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2 Sayfa 

Dinganın Batışı 
Yaklaşmış 

ne Dersiniz? 
[ Amerikan bilglçlerfnden M. 
Villl•'jn iddla1ına göre, dünyama 
daha milyoalaroa mene baki ka· 
lacağı yalaamıt. V • dünya, bir 
kao bin .. oe ıonıa ., bataoakmı9. 
DGn bir muharririmiz muhtelif 
kimselerle ırörDşmtt~, n bu hu
ıuBtaıri düşüncelerini toplamıştır. 
Aş•tıd-. bu 10rguya -.erilen 
merakb oeYaplan bulacakaıma:] 

Cerrahpe .. , F••lk• sok•ll, 
4 No.h ha•• haatabekıcı Kmy111et; 

- Kıyamet alimetleri•i• çojaldı· 
ğıoı anlamak i~ia Amerikalı ilim ol· 
mıya ltbum •• .,..,. ki? şayle ahYall 
Aleme bir kulak nrmek irili. He• 
Amuikalı profH8r Ub.umundan fada 
nikbin, eter bana ıorarıanız, bu Fditl• 
dilayanm ıoau birkaç bia.. aeııedea çok 
önce ıelecektir. 

Kaa1111pa.-, Muradiye sokak 
4a No. Ferruh GUwenç: 

- Bu da lif •ı uizim? Herkeı 
yanaını dBtl•mektea aciz. Sia bil
me• kaı b a yıl ıonranın ta .. ııodan 
bahsediyorsunuz. On bin ıene değil, 
hattı JOıı. aea• ıonra. yani ıenin 
anlıyacafı• ben ahreti boyladıktan 
ıonra: 

DDnya nr hnlt, Jikl yok olmut 
ne umurum. .. 

Yanlmahalle, Rıfatpa,a •• 
kaıı, 3 No. lı ll•n• Strrı rnwenç: 

- Dnnyan1n aonu mu geliyormuı? 
Hem de birkaç .ene ıonra ha •• Vah, 
Yah.. DHenize fataıahul ııuu.z 16te1 

aari ltadyoma ve pliala fotaata lu
•uıamadan batacak? 

Mamafih ben cftnyanın birkaç 
bin Hne daha duracajına bir bakım
daa da memaua eldum dofruau. 
Çlakl bu sfflit• bakıyordum ela. bu 
akJbetiD çok claJaa HYeJ seJecetine 
hükmedlyorda-. 

Bir Günde 
Üç Facia 

Dtın tebrimizde lld otomobil, 
bir de kaınyon fada• omutlur: 

OtomobW. bir kaclm " bir 
çocujıl yaralamıtlaı'cbr. Apu.tol 
adında bir pörb u•yoau da 
Bebekte• Beplrtafa plirk• Ort .. 
köyde bir kl,ri,. prpm11, ..

ımtıdan kamyonun nıtnndeki ftçl 
Ariald kalmra-1ara y1avarlanw1s 
çok aj'ır aa•tt• yaJ'alaamıthr. 
Zavallının hayatı tehlikededir. 

lıtanbul Saylaılar1 
lıtanbul aaylavları dlln C. H. 

partili vllAy•t yüDetgesinde bir 
toplaab yapmıflardır. Kurultayın 
tatilinden ötftrU, memleketin her 
yerinde her yıl olduğu aibi, lstan
bulda da ıaylavlar heı kazada 
halkla temas edeceklerinden, her 
ıaylamı temae edeceği kazalar 
teabit edilmiıtir. Partinin kaza 
kolları da bunun için hazırlan· 
maktadrr!ar. . 

Bozuk Kaldırımlar 
Belediye, tehrln bllylik cadde 

Ye ıokaldarmdan kaldırımları 
bowk olanları tamaınen tamir 
ettirmeie karar vermlttir. 

SON POSTA 

Genç Bir Kadının Cesedi 
Çıkarıldı Mezardan 

Erkek Kardeşi 
Şöyle Diyor : 

Kız Kardeıim Gebe idi. 
Çocuğunu Düıürtmek 

Yüzünden Canına Kıydılar 
Mtıddeiumumilik dftn, y~rmi 

gOn evvel filen Sofiya atlı genç 
ve afizel bir kadının cesedini 
mezardan çıkartarak morga nak· 
lettirmittir. Bunu icap ettiren 
hidiae tudur : Büytıkadada otu
ran Petro Paakalidiı adında bir 
tacir evvelai gllo mtıddeiumumt
lij'e bir istida vererek tunları 
a6yl•miftir : 

"- Benim kızkardeıim Sofiye 
20 ıün evvel ölmilitür. Fakat 
ben bu ölümden tüphe ediyorum. 
Çünkll vefatından iki ay evvel 
bana gelmiıtl 2.5 aylık gebe 
olduğunu ıöylüyordu. Sonra ko· 
caıı olan dit doktorunun yanına 
d&ııdU. 25 sıün kadar &onra tek
rar bana geldL Rengi uçmaı ve 
zayıflamıştı. Haatayım dedi. 

Oou Franuz hastahanesine 
yabrmışlar ve (20) ıun evvel de 
ölmüıtnr. Ben hasta haneden kar
deşimin iebellğinl sordum. Onlar 
bana, hastanız gebe değildi, de· 
diler. Şüphelendim, tahkik ettim. 
Neticede kardeıimi kocan Bey· 
oğlunda bir Rum doktoruna gö· 
tUrerek zorla çocuğunu aldırmış 
ve bundan da ~JmliştUr. Kendi· 
ıinin cezalandırılmaıını istiyorum.,. 

ftte m&ddeiumumUili be iddia 
Uzerlne tabiıhi adil Enverln •eza• 
reti altında dun cesedi Meddiye 
köyUndeki Rom mezarlığından 
çıkartarak morga kaldırtrruıtır. 
Morg ceaet fizerinde tetkikat ya· 
pacak •e iddianıu doğru olup 
ohnadliı ham111111dan htkibt 
yapacalırbr. -----

Kadın Tavc1 
Suç lılerken lı Üzerinde 

Yakalandı 
Po~ bir kadın tava yaka

laJDlflır. Bu, Roza iamlndekl bir 
Musevi karıaıdır. Roza, geçende 
yakalandığını yazdığımız, ucuz 
muşambaları lıı metli 1atan ıebe· 
keye dahildir. 

Dün, Sftlcymaniye cıvarıadan 
geçmekte oLm Emin iıminde 
birine 6 liralık muıambayı 13 
liraya satmış, fakat kend"ıini 
taldp eden memurlar tarafından 
yakalanmııtır. 

&Ut Meseleel 
lstanbul Eeledi} eei ıehirlilere 

temiz süt içirmeğe kat'i aurette 
karar vermiılir. Ş:mdiki halde 
mfttehassıslann f;kirleri C1hnıyor. 

1 öz on Sahte 
için A k 
Yeni Liste VU Qf 

Her gtiu beş kelimelik Oz ı . • 
Turlrçe liat.eai .11eşredıyorduk. Bu- A 00··ne Gele • K 
güne kııdar 48 liste n•edlldi. V Dl an-
öz dil çalı~mala.R için bir kvlaylık d D ı d 
olııııık üzere bu listelerdeki kelıme· ırıp o an ırmış 
leri yeniden alfabe sırasi e ••hep bir Birinci C.za hakyeri, lreadwne 
arada neşrcdiyoruı. Lihfen 15 inci 
11n) fuwız ı uçıuız. avukat sUsft vererek bir çolr 
___________ _) kim1eleri dolandtrmaktan suçlu 

Garip Şey! 
Söz Söy:iyemiyen Bu Adam 

Nasd Yaralar.dı? 
EvT"e iri gün, Cerrahpafa has· 

tanesin n önline bir otomobJI gef· 
miş ve ıoför, içerden bir yaralı 
çıkararak baıtane doktorlanna 
teslim etmi~tir. Doktorlar vaziye· 
tin leabiti için işin İçymllnü şoför
den ıormvşlardır. 

Osman ismini taşıyan bu şoför 
kendisi Edirne otobüsünll idare 
etmekte olduğuna, bu yaralıyı 
Tekirdağından getirdiğini, orada 
bir çiftliğin in.,aatım yapmakta 
iken iakeleden dtitenk yara)an• 
dığını söylemiftir. 

Haatan.e idaresi, :ıabrtaya ha
ber vermif, ıoför Osmans zabtta 
da da aynı 1tözleri tekrar etaiftir. 

Yaralı IÖr aöylemeğe muktedir 
l:ılr vaziyette değildir. Hastanede 
tedav:si yaf>tlmaktadır. 

Bir Makint!nİn 
Başına Gelenler 
Elden Ele Dolaşarak Ka

yıplara Karıpıış 
Da'lacı Refikanın aynı •vde 

kl.racı olarak beraber oterdukları 
HU.eybı Hü11aü aleyhine a~hğı 
bir emniyeti ıuiiıtimal da\'aaına 
dün ikiaei ceza hak yerinde ba
kıldı. Davacı Refika, ıuçl11 Hüıe
yio HUınflye ~ ayJı lr tekaüt 
maaşım alıncıya kadar rehin 
olmak izerc bet lira mukabilinde 
bir dikiı makinesi, beralumş ve 
birçok defalar istediği haW. 
alamamıı, suçlu tarafında• da, 
Boğaziçine g:tti, ambara girdi 
gili aö:ı.leı:lc karşılaomışhr. 

Suçlu Hüseyin Hün6 mahke
mede verdiği ifadede, makineyi 
çartı içinde tanımadığı biriaine 
18 liraya rehin bıraktığını .ayl•· 
mittir. Bu karış k da•a ıelecek 
ctlaede halledilecektir. 

bir adamı SC>rguya çekmiye haı
Jarruştır. Taksimde Aydede cad· 
desinde oturan Leon Faraıyan 
adındaki bu adam hakkında üç 
dava açılmıthr. Bu davalara gör~ 
Leon, Istanbulda Atabey hanında 
boyacı Abd11rrahmama kan. 
F atmanın mübadele emlilri tahaiai 
işini takip edeceğini ıöyf emif ve 
vergi ka111hjı diye 132 &a do
laadırmqtır. Leea b. itleri 
yaparken FatmaJllD kardql AJi. 
yeyi de kaçullllfm. 

Yine bu adam AğalıamaJDJn
da otllJ'an bir fabrika ıablbl 
Katrapani adında biriainden de 
300 lira dolanch.rımşbr. 

Yine Leoo baklanda Wr ~ 
la•dırıcılık dav.. aça• k._.. 
taciri Saridi. de bu aahte aw
kaba kendiainde.._ muhtelif itle
riDi takip babaned· • 600 .. 
dolandırdığmı iddia etmiftir. 

Bir:&ci Cua laa1t1eri dl. ba 
Uç davaya baktı ve suçluyu 

sorguya çekti. netice bazı vergi 

memurlarının fahit olarak dinle
llİ:ı.esi kararite mahkeme iaqlm 
bir güne bırakı:dı. 

Üç Tevkif 
14 Tacirden On Biri 

Serbest Bırakıldı 
Usuta&z Ye yol.nz bir ~ant 

işinden dolayı 14 tacirin Middei
umwmllik~e tnüf Jddilderiai 
yarmqtrk. 

Bu 14 tacir hakkında yapılan 
hazırltk tahkikatı bitirilmiı ve 
bunlardan asıl auçlu mevklinde 
görül~n Uç lrişinia mevkufiyetlnin 
devamaa, cti~leıinin de aerbeat 
bırakılmalarına karar verilmiştir. 
Bunlar Aron, Vartl• (IİlrJlerinde 
iki Ermeni He Hasan isminde 
n Türle kOt11isyoncuslldur~ 

Rıbtlm Dlrektörıuıu 
lstırn&uf Hman ve nfrtun fda

resi direktörliWüaa llanyaat Rauf 
tayin edilmlıti.r. 

Pazar 01• H• .. n B. DIYor Ki= 

J 

c::-4 

1 

Temmuz 5 

Bir iki 
Sabrla 

Lokantacllar Rekabette• 
'illiyet Edl~orlar 

Beıediyeahı lokanta Y• qp 
dlldcWan lçha bir fiat listelll 
tanzim etmekte olduğunu haber 
..-m,tilr. B. Mete 10 T eam11~ 
dan itibaren dUkkiı&lara tatbik 
ettirilecektir. U.tede her cinı 
yemek için ay.rı ayrı fiat tayin 
edümiftir. 

Fakat lokantacı ve atçılar 
yemeklere fiat byin edilmesini 
llzum&m. görerek diyorlar ki: 

- Biz zaten feci bir rekabet 
neticesi olarak yemeklere ucu 
ucuna bir fiat koyuyoruz.,. 

Berberterln Mazbatası 
Berberler Pazar tatili yapmak 

için bir mazbata lıazıılaımşlardd'. 
Bu mazl:ata bDtUn berber esn• 
fına imza ettirilecek, aonra bu· 
nunla Kamulaya lllfiracaat ol~ 
nacakhr. 

Yllda 22 Bin Lira 
Esnaf Cemiyetleri taavlln saa• 

dJtı alzaD1Damesi hamlanmal
tadır. TaavUn sandığına esnaf 
cemly .. lerilıia yllcla 22 •• ika 
verebilecekleri anla19lmııtır. 

ltalyan GemHerr 
Gelecek ay içeralnd. limanı• 

mıza rtalya donanmasına mensup 
iki .. kıep pmLi selec:ektU. 

.. Jf-
Mektep llltfyacı 

Maarif idaresi lstımbalua, ge
lecek ders ~ıh için mektep Urti·I 
yaCIDI ıimdiden hesap etmektedir. . .. .. 

Fakir Talebe için 
~eokay 38 iaci mektep yok

..ı çoellldarı lıcill yarın akpm 
S.•M;o ,..._ .. W. im balosa 
Y• bfr lcomer verilecektir. 

* • .. 
iki Yangın 

Soa yirmi dört saatte btıi Ba• 
latta, biri de Şeluemininde iki 
JaDIUl olııwş, geaitlemedın sön• 
dlrtılıallttlr. .. ... .. 

fmtfhanhrr BftfJOr 
Fen F alftttesinfn P. C. N. 

ıllmwwi fmtihnlan bit.iftb. 1)1. 

i'er F arrttfte " EIMtilUerio ilmtiıa 
imlan dit hq rtıı• kact.r lıııit• 
cektiı. .. .. .. 

......... Bir 'lopl•ltb 

.. tedrisat alhttlfierik lltl
tlS .... maaYilded dla Maaril 
dm..n.de tep&a• t'• ft idart 
maele!er lmkJollda iom11mala 
y..,...ı.r:dw. 

Hasan B. - ( Son Poı.taıda yüklek Here 
ol-uyarak: ) "G ç.,n ıüa lıtınbul aabıtaaı 
takma 1akal ve bı)ıkh iki adam yakalawıı
br. • 

.•. "Bualaı bir lobatada otururf.rke et~ l ... --Xarakol61 bunfsnn takma nlcaf .e bı-
fındakiltria " pROU•rıo ıUJ>heleriDi 11)'911- 11ı.t.n pbrıl-.a bm Kın.- iamiade IMr 
dırmıılaıdar. ,, ~ öteki a İ•k isminde Lir Y.ı..d oW. 

p anı..wu~a • 

Haan D. - ( Kendi kendine ) Allah Al· 
lah l.. .Beu bunları erkekle mi.id&Vİ ofmak 
iıMeyen. feminfı• BayanrH 1&111D1etım1 aldan• 
m.llJUl 1 
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"~ Resimli Maka:e 

s; ,. 
Hergün 

Ne 
Olnıak 

/st19orfar ? 

Her devrin en ziyade gözde 
tutulan, çok beğenilen bir mea• 
leği vardır. CemJyetin o günkü 
ihtiyacı hangi mesleği en çok 
istiyorsa, herkesin oraya doğru 
aktığı görUlür. 

On sekiz ve on dokuzuncu 
asırda yaşayan tair, filozof, moEi· 
siy n gibi büyilk adamların ha
yatını okuduğumuz zaman, bun· 
larm hep ilk önce hukuk tahsili 
yapmaya teıebbüs ettiklerini gö· 
rUrüz. Cemiyet ve zamanın dö· 
nUtli onlnrı oraya sürüklemiş, 
fakat istidat Ye kabiliyetleri on· 
ları başka yerleri} götnrmllştUr. 

Bizde de son senelere kadar 
en çok beğenilen meslek aYnkat· 
lık, en çok talebesi olan faktılte, 
hukuk ve tabbiye idi. 

Şimdi liseyi bitiren gençlere 
soruyoruz: Dörtte UçU mUh ndlı 
olmak ist diklerini söy:nyorlar. 

Türkiye sanayileımeye, y nl• 
leşmeye ba§layrnca en çok muh· 
taç olduğu mühendiı ve mimar· 
dır. Yo~arımızı y pacağız, fabri· 
kalarımızı yapacagız, evlerimizi 
yapacağız, şehirlerimizi yapacaiız, 

madımlerimizi işleteceğiz. Bütün 
bu işler bizden mühendis ister. 

Bu ihtiyaç, gençlerimizin gözUnU 
fenne ve mühendisliğe çevirmiştir. 

Bu, bayırla bir işarettir. Tür• 
kiyen'n kurtuluı hareketinin en 
kuvvetli şahididir. 

lf 

Kızlarımız ne olacak? 
Lis yl bitiren kızlardan yirmi 

otuzu ile gtirUştllm. Bunlardan 
yalnız bir tanesi olgunluk imli• 
hanına girmiıti. Ötekiler evler,_ 
çekilip koca beklemeğe karar 
Yermişlerdi. 

Türk kızının hali en bUyUk 
ideali v kurmak ve evlenmektir. 

Henüz it hayatında refaha Ye 
istiklale kavuıamıyan Türk kızının 
bu dOşünUş tarzını tabii görm k 
lazım. 

Senelerd nberi it hayatına 
atılan ve hem de her iş aahasında 
muyaffak olmuş bulunan Inglllz 
kızları arasında geçen hafta bir 
anket yapıldı. lşde çalışan ve 
hayatını kazanan 500 kıza sual 
sordular. Bunların dörtte Uçll 
evleninceye kadar giyinme mas· 
raflarını çıkarmak için çalııtık· 
larım söylediler. 

Bizde çalışan kızlara sorul1a, 
evlerini g çindirmek için i haya• 
tına katlandıklarını ve ilk çıka· 
cak talib derhal varıp iti bırak· 
mıya hazır bulunduklarını söyle
yeceklerdir. 

Ev, hala bütün Avrupada 
kadının en büyük hayali ve cm 
aziz idealidir. Kadın ikhsadi 
tstiktaan manasını anlayıncaya 
kadar bu böyle olacaktır. 

Bükr şte İkinci Maç 
Neden Yapılmadı? 

Bükreş, 4 ( A. A) - Fen rbah· 
çc • Güneş karışık takımının bu· 
gün C. F. R. takımı ile yapaca· 
ğı ikinci maç son dakikaya kadar 
tarafımızdan gösteril n bütün mll
ıaadekarhğa rağmen oynanmıştır. 

Romen takımı bu maçın niza

D Hayat Panoraması il 

Bu resim bize düuyanan teşekkulünden bugiine kadı.ı.r 
geçen hayatın bir panorama11nı yapmaktadır. Yeryüzünde 
ilk önce (CÖrGlen mahluklardan bugüne kııdar milyonlarca 
sene geçmiştir. Bu uzun mUddet içinde insanlar en büyük 
terakkiyi ıon aıurlar içinde göatermiılerdir. Çankü insan 
dimağı süratle inkişaf etmekte ve tabiati feth için her gün 

yeni kcşiGerle ortaya cıkmuktıu1ır. 'Iıış devrine kadar 500 
miıyon ıene geçtiği halde, l'aş devrinde~beri anc~~ 12 
milJon aene geçmiştir. Fakat soıı bır neır ıçınde, 
bütün bu milyonlarca ıeneyi gölgede bırakac k 
kadar iloti gidilmiıtir. Bu panorama bid ikaza 

yetmez mi~ 

= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Avusturya Krallığa Doğru Gidiyor 
Hükllmetin Habsburglar Hakkındaki 
Kararı Viyanada Sevinç Uyandırdı 
Viyana, 4 ( A.A.) - 7 • 

Habsburgların Avusturya- Llraat Bankası 
ya girmelerini yasak eden Bu Yıl Nerelerden 
kanun bugün kaldırılmıı· Buğday Alacak 
tır. Ankara, 4 - Ziraat Bankaıı 

Viyana, 4 ( A. A ) - Gazete- bu yal 3 kurut 80 anntimden •• 
ler habıburğlar bakkinda evvel· 4 kuruı 25 santimden olmak 
ce kabul edilmiı olan kanunların üzere 2 nevi buğday mubayaa 
yenld n göz.den geçirilmesi kara· edecektir. 
rını bUyUk bir ıevioçle yazıyorlar. Bu yıl buğday alım merkezleri 

Noye Fraye Pre11se, Noye VI· Ankara, Polatlı, Eskivehlr, Mu-
ner Tageblat ve Noye Viner jur· danya, Afyon, Kırş hlr, Konya, 
nal bu karar ile krallığın gerl Ak§ehir, Çerikll, Yerköy, Şarkışla, 
g lmesl arasında bir münasebet D nizll, Dinar, T kirdnğ, Uzun· 
bulunmadığını, krallığın g ri gel- köprO, Adana, Zil , Balıkesir, 
meal meselesinin henllı olgun bir Havza, Fakılı, Yahıihan, Çankırı, 
mea le olmadığını yazmaktadırlar. B ylikahır, Alpullu, Boz.öyUk, 

Rayhspost gazetesi, vaktlyl Çay, Sarayönll, Çomra, Bor, 
imparatorlar tarafından satın alın· Bartın, Seyhan, Iğdır, An• 
mıı olan y rlerln geri verileceği· tnlya, Çardak, Uşak, Bandırma, 
ol, ancak Hofbrug Te Şönbrun Kerabiga, Çanakkale, Babaeski, 
gibi d vl le ait sarayların geri LUI burgaz, Çorlu, Bursa, Gölbaşı, 
v rilmeai dü ünUlmiyeceğlnl y z· Çivril, Dikili, Karaman, Küllük, 
maktadırlar. Bayburt, Dıyarıbekir, Urfa, S ,.. 

mısaklı, Çatalca. 
Ar ldUk Otto y 1 J 

Viyana, 4 (A.A.) - Avustur- Sekiz o cu le Kay-
yanın krallık iateyen gurupların· bolan Eir Uçak 
dan birinin baıkanı olan B. Volf, M k 4 (A A ) os oYa, · . - 26 Ha-
bir diyevlnde Habsburglardan ziranda Sahalin adasından Kaba-
bir çoğunun Avusturyaya döne· rovsko doğru yola ç kan 1.480 
ceklerini aandığmı söylemiş, eski deniı uçağından haber yoktur. 
impratoriçe ile arıldUk Otto oun Bu uçakta aralarında çocuklar da 
raıulusal karıtıkhklara meydan bulunan •ekiz yolcu vardır. 

vermemek için geri gelmelerini Uçağı aramak için gönderil n 
geciktirmeleri doğru olacağını uçak da dUıerek p rçalanmış ve 
bildirmiştir. pilotu yaralaomışhr. 

[HQbsburglar hakkın~a Avusturya H K 
hükdmetiuin kaıırı Beşıncl sayfamız. ava UrUmUD8 
dadırl 

Havada G zloti Uçuşları 12530 Lira 
Ankara, 4 - Her uçuş iki 

buçuk lira olmak Uzere Istanbul 
v Ankara üzerinde tayyare ile 
gezinti uçuşları tertip edilmiştir. 
Uçuşlar cumartesi ve pazar gtln· 
leri yapı!acakbr. 

Mersin, 4 ( A.A. ) - Tarsuı, 
Çukuro\'a fabrikaaı iyeleri (sahip
leri) Sadık S di, Kara Mehmet 
ve Hasan hava kurumuna 12530 
lira vermişlerdir. 

Yugoslavganın 
Dış Siyasası 

Memleketin Silahlı Kuv· 
vetleri Göz Önünde 

Tutulacak 
Belgrat, 4 ( A.A.) - Kabine• 

nlo blldiriğl, Yugoslavyanın dı§ 

ıiyasasının değiımiyeceAfnI, bu 
ıiy sanın knçllk anla maya, Bal· 
kan anlaımasına ve do tluklara 
ve Fransaya karşı olan naneli 
dostluğa bağlı knlacağını sağla
maktadır. 

Hükumet barışın pekleştirllme· 
sine çalışan bavka devletlerle de 
çalışma birliği yapacak Y silah· 
ların aı.alblması yolundaki çalış
malara yardım etm ide b rabcr 
meml ketin sillihlı ku•vetl rini 
her zaman göz önünde tutacaktır. 

Erzurum'd Ata-
türk Güniı 

Erzurum, 4 ( A. A ) - Halkevi 
tarafmdan aylardanberl hazırlık· 
lnrı yapılan 3 Temmuz Atatnrk 
GünU, dün kutlulanmııtır. 

Şarbay \'e bir öğretm n ta· 
rafından heyecanlı Ö) levler v • 
rilmiştir. 

Öğleden sonr Aıizlye mezar· 
lığına gidilerek şehitler anılmışbr. 
Glindilıki, törenden başka gece· 
de enlikler yapılmıştır. 

Talebeler Mutlaka Kampa 
Gidecekler 

Ankara, 4 - Bu yıl blltnn 
talebelerin muti ka kampa gitme• 
feri Kültür Bakanlığmdan alfika· 
darlara bildirilmiıtir. 

----------------------------------------------------------

r-------------~ 
Sözün Kısası 

Nasıl 
Oldu Da 
inandım ? 

._ _____ Server Bedi 

Beledi}e haberlerinin klasik 
bir seriai \ardır. Bunları gazete· 
Ierde görOnce hiçbirine inanmam 
ben. Matbuat alemine girdiğim 
on altı se eden beri hergün şu 
birknç haberden birini okurum: 
Bu seııe yollar sulanacak, dilenci· 
ler to;>lanacak, Verem hastanesi 
açılacak, bozuk etler, sütler, 
yemişler kontrol edilecek, Yenica• 
minin etrafı açdncak ilii •.. 

Fnkat nasıl oldu da bunca 
tecrübeme rağmen Belediye Eko· 
oomi D:rektörünün tarifeleri yüı:de 
elliye kadar ucuzldtacağı haberine 
inandım da onu alkıtladım? Ah, 
bu gafletin birinci sebebi, cidden 
pek değerli, pek zeki ve pek 
mUstes a dostumuz A ıım Sürey
ya om tahsi meziyetlerine inamıım
dır; fakat onun Belediyeye men· 
ıup olduğunu naliılsa uoutuver
mişim. Bir de, tarife! rin ucuzla· 
hlacağı haberi, yukarda yazdığım 
mahut klasik a rld o olmadığı 
için beni şaşırttı ve yeniliğinin 
cazibeaile aldattı. K ndi kendime: 
.. Hah1 dedim, bu eski n karat• 
lardan biri değil, taz bir haber .•• 
Mutlaka doğrudur! ,, 

Meğer bunun da pek aslı yek· 
muf, yftzlindeki düzgOnOn verdiği 
aldatıcı tazeliğe rağmen, bu riva• 
yet de öteki ihtiyar, kart haber
lerin öz kardefl rind nmlş. 

Bh daha tövbeler t6vbsl .•• Be· 
ledlyeye ait parlak bir haber 
okudum mu, lades tutuımuıum gibi 
uyanık duracağım ve : .. aldan-
mam aklımda!,, diye bağıracağım. 

Bir tecrübe ediniz ve bana 
söyleyiniz : 

- Belediyenin sebze hali açıl· 
dı, ıebzelerin ucuzlayacağ\ temin 
ediliyor. 

- Aklımda l 
._..., ·~---••• • • • • --~•......_• •~o=~oo-=---

Atatürk 
Floryada 

Cumhur Ba§kanı Atatürk don 
Floryny gitmi ler, d nlz banyosu 
yapmışlar, bu arada Bayın· 
dırlık işlerini d tetkik buyur
muşladır. FJorynda su, yol ve 
elektrik tesisatı ikmal edilmiıtir. 

Cumuriget mi, 
Kraliyet mi? 
Atine, 4 ( A.A.) - Htlkiımet, 

bugftnktt d mokratik parliim nter 
rejimin dev mı v yahut ki parli· 
manter hükümet sistemine daya• 
nan m şruti bir krallığın kurul• 
mail hususunda ulusun özgllr ola· 
rak oy verebilmesi için bir gene
loya ( reyiamma ) bat vurulması 
hakkında bir teklif hazırlayıp 
parlamentoya sunmuştur. 

Krallı~n lad ·, eski haııedô· 
nın da getirilmesi anlamını ifade 
etmektedir. 

Yunanlstanda Plllblst 
Atina, 4 (Hususi) - Dün nk· 

toplanan bakanlar heyeti 
EylOlün 22 v yahut 29 unda ge· 
nelay ( reylam) yapm.asın~ .karar 

ermittir. Ekseriyet nısbetioın ta· 
)ini hükiımet ile muhalif parti 
lideri ri arasında yapılac k ko
nuşmalara bır kılmıwtır. 

ma uygun olmayan alanda oynan· 
masında ayak diremiş, Türk eki· r 
binin şefi is mutlaka nizama uy· İSTER [NAN /STER 1 NANMAI 

HUkOmetln Progr mı 
Atina 5 (Hususi) - Başbakan 

"' Çaldar:s Parlam otoda progra· 
mım okudu. lsy n hareketini bas· 
tırmak için alınan t dbirleri an· 
!attıktan onrn Yu ni lamn 
Bntkan aı:dlaşması çerçev i içinde 
ve Terkiye ile elan samimi dost· 
hığuna istinaden sulhun devam 
ve istikrarına ça 'ıJUcağmı Bulga· 
riıtan \'C Arı· ~ut uk i e de dos
tane münc;ıebat taktp •o•.:~tiru 

gun olanda oynanmasını ve bu 
yüzden, Romen klubUniln uğraya• 
cağı söylenilen zararlara karıılık 

mukaveleye göre bize verilecek 
paradan vazgeçtiğini blldirmlttir. 
Romenler ona da yanaımamışbr. 

Takımımız cumart~ıi gllnll aaat 
il de avdet edecektir. 

lstanbuldıı birçok oeylcr ucuzlndı nmmB, şu taksi 
otombil fiatlon rıedenıo lıiilfı. yerinde tıayıyor. . 

Eıninöntinden Şişliye taksi l 00 kuruş tutar, halbuka 
pazarlıklıı 60 kuruşa gidebilirsiniz. 

]{araköyden lleyazıta taksi 70 kuruş tutar. Par.arlık· 
la 50 kuruşa sizi rahat ralıaı götürebilirler. 

Yani sizin nlıyncncnğınız taksili otomobillere de 
pazarlık girdi. Öyle olduğu halde hala gece z mmı diye 
bizden 25 lcur.ış nlmıyıı kalkarlar. 

Bu iıl düzeltmek, para meselesi değildir. S dı•ce 

Dclediycniıı lınlkı düşünmesi meselesidir. 

1STER iNAN iSTER JNANMA! 

1....--------------------------------------------------------·-------------------,...._~--·-' 
ıöylemiıtir. 



4 Sayfa 

Kızılcahamam 

Kaplıcaları 

Şifa Kaynağıdır 
Kızılcahamam, ( Hususi ) - Bi

zim kazarmzm iki türlü ziyaretçl
ıııi vardır. Biriıi kaynaklarla hiç 
a' ikaıı olmayıp mahza temiz hava 
almak, buz gibi temiı l!IU içmek, 
çamlıklar arasında çalıp oynamak 
ve eğlenmek için gelenlerdir. Bun· 
lar çamlıklar ve yeşillikler içinde 
kümeler teıkil ederek gece yarı• 
)arına kadar gülüp oynarlar 'H 

gece yarıı ından sonra çam kokula· 
rı içinde otomobiJlerine atlıyarak 

Ankaraya dönerler. Bu birinci kı· 
ıım ile ikinci kııım miiaafirlerio 
arasında acıklı bir ayrılık vardır. 
Hastalık dolayııile bu tifa kay• 
naklarma baş vuranlar bu çamlık· 
ları görüp gezmek saadetinden 
mahrumdurlar. Çünkü bunlardan 
bunlarda bazıları aabab, akıam 
ya bir hamalın sırtında veyahut 
bir merkebin arkasında kaynakla• 
ra giderler ve bllatbUtUiı fıkara 
kısmı da koltuk değneklerine da· 
yanarak banyolann yolunu tutarlar. 

Kızılcahamamın suları çok 
ılf alıdır ve bu tifa hassası timdi· 
ye kadar yapılan tocrübelorJe 18• 

bittir. Kaphcalara bir hafta e•nl 
merkep, araba H hamal ıJrtında 
gelenlerin bir hafta on ıUn ıonra 
ayaklarile gelip gittikleri ve biraz 
ıonra da geldikleri yerlere dön· 
dükleri görUlür. 

Kızılcahamam kaplıcaları ro
matizma feic gibi baıtalıkların 
kat'i ıifaaı ve de•aaıdır. Bu has• 
talıklarla buraya gelip te tlfa bul· 
mayan yok ribidir. Bunlar gider• 
lerken belediyeye uğramakta ve 1 

bir deftere hahralannı yazmakta• 
dırlar. Senelerdenberi açılmıı bu
lunan bu defterde lıimleri Ye el 
yazılan bulunan zevatın fçlnde 
ı5hret ve bllyUk mevki aahibl 
olanlar da vardı. r 

·-- Bigada Bereket 
Biga (Huıusi) - Burada bu 

yıl eıinc gllç rastlanan bir bere• 
k•t vardır. Harmanlar baılamak 
Ozeredir. Bu hafta Iıtanbula ilk 
parti kavun •• karpuz rönderl· 1 

lecektir. 

Son Posta 

Ouetem&z• oıka11 !Pb 
"9 reafmltırio ıutOA baüllt 
aıahl.uı ve cazetemllı a.lllO 

ABONE 

,..... .• ,. 
Gelen ftrelc 16rl fl#llrn•• 

Ulnlard• mea'ulfrel altftMq. 
Cevap içio mekluplata 10 hruoluk '&: 

pul il4veaı l&zımder. 

,.. Posta kutusu ı 141 fetanlnlf ı 
Telgraf ıSoopo9ttı 
Telefon : 20203 

Tire ( Huaust ) - Tiremizde 
köycülük hareketleri aldı yürüdü 
hor köyde hummalı bir f aallyet 
göze çarpmaktadır. Köy muhtar· 
lan geoç ve okur yazar çalışkan 
vatandatlardan seçilmişlerdir. Sem 
defa açtlan muhtarlar b;fgi kurıu 
çok iyi neticeler vermiıtir. Bu 
kurata ilçebay Gafur Soylu, hn-

SON PUSTA 

kfımet hekimi lımail Hakkı, ziraat 
memuru ŞUkrli mesleklerine ait 
derıler •ermişlerdi. Bu derslerde 
bilha11a köy bürosu, köylülerin 
beı Hnelik kalkınma yolları, bu· 
srilnkU Kamil:at köyclllük, lSrnek 
tavuk, boj'a •• aşım mevzuları 
tızerlnde fazla durulmuıtur. Bu 
kuralardan muhtarlarımız çok 
lıtifade etmiıler Ye biliilerinl 
bir kat daha arttırmışlardır. 
Yurdumuzda muhtarlar tayyareai 
alınmaaı kararlaıtırılmıı ve köy 
muhtarları ikişer lira Yererek bu 
tayyarenin parasını toplamaya baı
lamıılardır.ıKöy ihtiyar Uyelerf.de 
birer lira nrmek suretli• bu yar· 
dıma ittlrak etmiılerdir. 

Radyo Alan köylerden Boğaziçi köyü ve ileri gelenleri 

Tire numune köylerJ, medeni 
ve uluaal bir ihtiyacımız olan 
radyo ahizelerfnden birer tane 
ıiparit •ermlılerdir. KöylllmUz 
verilen konferanıları v. musikiyi 
dinlemekle hem istifade etmekte, 
hem de yorgunluğu dlolendirmiı 
olmaktadır. 

Almanyalı Leglekj 
Kayseri de 
Görüldü 

Kayseri 3 - Almanyada uçu• 
rulan bir leylek burada ölmuf, 
bacağmdaki numara Almanyada 
bu leyleği uçuran milesaeaey• 
iade edilm:,tir. 

Aksarayda 
Bayındırlık 

Aksaray (Hususi) - Belediye 
6nemli bir çalıima yapmaktadır. 
Kaaabada yeni bir yol açılmıı, 

yeni sistemde dükkanlar yaptı
rılmıştır. Şehrin ortaaında gUzol 
bir apor meydanı kurulmuştur. 

lzmirliler Aliağa Plajlarında 

.J< 

... . ·~· ~-·w-······-~ 

Hava l~chlikesi 
Yurdun Her Tarafında 
Önemli Çalışmalar Var 
Adıyaman (Hususi) - Burada 

Hava tehJikeıini bilen üye yazmak 
için bir miting yapılmış, bu mi· 
tinge bütün halk fıtirak etmlı, 
miting blterbitmez herkeı Uye ya• 
zılmıya baılamıılardır. .. 

Sındırgı (Hususi) - Buradaki 
blltiln memurlar maaılarının yüzde 
ikisini hava kurumuna terk etmiş· 
Jerdlr. 

* 
Bulancak ( Huıual) - BUtun 

köy muhtarları bava tehlikesini 
bi'.en llye kaydedilmişlerdir. Se· 
nelik taahhütler 20 ile 100 lira a• 
raamda değişmektedir. 

~ 

Van (Husus1) - Halk eYinde 
yapılan bir toplantıdan ıonra ilk 
hamlede hava kurumu için 500 
lira toplanmıı Ye herkes bava 
tehlikesini bilen llye yazılmaya 
baılamıştır. .. 

Havza (Huıusi) - Parti bina· 
ıında bava kurumu için bir top
lantıdan sonra halk bava tehlike• 
ıinl hilen lly• yazılmak için bir• 
bfrlle yarıımaya başlamıılardır. 

* Blıa (Huauıi) - Şimdiye ka· 
dar hava tehlikeıini bilen 50 Uy• 
yaaılmııtır. Herkes lly• yazılmak 
iç.in blrblrile yarıımaktadır. 

lzmirde Kızılay Haftası 
lzmlr (Hususi) - Turing ve otomobil kulnbil Menemenin Aliağa 

nahfyeılndokl pl&jlara bir a-•zintl tertip etmlıtlr. Bu ıezintiye b:mirlilerin 
mUhlm bir kısmı iftiralı etmit, iyi bir ıtın ıeçirmiılerdir. 

Konyah Talebelerin Hepsi imtihanda Kazandı 

~ ~· 

Konya Olimburıyet okulunu bitiren talebeler ve hocaları 
Konya (Huıuıl) ilk okulların son ıınıf imtihanları bltmiı, mek· 

tep~er tatil edilmiftlr. Bu yıl mektepler çok. iyi r.andman vermiş •.. ta· 
leher umuirnad1k bir muvaffakiyet göıtermışlerdır. İlk okulu btt ren 

., ·ı ini bırakmamakta, ertamekteplere kaydolunmaktadırlar. 

lzmir ( Husuıi ) - ••Kızalay,, 
haftaaı müna11betile Cumhuriyet 

alanında binlerce genç mektep· 
linin iıtlrakHe bilyllk bir geçit 

resmi yapıldı. Üç mektebin mü· 
meaaill tarafından kıaa söylevler 
yapıldı· ilk tedrisat mUfettiılerln· 
den Asım Kültür sıenç mektep• 
lllerm saylevlerine cevap vererek 
Kızılayin yaflf ve eavaı zaman· 
larında TUrk sosyetesine uzattığı 

yardım elinin ne kadar geniı bir 
durumda olduğunu çok vazıh 
rakkamlarla izah etti. 

Almanyada Tarım Araştıamaları 
lzmir, (Uuaust) - lzmir tarım 

okulu direktörü Bay Reıit Akpay 
tarım bakanlığmın gösterdiği lU· 
zum Uzerine Almanyaya gitmiıtir. 
Berlinde altı ay kalarak Alman 
tarim müesseselerinde araıtırma· 
lar yapacakttr. 

Aydında Bir Kamyon Kazası 
Aydın 3 - Bozdoğanla Na• 

zilli arasında iıleyen ve içinde 38 
yolcu bulunan kamyon devrilmit 
3 yolcu yaralanmııtır. 

Temmuz 5 

bUkdmetinin deri aanayilne doğ• 
rudan doğruya veya vaaıta ile 
yaphjı yardımlarda aramakta dır• 
lar. Yapılan reaml bir istat:stijt 
sröre 1935 yılı ilk döt ayında 
deri mamulih ihracatı 1934 yıh 
aynı aylarıncla yapılan •hracattan 
çok fazladır. Bu fazlabk Çekosl~ 
Yakya mahreclnde yUzde d6rt 
yllzdeo başlamakta AYuıturyada 
Jüzde Uç yüz, Kolombiyada yüzde 
iki yilz gibi muazzam nisbetler 
sröstermektedlr. Almanların bu yd 
yaptıkları deri mamulAtı ve mamul 
deri ihracatı japonyaya olan kı• 
ıımda da yüzde 00, Fransada 
yüzde 60, Portekizde do yUzde 50 
bir fazlalık göıtermektedlr. Alman 
deri sanayllnln böyle mahreçlerin• 
de inklıafa mazhar oluşu oraya 
bam deri aatan memleketleri vt 
bu arada Türkiyeyi de yakından 
alakadar eden bir Yaziyettir. 

* Inblıarlar umum mUdürlüğO• 
ne allkadarlardao 

Arjantiıtln gönderilen mal~ 
tütün r•· mata gl.Sre Arjaıı• 

koltesi tinin ıon tutUo 
mahıulli 8.563.135 kilogram olarak 
tahmin edllmlttir. Bu mahsu\ll9 
elde edilmeal için ekilen toprafı 
aahası 8.030 hektardır. Bir y~ 
önceki 1abanın 11.091 hektar v
alınan mabaulUn de 13.416.02Ş 
olduğu dlltUntllOrse hu memleketlQ 
tUtllncUUikte bu yıl biraz ged 
kaldığı kolayca görUlilr. 

* Parlıten yazıyorlar: FranllJ 

l 
r Türj Takaa Ofiıi, Hai ,-ransız• 1 935 a11i 
Kl. . z ran r' 

ırıng va- baıındaki vaziye-
zigsil tini ilan etmittif1 

Bu heaaba sıöre muhtelif meml .. 
ketlerle olan alacak ve boro 
vaziyeti sıüzelc• meydana konula• 
bilmektedir. Bu hesapta Türkiye• 
nln hizaımda görülen rakamlar 
ıuolardır: Ecnebi ofislerini 
yatırılmıı olan matlubat yekfınQ 
135,273,661 Fransız frangı; Fran
ıız ihracatçılarına Hdenmiı olao 
matlfıbat yekunu 44, 269, 107 TUrk 
lirası; daha Fransızlara ödenmesi 
IA:ı:ımgelen para miktarı ise 
91,004,554 Franıız fırangı. Bu 
ıon kıymet Tllrk paraalle takri• 
ben yedi buçuk milyon kadar 
TUrk liraaı tutar ki bu paramn 
Franıız ihracatçılarına ödenebil· 
mesl için oradan buraya Türk 
mallarmm gelmeal ve Franeada 
aatılarak bedellerinin Takas Ofi
aine yatırılmaıı lilzımgelmektedlr. 

~OSMANLI BANKAsl 
TÜRK ANON:M ŞIRKE11 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca eehirlerile 
Pariıı, Marsilya, Nis,Londra ve 
Mançester'de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 
lran, Filistin ve YunPnistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tui'IU banka muamelat arl 
yapar 



5 Temmuz 

( Slga•t Aı.,,,; ] 
Fransada 
Demokrasi 

1 

Kavgaları 
Birkaç ıDn enel, ıırf ar1ıuluıal 

durum Qserine 7apacatı tHlrl ıözdea 
geçirmek makHdile Fraasanın 19 
styaıa11aa dokundum. Franıllda, 
umumi efkArın ikiye •1rıldıtı ve 
bunlardan laer lldıiala de burtakl 
Fran1&aıa liberal kuYvetlni yapaa 
parlemeatari:ıml redd•tmekle ••ı,.ı 
olduklarını kaydettim. Bu lki karplıldı 
•• kuvyetll cereyanın araıı•da bw 
tlçDnctlıl daha vardır ki, &emin 
•• zamana ıBre lltlhall ettiklerl 
tarafın kunetinl tamamlaror. Bu 
lçlacO cereyanı da mutediller tımıd 
edi1orlar. 

Komoniıtlırdıa baılıyarak ıoıra
llatlerl •• bir kııım rad..U 
.oıyallıtlerla notlarını iti•• ala• 
Ye "Halk C.phHI,, lımlle aaılaa 
•ttlilcl ıol •lmre, bufilakl kapltaliıt 
l'ejlmin alhayet bulmaıı iıtıfladıcllr. 
Jlualara kartı mnd alan ılltlab 
birlikler lıe nı idldilderl belli 
olmayan H aralarıada ••r tir· 
il ftklr ıahlbl buluaan lau 
fnlpun imha edllmealal lüıumlu 
ılrOyor. MHell komonlltlır slbl, 
lhtillloa ıoıyaliıtlu fibl Ha11n par
llmentoyu reddedıa kimHlerla ylaı 
parllmentoya dayanarak daYalarıaı 
rürtltm•kt• de'lam ıtmeleriaia kiti 
bir mlıamahakArhk oldufuau Deri 
ıürl7or, parll•eato ile birlikte 
onların da kaldarılmaaını lıtlyorlar. 

Bu makıatlarıaı Aleme daha 171 
aalatmak için bu rrubUD faal &lmH• 
lerinden Kru•a da fa lalmll • Ateı 
ıallp ,, teıkU&tı ıec4Dlerde U7oa'da 
blr 181terlt 7aptı. Bu 16aterip ••ka
bele olmak lsere ıolcular 14 Temmuz 
tarihini Hftiler. Onlu da bitin taraf. 
tularlle o tin ıokaldan kapla7aoak, 
gıçmit Franıı• iıtlbdai:haıa aaraılmaı 
eanılan kalelerinden BaıtU haplıhan .. 
ıinia halk tarafından alandıtı o ıl• 
4•, latlbdadın kırıntıları addett1.ldırl 
• Ateı ,..Up • •• be....,ı ..,ısuat 
aaen111pwıaa kunetlerlal satten
nklerdlr. 

Fraaııı hlkGm•tlalD yalak karar
luana ratm•n blribirlal taklbea ya• 
palan bu rl•tırltler, memleket efkl· 
ruu birlblrladea daha fula &Jlrıp 
aradaki uçurumu daha ılJHe dırla• 
leıtiriyor. Bir ıl• r•lecek, belki dı 
ıllihların çekllmeıial ve kardeı 
kanının d3kllmHinl icap ettirecek. 
Bu noktad88, demokraılnlD hıkikatea 
imrenilen bir tezahür ilanı olaa 
Franaada, buhraa, rittikçe artı1or. 

Süreyya 

SON Savfa ~ 

BABİCi 1,[ ] _ Gönül lıleri 

Nasıl · 
""' 

. 

Habsburg Han·edanı Bir Kızla 
IAvusturyaya Dönüyor E . ? 

Viyana, 4 ( A.A.) - Habı· Vlenegım 
burı hanedanının ülkeden uzııklaı- "Bir aileyi orta belde geçln-
konma111 ve mallarına devletçe el d' b ·ı k k d b. liri 
tmlmaıı hakkındaki ya11anın bil- ıre 1 ece . . a ar ar ı• m 
klimdın düşlirülme.i mHeleal çok Yar. Tahsılam ortadır. Evlenme 
ilerlemiştir. Reami bir blldiriğe çatım geldi. Aakerlfjimi bitirince 
rl '• Bakanlar kurulu, yua taıla- evleneceğim. 
t;.ıı korpor~tif kurullara ıunmıya "Namus ve ablak mefhumu 
karar vermııtir. il · d tit ri l:-iml 1 lb zerın e re m. ..., ot ap 

Mançukadaki 
Petrollor 

Japonya, lngiltereye Henüz 
Konrn toplantı laalinde Cevap Vermedi 

Amerl•1-a Llarp E'Jen u··ı Loadra, 4 (A.A.) - Dün 6tleden K Iı• u~ - ıoara Anm Kamara11nda, muhafau-

k ı R v. klrlar partiainden aubay Peter Mak-

e ere a·a e'•m . ek doaald'ID bir aoruauaa CeYap Yerea , , , . ıgec :..~:~=·~~ a;.:-o/:=.::::'.:~:: 
Y aı~ya Karıı Duranlar 10,000 Dolar ~=~~!°:ı~i:1~~:~!~·~11::::1r. cnap 

V ki H • G Sir Samuel Hoar, btlkOmetln bu erece er' apıse ireceklerdir biJdirikte, alacata durum hakkında 
Vaılarton, 4 (A. A.) _ SaJlular ,-·-·----·-.. ··-··-·-···-·· .. ··- kendial 8ıılr bilditini, ve cevap .. 

._ h Fransız • Alman kalııının bu durumu deliıtırmi1ece-Kuralu Dıt lfleri komiıyonu, arp jlni ı6yledltfnl hatırlatmıfbr. 
ıdıa ilke hlkQmıtlerile ,artdatlarana Bundan aonra Slr Hoar, Mançu 
&dlat para Yermeyi nyalaut kl kredi y akınlaımaıı httkOmet 6rkGafırl lle konuımalanna 
açma11 1aaak eden yaıa taıJatını devam •d•a fng1Ua mGme11illerlnla, 
ona,tamııtar. Bu ya1•1• laer ae tirli Polonya Mütevaaaıt Roli monopolden Gtllrü lngiliderla utra-
oluna olaun kartı duranlar 10,000 dıkları zararlar hakkında bu hDlcOmet 
tlolar para •• beı 11ı da haplı ce:ıa• Oynamak fıtiyor nezdinde hiçbir t•t•bblıte bulunma· 
11aa çarpbrılacaldardır. Pari., 4 (A. A.) _ Bana, Berlln dıklarını ı6ylemiıtir. 

Bununla beraber, bu 1a1aaıa hl· konuımalarınıa tfdilltinl kaydediyor: Loı•t CorCUD 
kimleri, harp oldufu ıamaa Amerika Matea di7or ki ; •Beclı, Polonyaaın 
il• birlik olacak ilkelere ıamU icap eder .. Fraaıa ile Alman)'• ara- lstedı•ği 
delildir. 11nda bir mutnaHıt roll oynayıp 

oyaamıyacatıaı CSpenmek iıte· 

Baldvine Göre 
Parlimantarizm 
Loa•a, ' (A. A.) - Raid.ta par• 

la•eatolu .. ...,.... konfer ..... da 
nrdlfl .. .., •• " ....... klı 

"Parlamentarizm alatemiala n1a 
dlftGtl ıl7lenl7or. Bl&l• aaaaelerl• 

! mlH aalalp olmıyaa ilkelerde bu 
ılıtemla maruı kaldıfı darbeler •• 
olura olıua, bu durum oaan munffall 
olmadıtıaı lıbat ttmeL 

. ı,ıadı r•ıadıtımı• devri• •• 
kadar mltkll oldufuau blli7oruL 
Ayaı ıamında ıtmdiki htlkOmet 
ıekliain oldufu bibi muhafaza H)'a 
akametl aoravı biıe dtıımektedlr.,, 

tindedir.,, Denizaltı Gemilerinin Kal-
Pati Juroal daı "Franıiz • Alman A ) d 

yakınl•ıma11nı aatlamak huıuıunda dınlacağı il llZ ır 
Polonyamn 1ardımda buluaarak oy• Londra, (A. A.) - Deallalta geml-
aa7abilecetl rolden Pek çok ballı•· leriain kalduılmam lçha Almanya 
dllmekt•...._ Dl~ tarafıadaa 1apılaa laerpala Lısnı. 

Peıt .. ' ( A. A. J - ~an rea.ı la•J•tlace kabul edllmedlll hakkaa-
Peater Lord p•eteal diyor ki 1 dakl haberleri •aklıdıa Uoyd 

" P0Joa1••1• Fnaaa ile ittifaktan Goorıe., bu haberla lallaGmet tara
•uıeçeeetlal, rahat Beclda Polon1a fından derhal ralanlaama11 •••dua 
hlkOmetl adına yeal ıoraYlar altına lalaar etmiıtir. 
ılreeetlal •anmaktadır. Din anm kamaraııada, Slr Boltoa 

Cenubi Amerlkeda 'lddetll Eyre .. MonHl bu haberin aaala• 
Bir Deprem oldutunu ılS7l•ml.Ur • 

Buenoı • AlrH, 4 (A. A.) - La· Almenyede lene Yasak 
poma'da ıtddetll bir deprem olmuı· Berlla, 4 (A. A.) - Almanyad., 
tur. Panife tutulan halk kırlara kaç• l Temmu:ıdan 30 EylGle kadar, her 
maktadır. ttırlCl lue toplamak yaaak ıdilmiıtir. 

ed•rken zorluk çekiyorum mH'ut 
olmak için ne derece tahlil g&r
mUı ve naıil bir aile kazı ile 
evleneyf m. 

Kon,. • Tey•etb 
Taha11inlz orta oldafuaa pe 

alacağınız kızın talullhae bak
mayınız. Sizin için ilam olan kıı, 
İJi ev kadım olabilecek bir aile 
kızıdır. G6ıl dıprda hoppa. 
alla ve akıema mualdıa kızdan 
korununuL E'rine dlfklba, hayal 
yuva kurmaktan ibaret, temlı bir 
kız arayınq. 

* 0 Blr kı~ hakkında en doğru 
mal6mat naml elde edlllr? 

Kandmlar en çok hanal P. 
çekten hotlamr? 

Çeap)kö.r: M. Erol 
Bir im hakkında • IJI ma• 

IOmat onu tamyanlarclan, dolt· 
lanndan, konukomtuıundan ve 
nihayet mlmklnH ukadqlan .. 
dan ahnır. lnaan m• .. ettikten 
ıonra bu mal6matl bulmakta 
gtıçl8k çekmes. 

Her kadm bqka bir çlçekt• 
hoılanır. Bunun için kat'I blıf•J 
ı6ylenemeL 

Aııkarada A.bdtırrahmaa Oaıeı Akıl: 
Bu it mektupla olmaz. Kum 

babaıına tamdıldanmıdcaa blrlalnl 
slnderlrahdz, 111lmk1D dejflM 
doirudaa dotru1a bacllala sl
deralnll. 

* Diyarbekirde D. B. 1. S. 
Bir artist hiçbir ıamaa iJI bir 

ba1at arkadqı deillcllr. Y anhı 
dllfllnl1orsunuı •• yanlat hayallere 
kapdmıı bulunuyora•UL 

TEYZE 

ANASININ 
BiZi 

yere davetli oluyoruz, yahut ku· 1 görUştOtn arkadaıından bile gfzU 1 
lllbe gidiyoruz. Yine elbise de- tutacağı mahrem ı•ylerl Hurly .. 
liftlrmeye mecbur oluyorum. nln atzmda. 

Bu arada bir de lstanbul ... Şiıllde tamnmq bir adamıD 
feri çakana o da batka. tık kar111nı anlattı. Banyodan 

lerfn lçytlzlerlnl dillerinde gezdlr
mlyorlar. Ne 11k hanımlana, a• 
kibar beylerin kirli çamaıırJarını 
ortaya dökmllyorlar. 

Bir haıkaa banı Jiae tamnmlf 
ailelerden birini anlatb. Bu hanım 
ytlzllnlln, YDcodOnla tu• kalma• 
için bir eczaa• dolum llAç kaı. 
lanırmı• Ylldaae d6rt kat merlaem 
ıllr•r ayı. yatar, 1abalaları da 
yOzUntl kaynamaı papat,a bup 
ıuna tutarllllfe 

No: 17 

Ben de blrt•Y ıöylemlrordum. 
S&ylemek, deıllmek, yllıg6ı ol· 
mak lıtemlyordam. Naıllr, ter
biyeli bir adamdL Elbette beni 
anlamııbr. 

Bu bldfıedea ıoara tabii • 
ahbaplarla da allkayı keıtllr. 

Ş6yle, bGyle yavaı Javaı mu
hitimiz darabyor. 

Ben bir aa aace la11a ı•lm .. 
•ı bekliyorum. Aparbmana 
JerleprHk bayatmız daha dtlr 
,Onleılr. Evimiz daha çok bizim 
olur. Adada, bu glzel ceanet 
kaıeaiade çok iyi bir Gmllr ıllr
mek kabl!. 

Bazı aabahlar banyo d6nt11a. 
Dl yayan yapıyorum. Harlatoı, 
Atıklar yolu gtlnlln bu ıaatleriade 
çok gtızel.. Oralarda kendi Alem• 
lerinde ıezen çiftleri ıısrttyorum. 

Kelebekl•r, kuılar, böcekler 
albl tablabn y•fil koynunda sevi· 
ıiyorlar, imreniyorum. 

Aynı yoldan ıeçırken Nizama 
inen, Sıferotlu kötkDne yakın 
yetil çatılı, mini mini bir ey var. 
lnal'izlerio Bunglov dedikleri kır 
köşklerine benziyor. 

Bahçesinde biricik çam war. 
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Bu çamı• altında her aabah 
bir çay maıaıı hamrlanmıt 16rU· 
rorum. V • bir ı•nç karı koca 
bu çamın altanda glvercinler ılbl 
adeta koklaıırcaaına ıeYlprek 
ıaylannı içiyorlar. 

Çamın albnda bukadar blrlbl
rlnin olan çiftlerin çablannın 
albncla ıeçirecekleri saatlerin 
lezzeti herhalde çok keıkia olacak. 

Bari• ıalda, içli harab ne 
kadar azlemlıtlm. 

Bizim yaıayıflmıı bir farbnL. 
Komedi artiıtlerl bizim kadar 
kıhk kıyafet deiiıtlremez. 

Bazı gOnler yedi aeklı defa 
elblıe d•tlttlğlm oluyor. 

Sabahlan deme ılderken 
hafif alylnlyorum. 

D6ntlıte aoyunup pijama ile 
uzanıyorum. Y em•t• Çok defa 
mlıafirimlz olduğu için tekrar 
giyiniyorum. Yemekten IOnra ejer 
uyumaısam denize çıkıyoruz. Mo
t6rde bana pek yakıtan bir de
nizci elbisem var. 

Emin Tosun Bey: 
- Seni hep böyle görmek 

için motörden çakmak lıtemiyo
rum, diyor. Deniz d&nlltll )'a bir 

Haala yıkanmaktfo, boyan· çıktıktan ıonra bornoıla 1edln 
maktan, elbbe değlıtirlp kukla uzanarmıı. Ve herı&n zlJaretine 
klbl ıörtınmekten •vlmln •• evli• ıelen bir 8f1kaoı orada kabul 
llilmln tadını alamadun. edermiş. 

Annem yanımda olmaaa ha• Bir baıka kadı81 fll1le .anlattı: 
Um harap. - Beyi kııkaaçtır.. Y alnıı bir 

Ben evimle uğrqmıya ahımıı yere ıöndermez. HergDn telefonla 
bir kızım. Fakat bu glrdlifm birkaç kere arar. Fakat hanımın 
bayat beni ıeraem ettL bir Hvgillıi var. Haftada iki ,On 

Hlımetçller, &ffl, uıak.. Bun· bir yerde buluıurlar. O glnler 
lu da fipaa. Bir 16rtınUp bir Bey hanımı telefonla aradıp 
kaybolurorlar. Ô,l• de tublJulı ıaman ben açıyorum. 
t•Jl•r idi Dk ıeldillmlı uman - Hanım u1uyor. ı.tertenb 
(Huriye) adb genç bir hizmetçi uyandırayım. Diyorum. 
bulmuftuk. BUDlan Emia Toıun Karı11nı çok aevdljl için: 
Bey buluyor. Bir hizmetçi blroıu - Hayır, bayar. Rahata etmel 
varmıı. Oraya telefon ecllyor. Diyor. 
iki ıaate kalmadan bir hizmetçi Halbuki asıl uyuyan be1efendL 
ı•llyor. Geliyor amma blı bunlan Huriye bunlan anlatırken 
vaktlle evimize bile ıokmaıdılr. ttrblyeılz terblyeıiı gtllllyor. 
Allı, pullu raıtıkh ıeyler. - Tabii hanım yapbiam ba 

Bu (Huriye) de 6yle mahalle fedakirlığm albnda kalmırordu. 
kw birt•Y· Bana her hafta lld lira bahtlt 

S6zde bana oda hizmetçisi Yeriyordu. 
diye geldL Ôyle geveze t•Y ki. Huriye bunu 16yledikten ıonra 
Hizmetçi Ue konuımaıını ıeYmem. manab manalı ylzlme baktı ı 
Fakat dlnletmealnl 6yle blllyor kll - Şimdi genç Hanımlann 
Farıab kollayarak bana Hkl hepıiDin aeYılllıl var.. Hele er-
çabıtıiı evlerin hammlanaı anla• kekleri kendilerinden yaıla oluraa. 
byor. Bu çirkef kıza hemen kovdum. 

Neler neler. Bu blımetçller neler a&yleml-
Blr ev kadıaınıa hattl en 11kı yor, neler anlatmıyorlar. Ne ail .. 

Annem de ııçalardan ıtkiyet 
edip duruyor. Öyle pis, lSyle de 
m&ırlf ı•yler idi 

Biz ••lmlzde temla •• hayab 
duyarak yqamıya ahpm111. Yu- ' 
vamızın havam bizim hua11111dır. 
Keneli kendimize blAk Jlae 
b6yle olabUecejiz. F•kat Emin 
To.Un Beyin mlaaflrlerl, davetleri 
tabii eYcle birçok hizmetçi bu· 
lundurmak mecburiyetini veriyor. 

-Öyle zaman oluyor ki gelen 
hizmetçilerin adını bellemeden 
aıidtyor, yenileri geliyor. 

BJtkaç kere Emin Toıun e .. 
ye lhaaa ettim. 

Bu yorucu hayabn kendlll 
için de zararlı oldutumı aDyledlm. 
O bOtllo zevkın gezmekte, oyun 
oynamakta, rakı eglentlleri yap
makta oldutu l•krlnde. 

Bana: 
- Gtıl, •ilenl 
Diyor. 

(Ark•• ... , ) 



j l·' 
Unutulan Bir 
Yıl Dönümü I 

Birkaç ınn eYvel, 28 hazlru 
20 l11cl ... 935, Saray BC>lna 
"" •n ha- bidlaeainin 27 inci 

.. iiJc seldkat' yıldönDmD idi, fa· 
-~-·-ı' __ _,ı kat aedenıe h .. 
men biç hatırlanmadı. Halbuki 
20 ad aın11 g&rdlğl en bftJlk 
felAket 21 Jll önce o gtln, 28 
baylran 1914 de atqlendl. Bu, 
bqlangıçta bir kllçllk kınlcımda. 
Sonra bllylk bir alov oldu Ye 
bqtDn dllnyayı ıardL 

Bilmeyiz hatarlayabllecek ml
•inlı? Bir paHra teıadUf etmlftl. 
lıtanbulda ittihat Terakki blkO
metlnin ee kuvvetli zamanıydı, 
Şifllde Cemal Pa .. 11111 ldareılnde 
bir ıefkat meıberl açılıyor, To
katlıyanda Amerika Ticaret Oclaaı 
tarafından T allt Pa,aıun ıertfiD• 
bir 16len verillyor, Ennr Paıa 
tanfından da orduda yapılan 
tenaikatm Mil emirleri lmıa 
edillyorda. 

Erteal sla halk Taaia ıu .. 
teıinde bOtDn bunlarla birlikte, 
bir il\D evvel Saray Boınada 
Avuıturya Vellabdinln &ldllrWmDı 
oldatu haberini okudu ve AraıldL 
O aar11nb o fOadın b~ı 
kadu el'aa devam etmektedir. 
Vakıl yara kapUlllllftır. Fakat 
ac:!ll el'u içtedir. 

Çımacılara 
Acıgalım I 

Şirketi Ha:rrlye lakelelerlnde 
pmacıhk yapulana hafta tatili 
kanunundan biç lıUlade· etmedlk
leri haber vert!lyor. Bu kanun 
mndblnce amelenin haftada bir 
buçuk ann tatil etmeal IAzımdır. 
Fakat çımacılar, kendllerlne yanm 
lfl• bile izin Terllmedlğlnl 6ne 
ılrlyorlar. 

Çımacdan aayalım 1 
r 

TAKViM 
Ola CUMA Hı111 
l1 • TEMMUZ eaa ,. 

Arabi Rami 1561 
S lleltJllalaar 1IM Kulraa 31 
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Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Oama 
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Sıcaklara Karşı 
Sıcaklarda f1I dört te7• dikkat 
ediniıı 

1 - Giyinmeye 
S - Gllnıt çarpmıııma 
8 - Bualu ltkilırdta huU olaa 
hazimaizliğı 

4 - Böcek ı11rmuıaa. 
1 - Sıcaklarda genlt elbl1e ıl
,tntı. Calıtırkın ctketilllli oık•· 
naıı. l9 99maprt olan pamuk 
••1• ipek giJ halı. 
Deniıe gimaeı1em mtlmkln· oJ.. 
dqu kadar hafif elW.. ile, Mı 
mtldcht açık handa otwıınu. 
.Ilık çay. moak baftlada ea iti 
lokldlr. 
2 - Çok .ıoak gGrılerde sbtt
ten kaoıma. Gtıaeı çarpmuaııa 
uğranantı, bir hafta baı aA'nsm• 
dan kendini.si kartaramaııını.1. 
8 - Buzlu lokl iyi 1e7dir, amma 
emerek l~mek prtllt. Bardıfa 
birdenbire boıaltıraanıs midentst 
iiştıtebilininiı. 

4 - Böcek ııwma11u kartı tM· 
birli olunuz. 
Son bir naıihat: Sıcak günlerde 
~idman yapmayınız. 

ION P 

Sokaklar Sulanıyor, Amma Naııl I 

Bir Zat, Eski Hortum Uıu
lünü Tavsiye Ediyor 

. 

Ve Diyor Ki : ·Bu Suretle Belediye Bu
günkü Fuzuli MasraftanDa Kurtulabilir 

1 

Bfı bakk&l cltlkk&ııaJMla 

Yenecek 

Belediye b• rıl mokaldann 
.Wa111Daa lfDe çokça Dgileamekte 
Ye f8hria bitin blrlacl •mf 
ıokaldannm aulanmaıını temine 
uğraımaktadır. Fakat bu aulama 
faydah olmamakta, belkide be
lediye heaabuıa zarar •ermektedir. 
Çtlııkl aroz6d• hem bııb seç
mekte, hem da ıokakları glllnyu 
Mrper aibJ flSyJece JalabYermek
tedfrler. Bu aalaldık da bir daki
ka bile aOrmemekte ve hemen 
kurumaktadır. 

Beledlyenba •ki •• YaktDe ba 
ıulama itil• utraımıı memurla· 
rındaa biri ıehrin •atanmam 
etrafuıda praUk bir flkU Yermek· 
tedlr. Bu zat diyor ld ı 

- Bundan 25 .,.ı &ıc:e biz 
ıokakları hortumlarla ıulahrdık. 
Şehrlo terkoı tulaab olan hiçbir 
aokajı ıulanmadan kalmazdı. Bu 

hortumlar kısmen demirden ve teker· 
lekll idiler. Bunlann hAli durması 
icap eder, hortum kıaımları eıki· 
mit olabilir. Fakat bunları itfai
yenin eakimfı hortumlarından hıti· 
fade ederek tamil' etmek aıDm
)dlndllr. ÇUakD babNttiğimiz 
demir ve tekerlekli aulaaıa boru
larına lhım olan ancak Ud metre 
hortumdur. itfaiyenin yUderce 
metrelik çUrtilc bortamlanndan 
lıe iıtenildiğl kadar lldpr metre
lik ıatfam hortum çıkarmak 
mllmkllndllr. 

Gelelim tavsiye ecleceilm uıule: 
Belediyenin ıehrln her aoka· 

tında el arabaaı ile çalıpn bh 
aüplil'gecial vardır. Bunun vazifeai 
sabahtan akpma kadar 80k•iı 
temiz bulundurmaktır. Şimdi Be
l•diye her ıftpDrgeciye bu hortum· 
lardan biNr taae •erlrH ve her 
8ç aaatt• bir bulunduğu ıokağı 
terkos mualuklanndan lwtlfade 
ederek nlamaunı ıart koşana 
t•hirde terkos teıiaatı balunan 
her JU her Oç aaatte bir, hem 
de hiçbir maaraf ihtiyaç edilme
den ıulanmıı olur. 

Bundan lkt fayda •ardır: Elrt 
ıokaktann bol ıu Ue ıulanma11 
ve dalma ıalanabilm•I. diğeri 
beaziu murıfılWI &ıllne ıeçilmeıl 
filvaki aror.1Sde aokak aulamak 
bllba11a lıtanbul gibi bllyllk ve 
genft ıehlrler için mtııktildilr. 
Buna yabancı memlekdlerden 
gelen •e paramızm harice -gitme-

yeya aı &elişin• ve arz ve talep 
kaidelerin• s&re kendiliğinden 
Yleat balur. 

3 - Sebze •• Mey•• Halin
deki komtıyonalara hiçbir c:eza 
kHilmit delildir n kuilmuine 
de llza• ve Hbep JQkblr. 

4 - Hal idaresi bir taraftan 
mlatabıi11, dıi•r taraftan da , .. 
hlrllyi korumaktadır, ve lıtanbul 

Türkofilia Bükreı •at.tiiba• tayia 
edilen Nijat 

Türkofisin 
Dışardaki 

Sekreterleri 
Ekonomi Bakaalıjı Bnkret. 

Bombay. Viyana ve Tokyoda Ttır
kofis ekonomi sekreterlikleri lh· 
daa etmiıtir. Bu Mkreterliklere 
yUk)etllea ve baıarımı iatenUea 
vazifelerin baıında TDrk ihraç 
llrllnlerine yenJ sabı kapılan bul
mak, bu kapıları Tilı'k ihracat 
teclmerleriııe prezaata etmektir. 

Ekonomi bakanlıtınm bu yeDİ 
teıebbUıO, bazı yıllar rekolte Ilı· 
tUnlliğU önünde durgunluk ve fi· 
at dütkftnltiğU a6stenn öranl .. 
rlmlzin lllrllm8 noktaamdan ablan 
ilk adım 1&yılmaktadır. Bu Hk· 
reterllkler blro lahmetlndea zi
yade mutlak bir ekonomJ dilfln· 
cesile hareket ederek Türk tica
retinin iakipfı çarelerini ar8fb
racaklardır. 

Bükreı Mkreterliğlae TOrkofial 
lzmlr 1ube1i raport&tı Nijat ta
yin ecWmiıtir. Nijat dün Ro .... 
ya ile ticari müaaıebata sirlfea 
tUccarlarla bir tı6rllfm• yapmıt 
iatekleriol teabit etmlttfr. Kendiıl 
bugin latanbul yollle Ankaraya 
gitmiftir. Talimat alarak Bkrhfe 
lıareket edecektir. 

............ - ........... --......... ··- 1 

.tni icap ettiren benzhl maann da 
hiaer•• Beledlyeoha elindeki as 
ve lonk dökUk vesaitle 11e>kaklara 
ancak gUlsuyu aerper gibi IU 
VU'melİDİ ta bit görmek IAamdar. 

Hortumla ıokak ıalanınca 
hem beoz.iadea, hem emekte•, 
hem arodizden, hem lıçlden 
tasarruf edilecek, Ustellk buelln 
aulanmaıı akıldan blJe geçiril .. 
meyen yerler IU,anmıı, halk toz• 

dan, topraktan kurtolmut olacaktır. 

civarındaki birçok mU.tahail te· 
ıekkfillerl, gördükleri ko!aylıktan 
dolayı Hal ldarealne teşekkllr 
mektupları g6ndermişlerdir. 

Haldekl DUkklnl•r 
Haldl!ki dakklnlano mhaye

de •• ihalme din de de••• 
edilmiftir. latekliler pek eoktur. 
Bu &ebeple dllkkAalum •••lltf 
625 liraya kadar tutuldu. 

' . 
~ 

Ktıri llelctal>lan 
' I -

Bir Okuyucu Da 
Şirketi Hagrigeg 
Hak Verigoı 

Geçenlerde Botaı •• Şlrkett 
Hayıtyeye dair saıetenlzde bir 
7a11 okudum. Bu arada hep gidip 
•elme biletlerden bahaedlJJyoı • 
Y almı gitme fiatlara a6ylenmlyor. 
S..ra Haydarpaf8ya gidip gelme 
22 lnaraı olduğu balda, bu meaa
fenla iç mfıli uzunlujıında olaa 
Hlaara altmıı alb kuruı alanmUI 
lbım gelirken, ıirket bunu yaP' 
m1or, 37,5 kurut alıyormUf. 

Şirketi ben ba itte haklı bue 
luyorum. Meıafe çek uzundur. 
Haydarpaıa af bl burnumuzUD 
dibinde blr yere 11 kurut almak 
çok delil de Hlaar &ibl bir buçuk 
Od Aatlik bir yere 19 kurat 
.a..k Dlçin nı ol•a11? 

Şirket allah tpn elinden gelea 
her fedaklrhtı yapıyor. Bundan 
faıla fedakirlık mı olur?. Bo~a• 
Jçiade otuaaJu çok luaf111 
danamyorlar. 

Ankara Yenlıehlı IDllliahmn 
Apar. No: 15 de Kaya 

( Cevaplarımız ~ 
latan bul J{iliae ıokak N o. 26 dA 

1. Gök&aya: 
- Bu gibi kaaanlarla uğrar 

mak beyhudedir. Zaten onlar 
cemiyet harici Ayılan kadınlardu. 
Y apacajmız ıey ıUldittaa ve her 
aman temkinli davranmaktan 
ibarettir. 

lf 
Kırklaıelindı lhsaıı Ayrfhıe: 
- O yuıamda zaten bll 

bt'I bir ifade kullanmamıştılr. 
Topkapıdıskl mezann Azadeye 
alt olduiunu, ancak Plyer LoU. 
Dhl eTIDdekl mezara çok benze• 
Jlıllndea, hatta a7nı11 olatundan, 
buraıımD her zaman gelea F ran• 
aa aeyyahluı tarafmdaa ziyaret 
a4lliılndea çıkudık. Yokıa, Aut
c1eııln uten mutlak ıunıtte blı 
Tlrk ima oldapu unaetmlyoruı. 

• 
Gtlmlfıuyunda okuyuoalanmızdaa 

Muıtafayaa 
- Dllellnld yerine ptlrmr 

,. phfacatıL 

"" 8ıYdta M. K. Tümene: 
- Yapaca;ınız ıey bir istida 

ile Maliye şubesloe mllracaat 
ederek hakkınızı aramaktır. 

* Gedi~şada Eeirol Kemalettin cami 
aobkta Ali Ertiirkea 

Mektubunuzdan sonra beledi,. 
caddeleri alamıJ• baıladığı lçlll 
neırlne laacet kalmadı. 

r 
Nöbetçi 
Eczanel•ı 
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Sahte Polis Alevler Arasında Yakı a 
orgu ya 

ç kildi 
Üçüncü Ceca hakyerlnde, ken• 

disine taharri memuru allsUnO 
Teren bir adamın muhakemesine 
bakılmıştır. DaYaCJ, KUçllkpazarda 
Keıercilerde oturan Anedir. Suç· 
lu da, Unknpamnda keçecilerde 
oturan zcrznvatçı Kadri isminde 
birisidir. lddinya göre, liUçlu Nuri 
sarhoş olarak geceliyin saat onbir 
sularıad Ayşenia _ vin giderek: 
" Kapıyı aç. Ben taharri memuru• 
yum 11 demiı, davacının feryadı 
Uzer:ne polisler yeli m!ı ve &uç· 
luyu yakalamışlardır. Gelmeyen 
ohitl rin dinlenm i için duruıma 
baıka bir gUne birakılmışbr. 

P nslyon u, Fuhuf YerlMI? 
Galatada Şerbethane soka· 

~mda oturan Abdurrahman adın• 
da birisi, iıletmekte oldağu pan• 
ılyonu fuhuı yeri yapmaktan 
suçlu olarak ikinci Ceza hak 
yerinde sorguya çekilmiıtir. 

iddiaya ıöre, bu adam Aıım 
adında bir arkadaşile pansiyonda 
içki ıofraları tertip etmekte ve 
birtakım uygunıuz kadınları 

toplıyarak hariçten aldıklan erw 
keklerle birlikte gecelorl vakit 
geçirmektedirler. 

Birkaç polis ıahtt olarak din· 
lenmiş ve gördOklerlnl ıöyl miş• 
lerd:r. Gelecek celsede baıka 
ıahitler dinlenecektir. 

Tavalara Ve Kepçelerl 

Pislemiş 1 (
~ 

Dnvacılar: Sultanahmette otu· 
ran Nimet ve koca11 lbrabimdlr. 

Suçlu: Ayni mahlede oturan 
Seniye ismine birisidir. Fakat 
Seniye de Nimet ve lbrahimden 
davacıdı. 

Nimetin Ye kocası lbrahfmin 
iddialarına ıöre, bunlar bir e•de 
oturuyorlarmıı. Aralan açılmış, 
auçlu Seniye Nimetin tava Ye 
kepçeaine pialik koymuı, kendi· 
lerini sövmUı ve dötmUıtUr. 

Saniyenin iddiasına Köre, Nl· 
met ile kocası lbrahim kendisini 
dövmllıtUr. 

Davanın ı&rlllmekte olduiu 
Sultanabmet birinci aulh ceza 
hakyerlnde Seniyenin davaaı red
dedilerek Nimet Y• lbrabihimin 
beraetlne karar Yerilmiıtir. Sınlye 
ise 3 Kilo hapae ve 53 lira a&tr 
para cezası ödemeye mahknm 
olmuştur. 

A) na H1r•ızlar1 MahkOm 
Oldular 

Üçllncll Ceza hakyeriude a1na 
bırsız1ığı yapan iki ıuçluoun du· 
ruıma11 yapılmııtır. Davacı, Tol>"' 
hanede Sabpazarında Hocaali 
•okağında aynacı Vitalidir. Suçl· • 
lar da larall ve Y ordan adlarında 
iki kişidir. iddiaya glSre, lsrail ile 
Y ordan geceleyin davacı Vitali· 
nln dnkkinma bitişik olan ıobacı 
dükkanının bölmesinden geçerek 
davacımn dükkAnına girmişler, 85 
lira kıymetindeki aynalarım eşır
mışlardır. Bu aynalardan bir kıı· 
mı suçluların U.zerinde yakalan· 
mıshr. Hakyerl cOrmU sabit görw 
düğünden suçlu lsraill 9 ay on 
beş glln, Y ordanı da on bir ay 
yirmi glin müddetle hapiı ceza• 
sına mahküm etmittir. 

Dava DUştU 
Yedikıılede Çeıme ıoka ğmda 

15 numarada oturan Mehmet 
oğlu Mustafayı otomobiline çarp· 
tırarak yaralanmasına ıebep 
olduğu iddlasile ÜçüncU Ceza 
hak) erinde muhakeme edilmekte 

Hükümdar: Krezüs 
8frkaç arkadq bllyllk NapoJ.. 

yonun yaptığı iılor üzerinde konu• 
ıuyorduk. lçlmi.zdea biri gülerek 
sordu: 

- Onun tarih bilmediğini 
duydunuz veya dnıUndUnUz mU? 

Hayır, dedik. O, yeni bir ı•Y 
bulmuı gibi a§u davranara" 
anlattı: 

- Napolyon baba olunca 
sevincind n ne yapacağını ıaıır· ı 
mııtı, göbeği henOz kesilmeyen 
oğlunu Roma kralı yapıp b ılğine 
bir tac koyduktan sonra: "istikbal 
benimdir., diye bağırmııtı. Eğer 
tarih bilseydi yarının bugUnden 
bilinmiyeceğinl Solonla KrezUnll 
hatırlayarak anlayabilirdi ve lSyle 
haykırmaıdı. Nitekim kUçUk 
Roma kralı, onun oranladığı gibi 
Bonapart adını daha ıonraki ne• 
alilere bırakamadı, Fransa impa• 
ratorluğunu ya9atamadı, silik bir 
ömür geçirdi, aönUp gitti. 

Bu arkada§ın Solon'la KrezUıll 
anması bana da tarihin o dllşlin· 

durucu Hyfaıını hatırlattı. Eu· 
günkU mU11babeml f fte bu ha• 
tarlayışla yazıyorum: KrezUs, eski 
Lidya hükUmdarlarındandı. iki 
bin yUz yıl önce tahta çıktı. 
Sart şehri onun payıtahtı idi. 
ilk çağların en bUyUk ~arlarından 
biri olan, Cihangir lskender ile 
aksak Tlmuru bile .. on yedi asır 
ara ile - kendine çekip a-etiren 
bu payıtahttan bugün ortad 
kalan bir kUçUk köydOr. lzmir -
Afyon demiryolu üzerinde ve 
Salihliye yakan bir yerde silik bir 
varlık taşıyan fimdlki Sard'm bir 
latasyon olmasa adım kimse 
anmaz. 

Krezllı lıte bu k6yceğizin bu· 
lunduğu yerden çok haşmetli bir 
hükumeti idare ediyordu. Dllnya· 
nm her tarafından Sard'ı ve ora• 
da oturan zengin, kudretli ve çok 
zeki hUkUmdnn görmlye ıeliyor
lardı. Bir ıno Yunan kavmine ilk 
kanunu Yeren Solon da, Sard'a 
ıeldl, aaraya konuk oldu. KreıOı, 
Ege bölgesinde bOyUk bir ün ya• 
ratmıı olan değerli misafirini son 
derece ağırlar, ıUnlerce ıarayda 
alıkoyar. Onun ıehlrde göreceğir.i 
görüp, öireneceklerlni öğrenUp 
yurduna dönmek istediğini ıezince 
ıon bir saygı olmak Uzere haz.ine· 
ferini göıtermek lıter ve kanuncu 
Atinahyı yanına alıp sarayın o 
kıımını ıezdlrmiye başlar. 

Krezllslln hazinelerinde o deT
r• göre bulunmayan fey yoktu. 
Koca koca salonlar baıtan baıa 

olan Bakırköy ıoförlerinden ZekAl 
hakkandaki daYadan, yaralı Muı· 
tafa feragat ettljlnden bakyerl 
Mustafanm davaamın dUımeafne 
karar vermiştir. 

Hlklml Tahkir 

Sart !harabeleri araıında Artemil mabedi 
alb~, gllmllş, zümrüt, elmas, inci Atinab T ellostur. O, yurda ıarar 
glbı değerli ıeylerle dolu idi. Bu çocuklar y tfıtirdi ve kendi de 
hazinelerle o gUnlln soysal alemini yurt uauruoda ıavaı yaparken 
&atın almak \'eya yeniden kur· wrulup öldü. Ölüın YDralduğu 
mak mUmkUndU. Solon, bUtOn bu yere gömUldU. 
göz kamaşhrıcı zenginlik önUnde 
ku tik b. Kredis kızdı, daraıın dargın 

ç . ır şaşkınlık göstermiyor- o· 
ıöylendi. 

Rırezüs odun yığıol n ü Lunde ylikı.ıyor 

du, tek bir kelime bile alSyleml· 
yordu. Sanki taı katcırımlar 
il&tUnde, yahut çıplak odalarda 
dolaşıyormuı gibi llgiaiz davra· 
nıyordu. 

Eşslz zenglnliğile için için 
lSvllnen Krezllı bllyllk konuğunun 
bu ilgiıizli2tnden ıinirlendl, onu 
kendine hulüı çakmıya zorlamak 
istedi: 

- Şu bazJnelu içinde, dedi, 
aklıma bir fey geldi. Size sormak 
iıterim: Çok yer gezdiniz, çok 
insan gördllnliz. Uzaktan, yakın· 
dan tanıdıklarımı içinde en bah• 
tiyar kimi buldunuz? 

Solon, hükümdarın ne dedirtmek 
iıtediğlnl anlamakla beraber 
hiç aldını etmedi, ıu karşılığı 
verdi: 

- En bahtiyar tanıdığım odam 

BANKA l<O ıERÇiY ALE ' 
iTALYANA 

Sermayeıi Lire* 700,000 000 
lhüyat akçesi ,, 144,7ı:ss:s76 20 

Merkezi idare ı M 1 L A N o ' 
lta1yanın ba~hca şehirlerinde 

SU BELER 
İngiltere, Fran a, İsviçre, Avustur
ya, Macaristan, Çekoslovakya, Yu· 
goslavyn, Romanya, Bulgaristan 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi' 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin' 

- Demek ki beni bahtıyar 
bulmuyonun. Ben şu zenıinlikle, 
şu kudretle T elloı gibi adı 
sanı belirsiz adamlar kadarda mı 
göze çarpınıyorum? 

So'on yine aldırmadı ve föyle 
bir karşılık vermekten çekinmedi: 

- Bence insanlar, &§ağı yukarı 
yetmit yıl yaşarlar. Bu yetmiı 
yal içiude yirmi beş bin beı yUıı: 
elli gün vardır. Fakat o gUnleıfo 
acılığı veya tatlılığı blribirlne 
benzemez. Her glln baıka bir 
biçimde doğar. Sen de bugün 
zenginsin, birçok insanlara hA· 
kimsin. Llikin sonunun ne ola· 
cağına biliyor muıun? Bir Jnaanın 
bahtiyar olup olmadığı ölümünden 
ıonra aratt&rılabilir ve anlaşılır. 

Krezlls Solona kınlmıı Ye 
kızmqtı. Artık onun adını anmı· 
yordu. 'Hazineleri iao gUn geçtikçe 
bOyüyor, genişliyordu. Nihayet 
bir gün geldi, Udya ile Medyanın 
arası açıldı. Krezlisle Keyhusre• 

harbe tutuştu. Medya Ustlln geldi, 
Krezfis Keyhusre\İD eline dUıtu, 

yakılmaya mahküm oldu, Payı• 
tahtının yıkıldığın, haz:nelerinin 

yağma edildiğini gören KrezUs, 
timdi z'ncirler içince bir yığan 

odun üstüne çıkarılmııtı, yakı· 
lıyordu. 

Bu ağır cezayı hiç ıes çıkar

madan kabul eden Krez6a alev· 
ler:n dört yanını ıardığı bir ıırada 
Solonu ve onun sözlerini hatırladı, 
acı bir pişmanlık içinde haykırdı: 

- Ah Solon, Ah Solon!.. 
DUımanm yanmasını aeyre 

Beşlktaı sulh mahkemeılnde 
davacı ııfatlle bulunduğu bir 
davada suçlunun mahkemece be· 
raetlnden muğber olarak vazife 
esnasında hAklml tahkirden ıuçlu 
beşiktaşta Serencebeyde oturan 
Melek, birnci ceza bakyerinde 
dtirt ay hapis cezaaına mahkum 
olmuıtu. Temyiz mahkesi bu hUk· 
mU bozduğundan suçlu Meleğin 
tekrar yapılan duruşmasında 

hakyerl suçlunun Uç ay hapılne 
ve yUı lira para ceza&rna mahku· 
miyetinı karar vermiştir. 

Peru, Ekvatör "Ye Kolumbfyada ' 

1 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda cnddeei Knrnköy 

Palas ( Telef. 44841/2/8/4/5) 

hazırlanmış olan Keyhuırev, onun 
yalvarıp yakar:acak yerde Solon 
diye bağırdığını du)unca merak 
etti, ateşi dağıttırıp KrezlisU yn• 
nına getirtti, o biçimde bağrışm· 
dakl sebebi aordu, hikayeyi 
dinledi ve Solonun sözlerindeki 
doğruluğa saygı göstermft olmak 
için onun hayatına bağııladı. 1 fehlr dahlllndekl acenteler. 

lstanbuldn: Atnlemciyan hnnıuW: 
Telef. 22900/3111/1215. 
Beyoğlunda : latiklal caddeai 

'.Delef. 41048 
IZMIRDE ŞUBE 

Koca tarih, insanlara öğüt 
verm k için ne gllzel masallar 
uydurur. 

M. T. Tan 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz? 

lstanbul 
Kız Ve Erkek 
Liseleri 

Haydarpa,a Lise 1 
:iaydarpaıada eski Tıp faklll· 

tesl binasında bir muallim mek· 
tebl ve ona bağlı bir tatbikat 
mektebi, bir ortamektep ve bir 
lise açılmqtır. Bu kısımlarh talebe 
kayd •e ikabullerhıe Ağuıtoa niha· 
)' tlerlnde baılanacaktır. 
Erenköy, Kandllll Kız Lise· 

lerl, Ç mhca Kız Orta 
M ktebl 

Talebe kayıtlarına Atustos 
nihayeti rinde baılanacaktır. Ta· 
lebe m ktebe mutlak v lllerll 
lle blrllkıe gelmek mecburiyetin• 
dedirler. Getiril n evrak, ş ha· 
detname, tasdikname, hüviyet 
c zdo ı, ııhh t raporlan ye dört 

d t fotoğr ftır. 
Liseler v ortamektebln leyli 

ücreti 225 liradır. B r min )'edinci 
dereceBine kadar m o alan 
m mor çocukl rmdan yllzde ıo, 
ardeılerin 11&.inci~inden yllzde ı 5 

ve diğerlerinden yüzde 20 tenzilat 
yapı1ır. 

Denlere teırintevvelln birinci 
gtıntı baılanır. Fazla tafsilat 
almak lıteyenler mektep mUdiri· 
yetine mftracaat edebUir. 

Erenk~y Kız lise inin ilk k\sım 
dördUncO ve S inci aınıflarma da 
1 ylt talebe alınmaktadır. ilk kı· 
ıım levll ncretl 200 lir dır. Aynı 
tenzilat bu kısımda da vardır. 

Amerikan Koli jl 
Mektep kız " erkek olmak 

llzere iki kııımdır. Kız kısmı 

ArnavutköyOndedir. Erkek kı1n1ı 

(Robert Kolec) Bebektedir. Mek· 
t p lngllizceyl çok iyi öğretir. 

Almanca veya Fransızca lhtiya· 
rtdir. Bakalorya derslerine UAve
ten ticaret Ye iktısat, ihtiıaı 

deuteri •erilir. Mektebin Lir de 
mllhendiı kısmı vardır. Burada 
amelt ve nazar1 elektrik makine 
ve Nafıa mllhendisl yetiıtirlr. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Malltya ıırapazarında bakkal Gey
rlkli oğlu HamU n11taailı Vehap 
Karakaıa: 

Evvell Tapo ve Kadastro mek· 
tehi nebarldir. Burada yatıp kal• 
kacak yl)lp içecek bir yeriniz 
varsa ne AlA. Siz ortamektep 
me1uou sayılırsınız. Lisede kalıp 
kalmamanız bir tesir yapmaz. 

* Edirnede lımail Fahriye ı 
Orta orman mektebi leyli mec· 

canidir. Tahsili Oç senedir. Mek· 
tep bittikten sonra mezuniyet 
dereceniz iyi oluraa yliksek or
man mektebine girebilirainiz. 

it 

Okuyucularımızdan Edirneli Yur
danura; 

lsmetpaıa kız eoslitliRll leyli 
meccanidir. Yalnız ikmaliniz ol· 
duğu iç:n glremeuiniz. ikmali 

verip bir sene lisede okuyun, 
ondan ıonra müracaat edin. 

,,,.. 

Bayburtta Sait l\aai oğlu T vfik 
Dönmeze; 

Size bmir Ankara 
mekteplerini veya gedikli 
zabit mekteplerini tavsye .. 

san'at 
kOçOk 

ederiz. 

Nuruosmani)od K sım Akbuluta; 
Askeri sanayi lise i Ankara· 

dadır. ilk mektep mezunlnrmı 
alırlar. Ortametep mezunları da 
girebilir. Bulunduğunuz >erin as• 
kerlik tubesi yasıtnsile mtlracant 
edebilirsiniz. Daha fazla malümatı 
da askerlik ıubesinden a!abil r-
siniz. 
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Ziraat Bilgisi (") 
1 

Bir Bahçe 
Meraklısına 
Cevaplarım 

Kadıköy, Cevizlik ıokak No. 
18 mütekait miralay Nuri Akbal: 

Megva aiaç- Aiaçlarm ı z ı n 
hemen h e p ı I n • 1 arında gap- Bordo bulamacı 

rak biti ıerpmeniıln aebe-
bini anlayamadım, Bu llAcı hangi 
makaatla serptiniz? Kilkllrtltl bu• 
lamaç dediğluiz acaba Kaliforoiya 
bulamacı mıdır? Bunu da anlama• 
dım. wektubunuıdaki anlatışmıza 
göre ağaçlarınıım bir kıamını 
yaprak biti (Aphlı) ıarmııtır. Bu 
bitlerin 1ardığı ağaçlarda bilha11a 
uç filizlerin yaprakları buruıur, 

kıvrılır ve büyümekten kalır. Yap
rakların altına bakacak olur1aaız 
ytlz blnlerca 11lyah, yeıll, esmer 
renkli bl i l:ı oraya yapıtmıt oldu• 
ğunu görüraUnUz ki bunlar ağacı• 
auyunu eme eme onu söylediğim 

hale getirirler. Bunlara karıı 
filizleri koparıp atarak mücadele 
eıt mek katiyen doğru deiUdir 
Böylelikle haıtalık uzaklaıtıralama• 
dığı gibi ağaçlar da yok yere 
bırpalanmıı olur. Yaprak bitlerine 
kuUaodığınız bordo bulamacının 
ise hiçbir faydası yoktur. Bunlara 
kar91 ıu llaçllrı yapmahdırı 

1 - Tütünün yaprak, kırıntı, 
sap ve sair dökUntUlerinl ağır· 
bklarmın iki miıli su ile yara ya• 
rıya kalıncaya kadar kaynatınız. 
Sonra her tenekesine bir kaıık 
karbonat iki kaşık arap sabunu 
ekleyip eritiniz. ve bu llAcı bir 
pUııkUrgeç ile (pülverizatör) ağa· 

cm bitli yapraklarına aerpiniz. 
2 - Eğer ağaç bir tane fae 

bir teneke suda ı4 saat 11lablacak 
olan Uç paket tönbekJnin suyu da 
iyi gelir. Buna bir kafık Formalin 
koyaraamz daha iyi olur. 

3 - Ynzde bir buçuk llıol 
karıştırılan su da bu makaatla 
kullanılablJir. Bu ilacı eczanelerden .. 
almak mümkündür. 

. 4 - Afi1alf a adında haz1r bir 
iliç vardır. Bu iliç ta yaprak bit· 
!erini öldürür. Bir kıımı on yeya 
ytiz kısım { iki tUrUldür ) ıu ile 
karıştırılarak kullanılır. Tütün 
gümrükte ıatıhyor. 

• 
Fen dilinde Hyponomota de· 

Erik ağa- nilt.n bu tırtılları 

d k . tı- toplamakla iyi et• 
cın a ı • - . . . Ağ 1 mışsmız. aç a• 

tıllar rınız az iıe çok 
fayda görülür. Eğer toplanmiya• 
cak kadar çok olursa bunlar he
nOz ağların içine girmeden yap
raklara zebirJI bir bulamaç serp
mek lAzımdır. Mesela blr teneke 
suya bir kaşık [Uranya] ve sekiz 
kaşık kireç katılarak hazırlanan 
ilaç iyi gelir. Bu zohiri dışarıda 
perakende aatmazlar. Baıka ze
hirleri de e.aıen vermezler. Her 
halde ziraat idarelerine başvur
mahdır. 

* Gönderdi ginlz yaprakta yanak 

1 
A•manızda lekeleri var. Ga· 

lıba serptiğiniz 
ki haıtalık Bordo bulamacını 

Tornosol kağıdı ile muayene 
etm~dlnlz. Aklınızda olsun ki 
Bordo bulamacının ( hamızt ) ol• 
ması da ( kalevi ) olması da za• 
rarhdır. Onu ( mutedil ) bir hale 
getirmeden kullanmak zararlıdır. 
Bunun için de m ah!iilll bazırlarke n 
gözfafınm Uzerine kireçli suyu 
yavaş yavaş dökerken ara sıra 
bu kağıdı batırıp bakarsınız. 
Pembe renkli olan bu kAğıt mavi· 
1e dönmez. Tam dönerken kireci 

C Devamı 12 ind yüzıie l 

DbJıida Olup Bitenler -f--F•n_Ba-his1_.,., ---r 

Bu Cinayetten Asıl Mes 'ol Yer Elmasından 
d 7 Şeker 

Olanlar Kimler ir • Çıkarılıyor 
Fransada iki Delinin Evlenmelerine Müaaade Eden Doktorlar Sitem Altında! 

Telefonda Memurunun Görmeden Santral 
Olduğu Bir Cinayet 

Şahit 

Miıel Henriot 
Fran1ada dedikoduıu hafta• 

)arca çalkanan bir cinayet oldu. 
Bunu yapan şimdi sorgu altında· 
dır. GörllnUfte, muhakkak ceza 
yiyecektir. Fakat bu cinayetten, 
katil dereceeinde, hattl daha 
fazla me1'ul olan bir, iki, 
hatta Uç kiti vardır ki, 
cezaeız kalacaklardır ve 
Fransız Kam oyu timdi 
bunu dUşUnmektedir. 

* Katil, Rot tehrinln eıkl 
Müddeiumumisi Henriot'un 
oğlu Mlıel Henriot'tur, 
ölen de katilin zevceai 
Joriet'tir. HAdiaenin bir 
karı koca arasında olma• 
ıına bakarak, alellde bir 
kıskançlıktan Yeya men· 
f aat ayrılığından doğmuş 
bir facia olduğuna bük· 
medilmemell. Birçok ba• 
kımlardan önemi ( ehemmiyeti ) 
vardır. Bakınız neden 1 

* Mişel Henriot 1aratılışındın 
yarı aptal ve yarı deli doğmuş 
bir çocuktur. Şımarık bUytltUIUşU 
iıe bu hastalığını gittikçe arttır· 
mııtar. O derecede ki, tahıilini 
bitiremeden askerll.c çağına gel· 
diği zaman önceden onun kuıu· 
runu anlayamıyarak vazifeye 
almışlar, fakat kıaa bir zaman 
sonra açığa çıkarmıılardır. Buna 
rağmen Mitel Henriot evlen· 
meye teşebbüs etmiı, Uç beş 
aileye baıvurmu9. Red cevabı 
almıf. Sonra bir gazetede 
gördUiU evlenme ilanı aayesinde 
kendisine bir et bulmuştur. Fakat 
teaadüfe bakınız, bulduğu zeYce 
de kendisi ıibi kafasından az çok 
hastadır. 

Jorjet Deglav adını ta~ıyan 
bu ıenç kıı da doguıta arızalı · 
imit, fazla olarak çocukluğunda 
dUımUf, kafatası zedelenmiı, kolu 
çolak kalmıı, buna rağmen ev· 
lenme isteğ';nde imiş. Tabii vaaı· 

talarla koca bulamayınca ilana 
bat •urmuş ve tesadüf karıısma, 
kendisi gibi yarım aptal olan bir 
genel çıkarmıı, paraca müsavi 
durumda imiıler, evlenmiıler .• 

Jf 

Şimdi faciayı anlatalım: 
Bu iki deli birleşince daha 

evlendikleri gece, yekdiğerile kav
ia etmeye baılarlar. Biribirlerine 

Mu.bkeıueyi dinliyenluden bir grup 
tokat atmıya koyulurlar, iıl gtln ıelmedi, bir inilti, bunu takip 
geçtikçe azıtırlar, evi bir cehen• etti ve telefon kesildi. 
neme çovirirler. lkiılnin de yarım Telefoncu kııın iıittlğl inilti 
deli olduğu muhakkak. Fakat tüfek Hsidir. Mtıel Henriot karı• 
Mltel Henriot ta, para Ye men• ımın telefona sarıldığım görUnce 
faat mHelesi koouıulunca, zeki· duvardan tüfeği kapmıı, altı el 

Mahkeme heyeti 
nın muvakkaten parladığı da 
öylece muhakkak, iıte deilli: 

Miıel Henrlot evlendikten 
ıonrr keodiılni ve zevcesini ılgor· 
taya 'kor, bu ılgortada kaza ile 
veya cinayet neticesinde ölüm de 
dahildir, ikisinden horhangl biri 
ölürse, öteki ıigorta kumpanya· 
sından {50,000) lira alacaktır. 

* 
Facianın nasıl yapıldığını da 

anlatalım: Bir giln Miıel Henriot 
kansı ile kavgaya ttJtuşur,' maşayı 
alarak başına vurur, kadm can 
h8\ll iJe telefonu yakalar, san· 
trala: 

- imdat, lmdatl Beni öldU· 
rüyorlar diye bağırır. 

Telefon kızı diyor ki: 
- Sesi itltt:m. Fakat Arkası -------.... -... Son Posta 

iLAN FIATLARI ~ 
1- Ga~ete1'ln e•a• goa11il• 

6ir aiilllnıın ilci .,,,,., 6ir 
(aantim) 111gıtır. 

2- Sag/as.,ı• g6r• 61r sa11tl
mln ilan /lalı ıanlordır: 

·teı etmiıl 
Yukarıda da ıöyledik, 

Mlıel Henrlot aptal ve ya 
rım delidir. Fakat zekl-
eıerl göstermeye teıebbüs 

ettiii zamanlarda olmuı· 

tur. Netekim bu cinayete 
müteakip klmaeye görlln· 

medeo ıokağa fırlar, .,. 
geç vakit hiçbir ıeyden 

haberi yokmuı srlbi evine 
daner, meaeleyl aereerl 

bir hırsızln yapmıt olması 
ihtimali olduğunu ıöyler, 

•e azami soluk lianblık 
ile cenaze merasimini bile 

idare eder. Iı sUriincemeye da
kUlme lıtidadındadır, fakat sigorta 
kumpanyaaı durur mu, cinayeti, 
gencin baba11 tarafından ıönde
rllmiı bir telsırafla öğrenince he
men huıuıi bir polis hafiyesi gön· 
derir, katilin meydana çıkarılıp 
mahkemeye verilmesine yardım 
eder. 

"" Facıanın hususi noktalllrıodaa 
birini daha söyliyelimı 

Mifel Henriot'un babaıı Mösyö 
Henriot cinayetin yapıldığı Laroı 
ıehrinde müddeiumumi idi. Sigorta 
kumpanya11mn teıebbUıU ile oğ· 
lunun katil olduğu meydana çı• 
kınca, tevkif emrinin YtriJmesinl 
muavinine biraktı, kendi kendine 
bir hafta mezuniyet verdi ve niha
yet tekaUtlUğllnli iıle)· erek AdHye 

,. hayatmdan çekildi. 

* Yazımızın başında, bu cinayet· 
ten aaıl kabl deresinde meaul 
görünenlerin cezası kalacaklarını 
ıöylemiştik. Bunlardan birincisi 
sabık müddeiumumidir, filhakika: 

'ıayla aayla oayfa Ffa l IJiğer Son I 
t 2 J ' • S )·erler sayfa -400 2so 200 100 eo ao 

Krş. Krş. l{rş. Rrş. Krş. Kr9. 

- Oğlunun yarım deli Ye 
aptal olduğu halde evlenmesine ne• 
den müsaade etti? denilmektedir. 
ikinci derecede mesul, kızm aile· 
sidir, o da ayni itham altındadır. 
Mesuliyet sırası en nihayet evlen• 
me raporunu vermit olan doktor• 
!ara gelmektedir, fakat maalesef 
kanunda bunları yakalama kudreti 
yoktur, daha doğrusu hepalnin 
icabmda müdafaa edebilecek va• 
ııta vardır. 

l - •Bir •an tf mde oaıall 
0

(8) lc~lime fJartlır. 
4 - ince o• kalın 11ıazılar 

tatacak/arı fiti'• ıön 
Nntimle ölçü/lir. 

Levuloae, ıeker kamışındakl 
ıekerdeo çok daha tatlı bir mad"' 
dedir. Fakat bundan ıeker iıtih
sal etmek gayet mUtkUI olduğu içb 
ılmdiye kadar bu maddeden pi" 
yasaya çıkaracak derecede ıeket 
yapmak kabil olmuyordu. 

Fakat ıon gUoltrde Amerika• 
da toplanan bir kimyagerler kongrı 
ıinde, Gackıon •• Profltt iımind• 
lkl ~enç kJ~yager, LeYulose'ull 
bildiğimiz yer elmasında mebzu• 
lon bulun doğunu ve keşfettikleri 
blr uıulle yerelmasıuda kolay vı 
ucuz bir surette Levulose ıekerl 
lıtlhaal ettiklerini ıaylemiılerdir. 

Bu ıeker gayet ince krııtal 
halinde olup adi ıekerden daha 
tatlı •e rütubete de daha zlyad• 
mukavemetlidir. 

Keneızhk Hastah§ının Ye11I 
Bir lllcı 

1926 ıeneslnde Nob•l mUkifa• 
tanı kazanan doktor Minot ile dok" 
tor Munphy, kansızlık hastalığın• 
tedaYI etmek için hastaya bol boJ 
clA'er yedlrilmerini tanlye etmlr 
ler ve kendileri de bu uıullf 
tedaviye başlamıılardı. Fakat her' 
ke1, her ılln kilolarca ciğer yiyr 
mlyeceğl için bir müddet sonr• 
bu doktorlar clfcerden bir hU~h• 
çıkarmıılar Ye ha1talarma bunıl 
lçirmeğe devam etmitlerdl. Hal• 
buki bu da hastaların midesinJ 
bozmut ve bu aefer iki arkadaft 
hastaların kaba etlerinden oırıng• 
edilmek llzere, clterden yeni bit 
madde lıtihsal etmeğe muvaffak 
olmutlardı. 

Kanıızlık h&1tahğma mUpteli 
kimselerin kanındaki kllreyvalt 
hamra miktarı azdır. Halbuki dok• 
torların J&ptıiı tecrübeler netic•" 
ıinde, kendisine bu maddedell 
ıırınga edilen haatanın kanındaki 
kllreyvatı hamra miktarı art
makta ve beı gDn sonra normal 
bir dereceyi bulmaktadır. 

Bu doktorlar, bu yeni iliçl• 
kansızlık ha1tabğınm kati surett• 
tedavi edileceğini iddia etmek" 
tedlrler • 

Vitamin 

A vitamini almak lıtersenl• 
doktorlar ıize lıpanak ve havuÇ 
yemenizi tavıiye ederler. Fakat 
profesör Holmea iıminde bir doktd 
gayet fay dalı olmakla beraber bll 
sebzelerde doğrudan doğruya }. 
Yitamlni bulunmadığım, ve vilcU" 
dun her tUrlll haetahktara kafi 
mukavemetini art1ran maddenfıl 
bu ıebzelerde bulunan Caroten• 
maddesi olduğunu Te Carotene 'iO 
•tlcudumuıda A Yitamlnin• tabaf"' 
vUl etttiğini iddia etmektedirter. 

Carotene'I tecrit etmek kabil 
olmuıaa da bugüne kadar A vlta"' 
minini tecrit etmek mllmkUn o!.
mamııtır. Ancak lavfçre doktor"' 
larmdan profesör Kaner bir nefl 
balık ciğerinden A vitamini itib•" 
rlle gayet zengin, sarı ve yapıf 
kan bir madde istihsal edebllmittf. 
Şimdi profesör Holmeı ve arkıll" 
daıları bu yağla tecrübeler yapa"' 
rak bundaki vitamini tecrit et
meğe uğraşmaktadırlar. Her 11• 
kadar benUz buna muvaffak ola" 
mamışlarsa da A vitaminince b~ 
diğimiz balık yağından l 40,0 
defa daha zengin bir madde iıtib" 
ıal etmiılerdir ki bu da büyU~ 
bir muvaff akıyettir. 
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Şehircilik 1 

~, ----ı-

Jngilterede 
Nasıl 
Çalışılıyor ? 

lngiltero ııhhiye nezareti (lnglliz 
beolediyelerl işleri n. sihiye neza• 
reti meığul olur). Bir broıUr 
neıretmlştlr. Bu broıDrde ingilte• 
rede ıebircilik itleri iıtatlstiklerle 
gösterilmektedir. 

Bu iıtatiıtiklere göre Ingllter• 
ve Galde 31 Mert 1934 tarihinde 
12, 150,000 "Acre., arazi yani 
hemen hemen lngfltere ve Galin 
Uçte biri planlaşm&f bir hale 
girmiştir. Planlar için "Royal Fine 
Art Commisson,, nun mütalaamı 

almak mecburidir. Şehir plAnları .. 
nın bir yandan ulusal bir karak• 
ter taşımaları, 6teyandan da ıehlr 
lstatlıtiğine uyğun bulunmalarım 
kontrol ve bu husuıta fikir beyan 
etmek bu komisyona aittir. 

Yine ayni broıilr In2ilterede 
fota edilen evlerin mıktarmı 
gösteren latatlatiklerl de ihtiva 
etmektedir. Bu istatistiklere göre 
30 Eylül 1934 tarihine kadar 
lngilterede devlet yardımı ile •• 
devlet yardımı olmadan yapılan 
binaların adedi tamamen meydana 
çıkmaktadır. 

Mütareke eanaaında nefsi in· 
giltere ve Galdeki eYJerfn mıktarı 
8,000,000 idi. Bu tarih ile 30 
eylfıl 934 tarihi arasında 2,484,848 
yeni bina yapılmışlar. Bunlardan 
788,872 iİ mahallt idarelerin. 
1,695,97611 da husuıl teıebblls• 
lerin eseridir. Mahalli idareler 
tarafından yapılan binaların 
776, 174dU devlet yardımı lle vllcu• 
de gelmfttir. Hususi teıehbUsler 
tarafından lnıa olunan binaların 
422, 143U devlet yardımı ile, 
1,273,833ü devlet yardımı olma• 
dan yapılmııtır. 

1921 den 1934 e kadar yapılan 
binalardan 80,000 1 9 de inıa 
edilmiıtl. Bu miktar 1927 aene• 
.tinde 270,000l • çıkmıı fakat 
birkaç Hn• içinde 170,000 e 
dUtmUıtUr. 1934 de tekrar bir 
yUkseliı olmuı 220,000 i bulmuıtu. 
1934 Hneaindekl loıaat yekünu 
IH 310.000dlr. 

K6y yapıları meseleaine a•· 
lince: 1926 ve t 931 yapı kanun· 
ları hUkUmlerine uygun olarak 
13, 126 yardım talebi yapılmııhr. 
bunlardan 2,001 l reddodilmif, 
8,830 u yardıma layık görül· 
muş, mlltebaklsl de ıerl 
ahnmııhr. Yardım miktarı590.476 

lngiliz lirasıdır. 
Be, Ydhk Yol Pragramı 
Ingilterede 26 Kinunuaanl 

1934 de yo:Iarın ıslahı ve yeniden 
lnşaaı hakkında yeni bir beı yallık 
program ilan olunmuştur. Müna· 
kalit Naıırı beyanatında. yol 
mUhendialerinin ait olduğu makam
larla temaalarda bulunarak liıım· 
srelen emirleri aldıklarını ve vakit 
geçirmeden bu programın tahak• 
kuku için gereken tedbirlerin 
yapılacağmı söylemiştir. 

lnglltere'de Su Siyasası 
lngilterede su mühendisleri 

birliği, ıu kumpanyala11 birliği 
mllmeaslllerinin lıtirakJJe ikinci 
ttıırin 1934 de bir konferans 
akdetmlılerdl. GörUşillen mesele
ler bir rapor halinde neırolun· 
mut tur. 

Konferansın Netional W ater 
Board, nezareti altında suların 
Nationafüe ediJpıesi meaeleıi ilk 
planda görlltülmUttUr. Yukarıda 
ismi geçen birliklerin mUmeaaillerl 
su işinin muhtariyetini muhafaza 
etmesini, devletin bu lıte ancak 

lnanılmıyacak Şeyler 

lranlılar bu talııı• 

mm akrep sokma-

"-.: --
Frank Brigman hımlndekl bu 
Amerikalı, içki kaçakçılığı yaptı· 
tından dolayı hapishanede bu• 
luuduğu bir sırada kasabanın 

poliı amirliğine intihap ve 
____ t_ay!!!._ edilmlıtir • .___ __ 
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Tavukların yumurtlamadan evvel ve hatta yu• 

murtlaclıktan sonra yattıklarını görürsünüz. Fakat 

tavuklar hiç bir zaman yattıkları yerde yumurt• 

mazlar. Yumurtayı yumurtlamak için daima 

ayağa kalkarlar. ondan sonra üzerine yatarlar. 

Amerikada Baltimor 
ıehrinde Bo•era is
minde birisinin kol
Jekıiyonunda bulu
nan bu elma, tam 45 
aene evvel koparıldığı 
halde, elan yeni kop-
muı gibi tazedir. 

Amerikanın T oledo şehrinde 43 

ıenedenberl posta mllveıziliğl 

vapan bu adam. bUtUn bu 

müddet zarfında yalmz bir ıo· 

kağm bir tarafındaki binalara 
mektup tevzi etmittir. 

l:_A_C_A_BA_B_U_N_L_AR_I BİLİYOR MU SUNU~ 
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lngiliz hazinesi başhca iradını 
bu vergilerden hangisile temin 
etmektedir? 

Bira vergiıl Tlitün vergiıl 

Kazanç vergisi Çay versıisi 

-2-
Bu devirlerden hangiıl daha 

eakidir? 
Tunç devri Demir devri 

-3-
Napolyonun Vaterlo muhare• 

beainde bindiil meşhur kır atın ························-···-................................. . 
kontrol lşlnl görmeslnl, Sıhhat 
Nezaretinde ayrı ve mtltehassıı 
bir bllro kurulma11m Heri ıtlrmilı· 
lerdir. Ayol zamanda memleketin 
her tarafmda mUıavir komitalar 
kurularak 11u işlerine ait ietatls• 
tikleri toplamak ve tahkik et• 
meık, su idareleri arasındaki ihtl· 
!Aflara hal çareleri aramak hu· 
soslarının bu komitalara verilmeal 
muvafık görülmUıtlir. Konferan• 
sm umumi cereyanından anlatıl· 
dığına göre au blrllkleri devletin 
ıu işlerine mUdahaleıalni hiç arzu 
etmemektedirler. Zirai mıntake
larda ıu mese]esinin iyi hal edil· 
mediğl itini mahallt idarelerin 
beceriksizliğin• veya lhmılkArlı• 
ğana atfediyorlar. 

r 
Cevaplar 

1 - Kazanç veraiıJ 
2 - Tunç devi 
3 - Londra'da 
4 - Kubbeler 
5 - Şintoizm 

6 - Berengal'ya 
7 - Murat 
8 - Bray 
9 - Edip 

10 - On beşinci LUI 
11 - Uıturugotlar 
12 - Finlandiya 

iıkeletl bu tehirlerin 
dedir? 

hanaisln· 

Parfı 

Berlln 
4 

Brnksel 
Loodra 

Blzana mimarisinin en bariz 
hususiyetleri bunlardan hangfıl 
idi? 
Tepeal ılvri kemerler Kubbeler 

Tepeal yuvarlak kemerler 
Çat1S1z damlar 

-s-
Japonyanm resmi dini bunlar

dan hangisidir? 

Bodizm 
Şintoizm 

Naolzm 

Animizm 
Hindoizm 
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Bu Tranaatlantlklerden ban• 
gisine Ehlisalip harplerile meohur 
ar1lan yürekli Ritar'm ıevceıinin 
ismi verilmiıti? 

Lozitanya 
Bereogarya 

Frank on ya 
Titanik 
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Bu Mareşallardan hanılsl hem 
Napolyon Bouapartın eni,teal, 
hem de bir müddet Napo:ı kralı 

olmuıtu. 
Murat 
Poniatovakl 
Lonnea 

N~y 
Bernadotte 
Soult 
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Bu adamlardan hangisi k6r· 
lerin kullandığı kabartma yazıyı 
icat etmiştir? 

Mlrabeau 
Renan 
Rou11ean 

(Bray) Braille 
lbseo 
La Foyette 

9-
DoıtoyenkJ bunlardan ban• 

1 1 ! Yeni N•şrigat 1 

Deniz 
Mecmuası 

Türk ticaret kaptan ve maki· 
nlstler cemiyetinin Deniz adında. 
ki meslek mecmuasmm birinci 
1ayııı güzel bir renkli kapak 
içinde iyi kAiıda baıılmıı olarak 
lntiıar etti. 

içinde Abidin Daverin, Eml11 
Ali Duruaoyun Süreyya Gürsu ve 
Fuat Pirall kaptanların denize 
dair yazı)arile Ali Rıza Seyfinio 
ölüm limanı adlı gözet bir ıiiri ve 
daha birçok deniz edebiyatma, 
mesleğine ve ikti1adiyatma mU• 
teallik yazalar vardır. 

Verim - Ormancılıktan hah• 
aoden bu dolgun yazılı mecmua• 
nm 3 Uncu aayııı da mesleğe alt 
çok faydah yazılarla çıkmııtır. 

Zaman bir rUyadır -
BugllnkU Franaız temaşa edebiya• 
tanın en meşhur almalarından biri 
olan H. R, Leoormand'ın "Zaman 
bir Rüyadır " iıimli 6 ta blolulc 
piyesi dilimize çevrilerek V arhk 
neırlyatı aeriainln aekizincl .. eri 
olarak netredllmlıtir. 

TUrkçe Hakkında Bir 
Söz - Dr. Erhan Erand'ın 
kılavuzdaki 199 kelime hakkmda 
göıterdiğl karıılıkları havi bir 
e1erdir. 

Muzlk Ve 8an'at Har•· 
ketleri - :Ayda bir çıkarılan 
muılkl ve aan'at mecmua1mın 
1 O uncu aayııı içinde birçok zen• 
gln yazılar Ye reıimlerle lntJıar 

etmlıtlr. 

Varhk - Ankarada çıkın 
bu fikir, aan'at ve ede:biyat 
mecmuasının 1 Temmuz tarihli 
aayııı içinde birçok tanıomıı 
yazıcılann makale, hlkAyet piye• 
ve ıfirlerile çıkmıştır. 

Beledlye Mecmuası .. 
lıtanbul Belediyesi tarafındaQ 
çıkardan Belediye Mecmuasınm 
155, 156 ıncı nuahaları gllzel bir 
ıekilda çıkm&ıtır. Bu nusbasında 
Belediyeye alt kanunlar, nizam• 
nameler, tamimler ve ıeblrcilti• 
alt lhtlsaa yaııları vardır. 

Slyasal Bllgller "MUI• 
kiye,, - 51 inci 1ayııı değerli 
yazılarla çıktı. Bu nushada da 
ıoıyal, alya1al ve ekonomik meY• 
zular llzerindı ciddi ve değerli 
yazılar bulunmakta, ayın ıiya1aıı, 
kronolojisi ve bibliyografisi ya• 
pılmaktadır. ............................................................. 
alsl idi? 

Heyetıina1 
idareci 
Edlp 
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Ressam 
Kitif 
Doktor 

Methur Madam Pompadur 
bunlardan hangiıloin gözdesi idi? 

OndördüncU Lni Üçüncü Napolyoll 
Onbeılnci Lni Napolyon Bunapart 
Onaltıncı LUi Ltll Fllip 
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Teodorlk bunlardan hanıtsl• 

oln krah idi? 

Vandallar 
Vizigotlar 
Tatarlar 

12 

Cermenler 
Slav]ar 
UslurogotlLlr 

Dr. Pehr Evind bunlarda" 
hangiıinin cumhur reisidir? 

Litvanya Finldndıya 
Estonya Meksika 
LeblıtaD Çekoslovakya 



kali No: 'JS 
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Lauvrence yoluna M•am .ıtL 
E;er ptodakl hademe vazifesini 
yapmışsa, otomobifin motörliaDa 
kintli olması Jizımdı. Her neka• 
dar anahtanm da hademeye 
bırakmıf iae de ihtiyaten yanına 

bir anahtar daha almqtı. Biraz 
Baba llerleyinca ıatonun avlusuna 
girdi, otomobili buldu Ye mua• 
yene etmlye baıladı. Kapılardaa 

biri zorla açıbat " oad.n ıonra 
da yaadm gel• bqka im oto
mobiJia Aclem.aioe upaaf ela• 
cakb ld timdi lonhmf Ye aubaıt 
bir yazlııette duruyordu. Oto
mobili her kim alıp ıötnrmek 
iatemiıae, motörlln kilidini açama• 
mıı " t .. ebbOabdıen. vazıeçmiye 
mecbur alm111tu. Laurcca motürll 
itletti otomobil avlunun kapı• 
1ma dop11 ıtırerkeo~ yolda ken
diıine dotra altlikçe yakfapn 
bazı aeıler duydu ve tDphelen-
mlye be ... dı. 

Kork ... ,.ıs- bir hale relen 
" her ne hhaw olar• .a..n 
•açmak l.tt,en'-ilt oz.- hlcmı 

edip otomobili elinden ahmya 
t ..... ba. .ua.lui ihtimali Yardı. 

T aklp et.ey• .-cbur olacatı 
otomobil Jolu. pldiil lsatirme 
Jaidu pk daha uzuad.u Ye 
karmılıkta. doannıt lmldarımlar 
OıtUnde ıllr'atli gitmek de kabil 
deiildl. 

Bu ydmıt Ye lier f9ydea evYel 
lnçmıya umetmff otan ıaYalb 
adamlarla bir otomobil için çar• 
Plfllt•k lbtfmal Le....-ceaİll hiç 
de batma ailmlıordu. Ya eto· 
mobllinl lwk.._lr, "*1t tla 
tabıac11•n• llllllaamak mecburi· 
yetlade kalacıktl. Diğer taraftan 
otomobme beraber ulimen Hfa· 
ntlaaneye afdebitıe bile. ora1a 
vaııl ofduktaa aoura yolar111 an· 
kaz ile tıkanmuı ve kencfileriain 
bçmmı rap edene otomobili 
bllanmamak iltimall de Yardı. 

Bu ihtimalleri dlflhıen Lau
ıwe ot.•_. dedıal ttı.varın 
..... pldl. ..... ldlitı.li •• 
...... tibi ,.)' ..... , ........ , 
............ ,., ...... u.. 

Yola çı ...... lto•h• ..,,.., 
....... .._ ı.pu· ... 11Ç...._1 

ak& T.m INr ~a,a.k .-.. 
Hrçenia çalıların ar- wı.• ıı 

ı&W Lawı•c• clıa pri Giauek 
ıatoauD kapıııaıa araltjaa ıiz· 
lendL 

Sa ..... ıolunda laembalar 
patlııer • .ı.varlar yııaı.,., kor
kanlann, J&ralananlaran feryatlan 
duyuluyordu. Orada kalmaıı doğ
n tl.iihlL Y..bk Ye ...._ onun 
Wr •,. ~ia daiaia eefanıt· 
hneye awtlat et..ulni kap elt( .. 

...,.... Gblwliii ,.re- .. 
ve cadca,. '- •abt• ....... 
gelince kendiU. dotru yaklaş
makta olan ayak ıeılerl duydu. 
.._ ıo_. btl.lı .tr81i on beş 
yirmi kitinin iki adama bvala
mekta e!duklannı ıll'dl.. Bu 
adamları ellerine geçirmek iste
)'• kababalığın gözleriai. kin ıve 
hiddet okadar bürümfiıtO ki, 
kendılerinin maruz oldukları teb· 
llkuin l:De farkına vumay•lardı. 
Kaçanlardan bir tuea'.lli J:ıkaia
dalar n ayaklarımı ahma alarak 
döYmeye. parça!amıya .... dılar. 

lCalabehp ar ı.ltda.. kadın· 

iM lw Wrl UrW yere eğildi 
we Macle lntt.iu .. çağı yerede 
J.taa ...._ •pluaağa baıladı. 
Bu kuı .. ahldaa iatifade eden 
dijer adam iN ura epey Jol 
almqb. Peflıad• kapalar da 
kaliluia • arkuaau kalmıt 
olanlara ArkadafUUD clilştllğU.ll 
görhce bir aralık tveddUt etU. 
Tahancuını ~p ateı .decek
mif ııibi kalabalığm Dı:eriae 
çevirdi. Fakat tabanc11ımda kur
pn bhnadıiını, •• De yapsa 
rbdaıını kurtaramıyacağmı an• 
yınce tekrar kaçmağa baıladı. 

Bu ıırada Laurenceda sefa· 
rethaneye giden çıkmaz ıokaia 
ıapmııb. 
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aynı ıokafa aapbğım ıısrda. 
Zaten bu ıokajua Wr pkaıu 
olduğuna dair hiç alimet yoktu. 
Diğer sokaklar sibl ıı•nitti Ye 
ltiç olmazaa yokuıu yoktu. Fakat 
k11Çan adam hunu bilmiyordu. Bu 
ıobja sapmakla tam bir tuzaja 
cllpao, bulunuyordu. 

O.an bu tuzağa dllştllğlnl 
,ana kalabalık .. ,inçle batır• 
maya Y& bu sefer daha b01Uk 
bir laınJa onun pefine d6ttUler. 
Selarethane kapıcısı kllçllk kapıyı 
açmıı Ye Lavrence'de derhal 
içeriye girmişti, Fakat girerken 
Hkasma bir nazar fulatmıf, 
laçan adamın {!zerinde bir Alman 
tayyare zabiti Dııa.iformHJ old•ğuaa 
g6rebilmiıti. Sefarethanenin kapııını çalar

ken, k111mald& ol- adamııa u 
----------------------------------------~f~A:rka•ı yarJ 

Istanbulluların Ödedik-:-
leri Vergi: 

r S.,Walı 1 laei yGzde J 
ıo.•ooo lira verıf wermifler 
cıe..ldlr. Ba nraileri tahıil ede
himık lçt. ( 100.154 ) mükellef 
Ukbada 4.363,000 lia:.ahk haciz 
bran alnwvfbr. Belediye ve 
GDmıo.k daireleri için verilen 
kararlar da hesaba katılana Jstan• 
.. 1 Tahlili E•val Komisyonu 
935 mali yılı içinde ( 136 ) bin 

mDkelle! hakkında (4,618,000) lir .. 
lık bacız kararı vermiştir. Aynı 
komisyon bundan baıka 5730 
kiti bak'kında hapiı karan ver
miıtir, Fakat ba hapiı kararlan
nın 547 4 O Belediye Yerııilerl 
içindir. Maliye namına hapla karan 
werilealerin 1ayı11 (256) dir. Ancak 
haklarında hapia kararı aluaanla
ran çoğu hapiM ıirmeden para
larına ltde•ftlerdir. 

Belediye Niçin Israr 
Ediyor? 

f B•tt•rafı t lad ,.trzcle J 
bruı 17 •uç.Is paratlan 38 ton 
~ pYMılllL Pelatll ~ da 
aablmlt ı .. tla bu ç.olr ylbek 
mal oldutu ve en normal zama• 
aında fiyatının bundan aıatı 
dllfmedlği için bu aabt bir fev• 
kalldelik arzetmemektedlr. N .. 
takim. toaa 1 liıadaa ıs tcaa da 
wt bujclay aatd·ııtu. Bu. bela 
uda pd az ııldlen bir •btfır . 

B&tlln h lıaberde tafa[lb 
Yermekten •af&:1at florAda bu
gllnkl piyasa durumunun umek 
narb111111 dfttmeıinl icap ettTrdiilnl 
16ylemek içindir. 

Belediye eionoml itleri direk• 
tıid, .. - ... ... ,., ... . 
... batla .w.;.. - ..... . 
~i .. &at1 .... ,a ..... ,.. 
edlldii;nl ıö1lemiftir. 

1 

Bu ıke ıBre, elanek flatının 
dnımed icap eder. çDnkD un fia tı 
çuval batına 70 kuruı, ton ba
tına da 7 Ura dDtmllttOr. 

Buğdayda da aynı dllfllklllk 
saıe çarpmaktadır. Eıaıen bele
diyenin koyduğu narhı dejiıtirme
mHine rağmen fınncılar ekmek 
ftMw iki ....... ileri ilttlisaq, ha
lu11•ıktH.. lla ... "'•helen 
laatl•ıanlc bll.. flnalar 9 we 10 
kmat elı:meı 1atmaya batJam..
tardu. Harl>utd üm.k aula& 11 
kuruttur. Buğday ve u11 fiatlan 
ylkHlinc. anr ..&.,oruz. Diye 
ekmek çıkarmak iatc•eyea farın• 
cılar elbette za.rarma •al llllmaz• 
lar. Şu vazi1et dıtı giıteriJor ki 
ekmeğin es]d fiatuaa i :ıdiıilmesi 
icap etmektetfr n belediıe 1: • 
iti yapmak İÇİlt clalta fazla bek• 
lememelidlr. 

Teşviki Sanayi kanunundan istifade 
eden müessese sahiplerine : 

iktısat Vekiletinden: 
Sanayi mlle11e1elerU.. 11Dcl.ru.it eln lul ._. • .-.. ..a. 

hince tertip edilecek 1934 ticari senHi lı cetvellerinin bet a•ha 
olarak tanzim edilmesi ve bir nO.baıınıa vuiletimize aiaderilmek 
Ozere ea ııeç 31171935 farilıine iadar p08taya verilmHi. Dijer dfSrt 
nlıbanuı he yine ayar tarihe iadar mafıallrn u bDyak mlllklye 
memuruna. ••rtlllMılİ IDzumu ilin olunur. •13162,. ·-
Beşiktaş Orman Memurluğundan: 
Mu11aderell emvald• K....rhur.- ..Wyı•• •'9108,. ldlo 

.- ve "2165,, kile idi .... Ye Fınddıda imbl'•de MJISOO.. ·kilo 
odun ile "12>,, ıayı km!ak çub•iu arttırma la labltkbr. latek· 
Iİ*' Beşiktat Ormm Wareliae ve ihale rDlll 17 Temmuz 
935 Çarıambe fftoll 1&at 14 tle .,.,.. Ka1••h-tpıda 

· .. t ... ldl Oına• ..... •• ımı komiıyonuaa ıı• .. ıh L •48... 

Ha/Jeş lşi Yeni Bir Durumda 

Ingiltcre, s;; işin Peşini 
Hiç Bırakmıyor 

Fakat Fransayı Çok Kı~dırdı, İtalya ise 
Durmadan Asker Gönderiyor 

İtalyanın HaMte aönderdiğl mWııimmatWı biı yıiıa 

l.endra. 4 (A. A.) - Habet· kartı ıon dwece aykınlıkl•da 
Jta(ym aalatmazlıjıom MnfÇll buf UDJDllllur. 
bir tanda kotarılma• IPa Edea Elueliaiyar ıazateal el. eöyle 
taraf ..... yapalan tek• rede- diyor: 
dilnıeD ile ltalJan •el C-keri) 0 lngiltere Habet mueleıl 
hazarlddarnwı elen-. «lfhmatilc •eiılde lrarand ft ltJnı.ıt 
duru•a ........ 3bı. fn1llf% bir a..Jde ..... urirea, U... Ye 
kabloeli da.lıl toplantııında Pariıin Afrika po!ltike-da Wr• 
bunaala .papallhr. lq..&eri wd beldeMWJılr? 

Yetkili C-ftlllel'İll ll1ledikle· F rllD&Jl ve ltalyu11ı bir Fnn-
rine pn. lasllb IİJua• ancak ıız • İoalliz • ltalyaa it birlljille 
mGfterek slftlllik alateml etkin varıimuanı diledikleri ıllpheaiz· 
(mlleulr) aldaju mldcletçe bu dir. Fakat, lngiliz • Almaaa ancl-
Iİyasaya baih kalacaktır. lqma .. ndan tc>nra yapılan ayn 

Habet ıaediaiaia ~.ri meee bir lngiliz • ltalyan andlaımua 
lialnia lldbetiae ujramaaaıı la• teklifi fraaea11111 flpbeleriai hakla 
zıatdar. Ulualar aoayeteei ba yeni olarak uyncbrmıfbr.,. 
zorluğa yenmelidir. Fakat Cenevre ~ ..... &ewkl~- Glltllr'8 
kuru__.. Lonclra ile Parfl ara• Ar•ıor 
11ada bir g6rt!t ve hareket birliği R..._ 4 ( U.sUll ) - Detu 
olmadan bunu b .. arması mUnı- Afrikuına uker MWkiyab 9911 

kh delildir. aünl•.&ıa cok •t=ıpır. 
Pa..W. uyuıma .. slçlUğü giz· Eduia Anm ıuu. ...... tta 

lenmemekle beraber lnailtere hü· Ha beı işleri hakkuıdaki diyeri 
ldlmeti buna çah.-caktu. bura iazeteleri tiddet&. unldt 
F,....nın lngl.....,. canı ediyor, lnglltueııill, ltalyaJI ek.o-

çok sılll.. •omik bakımmdan bopot etmefe 
P.- 4 (A.A.) - lnıiliz ka· prçelrten niyetB olcfuimm yazı• 

Wneaillia dllnkn toplaa._ Mil· ,_ıar. 
kında Ordr ıazeteli: etfngiltere Akd-la Marrlı•l 1 I' 
ltir JaMBD Frauaanın ıöı.lble Roma. (K...t) - Feı •• 

top'n•bya çatını. AK5
M 1 1f 

P..Jde. lb6r Jaadaa da OllU komite~i Habet me..ıvinl ..... 
kal,,_ p.iindea clü .. male Alman anlatmHıada 'tloi• 
Jlt....,_,. clyer. durumun teknik bam-dan 

PMf PniZJ'lll efe diyor ki : fllcefeyecektir. Amirallar komitul 
11Bu 100 yalar içerllind• IDgilter• hillıaua, Habefiıtanla bir laarp 
hDkümetl ar11uluaal ya•J• •• l»qledıjr talrtirde Akdeniz _. 
.._..r lauuma aıullqmaıma inini ele giSzdelt pç• ec.ktir. 

Esnafın 
f Bqtarafı 1 laei ylstfe J 

nında ça!1f8n satıca, 1500 ... _. 
kir. SSOt &rm a•elılli, 500 mO.
ldrat Amil ,,. .-... llO iapir
tolu içki •tan. 500 sucu, 
280() kalaYeci. ~ terzi 
ppkacı we kumat utıcuı, 
1200 tlıılmeacı, iOO 1-rncı, 
500 meybmeci. 2500 tekerci, 
4000 bakkal. 2600 muhal eb ci 
ve tatlıcı vardır. Daha henüz 

Sayısı 
bunların yarıuBlll illa hllısll 

ya,.a.-Wftır. •••n •bebi 
ımaha teaçil içlıa Fllneaatta .............. ••••it .. 
t. Mier llliddeti wMllı,_.,. 
aanılmaktacbr. ŞimcliJ• kadu 22 
bin euaf te1Ça edilmiflir. 4 bia 
... tın da teaçll iti muameleci .. 
clr. Tel(il için mOracftat etm .. 
mit o?an eıaafın da bef, aftı 
W.I r~ett tahmin ecllmekt•. 

Rauf .. Bey " lstanbola Geliyor 
[Battuafa biıiacl yüsdel 

Keadilik prlıtmek iatedim. r .. 
bl imklnuıcla. Bir aralak 
.. brdıtl nplldH ~p ide
_. kaptula lilDaa dair..U.. 
pdl .- ben de derhal ,.mu 
pkla...... ...... illeiiade 
.w.;.- .,...M• Fakat llelike 
cek •uldaia davawh .-: 

.. Am-. dedi. pnt.,. .. 
.., J8ZlllllJl81L ,. 

a. - RMf &OD 1-..t-ra R 
._ A-..da hlL S... ahlude 
.._.._,l•!k••ııloıı.t-ıma ... 
wt ........ na. ... 
mek mO..ademl WıA ıc__. 

loal.dda pasaport mua...ıo.I ya• 
palda. ve latanbula hareket ettik. 
Şimdi latanbaJa sridiroruz. " 

Bir •• 801tra da R•.,_ W.mit 
olchaia lzmir .,.,_.. lıtaab.la 
laareket etti. 

1 Soa Poata : Hatırlayacak.a
nız fd Sabık icra Vekilleri Heyeti 
reiai Rauf bundan on bir yıl 6ace 
lzmirde lstiklil mabkemeıinde 
m91'um 111ikast teıebbhü do~ .. 
ynile gıyaben .-pya çekilmit 
• .... hapi8 ceuw malald• 
edi'•itti. Fakat Ra.t firari oltht
ia ip. laa•kw'ıki t.lklll l•J .. 
... ••illp WI''= ....,itli ı 
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OSMANLI SALTA"ATIGÖÇERKEN Esnaf Hava Kurumuna 
180000 Lira Verecek 

• (MI tar elle ~evrının tarllll ) No. 74 
_. Her hakkı mahfuzdu. Yazan: Zl11• Şalcir f>/7116 4m1 

Hükiimete H~r Gün Şikiyetler Yapı
Kadınlar Ayın On Üçünde Taksimde 

Bir Meting Yapacaklar 

lıyor, Protestolar Çekiliyordu 
Tlrk Hava bnmaa yardam 

için çabımalar ilerlemektedir. Ü
nal t ... kkOUHi'lln yardımım te
mla lçt. çalı1&n kolan hesaplanna 
ıan lataabul eanafl namına im· 
n.. 11lda 180 bin lira yardım 
rapdabilecetl aalatıl•ftir. Ka
claalar kola JIYID on lçlacle Tak· 
Iİml meydaıuada bir llMtlng yape
caldardır. 

Nihayet uıayda yapılaa bir 
toplanbdan aonra, • bu hidiH do
layıaile tevkif edilenler hakkında 
fazla tazyik icra edilmemesine •e 
muelenla tn,Ulzler vaııtaall• halı.. 
dilmeain• karar verllmlttl. Bu h11-
m.ta dlfllnOlea en •lem çan 
ı.. ittibatçılann •• korblu ua
n;Ianaıa, Iataabuldan uzaklaıtt-
nlaaaından ibaretti. Bu milll ır 
leyandau Inıil~zler de korktuklara 
için kendilerin• wkubulan teklifi 
memnuniyeti• kabul etmlılerdf. 

Menaf ittihat " terakki r1 .. 
•• da pek beyecaah ,e.ıer P
çlnaektel•di. Divani laarbln mll
tereclcllt bir vaziyet almam, da•a
larının anroncemede kalmuma 
Hbeblyet vermlıtl. .n.ı ti 

Her,On bllkim•t• ..- ye er 
ediliyor, protoıtolar çekiliyor; fa
kat buaların hiçblrJ, netle• ver
ml7ordu. Blrçoldan Rrara, bazı· 
lan da azap içinde ıeçen bu ha-
7ata bir tekme nrmaya karar 
vermiılerdi. Tevfik Rlttl bey, 
udruam Ferit paf8ya pek acı 
•• hakaret kanfak bit mektup ~ön• 
dermit •• açlık peYI UAll etmııtl. 

Fakat arkadqlan buna raza 
olmamıılar; Gç ına ujrqbktan 
aonra. ıorla yemek yedlrmlılerdL 

Bu ıırad•, yirmi iki zat ittifak 
•tmlt. firara kuar vermiılerdL 
Firar ıu .. ldlde olacaktı. E••ell, 
iç bİıa lira raddHinde kadar bir 
para ile bir motör aaba alına· 
cakb. Sonra bir lrola11 buluna· 
cak. O.cenin birinde bu rlrml 
iki kiti haplaten çakacak. Ahı.
kapı Gallad• 1Mlrll1ecü olu 
motlSre dolacalr. lzmlt taraffarm
cla karaya çıkılarak, oradan Ana· 
dola içlerine datıhnıcakb. 

Bu tertibatı, aabık Bahk•lr 
mebuta Htıaeyln Kadri Beyle, 
Llziıtan mebuıu Şudi Be1 idare 
ediyordu. Hariçteki tatbikine de 
Şudl Beyin akrabalanodan Nad 
e.1 memur edllmlttl. 

Naci Bey, arkadqlarıadau 
Bbabqa Karag6z Rıza Beyin eUn
de iltenilen .. raitl hah bir mo
ta; oldujılnu l1ltml1t tabn al~ak 
için bu zata mOracaat et.aaftL 
Mot6rlD bedeli olan iç bla Br•JI 
da, Sapancah Hakla S.J ... 
recektL 

Hakla beyin adamlanndan 
(kaaabın FehmJ), motörlba ~a_zı 
lnaımlanoın ıılah ye sDrat11~ın 
arttırılmau için alelbe1&p yDı Jıra 
tediye etmiı •• ;rapılan tecrlb .. 
ler matltp olan netice;rl ·~rm~I. 

Artık, laer t•J haıır edılmııtl. 
Sadece firana tatbik 1&ha•aa 
airlfilecekti. Fakat JHYkuBard: 
1abık s.ıınik •eltuıa bu t~• 
blltea haberdar edilir edilmn 
derhal ltiraı etmlı: LI 

_ Salon b6yle tıhllkeU • r 
lıe piımeyla. Baaa çok mtıldm 
bir yerden haber ıeldL ln,Uizl•r 
ı .. ebbll edecekler, birkaç ,On• 
kadar blıl tahliye ettlreceklermlf. 

Dedi. Fakat ba alder biç 
ldmıeyl tatmba etmemlttL . Firar 
t .. ebbldlle glrlf9nl•r, ftkirlario· 
den yugeçmemlflerdl. Hapialaane 
lazibat sabitlerinden bir ır.at elde 
eclilmlfti. Yalnız, muhafız kuman
dam biDbatı Ali beyle blSIOk ku
mandanı OraDpltl F alk beyden 
cekinilmekte idi. Fakat, auıl 0.lıa 
mHele mu•affakiyetle halledıle-

cektl. .bl 
Ancak, mot6rDn aabı , para 

almadan motörft teslim etmiyor. 
Sapancalı Hakkı bey tarafından 
•adedilen Oç bin liranın tedlyeal 
de gecikiyordu. 

• 

'··A 
Şark Domiryollan Şirketi ku

ruma bin lira, Kurukah•ed Meh· 
mtt mahdumlan 500 Ura, Kitıt· 
çıbk Y• Matbaacılak tfrketl 250 

Heyeti nlıiha azallr1Daad l»lr ıata gönderilen tezkerenin uh 

..... bul lklllCI ticaret mah
u .. sladwKomenlyale tt.ı, ... 
Buka11 lzmlr ŞubMl tarafıada• ı .. 
taabulda A&.dmrail•• Z.kl lla11rb 
HJ• •mrı.. tMııe edllatık .._. 
17· 10· 193' tarUaiade H Buakaaıa 

lataabul Şub•aiııe belde lswlıee• 
5294 • 5068 •umara •e 800 llra11 •• 
,taı mııkGr banka tarafıadu kııa 

lala• bir hiddet lnaaule pUrmlt ; 
Naci Bey tekrar laapiah•ae7e 
çağnlarak ı 

Motörden vazgeç. Sen bize, 
ktlreklerl ku•ntll iç d6rt gndal 
buL Aharkapı llkeleainde ha11rlL 
ôte~ne AUabkerim. 

Denllmiıtf. 
Naci Bey, latenllen nndallan 

derhal tedarik etmlı ; Wtrllen ka
rar &zerin• firar edecek arkada .. 
lan D~ •ece lıtO.te beldemiı ; 
fakat hiç ktmH gelmemlftl. Hattı 
ba geceleri• birinde Nad Beyta 
biraderi ıelmit: 

- Annemia alOyor. Soa n .. 
f•inde ıeni ıBrmek lltlyor. Evı 

ı••· Dımlf. Fakat Naci Bey; d .. 
ruhde ettiği vazife karııaında 
yerinden kımıldamıyarak 181 ya.
lan d6kmekle iktifa etmlt; Yic
claa ve mlW1et borcu addettljl 
baWamet atnaacla ..... _. 
cısa•• .._., .,._,l"s 

Bu eınada, bltla IMl•la• 
unutturacak derececla munam 
bir haile ır.uhfir etmlt. bu teıebbll 
de muvakkat bir ıamm lpa 
aektey• ujrayıvermlftl. 

* O.mania lmparatorlupaa, 
mukadder olan akıbet• bir adım 
daha allrllldeyea bu tarllıl halle 
baıgaaterdltl D1Dan, memleketin 

Oniversileyı Yeni Bir Profııur 
Getiriliyor 

Geçen Hn•, kimya •ıtltl
dala 1ıml • fizik Profel6rtl Va
lanılnln vuifnine nihayet veril
mlfti. Geçen der• yalıada ha 
k&nly• profeı&r getlrilmemlf •e 
denlerl Doçent Ali Rıu •ennlttl 
Yeni aldıtımız bir habere ı6re. 
6nOmbdeld den rıh için ba 
klraDJ• ttnll Alma• profeı&rlerlD
den Dr. f ayaUI ptmJaealdar. 

dahili ve buW •alJetl, e-du 
ibaretti ı 

Artık ( MoadrOll mlt•ekeaa
mui) nln bMttn mattdelerl, ( p
llpler ) in dlleclilderl antte • ft 
•• aa .-ldllercle • tatbik eclllmlt 
idi. Akdeniz .. Karadeals ı.tiJt. 
k&aılarUe •• hakim ukerl mevw 
kilere iUllf kunetl.t 7erleprriftl. 
Harp gemileri, b&tlla fim•cllfer 
batlan, telli ve telala muhabere 
hatlan klmilea pllplerla ellae 
ıeçmlttL 

Orda terhla edllmltı •••cut 
ka•vetler adeta kadro lıaDae 
IDdtrllmlr. terhll edilen efradm 
alllhlarile evwlce ihtiyaten 
depo edilmlt batllD a1Wı •• 
cephaneler, ( ıallpler ) tarafılclaa 
depolarda mDhlrlettlrllmlttf. 

Aynı ıamaada Anadoluaa 
mulatellf mmtakalan da fU IUl'eUe 
lfsal edllmiftl. 

la,UW• - C-apla llaaal 
hanllalncfe, Urfa • llara11 ı 
Şimalde de Sammn, Menlfoa 
ye bmltL (Bundu bqka, o ta
rlht• 0.manh ordum elinde bu
bınan (J:latum) •• laanHal] 

Franmlar - Cemapta Atlana 
ve hanUahıl ; Şimalde, Zoapl
ttak Te Bandsrma11, 

ltalyanlar - Konya, S6ke •• 
Antalya havafillni. 

( Aıb11Y•) 

lataabulda Topbat ud• Haca Mela· 
••t Nuri Hya emrin• tediye idOmık 
IHre 17-10-'34 tarihinde 1tne o 
HDkaaıa lıtaa1nd pbeahle ke"d' 
kıhaaa S29S • 5069 aamuah 8" llra 
50 brqu muldnl Ud parp plda 

siJaa ufradı .... aa iptal ...-er 
teklerla lta..Ul •ldat-u WcHa eclea 
lamlrde yiai manlfatvaealu çarı...._ 
da KU.li Alamet Rltta iter twafı.a
daa .... 1ıa1 ile leteall•lt .,, pldu 
muhtH•J1atıaıa adume .. al llı .. 11 

"-••tlJale ltalrana Baak... l.tan· 
bul ıube ılae bUdlrll•lt olmuma 
biuea mezkiır lki c•ldn llb tulhia· 
dea IUbuea 46 ıh urfında mahk .. 
••1e •• ibra& edilm•ditJ takcfirde 
m•llk•••c• iptalin• karar Y...Udltiala 
Tlearet baaaua- 658 lael madde.I 
....... teYflku lüa oluaur. (l80) 

lstllnbul Hrtacl lftla Me111ur
ıuıund•n ı Mlflil Ha7lm Albuluek 
ye blraderl•rl flrketlae alt yaaıhaae 

maklH, kau, dolap, lekamle ye 
1a1re muht•lll e17a açık arttırma 
ıuretll• aablaeaJrtır. lıte7enleria 
10-7-935 Çar .. mba ılatı aaat 10 da 
Tahtakalede Menaıı haaıacla 4-S Ne. 
ra ... c .. t et..ıert llho1•aar.(128n 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhammea beclell 100.000 Ura olu · 2000 ton Kreozot kapab 

sarf uaulile ekailtmeıe konulmuıtur. 
Ekalltme 15/ Ağuatoa/935 taribiu rastlayan Perıembe ıllall 

saat 15 de A11kara' da Bakanlık Malzeme MBdOrltıillDd• yapa
lacakbr. T alipleria tekliflerial Ticaret Odau V ealkua we 6250 
liralak muvakkat temlntlan ile blrlikde 15/ Ağu9toa/ t3.S Per
.. mbe ahi -t 14 e kadar Malzeme Mlldllrlljaade tevcll 
etmeleri JADmdar. l.teldller ba laaauatacla prtauaeleri 5 lira •u
kaltiliacle A•luıra'cla S.k•hk Malzeme Mnd0rl11illndeo 
alabilirler. "ae6«),, 

K A ' E • 
NE0KALMINA 
Grip • Nevr•IJI • a.9 ve Dit •irlları • Artritlzm • Romatizma 

K0Ç0K ÇIFLIK PARKINDA 

MONiR NUREDDiN -EFTALYA SADl-TANBURi REfiK 
RUŞEN FERiD • KEMANI SADi • KANUNi A~AKI .. 

n'atklrlan Peqembe, Cuma, Cumarteai •• Puarpl-1 laep bir arada ıörlp dmlıyecekıınız. 
BIJlk aa teal Sah •• Çaqamba ...-ı Bayu •• Baıludan mDrekkep ıtızel bir muaild hey~tl 
Ayrıca Pazar T 'ıef _ telefoa relabermde 1...ımachpadaa llba bakarak telefonla yer araylnız. 
çahımaktadar. e oaum

T elefoa ı 49856 

Hra, DaYit 100 lira, DaYlt ufra 
100 lira, Aban ve Mllnih Sigorta 
tirketi 100 lira teberru etmitlerdir. 
Klğıt~hk •• Matbaaahk şirketi 
ayrıca Jh llra teberru etmittir. 

Konservatuar ve hayvan bore 
auı, Sahil Sıhhiye merkezi, Ada 
Rum mektebi memurlan maaıl84 
rınm yllzde lldıini vermeli taahe 

hDt etmlılerdir. Tram•ay, Tilnel, 
Elektrik tirketl memurları dil 
maaılarının ytlzde lkialnl vermeğl 
taahbllt etmifl~rdir. 

1 SPOR 1 
Ankara Bisikletçi· 

lerinin Y anıları 
Buru, 4 ( A. A. ) - BDyDlıl 

tara çıkan Ankuı blalJdetçilerl 
din Atatnrk atadında kalabalı• 
bir Hyircl 6ntlnde Bursa yanıl• 
nm yapblar. Birinci, ikinci •• 
DçllnclllOitı Ankaradan Orhan, 
Galip, Eytlp, d8rd8nclllp Bur
udan Bekir aldılar. 

F etlye blalldetçHerloden Oc 
ıwnç de din Yalova lzerinde11 
Buraaya ıelmlılerdir. 

lstanbul Bölgesl Spoı 
Kongresi 

T. 1. C. 1. latanbul 8Glgeal 
Baıkaahfında• : 

B6lgemiz yıllık kongresi Tem
muzun 21 lnd Pazar ,ona uat 
10 da Belge merkezi olan Be
;otla Halbmade toplanacaktır. 
Kwllplerimtda de!el'elerinl yaıaya 
UJIUD olarak belgelerile beraber 
kolllf9de bulundurmalan blldl
rt•. 

Konutulıcak itler : 
1 - Konife baıkan •• aek

reterlerinln aeçllmeıl. 
2 B&lıe para •e çalqma ra• 

porlannm okumnam. 

3 - Heaap enıpektartl rapo
runun okunmasa. 

4 - Idman kurulluı rapor-
lumın okunmaaL 

S - B61ıe -.e idman kurul
ları ve ikl beaap enapekt&rnnlhl 
aeçimi. 

ArJ•nttn Keltog Ancllet• .. 
..... Giriyor 

s-o• - Aina, ' (,\. A.) - .... 
....... Arjantinia Brlaa4 • Kellet 
an ıı•ımunıa lttlrald Jaakluada mec
lhe bir kanun projeıl vermlttir• -
8UTUN UlKE.Yt 

HERCtUN 

..,, 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK.O.Ti 

.. .•.•..... ·················-··························· .... 
Son Po•t• MaUıaa•ı 

Sahibi ı R U kçll 
NetriJat Mıldıiril ı Tahir 

Bu vasiyet. Hakka BeJ al•r 
-----~-

• 
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Halamın ahbap kadrosuna 
dahli olan bu açık yürekli kadın. 
btr görUcUIUk fçln değil; &amlmt 
bir doıtun ziyaretine aelmlş gibi 
hareket etti. ' Sözll döndürdü. 
dolaıtırdı; oalunun UıtOne getirdi. 
Onun biraz taıkın ruhlu bir 
genç olduğunu açıkça söyledi. 
Fakat bu taşkınlığı muhitinden 
aldığını iddia etti. Sonra da: 

- Alimi, ıöylece çekip çevl· 
recek bir sıelin alabilir1em; btıtUn 
bunlardan kurtulacağını llmit 
ediyorum. ÇUnkO Jyi kalplidir. 
K uvvetll bir tealr, onu ••ine 
bağlayabilir. Eğer böyle bir gelin 
bulabilirsem; varımı yolumu ona 

feda ederim. 
Dedi. 
Daha aerbeat konuıabllmelerl 

için bir aralık halamla onları 
yalnız bırakmııtam. Preoaeı git• 
tikten ıonra ha!am büyük bir 
memnuniyet göıterdl ı 

_ Emel ı. BuaUn ıenlole cidden 
iftihar ettim. Prenaeıin UzerJnde 
de çok büyllk bir tesir haaıl 
ettin. Kadmcağızin, ağzının ıuyu 
aktı. Sen odadan çıkar çıkmaz, 
•• hakikaten oğlumun aena ettiği 
kadar varmıı. Uıatmadan bu iıe 
bir karar verelim ,, demeye bat· 
ladı. DUşUn, taıın; bana cevap 
Yer kızım. 

Dedi. 
HalRma Yerilecek cevap, eğer 

benim arzu ve muhakemelerlme 
istinat etseydi, hiç 1Uphe1iz ki 
onun bu hararetli arzuıunun 

Oıtline, bir kova buzlu ıu dökU· 
•erecekti. ÇUokU çok iyi biliyorum 
ki Prenı Ali Bey cenaplarının 

' hakkımdaki ıenaları, plijda gör· 
dllkleri nefiı YllcudUme aitti. 
Prenatı hazretleri iıe, beni bir 
görüıt• hUkllm verecek kadar 
budalalık göıtermlşti. Acaba 
benim bir iç ylizilm yok mu idi? .• 
AhlAkıız, kavgacı, tenbel, ağzı 
kokan, geceleri horul horul hor• 
layan, EYde yalın ayak gezen sa· 
bahtan akıama kadar ıırtllıtU 
yatarak 1&kız çiineyen bir kıı 
olmadığımı ne blllyorlardı ? .. Ya· 
rın hoşlarına ğitmeyecek herhangi 
bir hareketim karşııında iki elle· 
rint kalçalarına dayayarak: 

_ Kalıbına kıyafetine baktık· 
da biz de ıeni bir şey 1annettik 
Böyle olduğunu bilseydik, seni 
almayı aklımızdan bile geçir· 
mezdik. 

Demey ceklerl ne malum? .•• 
- 7 Temmuz -

BuiUo öğle yemeğinde hAlam 
&ordu: 

- Nasıl, düıUndUn mU kızım .• 
Neye karar verdin ? .• 

Halamın bu Eualine, bir ıual· 
ile cevap verdim : 

- Acaba bunlar huıusi haya• 
tım hakkında ciddi bir tetkike 
girlımeyecekler mi? •. 

Halam, bu ıuali anlamadı. 
Hatta zannederim ki kendi genç 
kızlık devrinin hLsiyatını hatırlı· 
yarak dikkatle yüzüme baktı. Bu 
nazarlarda : 

- Temiz bir ailenin kızısın. 
Gösterişin de } erinde, ham dolsun 
ırzmda, namusunda en kUçük bir 
leke yok. Şu halde daha senin 
hayatı~ hakkında ne. gibi ciddi 
bir tetkike girişecekler ?. 

Sözlerini ifade eden bir mana 

Yardı. 
Halamın bu ya:zlyetinden der· 

iÇiNi 
hal fıtifadı ettim : 

- Halacığım 1.. Me1ele ıaka 
değJJ, hayat meaalesf, mektepte 
aldığımız derslerde evlenecek 
çiftlerfo birbirleri hakkında icra 
edecekleri tahkikat bahıl, pek 
mühimdir. 

- Ne gibi tahkikat, kızım?. 
-Bu tahkikat; eTnll en ba· 

alt ve en eaaslı bir mesele olan 
ııhhatten başlar; sonra en ince 
noktalara kadar dayanır. Oturuı, 
kalkıı; yeyif, lçlı; vaktinde za· 
manında gülUı, hatti ağlayış; 
ıırHmda ıöz söyleyiş;; bUtUn bun· 
Jar, mUşterek hayatta mühim 
ıeylerdir. Onun için ... 

Halam, birdenbire ıöı.Umil 

keıti: 
- Hakkın var amma kızım, 

bunlar ılzin sılbiler için değil. 
EYvelallah, aai'\a fÜYenlrlm. Çok 
şilkllr, her huıusta kendini bey en· 
dlrecek meziyetlere mallkıio. E; 
Prens Ali Bey de, Allah için 
pırlanta gibi delikanlı. boy pos 
yerinde. SUIUn gibi bir vllcut. 
içinde yaıadığı hayat da, şliphe1iz 
ona IAzım gelen terbiyeyi vermiı· 
tir. Hem Hna bir ıey ıöyleyeyim 
mi kızım; böyle ıeylerde inaan 
biraz da mütevekkil olmalıdır. 

Dedi. 
Bu ıözler, halamın bu izdivaç 

hakkındaki fikrini pek açık bir 
ıurette göatermekte idi. Şimdi, 
iki ihtimal karıısında idim. Ya. 
körUkörüne halama Ubl olmak •. 
yahut da, .. beni Urktiten Ye hatta, 
biraz da sinirleıtiren .. bu meaele 
etrafında halamla bir mOoakaşa 
kapısı açmak. 

Gözüme, birdenbire halamın 
çehreai ilittl. Son günlerde UzUl· 
mekten, bu çehrenin hatları biraz 
daha derinleşmit ve rengi de 
ıolgun bir hale gelmiıti. Bir anda, 
dimağım111 içinde bütün muhake· 
melerim eridi: 

- Benim kararım, 1Uphe1iz 
ılzin kararınızdan ayrı olamaz. 

Sözleri, ağzımdan dökülUverdi. 
Halam, bu ıözlerimi derin bir 

memnuniyetle telakki etti: 
- Öyle ise; yemekten kalkınca 

oturayım da, babana bir mektup 
yazayım. 

Dedi. .. 
yemekten kalktıktan 11onra, 

ben de halam gibi odama kapım• 
dım. Babama uzun bir mektup 
yazdım. Halamın vaziyetini bir 
daha izah ettikten &onra, bu izdi· 
YiCı iltizam etmekteki makaadım 
• kendi hissiyatıma nazaran - an· 
Iattım. Sonunda da, ıu aatırları 
yazdım ı 

[Babacığım!. Avrupada uzun 
mUddet tahsil görmekle aileıinin 
hislerine ve arzularına isyan ede· 
cek kadar ıımarık bir kız deği· 
lim. Ancak, bazı noktalar hak
kında derin derin düşünmek mec• 
buriyetinl hissetmekteyim. Ha· 
yatta en çok korktuğum ıey, 
lstiıkal ve hakarete uğramaktır. 
Prens Ali bey, zengin ve sıUzel bir 
erkektir. Hayatım birçok mace· 
ralar peıinde geçirmiı ve geçir· 

. mektedir. Bu yaradılıt H yaşa· 
yııta olan erkekl rin her ıeyden 
evyel mağrur ve .. en haklı tabiri 
ile • maymun iıtahlı olacağını 
zannederim. Gençliğine, güzelli• 
ğine, servetine mağrur olan bu 
adamın, bir mUddet ıonra beni 
fıtiıkal ve belki de tahkir etmHi 
ihtimalinden endiıe etmekteyim. 
Bu nokta halledildikten sonra, 
artık benim içio dUtUnillecek bir 

ıey kalmıyor. 
(Arkaaı nr) 
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Sayfa 13 

ı ş ADAM 1 
(Ba9hrafı 12 inci yUıde) 

fıte karıcığım ..•• iyi ıeyin koku
ıunu alırız.... Baıkaları budala 
ise .•• O da oolarm bileceği iş ••. ,, 
Dedi ve budalaların mea'uliyetinl 
üzerine almak lıtemiyormuı gibi 
omuzlarını ıilkti. Karııı yine 
eordu: 

- iki ytız ıterlingemi aldın 
dedi?,, 

Boaton gUldO: 

- Herif iki yilz istedi... Tak· 
lit olmakla beraber gayet iyi bir 
parça olduğunu ıöyledl. Fakat 
ben yüz elli veririm •• dayan· 
dım. Nihayet vermlye mecbur 
oldu, dedi ve Hvlnçlf bir kahka· 
ha attı. .. 

O gUn öğleden ıonra Spon• 
don da Naidenhead sokağındaki 
küçük mobilya dUklcamna prof .. 
sör kılıklı ihtiyar bir adam girdi. 
Dükkan sahibi onu gülerek kar
şıladı ve: 

- Masayı bu ıabab aattım 
mister Petigru, dedi. 

Mimarını, mlak komiıyoncu• 
ıumu velhasıl böyle bir iş adamı 

aldı. 

Bu sabah dükkanı açınca onu 
kapının önünde gördüm. Pazarlık 
pazarlık, nihayet >Uz elli sterlinge 
•ermeğe mecbur oldum, dedi. 

Petigru sıöıltlğllniln cammı 
ıUerek ı 

- ŞlkAyet etmeğe bakkımıı 
yok., Adam baıına eJll ıterliog 
ilave etti: 

- Bu hafta sattıldarımııın 
UçüncUıU değil mi? Ha! inşallah 
faturayı dediğim gibi yazmağa 
unutmadın ya? 

Dtıkkin sahibi cebinden çıkar• 
dığı bir banknot destesinden elll 
lira ayırıyordu, sırıttı. 

Ona 1Uphe mi var Mıstr Pe
tigru. Hem gayet okunaklı ve yıı:za 
ile "Çipendeyil taklidi,, diye yaz• 
dım. Eninde sonunda doğruyu 
ıöylemek daha kArh değil mi 
dedi. 

Petigru elll &terlingi cebine 
yerleştirdi. 

- Evet hakkın var. Hele lı, 
it olursa azizim, dedi. Elile dUk· 
kAn sahibini selAmladı ve acele 
adımlarla istasyonun yolunu tuttu. 

İnhisarlar lstanbul Baş Müdürlüğünden: 
İdare ambarlarında mevcut 2992 ıişe llvanta 27/6/935 de ihale 

olunmak üzere açık arttırmaya konulmuş idi. Bu glln de verilen 
bedel haddi !Ayıkta görülmediğinden arthrmn on gün uzatılarak 
ihale 8/7/935 Pazarteai aünil ıaat 10 a kadar uz.atılmıştır. 

isteklinin gösterilen gllnde aaat 10 dan evvel % 7 112 temi· 
natlarını vezneye yatırarak alacakları makbuzları lJe Kabataıt 

BaımUdürlyet Muhasebe MUdUrlyetinde toplanacak komiıyona 
ielmeleri. "3609,, 

J 

İN 1 y·o u 

Btli r h t·.f D n .. ~ z.-,-CI<! o :o. l l!J 
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Sı: b< hlart aç • A z o N KABIZLICI HAZIMSIZLl~I Ağızdaki tataızlık ve kokuyu izale eder. Fazla bir y_.mek ve içmeden aoora biaae 
karnına bir ahndıkt• yorgunluk: ve oiıkinliği hafifletir. llezon tuzunun teairinden memnun kalmı 

V U 
defeder, Yemeklerden Mide 8kf if ik YB ıiıeai açık da olaa Babçekapıda İş Bankaa arkuında 12 No. fo Mazon Boton 

kahve kaşığı MEY AT ZU bir saat sonra ahnırsa yanma:annı giderir. deposuna iade ederek bedelini geri alabilirler. Mazon isiaı ve markasına çok dı 
~~~-······-· ··················~··········-~~~,········~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~······~·~·~·~·:·~·~·~········~·~·~·~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Müthiş Bir Keşif Daha ! 1 
Hele ,akar p· 
,amak zevkini 

elde etti 

Ve Markoni, Tayyareleri 
Otomobilleri Durduruyor 

Fakat Bu 
Uzun 

Buluş Tekemmül 
Mesafelere Hüküm 

Etmek İçin, Elektriğin 
Yürütmesi Lazımdır 

Td11zi ilk keşfeden me9hur !tal yaı 
fen adamı Markonl 

Son zamanda methar telalzcl 
ve buluıçu Markonlnlu mlhim bir 
keş i kcncıuluyor. Bu konatma• 
lara göre Markonl, ltalyada Otl 
- Roma yolu üzerinde telılzle 

hareket halir.de bulunan otomo• 
billerl durdurmaya muvaffak ol· 
muş. Sonra, Alman~ ada, bazı 
otomobillerin telsiz vasataıile 

Ltenildlği zaman durduruldukla· 
rı görülUyormuş. Bir Fransız ga· 
z tec s ·, Fransız askeri arattırma 
ve buluş merkezi müdürü Gene• 
ral Düval'e baş vurarak bu nevi 
keşif,erin mahiyeti ve lnanılabi· 
1 cek şeyler olup olmadıklarını 
scrmuş, Bu zat şöyle cevap ve• 
riyor: 

- •• Vaktile Cidna Fransız 

tay are iİrketinin müdürü bulun• 
dugum zaman Almanya üzerinden 
uç. rak Şarka aefer yapan tayya• 
rcl rimiz on UçU, muhtelif tarih· 
lerde, Alma .yanın Karaorman 
hav (isinde iirizaya uğrayarak yere 
i me} e mecbur o:dular. O zaman 
bu arizalarm, Alman telsiz mer· 
kezlerinin neşrettikleri mevceler• 
den ileri geldik.eri söylendi. Fa· 
kat ben tahkik ett:m ve ..• Kat'i· 
yctle aö} lü} o. um " gördüm lc:i ,, 
bu irizalarm on Uçll de mihani· 
kid r. 

* Mamafih, havada uçan bir 
ta) yare man} atoaunu telsiz vuı· 
t~s le durdurmak mümkün değil 
midir? diye sorabilirsiniz. Fikrim 
şu ur: 

B r manyatoya karıı bir takım 
çok kısa elektrik dalgaları tncih 
e .Jelilir. Bu suretle onun etra· 
fmda öyle bir aaha husule geti· 
rilirki manyo ariza yapmaya ba .. 
1 r. Hatta bir ara pilota karıı 

lrn lanılan ve Matthevs veya Vood 
İHmi veri:en lambalarla dalga 
se\:kir ide mevzuubahs oldu. Bu 
k.s.- dalga:ara, mu&yyen bazı ayna• 
lar vasıkıile vücud~ getirmek 
mümkündür. Mamafih iıt•ailea 
kat yet ve kuvvet!e muayyea bir 
noktaya, muayyen teM laals teWa 

· C:algaları sevketmek mftmkUn 
olamaz. Birkaç adımdan meseli 
bir adaman Dzerine 2S kflovatlık 
bir elektrik kuvvetini tevcih et· 
mek mllmklndür ve bu, mllhim 
bir kunettir. 

Fakat 6000 metreye tevcih edl· 
lecek olan bu kuvvetin hedefe 
alaıma kabillyetl pek azalır. Bina· 
enaleyh fenni mahiyeti ve kıymeti 
ka7bolur. 

Filhakika çok kaaa telaiı dal· 
ıaları aayealndo bir uçak pilotu 
haatalandırılabllir. Uçağın man· 
yetosunun elektrik dağıtma lntl· 
zamı boıulabllir. 

Fakat birkaç metre Clahllinde, 
aıak mesafelerde tHlr kayboluyor. 

Maamafib General Dtıval':in 

bu beyanatından sonra Franıanm 
radio • elektrik uluaal IAboratuvar 
müdürü olan Mösyö Gutton 
uçmakta olan tayyare manyeto
larının telaiıle bareketaiz bir hale 
getirilip getirilemlyeceği ıualine, 

fU cevabı vermiftir: 
- Mnmkllo olabilir. 
Yalnız meaafe mHelesl nr. 

Bir tayyarenin üzerine tevcih 
edeceğiniz enrji büzme, kesif bir 
halde olursa teılr gösterir. Fakat 
mesafe uzayınca hUzme dağı"ıyor, 
kesafet temin olunamıyor. Binaen· 
aleyh tayyareleri dudurmak ve 
düıürmek davam da, bu noktadan 
mOmkDn olamıyor. 

Au itibarla timdtlik çarelerin 
tek mlldafli, mesafedir. 

H ıyatı art k tahammüıfern blr 
bal almıfb. Zira ızbrap ••ren 
ay.1klarile yürüyemiyordu. RADIO 
SALTS banyolarını yapmıya baıla
dıtı nkitteoberi kendiıini ha
fif H enva\ hiHediyor. Bu tuzla 
Japılan ayak banyoları Hyeıinde 
adaleler kuyvetlenir ve atrılar 
ve titkinlikler zail o:ur. En du 
ayakkabıların zla hiçbir ıztırap 
çekmeden iıteditinhı nklt ylrtl· 
yebilireinb. Her eczanede eatılır. 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enst~tüsü Rektörlüğünden : 

Ankara Yllkıek Ziraat EnıtitUıll talebeıl ihtiyacı için qağıda bet grupda mllfredatı ve hlzalannda 
tahmin oluouan bedelleri yazılı eıya levazım her gurupda iÖaterlldlğf Uzer• kapalı zarf usuln Ye aleni 
ekılltme ıuretlle satın alınacaktır. Parasız ıartname almak ve numunesini ıörmok lıteyenlerln hergün 
YUkaek ZUaat EnatitOaU MubaaebHlne mllracaatlan ve eksiltmeye gireceklerin 12 Temmuz 935 Cuma 
gOnll gurupların UıtUnde iÖsterilen aaatlere kadar guruplardakl izahata g6re yapacakları teklif
lerini Rektörlük makamına veya idare ve ihale Komiıyonona vermelerJ ilin olunur. "3604., 

Cuma günü Saat 10 da Alent Eksiltme. 
Cfnıl 

Çorba tabağı 
Yemek ta bağa 
Kaıık dllzline 
Çatal ,, 
Bıçak ,. 
Çay fincanı maa tabak. 
Çay kaıığı 
Ekmek tabağı 
Su bardağı 
Sllrahi 
Demir kepçe 
Tuzluk 
Tel nihale 
TUklirUk bokkua 
&kır karavan 

Adedi 

300 
500 

17 
17 
17 
50 

150 
50 

500 
ıoo 

50 
50 
30 
50 

100 

Beherinin fiatı 
\. K. 

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

1 15 
85 

Cuma 
Erkek talebe elbiaeai. 
Kız talebe elbiHıL 

günü Saat 11 de Kapalı zart ile Eksiltme 

Erkek ,. 
Kız .. paltosu 

mantoıu 

402·412 118 57 
40- 45 18 50 

120-130 ı 13 35 
10- 15 16 00 

• 
cuma günU Saat 15 de Alent Eksiltme. 

Erkek talel>e 1 ıkarplnl. 
Kız ., ,, 
( Beyaz keten lakarpln ) 
( Kız •• erkek talebe için. ) 

Cuma 
Ylln battaniye. 
Beyaz llbratuvar gömleği. 

Sarı " ,, 
Kışlak spor tulumu 
Yazlık beyaz ıpor fanili11. 

" " •• paotalonui 
Ytız havlusu 

370-380 
40- 45 

520 

4 60 
3 40 
2 00 

gUnü Saat 16 da alent Eksiltme. 
30 14 50! 

300 a oo 
soo a oo 
125 6 50 
200 45 
200 ŞD 
500 3S 

Cuma gUnU Saat 11 de Alenf IEkslltme. 
Pamuk ellt• 
Yorpa ..... 1 ~x 

Yekilou 
L K. 
150 
225 
102 
102 
153 
12 50 
45 
42 so 
50 
70 
20 
7 50 
6 

51 50 
85 

1128 00 

7650 84 
832 30 

1735 50 
240 

10458 84 

1748 
153 

1040 

2941 

435 
900 

1500 
812 50 

90 
100 
175 

4012 M 

306 25 
487 so 

793 75 

Hayatın neşesi 
dinç olmaktı 

HORMOBi 
TableOerl 

Yorgun vUcutlan 
dlnçlqtlrir. 

iktidarsızlığı 
ve 

Bel eevşekliii 
giderir, yqamak neteıioi lada ed 
Eczanelerde bulunur. lııtanbul' 
fıatı 150 Kr. Tafsilat için Gal 
Poeta kutuııu 1255 

Kadıköy ikinci Sulh Hlkl-' 
illinden ı Mahkememizce terelll 
ıine el konulan aıa Sahme:re ' 
Kızı:toprak Retitpafa ıokak 17 nu ... 

ralı hanenin açık arttırma ıuretl 
eahlmaaına karar Yerilerek biri; 
arttırmasının 9·8·935 tarihe rHtgelf 
cuma 1rGnl .. at 10-12 de doıyuı.9' 
meYcut tartaamHlade 1azıh ıerf 
daireainde aatılacatından ietekJllJ 
keellmlı deferi olan 1247 liranın .,. 
de yedi buçutu niahetlnde p•J akl 
alnl n yahut mllli bir b.aka9' 
taabblldünQ bnl yazıaı lle saıterll
gOa ve aaatta mhkemede bulunoa' 
ları Ye açık ml.aayede1l ıonuD 

ke1ilmiı detori~ia ylbde yet~ 
beıiai buldutu ıurette en fazla becft 
nren kimıenin lıttlne bırakılac.t 
ve bu parayı bulmadıta •urette -
aon arttırmanın taahhOdO lzeriD 
bakl kalmak ıartlle mlaayede ıl 
ıOn uzatılarak 2._8-935 tarihin. raİ 
layan cumarteel glnl aaat 10-lSI 1 
eD fazla deıeri verenin Dı~ne lb' 
kılınacatı ve ipotek aahtbl alaca~ 
lerla dlter allkadarlann 11aynmenlP 
lzerlndekl haklarında buıullle fail fi 
maarafa dair olan iddialarını eYr•~ 
mllabitelerlle 20 gln içinde mahll' 
memiıe bildirmeleri Ye akıt takdir~ 
haklara tapu alcillerilı nblt ol~ 
dıkça 1atıı hdelinden hariç kall, 
cakları ye bu mecburiyetin irtif 
hi11e aahlplerin~ ıamil olacata ıı• 
o!uDur. (379) 

Mide aorıla11 
Mide ekşilikleri 

Mide yanmalau 
h a z ı m s ı z l ı k dan i ı e r i g e 1 e n 

yürek çarpıntllart 

SU DOL 
almakla , 

heınen geçer. 
- MllllillBI -

Eczanelerde 50 kuruş. 
Kullanılması kutudaki kağıdda 

yazılıdır. 

lstanbul Asliye Mahkeme .. 
Birinci lTlcaret Dalreslndellll 
Banker H. Kaetelll Ye A. Zorvudaıd 
tirketln Beyotluada lıtlkl&l cadd.
ainde 262 No. lı matuada Nikol• 
Kolandlriı aleyblae açtıtı iflb davll,a 
aeticuinde lfli11na dair 17/6/935 tarl• 
hinde kablll temyiz olmak Ozerf 
1adir olaD sıyabi hDkml bavi 19/(,/ 
935 tarih n 67 adetli ilim oturdu~• 
yer belll olmayan Nikola Kolandiri•• 
teblit oluuamadıtındaa itbu ili_, 
teblit ye ilim aleyhine kanuni yollar• 
mlracaat etmek için kendiıine blf 
ay mehil Teriimi• olduğu H. U. r.Lrl 
K. nun 141, 142,144 üncü maddele 
mucibine• ilinen bildirilir. (12870) 

,.HASTALAR 
Derdinizin davalarını oğreomek ve 

şifa bulmak isterseniz Dr. Mustafa 
Hakkının (KAPLICALAR HAK· 
KINDA GENEL BİLGiLER) ııı· 
miıade yeni çıkan kitabını okuyunuz. 
Fiyatı 10 kurut. Tevzi yeri Vakit 
matbaua kitapçılarda da bulunur. 
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Ege Mektubu : 

Çocukları 
Deniz Bayramı, Orada Da 

• • • Denizci ızmır 

içinde K11tlulandı 

lzmltde dnlz bayramı kutlulanırken 
lımlr (Rmuı7' - EpnlD' dealftl yerea ilk kapltDliıyon 1535 ta-

çocuila'rı 400' yıllık kara tlmeldi rihi_.. oauacu Oamauh padiphı 
b~ tutak iuıllfalllDID Tlrk deniz• Söleymula Franaa kralı birinci 
cilerinin boyunlarına geçithıin Fra~&ı0vayl temıll eden lstanbul 
kapkara yıldönllmlloü hatırlarken, 1eflrı (Jean D• l:.afure) tarafindan 
öte taraftan Eu boyunduruğun h11Z1rlanan bir muka•el• il• baş· 
koparıu~nın onuncu yıldOnömtlnft Jamıfb. 
kutlulaclllar. Hızını Eıe denlznrin Bıı mulmveıado: 11

Hel' Ud bll· 
açık mif ıufimndaın alanı Egeli ktlmdar tebaası biribirlerlnin 
çoeuklar için biri Aydın, diğeri memleketlerinde her türlü emval 
Kara olan bu iki tarihin ayrı ve emtiayı ve yolcuyu denizden 
bakımlarla tıstllnlilk ve otoğlık nakletmekte serbesttir • ., denili· 
tandlaıı yar.. yordw 

TDIJ. uluawrwıı denizlerde Uca• BilAliare imtlyazlanm ıağlamla· 
ret yapmak hakkını yabancılara mak fiti yen ;abancılar tıçüncl1 Mu· 

r•t ile 158 f ydlncfa fiçftncti Meli· 
metle 1507 yılanda, Yedinci An
matle J 604 yılında mukaYel• t~ 
zeliyerek imtiyazlarını 18'ğlamlllf-' 
brmıtlardı. Türkün cebine akm&11 
icap eden deniz ticaret gelirleri 
bu suretle tam 390 yıl yabancı 
devletlerin keselerine akmıı, Lo
zan muahedesi bu kara tarihi 
"926" 935 ,, yıllar) ara1ında 10 
ydlık yeni ve aydın bir deniz za~ 
ferini Türk deniz filosuna temin 
etmiştir. 

928 aenesinde TUrk suları 
arasında yük ya: yolcu taşıma 
yökllatl omuzuna alan ttırlC deniz 
filosu yalnız 68901 tonilato iken 
18 yıl içinde 199,298 gayrı safi 
tonilatoya baliğ obna~ur. Giin
cfen ıllne genişleyen deniz ticaret 
filomuz, her feyden önce Cüm· 
laarluk TUrkiyesinln eseri olduğu 
lÇin çok değerlidir. 

Denizciler bayramı mUnasebe· 
tile cumhuriyet alanında yüzlerce 
denizcinin lttlraklle bllyük ıen· 
ilkler yapılmış, 6ğleden ıonra 
Karııyakada deniz ve yUzme ya· 
nşları tertip edilmiıtir. 

Gece Deniz kulübünde verilen 
gardenparti aabaha kadar devam 
etmiştir. 

Trabzıell• 
Trabzon, l ( A.A ) Deniz 

bayramı karada gösteri deni:ıcfe 
yarıtlar yapılmak suretile kut· 
landı. 

Öz Dil Çalışmaları 

Sizin için Faydalı Bir 
Liste Hazırladık 

Beter Kelimelik Listeleri Sıraıile 
Tekrar Ediyoruz 

~z !Urkçenin çabucak ye 
p7ati~ bır şekild• yapılmaaa n~f 
her~Uo beı kelimelik listeler nef
redıyorduk. Türk Dili AraşUrma 
Kurumu tarafından hHırlanan 
bu listelerden 48 tane oeıredildl 
ve kurum bu ioe artık son verdi. 
Kurumun dUn çıkan blldlrlğinde 
okumut olacakıınız: Bund'an son• 
ra bir müddet liste nqredtlme
yecek ve yakında ö~ di1 ktla.vuxo 
çıkacaktır. Kılavuz çıkıncaya 
kadaı reçecek müddet lçjiıde d ... 
evvelce neşredilhıff olan; ll:elime· 
ler lizerinde çalışmak, onları bel· 
lemek fırsatı ele geçmiş olacak· 
tıı. Bu aebeple ıimdiy• kadu 
neşretmiş olduğumuz beıer fCeli· 
meyi, bugUn aUabe maaile toplu 
olarall tel<rar koyuyoruz. Bu su
retle öz dil yolunda çalışmalarınız 
kolaylaşacaktır: 

-A
Abide - Anıt 
Aciz - Eksin 
Acz - Ekabı.lik 
Acz duyma~ am ka1mal _ 

Ekıinmek 
Aleyh - Karıı 
Aleyhte olmak - Karp olmak 
Altrylıte .cfy.lemek - Karıı IÔJI"' 

lemek. 
Afeyliinde söylemefr - Kaftl· 

lUğüne si>ylamek 
Al4yltar. - ~ 
Amerikayi cenubi - Gin•J 

Amerikası 

Amil (mUeHir) - Etke 
Arz ve talep ~ Sunum •e 

istem 
Azm - Dölen 
Azmetmek - Dölenmek 
Aarı haZJr - Y eniçai 
Asri - llloclel'llı 
Aakeri - Shf ( Milffam. J 
'' Askeı ,, kaa.....i '' Sol.dal " 

anlamına tlirkçedir. 
-B-

Baaliya - Yare 
-C-

Cephe - Yöney 
Ora ek : Yatak oda an nfU. 

lln hangi yöneyindedir ? 
~' Şirllet - Sosyete 
Misal: Türk Cemiyeti - Türk 

sosyetesi. 
Şeker Şirketi - Şeker Soı· 

yeteıi. 
Cenubu garbi - Batı güneyi 
Cenubu ıarlö - Doğu güneyi 
Not: Tifd[ kökliqden 19len 

"Cemiyet,, fD anlamG& lmllaaı
laca khr. Hilöliabmer Cemi)'.etl -
Kızılay Cemiyeti. Dil Cemiyeti. 
ıazeteciler Cemiyeti 

Cihet - Yön 
-Ç-

Çarel bal - Çözge, kotarma 
JOlu 

Örnekler : 1 - Bu işte na11l 
bir t~P buJacaiı-• bilmiyo
rum. 2 Bu işin kotarma yolu 
nedir? 

-D 
Davet - Çağrı 
Davetname - Çağırhk 
Med'u - Çağll'uk. çainlı 

-E-
Ehemmiyet - Önem 
EhemnM,et •ermek - Öaemclt 
Ekalllyet - Azınlık 
EKseriyet - Çoğonluk 
Ekseriya - Çoğun, çok wakit 
Emanet - laam. 
Emanet etmek - l...ıa...ı.:. 
Emrivaki - Olut 

-F
Facfa - Acm 
Feragat - Ôzie~i 
Fesat - Bozut 
Müfsit - Boıutçu 
,...... - 1 - ..... 

2 - Anlabk 
Film muzmw - Gttfp 
fikri takip - Gtlderge 
Örnek: Gndergesl olmıyat 

adam, hiçbir iti baıaramaz. 
-G-

Gafil - Aymaz, boı, daliın 
Garp - Batı 
Glda - Beafn 
6ıpta - imren 
Güzide - Seçki. 
Gnzeraah - Geçek 

-H-
Hafıikat (T. Kö.) - 1. Gef!!t 

çek. aerçekllk - Verite, 2 :1 
(Terim) Gerçe, gerçeklik -reallfe 

HakHct - t.- Gerçek lıakild 
- verifable, 2 - Gerçeı' (Terim) 
- R'eeV 

Ha1'im {Suveraln) - Egemen 
Hakimiyet - Egemenlik 
Halletmek - 1 • Eritmek 2 • 

Açmak, çözmek 3 • Kotarmak 
Haaaasiyet - Duyganlık 
Haset - ~Unü 
flasrei - Öz.lem 
Havali .._ Do&y 
Havale Goncferl 
Havadis - Btlğ'et 
Haber - (T. K6.) 
l-fll'layici zaruriye - Yaşatı• 
Heyal - H.ayal (T. Kö.) 
Htlraye - Öykü 
Hitap etmek - Aytamak 
Hitap - Aytaç. 
Hwafe - 1 - Uraaa 
2 - EEvfiam •• .. ,.aIAt anıka 
Huzur ve ıUkôn - Baysalhlır 
Misal: Yurdda gUcenlik te 

baysallık, l\lkümtlıdllr. 
Hnlasıa - Öıet 
Hür (T. Kö.) - Özg~n 
Hürriyet (f. Kö.) - Öıgenl• 
lıtik• - •-ra•uJ.k 
Muhfdir - VlJTfUnca 

-1-
hlah etmek - 1 - Yeğritmılr9ı 

2 • AJ1tlmak. 
Eal kitaplarda "ıuamak, ı&r 

ı...ld.en yeğdir ,, gibi sözl.t 
hatırlarsınız. Y eğritmek kelimellıo 
niı ll:ölro itte bu .. J•t .. dlr. 

Islah, ıslahat - 1 • Yeğrltia. 
2 • Antum 

-1-
lztırar - Sıkınç 
iaşe - Beslev 
ibda - Yaratı 
içtimai - Soyaal 
idare etmek - Yönetmek 
ihale etmek - 01tennek 
ihale - Oaterim 
idare (Admlnlatration) - Ya. 

netim 
IClat'e (idare yeri anlamına) -

Yönefıo 
iddia - Sava 
iddia etmek - Savamak 
l>BYa - Davaı 4T. Ki.) 
Ifıa etmek - Gfzaçmak 
llpat - Gbaçı 

( Arkaaı nr) 

Denizyolları 
1 Ş LE TM E SL 

A-t.ı.n.. a IUnköy Uprab.., 
l.t GSQ • Slrkecl l\laltlnlarsacle 

H'a11 Tef. 21740 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 7 Te ... 

nıuz PAZAR gllnil saat 10 da 
Mersine kadar. "3773., 

Ayvallk Yolu 
BANDIRMA vapuru 6 Tem

muz CUMART ESi günü 17 de 
Galata rıhtımından Dikili'J• 
kadar. (3774) 



Acele Etmeyin 
Yeni kômürü bekleyin. 

Kara kişta stil koruyacak yeni kömürdür. 

Acele Etmeyin 
Veni kömüra bekleyin. 

Sobalıµ-ını~ değtştirmeğe lüzum yok, çU.nkfi 
yeni KÖMÜR her sobada yanar. 

Acele Etmeyin · 
Veni k6mürü bekleyin. 

ÇU.nktt YENi KÖMÜR en mükemmel 
kalorifer kUmiirttdttr. 

Acele Etmeyin 
Yeni k6mü!:_ü bekleyin. 

Çtln~ Yıpll KÖMÜR fakir ailelerin maltız 
ve mangallarında yanan en ucuz kömürdür. 

Acele E~eyin 
Yeni lk6müril bekleyin. 

Çttnkft; YBNf KÖMCR manlkllrlti elleri 
kirletmeyen yegAne k6mtıl-dür. 

Acele Etmeyin 
Bekleyin ..... . 

. . . -· , .. ' . .. . '. .. .. ·_ 

Şu bembeyaz, pırıl pırıl diıll kadın 
1 - Dit temlzlltlnln atini• 

likte ilk. ıart olduğunu anladığl 
için zekidir. 

3 - BeyH ve temiz dlılere 

yalnız RADYOLİN kullanmakla 
1ahip olacaj'ını bildljt için 16rlla 
ıll iıabetll •• takdir bl11l ku•• 
vetlidir. 

2 - Ağız hıfzııııbba1aoın 
ehemmiyetini takdir ettiği için 
maliimathdır. 

Her zam~n R A O Y O L 1 N Kullanınız 

' 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 
6 X 8 Dokumalı 44 X 26,5 pusluk birinci oe•I jlltten mımıd 

iki bir kartlık Kalkllte mah ve diklıli; 
. Şartnameai mucibine• yukarda eb'at ve izahata yaı:ılı çuYallar
dan ylls bin adedi 1917/935 gOnO saat 16 da pazarbkla ıahn alı· 
~acaktar. Vermek isteyenler ıon ve kat'ı fJyatlarlle ve % 7,5 mu· 
Yakkat ,nveome paraıile birlikte Kabataıta Alım Sabm Komiıyo
numuza mUrac~ .ları. "3768 .. 

lf. .. 

1 - 38 adet 500 ve 3 adet 300 kiloluk 4860 lira muhammen be
delli Baıkilller ıartnameel mucibince açık ekıiltmo ıuretile 
münakasaya konulmuıtur. 

2 - Şartnameler, Cibalide Levazım Y• mt1bayaat Şubealnden 
alınacaktır. 

3 - Eksiltme 22 Temmuz 935 tarihine milaadif Pazartesi &{lntl 
saat 14 de Kabataşta LeYazım ve mtıbayaat ŞubHi alım ko-
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanların 364,50 Ura muvakkat ,Uvenme 
paralarile birllkte tayin olunan günde Kabataşta LeYazım ve 
mllbayaat Şubealndekl alım komiıyonuna mllracaaUarı. ''3081,, 

Fakat iv i ce kurulandıktan sonr• 
vDcudünüzü 

NİVEA 
~remr • vağı 

11 e uvmağı unutmavı nız ı Bu s • 11 • d • 
güne~te yanmak t eh 11 k e at n • 
kartı korun m uf o 1 u r su n u ı1 
teniniz taza ve 5agl •mı •t ır. 
Cildiniz yumufak v-e ı•rıln kalır. 

Denizcilere ve Gemicilere ilan: 
Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

1 - Karad~niz Boğaza Rumeli Feneri yanında yeniden yapılan 
Radyofar tHiıah I0/7 /193S Çarıamba sabahı saat Hklzdea 
itibaren çahımai• ·baılayacakt&r. 

2 - Radyofar, ıiall havalarda gece ve gllndllz iki dakika işaret 
•• dört dakika ıilküt Ye Açık ha•alarda ise iki dakika lıa· 
ret, dört dakika ıUkdt iki dakika tıaret Ye yirmi iki dakika 
ınkut olmak llıere her tam yarım saatte gece ve gtlndtıı 
lıaret verecektir. 

a - Radyof arın karakteri ile eYSafma ve iıaretlerine alt bilgiler 
tahlisiye Umum Mlldürlilğü tarafından basbrılan ve lıtanbul 
Deniz Ticareti MüdllrlüğUnce dağıtılmakta bulunan Türkçe, 
Almanca ve lng;lizce yazılı talimatnamede mevcuttur. Ali.ka .. 
dArinın bu talimatlardan birer tana edinmeleri lizımdır. Bil· 
tlin gemicilerle alAkadarlara ilin olunnr. "3757,, 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Keılf bedeli 1296 lira 20 kuruıtan ibaret olan Beyazıtta Aı· 

kerl Tıp FakUltHi arka1mdaki taafiyei beıabat enak mahzeni 
bin Hı açık eksiltme usuliyle onarılacaktır. f steklilerlo ve ketlf ıart• 
name ve pllnını görmek iateyenlerin 2017 /1935 Cumarteal ıınna 
Hat on birde Nafia ba, mühendiıliğindeo alacakları ehliyet veal
kalın ve 98 liralık •uvakkat temin.at akçalerile allracaat
lm. (llL) u3783.. 


