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Ha beşistanın Pay Edilmesinde 

usolin· kn 

'' o 

a 
Parls 19 (Özel) - Inıiltere 

Ye Franııı tarafından Italyaya or• 
taklama olarak yapılım ıon tek· 
t klifler, Uçler Irnnf ranmnın orta· 
ında bomba gibi patladı, konfo

ran bu teklifler meydana çıkar 
~ıkmnz dağılıp tarihe karıştı. 
Musolinl, Habeşistanın, lngil· 
it re Fransa ve ltalya arasın· 
d nüfuz mıntakalarma ayrılmaın11ı 
öne sUren bu t klifi şiddetle 

reddetti ve Paristekl mUmesalll 
Baron Aloiılye do konferanstan 

·,ckilmHinl emretti. Bunun Uzerine 
d konferaoı, bir oyuncak balonu 
glbl ıanttp gitti. ÇUkU Muıollnl 
Habeılıtanda en bllyUk payı fıtf· 
rordu. Halbuki kendisine Habeı 
topraklarının bereketılz ve çorak 
yerleri teklif edllmlıtl 

( Dnamı 6 lacl ylı:de ) 

y· 

Harbe 

Londra. 19 (Öı:el) - İngiltere 
kantoyu (efkarıumumiyeal) Hnbea • 
İtalya oatı§muile çok metg11ldttr. 
1nıilteredek:i bütün partilerin lider· 
lerl bir harp oıkmaaınıo tamamen 
aleylalndedir. Bu ıebeple lngJltere• 
alo, bu •nhııamamazlıfı barıt yo
lundan halletmek U1tre her vareye 
bıt vuracafı aolaııhyor. Eo ıoo 
vareıala, Habııietaa topraklannın 
Uo devlet (Fraoıa, ltalyı, İqlltere) 
•!•~··~• pa1Jaıılacafı t•kllndt ken· 
dıoı goater ceğl teyit ediliyor. 

Meslek Adamları Araşında 

Bir kitapçı Derdini Dö
kerken Digor ki: 

'' - 25 Bin Liralık Servet ara
sında Can Çekişiyorum ! ,, 

Tozlnnmıf kit p yığınlara ara· 
ıında geçen bir ömUr. Başı aa· 
rıklı, eli sırıklı hocanın karıııına 
diz çökUp besmele çektiği glln· 
den mUlklye mektebini bitirdiil 
gllne kadar başını kitaptan kal
dırmıyan bu 6mrUn mezarı da 
galiba yine bu kitap yığınları 
olacak. 

Mlitevazı kUtüphal)e&İntn, toz· 
dan şeffafl} etini kaybetmiş cam· .. 
ları arkasına gizlenerek kitap l 
okur gibi caddeden her . geçep,..:' 
~· üzün man&s na okur.uya ça~ş~n • 
kitapçi Aziz, bu bir yıgın torlu .. 
kitaptan başka hiç bir ıeydeıı 
ıevk nlmı; or olmalı. ~ ·• 

- Ben, t iyor, daısl sca· ı~ al-
il mnyı görm< d m. Ert · ğrul tuh· : · 

l o~y .. mı 11 inci yü:ı 'e ( 

.""-"'-•·--~--......... ~-~,~- -----

25 bt1ı iiralık bir 11ıtın iıind• kıe1· 
randığını 1tögl•g•11 kitapçı Azl• 
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Uyuşulamadı 
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Bakanlar Kurulu Toplanıyor 

Bütün Bakanlar Şelıri
mize Geldiler ______ ,,,,,, .. . ... .,..._ 

Başbakanın lzmir Seyahatine Bü
yük Bir Öııem eriliyor 

. Baıbakan on beı gUndenberi l 
ıehrjmizde bulunmaktadır. Diğer 

bakanlar da ıehrlmize geldller. I 
DUn de ekonomi bakanı CelAI 
Bayar Sovyet Rusyada yaptığı 
tetkik gezisinden ıehrlmlze dlSn· 
aU. Şimdiki halde Başbakan ile 
birlikte bUtUn bakanlar ıehrlml:r.e 
g~lmit bulunmaktadırlar. 

Verilen haberlere göre, ha· 
kanlar heyeti bugUnden itibaren 
ııhrimizde toplanmaya baılıyacak 
ve bu toplanblar teakup ede· 
cıktir. 

Haber verildiğine göre ilk 
toplanh buııUn, Cumur Baıkanı• 
mız AtatUrkUn baıkanlıtı alt;nda 
yapılacaktır. 

Bo bakan lzmlr'de 
Bekleniyor 

lzmlr, 19 (Özel) - Arsıulusal 
bUyUk lzmlr panayırı, perıembe 

gilnO Baıb akan ismet lolSnllnUn -· ...... ~~ . . .......... ~ . .,,._.. 

vereceği bir ıöylıvle açılacaktır. 

Başbnkamo söylevine şimdiden 
bUyUk bir önem veriliyor. Pana· 
yırın bUtUn hazırlıkları ikmal 
edilmiş, yeniden birçok pavyon 
kurulmuıtur. Panayır, bu sene, 
diğer yıllardan çok daha zen· 
gindir. 

Yunanistanda 
Yeni Bir Korku 

Kra:cıhğın Bir Darbe ile 
Kurulacağı Haberleri Bii
yük Endişeler Uyandırdı 

Atına, 18 (Özel) - Eskiden 
do si;ylenip ıonra yalanlanan bir 
yayıntı, bugün kuvvetli bir şekilde 
yine oris) a atılmııtır. llu, cum• 
bur başkanı Zaynıisin istlfnaı 
meselesidir. Yeni bir rivayete 
gör , kaphcalardan on glln 
kadar sonra dönecek olan 
Başbakan Çaldariı, eğer 
kr.ı!~ • oldupnu ilin ederse 
cn"ıbur Bakanı kıra1cı bir kabin 
11 kartı karııya gelemlyecek ve 
temel yaensma gör emniyeti 
k lmıyan kabineyi kendi kendine 
değiştiremiyeceğinden makamını 

IUıumsuz görerek istif edip 
ç kilec ktlr. 

Cumhur Bat kanınm istifaıı 
tahakkuk ederıe bunun çok fena 
neticeler verecegı ıöyl nlyor. 
ÇünkU o zaman cumhuriyet falen 
kaldırılıp kralcılığın bir darb ile 

l--------~<..:.....___..-..:,__ f "'~~~~~~~~-~~!~.~~uyor. _ ..... -
Dlıa•rlı ll•lımet, Mlli•lnlıa allııaJe ca11 acııı,ı. lı.••k•rırk•• 

Bütün Tahminler Altüst Oldu 

o·narlı Mehmet, Müliyim 
asıl Yeni di? Pehlivana 

ükifatlı Anketimiz Devam Ediyor 
Birinciye 50, ikinci

ye 30, Üç ··ncüye 20 

Lir V riyoruz 
Dün Takıim ıtadyumu, glln· 

lerdenberl il n edilen bUyUk 
gllnUnU yaşadı. Dinarlı· Mülayim 
gUroşl etrafında yapılan blUUn 

rckln mlara rnğm n, ıtadyum, 
bUtlin tahminleri yanılt cak 

kadnr tenhaydı. 
Kapının 6nUnde birlkenl rin, 

içeriye glrebilcnlerd n çok fazla 
oluıu da, bu tenhalıiın, bil t 
fiatlarmın aiırlığından ileri gel· 
diğini gösteriyordu. 

Aşağıda Dlnarlı-MülAylm gU• 
l Devamı 10 u.acu ybdı ) 

-
DlAarh • Milôglm giir•ılıule11 tiirliJ görünüıl•r 
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(Halkın Sesi) 
o 

Sıcaklardan 

Niçin Şikayet 
Ediyorsunuz? 

Son gilnlorde hanlar çok sıcak 
yaptı. Oüneıte 65 dereceye kadar 
çıkan hararet cölgede de 35 l 
buldu. Bu bunaltıcı 11caklar hepi
mizi ıiklyete ınkt diyor. Bu 
tikAyet acaba yalnız ııcoğıo faıla 
oluşundan mı? Bis bu BU lf, raııt

ladığımız kimselere ıorduk n ıu 
cevapları topladık; 

M. MUnlr (Saraçhaneba91) 
- Sıcakların tlddetli olmaaı, r&• 

ıath ııne direktörO Dıtııt Fotioin aöy• 
lec:fitl g ibi mevsim icabıdır. iş b8yle 
oluncıı b nıa gelen çekUir demek ve 
ııcnktan şikayet etmemek llizımdır. 

Fnkat bizim l.tanbulda 11cnk gOn· 
lerde aerin bir yor bulmak lmklnıu: 
olduğu içindir ki sıcak lar karşısında 

ağız dolusu tlktıyet yoğdırayoru :ı. Sa· 
bnhtan nkınma kadar gilneı ysğmuru 
altında çalııtıktan aonr insan, ak11nm 
urlnllğini a labflmek f çfn tlSyle rahat, 
t mlz ve bllhuııa ucuz bir eğlence 
yeri bulamıyor. Butdnyıa kilosu yüz 
paraya fndftl günlerde bile biz ıahil 
gazinolarında bir kah.eyi bir liraya 
içiyoruz. ftto benim ııcaklar kiırfısın• 
da tik4yetımln Hbebl budur. .. 

Sabri Özken ( DakUdar Nuh• 
kuru•u) 

- Benim ııcaktan hiçbir tikAyetim 
)'Ok. Fakat tlkiyet etmek IAzımgeliue 
bugQııkO çalııma ıekllnln aj'ırlıj'ını 

Gne ıGrmellyiL Çllnkn durdutumuı 
yerde terlediğimiz halde yine iÜnde 
on uat, on iki 1aat hiç durmndaa 
çalıııyoruz. Halbuki bGtUn medeni 
memleketlerde yas n kıt çalııma 
aaatlarl ayrı ayrı lHblt edllmlftlr. Bu 
mevılm AYrupa Ye Amerikada trıtll 
mev.lmldfr. Bb:de 11e yas tathl diye 
bir ter yoktur. M vaim icabı kendini 
•lSıteren • ıcaklarda çalııma tekil de
littirllmelldlr. 

)#.. 

HU nU Rız ( Unk p nı c d· 
de lnd ) 

- Az.isim benim yatta hiçbir 
ıeyden tilı&yetim yok. Sıcak olmut, 
ıoğuk olmuı, umurumda değil. Bir 
kere doktora gidip bnıaArısındıın 

tikliyet edecek oldum. Bu, bann tam 
26 llrnya patladı, ılındf Ju, nktll• 
ıOtten atzım yandığı icln ayranı Ofli· 
rer k içiyorum. 

Yerli al ar 

lıtihsalat Mikdarı Seneden 
Sen ye Artıyor 

Yapılan tetkikler neticesinde 
memlekette endUsterl faaliyetinin 
her geçen yıl biraz daha inkişaf 
ettiği anlaşılmııtır. Yine 6ğrenil· 
miştir ki bu yıl yerli mallordan 
bazılarının istihıal miktarı, geçen 
yıllara nisbetle fazladır. Bu faz· 
lalık nl betinde lstihliik d art· 
mıştır. 

ÖnUmUzdekl EylUl başınd n 
itib ren yerli kağıt da kuUanmiya 
başlıyacnğız. 

#1911! ...................... _. ... me:l!:Jm ............... m!E!!~~!!Z.'ll!r!lm ...... I~ 

.. 

Fazla Yolcu Yasak! 

Otomobil Ve Otobiisl 
ontrol Ediliyor 

Tıklım Tıklım 

Otobüsler 
Y rı Yolda 

urduruldu 
lstanbuJ otomobUierf ve oto• 

bOsleri genel bir munyeneden 
ieçirlldl. Boı:uk olanları garaja 

çekildi. Fak t muayeneden kaçan 
otomobilleri bulunmaaı ihUmall 

r 
1 

500 ltalyan Geliyor 
Çarıamba gDnft Oseana Yapu· 

rlle ıehrlmlıe 500 ltalyao ıeyynbı 
aelecektlr. Vapur bu seyyahları 
ertul gtln Mudanyaya g6ttırecek, 
Hyyahlar oradan Burıaya ıeço
cekl rdJr. Ayın 28 inde de 300 
1eyyah gelecektir. 

Yapılan muayenede temiz ve aağlam cıkan otobüeler 

üzerine belediye, kontrolü karar 
verdi. Bu kontrol evvelld gllnden 

itibaren başlamı tır. B sur tla 
muayene koçağı olan bozuk ve 
tehlik il otomobil meydana çık- , 

________ __, __________________________________________ ___ 

maktadır • 

Diğ r yandın bu kontrolu 
yapan poliı ve belediye zabıtaaı 

m morları otobOalerin taşıdığı 

yolcu sayısma da bakıyorlar. 

Fazla yolcu alıp mfiıterllerin ra• 
batsızlık çekmelerine sebep olan 

otöbUı ıoförlerine ceza kesilmekte, 
ayaktaki yolcular da indirilmek· 

tedir. Bu knntrolda bilhassa latan· 
buldan Silivri, Çatalca ve Edirne
yo yole.u taftyan otobüsler sribe 

(arpmıştır. ÇnakO bu otobDılerla 
tıklım tıklım yolcu aldıkları i8-
rlllmUı, bunlar te bit dilerek 
fazla · yolcu lndirllm(J, tekrar 

binme! rinı eydan rilmımf tir. 

ikramiye 
Veriliyor 

Çok Çocuklular lkr mfyeyi 
T e rinievuel Ayı içinde 

Alacaklar 

Çok çocuklu ııllclere Sağlık 
Bakanlığınca tohsia edilen ikra· 

mlyenin Teırfnievvel ayı içinde 
verilmesi için alAkadarlara tebliğ 

yapılmıştır. Elde evcut tahsisat, 
bu 11en müracaat aıraııoa göre 
taksim edilecektir. 

Bu ı fer ikramiye alamıyan 
mUrac atçılar d 936 seneıl için· 

de ikramiyelerini almıt olacaklar· 
dır. Fak at bunun için çocuk 

sayısı bir anned olmak şartll 
altı tan olacaktır. Sağlık Bakan• 

lığı çok çocuklu aileler erilmelı 
üzere her s o muntaı mao tab
ıisat koymağa devam edecektir. 

u 
Fakat 

arp uz 
Fiatl r, 
O arak 

Müstahs.lin Zararına 
Çok Pahalı 

lıtanbula iki gündenbcri göze 
çarpacak çoklukta karpuz gelmiye 
başlamıştır. Dalyn ıı ( yüzü) 2 • 3 
Jiraya kadar satılan bu karpuzlar 
sergilerde halka taneıi 10 • 15 
kuruta veri:mektedir. Yani m~a
tah il binbir emek ve meşakkatle 
yetiştirdiği k rpuzu sergiye 2 nya 
3 kuruın verdiği halde bu mal 
mutevaıaıtlarm elinde birdenbire 
yllk elmekte ve halka l<J..15 IIuruıa 
mal edilmektedir. Karpuz bo lu· 
ğunun ıebebi, bu yıl havaların 
kurak ve s cnk gitmesidir. Bu 
yüzden mahsul b:rdenbir olmuş· 
tur. Tcrlndn kald.ğı tnkdirde 
büylimf yecek, bozulacak ve hiç 
para et iy c ktir. Müstahsil bu· 
nun için malı tarlada tutm makta 
be en k ip pazara a ketmekte· 
dit. Bu )'11 hiç fena karpuz yoktur. 
Bntnn karpuzl r t tlıdır ve olaun• 
dur, kavunfar bu yıl çok tatlıdır. 

Hava Tehlilrnsi için Yeni 
Bir Vardım 

Kemah hUkfımet doktoru 
Bay Y ehyn K mal Üstiln, 
her yfl Temmuz maa ı oJon 65 
lirayı tam meu hava kurumuna 
v~rmek ıuretil hava tehlikesini 
bilen ye yazılmıştır. 

Yani Adliye Sarayı 
lstanbuldn yeni adliye sarayı· 

nın planının yapıldığını bi:dlrmit" 
tik. Şimdiki halde bu p:frnm tatbik 
edilip inşaata başlanması için tel· 
kikat yapılmaktadır. 

.............................................................. 
Haliç ile 

Beledige 
Arasında 

Haliç tirketl il belediye ara· 
6ındaki toplanmıt hiue lhtllAfı 

dolayıelle, tirket hesapları Uze-

ı'L~ de şarbay yardımcı ı HAmlt 
tetkikat yapıyordu. 

Hamiclin bftfka vazifeye tayini 
dolnyudle bu tetkikatın Nuri ta· 

rafından yapılmasına devam edil· 
meli kararlaştırılmıştır. 

40 Bin 
Ayasofy Müzesini Bu 

Kadar Ki j Gezdi 
Dört ay evvel mllze haline 

konularak açılan A}·asofya mUze· 
sini şimd'y k dar kırk bin kiti 
gezmişt r. 

Bu mfizedekl memur adedi 
kafi görülmemektedir. 

Haciz Kaldırıldı 
Nurosmanlyede Vezfrhaoı kar-

ısında Ali Rızanın bakkal dUk· 
kanına, vergilerin v rilmediği fh,. 

barile haciz konulduğu yazılmıştı. 
AH Rıza yalmz bir seneye teallok 
eden bu vergi verilmemesi itini 
haUetmiş, vergiyi vermiş vo haciz 
kaldırılmıştır. 

P•zar Ol• aan B. Diyor 1 1 

1 ( Otlnlin Tarthl) 

Bir iki 
Satırla 
Fikret için 

BugOn, büyük ıair Tnflk fikretla 
ılllm yıldönOmü olduG-u için E> pteld 
mezarında bir ihtifal yapılncaktır. 

Jt ir .. 

NUfue Sayımı 
Teırlnlenelde yapılacak olan DCI• 

fuı ıayımı ha:zırhklaıı yakında bltlrl• 
leoektir. 

.. * .. 
Ulusal Anıtlar 

Ulu1al anıtların etrafını temlale, 
mek H bunları bQtOn srUı:elllklerlft 
meydana çılıuır ak lçlo tetkikler 
7aptlmaktadır. 

• ,., Jf-

Tllrkofl te 
TGrk ofisin y r dlrektlSrU dan 

lımfrden ı•hrlmlır.e gelmiıtir. Burada 
tetkikler yapacak, ıonra Ankarayı 

dOııeeektlr. 

.. * .. 
TUrk P vyonu 

Araıuluınl Sclun ik ıergi 11f ndc btı 

mene de gUsel bir TOrk pııvyonu ku• 
rulacaktır. 

.. « .. 
lzmlre Gldenler 

Perıembı ıilnO açılacak olan \ıt 
mlr pannyınnda bulunmak üzere bil 
çok ldaueler lzmlre gitmlılerdir. 

• • • 
0'9nlz Gezintisi 

Halıo ıoalu ıpor kultibD, 1 Eylalda 
Çubukluya bir deals gezintisi tertlj 
ebnlftlr. 

* * o 
Beledlyeler Bankası 

Ankarada yapılacak olan beledJ• 
yeler baokaaı blnnıının proje nıil•&1 

bnka11n ıa müddeti teırinieYveliii 
beıindt bitecektir. 

.. * « 
ilk Okullar 

"Btıtiln ilk okullarda tamire muht•t 
olaa yerler .arsa ders yılı ba ! m .. 
daa 6nce tamir edilecektir. 

* * .. 
DoçenU r K dro u 

Onlyeraitede bu deu yılmda do
centler kadrosu tnmamlanmıı olacalr, 
doçentsiz k üra1l kalmıy caktır. .. . . 

Anadolu Seyahati 
TOrk Tnlebe Birliğinden knlabalıH 

blr grup ayın 25 lnde Anado!uya bll 
tetkik ıeyahatine çıhacaktır. 

ir lf- .. 
Gereon Mektebi 

Şehrimizde açılacak olan g'atıoa 

mektebinin hazırlıkları bltirilmektedlf, 
Mektepte eylCllGn birlndeıı. itlbart&l 
denlere baılanac ktır. 

.. « .. 
Dllslzler 

Sağır ve dilıizler 30 Ağuatoıta 
Flloryada bir kır deniz eQ'lencul tere 
tlp edeceklerdir. 

ir ... .. 

B&rborler Ve H ft T tlll 
Berberlerin hafta ta tı i yap• 

malarının temini için be ediyeye 
yeni bir mUracaat yapılmıştır, 

Fakat kanun berberleri t atilden 
f sUsna ettiği için bu lıtek yerine 
getirllemlyecektlr. 

r------~~--~--------------------------------------~------------------------------------------:::=:: ........ ~-~~~------~~----=--~ ....... -::-:-=-===---<-::::>Q~'-l~ı__ ı 

- H111an B., gördOn mü 1 Son Poıta mi· 1 
lılfatlı bir anket açmıf •. 

Okuyuc:uJarına ıoruyor ı 1 - Çoban Mehmetle 

ae, huılıi G.tlln gelir 1 

( / 

---

Dinarlı gilrejlrler- ı Huan B. - Bu dOnya pıırıı, pul d l.nyr. sı. 

Elbet ( Dlnarh • 1ıallp aellr 1 
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Hergün 
'------------------------------------------------------------~~~~··J r------------------ ·"' 

_R_e_6_i_m_l_i_M_a_k_a_l_e ______ "!~-.--------Ki_u_n_d_ak_ç_ı _a_j Söz ~n l\.ısası 
3500 Çocuk 

• F evkalô.de Doktor 

* -
3500 Çocuk 

Belediye iki llç aene evvel ıo· 
lc:aklara dUten çocukları toplayıp 
ıefaletten ve hapisten kurtarmak 
lllakıadlle bir yurt açtı .• 

Bu sene bu yurttan çıkan Ç<>4 

cuklar cemiyete faydalı birer un• 
ıur olarak hayatın muhtelif aaf· 
halarma atılıyorlar. 

Alman iyi netice belediyeyi 
•••lndlrmlı olacak ki, timdi de 
ıokaklarda aeraerllik eden, köprU 
•ltlaranda yatan, klSıebaılarında 
dilenen çocukların hepılnl topla· 
rıp lslAha karar Yermlı. Tetkikat 
)apılmıf. Yalnız lstanbul içinde 
bu suretle kurtarılmlya mtıhtaç 
asoo çocuk olduğu anlaşılmı1-
( latanbulda llkmektep çağında 
bulunan çocukların mlktan 70 
bindir. Demek ki bu çağda bulu• 
Dan çocukların yüzde beıi ıokak· 
lara dllıtıyor, Hraerl oluyor, hırtı• 
tluyor, haplaaneye ılrlyor, hulAıa 
temlyetin ıırbada zararlı bir Jlk 
oluyor. 

Bu, öyle önemli bir durumdur 
1d Uıerlnde dikkatle ve lırarla 
durmak lbımdır. 

Bu 3500 çocuk içinde klmbllir 
ile bOyllk istidat Ye kabiliyetler 
\'ardır? Bunlardan birinin bir 
ıan'atklr, bir dAhl olmıyacağını 

kfm iddia •debilir. Dalıa dtln bu 
cocuklardan biri vlllyete mUra• 
eaat ederek •• mektep lıterlm ., 
diye ağlamıı ve okutulmaeını, 
olmazsa denize atılmasıaı dil .. 
rntıtl. 

BUtOn medent memleketlerde 
atlılerl tarafından bakılamıyan 
Çocuklar cemiyet ve devlet tara• 
landan bakılır. Bizde de eldeki 
kanunlar b&ylt emreder. Hiçbir 
•atandaı 101 ortasıada 11falttin 
te ıef ahetln eline t11llm edilmez. 

Belediyeyi bu çocukları kur
tarmak tııebbUıOnde muvaffak 
t>lmuı görmek en btl7UI& temen• 
ilimizdir. . 

>f. 
F evkalô.de Doktor 

Vergi bakımından Hrheat 
llleslek sahipleri sınıflara ayrıldı. 
FevkalAde ıımfa giren bir doktor 
••ya avukat senede 1000 lira, 
birinci ıınıf bir doktor veya avu· 
kat ı 00 lira vırgl vermekle ma. 
kelleftlr. 

Aradaki bu bUyDk fark ıerbııt 
lllealek aahlplerjnl f evkalAde sınıfa 
alrmekten uzaklaıbrıyor. Ne dok• 
lorlar ve ne de avukatlar içinde 
fevkallde ıınıfa ılrmek ' lıtiyea 
kimseye teaadUf edflmemlıtlr. 

O halde bizde hakikaten feY• 
\atide smıfa ıireblltcek doktor 
•• avukat yok mudur? Vardır 
l.nıma, vergi nlıbetlerl araıındaki 
buyuk fark doktorları ve avukat• 
ları böyle davranmıya mecbur 
•diyor. 

Demek ki kanunda bir nisbet• 
•lzlik var. Tabii olan ıeylerl Jrayrı 
tablı hale sokan bir kanun her• 
halde kuıurlu olaa ıırektlr. 

B11y0k yangınlara ıebebiyet Ycı reoler • !.· 
1erlyetle lcundakçılardır. Bunl:.r kilç iık bir 
menfaatleri için bQtOn bir kalabal ıt. a ha .~ a t 
'Ye mallarınıtehlikey• koymıya çekinmealor. 

Bunun ıı"b" ruhlarım ·za ve 11h 'Ak'arımıza 

kundak koya ı ' ar da nrdır. Bizi ecnebi propa· 
srandR'ıuna, miıyoner telkinlerine marul bıra· 

kan ecnebi mektepleri bunlarc' andır. Bu· 
rada, ruhlarımız kundaklanm ı; kta ır. 

Miıyoner mektepleri ıon 11nelerde milli 
ııayelerimln uyıun tedriaat yapamadıkla r ı 
lçla birer birer kapanmaktadı r. Fakat elAa 
lclmizde kalımlar, propagı.ndalarına devam 
edenler Ye ruhlarımııı kunda klıyan lar 

Yardır. 

Nuıl memleketimizi kundakçalardan ko. 
rumıya mecLuuak, çocuklarımız ın ruh Ye 
ahllklarını da bu kundakçıların taarruzundan 

~-.~ 

• DA BİLİ 
Yüksek 

·Tahsil 
·Gençleri 

Şehrimizdeki yUkHk mektep• 
lere devam etmek iıtlyea bir çok 
ilse mHunları memleketin muat .. 
Uf yerleriaden ıehrimiae relmlye 
baılamıılardır. Bir kıaım talebe· 
de ikmal lmtlhanındaa sonra gele
cektir. Bu yal, Ankarada kurul• 
makta olan tarih ve coğrafya fa· 
kültealne ıf rmek latlyenlerlo ıa• 
yı11 da bir hayladır. Bu sebeple 
bu 1ene yUk1ek tahıil namıetle
rlnln akını hem lıtanbula, hemde 
Ankarayadır. ----Tramvaydan Atlayanlar 

Pollı memurları Ye belediye 
aabıtuı memurları tramvaylarda• 
aeyrlaefer eanasıada atlayanları 
Ye binenleri takip etmektedir. Son 
günlerde yine birçok kimselere 
bu yUzden ceza kesilmlıtlr. 

Liselere Parasız Talebe 
_..........,.....-.....::11 ........ ........ -

Kültür Bakanlığı imtihan 
Yerlerini T esbit Etti .............................................................. ı 

24 Saatte 

Bir Kaç Hırsızlık 
Oldu 

Son ylrm dört saat içinde ıeh· 
rlmlzde birkaç hırsızlık hAdlaesl 
ve ehemmiyetsiz kavgalar olmuı· 
tur. HLrsızhldar da önemli değil· 
dlr. HAdiaelerin &uçluları tamamen 
yakalanmııtır. 

"' Kaçakçılık badiaelerlne gelin· 
ce; evnlce de bildirdiğimiz ıibl 
ıehrlmlıde kaçakçılıklar haylı 
azalmııtır. Yapılan mücadele de 
bu suretle tam tesirini göstermiıtlr. 

Leyli li&e •• orta okullara 
par&1ız tahıl! için alınacak tal .. 
belerin mlla:ıbaka imtihanları 23 
Eylülde yapılacağını yazdık, Klll· 
tUr Bakanlığının yaptığı bir liıte
ye göre imtihanlar. 

Afyon, Ağrı, Amaıya, Ankara, 
Antalya, Aydın, Bahkea:r, Bilecik, 
Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, 
Çankırı, Çoruh, Çorum, Denizli, 

Dlyanbekir, Edirne, Elizlz, Erzin· 
can, Erıurum, Eıkiıehir, Gazlan• 
tep, Giresun. Gümüıane, lçel, 

Isparta, lzmir, Kara, Kastamonu, 
Kayseri, Kırklareli, Kırıehir, Ko· 
caeli, Konya, Kütahya, Malatya, 
Manisa, Maraı, Mardin, Muğla, 

Belediye Karar Verdi 
Muı, Niğde, Ordu, Samsun, Ser 
han, Siirt, Sinop, Slv&1, Tekirdağ, 
Tokat, Trabıon, Urfa, Van, Yoz• 
gat, Zongu!dak llbayhklarında ve 

Şehirde Bozuk Ve Işıksız 
Yol Kalmayacak 

Bıledlye, lıtanbul yollarının 
tamire muhtaç olanlaraaı hemen 
kimllen yaptırmaya karar vermlı 
ve bunun için muntazam cetvel• 
ler hazırlanmııtır. Tamir edilecek 
yollar, mUstacellyetine göre ııra· 
ya konulmuı bulunmaktadır. 

Bu yolların tamiratı için, her 
kaza emrinde bulunan tamirat 
ameleılle, nezafet arabalarından 
lıtlfade edilecek, ayrıca tamirat 

yapılan semt halkmın ıösttrmek 
istediği yardım da buna eklene· 
cektir. 

Bu ıuretle, bozuk yolların 
eaash ıurette tamir iti l[ÖrUlmUt 
olacakbr. 

Bundan başka, belediye, her 
kaza mıntakaaında, yeniden elek· 
trlk IAmbası konulması lıtentn 
yerlerin cetvelini iıtemlştlr. 

Bu cehel üzerinde lcabeden 

merkezlerdeki lise veya orta 
okullarda yaptlacakhr. lıtanbulda 
erkek talebenin imtihanları latan· 

bul erkek lisesinde, kız talebenin 
de kız liıeıinde yapılacaktır. 

imtihanlar tUrkçe, edebiyat, 
riyaziye, tarih ve coğrafya ders· 
lerlnden olacaktır. imtihanlarda 
aynı dereceyi kazananlardan ıehit 
çocukları üstün tutulacaktır. ............................................................... 
tetkikat yapLlacak, ve önUmUz· 
deki sene içinde yeni elektrik 
lAmbası konulacak yerler, dektrik 
ıirketine bildirilecektir. 

1 Habeşin~-·...--
ı Yorganı 
,_ _______ Ek ·Ta 

Hayırdır, inıal:ab! 
Dun gece sab <! ha karşl idi.. 

ROyamda, kendimi Afrlkada ıör· 
dUm. Dağlık, korkunç, Yahıi bir 
ülke .• Uzaklardan çakal aeılerl, 

aslan kUkr~melf'rl geliyor.. Ben, 
terbiyeci lsmall Hakkının baflDI 
bir tutam devekuıu UlyO geçiril• 
miş duran upuzun bir hurma ağa· 
cının dibinde yatıyormuşum .• 

Üzerimde ıivrislnekler uçuyor 
amma bereket nraln bizim 
ErenköyUndekl kadar bol değil!. 
A yak ucumda ve biraz ilerde, 

benim gibi kumların lberlne ıe• 
rllmfş, bir Habeı adam yatıyor •• 
Onun UıtUnde bir de pırpıt yorgan 
Yar.. O ııcakb pek yakııık almaı 
amma, rtıya bul 

Derken, uzakta, O~ kiti beflr-
1 dl. Biri, kısa boylu, bknaz, ıekll 

ve ıemail ltlbarlle Çoban Meh 
medl, lif edişi ye çok ı&ylemeal 

ltibarJle de Filorfnalı Naztmı 
andmyor .• Boraada haYa oynıyan 

y abu dl murırbahacılar albl, çırpı• 
na çırpına, ytık&ek ıeale bir ı•y• 
ltr haykırıyor. 

lklnclsi, uzun boylu, serin 
kanla, dlılerlnln arasına 11kııtırdığa 
kısacık pipoyu emip duruyor .• 
Ayağında ıatrançh bir kıta flıtan, 
altında, diz kapaklarını meydanda 
bırakan uzun konçlu, ylln çorap
lar, salapurya kadar da kundu· 
ralar var .. 

ÜçUncüsU, ıalon adamı., Ha• 
fiften Morla ŞlSvallye'ye benzlyor. 
Kılık, kıyafeti berikilere nlıpetlt 
dUzgUo, daha efendice.. 

Üçll birden geldiler. Habeıla 
başı ucuna dikildiler. Bir mllna• 
kaşa, bir çene yarııtırmı.. De
meyin gitıin 1 

• Simsar kılıklı, farfara, bir 
numara, aman allahım, ne çupı• 
myor. Söyledikleri pek IJi anla· 
ıılmiyor amma, ötekilerin hal ve 
tavurlarandan, mütemadiyen pa• 
lavra savurduğu, kuru ııkı tehdit· 
lerde bulunduiu belli. 

ilkin, arkadaıları, bunun IAf· 
larıoa kulak asmıyor, pahrdıya 

pabuç bırakmak lıteml1or gibi 
görünüyorlar.. Eakat, ,ıtglde, sl
mnlarmdakl lf ade dealılyor.. De
ğişiyor.. Bir numara kendilerini 
bayağı kandırmıı glbL · 

Yine derken, Uçll birden, ayak• 
larmm ucuna basa baaa, usulca• 
cık, zavallı Habeıln yanına soku• 
luyorlar .. Yjne llçll birden, adam• 
cağLzan üzerine doğru etlllyorlar •• 
ve hep beraber, yorganını kaphk· 
ları gibi, tabana kuvvet kaçıyorlar. 

Birdenbire Habeıin baıtıj'ı 
yayğara ile uyandım. 

Sabah olmuıtu. MUvenlln ge• 
t irlp birakhğı gazeteyi açtım, 

okumıya koyuldum: 
0 0çler konferanıı, Habııistan 

meseleılol görUtmUf!. ,, ... ..................................... -.---. ..... __ 
Tarihi Bir Kazı Daha 

Müzeler Umum Mtldllrü HAmlt r 
ıt.beyir, yerine arkeoloğ Remd 
Oğuzu vekil bırakarak Çorum 
tarafında mllhlm bir kazı yap-

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
,r TAKVİM 

llıalc için hazırlanmaktadır. latan· 
bul müzelerinden de resaam 
Abdullah da kazıda bulunmak 
lıere dün Ankaraya gitmiştir. 
hu kaııdan mühim neticeler ah• 
laacağı tahmin edilmektedir. 

Bir ıazetede okudukı 
"Birkaç gllndenberi gicelerl mehtap lıtanbulu 

aydınlatıyor. Bu suretle IAmbaaıı bulunan latanbul 
aokakları da aydınlık oluyor ... 
· Adalar Belediyeııi, bol siyah mehtaptan iıtif adeyl 
dUtllnmUı, mehtap bulundutu geceler sokaktaki 

bnagazl H elektrik IAmbalarına ılSadOrmGıtDr. Birkaç 
gecedir BQyükada lıkele meydanındaki birkaç limba 

mGatHna dl~er taraflardaki ıı •klar ılSndtırülmektedir. 

Ada Belediyeai bu auretle tuarrufun 7o!unu bulmuı 
oluyor.,, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 
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• bu 
·.a~~~li:Bi~a.liiDiEm ... 

Tarilıi Roman, 
Ta1:ihi Hikô.ge 
Niçin Yazılır? 

rlb rken t rlhi roman 
)Qıumsuz glbl görUoUn BugUnkO 
hayatın blnbir ç ılt vnkı 1 rı, 
gUlllnç vey iğrenç bir ürO bA• 
diı l rl v rk n tarihi hikAye 
y zm k enikuou ııçma bir ıeydir. 
Ôyl lk n kUltUrU yUko k millet• 
lerd d tnrlbi roman 'fe bik y 
yolu pek f lektlr. V bcrgUn ortaya 
yUılırce eser konmaktadır. Çllnlıü 
dUn y prlan yunlı§lıkl rda bugUnU 
korum k için tarihi bilmek 
herkese bildi rmok ger ktir. Bu 

-~mac~ glı!J\1 en kıaa yol ieo tarihi 
roman biçimin• i~km.6 ~ır. 

Çeşme bozgunluğu hakkand 
bir mecmuada tefrik oluna 
eaerl okurken bizdeki tarih! 
roman Ye hikayelerin o kayguya 
uzak kaldıklarını bir kere daha 
6ğrenml oldum. Bu eöztımle o 
eseri kınadığım sanılma ın. Hayır. 
es r, çok iyi •• çok dikkatli 
yazılmıthr. Fak t o bozgunluktan 
nlınncak en bOyUk deni ihtiva 
etmem ktedlr, glSsterememektedlr. 

Fikrimi açık s6yleylm : Çeıme 
boıgunluğu, kaybedllmio bir deniz 
•nva§ı olmak bakımından nihayet 
acıkh bir hatıradır. Helbukl her 
mllletln tarihinde böyle bozgun• 
luklar, yentlmekllklor vardır. Bun• 
dan 6ttir11 her ıa'faf, hattA hor 
zafer roman blçimlno okulmaz, 
sokulamaz. Ool JlD, o bozgunluk· 
lann lbnt verlcl bir inceliği, 
kendi e mahau• btr ıakathla 
olmalıdır ki tarlht n alınıp roman 
halind halka okutturulma ıodan 
bir kazanç elde edilebllıln ? 

Benim dlkkatiml çel•n bu 
çetme boıgunu tefrlkHında blrl 
Amiral Splrldof un, biti Amiral 
Mordvlnofon kumaodasında ol•· 
rak Kronıtattao çakıp Akdenlze • 
golmelert Çetmedo Oımanb d~ 
naomaaım )'akmaları anlehlı7or. 
Dediğim gibi tetkik de, tanır do 
gUzel. Ancıık Çeımede yUzg8ıtoroo 
bozgunluktan ziyade o devirde 
memleketi idare edenlerin kır.al 
cahil olqudur ki anlahlmnya de· 
ğer. Tefrika bu noktayı geçlv .. 
rerek tarihi hikayede bulunma11 
gerekil olan on bDyUk nUktedon 
kendini mahrum etmlıtlr. 

Kızıl cahllllk dediğim oudur: 
Ruslamı Akdenlze donanma srön· 
dermekte oldukları Babılliye ha· 
her veriline• Sadraıamla Hariciye 
Veklll demek olan RelıUlkDttap 
kahkahalarla gtllmtlşlerdl ve 
Baltık denizli• Akdeniz ara11nda 
yol bulunmadıtını ileri •llrerek 
o haberi Yeren doatu maakaraya 
çevirmlılerdL 

Rua donaam11ım Akdenlze 
gelmesi tızorloe iH o deYlotliler 
VeoediklllerlD bu ltt• ön ayak 
olduklarına Ye o donanmayı ka· 
naller filan kazarak Akdenlıe 
ıeçirdlklerlne hllkmetdlrmiıler. 

Ben, Amerlkaya atla gldllece· 
tine inanan mektepliler bilirim. 
Demek ki Çetmo bozgunluğu 
11ra11ndakl coğrafya bllglaizliğl 
henUz tamamlle ıiderllmemlıttr. 
ftte tarihi romanlar •o tefrikalar 
o gibi bilglıizllklerlD kalkma1ını 
kolaylaıtıracaktır. 

Yazanlar nükteyi g6ıden Irak 
tutmamalıdır. 

M. T. Tan 

E LE KET HABERLERİ 
~ . 

irinç Ekimi Binlerce Lira 
azandırı-

yor· 
Serik, (Özel) - K&koz adını 

da tnşıy n Serik k 11&1 Antalyeye 
40 kilo metre mesafededir. Sahi· 
Un bir saat yakınında kurulmut 
olan ve 1650 kilom tre murnbb ı 
mea bayı fıgal eden bu kazada 
14854 nUfua bonnmakt dır. Son 
yıll rd pirinç tanmın da 8n m 
v rilml ve bu it o k dar kb 
bırakmıştır ki beı bin lira arma .. 
ye il ekim yapan bir ekici bir 
y&ldn 25 bin lira kazanmı§hr. 

Şimdi Antnlyadan Serlke ka• 
dar olaft bUt n aahll boyu plrlno 
tarlalan il doludar. Bu yıl kaıa 
ınnırları içinde l S bin d6nUm pl· 
rlnç ckllmlştir. Gelec k yıl için de 
25 bin d6nllmlnk tarla hazırlan• 
mıotar. Pirinç cklmlndo KöprOıu• 
yu çayından istifad edilm ktc· 

dlr. BeHnı har bel rl civarında 

15 bin d6nUmlUk bir sazlık var-

dır. Burada kanallar çılar k ıs
lah dilmek ıuretile pirinç tarla ı 

haline getlrilmeıl dlloUnUlmektedir. 

Son Posta Balık 

Serikte pirinç tarlal nnı 

Dörtyolda Bir Kaza . 
Dörtyol. (Öıol) - Buraya ı•l· 

melde olan bir tiyatro trupunu 
getiren otobUı yold devrllmlj, 
artlstlorln h pal de muhtelif yer· 
lerlııden yar lanmıılardır. Şof6rUn 
yaraıı tırdır. 

lzipte Nodern Bir Okula 
Nizip, (Özel) - Nizip tepe· 

alnd yapılmakta olan yeni oku· 
lanın lnı h bitm k üzeredir. Bu 
binada konferans ve tiyatro sa· 
lonu d vardır. 

• • 
Soğanbükü Köyü Yazın D ima Serindir 

SotanbUkll klSyü 
SotanbOkO: Balıkeıtrde (Özel) - __ ................................................ ; .. •• 

300 • yakın sayım• "• 63 kadar Ada pazarında 
eyi ol n Soğanbnko k6yU Balı· Dört Kiıi Bir Köylüyü Soy-
keairden otomobille ı aaat kadar dul ar Fakat Hemen 
uzaktadır. Tepede kurulan bu ' 
kaynn kıtı ıert ve yazı aarlndlr. Yakalandılar 
Yakıcı ııcaklar pek yoktur. Adapazan, ( Özel ) - Ka\'a• 

Halk devecilik ft rençberlikle pUrcelc nahiyesinden demirci lb· 
uiraıtyor. Köyün kUlabqu lafın· rahim, Mustafa oğlu Ra 'f, Mustafa 
da Ahmet Vefik Patanın adı oğlu Hayri, \'O kahveci Mustafa 
geçiyor. G6çob thalinde çadırlı birlik olarak tarlasındaki kulüb.,. 
olan köy halkı Vefik Paıa Balı· ıinde uyumakta olan Mecidiye 
keıire gelipte herkeı olduğu yer• köylU Süleyman oğlu Raşidi bas· 
de kalsın deyince kalmıılar. hrmı9lardır. lkiıi sopalı, iklııl de 

Köye SoğanbUkll tundan ötllrll silahlı olan bu nılltecavizler Ra· 
dlyorlRrı Bir yerden çay geçiyor. ıidl döYerek 1500 lira istemlıler, 
Bu çay sonradan kuruyor. Bu Raıit ellerinden kurtulamıyacağını 
kuruyan yerler çok gUzel ve b.,. anlayınca evinde ancak 200 lira11 
roketli oluyor. bulunduğunu söylemiştir. 

Ne ekllıo mebzul ve iDr yeti· 
ılyor, b6yle yere BUk deniyor, 
buraya da oYvli soğan ekllmlı 
bundan dolayı köyUo adı 
SoğanbUkU kalmııhr. Hava kuru• 
muna burada da çok yardım 
ediliyor f.mdlye dek 180 Ura 
toplanmııtır, ----

Ceyhanda 
18 Bin Kilo Un Nehr 

Döküldü 
Ceyhan, (Özel) - Burada 

ıağlık itlerine önem verilmekte, 
halkın yiyeceiine, lçoceA'ine itina 

Mutaarrızlar Raşidi CYino a&
tUrmUşler ve 200 lirayı aldıktan 
oonra savuşmuşlardar. Jandarma 
vak'adan haberdar olunca derhal 
takibata ieçmit vo o zamana 
kadar kim oldukları bilinmeyen 
bu mutaarrızların hUvlyetinl tea .. 
bite, kendilerini de yakalayıp 
adaletin pençesine tevdi., muvaf· 
fak olmuıtur. 

.............................................................. 
g5aterilmoktedir. 18 bin kilo unun 
yenilmeye olverltli olmadığı gft. 
rlHmlif, hepal Ceyhan ııobrln• 
dlSkOlmUıtUr. 

ulayan Manavgat oııya 

Eskişehirde Bir 
Kiremit F abrilcası 
Yandı 

Eskişehir (Özel) - Şehir ha• 
ricinde bulunan Kara lsmallo alt 
kiremit fabrlkaaından gec ıaat 
11 de yangın çıkmış kiremithane 
ile 1200 Ura kıymetinde i kcr s· 
teler yanmııtn. Yangının nasıl 
çıktığı belli d ğildir. Eskiıehfr 
itfaiyesi yangını söndUrmek için 
takdire değer bf r çalışma yapmış, 
vali ve polis dire törü yangın 
yerine bizzat gelerek ateşin baa• 
tmlması için laabetli tedbirler 
almıılardır. 

Esl<işehirde Akarbaşı KöprUsU 
Eskitehir, (Özel) - istasyona 

yakın Akorba§ı köprUsUnUn iha· 
leal 1apılmıı ve tahta köprU 
yıkbrrlmaya başlaoılmı br. Bu 
köprü betondan yapılacak ve iki 
tarafına demir parmaklık konu· 
lacakhr. 

AnkaradaKeçiören 
Ankara, (Özel) - Ankaranın 

en güzel bir mesire yeri olan Ke· 
çi6rcn, temiz havası, bol suyu Ye 

yeoilllğl ile finlOdOr. Ankaraya 
gftzel bir asfalt yol llo bağlanan 

Keçiören, gittikçe bUyllmekte ve 
Ankaranın bir aayflye yeri haline 
gelmektedir. Burada ıoy1al yar• 
dım bakanlığına bağlı bir ana 
okulu Ue kUltUr baknnlığına bağlı 
bir de tam devreli ilk okul var
dır. Keçlöreno 20 dakika mesa• 
fedeki Mecidiye bağları, ae11izliği 
ve bol yeıilliği ile bir köy görUsli 
vermesinden öturü çok aevimlidir. 
Çubuk barajından gelen dere bu 
bağlar arasından geçmekte ve bu· 
ralarmı sulamaktadır. 

Şimdilik istenilen tey, Ankara 
otobUılerinin ucuılahlmaııdır ki, 
bu Keçiörede gösterilen rağbetin 
kat kat artmasını temin edecektir. 

Mutta 
Mahsul Sııhşından Hayli 

Para Kazanılıyor 
Mut (Özel) - Burada plrlnç 

ekimi önemli bir mevki almııtır. 
Mut pirinci Maraı pirincinden 
kiloda 4 • 5 kurut fazlı para et· 
mektedir. Mutun mahıul •atıtı 
yılda bet alta bfn Jlrayı bulmak· 
tadır. Sade yağ ve peynir aatııı· 
da bu kadar para gatirmekte, 
koyun satııları 30.40 bin Ilrayı 
bulmaktadır. 

Kasabanın yollara oldukça iyi· 
dir. 78 köy ıose ile blrlbirlôo 
bağlanmıştır. Kaubaya elektrik 
teaisatı yapılması da dUıUnUlmek· 
tedlr. 

Ağuıtoı 1'7 

''Efendin 
· Kimdir?,, 

Danlmarkada çıkan DagenaJ 
llJr köpek Nyheter gnzetesf• 

nln "Berlln ,, ay
dlle geldi tarı kız lisesinde 

öfretmenln çocuklara tu masala 
anlattığını temin ediyorı 

" Geçen gUn mUeaslr olduğu 
kadar dera verici bir hadiseyO 
tahlt oldum. Kocamla birlikte 
(Baron von Freitay) a ziyarete 
gitmiştim, salonda bir do köpek 
vardı, ev sahibi kadın bu köpe~ 
ğln çok zeki bir hayvan olduğu• 
nu temin etti ve kocamdan bu 
köpeğe hır soru sormaıını istedi, 
Kocam da hayvansı 

- Adolf Hitler ldmdlrİ' Diye 
ıordu. 

Hayvan bu soruya, derhal 
anlatılır bir aeıle: 

- Efendimdir, diye cevap 
verdi. Filhakika bu köpek Adolf 
Hltlerln tıbbi tecrftbelerde hny• 
vanların diri diri kesilmelerini 
ynsak ettiği blllyordu. 

Kızlarım, bu köpeğin "efendl9 
kimdir ,, sorusuna hiç tereddUt 
etmeden cevap verişi sizler için 
de bir nllmune olmalıdır. 

• 
A lman beledıyesl Temmuı 

ayı içinde ( 42,000 ) tana 
__ A_l_m_a_n_g_a_d_a_ yeni otomobil kayJ 

t bil delmiştir. Bu mik .. 
0 0~0 ço• tar birkaç yıl önce 

galıgor ayni ay içinde an.ı 
cak ( 21,000 ) taneden ibar ttL' 
Alman gazeteleri buna bakarak 
Almnnyada otomobil lmalialn ço• 
ğaldığmı söylcyorlar. 

* 
Bir Holanda Gazetesine Tok• 

. yo muhabiri tarahndan ve-e 
Japongada rllan habere balcı• 

.. lırıa japonyada 
Jogam aza· doğum azalmıya 

lıgor başlamıştır. 

Bu memlekette 1933 sO' 
nesinde )'eni doğanlar öl ole~ 
den ( 1,607,868 ) tane fazla idi. 
Bugün de doğanlar ölenlerden 
fazladır. Fakat fazlalık (809,224)• 
dOımUştür. 

-=-=--=·~~·~::::::·:··~~====·=··=·-:.::-=·-~===:i 

' Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazartesi ~.· 

(*) 
-------------------------~J Sol Kalp Hastalığı 

Geçen ay bir bneta müracaat etti. 1 
Bir aydanbari göğsünün ön ve sol 
kıamında arada ıırada bir ağrı ken· 
dlıiııl uykudan uyandırdığını ve 
nefeılnln daraldıb'llll anlattı. Muaye· 
ne ettim. 
1 - Nabzı muntazam delildi. 
ı - Sol kalpten çıkan bllyUk kan 
damannda genltlik vardı. 

3 - Nefha işitiliyordu. 

1 

l 
4ı - Baş dönmesi •ardı. ı 
5 - ·ı·anılyonu 1G·9 du. 

1
i 

Çok eigara ve kahve içen bu hastam 
damar ıertliğile beraber ıol t .ıraf 1 

kalblndekl bu hastalığı blr lı ıf ta 
müddetle 
ı - Obuni dörte bir miligram siy ıh 
tan damarına tlringa atmek sure! ı le 
geoe gelen nöbotlari tahfif ettim. 

3 - Sirarnyı terk ettirdim. ı 
Nt>betlcr durdu hastanın nefesi 
tabiileıti uykusu dUzcldi ve büyük 1 

tehlikenin öoUne geçtim. 
(•) Bu notlıırı ke•lp saklayınıı, yahut 

bir albUm• yapııtmp kollekai7on yapı• 
DJL Sıkıntı ıamanınııda bu notlıır bir 
doktor 1ılbl lmdadınt&a 1•tl1eblllr. 



ID Atutoı 

HAHKEHElERİE 1 r 

f;jjQDÜKllRiMiZ 1 .__B_A_B_İ C_l __ T_E_L_O_R_A_F_L_A_B __ 
llB:liml ...... ililZ....... 
Çocuğunun 
Aç Bıraktığı 
Bir Baba 

Yunanistanda Rejim Gürültülerl .................... 
Kadınlar Kocala
rile Niçin Alaka
dar Olurlar? 

Ak sakalla, belll ki çok gl\o 
görmllf, yıllar devirmlı bir ihtiyar. 
Gö1!erinden ıızan yatları silerken& 

- Ben, diyor, bugllnlvi gö
recek mi idim 1 

General Kondilis Eski 
Kralı Alkışlıyor! " Ge~eade ailece bir lnr geziatl

ıine Sİltik. Ara•ızda yeni eYliı er, H• 

ki evlller, ı•nç kızlar •ardı. 

Ve bu gtlo ı&rmllt ihtiyar, 
adliye koridorunda iliftltl bir 
kanepenin lbtllne dWerlnl oyar
ken anlatıyor : 

- Büyüttüm, yetiıtlrdim, bin 
bir kahrını çektim, timdi beni 
aç, ıusuz bırakıp bir yoıma ile 
oynaııyor. 

lbtiyana elinde bir nafaka 
istidası var. Bin bir kabnnı çek· 
tlği oğlundan bir lokma ekmek 
Ye bir katra 1U par.. ldiyor. 

Ben, bir derdi deımek için 
değil, belki bir yaraya merhem 
olur Umldile ıordum ı 

- Baba .. Oalun una hiç mi 
bakmıyor? 

Bu g&zll yqb, .ıaed muztarlp 
baba, benim bu aorgumdan sonra 
blltun iayanını dlf8l'ıya wrdu •• 
anlatmıya baıladı : 

- Bakmıyor mu, da dz mil 
••llt Çıka1ıca gözleri beni ınr .. 
c•k iibl deiil ki ••• 

Kaç zamandır bir ıllrtlğlln 

peılne takllmı•·· Onunla gece, 
aUndOz gelip tozuyor. Evden 
kaçalı iki ay olda. 8ea bu lld 
ayın birçok alnlerinde ekmek.iz 
kaldım. Komıular, eıkl dostlar 
olmaaaydı lıtanbul ıazeteJerl 
açlıktan ölen, hayır k cocuğu 
tarafından açhktaa 61dlrBlen bir 

Krallık için Gene
rallar Tazyik Mi 

Edilecek? 
Atına, 18 ( Özel ) - Kralcı 

Aprııık ( mahaUf ) pzetelerla, 
Bqba•an Çaldarlı Almanyadan 
buraya pllr .. lmu, ba•a Jruyyet• 
lerl kumaodan1 General Reppirı 
•e General Demeıtikaı ile Ami
ral lkoaoma taraflanndan kral 
taraftan olclwfuna Ula etmeıl hr 
suıunda tazyik edileceğine dair 
olan ya:alarım Gen .. ı Kondillı 
yalanlayarak. bu gibi haber-
lerin gazetecilerin aydurduğu 
m&1ailardan baıka bir şey 
olmadığını ıUylemlf, Baıbakanın 
mealeflnln rejim ıekll hakkındaki 
fikri her ne olona olıun bu
nun Cumar Hatkammn aler 
binde aayılamı7acaj'llu n kea
diaiala kralbldan yana bulunması 
Cumur Bqkammn makam ve 
ıahıına kartı belledlğf sayğıya 
aykırı bulunmadığını da ili•• 
etmlıtir. 

l!eld Krel 
Atlna, 18 (Ôzel) - Londraya 

gitmek üzere yola çıkan Fina• 
Bakam. din akta• Selinikt• 
geçerken gazetecilere, Londrada 
eski kral Y orgi ile aörUşecetiul 
ıöylımittir. 

sefilin bikiyealni ya:aacaklarda. 
Bereket Yertla kara gfta dostla· 

Kondlllsln Bir Yazısı naa. 
Bu batn yanık ihtiyar, elindeki Atiaa, 18 (A.A.) - Hellenı .. 

•nuhaH adliyeye Yerdi mi, ••r- moı adındaki pdellk yeni ga· 
F k b zete, general Kondillaln bir ya• 

medi mi, bilmiyorum. a at en, zısını yaymaktadır. Kondillı bu 
babalarını, analarım aç bırakan yuıaında: 
evlatlara daha çok aciyoram. ucomhuriyeUn gerçekleıtiril· 
Çllnktl 6tekiler belki •çhk mbraln medltfnl Ktral Jorj Nfaracaktır.,, 
çekiyorlar. Fakat ya o ruhıuz •• Demektedir. 
kalpsl:ıs çOC11klar .• Ya oalu •• E•et Bu yazıda. Jorjun iyilik, ada· 
.onlar ıla ıeleeek ki ba ıGnah- let ve doinduk duyplarile dolu 
larrnın kefaretlerlnl çok ajar olduiu ve bDtlln helenlerln kralı 
ideyecekler. olaeaia ıöylenmektedlr. 
~~~~~ı=!!!!l!!~~~~l!!!!!!!ll-=~ 

Ali Sami Bey blSyle eY haya· 
tana pek dUıknn değil. Arzu
lanmı hemen yapıyor. Fakat ben 
lıtiyorum diye. Kendi zevk aldığı 
yok. .Q, gln6n aj'leden 80llraaını 
dıtarıda geçiriyor. Gcneve'de bir 
knçnk bar var. Bir defa gittik. 
Cumarteıi akıama idi. Oldukça 
kalabalık... ArtUller de, mftfterl· 
ler de beplli ecnebi. 

Buranın halin çok •l'tr batlı 
\'e biraz da papaz ruhlu imanlar. 
AH Sami Bey: 

laviçr• harpten 8nce 
daha sıkı ldL Şimdi timdi biraz 
uyandı, diyor. 

Ncrcal uyanmıı. Gece ıaat 
onda sokaklarda kimse ınrOn· 
nıllyor. Sinemaların salı aOnlerl 
Yarı fiatlı halk söateriflerl Yar. 
Başta lıviçrenla meşhur zengin 
doktorları da olmak Dzere hemen 
herkt1 ainemaya ıitmek lçia o 
ıeceyi bekliyorlar. Eğer burada 
ecnebiler çok olmasa bar ve 
gazinolar Hlll edecek. 

Sokakta ipek çoraph kadın 
18rmUyorum. Kadınlı erkekli 
Parayı çok seviyorlar. O kadar 
•e~lyorlar ki bir kere ellerine 
l•çll mi bırakma11111 bilmi7orlar. 

All Sami Bayı 

- Bir laviçnll b.ç nedir 
bllm..t 

Ve ulatbldan•a ..... bu d6rt 
milyon nüfualu memleketin 400 dea 
fazla yeril bankasında yalnız hal· 
kın blrlkmlı pana din mil1ar 
lıviçre frangı imif. 

Bizde, eter kredi bullalar 
halkın bankalara borcu bunun 
birkaç miali•I ıeçer. 

Fakat lavlçrelileri11 bu halleri 
onlarıa bedll zevklerden, h•yecaa
lardan mabram oldoldannı iabat 
etmez. 

Dart bOJlk medeni me..U.ket 
aral&U ııkıpa bu klçlk cennetİll 
aba.illi ne Fran11zlar bdar heye
caah, ne Almanlar ıfl»i telmi1-
J'H, ne A•uıtnryalılar kadar nazik 
ne de JtalyanJar iİbf çok DMBf .. 
atçı... Fakat hepaiaden biraz U. 
llllflar. 

Çok ap hafla alrlDOyorlar. 
Fakat Ali Sami Beyba lddi&11na 
göro bo aju ltaıhlılr albnda ol· 
duk~a adi pil •lza1edelerl 
oluyormuf. 

Bütla b• ldcH.ıan ratm• 
temiz, dDrllat 'H gUvenlBr lnıanlar. 
Aç aGzlll halk değlD .. 

Ali Sual e., acele .. it lfla 

Yunaniıtan Başbakan mua'Y ni 
General Kondtliı 

Arnavutlukta : 

ihtilalin 
Bilançosu 

Tlrın, 18 ( A.A. ) - Arnavutluk 

buın blroıu General Gilardroıa c•
aasealnin din kaldırıldıtıaı baber 

nrmektedlr. 

Cenaae bGyDk ıllel törenle kal· 

dırıl ... tıı. 

C-UeJ9 kral aa•ma t.ir mGmea

ıll, ıaylnlar, diplomul erkhı, ılt-il 

•e aDel makamlar mOme11illerl itti

rak etmltlerdir. ----
BUrUk Bir Mir•• 

Ferbaah • Amerlkada • 18 -
fkl 1rl1n enel bir uçuıta l>lu methur 

, ta71artci Vllli Poıt'un bıraktıtı mlru 

Ur.1 buç1ak milyo1a Ue alta •llyoa do

lar ara11ada tahmin edJliyOI'. 

Amerikada: 

Harp Eden Devletlere 
Karşı Durulacak 

Vaflngtoma, 18 ( A.A.) - S.,ln• hdea Ulu.ların bayra .. aı taııy.a pml 
laı kurulu dıı itleri komiayoau bl!f- lerle 7olealals etmemeye dant etmeıl 
kanı Makreynoltla ltirletik Amerika lıtenmektedir. 

aın n6trülüAloe dair bir •İ•t•m •ücu- Deniz KOllferansı 
de pti•ilmealni ıatlamak laen yeni Vaflawtea. 18 ( A. A, ) - Hlkt· 
bir proje ••r•lflir. ...eta toplaaaeals ol .. d-ls •W.naı 

Bu prejede, bUba... Camuı baı· -...ı keahraaR içi• ~ 
WlD•a& hiçbir çafrı almadıtı teyit eclll•lftlr. 

Birletik Amerlkaam Loadn elçlıl 
1 - Harp edea lllHlano ber1a lartllz dıt itl•ri ltakaaı tarafıadan 

deterlerlnlo blrletik Amerika tepıak- koafuaua iftirak etmek lure bir 
ianada abnıp Mbl•aama: ç•lrı aidatı hakkıaclaki haberlerin 

2 - Bu ulualara ceplaaae ....-.. Hılıulatıaa .. Lırltue hlk6metiaia 
rllJD .. ia batlanlflf tllrtltmelerinin orraaiae 

a - Amerika llaanlanna ,.baacı edilmui Mlnmw .......... uıuaa 
-.ı .. ıtı ıemU.ia• sirme.lnl , ... 1ı dair olarak buıaa •erilen dlynl 

Dikkat ettim, eyJi kadınlar mOte• 
madiyea kocalan ile meıgL 

- ŞeYket pantalonunun ütüıO 
l:ozuluyor. 

- Muammer, kıraYatın yaaa kaç· .... 
- Cevdet lıtlnO kirletiyorıun. 
- Ha•di, partlealnü latln• at, 

Oflyecekıio. 

Dakika ıeçmiyordu ki, kadının biri 
kocuınıa bir kuauruou dOzeltmiye 
kaJkmaaıa. EYU kadıalar.a bu balJ 
beni korkuttu. Demek bea de evienir• 
aem, kanm beaim kıra•atımla, elbi· 
aemln ltlaile, aojuktaa mOtHMir 
olup olmad:j'ımı anlamakla meısul 
olacalr. Ben her te1den çok iatildi· 
liml ı;everim. Bu kal.il müdahaleler• 
den ho.Ianmam. O halde n leame• 
Hm, tlaha mı lJI olur, c!er1ioiz? 

Vicdan 

EYlMm• bir az da hftrriyeti· 
aizd.. fedaklrbk yapmak de· 
mektlr, evlilikte hayatta tek ba
tınıza değii•lniz. Sizi HYenler ve 
dOıtınenlcr, elbette ıizinle ali· 
kadar olmak latcrler. Bir kadın 
da alAkasını ancak bu baa:t 
ı•ktllerde gösterebilir. Bunu da 
yapamazsa, Size aevglainl Ye 
bağWıtı naaal ulataa. 8cı, onlar 
için blr ihtiyaçtır. O- •öyler, 
fakat erkek bir dereceye kadar 
dinler o yine bildiğini okur. 

Siz daha buna al~amadaiınız 
için ılze garip aörllo&r. 

• 
''Bir arkad-•a •it••ıada Lir ı••~e 

taaıtbm, o wiin bana balut•a11 tek
lif etti, kabul ettim. Şimdi arada 
•rada ba1u1u7oruL Fakat ben ona 
kartı hir tOrttl HYaf d•ymuyorum. 
O.aa da •Ygiaiaden ılplaedeyim. Bu 
ı&Btmaltte denm edeyim mı? 

Hıyriye 

Bence hayır. Sevmediğiniz bir 
adamla zaten ııe diJ• 16rllfOr
ınnoz. Sfıl tamyanlar ODunla 16-
rDtttltBnDztl aGrllrlerH hakkı
nızda iyi hllknm •erirler mi? 
Bir daha a6rllımemeye çalıfmanız 
iyi olur. 

et ... i •• amerika ntaaclaflarlal laar· bOklimete hiltllr....... TEYZE 
ll!!!!!!!!!!!"~!ml!!~~'!!!!!!!mm!!!!!!!!!!!!"!!~m!!!l!!~~~~~---

(Salnt Etienae) e ,ttti. Blytkek l komisyODCUlutunu yaplljı baıka ı anladıjı• W..ttirdlğia zaman 
bir harp malnmesf lfparıı almıf •• · f&brikalal'a bqYUn11du. br,ımdakinia boa HJIJ ıöıter-
orada iti halledene Pari1.e gele- Makiae albl ~·1..- Ye kaz... mesial n o bbahatial tekrar 
cek •e hana haher Yerecek. Ol· aayı HYell bir adam. beaiınle etmemesini l9teria. 
maıaa döaOp (Prag) a geçecek, ltiri .. tiii ıtmtlenberl ifl..t de All Sami h.1 Zeki bir adam. 
0 •yahate çıktığı zaman daha ~da. Bun kmdi de ı~llJ•. Şlpbe 1ok. Puiateki • Wr ,.ce-
rahat odlyorum. Ben lıendl ba· Hel• ba 80D alparİf ita ,.U Uk etleoaaia bhd latlnd• 
11mda, kendi llemimde, okumak programında ol•ıyaa bir it ol• 1akala,...dlan lrktD. Şimdi her 
ve dUıtınmek r.eYkinl kana kana Ben ikiacl bir Pariı .. ,ahatbal ihtimale karp rahat " endlfellz 
tattığım zamaalar kendimi daha artık mehakkalr gklyordum, kalmak iıtiyor. 
mesut buluyorum. çUnkll it namıfb, fakat AH Sami O bu lhti1ae1 duydaktaa. bat· 

Ali Sami Bey hayab daha Beyden uzunca bir mektup aldım. ka kadınların. aokak ve eğlence 
batka ıörUyor. Hayat hareket ir, itin olduğunu, yalnız Pariate çok kadınlannın ze•kinl benim ona 
dalma gDlmell, eğlenmeli, neı•e- kalamayıp sık sık fabrika merke- vereceiim kadınlık aevalaine d .. 
lenmell, gezmeli, diyor. sine gitmek llıım geldtiial yaz• ği9tikten ıonra ben ne yapabilirim. 

Btıtftn bu gftlmok, neı'elen- dıktan ıonra bu vaziyette benim Ba lyle bir kar11ık dava ki 
mek, eğlenmek Ye ıezmek iyi Pariıte rahat edemiyeceğimi, hemen karar Yermelr ıDç. 
..,ıer. Fakat b•nlanı bir de hie· ••ma WenUI ,m. geleWleceğlml Döntip dolaflP iki noktada top-
•tmek, dltiill .. lr ve okumak llAva ediyor. inan ba daonm bir ytb8 bırakıp 
ze•lderinl katmak prtileL. AD Sami Beyin benim rahatıma gitmek, öteki yllzU de bilmemez. 

Buraya IJ9ldiibıln laafta1ıada dtlıDn•ek yazdıiJ bu m•ktup likten gelmek.. Blrind ıekli yap-
RouuonUD mini mlal aduuu gez.· benim biç de laoıuma ıitmedL mak pek kolay. Bunu bir izzeti• 
mek iatedim. Aü Sami Bey bet Ben Pariae gitmek için çırpan• neflı meHle&i 1&yarak trene atla• 
alb yıldır buraya ıellp alttl~i m.l) ordam kendi israr etm:tti. J1P latanbula ıttmek o kadar 
halde bir kere merak edip ad.. Şimdi b&1le Md&D bahanelerle kolay ki 1 
mım atmamı• Ben bah .. ttliim beni atlatmasında Pariste bensiz Fakat buİıu yaptığım takdirde 
zaman gtUdtl. Hatta: ıeçirdiii o bir ıecenin tekrarına ne olacak? Rahat mı edeceğim. 

- Ne kadar olaa ıarkhhk nr. ve deYamına fırsat bulmak için Ben bayata kadın olarak ıeldi· 
Tttrbe ziyareti hastahğıl olmadığım kim tuıliaedeeekl ilme zaten bunun için kızarım. 

Di1• alay da etti. Bu buce böJI&. O ba.. di· Kadın ne olaa prenaea doğ1&, 
Onun kitap Ye yaıı ile alA· pbilirdi ld, PariM ı•I, ben lf lçia mHyoner olsa nihayet hayatını bir 

lmn yok. Ticaret mektuplamn HDI yalna bırakırsa• kusura erfceğ;n arzulanna bağlıyacaktar. 
••kneleı.rJal baaa pzdanzor. hakma.- O b•nu yapardı. Fakat Öyle anler olur ki ne asllet, ne 

Fran•u&Ja rçell bir laafta 0 bir pceaia foya.., biuettitimi servet bir kadıaı erkeğin o mutlak 
oldu. Telıraf mektup eliyorum. anladığı günden beri çok çekin- hakimiyetinden kurtaramaz. Gurur 
Dab netice yok. Onda ı•n danamyor. beullk hepsi hepsi heyecan kabsr-
aldağı itin pefinl barakbrmayan 86yle noktalarda 1Uz göz tan ıeyler .. fakat bizim gururu-
h.. " Japlfkaa bir kazanç almak lst .. em. nnna ilk tokadı tabiat yapışbr-
lae1ecam war. itin uamau da 0011 Faka• zorla budala ıola ta1aa- 11111-

ıGıterlyor. Yok1a ıimdiy• laMlar mak dapııtk .. a, .. a ıilı -. Yahu• t Arkuı var) 
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(Siyaset Alemi l ı• SON DA KİK A " ' 
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lngiltere Niçin 
Direligor? 

ltalyanıo Habeı me .. le1lnl glSrOt· 
mek nzere lngilterenin davetini 
kabul etmcıl, herhalde, bu it• mun
fık bir hal çareal bulunacatına kaAİ 
oldutu için değildir, MP.y:ıta baılayıp 
Ey)Qllln on yediılne dofru ıonu gelen 
yatmur!arın dinmeaini beklemek, bu 
arada da bir çıkar o~ur.a ondan da 
fayda temin etmek içindir. Esaaen 
ltalya, Habet davoı nı ıi!abla hallet
mek kıırarında oldutu iç:n herbanıt 
bir bal çarui onun itine ıelir teJ• 
lerden defildir. ÇünkO o, fırut 
dütmOtken bu mueleyl top yekiin 
hal'etmek azm"ndedir. Buna mukabil 
lngiltcrenin vniyeti nedir? Mllzak•· 
relerle itin uzama1ı İtalyanan lehinde 
olduj'u için İngiltere buna taraftar 
olmama1ı llzım gelirken biliklı 

ltalyıya zaman kazandıracak vaıl· 
yeti er ihdu etmeıi, dotruıu, 

anlatılır teylerden detildlr. Fakat 
konutmadan evvel bir netice almak 
mllmkDn olmadığına göre, bana kalır1a 
lnrlltere, bu müzakerelere, ancak 
saruret ıevklle l'lrmek mecburiyetinde 
kalıyor, bu arada Franunın tberinde 
mGe11ir oiarak ltalyaya da )Af dlnle· 
tebllir1e ne mutlu. l•ıiltereDln Fran-
11ya kartı kullandıtı en tHlrll ıaz 
ıu oluyor: 

Habetiıtenda ıil&b patlaraa Avrupa 
itlerinden elimi çekerim. O uman De 
haJlnlz vana g8rü110nDz. 

FranH bir taraftan buaa razı ol
makla beraber öbOr taraftan da Al
maoyanın karımoda lnıUterenln 
doıtlutunu kaybetmek iıtemlyor. 
Onun mlltemadi tereddütleri de bun• 
dan ileri geliyor. 

lnılltereyi bu Jolda harekete ınlL 
eden ıaike w•ll•c•; 

Bir taraftan Trabluıtarp, 8b0r 
taraftan ltalyan nüfuzuna ttbl 
bir Habetiıtan aruıaa 11kıt•ıt 

SudH, lnıiltere için Jarı 7ar11a kay
bolmuı bir topraktır. Hallulld Sudan• 
da bulunan Tana ı~UllnGn Mııar iti• 
ne bOyllk bir ihtiyaç oldutu artık 
batan dünya için anlatılmııtır. 

fn1iltere7i, ftal7aya kartı m~bılt· 
fete HYkeden dlter 1aik iıe, lal'UI• 
halk tabakaaında ıulhun, tercihan 
uluılar kurumu yolile temin ve mu
bafaıuı huıuıunda hllıl olan kat'I 
kanaattir. lngllla hllkümeti, balkın bu 
derin meylini ı.nladıtı içindir ki, hal· 
ya Ut, ltalyanın lıtedltl tekllde ulu1-
lar kurumu dııında bir anlaımıya .J•· 
nRtmıyor. Yaaaıamıyor. - Slreyya 

·-·-·-· .. -·····················-··--·------·-· 
Çerez Kablllnden 

Mire• 

Yahudi yurtdaı1anmmo, füihaij •e 
terakki hükumeti samawnda, Ha· 
yım N aum Efendi adında meıhur 
bir Hahamhatıları vardı. Çok zeki 
sarif bir adamdı. 
Naum Efendi, Habamhanede elli 
yıldan ziyade hizmet etti.idea ıonra 
öleo, emektar bir kava11n iki oğlu• 
na dı, kendi ke1e11indeo, ikiıer altın 
maaş bağlamıştı. Bu parayı bir 
müddet muntazaman ödedi. 
Derken, güollu birinde, iki kardet
ten bir taoul tifoya tutuldu n 
öldii. lki, ü9 gUn soura da ay baıı 
idi. Sağ kaian kardeı, Naum Eftn• 
diye geldi. 
Bahambavı kendiııioi kabul etti: 
- Bfttı:ı aağolıua, Anamaçi .• Al, 
iki lirıını 1 
Adam durakladı, Naum EfeodiaiD 
yüzüne baktı. 

- Haniya kardeşimin para1ı? diye 
ıordu. 
- Kardeşin öldil ya ? 
Herif kızdı. 
- · No? dedi. Kardeşimin miraıını 
ıeo wi yiyeceksin 1 

Tıflı 

Çıplaklar! 
Şehrim;zdeki Almanlardan ba

zıları H.tyırıızadada kamp kur• 
mak iı :em ş'erdir. Fakat bunlaıın 
orada çıplak!ar kampı kuracajı 

a:-ılaıılmış, müsaade verilmemlftir. 

Habeşistaııın Pay EiJmesine Uyuşulamadı 
~~~~~~~~~~- ----~~~~~~~~~~-

Habeş imparatoru Kiliselerde 
Dua ile· Meşgul 

( Bııttarafı 1 lnci JOzde ) 

Çok Acı Bir Tebliğ 
Pariı, l 9 (Özel) - Habeı 

iti:e uğratan Uçler konferansının 
bir it göremeden dağılışı, barıı 
heıabına çok acı bir tebl:ğ 
ile ilin edildi. tebliğde fU cUmle
ler vardır: 

"- Habet-ltalya gerginliğinin 
barıı yollle halledilmesi mümknn 
olamamııtır. Bu sebeple konferan• 
geriye bırakılmıştı,. Şimdi diplo
matik yollardan görüılllecektlr.,. 

ltalya Mutlaka 
Harp Açacak! 

Paris, 19 ( Öıel ) - Habeı • 
ltalya kızıımasını bar!f yollarından 
halletmek iıteyen Üçler konfe· 
ranıının iflbı karıısında ıazat .. 
ler, çok bedbinane mlltalealar 
yazıyorlar. 

Sol hrkalara mensup ııazeteler, 
Italyanın bu vaziyet karıısında, 
Afrikadaki ordusuna pek yakında 
.. harp,, ve .. hücum ,, emri vere• 
ceğini yazıyorlar. 
Musollnl Aekerlerl Teftlf 

Ediyor 
Beneveto, 18 (A.A) - Muıo

lini, Afrikaya gitmek Uzere bu· 
lunan ıiyah 16mleklilerl aellmla• 
mıttır. 

PettoranelJo fırkaaı ıiyah göm· 
leklileri kar1111nda ı6z ıöyliyen 
Musolini, ltalyanın, fathıt lmpa• 
ratorluiunun kuruluıuna kadar 
kendisin• çizdlil yolu kovalaya· 
cağını ıöylemJı ve ıiyah gömlek• 
lilerln sonuna kadar ödevlerini 
yapacaklarına inaodığını Uive 
etmlıtlr. 

Muıollnl yaran hava alanında• 
iri kuvvetleri göıden geçirecektir. 

Musollnl önce IHrnla fırkasını, ıonra 
Lonsıano, Pettaranelto ve Cantalupo 
lejyonlannı gözden ıeçlrmfttlr. 

Afrlkada Kan 
DökUIUyor 

Parla, 18 (A. A.) Gazetelerin, 
ltalyan kaynaklanndan aldıtını 
ve Londradan 6ğrenlldliinl yaz• 
dıklan bir telgrafa g6re, Habeı 
ışlretlerl dlln Franaız Somaliıl 
ııaınnı qarak Adogal 1a1dniade 
bulunan Raaalmara aıiretl adam
larına ıaldırmıılardır. Fran11s 
sömllrgesi yerlllerlnelea bir çoıu· 
nun bu hucumda ölenler ara11ada 
bulundukları ıöylenmektedir. 

Franıız Sömllrıe Bakanlağı 
bu hidiıeden haberi olmadıiJnı 
bildirmekte ve Adoıal'ln Franıız 
Somaliılnde deiil, fakat habeı 
topraklarında oldutunu 16yl .. 
mektedir. , 

Hab•tlller Dua ile Me9gull 

Adi1ababa, 19 (A.A.) - Din· 
ktl glln burada dua Ue geçmlf· 
tir. Habeı imparatoru kiliseye 
giderek çok kalabalık bir halk 
kUtleaine riya1et etmlı ve pat· 
rik, barııın gerek Habeılıtan 
ve gerek billUn dllnya lç·n hayırlı 
devamını nlyaz etmiıtlr. 

Japonlar Habet 
Ordusunda 

Berlin, 18 (A. A.) - Berllnde 
yerleımlı bulunan birçak Japon• 
Jar, Habeı bat konıoloaluğuna 
müracaat ederek Negtını'Un or· 
duıuoa asker yazılmak lıtemft· 
)erdir. 

Habet bat konıoloıluğu bu 
tekliflerin hepsine menfi ceYap 
vermiş ve esaı itibarile, hiç bir 
yabancının Habeı orduıaaa kabul 
edilemlyecetlnl bildlrmiftlr. 

Habeş Kralının Bir Sözü: 

"ltalgan Himllgesini Hiç 
Kabul Etmigeceğiml,, 
Londra, 18 (A.A.) - Habeı imparatoru, Sandey Kronikl gazete• 

ılnin bir aytarına (muhabirine) ıunları söylemiıtir. 
.. _ BUyUk Berltanyanın doıtlutunu memnuniyetle kabul ediyoruz. 

Erkinlitfni muhafaza etmek iıteyea Hı6eı ulusunu koruyacagınıza 
lıaancımız vardır. 

Ben, Italya ile Habetlıtan Ha&ında bir harp olmayacağ1na elan 
inanıyorum. Fakat bOyOk felAketln batımıza gelmesi mukadder IH 
özgenllğlmizl mUdafaa etmek için ıon ferdlmlze kadar ölmeye 
hazırız. 

ltalyaa bimiyeılnl hiç bir zaman kabul etmiyeceğlı. Uluslar söa
yetHİ, ltalyamn savaıçı projelerine ıed çekebilmek kudretindedir. 

Ulualar ıoıyeteainin, bit Italyan·Habet harbi çıkacak olursa bu 
kudretini göıtermek için ciddi gayretler sarfedeceğlnden eminiz.,, 

Yahudiler Cevap Veriyorlar : 

"Biz Türkiyede Çok !yi 
Ve Rahat Yaşıyoruz,, 

Bir kaç atın evvel Eksenç 
Telıraf adını ta11yan lnglliz tel· 
l(l'•f acenteli, duaya ıazetel
erlne, Türkiye MusevHerinin 
sıkıoh geçirmekte oldukları ha· 
berini yaymııtı: 

- Galata'da vaziyet gerğ'in· 
dir, duvarlarına Yahudiler aley· 
hinde beyannameler yapııtml· 
mııtır, diyordu. 

Türklyede Yahudi dlltmanb• 
ğının hiçbir zaman yaıamadıtını 
yazmaya lüzum yok. Oaun içindir 
ki biz bu haberi yalanlamayı 
bizzat Y ahudilerdın bekledik. 
Yurda kartı kadlrılnaıbk borç
larıdır, yapacaklardır, diye dU
ıDndDk. Don ıece Ankara 
( Tnrk • Musevi ) cemlyetinde!I 
bir telsıraf aldlk, ki buraya aynen 
koyuyoruz; 

Ankara, 18 - Bir iki gOn 
ıarfında ıazetelerde okudujumuı 
bazı havadlılerde ıiiya Tllrklyede 
Y ahudllerln tazyika maruz kal
dılllarıaı ve blnnetlce muıevilerln 
hicrete mecbur olduklarını haber 
vermektedirler. 

Bu bavadiı aıılıız ve tama• 
me yalandır. Eu bavadlıln tama· 
men yalan olduğunu, tathlk aa• 
haıında bulunan mühim bir me· 
Hleyl yalan havadlı lıa• eden• 
lere bildireceğim. Şöy lekl: Ben 
uıun zamandan beri Anka· 
ra Tllrk • MuHvl Uk oku· 
)un idare heyeti ve muaevl 
cemaati relıiyim. idare ettiğim 
Ttırk mekteblmlzde muhtelif ua .. 
surlara mensup talebeler vardır. 
Tazyik ıöyle durıun, müdaYimlere 
memleketimizin resmi dili, Türk 
tarih ve coğrafya1ını öğretmekle 
beraber, kemali serbeati ile sa• 
bah akıam din dersleri göıterillr. 

KUltllr Bakanlıgınm resmi 
emri Uzerlne lbranice öğretilen 

talebelerin terakkilerini bir kat 
daha takviye etmek Uzere celil 
bUkiimetlmizin reımi mllsaadele· 

rile Franıızça da öğretilmektedir.,, 
Bu telgrafın diğer satırlarında, 

hariçte yapılan yalan tezviratın 
tamamen uydurma olduğu tafsil 
ediliyor. 

Tram·-vağ1"iiri
Taşlıgan 

Çocuklar 
Bunların Velileri Hemen 

Cezalandırılacak 
Iıtanbul vallliğinden: 
Son günlerde küçük çocukla· 

rın tramvaya asıldıkları ve oto• 
moblllerin öaUne geçerek taıla· 
dıldarı ve bau yerlerde tren 
yollarına tat ve çlYI gibi ıeyler 
koyduklan ve trenlerin yaalarana 
taı attıklan görülmektedir. Bu 
y8sden bir çok kazalar wkua 
ıelmektedlr. Bu çirkin vaılyetler 
blihaua Beyuıt, Laleli, Aksaray, 
Topkapı araaında çok 16rlUmek· 
tedir. Bu halin 6nllne geçilmeıl 
için pollıçe tedbir abnmiıhr. 
Bundan aonra yakalanaca kçocuk
ların velileri hakkında muamele 
yapılacaktır. 

Rusya da: 

iki Taraflı Süel 
Ziyaretler 

Bir Sovyet Heyeti Fran· 
ıaya Gidecek 

Moıkon, 18 (A.A.) - Bir Sovyet 
ıDel delel'Hfonu, ıonbahar manevra
larında bulunmak ilzere yakında 
Fraoıa1a gidecektir. Buna karııhk 

olarak bir Franaıa .Oel delel'aıyoou 
da EylGI ayında Moıkonya gtlecek• 
tir. Yine yakında, bir Sovytt ıllel 

deleıaayonu İtalyan heyetfaia 1934 
yıhnda yaptıtı görete kartılık olmak 
Gıere İtalyaya aidecektir. 

Flzlyolojl kongreal 
Moakova, 18 (A. A.) - Araıuluul 

on beıincl fiıyo~ojl konge1i delegeleri 
din Leolngrad'dan Moıkovaya ı•I· 

mitler •• kongrenin ıon oturumunu 
yapmıtlardır. 

16 10cı konırenin 1938' de ZOrlhte 
toplanma1ına ve daimi bfr ıekreterllk 
kurulmaaına lıı:arar vermitlerdir. Bu 
1ekreterllk Londrada buluaacaktır. 

Ağustoı 19 
... ·-

[ Ankaradan 

Bele diye ~e7 
Banka Niza·nnames:nde 

Değitikl ik yapıldı 
Ankara, 19 (Özel) - P. ele· 

diyeler Bankaaı 5 eyllı lde umumi 
toplantısını yapacaktır. Belediye· 
lerl, imar heyeti kanunile bir 
imar banka11 haline gelen Bele· 
diyeler Bankaıı idare meclisi 
nizamnamede şu değişikliklerin 
yapılmasıoı isteyecektir: 

A - Belediyelerce borca mu• 
kabil teminat gösterilen gümrük 
yüzde onlarının DahiJ;ye Veka· 
letlnce bankaya verilmesinin ta• 
abhut olunmaaı. 

B - Vazifeleri Uç ıeneden 
ibaret olan idare meclisi reiıi ve 
azalarının ıon devre hizmetlerinin 
umumi heyet toplanmaaında niha• 
7et bulmaaı. 

C - Banka namına alınacak 
ıayrı menkuller hakkında idare 
mecllaince karar verilmesi. 

Daha bazı bllkümler vardır. 
Hazırlanan plinçoya göre banka• 
nın aermayeıl on beı milyondur. 

Yaban Domuzu 
Mücadelesi 

Ankara, 19 (ÖıeJ) - Tarım 
Bakanlığı yabani domoz mUcad .. 
leli için ytlz bin yabanl domuz 
fiıeğJ getirtmeye karar Yermiş ve 
patlayıcı maddeler lohlıarandan 
almıtbr. Balıke1lr, Trakya mınta• 
kalarında tetkikata giden Bakan· 
lık mutahaHıılarından Şevket 
Bakanlığa bir rapor vermlıtir. 

Kurak Yerlerde Orman 
Ankara, 19 (Özel) - Ormaa 

umum mlldllrU Fahreddin, Brllk• 
aeldel..i konıreden d6nmUıtUr. 

Fahrettin kurak ve çorak 
mıntakalarda naıll orman yetlıtl• 
rlleceğloi tetkik etmlıtlr. Yeni 
hazırlanan orman kanunu ba 
denede Kamutaya verilecektir. 

ikinci Maç 

Galatasaray Bera
bere Kaldı 

Gyula (Macarlıtanda) 18 -
Galataaaray • Giat takımları ara• 
ıında yapılan maç 1· 1 beraber
likle neticelenmiıtlr. Üçllncll mao 
Salı gllntı Peıtede oynanacak, 
ıonra Romanyaya geçilecektir. 

Kotra,Pireye VarmakÜzere 
Moda Yat kulDbUntln Pireye 

gitmekte olan kotrası Sakıza 
varmıı oradan 6teberl aldıktaa 
aonra yoluna devam etmittir. 

Kotra Boğazın dııında yaj'
marlu ve fırtınab bir havada yo-
luna muntazamen devam etmlıtir. ______ a , ________________ • ____ _ 

r 
Nöbetçi 
Ecza11eler 

Bu akıamki nöbetol eosanel.,r 
ıunlardm 

Emid3n1l ( HUIDÜ Haydar ), 
KtıçUkpazar ( Neoali ), Alımdaı 

( Sırrı ), Beyazıt ( Aeadoryan ), 
Sehzadtbaşı ( lbrahim Halil ), Şılı· 
remini ( Ahmet Hamdi ), Samatya 
( Rıdnn ), J4'eııer ( Arif), Aksaray 
( Şeref ), Karaglmrtlk ( A. Kemal ), 
Bakırköy ( Hilll ). Şi91i ( Şark 
Merkez ), Galata ( Merkez ), Be· 
yoğlu ( Kemal, Matkovig ), Betik· 
taı ( Recep ), Haıkliy ( Halk ), 
Kaıımp•ıı ( Merkez ), Kadıkoyü 
( Lcon Çubukçıyan ve Oııman Hu• 
lfıal ), BüyOkada ( Mehmet ), Hey· 
beli ( Yusuf), Üektıılar (Ömer Ke
nan ), Beykoz ( Beykoz ), Paşa· 
bah9e ( Paşababçe ), Anadoluhieara 
( Anado!uhiıarı ), Rumelihiaarı 
( St.ram ), Sarıyer ( Nuri ). 
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Yüzme Müsabakaları Bitti 
-------

İstanbul Birinci Oldu 
Müsabakalarda Yüz Metre Sırt Üs

tünde Bir Rekor Yapıldı 
Deaizcllilc federaıyoaunun ter

tip ettlji Tllrklye yDıme blrincillk 
IDliHbakalannın ikinci sini din 
IDoda yllıme havuzunda yapalclı. 

Denizcilik federaıyonanun ltl
Jlk bir dikkatle haarlaclıp m .... 
ltakalar au ıporlanna kaqa .... 
lekette bo,ek bir allka •1aacbr
•aktaclır. 

Sekiz mıntakama lftlrak •ttlll 
allabakalar baıtaa allaa1•t• .... 
dar hı1ecanla ııçmlf, her JUll 

~lttın mllıabıkalar aruılHla ltlylk 
rekabet doturmıtur. 

Dk mlıabaka 200 metre 1Ubıat 
Jllzme ldL lataabuldan Halli 
2. 36. 8 ile ltirlncl, Kocaılidın 
lamall 2. 46. 8. Uı lldaei, Budır
anadan CeYat Dçbcl, bmlrdlD 
Raaim d6rd8ncl, ÇukuroYa4an 
Y akup Oıman bıflacl, Ankara• 
dan Orhan altına, Samıutlaa 
Zira yıdiacl, Trabıonclaa Hı ... 
Ji• Hlddacl oldu. 

lkbad mllaabaka yla metrı 
11rtlatll ldJ.. Bu yanp da Mkb 
alAbık lıtlrak etti. lıtanbuldan 
Aılla Dk bamlıdı açbp farka 
IOaa kadar dıYam ettirerek ı. 22 
ile yeal TOrldyı rekoru Japtı. 
lldadlltl Koca.Udın AD Hayür 
ı. 34. 8 Uı, Bandırmadan Şamil 
ı. 38 Ue Dçlbıcl, ÇukuroYadan 
Mutafa dördllncO, Saaıundan 
Sami blfİDcl, lnalrdıa HONmecl
dla albacı, Trabsoadaa Hl•I 
J•dlaci, Ankaradaa Sallhaddla 
ıeldabacl oldular. 

Oç1Dc8 .a .. baka 400 mıtrı 
.. rbeat Jhmı idi. ŞamplyonaDlll 
IOD mllabaka11na 1eklz auataka• 
aın ytldctllırl lıtlrak ettiler. MıY• 
ilmin en bayık rlztıcıtlıl Galata• 
IUaJh Halil ilk mıtrılerdı bltla 
rakipleri ıerlde bırakarak 5.48.2 
De blriacl oldu. Baathrmadan 
C.Yat 6.17.1 Ue lldacl, Koca ... 
ilen lhun 6.32.3 Uı Oçlnall, la
.Udu Cemal d6rdtlncD, Samıa-
'dan ZiJa beflnci, Ankaradan Ra· 
•f altıncı, Trabzondan Hll•Jln , .. 
dlaci, Çukuro•adaa Haıan 111d
llad oldular •• 
Ylbmı blrlnclliklırlnln ıoD m• 

aabaka11 4X200 bayrak JUlll 
idi. latanbuldan Galataıara1 ta• 
lamı bu •Daabaka1a iıttrals ıt
.ı.tl. 

Dk mınfıde latanbul ile Ko
eaıll arasında 9eklt•• oldu iıe de 
ille turu lıtanbul ufak bir farkla 
bltlrclL lkbacl tur bu fark latan• 
bulun lehiade ııçtL Oçllncll turu 
Japan Galataaarayb Halli muata• 
lam Ye menun bir ytlzltl• bu 
farka bOylltta. Ea IOn ylzen 
Orhan aradaki mıaafeyl daha 
fazla açarak yar111 takımıaa ka· 
ıandırdı. 

Neticede latanbul 11.34.4 ile 
birinci, Kocaeli 12.2.2 ile ikinci 
Bandırma UçllncO, lzmlr dlrcllbı· 
etl, Çukuro•a betlncl, Sam1Ua 
albncı, Ankara yedinci, Trabıon 
lekizlncl oldular. 

Bir atJa1ıı 

Yurdda Spor itleri 
Merzifon, (Özel) - Amaıyayı, 

Yozıadı matl6p eden Çorum 
muhtılltl ile Merılfon ıporcuları 
aruında b8ytlk bir maç yapaldı. 
Mınifonlalar ba maçta 3- 1 galip 
ıılcllltr. Daha ilk dakikalar
da Merzifonlular penaltıdan 
bir ıol yediler. Pek az ıon
ra da Çorum aleyhine olan hlr 
peaaltıdaa Merıifonlular da tıtif a• 
dı ettiler. Ba ıuretle iki taraf 
berabere olmuıtu. DeYrnln ıon-
lanaa dotru Merzifon penalbdan 
bir ıa11 daha kazandı. 

ikinci denede Çorumlular çok 
atdıan oynadalar. BDttln çahıma· 
larına ratmen ıon dakikalarda 
Menlfonlular bir 1111 daba ya• 
parak oyunu llç bir ıallp bitlrdf. 
Jer. Merzifonluların oyunu halk 
tarafından takdir edllmlıtlr. 

j Türk Ve Avusturya Güreşçileri 

Dün Stadyumda Seçme 
Müsabakaları Yapıldı 
Takıim ıtadyumunda, Viyana· 

hlarıa karıılaıacak gareıçilerı A vrup•'d• Spor 
Hçmık için din yapılan &ilreıler• 
Ilı ıu neticeler a!ınmııtır: 

61 kiloda Ömer, Recebi yıcli 
dakika kırk Nniyıdı; 66 ki:oda 
Sadık, Abmıdl alh dakika yirmi 
iki ıanl:rede yendi. 56 kiloda Ke
nan Ue Hllaeyln 18r11ecektl; Hll· 
Hyln ıelmediiJndın, Kınan 
hlkmıa ıaHp nmlch. 

66 kiloda Yu•uf, Cemali on bir 
dakika, eW ıanl:rede yendi 72 
kiloda Ali Ilı ,Ore11n Necati ylr
ml dakikalık bir rtır9fl•n ıonra 
hlkmeD falip Nyıldı 

72 kiloda HU11yia, Şal.anı iç 
dakika, onalta Nni1edı; 56 kile
da KeDan, Kudreti bir dakika, 
Jlrml Nni,.dı; 79 kiloda lbrahlm 
Bekfrl alb dakika, otuı ıanlyede, 
79 kiloda Emir, lamalll yedi daJd. 
ka, Jİrmi b.. Nnlyede •• ylaı 
79 kiloda Rııa, Orbam alb daki-
ka, kırkb9f ıaniyedı JendJ. 86 
kiloda HU1eyln ile ıareıecek olan 
Mehmet, HOHyin ıılmedlğJndın 
hOkmen ıalip ıayalclı. 

82 kiloda Adnan, Raılml alta 
dakika, ılll aaniyedı; 56 kiloda 
Kınaa, Emini bir dakika, on N• 
alyede yencll •• 66 kl:oda Sadak· 
la illrııea Yuıuf, hDkmen ıallp 
ıayıldL 

66 kiloda Ahmet, Cemali ., .. 
eli dakika, on bet ıanlyede yendi 
•• 72 kiloda Oımanla ,areıecık 
olan Galip, Oıman ıelmıdlifn
den btlkmen ıal~ aayıldı. 

72 kileda Şaban, Necatiyi 
dlrt dakika, otuz hıı 1&alyıdı 
•• yine 72 kiloda Hllıeyin, o .. 
maaı iki dakika, on blf NDlyıdı 
yendi; 79 kiloda lımallle rtır•ıe
cek olan lbrablm, lamall ı•lme-
dliindın lımail bDkmın ıallp 
ıayıldı. 

79 kiloda Orlaan, Bekiri iç 

Almanlar 
lngilizleri 

Yendiler 
lnıtltere Oı Almanya aruında 

Mlnlh'de yapılan Beyaelmilel · 
atletizm mllNbakaaım Almaalar 75 
pu•anla kazanm11lar, In,allder bu 
mllabakalarda 61 pu•aa almıf" 
lardar. 

Alman1a kotalarda 100, 1500, 
·5000 metreyi kuanmıı; buna 

mukabil larilill•r; aoo, 400, 800, 
110 maalala kotular •• bayrak 
1anıını almıılardır. 

Bu mGNbakaluda lnrillz 
atleti BrouD 400 metrelik kotada 
47.7 Uı Almanya rekoru telfl 

ıtmlıtir. 

100 metre: 10.5 Alman Lalla
maa. 200 m. 21.9 lnıllb RaaelıJ, 
400 •· 47. 7 latlllz Bruoa, 800 

Dünkü ytlıme mtlnbablannclan heyeouh bir eutan.tue 

At Y arıılarına Devam Edildi 

Dünkü Koşular Çok He
yecanlı Oldu 

Bu yıLn yaz mevliml at J•rır 
lanna dlln V ellefeadi çayınnda 
deYam edildi. Don ıehrlmizln dl
ter k6felerlodı mlhlm ıpor faa
llyıtleri ol dutu halde V ıliefendl 
çayın kalababk bir ıeylrd ldtle
aile dolmuıtu. 

Din beı kotu yapılch. 

81rlncl Kotu 
Dla ilk kotu d6rt ft daha 

yakan yaıtakl yerli 1an• kan 
Ye ballı kan arap at •• lmrak
lara mahıuıtu. 

1935 Sene1i lçiade bir kotu 
kazaamıı olanlara lkl .. r kilo, iki 
•• daha fazla kuaDIDlf olmdara 

d6rder kilo ill•• edllebllıcekti. Atlar 
çıkıt Jtrinde.. Seyirciler bılecan 
lçlade, at aablplerl bir yerde da• 
ramıyorlar... Atlar plalaDIJor, jo
keyler aaburaazlanıyorlarda. Uka,t 
olan Jalnıs lkl kiti, ba1 Sabri ilı 
hay Ali R11L (lpret 1anl çaJoe 
memurlara) nlha1ıt ınell Sabrbaln 
elindeki karmm bayrak, ondu 
ıonra da Ali Rızanın elindeki 

beyaz bayrak lacll •• (7) at 1a
J1Ddan fırlayan ok ribl, .. ç laal 
Ilı dizildikleri llJ'adan flrladılar. 

Herk,. ayakta.. Trlbdadı oturan 
•••••• 

.. ı.54. larlllz Stutlıart. 1500 .. 
3.54 Alman Şamber, 5000 .. 
15.16 Almaa Smlnr. 110 m. 
14.4 lnıillı Flnlıy. 

Dilk atma: 49.36 Almaa 
Mırfel. Gl\llı atma: 16. Almaa 
Volter, Sırıkla atlamaı 4. Almaa 
Miller. Yokllk atlamaa 1.90 
Alma• Ve-.kotes. Uzun atlamaı 
7.55 Alman Sayhum. Ba,,ak 
J&rlfl: lnılltere takamL .. 

1 
•• hıleundan titremekte olan 
ıenç bir kıı aynı aırada otur
makta olan bir bayın elindeki 
dDrblbıll kapıp bir iki ıanlye 
bakbktaa ıonrL •• Y afHID (Seda) 
dJye feryadı buat. Bu feryada 
alclır11 edın olmadı. Ç&nkl fer
yadı baaan yalım o değildi. Bu 
arada birinci kop bitti. Netice 
ıu: birinci T etflk ManlNDln 
(Seda) adlı ata. ikinci Ahmet 
Ankaranın (Ünll) ıl Ye tlçtlncl 
Emin ytlıbaıınıa (Nclp) 1. 

ikinci Kotu 
D6rt ve daha yukan yaftald 

yeril yanm kan laılliz at '' ka .. 
raldara mabıaı •• meıafı 2400 
mıtn lclL Oa aba iftirak ıttljl 
bu kOfUda birlaciliiJ Zl1am11 
(Y awı) u, lldncUljl AbmedJn 
(Caylb) ı, llçlacllllğa Fahrbala 
(Boıkurd) u kazandılar. 

OçUncU Kotu 
800 metre pbl muafui u 

•• Od 1qmdald halla kan la,U. 
erkek •• eliti taylara malıauı 
olan bu kotucla birinci ıılen Salih 
Ankaruın (Oaııar) adıadald 
taya blriaci ikramiye olan 185 li• 
ndn bafka bu kOfllJ• rfrea 
ba1vaalat lçla Yerllıa dulaaliyı 
llcretbıla mecma•u aldı. lklncl-
liği Kuldaerln AJıllll, Dçllnctlla
tll flkrıt athmn &adeıi kazandı. 

DOrdUncU Bol•zlçl Kotuau 
MOO metre tlbi meaafeal faz

la, le •• daha 111kan yqtakl 
halla kan lngllb at •• kısraklara 
mahna olan bu kotuya bet at · ~· 
tlrak ıtti. Çok bılecanlı olan ı ı 
kOfUda birincilill kazanan Aı . ~ 

•• Fikrıtln Beklr adlı ab, aa· 
biplerlnin ceplerine birinci ikra • 
mlyı olan 730 lirayı indirtti. 

lldncillil Ahmedln (Essek) 1, 
lçlocllllill Prnu Halimin (Chur

bara) 11 kazandı. 

Betlncl Kotu 
D6rt •• daha yukan yaıtakl 

yeril yarım kan Arap ve balla 
kan Arap yalnıı lnsrak'ara mah· 
ıuıtu. Me1afui 1800 metre idi. 
Birinciliği Ta!At Ankaranın (Sarı· 
kuı)u , ikinciliği Mehmet Band~r· 
manın (Güzel Bandırma) 11, tıçUn· 
clllOitl Abmedln (Şen) i kazandı. 

Gelecek pazar ıunn yapı~acak 
1anı daha helecanlı olacakbr. 

Ttırki1e yllzmı birincililderlnl 
latanbul yllzlctllırl kazanmıı ola
tak mlaabakalara IOD Yeril& 

dakikı, otuı beı Nnl7etle •• 
79 kiloda Rıza, ~ri bir daldb, 
1lrml iki Naal11dı JIDclL AYU&urJ• siinf1cıl ltla düa 1•pılaa Hgalutleıdın biı ati•Uı c. K. 



BadlklJde Mabalrlrak 
Bir Deline Var 

Yaza11 ı Hatice Hatip -··- 19. 8-,. 

Kamran, Bütün Y apıLan Araştırmalara Rağmen Bir 
Türlü Bulunamayor, Hadise Esrarlı Kalıyordu •• 

- Duyma1or •Ull.:'I DPJI biri 
brcahyor? •• 

Dini edil• 
- Tekir •prlatl klf-.1 

brııtırıyordv •• Y ou blm nia 
kapuıaa kim ...... H ..... aJdi. 
Dl oynatm ..... 

Yine dialeclil.... şı.cl -
uda JOktu. HmiJe ,..W.. ... 
t....U yorpmam albaa p..,. 
huulua1orcla. 

-Amaame.. Vallalal -
de ne tuhafıın demin ne gtlzel 
rDya ıörDyordum. Coa Cllb.ret 
•a•• llflk .... . 

- Sua ... ec.. da kim 
oluyor? Kim bu Con KlklrJk?. 
Vallahi t=mdl kalkar aizına Wr 
,...r wrun-. 

Huriye bir kahkaha att11 
- Ay anne buada bir f•ahk 

1ok •• Con Cllbert bir .... Jlldm 
rDyamda bana 1enl alnıma yddm 
yapacağım diyordu. S.a çok 
sGıel bir kııma. 

- Haydi maymun; ADah ıa 
ainemayı icat edenin bellunı ver
alo. .. Artık rizu mahterde Cenabı 
meYliya cevap verecek yllzllmk 
kalmadı. Kızlarımız yataklarıadakf 
rilyalannda blle coakildriklerl 
a&rDyorlar •• 

- Amu anne •• timdi l»u 
eıld kafalı:aklan barak.. 

1 

- A1 .. AJ .. 
Şahide HA..a plaktan bu 

defa fırladı •• 
- Kız Jak mumu bakayım •• 

Apğıda biri dolaflyor. 
i Bu defa Huriye de ,OrDlttlyll 
tduymuıtu. 

- A deıtm ded1 •• Sahih ap
t tada bir •• Yar •• 
' ' Ve acele ile mama pkb, 
evleri ıözde Ud bth idi. 

- AMe mç p••cer•7' b;ır .. 
aa mtar.. ,.... diye bajar ... 

Tama......._ Wr kapa a~ıl
.. Ye bpada eolmlr kapım ltlrl
al ft bpcla ....,a ,w•ıftL 

H.riı• ,_._.,. kotta. Ka· 
hll ........... Çankp malıal
ln· ' ba dar n karanlık 
.at-da~m.iaarumda 
dratle un,. Wr ıllte ıerdo. 
Jace Te llZ1lll bir ılile idi. 

- Ko•r•ar.- Caa lmrtaran 
yokmu... imdat imdat hır11z Yari. 
y.._... varL. 

* lllllpk nde oturm mavnacı• 
nın Aliye apğı odanın ldracııı 
eaki fala Mo.inere ıelleadi: 

- Mllmi• Molla ha Mllmlae 
Molla! 

- Ne var komıu hayır ola? 
- HuriJ•ln selini duydun mu? 

Kan bangır banıar can kurtaran 
ydk mu diye bajmyor yangın mı 
oluyor der1:n? 

- Kan b11 akıam lnıkardeıi· 
nin efendllerlnde aqam yemejtni 
yedi karnı doy111111tur... Aflflk 
delil kibaa... Kipe geçtr.;yor 
galiba ... 

- Ay Şalahıh de bağmyor •.• 
- Dur bakalm ne var evleri 

laflanmışbr belld. 

Saj'dald k .... lar da lrarııda• 
kllu de Mp, ı..p uyaamıtlardı. 
Yan komıular davan vurdular: 

- Huu... Huu.. Şahlate Ha
m& Ne Yar.. Ne ohlyor1•? 

- Hır1a kant.... Hamı en 
lnrm ıircll. 

Kafealei ıtırlllmDıtDr. Felllyen 
.. bdannm llzerindea ıeaç bir 
baı pkmııtı .•. 

- Ne lllmn knd•t- hırsız 
bizim aokatımızda ne sıezer ••. 

- Gardftm... Mllnevver Abla 
Yallahl ı&-dnm... Ben g6rdftm. .. 
laıaa değil ıeytaa sibi blrteJ idi. 
Fırladı kapudu ıltti. .. 

- Şahiate Huum inıene qa
jıya bakaanL Ne var?. 

- Ay hanım Allah kimseyi 
•kekaz b1rakma11B korku7orum. 
mahallede de Wr ma.:oman erkek 
b ...... kf.. 

Bilme• •alaallede mllltı.an 
•ar mıydı?. Fakat herhalde erkek 
kal•amıı olacakb.. Kimı• bu 
fakir bclmın feryadına kotmu· 
yordu.. F..rarC1mD karın GtHID 
kocaıım bld .rmıya çalıttı: 

- Bırak kan itin mi } ok. Hır
ıwn o sarayda ifl ne? .. Muhafız• 
lardan korkar be? 

{ArkaSt var) 

,---~ Beyoğlu • Tünelbap • Y enlyol 

:::: ALMAN LiSESi ve Ticaret 
•ektebl 

Tam dnrell lise - Orta tioııret mektebi • Linn öğreom-ek için ihzari ıaaıflar. 

o .... ıere 9 EJ181 Pazartnl ba,!enecaktır. 
Kt1J1t maamelell 2 Eylfaldea itibann Pazarda-:ı bafka hergtln 
1aat 8 clea 12 ye kadar atfaa tezkenal, resmi &fi ki;tdl, a!lalıat 
npon1, ı...Mlm... YeJa plıadetname i!e mlkacaat edl'.meai. 
Fula talılilat i • ..-tebe mU..aaa& veya 44941-449~ Y• teWoo edihneai. 

Altkatta ıolrak kapı11 bir .. 
' topuk aYlu,. açdlrda. B. avla 
t ... matfak h- ........ d. 
-' pw .. ırbAae nzifealnl a&•tlı 
l w çataafıra Ş.hiete 'tt• barada 
shüeifni .W paraya lteldr p-
-.n 11kard.. · 

V • itte ıtırlltl AfAİI katta 1clL 
- Huriye timdi baydınm. 
- Dur ••• Aane dur ... 
- Kız bizim eve hınaz p 

rer mi ?.. Deraio bizim ••• huıız 
ne almıya, neden ılrer •• 

Huriye yorpadan on parma• 
ftntn hmaldanada kızıl bir lime 
bolunaa kiri aJaldanm çakardL 
Ba alqam K .. dillnde ........ tak· 
bja iki Uç Klllaanba11adea kor
kuyordu. Acaba ewia ö-e kadar 
selmitl• mi idi. Altıyol ap.dan 
çıktaktaa aoara oraclaki aajda 

' buluDAD e•leria btrhıde M1 •etcf
llk edu kızkardefİM ujr&IDlf we 
bu ıuretle onlara lzilaf karbettlr
mifti. Dıpn çıkhjı zaman da 
ortada k · maeler yoktu. 

Annesi kapının bnıhnldıtnu 
duynUfbl. Sonra da fimdi e•et 
ikW'-'e atağıda l>ir ... ilitiJorlar
da. B• aea ae idi? •• 

bferdlıealertle ele Wr çıtırdı 
'7& : gibi • ..,. kapullD ......... 
Dil silrdU. 

- AnıL .. Anae. •• 
ŞaW.te 1a .. m penbe patiaka 

~·geceliji.ıdea tapa Ylcudile ka• 
pınuı ta 6_ıilae ıelmitt": 

- Kim o?.. kim o- kim var
orada.. 

Mer~ivende bir a7ak Hll oldu. 

Faııar 'rlce uıurll•a•••lıt••«.a••ra 
w;cudnGıü 

NiVEA 
kreml • pjı 

İl• uwmlfı ımuımaffnız ! Su ••ı•d• 
dneJJe ranmeıı te rı ı T le~ ı i n • 
kar'ıJkorunmuJ olursunuz, 
18niniz~· ... saaı ....... , . 
CMdintı ''"""'811 ve ıerlf n llaltP. 

Km, .-kele KllARl'A,l?fDA Geceli, GUndUzlU 

IŞIK "fEYZiYı., LiSESi 
Alla, tık, Orta \'I Li1e m11mlan Fm ... Edebiyat ıut.elıri Tardır. Tilrki
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Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 

Çaka tlr6n.lerlmfzden batlacalannın la- ' 
tanbul pl7uumdaki durumlaraoa 
qafıdakl yuıda toplu olarak göa-
teriyoruzı J 

Afyon - Afyon plyauaıma 
genel gidltl bir değiılklik göıter
mektedlr. Hafta içinde kilosu 325 
lmruıtan bir aanclık mal aerbeıt 
plyuada utılmıpar. 

Bu yılın a11l piyaaaıı bir b~uk 
ay 10ara belli olacaktır. 

Hafta içinde inhisar idaresinin 
ticaret mOdUrll Şefik uzak ıark 
aeıladen d6nmlftlr. Ba ılltua
larcla yaldiJe haber Yerdiğimiz 
lzen Şefik, Japoaya, Hlıadistan 
ve o cıYardald ffolaada adalaruacla 
baluaan afyoa IOtopollarU. llrlf
mek 1• m:ak prlda Tlrk iabiu
nnıa •bt t .. kllltam •icada ıe
tirmek lzen ait.itti- Ba sezinin 
yurt beaabuaa faydalı IOIUlllÇlar 
verclijl" bazı aatq zemialeri br 
Zll'lanBUf oldatu pi1uada duyul
muttur. Ba nziyet tabakkak 
edene lnlabana ba aabf?an br
plamak kere piyaaada ful11ea 
mal .ı. .. Ye flatlana aormal 
Mviyelvjnl yealclen bulmam bek
lenebUecektlr. 

Tiftik - Tiftik piyua• hafta 
içiade aeulz geçmiftlr. Bitin 
muamele 180 balye oğlak mala 
ile 180 balye ana mal Gzerine c .. 
rey an etmittfr• Oğlaklarm kilosu 78 
kuruftan; ana mal tiftlklerin de 64-65 
kuruştan muamele görmllftllr. Bu 
abılano da Almanya i~• yap1!• 
ehi• 1161lenme1rt.dir. Dit- .taraf.. 
tan ply&1adakl ahcdana çoğu, 
bugllnk8 durumda A!manyaya 
mal utmaya imkin olmadığını, 
Alman flat kontrol daire1inin 
verdiği fiatlann lataobul piyasa• 
11nın bile qapında bulunduğuau 
ileri ıtırmektedirler. 

lagUtere, Amerika •• Scw,et 
Rul}'a lıeubma hafta lçlllde pl-
1aaada bir aorllflarma yapa1 ... 
•ıt otm .. •a rat-en aabalar 
ıaltam llanket ettilderlndea pt-
7aaanm genel ~dlfl kavidir. 

Yapeil - Yapaia piyua· 
mnda hafta &pade 300 bal7e 
kadar iae• mal kilOIU IS • 54 
kuruıtan aatılmıtır. Bu •bftaa 
baık• bir it olmaDllfhr. Anadolu 
mallan Dzerlne ahı veriı olma• 
maktadır. Piyaum• ıiclifl ıev
pktiJ'. Almuya hesabına ahflar 
bafiamadan bu piyua11111 Rğlam 
bir durama slncejl talmin edll
memektedll'. Almanya he Arjan
tlale yaphğl aalaflDA mucibince 
llatiyacım da•a ucuza olarak ora• 
dan gidermekte \'e bizden mal 
almamaktadır. ... d., - Buida1 piyUMı 
hafta lçlacle • :r•e karanız 
pçmlttfr. Ba pt,a•ma lltanbala 
ıelen mal miktarlle blrllkte oy
udajw ye bu lau1111ta çok hu
... buluaduiwau bu ubrlarda 
,.lltelif Y..ilelm• tekrar etlik. 
Hafta ~de IMı duruaa JeDİcl•D 

1ahlt alda 
Mal çok pdiil slal• flatl

larda ııae çarpan bir pril••• 
ve akıl ahwalde de :rtne okadar 
bariz bir ,ek .. ı.e ı&ze çarptı. 
Maa•afila el• fuldan ela flı&
aiad• tutwlrek ..,ule laafta için· 
de butday flatlan 5,5 br.,ıa 7 
1nanf araeuada 01• .. lf ve geçen 
haft•••• ınlyeaW .. 1aa1ua 

... ''"1· Hafta ··-· ,.,.. rta•bnnli ................. 

Arpa - Arpa piyaaasınd 
Trakya malları üzerine ltl•r ol
maktadır. Anadolu malları bu y 
çok az bu:uamaktadır. Traky 
ve Marmara •aDan Pof Marmar 
Hmanlan olmak Dzere 3,25 kur 
etnfmda satılmaktadır. Çuvalb 
arpalar yirmi para, ohls para ka• 
dar fazlamna latanhal tesli•I ol
mak ıartile ahcı bulmaktadır. 

ltalya ile olan anlaıma muci• 
blace bu madde takaıla ihrac 
olunmaktadır. Takas vesikalara 
ite timdi ibracatçılanmız tarafı ... 
dan aranrlmakta Ye ba )'llzcleD 
ltalyaa allcmaa bir prim yeriJ. 
mektedfr. Ba prim miktan •• 
plerde arbllf buhmdapndaa 
tecim•ler artık iDracatta W.• 
buı .. .,,,. ... ...... .,.. la 
Jlzd• ..,... aevpk bir --
da kapanmııtır. 

Flllchk - FılMlak pl,uaım
cla ahn ıabflara deva• .._. 
maktadır. Fiatlar 40 kurut e1rr 
fındadar. Y alma ylldemeler lcla 
bu fiat 44-45 kUl'ufA kadar Jllk• 
ıelmektedir. ihracat aabflan 
bilhaua Almanyaya yapılmaktadır. 

Macaristanda : ----------------
Kralcılık 

Hareketleri 
Bir Macar Papaı Prenal 

Otto ile Görüıtü 
Budapefle. 18 (A.A.) - BatNk•o 

GamblS" Artldlik otto Ue g&lpa 
krllleıhk ıeflerıa•- papu G.ipr il• 
Hki dıı bakanı Grat&a kabul etmlıtlr. 

Papat Griıer, bqbakanla ı .... 
tlktea ıoara ıantelere di1••d• h· 
lunarak, baıbalru ile J•Ptıta ....... 
dea aonra iç llJa•al han111n çok cWaa 
denleeefl lmldWe oldu,..a .a,ı .. ....... 

..tlercml: ....... 
Budap~ ll ( A. A.) - R...at 

.._'Y• • Pefllr a.,4 ıu•telıl, AD· 
paıtl•la baıkanh.. ........ wrtaal 
...,.ıw flldrlerW 11.... fultlltl 
..... lariaclen tatbik edecek o1aa 
llacu ••8Joaal 1011aıı.t partlalala 
teeekldlllal haber vermekte&. Yal 
parti l1elerlnln, eedatlan ·~·· he 
mlı ırktan en at•ll Ud Macar ... 
1ma ... prtbr. 

Aaa tarafnulaa, .......... ,..-. 
lan, llaeu oladJaa iri Al--, 
51a., :pbut Utla nı ..... elaW.. 
ler. Fakat alla YalMicll oıa ... ıu. ,. 

....... l!Sy• Tepe••• 
lfM.'fteatı..a BelediJ• klıouiad• 

--

p._ .. ._ Cuma C.. 
.uıtn.r, ._ 

.... •kt· ... 
... t21 .. 

D ELi 
DOLU 

••• ••at• -iLAN FIA'l'LMI 
1 - GazetealD .- ıuı6 

bir ıitlnn iki .... MI 
(•ntila) ..,.U. 

ı - 8ayfMına gm MI' ••• 
timta U&ıı lrıtı .... ardarı 

aayf a ••Ti• .. yı. ınTf• Dit~ ... 
1 2 s 5 ,.,ı. .. ,,. -

400 SISO 900 100 80 30 

ICsto ıc,.. Kq. Kıt- Kr .. Kq. 

a - Blr auıüade -.uati ( 8) 
kelime T&rdar. 

" - lnoe 
'M bhn 1alllar 

tutacaklara , .. göre 
ıantimle ölçilUlr. 
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•• Hnr hakkı mahfuzdur . .-. ~ Yazan: Zlg• Şakir .---am-••1111-•&0JSC!ilm-ID• 19/8/85 < 

amat Ferit De Çürüksulu Mahmut Pa-
şa Arasındaki Hidise Güç Kapatılmıştı 

Dcmiıtl. Diğer vllkelA, bu hak· 
h ıunle cevap vermenin mUşkUlü· 
tını dUşllnllrlcrken, karga bağır· 
muını ndıran bet ve hmltdı bir 
ıea yllk eldi: 

- Abdi.. Aciz. .. 
BiltUn vllkeltlnın başları, Ferit 

paşaya çevrildi. Onun, mecnunane 
bir cUr'etle söylediği bu ıözler, 
ınecliıe derin bir hayret vermişti. 

Ferit paşa, yalnız bu mecnu· 
nane cUr' eti göstermekle ikti • 
fa etmcmiıti • Y aradıhımdaki 
marazi şirretliğin ıar'aya ben· 
ıeyon bir hamlesile adeta ağzı 
köpUrerelc, Mahmut Paşaya 
hitaben: 

- Paıa .• Paşa!.. Artık, eski 
devirler geçti. Badema, ittihatçı 

ruhile ldarol hükumet edilemez.. 
ve edHemiyecektir de .. 

Sözlerini ilAve etti. 
Bu ı8zler, hayreti arttırmış; 

ÇUrUksulu Mahmut Paia, bu 
hakarete dayenamıyaral<: 

- Maksadınızı eohyamadım, 
paıa hazretleri, eğer bu telmih 
llo bendenizi murat ediyorsanız, 

pek yanhı kapı çaldınız. Eğer 
benim yanlıı bir hareketim varıa, 
o da sizinle teıriklmesal etmem· 
den ibarettir. Maamafib, ıu andan 
itibaren bu hareketimi de t&1hih 
ediyorum; ve, vazifemden çekili· 
yorum. 

Dlye bağırmıştı. 
Araya giren nazırlıtr, hldleenln 

bDyUmeslne meydan •ermemlıler; 
pek hak1ı olduğu haldı Ferit 
Pata tarafından haksız çıkarılan 
Çtırllksulu Mahmut Paıayı teneffüs 
sa!onuna götUrerek tee1sUrilnll 
teskine gayret g6stermiılordf. 

Babıallnin eadaret dairealnde 
ce-reyan eden bu hldisenln Uzorlnı 
çarçabuk kalın bir perde çekil· 
ını1u. 

Sulh konferanıına gidecek 
tahıiyetler meselesinde aarayda, 
padişah ile ıadrazamı Damat 
Ferit Paşa arasında mllzakerelır 
cereyan ediyor ; lngiltere ve 
Fransa ricali ılyaslye1I · ara1ında 
pek kıymettar dostları olduğun· 
dan bahsedtın Ferit Paıa; sulh 
konferansındaki . itleri, tereya• 
ğından kıl çeker gibi ıuhuletle 
halledeceğine dair padişaha kat'ı 
teminat Yeriyordu. 

Ferit Paıa nihayet padlıahı 
ikna etmit; kendi riyaseti altında 
lfÖtUreceğl heyetin llıt11lal ta1dik 
ıttlrerek iradesini lıtlhıal 
eylımiıti. Bu ıuretle de, bugUne 
kadar bir rl•ayet •• tabrninden 
ibaret kalan ( Damat Ferit Paıa· 
lıın ıulh konferan11na azimeti ) 
nıesel11I, birdenbire bir hakikat 
olunrmlıtf. 

ilk ıayia Ozerlne • Muıtafa 

Kemal Paıanın ikaz ve lrıadl!e • 
Anadoludao Yıldız 11rayına ve 
Babıil1ye yağan telgraflar, bir
denbire padltab üzerinde bir teılr 
huıule getirmiıti. Ayni ıamanda 
lıtanbulda bulunan muhtelif milli 
cemiyet ve heyetleri temıll eden 
zevat tarafından da, paditaba 
arı.edilmek Uzere mabeyin batkA· 
tlbine uımn bir telgraf çekmit ; 
•e bunun ıonunda da: 

[ .•.. Hukuku milliyenln moda· 
faaıı vaıifel mukaddeaeainl, 
Umumun itimadına layık bir h .. 

yeti murabbasaya teYdi buyurma• 
ları hakkmdaki lıtirhamımızla bera· 

ber akd takdirde memlekette husule 
gelebil cek galeyanın, badlsab 
mUhlmme tcvlldloe bala olaca· 
ğmın) 

Padişaha btldirllmesl rica 
edilmişti. 

Padişah, bu tehditten fena 
halde kuşkulanmıı, Ferit paşayı 
saraya çağırtmııtı. Bu meıelo 

etrafında yeniden müzakere cere· 
yıın etmi§; iki ıeye karar veril· 
miştl: 

1 - Pfımfı aıa ıu katmak 
isteyen ve böyle telgraflarla ada· 
ta padişahı tehdide cliret göste
renlerden birkaçının teYkifl ile 
diğeri rinln ılndirilmesl. 

2 - Aynı zamanda efkArı 
umumiyeyl tatmin etmek için 
aabık Sadrazam Tevfik paıanın 

da sulh ko nferan11na g~nderil • 
mesi. 

latanbulda bulunanlardan Ye 
yukardakf telgrafa imza koyan· 
lardan bazılan derhal poliı mU· 
dUt Uyetine celp Ye tevkif edf?· 
miştL Anadoludan gönderilen 
telgraflar mUıevyikJeri lıaklanda 
dn • valller ve mutasarrıflar vaıı· 
tasilc • tahkikata girişUmişU. 

Birinci karar bu suretle tat· 
bik edilirken lldncl karara d 
bir ıekil verilmfıtJ. GUya; Sad· 
razam Ferit Pqa, göze çarpacak 
derecede Fransız politlkosınıo 
mllrevvicl idi. 

Uzun mnddet Londra ıefarc· 
tinde bulunan ve lngilizlerln mem• 
nuniyetinl kuanmıı olan Tevfik 
Pa,a da lt0nferan1a giderse; bu 
olyaaet rekabetinde mUıa.t bir 
ılldet temin ed~oktL 

( Arkuı nr) 

1 1 tanbul Beledlyesl lllnları 1 ---------IOO 11antim eninde mücellit bezi 900 metre 1 
keten dikiş sicimi 20 dUzina 
IO No. tUfeldi beyaz makara 5 ,. 
tezgah ikimi 3 ,, 
bağlama ., 15 ., 
keten şerit 25 tura 

tutarı muYakkat teminatı 

tiraze 10 ,, 
20, 22, 24, 25 No. dikit teli 20 kilo 

920 44,5 

meıln 10 tura 180 13,5 
tutkal 100 kılo 40 a,oo 
mukavva 100 X 70 boyunda 5 paket 
15 il mukavva 30 

" 
20 .. " 75 " 640 48,00 
25 .. .. . 10 " 
30 lu ,, 2 ,. 

40 " " 3 " 
60 " u 3 " 

B !edlye matba&1ına IOzumu olup cinı ve nılktarı yukarıda yazılı 
17 kalem mücellit levazımı cinsleri itibarile 4 kısma ayrılarak ayrı 
ayrı açık ekılltmeye konulmuıtur. Numuneleri belediye matbaasında 
ve ıartnameıi levazım mUdilrlUğUnde görlllUr. Eksiltmeye airmek 
için de hizalarında glSsterilen muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 20/8/935 1alı gUnU saat 15 do daimi EncUmondo 
bulunmalıdır. (B.) (4565) 

* "" Fatih yangın yerlndı Nevbahar Sab111 muvakkat bir metro 
mah. Fenli çeımı ıo. 5117 /6 Metro murab- te'minab aunun kıy· 
ve1 5161 no. arsalar arasında baı meti 
4, 15 yUzlU arsa. 1O,t2 J, 14 1,50 
Kumkapı nlıancı yangın yerin· 
de 307 ve 303n harita arsalar 
arasında 40 yantlm yüzlU araıa 10 0,75 1,00 

Yukarda sahası teminatı ve bir metrosunun kıymeti yazılı ar1alar 
alikadnrlar arasında ıatılmak Uıere ayrı ayn açık artırmaya 
konulmuıtur. Şartnamesi leYazım mUdürlü~Unde görUlllr. Arttırmaya 
girmek için de hizalarında göıterllen muvakkat teminat makbuz 
Yeya mektubile beraber 20 /8/935 aalı aUnU aaat 15 da daimi 
encümende bulunmalıdır (B). (4566). · 

* * 
Dumlupınar okulu talebesi için IAzım olan yerli 1400 çift çorap 

açık eksiltmeye konulmuıtur. Bir çift çorabı 27,5 kuruı fiat tahmin 
olunmuıtur. Şartnamesi levRzım mUdUrlllğUnde görUlnr. Ekıi:tmeye 
girmek lçln 2490 No.lı arttırma ve ekıiltme kanununda yazılı vesika ve 
29 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29/8/935 
perıembo gUnll 1&at 15 de daimt encUmendo bulunmalıdır. (1) (4763) 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Ankara YUk1ek Ziraat Enllitllıll taleb11inı alınacak olan 15 er 
lira muhammen bedelli 25 Çift çizmenin 12 Ağuıtoı 935 tarihinde 
açık eksiltme ıuretlle ihale edileceği evvelce ilAn edllmiıti. Muay• 
yen gUnUnde 1aat 15 de talip çıkmadığından ihale keyfiyeti 
22/M/935 Perıembı gUnU aaat 16 ya kalmııtır. Nllmune1lai görmek 
ve bedava ıartnameainl almek isteyenlerin EnıtitU muhRaobeılne •o 
ekılltmeye gireceklerin 28, 12 lira muvakkat temlnatlan ile EnstltO 
idare ve ihale Komlayonwaa müracaatları illn olunur ... 2168,. u~791,. I 

Saylı 9 

~r n 
Umumi üdür ··ğ··nden: 

1 34/1935 Lise ve Ticaret ezunlarına 

Müsabaka De memur alınacaktır. 
Bankanın dahllt teı;kllAtında , fnbrikalnrmda ve diğer mUes&Hele· 
rinde fıtihdam odiımek Uzere müsabaka Ue 11 25 ,, memur 
alınacaktır. 
Müs baka imtihanında muvnffak olanlara bqlnngıç maaıı olmak 
üzer • kazanacaklan derecelere göre, 50 • 60 • 70 lira verllecektir. 
Bu memurlar ayrı acakları te~ekkUlün idari, teknik it bölUmle
rinde muayyen deneler1o çalııbr.ılarak ıetiştirildikten sonra 
ehliyet \'e li) akatlerila temaylh: edenler! bir seçim imtihanına 
tAbJ tutularak tccrDbe t'e bilgilerini tekemmül ettirmek Uıere 
Banka h sabına ocnebı m mi keti rde fabrika vo ticaret müea· 
aenler"ne gönderilecektir. 
Müsabaka imtihanına kabul ıartlan ı 
1 - Törk olmak. 
2 - U.edon Yeya Ankara, İataabul, lzmir Ticaret mekteplerinin 

birinden veya Lise muadili ecnebi mektepleı den Pek iyi, 
iyi derece Ue 1934/1935 ders ıenasi mezunu olmak, 

3 - 18 yaşından qa§'ı 25 yqından yukarı olmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak, 
imtihana gireceklerin nihayet 20 Ağmıtoa 1935 tarihine kadar 
aşağıdaki Yesaiki Ankarada Sllmer Bsnk Memurin MUdOrlllğllne 
ve Istanbulda Stimer Bank htanbul Şubesi MlldUrlfiğline a5nder· 
meleri IAzımdır : 
t - Nufuı teıkeres1, 
2 - Mektep ıahadetnameal veyahut mektep tarafından verilmiş 

muvakkat taıdiknamı. 
3 - Resmi bir hastaneden abnmılj ııhhat raporu, 
4 - 3 adet vesika fotoğrafı. 
MU abaka imtihanı 28 Ağuitos trünU saat 3 do batlıyacak ve 
Ankarada Sümer Bank Umum MUdlirlüğftndı lstanbulda Sllmer 
Bank Şubesinde yapılacaktır. 
20 Ağuatoı tarihinden sonra Takl olacak müracaatlar nazan 
ltibaro ahnmıyacektır. (J781) (4114) 

Darphane Ve Damga 
Matbaası Müdürlüğünden: 

t - Kapalı ır:arf uıuUle elll ton yerH saf kUlçe kurşun 

alınacaktır. 
2 - Eksiltme il Eylt\1 935 çarpmba gUnü .aat 16 da Mlidü· 

rlyettmizdeki Komiıyonda yapdokbr. 
3 - latekliler ıartnameyi almak t\zere Pazartesi, Çarşamba, 

Cuma günleri saat 14 den 17 ye hadır 30 ln•ruıluk pulla berabır 
MuhaMbemize mllracaat edebilirler. 

4 - Ek!iltmıye girebilmek için hıteklllerln 640 liralak muYakkat 
teminat akçasını ••ya Banka mektuplannı teklif mektuplarlyle birlikte 
yukanda yazılı gün ve saatten bir saat eYYeline kadar Komiıyona 
'fereceklerdir. (4758) 

' ; p : ... • • ~· ..... • .. • 
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Belediyeler Bankası 
Bina Proje 

MÜSABAKASI: 
Belediyeler Bankasından : 
Ankarnda yapılacak Belediyeler Bankası binası projesi 

5/Ağuatos/1935 tarihinden 5 ilk Teırin 1935 tarihine kadar 2 
ay müddetle mUaabakaya konulmuştur. 

Müsabakaya Tnrk •e ecnebi mllhendiı ve mimarlar alre· 
bilirler. Mnaabakada blrincilitf kazanan 1.000 lldncllitf kaza· 
nana 800 üçftncUdcn bcçinciyo kadar da dörder yUz lira •erile· 
cektir. Müsabaka ıartnameıi ve vaziyet plim Ankarada 
Belediyeler Bankasından paraııı alınır. Bu müddet aonuna 
kadar projeler Ankarada Belediyeler Bankaama teılim edilmiı 
olacaktır. Posta veaalr 11beplerlı gecikmeler hiçbir ıuretle 
kabul edUemcz. (2011) (4482) 

r F=======~ 

TRUFLEX TRUFLEX 
REG. U . S. PAT. OFF. 

Blades 
Çok eyi bilenmit 

TRUFLEKS traş biçak1 ı 

lan hafif bir okşama 
gibi1 yüzün üzerinde \ 
kayar. Rahathk ucuzca 
bu biçakla temin 4dilir. 



Biat Denlzlerla.dı 
'Nrkler Yasu: 

M. Turh•11 
Piri Beli- Murat Reiı • Hadım Silleyman 

tlindistanda Sağlam Bir İı Görmek için 
Deniz Yolunu Temizlemek Lazımdı •• 

Fakat Umman deni• 
abad• ıılltiflHI dolqaa, 
kendi dllelelerld ıöre 

huılla koraan, yarın 107• 
ıal durumu alan Porteld• 
filolarına ne olmuıtu? sı. 
leyman paıa ldarHlndeld 
aemlltr Hiadiataaı amaı 
tutarak atık denlH açıl· 
dıktan 10nra o filoları• 

hepıl ortadan ıUialYtr• 

mitti. Bir dudafı aıatı 
•utbun lteklerlne aGrlntD 
o bGyük dıniıı:de Porte
klalllerln ne lal .ardı. ae 
.. eri. Sanki denlala ı .. 
tlaG 4ır bulup dlbfae 
dalmıılardı, o dereee 1a. 
rlnmez olup kalmıılardı. 

Bu kapf, bu 1aklanıı 
Tlrklerln lale te hoıua 
,ıtmlyordu. Çlakl Hla. 
dlıtaada Hjlam bir it 1a. 
rebUmek itin laeedea d .. 
alıı: yolunu tımialemek , .. 
rektl. Portıkhı: fiJoıu n1a • - Seni dedi, ıınamak dilerim.. t1ı görilp lrl 
filoları, Hlat 7oluna H• kon•ı~.. ..lbl ı ı d -.1&1& •• 1 ıanı a 7apar11n ele ı•~•· 
plmıı t•lı tırpı flbl otk ilk toprakların ldar11inl HDI nrec•lim •. 
flbl bir ıe1dl. Oalaıı stdermıdea Ti ki ı l ı r •rla Hılnl bu bombardu•aala 
ler r t•ık dotru deflldL Lakla .., durdu. Eter toprak. tat Ye takıl, 

olup ıBaı 1'llrllnmf1en bu Bde• &. _. • k •vflılerlndı 7af•J&a batıraları ı8y-
ı clklerl aramak itin 11llırca dıala le7ecek bir dile ıllalp ol1&lardı (SS8) 

herlade dot.,ıJamaadı llL Hele J•rlp 
it•• ••Hleıl blal4rce lıkerla bofH rılıaıa E1llllade Koka kıleıl lnladı 
iti bir •t•k lace karaJa J•••ı•aJI rGrleyen top ıHlerlnl n 7eae bura• 
••riklıft{.rl1ordu. , da JlkHlen Tirle ltaykırıılarıaı dlaltr 

Bundaa ltlrl SllıJmaıa Pat• •• duyukea Beal'll• kBrfeıı:ladı 
turada burada ıatılıp çarpıııJ ... k Por• Slad Hyuna, .tınla k111ııadaa Hlma
t•kiz ftlolU aradıktan ıoara Hladlı- ltya tepelerine kadar bltla Hladı .. 
tana ~a d lmen kırdı, ı,ı ltlr '-t· taaıa a11ıl laı1eHnlandıtıaı aalardık. 
•.,ta bıılı 701 alarall •tuıtoı Ent. Hlndlataa HAdl• YHlrla 
~C:.n~a~~·.:. M.Ubar ( Malabar) kı1ıla• •B•I laDade 11pdaa ı• bombardu· 

GGcerat M.llbar mıatak11ın1• bit mania Tirli blletlala kendi b8trlae 
parçuıdır. 1G.ı. doaanmuı dofHdaa doffu bfr kere daha uıı:aadıfıaı 1ardtl 
lotruya Gleerat llkHlnı dıttl, Mı. •• bu elin o b3tlrdekl Porteklı laaa· 
'1barın Porteklzltler eU.de •utuaaa ftrlal ı8klp ataeafını HHrek ınk 
L G ile, laeyıcaa ile Hnıldı. 
-4'ıımına un llmaaına , ......... 
llu liman, 1lae 0 adı tafıJa• Mr BltGa y•r1lal Tlrkln kim •• ne 
••lenin laladedlr n ba kaleala ko- oldufuau lıılllr. Lakla Hladlıtaa TGrkl 
rudufu t•lilr, Porteklaİtltrla Mehkr taaımakta bltıok mllletlerdb a.taa 
iamGrrelerlala merkııldlr. O dnlrde f•llr. Çlaktl taı denini emekllJ• 
h.,.ıa kalabalıktı. ( llSOJ ) ,ılıadubtrl •mekll1• H pek gtlçllllde bltlrea ba 
l>orteklıı:lllerln elinde bulunu1ordu, birik ilkeye •adea dnrlala 111 tını 

Freaklerla (koka) dedlld•rl ıo a, ıltlrea TGrklerdlr. Eter TGrk DraY:t. 
Türklere kartı dur••JI fllH almıth, ler Orta A11adaa aıat•J• akarak 
Hpedea tmıat• kadat laamrlın•ııta. Slad'e YlrmHalardı Hlat çocuklarınla 
Fakat bu limanda da iki ~, ı•ktlrl• tat durlH r•t••lerl beı oa Hlr 
den baılra harp ı••iıl foktu. o.. dılaa 1e9lkeeektL DraYltler, fffndla 
alıden ıırr.dıp kasan porteldıı: barraao ııL h 1 • k k 

1 
•• • a a lıl olan Muadanların batına 

.nea • • burçlarıada ıısıı:e · "•rpı-Jordu. • ıeseerek Ye Hlat lllal ele ıeçirerek 
L orada bakır deni mfdenlyetinl kur• 

imandaki femllerl 7011 etmell dwar H fOk ileri f3ttlrdlftr. 
karaya Hker dök•ık Tlrk ftloıa 
fçla bir lkl ıaatllk it oldu. sıı.,... Eald ..... ı.,.. halerlyl6 beraber 
Paıadan a, Hır ıoara 7•fayaa ,,.... ı3rlp blldlkltrl ,.,ı., de toprata r8ç
tarlhçllerinı bile parmak ııırtan 0 bl· mittir. F~ka Hiadln topratı, taıı, 
r•k muı. ..... toplarına koka kal.. IUJU ve HımllAya11 Druitlerin yaptıtı 
ılnin dlyanmHı IH umulur H •im• bl7ük dnrlml flpbe Jok ki ıOkranla 
kin olur ıeylerden tietUcff. Buaun laatırlar. YIH o taı toprak, o ıu n 
ltia hadım YHfr, karaya gıkmarı bot dat blylk Tlrk lıakanı Meteala zo
-,ere kllfet 1ayıyordu, keadlıl bat- rlle rarbe n cenuba atan Yuetl 
tardede kaluak llGeum itini kaJru• Tlrklerlle oalara adeta kılnualuk 
IH Y aı•re 18rdlrmı1I taHrhyordu. ederek Hinde ılrta 11kıları da elbette 

O, aaer H toplar kara1a ııkttlıt· uautamu. ÇlnkG YHıl odur ld 
lan ıonra kerannı nrdl, lalli k•Jru• Hlndlıtaada ilk kuchetll blklm'dar 
Ha diyt aaa ıeldlfl Safer relıJ J•• ıllAIHlal kurmuılar u halka '' 1alt•• 
aıaa çatırdı. aat,, •• ae de•ık oldufuau 8tretmlt-

- s .. ı, dıdl, ııaa•ak dllerl•. 1 dl K 
1_,, er r. oılaaalılar adıaı taıı1an b• 
,,. ıörlp, iyi ıeıı:lp ı,ı kon•ıtufua ıllllHln H blyGk bGki•darJ Kl•lı· 
tlbl iyi de HYAf yaparHD ele ... ,.. il b 
CM llk topraldarıa ldareılnl Hna a, Utla l'anJ ndfılal elı ı•ılr•lıtL 
••recefim, Behramı Adeae Bey J•P- Orta satda Tlrlder, Hladlıtaaı 
bfım rlbt Hnl de bir llkeala bat••• Jİ•e .... .... laatırladılar. Oaanell 
1e9lreeetl•. Haydi, paçaları ıı.a, Mall•ut, Ceaıla Haa, Akıak Tlm•r 
ıu kara7a tıkan cerlala baflH .... k11• H pek kıH f&1ılaiarla Slad aela•·••Y• ıaldır. rlal aıtılar, Hiadla ıöbeflae ulattılar. 

Hint ıularına ıelel!deaberl haylı Hlmaltya, ık Hfla baııaı tferelr 
daJııalaı•ıt olaa Safer Rılı heJe- bittin bu rellılerl 11ltmlatl1o Son 
CaDllZ bir dlJle kı.. bir tetekktlr S•ltD ilk dnir)trlnde, OD a}bnoa 
climlHl mırıldandı, kılifıaı defittU.. a1ırda lılr uuı Tlıkle Hlacle ı•sea 
Hk HY&f kıyafetiae •irdl, Ytıı:lrla ellal BabOr IH oa dokusunou ._.,.. orta• 
lplp karaya çıktı, Hkeria b.,ıaa ı•ttL ıına kadar yaıaran bir 11ltaaat kwr
Sıkı bir çnlr•• hattı çladl, topları du. Eter Hladla uyuıturuou huHı 
en uyıun dGıen yerlere ko1durdu •• Bablr otullarınıa da ruhunu u1ut••• 
Adet yerlal buJıun diye kaleala ıl-
atll hoılutlyle nrllmeılal teklif edip ••t H oalar 1• ,.rclla te•a11 kH• 
ter• bir cnap aldıktaa 10nra bo•bar- •••it olHlardl Hl•all1anıa bufla 
dumana baıtadı. de taaıdıtı ef•adl, Jla• Tlrk olqrd• 

lttı Hiadlıtaa, dıaia 101Ue ı•l•a (Arka11 nr) 
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IMlttln Hmtnler AltUet Oldu 

Dinarlı Mehmet, Müliyim Pehlivana 
Nasıl Y eniJdi? 

( Baıtarafı 1 latJ J-d•) 
ttflala aud ı•ıtlllıl ft•J• 
eıkuıı. 

• Stady11•1 glrdtlim ıım•lf • 
rılt seldlklerlme, açtıtımıı aak•· 
tin ıuaUal ıordum: 

- Y edl EylQideld ı•retl Dl· 
aırla mı kızaoacıll, Çoban 
MıJ,met mi? 

H.men hıpıl dı ayaı ceYıbı 
Ytrdlltl'I 

- Çobıa Mehmet, Dhıarbnın 
kırıııında, ruıılra tutulmuı 11-
kambU kllıda gibi yıkılacaktır. 

- Çobanın, Dlnarlınm kar
ıııtna pkabllecok halı ıelebllmeal 
için bayU b .. lenmHI "' hayli 
yont•lma11 lbımdırl 

- Çobad, Dinarlının karıf· 
aında, ıtlrOaln• kurt ıaldırmıı 
çobanlar ribl af allayaeaktır 1 

Dlnarh • Mlll&ylm karıılaıma
andan önce amatörler ara1lnda 
11çme mllıabakaları varmııı 

Fakat, ıtadyumun ortaaına 
kurulan rinrla flıtBnı aerilmft 
minderlerde, ıonıuz bir iddia, •• 
budutıuz bir gayretle gtıreıen 
amatörler• bakan bile yok. 

Blltlln tözler ıaatlerde: Ve 
berkeı, bUytık ıtıreı vaktinin 
gelmHlnl bekliyor. 

Hele saat 16 yı •p•J geçtik• 
ten ıonra, aabarları aona eren 
HJlrcller, ortaya çıkanlarla alay 
ıtmeie bile başladılar. 

Bir aralık, trlbllndekl bOtDn 
bqlu, balkona döndllı Dinarlı 
gelmlıti. Amerikadan ıelen dDnya 
ıampl1onunu hayran hayran ıtlzll
yorlar, •e onun blraı önUnde 
ıuçl• ıuçlu oturaa Mllllylme la
tlhfafla bakıyorlardı. 

Balkon aeylrcllerl araaında lnhl· 
aarlar Bakanı Rlni, ve Tnze Ba
kanı SaraçotJu da •ardı. Bakanlar 
arasına karııa• Çoban Mehmedln 
ıinirll hallerinden, diğer 1eylrd• 
(erden az 1&burauzlanmadıtı anla• 
ıılıyordu. 

Nlbayef, hoparlörde, ıplkerln 
Hal duyuldu: 

- Dinarlı Mehmet, •• MOIA• 
ylm pehlivanlar 1&haya gelsinler! 

Ve aynı 111, seyircilere bitap 
ettlı 

- Şimdi, Dinarla Mehmetle 
Mlllaylm araıında, profeayonıl 
aerbeıt gUreı baılıyacaktır. GUreı, 
kırk beı dakika devam ede
cektir. Bu güreıte, burun, 
ağız •• g6ı deliklerine parmak 
ıokmak, boğmak, yumruk atmak, 
basml ringin dııana sa•urmak, •• 
ııırmak memnudur. Tuı, alrtan Ds 
ıanlye 1erde kalmaılle olur. 

Eğer tuı olmana, mağlubu, 
••ra galibi tayin, bakım heyetine 
aittir. 

Spiker, bu IDıumlu lıabattan 
ıonra, Vlyanahlarla yapılacak 
ıtıreılerl ilin edecekti. Fakat 
birden baılayan, kopan ku•vetler, 
bir allot ıatuaiJ, onun IHinJ 
boldu. 

Din ıcllleD •akitten tam bir 

Dlııkl Dinarlı • Mülayim ıiireşinden iki sörllDlı 
buçuk Aat 10nra, 'Dinarla obaya nu, bacaflnı kapbrdakça, çocuk 
çıkıyordu. gibi lnl•J•• koca ıımplyonla 

Sırtında lormııı bir kimono, alaya baflamqlardL 
ve kimononun arka11nda bir ay V • kırk bıı dakika içinde 
yıldız vardL Dinarlı, aırbm yerden kurtara-

Kotar adımla ortaya ıelcll, •• bilmek lçla, Amırlkada iki 1alda 
seYik bir hareketle rlDfl llÇra• barcamadıtı kadar lmYYtt ıar-
yuak, balla Hllmlacb. fettL · 

As ıonra, MDllylm de ıörlln- O kadar ld, ailr.. blttltf ıa• 
dO. Sırtına attıtı aan Buraa ha•· man, Milliyim pehll•an, mindere 
luallı, mute•ul yürU11fiylı, lddiab 1enl çıkmlf kadar cUnsti, •• 
Ftr•ıe çıkan bir pehll•andu Dinarlı, çok ıtır bir ytlk altıo-
ılyade, abdeat almaya giden mtı- dan çıkmlf ılbl ezllltL 
teYekkll bir aofu~u andırlyorda. HulAaa, bu karkb dakik 

O da kendlaınl nezaketen D la k .. a, 
alkıtlayan HylrclJere aelAm YtrdL lnarboın, r beı gtlncllr balon 
ve iki rakibin etraflaruu ıuaa ılbl şlıen ıısbretlnl ııs~ıdOrdl. 
ıaıete fotoğrafçılarından kurtu- Hakem, MDIAylmln ~lkmeD 
lutlarından ıonra gDreı bqladı. galip ıeldljial llb ederken, 
Orta hakemi CemaldL haftalardanbırl bablrı meydu 

Dinarlı tahminler hllAfı•a ga• okuyan Dinarlıya aokuldum. 
yet ağır ve MOIAylme niıbeten Etrafındakilere: 

Mülayim vı Dinarlı öpl1ü7orlar 

çok yumuıak gtıreılyordu, 
Dakikalar geçiyor ve bey .. 

canlara gittikçe artan 1eylrcller, 
ortalığa meydan okuyan dllnya 
ıamplyonunun blrde11 lozııacağana 
•e keııdlılnden 7 kilo atır çeken 
dev gibi rakibini kabak gibi yere 
wracağını umuyorlardı. 

Fakat Dinarlı, kaçmaktan 
koYalamıya •akit bulamıyordu. 

Eter kaçmaktakl meharetl de 
olaı&1aydı, kendialnl her an çok 
tehlikeli bir vaziyete dOıllren 
Mtıllyimln altında ezllmemHlne 
lmkAn yoktu. 

MUIAylm, Dinarla ile hamur 
albl oynadıkça : 

- Y aıa Dinarlı! diye bağıran 
11aler duyulmaz oldu. 

Hele gllreıin ortuandan ıonra 
ıukutu hayalı utradaldarına ıtıp
bılırl kalmayın Hylrcller, boynu• 

1 

- Eter, diyordu, ta11arenJa 
menfaati menuubabı olmuaycL, 
alreımeyl kabul etmeıdlm. ÇDn
ka çok yorgundum. 

Fak at bunu klmae dbaleml-
10rdu. 

Kapıdan çıkarken, etrafımda• 
kilere ıordum: 

- Y edl ıyl61deld ıDreetl 
Çoban mı kuanacak Dinarla mı? 

Hemen bepal de aJnı cevabı 
•erdiler ı 

- Dinarı., Çobanın kar1111nda 
ruzıAra tutulmaı lakambU kAtıda 
albl yıkılacakbr. 

- Dinarlı Çobanı• kartlalnda 
rarım Dinar etmez ! 

Yanıma aokulan bir doıt : 
. - Hani, dedi, ıöt• çıkarda• 

tınız Dinarlı bu mu? 
Gnldllmı 
- O attı, biz yaıdak, ••it

lerini yerine getirmıue, utancl 
bize dUtm•z ya? 

Ve lliv• ettimı 
- Gazeteci palavradan me .. 

ullyet kabul etmez 1 
Naci ~adallala 

Mükafatlı Bir 
Anket Açtık 

Amerlkadu dönen Dlnarll 
Mehmet dlln ilk petlnl Mtıliylm 
pehlivanla yapta Ye yenlldL Di
narlıya aoraraanıı, dtınkD yenll
menln yorgualuktaa Deri ıeldlğlnJ 
ı6yl0yor. Banuala beraber dtlnkl 
gllreı çok heyecanla oldu. Diaarh 
Mehmet 7 Ey1'ildı de Çoban 
Mehmetle karıalatacalrbr. Biz bu 
ıtıreıin daha heyecanlı olıcatanı 
kestiriyoruz ve bunun, burada 
uzun aürecek bir çok 11bıplerinl 
ortaya dökebiliriz. 

Okuyucularımıza dOn de 
bildirdiğimiz aibl, biz Dtoarlı 
Mehmet • Çoban Mehmet mtısa• 
bakası için mDkifatlı bir anket 
açtık ve bu anket için sizden 
cevaplar bekliyoruz. Bizts ıöode
receğiniz mektuplarda yazacağına• 
ıey çok kıaadır: Dinub mı galip 

l :Ctvamı 11 lnol •Jfamızda] 



19 Ağuatoı SON POSTA ... , .. • .. ~.).... . _ 
-=~~~:;;;;;;=============-==-====-==============-====-----ııı:--------=---=--=ı*---------~=-======-====----------------------===-----======~=-=-,. 

Sayfa ıt 

Mükafatlı Bir Anket Açtık : 

Çoban Mı - Dinarlı Mı ? 
( Baotarafı. 10 uncu yüzde ) 

aolecek, yoksa Çoban Mehmetml? 
lıte alz bize bu lkl ıualdea, 

kendi tahmininize ıöre, birinin 
cevabını yaıacak Ye bu yazıya 
ekledij'Imlz kupon De birlikte ga· 
zeteye ıönderaeekalnlz. Gazet .. 
miz de 1 eylül mllıabakasının ala
cağı neticeye g6re, tahmlal•riade 
isabet göıteren okuyuculardan Bç 
kiılye para mllklfab verecektir. 
Bu mUkAfat 50, 30, 20 lira ola· 
caktır. Bu mllkAfatlı anketimizin 
tartları ıudur: 

1 - G6nderecetlni1: mektup
lara 7 eyliil mUaabakasında hanıl 
tarafın kazanacağı yazılacak ve 
aarib adres olacakhr. 

2 - Cevaplar en ıeç 6 •Y
IWe kadar gönderamelldlr. 

3 - Mektuplar ıazetemh na• 
mına ve "Mllklfatlı anket,, me
murlutuna hitap etmelidir. 

4 - Bu cevaplara bir de re• 
mlaid lllYe edeblliralnlz. ( Bu , 
mecburi detfldlr. ) 

Şimdi de, muharririmizin raıt-
pldiif ldmaelerden aldıldan c .. 
••plan aeıredlyorazı 

DaYulpaıa 
mahalleıl, 

Şabıultan ıo

katı, 14 nu
maralı haae, 
Refik: 

-Eterıt
reı Hrbest 
olma aaydı 
biraz flp
hellceydl, fa· 
kat .. rbelt 

Jf. 

* 

MeYllA•• 
kapı, Ha11r
amelek ıo
katı, 17 DU

manJı ha-

••• Nurlı 
- Çobıa 

Melımet, Di
narlıyı ıf,.. 

rlalnek albl 
eseeekür. 

olunca, Çobanı, bu itte ... , 
olan Dinarha•n karpııaa ııkar
mak merhametalzllktlr. Çlnkl bu 
uıulle Dinarlı ile bir Çoltaa m· 
111, bir ı&rl coban bqa çıkamaz. .. 

Nlpnta11, 
Vallkonafa 
caddeıl, 67 
numaralı ba• 
ne, ZeW: 

- Şu Dl· 
narlıya acı· 
yorum dot
ruau. Bura• 
ııaı kapek• 
llz kay zaa
aetti ıallba 
ki, deynek• 

llz dolafmall latl1er. Amerik .. 
dakl ıalerlerinln hulyalarJle aYue 
DUp bir köıeye çekilıe7tH, çok 
ldıta çıkardı. Fakat meydan oku
mıya kalkıtuıc:a, cıaıaa okuya• 
caklarcbr elbet. 

Bana kalır11, Çobanı onun 
karııaaoa çıkarmak dotru deill
dir4 Çtbakll Çoban, oauala ıtr•tl 
tenezzDI 1ayabllec:ek kadar yUk
aek bir pehlivandır. 

1 
Ede blyat 

•dlnekkl• 
dl Nurullah 
Ataç: 
-Herkeı 

klmia kaza· 
aacatıaı ılJ• 
liyor"? 

- Diaar· 
bnınl 

-uyle1· 
H Çolaan 
Mehmet ka· 
zanacaktırl 

Şair Faruk 
Nafiz: 

- Ben, bu 
iki pehlivanı 
da tanımam. 
Dl nar lı nın 
re ılm le rlal 
16rUyorumı 

Çe'Ylk, bi
çimli •e cok 
kuvvetli ııs
rtınllyor. Bir 
glln, bir lo

kantada, bir okka ekmeil bir 
kandil almldl gibi temizleyen bl· 
rlal g&aterdiler n: 

- itte, dediler, Çoban Meh
met budur! 

Baktım. O, Dinarlıya aiape
ten daha az çevik, daha as bi
çimli ~e daha az ıu•qçı ıörll· 
aDyordu. 

Bu Ud mBplaede bende, Dl-
aarluun kazanacatı kanaatini 
uyandırayor. 

Boıtancıda 

laat .,OJUD• 
d•, 20 .... 
muah Et
laem Bey 
k&ıklade 
Ce•alıttla: 
-Çobanın 

kazaaaıap 

"8 kaau-. 
Çlakl e, 
tl•dlye ka· 

"" .. ye
all••dL Onun 1enmealııe ıazle-
rlmlı •e kulaklarnnu okadar ahf
tıl ki, ıırtaaın yere ıelebllecetln• 
bir ttırlll inanamıyorum! 

~ 

KaraıtımrUk Muhteıttplıken• 
dender mahalle1I, b1etata ıoka• 
il. 8 aumaralı hane HOaeyin: 

- Dinarla, benim elimde bl
JUmtııtllr. Ne kuvvetli, Ne caalı 
mablak oldutunu yalandan bili· 
rlm. Bu itibarla, Çobaa Mehmedl 
yere yurac:ağından ıtıphe bUe et· 
mlyoruml. Bundan 1Uphe eden
ler, Dinarlı Mehmedl taaımayau

lardır. 

G6z dok· 
toru SUley• 
••• $1krl 
Artan: 

- Dinarlı .. 
Vakıl ben, 
bwalann lki
alnl tile ta• 

nıma• am• 
ma, laerkeı 

öyle aöyli· 
yorl 

"IO• Poıta,, DID MbllaOı Allllıt •• , ••• 
- -----
KiM KAZANACAK ? 

l»lnarll Mı ? • • • • • • • • 
Çoban Mehmet MI ? • • • • • • 
Adree •••• 

Meslek 
Adamları 
Araaında 

( Battarafı 1 inci Jlzdl ) 
tin laır sezonde benim dlkklnı· 
ma ujrar: 

" - Gel, AzlL. gOzel, kıymet• 
il e1erler temsil edl) oruı, Hyret 
der •• 

Fakat bea bu k6hne yokutun 
alt ve Uıt hatlarını ıeıemem 
her ae denae. Dllbıılaya tutul
dutum zaman SOleyman Nazlfl 
okurum. Şairlltfm hltaraa, Himl· 
elin blltlln eaerlerl yaııhanemln 
lıtlnde duruyor, okuyu•erlrlm. Be
alm kUtUpbanemde herkeain her 
tUrll ıevldnl karıılayacak kitap 
var. Eter bu kitaplarla kann do-
1urmak mümktın olsaydı benim 
hayatta tek bir lıteğim kalmazdı. .. 

EY!enmeyl bile aklına getir· 
mlyen, mülkiyeden çıkbğı için 
buıün memleketin idare amirleri 
ııra1ıaa geçmek lmklnlarını da 
elinde bulunduran kitapçı Azizi, 
ferağate allrtıkllyen kitap HYiİ
lldlr. 

O, yukarıda da ı6yledlğim 
flbl 6IDl'llall kitaba ve kitapçılığa 
Yakfetmlf, bu itten btlyllk kazanç• 
lar ummuı, fakat llmldloden 
daha bllytlk bir mkuhl hayale at
ramııtır. 

Yırtık ceketini ealdmlt parde
ıtıall ile. aizlemeye çalı11rk•n: 

- G6rllyor maıun.. Bu 11ğın
lar tam 25 bin lirahk bir menet 
aakhyor •e ben bu bOylk Hnet 
içinde bazı akfAm adece bir 
kllocik cacıkla midemin açlık 
ııtırabmı dialendirmeye çalı1110-
rum, diye aızlamyor. 

- Ben, diyor, Abdllhak Ha• 
mit, Süleyman Nazif, Melamet 
Rauf, Akaatındlb, Slleymaa ş..
ket, Halide Edip, Ercüment Ek· 
rem, Faruk Nafb gibi en tanın· 
•lf mllelJiflerfn ldtaplanm bubm. 
Fakat hiçbirini amdutum gibi 
Htamadım. 1 S 11lda M bin kitap 
aabıına ıatıı denmez. Bu aatıı 
kitabın tab'l7ealal, benim glnde-
llifml, dllkkinın kira11m •• dev• 
Jetin verglaiol ldemez. 

Benim baıbtım ldtaplu 35 
tanedir. Bu•ların her birinin mtl· 
ellifi memleketin bqlı bqına bir 
ıahaiyettir. Oaun için hepıine 
ylkaek telif hakları ••rllmiıtlr. 
Fakat Babılll cadcleılnde yapılan 
irfan ılpeklUlıyonu 20 kitapçıdan 
ancak altııınl zengin etmif, aeri 
kalan biı 14 kitapçıyı da deiU 
karın doyurabilecek, battı ıoluk 
alamayacak balı koymuıtar. 

Bir ıalrin dediif flbl, kalda
nmlannda inaan 1'afa11 Ablan 
Babıillde, dehıetll bir irfan a:pe
kDIAıyonu Yardır. 

En yllkHk mDelliflerin eaerlerl 
ambarlarda ldJltlenerek maliyet 
fiatının t0.15 mlıll faılaılle 3-S 
liraya aatıhrken bir ıtın ıokaia, 
kaldınmlar Ozerlne d6kftlfiver
mekte, 10.20 kuroıa ayak altına 
Hrilmektedir. 

UŞ1akt zade, Hailde Edip, 
Hlmlt, Rauf aibl hAll en ytıkıek 
kıymet olan bu ıahılyetlerln 
e1erlerl okumuyor, para etml· 
yoru neden 3-S liraya çıkaralmıt. 
para edlyord neden 10·20 kuruıa 
lndirllmiftir? Ba, bir tek mana 
ifade edor. SipekUluyon yapmak, 
bir ldtapçı bir kıymetli kitap 
baatırdığı zaman elde bulunan 
dlter blr kıy•etll kltab•n flatım 
hlçe laairmek, yllcaek flatlı kita· 
l:no ıatıııaa 19l •urmaktaa baıka 
birpy detfüllr. 

Mllelliflere Jerlerde ıllrlneD 
kitaplar ıöıterlliyor: 

- Iıte U11ald zade, işte 
bilmem kim 15 kuruta ıablıyor, 
Uz bu vaziyette ıize na-.ı te:if 
hakkı veririz, tlenili1or. MBelllfln 
Türk k11ltllrlln• Ja;zmet edecek 
eaerl b&1ıhmyor, onun yerin~ 

cayır ea11r Kan kalesi, Ali Cen• 
tiz, Tabir ile Zllbre slbl r••eler 
butırtlarak _... -•k Ana· 

Varın Akşam 

KÜÇÜK ÇiFTLiK P ARKI'nda 

Şeref Gecesi 
Şimdiye kadar aabıraıılıkla beklenen ve büyük baıırlıklarla 

ba ıeoeyl t•nlendireoetlırdir. 

PROGRAM 
1 - Çlftllll Parkının muhteıe• •ası (Kemencecl Aleko H PI7aalat 

Yorıo kardeılerln ittlrakile.) 
i - S.r•n ll!ttalra .. dl H arkadaılan. 
S - DialenlJmem ·ı lauaual , .. ç aan'atklrlar. 
' - Muhtelif koailc nu•aralu. 
6 - Çeaıi kolu. 
6 - Milli Zeybek 01unları. 
7 - Memleketimizin tanınmıı okuyucu Bayanları. 

8 - Ba1an Hikmet Cahit lütfen lttirak edecektir. 
9 - Bayan Vedia Ziya Ultfea ittirak edecektir. 

llasalann evvelce temin edllmeslnl rica ederiz. 
Telefon: 49356 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla OşOtOr ! 

Nezle 
Başağnsı 
Krrıklık 

Dikkat 
Edlnizl 

Bu ilk tehlike alametlerini görilr görmez derhaJ 

GR p • 
1 N i 

almak lizımdır. 
G R 1 P 1 N, ıofuk alpahtıma fena akıbetler doğarma11na mini 

olmakla beraber blttıa ubraplan da dindirir. 
Her eczli'ned• 7,5 lcrıraı /latla ••tılır. 

l~~~.~t.;P.1~l~I 
~•YAJ..r·Y•Y•ıf'•DiLl:GiNl:•Y6•taJllN 

• 

. - ,, " 
1 ~D~~~A.RI 
TORK•TiCARET•BANKAJ'I 

Bir Daktilo Aranılıyor 
Ankarada ilmi bir mllHHHde de•amlı bir it için Almanca 

ye Türkçeyi iyi bilir bir Bayana ihtiyaç Yardır. 
y 811 makineaile dotru ... çabuk raımuı gerektir. 
Stenoğraff, Franıızca •• l1tıillzceyl de bilenler tercih olunur. 
lıteyenler tabıll ve llıan derecelerini, tercümeiballerıle 

beraber 15 Eyinle kadar Anknrada Maden Tetkik •e Arama 
EnıtltllıD DokOmantasyon kıımına yazı ile bildirmeleri rica 
oluar. (2131) (4745) 

doluya 1ıönderillyor •e TOrk 
köy:tııOnün kafa taaanın lçlae 
irümcek •ilan ~rlyor. 

olarak uttım ve bugln katdınm 
üzerine döktüğtim bir tek kitap 

Bu aidlıle Tnrk irfan llemi
aln bütün mltefekkirleri verimsiz, 
bOtOn mllelliflerl aç kalacKktır ve 
memlekette Ali Cengizle Kan 
kaleıiaden Baıka kitap aahlmı
yacaktır. 

Kitap okunmuyor iddlaıı 
1anhı .ve Jalandır. S.. 35 "kita
bamclaa her birial lkifer bin 

yoktur. Flnteo b et liradır. Eıbe,.t 
150 kuruıa 1atıyonım Ye bwalar 
bu fiaf arla da pekill okunuyor. 
Okunuyor amma bir baıkaaı 
Abdlllhak Hlmidln bir bqka • 
eserini beı kurufa kaldırım il:r. .. 
r ine döktUili zaman Atıf duruyor 
ve bu kitaplar bir tek oku~ uca 
bulmak için bazan beı alb aJ 
rafta bokaiyor.-S.K. 
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Senelerdenberi Uğraşıyorlar. Kimse Aynını Yapamaz 81.:::a~~~!.:::: 

LOSYON VE 
Hasan kolonyaaını Fransa, Almanya ve lnıiltere}e beraberce ıötUrUyorlar. Orada bu'unan ecnebi dostları bu mOsteana kolonyanın bütün dOnya piyaularında bir eıine tHadOf 
edilmiyeceiinl b 'rlikle beyan ediyorlar. Esanıa fabrikalarından meıhur Sanderao 1 bile bu husuata kat'f olarak •· Hasan kolonyası kadar nefiı bir kolonya yoktur.,. demiıtlr. 
Ne lngilterenin Atklnsonu, ne Almanyanın 4711 i, ne Franaanın Jan Marisl, ne de dllrıyadaki kolonyalar Hasan kolonyaaınm nefta ve can verici kokusuna beoıiyemez. 
Avrupadan avdet eden ıaylaT ar H:ıaan kolonyasının Avrupa kolonyaiarından daha mükemmel olduğur.u ıöylUyorlar. Haıtalara tifa veren, ıinb'lerl teskin eden, 
her ince kadına, her HYk sahibine kendini aevdireo Ha•an ko'ooyasını yapabi '.mek için kolonyacılar ·daima uğraııyorlar. Fakat Haaao kolonya11 bir aırdır ve bu 
sır dünya bir araya gelae yapılamaz. Buna lmkln yoktur. 90 derece halis limon çiçeklerj kolonya1lle, yasemin, leylAk, menekıe ve mil flörlerini, loıyon ve 
IAvantalarını Hasan markaıile ara)'ın:ı ve başka bir kolonya veya lcıyon • er~r ene eld::nmaymız. H aaan Depom: Ankara, lstanbul, Beyoğlu. 
ihtar : Haann ko'.onyaaile Ne1rin kokn;aaını karııtırmayınız. Ne:;rin ı olo.1) a ve losyon:rrı Hasan kolonyasının yavruıudur. lnaana hayat ve ruh •eren limon çiçeğlle diğer 
çiçek kokn '. arını havi ve 75 derecedir. P.yasada emsaline tesndüf edi:m:. e1..ek derecede nefis 'e ucuzdur. 
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ıraş salu11larının 
1
, Galata' da 

Leylt, Nehari • Kız, Erkek 

SEN JORJ 
Avuıturya mektepleri 

Kayıt muameleıılne başlamıştır. Her 
gün saat (9·12) ye (3-6) ya kadar 

müracaat olunması. Tel: 42095 

traş .ra/Jun/le 
trt:J.Ş olm«lc v 
bir Jied/cllr " 

.Şİk MUHAFAlA 
PRATİK,YIKAN48ILIR 

EKONOMİK 

~ 

~ AA ' VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIGI 
Liman Han, T elefonı :12928 

TRABZON YOLU 
A K S U Vapuru 20 Ağuı· 

1 
toa SALI gUnU saat 20 de 
Rlzeye kadar. 

I' , 

METAMORFOZ 
•• • -· · . ~ •• •ı , •._ .. · - .,, 

: .. ·"' lJ.M u M ·· ·. ·.·.· .': . ~·- ,,. . . ·_ ' . 

. YA"RALAR.oA: 
B~.$vEV~ÇuD 
Ç İ BA~NLA R·I NA .. '. 
·. · ·· ·KARŞ/'C. , 

SİKATRİNil 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

AHateı ... ı ı Kar•k07 K8prGbaıı 
Tel. '2961 • llrk .. l Mlhlrclanaie 

Haıa Tel. 22740 

lakenderlye Yolu 
IZMIR vapuru ~O Atuıtoa 

SALI ıUnU aaat 11 de laken· 
deriye'1e kadar. .,4849., 

Tereyejı na911 vllcudli besler•• 
BANKASı 

ı 

Uiri ııoi ıınıf fenol SÜNNETÇi 

EMiN FiDAN 
Evlerde, huıust hastanelerde aoı
ıız ıOnnet yapar. Ted&Yl oabuk
tur. Büytiklerin işlerine deva· 
mtna mani olmıız. BeıiJdat Erip 
apartımanı. Telefoaı Kabine 44891S, 

' el' 40621 

Güzelliğin sırrı temiz ve beyaz dişler, 
temiz ve beyaz dişlerin sırrı da 

-

RADYOLIN kullanmaktır 

Dit ' eri 
Br ynzl t r 

Atız kokuıuau 

keıer 

Mikropları 

öJdOrtlr 

oı, etlerini 
aatlamlaıtırar 

Paviycnunu gezenler na11l yapaldığını ıörerek onun en mllkemmel 
dit macunu olduğuna bir daha kanaat sı•tlrdller. 

KREM PERTEV TÜRK ANONiM ŞlRKE11 Siz de bugünden itibaren h~rkes gjbi RADYOLIN 
TEsts TARtHtı ısas kullanmıya başlayınız 1 de cifdl öyle besler. 

Gıdasını Krem Per.hvcko alan kadın clldlerl, çatlamaz, 
buruf1Du, kararmaz •• ihtiyarlamar:lır. 

i tanbul Kültür 
~k -rı ... - ··nden: 

LiSE ve ORTA MEKTEPLERiN BiTiRME ve 
ENGEL IMTI ANLARI 2 EYLÜLDE, OLGUN. 
.LUK ve MEZUNiYET iMTiHANLARI, 11 EY· 
L ÜLDE baı1ıyacaktır. lliililer imtihan günlerini 
an~•mak üzere mekteg)erine müracaat edecek-
lerdir. ••4809 ... 

Serma yeti: 10.000,000 İngiliı lira11 

Türkiyenln baılıoa eehirlerilt 
Pariı, Marsilya, Nis,Londra ve 
Manoeater'de. Mısır, Kıbm, Irak, 

İran. Fili.etin n Yunaniıtan' da 
ŞGbelerl, Yugoslavya, Romanya, 

Suriyt ve Ywıanistan'da Filyalleri 
vardu. 

Her turla bankı muameleleri 
yapar 

~~~~~~~~--


