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Habeş - İtalyan Muha ebesi... Elmasgan Cinayeti Ta/ı-
Uluslar Sosf ~esinin -Görüşmele- kika_tı Y~ni Bir Saflıaga 

rinden Sonra Başlayacaktır Gırm~~ .... !J'!:.~1-!:~_ugor 
İstanbul zabıtaıı için, ortada bir, "Madam Elmasyao., meıeleal 

vardır. Hatırınızda olacağı Uıere bu Madatl' Elmaatyan Sarıyerdc=ki 
evinde bir gece öldUrUlmUş, para ve mücevherleri alınmı9 olan vakti 
hali yerinde, biraz da zevkine dUtkUn olan ihtiyar Ermeni madamıdır. 
İşlendiğinden ancak on glln ıonrn moydana çıkan bu cinayetin faili 
olarak muhtelif k:mseler tutuldu, sonra serbest bırakıldılar yeni 
Polis ikinci Şube direktörü Cemal iş başına geldiği zaman, v~k'anın 
tahkikatı işte bu şekilde idi ve bir parmek ilerlememişti. 

Ellr Taraftan Da Habeşi 
Manda Altına 

Almak için 
Uğra ıyorla• 

ltalya Harıl Harıl 
Para Arıyor 

Habeş lnıpera o-a osk•rldrlnl 
teftiş •diyor 

.. 
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Habe111 atd•ıı Italgan a.k11rlerlni11 arclı •rası hala keıilnıfldi 

Parls, 31 ( Özel ) - Londradan alınan bir habere göre, bir Ital
yan - H beş savaş nın önüne geçmek için Hnbeşistana yeniden bazı 
teklifler yapı mıştır. Fakat bu tekliflerin hangi devlet tarafından 
yopıldığı malum değildir. Bu yeni tekl'flerde Habaşlstanın, beynel· 
milel bir manda altına konınc&ı ileri sUrlilmektedir. Bu manda, 
itnlyaya iktisadi menfaatlerle bir miktnr da araıi temin etmiş ol .. 
caktır. Diğer taraftan lmperntor, müşnvlrlor:ni uluslar kurun unda 
eza bulunan devleti r içinden geçmekte aerbest bırakılacaktı. 

Bu teklifl~rc karşılık Habe imperatoru Avrupanm Habeıista· 
1 Devamı ~ uncu sa) famııda ] 

Fakat şimdi memuniyetle öğreniyoruz ki katil veya k t:l.erin 
ele geçmesi artık bir giin meselesi haline gelmiştir. Şöyleki: 

Cin yet hukkındn cvv lce yapılan tahkikat Madam E mas a· 
mn parasına tamaan · öldürülmü~ olduğu şekline ve hu şekil U e
rindeki ihtimallere dayamlarak ~Urlltülmüştü. Halbuki· t hk k tın 
aldığı yeni veçhe ve pol'sin kuvv ti ihtimallerle t sb:~ et · i "ki 
şahıs cinnyct'n paraya tnmaan değil, ya bir a'le sk n alı v yti• 
hut da bir gece hırsızlığı esn s nda önüne çıkan ır n anı vur· 
mnl<tan çekinm'ye 1 azılı bir sabıkal nm mar'feti olnb Jec w i ıl 

österiyor. 
· Mevcut kanaatlere ~ör , el avet naravn tanı n ilrn edil i 

-====~~=================>==~=========~~= 

• • Em1tl11d Müdür1'ilJ flcfrtd şub• 4ir•ktörlf C•mal 

• 
iZ e, ı değildir. ÇUnkU Madam El· Bu arnda da sık sık baıı 

maıvan, elinde avucundaklnl aençlerle dUşüp kalkıyordu. Bu 
• ~ \ #< tamamen bitirmif, yalnız bir gençler arasında niıanla ve ya• 

u zı , 
a • 

ır 
y O Z iki iradından gelen para ile kinda evlenecek olı:ın biri de 

1 

:::ı============~·~~=idamei hnyat etmekte idi. vardı. l Devamı 1 ı inci y~ı..dc ] HakikatleC 

ı te 
Ley el( 

İs i~ası 
Ayvalık (Özel) - G8$en se

ne Ayvalılda Burhaniye arasıntla 
innmlnııyacalc bir leylek ha~bi 
oldu. Bu harbin bakiyesi ey~" e
ler çok zayıf dUttliklerinden çim· 

[ DeY11mı 8 inci yüzde ] 

l 

u \ • MüddeiumJ,ımi:ik Uç bin l'ralık kadar pul açığı tesbit edlld'ği: 
~ içın Fatih noteri Bay ŞükrU ile memurlnrmdan iki i h klonda talıl<i-
1 kat yapıyordu. Dün müddeiumumiliğe } apılan } azılı bir ihbarla Bay 

Şu_krii~ü~ .as~bi bir hastalık yilzUnden Bakırköy hastaı e i e yalırıl· 
dı~ bı!dı~ılmış ve MUddeiumumtliğln yaptığı tahkik de bunu gösLcr
digı içın ış TUze Balıca lığından sorulmuştur. 

TUze ~akanlığı derhal lstanbul adliye cncUmeni ~ara 'mdan vekf..· 
leten bu ı~lere bakacak birisinin tıı.yinini bildirmi~ ve b;ri ci hukuk 
mahkcmesı aznsındıın Bny Fahri ta, in edilmiıtir. (DP.zaun sinci ylı,.de) 

Kült .. r Baka ı 

Arıka ıy 
.. 

Genç Fidan, şimdi, Erenkög sonatorgomıında h11r giin bir parça dalıa eripor 
Şcyho M hmct adında bir adam n 
Fldan isminde bir kızı \•armış. 
Mehmet kızını, Cihanbeylinlo Or· 
tokt~Ja köyünden Hasan adında 
b:r deliknnlıya nişanlam!Ş ve Meh- ( · 
met mi:stakbol damadından tam 

Ankara, 31 - Killtür işlerinin 
en hararetli ve hareketli olduğu 
husıUnlerde, U!us gazetesi, KUltUr 
Bnkam Saffet Arıkan ile önemli 
bir mUliiknt yapmıftır. Bakan bu 
milllikatıncla son çalışmaları üıe· 

rinde demittir ki: 

Geçen glin Polatlıdan aldığı· 
hlız dikkate çok değer bir mek· 
tubu neşrettik. Bu mektupta, eski 
nn'anek e dayanan bazı evlenme 
lorlukl rından bahsediliyor, ağır· 
lılc fil:n g i para ioteklerinin ev· 
le mele ... i gt' çleştirdiğinden şikfi· 
~et edild' ten sonra Polatlıya 
bağlı Ahmetli kö} q,nden . Şey hu 
IVIehmedın 1.ızı Fid nın m<>cera· 
sınn geçi iyordu. U l c zı, bazı mn· 
kanılara ı İŞ.) karışmasını intaç 
ettiği içi , sırf hatıraları taze· 
leınek kab li ıden bizde o mace

rayı tekrarlı:yornz: 
" f o u .su D Ahmetli köyünde 

( 1187) lira para, l irmi beş tane 
be i bir >erde haylıdn eşya almıı. 

Fakat nikah günü gelip çatmcn 
Mehmet fidan boylu 11 Fidıın,. na 
bakmış, bakmış ve ona aldığı 
ağırlığı haf,f l·ulmuş, delikanlıclan 
iki b'n lırn daha istemiş. Kendi· 
siıden bu parayı istemesinin se· 

bcbini eornmşlar: 
( Dıı• uu JO uncu yibd• ) 

.. 
Kig sokoA:larııul• ıu•11 "" hellc 
tor•/111tlo• b .. ı.,..,. l•glelcl•rd•• biri 

- B~kanlığa geldiğim gün
denberl KUltür iılerlni bir progra· 
ma ve sisteme bağlamak direktifi 
ile çalışmağa başladım. KUltUr 
kurulunda ve Bakanlıkta bir ta· 
kım değitiklikler yapıldı. Yalnız 
iki zat yerlerinde kaldılar. Ortn. 
öiretim Genel dlrektörlilğllne An· 
kara Kı! Lisesi DlreldörU lt 
A•nlyl ıetirdlm. Buna henze 

( Devamı ~ unou yiizde ) Saff el Arıka• 



(Halkın Sest) 
Yaşaınagı E'n 

Fazla Güçleştirın 
Nelerdir? 

Arnavulköy, VezlrköşkU ao· 
k•tı, 2 No. h hane Orhan : 

- Ynıamayı en fazla gllçle~tlren 
fey; yaıamayı koJaylaıtıran ı•ylerin 

yoklutudur. ft bulmanın bu ıüçlll
tGnde, yaıamayı gllçleıtiren ıebe pi•· 
rin ne olduğu da ıorulur mu ki? Çok 
kimHler bilirim ki, sadece karıalarıaı 
doyurmayı kAfi bir aaadet uymakta
dırlar. Fakat bu hudutıuz tevekkOlle
rlne rağmeD dı m11'ut olamamakta· 
41ırlar. 

Bu itibarla yaıamayı ııüçlettlren 

ı•y, ekmetin sılanın ntıından mldt· 
ılne lnmeaidJr. 

"' OskUdar, Ba§larbafı, Çamh 
sokak 30 No. h hane, Kem•
leddln ı 

- Yaıamayı en fa.ı:la ııBıl•ıtiren 
ıey, inıanlardaki menfaat hınıaın 

rctn ı•çtikçe artmasıdır. 
lı veren Hrmııye uhlplerinin 

huekatına vicdandan ziyade bu 
menfaat hakimdir. Bunun kabatı da 
bütün it alanların batında patlıyor. 

Ye bir memurun, bir itçlnin sırtına, 

bet hayvanın taııyamayacatı kadar 
yllk blniyer. Bu t•rait içinde de 
ıatamak bir keyif halinden çıkıyor, 
bir çile, bir azap teklini alıyor. İnun
lar, mutedil bir çalıtına mukabilinde 
maiıetledni tt"mln edemedikçe, yaıa-

' mak, bir çile, bir azap halinde kal
maktan kurtulamayacaktır. 

"" Çamhca, Fuat Pa9a kö,kU, 
Cemal Ekremı 

- Yaıamayı aüçlettinn bizzat 
Jata1anlardır. Ben mutaaavvuf bir 
adamımdır. Ne derlerH deainler, kı• 

ramete, mahıere inanırım. Bu itlltarla 
ln1&aların clllnyayı kendilerine xından 
ettiklerini rarünce ruzumahıerl t••· 
ıll ediyorum. Ejer Cenabıhak biHı 

- Ey alık kullarım! bH •İH, 
•ehtaplarile, denizleri, çlçelderl Ye 

baharlarlle cennet rlbl bir dl•ya 
1araUım. Fakat ıi:ı onun kadrini 
bllemedlalz vo birbirinizi eılp kır· 
mak için elinizden ııelenl ardınıza 
koymadınız. Bu itibarla her cezaya 
muıtahakıuuz 1 d11e de topumuzu 
birden cehenn••• dolduraa, •e de
~tblliri:ı ki 1 

Şehir Planı 
Şehir plimnın mimar Proıta 

yaptırılması için karar verllmiı 
Ye içiıler bakanlığı kararı bele
diyeye bildirmiştir. Ancak Proıt 

ıehrimizde bulunmıyacak, iki tlç 
ayda bir gelip direktifler Yerecek, 
plan bu direktifler dahilinde 
kendi mimar ve mühendiı!erimiz 
tarafından hazırlanacaktır. ...... 

. L Jl .L-B . 1, ~ ~ (ottn.Oıı :Tlllrlht) 
~ r Bir iki 

s'-........ı---· d---.-d---S----~: Satırla 
u ar 1 aresın en oruyoruz: ~:d:r~~:.::ı~:.:·::~!ran 

idarenin Başlarını Görmek için Günün 
Hangi Saatinde Müracaat Gerektir? 
Kurulduğu gUnden kaldırıldığı 

ıUne kadar ıehrin. su itlerini bir 
tUrlU tan:ıim edemeyen T erkoı 
Şirketi belediyeye geçtikten son• 
ra bu işin artılc dUzelecetl. hal
kın ıu ııkıntıımdan kurtulacağı 
aamlmııtı. Fakat daha iki gün 
evvel çıkan bir yangmda ıusuz
lutun pek acıklı bir zararı gö
rUldU. HAll ıchrln birçok yerle· 
rinde terkoı muılukları kupkuru. 
Bu lıler hakkında biraz malumat 
almak iıteyen bir arkadaşımız 
din ıular idareaine baıvurdu. 
Fakat burada da acı bir ıukutu· 
hayale uğradı. Şimdi söz arka· 
daıımızındır: 

- Sular idarulne dUn iki 
kere gittim. Birinci glditimde 
saat ( 13,35 ) ti. MUdUrll ve mua• 
Yininl sordum. 

- Daha gelmedi. Dediler. 
- Olabilir deye dUıündUm, 

yemektedirler, biraz geç kalabi
lirler ve bir mUddet dolaıtım. 
Saat (14, 15) de tekrar gittim ve 
llıt kata doğru yollandım. Fakat 
kapıcı önledi: 

- Nereye efendim? deye 
ıordu. 

- MDdUrll göreceğim. 

- Yusuf Ziya (Beyefendi) 
burada yoklar efendim, itb&tıoda 
çalıııyor. 

- Zararı yok, ben de mua· 
•inini görürüm. 

- lhaan (Beyefendi) mi 1 
- Evet. 
- Ihaan (beyefendi de) yoklar 

efendim. 
- Aca} ip!?. Arayan nerede 

bulur bu zevatı. 
- Burada bulur efendim. 

Ne zaman? 
- Belli olmaz efendim. 
- Ne zaman geleceğini bil· 

mez misiniz, çalışma zamanlan 
belll deiil mi bunların? 

- Memurların bellidir efendim 
fakat mudur ( beyler ) in çalııma 
zamanları yoktur. Ihsan Beyefendi 
aa bahleyin bur dalardı, öileden 
sonra daha gelmediler, eaaaen 
aaat Uçten evvel de gelmezler. 
Eğer çok lizımaa saat tıçte 
gelirıiniz. 

Bu kestirme cevap lizerlne sular 
idaresinden ters yl'zline geri dön· 
dUm ve bizde itlerin ne için yU
rUmediğinl biraz anlar gibi oldum, 
bilmem Hyın çevirgenler benim 
bu anlayıııma kızacaklar mı? - S. 

Bizim Köylü Çarıktan 
Kurtuluyor Amma ••• 

Hnkfımetln köylUyll çarıktan 
kurtarmaya ve köylll için çarık 
kadar belki daha ucuz bir ayak· 
kabı tipi bulmiya karar vermiı 

olmaaı yalnız köylUytı değil, deri 
ticareti, deri aepiçl!lğl ile uğraıan· 

timdi çarıktan kurtulunca aa§'lam 
ve dayanaklı ayakkabı giyecek, 
bu suretle memlekette az deri 
istihlak edileceği için, çok ibra• 
cat yapilabllecektlr. Iıte biz bunun 
için seviniyoruz. 

Fakat bu zat söyleme)·I ihmal 
ediyor ki, o vakit köylü, çarığı 

kendi hayvanından yapamlyacak, 
parayı ona verecektir. 

J .................................. _ .......... - .......... _ 

,Bfr . 
Şoförlük 
Meraklısı ..• 

Beyazıtta Bir Kazaya 
Sebep Oldu 

Otomobil kullanmasını bilml
yen bir adaman direksiyon ba,ına 
ııeçmeııi, dUn bir kazaya sebebi· 
yet vermittlr. HAd!se ıöyle ol· 
muıtur: 

2294 numarala takıl otomoblll 
şoförU zeki, Beyazıtta çadırcılarda 
oturan kunduracı lımailin evine 
miıafir gelmiıtir. Iımall de fıraat• 
tan istifade ederek merak ettij'i 
direksiyon talimi yapmak tiıere 
otomobili almıı ve taksi durak yeri
ne kadAr gideyim derken :rolda 
1894 numaralı Arifin otomoblli ile 
karıılaımıı ve ıaıırmıf. Dlrekıyonu 
aağa aola kırarken blndirmlıtir. 

Ismall mahkemeye verllmlıtlr. 

Ahlak MUcadelesl 
Emniyet MUdllrlllğil ahlik 

zabıtası bUroıu, kumar ve fuhuıla 
aıkı mücadeleye devam etmek· 
tedir. Bu ay içinde 11 rande'fu 
Hİ meydana çıkarılmıf, kumar 
oynanan 14 yer hakkında da 
muamele yapılmıştır. 

Randevucular ve kumarcılar 

mevcuden adliyeye verllmekta• 
dirler. 

Varda 1 Sokaklar SUpUrUIUyor 
Umumi ıokakların haftada bir 

defa ve geceleri ıUprUlerek yı· 
kanmaaı kararlaıtırılmıf, kararın 
tabikine de başlanmııtır. 

lara da ıevlodlrmiıtir. Der) sepi· 
çlleı her deri debağlanacağı ve 

kendilerinin işi ert1Jcağı için H· 

vlnmektedirler. Deri tüccarları da 

köylUnUn Hğlam ayakkabı giye· 
ceğlne. Çocuk Çalan Çingene Ka

dınlar Ele Geçirildiler 

bir Norveç Yapurunun tayfaların· 
dan on kftlllk bir grup dün ye· 
dikleri balıktan zehirlenmlılerdir. 
Tayfalar dlln tedavi için Zeynep 
Kimll hastanealne 1ıönderllmiı· 
Jerdfr. 

* * * lavlçre l!lçlllk Binasında 
lsviçre birlik hUkiimetlerl ku· 

ruluıunun 664 Uncu yıldönUmU 

mUnaıebetiyle elçilik binaaında 
bugUo kabul reımi yapılacaktır. .. . .. 
Eczanelerln Hafta Tatlll 

Eczaneler için de hafta tatili 
tatbik edildikten sonra pazar gün
leri her nahJyede bir eczane açık 
bulundurulacaktır. 

* .. .. 
itfaiye Mektebi Açıhyor 

Şehrimizde Alman itfaiye 
mUteha1111anıa verdltl raporla, 
lıtanbulda blr itfaiye mektebi 
açılmuına karar YerHmiıtir. 

Mektep aynı zamanda talebelerine 
imdat lılerinl de öiretecektlr 

.. * .. 
Kand•n GUbre 

Bir mUteabhlt, bir ecnebi 
ıosyeteal lle anlatarak Mezbaha· 
dakl kanlara ıatın almıya ve 
bunlardan rllbre teminine talip 
olmuıtur. Belediye bu teklifi tetkik 
etmektedir. 

.. .... * 
Yum11rt•d• YUkeell9 
Dıı memleketlerden lıteklerl• 

buradan dıı memleketlere aevkl· 
yat arttıtı için 1en zamanlarda 
yumurta pahalılanmııtır. Bir ay 
evvel aandığı on iki liraya alınan 
yumurta, timdi 16,5 liraya aatıl• 
maktadır. . .. .. 

Seyy•h Gellyor 
Cuma gUnD Oaeana traaaat .. 

]antiği ile ıehrlmize 600 ltalyan 
seyyahı, 8 atuıtolta Siti Of 
London vapuru ile de 200 Ingillı 

Hyyahı gelecektir. 

.. ıt * 
Eenaf B•nk••• D•v•d•n 

Kurtuluyor 

TAKVİM 

Deri tüccarlarının köylUnUn 
11ilam ayakkabı aiymealne sevin· 
mel~rl biraz garip ıibl görünür 
amma, lıin onları ıevindiren çok 
kuvvetli bir tarafı vardır. TUrkl· 
yenin deri ticaretini yapan en 

' maruf bir firmanın aahibl de· 
mlıtlr ki: 

iki çingene karııınm, Mudan
yadan gelen kim11esiz Zeynep Is· 
mlnde bir kadının Doğan ve 
Sabahat iaimlerinde iki çocuğunu 
zaptettiklerini ve kadıncağızın da 
.zabıtaya müracaat ettiğini dUn 
yazdık. 

geneler elinden alınarak Zeyneb• 
teslim edilecek Ye kadınlar bak• 
kında da kanuni takibat yaplla· 
caktır. 

Eınaf bankaıı taaflye heyetf· 
ntn aattıtı kltıtlar lçerlainde 
kaçak addedilen kopye kAtıtları 
yap!lan tahlil netlcHlnde kaçak 
addedilen kliıtlardan olmadıkları 
ve yaama kabiliyetleri bulunma· 
dıjı anlaıılmııbr. 

GI• 
Jı 1 

~ 

PERŞEMBE Bızır 
AGUSTOS 935 88 

30 RoblQlııhar 1354 

Vakit \ .. unt Vnntl Vak~-.;nl Vautt _ ,...,.. 
Glln4'f 9 29 4 561 Aktım 12 - 19 28 
Ölla \ 4 52 \ 12 20 Yattı 1 49 21 21 
lklo~l 8 49 1 16 16 l.n•llı. 7 25 a 48 

\.. 

- KöylU çarık giymekle mem• 
leket dericiliği bil} Uk bir zarara 
girl} ordu. Çarık debağlanmamı' 
deriden yapılır ve en çoğu bir ay 
da}anır. Bu suretle bir köylü bir 
yılda ( 12) çift çarık paralar, bu 
IH fazla deri lstihlAkinl mucip 
olur, fazla deri fstihliikf do ibra· 
catımızı azaltır. Halbuki köylli 

Zabıta, tahkikata giriımf ı olup 
Fatma ve Hayriye isimlerinde iki 
çingene karısının bu l;i yaptıkları 
tesbit edilmiıtir. 

Vaziyet bu vekilde taayyün ettik· 
ten ıonra bugün de çocuklar çin· 

Amelf Ha yat Mektebi Kalkıyor 
KUltur Bakanlığından gelen 

bir karar mucibince, bu derı 
yılından itibaren, Ameli Hayat 
liaesi lliğvolunacnktır. Bunun ye
rine, açılması dUıUnülmekte olan 
gnraon mektebi ile terzi mektebi 
gibi mesleki mektepler ikame 
olunacaktır. 

P•zar Ol• H•••n B. Diyor Klı 

s ; 2 » 

'~ 

.. .. * 
Vuslat Yine Kaldı Fash 

Bahara ? 
Belediye Adalara ıu vermek 

için iıtediğl ıartlarJ ihtiva eden 
vapur bulamamııtır. Bunun için 
Adalara iU nrme ı,ı aelecek 
mevsime kalmııtır. 

Koıqu - Hasan B. , Y oiurtlar kon· 
trol edılecekmiş, bundan ıonra hep haliı 
yoiuft yiyec~krııltia. 

... Bu habere aevioi~ain değil 

Y oturt 6mrU uzatırmıı diyorlar. 
... Neden öyle baıını sal!ıyorıun Ha· t Hasan B. -· SUtleo. a&ıım yaodı da 

un B. ? Mepaaua olmadıa mı? J reprclu Dfı.,. lfl•J• ri1•c•il•, kemtu. 



Hergün 
Memur zih~ig•ti • 
Japonya 

• .... -
1 

Dun tanıdıklardan biri, kanun
•rın memurlar eline dUıUnce na· 
~.ı manasını kaybederek gülllnç 
L ır ha:e dUştüğUoU göıtereo bir 
ili'-· "aye anlattı. 

Kııaca size de anlatayım. 
I . Sağiık Bakanlığrnan hastaneler 
t~n yaptığı bir n:zamnameye 

tore, re.mi ve hususi blltlln 
haatane:er, Pazar ve Bayram 
fOnlerI de dahil olduğu halde, 
''Klin açık bulunmak ve buta 

•l11ıak mecburiyetindedir. 
Bundan daha tabii bir ıey 

olamaz. Hastane de Pazar tatili 
t•Parnaz a. Gel zaman, 1ıit zaman 

8
1r Hafta Tatili Kanunu çıkıyor. 
u kanunda Pazar ve bayram 

Rtlnleri açık bulunabilecek yerler 
~r~aında hastaneler yazılı değil. 
~o.la Efendi bir Pazar gtlnll eline 

41lunu alıyor ve huıust haata• 
lelerden birine dayanıyor. 

- Kapatacaksınız. 
- Naaıl olur, biz değil Pazar rnu kapamaktan mtlıtesnayız, 

attı nizamen mecburuz. 
- Kapatacakımız. 
- Kapatmıyacaju. Siz llzım 

itlen cezayı veriniz. 
Pollı hastane} 1 mahkemeye 

le • 

d
. ' 1Yor. Mahkeme iki tarafı 
1 ı· n ıyor ve hastanenin hakb 

Olduğuna karar veriyor. 

1 
. Hafta kanunu, bu memleketin 

Çtırnai hayatında mühim bir soı· 
raı lnkilip yapan mühim kaoun
•rdan biridir. 

Fakat bu kanun onu tatbik 
'~•n küçük memurların eline ge· 
~ilice iıte böyle gölUnç oluyor. 

Japonya 
.. 

Son On bet aene içinde Ja• 
~nya endUıtriyel istihsalini yllzde 
t. 20 arttırdı. Bu fazla iıtihsall 

•tacak yeni pazarlara ihtiyacı 
'•r. Asyaya yayılıyor. Çini iıtJliya 
~lıtıyor. Cenubi Amerika pazar

tını elde etmek için ne lizımıa 
tapıyor. 

Fakat bunlar yetmiyor. 
Habeıistanda S mllyon lnıaa :•r. Bunlar pamuktan gömlek ve 

h 0nla gezerler. 
ll halkın bu pamuklu ihtiyacının 

~iizde dok1anını ltalya temin eder. 
d Bundan maada Habeılstana 
J •tar dan giren malın dörtte llçll 
'Pon malıdır. 

Lı Bu gidişle, Habeıistanı iyi 

' 

r Pazar haline getirmeye çalı• 
1Yor. 

it 
1 
Iıte Japonyanın Habeılıtan

t 8 Ya anlaımazhğında Habeı 
•rafını tutuıunun sebebi. 

• ıehirlenmeler 
~ Bugünlerde yedikleri yemekten 
l 'Y• içtikleri ıudan zehirlenen~ 
•re te1adUf olunuyor. 

l Medeni bir ıehirde bu zehlr
k•rne vak'aları, sadece sıhhi 
d •ntrolun azlığım gösterir. Sergi· 

1' ayrRn içen bir adam zehlr-
'11"1eli mi ? 
k Sağlık DlrektörlUğUnlln dik· 
b •tini çekeriz. Sıcaklar mllna1e
(•tile ıehrin ııhhat itlerine biraz 
llıla önem versinler. 

Evkatıa Belediyenin PUrUzlU 
ı,ıeri 

d Evkaf ve belediye avukatları 
h Ura evkaf ta toplanarak hakem 
t e Yetine tevdi edilecek daYalara 
b eshit etmişlerdir. Hakem heyeti 

ua1111 çalıımalarına baılıyacaktar. 

t4J 
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Haşere küçüktür amm~, lnaandan ku~vetl~?ir. !usan bir 
fili kendisine köle yapabilır de, başereJerın huc:umuna karıı 

Sanki Tabiat bu haıereleri bizlere lıaddiruiıi bildirmek 
için yaratmıştır. İnaan kendini beğenir, herıeyi yapacıtğına 
inaaır, ıonra dilnyaoın en i\ciı mahluku kartmnda aciz 
duyaraa, bu, onun için bir nevi ihtardır. 

&obalir. T d v t b 
Kuvvete günn olmaz. !ımma ıgıo aş~ ~· J&rar, 

derler. Böcek küçUk bir mahluktur amma, fgnt1ıle kooa Kendimizi dev ayoaeında görmiyeJim. Kliçük, fı kılt 
zararlı kuvvetleri ihmal etmiytliın. bir in1anı çınar ıibi yere ıerer. 

D -AB 1 L i' BABERLBR 

Nadir Görülen Vukuatten ... 
Yahudi Nesim, Kıskançlıkla Yahudi 

Pepoyu Karnından Bıçakla Vurdu 
Don Sirkecide kanla bir hldlse 

olmuı ve Pepo adla bir Muaevl 
ıencl karnından ağır aurette 
yaralanmııtır. Htdlı• ı&yle ol· 
muıtur: 

KadıköyUnde labakpaıa · ıoka· 
ğında ( 16) numarada mi1afir 
olarak oturan Ayrım ojlu 
Neıim adli (23) yatında bir ıell4 
cin Luna adlı bir karıll vardar. 
Bunlar on Haelik karı kocadarlar. 
iki de çocukları olmuı, ıon zama .. 
larda aralarında bir ıeçimıizllk 
çıkmıı. Luna Emlnönll Sulh Hukuk 
Mabkemeune mlracaat ederek 
boşanma davaıı açmııtır. Dun 
muhakemelerine bakalacakmıı. 

lcra Memuru 
Buluııamıgor 

iki aene evvel tatbikine baı· 
lanan yeni lıtanbul maliye teıki· 
lata kanununa göre maliye icra 
memurluklarana yalnız hukuk me
zun ı arınan alınmHı ıarttır. lıta114 
bulda (16) maliye icra memur• 
luğu olduğu ha.ide ikJ ıenaden• 
beri ancak sekıı memur bu~uaa
bilmiıtir. Diğerleri açıktır. ÜıkU
dar tabıil mUdilrlllğUnlln Uç icra 
memurlutuna kimae talip çıkma• 
mııtır. Kanuna göre icra memur• 
larına evveli (25) lira aali maaı 
verilmektedir. lılerl de •erıl 
borçlarını vermiyealere haciz tat• 
blk etmektr. Her icra m .. 

Luna mahkemeye ıelmlf, fakat 
koca11 ıelmemif. Muhakeme 
devam etmiı Luna dönerken 
yolda önllne kocaaı NHim çıkmııı 

Luna bana baki. Eğer aen bu 
davadan vazgeçmezsen aeal katır 
kıtır kHer, öldUrUrUm. Tehdidini 
savurmuf. iddiaya ıöre Luna caa 
korkusile orada teaadnfen bulunan 
Pepo adlı bir Muaeviye iltica 
ederek: 

- Aman beni evime kadar 
götllr, hu adam öldürecek, demlt 
ve o da kadanın bu dlletlnl 
kabul etmlı. Beraberce yUrUmeye 
bqlamıtlar. Bu ıırada Nesim ile 
Pepo araaında da tlddetll bir 

mOnakaıa açılmış. NHlm cebinde 
taııdıtı bıçağı çıkararak hemen 
Peponua karnına 1aplamıı ve 
kaçmaya baılamıf. Fakat teaadUf 
eden bir pollı Neaimi yakalamış 
ve yarala da Cerrahpaıa hasta· 
anine ıötUrlllmUıtUr. 

Hldlıenln tahkikine Mliddel
amumi muavinlerinden Bay Celil 
elkoymuı H Emin6a8nde Neslml 
ve tahltlerl dlnleaılıtir. NHlmln 
de batında ve yUzllade hafif ılım• 
eserleri ıörUlmUıtUr. Neaim : 

- Evveli o bana hllcum etti. 
Beni dövdU. ÔldUrecektf. Canımı 
kurtarmak için yaraladım.. De
mektedir. 

-----------------------------Mi ı on V entura Altı Ay Avukatlık 
. Edemiyecek 

Üniversitenin uki Roma Hu· tebliğle borcunun haplı ıuretlle 
kuku ProfesörU Miıon Ventura ödenilmeslni bildirmittir. Aynı 
Hki kibrit şirketinden aldığı (30) ıirketten aldıtı (69) bin liralak 
bin lira komisyonun (7060) liralılc komlıyonunun vergisini sakladığı 
vergiıini sakladığı iddiaslle Kül· için kendiılnden (40) bin lira iı· 
tnr Bakanlığmca Vekalet emrine tenilen kibrit ıirketinin eaki mu· 
ahnmııtı. Baro inzibat mecliıl de rahhas azaaı Bay Mehmet Emin 
kendisinin altı ay müddetle avu· de tarhedllen bu vergi H ceıaları 
katlık yapmamasına karar ver- f~irı Devlet Şfıraıına dava açmııh. 
mittir. Eıkl profesör henUz verıl Uğrendiiimize göre dava ıon 
borcunu 6dememfştir. Finans Ba· aafha)a ıirmiıtlr. BuıUnlerde 
kanlığı •llkadarlara yaphğı bir kararı vefilecektlr. 

muru ıllnde aaıari ( 17·18) icra maaıını da az buldukları için bu 
yapmak mecburiyetindedir. Hu- mealeğe girmemektedir. Bununla 
kuk mezunları hergUn ayakta ve beraber meı!ejin maaıı (40) lf· 
kapı kıpı iş görmeyi •ğır ve raya kadar çıkabilmektedir. 

r iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Geçen pazar rlnl Suadir• ile Boıtaneı araaında 

lıleyen K•dıköy tramnylarından biri bir adama ~arptı. 
Adamcatısın kolu kırıldı, ılfsl çıktı. 

Kanlar içinde yere ıerllea ada•ı• etrafı•• birçok 
meraklılar toplandılar. Kan ıu ıibl akıyor, adamcatıs 
yardım için batırıp çajırıyordu. 

Poliıler yetlıtl. Sat .. ıola telefoa edlldl. 

Fakat ne adaıncaj'lzı kaldıracak bir haata otomoblH 
gelcll Ye ne de hutayı kaldıracak bir haatane bulundu. 

Adamcajız yol ortaaında aaatlerce öylece kaldı ye 
kaybettltl kan yüdndea ölüp gitti. 

Bu nk'a 193S Hne1inde H lıtanbulda oluyor, 
Kadıköy ve laannaı ılbl kalabalık bir aemtte ne 

bir haıta arabaaı Ye •• de bir haatane bulunamıyor. 

Sözün Kısası ,. . 

Yazı Çok Oldaf u için 

BuglJn Konamadı 

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

Yağlı 
Güreş 
Müsabakalarımız 

Gazetemiz tarafından tertip 
edilen alaturka yağlı gilreıler~n 

UçüncU haftası önUmiizdekf pazar 
günü Takı:m Stadyomunda yapı· 
lacaktır. Geçen hafta yapılan 

müsabakaların başa gUretenler 
aras.nda birdenbire büyük bir 
rekabet doiurması Kara Ali, 
Tekirdağlı Hüseyin, Milliyim ile 
Mollanın de\·am edecek musaba· 
katarda işi ltlzumundan fazla 
ciddi tutmalarını icap ettirdi. 
Geçen hafta tam birer saat ıüren 
gUreşlerde memleketin en baı 

pehlivanlarının biribirlerhıi yere 
vurabilmek için sarfettiklerl kuv• 
vet ve yaptıkları ml\cRdele sene
lerden heri yağlı gUreılerde glSrtll
memiş bir ıeydf. 

GUreı F ederaayonunun delile· 
tfltı alaturka güreş komitesinin 
hazırladığı talimatnamede başpeh• 
livanlarmızı ilk defa olarak çok 
ciddi ka:-ıılaımağa Ye bir aaat 
zarfında da kat'ı netice almaya 
mecbur etmektedir. 

Yeni talimatnamenin icap et
tirdij'i faydaları benUz tatbike bile 
vakit bulamadan karşılaımiya 
mecbur kalan pehlivanlarmız bu 
mll1abakalardakl mUcadelt'lerinde 
okRdar ihtiyatlı davrandılırki bir· 
birlerini yoklıya yokhya yaptıklan 
müaabakalar bütün oyunları tatbik 
etmelerine rağmen tam bir saat 
ıllrecek kadar devam etti, durdu. 

ÔnUmUzdeki pazar ıünU, iıte 
bu ıartlar içinde baıda MUIAylm 
ile Mollayı seyredeceğiz. Alaturka 
glireti Amerikada yaptığı aerbeat 
aUreıle uzun aeneler beraber sU· 
rUklemiş olan Mllliyimin çok çetin 
rakibi Mollanın kart11ında nasd 
bir netice alacalı kolay kolay 

kestirilemez. 
Kara Ali ile Tekirdağlı HUseyin 

ar&1ında yapdacak mOıabaka da 
gOnlln en büyük karşılaşma11 ola .. 
caktır. Kuvvet ve kudretleri mü
aavi iki bat pehlivanın karşılaş• 

ması alaturka ıtıreı hayatımız için 
baıhbaıına bir harekettir. 

Manisalı Rıfatın, Çoban Mah
mut ve yahut da Afyonlu SUleyman 
ile yapacağı müsabakada progra• 
mm en canlı karıılqmalarından 
biridir. Kiloıunun rakiplerinden 
çok nokıan olmaıına raA'meo 
başda güreşen Maniıah Rıfat 
alaturka gllretin baılıbatına bir 
simasıdır. Aynı gün yapılacak 
mnaa bakalarda gilnanh Hamdi ile 
Arifin mllıabakaları da dikkatle 
takip edilecek hareketlerdir. 

•·························································· 
BUTON ULKE.YI 
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Habe isfa a 
Giden Gönüllüler 

V nktile sefer aşmalt için kö-
yünd n yola çıkan bir sipahi sı

caktan bunalır, bir de~irm n 
önünde durarak bir bardak su 
feter. Değirmenci onun bu dile
ğini yerine getirmekle ber her 
şöyle bir imreniş göst rlr: 

- Ah, ne olurdu, bende ıipa• 

hl olsaydım, ıenin gibi zırhlara 
bUrünUp~ şöyle bir ata b inip sa· 
vaşa glts ydim? 

Sipahi, suyu içip blf rdikten 
sonra sorar : 

Sahih mi söylüyorsun? 
- Evet. 
- Öyle se atımı, kılıcımı , 

zı rhımı sana vereyim, benim ye· 
rim bu yıl savaşa s n gir. 
Ben değirmeni beklerim. 

Deglrm nci sevincind n yerin• 
d dur maz olur, hem n soyunur, 
ılpahinin zırhını ıırbna, tulg1111nı 

batına aeçirir, yola dUz.UlDr, ıınır 
bo} undaki orduyu bulur, banal 
aloya katılacaksa oraya sokulur, 
bir l<aç gUn sonra da dUtmanla 
karıılaşıhr eava a girlıillr. 

Harp bu. Öldürmek kadar 
6lmek d hesapta vardır. De~lr· 
mencinin bahtın d hl yaralanmak 
dil er, o nn baba gününde bir 
c lız km şun gelip uydurma sipa
hinin alnından girip kafa ına yer· 
1 şl r, herifceğiz att n yuvarlanır. 

Ş:mdi ) ara·lı, cerrahlar çadı· 
rınd dır, yarası tımar edilmekte· 
d'r. Faktıt bnygınlıkı geçmiştir. 
dnlgın dalg n yatmaktadır. Onun 
yarasını sarnn cerrah, işini bitir· 
dilden ıonra yanındakflere fısıdar: 

- Kurtun beynine dokunma· 
mııı kurtulur! 

Değirmenci bu ıözU duyar duy· 
maz gözlerini açar YO acı acı 
haykırır: 

- Deme1< ki kurtuldum. ÇUn· 
kn bende beyin olıaydı dekirme· 
nimi bira kıp buraya gelirmiydim? 

Habeşiatana gönUllU gitmek 
için iıtek göıttrenler bulunduj'unu 
iBzetelerde okudukça bu hlkiyeyl 
hatırlamaktan geri kalamıyorum. 
ÇUnkil gönüllü yazılmanın yanında 
gönUlıUz ölmek de vardır. Gazete 
alitunlarinda adlarını vıya resim· 
lerini görmek zevki uğrunda böyle 
bir sonu ca ltoşmak acaba doğru 
mudur? .. - • T. T n 

r -.., 
orun 

P rşembe 

n (") 

Albumin 
Bir haıtaya çağırdılar. 
Bir aydan beri ~ atat"lnda ara ııra 
Üiilme ile beraber ateı ve yaaı 
taraf ağrıları, baı dönmeleri atız 
yapııwalarından ıikayet •diyordu. 
lyi bir hekim muayeneal görmeden 
denize Uç ıün udı aıra gireD bu 
hastamın ''Alkole,, de meyli fasla 
idi. 

Ü9 deniz banyosundan ıonra hlı· 
aettlği kırıklık, kttlklik ve ıiddetli 
ba~ ağrısı içinde yatağa dtiomilştü. 

* 
1 - Göı kapakları şiıtı. 
2 - Yilıilnün cildi de gerllmlıti; 
8 - Dlli paılı f di; 
4 - Rtngl bozulmuıtu. 
6 - ( 38 ) deroceyl aıan ateıi 

vardı. ( l) denize girmeyi menet
tim. ( 2) ııüt pehriıl nlt·aa aldım. 
( 3) müdrir Uip]ar verdim. Arada 
sırada hal!tama uğradım; iki 
ay tedaviden sonra anoak eeki 
kun ·e tini kazanabildi ve iyileşti. 

l'> Uu notları ku p 1akla7ınız, yahut 
bir a bUme 7apıftınp kollekıi7on yapı• 
nız. Sıkıntı &amanınızda b u notlar ltir 
doktor gibi fmdadınıu ıetlıehllir. 

----------------------~~ 
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M nisa (Özel) - ÜzUm ve 
tlitün bölgelerinde incel me!eri • 
den yeni dönen llb ııyı (Son Poata) 
okurları icfn rlca ettiğim ııörUş· 
meyi kabul ıttl ve sorgu! rıma 
fU cevapları verdi : 

- Tarım mlltahasııslarlle blr
JJkte Akhiıar, soma ve Kırkağaç 
mehıul bölg lerlnl ve o civardaki 
bUtUn köyleri dolaştı k. Şunu müj
deleyeceğim: Manlıenın hiçbir 
bölgesinde kuraklıl( lcat'lycn yok· 
tur. BUtUn UrUnl r iyidir. Tarla· 
ların, bağların hepsi birer birer 
gezllml , gözden geçirilmiş ve 
tarım araıtırmaları yapılmıştır. En 
basit teferruatla bile alakadar 
olunmu tur. ÜzUm mahsulü boldur. 

Üzümler için lmraklık korkusu 
kalmamıwtır. Üretmenlerin çok 
dikkatli davranmaları her 
türlü haıtahk tehlikelerinin de 

CönUnU almıglır. KöylUlerle yapılnn 
hasbUhaJler bana nnlatmıştır 

ki alınan randıman dereceıinde 
sahf yapılırsa 935 tarihi, Maniıa· 
nm herek t yıllarından biri aayı· 
lacaktır. 

Arpa, buğday ve pamuk to· 
humlarmın ıslahlle meşgul oluyo
ruı. Merkezde mentana buğday• 

lan tecrübealnde iyi randıman 
alınmış ve muvaffak "olunmuıtur. 
Beali ve iyi tohumları, tohumu 
bozuk yerlerde tamime çahıacağız. 

Tütün UrUnU heyeti umumlyesl 
itibarile iyidir. Bazı yerlerde esen 
ııcak havalardan az miktarda 
mUtceas·r ol olar da vardır. Bu 
zarnr yüzde hesnbilc hiçbir mana 
ifade etmez. Tütün mahsulünün 
şayanıdikkat hiçbir hastalıkları 
yoktur. ~ ahsul feknlade iyidir. 

Y 1 Faal y t i : Mağnhından 
kasaba} a, Akhiınra, Kırkağaca 
ve Menemene giden yoll ır tize· 
rinde çnlı ıyoruz. Bunlardan baı· 
ka Akhisar • gördes, Salihli • De 
mirci • Simav, Eıme - Kula ve 
Ala,ehir • Kula yolları en kua 
ltir zaRıanda ikmal edilecektir. 
Bu > ollardan ekonomal alanda 
iıtlfade etmek köylU için \ok 
faydalı olacak ve köy ekonomlai 
daha baıarımlı yollarla artacak
tır. Daha bnıka yollar vana da 
bunlar ikinci pllna alınmııtır. 

KUltUr Alanında : Köyler· 
de mektep ioıaatına önem vermlı 
bulunuyoruz Bu yıl k6y1ermizde 
yeniden 300 mektep yaptıraca• 
ğız. Planları hazırdır. BUtçenin 
tasdikini bekliyoruz. Iıı batlama 
sıUnlermiz yakındır. Köylerde 
bllhu a yatılı mekteplere ehem
miyet verdik. Bıı kadar yatı lı 
mektep yapılacaktır. Sonra, 
150,000 liraya yeni bir memleket 
badanesl yaptırıyoruz. Birinci 
katı tamamlanmıştır. Bir yıl ıon· 
ra faaliyete geçmlt olacaktır. 
Yeni hastane yUz yataklıdır. 

ihtiyaçlara tamamen cevap vere• 
cektir. Ad. Bil. 

inde Yeni en 
Ya tırılı or 

Manisa orta mektebi 

Kavaklıda Yeni 
Köy Mektepleri 
Yapılıyor 

Kavaklı, ( Özel ) - Kasaba· 
mızda herglln biraz daha hızlı bir 
gelişme göze çarpmaktadır. Ede
köy, Subaşı ve BUyUk Altıağaç 

köylerinde kuraklık yüzUoden bu 
yıl mah ul biraz vardır. Mamafih 
geç vakit ekilen mısırlar iyi oldu· 
ğu için ihtiyacı temin edecektir. 
Bu yıl Kavaklıda bir de mektep 
yapma çalışma sı vardır. Kavaklı, 
Naauhbey, Büyük Altıağnç, Ede 

ve Subaıı köylerinde ıon maarif 
plAnlarma uygun birer mektep 

yapılmaktadır. Burade bir de 
spdr kuJUbU tesis edilmiştir. ismi 
TUrk ıpordur. Kulüp menfaatine 
bir mUaamere verlimiı ve hasılatı 

ile kulübün ihtiyaçları temin olun· 
muıtur. 

Samsunda Süt 
Ve Yoğurt 
Yasak Edildi 

Samsun (Özel) - Koyun vı 
keçilerdcki ıarbon hastalığının 

önüne geçilmesi için mücadele 
devam etmektedir. Şehir kordon 
altına alınmııtır, hayvan girmesi 
ve çıkması yaaak edilmiştir. Ko
yun ve keçi etinden başka ıüt, 
yoğurt ve yağ satılması da yasak 
edilmlıtlr. 

Samsunda Bir Haftalık 
Yumurta Satışı 

Samsun (Özel) - Bir hafta 
içinde limanımızdan Çekoslovak· 
yaya 1 10 sandık yumurta sevke
dilmİitİr. 

Samsunda Hayvan Sergisi 
Samsun (Özel) - Burada Ey· 

lulda bir hayvan ıerglai açıla· 
caktır. 

iki Köy Birleşti, Sulama Kooperatifi Kuruldu 

D onduran kanalının ağzında 
Yenipazar (Özel)- Donduran ettiler ve Akçaydan bu köyJere 

ye Birecik köylerinin arazisinden ıulama kanalları açtılar. 
mllhlm bir [kıamı ıuıuzluktan Sulama kooperatiflerinin Ye 
bomboı duruyor, ıayet sıUr akan kanalların açılması törenle yapıldı. 
Akçay da boıuboıuna akıp gidi· Törende Kamunbay bir ıöylev 
yordu. Donduran klSyUnUn öğret· aöyle111iı, Donduran köylUleri bUyUk 
meni Ismall köyllHeri teıvlk etti. bir ıölen vermişlerdir. Şimdi boı 
Donduran vo Birecik köylüler! arazi 'ulanabllmekte ve buralar-
birlettiler. Bir kooperatif teşkil dan bereketli UrUn alınmaktadır. 

Aydında 
Taze incir Mahıulü 

Piyasaya Çıktı 
Aydın, ( Öz.el ) - Taze incir 

plya1&ya çıkmıştır. Rekoltenin ıe· 
çen yıldan az olduğu ı6ylenmek
tedlr. 15 gUn ıonra da ilk kuru 
incir piyasaya çıkacaktır, Her yıl 
bu mevsimde Aydında sebze bol· 
luğundan ıeçllmezdi. Bu yıl 
havalar kurak tlttlil lçla aebıo 
biraı ekalktlr. 

Malatya Dahiliye Mütehassıslığı 
Malatya ( Özel ) - Memleket 

haıtanesi iç hastalıkları doktoru 
Halil Kenan Gaxiantebe atanmış, 
Malatyaya da Adanadan doktor 
Şefik ııetirllmlttlr. 

Samsunda Konıır 
Samıun (Özel) - Halkevl mu

siki kolu tarafindan bir konıer 
verilmlıtir. Gençler konserde mu• 
vaffak olmuşlar, pek çok alluı 
toplımıılardır. 

HAHKEHElER 
•• 

_ illKLLiı 
Bir Domuz 
Avının Sonu 

Mevki Bey koz ormanb 
Mevsim kıf, vakit gece .. 

Herkes birer tarnfa sindi 
Beykoz köylerinden Hüseyin o 
Pomak Mustafa da bir avcı k 
lesi araHnda. bu ağacı keo 
sine ıiper etmif, av bekliyor ... 

Nihayet... On iki ndım ön 
de bir gölge! Havaya mUrtes• 
dUşen ince, uzunca bir gölg •• 

Mustafnnın dişler i gıcırda)' 
- işte, ölUmlinc susamış b 

domuz! Al kısmetini: 
- GUmmmml ••. 
Koru, gecenin sessizliği için 

uzun, uzun ioleyor, Bu sese Y 
ralanmıw bir insanın feryadı 
andıran acı ve boğuk bir t 

daha kablıyor: 
- Ahhhl Yandım!.. 
Ve koru içinde bir koıuım 

Anılar ıilAh patlayan yerde b 
riklyorlar: 

- Ne oldu yahu? 
- Ne olacak SaJihattln v 

rulmuı. 
ÔldD mü? 
- Çoktan, ıoğumuı bile. 
- Naııl oldu Mustafa bu it 
- Domuz sandım yahu ! ön 

ıne birdenbire çıkınca .• Hiç ser 
lenmedi de !.. 

Vak'anın birinci kısmı dab• 
önce geçiyor. 

Salahattinle Muıtafa aynı kö~ 
den, yine aynı köyde gtizelllır 
dillere destan bir dilber kız var: 
Canım Fatma. 

Fatma her iki genel de yak• 
mış. Salahattinle Mustafa aynı 
emeli besliyorlar : 

- Fatmayı ben alacağım. 
- Fatmayı ben alacağım. 
Bu müşterek arzu reka b•1 

uyandırıyor. Her iki tarafta kell" 
dl heaabına baılıyor faaliyeteı 
fakat İf ilerledikçe vaziyet ger' 
ginleıiyor. Çarpışmalar bat 
göaterlyor .• 

Ve nasılsa Fatmanın gönUld 
de SelAhaddlnln ateıile alevleni" 
yor. Muıtafa kadro harici kahyor· 

Bu gönül hezimotl hazmedllirı 
kendiılni, ıeYdiğl kıı:dnn edeli 
adam affedillrml? 

Bir domuz avı beslenen lot~ 
kam hl11iue vesile olmuış oluyor• 

Nihayet bir kttza. Gece vakti 
bir çalı dibinden sessizce avcı 

önüne çıkıv ren bir insanın domus 
olmadığı nereden bilinsin? •. Fnk t 
kanun böyle demiyor. Mnhkenı• 
şimdi Muıtafadan snlabddioiıJ 
heeaabını soruyor. 

SalAhaddin bir kazayamı, yok• 
aa bir intikama mı kul'ban gitti? 
yakında anlatılacak. 

r ----------------------, 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geoı nöbetçi ıozantleı 

ıunlardm 

lıtanbul tarafı; Şelızadebaşın· 
da ( lımall Hakkı ), Akearayda 
( Ethem Pertev ), KaragUmrUkte 
( Suat ), Topkapıda ( Nazım ), Sa· 
matyada ( Teofiloı ), lTnkapanınd• 
( Yorgi ), Eyüpte ( Hikmet), Kum
kapıda ( Belkıs ), Balatta (l'oli diı), 
Çembtrlit&ita ( Sırra HıHim ), Dalı· 
çekapıda ( Mehmet Kazım), Dakır· 
köyünde ( Hilal ), Beyoglu tarafıı 
Kumbaraoılarda ( 'fioarlm ), Gala
tada ( Al!rt ittihat ), Mis sokağında 
( Llmonoıyan ), Kurtuluşta ( Kur· 
tulu, ), Kaaımpatada ( Merkez ), 
llaeköyde ( Halk), Kadıköy tarafı: 
Modada ( Alleddin ), Pnzaryolun· 
da ( Rlfat Mlmiaz ), Bliyllkadada 
( ŞlnHl Rıza ). 
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Jnpony H bq · erine ka-
ttı e elemin iç) 'zil U biler.-
~ fuıa t dı. japoclar f-. 

dıt memlek t~ n faz a 
tn l t ~nk adar ı:enzin olmama· 
~a mnk bit, Tsana aö u cıvarında 
~ uk ekim.ne elverış11 geniş 
to rakJarn mal k oldukl mı .d ha 
l93o :y lındn görmllıler ve arndan 
f en döı t yıl içindo bu mem· 
ek~ 3{)(t,000 h•kteT toprağı 
eld ecek hale getlrmlşlerdir. BU· 
:un bunhlr berkesln bildiği ıey· 
erdir. Fakat billn111eyeu bir ıey 
~.a dır ki önemlidir. Onu öy· 
IJ'el m: 

1 
J onların Hnbeılelaoa göçme· 

İç"n j poıı}a ile 1 abeş:stan 
llt s nda yapılan mukavelede bil· 
U:i öçmenlerin bekar .erkek 
01ına1 .. rı şart koşulmuştur. Bu 
~k ~ r J ponlar yerli kızlnrla ov· 
ı:.ecelcler ve ~ocuklarıru nnne· 

r nln dinine göre mllalUman 
" Ya hiristlyan yapacaklardır. 

l,te Jlhe j apOA tehllkcslııin 
)'~nı bU pkll l 

* •• Q · • yı1dın Atına Sten 
kocn&ı ile buluimak üzere 

lwıdrada Peri.ten Londra• 
6ir slflenN ya ıelmiftlr. laxJ· 

Uz aazetelerl bu 
kızı.. aan'atkArı, heye· 

tan ve hls kaynağı olmak bakı· 
~ından daima lçln için kayıuy.an 
ır •olkana benzetirle.r. Fak at 

onun en bUyilk tôhretl ali öğren· 
lllekte1c1 istidadından ileri a-elir. 

Anna St.a IOyelte doğmuı. 
ilk kerre ~ahneye Moskova1da 
tıkın1ştrr. Yaptığı fllfm1erden ba· 
~ılara (~erli~) e göaterildiği za· 
illan beyenilmiı, Almanyaya çağı• 
tı!ırı Şlır. Fakat Annı Sten Rusca 
;• lebce'dcn baıka dil bilmiyor• 
a u. Atmanyada hemen A1manca 
~n~eğe başladı. tık dersini 

' 

Edebi 
Te/riJctı 
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tel' er.iz eger eıatı kabul eder• 
te iz i~·~ hukokt tarafını ben 
lda!'e ed fm. 

Sadi Ziya Bey b nu s6yle
"Cn sonra sustu. K dehi dot

ezo tabaklan araamda 
hata çıktı. 

k Anne le ben birbfrimiı:e ba· 
ış Yorduk. 

t. .. Zavallı snnem aaliba kızının 
""Yle &ahlı mal gibi elden ele 

R ç· · düşüacrek )izülü)·or. 
Sordum: 
- Sen ne diyo1'ıun anne? 
Boynu u b · ktU: 
- Ne diy y4m y vrurn. Biz 
e • t l'e in uırız. Eger mca'· 

\lt o •cağı k akho yah; orsa .• 
~ e garip ne .saçma kelime ..• 
b1e 'ut olmak kolay mı? Sa?det 
1 ~ qi v ime kadM gelıyor. 
l~lnıc işlem·yor. Ev, sUs pırlanta,, 
b her şey hu fey.. Fnkat 
d lit' !1 bunlar lcabuk gibi fizer·m· 
f e etnıcımda... içim o k d r 
&lfr o kndar boş, öyle zavn lı kil 

G-z1erim dadı. 
le Uzn1c, ynkm hayatımın en 
h albiıni ç~ç k~endiren had:zetcrint 
\' n ırtadım. Bu yol o kadar kurak 
h~ k ra-ç k L Ka1bimin ,o.unda 

r ycncl bile bitmemiş. . Ne 

BA 1 T FLA 
emen 

adis si 
I Gel e a 

Alın nya, Amerlkaya 
Bir Protesto Verdi 

Vaşington, 31 ( A. A.) - Al11uın 
hükumeti, Brem•n vapurunun Nev
york limanından çıktığı •ırada na .. 
yonal sosyıılizm• karı• rapılan gös• 
terldcn öUirU Amerika D ı işleri ha· 
l:ıuJhğuıda protestoda buluamuıtur. 

Haf:cr ah dıQ-ına •öre, Alman 
bili< metf, dış !ıleri bakan vckill 
Vilbür Kar'ın esef beyan etmtı olma• 
aını kAfı görmemiıUr. Bununla ltera· 
bor Alınan notuının, Amorlkıınıa 
muilalta aznr dllcmesln1 istemcd·rc1 

11anılıyor. 
Nnyork,, 31 ( A. A., - Nevyork 

Şarbayı Ln Guardla, Almaoyanm dıt 
bakanlığ 08 karıı protesloıunu mUte• 
akip, IBrem•n v purunun Ütf!rlndekl 
Nni bayrııtım koparanların adllyecıe 
tnklp edecoklerlnl blldirmiıtir. 

d m Kurl'nln Evi Yıkaldı 
Var§ova, 31 ( A. A.) - Madam 

Curle'n'n dotmuf olduğu ev yıhılm f• 
tır. Şimdiye kadnr on beo ceset çıka• 
,ıJ ıttır. 16 yaralı v rdır. 

Son Powta: Bu kadın meıhur rad· 

yum kaolfl olan Atimdlr. 
Dağa Ksld1rllan lnglllz 

Gazeteclsl 
Pekin, 31 ( A. A. ) - Japonynnın 

Pekin AtaıımUiteri Takah•1', Japon 
•uted1nın Joauln asatttrılmnıı için 
emir eldıldar.nı bif clirıaittir. Habi!r 
vuilciitine göre, Pekin Büylk E1çiliA"I 
Jonu• Hongoli•tanda seyahate Ç\k· 
masını 6nceden blldil'ınltmiş. 

91r Maden Kazası 
Varşova, 81 ( A.A ) - Silizyada 

bulunan Şon:oY yaldnlndeki Hilleb· 
rand kömür madeninde bir çökme 
olmut ve d<Srt if çi toprak altında 
kalmatür· K"'tarnaa itine devam 
edllmck~dlr. ········--······ ... ······· ..... ······· ... ······· ..... ···· alqındaa Gç ay •onra maksadını 
ıınlatacak kadar Almanca titren· 
mlı bulunuyordu. Eıhed•diği cüm
lclerl iae bir Alman ıivesile ko
nut biliyordu. Oreda Karamazof 
kardeşler., ve "Bulvar hanımı., 
filimlcrinl oynadı. Sonra bu fi· 
!imlerin Fransız.calarmın yapılması 
için san'at\<ftn Parlse çağırd1lar, 
orada da yine ftç ay içinde Fran· 
al'z.ca öğrendL Şimdi lngUil~ce ile 
meıguldUr. 

llçılmaı, ne ham bir kalbim var. 
heyecan du}'mnk için ne bekll;:or 

bilmem kil 
Hayalim döne dolaşa edanın 

ılık bir gecesine kadar geldi. 
Çam, ardıç ve y~sun kokulu 

bir havanın ciğer erime tekrar 
dolduğunu duydum. Parça pnr'8 
gümilflcr içinde ~ ilzen bir san.d~· 
lin Heybeliye doğru kayıp gıttı· 
ğini gördüm. 

Ve bana 6 evgl heyecanının ilk 
Urper~i i hişsetliren blr erkek 

• siai iptfi • . 
Genç kızltğımdauberı duyma· 

dı,ğım bu koTh"ll, bu ses ve bu 
tilft)'İt be im he} ecan duymıyan 
ktıibimi nas l olup harekete ge· 
tinıÜfti. Fakat buue masum tlt• 
reyit. 08 glinshtız bir he) ec~dı. 
Sa ~t bu miydı? Daha otesl 
vur miydi. Bu dudak~ara kadar 
gelen bir tatb şerbehn kokusu, 
set"inliği , e rengini görmel~ten 
duymaktan ı1eri g bnfyen, zeTkme, 
let etine kanılm dan geri giden 
bir saadet m'ydi? 

Ne olmuştu. Bu be~ az gece
nin hatırasına beni bağlayan ne 
~ıu·da? Eşref Bey mi? Onu_nla ar· 
kada,iığuruzın ölçüıU sevgı hudu· 
duna girmış miydi... Geco ayak-

o ferans 
Alman Harbiy Mektebi Müdürü, Piya

denin Y rini T nklar Aldı. Diyor 

Al" 
Son logiliz mancvralımndıı pıyadeDin röluni.ı yapan t nkların h reketi 

Mün\h, 31 ( A.A t - Milolb 5Qel koA-alama ve bombarduman uçaklarlle 
okulu direktörü yarbay Slebort, 2000 motör10 bataryalar n uzun menıdlll 
Üninrsitell talebenin öntlnde ıunları toplar, s nır boylarında sıralanıp hemen 
aöylemittir: fıınliyetcı geçecekler ve bu aradı, 

" Gelecek ıavaı tam bir uvaı kuvvetli telsiz lıtaayonlorı, dOımanın 
olacaktır. Harbin ilinile beraber manevi kuvvetlerini luracaklnrdır. 

muhaıcmat da derhal başlayacaktır. Yeni herp ttkniğJ, 1~n adamlarını 
Piyadenin yerin1 tanklar alacak, da geceli gUndllzlU çalıştıracaktır. ,. 

Alınangada 
Yahudi 
Düşmanlığı 

Herlin, 31 ( A. A. ) Geçen gece 
Pett• ıoka~mda bir manifaturacı ya· 
hudl ile kavga7a tutuınn bir yolcu, 
haımının üzerine ruvelvırle dlSrt el 
11teı etmlttlr. 

lnglllz TayrareclllAI 
Kuvvetlendirlllror 

Londra, 31 ( A. A. ) - fa.iller• 
11Gkumet4 aalıil keıif tayyarelerinin 
Rdedini 200 e çıkarmıya karar vermlt 
n llumgclea ta1yarelerl alparit 

et mittir. 

Almanyada Çelik Mlflferlller 
Meseleal 

o,.esden, 31 (A.A.) - Saluunya iç 
Bakam " Çelik miğfer ,, Oyelerinln 
tıniforma giymelerini ve miting yap· 

lspangada 
Tevkifler 

Madrit, 81 ( A. A. ) - 1 ağuıtoı 
kml bayram dolayıaUe çıkabilecek 

hAdiselerl önlemek Uzere, hOkumet 
ıimdidtn birçok idmaelerl tnkif 
ettirmektedir. 

Yeni Felemenk K•blneal 
Lalıey, 31 ( A. A. ) - Kolijn, yeat 

lcobinenln lishııini bugOn Kraliçe 
Vllhe!min1e nrcce-ktlr. 

Fransız-Alman Ticaret 
Mukevelesl 

BerUn, 31 ( A. A) - Bfr mUddet
teabul Bertin •• Pariate deYam edea 
mOzalılereler bir aetlceye iktiran et
medlğindea Franu:ıı: • Alman ticaret 
mukavelemi ve kliring anlı:ımaaı yarın 
ıona ermektıdir. Manmaflh bir 
ModGı Vlvendlye karn.r nrilmit olup 
yeni mukavelenin akdine kadar ticari 
münucbat yine eaklsi a-ibi devam 
edecektir. malartnı yank etmi,tir. 

'""-:"'~~="'"~~==:=~====~~~~~ 

larımın dibinde bUtUn söyledik· - Sadi Bey dUşUncelerinl 
söyledi. Dinledin. anladın. Her 
ftyde oldu2u gibi kararı verecek 
yine ıens'n J 

lerlni yin• lıltiyorum. Bu ıeal 
dinlemek. ketime kelime tekrar 
dinlemek zevkine kanamıyorum. 
Bu ~nUlden gelen seste ne her· 
rak ve ne uyuıturucu, hayal 
yaratıcı bir musiki vardı. 

Son ke1imeler de rntıraplı idi: 
- Sana birleşme) 1 teklif d· 

mek çılgınlıktır, tlç aylık bir ge· 
llnclen bu istenemez. ! Bu eevgtyi 
buradn bırakalım. ,, 

Dem'oti 
Ha) ata ne g~zft kapnh gir· 

mişim yarabbi. 
O un nkl nn eığdıramndığı 

11yr11ık yirmi d5rt snat so ra 
bir lınkik t oluverdi. 

Nercdo? 
O gece hemen d8neceğini 

sö~l m'şti. Dnha birhaç ay ızni 
val'ken dönmek i tem esi ne lçintli? 
Beninı için mi 1 Benden ümit 
kes iği için mi? Onun Adadım 
çekilip gittlğiui söylediler. Belki 
Boğaz içinde bir yerdedir. Neden 
lcnçmnlt istiyordu. Ayrddığtmı 
haber alnındı mı?... Kendimi 
tahl'l el:miye yeal )•eni bailı· 
yorum. 

- GUlseveD kar nnı ver· 
din mi? 

Annemin ıuJ kurak bir çölde 
iş:tilen bir su şırıltısı gihi içime 
serinlik getirdi. 

- Neye anne? 
- AH Snm; Beye 1 
- Bilm.aa kt l 

Şu anda hislerime hakim ola· 
mı} orum. Biri çılup ta beni iste• 
diği fikre çekse kapılıp gideceğim. 
Y lnız şimdi şimdi ayırt edebi· 
liyoruın ki daha bu sabah hayat 
arkadnşlığı teklif eden odamdan 
önce bana lrnJblnden bahaeden 
bir başkası vardJ. Bu başkası 
b nim bir. karnnlık dehlize ben· 
'ZC) en göntil evimin tnş duvar-

• lnrındn sesinin akis~erinl duya• 
bildiğim yeg ne adamdı. 

Diln knpadığ.m lüks hayatın 
bir yenisi, be:kı daha şa1şaahsı 
onümde 11çılırlrnn bana sevgiden 
başlm bir şey vndetm yen bu 
odamın hayali b'rdenbire g5zle· 
rimin 6nt\nde belirdi. Nasıl oldu 
bılm m, birdenbire baba dostuna 
sord m: 

- Konsül Eşref Beyi tamyor 
muwnu:ı'l 

- Bara:on ko &olosu E11ef 
Bey ml? 

- Evet. 
- Adım işlttim~ kendini tanı· 

mam. Ne olacaktı? 
- Eş .. d Bey b'r hafta önceye 

kadar l!.ta· l:ulda iclı. Avrupaya 
dBneceğ~ni scyleyerek Adadan 
gltnl1ş. Onun ispanyaya dönUp 
dönmediğini unlamak mOmkün mU? 

Sadi z·y.a Hey fıaU.lste yuvar
~adığı lmdehier<lu mf. yoksa be-

Sevdiğim 
Benimle 
Evlenecek Mi? 

"Dir müeuesede çalışıyoru·n, çir· 
kin değilim, bir milddettcnb rı 1 ir 
Ouivcraito mcızunile gorü: ) orum. 
Sarf ttlği paraya bakılırsa, Jıarıuıı da 
yok değil, onu anneme de tanıttım 1 

fakat o beni ne nile11ine1 ne de t ı· 

dıklıırınn tanıtmıyor. Ben dostl ~uıııu· 
zun ailelerimizce bilinecek bir kil 
nlmnsmı istiyorum. O çekini) or. Bu 
tarzda konuşn.ıya de\'am edeyim mi ? 

Şukrnıı 

Bu tanı§ma ve g8rü meler 
pek ender olarak evle mcyo 
varar. 

Ek1erlyetle genç kızın z fm
dan istifadeye çalışır. Do} unca 
bırnkır, e\ leneceği zaman 1 end.
a1ne eş olacak bir ba lta ~ını nr. 
6u b kımdan &izi yanlış ~ zi etı.e 

görüyorum. Bence bu gen<: r a· 
men ni,.anlanmayı tel hf ed n, 
razı olmazsa. ayrılmıya 1: e kurtul
mıya çalışın. Çünkü bu mllnn e
bet aizi geri dönmesi mümkUn 
olmayan bir uçuruma götlirebilir. .. 

• 1Doııtlarımd&n bir kız nr. Her 
gln iılne gider. Bana kocamın ıon 
gUnhırde gliztl bir km yanına katip 
olarak aldığını haber nrdi. No ya-
payım Y Celile 

Bir gün gOya bir lş için ko-
canızın ldarebaneıine gider ve 
kızı aözUnüıle görllrsUnUz. Ondan 
11onra da kocamza onu yanından 
uuklaştırmaaı için iırar edersiniz. 
Kocanız o vakit ltlraı edemez. 
M•sel•, tehlike baılamadan halle· 

dilmit olur. 

ı~mitte Yuıuf ; 
Bu kızdan artık ılze hayır 

gelmeı. Madem ki muhtelif erktık· 
)erle dülUp kalkmağa başlamıştır. 
artık ·onu eve bağlayıp ıednka· 
tini temin edemezsiniz. Size gel
se bile başınıza beli olmaktan 
baıka bir netice vermez. Onun 
için ondon vaz geçmeğe çalışınız. 

'l'EYZE 

nim bu, birdenbire ortaya ntbğım 
sorgunun 1&çmalığndan mı nedir 
biraz şaşaladı, aonra batını &alladı: 

- Anlamak mUmkün. Vize 
dairesinden •ormak yeter. 

- Çok rica ederim. Bana 
yann akşama kadar Eşref Beyin 
lstanbulda olup olmadığ nı, eğer 
mllmkünse lstanbulda nerede 
oturduğunu telefonla haber \'eri• 
niz. Bu mesele bence on sekiz 
bin iirnhk iratla Ali Sami U ey 
teklifinden daha çok dev erlidir. 

A nem bundnn bir şey anla· 
mam:ştı. YUz\imc baktı. 

Ona dedim ki: 
- Yarın alacağı cevaba göre 

nn atncatdarım vnr. Ann , hatta 
Ali Sam\ Beye v receğim cevap 
dn buna bağlı. 

Annem tabintiml bildiği için 
ısrar etmedi; baba dostuna: 

- Siz ıu irat meıeleninl do 
bitireb.lirsiniz. Dedim. 

Ben elmas'arımı vermeye 
hazırım. 

* Bugün baba doıtumuzun tele• 
fonla vereceği haberleri h yecanla 
bekled'm. Bilmem neden, dine 
kadar içimde gömillllp lcalan o 
taptaze bambnşka duygular bir· 
de bire parlamış, )'<yılmış ve 
kf- fa mı, kalbimi iki koldan sar· 
m fh. 

Annem teIBı iti lde. Bir~ey 
soramıyor. 

Nihnyet Baat UçU geçiyordu ki 
acı acı öten le efonun ses'no 
rıldmm gibi koştum. 

( Arkası war ) 
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(Siyaset Alemi J 
Habeş - ltalga 
Nizaı 
Uluslar 
Sosyetesinde 

Uluslar Kurumu konseyi, dOn, 
İtalyan - Habeı anlaıma:ahğma elini 
koymuf bulunuyor. Bu anlaımazlığın 
yalnı:ı: bir Avrupa deill, aynı ıa•an• 
da ve onun yanında bir de •lJmflrg• 
muharcbeni doğurmak iatldadında 
bulunmaaıdır ki durumun önemlnl 
artırıyor. 

ltalya ile Habetln bu münuebetle 
karoılıldı iddialarında ciddi fark 
ıuradadır: 

ltaly , Uluılar Soayeteal kon•cyinln 
1alnı& Valval hidiHılnl tetkik etmi
ıin• muvafakat ediyor. Habet ve 
Habctl• beraber lnglltere iıe, bu iki 
devleti ııyıran lhtllAf noktalımnıa 

umumiyetle ı~hden a-eçirillp bir esna 
bcığlanmuını istiyor. Valnl hidlaeıl 
deniien ıudur ı 

İtalya ile Habet aruında bir anlet• 
ma oldufu takdirde fnılltere tarafıa
dan ltalyaya verilebllecetl hl11ettirllen 
Hebeıla bir Ogaden villyetl vardır ki 
adeta Boıkır glbl bir yerdir. Valval 
bu yiJlyetla lçlad• bir mıntakadır, 

Habetl• ltalyanın SomaH müıtemleke
ıl arasında hudut yoktur. 1890 da bir 
hudut çia:ilme1i hakkında bir anlatma 
yapılmııtır. Bu anlaıma 1908 de ta:ı:e• 

leamlttlr. Fakat her nedtaH, bu an• 
latma da tatbik olunmamııtır. Derken 
balyada fatlım ldarHİ tealı olunmuı 
n bu idarenin baılarııadan de Vecchi 
klmHye aormadan ltalyan aakirlerioe 
bir takım Habeı topraklar:aı ita-al 
ıltlrmemtı Ye ital7anların lddluına 
nazara• Habetliler buna, Hl çıkar
mamıılardır. Valnl, de Vıcehl tara
fından itıal ettirilen Habeı ara:ı:lıinden 
bir parçadır. Binaenaleyh Valvalda 
Habetlllerlı ltalyanlar ar Hında 
••çenk\ kanlı mGaademe oldutu 
aaman Habetlllır: 

Bu arazi bizimdir •• ılı mtltecnJ:ı:
ılnl:ı! dedikleri saman itle bu anlat· 
tığımız esasa llllnat ediyorlar. ltalyan
lar ise: " Burası ılzln değildir. Sent• 
lerden beri bizim ltgallmlz altında

dır! " dedikleri umanda fili ltıallerl· 
nln meıruiyetlnl ileri ıOrmek btiyor· 
lar. Bunun haricinde ltalyanıo, kın· 
dislle Habf'fİshn arasında mıvcut 
olnn bGtiln ihllllf noktalarının Cenev• 
re de tetkik edllmealnl istememesi 
de psikolojik bir :ıekA kavrayıoıdır. 
ÇGnkO, bu dnvnda, İtalyn, lnglltereyl 
Ye cihan efkAr'ımn pelt bOyQk bir kı•
mının kendi aleyhinde olduğunu 

blliyor. 
Eğer Uluslar Sosyetesi bu itle 

meşgul oluna, İtalyanın doğu Afrl• 
kasındaki emellerine ilelebet nda 
etmel' liizımgelecektlr. İtalya, itle 
bu aebople Uluılar Soıyeteslnl Hli· 
blyetli görmüyor. - Süreyya 

Çerez Kablllnden 

Banyonun Suyu 

Eski Maarif Naziri E.. Efendinin 
temizliğe ltinaaı biraz kıttı. Ruhu
nun ıaflığrnı n gönlUnüa te· 
mizliğiııi hayatta kAfi 1anırdı. 
Sıcak bir günde, o zaman henUz 
( Bey) olan Dahiliye Nazırı Talat 
Pata ile, Vttkell meoliılnde y&D 
yana dUımüılerdi. 
Bir aralık, bu komıuluktao rahıt
ıız olan Talat, yutkundu, dütUndll 
n nihayet dayanamadı. 
- Kuzum E .. , dedi, yıkanmak', 
ııbhat için pek faydalıdır, derler .. 
Son böyle düıihımüyorıun, galiba? 
- Billkie, tawamile bu fikirdeyim. 
- E, öyle lee niçin yıkanmanın~ 
- Ben mi? Ayol, her ıün banyo 
edrim. 
E.. Efendinin ne kadar dalgın 
olduğunu bilen TalAt, giıldll. 
- Anladım 1 dedi. Ohalde, tenblh 
eı de, banyonun suyunu artık de· 
ğiştlrsiııler 1. 

Tıjlı 

Varna'da Kumnr Gazinoıu 
Sofya, 31 (Özel) - Seyyah 

çekmek için Varoa'da yaptmlan 
• kumar ~aılnoau yarın halka açı· 

lacaktır. 

Uluslar Sosyetesi Dün Gizli 
Bir Toplantı Yaptı 

r 
Türk - Fransı1' 
Uzlaıması 

Parla, 81 (A.A.) - Türkiye 
Franaa araıındaki tıolm görUıtll 
feri bir uzlajma ile ıonuçlanmıı 
Bu uzlajma, iki adet olup b 
teolmel ve diğeri Klering uzlaş 

ındır. Her ikisi de hemen imula 
oaktır. Bir uı.lıtmanın stlr11l 

ltaliJa - Habeş işinde Fransa, Rusya 
Ve lngiltere Anlaştılar 

ay ioindlr. 

Yunan Rejimi 
Meseleıi 

Cenevre, 31 (A.A) - Uluılar 
sosyetesi konseyi ltalya • Habcı 
çekitmeıdne bakmak için bugün 
aaat 17 de toplanmıı ve ifzli bir 
otürum yapmııtır. 

Bu toplantı ıillhsızlanma kon
feransının salonunda olmuıtur. 

Cenevre, 31 (A.A) - Reuter 
ajanıı bildiriyor: Franaa dıt bakanı 
Laval ile Sovyet dıt bakanı Lltvl
nof ve lnglliz delegeıi Eden 
ltalya-Habet itinin kotarılmasında 
ıu dört nokta Aıerinde anlaşmıı· 
)ardır: 

1 - Uıla9ma uıulU devam 
edecektir. 

2 - Bu arada harp yapılmı· 

yacakbr. 
3 - Bir boılncl yar11ç Hçl· 

fecoktlr. 
4 - 1906 antlaşmuını imza 

eden devletler ara bulmaya çalı
ıacaldardır. 

ltalyan Tayyareleri Sudan ve 
lngillz &omellslnden Geçtiler 

Londra. 31 (A. A.) - Avam 
Kamernsında Italyan tayyareleri· 
nin Sudnn üzerinden uçması için 
müsaade istenilip istenilmediğine 
dair sorulan sualo B. Hoaro, on 
bew tayyare için mllsaade lste
nilmiı olduğu cevabını Yermiıtir. 

lngillz ıomaliai Uzerlndon uç· 
mak mUsaadeainin istenilip iste· 
nilmediğl sualine de 8. Malcoln 
M cdonald cevap vererek 23 tay· 
ynre için mliaande istenilmit ol· 
duğunu söylemlıtir. Her iki hald 
de istenilen müsaadeler verilmiştir. 

Yalanmış 

Londra, 31 (A. A.) - Resmt 
çevenler, Bay Eden ile B. Lava• 
lin dlln Habeşistan üzerinde ulus
lar &esyetesi mandası kurulmaıını 
derplt etmit oldukları haberini 
yalanlamaktadır. Esasen Habeş 
imparatorunun böyle bir projeyi 
kabule yanavmaıı ihtimali yoktur. 

ltalyanlara Göre 

Roma, 31 (A.A) - Reuter 
ajansı bildiriyor: Popolo d'Ialia 
gazetesi, B. Mu1&olinl'nln yazdığı 
söylenen bir betkede diyor ki: 

" ltalyan - Habeş meaeleslnin• 
ancak bir teıvlye tarzı vardır ve 
bu mesele Cenevre ile birlikte 
Ceneneslı, ve hatta Cenevre'ye 
kartı da olıa o ıuretle halledl· 
lecıktir." 

Patırdılara ıon vermek için 
reddedilemez iki delilimiz vard11. 
Bunlardan biriıi ltalyan uluıunun 
hayati aaığları, öteki de İtalya• 
nın doğu Afrikas:nda ıüel güven· 
llğl meseloıidir. Bu lkinclıi kat'i
dir. 

Ergani'de Tören Yapılacak 
Elaziz, 31 (A.A) - Erganl'ye 

doğru uzamakta olan demiryolu
nun ray döşenmeal bakır made· 
nine varmııtır. 

Bu mUnasebetle beı a§'uıtoıta 
bakir madeninde bOyUk bir tören 
yapı ~acaktır. 

l Habeşista la ir Ticaret 
Muahedesi Yapılıyor 

Habeşistan Bize Kahve Gönderecek, 
Biz De Pamuklu Dokuma Yollayacağız 

Ankara, (Özel) - Habeı el- ye kahve, ham deri gibi mallar 
çiıi bugün Ulus gazetesine ver· gönderilebileceğini, Türklye'den 
diğl beyanatta Türkiye devrimine do Habeşlıtana pamuklu dokuma 
ve AtatUrk'e karıı duyduğu hay· ve saire yollanabileceğini anlat• 
ranlaktan bahsettmif, Türklye'nin, mışbr. 
batında böyle bir öndere mallk ltalya ile Habeşlıtan araaında 
olmaaından dolayı, kendisini bah· harp olup olmıyacağı hakkındaki 
tiyar 1ayabileceğini ıöylomiıtir. ıuale cevap veren elçi, Habeılı· 

Türkiye ile Habeşistan arasın· tanın harbe meydan vermemek 
dakl dostluktan bahaeden elçi için her çareye bat vurdutunu, 
yakında iki memleket araaında fak at harp olurlll lstlklillnl ko· 
ticaret muahedesi yapılacağını rumak için sonuna kadar ufra· 
ıöylemlı, Habeşlıtandau Türkiye• ıacağını ıöylemiıtlr. __ ..;._ __ ~----~---------------------
Bayındırlık Bakanı Büyük 
Gediz Köprüsünü Açtı 

B. Ali Çetinkaya Balıkesire Gidiyor, 
Oradan An araya Dönecek 

Izmlr, 31 (A.A)- Bugün saat 
11 de Menemen yaklnindekl bü· 
yUic Gediz köprUsil, bayındırhk 
bakanı b:ıraf ından halkın cumur· 
luğa karşı duyduğu yüksek ıevgi 
gösteri~l nrıısında aÇıldı. 

Bu köprl\ Gediz çayı ve Me· 
nomen ovasında çok önemlldf r. 
98 bin lirnya çıkmıı ve beı göz· 
lUdür. 70 bin lirasını bayındırlık 
bnkanlıaı, arta kalanını da özel 
hesaplar direktörlüğü Yermiıtir. 
Menemen f&rbayı ve bayındırlık 
baı mlihendiıinin diyevlnden ıon· 
ra baymdlrlık bakana: 0 AtatlirkUn, 
ismet lnBnüniln ve cumurluk hU· 
kumetinin namına köprüyü açıyo
rum,. diyerek makaıla kordollyı 
kesti. Halk bu dakikayı "yaıaıın 
Atatllrk, ya111ın cumurluk,. a•a· 
zelerile kutluladı. Açımdan ıonra 
Menemen'• dönUldU. Menemen'll· 
ler bir tölen verdiler. Bu tölende 
Menemen parti baıkanı bir ıöylev 
verdi. Bakan kıH bir cevapla, 
Cumurluğa, AtatUrk'e Ye ufuaal 
davaya kartı göıterilen ilgiye te
ıekkUrden ıonra bugUnkU lıer 
ufak görUnebilir, fakat oaun özel• 
Hat cumurluk devrine ait ve ulu· 
sal oluıundadır, dedi. Bir lkl 

ziyaretten ıonra lımlre döndU. 
AH Çetinkaya yarın Balıke· 

slre hareket edecek ve oradan 
Ankarnya geçecektir. 

D ricilik Islah 
Edilecek 
Yeni Müesıeıeler Kurul

ması Düşünülüyor 
Ankara, 31 (Özel) - Devlet 

deri aanayilmiıi kurtarmak için 
aldığı tedbirleri genitletmlye ka· 
rar vermiştir. Bllhaaaa iyi damızlık 
hayvanları çoğaltılacaktır. Köylii• 
nUn hayvan derilerini çarık yap· 
maaınıo önü alınacak, deri itle· 
rinde daha sıkı bir devlet kon
trolu kurulacaktır. Ham derileri• 
mldn kalitHi yUkaek olduğundan 
bunlarm ıslahı için mOeaseseler 
kurulması dUıOnUlmektedir. 

Sönmek tehlikHI ile kartı ka,. 
ııya olan bam dericillğimlıln can• 
lanması için alınacak blUOn bu 
tedbirler kanunlaıtırılacaktır. 

2, 743,138 Tiftik Keçisi 
Ankara, 1 (Öıel) - Memı .. 

ketlmlıde aayım vergisi alınan 
2, 7 43, 138 tiftik keçisi ~ardır. 

' 

Eylüle Kadar Aııntıd• 
Atioa, 31 (A.A.) - Cumuri 

Baıkanı Zaimis, ııraalle, Cunı 
luk partiai önderlerinden Sofu 
Papandreu Ye Milonası ka 
ederek, bunların, rejim meaıl 
hakkandald görUm noktala 
dlnlemlıtir. 

Rejim meaelHl hakkında b 
tUn slyaaal partiler Baıkanl 
arasmda taaarlanmıı oJan ko 
ranıın, Çaldarlıio yabancı nıtı 
lerde ıeyahatton d&ntııUnde to 
Janacatı anlatılıyor. Demek ol 
yor ki, rejim meseleal, Eyi 
kadar aııntıda kalacaktır. 

* Atlna, 31 (Özel) - Baıbak 
Çaldarlı teda•l için yarın 

manya7a gidecektir. 
Yalnız cumurlyetçller Çald 

sin bu sırada Almanyaya altlll 
ıinl hoı görmemekte, gener 
Kondillaln bir darbe ile kır 

getirmeılnden endfıe etmekt• 
dirler. 

Bir Otobüs 
Devrildi 

Anakara, 31 (Öıel) - Ay• 
tan Beypaıarına giden yol UstU 
de bir otobüs devrllmif, ıof 
muavini otobUı altmda kalar• 
ölmUştUr. Yolculardan bir kad 
nın kolu k11ılmıı ve dlter o 
yolcuya bir ıey olmamııbr. 

Ankara Çevresinde Eti 
Eserleri 

Ankara, 31 (Özel) - Ankart 
nın Ayaı kazasının GUdOI nab 
yesine bağlı Sapanlı köyU cit 
rında iki tane eti aslan bulu 
muıtur. Bunların üzerinde Hl)' 
roğlif yazısı vardır. Bunlard 
baıka GOdUl nahiye merkeıtnd' 
de bir evin duvarında baıı kıra~ 
mıt UçüncU bir eti aılanı dab' 
bulunmuıtur. -----
Ankara' da Ondüle Makİ' 

neleri Kullanılmaıına 
izin Veril dl 

Ankara, 1 (Özel) - Beledi!' 
dört berberin elektrikli ondUI• 
makinelerini kullanablleceklerlol 
gördüğünden bu berberlere tıifJ 
vermlıtir. Diğer berberler hal( 
kında tetkikat yapılmaktadır. _/ 

Başbakanın Gezisi 
Erzurum, 31 (A.A.) - Baıba· 

kan ismet lnönU bu aabah Erıu• 
rumdan Erzincana hareket et· 
mittir. 

Belediyeler Kurultayında Hayatı 
Ucuzlatmak Çareleri Aranacak 
Ankara, 1 (Özel) - Belediyeler kurultaymın çah!ma P.rogramı ~~ 

ıarlanmıf, vllayetlero blldirilmiıtir. Programda, beledıyelerın bayınd t 
lık itlerinin baıarılmaıı, bayatı ucuzlatmak için kurulaca\< ça~şı, p~ıi~' 
ve meydanlar belediye gelirlerinin en az masrafla elde edılmesı at 
yeni gelirler bulunmaıı ve belediye bUtçelerinio yapılıt ve harcan 

Erzincan, 31 (A. A.) - Baı· 
bakan lımet lnönü aaat 16 da 
ıehrlmiH gelmiştir. Burada bir 
müddet kaldıktan ıonra hareket 
edecektir. ıekillerl vardır. 



T Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
rnizi Doğru 
fi al/edenler 

Balıkeair Ayırfüen mahalJeal kara• 

D 1 
kol altı ıokak No. 4 de 

oma 
Kurşun Ziya, KüçOk Aya1ofya 
Kelem Bardakçı ııoknk No. 8::1e 

Meliha Altan, Şebzadebaıı Kalender• 
hnoe M. Dibek ıokak No. 2 de AH 
Blllend, Edlrnekapı Kahriye Atilılali 
pata mahalleıi Yağhane çıkmazı No. 
11 den M. Cemal, lzmlt latikl&l cad. 
Kireççi Halit ;oğlu Orhan. 

Harbiye Jiaesfnden Doğan GUler, 
Boya Buna Mal<Hm ınahailesl 

Kalemi bay Tahir çıkmazı No. 

7 de Kemal, BUyUkaCla orta mek
tep 165 Nebahat, Adana inhiıar• 
lar ldarHi veznedarı bay Sayar otlu 
N•cdet, SOleymaniye Bozdotankemeri 
Taı odalav No. 83 de Mustafa. 

Sivaı sebzeci GedikliJI otlu Oıman 
Muhtlra Tophane Deftertlar yo

Defterl kuıu Hacı Haaan ~ıkma:ıı 
No. 29 da MOıı:eyyeo, 

KnyHri kolordu bat eczacı kaymakam 
Hatim otlu Aslan Kaplan, lıtanbul 
kız liııHİ 11nıf D-'.l den 766 Haadan 
Fevzi, Akıam kız saa'at mektebi 870 
Nurlye, Kayıeri D. D. Y. veznedarı 
km Cihan, KırklareH Cimhuriyet cad. 
kunduracı Ahmet Hamdi otlu Hlıeyln 
latanbul KarHi oteli llkmektep tale
beaiaden ŞevkH Dotan Ak. 

Vefa erkek Jlıeal 2 inci 11nıf 278 
Muıtafa Ali Tezcan, 

Li,tlk 
Sultanahmet lstanbul 

Top apartıman No. 7 de Os· 
nıan içer, Çamlıca 13 tlncü mektep 
55 Filrilzan. 

Ankara Efganlııtan sefiri otlu Veli 
UyUk Ahmet, Biga Ukmektep 

Sulu muunlarıodan Ali Aydüz 
Bo o lstanbul 2 inci mektep 

B-5 den Mohliluı, İıtanbul 20 inci mek
tep A-3 ten 134 Ferdane Giiner, 
lıtanbul 9 uncu mektep Kadri Fermoo 

Gazi Oıımonpıııa ortamektep ıınıf 
KUçUk 1-E den 550 Suphi, Buna 

sulu Naauhpaoa mahallesi fırıo 
boya ittisalinde No. 9 da mu-

azzez Met r, lzmltte nalbur Kamil 
oğlu Fikret, lııtanbul erkek lisesi 365 
Turhan T zcan, Erenköy Kazasker M. 
Tckko çıkmaz No. 92 dl" Cemal Bedri. 

Ankara Dmirll köprü fabrika soknk 

l K rt 1 No. 855 F~thl, Ço~luda 
• • Hatip M. No. 18 de ibra• 
him p hl v n kızı Nedıme, İstanbul 
11 inci mektep A·4 den 61 Şevki, 
Çorlu g zctc er bay'! Ahmet Hamdi 
oğlu Kemal Bilgin, Ankara Karaoğlan 
zencireli cami civarında yıldız kırat

hanul Rız oğlu Remzı, Eık'ıehlr 
istaayon Akayaı cad. No. 107 de Me· 
tin, E kitehir Milli zafer okulu 146 
Zehra, Bek rk8y tlçUncO mektep 3 cO 
ıınıf Şekure Ş rafcttin, lıtaobul 49 cu 
mektep 95 S. S mabat, lstanbul kız 

lisesi A·4 den 154 M. Yüksel, lıtaobul 
11 inci mektep B-5 den 157 Rezan, 
Ankara Kurtuluı mektebi 3 ilncU ıı

nıftan Kemal, İstanbul 2 inci 
mektep 182 Arut. Banchrma ıehlt 
Süleyman cad. kasap Yusuf Zlya oğlu 
Saim, KayHri tlmendlfer depo mildilrll 
kızı TOrkln, Balıkealr ihtiıH hikiml 
kızı Saime Glney, BıhkHir kız orta 
mektep 255 Aliye. 

Hekimhan kaza jandarma kuman• 

1 Defter ı daaı lbrabim otlu Turgut 
_ Buru tuı paurı Hayrettin 
P•t• mabhallHl No. 4 de Şaziye, D11ıca 
tlınento fabrlka11n4la Tahıin kızi Nermın 
Pendik lhllmur ıokak No. 2 de 
Muzaffer, lzmtt Deniz N. Reviı ecu· 
cısı otlu CelAI Erdi, Adapazar fbra• 
ltlmbey mahalleıi Çeıme ıeçldi No. 
18-21 de Yücelen Zeynep, Yozgat 
Şark oteli uhibl Nuri yeteni Nuret 
Kurtbıy, lamlt, GllcGk beylik fırın 
Adnan, DeveJI Ortamekt~p 18 M. 
Dotan, Ka11mpafn Uzun yol Neva 
ıokak No. 26 da Nimet, KıaıkJı Bul
Jurlu caddeıl No. 44 da Silreyya 
Meriç, lımit Telgraf memuru Hakkı 
kızı Zöhra, Adapazarı Çıracı ıokak 
No. 6 da Fel'iha, lstanbul Edlrnckapı 
Atikall paıa No. 167 de Ferit kızı 
Ntiıhet, Kırıkk 1 top 6·2 128 de 
Münevver, ÜıkOdar Sellminli mnhnl• 
leııl Tekke içi sokak No 8de Haydıır, 
Kadıköy Moda caddeıl Sarraf AH 
ıoluık No. 17 de Nadide Layanlar ve 
baylar.~ 
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OÜNYAYI İDARE 
B Ü Y Ü K 

E J 
Kari Melctuhlan 

Koııyada 
Yıkılan Bir 
Çeşme 

1: 

A A LARD • 
• 

Konyada Cedi<ıiye mahallesin· 
de dört sokağın ortaEı bundan 
bir mUddet evvel eski eserler vaı 
diye kazıldı ve kıymetsiz bazı 
taşlar çıkh. Bu taşiar, rutubetten 
dökülmüş ve tutuluverince dağı· 
lacak bir haldedir. Şimdiye kn· 
dar bunlar kaldırilıp müzeye nak· 
ledi!se iyi .• hayır •. ~oda yapılmadı. 

lngiliz 
Baş 

Vekilinin 
O, lngilterenin 

En Güvendiği 

Adamdır 

Ingllterenin en buhranla ıa· 
manlarında gUvenebildiği vo der· 
hal it batın• ielirdiil bir tek 
devlet adamı vardır. O da bugUn 
yine baıvek-Alete, yani Britanya 
lmparatorluıunun, kıral da dahil 
oldutu halde en bUyUk ve ha· 
kiki iktidar mevkiine 

geçen, muhafaıakirlcırm 
lideri Stanley Baldvindir. 
Bu adam, 1adeliji, teva· 
zuu, mahviyeti, fakat 
ayni zamanda da meta· 
neti, dUrüatllliU, düıUnce 
ve tedbirlerinin isabeti 
Jle•muaUfleri de dahil 
olmak üzere bUtUo Ingi· 
lizlerin derip muhabbe· 
tini • tam bir hürmet ve 
itimadım kazanmıf tır. 
Kendisile istihza edoo 
münekkitler bile • nazik 
zamanlarda, mevkliikti· 
dare getirilecek yegine 
adaman Baldvln olduj'u• 
nu bili tereddüt tasdik 
ederler. Denilobillr ki 
Baldvin bUtUn meziyet· 
leri ve bUtUn nokaanla· 
rile tam ananevi bir 
lnglliz tipi, bir John 
Bulldur. lkbalperest do 
ğildir. Politikacılığın 
hokkabazlıklarına tenez· 
zUl etmez. Y egine 
emeli lngiltere impera· 
torluğuna hizmet etmek, 
memleketine naf1 ol• 
makhr. 

Orta boylu, iri ve 
ıağlAm yapıla, kalan en· 
ıeli bir adamdır: Elbis
eleri modaya uygun o:• 
maktan ziyade gayet sa· 
de ve geoiıtlr. Kalın 
ayakkapları, iri baatonu 
vo ağımdan ekıik olmı· 
yan pipoıile, bir baı· 
vekilden ziyade, zengin 
bir çiftçiyi andırır, onun 
en bUyUk arzuıu ,öh· 
retten, halkın nazarın· 
dan kaçınmak, kabil ol· 
dutu kadar sade bir ha· 
yat 1 eçirmek, h..erkeso 
benzemek ve halk ara· 
eında serb11tçe dolaı· 
maktır. 

' 

8ahılvlne alt bir lk• 
hlkly• 

Baldvinin bu mahvl· yetini ve 
1&delitlnl gösterir hakiki ve ııarlp 
hiklyeler vardır. 

Blr gün Balddıı eski mek· 
tehi olan Trinity kollejde V. 
eski lalebeler tarafından tertip 
edilen bir toplantıya gider. Mek· 
tebin ihtiyar bir az da dalgın olan 
mUdürU 8aldvinl gördüğü vakit: 

- Sisin çebrenizi hatırlar 
gibi oluyorum. Fakat lımlnizl 
unuttum. LUtfen aöyler misiniz? 
Deı·. Bald\'fn iıminl söyler. 

Bu defa.ta mektep mUdUrU: 
- Hal.. Şimdi hatırladım •• 

Eh.. Mister Baldvin şimdi ne iılo 
moıgulıunuz bakalım? Diye ıo• 
runcR, Baldvin eski mUdUrfinUn 

Stanleg 
Baldvin 

karşısında ezilir, bilzUJOr ve adeta 
tarziye verir bir tebessümle: 

- Başvekilim, efendim, der. 
Baldvin hakkında daha böyle 

birçok hikfıyaler vardır. Lord 
Rcseberry onun için • 'iamini ha· 
tırlayamadığım yegAne başvekil· 
dir,, derdi. 

l • 
enşeı, 

·yeti 
t(udreti 

riyasetinde bulunmuş, Avam Ka· 
marbsına g'rmiş Ye on altı sene 
mcb'usluk yapır.ış bir adamdı. 
T1caret ve iş sahaaında bliyUk 
bir nüfuzu vardı. Bir defa, prenslerden birinin 

bir reımikabulüne giden Baldvini 
kapıcı bırakmam:ş ve içeriye 
fÖ} le bir haber yollamıı: 

lngilterenin bUtün yUkıek eski 
ailelerine mensup olanlar gibi Bald 

vin de a'yaset hayatında muhafazakar 
partiye iltihak ederek yavaı yavaı 
yUkıclmiı ve nihayet Bonar Lov 
ile, birlikte bu partinin batma 
geçmlwtlr. 

Bu yüzden o mahalle ve d· 
varı halkı hafriyat sebebi ile yı· 
kılan çeımesile ausuzluktan mU· 
teosirdir. Mahalleli çukura inmek• 
ten de bin tUrlU azap duyuyor. 
Üstünden herhangi bir otomobil 
ve araba geçerken buraya yu· 
varlanse, çukurda kaplarının su 
ile dolmasını bekleyen halkı her· 
bat edecek. Alakadarlardan çu· 
k~run kapatılarak çeşmenin y~· 

- Kapıda bir zat var.. Ya· 
nana kartvizit almayı u.ıutmuf •.• 
Ben baş\ekillm diyor, ne yapalım? 

Bittabi biraz sonra mesele 
anlaıılmışhr. 

Hatta aaravda bile. resmi me· 

Nasıl iktidar Mevkllne Geçti? 
1922 de Baldvio adeta bir c!ar• 

Baldvin, Coho Bull'un kimli lılr timsalidir 

nıdon yapılmaıını dilerim. 
Cedidlye mahaılealoden Neclı 

........... oğlu M, Koçakay ................................................. 
icap etmiş ve Baldvin de Maliye 
Nazm olarak kabineye girmişti. 
Fak at Bonar Lov vefat edince, 
kimin BaıveklJ olacağ• birdenbire 
kararlaıtırılamamııtı. Ortada şöh· 
retinin bUtUn parlaklığıle bir 
Lord Curzon vardı. Hindistan Valii 
Umumiliği yapmııtL Ayni zamanda 
Hariciye Nazırı bulunmakta idi. 
Ona bakılıraa keodiiinden daha 
mUnaslbi yoktu.. Baldvln de kim 
oluyordu? 

Fakat Lord Gurzon bir lorddu 
Avam Kamara&ında aza değildi: 

Bundan maada ilttikçe kuvvot
lenmokto olan amele parti&lue 
karşı koyacak bir iktidarda 
değildi. Binaenaleyh, Lord Cur
zonun istihfaf ettiği Baldvin saraya 
çagrılmıı ve baıvekAlet makamı 
ona tevdi edilmlıti. 
MUşkUI zamanlarda imdada 

Y&tifen adam 
1926 da ikinci defa başvekil 

olan Baldvln logiltereyi blltUu 
tem il rlndan sarsmak lıtlda-
dım göat ren umumi grevle 
karşıla mış, fakat hiç &oğuk kan· 
lılıgını kaybetmedon uğraşın i ve 
yin vaholyetinin kuvveti, ve aldıgı 
sağlam tedbirlerle bu t h!ikeyi 
izni etmiyo muvaffak olmuştur. 

Beı sene &onra lngillz parası, 
' lnglliı iktısadi~ ab büyUk bir buh· 

ran g çirmekte olduğu sırada, 
mevkii ıktidarda olan amele pnr
tiıi bocalamıya başlamış, tehlike 
arttıkca artmıih· Bu vaziyet kar· 
tısında bükümet aciz kalarak is· 
tifa etmlye mecbur kalmıı ve 
.. Millf,, bir hükihnet teşekkUI et· 
mlıti. Makdonald amele partisin• 
don ayrılarak Baıvekaleti deruh
te etmiş Ye Baldvin de Başvekil 
muavini olmuıtu. itte bu kabine• 
nln batında Makdonald bu· 
lunduğu halde aaıl Başvekileti 
Baldvin yapmııtı. Makdonaldın 
iatinat edebileceji bir parti i 
kalmamı9h. Amele partlılndeu 
ayrılmış, büUln doallan, taraftar· 
lan onu terketmiı, hatta part1ıine 
ihanetle itham etmişlerdi. Zaten 
te,ebbtıı ve idare kudretinden 
mahrum bir adamdı. "Milli kabine,. 

raslm esnasında saray adamları 1 beihlikumet yaparak mevkiiikt:dara 
çok defa Baldvinl tamyamemıı- g çmlştir. O zaman Bsıvekil buh nan 
lar, kırala pek faıla aokulmama• Lloyd Gecrie, Koalisyon hükfı· 
sını ihtar etmiı!erdir. metini ilelebet dev.ım ettirmek 

denilen heyet, hakikatte muhafa· 
zakirlardan ibaretti ve onlann 
reid bulunan Beldvin de bu 
heyetin hakiki başı idi. Jdar• 

Tahsilde dlmaQını maksadile, bu lıtihabatta yine 
yormayan edam bUlün pa!tilerln birlikte hareket 

BlltUn bu mahviye.tine, çiftçi etmesini l temiı ve böyle bir 
tipine ve sadeliğine rağmen bald· beyanname neşretmişti. Bunun 
vin lngilterenln çok eaki, çok lizerine muh2fnzakarlar bir kc'.'lgr 
yüksek ve çok ıengin bir ailesi· akdetmlşler ve burada Bonar Lov 
no monıuptur. Babası zamonm ile Baldvin, Lloyd George'ın bu 
en bUyük, en zengin fabrikatörle· teklifine muhn if göstermişler ve 
rlnden biri, cenubi Gal vilAyctlerlnin bu suretle muhafazakir parti 
adata Knrneclsi idi. Fabrikalarında Koalisyond n n} rılınca Llyod 
çelik ve ttmek~ levha imalinde George hUkümeti de ulmt etmişti. 
yeni yeni uauller bulmu~, lngilt • intiha batta muhafazakar' ar kaza· 
renin en büyük şimendifer şir· nmca bittabi Bonnr Lo-vın, rela 
ketlerinden birinin m ~liıi idare . olmak dolayısile Başvekil olmaaı 

makinesini kullanan, ismi iıltil
mediği halde istikameti gösteren 
ve aaıl kumandayı veren o idi. 

BugUn lngi terenin umumı 
intlhabnt arifesinde bulunduğu 
ve Avrup9 siyasi ufuklnrının ka· 
:ardığı bir sırada lngilizm;Jleti 
etrafına bakınmıf, bu buhran ı 
zamanlard ke.nd.sinc yol gbs' c· 
recck bir~sini aramış vo yine b 1 

emektar, ağır başlı, mUtcvnzı 
adamı, Baldvinl iş baıına ııetir
miıtir. ,,,,.. 
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Yerli Mattar Se11risi Münasebetiyle 

Yüzümüzü ğ rtan Bir 
Yazan ; Hatice Hatip -6- l - 8 - 93ts .. 

uessese 
er, Eski 

K ı 
Beş GUnlUk tefrik mızın 

Hul sası 

r 

BugU 1 bu roma ımır.ı; bqındıın dUnkll 
t f 1 a ıonu n < dar ol alc Uz:ere ta
ma en h illa e iyoruz:: 

h.a i Bey aıl &inin d8rt çocugıa 

n ı . L bıiyük ri Ömer, mimardır. 
V anne iuin arzu ettiği g hl zengin 
bir ı dıv ç p j\nd dir. lkiııcl oguU rı 
l ın ıulenin bli m 1 ngln izdivaç 
em il rlnı boşa çıkarmış Ye mi.ihandia 
dıplo mı alır nlm z eoYd gı bir kız· 
1 ovi rek Anadoluda çatışmıya 
g

0

l ·, i O n k. gü olan Handan da 
Jia yi bıtirincc ArkeoloJI tahail etmek 
Dzc B rl n t nıv reitcıine } ollaumıı· 
tı. Anu 1 rioin b!ıtun ümidi Kdmuran
d d r. K mram e ven Ali V nmık 
l n e zen n bil çocuk vardır, Am· 

K o ga ehemmiyet 
oda-Kalam deniz 

l r nd n nra b rinoi defa takdim 
u O m n Feyziyi sevmektedır. 
vın • gelmii sıcııktan ve onu 

tauımakta duyduğu heyecandan, uy
kusu k ~mı~, Moda çayırına bakan 
balkonuna çıkmı~tır. 

Sevdıgı adama takdim olunmaktan 
duyd ı •u heyecnn içeriııinde ve bu
naltı ·ı gecede uykusu kaçıp 'Moda 
çayırı a bakan balkonuna çıkmıı olın 
I""fimuru gecenin HHizliği f çerlaindı 
buyuk bir kamyonun gttrtiltüsOaU du· 
yar. Kamyon gelir n kendi balkonla
nndan biraz ileride durur. İçinden 
biri ~iıman, diğeri zayıf obilrU de bir 
Ortodok rahibi kıyafetinde olan tiç kiıi 
inerler. Dir şeyi ökUp biçiyorlar, gibi 
yerleri adımlarlar. Bu defa komyondan 
bir dı kımıldıyan çunl indirerek genç 
kıım evinin onünden geçiyorlar. 

Sırlta taıman çunlda canlı bir 
cri.lim vardı. Karanlık içinde bir kadın 
feryadı işltıllyordu. Kamuran, bu Hain 
kızkardf'fi Handana ait oldu~unu blt
.e&mlı li. O da baba f diye feryada 
ba laAı. Bu 1eıler içinde kendinden 
ıecmiotir. 

O şimdi iki glndınberi halsiz, din
leniyordu. Gördüğü ııylerio kULuı 
olacagına bir türlU inanamıyordu. 
KAmurıınm Oımao Eeyziyl H'Ymeıiue 

ngmen, Kamurnnı aeven Ali Vamık 
onun yanına gelıuiv, arblr: bir deniz 
gezintiai ) ıpmalannı teklif ediyordu .• 
Vu ık; 

- Anneniz kızmuıo amma!. dedi. 
Kamuran: 
- Annem mi? diye ıordu. 

Demlndenberi taırala bir tile· 
carın kızı olan Nadideye kur 
eden Ömer onlann s6ztlne karı· 
ıar k: 

- Evet. Amıeniz efendim 
dedi. M lfım ya.. Bu sene gUneı 
size rt k yasak oldu. 

K ran uslu bir çocuk te· 
b nm·ıe ağabeğine b ktı. Ve 
so ra: 

- Peki amma, dedi artık 
g{heş yok ki r 

Ali Vamık Moda iskelesinin 
bira:ı 6t sinde küçük bir f&man· 
d raya baglı olan ba lnaya baktı. 
O da Kamuranın ha tahğın anberi 
de 1"ze bir kere bile çıkmamıştı, 
sah iden kotralar ve sandaUar 
dcn1ze doğru açıldıkça onun dn 
fç"nde motörüne ati mak, makine 
bn~ na geçmek arzusu uyıı ıyordu. 

Mava arıncla oturan d ğer ar· 
k daşlan da: 

- Ah sahih denize çıksak 
ııe iyi o ur! Ojl • iç çektiler •• 

(amuran Ömere baktı: 
- Ağabey ne ders'n •. Güne 

yoL •.. bu fam geç oldu. 
O ner: 

gar var çocuvu ; ded·. 
Nad· ela g··l. · i rn hm r 

ru ur süzerek O cı u göz~-
ı i b'tı-ve: 

- B im ; anımda ceket nr ..• 
B~n·m ceketimi giyer, dedi. 

Ö rln, bu b ' a mul:tı· 
Yeı et etme in3 im'· n vol t ı. 

v .ıl.ui Ömer ~ a ğ z u ve 

a 
n 

K,..dı 

Pek 
Veren ·ombul 
n azdL •. 

R yolln MUeas• e 1 1918 da MUtevazı Bir lmallths· 
ne iken, ugUn, MUma il Avrupa FabrJkataT'ı He 

E&lt Bir Fa rJka olmuıtur 

böyle Nadide gibi eakl moda 
kadın çeinİ i veren biraz: tombul 
cinst ... n kadı bn evmezdf. 

Fakilt Ömer parayı pek se-
erd'. Ve Nadide de ()Da bir 

ldk k·dı arDs nda biz T rklerde 
olan fena bir adeti tenkit ebniıti. 
Bu Adet genç lcızlıırm drahoma· 
fllZ evienmelcrl idi. Çok n afranga 
olen babam da kendiıl de buna 
aleyhtnrdılnr. Bir genç kız evle· 
n·rken izdivaç birliğine elini ko-
lunu sa la yarak gelmemeli • di. 

N dide, çok zeugin bir mil· 
tcabhit otan Ziya beyın kızı idi. 
Ve ev er o elini kolunu sallıyarak 
gel cek olur n her halde bu el vo 
bu kolun nstnnde epey bir servet 
g t recekti. 

ve d ha ecnebi kotraları onun 
poviııde ld ler. Oııa yetifllleğe uğ· 
ra,. yorlvrlı. F alcat (K rl) kanatlı 
fm;ş gıbl dalgelarm Uıerlnde uçu· 
yordu. 

Fft"ka Nac.y 1n ko una çıp· 
lnk kolunu geçirmişti. 

- Bu O man, harlkullide bir 
e i~d 1 

De ·. 
N c·ye arkadqını tasdik edi· 

)'Orda. 
- E,.et ... Evet sanki Barba

ro&un torunu ... 

lf 
Şimdi hep bel'aber Moda Is· 

kdes de idi er~ çol k çocuk bir 
sürü kal bn k iki Uırafı su hu 
d r cık yol üz rinde geıi ip 
du u r rdı. 

Ve bunun için Ômerin bı,ı 
mahmur baklŞa ukftve eti } ok
tu. Ali V mık, Ktim ran, d'ğcr 
gençler hep Ömerin g"züne'b k· 
tılar. Ve Ömer de Nadide:ıin. 

Bu o iskele "ndelri akşam 
geırn~i büttın Kndıkoy ''e Moda 
gençlerinin en btiyllk eğ encesl 

J?.<lyolin·a ee~detkl J)QV}-OllU 

Sonra Ömer: 
- Haydi yarım .. atlık bir 

tur yapalım, dedi. Hepal buna 
memnun oldular. ÇOnktl ıenç 
kızlardan hepsinin glSzB tıpla 
Kimranm ıözlerl ıibl llzerlnde 
iri harflerle .. Kurt ,, yazı:ı olan 
beyaz kotraya bakıyordu. 

* Kimran limonata bardafut-
dan ahp oynadığı uzun aaman 
ç6plnl tabafm 7anıaa bıraktı. 
Ayaf a kalktı. 

. Bu ara kotra bir .... Yra 
J•p•ıı •e ablle dojru raldq.-
1ordu. Pembe keten elblsel..t 
lçlade pek ince we pek (lizel 
16rllnen Ali Vamık'ın dayı udeal 
Utife'nln J&aakları pembe pembe 
oldu Je: 

- Bakanız dedi (Kurt) •• gl
ael geliyor. 

Ve onun arkadqlan olan Na
ciye il~ F alka da: 

- Olı evet. Ne gllzel... diye 
bıiıraıtılar. 

Hakikaten (Kurt) un aefitinde 
büyük bir heybet Yardı. Kalaa 

mıı'taki bllUla kotraları arkada 
bırakmııtı. Modanın Ttırk, lngifü: 

değil mi fdl. Ekseriya muaıal a'lar 
burada başlar, burada ilerler ve 
burada niba) et bulur u. Akpm 
gü eıin la gın harareti ek.si meğe 
bql&Jınca o saate k dar eYJerla
de bitap uz nmıı genç kızlar 
birer birer kalkar!ar, ayaa!annın 
karıı11nda kendilerine en 7.akıpn 
elbieelerini giJ erek sahile fırlar· 
lardL 

Bu uat delikanbl rın da he
yecanla beldeo.lği saatb. Çfiakl 
her ceDcia o duaak iıke:le 
heriıade raagelmesinl amit 
ettijl bir, belki b"rbç çel.re 
Yara 

Şimdi onlar da ba kalabalığın 
aruıaa brqmqlardı. AH Vamık 
Kiaranın koluna girmiftl. He liz 
zaif we kal''t'et h oıo genç laza 
,nrDmek itia yardım edi ordu. 
Ermeni ~ençlerinden mfttqekkiJ 
bir grupun yanından ge~rken 
glllllferek aalim veren Rum kız· 
lan Ali Vamık.la Kamrana öte
kilerd110 bir a ı ayırmıılardı. Bunu 
bir fırsat bilen Ali Vamık genç 
kıza: 

- Buglin öyle mea'udum idi 
Diye fu.ıldadı. 

( Arkası var , 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğün en: 
Balmumcu çiftliği mllıtemillhndan Mecidiye köyO, D"k.litq 

•e MefruUyet mahalles"ndeki topraklara Hfikiimet 1265 tarihin en 
beri tedavlHen tapu Ue taurruf etmektedir. 

Buralara kulube veya bina yapmak ve ağaç dikmek ve mabe
yin aenedile ötekine berikine •atmak suret"le müdaha e edenl rin 
Uerjdo har hangi bir hak iddia ve taleblndı bulunm yncak arı ~ • 
h ·snUni> et kaydı eaaıiyes·na istinat edem·)ecek eri gibi h""k'annda 
ayrıca da kanuni takibatta bulunulacağı tebliğnt makamıoa kaim 
olmak üzere ilin olunur. 0 4424,, 

Türk Hava kurumu 
•• •• y PiY 

ş·ındiye kadar bini ıce f .. i,,·yi ze:-ıgi, etmiıtir. 
1 .cu Tertip 4. cU K ş!d 11 AAu 935 d dlr. 

U} U1< il<ramiya: • Lira:fır. 

Yerli matla!' aergismdeld 
Radyolin Ye Gripfn pavtyon• her 
ıene o1duğu gibi, bu nue de 
çok !beğenilen, çok :ziyaret edllem 
ve çok sattı Japaa bir pa•lyoa 
olmuştur. 

Bu aı nuebette,, alaıaJ en
düstrinin gel~mi a1an1nda, bUytık 
muvaffakıyet gösteren bu m'l\ea· 

sese baklanda okuyucularımıza, 
biraz maüaaat ••meyJ lüz.umhı 
buluyoruz: : 

Radyoif a miiesaesed 19t8 •~ 
nesinde klçl\k, mfttevan bir ima• 
litlsane olarak kıır.o!rnuftur, fakat 
TOt-kiyenüı en mnkemmel. ayna 
zamanda eo UCUZ dq IJUlCUDUDU 

)'Bpan bu imal!tbane; pek 
çabuk beyüıneye başlatlllft Av
rupa mah otan bfitün rakip
lerini teker teker ~·enmiş, niha
yet, bUtlin Tnrkiye piyas,sına 

bikiaı olduktan başka, Mınr, 

Sur·ye, Arnavutluk, Radoa, Kıb
rıs, Irak, lr2.a " Efganlstana 
ihracat yapmıya baılamışbr. 

1918 ıenea:n·n küçük imalit• 
hanesi, bugün, bftytik bir fabri· 
kad41'. Radyolinden başka, bugiin 
en müessir bir müsekkin olarak 
tanınan gripini de Japmaktadır. 

7 inci yerli mallar acrgist mü• 
nasebetiyle bir parça ı gösterilen 
radyolin fabrika ı, het. Tiirk1in 
1 libar edebi eceği bir mnkem
m 1 ) ctted..r. 

Direktör ük, salon Ye oda:la· 
nnda, duvarlan süsleyen, eru lu· 
sal sergi erde ke:ıa •• lmış 18 dip· 
loma, her ziyaretçiye rad olinin 
kıymeti hakkında fiklr vermek· 
tedir. 

Bunda11 sonra gelen lmalAt 
kısımlar nda, miltehaHıı kimya· 
kerle le, bembeyaz göm1e1der 
11Y ı,, genç işçı kızların eza· 
retJ altında Radyolin ve Gripini 
yapan, otomatik makJneler, müte• 
madi bir uğullu içi de, durup 
dinlenmeden işlemektedirler. Her 
yerde, ıon derecede titiı: b"r itinıı 
her k~iede takdire tayan bir 
tem1zltk göclllmektedir. 

S nld yapılan, diş macunu ve Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 
( 20.000) lirnlık mlil ifot vnrdır ... 

., mtlaekkin iliç değil de, patlayıcı 
~ı::::.ı::::~~==smım:lll!Z-ii:2'.iillllll!22fl~l:2:!:~3il!lllll~a;;.;:mm;ulf.m•-• madde imi, gibi, bu kimyaker:ler. 

asımevi Direktörlüğünden: bu iıçi kızlar, ttıplere ve kaşeler• 
T eclit atelye iz için e:ıbn alınacağı evvelce ilan edilen telAnın katiyen eJ sfirmemekte, her işi 

isteklilerce getirilen ör ıelderi işe elverişli g5rtilmedliindcn ekailtoıeal otomatik makinelere bırakmakta-
5-8-935 Pazartesi gllnü saat 15 e birakılnuş'ır. darlar. 

Vaıı lar değişmemiştir. Yalnız ihtiyacm azalmuı ilzerlne mıktu Rad1olin,, Ham madde h&Jinden 
iki biı me r•} e ve pey akçesi 34,5 Hraya indirilnı1'tir. O saatten dit maauaa olwacaya kadar 18 
ö ce temin t m kbuzlarmın elde bulunmaıı gerektir. Malın tama• muhteUf makinede muamele g6r· 
mmın on gUn iç.inde matbaaya. teaffml fa!'ltır. ..4306,. m•kte, bir t.k defa, intan eli 

değın dea, aabalej da· iM git
mekt~dfr. -GrJpfo de bti,Jedir. Fab
rikada, •ma.lt daire\erimn yemn· 
d,, m essennin, bir de mini 
min1 müzesi v rdır. Burda Tlrk 
'" yabana birçok dG.ktorların 
dit tabibterlnin ga.cNc-d lderl 
me'\rtuplar, ta\cd'irname1er Rad· 
yolinin yerli ve arsıulusal aer· 

gilerde kazandığı 142 akta •adalye 
leıblr olunmaktadır. Bu vesikalar 
radyolin l'e gripinia faydaları 
hakkında oldukça genif bir fi.kir 
•ermektedir. 

Yfoe burada, fabrika halara 
defterine mlitehassıalar tarafından 
yuılJWf aatarlar ile de. Rad10Un 
fabrikaaıwo. tekilik tlibtlılle mil• 
maıili Avrupa fabrikalan •Jann• 
da olduğu ve hele Balk~ mem-
leketlerindeki beaxerlermdea iı· 
UiD bulunduğfa anlqalmaktadll'. 

Buton bunlardaa ıonra, Rad· 
roUn re Gripin pa•yonuna, yerli 
mallar aerg·s·nde gösterilea bU· 
y6k alika, yer·nde ve 011emll bir 
a lika dar. Hulasa, Radyotin mil· 
ea:ııesesi, yeril endftaterl içinde, 
dosta, dftşmana ka111 yüıfimllzU 
ağartacak bir mlieıseıedlr. 

Bir Noter 
Delirdi 

( Bışbır fı 1 ıncl yttzdı ) 
Bidm yaptığımıı: tahkikata 

göre noter Şlikni hafta tatilini 
geçirmek ftzere Beykozun Akbaba 
köyüne gitmiş, avdetinde vapurda 
a ahi h1:treke leri görwdUğU için 
B kırköy h stanerıino k ldırıl111ı1~ 
br. D n teJefollia noterfkteo Bay 
Ş krfuıUn a·hhi ~aıiyetini sorduk. 
Saliha doğru gittiğini öğrendik. 
Müddeiumumilik bılıldkatnu bi· 
tirmiş •e kiğıt.anm alt ncı mUs· 
taatikUğe verm"ı ir. 

Leylek istilası 
[ B ttar f• l inci yüzde 1 

dl sıcak memleketlere gaç ede· 
miyecek kadar adzlepnltlerdtr. 

Meaeli Maniaa taraf anada 
bunların köylerd• .-e halk ara• 
sanda dolaşbktarı gfirlilüyor. V • 
hn k bu biçnre kuşlara acıya-

r it onları besliyor. - * ......... - ........... -.......................... -........ . 
Tepebaş1 

Bel d~s bahç ımıde 
l 1 erşembe: 2 Cama 
S Cu atesi, 4 Pn:ar 

~ntl akıamhm 
saat 21 de 

DE Li 
DOLU 

Yaz:an: l:.krem Rtışll 
BHle1~ren: Cemal Reılt 

Bebek, lataıabe.al, Şlıll1e tramHJ varchr 



1 Atuıtoı 

4' ......................... -~~·•@!!!111!1 ............ ~~ .................................... ... 

A ISALTA ATI GOCERKE 
( Mfltareke devrinin tarlbl) N.01~ 

mahfuzdur. • 'Y aıan: Zig• Şakir • 1/8/85 .._ •• Her hakkı 

Vahdett• 
A 

, Salta at Şôrasını Us a Bi 
•• or 

3 - Akvam ve nna ır ve eş· 
has hakkında ( muhilli .hlirm t ) 
tabirat istimalinden kaçınılacek; 
&rıdet haricine çılcıJmiyacak. 

4 - Söz sö~ l mek müddeti, 
( azami ) onbe daklkad r. 

Vükela heyeti; hiç bir fikir 
Ve mtltataa dermeyan etmi ecek, 
sadece oyleneu sözl ri dinlemekle 
iktifa edecektir. 

( lıbu program nhkamına ria
Yet etmiyenler haklunda, nleHtlak, 
içtimalarda mUttehlz usulil i ziba· 
tiye ternfı riyasetten tatbil< olu
nacaktır. ) 

Meclis, (26 Mayıa 1335-1918 
Pazartesi gllnü tam saat 2 de 
Yıldız &arayımn bUylik salonunda 
içtima etmltti. Mecliıin inzibatına 
(topçu birinci Feriki Hurşlt Paşa) 
memur edllmlıtl. Padi§ah Vah· 
detUn, bugün gene bUyUk bir 
ınaharet göstermlı; yorgun ve 
ınUteessir bir çehre ile salona 
aelerek, kendisini ayakta karşıla
yan davetlilere karşı: 

- Devletin duçar olduğu va• 
ılyeti bazıraya dair müşavere edil· 
nıek Uzere vükelô, ayan •• müte· 
hnyv·7- nı memleketi davet et~. 
D let Oımaniyemlzin maruz 
kaıcı 151 mUtkUlat hakkında acilen 
IAzım gelen tednblri ittihaz etmek 
için, huız.ar1kiramın her birerlerinin 
hatırlarına gelecek fikirleri ve 
nılltaliaları öğrenmek istedim. Bu 
içtimai, me8ut ve miiteyemmen 
addediyorum. Bu mecliıi, cUmle· 
iniz hakkında ( halsi intibah ve 
hidayet) buyurmaaını Cenabıhak 
hazretlerinden niyaz ederim. Rlya
ıeU, Sadrazam Paşaya havale 
ettim. 

Dedikten sonra, • yine, yorgun 
Ye mUteeslr bir taYırla • çekilip 
gitmiıü. 

Fakat, • bu garip komedinin 
ilk perdeı'ni bu suretle açan • bu 
ınahir aktör; uz.akta değildi. Sa· 
lonun yanındaki odaya geçmiı; 
kapının önfine gerilen sadef lşle
rneli arabeık bir paravımın arka
•ına yerleşmiş; kulağının bUtlin 
kuvvetini salona vermişti. 

Şimdi, bu komedinin ikinci 
Perdesi açılm19tı. Riyas~t maka· 
tııına Sadrazam Damat Ferit Pa· 
fa gelmiş; o pUrUzlU, o inıanı 
damarlarına kadar tik11indiren 
~• sinirlendiren çatlak 11eıile ı8z 
söylemeye başlamııh: 

- Huzzarı kiram hazarahm 
tenvir etmek maksadlle, bazı 
(Vesaiki mUhlmmei siyasiye) kı
taat edeceğim. Ehemmiyetle lati
nıa huyurulmaıını rica ederim. 

Diye bir tekerleme ı8ylemit 

•• sonra önündeki do11yadan al· 
dığı kağıtları birer birer oku· 

ınıy a girişmlıti. 

Sadrazamın ( v11aikl mUblm
rnel 11iyasiye ) dediği ıeyler; her
gün herkeıln gazete sütunlarında 
okudukları dliveliitilifiye mUm11· 
ılllerinin notaları, Pariıtekl mec-
lisin kararları, Babıilinin bunlara 
karşı verilen b&1ma kalıp cevap· 
ları, İzmirln fıgallne dair vali 
lı:ıet Beyden gelen telgraf, bunun 
Uzerlne (Parla konferansı)na Babı
Ali tarafından usulen Yuku bulan 
lllUracaatname ve aaire gibi bir 
takam idi malumattan ibarettL 

Tavri e 
---

Uzun uzadıya bunların okunması 
da meclise bir nsabiyet vermişti. 

N:hnyet söz sırası, davetlilere 
gelmişti. Söz alanların başında 
bulunan sabık Ay n re· l Ahmet 
Rıza Bey, hUkflmeti si~a&t te eb
bU l rini k~fi görmem'ş, şiddetle 
tenkide giri mi ti. Bu tenk'tler, 
saray ve hükumet t.ıraftarlarmı 

fena h ide sinirıendirmışti. müka
bil tenk'tlerle, Ahmet Rıza Beyin 
sözl ri k silmişti. Matbuat namına 
söz öyle} en Süleyman Nazıf Bey 
( merhum ) un bUyuk bir te.tlkat 
ve hararetle söylediği sözler de, 
ayni akıbeti intaç etmişti. Sıre, 
(Hürriyet ve itilaf) f rkası namına 
söz söyleyecek hatibe gelmiıtl. O 
zaman bu fırkanın en coikun erki· 
nından (Adanalı Zeynelabidin)Beyin 
aesi yükselmişti. Hürriyet ve itilaf 

ı 

Fırkasının bu meşhur hatibi; tan
tanalı kelimelf;r, terkipler ve cüm
lelerden mUrekkep olan bir yazıyı 
okuyor; ve bUtUn bu okuduk a· 
rı da sadece ve sadece şu tek 
cUmleyl ihtiva ed yordu : 

(Durmıyalım. lngi 'z himayesini 
istıda edelim. Hayatımız ve is· 
tikbnlimız, ancak buna merbuttur. 

(SUfli hır hayat) mukabilinde 
(MilU namus) u ayaklar altında 
çlğnetm k isteyen bu sözler, bir· 
denbire mecliste bir galeyan hu· 
ule getirmL~li. (Sabık Harbiye 
Nazırı Topçu Feriki Ferit Paşa) 
dayanamamı ; as biyetten titre
yen ıesile, itilafçı hatibe karşı ; 

- (Manda) demek, himaye 
demek; bir tabiiyet, bir uşaklak 
demektir. 

{ Arkası var ) 

Kültür 
rı 

akanı affet 
an A )atıyor 

( B ıt rnfı 1 inci yO:ı:de ) 

bazı değişiklikler daha yaptım. 
Arkadaşlar.o aldıkları vazifeleri 
en lyl Bir şokl!de başaracnklarmı 
görmekle sevinç duyacağım. 

Saffet Arıkan, ı,uıtur kuru
lunda kalanlar ve çekilenler hak· 

kında da demiıtir ki: 

- Burada iki Uyelik açıktır. 
Bunlardan vekil olarak bulunan 
B. Saffet daha önce kendialne 
başka bir iş vcrilmeainl istemiıtir. 
Yerlerinde bırakılanlar B. Ihıan 
ve B. Ali Haydardır. Açık Uye
liklere ıimdilik lzmir Kültür Di
rektörü B. Hikmet getirilmiıtir. 

- Ben kültür kuruluna yalnız 
haremde en yUksok dereceli 
olanlarm ııetirilmeai fikrinde de· 
ğilim. Gerekirse, itinde mUtebaı-

sıı, muallimlik hayatında tanın· 
mıt olan genç arkadaşlarımın da 
bu kurula faydalı olmalarına 

çalışacak, Kamulaya da başvura-

cağım. Bu arada bir,takım maarif 
mütehassıs arını Ankarnya çagır
dım. Söylediğim gibi ben işini 
bilir genç arkadaşlardan fst'fade 
etmek isterim. 

Mekteplerimizde öğretilen ilim 

ve fen kaynakları tek sistem, tek 
kit p sistemine uygun değildir. 
Birçok mUtehns ıs muallimlerin d 
isteği, bunun saslı bir surett 
gözden geçiri mesidir. Bunun için 
onları çağırdım. Şimdi hep bera· 
her bu it lizerlnde çalı,ıyor)ar.,, 

Saffet Arıkan köy mektepleri 
hakkında da ıunlr.rı söylUyor: 

- Parti programında ehemmi· 
yet v•rilen köy mektepleri işine 

ilk gDnden berJ alaka ile bağlıyım. 
HenOı kat'ı bir neticeye varılmadı. 
Fakat dUıUnceme göre köy ço
cuklarınıo Kemalist, yurtsever ve 
ulu1Çu birer unsur olmasını göz.e· 
tiyorum. ,, 

KültUr iılerinde biitUn yurdu 
alakalandıran imtihan meselelerine 
delr, Bakan ıunları söylüyor. 

- imtihan numaralarında bir 
takım değitlklikler yapılacaktır. 
Bu değişiklikten fayda ide oluna· 
cağını umuyorum. Sonra ben fazla 
olarak imtihan suallerinin, tale
benin kabiliyeti göıönUne nlmarnk 
buradan gönderilmesi, l lnci, 2iı ci 

ve umumi imtıbanlara, muallimin 
talebesini ders yılında yoklamnsm~ 
ayrı ayrı kıymet vermek lazııngel
dlğJne kaniim.,, 

-- -=== 

[ Emlik ve Eyt~ Bankası ilinları 1 

Faizsiz 8 taksitle ve kapalı 
zarfla satık çiftlik 

Depozito 

Eua No. ıu Mevkii ve nnl Lira 
ı62 KUçUkçekmece cıvarında Turan çiftliği 3. 171 

Yukarıda yaıuh çiftlik bedeli aeklı takıltte ödenmek ıartlyle 
ıatılmak üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmuıtur. 

1. - ihale birdir ve kat'idir. 19 Aiuıtoı 1935 Pa:ıarteal ıUnU 
aaat onda ıubemizde yapılacaktır. 

2. - ihale bedeli ilki peıin olmak Uzer• sekiz mUaavt takıitte 
•• yedi senede ödenecektir. 

3 - Birinci takıltten geri kalan yedi takılt bedeli için f alz '" 

komisyon alınmaz. 
4 - Alıcı olanlar bankamızdan bir Ura mukablllnde alacakları 

mufusal ıartnamemlzl okuyarak ihaleye tHadllf eden 19 atuıtos 
1935 pazartebl gllnU ıaat ona kadar şartnamede tarif edlldljl Yeç
hlle teklif zarflarını ıubemlı• vermeleri •• daha faı)a tafailat için 
de kuallk ıubemlse müracaat eylemeleri. (184) 

Habeş - Italyan 
Muharebesi ... 

f Baotarafı 1 inci yi.ızde ) 

na lktııadi bir surette nüfuz. et· 
mesine mani olamlyacağını bildir· 
miı ve ilAve etmiş: 

- Tam bir lstiklAl içinde fakir 
yafamakdansa, Avrupanın hima
yesi altında Hahctistanın refahlı 
bir hayat yaşaması müreccahtır. 

Bu takdirde, Habeşistano, ş·m
diki Dançing·n vaziyetine benzer 
bir vaziyet verilecek ve bir de 
Dançingde olduğu gibi bir komi· 
er bulunrıcakt r. 

Her Ş y Bu GörUşmelere Bafth 
Par' , 31 - Laval ile Eden 

' 
dün s at 17 den 18 e kad r Dış 
Bakauhgmda görüşmUşlerdır. Dış 
Bakanlığı Genel Sekreteri Aleksiı 
Leje ile İngiıterenin Pariı bUyUk 
elçi&i Sir Corc Klerk ve lngiliz 
Dıı Bakanlığının Uluslar Kurumu 
dairesi baılcanı Strang, bu görUı· 
meğe iştirak etmişlerdir. 

Lnval, gazetecilere, bu görllı

menln ltalyan - Haheı davaıına 
taalluk ettiğini ve Cenenede 
buna dair daha baıka görUıme• 
ler de bulunacaklarını söylemiştir. 

• Cenevre, 31 ( f:\..A. ) - Laval, 
Eden, Leje ve Roıa bu ıabah 
bura) a gelmişlerdir. Laval, doğ
ruca Fransız delegasyonunun bu
lunduğu binaya gitmiştir. Orada 
konsey ll) lerinden birçoğu ile 
buluşabilmesi için tertibat alın· 

mıştır. 

ilk toplantı tamamile özel 
olmak l'u:re saat 17 de yapıla-

cakhr. 

* Loudra, 31 ( A.A.) - Dip· 
lomasi çevenleri, lngiltercnin 
Uluslar Kurumu Kon eyindekl 
durumunun tamamiJe, LavaJ He 
Eden'ln dUnkU görüşmeleri sonu
cuna bnğh olacağım sanıyorlar. 

Sevkıyat Devamda 

Napoli, 31 - Ramolo vapuru 
dUn 700 mitralyözcU aaker, 80 
katır ve 750 işçi ile doğu Afri• 
kaya hareket etmiştir. Ma11avva'ya 
gitmezden önce Mesinaya uğrayıp 
yUkUnU tamamlıyacaktır. 

Viminal vapuru da, 750 oto
mobilci aaker ve bir miktar leva· 

· zımla yoh• çıkmıştır. 
Gene ltalia vapuru, 702 ıUbay 

\'e 900 kadar sıhiye ve hava 
askeri ile Kagliari'dnn ErJtre'y• 
yollanmı tır. 

ltalya Para Ar1yor 

Londra, 31 - Daily Telegraph 
gazetesi, ltalya 'mn ödllnç Para 
aramakta olduğunu yazıyor. 

Roma, 31 (A. A.) - Tribuna 
gazetesi, Jtalyanın Uluslar Kuru· 
mundan çekilmesile, Kurumun 
bUsblitlln sarsılacağı fikrindedir. 

1 

1 

Bu gazete: 11 Uluılar Kurumu, 
ltalyayı Habeı meıeleainde gerekli 
göreceği tedbirlari almaktan her '· 
halde menedemlyecektir. 1 ., 

Musollnl ltalyaaının, Avrupayı, 
Uluslar Kurumu denilen bu ağır, , 
saçma ve karışık kurumdan kur- J 
tarması zamanı gelmiıtir.,, diyor. " 

Hava DUzelmeıe Başlamıt 
Lonra, 31 ( A.A ) - Röyter 

Ajanaı Romadan öğreniyor: 
BuiUn bura çevenlerJ Muıo

linlnln eulhperverane bir hare· 
kette bulunmuı olduğuna dair 
bir takım haberler dolaımakta· 
dır. Sanıldığına göre, İtalya be· 
ılncl bir hakem gösterilmesine 
kartı ıimdlye kadar yaptığı mu· 
halefetten vazgeçecektir. Italya, 
Uluılar Soayeteal konseyi, uzlaı
brma uaulll bir ıonuç vermeı ve 

Konsey lüzum gösterirse ltalyanın 
Habeşistan& kartı olan durumu 
hakkında etraflı izahat verecelctir. 

* • Cenevre, 31 (A.A) - Dun 
akşam burada daha nikbin bir 
hava esiyordu. Bir buhranın önU· 
ne geçebilecek bir formül bulu
nabileceği limit edilmektedir. 

Bir Milyondan Fazla Habeş 
Sil hını Blleyor 

Londa, 31 (A.A.) - Röyte:.
Ajansının Adis • Ababa muhabiri 
bildiriyor: 

Bir milyondan fazla Habeş 
silahlarını temizlemek veya bile
mek suretile harbe hazırlanmak
tadır. 

On, on bir yaşında çocuklar 
bile silah kullanmaıını öğreni
yorlar. ltalyanların memleketten 
ayrılması devam ediyor. Adls -
Ababada yalnız bir ltalyan lrn
dını kalmııtır. 

Italyan orta elçisinin lmpera
torun yıldönUmU ıenliklerlno 
iştirak etmemeal burada bUyUk 
bir hakaret ıeklinde telakki edil
mekte ve bazı mahafil Italya ile 
diplomaıi münasebetlerin kesil
mesini taniye etmektedirler. 

Zira, bu hareket diplomaıl 
ananeye uygun görUlmemektedlr. 

iki Taraf imam Yahyadan 
Asker istiyor 

Aden, 31 ( A.A) - Burada 
dolaıan şayialara göre, ltalyanlar 
Italyan istihkam kıt'ası için asker 
toplamak lizere imam Yahya nez
dinde teşebbüste bulunmuılana 
da imam bu tejebbU11U redd t• 

miitir. 
Diğer taraftan imam Yahyayı 

görmek ve Habeı ordusu için 
asker iıtemek üzere bir Habet 
delegesi yoldadır. Ve imamın 
Habeş'ıtana kartı teveccUhU ol
duğu için bu talebi reddetmiye 
ceğl samlmaktadır. 

Afrlkahların GönUllUIU§U 
Meselesi 

Protorya - Cenubi Afrika 
hükumeti isteyenlerin ltalyan ve 
ya Haheı ordularına girmelerine 
mUsaade edildiğini ilan etmiıtir. 
Fakat harp çıktığı takdirde ln
giliz tebea11ı olanların vaziyeti 
tuhaflaşacaktır. ÇUnkU lngiliı 
kanunları lngiliz tebeasının lngi
lizlerle barış olan devletlere karşı 
silah kullanmasını cezat müeyye
delerle yasak etmektedir. 

• .. • • .. _. 1 • • • • • • ••• 

Emniyet Sandığı 
Müdürü Değişti 

Eski Muavin Müdür Oldu 
Yıllardan beri Emniyet sandı

ğının başında 
bulunarak bu 
m Ues ıeseyi 
muvaffakiyetlo 
idare et m j ş 
olan m O dUr 
Tefik, ) aıı 
dolduiun dan 
bh kaç gün ev
vel itini yeni 
mUdUre devre
derek tekailt-
1 ü k hayatına 
çekilm\ştir. 

Emniyet 
sandığının ak
ıakıız bir fa-

Yeni müdür Bay aliyetle yürl\· 
Heıit me&i, mUdür 

T efiğin isabetli idaresine blr delil· 
dir. Yerini alan muavini Reşide, 
aynı muvaffakiyete erip mUe11e-
aeyl inkişaf ettirme.ini dileriz. 
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Biat Denizlerinde 
Tiir le Yazan: 

M. Turhan 

Si~leyman Paş nın Gözleri, Dinlediği 
Sözlerle Kamaşıvermişti ... 

Kahya: 

- Ynhu, dedi; bu, ne iştir V Namaza buyurun desek ardımızda beş kişi 
bolamayıı. Savaşa gelin deyince on l·iD kişi toplondığını göriiriız. 
Hadım vezir, aözlerini hızla hııh dim. Köyde çift ıürmektense ııavaı 

kırptı, yanına aldığı tüysüz babayiğitl peşinde gezmeğl doğru buldum. Bu-
bir iki saniye .Oıdfi ve yüzOnu yine ralnra geldim. 

g6nüllülere çevirirken kendi kendin• - Mncar sınırına gitmek daha 
marıldandı. kolaydı, Mısıra niçin aeldin ! 

- Bu da bir hazine dej'er, ltimis - Oralarda akıncılar var, yeniçe-
iyl gidiyor. ril r var, sipahiler var, bizim gibiler 

Geçit alayı bitmek Gıere idi, vakit kendlJerlni kolay kolay gösteremez. 
de hnyli jlerlemitti. Fakat kalabalıktan - Demek ki sen kendhi göster-
klmae tepelerinde kümelenen sıcaR-ın meyi kurdun. Atzın heniiz ıüt koku-
alu·lerlni duymuyordu, karınlarında yor. Ne hünerin olabilir ıenln? 
beliren nçlığı Hzmiyordu. benlikleri•l - Orasını Ulu Tanrı bilir. 
uran bir iç s rlnliğile, ruhlımndnkl - Biz de bilsek olmaz mı? 
ııninç toklutlle y rlerini bırakmıyor• - Orası ıizln bileceğiniz bir şey f 
du. Son kafile•in re çiti batlayınca Hadım Vezir, yine Kaygusuz Y aıara 
bütün o ıihre tutul mut •ibi görGnen d8nd(i: 
kalabalığın yüzüne bir hoınutıuzluk - Şununla biraz ellet. O değilden 
yayıldı, tatlı bir rllyanın kapanmak bir el eııu et. 
üzere bu'unma11ndan aanld eu Halk, timdi hararetli bir güreşe 
duyuyorlardı n bu rDyanın ıDrGp tahlt o~uyordu. En iri atlann belke· 
ıitmHlni lııter gibi görGnOyorlardı. mitini kıran Süleyman Paıa gibi atır 

Son gönül!O, hadım Veziri Hlira.. bir adamı eyerdea aalluırt etmekte 
layıp geçerken Kayruıu:ı: Yaıarın rtıçlük çekmeyen Kayıuıuz Yaıar, 
uıl yökseldi 1 bu kı:z yapılı delikanlının bileğini 

- Devletli vezir, bu geçene lyl bükemiyor, çelikten bir diret• çarpan 
bak 1 bir çınar rjbl boı hamlelerle kıvranıp 

duruyordu. Emreder ıılbi konuıan aönlllünDn 
pervuız Hıl SOleyman Paıanıa 

gözlerini ileri silrdü ve bu gözler 
birden kamaıtı. Son gönüllü, gönülleri 
altüst edecek kader gOıel bir deli· 
kanlı idi. Her kadın baıını topukla• 
rınn bağlayabilecek bir yapıda olan 
bu genç, ornda toplanan büUln 
seyircilere de parmnk 111rtıyordu, 
lahavle dedirtiyordu. 

Biraz yorulduğu için geçit alayının 
sonunu can gö:ıile uyretmeyen Hadım 
vezir, yersiz bir dalgınlık g6ıterdi

ğinl anlııyarak Adeta üzüldü, hemen 
emir verdi: 

- Şu babayeğitl çoirin, yanıma 
getirin. 

Ve kaygusuı Yeıara dönerek 
ordu: 

- Bunu tanıyor muııun? 
- Hayır 1 
- Ne deye beni ona ilgilendlrdln? 
- Siz yarar bir yeğ it deye! 
- Bana ne deye yarar ? 
- Eli temiı, yüzü temls, böylele· 

rin yllr<'ğl de temiz olur. 
- İyi konuıuyoraun Yaıar Kendi

ni bıınn çabuk ıcvdirecekıin. 
O ••roda bağlı bulundutu küme

den a'ınan genç gönOllQ de gelmlıtı. 
Hadım vezirin kRrşısında kollarını 
kavuşturup durmuştu. SOleyman Paşa 
rkcktr n ziyade kızn benzeyen bu 

ço1c yakıgıklı delikıınlıyı uzun uzun 
ıüzdükten sonra sordu. 

- Adın ne ~vlii.t? 
- Toraman! 
- Yaçın kaç? 
- Yirmi! 
- Bu yn ta buralarda ne geıl-

yorııun? 

- Ben Anadolluyum, babe1mı Mu
laaçta kaybettim, anamı hiç görme-

Rü:ıairdan nem kapmakla ıöhret 
almıı olan Hadım •ezir, bu umulmaı 
sahneden gizil bir oyun, saklı bir 
u:zlııoma bulunmnısanı mümkün gördü, 
biraz kızdı. 

- Bre knyguısuz, diye bağırdı, 
dü:r:enbıızlığı bırak, ıunu sırtnstQ yık. 

Knygusuz bu emir üzerine dc:ı. 
kanlıyı bıraktı, geri dC>ndü, Hadım 
vezire fU sözleri söyledi: 

- Ben onu yıkamıyorum. Kulları
nın içinde benim yapamadığımı yapa
cak Lir vana emret, er ıneydanına 
çıksın! 

Süleyman Paıanın yüzü ekıidi, 
gözleri adamlarının üzerinde c!olnıtı 
ve içlerinden biri üstünde <lurdu. 

- Gel beri Ayiboğan, de w"i, umu
dum ende. Ayıları boğduğun gibi 
4u ayıyı da yere dilıOrürııen yüz altın 
alacnluı111. 

Ve kayguıu:r:. Yıııara döndü; 
- Seu de gününe hazırlan, Ayıbo

ğan bu deJilrnnlıyı yeneue yanımdan 
kovulacekıtın, tomruğa konulacaksın. 

Kayğu&uz yaıar, omuzlarını ıilker· 
ken Ayıbo an, k•z yapılı delikanlının 
üzerine atılınııtı, yaman bJr Loğuı· 

maya giritmişti, ikiıl de, bir ııınama 
göreşi yapı:ır B'ibi görünmüyorlıırdı, 
k yuıya tutuouyorlardı. Fakat Ayıbo-

t n iri bir bulut gibi ağıyoun delikanlı 
bir imtek gibi sü.ıftlOp kayıyordu ve 
ele rıvuca sığmıyordu. Bir aralık o 
güzel timşck çelik bir çember 
oluverdi. Ayıboğnnı yakaladı, 11k14tır· 
maya baı!adı. 

Şimdi batta hadım vuir olduğu 

hıılde Lül6n oradakller, zarif bir ur· 
maşı2ın koca bir çınarı inim inim 
inlettiğine tııhlt oluyorlardı. Gen' 
gönOUü gerçekten bir .araıaııta ben
ziyordu. 

• Son Posta + 
lıtanbul rellr Ti para 

BORSA Si 
31 - 7 - 193~ 

TUrk Devlot Borçları 
Lira Lira 

'• 7,5 T. B, 1 18,07,1 il '• !) Haxlne B. ft7,50 
'• 7,1 T. B. il 26,35 Dahili istikraz 9ı,OO 
•, 1,s T. e. m 26,80 

Bir Anane Ve 
Te • zp ••• 
•••• ' .... . .. . 1 1 .......... .. 

[ Baıtarafı 1 inci yüzedJ 

- Hu da bathk parasıdır! ce• 
vabını vermiı. Ve: 

• 
ı 

- - ~--~----------
Delikanlı bu başJığı glydiremi· 

yeceğini bildirince de, kızını ver· 
mekten Yazgeçmiı. 

lathden Fidan adında bir kızca· 
ğız getirdi~er. Kız, ni,anl::ıııdığı 
delikanlıyı deii gibi seviyornıu~. 
Fakat babası un damütan çok 
fazla para istemesi yüzünden ev· 
lenememişler. Ve bu ayrı 'ışın 
azabı, biçare ya\'runun zayıf el· 
ğederini kalbura çevirmiş. 

Devlet Demlryollarm Borçları 
Lira Lira 

Eri'aııl 95,0U 1 Anadolu Mil. 
SıY11aErz:urum 95,50 ı A. H. 0 0 60 
Anadolulvell 45,40 ., H. •• 100 

46,2~ 

26,00 
42,50 

--- - -n 

Son Postada çıkan bu haber 
üzerine de, bize Ankara ilbay 
vekili imzasile şu tezkere geliyor: Sosyeteler Eshamı 

fı. B. Mil. 
,, ,, Ha. 
• ,, Name 

M rkczB. D 

Lira 
90 

9,SO 
9,SO 

58,00 

~ lııt. Tramvay 
Bomontl 
TerJ..011 

1 A. Çimento 

Lira 
26,SO 
8,00 
15,«ıO 

10,10 

Çekler 
Kr,, 

faterlin 6:.ı:r,ıo 'I Liret 
J T. L. için 

9,7041 
F. Frangı 11,IU5 1 Dolar ---

20 F.Frııngı 
1 Dolar 
1 is ter lln 

20 L ret 
ı- - - -

Nakit 
Krı. 

169,00 ~ 1 Mark 
176,00 20 Drahmi 
620 20 Leva 
198 2'1 Ley 

Borsa Dışında 

0,7970 1 

Krt• 
40 
24,00 
24 
H 

L. K. 
Kredi Fonı;ıfy., 

L. K. 
1 MObııJll Bon. 74 

1886 senesi 12b;SO Gnyrl. ., Jll,75 
190J " 85;50 
1911 " 825!) 

Altın 9,33 
ı Mecidiye 52,10 

ili---------
Parls Borsası 

F. Fr. F. Fr. 
Oıo7,5T. borcu 310 ı Do'ar 15,12 
fat•rlln 74,95 1 Os. Bankası 277 

Parls Borsası 

Pariı, 31 (A.A.) - 30 tarihli boua 

durumu; 

Hiiln baıı noktalarda dilzensizlik · 

hu unmnlda beraber, Esham borsası 

bugün genel surette daha iyi bir du· 

rum göstermektedir. Fransız rantları 

üzerindeki munmeleleıin hissolunur 

derecede artması yerli eshama iyi bir 

tesir yapmışsa da itlerin azlığı, bu 

istidadan geniı~emes"ne engel olmak

tadır. 

Zahire Borsasında 
Buğday Hatları düımektedlr. 

Pozart si günil narh behemahnl 

indirilecektir. Dun Borsaya 590 
ton buğday 135 ton un gelmiştir. 

Yumuşak buğdaylar 6 kurut 30 
para ile 4 kuruş 35 para araam .. 

da, sert buğdaylar da 4 kurut 15 
para ile 5 kuruş arasında ıatıl-

mıştır. Un üzerine hiç mu amele 
olmamıf, 217 ton yumuşak 178 
ton sert buğday satılmııtır. 

····························································-
( Toplantllar, Davetle!__) 

Kumkapı idman Yurdunun 
Kongresi 

Kumkıtpı İdman Yurdundan: 10 
Ağustos cumartesi nkşamı aaat 21 d~ 
Yu. t merkezinde fc11kalAdc kongre 
yapılacağ .ndan aznnın toplantıda 

bulunmaları rica olunur. 

TUrkly Başpehllvan ı 

Müsabakaları 
Çocuk Eı :rgeme Kurumu Genel 

merkezi tı:rafıııdan tertip edilen 
Tilrk'ye b•11pehlivan'ık müsab~kaları 
l ikinci teşrinde Ankara'dıı y ni 
Stadyomda yapılacaktır. Bu müsabn
kalııra biltfüi Türkiye peh ivanlıırı 
itl"rak edecek'erdir. 

···················································•·········· 

~A~J(A ;\ 
Müslahzar~l ı 

~•-n:•-. HIJBIJBAT IJffLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 
1 

Menbaıdır. 

"llJmlzln Po!at!ı ilçesine bağlı 
Şeyh Ahmetli köyünden Mehmet 
kızının Cıhanbeyliden birine nişan
Janmak için ayrı ve nikah için de 
altından kalkılamıyacak derecede 
ağır para istenildiğine dair gaze· 
tenizln 16/ö/935 gUn ve 17 48 S. 
nüshasında neşriyat iSÖrlilmUştUr. 
Bu yazının hilafı hakikal olduğu 
ve Mehmedin, kızının 4·5 aydan 
beri hasta olup elyövm lstanbul 
Erenköy snnatoryomunda tedavi 
edilmekte bulunduğu Polatlı ilçe· 
baylığı tarafından bildirilmektedir. 

MatLuat Kanununun 48 inci 
maddesine tevfikan bu neşriyah
nızın doğru olmadığının aynı 
sütunda yaıalarak tekzip edilme· 
ıini bildiririm.,, 

ilbay vekili 
( imza okunamamıştır ) 

Bu tezkere, bir yanlıılağı 
düzeltmek iıterken bir baika 
yanlıılığa dUtmUştür. Bunu da, 
size, sanatoryomdan yaptıgımız 
tahkikat l'.e iıpat edeceğiz. Söz, 
timdi, bu tahkikatı yapan yazı· 
cımızmdır : 

'· Bu tekz:bin netrinden önce 
yapılacak tahkikatı Uzerime aldım. 

Ve bcısit bir araştırma (Fidan) ın 
hala Erenköy sanatoryomunda 
bulunduğunu öğretti ve oraya 
yaptığım kısa bir yolculuk bana, 
yazılan satırların haldkatten ha
kikaten uzak kaldığını iıpat etti. 

ÇtınkU ben, bu hadisenin 
gizlediği facianın yazıldığı kadar 
basit olmadığını anladım. 

İzahatıma göz gezdirdikten 
ıo:-ıra buna gazeteye tekzip gön· 
deren makam bile itlirak ede .. 
ctsktir, kanaatindeyim. .. 

"Fidanla,, görüşmek istediğimi 
öğrenen baıhekim muavini, ev· 
veli: 

-Olamaz, dedi, çünkU babası 
onu buraya teslim ederken bize 
onu hiç kimse ile görllşttirm me· 
mizi tenbih etti. 

Kendine hadiseyi anlattım. Ve 
hastanen:n bu tenhihe itaat et· 
mekle, Şcyho Mehmedin sadece 
keyfine hizmet otmiş olacağım 
ıöyledim. 

Başhekim yardımcısı bu sefer· 
de, hastanın ağırlığım ileri ailrdü: 

- S;zln isticvabımzdan doğa
cak heyecan hayatına mn'.olabilir! 

Bu mukabele Fidanla görliş· 
mek ümidimi kırdı. 

Eğer oradan çıkarken tesadUf 
beni taburcu edilen bildik bir 
kadınla (1] karıılaıtırmasaydı, 
zavallı fidanın gün geçtikçe sö· 
nen ömründeki hazin sırrı öğre· 

nemiyecektlm. inanın bana ki, 
o, bu bahse, benim sorgumdan 
tvvel temas etti, ve : 

- Bu hastane çok iyi, de
di, fakat içerde dinlenen öyl 
müthiş dertler var ki, açık hava
nın, iyi gıdanın, ve inzivanın 

hastalara kazandırdığı kiloları, 
gemi ocağına atılmış buz parçası 
gipi eritiyor. 

Sordum: 
- Mesela? 
Anlattı: 

Meseli, geçenlerde, Po-

(11 Kadıoıu adrHi mahfu~dur. 

Şimdi o, babasının hırsı yüzl"n· 
den kavuıamadığı Hasanı ana 
ana eriyor. 

Muhatabım, yanımdan uzak· 
!aşmadan o gece, bu f acianrn 
ıonunu da anlattı: 

- DeUkan!ı, kızı almak için 
zaten hayli para vermitmiş. Şimdi 
evlenmek ümitlerini kaybedince 
boşuna verdiklerini geri almak 
istemiı babası: 

- Olmaz! demiş, çUnkU beıı 
kızı vermeyeceğimi söylemedim. 
Çocuk verem olup da yataklara 
düşerse kabahat bende mi? Kan 
kusan yavrumu kaldırıp da zifaf 
yatağına sokacak halim yok a? 
Hem bunu ben yapsam, kanunlar 
doktorlar mani olur! 

Bu te\'ili de öğrendikten ıonra 
merakla dütUnüyorum. 

Acaba Fidanı kurtaracak ve 
onun yerine kimbilfr nice kurban .. 
far veren bu fena ananeyi kuru• 
tacak kuvvet yok mudur? - )#.. .......................................................... ._ 

'-----Spor 1 
Türkiye Futbol 
Birincilikleri 

Türkiye futbol birincilik mil
aabakalarının J8 ağustosta beş 
muhtelif mıntakada bird n ba§'" 
lamak üzere bUtUn har.ırhkları 
bitmiıtir. 

Türkiye famplyonası Aydın, 
Balıkesir, Trabzon, Adana ve 
Eskitehirde yapılacaktır. 

Grup birincilikleri 23 ağustost 
bitecektir. 28 ağuıtoıta beş grup 
birinciıl lzmirde oyunlara devam 
edecek, 2 eyliilda nihai musaba· 
kalar yapılıcaktır . 

Karnera Bokstan 
Çekilmiyor 

Napoll 31 Temmuz (A.A.) 
ltalyan boksörü Karnera buray 
gelmit ve kendisile görllten ga• 
zetecilere, ortaya çıkarılan ha• 
berlere rağmen yine boksörlUğe 
devam edeceğlni ıöylemittir. 

Karneranın birkaç ay sonra 
Alman ağar siklet şampiyonu 
Mensel ile dövUşmeai muhtemeldir. 

Ujpest Takımı G liyor 
Haber aldığımıza göre Maca· 

ristanın eski şampiyonu ve 932 
aeneıi merkezi Avrupa kupası 
galibi meıbur Ujpe t takımı bu· 
gUn lstanbulda bulunacaktır. Bu 
takım Ankara kulUpleri tarafın· 
dan 5 maç yapmak Uzere angaj 
edilmitH. 

Yine haber aldığımıza göre 
Ujpeat l '.k oyununu önümüzdeki 
cumartesi günü Beşiktaş kuHlbll 
ile ve ikinci oyununu pnznr günU 
Galataaarayla oynıyacaktır. 

Moakovada Spartakyatlar 
Moskova, 31 ( A.A.) - DUo 

sendikaların Spartakyat oyunları 
baılamıı ve genç kadın sporcu 
Bikova 500 metreyi bir dakika 
16.8 saniyede alar.1k yeni bir 
dünya rekoru kırnuşhr. 

Pamuk Mahsulümüz 
Ankara, (Özel) Bu yıl 

Sakarya ve Ege mmtakalarmda 
pamuk mahıulümil& yüz.de otu& 
fazladır. 



11 Sayfa 

Tefrika !\o ı 60 Hallra Sahibi: Emel Rıza 

b ÇUnkU · bu kadın de, bir sanaaı; 1 
ayır, sansar değil, sırtlan zevki 

varmıf. Eline geçirdiği ıikArın ka· 
~ını gUzelce emdikten sonra, posa 
b~n ibaret kalan vücuduna derhal 
b ır tekme atarmıı. Lakin, bUtUn 
unları oka dar mahirane idare eder 

~it ki, karşı karşıya getirdiği fıtlk 
arı bile • nekadar zeki olurlarsa 

olsunlar • en kUçük birşey bile 
•ezemezlermiş. Nice kimseler, onu 

nlkAhla almak istemişler. Fakat 
~arı okadar kurnaımıı ki, bunların 

tpslne gülmüş, geçmiı. ÇünkU 
karının maksadı, eline geçen ser· 

•enı kaılnrin tüylerini bol bol yol· 
tnak, bunlardan da ahir vak· 
tinde kendisine rahat bir döıek 
Yapmak " galiba bir epartıman 

olacak • evet, rahat bir dbşek 
~apmak Ye sonra da bunun içine, 

oylu boyuna uzanmakmı9 •.• 

Tatar Ane, bu umumi malfı· 
inattan sonra, hususi malumata 
~a geçmlf. Nermin, birçok hususi 
tlerlnde Tatar Ayteyl istihdam 

edermlı. Onun için bau ıeyleri 
ona söylemekte de hiçblr beiı 
görmezmiı. Buna binaen Tatar 
Ayşenin rivayetine nazaran Ner· 
Dıin bir haf ta evvel ona: 

d - Ayşe, öyle bir enayi bul· 
bum ki, deme gitsin. Pastırmacı 
oıuntusu bir herif amma tıpkı 

\an çuvalına benziyor. Vurdukça 

tozacak bir ahmak. 

Demiş ... 
Söz buraya gelince, bir fenalık 

geçirdim. Ve sonra, • zekaslle, 
hUtUn ticnret piyasasına ve hatta 
Avrupa fabrikatörlerine çarığı 
ters giydiren - kocamın, bByle 

~Aasit ve şırfıntı bir karıya mnğ· 
up oluıunu dUşUnerek : 

- Zavallı kocam .. Ondan da· 

ha zavallı olan, ben .•. 
Dedim. 

* 
Vaziyet, şaka götürecek halde 

değildi. Buna derhal bir çare 
~ulmak ve kocamı kurtarmak 
;cap etmekte idi. EvveIA, mek· 
epte aldığımız dersleri şöylece 

kafamda yokladım. Bunu kafi 
bulmıyerak ( erkek ldareai ) der
sinin not defterini açtım • (Ko· 
calarm ihaneti karşısında kadın· 
ların alacağı tedbirler) bahsind 
ıu satırları okumıya başladım : 

[Kadınlar ıunu çok iyi bilme· 
lldlrler ki, karısına ihanet etmi· 
Yen erkek, pek nadirdir. Karıla· 
tile başları hoş olmayan erkek
ler şu tarafa dursun, karılarına 
Perestiş eden erkekler bile fır· 
sat düşkünl\dürler. Bu 'ladık 
Ve perestişkar kocalar; fır· 
aaUar peşinde koşmasalar bile 
ellerine geçen fırsatı kaçıramaı· 
hır. MeaelA evlerindeki beıleme· 
leri • arasıra olsun • eıkııtırmak• 
tan zevk duyarlar. Veyahut, ta· 
nıştıkları kadınlardan ufak tefek 
l&tifadeleri kAr sayarlar.] 

h [~u ş?kilde ;bir kocanııı her 
k nngı hır vak asile karşılaşan 
adın, dikkat etmelidir. Egcr o 

Vak'a, aile saadetini yıkmıyecak 
derecede hafif bir rüzgardan 
ibaret ise, bunu hoş görmeli; 
tekerrUrüne meydan vcrmiyecek 
ledhirlcr ittihaz etmelidir. Fakat 
naıl d.kk, t edilecek noktıı, bu 
tedb·r .eri kocnva h"sselt'memok· 
ted.r. Bu gibİ meselelerde en 

iÇiNi 
fena cihet, yUzgö:ı olmaktır. 
Ehemmiyetaix bir vak'ayı büyült· 
mek, erkeği isyana sevkedebilir.] 

[Meseli, kapı arkasında hlz· 
metçi ile ıakalaıan zevcinlze te· 
sadüf ettiğiniz, ve bu hareketin· 
den izahat istediğiz, değil mi?. 
Alacağınız cevap şudur: 

- Efendim!.. Baksananıza fU 
kapının arknıındaki örUmceklere. 
bunları, bu tenbel kızın gözüne 
sokuyorum. Fakat biraz kabahat 
sende de var. Evi bUsbUtün hiz
metçinin eline bırakmak da oiur 

mu yal. 
Bu ı6zler, kadını şaşırtmak 

için dik sesle s5ylenmiştir. Ve o 
dakikada erkek, mahir bir aktör· 
den başka bir şey değildir. Böyle 
bir vaziyette boş bulunursunuz, 
derhal kapının arkasına bakaraı
nız. Kapının arkası tertemizdir. 

- Hani örümcek? .. 
Demeye gelmez. ÇUnkU ona 

da derhal: 
- Iite ılmdi ona eteğilo 

temb:lettlm. Yokaa, kapının ar· 
kasında ltlnıJ ne?.! Rica ederim 
bir daha beni böyle iilere müda· 
haleye mecbur etme. 

Cevabım alırsınız. 

Bir sual daha sormıya, bir 
latiıahda daha bulunmıya kalkı· 
ıırsnnız, artık kocanızı bir bomba 
gibi pntlahraınız. Başınıza it 
çıkartırsınız. H iç } oktan bir mil· 

cadele kapısı açarsıııız. Bu mU· 
cadelede galip gelmek, yaptığı 
o münasebetsiz hareketi kocanı

zın burnundan getirmek ihtimali 
vardır. Faknt, mağlup olmck 
hatta, müfteri vaziyette kalmak • 
muhtemel olduğu da hatırdan 
çıkarılmamalıdır. 

Böyle vaziyetlerde, akıllı bir 
kadın için alınacak ilk vaziyet 
bUyUk bir itidal ve sUkfın gös· 
termektlr. Bu ıUkfın ve itidal 
1ayeainde ilk buhran geçtikten 
ıonra yavaı yavaş esasa yUrU· 

melidir. 
(Ar kası var) 
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Yeni Netriyat: 
Deniz - Yalıııı içindeki denizci

liğe ait güzol ve kıymetli yazılarile 
değil, ııynı zamanda her eınıf okuyu
cuyu nlnkııdar eden lnevzularil~, gUzol 
rcehnleri vo ncfü baskısı ile dıkknti 
çeken bu yeni ınecmuanm ikinci sayı
sı da bugiin ç kmıetır. Deniz, bu en· -
retle ve git gide miitokiimil bir snlon 
meouıuaeı olınnk istidadını gosteriyor. 
Her gören muhakkak ki b<.>gf>DeC"oktir. 
Bir '1J)eniz,, alınız. Sozümiizü tnsdık 
ılecekeıniz. 

.. • • • • .. 1 1 .. • • ' .. 1 • • • • • • • • ..... .;e ~· 

iş Ar1yorum - İyi bir aile yn· 
nıııdıı. hizmetçilık edeceğim. I~ i yemek 
temiz çamaşır ve Util ile orta hi:ımeti 
blllrim. Sirkecide Mer&in 

otelinde: ~emııi 

Kayıp - Beyoğlu Altıncı mekte
binden 332 1enesinde aldığım ıaha
detnamemi knybettim. Yenisini ala• 
cağımdan lıükmil yoktur. (808) 

Mehmet Hayrı 

. Denlzyolları 
IŞLETMESİ 

Aaenteleri ı KaraklSy KöprObaıı 
Tel. 42!61 • ilrkecl MOhQrdanade 

Haıı Tel. 22740 
la .. Gm••• ~ı .... m••I 

Mer in Yolu 
ÇAN AKKALE vapuru 2 

Ağustos CUMA gUnU saat 
ı 1 de Merılne kadar. 114399,, , ................. .., 

SON POSTA 

BULDUM 
Hiç dökUlmiyen 

PUDRAYI 
"Toka!on pudrası ~' 
rUzıara, yağmur~: ~~~....:: 
ıpora veya dansa ~ 
raj'men, hiç dökül
ml1en ve cilde ta· 
rif olunmaz tazelik 
Y• ıUıeUik veren 
pudradır. Bunu 
kullaoanm hiç bir 

Tokalon Pudrd~ 
sın• tecrübe 

edinız. • 
başk"c:ı hiç bır 

pudra 
aramıyacat<sınrı 

vakit burnu parlamaz, yuzu k. ar
mn Bu pudra sayea nde, parıak 
burun, parıldıyan ve kızaran ) Uz 
kalmamıştır. Meşhur aktrisler, 
sinema yıldızları, her memleketin 
nam vermiı güzelleri, hu asa, 
3,000,000 kadın her sabah "kre· 
ma köpliğll,, ihtiva eden "T okalon 
pudraaını ., kullanıyor. 

Kayıp - Konya San'at mektc· 
binden aldığım 2-7-935 tarihli tasdik
nameyi kaybettim. Yen:sini alr ca• 
~undan eskisinin hükmü yoktur. 

Konya Ercğlisinin Divle köyilnd n 

Haslp oğlu Naci 

Ajuetoı ı 

ı Elmasyan Cinay ti Tahkikatı Yeni e-:-· 
Safhaya Girmiş Bulunuyor 

[ Baıtarafı linci yüzde ] 

Aleti katil olarak kullanılan 
ufak bir bıçak olduğu için, dna~ 
yetin evvelce tertip edJldiğl ve 
bir plan dahlllnde madamın 
öldlirlilmüt olduğu ihtimallerl do 
varit görülmemektedir. 

Diğer taraftan bu, bir sabı· 
kalı hırsızın mnr.feti olmak Uzere 
tahmin ediliyor. Çünkü: Madam 
Elmasyan, 13 odalı koskoca 
evinde yapayalnız oturduğu bir 
sırada eve gece hırsızlığrna giren 
bir sabıkalının alafranga ayak· 

Y?lu•ıun kapısını her hangi 
bır ubeple açtığı sırada küveıt 
üzerinde oturmakta olan 
Madam Elmasyanlcı kar.şılaşması 

ihtimali vardır. 

Zabıta, bu şekilde müteaddit 
vak'alar, clirüm ve cinayet vak'a· 
lnrı yapmış muhtelif mahkumiyet
leri olan azılı bir sabıkalınm 

cinayetin vukuu tarihlerinde Sarı~ 
yerde bulunmuş olduğunu tesbit 
etnıif, lstanbuldo eranmıı bulu· 
nP.mamış, taşra şehirlerinden birine 
gittiği öğrenllmit ve orada ynka· 
lnnmaaı için mahalli zabıtasına 
bildirilmiştir. 

Madam Elmaıyan, bıçaklan· 
makta olduğu bir sırada sağ 

ellle muka\ emet etmek ister le en 
sağ kol mafsal oyukluğuna v~ 
ayni yere olmak üzere vurulan 
dört bıçak darbeıtl, katilin; kolu 
bir anda ku\ vetten düşürmek 

usulUnU gayet iyi bilen uata bir 
adam olduğu kanaatlerini kuv
v tlendiriyor. Madamın boynunda 
bulunan havlunun da boğmak için 
lrnllanılmadığı anlaıılmıştır. 

. Madam Elmasyan, gece ik4 
mıdye dolmasından bir buçuğunu 
ve bir miktar da yoğurt yedikten 
sonra ayakyoluna gitmiı ve ora• 
dan çıkınca elini yUzünU yıka· 
mak için havlusunu da boynuna 
atarak aptesaneye 0 ıekild 
gitmiştir. e 

Bundan baıka, madamın el 
çantasındaki bir 50 llralığın dahi 
alınmamiı olması dediğimiz gibi 
paraya tamaan tertibatlı bir şe• 

kilde öldUrUlme keyfiyetinin mev· 
cut olamayacağına munzam bir 
delil teşkil etmektedir. 

Polisçe teabit edilmiş olan 
bem katli, hem gece işcisl
nin sorguya çekilmesini mtitea· 

klptir ki bu facianın esrarla pcr• 
desi kalkacağına muhakkak na
:zarile bakılmaktadır. 

Y anl polis iki ı•y• ihtimal 
veriyor: 

Hususi bir meseleden doğma 
b:r vak'a veya bir 11abıkalımn 
cinayeti. Yakında, bu iki lhtl· 
maiden biri tahakkuk edecektir. ................................................ 

Zayi - 932 de lıtanbul bl~·ı::~·;~~· 
mektepten aldıtım ilk tahıll taadlkna
m_eml kaybettim. HQ~mO olmıyacntı 
ilan olunur. Halım oğlu Necati 1 

1 
1 f 

D~oh~ 
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A BIÇAÖI Rekor Kırdı 
Şimdiye kadar icat olunan bütftn tr.ııı bıçaklnrı aru;nda • 111ükemmel v• en fevkıılide olduj'u tahakkuk ebnittir. Piyuada mevcut traı bıçaklarını rıırtmıfhr. Hann trat bıçaj'ının ] _ 2. 3- 4 

aumaralı gayet keskin ve ha11u tarafları ••ardır ki her bir tarafile liakal on defa tıraı olmak kabildir. Su ~!upla S kuruttuk bir adet Hasan Tırat Bıçağile 40 defa vı ıslak bardakh bilendikte 
7Uz defa tıraş yapılmak mGmkündilr, ki dünyanın hiçbir bıçatında bu meziyet yoktur. Haun Bıçağı iıtediflniz: halde baıka marka verirleno aldaomayıaız, taklitlerinden aakınınız. Fiyatı: Bir 
adedi 5 lcuruıtur. 10 ndccH 45 kuruıtur. Hasan Deposu ı Ankara, lstanbul, Beyoğlu. 

Herkes O L i N kullanıyor 

Yerl~ [ uUar Sergi İnueki i{adyoLn paviyo
nunun bütün ziyaretçi ve sa ış rekorlarını 

kırması bunun en büyük de ilidir. 

A 
paviyonundn aynı fabrikanın 
müatahzaratmdan olen ve 
baş, dit ağrılarjyle bütun 
ıstıraplara korşı en müessir 
mtisekkin olarak tanınan 

G R i P 1 N kaşelerinin de 
otomatik makinelerde el 
değmeden nasıl yapıldığı 
göııterilmektedir. 

RADYO İN 
pavigonunu ziyaret 
ediniz ve sergi hedi
yesi olarak tercihen 

vo i v 
alınzz ! g 

Devlet Demiry-0lları ve Limanları işletme Umum idarosi ilanlar~ 

nkö~ü naki r r cir v 
Ücre e 

y 
inde enzi at 

15 Ağustos 935 tarihinden itibaren Aydın battı dahli olmak 
Ozere Dev~ct Demir} olları şebekesi üzerinde taşınacak kuru incir 
\'e naturell~rden ton ve h.ilonıewe başına 5 ve hurda incit'l rden 
4 kuruş ücret alınacaktır. 

MeyankökU nakliyatına mahsus D.D./IOI numaralı tarife tatil 
ve Aydın hattına da teşmil edilmlıtir. 1 Eylfıl 935 tarihinden ltf• 
beren mer'iycte girecek olan yeni tarifedeki Ucrotlır ton ve kilo
mefrc başına her mcuafe \'e istikamette "411 kuru,tur. 

Fozla tafsilat için iıtaıyoalar.ı müracaat edilmHI. "194611 "4389,. 

Sü DO-QO·-Na 

TERLEMEYE MANi OLUR -
Sahibi ı k. K<fktU 
Netriyat .Miidtirlt: '.llMiı 

1 

I' 
Ul 1 TÖ L .GÜND N: 

Genç kızlarımızo çolc onurlu ve önemli bir istikbal hazırlıyon 
okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine başlanmıştır. 

~teD:ııul şaırth~ra : 
1 Tl\rk tnbnası o!mak 
2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

Sıhhati yerinde olmak hiçbir hastalığı bulunmamak 
( iVıunycnc okulada yapılır ) 
Yaşı 18 den uşağı ve 25 den yukarı olmemak, 
iffet ehli ve ahlak ıahibi olmak, 

r 
r 

E'l az orta tahsili bitirmiş olmak veyahut o derecede tahsil 
ettiğini vesikalarla göstermek. 
Ev.i bulunmam.ak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya zevci 
ölmli~ ise çocuğu bulunmamak. 
Okuiayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti ifa 
etmediği veyahut bu hizmet esnnsmda izdivacı, okuladan 
veya meslekten ihracı halinde tahsil masrafım ödeyeceğine 
ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenmediği ve meslekte 
kaldığı müddetçe Hemşireler y'.lrduna bağlı kalacağına 
da:r Noterden musaddak bir kefaletname vermek. 
Tahsil milddeti 3 senedir 'e Birinci Teşrin baş!angıcmda 
başlar. 

Taiebelerin iaşeleri, giyimleri ve Yatıları Kızılay Cemiyeti 
tarafından temin edildiği gibi kendilerine her ay mllnaiip 
bir harçlık da verilir, 

10 - Okula) ı b:tiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay Cemiyeti 
tarafİndan kurulan Hastabakıcı hemşireler Yurdu himaye
sine girer. Hastalananlara ve çalışomıyaulara bu yurd bakl!r. 

11 - lsbklilerin 15 Eylül J935 gUnlcmecinc kadar bizzat veya 
ynzı ile Aksaray' dil Haseki caddesinde Okula DirektörHl· 
ğüne mliracaatları. 

E Snıitleri 

en dakık, en hasoas, en son modeller 
, 
dliVOl".:LU'na~ MISIRLI fstlkU'tl Caddeel 399 

n ALA TA dA SAATCİ MEVER TUnoı CaddAal 29 

ISTANB4L'da A KEŞIŞVAN. ')uıuın Hamam, 
Veni Cami CnddAel 4 

ANKARA•aa • RIZA TEVPIK, Bankalar Cmjdeal B 

Umumi Ooooau : isuıntıuı. Bııhce Kaoı, Taş Hı:ın ıg Telefon : 21854 

Bu 

M ÜNi 
ve arkadaşları 

PANORAMA 


