
Polislerden Sırma 
Kalkacak 

Ankara, 4 (Ôıel) - Pollılerla 
1enı elblıelerl baklanda heall& 
~at'I karar •erll ..... • :bfrn• 
ğlm• g8r• pollalerlll b•,._. 
elblHlerinde çabuk ldrleaen .,. 

•• YI bunun af bl llzumıuz lıa• 
retler kaldırılarak yerlerin• ma• 

deaden yapılmıı lıaret konulma· 
il kararlaıtmlmıı tlbldlr. 

Doktorluk Aleminde Bir lhtllil 1 

Kanserin 
lundu, 

Mikrobu ·Bu
Oiyorlar ! 

Bir Fransız Meb'usa Bir Franıız Dok
torunun 

törü 
lasanlığa Hizmette P•ı· 
Geçeceğini Söyliyor 

. 
Bir Doktor 
Ötekine Ne 

Söyledi? 
Neden 

Kucakl•t•P 
ÖpUftUler? 

Fen ye bp 
lleml, anemi sa· 
Yılamıyacak de
~cede çolc ve 
a,liyUk bir keılf 
Yapmış o!an Möı· 
1~ Renliı Is· 
illinde bir Franıız ki•ya· 
ilerinin mesalıi ile yıkın· 
dan ilıilenmektedir. 

Söylendlj'iae ·gö.r• Mö,. 
,a Reveliı uzun yaltar ıl· 
'•n tecrllbe!erdea ıenra 
kan1erin mikrebunu uayır
llaıya,, ve bu -mllthlj h ... 
talığı yen8cek serumu l:»ul· 
•uya muvaffak olmuıtur. 
au rivayetin ku•vetlen· 
llaeai üzerin• Parlain soa· 
)allat meb'usu Montaınon, yanın- ı 
d. &•nç d.ok orlardaa bir kafile 

IA•,,,•t•••r~• 
.. .,.,.,,. lı•c-

r•l•r herl11tl• 
tetililer 

oİduju Jı.lde klmyakerlo llltr.r .. 
' O et'-Aml 8 f aci Jla4e ) 

• 
rım 

Neclfde Sul•r 
Çekiliyor 

lafdacl, (Özel) - Soa ıamıa
lar•• Neclf havalialndeld bOtln 
kuyular kurumuı •• ballı albl 
h&'}'vanlır da auıuı kal11111tır. ya• 
pılaa fenni tetklkatta Necil top-

• raklarıaın altına ıu veren tıhtel
arı mecraları• tere111ibat aetlcffl 
kapandıtı anlatılmıtbr. ·---· .. ---·--······----··----..... ..._ 

DUnkU Spor 
F••liyetlerl 

Spor Sayfamızcladır. 
Denls Yanflanaı, Futbol Ve 

Glrq Hallerlerlai Oracla 
[Bulank11aız, 

idare itleri telefonu: 20203 Ffab 5 karat 

Y 11goslavyada 
Siyasal Görüımeler 

Atlna, 4 (Özel) - Bled'den 
relen telıraflarda Baıbakan Çalda· 
rilla Kraliçe Mari ile de ~örUıtU• 
il blldlrilaıktedlr, Çaldarlı, Yu· 
1 •sp• ' ....... StoyadiaoYlç 
ile ••• •Dclclet slrlftllrtea 
aoua Preu Pcl tarafından kabul 
edllmlıtlr, Ba ıriSrDpneler ıaatler
ce drmDıtnr. 

Y unıa Batbakuı akıam ye
meiinl Prens Pol ile birlikte 
Jemlıtir. 

Doiru Mu, Def il MI, ÖOrenmellylz 

Ekonomi B~kanlığı Bir 
Tüccarı Adliyeye Verdi 
Bu Adam Amerikaya Çürük Barsak 
Göndermiıti. Halbuki, Şimdi, Bu 

it "Foın Çıkmıt ! ! 

Slrk•clll• ••rı•lc llar•e•lçıl•rır1111 top/.,ıdıkl•rı lı•la••"•· tir llar•Hl9ı. 
... 1a.rrlrlınl:s• •• , .. ~ lic•r•llral aıdatıgor 

- Amerlka1a barHk ıönder- - Amerika daha tatla it ya· 
mekml? Aç kalHm, yapmam o pıyor. 
iti ben. Hem Almanyada plyHa - Amerika mı? Amerika ha ••• 
baraak baıına 15 kuruı daha Ne anaııaıa 16ıll o Amerika. Bir· 
flatla. yol baraak gandermittim, hcrifJer 

- Flatb •••• liparit yok. bir dubara atb!ar bana. Tam 6500 
- Kim eliyor yok cliJ•, daha liram gitti. 

Panlb ıeçealertle Wr liparit aldı. ( l>evamı J uoou yüzde ) 
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( alkı n Sesi J 
Bulgarların Ladislas 

ihtifali v s 
Halk 

Dulıarlır, ötedenberi aleyhimizde 
akla ielm z, tUrlü tahrikCı.l y p • 
dururlar. Şimdiye kadar kulağımıza 
ç rpanlardan baıka, ıoo günlerde 
bir de "Lehfatan Kralı Ladialaı,, 
lhtifalini meydana çık rdılıır. Doıt· 
larımızla ar mızı bozmak, bizi g6ya 
zaferimizle utandırmak lıteyeo bu 
harekete harıı halk diyor ki : 
Ak ray, KAtlp Muslihlddln 

meh lleal, KömUrcU aokak, 
No. 6 da Vedatı 

- Tnıan dağa kllımflf de, dağın 
haberi olma ıı. Bulgarların ılnek 

oldukları muhakkak amma, vı:ılııyıı· 
ları da kulak tırmalıyor, mid6 bulan
dırıyor. Ladiıl111 bQyQk bir Avrupa 
orduaile Varna Tilrk kuvvetleri kar-
1 ı11nda ozillp math'.ip oJmnk, perlıan 
olup hayatını kaybetmekle neden 
k ahraman kesiliyor? Neden Lıdiılu 

(efendi) hakkınd ihtifal 1apılıyor ? 
Eğer mağlubiyetloln yasını tutm~k 
iç.in f1e, Bulgarlara ne oluyor? O y111, 
o ncı Leblllerlndlr. Bir tarih Hyfa
ıına çullanmıı aç f areJer gibi, Bul• 
garlımn bu ıon haroketlerl muhak
kak ki bir manhradır. Fnlıat diplo
matlıktan, alyHi terbiye ye mantık 

tan uzalı kaba bir man vra.. Ne 
diy !im? O k8klQ darbıme1el• rn~

meo kom,ularımı.ıı:ı gOlerlı. 

Jf. 
Lfil il, Tayyar epartmanlnrr, 

No. 8 de lzzeddln ı 
- Ben Makidonyalıyım.. Balkan 

harbinden evvel oralarda çiftlij'im çu-
buğum, belki yOı:lerce Bulll'ar bizmetkA
larım Yardı. Beni ıehirden çlftliA'o 
dlSnerken yD.ı metre ilerden al>ren 
bir Bulgar mutlaka eıetiaden iner, 
baıındakl biçimsiz fnpkuını çıkarır, 

elini kolunu bağlayarak aellma dururdu. 
O zamandan onları tanırım. Baıka· 
Jarının malına, t•nına, parHına ye 
töhretlne dchoetll bir kııkançlık du• 
yarlardı. OCln olur, bir bir gelip bir• 
blrJerlnl cıı ıuılnrlnr, blrblrlul aleyhi· 
De atıp tutarlardı. 

lıte, bu Lad:aJu ihtifali mHeleal 
de bunun gibi bir ıey.. AYrupa dev
letlerine: Ya, baki TGrkler 891 aene 
evvel Varnada Ladiıluın orduıunu 

berbat eltiler, onlarla doıt olmıyalım 
dOşmon olaliml,, demek latiyorlar. 
Fakat ne fena J. 

lf. 
Beyazıt &oaenaoa mahalleaı 

Tekke sokak No; 3 de HUea· 
mettlnı 

- Bulgarlar, tarlhıiz, :r:aferels bir 
millet aa1ılır)nr. Bittabi binlerce aay
f alık kitaplara 11ğmayan genfı tarihli 
bir milletin tarilli, cezayir önlerinden 
ltalya kıyılarına, Aıyıı ve orta Avru• 
pa içleri e kadar h r adı da bir 
zafer kazanan milletin .ıaferi•I k11-
lcaoırJnr. Tilrklerin tarih ve ıı:af rl ri 

• kıskanılmayacak kadar kıs ır daQ'll, 
eanh ve haHketHdlr. Ladlılaıdan 
Bulga r komıularımı:ıa ne?. Ne olu
yorlar? Ladlalasın TOrklere bOcum 
etmek cClretlne ve cuaretine ortalc 
mı olmak latlyorlar?. yoku, nciz için· 
de kıvranmaktan husule gelen bir 
tuursuzlukla kendilerine dost, n ıih
niyet arkadatı ı arıyorlar?. Bu ıon 
sualime yine ben kıırvıhk vereyim: 
Bu'garlar, kimse ile dost olama:dar, 
kinıae fle geçinemezler, k"mseden r
kadaıhk, b"rlik göremezler. Çnnkfl 
on) r harp lçln doat Ye menfaat için 
dost olmak iltlyorlar, aulla için detil L 

ki Genç Boğuluyordu 
~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~ 

otör Yetişti, Kurtardı. unlar, Mu-
ş ba Sand lla Floryaya Gidiyorlardı 

Dlln öğleye doğru, Marmara 
açıklarından liman\mızl sıelmek· Balkan ı 
te olan "talil )'&ver,, motörU kap• 

tanı Yeiilköy açıklarında deniz Haftasında 
Uz.erinde iki g ncln, ölümle pen• 
çcleımekte olduğunu gHrmUştDr. 

Motör kaptanı Mehmet, dil· 
meni, bu iki gencin üzerine kır• 
mıı, onlara yoklaştığı zam n bit• 
kin Ye kondllerJnden geçmek 
Uzere olduklarını görerek, motör 
içinde bulunan ıandah denize 
indlrmft Yo bizzat kazazedelerin 
yardımın koımuıt\Jr. 

Mehmet kaptan, bu iki genci 
kurtardıktan sonra motörlloe al· 
mıt. ilk tedavilerini yapmıı YO 

lıtanbula getirerek ı bıtayı ha· 
berdar etmlıUr. 

Gelecek Gezginler için 
Kolaylıklar Gösterilecek 

22 Eylülde baılayacak olan 
Balkan baftaıı hazarlıkları bara• 
ret:enmi ştir. Ecnebilerh memle· 
ketlmizdo ulusal kılıkları ile 
gezme!eri yasaktır. Fakat Balkan 
h .... f tasmda memlekete faz.la sey· 
yalı gelmesini temi ı için Dahiliye 
Vekaleti bunların ulusal kıyafet· 
leri ile gezmelerine ve uluaal 
danslarını yapmalarına izin ver
miştir. Adala rı gUzolleştirme ce• 
mi) eti Adada bir otel de kirala· 
mıştır. Bu otel seyyahların ucuzca 
istirahatleri temin odilecektir. 

Büyükderedeki 
Fidanlık 

Çok Güzel Mahsul 
Y etiıtirjyor 

Villiyetin BUylikderedekl mey• 
vah fidanlar enstitösti ıebze ha· 
line (11) sandık şeftali Ye erik 
göndermiştir. Bunlar onar •e Uçer 
kiloluktur. Bu mllease enin llrllnlerl 
(mah11ul) çok rağbet gördüğün· 
den bunlar derhal aatılmı tır. 
· Meyva alm k için Enstitüye do 
bir çok müracaatlar yapılmııtrr. 
Daimi nclimenden müosaeı de 
perakende aatıı yapılabilmesi için 
karar lıtenmlıtlr. Karar alınır 
alınmaz. perakende m yva ıatıı· 
Jorıoa da başlanacaktır. 

• 
1 retim·z 

Polisçe yapılan tahkikatta, 
Kumk pılı olan Ye Osman Nuri, 
Mehmet Ali adlnnoı taııyan bu iki 
genç kendilerine ait ol n muıam• 
ba· bir sandala binerek tıabahle
yln erkenden Fllorynya gitmek 
üzere yola dUzUlmUşlerdlr. 

Epeyce açıldıkları bil' IU'ada 
tlddetll esen rllıginu teairlle 
sandal devrilmfı, iki dellkanhda 
denize dUımDılerdir. 

Sahllden bir haylı auk olma• 
Jara kuvYetlerJnl ke1mft Ye botul· 
mnk ll:ıereler iken iyi bir tesa· 
dUfle Mehmet kaptamn mot~rll 
lmdatlanna yetlımfttlr. 

Yeni Mukaveley , lstanbul İngiliz Tica
ret Odası Niçin İtiraz Etmiş ? 

Muoamba s ndal aulann cere-
7aoına kapılarak k ybolmuıtur. 

iki Yangın Başlangıcı 
DDo Çemberlitaıta mahalla

blcl Hıfzının dllkkimndan, San• 
yerde HDHylnefendJ ıokajında 
14 numaralı eyden yanıın çıkmış, 
her ikisi de baılanaıç halinde 
aöndUrUlmtlitllr. 

lnglllz ticaret bakanı Runci· 
man'an evvelki gün TUrk • lnglllz. 
ticaret ve kiliering mukavelena• 
meılnden bahsederken lıtanbul 
lngiltz ticaret odasının bazı tav• 
ıiyeler<le bulunduğuou fakat bun· 
farın kabill · tatbik olmadığını 

ıöyledlğlnl Anadolu Ajanıının bir 
tebliğine dayanarak yazmıştık. 
Bu bapta yapbğımız tetkikat 
netlceılndo olan lngiliz ticaret oda 
sının bu muka•elenamenin batlıca 
iki noktaaına itiraa etmiı olduk· 
ları anlatılmaktadır. Şöyle ki: 

lngiltcroden Tllrkiyeye ithal oluna• 

Hal·ç Şirketinde 
Direktör, Şirketle Memurların Karşılıklı 

Vaziyetlerini Anlatıyor 
Haliç şirketinin umumt tnıfi· 

yenin fenalığından ve itlerin de 
bozuk gittiği için memur maaş
lanndan tcokihat yapmak zaruret 
hasıl olduğundan, bu vaziyet kar• 
ıısmda memurların da haklı bir 
itiraz sesi yUkııelttiklerindon bah· 
ıcttik. 

Şirk t dlrektörll Hasan Basri; 
umumi vaziyet hakkında ıunları 

ıı6ylemektedir: 

-
11Şirket ldar meclisi, kat'! 

tenkihllt icrasına karar vermiı 

değildir. Şirketin vaziyeti daha 
mUıknllc-uir Ye daralır a o zaman 
tenkihat yapılmak zarureti ha11l 
olacoğı memurlara bildiTilmiştir. 

Şirket mali noktalardan haki· 
katan mllıkül bir vaziyettedir. 
Y olcularm gfinden gfin azalması 
bu mUşkUIU arttırmaktadır. Bunda 
bilh ssa otobüs r kabetinin büyük 
bir te~irl olduğu muhakkaktır. 

Memurların fedakarlık nokta· 
ında itirazları da haklıdır. Ve 

bu tenkihatın yapılmama&1 için 
icap ettiği kadar çahıılacııktı r.,, 

bilecek eıya Gç kısma ayrılmııbr ı 
1 - Kontenjana tabi eıya, 
2 - Serbestçe ithal olunabl· 

lecek eşya, 
3 - Takaı mukablll ithal 

olunabilecek •na. 
Mukabilinde yllzdo 70 1 lngl• 

liz malı olarak ithal edilebilecek 
olan takas eşyası ıunlardan 
ibarettir: 

1 - Halı Ye kilim, 
2 - Kuru sebıe, 
3 - Yumrta, 
4 - Taze mey va, 
5 - Kitre, · 
6 - Afyon, 
7 - TlitOn, 
8 - Şarap ve Alkollti içkiler. 
1atanbul .. logillz ticaret odaıı 

takasa tabi bu mallara mukabil 
lngilteroden ithal edilecek eıyanın 
kontenjan tahdidabna tabi tutul• 
masına ve kıloring mOnaaebetllo 
lngiliz tUccarlarınm TOrklyedon 
ithal edilen e ya h klonda malü• 
mnt alabilmesi için Türklyeden 
Ingilter ye gönderil c k eşyamn 
lngiliz konıoloıhanesi tarafından 
bir menşe' ahadetnnmesl usulOne 
tabi tutularak kontrol edilmesini 
istemiıti. Bu isteği hUkfimetimiz 
pek haklı surette kabul etmemiş 
va lstanbul • lnglllz ticaret oda· 
ıının bu tekliflerinin tatbik kabl· 
liyetl olmadığını takdir etmekle 
lngillz Ticaret Nezareti de lııabetll 
bir karar vermiıtlr. 

P•z r Ola H ••n B .. Diyor Ki ı 

( Gttnlin Tarthl) 

Bir iki 
Satırla 

Vergi DeAl•lkllklerl 
Finans Bakanbğınıa Y•uglle• 

Ozerindeld tetkikatı devam et• 
mektedlr. Bu t tkikat, mUtehas• 
118 raporları göz anunde tutula• 
rak yapılmaktadır. Bu cUmledeq 
olarak damga kanununda devlet 
Jılerlne aft resimler aıalhlacalr, 
ıahsi muamelelerde, resimler aı 
çoğaltılacaktır. Sayım vergisinin 
indirilmesi dUtUnUIUyor. Arazi 
vergisi toprak kanununa uyduru• 
lacak, veraaet verglal, akrabab• 
ğan yakınlık ••ya uzaklığına aörı 
azalıp çoğalacaktır. Kaıançda 
Fransız ılsteml esas alınmaktadır. .. .. .. 
Milli Sav 9 Resim 8e glsl 

Milli savaıa ait tablolar top. 
lannrak 30 ağust ta, Ankara 
Halkevinde bir sergi açılacaktır. 

Jf. * .. 
TUrk Kuşu Hazırhklar1 

Türk kuşu yelken uçuıları içJn 
Ruı mUtehusııları tara!ındaQ 
burada yapalan araıtırmalar ııetı. 
cesiz kalmıştır. Haftaya Ankarada 
onu müteakip de lzmlrde ara" 
tırmalar yapılacaktır. Rusyadaq 
Ankaraya bir de paraıUtle atlama 
kulesi gelecektir. 

Jt .. • 
Balkanlar Gezisi 

Turlng KulUblln tevebbüsllG 
Balkanlarda bllyUk bir gezi te,. 
tip edilmektedir. Geziye Yuna~ 
lılarm buraya g lmc.sfle başlan_, 
cak, buradan Köstenco yolllt 
BUkreşe, oradan da Bolgrad 
gidilecektir. Hükumet de b ' 
teıebbUse mllzaberet g3ıtermeJl. 
tedfr. 

.. Jf. Jf. 
Çay1rhk Yetlttlrmek için 
Hayvancılığın lnkiıafı için meml01 

ketin muhtelif yerlerinde kurulacah 
büyük çayırlıkları hazırlamak Uze 
re Macariıtandan mntahassıs Kol• 
ley getirHC!cekUr. 

~ * * Muhafaza Ta,kllAtının 
Faallyetl 

Geçen bir hafta içinde gilmrOk 
muhafaza örglltll biri 618 otuz ik} 
kaçakçı, 717 kilo gUmrUk kaça 
3 kilo lnhlıar kaçağı, 300 gUmU 
mecidiye, bir tabanca, 3583 
defter ılgara kağıdı, i 7 kaçakçı 
hayvanı ele geçlrmiıtir. .. ..,. .. 

Muhacir Evlerl için K restt 
Üzüm ve incir kutularlle muhoclrlerii 

evleri için kullanılacak keresteleri 
kendi ormanlarımızdan temin mali• 
ıadile Tarım bakanlığı amaııajmü 
partileri kurmuştur. 

.. it Jf. 
Bir Sandal D vrlldi 
Şerif Kaptanın idaresindeki 

Haliç vapuru, dUn ıabah Ciball 
lıkelesine yanaşml\kta olduğu bir 
ıırada içinde EyUp, Mahmut vt 
Şemııl adlarında Uç mfişterl bu 
lunan Alinin sandalına çarpmıf, 
içindekiler denize döklllmüşlers
de snhil yakın olduğu için ku~· 
tarılmıılardır. 

- Şu havad iı ' , gün ieçmeı ıazetede \ .•. Galata kulealodekl düdtliUn 6tm .. ı ... Belediy• ile bu düdüj'U kuranın 1 Baıan B. - Hangiıiajn haklı, q•kaız oldu-
tıku:uaı Hasan B._ melinin 1ebebL.. araaında bir para ihtilAfından imlt f.. tu•a tlml)'oram t.ıama iki, taraftan biri td 

(parayı ) nn• de ıa ( dildük ) ötl• l 



5 Ağustoı 

Hergün 

f:~G~I çoı Oldalıı İP 
· Bag1J11 Konama4ı 

Dışarda 
Türk 

Kömürü~ 
Viyanada çıkan Teleıraph 

vazeteainden: lıittlğimlze göre, Vi· 
)'ana ıehlr iaz fabrikalarına te_. 
rllbe için Tllrk kömUrünUa teda• 
rlkinl tetkik mevzuu olarak almıı 
we Genel direktör Dr. LttdYll 
l>ovlaczkey'nin de fttfrak eylediği 
töriiımeler ıUratle ilerlemektedir. 
Bahıl olan teıebbllae göre, Ga1 
fabrikaları timdillk 2000 toD 
Tnrk kömUrll Ye bunu da tecrll· 
he f çin tedarik edeceklerdir. 
Uzak olan meaafeye rağmen 
fUrk kömUrUnUn flatı "Möbriıch 
Oatraner,. kömUrUnUnkUnden 
1Uksek olmadığı Ye aym zaman• 
da TUrk kömUrUntla enafında 
hiç bir kusur bulunmadığı dOıU· 
bUIUrse, Viyana ıehrl gaı fabrl• 
kalarının bir tıcrUbe ahımdan 
•onra daha bUyUk miktarda Türk 
kömUrUnUn satın alınablleceğl 
ılmdiden kestirilebilir. 

Bu da bilhaasa Ttirkiyenln d6-
vlz lstememeille bir derece daha 
kolnylandmlmıı oluyor. Zira :?'Ur· 
kiye, Avusturyaca alınacak olan 
Türk kömUrU ithalatına karıı, 
takas yolu ile yUıe yüz nispetle 
Avusturya sınai mahsuIAtı ıatın 
almıya haizdir. Diğer taraftan, 
bir çok Avusturyalı sanayi teıeb
bnslerl ıadece kendi mahıullerl· 

nln TUrklyeye ihracı nisbetiol 
artırmak için blle olıa prenılp 
itibarile takas yolu ile TOrk kö
nıUrU ıabn alınmasını kabul etmlı 
bulunduklarından, sanayi muhitin• 
de, Türk kömUrUnU aatın alma 
itinin mUıtakbel lnklıafına bUyDk 
bir alaka ile bakmaktadırlar. --·-™----···-··.....,.,.""· ... ..._.., __ _ 

iki Kaza 
Bir Kol Kırıldı, Bir Kadın 

Otomobile Çarptı 
Kocamuıtafapaıa hattında ça• 

Jııa:ı ıoför Rızanın ldareaJndekl 
3319 numaralı otobüste bulunan 
Nuran lımlnde bir Ermeni çocu• 
iu, bir aralık kolunu pencereden 
çıkarmıı. yol kenarındaki bir aj'a· 
ca ıiddotle çarparak kolu kırıl• 
lbıştır. 

Nuran Cerrahpaıa haatahaa .. 
ılne kaldırılmııtır. 

lf. Şoför Veyselfn idareıinde
kt 2531 numaralı otomobil, Kara• 
köyde Sehavet lımlode bir kadına 
Çarparak yaralamııtır. 

Hayvanat Ve Neba
tat Enstitüsü 

SON POSTA 

Reaimli Makale 

Tftrldyede nOfuıua dl>rtte Oçtl kBylüdOr. BOtçemlzl 
o doldurur, mGdafaa kuYYetlerinl o verir, memleketi o 
mlldafaa eder, o yaıahr. Şehirli, tGccar ve memur oDUD 
kazancı ile geçinir. KBylO çalıtmana Tllrlc ıehlrliıl aç 
kahr, tOccar dükklnını kapar, memur maaıını alamaz. 

Onun lıladlr ki TOrkiyenln kurtulman herıeydeo eni 
kByHlnOn refahı ile, utın alma kablliyetlnln 
artmaıile mllmkGndOr. O, Hngia olursa hepimiz 
rahat ederiz. 

Kö7IOyl refaha erdirmek lçla de, kaylünOn yafaJıt 
ye çahtm• tarzını dej'ittirmek, onu dalııa çok kazanır, 
etaba iyl yatar bir llale ••tirmek lbımdır. Aacak o vakit 
köylQ tam •aaaaUo . efeadlmla olabilir. 

DABILİ 

Köglii 

Kadıköy Su Şirketi .. 
Bir Kısım Abonelerinden Aldığı Fazla 

Paraları Geri Verecek 
Kadık8y •e cıvar halkı Su 

Şirketinden tlkAyet ıtmiılerdl. 
Belediye yaptığı tetkiklerde bu 

ılkAyetl varit görmUıtUr. Şirketin 
t11laatı kAfl gelmediği için eYlere 

kAfi miktarda ıu verllememekt .. 
dlr. Fakat ılrketln iki Jıl ISnce 
bir proje yapbğı ve teılıatım 
kuvntleodlrmek lıtediğl, bu pro
jenin de bugOnlerde Bayındırlık 

V ek61etloce ta1dlk o dilmek Uzere 

oldutu öğrenllmlıtlr. Ancak t .. 
ılıat yapılınca tesisat bedeU abo

nelerin ıu Ucretlerlae aam edile

cektir. Yine yapılan tetldkatta 

ılrketla apartımanlara koydutu 

kontrol 1aatlerinden kira almak 
hakin olmadığı anlaıılmııtır. Fa· 

kat şirketin bu parayı aldıfı da 

öj'renllmlı, timdiye kadar aldık· 

)arının iade edllmeal, bundan 

sonra da alıamıma11 temin olua

muıtur. 

Yine ılrketln abonelerden eakl 
tarif ey• aöre fazla aldıtı ıu pa• 
raaı her aboneolD yeDI tarife 

üzerine vereceA'I paradan tenzil 
edilecektir. 

Istanbulun Ölen V eKalan
larına Dair Bir istatistik 
Şehrin Nüfusu Her Yıl 5000 ile 7000 
Arasında Muntazaman Artıyormuı 

y apalaD IOD bir lıtatlıtlA'• 1 
18re ı.tanbulda her sene ölenlerin 
ıay111 12 binle on llç bin arasın· 
dadır. Bu ölOm yekOnunda ecn .. 
bllerde dahildir. Bunların (1100) 
kadarı nremdendir. lıtanbulda 
en çok ISIUm hAdlıeai kalp haıta• 
lıklarından oluyor. Veremden 
ölenlerin aayııı 61Um •ukuatının 
onda birinden •ı•it iken kalp 
haıtabldarından ölenlerin ıayısı 
onda ( 2,5 ) u ıeçmektedlr. Bu 
nlıpet rakkama vurulunca yılda 
2500 klılnln kalp haıtabtından 
8ldUtl anlatılmaktadır. Dotuı 
ıaf ı Ye fena teıekkUlden ölen 
çocukların ıayııı da Ytremdea 
61enlerln uyıııaıa ,ok Uıtllndedir. 
AlAkadarlar veremden ölenler 
hakkındaki ıon aeırlyatın mtıba· 

lığala olduğunu ıaylUyorlar. Bir 
ıene içinde lıtanbuf belediye 
hastanelerine (800) nremll mUra• 
caat etmlıtlr. Verem dlspanHr• 
!erine mllracaat edenlerin aayııı 
da tam (18,000) dlr. Şu halde bir 
aene içinde lstanbulda ( 18.800 ) 
kiti verem baatahğından baatane
lere mllracatt etmiılerdlr. Fakat 
bunların ne kadarı tedaYI edfl
mlıtir. Buruı belli değil. 

lıtanbulda aenellk dotum 
yekunu da 18 binle yirmi bin 
arasındadır. Senelik ölOmO de 13 
bin kabul ettlğimiıe göre her aene 
lıtanbul (5000.7000) arasında bir 
fazla nUfua kazanmaktadır. Ço
cuklardald vefiyat miktan çok 
yUkaektir. lltanbulda en çok 
ölenler kUçtık çocuklardır. 
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Sözün 
--, 

K.-.>ası 
Kadına Hep 
Avrat Gözile 
Bakmayalım 

N. 

Teeısürle görUyorum ki bidıu 
bazı günlük gazeteler derin bir 
mevzu kıtlığı içinde yüzüyorlar. 
Bu bakımdan, bize ikide bir 
" kalite ,. derai nrmlye kalkan 
mntl>uat genel direktörüne hak 
vereceğim geliyar. Menu zUğUrt• 
lUğU, bizde, bilhaua, ankıtlard• 
göıe çarpıyor. 

Kaıtım, Fuzuli olarak her hanğl 
bir vesile arayıp tariz etmek ol• 
madıj'ı için, itirazımın, hüınUniy .. 
time bağııJanmosını peıinen ıöy• 
ledlkten aonra, diyeceklm kl bu 
memlekette, iki unıurun ahlAld 
bakımdan kayıtlandmlmasıdır: 

1 - Gazete 
2 - ılnema. 
Gazete, genlı halk kUtlelerlne 

hitap eder. Bu itibarla onu& 
morala müteallik llllballllklerln' 
mUsamaba göıile görmek mllm
kUn olamıyor. MeHll bir ankoi 
ki aşk ve kadından bahHdfyor. 
Bu ankette. mütemadiyen yer 
alan tekerlemeli sualler aıatı yu• 
kan şunlardır: 

Kadının nereıine dikkat eder., 
siniz? Hangi kadından hoılamr
ıınız? Aşktan ıtkayetlnlı nelerdir? 

Bu sualleri ıoran yaııcınıJ.1; 
mUnasebetıizllğl kadar bu auallerf 
cevap veren kimaelerJ1.1 hafifliği 
de en mUıamuhakAr tabii il~ 
densizlik ıayılmak ve mesJek için• 
de ona g5re bir mevki ve:dlmek 
gerektir. Hayatta kaduı ve erkek, 
birbirini görllr g8rmez:t akılla• 
rına derhal cinıt lnglyakla~ 
gelen iki mahluktan fbar•t iteler, 
bu nevi anketler açan meslekdaı· 
Jara diyeceğim yoktur. Değilse, 
bilhassa kadından daha 1aygıh ble 
'ille bahsetmemiz Ye onn, dalma 
avrat gözlle bakmamız IAzımdır. 

Sinema bahsine ıellnce; onuı 
nefiı bir 1an'at ıubeal olduğunu 
kabul edecek kadar gtı1elllğinl11 
meftunuyum. Şu var ki insanların 
ıaaflarıoı okııyarak mllyonlaruı 
boynunu bllkmek için fuhuşhane• 
lerl andıran StOdyolarda tllrlll 
behimi pornografik aahneler ter
tip edilerek umumi ablAka kaste
dllmealnln de ılddetle aleyhtarı• 
yım. Bundan 6t0rlldllr ki umumi 
bir ablAk mUcadelHlnin gittikçe 
zarurlleıtltine inanıyorum. 

lstanbulda 103 Ya
bancı Ve Akalliyet 

Mektebi 
1 

Bu Sayı, Her Halde Had· 
dinden Fazla Çoktur 
Bugün ıehrlmizde 103 tane 

ecnebi Ye ekalliyet mektebi bu• 
lunmaktadır. Bunların 12 si lisedir 
ki 4 dil Ermeni, 7 ıl Rum Ye bir 
tanesi de MuaeYldlr. 

Bu yıl bunlardan blrçoklan 
sınıflarını aıaltmak için klUtUr 
dlrektörlUğllne baı•urmuşlar ve 
ılmdilik, Bebekteki Rum liaed İl• 

'Şeyhiıllm kapısı diye anılan 
tarihi Ağakapmoda, ıimdikl mUf· 
tUIUk dairesinin bulunduğu yerin J 
tana kar111ında çok bUyük bir 
bina yaptırılmaktadır. Bitmek 
Uzere bulunan bu bina hayvanat 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
-ı Haydarpaıadakl Muaev1 liaelerl 

bUsbUttın kapanmıılardar. 

Ve nebatat enıtitllsUdUr. Binanın 
•rknsındakl geniı bahçe de bu 
enıtitllye bağlı bir hayvanat bah• 
Çtsi haline getirileceılctir. Söylen• 
diğine göre bina dahilinde bir de 
111Uıtehaseler nıUzesl tesis oluna· 
caktır. Binanın önUmUzdekl dera 
lenesine yetiıtirllmeal için çalıııl· 
111akta dır. 

Urfa muhabirimiz, Urfa 'belediyesinin Almanyadaki 
ınodern tiyatrolara benzer bir tiyatro binası yaptırmakta 
olduğunu haber veriyor. . 

Ankara 100 bin nüfuılu bir ıelılrdir. Tıyabo ihtiyacı 
kuvvetli olan halkımızın çoğu Ankaradadır, Ankarada 
birçok yeni ve modern m~es~eıeler yapılmı9tır. Fakat 
Ankarauıo hilA modern bır tıyatrosu yoktur. 

lıtanbul 750 bin nüfuılu ~lr şehirdir. Tiyatro heyet-

leri b\lrada bulunur n burada oynar. Beltdlyenbı 7•8 
milyon liralık bütoeei vardır. Fakat Iatanbulda hllA mo• 
dern bir tiyatro blnaıı yoktur. 

Urfa kat kltlllk bir tehirdlr ve buıada banıl tiyatro 
kumpanyası oynıyaoaktıı ki, orada modern bir tiyatro 
binasına ihtiyaç haııl olsun. Urfa gibi medeni ihtiyaçla· 
rından daha pek oofu .temin edilmeyen bir ıehirdı 
tiyatro blnaıı yapılmasında bir i1abet bulundul'uııa, artık; 

J STER iNAN iSTER iNANMA 1 

Bilhassa, Türk ortamektep ve 
liselerinde, dil tedrisatı yeni ve 
daha faydalı bir şekle sokulduk· 
tan sanra, hem a1leo TOrk olanlar 
ve hem de azlık talebelerinin, Tlirk 
liselerini tercih etmemelei için bir 
aebep kalmayacağından, bu yıl 

içinde, bunların mlktarlannın, bil· 
ba111 ıaıuflannın daha pek çok 
azalacata muhakkaktır. 



4 Sayf• 

ir lngiliz Kadı
nının Hayatına 
Mal Olan Kaza 

G çen ıenenln mayıs ayı için· 
de bir otomobille tramv yın Sa· 
raçanedo ç.arpııtığı; bu çarpıı· 
manın, Iıtanbu gezmekte olan 
Inglliz seyyahlarından bir kadının 
hayatına m lolduğu hatırlardadar. 
T mir edilm kte olan yollar Us· 

tünde taf yığı larının bulunması 
bu kazaya •ebebiyet v rmlo, v t· 
man Tabirin idare ettiği tramvay 
araba mm frenleri tutmamaıı yO· 
~!!ud•n kazaya uğrıyan otomobil 
70 metre sUrUklenerek darına 
dağınık olmuı, itin de buhınllll 
aeyynh bir karı kocadan kadın 
6lmllı, otomobil ıof6rli Keaam da 
atır ıurotte yaralanmıştı. 

Bu hidlıeye alt mahkeme du· 
ruımalan ıona ermlt bir ı•kil· 
dedir. 

Geçen celsede middelumuml• 
nJn vatman •• ıoförll •uçlu bu• 
)arak ceıalandırmalaranı iıtemHI 
Uzerine vatman Tabirin •ekUI 
mlldafaoıını yapmıf, toför Yeki· 
linin mtıdaf aaaı dinlenilmek lzere 
duruıma bırakılmıfb. 

DUnkU duruımada ıoflSr Ke
i'am veklll Esat da müdafaasını 
yapmııtır. Vekil, bldiseyl yeni 
baştan bit kere daha canlandır• 
dıktnn ıonra: 

- MUekkilim ıuçauzdur. ÇOn
kO kazaya sebebiyet veren ken
dlal dı~lldir. Otomobil 70 metre 
tckerloklor altında 1111.rllklenmlş 
'le kaza ıonunda laendiıl de ağır 

aurette )'aralanarak (4) ay haata• 
nede kalmııtır. Öyle bir ıuç ld 
fel!ket ıuçlile mllfterek. MUek· 
kilim 14 aydanberl mevkuftur. 
Karar lehte Yeya aleyhte olab ir. 
Fakat ben bu karar keıbl kat'I· 
yet edinceye kadar ıuçlunun tah• 
llyeılnl iıtoyorum. Demiftir. 

Evrak tıtkik olunacak, ıele· 
cek aon celHde hem ıof6r6n, 
hem vatmanın haklannda lcap 
eden karar bllc:llrilecektlr. 

Diğer taraftan duyduğumuz 
bir habere g6re bu· kazadan on 
u mUteeulr kalan, hAdi1enln 
kurbanı olan kadının kocamdır. 
ÇUokU Amerlka'da 90,000 liraya 
ıliortalı bulunan karısının ıiıOl'ta 
bedelini tamamen almıı Ye 7qa• 
mağa koyulmoıtur. 
~ twwww............,. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Pazarteai 

Notlarından (*) 

Soğuk Hava Cereyanları 
Sıcakların ıiddıti artt.lkça vücutta 
tu lhaıatı çoğalmıya bıılar. 
Bunun içia kaim n yUnlil ılbf1t· 
lerl çıkarmalı n genlı aynı za
manda f plik •eyabat ketenden 
yapılmıt kumaılardaa ılbiH •• 
lç9amaım kullanmalıdır. Sıcakta 
falla yUriimtlf n çok terlımlı biı 

haatam . oturdufu odanın n pınct• 
rınlo açık kalın pınçereslnden 

ceoe fazla hava oerıyanıoa maruz 
lralmıı n erteıl ıabah boğazı ağ
rtmıı, ateıl ylklelmiı. Haber nr· 
diler, rlUlm muıyılll ettim. 
Hafif bir mflahll glnde bir upirio 
vı üo eUn yatakta istirahat etme. 
ılnl tavaiye ıUim. Sulu diyet nr
dlm. Sut, yofurt, mahıllebl, çorba 
taYeiye ıttim. V ı bir daha bı TR 

cereyanına dikkat ıtmesiııl tınbfh 

ettim. 

r) Bu .edan lr..ıp Nlda71aıs, fail .. 
ltlr albllm• J...,W.p l&oUeblJ08 ,.,.. 
nıı. Sıkıntı aamanııusda bu notlar bf, 
delıtor rtltl lmdadıa1Sa 7•tlfeblllr. 
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apisaneleri Bomboş ir ilçe: Bir Atınr?Hiktiges' ~ 
Ve Bir arpuz !s 

Bayramiç 
Bayramiç, (Özel) - Bayramiç 

ahllk bakımından TOrklyenln 
örnek ilçesidir. CUmhurfyıt llin
edildiğl aUnden bu2Une kadar 
Bayramiçte bir tek kabahat 
•ak' sı bile olvmamıı, hapiıhane• 
ye tek bir insan ifrmemfştir. 

Suyu, hava11 •• çamlıkları ile 
h&1talara ııf a veren bir yurt olan 
Bnyramlçte halk memurlara hUr
metklr, memurlar da halka kartı 
clalma nUvazfıkArdır. En ıor 
bir tapu itini 20 dakikada bat

Bayramiçin güzel bir göriinUıü 

layıp bifil'~ek mUmkUndUr. 
Hangi taraftan balqlırıa ba

kılsın. Bayramfçlllerin lSvllnmeye 
hakları vardır. Sokakluı temiz• 
dlr. BelediyHI iyi çalıımaktadır. 
Asaytı Ye lnzibab yolundadar. 

Nlksarda Baymdırhk lflerl 
Niluar, ( Ôıel ) - Kasabanın 

bayınd11la1brılmaaı lçlıı çahıma· 
lara bıılanılmııtır. lık olarak çartı 
kaldırımlan tamir etUrllmektodir. 
Ünye yolundaki Y edlklSprtl de 
yeniden yapbrılmaktadır. 

Kızılcabamamın Şifa Kay· 
nakları Ne Halde? 

Kııtlcahamamda Çelikli Kftçilk •• KOkUrtltt bttyUk hamamlar 

Kııllcahamam, ( Öıel } - Bu 1 hamamlara karıı gösterdiği derin 
11ne kaynaklarımıza ıöıterllen bir allkaaWık ve bakımsızlığın 
raA-bet hiçbir Hneyo kıyaı edil_. neden ileri geldiği bir tUrlU 
miyecek kadar yUkıektlr. Kala· anlaıılmıyor. izdihamdan, intizam• 
balık o derece faıladır ki kay• ıızlıktan, ahalinin son derece 
nakların kapısında halkın kUme hllcumuna karıı soyunup giyinme 
ktlme nlSbet beklediil hergno yerlerinin darhtından 've 1alr 
göze çarpmaktadır. S..ede bin· birçok nokaan •e gayri •ıhht 
lerce Ura icar bedeli aldıiı halde Hbeplerden dolayı bu hamam• 
busuıt muhasebe idaresinin bu larda pek çok ııkıntJ çekilmektedir. 

-------
Bergamada Ve 

1 
Köylerinde 

Göze Çarpan Bir Temizlik 
Ve Düzenlik Var 

Bergama, (Ôal) - Bergama 
köylerinde g3ze çarpan bir bayın
dırlık var. Her köy •e kasabada ilk 
göze çarpan ıey bUyUk, mutlaka 
beyaza boyanmıı, iki kat fü:erine 
yapılmış, mektep, hükumet konağı, 
köy mecliıl ve okuma &alonlan 
oluyor. 

Kazada ilçebayın kapısında 
" vurmadan gir u cllmleıl yazılı. 
Bu halkın ve köylOnUn en bUyiik 
hlikiimet adamını meraıimıiz gö
reblleceA'inl, itini, derdini lıteğinl 
anlatabileceğini Jf ade etmektedir. 
Kasabada belediyenin göze çarpan 
bir temizlik ıavaıı var. Her köşe 
başında temiz bfr ayakyoluna rast• 
lanıyor, sokaklar tertemiz, ikide bir 
sulanıyor hulAsa Be.ı mada bU· 
yllk şehirlerin bllı grpta edeceği 
bir belediye çalııması var. 

Diyarıbekir San'at Okulasının 
Yeni Mezunları 

Diyarıbeldr, (Ôıcl) - Bu yıl 
mıntaka San'at Mektebinden dlSr• 
dU tenlyıcl, yodial marangoz ol· 
mak llzoro 11 talebe meı:un ol· 
mut tur. 

Adapazannda Bir 
Cehalet Faciası 

Eskiıehirde Biçki Ve Dikiş Sergileri 

3 Kuduzlu Dillerinin Altını 
KeatirdiJer Ve Guya Ku

duzdan Kurtuldular 
Adapazan, ( Özel ) - Beyll 

lotla köyünde Halil adıada biri 
kuduz köpek taranndan ı11n)an 
bir ineğin etini yemiı, MUmln 
vo Recebin kanlarını da kuduz 
lı6pok ılll'IDJfbr. Ba 3 kuduzlu 
Solaklar k87Dne gidere orada 
kuduz teda.t etmekte olan Salih 
adlı birine baı nrmuşlar, Salih 
de bunların dillerinln altını kese• 
rek sıfıya kuduzu tedan etmiıtlr. 
Bu cehalet fac:laaı hükümet bay· 
tan tarafından haber alınmıı, her 
iç kuduzlu ha.ta tedavi edilmek 
here fıtanbul kuduı haataneaine 
gi5nderHmiı, bllalılz kuduz tıda· 
'riciıl Salih ile klSyde b8yle bir 
vak'a oldu.tunu bfllp te hllkOmoto 
haber yermeyen k8y ihtiyar he· 
yeti hakkında takibata baılaml-
mııtır. 

Sivaıta 
Bir Çocuk Kayboldu 
Sıvaı (Ôzel) - Kayaeri Kapı 

mahall11lnde oturan bakkal Ham• 
dinin dört ya11ndakl çocujıı bir 
a)qam heri kapdarıaın öntbıde 

oynarken kaybolmuıtur. Si•asın 
btlttın ıokaklarında telJAl bağır· 
tılarak çocuk aranmıı, fakat bu
lunamam11br. 

Eıklıehlr (Özel) - Bu yıl ıohrimlı:de iki biçki. dikit ve nakıı 
Mrfl•I açıJmııtır. Bu Hrgiler buradaki iki biçki dikit •• nalut mek· 
tebiae aittir. lkfılnde de çok muvaffak eaerlo

1

r teıhlr edllmektedlr. 
Ruimdo bu mekteplerden birlılnln bu yıl ki mezunları ile mektebin 
mOdlrU ılSrUlmektedlr. 

Karamanda 
Fırıncılar Tekrar Çahıma

ya Baıladılar 
Karaman, {Ôıel) - Buradaki 

ekmekçiler bolodlyenin koyduğu 
narhı beyenmemiıler •• fırınlarını 
kapamıılardı. Belediye vaziyeti 
göı:den geçirmiı vo ekmek nar
hını yeniden teablt etmiıtlr. Bu 
narha göre birinci ekmek ıeklz, 
lkind ekmek 6 kuruıa Htlla· 
caktır. Bu ikinci narh Uı:erino 
fınnlar tekrar çalıımaya baı· 
lamıılardır. 

Muıluların istediği 
Muı, ( Özel ) - Baıbakanın 

burayı ziyaretinde halk kendiıin· 
den bazı temennilerde bulunmuı, 
ezcftmle bir ortamektep, bir ha1· 
tane ve bir eczane açılma1ını 
lıtemişlerdir. 

Yeni Kırkaftaç llçebayı 
Kırkağaç {Ôzol) - Yeni ilçe· 

bay Gençler Birll~lnl ziyaret 
elmİf, gençlerle 2 • 3 saat kadar 
konuıarak onlara çalıımalarlnda 
7ardam Yadetmiıtir. 

Kabuğu I 
Roma imparatorlarından Call~ 

gula'nın atı hemen homen kendial 
kndnr UnlUdür.Bu atın dı lnçitatUıtlJ 

Duv rları merm rd n, 7emliklcrf 
aadoften bir hırda yatardı. Bello 
me1ıl impcratorlar için dokun o 
kuma~andı, gemi elmaılarI b 
zenmf som aabndandı. Yemi aıh 
koval rl getirilirdi, u yerin 
kendine altın kadehlerle nrn 
•erllirdi. Caligula sık ıık bu ot 
sofrasına alırdı, eillo hayvann altıu 
yaldızlı arpa yedirirdi. Onu papaı1 
lnr meclisine llyo yapmıştı, ansızıd: 
bastalan1p ölmeseydi konsül de 
7apacaktı, Roma senatosunun bai 
ıına geçirccektL Ne bahtiyar hay• 
•an, değil ml ? .• 

Ben de dllıa penceremin öntın• 
de InçitatUılln hAltercUmemini 
bir kere daha gözden geçJrirkeQ 
da7anamadım. Öyle dedim ve yh' 
ne kitabımı karJştırm17a koyufl 
dum. Fakat naııl oldu bilmem~ 
bir aralık gözUm ıokağa koydı 
Ne gör11m iyi. Yedi ıekfz ya ~ 
larmda bir çocuk. Yırtık göml«J• 
§'inden çökllk mid &J, delik deşlt. 
donundan kansız bacakları görU .. 
nllyor. Belki ökıUz, belki yurtsu• 
bir yavru. Iıte bu çocuk, sokağa 
atılan bir kBl'pm kabuğunu yM 
kalamıştı, pırtılı bir ittiha ile 
yalayıp duruyordu. 

Duvarları mermerden, yemlik• 
lerl 8Eldeften bir ahır içinde ya• 
tan, altın kovalard o yem }'iyen, 
ıık sık imparator sofrası da 
yor alıp altın y ldızlı arpa tane• 
lerile karın doyuran lnçit tüsUıı 
hiktlyosini okuduğum bir sırada 
gSzUme çarpan ıu acıklı ıahn• 
den içim urkuldu. 

Buglln yer.J Oz.Unde bir lnçitntll• 
yoktur. GönUI iıtiyor ki lstanbul 
ıokaklarmda bu gibi çocuklar da 
ıörOnmeıin. Bu, biç te yapılamaz 
bir it değildir. Hole onlar nst~ 
örtllln bir yerde tek bir dilim ek .. 
mek yemekle kendilerini bahtiynt: 
aayacak olduktan sonra ?. . . . ' 

l 
_ ..... -.... ·--···· ........ -~: .. !: .. !~.!!...J 
Bireciğin İstekleri 

Birecik ( Özel ) - Nüfuını on 
bir bini aıan kaııabamız, Fırat 
kıyılarında bir yüksek tepe Uı:e! 
rinde kurulmuı olup lçerisindeld 
e•lcrln sayısı d~rt bini geçer. 

Bu kndar kalabalık ve bUyUlt 
bir su kenarında kurulmuı kentin 
elektrik, hal, pazar yeri, cadde 
albl başta gelen en önemli ihtl• 
yaçlan sağlanmamıştır. 

Kasabanın kurulu bulunduğu 
artın birçok yerlerinden iyi sular 
fıtkırdığı halde bunlardan istifade 
olunRmamaktadır. 

Kentin sokakları pek dar; 
caddeler lntlıamsızdır. Fırat Uzo• 
rinde lıleyen birkaç kayıkln aynı 
zamanda hayvan da taıı11dığındnn 
binilecek gibi değildir. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler eun· 
}ardır: 

latanbul tarafı: Şehzadeb~ınd ı 

(İbrahim Halil), Aksarayda ( Ethcı ı 
Pertev ), Karagümrll1r.te ( Sunt }, 
Topkıpıda ( Nbım ), Samatya• ı 
( Rıdno ), Unknpanmda ( Yorgi ), 
Eyüpte (Hikmet), Kumkapıda (Delkııı) 
Balatta ( Tolidiıı ), Çembcrlitaşt ' 
(Sırrı Ruim), Bahçokapıda (Ilü nıı 
Haydar ), Bakırköyünde (Merkez), 
Beyoğlu tarafı: Tünelde (Malkoviç) 
latiklllde (Kemal RobuJ), Galntnda 
(Merkez ), Şişlide ( Şark merkez ) 
Huköyde ( Halk ), KammpaeadB 
( Merku ), Kadıköy tarafı; Modada 
( Alaettio ), Puaryolunda ( }{ı[at 
Mtimtaı), Büyükadada (Şinaıi Rıza). 

e 
k 
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HARİCi TELGRAFLAR 

s' Kap anlık Etm k Amerikada 
istiyen Genç lş~e~ Yoluna 

!Moskovad n 
koya Uçuş 

Sanfra si 
Teş bb-sü 

-
Kızlar Gırıyormuş 

Nt.vJork 4 (A.A.) - Halk.' Am•· 
rilcn ekoııonılk durumunun düz meal 
borsa piyasalarının yllkaelmeal, pera• 
kende aatıılıırın artmaaı, •• çelik 
lmıt.lltın meni•• ~öre Baemll ıekil• 
de k•ndial ıra•teren eylleımul lle 

Rus T ayyarecinin Motörü Sakatlandı Ve 
Geri Dönmiye· Mecbur Oldu 

Bugünlerde Vlgo bumu açık· 
İçinde erk• Jarında dolatmak· 
olmayan bi ta alan bir 1elllen 

ı:emlsl Yardır ki, 
___ g_o_m_l _ __. kaptanından mi• 
Ço~una kadar bUtfiu mllrettebatı 
kadındır. Easen adı da Franaıı· 
Cada kadın miDBllD& 19laıek 
llıe.ro Femmu'dir. Bu kadınlar 
Uçer bin lira Yermelr ıuretile or· 
laklama bu ~emlyl ahmtlarchr. 
Maksatları denlzcnt~I öğrenmek, 
•onra dO!lya etrafında bir devir 
Yapmaktır. Şurasanı da kardede· 
linı: Bu kadm Ye genç kızlar 
Fransız sosyetiılnin en yllkHk 
kıımına mensupturlar. 

-le 

Geçen hafta tam 5ğle Ozerl, 
yemek tatili mlnuebetlle 

~K.-r"""a-l-iç;;..e_n_l_n_ nakil vaııtalarmın 
ıerdanlı/ını auldıiı bir 11rada, 

Noıyorkun uoıin 
.. çaldılar bir kuyumcu ma-

ıaıasma eli ıilihh dört kiti alrer. 
u ıırada mağazada yalmı iki 

lllemur bulunuyordu. Haydutlar 
ro.,.eı erin tehdidi alhnda bu me-
~urları bağlarlar, ıonra f~ came
•Anda teşhir edilmekte olan ml
C•Yherleri ceplerine doldararalır 
•okağa çıkarlar. Memurlardan biri 
neden &onra bağlarını perek 
Polisin imdat bölftğftne telefon 
ederse de bırsuları tutmek mUm• 
kun olamcz. 

Gazetelerin anlattıkları•• glSre 
çalınan mücevherler arııında 
İiran111z Kıraliıeal (Mart· AD
toinelto) ye alt olduğu ılSyleeeıı 
150,000 Iha kıymetinde yakuttan 
Yapılmıt bir de gerdanlık Yardı. 
Bu gerdanlığın gerçekten ı~ylen• 
dlği gibi Fransız Krrallçeılne alt 
olup olmadıjı &6ylenemeı, fakat 
Mari ·Antoinıtte'nfo gerçekten.bir 
Yakut gerdanlığa malik olduğu 
tarihte yuılıdır, fakat bu ,.,. 
danlık naaıl olınut da Fraaıadan 
çıkarak Amerlkaya K1tml1t oran 
!_elli değil! 

Şimdi yine ters yUzUne o dolma 
köprüden geri dlinilyoruz. 

- Ş!mdi daha güzol yerler 
göreceğiz. 

Diyor Ali Sami Bey. 
Annem artık abıta. Fakat 

benin yemek Alonun• gelmek 
lıtemiyor. Ali Sami Bey ona 
( Venedik ) te ylno çerez aldı. 

Tren çok hizlandı. 
Bazı yerlerde tiren yoluna 

IDuvazi otomobil yol:•r• yar. Gl
ıeı ıık otomobiller treni• yanı 
ediyorlar. 

lşlcnmlt toprak, bakıhmt köy• 
ler ve glzel biaalar. Bol bol 
mermer.. Arada dağ yamaçla· 
tında, ağaçlar arasında · eıki 
Ronıen tarzıada viJJa!ar göze 
Urpıyor. 

Verona, Alplarm ıon etek· 
lerinde ve 11 Adije,, nehri UatUnde 
•akı, fakat tertemiz bir tehir .• 
Beyaz ev!er. Beyaz c!uvarlar ve 
•trafı hep kUçük köıkler, or· 
hıanlar. 

Çok durmadan geçtik. 
Nihayet akıam kararmıştı ki 

<MilAno)ya geldik. 
Mektepten hatırımda kalmıf. 

ltalyanm Lombardiya kısmının 
ıtn büyUk tehrl. 

Hakıkat bDylklllğl ı&tterH 

a)ikadar 0}111afa baılamıftrr. 
Moıkova, 4 ( A 1 ~;j'A"7"f':.:"::-::':':~~~~~~~f/:::::o?>'?'~~---

A. ) - Kutuptu 
ıeçwek Amerika· 
ya sitmek Uzere 
harektt eden Sov
yet ucaaı, Kola 
1arım adasının ~00 

kilometre kuze
Jlnde uçnrken ma• 
ldaeal 1akatlaamıı 
n geri dönmek 
aor•nda lıalmıı!ar • 

Bnyıadarhk lılerinha •ukumetell•• 
almıaıw yah.t lroatrol edilmesi hak· 
kı.Adald projeyl reddeden kongre ka
rarı, bu it~erln artmaaıaa •• ekono· 
aıik dilıelmiy• ayak uydurmalarına 
ae~p ol•ufb.U. fi ı•nnlerl tarafından 8ay Ruz• 
nıt·a radikal mlfavirlerinla tam blı 
mağlubiyeti ola.rak tefsir edil•n ko•· 
grenln bu haıek•tı. lılk6aetla ıiya• 
setine olan gQyeal artraııt ye flnaa• 
.. l!t tdfkran ıetfrmf ftlr. 

Japonyanın Bir 
Protestosu· 

Vaflaglon, 4 (A. A.) Japon blyOk 
elçWjl JönetA•rl Bay Hljorl Nohizava 
Dıt tılerl Bakaalıtına flderek, '

1 
Va• 

alt, f at. ,, ru•t•ıd•d• 11k•• H Ja
pon fmpuatoıuaun Nobel yar'f ma.
klfa.tıaı bir çek arabasında çek
ditial ,eaterea bir karlkatlrnO pro-
teıto et•lf tir. 

Japo• bDyGk elçlıl Bay Snlto, Ja• 
pon aluaunuo pleyanına 1ebep olan 
bu çirkin kuıkaUlrll protHto etmek 
lçin Pau.rta.ı .O•D BaJ Hll'il ı.iyarat 
edecetlol alS7lemlıtlr. 

Hltler Aleyhtarlar1nın Reisi 
Yunanlstanda 

Uçak aaat 22,!.S 
de Leainıradl\ ı•l· 
mittir. Uçma te. 
ftbbGaGnfln bu yıl 
tekrarlan mı.racıtı 
Hnılmaktadll'. 

Amerlkada 
Bir Linç 

Daha 
Yreka ' 1 Kıılffor· 

nia ,, 4 (A. A.) -
Zorla hapishaneye 
giraa yirmi bet 
ktıl, Johnıon adlı 

bil' seociyi yakalı· 
yarak bir etaca 
aamıılardır. 

Atlna 4 (A. A.) - Eflna adasında 
rakala•a~ Baltam, Otto Straaaer'fa 
olda19nu, fakat bulundutu 1erln a .. 
rHl oldutunu bllmeditfol a3ylemlıt~. 
Pnaaportaua Yt ılı.il olarak Yunaniı· 
tana ıireD Buham hudut dııına ab• 

Jobnaon, bir be· 
JH 3ldörmelde 
suçlu bulunuyordu. Uçıılacıık o'aa azim mesafeyi pterir hn:rita 

Almanyada Yahudi Düş-

ıı ... ktır. d T h .kAt man ığı Arttıkça Arhyor 
spanya a a rı a . 

Madrlt 4 (A..A.) _ Bil' ilaç komi&• Koloa1•, 4 (A.A.) - Nuilerht bir Berlln, 4 ( A. A.) - Sekiz Yabudl 
Ue An clnalnden Hlri& Al••• kadını 
" cılnıl kirletmek ,. aıuadaa attr• 
1akalanmıı Ye bir hapiaaueye yollan· 
mıılardar. 

ni•ttea mlrekk•p ı,ı, rr•p, ..... ı. toplaabaında, lıılkim•t bakanları•dan 
merkezindeki caddeltrdH birindi AlmaD bukulr.ıuları tefi Ba1 Fraalıı 

alyaaal katolikllte flddetle Ja8cum 
g8ıterl yapaaj'a teıebbBa etmiı la• de ederek damlttlr k1: 
evnlca tedbir alıa poliı taraf andan 

da§'ıtılmrıhr. • 
Otuı dört kiti 7akalanmıt n 

hiç bir h&dlH ftk••••fbr. Yakala· 
nanlardan iti tabuca H bir çok 
fit•k tqu;aakta olao teltlikell lhtl· 
IAlcılardan idi. 

geoit bir 1ıarı Yar. Ve hınca hınç 
kalabalık. GUrDltO, patırh pek 
fazla.. Ve glSH çarpan bir de 
piılik nr. Ali Sami Bey dedi ki: 

- Buram garip bir yudlr. 
Yabudiıl. ,arklaaı pek çoktur. 

Dediğini ubat etmek iıter 
gibi bi:ıim konuıtuğumuı.u duyan 
bir haınal bize yaklafıp tllrkçe: 

- Otele lneceksenb: g8ttır .. 

yim. 
Demez mi? 
Sa•duk. AH Sami Bey: 
- Bunlar ya lımlrll ya lstan

bulludur. Dedi. Ermeni, Arap, 
Rum ela pek çoktur. 

Kalnba~ık arasında sllah·h 
ltalyan ukerleri de pek çok. 
Garip bir küllıhları, kOlahJarınm 
ıol tarafından sarkan kalın pU.
kUHeri de yar. Bunlarrn Faşist 
glSnftJlli alaylarıoa mensup olduk· 
larını Ali Sami Bey ıöyledf. 

Bu ictn1yonun kalJ'lbalığı adeta 
bir muharebe znmını hini ver yJr 
Avrupnnın bu kadar me~hur bir 
ahıverit yerini blSyle glSreccğlml 
hiç ummamıştım. Buradan Frın-o 
sanın cenubuna, Nis YO Monte-
kaır1oya giden yolcular aynlıyorlar. 

Ali Sami bey: 
- Bir •akit balup (Ftorama) 

• Papasların •l••Hlitl altında 
btr Almanyaya artık tabammtll ede. 
meyli, iktidar mnkll elimizdedir n 

hi~ kim•• oao bhı:dea alamıyacaktır. 
DUtmanlarımn:a yılanlara yapılıın 
munmel~yl yapacatı•, onları ueceQ'i:r:.,. 

ya ,ıtmek, ıaoa Hki ıan'at alem· 
lerlnl ıöstermek isterim. Dedi. 
Hele ..Floransa kadanlarmı g6rmek 
oldukça mühimdir. 

- Ne gibi? 
- BilıbUtln bapa tip mah· 

J6klardır. Hani bazı Meryem ana 
resimleri vardır. Pembe, melilke 
yUzlil, albD 11çlı ıUzıtıo ince, 
kadınlar. 

- Görmek lıterlm. 
Tren kalkıyor. Hoılanmadığım 

bu lstaıyondao çıkbğımız için 
anini yordum. 

- Şimdi Simplondan geçmeğo 
haııırlan! 

- Trenin adı da S.mplon 
eksprH ya. Hamlanmağa lüzum 
war nu? 

U:ıun &llrer. 
Ne kadar. 
On ıcklz, ylr•I daldka. 
Etrof karanbk birıeJ g6• 

rllnmeı idi 
- on,ua ki yirmi dakika 

Alpların altında kalacağız. 
- Çökmek lbtimall var mı? 
- Ne mUnasebet. Fakat ne de 

olaa 61meden toprağa girmek! 
- Toprağa girmeden 6lmek 

daha fecidir. 
Ne demek istediğimi anlayan 

Ali Sami Bey baıını ınlladu 
- Doğru.. ben berikini ter• 

clh ederim. 
Ve sonra bahıln pek felsefe-

ye, acıya d6kOldDA-ftnn ıörllnce 
lakırdıyı deiittirdi. 

- Semplonun bir huıuıiyetl 
de ıudur ki ltalyao toprajaadu 

' 

* Berllo, 4 ( A. A.. ) - Sileıyeda, 
Luebande hükumet <Srkllalerl batna 
köy kapılanna fU ibareyi taıı1an afif· 
ler uılnıa11nı emretmiı1erdlr. 11Burada 
Yahudilerin yeri yoktur,,. 

girditfn halde Iavlçre toprağına 
çıkarsın. 

Sevindim. 
Jıviçre. Kafamın içinde derme 

çatma laviçre hakkındaki bilgim 
ıu bir kaç gUzel kelimede top· 
lam yor. 

- Yetil, toxsuı, konforlu. 
Emniyetli, cennet gibi memleket. 
Ve ıUphe yok ki dedikodusuz bu 
memleket. 

Eunu için AH Sami Beyin •ero 
diğl hııber iliklerime kadar beni 
1evindlrdl. Nihayet seyahatimizin 
ıon noktruıına geliyoruz. 

-
1
Tam on ikide Lausanne'dayız. 

- Nereye ineceğiz. 
- Yerimiz telgrafla tutuJ.. 

muıtur. Hotel delapaix. 
- istasyona uzak mıdır? 
- Yok. Zaten kftçnk bir ı•· 

bir. Y okuıun ba,ında. 
Tllnele gelinceye kadar bil' 

çok ista1yonlarda durduk. 
Ali Sami Bey: 
- Buraları g-ftndftz geçıeydflr 

çok iyi olurdu. Italynnın göl mm• 
takan en gOzel ) wlerdlr. Mamafih 
yakınız. Bir tatil 11Dal buralara 
olomoblllo bile gelmek mtimkUn· 
dlr. Hem gtçltlert de görmek 
kabil olur. 

Biraa &Olll'& baeceğimls içhı 

ıoywımadık. 
( Parls ) e g!decek yolcular 

kompartimanlarma çekOmlıler , 
mıtıl mıtıl uyuyorlar. Şimdi lnlç
renin .. Lau .. nae" • kadar olu 
kDçik 1-tuyoaluı ıeçiyonu. Su 
yok, kömür kokuıu yok. lavlçre 

lki Erkek 
Arasında Tered
düt Eden Kız 

Ankaradan aldığım lmıatıa 
bir. mektuptan: 

11 Attı aydanberl niıanlıyım. Fakat 
nieanlımın tahsili " görg-9al u. O, 
bana muti gori.intt1or, fakat bea onu 
pek HYmiyorum, ail. inia di beni 

.iatemediğini öğrndlm. Bu yüı.dea 
mitanlımla arada bir lki kırgınlık ta 
oldu. Bu ıırada iftima1 mnkioe :niıan
lın:ı a :latla diğeı btt go9 benimle 
uianmeğe talip oldu. Ba -.a~yei 
kaqıaıacia .. recfdttd. dttfilm. Ne 
ap&ymı? .. 

Daha fimdlden niıanlınııa 
kartı duyduğunu allkaaızlık •• 
soğukluk, Ueride bquuıa bir 
ail. faduı çıkarabilir. lnaan nt
ıanll ik• kl191W pınn. Kapalı 
pzle ••nr. Hele b"Jlı mokaye
aelere de baılarnnıı, Jarıa bet• 
baht olabilirsiniz. 

S..ce it 1ler1emeclen aifUA 
boıuan ve lklaei tali blniıde 
eTlenln1z. 

* 0 Uo buçuk ..udenberl bir •ençl.e 
tanıııyoıum. Şimdi &aaaill blUrdl. 
Hayaia ılmutk 1lzeıedir. Nlfanlaamak 
i.tlyonıı, fakat ben b• g•"9 hakkında 
etrahan birçok dedlkod111aı ifittim. 
Birçoık blarla dllftip kalkt&iını ıöy
lllyorlaı, keııdiaine bunlardan bahaet• 
tim, eaklden buı kıılada tanıı~ 
f.akal beıılmle taıı.ıftı.ktan .aoııra muiyi 
kapadığım aö.Ylilyoı v• lıeni andiğini 
itiraf .ediyor. Daa {ııgnamıyorwn. Na 
derıiıı1&1,. 

lıtaabul • SClna 

Nlçhı flipheye dtlftlyorsunuz? 
Her erkek birkaç kntn tnmı· 

mıı olabllir. Fakat kalblnl tam 
ver•ceil aline kadar b11 kadıalar 
oauıı hayabada k bırakmaz. Siz! 
aeYiyorıa vo ba •Ygi MDelud .. 

beri devam etmtı,., artık ondan 
evvelki zamana ait mlnaHbıtle 

rlııi D• di}• u.qtırıyOl'auııuz. Ban· 
cı tereddüt ebneyllli& n lllf an· 
laaıoız. 

TE'ı'.ZE 

budt.cı-.acla• O.flıyarek trenler 
elektrikle ifliyor. 

Veuney. Kftçtk bir tstaıyon 
ve dllnya HDiinlerlnin _ielelp 
baılarını dinledikleri mqlıur Mon• 
torox. 

Ali Sa mi Beyia d.dlğtne gtir• 
buram lsviçrenin en kibar ve e11 

çok eAienceli yeridir öyle ikeo 
ıaat dört buçukta lataıyonda kim• 
ıeler yok. Çok ıııklar ıönmUı. 

- H8.Z&rlaoahm. 
Zaten :ber şeyimiz hUJr. An· 

nem aykusmJ•ktan berbat bir 
halde. 

Ni&ayet LausaanL 
Bombot istasyon. iki hamal, 

sanki rl•cek yolcuyu biliyorlar
mış gibi, yalmz iki hamal rıhtım· 
da dolaşıyor;ı koıtular. 

Kimıeler yok. 
Tren Parla yo~cularını U} an· 

dırmamak btw eibl biz iaer iı1111ez 
bombe listik:t bir Limuzin edasilo 
aesslz kaydı, aitti. 

KUçUk çantalarımız el"mh:de, 
bamaUann peftnden 1ıidiyOl'll'l. 
Önce bir tat merdivenden indık. 
Koca bir tllneldon ge.çilk ve 
kiiçUk bir meydaaa çıktık. Bir 
kaç takıi lbekliyOI'. 

Ali Su:ı1 Beyı 
- Hotel de la lalx dedi. 
Ağır, b•ttel b;r yük otomobil! 

etyamw vo hepimizi aldı. V • 
bomboı caddeden bir aı dola· 
ııp bAr yekllf& saptı. 

( Arbaı YU) 



( S yaset Alemi] 

Habeşe Karşı 
it alg anın 
Güv.endiği Kuvvet 

ltalya - Habtlt aniaıamu:lıfı Uluı
lar kurumunun, daha dofruıu lngll· 
terenin mlldahaleılyle ılmdillk ıllibh 
bir kngaya dayanmaktan uzaklaıtı
nldı. Eğer anlaıma formOIQnGn loap 
Utlrdlği mOzake'reler neticeal Habe
tiıtaala ftalya davalarını hellede~H· 
lene, bittabi muharebe bıı1la7acaktır. 
ftalya, Habetiltanla yapacağı muhn• 
rebed 1 bilbaua hava kuvwetlerine 
gUnnrnektedlr. Bu ıebepledlr ki 
Habeot• harp edecek olan tayy re
ciler, Roma clvıırındakl huıull uçak 
a)anrnda talim n terbiye edllmekte
dlrler. Harp patlar patlamaz bu 
meydandan yGze yakın İtalyan tay
yareal dotru Erltreye mGtnecclllen 
hnalanacakbr. Erltrede, bu tayyare• 
ler için icap eden meydan •• 
hanaar)ar yapalmııtır. Bu tayyareler, 
bllha11a bombardımen ta17ueleridlr. 
Habeıl.tanın ehemmiyetli bir hancı• 
lıtı olmadıtındaa, ltalya, anı ta17a
relerlae pek elıaemmiyet Yermektedir. 
Bunların iluerlıl üç motlSrlGdGr. 
9 bin metre7e kadar çıkabllH h 
tayyareler, iddia edildlflne rlSre 5000 
metrede 380 lı:llemetrellk bir ıOr'at 
muhafasuıoa muktedir bulunmakta
dırlar. Bu arada 2000 kiloluk bir 
atırhk da taııyabllmektedirler. Adlı· 
ababa ile Erltr• uaaı 700 kilometre 
oldutuna ıare bu tanareler, çok 
kolaylıkla bombaeıhk Hılfel•rlnl 
rörebilecıeklerdlr. Ta11are pllotlarınıa 
hemb ekaerlıl ılSnGlllldGr. ltalraa 
tayyarecileri, Habeılıtanda bOylk 
morkesltr buhıamama1ıadaa ötGrG, 
lnglllı tayyarelerlnla lraktnkl hareket 
tarılarındaa ilham almaktadırlar• 
Malum oldutu Qure, lnılllıler, 
Jrakte, uçakları .ayealnde çok ıenlı 
mıatakalara h&klm ol bllmlılerdlr. 
Hatta lnaillıler, tayyarelere ko1duk· 
)arı .. bant parlour,, ler ile al! kablle
Jero k3ylorlnl boıaltmak için ttbllıat 
Japmııkta, eonra da bombalarla bu 
k6ylerl tahrip etmektcdlrler. Nitekim 
lnıillz Somalı11nda Mad Molla lımln· 
d birinin meydana a-etlrdltl •ıya ı, 
logllizler, bu ıuretle baatırmıılardır. 

lıte bundaa 6t0rGdlr ki ltal7aalar, 
Habeılllerlo yapuakları harbın neti· 
culnden bu sebeple emin a-6rQolror· 
lar. - Süreyya 

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

Baba Naalhatı 

Padlınh İkinci Abdülhamit ıon de· 
rec.ı korkak, son derece vehimli 
idi. Kimıeye gJlvenmez, klmıenln 
sıtkına, huHlauna inanmazdı. Her· 
hangi bir söz , bir jurnali, iftira 
olduğunu baun bile bile kanardı. 
Bir gllo, kendlıine en yakın olnn• 
)ardan, pek de ıevdiği kllercibaşııı 
Osman Deyle konueuyorkeo, bir 
aralık ıordu: 

- Osman! Sen ııe tarafta oturu· 
yarsun 1 
~ Ortaköyde, Efendimiz. 
- Evinin yolu, biraderin oturduku 
tarayın önünden geoer mi 1 
- Geçer, Efendimiı. 
Abdülhamit bu cevabı alınoı, yU· 
zünU buruşturdu; ıuılu n bir 
mUddet dihündU. Neden ıonraı 
- Kuzum, Oıman! dedi. Ya yolu
nu d ğlıtir, ya ki oturduğun ni. 
- Nl9ln, Efendimiz ? 
- Ne bileyim 1 Günün birinde, 
belki görUrlar.: Jurnal ederler de .. 
11 aıallah, baeıo bir felliket gellrl 

TıJlı 

Pariı Sefirimiz Lavalle 
Görüştü 

Cenevro, 4 (A.A.) - Bay La· 
ral dUn Türkiye elçlıl Bay Cemal 
HllınU ile görlişmUştUr. .............. ·-·····-·· ....... ..._ ...... ___ ....... 
-DİKKAT-

6 A§ustos Sah gUnD ak
şamı 19,30 da HADYOYU 
dikkatle dinlersenlz ha· 
yalanız için çok faydah 
şe~ler öOrenlrslnlz. 

A u tos 5 

ltalganlar, Süel Harekô.t Yapılma- r-----------------
B u l gar, Leh 

dıkça Habeş işi Bitmez Digorlar 
ÜÇLER KONFERANSI PARISTE TOPLANIYOR 

Ve Macar 
ittihadı Mı? 
Sofyı, 4 (A. A.) - Leh - Maoar 

kralı Vladisln'ın hatıraıı loln tertip 
edilmiv oJıııı tören Varnada ba~la· 
mııtır. Bu tören, Bulgar • Leh • Ma• 
oar ittihadının bir aemboli sayıl• 
maktadır. Bu törenin tertibinde 
önayak olanlar Lehlerdlr. Söylen• 
diğioe ıöre Lebiıtan, Bolgarlstan1 
İelu birlitl peılnde koımaktın 
nıa-eçirmeye oalıımaktadır. 

Roma 4 ( A. A.) - Reuter 
ajanıı blldirlyorı Italyan çevenlerl, 
ıUel harekat yapılmadıkça Habe· 
ıiıtan meaeloaloin memnuniyete 
ıayan bir ıuretto kotarılmıyacatı 
dDtllncH1ndedlr. Bu çe•enler 
diyor ki: 

Habeılstan ltalyanın ku••et· 
lerlni denemeli Ye öğrenmelidir. 

Bununla beraber 160 bin kiti· 
nin ıllih altına çatırılm&1ına dah· 
olan bildlrliin yapılmatı ihtimal 
geriye atılacaktır. 

Üçler Konferanaı 
Cenone, 4 (A.A.) - Üç dev· 

let ar11ında 1apılacak g6rllılere 
bir kaç 11Une kadar Parlıte bat• 
Janacafı sanılmaktadır. Konıeyin 
Oç çeyrek Hat devam etmlı olan 
dtın akıamkl celaeıl, B. Joıenln 
Habeılıtan adına yapbiıı diye• 
ile baılamııtır. 

Konaeyln dllnkU toplantııında lkl 
bAdlae bellrmlıtlr. 

1 - ltalyanın Oç taraflı görll
ıt\yll kabul etmeal, iyi bit kay• 
naldan OğrenBlğfne glSre Habe· 
ılıtan bu görUılere lıtlrak etml• 
yecek ite de Habeıiıtana her hangi 
bir kotarma ıuretlnin cebren 
kabul ettirllmeai a1la mevzuubabı 
değildir. 

2 - Fransız• lnglllz mDnase
babnda s IAh bulmuı ve bu mil· 
naaebet Inılllz • Alman deniz 
uılaıma1ının akdinden evnlkl 
ıamanki halini almıtbr. 

Bir Otomobil Kaz• ı 
Palermo, 4 ( A. A. ) - Graçt'dcn 

Ka1telbono'7a uker taııyan aOel bir 
otobOı l:ılr uçuruma yunrlanmıttır. 

Yedi uker 6lmUı, bir kGçClk ıObayla 
iki er de yaralanmıılerdır. 

Meşe Ormanı 
Yangın 

Yakalanan iki Suçlu Is· 
tanbula Gönderilecek 
K. Ç kmece, 4 (Öıel)- Kemor 

Buriazda Akpıoa ·re Kısır man· 

dıra köyleri araaında tutuıan m~· 

ıe orm nı için için bugUo akıama 
kadar devam etmiıtlr. Sarıyer 

jandarma komutanı Kemerbur 
gazda jandarma karakolunda yan

ıın Uzerindeld tetkikat ve tahkl· 

katanı derloleıtlrmektedir. Yan· 
gını çıkarmaktan ıuçlu iki kiti 

ynkalanmıt ve Kemerburgaı jan· 
darına karakoluna getirilmlıtir. 

Suçlular yarın lıtanbul' a a6nde

rilecek ve mUddelumumlliğo te1-
llm olunacaklardır. 

Cumuriyet Kurumları 
Dağıtılacakmı? 

Atlnı, 4 (Ôıel) - BugUn çı• 
kın hUkumet gazeteleri, ayrııık 

gazetelere ıiddetle bUcum etmek· 

te, bu yasılara cumurlyet kurum• 

lannın· sebebiyet verdiklerini iddia 

etmektedirler. Aynı gazeteler 
cumurlyet kurullarınıc hUkQmet 
tarafından datJlmaaı dUtllsıDlmek· 

te oldujıınu 71ııyorlar. 

Abdül am · di Torunu 
Abdülkerim Nevyorkta 

Kendini Öldürdü 
Cumırte1i nUıhamızıda ıon 

haberler kıımıoda, NeYyorkta 
çıkan Arapça Elbeyan gazetesin
den almmıf ıu haber nrdu 

Oımanh hanedanının tabık 
ıehzadeJerlnden Selimin oğlu •e 
AbdUlhamidln torunu Abdülkerim 

yanında, Oımanlı bUkftmetfuln 
Hki Ne•york konsolosu Şahmlr 
ve Emin Hema olduğu halde 
Çlnden buraya gelmiılerdlr. Bu· 
rada iki ay lcaldıktan ıonra tek· 
rar Çl~e dönecek Ye Şimali Çin· 

de kurulacak mUslUman hUkü
metlne refı olmaya çahıacaktır. 
Zaten 11<1 aene evyel Japon hUkfl· 
metJ, onu, Çindeld makıatlarına 
alet yapmak üzere çağırmııtı. 

BugUn de ajanılar ıu telgrafı 
•ıermektedirler : 

Nevyork, 4 (A.A)- Abdülha• 
midin otuz yatındaki torunu Ab
dülkerim, Nevyork otellerindou 
birinde kendiılnl lSldUrmUştUr. 

Pollı direktörUne yazdıj'İ bir 
mektupta Abdülkerim, zengin bir 
Amerikalı kadın ile evlenemediği 
için intihar etmlt olduğunu aöy· 
lemektedlr. Abdlllkeri m, bu ka
dının paraalyle Çinli 1erserilerden 
mürekkep bir ordu toplayarak 
Türkiye tahtını ele geçirmek flk· 
rinde lmlı. 

Yaş Ve Kuru 
Üzümlerimiz 

Türkofis Araıtırmalarının 
Neticesini Yüksek Ma

kamlara Bildirdi 
Ankara 4 (Özel) - lzmlrde 

kuru UzUmlerimiıln değerinden dü· 
ıtırUlmeal için bir ihracat ılrkett 
tarafından yapılan hUeJi işler hak· 
]undaki tahkikat ıona ermiştir. 

TUrkoflıte koskoca bir doıya 
haline gelen tahkikat evrakı, Türk 
mUstahıilinio alın terinden ıpekU· 
lbyon ve antrlka ile servet yap· 
mak da•aıında olanların bir ıis· 
tem içinde çnlııhlderım anlat· 
maktadır. TUrkofis neticeyi yUk
ıek makamlara bildirmiştir. 

ÔğrendJğime gön, Ttırkofis 
)'il OzUmlerlmlzln dıı memleket· 
lere sevki yolunda önemli ted· 
birler almııtır. 

Bir Vapur Tututtu 
Şerbura-, 4 (A. A.) - Prenıu Ena 

adındaki lnıilla npuru, Suthamtoa 
ile Y eney uuında tutuımuıtur. 
Yolcular botaltalnııtbr. fnHnca hiç 
bir ıarar JOktur. 

Dançll • Leh Ticaret 
Anl•t•m•:ır:hAı 

Varıon, 4 ( A. A.) - Dançlıdekl 
Nazi Tecim tııkU&tı, Gyelerlne, Po• 
tonJ•Ja k8mUr •• dokuma ıJpariılol 

7uak etmf ıtlr, 

•••••••••eaae11111111a••111•111•11e•8a11•••1Hlllll.._.aeFe• 

Çıkoılonklarla Yugoıılnlar, hey• 
et göndermekten ıon dakikada 

Türk Polis Enstitüsü, ... _,._.,_,_0_0_m_ı,ı_er_di_'· _____ __,, 

Binası Marta Kadar 
Hazır Olacak 

Ankara, 4 ( Ôıel ) - Burada 
Japılmakta olan "pollı enıtitUıU 

binası eu geç 1936 yılı Martına 
kadar bltirilmlı olacaktır. TUrk 

poliıf eD1tifU1UnUn, dünyanın ea 
meşhur polia eustltUltrl olan 

Lozan Ye BUrUkael enıtlttııll 
ayarında olmatı lçtn hiç bir 
fedakArhktan çekfnflmlyecektJr. 

Bu mUestetenln yetlıtlreaeğl 

ı•nç elemanlarla Türkiye dünya• 
nın en meıhur pollı kadroıuna 

1ahip olacaktır. EnıtitUdo iki 
kura olacaktır. Ytlkaek ku11a 
devam edenler için buırlanan 
proiram baylı dolgundur. 

EnatitU bllhaıoa Krlmlvolojl 
•• Radyoloji sahasında mllteh s
ııılar yetlılirmek için laburatua,.. 
lara 1ablp olacaktır. 

Haydutluk 
20 Klıllik Bir Serıerl Gru• 

bu Takip Ediliyor 
Haaankale, (Ôıel) - 20 kadar 

dat hıraızı k11aba1a bir buçuk 
ıaat me1afedekl T ortom k&ylln• 
gelmlı, 8 at ile bJr miktar etya 
•ıırarak altmlıtlr, bu •tklya 
erteıl gece Hertev k&yUne uğra• 
mıtı fakat k6ylUlerln mukabelesi 
ll&erlne kaçmıılardır. Bir jandar
ma mUfrezHl eşklyaları takibo 
çıkmııtar. 

Başbakan 
GlrHOD, 4 (A.A) - a A~us• 

toata Erzlncan'dan hareket eden 
Baıbakan Iımet lnönll Ş. Kara• 
hlıara uğrayarak dtın akıam GI· 
rHon'a armııhr. 

A emdağında Yangın 
Bir Fuiıdalık Tutuştu. Yangın Dağın 

Eteklerine Kadar Geldi 
DUn saat 10,30 da Al mdaiın

da blr fundalık tutuimuı, o et· 

nada esen rU:ıgArın teıirlle ateı, 

çabucak bUyümUıtUr. 

Yangın, 6ace Alemdat cl•a• 
rındakl fmdıkh dereden çıkmıf, 
birdenbire etrafındaki sahayı içine 
almııtır. Fındıkla dereden funda· 
lıaın tutuıtuğunu gören köylüler 
ateşi sôudOrmek için uğraımışlar, 
fakat bUyUmeaine mani olama· 
mıılardır. ltfnlyed n yardım iıten• 
mlşıe de yolların bo!uk oluıu yU
ıtlnden bu da yerine getlrUeme• 
mittir. 

Yangmı haber alan nahiye 
mUdUrU ve ÜıkUdar kaymakamı 
fındıklı dereye giderek tedbirler 

almıılardır. Cıvar köylerdeki ame
le, lıçl ve rençbOl'ln 7ardımı te• 
min edllmivtir. 

Saat on dörde doğru ateı 
Fındıklı doreden llerllyerek uzun 
dereye, oradan da 31 kavaklara 
atlnmıı ve battı AlemdaA' etek

lerine kadar gelmlıtlr. Alınan 
tedbirlerle yRngının llerlemealne 
meydan bırakılmamıştır. 

Fundalık yangına pek gealı bir 
tabayı yakmııtır. Ateş 1ababa 
kadar hafif hafif, yer yer devam 
etmlvtır. 

Y ngınıo yolculnr tarafından 
atılan bir sig ra ile çıktığı söy• 
lenlyor. Üskl\dar kaymakamlığf 
tahkikat yapmaktadır. 

120 L·ralık alını Fi
listine Veren ~r Osm ı 

umandanı ! 
Bağdatda çıkan Elbilad gaıe· 

teal KudUsten aldığı fU haberi 
neırediyor: Osmanlı lmperator• 
luğu zamanında KudUste vazifeal 
bulunan bay Zeki adh eski bir 
kumandan bir iki haftadanberi 
burada bulunm~ktadır. Mukaddet 
yerleri ve lılAm Darülitamını 

gezen bay Zeki Mııırda bulunan 

( 120) bin liralık emlAkinl DarUll• 

tama vakfetmiştir. Bay Zekinin 

TUrklyede de kıymeti çok yilkaek 

emlaki vardır bunları da Tlirk 
yetimlerine vakfetmiştir. Valuf 

muameleleri yapılmııtır. 
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D tt ı gir•n peblinDlarla mtiHbaJı:adaıı bir enıtantane 

Yağlı Gii;~şlere Karşı Alika 
Gittikçe Çoğalıyor 

DünGüreşlerin UçüncüHaftasıYapıldı 
Gaaetemlıin tertip ettiği bullu Arap lımafl kazanmııtır. reıtea ıonr~ Alpullulu Arif, Glo 

.) t k x.ı " 1 . n 1 0 KD,.Ok ortada Gellbolulu nenil Hamdı ile yaptığı mUaaba· a ur a ya• ı ıuret erın uç ne • ı M h t k d 
baftaaı don Takılm ıtadıada Remzi blrlncl, Göneni e me ayı yarı a bıraktı. Salim Jle 
bllyOk bir kalabalık 6ntlode ya• ikinci, Silivrili Oıman lçllncU, Hamdi araaında devam eden mtl-
pıldı. MOaabakaların Umidln ŞildJI Şerefeddin dördOncO kalmıı· ıabakada Salim birinci olmuıtur. 
fe•kinde lntlıam içinde cereyanı, lardır. BUyllk ortada UıunklSprlllO DUnkU müsabakalarda baıa 
balkın gUreıJere kerıı olan bDyllk HD11yln arabacı J:IUHynl, ~oma~ ,Ureıecekler beı pehlivan olup 
allkaıını gittikçe çoialtmııtır. Muıtaf ayı yenmııtlr. oma bunlar Kara AU, Arnavut MOll· 

MOaabakalara dııte (yani Muıtafa da Y~ldırım Beklrl klha· yfm, Tekirdağlı HU117ln, Çoban 
beılnd aınıf ) j'Uretçller araaıada de ile yenrnlıtı. d Ali Ah t Mahmut, Molla Mehmet idi. 
baılandı. Destede 15 ~lft pehll· BtıyOlt orta . • me Geçen hafta Tekirdailı HOae· 
tan gUreımlt birlaciliii KüçOk· birinci. Uı~nköprülll HDHyln ikinci, yine matlup olan Kara Ali aya• 
pazarlı Hurpt, ikinciliği de lıtan- oldular. Bır aaate y•kın bir gll· fının rahatıııbğı henUı geçmediği 

DünküDeniz Yarışlarında 
Bir Şarpi Devrildi 

.-- , t rr-o ·5H491!-

Y arışlara 11 Şarpi Girmiıtir 

il da Udaol turda denilııa ıarpl 
Y akarü 7arıılara ıfr•D farp er, .,. l ki L tar k m-

h ti din 1 kapı kolayı a ••P8 • ..,..-lıtanbul dealzclllk eye 1 k tin aayah Şarplolal Demir 
M~da keyunda lkiad Şarpi ,.. ;urİudu matl6p ıderek JUlfl 

'1f lll1 yapb. ı kasaadı. 
11 Şarpinln lıtlrak ıttitl ... Şeref mlaabakaJI • bltlrdltl 

labaka Moda, Kalamlf, Fenerbah- •aman Demir Turjıat Kalamıı ı•·. 
C• açaldarı uaund• iç devir ola· mandnaıını henb döa87ordu. lklncı 
ralc Japıldı. Çıkııda •• ıeridın Demir Turjut, lçOaı:;..~~ :~ 
t•lcan Aoaclolu lmllblodın Şeref Y u11da Galataıar~~ 4emt& 
ille turda kaybettlji bD7lk lau4li- tar4a laavum ..,t11 ... 

için hakem heyeti tarafmdan dun 
allreıtirilmedl. Müsabakalar MU· 
J•ylm ile, Molla Mehmet, Teklr
dajlı HOaeyln ile Çohan Mahmu~ 
arasında baıladı. DlSrt ba7Dk 
pehlivanın aalanlar j'if)I çarpııa 
çarpıfa devam eden aDreılerl 
halkın bUyUk heyecanlle dıYam 
etti durdu .• 

Rakibin• falklyet ıısıterıa 
ArnaYut MlllAylm ıeçon hafta 
mağlup olduj'u Molla Mehmedl 
16 dakikada ıak kOndttile 
matlup etti. GOreı meydanında 
Teklrdatlı HU11yia ile Çoban 
Mahmut ılSID• 1lStG11 mücade
leye deYam ettiler. 

Teklrdaj'lı Ha.eyin Maadırah 
Coban Mahmut Ilı kırk bet 
dakika gOrqtller. Nihayet Çoban 
Mahmut 1Ur8fl bırakmaja mec
bur kaldı. Bu ıuretlı dBDktl 
mUıabakaların galipleri gelecek 
hafta ılreımek llzere ıahadan 
ayrıldılar. 

MDaabakalana hitammda Ma
llylm hakem heyetine mDracaat 
ederek haftabk bir a-aıeteoin 
T ekirdaj'lı HttaeyJal baı pehllHn 
olarak llAn ettltlni tlkAyet ederek 
.. o bir defa Kara Aliyi yendi. 
Bat pehllH• olabilmek içiD iki 
defa Kara Aliyi, iki defa da beai 
7enmeıi lbımdır. Gelecek hafta 
kendiılle ıureımek ıuretllı ltu 
yanlıtlıtın tamamile ortadan 
kalkmaııaı lıterlm dedi,,. Hakem 
laeyıtl ba mOracaab •az•n ltlbare 
alacatını ı&yldedl. 

Galatasaraylılar Macar 
T akı~ını iki - Bir Yendi 

Oyun GaJaiasclrayhların Hcikimiyeti 
Altında Geçti Macarlar Sert Oynadıl~r 

Dun Macar takımı ikinci ma• 
çını Galataaarayla yaplL Macu 
takımı beyaz vı nefti çlzıfll 
forma, dUıbeyu pantaloa siyerek 
ıahaya çıkmıılar, talomlannda 
ıol açıklarını detltllrmlflerdl. 
Macarların akını Galataaarayıa 
rtııılr altını dtıımDalle b..
ladı. Dk beı dakikada Ma· 
carlar aleyhine aaidaa iki 
korner oldu 111 de Galatauray 
bundan fıtlf adı edemedi. Rlıılr 
altında eyi nıtJce almak için 
çahıao Macarların apklarla 1•P
tıkları hllcumlar yan haflar tara• 
fındaa kolayblda kealUyoru da 
merkez muavinlik hemı-. laemea 
yokluj'u Galataaaray mudafalıına 
acı dakikalar yaıabyerdu. Buna 
ratmın her fıraatta Macar kal .. 
ılne akan Galataıaraylılar on bıı 
dakikada dört korner yapblar. 
OıtOıte Münevver, Gladls vı 
lbrablmla tlltlırl Macar kalethala 
direjinl ll)'lrarık 119tl. 

Yirmi ıeklılncl dakika•• Ma· 

carlara verilen bir aerboat vuruı 
Münevver tarafından ka,mldı. 
Galataıaray hlcum hattının yap• 
hiı tazyikle bir tirin netice ver
miyordu. Otuz aeklzlnci dakikada 
MllneYYerd~n, GOndUıe, ondan 
Necdete fiden top Macarların. 
boı kalHlni yalayarak dııarı glttL 
Bu oyunun ıerbut •uruıtan ıonra 
Galataıaraya ıelen en blyük 
fırıab idi. Kırk ikinci dakikada 
Macarlara Yerilen beıincl korner 
Galataaaray tarafından yine kaçı• 
nida. Hücum hattanın durgun 
01unu iç aıkaa bir ıekilde berkeal 
lzUp durdu. Son dakikada Nec· 
detin kale lçlerbae kadar ıllrük· 
lıdlli top yiaı korner oldu •e 
01uaun ilk deneıl 11hr ııfıra bitti. 

lklaC:l denı Macarların biri 
ıoldu, biri aatdau iki hncumlle 
bqlade. Sol •Pim Galatuara1 
kaleıl lalladı ~ektlfl kunetll bir 
ılt kaleci Necdet tarafından gU-
111 bir ıeklldı lmrtarıldL 

Maearlarm ılttllrçe artan bu. 

Dtınkt maota hereeaalı bir dakika 

------------ı cumlara beıbacl dakikada aaj /kinci At açıkları tarafından dart 1arda 
V l bir meaafedıa çekilen 11kı bu 
ı arıı arı ıntle gol ile neticelendi. YaYaf ya• 

D •• V l' J vaı hllcumları ııldaıtıran Galataıa-
UR .l apı Ul ray Macar takımını kendi aaha&ı içi· 
Dlln Vellefeodl koı• mıyda- ne bkmıya baıladı. Dakikalarla ıll· 

mnda menimin ikinci at yarıtlan ren bu taıylk bir an geldi ki 
yapılmııtır. TriblnU dolduran bir Macar kaleıl önllnde dolatan to-
kalabahk karıııında alAka ••he- pun kaleye glrm11I beklendi. On 
yecaala aeyredilon beı parti at UçllncU dakikada ıağ açıktan ge· 
koıuıuna alt- tafıilAtı qaj'ıya 

len topu yakalayan Fazı) hafi, 
1aıı1oruz: 

BlrlDcl koıu (ıatıı koıuıu): bir vuruıla beraberlik 1ay111nı 
Dört •• daha 7ukar. r•ıtald yaptı. Galataaarayın gittikçe bll· 

yarım kan arap •• ballı kaD arap yllyen hDcumlan Macar kaloılne 
•• loerakların lıtlraklleı ikinci bir tehlike ıeçirttl. Mlloev• 

Bqlanııç ıaatJ: 15, 15 nrln çektiği çok ku•vet.l ıut sol 
Meufeı 2000 M. direiio kenarJodan ııyrıldı ıittl. 
Koıu7a aireD hananlar: Bu hücumda MCnevver sakatlan· 
1 - Derviı,2·Dnl0, 3·MebrDk, mıı, yerlDe Sua•f glrmittl. Ylr-

4 • IDlek, 5· CeylAn, 6 • Ejder, mlocl dakikada Necdettın aldığı 
f •Tayyar, 8· Şen, 9 • Sarıku1o 

Blrlncl ıelen: AnkaraL Tali· patı Macar merkez muaYinlle, 
tin Sarıkuıu (9~ Al..~arak. Bini- ıol bekini atlatan GöndOz 
dal; Honart. ikramiye; (110) lira. Galataaaraym ikinci ıolOnO yaptı. 

ikinci rlen: Ahmet ( Anka- Gittikçe artan Galataaaray hn· 
ra) nuı (Unl8) aO (2). Kır at. cumları bir parça ferdi oyun 
Blalclıl Abdullah ikramiye (30)11ra yllzllnden iıtenllen neticeyi ver-

Üçlacl gelen; Şaban (Suııjr- mlyordu. Macar takımınan pek 
bli ) ın (Stılek) 1 (4). Blnlclli; Ma· ındor 18rOlon aert oyunu orta• 
elt lkramlyı (15) lira. lığı kaııp kaYurmıya batladı· 

lldncl kotu; iından oyun ğittlkçe aertletmlye 
Saat 15,30. Oç '' claha J• baılaaıftL Otuı beflncl dahikada 

C De•am 8 iMi )'iade t ( De.ama 1 lael Jlıcle ) 
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ızla , am anı Ç ke iyor ar, Sevgi isi 
a a ürlü D dikodular Çık rıyorlardı .• 

• 
ın 

Tofrlkamızın Hulftsası 
BugUn de, romaıu ızın batındaa 

bu,gUn ldl te&lka7a kadar tam bir hulA• 
aaıını yapıyoruı. Bu ıuretlo romanı 

başından takip edememft olan okııJU• 

cularımııı btr fınat kııııınmıı olmakla· 
carlıır. 

Kadri Beyin kısı KAmraDJ Ali Va· 
auk11m nde bir 1ı•nç snmtktedlr. 
Fakat KAmraD ondan hotlanma
nmKta deniz yımıfarında kendiıino 
takdim edilen Osman Feyziyi ın· 
m ktedir. 8 Jallf dlJııllfl gecHl 
Moda çayırına lt.kaa nialn ballco· 
nunda ıl:lııQ kuaıılıful duiıılikle
rinde etrafı Hyredlyor, bu aır&"da 
yalcına bir kamyon geUp duruyor. 
f~indcn bir! ılıman, dtferl sayıf 
öbG.rO de bir <ntodok• rahibi in· 
ycıfetiade olan iç kitl laular. Bir 

yi ölçllp biçerler, glbl yerleri 
adımlnrlu. Bu defa kamyondan 
bir de lumıldaraaı su.al indirerek 
genç kızın eYlnln öotıoden ı'
çerfer. 
Sutta t şınan çunlda eanll bir 
claim vardı. Kar&nhk lrlade bir 
knc:Un feryadı lfltillyOl'du. Kim· 
rao, bu nıhı kızkardetl Handa· 
na alt oldu,unu hf HettL O dn 
baba! diye f.,yada bqladı. Bu 
nerier içinde hendlndon gtçmfttlr. 
fkl günU!k istirahatten sonra KAm· 
• n, epeyce •Jil .. mrıtlr. Kardttl 
ö er. ODU UYCJI mtttaabJalt Ziya 
Beyin kızı N dide, Kl nı aenn 
Ali Vamık, Faika, Nadide, L&tife 
hep bir arada Moda lakeleslnde 
idiler. Genı kızlar, KAmrnnın 
rıevdiği Omıan Ftyzldea bah1edl
yorlardı. Kotraya atlıynrak denize 
açıldılar, erde bir ,.t d.nayorda. 
Gtıverteda W. adaa dlmdlll 
duruyordu. 
KA ranı ıi aapaarı baUmft• 
ti. Bu ad m, o •, ki&u.la •ecede 
boynunu adraa adamı laatırlatıyord .. 
Hep birlıld:e otele slttila.B :ı ko
Yalarında ,aba rakı tf,.Ierlala 
karıı• n Pttll•r. Yalaı:ı Kimra
nınneı'esf pllta. 
O sabah 8-lbule balmaia km 
kardeti Haadaıaclaa altWıfı mek
tup onu abatla PfUbaıtb. Abl
lara hayret YW•• hldiaat iri .. 
c!eydi. Dell albl olm11p.. 

Ömer lıAl4 im lrardqiııba 
kolunu olquyordo: 

- N latenea yaYnm; dl-
rordu ve kız kardeılne muhab· 
betle bakıyordu. Sokağa, ikinci 

1 
pkışlannda a kotra kullanma

~ ya milsaade e ekle hata etmlf 
olduğu u bf diyor Ye kendi 

1 
kendisine f a alde kızıyordu. 

Eğer yenid n asabi bir rahat-
•ızlık daha geçirirse De yapa-
caklındı. · 

l - Sen n ııl f ıttrH öyle 
yapalım yavrum. 

Diyerek o da ayağa kalkmı~ 
Ötekiler de doğruldular. 

Tam bu ara oteUn nhtımına 
ya aşmıı olan bir sandaldan çıkan 
birkaç .kiti lakeJeden taresaya 

i çıkaa merdiYenlere ı•lmitlerdi. 
t Utife göz' erinin içine kadar k .. 

zararak gayri ihtiyarı: 
- Al! 
Diye hafifçe bağırdı. Nacl1e 

ile Faika kulak kulağa bir ıeylor 
hsıl~aştılar, hatta Nadide bile 
Öm rl biraz on tmuş Ye ıUzgllıı 
gözlerle gelenlere bakıyordu. 

All Vamık asnbt bir hnreketler 
- Evet gidelim. Dedi Kftmrao 

pek yorgun. 

O artık kendisine adeta Kam• 
rnıın b.rz sahip ve oııa çok 
yalcın bir ınsan edası veriyordu. 

Merd,vcnlerden çıknnlan KAm• 
bl'Bn da görmUşlQ w:e yemin 
ealeblı rdi ki o anda be1u yatı 

ve sakallı yabancıyı hiç olmnzan 
bir n olsun unutmuıtu. Kalbi 
ıiddotll, ıiddetll çarptı. 

Yeni · gelenler Uç klıl idiler 
Bunlardan ikiıl erkek biri kadındı. 

Faika: 
- Feyzi yine Iametle be

raber. 
Dedi ve Nacf ytı 
- Hu dakika beraberler. 

Osman F ıyd Atık Kerem gibi 
galiba gidip, gidip dl§çl ismete 
dltlerlni s6ktUrllyor. 

Diye onun ıözOnQ tamamladı. 
Şeytan kızlar bu ı6ılerin Klm· 
rauı pek mllteesafr ettiğini gayetle 
iyi bDlyorlardı. Eıuen makıat• 
ları da bu idi. 

. Garson ayakta caiırılmışb. 
LA tifo: 

- Gitmek lıtlyor musun KAm· 
ran 7 

Diye sordu. Bununla " yine 
gitmek istiyor muıuo ,, demek 
istiyordu. Kimran: 

- Elbette dedi fakat ılı 
f steraeniz kalınız. 

Ötekiler yaklaııyorlardı. iki 
ırup aeUimlaıtı. 

Faika: 
- Şu Osman Fırıl de nı 

ieker çocuk, dedi, İsmet yezidi 
iyi yakaladı çocuğu vallahi. 

F alka dudaklannı alay eder 
afbl bUzerikı 

- Aman, dedi, deni& aygırı 
mDbarek.. 

Klmran onlara cıTap blle 
.-umedL Sadece Ômere : 

- Huabı g&rdlln mi, ağabey? 
dJye eordu. 

Biraz ıonra hepsi yerinden 
lrallor.ııb. Ôteld maıa ile yeniden 

Galatasarglılar 
Macar Takımını 
2-1 Yendi 

( Bqtarafı 7 inal yüzde ) 
bntOn kuvvetlerlle hUcu ma geçen 
Macarlar llst Dete yaptıkları akın· 
farla oyunun ıeklhıl değiştiriver• 
diler. Bir tarafta lbrahimin, diğer 
tarafta da LUtfinln yerinde ve 
canh gayretleri bu tehlikelerin 
güçlllkle atlamasına yardım ettL 

Lütfi, ile lbrahlmin tek beo
•arına kalmaları dakikalarca sil• 
ren hücumların kırılmaıında Amil 
oldu hıc de hllcum hattının geriden 
yardım görememislnl icap etllrl· 
yordu. Merkez muavin Fnbirln 
yokluğu takımın lUzumu kadar 
ltleyebilmcsine mani oldu. Son 
dakikada GUndUzUn ıllrllkleyip 
götUrdUğll top Macarlar tarafın· 
dan aUçliikle kurtarıldı •• 

Galatasnrayıa hakimi yeti al• 
tında geçen oyun iki bir Galata• 
sarayın gaUbiyeUle bitti •• 

Galatasaray takıma: Necdet, 
Lötfl, O.maa, lbrabim, Fahir, 
Kadri, Necdet, Mnneyver, Gün· 
dU., Fadıl, Danyaldaa mürekkepti. 

Maçı: Kaaımpaıadan Nuri fda• 
re etti •• 

Aırıl<ara 'da 
Bisiklet Yarışı 

Ankara, 4 (A.A)- Ankara bl
sildet beyetiAln, lklncl Ye tıçllncQ 
ıınıf koıucular aruında tertip 
ettiği biılklet yarııım bugUn Ak-
koplll orman çlftlljl ıola üzerin• 
do yapmııtır. 

T eknlk neticeler kllçtıklv ara· 

a lftmlaıtılar. All VAmık K mranın 
kolunu tuttu Ye ilerlediler. 

* . 
Onlar ·merdlYenden lıkeleye 

doiru inerken, elindeki •igara 
paketini lnıvYelll avuçlan iç.inde 
buruıturan Osman Feyzi: 

- Beıı ıu züppeyi bir 19• 
adamakıllı döveceğim !. 

Diye ideta homurdandı. umet 
incecik ~atlarına çatarak: 

- Kimi ? dedi. 
- Kadri Beyin kızının g61-

gealnL. 
Ali Vlmığı kastediyordu. 

lımet gDldn : 
- Senin yavuklu gitti diye 

yine pek sinirlendin. Oh olsun •. 
Kız ıeni bekleml.ye mecbur değil· 
ya.. aen geldin onlar kaçb. 

- Herif kızı kaçmyor... Mi· 
raspdan m•l kaçınT ilbi ... 

- Yok canım... Seninki gittl 
aen deliknnlıya hiç te kusur bul· 
ma... Böyle olduğuna pek mem· 
ounum ya... Beni zorla buraya 
aUru.ldedln... Ha va ruzgarb DoU· 
yorum ben •• 

Osman F eyzt akıi, akıtl isme• 
te baktı. Sonra koltuğun arkam• 
na dayanıırak g6zUnU yumduı 

- Oıuyorsan bana ne?. 
- Va)' baba doatu vay. Siz 

Kadri Beyin kerlm.,sl hnnımefen• 
diye aö:ı edeceksiniz dlye ben 
zatUrreeml olayım. 

- Aaıl b ba dostu aenain .•. 
HAIA KAmranle arkada !ık ede
medin. 

- Ne J&payım ben kıza gidip 
yalYarayım mı... Maşukamo diş· 
leri sağlam olacak bir kere bana 

· gelmedi. 
( Arkoıu var ) 

Doktorluk 
Aleminde 
Bir ihtilal I 

[ Bcıtarah 1 inci y0%de J 
tuYarına gltmi9, saatlerce süren 
mOnakaşalarda bulunmuı, sonra 
klmyakerl alarak cıvar otellerden 
birine götDrOp orada da konur 
mıya devam etmiştir. 

Ayrılınacağı sırada kimyaker 
ile meb'ua birkaç saniyo yalnız 
knlmışlardır. Ne konuıtukla~ı bel· 
11 değildir. Fakat lakırdıları bi· 
Unca kucaklaştıldarı hayretle gö
rUlmUıtUr. 

Meb'uı arkadaılarının yanına 
dUndUğü zaman çok heyecnnlı ldl: 

- Rüyamı görüyorum bilmem? 
dedi. Fakat bu adamın ,~hreU 
yarın PaıtörUn 'kini geçecektir, 
bu mlltalAaya bir doktor: 

- Muhakkak bu, tıp llımln• 
de bir lhtl!Aldir, cUmlesl llo cevap 
nrdl. 

Kanser yenUmlt midir? 
Rivayete bakılacak oluraa 

Fransız klmyaktrl lnanılma7acak 
oetlceler elde etmiftir Ye artık 
muvaffa)nyetten ıtıphe edilmemek 
llzımdır. 

---------------------~ aında: 
Çankayadan ita birinci, Dem

lnpordan Muıtafa ikinci, Demir• 
apordan Hulp lçtıncO. 

ikinci 11nıf koıucular aruındaa 
Ankara gGcOnden Faruk 26 da• 
Jdkada blrlacl, Ankara gtıelnden 
ŞUkrll 25,p la ikinci, Ankara GO-
clhıden Muatafa 25,56 dakikada 
u,oncU gılmiflerdJı. 

Atu•tos S 

Borsada 
J 

af ta e 
e 

Piyn1a durumu genel olarak dur .. 
gundur. Almnoyadao bir ttlrlil 
knr~ılanabJlcc k dereo de oralı iı· 
tek gelmiyor. İtalya ile de kıl riıuı 
bakımından i§leı darolmııtır. HtJ 
m dd için yedi gün~ 'ftı.i'lyetiıal 
av ğıdakf eatırlf.td.a bulaoaksınızı 

Atron ..: Afyon plyasaıında 
lı yoktur. Bazı alıcı ıpeklilitör
lere teaadllf ediJJyoraa da bu yıl 
mal aı geldiğinden bir it çıka· 
mıyor. Aj'aıtosun ilk haftasında 

olmamıza rağmen ıimdiye ka• 
dar 1935 rekoltesinden piyasamıza 
gelen afyon IT'lktarı yirmi, yirmi 
beı •andığı geçmemektedir. 

Anadoludan piyasamıza gelen 
haberlere göre Hatların çok dQ
tOk olma1ı yUrlhıden yetfıtiricl 
iç pazarJarada az mal çıkarmak
ta ve Burdur,, lıparta gibi Jyl 
mahıUl yetiıtlren pazarlarda kl
loıu 250 kurut kadar ıalıılara 
rastlanmaktadır. Fakat iç pazar
lııra dn az afyon arzedillıl bu yıl 
rekoltealuln ilk aylarda yapılan 
tahmin kadar bol olmiyacağı ka
naati alAkadarları kuvvetlendir· 
miştlr. Piynın lnhisar1n ild ay sonra 
kar rlaştıracntı fiata lntizaren 
durgundur. 

Tiftik - So•yetler geçen 
hafta haber v raiğlmlz alıılarına 
devam ederek bu defa kilosu 62 
kuruş etrafında mUbayaatlarını 
4500 balyaya çıkard•lar bu ahı· 
lu aıraıınd Almanya Jçla mal 
elan bir flrmanm da piyasada bu· 
lunuou ve mal alıı va:dyetlnl 
as.trum bir hale ıokmu tur. Fil· 
hakika Almanya için h fta içinde 
1atın alman tiftik miktarı 150 
balyt kadar kllçftk bir partidir 

y u ? • 
fak t flat aynı olmakla b r ber 
malın cinsi d ha aiatıdır~ !ite bu 
yUıden plr•Ln ala ~ darlnrca kuv• 
ırıılli addedllmckt dlr. 

Yap ı - Yapağı piyasasın· 
da Sovyetferlıa az olan alıflann• 
dan başka bir lı yoktur. Sovyet· 
ler ince T raJCya ve lzmir yapa" 
ğılarına ahcı olmakta ·re Anado1u 
malı almamaktadırlar. H&lbukl 
Anadolu mallanna ahcı azdır Yt 

ihracat için de istek yoktur ye 
bu vaziyet aıkınbh bir hal ortaya 
koymaktadır. 

Buftday - Buğday plyasa1ı 
"gevşemekte devam ıtmekt&dir. 
Flatlar geçen haftaya bakarak oo, 
on beı para daha gerilemiştir. Hır 
mal aelmlye baıladığı için bu geY• 
pklik yerinde bulunmaktadır. 

Arpa - Piyaaada Rumeli 
ve Mersin malları tlıorln• f ı 
olmaktadır. Flatlar çunllı mallar 
için ilç buçuk, Oç kuruı otuı 

para; dökme mallar için de tıç 
kuruı bq para lle Üf kuruı on 
para arasındadır. Anadoludan 
arpa henU:ı gelmemekte ve bu 
sıeç sıelit r koltenln nokaan ola· 
coğı )Olundakl haberleri kuvHt· 
lcmdirmektedlr. 

flndık - Fındık pf yasasında 
alivre snbth.ır devam etmektedir. 
Alıcı olarak Almanya ve Çekoı• 
lovakya hesabına mal alan flr• 
mııler g6rlllmektedlr. Flatlnr cin· 
sine ve yUkleme mevsimine göre 
42 kurutla 48 kurut arasında 
ağl m bulun aktndır. Fakat 

baıı alıcılar bir müddet ıonra 
fintlarda bir gerileme olacağını 
tahmin ediyorlar. 

evsimin ikinci At Yarış
ları Dün Yapıldı 

[ Bqtarafı 7 inci ylb.de 1 
kan yaıtaki yerli hali•kan lnglllı 
at n kıtraklannın iıtirakile, 

Mesafe; 1800 M. 
KOfuya giren hııyvanlar; 
1 • Conk, 2 • Tomru, 3 • Erol. 
Birinci; F. atlının ( T omra ) 11 

( 2 ~· Al at binicul; Y ano. lkraml· 
ye; (280) lira. 

ikinci; RUıtemin (Conk) u (1) 
kır nt. Binicisi Abdullah. ikramiye 
(55) lira. 

Üçllncll; F. Atlının (Erol) u (3) 
binicisi: Dawt. ikramiye; (20) lira. 

Üçllncll koıu; · . 
Saat; 15,45 te 
Dört ve daha yukarı yaıtakl 

yerli, f &nm kan Arap •e balia kan 
Arap at Ye kısrakların ifUrakile, 

Metafe; (2400) M. 

Koıuya giren hayyanlar; 
1 • Sada, 2 - Necip, 3 • AJ. 

ceylan, 4 • Aldenif. 
Birinci ı Emin (Yllıbafl) nın, 

(Necip) (2) al. Doru at. 
Binicial Hayri. lkramf 1• (120) 

lira 
ikinci : Tevflk(Manlıa) nın (Sa• 

da) (1) J. Doru aL Binlclal: ZekL 
ikramiye (50) lira. 

O,uncu : KemallD al Denı,J 
(4). Al at binlclal. Pol ikramiye 
(20) lira. 

D6rclUncD kop: 
Saat : 16. 
o~ " daha yukon raıtalrl 

baHı kan lngUls at ve kıaraktar .. 
DID İftlraklle. 

Mesafe 2000 M. 
Koşuya ıJren hayvanları 
1 - Romeflon, 2 • Şorbara, 

3-Nanaon,4 maldz,5 Bekir 6 Barkı 
7 • Surampo, 8 • Gubadalya. 

Birinci gelen : Akif ( Istar 
bul) un (5) beklrı. Doru at. Blm· 
clııi ı Davut. 1kramiye: (245) lira. 
( Bu ikramiyeden baıkn aynca 
koıuya giren hayvanların duhu
liye Ucretlerinln mecmuu). 

ikinci: Bayan ( Binna ) in ( 6 ) 
{Batcs) ı. Al at. Blniclıb Arkadi. 
ikramiye: (55) Ura. 

Üçllncllall Akif ( lataobul } un 
(Gazbadalya) (8) 1. Doru kısrak. 
Binicisi: Şandor. ikramiye: (2~lları 

Beflnci koıu: 
Saat: 16, 15. 
Üç yqındak yerli, yanm kan 

lo,Wz erkek ve ditl taylann 
lftirakile. 

MHafe ı (1400) M. 
Koıuya giren hayvanlar: 

1 • Semiramis, 2 • Alemdar, 
3 • GDler, 4 • Ayhan, S - Ytıbel, 

6 • Olga, 7 • Bora, 8 • Erten. 
BlrincJ: Salih (Ankara) aın 

(Alemdar) 2 ıl. Alerkek. Binicisiı 
Pol. lkramlye : (180) lira. 

lkinciı Salih (Ankarr.} mn (S.. 
mİramls) 1 l. Durudlşi. Blnlciıiı 
Bayram. ikramiye: (55) lira. 

Üçllncll: Mehmet (M. K. Pı.) 
nın (Bora) 7 al. Kırerkek. Bini• 
clıh Muııtaf a. ikramiye: (20) lira. 

Y arıılarda ı(bahlı pi7anıoları) 
aa tısı uyandırmııbr. 
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1 L ATIG ÇERKE 
( Mltarekı devrinin tarlbl.) tı~o1p 

• Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zlg• Şa1clr 1518185 .J 

a ı arın 
• na rn 

Nitekim, ert ıt gllnll çıkan 
gaz.etelerden bazıları, vicdanların· 
da hiç bir ftr v hicap duymadanı 

[ltiluf dovleileri, yl\ksek o.dnletleri· 
CÜn 'l'Urki~·ede bir filini göıtermtşlerdlr.] 

S tırl rile, riyak&rhğın on iğ
renç zilletini irtikap ederlerken; 
&A'ızLırdn d fU havadiı dolaı· 
llıağa hatlamııtı: 

- Ittihatçılnn götllren Yapur, 
Çan kal çıklannda bir torpile 
ç pımf, b tmı • içindekilerden 
btç kı lkurtulamamıı. 

Yu arıdaki eahrl n yazanlar 
•• ıd ( propagandaya )'a• 
Patı1ar, daha dün lttlhatçder4 
tap oludı, Bir ıamıınlar, (bUyllk 
ef ondl) " (kOpUk efendi) Jerla 
lıaplları 6n0ndo 11ıcd• edın b1I 
~daoı1ar ıtmdl d• (yonl efondJ) 
lerfno ''' nmıy._ ~ıh ıyorlardı, 

P' • o' bun tar, ~ · f zınıfı1gpıt 
lnrd~ lngflfJler, bonfardne ıJobP. 
l1ic n p d vranmıi1 'J " ,ataq!' 
icar btf D ettikleri bfr ~nııa~ 
•a '/ ra. vatanmın kanunla~ 
' ta dqt rı m Uorile onoP. 
c aaıaı JfÖrmelcrl laıımgelen n 
bu t uda lar~ cı ı@IBl'J ıvapuı-q 
babr mıfi rdı. 

!f: 
Bq hıldhı / fstanbn1 Jıalkına 

'ok derin bfr ~ ssUr. ıvermletJ~ 
arımn feiAkctlnde ınd!.\ 

~ ra geçin n bazı mfitereddi 
~I insanlar pıtlat a olma~ 
4zere; ~Urk m rtffğinl kalbinq~q 
tTd:ar mıy b ~ok ~muhaiifl~Jo 
•a11rlardı? bezi lçicd faş dıklaf! 
l"FGrk doati ıuJqµ unuhn!)l•n 
l\QınJ Ermeni "° bilb '!'! fAus~ 
fUer bilo bu h di zıhı focaa~ 
bodan ofkiyat ~tmitf er: 
~ HükUmct, şok ~amerdp-qı 

hareket etli. Susfo1 suçauZj ~Of 
n, lııo; hu adamialJ ~lrer bfret: 
lcöprQnlbı fener dlrekfar:n• 11•· 
1'Ydı da1 ketki ,abanc~ bir bU: 
kamet~ teslim etmeseydi. 

9emJş{erdl. 
F kat, ıahıslu Ozer~nd~ ~lr. 

~u{llR duŞnn lecek :ıama1' değildi. 
lınıtt v~ Aydın havaUslnden ber-
8lin p acı haberi r ge:mekte; 
\' unan istila ordusunun pek 
kanlı ~ımlarla il rlemekte o~duğu 
if ltHmekt idi. 

Millet, lzmir fadaımtn aza· 
illeti H bunun neticesini henüz in· 
tunıu kadar hissetmemiıti. Bu 
~•elaya dair, gazete sutiinlarına 
!«;k bir ketime bile geçmemişti: 
Yüiş ·Her halkının Tazlyetteq 
haber ar olmamam iç-:n bükiımet 
lbektup Ye tetaraffan fiddetlo 
1 nınr etmekte idi. Buhal h5yieco 
devanı oderso, o bllyUk yan~D 
~•led birdentY.re ıeut}g gldecelı; 
L Uqan ordu.,~ da, aeuls ıedasız 

Utuo garbı Anatlo:Uy.ıJ lstilıi 
•fıfece-kU. · 

Hllkiun•t-lo -by .fıaio VG ~ 
tedhir-ler-i, memleke.tln ~ ı;Wl; 
nc\'verlerİ lizcrinde çok .deı;e bb' 
tıefre.t hus~ getir~. F ab~ 
~er şey, henüz mll'bhemiyet 1çiado 
dJ. Iımirden başlayarak ağu at~ 

;arka doğru &llrllkleıuıa bil~ 
eltıketin UnOne geçmekiç.iıa ru,ııij; 

tıe b· b· ır tek tedbir abDmlJ •• no do 

1 
ır tek söz söylemıı~: Viiiy•1'-

•rd t eşeki<UI eden eemlyefle.r ve 
h • a hAI~ . netlce9h: 

·· rül esi lstanbul Halkı
s ür Ve mişti •. • 

ır 
içtimalar ıve mfizakercıl rl 
\•akıt geçlrmektel rdl. Şu and 
mUlet ve memleket; k lbl çarpan 
her uzvunda bayat eseri mevcut 
olan; Fakat bu hsyat •arhğını 
bir tUrlD kuUnnamıyan, başsız bir 
•Ucuda benzemekte idi. 

Bu baısız vücut, ilk defo oln• 
rak ( 1335 • 1918 aene1l Mnyıı 
ayının 21 inci gUnU ) btıyllk bir 
momnuıılyet raıe&U saraılmış; ar• 
tık, ( ozlm ve kudret > J temall 
eden bir ( baı ) a ka•uıtuğunu 
anlamııtı. 

O gün; ( Mustafa Kemal Pa-
ıa ) nın Anadolu topratına ayak 
bastığının Oç0nc8 aDnU idi. Bu 
Uç gUn zarfında Samsun ve hava· 
llıdndekl vaziyeti ıslah ederek resmi 
vazifeaino iyi bir mecra •erdikten 
ıonra llk defa olarak • fllea • iıe 
baılar baılamoz; Erzurumda bulu· 
nen J5 ncl kolordu kumandanına 
aynen ıu telgr f ı çekmiıtJ: 
Erzurumda on beşinci kolordu 
kumand nı p hazr tlerln 
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tee ıtri m. Millet •e memlek ta 
mcıdyun olduğumuz en ıon 

ıifef Yicdanlyeyl, mesali~Uı· 
tereke il en iyi lf etmek 
mUmknu olacağı kanaatilı bu son 
memuriyeti kabul ettim. Bir an 
evv 1 Erzurumuma gelmek arzu• 
aundayım. Ancak, Samsun Ye 
havalislnl Yaafyotl asaylşsiı:lik 
yüzünden fena bir Akibete duçar 
olmak mahly tlndedi.r. Bu sebeple 
burada bir kaç gün kalmak za
rureti vardır. Beni, fimdiden ten· 
•lre medar olacak huıusat var ise 
lı'armı rica eder Ye ıözlerlni:r.den 
6perf m, karde9tm. 

Mastafa Kemal 

Mustafa Kemal Paıa, ( mllli 
fıtiklll lıareketl)nln Ilk teıebbUsll 
olarak ıu tarihi telgrafı çekmekle 
bu bUyUk harekette kullanmak 
latodlj'l ordu ile tomaıa gclmit 
oluyordu. Fakat o • vaktlle 
lttihatç.ılann yaptığı 2lbi· bu lıte 
sadece orduyu vasıta etmek iste· 
miyordu. Yapacagı muazıam ve 
tarihi lnkllôpta milletin varlığını 
da ordu Ue yuğurmak; hayalden 
ılynde hakikate dayanan ( mllli 
bir inkılap) y pmnyı dtııUnUyordu. 

( Ark011 var ) 

,.cıım.:ı11~1E1> AİLELERE ve TALEBELERE iLAN ·Gmmz!:ll~a~ 
Tatil zamanları devnmınca 20 EylUle kadar 

5 r raı 5 

L I• T 9 te Her lisan 
için kuralar 

açdmııtır. Humat der•lere bu mtıddet için mDbim tenzilAt 
KAYDA BAŞLANILMIŞTIR 

1STANBUL ANKARA 
373, lstlkl 1 caddesi Kony• caddesi 

1 letenbul Beledly••I lllnlan 1 
Hastanelere bastırılacak evrak için lAzım olan 50 top 26 kiloluk 

battal kljıt, 150 top 32 kiloluk çift Istanbul, IS dOılne keten 
ıipllk, 50 motre mllcollit bezi, 40 paket 20 Ji mukana açalı eksilt· 
meye konulmuıtur. Nümuoesi belediye matbaasında Y• tartnameai 
Jevu:ım mUdUrlUğünde rörUllir. Bu kiğ'ıtların hepalnbı tahmin bedeli 
1867,5 liradır. Ekailtmeye girmek için de 2490 No.lı kanunda yazılı 
vesika ve 142 5 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile 
beraber t5/SJ935 porıembo gllnU aaat l5 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. "B,, "4451,, 

* >f 
Senelik muhammen kirası J 44 lira olan Rumelihi1arında Hacı 

Kemaleddin mahallesinin Bobek caddesinde 88 N. b 2 katlı 3 odalı 
Haymana mektebi açık arttırma ile kiraya verilecektir. istekliler 
ıartnameyl Levazım MüdUrllığUndo görebilirler. Arttırmaya girmek 
f~n de 10 lira 80 kuruşluk muvakkat teminat makbuz vaya mek· 
tubllo beraber 14181935 Çarıamba gUnU saat 15 dı DaJmt Eneli· 
mendo bulunmohdır. ( 1 ) (4418) 

• • 
Balat atelyeılne IUzumu olan 14 ton kırıple maden k8mUrü 

ıçık eksiltmeye konulmuıtur. Bir ton maden kömUrftnU 16 lira fiat 
tahmin olunmuıtur. Şartnamesi Levazım MOdürlUğUnde g6rUIUr. 
Ekdltmeye girmek için de 17 Jfralak muvakkat teminat makbuz 
veya ektubi!e beraber 14/8/935 Çarıamba gUnU aaat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) (4417) 

~~~~~~~~~--
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TORK·TiCARET•BANKA./I 

Sayfa 9 

Doğru Mu, 
' •• 

Oğrenm • • 
ıy z 

f Baıtarafı 1 inci 1Dıde ) 
Bir yorgunluk kahveıl içmek 

için ılrkecl kahvelerinden birine 
glmlıtlm, meA'er bu kahve dUnya 
barsak plyasasımn merkezi ıikletl 
lmiı, TUrkiyede ne kadar barsakç.ı 
vana burada toplanıyor, dünyanın 
dört köşesine gönderilen bar ak· 
ların ahı • rl'i burada h urlnnıp 
bitirJJiyormuş. Söylenilenlere, ko
nuşulanlara kulak mi&affd oldu· 
ğum zaman gözUmOzden kulağımız· 
dan kaçan yeni şeyler 6ğrendim. 
SUrmeyan ı:ıdlı bir bnrsakçımn 
Amerikaya çOrllk barsak göoder
diil için mahkemeye verilmesini 
hatırladım, yanımdakilerden söz 
kapmak için lafa karıştım ·n 
Amerikadao dert yauan barıakçı 
ile bi.r bahane bulup konuştum 
vo sordum: 

- Kuzum neydJ o d mln 
Amerikadao dert yanııın? 

Adamcajn; beni tanımadıfı 
bittabi gazeteci olduiumu da bll· 
mediğl için açb ağzını, yumdu 
a-özUnU ... 

- Sorma anam; diye baıladı 
sorma. DUnyada 8zll aözU doğru 
hiç klmıe, hiç bir yer kalmadı. 
Şu gazeteciler yokmu, hep 

çektiğimiz onlardan. Bilir bilmez 
herıeye buruıılarını ıokuyorlar, 
elAlemin İ§İnl altftst ediyorlar. 
Tutturdular bağırsakçılar bil 11 
mal ihraç ediyor, cezalandırılıyor, 
mahkemeye veriliyorlar diye; bizo 
de başladı Amerlkadan kazık 
kazık Ustline gelmeye .•. 

- Anlamadım. 
- Ne var anlamıyacak ker-

de§lm. Laf d diğiu çlvl değil ld 
kafana çakayım. 

- Amerikalılar blooğlu hin 
herlfJer. Gazet~ler Amerikaya 
çürük bağırsak gönderildi, gön· 
deren } akalandı mahkemeye 
Yerildi deyince hemen lfio kalleı· 
lik tarafına kaçhlar, bize madik 
ettiler. 

- Ne yaptılar? 
- Ne yapacaklar benim 6500 

meliki iddianın doğrulu§'u nl ; 
ıılsın. Bak Almanya il hiç böyl 
muamele olmaz. 

- Almanya d bizim mUılcı• 
rlmiz mi? 

- Elbet mllıterlmiz. Kf 111 

bizim müşterimiz değil ki ? .• 
Almanyada bağırsak daima başhı 
yerlerden yüksek 1ablır. M ıel4 
bugt!n Almanyada bnrsağm t nnl 
60 km uştur. 

- Bır tanesi mi 1 
- Bir tanesi y f.. Ne san• 

dıadı ? Amma bu bar& k ba ıı 
barsak, senin kukireç, arma, 
tuzlama yaptığın bars k değil, 

bu barsak haliı Knraman koyu• 
nunun özU alınmıt baraağı. 

Bahsin bu noktasında burnu., 
ma oğır nğır barsak kokusu geJ. 
mlye, gönlilm bulan ıya baıladı, 
birisini görmllı gibi yaptım ve 
yeni ahbabımı aelftmlamıya vakU 
kalmadan kıraathaneden fırladım. 

Salt Kesler 

Ankara Stadı 
Ankara &tadının yap111 ilcrl 

mektedlr. Stadın eşılz bir erıet 

olmaaı J~n çalışılmaktadır. Burada 
100 metre uzunluğund bir futbol 

alanı, ayak koşusu, muhtelif atletik 
sporlar için yerler ve bunları 

çevreliyen tribünler bulunacakbr. 

Ankare stadının ba !ıca ka• 
rakterlstik Uç tarafı olacakhr. 
1 • lpodrum alanı, 2 • Halk spor• 
Jıırı alanı ( yüzme havuzları, n .. 
tren man ve aalr ) , 3 • Lüks 
ıpor. en yeni enatallal)'onl r ya• 
pdmıı tenis kordlan. 

( Toplantılar, Davetle!:) 

BakırköyUnde Kır Balosu 
Çocuk Eeirgeme Kurumu Kadıköy 

kolu evvelki nkıam Bakırköy Miltiya• 
diı bahçesinde bir kır ba1oıu vermi§• 
tir. Balo çok güzel olmuı, köy halkı 
güzel bir gece geçirmitlerdir. ______ __, ______ __ 

HASAN 
liralık bağırsağımın UıtUne yattı• 
lar, bağırsak bozukmuı, dcııen
fekte ettirip denize atbk diye 
haber yolladılar. Sonra öğrendim 
ki ne denize atmıılar, ne blrfey; Acı bademyağı ve 
tanesini 60 kuruıtan ıatmıılar. Yağsız kar kremleri 
Şimdi itin yoksa uğraı dur. 

Bizim bağırsakçı ahbap deıil- Çilleri kat'iyyen 
mişti, gazeteciler aleyhine atıp izale eder 
tuttu amma, hanada öğrenmek 
iıtediklerimi ekaikıiz anlattı: Dünyada mevcut 

- SUrmeyan lıi ne oldu? kremlerin en nefisleri, 
Hiç ne olacak? Fo11. en ııhhileridlr. Nazik 

- Foımu ? cildli kadınların hayati: 
- Foı ya·· • Herif " Ben arkadaııdır.1htiyarları 

Amerikaya mal göndermedim,, 
diyor. gençleştirir ve genç-

- Kim göndermif ? leri güzelleıtirir. lnsa-
- Belli değil.. na ebedi bir taravet 
- Amerikalılar hep bGyle mi veren Haıan acı ba-

yapıyorlar ? demyaiı ve yağsız 
- Arasıra yapıyorlar. Rab· 

metil Raıit Ağanın ( ıu kırk gün kar kremleri unut-
kırk gece düğün yaptı.ran meıhur mayınız. Kutuıu 50, 
bağıraakçının ) da baı&na böyle tüp halinde 20, 
lılor gelmiıtl. Geçen sene de bir Türkiyede yapılıp da 
Ermeni bağıraakçınan mallarım Avrupa etiketi yapış .. 
oraya gittikten sonra bozuk çıkb tırılan ve halkı a1datan 
diye almadılar ; fakat Ermeni 
ağır baıtı, malları gorl gönderin kremlere, veıair ıtrı-
deyince yUzde bet eksiğine para· yata aldanmayınız. 
sını gönderdiler. Hasan markaıına dik-

Bağır11ak burada adamakıllı kat ediniz. 
muamele görllr ; çürük, bozuk 
olmadığına dair baytarlar mcnıe' Hasan Deposu: 
ıahadetnameıi verirler, mal ondıın 
ıonra gönderilir. Bozuk çıktığı Ankara, İstanbul, Beyoğlu 
ıöylenen malı buraya iade odil· ~ ...... 

1 
________ ıııı:maıırmsı•" 
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Yazan: 
M. Turhan 

Musolininin Fikri Mutlak Harptir 
O, Bu Kararını, Hususi Bir Mecliste Bir İngiliz 

iat Denizlerinde 
Tiirkler 

Piri Relı- Murat Reis - Hadım Süleyman 

Toramanla Kaygusuz Yaşar Müthiı Bir 
Hıncın Ateşile Y anıyor_1$..rdı •• 

.. Gazetecisine Ağzından Kaçırmıştır 
( Baıtarafı 1 lncl yl1&de ) 

br. Fakat ben bunu dUıUnerek 
ona kartı t~rtibat aldım. Şarki 
Amerikaya herkesin bildiği gibi 
birçok levazım ve asker yolladım. 
Fakat icap edene oradaki kuv· 
vetlerl iki, Uç hattA daha fazla· 
sına lbllğa hazmm. Uf ak tefek 
teylerle kaoaat eden bir adam 
olmadığımı bilirsiniz. 

raftan boru sesleri ltltilmekte, 
sokaktaki çocuklar bile babalara· 
nı taklit ederek asker oyunlara 
oynamaktadırlar. 

etmek isteyen bu ıebfrll halk 
kumanda altında bOıblltOn ıatır
maktadırlar. Sıraya muhafaza 
etmenin ne oldutunu bilmeyen, 
sagır>a ıolunu ayırt edemlyea 

Fakat Ad ene 
'anaın cafıı, ka· 
raya uku döke
eeflz. Şiıman pafa 
ltunun için 161 

Terdi. Demek ki 
ıenin öclln alına• 
eak. GöıOn aJdın. 

Toraman içini 
cekti: 

TeııkkOr 
atderim baba. LA
kin dlletlm henüz 
7erine gelmit de· 
llldir. ÖctimG altn• 
mıı ıröueın de içim 
ferahlamıyacak. Ben 
ranatımdakl kiri, 
• ırı: dGımanının 

kan ile yıkamak 
lat"rim, bana ır•· 
rekli olan bir avuç 
kanı da kendim 
alutmalıyım. Naul, 
•u ır:nkl bana tat
tırabilecek mlıln? 

- Helf Adene 
ırelellm, buraaını 
da dtııünOrQz. Şlm• 
dilik hiç tınma, 
bekle!.. 

Kayguıuı Yııar bu sözleri söylerken derin, derin 
düşünüyordu 

Acaba Toramanın baba dedlti bu 
lrayguıuz ynıar kimdi vı bu iki yltlt 
adam, nasıl bir öc ardında dolaııyor· 
Jardı, nasıl bir hıncın alnlle yanıyor• 
lardı: Sayın okuyuculnrımı&ı meraktı 
bırakmamak için biz bu bJJmeceyl 
lıta açıyoruZ1 

Kaygusuz Ynıar adile Mııırda 
OnOmOze çıkan tOyııOz pehlfnn, Ga. 
eeratda bırakt ıtımıı Safer rtlıden 
baıkaaı detlldi. O, Bahadır Şah ile 
aulran dlS Süznnın dalgalar aruıada 
cım verip gittikleri gUn, Portıklıll 
l'emlcinln yardımfle karnya çıkabU
nılıU, baıı ucunda dolat an Bilim kır• 
talandan kendini kurtarmııh. Fakat 
ayatı yere baaar baıımu batan o 
korkunç daklkalan unuttu, ıaıılmıya 
deter bir ııotuk kanlılıkla yeal durumu 
•özden getirdi, ve atacatı adımı ka. 
rnrlathrdıktan ıonra o gOnDn kiraa
lı k kC5telerini aydınlatabilmek Jçla 
Portekizli neferi ıorguy çekti. 

Hemen a8yllyellm ki bu neferin 0 
lranlı boğuıma •ırasında Safer Relal 
kurtarma11 Baber and Hilmıyun adh 
•Hrl yazan tarihçi Eukineln dıdifl 
albl ondan glJrdOğQ lylliklıre karıılık 
aastermek için detlldl, belki para 
koparmak içindi. ÇOakO bu nefer 
Donna Jandao Ye Saferden aldı,: 
babıiılerl azın1amıı, gittikçe kabaran 
bir açgözlOlüfe kapdmıı n içine ka· 
rııtıtı aık oyununu bir kazanı kay. 
ratı haline koyarak mOmkBn oldufu 
lcidar çok para vurmayı taaarlamııtı. 
I •miral dl> SOıaya bildlklerinl ıa1ı •. 
auul hep o nçg6zl010ktın Ye bu t 4• 

•.,lamadan UerJ geldiQ'J gibi Safer 
Relııl denizden çekip çıkarmuı da 
aynı aebıplerden ileri geliyordu. 

Onun dltllncuine göre Safer Refı 
lıofuluna kazanç kaynafı kurumuı 
olacaktı. Herif, hAdlHJerJn nasıl bir 
biçim aldığını bilmiyordu, aeımiyordu. 
Saferin aat kalmufle aık dalanr .. 
ılnin yine yl1rüyecetinl Ye kındiılnln 
de üç taraftaa para aııdıracatını 
umuyordu. Halbuki Sder, içine dOtl• 
rBldüklerl puauaun bu aılc oyunlle 
ll•iıl oldutunu amiral dö Vfa Ruvanı11 
da bu sevgi itini Hzdiklerlal, Bah&dlr 
Şııha giydirilmek f atenllea kUIAlu 
anladıklarını uranlamııtı. 

Safer, bllUin varlıtlle lıtadlae 
bnğlı olan Portekizli kızın na kard .. 
tine, ne Viı Ruvaya aır 11zdırmıyaca
tana kanaat besliyordu. Bundan doJa. 
rı itin meydana çıkmuını arada tel
lAU ık yapan neferin caıuııluğuna 
Yeriyordu. Karaya adım atar atm
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kısa bir dfltllnce geçirdi, yapacatı 
ltleı·i tartar tartmaz da herlfln 11• 
kasına yapııtı ı 

- Di gel, dedi, timdi bana he1ap 
Ylr. 

ilSze çarpan kOçilk kauba ile onların 
bulundutu kum1al arasında ne in 
vardı, ne cin. Din adııııının bir lima• 
nandakl filo İH glize bile ilSr11nmQ. 
yordu. Saferle gemici, bQtfln yer 1n. 
ıı:llnde b ıı ı baıa kalmıı iki adama 
benziyordu. 

Bu yapayalnızlı§'ın ne yaman bir 
kf ruauizllk olduQ-unu illğine kadar 
duyan porteklıU neferdi. Kayığını 
yanliıtirdı§'ı bu kumsalın altın kuıııın 
bir maden olaeatını Ye oradan haylı 
bir para toplıyacatını uaıarkea yaka
aıoa yapııan f u el, kula§'ına çarpan 
fU Hal o hulyaaını eritmtı Y• yüre· 
tine en•ln bir korku doldurmuıtu. 
Eamerleımiı glSk yUIOnO, bir kara 
örtl olup OıtUne doı .. ekmlı a-ibl 
oynar Ye yere dotru •tar görOyordu, 
titreye tltr•ye ıröderlnl yere çe.lrJ
JOrdu. Fakat yerde, kuyu atıı ilbi, 
o ııö.Jere kırıı atılıyor, açılıyor, la• 

nlfı neferi yutacakmıı •lbl bir du· 
rum ılıyordu. 

Önünden ••çmek ÜHre iken Sa
ferin Hrt •Hl yine çınladı Ye herifhı 
datnılc aklını baııaa ır•tfrdlı 

- Suııma be otlAA, konuı. Bu 
itler nice oldu? 

Gemici, peltek p•Itek ıordur 
- Ne itleri Hılıade• ? 
- KOçük kııla HYİftltlml lterlf· 

lere anlatmak iti? .. Bunu HD T•phn 
blldlklerlnl oalara ıl:S7Jedin detll mi? 

Gemici, And içerek Ye l•taYrOI 
çıkararak bilgi alıll§'ine Safer Relal 
inandırmalı latedf. O, adamcafııın 
ıöQ'O•Gne ltl•m•1• kalkııtıtı haçl 
yarım bıraktırdı YI gürledi: 

- Yalana dolana yelteame, ditle
rlnl aBlcerim. Dotru ıayJe ki canını 
batıılayım. 

Gendcıl, fJı: 7urdunda duydutu ııa• 
yı111 bikAyelerle Tarkan •erditl •Öı• 
den dl:Snmeyeceflne inanç l:ıealiyordu. 
Saferin, bir fart ile c:aaıaı batıılaya
cajıaı duyunca genlı bir nefea aldı, 
pelteklikten kurtuldu, bGlbllleıtı n 
her ıeyl •ÖyledL 

Onun hikAyul lu1a n aade idi , 
para hınlle yapılmıı bir iki yOdQIO• 
tOn anlatılıııadaa ibaretti. Herif, 
Amiral dfJ Slıranın kendi ı6yledlkfe
rlndea bir p)An Çlkardıfını, fU oJup 
biten itl•rden ıo.11rı bile, Hzinmemiı 
detildl. Safer Relı, kemdi uranlama• 
ıının dotru çıktıtını ııörlue herifi 
mOhlmaemH olduı 

- Haydi •it, dedi, yerine dlSa. 
KOçGk kızı g6r0uen kardeılal deal&• 
de botdutumu, 8blr amirah bira-On 
ona benutecetlml •ÖJle. 

Ve blraı dOtOndQ, tualanır •lbl 
oldu, llbe ettfı 

- KG~Qk kısa kendini unutma
yacatımı da anlat, Eter kardeılol 
boğuıumdao ötOrO bana hınç bHJı. 
meue kayalıkta ulrgedlkleriml oıaa 

Kayığın yanaıtıtı yer 1111ıtdı. Gün 
de knrarmak Ozereydi. Uzakta bir 
küme toprak af bi eamer bir bayılııla 

bol bol veririm. Yok, bu it yOzUndea 
yllretl 10Q'umu11a kendi bilir. 

(Arkuı nr) 

Velhasıl kadınlar ve çocuklar• 
da dahil olduğu halde bUtün 
Habeı mUleti kılıçlarını bilemek· 
tedirler. ÇUnkU onların gUvene-

bu zavallılardan mDreklrep latalar 
1
'dur 1,, kumaada11 Ozer:ne adeta 

bir armonik gibi blribirine ıev 
mekte, saia d6n kumanda11 Dzec 
rfne ise efradan her birinlD bir 
tarafa gitmiıile bUıblltln dajıl
maktadır. 

Habet lmperatorunun da be· 
nim maksatlarıma ve elimin altın· 
da bulunan kuvnt menbalarına 
vakıf olduğunu tahmin ediyorum 
Onun da bunları dU§Unerek ona gö· 
re bu sergUzeıte atılacağını zan• 
nedi yorum. 

bUeceklerf yeılne silah çelik ve 
ondan daha kuvvetli, daha keskin 
olan ceıaretleridlr. 

Derme ç•tm• allAhlar 
Habeı ordusunun bugUn 

(500.000) tufeği (200) topu, (3500) 
makineli tüfeği, (400) otomatik 
tüfeği Ye ıekll tayyaresi olduğu 
ı6ylenmektedir. Bu tUfeklerln 
k11mıazamı gayet eski 11'.ıtem 
olup bugün onlara mahsuı cepa• 

Musolini gayet yavaı ıöylU· 
yordu. 

Tavassut istemiyor 
- " Kararınız kat'l olmakla 

beraber, bunun, doıt veya müt· 
teflk bir devletin tavsiyesi altında 
değişebilmesi ihtimali yokmu? ,, 
diye sordum. 

ltalyan dikdatörU gözlerini 
göılerime dikti ve sonra da sert 
bir aeıle: 

- Ne demek istediğinizi an· 
ladım. Fakat merak etmeyiniz. 
Mister Edenle yaptığım son müla· 
kat her halde onun flkrlndc de 
bu baptnkf fUpheleri izole etmiş• 
tir " dedi ve adeta kendi ken• 
dine ıöy1iyormuı gibi hiddetJe: 

- " Hiç birıey hakkında te· 
reddUde mahal vermemek... l§te 
benim prensibim budur. gayeyi 
açıkça tayin etmeli ve ona doğru 
yUrUmelidir. ,, Dedi. 

Avrupadakl vaziyet 
Fransızlarm, Italyanın Afrika· 

da bir sefer açmakla Avrupndald 
vaziyetin zayıflayacağından kork· 
tuklarım bJJiyorsunuz, değllmi? 

- " Herkese söyliyebilirsinlz. 
Bu korkuların hiç ula ve esası 
yoktur, Eylülde Avrupa hudut· 
larında, lazım olan yerlerde 
800,000 &1kerlm bulunacaktır. 
icap ederse bu miktara bir mil· 
yona, hatta daha fazlasına çıka· 
rabilirim. Habeıistan meselesine 
gelince, ben buna daha ziyade 
bir Hferberlik tecrübesi nazerile 
bakmaktayım. Bu, bize aaker:tk· 
teki noksanlarımızı öğretecek• 
tir. Fakat Avrupa itlerine 
dönelim. Bulanık ıuda kimlerin 
balık avlamak istediklerini bili· 
yorum Ye onların oynamak iste• 
dikleri oyunlara kartı koymak 
için de her,eyim baıırdır.,, 

Şimdi De ÖbUr Muhabir Yazıyor 
Adls-Abiba, (Dallly Ekspre11 

Muhabiridden) - Habeşistanda 
timdi mllthiı yağmurlar yağmakta, 
gece gUndUz gökleri ıimıekler 
yırtmakta, yıldırımların tırakaları 
kulakları çıolatmaktadır. Buna 
rağmen baıta lmperator olmak 
Uzere bUtün Habeı milletJ hum· 
malı bir surette harp hazırlıkları 
yapmaktadır. 

ne bulmak kabil olamamaktadır. 
Toplara gelince; bunların da çoğu 
battal ve bozuk olduğundan dUt· 
mandan ziyade Hec beş kıtaitı 
için birer tehlike teıkll etmekte• 
dirler. 

Makineli Ye otomatik tüfekler 
bUyilk harpte kullanılan tiptedir· 
ler. Tayyarelerin ekserlıf lıe eski 
Farman makineleridir. 

Habet ordusunda 2 milyon 
atım piyade flıeğl olduğu ıöylen· 
mektedir. Eğer bu doğru ise, 
silllh baıına ancak dört atımlık 
cepane isabet ediyor demektir. 

Mamafih bu rakkamlarıo hepsi 
birer tahminden ibarettir. BugUn 
lmpcratorun kendiıi bile ordu· 
sunun techlzatı hakkında tam 
malumata malik degildir. 

Sıhhiye TeşkllAll 

Habeı ordusunda sıhhiye te,. 
kl!Atı hiç yoktur. AdJsababad4kl 
Amerika mlsyo:ıerlerlnln açtıklara 
hastanenin doktoru Hakman, 
daha ilk yardım vesaitinden mnh· 
rum bulunan bir orduyu sefere 
çıkarmanın bir vahıet olacağını, 
yaralıların diri diri S1rtlanlar ve 
Akbabalar tarafından parçala• 
nacağını söylemektedir. Doktor, 
lmperatora müracaat ederek 
harp çıktığı takdirde maiyetin· 
deki hastabakıcı hemıirelerle 
beraber orduda çahımayı teklif 
etmiı ve lmperator da bu teklifi 
memnuniyetle kabul etmittir. 
Şimdiden bunların nezareti altın• 
da sıhhiye mUfrezelerl teşkil 
edilerek bunlara ilk yardım uıul• 
leri öğretilmeye baılanmıthr. 

Bir Tarlfh Ambargolar 
Geçenlerde Habeı harciye nat• 

zırı resmi bir beyanat 11r11ında 
Habeşlatanın ıilih tedarik et-
mek için her tarafa başvurduğunu 
fakat bir sürll Ambargolarla kar• 
ıılaştığını, halbuki bitarafAne 
olduğu iddia edilen bu Ambar• 
golnrın ltalyanm lehine tatbik 
edilmekte olduğunu ve Japonya· 
dan bJle silah alamadıklarını 
söylomfttl. 

Bu vaziyet karıısında adeta 
mutaaS1iıbne bir surette askeri 
talimlere devam edilmektedir. lıl 
olanllr bile gUnde en aşağı iki 
ıaat kadar itlerinden ayrılıp talim 
görmektedirler. 

Talim Edenlere Bir Bakıt 

Üıtlerl bat farı perişan, tUfek
ılz, fapkasız, yalınayak fakat ıon 
derece miinlı terbiyeli olan ve ku• 
mandaya can Ye gönUldon itaat 

Adis·Ababada berkesin uyu· 
duju, ıssız sokaklarda sırtlanların 
dolatbğı bir ıırada Habeı lmpe
ratoru sarayında mUıavlrlerile 
beraber sabahlara kadar otur
makta ve Tahıl kabileler, dere
beylerl, cahil ve esirlerden mil· 
rekkep olan halktan bu on ikinci 
asır adamlarından modern bir 
orcJu Yllcuda gıtirmiye çalıımak• 
tadır. ,----------~----...... ~ 

TAKVİM Hazin bir manzar• 
Ek11riıl Belçikalı olaa Anu· 

palı ıabltlerle, hAkl üniformalı 
Habeı zabitleri aabahtan ak· 
ıama kadar, ıllAh yerine birer 
deynık taııyan acemi efradı ta• 
llm ettirmekle mııguldUrler. Şı· 
birdeki herbanıJ meydanlık, açık• 
lak veya a'flu timdi birer talim 
meydanı halini almııtar. Her ta-
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25 Eyıoı, T•rlht Danam Gana 
Manzara tuhaf olmaktan de 

yade hazindir. Buna rajmen bit 
kimse ılkiyet etmemekt., 7orale 
mak bilmeyen bir azim ile ba 
talimlere devam etmekteclfr. 
ÇUnkU (25) eyliil ıeldlml. Jar 
mur. aanki bir maaluk kapaam11 
gibi birdenbire dinecektir ve ba 
sene yağmurlar dinince her aene 
olduğu a-Jbi halk bayra• dejil. 
belki de harp yapacaktır • ., 

Ha beş Meselesi 4 
Eylôla Kaldı 

Cenevre 4 (A.A.) - lngllt .. 
re, Franıa ,.. ltalya mOmeulllerl, 
konseyin ıon toplanh11ndaa enel 
yaydıkları bir blldlrlj'de, ltalyaa • 
Habeı anlaımaıdığının kotanlma
sı Jçin yapılacak konutmalara 
milmkün oldup kadar çabuk 
baılamak karannda olduklarım 
ıöy lemiıtlr. 

• 
Cenevre 4 (A.A.) - Uluılar 

sosyeteai konMJi ltal7u • ffabq 
meseleıi ile Uğlll bir lraran tope 
lulukla kabul etmfttlr. Ba karar, 
u%laşma Ye halremllk komfqonu
nun oual • oual bllıellnla bl)d. 
miyetl ile meıpl olma11 ıerek
medlğfnl söylemekte Ye bir b .. 
tinci hakemin atanmama kar 
detmektedir. Komla7onaa calar 
malarını 1 Eyliile kadar bltirmul 
ve Italya He Habeıiatama 4 Er 
lulde bu çabşmalann IOlluac:aaa
nu konHye bildirmeleri rerektlr. 

Konsey bundan bqka yalnd 
ltalya dııarda kalmak lben 
ikinci bir karara ltal1aa • Hab .. 
flğilerinln bUtllnllaO lacelemek 
Uzer• 4 Eylfilda topluma11 1r .. 
bul etmiştir. 

Habefte Kaiollk Dlltm•nlılı 
Arbror 

Pariı, 4 (A. A.) - Petlt Pa
rlzlen gazetesi, Harrar'dald Fraı:• 
sız katolik mlayonerlerlne ali 
binanın sllAhlı Hab.. paplaıa 
tarafından yağma ecWdljt Ye , .. 
kıldığı hakkında Romaclaa ı•lea 
bir haberi yaymaktaclar. 

Bundaa bqka, S.da•o ye 
Uallamo'da Franuz katollk mll
yonırlerine ait bhaalana ela IOll 

aUnlerde HabetJeria hlcumau 
utradıkları ıöylenmektedlr. 

Galla'nan bqpapaaa Jaruaa 
tehdide uğramııbr. 

Edenin Bir Nutku 

Londra, 4 ( A. A. ) - BaJ 
Eden radyo ile yaydan bir ı6r 
levde demiıtlr kiı 

" Üç devlet araaındald 16rDr 
melerin durumu ber ne oluraa 
olsun, Uluslar Kuruma konaeyl ' 
Eylulda toplanacakbr. Bu görDr 
meler ıonu~lanmadıjı takdirde, 
konsey, Cenevre andlqmaıınıD 
hükümlerine göre hareket edr 
cektir.,, 

I' 

Laval Parl- Dandl 

Cenevre, 4 ( A. A. ) - Bat 
Lava) otomobille Parite aftmi 

• 
' ' c 

• 
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Jk , .. 
Artık, dayanamamıthm. Sura· 

n, tınıda ıalclayaıı bu yalanın acı· 
ID 

•ına kartı bir an kıvranmıf; ar 
•onra kanepenin altmda sakla-

~~ dığım tek çorap bağım onun 
tinUoe atmıı: 

- Yattığımı otelde, bunu dil· 
tUrnıUşaUnUı. Daima zeki olduğu· 
lluz:dan bahıcdiyor&unuz. Fakat, 
httıkları yerlerde eıya l< ay be 
denlere, bizim memlekette ahmak 
derler. 

Diyo bağırmışbm. 
Bu e8zlerfo acılığl • kalbi, 

henUz tamamile k angren o]mamıı 
olan • bu Anadolu çocuğu Uzc· 
tinde btlyük bir tcı·r baaıl etmişti. 
RengJ, kıpkırmw kesllmiştL Der· 
hal ııağ ayağının pantolon paça• 
larını çekmiı, eski jartiyerinin 
t1Pk111 olan yeni jartiyerlerini g6ı· 
lereıfıtL Bu hareketile, benim 
aldandığımı ispat etmet latemiştf. 
F nkat Tatar Aytenin getirdiği 
dcıllJ o kadar kuvvetli idi ki, onu 
hiçbir ıey ret ve cerh edemezdi. 
l<ocam, her nasıJen kaybolan 
jartiyerinin yerine, onun tıpkısını 
tedarik edebiIIrdi. Fakat zavallı 
l atar Ane; ı:ınbahleyln Ömer 
Beyio, aöılerlmin önUnde bacak· 
latına geçirdiği çorap bağının 
teldnl, nerminin evinden baıka 
llereda ele geçirirdi?. 

* Hareketimi llyıkJle tesbit et· 
ltıedlğim için kocama fazla söı 
•6yUyemedim. Bu suretle de onu, 
•rtık daha fazla yalan aaylemly• 
llıecbur etmedim. 

• 8 Klnunusanl • 
Ömer Beyle dargmlığımız do• 

~alb ediyor. Bugün halam ıebe
bini ıordu. Baştan savma bir ce
"ap verdim. Fakat bu cevabım, 
halamı tatmin etmedi. Zannede· 
l'itrı ld baxı şeyler sezer gibi 
olırıuf. 

Garibi ıuratı ki Ömer Bey, 
hptığı itde kendisini katiyen ka· 
hahatli bulmiyor. Benim kUskUn• 
lUğUme mukabil. o da gurur ve 
inadını muhafaza ediyor. ovde, 
<>kadar btıynk bir taUızbk \'ar ki 

O; her akf am geldiği zaman, 
deli dolu s6zlerlle kö~kü g ürül
tnye boğar bizi oyalardı. 
Şitndi, dışa;da ) emek yiyor. 
~lutat zamanından, bir 6aat 
80Qra geliyor. Doğruca odasına 
~•kı;ıor. Derhal soyunup yatıyor. 

O zaman ben de ) andaki kil· 
ÇUk odaya çckil:ycrum. Ora}a 
tıaklettirdiğim karyolama uznnı· 
Y<:rurn. Onun horultularmı dınl~ 
re dinle} e snbahlıycrum. Bilmf m 
ttl bu hal, ne 7.amana kndar 
dtvam edecek?. 

11 KAounsıu:ıi 

Sabırsızlıkla beldediiim mck· 
tuburnun cevabı, brıgilo A 'man· 
)'~dan geldi. Bir yuva içinde, ağız 
112ııa vermit iki gilvt-rcini gös• 
teren mektebimiıln ıırmaaı al· 
tında; ıorduğum ıuoJkre, ıu 
C:tvaplar ver:lmişti: 

Alrnanyada, Eıenbah şehrinde 
( n1 ~~'ut yuva kurma mektebi 
'11Udi eai Frav Lilyandan; 

lıtaııbulda· roekteb:mizln en 
llıUnıtaz taleb~ıl, Frav Emel'eı 

Se•.:g:li kızım 1 
Mekbbunuzu okuduium ıa· 

~a11 l liyük Lir teessür hlHettlğjml 
lı:r ,f etmez em valan ılSylemiş 
1 • 1 

~'l::rum. Bu teetıUrllmUn ıebeı:-
'·ld birer birer bab ederMm, 

iÇINI 
pek uıun ıUrecek. Oaun lçJn 
derhal makıada girmek •• ılzl 
Uzmemık fıtiyorom. 

Eneli size ıunu ıöyllyeylm ki; 
mektebimJzin &ize bir faydaaı do
kundu lae o da; ıu dtlnya kurul• 
du kurulalı erkekler tarafından 
kadınlara reya görlllen haksız· 
Jıklar1 8ğretmek oJmuştur. Vakıa 
proğramımızda resmen (erkek 
cinsinin zulüm ve ıeyylat tarihi) 
diye bir den mevcut değildir. 
Fakat öyle zannediyorum ki, dlln· 
yanın bu en mfihim mevzuu ha~· 
kında sizlere kifi derecede fikır 
verilmiıtir. Buna binaen ıizb bu 
hadiseyi bnynk bir serin kanlılık· 
la karşılayncağınıza, ve: 

- Hayal denilen ıu h!diıat 
kaynağında, az çok her kadına 
mukadder olan akibet. 

Diye, teselli bulacağınıza 

eminim. 
Maamafih, size yalnız bu teselli 

çaresini hatırlatmalda iktifa 
etmiyorum. Mektubunuza karıı 
göıterdlğlmiz alAka ile aetlcesini 
de aşağıya dercediyorum. 

Mektubunuıu okuduktan sonra, 
aorduğunuz mühim suallere, tek 
başıma cevap \•ermek latemedim. 
Akfam tatilinde ( bilyUk içtima ) 
~IW fllldırdım. Bütün muallimleri 
içtima ınlonuna topladım. Mutat 
olan merasimle celaeyl açtım. 

Mesel nin ehemmiyetinden bahse• 
derek m ktubunuzu okumıya 
ba9ladım. 

BilyUk bir alaka, heyecan •• 
hararetle tam (3) ıaat (18) daki· 
ka süren müzakere neticulnde 
•erilen kararları birer birer 
yazıyorum: 

ı - ilk kabahat (FraY Emel) 
de olmuştur. ÇünkD, ahval ve 
ahlakına liyıkile vakıf olmadığı 
bir kadmı koca11nın karşısma 
birdenbire çıkarmıı; ve bu meç• 
hul seciyeli kadını, her erkeğin 
nczandikkatini celbcdebilecck 
hareketlerde aerbest bırakmışbr. 

2 - (Her, Ömer) yaratılıt ve 
terbiyesinde olan erkekleri bir· 
denbire ( mond )e sokmak büyük 
bir hatadır. Aç bf r adama on 
türlü yemeği birdenbire yedirmek 
gibi .. Erkekler, tabiatin bir galet 
ye garibesi olmak üzere • kadın 
etine kufı • pek obur ve aç göılU 
yaratılmışlo r<lır. Dikkatli bir anne 
arsız ve aç gözlü çocuğunu bir 
ziyaf tc götUreceği zaman, e\'lnde 
nasıl tıka bı:sa karnını doyurursa 
kocasından emin olmak lsteıyeı: 
bir kadm da kocasını ( mond )e 
sokarken &}Di ıekllde dikkatli 
davranmalı; kendi kadmhk mezi· 
yet ve kudretlerlle kocasının hiı 
ve fikirlerini tamıım•n doyurarak 
onu, baıka kadınlarla meıaul 
olmaktan mllatağnf bırakmahdır. 

( Frav Emel ), kocu:le ke:ıdl 
araamdnkl yaradıhı •• terbiye 
farklarına b noen bu adamı ihmal 
etmif; bu ıeviyede bir erkeğin, 
(teni Nermin) giLi bir kadına ~aha 
bUylik bir ittiyak ile aaldaracagına 
hilkmedememiıtir. Buna binaen 
(Frav Emel) , bu noktada da ka· 

bahatlidir. 
3 _ ( Fra• Emel ) , ( Her 

Ömer) in ilk gUnahını hl&1ettij'i 
zaman büyük bir ıabır Ye ıekiaet 
göıter~ekle çok laabet etmiıtir. 

( A rtan Y&r ) 

SON POSTA 

7 Yaşında Bir 
Bıçaklı Kız 

Burgu adaıında Nlkonun 7 
yatındaki kızı Katlna ile H11anın 
kızı 9 yatında Sıdıka, bir oyun 
oynamak meaelealle blrlbirlerlle 
kavga etmlılerdlr. 

Bir aralık fazla hıralanan Ka· 
tinı, eYe gfrmlı, eline geçlrdlil 
bir bıçakla Sıdıkanın tlzerine 
atılarak elinden •• kolundan ya· 
ralamııtır. 

..... --··············---··- ···-·----············ 
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Ayakta tutabilmek için ona ıık 
ıık tamir etmek gerektir 1 

Kadın gtlzeWğlDI de 
Tabiatın eıı güzel fakat en çabuk 
bozulan, çeken yapılarından biridir. 

Gtlzellllbılz 
harabe haline gelmeden, 

KREM PERTEV 
Koli naro.k, onu ayakta 

çahtınız 1 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceatelerf ı KaraklJy KaprDbaıı 
Tef. 42562 • llrlı:cıol Mllhllrdanade 

Haza Tel. 21740 
.. :mmm::ııa,. 

lskenderlye Yolu 
IZMIR Yapuru 6 Ağuatoı 

SALI gfinll saat 11 de isken· 
der!ye'ye kadar. "4493,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 6 Ağus

tos SALI gllnU uat 20 de 
Ri~eye kadar. "4494,, 

~--------------' 

Atuslot 5 

Belediyeler Bankası 
Bina Proje 

MÜSABAKASI: 
Belediyeler Bankasından ~ 
Ankarada yapılacak Belediyeler Bankası binuı projeıl 

li/Ağustos/1935 tarihinden 5 ilk Teırin 1935 tarihine kadar 2 
ay müddetle mtııabakaya konulmuıtur. 

Mtısabakaya Türk ve ecnebi mnhendiı vı mimarlar gire· 
bilirler. Mnıabakada blrincillji kazanan 1.000 lklnclllğl kaza· 
nana 800 Uçllncüden beılnclye kadar da dörder yUz lira verile
cektir. Müsabaka ıartnameai ve Taziyet plAnı Ankarada 
Belediyeler Bankaamdao paraıız alınır. Bu müddet sonuna 
kadar projeler Ankarada Belediyeler Bank&11na teslim ediJmlı 
olacakHr. Posta vesalr 11beplerle gecikmeler hiçbir suretle 
kabul edilemez. (2011) (4482) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Satınalma 
Komisyonundan: 

YOkıek EnatitU talebeleri için mevcut nilmunelerJne göre ya• 
pılacak 25 çiıme va 25 pantalon açık ttkılltmeye konulmuştur. Şart· 
namesini almak ve nUmunelerlni görmek lstiyenlerio YDkaek Ensti• 
tU idare Mlldllrlüğlloe •• eksiltmeye iştirak edeceklerin 1218/935 
tarihinde Pazarteai günü hizalarında göıterllen aaatlarda % 7,5 
teminatlarile birlikte Yüksek Ziraat EnıtitnsU Rektörlük binasında 
ldar• ve ihale komisyonuna müracaatları. (1862) (4271) 

Çizme 25 çift 
Pantalon 25 

Tahmin olunan bedeli 
Beheri Y ekfın 

15 375 • 7 175 -550 

Şaat 15 de 
Saat 16 da 

----·~--~--~-~------------------------~ 
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12 Sayfa 

E kişehir Hava Okulu 
Komutanlığından: 

Haya okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazıh ıartlan 
haiz istekliler: Dilek kiiıdı ve vHikalarlle Temmuz baılangı• 
cından Ağustoı ıonuna kadar okula baı vurulur. Okulun 
bulunduğu yerin dııında bulunanlar dilek kAğıtlarile YHikalarım 
Poıta ile okula ıönderirler, ve alacakları karııhia göre hareket 
ederler. 

Madde - 86 • okuluD Gedikli k111mlarıaa ıirme ıartları 
ıunlardır. 

A - Türk olmak. 
8 - Orta okul (Llae Hklzincl ıınıf) tahıillnl &itirmiı •D aı 

ve en çok 20 yaıında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukda ve uçuf fılerinde kullq,Jmağa 

elveriıll olduğuna mUteha11ııları tamam bir haatanede ııbhat 
hoy'eti raporu olmak. Dııarıcla bulunanı .. 

Bulundukları Jerln a1kerllk ıubuıloe müracaatla muayeneye 
ıöndorilirler. Tam teıkilitlı. Sıhhi hey' eti bulunan yerlerde o 
yerin en bUyUk Komutanına müracaatla muayeneye ıönderllirler. 

D - Ahlakı 1aj'lam olduğuna ve hiç bir ıurette ıuçlu 
veya mahkCım olmadıiına dair bulunduiu yeria Emniyet MtıdUr• 
lUğünden veya poliı Amirliğinden taadikl} vealka göstermek. 

E - Okula olınacak okuyucular: Gedikli erbaılar hakkın• 
dl\ki 2505 No. lu kanun mucibince muamele ıöreceklerini, okulu 
bitirdiklerinde (12) tene hava gedikli erbaı olarak vazife güre• 
ceklerfni taahhüt etmek. 

F - Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H - latekli adedi çok veya imtihana kazananlar alınacak 

miktardan fazla olurea bunların içinden riyaziye bilgileri daha 
iyi ve yabancı dil bflenler yeolenlr. 

HaYa okulları okuyucuları askert li1eler okuyucuları gibi 
yedirilir, giydirilir. Kitap ve diier derı için lbım olanlar para1ız 
verilir. (3995) 

En tesirli i!Açtır. lımine vo SAKAL L 1 mu kasına Jutfen dikkat 
______________ ,_. ____________________________________ ~ 

K A f E 
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erkes llandığ ş cunu un 
nasıl yapıldığını görmek istiyor 

Yerli Mallar Sergisindeki 

[RAD OLiN 
Paviyonunun 8 günde 200,000 kişi 
tarafından gezilmesinin sebebi budur 
RADYOLiN in en faydalı d iş macunu olduğu 
halkın % 99 un un bu macunu LulJanmasile zaten 
anlaşılmııtı. Sergide otomatik makinelerle el 
değmeden yapıldığı görülünce aynı zamanda en 
temiz diş macunu olduğu da meydana çıktı. 

RADYOLIN pniyonu~da bütün ııtıraplara kartı en mUeı ir 
müs&.ldcia olarak tanınan GRIPIN de tışhir edilmıktedır. 

RADYOUN paviyonunu ziyaret etmek ve Sergi hediyesi 
olarak RADYOLiN ile GRiPiN almak için acele ediniz. 
.. ........... m;c .. _. ................................................. -

· .. ·-,.-:_,·. :· ·l~:-,{.:·- ._:.: ·.-- .· 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en hauaa, en ıon modeller 

tSEVOÔL\J'nO• t MISIRLI. f•tll<ll.J CaddHI s~g 
O ALA TA •oa : SAATCI MBVER TOnal Cadda•I 2g 

18TAN8UL'da 1 " · KEŞIŞVAN, Sultan Hamam, 
Veni Cami Cadd-1 4 

· ANKARA' Oa ., RIZA TEVFiK, Bankalar CaddHI 8 

Umuml O•ı:>O•u : İatanbul, Bence Kaoı, Ta• Han 19 Telefon : 2ı8a4 

Sizi soluk algınhğından, nezleden gripten, 
a1Jr1lar1nd:1n koruyacak en 111 lllç budur. 

ismine dikkat buyurulmuı 

lnlr ve akli hastalıkları m üt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Caialefhı Orbaa B. apntaaaıu Tct.2'JOJ~ .1 

A 
_::. l(a4oklJ Boha"'' ' '"' Hkok Tal:~ 

Son Post• Matbaası 

Hele ,okur r• 
fl•m•k zevklll 

elde etti 

Ha) atı . rt k lalıaııuu . ı r1: s • bit 
hıı l n'ımftı. Zir a ı•tırop ' e ren 
ayakl<?r ile yQrOmOyordu. RADIO 
SAL TS banyolar.nı yapma~a bat'" 
ladığı nldttenberi kendiıini h af if 
ve cevval hi ııaed iyo • Bu t uzla 
yap ılan ayak banyolım saye.inde 
nda'eler k uvvetlenir ve c a- rılııf 
ve t ltkin lik'er zail olur. En dar 
nya ltkabıların ı zla hiçbir ızt-rab 
ç el<m den İ • ted iğiniz vakit } ürO .. 
yelifüııinlz . Her eczanede S"t 1 r. -- .---"" 

Grip • Nevralji • Bat ve Dit a§rlları • Artritizm • Rom•tam• Sahlltl ı R. KikçCl 

Nııriya' Müdürü ı Tahir 


