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Kuduz Tedavisine 
Getirilen Zincirli 
Mahkumlar 

Bir Şua 
Amerikahlar 

Bu Şuala 
l Mülhit Netlceler 

Elde 
Edlyorlar 

Amerlkada NeYyork fehrl H• 

hlllerioin açığında Amerika bah· 
rlyeıi bir manevra yaparak yeni 
Ye eararenglı bir ıuala bazı tec• 

rObeltrde bulunmuıtur. Bu ma· 
nevralarda bu esrarengiz ıualar 

yardımı ile (51) parçadan mUrek· 
kep dttıman filosunun (47) iemi· 
ıial ta uzaktaa teablt ederek 
batırmak kabil olmuıtur. 

Bu ıua vaııtaaile tayyareleri 
ye harp gemilerini elli kılometre 

mHaf eden görmek Ye topları her 
baagl bir hedef Uıerio• teablt 
etmek kabil olmaktadır. Tecrll· 
belerde bulunan topçu mUteb&1· 
tııları bu ıua aayeıinde Amerika 
sahillerlnln herhangi bir taarruz• 

dan maaun bulundurulabileceğini 
tddla etmektedirler. 

[Yazııı 6 ıncı aayfamızda] 

Bulundu 
--~--~-----------------~---
Ercüment Ekreme 
Geçmiş Olsun Di
yecektik Amma •.. 

Ada aulb bAklml dan f Ah· 
met oğlu Meh· 
met atlı bir 
sabıkalıyı tev• 
kif etm~ıtir. 

iddia edildi· 
ğlne ye kıımen 
de kendiıinln 

itirafına göre 
Mehmedlo ıu· 
çu ıudur ı 

Mehmet Is• 
tan bul da otu• 

ran bir aabı• 

kalıdır. Adayı Ercüment Elcrem 
çok bilmezmiş. Tal• 
Ona bir gUn bir arkadaıı Babı6lt 
caddesinden aeçen muharrir Bay 

[ DeYıımı 8 lncl yllırde J 

Dinarı 
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• n .. 

ıyam, 

Gibi 

o 
Girit 

r 
Ge 

uyor 
İsyanı 

man Ate • 
ı 

Geçti • 
ı, 

~~~~~~~~ 

Mamaafih YunanL .. ~oda Çok Derin 
Bir Hoşnutsuzluk Var 

Atine, 7 ( Özel ) - Ciritte 
nsızın pntlak veren kargaşalık, 

burada derin bir heyecan uyan· 
dırdı. Kargaşalık çıkaranlar ile 
asker kuvvetleri arasındaki çar• 
pışmn sonunda ölenler ve yara· 
!ananlar vardır. Fakat ıon dakf. 
kada alınan acele itaretli haber· 
lere göre, itçllerin grevi yUzUn· 
den doğan bu kargaşalık bastı· 
rılmıştır. GreY, dünküne nisbetle 
daha geniş olmakla beraber du· 
rum ıakinleımlştir. Grevcilerin 
baılarlle patronlar araaında gö
rüşmeler yapılmaktadır. iyi bir 
ıonuca varılacağı umuluyor. 

~ 

Atina, (Özel) - Girit grevci• Pir• saıulalcıl•r• tue11iJt harelce.tin· 
lerinln hareketlerini kuvvetlendir- "• i•r•r et1ı11orıar 
mek için Piredeki teraane 'H 

kayık yapıcı iıçilerl de greY 
yapmı~lardır. Bazı gazeteler, Girit 
lıçilerinln isteklerini kabul ettir· 
mek için genel greve tetebbUs 
edileceğini yazıyorlar. 

* 
Atlna, 7 (Özel) - Yunanlı· 

tandakl Cumhuriyet kurmlarmın 
dağıtılacağı ıayiaları tekzip edildi. 

* 
Atına, 7 (Özel) - Venheloı 

kabineıinde Fioanı Bak&n'ığı yap• 
mıı olan ve son isyanda parmağı 
bulunan Mariı, divanıharpte ıor· 
i'ldadır. Hükumet komiaerl Ma· 
rlıten 700 bin lira tazminat iste· 
mittir. 

)f. 

Atlna, 1 ( Özel) - HU kum et, 
mUstakil Yunan klliaesinln dağı· 
tılmasına karar vermişt:r. 

Atina, 6 (A. A.) - Kandiy• 
llbavı, sllkünun tamamen teessüs 
ettiğini diiı~ telgrafla bildirmiı!lr. 

Amele kom· ı) onu sllkünun iade· 
sini yUkenmiıtir. 

Stıel ilbay General Bakopuloı 
bir tebliğ n"eırederek halkı iı Ya 

gCiçlerlyle uğraımıya çağırmııtır. 
Gfrlt adasına doğru yolda 

olan iki torpfto, adada sllkiinot 
teesslis ettiğinden, geri dönmek 
için emir almışlardır. 

Açılan gerçin grev harekefe· 
rile llilll olduğu bazı çe•enier• 
ce iddia olunan ılyasal tahrikatı 
meydana çıkarmakta geçlkme• 
yıcektir. 

Kondilis, grevin ılyasal bir 
mahiyeti o~madığına söylemiştir. 

Sovyet Rusyadaki Sanayi 
Heyetimiz 

Mosko,·a, 6 (A.A)- Türk en• 
dUstri heyeti Ukranyada Krama· 
torsk'a varmııtır. 

Heyet, Kromatorsk mekanik 
inşaat fabrikasını gezmiştir. 

e Hasbüh81imiz 
Ku

4
u% t•d•;:;~~~~•ra•tlrlle1t iki Bu şuaı bir Amerika ıabltl c L 

[ Ynzıo• 8 inci yüzdedir] bulmuştur. o,. im ondosla yaptığı 
Yeni Bir Galatasaray-Fe

üt~işGü
Taşıyor 

nerbahçe 
Son Galatasaray· Fenerbahçe 

fampiyona maçında Fenerbahçe 
kulübU Galataaaraydan Adnamn 
liıanıı bulunmadığı için maçın 
hükUmıUz addolunma11 için itiraz .. 
da bulunmuştu. Ankaradakl 
llmumt Merkez bu itirazı tetkik 
etmiı ve Fencrbahçenln bu itlra· 
tını varit görmemiştir. Bunun 
Yanında Galatasarayda tek yon 
hakemi oynanan bu oyunu. miite• 
ber sayılamayacağmı iddia ede· 
tek mukabil bir itiraz yapmıı 
"e hakem heyetinden fikirlerini 
terviç ettiren bir karar almışlardı. 
l:u vaziyet timdi lstanbul mın· 
laka futbol birinciliğini tekrar 

( Devamı 8 lnoi yüzdo ) 

Maçı Mı? 

It1razı1t çılctıjı 10 m•g•• maçında 
•guncuların, 6ir •alkımı andırdık· 

ları bir Hlın• 

• 
reşın Heyecanı 1 Haıa 
•u MUn•sebetle De, Bize Tariz Eden 9azı Acemi Meslekda9lera Bir De 

Cevapcık Vermle Olahm 
Dinarla Mehmet pehliYan ga· 

ıetemize geldiği zaman, Takdm· 
deki yailı glireı mUıabakalsrını 

tertip eden 11 Son Poata ,,ya karıı 
bağhhğını ıöylemlı vez 

- Ben, demittl, Tayyare Ce-
miyeti menfaatin• yapmak istedi· 
iim gUreıltrlD de tarafınızdan 
idare edilmesini isterim? 

Ve bu ıBzlerden sonra da aa• 
mimiyetl dert yanarak, peıinl 
bir turlU bırakmıyan bir çocuğun 
yapıokanlığından tlkayet etmişti. 

Az ıonra, l<onuıtuğumuz yere, 
bir nkşnm ıazetesinde bir aenedlr, 
amatör ıpor yaııcılağı ıtajı gör· 
mlye çalııan bir delikanlı rlrdi. 

( Oovamı 11 inci yüsdı ) 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 1 
1'aggare 

Piyangosundan 
Ne Kazandınız? 

A.710 OD biri yaklaımaktndır. Bu 
itibarla, plyanıo bileti ulanlar, her· 
mutat faaliyeti arttırd ılar. Tanare 
plyangoaundan ı net kaıaoanlarıo 

lılmlerinl, real lerlal ıık aık duyu
yoruL Fakat bittabi umduklarına, 

beıdedllcJorlne kavuıamıyanlar da çok. 
Dün de yazıcımıı, rutg ldiğl kim· 
ae!cre yukardakl ıuall ıormuf, bu 
kısa anketclkle, piyango hakkındaki 
umumi kanaati anlamak islemiotir. 
Aıatıdaki cevaplar, bittabi bu kana· 
atl tamamen aydınlatmıya kAfi değil• 
dir. Fakat onlara g8z gezd;r rek 
• kOçilk de olsa • bir fikir dinil bi
lec ti muhakkaktır. 

* Ye ilköy9 KUçUkmesçlt ao· 
ka ı, 17 numar•h han , Şev· 
ket Rız ı 

- Tayyare piya ııoıundan ne mi 
kazandım? Adzim, bu piyangoya itti· 
rak edenler r sında benim kadar 
k!rlı çıkmıı hiç kimse yoktur, diye· 
blllrt • Çünka ben, bu 1 ten tam 
samanında Omidl kellim. Ve 
o samandan, yani iki aeneden beri, 
her y bi'ete vereceğim parayı k aza• 
nıyorumJ Eter bilet almaya on sene 
daha d um hem, bu iki yıl içinde
ki büyOk kazancımın 7nrııı111 bile ele 
i'eçiremcml 

• Çamhcad , Es t Paşa köf• 
kUnd , ez cı Rlf t Durmaz: 

- Vallahi, h r plyangoy iıtirak 
eden muti ka kazançlı çıkmaz. Tay. 
7are piyangosunun al yhlnde bul -

anlar, talihleri yanr gide lerl kıs
kanan kimaelerdlr. Ben, keıld kaçır
madım gibi bir ıcy. Hiç baş lkraml· 
yeyl kazand ığım olmadı. Fakat bir 
defa (100), bir defa (200), bir defa 
(50) Ura aldım. Birkaç defa vuran 
amorUler de cab dır. 

Ben zaten, bnvadıın gelecek para 
ile r.engln o~mak hulynlarile yaıayan 
bir dam deA-ilim. Bu lıe girerken de 
çok bOyllk ı yler ummuyordum. Al· 
dığım paralar, Ycr.!lklerimden az mı· 
dır, çok mudur bilmiyorum. Fakat 
lcetldt gGnlerioi ve numaralıırı bek· 
lerk o duyduğum heyecanın tndı 
bile, vordığim para'arı unutmama 
k6fidir. 

* P ngalll, ÖncD sok Dı, lsma11 
Rıza B y eporhmanı, birinci 
k t 2 num rah dair , komla" 
yoncu Suat 61rr11 

- Benim p iyankodan kazanıp ka
ıanmadığım meçhuldOr. ÇGnkil ıim
diye kadar hiç Lilet almadım. Eğor 
kazanncak idisom, u;ıüthiı zlyonda
J'm. Yok oğcr, bfrt•Y çıkmıyacak 
ldlae, •ermcdllim paraları knınndım 
demektlıJ ,.. 

Kadıköy, Cevlzllk, Neş' O· 
ks§ı, 9 No.h hane, K maleddln: 

- Ben tayyare piyangosu saye· 
alnde, haTaden medet ummanın boı· 
luğunu öğrendin. Bu klfi bir kaır.anç 
değll midir? ----

Oçuncu Asliye Riyaseti 
Bay Hilminln MUddeiumumili· 

A'e ıeçUmeal dolayıs le münhal 
kalan ve aza Bfirhanettin tarafın· 
dan vekAleten idar dilen üçüncU 
asliye ceza reisliğine; birinci ceza 
reisi iken t myiz raportörlUğUn 
Atanan N cip Nadirin tayin edil-
diği haber alınmıştır. 

SON POSTA 

.. Lı • .. 

s o luğu 
~~~------------------------~~ 

8 inci lht·s 
K·ıo uk 

s 

Taka& yolsuzluğuna olt evra· 
km t clmenlere taalluk eden 
kısmı 8 numaralı lhtisa mabke-
meslndedir. Bu dosya Uç parça• 
dır, birlnci parcaıı 1000 &ayfalık 
fezlekedir, ikinci parçası 1500 
sayfalık ifade zabıtlarıdır. Uçün
cll parçası ile 39,5 kilo ağırlığın· 
da tahkikat enakıdır! 

Dosyayı ıorgu hAklmllicl al· 
mıştır. Tetkik ettikten sonrn 
edindiği kanaata göre iıi yUrlite
caktir. Bu tetkikin ne kadıır 
uman ıOreceğl belli değildir, 

fakat ne olursa olsun okunncak 
ve elenec k doiyaların çokluğu 
dolayıslle çabuk bir :r:amanda 
bitmesine ihtimal verllemez l 

lf 
Bu takas yolsuzluğunun mahl· 

yeti ne olduğuna gelince; yapıl• 
dığı gUndcn bugUne kadnr ora• 
dan p yce ~aman geçtiği içln 
belki unutulmu tur. iki Uç ıözle 
habrlatalım: Mc ele, dı~ardao 
eatın alınan bazı etyanm m mle· 
kete ancak, buradan dıiarıy 
ulusal mah11ul gönderilmesi mu• 
k bilinde ldbal edilebildiği ıa• 
manlnrda yapılmıı bir ıulistim l· 
dir. Baza tüccarın buradan pek 
az ve kıymetsiz e9ya gHnd rdik· 
Jeri halde çok v kaym tll t'iYD 

g6ndermit g ibi g5rllner k buna 
karşı dııerdan eıya getJrttllderi 
ve bu yüzden çok para kazan
dıkları iddia edilmektedir. Bu 
eşyanın gümrük resmi vakıa 
v rilmlştlr ve bu noktad n belki 
kaçakçılıkla a18ka11 var ıanalamaz, 
f kat memlekete ıokulmaıı bazı 
şeraitin vllcndUne bağla idi, o 
ıeralt ise meydanda yok idi ; 
var gibi göıterlldi, işte sullstlmal 
iddiası bu noktadandır. 

Ünive site Kadrosu 
Bu Sene Biraz Daha 

Değişecek 
E velkl gUn Ankaraya giden 

Üniv rsite Rektörü Bay Cemil 
Bilsel, Üniversite profes6r)erin , 
KUltUr bakanlığının liseler hak· 
kında aorduğu auallerln, cevapla· 
rmı da blrlikt götllrmU tur. Rek· 
tör hem bu hususta, hem de Üni· 
v r itenin yeni bütçesi ve kadrosu 
bakkındcı bakanlıkla yakinen te• 
mas edecektir. 

Duyduğumuza g6re, bu yıl 
üniversitenin kadrosunda bnıı de· 
ğişiklikJer yapılacak vo bazı ens· 
titUlere yeni doçentler ve bilbasıa 
as:atanlar ilave olunncakhr. 

• e s 

Evvelki gün akıam tiıerf, 
köprü listU iki otomobil kaza ına 
sahne olmuıtur: 

1 - 9 yaşlarında Muzaffer Is· 
mind bir kız, köprü üzerinden 
geçm kte iken şoför Hnseyhln 
idaresindeki 2J0u numaralı oto
mobilin sademesine uğramıf, ya· 
ralanmı tır. 

2 - TUtnn inhisar idaresi 
yaprak ıubesi memurlarından Ne· 
ıir, ldSprUnün bir tarafından diğer 
tnrafmn geçerk n 1833 numaralı 
otomobil altında kalmıı, ö)Um 
dcreceitinde yaralanmış, C rrnh
paıa hastanesine kaldmlmııtır. 

Kazayı yapan şoför, vak'nyı 
mllteakıp durmamış, kaçmı , po
lisçe yapıhın arama neticesinde 
ancak dün öğleyin yakalanmııtır. 

Dun Kıııltoprakta garip •• 
feci bir kaza olmuı, bfr kamyon, 
bir arabayı parçalamıw. hayvanım 
da öldUrmUştUr. 

Hadiıe ıöyle olmu tur. 

Bir Tavcı l<umpanyası 
Polis, ötedenberl, Yenlcaml 

avlusunda faally tte bulunan bir 
tavcı kumpanyası ynkalamıdır. 

Bunlar Kadri. Ahmet ve Hasan 
namlarını taşımaktadırlar. Sene
lere tavcılığı kendine m ılek 
ittihaz etmlv olan bu adamlar 
Sulh Ceza hakimliğine yollanmıı· 
lardır. 

Verilen 39,5 
la Bitmiyor 

ört Saatin 
azaları 

Istefo lıminde bir faytoncu, 
Kızıltoprak yolu tlzerlnde llerle
m ktedir. 

Bu ıır da ıllratle arkadan 
gelen ıoför Sedadın idaresindeki 
3947 kamyon, birdenbire fren 
yapmıısa da durduramamıı vo 
arabaya bindirmlıtlr. 

Bu bindirme neticesinde fay• 
ton parç !andığı ğibl, beygiri r• 
denblri de kamyon altında kala• 
rak ezilmlıtir. Kamyon şoförll 
polisç yakalanarak sorguya çe
kilmiştir. 

Yekvart isminde bir ermeni• 
nln idareainde bulunan 1251 nu• 
marala huıuıt otomobil, Ankara 
cnddeainde, bakkal Mehmede 
çarpar k yaralamııtır. 

lf 
Ayasofyada oturan Zeki, mo

tosikletle Sirkeciden geçmekto 
iken, Demlrkapuda oturan HaU· 
de lımlnde bir kadına çarparak 
yaralamııtır. 

Memur Tavrı Takman Adam 
Polii, HUsamÔddln lamlnd 

bir adamı yakıılamııtır. Bu nd • 
mın y kalanmaaına ıebep, kendi· 
sine orman memuru allsll ver rek 
ötekinden berikinden para lıto
mesidir. Zabıta, Hüsameddin 
hakkındaki iddia lb:erine tahki· 
kata girişmfıtir. Evrak adlly yo 
verilecektir. 

diy 1 iç n BeşerYıl
rogra Yapılacak 

iç iş] r bakanlığı vilAyetl re 
bir tamim göndermiştir. Bu taml· 
me gör her belediyo beıer yıllık 
iki proğram hazırhyacnktır. Bu 
proğramlardan biri Genel Bnym• 
dırlık itlerine, diğeri de ıu, 
ışık "e yol gibi Bayındırlık işle· 
r ine mahsus olncakhr. Bu proğ· 
ramlar belediye konğreainde gö· 

rOşü!e cek, katiyet kesbnttikten 
so ıra tatbik olunacaktır. 

· Bundan bnşk yine konğre 
zamanına kadar b irer ceh el ha· 

zırlanacak, bu cetvelde belediye 
gelir ve masrafları ayrı y11 
Ye gösterilecektir. Belediye re• 
isleri de Uçer nUıha olmak 
üzere birer rapor hazırlı· 
yacaklar ve bu raporlar da Ba• 

ymdırlık işleri, hay t ucuzlatmak 
çareleri hakkında dilşUndUklerinl 

yazacaklardır. BütUn bunlar 15 
Eylülde iç işleri Bakanının eline 
değecek ıekilde valllere tevdi 
edilecek, \'aliler tarafından hemen 
Bakanlığa gönderilecektir. 

Pazar O .. Diyor Klı 

A~l~ıtos 1 f' 

~ (O ünün TarthD 
Bir ki 
Satırla 

Ticaret Va Sanayi MUze• 
Ekonomi Bakanlığı Ankarad 

n 
Bı 

)'or 
yeni bir binaya Sultanahmettt~ 
Ticaret v• ıanayl milıesinl nal'• ka, 
lıtmeyi kararlaıtırmıı Y taıı' ayı 
ma haz1rlaklarıno baıl nmıgtıf glc 
Fakat alAkodarların mfiracaatlatl ki 
llzerine bu iş Bakan C lal eJ 
yarın gelişine kadar g ri bır 

kılmııtar. Bu suretle seyyahlnrıf 
daimi uğrağı olan bu müz c 
naklinden vaıgeçilm ıl duııfı 
nlllmektedfr. .. .. ... 
Yunus Bahklaranın lntlhat 

Ayvalık cıvarındakl Cund 
adası kıyılarında yunus balıklaff 
intihar etmlye başlamıılardıfı 
ÇtınkU bu yunuslar köpek balı 
larınm hücumuna uğramışlardıt 
Bu hllcumdan kurtulamiyanla 
köpek balıkları tarafından parça 
lanmakdansa kendilerini karn1 
atmak suretlle intiharı ehveO 
bulmuılordır. 

* * * Bahçe, Gazino. PIAj 
Tarlfelerl 

Belediye, kahve, kaılno, pi 
ve bah~el rln tarifeleri Uzerindf 
kontroluna devam etmektedl~ 
kontroll r esnasında hile yap ı 1 

halktan fazla para al n kim&tf 1 
J r ıiddctle c zalandırılacaktıi• 
Inıallah. .. .. . 

Bir Karmanyolacıhk 
Aııh ve belll baoh sabıkalı( 

)ardan Arnavut Muharrem ili 
Sami birlik olup iki gece önctı 
Recep, Yaşar ve Ihsan admd• 
Uç kiotnln önllne çıkmışlar, soyug 
savana çevirmişler, fakat sonund 
)' akalanmışlardır. 

• lfo. .. 
Rlchard T uber Gel yo• 

M ıhur tenor ve sinema artisti 
Richard Tauber önUmllıdeW E~ 
illi içinde teh!luılze gelecek t 
birkaç ey burada kalacaktar. Aft 
tlst bundan bir mUddet evvel, 
bUyllk annesi Yahudi olduğu lçU!I 
Almanyadan ayrılmışb. 

.. .. « 
Floryaya Vapur 

Akay ldareıl tarafından ya• 
kında yaptırılacak olan Uç y nl 
vapur, Karşıyaka Ye Adalar hat• 
tında lıletllecektir. Mevcut hat• 
lnrm g nlşletilmesl meynnınd~ 
Floryaya da vapur itletllmesl ka' 
rarla,hrılmıibr. Bu arada Şar 
Demlryolları hattı boyunda da bit• 
kaç iskele yapılacaktır. . .. .. 
LI elerln lkm 1 lmtlh nları 

Bu sene 15 EylUlde yapılncall 
olan ortaınektep, liıe ve mualH 
mektepleri ikmnl imtihanları, 
kUltllr bakanlığına yapılan sorğu' 
dan sonra gelen cevaba gör• 
geçen aeneki talimatnameye gar• 
yapılacaktır • 

- Dogrusu, bu sır )ıınularımızın ı - Geçenlerde ilk okul ç ğınd ki ı ... Yüzde dokıanamn dlılerl aağlam ı Haaan B. - Elbtıtte 10glanı çı~ . .u 
eoğ(ığı n"ru na Ecv:ndim, Hnsan B yciifml.. ya•rBlanmııın dit mucyenelorl yapıldı. çıktı.. Ne iyi değil mi? komıu 1 Y ayrularıu ne 1ed kitri Yer ki f.. 



erg 
Türkiye 
Bu Değildir I 
--..~"°"'--- F. R. ATAY -

Acaba bugün sergi kelimesin· 
dın ne anlıyoruz? 

- Pel< az ıey!. Cevabını ver
memek için kendimi güç tutu• 
forum. 

Brüksel ıerglsl eylfıl 11onuna 
kadar sürecektir. Şimdi ağuatoı 
•yının başındayız. Seriiye gılip 
gidenlerin sa}•ııı, dun, 9 milyon 
klıiyi geçti. 

9,000,000 Avrupalının BrUk11l 
ıergisinde tanıdığı Türkiye, bir 
tUtüncU dUkkAnından ibarettir. 
Bunu da inhisarlar Bakanlığına 
borçluyuz. 

- Memleketinizde yalnız tU• 
tUn mil çıkar? 

- TUrkiyenin halı da yaptığını 
duyardık .. 

DUkkAmmızm için• girip çı• 
kanların birçoğundan buna benzer 
~zler duyulmaktadır. 

Gerçi lnhiıarlar Bakanlığı pav• 
ronunun 1ıüzelliğl, düzeni, ve 
lUrkiyu tUtlln harta111 ile, ken• 
disinden l'Ulu11tratioo, Le Moia 
•• diğer dergi ve gazetelerde 
bahsettirecek kadar muvaffak ol· 
bıuştur. Fakat bu kadardan ne 
Çıkar? Arsıu1usal Brüksel Hr· 
flsinde yeni, genç Ye ileri TUrkl· 
)'t, Balkanları bırakınız, Mııır 

'' Iranın arkasındP kalmıştır. 
Buyuk sergilere memleketler, 

)'alnız mal satmak, alıcı bulmak 
için değil, kendilerini fikir giriılm 
•e teknik kuvvetlerini tanıtmak 
için katılmaktadırlar. 

Italyanlar bir reklam sarayı 
Japmışlardır. Belçika pavyonları• 
llın bir kıımı müzedir. Franaızlar, 
Rtzlci kazanmak için paviyonla· 
tının birtakımını canlı resimler, 
fotoğraflar ve kabartmalarla dol• 
durmuılardır. 

Acaba biz Türkiyeyi göater• 
lllık için 9,000,000 Avrupalıyı 
bir arada nasıl toplayabiliriz? 
Toplasak bile hepıine birden tür· 
1dyenln nesini Ye neresini göıte
tebiliriz? 

Bu 9,000,000 dan yUzde kaçı• 
nln Türklyede kumral bulundu· 
iunu bildiğini aanır1ınız? Böyle 
bir sergide meseli Ankara tarım 
enstitüsü ile kız enıtitllsUnUn birer 
kabartmaaı, bir demlryolu grafiği, 
Kayseri fabrikasının yalnız fotoğ• 
rafisi, birkaç Beykoz deriıl ile 
bir iki top ipek ve pamuk dokuma 
ilSıtermek bile bUyUk bir şeydi. 

Geç kaldığımıı ve sapa dav· 
randığımız için bir tek tUtUn ve 
likör pavyonu için ne kadar para 
harcadığımıza bilmiyorum. Bunun 
iki veya Uç misli ile Ankara sergi• 
lerlne benzer bir ıey yapabilirdik. 

BütUn dUnya gazetelerinde 
ayda, yılda bir defa adımız ge· 
tlyor. Propaganda için hemen 
hiç bir şey harcamıyoruz. Hal· 
buki propaganda parası bugUnkU 
Avrupada ulusal mUdafaa mas· 
rafından nyrılmıı bir şey değildir. 

Her sergiye değil, fakat, Parlı, 

Brüksel, Londra gf bi merkezlerde 
bir kaç yılda bir tekrarlanan 

l bUyük arsıulusal sergilere tam 
olarak katılmamız lazımdır. 

Kuvvet ve Ustalık 

Pohlinnlık da dnhilolduğu halde, hi9 hir oynn yalnız 
kuYVet iıi dcilldlr. Kunet lazım bir unıurdur, faka• kifi 
değildir. Oyunda muvaffak olmak lolo ukl, kunet ve 
uıtalıtın d" birleım•ıl lbımdır. 

Biz ıporlarda A Yrupalılarla boy ölçU1emiyor1ak, bu, 
lmvvetsizllğimlzden değil, uıtahğımızın azlığındandır. 

Hayat oyunu da yaloız kuYVetile kotarılamaz. Hayatta 
kuvvet bellibaılı muvaffakıyet unıurlarından biridir, fakat 
bu kunete bir de uıtalık eklenirse o vaki& munffakıyet 
yüzde doklan elde edilebilir. 

Her itte yalnıı kunetinize gG•enmeyinlz, aynı ıaman· 
da ftin uetaıı oJmıya çalışıo. 

'I 

DABiLI BABIBLIB 

Doktorların Sınıf oması 

Sınıf işi Bitti itiraz Safhası Başladı 
Doktorlann kazanç vergisi 

için sınıflara taksimi iti Etibba 
Odası heyetini bfraı fazla dUtUn· 
meye ıevketmiıtir. Bunun baılıca 
sebebi kaıanç itibarile hangi 
doktorların fevkalldı sınıfa ayrıl· 
ma11 icap ettifl meseluidlr. 
F e•kalide sınıfına ayrılan doktor 
yılda bin lira maktu Yeral vere
cek, bundan baıka da beyanname 
vıy irldı gayrısafl üzerine yine 
bir kazanç vergial ödeyecektir. 
Doktorların kanaatine 1ıöre yılda 
bin lira ödeyecek babaylllt dok• 
tor yoktur, en yUkaek kazançla 
doktorlar bile ancak 200 Ura 
maktu nrılye tibl birinci 
ıınıf doktor addedllmelerini lale• 
mektedirler. 

Birinci 11nıf a ayraJaa bazı 
aaylaY doktorlar da birinci sınıfa 
ayrılmıt olmalarına itiraz etmek· 
tedirler. Bunlar ıimdl kabfnel .. 
rinde çalııamadıklarım, Kamutay· 
dakl vazifelerinin geçen yıldaki 

kazançlarını temine imkln bırak· 
madığmı 11öylemektedirler. Etıbba 
Odaaı amıfJara ayırırken doktor
ların bundan evvelki 3 yılhk 
kazanç vergilerini he1&p ederek 
bu ta1nifi yapmıthr. Saylav dok· 
torlar bu yılki kazançlarının 
geçen yıllarla nlsbet edllemiye• 
ceğinl ıöylemektedirler. 

Birinci ıınıfa ayrılanlar arasın• 
da adları geçenler şunlardır: 

M. Kemal, Şakir Ahmet, Hu· 
lOsi Behçet, Akil Muhtar, Mazhar 
Nıman, Neıet Ömer, Tevfik 
Ziya, Orhan Abdi, Mehmet 
Nurettin. 

ikinci ıınıf a ayrılan doktor• 

lar arasında adları geçenler de 
ıunlardır: 

Nizım Şakir, Fahrettln Kerim, 
Fuat, Bahri ismet, Salih Salt, 
ditçl Şevket, ditçi Mustafa, Hafız 

Doçentlerin 
imtihanı 

ÜniTenlte Doçentleri bu yıl 
içinde bir imtihan Yermek mec• 
buriyetindedirler. 

Talimatnameye göre her Do· 
çent Fakülte Dekanının batkan• 
Jığı;da toplanacak olan bir heyet 
huzurunda bir tahriri ve bir de 
tifahi imtihana tlbidlr. Ancak, 
iki Uaanıı veya doktorası veya• 
hutta ilmi neıdyatı olanlar, Fa• 
kOlte' meclialnin kararı ile tifaht 
imtihandan muaf tutulabilecek· 
)erdir. 

Cemal, AH Şklirll, Saniyaver, Ali 
Esat, Osman Şerefettln, Muıtafa 

Şevki, Ali Etref. 
Diier doktorlar UçUncU 11ınıfa 

ayrılmışlardır. 

Dünkü Yangın 
Başlangıçları 

ÜıkUdarda lbaaniyede Orta 
ıokakta bir yangın baılanııcı 
olmuş ve ıöndUrDlmDıtOr. Yanan 
bir mektebin halasıdır. Bundan 
başka Clballde ÜıkUplt1de bir 
yımgm baılangıcı olmuı, söndü· 
rUlmUıtür. KUçükmuatafapada bir 
arsada bulunan otlara dUıen bir 
ılgara otları tututturmuı, görlllen 
alevler Ozerineı kule tarafından 

itfaiye tahrik edilmiıae de tutuıan 
otlar biraz sonra ıönmUıtlir. 

Bu Memleketin Hakiki 
Mal Sahibi Evkaftır 

.• ••ıtı••·-·. l:.t..I••• 1 •••• 1. ı=:t .... 

Ş6yle gelltl güzel bir göz ab· 
lanca bUlUn lıtanbulda mal, mülk 
namına ne varsa evkafındır; diye 
ortaya bir iddia sUrUlebil:r. ÇUnkU 
biz, hepimiz, bütün bina, han, 
hamam, apartıman 1ahipleri de 
dahli olduğu halde evka· 
fın mallarında kiracı vaziyetinde· 
ylı. Onun için de evkafa icara, 
yani kira bedeli adlı bir vergi 
veririz. 

Bundan baıka eYkafın mahlul 
ıdh bir takım binaları ve arıa• 
ları daha vardır ki bunları kiraya 

1 

verir ve yahut satar, aatarsa biz• 
den yine eakisl gibi kare namı 
albnda kira paraaı vergiıinl alır 
durur. 

Şimdi evkafın elinde nı ka· 
dar mahlul mal vana, ev, dük· 
kan, ar11a, tarla, hulba para ge
tlr1in getirmesin, ne var ne yoksa 
tasfiy• edilmesi ve hepsinin mu• 
hakkak kiraya verilmui karar
laşlırılmıthr. Bu suretle bir iki ay 
içinde evkafın kiralanmamıı bir 
karış anası, bir tek çatı arası bile 
kalmıyacaktır. 

Yukarda Ankara aergiıi a8· 
ıUnü kullandım: Hemen şunu 
ıöylemeliyim ki bizde henüz 
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kıla\·uzluğu ile bir de sergi kad· İ STER A • 
tosu yetiştirmek zorağındayız. 
Brliksel ·sergisindeki pavyonlar 
bUsbUH\n yeni bir sanat, sergi 
•analı seridirler, 

Eir Doğum 
11Tan,. arkadaşımızın umumi 

heş irat \'e yaıı itleri Müdürü 
Ethem lıet Benice 'nin bir kızı 
<>lrnuştur. Ana ve babasını tebrik 
•de , yavruya uzun ve aaadetli 
aınnr dileriz. 

Bir öğretmen anlattır 
''- Bulunduğum linnln 200 talebeıi araaında bir 

anket yaptım. Tam yüzde 90 ooouğun evinde, kııın, 
yaloız baııoa oturup çalışabileceği bir odaııı yoktur. 
Bütün aile bir tek ıobadan hararet bekledikleri için 
ana, bl\ba, hnla, teyze, çocuklar aynı odada top,anırlllr 
n konu komju da oraya alınır. Bir köıeye büzülen 
çocuğun önünde kimya, fizik, riy11iye, tarilı kitapları 

n bir alay not... Yanı baıında a blaıı ut 9alar n tey· 
uıl ıarlcı okur; öte yanında kUçük kardeıleri oyun 
oynar ve haykırışırlar. Talebenin yüzde doksanı bu 
harıltı, gürilltU içinde ders hazırlamıya mahkum. 

'
1lkincl bir anket yaptım. Bu SIOO talebeden ancak 

2~ taneal mektepte mazbut ve derli toplu öğle yemeği 
yıyorlar. Yüzde 77 çocuk simitle, ekmek kabuğlle, ya· 
hut ktiçilk bir gündeliğin temin edeceği hafif gıda ile 
doymıya mahkQm. ,, 

iSTER iNAN İSTER iNANMA 1 
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SözHn 
Asıl Olan 

ısası 

Mide Midir, 
Mide Yolu Mu ? 

F. -=-·• 
Yiyecek ekm(lk, aylarca b:r 

lokma et parçası bulamıyan fokir 
llkmektep talebelerinin diş.erini 
tedavi için dispanserler kurulmuş. 

Btnim bildiğim dişleri bozan, 
çürüten gıdadır. Yiyenler, fakat 
yediklerinin artıklarını di9lerinin 
arasından temlzlemiyenlerdir ki 
bozuk ve çUrUk diıli olurlar. O 
fakir Ye yoksul Ilkmektep talebe-
leri dişlerini çilrlitecek yağlı 
kuyruklarm belki de ölüncey• 
kadar hasretini çekecekler ve 
belki de bu haareti çeke çeke 
öleceklerdir. 

Eğer mutlaka çOrOk diş tedao 
vlslne heves ediliyorıa o fakir 
yavrulara her ıeyden önce dit 
çilrUtecek ekmek, et, akide fekerl 
ycdirilsln. Çürük dit arayan ha· 
yırpınerler, Şiılide, Niıantaıında, 

Taksimde, Ayaspaıada sıra sıra 
dizilen apartımanları dolaşsınlar. 
Oralarda Hacı Bekir lokumile bes· 
lenen çUrUk dişli çocuklar pek 
çoktur. 

Maamafih tunu peıtn ıöyliye• 
yim ki ben, çUrUk dit tedu lıl 
itinin bir hayıraeverllk teıebbU· 
ıOnden doğduğuna inanıyorum, 

fakat bundan önce yapılacRk it 
var, diyorum. Onlara, o yok11ul 
yavrulara yiyecek, ekmek, bir 
damla kan yapacak sıcak yemek 
bulalım. Mide yollarını tamirden 
evvel, bizzat midenin kendisini 
beılemek yolunu bulalım. 

·--------
Direksiyon Ba~ında Soyulmak 

istenen Şoför 
Pollı, Tokatlıyan oteli yanın• 

dald sokakta takaide duran oto
moblllerln gece uykuya dalan 
ıoförlerine muaallat olan bir hır· 
ıız yakalamıtlar. Bu ; HUseyln 
isminde biridir. 

HU11eyin, bu sokakta otomo
biller içinde uyuklamakta olan, 
2371 No. h otomobil ıoförU Mus· 
tafaya yaklaımış, elini, ceketinin 
iç cebindeki cll7.dana atmış, tam 
çıkaracaj'ı bir ıırada, Muıtafa 
uyanmıı HUıeylnl eli cebinde 
yakalamıştır. 

r -, 
Bir Doktorun 
GUnlUk ar~amba 

Notlarından (*) 
~----------------------1 

Meyvaları Nasıl 
Yemeliyiz 

Dir haıta muayenehaneme geldir 
İki unedenberl meyva yemediğini 
va mideainln bu tue şeyleri haz· 
medemediğinden iİkayet etti. 
Muayene ettim, izahatını dinledim. 
Meyvaya kartı olan korkunun bu 
hadise blr yas zamanında fazla 
karpuı ve kuun yemeden ileri 
gelen bir bozukluktan ileri geldiği
ni anladım. Bu hastama lbımgelen 
illlcı verdim n meynyı nasıl yi· 
yeceğini de söyledim. 
Meyvalnr daha fazla aabahları ao 
karnına karpuz, ocftali, kaym tatlı 
elma az yemek ıartil• nrar ver· 
mez. 
Öğle yemeklerinden sonra soğu
d11lmuı1 ve tar:eliğlnl muhafaza 
etmiş aynı meyvnlnn pckfıld ye· 
mek mumkündür. Gündüz eti çok 
eennlere ve akşam yemeklerinde 
lınfte.da iki gün yalnız meyvn ye· 
mekle hazım cıhnzını yormnclnll 
bu bol vitamin küründen pek gü 
ul istifade edebileceğini anlattıu . 

(") Su notlar• luıaıp •akla11oıa, yahut 
bir •bUm• 7ap19tırıp koll•k•lyon. yapı. 
nır.. Sıluntı Kamaflını1'da l•ı: notlar bir 

do'. tor ilbl lmdadınıa~t-•b_ı_ıır_. ---• 



.ltAtlKEHElER E 
!']JW-Ül<ilRi M iz 
Esrarlı 
Sigara 
/çirmiş/er 

Suçlu poııta m murlarından 
Hayri. Suçu ihmal: idareye alt 
420 liralık bir paketin kaylrolma• 
ıına sebep olmuı. 

Ani tılııa glSre hadise 5yle: 
Hnyri Yalovadan vapura bini· 

yor. Elindeki kllçOk Yallı:d pos· 
ta idaresine alt para Ye kıym tll 
evrak var. Bunlar lstnnbul posta-

ealne teaUm edilecek. Vakıt nk· 
ıamı bulmak üzere. Hayri gUv r
tede ılşeıini çıkararak yavaı ya· 
Yaş lçmcğc baılayor. Bu arada 
yanında blr,lkl kişi peydahlanıyor 
•• maın genişletiler•k ıohbet ko
yulaıtırıhyor •. 

Vapur köprllye yanaı1yor. Hay• 
rl valizini eline alarak lıkeleye 
çık,yor. Yolculuk ettiği diğer 

kimseler de birer tarafa yollaııı· 
yorlar. 

Hayri poıta idaresine gellyorı 
enak Ye paralan tetllm edecek. 
Devril tealim muamelesi başlıyor. 
Fakat eyvabhlıl.. 420 liralık bir 
para demeti yokl Valizin içi dı· 
ıma çevriliyor, cepler, ıuralar, 
buralar aranıyor: Yok, yokl. 

Derhal bir zabıt Yarakaaı. Hay
ri de evraklle blrllkte doktora. 
Doktor fU raporu verjyor: Ken· 
dini bilemlyecek d recede sar
hoştur. Aradan bir glln geçiyor. 
Hayri iyice ayıbyor. Dostlar, ak· 
r b Jar h dis yi duyuyorlar. Hayri 
namu lu çocuk. Bu it nasıl olmuf. 
F evkalftde mliteesıirl Ne yapaca· 
ğını ıaıırmıı. Derhal aile ve ta· 
nıdıklar arasında bir yardım. Üç 
gOn içinde çaldırılan para tama• 
men yatırılıyor ... 

Fakat, it bir kere mnbkemeye 
geçmlı. Zaran zail olmuı olaa 
btle ortada bir suç mevcut. Hayri 
sorguya çaklllyor. Duruşmalar 
aylarca dnam ediyor. 

Hayrlnln bu bidiseye karfl 
mUdafaaıı ıu yoldaı 

- Vapura blomft. latanbula 
s•liyordum. Valwm yanımda idi. 
iki kiti bana pek yakıa oturdu· 
lar. Ve tabakalarını açarak sigara 
ikram ettiler. Ben bir, iki kere 
reddettim. Fakat ıarar edince 
almak mecburiyetinde kaldım. 
Sigaradan daha iki nefes çekme-
miştim ki baıım dönmeğe, asabım 
ayuşmağa başladı. Meğer esrarh 
bir ılgnra imişi .. Ne bileyim? Be
nim bu ıeraemliğlm arasında 
valizin içinden naıılta paralan 
aşırmıılar. 

- Valiz açık mıydı? 
- Hayır efendim l Kilitliydi. 
Ve kendiai ıöyle anlatıyor : 
- Poııta idaresinin OD Oç 

ıenelik memuruyum. BugUne 
kadar hiç bir kuaurum sörUl· 
metil Ye hldiaeden 11onra da 
tanıdığım, tanımadığım kim· 
aelere el açarak 6dllnç para 
toplayıp ( 420 ) lirayı yatardım. 
Fakat o ıllnden beri açıktayım. 
Mahvoldum. Çoluk çocuk sahibi
yim. Hayatta poıtacıbktan baıka 
bir it yapmıya alıımadım. Zaten 
o parayı çalan ldmıeler de aabı· 
kalı l:nişler. Bu bAdiae benim 
lhmalimdeo değil, ban'a yapılan 
kaıttcn dotmuıtur. Beraet ede· 
mezsem ölmek daha iyidir. Bittim 
rela Bey, bittim ... 

Mahkeme aon duruımada hl· 
dlsenln sarhoıluk yUzUnden 
vukubulduğunu, ıuçlunun iddia11• 
nın reddini ileri sürerek Hayrlnin 
ihmalden dolayı ( 30 ) Hra ağır 
para cezasına çarpılmaama karar 
verdi. Fakat suçlunun mazlıinlo 
temjzliği güzönllnde tutularak bu 
ceza tecil edlldi. 

eyitgazi Bir Eski lzerler Hazinesiair 
Seyit Battalın 
Türbesi De 
Buradadır 

Se~ ltgazl (Özel) - Eıkleehlr· 
den otomobille iki aaat kadar 
ıllren YO baılı baıına bir t rlh ve 
eski medeniyet dlyan olan Seyit
gazi, Torkmen dağı ile, Avdovu 
tepeleri araaında beyaz •• kUçlik 
evlerlle gUzol bir kuabadır. 

Kaaabanın ıimnl kıammda 
gOzel bir llkmektep blnaaı, onun 
biraz lleriıinde jandarma kara• 
kolu, Cenup taraf~a bir parti bi
nası ile T ekyebayırının etetlode, 
kaaabıya bAklm bir halde duran 
HOkOmet blnaaı, kaaabayı daha 
ziyada gllzelleştlrmektedir. Bun• 
dıa baıka, Tekkebayrında, Hki 
devrin o methur Alevi tekkeıl 
bulunmaktadır. 

Kasabanın llç mahalleıl, 442 
eYI •e k«Sylerlle birlikte ( 20812 ) 
nUfuıu vardır. 

Kuabanın ıarp tarafında 
TOrkmen dağının biraz llerlıinden 
Seydl suyu geçmektedir ki bur.
om biricik hayat damarıdır. 

Seyltgezlde E•kl lzerler 
Avdon tepelerinde, Battal 

Gazinin Roma orduJarJle dövllı· 
tUfG söylenir. 

Kasabanın ci•arındakl BllyUk· 
yayla, Kümbet, Yapıldak, Yazılı· 
kaya •• çukurca ve eakl Mldon 
harabeleri üzerinde kurulan Arap
vlran köyleri ile çevrilmtı olan 
bUyUk ıonlı mıntakada, hll&. 
eakl Flrikya medeniyetinin lıarı 

doludur. Sonra, Kasabanın bu
lunduğu yerde. Romalıların 180000 
haneli meıhur Nakolya ıehrlnln 
bulunduğu rivayet edilmektedir. 
Bunun tlmallnde Kalelmealb de
nilen mevkide, eakl bir Roma 
Hrayının harabeleri sıörDlmok• 
tedlr. 

Bundan baıka Seyitgazi •• 
civarı, birçok tarihi mezarlarla 
doludur. Eski •• meıhur bektaıl 
babalarından Uryan ve ŞUcaaddin 
babalar isimlerini taııyan köylerde 
g8mU1UdUr. Kılıç Aılanın llnlll 
veziri Nizamlllmlllktln kahrı da 
buradadır. 

Yine kaaabanın içinde Ye 
T ekkebaym denilen meYkido 
Cafer Battalgaz.l ile Sultan Ali· 
eddlnln annesi Kadın ana ile 
Mihal oğullarının tllrbelerl Yardır. 

- cyltgazide Seyit Battal turbeııi 

Antepte Seyyar 
TrahomHastanesi 
Yapıldı 

A.nttpt• Trahom haıtan11ı 

Gaziantep (Özel) - Şehrimiı· 
de trahom haatılıjı pek faıla vo 
nlıpetl % 70 kadardır. Bu mUna• 
1ebotle trahomla mtıcadele ter 
kllltlna Antep merkez ittihaz 
edllmiı ye bu ıalıının önUne ı•· 
çllmek itin f aıla çahımıya baıla• 
nılmııtır. Şanmııda bir trahom 
hHlaneal bulundup gibi sağlık 
Ye ıoyaal yardım dlrektörlUğl 
kuratında da bir dlıpanaer vardır. 
Burada her yal yetmlı bin çift 
ıöıe Ulç konmaktadır. 

Trahom için her tllrlll vesaiti 
cami olan bir Hyyar baatane 
kamyoneti ıelmlıtlr. Bu kamyo-

Merzifonda 
Bir Kebabçı Rakibi için 
Bir Suç Uydurdu, Fakat 

Yakalandı 
Merzifon (Özel) -;- Burada bir 

hldiıe olmuı, jandarmalar HUse
yin adlı bir kebapçının dUkki· 
nında arama yapmıılar •e bir 
ke&e kağıtı içinde birkaç fiıek 
kaçak tUtUn ile 3 tane de sigara 
kiğıh bulmuılardır. Fakat yapı· 
lan incelemelerde bu keae kağıdı· 
nın dükkana gelerek alelacele 
yemek yiyen ve giden Emerdli 
Hüseyin adlı bir köylli tarafından 
bırakıldığı anlaiılmıf, köyln bu· 
lunmuı, sorguya çekilince hayret 
edflecek bir netice alınmııtır. Bu 
köylü kese klğıdını HUıeylnln 
dUkkiinma 10 Ura mukabilinde 
bıraktığına Ye bunu HUaeyinin 
ıöhretlnl çekemly•n dljer bir 
kabapçının gönderditlnl söylemlı• 
tir. Suç uyduran bu köylü ile 
rakip kebapçı adliyeye Yerllmlı· 

lerdlr. 

Armutlu Çamurdan Ve Susuz
luktan Kurtuldu 

Armutlu (Özel) - Iıkele ile 
kaaaba araaında bir kilometrelik 
yolun kaldmmla döıenmeal bit· 
mittir. Çeımenin yapılması d .. 
yam etmektedir. Bu yapılan ikin· 
el çeıme ile Armutlu ıuıuzluktan 
JOI llo çamurdan kurulmuı ola• 
caldardır. ..................................... _ ..................... . 
net trahomu nlıbeten kesif olan 
köylerin ortaaında çadır kurup 
çahıacak •• ameliyata muhtaç 
olanların ameliyelerini yapacak Ye 
ciYar köyleri dolaııp hergUn mun• 
tazamen hastaları ilAçlıyacaktır. 

Bir Şimendifer 
Kazası 

Afuıtoı I 

18 IU v.& İÜ 
lki 
Abdülkerim 

AbdUlkerlmlcrden biri yakıll 
tarihin çok tanılmıf, yıllnrca ndJ 
dillerde gezmlı bir varlığıdır. 
Faatakl Rlf oruğunun başbuğU 
idi. Fas erginli Al (isliklAli) içlll 
can Yeren yiğitlerin son timsali 
oldu ve o nlkn Fas nlkesind• 
bir kahramanın alumllo boğuldu. 
Bugün Abdülkerim, uzak bir 
yerde tutsak hayatı geçiriyor. 
Fakat hatıraıı, ealr olmuı Fnaıd 
Zincire vurulmnıı mUml,un ol• 
mıyan ruhunda yaiıyor, Dost v• 
dUtman her 11oyıal insan, yurdd 
için kendini feda eden bu gibi 
Jlğitlere aaygı g6ıterir. Nitekilll 
biz de onu anarken heyecall 
duyuyoruz. 

ikinci AbdUlkerlm, yaptıktan• 
nın cezası olarak Tnrk yurdundall 
•o tUrklnkten uluaal bir hnknml• 
çıkarılmıı olan Oıman oğulların• 
dandır, AbdnJhamldln torunudur. 
Bu adam kendi soyundan olup 
latanbulun ( 1453) de TUrklcf 
tarafından muhaaara edilip de 
a)ıııdığı ıırada Bizanslılarla birle
ılp Türklere karıı ok atan Emir 
Süleyman oğlu Orhan gibi dav• 
ranmak lıııtlyor ve Amerikalı 
zengin bir kadınla evlenerek elde 
edeceği para ile bir Çinli ordu 
düzmeğl, o orduoun ( J ) baıında 
Tllrklatanı, Hindiıtanı, BülücUs.
tanı, Iranı, Mezopotamyayı aşıp 

bizim yurdumuza gelmeğl ve 
Sultan olmayı taaarlıyormuı. 

Karıyı alamaymca Nevyorkta 
ıaımp kalmıı ve yine kendl 
soyundan olan o Orhan Çelebiyi 
6rnek tutarak kafasına bir kuqun 
sıkıp ISlmu,. 

iki Abdülkerim araıındııki fark 
ne kadar derin. Onlardan biri 
vatanını hUr yaıatmak için ölUyor, 
öbürll yurdunu bUrriyetıiz bırak· 
mak kuruntuıu uğrunda cehenno• 
mi boyluyor. 

Faslı AbdUlkerlml anmak içi• 
mlze heyecan vermlıli. AbdUlha• 
midin torunu AhdUlkeriml anmak• 
la da ıaayan ihtiyacı duyuyoruz. 
Fakat böylelerin yll:r.Une kusmak 
bile doA"ru değil. Onları yalnıs 

lanetle anıp geçmeli. Çünkü tarih, 
ayni ıeyl yapıyor. 

M. T. Tan· -

Son Posta 
Bornova Ziraat Mektebin
den Mezun Olan Gençler Dörtyol - Toprakkaleden 111· ' 

kenderuna aiden timendifer yolu 
lizerinde bir kaza olmuı, Erzin 
nahiyesinden Mehmet karııı ve 
kızkardeıi ile köyüne giderken 
arabaaına ılmendifer çarpmıı, 
araba da, içindeki insanlar da, 
bayvanlor da parçalanmı.ıhr. 

YcYllll, ıtyad, Han ı H ffılls ıeact .. ı 

~ki.Jabtiye, Çe.talçeşme soka~t. 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde (ıkan yata 
ve realmlt:rio bütün haklan 
mahfuz ve gaıetemlıe aittir. 

lzmir, ( Özel ) - Bu yıl Bornova Ziraat mektebinden 9 genç 
mezun olmuıtur. Bu ıençlerln hepıl de Tarım Bakanlığı tarafından 
hemen memurluklara tayin edilmiıler ve vazlfılerlno baılamıılardır. 

Sivasta Kıztlay Kongresi 
Sivas (Özel) - Kıı:alay kon· 

grn11 yapılmıf, merkez h~yetine 
Dr. Nlizhet, Dr. lbrahlm, Dr. 
Sıdıka, eczacı Nazım, öğretmen 
Kfiıım, Ziraat bank direktörü 
Faik, lrf an, encümen başyaıgam 
Fehmi, tüccar Şe\'ket, 1- alim, 
Dr. Halim, Dr. Veli Behçet, Dr. 
Cevat Kadri, Evkaf Başkatibi 

Ragıp l\eçilmişlerdir. 

Kaşta Ziraat Bankası 
Kaı, (Öul) - Kaıamızdn bir 

Ziraat bankaaı ıubesl açılmıştır. 

Halk bundan çok aevlnmiştfr. 

ABONE FiATLARO l 
i 6 3 . 

Sene Ay Ay A; 
Kr. Kt. Kr. 1< 

TOR Ki YE 1400 750 400 l! J 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 !.' ) 
ECNEBi 2700 1400 800 3C 

Abono lJedcli pe~iodir. Ad rcı 
değiştirmek 26 kuruçtu.r. 

Gelen evr4/c. geri CJerllmez.. 
HAnlard n mes'uliyet ahnm ~ 
Cevap için mekluplare. 10 kuıu~luk 

(iul ilıivesı liizımdır. 

" Posto kutusuı i41 lstanbui-, 
Telgraf ı Sonpostll 

...._ Telefon : 20203 
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7 At-le• 

1#\alhu.,lın da 
(i Ö~()Ü l(ll~i l'\İZ 

Yeni Evlenenlere 
flörmet Etmeli f 

- .Bu sandıkların ı,ınde ne 

lçika güm var? 
.. k l . d -Kapaklarını 

r erın e b k 
açayım, a ı ız, 

1•1 bir ,jdet bır "SUrll'Dfak'tefek 

\ ym~ li lcıy~tr.lı: -eıya, düğllnti• 
'llıtiz münasebetile gele11 bedi;)-•ler, 
iael.ı~ında aabn almllll hataalar1. 

- Evlenme dudanmw ıaör .. 
bilir mi) im ? 

- Buyurunuz! 
- Mükemmell O halde ılze 

lraber ,,.ereYfm: Eıyaaızı 'tetkike 
il. m ıg6rmftyonım, ~ ihlç 
t.iri de gtmrllk .....maa tabi 
değildir! 

Yukarıy• ka,.o.ttiA'imlı k~ 
lluşma Belç.ib Jaududuı:da hemen 
hergUn g1bnrllk memlJJ'ları ile 
Jolcular aramnda ie,eulrnnuıma• 
lardan biridir. 

Zira Belçika 1ıtıknmetlnln evlen• 
illeyi tefYjk "1n, yelll e~lmenlerln 
feyasından gllmrük almamak hu· 
lusunda verdiği karardan 1ıenllı 
\trçokları ba1bertlar detlldlr. .. 

&gUJ! en:le Alma'Dyada ey 

28 metrelik ceheUen moda 
bi ol~"ltur ve u

,. sog cBt· kes, katıksız Al· 
veli man olduğunu Is· 

Pat t mek hevedne dllfJllilftür. 
lier aile, kendisinin kom§uıundan 
ts'ki ol uğunu göstermeye çalış· 
maktadır. Bu arada Aıchaffen• 
burg şehrinde oturan ( Za'hn , 
en ileri gidenlerden biridir. Fil· 
hakika yaptırttığı,, bizim eskiden 
ıecere dediğimiz soy cetnlinln 
uzunluğu 28 .metredir. :Bu ailenin 
blUnen ilk Uyeal 1435 yılında 
dtınyaya gelmiş ve bugllne kadar 
hmam ( 4000 ) toruna 11alıip 
•llllaflur. 

Ç1nd lltr Hadise Oldu 
Şanglıny, 6 (A. A.) - f'ranıı :dara 

•it imt·y zlı ınt kada Çin hamalları 
Franaız j ndarmnlnr.na hOcum ıtmit· 
lerdir. Hadise JProteato edilmiıtir. 
lilndistand•. KargafalJklar 

Patna, 6 ( A. A. ) - Hokada b1' 
liint alayı geçerken mUılOnıan1ar1a 
h ntl er aras nda çarpıımalar olmuı• 
tur, 5 k:fi IY r nmııtar. 

Bihnr böllrulnde de hlntlller bir 
camii b ı;mak l11tem işlerdir. S klıl 
Ölınnş, 7 k lo1 de y ralnnmııtır. 

Eilebl 
Tefrika 

No: 50 

G-ı:'eriml açtığım zaman an· 
ltenı k !kmıı, yı'kanıyor.du. 

Penccre:lere baktım. GUne.t 
içinde. V • belli ld ilerle mit bir 
gUneş. 

Acaba Ali Sami Bey kalkma· 
dı mı daha. 

Amıem .memuun. O .da benim 
iİbi titiz, fakat tuvaletin yanın· 
daki otelin havluauna yllzünU ku· 
rular'kc.: 

- Doğrusu bizimkinden temlzl 
H ç bir l erde ra'hat f'deml· 

Yen. kimsenin havluıuna yilz sür· 
lb•yen annem de ilk m~miz bu 
lav çre ot tinin temizliğine 1nanmıı. 

Fıl'ladım. 
Ali Soml Bey buglin {Geneve)ye 

Reçeceğimizi söylüyordu. 
h Bu oda banyolu değfldi. Zfle 
aı~.m. Kadın geldi. 

- Eıı yakın banyo nuede? 
- Tam karşınızda. isterseniz 

Lazııd r. 
- Ge~lyorum. 
Kadın gitti. ATkama bir kt· 

~ono a1dım. Saat on olmuş. Çu· 
0tılc bir b yo alabilirim. 

Koridorda tl:ims fer ıy<>k. Se. 
)'ok. 

Kad n be.t bekliyord11. 
Giıel, çok temiz Wr Un) o. 

S<lll 

BARİCİ TELOBAJ'l.AB m,-ımm• • • 
Katr0liklerle 
Almanların 
Mücadelesi 

Nevyork, (A. A.) - Önemli bir 
lıdta1ık ~tolilt DNcmuıısı olen 
ıc<Commonv.eaet" katolik sporcularm 
Berlin Olimplyadlarına girmemelerini 
istemekte Ye •unları yazmaktadır: 

"' iitlln Xatollklerle n Kntolik 
•por blrlık1ertnin bütlin do&tlarına 
Borllne gitmekten kaçınmalnrını t-ek
lif ediy.or,uz. ÇOnkü Katoliklerin 
OlimplyaaJnr.a ıirmelnl, aine klll"ll 
yapılan zu1umları onamaları demek 
oNioaldlr." 

Y.ahucHler n•ıMt Alta•• ~lmıyor 
Berli.A. 6 (A.A.) - .Almaa kü:.tür 

oduı, Yahudi kOltClr ve ar birliklerini 
:St Atuıtosa kadar, bir Alman yahudl 
Httlr iıh'llklft'i htterHyonu 'kurmnJa 
çağırmııtır. 

Bir Çek - Alman 
Meselesi 

Almanlar. iki Çeki r utup 
Haptı EtmiJ1er 

Prar, '6 (A. ~.) - Benea'in uluul 
••yaliSt partlılH Lbatlı, "" Hltrriyet 
kurucularJ,, adında1d jimautlk kurumu 
U1elerlnden Jkl kiti dan, birtakım 
Hitlerctler tarafından Jakında bulunan 
Danaberg hapi•hanesln• kapatı}m ıı· 
lardır. Bu .mıase1e, benlls eydınlanmıı 
detlldir. 

Bir .ı=ranaız Stratosfer 
UçaAı Parçalandı 

Paria 16 ( A. .A. ) - 3 yıldanberl 
O:ıerlade

1 

_çalıtılmakta olan bir Stratoı• 
fer "Uçatı, ilk uçuo tecrObeıi yapılır· 
ken. rere dlltllp ezilmittir. Pılot, 
Kongne, o ande 6lmiittllr. Kazanın, 
ptlotun yüksekte buluaurkeo birden
bire bir fennlik du_ymuf olmuıodaıi 
Uerl l'elditl eaaılıyor. 

Bu ıu,Çak, ylkaek uçuılar için )'a• 
pilmıı, tek bir f Hnıız uçak ~rnetl 
ıaı. 

Sekizinci lleynelmllel izci· 
ler Kongresi 

Stokholm, 6 (A.A.) - Arııu· 
imal aektmcl ıizeller lıonsı"'"I 
dan, P.reaı Guatav • Adolf'un 
bqkanbğı albnda ve aralarında 
Lord Baden Povel ile karıa&nın 
da bulunduklan 150 şafia kartı-
11nda, ,parllmanto binaanda açıl· 
mııiır. 

DançlA • Alman • Leh 
GUmrUk Meselesl 

V.artova 6 (A.A.) - Alm nnyadan 
l'elen Uk p~rtl ma1, Polonya gümrOk· 
lerialn pl"oteatolnrına rağ"men, gDm• 
rUkaDz olarak Danıcige girmlttir• 

VücudümO ııcak suya bıraktım. 
Ooh. Büyt\k süngerl ~ücudnmde 
ger.diriricen ain"r!erim yatışı~ or. 

On dakika içinde odaya dön· 
c!Uğltm zaman Ali Sami Beyi 
kapıda buldum. 

O benden evvel banyosunu 
ynpmıı. 

- On elli tirenine ;y.etifmek 
gtlç olacalc, .dedi. Otomobille 
gtderiz. Hem etrl\fı, gölü daha 
iyi seyrederiz. Y ernegi de yol 
üzerinde bir yerde yeriz. Ol· 
maı: mı? 

- Mükemmel ! 
- .Şö~le .ade bir kahvaltı 

edelim mi? 
- Ben yalnız bir •ltt içerlm. 
- Annen? 
O ılc alıvealni 4imeden ıolamaz 

amma burada istediği kahveyi. .. 
- Yok, yok mer.ak etme. 

Burada alaturka 'kahve pekl11 
yaparlar. 

- O halCle, lütfen. 
All Saml 'Bey zile bastı. 
V• en içeri girdim ... 

:le 
!yi 1d otomo'bılle yola çıktık. 

Hayalimde yerlletmit lsvi~reyi um· 
m.ğumdaa çok .daha cennet ;gibi 
pdyorwa. Bu ıaemlıebt blr_çak 

G 
~m~t~L&lll~l/11 

irbirini ırtlak ayacak- A . M· -
nnemı ı,, 

ardı erken e Odu? Yuvamı Mı 

Vasiyet .aldıkluma !Jakıpyın. Sonu fos çıkacağı mühalikıiktır. 
[Oaaka 'Pakku aillı J aıron gın:"teelnden] 

Büyiik Okyanusta Büyük Bir Tayfun 
Çıktı. 20 Kayıp Var 

Manlle, 6 (A.A.) - LOaon adasın· 
illa bir tayfun yüzOnden au ha.kını 
o'muıtur. 20 kiıi kayıptır. Binlerce 

ir Vap r Devril 
70 Kişi oğuldu. Bir Ka
dının Kahramanlıkları 

Peris 6 (A.A.) - Malin a-.a-ıe· 
teslnln Brüksel muhabiri, "Möı 
nıhrl Uzerlnde seyyah taşıyan bir 
Yf\pur.un, Vi1e'de deVl'ildiğinJ ha
ber veriyor.. 

70 .kiti boğulmuıtur. Madam 
Bastın adındaki yUıllcil bir kadın, 
.15 clefa aup :dalm19 n her •e
ferimle -bir adam Jmrtanmftar. 

Zengin1ik 'Vergisi 
Ruz:velt Yeni Bir Kanun 

Yaplırdı 
V.aıington, 6 ( A. A.) - S11ylav1ar 

kurulu :ıengialik verglainl onaylam f• 
tır. B6yleee, Ruııvelt, bUyllk tecim 
ye andüıtrl ~ellerinin kurmut oldukları 
oyrıvık yöney• kartı bir zafer kazan
mlJ oluyor demektir. 

iusanlarm f Btadığı bir yer değil. 
Sanki çok sengin ve ıevk aahibl 
tUiz bir adamın malikineaJ, parkı, 
vlllAıı gibi •• Bir dağ, bir çayır, bir 
ağaç yok ki inıan eli, hem de zevk 
ve terbiye 1&hlbi bir innn eli 
değmiş itlmaaın. 

( Lausanne )de otomobiIJo, şe-
hir ı,ınd• töyle bir ~ezintiden 
sonra yola ıÇJkmıştık. Göl kıyuıını 
takip ediyoruz. Tarlalar, çayırlar 
adeta mübe11dis cetvelile çizilmiş 
gibi. Geçtiğimiz yollarda göze 
bataa -bir çivi, bir taı parç881, 

bir toz bulutu, hatta bir abıek 
yok. 

Ah bu sinekler.. Istanbulda 
nekadar llllzlenir, sinirlenirdim. 

Adada kahvaltıya indiğim za· 
matı masanm, ekmek.erin, tere
yağmın. ft'miflerin üstünde bir 
alnak gördilm mil &ıldıracak gibi 
olurdum. Onun için ben ielinciye 
kadar hizmetçi maaanın batında 
bekler. Ondan sonra yanımtJa 
-durup yılpazelerdl. 'Bu blraı Fir· 
avun uıulü i>l"1ey olurdu amma 
ne yapayım. Üzerln"e sinek 1konan 
birteyl bilerek qığzıma koymam 
laıkim yok. 

Hele kulupte yemek yerkea 
ne kadar .üzlUlkUm. Sinekler ma
sadan mn.1aya adeta yemeklerin 
çeıitin• bakar gibi uçar. Yiyen· 
lerin Jokmalarına t>rtak çıkarlar
&. :Garip -detllml kimse bundan 
lğr.enmezdi. 

lstanbulda ainek ve llvrl ısl· 
nek :okaclar tebiild bu mltthlt 
mikrop yuNlarına •k&l'fl ıJlimH 
blr .Güımulık •öatarmm. 

1 

in111n açıkta kaim 11 bit çok ı1ehlrle
rin muvasalası keallmittir. YaAmur 
devam edıyor. 

itlercil~re Karşı 
Ren Bölges"nde Mukabele 

V-apı1dı 
"Berlln, 6 (A. A.) - Kim oldukları 

blUnm.yen bir takım kim•eler Ren 
1 

hö~e.inde, Solingen'deki 'HltJercl 
sı•nçlik ocafının blltOn ... ya1ım par
çalnın ıtlar, evrakı Jırtmlflar Ye du
YnrJara: 

" Öç alıyoruz " yazılı yaftalar yn• 
pııtırmıılardır. 

Fransaaa Kalkın-
ma Faaliyetleri 
Pıı rlı, 6 (A. A.) - iç Bakanı Pa. 

ganon, LLnvalin yan lıllkmündeki ka
rarnamelerin nı yolda tatbik edl ece· 
ti -ve ıre,çlml ucuzlatmak .,.. ekono
mik kalkınmayı lcolaylatmalc için a• 
türlü tedblrlor almak gerektlRl hak. 
kında .verec~ğl lı batı dinlemek üzere 
bütQn ilbRyları hu hafta aonunda 
top! ntıya ç Q-ırmıttır. 

Çok ıUkUr Jnj_çrede bir alnek 
görmedim. 

Ali Sami Beyr 
- 'Y aıamaz, ynıatmazlarkl, de

di. Bir lokantada, b"r gaıinoda 
ılnek gıszUkmesi her ıeyden tince 
ayıptır. 

Ve sonra tu fıkrayı anlattı: 
- Buraya ilk geUılmde yal• 

nız değildim. Uzun uzun Avrupa• 
da bulunmuş bir arkııdaşla bera· 
berd·m. O adeta bana yol göe
teriyordu. Garip temadftf yine bu 
ıeceyJ geçlrdlA"imiz otele inmiştik. 
Hen yorgun olduğum için hemen 
ıoyunmllj, bu erada üzerimden 
eksik etmediğim tabancamı da çı· 
kar.up masanın Oıtune koymuş• 
tum. 

:San} o hazırlamalarını söyle· 
DMk için zile baahm. 

Ar:kadaşım ~il• butıtımı gö
rür görmez sanki ~ıel<tdk zlll 
onu harekete getirmiı gibi fırladı. 
Maaanın UstUne bıraktığım taban• 
cayı kaptı Ye y&1tığm altına 11ak· 
ladı: 

Korktum ve ya•eş Hıle aor-
Clum: 

- V asak •nu? 
Aynı heyecanla ce•ap .erdi: 
- ~ aaak .dejil, eylpl 
Ali Sami bey halA dünkü 

mahcubiyetini unutmamıı gibi 
a~eta lSnUne bakarak ilave elti: 

- Evet, bizim bildiğ1miz bir 
çok yasaklar burada sadece 
ayıplir. Yasak etmek kimsenin 
.aklından bile .geçmez. Çünk-U 
balkın terhijtMI onu o kadu bO-

Feda Edeyim t 
''24 yaşında bir .ı•nç k zım. Bir 

annem, bir de küçük kardeıim vnr. 
Çaiışıyorom, kazand10ımla geç.iniyoruz. 
A nnem hasta -ve ihti~or. Çalı1masına 
imkiln yok. Xardqim henüz mektepte. 
ı.Ben on aenedir hayatımı onlara vıık· 
iettlm. Hatta heni ev.den uzaklaştıı
.mıığa mecbur eıb,r .korkuaile sevlfme
.ğe, bir erkek aramıy.a bile cHaret 
•demedim. Nihayet 24 yaııma .:geldim. 
latikbali :karanlık görmeğe baıladım. 
Derlıen d>ir Ltalip cıktı. TAaıilinl yeni 
tbitirmiA ı.bir genç kazancı mahdoı. 
-0nun da ailai ~ ve :heni :IQ gelini 
•lmak iıtiyor. :Bu takdil'de smuımle 
kaıde.tim ~ıkta i:ahyor. Çok gtı9 bir 
ıNaıiyete dU§tüm. Redde1e•m 'belki de 
.anüme ıkaa lıreab kaçırmış Olaoağım. 
Daha bir iki •en• nle:umesıem ıondan 
•onra lbenl :kim alır. E-.lenaem, aonem 
iletkartlııim ne olacak? Beni mu güç 
-.aziyetwn kuriuabillr .miıinizY,, 

Hidiye 
~zım, hence aeal isteyen 

.arke~ vazlyetl açıkça anlat. 
Eğ.er evlendikten reoora annene 
yardım ratmeoe imkAn ıHrsa -ne 
ili! Yiokaa o akıt ba9ka bir 
kısmet :b.ııklersln. ÇUnkll anneni 
-..e .kartlefrııi aç bıralcamauın. 

• de ohıa iOnların ıstırabı ıenln 
J&tırahıadır ve onların aef aleti en 
çok seni muztarip edecektir. 

Ümidinizi kesmeyiniz. 25 ya· 
ıından •onra evlenen kızlar aı mı? 
Cfiele çalışıp hayatınııı kaznna• 
'blliyorıanrz neden korkuyorsunuz? 

:lf-
BUyUkııiiaaa Adnan Beye! 

Sevdliiniı ve konuıtuğunuz bir 
kıza mektupla aık ilin etmek 
illlllnç bir veydir. Madem ki gö
r~qyorsunuz duy2unuau ıağaınızla 
aöyJ.,iolzl 

TEYZB 

'Çin - Japon nırlltllar1 
'Pelcin, 6 (A. A.) - Dla, LuaahoY 

da ~ıkan hldiH llurin~ Japonların 
1•niden Çine kartı bazı isteklerde 
bulunmalorıntlan 'korkuluyor. 

Kuzey Çlndekl Japon 1<unetlerl 
Erkanıharblye Relel Sakal, Pekindeki 
Çin makamlarına: 

"Kuzey Çin illerinin idaresi baı· 
tan qatı dDzeltilmedikçe, hiçbir İi 
gHrülm!J'eceğlni ,, l:illtlirmittir. 

yllk R)ıp sayar ki kimse hl! 
y.aankları itl•meyi habnndan bile 
g çirm~z. 

Otomobll göl kenarıoda kU~Qk 
bir köyde durdu. 

Saat ikiyi geçiyordu. 
- Burada göl üatlnde bir 

lok nta vardır. Kır yemeği yiye· 
billr;z, lıter nli&lnlz. 

A91k hava, gUıel aınnzara 

hepimizi acıktırmııta. 
indik. 
O '.kadar temiz v.e okadar 

zevke gör.e yapılmıı eYler ki 
lnıan bir köyde olduğunu ıfnrket· 
miyor. 

- lJurası aemlryolu ameles:nin 
oturduğu bir köydür. Dedi Ali 
.Sami bey. 

Göle doğru uunan gcnit 
tarasala lokaotaaı o kadar ılrin 

ki. 
iki kadın ,alışıyor. 

Tavuk, pe_ynir, m1,1karna vo 
bir de ,ok gtlıel 'kremalı bir tatl:.. 

Göler yftz.ft, sev:mli 'kadm 
ellerini oğuştur-0yor. Geç o1duğu 
için baı'ka birtey -hazırlayamadı· 
jından öıür diliyor. 

Annem burada hiç çekinmeden 
rnh t rahat ~emek yedi. 

( Gencva ) da işimiz :çoktu. 
Dünyan n bu 'lakin \e meı'ut 
köıeainde tabiata aşık .olup kal· 
mak pek boftu. 

Fakat Ali Sami bey acele 
ediyor..du. 

( Arkaaı var 9 
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Esrarengiz Bir 
Tayyare 

ltalga - Habe! r TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 
Anlaşamazlıgı '-it , Romen Toprak)anna Bo 

ba Atmıı 

~~~:~g~~:··i:~~1~~:.:~~·~~= lngilterenin Korkusu 
dığ ı durumu• yanında Muırınki nedir? 
Suali tabii olarak akla ieliyor. Ve 
yine tabii olarak lniilterenlıa durumu 
ne ise Mmrınkl de odur! Cevabı du
dakların ucuaa kadar ieliyorıa da 
meaelenln o d.,ece basit olmadıfını 

ltidiHnln a-ldltl bise gl>.teriyor. 
Filnki .Mııır mO.taldl bir dulet• 

t ir. Fakat lnglltere ile mevcut ittifakı 
onu, kendi topraklarından mGbim bir 
kıımını lnglllı aıkerJerlnln ftıalı al
tında bırakm ıya mecbur etmektedir. 
Bundan batka M111r topraklarında 

oturan •e kapltOIAsyon imtiyazları•· 

dan lıtlfade eden yabancılarla btrı• 
ber 50 bin kadar 1talyana da bu 
hakkı tanıtmak mecburlyttinde bulu· 
auyor. Blnaenaleyla, her yabancı dev
let tahakkfimOne taltammill etmek 
mecburiyetinde bulunan •ajdur uluı 
ilbl o da, ltalyaaın emperyallıt emel
lerine muarııdır. Bu, bir. Bunun 
dıtında, vazlyetl bir de dlal aokhdan 
iÖzdea ieclrmek lbımdır. M11mn 
Mtıılümaa halkı, HlcHda 4olan MGı
IGmanhtın rBrdlttl tazyik Gnriae 
bunun belli. batlıca almalarını•, mu• 
vakkat bir mGddH için Habete hlc• 
ret ve orada gazel muamele i-'r•lı 
olmalarıaı hnırla1arak Habetlllere 
kartı kalbi bir .... ı bHlemektedlrlır. 
Koyt denilen Kıpti • ortodoka ltalk 
iıe, Habet:n lıkeaderl7e Ktptl Patrik· 
litine batlı oldutunu bilir Ye aratlald 
dlo batına ehemmiyet nrlr. Bu da. 
iki. Geriye aiyaat ve lktıaadl menfa• 
atler mHelHl kalır. 

Mnl Nllln bathca kollan, Hıbı· 
t' atandaki Tana 1rBltl keaarlarıadan 
nebeaa eden kayaaklardan vGcut bu. 
lur. Blnaenıley Taaa i81G, Mıaır ıuda
nıaın Ye SudaDa cı•ar atafl M11arın lıa· 
yat merkezidir. O 1r4'Ia, nln uzun ae
aeler ln1rllla eiyaaa11na batlınmıt olan 
İtalya rlbl bir devleti• ellae bırakmak 
lngilterenln ltlae relmH. lngllterealn 
bu rlnnmenıezlikte haklı oldufu, 
lta!yauın fagiltoeye kartı aldıfı Hrt 
durumlal aablt olmuttur. Bu itibarla 
M111r, 11rf bu ha1ali lllHeleden dolayı 
da lailltere ile teırlklmual etmek 
ıaruretlndedir. Ba da, Gç. 

ltt• bu aaydıtımız batlıca Hbep
lirdea dolayı, loıiltıre ilbl Mıaır da 
ftal1aaın Habetl lıtll& etmek emelle
rine kartıdır. - SUreyya 

--~....----,,_ 

Çerez Kablllnden 

Nazlf'le Ceıaı 

Hahmetli Süleyman Nazif ile teki 
Tekirdağı saylavı Celll Nuri çok 
aeviımekle beraber, arıda bir da
rılışırlırdı. Bu Hmimlyıt faaılıla
rına da ekHr#7a Nazif 1ebep olurdu. 
Filhakika, üatat, bir ntikteye bir 
dostluğu bile kolay feda edecek 
adamlardandı. 
O tarihlerde, OelAl Nuri, latanbul
da Ati ıaıete1ini çıkarıyordı. Na· 
ılf de her gün idarehaneye ielir 
giderdi. ' 
Bir akıam yine orada idi. Celal 
Nuri, lif ar4'tında: 
- Üıtadl Buatlokü aiilhada ne 
yaıdım, bJliyor muıun 1 
Diye ıordu. ı{aıif glllUmeedl n: 
- Bayır! dısdl.. Lakin itiraf et ki, 
ne 7aıdığını HD de bilmiyouun 1 

Tıflı 

--······················-···-······ ... ·--·········· ... 
Ruıyada iki ldum 

Moskova, 6 (A.A.) - Tazyik 
edilmiş ha vah kauççuk fren boruları 
çalıp satan iki amele idama ve ıeriki 
cllrUmlerinden dört kiti de on 
tene hapıe mahküm edilmlılerdlr. 

Bir Düzeltme 
Çocuk uirieme ~urumunun 

20 bin lirasını ihtilAa ettiği için 
RtittU adlı veznedarın Ankara 
ağır cezasmda duru:1mraı yapıl· 
dığı yaıalmııtı, çecuk esirgeme 
kurumu gen'l merlcezinden gönde
rllen mektupta kurumun Rüıtll 
adlı veznedarı olmadığı gibi aau 
cezada görülecek bir it de 
yoktur, deniliyor. 

Bir ltalyan - Habeş Harbinin Tehlikcle~ 
rini lngiliz Hariciy«!_ Nazırı Anlatıyor 

iT AL YADA SÜEL HAZIRLIKLAR HIZ ALDI 
Geçenlerde lnglliz Hariciye 

Nazırı Slr Samuel Heare ayam 
kamarasında lngilterenln ltalya • 
Habeı lbtllAfı karıııındakl vaıl-
7eUnl iıah eden mObim bir nutuk 
ıöylomiıtlr. Ehemmiyeti dolayıılle 
bu nutkun bazı kısımlarını aynen 
lktibat ediyoruz. Hariciye Naım: 

"ltalya ile Habeılıtan araıın• 
da çıkabilecek ..bir harbin te1ir
lerl çok fena ye çok ıumullll 
olacakbr. Böyle bir harp uıun da 
ıUrerae •e herhanal tarafın ıale
bHlle neticelftnlrH netfcelenıln, 
uluılar kurumu •e onun tem• 
ıll ettiii prenılpler için çok teh
likeli olacakbr. 

Jıt• onun için biz de uluılar 
kurumunu yaıatmak makıadlle 
elimizden geleni yapmaya ıayret 
etmekteyiz. Harp patlaraa, dan
yada me•cut ıeraltl haıara ılttııt 
olacak, mali ve iktıaadi buhran 
artacak, ticari mnnaaebetler bo
zulacak, muhariplerle bltarafların 
hukuku blrlblrlnden ayırt edlle
mlyecek, Yelbaaıl medeni memle
ketlerin aratındaki bllcUmle mll· 
na1ebetlerde bUyllk teıeYYlltler 
huıule ıelecektlr. 

B6yle bir harbin. AYrupa ha· 
rJcfnde yapacajı tesirler de bir· 
denblre kendini ıöıtermiyecekıe
de Anupadaklndea daha az ol· 
mıyacaktır. 

BllhatlB beyaz Ye ıfyah ırkla· 
rın mllfadeleal diye tarif edJlen 
böyle bir harbin ıonunda uzlaı· 
mak da kolay olmıyacakhr. 

Jtalyanın yayılmak ihtiyacını 
pek lll takdir ediyoruz ve bUyUk 
harpten ıonra blltUa harekatımız· 
la ltalyaya kartı olan ıempatlml• 
zln yalnız aözde kalan bir ımpatl 
olmadı~ını lıbat ettik. 

ltalya hUkumetlnln Habeılı· 
tandan tıkAyetl varaa, bu ıiklyetJ 
uıull dairesinde yapmahdır. Uluı· 
lar kurumunun böyle bir tlklyetl 
tam bir bttaraflılda nazarı itibara 
alacağına hiç ıllphe yoktur. Bu 
gibi me1eleler slllba müracaat et• 
meden halledllebllecek meaeleler• 
dlr. Bilha11a bUtUn AYrupayı ka
rııtıracak, belki de ıulb ku•••tle• 
rinl tamımlle mahvedecek Ye dUn• 
yanın renkli ırklarının hayatında 
mllthit bir muvaHDHizlik, bir 
kariaıahk tevlit edecek böyle bir 
harbe lUı:um yoktur. 

Berltanya bUkümotlnln böyle 
bir fellketin önllne geçmek için 
malik olduğu bUtUn YHaitl, bil· 
tlln nUfuıunu istimal edeceğine 
emin olablllralnlz. 

Azadan birinin, Streza 
Konferansmda lngiltere ile 
Franaanın, ltalyayı Habeıistan
daki barekitında Hrbeat bıraka· 
cakları hakkında baz\ teminat 
verdiklerini ima ıtmeal Uıerine 
hariciye nazırı: 

11 Böyle bir rivayeti• lratlyın 
asıl •e esaıı olmadığını bUkOmet 
namına beyan edebilirim. Strezada 
Uç deYlet arasmdakl içtimalarda 
Habeıiıtao meaeleal katiyen me•• 
zuubahı olmamııtar. 

loıiliı hariciye Dazm Sir Sam11el Hoare 

1 
relerde böyle bir teminat verme
mlı oldutuna kanllm., demlıtlr. 

Sir Samuel, mecllain yaz tatili 
için kapanacatı bir ıırada, bU· 
kametin, Avrupa vaılyetlni çok 
fena görmekte olduğunu bir defa 
daha mecllıe bildirmeli bir borç 
telakki ettitlnl, bOtOn danyanın, 
endltell bir zaman geçirmekte 
oldutunu fakat bundan dolayı da 
Dmltaizllğe dUımenln doğru olma· 
dağını, billkia aaıl ıu ıurada lngil
terenin ananevi ılyaaetine 11dık 

kılmak icap ettitlnl söylemiılir. 
Hariciye Nazm 1 J Temmuzda 

ıöylediğl nutka ftaret ederek 
herkes hiaaeslne düşen vazifeyi 
ifa etmedikçe mUıterek bir em· 
niyetin teeuUıU kabil olamıyaca· 
ğmı ıöylemlt ve: 

11Kendiıinl müdafaaya hazır 

•• muktedir olmıyan bir klm1e, 
bir prenslpi değil komıuaunu bile 
mUdafaa edemez. Ben taahhUda· 
tımızı ifa ve prenaiplerlmizi mll· 
dafaa etmeye muktedir değiliz 
demiyorum. Fakat dünyanın bu 
karııık vaziyeti muYacehealnde ve-
1aitlmizl bir daha gözden geçir• 
memlz ye lngilterenla yalnıı 
ıağlam metin bir ıiya11t takip 
edebilecek kadar ceaur dej-11 fa• 
kat aynı zamanda dUnyanın hütUn 
bUrmetini kazanacak kadar da 
kuvvetli oldutunu göatermemiı 
lAıımdır, diyorum,, demlıtir. 

lngiltere Hariciye Nazırı Slr 
Samuel Hoare'nln Avam Kama• 
rasında ıöyledlii bu nutuk Ital-
1 an matbuatında derin akiıler 
uyaneırmııtır. (jurnal ya Dltalya ) 
gazeteal yazdığı bir makalede 
Hariciye Nazırının bu nutkunun 
lnallterenln ıon zamanlarda ita!· 
yaya karıı takandıjı haımlne tavrı 
teyit ettiğini yazdıktan ıonra 
ıöyle demektedir: 

••Sır Samuel Hoare Iaıiltere
nln, Italyanın yayılmak lhtl· 
yacını takdir ettiğini bir defa 
daha ıöylUyor. Fakat bunun 
nuıl kabil olabileceğlai izah et• 
miyor. Italyanın bu ihtiyacı ancak 
ltalyan köyllllerlnln blrleıeblleceğl 
araılye malik olmakla tatmin 
edilebilir. 

Brltanya hnkumetl, uluılar 
Franıa hUkQmetlnin de ne Straz ... 

da ne de baıka J•rdekl mllıake-
kurumunun mandaların yeniden 
tenil iti ile uğra1ma11na muYa• 

fakat etmeye haıır mıdır? Eter 
lniiltere hUkOmetl buna raıı ola· 
muyoraa, lnglliz ve Franaıa araıiıl 
hariclude kendine arazı arayan 
ltalyanan harekltına da mani 
olmamaladır. 

İtalya, ulualar kurumuna de
lil, fakat bu kurumun lnglllzlerce 
telAkki edilen ıeldlne muhaliftir. 
Jtalyaya karıı uluılar kurumu ml
ıakın yalnuı (IO) •e (16)1ncı mad
delerinin tatbik edllm11i lıtenlyor. 
Halbuki bu meyanda, man· 
dalar meseleaJ dahil ol· 
dutu halde ltalya muahede· 
lerln tatiJlnl iıtemek hakkın1 
bağıılayan (19) uncu madde biç 
mevıuubahı edlJmiyot'. Uluslar 
Kurumunun f erefinJ kurtarmak 
için o mtıeaseaeyi köktlnden bal· 
talamak biraz ıUIUnç olur. ,, 

Cornala Dltalya bundan aonra 
Jnglliz Hariciye Nazınnın ltalya 
ile Habeşiıtan ar&1ında çıkacak 
bir harbi bir ırklar harbi olarak 
tanJr etmenin doğru olamayaca• 
ğını, lnglıterenin, Italya • Habeı 
mUcadelealnin bir ırklar mUcade
le1i olma7ıp medeniyetler mllca• 
deleal olduğunu pek iyi blldiA'lnl 
yazmakta .. Habeı lmparatorlle 
olacak . mtıcadelemlz bize doatu· 
muzu dUımanımııı yakından tanı• 
mak fıraatmı Yerecektir. Bu 
,auretle ltalyaya karşı dUrUıt bir 
Taziyet alacak mllletler1e, haı· 
mAne bir tavır takınacak olan 
milletler belli o:acakhr. Biz aneak 
bize karıı doıt:uk gUıterenlerle 
doıt olacağız. ltayan gençlerinin 
adedi, ihtiyarların adedinde daha 
çoktur. Hele kllçUk ltalyanların 
miktara her zamankinden fazladır. 
Bugu., bize göstorileck olan doıtlu· 
ğu da düşmanlığı da unutmıyacajız, 
onları yakın bir istikbalde ıı:har 
edebilmek için kalplerimizde 
sakhyacağız.,, demektedir. 

Son Vaziyetin Akisleri 
Londra, 7 (Özel) - Adfsaba· 

badan gelen yeni haberler çok 
önemlidir. Habeşlıtan, bir ltalyan 
ıaldırııına karıı mUdaf aa tedbir
leri almıya koyulmuıtur. imparator 
Habeı orduıuna iki yeni kuman• 
dan tayin etmlıtir. Bunlardan biri 
sag cenaba kumanda edecek, 
dlterl de bir dUıman hucumunda 
imparatorun elblaeıloi giyerek bu 
hllcumu kendi üzerine çekecektir 

Diğer 7aodan, Uluılmr KurU: 
munun Yerdltl karar Habeı 
halkını çok H•indirmlıtlr. Halk, 
bu karardan Haboıiıtan lıUkllll· 
nln teyit edildiği mAaaaını çıka· 
rıyor. 

Gazetelere g6re, Italya Şarki 
Afrikaya ıtmdlye kadar 166 bin 
klıllik bir kuYvet ıöadermlıtir. 

ltalya Hllkflmeti, ltalyanın ha· 
rlçten borç para aradıtı haber
lerini tekılp •tmlıtlr. Japon HU
kQmetl de, Japonyanın ıillh •• 
cephane temini amaclle Habeıl1-
tan ile bir muka•ele lmzaladıtı 
haberini yalana çıkarmaktadır. 

Yeni Bir F1rka Seferber 
Roma, (A. A.) - Yen iden 

iki fırka aıker seferber edilmiıtlr. 

'Uphell 
Roma, 6 (A.A.) - Burada dO

ılnllldtıjUne 16re, Italyanın 1906 

Sofya, 7 (Ôıel) - Btıkreıt 
gelen bir habere 1611, kime ft 
hanil memlekete alt olduğu al' 
laıılamayan eararenıtz bir tayyar 
Romanya topraldarana bom 
atmıştır. Hldi11 K6ıtence eıYI' 
rıada Yujen Kord k6y0nde ı•f' 
mittir. Köylüler tarlalarında çalr 
ıırlarken eararenıtı bir ta1yart 
beı yOz metre kadar 1GkHktel 
uçarken birkaç bomba bırakauf 
ve hızını çoğaltarak yoluna deYalll 
etmiıtlr. Bombalarm patlamd 
köylUleri çok korkutmut. heptl 
kaçıımaya baılamıılardır. Roma• 
ya hUkümetl, bu bldiaeyl &rtel 
Hrar perde1ini Jlltamamııtı·. 

Demiryolu 
Ergani de 

Halk Çok Sevindi 
EJAziı, 7 (Ôıel)- Y eal demlı 

yolunun Eraanlye •&nll pek btt
yUk törenle kutlulandı. Ellalı •• 
Dlyarıbeklr klylerlodea binlere• 
halk bir araya ı•lerek uluHl ıB• 
teriler yaptılar. 

* Ankara, 7 (Ôıel) - Ba)'lnclıP 
bk bakanı Ali Çetlaka1a, Erıanl 
hattının bakır 1urdana varma• 
mllnaaebetlle ae•lnç bildiren tel
ıraflar almıthr. ----
Başbakan Samsun• 

dan Geçti 
Samıuo, 6 (A. A.) - Baıba

kao lamet ln&all deala ıolu Ilı 
buglln saat 8,30 da ıehrimlı• 
ıelmiı ve ıaıt 14 de burada• 
ayrılmııtır. 

Başbakanın 
Seyahati 

Ordu, 6 (A.A) - Dtın ıaat 
17 de ıehrimlze ıelen Baıbakaa 
Iımet lnönU, iki aıat kaldıktan 
ıonra tehrlmlzden ayrıldllar. 

····································-·--·······-----tarihli andlaımuı eaaaatı dahi· 
llnde tatmin edilebllmeıl 1Uphelldlr. 

Ancak, bir uzlaıma ha11l ol
duiu taktirde ltalyanın Habql .. 
tana hattı ekonomik HululOnllD 
bile bir tıkım zabıta tedbirlerUı 
mUterafık olma11 ll&1m1elecetl 
ı6ylenmektedlr. 

Mu•ollnlnln Demedı 
Roma, 6 (A.A)- Propaıuda1 

bakanı •• Muıollalnln damaclı 
Kont Galea110 Ciaao'aun yllzbaıı 
olarak ıarkl Afrlka'1• fldecetl 
haber ••rllmektedir. 

12 Fırka 
Roma, 6 (A.A) - Y eal Hf.,. 

ber edilen lld farka Ue ıarkl Af• 
rikaya tahılt edllmlı olaa farka• 
lann 11y111 12 J• çakmııbr. Bun
lardan beti alyab ıamleklilerdea 
mnteıekklldlr. 

Hez1rllkler 
Roma, 6 ( A.A ) - lıteful 

ajanaı bildiriyor: Propaıaada ba• 
kanhtının 9 numarala blldlrljinde 
denlllyor ki: 

Habeı ku•vetlerlaln ba11rhk• 
larının a0.1'atle llerlemeal için, 
Duçe, A11i•tt• de Aati •• Coı .. 
ria de lmperla fırkalannın ıefep 
ber edilmealne lllzum ı3rmOıtnr. 
Bu fırkalardan blrinciıine gene
ral Rlccardl, lkinclılne de ıeneral 
Pinton komutanJak etmektedir. 
Ca11erla fırkası 2 atuıtoıta ku• 
rulmuıtur. Aaıietta fırkaıınıa ., .. 
rln• de tamamlle motörleıtb11mlf 
olan Trento farkaıı koamuıtur. 

Siyah 16mleldllerden albnCI 
bir fırka daha kurulmak llıeredlr. 
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Ölüm Şuaı li;FIK~Jti 
- Şu inaanlarm lçyUzllnı akıl, 

ıır ermiyor, veaaeliml 
- Yine oo oldu Hasan Bey· 

eltim? 
- Amerikalı milyonerlerden 

biri, kanserin ilacı aransın da 
kanaerlller ölümden kurtulıunlar 
için beı milyon dol&r Yakfetml .. 

- Hay Allah razı olsun 1 
Bunda akıl ermeyecek nı var? 
Adamcağız hayır 1ahlbl lmif .. 

- Dur 1 Bın lAfı bitirmeden, 
braıa batlama diye sana kaç 
defa tenbih ettim l 

- Peki, ıuıtum lıte, söyle 
Ha1&n Beyciğim 1 Daralma. 

- Lehli bir mnhındls de, bir 
yandan ölüm ıuaını bulmak için 
haral harıl çabalıyormuı. 

ÔIUm ıuaı mı? 
- Evet, ılhlr 1 
- O da nedir, Ha1&n Bey• 

clğfm? 
- Bilmem nı kadar uzaktan, 

evleri de, in1anları da ıapır Hpır 
dökecek, tavaya konmuı tereyağ 
albl eritecek bir ııık. 

- Anaaam 1 
- Ne ıaodın ya ? itte böyle: 

Fare 
Paı:arola Haaan Beyin komıuıu 

Bayan Şahendenln, beı, altı 
yaflarında, gayet ha,arı, ele, 
aYUca ıığmaz bir otlu vardır. Bu 
çocuğun yapmadığa yaramazlık 

kalmaz Ye bu yUzden Hasan Beyl 
ikide birde rahat11z ederler. 

Geçenlerde bir gUn, öğle 11• 

catında, Haıan Bey tatlı tatlı 
ıeker)eme keıtlriyorken, komşuda 
bir çığıhktır koptu. Bayan Şaben
de ah al, moru mor, koşa ko§a 
geldi. 

Aman, Hatan Beyciğim! 
Koıl Y etiıl. Benim oğlan bir 
ııçan yuttu! Dlyı bağırdı. Tatla 
uykusundan uyanduılan H11anl 
Bey, hiç lıtlfinl boımakaııını 

- Ôylı 111, bir de kedi 
yuttur.. Beni de rahat bırak! dıdL 

Armagan 
Paıarola Hatan Beyin yanında, 

ıon derece haslılltlle tanınmıı bir 
adam: • 

bir Jandan perhiz, &bur yandan 
IAbna turıuıu.. Şimdi, in1&oların 
ltlne akıl, sır ermız dıdltlm 
ıaman hakla mı imlıtm? 

H•b•tll - Yorıanı aldı, kavgayı bitJrdl 1anıyor amma aldanıyor. Kavga yeoi baıJayor. 
- EYlındlğimlzln yıldönUml 

mUnaaebetlle karıma deierll bir 
armağan aldım •• 

- Yerden ıöğe kadar hakla· 
ıın, Hasan Bey 1 

Belki bu ı3ı blraı acı, 
Böyle derdi blılm hacı : 

A 
- Bir zamanlar, Arapçaaı 

kuvYetll bir dostum Yardn ., El'fn· 
un , mlnelbeıer, •• bazın da 
altııar •• ,, derdi. 

- Çok derin bir Jlf ıaliba •• 

"SorbH kalan kızın eıl : 
Ya daYulcu, ya zurnacı l ,,' 

- Derin olmayan llfa ben 
bu kafada yer vermem. Elbet 
derindir. 

- Peki. Bunun ıonu nı ola· 
cık, böyle? Aklın neytı eriyor? 

- Hiçi Ben dı 1tnln gibi 
duraklayorum. Anlaıılan bir yan· 
dan adam kurtaracağız, ıonra da 
kurtardıtımız ademlarl fenoen 
&teki dünyaya 1ollayacağıı. 

- Bu nasıl lı, böyle? 
- Baabayağıl Eskiden, hanlya 

.. eceli mUaemma,, dıdlilmlz bir 
ıey yok mu idi ya? lıte onu or
tadan kaldarmıya çabııyorlar. 
Aarımız fen aarı delil mi ya ? 
Herıeylmlıi naaıl fenne uydurmak, 
a1ra uydurmak icap edlyor1a, 
ölUmllmUzU de modern bir kılığa 
ıokacağız. Bundan ıonra, nanı 
mollalar gibi ha1tabktan ölmek yokl 

- Anlamadım .• 
- Zaten aen 1tpet kafalının 

blrlıln .• 
- Haydi, öyle olıunl Ukln 

biraz ev•el, 110 dı akıl erdire
miyordun.. 

- Ona bakma! Zamanımızda 

- Haaan~Bıy!Geçen yatmur· 
larda, bizim ahırı sular baatı. 

- Ya; haberim var, ırıtirdl· 
tin ıütten anladım! 

akıl erdlremedlA'f m neler var 
amma.. Zar zor kendi kendim• 
izah edip tı, ıonunda inanıyorum. 
Sen dı kafanı lılet te, ıeri kal· 
ma.. Ezlllr1iol 

AÖLAMA! 
Şu fılıtln çarkı basan tefi döner, 
Ta1&ya dU1Dp de ıakın atlama 1 
Kendini kurtarar, aımedın bir er; 
Kadere baı •tip, telr, el bajlama 1 

• Ne oldum diyerek, nafllı kurma; 
Sen kendi derdini 1•1r• duyurma; 
ÔnUnı gelene sızlanıp durma; 
Coıkun dere albi akıp, çatlama 1 

* Marifet, cihana poıtu Hrmoktlr; 
Uğraııp, murada öyle ermektir, 
ErkıkUk, kadere göjtıı germektir; 
Zoru ıörUr ıörmez, taban yağlama 1 

* Ne lae naalblm, dıtlımez.. deme; 
Böyle ıöı:, yaraıır anca aer1eme. 
Her atlayan piç• vermezler meme; 

Sen bajla lpnl kındln ıatlama 1 

TA SÖZLERi Diye övönDyordu.. Sordulırı 
- Ne aldınız? 

Yaıamak bir çetin aavau 
işin yokaa, didin, uğraf, 
Fakat hana ıorar iıen : 
"Azıcık •f.· Kayguauz bat f ,, 

Rüya Sanmıt 
Bir gün, Pazar Ola Hasan Bey, 

semtinin karakoluna gidip, ko· 
miserln karşısma çıktı. 

- Karım kayboldu.. Dedi. 
Arar mHınız? 

Komiaer: 
- Ne ıamandanberl kayıp? 

Diye ıordu. 
- Üç ay oluyor • 
- Şimdiye kadar niye haber 

vermedin? 
Haaan Beyı 
- Ne bileyim, Bay komiıer? 

Dedi. Tatlı bir rüya g6rllyoram 
aandıml. 

Y•t Meselası 
Pazarola Ha1an Beyin, maıal· 

lah ~teı gibi ıeki, kUçUk bir 
yeA"eni vardır. 

Geçenlerde bu çocuğa ıorduk: 
- Kaç yaıındHın, otlum? 
-Vallahi, ben de bilmiyorum •. 

Şaıırdım; dedi. Ben dotduğum 
ıaman, annem otuz yaşındaymıı. 
Şimdi ben yedi yaııma baatım, 
annem yirmi altı yaıma lndll 

Ha1&n Bey - Görüyor muıun 
ıu adamı? Halka heyecan Yeren, 
bunun kadar hiç klm11 yoktur. 

- Neden? Hatip a:.i?. 
- Ha7ar, otobtla ıof6rlldlrl 

Bir yengecı ıormuılar : _4' 
"Neden yan yan ııideraln ? ,. 
"Serde, demlı erlik Tar; ,. 
Bu çalama ne denin? 

Yalın söylemedlğtmı Allah 
ıahittlr. 

Hı1an Bey - Öyle amma. 
bir tek ıahlde maale1ef itibar 
olunmaz kll 

irsiyet 
Pazarola Haaan Beyin yanında, 

tenbel bir gençten babsolunuyordu. 
- Ayıp delil mi 1 dediler. 

Koskoca delikanlı, hiçbir it 

- Üç dizi elmaı ıerdanlak 
aldım amma, gtırnlecek ıeyl 

- O halde, bir otomobil 
almıı olu idiniz daha 171 dıtU mi 
idi?. 

Haaan Bey dayanamadı; abldu 
- Otomobllln yalancı11 olmaz 

kil. dedi. Ne yapıın? 

Fino 
Pasarola Ha1an Bey, kuca· 

ğında uf acık bir fino k6peli 
olduğu halde ldarehanemlzden 
içeri alrdl. 

- Baylarl dedi; ıu köpetl 
ılmdl ıokakta buldum. Bunu 
kaybeden hiç ılpbeslz ki bir 
bayandır. 

- Nereden bildin? dl1• ıor
dular. 

Hatan Beys 
- Çok baalt! Bir kaç adım 

yürOdllk.. Hep terzihane kapıları 
ile, kuyumcu cameklnlaranın önUn• 
de durdul Cevabını Yerdi. 

_ __ _.~ ... -... 1119 • • .. . . .... .-:ıtl9 ...... ....... 

görmeden boyuna oturuyor. 
Haaan Bey: 
- Kuıuruna bakma1ın, lrılyet 

lktlzaaıdır .. dedL Babaaı yatalaktı, 
ona çokmiı olacak 1 

YAPMA 
Dlb yolda gitmeden, yokuı tırmanmak 
Eyidir derler11, lılt, inanma, 
Tatlı vaitlıre hoıtur aldanma. 
Llkln, Hn, yine de bunlara kanmak. 

* 
Ayrılma kendine çiıdiiin yoldan; 
Şaıartmak isterler ıağdan ve ıoldan, 
Hücum etseler de, beı yüz bin koldan, 
istifini bozup, yandan dolanma. 

* Jn1anlık temkinle; •ekarla olur, 
Ağır batlı kiti, hep aaygı bulur, 
Ahbap mecliıinde edeple otur, 
iki tek içince, birden ıulanma. 

* Kadınlara karıt ııp HYdl olma, 
Bir yoıma ıörünce eararıp, ıolma, 
lıçını, baıını, d6YDnUp yolma 
Raagelea atı,. ıllrttınllp, ranma 1 



Kadlklyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Yazaıt • Hatice Hatip - 1a- 7. 8- 9JI 

Kamran, Yata 
Sanki 

Y aklaşmı,, Gözlerini 
Birini Arayor Gibi 

içeri 
idi ... 

Dikmiş, 

BugJla.. ... , r.um...- ........ 
b•ıUoWl W.-llla ... h6r .._ Mr ....... 
•-" :papı,.._ • .-.ile ra
.,..,...._. ..... ·•=•mlf' ....... et.ayu
cularımı• bir fır1at lı:azanmıt olmakta• 
dırlar. 

Kadri Beyin kızı Klmran sr•· 
- Mmda pruma hlua .... in 
balı....nda ..,.. Myrea,w .. 
~ ımada. yakıaa bir kaaa7ea 
pllpı duruıu. lçiad'eD it. adam, 
bir efe kımıldaraa ~uval indiriyor 
geırç kımt e•inia 4'nüncfen 
~~' Knanlk lçfilde Mr 
kadıaı t.r,.ıı tflllUye....._ Kam-. 
un,. ._ -.111 hı...cf ... &.da• 
- alt- olcNfanu w..ttı.. O a 
baha! •1• ... , ... batı..11.. .. 
aeıl• içinde kaadlndu ıesmlftla. 
iki günlGll lıtlr.a.battea 1ama Kim,.. 
rı.n, epeyce e7il11mltllr. Kartl•t.l 
Ömer, onu Hna. müteahhit Ziya 
Beym. l'tzı Nadtde, Klmram aeven 
Ali Yamak, ,.._ N_.., Lilife 

. llıee bt. --- llnda ......... 
wu.ı-. Gaat- ...._, "'--..... 
aevdijl ().man i'ıyzilleaı büaedl
r~lardı. Kotraya atlıyaulw denrze 
aç IUılar, ilerde. bir yat duruyordu. 
G&verfed\r bir acfam ctfmdll: 
duruyordiıl. K.lmraam rengi 
.-aıı.aa.rı kemmil,ti. Bu. aam, 
ona, kabuslu ıecede bo)fnunu 
aıltan adamı fıatırlatıyordu. 

Handandan• aldıtı bir mektup 
onu HsbOtthr fll!,ll'tmıfb. Akıl
Jora ~et .. .,.... Mdlwet iti--
deydi. Defi gibi gbeepe. .. .... 
...,.. seca~ tıath, ~. recede 
Kamran, kOrellılarde Jİ•• o yata 
Jaldatııordu, birden kolları 
d'urd'u, 6özferr dikkatTı açıldı: 

- Tuhaf py. 
~ Drye dllşllndD.. E••t llıklka• 
len tu&aftı f>u... Temfndenbed 

"imaesiz olan yaba &ILv•rteslade 
d.l&ia sola kopn faiıı Iı:adm. flayali 
,_peycfa olmuıta. Bu fcaclın. beyaz 
!ja}bise(er alyiyorcJ.. Ye UZB~tan 
•llerile aandara, ent Kimrana 

{)lr takım fpretfw yapıyoıda. 
, Kamran titredi. Ahfum h 
Jnafrta mavi gtfftln lnrine fizff'. 
sniı olan beyaz 16lg• tnr beyas 

· .mten n• kadar çak Handana 
b•nzlyordu. Klfçülc nncM tfmdli 
ıafdn suyun ff&l011d. &fr forplf 
l tıibl aUr'atle yata doğru gtdfyorda. 
f f aft at iıte fam bu nda ar
Ucadım ıelen bir erkek. bu beynh 
tladını )ıaka1ıamıp. Uzufan iyi 
f •ç.İ;•m~oı:du. Fakat galiba .W. 
~.lliw lap p .,._ lıı. kaduu 

t
jcleta zesla •llslıılder gibi tp.1,e 
jloğru pkaıkao.. Kamrauı pu-

re
aklan kürekleri tlala tWfftle 

t...nyor w. Wiı• ... ıör'atle 
tftyorcflr. Saa«htl tfmdr ""8nt. 

·•iızlllmiıor.. Adeta lmmtlanmq 
adeta uçuyordu .•• 

f Arada bir arka11nL döaı, 
bakıyordu .•• GilYert.de pdl kim• 
•eler yoktu of yattan ne kadar da 
uzaklaşmıı bulunuyordu. Snr'aUe 
erlıeblJmek gayeıile ıarfettJtı 
gayret şakaklarındaki boynundaki 
damarları titirmiıtl. Tek Hçlan-
nın dibi, alnı terlenıfıtL 

lf. 
Y da pek yakfaımııtı. Şimdi 

yUıUuil açıkça yata çevfrmrı ha· 
şını kaldırmış dikkatle bir ıeJ 
arn·or ... GUvertenin sancak tarafı 
boml oştu. iskele tarafına geçtiği. 
zaman birden durckladı. Ç-Unklt 
oradu •ızun iskemlelerde ılyafıtı 
bir kadınla beyazlı erkek yanyana 
okrn·akta idiler ... 

Kad n yerinden cFofruldtr ... 
A~ ş; ~ epeyce ilerilcdfği fçm 
ar.ık o un )'Ü1UnU aeçemiyortl11. 

Yahus uzaktan bo1m atnWIA 1 O.alda aa.W de ·pek ko1ullt-
Şlmdl Klmraaa iyi• pltyorda ...... Ve fenerin akıl earar ..... 

w ba bo, kıa wd..-m ltoru bir •tıkla aydanlanmıı bir 4ebliz 
laıılar una dejlldl Ye 'fkat da gibi koyu auların UstUnde ur 
<lah ....... 

Fabl K&na ı ı' p, ıı• 
ı.ı-ıa ... t ata. AdPa kllı· 
t.ııçaııu, _, t ı .imle._...., .. , ... 

S..ld. .... -. ...... 

lfıdeı • n ' C "" klpmp t.,.: '' .. • ... naı da,.. 
u ... , ••• -, dl. , . 

...... Nz • 'kta,... 
naı ....... ••ıll p11ewı.. 
.. ...... • • t lif im L..-1-1 G 5 ---.. 
clatlliL ..................... ,.. 
rlldla w a'tl. Ne kadu llD9 ,...,. ...._•uma ha, o 
a-•meitaptalmulidw peea 
..._... kafllecleld luaalardaa 
birillia boya ........ cleifl mi 
,. ? 

&bir. hyazb kadau bir 
sigara Yerdi •• llOBl1l 16Y• alsa
ruım yalrmM llltu sibl kibrit 
çaka: Oldukça uzun bir mldclet 
ltibrllfa •l••~lıi& ~ kadmıa 
)'ihlal aychafattr .. Ki•• a 

. ylizll tama.U.. fGnbildl. 
t?u: yt!% tanımadriı btr kadmm 

yU:ıü idi. 

* Ha•a ı d -..kıllt bnrmıttL 
Glk ..,_ elelddk ma.t.t bir 
atla1 ~ kR .,.. ıerı Jfldazlar 
ıırma lslemelere benlycırlardı. 

Ercüment Ekrem• 
Geçmit Olsun 

Diyecektik A~ma •• 
[ Battud l IDCi ,... J 

Ere .. ent Em• Talfı'y11 twe
rerek: 

- Iıt• ita •• nap adamdır, 
etbdamacla •a&h para tqlr, 
kendiımt tülp .. , sana mllılm 
rı var demrı. Mehm~ bu tam
,_,. tlaJe elı, malaanirl takip 
ederek Adaya ıeçmlt. Gece,& 
ça•tann altında pçlnaif ve 
...... ,.W. ela Erdment Ek .... 
mln evine gelerek • keNlhtnl8 
iüıal.... flı• · P8DCaredeu bir 
çanta, bir ckdaa •• bir de ceket 
çalmıttır. Ceketin cefJlnde bulu• 
Bit mdnwt ~ ..... ,.ınız 
iti t.ae IMıpr lılıırahlda .,._ 
ıal.- çıı..ap. Mebaet daha 
fazla 'bir ı•Y Mldlrwmu1- D•b.aa 
bil" npaıa atlamıı, rwimleri .. 
cUadam denize atmıı. Kendiıinde 
ymmz ceketle paralar kalmıf, 
polis ceketi istirdat etmiştir. 

Maanrafllı. bi~ muharrir arka• 
da11mız Ercllment Ekrem Talôya 
m&ncaat edere)r haberi tevsik 
etmel: Wetllk. Malômatıızlık 
bayan etti. Şu laaldo, •tırılaa 
pataler, Erciimeaclır Adadaki 
ewvela aatıhmt olaa eYlnde bu
ıun eturmakta f>11lunanlara alt 
olsa gerekffr. 

nıyordu. 

Birden 7ahn 6bllr tMlıfaada 
•uya kıdirllan bir AndaJıa aesl 
titJ,.ıcla. \''n± makaralarda 

~ ... "IOBl'L. 
Klmna Wı ... bire ltlJlk bir 

korka ....... .-&zinde o ...... 

- - *t' b .. k.. llJah 
......... .... ..,... .c•elenda. 

Qlila ............ .... 
ıatl ş • +ı tçta-.,.ı.ta-
... ,. '' t l'R ..... ,_ 1'ırhl , ................. .. 
,.. ,, ,. 1a ..... 

u .... pis nalda ........ 
~ .......... projekt .. ıa-... , .. 

Yatt. .._. Wr pal'IA a1nJ. 
...... ki., ....... ed• bw 
...mım ...W duya. K&nklere 
dau baylk bW ku•••tle sarıldı, 
kollan .O. dratle ifl•Y• bir 
auldae slM hareket ediywda. 

Ve.. Çekti, çekti.. ÇektL. 
Şimdi arkasında alatakaraahkta 
.,.,.. .. -- INNrtll at'IU11•d.

kaJ1yorda •• muntazam ltleyen 
slnk selleri nrdı. 

Dem Adeta botalmııb Uzak
taw Medacleki gazinolarm •• 
otelleri& lflldarı g&-tiaftyordL 

KA-- o lflldara dojn kil· 
reklerl ~ekiyordu. 

( Arkıın -rar) 

l Kuduz Tedavisine 
Getirilen Zincirli 

Mahkumlar 
Dün 1abab Istanbtal Adll,..ıae 

ellerinde boyunlarında ajar zen• 
dr.ler taııyu iç adam getlrdll•r. 
Bu zenclrU adamlar( ludabalık 
bir seyirci takip ediyordu. Biri· 
ltlrlH k11rlıaahk koyun rf bi bo• 
yunlarından bağlanan bu adam
ları tahkik ettik. Y anlarmcla bir 
ti• kelepçeli bir bafkaaı •ardı. 
Banlar Ordu haplsbaneslndea 
Iıtanbula gönderilen dört malt
kftmdur. Bunlarda ikisini hapis· 
hanede bir kuduz kipeji laannıı· 
br. 8-a1a tedavi ~D ıhderll
mlı!er. Fakat bu malııkümlu ka
,.ı. t.ir araba ile naldetMf.eJer 
daha mlltanp olmaz ma? 

a.ymchrllk hkam 
Ş.hılmfzde bulunan Bayuıdsr· 

ilk Bakanı Ali Çetinkaya, dftn 
devlet · mUeuelerlnden bazılaruu 
ıez•iı, Teı.foa firkati itler• 
ıöztl• 19firmittfr. 

Yetim Ayllklan içi• 

------················ .. ··-

Af kaDIJIRIDa ,ere •-.U.rl 
••ıru ıaıalan çocuklardaa baba· 

ları memur ..... ra •• ı•kilde 
Jetim ayhtı bağlaamasi llzımge• 
lecelf ı.ldunda bir kaııwı hazır
lanacaktır. """"' ........ Tepeba,ı 

•ır.fl''nptl il' &Wiye bahçe.inde 
tf' N 8 P•ıembe: 9 Cuma 

let Camate1f, 11 Pasar 
rlaü akıamlan 

Hat 21 de 

DEL 1 . 
DOLU 

Y•aa: Ekrem Reılt 
S..teleyeaı Cemal Reılt 

Sdel,. hahlt ....,. tramvaJ' •ardır. 

H•n Yollan lflel••91 
a.,..dtıl&k S.bahjmca MYa 

, .... i91.tm..r iflae ka,. wwil• 
dikten ıonra aabn alınacak ttç 
modern tayyare için muhtelif 

ecuW ılrketı.rle temaıa ı•çll
mlftir. 

..... ' 
Memlekette Spor 

Muhtelif Mıntakalarda Futbol Ve Diğer 
Spor Hareketleri Ne Haldedir? 
Balake• ( Özel ) - Bu sene 

!alıketrirdeld ıpor iılerinde bir 
durgunluk göıe çarpıyordu. Ku~ 
lipleria ÜHnı itlerinin •aktia. 
tanzim edile.....S l>a brpp
lıtın bafhq mebeplerinl teıki 
edi} ordu. Uzun uifqmalarda• 
ıonra Jiaanı lılerJ halledilmiı h. 
ıuretlo lik maçlan da alllayete 
ermiştir. 

Bu Hne Balıke1:r ilk Wrincilıl 
Wman Yurdu olmaıtur. 

Diter taraftan ld-• Birlltl 
Eakipbirle ya~ ....... 
moaffala: ohua - 18 Aiat08ta 
Eakiplaire pdecektir. 

Bahkulr • Lki .. ldr ...... 
........... iç.la de bir faaliyet 

11.nifon (Ôzel) - Çonma 
... llerzllon lpOl'Cuı... Çonm 
-.•ı ·ı.·ı llç, bir ..;tip etrz 'ı 
ler6. • takım yamda T..ta.la 

baılalBlfbr. Balıkuir gitreKHırl· 
nln e..a ile çarpışmalan da 
temin edilmek Uıeredir. lf. .. 

Upk, ( Öz~t ) - 934 - 935 
futbol bir·nciliJderiaM sirecek 
Upk pmpiyoaaft811 iyi dereceler 
alacağı nm.t edilmektedir. Uıak 
futbo:cu'an lzmirde tahliyelerin· 
den 9CllT8 Debizli iht de bir 
karşılaıma yapmayı arzu etmft 
iseler de lik maçtan booa mani 
olmqtur, Ufak ta A kümeli maçları 
bllmit. B. knmeıi 1'in de Sima• 
Ye Gadi, pmplyoaları iki devre
lik -.atlan cia Upkta ,.p11.ap. 
sı..w gmç .. rl 0-6 gibi Wr fnlda 
GtMlzll.ri -tl6p et .... lercMr • 

ald.c.ktir. 
Amu1a .. rcalan da tmttp 

ettikleri blılld.t mllabak.._. 
için MenlfGna .-laltl..dir. 

Çorum fll&bol Wdmt 

Bitlis ( Özel ) - Bitliıte ıpor 
hareketlel'I içi• blylk bir f•lyet 
batlaaüfbr. Vesait halun-ma• 
yOzllnden civar vlllyet1erle ka ... 
ıılaşmak f mkAnı pek kolay 
değildir. Diyarıbeldr mmtaka 
birlndliJd•j için Bitlw •• Muı 
aahalan teftiş edllmlt, mlsaba· 

kalana Bitliste oynanmUI ka ..... 
lafbnlmıftır. Bftttste Glzeldere 
spor kulllbl ba maçlar ldn ha• 
zırlanmaktachr. Mufllll A1bacma 
takımı yapılan davet• gelmedf. 
ğhıden hllkmen malf6p addedll· 
mittir. Bunun için Bitlis, Dlyan
bcldrde mıntaka ıampt,onlok 
maçını oynayacakbr. 

Gmeldere ıpor te9ekkülil 

Yeni Bir Galatasaray - Fenerbahçe 
Maçı Mı? 

( Baıtarafı 1inol 1•zd· ) r 
mevzuubahs ettirme~edir. Galata· Nöbetçi 

Eczaneler 
aaraylılar ayın 10 • 11 ine doğru 

orta Avrupaya bir turne J•pa• 

cakları için neticeniD paıdiden 
halledİlmesi lbımgelmektedir. 
Onun lçindirkl, bugünlerde ınaell 

bu Pazar Galata1aray U. Fu .... 
bahçe arasında bir maç yapılma11 
mUnatip ıörUlmektedir. Galata
saraylılann fikri budur. Feaerl:ı 
Yereceji cevap henOz belli 
değildir. 

BugUnkU Meç 

Uypeıt maçları tertip lıııeyat•. 

lerfne: I· Budapeıte a .. tll' ...
piyonu Uypeıt takımı, lçlncl 

Iıtanbuldakl ıon maçını buglln 

( çarıamba) Takıim ltachnda 
Para kultıblle yapacaktır. 

2 - Maç ıaat tam 18 dedir. 

Ba geee a~çi eczaneler ıun
ladu: 

Ittanbul tarafı: Şehzadebaıında 
·( A..t J, Oerr~ ( Şeref Ce
lfil ), Fatihte ( A. Kemal ), Topk•· 
pwla (Nazım), Samatyada ( Teo
filoa>, Küçükpıu:arda (Küçükpazar), 
Eyüpte ( Hikmet ), Gedikpaıada 
( Aııadoryan ), Defterdarda ( Arif ), 
Divanyolunda ( Eaat ), Bahçeka· 
pıda ( A. Rın ), DakırköyOnde 
( HilAI ). Beyoil• tarafı: Taksimde 
( Deha Suda ), Yenitıbirde ( S. 
Baronakyan ), Taksimde ( Ertuğ· 
rul ), Galatada ( Karaköy ), Maç. 
Irada ( J'eysi ),· Kaaımpaşada 
( Merkez ), Haıköyde ( Halk ), 
Kadıköy ıarafu Muvakkithane oad• 
de1inde ( Leon Çubuktlyan ), Kuş· 
diliade ( HalW Omam), Büylka· 
dada ( Halk ). 
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1 Yaralı itfaiyeciler 

OS ANLI SALTANATI GÖÇERKE 
(MI tar eke devrinin tarlb ı ) N.0107 

m> Her hakkı m hfuzdur. • • Yaz.an: Zl11• Şakir 718185 ""-' 

Yunan işgal Kumandanının Sözü ile 
işi Birbirini Tutmuyordu ..• 

Türkler, korkmayınızt. Bu 
•atan duygusu sizde oldukça, 
\'alanınızı kurtaracak her teıeb· 
bUste muvaffak olacaksınız. 

Diye • Fransız vatanperverll· 
A"Jnin· necip hislerini göstermii• 
lerdi. 

Saray ve Babıali, çektiği kor· 
ku llo kalmıştı. Mitinglere iştirak 
eden binlerce halk, proteato ma• 
biyetinde kararlarını verdikten 
ıonre, bUyUk bir ıUkiinetle da· 
ğılmı~tı. Fakat bugünden itiba· 
ren de artık milletin kanında 
bUablitfin baıka bir ateş kayna· 
ınaya ba1lamı9tı. ·çunkll, hUku· 
illetin ıaklamak lıtediği hır ıey 

bütün çıplaklığı ile anlaşılmıştı. 
Artık ( lzmir) kelimesi, her 

lcalbl da~layan bir ateş olmuştu. 
Bu fsml anon her Türk Y• mn,. 
lllmanın kalbi, bu ateıln acısı ile 
ıızhyordu. Hllkumet, lzmir vali· 
•inden aldığı telgrafları oeşrcdi· 
Jor; lzmlr Ye havaUıinde bOyük 
bir sUkiin ve asayfı hUkllm sllr• 
dUğUnU llAn eyliyordu; Halbuki 
(ıUkün ye asayl~) fU tarafa dur· 
•un, lzmirln i9galile ba9lıyan bU· 
Yük facia, el' ftn sUrUklenlp g,• 
diyordu. 

işgal gllnli, işgal kumandanı 
nıiralay (Niko Zafiryo), bir j>e· 
Yanname neşretmlı; 

[iz mirin f ıgallnden maksat, 
•dl bir kontrol vaı'mdan ibarettir. 
Hükumet ve hakimiyeti oımaniyo 
lcemakAo baki kalacaktır.] 

Demiftl. Fakat buna mukabil, 
lıgal kuYvetlerl İzmir kordonuna 
•yak baaar basmaz, ( Hükumeti 
Oamaniye ) nln bUtUn kuvvet ve 
lılklmlyeti, derhal lnhllAl edl· 
•ermlıtl. V all, Polla MUdUrU, 
Jandarma Kumandanının ealahl· 
Jetleri, derhal ııfır derecesine 
lndlrilmlı; gerek şehirde ve gerok 
tehir civarında bulunan bUtUn ka· 
rakollar, müstevli inzıbat kuvvet• 
lerl tarafından işg~l edimişti. Hatta 
hükumet dairesinin alt kat ıalo• 
lıuna bile, bir efzun müfrezesi 
Yerleştirilmiıtl. ilk icraat olarak 
l'Urk poliıı ve jandarmasının 
•ilah ve techizatı almmıı; 
jandarma kuvvetinin bir kısmı 
tevkif edilmiı, bir kıımı da dağı• 
tılnıııtı. Zabitlerden bazıları, si• 
lahla müdafaa kararı verenlere 
iltihak etmiş; içeri çekilmişlerdi. 
lımirde kalanlardan bazıları da 
tevkif edilmiş, umumt haplıhane
)'e g6oderl!mlşlerdi. 

Hiçbir tarafta ılllhla TUrk 
llöbetçhıl görUlmUyordu. Posta 
•e telgrafhane lıgal olunmuş; 
P•k sıkı bir sansUr konulmuıtu. 
l'Urlder, hiçbir tarafla muhabere 
ettirilmiyordu. Askeri blnalnrın 

hepsi işgal edilmiı; 
- Yalnız Hükumet dairul 

bıUsteıma olmak üzere • BUtün 
l'esmı blnalnra Yunan bayrağı 
Çekilmişti. Liman dairesine derhal 
'Yunan memurları yerleımiwtf. 
liUkfımet dairesi de dahli olmak 
llıere resmi dairelerin hepsi yağ
llladan geçirilmlı; defterler, ka· 
)atlar, dosyalar klimilen imha 
•dllmlştl. Koca Izmir ıehir ve Ji .. 
lnanında tek bir Osmanlı sancağı 
bulunuyordu. 

O de, mendirek dahilınde Ye 

ltilAf devletleri gemilerinin ya• 
kınlarında bulunan ( Hnır Rais ) 
gambotunun gönderinde dnlga· 
lanıyordu. Vali, ancak odaaında 
ve masasında ikamete memur 
edilmişti. idare işleri karnilen 
(Ayafotini kilisesi) ile avcılar 
kulübü Ye Yunan konsoloshaneıi
ne intikal etmişti. Derhal V nli, 
Jandarma Kumandanı, po!is 

mildUrU tayin edilmlti bir 
hayli zamandanberi mektep
lerde talim ve terbiye edilen 
Rum izci aençlerl faaliyete ge· 
çirilmişti. 

Oımanlı kanunlan bir anda 
hUklimaUz kalmııtı. Yağmaya 
uğrayan evlerin Ye dOkkAnların 

hcnbı be1H değildi. Feci bir ıu-

retto ıehit edilen TUrlderln adedi, 
iki binf geçmişti. Kordooboyun· 
daki, Hükumet ve Kıtla önllnde· 
ld cesetler, bir aralık hastane 

8nUne toplatılmlı, fakat bunların 
miktarı nakJedilemiyecek dereceyi 
bulunca ayaklarına ve boyunla· 
rma demirler hağlanmıf, denize 
attırılmıştı. 

Derhal ldareförflye ilan edll
mıı; Yunan Divanı harbi, faali· 
yete girişmişti. Komiteye mensup 
yerU Rumlar tarafından vaktile 
husumet beslenenler, birkaç Eıaat 

B ga i t nda om • 
ahkumiyetl 

Sofya, 6 ( A.A) - Gorna 
Djoumaya diYanı harbi Makedon· 
yalı komUnist gençlikleri üyesin
den 43 klılJ i bir IIA 12 sene ara· 
sında değiıen hapiı cezasına 
mahküm etmiştir. Mahkümlar, 
mahkeme salonunda ıösteriı yap· 
mıılar, Enteınasiyooal martını 
okumuşlar ve kızıl bayraklar ael
lamıılardır. 

zarfında takım takım tutularak 
bu Divanı harbe sürüklenmiıti. 
Mevki kumandanlığı şedit bir be· 
yanname neşretmif, yirmi dört 
saat zarfında berkesin (bu her
kesten maks.:ıt, tabii sadece Türk· 
lerdi) evindeki ekmek bıçaklarına 
vnrmcaya kadar mahalli kara
kollara getirerek Yunan zabıta
ama teılimini emreylemiıti. 

lzmirln (Sultanı mektebi) tale
besinden iki yUz çocuk toplanmış, 
[izci oldukları bahaneslle mekte~ 
ten çıkarılıp hakaret ve lfk~nce 
ve taarruz ile] Patris ismindeki 
Yunan gemisine getirilerek bir 
anbara hapsedilmlştL [Bu maaum· 
lann içinde başlarından kolların• 
dan bacaklarından kurşun ile vu· 
rulmuı pek çok mecruh) görllldU· 
ğü gibi [ ıehit olanlar J da ltftil· 
miıti.(1] 

( Arkası var ) 

(1) Bu yazılarımız n mehazleri, ta
mamen rumi raporlardır. Biz, bunların 
birçok acıkh k111mlaranı yazmaktan 
içtinap ediyoruz. Ne Rum vataod f· 
larımız ve ne do Yunanlı komşuları
mız, bu yazı lardan bir maksat tnkip 
ettiğimize ve mazinin huııplnrını 
karııtırmak istediğimize hfikmehneli
dir. Bll4kiı, bu l:adar acı g8rmüı olan 
TOrklerin, hiltün bunları unut rak 
temiz bir dostlukta devam ettiklcriul 
unutmnmnlıdar. 

ava Tehli esini 
Bilenler 

Ankara, 7 (Özel) - Hava 

tehllkednl bilenler kurumunun 

Uye ıayısı gittikçe artmaktadır. 

lımirde Necim zade Ali Ihian ve 

alleal bin lira Yermi9tir. Iıtanbul 

tramvay tirketl bUro ve atelyo 
memurlan da kuruma ylrmlıer 

lira vererek Uyo yazılmışlardır. 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilinları 1 

Faizsiz 8 taksit eve kapalı 
zarfla satık çiftlik 

Depozito 
Ea81 No. ıu Mevkii ve nevi Lira 
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Yukarıda yaıılı çiftlik bedeli •eklı taksitte ödenmek ıartlyle 
aatılmak Uzore kapalı zarfla artbrmaya konulmuıtur. 

1. - ihale birdir ve kat'idir. 19 Ağuatoa 1935 Pazarteej aUnU 
aaat onda ıubemizde yapıl11caktır. 

2. - ihale bedeli ilki peıln olmak Dzere •ekiz müeavr taksitte 
ve yedi senede ödenecektir. 

3 - Birinci taksitten geri kılan yedi takıit bedeli için falı Ye 
komlıyon alınmaz. 

4 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukablllnde alecaldarı 
mufaısal ıartnamemlzi okuyarak ihaleye tHadllf eden 19 ağuıtos 
1935 paıarte.&I gUnO aaat ona kadar ıartnamede tarif edildiği Yeç
hlle teklif zarflarını ıubemlıe vermeleri ve daha fazla tafailat için 
de kezalik ıubemize müracaat eylemeleri. (184) 

aw 

TAKVİM 
Gla ÇARŞAMBA Hııır 
J1 7 AGUSTOS 935 94 

Arabi 1354 1 
6 Cem.evvel IJ 

Rumi 1351 
Temmuz 2l 

Vakit li•ant Vautt Vakit IEnat Vuatt 

::;9TıToı Akıı• ~~ 
e 4 ~8 12 ~9 Yatıı l 46 2J 03 

adl s S3 16 13 lm•la 7 4l 3 02 

Açık Teşekkür 
Bir aenıdir midesinde çıkan 

urdan ıztırap çeken ve ameliyat 

ile dahi tedavi lmkAnı olmadığına 
karar verilen ailemi bu ilzUcU 
haatahktan yllk11k dirayetile 
kurtaran Antalya memleket has· 
tanesi baıhokimi Yasin Sabriye 
alenen teıekkUr ederim. 

Antalyada Balıkpuarında 
Bakkal Sabri 

Yine Yanıyor 
Orman Yangınlarından Bi
ri•İ Söndü, Fakat Yenisi 

Biri lyile~ti. Öbürü Hali 
Hastanede 

Baıladı 
Muğla, 6 (A. A.) - Köktepe 

alanındaki orman yangını sönmUı 
ve oraya yakın Sarıyer alanında 
tekrar orma1 yangını çıkmıştır. 
SöndOrUlm11i için tedbirler alın
mıştır. 

Maraş'ta elektrik 
Maraı, 6 (A.A.) - Uray elek· 

trik teıisah bir fistünceye veril· 
nıiştir. Halk aydınlığa knvuıııcn· 
ğmdan dolayı se\İnç içindedir. 
Uray ıehrin bc:ıymdırlık proje~İnİ 
yaptırmak için bir mimar getirt• 
miştir. 

Mandalar Araıında Şarbon 
Muğla, 6 (A.A.) - iviuğlanın 

Km 'yaka köyünde çıkan manda 
şarbona haatalığının &fı ve serom· 
la önüne geçildiği öğrenilmiştir. 

Hind Genel llbayı 
Londra, 6 ( A A. ) - Maral 

Lerlithgow, vazifesi Nisanda bite
cek olan Lord WiUintonun yerine 
Hind genel ilbayhğma tayin edil· 
miıtir. 

Tütün Ahş Veriti 
Muğla, 6 (A. A.) - Din her 

tarafında tlitUnlerin yapılmnıına 
Ye kırılmasına başlanmıştır. TiltUn 
tUccarlan lirünli incelemek itine 
girlşmililerdlr. Muğla l.lnin bu yıl 
mabauln üç milyon kilo tabmlo 
ediliyor. 

Hava Kurunıuna Yardım 
lzmlt, 6 (A.A) - Şehrimiz il'" 

yarları nyhklerının yllzde ikisini 
hava kurumuna vermeyi yüken· 
mitlerdir. A} rıca 30 llye yılda 
770 Ura vermeyi kAbul etmfı
lordir. 

+ Son Posta + 
latanbul gelir ve para 

Şehireminindeki yangında ya• 
ralanan iki itfaiye neferinden 
Mehmet iyile§erek dUo hastane· 
den çıkmıştır. Ahmedin yaraları 
fse ağırdır. Müddeiumumilik düıı 
tabibiadli Enveri göndererelt 
kendisfoJ muayene ettlrmiştfr. 
Ahmedin Iier iki bacağıaın ke· 
mikleri kırılmıştır. TedavJıl daha 
uzun sürecektir. 

Emniyet 
Direktörlüğünde 

ikinci Şube Müdürü Hak
kında Bir Haber 

Yeni emniyet ikinci şube mU

dürU Cemal hakkınde HIAhiyetinf 

aulistlmalden dolayı tahkikat )'&• 

pıldığı ve iıten muvakkaten el 

çektirildiği söylenmektedir. Em· 

niyet dlrektörlUğUndo bu huıusta 
ketumiyet gösterilmektedir. Ma· 
maflb Cemal birkaç gllndenberl 

itinin başma gelmemektedir. 

r 
Askerliğe Çağrahinlar 
Emln8nU Askerllk Şubesln· 

den: 330 doğumlu Ye bunlar ile 
muamele gören kısa hizmetlilerin 
askeri tam ehliyatnameli olanlcr 

1 Eylül 935 de yOkaek ehlJyetnn• 
meliler ve deniz ıınıfına ayrılm ıı 
olanlar lkinciteırin 935 de İhtiyat 
Zabit mektebine gönderileceklcrin
den ehliyetnamelerinl henQz fU• 

beye yazdırmayanlar çağrılan 
günden evvel ıubeye ıelerek 
ehliyatnamclerinl göstermeleri llan 
olunur. 

( Toplan dar, Davetle!:) 
&Unnet DUğUnU 

Kızılay Ileılktat kazuı tarafından 
~oOmilzdekl CumartHi gOoG Betik
taıta Suat Parkta bir ıOnnet dOğilnO 
tertip edilmittir. Bu düğünde parasız 
olarak fakir Ye kimıuiz çocuklar 
allnnet edilecektir. 
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TUrk Devlet Borçlan 1 Ş L E T M E S 1 
Lira Lira AHateleri ı Karaklly KGprObaıı 

"
7

•
5 

T. B. IJS,OO ıı "5 Haıdne e. ~7•50 Tel. 42562 • Slrluel MGhlrdarude 
'6 7,t T. 8. il 26,30 Dahllt lltlkras 94,)5 
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Devlet Demiryolları Borçlar1 iMROZ YOLU 
Ura Lira f 

Erraal ~.oo il Anadolu MiL 46,50 KOCAEU vapuru 8 Ağuıtoı 
SıwaıErsuru• 96,00 A. H. e;. 60 26,~ PERŞEMBE gUnO saat 16 da 
AaadolulnU 45,71) " H. % 100 42,75 

lmroza kadar. 0 4559., 
Sosyeteler Eshamı ~1 .................... _ 1u....a 

Lira Ura , • 
J,. B. MU. 

" • Hl. 
• ., Name 

MerkezB. D 

90 lat. TramHJ 26,SO 
9,SO Bomontl fl.00 
9,SO Tcrlı.oa 15,SO 

58,00 A. Çimento 10,3!\ 

Çekler 
Krt. 

f ıterlla 6!12,10 il Liret 
f. Fraagı 12,03 Do!ar 

1 T. L. için 
9,7175 
0,7970 

Nakil 
Kr,. Krt-

20 P.Franrı 169,00 1 Mark 40 
l Dolar 1,5,SlJ 20 Drahmi 24,00 
1 lıterlla 623 20 Lua 25 

20 Liret 118 2'J Ley 16 

Borsa Dışında 
L. K. L. K. 

Kredi Fonalya llU.badil Boa. 72 
11186 HDHI 125;00 Gı7rl. • JIJ,73 
190J " 

87;0J Altan 9,32 
1911 " 

8350 Mecidiye 53,IO 

Par Is Borsası 
F. fr. P.. Fr. 

fit 7,~T. borcu 3lJ il Do'ar 15,08 
laterlln 74,8!) 01. Bankuı 771,SU 

ı 

liurmcı sabunu 24 'eyu J :.! adeılık 
Jrutu]arda satılır. 

GAYET MÜHiM 
Hurma ıabununun kokulu bir sabun 
olmayıp tabii kokulu ve emsalsiz 
clnıte bir ev sabunu olduğunu lı il
baaaa ev kadınlarının dikkat nazar
larına arzederiz. Bir tecrübe sizi 
iknaa kafidir. 
Hurma sabunu TURAN me· 
m ulAbndendır. 

=============================================o:. ·=====::=~ 

lstanbul Valili"inde 
Şehir içinde silah taşımak Uzere evnlco Emniyet MüdürlüğU 

tarafından kendi:erine vesika verilmiş olanlar bu vesikalnnm 
hemen Emniyet mlldürlüğline iade etmeleri IB:ıımdır. Bu vesikalar 
bundan sonra muteber olmıyacağından kimde bulunursa lstirda· 
dı için pollı teıkllatına da ayrıca teb:iiat yapılmıştır. (4549) 



Biat Denizlerinde 
Tlrkler Yazım: 

M. Turhan 

Piri Relı· Murat Reis - Hadım Süleyman 

Beş On Adam Arapça Haykırıp Bağı
rıyor, Biri De Türkçe SCSylüyordu 
ÇünkG Adeıı 

delikanlılarını• riln 
battıktan sonra 
birer gece bahtı 
albi ıllzlllerek 
ıemilM• ynnaı• 
takları, aesaixceı 

ıoygun yıı ptıklara 

görüle gelip duru• 
rordu. Böyle lblr 
ıoysruna uğrama• 

mak için dıı llmnn• 
da yatmayı tercih 
ediyorlardı. 

Sııfer bu Hbep• 
le, ıehria bulun• 
dutu dil lylrGyüp 
ıc limana varmak, 
oradan bir zan• 
bokla (tek kOrekll 
Ye> Hpet biçimli 
kayık ) öblr lirna• 
na aımak mecbu· 
riyetlnde idi. Haf· 
talardan beri b .. 
liaden tıkarmadıjı 
palHını okııya ok· 

ııya, bir yurt tGr· 
klıO ırlıya arhya 
rlrlyordu; Dilin 
tam orta yerine 
••llnc• arkadaa 
bir takım Hılerla Safer, paluını kınına ıokarak yalmı pinoealnl kulla· 
1Daeldlilnl duydu. nıyor ve rakaladıtı adamı l.lı itoı çuval lmiıoeıine tar-
Kayıtsızca batını taklayıp duıuyordw. 
çnlrip baktı. Ôalade aldea çoeuk, konuımamm laealı bltlrmedıa ba 
bu ıealere kendladea cok fasla U.. iki Tirle aa~8f mıılardı, oalarıa lse-
.aıtermitti, ıırtındald 1Gktl lle•e• riae birer top slllHI ılbl atılmıılardı. 
yere bırakıp heyecan lçlade ı•rlJI Safer palHını, dıllkaah da ratatanını 
e-Bzetlemlye koyulmuıtu. kınlarıaa aokarak Jalnıs peaç .. 

Saferin g8zlne çarpa• maasara lerial kullaaı1orlard1 n yakaladık· 
ı:u idil Adıall kılıfıada rerl reıl Jarı adamı ltlr boı çuval lmltÇHlae 
) Jrlyen bir ı•nç Ye oaa aaltlır•alr aalla aırt edip •• tarafa farlabyorlardı. 
isteyen bet oa adam, Safer Rela llkla 8u yama. aaldmı o klmeyl pek 
alclıraı etmedi. Gell1i1IHI bir kn•• kııa bir sa•aa lçlncle darmadajla 
ile karıılaıtıflnı ıaaarak JOlundan etmtıti, yere Hrlp bırakmııtı. Saferin 
••ri kalmak lıt•••dl, ylklnl atmıı de, dellkenbaın da rapııtıtı kol, 
olaa çocuta d8alp blras Hrtç• (JI• k8ktladea tıkaıcaaıaa hırpalaaıJor •• 
,., dedi. Fakat socutu• •••darıaı onları• r•kalayıp fırlattıklan Ylcutlar 
ailklp olanca dlkkatlle kaYfaJa fll Jlkıek ltlr ıtaçtaa dit•• tHirl 
YUmHI detll, elladeld parlak JAta- J&ptıtı lçla dltealerla kımılda•U&Da 
taala kendini koruya koruya n rerl imkln kalmıyordu. 
srerl yOrüye'rek yaklitan 4deal1 ••a· Safer Relı kartılannda ıeyireile,. 
ela tOrkçı klflrler aaYUrmaıı blrdea dea ltaıka klmıe lulmadıtını ıBrlaH 
dikkatini u1aaclırda, lçlae da1aaıl•u dellkaalıra limanı ılaterdl n bir 
bir u,ı rıtlrdl .. o, aaakl kamçılaa- keli•• mınldaadıı 
•ıt rlbl ileri atıldı. - YürüL. 

Ent, bet on adamın arapça hay· Blras aoara oalar it llmantla bir 
kırıp durmılanaa karıı o ıeac Adeall saaltat• atlamıılar .. ı, dıı limana 
tlrkçe karııhk Ytrlyord11, "ıekllla dojra 101 abyorlartlı. Y anm ... t 
dotrarım " di1• nlralar •nuruyordu. r•çince de rellıenlerl tltlrllmlt. de. 
Onu yakalamak iıteyenlerla kl•I to- miri abnmıı olaa Veaedllc r••lıiade 
pus, kimi deyaek taııyorda n laepe bulunuyorlardı, tl•ale dotru ılSalerlal 
ı:ade birer hançer nrdı. Likia lıtr• çiYirerek tatlı tatlı •onuıu1orlarclı. 
blrl hançere davranmıyordu. Bu da- ftt• Tora••• da bu Adenli kılıfın-

ı d ilk ı ı d da Safer Relıla lalae çıkmıı olan 1 um, on arıa • aa 111 yara ama •• d•llkaah ldL Bindikleri remi, Aden• 
yakalamak lıtediklerial ılıterlyordu. d t) t L 1 ki le ı ı en ar anaa aaı aa mısra ı, ı ıç ı 
Aıununla beraber dellkaalıaıa kola1 adamlarla dolu beı oa saabutun yal• 
kolay yakalanacak bir l•Y olmadıtı palarıaa •lllerek bir martı ıUzlilDıG 
da ıöze çarpıyordu. Bitin •adamın• ile açık deaize daldıktaa aonra deli· 
da, beteri bir koıtlme bOrünmDı ltir kanlı lceadlnl ve baıından ı•çealerl 
ıemıin oyaalclıtı vardı, eliıadekl pala anlatta. 
IH rerçelctea bir ı•mıet• benziyordu. Bu hikiyeye ıör• Toraman Por-

Safer Reiı, bir aa için kiıadl du• teklzll korHalar .tarafındaa bir tecim 
rumunu unutmuıtu. Tlrkçe konuıaa ıemiıladen aıırılmıı bir TGrlc )'aYru· 
bu renç, bir mıhladız ıibl en yanına audur. BabHı öldlrll•lt. kendial 
çekmiıtl n o, ne yapacafıaı dltln• Aden Emirine kilo olarak aablmııtır. 
••den yata.anla delikanlanıa yaaılta- Bu acıa (facia ) 11raaında heaUs OD 
ııaa ıllzllllp glrlımlıtL yaıında blr çocuk olan Toraman tam 

- Geri bire donaualar, bu dW Hkiz yıl Emlrln ıarayıada lralmııt r, iyi 
• konuıanlara •I kalkmad arapça ötrenmiıtlr, ya•an bir ılllhtor 

Safer de Tlrlcçe 167leml1tl •• bu- ye eıılz bir pehliYan olmuıtur. Fakat 
naata o delikanlıya kendini bir do•t tDrkçeyi unutmamıı, Tlrklerl unut. 
olarak prezante etmlt buluauyorda. mamıt. Tlrkl7eyi uautmamııtır. Bu. 
Topuzlu, dejnekll ve hançerli ki••• .. ne kadar Adeadın ayrılamama11 
utraıılacak kolların d6rtleıtifial 1a. aıkı bir ıB• laapılne ahamaaından H 

Emlrln keDdl·aı •ece ıüadlı yanından rtlnce ıaıırmıılardı, Hılerini lnHrak 
blrlblrlerlle göz muharebHlae l'lrlt· aylrmamaaındaadır. Biricik eıntll bir 

fıraat bulup oradan HYUfmaktaa lba• mitlerdi. Genç, ihtiyar; 1erll, Jabaacı 
ret Ol.. Toraman lıla ıon aylarda blr çok insan da onların arka11aa 
bu ilki, bir ldn olmuıtur. ÇOakl toplanarak yapılacak botuıma11 HJ• 

re baurlanmıtlardı. Emir hazretleri onu baıaakl yapmak 
bnHin• kapılmııtır. Toraman bir 

Saf er Relı, bu kıH durıualutu ılllhıor, bir ıaray adamı .,.. niha1et 
fıraat anydı, yataıaah delikaab7a bir korucn olarak yaıamaya taham-
f11ıldadı. mil etmelıh beraber Emire sakilik 

- Benimle bile lrııçablllr miıhı? etmek çirkialltine bit tirli kapıla· 
- Ent. mamıı n yapılan bitin teklifleri 
- Öyle iıe aa!dıralım, ıuaalan ... tekmolemlı, ınrulan tehditlere de 

Ylrelim, limana dofru uçalım. omas ıilkmıden ı•rl kalmamııtır. 
Topoz!u, deynekli adamlar, ıl• (Arkaaı YU) 

Neden ve ne için 11 

Herkes kullan•r, çUnkU 
çıkmaz, bula9maz, iyi ve 

ucuzdur. 

Koceell lcr• Delre•lndenı 
Harıide borçlu aoem Ahmedin bor· 
candan dolayı hac11dileu 8S beyılı 
kuvntinde tek tlliodlrli bir adet mo
tör aoık arttırma ıuretile icra dair .. 
ıinde 8·8-985 taat 14 te 1atılecakhr. 
Yapılan llk anhrmada takdir edilıa 
4500 lira kıymetin ylıde yetmiı beti· 
ni bıılmadıfı takdirde en çok arttıra• 
mıı taahhüdü baki kalmak üzere bir 
hafta möddetle temdit edilerek lfi-8• 
935 günü ıaat 14 te en çok arttıran& 

ihale edilecektir. Taliplerin yilıde yı
dibuçuk pey akçılerilı aahıa gelme• 
leri n daha fazla malumat almak 
lıteyenlerin 38-94 taıra doıyamıza 
mtlracaatları il&o olunur. 

1 ietanbul B•l•dly••I IUlnları 
itfaiyeye ıoför ve efrat alınacaktır. Şoför mektebi ıahadet• 

namealnl haiz olan ıoförler tercih edilir. 
Nefer kayıt edileceklerden llk mektepte okuduklarına dair 

YHlka aranır. 
Şoförler 60 lira Ocretle kayıt edilir. Blllhare gayret Ye ikti

darları ıörlllenlere 65, 70 liraya kadar llcret verlllr. 
Efrat 40 Ura Ucretle kayıt edilir. BilAhare gayret ve iktldarlan 

glSrlllenlere terfi ettirilerek 53 liraya kadar Ucret verlllr. 

lıtekll olanlar itfaiye MUdUriyetinde mevcut duhul tallmatoa• 
meıinl okuyup ona ı&re mllracaat edebllirler. (B.) 0 4561,. 

>f .. 
Senelik 

muhammen Muvakkat 
kirası teminat 

Çapada SaraçdoA'an mahallealnde Y enlçeım• 
sokağında eski 8112 yeni 22/l No. lı 2 odah 
ve bahçeli ev. 60 4,50 
Fatihte Çarşamba caddHinde cedit Abdurrab· 
man Ef. medreaesinln 10 No. lı odası. 36 2, 70 
Sultanahmette Kaba1&kal mahallesinde Kemer 
ıokağıoda 6 No. lı 120 metre murabbaı arsa. 37 2, 78 

Yukarda Hmtl Hnellk kiraıı Ye teminatı yazılı olan yeri., 
936 aenHi May111 ıonuna kadar kiraya Yerilmek tlzere ayn ayn 
açık arttırmaya konulmuıtur. istekli olanlar ıeralti anlamak tlzere 
Le•aıım mlldllrl&ğllne mlracaat etmelidir. Arttırmaya pmek lçla 
de htıalarında ı&ıterllea muvakkat teminat makbuz YeJa mekta
blle beraber 13/8/935 Salı ıllntl 11at 15 de daimi eaclmende 
bulunmalıdır. (8.) 1"4391., 
----------~------..._--------··-

I 

... --... 9 Apıtoı Cuma akıamı ----~ 

Herbiye'da BEL VU Bahçesinde 
Besteklr Nebil otlu 

Bay Hakkı Gecesi 
Belvtl ıas heyeti, Bayan SAFİYE MONOLÇ)g_, 
Beıteklr Maallim Bay FAHRİ Ye YAVR•JLADJ., 
But.kir Bay SADEDDiN ve ıtlr11rizler. 

Masal•rınızı temin ediniz. 
4m ___ _. Telefon : 49091 ..---- • 

ıN yolru 

3.IDı f.lmD .. lı..~~ 0_011 l!J 
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Gnlter, bir anda kızardı. Ba· 
şıoı yan tarafa çevirip ellerini 
yüzüne k~payarak: 

- IInhl küçük hanım!. Ne 
tuhaf ıey soruyorsun. 

Diye, kısa bir kahkaha bastı. 
- Bunda tuhaf olacak ne var 

Gftlter? 
- Bilmem, bana biraz ıey 

geldi de. 
- Sana, şey gelen ciheti ben 

anladım. Galiba bcn:m 11oruşum 

aarip geldi, değil mi ? 
- Evet. 
- E ıöyle bakahm, biliyor 

muson çlf tetclll oynamasını ? 
Halamın eslıi ve metin aile 

terblyeaile yetişmiş olan GUlter, 
knarıyor, bozarıyor ; durduğu 
yerde kırım kmm kırılarak elle· 
rlnl oğuşturuyordu. 

- Canım ıöyle. Bunda ıılu· 
lacak ne var 1 Bak, ben bile 
öğrenmek istiyorum. 

Bu sözlerim, ona bUsbUtUn 
tuhaf ge)mif olacak k i ; şimdi 
katıla katıla gUlUyor : 

- A. A. A.. Üstüme iyilik, 
aağlık.DUn yada inanmam. Hiç siz, 
çiftetelli oynar mıamız? 

Diyordu. 
Onu, gUç bal ile ikna etmlı 

ve şunları ıöyletebllmlftim. 

- Ben pek az bilirim, kUçOk 
hanımcığım. Ammn, Tatar Ane, 
pek güzel oynar. Çamaıırdan 
sonra b izim edetlmlzdlr. Mutlaka 
onu oynatırız. 

- Nasıl oynabrsmız? 

- Hanımefondl duymasın dl· 
ye, mutfak kapısı ile merdiven 
başındaki camlı kapıları kaparız. 
Pervin iki elini boru gibi ağzının 
kenarına koyar, pnrmaklarının 

ucu ile burun deliklerini tıkar, 

ıurna taklidi yapar; Hacı kadın 
da tepıl çalar. 

Tatar Ane de oynar; ay-
mi? 

Evet. 

Bunu oynamak ftlçmD, 
Gnlter?. 

- Gerdan kırma.ile g6j'Uı 
tltretmeai biraı zor. 

- Tatar AYfe, terzi Nermin 
kadar gUzel oynayabiliyor mu 1 

- A, ilahi hanımcığım ! .. 
Terzl Nerminin oynadıtı kaç 
para eder. 

Tatar Ayşeyi hep dUğUnlere 
çağırıp oynatıyorlar. 

- Peka la GUlter. Hadi git 
de lı1erlne bak, bu konuıtuğu· 
muzu, kimseyo söyleme ınkın. 

GUlter; bu konuımanm ver• 
diA'l merakı halledememitti. Odayı 
terkcdorken, hayret içinde idi. 

Doiruaunu söylemek IAzım· 
gtlirae, ben bile ıu anda ken· 
dime hayret etmekte idim. Üç 
aün cıvvelki düşüncemi, birden· 
bire nuıl tebdil edivcrmiftlm ? 

Frnv Lilyan'ın mektubunu ilk 
okuduğum zaman onu kaldırmıf, 
bir köşeye atmıştım. Sonra, zlh· 
nime iliıen cUmlelere bakmak 
babaneı"le birçok defalar çıkar· ~ 
mıı; her defaımda baıtan ıonuna 
kadar okumayı tekrarlamııtım. 

Ve her okuyuıta da husuıl 
kanaatlerimden birer parça feda 
etmlye baılamııtım. Nihayet bu 
gece dımagımda hasıl olan ıu 
fikirLrle karşılaştım: 

iÇiNi 
tam onyedl muallime H bir de 
mlidireden mürekkep onıeklı ki· 
ıilik bir meciiı var. Bunların hepsi 
de, feleğin çemberinden geçmlı; 
her biri, yüzlerce erkeği en ince 
eleklerden e!emiı, tecrııbell ka· 
dınlnr. Hiç 1Upheıiz ki benim tek 
fikrim ve tek mantığım, bunlara 
galebe edemez. ou,uncelerlnin 
sakat tardı olsa bite, her halde 
bUsbUtUn esassız değildir. Bunla· 
rın tavıiyelerini kabul edersem 
ıı e kaybedeceğim"/.. Hiç. Fakat 
böylece dudak büker de bir tarafa 
atarsam bolkl yarın kalbimde bir 
nedamet hlaaeyleyeceğim; keıkl 
şunların söıUnU dinleseydim, lhtl· 
mal ki faydasını görUrdüm; diye· 
ceğlm. 

Bu yeni fikir, Oç glln evvelki 
düşüncelerime galebe etmiı ve benl 
yepyeni bir mecraya silrüklemiitf. 
Mektubu yine açmış; bilmem kaçıncı 
defa olarak tetkike baılamıştım. 
Gözlerim birdenbire (A.) maddesi 
üzerinde karar kılmıitı. Bu mad· 
de, [ terzi Nerminln hangi cazibe 
kuvveti ( Her Ömer) i kendine 
çekmlıtlr?j Diyo bir sualden 
ibaretti. 

Buna, çok iyi cevap vereblll· 
rlm ki bizim ( Her Ömer ) 1 terzi 
Nermin Hanıma bağlayan cazibe 
bu kadının içkili samanındaki 
ıenllği ve ıuhluğundan baıka bir 
ıey değildi. Çok iyi hatırlıyorum 
kJ, Nermin, kıvıra kıvıra çiftetelli 
oynamıya haılayıncaya kadar 
kocamın kat'iyyen nazandikkatioİ 
celbetmemiıti. Y okıa, o at au· 
ratlı, hantal ıöğOslU, etleri taş· 
kan bodur karının; benimle bir 
güzellik ve endam rekabetine 
kalkışmaaı lmkAn Ye ihtimal ha· 
ricinde idi. 

Eh, ıu halde? •.•• 
Şu halde, kocamı Nermlnln 

elinden ıeHiz ıe<Iaıız kurtarmak 
için, it• bu cihetten baılamak 
elzemdi. 

Şimdi burada, beni dllıllndG
ren btrıey olmujtu. Doğrusu mU· 
direnin tavslyeıi Ytçhile koca· 
mın karıııına bir Oçllncn kadın 
çıkarmaya ce1aretim yoktu. BU· 
tUn düşüncem, bir noktada top· 
!anıyordu. O da, kocamı terzi 
Nerminden çaldırmak için bu 
rolU bizzat lizerlme almak, k~ 
camın hoılandığı ıcyl bizzat 
yapmak, onu ıımııkı kendime 
bağlamak. 

Kararımı derhal Yermlı ve 
onun için bizim GUlterf isticvap 
et miştim. 

Şimdi ortada bir meaele ka· 
lıyordu. O da, bu çifte telli d .. 
nllen maakara ıeyl öğrenmek. 

Hayatımın pek uzun zamanını 
Avrupada geçirdiğim için bizim 
milli oyunlar hakkındaki görğUm 
ve malumatım pek azdı. Yalnız 
vDcudUmtın ıeldi ve kabiliyeti 
dolayl:ılyle, her nevi danı ve 
vUcut hareketlerine, pek bllyilk 
iıtidadım vardı. Onun için bu 
oyunu da çar çabuk öireneceğiml 
ve terzi Nermin• ıalebe edece
liml zannediyor ve kendime ce• 
aaret veriyordum. 

Son kararım ıu oldu: 
(Arkası var) 

Ldhhıtanda KomUnlstlerln 
MahkQmlyetl 

Karakovl, 6 (A.A.) - 17 komUniat 
S den 6 yıla kadar bapiı cezıııına 
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Dinarlı ile Hasbühilimiz 
O, Cim Londosla Yaptığı Müthiş Gü

Heyecanını Hili Taşıyor • 
reş1n 

( Ba~tarafı 1 iaol yUzdt ) 
Dinarlı, bir göz lıare

tlle bize, petlne takılanın 
bu delikanlı olduğunu an• 
lattı. 

Meğer genç ha,•ııadı• 
nln lıteği, Dlnuluun ıUrır 
lerini organize etmekmit-

Matbaadan çıkarılan bu 
acemi 11Haber,, aarikl, ı•• 
ıetosindekileri, bu iti ba
fardığıoa kandırmıt- On· 
lar da Dinarlının kendi lda• 
relerinde görUıecetlnt 
inanmak gafletini glSıter• 
mitler, hattı, blrlblrlne 
eklenme resimler neşrede· 
rek, Dinarlının muharrlr
lerHe de görUıttıtDnU fı• 
pata kalkışmıılar. Oıtelik 
de bizi kendi mevkilerinde 
gördUklerlni anlatan kara• 
lamalar sıralamıılar. 

anda en yaman aavleti ya• 
pııı beni yer• yıktı. 

Yine tehlikeli bir vazı~ 
yete dDımUıtnm. Ve yine · 
bir omLzum yerdeydi. 

Manevlyabm o kadar 
yerindeydi ki, bu açmaz• 
dan da kurtulacağıma ve ] 
onu yere vuracağıma lra• 
nidlm. 

Fakat o anda, sade 
beni deifl btıtlin Reyircllerl } 
isyana sevkeden bir ıey 
oldu, ve hakem, matla
biyetlme hükmetti. 

Dinarlı, cebinden çı• 
kudığı gazeteleri öoUme 
yığıırak: 

- Bunlar, dedi, mUsa• 
bakanın ertesi gUnU çıkan 
Amer1kan gazeteleridir. Ve 
bilA f ıtlsna hepıi, verilen 
hükmün hakıızlığmı llln 
e tmektedirler. - Onlar gUreı mOaa• 

bekalarından öace, aayfa• 
larındakl yazıları idare et• 
ıcler, sık ıık gUJUnç mev• 
kle dUşmekten kısmen ol-

Mehmet, muharıf rimb:e, Skeokeo denilen Amerikan 

Hatta içlerinden iki 
taneıl, hakemin bu kararı 
vermek mukabilinde beg 
bin dolar rDıvet aldıiını 

ıun kurtulurlardı! deyip geçiyoruz. 

lf 
Nihayet gUreıe başladık. Cim 

Londoa, kırmızı çubayı görmUı 
azgın bir huğa gibi saldırıyor, 

ve beni ilk hamlelerde yıkmak 
istiyordu. 

Fakat umduğu kadar kalçıksız 
olmadığımı anlayınca, hesapsızca 

harcadığı kuvvetlerini iktisada 
baıladı. 

Bir aralık, ayaldanmın yerden 
kulldiğinl hl&1ettlm. Ve kısa 
süren bir hava seyahatinden kcn· 
dimi, ringin dıtında ve tek sıöz• 
IOklU ihtiyar bir kadının kuca• 
tında buldum. 

Fakat ben, gllreıln heyecanı 
araıında, ne UıtOne dUıtUğUm 

kadının bayıldıimı, ne kaburga 
kemiklerimin fnciııdiA'lnJ. ne de 
beı dltimlu çatır çatır kırıldığını 
duymadım. 

Yine ringe girerken, doktor• 
lar önlediler ve: 

- Delikanlı, dediler, rlnge 
değil, hastaneye g:recek hald .. 
ıin! vazgeç devamdan. 

- Dinarlı Mehmet pehlivan 
kendini kaybetmeden gUreı kay· 
betmet, dedim. 

Ve doktorları iterek ringe 
atladım. Ondan sonra güreıln ne 
kadar kızı~tı~ını anlatmak için, 
ring hakemının aöyledıklerinl an· 
la tayım. 

MDaabakadan birkaç gUn &onra 
karıılaıtığımız zaman bana: 

- Ben dedi, tokatlarınızdan, 
yumruklarmızdan tekmelerin:zden 
kurtuluDcaya kadar, fİfman bir 
insanın bir yalda d6kemiyeceği 
kadar ter boıalhm. ÇttnkU ıiz 
dar gelen ringin içinde öyle cirJ; 
oynıyordunuz ki, sıgınacak köıe 
bulamiyordum. Neticede, kaçmak 
için k«Sıeden köşeye koıa koıa 
o bale geldim ki, biraz daha 
devam etseydi, lhlerden önce ben 
peı diyecektim. Kaçınmaııoa bile 
dayanamadığım bu mlltbiı kaY· 
tadan ıonra, ringden indiğim 

zaman; dizlerim titiri}ordu. Fakat 
ıizi bili ayakta görünce, has ret· 
ten deli olacaktım. 

Dinarlının slSzOnll kestim veı 
- Bunu yazmasak pehlivan. 

Dedim. ÇUnkll bana öyle gelir ki 
bu ıotırlnra n•ırederek, sade kar-

gUreıinl tarif ediyor 
şına çıkmayı dllıUnen rakipleri 
değil, hakemleri blle kaçırabiliriz. 

Dinarlı gllldU: 
- O gUreıin hakemHğine de

lil, 1eyrine bl!e dayanamayanlar 
olmuı. ÇUnkU ertesi glln çıkan 

gazeteler, dört genç kadının, ve 
ihtiyar bir pehlivanın heyecan· 
dan bayıldıklarını yazdılar! 

Ben de gllldüm: 
- Biraz daha ı5yleraek, 

Hyircf de bulamayız! 
Dinarlı, uzattığım •lgarayı 

ı•ri çevirerek: 
- Ben, dedi, ne içki, ne 

hahve, ne de ıigara içmem! 
Ve çıkardığı çakmakla benim 

ılgaramı yaknrak devam etti: 
( Memurlar davranmasınlar, Dinar· 
hnı ı çakmağı mlihürlüdUr. ) 

- Tam doksan dakika ıüren 
gllreıin son dakikalarında, incinen 
kaburga kemiğim, fena halde ıız· 
lamaya başlamıştı.Hareket ettikçe 
artan bu sızıdan kııa bir zaman 
için olsun kurtulabilmek için diz 
çöktüm, ve mUdaf aaya geçtim. 

Tam bu vaziyetteyken, Cim 
Londos, bir ayağile sol ayaA"ıma 

kuvvetle baatı, ve iki elile a&ğ 
bacağımı ka\•rayarak aaılmaya 
başladı. Makıadı, tıpkı tavuk 
parçalar gibi bacaklarımı oyır· 
mak, yani beni orta yerimden bir 
kAğıt gibi y rtmaktı. 

Ben, bir omuzum üzerine 
yattım ve iki kolumla onun Hıl· 

dığı bacağımı kavradım. 
Kuvvetimin biraz lcesilmesl 

hayatıma mal olabilirdi. Hakem 
yanıma eokuldu ve bağırdı : 

- Dinarlı... Çok tehlikeli 
oyuna dUştUn, Pea de 1 

Ben hakemin cevabını, bUtUn 
kuvvetimi toplayıp kendimi kur• 
tarınakla verdim. Ve Cim Lon• 
dosun elime geçen ayak bileğini 
iki elimle kavrayarak çektim. 
Hııla dönünce, vllcudü yerden 
kesllmitti. Bu vayiyetlnde dön· 
miye devam edince o etrafımda 

fırıldak kanadı ıfbi uçuyordu. 
Başımın dönmeye baıladığını hiı-
aedince onu, olanca kuv\ etimle 
ıavurdum. 

Cim Londosun, ring direğine 
çarpnn kafasından çıkan mUthiş 
ıes bala kulaklarımdadır. 

Fakat bir daha doğrulamıya· 
cağını sandığım Yunanlının dUş· 
mesile, ha cı} atmaz gibi doğrul· 
ması b:r oldu. 

Ve onun bu •D ummadığım 

yazanlar bile • ar .•. 
Fakat ben, bu yanlııhğı bilfiil 

dUzeltmeyi tercih ettim, ve ilci 
gün ıonra, Cim Landoa'dan bl 
intikam mllsabakaaı istedim. 

O, bunu kabul edeceğini va• 
detti, fakat karııma dört pehllvaıa 
daha çıkardı, ve: 

- Bunları yen de 6ylel Dedi. 
Bu dört pehlivan, Raylstl~ 

Marae), Cim Mek Millen adlarında 
Uç Amerikandan ve Şikat ismin,. 
de dev gibi bir Almandan mll• 
rekkeptl. 

Bunlardan bilhassa Raylıtll, 
Cim kadar zorlu bir güreşçiydi. 

Hele ringlere dayanıp gerildik• 
ten sonra sıçrayıp iki ayatllt 
çeneye atbğı mUthlı tekmelet 
lnaanı değil, bu§'ayı bile devire• 
bilirdi deyebillrlm. 

Ben diğer Uçnnn de ve 48 
dakika suren bir boğuımadaa 
ıonre Raylstll'I de yendim. 

Fakat bunlara rağmen Cim 
Londoı ettiği Yeldi tutmaktan 
kaçtı ve karııma çıkmadı ve bu 
yüzden de mağlubiyetine hükmet• 
tiler, dünya ıamplyonluğu unva• 
mnı da bana verdiler. 

Hatta muhtelif vasıtalarla Ula 
edilen bu haber, Berlin radyoıu 
vnsıtaaile TUrklyeye de duyuru!· 
muttu. 
Matbaadaki arkadaılardanbiriniq 

lnglli:zcesini gayet gllzel bulduğıı 

Dlnnrlıdan Amerlkadaki kadınlare 
dan gördüğü alAkanın dereceainl 
de öğrenmek istedim. Güldü: 

- Amerikan kadınları, spor• 
cuları ıinema yıldızlarından bile 
fazla ıeverler. 

O kadarki, gilreılerln aonunda 
rlnıden inerken, otuz kırk tan11l 
birden peılme takılırlar, ve soyun• 
duğum yer• kadar gelirlerdi. 

içlerinden bazılara adres verlr
lu, adres lıterler, ek11rlsi d" 
ıetlrdikleri resimleri lnızalatı,. 
lardı. 

Dinarlı, ayrdmaya hazırlanır
ken, ciddllet•rek llAY• etti: 

- Fakat ben Amerikaya 
hovardalığa gitmediğim için, bu 
kabil fırsatları daima kaçırma11 
tercih ettim. ÇUnkU kadınlar I~ 
çarpıtmak, Cim Londosla güre .. 
meye benz.em6z. lnaam bir daha 
kalkmamak llzere yere serelerl 

Na.el .Satlullala 
- Ben; vazlyetiml tek baııma 

t1Uıl\nUyorum. Halbuki karıımda, çarptırılm ıtlardar. 
---------------------=~~~~~~----__!. ____________ ~~____!_~~~~ 
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Hasan kolonyasını Fransa, Almanya Ye lngiltereye beraberce götUrliyorlar. Orada bulunan ecnebi dostları bu mllste1na kolonyanın btltlln dOnya pi.yaıalarında bir eıine tesadüf 

edilmiyeceğinl birlllıle beyan ediyorlar. E:Jan11 fabrlkalarmdan meıhur Sanderaon bile bu huıuıta kat'I olarak " Hasan kolonyası kadar neflı bir kolonya yoktur. " demlıHr. 
Hasan kolonyası istimal ediniz. Taklitlerinden sakanınıı. Hasan namından istifade etmek iıtlyenlerden nkınınıı. Haaan Deposu; Ankara, lıtanbuJ, Beyoğlu 
.......................................................................................................... ~·················································· 

• ş kumbarası ... 

iplerine 
e ,,. 

O.OOOllr 
a 

iki muhtelif tertip -Yedi kura 

Birinci tertip 

Senede iki delada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene 1 Nisan ve 1 ilk te,rlnde kumbara 

sahipler 1 araaında çekllen kuralarda ve her 
defasında 207 klflY• beter bin Ura tevzi 
edllmektedlr. 

Birinci mtlktllat : 
ikinci " 
On kıııye ,azardan 
Tlrmı " elllşerden 
ı 7 5 klıtye onardan 

1000 
250 

1000 
1000 
1750 

Bet bin llrahk kura 

lira 

" 
" 
" 
" 

1 ilk teşrinde çekilecektir. 

ikinci tertip ... 
...._ 

Senede beş delada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Yeni ihdas edllen bu kuralar1n her birinde 

tek kumbara sahibine iki bin Ura ikramiye 
verilmektedir, Bu kuralar senede bet defa : 

Şubat, Haziran, Temmuz, 
Eyl61 ve Blrlacl kban 

ayl•r1nın ilk gUnlerl çekllecektlr. 

iki bin lirahk ilk kura 
1 EylQlde çekilecektir. 

aralara iştirak edebilmek için 
kumbara sahiplerinin asgari yirmi 
beş lira biriktirmiş olmaları ıazımd r. 

~------------------------------------~ ............. , :;!8 

. . " . 
<· •• '· + . . .• : . 

. . • - , :• lıf•:' ... · ;: "'7~· ..• ··~ -~-.·" •· ... ~ ._ -. .: . ""'-. . ., ~ .. ~~"·'=-'~- .. · ~--· ·~ ~-~·· ... .,., .; -~-~jl'~ .. - .. 

. Türk Hava Kurum Piyango 
Direktörlüğünden : -

Piyango DirektörlUğll için 4 tertip yani iki aenelik piyango ve 
iki ıenellk yılbatı biletleri baakıaı açık ekıiltme uıulU ile 14 Ağuı· 
toı aaat 14 de pazarlığa konulacaktır. istekli olanlar ıartnamesinl 

hergün Direktörlük Mahasebealnde görebilir. u4457,, 
~ ........... IE'lll ............................. ..: ..... ~ 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi 1 etmişti r. 
19.cu Tertip 4. cU K•tlde 11 Ağustos 935 ded:r. 

Büyük ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.00!)) liralık mükafat vardır ••• 
......................................... g 

1 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur" Ambalaj ve komprime• 

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayınız. 

MAZON Mazon Meyva Tuzu 
laim ve mırka11na 

dlklıat 
Sabahları aç karnına bir kahYe 

katığı alındıkta 

KabızhQı Def'eder 
r emeklerden bir saat aonra alındıkta 

HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK 
ve yanmalarını ıtderlr. Aiızdakl 

tatııılık ve kokuyu izale eder. 
~~il~ Fazla bır yemek ve içme· 

den ıonra hiııeedilan yor· 
v-11 ıluk ve şiıkinliği lıa{ f. 
Jıt r. M A Z O N tuzunuin 
ı.:ı;ı ııı tlen wemnun kal· 
mıyanlar şiıeai aoık da olsa 
Hahoakapıda lı Banka11 ar• 
katında 12 No. lu MAZON 
BO'ITON eoıa depoauna iado 
ederık bedelini •eri alıı.billrlır 

KIZILA 
Bastabalacı Hemşireler 

OKULASI DiREKTÖRLÜGÜNDEN : 
Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir iıtlkbıl hazırlıyan 

okulamııa yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine baılanmııtır. 
Kabul tartları : 

1 - Tnrk tabaası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir hastalığı bulunmamak 

(Muayene okulada yapılır ) 
3 - Yaşı 18 den uşağı ve 25 den yukarı olmamak, 
4 - iffet ehli ve ablAk aahlbl olmak, 
5 - En az orta tahsili bitirmiş olmak veyahut o derecede tahsil 

ettiğini vesikalarla göstermek. 
6 - Ev:i bulunm:ımak, evvelce evlenmiı ve ayrılmıt veya zevci 

ölmll~ ise çocuğu bulunmamak . 
7 - Okulayı veya mesleği terki, bet 1ene mecburi hizmeti ifa 

etmediği veyahut bu hizmet esnaımda izdivacı, okuladan 
veya meılekten ihracı halinde tahsil maırafım ödeyeceğine 
ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenmedlil ve mHlekte 
kaldığı mUddetçe Hemıireler y\lrduna bailı kalacağına 
dair Noterden musaddak bir kefaletname vermek. 

8 - Tahsil milddeti 3 aenedlr ve B:r incl Teşrin baılangıcında 
başlat. 

9 - Talebelerin iaıelori, glyiml"rl ve Yatıları Kızılay Cemiyeti 
tarafından temin edildii'l gibi kendll rlne her ay mllnnsip 
bir harçlık da verilir, 

10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay Cemiyeti 
tarafından kurulan Hastabakıcı hemşireler Yurdu himaye
sin girer. Hastalananlara ve çalı9amıyanlara bu yurd bakar. 

11 - isteklilerin 15 Eylül 1935 gUnlemecinc kadar binat veya 
yazı ile Aksaray' da Haaeki caddesinde Okula Direktörlü• 
ğün• müracaatları. 

. ....................................................................... ·--··· ... ···-···-....................... ... 
Son Poata Matbaaaı 

Sahibi ı R. Kökçil Neır. Müdllrli : Tahir 


