelecek yılın kiraz 
ıamanına kadar aaklanırlar. Tam 
o mevılmde yine ılnekler cıkıp 
lıe baılarlar. 

Bunun 8nilne geçmek için her 
ıeyden önce elblrlltJ lazımdır. 
Yapılacak tedbiri bahçıvanların 
mevsiminde hep beraber yapmHı 
ıarttır. Çaresine gelfnceı 

Kışın başlangıcında ~e ilkba
hara çıkarken ağaçların dibini iki 

defa bellemelldir. Bu ıayede top
rakta gizlenen 1<urtlar 6Inrler. 

Ayni zamada dibe döklllen kiraz
ları birer birer toplamalı ve de
rince gömmelidir ki ıineklerin kökü 
kazınıml 

* 
Bu yıl Pendik • Kartal •• 

Hıyarlar 11e- civarındaki boı• 
d k tanlarda hıyarlara 

en urıı· b. h t , k d ? ır as a.ı Yurdu. 
u Hemen hiç birfal 

kurtulmadan kurudular. Bu haa
talık pek baılt bir hJmmet ile 
ıavuşturulabiJlrdi amma ne yazık 

bahçe•anlar ı•ç .kaldılar. Hıyar
ları kurutan birinci Hbeb mun· 
darlıktır. 

Mundarlık önce de ılSylediğim 
ıibl Aphiı denilen yaprak bitle
rinden ileri gelir. Bunlar yaprağın 
altında yaşayıp suyunu emerler. 
Ve birdenbire çoğalıp hıyarları 
kuruturlar. Bunlara karşı ya tOtUn 
ıuyu, ya oO bir buçuk lizol mah· 
lulU, yahut ta (Afisalfa) denilen 
hazır ilacı, bir tulumba ile pOa
kUrmek klfidir. Bu iJAçlar bitleri 
öldüreceğinden yapraklar aerbest 
kalınca yine ıUrer, yaıar. Her
halde bahçıYanlara 6tUdOm olıun 
ki böyle bir hal olduğunda 
hemen ziraat memuruna baıvur
ıunlar. 

* 
Kırklare1inde Adnan Soykal: 

Ft1nnf seb- Fenni Hbze yetlı· 
zecilik ki· t.l~me usullerini 

t b ögreten yeni harf· 
a 1 !erle baıılmıt bir 

kitap istiyorsunuz. Böyle tek bfr 
kitap va rdır. (Muallimlerin ziraat 
kitapları) serisi içinde ve Kültür 
Bakanlığınca çıkarılmıştır. Küçük 
Ye baaillir. Bulunduğunuz yerin 
maarif idaresinden Ye mensupla· 
rmdan bu kitabı bulununuz. 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bitenler 

F ransanın En ileri Şehirlerinden Bi
rinde Garip Bir Sihirbazlık Hikiyeıi 

Tavuklara Ve ineklere Avuç Avuç ltne Yutturmak Suretlle 
Komşusundan intikam Alan Bir Adam ı 

Bir Bakkal Kağıdı Üzerine Y apılmıt iğneli Bir Haç Resmi 

yurt pollıinin 

bir •ihirbaz· 
lık Yeya Ufü· 
rUkcUIUk iti· 
ne el athğını 

ltltirls: 
- Bu aıır• 

damı? Diye 
.. ----. .- a8ylenfrlz, fa· 

:aa.ı,._.,kat nihayet 
okuma yaz• 

maaı yeni çoğalmıya ba~lamıı 
bir çevrede olmuıtur, ya lngUte
re Franaa Kihl baıtan baıa okur 
yazarlarla dolu bir Ulkede olan• 
lara ne demeli?. 

Iıte ıize bir lı ki, hem ılhir· 
bazlığın, hem de DfUrUkçüJUtU nef· 
ıinde toplamııtır, Ye Fraoıanın 
Viıi gibi en bayandır bir ilinde 
olmuıtur. 

Viıi'nin banliyoıunda oturan 
Griffet yıllarca demlryolu bekçi· 
lij'i yaptıktan ıonra tekaüt olmuı 
Ye vakit i•çlrmek için de bir 
kUçUk bakkal dUkkinı açmııtır. 
Bu dUkkAn alelide bir bakkal 
dUkkAnıdır. Fakat bir de huıuıl
yeti vardır. Bu huıuıiyet, daima 
taze ıUt Ye taze yumurta bulun· 
durmaaındadır. Zira Griffet ta .. uk 
merakhsıdır. Evinde düzinelerce 
tavuk, şehir dıımda edindiği 
barakada da birkaç tane inek 
bealer. 

lfte anlatacağımız ıihirba:dık 
hiklyealnln kurbanı ve kahramanı 
bu zavallı adamdır. 

• 
HAdise bir aabab bir hYuiun ••••.................................................•........ 

MüşkUlleriniıi de bana yazaraaoız 
fena olmaz. 

* Bigada eczacı Bay lbrahimı 

Çlleklere bir tlirlll ••yva 
Çilekler• tutturamıyorıunuz 

d-ı d' öyle mi? Bunun 
o fl•r ,,.. 1 . ilk ö b 

çın g ıe a· 
mele tan tedbir çiçek 

zamanı fazla uzayan ıUrgUnlerl 
koparmakfır. ileride yine etraflıca 
yazarım amma tlmdiden ıunu 

haber vereyirn: Ei•r bulabllirsealz 
31 birinci klnun 934 ve 4 ikinci 
klnun 935 tarihli gazetelerde bu 
yolda fazla iıahat Yardır. 

Çiftçi 

Kıdıköyde Nuri Akbal, Esklıehlrde 
A. Akın, Nar.illide Rıu Öz: 

Mektuplarınızı yeni aldım. 
Cevap vereceğim. - Ç. 

(•J Ziraat huauaundakl mGtklllerlalll 
ıoıunuı. Son Poata'ntQ ( ÇlfttJ ) ıl 

ılıe cevap •oracıektlr. 

&lmeıi ile baılar, bu ölUmde bir 
fevka!Adellk yoktur, her vakit 
•labilecek şeylerdendir. Yalnıs 
maalesef erteıl gUn bir baıka 
tavuk daha ölUr, ve derken ölüm 
bAdiselerl gllnde ikiye, Uçe bet• 
çıkar, o zaman da (Griffet) J telif 
alır, hemen bir baytar çatırır, hay• 
Yanları gözden geçirtir. Hiç blrlndt 
hiçbir hastalık bulunmadığını 
öğrenerek rahatlar, amma ertesi 1 
glln yine Uç beı tavuğun öldUğlinll 
görUr. Komşuları etrafuıı ahrlarl 

- Bu işte mutlaka bir ıihir· 
bazlık vardır. Hiç durmadan 
Krözier köyUne git, orada bir 
adam vardır ki, bu gibi •ihirleri 
bozabilecek kudrettedir. Onu 
l'•tir, &eni dertten kurtaraın 1 

Dikkat ediyormusunuz, Vişl 
ıehrinln kenarında aihire inanan 
halk vardır ve bir de aihir boz
duğu ıöylenen adaml her ne ise 
Griffet g idip bu adamı bulur, 
evine getirir, adam tavuklara 
baktıktan ıonra: 

- Ben bu l§in Uıteıi::ıden 
gelemem, papaz efendiyi bana 
çağırmaJıaınl Der. Papaz getiri• 
lir. Ve u&ulen de bir duadan 
ıonra: 

- Oğlum der, ben yapacatı· 
mı yephm, timdi iı senindir, 
ölen tavukları kH, bağırsaklarına 
bak, öJUmUn neden geldiğini an· 
lamaya çalış, evinin köıe huca• 
tını da gUzdcıı geçir! 

Griffet nasihati dlnleyerk ölen 
tavukları keser ve görür ki, hep• 
ılnin de kursakları iğne ile do
ludur. 

O ıaman papazın ikinci DHI• 

batini dinleyerek ••inin içinde 
bir araıtırma yapar, bir köıede 
Adi bir klğıdın üzerine yapıbp 
ortasından bir lin• ıeçlrllmlf 
bir haç reımi bulur •• hUkmUnU 
verir: 

- Bu fıte mutlika bir talııım 
Yardır. Anlaıılan papaz bana 
naaihatl bot yere •ermemit 1 

Grlffet. bunun O.zerine araıtır
maları ılyadelettirlr. Bu defa da 
evin bir çok yerlerinde böyle 
haçlı kaiLt ve ••uç avuç lfne 
bulur, lıte tam bu ııradadır ki 
mesele de zabitaya akıeder. 

işin içyUzünUn ne olduğunu 
tahmin edebfllrsiniı: Griffotlo bir 
komşuıu vardır ki, ondan kim 
bilir hangi kinin intikamını almıya 
çalışmaktadır •e bu iti tertlple
mlıtir. Zabıta bu komıuyu henUz 
bulamamıtbr. Fakat ipuçları 
üzerinde yUrUmektedir. Yukarda 
Griffetl, karun ll ve ıehlr dııında 
beslediği ineklerini glSıtermekte· 
dir ki, bu ineklerden biri de 
iane yuttuğu için tavuk ıfbl 
ölmUştUr. ........................................................ __ --.. ········•··············· .. ···········--······ .. --

Birlikte Geçirilen Bir Hayvanlarla 
Siyasal 

Uu orijinal toplantıyı tertip eden Amı· 
rikan elçiıi Miıter BuilliU 

Toplantı 
Moıkovaoın Birleılk Amerika 

hUkfımctl.,i elçiıi Bullllt ıeçen• 
lcrde elçilik binasında bir toplantı 
tertip etmiş ve bu tolantıya da 
0Animıl Party,, iıminl nrmiıtir. 

Bir takım hayvanları davetli
lerine göıtermekle yeni bir bulut 
zababile elçilik aaJonlui adeta 
bir hayvanat mOzeilne çevrilmiı, 
aeflr cenapları bunların araaıaa 
iki takım da caz koydurmuştu. 
Dört tarafa kaplayan güzel keçi• 
ler ve koyunlar arasında en 
netell havalar çalınırken ayı 
yanuları birlblrlerile boğuşmaf a, 
bazı hayvanlar foka parçalarında 
ayaklarını tempoya uydurarak 
dönmoğe, yUrUmeğe başlamıı-
lardır. BiltUn bu hayvan sesleri 
araaında davetliler, iddiaya aöre, 
çok eilenmlılerdlr. 

Tarihi Fıkra ı: 
Evvelce Gemisini 
Kurtarana 
Kaptan Derlerdi 

Bir zamanlar Akdenizin rakipe 
ılz efendiıi aayılan Kemal ref ı 
810nce yerini yejenl Piri reiı al• 
dr. Bu bnyuk kaptan otuz gemi
lik bir filoyu SUveyıten Acem kör
fezine götUrdn, bir çok aavaılaı 
yaptı ve fırtınalarla dolu haya• 
bnı kapayıp bu dünyadan göçe,. 
kan Bahriye adlı bir de kitap hı• 
rakn. Oradct Akdenizle Ei• deni• 
zlnln pek mükemmel çizilmiı blf 
rer atla.ları •ardır. Koca Piri 
relı eserinde her iki denizin enı. 
ai boyunu, yer yer derlnliğinlt 
akıntıların yorlerile kuvvetlerinf• 
demir atılacak noktaları, koyları, 
körfezleri, bojasları, liman lan 
birer birer gösteriyor. 

Blı onun atlaalarını ve ken• 
dinden ıonra yJne SUveyıten kal
karak Hint denizine filoiar götll• 
ren Seydl Ali reiıin bıraktığı Mut 
ldt adlı eaerl iÖrUnce denlzcilJğlıı 
henüz ilmi bir ıekil alamadıA'• 
deYJrlerde ve deofzJerfo korkund 
dalgalarla Grtülll bir tılsıma ben• 
sedltl yıllarda TUrk kaptanlarınıq 
btıyücek ka1ıklara yelken koyuR 
ta o koca denizleri naııl eştıklae 
naı kolayca anlıyoruz. Onlar, o 
Piri relıler ancak iomlalnl ku~ 
taran adama kaptan deneceğio~ 
blHyorlardı •• i•mlyi kurta" 
mak için de denizleri ölçUJt 
blçJyorlardı, eo kDçUk bf r kazay~ 
utramamak kayguıunu kendilerin• 
puıla yapıyorlardı. 

lıte Kemal reiılerln, Burak 
relılerin, Murat relılerin, Barba• 
roıların, Turgutların, Piyalelerha 
yıllarca Uzerlnde dolaıtakları engfQ 
denizlerde kayaya çarptıraralfl 
karaya oturtarak, ıiılere gömerel 
tek bir tekne bile kaybetmemel91 
rlnln sebebi budur, denizleri adup 
adım tanımalandır. Bundan dolaya 
da kendilerine kaptan derlerdi. 

Geçe o ,On Fener burnun~ 
ön8nde cılız bir kayaya yaslan&• 
rak canıız bir ceaet aibl uzanıp 
yatan Akay ldareainln Maltepe 
Yapurunu görünce 1ıözUmUn önün• 
hep o devirler, SU•enten kalkıp 
ta Hint deniılne giden o yelken• 
iller geldi ve içim ıızladı. Onlar 
kayaya çarpmadan tayfunları 
yenerek dUnyaları aııyorlard~ 
BugUnUn gemileri lstanbui ıula• 
rında karaya oturuyorlar. 

Acaba devir c· e}şti de bugiln 
iemllerini kurtaramıyanlara mı 
kapta•1 diyorlar. -· ...... . . .. .... . 

Abooo = peşiQdir. Ad ret 
cleilo 2& kurittur. ...... ,. 

Gelen nr•lc geri "•lime~ 
Qlnlarden 111ea'ullreı ahnm~ 
Cevap içio mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilA•esı IAıımdır. 

> r Posta kutusu ı 741 latanbul ..... 
Telgraf ı Son posta 

.. Telefon ı 20203 · 





10 Sa3fa 

refrika No : 71 
:-...' .. 

HattA 11ğnağın inıa edileceji 
yer intihap edilir edilmez. Öte 
taraftan da yer altından lAğımlar 
kazılmaya baılanmııtı. infilakın 
tahribatı çok müthfştL Şehir bal· 
kının kumı azamı bu ıaba dahi
linde vo top'.u bir halde bulun• 
duğu için binlerce inaan enkaz 
altında kalmıı. feci bir ıurette 
can vermif ti. 

Sığnağa yetişmek için geride 
kalanlar gerçi ıimdilik canlanaı 
kurtara bilmişlerdi. Fak at onların 
da sığınacak yerleri kalmamıştı. 
Ya evlerine dlSnüp kendi mahzen
lerinde iyi kötll barınmaya çalııa· 
caklar, yahut da bu ıoğuk Ye 
dondurucu havada ıehirden çıkıp 
civardaki kırlara Utica etmek 
mecburiyetinde kalacaklardL 

Her:r Neidelmann biraz evvel 
çarpbğı cesede dayanarak ayağa 
kalkarken öltinUn ynznno baktı 
ylizlinde hali gaz maskeat duru· 
yor, parçalaamıı boynundan 
bAla kan akıyordu. Korku ve 
istikrah ile birdenbire elini çektL 
Doğruldu, Ye baımı kaldırarak 
yukarıya baktı. tam tepesinde 
infılakten mUteeslr olan Fakat 
halfı yerinde yüksek, bir dıvar 
vardı, Buna baknrken, bu siyah 
gölgenin kendine doğru inmekte 
olduğunu gUrUr gibi oJdu. Sıç· 
ramak, kaçmak latedl. Fakat 
ayağını yerden kaldırmağa Yaklt 
bulamadan mUthiı bir gürUltll 
Ue üzerine yıkılan dıvann taıları 
altında kaldı. 

- 52-
Eski Prağ ıobrine naı:ır, eski 

ıatonun bilyllk ıalonu bu gece 
renk, ziya, neş'e ve musiki ile 
dolu ldL Salonu si.iıleyen renk 
renk tuvaletteki kadınların mO· 
ce\: her ah, muhteşem elektrik 
av;zelerinln pmltııı ile adeta 
rekabet ediyordu. 

Salonun köıesindeki orkestra 
oynak, kıuak dans havaları ça
lıyor, ortada yüzlerce çift dönQ· 
yordu. 

Avuıturya .. Macaristan idaresi 
altında harap olmağa yüz tutan 
bu şato mUstakil Çekoı!ovakya 
devletinin kuruluıu Uzerioe tamir 
edilerek modern bir hale getiril
mişti. Salon o kadar genişti ki 
ancak şehrin bfttUn zenginlerinin 
ve kibarlarının ittirak ettiği r:ıe

raaim ve balolar için kullınılabi· 
Uyordu. Hor sene verilen Salibiah· 
mor baloıu, i9te bu balolardan 
biri, batta en mühimmi idi. Zevk 
ile hayırperver:iğin birleştiği bu 
balo şehrin blltOn mllnevverlerlni 
ıüzellerini, zenainlorinl, ve ileri 
aelenlerinl bir acaya toplamakta 
idi. 

Gerçi bu ıece, her aeuoki 
kadar kalıebalık yoktu. Fakat 
mDthit bir harbin patlamak üzere 
olduğu ıu ıırada bu kadar kim· 
ıenin &'elmif olmuı bile bu ba· 
loya yerilen ehemmiyeti gösteri· 
yordu. 

Carease, harp dOıiinceıini 
tıpkı beğenmediği bir eldiven 
gibi tamamilo aklmdan çıkar~p 
atmış bOtUn varJığiJe eğlenmoğe 
hnur:anmışta. 

Perdita baloya ge'memfşti, 
yarın da koca ı Gera!d ielecekli. 

Onwa l~ Hr

but kalacafı bu . 
k11& müddetten 
azami ıurette 

istifade etmek 
istiyordu. 

- 58 -
Care11ele Lav· 

rence aalonun 
kuytu bir köıe· 

•ine çekilmlt danı 
edenleri Hyredi· 
yorlardı. Oynak 
ofr Yala ha vaıı 
çalmakta olan 
orkestra birden
bire durdu. 

Danseden çift· 
ler, yapmakta y . d 

erın en ınç• 
olduklsrı figürle- radı. Fenere 
rln tam ortasında bir tekme vu· 
kalmıı ve ı•tkın rarak parça· 
ıaıkın orkos· ladı 

traya balnyor ve itiraz ediyorlardı. 1 
Fakat bu sırada cumhur reİiılnlo 
odasında ayağa kalkarak davet• 
lilere bir şey söylemeğe hazırlan· 
dığını görünce her taraftan yük· 
ıelmiye baılıyan itiraz seılerl ke
sildi. Birkaç saniye evvel orkes· 
tranın neşeli nağmelerlle çınlayan 
salonda derin bir sükut hasıl ol· 
muıtu. 

Cumhur reis heyecandan titre• 
yon bir Hs)e ılSzüne bafladı : 

"Maaleı~f ıu ıırada Almanya 
ile baliharpte bulunduğumuzu eiz
Jere haber vermek mecburiyetin• 
deyim. Hiçbir ıunu takıirimlz oJ
madığı halde bizden çok kuYvetll 
bir devletin taarruzuna maruz 
bulunuyoruz. Ben timdi sfz!ere hi· 
tap ederken belki de havn kuv· 
vetlerimiz muharebeye tutu§muı· 
ladır blle. 

Bu alçak taarruzu bUtUn mil· 
letler nezdinde şiddetle proteıto 
ettiğimiz gibi, ne ıözlerlmizle, ne 
de hareketlerimizle böyle bir ta· 
aarruzu daYet etmediğimizi bUtlln 
dilnyaya ilin ettik. Biz bUyllk 
fedakarlaklara katlanarak, daha 
henilz elde ettiğimiz lıtiklalimizi 
ölünciye kadar mUdafaa etmeğe 
azmetmi9 bir milletiz,, dedi. 

Salonda bulunanların hepıl 
hatlarına kaldırmıı, cumhur reisinin 
ıözlerini dinliyorlardı. Her çehre· 
de ayrı ayn hislerin ifadesi görü· 
lebiliyordu. HattA bazıları, cum· 
hur reiıinin ilk cümlesinden ıonra 

SO R P Q IT' 

J ., ... 
~ 1 • 7 • 1935 

ıa~ırmıı, yanlanndakl kadınları 
kapıya doğru ıllrllklemeğ• bile 
baılamıılardı. 

Fakat hazır bulunanların ek• 
aerlal üzerinde reı.lo nutku bU· 
yllk bir tesir yapmıı •• "yafa., 
seslerile karşılanmıştı. Şimdi de 
reisin bir işareti nzerine orkestra 
Çekoslovakya Iıtiklil mar§ını 
çalmıya baıladı ve yfiz!erce insan 
ıesl hep bir ağızdan buna itti· 
rak ettJ. 

Canavar DUdfJGD 
Caruae, kondiıbi iahaen ali· 

kadar etmeyen bu aahneye dal· 
mıı, adeta kendinden seçmişti. 

Bu sırada Lanence onu ko
lundan tuttu ve: 

- "Bunu sonu.Da kadar din
lemeye lüzum yok. Bir an eYvel 
buradan çıkalım. Nerede iıe 
herkH Yertİ} ere 0t0fecekf,, dedi. 

Coreue, kolunun fazlaca ııkıl
dığını hiaaodince ıinirlendi: 

- ''Ne kaba muamele yapı• 
yorsun öyle Lanencel dikkat et, 
yoksa Perdita gibi benim kolum
da da mı mcsmor çOrilk izleri bıra• 
kacaksın., dedJ. 

Sözilnfl bitirir bitirmez cana• 
var, dndoğn acı acı lStmeye ve 
salondakilerin hepsi de kırlara 
doğru hücum etmeye baıladı, 

Lavrence derhal Ceross&yi de 
beraber sürükleyerek ileri alı!dı 
ve iri vUcudile genç kadını kucak
layarak kalabalığın arasından bir 
yol açmaya baş:adı. 

( Arka•1 •ar) 

Yunanistandan Kama) Ata tür ke Ve İs
met lnönüne Telgrafla Bir Müracaat 

(Battarafı 1 inci yüzde ) 
Hükumet taraftarı Katlmerini 

dahi, bu buıuıta bazı neıriyat 
yapmakta, Climhur:yetin muhafa· 
zaıına taraftar görünmektedir. 

Buna mukabil gerek General 
Metaksas, gerek kabine azasın· 
dan Ziraat Bakanı Teotokis kra• 
Jiyelin behemehal iadeainde ıırar 
ediyorlar. 

Climburiyete taraftar parti 
liderleri kam len dışardadırlar. 
Venizelc s firuidir ve Paristedlr. 
Kafandaris Romaya, Papanaatasyu 
Amerikara, M halakopoloa Al· 
manyaya iİtmiş:erd ; r. Onların 

bulunmayııı, durumun 
ğım arttırmaktadır. 

• 
karar11zlı• 

Burada müstakil olarak çıkan 

Anek1artitos gazetesinin mlidUrD 
Dimitrl Pumaraı ov·Hlkl gOn 

küçllk antant ve Balkan antantı 
Hariciye Bakanlanna uzun bir 
telgraf göndererek Yunaniatanda 

krallığın tesis edilmesinin doğru 
olam.yacağını ıahaı namına lbliğ 
etmiıtir, bu telgrafının bir ıure

tlni de Kamal AtatUrk ile lımet 
lnönUne ve bütün küçük itilif 
fırka liderlerine a6ndermlıtlr. 

A. v. 

Temmuz 1 

Şehir içinde Haydutluk 
( Baıtarafı J inci yOzde ) 

- Sonl Rami karakoluna g~ 
ttlreceiiz dedi Ye aynı zamanda 
da ıoföre çek sur haricine em· 
rlnl verdi. Otomobil uçmaya baş· 
larken sini adam gırtlağıma sa
nldı. Resmi elbiaeliıi kafama, 
lm'ahma )'Umroklar, tokatlar 
indirmeye baıladı. Sivilin elinde 
de kocaman bir bJnlik rakı YardL 
Otomobil sur haricine çıkınca 
jandarma eJbi.eliai ağzuna binliği 
dayadı. 

- Çek kerata diyor Ye zorla 
bana rakı içiriyordu. Böylece 
bana yarım binlik rakı iç;rd.ler. 
Otomobil, Rami taraflarına geli
yordu. Ağzıma }ine ıiıeyi dal a
dılar. Çek bakahm diyorıardı, ben 
içmiyordum. Birial zor;a ç.e1emi 
açıyor öteki de huni ıibi ağzıma 
rakı döküyordu. Ben sarhoşlamq 
ve aeraemlemiıtim. Bir aralık 
rHmt elbiseUıi elini ceketim:n iç 
cebine ıoktu ve cebimdeki on bir 
tane beıer liralıkla dört tek li· 
ralıtımı aldı. Ben SO} guna uğra
dıtımı anladım. Yeleğimin iç 
cebinde de (11) tane onar lira· 
lak para vardi. Bunları yavaşca 
çıkudım ve belimden pantalonu
mun içine soktum. Sivil adam 
bunun farkına varmış : 

- Paralan donunun içine 
kaydırdı dedi Ye yumruk fash 
tekrar ba,ladı. Gırtlağıma sarıl· 
dılar. Artık Ramjde idik lamba
lar görünmeye başladı. Can 
acısile : 

Can kurtaran yok mu ? Fer· 
yadını bastım. Bu sırada bekçi 
oralarda dolatıyormuı. Otomobi· 
lin ISnOne geçti ve dur emrini 

verdi. Yammdakiadam : 
Ona bir on liralık uzattı ve 

ıunu boz dedi. Bekçi otomobUJ 
aerbest bıraktı. Biz bir az dahil 
ilerledik. So ıra otomobilin kapısı 
açıldı. Arkama bir tekme vurdu· 
lar. Ben yere cüştUğümü biilyorum. 
ondan sonrasını hatırlamıyorum. 
Şimdi ayıldım, buraya geldim. 

* Polis tahkikata bailamış ve 
bekçiyi aratmıştır. Bekçinin Rami 
de cuma maha.:ea nde lbrahim 
efendi sokağında ( 67 ) numaralı 
evde oturan Osman oğlu maha.foal 
bekç;si Ahmet olduğu an:aşılmış• 
br. :tekçi kendisine on lira :ık 
vereni teşh: s e tmektedir. lıml 

Remzidir ve etr.ınmaktadır. 
Fatih jandarma kumandanı Bay 

Ôzdemir tahkikatla bizzat meıgul 
olmuş ve davacı Alili evelki gUn 
ad.iye doktorlarına muayene et· 
tirmiftir. Almin kulağının zarı 
pat:am ştır. A}rıca şoför de aran• 
maktadır. Bu Remzin:n geçen.erde 
Karagiimrükte SarmaJık sokağın· 
da (23) num2rada oturan arabacı 
Süleyman oğlu lbrahimi ayni şe• 
kilde soyduğu hakkında kuman• 
danlıkta bir ıikAyet daha Yardır. 
Remzi } ine bir sivil arkadaıile 
lbrahimin arabasına binmiı ve onu 
Kağıthancye götilrmüıler, yolda da 
kendisine zorla rakı içirmişlordir. 
Dönüşte Ibıahiıni arabadan yere 
abnı:!..ar 'e atının gemini de aya• 
ğına bağladıktan sonra kaçmış• 
lardır. 

lf-
Yenl emniyet mUdUrU Bay Saıth 

Kılıcın da bu umumi emniyet işini 
kıaa zamanda düzelteceğinden 
eminiz. 

Körler için Yeni · Bir 
Ümit Ufku Açılıyor 

Jzmird•n; Anıalasal h•1l11cl tıp lc:oa.,.edn• gltl•,. iörl•r lcl, orlcHtrala-
ril• fOlc ellcıılan•.,,.,.ll.,. 

1'8s ajanmnın haber verdiğine 
göre., Rusya da Ukrayna F •• 
Akademisinin fizik enıtltnsünde 

k6r!erln alelade buılınıt ldtaplan 
okuyabilmelerini temin eden bir 
ilet yapılmlfbr. 

Kitap. hususi aarette yapdllllft 
mot6rl• mtltebarrlk bir levbanıD 
lb:erinde bulunan •• böylece 
aahrlann llzerinde gidip aelen 
bir mikroakobua altma konmak· 
tadır. iki aydmlatıcı IAmbaaı mik· 
roskobun altından geçmekte olan 
harfi kuVYetli bir elektrik ziya•ile 
aydınlatmakta Ye mikroskop da, 
bu harfin bllytiltülmtlf ıekli, bu 
bftyftltftctl llmbalara merbut 
kutu • elektrik baıı maddelerin 
üzerine akaettirmektedir. Harf 
mikroskobun altından geçerken 
foto • elektrik maddedeki ziya 

hafiflemekte, bllyllltlicll limbanao 
ııkarasındald elektrik cereyanı 
ıiddetlenmekte ve bu ıurotlo de 

ilet lberlacleki a•Jet lace lema
lan. ihtizaz ettirmektedir. Ba lh• 
t:zular da okuyan ldmMoin par-

majını dokundurmalda olduğu 
bir IJete nakleclilmektenlr • 

Bir aabr tamamile mikrosko
bun albndan geçtikten aonra 
makine kitabı bu Hfer ikinci 

satır mikroskobun altına gelmek 
üzere otomatik bir surette eski 
vaziyetine getirmektedir. 

Bu makina il• ilk okuyan kör, 
aynı zamanda hem aağır, hem de 

dilsizdir. Her tarafın geçiıioi iyice 

hiuedebilmelİ için kitap Ye mik· 
roıkop gayet yavaı hareket etti· 
rilmiftir. 
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Gücerat HükU.mdarı 
Nelerle Uğraşıyor 

-1-

Portakal Çlçell 
- Yine mi portakal fls•tl•I 

dUtünUyoraunuz Ulu Sultan ? 
- Evet, onu dtıftlnftyorum. 

Tahtımı unutup onu cllfUnDyorum, 
bıhtımı unutup onu dUtltnHyorum, 
Tanrımı unutup onu dUıtlnUyorqoı. 

- Değer mi Ulu Sultaa? &111 
boyu bir çlçık, hem de bile 
yabancı bir çlçılr. Bilinmeyen ıp 
gibi tanılmıyın çiçekten de k'· 
çınmak gerek. Gll olur, r•P9 
rağmda ağu yaıar. Portakal ti· 
çığinln de sizi basta yapmasın
dan korkarım. 

- ÖğUt yeri dejil ~
mt. Gözümde b•p o çiıell 
yaııyor. Kulağımda onvD 
11si, burnumda onun koku• 

ıu, yüreğimde onan at .. I 
var. Ben bu çl9efl ıtsple 
me takmazaam ölUrnm. 

- Sizi HYmeyenler, i .. 
kemeyenler ölıQn. Bir çlfell 
l9in candan mı ı•çıoekıl• 
ntz ? Dojruıu 
bu 16111 ıize 
yakııtıramadtm. 

- Canan için 
can feda ıtmık 
qk dinlo de farz• 
dır Rumi. 

- Ben o dini 
tammadua Ulu 
Sultan. Kıpkızıl tllnılılm. Bana ! 
ilkin cıa. ıoma canaa gerek. 

B6yle konuıaolar Glcerat 
Sultanı Bahadir Şah ile onma 
birkaç yıldanberl kendine Yıdr 
edindltl Oımanh Törklerlndea 
Sefer Reiı leli. Oa altıacn aann 
orta1anda yazısız bir roman hayab 
yafayan Sefer, bir iki bin Ttırk 
ile yO& binlerle Y emenllyl yenmlf, 
Znbeyddı hUkUmdarhk ıUrmütttl. 
htanbul, Türk ııUclhatı kendi 
he11&bına kullanan bu yljit adımı 
ıldermek lıtedl, Yem••• aıker 
yolladı. Sefer dı bir iki 11llık 
beyliğini bırakıp Gllcsrat top
raldarına sreçtl, Rumi adını tılu
uarak o Ulke hfikUmdarana yezlr 
oldu. Yemende aaltanat ıUren 
Seferin AhmedAbld ıehrlodıki 
vezirliği de ıultanhktan ayırt 
edilemezdi. ÇUakft ıöz onundu, 
hüküm onundu. Nitekim Bahadlr 
Şah gönlündeki aık için bile 
ondan yardım dileyordu. 

Fakat "Portakal çiçeil11 diye 
anılan kadın kimdi?.. GUcerat 
Sultanlarmm en iUçlUsU, en 
tamknışı olan Babadir Şah, ne 
yllzden bu derece aıka kapılmıttı? 

ôtedenbwi biHnın, görünen bir 
h:*lkat vardır:· Kadın baıları tac 
öntınde ej'iHr 1.. Hükümdarlar 
Hvmiş olaalar bUe aj'lamazlar, 

lnlemuler. Bellıl atlatırlar, ini .. 
tir.ler. Halbuki Bahadir Şah, 
~ ,fer Rıl1e söylediklerinden an· 
le aldığı lh:ere, acınacak bl r du
rı . .ndadır. Yanıyor ve yanık yanık 
eayıklıyor. 

Okuyucularımı tızmcmek için 
lıtmen söyleyeyim: Portakal çi çeği, 
bu lıikiyenln doğmaya bnşlndı§"ı 
gUnlerde Hint d enizini ellerinde 
tutan Portekizlilerin GUccrat kı· 
ydarmda bulundurdukları büyUk 
bir fi:o kumandanının, Em ~nuel 
Dö Suza'rnn kızkardeşi "Jan,, dır. 

Eınanu el dö Suza, Li r e!ça· 

bukluju ue Ofu adaaını ele 
ı•çlrmlı ve oradan Gtıcerat 
topraklarına ayak atmayı tasar
lamıya baılamııtı. Gllcerat tllkeıl 
Hlndlatanın bir yanıdır. Portekiz• 
iller, adı henOz dillerde gezmekte 
ve altın, elmas, gllmOt diyara 
tanılarak ağız sulandırmakta olaa 
Amerika gibi Hlndistanı da 
inciden, zllmrütten, yakuttan ya• 
pılmıı bir tılke &anıyorlardı ve 
buralarını aaj'dan, 11oldan sararak 
ele geçirmek iıtiyorlardı. 

Emanuel dö Suza, iıte hu 
yaman ülkenin bayrakdarlanndan 
biri idi. Ancak Hlndlatan ve 
Gllcerat o ıırada Türk kanı 
taııyan hükümdarların ldarHI 
altında bulunuyordu. Onları Ame· 
rlka yerlilerinin baıında bulunan 

biçareler g ibi bir avuç tuzfa, bir 
tutam mavi boncukla aldatmak 
mUmkUn değildi. Harp gemilerini 
karada yUrütmeye de lmkin 
yoktu. O halde dlitUnU(en iti 

ba,armak için baıka yollardan 

yUrUmek ve slSz gelimi Hint l\lke· 
aindekl küçUk hilkfimdarldrı biri• 
birine düşürmek, en gilçlUlerile 
dostlatıp onu boğuşanların Uze• 
rine saldırmak, bu suretle bula· 
nacak auda balık avlamak lAzım• 
geliyordu. 

Emanuel d6 Suza, kendilerinden 
ıonra oralnra gelecek ve kendi
lerini atacak olan lngilizlerl de 
imrendirebilecek bir biçimdo iıe 
ıarıldı, GUcerat topraklarında 
bir fltno ocağı kurup ol o:-ı ca 
uıtahğile onu kaynatmıya girişti. 

Diu adasını bet on top ku· 
maı, birkaç güzel kılıç ve bir iki 
yukışıklı halayık vererek Bahodlr 
Şahtan sözde kirala mıştı. Fakat 
nda üzerinde yaptığı istihkAmlar, 
ka!eler bu n.aı.k kira.crn m orayı 
beo imsedlğbi apaçık gösteri} ordu. 

( Ar!. a . Y rJ 

Şilt Maçlarının Dömifinali 
[ Baıtarafı 9 uncu yOzde ] 

vinln mDdaf aaya verdiği pa1 Mu· 
ıaffere kadar geldi. Kllçllk bir 
paala Şerefe giden top otuz yar· 
da kadar bir meaafeden 26 ıncı 
dakikada Vefa kaleainı girdi.. 

Oyundaki gayreti s r. r: ·lmayan 
Vefa topu Beılktaı kaleai önünde 
dolaştırdığı bir ıırada korner 
hattı Uıerlnde Feyzinin bir hataaı 
tchUkeU bir flriklke maloldu. 
Oluıuncu dakikada Hakkıdan 

Şerefe geçen bir pas ikinci defa 
Vefa kalealn• girdi.. 

Hakim bir oyun çıkaran V •· 
fanın iki gol yemeeine rağmen 

yaptığı bUtUn akınlar gUzel kom• 
bJnezonlarla geçiyordu. Kırkıncı 
dakikada Betiktaıın Ustliıte çek· 
tlj'l ıDtlerln bir;oı direk bir diğe· 
rint de korner kurtardı. 

, Kırk IlçUncU dakikada Vefa 
1 ıol açığının ortaladığı top mer· 
kezı oradan sağ lçı geçti. Kaleci 
ile karıı karııya kalan oyuncunun 
güzel bir ıUttı direğe çarparak 
ıerl ıeldi. Tekrar vur~lan top 
yük11klerden dııan gitti. 

Betiktaıın hUcumlle baıJayan 
ikinci devre Hakkımn gUıcl bir 
f(ltllı ilk dakikada hemen bir 
tehlike yaptı. Pek az ıonra hiki· 
miyetl temin eden Vefalılar o kadar 
caah Ye kuvvetli hücumlar yap• 
mata baıladılar ki Beıiktq kalesi 
önUnde her akınları batla baıma 
tıhllkell dakikalarla geçiyordu .•. 
Pek acemi bir oyuncu olan ıol 

içlerinin ayaklarına takdan top 
her defaımda tam tehlike 
merkezi önünde toplanıyor vı 
ıelltl gtlıel vurulan top da 
raagele oraya buraya gidiyordu. 
Yirmi beşinci dakikada ıağdan 
ıola, ayaktan ayağa dolatan top 
Beşiktaı kalesine ancak ofsayt 
olarak girdi. Tam bir dakika 
ıonra aynı tekilde Beşlktaf kale· 
ılne girecek yer arayan top bizi 
bulmuş ilbl Beılktaı kalesine 
ıirdi. Bukadar mücadeleden ıon• 
ra iki bir vaziyete giren Vef ah· 

lar gayretlerini okadar çoğaltb· : oyuncuslle Vefanın gösterdlil 
lar ki Gazinin kale içlerine ka· gayret kaydedilmiye değer bir 
dar götllrdUğtl topu hafif bir muvaff akiyettlr., 
vuruıla direğe aUrtünmeHydi Beşiktaı: Mehmet Alf, HtıınU, 
oyunda beraberlik temin edilmiı Nuri, Faruk, Haaan, Feyzi, Hayati 
olacakta. Hakkı, Muzaffer, Şeref Eıref. 

Son ~akikalara kadar Vefanın Vefa: Şe•ket, Saim, HtıHyin, 
canlı ve hakim bir oyunu maçın Yahya, SO!eyman, Münir, Mustafa, 
ikinci denesinde bUyUk bir heye· Lfi"fi, Gazi, Enver, Cemal: maça 
can doğurmuıtur. Dört noksan Galataıaraydan Supbi idare etti. 
~---~--..:...-------------------

Spor Aleminde Müessif 
Bir Hadise 

{ Battarafı 9 uncu yOsde 1 
mağlup ederek Amerikah Tetm .. 
redite alt olan dUnya rekorunu 

kırmak ıuretlle bütün dünyaya 
kendini tanıtmıştır. 

iki hafta ıonra Almanyanın 

Şar!otenburg ıtadmda meşhur 

Finlandiyalı Nllrml ile lıveçll 

Vide kartı 1000 metre koşan 

doktor Peltzer dllnyanan en btı· 
yük iki kaıucuıunu geride bırak· 
mak ıuretlle bu mUaabakamn 

da dünya rekorunu elde ederek 
bliyllk bir ıöhret kazanmıftı. Ay· 

na mevsim içinde Pariıte Kolom· 
bo ıtadında Fraoıızların en büyllk 

kotucuıu Sera Morten ile 1000 
metrelik yarııta ortalatı ka11p 
ka•uran Alman şampiyonu bu 

mHafede de bir dünya rekoru 
yapta.. 1926 yazında parhyan 
Peltzer 1928 Amlaterdam ollmpl· 
yadında Almanların 500 ve 800 
metrelerde yeiioe yıldızı idi. 

Amiıterdam olimpiyat mllıa· 
bakalarında doktor Peltzer 800 
metrelik yarııın Döml finalinde 
dördUncll oldutu için flnala gide· 

meden mDaabaka harici kaldı. 
Bu mllıabakanm nihat koıu· 
luıunu bizim gibi terlbUn· 
d~n aeyreden koca ıampl· 
yonun çok UzDntlllli olduğu ve 

hazin hazin oturuıu hlll ıöztl• 
mUn önUodedir. 

Amisterdam olimpiyadının ld· 
man lliihaaında mllıabakalardan 

bir gün evvel antrenörDmUz Alekı 
Abrahan bir mUnaaebet bularak 
beni doktor Peltzerle tanııtardı. 
Pek likayt bir surette elimi ııkao 

dünyanın bu en uzun boylu atleti 
benim Pııtıde Macar ıamplyonu 

Barşi ile yaptığını yarııı duyunca 
pek UIUD boyu ile yukarıdan 

aıağı beni bir hayla aOzmDı, 

ıonra elini cebine sokarak avucunı 
doldurdutu fııtıkları yemeğe 
batlamııta. 

Doktor Peltzer Almanya)'& 
atletizm Aleminde birçok yarıılar

da muvaffaklyıtle temıil etmlf, 
Avuıturalyaya yaptılı uzun bir 

seyahatte btıyftk zafer kaıanmıtbr. 
Elyevm bıdea terbiyesi mekt .. 
binde bocahk eden doktor Peltıer 

mugayırl Ar ve haya hareketten 

dolayı mahkemeye verllmiıtlr. * 
Romanyalı Atletler 

Gelmediler 
Dun şehrimize geleceklerini 

beklediğimiz Ramanya atletleri 

Memlekette Futbol 
son dakikada Galatuaray kulU· 
hline çektikler( bir telgrafla 

pasaport işi yüzünden gelemlye
ceklerini bildirmişlerdir. Romanya 

( Baıtarafı 9 uncu sayfada ) 
lımitin kurtuluşu mUnasebe· 

tile balkevi tarafından konulan 
kupa maçı için Akyeşll ile idman 
yurdu ar2smda yapılan dostluk 
maçını, idmanyordu :!·3 kazandı. 
Akyeşil bu münasebetle GölcUk· 
tın getirditl altı oyuncu ile ta· 
kımını takviye etmişti. Bunların 

arasında Vefalı Hasan Fehmi de 
vardı. Eıkl sporculardan Fruzanın 

idaresinde cereyan eden oyunda 
ilk sayıy ı 16mcı dakikada Ak• 

yeşil, az sonra bocalaınıya baı· 
la dı. Bu suretle 25 inci dakikada 

ldmanyurdu berabe rlik sayısını 

kazandı. 34Uncll dakikada ikinci 

go:U, az sonra UçüncU golil yaph. 

ikinci devrede Akyeıil daha iyi 

oynadı ve penaltıdan bir gol 
attı. 

Ergenekon takım! 
Uşşak, (Hu11usiJ - ~34-935 ilk maçları devam eJiycı.t Son hafta 

Ergenekon takımile Turan aroıında yapılan maçta Ergınekonlular 
8-5 galip gelmiş'. erdir. 

Sporcularımız bu hafta lımire gideceklerdir. 

atletlerinin lstanbulda yapacaklara 
müsabakaların önlimllzdekl pazara 
yapılmıısı ihtimali vardır. 

7 Temmuzda yapılacağa ilin 
edilen btanbul birincilikleri, R~ 

manyahlar g•ldlğl takdirde tehir 
edi. ecektir. latan bul birlnclllklorl 
bu ıuretle 13 ve 14 Temmuza 
bnakılacaktar. 

Bir Teni~ Maçı Ve .. 
Bir Düello Daveti 

l?aris, 30 (A.A.) - Şeref jü· 
risi, tenissı Borotra ile Jurnal ga• 

zeteaindı yazıcı B. Dldy .. Polen 
arasında yapılacak düelloyu lU· 

zumsuz bulmuıtur. 

B. Didye-Pulen, teniıçi Borotra 

için t ahkir edici bir yazı yazmış 

ve bu yazıya borotra acı bir te
kilde cevap verdiğinden Dldye • 

Pulen tenisciye şahitlerini yolla• 

mıştı. 8. Didyen • Pulen jürinin, 

Borotra111n ıerefinl mevzuubabıet• 
mek niyetinde olmadıjıo& ıöyl .. 
mittir 
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YALNIZ OENÇ 
BIZLAil iÇiN 1 

Bu iki namzetten blrinclıi : ı Fakat, köıktekilerin hepsi birden 
Eski ve iyi bir alleden otuz başıma toplandılar. 
yaşlarıoda Faik Bey isminde bir l - AroJ, deli misin ı~n. Ş?· 
genç, yDksek tahsil g6rmUf. nun bunun ıözU içm hıç 
Ziraat Bankasında bir ıubenln insan rahatını bozar mı?. Herkesin 
ıefi imif. Maaşı, ikiyllz liraya ağzı torba değ: I ki çekip büıeıin 

Yakınma•. Erenkayünde gOzel bir söyler, ıöyler; susarlar. 
7 Ojye, beni ukboğaz etmlye 

köşklerile lıtanbulda da birkaç baıladılar. 
iradı varmış. Gayet sakin ve ter· Bu lakırdılar basılıncaya kadar 
biyeli bir annesi ile liseye devam birkaç gün sokağa çıkmamıya 
eden bir hemıireainden bqka karar yerdim. Fakat o nefis plajla 
kimsHi yokmuf. Boylu, boslu; cennet gibi gazinonun çamlıkları 
licivert gözlO, durubeyaı, kumral gözümde tDtUyor. 
taçll. uzuna yakın orta boy:u, 
çok temiz ve düzgOn giyinen 
bir adammıf. Hayati, daima 
bankaaı Ue k6tk0 araaanda ge
çirmı. ŞimdJJik, yaz kıt Eren• 
k6yde oturuyorlarmıf. Fakat eier 
Faik Bey evlenir1e ve gelecek 
gelinbanım da istene, lıtanbulda 
aparbman hayatına aeçmek te 
kabilmlf. 

ikinci namzet : - Komiıyoncu, 
Kerim Bey. Aslen Giresunlu 
lmlı. ıarı uçlı, aarı eli g61.lU, 
çok münfı tabiatlı, bir tek ana• 
cığına karıı fevkalide hOrmetkAr 
gayet terbiyeli; yirmi yedi, yirmi 
aeklz yaşlarında ağırbaıh bir 
genç Tabıill, çok yOkaek değilmiş. 
Fakat merhum babaıının yau• 
hanesinde çekirdekten yetifme 

bir it adamı olduju için mObfm 
itlere atılıyor; ve bugtine bugDn 
bUyDk komlıyoncular ara1mda 
ıayıhyormuı. 

Kıııltoprakta yeni aldıklan bir 
köıkte oturuyorlar Ye çok iyi 
yaııyorlarmıı. Uıak, aıçı, bahçı· 
van; hiçbir ıeylerl ekılk değilmlı 
Yalmı bu Kerim Beyin bir kuıuru 
varmıf. Giyinmesine, kuıaomaıına 

biç ehemmiyet vermezmiı. Adeta, 
,ayle böyle bir esnaf kıyafetinde 
geurmlı. Onun için annesi, ıöy• 
lece kendlıinl celdp çevirecek, 

akran •e emıili gibi temiz ve 
düıglln gezdlrecel, b6yle ıeyler
den anlar, becerikli bir gelin 
istemekte lmlı. 

Halamın, yağlandıra, ballandıra 
anlattığı bu iki namzetin tipleri 
derhal gözlerimin önDne geliverdi. 
Şunu da &Çlkça ıöyliyeylm ki 
bunların lkiıi de benim llzerimde 
en kOçllk bir alika buıüle getir· 

miştl. 
Maamafib, balamın hlılerlnl 

kırmak lıtemedim: 
- Peki halacığım. Bunlara 

hiçbir ıey hisaettirmeden birer 
kere ben de göreyim. 

Dedim. Bu kararım, bu ı~f 
k · d ' d' Gerek F aık kadını pe aevıo ır 1• 

Beyin ve gerek Kerim Be~~ 
annelerlle 1amimt bir doıt gı 
görUıttliü için, bu hafta lçint• 
ziyaret babanesile beni a ıp 
k61klerine götUreceiini ıöyledl. 

S Temmu• 

Şöhretim, çarçabck her tarafa 
yayılmıf. Bütün cıvar köıklerde: 

- Necip Paıanın kızı Zebra 
Hanımefendinin bir yiğeni varmıfo 
Almanyada karıhk kocalık ? 1 
(antrparantez ıöylllyorum, hem d~ 
bu tabir ile) karılık kocalık tahııl 
ederek latanbula gelmif. Şimdi, 
burada koca arıyormuf. 

Sözlerinden baıka, biç bir 
şey konuşulmuyormuş. 

Bu dedikoduyu işitince fena 
halde s"nirl~nc'im. Derhal çanta• 
'tarımı toplıyarak babamın yanına, 
t e'.r •. r Napo.iyc dönmek iıtedim. 

7 lemmua 

DUn akıam halamla karar 
vermiştik. BugUn ·halamın benim 
için düşllndUğü namzetlerden • 
Faik Beyin ErenköyUndeki köş· 
kllne gidecektik. 

Öğle yemeğinden ıonra, 
odamda Ot8 yaparken içeri GUiter 
pdi. Elime bir zarf verdi. Bu 
ağır ve mükellef zarfı açtım. 
Açar açmaz hayrette kaldım. 
ilk gözüme çarpan ıey, Fujer 
kokulu açık bir tirıe kAjıdm sağ 
köteıinde parhyan altın yaldızlı 
bir prenıllk tacı oldu. Bu tacın 
altında da ıu aatırlar ııralanı· 
yordu. 

"Pek muhterem Hanımefendi: 
Sizi ilk defa olarak plijda 

g6rdllm. MDtenaslp ve zarif Yücu· 
dünllze hayran kaldım. Fakat, 
muhtelif 11bap dolayıslle bu hay· 
ranlığımı o zaman izhara cesaret 
bulamadım. Hakkınızda derhal 
tahkikata giriıtim. Astl ve necip 
bir aileye menıup olduğunuzu 
öjrendlm. 

Bu tabklkatım devam eder
ken beni ifgal eden cihet, udece 
zahiri Jetafetfnizden ibaretti. Fa
kat tahkikatım hitam bulur bul· 
maz şuna vakıf oldum kJ, zatı
aliyeniz. AYrupadan henüz teırlf 
etmiııiniz. ve orada da • af bu· 
yorunuz, bendenize böylece bikA· 
ye ettiler. • Bir ( teehhDl mekte· 
bl ) nden ıahadetname abzeyle
mifıiniı. 

Doğrusunu arzu buyurursanız 
ıunu arıedeyim ki, beııdenizde 
bir merak hAsıl oldu. 

Şu anda, muhtelif tesirler 
albnda zatı allyenlze ıu arizamı 
tahrir ediyorum. Bendenizle bir 
mUlAkat lütfanda bulunmanızı 

rica eyliyorum. Şunu da ilive 
edeyim ki henDz teehhül etmemlı 
olan zengin bir gencim. Bu 
mülikatımız temadi eder ve his· 
)erimiz de birbirile lllfet ve Unılyet 
eylerse, neticenin mea'ut bir tekil 
alma11 ihtimali vardır. 

Yarın tam 1aat Uçte, Göztepe 
lst&1yonunun 6nUnde (4~4) numa• 
ralı otomobilim, emrinize mübey• 
yadır. Eğer teırif tenezzUIUnde 
bulunursanız Kayııdağına bir 
gezinti yapar ve hissiyatı kalbi· 
yemizi biribirlmize açarız. 

( Arkası Yar) - -----··. ------....~ ..... ._ .. ._ ·-----
Yeni Nef riyat : 

TUrk mUhendlalerl blrllll 
mecmuası - Ayda bir çıkarılır 
fenni ve muleki mecmuadır. 3 ilçOa· 
cü ıay111 bir çok alakalı 7aıılarla çık· 
mııtır. 

KUltUr - İzmirde çıkan bu kil· 
tür ve ıanat mecmuasının 38 inci H• 

yıaı çıkmıttır. 

Yeni T Urk - fatanbul HalkeYI 
t"rafından ayda bir ç ı karılan bu aan• 
at ve fikir mecmuaaınıa 49 uncu 11• 

yııı bir çok mlltenevyl 7azılar, maka-

1 1 r • tirler ve hlklyelerle çıkmıttır. 
ee, H l , 
Hollvut- o ivut un 28 numaralı 

181 zengin milnderecat ve ıGıel 
I E y t• t ' t' 

lınler 11• ia ııar • mıı ır. r•• 
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Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüıll talebesi ihtiyacı için aşağıda beş grupda müfredatı ve hizalarında 
tahmin olunuan bedelleri yazılı eıya levazım her gurupda gösterildiği üzere kapab zarf uıulU ve aleni 
ekıiltme ıuretile satın alınacaktır. Parasız şartname almak ve nllmunesini görmok iıteyenlerln hergün 
Yükıek Ziraat Enstitüsü Muhasebesine müracaatları ve eksiltmeye gireceklerin 12 Temmuz 935 Cuma 
ıOnU gurupların tlsttlnde sıösterilen aaatlere kadar guruplardaki izahata göre yapacakları teklif· 
lerlni Rektörlük makamına veya idare ve Jbale Komiıyonuna vermeleri ilin olunur. ..M04,, 

Cuma günü Saat 10 da Alent Eksiltme. 
Cinsi 

Çorba tabağı 
Yemek ta bağı 
Kaşık düzüne 
Çatal ,, 
Bıçak ,. 
Çay fincanı maa tabak. 
Çay kaıığı 
Ekmek tebağı 
Su bardağı 
Sürahi 

Demir kepçe 
Tuzluk 
Tel nihale 
TUkUrük hokkası 
Bakır karavan 

Cuma günü 
Erkek talebe elbiseıi. 
Kız talebe elbisesi. 
Erkek ,, palto~u 
Kız ,, mantosu 

Adedi 

300 
500 

17 
17 
17 
50 

150 
:O 

500 
100 
50 
50 
30 
50 

100 

Beherinin fiatı 
L K. 

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

1 15 
85 

Saat 11 de Kapah zarf i!e Eksiltme 
40:!-412 18 57 
40· 45 18 50 

120-130 13 35 
10- 15 16 00 

Yekünu 
L. K. 
150 
225 
102 
102 
153 
.12 50 

45 
42 so 
50 
70 
20 
7 5Cl 
6 

51 50 
85 

ı 128 ()() 

7650 84 
832 50 

1735 50 
~40 

' Oıf 'i!l 84 
Cuma günü Saat 15 de Alent Eksiltme. 

Erkek talebe lıka rpini. 370·380 4 60 ı 
ı~ 

Kız " " 
40- 45 3 40 

( Beyaz keten lskarp:n) 520 2 00 104 ... 
( Kız ve erkek talebe için. ) 

2941 .. .. Cuma gunu Saaı 16 da alent EksiHme • 
Yun battaniye. 30 14 501 43 '1 
Beyaz labratuvar gömleği. 3CO 3 00 000 
Sarı " " Su O 3 00 1500 
Kıtlık spor tulumu 125 6 50 812 50 
Yazlık beyaz •por fanila•'· 200 45 90 

" " " pantalonu. 200 50 100 
Yüz havlusu 500 35 1 7~ 

4012 50 

Cuma günü Sat:Jt 17 de Aleni Eksiltme. 
Pamuk ıllte 
Yorgan pamuk 

S. A. Aero Eıpresso italyana 
Oç moHSrlU bUyUk deniz tayya· 
releri veaıtaalle havat postal•r 

SAVOLA • MARCHETTI 
ao yolcu • 2100 H. p 

EMNiYET • KONFÖR - Sl>R' AT 
ROMA - iSTANBUL bt ttı 

Pazarte1i ve Cuma Sal ı Ye Cumartui 
18 de gelir lıtanlıul 6,30 da r id er 

14 de gider ı A . 1 10 da ıelir . tına 
13,30 g•lır. 10,30 da ıider 

9,15 de •ider le d' · ı ıs de r•l:r 
1• ren ız 

8,SO de r• ır 13,30 da gider 
6 da gider Roma 16,40 da gelir 

IST ANBUL • RADOS hattı 
Salı Cuma 

6,30 da gider fıtanbul 18 de gelir 

10 da ıelir l l 14 de a-ider 
Çarıamba Atina Perıembe 
14 de ılder 9 da sı•lir. 
16,30 da relir Rodoı 6,30 da gider 

Atioada aktarma; 
Sellnik, Yanya, Mııır, Hlndia, Ce· 

aubt Afrika, Suriye, Hindlçlni. 
Ronıada aktarma; 
BOtüa Şimali Afrika ile AYrupanıa 

baılıca merkez.lerJle 
Yo'cu tarife11; 

fıtanbul - Atin• 37 lira 10 kurut 
l.tan l ul - Rrendiıl 74 lira 20 kuruı 
lıtanbul - Roma 100 lira 70 kurut 
lıtanbul - Radoı 66 Ura 80 kuruı 

Fazla tafıillt ve bilet için 
LLOYD TRIES-TINO • WAGONS 

LITS • NATT A n bltOa ae7yahat 
acentelerin• müracaat. 

Dr. BAFIZ CEMAL 
Dalılllg• Müt•/ıa.,uı 

Telefon 118, Dlvanyolu 
22398 Pazardan maada her 

38-48Kaadilli ıllo öğleden ıoııra 

25 
7.'i 

12 25 
6 50 

306 25 
487 50 

.., 75 

T~DAVOLDtN Ç[~iLE:N PAQANIZ ~iÇQiQ 
Cl~[TL[ SiZi iL~RL(TMt:Z .. 

0v.fr-BAtv~c. ONU BANl<AYA YATllılNIZ 
'ic,; \ ~~12 TCJRLO iZA~ATI G iŞELEQiM iZO[N ALiNiZ 
< • 7 

\ } UOLANT~[ ~Nk' LJNi NV 
~ST~tıO~ l(AQAl(OV. PALAS AL ALEMCi ~AN 

Simav hukuk mahkemealn· 
den: Simavın Cuma mahalleıind?n 
Katırcı Hacı Ali oğlu H asan kızı Ji e
r idenin 1ıtanbul Çarııkapu Makasçı• 
larda 34 numaralı Abdullah dükkanında 
Simavlı Kuru oğullarından Ahmet oğlu 
Sali~ aleyhine açtığı boşanma davaıından 

Salibin ikametgahı meçhul olduğ;~ııdan 
vo davetiye üzerine de gelmedıgınden 
gıyap kararının ilanen yapılmasına 
karar nrilmiş ve yövmü muhakeme de 
16-7-935 ıalı güııü aaat 10 a bırakıl-

--,.> Dr. ibrahim Zati 
Belediye kart •ıın ia Piy rlotl 

caddesinde No. 21 
Hera-ün ötledeıı ıon ra bas 4 arı ııı 

kabul eder. 

mış olmakla o gün kendisinin veya 
Yekilinin Simav asliye hukuk ınalıke· 

mesinde hazır bulunınnıı akı,i takdirde 
mahkemesine ııyab<:n bak.lacağı ilan 
olunur. 
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__ R_A __ D __ Y_O __ j 
1 t4'mmuz pazartesi 

lstnnbul - 18.30 j:moastik 
Ba} a.ı Azade, 18.50 Fransızca 
ders, 19.10 plak neşriyatı, 19.50 
SaJaha,tin Estagaço orkestra111 

Romen mus:kisi, 'l0.20 •on haber
ler, de .izcder martı, 20.30 radyo 
caı \:e tango orkeıtraları Bayan 
Bedriye Tüzlln, Türkçe sözlü eaer
Jer. ı 1,30 borsa haberleri. 21.35 
lstanbJl konservntuvan muıikiai 
profe ör:eri taraf.odan l.'.onser, 
profe·.ör Koblioger od..ıva, profe· 
alSr Kün Fagot, profesör Aydler 
Korno, profeııör Pük Kontribas, 
profesör Cemil klarnet, profesör 
Laşe ski piyano, 22.10 p!Ak 
neşri. atı. 

Bükreş - l:J.15 plak ve du
yum ar, 18 radyo orkestrau, 20 
aöılcr, 20. 20 plak, 20.50 duyumlar 
21 s3z'.er, 21. 15 Sarvas kuarteti 
( oda muziki ) 21.45 Makılm Va• 
ıiliu tarafından tUrkUler, 22.05 
aolo harpa muziki, 22.30 duyum• 
lar, 22.50 dans mllzlld. 23.15 du
yumlar, 23.35 konser (röle). 

Varıova - ı1. 10 Viyana tür· 
killeri, 21.45 duyumlar, 21.55 
konferans, 22, senfonik orkeıtra 
kona eri, 23 spor duyumları, 23, 1 O 
ktıçük radyo orkestrası. 

Paria - 21 Org kouerl 21.30 
akıam gazeteıl bavadlıleri, 21.45 
oda mUziki, duyumlar, dans müıiki 

Münib - 20.05 bandomuzika 
21. 1 O J 500 kitilik koro kooıui, 
23 duyumlar, 23.20 program araaı 
24 gece milzikl (tllrkülU) 

Moıkova - 18.30 Ruı beate
leri, 22 Almanca yayım, 23.05 
lngilizce yayım, 24 Macarca yayım. 

Roma - 20.15 plik ıözler, 
20.45 karıeık müzik, 20.45 sözler, 
21. l 5 duyumlar, 21.15 Yunanistan 
için yayım, 21.30 sözler, 21.40 
So!itimbanchl adlı Luigi Ganaenin 
operası. 

Prag - 20. 10 plak, 20.15 du· 
yumlar, 20.30 Prağ operaıından 
röle, D•orakm Ruaalka operaaı 
22.20 duyumlar, 23.35 plik 23.45 
Almanca duyumlar. 

Belgrat - 20.30 ulusal yayım, 
21 opera Uyelerl tarafından kon
ser, ı3.15 duyumlar, 23.30 radyo 
orkestrası. 

2 Temmuz Sah 

lstanbul - 18.30 Almanca 
ders, 18.50 danı · muaiki11i plak, 
19.40 haberler, 19.45 ege caz. 
Türkçe söılll eserler, 20.15 kon• 
ferarıa, 20.30 stüdyo orkestrası. 

21 radyo caz ve tango orkestra· 
ları, çadırcı Türkçe sözlü eserler, 
2 J .30 son haberler, borsalar, 
21.40 Bayan Mari Oakaa, piyano 
11010, 22 pllk nepiyab. 

Bükreı - 13.15 plak ve du· 
yuml<tr, 18 plik, 19 duyumlar, 
19.15 plak 20 sözler, 20.20 plik, 
cho;:.in, 20.50 sözler, 21.15 ıenfo
nik orkestra konseri, 22 sözler, 
ı2.15 konserin afireğl, 22.45 du· 
yum.ar 23.05 konser, rôle 23.15 
yabancı diilerle duyumlar, 23.34 
müziğin aüreği. 

Varşova - 20.30 keman mi· 
dki, 20.50 aktüalite 21 ıözler, 
21. 1 O piyano ile mozart koııserl, 
21.45 duyumlar. 21.55 bByBk pi
yango adlı V. Hausamannın op .. 
reti, 23 pliik 23.30 spor duyum-
ları, 23.40 küçUk radyo orkestram. 

Pnris - 21.45 hafif müzik 
duyumlar karııık orkestra kon1erl. 

Miinih - 21 du}umlar, 21.15 
ulusal yayım, 22 (Madam Racurin) 
adlı radyo piyesi, 23 duyumlar, 
23.20 proıram aruı, 23.30 halk 
müzil .. i. · 

Moskova-18.30 Franıız op&• 
retlerinden parçalar, 19.30 plak, 
22 Almanca yayım, 24.05 Fele· 
menkçe yayım, 23.05 Fransızca 
} ayım. 

Budapeşte - 20.30 sözler, 21 
reportaj, 22.25 duyumlar, 22.45 
opera orkestrasının koaıerl, 24 
Çingene mllzikt 

Roma - 20. J 5 pl&k, 20.45 
ıözler, 21.15 duyumlar, ıı.30 
ıözler, 21.40 Rumca yayım, (mil-

ılk:i), 21.40 isteğe görc(Campari? 
proğramı), 22.55 piyano • keman 
konseri, ı4 duyumlar. 

Prag - 20 Almanca duyumlar, 
20. JO plAk, 20. ı 5 duyumJnr, 20.25 
tiyatro, 21 .05 operet müziki, 22. 1 O 
Çek filharmonisi tarafından 
konıer, 2J. l 5 duyumlar, 23.30 
plak, 23.45 İngilizce duyumlar. 

Belgrad - 20.30 Ulusal ya
yım, 21 Keman konaeri, 2 J ,40 
plak ile Pucclnl'nio "La Boheme,, 
operası - &onra danı plakları. 

3 Temmuz Çarşamba 

lı' a~bul - 18,30 j mnastik 
Bayan Azade Tarcan, 18.50 fran• 
sızca ders, 19.10 dana musikisi 
(plak), 19.40 haberler, 19.50 
Bayan Halide mono!oğ, 20. lO 
konferanı. 20. 10 stüdyo orkeatrası 
21 radyo caz ve tango -:>rke&trnla· 
rı. Bayan Em"ne lbaan Türkçe 
sözlü eserler, 21.30 11on haberler, 
borsalar, 21.40 Bayan Pakize 
izzet Nezih, keman solo, 22 pliik 
neş~iyatı. 

Bükreı - 13.15 p!Ak ve du· 
yumlar. 18 ıibiceano orkestrası, 
19 duyumlar, 19.15 konserin sil• 
reği, 20 sözler, 20.20 plak, 20.50 
aözler, 21. 15 piyano konseri, 21.40 
türküler, 22.05 radyo orkeıtrası, 
22.35 duyumlar, 22.50 lcon1erlo 
sDreği, 23. 15 yabancı dillerde 
duyumlar, 23.35 konserin süreği 

Varşova - 20.30 koro tarafın· 
dan türküler, 20.50 Mizak 21 , 
duyumlar, 21.10 plak, 2 J.45 Du· 
yumlar, 21.55 konferans, 22 Cho
pin kenserl, 22.30 Eilsudıki için 
konferans, 22.40 piyano konseri, 
23.05 spor duyumları, 23.15 kU· 
çök radyo orkestrası. 

Parlı - 20.30 aözler, 20.55 
konferanı, 21 piyano müzlki, 21. 
30 duyumlar, 21.45 tiyatro piyesi, 
duyumlar, • Adiaon caz orkestra11, 

Mlinih - 21 duyumlar, 21.10 
Ulusal yayım, 21 ,45 dana mUziki, 
23.20 program arası, 1 gece mli· 
zlkl •e danı. 

Mosko•a - 18.3tl Amele ya· 
yımı ( orkestralı ) 20 karışık kon• 
ser, 21 Çekçe yayım, 23.05 lngi· 
llzce. 

Budapeıte _.: 19.15 Çingene 
mllziğf, 21 dıt ııyaaa, 21.15 Bu· 
dapeşte konser orkestra111, 22.40 
duyumlar, 23 Berend cazı, 24 
Balalayka orkeatra11. 

Roma - 20.15 plak,. 20. 45 
orkestra konaeri. 20.50 spor, 2 J.15 
duyumlar, 21.30 konferan11, 21.40 
piyeı. 22.30 Senfonik konser, 24 
duyumlar. 

Prag - 20.40 kuartet konseri, 
21.05 mUılklf reportaj, 21.50 pi· 
yano parçaları, 22 sözler, 22.35 
tlrkUIU orkestra konseri, 23. 15 
duyumlar, 23.25 pllk, 23.30 eıpe
rantoca sözler, 24.15 Franenzca 
duyumlor. 

Belgrad - 20.30 ulu1al yay1m, 
21 poplller Sırp ıarkıları, 21.30 
konferans, 21.50 pllk, 22. 15 rad· 
yo plyeal, 23 duyumlar, 23. 15 
radyo orkHtra11, 24 konHr (röle). 

4 Temmuz Per,embe 

lstaobul - 18,30 jimnastik 
Bayan Bıade Tarca11, 18,50 Al· 
manca dera, 19, 10 danı mu11ikial 
pllk, 19,40 Balalayka orkestrası 
koro, 20, 10 konferana, 20,30 
Stüdyo orkHtraaı, 21 radyo caz 
ye tanıo orkeatraları, Avni, 
Türkçe sözlü Herler, 21,30 son 
haberler Boraalar, 2l,40 Bayan 
Halide 'iyolon11l ıolo, 22 plAk 
neıriyatı. 

Bnkreı - 13, 15 plik •e du· 
JUmlar, 18 pllk, 19 duyumlar, 
19, 15 plAk, 20 ıözler, 20,20 Ba· 
let mtlziğf pllkları, 20,45 konfc• 
rans, 21 plak ile Richart V ng· 
nerla Tannbaeuser operası sonra 
yabancı dillerle duyumlar. 

Varıova - 20,30 plAk, 20,50 
AktOallte, ~1 ıözler, 21, 10 tUrkDlft 
~erilra9 ~lbltf, 21,45 duyuın
ı.,, 21.~S 1'opferan1, 2! eakl Leh 
ıarkaları, 2i.16 unutulmuı valalv 
H.30 tiyatro, 23 duyumlar, 23, 10 
lilçlk radro orkettrua. 

Pariı - 21,30 duyumlar, 21,45 
Fransız müziğinden gala kon1er, 
duyumlar, dans müziki. 

Münih - 21 duyumlar, 21,10 
"Çabukluk sihir değildir,, atlı 
orkeılra müzikli yayım, 22 "Götz 
Von Berlicbinngen,, atlı piyeı, 23 
duyumlar, 23.20 program .arası, 
24 yeni müzik, 24,25 danı. 

Moskava - 18.30 Edebiyat, 
19.30 halk ttirkUleri, 21 operet 
müzkJi, 22 Almanca yayım, 23.05 
Inailizce, 24.05 lıpanyolca. 

Budapefte - 20 Koro konaerJ, 
21 Martoo Raktal akıamı, 22 
duyumlar, 22,30 Çingene mlbiği, 
23.30 lni'ilizce ayhk duyumlar, 
23.50 plak, ıon duyumlar. 

Roma - 20.45 spor - plak, 
21.15 duyumlar, 21.15 Rumca 
yayım. 21,30 sözler, 21,40 1111 
Pergolere,, atlı opera. • ıon du· 
yumlar. 

Prag - 20.10 PlAk, 20.15 
duyumlar, 20.25 reportaj, 21 Po
pliler ıarkılar, 21, 20 radyo piyesi, 
22 duyumlar, • karııık yayım. 
23.30 Schrammel mUziki. 

Belgrat - 20.30 Ulusal yayım, 
21.30 radyo orkestrası, 22 orkes• 
tra birliğile ulusal tUrküler, 
22.30 hafif mUzlk, 23 duyumlar, 
23.20 konaer (Röle ), 24 dans 
p!akları. 

5 Temmuz Cumll 

lstanbul - 18.30 danı muıl· 
kiıi ( plAk ), 19.10 hafif muı:ki 
(plak), 19.40 Ege, caz, Türkçe 
ıözlll eser!er, 20. 10 konferans, 
20.30 ıtndya orkestrası, 21 radyo 
caz ve tango orkestraları, 21.30 
aon haberler, boraalnr, 21.40 
Bayan Aleknndr Mayler Macar 
halk hanları orkeıtra ile bir:ikte, 
22.10 plAk neşriyatı. 

Bükreı - 12-15 p1Ak ve du· 
yumlar, 18 radyo orkestrası, 19 
duyumlar, 19.15 konserin aOreği, 
20 sözler, 20.20 operet ve sesli 
filim mUzlki (plak), 20.50 Reportaj, 
21 ıözler, 21.15 oda mUıiki, 21.45 
radyo aaton orkeatrası, 22.30 
duyumlar, 22.45 konserin ıüreği, 
23.15 yabancı dillerle duyumlar, 
23.35 konserin süreği. 

Varıova - 20.30 kuartet kon· 
ıeri, 20.50 ıen monolog. 21 aözler, 
21.10 plAk, 21.45 duyumlar, 21.55 
konfcrana, 22 senfonik orkestra 
konseri, 23 ıpor duyumlara, 23.10 
plak, 24 ıözler, 24.05 plak. 

Pariı - 21.30 Gazete ha•n• 
diıleri, 21.45 "Ciboulette,, atlı 
Uç perdelik operet - 23,30 hava 
raporlerı, 23.35 dans mUzikl, 24 
plAk. 

Münib - 20, 15 bando mUzik, 
21 duyumlar, 21.15 ulusal müzik. 
21.45 "Kartal harbi,, atlı akeç, 
23 duyumlar, 23,20 program 
ara11, 23.30 Mozart konseri. 

Moakova - 18.30 bizet'nln 
" Carmeıı ,, oper&11, 22 çokçe 
yayım. 23.05 lngillzce, 24.05 Al· 
manca yayım. 

Budapefte 20.20 opera 
orke1tra11, 20.30 ıözler, 22 ıar• 
kılar, 22.40 duyumlar, 23 çinaene 
mUzlğl, 24 caz. 

Roma - 20.15 plik, 20.45 
orkestra konseri, 20.50 ıözler, 
21.15 duyumlar, 21.40 il Fiore 
Delil vlta adlı mtııikll ılir, 24 
duyumlar. 

Prağ - 20.05 plAk, ~0.10 
duyumlar, 20. 15 reportaj, 21.15 
fllharmonik konser, 22.35 film 
mOziki, 23.15 duyumlar, 23.30 
plik, 23.35 Almanca duyumlar, 
Ruıç.a duyumlar. 

Belgrad - 20.30 ulusal yayım, 
21 piyano konseri, 21.30 bir re-
portaj, 22 Zagreb'den röle, 23 
du)'umlar, 23.20 blAk. 

6 Temmuz Cumartesi 

lstanb11l - 18.30 jlmnaatlk 
Bayan Azade Tarcaq, 18.50 F ran· 
ııEca ders, 19.10 dans· muıikfal 
(pllk), 19.3§ haberler, 19.40 danı 

muıildsl (plllr), 20 ıpor konuımaları 
Salt ÇelebL 20.30 radyo caı Ye 
tanıo orkeıtraları Bayan Bedri,. 

Karakulak Suyu ••• 
------ ·------· 

· Yeni Yapılan Tesisat Sayesinde 10 
Paraya Bardağı Sablacakmıı 

Karakulak mımbaında halk 

Iıtanbulun dört tarafı au o!· 
duğu halde en çok ııkrnta çek· 
tiğlml:ı: ı•Y yine ıudur. Bilhassa 
etsiz, lfizal menba ıularımızdan 
liyikiyle fıtifade etmek kabil 
olamıyor. Hele menba sulan 
içinde methur Karakulak auyu 
ise Istanbulun ancak bir, iki 
dUkkanında tedarik edilebiliyor. 
Bntan bunlarm teıkilAtıızbktan 
Ueri geldiğini ıöylemiye )Ozum 
yoktur, sanırız. 

Öğrendiğimize g6re bir hayır 
ıahibi, Beykoza civar Akbaba 
köylülerinin malı olan ve boı yere 
akan bu suyu soo slıtem teaiaat· 
la işletmeği üzerine almıştır. Bu 
ıu aayesinde Akbaba köylll
lerl yardım sandığına ıenede(200) 
lira kadar bir para temin edi· 

yordu. Teşebbl• 11hlbi yaptığı 
on senelik bir mukavele ile köy
IUye aenelik (350) lira ile beledi· 
ye reamini de •vmeğl üzerine 
almııtır. 

Suyun aktığı yerde bUyUk bir 
depo, gazino ve otel yapılacak 
yurdun bu güzel kötesi de iyi 
bir mesire haline konacaktır. 

Yeni yapılacak teaisat saye
ıinde Karakulak suyunun bardağı 
10 paraya satılacağı temin edıl· 
mektedlr. (Amin diyelim) teşeb· 
btıs ıabibi şimdiden Patababçe 
C"am fabr~kasına IO bin şişe 
11marlamıştır. 

Karakulak ıuyu ıimdiden bir 
mesire haline gelmiştir. Hatta 
geçen Pazar günU otobüsler kö}'e 
(30) aef er yapmışlardır. Bu hafta 
da otobUs aervisleri arttırılmıştır. 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreozot kapalı 

ı:arf uıufile eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme 15/ Ağustcs/935 tarihine rastlayan Per§embe gUnU 
&ant 15 de Ankara'da Bakanhk Malzeme MlldllrlüğUnde yapı· 
lacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası VeslkD11 ve 6250 
liralık muvakkat teminatlan ile blrlikde 15/ Ağustos/ 935 Per
şembe günü saat 14 e kadar Malzeme MlldllrlUğüode tevdi 
etmeleri lazımdır. Lıteklller bu husustada şartnameleri 5 lira mu
kabilinde Ankara'da Bakanlık Malzeme MüdUrlUğUnden 
alabilirler. ..3660,, 

Beşiktaş Orman Memurluğundan: 
Musaderell emvalden Kemerburgaz nahiy~sinde "9108,, kilo 

odun ve "2165,, kilo k~mllr ve Fındıklı lıkeleslnde "l 1500., kilo 
odun ile "120,, ıayı kııalcık çubutu arttırma ile satılıktır. lıtek· 
liler Beıiktaı Orman ldarelİne ve ihale gUnO 17 Temmuz 
935 Çarşamba günU aaat 14 de Beyoğlu Kaymakamlığında 
müte,ekkil Orman artırma ve satıı komisyonuna gelmeleri. "3648,, 

TUzUn, TUrkçe sözltı e1erler, 21.30 
80n haberler borsalar, 21.40 Bayan 
Babikyan Şan, 22 plak nqrlyatL 

BUkreı - t:J.15 pllk ve du
yumlar, 18 aUel mUzlk, 19 duyulD"" 
lar, 19. 15 sllel müziğin, ıllreğl 
20 ı~zler, 20.20 plik, 20.35 ıöz· 
ler, 20.45 mektup kutusu, 21.05 
radyo caz orkestrası, 22.30 du· 
yumlar, 22.50 konser (röle) 23.15 
yabancı dillerle duyumlar 23.35 
konarrln ıUreğl. 

V arıova - 20.50 AktUalite, 
21.10 Lohar'ın operetlerinden 
parçalar (TUrkUIU), 21.45 duyum· 
lar, 22.30 senfonik orkeıtra kon· 
aerl, 23 apor duyumları, 23.10 
ıözler, 23.30 kUçUk radyo orkes• 
tra111. 

Pariı - 20.55 konferans 21 
karııık yayım, 21.30 duyumlar, 
ıı.45 "Josef,, adlı opera plyeıl, 
duyumlar • danı mftziki. 

Mtlnih - 21 duyumlar, 21.10 
daDı muılld, 23 duyumlar, 2~.20 

program arası, 24.15 ıOvari kon• 
Hrl. 

Moako•a - 14.30 pllk kon
ıed, 15 karııık 1ayım, 17.a() 
konser, 22 Almanca yayım, 23.05 
Franıızca 24.05 lneççe. 

Budapeıte - 20.20 opra or
keıtrası 20.30 ıöıler; 22 ıarkılar 
22.40 duyumlar 23 çiııgene müzikl, 
24 caz. 

Roma - 20. 15 plik, 20.45 
orkestra konseri, 20.45 sözler, 
21.15 duyumlar, 21 .40 il fiore 
della vita adlı mllzikli tiir, 24 
duyumlar. 

Prag - 20.05 plik 20.10 du· 
yumlar, 20.15 reportaj, 21.15 
fllharmonik konser, 22.35 film 
mUziki, 23.15 duyumlar, 23.30 
plak 23.35 Almanca duyumlar, 
Ruıça duyumlar. 

Belgrat - 20,30 ulusal yayım, 21 
piyano konseri, 21.30 bir reportaj, 
22 Zagrepdeo röle, 23 du) umlar, 
23.20 plik. 
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1 T.-az 

Moda llihr ••• 
Arhk Tahbndan Düşüyor, Bu Tahta, Be
lediyeler V eEkonomiZaruretleri Çıkıyor 

Glln ıeçtikç• 
artan v. fepcl 
w.ı.rı •• , •• 
lfad•• ...... 
bltlla 
canlı ... 
~ .. 
terdi. Bet illb 
1e11• enelbdm 
tunletia., ..... 
ne Y• •oduant 
hlkim ..... .,. 
da kırallmnua 
,erini ......., .. 
ler ye j.aı.,,.. 
ler aldı. • 
arada 

~;~. 
•oda 
çok kadın ma10-
lan Wlldimet tarafmdan •••.ı
mlt. •uaaa yerine 910 ela ıl,0.a 
oma ••rll• tllz kapeldarmı 
kapaan mayolar .. me edllmiellr· 

Diğer taraftu Çlncle brnak
lann klrmmya boyatdma11, 1aal 
•alllldlr, Af)arm oacllle edU·MI 

1aıuek a~ ukarpla, blaua 
tu'falet ıi,U.•I, prapllll pzil. 
me.r de ıuak edllmlftlr. Bu 
aleptarMI ICIWa ela ... ti .. ............................ 

..,kaııı ıekaklarda ........... 
belediye taramadan menediı.lftlr. 

Bütttn a. tlıybt4'r1111'.19 ... 
..,ten .... clhiam ,~oruı. 
Fakat bildiğimiz bil'f8Y varu o 
ela yavaı ,..,.. btlylk laırptın 
evYelkl senelerin dlıniyetıne 
d5nllfllmlzdtlr. ----Gemlik Halkevl 

Gemlik, 30 ( Huıuıt ) - 4500 
11n,. Halkevl ~n Mr Mna alan· 

•flar· 

-
- ----- - ·--- - -----

.1 

SON P&5TA 

Kürek Müaabalqılan 
S.10. ....... 6 kUrek 

tepik mlaababluı bntin d..tz 
lmllplerimizin iıtlraldle Kabatq, 
Dolmabahçe aramıda yapılacakbr. 

Mllıabakalara G••atauraJ, 
Fenerbahçe, Beykoz, Albnor-
da, Hallç, Beylerbeyf, Ana• 
dola •ullbl kllrekpled altecek
lerdfr. l'ugtla yapılacak mtıaabaka· 
larda Galatasaray ile, Beykoz 
ara11nda iki çifte de mDhim çe-
111111• elaealdtr. Fenerlta~enln 
lıtlrak eclectii iç çifte musaba· 
ka11nın da ma•aimia en hararetli 

0Y•rııı 1
olacapa ı&!'-9 ~~~~'!!::_ 

Sam- -eallwe b•kldc meh
kemealntlen: 
Da Ya edlea: Sil'orta müfettitlerin• 
den halen lbmetg&hı meçhul 
~ 

Davacı Fikret Yeki& Abdullah Ha
llı tarafından aleyhinize ikame olunan 
boıanma davaeının gıyabmızda icra 
kılınan muhalrnMt&t netioeıinde ara• 
nazda 111~ıtenk hayati oekilmez bir 
hale getiren tiddetli .r•oimsisHk Ye 
i~tiııaomhk bulunduğu dinlenen ı•· 
bıtlerln ıehadetile tahakkuk etmiı ol· 
dutundan boıanmanıza dair verilen 
23-5-955 tarih n p..170 No in Hamın 
bir ım'tl ibmetglhıDJPU helli olma· 
muı huebile mahkeme dinohaneaine 
talik Milmlt oldafa tllbllğ makamına 
kaim olmak illere c••te ile ilin 
olwıur. 

TAKVİM 
Gla PAZARBSI Hııır 
Jt 1 TEMMUZ 935 57 

AraM 1 
il a.bflleneı ISSC 

Vakit haaıat Va .. 

Raaat 1351 
Hulrua 18 

YMll baal VaHt 
--F-;...~~~I=-=~ a.... ı" • 12 Alrpa 11- 1, 44 

Öll• 4 82 it 17 Yala 2 03 21 48 
lldadl • 33 .. 11 ...... 6 27 2 12 

ıNı 1 
)"'Ol .O 

Bil\ di N D~-~,,zırgı o:c:11 l!I 

latanhul Milli Emlik Mütlürlüğünd~n: 
Muhammen Kı111et 

BAKIRKÖY 

0SK0DAR 

ERENKÔY 

: Yenimahalle hat boyu yeni 100·102 
uyıh eyin 2/10 payı. 

ı Selimi Ali efendi SelAJD11:1 cacldal 
eıkl 235 )'eni 251 IBJlb anama ta
mamı. 

: Bostancı Vtıkeli cadd•i eski 26 M. 
aayıh 0 903 metre 94 aantimetre mu-

Ura 

102 

rabbaı,, anama tamanu. ~ 
BOYOKDERE : Çivici sokak eski yeai 8 ıaydt e'Vin 

MERCAN 

MERCAN 

516 paya. 
: B&yllr Yeni Han birinci kat eald 31 • 

32 uyıL oda ile merdiYen albndald 
k&merlnk maballhiln 1fl payı. 

: Bljlk Yelli Han t•htaniai eski 33 ,.. 
•i 52 .Uma tamamı. 

T ARLABAŞI : HlaeyJnap Kai'llca •e Kereıtecl ao
kaldan eıki 1·26 yeni 3-34 ıarıb iki 
e~lenn ikide bir paylan. 

T ARLABAŞI : Hnıeyioağa Aşddat eekak akl 1' 1e-

FENER 

FENER 

OSKODAP 

0SK0DAR 

EMiNÖNÜ 

11i 15 sayıh evin tamamı. 
ı Balat Karabaı K6pr6 bap eıki 2111. 

yeai 45 ıayılı evin 4n paJl. 
ı T nldicafer Y aıemin aokak eald yeni 

g oyalı eYin 66196 payı. 
: Altualzade Kt11kh mahalleli Balgorlu 

sokak ellki 4-6 yeni 2-4 l8ydt dlkı-
kiaılarm 5112 pa,.. 

ı Altunlzade Kmkh mahaUul Balprha 
ıokık eıkl yeni bir ıayıh clllkklma 
S/12 payı. 

ı Haca Mutafa Tuzcular ~ eski 1 
yeal 38 •Jlla dllkklma 6/40 payı. 

MAHMUTPAŞA: Maballeıl Baciler ham aobk eıld 
28 • 30 yeni 29-Jl M)'lh dd cltlkklnm 

BEYKOZ 
7020/16674 payL 

ı Pqabahçe Sultaalfe cadliit eıkl 16-
17 reni 45 •,.Ja boatanıa 609, 
37511,200,000 P8JI· 

KAllERHA tUN: Y •lteldr Demirhane " Keklik ıokak 
eski 7eni 16 ıayılı ara mahalllnia 5112 
Ye e"8 5124 payı. 

KAMERHA TUN: Bo,aa aokak yeni 21 •yalı eYhı 

FENER 
1/2 payı • 

: Seferikoı mahallui Fener caddeli 
162-158 1..ı 128-13! uyılı bhveha• 

315 

144 

288 

1296 

278 

767 

552 

400 

600 

4676 

48 

ae w oclaJar ve Wr evin 57198 paJI. 825 

YENICAMI 

ı .,,.... Ahmet Camlarahğa Mb• 
..W 40 yeni 4 •Jlll eYiD S/4 ,.,._ 

: Hoca Allettla Yeü;aml .... ..Jd 
123 

72 yeni 76 ıaydı dlkklmn 112 paJL 181 
BOYOKDERE : Glllmez ıokak eıld 1 yeni 11 •Jlla 

HASKÖY 

MIRGON 

ŞEHREMiNi 

YEN1KôY 

YENIKÔY 

YENIKÔ'Y 

YE?(IKÔY 

YENIKÔY 

YENIKÔY 

YENIKÔY 

YENIKÔY 

evla 1/2 payı. 
ı Kumbarahaae caddeli •• Habcıotla 
iakelıli arahp yeni 153, 155, 16 iç 
dD1rklm 112 payı. 

ı Boıacakı57 Kora caddem uki Si yeni 
55 dl\kkima ta•••· 

ı F atmualtaa Etemefeadl aokak elkl 
yeal 17 ayah •Yia ta ..... 

ı Pu.Sye mahallem Köybqa caclded 
.. ld 89-89 il. yeal 95-97 .. ,... .... 
clillrldnm 14116 payı. 

ı PanalJe mahallesi Kaybqı caddMI 
89-91 M. J•ni 99-101 ev ve clQkkA•a 
14/l6 pap. 

-t ~ ••hDeiİ va)ut fsketeil c.d
deai 8lkl 93 M. ' 9$-93 iL 93 il. ,.. 

500 

SM 

1000 

lll7 

nl ı, S, 5 ev ve ild dllkkinıq 14116 ,.,.. .. 
: Paaalye maballeılain vapur iakefeli 

cacldeat 93 M. 93 M. 93 M, 93 M, 
J•Di 7, 9, 11, ıa, 15 bir e• •• dnk-
klmn 14116 pa)'.L 2544 

: Panaiye malıall.W. •apur laı.ı..I 
caddutade •ki 93 il. yeai 17 u,.ta 
gaziaonwı 14116 paJL 1166 

ı Panalye mahallell birinci ıokak eıkl 
1 J9Dl 5 18Jllt mıl 14/18 paJL 

ı Paaaiye mahallui birinci sokak uld 
3 yent 1 UJıh e'fin 14/16 paJI. 434 

1 PmiJ• mahalleli Wriad ..Uk ... 
5 yeni 9 ayab mn 14/16 pa)'L 434 

ı Paaat,e •ahalletl birinci .okak •iri 
7 ,... 11 .. ,.ıı .. 14118 paJL 4M 

Yukarda 1uala ••D•r 1171935 Cmna gld mt 14 de p ... 
pıra Ye açak arttırma Ue •tdacakbr. lsteldllaiıı Jtbcl• yedi bu
çuk pey akçelerlnl vakti maayyenden enel yabrmalan. "f',, (3441) 
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Kebaplarınn.ı, pasta ve çöreklerinizi ve sair lezzetli yemekleriniz için koku ve dumandan Art SAUPAZAR MAGAZASI 
Salıpazan, Necati Bey oaddeeiNo. 428 • 436, Tel: 44968 

METRO HAN ELEKTiK FIRININI Tilnel meydanı, Beyoğlu T•lefouı 44800 
ELEKTRiK EVi : KULLANINIZ. 

Harareti daimi ve arzuya göre ayart keblldlr. Tip ve clnelne göre bUtUn 
frrınların flyatlar1nda mUhlm tenzllAt vard1r. 

Bayuıt Mürekkebçıler caddHi Telefon ı 24378 
KADIKuY: 

Muvakkithane caddeei Telefon: 60790 
Elektrik fırını alan her mUıtorlye buıuıl tenzlllth tarif• tatbik edilir. • BÜYÜKADA: 

13 Niıan caddesi. Telefonı 58 - 128 
• ÜSKÜDAR ı Satış mağazalarından tafsilat isteyiniz. 

Taksimdeki Sergiyi ziyaret ediniz. 

-----~ o ? <jeçmi.ş ols.u.n ! 
-Sorma k.arda.ştm 

POKER 
PL•Y 

TRA$ Bl(AGINI 

onun ce2:as.uu 

~.wn. 

• 

ELt:KTRiK 
CEP VANTiLATÖRÜ 

DAİ·MON 
Pillerir.io en son icadı. 
Kullamtlı Ye tık ve ucuz. 

~ta' yer~: 
J. Dt-kıı o ve ~ki, Tahtakale No. 10 

1 ANKARA ı Sofu ı:ade Mehmet Emin, IZMIR H H 
Satıa yerleri • MERStN ; Hakkak oğlu Si ifkeli Rahmi, ı llHyio Uıntı 

Y • ZONGULDAK : Mektep ifer Pazar ı Must;ıf-. Zeki, SAMSUN : Tursı n Eıref 

~------------------------------------------------' 1 ' .. • • • • • • .:·' •• :. }:~f ·«. ' .. 

. En beyaz dişler .. 
Onun dişleridir, çünkü sabah akşam 

R A D Y O L 1 N kullanıyor. 

RADYOLiN 
" T~rtr .. dedi~lmiz kir tabakaıını eriterek diılerl ıö• k:amaıtıracak kadar 
~.emızl.er v~ parlatır. Mikropları afıı yakmadan, dit etlerini tahriı etmeden 
oldurür. Dıı •ti haetalıklanoa mlni olur. .8tit0n bıı meziyetlerinden baıka 
fev~alade müt~kdalf olduğııDdan ildiaadidir. Fıroaıııa üzerine konacak ufacık 

hır paroa agu ve dlılerl temizlemeye, nefHi taUılaıtırmağ'a klfi ıelir. 

Talas Amerikan Mektebi 
• 

Orta Derece - 5 Sınıf 
Lisan San'at Ticaret 

1935 • 36 dert 11nt1inde aynca lld Hnellk meılekl aan'at kura• 
ları açılacaktır. Fazla malumat mektep ldareıinden alınır. 

~-~ Tedrisat 23 EylUI P•zarteal gUnU hatlar. ~-·~ 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır. 

Buyuk ikramiye: 5 Q • Q Q Q liradır. 
Ayrıca : 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mDkifat Yardır .• ,, 

,~--·----.-.;------, 
Hayatın neşesi 1 

dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TableOerı 

Yorgun vUcutlar1 
dlnçıe,tlrir. 

İktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekli"'ini 
giderir, yavamak ne~eıi ni iade eder. 
Eczanelerde bulunur. letanoul'da 
fı atı 150 Kr. Tafeiliiı için Galata 
Pvıla kutuııu 1255 , __ Em ______ !ll!ll __ I __ , 

Denizyolları 
IŞLETMESl 

' 
AHateleri ı KaraklSr K8prDbaıı 
Tel. 42562 - Sirkul MOhOrdnrıade 

Han Tel. 22740 

·---ı• lakenderiye Yolu 
ANKARA npuru 2 Tem muz 

SALI günU saat 11 de isken· 
deriye'ye kadar. "3653,. 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 2 Tem• 

muz SALI gUnU aaat 20 de 
Rlıe'y• kadar. ..3654,, ,1 .................. ... 
! Hazım ·sızlıktan 
şika.yet ediyorsanu.: 
.Yediğiniz yemekten 
zevi alamayorsanu; 

heınen 

SU DOL 
alınız. 

Mide ağrıları 
. ekşJJJ1' ve 

yanmaları 
i~;ln yegane llbçtır 
Eczane.erde 50 kuruş. 

Kullanılması kutudaki kağıdda 
yazılıdır. 

Sinir ve aktl hastalıkları mtit.1 
Dr. ETEM VASSAF 

Catalojlu Orhan B. apartuaanı Tet.210JJ 
Ev. ICadıkUy Bahariye ileri ıokak Tel.6079 t 

~---------·----·' Resim Sergisi 
Glzel San'atler Birlitl r11im ı•b•· 

•iaden; GalatHara1da asılacak rHim 
aerılılne lıtirak etmek l•t•1•• 
... ·.t1ı1r1ar , ......... ı ıı •• n 
temmuıda Uıedeld .. ,.ı ıaloauaa 

••tirmelerl. 

-

Şirketi Hayriye iıkeleıi. Telefona 60812 

Kaşe 

GRiPiN 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır. 

En ~iddıtli bat, dit, adale ağrılarım, UwUtm kten mUtevelllt 
bütün aancı ve ıızaları keser. Nezleye, romatiımeya, 

kmkhğa kartı çok mUe1&irdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 
GRIPIN kafeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mllteha11as kimyagerleri 

tarafından yapılır. Her eczanede vardır. '1 ,S kuruıa aatıhr. 

inhisarlar lstanbul Baş Müdürlüğünden: 
idare ambarlarmda mevcut 2992 fişe lAvanta 27 /6/935 de lhal 

olunmak Uzere açık arttırmaya konulmuş idi. Bu gün de verilen 
bedel haddi !Ayık.ta aörUlmediğinden arttırma on gUn uzatılarak 
ihale 817/935 PezartHI a-UnU saat 10 a kadar uzablmıttır. 

isteklinin gösterilen günde ıaat IO dan evvel ~o 7 112 temi• 
nallarını vezneye yatırarak alacakları makbuzlara ile Kabataıta 

Baımlldiirlyet Muhaaebc Müdüriyetinde toplanacak komiıyona 
ııelmeleri. ''3609,, 

, ......... .-.................. 1 ................ ..... 

Mimar, Müh11ntll• o• R•ssamlar 
Fabrikacılar v• ll11ledlg11l•r• 

Genç Türk RAPiD 
NEGATiF, POSITIF ECZALI KOPYA KA~ITLARINI 

Realm malzeme•I aata11 maa~zalardan ererınııı. 
f ARRİKALARlı latan bula Havuz:lu Han No. 25 

- Ankara: Ömer Nail GHç TGrlı 
NUmunelerl meccanldlr, leteylnlz. 

KARAKÖY I 
ECZANES 

HÜSEYiN HÜSNÜ 
Galata, Karaköy caddesi No. 5 

......-Satıhk Vapurlar~ ... 
VAPURCULUK TÜRK ANONiM 

ŞiRKETiNDEN: 
Soıyetemlz.la malı olup çalıımala'r.na lüzum görOlmeditl için haliçte 

batlı bulunan Yenidünya, İzmit, Feyyaz, Se!Amet, Kırlangıç edh •apur
larıo açık arttırma ııuretile ve peıin para ile satılma.111• karar Yerildi. 
tinden bunları ıealp görmek iıteyenlerin içl:ıdekl bekçiler• •• alml\k 
btetlnde bulunanların da aoıyeteye mürRcaat ederek ıartlarını anla
malara ve her biri için ıimdilik Oçer yüz lira depo etmeleri n açılı 
arttumanın yapılacatı 3 Temmuz 9~5 Çarıamba ıDnO aaat 14 de 
ıoayete merkeaine gelmeleri ilin olunur. 

Son Po•t• Metbaası 
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