


Hallcın Se•i 

Agda Kaç 
Para ile 

Geçinebilir siniz? 
Çapa, &uftanlye sokanı 31 

numarah hane doktor Cemil: 
- Bence, bayatta •aadetin en 

b0yl1k ıırrı tenkkOldOr. Bunu bana 
•orıuauıı batırlatıJor. Meula ben 
ayda iki yilz liraya yakın para kaza-
nıyorum. Batımda bir karım, bir 
annem, lir de bem,trem Yar. Ve 
kazancımla onları ancak idare edebi
liyorum. HattA borçlandıAım aylar da 
o!muyor dejU. 

Hesabımın iki ucunu bil' ar.1• 
aetiremeyiıimlo ıebebl de bittabi 
görenekten ye b\r takım tellkkller· 
den kurtuJamayııımdır. 
Baıkalarınıo biıdm hakkımızda, dUtD

neceti feyleri. düıGaeHk, bir takım 
Ulzumıuz muraf ara girmeye mecbur 
kalıyoruz Ye .. r.evahiri kurhrmak ., 
sribi güllaç bir endiıeyle barcadıj'ımız 
bu paralar, mkıya girmemize Hbep 
oluyor. 

Bu endiıedea kurtulabilltm Ye 

elimde olsa da, bir parça clalaa 
mütnekkilleıebllHm, halimde• ıi• 

kA1et hiç Hbep kalmaL 
Fakat busrDnkD halde, içimi çek

meden yaıayabilmeklltim, huretini 
~ektitim dclrt yh lira aylık kazanca 
ika vuıabilmeme batbdı:r 1 

* lçerenköt"' Kö,klU sokak, 20 
numaralı hane, avukat Ragıp: 

- Deııce bugiiakll halde ha1at, 
tiklyet edilecek kadar pahalı detildir. 
tlattA o kadar delildir ki, mesela beu, 
•erıilere nrdffimden daha H para 
ile ıeçinebillyorum. 

Fa.kat buau b3yle yazmayın. ÇfinkG 
ekuyanlar: 

- Hayatı• acut:lujıınu anlatm Rk 
için amma misal bulmuı ha 1 Eğer 
ıeçiumek iç·n nrgilere .erdiği kadar 
para aarfed.yoraa hayat çok pahah 
demektir J ,, diyeceklerdir 1 

* BakırkCiy, emrazı akllye we 
•sabiye haatanesl eczaclların· 
dan insan: 

- Bu da biaim çapta memurlara 
ıorulacak ıua\ mi yahu? Elimize ne 
geçeru onunlıı geçiniyoruz tabit. 
Sen bunu, bir ç11p ıda yüz binlerle 
lira •uran bOyGk töccarlara, müteah
hitlere sor. O zaman biıim bir Haede 
ka:ıanchtıaıı.zı bir günde yediklerini 
duyarıın da akim baıına getiri 

inzibat Tedbirleri 
Polis Kulübelerinin Kapı· 

ları Olmayacak 
Yeni Emniyet Direktörü Salih, 

polis memurla.rmıo daima müte
yakkız bir halde buluna bilmelerini 
ter.ıin için yeni bir karal' daha 
vermiıtir. 

Bu da, ıehirde mevcut bUtUn 
po!la nokta kulübelerin1ıı kaldırıl
masıdır. Bu kap. ar kaldmlmak 
ıuretile, herhangi bir poliıin, 
noktada uyuyup kalmam, yahut 
girerek [içeriden kapıyı kapatap 
oturmaaı, mangal Ye Hire yakmak 
auretile hayatlarının tehlikeye 
girmesi lbtimal:erl ortadan kal· 
dırılmıf bulunmaktadır. 

Bundan başka lıtanbuldakl 
polis noktaları arttırılacakt.r. 

Bir Rüşvet Cürmümeşhlldu 
iki Polis, Para istemek Ve Alınak Su

çundan Dolayı Dün Yaka landılar 
Emniyet mildUrlüiD dün mlld· 

deiumumiliğ• rüıvet aldrkları id· 
diasile •• Mehmet adlı iki polis 
memuru teslim etmlttir. Mehmet• 
lerden birbl EminöuU blrld do 
Fatih mllrettebatındandır. 

Fatih memuru Mehmet birkaç 
gün evvel bakkal Abbasın dük· 
kanına gitmiı Y• t*'razisinin bo
zuk ve ayarsız olduğunu ileri ıü· 
rerek dükkanından almıı Ye baş· 
ka bir dnkkina bırakmııtır. 
Sonra da Abbaatan bir lira rllt· 
Yet alarak teraziyi kendisine iade 
etmi4tlr. Bu iddiada ıahttJerin 
lfade1ile tesblt edilmJıllr. Diğer 
Mehmet de birisinden tkJ lira 
rDşvet istımiş Ye ımniyet mUdUr· 
IUğUnün aldığı tertibat Dzerine de 
cürmümeşhut halinde yakalanmıı 
Ye evvelce numaraları te1bit edl· 
len kAğıt paralar Uzerinde bulun• 
muştur. Beşinci ve dördUncti mtıı
tantikler bu iddiaların tahk~kine 
elkoymuşlardır. 

Bir Bar Artisti Zehirlendi 
Bir bar artisti, dün yediği bir 

yemekten zehirlenmlt tir. 
Bu artiıtln adı, Binnazdır. Bir 

ara'ık acıkmıf, Beyoğlunda bir 
lokantaya girmff, yemek yemiş 
çıkmış, Çukursokağmdakl evlnı 
gelip biraz oturduğu bir ıırada 

mide~inde sancılar başlamış, zehir· 
lendiğinden tfiphe edilmif ve B .. 
Joğlu hastahanea:ne kaldmlmı~tır. 
Lokantacı aorguya çekilmlttir. 

Terfi İsteyen 
Memurlar 

Yabancı Dilden f mtihan 
Edilecekler 

Maaıatın tevhit ve taadUIUne 
dair olan 1452 ıayılı kanunun 
7 inci maddosine eöre, bir derece 
daha, yukarı memuriyete tayin· 
lerini isteyenlerin, yabancı bir 
dilden geçirecekleri imtihan hak· 
kında bir talimatname hazırlan· 
maktadır. Talimatnameye göre, 
bu imtihanlar, aenede iki 
defa, Ünlvenitede, yabancı diller 
mektebinde yapılacakhr. imtihana 

15 İlkmektep 
Muallimi 

Kanun Mucibince Tasfiye 
Edilecek 

3 sene içinde muyaff aldyet 
gösteremeyen öğretmenlerin tas
fiyesi kararlaıbrılmıtlL Dnn ktıl· 
llir inzibat meclisi toplanmıı, 3 
aene içinde muvaffakiyet göster
meyen 15 muallim tesblt etmlt 
•• bunları KllltUr Bakanlığına 
bildirmiıtir. 

·····························-···--······--·····-··--
gireceklerden uygun bir harç 
almmaıı da dütUnülmektedir. 

Hay Allah Razı Olsun 
Belediye, Kontrol işlerine Bundan Son111 

ra Hususi Ehemmiyet Verecekmiş 
Ekmeklerin bozuk ve eksik 

çıktığı, tuzun, şekerin, buzun 
narh fiatından yUksek satıldığına 
dair halk tarafından yapılan tika· 
yetler belediyenin nazar1 dikkatini 
cclbetmiı ve bu tikAyetleri bele
diye zabıtaaı memurlarımn vazi· 
felerini layık olduğu önemle yap· 

madıkları neticesine varılmııbr. 

Belediyı kontrol itini kat'i tekil
de halle karar vermiıtlr. E&aılı 

tetbirler alınacaktır. Bunun için 
tetkikat yapılmaktadır. 

[ Buz meselesi hakkında içeride 
dikkate değer bil ıikd.yetimfz -.ardır. 
O da okuna] 

Tramvay Şirketi Ve j Dövüşenler, 
Yaralanalar 

Belediye 
Tramvay ıi:rketinin tamir ve 

lnıaıı ile mllkellef olduğa yolları 
yapmadığı Belediye tarafından 

yapılma1ı ve paraıının tramvay 
ıirketinden ahnmaaı kararlaıtırd· 
mıı, Fatih yolunun tamirine de 
başlanmıştı. Fakat şirket Beledl4 

yeye yolları yaptıracağım bildir· 
diğlodeo yine bu it firkete 
bırakılmııtı. Ancak Belediye Fatih 

yolunda tamir için 500 lira ıarf 
etmiştir. Diln bu para tirketten 
iıtenilmiştir. 

Topkapı ve Samatya yollarında 

da tam·rata baı'anmadıiı, Bele

diyenin bu tamiri tirket he.ahına 

kapmıya batlayacağ'ı da hatır• 
lahlmıştır. Eğer ıirket bugiln 
tamire başlamazaa, yarın Belediye 
ıirket hesabına tamire ıirlıecektlr. 

1 

·~-----------·------~---
Bir Alacak 
Yüzünden 

Bir Adamı Vurdular 
DUn EminönUnde bir alacak 

meselesinden iki kiti arasında 
çıkan bir kavga bunlardan biri· 
nin ağır ıurette yaralanmasile 
neticelenmiştir. Vuran Safer oğlu 
Ail, vurulan Osman oğludur. 

Vurulanın hayat& tehlikede 
olup Cerrahpaıa hastaneiine 
kaldmlmıihr. 

Bir Tecavuzon Suçluları 
Anjel adlı bir km Fenerden 

sandala bindirdikten sonra deniz 
ortasında berbat etmekten suçlu 
Sami i!e iki aradawı dün müddei .. 
umumilikçe te~kif ediimişlerd:r. 

Fen erde Sıtkı ile Halli kavga 
etmişler, Sıtlu, yumrukla Halllln 
dişlerini dökmUştUr. 

Jf- Lalelide Taşhanda oturan 
izzet, Zeki, Emin, lbrahim, H&1an, 
Cafer, Ismail lıimlerindoki arka• 
daşlar, bir kadın bahsmın mllna· 
kaşası esnasında kavllaya tutuı· 
muılar, neticede lbrahım, Hasan, 
Cafer ve lsmail dördU birlikte 

. izzet, Zeki ve Emini yaralamıı· 
lardır. Zabıta bu tekildeki iddia 
Dzerine yaralama ıuçlularını ya· 
kalamıştır. 

Öz Türkçe 
Çalışmaları 

Neşredilen 48 inci liıte 8 inci 
sayfamızın, 5 inci eütunumuxcf adır. 
Oraya bakınız. Ayrıca. 'l'ıirk dili 
araştırma kurumu Genel Sekretör
lüğiiniin lsttmbula nakli hakkın• 
daki haber o aütundadır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Günlin Tarilıi 

Bir iki 
Satırla 

Bir Muhbir MahkOm Oldu 
Orhaoga.r.I kaymakamı Salt 

Yöcelin kaçakcı~an himaye etliii 
ıeklinde baıka imza ile mektup 
yazmaktan ve asılıız lhbaratta 
bulunmaktan suçlu jandarma ka• 
rakol kumandanı lbrahim çavuı 
3 ay hapse mahkum olmuştur. 
lbrahim çavuı kararı temyia 
etmiıtir. 

* * • Marlnettl Gitti 

FUtürist Italyan ıairi Marinettl 
bu sabah 6,30 da Büyükderedın 
uçakla hareket etmlıtir. 

• • • YUrUkall PIAJı 
Belediye Heybelideki YUrllkall 

plAjım yaptırmak için bir müaa• 
baka açmışh. Müsabakaya iştirak 
edenlerin Herlerl tetkik edilmiı, 
Spor rumuzlu proje birinciliği 
Cennet rumuzlu proje ikinciliği 
kazanmııtır. Tahsisat bulunur 
bulunmaz plôjm yapılmasına baı· 
(anacaktır. 

* • * Olgunluk lmtlhanlar1 Bitti 
Lise ve ortamekteplerlu ol• 

ıunluk imtihanları bitmittir. Ne• 
ticeler henüz talebeye bildirilme• 
mittir. EugUn btitUn liıelerin 
kamplara çıkmaları lazımdır. Ga
latasaray ve Feyziye liıesinin 
kampları Ieyltdir. Galatasaray 
kampını Kilyoıta kuracaktır. 

* • * Hukuk FakUlteslnln 
lmtlhanlar1 

Hukuk FakUllesinin ıözlli im• 
tlhanları da dlln bitmiştir. imtihan 
neticeleri birinci ıınıfa temmuzun 
3 Unde, ikinciye 6 sında ve üçün• 
cll ıınıfa da 13 Unda bildirilecektir. 

* * * Fenlandlya ile Ticaret 
Mukavelem iz 

Bakanlar kurulu, geç.en ha• 
zlranda imzalanan Türkiye· Fen· 
landiya ticaret anlaımasını kabul 
etmiştir. Anlaşma mer'lyete geç.• 
mittir. 

* * * Afyon • Antalya Hattı 
Afyon 2 (A. A.) - Bugün 

Afyon - Antalya demiryolunun 
açılma töreni yapılmış, mühendis• 
ter tarafından bUylik bir şölen 
(ziyafet) verilmiştir. 

lf- ic ... 
Tokatta Memleket Hastaneal 

Yıllardanberi yoksulluğu çe
kilen Tokat memleket haıtanesl 
merasimle açılmıştır. 

Dahili Haberler burada bit· 
medi devamı 14UncU sayfada. 

Çocuk - Ha;an B. I Ba arkadaıım ı 
bana ••budala !., Dedi. 

Hasan B. - ( Ağzını bozan çocuğa ) j Ağzını bozan çocuk - Bir budalaya ı Ağzını bozan çocuk - Oylo ise ur-
Hnin kimaeye budala demiye hakkm yoktur. akıllı deaem olur mu? kadaıım akdiıdar, Hasan B. 1 

Haıan ü. - Onun zıran yokl 



3 Temmuz SON POSTA 
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r Hergün a Hayat Gemisi a 
Deniz Hamamları 

• Şııurlu Yurttaş 

• Özlü Sözler ... 
Deniz Hamamları 

Sıcaklarla beraber denl:ı ha· 
mamları da dolup boıalmıya 
başladı. Deniz hamamlarının en 
devamla mllşteraerl imtihanlarını 
bltirmif olan mektep çocuklarıdır. 
Deniz kıyıları onların ıen kahka· 
haları ile doldu. 

Denizde yıkanmanın, gUneı 

banyosu yapmanın aıhhi faydala· 
rını anlayan halk ta denl:ı ban· 
yolarma her aene artan bir rağ· 
bet göatermektedir. 

Fakat deniı hamamlara, her 
mllesseso gibi, bakım11:ı ve kir· 
ildir. Hele Boğadçinin b&Eı ~er

lerinde, Am:dolu sahillerindeki 
deniı. banyolarında insan denize 
temiz airer, klrlenmiı olarak 
çıkar. 

Su platlr. Durgun havalarda 
bu banyolarda ıu Adeta kokmuı 
bir göl man:ıaraaa alır. Buna ha!· 
km eklediği klrllJiğl de ilave 
ederseniz banyoların halini tasa•· 
Tur edebilirsinl:ı. 

Sonra allneı banyosu için ya· 
talar. kumlar, veya tahtalar haki· 
kalen tikainti verecek bir haldedir. 

Deniı hamamlarında ııhhl 

ıartların temini bir uumml ııbbat 
meselealdlr. Deniz hamamlarım 

lf lotenler ekaeriyetle bu ııhht 
kayıtların ne olabileceğini anla· 
maktan bile lclıdirler. Onlara 
Belediye •e Sıhhat itleri Direk· 
törlUğU yol göatermell, rehberlik 
etmelidir. 

Avrupada deniz hamamlarknda 
11bhi 9artlara aon derece ebe .... 
mlyet •erirler, deniz 1111yana• dar
fUD olduğu yerlerde banyo yap
tırılmaz. Hamamlar temiz tutulur. 
Yıkanma ıeraltl feYkalide ııhhi-
dir. HattA lngilterede yıkanılan 
ve yatılan yerlere kundura ile 
glrilme1ine mllaaade edilmez. 

Bunun on pratik yolu bir ııh· 
hat ni:ıamnamHI yapmak, ıonra 

her deniz banyoıu bulunan yerde 
bir sıhhiye memuru bulundurarak 
bu nizamnamenin tatbtkını temin 
etmektir. 

Sonra )Ağam akan yerlerde 
balkın serbeatçe yıkanmauu mü
.. ade etmemek gerektir. 

>1-

Şuurlu Vatandaş 
Buhrandan ve işsizlikten mua

tarip bulunan ileri A•rupa ve 
Ye Amerika memleketlerinde 
ifıizlere bOk6met muayyen bir 
aylık verir. 

Amerikada lıılz kalan bir 
yurddat uzun mllddet hUkümetin 
yardımile yaşamıı, nihayet bir 
ite girmiş. Hayatını kazanmaya 
baıladıktan sonra cllmur reisine 
bir mektup iöndermfı; 

- lıaizlik zamanımda hUkQ-

ıuııllu dogur uoğ ııaz uuytıt geu.ıııııue tJııııuı, dt:ıud.:ur. l ıııı .• u L uulcuJ.1uır. h.:ı.11 ıı 1,, t ı u gect: bıt,,ı.ıul•rıu .&&ıı 

Gemi zaman ıle açıklara açılacak, dalgalarla çarpışacak, 
fırtınıdıHa göğii' gerecek Ye karşı kıyıya gitmeye çahşa· 
oııktır. Yolda koraaulıır da vardır. Hunlar aizia yolunuzu 
keıı9r, ieıu!uizi elden almıya çalııırlar. Bu korıanların ba· 
z ıı gızli çalıı,ır ve gece baıkıoı yaparlar. Asıl korkunç 

kurtarmak ıçııı, gırnııuızı silalılarJa teçhi:1 etmek 
gerektir, bu ııilah!ar k ırnkter kuvveti ve cesarettir. 
O •akit kor4aolunn bütOn hOcumları ille mudıı.fıUlda 

ııfıra iner. 
Yola tıkmadan ev11el haıırhğını:tt tamam yapnuz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Ecnebi Paraları
nın Türk Parası 
ile Kıymeti 

Ankara, 2 - Bir temmuzdan 
itibaren 6 ay mOddetle ecnebi 
paralarından frank 8 kurut IO 
para. dolar 116 kuruı. liret 10 
kuruı 20 para, drahmi bir kurut 
1 O para, f ıviçre frangı 40 kurut 30 
pa.ıa, leva 1 kuruı 20 para, ıilin23 
kuruş 20 para, mark 50 kurut 20 
para, ley lkuruı 10 para, dinar 2 
kuruı 35 para, ln&lliı lirası 611 
kuruı 15 para, Mııır liraaı 658 
kurut 15 para itibar edilecektir. 
Plr•rf Bir Yun•n l•~•ncı81 

Atlna ( Huıuıl ) - Şimdi P .. 
rlıte bulunan çifçi fırk&11 lideri 
Sofyanopuloı'un ıon isyan hare
ketinde alikadar olduğu anlatıl
mııtır. Kendisi Selinik divanhar• 
binde alyaben muhakeme edile
cektir. 

Marmaris Ormanları 
Yangını 

Muğla, 2 (A.A.) - Marmarlsln 
Akçatq yerinde ormanlardan çı· 
kan yangan llç iÜD devam ettik
ten ıonra ıllndOrlllmDf, timdi de 

Gelibolu denilen mahalde yeni 
bir orman yangını çıkmışbr. 

Sıadırgıdakf Orman Yangını 
Sındırjı, (Huauıi) - Uluı devlet 

ormanında çıkan yang1n haylı emek· 
ten ıonra ıöodU.rtUmllftiir. Orman· 
da 30 hektar arazi yanmıthr. 
Yangının aebebl anlaşıJanıamlf, 
aöndUrme itinde Kaymakam veki
li Refikle, Müddeiumumi Hayda· 
rm ye Orman memuru Yuıufun 

çok gayretleri görUlmUştnr. 

Atatürk'ün 
Teşekkürü 

•• 
( Uzüm/erimizin 
/standardizasyo
nu 

1staıabul, 2 ( A. A) - Cumur baş-
kanlığı Genel 8ekreterliğinden bildiril- Ankara 2 - Ekonomi bakan-
mi~tir. lığı bir Ozftm Standardizaayon nl-

Kahotaj hakkının Türk denizcile- zamnamHi bamlamaktadır. Buna 
rine verllmuinin 10 uncu yıldönümüa- göre mllll marka ile ihraç edile-
den ötürü yurdun her tarafından ge- cek nınmler Standardize edil .. 
len kutlama yazılarına teoekkürlerinl 

cek, milli markanın kullanılması Uetmeğe, Atatilrt, Anadolu ajanaını 
memur etmi~ir. ihracatçılar için ihtiyari olacak, 

___________ _J Standardlze ııraaında ihracat 
aekteye uğramayacaktır. 

Türk-Romen 
Dostluğu 

Kral Ôğle Yemeğini 
Sefirimizle Yedi 

Bnkref, 2 ( A. A ) - Türkiye 
elçisi Hamdullah Suphi Tanrı Över 
•e bayanı ile ıovyetler sefiri bu· 
gftn, kral tarafından öğle yeme
tfne çağınlmııtır. 

Monte Karloya 
Rakip 

Varna, Bir Kumar Şehri 
Olacakmıı 

Safya 3 ( Husuai ) - Varna 
belediyesi, yabancı seyyahların 
celbi için V amay•, Monte Karlo 
daklae benzer bir kumarhane 
yapılması için bir talimatname 
haıırlamıtbr. Bo, bugilnlerde 
Flnanı Bakanlığına da verile· 
ceklir. 

Kumarhanenin lntaıına Dç y .. 
hancı firma talip çılcmııbr. Bun
lardan blrial ltalyandır Ye Sao 
Remo ile Viyana •e Prağdald 
oyun gednolanmn aalıibidir. 
UyufUluraa hemen inıaata bar 
lanacaktır. 

Hava Kurumuna 
10000 Lira· 

A•kara. 2 ( A.A. ) - lzmfr 
pamuk meuucat ıirketl, Türk 
haYa kurumuna on bin lirahk 
yardımda bulunmuı ve kurum bııt· 
kanlığı tarafından sosyeteye bir 
teşekkftr me:ktubu gönderilmiştir. 

Aıri Zeytinyağı Fabrikası 
Ankara, 2 - Tarım Bakan

lığı zeytin m~ntakalarında bir 
tetkik yapbracak, ıonra zeytia 
yağı fabrikalarını tetkik içia 
ltalyaya bir heyet aöndencek, 
bundan ıoara da mllnulp aörul .. 
cek bir yerde asri bir ze,UOyajı 
fabrlkaıı kurulacakbr. 

Aydın Hattı 
Ankara 2 - Baymdrrhlr baka

nı AH Çetfnkaya bir Dlyevinde 
Aydın hattıma elııemmiyetinden 
bahaetmiı ve bu hattın Afyon • 
Antalya hattı ile birlettirildikten 
ıonra daha çok &aem alacaiını 
blldJrmiıtir. 

lstan bul Rıhtımlan 
Ankara 2 - Ekoaom S.bn· 

LğJDın ı.taıabul nhtunlanam ma· 
tılmua için hazırladıjı proje 
Baıbakanhğa teyeli edihaiftir. 

metten 100 dolarlık yardım 
gördnm. Bunun 60 dolamıı bir r 
cek olarak takdim ediyorum. 
kalan borcumu da yakında ödeye
ceğim. Hilrmetler.,. 

[S'JER iNAN iSTER 1 NANMAI 
Bir arkadaşın bir yaz11ıodanı 
Bir orta mektep imühwıında hooa llı talebılerdın 

•on günlerde unun buğdaydan yapdmadtğaaı; beJlcl çi
mentodan. belkl dı kontenjana bağlı Anupa li•1111U.. 
lanndan çakanldığını eaoıyonım. 

V ntandaşların bu derece şuur
lu olması, her memleketin idealize 
ettiği bir UlkftdUr. Yurddaıları 
bu mertebeye ermiş memleketler 
ne bahtiyardır! 

Özlü Sözler 
lngiliz Başvekiline 11ormuşlar: 
- Bir insan için en büyük 

meziyet nedir? 
}Saldwjn şu cevabı vermiı: 
- Tam lngiliı olmak. Ben 

hayatta daima öyle olmaya 
çalııt m. 

biri arasında geçen şu sözleri aynen yaı:ıyc.ırum: 
Sorgu - Ekmek neden yupılır 7 
Cevap - Undan r 
Sorgu - Gn neden yapılır t 
Cevap - Bilmem. 
Sorgu - Unun neden yapıldığını bilmiyor nıuıunV 
Cevap - Eskiden biliyordum amma, ıonra, ıu aon 

günlerde bu bılgimin yanlış olduğunu anladım. 
Sorgu - Ne demek istiyorsun Y 
Cevap - Demek iatedigim ı;u ki, eıkideo, ekmek 

undan, un buğdaydan yapılar di7ebilirdim. Halbuki ıu 

Sorgu - Neden ? 
Cnap - Nedtn olacak, eğer ekmek undan, un 

buğdaydan yapılsaydı, buğdayla ua Te ekmek lllUlllda 
bir bağ olurdu.Bunlardan Liri düŞ(lnce öeürii de dü er, 
biri kalkınca öbürü de kalkardL Oysa ki buğday ucu:ıla
dı. ekmek hilA yerinde sayıyor 1 Yarın tam ekmek ta 
ucuzlamıya kallı:ııınca bu sefer buğday pahalılaşacak, 
fU mlbareklerin iki yakaıtnı bir araya getlremiyecegiz. 

Talebeain bu cevabi hocayı ıiairı.ulirdt ve buh 
ııhiı çocukcağıza ! ,. 

JSTER JNAN iSTER iNANMA/ 

Sayfa 3 

r----------------
Sözün 

Fi orya 
Ve 
Romanya 

Kısa57 

----------- Server Betti --
Fıury adan gelen biri anlattı: 
- Kabine 300 lmnş, adam 

başıı a bir havlu 20 kuruı, bak· 
kaldan 3 kuruşluk ekmek, peynir 
25 kuruı; tren puuile beraber, 
üç ki,i, Floryada on liraya yakın 
para harcadık. 

Roman) adan gelen hiri anlatb: 
- Orada bu F1orya gibi yer

lere pllj demezler. lıtaubul kıyı· 
larınıa bo derme çatma barakıı· 
lan yerine or•da fenle, hesapla 
yapdmıf btytik tertiltet •mrdtr. 
Ayrıca gayet pzel bir orkatn, 
bUfe, gazino, sıhhi tefk.ılt. •• 

Sordum: 
- Üç kiti bir kabine batmak 

ıartile ıtidip gelme Ucretl de 
içinde bizim paramızla ne sar• 
federler? 

Karşımdaki ceYaba hazırlanır
ken, ben Romanya kıyılarıma 
dalp ...ı.rhte mahtete• ..tr~• 
ua nağmelerini karqm• bBylk, 
lUk• :pli)lannı göJ.lerimla ö--. 
ietirerek " en bet lira 1 ,, diye• 
ceğini sandım. 

- Adam. baf1Da onb8f kanıtl 
Dedi. 

Onun s8z.l\nden ziyad& kula· 
jlmdan tOphe etmlı &fbı L&fllDI 
ileri uzatıırak hayretle yQzGae 
baktım. T ekrBl'ladı: 

- Adam l>eıma onhet kurutf 
Dlloyamu en aenit. en rahat, en 
IOkı otobnall• plija kadar gitme 
beı kurUf, gelme bet kurUf, yı
kanma bet kul'Uf. 

Cöderimden akan hayret bir 
tllrlll dinmedii'i için, gUlnmaiyerek 
ll&ve etti: 

- lnanırmıaum? Romanyalılar 
plAjlarının pahalılığından ıiki· 
yetçldlrler. 

Bu Uirlll mukayeselerin beli· 
ıaUne fil•• edilecek her saz idi 
bir sevezelik olur. Suatum Ye su
ıuyorum. Yalnız bir dileğim v.ar: 
Allah rızaaı için ıu .. turizm ., 
kenmealni bir daha kullanmlyaLm. 
A~zımııa en az yaraıan aöz bu. 

~··----- 1 ... • ......... ~--

Alpulluda Yağmur-
ların Zararları 

EYieri Su Bastı, Yıldırım
dan Bir Bhıa Yandı, Bir 

Sığır Öldü 
Alpullu ( Hususi) - Bwıalucı 

ııcaklardan sonra yağan yağmur
lar bilhassa kasaba için bU az 
zararla olmqtur. lıtaayon telaraf· 
hanesiaa, kah•ed Şabanın ocaif• 
na, M. K Ô:ı&enla evine yıldırım
lar dllfDlOf, fakat nOfuaca bir ka· 
za olmamıtbr. Bir çok evleri au 
bumııtır. Bu evler oturulamıya• 
cak hale geldiiinden "e yıkalma 
tehllkHI i6sterdiğinden tahliye 
edilm!itir. Mandıra köyllnde yıl
dırım bir binayı yakmıı, bir Mjwı 
l5ld0rmilttllr. 

Sındırgı içme Suları 
Smclsgı (Hususi) - Memleket 

içind.ld ~ ... ıar.... demİI' 
borular içerisine alınması karar• 
laf hrıh111ftır. Bundan evvel auyun 
tahlili Jüzumla g6rüba8tp Balıke· 
airdea iki mütehauıı getirtilmiftir. 
Suların tahlili aıetkeaiade lyi neti
ce alınmıştır. 

Bir Yunan Gemisi Geliyor 
Atina, 2 (Hnauai) - Arta adlı 

mektep tarm gemili ıene ik ta
limlerini yapmak iizere hareket 
etmiıtir. Aris ild TU.k limanına 
da uğrayacaktır. 
Şako Barı' Konferansı Açddı 

Buenos-Ayt'u, 2 ( A. A.) - Şa;ko 
hanı konferansı dOn, Cumbur Batkanı 
...... baınr IHtktftd•tu ••hl• b61•1c 
tCirenle açıl•f'J'L 



: t M...ı.Ut M_,cuıı: ı 
Marmara 
Kıyılarında 
Son Posta 

Mürefte Türkiyenin 
Bordo'ıudur 

Mtırefte, ( Husuıi ) - Burada 
ımar Ye lnıa faa1iyeti devam eder• 
ken kasabanın baılıca geçinme 
vaaıtuı olan bağcılıiı da aon 
derece ehemmiyet verilmektedir. 
Kaaabanın etrafını ıllıleyen yetil 
batlar Ye bunların içinde çalıtan 
binlerce lnl8DI g6rd0kten ıonra 
burada b11tcılığan aOr'atll bir in• 
kltafa namzet olduiunu keatlrmek 
ıt'ç detlldlr. 

V aıl ve ıenlt bir araziyi kap
byan bailann arzettltl manzaraya 
ve bu bağların yetittirclikler kınab 
yapıncak tlzOmlerin• de doyum 
olmaz Marmara kı} darında tama
mUe mllıtaball bir memleket olan 
MDreftede her yabancının dikkat 
nazanna çarpan hatlar Te tarap 
fabrikalarıdır. 

Balların yetlttlrcliklerl hllm
lerden her aene burada 3 milyon 
kiloya yakın ıarap imal edilmek· 
teclir. Tllrlıiyenln prap lstihllkl
nfn dlrtte llçllnD temin eden Mn
reftenln halkı acaba f8rap içer
ler mi? 

Burada 20 den fada ıarap 
fabrikaıı vardır. Bu fabrikalann 
bazılannda ao bin kilo ıarap 
lıtiap eden çok bllyDk fıçılar 
DzDmleri ezmek ve aalkımları ayır· 
mak için konmuı makineler •• 
aair tealsat ıarlllUr. Şarapçılar bu 
fabrikalarda Ttırkiyenin en nefiı 
ıaraplarını imal etmektedirler. 
Bilhaıaa latanbulda fenni ve tek
nik bir çalııma ile çok nefla 
praplar imal eden bir mOeuHe
aln buradaki fabrlka11 ıörDlecek 
1erclir. Bu fabrikada mnteadclit 
clnı nznmler lherlnde muhtelif 
tecrllbeler yapılmakta •• tip ıa• 
raplar imal edilmektedir. 

Ballar bozulduktan ve fabrl-
. kalar · lebalep f8rap dolduktan 
ıoura kı11n sopk •• karh ıtın
lerinde kasa banın ı•nçlerl prup 
prup bu fabrikalara tabim olur
lar Marmaranın en nefti kefal 
bahldannı kızartarak 30 bin ldlo
luk fıçlların dibinde en nefiı ıa• 
raplarla mideye atarlar. Nefi. 
balıklarla içllea f8raplann bura
daki gençlere 11bbat Ye neı'• 
verdij'i glrlllDyor. Sarı benizli 
•ıka bir klmıeye t••dlf etmek 
kabil değildir. Burada halk .. raba 
okadar ahtmıı ki Fraa11zlar slbl 
ıu yerine ıarap içiyorlar. Herkella 
ıofraıında tuzluk ıtbl ıarap ka• 
dehlerl eklik olmu. Kadaaalar 
hattl çocuklar bile .. rabı tlrJa
kiai olmutlardır. Fabrlkalırm 
lnlladen ıeçerken ydlaamıı tu•P
lar mlı ılltl kokuyor. MGrefte 
Tllrldyenlu Bordo'ıudar. 

Talil a.Jatet 

Antepte Biçki Vı Dikit Yurdı 
Guiantep (Husuıl) - Metlera 

clUdt Ye BiçkiJUrclu tarafıntlaa 
••nelik 1ersl aplmq, ltilhaua A.
tep kl .. ıl çok beyenllmlftir. la 
ıerıt bu yurdua ilk 1erıflidlr •• 
ddden çok •••affakıretlidfr. 
çok HTinç uyanclarmqbr. 

Antıptı Bir Çocuk Boğuldu 
Gaziantep (Huıuıl) - Batka

rakol ranındakl ıu atzana bir 
kllçllk çocuk dOımllf, bojulmuı, 
kaybolmuıtur. Belediyenin ıuyua 
atzına demir parmaklık yıptır
ma11 rica edilmektedir. 

• 
MEM·LEKET HABERLERi .._ ______________________________________ _ 
Kilisin En 
Olmama

sıdır 

büyük Eksiği Elektrik 

Klllı (Huıu~ı) - Gazlantepten 
cenuba doğru uzanan yo!un alt• 
mıııncı kilometresine yapılmıı 
Hki bir ilçemizdir. Tarihler Kiliıin 
çok eski bir ıehlr o!dupnu 
yazmaktadırlar. Bugtın tarihi 
birçok öntnkler de Kiliıio çok 
eıki bir ıehir olduğunu göıter
mektedir. 

KiJiain uzaktan görilnüşl 

BuıDn Klliılo içinde yaıayan 
vatandatlanmızın aayı11 otuz bini 
bulmuıtur. Dolayl.e beraber elli 
bin nüfuıu Yardır. 

Killafn sağlam •e ylbiı bir 
havaaa Yardır. Kıım aoğuklar, 
11fırdan aıatı dllımediği gibi 
yazın da aacaklar otu beı dere
ceyi ı•çmez. 

Klliıte ayn ayn yirmi mem· 
badan gelen içilmeye elveriıli ıu 
vardır. Yakınlarımızda beyaz taı 
ocakl.rı olduğundan Kilis hemen 
tamamen taıtan yapılmıı binalarla 
doludur. Yalnız ıokaklarımız 
lıtenildiii kadar ı•nlt değildir. 

Killi TOrkellnln en &nemli ve 
en ev••I Dretmen veren kentlerin· 
den biridir. Topraiımazın kunei 
inbatjyeıi çok iyidir. Zeytin Kiliıln 
en çok ı•lir ıetiren bir Orllnlldllr. 
Bu,On Killıte çaJ11makta olan 
ıayısı yllztl geçen zeytinyaiı ima• 
llt eyleri vardır. Doğu ve bata 
O ve ilçelerimizin ıabun lıteklerl
nin çoiunu Kiliı temin etmekte
dir. Kilia aabunlara rekabet kabul 
etmiıecek kadar iyi olduğundan • piyasada da ıOrllmll fazladır. 

En bOyOk, :en çok verimli 
ve en &n ilçelerlmlıdea biri 
olan Klibin çok lnemll ihti
yaçlar karıııında oldap da 
qiklrdır. Elektrik ııırımn bu 
iJç•mizi aydınlatmamaıı en bOyllk 
noksanlardan biridir. Bununla 
beraber elektrik projelerinin Ba· 
yındırlak Bakanbğanca taıdik ediJ. 
mit oldutu laaberl Kllili bir hayU 
leYinclirmlftlr. 

Toprağı ku••etll, ıuyu bol, 
hava11 ıağlam olan Klliıte onar
ma itlerine bir u daha önem 
TerWr Ye elektrik nuru ıııldaraa 
buraıı Yarhall• l..tlnllecek , .. 
hirlel'i•iıda biri olacakbr. 

Vaaall Falll Guer 

lzmirde Kızılay yazı müsabakHını 
kazananlar 

iz mirde 
Kızılag Haftası 

lzmlr, (Huıuıl) - .. Kızday ., 
baftuı btlyUk bir hararetle de
.am etmektedir. Şehir içinde faa• 
llyete geçen beı kol Kaılaya Dye 
kaydına devam etmektedir. 

Hafta mtınaaebetlle mektep
lerde Kızılay kurumu tarafından 

,aıel yuı mtııabakalan 1apll
mı1br. Bu mtlaabakalarda birin· 
cilitl kız llıesi ıon sınıf taleb .. 
ılnden Vecibe Ahmet, ikinclllil 
Erkek muallim mektebinden Mu,. 
tafa Koç, llçllncUlllitl Kız mual
llim mektebinden Memnune ka· 
zanmıılardır. Derece alan tal .. 
belerden Fevzlpafa okulu talebe
ıinden Ttlrkln Muıtafa bllyllk bir 
lıtidat 161termi1tir. 

Kordondaki Deniz kullbDnde 
Kızılay cemiyeti tarafından bir 
ıardenpartl verilmlf, C&mhurlyet 
alanında da binlerce talebenin 
iftiraldle Kızılay .. ref ıeçidl ya• 
pılmııbr. -------------------------Dlm Suyu Al•nr•r• Akıtllıyor 

Dim nyu •e bıria.C•kl köp rtl 

AlaaJa. (Hu1Ull) - Dlm ta• --------
,ından kaaallarla aynlaralr .. hr• Daıkında 
ıetirUecek olan ıu tealıab bitmek 
Dzredlr. BDtllD hallr ıuyun ıelare 
akacata ıtı•I beklemektedir. 
Bu çayın ıuyu ıayet IJI Ye tok 
ıotuktur. 

Memleket halla pa1ar "91erl 
çay kenanaa sltwld•, ~ 
,UDl•rhıl orada ıeP'm•ktMlr. 

Treni• ilk Geliıl Törenle 
Kutlulandı 

Dalan (Hu1Ull) - Afroa • 
Aatal1.1 laatb lnf8ab Uerllemek
tıdlr. Hat D"kınya kavuımut. 
İll tNaa. •Hti ltlJlk tlreale .... .... , ... 

-------
IM11rzifoııda 
Bayındırlık 
Çalışmaları 

Fakat lıler Plinıız 
Yapılıyor 

Merzifon (Huıuıi) - lnf&al 
itleri ıllndea gOne artmakta Ye 
berkH bir ev sahibi olmaktadır. 
Merıifonda ev buhram vardır, 
Ye nOfua kalabalıktır. Şimdi ba 
buhran ya•aı yavq ortadan kalk
maktadır. Buranın bir derdi kal
maktadır. O da ıu ihtiyacıdır. 

Belediye ilk 6nce, 111 ıetır .. 
cetlnl ıöylemiı; •e çahıma pror 
ramımn bapna bunu koymutta. 
Fakat ıon g-Onlerde bu it bira• 
ı•vıedi. 

Merzifonda, 13rllme1• detu 

bir baymchrlık ıeferberlltl Tarclar. 
Yalnız dikkate deter bir aokta 
warıa: Belediyenin elbıde bp ,. 
bir plloının bulunmamuı •• it
lerin raııele 1apalma11dar. 

Söğütte Bağcılık 
Ve ipekçilik 

S&jllt, ( Huıuıl ) - ltıalde 
bağlara lrız olan filoksera yUıOn
den çok siyan g6ren ~jilt llzllm• 
coıı;a. k3ylDy• verilen binlerce 
Amerikan çubuğunun dlkilmulle 
renlden diriltilmeye baıl•nDllfbr. 

ipekçiliğe de bOytlk ehemmi
yet verilmektedir. Y alna bot dut 
ataçları, yatmurauzluktaa ltllrtl 
çok az yaprak verditlnden, yap
rak flab ytıksektir. 

Geçen aene 130,000 kilo koza 
elde edllmittir. Bu sene daha 
fazla alıaacağı umuluyor. Şimdi
den mahsul pazarlara gelmektedir 
ye köylllyll se•indirecek t•Y de 
fiatların bu sene ytlksek olmaııdır. 
Burada bir de ipek fabrika11 
bulunup kozaların ekaerlsi ipek 
halin• ıetirildikten ıonra Hvkolun· 
maktadır. Bu fabrikada 130 amele 
çahpr ye ınnde kırk kilo ipek 
çıkarır. Bundan baıka bir fabrika 
daha kurulmaktadır. 

Samsun Ve Çoru11 Maçı 
Çorum (Huıuıi) - Samıunun 

en kuvvetli takımlanndan Demir
ıpor Temmuz içinde buraya ıe
lecektir. Çorum ıporcuları bu 
mllhlm maç için hazırlanmakta• 
darlar, 

Yugoslavyada 
Ekin istihsalatıBıı 
Sene Fazla/aştı 

Belgrattan yazıhyor - Yu
Yııgoslaflga- goslaTyanın bu yal 

'da ekim d•· ekinleri iyi bava 
prtlan içinde bl-

rama ytlmliılerdir. Ya• 
pdan yarı reıml bir latatlıtiğe 13-
re yulaf ve arpadan bqka diler 
btltnn maddelerin iıtibsalltı bir 
yal 6nceıine kıyaıla fazla olacak• 
br. Ekilen arui 1aha11na baka
rak bir mukayese yapmak i.ı .. 
nirae buğdaylara aynlan arazinin 
bir yıl 6nce1İn• kıyaala yllzde 3, 
çavdann ,tızde 1, hafhapn, yUa
de 'l7 kızılcanın yllzde 1 O, bul"" 
ça;ın yllzde 5 daha fazla oldup 
g6rlltlyor, Blllkia yulaf mah.uU 
ytlzde 21, arpalar yllzde 2 niıbe
tinde eksik ekilmittirtir. 

Bailar, mevaim ilerledikten 
10nra kendini g6ateren mOthlı IOI! 
taklar ytlztlnden mtlteeaalr ol• 
muılardar. Bu 111 bu Hbeple ... 
tihaallt biraz noklan olacakbr. 

Bu heaaba g6re YugoalayYa• 
mn yetlıtlreceji buidaylardan 
kendi ihtiyacına alt olanlardan 
baıka otuz bin •aıon kadar dı 
ihracata &Jll'abilec•il anlatılmak• 
tadar. 

* Berlindea yazıhyor, - BUtUa 
Alman da,,.. Alman ticaret mO

eaaeaelerlnden alı• 
pingi nacak bir yllzde 

Ue toplanacak bir paranın Alman 
lhracabnı teıvlk için prim olarak 
datıtılacata ve b6ylellkle buyuk 
bir Alman damplnılnin hazırlan
makta oldutuau bir buçuk ay 
ene& bildlrmlftlk. Burada yapılan .. 
haberlere 16re bu paranın top-
lanmaıı bitmek heredir. Y akıad• 
Almanya lbracabnı arttırmak için 
haurladıta taarruz hareketine bar 
layacakbr. ----------··--··· . Antalya da 

Büyük Bir Vergi Kaçakçı• 
bit Meydana Çıkarıldı 

AntalJ• (Huull) - Buradt 
bir u fabrlka11nda muamele 
••rılalnd• M bin lira kaçalf. 
plak yapaldaia teıblt eclilmlt. 
takibata baflanılmııbr. Ver .. 
Din 22 bla llraıı tahall edD
mlttlr, mltebald loımı da tahıll 
edilmek tlzeredlr. 

Adanada Sebze Hali 
Adana, 3 (A. A.) - Şarba1hk 

tarafından yapbnlan yeni aebıe 
hali tamamen bltmlt, içindeki 
dnkklnlar kiraya Terllmiı •e don 
t&r~İale açılmııtır. 
Adanada llkm ektebi Bitirenler 

Adana (Huıull) - 1934 • 36 
der1 yıh ıonunda ı•hrimizdekl 
ilkmekteplerden 153 kız ve 461 
erkek 6trenid çıkmıibr. 

Ereğlide Numırotaj MUfettişlerl 
Eretli (Huıua1) - Bu yıl içinde 

1apalacak umumi nllfuı aayımı 
ha11rlıklarını ıözden geçirmekte 
oJan nllmerotaj mOfettlfleri buraya 
gel mitlerdir. 
Ceyhan Ve Oırraniyeye Yağ· 

mur OUştU 
Ceyhan (Huıuıl) - Çoktanberl 

beklenen yağmur GOney köyleri 
ile Ceyhan Ye Osmaniye tarafla• 
rma yağmııtır. Yağmur t ehrimb 
çenHine dtıımemiıtir. 

Düzcede Tutun 
Dnıce (Hususi) - Eu yıl tn

tUn üreni çok bol ve bolluğu 
kadar da güzeldir. inhisarlar ida• 
realnin çiftçiye ıösterdiği kolaylık 



3 Temmuz SON POSTA 

( Slga•t Alemi ) 

ita/yadan 
Yükselen 

HARİCİ TELGRAFLAR 

Bir Se~ 
italyanan Hebetiatan hakkındaki 

emellerini mazur göstermek için İtal· 
yan gazeteleri, mGtemadiyen ltalya· 
nan niifua faı:lahtından Ye bu nllfu. 
~un her yıl arttıtından bahsediyorlar. 
Bu ara da Lavoro Faaciata da bir bent 
razaııf. Dikkate değer mahiyettedir. 
Adını " Fatiımin •esi o diye tercll• 
iae cdebilecetimiz bu gueteye ıare 
ltalya, ltiraa kabul etmez bir me11ale 
~arıt11nda bulunuyormuf, bu me1 .. 
i. de, bir lmperatorluk yaratmak ••· 
~ureti halı. 

Genç, Enerji ve fikir itibarile HD• 

tin, bOyllk bir eoayal inkıllp yapmıı 

bir uluı iıace bir toprak parçuanın 

Ozeriode yaıamaya mahkum edile· 
me:ı:miı.İtalyanlar, yeni bir medeniye• 
tin alemdarı lmlıler Ye bu iddiayı yap· 
makta devam edebilmeleri için kunetll 
plmaları lbımmıf. İtalyan topratı, 
1938 yılına kadar nüfuıunuo 9,S mil· 
ronu yabanct memleketlerde yaııyan 
bu utuıa kifl ıelmlyormuf. Bunlar, 
fDa vatan lçla kaybolmuı nerjUeT~lş. 
1,inde ya1adıklar1 memleketler •H, 
bu İtalyanları , temeuCll etmeye çah
ııyorlarmıı. Halbu kt cenubi Afrika 
Tunuı, FH ve hattA Avuıtralya, ltal
JAlD medeniyetinin izlerial taııyormuı. 
Her dnlrde n her kıtada ltalyanlar 
medeniyet rehberleri olmuılar. Şimdi 
bu emelle ana Yatanlaranı terkederek 
muhacir ıifatlle değil, ıömOrweci 
(~nıtemlekeci) olarak doj'u Afrika-
11aa yollanıyorlarmıf.,. 

* Bu tel&kki srlS.terlyor ki her ken· 
dini kuvntll hi11eden baıkuının 
toprafına el atmak hakk1na aahiptlr. 
Qn yedi ve on Hklzlncl asrın milı· 
t~mlekecl n emperyalist ıihoiyetlnl 
ifade eden bu dOıOnaı tar11, bugUn
ka arı11ulu1al teırikimesai1I inkir de
mektir. Uluılar Kurumunun m•YCU• 
diyetini dahi kabul etmeyen blSyle 
bir iddia kartııında Cene.·realn bili 
auımaktı:. devam etmesi, aczinin bl· 
1lklüğilnden baıka blr ıey ifade 
etmez. - Stlreyya -----

Almanyada Film SansörU 
Berlin, 2 ( A.A ) - 28 Haziran 

tarihli kenuna rtJre, Propaganda Ba
kanı Doktor G6bbelı, halk itin 
zararlı glirecetl flllmleri, flllm kontrol 
ofialne danıımadaa yasak edebile· 
Hktir. 

Sovyet Rusyanın 
Bir Protesiosu 

Moakova, 2 (A.A.) - Japonyadakl 
Sovyet bGyOk elçiııi, dGn, Japon Dıt 
lılerl Bakanı Hlrotaya biı protesto 
nota11 Yermittir. 

Bu notada, iki Mançu ırambotu• 
nun, 27 Haziranda, PoyarkoYo kaya 
yakınında Amur nehrinin içenin• 
girer•k böylece Sovyet kara sularına 
tecavQz ettikleri yazdıdır. 

Nota, kendlleriDe tekrar tekrar 
yapılan ihtarlara kulak a1mıyarak, 
gam botlar;n 1ollarıaa de Yam etti ki•· 
rini ve remi •ubaylarının oralarda 
birtakım rHlmler çektiklerini ula· 
maktadır. 

Bu ttlrlG tecıavOzler yenilenditl 
taktirde, Japon ve Mançu orunları 
(makamları) buodaa dotahllecek ıo· 
nuçlardan aoravh ( meaul) tutula• 
caklardır. 

Rusyada idam Cezelart 
Mo•lıı:on, 2 (A.A.) - Devlet ma!

larını çalmıı olan birtakım kiınH'er 
ve bu arada, iç yıl içerainde 60.000 
ruble aı ı rmıı olıın Lenlor-at dımir
yolu duratı kaaııdarı hakkında aıoın 
euaeı Yerilmiıt:r. 

Amerikanın Harp 
Denizciliği 

Nnyork 2 ( A. A. ) - Nevyork 
Trlbune gazeteıine g<Sre Waıinilon 
andlaıması ile deniı yapılarına verilen 
ara yeni bir anlatma ile uıatılmaHa 
Amerikan harp denl:ı:ciliti 1937 ikhıcl 
kinundan batlayarak ve her yıl bir 
gemi yapılmalc üzere 85.000 tonluk 
yıdl harp kruvazörO yapılacakt·r. Kru
vazörler yirmi yılı coldurmuı olnn 
gemilerin yerine ı•çecektir. 

Amerikan harp denizc:Htl gele· 
eek finansal yıl için 85.000 torıluk 
bir harp kruvaıörO 12 de.troyer ve 

alb denizaltı r•mlıi iıtemektedir. 

ltalyadaManevralar 
Halk Bundan Memnun 

Oluyormuı 
Roma, 2 ( A.A ) - Hiikiımetio 

Temmuz ye Atuıtoı ayh.nnda 500 bia 
efradı• lıtlrak edecetl Hkeri bir 

manoYra yapmaya karu Yermoi 
İtalyan efklrıumumiyeei bırafıodan 
candan karııJanmııtır. Trlbona ıaze
tesl: 

• HUkQmethı bu kararı da i8•h'· 
rlyorki mil•temlckelerde yapılan 
a1kert hazırlıklar aoa vatandaki or· 
duyu ıayıflatmamııt.r. ltalyanıa eil&h 
kunetl Avrupadakl · 6devierl için 
oldutu ılbi durmaktadır, demektedir. 

1 Eden Roma Ve Paris Gö
rüşmelerini Anlattı 

lngilt~re, ltalyaya, Kendi Toprakların
dan Parça Vermek istemiş Amma ..• 

Londra 2 (A.A.) - Dün Lort Eden l 
Parl• Ye Romadakl ~lrDtmeleri hak· 
kında At·•m kamara1ında izahatta 
buluomuıtur. 

Ônce oralara nicla gittlflnl l:ı:ah 
oden Eden, lnriliı bGkumetinhı İngi
liz • Alman deniz anlaıma11 hakkm· 
da Fra n1aya ap açık lı;ahd yermek 
ve 3 Şubat tarihli blldirilcte • y.!ıp 
dökülen bilUio me1eleler üzerindeki 
görOfmeleri mümkün aldutu kadar 
çabuk ileriletmek yol:arına Fransa ile 
birlik olarak gözden reç:rmek dile· 
Aini söylemittir. 

İnriliz - Alınan ~enis anlatm!' aına 
gelince; Eden bunbr hakkında da Fı
rn:ıaa lıükumet:oe her Ulr!u luhah 
verdiğin! ıöylediktea ıonra: 

- "Bu kon~tmalar, hava antlat· 
maaı lıava kuvvet'erinin azaltalnıası, 
doğu an:leımu'~ orta Avrupa ı ntlı ~
muı, kara ılllhları uzlPtmaıı gibl 
nıese!elerin ktırları:ma1ı itin de iki 
devletin e ı kı .bir el birliği yapmaları 
llzını olacatını sröatermiştir,, de· 
mit~ i r. 

Eden bundan sonra Avrupa barı
f lDI a. Ahmak itine devam etmek 
huau11unda Musolini ile uyuıtuğunu, 
halyan • Hal et an:?,mamı.:ıı.; ~ınıı. gc
lind; lna"iliz meto~~arınıo beac:l şa lıııi 
o'madığı gibi lııg;fterenin Afrikndakl 
menfaatlerile de alakadar bulunma• 
d ı,tını ve fakat Uluslar soııyeteai az.ı sı 
sıfatile bu metolf<m kullanmakta ol
duğunu Muıolin iye aolatt!ğını ıöyle
mit Ytı: 

- " İngiltere hükumeti Cenevre 
kurumunu tc blıkeye dOıOrebilecek 
olnn hi .J i1eler k nr411ında ilgiaia bir 
curum takanamaz. Onun içindir ki 
ltalya • Habeı anlaıamamazlıtıaı bDı· 
bOUl:ı •onana erdirmek amacfle 
İni'1tere hlkQmelinin kendi ıomall 
mOıtemlekeıinden Habetiıtana, de
niae doğru yol Yerecek bir toprak 
ıeridini baA"ıflllmata haz1r bu"undu· 
tunu d. Muıo·iniye bildirdim. 

Bundr.ıı makaat Habeıi•lanın ltal
yaıa blrtı:kım elıı:o~~mlk ve toprak 
tmtiya:dRrı vermeaını kolaylatmakta. 

fngiliı hOkumttl buna mukabil 
bfr ıey istemiyor, ancak ltalyaya bu 

~ 

Antony E den 

suretle ıre çecek topraklar Orerinden 
kendi kabileleri lçin geçit hekkı 
dileyordu. Muaolinl bu teklife her 
nedense yansımak lstememiıtlr.,, 

deıniıtir. 

Edenin i:ı:ahatından •onra ltÇI 
parliııi reiıi Lansbury Japonyanın 

kısmen de Ç:oi ele geçirmekle uf· 
raştı!lı uzak doğu hakkında bugün· 
lerde bir görüıme açılma11nl lıtemit 
fakat hükumet namına cevap nren 
S ir Samool Hoar bunun için bir gOo 
takip elme;< i•lememitlir. • 

Londra, 2 (A. A.) - Edenin Anm 
Kamarasındaki diyevine ilgili olarak 
Daily Herald ııazetemi ''Eter Uluslar 
Kurumu Afrikayı tatmin edemezme, 
Avrupayı da tatmla edemfyecektir.,, 
Diyor. 

Parlı, 2 { A. A. ) - Edenin diye. 
vinden Y aria Orclre gazetesi diyor klı 

"lngitterenin Uluslar Kurumuaa 
bağlılık duyguları, onun Habeı • ltal· 
yan me1eleaindeki durumu Ue bir kes 
daha betll olmuı, fakat Alman • lnıl· 
liz deniz aııltıımuı da bu duyıruları 
yclanlamııtır. 

Eddl ANAIJNJN lfurhaa ;im ı 
T./rlk• B J Z J Cahit &"~ 

- iki tokat yapışhrmıı. He· 
men ikl taraf-ın dostları ahbaplara 
ayırmışlar. 

- Ayıp ıey, dedim. 

nUtlü insanlar arasında ne lğrenı 
mahlCıklar olduğunu anladım. 

Emin Toıun Bey 11ki beklr 
arkadaşlarile yavaı yavaı doıt
luiunu azalttı. Bunda benim de 
ıararım oldu. O daha genlı 
dUşUnüyor. Ben kuracağımız aile 
cemiyetinin daha derlitoplu, daha . 
ahenkli olması için kadınlarla 
erkeklerin adet itibarile olıun 
birleşmelerini doğru buluyorum. 
Bir mecliste iki kadın, beı erkek 
oluna bu abeıık bozuluyor. Bazı 
erkeklerimiz blli kadını diıl 
diye tanıyorlar ve ahpaplık, 

dostluk kaidelerini bazan unutacak 
kadar kendilerinden ıeçlyorlar. 
Fırıat bulup yahut yQz bulup 
içlerini dıtarı vurmak için di9lerl 
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Daha yakınımızda . oturan o 
prenseale kocaıı ve yanlarında· 
kiler gUIUıtUler. Biri: 

- Bu bir nevi otlamaktır! 
Dedi. 
Prenses dedikleri tarkık ıer· 

danlı kadın da: 
- Ne yazık ki adada · çayır 

yokl 
Diye aklınca nUkta yapb. 
Emin Tosun ılnirlandliimi an• 

ladı. Böyle zUppellklere o da kı· 
zıyordu. Garsonu çağırdı. YUk· 
aek sesle: 

- Bize de marul getir. Dedi. 
V • sonra sesinin perdesini 

bozmıyarak bize anlattı: 
- AvrupaldRr marulun sala· 

tadan çok daha lezzetli olduğunu 
J•nl anladılar. Ve doktorlar ma• 
rulun en tabii bir dljeetif oldu
ğunda ittifak etmit~erdlr. 

Prensesin masasına taı gibi 
bir durgunluk çöktU. 

Bir gece galiba Adaları gtl
ıelleştirme cemiyetinin bir balosu 
Yardı. Güzel bir Amerikan cazı 

berkii çılgına çevirmişti. O kadar 
kalabalıktı ki bahçede bile dana 

edenler vardı .. 
Biz salonun taraçaya açılan 

kıpıları önDnda idik. Birdenbire 
Hlonuo antre kapısının önll ka· 
rııtı. Bir a-ürUltll koptu. Herk11 
koıuıtu. 

Emin Toıun Bey de yerinden 
fırladı. 

Cazbant durmadan çalıyor. 
Fakat danı edenler a-evıediler. 
Meraktan çatlayacağız. 

Nihayet it anlatlldı. 
Boloda o akıam aUzel tuva· 

Jeti ye ince uıun boyu ile aözlerl 
üzerine çeken Necil lıminde bir 
kadın yllzilndon iki tanınmq 
zenıin ve kibar erkek blriblrlol 
tokatlamıılar. 

Emin Tosun Bey ıelince an• 
latb. 

- Bu kadın bir zamanlar 
tokatı atan Cemal Beyin metresi 
idi. Şimdi da tokatı yiyen Maz· 

lum Beyle nlıanlanmak tizera. 
Cemal Bay eski ıevgillıinin bUı· 

blltUn elden çıkacağını dUşUnarek 
lçlenmlt ve salon kapııanda rakibi 
ile karşdaıınca kendloi tutamamıt-

- Ne yapmıp 

Herke1 ta bu fikirde idi. Böyle 
adları sanları herkeıçe malöm 
lo1aolann ıokak kUJbanfjeylerl 
gibi kadın için dövUımelerlol 
kimae affedemiyordu. 

O gece artık botun dedikodu 
bu tokat hadisesi üzerine oldu. 
Gllıel kadm da hemen ortadan 
kayboluvermittf· 

Bazılaru 

- Galb> ıelen alıp ıötllr· 
mUştUr. 

Diye •ileniyorlardı. 
Kulüp ldarHl cazbant 1 nrUl· 

tllallna karatan tokat takırtısını 
gazeteler• duyurmamak için epl 
çalıımıı. Fakat oradaki bir ilci 
gazeteci ertHI a-fin lılm yerlerini 
nokta ile a-•çerek bu hAdlaeyl 
oldutu i[lbl yazdılar. 

Ondan sonra it bllabDtDo dal 
dudak saldı. 

Bilmeyenler: 
- Acaba kimlerdi? 
- Kadın klmdJ, gUzal miydi? 
Diye orada bulunanlara sor· 

mıya baıladılar. Yalnız ben bu 
hlcilıe tlzerln• belki yüz ahpaba 
c•••.P vermeye mecbur oldum. 

G6rdtıklerlm ve lıittiklerlm 
bana çok ltomiı birer der• yerine 
geçiyor. Para göla-aalnde çirkin• 
Uklerlnl örtebllu bu kibar ıörlle 

aeyiriyor. 
Emin Toaun Beyin bekir 

arkadaı!arı da iiretl bir nezaket 
altmda kötU bir kaldırım çapkını 
ruhu ta~ıj·orlar. 

Evlendiğim rllndenberl g6ıle
rlmde aranan cin1t arzulara genç 
kızlığımda tesadllf etmedim. Ne
dense evli bir a-enç kadın erkek· 
lerl taze bir eY kızından da• 
ha çok çekiyor. 

Her fuaatla bani tecrübe et· 
mak lstlyen bu ahbaplara karıı 
yavaı yaY&f kapımızı kapamıya 
çahııyorum. 

Emin Tosun Beyin bana kuY. 
yetil bir itimadı var. Bu emniyeti 
kaçırmamak lçla dığll, fakat 

Sıyfa 5 

'[ Gönül lılerl ] 

Ka•abada 
Canı Sıkılan 
Kadının Derdi 

Kooamın iti icabı küçOk bir kaH• 
bada bulunuyoIUz. Bu haya' bana dar 
ve sıkıcı geliyor, yerlilerle konuşamı• 
)Orum. yapyalnmm. Sanki yaşamıyo• 

rum. lıtanbula dönmek için can atı· 
yorum. Bu iti nasıl h&lledeyim. ,. 

Huriye 
Kadının cenneti kocasınm bu• 

lunduğu yerdir. Kocanız da elbet 
kendi arzusu ile bu yalnızlığa razf 
olmuı değildlr, yaıamanaı Ye ge
çlnnıeniı için bu fedakArhğa kat• 
lanmıştır. O halda siz de aym 
fedakarlığı yapmağa mecburaunuz. 
Hem hayat böyle geçecek değil a, 
bir gün elbet daha aeniı bir mu• 
hite girersiniz. Saadetinizi koca· 
nızda ve onun arkadaşlığında 
arayınız, baıkalarında deği l. 

* ''BuıUnkD kızların bUyük bir 
kısmı flHrt yapıyor, diyorlar. Bu 
doğru mudur? Evlenirken bunu 
dikkate almalı mı, yokta ehem• 
miyet vermemeli mi? 

GaJata: MUhıt 
Slıa de ben sorayımı 
Bütün erkekler evlenmeden 

flürt yapıyorlar, diyorlar. Bu dot
ru mudur? Genç kızlar evlenir
ken bunu dikkate almalı mı, 

yoksa ehemmiyet vermemeli mi? 
Siz bu sualı ne cevap veri· 

yorsanız, benim de ılıe ceva· 
bım odur. 

lf. 
Ankaıada Ş. E. 

Sorduğunuı ıorulardan birin· 
elsi okadar o~lu deill. Bu gen9 
nihayet akıntıya ktlrek çektiğini 
anlaymca YH geçer. larar edarH 
kız alleaine evlerini dağittlrme
larfnl teklif ederalalL T ehlikeyl 
anlarlar1a bunu yapmaktan çekin 
mezler •• 

ikinci sorunuır:a ı•U.ceı Nftan• 
da bGyftk maaraflara girmek doğ
ru deilldlr. Kızın aDeaine bunu 
anlatınız ve· 11rar ediniz. Daha 
ortada fol •• yumurta yokken 
masrafa boğulmakta mani yoktur. 

TEYZE 

kendi onorumu korumak için bu 
ıırnaııklıklan anlamamazlıktaa 
geliyorum. 

Ona bu ıamlmt ıBrftnen arka· 
daılarından 1lkA11t etmiyorum. 
Bunu yapaam bılkl onlarla boıu• 
ıacak. Belki blrçoklarUı it tıı .. 
rinde ııkı hatlara var. it adamla• 
rmın karıları çok temkinli olma• 
lıdır, ters ve dlltftncub bir hare
ketleri kocalannın meılekl hayata 
Uzerlnde derin yaralar açabilir. 
Diye bir kitapta olmmuıtum. 

Zaten kocamın k&rflllDa geçlpı 
- Falan arkadaıın bana ıBz 

sUıdll. . 
- Şu dostun yemekte aya· 

ğıma baıtı. 

- O kadar gUYendlğfn ıu 
ahbabın dan .. ~erken belimi fas
laca ııktı. 

Demek pak terbl7ellco bir ıf. 
kiyet değil. 

Böyle sırnaşık Ye cllr' etkArlara 
kartı dostluk kapılarını kapatıp 
temaa fıraatlarını azaltmak en 
doğru bir hareket. Kocam bu 
arzumu hisseder de tedbirli dav• 
ranıraa ne illi 

Geç yaılarma kadar beklr 
hayata geçire• erkekler bir az 
kalender oluyorlar. Hovardalıktan 
kurtulamıyorlar. Y anlarmdakl ka • 
danın bakirlık devrinin metreli 
veyahut yosma11 olduğunu gı~ 
anlıyorlar. 

(Arkaaı vaı; 



47 Yıl Hapisane 
Duvarları içinde 
Yaşayan Adam 

Dem•trlo adım taııyan bir 
Italyan 1887 yalında karı· 

Otomobllı 11nı öldUrdtığll için 
müebbet kalebent· 

genl gören llğe mahkftm edil· 
bir Avrupalı mitti, ltalya kıralı 

20 yatında lken hepH alton bu 
adamın 47 yıl dört duyar arasın· 

da kaldıktan aonra timdi 67 ya• 
poda bir lhtJyar h~llne geldiğini 
dUtlloerek cezaııoı affetmlıtlr. 

Bu adam haplıhaneye girdili ıa• 

man otomobil yoktu, tramvay, 

tayyare yoktu, telefon nedir bl• 

linmlyordu, mabkflm da ıazeto 

okuyamadıtı ye ki.mı• ile konu• 
tamadığı için yeni terakkUerdeD 

haberdar değildi, bunun için ha· 

plıbaneden çıkıp da otomoblll ilk 

defa görüne• hayretinden dona 
kalmıtbr. 

* 
Hazer deniılnde balık avla• 

yan bahkçılaran SoYyet 
-8-a-lı_k_ı_•-,.-1.-• ımırları yakının~• 

eaki Iran san a· 
n• Ka•a11 tin• alt aayet ne-

flı bir kazan ele geçirdikleri 

haber veriliyor. dalakçıların at· 
larına takılan bu kazan llk evvel 

büyllk bir balık ıatdmııtır. Çnn .. 
kil ağırlığı 1 O kilo idi. Bu esere 

on iki veya on UçUncll Iran ıan'at 

eHrlerindın biri olarak bakilıyor. 

• 
lnglllzlerde çocuk aıkıaın kuv• 

vetlne yeni bir delll : Sad• 

llflllsl•rd• ford ıehrl Beledi· 
yeal knınk çocuk· 

çocuk aşkı.. ları mekteplerin 

vo umumi bahçelerin etrafından 
,Uodthlerl otomobil ıeçmoslnl 
yaaak etmfttlr. Bu ••yede cocuk· 
lar mektebe Ye bahçeye tehlike· 
ılzc• gidebilecekler •• Hrbtat 
Hrbeıt oynayabileceklerdir. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Çaraıo\a 

Notlarından (*) 

Sıhhatin Anahtarı 
Baıı sebze n meynlar, haıtah
t n tednfıi nya karıılanma.ı 
için lbım olan kimynl madde
leri ihtin ederler. Tednl n 
karıılama kıymeti olu ba meyva 
va sebzelerde.o bazıları ıunlardır: 
Elma - Hazimııblik n !nkıb11a 
kariı. 
Yulıf - Ateıe karıi. 
.Havuç - Sinire kartı n kuıf 
temizlemek için. 
Hurma - Gıdaııızlığa karıı. 
) 'umut& - Adal• .,. ke'1ik ifil 
lnolr - lnkıbua .,. öblrUle 
karıı. 
Bal - Mide .,. bağıraaklan te• 
miılemek loin. 
Dondurma - Boğaz afn "• Utf. 
babına karfl. 
Limon - uyıflamak •• b11ai· 
rııı i91D. 
Süt - oiımanla~ lgiJI. 
Ceviz n fıııtık - et yerine. 
Soğan -· Slniı, a7kaıuzluk "' 
nealeye karıı. 
Uzttnı - Böbrekler n kan te
mizliği loln. 
Domatu - Romatizma n akol· 
ğer rahatıızlıl'taa b'lı. 
Plrln9 - Vücut aağlamlıf1 için. 

l*l Ba ••tlen 1a .. ıp ıald•Jlll••ı T•ht 
bir albl•• J•Flflarıp AııollakeJJ•• ,.,.. 
aıE. lduatı &aaamaaada bu aotlar lııl.r 
tloldor rtbl •••• c1m... 1etlt•blltr. 

er en ayetler 
----~~~~~~~~~~ 

L Kutular Noksan, Yanıcı Maddeler 
Bozukmuı ••• 

Bayiler, Kibrit Kutularının Kapanmasını istiyorlar 
Çünkü, Kibritler 

Kutulardan 
Aşırılıyormuş 

Kibrit flatJ indi. BDy8k kutu• 
lar 50, ktıçnklerl 40 paradır. Fa• 
kat kibritlerin bozukluğu da Gt .. 
denberl bazı ıiklyetlere meYıu 
oluyor.' HattA geçen gUn bunla· 
rm toplattırılacağı dahi ileri 
ıllrillen idari lıllh tedbirleri 
cümlesindendir. Bir, bu aıUnaı.., 
betle yazıcılarımızdan birini bu 
meHleyf tetkike memur ettik. 
Birçok aemtlerde, blr;ok bayi• 
lerle ve mUıterJlerle temas eden 
bu arkadaıın lntlbaını, aıağıdakl 
1atırlar hUlAaa etmektedirler. 

Iıe, Uk6nce DiYanyolu bayi• 
leriodon baıladım. Ve bir bayi· 
den bir mllıterl ııfatile kibrit 
aldıktan ıonra kayıtaıı bir tarzda 
ıordum: 

" - Bazı kibritlerin bozuk 
olduğu, 7anmadığı a67leniyor. 
Aıh Yar mı bunun 1 Bayi; bllyUk 
bir dertten içini boıaltmak ister 
gibi ıöze baıiadı: 

- Ne ıöylUyoraua kardeıim? 
Çektltlmb:i bir bfı bUfrlı, bir de 
Allah. Bozuk olmak da ıöı mU? 
Hemen hor kutuda yarı yarıya 
boıuk var. Sade boıuk olta bir 
1e7 defil. Kutular yarı yarıya da 
boıt. Herıtın blnbir mOıterlnln 
ıikAyetile karıılaııyoruz.,, 

Aynldım. Sirkeciye geçtim: 
Bayller lttlham l!dlllyorlar. 

Sirkeci ba7ilerladen Sabri ve 
lalAml d• ıuallerlme ıöyle cevap 

yudilerı 

- Klbrltlerde boıuklak •ar. 
Fakat bizim aııl ıiklyetlmiı nok• 
ıanlıktan. MUıterl kibriti eline 
alır almaz açarak yarım olduğunu 
16rllyor Ye ıerl Yeriyor. iade et
meal blrt•Y değil. Fakat mtııteri
lerimlz bizi ağır blr lttlham albnda 
bırakıyorlar. Onlara kibrit kutu· 

larmı biz boıalbyormuıuı gibi ı•• 
ltyor. Halbuki geliniz Allah aıkma 
ta dolu pakeU beraber açalım. 
Jıte... Yarı yarıya nokaan bir 
kutu.. lıt• bu da öyle, bu da öyle .• 
Bir dilzlae btuda Jedl tane 
nokaan kibrit kutuıu. Blı ne ya• 
palım bu ite?. 

Bu YUzden Ziyan Edlyorlar 

Balıkpazarında bayi HUHyln 
de ziyan etmekten ılklyetçldlr: 

- Kibritlerin boıtaklufu Ye 
nokaanblı yU.llnden bu 11tııtan 
kir yerine ziyan ıörDyoruı. Bir 
bOyUk paket blıe (144) kuruıa 
malolur. Biz bunu mlltterlye (150) 
kuruta verlris. Kaıancımıı bir 
kutuda altı kuruı. Bu da birçok 
mllıterllerla aldığl ldbrltlerl ıerl 
aıtlrmetl ylıUndea hayaya gidi· 
yor. Vakıa birinden geri aldıtı• 
..zı bir dlteri•• y•ttururorua 
aama bin mUtkllAtla. .. 

Kapah Paket &e• Çıkanyor 

Karak&yd• malul zabitlerden 
bayi Hilmi kapalı bir paketi elfae 
alarak aalladı: 

- ltldlyormuıunuı? Bir kay• 
nana zmlhıı eibl IOI çıkarıyor. 
Bu kutularan lçladelll ldbrltla az
htındandır. Moıterllerimiz blıl 
auçlu tutuyorlar. Halbuki aiz 11S-

Açıklıfı, IGrHl ıullıtlmale 1ebep oldufu ıöylenen bir btıyük kutu kibrit 
rllyoraunuz. Kibrit lnhlaarı buna l ileri geldiğini ı6ylediler. 
bir çare bulmalıdır. Klbrltlerln Fosforu Nok-nmı' 

Bir TecrlJbe lıtanbul kibrit baıbayil Tahir: 

YUkaekkaldırımda bayi Gopo1- - Biz de böyle birçok tlkA· 
yetlerle kartılaşıyoruı. Hattı de-

la kartı karııya bulundutum ıa• pomuzda bulunan mallardan bir· 
man onbeı mUıterl de dOkkAnıa çoğu da noktan •• bozuktur. 
etrafını ıarmıı bulunuyordu: Fabrika bundan bir mllddet 6nce 

- Tam zamanında ıöyledintı, yuğurduğu hlr hamura foaforu aı 
dedi. Şimdi bir yısıın mUıteri kar· atmıştı. O hamurdan yapılan bD· 
tıaında bir tecrübe yapalım. tlln kibritler bozuk çıkb ve el'an 

Iıt f k ı blr k t da harcanamadı. Son ıolen ldb· 
• 1 ze apa 1 pa e ritler biraz iyicedir. 

açıyorum ve lıt• birer birer N I 
• e ateyorlar? 

1&lhyorum. Hemen lıepıı boı gibi. B il bllh k 
1 

d k 
ŞI di b ay er &11a utu ar a i 

m lr tanesini tane tane ._1b it 1 v b bil v d ki 
G 

a r aı ıgı se • e ugra ı arı 
oyalım. ôrUyor musunuz? T"m ağır ittlhamdan kurtulmak için 
35 tane. Nerede kJldı on bet kibritlerin ikJ kenarına blrer band 
kibrit. Şimdi bir de bunların yapııtınlmasını ve bpkı ılgara 
yanma tecrtibelerinl yapalım. paketleri gibi her tarafı kapalı 
Bakınız; pıa deyip ıönüyor •• olarak satılmaıını lıtemekte Ye 
hemen hiç biri alevlenmlyor. mli~terl nazannda mahcup bir 

. vazıyette kalmaktan bu suretle 
Klbrıt )'llz para iken içindeki kurtulabileceklerini ileri ıllrmek· 
klmyeYI maddeler de fazla idi. tedirler. 
Şimdi paraalle birlikte hanalan Bu tetkik bize tu neticeyi Yer-
da dtııtn. mlştir ki bugllnkU kibrit sahtı 

Bozukluk Nereden Hasal Oluyor? memnuniyet uyandıncı bir halde 
Konuıtuğum bayilere kibrit· doA'fldir. Nok1an ve boıukluk-

lerdeki bozukluğun ıebeplerlnl tan bUttın mUıteriler ve bayiler 
de ıoruıturdum. Birçokları bu ılkAyetçi ve ll:ı&ntllllldUrler. Tek 
bozukluğun rutubetten Ye nem ttik bazı bayiler de meselenin 
almaktan, bazıları da uçlarına aı ılkAyete det•r mahiyette olma• 
ecra sllrUlmeslnden ve hamurun dığını •• bo.1uk paketlerin geri 
fonnt surette yapılmamaaından verlleblldiğlnl ıöylemektedlrler. 

Gazinolardan Sonra •.• 
• 

Belediye Lokanta Ve Aşçı Dükkanları 
için De Bir Tarife Hazırlamaktadır 

Belediye otel, ıazlno •• pllj 
tarifelerinden aoma lokanta tarl· 
feleri Ue de meıgul olmaya bat· 
lam11hr. Lokantalar için bir tarife 

l hazırlanmaktadır. Bu tarifede hor 

yemeğin ayn uyrı flatı teıbit 
edilmektedir. Yani çorbalar için 
bir flat, aeb:teler için bir fiat, 
et ve etli yemekler lçln bir 
deiil, her· çorba, her sebze, her 

Kari Mektubları 

Doktorumuz V 
Sual Soran 

Okuyucularımız 
Okuyuoulanmızdan M. N. •~ 
Sizin fazla kum yapma lıtldadı 

'f&r. Bu husuıun anlaıılmaıı içi 
idrarda bir tahlll yapılmaıı ıarttı 
Bulunduğunuz yerde böyle b 
mUteha1111 yokıa siz Piperaznly 
deYam ediniz. iyi memba suy 
( Karakulak, Çırçır ıuyu ) içini 
8abk etleri, plllç etinin be ya 
kııımlannı tazo kuzu etleri yeylnl 
Dalma haılanmıı yemeklere deva 
ediniz. Beyin de haılandıkta 
ıonra 7f7ebiHrılniı. Diter huıue 
lan perhiz ederseniz daha ço 
tafıllAt auu edlyoraanıı lıtanbul 
ıellrılnlz. Yine görDıOrOz. 

... 
Galata, Sero• ıokalr No. i6 

H. Oztk'e~ 
Midenizi fazla yoruyoraunu 

Uykuıuıluk hazım bozukluğunda 
Deri gelir. Akıam yemeklerin 
mtımkOn olduğu kadar aı ve daha 
dotru taze meyvalarla idare 
edlıık. Aynca ılnirlerlnlı de bo
ıuktur. Bir ılnlr mllteha1111ına 
muayene oJursanı.1 ba Anzada 
geçer, iyi oluraunuı. 

DUıen ıoJucandan baıkalan 
da mutlak olacaktır. Mevaddı 
gaitanın muayenesi bunun yumur
talarını meydana çıkarır, ona g6rt 
clnıi anla1ıl1r ve teda•lıl yapılır. 
Şimdiki halde hastanıza tavıiyo• 
mlz kabakçeklrdeA'I içi yemesidir. 
Bu da ıolucanların dUımesinı 
yardım edecektir. 

-------------------------( Cevaplar1mız 

Esklıehlr okuyucularımızdan L.1. 
Anlattığınız hidlsode blc 

aykırılık görmllyoruz. Belou. 
clYardaki evlerin rahatıız ol' av 
nazarı itibara alarak b6yle Dır 
kararı vermek lnzumunu görmOı• 
tllr, zannmdayız. 

* Okuyucularımızdan M. Y. ye; 
Mektubunuı: ıarlh değildir. 

Daha açık blr ıurett• yaımıı. 

-------------·---
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geoe nöbetçi tczaneleı 

ıunlardm 
İltanbul tarafı: Şehzadebaşında 

( .Anf ), Yenikapıda ( Sarım ), Ha· 
fızpaıada ( M. Fuat), Şehreminin• 
de ( A.. Hamdi ), Samatyada ( Rıd· 
nn ), Cibalide (Necati Ahmet), 
Eytıpte (Hikmet}, BoyazıUa ( Ce· 
mil ), Balatta ( Htieamettin ), Cağa• 
loğlunda ( Übeyt ), Bahçekapıda 
( A. Rıza ), Bakırköyünde (Merkez), 
Beyoğlu tarafı: 'I'ııkıimde ( Della 
Suda ), Y enişehirde ( S. Baronak
yan ), Taksimde ( Ertuğrol ), Gala· 
tada ( Karaköy ), Şlvlirle Şftfak 
ıokağı ( N u.rgileoiyan ), Kaınmpa~a· 
da (Merkez), Haaköyde (Raik), 
Kadıköy tarafız İıkele caddesinde 
( Soliryadiı ), Y eldeğirmeoiode 
( Uoler ), Büyükadada ( Şlnasl 
Rua). ___ ............................... ._ .......... -.,._. ... -

et Ye h• etli yemekler için ayrı 
ayrı flatlaar yapılmaktadar. Bir 
mOtterl bir lokantada bUf arz 
zeytinyağlı enginar yiyeceği za• 
man Belediyenin o lokanta için 
yapbğı listede zeytinyağlı englna• 
rın lımlni bulacak, JBDlD& konu
lan fiall görecektir. 

Her lokanta da yapılan yemek, 
kullanılan malzeme aym olmadıiı 
için bu tarifeyi hazırlamak biraz 
mnıkOI olmaktadır, onun için 
belediye lokantaları muhtelif aı• 
naflara ayıracak •• her ıınıf lo
kanta için blr liıte yapacaktır. 

Listeler, lokantaların muhtelif 
yerlerine ve her mUıterinin bebem• 
hal ıöreblleceği taraflara açılacak, 
ayrıca masal ar O:ıerinde de bu• 
lunacaktır. 
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Serhoşmuı 

Ve Uygunsuzluk 

Yapmış 
Melek adında bir kadın orta• 

lıkta uygunauı sözler ı5ylemekten 
ve serhof olarak dolaımaktan 
ıuçlu olarak tutulmuı ve malık .. 
meye verilmJıtlr. Melek hak y .. 
rinde kendini mlldafaa ediyor •• 
atfolunan ıözlerl aöyleme•Hğinl 
iddia ediyordu. Mahkeme, onun 
bu iddialarını vlrit görmedi 8 ay 
hapis yatmasıoa, JOO Ura da aflr 
para cezası vermesine karar YtrdL 

Sırnatık Bir A,ık Mı? 

Hrtyriye, ihsandan daYacıdar. 
iddiası ıudur: 

Bu genç beni her zaman ta· 
kip ediyor. Yalnız takip etse bir 
f•Y değil, Uıtellk bir de her poz· 
da reımimi alıyor. Makıadıoın 
ne oldu~unu bilmiyorum amma 
onun bu tarzda hareketinden ıı· 
kılıyorum, 

Suçlu ihsana gelince ; o, bu 
lanadı kabul etmemektedir. Bu 
genci ıuçlu çıkarabilecek delil ise 
bu geaç hakkında yapılan ılkiyet 
Uzerine götürDldtığD karakolda 
yok olmuıtur. Yani iddiaya göre 
lhaan, karakola çağrılınca hemen 
fotoğraf maklnasınm kapağım 

açmıı ve : 

- Bakınız dımtı : hJç çekil· 

0 İnlı rHlm Yar mı ? Ve böylece 
~~ reaim çekllmiı vı çekilmemiş 
~h fllimler aydınlığı gartır ıörmez 
" bozulmuılardır. 

Bu E,ya Çaltnmıf Mı, Hedl· 
ye MI Edllmlt ? 

Profesör Hamit Nafizin yanın• 
da m&rebbiye o!arak çahıırken 

ayrılan Avuıturya tebaaaından 
Tepebaıında, Polonya sokağında 
oturan madam Pertanın hırsızlık 
ıuçundan duruımaıı deYam ediyor. 

Dün, Sultaoahmet ıulh ceza 
mahkem11ioe, madam Pertadan 
almıp Mlderria Hamit Nafize ait 
olduldan iddia edil~n ba•ul. bazı 
etya, bilezik, gtımUı tabaka vı 
ıalre mahkemeye getirilmlf ve 
dinlenilMı ıabitlere göıterilmiıtir. 
Profeıör Hamit Nafiz hak yerinde 
yoklu. Şahitlerden madam Anna, 
bu eıyanıo madam Pertaya pro
fesör tarafından hediye edildiğini 
aöyledl. Fakat kat'ı kanaat haaıl 
olmadıtından mahkeme karar 
"ermedi. Karar, bazı ıahitler 
daha dinlendikten ıonra verlle· 
cektir. 

BUTTJN ULKE.Y f· 
HE RC.UN 

DOLASAMAZSI NI Z 
F~KATI 

~onPosıa 
D.ij . . Ü . DAKI ~İ R. f LAN 
g TUN LKEYI HER <;UN DOLA$1R 

Ekmekçiler Kahvesinde 
ihtiyar Pişirici, Esrar Fısıldar Gibi, 

Eğildi Ve: Kulağımıza 
Bu Pahalılıktan Fırıncılar Gayri Keseyi Doldurdular! Dedi 

Kocamış çınar 
gölgelerJnde 
derUeıen ek
mckpllerden bi
ri homurdandı 
-Kopçalı ho
canın Hatan, 
gıemetinl vur
du gayri! .. 

Bir ba§kıısı 
s11lendl; 

- KAzım us
tanın fırının· 
da maya bo
zan bınmüyilm 
filen ? .. 

Kop98lı hocanm Haaaa, bu 
yıla melmekte gediyo •• Gayri 
kiseyl doldurmuı, ımmlıl rahmet 
olalı Uç ay olmada, Hasaıaa tor• 
pak, bat, bahçe bırakmıı .. Hasan 
sırtını pekledl, re<IUp bata ba& 
çeye oturacab, gısmet didon mO kahYeci, bize Süleyman l•minde Bu ekmek pahalılığından fmr::cı· 
böyle g~nlyo ıardaşl.. eıki hfr ekmekçiyi de çağırdL lar gayri kHeyl doldurdular. 

Kırçıl uçlı, kırçıl ufak sakallı Gözlernlo içinde aenelerln ekmek Ben 1ana bir ıey dlylYerem 
ekmekçi, bir ayağının pabucunu rengi sinmiı, vücudu bDknlmtıı mi? Belediye bu işlere bakmıyor. 
çıkardı Ye hafifçe 1allanarak ve olan ihtiyar, cebinden paa tutmuı lstanbulda her fırının kendine 
bu ayağı altına ıokup bağdaı bir tabaka çıkardı, bir tUtUn göre bir depoau vardır. Fmncı 
oturdu. sardı •• ağaç ağızlığına ılgara• buğday dUtDnmez unlannı bu 

Tahtakalede ekmekçilerin kah- aını iyice yerJeıtlrerek baktı; f.rına yıgar. yOk1elinclyedek un 
veı.i de, hani eıld devir mahalle ·- Gayri efendi, bizden haber almaz. 
kahvelerine taı çıkarhr. galmadı. Boğun furda 70 kiti Üç ay evvel buğday çok 

Kocamıı, geniı dalb çınarlar vanz, it beldiyoı. Bir melbametli dütmUıtü benim çalıttığım ftrın 
altında kOçUcek maaacıklar. çıbıp ta; tam altı aylık un aldı. Buglln 
Arka~ıkıız lıkemleler.. üzeri "Niydunuz, ne yapıyonuır.,, buğday yllkıeldl diye piyasadan 
küçük kilim parçalarile ISrtüln Demiyor. un alan fırın var mı diyon bayım? 

Ek k ·ı·k k Ne gezer. Şlmclcek fırıncılar duvarlara Alili, Hasanlı, 0 illal· me çı ı eı ldendl. Benim 
d b k ekmek batına tam Uç buçuk, 4 

lah " lı levhalar, eakJ bir gazete• zamanım • u ahvelerde lıl kuruı kazanıyorlarl 
den kHilmlı dudağında kirezler olanlar toplan ı p yarenlik ederdi. ihtiyar aynı çok bilmiılik ile 
aarkan bir kızcağız.. biz içeriye Şimdi fşılzler doplanıyo. Niden başanı aalladı: 
girince, peykelerde, arkalıksız deyi ıival edersen, ben sağa di· - Ben bu lıte ekmek bekli· 
sandalyelerde oturan ekmekçiler rem ki, artuk it furuncunun elin- yom bayım, daha çok feyler 
ıöyle 16tfon oynaşmadılar bile.. de galdı. Üç beş furuncu bir diverirdim emme, gayn bana da 
kartı kösede, ihtiyar bir ekmekçi olup gafamıza çökUver!yorlar. melhamet ldtınl.. 
genç lriıi bir delikanlıya naaihat Otuz kuruta yevmiye dediler mi, Serin ağaç altlarında toplanan 
vermek gururlle böbllrlenerek vRr gayri aen ayak dire. O aca- ekmekçiler böyle sabahtan ak• 
anlatll•ordu.· ğl ı b 1 ıamlara kadar burada bokleyor 

mı o an arı u up çalıştırıyor. 
- Tuz ekmek hakkı bu.. s b k larmış. Bir kaç da dellalları var• 

en mayayı oz muyun, e meğl mıf, fırıncılara lıçi )Azım olunca 
nldecen?. Dnımeı. galkmaz bir çatlatmıyon, kabuğunu yumuıak buradan gelip toplarlarmış. 
Allah .• bugüne bugün elinde altın yapıyon, hamuru •kı:tmeyon, kim Kahvenin tUtUn ve kahvetel· 
bilezük VL. nire gitıen, yUztin dinler. Maksat bunlar değlll Ba· veai kokan havaaında, ta karıı 
gara çıkmaz evvel Allah.. emme, yam, ahaliye bozuk ekm•k köşede uzanan genç, traııız yUzlO 
elin garııma, gızına da güven yutturmak. bir delikanlı gözlerini kapımıı, 
olmaz oğul ! .. Garı cinıi, depti mi, - Peki ağam aen bu ekmek ağır ağar bir şarkı mırıldanıyor: 
deper. YUzilgoyun dliş:ün mil pahaiıhğına nı dersin?. Saçlarının örsrüsüoe asılam anam .. 
dllfersin !.. ihtiyar çok ıeyler biliyormuş Yar gülünün kokuıunL ..... 

Kocamıı çınar altlarana aa· gibi baımı şöyle iki tara~a 1aUadı. ihtiyar ekmekçi yüzüme dik• 
S k d. k d' katle bakıyordu : bahtan bir baylı ıu dökmütler.. onra en ı en me mırıldanarak 
uzun bir lahavle çekti. - Sana bir ıey diverem mi?. 

Karasinekler öteye beriye uçuşup G Belediye fırmcıları boı bırakmasa, 
d J ı d - ayri söylenme bana. Ga· 

uruyor ar, masa ar a gece uy- f halk böyle iılyet çekmez. 
k d k k .1 rınm endini garıya sor anlatsın usuna oyamamış e me çı er Amma ne hikmettir, depolarda 

8 b. d d k derler. Ben zanaattan oldug~ um• var. ir masaya ız e otur u , }ığın yığıa eski onlar olduğu 
ortalığa ıöyle bir 11 Merhaba !.. ,, dan ötUrll ıöyJiyemem. Emme.. halde ekmek oarhla pahalılan-
sarkıttık. dırılıyor. 

Etraftan homurdanır gibi c.. r~-~=~~"=!'=-~---~~, O bunları anlatırken çınar 
vap verdiler: T A K V f M altlarında çömelmiı oturan, kllme 

M h b M h b ! küme toplanan ekmekçiler 1ağh - er a a, er a a .• k k 
Gla sallu dedikodu yapıyorlar. yı ı 

J\raaıra çınar altlarmda otu- ÇARŞAMBA Hızır bir duvar altında dinlenenlerden 
ran küme küme kalabalıklar lt 3 TEMMUZ 935 59 biri elini kolunu aal:ayarak anla· 
içinden bir sea yUkseliyor: Arabi il Rumi ~ tıyor: 

- Merzifonlu Oıman'ın piıi· ı Rebltılahar US4 Ha:ı:tran~f - Sıvaıh Mıstıfayı bilmlyo-
ricisi idün emme.. bir aya Tar• Vaktt Eaaat V111att Vaklt lııanı Vuatl nuz mu?. Fmocı Kazım uatanm 
mac' ı, ekmeğin mayasına bozdun GBneı ıı .a 1=4=3=3 ıı=-A=1&,=a=nı=1 '1~ "::' ,

9 44 
kızma gözel gorundu da, usta 

gardaş, övUneceksen, bi baıkasile Ötl• 4 33 12 11 Yaı11 ı 03 21 47 kızı viriverdl. Şimcidek hem ortak 
öylin gayrı.. tkhıdl 8 34 16 18 lm•Alı. 6 29 2 14 oldu, hem de yeni bir fmn açtı· 

Kahvede ıuyumuzu getiren lar. - ... 

Sa ıf a 1 

Hangi Mektebe ı 
Glrecekalnlz ? ----

Mülkiye 
Mektebi 

Mülkiye mektebin~ lise mezun· 
ları alınır. Taliplerin yeşları 18 den 
küçük 25 ten bUyOk olmaması 
IAumdır. Mektebe girmek iıteyen• 
ler bir iırtidaya sağlamlık ve çiçek 
aııaı raporlan, alb fotoğraf, hll· 
vJyet cüzdanı ve Jiae şahadetna· 
mednin aaıllarını llive ederek 
Eyıiilden itibaren Yıldızdaki mek· 
tep mlldUrlUğUne mfiracaat etme
leri liDmJır. Müracaat müddeti 
25 Eylülde biter. Teırada olanlar 
bu tarihte mektepte bulunmalıdır. 

fsteklllcırden kadrodan fazla 
çıktığı takdirde talebe arasında 
edebiyat, felsefe, içtimaiyat, riya· 
ziye, tabiiye, tarih, coğrafya ve 
ecnebi dillerden seçme imtihanı 
yapılır. 

A kert 
Tıbbiye Mektebi 

Bu yıl da mektebin hp kısmına 
kadronun mUsaadHi nisbetlnde 
tam devreli lise mezunlarından 

pek iyi ve iyi derecede bulunan 
talebe kabul edilecektir. 

Pek Jyl derecelerden, ııhht 
halleri tum ye kabul şeraitine 

uygun olanlar Eylül B) ında kabul 
edilir. 

iyi derecelerden lstenildiğln· 
den fazla talip çıkbğı takdirde 
mUsabaka imtihanı yapılar 

lmtihan!ar fransızca, Almanca 
ve İngilizce, riyaziye, fizik, tabliye 
ve umumi kimyadan yapılır. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Adana Seylıaoda F. O.ye: 

Yaşımı milaaaitUr. San'at 
mekteplerinden birine giriniz. 
Mektep hem leyli hem de mec• 
canidJr. l&tanbul, lzmlr, Ankara• 
da Uç tane vardır. Sizin için 
Ankara aanayl mektebi mnna· 
ıiptir. Bulunduğunuz yerin asker• 
lik ıubeslne b11ınaracak olursanı:ı, 
bu mektep hakkında maJilmat 
almıı olursunuz. 

Adanad• poıta Seyyar memuru 
Samiden Nlyaıiye: 

Sizin yapacağınız yukardakl 
okuyucu arkadaşımı gibi hareket 
etmektir. Siz de Ankaraya için bir 
istidayı dljer enaka rapten bu• 
lunduğuouı yerin aakerlik ıube
aine baıvuruouı.. 

..,.. 

Konya Akeı&rayında ortamektepte 
114 HU.nüye: 

Zonguldak maden meılek mek
tebi 1934 yalanda kapanmışlar. 

* 
Eıkişehir Tuıpaıarında yağcı llü· 

.eyin vaeıtaeile Ahmet Pek Şene : 

Sizin için en iyi mektep Eıki· 
şehir hava mektebidir. Fakat bu 
seneyi geçirmemeniz IAzımdır. 17 
Haziran tarihli gazetemizde bu 
mektebin kayıt ve kabul şartlarını 
etraflıca yazdık. Alıp okuyunuz 
ve haıırlayacağıoız istida ve 
evrakınızla Eıkişehir hava mek· 
tebine mUracaat ediniz. 
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Bir Öğretmenin 
Kog Programı 
için Düşündükleri 

Kültür alanında büyük yeni· 
ilkler olmak üzeredir. KültUr ba
kanlığı Türkiyenin kültür ıiyasa
sına yeni bir istikamet vermek 
için yeni bir ana plan Ye prog· 
ram hazırlarken memleket m8· 
ntn verler.nin fikirlerine de ehem· 
miyet veriyor. Bilhaaaa köy yur· 
dunun büyük bir davaaı olan 
genel okuma ve yUkselmc idealine 
bir an önce uJaıabilmek için köy 
oku!u ve köy öğretmeni için ne· 
lere ihtiyaç olduğunu diğer ba• 
kanlık~ardan da ıoruyor. 

Köy yilkseliıhı1 düıUnUrken 
köy okulunu en batta düşünmek 
çok yerindedir. izaha biç lüzum 
yoktur ki köy mektepleri bugünkü 
ıeklile bizi gayeye götlirmekten 
çok uzaktır. 

Bhde köy muallimi ; köy ku· 
ruiunun tabii aza1ıdır. Köy mek• 
tebinln Uç aınıfmın hocaııdır. 

Mektebin idare memurudur. Köy 
köy gezip köylüye mektep aev
gisi aşılayan köylerde Türk dev• 
riminin bütün hızı ile yllrUmeılne 

savaşan bir yurttaşdır. Eğer köy 
muaUiminin bütün bu taşkın va• 
ıifeler karşııında kafi aellhlyet 
ve nüfuzu olmazıa yapacağı faa• 
liyetin yarıda kalacağı, aarfed~ 

ceği enerjinin boşa gideceği ve 
gitmekte olduğu muhakkaktır. 
Köy okullarım ve köy öğretmen• 
ler ni dUıUnDrken yeni kUJtUr 
programında köy öğretmenine 

fazia kıymet verilmeli, köy öğ• 
retmeni köyde aözti tutulur, de· 
diği yapılır, müracaatı infaz edilir 
bir hale getirilmelidir. BugünkO 
köy mual:imi icabında, mektebe 
devam etmeyen çocuğun devam• 
sızlığıni bile isbata mecbur edi· 
lecek kadar itimaliızlık içindedir. 
Devamsız bir çocuju mektebe 
aevkettirmek için mevcut yasalar 
dahilinde yürürken çocuk hakkın· 
da bir ıUrti vHaik ve delili ibraz 
etmek ve aylarca uğraımak mec-
buriyetinde kalıyor. Fikir ve mü
racaatları nazarı dikkate ahnmı• 
yor. Yeni programda köy mual• 
ilminin mektebi ve çocukları hak· 
kında köy muhtarına, kent ılçe 
bayma yazacağı resmi bir tezkere 
icr'1at için kafi bir senet olmalı• 
dır. Bu derin vazifoyi becereme-
yen öğretmepi daha olgun vo 
bilgili bir seviyeye yükseltilmeli, 
boş zamanlarmda yurt iç ve dııın· 
c!a tetkikata çıkarılmalıdır. 

Yeni planlara uygun mektep 
binam yapmak mecburiyeti en 
çabuk tahakkuk ettirilmesi laZ1m 
bir ihtiyaçtır. Bugünkü tavansız, 
çamurdan, daracık binalar yeni 
telkin etmek istediğimiz genft 
medeniyet duygularına karartan 
maddi engeJerd:r. 

Dört beı köy orta11nda mer
kezi vaziyetteki köylerde tam 
teşkilatlı ilkmektepler vUcude ge
tirerek diğer köylerin çocukları· 
nı da oraya devam ettirmelidir. 
Eğer köy çocuğu üç sene içinde 
ıür'atle bayata katılmak iateni· 
yorsa, en az lkl muallimle idare 
edilecek olan köy mektebi prog· 
ramı ameli bilgiler etrafında tek• 
ıif edilmeli, köy çocuğuna ha
y atta ve muhit:nde tatbik yeri 
bulan eıı lüzumlu bilgiler öğre· 
tilmelidir. 

Köy kültUrünU~ tez başarımı 
için köyde en mühim yer mektep 
ve bahçesi, en kıy metli varlık k5y 
öğretmenliği olmalıdır. 

Nllz~lli; Öğretmen R.za Öz 

'~Roçild,, i Tehdit Eden ,=-Öz Türkçe 

f 
Çalışmaları 

ord ' 
Haydut Ka este Dil Kur~.??u Genel Sekre• 

terlıgı lstan bulda 

Para Koparmak Amacı ile Yazılan Bir Mektuptan Çıkan Mesele 1 

Polis Müfettişi, lngilter~ Amerikaga Benzemez, Bura
da Gangisterlik 

lstanbul, 2 ( A. A. ) - Türk 
dili araştırma kurumu genel sek• 
roterHğinden : 

lngilterenin en bilgili poliı f 
müfettişlerinden John Prothero gö· 
rüşUnün derinliği kadar, ağzımn 
sıkılığı ile de tamnmııtır. Ne ıa· 
man mühim, karışık bir hadise 
olsa, karanhğı aydınlatmıya onu 
yollarlar. o, işin içyUzünU kolay• 
lakla bulup meydana çıkarır, fakat 
bu münasebetle gazetelerde adı• 
ııın geçmesine hiç razı değildir: 

Türk dili araştarma kurumu 
genel sekreterliği bürosu ile kıla• 
vuz komisyonu ve genel merkez 
kurulunun büyük kısmı lıtanbula 
taşınmıı ve uluğ önderim:zin 

V 1 D • yüksek kayralarile Dolmabahçe 
.l apııamaz, . ıgor ıarayında yerleşerek çalışmalarına 

- Reklam sevmem, yakanda 
tekaüt olacağım, o zaman ister
seniz gelir, karanlıkta kalmıı olan 
muelelerl sorarsınız, anlatırım, 

yazanmız, der. 

* Miıter Jobn Prothermo ı•· 
çenlerde ne vakittenberi özledi· 
ği dinlenme hayatına kavuşmuı, 
mühim bir hediye ile tam aylıklı 
bir tekaütlük temin ederek bir 
köşeye çekllmiı ve o zaman da 
vadini tutarak, gazetecilere, son 
yılların en mühim vak'alarını an• 
!atmıştır. 

Bunların birinchıl, ıonuncu lord 
{Roçilt) den tehdit ile para ko· 
perma teşebbUsUdUr ki, gazetelere 
hemen hiç geçmemiştir. Bu hA· 
diseyi binat Mister Jobn Prot• 
hermo'nun dilinden anlatalım : 

'· Aceledir, yalnız gönderilenin 
kendiıi tarafından açı:acaktır. ,, 

Mektup zarfının Uzerlne ya· 
zılmıı olan bu cümle huıuıl ki· 
tlbln derhal gözüne çarpU, te· 
cesıüsünll uyandırdı : 

- Adete karşıdır amma, yine 
mektubu Lort Hz. De aötllrmeli· 
yim, diye dütündll ve ıötürdU, 
Lord da mektubu açınca içinde 
ıu satırları okudu ı 

- Efendim, 
"Siyah El Çeteai,, ıfzden za• 

ruri masraflan için 30,400 altın 

lstemiye karar vermiıtir. Bu mek· 
tubu aldığınızdan itibaren dört 
itin içinde, muvafakatinizi bildir· 
mek Ozere "T aymia,, in küçük 
ilAnlar sayfasına : 

''Covent Garden,, civarında 
bir altın yUzUk kaybedilmiıtir, 
operada 5 No: ya getiren mem· 
nun edilecektir.,, teklinde · bir 
ilan bastırmanızı rica ederiz, pa• 
rayı nasıl vereceğinize gelince : 

Temmuzun 1 O uncu günü öğle
den ıonra saat 5 de Apprendhot 
lokantaıınıo danslı çayına gidiniz, 
bir aralık tuvalet odaaına ininiz, 
ana ıu borusunun arkasında kll· 
çük bir kovuk bulacakıınız. Pa
rayı iki paket halinde, ve az 
kıymetli bankonotlardan mürek• 
kep olarak oraya bırakınız. Ve 
aıaideki notları iyice dütiinünüz: 

1 - Polise haber verirıeniz, 
2 - TaymİH muvafakat ili· 

nını yollamazHnız, 

3 - V ereceğinlz bankonotları 
iıarotleraeniz, 

Kızınız Mlı Alir Roçild ile 
birlikte öleceksiniz!,, 

Lord Roçild korkak bir adam 
değildi, bununla beraber tehdide, 
kızının da karııtırılması lizerine 
endişeye düttU ve hemen telefon· 
la k: r :leşini çağırttı, J•tiıarede 

bulundu. Meıelenin polis mUdirl· 
yetine haber verilme.i ve bana 
havale edilmesi bundan ıonradır. 

* Vazifeyi üzerime alanca düıUn· 

dum. Önllmde, iki ihtimal Yardı. 
Bu mektup ya hakiki bir çetenin 
eseridir, yahut da bir he•eakirın, 
bir aceminin itidir. Bunu anlamak 
için Taymlsin küçük Uinlar sahi-

1 

fea;ne bir fıkra yolladım, bu 
fıkrada: 

- Bir altın yUzUk kaybolmut
tur. Fakat bulunmuı için ıöate- · 

rilen ıart ağırdır, haf ifletilmealnl 
isterim diyordum. 

Çok geçmeden CHap ıeldl, 
bunda: 

- Komite şartlarını değiıtire• 
meyeceği için müteeHirdir, denf. 
il yordu. 

Tehdit mektubunun gerçekten 
bir komite eseri oJup olmadığı 
henUz anlaıılamamııtı. Bunun için 
biraz daha beklemeye lüzum 
Yardı. Lord Roçildin ve kızının 
hayatlarmı muhafaza için azami 
tedbiri almak aartile bunda mah• 
zur görmedim, aradan birkaç 
gün geçti ve derken UçUncU bir 
mektup geldi. Bunda da: 

- Komite 1ord Roçildin ida
mına mutlaka lüzum olmadığı 
kanaatine varmış, ve kendiainio 
poliıe müracaat etmemİf olması 
bu kararın ittlhazında amil ol
muştur. Şimdi mesele, bu hUsnU• 
niyetimizden istifade edip edemi· 
yeceğinizi bilmektedir. Taymisin 
ilAn sayfasında azami ne verebi· 
leceğinizi bildiri iz. deniliyordl. 

Artık benim için füpheye yer 
kalmamıştır, tehdit teşebbüsü bir 
haydut komiteıinden değil, acemi 
bir adamdan ge:iyordu. 

(Tayınla) e bir ilan gön· 
derdim, azami 100 Ura vere· 
biliriz, dedim, dördüncU bir r&aek· 
tup geldi, (4UO} isteyorlardı, dil· 
şUnUnilz bir kere, bu miktara 
(30,400) den iniliyordu, artık 
acemi bir adamın karşısında bu
lunduğuma kanaat getirmiıtim, 
(Taymls) vasıtasile bir cevap ya• 
zar ak: 

- Parayı vereceğiz, Guıaar
tesi akşamı ıöylediğiniz yere ko· 
yacağız, dedim, ve hemen bah· 
ıedilen lokantamn tuvalet oda· 
ımı tetklka gitlim. 

Bu ziyarıtlm bana anlattı ki, 

Müteveffa Lord Roçild ile bu mllyo• 
nerden para koparmak iıtJien Alman 

genci 

adam burayı seçmekte faabet 
etmiştir. ÇUnkU öyle bir yerdedir 
ki içinde ve dıtında aaklanarak 
gözetlemek mUmkUn değildir. 

Buraya her girip çıkanm üzerini 
aramıya kalkışmak ise yapılamı• 
yacak bir ıeydir. Bunun üzerine 
hatırıma bir plan geldi, gidip 
lokantanın müdUrU ile konuıtum 
ve resmi hüviyetimi ıöyleyerek 

müaaadeı"nf aldıktan sonra bir 
dost elektrikçi vasıtasile bu tuva· 
let odasına gösterilen höceresine 
el,ktrik tert:bah .koydurdum, 
kablonun bir ucunu da yemek 
salonunda ıeçtiğlm bir maaanıo 
altında kilçük bir zile bağlattım. 
Sonra b:r kimyagere gittim: 

- Toz halinde bir boya isti• 
orum, bu, boya toz ha!lnde 
iken beyaz, ıu görünce kırmııı 
olacaktır, dedim. 

- Kolay cevabını verdi. 
Oradan aldığım pozu, güya bank· 
notları ihtiva edon paketin tize· 
rine döktüm ye tayin edilen günde 
lokantaya giderek tuvalet oda· 
sına bırabm. Artık yapılacak ıey 
yemek aalonunda mllzik dinleye· 
rek çay içmekten ibaretti. Neti• 
ceyl tahmin edebllirainiı. Bir 
aralık masanın altındaki zil çal· 
maya baıladı' hemen tuvalet 
odaaana kootum, kapısı kapalı ir'; 

başlamıştır. 
Terim bölnklerlne gönderilen 

karıılık liıtelerl ile derleme ve 
aentaka soketi f f.!rl eııkiıi gibi 
Ankara medıe-• 'De gönderile• 
cektir. Bı.ııılar dıımdaki yazıların 
Dolmabahçe &araymda Türk dili 
araıtırma kurumu genel sekreter
liğine gönderilmesini dileriz. 

48 inci Liste 
1 - lhtlklr • Vurgunculuk 
Muhtekir • Vurguncu 
Örnekler: 1 - Franıız hUkümetl 

boraa vurguncularma karşı sert 
daYramyor. • 2 - Yaıatık mad• 
delerinde vurgunculuk ağır 
ıuçlardan olmak lazım gelir. 

2 - MUaadere • Alanç 
MUsadere etmek-Alancetmek 
Ônekler: 1 - Oamanb impara• 

torlutunon ıon ıamanluma 
kadar alanç uaulU devam etti. 
2 - Kanun emretm&kaizin kim• 
aenin malı alancedllemez. 

3 - MUsrlf • Savurg-an 
laraf • Savurganlık 
Örnekler: 1 - Savurganlığın•~ 

DU BYUÇ açmaktır. • 2 - Sa.: 
yurgan iki yakasını bir araya 
getiremez. 

4 - MUlahaza • DUtlin 
Örnek: Bu lıte ne düştlnde ol• 
duğunuzu ıöylemedlniı. 

5 - Nasihat • Öilit 
Nlalh • Öğütçen 
Örnek: ÔğOtçenler çabuk bıı 

ağırtırlar. 

Mob Ga:ıetemid 1rönderilecek ya• 
aılarda bu kelimelerin Oımanhca• ' 
)arının kullanılmamuını rica ederi:r. 

loa Posta 

OaıetemJzde cıkan )'.:BU 
tte reıılmltırln l>Utnn ha1'Jan 
aıahl.vı ve gaıetemiae aittie ..... 

ABONE FIATLARI 

Abooe bedeli peşin.dir. Adreı 
deAlttlrmft 16 kur6ttur. ... _..,. 

Gelen ••r•lı •"'' """''"' .. Un .. rden 111ea'ul~et alı11111ez. l 
·eevap için mekhaplara 10 hruoluk 1 

pul il4•en lhımdır. 

:O P" Poeta . kutusu ı . 741 t..lanbul-, 
' Taklraf ıSoop09ta 1 
~ Telifon ı 20203 _... 

bekJed.m bir müddet sonr.ı ·\ n· 
den bir genç çıktı, elleri arkasın· 
da idi, yanımdaki memur!~ra 
lıaret ettim. tutup götUrdliıer. 
Bu bir Alman genci idi, lngilte• 
renin Ame· i'rnya benzemediğini 
cH~· T ...... ~lrada gan• 

+· . " 





ıo s.,,ıa BON POSTA Temmuz 3 

Erkek Kıy af eti le Gezen 
Kızın Davası 

f efrika No : 73 

- 64- yordu. Btıtuı 

Set arethane memurlarının hepıl bu gUrllltO pa· 
sefirin odasında toplanmıılardL tırh ar&1ında 
Sefir Slr Geoffrey Cullender vazifelerinin ba· 
telefonda Fransız ıefirile konuı· tında duran te• 
makta idi. CareHe'le l.ivrence• lefon aantralm 
nin odaya girdiğini görUnce: dakl kadın me• 

- " Vay Nortonl hele ~nktır murlara sordu. 
gelebildiniz. Misis Laogton kork• Onlar da müte· 
matlı ya?,, dedi. addit defalar 

Perdita'da orada idi. Beti hava nezaretini 
benzi aapsarı idi. Hiç ıeainl bulmağa çalıı· 

çıkarmıyordu. Geçirdiği o büyük ·uılar, bulama• 
heyecanla adeta felce uğramıı · 111lardı. Sehe· 
olan hiHiyatında, kendiliğinden, bini de bilmiyor• 
tabii bir aksülamel husule gelme· Iardı. 

sine kendi de hayret ediyordu. Slr Geoffey 

a - '1 • 1935 

[Başta.rafı birinci yüzde] 
"Ooo,, çekildi ve mahkeme bo
taldı. 

Halk dııarda aaburuszlanıyordu. 
Kadınlar ve genç kı2lar küçük 
iıkarploll ayaklarına birbirine vu• 
rarak titizleniyorlar, içeride seal 
bile duyulmayan ıırrı öğrenmek 
bahaıana kısık k111k dedikodu 
yapıyorlardı. 

Aradan yarım saat geçti, 
Remziye önde, MeJekzat ve avu• 
kah arkada çıktılar. 

Bu ıırada ikinci katta icra 
dairesine avukatı ile giren Me· 
lekzab muharrirlerimizden biri 
konuıturmağa muvaffak oldu. 
Melekzat otorduğu ıandalyede 
ayak ayak üstüne atmış, biraz 
hırçın bir seale anlatıyordu: 

- Bayan Remziyenin davası, 
aslı olmayan bir tehdit davasıdır. 
Mahkememiz henüz bitmedi. Bi· 
tince mesele aniaşılacakya!. Gfıya 

ben onu mektupla tehdit etmiıim. 
BütUn bunlan ben reddederim. 
Şimdi muhakeme 27 Eylüle kaldı. 
Sonra benim için ••Erkek elbiıseıi 
giymekten ne zevk alıyor?,, djyor
lar. Evet ze1'k alıyorum. Zaten 
ben· küçük yaıımdanberi bu eJbl· 
aeye alıtlım. J\vrupada bu ıekil 
giylnit jlayet tabijdir. Halbuki 
bizde? Tuhaf görllyorlar işte .• 
Niçin tuhaf görüyorlar? Neal var 
bu kıyafetin? 

Bayan Melekzat, evlenip ev• 
lenmiyeceğ:ni soran muharrirlmlze 
fU cevabı vermişti r: 

- Şimdilik evlenmeyi dllılln· 
medim. Zaten 18 yaşındayım. 
Fakat tabii evlenmek isterim. 
Şunu da söyleyeyim ki, evlenir
sem tabii yine erkek kıyafetiJe 
gezeceğim. Benimle evlenmek 
isteyen genç evvela benim bu 
şekilde gezmeme razı olmalıdır.,. 

Kanun ... 
Careıso hala Lavrence'ln ko· dıt te'.efon hat· 

fondan tutuyor, yaloız başına yti· lannın kesilmit 
rllmekten icizmlı gibi ona aaıh· olduğunu tasav• 

Bir Ve 
Careeee biriıi tarafından itilmiş gibi t.irdenbire yere 

yunrlaodı Tatbikatı yordu. vur edebiliyordu. 
Perdita batını eğdi ve birden· Fakat şehirdeki 

bire Care19e'in ayağanın kana• telefon şebekesinin bozulmasına Sir Geoffery telefonu bıraktı 
ve odadakilere dönerek : 

--·---------
makta olduğunu gördü. aebep ne olabilirdi ? 

- " Ne oldun Caresse? .• Bak Bir müddet sonra telefonla 
lıkarplnlarinden birini dütUrmüı· poliı nezaretini aradı ve hiçbir 
ıUo. •• Dedi. mUıkaata tesadllf etmeden bizzat 

Careıse glUdü ve iıkarplnıiz. oazır:a görliıebildl. Schott pek 
kllçUk ayağmı ileriye uzattı. ipek ümitsiz görünüyordu. 
çorabın yırtılan yerinden biraz kan Geçen vakayii kısaca anlattı. 
ıızıyordu. Birçok telefatı mucip olan infilak 

-
11Evet, lskarplnlerinden biri bir tarafa bırakılırsa, havadisler 

karların içinde kaldı. Sanradan hiç de fena değildi. 
farkına vardım. Fakat geri dönüp Hava muharebes:nde ıanh bir 
onu aramiya ftktimlz yoktu • ., muzafferiyet kazanılmııtı, Şimal 
Dedi. hududunda Warnadorf cıvarında 

- Anlaıı!an Alman hava file• 
larman akınları ıimdillk durdurul• 
muı, bu gece yeni bir haber 
alabileceğimizi zannetmiyorum. 
Ister1eniz hepin:z gidip yata· 
mz. Fakat birdenbire hareket 
edecek surette hazırlanmayı da 
unutmayınız.,, dedi. 

( Baştarafı 1 incl sayfada ) 
mak zevkini gören köylll köyüne 
döndüğü zaman kara kerpiç ile 
yaptığı evine kübik bir pençere 

koymakta hiç de sıkanh çekmeyor 
ve bunu çok tabii buluyor. Ge· 

çenlerde yolumun düıttiğli bir 
Ankara kezasında eıl büyük vi· 
layetlerde az bulunur bir eve 

rastladım. Kimin olduğunu ıor
dum. Ankarada amelelik yapan 
Uç kardeıindir, cevabım verdiler. 

Unutmamalıyız ki yurdu imar 
edecek VP. modernleıtirecek gö• 
renc~~tir. Mimar Slnaoın torunları 
için nazari bilgilerden ve formilJ.. 
lerden ziyade Cç beı aybk staj 
kafi geliyor.,, 

Blltnn bu aöyleneolere rağmen 
Ankara inıaatıoda yabancı lfçller 
kullandmaaına devam edilmektedir. 
Resimlerimizden lkiai do tanınmıı 
iki ıahaiyetin evini yapan iki 
Bulgarı gösteriyor. - lf. 

Perdita, Caressenln koluna hava kumandam Doubek maiy&-
glrerek daha yakm olan kendi tindeki Çekoslovakyamo en meş· 

Yerinden kalktı; kendi oda· 
sma çıktı ve elektriği yakmakaızın 
pençereye yaklaştı. Dışarıya ba• 
kacağı esnada sokaktaki lambalar 
söndn. Bütün şehir ıııkbrının sön· 
dUro:np ı5ndürülmedii,i li anlamak 
için odadaki elektrik düğmesini 
çevirdi ve oda birdenbire aydın· 
landı. Demek ki ıokaklar~aki 
cereyan kes:lmiş. Evlerdeki henüz 
kesilmemit ti. 

Ekmek Narhının Ibka 
odasına ıötürdll ve yaralı ayajını bur tayyarecileri bulunduğu halde 
ılık su ile yıkadı ve İJlce sardı. Alman hava filosuna arkadan ve 

Bu 11rada aıağdaki odada, daha yllkseklerdeo taarruz etmiı 
Sil' Goffrey' de Fransız ıefirlle bu faoya mühim zayiat verdir~ 

Edilmesi Yanlıştır 
muhavereaioi bitirmiftL mitti• 

Franaıı sefiri de kendi•I gibi Kalan tay yarelerlle yoluna 
htıkumetten kat'i bir emir alma• deTam eden bu Alman filoıuna 

Saatine baktı; lnfilaktanberi 
henliı bir saat b[e geçmemifU. 

( Batbrafı l inci yüzde ) 
ve un fiatlarınıo eski haddine 
inmesine rağmen değiıtirilmedi 
ve: 

d k h h k k Leltmerlb cıvermda tekrar yandan 
ı ça ve ya ut O imet mer ezi· Toplar - Gazetelerin lddlaaı yanlıfbr, 

b k b. ki d 1 taarruz edilmiı ve bu sefer filo nin aı a ır yere na e i ecejl - 55 - un ve bugv day fiatlarında dUtlik· 
"-k ı k h •-~ ı f d darmadağın edilmiı, kurtulabilen v.:ı oı o•• ll&umet tara ın an Elektriği tekrar ıöndllrdtı ve Ink yok, ekmek fiatı indirilemez 1 

bliğ dll dik P tek tük tayyareler de tekrar 
resmen te e me ç• rai• · ençereye ya kla<ııarak ha Denildı'. 
d d ğ k 

• tL Almanyaya avdet etmlye mecbur yıne P ., "laya 
an ayr mama a arar vermıı bakmıya koyuldu. Şimal tarafın· Gazetelerin hiçbir iddiası yok· 

kalmı9lardı. 
Slr Geoffrey telefon ab~ıeslnl dan yıldırım çakması gibi bazı tur. Bu iddiayı ticaret ve zahire 

yerine koydu ve Lauvreoce döne• Bundan maada Glatz cıvarın· ışıklar görünmüş, fakat yine sön· borsasının fiatlaranda aramak 
rek dıtarda her taaruıuo baıla· da da hava muharebeleri olmuı- müştU. Belki hava muharebesi b~ lizımd11. Bir gün evvel boraada 
yıp batlamadığını, buna dair bir tu. Fakat bunlar c:!iğerlerl J'lbi akşamlık durmuıtu. Belki de Al· en iyi kalite yumuıak un 7 lira 
ı•yler görtlp ıörmedlğinl ıordu. kat'ı bir netice Yermemiftl, Çe- manyanın ilk parti olarak aevket• 70 kuruşa ıatıhmıtı. Dnn sanki 

Laurence: koılovak kuvvetleri de oldukça tiği hava kuvvetlerini Çekoslo~;ak· belediyenin bu ıözUnll tekzip 
_ "Hayır,, dedi ve vaziyeti zayiat vermekle beraber dnıma· Jar püskürtmeye muvaffak olmUf· etmek istermiş gibi aynı kalite· 

anlattı. Gerçi havada bazı tayyare nm hncumunu '" durdurmıya mu- lardı... den yumuıak un 7 liraya satıldı. 
gürültüleri ititmftti, amma bunlar vaffak olabilmitlerdl. ( Arkraı var ] Görülüyor ki dütUt yavaş yavaı 
her halde Çekoılovakya bQküme• değil, birdenbire olmaktadır. 
tinin bava müdafaa mnfrezeleri BugUn, M i L L t S i N E M A yaz mevsiminin Rakkamların belagati karıısında 
olacakh. HenUz bomba atılmamış. Birinci galası ıerefine lıtanbul'da ilk defa olarak 935 senesinin da un ve buğday fiatlarınm 
tayyare bataryaları ateı açma· iki bilyük füminl bir.den göıtcrecek ucuzlamadığını iddia etmek 

mıfh. Ateı açmıı o!aalar, top 1 _ M A K İ N E L İ A O A M gariptir. 
aulerl herhalde Hf11retbaneden d . Aynı mente'li ve aynı e•ıafta Her aahnesi, her metresi insam heyecan an tıtreten 
duyulurdu. Y almz ıehrin mırke· mUthit film. olmak . ıarti!e geçen haftanın aynı 
zinde çok müthlf bir inf;IAk gllnünde 7 kuruş 35 paraya aatı· 
olmuş ve çok zayiata ıebebiyet 2 - H U L V A P E Ş İ N D E lan bujday don 6 kuruş 37 pa· 
vermİiti• KATE DE NA Y'nm ı~mdlye kadar yaratmadığı en raya gllç mDıteri bulmuıtur. Bu 

Sir Geoffrey: kudretli Franıızca sözlü ıaheser. da gazetelerin iddiası değil borsa 

- .. Tekrflr hava nezaretine '-~----ıaı--IP• Her yer 20 kuru' muamelesidir. Biz söylemiyoruz, 
veya polise telefon edelim. Şayet borıa cetvelleri yazıyor. Be:lediyo 

du,man tayyar•lerinın taarruz ı·nhisarlar Istanbul Baş Müdürlüg.., ünden: de bu bor1a cetvellerine bakarak 
edeceklerine dair yeni bir haber· narh koyuyor. Arada bir görUı 
feri yoksa, hepimizin uyanık İdare ambarlarında mevcut 2992 fişe (Avanta 27 /6/935 de ihale farka var amma, bu fark 
durmamızda mana yok. Gider olunmıtk llzere açık arttırmaya konulmuş idi. Bu gün de verilen bizde mi, yokaa belediyenin hal• 
biraz uyuruz... Genç kadınlar bedel haddi liyıkta görülmediğinden arttırma on glln uzablarak kın yiyeceği ekmek fiatına tayin 

1 
toıf buğday, 26 ton un gelmlıtir. 
530 lcuruıla (700) kuruı araamda 
tam 1837 çuval un &atılmııtır. Bir 
gün evvel de (540) kuruıla · (770) 
kuruı araaında (390) çuval uo ıa• 
blmıfb. 

Ekistra ekistra yumuıak boğ· 
day 6 kuruı 10 para ile 6 kurut 
37 para arasında muamele gör• 
müş ye 1 1 O ton sabf yapılmııtır. 
Sert buğday 4 kurut 10 para Ue 
5 kuruı 1 O para araııodaa 129 
ton aatılmışhr. 

Boraanın satıı leYhalarıni b&yle 
milkayeseU bir ıekilde neıredip 
dururken ucuzluğu gazetelerin 
iddh ettiğini iddia etmek baki· 
katin önünde göz yummak de· 
mektir. Bir glinde 70 kuruı dllşllş 
bir kilo ekmekte en az bir kurut 
dll.şmeyi Jcap ettirir. Bu, böyle 
iken daha ne için beklenildiğini 
ve ekmeğin ne vakit ucudatalaca 
ğını soramazmı· ıı? 

_.... ........ -....... ·----······ ... ---· .. ···.--··· .. 
ıoa POlta 

iLAN FIATLARI 

1- Caa•'""'" eıa• ı••••il• 
6ir •Ühınun llcl .,,,,., 6fr 
( nntiwa) tagılır. 

2- Sog/a.a11• pr• bir u•ll· 
min uı,. fiatı ıanlardır: 

eayfa ıayfa sayfa ıayfa 
l 2 3 '/' . 5 

400 250 200 100 
Krş. Krş. Kr,. Krş. 

Viğer 8011 \ 
)'erler ,!ayfa 

&o ao 
Krt. Krş. 

her halde bizden daha akıllı çık· ihale 8/7/935 Pazartesi gUnll saat 10 a kadar uzablmıttır. eden memtırlarında mı'/ 
blar ve gidip >attı 'ar.,, dedi. isteklinin gösterilen gtınde saat 10 dan evvel % 7 112 temi· Allahü a'lemü bisıevap. J-:Bır ,antlmde '1aıaıl 

T elefon:.ı a:dı ve hava neza• nallarına vezneye yatırarak alacakları makbuzları ile Kabataıta işte ticaret ve zahire borsa- (8) lc~llm• oardır. 
retini istedi. Fakat hava nezare- BaşmUdürlyet Muhaaobe Müdüriyetinde toplanacak komiayona •ının dUnkU muamelesi: 4- ince 11• k•lın 11azıltır 

u2ı:ı:ng D b A d ı d 750 talaealdarı .. ,.. ıBn 
tini bu.~p iÖrüşmek k=a~b~;ı~ol=a=m=ı~·_ı_~g~e_lm_e_:_e~ri..:.._~~~~~~~~---~~~--~---~-____::":__.ı__~"-D~-o-r_ıa~y~a--n-a_o_.u~a-n~~-1-_.~~ .... ıl.bJ.ıaJilciil.~~~~---~ 
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Titüleskonun Avrupa 
Temasları 

> Her hakkı mahfuzdur. Yazan : Zlg• Ş.kv 817136 Londrl, 1 ( A. A. , - BalclYia •• 
Edeale g<srOıen TitGle1ko, lngiltrenin 
dofu ve orta Avrupaaıa ıflHnUtint 
baıaraak l~iu dlplomatlk ,abtmala
rana dnam edıcetl umudunda bulun
dufunu •lSylemlıtlr. 

ltalyanıa Habefiıtandald hareket) .. 
rlnio Avrupa tılerhıdeki el birliğini 

gev9etmeıl korkuau ile temH edU· 
mittir. Reşit Beyin Ölümü Hidiseai Derin 

Bir Teessür Uy andırmıştı •• 
Retft Beyin birah ceıedl, Be- l 

ılktq karakoluna kaldınlımt; ge
len Adliye memarJarı tuafından 
llıeri aranmıttL Ermenilerden (lkl• 
yoz bin altın) Ye bir o kadu da 
elmaı ve saire aldıtı iddia olu· 
nan Reıit Beyin llr:erlnde iki yDz 
kurUfU geçmlyen ufaklık para ile 
blr muhbra defterinden bqka 
hiç bir t•Y pkmamııtı. Fakat bu 
ldıçUk defter, orta1a çok btylk 
haldkatHır atmıı; keadlatne fınat 
olunan fftllerla, Yazife hislerinden 
•• memleket kaypıuadan baıka 
hJç bir ka.t •• menfaate dayın· 
IHdliı aalqalmıfb. 

KtlçQk andlaım• n Balkan hG
kOmetlerJ, lngilterenin Tuna itinde 
ftalyayı baıhca hareketlerde a~ıar 
bırakmanndau korkmaktadırlar. Do-

itaJya, orta Avrupada tam bir 
hareket özgilrlüğü nrmok iıtemeyen 
KOç6k Aadla9ma n Balkan bOku
metJeri, Romanın Londra Ye Parls ile 
elblrllğl yapmuını Hlzumlu ~6rmek· 
tedlrler. 

Ba lıidlae, latıabul muhf. 
tinde bftyftk bir teeaıftr •• •el••· 
le huuJe getiwmft; dtba Reıit Be
yin afeybiode bulunanlan. buglln 
ODUD lehine teYlrmltU. 

Divanıharp, derbal tahkikata 
ıfrlımlr, Raılt beyi kaç.ırmakta 
fllen bhr:mıt etmif olu avukat 
Vedat ( o Yakit talebe idi ) ve 
Ziya paıa zade Neyfr beyleri 
te•kif ettlrmlıtl. Çok gariptir ki 
Reıit beyi kaçıran otomobil, ltillf 
kuvvetleri erklnından mnhtm bir 
ıata alt oldutu için tahkikatln 
bu kıımı, kapahlr1ermi1tJ. 

Eter bu hadiıe, baıka bir 
samanda olsaydı? Belki de AdJ 
bir zabıta vak'aaından baıka hiç 
bir kıymet Ye ehemmiyeti haiz 
olmayacaktı. Fakat Reılt beyin 
bu tekilde 61DmBnden çıkaa dedi
kodu derhal latanbulun her tara• 
fını Ye her mahfellnl ıarmııtı. 

Ferit paıa bUkumetl, bu ha dl· 
ıeyi do tiddetll bir hareketle 
baatıracatını Umit etmiş; birçok 
Ermeni pbltlerla on aiır lttiham• 
larm eltmda ezilen ( Boaazhyan 
kaymakamı, Kemal Bey) hakkıa· 
da serian bir karar verilmesi için 
divanıharbe haber atinderllmlıtl. 

Fakat Retit Bey vak'aıı ve 
bunun halk Ozerindokl te1irah, 
divanıharp erkAnınm maneviyatı 
llzerine bir darbe fndirmlttl. He· 
)'etin faaliyetine, adeta bir ieY• 
ıekUk gelmlıtl. HattA, ittihadı • 
T orakld ka bin .. i vükelbi1e mer
kezi umumi azilarmın muhake• 
meleri bile, birdenbire felce u~ 
rayıvermiıti. 

Saray ve Ferit Pıaıa, derhal 
vaziyetin ne1aketinl anlamıılar, 
divanıharbi ınkıştırmaya baılamıı· 
lardı. Aynı zamanda, bu itlerle 
alakadar oJanları teıcl ve teıvik 
etmek lçfn Reıit Beyi takip ve 
muhasara eden zabıta memurla· 
rına da niıanlar Ye para mUki· 
falları dajllmıılardı. 

Sarayın ve Babıil:nın bu emir· 
lerinden ıiyade vicdanlannın la
yan eden feryatlarını duyan bazı 
divamharp aıAları istifa etmişin· 
dl. BunlarıD yerlerhd, Ferit Paıa 
tarafından bllha11a Hçilmiı kim· 
aeler işgal oylemlılerdl. Bunun 
Ozerine divanıharp it!tri yeniden 
faaliyet kesbetmiı; ve nihayet, 
Botaılıyan kaymakamı Kemal 
Beyin ( idam ) ına htıkUm veril• 
mlıtl. 

Kemal Beye verilen bu hüklim, 
divanıharp meYkuflara Ozerinde 
çok büylik bir lear husule g etir· 
mlşti. Adeta bütün movkdlar, 
bu 61Um mahkt.muna karıı bir 
ıefkat ve merhamet kaynağı 

Tlrklere ıu.ldm lınat olunarak biti.o cihan nlnleye nrilirken medeniyet 
iddlaotl•nnın blı cinayeti 

[Ölö, çoban Süle1mand11. Boe,anoıda döri 1abaııcıa uker tarafından 
öldürülmüıtiir] 

haline ıelmltlerdL Boğadıyan 
tehcirinde, binlerce Ermeniyi pek 
feci bir aurette katlederek yllı 
binlerce lira topladığı rivayet 
edilen Kemal Bey, tevkif olun• 
duğu gllndenberi ıu dndan kö
ıealnde on paraaıı yaşadığı gibi, 
Kadıköydı bir eye sıjınmıt olan 
alle1l ve ihtiyar baba11 da açlık 
Ye ıaruret içinde inim inim lnle
mektelerdf. 

DiYanıharp mevkufları Kemal 
Beyin bu acıklı •taziyetinl hi11et• 
tikleri gUndea itibaren onu aç 
bırakmamaya ~alıımıılar, •ktam 
aabah karnını doyuraaapardı. 
Yaptıtı her hareketin ıabıi hiç 
bir maksat ihtiva etmediğini 
iddia Ye onu da çektiği ıu acı 
ıarurot ve muıayaka ile lıpat 
eden Kemal Bey, bllyük bJr 
teYekklllle akıbetbe intizar edl· 
yor; muhitinin tee11ilrUnü hisset
tiği için neş'eli görünmeye g ayret 
göateriyordu. idam karannı bile 
aynı tevekktU ve stUcfüıetle ka· 
bul etmiı; kendisinin bir •aıife 
kurbanı olduğunu ıöylemlfti. 

O gece, bUtlln Bekirağa bö
Inğü derin bir huztin ve tee11lir 
içinde idi. Sabaha karşı Kemal 
Beyi alıp götnrdUkleri uman 
bütDn mevkuflar en ecı bir ısbrap 
içinde titremitler ve artık onu 
korkunç mukadderatına terkede
rek, açlık Ye zaruretten inleyen 
aileıinl dütUnmek mecburiyetini 
bisaetmiı:erdi. 

Kemal Bey, Beyazıt meyda· 
nında sabahın alaca karanlık 
ıomasında titreıen yıldızlardan 

latimdat ederek, darağacının di
binde okunan fermanını meHil ve 
muhtazar bir tu·ırla dinlerken, 
Bekirağa bölftğUnde de hazin bir 
aahne cereyan ediyor, Kemal 
Beyin o dondurucu nndanda ge
celeri llstUne ~rtttığft e1kl bir 
redingot, mevkuflar araaında 
müzayedeye konuluyor; bir çey· 
rek, yirmi dakika zarfında, bin 
lirayı mütecaviz bir para topla
nıyordu. 

Bu para, ertesi gOnll ailesine 
gönderilecek, rodJogot da • bu 
elim hAdiaenia acı bir hatıram 
olarak - muhafaza edilecekti. 

Kemal Beyin idam edilecejl 
bir glln evvel dayolmuı; e•c• 
yarısından itıbaren meydan bir 
çok meraklı kimselerle • Ye bil· 
ha11a, Yatanperver gençler • lı 
dolmuştu. 
darağacının etrah, pek kuvTetll 
bir muhafaza kıt'ası tarafından 
ihata olunmuştu. Kemal Bey, 
idam fermanını dinlerken hi&1lz 
ve ft1uuuı bir bal almııtı. Boy· 
nuna ip takılmak için •andalye
nin Uıtüne çıkarılırken_ ıiddetle 
sarsılmıttı. O zaman, oradaki 
yüksek duygulu bir geaç, ölüm 
ıükutunu yırtan tannan bir mealeı 

- Melin ol, KeoıalL. 
Ojye bağırmıştı. 

Kemal Bey, bu sealn geldiği 
tarafa !doğru bakmıı; gözlerini 
ılddetle açmış, kapamı9; ayakla· 
rmın aaıud~o sandalye çekilir 
çekilmez a111ı kalmıı; ıapaarı 
çehr11i bir anda morarmııtı. 

( Arkaaı var) 

laı•n bir habere ırBre Titaleakonun 
lnglltereye yaptığı görelln bııt'lca 
ergelerlnden biri, Habeı mHelHinin 
konu9ulma11dlr. 

Hakikatte bu rnuole7e ancak, 

Almanyada Bulunan Glzll 
Slllhlor 

Bırlia, ( A. A.) - Eakl radikal 
1011aliat "Vo"aerta,, aaaetHiala 
laanpn bmWenlrkeD mltnl1özler, 
tlfekler, otomatik tabmcaJar ve on 
bin fltek bulu.nmuıtur. 

Ba laadi.e1l lnee)eyea 11Volklter 
Beobalater,, ~netesi, auyoeal-soqa
liıtlltln ıoa dakikada erkeye (iktidar 
meYkliae) l'elmHi ile bir llatilllia 
Bnbe ııçilmlı oldutuaa ~azmaktadır. 

K•n•d•d• Bir Grev Hldlaeal 
Resfaa, 2 ( A.A ) - ( K.aaada ) 

GrlY balindt i:aJua•n 8000 ldtl blr 
nG••Jlı yapmıılardu. SGnrJ Kanada 
poUıi n ı•hlr poU.l ile nlm•Jlt 
7apular UHlnda çıkan b•1rada bir 
polia ile biı' ltçl Glmlf, 20 kiti yara
lanınıı ve birçok kim•eler atlahcı 
ıas etktıi 11ltında kalmıılardır. Polia 
birçok kJmaelerl yakalamııtır. ftçller 
lkiaol bir 1aldırımda bulununc" poliı 
ateı açmııtır. Karıııklık usun •Dr
mDıtGr. Sokaklarda 6nemll bozukluk
lar olmuıtar. 

Afrlkeya Aakar &evklyab 
Napoll. 2 ( A.A ) - 1200 aakerle 

harp 1rereçi t.aııyao Naurlo Sauro 
vapuru dün doj'u Afrikaya yola çık· 
mıttır. 

Bu ilk ıı<Sriitmenin yaptığı c!uyuf 
( intiba ) tudur: 

B. Titillosko, barıı·n bcUGnmez• 
lltl hakkında yeniden hiçbir inanca 
(teminat) alamamıttır. 

Leh Hariciye Bakanının 
Seyahati 

VartoYa, 2 (A. A.) - Hnu aj2n11 
aytarı bildiriyor ı 

Beclc, yarın Berline lıareket ede
eektlr. Mareıal Pilludakinin 610mll 
lzerine Polonyanın tuttutu yaa dola-
1ıaile geciken bu gezi, GGrlnr •• 
Göbbel•'in Polon yaya yaptıkları 
S3rete (zlyaHt) bir kartılıktır. 

Beck, Hitler tarafından da kabul 
edilecektir. 

ŞlmendHerıerde &Ur'at 
Rekoru 

Derli•, 2 (A.A.) - Berlia-Kolon• 
J• lkaprHl b. iki fehlr aruındald 
5S7 kllometrelik lraklıfı -meııafayf .. 
Hatte 117 kilometre olmak Gıere 
5 1aat 20 dakikada almıı ve dGn7a 
ıür'at rekorunu kırmııtır. 

çınde lhtHIH Takibatı 
Pekin, 2 (A. A.) - Harp divanı, 

lbtill!cl ı•fi Tuan-Şun·Şihl 61Gme 
mahküm •tmittir. 

Geçen cuma gthıkD lhtllAlden 
ıonra 109 kiti yakalanm19br. Bunlar 
harp divam tarafında• muhakeme 
edUıceklerdir. 

Yeni Halde Faaliyet 
Binada Dokuz Dükkan Boştur. Bunlar 

Da Müzayedeye Çıkarılıyor 
Sebze ve moyva hali dlin 

açıJıımın ikinci gUnünD yaıadı. 
Dün dı halde ( 7 500 ) kUfe ve 
aandık aebze Ye meyva sablmıı
tır. IJk gün lzmir ve Menin poı
taları olduğu lçlo bu miktar (8) 
bin ldL Dlln bir muharririmiz 
sebze hal:nl gezmiı ve eı .ıafla 
ve hal müdUrü bay Muıtaf a ile 
ayn aytı görüımtiıtnr. Edindiği 
intiba; halin halkın sıhhati va 
satııın intizamı namma çok mu· 
vaffak bir e.sor oluıudur. Halde 
60 dilkkanla 12 yazıhane vardır. 
Bunlardan 51 dUkkin tamamen 
tutulmut ve dokuzu da muvakka· 
ten İfgal edilmfttir. Yarınki mtl· 
zayede de bunlar tutulacakt.r. 
Halo meyva ve sebze mecburi 
olarak ahnmııtır. Kavun ve kar-

. puzcular da burada ıatıı yapabi· 
leceklerdir. Şimdiden karpuz aa• 
tılmaya baılamııtır. Halin önü ıe 
(350) metroluk muntazam bir 
rıhtım )&pılmııtır. Buraya iki de 

meydanına •e dükkanlara kadar 
götUrUlecektir. Arabalar bittikten 
ıonra hal idareli nakliyat itini 
daha ucuz bir fiatla kendi kulla• 
nacağı hamallara yaptıracaktır. 

Halin önüne bir de depo yapıl• 
mııtar. Bu depoda yumurta, por· 
takal ve Hmon gibi uzun mllddet 
dayaoıbilecok eşya muhafaza 
edilecektir. Alınacak Ucret d~ 
sandık baıma (5) ay için (12J 
kuruşu g•çmiyecektir. 

~---~ AİLELERE ve TALEBELERE iLAN qm----.. . Yinç konacaktır. Vioçier al nnııt 
Tatil zaman.arı cievammca 20 E>lille kadar ve kurulmaıma da başlanmıştır. 

DnkkAnlar 60 küfe -Ye Uç yllz 
dört yüz sandık alncak kadardır. 
Komisyoncuların malları dükkAn• 
larma 11ığmadığı taktirde geıılf 
meydana l?edava olarak ko} abli· 
mektedirltr. Hal idaresi aokakta 
perakende sebze ıatanlan halla 
sağ tarafındaki eski sebze toptancı• 
larmın yerine kaldırmıştır. Sebze
ciler için de halin sol tarafındaki 
dükkAnlar a~rılmışbr. Bu dnkkin
laran önllnde geniı bir meydao 
vardır. Burasına da asfa!t döt• 
tilmektedir. Sebzeler gece ••a\I 
24 den 3e kadar burada sablmak• 
tadır. 8 Tiril Uraslle 8 Hal idaresi ağır.ığı b.ııan (260) 

B E R L .1 
T Z 9 te H kilo tutan knfelerl hamalların 

Hal idaresi dDkkiıı tutmaya• 

er liaan sırtında taııtmamak için !istik 
için kunlar tekerlek!l husuıi arabalar yapbr-

kabzımalların mallarmı dnkka, 
tutanlardan birer vekil göstermek 
9artile mllıaade etmiştir. Eakl bal 
kapablmıştır. 

açılmııtır. Huıuıt derslere bu müddet için mOhim tenzU4t mııtır. Küfeler vinçle mavnadan 
K A Y D A 8 Ş L A N 1 L M 1 ' T 1 R bu arab · h·ra alınacak ve eatıf 

1STANBOL ANKARA 
373, latlklll caddesi Konra caddesi 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Ankara Yüksek Ziraat EnstlllisUnllD 375/425 talebeli ile 
100. 120 mUatahdemlninin 1217/935 lar~hinden 31 Mayıı 936 tari· 
bine k•dar sabah, öile H akıam Jemelderi pazarhkla ihale oluna
cağından parasıı ıartnamesinl almak iateyenlerjo Eoatitft Mubaae
beı'ne ve talip olanların 1117/935 tarihine raıtlayan Perıembe gü
n& 1aat 15 de 5837 llrahk muvakkat temlnatlarile Enatlttl idare 
ve ihale Komiıyonuna müracaatları 0 3602,, 

inşaat ilinı 
Türk Hava Kurumu fstanbul (il) şubesinden; 
Kurumumuz malı olan Lileli Apartımanlannın dört daireıiude 

çamaşırlık mahalleri teai;l ve banyo mahaJ;erine bac~ inşaatı ve 
mutbak ıuları için teaisat yapılması ayrı ayrı açık eksıltm6ye kon
muıtur. Iıtekliler ketif ve ıartnameleri görmek Uıere hergUn ve 
ekalltmeye girmek için keılf bedernin % . ye~i buçuğu lizerinden 
muvakkat teminat olarak çamaşırhk tesisı lçm ( 178) baca iıışn atı 
jçio ( 187) mutbak suları tesisatı için ( 136) lir~ ile b~raber 17 
Temmnz 935 Çarıamba gUnO saat 11 de Cağalogluodakı H şube· 
mia merkeı.in• mllracaatları. 11

3563,, 
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YALNIZ GENÇ 
BIZLAB iÇiNi 

Halamın ince bir ıztarap du
yulan ıözlerlne derhal mukabele 
ettim. 

- Aman hala b6yle bir ıeyl 
nasıl aklımdan geçirebilirim. 

Dedim. Halam, bu ıöılerimi 
lıitmemiı gibi sözUno deYam 
etti: 

- Halan olmak itibarile ta· 
bifdirki, ıaoa faydah olabilecek 
her şeyi dUıUnmek mecburiyetin· 
deyim. Onun için bu gece uzun 
uzadıya dlitündükten sonra ken· 
di kendime töyle bir fikir hasıl 
ettim. 

- Ne gibi halı? 
- Şu prenı Ali Beyin mek· 

tubu yok mu? 

- Evet. 
- Bugün on• ı ldrlıle kendisine 

iade edeceka·n değil mi? 

- ŞUphca:1: evet. 
- Tabiidir ki yapılacak en 

dUrOat muamele de budur. Ancak •• 

ZaYallı halam, bir tereddüt 
denesi geçirdi. Adeta söyllyeceil 
ıözUn beni gDcendirmesl lhti· 
mallndın çekinmekte idi. Başını 
deniz tarafına çnirerek seıinl 
haflf Jetti: 

- Ancak.. Bunu bu ıekilde 
iade etmeıen de metela bir mek· 
tup gönderHn. Hem ona yaptıiJ 
mfinasebetsizliğl anlatacak, hem 
de iyi bir neticeye varması lhti· · 
mali olan bir taJebJ bUsbUtUn 
keatirlp attırmıyacak bir cevap 
nraen; acaba na1ıl olur? 

O zaman anladım kl, balamın 
beni böyle reamen ziyaret etme
ılndekl maksat bundan ibaretti. 

Teklif, biraz garip olmakla 
beraber, bana da birkaç dakika 
dütUnce verdi. Onun tlzerfne 
halamla aramızda ıu muhavere 

ıeçtl: 
- Fena fikir değil, halacığım 

yalnız ıu var ki; ben bu adaman 
yazdığı mektuba ciddi nazarile 
bakamıyorum. 

- Bunda da senin hakkın 
var kızım. Ancak bana Omlt 
•eren bir nokta varsa o da, 
prenıln ana11, çok iyi kalpli bir 
kadındır. Eğer oğlunda blJyle 
ufak bir meyil vana onu kuvvet• 
lendlrmeye çalışacaktır. ÇnnkO, 
oğlunun o Rus karıaile meıgul 
olmaaına biç taraftar değil. Bunu 
iyiden iyiye biliyorum. 

- PekilA halacığım. O halde, 
dur ben ona bir mektup yaza} ım. 

Dedim, Ve derhal ıu mektubu 

yazıverdim. 

'
1Muhterem Prens Hazretleri!. 

Mektubunuzu okuduğum za· 
man, hayr~t etmedim desem ya· 
lan söylemiı olurum. Artık bu 
zamanda, bir kızla meıru bir 
mlinaaebet tesisi için daha ciddi 
vasıtalara müracaat edileceiini 

zannediyordum. 

Aldığım aile terbiyesi müsait 
olmadığı için, bugU emrime ama• 
do bıraktıkınız otomobil, beni 
pek beyhude beklemiı olacaktı. 
Gerek otomobilinizi muattal hı· 
rakmamak ve gerek zati asili· 
nenizi lüzumsuz klilfetlere sok· 
ma mak için şu mekt ubu takdim 
etmeyi vicdani bir vazife t elakki 
ettim. 

Şayet, (mes'ut bir netice tevlit 
edecek Ü fe t \ e u,s·yet) hakkın
d aki a r .. unuz ci~ di ve ıamimi 

r ise vaUdof muhteremeniz hanıme
fendi hanetlerl, Jntfen bu meae· 
leden halamı haberdar buyur· 
ıunlar. 

Hakkımda hissettiğiniz takdir 
ve teveccühe, ihtiramlarımı takdimle 
mukabele ederim efendim. 

Emel Rıza 

Bu basit, ıımarık ve mütecasir 
prena hazretlerinin anlayabileceA'I 
bir liaanla yazdıtım şu mektubu 
halama okudum. 

- Eline sağlık evlldım. 
Dedi, Ve aözünü kırmadığım 

için bana bir baylı da dua etti. 
Mektubu, tam saat üçte ldriı 

Ağa ile ıöndcrdim. 
ldrla Ağa, yirmi dakika sonra 

geldi. Otomobil, hakikaten orada 
beldiyormuf. Mektubu ıoföre 
vormif. Şoför mektubu alır almaz, 
ıoo sUratle hareket etmlf. 

- 9 'femınuı -
DUn avukatından aldığı bir 

mektup Uzerine bugUn halam 
Pervinle latanbula inmiıti. Öğle· 
den ıonra, pek dUtllncell bir 
halde avdet etti. Sordum ; hiçbir 
ıey ıöylem~dl. 

Tabii, merak ettim. Pervjnl 
odama çektim. Onu iaticYap 
ettim. O da evvelA birıey ıöy le
mek iatemedi. Fakat aonra fara· 
r1ma mukavemet edemiyerek : 

- Eğer bir aya kadar Hanı• 
mefendi borcunu vermeıae, köok 
aatıJacakmıf. 
Dedi. 

Pervinin söylediği bu ılSzler 
beni de çok mUteusir etti. 

istenilen para, tam ( beı bin 
Ura) idi. Halam, bu parayı nere· 
den verecekti?.. Şunun bunun 
sözüne uymuş; bir sene evvel bu 
parayı birinden borç almıı; mad~ 
nin imtiyazlar.na ve aalresine ıar· 
fehDiftl. Halbuki maden, daha 
OD para bile Varidat aetlrmemlflİ. 

Zavallı halam, beni mUtusir 
etmemek için bunları benden 
saklıyor. Fakat, daha ne kadar 
zaman ıaklıya bilecek? 

Hemen oturdum. Babama bir 
mektup yazdım. Me1eleyl ve ha· 
lamın vaziyetini olduğu gibi anlat• 
tım. Buna derhal bir çare bulmaıı 
için yalvardım. Fakat llmidim pek 
zayıf. Pek açık elli bir adam 
olan babamın da, bir köıede yUz 
lirası bile olmadığına eminim. 

btanbula geldiğime okadar 
piıman oluyordum ki ... 

Hayreti ... 
Prens Aliye gönderdiğim mek· 

tup derhal toairini icra etti. 
Bugün tam öğle yemeline 

oturacağımız zaman; temiz giyin· 
miş, terbiyeli, eaki kalfalardan 
olduğu halinden belli bir kadın 
geldi. Evveli halamı ıonra beni 

etekledi: 
- Prensea hazretleri selim 

ediyorlar. Gözlerinizden öptüler. 
Eğer akşama doğru vaktiniz mil• 
aaitae ziyaretinize gelmek lst .. 

yorlar. 
Dedi. Halam. benim re'ylml 

almaya bile lüzum görmeden: 
- Buyursunlar kızım. Kendi

leri için vaktimiz daima mUsaittlr. 
Cevabını verdi. 
Halamın bu kadar acele ce· 

vap vermeıini pek tabii buldum. 
O. un gösterdiği ketUmiyyete rağ• 
men bil .ün ümitlerinin bende 
toplandı ğına hisaediyorum. 

(Arkaaı nr) 

SON POSTA 

Memlekette 
Türk Denizcisinin 

Bayramı 
lımir, 2 (A.A.) - Kabotaj 

hakkının Türk gemlcillğlne veril· 
meıinin l O uncu yıldönUmli burada 
meraıimle tea'it edilmif, Atatürk 
heykeline çelenkler konulmuıtur. 

Antalya da 
Antalya, 2 (A.A.) - Deniz 

bayramı burada halk ve dizeller 
tarafından neıe ile kutlulanmııtır. 

Rlzede 
Rize, 2 (A.A.) - Limanımızda 

buluna_n Cümhurlyet vapurunun 
iıtl~akıle . deniz bayramı ıevinçle 
tea ıt ıdl.miıtir. 

Ayvahkta 
~ynhk, 2 (A.A.) - Burada 

denız bayramı çok eğlenceli ye 
neşeli olarak kutlulandı. 

Mersinde 
Me~ıln, 2 (A.A.) - Bir ay• 

danberı hazırlıkları yapıkn deniz 
bayramı, ha'.kı n ve denlzc:lerin 
kat~lmaslle çok güzel geçmiş, be
l~dıye plajında 400 kişilik bir 
zıyafet verilmiflir. 

iz mitte 
• l:zmit, 2 (A.A.) - Dlin ıehrl· 

• mız~e deniz bayramı coşkun bir 
tekılde kutlulanmış, gece denizde 
fener alayları yapı lmıştır. 

···················· Brav~··•••••••ooooooo•oo•••oooo•o•oooooooooo•• 

Çocuklara 
(Baıtarafı 1 inci ylizde) 

Karııık Türk takımının gOzel 
oynamasına rağmen Romenler 
kornerden yaptıkları bir sayı ile 
ilk devreyi galip bitirmişlerdir. 

ikinci haftayımda daha atar 
basan Türkler ıol açık ve sağ 
için ayağı IJe iki gol yaparak 
oyunu bire karıı iki sayı ile ka· 
zanmıılardır. 

Karııık Türk takımının yüksek 
Ye centilmon oyunu bUtOn meyird 
tarafından aUnşlanmııtır. 

Türk sporcuların BUkreı• Yar
dıkları glinUn akşamı Türkiye el· 
çiliğinde onurlarına bir şölen ve· 
rilmiıtir. 

······························································ 
Şehit Yetimlerinin 

ikramiyeleri 
Fatih askerlik şubesinden: Ş~

bemizde kayıtlı bulunan öz harp 
malllllerl ile ıeıhit yetimlerinin 
935 yılı ikramiyoalnln sn bakan• 
lıiından dajıtıJma buyruğu gel
miıtir. 

ikramiyeler 5 temmuzdan iti· 
baren salı ve cuma günleri •aat 
14 den 17 ye kadar Fatih kazası 
kaymakamlığında dağıtılacaktır. 

Haftanın cumartesi ve ça,. 
ıamba gUnlerinde harp maliille· 
rinin, pazartesi, perşembe de ıe· 
hit yetimlerinin aaat 9 dan 12 ye 
kadar enaklarile beraber tUbe
mlze mUracaatlan lazımdır. 

ikramiye dağıtılma müddeti 
4 ay sürecektir. Bu müddet so
nunda a-elmeyenlerin ikramiyeleri 
936 yılına bırakılacaktır. Kendi
leri gelmeyenler kanuni vekilleri 
ile ikramiyelerini aldırabilirler. 

Numara•ız 

Evlerde 

Oturanlar/ 
Baıvekllet umum lltatiıtilc mO

dlrlüjOoden: 1 • Nüfuı aayımına Hftl 

olmak Ozere Belediyelerce batan 
binalara numara konulm"ktadır. 

2 - Numaruıı binalarda oturanlar 

bt\kiimete haber vermete mtrcburdur

lar. Oturdutu bina numaraaız olduju 
haldıc haber vermiyenlerle bu numa· 

raları boıan, ıil•n H kaldıranlar için 

para ceıaaı Yardır. 

Sayfa 13 

Şiddetli 
ltalyada, Balkanl-;;d;-v ;Lehistanda 

Termometre Çok Yüksek 
Sofya, 3 (Husuıi) - Bulgaria

tanda büyük aıcaklar olmaktadır. 
Vasati olarak teabit edilen hara· 
ret dereceai 50 dır. Şumnu, Vidln, 
Lom ve Ruıçukta ise hararet 34 
dereceye çıkmıştır. 

* Belgrat, 3 (Huıusi) - Mem• 
leketln her tarafında görUlmemiı 
sıcaklar olmaktadır. Dün burada 
teablt edilen hararet derecesi 
38 dir. 

Varşova, 3 (Hususi) - Burada 
da şiddetli sıcaklar bükUmferma
dır. Gölgede hararet dereceal 
36 dır. Ajansın bildirdiğine aöre, 
güneş çarpmasından birkaç kiti 
de ölmüştllr. 

• 
Roma, 2 (A. A .) - ltalyada 

aıcak dalgası olanca tidde' .. ile 

devam etmektedir. Güneş çar~ 

masandan yirmi kişi ölmüştUr. 

Buz ihtikarı Bütün Şidde
tile Devam Ediyor 

Geçn gün bir yazı yazdık ve 
Jstanbul ıehrinde, glSzgöre buz 
ihtikArı yapıldığından ı ikiyet et· 
tik, dedik ki : 

Bu mübareğin kilosu beı• 
midir? Üçe mi? Neye ise bilelim 
de esnaf karıısında budala mua• 
melesi görmeyelim. 

ÇUnkü: 
Resmi buz narhı Uç kuruştur. 

Fakat bilhassa Beyoğlunda, Tak· 
simde, buzu beş kuruıtan aıatı 
almak mümkün değildir. 

Bunun üzerine buz tirketinden 
bize telefonla müracaat ettiler. 
Buzu yüksek fiatla aatanların 
kimler olduğunu sordular, makıa· 
dımız bir adamın canını yakmak 
değildi. Umumi bir fiat heraber· 
liğinl temin etmekti. 

Bu aebeple bu şeklin umumi 
olduğunu ve herhangi bir buz· 
cuya bat vurulursa hakikatin 
anlaıılacağını söyledik. Telefonu 
kapadık. Sonra buı ılrketinden 
aldığımız bu kuvvetle çeki
neceğini Te benzinin atacağını 

aanarak bizim buzcuya dedik ki: 
.. - Ayol alı: ihtiklr yapı) or

muısunuz. Buz şirketinden öyle 
ıöylüyorlar. Gel ıen ıunu üçe 
ver. Hattı daha ileri gidelim; 
iki kilosun:l 7,5 kuruş verelim; 
dedik. 

Aldığımız cevap ıu oldu: 
- Değil ıiz, yanınızda belediye 

memuru ve buz şirketJ mUmeHlll 
de olsa, ben buıu bet kuruıtan 
aıağı veremem. 

Maamaffh biz, bu buzcıınun 
lıminl yine vormiyeceğ;z. ÇUnkll 
bu adamın teaisab yoktur. Aradal 
aldığı lkl kuruı farkı, buz aatı• 
hncıya kadar erime payı olarak 
ayırmaktadır. 

Binaenaleyh: 
Buz aatanlar için buzu iyi mu• 

hafaza edecek yerler lizımdır. 
Böyle yerleri temin etmeyen

lere buz aattmlırsa klloıu beı 
kuruıa buz almak ucuzdur. Bina• 
enaleyb, birçok ıeyde olduiu al· 
bl, bunda da balık baştan kokuyor. 

l ..... _E_m,..ı_ı_k_v_•_E_yt-~m_a_a_n_k_•_•_• _ı_ıı_n_ı_a_r•-~I 
F auzsiz 8 Taksitle ve 
K~palı Zarfla Satılık 

Etas No. 
254 

HAN 
Mevkii ve Nevi 

Ga!ata'da Halil Paıa ıokağında BUyUk Ma· 
Depozito 

nokyan Hanı. 6000 Lira 

Yukarda yazılı han bedell 8 taksitte ödenmek ıartlle aatılmak 
Ozere kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 24-7.935 Çarıamba gUnU saat on 
dörtte Ankara'da idare Mecliaimlz huzurunda yapılacaktır. 

2 - ihale bedeli ilki peıl:ı olmak ilzUre 8 müaavl tekıltte ve 7 
ıenede ödenecektir. 

3 - Birinci takıitten ıerl kalail 7 taksit bedeli için faiz Ye ko
misyon alınmaz. 

4 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde alacaklara 
mufa11al ıartnamemizi okuyarak ihaleye teaadUf eden 
24- 7.935 Çarıamba gOnU saat on bire kadar ıartnamede 
tarif edildiği veçbile teklif zarflarını Ankara'da Umum Mü· 
dUrlUğümüze veyahut burada Şubemize vermeleri ve daha -
fu:la tafsilat almak iıteyenlerln hergOn Şubemize mUra· ~ 
racaatları. [ 156] 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır. 

suyuk ikramiye: 5 o . o o o Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mükif at vardır .• ,, 
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Ta[ebeler • 
Arasında • Anketimiz Eczaneler Ve Pa

zar Tatili 
lstanbul 

Müddei umumiliği 

1',-eslek Ve istikbal Meselesi. Kadın Ve 
Erkek Niçin Okur. iyi Bir Parti Çıkarsa 

Okuyan Kız Ne Yapar? 
Muharririmiz, 

olg ... n uk imti
hanı .rrnı veren 
lis~ mezunları 

arasında yaptığa 
ankete dnn de 
devam etmlıtlr. 
Bu af er de, baagi 
melleklerin, Ye 
niçi.ı fazla ter
cih olunduiuna 
anlamak latemlf, 
ve rastıelditl 
talebelere ıu ııı
alleri sormqtur: 

- Oniveral
tenin hangi ıubeıl 

ne devam ed .. 
ceksinlz? 

- O ıubeJI tercllı ediflnlda 
aebeplerl nelerdir? 

Ataida talebelerla ha ıorp 
lara verdikleri ceYapları bulabll .. 
cek!ıiniz. V • bu ceYaplar IİZ• yeni 
mezLJnlanu mealelderl laaklandald 
kanaatleri etrafında bir fikir 
verecektir, 

* Galata .. rer llseal, fea ko-
lundsn .. Tenol: 

- Memlekette doldurulma• 
llzımgelen birçok b8f •• el 
clitmemlf ullalar ••· Ba,an. 
gittikçe aanaylleı• Tlrkl1ed• 
görü:ebilecek ltlr. rnl bayata 
atılacak ıeaçleria mawaffa~t 
kazanabilecekleri kadar kolay n 
çeptlldir. Bunun lçla orta bir ka
biliyet bile klfldir kuaatindeJlm. 

Benim de la• lausi bir ı .. 
uha11~a atılacaiJm •• M alanda 
bir meılek ~ee•tha taW1cllrl 

Arnı mektebin ten kolundaa 
Alb 

- Tabii h•k• slbl benim 
de, ti çocuklupmdanberl be.ı .. 
dlğim · bir emel Yardı. Ve ben 
iyi bir mllhendia olmak iatet:n· 
deydim. 

Fakat çok kllçtlk Jqla baıb
yan bu istek, bittabi yalaız W.. 
lere dayanan çocukça bir ar
mydu. 

Mektebi bitirdim. Buata dahi 
aynı arzuyu daha kunetle beı · 
leyifim gömterdl ki, •neler ulle 
biz' rl bftyütmekle kalma1D1ft dil
tünce erimizi de kök:eıtirmiı. 

Buııünkll halde ben tllk8m1l 
daha bilerek kaYramıt. ve ona 
biraz daha Yaklaım!f bula11a
yoru111. 

BlltDn iet91im emelim• ula.
mak ve vatanımın bana verdik
lerini fa&laıile 6deyebllmektir. 

A~nı ••dt.ın Tewtllo 
- Gayem iyi bir mllhendla 

olmakbr. Hana mllaendlalijl ıa1e 
eclinciiru ilk Mbep bittabi k_. 
elimde ona Urfl buldujum iaticlat 
Ye duyduğum .. vaidlr. Eter 
mühendis olmak içi.o ba kadar 
sebep kifi değilse, baıkalanD& da 
aayabilirim. 

Mesell benim bir cerrah, bir 
d1tç; olabllmeJdlti•e eneli yufka 
yllrek ıliiim ma:ıidir, aoara, dok· 
torları:ı aparbma• Ye Hnet aa· 
hibl olduklarının ıuyuundanberl 
bu mesleğe öyle bir tehacllm 
batladı ki, d'ğer m .. lek aahalan 
oldukça boş kaldı. 

Hepimiz apartuna Ye H"et 
hOlyal r.na kapılırsak o bQfluldan 
kim dolduracak kil 
Yı- arnı aımftaa •1111 
• Buatınkl halele m..ıeld• 

GalataHnJID ball talıbılerl Yı izcileri 

de bpkı kaclıa elbiHleri aibi 
lklcle birde moda detlftiriyorlar. 
Bir saman doktorluk, bir zaman 
ankatbk, bir umu ditçilik 
reYaç bulayer. 

Bu lakir eclilemiyecek haki· 
kaba kimsenin anlatamıyacatı 
aebeplerl Yar. 

Bu itibarla bagDa ı•nçlerln, 
•ulek Hçerkea çok etraflı dQ. 
ıuameleri !Azım pllyor. 

Kimblllr, bu kanaat belki de 
benim bir parça yeJıam oluıum· 
ıeliyor. 

Fakat elimden gelae, ben, 
llniveraitenln bltlln ıubelerine bir
den yazılacağım, 

Bu, bpkı babal mlıterekte 
...... llaJYAalar• oyaamaya ben
zer Y• beaa •• ••ilam yoldur. 

Botla dlplomaluı koJDuna 
doldurur. Sarası ı•lince, hangiıl, 
daha fazla para ederae ut il 

Bu tahakkuku lmkluu: hayale 
•• alaya kapalmadan konutmak ıe
reklrae, belki ayıplıyacakaınız am• 
ma, henlla kendlml tartmakla 
meııulllm Ye bir karar Yerebilmiı 
delilim. 

Fakat aç kalmayı Hvmediii• 
için t•ir olmıyacajıma emin ole
lt•ılniz 1 .. 

Muharrlrı.t.. •a:arlaclıia ıual 
llıtelerini, lıtaabal kız llaeıl m., 
zunlanndan birkaç ltap11& y_. 

miftL 
Talebeler, lılmlerlnl vermek-

tea yine kaçaa.....,, fakat ıoı
julumlZID ceYaplarıaı Yermlflerdlr. 

Eneli llatemlad... IOl'ju1m 

da tabailluize 
devama aiyelli 
miainlz7 

2 - Oni}er
aitenin hangi fU• 
betine airecek· 
ıinlz? 8 a ıubeyl 
tercihinizin ıe
bepleri neleı·dir? 

3 - iyi bir 
izdivaç f.r.iah 
dahi size yüksek 
tahsilinizi yarıda 
birakbramazmı ? 

4 - En bQ. 
JOk ıayeniz ne· 
dlr? 

Evlendlklen 
sonra da çah,mıra nlretll mi· 
siniz? 

Birkaç defe botuna tekrarla; 
mamak için yudıtımız bu ıor
plarm cevaplarıaa ıı>zge•dirmek 
ile genç kız:arımızın telikk:lerl 
hakkında bir fikir edinebilecek· 
ıiniz, ka naatinde,b. 

* 1 - Tahsilime aoauna kadar 
deYam edeceiim, 

Saklamadan ı6yleyeylm ki, 
ortamektebe kadar tahsil beni 
11kmıştı. Fakat liseye baılacLktan 
IOnracLr ki, okumanın ve fiğrea
menln tam zevkine varabildim. 

2 - Benim rlyaziyeJ• kartı 
bUytlk bir merakım Yar. Bu 
itibarla ylkaek mllbendia mekte
bine afrmeyi dBıllnOyordam. 

Fakat kadınların ideal bir 
mlhendi8 olabileceklerini aanmı• 
yorum. Zira bir kadm için da;, taı, 
d•• lepe demeyip ıasız yollarda 
caJatabllmek • memleketi& illa 
uayiı ve lnzıbabna rajmen • 
kolay delildir. 

Belki bunda yanılıyorum. Ba 
endişemi pnçllifme, çoc11kl11j'u
ma da •erebiHrlinlz. 

Fakat b6yle. 
Oaiwenltecle atrenecellm rl1a

d7e b- yeni tefekknr afuklan 
açacakbr kanaatindeyim. Çok 
mlsbet bulduğum rlyaziyeyl seYl
flmln ıeltebl de fasla hayalpereıt 
olmayıpmdandırl 

3 - Hayar. bchaa. pyelrlml 
tahakkuk ettirdikten ıonra dlfl
neceğlml 

4 - IJI bir rlyaıiyed olmak. 
Et-r kaderimde kıametimde 
Yaru, Ruatban•J• midir olmaya 
DİJetllyiml 

S - Bea ucak bir 8klr •• 
ıaye arkaclqile eYlenebllirlm. Bu 
itibarla, beni mealeiimden Ye 
pyemden uzaklafbrmaya kalkıp• 
cak bir erkekle anlaıamayacatım 
malıakkaktır. .. 

1 - Maaleıef hayır. LIHyl 
birçak maddi aGçltlklerle ~rpıp 
çarplfa bitirebildim. 

Bu itibarla Maal...ı, derhal 
hayata atılmaya, a•aeme, babama 
yardım edebilecek nzlyete ı•l
mlJ• mecburum. imtihana afrl,. 
.. ıı .Uebl, ilerde iyi bir y .. 

alyet• p.bilmek a..lcUdlr. o 
takdirde .U.d• o.ı .... nitere 
peblı..k lmka.ı tla bulaaacak 
elemektir. 

Fakat 111 uda, r• ltlr daktilo 
lımw, plan m hayatı. ...ıt 
.......... atnt• bir ....... ,. 
pmelı ..,....., ... ·-· -··· .. .., ............. 

Enelld pce 11lhk kon,...ı.. 
rlnl yapan Ye lmrumlanaa E... 
genler kurumu adını ver• pratik 
farmako!oglar birliği ecucı kale 
fal anam hafta tatili ifile utrar 
mlya bql.Dllfbr. Hafta tatili ka
nunundan eczacı kalfaluı istifade 
edememektedirler. Emıenler bir
Bği eczanelerin pazar sfuıleri ka
panmaaı aleyhindedir ve bunu bal• 
kın ııhbat! namına mahzurlu bul• 
maktadır. Ancak ba!ta içi ıde ec
zacı kalfoaına bir atın hin veril· 
mesi bahsinde fırar etmektedir. 
E&er patronlar kalfaların bu hakla 
lateklerinl yerine aelirmezlerse 
kurum aağbk Ye aoyaal yardım 
Bakanl.ğma baı Yoracaklar. 

9 Sene Yatacak 
Kar;aını Öldüren Çorapçı

nın M ahki'ımiyeti 
Eyüpta kan81 Di:beri 6ld8r

mekten auçla çorapçı Azizin 
claraımaaı dnn Ağar Cezada 
bitirilmit. Aziz 9 Hne hapı• •• 
6lliaci1e kadar lmme hizmetle
rinde kullanılmamaya mabkam 
olm"fhlr. 

Yeni Nesil Mektebinin 
luvaffakıyati 

Budu Oç aene enel y•l 
...U aclmda bir llkmektep tulı 
edildi. Bu mektebia diploma alan 
talebeai, ea az fire veren okul 
mildawimlerindendir. Bu AM• de 
yeni nealla OD d6rt betiDcl awf 
talebui reaml llkmekteplerde 
imtihan olmut. bualarıa beti 1,t. 
dokuza da .pek iyi derecede 
ıahadetname alDHfbr. Talebelinln 
hiçbir ikmal ye ibkaaa yokt•. 
Tabir caizH yeni nesli, ba Ya• 
cilde bir rekor lurmıftır. 

Bir Arabace Ezilerek OIM 
Dtın, Kadak6yllnde bir araba 

beygirlerinin llrkmeai bir araba
CIDln bayabna mal olmuftur. Ölen 
arabacı HaWdir. 

Halli. arabaall., O.auap 
mahalleabıden ıeçmekte lk• an
llZID ytlkıelen tiz bir tren dlcll
iladea Irk .. laaJYular, arabaJI 
alabildiğiae ılrlldemiye bqla
....ıar. HaWln de muvazeaeai bo
mlarak ywe dllfmlf, fakat Ylada 
eıllmiftir. Zeyaepkimll butaba
aelİDde 6lmllftlr. 

a - Beni• lçla iyi lscll~8't 
babamla anaemla refabun telall
keye koymayacak bir bcllvaçbr. 

Çllnldl apk a6yllyeyim ı Ben, 
Yaziyetlm itibarile kalbimi, hlal .. 
riml, qka, heYeae ve hoppalıta 
kapamaya mecburum. Aalattılı• 
ıartlar içinde herhanıf bir izdi
vaç faraatını kaçırmama ela Mbep 
yoktur aanınm. 

4 - Beai bl,ttmek okut
mak için pek çok aalmablara 
katlaDaa aaneml, babamı refaha, 
lluzura kayqturmak, iyi temlı bir 
yu•a kurarak. dayplanma •• 
kafama UJpD bir hayat .,Ue, 
çocuklarımın arU1nda alda Ye 
ae11iı 1aıamak. 

5 - Eter zeyclmill •neti. •••idi .... ıt olana, b&tlba 
easjlml eYlmla .. detiae Ye ço-
aldan- latlkbalbae ı...red .... 
tim• Akal takdirde bittabi apı 
ıaye utnmda çahfmıya aee.__. .. 

1 - Olpaluk lmtllaa1UDa ıaa 
olaua cll1• pmlyorum a?. 

9 - Edebiyat ıubeahıe. Ben 
8fhta meralda11mdar slaklll 

a - Ba da ıorular mu? 
4 - la ltlJlk .. ,.. .. 

.. ç.a. 1'11111" , •••• kbr. 
1 - 8ea ırkı••" eldaktaa _.....,.... .... ..,..., 

lstanbal mlddeiu .... ıat•• 
beni& ldm• tayin eclilmemlttlr. 
Ltanbal mlcldehuaumlai hak ba• 
kanhğma ftrilea ..tdz kitllik 
.... t liıteainden aeçUecektir. 
S. illede adliye mlifettifi Sezal 
ele vardır. Bakanlık asliye Oçtıncll 
ceza reisi Bay Hikmetin de aam• 
zet liıteıine iamlnln konalmaaım 
kabul edip etmiyeceğlal telefonla 
aormuıtur. Bakanlık dan telefonla 
Lozan Oniveraiteaiaden mezun 
birinci ticaret malakemul uaaa 
lamail Hakkı ile Ddncl ticaret 
mahkemul azaamdan Faizi An· 
karaya çaiırmıtbr. Bunlarm da 
bakanlıkta mtlabal ba!unan yer
lere tayin edllecekleri alyleamek• 
tedlr. 

Bir Yankesld 
Yakalandı 

Simitçi Rizeli Hheyla k6prl 
llatGnden denize bakanları .. ,,.. 
derken Şeref isminde biri cebin
den yllz kuruıuna q&rmıfbr. 
Kaçarken tatalmqtur. 

Bir Yabancı Telgraf 
Şirketini Dava 

lstern, Memurlarının Teka· 
ücli1eleriai V ermemit 

Eakl latera tlrbU ........ 
nadan 30 ldtl ayn •Jll Salta· 
nahmet aulh birinci llabk aah
b .. ıne mlracaat ederek firket 
aleJhiDcle bir daya aç•tlardır. 
Bu memurlar tlrDtt. takalldl· 
,...,.. iatemekte Ye ... paraDID 

,Ub• (8) bla Hra11 ıecmekt.dlr. 
Şirket l.taabuldald illa! ta .. 

ftye •ttlil ltla baracla mumeull· 
lerl yoklar. Da•aalar Ymaais• 
taadrılrl •l•••"Uk adrealnl ••r
mitler ve oraya tebllıat yapılma· 
... late......,cllr. 

Mahkeme claYalan kanana llJ- ....... •• latera kablo 
flrketinla Y•am.ta•dald ....... 
lilia• Adll1e •• Hariciye teldlet• 
lerl vuıtaalle kanuni tebllpt J&-
pal••'D• karar nrmiftlr. 

Denizciler Bayrımmın Tek 
Kaza11 

Enelld ıeceki, d.alıcller bar 
ramı UDaaacla bir kau olm111tun 

Kuampqada otaraa, AH. clli•r 
AU. O..... •• Hun bir aandal 
ldralı1arak Malze aplm• ... r, Dol
mabalaç.e apldanu kadar ıel· 
..... dir. 

Ba .ada. Umu lclar..ı.. alt 
ola 16 ......... romorkar, ..... 
aa aaaclala Wadirmlf •• par
talaa•ıtar. 

S..clalcla ............. , kballeD 
deme d6kllmtlfler, feryatlarına 
yetlfea dliw kayıklar tarafından 
kurtarılmıtlardır. 

Safranbolu Ticaret .. hk .. 
••afnden: Kaab.un Ye kınlte 
taoiıleria4eD Delirmeacıi ofallan lııleh· 
•• , .. lmıallia ifl&Mu .. ..ı alacak· 
hlan konkordato teklifi hakkında 
nkubalaa taleplerine binaea itiras 
meroilnoe temdide• nrilen mtıhlıt 
zarfında topluaıı alaoaktılarnı, borçlu• 
lamı ödeme ,.rdarim kabul ettikleri 
n .ı.caklılarıa adedlle bor9 miktarı• 
nm ıberiyeti b1llarak kookordatooua 
kabal edlldili •• binunaley tudıkl 
lbımgeldili komiHrlUnen mahkemeye 
'9Ydl Milıa enalda yuıb mütalia 
name mlndınoa'1ndu aDlaşılmııtır. 
lora ve 1nll kaııunwıua 296 ıncı mad· 
deıi muciblnoı komiser dinlenmek ve 
loabı kaııunlal ifa olunmak üzere cel· 
ı• 19 temmu 936 gihılemeclnde cuma 
ıüal a9ılaoajındaıı konkordatoya 
itDu edealerba baJdanaı midalaa için 
JU11a olaa glade w _. 14 te malJ. a•• ...._ Mhuamalaa ilin olunur. 
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Deniz Spor Heyetine 

Resmi Kararlarda Bir 
Taraflık Tutulamaz 

Kararlar, Umumu Tutacak Surette Bi
tarafane Olmak Gerektir, Diyoruz 

Kotla _.. ............. atlama kaı.a 

lltaabal tlealzcHk ...,..._ ,e. t ..... ba slW ••ıheh'ıııa .. ,... 
elarakll• •·••=- ., .. rw lclm. "9ib 
kabul •""'*· Bu -. ........ ptvmek ..,tlle Mdan ...-u
lmm tlllaa sat Be,kos lmllb&iae mek lwdmu alaWlirA S. lt8Jle. 
••• aptm. S. •heple tle batla oı.a,,_., lpOl'a ....... daia 
Beykollu aza, bu hamamlara b.. laamama ıibl. komtu pialldetleri sibl 
"8Ya .... Wllp id ... yap .. kta- ,_ıeria teildllta ..ı ecl mui Ye 
mlar. Dil- .,....._ WttaW clevlat .._ pçwl•wlul. ba 
••nea llcnte tabidirler. ıibl hlcll .. t karp11ada keadlJI. 

Hamamın .. hibl Yeya kirala• jiadea teıalaOr eden bir anıret 
Jlcım, lltedlii adamı bu hamama oluyor. Büaaeaaleyh apora yapılan 
Mclawa •bbilir, iatedijial de labmetla manamnı aportmeace aa-
.Jımu. Bu laaauata yerden ıate lamak ll11mdır. 
.. dar bıklıdar. Esaaen benim do- Spor tqkillb, Moda denls 

amale iatedijim nokta da •• ... .....,_ fayorfa ed• Mı 
cllr. Fakat ortada ..-at kuar ._.miftir. Ba ••nal'U& ka

.ıan halem vasiye~. Tı .. iW- rar•n lltif..ı. ..... "fltf• ...... 
Moda hamamlarını reıml m&aa- 1er de bu Dimet·a kalfetiaı, clijer 
~ ,.t IMa etmeai, Beykozl• Wlp menaubu aporculara karp 
ıporalara, Yeley tuadllfl clald -e• •retile 8tab•etea1at PP
oı.an, dlfer ıporcular Qaeriade bir mahdarlaı. Abl takdirde ita ı_. 
1Y1Dtaj tımba etmiıtir. Buna• nr yerinde otinamq olar Ye Wetl 
m...U,etial. -.. y1ae tetkilAtta 1&yalına •ukabil ltiru dıwet 
ılılrla Çlalcl teıklAt, ltu laa- ecl--. 

Atina Muhteliti lstanbulaGehneklstiyor 
W fatW be1et1 tarafua. 14 t .. •ada biriacililder ,.,.. 

._ ı•himiltle iki .naabaka cakm. Jlf••• için daYet edilen Atlna 1 Te..ucla Aakarada JapP 
lııaalatelltl fula para farkı dola- lacak bir.nciBldvia de Atlet.eri 
ra.U. plemly_ecejlal bilctrmifti. t.tkik etmek 1z .. aıatrenGr Prak 
Dla ıatbol MJellae YwM•ler ,.ı.tl.llk ,........,_malanda• 
,... .. teklif , ..... " llOD AabraJa ........ ldir. 
.. JI kaltul eltilderiai 7 " 8 Denla Y....., Ye Bir Prol••• 
T._.. tarihlerinde ı.taaW Bir Temmacla J•pdu ...... 
mütelltl ile oynamak iatedilderlni mla Dk klirek ,.......,..da prof ... 
hll ...... rclir. Teklif kablll eclll- J011el 1andalcılan ma..bakaya 

.Uiiaclea Atiaa muhteliti Camar- :::a ..:r~:s-..,-:::-;ot: 
tul ..... akpma ıelarimize ıe- edU 'ıtir. 
lecektir. Ba menim yipalacak m&aa• 

Atl.Uaia .. mpt,onl•n b le biri--m•-• .:...1 L -:1.ı 
Atletizm federu onu batna a • •• uu.aıenıe ıııu •-

hatalara me1claa \lll'llleaek için 
mıatak•a J•Fbil 'bir teblitle ayrıca denizcilik f•de....,onunbn 

... iyo ıma t.. da ...,ıdlkkati celbeclilmekl.clir. 
e kad bitir• ...... l'!f •1 lllaldl6.nnia 'V'.w .... ........ 

Hagatın 11eıni 
dinç olmakta. 

HORMOBiN 
TaMltlRI 

Yol'llu• wllcutlan 
dlnçleftlrlr. 

lktidarsızlıit -Bel pvşekliiinl 
giderir, y.,.mak •ef81İDİ iade eder. 
Ecaanelerde bal.-r. Luabw'a 
liatıa 180 Kr. Tafllllt 1t1D G.a.ta 
Poata kutuu ..... 

Denf zyolları 
lf LITMESI 

Aeeatelerl ı Kara•IJ KlprlU. 
Tel. '1162 • 11r1s ................. 

, .. __ _.Hu Tel m40
411
--ll 

IMAOZ YOLU 
l(OCAEIJ Yapanı 4 Tem ... ı: 

PERŞEMBE .... IUt 18 da 
Imr-. kadar. "3712,, 

SalaiW 1 •• Kik~ 

N .. IİJM lılld .. ı TU. 

...... 1 ...... ,..... ...... 
leyojla Halkevlade Japalacaldlr • 
Yeni •cimla fathol ieled ..... 
•..-ıt••"ir ....... 
wm.. lleyetlerintle Wr hklm 
dejitildilder J•pdacap 1811Declll
meldeclfr. .............. 

Bola. 2 ( AA ) - tlalbvl 
Wbm • Yetflna imli ...... 

:YaP ....... 1 

Doğduğuma tarila ne ._ 
elıan, bu HDI b&aadifanıs n 
mNMklp ,_elarde ham._. 
la• pulü ............. 
~ 41ejil bluaibMialu 
lllCl,_fw. ~ Jm. ...... 
keti 10lm91 nya lturuımuı 
bir )'ÜZ• malik .. bilı olldl-
ae ıençlifl iade edebilir. Vı· 
JU• UniTenıtffi Profeeörfl 
Doktor Stejabl'ia hUIUli mull 
daiıuiııde ga9 lla1vanlarduı 
İl&ıhal edilen n B ooe1 *-bir 
edilea ıen.g!e9tirioi otY.lıer P.. 
al, Peiihe nnslna.'kl ToblOıa 
hillr IWwtialtk. 
Y almı geceleri 71itmaıdaa 
evvel tatbik ecleotiiala bu 
krem, uylumaa •••"5U cll
clinizl blllu pqlletirir. 

Yllüa za~ ıa..ı adalelelilıi 
hnedeadirir. Sabahlan; be
J•& renglmleki C Y .P ) T• 
llaloa kfe. 
•i hlan-

-· lliinbe
ıit meaama-
&l ııklqtırır 
Te 117ah ben
len sıdenr . 
Bu krem 
lttyadataoı , 
buleyi ı ve 

Bakı 1 Alınacaktı 
Sivu Elektri 
BirBie •lmacllk 

eUUtmeJ• ............. Ç•• 
10 •• 2 Mrt ..... ---
16•m2 ..t w 
Ba ten.la .. h ' 1 talan 1411 Mnaldllll tem .. at 110 

Ura 40 lmrapar. ihale 10 tem .. 11135 çırpmha .... aaat 14 • 
.. «IMO' tafa•e JA(F11Uldır. fala •tllmab 8iıllk .......... .. 
... a .... 

lnhiurlar U. M"dürlüğünden: 



1, Sayfa SON POSTA 

Kazanmak için de bir 

KELV1NATOR 
alınız 

• ideal eotull hava dolabı 
• OlrflltGsQı ve ihtiıaHtZ 
• Batan alltı en sıcak memleketlere 

mahsus olarak yaptlmıtdar 
e Aagarl Elektrik Sarfiyah 
• f'iyah llO lirad.n itibar•n 
• T ediyat il ay vade 

Nureddin ve Şkl. Ankara 
Satlt rerlert : A. Vetter lımlr 

Sahibinin Suı llerktıl Beyoglu Gılıta SırQ 

Tem•az 1 

Mazon Meyva Tuzu 
Sabahlan aç karnına bir kah•• 

lrapja alındıkta 
Kebızlılı Def eder 

f emeklerden bir Hat 80ma abndılda 

HAZllSIZLIAI, MiDE EKŞiLiK 
•• yanmalanm ıfderlr. Atudald 

_..,~Ilı.. tat.W.k " kokaya kale edu. 

MAZON 
laim •• merlcaaıaa 

dik Irat 

Mı,,..,, Miile•11dl• •• R•u•rnltır 
F•6rllc•cd•r v• Beletll••l•r• 

Faıla bir yemek n l9m• 
den aoma hWaedilea yor
gunluk •e titkiallii hafiB• 
ür. MAZON laiaı n marb
aıaa c;ok clikbt,MAZON tuıa
nun teatinden memnun bl
mıJ&Dlar titaıi aoak da olla 
Bahoebpida lt Bankuı u
kuıada 12 No. lu MAZON 
BO'ITON eoaa depoauaa İMie 
ederek badeliai .. rl alabilirler 

Genç Türk RAPiD 
NEGATiF, POSITIF ECZALI KOPYA KACITLARINI 

Realm malzeme•I .. t•• m•l•zalarda• ara••••z. 
F ARRIKALARL lataabub Hnu:ılu Haa No. 25 

Aakaraı Ömer Nail Geac Tlrk 
NUmunelerl mecc•nfdlr, isteyiniz. 

latanbul OçaacU lcl'll Me
"ur1uıundenı Mahcuı •• para1• 
«nilmHi mukarrer Lıtaabulda 1.kea
'1er boğazında 66-68 N o. lu mağaua 
mevcut muhtelif renkte erkek mırdl
na ayakkabınıa blrinol ac;ik arttırmuı 
4-7-936 perıeoba ,Untl 1&&t 9 la 18 
aruında yapılacaktır. Kıymet muham
mioenin ytlzde yetmit betini bulmadıfı 
takdirde iklncl arltırmuı S.7•985 cuma 
güntl yine 1&&& 9-10 araıında yapıla• 
oaktar. Talip olaaların mah•lliade 

,.HASTALAR 
Der4iaizin daYalanaı öjnamek •• 

ıifa bulmak lıtenaDİ• Dr. M•atafm 
Hakkıaın (KAPLICALAR HAK· 
KINDA GENEL BİLGiLER) 18-
minde yıai çıkaa ldtabı•ı okuyuau. 
Fiyatı 10 kurut. Teni Jerİ V•ldt 
matbauı kitapoılarda da bulunur. 

mtzkdr ıtııı n 1&&"9 huır balwıma
lan ilin olunur. ( 11814) 

Keb•pl•nn111, paıta •• çBrelderiaizl ve Hir lezzetli yemekleriniz için koku •• dumandan Ari SALIP AZAR llA~AZASI 
Sahpuan, Neoai Bar_ oaddaıiNo. 418 • 4M. Tela 44861 

METRO HAN ELEKTRiK FIRININI 
KULLANINIZ. 

llllr•r•ll d•lmf ve •rzur• göre •J•rı kablldlr. Tip ve clnaln• göre bUtUn 
flrınları• t1ratlar1nd• mUhlm tenzlllt vardır. 

Elektrik fınm alaa her mDıterlye huıuıl tenıllltb tarife tatbik edilir. 

Satış mağazalanndan tafsilat isteyiniz. 
T•k•lmdekl Serglrl zlraret ediniz. 

Tünel ma7dam, S.7oifu TelefOlll 44800 
ELEK TRIK EVi: 

Ba1uıt Mörekk•boiler caddeai Telefoa ı MS78 
KADIKuY: 

Muvakkithane caddeıi Telefon: 80790 
BOYOKADA: 

13 Niaan oaddeıi. Telefom H • 111 
OSKODARı 

Şirketi Hayriye iıkele1i. Telefom 80812 

Grip, nezle, başağrııından kurtulmak istersen ASiPiROL NECA Ti kullan, Salih Necati Eaaa..ı 

TURAN TUVALET SABUNLARI 
• vıBDA" ecvcK LüKs 

••aoıı•ABT il KOKOSU İLE MEŞHUR 

YALNll TA•NMtf 

POllfD PLAY 
TIA$ ~-..ı ... 

NULLAllllZ 

• 

" TURAN " BANYO SABUNLARI 
"TURAN FATMA,, 

l!L•KTRIK 
CBP VANTILITÖR0 

·nAIMON 
Pillerinin en ıon icadı. 
Kullanııb •• tık •• ucuz. 

Satıf ••rl: 
. J. Dekalo n Şkl, Tahtakale No. 10 

Her yerde satılır. 

il ... __ ,_._ ... _b_ ... ~·-·~·-·-... ~'---· 111111111!11~·-·-··-"---~' 
Bir metroauna 5 lira luymet blçllen Clhaaıfr J••P yerlade 

33 bel adada 1009 Ye 101 O harita No. h analar ......... 6 met
re ylzllade 63 metre •urabbm ana 1ablmak lben açak utbrma
ya konul•uflur. latekll olanlar pralti ulamak ilen Lavuam 
MldGrlljiln• mlr•caat etmelidir. Arttırmaya pmek lcln de 2S 
lira 83 kunqluk muYakkat teminat makbm ••ya melmablle bera
ber ihale ,anı olan 4n/935 PVfembe tini ... t 15 ele Daimi 
Enclmende buluamabdır. (8.) "3427) 

* • 
Bir metrosuna 2 Ura Kıymet tahmin eclilea Ak1armyda J•nıan 

ANK>\.RA ı Sofu zade Mehmet Emla, 1 H 8 t } f • MERSiN ı Hakkak otlu Siltfkell Rahmi, IZM R ı HIHyia Dul 
8 iŞ yer er • ZONGULDAK ; Mektepliler Puarı Mu.tala Zeki, SAMSUN ı Turaua Efref 

1•rinde 24 tlnctl adada •• 330 lıarita numaralı uaa arkaunda 40 
metro 32 ıantlm murabbaınd• olan yDzaOı arsa 1atılmak Uıen 
allkadarları ara11ada açık arttırmaya konulmuıtur. istekli olanlar 
ıeraitl anlamak Dzere LeYaıım MlldilrlllğOne mftracaat etmelidir. 
Arttırma1a f lrmelı için de 6 lira 5 kuruıluk muYakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber ihale gOnl olan 417/935 Perıembe 
aGnll ıaat 15 de Daimi EacOmeode bulunmalıdır. (8.) •·3386,. ·········--···································································· ""'------.................................................. . 

SATiE ~ 
Şehri• ıelMkalne bağlanan bltla elektrik mot6rler1Dia flyatlaruu teuil ettltlnl 

muhtere• mDtterileriae bildirir. Aynı zamanda kanel •aharrik• t .. ıatı fl1atlan 
da mllbim bir tlvececle temil edllmfttlr. 

Bir motlr ıataa almadan YeJa lavbaasl bir bnel ......... ke t ..... b 1apbnladaa 
MYll IMr laalcle 8A Tra ... Wr •1111.ı ..... llt•••.. •11hatt• le....._ SATIE 

--
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