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Habeşler Hudutlara Koşuyor 
- - -

Musoliniden Amerikaya Tel: ı 
"Dünya Mukadderatını Ellerinde 

Tutanlar İsteselerdi .. 
Habeş-ftalyan ihtilafını, Silahsız Olarak Halledebilirlerdi,, 

L. 
ltal••n 6e16aia11uu• •• ••• tipli ltr reHıf 

Nevyork, 8 (Öael) - Amerl• ırafla blldlrmiıtlr. Musolinl ita 
kada Heard gaıet•lerl ırubu tel11afta 1811• demektedlrı 
tarafından Yakı rica llıerlne "E•et, buıtın dünyanın mu• 
Musolfnl Italya • Habeı ibtlllfı kadderatlru ellerinde tutanlar, 
hakkındaki ooktai nazarını tel• ( Devamı 9 unou yüzde) 

-------
Dinarlı 

Güreş •. 

-
ile 

Federasyonla Temas l!dlp 

Bu iti Bir An Evvel 

Halletmek DoQru _____ _...;_ 

Olur. 

Bundaa bir müddet enıl, bfı, 
ı8nmiyeyUz tutan )&Ilı 1ıDre1çllli 
teıvik etmek, •• bu Yt1ll•1l• 
de k61ede bucakta kalmıı 
i ı t l d a t la rna 
meydana çık· 

malarına Yatı• 

ta olmak mak• 
aadlle ml11a• 
bakalar bıııl"" 
lamııtık. Bu 
arada, 7ajb 
ıınreıfn bfr 
nlıama bat
lanma11 da 
takip edilen 
ıayeluln ba• 
ınıda ı•llyordu. 

F•tl•r•••o• 11•••11• 6be ••dg•· 
ti """"'•• ,., •• 
ra•go11ıl•• s.11.ı-
,.,. Çl/tçloll• 

Bu m01&bakalar deYam edip 
ılderken, iki Hnedir Amerlkada 
bulunan Dinarlı Mehmet pehlivan 
memleket• döndO. 

[ Duamı 8 lael ytl•de ) 

Erganide Bir Altın Damarı 
---~~~~~~~---~~~~~ 

Bu Damardan Şimdilik 10 Tondan 
Fazla Ham Altın Çıkarıldı 

Yukertla: Dicle llzerl•dtt, treni Er••"' m•d••l11• ıörlr•• ki~ri 
A itte: Er•••I 6a/cır ••l•r•••••• lı:•pıft 

l Erganlnln Birçok 
Tepelerl Altın Ve 

GUmUtl• Dolu 
Ergaal, (Ôıel) - Soa ınnlerdı 

buraya 1akıa Keban madeninde 
öbemll çahımalar baılamııtsr. Bu 
arada açılan bly&k kuyunun 
lçerfılade unaln bir altın damarı 
meydana çıkarılmıt Ye 10 ton· 
dan fada ham altın bulunmuıtur. 
Bulunan bu parçalar ılmdiye 
kadar yap1la11 mHrafı tamam•• 
lıapamaktadır. 

Yurdun en kıymetli maden 
damarlarına• bulundutu bu yer• 
lerde, ıon ıUalerde J••I bazı 
madenler• de tHadllf edilmiıtir. 
iki dere araaında •• etrafı bal 

( Dnurıı 10 •ncu ybde ) 

Tokathyand• 3000 Lira 
Ç•llnmamıt 

T okatlıyandau aldıjımız ... 
rakadm 

Saypb ı•••tenlda dlald 
l Dnamı 10 ••o• Mrfamı,zda l 

iki Milyon Köylü Namına Hükumetten 
Rica Ediyoruz 1 

Ticaret Perdesi Arkasın .. 
da Oynanan Komedyaya 

Bir Nihayet Verilsin 
Bu Komedyada Rol Alanların Da Şid

detle Ceza Görmeleri Lazımdır 

EtraJırede mühim 61r /ırıldalc '•orll.. Eıe11l11 lflnl lzl .. lerl 

lımlr muhabirimiz blıo, cana• Izmlr, 8 ( Ôze) ) Ea-ı 
mııı çok ııkan yeni bir haber mıntakasının nıum •• incir mah· 
•erdL Orada ticaret perdeıi ar- aulU, bu HD• çok temizdir. Bu 
kHında at oynatan bir takım ayın on beıladea aoara lzmlr 
cambazlar, yalnız iki milyon plyaaaaana dökülecek olan llıDm 
ldSylUyQ dejil, yurdun menfaat• Ye incirlerlmlz Anupah ve Ame-
lerinl de, kendi hula çıkarları rikalı mUıterl imrendirecek dere• 
hesabına haraca kHmek yoluna cede mükemmeldir. Eı• mınta· 
koyulmuılardır. Muhabirimizin kaaının bağcılık •• lncirclllk ya• 
verdiği ıu tafıllAt meaeleyi iyice pan iki milyon köylOıtl, bu yıl 
anlatıyorı ( Dnamı 8 iDc:l yGıde ) 

Bu Da Bir Hesap ! -
Istanbul Hastaneleri Ihti .. 

yaca Kifi imiş 
Bu Hesabı Yapan Zatın Ameliyesinde 

Muhakkak Ki Yanlıılık Var 

Hasl•11• kopuı11J• 

A ylardanberl yazılan ve ıöy
lenenlcrl blliyoraunuı: 

1 - lıt"nbullular haatane 
ilıtlyaclle kı vranıyor. 

2 - Bir yatata lld ba1ta ya· 
tmlmak sıihl çok acıklı mecburi
yetler kendini ılSıteriyor.I 

3 - Haatanelerde yer olma• 
dılı için fakir hu talar hHtane 
kapalarında aerllip yata1or. 

itiraf etmek mllmkUndUr ki 
lıtanltulua 1&bhat paaoramaaı çi&i-

l11tlz•r o•si~.tl 

Urken ıöylenen bu ı~ıler birer 
acı hakikattir. Fakat, bu huıusta 
fikiTler:ni ıöyleyen belediye bU· 
yUklerinden bir zat bu " acı ha· 
kikoti ,, kabul etmiyor. Bu zat 

diyor ki: 
.. _ fıtaabulda 5768 hasta 

yatağı vardır. Şehrin nlifuau 7CO 
b in olduğuna göre, bin n tifuaa aeklz 
yatak dlitil ) or demektir. Bu nis· 
bet, Avrupa tehir~er ne ııöre çok 

( Dc••mı 9 uacu )'llzde ) 



(Halkın Sesi] 
Kadınların 

Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

Kuzguncuk, f1rın soka§ı 9 
numdrah hane, komisyoncu 
8abrh 

- Kacbaların, kendi luymetlerlnl 
azaltan hartketler J•pııluından tik&• 
J•lçl7lm. ÇlnkU kadınlardan birçok• 
ları, erkeklerle mlıavatı çok 7anht 
tefılrlue ufratıyorlar. Halbuki erkek· 
lerle hukuki, lçtlmat, lktıaadl mOaa· 
yattan lıtlfade için, kadınlıfa ba1 
huıuılyetlerl feda etmeye lilz.um yok· 
tur kanaııtinde1lm. Meaell kndıola 
erkek aruında Heli bit uz ,.. talep 
kaldeal nrdır. 

Blrço\ı kadınlar, erkekli kadın 
mDaaubatında, talobl irkekten bek· 
lemeyl bir mOaantııılık 1&y11orlar. 

Eter bu bir m0an1'8hıı 'ıkaa bile, 
kadın aururUDA kerti dU)'Ulan bir• 
metin eHrldlr. Ve kadının lehinedir. 

Bunu blSylo tel4kkl etmlyerek 
dnranan kadınlar latemeden alçalı· 
rorlar demektir. 

Muharrir Mahmut Yesarlı 
- Ben kaynıına?arınd~n ve 7ıllan· 

mıt a:ncelerlndeo tiklyet edenleri 
blle affedemiyorum. 

ÇCJokG kadın, kendlıinden tlklyet 
edilebilecek bir mahluk de~il, bllaklı, 
trktfe bUtOD dlter tlklyetlerlnl 
uautturacak bir mUlkOtteaellldir. 

Bence, kadın, hamken de olmut
kta dı, battı ıarOmOtken de lene· 
tinden biç kaybotmlyen bir me7vadır. 

vı blıo birçok tlklyet'erlmlı.l 
unutturan kadınların, kabırltU'ını, ula· 
metlerlal, lıteklerlnl, naılaranı taham• 
mDlle detıl de tlklytle kartılamak 
•anklSrlGktDr. 

* Aka ray, ten aokak, '14 No.b 
hane, Fuat ı 

Ben kadınların moda mukallltllk
lerlnden mnıteklylm az.izim. Bu iptila 
onlarda o kadar Uerl70 .arda ki, rD· 
DDn birinde ubahleyln evde bıraktı· 
tımıı knrılarımıxııı akoam .döodüğO· 
mOzde tan nmıyac k bir kılığa ıir
dlklerlni 2tir cetlz. 

Hem k dınlarmıxan moda dOvkDn· 
IOkl rl ıado aabrımıxın, rahatımızın 
d ğll, kesemizin de dibin darı ekiyor. 
Bıxlm hayat pahalılıjtlle 7ıırıgtığımıı 
bir ıırnda, onlar moda yarııını bırak· 
ıalar ae lyl olacak 1 

Çıkarılan 
Mozaikıer 

Huıuıi Evlerin Altında Da 
Kazılar Yapılacak 

Sultonabmelte yapılan kazıda 
bulunan bu kıymotll mozaiklerJn 
çokluğu nazarıdikkati celbetmlıtlr. 
Bu mozniklerdon mühim bir kıı• 

mı huıuıt mebanlnln altına isabet 

etmektedir. Dün profesör Bakster 
vilAyete giderek hu11u11i mebAnl 
altına laabet eden moxaiklerin 
na ıl meydana çıkarı:abileceği 

etrafında gUrUımU tUr. Bugün 
mahallinde t tklkat yapılarak bu 
huıuıta bir k rar verilecektir. 

Belediyede imar uşavirligi 
Belediye bUtçeıl taıdikten 

geldikten ıonra belediyede lıtl• 
ıarl m hiyette olmak ll:ıere bir 
imar mUıavlrliğl ihdas edilecektir. 

SON POS:r~-.1 ' < 

Oç Zeng·n ·Hapiste 
Bunlar 30 Bin Liralık Vergi Borçlarını 

Vermem kte Israr Ediyorlarmış 
MUddelumumtlik eveliıl glln 

Eylipto değirmenleri bulunan 
meıhur zengini rden Aleksandır 
Korpl ile ecn bl tabiiyetinde bu· 
lunao iki ortağı hakkında bapiı 
kararı almıı ye UçünU de ha
pfaaneye göndermiştir. Suç· 
ları da malt kudreti rl mUsait 
olduğu halde muamele •ergisln· 
den borçları olan (30) bln llraya 
Termemekte inat etmlf olmala· 
rıdar. lstımbul Mallya müraklpllğl 
bu Oç ortak hakkında tahkikat 
yaptırmış ve bu vergiyi verebile• 
ceklerl neticesine vardı~ için 
paranın lıapiı yolu ile tahsilini 
mUddelumumilikten lıtemiıtir. M h· 
puslar dOn Yilliyete ve mUddel· 
umumillğe eyrı ayrı baı vurernk 
bakııı yere hapıedildiklerlnl ıöy· 
lemlıler Ye serbest bır kılmal • 
rını lıtemişlerıe de bu talepleri 
reddedilmlıtir. Şimdi bunlar bir r 
ay h piste kal caklardır. Çıktık· 
tan ıonr da hazine hukuk mU
ıa vlrliğl haklarında uvB1aa 
da•ası açarak gizi dikleri malları 
ortaya çıkaracakbr. Maliye mll• 
rakipliği bu gibi Oç, dart ı.ongln 
hakkında deha hapla kararı al· 
mak için tetkikat yapmaktadır. 

z 
e r 

Bund n epey bir müddet önce 
mahut Maslak yolunda, nev'i \'e 
aayısı arbk biribfrine kanıan 
facialardan bir (otomobil • otöbüs) 
knzaıı o!muıtur. Ve bu hAdlsenln 
kurbanları bir blietçl, bir müezzin, 
Saniye adında bir genç kız olmak 
tızere tam ftç klıl idi. 

Duruıma baıladı. Şahitlu din• 
lendi, k ifler yapıldı, iddialar, 
mUdafaolar sercdedildl ve uzun 
incelemelerden ıonra duruıma ıu 
kararla neticeleudi: 

Otöbüs şoförü Hakkı (3) aene 
hapse, ( 1000) Ura para ceıesına 
mabküm. Bir §lrketln damlaıın• 
dan olan otomobil aahlbl ( Tara· 
kono) ise {10) lira cezaya. 

Temyizden bu dnvanln Hakkı 
lehine ve diğeri zleyhine bozma 
kararı golmiıtlr. Duruımaya yeni· 
den bnılanacaktır. 

Roma Üniversitesinden Bir 
Davet 

Romada bir OnlYenlte ılteal 
kurulmuı Ye açılma t8renlne tlal• 
veraitemiz de ~krılmııtır. 

........................................ -............. -...•.. 

İsmet lnönü 
Aramızd 

Doğu gezisinden dönen Baı· 
balrnn 1 met lnönU, beraberlo
rindo Dış Bakanı Dr. Tevfik 
Rüştn Arsı olduğu h ide bugOn 
aant 12 de Gllooyıu vapuru ile 
şehrimize gelmiıtir. 

Baıbakan, Boğazda •apur• 
dan çıkarak Sakarya motörllne 
blnmlı •• Atntürk' e saygılarını 
ıunmak tizere dof ruca Dolma• 
bahçe 11mıyma gitmlılerdlr. 

---------' 
K çilik Ormanla-

rın da Yangın 
Evelisi gnn gece Beykoıa 

bağlı geçlllk köyünün ormanla• 
rmd yangın çıkmıt ve on bq 
dönüm fundalık yanmıştır. KöylU 
bir k dm suçlu oJarak n ıaret 
altinn alınmııtır. 

Reldör Döndü 
Birkaç glln evvel Ankar ya 

giden Üniversite Rektörü dlln 
11abah Ankar dan dönmU tlir. 

c ................ -......................... _ ............... ~ 
in 1lap Tarihi 
imtihanları 

Neticeler Belli Oldu 
Türk lnkılAbı tarihi dersleri 

lmtihanlannan neticeleri tamamen 
belli olmuıtur. Sonuçlar, ilk yıl 
olmak mOnaıebetile, hocalar tara• 
fından memnuniyet uyandıracak 
ıekllde telakki edilmektedir. 

Bu imtihanlara Ankarad ki 
yüksek mekt plerden 263 kiti gir· 
mlş ye 72 ıi döumUştUr. Istan• 
bul Ünlverıitc ;nden 561 klıl 
girmiş ve 108 gl§i dönmüı, harp 
akademlainden 33 kiti gfrmioı vo 
tamamen kazanmış, mülkiyeden 
keza imtihana giren 31 kitinin 
hepsi kazanmış, ticaret ve lktıaat
tan 86 kiti g;rmiş 34 kişi dönmUv, 
güzel ı n'atlnr akodemisinden 35 
kişi g1rmiı 10 kiti döıımUş ve 
orman mektebinden 18 kt l girmiş 
3 kiti dönmUıtllr. Mühendia me:k· 
teblnln imtihanları da yakanda 
yapılacaktır. 

....... .-....... , •• _... ... •-••••n-.••••• ... H•• .... • 

Civa Gibi 
Kaçan 
Bir Dolandırıcı 

lstanbul zabıtası, iki gUn ••· 
•ol ortadan aldl bir ıır albl kay• 
bolan çok ra· 
man bir do· 
landırıcllık ıuç. 
luıunu ara• 
maktadır. Bu 
adam, afyon 
karahJaarın $1· 
hutnahlyealn • 
den Mehmet 

dmda blrlal
dir ve iddiaya 
göre, imza 
taklidi ıuretlle Şalnıtlu Mehmıt 

hem kendi uıtaıını, hım dı bıı· 
kelarmı dolandırmıştır. Mehmet 
Beykoı.da yanında çalııtığa borbor 
Galibin imzasını t kllt etmlı, 
böylellldo bir çok kimseleri do
fondırmııtır. Bundan ıonra B J• 
koz fabrikasında çahıan birine 
mmıalJnt olmuı, bu adamcağıııa 
düğün iç.in yıptırdıA't yeni elbl· 
sesini, berber Gollbln ağzından 
uydurduğu bir mektupla dolan
dırmı , sonra da bir k ç m ktup 
yazar k Pn abahçe 1 deki· c m 
fnbrlkalilnda bazı kimseleri kan• 
dır ıı v e11a paral rını alıp 
savuşmuştur. 

Çergiden Kız 
Kaçırmışlar 

Şlıli'de, Havas k8yllnde çerglde 
oturan Ahmedia kanıı Züleyha dtln 
MUddeiumumtliğe batvurarak Cl· 
han adlı biri tarafından çadırın· 
da dövl!ldlliUnU ve bir gDnlUk 
Johuaa olan kızının kaçınldığını 
iddia etmlıtir. Aynı Cihan, oynı 
iddiaya göre, kazı geçenlerde bir 
defa dnba kaçırmıı, Znleyhaya da 
bıçak çekmiı. 

Dayak eseri olup olmadığı 
anlaşılmak Uuro Znleyha muayene 
edilmiştir. 

Bir Dolandirıcıllk 
Kantnrcılarda aşçılık eden 

Mehmet ile Zahide adlı bir kadın 
lstanbu!a ted vl için g len Fnt• 
ma ve SnU adlı kadınlan hasta· 
ne}• yatıracaklarını söyley rek 
dolandırmıılardır. Mehmet •• 
Zahide pol:ı tarafından yakalan• 
mıılardır. 

P•z•r 01• H•••• B. Dlvor Ki ı 

f Gttnün Tart hl) 

Bir iki 
Satırla 

Tramvay Şirketinin ikinci 
Taksiti 

Tramvay ılrketl vereceği o)all 
bir milyon yedi yUz bin llray• 
mahınben ikinci takılt olan 350 
bin lfrayı da Merkez Bankaaına 
yatırmıştır. 

ile * * All Cetlnkaya Elektlrlk 
Fabrikasında 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetba 
Kaya dUn belediye ılrketler kO" 
ml11rJ ile birlikte SUAhdnra§a 
el ktrl" fabrlka1ını ıezerek tet• 
klkler yapmııtır. 

* * .. Bir TecavUz Suçlusu 
Müddeiumumilik dün Ahmıl 

oA-lu Ahmet adla bir genç hak• 
kında takibata başlamıştır. Ah• 
medin, eYelisl glin Sirkecide 
tram•ay iç.inde bir &ence fena 
ıekildc ve hay&111zca tecaYlll 
ettl~I iddia edllmlı ve bu iddia 
bir cDrmUmeıhut ile teıblt olu~ 
muıtur. 

* * ile 
Yol Kesen iki Genç 
Pollı dlln MllddelumumiliA'• 

Muharrem vı Sami adlı ylrmlıer 
yaılarında iki genç te11llm etmlştll. 
iddia edildiğine göre bu iki genô 
&eceleri kendilerinden daha k~ 
çllk yaıtakl çocuklarm önün 
keserek ıoymaktan ıuçludurla , 
Bu delikanlılar te•klf edilmff
lırdlr. 

Jf- .. Jf-
Edeblyet FAkUltealne Klta; 

Edebiyat faknlteıine, Avrupa• 
dan kitap getirtllmo11lne devam 
olunmaktadır. Bugllne kader IS 
bin liralık kitap getlrtllmlıtir. 

ile ile • 
Vaslt Çıner Hakkında Bir 

Kitap Çık r1lıyor 
Üç ay evvel Mosko•a elçlllğl

mlzde ölen V aaıf Çınar hakkında, 
yakanda 500 Sayfalık bUyllk b\r 
kitap çıkarılacaktır. Bununla KOi• 
tUr bakanlığı ilğill bulunmaktadır. 

Jf- Jf- * 
Belediye ile Evkaf Ara• 

aındakl PUrUzler 
Davalı Evkaf ve Belediye 

lılerlnl iki tarafı uzlaıtırmall 
ıuretlle ortadan kaldıracak olaıa 
hakem komlıyonu dOndon ltlba• 
ren fili çalışmalarına baılamııtır. 
Bu çalıımalar lhzart mahiyettedir. 
lbıort çalıimalar bittikten ıonra 
her iki tarafın buzurlle işler 
konuıulacak ve bir ne•i murafaa 
rapılacektır. Hakem komiıyonu 
bu mürafaadnn ıonra kararını 
yerecektir. 

* ile .. 
Define Areyıcllar1 

Kemerburgazda pırlanta, elma1, 
zUmrUt vo yakuttan mUrekkep 
bOyUk bir define aramak için 
vilAyete yapılan mUracaatn henU. 
cevap Yerllmemiştlr. Mllracaab 
yapanlar antikacı Hatan tahsin 
Haiİm oğ:u Veyıel YO balıkçı 
otlu dikrandır. Vlllyet istidayı 
Maliye Veklletlne göndermittlr. 

- Duydun mu. Haaao Bey 1 Kıı.ca• ı ... 
aııın biri, uyıf!ayıp da.. diye •• 

Greta Garboya benıeyeceğim 1 ... Y ememiı. içmemif, acından ölmUı l l Hasan B. - lnaan aç kalmakla IJUıel
leıecok olaa ldi, :1trJlizll IMarUerle ele da 1. 
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SON POST& 

Hergün 
Niçin Tifo Oldu? 

1 Reıimli Makale il Kadınlarımız Niçin Şif mandır ? il 

Ôıüm Nisbeti 

• Mektep Kitapları 
* 

Niçin Ti/ o Oldu ? 
Geçende tanıdıklardan birinin 

~ocuğu tifoya tutuldu. Bir aydan 
heri çocuğun ye ailenin çekmodlil 
kalmadı. 

Bu aile iyi yaıayan, çocukla· 
rıııa itina eden bir ailedir. Yiye• 
ttkJerJne, içeceklerine çok dikkat 
td rler. Böyle bir aile çocuA"unun 
Ufoya tutulmHı merakımızı uyan• 
dırdı. Tedavi eden doktora aordukı 

- Ba çocuk neden tifoya 
tutuldu? 

Doktor gOldU •• : 
- Bir ıeblrdekl ıu kirlidir, 

llıeyvalar ldrlldir, hatta ha'fa kir· 
Udir; orada tifoya niçin tutuldu• 
hınuz d tll, niye tutulmadığımız 
•orulmahdır. 

~ * Otüm Nisbetl 
Iıtanbulda bir 11nede &leni•• 

tin bir cetvelini neırettil r. Bu 
takkamlardan onlıyoruı ki, lıtan• 
~&ılda ölenlerin yUıde 15 1 kalp

n, yllzdo onu v remden gidi· 
}torlar. 

D mek ki 1 ten bulda iki bU· 
Yllk tehllke vıır ı Biri verem, 
diğeri kalp. V rem bizi korkutu• 
tor amma, kalp lıaatalığından kor
"Upta tertibat alanı itltmedik. 
lialbukl kalp, veremd n de bUyllk 
t•hllke. 

Kalp haat lıtının sebepleri n .. 'j 
dlr? Bilmiyoruz. Fakat heplmlı 
bir defa kalbimizi mu ay ne etti• 
tlp bu t hlike)'• karşı hazırlıkh 
bulunaak f na olmaz:. .. 
Atekt•p Kitapları 

Bu yıl mUfr dat programlarıne 
cla değişiklik yapıhyor. 

Bu yüzden, ıkl Ufred t pro
tlamın 16ro hazırlanmıı olao 
~ekt p kitapları artık bu yıl 
1te yaramıyacnk. Yeni mUfred•t 
J>rograml rına göro kitap haz!f• 
1.ayıp basmak için do 2am'rı yok. 
O halde bir çare var ı ~u yıl 
~ocuklar ıınıfta not alacaklar '' 
itap yokluğunu bu ıuretle gld .. 

rece ki er. 
Bu netle çok feci. Proıram• 

lların devamı kadar feci blrıe1. 
lae ıon sıniflarında bulunaG 

t1ıfeb nln bu notları naııl elaca• 
lını den!erinl naııl haıfrhyablle• 
teklerini dıı UndUkço lnaaoıo 
t~ıne Urpermo geliyor. 

Çocuklarımıza acıyalım. 

lki işbaşı Kazası 
l~ı Amele de Parmaklarını 

Kaybettiler 
k Ev iki gün ıehrimizde iki ma• 
bine knzaaı olmuf, her birinde 
bir işçi ellerinin parmaklarını kay• 
elnıiıtlr. Birioel kaza Bakırk6• 

l'Und lstaayon caddesinde L der• 
•isin fırınında olmuş, ameleden 25 
hıında C fer oğlu Celal hamur 
~ilkin sinin kenarındaki kuruyan 
llruurJarı koparırken sol ltolunu 

~akineye kaptırmıo vo elinin bU• 
Un parmaklarıuı kaybetmiştir. 
k ikinci kaza da kar.tarcılerdakl 
treste fabrikıııında olmuı, Hasan 

:dh bir emele odun keserken elini 
C eatcroye kaptırmıf, o da tıpkı 

lal gibi parmaklarını kaybet• 
lııiştir. 

k Bu iki amele de haıtan•y• 
'ldırılmııtar. 

Sokakta giderken kadınlara dikkat ediniı. Bir k11mının 
vlloudll gllıtl ıeklinl kaybetmi,tlr. Ya ılıman n hdur, ya 
baıı uıuTları diğerlerine niıbetle daha .. üylik, yamr1 yumru 
kırık dökllkttlr. Bu, nloin böyledir! Nloin Tllrk kadını 
Anupalı hemcinılerine naıaran Tllout 1U1111iğini lıteailen 
ıekHcle koruyamıyor. Sebebi baıittir. Tlirlr kadıaı vücudünU 
ılmdiye kadar ihmal etmiıtir. İdmanı, vUcut terblyealne 

ehemmlye' vermemiıtir. Kendini bırakıvermlıtlr. Çok otur· 
maktan, libumlu lUzumeuz ııdalar almaktan vüou' tabiili-
lifi-.l ka1beder n acalp bir ıekil alır. 

Tilrk kadını, -.üoudOnü güzelleotirmık için her 
feyden e•nl idmana ehemmiyet nrmek ııdaeıw 
taaıim etmek mecburiyetindedir. Yeni neıil •bu 1Uıumu 
aalamı,tır. 

D A-.B 1-L t BABBBLBR 
.. . 

Göbekta nda • 
emı ey 

~~~~~~~---~~~~~~~ 

Sarhoş 
Hamdi admda keyfine dtııklo bir adam cebine 

birkaç ılıe r kı koymuı, Beyoğlun a Bahçeli 

hamama ııtmlf, biraz da hıyar turıuıu alıp g6bek 

taıına yayılmıı Ye baılamıı çoldıtlrmeye. Çeldıtlr
dlkçe coımuı, coıtukça çekiıtlrmiı Ye nihayet a'faı 

amdan Çıkarı dı 
••az ıarkı ı5ylemeye baıJamıı, fak at o kadar 
k&ttl 1eıll lmlıki bUtun hamam hnlkı bizar olmuı, 
yalvarmalar, yakarmalar para etmemiı, hiç kimse 
Hamdiyi ıuaturamamış. Sonunda ham mcılar polise 
b şvurmuılar polisler sarhoı Hamdiyi hamamdan 
ıttçlllkle çıkarmışlardır. 

Çırağan Sarayının Kapı
sına Bir Talip Var 

Mahalle 
Mümessillerinin 
Ücretleri 

r 

Sarayın b yUk n •'llUl lı:ap111 

Ge,en 1111• lıtanbula relen ıamanlarda Çırağan ıırayı eaka• 
lavlçrell bir mimar ıehrlmlıdeld zının bllıbDtUn h-1.rap olmakta 
bntnn Hkl •• tarihi kapıları tet• bulunduiunu hab•r alan bu san'• 
kik etmlı •• bunların fototraf· ııtklr dostlarından blrlılne mek· 
larını çelimlt ve yanık Çırağan tup yazarak •A'•r sarayın enkazı 
1arayının deniz tarafındaki ve satıl cakıa ıkl teklifte durdu• 
bilha11a tramvay caddHI Uzerin· tunu ve ( 80 ) bla liraya kapıyı 
deki kapısı Uıerinde çok durmuı alaca§'ını blldlrmlıtlr. 
ve kapıya ( 80 ) bin Ura teklif 
etmlıtir. Mimar kapıyı oldutu Bir Otomobil Kazası 
ıibl ıökecek ve lnlçreye ıötO• Remzi adlı biri Sultanhama• 
rerek orada kuracakmıı. Diier mından geçerken ıoför Oımanın 
eald kapılar da 1atılıraa onları ldarHlndekl 2404 numaralı oto-
da alacağını ı~ylemlıtir. Fakat mobile çarpılmıı, bacatınd n 
bu talebi reddedilmlıtir. Son yaralanmııtır. 

iSTER iNAN iSTER 

Yol nrgisl t hakkuk cetvel· 
lerl mahalle mUmesalllerl tarafın· 
dan hazırlanmaktadır. Belediye 
bu yıl bu itleri yapmak için 35 
memur almııtı. Fakat m h lle 
mOmessill rl daha bu memurlar 
alınmadan e'fvel tahakkuk cetvel• 
lerlnl haıırlamıılardır. Bunun için 
de bir Ucret almaları icap 
otmekt dlr. B 1 diye cetvelde adı 
yazılan hor mllkellof boıına 
mahalle mllm sslllerine dörder 
kuruı vermeğ karar vermiştir. 
Bunun 2 kuruıu derhal verilecek, 
mUtebiikiıl cetveller tetkik edll
dikten sonra ödenecektir. 

Heybelide Yangın 
Bir Kıvılcım Az Daha Bü

yük Bir Zarar Verecekti 
Heybeli Adada rıhtım boyua• 

da dün bir yangın baılan~cı 
olmuıtur. Yangının ı bebl blraı 
ıariptir. Rıhtım cadd11lnde çalı• 
ıan belediyeye alt ıillodlrln ba• 
caaından bir kıvılcım uçmuı, bu 
kıvılcım gitmlı SilreJya Paıanıa 
kötkOnUn Uıt kat balkonunda 
bir lilğıda aarılı duraa bir pan• 
talonun lb:erlne dllımUı ve orayı 
yakmaya baolamııtır. Bereket 
Yersin evdekiler ateıl çabuk KÖr
mUılerdir. 

İNANMA! 
27 1eno eYvel ııkan l'Hetelerde okuomuıtun 
.. Şehrimizin umumt plAnının tanzimi için M. Bowar• 

dın buraya relm11l kararrlr olmuıtur. Şehremaneti M. 
Dowardın nudlnde bir mimar Ti bir de mDhendlı bu· 
lunmnaını BabıAltdeo lıtirham etmlıtlr, M Bowarcl H 

M. Proıta nrUm11l için belediye, iç itleri bakulı• 
tına mtır caat etmitti. 

rOfekuıaa 1ıılnı• azimet n aYdet barcırahlle burada 
Oç haftalık maurifine kartılak n bir defalık olmak 
O:ı.er• oo bha frank Terllecelttlr. ,. 

Atatıdakl haber de dllnkl fHetelerden alıa•ıthr : 
.. lıtanbuJ pl&nının, Yalonnıa, bayındırlık pli•••& 

baıırlamayı Clıerine alaa FraD111 t•hlrclllk mltlha1111ı 

BakanlıfıD bu teklifi kabul •deceğl muhakkak 18· 
rillGyor. Euato M. Proat E,lul lçlade teltrlmlH relecek 
•e Yalonnıa bıyındırlıtı için hazırladıtı pllnı retlre· 
rek, bunun 1trlnde tatblkinl kontrol edecektir. 

• MOtelaı1111 t•larlmlıe reldlktea aoara lıtanbul 
beledl1e.lle ı3rlıecek, bakanlık mQaaade nrlrıc latan• 
bul pllnı iti l9la belediye ile bir mukavele lm1alı1a• 
caktır. ,. 

Aradaa 27 HH ıeçmiı, fakat det••·· bir ıe1 rok. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Sayfa 3 

/' -
Sözün Kısası 

Başka Örnek 

Yok Mu? 
1
-------- Ek •Ta 

On sekiz, on dokuz yaşların· 
da, bir kır çiçeği kadar gUze1, 
nazlı bir Türk kızı, Greta Garbo 

adındaki Holivud yosmnııoa ben• 
zeyec ğim diye, senelerce yeme• 

miı, içmemiş, nihayet 'ferem de• 
nilen katil illetin pençeıln dUşllp 
6lmUı, gltmlı 1 

Gazete sayfalarına dUıen bu 
ha'fadfı, zannedildiği gibi fev· 
kalAde bir ıey detıldlr. Sine• 

ma yıldızlarına benzemek llletl 
hergUn, her yerd , ylillercı, bin· 
lerce kurban veriyor. Geıdiğinlı 
yerlerde raıtladı§'mıı, kül benizli, 

soluk yU:ılll, ç~kUk omuzlu, ihtl· 
yar suratlı, alSzl rl ferılı, gö
nUllerl neı'ealz, ıenç genç 

kadınların h pal de, Harbi umu• 
minin, mu-.az.eneıinl bozmuı oldu• 

tu şuurlardan doğan uçma bir 
modanın mazlömlarıdır. 

Hekimlik, ılımanhj'ın muılr 
olduğunu ı5yler. Çok J•mek, bo· 

ğazına dUtkUn olmak, mld sin 
aburcubur doldurmak d , ıtıpheslz 
ki zararlıdır. Fakat, sDı u§'runa 
zUppellk uğruna, cahiline bir 
inatla aıhhatlnl tahrip etmek 
ıaçmadır. 

ince, mllteuaslp bir endam 
elbette gilz l bir ıeydlr. LAkln 

unutmamalı ki zorla gUzellik 
olmaz.. Bu, talih, yaradılıı mcse
lea: dir; bünye mes leıldlr. Tanrı• 

nın balık etinde yaratbğı bir ka• 
dın, kendini, bllm m hangi filimin 
kahramanına benzetebllm k için, 
llAçla ve açlıkla zayıflatmeaı ek• 
ı rjya onun umduğu neticeyi ver• 
mex. Sun'! zayıfhkl barab r yUc 

ıtl eolnr, derisi buruıur, almasına 
bir hasta hnll ıellr, 'fe ıonra da, 
b6ylelerlnin oeı'elerl, hayata 
inançlara 'e sıUvenlerl k lmaı. Aç 
mide, z yıf ılnlrler doğrudan 
doğruya dimağa, ıuur , muhek • 
mıye t ılr odlp bunlan altüst 
eder. 

Kadınlarmııın, benıly ceğiı dl· 
ye çırpındıkları o lnema yıldızları 
aç değili rdir. Hopıi de, h r gUn, 

mnkemmel surette kanı:ılarını do
yurur, gıdalar1nı alırlar. Onların 
loco kalmalaranıa ıırn, yaıayıf• 

lartodakl iotlzamdır. Spor yapar• 

ar, masaj yaptırırlar, bahar ban• 

yol rı alırlar. 

Ey, bunları yapamadığın için 
kendini eç bırakıp 61Dme ıllrUk· 
leyen TOrk kızıl. DDnyada, Greta 

Garbo'dan baıka, benılyecek a,. 
nek bulamadın mı? Yaıık detllml 
aenln deierll v rlıj'ına? Senin 

Ozerinde titlreyen. aj'ıına lokma 
girm dlği günler, ııözlerlnden yaı· 
lor akıtan, HD ıararıp aoldukça, 

boyun, bosun ıusuz kalmıı bir 
fidan gibi ine llp eyildlkç ciğer• 
leri kanayan anacığına merhamet 
etmiyor musun? 

Sen vazgeç o HollYUt yosma• 
lnrma benzemekt nl Dllny da ad 
bırakmıı, Un almıı nlc değerli 

kadınlar vardır. Örneğini onlardan 
al. Elinde mOsteısna bir 7Ukıelme 
manen g ilim• fırsata yar. Onu 
kaçırma: Oku, HA'rtD, 1urduna, 
muhitine f aydab ol. 

Devrlmcl TOrkiyenlo Grata 
Garbo'lara deAfl, madam KUrlJere 
ihtiyacı yardırl 
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t44ff .KlH El~ l~E 
J;iDJınlU(llQ 1 MJl 
18 
Maznunlu 
Bir Dava 

MUba 'r baA'•rdı: 
- Muhiddin, Saim, A alloi, 

Fadıl, Ahmet Yaear, Şerife, Sa· 
dettin, Nuri, S rv t, M .. bmet 
Mansur, C lil , HUıeyJn, Yuıuf, 
Al kal, Ali, Oıman, Ali Rıza, 
Refiyyyikl •• 

Suçlular ıalona alındı •e gfiz· 
den geçirildi: 15. 

Oç suçlunun gelmediği anla· 
ııldı. Ve duruıma ba ladı. Bu 
kadınlı, rkckli on ıekiz maznunlu 
dava bundan birkaç ıen• öne 
vukubulan m şhur [ıkAn .uliati· 
malidlr. 

V ıuçlulardan bazı ı lıilAfı 
kanun lı yapmakla, bazısı sahte• 
karlıkla, irtikiipla, vnzifeye alA· 
kaaızlıkla... Maınundurlar. 

, 

ayr a • • 
ın Za-

e ır 

Duruımaya gelmeyenler cra· 
11nda lıtanbul eakl lakin MUdrU 
Nazmlnin de bulunduğu görUldll. 
Halbuki kendlılnln duruımada 
lllıumu muhakkak olduğundan 
davanın baıka gllne bırakılmuı 
onaylandı. 

Bayra iç., (Özel) - Bayramiç 
vilAyetlnin en ıtrln kaaab ıdır. 
Deniz aathından 120 metre J k· 
ı ktedlr. Köyler dahil olduğu 
holde 29 bin nUfuDu vıırdır, 
ınhlla 45 kilom tr uıaktndır. 
Pek bummaH lmu fa lJyetl 
Yardır. K6ylorindekl temizlik gö· 
fıilslerl kabartacak kad rdır. Har 
köye ka abad n itibar n mun· 
tuam 70Uar y pılmıı Y yol 
kenarına raıUayan bağ Y ba • 
çelerin çitleri kaldırılarak tel 
çekilmlftir. Her kayde ılhcl 
fidanlık J•tiıtirilmfı Te bt\ttln 
eYler kireçle badana edllmlıtir. 
Yabani ağaçların hepsi atılım• 
mıtbr. Her taraftnda aöz çarpan 
ağaç yetiştltme faaliyeti Yardır. Bayramlçio ıenel 18rftnnıa 

Fakat yazlyete bakılıraa Naz· 
minin bulunma ı 1'e duruşma)& 
getir1lmeıl biraz gllçlUk Yerecek· 
tir. ÇUnkn ıuçlunun oamsuna git· 
tiğl haber alınarak taUmntname 
gönderllmlı, Ank rad n gelen ce
Y pta auçlunun lstonbula ııttlğl 
bildirilmiş; litanbulda arnnmı§, 
bulunamamıı. Malüm v u yyen 
bir adreal de yok. 

Mehkemeıaln Yerdltl karar 
Dzerlne ııkı bir araıtırılma yapı• 
lacak, ıuçlu yakal ndıiı takdirde 
mahkemeye zorla gttirJJecektfr. 

Tokatta 
OdunKesmek Ve K8mür 

Yakmak Yaıak 
Tokat (Ôzel) - Orman direk· 

t6rliljü dağdan odun kesilmt1ini 
Ye klSmUr yakılmaaını 1aaak et· 
mfıtlr. Burada halk yakacağmı yal• 
mz ormandan tedarik ettiği için 
ıtmdl mUıkUl bf r Y&Jlyotto kal• 
mııtır. Y asatın bir an evv 1 ıerl 
alınmalilını beki mekt•dlrler. 

Bir Doktorun 
GU lük Ou•• 
otlarından (*) 

----~--------------------~ Kan Çıbanları 
BugUn golen hutalarımdan blrl Ttl• 
cudUnüo birçok 1ırlıriuden ıık ıılc 
çıkıp bir mllddt' atn ıııı ltırakıık• 
tan sonra ılSnen oıhanlarını 18.ttr· 
dl. Muayene etüm. 
KoUanrıda bacaklarında n ltaıan 
da ylisündı cıkıp lıblırl kat.mıı 
bu gıbanların kuın bozulmamıden 
ileri geldiğini ıöylıdlm. 

1 - BUyük apt11ürıi muntasam 
yapamıyordu; 

i - Faala oarpıntııl nrcli; 
8 - Baı dönm•ltri gıliyord•. 

Bu arasa aöu: 
1 - MQıhU nrdlm; 
1 - Bir dı 70 eantlgram ltlkar

bonat n 1 ıram ıulfıt dö •Ut pı• 
kıtlırindın ıllade iki pıkeU IUda 
eriterek 7emıklırdı almııııot: 

1 - Bol me7n kUr6 yapmııını 
ıaylıdim. 

V • deniz bAuyoıu yapmııını tanl· 
ye ettim. 

Çanakkale Vildyetlnln patates 
ve faıulye ihtiyacını Bayramiç 
temin eder çiftçi, bu seneki 
lıtlh1alAhn.Jan çok memnundur. 
Bilhaua borçlarmı 15 yıld öde
y ceklerl hakkınd ki kanun köy• 
IOyU çok ıevindirmlıtlr. 

Y aıama1ını bilen k b hlar, 
b lediyenln gayr tile 12,000 lira 
ıRrfeder k Bayr miçe bol v gii
ı:el ıu ıetirtmitl rdlr. Kazdağının 

teklerind ol n Bayra iç hnYa 
e &u IUb rllc vll y tin aanator• 

yom'u denecek kadar rOzeld"r. 
Kasabaya iki aaat m safed 

Sar ycıkköyll yaktnind çok ku • 
vetll wa zenab kö:;.nUr ma eni 
bulullmuıtur. Yakında faaliyete 
g çec Ur. 

Bayramlçte 500 tah&il ç ğında 
çocuk olm ıina \'e er ) ıl ert• 
mallna ntmen bir tnm !•ıkilAtlı 
mektebi Yardır. Beyramlçliler 
bundan tloloyı ıızlanmaktadır. 

Hiç olmazsa bir tam teikilitb 
okul'a daha ·ihtiyaç vardır. 

Ka blllyeti olan k5ylere 400 
han• 18çmın 7erleıtirllecoktir. 
G6çmen evlerl bitmek Uzeredlr. 

Sivasta Yeni 

Aydın Bölgesinde 
Bu Yıl Pamuk Az, 

Buğday Çok 
Aydın, (Özel) - Bu yıl Aydın 

ov sında geni mikyasta pamuk 
ekimi yapıJmıfb. Üretm nler iyi 
rekolte almak için ~ağmur bek· 
Jiyorlardı. Beı ayd.r yağmur dUş· 
memlı, bu yUzden rekolte az ol· 
muıtur. Bazı mıntakalarda m hsul 
ar::uımen ziyaa uğrnmııtır. Buna 

muknbll Aydın btilgeslnd buğday 
mahaulU her yıldan çok daha 
fazla •• nefiatir. Fiatlann da 
yüksek olm li11 çiftçinin yUıUnU 

a-DldOrmDıtOr. 

Aydında Uzum Çok Bol 
Aydın, (Özel) - Bu yıl llzllm 

mahıulll ~ok bereketlidir. Yaı 
llzlim çok ucuzdur. 3 klloıu bet 
ku!'Uf& sablmaktadır. Bunun için 
mllatahıll yaı ür:Um aatmaktan 
vazsteçmiftir. MabıulD kurutmak· 
tadır. 

Öğretmenler 

Si•11 apetaıa. ebluıa• ~u 711 bttlrta 66 ı•nç 
SiYH, ( Ôıel > - Bu JJI ıstretmen okuluadan 65 ıenç diploma 

alm11tır. Y ..ı ve ı••ç 6jrıtmenlere diplomaları bllyUk blr töı enle 
Terllmift btpıiae ldevlerlnde bqanm dileıımfttlr. 

Karamanda 
Bu Yıl Eııiz Bir Bereket 
Var, Afyon Fiatları ~üıük 

Karaman (Özel) - Burada 
afyon fiatları çok dnınktnr. Af· 
1onun ldloıu 260 kuruıla 300 
kuruı aramında detlımektedlr. 
Bunun lçla af1onculuia rağbet 
azalmakta, bunun yerine batcılığa 
&nem vırllmektedlr. Karamanda 

Hayrebolu 
Güzelleşiyor 

Hayrebolu, (Ôıel) - On bet 
kilometrelik bir ıos;e ile Alpullu 
latasyonuna bağlana ı Hayrebolu 
gittlkçt gllzelleşmektedir. Burada 
her taraf elektrikle ışıklandmlmıı 

timdi 20 bıktar miktarında y nt 
bat rapılmııtır. Binden fazla ağa· 
ca ela çeıf t meyv lor aıılanmııtar. 

(•) B:.ı .. u.,. kulp 1&klayuus, rahıat Bu yıl Karamanda .. ıiı bir be-
blt albDm• r•P•ttmp llellekllro• ,.,ı- rektt Yarc;ltr. Harmanlar bitmek 

Ye iki sono eYvel kasabanın mey· 
demnda yaptırılan parkın fçeriı;loe 
40 ton ıu alabilecek, bir de ha· 
vuz yaptmlmııtır. Bu parkta, 
radyo da bulunduğundan, her 
akıam halk burada ğlcnebilmek· 
tedlr.Buranın nllfusu altı bfnl bul· 
makta ve iki nahiyeal ile 53 kö,U 
bulunmaktadır. 

aıL Sılunh saaıanınısda bu aotlar ltlr U&erodir. Bu hafta Adana Ye Mer-
d•!.tor lflbl imdadınıza 7•tlt,_•b_11_ı,_. --·• .. ilk pwti aaabauJ t6Dcltrlmllttir. 

Nizibte Yeni 
Urag Binaları 

Nizip, (Özel) - Gazfantebln 
bUyUk bir ilçe kurağı olan kaaa• 
bamızda büyük bir bayındırlık 
çahşmaıı vardır. 

• Şarbnyhkç yaptırılan ve 
750(} Uraya çıkan et hali açılmıı 
ve bunun kar9ııında yaptırılacak 
olan ıebze halinin de temeli 
ablmıştır. Ayrıca 3000 liraya 
bir de mezbaha yaptmlmıı ve 
iki bin lira aarflle de, lSnUndekl 
cadde açtırılmııtır. 

Nizip, on ••klz beygirlik, bir 
de el ktrik lesi tana melik la de 
bu ihtiyaca yetmediğinden, bele
diyeler bankasından yapılan 10000 
liralık bir lıtlkrazla, teıisat aatıa 

alınarak mot6rlln kunetl kırk 
beygire çıkarılacak Ye ıehrln 
e!ektrlk kuvwetl bu ıuretle arttı· 

rılacnktır. 

Kızılcahamamda Yangm 
Kızılcahamam, (Özel) - Ka· 

ı:amıza bağlı Şeyhler köyllode 
bir yangın çtkmıı ve bet •Y yan· 
mıştır. 

Zarar ziyan on bin lir.ııyı bul
maktadır. Yangının ıebebi bak· 
kında tahkikat yapılıyor. 

Veni ·Bir Tayyare Şubesi 
Yozgat ( Özel) - Türk hava 

kurumu Hacışef aatlide bir kol 
yapın ş ve kol çalışmıya baıla· 
mıştır. 

Yozgatta Biçki Ve Dikif Yurdu 
Yozgat (Özel) - Halkovi ta· 

rafından bir biçki we nakıı yur· 
du tesidne karar Yerilmiıtir. Bu· 
ı u ı için de Ankaradao bir 6i• 
retmen gefr:llmi~t:r. 

. .. ............. ..-.----------
BUTON ULKEYI· 

HE RC.UN 

... 
OOLASAMAISINI Z 
F.AKt::;.fl 

Bir Görününün 
lçqüzü 

Eski Türklerde hekimlik bit 
u da geıglncJlik demek idi. Dil .. 
mize umacı diye geçen emcilcr, 
diyar diyar dolaıırlardı, bl!gilerinl 
dört yana yayarlardı. Bahşl v• 
Kam denilen yine gezginci adam• 
lnrda liflirllkcUlük yaparak, mu&" 
kalar yazarak, macunlar Ye haplar 
}'Utturarak hB1talan iyi etmek 
daY&sını gliderJerdf. Fakat halkın 
Aradığı, beklediği emcilerdl ve 
bunlar gerçekten hekimlik yapa• 
bil n adamlardı. 

Onlarm böyle ıehirden iehire, 
k6yden köye, hatta ülkeden Ol• 
keye gezmelerinden dolayı ilk ve 
orta çağ Türk hayatında bir adet 
tUremlıti: Hastalan kapı önUno 

çıkarmakl... Ev•t. Herkes hasta• 
ıını ıllteslyle evin eılğl önUne ya• 
tırırdı. Bundan maksat, ıelip ge• 
çenlerden lllç öirenmek Te ora• 
dan bir emeci geçerse onun hasta 
ile llgllenmt1inl mUmkUn kılın· ktı. 

latanbulun baıka yerlerlnde de 
glSrtiltlyormu, ~!1mem. Fakat be• 
nim oturduğum yerde, moda ta· 
rafJarında o ilk ve orta çağ ade
tini hatırlatan bir görllnU (manzara) 
vardır. Her sabah, her evin ka• 
pu;ında bir kadın belirir, tıpkı 
emeci bekleyen bir eski za maıı. 
hııatası gibi derin bir 6zlcmle 
sağını, ıolunu kollar, saatlerc6 
bekler durur. 

Böyle kapı 6nUnde nöbet bek• 
)emenin lçyllzUnll bir mUddet an• 
lanıam\fhm. Bizim evden de biri• 
nln o sıraya katıldığını görlincı 
itin ne oldutunu öğrenmiş oldum~ 
M ğer bu kapı önUnde uzuıt 
ıaatler geçiren kadınlar, Beledi• 
yenin ç6p arabasını beklerlermlı, 
çOnkO • eski çağların emelleri 
ıtbl • raıgele beliren bu araba, 
bir dUt hızlle gelip ıeçtlği JçiD 
kapı önünde bekleyip onu yak~ 
lamak ve çöpleri • biraz: da yal• 
vararak • vermek lazım imiş. 

Eıki devlrlerln heataları iyi 
olmak için emel beklerlerdi, blJI 
bugUn sllprllntUlerin ptlıkOrece~ 
mikroplar yUıUnden hasta olma.1 
mak için çöpçü bekliyoruz. Yil• 
rllycn tarih işte buna derler!. .• 

M. T. Tan 

Çarşaf Ve Peçe Nazillide De 
Kalktı 

Nazilli (Özel) - Numerotaj 
itleri bitmiştir. Aydın umumi 
meclisinin kararı mucibince ka• 
dınlar çarşaf ve peçeyi otmır 

lardır. 
" ........................................................ .; 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıun· 
lıdır: 

İıtanbul tarafı : Şehzadebatınd \ 
(Üniveuite), Yenikapıda (Sarum), 
Hafııpatıda (M. Fuat), Şehre mi· 
nlndı (A. Hamdi), Samatyada (Rıd· 
nn), Cibalide (Necati Ahmet) , 
Byüpte (Hikmet), Beyezıtta (Cemi • 
Balatta (Hüsameddin), Oağaloğlund ı 
(Übeyt) , Bahçekapıda (Melımlt 

Klzım), BakırköyUnde (Merkez). 
Deyoglo tarafı : Kumbaracıla ... 

da (l'ioarlm), Miı ıokağında (Li· 
monolyan), Salatada (Aeri lttilıııt), 
Kurtu\uıt• (K urtuluı}, Kaeımpaşada 
( Yeni Turan) , Bu köyde (Yeni 
Tarklye). 

Kadıköy tarafı ı lakole cadde· 
ılDde (Sotlryalll), Yeldetirmeninde 
(t!oler), lltl) Ukadada (Şinaai Rııa). 
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SON POSTA 

BARİCi 

''Bizim 
Polisl rimize 

1e Olu or ?,, 
Bu son 'on .oylar içinde Frnn• 

Fransız ga· eada birbiri arka· 
zet 1 • l sana Uc tane polis 

0 arı f • iıknndalı oldu. BJ.. 
.._ kay içi rlncisinde doğru· 
dan doğruya bir \•ilayetln polis 
direktörü Ukilidir, milyonlarca 11· 
ra kı metinde posta pulu ~almıt
lır. ikincisinde bir polts enapek· 
tôrU \'Grdır, mUdürlUkton bir ka· 
~ n:ı ait gidi dosyayı çalmı~tır. 
UcllDcü hadise de ise bir polis 
komiseri medhaldardır, bu da 
evJ b.r kndmı ayartarak kaçır• 
rn ş; üstelik bu kadının kocasına 
tılt mUcerher 'e paraları da bir-
1.'tte götUrmfiştUr. 

Bu durumdan bahseden Fran• 
•.z gazeteci! ri şikay t diyorları 

- Bidm 1>olis memurlnrmo 
da ne oldu? Diyorlar~ Bununla 
bera er 40 milyonluk bir devle• 
li lç'nde bu Uç mUnferlt vak'a 
lıarn cdilm mclid'r. Zira Frans z 
ı o t"n ı n, hele alt tabaknda 
huJ arı ın bUyiik çok'uğu va· 
t f.., bil r, mert lns nlardır. 

iC 
ondra gn~ t l rl Almanya· 

__ nın g ç n lngiliz piye.sa• 

Gizli bir sından 860,000 in• 
hatp hazl· giliı liraıı kıyme-

. l? tinde nlbn 1abn 
....._ nası m alarak Berline ge-
tirttiği i yauyorlar. Bu hldlsede 
o.normal bir ıey yoktur, olagan 
ley terdir. 

Fakat bu altanıa Alman bankaaı 
tarafmdan muntaıaman nıoredll· 
tnekte olan iıtatiıtlklerln hiç bl· 
tinde kayıtlı olmamaaı ıröze çarp
tnıı ve lngfliz gazetelerini Alman• 
Yanın mllnhaaıran altından yapıl• 
tnıı glzli bir harp ha:ılneal t~cuda 
Retirlp gıtlrmedlğlnl dlltllıımeye 
•evketmiıtlr. Nen• Kronlld ıaı .. 
teaı diyor ki: 

Eaasen Alman1anua daha önce 
ildığı altın partileri de btatlatlk• 
erine geçmomlttl. Blnalnaleyh 

iAlrnanyanın al:zU hazine yaptıtı 
ddiaları esasıız aayılamaz. 

Fransada 
iigük Grev 

Hanr, 8 ( A.A) - Trıınaatlııntlk 
lıumpr:nynaa gemicilerinin, hükumet 
kararnamel rinl protesto etmek üzero 
yaptıkları greY yOıllnden (Chanplı:ıln) 
yolcu vapuru hareket dememlotl. 
Kumpanya ile mUrettebııt aruındakl 
sn &famıımn.ılık halledUmek üzer• 
olduğundan "apurun bugQn hareket 
etmesi muhtemeldir. 

""' 
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Bu kadınlar ll'uhakkak ki ko
talnrma evlerinin zevkini tattıra• 
lllıyan kadınlar. Benim bildiğim 
kadın evinde kendi kokuıunu, 
kendi havaa nı yaratBbilmelidir. 
\'e bunu yapabilen kadın kocasını, 
kğer hendi gibi dDtllnen bir •r-

bekıc her zaman memnun ede· 
il r. 

k Ne bileyim, ben öyle alıımııım 
1 e' imd ki en kllçGk bir ıeyia 

bir •gara tablasının bile bir de
i'en v.nrdır. lnaaa birçok bahra· 
lat1a bağlandığı bu (kllçük değer
lerin biilkmesl ile adeta bir •ar· 
lık içinde olduğu~u zannediyCJr. 

Yeni dUtllnceliler buna kızıyor
lar amma. Diyorlar ki lnıanı:ı 
böyle evine, köıealne, •tl alına 
bağı mşı kaplumbağanın kabu· 
kunu bırakmamaıına benziyor. 
tayatt~ insanı geri bırakan hep 

kabuklu, bağlardır. Yaıamak 
iste en il'şilcs:z, bağsız doğmalıdır. 

Bu düşünfiıler be:kı de doğru 
a111mn yapmak gUç. Ben hiç bir 
larn"'n ) alnıı: zevkim için, yainız 
Yaş mak için ndım atmış değilim. 
lia} at n, ) ürliyOıUne kartı muka· 
"crnct etmeyi, bu dllne ait hAtıra• 
hıra, hislere, ahşkanlıklnra tutun• 
in ayı ne bile} im bidlaeler karıı· 

11nda biraz duınnmeyl doğru 
bulmaya alıımııım. 

Ana evimden ayrıldığım gUn· 
denberi bill yerini, 1u•asını bu· 
lamamlf bir muhacir kut gibiyim. 
Bugtin de buradayım lıte. 

Annem yeni bir evo taıınmıpı 
gibi 7erleımiye çahprken onu 
tuttum. Üç dört günlük tren ve 
otomobll yolculuğu.. ÖmrUnde 
Bursadaa baıka yere gitmeyen 
anaeml cidclea yordu •• sarıtı. 

- Blraz uzanalım, aane, de
dim. Ali Sami Bey gelinceye 
kadar dlnlenmlt oluruz. Daha 
akıama vakit nr. Eğer burada 
kalacak1ak •• 

Annem kaba aofu, ters ve 
geri dllıilnceli bir kadın değildir. 
Her ıeye uyar. Yalnız bu uysal· 
lığına rağmen onun bu yaştan 
sonra alıımadı§'ı bir bayatı )'8fa• 
maıı kolay de~ll. 

Her halde belli batlı bir yere 
gitmemiz yerleımemlı IAzım. Hiç 
yadırgamadan ikimiz de yatak· 
larm liıerlno ıtsylece uzandık. 
iyi ıey, aUzel ıey, yabancı yerde 
bile olaa insanın hoıuna gidiyor. 

Şura11 nihayet bir otel odasL 
Fakat o kadar zewke göre dö
ı•nmlf, etY• o kadar dUıUnlile-

1 Fra sız -
t 

talyan Süel 

iki 
H iye ri 

Parla, 8 ( A. A.) - Matın geıete-
11lnln Romadan aldıg1 b{r habere glSre 
lt&lya Erkdnıharblyel Umumlyo Relıt 
Badosılio, F ranıız Erkinı Ha.rblyel 
Umumiye Retıl Gomolfn He Romed 
baılannaıf olan glir<lımelero devam 
etmek liıoro 7akında Parlse gldo
cıoktlr. 

Journal gaztteıl bu münasebetle 
son zamanlarda ftnlya tarafından alı• 
nan ııakeri tedblrlcırin, ltalyan kuv• 
'Y~tlerlnla tekrar gruplandırılmuma 
aıt ve Franıa ile bir teırikl mesai 
e1&11ına istinat eden plinın bir kısmı 
~eldlnde g6rllndOğUnQ ileri ıllrmek
hdir. 

" anı 

Romadaa aelen diler bir hnb re • 
g&re harbiye nezareti gerek ltalyan 
gerek yabancı hiçbir gaıeteclnln 
Brenner boğaıı cıvarında yııpılıın 
manevralarda bulunamıyaca ı emrini 
Yermiotir. 

Lp-;y--;.·-Ord~;~ -iHzll 
urumlarl 

Madrlt, 8 (A.A.) - lspa "! ordusu 
dahilinde cn·elu teı etmlt 
olan Yuntea lamlnd ki ceml1•t· 
ler p,ımo d River t rafıoöan lll~vedlJ. 
mioti. Bu d fa "aııkerier blrll~I,, diye 
y ni bir teoekkOllio vncude getirlldltl 
habor alınmnııı üzerine fıpanya bar• 
blyo nnırı askerlerin bl5ylo bir blr
lllt• lntiulnna kat'iyen mllıaade 
etmlyeceRinl bildlrmlıtlr. 

ıllhsızlanma Konferansı 
Toplanıyor 

Cannrt, 8 (A.A.) - B. Hander1on, 
ıtJAhııılanma lcoaferaasıaı 01101 baı• 
lanırıeındı, ranl Uluı'ar So•yateılain 
top\aaaeatı Haada toplaabya çatır· 
••1• kararlaıtırmııtır. 

Fr osız bUyilk erkanı lınrbiye relııl 
general Gamelin 

Japon • lnglllz Tlcarr 
MUnasebetlerl 

Tokyo, 8 ( A.A ) - Rengo Ajanıı, 
Hlrota'nın lnalll.1 • japoD ticari mUna• 
Hbetlerlnl yenilemek taıebbOıDn.de 
buluDmaya karar nrdi~nl bildiriyor. 

Bu ajaaeıa •yrJca bUdirdlflae 
ızlıre, dlaya elıı:oaomils koaferaoaı 
alLim kaldıktan ıonra, f nafüzlerin 
kendi mClılemllkeluinde Japoa tlea• 
retine kartı aldıklara tedbirler, 
japonJa için atır blr darbe olmuıtur. 

lngllterenln Bu Seneki 
Deniz lnta•tı 

Loatlra, 8 ( A. A.) - • Dallr T .. 
leırapb" rueteslnln neıd1atına stir• 
bu 111 içind• hükuraet t•raanHlad• 
yalnıa bir kruvuör, bir denlaalb 
gemlıi, va iki ızambot yapılacaktır. 

okıandığına duyunca kendime 
ıeldlm. 

Ali Sami Bey başucumda, ell 
hlli 1açlanmda gUlüyor : 

- Uyudanuı hal.. Kıyamadım 
amma bir kere ıormak !Azım 

ıeldf. Buraya 7akıa bahçe lçiode 
kDçfik bir viUA buldum. Eıyaaı da 
var. Görmek için vaktimiz az. 
GUndllz sıözll ile bir gidip ıönek 
dedim. 

Fırladım. 
- Hemen ıldellm, annem 

kalım. 
Seıimizl 

kolkmışh. 
duyan annem de 

- Sen de gelir misin ennı, 
bir yere bakacağız. 

Onun bana gll\'eni var. lbtl· 
yar kadını yorm mak :için bu iti 
kendim de yapabilirim. 

- Burada kimse ıenl rahatsız 
etmez, korkma. Zaten naaıl olsa 
buradnyız zannederim. Sen ıoyun, 
dökün rahat et. Öyle değil mi 
Ali Sami Bey. 

- ŞUpbesiz. Bu gece bura• 
day•ı. 

Annem kaldı. 
Ben bir dakika içinde hazırdım. 
Çıktık. 
Genlt merdivenlerden inerken 

içim içime sığmıyordu. Bilmem 
neden burada hem de yabancılık 
duymuyorum. Bir kere anladığım 
bir dil konuıulu} or. Sonra insan· 
ları o kadar kendi hallerinde ki, 
ki~ıe kimse ile metgul deiil. 

Holde blıl bekliyeo bir adam 
ppkaaını çıkardı. 

s.,,. 5 

Yuvanızı 
ozmagınız, 

Pi manOlursunuz 
u Sekiz s nelik evli) im. iki 

e ele çocuğumuz var. Karım de, 
b tı d riinlrllylL Geçlmıizlik çe
kilmez bir hal ııldı. Han imizin 
ıuçlu olduğunu kestir miyoruz. 
Fakat geçinemediğimiz muhnk· 
kak. Son zamanlarda ahlakı maz· 
but olmıyan bir kızn tutuldum. 
Ona &an'atımı söyledim. Evlen· 
meğe karar verdik. Sekiz senelik 
7uvamı yıkıp bu kndınlo yeni bir 
yu•a kurmak hususundaki {iltrimtı 
Dt deraiolz 1 

M E. O. Terme 
Kurmak iıtediğiniz yuva yuva 

değil. Bir cehennem olacaktır. 
Bu kadmlor da vefa • ındakut 

1 
olmnz. Bir defo düşen kadın pt>lr 
ender olarak kendisini lcurtarabil r. 
Ar. zaman lilonrn o da siıl bırakıp 
gider. O Ynkit bUtUn bUtU 
açıkta kalırsınız. • 

B nce g çlmıizliğin en bil)Uk 
b bl or d böyle bir kadımo 

Yarlığıdır. Siz onu Ee•dlğln'ı için 
hannız tahnmmfll edemiyorsunuz. 
Hnreketlcrlnlt onu sinirleod'rl or. 
Derken ortaya umami bir geçim• 
Glıllk çıkıyor. 

lf 
Bence ılnirJerinfıe ve duygu• 

larmıza hakim olmnğa çalışınız. 

Bfle bile uçuruma düşmeyiniz. 
Çocuklannııa acıyınız. Onların ne 
kabahati var? 

TEYZE 

Leh- Dançiğ 
AnJaşamazhğı 

VarfOYA, 8 ( A. A.) - Lehlataa • 
Danzlg anlaımazlafı Jaafiflemek lıtl· 
dadı gölterlyor. Alman az:anıı, •erbelt 
t•hrln, mOsaadeklr da•r•nmak karara 
nrditiııl blldlrmelı:le beraber, eartla 
blr ıe1 ıöylemamektedir. 

Bu hale g4'n, Lebiıtıının Danırls 

llmanındaa ithal edilan •allardan 
biti• Lehlıtaİıda 8ıel reahaler ahn
ma1ıaa dair olan kararnameJI ortadaa 
kaldırmııaı ihtimali Yardır. 

Ba. emllk blrolarındau biri· 
nlo memuru lmJf. 

Ali ••mi Bey aordw 
Cbampelle'den uzak mi? 

Adam bqmı aalladJ i 
- Pek detlL (Floriuant) da 

( Denıloa Serge ) nin hemen ya• 
nında. 

- O halde yayan gidebtllriL 
Adı geçen yer!erl ben bllml· 

yorum. AH Sami Bey burada 
bir kaç kere oturduğu için iyi 
babrlıyor. 

Caddeden yukarı dotru yUrU
yoruı. 

Çok temiz halk. Kadınlar o 
kadar ıade fakat o kadar temls 
glyini} orlar ki.. Ak ıaçb ihtiy1tr 
kadınlar tin tin, geııç gibi yürü
yorlar. 

Caddeyi değiflirmedeo çakı· 
yoruz. 

Binalar aeyrekleşiyor. Bahçeli 
evler sıklaşıyor. 

Ali Sami Bey sağ tarafta kü-
çük bir meydan gösterdi: 

Cbampelle me} daıu. 
Taksiler burada duruyor. 
Biraz daha gidince yanımızda· 

ki odam sol iıtikameU gösterdi: 
- Karşıya. 
Yan ıokaklarda aoa caddeler 

gibi asfalt, tertemiz, bahçeler 
araunda hiç duvar } ok. ince tel 
(lzerine 11ar::naşıklar sarJlmıf, 
yemyeşil. 

birdenbire: 
- A, e, diye h~ kırdım • 
Ali Sami: 
- Ne var, o• oldu. Diye eli· 

me yapıflL 
(Arkası vıı r) 



(Siyaset Aıemt] 

Fransanın 

Hamil Ağrıları 
Sıklaşıyor 

Fraoaada, lktıHt mnJdlnde bulu· 
nan Laval hllkQmetl, mntemadiyen 
içığı artan Franıız bGtçH!nl muva• 
aenelendirmık n hergilo bir parça 
daha bozulan ekonomik tlrlıeJI tekrar 
kurmak Jçio iktidar mnkliae gıldf,.. 
Bu bllkQmetia elinde, laer biri llAnile 
beraber kanun hlklim •• ku•.etinl 
haiz olan birtakim lcararnamıler 
Dtfretmek ullblyetl Yudır. Bu htl· 
kümıt, bu kararnamelerin bir kıımını 
Derett'. Blr kıımıoı da buıllnlerde 
Det'r n tatbllc etmek Gzer• bulunuyor. 
fekat bir mlddettenberl komibılıt Ye 

ıoıyallıtlerlD elele ••rmHi, bir takım 
radika} eoaya)lltlerf n de maaalaerltlle 
ltu kararaamelere •• bu lkarana•elerl 
••tir •• tatbik etmek ullbl1etlae 
.. bip HJ.... La•al laWmetlae 
kut• ıicWetll Mr .ı.ıaı afllch. h 
ei.tal iti• .. elnrltll alaa ol•ak 
.... • .. ...,, ...UcU. ..... ..... ............... ....... 
Wr .,,...... ............ .. ....,...,. 
m. .. ,.. .. .a.11 Yerdar •• •adı ... 
ı., R •••lelere, r••I branua•el .. 
••cılblaee eblltll•lf 1•..t1elMI 
wrilclll' ...... patla• ....... . 
Amele, , •• ..,....... ..albl• ... . 
..... et••k ...... ,., .......... . 
.. ..... tll ...... .... ,.,., .... . 

Sokak ............ k .. ---·-•tef. .... .......... h ...... ....., ............. ...,.. ..... .... 
................ rnw,.... 
W.S. .. Uıeketl, •lreltep ....... 
Nil Wr ••YI llatlW ltatl••.... " 
F•••JI lllllW• fltlrll ....... 
.. ldWe taftif ....... . 

IWld .. ta..tf •lra• ...... , .... 
a.... lalıuat •••aldsak olu ..,, Fraa
a'da ... •• ..ı kunetlwba Wrblrla• 
..ıcbrlt ulhala4e Wu4aldanaı 
.. .,_ nrl1•1d b• aoktad• ••••· 
•l1etl .. iaclll'. Yaal aalaraeatı ... .,. ................... ..-.... 
aldafaror.-SIH;n& 

Çerez K•blllnden 
-----·· 

Ru••U Ter ... 

ıakı tlarph•a• mll•lrtl KÖie lhlaa 
Bey biı alkM1• her "Jİ hela tclea 
.... .. udi ltiı adaMi. 
Vaktile, fe1hlll&m bpuaü Mı 
4aftll olm\11 •• Rmneli Kualkul 
bulmwı ll&&aJI JilsladtD h UYqi 
by~ 811 Hbepta, Ku .. 
ker elMMliJe kup. ıö.&we, lhııı 
••• ... kiD tapyoıdv. 
Bir Ramaua akf&lllİ. · ş.,w.llm 
Otmaledclia ef_.laba Kwa991ıu
üki yablıaa t1ua ......._ Sofra. 
- ten ........ TUdl. khiallm 
.reMI Wruabk ...._ ltabla 
~ tueri ook HYd~ 1aaı.. 
ııdhfı tıııl'r• auwir 718'&iıdl
llDL Fıwı= w ..- itil .. • 
....ı.rcleıı tıoflum p&tdtiil laaldı, 
Bamelde ,.tit•• ••fhaı t.naba 
teb,....ua ele gıçlremediilnl ••a 
..... aalatark-. ........... Mı 
..... öt ..... fanatam. PIİND n..n .,, ...... .., aahlWDin 
,......_ °'11ıuRwneBKa .... 
ana. JU dlle Wap, fakat 0.
..Wdia ...... llitlllt•• · 
- Llkha. tahAf, ele...Umi•L ...._ .................. 
Buaeli tereli 1Uıyol'dua L 

Tı/lı 

f ransada Nümayiş 
Ameled8'1 iki Ôlü, 50-

Yaralı Var 
TalOD, 1 (Ôzel) - Tenane 

ameleai lft• çıkarka poU.. 
-c1aı,. •• tqlar atarak hOcu• 
etmiıler, senit me1danlarda ... 
••1if!er yapm~k lltemif'ercl r. 

poı· ıler nlmayifçllerl clai.t
.. ,a mawaffak olmllfl•rdır. Fakat 
pc8 .. kiıd• IODI& DÖmal lfÇl
Jer daha · blyllk bir kanetle 
••rekete ıeçerek polWe f81'P'f9 
....... NwDaıiKl ..... ld. -~ ... -- ~--~ 
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#8 SON DAKİKA 4 ._/K~caSinan 
1 J 

/çın Anıl 
TELGRAF, TELEFON, TELSiZ HABERLERi Ankara,8(A.A.) - TOrk mi-

' mar Ye mühendisleri buınn iç O.. 
kam ŞUkrU Kayanan baıkanbi& Zlab Ş S ~ • • •lk Z'. b l altında toplanarak, Mimar Koca n• e e erının l ,l\,..UT an arı: Sinan için bir anıt yapılmasını 
kararlaıtırmıılardır. Toplantıda b• 

1 1 
• - lunanlar aralarında bir komite 

ta ya iŞ Nazırı ile 6 ıeçe~1ır::r~ m~mklo olduğu ka· 
dar çabuk yeretılmesloe karar ..-

A 
· ern komite derhal etOtlerine bar 

lamııtar. 
· Koca Sinan Tttrk ıan'at tarl-rka d aşı parçalandılar hinin ıereflf Hmboll olduğundaa 

lngiliz T ebeası Habeş Topraklarından Çıkarılıyor 
anıbn yeri Te bDyllldllğU Türk 
tarihi araıtarma kurumu Ue aap
tanacaktır. Komite da bu anıt lçla 
biri dlltll•lı dJj-erl proje olmak 
Uzere iki araıulusal konkur aça• 
cakbr. 

Daktilo Aramak· 
Bahanesi le 

Bunlar Mitralgo:zla Mücehhezdir Ve Muhtaç Kızlan Baıtan ç... 
Harbe Hazır Bir Halde Bulunu•orl•r karanlar Ceza Görecelc 

Kahire, 9 - Doğu Afrikaaın• 

da yapılan ıllel hazırlıklarla 101 H b ı H d d 110 lnıaabnı g6zden ıeçlrmek tbıre a eş er u u a 
ta11are ile K.bireye ıelen •• . 
burada• doiu Afrikuıaa hareket 8 • A k y v d 1 
;~eD ::ra •• t!:~DI M.ı::.z:~ ın s er ıg ı ar 
kltlf Fqettl .. 4 tanar•cl tay· 
rarula kasara •lr•rarak rue 
.... p ............. 11c ... 
de ıı.lflerdlr • 

Parçalanu tan•• ilam ta,. 
,....... taraflDdaa .,..... •e 
dlttlll , ... h11hm••tblr· 

lnglllzler H•betlstan· 
d•n Çıkıyorlar 

Lo••a. t - A.U..baltaclald 
la.Ws elflal Habetlatuclald it• 
• ............... ...wcettea 
pma hmr•ta 7apmalanm •• 
kadmlan De fMUklaruu lae•ea 
pkanaalanm emntmlftlr. 

Bazı Vergilerde 
Tenzilat 
Yapılacak 

Fla- lakuı Faat bir dl1 .. 
... ..,....,... talaaklnak •e tahll
.... laallaa brplqbla sorluldam 

-· .. paeıls .. =e ~ .....ı-.mt 
kolaJlqtınlacalaaı, b111 •ergller • 
t•lllAt 7apalacqu,1 1&7lemlıttr. 

Gümrüklerde itler Çabuk 
Bitirilecek 

Aüara, 8 - Glmrlk " ln
W..rlar Balranlıla ıtlJmllderde 
lflerla plaü Wtirllm..ı itin haa 
tedbirler almqbr. Bu arada eblll 
it J•paa " it ıahlplerbd tlkl1ete 
•Ykeclealule uua auhabuelere 
Hbebl:ret •erealer •akkıoda lul
batl cua tatbik olunacaktır. 

~ Aakara, 8 (A.A) - DÜlllJ• 
Roma. 9 (A.A.) - Habetllta- ••• plmlf balaDaaldacllr. Yeklletl allkadar makamlara .. 

ma hup llu1rbklan hakkında 18 • •P••Je .ııa• •e c ... w taml•I ...... lftlrı 
mal6mat Yerilmektedir: ı&aclerll.a..ı llalabbmı ye ,.- Gu.W.. ....U.. it ft W. 

Eritre cepheainde Tip•1•a llllb. .-.k alker .... .....,. •et lllalanadaa budanma kiti 
Hab•tl•r aiper •• latihklmlar larla JOllanlDIJa ~·-· mabatlara lalzmet lcla ,.,......, 
,apmıılarcbr. liu ltt~L kimlu bil- Tala•lal-- _.,., •-... .. bir kaç lraejlacl.ea nlafalch • 

11 - • .., wı MeHll, daktilo aramak bata .. 
lawa Makalle bilıeıintle >ol .. Jetlacle Eritro •• Soma ..,... ••ılle ltaa mabtaç t••ç lmlana 
atluUe blriblriae ltatlaa-.tar. ._..de 110 bla Hüef uklll battAa pbnlmak llt-- dl111d9 
Haclat Jakı•ı•d• cephane •• 1ıarp .. ,...... w • ..,... ld, ... Ye ..... ulclnada takibat IMlllatl~ 
lensmu clafıtmak .. re •erka- larüa ...... blal Erltreye ._. • tlbl lllalan ••realula •• lllala' a. J•P.ı...tır• ..-. Mrmaye uayulana polllee ır ... 

Ha"'- lm•retlerl Erltn c•- M ı ... atla l.parat• ._ •ıY11etl.W. •• eldcll1etleriala 1~ 
-. r laa•a11 Ye llaldbte• ıeaçled 

Wae 1000 •• 20UO kitlHk ki- .. nplaecle de bltta toplublana batta• tıkarmak YeJalaut ,.,. 
sik l"IPlar la811ade ıeJ•ektedlr. Ya lamrlddana • 1oa 12 •Jllle dolaaclarmak ılil •abatlan ... 
•• mltral1oalarla llWaludınl- kadar ltfmlt oı..11111 ._.._...,... laplana •ldd••amtlllden tela 
mıflarclır. Ve •..- mulatelif ı r "r... • Um edilerek tnldf •ttlrU•elerl _. 
1erıere •atataımaktaaıar. • r arna 1. orenı ••fak ,...._. __ 
;.-1;...!!ı.T:;,:;. ~ Papa•ları Da Ecnebi Takımlar 
,..-. ...... ... •••••• Kızdtr~ı ılfil, er uıflnetn o.. 
Adbababadaa ıillla .,, cıplaan• Ô 
kenaalan cepheye banket et- Sofradan blldlrllcllll•• .... fil, zel Bir Komite 
•ektedir. laWuiataaua • eok •Yll• • Tarafından Getirlleceı.. 

Dit• malta ı.puator •llJ• lletrepolWI Vuu• P.. Aabra. 8 - Memlelretlmlse 
ltal1u or•uadald Z..dlu .,.. -,a ICrab Lltlllll illa ıapda ı•ttrlleeek eeneh1 tatu.ıuaa ... 
mnda kacmak hareketi .,..-. ,.,_ 1111 bir Balpr ,.,.... tlniae itlafa lnaJlp •• phid orp•Y• ça1q .. ktat1ar. lftlrall etm••DI _........, .. Dba11oalardan ahaarak ldmaa 

Adlababatla uft türrada- Jtbd• pnıramdaJ 1...ıı Ol411111d'-ı Cemiyeti ittifakınca teıktl edll .. 
naa k.,. mlülaa teclblılerl Mide ._d, 6al 11'• rapl•.. •k kıl • bir komite tarafıadaa 
alanıyor •· Somali eıplaıüacle •ıt1r. ,.palma11 ~llrdauıbr. 
Habee fütlclab ıoo ıafba-

Tlrk • Freaaız Kllrlng Anlq .... Dünyanın En Zengin De
Kabul Edilen Esaslan /inesi Megdana Çıkıyor 

N d. Praı fO..a}~-= 
eşre ıyoruz ~.,:;.,.. ... =. ... 

Parü, 8 - Y•l lmsila
Tlrk • Franm tecim Ye Jdirlaı 
aala .. uınm batha ... .ıan 
f11lec• laalla MlillJGn 

1 - Umual ldirlaı .... 
•alaafua edilmiftlr. 

2 - Tlrk ldlri., 1111 .. iala 
lauUllptl olan ı•nlt launll ldi
rJa11ul t.Jl•• ..... kabul eclil
ai~. 

3 - ICoatenjaalar artbnhıuı 
•• ltua maddeler lçhl ,eaidea 
koateajan alla•rbr. 

4 - lthallt munıam naim• 
lıri kalchrılmı1t 1eal mallanmıı• 
dan alıama,ta olan JOzde 6 ltha• 
llt taka11 ylzde ikiye iadirllmittlr. 

,-5 ..- Enelld aalaıma de•r .. 
tinden kalma Jllz aail10• kla:ır 
fraak tatanada oı.. •• ldirinı 
m..-melelerlnin lahde bkaç 
teıkll eden Franaız tlcad aı.. 
caldar •yn bir hesaba ab•rak. 
Tlrkiyedea Franuya ihraç 
edilecek Frsnaada konteDjaaa 
tabi n 'Mi al••t koa· 
ujanlarla Jlllık tutan • 

mLJlii fı•aa• bulan ltlWAbasJa 

teclrlcm tafiyell .... lıa•.ı e5 
mittir ... lardaa baıka drlml 
.. ç •u•n•• bir la11m •allan• 
maa luinal taka yolile bu ta• 
fire itlade bllamlm .. el& temin 
edilmlflir. 

8 - Camlaarlret •k• a... 
a,. .................... ... 
olu dlYis aiabetl de•let •• ..... 
lediyeler mlba7aata. huaall •• 
amuml ldirüaıler •• etki alacak
ları da .-il ol•ak lzere Jhcte 
otuzdaa Jkd• ota b• çık..ı-
mııtar. 

7 - latlkran temin içia aa
laıma mlddetl 20 aya cıkanl
•attır. 

8 - Fraoıız rejlalnla b1111claa 
Gnceld anlaıma ile kabul ettiji 
m:ktar fevki.ıd• ber •ne t .. bit 
oluamuı miktarda muataumaa 
tlltiin nba almam temin olua.. 
•Oftur. •• Taaılt Diabeti 1Dıde 
eıuda-... 

9 - Mocluı •• ldlr:aı anı.,. 
malan, mlcldet •• aeri1et itlba
rlle IHribirlne -batlanllllfhr. A•lar 
.. nıa lalkiiil 13 Apıtodaa-

lt'b•n. ·~· ~ .... 41 :: 

Wla.lllleriaclan bnalan bir lae7et, 
aıun lacelemeler 10nuda, .... •ar Ttrk hllklladarı Attll._ 
....,.1118, Ç .. oalOTali töpralltMa 
~iade bulandutaaa brU' ....... 
lerdlr. Taribçll... bnetll talae 
•lerlll• ıBre muer T~ı•llld 
..._.,... aYaımda Gndok ..... ••..ur. AftDPAtla 433 • '51 ,.ı. 
lan•al8da ~ ..._Tlllr 
baka.elan Attlllllla ._ taf.,. 
ılmlldltl . ihtl..U..W ım..-. 
lendlren birçok clelllleıla ele .... 
tlji haber •edliJor. • lmrietll 
llatimaUerle ._.. peea t...ua. 
çiler, ita te.,._ ele arattırma ltlH 
baflamıı:ardır. 

Hafri7ata Ştepaa adıa.. Wr 
•lhendiı aezaret ediyor. Şimdiye 
kadar tepenl:ı ortauna tlofra • 
metr.Uk bir )W ka-.lfhr. 
Hafriyat yapıhrken, Hin ,..ld .. 
riain mezara koyclukfan bua 
.. ya ele ıeçlrilmiıt·r. 

Halk, bu hafriyat ile pk 
yalonclaa allk•dar olmakta Ye 
hafriyat e1Da11Dda bkıluce kiti 
tep• caYanna birikmektedir. At
tUAaın muanncla mllyarleı dıp 
rfaad• t9k ıea,U.. Wr defla. b~ ......... ~ ....... 

••un ., ... ..,.ndaki altua ~ • .;,.., 
meydana Qlkaıak öure olu Attil& 

1apdaa tepe .maclafaa alma 
abnatlfbr. 

T arllaçllerln lcldlalanaa alre 
.tıpa ,nnlnde llmlf, c .... 
albD, ıllmlt ,. balurdaa içlç• ygai•• bir __...,. lioaerü 

r-fl•ll•JP.lr, 

.J 

l 
] 
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saba be 
• n as • 

j Ziraat B_ıı_6ı_sı_r_• J ... I..... --· --__ T_a_r_i_b_I __ 
ı T Çavdar . ar· -
Bira ı ) 

- Aııl bira, herkeela ltlldlğl 
tlhi arpadan 7apılır. Bira deyince 
aklımıza gel n de budur. Fakat 
Rusların çavdar ekmeğinden yap
tıklnn bir neti içki, rengi, içimi, 
tadı bakımından biraya o kadar 
benzemektedir ki yayıldıA'ı htr 
m mlek tte ona "çatdar blraıı,, 
diye ad takılmaktadır. Ruılar bu 
içkiye (Kuvas) diyor} r Onu yur• 
dumuı.a tanıtanlar da Ruıyadan 
gele~ göçmenlerdir. içimi bira 
kadar hoş olduğu gibi iıpirto 
dereceıl de az olan bu içki yazın 
ıerinletlcl kııın iıtab açıcıdır. 
lç1:1nlor hazım faaliyetini arttırdı• 
ğını söylüyorlar. Gerçekten yapıl· 
mnaı da pek kolay olduAundan 
Kuvaa köylerde ae•flebilecek bir 

rından. 
-

ec 

içkidir. 
- S8yJondljlae ıöre 7apıht 

tanı 16yledirı 
Önce temlı bir çaydar unun• 

dan yapılmıı olan bir ekmek 
ıomunu lncolnce dlllnerek bu 
dilimler ılmltçl tepıllerile fırma 
konup kııarhlacaktar. ( Genok 
yapar gibi ) aonra ; beher kllo 
kızarmıı çaYdar ekmeil için on 
kJlo ıu alacak bUyUklllkte blı 
kap tedarllc edilerek a•nekler 
bu kaba konur. Bir baıka tarafta 
d yine ekmeie röre; ( beher 
kllosu için y dl buçak kilo kıy• 
nar ıuda yarım kilo ıeker erldlI· 
mek uretl1e ) bir ıerbet haıırla• 
nır. Bu ıcrbet ıevreklerln Gıtlae 
dökUlerek &ıcakhAı 20 • 22 dere
eeye dUşOnceye kadar beldealr. 
Sıcaklık bu kar ra ııollnce kap• 
tRkl her kilo su lçln bir fincan 
çlç veya francala mayası deni· 

n sulu mayadan katılarak gU• 
ıelce karııtırılar. Ondan ıonra 
biraz d ha b klenip bu ekmekli 
•• ı kerli ıu l ce bir tlılbentton 
aUzUI r k ıtıel re doldurulur. 
Y lnız ltel r pek doldurulma lı 
ve ağulan da telli kapaklılardan 
olm lıdır. H zırlanan ıl olerl 
aıcakhk d reccsl 22 • 2~ 11ntlj'rat 
olan bfr ycıre le ldırmabdır. Şlıo• 
ler burad 4 • 5 sılln kalanca bira 
olur. Yaz 111 soğuttuktan ıonra, 
kıı lı olduğu albl bardaklara 
d5kUIUp ofly tle lçlllr. 

Şu nlntı a göre yapılııınııı 
De k dar baılt olduj'unu 18r • 
yoraunuz. Bira bulamıyan k67)Q• 
lerlmlz k ndl k ndilerlne yıpabl• 
lccekl rl bu " köy birası ., ile 
pckAll lsteklırlnl ıldtrebllirler. 

Çiftçi 

* Tavıaoılda Bay Hikmet; 
1 - TUtUn ıuyu pek iyi bir 

llAçtır. BaA"larda da birçok itlerde 
kullaoılablJir. Yalnız neticeye 
ıUvenebllmek için kullanılacak 
mablQIUn nikotin derecoainl blJmek 
ııer ktlr. Nikotin derecesi bilin• 
meyen tUtUn ıularının teafrl de -
kestirilemez. Onun için ya fabrl• 
kal rca hazırJonan nikotin hull• 
ıasını kolianmalı, yahut da oreo
metro ile kendi yapacağınız tUt8a 
ıuyunun kesafetini ölçerek oaa 
göre ne kadar nikotin bulun• 
duğunu önceden anlamıhımıı. 
Böyle oluna reç tenlıl tam bir 
güvenle boznlamak Te kullanmak 
mUmkUn olur. 

2 - Ziraat memurlutuncı ılıe 
•erilen tavsiyelere elbette itimat 

tm liılniı. Yapacağuuz her d~ 
Demenin sonucunu 1lne o m .. 
mura blldlrlranlı çok iyi etmlı 
olur.aunuz. Ç. 

(•) Zlreat huıuı.-adalııl •ltklllerlafd 
•ııe ıorunuı. Son Poata'••• C Çiftçi ) ıl 
alao ceyap wereukllr. 

Mııırda "Seyyide Soklnı., ea• 
miinln yanında loş •• kirli taıl r· 
la lSrtUIU bir mezar •ardır. K • 
falarında g çmlı aıırlardan bir r 
tutam karoahk ta9ıyan dbl dl.zl 
kadınlar bu mezara a•lirlor, okur· 
lar, Uflerler "' ainir haıtalıj'ından 
kurtulmak Jçlo oradaki plı bir 
ıuda )'ıkanırlar. Bu mezar, Türk 
Ye lıl•m tarihinde aıınmH bir 
1er tutan eceretllddUrUn ıömUl
dUğU yerdir. 

ŞocerotUddUr?.. lıte tarih ile 
az çok uğraıanJarı derin derin 
JUıUndl\ren bir ad. Bu kadın bir 
Türkmen aUıolf idi. Fakat nerede 
doğmu~tu, kimin kanını taııyordu 
Ye onu kim karnında taıımııtı. 
Buraları pek belli değildL O Ey· 
yllp oj'ullorından Melik SaUh diye 
anılarelon Nocmeddin'ln odalığı 
obırak kendini Mısırlılara tanıttı. 

Halil adlı bir oğlan doA"urunca 
efendiıl tarafından nlklblandı, 
Eyllp oğulları sarayının• her canla 
yı:dızı aöndUren-güneti oldu. Anla 
yııı dedn, bilgiıi derin Hiıiıi derin 
bir hanımdı. Mı&ırm ünlü hUkUm
darlarındao biri olan Necmettin 
ona tanıtmadan bir it görmezdi 
•• botun Mısır, ıeceretUddUrlln 
fikri alınarak yapılaa itlerde söz 
ıötOrmeı bir doğruluk bulundu· 
tuna inanırdı. 

Iıte bu inan yUa8ndendir ki 
Necmcddlnln ölmoıl •• yerine 
ıeçen otlu Turanıahın da ıael 

bir karıtıkhk ıonunda parçalan• 
ma11 Uıerlae ŞecerctOddUr, genel 
bl r lıtekle Mıaır tahtına oturtul• 

ŞeoıretUddttrGn f oladt 
muıt~, hOkDmdar tanınmııb. 
TQrkler• dnlka•ukluk etmeldeD 
baıkı bir lı yapmıya ıUcU 1ıt• 
mlye11 Batdat hallf11I, tok uıak· 
takl lelim ilkelerin• dil uzat• 
maktan ıerl kalmaı.dL Bir kadı• 
aın adana hutbe okunamıyacajın1, 
erkeklere kadınların htıkmıdeml· 
1ecetlal ileri ıllrerek Şec retnd· 
dllrGn padiıahhğına lllıtf, M11ıra 
kliıtlar yollamaya koyuldu. Zelıl 
Tnrkmen kııı Ba~dattaa Kahlreye 
kadar uzanan bu 11rt J•Ui buruo 
rttzı&rındaa birtakım kafalara 
nezle ıelecetioi anlaC::ı, Kölemen 
adı taııyıp ta hakikatte Mıaırıa 
ldırHlnl ellerinde tutan TUrk 
askerlerinin baıbutlanadan Ay 
Beyle evlendi •e onu talata otarttu. 

Hal~ •o d vl t uluları, A;,b .. 
rln hUkUmdurlığını bir ıartla ka· 
bul etmlılerdlı Ad oaup, bUkUm 
ŞeceretüddUr'Oa olacaktı. Ayboy, 
umulmaz bir raatıelfıle kendi 
kucaAana dUıen lacı ataoının ta• 
ııdıAı parlak ıııta kapalıp ıltml .. 
tL 86yle bir ıart koı,.ımaıa da 
karııınıa dlleklerbae, buyruklarına 

Şecerefüddüı dnriadtn kalma eseri ı 
k~rıı g lecek bir tutumda değil· Nihayet Ay Bey de kızdı, gu-
dı •. yanmak, yana yana yok olmak ıellitl yüzde altmıı kaybolan 
fahyen bir p rvano gibi Şecero• titiz karııına aırhoı çeYlrdl Sur• 
tOddUr'Un etrafında d6ntıp duru• 7ede bOkUm aOren TOrk bOkDm• 
yordu. HattA eakl karııını Ye yo· darları ıuyundan bir prenaeıle 
tltmlt oğlunu kütUk bir eve lra· evlenme istedi. Bu dDtDnce ve bu 
patmııtı, yllzler:ne bllo bakmı· davranıı Ş ccretUddOrU deUye 
yordu. çevirdi, kanını ateıledi •• ona 

Dört yıl, dört uıun yıl bHyle öc almak hıraı aııladı. Fakat 
aeçtl. ŞeccretUddlir bu aık dev· :ıekhı yine i liyordu, hıncını belli 
resi içinde yalnız lıtedl, Aybey etmiyordu. Hatta; kendine darı· 
yaptı. Biri efendi, ôbUrll eair gibi lan e bu be.ık• bir saraya çeki· 
davranıyorlardı. Fakat yıllar inci len kocaaına yal tak) anmaktan da 
ağacını hırpalıynrak geçmiılerdi, geri kalmıyordu. 
artık o •taç eakl parJakJığrnı kay· Ay Bey bu kadın dOı nine 
betmiıtl, yavaı yavaı kurumaya kapıldı, auçlaranın baA"ıtlanm&11nı 
Jl1ı tutmuttu. lıloyen ŞeceretUddUrUn ıönlOntl 

Bu acı değJ~ikHj'J ilkin yine almak lıtedl •• bJr ınn onun 
ŞecerettıddUr ıezdl •e kocaıını aarayına geldi. Aık ibtiraalle 
kıskanmaya ha Jadı. Şimdi ıeo kanlı dU UncelC!lrt kapılan kadın, 
kahkahalann yerini ıomurtmalar, kocasını, güler yUzle karşıladı, 

lı.GkUm alıdUğl 11ray 
tatla ıUılerln yerini acı atıımalar 
almıfh. Aybey, dişini sıkıp bu 
kıskançlık fırtmaiarına göğUs ger· 
dikçe kadın, iti azıtıyordu. Eıkl 
karasını • Uçten dokuza kader 
ı6ziJe• boıaoınk, hiç bir balayığın 
yllzUntı bakmamak gibi fedak r· 
laklarda ŞeecretUddUrril sertlikten 
ve terslikten ehkoymuyordu. 

BANl<A KO ERÇIY ALE 
ITALYANA 

Sermaye1i Liret 700,000,000 
İhtiyat akoeıl ,, 144, 785,576,20 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

SU BELER 
lnglltert, Fran a, lıviçre, AYuetur
yu, Macariıtan, Çekoslovaky , Yu
goıılaYya, ~omanya, .. Bulgariatnn, 
Mııır, Amenkıı Cemahırı Müttehidoai 
Brezilya, Şili, Uruguay, ATjantin' 

Peru, Ekv tör n Kolumblyada ' 
Afilyasyonlar 

1 TANBUL UBE ERK ZI 
Onlata Voyvoda caddeııi Kar&köy 

Pnlae ( Telof. 4484112/8/4/5 ) 
ahir dahlllnd ki ac ntoler • 
letanbulda: Alalemoiyan hanınd~ 

Telef. S12900/3/11/12 15. 
BeyoğluJıdıı : lıtiklal oadde1i 

Telef. 41046 
IZMlR DE ŞUBE 

elini öptU. beraber ıofraya oturdu 
ve beraber yattı. Sonra onu yıkan• 
mak llıere b m ma g6tUrdU, 
orada b ş hadım köle saklı idi. 
Ay B y ıoyunup içeri girer gir
mez, o lar, U:ı rlne atıldılar, 
zavallı adamı boğdular, mermer• 
lerln Uı.erine yatırdılar. 

Şeceretllddlir, koc sının ilkin 
bayıldığını ve sonradan bu bay• 
gınhktan ayılamıyarak öldüğUnU 

d6rt yana ıöyledi, söyletti. Ken• 
din yar olabilecek bir iki od mı 
çağırıp teht geçmelerini teklif 
etti. LAkJn Aybeyl çok ı v n or
du, onun yerine • boıadıA'ı karıdan 
doğan· oklunu bUkUmdar yaph 
v bu gonç ıultan da ilk fı ola· 
rak Şecer tllddUr'ün öldUrUlmesl 
emrini verdi. 

Bu emri yerine ietlrtmek için 
Şcceretliddür'Un evvelce Aybeye 
başatmış olduğu kadının halayık· 
hırı seçllmi§li. Bunu BUrcUlnhmer 
denilen bir de aşk delisi kadını 
oıtslarınn aldılar, nalınlarla, takun· 
yalarla vura vur gUı.el yllıUnU 

parçaladılar, ıonra boğazını aıkıp 
cananı çıkardılar, elbiıesiai de 
ıoyup yalnız bir donla kale hen• 
deiln attılır. Uçkurunda iri in• 
cller •ıırdı. Bunları birkaç ıeıaerl 
koparıp aldı. Et:n:n bir kıımını 
köp lder yedi \e bu periıanlıktan 
sonra bir boalemeai fıraat bula· 
bil r k onu çukurdan çıkardı, 
kendi için yaphrdığı tUrbeye gc;. 
tttrdU, gömdU. · 

GOzelllklo zekAnın yUkaelttlğl 
bu kadın, kıakaaçlık yUıOnden it· 
te b6yle bir sona erdi. Onun elini 
kına bula tıran ve kendi kanının 
da d6külmeılne Hbep olan lntr 
bozukluğu idi. Buglln ıinirl bozuk 
kadınların ona el uıatm ları •• 
onun ruhundan tlfa aramalan ne 
kadar ,UlUnç? ••• 

~ T. Tan 

Sayfa 

-:j Kari eltu.blan 

-
Mektep 
lsiigoruzl 
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Baliköy okuyucularımızdan 1. 

Tatguner yazıyorı 
- Iıim icabı Baliköy lstaayo• 

nunda oturuyorum. Çocuklarım 
var, fakat istasyon çevre1inde 
Tavıanlıya bağlı Solugenlar, K -
dıköy, Yataklı, Ök11Uzler, Doğ n• 
lar, Çaltıllı, Knrıılı, Alabardı, 
BUyUk Al ve, KilçUk Aleve, Si· 
mava bağlı Avcılar, Çınarcık, 
Kıila, Örencik, Kavaklı, Aydınlı, 
Çobanlar, Cıgkılar, Dümrel, 
köyleri •ar. Bu k6ylerin ATA"' 
ları nlhay t bir iki ıaettiı. 
F kat bunların hiçbirinde tek bb 
Ukmektep yoktur. B n çocukle• 
rımı mecburen Kntabyaya g8nd • 
rlyorum. Benimle beraber birçoh 
babalar da bu maarafa, bu derd 
k tlanıyorl r. Okumaktan m lıA 
rum kalan çocuklar da baoka .. 
Bu kadar çok •e kalabalık köyle
rin birine ufak bir llkmektep 
kurmak mUmkUn değil mi? KUi• 
tur Bakantmııın aaıarı dikkatini 
celp ederim. 

Okuyucularımıza 
Cevaplarımız 

AJaplı'da okuyuoularımııdan NAıım 
Ye arkadaııocu 

Arıunuzu naıarıdikkate ala· 
caaız efendim. 

* Bureada Çekirgede paıtane karşr• 
ıında Ekrem niodı Bayan AJiyeyı ı 

" GUndollk notlarını ., yazan 
doktorumuz Etlıom Vaasafhr. 
Keadlsl ılnlr Ye akıl hastalık) rı 
mUt hnesı ıdır. · Muay n haneıl 
Cağalojlu Orhanbey apartmanın· 
dadır. .. 

Guraba hastruıe1I oad. No. 4 de 
ıoför lımail Hakkıya; 

Mektubunuz aarlh değildir. 
D ha açık yazınız, neşr delim. 

Heybeliada okuyuoularımır.dan Ah
med: 

%2 Solutlen acld cetlque. 
Bu mahluldan ••tavuk 1HzU11 de
diğiniz ı\blllorin UıUlne, etrafına 
sOror eniz, bir mllddet sonra si• 
yah bir kcbuk veyağ huıule ge· 
lir. 4-5 gtın de•am ederseniz, 
bu kabukl r sulanır v nihay t 
dU er. SlbllJer de kaybolur, gider. 

• 

OD Posta 

Caı-etem114e ~ılcan f.Bl 
~ resi mlulo bntlln baitm ı 
mahf.uı ve pıetemlze 1l1Ltitf 

- 1 

ABONE FIATLARI ~' 

TOAKIYI ıa 750 400 ıso 
\'UNANlsTAN 2340 l220 no m 
ICNEBI 2700 t 400 800 

-=-=~~~~~ 

Abooo ~deli peoiodir. Ad rcı 
de~tinııek 26 kurittuı. 

1 .. 

Gelen nralc ıerl o•llmfl6. 
Qln r 8ft ea'uttvot 111m 
'°Cev p için mek&uplara ıo kwruot&A • 

pul UAYeli lkımdır. 

r Poate kutuauı 74J lM&ııb\d-.., 
1 Telgref aSoopod• 

... Telefon ı 20203 .. 
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Badıkoyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

y zan ı Hatice Hatip - 14 - 9 • 8. 935 

Bir An El E e K ı r, Yanan Fener, Yerd 
Sö •• u 

- S e H tg ldf ğlm 6yl 
num ki... Öyl korkuyor• 

k. 

iki av cu 
ı • rak: 

onun 
lçlnd 

llnl t ttu. Ve 
hafif, hafif 

- Arhk korkm yanız 1 dedL 
B buradayım .•. 

Genç kız Hni onu elind n 
çekrn ·,u ... ikisi .de bir an bayle 

Jel ka d lar. Yanan fen~r y r
d u utulmu§tu, ıı ak halatlarla 
g nç k z: n ayaklarını göıterf. 

yordu. Bu fener ı ğının sayesinde 
y"ne enç kızın yUiü ıe%ileblliyor, 
ç'z · eri tnhmin edilebiliyordu. 

De'lk nlı eet bir esle: 
- Tabii de 1 artı ıon %a• 
1 rda d n z de dol ım k ftf• 

y ı kal bettinl!d ... Yalnız k • 
1 p b'raz d geçl ince korkuyor-

I< mr n bu s s gb:Jedill 
s t mn ı nladL. fa cat 
nyni znma da b r ey, bn buttl 
bn k bir ş r n z ndi katini cel· 
be U. Son z man rda diyor· 
du. Son zamanlarda... K mran 

o ya g t: nd nberl h men 
her gltn AH V nmıkla geziyordu. 
Ond n cYvelki r:amanlarda iıo ... 

Oııman Feyzinin o zamanları 
bilmesine lmkAn •armlydfl 

- Ben hiç bir zaman yalnıı 
gezmezdim idi Dedi. 

Işı lar Ti iyordu •• 
h nım d dl bnyUk terbi} lzlik 
y tım... F kat in nımz ban 

zl le çok z t n ııyoruz. .. F kat 
konu t umuz kısa dakikaların 
harlcind ı'zl o adar çok dil• 

ndüm kL.. Size kendimi ya• 
bancı bwetmed· ... V çok y • 
kın hfrile konutulan aamfmt bir 
1isanla konuıtu • 

Genç kızın kalbi çok kuvvetli 
rdu. Ona elini uzntm k, ona 

lyt blJ' ı6z ıöylemek iatedf: 
- Ben de size danlmadım 

Oa an Be1 dedl.. Yalnız me 
nlatm k lıted'm ki .•• 

Osman Feyzi birden rknya 
döndü. Ve, ılnirli k ru bir eıle 
g ç kızın ıöz U kelli: 

d ya i tmck iı fyoraunuı 
d il mi?. 

ş· di dir kl rfa y n na dom 
llınliıtu. Hep o ah nk iz Ye . . 
- Uunl, 

•7 neredesin? 
mi dlyı ba" rdı, 

Ne o kotrad yalnıı değiller 
lydi? B'rden karanlıkta, g c den 

koy bf r karaltı p yd oldu. 
- Ne • r? 
Dlyorda, ba ılyah clılm •• 

Sanki demlndonberl konuıulan 
ılSzlerl, olan hAdl eyi duymamıştı. 

- Llmt, LAml.. Blraı terbiyeli 
konuı.. Kotrıımızda mfsoflrimb 
Yar •• 

tll UzU duy d D ı ?. 
- Y ooo.. Hiç bir ıey duy• 

madam, uyuyordum. Amm nı 

uyuy rd m. 
Ve yere •A"iler k feneri lıp 

k ldırdı. 
- Bana k ranlık } opıyorıun. 
- Fakat kendim u }anıyorum. 
Bu delikanlı gllHI, iri bir ço

cuktu, Uzerlnde kolları sıvalı bir 
g6mlek vardı: 

- Oo Hanımef ndf, aefa gel
diniz efendim.. Na11l gelc:liniz bl· 
z• gökten 1 düıtunnz? 

- Hanıme endlyl tanıyor mu· 
IUD? 

- Elbett ayol... Elb tt t • 
myorum. B lo g ceJ>L .. 

- Ev t h tırl dım fendim. 
- Feneri b n er bak y m. 
- I t. 
- Ha~dl sen de K mran H • 

ğlen 

Y Ik nl r istekılz ia ek iz şişti. 
All ht n d :ı o s ak· 
ıamkJ kadar h v 511 d ğildl 
h fif bir rüzgar ardı. 

L mi genç kızıo yanına otur• 
muıtu. Kimur n : 

- Evde beni merak ederler 
dedi. Çok ieç kaldım. 

- Yok canım... O kadar 
ıeç ml ya?. 

- Baksanıza ya• alqamı 

Dinarlı ile Güreş Meselesi 
Artık Halledilmeli 

( Bıı tarafı 1 inci yOz.dt ) 
Ve bunu haber alan amatör 

p hlf Yanlarımızdan bazalan fede
rasyona başvurar k Dhtarlı ile 
göri.qmek f t diklerini bildlrdil r. 
H tt , biıznt feder syon bu 
l t kte b lundu. 

!<endisln bir nevi m ydan 
okunduğunu h her lan D arlı, 
diğ r gUre l ri d tertip ttlğl· 
miıi bildiği için bize bqvurdu, v : 

- B n, dedi, m ml 
nreşm•ye değil, dlnlenmcyo 

g lmiıt'm. F kat ben mle gür ı· 
ek latey nler çıkınca, kabul 

tmek mecburiyetini duyuyorum. 
Bu itlb rla, Tcyy re Cemiyeti 
menfaatine, Uç gllreı yapmaya 
hazırım. istenilen karııma çıkarı· 
Jabilfr. 

Ancak, ben, Avrupada ve 
Amerika'da Pankreas usulu güreş• 
meye ehştım ve yağlı gUre. te 
llıtl asımı k y betm · f bulunu orum. 
Hel alafranga gUr ti h'ç b'.mem. 
Bu l bar , kar ımn roklp ç ka· 
rnnl rın bu noktaları unutmama• 
ları ı 1 t rım. 

iz, b' i ı org nlzns y n muz 
altı c a gür şm yl i t n D r· 
1 m bu c v bı Uzer n f de s· 
yonn ba u r k fed r syond n 
lf ht o r le 

- Dinarlı, Amerikayn ld Jl 
iki esene olmuştur. Dediler. O, 
·bundan önce, burada, s nel rce 
ı rbe t glireı yapmıştır. Vo biz 
keıidisinln karşısı a, vaktile iyi 
bildiği usullerde gUreıecek rakip
ler çıkarocnğız. O, dUnya ıam• 
piyonu olablllr. Buradaki gllref" 
cilerlmizde, ayni unvan için gll-

reıeblloc k kuvnttedlrler. 
Faka.t Dlnarlı, burada hiç 

kimsenin bllmedlğl Pankr 81 

uıulUe gBrUşmek lsteğlnd~ ısrı:r 

edene, karşıı na rakip çıkarma• 
yacağımız tabiidir. Onun pankreaa 
u um göreşmekte ısr r tmes', 
s ntraçta bnıkn oyun bilme en .. 
le le dolu bfr k hv ye girip dı 
t vlada m ydan okumaya b nı: r. 

B'z, f dernıyonun cev bını da 
Dinarlıya bildirdik. O: 

- B , d di, ldmıey mey• 
dan okumadım. Beni, gilreı ç • 
ğırdılar. Sadece hangi usı.;ldc 
güre me ini b'ld'iiml ı5yledim. 
Onlann crbest glir f nizam arın• 
göreyim. Eğer bcc re ileceğ m 
aklım keserse, ring çıkarım. Y " 
pamıyncağıma bUkmedera m, kalır. 

Bu cevab• da duynn feder s
yon, Din rh ile temoıa girl mek 
1 temfş, ve k ndisini g r k tela• 
fonla, g rek m ktup , gerek 
adam gondererek cratm ştır. 

Fakat buna r ğmen, bu tamnı 
h ntlz m mklln ol m mı tır. 

Bizce Dinar ı, f 
d v tine icabet der 
y l i g t rm l d r. 

D n r nın p 1 anları ızla boy 
nU yred bılmokli w miz, bu 

t m sın b·r ani mayi netle l n• 
mcs ne bağlıdır. 

Bu nnl şma da tarnf ynin g8ı· 
tereceği f dakArlığa bağlıdır. 

Biz, hem hnva kurumunun 
menfaati namına, hem de bu 
glireşlerl hakh bir aabırsızlıkla 

bekleyen meraklılar namına, bu 
temaıın bir anlaımayla neticelen• 
mesial temenni ediyoruı. 

- Hiç bir zamana mı?... EY• 
elkl uneyl batırlamıyorsunu• 

ııaliba ... 
evvelki sene mi? •• 

- Evet Bebekte oldutunuı 
aene. 

Genç kız memnuniyetle karı· 
ıan bir hayretle ıordu ı 

- Kim Yar misafir bakayım. 

Nereden ıeldJ ml1afir? 
için bu kadar karaulık... Saat 
dokuz buçuk olmalı ... Yemiş Sahilleri Burun Dü

ilyonKöylü Namına Hü şürecek Koku Neşrediyor 
Ay, demlndenberl ııDrliJ.. ( Arkuı nr) 

2 
- Siz, beni .• 
- Evet ben alzi hep im kar-

deşinizle birlikte g3rllrdllm... O 
zamaa 1alaııdın&. Debna yalnıı 
lkiı.iz. 

- ikiniz. Dlym-AllMI• de..ır 
yalnız detild!& 

- Kızkardetfnlı.ln lln refa• 
lıat edlılnl HYiyordam. · Fakat 
ffmdrkl muhltlnb. 

Ne tuhaf bir çoculr diye dtt· 
llndD. Daha iki kere konuıu• 

)'orlarch. Ve .taamam kendi 
dostl rını tenkit ediyordw. Hid
deti d n korkuaunu ımatan Ki· 

~ muran dir1eğine dayanarak doğ• 
ruldu: • 

- Şimdiki muhltiml nıdu 
beğenmfyorsunm? Dedt ben timdi 
erkek kardeı'mle dolatıyorum. 

- Arada, ıuada erkek kar· 
dc.ş"n'z)o dolaflyorıunu3. Fakat 
hın sizi eka ... lya baba parası 

yiyen bir takım tufeyltlerle ıö· 
rUyorum. 

Kimra11 lnplurmızı oldu: 
- Oaman Bey dedi. Aramız• 

dakl aamimlyetln biribirlmizin 
do tianm tenkit edemiyeeek ka-
dar derin olmad tı•ı zanneı
mek eyim. 

'\ l)ksa ben de sh:ln dostları· 
nıı h~kında fikirleri 1 aöylerdim. 

- Affedersiniz amma benim 
dos !arım hepsi kendi halinde ve 
lıe s iyi insanlaıdır. 

- Benim doatlımm da... Ben 
heps ni severim ve aleyhlerinde 
b 1 u mncıma mllaa.:ıde etmem. 

Gc nç adam >ıaptığı terbiye• 
ıtzli ~ i nnlıyord'u. Ayağa ka ktı. 
Egi c..ı: 

Affederaiaiz beai Kimru 

kUmetten Rica ~diyoruz 
( Bııtarafı 1 in.l ,Ozde ) 

,.elttlrdllderl t.... •• flzel 
malunılct.n clolp• kazanı uma-
yorlar. ' 

Fakat )"Ut ~la l>lr ıenf te,. 
ldledea bu .. ft. mahıırller lrar-
1111ada aadec• ktndl baaiı ka
zuçlarına dlf nnen ban komed-
1aa tacirler, ticaret perdesi ar-

kasında ılmdfden rol almaya bıı· 
lamıılar, bir takım yalan ıayia• 
lar çıkarmıya )'eltenerek k6ylUyll 
endişeye dUıUrmiye koyulmuı· 
lardır. 

Ben, en aalihfyetll makam• 
Jara baıvurdum •• kat'ı 6ğrın· 
dlm ki Ege mıntakaaının bu H• 

nekl Ozllm ve incir mahsulü çok 
neftı ve temizdir. Bu ıebeple 

dııardan iyi mUıterl bulacak 
zengin kazanç temin edecektir. 
Bu sçık vaziyet karııaında hiç 
ııkılmadan bir takım heze
yan mahıultı ıayialar çıkara· 

ralı k&yllyl brkahuk •• 
ba IWlla• lna•larua alaa t.ı.. 
rl .. keacll lraNJan IMNbuaa lstf9. 
mar •t ... k latay• bam ldme.I• 
••dar ki •in açacak fınat bal .. 
yOl'lar. Halbuki 11.....ı.nma 
açıktır. Memleket maı...nww 
kötllemek late7• yalnalana 
ılddetle cezalara çarptınlmalanm 
ellll'etmektedir. Ba kanunlar, llar ... 
cat mallarımızın Hbtını ·durgun• 
laıtırmaya yeltenenler için ağır 
cezalar koymuıtur. 

Haber aldığıma ıöre, hUldimet 
bu tacirlerin oynamak istedikleri 
komedyadan haberdar olmuı, 
bunun önlln• geçmek için hare• 
kete glrl§miıtir. Baıbakaa lamel 
ln6nUnlln de, bu iti tetkik etmek 
Ozere, aeyahaUnl lzmlre kadar 
uzatacağı haber alınıyor. 

Fakat iki milyon köyln bu 
~omedyacılarıa b·r an lince ıorğu 
altına alınmaları dileğindedir. 

Tramvaylarda 30dan Faz
la Bilet esi miyecek 
Ş aıendifer, otobllı, Y por ıibl 

rakip •••alt oinuyan bazı hatlara 
tramvay ıirketlnin az araba itlet· 
tiğl ve bu yllzdeaa gUnUa bu 
saatinde tramvaylarda izdiham 
oldutu iddia edllmiıtir. 

TramYay şlrketinla tramvay
larda en çok 30 yolcudan fazla· 
aına ltllet kHmemHi kararlaıta• 

nlmııtır. Belediye memurları 
tramvaylan ko tr~I edecekler, 
lçiade bilet keallmiı otuzdan fazla 
yolcu bulunan tramvayları teıblt 
ederek belediyeye bildir•cekludir. ............. __ . . ............ ___________ ... 

Yeni aoyaclı - Milli Miid&fa 
Y eklletl .han lnuımında Binbaıı 
J!Say Şabaa soyadı olarak Sönmez'i 
bb.ı Mmitt& . 

Oıttekl relim Y emlt lakalesiae 
cnar kıyıyı, alttaki bir U.tiyarın 

llprllatl arabuıaı ıo&a lttilıu 
ederek karı• cloymuıunu ı 91.,. 
riyor. Bu kıyı Ye o lht' )' arıa rea-

mini aldığımıı sırada balunduju 
ıokalı, tarif edilmez bir piallk 

Tepeba,ı 

Belediye bahçeıindı 
8 Perıenıbe: · 9 Cuma 
ıo Cuınateıt, 11 Pıızar 

~· akfaml n 
aaat 21 de 

DEL 1 
DOLU 

Yaı:an: l kıem Retlt 
Beı!eleyaıa: Cemal Rcıtt 

Sahk, ı.t .. bul, ŞlfU1a tramvay vardar. 

• 
içlnd•dir. Hele 1ahUe vuran kc.k· 
mıif Y• •ktlmiı karpuz k.ı~uk
lar.ndan tere11uh eden piı koku 

• 
talıa•mlll edil•mez bir .. ydir. 
Halk Mac!et Allalı diyor. P.u 
fıUmdat &eıi hemen belediyenin 
kulaeına akHyleye. 

~====-===-
P l ES T ANY KAPLICALARI 

MClteh 11ıılar; Romalixma ıç n 
% yOz tedavi etmcı·, radyo alı. 
tiylf iV Ye Ç mvrur D t t rı f f al1 

a lüıate nafi iklimi " kapl ca mG j.. 

riyet:nce idue ve hor ll'acye elY:• 
rişli göturü fiatlar tubit edilen otot
lerinin ebabı 'ıtlrahatJ it barile PıH• 
taay kaplıcaluıaı tauiy• ederler • 
Fazla tafsilat için lstanbu 'da Afır 
Efendi caddesinde Hubyar haaında 
12. 14 numaralard acentasr S. JA· 
COEL MAHTUMLARI mOeuH" ae 
müracaat. 

-
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9 Afaltoı 

O MANLISALTANATIGÖCERKEN 
( MI tar elle devrini• tarlll I ) N.01oe 

~ Her hakkı mahfuzdur. < •• Yazan: Zl11• Şakir 9/8/85 -c: 

Bekir Saminin umandanlığı Ordu 
üf ettişliğince iyi T elikki Edilmişti 

Mustafa Kemal Paıa, l:r.mlrden 
muhlıe doğru taıan lstilA facia· 
ıının .afahatını ~ğrenmok 'fe bu 
faciaların önüne geçecek kuvvet• 
leri hnı:ırhyabllmek için derhal 
kolordu ve hrkıı kumandnnlarlle 
muhaberatn glrlımlıll. Lakin, 
lzmlr ve bavaliıl hakkında doğru 
dDrU11t malOmat almak mOmkUn 
değildi. 

lıtanbul bUkümetl, lzmire 
teallfık eden meseleler etrafında 
hiçbir malumat Yerdirmlyor; hatta 
bu yoldaki teltrafları, bir mer· 
kezden diğer merkeıe ~ektfrml· 
yordu, Alınan malümat, ancak 
buıuıl lıtlhbarat ile telgrafhane• 
lerden ıızan • fakat, birbirini 
tutmıyan • Haberlere mUnhaaır 
kalı)·ordu. HattA, bmire nispeten 
daha yakın we hmlrln aıkorl 
yazlyetlle el4kadar olan (Ankara) 
deki (20 inal kolordu kumandanı 
Ali Fuat Paıa) bile ( birçok lhtl· 
mama rağmen amirden muntanm 
malumat alamıyor; oradaki ku• 
mandanla irtibat teaislne) mu,af· 
fak olamıyordu. 

Bu endiıeli denede, husuıt 
iatihbarat •aaıtaıile ( Muatefa 
Kemal Paıa)ya bir haber ıelmfı; 
muazzam iılere hazırlanan 
bu bOyUk kumandan Ozerlnde 
mUhlm bir tea!r husule ıotlrmlıU. 
Gelen bu haberde, ( mlralay Be· 
kir Sami Bey) isminde bir ıetın, 
(l.ımlr) deki 17 lııcl kolordu ku· 
mandanlıtına •eklleten Ye M ıacı 
fırkaya da asaleten tayin edildi· 
tini bJJdirmekten ibaretti. [J) 

Miralay Bekir Sami, letanbul
da Muataf a Kemal Pap ile te
maaa ıelen, •• •atan tehlikeli 
carıııında bu bOyUk kumandanın 
1egine (balAakAr) olacatına iman 
edenlerdendi. Vaki olan tema1-
larda Muıtafa Kemal Paıanın 
deblsından ilham almıı; onun 
açmak lıteditl milli •• vatani 
çığırda 1UrDmeyl kararlaşbrmıftı. 
Muataf a Kemal Paıa buna emin
di. Ouun için bOylk bir mım· 

nunJyet h · ısotmlıti. 

Asıl dütUnlilecek bir ıcy •aua 
lımlrln fstilaıı gUnU 17 inci kol· 
ordu kararglbı, - kumandan NI· 
dlr (paıa) ile beraber • fnhilAI 
etmlftJ. 56 ıncı farka kararıAhlle 
baıı kıt'aları lao aynı vazl1ette 
idi. Şu halde Bekir Sami; hmire 
naul ıldecekti? O periıan kıt'a
ları Naaıl toplıyabllecek ye na11I 
it 16recektl? 

11...tafa K.•al Pqa; it• . 
amum1 ıual ka'fllllacla. tama..ı.le 
mtllterilatl. Çlakl Miralay Bekir 
&aminin k•diaiaclea alclıjl W... 
ile hareket edecejiae .. ıa •• 
mutmeindl. 

Bekir Sam laaldkate• •lltkll 
l>lr •uife deruhte etmlftl. Ka
manda11m kabul attlji 17 lael 
kolordu •• 16 mcı fırka karar
ılhlaril• kolordu kıt'alıra •• 
173 ancı piyade alayı bmlrde 
ldL Şimdi bUDlar •• olmaftu?. 
Harbiye NeıareU bana bilmiyor
du. Sonra 174 inen piyade alayı 
( Urla ) da ldL Acaba bu ala1. 

[1] .Uillt mloadılıain Jti&amıntlan 
eo•ra tekatlt olu ba At, (Akıehir) eh 
wW e..._. 

ıu anda ne taılyt-ttedlr. Bu da 
bll'nmiyordu. Ancak, bu bavalfdekl 
aıkcri vaziyete dair alınan mUabet 
malumat, ıunlardan ibaretti ı 

1 - 56 ıncı fırkaya menıup 
172 inci alay A) vahktadır. Ku
mandanı, • Umumi harpte Irak 
cephesinde fedakirlık ve kahra• 
manlığile temayüz eden • Kay• 
mekem (Ali Bey) dlr (1]. Bu alay 
vaziyetini muhafaza ediyor. Yalçın 
bir kaya gibi yerinde duruyor. 

2 - Merkezi T eklrdnğına 
nakledilen 14 llncll kolordu· 
nun, Balıkesir cl.-arındakl kıt· 
aları da Rumollye nakledilmek· 
tedir. Bunlardan, 60 ıncı fır
ka lcararglhı, (T eldrdat) a rtt· 
mittir. Fırka kum.andanı (miralar 
Köprnıoıo Klıım Bey) [2] dlr. 
Ancak, lımirin lıgallne tekaddllm 
eden aUnlerde mezunen lımlre 
gitmiı olan kumandan Klzım, 
ıu anda ner~dcdir?. Harbiye Ne· 
ıı:areU, bunu da bilememektedir. 

Vadf e •e mıntakaıu bak-kında 
l>u kadar mal<imat alabilen Bektr 
Sami Bey, yanında ıadace ya•erl 
yOıbaıı Sa!Ahattin (GUJnihal) 
•apuruna blnmlı; (Bandırma) ta· 
rikiJe lıtanbuldan harekıt etmlıtl. 
Fakat bu hareketten bir ıUn e•· 
Yel. Erklnı harb!yel umumiye 
iklııcl relalnln J&Yerl ( mllliı.ım 
Taılıcalı Hilmi Bey) (3], Bekir 

[l] Şimdi Bayındırlık Bakanı olan 
(AU OeUnkaya ). 

[I] .Şimdi' ( Miidafaal lıfllHye J B .. 
kanı olan ( General Kbım Oıalp ). 

[8] Şimdi (Yılmaz Ticuet EYi) nln 
mUe11iı n nhlplerlndtn olan Bay 
(Hilmi Yılmaz ). 

Bu Da Bir Hesap! 
( Baıtarafı 1 inci ,.Uza• , 

udır. Fakat latanbul hastane• 
)erinde bir aenede 120 bin haa· 
tanın tedaYI ıBrdllill ıBıönUne 
1etirlli11 latanbulda barlı ıekilde 
ha1tane ihtiyacının mevcut ol
duğu kabul edilemez. 

ÇUnkU ı 20 bin ktıl lıtanbul 
nUfuıunun altıda blrldfr.11 

Belediye bUyUlderinden olan 
bu zat, tedavi ıören bu 120 bin 
lıastadan bir luımının da Ocretll 
huauai haatanelerde yatmıı oldu
funu ı6yledikten aonra ıunlan 
lll•e etmektedlrı 

•• - Ha.tane ihtiyacı la11ape 
laaırkea .. hlrdeld hu1aıl ve p .. 
ralı llaataneleri de llnaba kat• 
mak llzı•clır. Çtlaka beledlyı her 
laaıtayı bedaYa tedaYI etmıyı 
mecbur delildir. Fakir olmıyanlu 
•u•al baatanelerdea lltlfade ıt• 
mek Yaılyıtladedirler. 

Beledl1e hıllla•elarbae faıla 
•lracaat Japdmaıına ıellnc:e, 
ini iki ıeydea clojuyon 

1 - Para Yermeye muktedJı 
olulana ela baltalanaı Belediye 
laaıtaıaelerlade meccanen ••1ahut 
acuı bir tarife Ue tedaYI ettir
meye kalkıtmaları. 

2 - Bitin Aaadoludaa lltaa· 
itala laaıta plmeli. 

lataabal taaıa•11 cloktorlarm 
teklalf •ttlll bir y11rt kGtHI 
u1ılclıiı•• ııre Aaadohaclan bu
raya tlfa aramaya ı•l•nlerha 
'°klapna tla tabii ılrmek IA· 
mmchr. Bu takcllrde it bltçe 

meaeleıin• dayanu. Iıtaabul Be
ledlyHI yalnız ıehrln haatalarını 
tedavi etmeye mecburdur. Eğer 
Anadolu Belediyelerinin aanede 
muayyen bir nlıbet dıhllinde 
lltanbul baataneleriae yardım 
etmeleri temin edlllrıe ortada 
ılkAyet edecek bir Taziyet kal· 
mıyacaktır. ,. 

Şimdi bu ıate kıuca cevap 
Yermek için ıunları ıGyleyebllJrlı: 

1 - Belediyelerin ııhhat itin• 
de fakir ve .zengin diye ıehirlilerl 
ikiye ayırmaları doğru dej'lldlr. 
Maamaflh senıfnl. fakirin yata• 
fmda yahrmımak, JİD• S.ledJ.. 
Jellİll elindedir. 

2 - Belecllyıler 11hlaat ..... 
rint dlflnlrlr•• tehir nlfuaao 
tek bir toplulu olarak ele almak 
aecburl7etiadeclir. 

3 - Çlakl barla ıeap 
olanı• 1an• faldr dG.teltUecetl, 
bu ... meYcat ola husuıl h81ta
aelerla 1ann bpaaabllecejl 
tlOflallabllir. 

4 - Belediye haataaelerl 
ııenp laa1talan ela kabul Ye te
daYI mıcburiyetlndeclir. Bu tak· 
dlrde teda•I •uraflan kendlle
riae 6dettlrilebllir. ---------·-·•----. ......... _ ..... _ .. __ . 
SATILIK OTOBÜSLER 

Suadl1e ot8biil ıtrkıU taafl1• 
mimurlufuD danı 

Yedi otobla Ye bir takım allt 
H •tJ• •e bırdnatın 9 Atuato• 135 
cuma ,cıaa ıaat 9 dan itibaren lkiacl 
anttlrma ile SaacU1e ••Hjaada ıata
lacı.. .... ....... 

Habeşler Hudutlara 
Koşuyor 

( Baıtarafı 1 lnel Jlıde ) 

Habeıistanın kendlılnl ltalya 
himayesi altına koymaıının kendi 
menfaati icabı olduğunu takdir 
etmiı olsalardı, ltalya • Habeı 
lhtllAfı ıil4b kuvvetine müracaata 
)Uzum kalmadan halledilebilirdi. 

Ben buna benzer mHaill, 
meHIA Mançuku lbtllifını hallet· 
mekten Aciz kalan Cenevrenln, 
Habeı meıelealnl kökUnden bal· 
ledecejlr.e hiçbir ıuretle kani 
değilim. ltalya ile Habeılıtanın 
yarım aaırlık münaaebah. Ha be
ılstanla hemhudut bulunan Av· 
rupa mUatemlekelerlnden hlçbl· 
rlnln Habet tahrlklt Ye tecavllı· 
lerlnden maaun kalmadığını, fa· 
kat bu bapta en ziyade ltalysnın 
mutazarrır olduğunu g6ıtermlıtir. 

Bundan aonra Musollnl, takip 
ettiti mUıtemleke ılyaaetlnln, 
lnrlllı mUıtemleke ılyaıetfnl ken· 
diılne misal olarak aldıtını ı~y
lemlı Ye: 

Korkarım ki lnalltere halkı· 
nın kıımıazamı, ltaJyayı, Şarki 
Afrika mHelealnl ll6ktınden bal· 
!etmeye HYkeden mlblm Ye hı· 
yati Mbeplerl benll.1 anlayama· 
mıılardır. Buna rağmen 
lngilterenln ileri gelenleri araaın· 
da ltalyanın mUıtemleke devlet• 
Ierl arasında kcmdiılne dUıen 
aıeYkli lti•l etmeıindekl fayda· 
11 takdir edenler de yok 
d6ğlldlr. 

ltalyan milleti, lnglltere hal• 
kının; ltalyanın timdlki hareklltı· 
nan emplryaliıt makıatlara veynhut 
herhangi kolay bir aakcrJ zafer 
lıtlhaalino matuf olduğunu, fakat 
bunun tıpkı lnallterenfn kendi 
mUstemleke alyaaetinln mlilhem 
oldujıı yayılma ihtiyacından doj
clağunu anlayacaklarını hill 
tımlt etmektedir,, demlttlr. 

Bundan sonra 1889 tarihinde 
ltalya lle Habeıiıtnn arasında 

aktedilen Ucclali muabedeainden 
bahseden Mu&olinl, bu muahede
nln ltalyaya babıetmlı olduğu 
hakların Habeıiatan Uıerinde 
adeta bir himaye tealılne muadil 
olduğunu llA•e etmlıtlr. 

Hab&f Ordusunun Kuvveti 

Adiaababa 8 (A.A) - HaYBI 
ajanlı muhabirinin bildirdiğine 

ıöre, Ha beı sUel kuvntlerl 7 
ordudan mürekkeptir. 

Her orduda, Uçer bin kiıilik 
30 alay •ardır. Bu he1ap ile Ha· 
bet ordularının bUtUnU 630.000 
klılye çıkmaktadar. 

Bunların ancak 250.000'1 bil· 
k6met tarafından Yerilen tOfek 
Ye cephane ile mDcehheıdlr. 

Habeıiıtan'm aıatı yukan 
tlrltı tiplerde 200 topa ıalılp 
olduju 1amlmaktaclır. Bu topların 
bazılan 1860 da imal edilmiftlr. 
Habeılatan bundan l>aıka 400 
kadar mıklneU ttlfık, bir o ka
clar da otomatik tafeje •• 8 
aç•i• uhiptir. Bu uçaklann an
cak 6 aı haYalanabilmektedlr. 

Habeı kuvYetlerlaln kuze1 
Werde toplanmaıı, hlk6metfn bir 

emri icabı olmadıjl ıa1lenmek· 
tedir. 

811 topla11ma, Habeı muba
rlplerinln tehdide en fazla maruz 
bildikleri balıelerdeld ı•flerin 
emri altına pmek buaD1undakl 
temı11Ulerl ıekliade kah edil
mektedir. 

Yeni balyan Sevkıyata 
Napoli 8 (A.A.) - Napoll 

ile Maaa\'fa arasında muntazam 
posta 1apan Maulal Yapuru, 
bualD baza aabltaa, m&atemleke 

aakerlerl ve harp levazımı Ilı, 
doğu Afrlkaıına gitmek Uzere 
buradan kalkmıştır. 

Zabitler araaında, NapoJI fnş'at 
partisi asaekreteri, Fernando B lo 
ile, KUltUr Bakanının oğia Glor io 
de V -.cchl bulunmaktadır. 

ltalya Pamuk Alıyor 

Vaııngton, 8 (A. A.) - Nev• 
Jork Sun gazeteıl ltalyan .n 
250000 ile 500000 balye Ame • . • 
kan pamuğu almak llzere Nev• 
york borsasile pznrlığa ğirlımiwtir. 
Bazı AmeriKan pamuk ihracatın& 
para yatırılması için kııH .-adell 
krediler lstemiılerdir. 

Benka bu pamuğun mühim
mat imalinde kullanılmıyacağıai 
tetkik ettikten ıonra lıtenen krt• 
dilerln verilebileceğini ıöylemiştir. 

Bu pamuk harp malzemeı! 
yapmakta kullanıbraa kredi~~' 
kesilecektir. 

Bir ltalyan Uç•I• Kayıp 
Tokyo, 8 (A.A.) - Romadan 

Muoua 'ya gitmekte olan •• düQ 
aaıt 6 ta Kahireden hareket edon 

bir Italyan aDel uçağa hakkmda 

hiçbir haber alınamamııhr. içinde 

7 kiti bulunan bu uçak, iki lngillı 

ıllel uçaaa tarafından aranmak· 
tadır. 

Adlsababa'da Basın &oayetesl 

Adlıababa, 8 (A.A)- Burada 

22 üyelik bir yabancı basın ıoı· 

yetesl kurulmuıtur. 
Tanklar 

Roma, 8 (A.A) - Hızlı giden 
tanldarm beşinci ıurupu, bu ıa~ 

bah halkm alkııları arasında Na• 

poliye hareket etmiıtlr. 

r ~ 
Vehlp Patanın Vaziyeti 

Ankara, 8 (A.A.) - Vehlp 
Paıanın bugUnkU Türkiye Cu· 

~ muriyetl HUkümetl ile hiçbir ı ı 
mUnasebeti olmadığına bu hu· i ı 
ıusta Anadolu Ajansının evweke ! 
neırettiğl maliimat da dellldir. I• 

Ha beıistanda blr vaılf e ka· 
bul etmesi için Ankaradan Ve
hlp Paıaye emir verlldltl etra• 
rafanda çıkan haberler doğru 
değildir. 

1 
-=· :.. 1 ............. ~ .... ... 

( Toplantılar, Davetler ) 
Giresun MUddelumumfslnl 

Davet 
1. CUmlıurlyet MUddelumu· 

mtllQlnden: lıtanbulda olduğu aı 'a• 
ıılan Gireaun C. Mllddeiumun iıl 
Sedaf ın hımın memurlyetimiıe ıu 1-
raoaatı. 
----~. ·~--...-.-....... -

1 Tebliğler ] 
Mıa1r Konsolosh•neal ae·, .. 

I• Te9ınıror 
utanbul Mııır Koaıolollufu, 11 

A1U1toatu başlayarak Bebek Hl'&) aa 
naklederek orada 9Alıtaoaiını fı Al p
lırine bildirmekle kNbitenf •Jler. 

Baylar; 
TekıaJt preıanatlflerl •• ecıaıı ~de 

(1) (1) " (6) blıı portakal Hakli aarfl rla 
ıaabllr. 

,. 

--==-=-==TA=_ K=V==-1_,,_M~j 
Gla CUMA Bımr 

1ı--Jt __ 9 __ A_a_u_s .... ro_s_e_a_•_"--.J 
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38 Biat Denizlerinde 
Tilrkler Yazan: 

M. Turhan 

Piri Relı· Murat Reis • Hadım Siileyman 

Safer Reiı o devirde dünyanın ea te•lı paralarından biri olarak tanınan Da• 
ka altınlarından Uo taneılnl koyaundan çıkardı. Gıno Adenll:ye unttı. 

- Venedlkll doetlaramıı 08UD ça- , .u .. bu r•tlt roldaılaı da aalara· 
aıDa ot tıkattılar, Herlfl keadl kıra• caktır. 
lına sr•çtller, bir ıUrD iftiralarla kıralı Hadımıa t•ıkınlıtı reçtl, rUJI 
kııdırdılar H lıten çekdlrttller. Oda clddlleıtl n ıu emri Hrer•k bltUn 
rarı aç, )'arı tok geberOp rlttl.1). Fa· atıımaları kapadı. 
kat bize onun ölOmO gerekmeEt •ı· - Blıfm karru•H dotru ıtsrllr, 
tıtı yolu kapamak dtııer. Blyik dotru 1tıer. laıallab bl 11fer d• 
Adenden baılıyor, Hindlstaaa kadar onun dedltl çıkar. L&kln ılı topları 
uıuyor. lıte Hftrt çıkııımııua blrlael batlayıa, baruttan kur11 tutu•, )'at .. 
aebebl bu. Mııırı çöle çnirm•tl, taaları bllerla. Adeade cenk Yar 1 •• 
Mekkeyl alıp KudGıle detlıtlrm•Jl 111 .,.. gemi ylrD1Dılat cok e1Yf· 
kuran bu kendini bllmezlerla ayak• rJıU rDıı&rlar, donaama11 bir ktl•ı 
larınl b0t0n denlzlerclea k11ecefl1e dalga flbl CHuba dofru IGrdll YI 
lık yapacafımız lıt• Portekizlileri bir Hball Ad4a halkı •özlerlDI uyk•• 
Adenden uzaklaıtırmektır, ili dtnl- daa asarken 1etml1 parsa TClrk g•• 
Diz ıiı? mlılala dıı limanda aıralaadıtıaı 

Herku bu fikri onn7ladı, Adta rBrdl. Aıafı kutuptaa kopup gelen 
lJln bir harp yapmak doğru a8r0adl. ,aı, •otulc "' ııcak birçok yerlerin, 
Yalnıı bir iki relı, tek bir kale lçla bitin yarı kClrtftln 1el&mıaı TC1rk 
gQnlerce 1anı yapılmuını telıllktll bayrakları•• ıu11u7or H onların n11lı 
bir geclklt 11yıyorlardı. fırtına lfG•• bir dalıalanııla bu 1a1rı1a kartı 
ler"nln relip çatmaall• uıl btl71lk •• , iÖlterdiklerl 11,tden kınnı duyarak 
baıarmanın gUçJeıtlA'1n1 ileri aUr07or• ılmale dofru akıp •ldl7ordu, 
ludı. Onların bu dDıDncılerl yüıGa· Ad111liler lıUme kOme kıyıya 
den yeni bir atııma baılıyacaktı. döklllil7orlardı, lo dnlr için •tini aı 
laerkee dinlemeyi bilyOklOk 8dtvlerlD• ra1lgellnlr bir manı ra olan o kun·et. 
den biri uyan hadım Ytılt de lalt 11 dHlı orduıunun pırıltılı durumun• 
tınmadan bu atıımara dlnlemlyt ha· dyrt dalıyorlardı. Dıı Yt it llman•a 
ıırhınıyordu, lıte bu ılrada kıyguıH buluaaa Porteklı ftmllerl • harp nya 
Yaıann, ıu bl:ıdm Safer relıla 1111 tecim ba1raıı altında olaun • kopacak 
rUk11ldh bir fırtıaaaın allluial ılmdldın dur• 

Uıun boylu dOıUımlr• 1., rok, muı ıtbl karııık mannralar yaparak 
dnletlu ve:ıir Adın 8nUnde iki it bir kurtuluı kl111l aramı1a koyul-
aDnden ~ok kalmayacak, o ıebrl belkl muılardı, 
top atmadan alacık. Demir atma lıl biter bltmeı Hadım 

SGleyman Paıa bile, klyıptan ha- Ytılr Kıyguıuı Yaıarı çıfırtla. 
ber veren bu 1111 karıı ıııluahk - lıte, dedi, Adeaı geldik. D .. 
f6ılermekten rerl lcaJamadı, b6n böD dltin ı6zll ıerçtk fÖıterecek blr t•J 
bakı11dı ve aordu: glSrO..mG7or. G6ıe çarpan kalı, latllı• 

Do .. .. dG le k ~&m n top. - ı mu iOr D ayıuıuı, 10 • 
H balıklardan mljde mi aldıa? Koıa Satır rtlı 1WC1m1tdh 

'bir Adea, top atılmadan •IH alıaar ? - Kale dedlfla bir yıfın taıtar, 
- Ben kulua ı61leditl•i btllrla, toplar da Porteklıllltrln iCSz boyamak 

Senden 6nce lnüm oraya Yarmııtır, için nrdlklerl çakaralmas ıeJlerdlr. 
Aden Sultanı tel&ta dOımtııtOr. Blı dt Bualına hlt biri Hnla emrine lı:arıı· 
oraya varınca detllflmin dotru oldu· koyamaz· Bununla beraber biı kalt)'I 

(1) Albuquerque lıuıUnkl laıllterenla in• 
ııl denl:ı:de, Adende, Ummaada, Hlaide 
6ynadıiı roll uzun yıllar tek baııaa n Per• 
teklı namına 01namıı elan bir d•nlıcldlr, 
\'aln11 Zenklbarı, Mukatı deill, Ser .. dlple 
Malaka11 ve Hlndlıtanda b lr çok 7er1erl ela 
aeçlrmlı, bUytlk bir aı&ıtemleke kırallıfl 

kurmutı Av111tral1a ve Japon1aya lıaıiar 
rttmltlerdL Vlı Run 11fatlle b• lıırallıfı 
C!lledljl gibi idare ediyordu. Hadım Ve1lrln 
dediği ılbl Nllln 1atağını kııııl denlH 
çn rme1I, Clddeden srıtmek 111retlle Malr 
ke1I ıılmayula tuarlaaıııtı. lıte Tllrklerla 
Hlndlıtaıaa ıefer aımalarının a11l .. beltl 
Portekl:ı:lllerln ltu srıbl dltlnceler ardında 
•otaımalarıdır ve K111l denli! tehdit altınııla 
bulundurmalarıdır. Portekiz kıralı Emaauel 
~u ele avuca değ 1, dHlıılere bile ııj'aı1aa 
adaaıa keadl batına bir krallık kurmaaın• 

•an ltıllleadl ve •aıı a:ı:lettl. Alb11querque 
•• eon rlnlerl yokıulhak .. ıatırap lçlade 
ıe,ml1t1r. 

11.TTaa 

içiadH alacatız. 

- Naeıl alacaf11 ? Oau ıöylt ki 
lçlm rahat et.la. 

Kerem et dnletlf, b• ıırrı banı 
ılS1lehne, Y alaıı da7aniklı ol, bana 
lnaa. iki aline kadar Adenl ele 1•çlr
m111tk kellemi vurdurabillnln. 

Ve SOJeyman Paıanıa cnap ,,.,. 
muini beklemeden baoka bir bahH 
r•çer ıibl gl:irDlldU, ıordu : 

- Bu ıılarl alınca hanıl kuluau 
llbar yapıp bırakaeakııa ? 

Hadım vezir, biraz kızar i8rQndU. 
tere hu ltaktı; 

- AYı 1akalamadan poıtuaa mu 
aatacat11. Hele bir t•lalr ele geçıla, 
nflı•ı bulmak ıoaraya kal11n. 

Arkaıı Vu 

Erganide Bir 
Altın Damarı 

[ Baıtarafı 1 lDCl Jllıde ) 

vı bahçelerle, yUkaek dağlarla 
6rtUll olan Keban tepelerinde m'1· 
hendislerJmizden Hadi ve Huluılnln 
yaptığı nraıtırmalarla tepelerden 

birçoğunun alhn ve gUmUı ma· 

denlerilo · dolu olduğu anlaıılmak· 

tadır. Bu arada bakır, kUkUrt, 
demir, saı madenleri de vardır. 

Şimdi bu dağların birçok yerleri 

kazılmıı, ameliyat yapılmıı, iyi 
netlcıler alıomııtır. Madendeki 

kuyuların yanlarında tllneller 
açı1mağa baılaomııtır. Kuyuların 

içinde zehirli gazlar bulunduğu 

için buralarda iki hava motörU 

•• bir de lağım delmek lçla 
kompresör maklneal çalıımak· 
tadır. 

Keban madeninin karıııındakl 

Farat yananda Uludağ1n ıtığlnde 

bir de zengin alçı madeni çıkmıı· 
tır. Bu alçının yapılan tıtklkler 

nıtlcesinde AYrupa alçılarandan 

çok yUkaek derecede olduğu 

anlaıılmııtır. Bulunan yeni altaa 

madeninin kıymetl Uzerlnde kat'ı 

hUkum •erilemeinektlr. 

Tokathyanda 3000 Lira 
Çahnmamıt 

( Baıtarafı 1 inci yOzde ) 

aayııında Tokatlayan Otıline alt 
fıkranıza yazdığım ıu karııhğımıo 
aazetenfzln aynı ıUtununda aynı 

puntu harflerle neşrini aaygılarla 
dllerlmz 

Ağuıtoıun ' ıacı Sah rllnU aabah eaat 
altıda Balıke1lrll AH oldutuna ı51lo1ea biri 
reldl H 47,; 11uaaralı o4'•Ji tuttıı. All•la 
raaında eıya 1olıtu; odaya çıkmasdaa eY• 
nl (Gllne7 PalH) ta bıraktı,lını alS1ledl,ll 
•tJUUU •lmak Uaere bir fec.ılk ırlSnderdllı. 
Biraz Hara ,ocuk kAjıdı aanb bir pa"ot 
getirdi. 

Ali Bahtiyar odaya çıktı, J:ahvaltı aldı, 
rtttl, akıam otele rellp yatmadı. ErtHI gU· 
aG 8ğleden ıoora beıto Ali Bahtiyar, yanın· 
da karı11 olmadıtı anlatılan bir Bayanla 
geldi ve 7ukarıya çıkmak lıtedl; 47 numa• 
ralı odanın anahtarını kendisine Yerdik, ve 
"oda olr.lndlr; ıls çıkablllrılnl:ı:; fakat bu vo 
emull Bayanlar bh:lm otellml:ı:de kalamaz .. 
lar; dahllt nlıamnamemlı bııaa mUaalt do• 
ğlldlr,. dedik, 

• AH Bahtiyar lıııdı ve cebren kadını 

yukarıya çılııarmak lıtedl. CiUrtllUl etmeme• 
sini rica ettik vo kadının çıkmasına mini 
oldıık; ve derhal polfH haber srüııderdJk. 

Pollı gellaceye kadar, kargaıalıktan blllıtl· 
fado kadın aaYuıtu, 

A11 Baht11u pollıl ıörDnccı "Ya, •I• 
baaa bunu 1ıptınıa hal Öyle lıe bea de 
Uç bin liram çalındı diye dan ederim,. dedi, 

O ıırada otel mOıtahdemlnlndea baıka 
lılmlerl mazbut yerli ve ecnebi bası ı:nat 
ela ha1ırdı; Hhneye ııhlt oldular. 

Ali Bahtl1arı karakola g5tUrdOktea 
ıonra, pollı, lçlndea bir ceket ve bir pan• 
talondan baık• bir ıey çıkmadığı anlatılan 
paketi aldarttı. Hakikat bundan ibarettir. 

SATILIK 
Mükemmel piyano ve eY •ıyası 
11tılıktır. Karaköy Telefon Jıanı 

~--. kap1c11ına müracaat . .__,, 

Almanyada Fıran 
Masonluk 

iki Loca Daha Kendilerini 
Feshetmişler 

Berlin, 8 (A.A.) - Voılklı· 
cher Beabachter gazet11I fU ha· 
beri vırlyorz Fran Maaonluk ruhu 

ile Nasyonal • Soıyallzm telAkkl· 
lerl araıanda kat'ı bir zıddiyet 

olduğu ve Almanyada Fran Mason 

teıekkllllerlne artık yer bulunma· 
dıiı için bunlardan bir çoğu 21 
Temcnuzda Ilga edllmiıtl Dreaden 
deki Sakı mllll bUyll~ locaılle 
Laypçik'deld Alman biraderler 

zinciri locaaı da buna uyarak 10 

Ağuıtoıta kendi kendilerini ili• 
edeceklerdir. 

Vllley Postun Yeni Bir 
Muvaffakıyetl 

Seotlı, 6 ( A. A. ) - Amerikalı 

ta71arecl WilJey Poat Aluka"' Si bir· 
yadan geçerek Moııkovaya uçmak 

üzere dllo buradan havalaamıı ve 
burDn uçuıun lklacl merbalul olan 
Alulrada Yueau'da karaya lnmlıtlr. 

• Son Posta • 
İttanbul ıııllr n para 

BORSASI 
8 • 8 • 1935 

TUrk Devlet Borçlara 
Lira Llra 

'6715 T. B. J 18,02;0 ,, ,.~ Hulne B. &7,15 
H 7,1 T. B. il 28,32,1 Dablll lıUkrH U4,25 
H 7,1 T. B. 111 26, 71 

Devlet Demlryollara Borçlara 
Lira Lira 

Erraat U~,00 il Anadolıı ML 46,6S 
Sınll~rı:uru• 96,00 A. H. •1t 'O 26,10 
Aaadolulnll 4115,71 ,, H. t. 100 42,75 

Soeyeteler Eehamı 
Lira Lira 2,,so lfoa. ML 90 lat. Tram'HJ 

• • Hl. 
• ,, Namı 

9,SO Bomoatt 
9,50 Terlı.oi 

llerkuB. D 58,00 A. Çlmente 

Çekler 
Krı. 

ıterlla 823,00 il Liret 
P. Fraarı 12,03 Dolar 

Nakit 
Krı. 

ıo F.Franıı t69,00 l Marll 
1 Dolar ne,oo 20 Drahmi 
l lıterlln 624 20 Leva 

20 l,.lret 116 21.1 Ley 

Borsa Dıtında 
L K. 

8,00 
u,st 
I0,•5 

1 T.L l~ln 
9,61HMJ 
0,7967 

Krı. 
u 
24,00 
24 
18 

L X. 
Kredi Fonılyo Mllbadll e... 72 
1858 HnHI 125;00 Gayrı. ,, 17,00 
1901 " 

87;00 Altın 9,31 
1'11 " 

8350 Mecidiye 53,00 

Parle Boreaeı 
Fw Fr. P .. Fr. 

•.ı.7,5T. borcu Sil il Delar 11,11 
lıterlln 74,09 Oı. Banka11 :nı,so 

Atuıtoe 9 

Terzilerin Terzilere 
Hücumu 

Nevyork, 8 (A. A.) - DalJH 
şehrinde bir mUddettenberl sıre• 
halinde olan kadın terziler dUa 
s~ndikaya mukayyi\ olmayan ve 
greve lıtirak etmeyen terzi kadın• 
lara hUcum ederek esvaplartm 
parçalamıı, yarı çıplak bir holdt1 
sokaklarda ıUrOkleyerelc merha• 
metsizce parçalamıılardır. 

r 
Askerlll• ÇaAırma 

Beflktaı Askerllk Şube· 
alndenı 1 - 831 dotumfu n bu 
doğumlularla muameleye tabı olan 
efrat ile gerek tabıillerl dolay11ilt 
ertui eenere terk olunmuı YI 
fertkH ahvali ııbhlyelerJ dolaJI• 
ıile muayeae7e HYkedlllp tecil 
edilmtı olan muhtelif dotumla 
efradın muayeaelerlne 1 E1lal 935 
gUaemeçte batlaDaoak H 10 Teırla 
935 iDnemeçt• bltHtktlı, 

S - Muayener• E1lll n Teı~ 
riDinHl çift ıtnlerlade 8tledta 
ıonra aaat birde baılaaaoatındaa 
muay•HJ• ıeleD eratında clft 
rOnlerde müracaatları. 

8 - Gerek rerll .,. ıerelı:H 
yabancıların muarene ıGalerl lklıet 
fotoğraflarlle "' aQfuı hblyet 
cDzdanlle birlikte ıubeye mira• 
caatları Ye mOracaat etm67ealer 
hakkında Kaaunu CHa tatbik 
edileceği llb olunur. _____ ... 

Yeni Nefrlyat ı 
Yeni TUrk Mecmu••• - İt&u· 

bul llalkevl tarafından htı ., oık~ 
lan bu mecmuanın SiS lnol 11yııı. blr
ook alakalı yaıılaıla çıkmııtır. 

Arkltekt - Ba a1lık derglnla 
64 ünctl 1ayııı oıkmııtır. lolnde yapıl• 
mıi birçok fototraflu n pllnlar ile 
mimariye alt değerli 1aıılu vardır. 

Pollkllnlk - B11 aylık tıp mıo
muımnın Temmlll 25 inol 11ym &a-
nınmıı doktorlarım1111a Ja&ılarll• oık· 
mıvtır. 

Dlttablplerl Mecmuaeı - ~ 
da bir neırolun&D bu m11leld ve tıbbi 
moomuamn Mayıı • Haılraa tarlbU 
ıayıları bir arada oıkmııtır. , .. 
Olçü üzerine 
F ennt Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dUokünlüğüne 

Fenni 
Korsal ar 
lsliyenlere öl9ü 

tarif esi gönderilir 
EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 \ 
ZAHARYA ; 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakımnız. 

---~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--_____, 

------------------------------~,----------------------· lst•nbul Evkaf mUdUrlyetl lllnları 

1 - Iımlr' de Mezarlıkbaıı mevkilndekl vakıf ar1a lberlne yaptıra• 
lacak 58, 793 lira 84 kuruı bedeli keıtfll hll blna11 lnıaab 
zarf uıulile ekıiltmıye konulmuştur. 

2 - lhaleal 15 Ağuatoı 935 Perıembe ıUnll aaat 15 de lzmlr 
Vakıflar Dlrekt6rlOğUnde Direktörll\k odaaında toplanacak 
Komisyonda yapılacaktır. 

S - Bu fıe alt projeler Ilı imalat ve eksiltme ıartnamelerl Ye mu
kavelename nUıhaları 2,94 lira mukabilinde lzmlr, Ankara, 
Iıtanbul' da vakıflar Dlrektörlüklerinden alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat mıktarı 74191,55 liradır. Ekıfltmeye sılren~ 
lerin temln•t makbuzunu veya mektubunu Ticaret Odeıında 
kayıtlı olduklarına dair vesikayı ve fenni ehliyet vHlkatmi 
tekliflerHe beraber vermeleri IAzımdtr. 

5 - Ekı:ltmeye girecek mUteahhltlerin kendilerinin Mimar veya 
MUhendh olmaları veyahut lnşaahn her tllrlll kanuni idare ve 
fenni meı'uliyetlnl kabul ve ifa edecek mütıhasaıı lmUhendlı 
veya mimarla bUtUa muamelelerde mllıtereken mes'ul olmak 
tızere birlikte çahımaları tartlar. 
Aynı zamanda bu ekıiltmeye girebilmek için en az 30,000 
Urnhk bir binanın inşasını muvnffakiyetle bitlrmfı olduğuna 
dar resmt fen heyetlerinden verlhniı veya taıdik edilmit bel
geler göıterllmeal mecburidir. 

6 - Ekıiltme ye ihale 2400 1&71lı arttırma eksiltme ve ihalı ka· 
kanunu ayarınca yapılacaktır. 
Teklifnımeler bu kanuna tamamlle uygun olarak haıırlanap 
en gıç 15/8/935 Perıembı gUnO aaat 14 e kadar makbua 
mukabilinde lımir Vakıflu DirektörlUtllne verilecektir. "4J76,, 
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- Ne J&palım, canın aaA' 
olıun. Hiç ııkılma. Şimdi ziya
fette bir iki kadeh rakı lçor, 
•çıhrsın. 

- Haaa. Gerçek. Ziyafetin 
ilime Yerileceğinl ıöylemedin. 

- Çok mühim birine. 
- Hele ıöyle, canım. 
- Hadi kocacığım, mademki 

tanın ııkkın. Seni fazla Uımlye• 
)im de söyleyeyim. Bu ziyafet •• 
Efendim.. Meşhuuur tuccRr Ye 
komisyoncu Ö mer Beyefendi) e .• 

- Yaren.ikml ediyorsun ha· 
llım, 

Artık; Kayseri tabirlerine alıf • 
tığım için, ben de aynı aöde 
te•ap Yerdim: 

- Niçin yarenlik edeyim; 
kocacığım? Benim naznrımda; ~u 
koskoca dünyada senden büyUk 
kim var? Haydi gel, so-
Jun dökün de geç koltuğa. 
Şu gllzel Altmbaı rakıdan bir 
kndeb göçUr. Elimle yaptığım ıu 
aüzol meıelerden de ... 

- Tıkan. 
- SözUmU yine kestin koca-

tığım.. Ben; aflyetlo yo, diye· 
tektim. 

- ikisi bir kapıya çıkar. 
Bir saniye, yUzllme baktaktan 

ıonra. ıözline devam etti: 
- Amma, bilirsin Hanım?. 

Şu deminki söylediğin ı5z Adeta 
(kabllmo dohandı.) 

- Hangi aöz: Ömer Bey? 
- Hani.. Haıa haşa, büyUk, 

Allah ya.. Sen beni şu koskoca 
dlinynda herkesten bilyük g~rdU-
i llnll söyledin de. .. 

- F na mı ettim Omer Bey? 
- Hayır, dohandn yeri fena· 

lıAından değll. Bizim Gayıerl 
avratları da gocalarına böyle 
derler. Anamgil, babam için de 
hep biSyle derdi. Şimdi aenin bu 
•özlerini ltidiileyln ••• 

Arkasını dinlemedim. Birden
ltire, içimde bir iıyan hlsaetmit
tim. Kırk yılda bir, dlılerlml ıı
lıarak ona yaptığım komplimanda 
bile, ona yllk1ek dUtllnceml göı· 
lerememiştim. Bilakis; bu kader 
IJm·me, bu kadar irfanıma, bu 
kadar görgll ve yüksek hiıslyab
llla ra§'men Kayseri kadınlarının 
hasit ve iptidai derecesine ini· 

•ermiıtim. 
Ömer Beyin; ıoyunurken de· 

•am ettiği ıözler araıında, bir
denbire ku1ağ.ma çarpan ıu s6z• 
lerle Irk idim: 

- A mma artık ( eher gadın
lırı da erkek kıymeti b .Ilyorlor. 
Bir yol bir erkeğe gönül bağla• 
dılar mı; onu iÖylece şahin edip 
töklero çıkarıyorlar. 

Bu &özlerden, kocamın dhnin
den geçenleri derhal bl.uetmiıtim. 
Demek ki, bu komplimanı ilk defa 
olarak benden görmemişti ve eml
blm ki; bu s 'zleri ona, benden da
ha ev\•el terzi Nermin deni:en o 
da'ka vuk aşif .e söylem!ıti. Benim, 
altı aydanberl henliz içim ala ala 
Yiyemediğim bu kart Kaysc:ri paı
tırmasmı, bu kafir karı bir iki 
IUn zarfında nasıl hazmedebil
ltıitli? .• Demek ki; avanak kocnm, 
~ermin adını taııyan bu soyguncu 
•alon eşk:yaamm elinde ıi ah gibi 
kullandığı bu ıözlerinc k~nıver
bıi~ti. 

Doğruın, blrdenb're neş'em 

lcaçmıştt. Hemen heme!l içimden, 
blltün bu 1ıeceki tertibatı bozmak 

iÇiNi 
için bir hiı taımaya baılamııtı. 

Ömer Bey aoyunmut; eski :a;a• 
manın kibar hayvanlarının Ualllne 
6ıtülen at lSrttUerlne beazeyen 
ropdöşambrını giyerek koltuğuna 
kurulmuıtu. 

Mutadı veçhfle birbiri lbtOne 
Oç kadeh rakı lçmiı, ciğer kızart• 
maımı havyara; kırmızı turupu, 
patalea pUreaine batırarak bire 
haylı meze yemi,, ondan ıonra 
ne9' elenmiıtl. 

Hafif tertip bir Jakandll etmek 
lat('dim: 

- Namıl Ömer Bey; ııkınbn 
biraz geçtimi? 

Dedim. O, dördllncll kadehi 
1uvarlarken cevap verdi: 

- Adam men do.. Şnknr Al· 
laba, ııkınb olacak ne var?. 
Dünyaya çıplak geldik, çıplak gl· 
deceğiz. Kazandığım parayı çunla 
doldurup, sırtıma vurup da ahrete 
götürecek değllimya r •• 

Biraz nazlanmak ve ağzını 
aramak lazım geldi. 

- Fakat kocacıtım, beni dD
tUnmUyor musun ? 

MUtevekkilane omuzlarını silkti: 
- Sana de, AUah kerim. 
Diye mukabele etti. Zaten 

Ömer Beyden de bundan kunetll 
fikir ve felsefe beklenemezdi. 

- Sana gramofon çalayım mı, 
kocacığım. 

- Çal bakalım, ıu (Y eıll kur
hığn) tllrkUaünD. 

- A man Ömer Bey; o ıarkı 
adama huzlin veriyor. Şöyle iç 
açacak bir ıeJ lateme:a: miıln ? .• 

- Zurnada peırev olmaz, ne 
çıkarsa bahtıma. 

Ömer Beyin bahtının nelerden 
hoılandığını blldiilm için gramo• 
fona derhal yeıil kurbağa aya• 
rında bir plAk yerleıtlrmlıUm. 
Ve .. Bir kaç plAk çaldıktan sonra 
da, onu artık enikonu coıgun bir 
hale getlrmlıtlm. 

Ben bu esnada lçerJ, dııan 
geziniyor; kendimi, kolla ara11nda 
ıırasını bekleyen kantocu kadınlara 
benzetiyordum. 

GUiter do, ıayet halam yu• 
karı çıkaraa, 'faıiyeti idare et· 
mek. için sof ada gezinlyorpu. 

Ömer Beyin ISnllndekl ılıe, 
arbk yarı) ı epeyce geçmfıtl. Ona 
haıırladığım aUrprfzl g6atermek 
için vakit gelmiıll. BütUn vUcudUm 
asabiyetten çe'ik bir yay gibi 
geril'yor, ınknklarım buz aibl 
titri) ordu. 

- Ömer Beyi. 
- Buyur. 
- Oyun havalarını ıeversln. 

Öyle bir pJAk korayım mı? 
- Hani bir kaıap hanıı 

Yardı. Şunu çalaaaa. Ah bizim 
GayHrinin urumları olupta oyna• 
malı ki •• Şöylece yeri depmikle
meye başladılar mı, alimallah, 
yer yerinden oynardı. V akllle, 
cihilliiimde ben de ıorlu oy· 
nr.trdım ya. Ahıutn (ahzU ita) haya• 
tına daldıktanberl unuttum, gitti. 

Kcaap h~vaaı, Ömer Beyi, 
hakikaten neşelendirmiıti. Bu 
hava çalınırke.ı, derbel içeri 
2eçtim. Al!ı yeşilll tlll kumaılar
dan dıktirdijim elbiseyi giydim. 
Plfık bitmeden kendimi orta 
hail; bir kantocu kadma benzettim. 

Şu ande, gözlimün aynaya ilit· 
rneainden b:Je korkuyordum. Çtın· 
kU, aptığım ıu hareketle, adeta ' 
kendi kendimden utanıordum. 

( Arkaıı nr) 

SON.\ POS-YA -. r )~ 

Batın dOayada meıhuı 

PARKER 
DUOFOLD 

dolma mürekkepli kalemlulnln 
fabrikatörleri 

The. Parker Pen Co .• Ltd. 
TUrkiytde ıatıı iti tt'fdl 

etme&"e lmAdedlr. 
Y alnıı: ciddi, aermayedar n ıatıı 
teokilata malik mClo11e1elerln tek· 
lifleri aazarı itibara alınacakur. 
Tekliflerin zirdeki ach11e ıöDdt
rilmeal ı 

The Parker Pen Co. , Ltd., 
Bush House, Londre•, W. 
C. 2, Angleterre. 

NA.SIBLAB 

.k.yug n za kun<iurll giymek imki
nını ıolbederler. YOrüyilfilnOı: ılu 
az p verir. lıte; naı · rla rı kökünden 
ılSkecek pek kolay Ye az murafh lir 
tedbir: Akıamlnrı derununa klfl mlk· 
tarda RADIO SAL TS i!ho edeceA'i-
1111 ıuda ayak banyoıunu yapınız bir 
kaç gOn zarfında bu azap nren na
aırları 'kolr.ıyca çıkarabilecokıiniz. 

Hemen bu akınm eczanenl:ıden 
bir kutu RADİO SALTS isteyiniz. 

Her eczanede aatılır. 

S. A. AERO ESPRESSO 
ITALYANA 

Oı motlSrlO bOyOk de•is tayyareleri 
Taııtaılle ha•ai poıtalar 

SAVOİA • MARCHETTI 
20 yolcu • 2100 Hp. 

EMNiYET .. KONFOR • SÜRAT 
ROMA - IST AN BUL HATTI 

Par.arteıi ve Cuma Salı n Cumartesi 
18 de gelir İstanbul 6,30 da gider 
14 de gider ı At!na 110 da ıelir 
13,30 ıellr 10,80 da gider 

9,15 de rlder 1 Brendizil 13 de aellr 
8,SO de i•lir 18,30da gider 
6 da ıider Roma 16,40 ta g•lir 

ISTANBUL • RADOS HATTI 
Salı Cuma 

6,SO da gider İatanbul 18 de reliı 
10 da gelir 1 114 de rlder 
Çarıamba Atina Porıenıbe 
1' de ılder 9 da srelir 
16,30 da gelir Radoı 6,80 da gider 

Atinada •klarma: 
Sellnlk, Yanya, Mıı11r, Hlndia. Oe

ııubt Afrıka, Suriye, Hindiçini. 
R-0wada aktarma: 
Bütün Şimali Afrika ile AYrupanın 

baılıcn merkezleri 
Yolcu tıırifeei; 

letımbul - Atina 37 lira 10 kuruı 
lıtanbul - Brendiıl 74 Jira 20 kurut 
lııtanbul - Roma 100 lira 70 kuruş 
1ııtonbul - Itndoıı 66 Jira 80 kuruo 

Fazla taf allat ve bilet için: 
I.LOYD 1'RlEST1NO - WAOO:i\S 

LlTS - NA TTA ve biitün aeyd.at 
aoentalarına müracaat. 

f11A~l(A . 
MÜltilhı.t&l ı 

HUBUBATIJIUARI 

SıHMAT 
VE 

KUVVET 

AğuıtO. 9 

latanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
Birinci derecede ipotekli olup Yeminli Oç ehli Yukuf 

tarafından tamamına 7331 lira kıymet takdir edilen BOyllk~ 
adada, Meırullyct mahallo.inin Muradiye, Muratb ıokağ1nda 
eıld 13, 13 Mü yeni 13 No. lu Sarnıç ve kuyuıu Ye içine 
dat ıuyu akan kuyusu olan kiglr maa bahçe hanenin tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiı olduğundan 26/9/93S tarihine mU-
ıadlf Perıembe gllnU Hat 14ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması kra edilecektir. Arttırma btdell kıymeti muhammeoenln 
% 75 ini bulduğu takdirde mUoteriıl üzerinde bırakılac&ktır. Akıl 
takdirde en aon ertt.ramn tanhhlidtl baki kalmak tlztre arttırma 
IS _aOn müddetle temdit edilerek 11/10/935 tarihine mUaadif 
Cuma gllnU r;aat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık artbrmnsında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 nl bulmadığı takdirde 1ab1 2280 No. lı kanun ahkAmına tev
fikan geri bırakılır. Satıı peılndir. Arttırmaya f§tirAk etmek iste
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçeml veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hAmll bulunmaları lbımdır. 
Hakları Tapu ıicilll ile ıablt olmayan ipotekli alacaklar da diğer 
alnkadfir4nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ye husuıile 
faiz Ye maaar;fe dair olan iddialarını enakı mlisbitelerl ile birlikte 
il~n . tarihinden itibaren nihayet 20 gUn zarfında birlikte dairemize 
blldırmeleri lhımdır. Akıl takdirde hakları Tapu ıicllli ile sabit 
olmıyanlar ıatıı bedelinin paylaımaaından hariç kalırlar. Mllttraklm 
verıi, tenvirlyc, tanzi!iyeden mUtovelUt Belediye ruıumu Ye Vakıf 
lcare&i bedeli mUıayededen tenzil olunur. Daha fazla mAIOmat al· 
mak lateyenler 15 - 9 - 935 tarihinden itibaren herkesin glSrebll· 
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma ıartnameıl ile 
934/2464 No. lı dosyaya mUrocaatla mezkur dosyada meYcu~ Yesa• 
iki görebilecekleri ilAn olunur. "4605,, 

Sümer Bank 
U u i üdürlüğünden: 

1934/1935 Lise va Ticaret Mezunlarına 

Müsabaka ile memur alınacaktır. 
Bankanın dahill teıkilitında, fabrıkalarında ve diA'er mUesaeaole· 
rinde iıtihdam ediJmek Uzcre mUsabaka Ue .. 25,, memur 
alınacaktır. 

Müsabaka imtihananda muvaffak olanlara baılımgıç ma ıı olmak 
llzere, kazanacakları derecel re gör , 50 • 60 - 70 lira verilecektir. 
Bu memurfor ayrılacoldarı teıekkUlün idari, t eknik it bölümle
rinde muayyen devrelerle çalııtmlarnk yetiilİrildlkten ıonra 
ehliyet ve liynkatlerile temayllı edenleri bir seçim imtihanına 
tllbi tutularak tecrUbo Ye bUgilerfnl tekemmll) ettirmek ftzere 
Banka heaabına ecnebi memleketlerde fabrika .,. ticaret mliea· 
seıe.er:ne gönderilecektir. 
Müsabaka imt;hanma kabul ıartları ı 
1 - Türk olmak, 

2 - Liaede ı nya Ankara, latanbul, lzmir Tkaret mekteplerinin 
birinden veya Lise muadili ecnebi mekteplerden Pık iyi, 
iyi derece ile 1934/1935 ders aenosl mezunu olmak. 

3 - 18 yaımdan aıa§'ı 25 yaıın dan yukarı olmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak, 
imtihana gireceklerin nihayet 20 Ağuıtoı 1935 tarihine kadar 
aşağıdaki Yeıaiki Ankarada Sumer Bank Memurin MlldUrlUğllne 
ve lstanbulda Sümer Bank latanbul Şubt1l Mlldllrlllğüne cı~nder· 
me!eri IAzımd ır : 
J - Nufuı tezkeresi, 
2 - Mektep ıabadetnameal veyahut mektep tarafındau Yerllmiı 

muvakkat tasdıknamt. 
3 - Resmi bir ha1tanoden alınmıı ııhhat raporu, 
4 - 3 adet vesika fotoğrafı. 
Mlisabaka imtihanı 26 Ağuatos gUnil saat 3 do baılıyacak ve 
Ankarada Stlmer Bank Umum MüdürlUğUnde lstanbulda SUnaer 
Bank Şubesi ıde } apılacaktır. 
20 Ağustoı tarihinden sonra 
itibnre alınmıyacaktır. 

vaki olncak müracaatlar nazarı 
(1781) (4114) 

Tekirdağ Defterdarlığından: 

1 - Kilit Zencir. Muhiti 75 11ntlm kalanhğ'ı 15, S. 

2 - " " " 54 " " 1 ı , s. 

Muhammen K. 
30 Lira 
ao .. 

1 Adet kollu Çapa 700 kilo • • • - 60 " 
ı " " " 250 • • • 

" 35 " -155 
Tekirdağ gOmrUk idareainde bulunan Ye denizden çıkarılan yu

karıda cina Ye miktarı ile muhammen kıymdleri yazılı Çapa ve 
zencirler 12/8/935 pazartt1i günü ıaat 15 de bilmtlzrayede aahlaca• 
tından iatekll!erin yüzde 7,5 tem"nat akçeleriyle Defterdarlıkta 
mUteıekldl komisyona rnOracaatl rı. (4609) 

lstanbul Valiliğinden 
Şehir içinde ıilih taıımak Uzero evYelce Emniyet MUdiirltigO 

tara ~ından kendilerine vesika verilmiş olanlar bu veail<alaı ını 

hemen Emniyet mUdürlüj'Uno iade etmeleri lazımdır. Bu ve Jikal:ır 
bundan sonra muteber olmıyacağından kimde bulunurea lıtırda-
chlçia poliı teıkllltıaa da a7rıca teblliat yapılmıştır. (45.tJ) 
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Rekor Kırdı 
Şimdiye kadar icat olunan btıtl• traı bıçaldan arawıada H mDkem•el n ea fnllıd&de oldutu tahakkuk etmlİtlr. Piyanda mncut tut bıçaklarını fl'fırtmıttır. Huan traı bıçatıaıa 1 - 2 - 3- 4 

numaralı ıayet lıceakia n laa11u tarafları •ardır ki her bir taraflle laakal oa defa tırıt olmak kabildir. Bu laeupla 5 kuruıluk bir adet Haaaa Tıraı Bıçatile 40 defa n ıılak bardakta blleadikt• 
yUz defa tıraı yapılmak mtlmkilndtlr, ki dlayanıa hiçbir bıçatında b• meılyet yoktur. Huaa Bıç•fa iıteditlals halde batlra marka urirlerH aldaamayı•ı•, taklitlerinden ukını•ı&. Fiyatı ı Bil 
adedi S kuruıtur. 10 adedi 4S lruruıtur. Ha1aa Depoıu ı Anin,., lıtanbul, Beyot"u . 

.............................................................................................................................................................. 
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IB -
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HÜKOMETIN VE DÖRT BÜYÜK MiLLi BANKANIN 
1,000,000 LiRA iLE &ERMA YESINI! iŞTiRAK ETTIGI: 

4 ADAPAZARI 

Parasını yatırmakta 
ve aydan aya 
faizini almaktadır. 

Faizler her ayın birinci günü verilmektedir. Ayın 
hangi gününde olursa olsun yatırllan paranın ilk 

faizi, ertesi ayın birinci günü verilir. 

Muntazam ve sağlam irad 

Emllk ve Eytam B•nkası lllnl•rı 1 
Satılık Emlik 

' na 

Eaaa No. Mı•ldl •• Nen Dıpıılto 
Lira 

311 Be1koı Y alıkly maballul lalaık Ata ıokatıada 
Hki 15 mDkerrtr JIDI 53 No. la 215,50 metre 
murabbaı ar.. 2J 

527 Kuzpn~ukt'a eıkl lcadl1• yınl aralık ıokatında 
eakl 143, 143 alkerrer yıal 3, 5 No.L dilkkln 
enkaııaı laıYI 2,50 aıtre murabbaı arH 20 

642 BUyDkada •da Nizam caddeılnde eski 21 yeni 2111 
No. la bahçeli klStk '200 

652 Sultanabmet'tı Alıaular mahılleılnde Kıranlık 
Sebzeyatçı ıokaiında Yere batan Sarayı karıısın-
da 6 ili 14 No. h Hklden bıı timdi dört dOkkin 440 

iukarda yazılı emllk pııla para Ue aatalmak Uzer• açık art• 
tarmata konulmuıtur. ihale 19 Atustoı 1935 Pazartııl aaat onda 
yapılacaktır. lateklilerJn Şubemize sıelmelerl, [ 192] 

• ayr ye 
Pazardan baıka Klinler için 

Altmkum ve Sütlüce Plajlarma 
Banyo kabine • gidip sıılme için 

BÜYÜK TENZILATLI TEK BiLET 
lf- .>f.. Jf. 

. Cumarteal Ye Pazar gtınlerl Köprllden 14,30 da 

Karadeniz Tenezzlblerl 
Son Po•t• M•tbeaaı -=------

Sahibi ı R. Kökçll Nıtr. Jıllldlrl: Tahir 

6'~ 
KAR GiBi 
SEVAZLATIR ,_ . 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aee•telerl ı Karalr8y Klprlbatı 
Tel. '2S6J • Slrluel Mlhlrtlaraade 

Haıa Tel. 22740 

Ayvahk Yolu 
MERStN vapuru 10 Atuıtoı 

CUMARTESi sıtln& aaat 17 de 
Dikiliye katlar. (4615) 

Mersin Yolu 
INEBOLU •apuru 1 J AJu .. 

toı PAZAR 1Unll ıaat 10 da 
Merainı kadar. "4616., 

• Kayıp ı SepQaeferdea aldıfua 
1118 •~marah arabacılık ehli1etH• 
meml lra;rbettlm. Yenialal alaoat••· 
•aa lalkml roktur. 

Arabam T•raa eti• All 

glrmlyea atıza mikrop girer 
Bu mikroplar temizlenmiye:ı ve 
teınizlenmediği için süratle çü
rüyen diılerde yuva kurarlar. 
Tahammül edilmez ıstıraplar 
baıladığı gibi kanın zehirlen
mesi tehlikesi de meydan alır. 
Bu suretle çürük c.lş yalnız 
çehre güzel:iğini bozmakla kal
maz, yalnız yemek yemenize 
mani olmaz, aynı zamande 

hayahnızı da tehdit eder. 
Daima safilam dlfli kalmak istiyorsanız 

dl• macua llalla••aıı 
•• ıunu da unutmayınız ki vllcudDn i'Jdaıı 
yemek, dlılerln ııda11 İH RADYOLIN' dlr. 
VOcut 01111 aUnde iki defa yemetı muhtaç 
iıe ditl•r de iki defa temlılenmek iıterler. 

Hararet golgede ı 30 
BOTUN BAYANLAR, PLAJLARA KOŞUYORLAR ... 

ve herkeain cebinde birer ktlçtık tnp •ar. Vırla baaa kolajlnazı, 
bu tObOn ne olduğunu ıiu ı6yleyim ı 

KREM PERTEV 
• 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengl il etmiıtir. 

19.cu Tertip 4. cU Ke ide 11 Aluatoa 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: • O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeleri• 

( 20.000) liralık milkAfat Yardır ... 

romatizma; a, siyatik ve nevraljiye 

En tuirli lllçtır. lanaiae ve SA K AL L l marka111aa IAtfın dikkat 


