
Habeş Hiç · ıhıseden Korkma yor Ona "Deli Saim,, Diyorlar 

Memleket Şiıİ1di Çok Büyük Fakat Türkiyenin En İyi 

B• O d !..hH 1. G ) . • AdamıOlduğuMuhakkak 
lf r uga a ıne e mıştır Do~!r Saime Göre Heklmlil)ln En Güç Tara• 

fı·Ölume Çare-Hekim Ve Kazanç Meseleleri 

Tayyare Bombaıı 
Binalara 

Zarar Verir 

Halbuki Habette BU· 
yük Sina Da Yoktur 

Habeıiıhmda dolaşan, birçok 
kimselerle görliten bir aubarriı 
lntibaatmı töyle aolabyorı 

Bugün bütün Habılıtan muaz• 
zem bir ordugihdır. Gerçi aatbl 
bir nazarla bakıhrea, zahiren 
memlekekin yirmi aene evYelkl 
halile bugUnkU hali araşında göze 
pek bUyllk fark çarpmaz. Fakat 
iyice dikkat ediline birçok yeni• 
likler ve hareketler görltleblltr. 
MeselA kabile efradının ellerindeki 
•ilahlar en son ıistem ıilAhlardır. 
Her yerde ve gllnlln iter 
1aatiode her zamankinden faır:la 
toplantılar, insanların çehrelerinde 

( Devamı 13 iıncll yüzde ) 

r 
Dilencilerle 

Beled'y• art k dilencilerle kat'i n aihal mtlcadeleye karar urmiı 
bu nm ktad r. Bu Hfer baılayan mtlcadele am H zdır Ye •ıvil veya 
resmi blltün po iıler kendi vazife mıntakuı içinde o ıua elm • n raat
gel "k er' dilenciyi behemehal tutacaklardır. Bunua için biltln polislere 

6mir verılnıiıtir. 
L ~ 

Dün, Bir Genç Sevdiği 
Kızı Öldürdü 

Cinayet Mecidiye Köyü Yanındaki Dut
luk Denilen Yerde lılenmiştir 

Din &ileden 10nra Mecitliy• 
köyGnde bir da&yat oltlu ve ltir 
ıenç ıe•dlif laıı llthlrtlD, lnı 
kanla facianın talıklkabila ltlr 
nıuharrlrimisl mem11r ettik. 

Muharririmizin altlıjı tafıilita 
nazaran laidiaeain mahiyeti ıiy· 
ledlr: 

Şiflide oturan Bay Cald.Un 
Y•nında çalıpn lıaaU iımiollekl 
genç, bir mllddetten heri ıe•ç 
bir kadınla taaıııaakta v• kıı•e• 
de beraberce yaıamaktadırlar. Bu 
R•aç kadın Cideli Şerifedir. lımıil 
Şerifeyi ıon derece HYmellte, eaua • 
la muYakkat t;lr m•lrH hayatı 
değil, tam bir eYlllik itala He 
Jaıamak lıtemektedlr. lımall huao 
müteaddit kereler Şerlfeye a9mı1t 
fakat Şerif eden muvafık bir cıYap 
alamamıttar, Şerife; daima: 

- lsmail, böyle yaıamak daha 
iyi!.. Evlenipte n• yapacaiızl. 
ıözl•rile lımaill awtmaktaymıf, 
Lınail, haftanın muayyen ıtaı .. 
tinde Şerifeyi yanına almakta, 
kenar Ye uzak meılrılerde ıeılp 
dolaşmaktadır. 

lamail, dun de Şerife ile bir
( D..ramı 11 iael Ji&cM 

Medeni 
Şakiler 
Bunlardır 

,,,,.,. ........ ..,,,,. 
( \'1&11118 .... ,...e) 

.dabetin giyinmiş H 

;iyiıam•miı yurttaıl&
n•ın kalbi ltep vı • 
taa atkile çarpar 

Tayyara Piyangosu Bu Sab•h 
Çeklllp Bltml9tlr. Kazan•n 

BUtUn Numaralar 1a bıcı 
Sa"-mızdadır. 

Amerika da 
Sıcaklar 

31 Kiıinia Ôldüfü 
Bildiriliyor 

Nevyork, l l ( A. A ) - Mid
delYHl hflk6metleriade çok tid· 
detli ııc~aklar hlkllm •Uraıektedir. 
Sıcaklık ıılıecle 107 Fahrenhaytl 
dereceyi bul•Jittadar. 31 kiti 
aıaııtlr. 

Meıkeva Elçimiz Kalinlnia 
Nezdinde 

Mb•koYa, 11 (A. A.) - S.Y· 
yet Ruıya icra KomitHI Bafkanı 
Kalinine, yeni Türkiye BUyllk 

Elçiıl Zekil Apa1dın1 kabul 
etmlıtlr. · Elçi kentlisine ıll·Hn 
mektubunu vermiıtir. 

D6rt fırın Daha 
K•p•nıyor 

lelecllye ıabltau fırınları• ta· 
ldhlae ılddetle deYaaı etmektedir. 
Muayr•n çeınl harlc:iode ekmek 
r•ptıklan tHplt edUen Klçlkpa• 
ıar ••takuıada d&rt fu.ıma daha 
lpapatJlmau kararl•ı•ıı " 1aln
ta1a lcıp •••• tehllıat 1•pdmlftir. 

Heklmllk Hayati Uzatablllr, Fakat •b•dfle9tlremez. Takma 
Böbrek, Takma Cll•r P•l•vraları Masaldan ibarettir 
Şu rakabet denilen k&tll mlk· "" 

rop, ıacle ll.ıl mHlektaıı detu. iki 
kardeıi bile birbirine d8ımaa 
edehllir. 

Meseli bir diier berberi 
••tlaeden bir berber, bir diğer 
aYukab aethedea bir a•nkat 
bulabilmek, kırkıaı aımıı bir hatii
aun yaııaı öğrenebilmekten de 
zordur. 

Fakat h11na rağmen, tek dok· 
tora rast gelmedim ki, değerli 
doktor baba Saime toz konduraun. 

Hakkında beılenen çok iyi 
kanaatin umumlliğine bakınca 
ona, " Tllrkiyenin en sevilen dok· 
toru ., demekten kendini alamı· 
yor. Epeydir bqıada bulunduiu 
Tıbbıadli bina1ıadakl yazıhanede 
ıorıularıma cevap verirken, her 
zamanki tevaı.uundan tek dirhem 
kaybetmemiıtir. Mesleğinde karşı• 
laıtaiı en bUyük acıyı öğrenmek 
iıtedlğim zaman: 

Franeanın eski 
Cumur Başkan
larından Tiyer 
( l'hier• ) ok 
ltkırda •tm•dai 
öyle •ttnrmiı ki bir defa 11 r ya 
baıladımı idi artık ıuımak bılmez, 
karımodakioe agız açmıya meydan 
vermeımiı. 

Bir gün, Hylavlardan biri, önemli 
bir ıey göruımek üzere, erkenden 
sarayına gitmiv. 
Nobetçi yaver: 
- Efendim 1 demit. Ba~kan hentiz 
giyinmedl. Biraz bekleyiniz. 
- 7.;1rarı yok. Sis, iİdip, kendile
rine haber veriniz: İtim aceledir. 
- Llkin tu dakikada yanlarında 
berber var; trq oluyorlar. 
Bunun üzerine ıaylav; 

Saiwa 

Ben, dedi, otuz küsur yal ık 
hekimim.. Fakat bu, hoc lakla 

[ Dev mı 11 inci yO:ıde ) 

- lyı ya 1 d.ı
miı. Keadieioe 
lakırdı diultte• 
bllmıom tam 
ııruı • 

b azında ikea. afzıaı a9amazda 
beni d nleme7e mecbur olur l 

* Meşhur loıili• diktatörü Kromnl 
( Oromvvel) hlkumell ıllne aldıA"a 
gln, alayla Londraya girerken, 
yanındakilerden biri: 
Halkın şu kalab~htına bakın .• Bwa
lar, hep sizi görmek içio toplan
dılar .. 
diylnce, Kromnl; 
- Eiu munffak olamı11pta ldam 
edilecek olıaydım, bu kalahalı'k yi
ne toplaaııdı 1 O.nbıoı verir. 

Tı/lı 

Hab.. Kırah - Ulular Kurumunun ltalya ile aramıadakl ihtllifı 
ivllaaa laalleclecellid Dmlt •ba•kt,yim. 
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Avukatların 

Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

MUnekklt Nurullah Ataç ı 
Hamdolaun btnlm kendllerine bir 

ıtlm dOımedl. Çllnkll ya:ııcılıkta ka
lemimi u•turup]u kulJanmaaına blllrim. 
Ertuğrul Muhıin dayak atmaya kalk
mııtı. MahkemeHk olmayalım diye 
haber g<Jnderdlm: 

- Ben dayak korkusu ile 8'er.e· 
mem. Atacakaan, ıunu nktlle at 1 
dedim. 

B8yle adamın nukatla ne iti olur 
ki ? Sen git bu aualfni avukatlar için 
akroatiı yazan ıalrlere aort akroıtlf 
yazan kim mi? Yahu bunu dOnya 
iilem billr, senin haberin yok mu ? 
Bir de kulnjl delllc geçlnlraln. Şair 
Naıı:ım Hikmet, avukatı irfan Emine 
para Yeremedi~I için, borcunu ona bir 
akrostif yazarak Bdedi J 

* Muharrir Mahmut Yesari ı 
- Ben bu meslek erbabını sev

mem. Baıı:ıları bile bile kanh hıraızı, 
yankeıiciyl mOdafaa eder, •onra da 
lkido birde muhorıirlere çatarlar. Ne 
uman mı çattılar? Geçinlerde, bir 
hırıızın avukatı, davasını kaıı:anabll
mek için, en tanınmıı TDrk yazıcıla

rının okunmadıklarını ileriye ıDrmüı 
ve onlarm kitaplarının karlslzlik yil• 
ıilnden okka ile ntıldıtını ıöylemlıtl. 

Şimdi bu sorgun k rtı•ında içim• 
den geçenleri ıöyleraem, mahkemelik 
olurum. A.-ukat tutacağım yok. Bu 
t barla, itin aonu kötüye varır. Gel 

Hn bana kıyma 

* Şehzedeb şınd , Kemalpa-
fB m halleslnde mektep o
kağı, 5 numorah h ne, HU eyin 
Avni ı 

- Hakıız lnaanlnrı haklı çıl<ar· 
makin t<Jhret, Ye ıerYet kazanan yani 
nukatlar, b nce, adalet ternziılnde 
muvaıeneslzllği yarntan kimselerdir. 

Bu itibarla, onların dillerine dü
ıenlere, bazı doktorların ellerJne dil
tenler kadar acırım l 

* Orta öy emslye sok gı, 71 
numaralı hane, Emin ı 

- Şimdi durup dururken avukat
ları gOcendirmekte ne mana var aıı:i
ılm J aanki tlk&yet et.eydim n çı• 
kacak ki fena huylarından vaz mı 
geçecekler ? 

Elektrik 
Tarifesi 

E•ki Halinde Bırakıldı 
Elektlrlk tarife komisyonu top· 

Janmıı, yeni Uç ayhk elektirik 
kilovat Ucretlerlni tetkik ctmlı, 
Uaeti esklıi gibi 14 kuruı 30 
parada bırakmıştır. Yapılan tet
kiklere göre umumi harpten bu 
güne kadar elektirik ücretlerinde 
yüzde 20 bir lnlı görUlmüıtUr. 
Harpten evvel elektirlğfn kilovatı 
iki kuruıa satılırken harp sırala
rında 18 buçuk kuruıa çıkarılmış, 
bu fiat 927 de düımeğe haşlamıı 
ve bugüne kadar düıo düşe 14 
kuruı 30 paraya dUşmüştUr. Fa· 
kat ea&1lı bir tetkikle bu fiatın 
daha yüzde yirmi dU9UrUlebllece• 
ji umulmaktadır. 

• od rn ır eza 
ZincirJikuyu Kabristanı İçin Avrupa

dan Plan İstendi 
Zlncirlikuyuda yapılmakta olan 

aarl mezarlık için modern bir 
plAn hazırlanacaktır. Berlln ve 
Viyana belediyelerine müracaat 
edilerek Berlin ve Vfyı:ma mezar• 
lıklarınm plAnJarı istenilmiştir. 
Zlnclrlikuyu mezarlığının pliinı bu 
plinlar gözden ieçlrildikten aonra 
hazırlanacaktır. 

iç Bakanlığı gönderdiği bir 
tamimde belediyeye ieçmiı ne 
kadar mezarlık varsa hepıinin 
imarını, mezar taşlarının tanzimini 
ve her birinin bir bahçe haline 
getiril rek, pafmaklık ve duvarları 
tamir ettirilerek, yoksa y niden 
yaptırılarak bir abide halinde 
muhafaza edilmeıini emretmlıtir. 
Yola kal bediim esi ve şehir planı 
mucibince yerine bir ba.ıka bina 
lnıası zaruri olan metruk mezar
lıklar tarlht kıymeti haiz olmadığı 
takdirde kaldırılabilecektir. 

Çek Tal b leri 
Birkaç Gün Sonra 

Geliyorlar 
Çoko lovak Üniver1ite Birliği, 

150 kadar bir talebe ve prof • 
sörden ibaret bir heyetle, bir 
seyahat tertip etmiştir. Seyahat· 
leri eınnsında, lstanbuln da uğn· 
yarak, Tem muzun yirmisinden 
yirml dördüne kadar burada ka· 
lacaklnrdır. Kendileri karıılanıp 
ağirlanncaktır. Misafirler G lata
aaray lisesinde konuklayncaklardır. 

ingiltereye Gönderilecek 
Mallarımız 

lnglltereye gönderilecek Türk 
mollarına mutlaka menşe şaha· 

dotnamefiii bağlanması icap et• 
mektedir. Aklil tahdirdo lngilizl r 
bu malları almıyacaklardır. Key· 
flyet Türkoflsl tarafından bUtUn 
ihracat tüccarlarına v alaknrlara 
bildirilmiıt ·r. 

Üniversitede Yabancı Talebe Ve 
lnl<tf Ap Dersleri 

Üniversitedeki yabancı talebe· 
nln lnkılAp tarihi dersleri, lmti· 
hanları, Türk talebeler ilbi yazıla 
yapılmayıp, eözlU yapılacakhr. 

Sarıyer Kaymakamı 
Muhakeme Altına Alınıyor 

VilAyet idare heyeti Sarıyer 

kaymakamı Memduh hakkında 

IUzumu muhakeme kararı vermfı· 

tir. Bunun ıebcbi Memduhun Sa· 

rıyerJe köylere giden yol Uzerln· 

deki ağaçların kesilmesi için emir 

vermlı olmaudır. Memduhun bu 

hareketi ağaçları ve ormanları 

koruma kanununa aykırı görUl
mUıtUr. 

.............................................................. 
Bir Üfürük.çü 

Kadın 
Cürmümeşhut Halinde 

Tutuldu 
ÜskUdarda Selami All melıale

ıinde bir Ermeni kadınının evine 
kabul ettiği dertlileri UfUrükle 
tedaviye çalııtığı haber alınmıı 
ve bu kndını yakalamak için 
bir cUrmUmeıhut tertip edilmiştir. 

Hayganoş ismindeki bu Er
meni kadını, yine kendi milletin· 
den bir kadını okuyup Uflemekt 
iken iş üzerinde ele geçirilmiıtir. 

Polis, Hayganoş hakkındaki 
tahkikatına devam etmektedir. 

D niz Ticaret 
Filsmuz 
Yeni Gemil r Alınıyor 

Deniz ticaret fılomuzun bil· 
yUİneıl için bazı şahsi teşebbUı· 
ler yapıldığı kulağa çarpmatndır. 
Devlet demiryollarınm alacağı 
bUyUk yolcu vapurlarından baıka 
skidenberi armatörlük yapan bir 

flrll!a da yeni ticaret vapurları 
nJmaya k rar vermiş, ve 4 bin 
tonluk yeni bir şilep ğustosa 
kadar limanımıza gelecektir. Bu 
firma ayrıca dört ıllep dahn 
alacak ve hem n Avrupa liman· 
ları ile Türkiye Umanları araıında 
ıllepçilik yapmaya başlayacaktır. 

Mezar) ra Dad nan 
Bir Hırsız 

Poliı, muhtelif yerlerde me· 
zarlıklara dadanan bir hırsızı ya· 
kalamıştır. 

Niyazi ismindeki bu hıraız, 
mezarlıklarda, henüz yeni yapılmıı 
mezarlardaki tuğlaları a ırmakta
dır. Bu adamın Karacaahmet 
mezarlığına da dadandığını haber 
alan pollı, icap eden tertibata 
almış ve filhakika gece gelerek, 
tuğlaları söküp yüklenmekte ol· 
duğu bir sırada yakalanmıştır. 

Niyazi Üsküdar adliyeriİne ve-
rilmiıtir. " 

Eseyan Mektebi Liselilden 
Çıkıyor 

Bütçelerinin, gittikçe darlai· 
ması yUzUnden ıehrlmizde birçok 
ecnebi ve ekaJllyetler mektepleri 
ıınıflarmı azaltmaktadırlar. Bu 
arada Beyoğlundakl Ermeni Ese· 
yan llseal, lise kıimını kaldırarak 
yalnız ilk 'H orta kııımlarım 
bırakmııtır. 

J Doktorluk 
1 Yapan. 

Bir Berber 
Bir Adamın Ölümüne Se
bep Olmak Suçlle Tutuldu 

SUleymanlyede molla HOırev 

mahallesinde oturan Hyyar klSf· 

tecl Iamall fena bir hastalı~a 

yakalanmıı. Üç 
0

gUn evvel berber 

lsmail'e mUracaat etmiı ve her-• 
kese verdiği flAçlardan latemlıtfr. 

Köfteci lamail tatlımsı bir· ıey 

olan bu ilAçtan yedi kahve ka9ığı 

içmiş ve biraz ıonra da sancıdan 
kıvranmağa baılamııtır. Haıta 
Cerrahpaşa hastaneılne kaldırıl· 
mış ve dün gece de orada 61-
müıtür. Tahkikata müddeiumumi· 
llk el koymuı ve Tablbladli bay 
En\'er do cesedi muayene ederek 
Morga kaldırtmııtır. Berber la· 
mail yakalanmııtır. 

iki Hırsızlık 
Birininkiler Kaçtı. Ôtekl 

Tutuldu 
Evvelki gece Unkapanında 

Keıcrciler aomtlnde bir hısızlık 
olmuştur. Şöyle ki: 

Burada oturan Ali lıminde biri, 
olleııile beraber, evin bnhçeılnde 
yatmakta iken, eve henUz hllvf· 
yetlerl meçhul olan hırsızlar gir
miş, vfn h r odasını ayrı ayrı 

eraıtırdıktan ıoııra bir tabanca, 
on kilo kadar 11igara ve iki yUz 
Ura da para aldıktan ıonr ıavuı • 
muşlardır. 

Sabahleyin uyanarak H'e giren 
aile efradı soyulduklarını nl • 
yınca doğru polla kar koluna 
ıltmtıfordlr. 

Şimdi zabıta, bu mechul hır• 
ııdarı araıtırmaktadır. 

* 
Niyazi isminde 1abıkalı bir 

hırsız da Kumkapıda Emlnslnao 
mahallesinde, adam oturmayan 
bir eve glrmlı, kendlalnl i~ren· 
ler polise haber vermlıler, mı· 
murlor anıızın eve alrerek Nlya· 
ılyl it üzerinde yakamıılardır. 

Adalılara Müjde 
Su Derdinden 

Kurtulu-yorlar 
Adalılara müjde, nihayet ıu· 

ıuzluktan kurtuluyorlar. Belediye 
bUtUn Adaya eu vermek, ıu teal· 
aatı vlicude getirmek Uzer• teala 
edeceği deponun yerlnl tHhit et· 
miştir. Depo EyJUlde yapılmaya 
başlanacak, önUmUzdeki menime 
kadar behemehal bitirilecek Ye 
önUmUzdekl yaz menlminde 
Adada bol ıu bulunacaktır. 

P•zar 01• H•••n B. Diyor Ki: 
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Bir iki 
Satırla 

Seget lzmlre Gitti 
Şehrimizde iki maç yapmıt 

olan Seget Macar gUreı takıını 
Türk takımı ile birJlkte bugUD 
aaat 16 da Tarı vapuru ile lzmir• 
hareket etmiştir. Macar takımı 
lzmfrde burada gUreıdiğl takımı• 
mızla iki maç yapacaktır. 

* .. • 
TUze Bakanı lzmlre Gitti 

Tüze bakam ŞUkrU Saracoğlu 
bugUn saat 16 da Tarı vapuru 
ile lzmire hareket etmiıtlr. V• 
hareketinden evvel Adliyeyi teftiş 
etmlıtir. 

* .. * Bir Hamal YUk Altında 
Yaralandı 

Eminönüne yanaıan Afitafı 
motorundan karaya kaıar peyniri 
aandıkları çıkarmakta olan hamal 
halllin Uzerlne 80 kiloluk bif 
&andık dUomUı ağır surette yara• 
lanmııtır. 

* ... 
At Y ra lar1n Hez1rhk 
Vilay t Baytar mUdUrlUğUnlln 

Veliefendi çayırında tertip ede• 
ceğl at ynrııları için bel diye 
(500) liralık bir yardım yapmıştır. 
Bu para ile koşu alanı düzeltile• 
cektlr. 

lt .. lf
Blr Yar h ÖldU 

Afyonluırahisnrınm Bolvadin 
kazaaındnn Ramazan isminde bi· 
riıi kurşunla yaralanmış ve 
Cerrahpaşa hast nesine getiril• 
mlıtl. Ramazan dun hastanede 
GlmüıtUr. 

* * ... iki Kaçak Tutuldu 
Soygunculuk yaptıkları için 

lıtanbul Ağır Ceza mahkemesi 
tarafından on beşer & ne hapse 
mahküm olan Kerim Çavuşla 
Mustafa şimdiye kadar yakalana• 
mıyorlardı. Dun Samsun MUddel• 
umumlllğinden lstanbul Müddei"' 
umumtliğine gelen bir telgrafta 
mahkiimlerln Samsunda yakalan• 
dıkları bildirilmiş ve mahkumiyet 
doıyaları lstenilmiıtir. 

* * * Bir Poll• Tevkif Edlldl 
Kınahada polislerinden Mus• 

tafa yedi yaşında vo Arasi adlı 
bir erkek çocuğunu çamlar lçlP"' 
de berbat ettiği lddiaalle Emnl• 
yet MüdilrlUğUne ıikayet edilmlfı 
hakkında: tahkikat yapılmış v• 
pollıllkten kaydını sildikten sonr• 
dUn kendisini MUddeiumumtliğ'• 
vermlıtir. Altıncı Mllıtantiklik 
Mustafayı tevkif etmiştir. 

... * * Adapazar1nda Koza Satıt• 
Aapazarı (Özel) - Kon sa• 

tııları hararetli bir şekilde devaJll 
etmektedir. Şimdiye kadar 150 
bin kilo koza aatılmışhr. 
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Hergün 
"I Resimli Makale a Çocuğun Gıri(l<'Y 
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Biz 
Gazeteciler .. ---==-==-- Ya:ı:an: Atay -

Eiz gazetecıler, aklın en iyi~ini 
kendimize ayırmışızdır. En dogru 
biz düşünürüz. Devlet adamları 
ve bntlin ) urtdaılar, bütün ifler· 
de gazeteci aklını kılavuz olarak 
almnlı dırlar. iç Ye dıı •;yasaya, 
elronomiye, finansa, endllstriye, 
tecime, san'at ve fikir lş1erjne, 
her eye bizim aklımız herkesten 
daha iyi erer. 

Gözlerin en iyisi de bizdedir: 
Gazeteci gözfi en uzağı, • 0 yakını 
var o!am, olmıyanı, havada uçan, 
yerde gezen, ıuda ytizen her şeyi 
herkeaten iyi görür. Kelebek ka· 
nadmın fıiçbir rengi gözUmüzd n 
kaçmaz. Televizyon kuvveti ile, 
mE.mleketin öbUr ucunda kerpiç 
bir oda içinde i 1 nen kı;ı r'an 
görürüz. 

Hiç bir yarabğın burnu, ga· 
zeteci burnu kadar koku a m z. 
Geleceği, olacağı, yapılacağı ma· 
samıı üstündeki çiçek gibi kok· 
larız. 

Gazeteci kulağı, bin kulak 
lrnvvetindedir: Yumuıak toprak 
üstünde yürilyen karıncanın ayak 
sesini, damarların içindeki kanın 
akışını duyarız. 

Çenemizi .Svmeye bt!e lüzum 
görmem: Saatte yUz bin basan 
rotatifler, fıçılarla mürekkep, 
vagonlarla lciğıt sözlerimizi almıya 
yetişmez. 

Bir kUçUk, son derece küçUk 
bir kusumuz vardır: Herkesten 
istediğimizi kendimiz yapamayız. 

Ondan daha ufak bir eksiğimiz 
de Türkçeyi az bilişimizdir. 

Haııi f U 240 kelime yok mu, 
onların bir tUrJn ·içinden çıkama• 
llZ. Tam 48 gün gaıetemizde: 
"Bu kelim lerl kullanmıyan yaıı· 

ları gazetemize kabul etmeyiz!,, 
diye yazarız. Fakat tecim yerine 
ticaret, döndü y rine avdet etti 
demekt d vam ederiz. 

BllyHk harp zamanı, 'bir gec 
Ada'da Namık lsmail, Çallı lb
rahlm \'e ben 1Bndalla geziyo~ 
duk. Bütün deniz ay ııığına bo
ğulmuştu. Namıkl ben kürak 
çekiJorduk. Çallı da s ndalın r

lcns oda aya ve sulara b !".Y~rdu. 
Bir ~ ralık derin derin ıçını ç • 
]{erek: 

_ Çc~uklar, dedi, siz b nim 
yerimde olup d yduklarımı duy· 
sr.n z, l endinizl d nize atardınız. 

Le ı sordum: 
- Pekı n n'çin endi i t· 

mı o 

- Siz bana b 
S'z de sev 1 iı 

u 8• bizim ki 
ğım z, 
hep· 

burnu çene "ze, 

nınız, 

ta ıya inan r gıbi i a· 
a at bize bakmaJınız! 

aponyada 
Depre me 

6 Kişi Ödü 
Tokyo, 11 ( A. A.) - B gUn 

saat 17,25 de Tokyo c-ney ba· 

buynk gıdaaıdır. Çocuk büyüyen bir çiçek gibidir. Her gün eulanmak, 
bakılmak, etrafındaki yabani olanlardan kurtanlm•k, top
rağı temizlenmek later. Bol güneı, bol ıu, bol hna, bol 
ve güzel toprak nuıl çioetln en ta\ii gıduı ise, lıol han 
bol güne~, bol gıdn, ve güzel bir muhit de çocuğun en 

Y aloız çocuk yetiştirmek yetmez. Onu h11talıkdız, 
o•n ve nct'eli yetiatirmılc de borcumuzdur. Ona fen
nin gösterdiği en aoa uıullarle bakmak analık vui· 
femizdir. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

l rKr 
• s 

Atina, 11 ( Uzel) - Başbakan 
Ça1daris parlamentonun dnnkll 
toplanışında verdiği söylevde re• 
jim meı;elesinden bahsederek, 
cumuriyet rejimini kuran Gene
loy 'un utanılacak bir tarzda yapıl· 
dı y mı. şimdi ise ulusun özgür bir 
ıurette fikrini l::ildirmesi için ted· 
bir alındığını söyledikten sonra : 

« Ulusun Monarfiyi mi, Cumu· 
riyeti mi tercih ettiği meselesi 

ev.ıuubahlii değildir. Krallı mı, 
kralsız mı demokrasi JstediğJ mev
zubahstir. » 

ParlAmento Geneloy ( reyiam) 
dilergesini takririııi knbul etmiş· 
tir. Geneloy 15 teşrlnisaniye ka
dar yapılacaktır. 

Parlamento birind teşrin so
nuna kadar çalışmasına son ver· 
mittir. 

Habsburglar 
iş Başıııa 
Gelmigecek 

Viyana, 11 (A.A.) - B. Şur 
nlg, h vas ajansının mümesiilino 
Habsburg hanedanı meseleleri hak· 
kında di} vde bulunarak Hnhs· 
burglarm tekrar iş başına getiril· 
mesini hiç bir suretle m vzuu· 
hah solmadığını ka} dettikd n sonra 
demiştır ki: 

Yalnız Austury ya 
ed hiç bir .... ·~.-~,, 

aba cı 

Ta e elere Ne K 
P ra Ve i ece 

r 

n 
i-
8 

An r , 11 - Y b ncı iller· 
de d v et bes b n \ k ndl 
hesaplar oku nn talcb erimi e 
heı ny ancak ve en çok lngiltere 
ve Am rik iç·n 70 dolar 
ı içre için ~, Alın n a için 53, 
Avu lu ya e ac i t n için 54, 
Çeko 10 k a ve P ris için 55, 
Ital 8 e F ran a için 50, BeJçik 
iç· 1 45 do ar ö rız veril c klir. 

Savaşa 
Kaşı 

Amerika da Üç 
Önemli Kanun 
Vaşington, 11 ( A. A) - Se

nato dış ioleri komiayonu, hita· 
raflığa ait Uç kanun layihasını in· 
celemiştir. Birinci kanun harp ha· 
Hnde olan memleketlere silah çı· 
karılma•mı yasak etmekte \ e bu 
memleketlere giden eıya vapur
larından Amerikan bayrağı hima• 
yeslni geri almaktadır. 

ikinci kanun bu memleketlere 
gidecek Amerikan vatand ara 
J?aıaport v rllmemesine daird·r. 
ÜçüncU kanun da, bu memleket· 
)erle her türlli Finansal müm ae· 
batı yas k etmektedir. 

Bir Y nan Tayyaresi 
Düştü 

Atine, 11 ( Özel ) - Tatuvi 
tayyar karargahın.a m up 
sllel bir tayyare At na üstr de 
talim uçu l rı yaparken ınot• rii 
bozulmu~ ve tayy re }ere dL ş· 
müştür. içinde bulunnıı rasıt 
6lmüf, pi ot ğır ett yar -
1 nmııt r. 

kökü, z yfny ğı 
} atı t rife erinde 
yap:lac ktır. 

r. 
ı· 

1 

Bu1gar Kralını 
Öldüreceklerdi 

Sof yada Yeni Tevkifler 
Yapıldı 

Sofya, 11 ( A.A.) - Polis, 
Protgerof gurupuna mensup orlm 
teşkilitının merkez komitesi eski 
Uyeslnden P tro Trainlkof yakala· 
mışbr. Suçlu Sofya mahkemesill" 
ce aranmakta idi. 

[Sofyaduu bildirıldiğine göm tevkif 
edilenler Kırııl Boriai öldilrmiye karar 
v rmi~lerdi. Suika.t Sofyad-. bugtln 
başlayacak ol o jimnastik ıenlıklcri 
11ırnsında yapılacaktı. Digcr tevkifler 
lıakkınılaki haberler be§iııoi sahiCe· 
mizdcdir.] 

Sofyada izciler Bayramı 
Sofya, 12 ( Özel ) - Bulgar 

Yugoslav, Çek ve Polonyalı iıci· 
lerin bur da yapacakları ba)ramı 
kral kendi i açacaktır. 

Bayramlarda 10000 Bul ar, 
5000 Yugoslav, 400 Çek, 400 
Beyaz Rus izci • ile Polonyalılar• 
dan bir h yet hazır bulunacaktır. 

Eski V Kirli Para-
Jar ğiştirilecek 

iz 
i· 

t ını 

Ü küd rda Abacıdede m hol· 
lesinde ot r n Ha i , d adı 

Yaş rlo kavga etmiş er. Ya r, 
bıçakla ka} mpeder·ni karnı 1daıı 
ve muhte if ; erleri de ı l m 
halinde ya alıamıştır. H I ı Ze ııep 
Kamil ha tanesine 1 1 rı mışbr. 

•ı n . z mil UZ< gmd bulu an r 
Şiz o a bö ge inde şidd tlı bir 

,.. 

is R I TE lı AN Al 
de r olm tur. 

l ·r ok binalarm yıkıldığı bil· 
dir Iİ)or. Şiruoka ~ehri de yan· 
g1nlar çıkmış ve münakalat k • 
silmiştir. 

Tokyoda daha hafif bir dep· 
t•rne hissedilmiştir. 

Tokyo, 11 (A. A.) - Şiı.uoka 
h~laesiodeki depremde alb kiti 
lban,. .W eltı "iıl yarala•mıfhr. ' 

iz.mir, d!.f n kelere taz )'•m ş ve yaı zen vat 
çılrarabil e iç nelere ihtiyacı olduğunu te bit etmiı 

ve Lir talcım ıeyler istemiş. 
Bunlar nclermit bilir mlsiniz? Hıyar tohumu, kiraz, 

f Cftali, armut fidaalan ıve saire. 
Çlnkl bizi• ••rnlar n Ht.aeler clejil, ln1arlan· 

rnı:ı:. bi e r ktblmlz: memleketlerin hıyarlnr ndan clna 
itibarıle &f•k fml,., kirazlarımır, ıeftalılerimiz, nrmutln
rımız ecnebi mahaullerile rekabet edemum·f· 

Bunu ha ber v eren gazete ıu bDkml veriyor: 
"Aal.,.lıyor k i cllmizd e yalnız bir k uru t oprak ru, 

bir 4e mlaait _,lr Udl• ... 

JSTER iNAN 1STER INANMAt 

Sayfa J 

'r -, 
Sözün Kısası 

Me1nleketin 
Hastane 
ihtiyacı 
------ Server Bedi 

Memleketin hastahane ihtiya• 
cmı nnlayabilmeniz: için hasta. 
fakir ve hükümet hastahanelerin· 
den birine mUbtaç olmanız lazım• 
dır. Sağlam mıamız? Cebinizde 
poranız varmı? Ancak bu ihtiyaca 
biraz aklınızla idrak edeblllr, fa· 
kat meselenin feci, insanı bOoğlU 
hünğllr ağlatacak kadar feci ta· 
rafını göremezsiniz, bllemezıiniz, 
his edemezsiniz. 

Hfikümet hastahanelerinin ka· 
pısından "yer yokf ., diye savulan 
bazen bir \'İrane köteainde kakır
dayıp kalan yersiz, yurtsuz, para• 
1&1z, kimsesiz hastalardan bir tane
sini ğörseniz, milli bir facıanın 
sessizce her gUn naıl t kerrUr 
ettiğini anlarsınız. Baznn hasta• 
hanelerimiz.d bir v remliyl şifa· 
dan evvel taburcu yapmak lazım 
gelir, böyle vaktinden evvel so· 
kağn ve hayatın knsırğalarma 
ablan hasta nereye gonderilir, 
bi irmisinlz? ÖJUme! Hiç şüphesiz 
ölUmel.. Koca ı çUpçU otan bir 
veremli kadın o metodik ve maı· 
raflı tedaviyi nereden bulacaktır? 
Ya dullar ve kimsesizler? 

Hastahanelerde yersizliğin tüy• 
ler Urperticl birçok safhaları var• 
dır. Mesela bir vuemliler koğu• 
şunda limitsiz. bir baatayı tecrit 
imkanı olmadığı için bu hasta 
lStekiler in gözü önünde ölür vo 
yalnız., ötekiler Ustunde yaptığı 
korkunç telkin ile, bir lokomotif 
gibi arkasından birkaç öln dnha 
çeker, götUrllr. Böyle korkudnn 
hastalıklan ortan ve şifa ümitle· 
rini kaybederek ölen pek çok 
hasta vardır. Çünkü ıhhat, her· 
ıeyden evvel manevi kuvvet, Umit 
ve nefse itimat demektir. 

Balkanlarda yüz idilde bir ki· 
tiye bir yatak heaablle baataha· 
neler yapılmııtır. Bizde, kocn J • 
tanbulda, topu topu 1500 yatak 
var. Halbuki n a§ağı 10,000 ta· 
ne olması lbım. 

Lhım amma bu lüzumu kime 
nn'.ntabilirsiniz 1 Asıl anlaması 
liizımgelenler h ta v fakir de· 
ğildirl r. Ne söylcıeniı cd biyat 
yaptığımza hnkmedeceklerdir. fa· 
kat biz yine söyleyelim ve bir 
gazete baımuh rrlrlnin teklifini 
alloıleyahm: Evet, Tramvay Kum• 
panyasından alınacak b·r mil~on 
küsur lira ile memlekette iki Oç 
ha tnh ne } aprnak teklıf'n bil· 
t ka bimizl n k laya! m. 

ta yan 
at 

p ru 

Yırmi Bir Kişi Boğ l u 
R a, 12 (A.A) - a i 

.> kı lar nd b tan Atti io dmdakl 
ltaly n v purunda 14 yolcu \ 15 

t )fa ard. Vapur B"ng zid n h nUı 
altı m l kadar çılmı idi ki bir· 
denb re yan )a lanmış \C h m n 
ter ine dön rek bat ıştır. S n· 
d l rı b·ıe indirme} e vak t kal• 
m mı ! r. J3 yolcu ve 8 t yfo 
bog lmuştur. 

s·r Aylık Devlet G liri 
Anknra 11 - Fmaus B 

lığn ın he bma go e 1 u y 
rnn B}I a geçen y l bal. ca 
400 bin 1 ra faz.la tab ll ~ t y pıl· 

dığı görli m lrtedir. 

Gazete Kağıdı Da 
Yapacağız 

Ankara, ı t - iz.mitte kurulan 
kljıt fabrikaaı eylw baflnda 
mera81•le açtlacaktır. Fabrikada 
c•:ı• kaiacL da 7apdaca1&t •• 
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: l Meınlebt 11....,. .. ,1: 
Salihli Yeni Baş
tan Bayındırlaş
tırılıgor 

Salihli (Huıuıt) - Batı Ana· 
doJunun ıirfn kazalarından birJ 
de Salihlid:r Salihli, lzmlr· Afyon· 
karahiaar demlryolu üzerindedir. 
lıtiklll harbinde mllhlm bir 
kıamı yanan, harap olan bu ıUzel 
kasaba timdi yeni baıtan bayın· 
dırlaıtırılmakta v• ıDn ıeçtlkçe 
büyOyllp ıUzelleımektedlr. Koza 
dvarı ve oYanın mOhlm bir 
laımı klmilen barlarla a ... 
tOlüdtır. Demiryolu imtldadıaca 
bu ıtızel bajlann yefillikleri 
lnıana ayrı blr neı'• •ermektedir. 
Bara balkının 1111lblm bir loımı 
batcılıkla, diğerleri ele rençberllk 
pamuk ve ıeytlnyata ltl•rile 
ajrqmaktadır. Salihllnln biri 
Zeytinlik diğeri Kele k6yll ve 
k6prlıD civan olmak bere iki 
tane meaireal vardır. Tatil ve pazar 
,enleri balkın ekseriıi yemeklerile 
beraber Kele köprllıllne ıltmekte
dir. Orada bUyllk ı6ttlt ajaçlan• 
mn altında •• tatla ıırıltılarla akan 
ıuya kartı tlrl8 •tlencelerle •akit 
ıeçirmektedlrler. 

Tren ıelme zamanlan ela ı .. 
taıyon da oldukça kalababk ol
maktadır. 

Salihlide Namıll Kemal •• 
Altınordu namında iki ilkmektep 
•ardır. Namık Kemal bqmualll
ml Şefik •• Altınordu mektebi 
baımualllml Raifin dejerli ıayret· 
lerlle her iki mektebin çahıma 
nadımanı çok fazlalqmlfhr. 

Y etillikler ara11aa ılmllmlf 
slbl duraa Sallbllnl• ha•111 Ye 
auyu da ,azeldlr. Zeytinlik IUJa 
ilmi •erilen bir au yum •• 
mcak ,enlerinde b.W. imlt slbl 
80ğuk Ye berrak bir halde 
akmaktadır. Bu aene izim flat· 
ları dlfmeue Salihli hala çok 
para kazaaacaklardır. 

K~rabigada Acık
lı Bir Ezilme Ve 
Yanına • 

Blıa, ( Huıual ) - Ha•dan 
klJI otaranlarıaıa çoju kireççi 
Ye davarcıdır. Bu kl1tlen Ah••t 
otlu Y uuf Y• lamail, J••I ılç
menlerln ••lerlne ııYanıNk kiret
lerl yakmak lzere Kırablıa civa· 
nnda bir ocak açmıılar, tqlan 
bir hamam kubbeal rf\11 klmbet· 
•art yıjarak albnı boı bırakmıt
lar •• kireç olmaıı ltla bot kalaa 
yeri oduala tloldurarak at.,le
miılerdlr. 

Bu taılar -48 aaat Wı tlurma• 
dan 1akllmq, laepıl klreı olmuı, 
vakit ı•llp ele kireç al111ıya ıava• 
ııbrken blrdeablre bu ha•am kub
beai ,tbl taı 1•tı•ı çlk•lı •• 
.... 111 YuıuO. la•all albada ka· 
larak esillp llmlflercHr. Kireç 
Jıtıaı laenk ııeak ol411upaclaa 
ceHtleri de J••••ıtır. Hldiıe 
ı.aldimetıe haber alınmıı •• yapa
lu ıoruıturmada buaun ltlı ı..ıa 
oldutu aalıtıl•ııbr. 

Za/ranboluda 
Kög Çalıımaları 

Zafraabulu, 11 (A.~) - Ka
n1a bath 198 lll1de kly IJMunu 
1DrlttUlyor. B• "41l•ıl• 19'3 rıh 
•ıtçelerl tuturı IO bla liradır. 
Geçen yal içinde Uçemlz kly 
bltçelerlle 3f mektep, S4 1111 
oti,11, 2TO llllometre yol " J 
Sprtl Jıpalmıtır. 

MEMLEKET • 
HABERLER/ 

Antalya limaoıaa genel bakı§ 

Güney illerimizden Antalya-
nın Bazı Dilekleri Var 

Antalya, ( Huıual ) - Cenup 
illerimizin •• verimli •• en ıil· 
••ilerinden biri olan Antalyanan 
ltu arlu ihracat menlmldir. Gln
dea ,ene ınzelleıen, ileriley•n 
Antalyanın, bazı dilekleri de 
yerine retlrilirse, Antalya bayırlı 

bir ı•llımeye lcavuımuı olacaktır. 
AntalyayA her hafta, lıtan

buldan iki •• Mersinden de 
d6alı olmak tlzere dört defa 
vapur ıelir. Bu bale ıöre, tllccar 
malları aacak iki vapurla naklolu· 
aabilmektedir, Halbuki ihtiyaca 
ıöre bu iki vapur çok azdır. Bu 
vapurların kDçlk olma11 da dOtll
aOIUrae, tOccar malının rıhtımda 

haftalarca beklemHinln Hbebl 
anlqıbr. Malın bu iuretle bekle· 
meal iıe masrafın çoialm&11na 
maliyet ftabnın ylkıelmedne ve 
blnnetlce laem klyltln8n hem de 
t0cca11a ıiyanına 1ebep olmak· 
tadar. 

Baadan ltaıka yolcular, 101-
culuk prtlarından da çok tlklyet 
etmektedirler. Saylendiiiae ıöre 
kabotaj hakla ablUJ'ken teahhllt 
edil•• ı•ylerden hiç biri yapıl· 
mamaktad1r. 

Antal1amn bir derdi de. halla 
çok rahatau eden •• ıltma ılbl 
ıart hutalıkların · artmaıına •aaıta 
olan kara ıinekle ılYri ıiaektir. 
B•lediyenln bu muzır ılneklerle 
mlcadele etmeıl temeanl olun
maktadır. Su yollanaın bozuk •• 
lıtlerlnia açık olmau ela halkıa 
ı.akb fiklyetleriae yol açmaktadır. 

Antalyanın çok ılzel bir 
laaataaeal bulunmaıına rağmen bir 
rootıen aletialn bulunmamaıı 
ltu ıifa yu•aıının çahımaaını 
ıllçleıtlr•ekte, faydauoı aıalt· 
•ıktatlır. 

Bu rDıdea ltlrıok laaatalar 
lzmire ıltmek mecburiyetinde 
kalıyorlar. 

Mucurda 
Atatiiri Bil.•til. 

Mucur, 11 (A.A.) - Muearda 
Mucurlu İtlr Tlrk uıtaıınıa yap
tajl Atatlrk blıtlnOa açıhı tl
real 14 T •••uz Pasar ttl•I ya• 
pılıcaktır. Tire•• Mueur llalka 
ıi•clf den blylk ıı,ı Ue haıırJaa• 
maktatlar. 

Ad•n•nın Yılltk Gellrl 
Atlua, 11 (A.A.) - Y apdan 

ltlr ll11aba 1&re llbaylam•ı .. 1955 
ı•liri 12 milyon 100 bin Jira1a 
JOkHl•iftlr. 111 raka• 1HI. ti 
jıllarıadaa yllde 80 ıoktur. 

Urfıdı AıfıH Bulvar 
Urfa, 11 (A.A.) - Urfa far

bayhtı, llbayhk laladekl AtJtlrk 
bulva11aı aıfılt Jıpmıya karar 
••rmlt •• ite ltaflanmııbr. 

\Hava Tehlikesini Bilen Üyeler Çoğalıyor 
işçiler Gündeliklerini Kuruma Bırakıyorlar, Tarauata 

Bir Fabrika On Bin Lira Verdi 

Muı (Husual) - Burada bUtUn 
halkan iıtiraki ile bir uçak toplan• 
tııı yapılmıı, bir defter açılmıf, 

llye kaydına baılanmııtır. Üyeler 
ar&1rnda bir defada 200 lira veren 
vatanınerJn 16rUlmekt~dir. 

Jf 
Gediz ( Huıuıl ) - Kamun 

uray llyeainden Gal" p Arıkan, 
Mehmet AH Özbey, teclmer Halil 
Kalay, dokumacı Orhan Akan, 
Mehmet Eaen, terzi Mustafa 
Karaaılan, Nurullah Aydın, lamail 
ojla, Mehmet lamaiJ, kahveci 
Mehmet Katan, tecimer Murat 
Çakır ydhk taabhlltler yaparak 
bava tehlikesini bilen lly• yazıl· 
mıılardır. Yapalan bir toplantıda 
toplanan para 3500 liraya bulmut
tur. 30 kurut gDndelikle çahfan 
ameleler bite kuruma baıvurup 
bir iki rOndeliklerlnl terketmek· 
tedirler. .. 

Tarauı, (Huauıt) - Çukurova 
fabrikall TDrk Hava Kurumuna 
10 bin lira teberru etmiıtir. Ha· 
ya tehlikeıi bilen iye ıayw her
si• ylkHlmektedlr. 

Biıa, (Huauıt) - Bltlln me
murlar aybkla11nın yOzde lklainl 
tayyare kurumuna bırakarak ha· 
va teblikHinl bilen IJ• yual• 
m11lardır. 

* Denizli, (Huıuıt) - Üçll blr 
hava filomuz ıarm Ozerlnde uç
muı ve bava kurumuna llye ya
zılmaları için halka be1annameler 
atmııtır. Halk pencerelere koıa· 
rak ve damlara çıkarak uçakçıla• 
rımazı alkıılamıılar, Hlimlam.,. 
)ardır. Herkea bava tehl.ke1lni 
bilen iye yazalmaktadar. 

* Adana, 11 ( A.A) - HaYa 
tehllkHinl 6nlemek utnında ph· 
rimizde büyük çahımalar devam 
ediyor. Baılar1nda aaylaYlanmızıa 
bulunduğu Oç kol ıehrl dola111or
lar ve Dy• yazımını artbnyorlar. 
Yıldız parkında Nlide aaylavı 
Cavit Oral iki bin kiti 6n0nde 
değerli bir ıöyle• vererek uçak 
•• bava teblikeıinln •• elemek 
olduğunu ve buna karıı naııJ 
7urlmemb ıerektltlnl anlatmıtbr. 

Zonguldakta Denizciler Bayramı 

Zoaıal4ak dıaiz bayramılldaa illi «Örtlnüt 
lo•ıuldık fHuıut) - Deniz· ıeceıi 200 kitillk bllyOk bir ziyafet 

tlllk lta,..amı ıahrimisde çok vermlıler ve TUrk aularmda TUrk 
coflru• tuahlratla kutlulanmqbr. bayratına knuşulduğu gUnU 
DeDlııllerl•il dem ba7ramı nvinç •e aeı'• içinde anmıılardar. 

Türkiye 
Almanganı11 
En lgi Alıcısı 

Berllndeld Belçika elçiUil 
11/ıaaa .,,.. manyanın padl 

prime 6•tlr- ihracatı etr .. 
dikkate değl' 

tlgoru tetkik yapa 
rlluele 11Sndermittlr. Çok 

katli bir yaza olan bu ra 
bizleri ele allkadar eden yeri 
... jlya alıyoruz: 

Almanyadan renkli pamuk 
mqlanadu olan ahtlanm TO 
fOnden ıtne arttırmaktadır. 1 
yılanın ilk dlrt aymda Alm 
dan TllrklJ•Y• ( 7700 ) kilo 
boyab pamuk menaucat ıaa 
mifkea içinde bulunduiu 
( 1935) yıhmn aynı aylarında 
muyama TDrkiJ•Y• olu bu 
cab (23,300) kiloya •armıf, 
le .ı.liae çık .. tbr. 

Tlrki1e, Almuıamn emp 
pamuklanna da iyi bir mitte · 
Bu memleketin l 935 11lında 
emprime kumq ihracatında y 
lnrka yalan bir artma Yardır. 
arbıta Tlrklyenln 07nadıtı 
batta ı•llr. 

Alman emprime pamukl 
bqbca abaları, ıon iki yıLD 

dlrder •1lannda1 ıa memleke 
olmuıturı 

Kental 
1'35 

T6rlıl1• (69i 
Yuaea 1.4'1 
a.11•• 572 
Mııır Y.6 
Baalar411u ••ıka Holanda 

bYlçre de Almanyanın iyi alı 

mra•aclaclar. 
Almanyuıa Jhracat iıtatiı 

lerl tetkik eclllclillçe siz• ç 
•ır hakikat •ana o da meml 
timiz bu d•t ilkeden ıok 
almakta oluı•clur. Almanya 
aramazda buluaaa tlcuet 
maııaın 7erlncle bir ••riml 
bu vaziyeti tabU olarak karııl 
ken fiat farla 1lıladen 
maddelerimize kup Almany 
takınmakta olclutunu duyduğu 
tan1 m•••lmılz •• buıGnkl v 
ı•tl• tuat tqkll ecler bir ı• 
i»ulUJOnlL 

-9-i-ga_d_a 
Kahve Ve Çaya iki Ku 

Narh Konuldu 
llıa, (Hmual) - Uray kab 

Ye ça1a Od kuruı narh koylll 
tur. Ka1aplan da tel kullanm 
mecbur etmlıtir. Eter teldola 
J•pıhraa halk alnek teraile 
lenmemlı et yemet• kavuıaca 

Bigıdı Okul Sergileri 
Biıa, ( Haıuıt ) - Okull 

lmtlhanluı bltmle, yıllık Hr · 
açılmıt. talebelerin çok beyenl 
eıerlerl laerkealn ıazı &nOn• 
rllmiftlr. 

Muıta 
Kırmetll Bir Mezar 

Bulundu 
Muı ( Huıuıt ) - Burada 

kazıt 11raıında Bayındır H 
opllarından Blltan otlu Hsh 
mezar taıı bulunmuıtur. Ta 
kıymeti olan bu taı Halkei 
kaldırılmııbr. 

Şarki Karahisırın Bir Aylı 
ihracatı 

Ş. K. Hisar, 11 (A.A.) - Ô 
çen Haziran ayı içinde 2 J 5 sall 
yumurta, 150 kilo balmumu 
pazarlara yollanmııhr. 
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eneral 
ondilisin 
oma Ziyareti 
Yunan Harbiye Bakanı General 

Kondilleln ltnlyaya yaptığı Hyahat 
hakkında dikkate değer bazı tafallM 
sıellyor. Bu tafelltltn gör , General 
Kondilis mahiyetinde hOkUmdnrhğa 
taraftarhk bulunan fııoizm idaresi 
erkl\nil Yunanlatanın hOkOmdarlığı 
ihya meyli etrafında konuımnktır. 
ltalya, Ayusturyada Habısburg hane
danının tekrar aaltımat makamiaa 

gclcneıinl nasıl ist:,ors~, Yuna~lata
nın da hükOmdarlık reJımlne donme
eini s mpati ile takip ediyor. Hu, 

bizzat Roma siyasal mahııflllnln glı
l meye lOzum görmedikleri bir ha• 
kikattlr. Binaenaleyh General Kondi
llslo bu ya:ıiyette Romayı ziyarete 

gitmcıi, bu arada, Yunan hOkQmetl 
tarafından ltalyao meçhul aakerlerilc 
Muıollniye askeri f rik nl anının altın 
aalibinio verilmeıi, hudutlım muay
yen siyasal bir ıöıteriıtcın çok daha 
llerl giden bir hldiıe telıtkkl edllmik 
gerektir. 

Yine nynı kaynaklardan gelen ha
lıerlere g6r• Genernl Kondlliı ile 
hal1a hilkum ti araıında konutula· 
cok mevzulardan biri de, kUçllk itilif 
ile siyasası hemihenk yOrüyen Bal· 

kan birliğinin •nı.ly•tl ve hedefleri 
olduğuna lıaret ediliyor ki bu da, 
bu ziyaretin ehemmiyetini arttırmak
tan geri kalmıyor. - Süreyya 

Şak o Harbinin 
Sonu 

Cenevre, 11 (A.A.) - Arjan• 
tin hükumeti, Bolivya Ilı Para• 
guay arasında harbin durdurul• 
maıı için iki hUkümotle aracı bil· 
kum tler mUmessillerl arasında 
imzalanan protokollarm taıdlkll 

sureti rlnl uluslar ıosyet al fenıl 
llitlpliğlno gönd rmfştlr. 

im nyad ki •izler 
Berlin, it (A.A.) - Alman• 

yadaki tıslzl rin sayı ı geç n 
Haziran ayında 1,877,000 idi Bu 
1929danberi kaydedilen mıktorın 
en nzıdır. 

No: 24 

- Böyl fırsatları pokerde 

kaybedip icap edenler para k • 
zandırmak lazım. Çok d fa lim· 
de (kare) var ki (pa ) derim, 
bunlardan bir ey anlamıyorum. 

Bu g c yine ekAblrlerden 

birlle oynayorl r galiba. 
Eıref Boy sıkıldığımı anladı: 
- Sizi köşke kadar götür • 

ylm, d~dl. 

Nazik, terbiyeli adam. 
Nizamyoluna doğru yUrUyoruı. 
Yıllarca Istanbulun haııretinl 

çek n Eşref Bey Adayı tabiat 
ltlbnrlle çok beyenlyor. 

- Burası yeryUzUnUn sayılı 
gUzel yerl rfnden biri. Fakat ta• 
biatla haşhaşa kalmak iartile. 

Bu gece de ada o kadar gU· 
tel idi havada kuvvetli bir ka· 
ranfil ve zambak kokusu var. 

Villa Mançiniyi geçerken gU· 
tel bir kitar sesi yolumuzu keıti. 
Bir serenad •. 

Köşeyi dönerlten bir Manol· 
Ya altına aıgınmış iki baş gördük. 
l<ftar çalan erkek başını yanın· 
dakl genç kadının omuzuna koy· 
lllu1 

• 
1 

• u şı 

Olarak 
v• 

cegım, 
• 
ıyor 

Roma 11 (A.A) - Afrikaya hare
ket etmek k re bulunım 120 general 
ve nubay önOnde a8z a8yley n Mu
ııolini ltalyanın ulusal prHtij ve men
faatini y rine iıetİrmek auretile ltal
ya-Habeı kaTgnaıaı kealn olarak kur
taruıağ karar verdiğini ı8ylemit ve 
demiıtir ki; 

11 it lya Hnbeıiatıın 1rlbl lcarıaıalık 
içinde bulunan bir hQkilmetin meydan 
okuma ılyaaaaına oyuncak olıunayıa,, 
, Londra 11 (A.A) - lnglltere hQ

kumetl Habeılıtan'a a\l&h gönderil• 
mHini yasak ctmlıtir. 

Parla 11 (A.A) - Echo de Parla 
in yazdığına göre, İtalynnın Londra 
bOyük clçiliA"I dlln konu ulan uzlaımk 
teldifinin kendisi tarafından yapılma• 
dı~ını bl]dirmlıllr. 

Bu gazete diyor ki ; 
" Bu projenin kısmen AYenol ta• 

rafından yapılmıt olması muhte-
meldir • ., 

ltalya lı Hab t Arasında 
Y nl Hfidl eler 

Roma, 11 (A.A.) - Rumi bir bil· 
dlrlğe göre Habeılatenda yeniden iki 
hAdlee olmuıtur. 

6 Temmuı ııabahı, italynnın Harrar 
konıoloau otomobille Lirecannya 
doğru gidiyorken bir Habet subayı 
ile latzı Habeı ulterlerine raatla
mııtır. Bunlar kendiaini ıCSverek ve 
tehdit ederek durdurmak istemiılerdlr. 

Ôtleden sonra, Harrar koaııoloı· 
lutu yerli ftalyan aakırlerinden biri, 
konıolosluta giderken, lçllrinde 
Belıdly poliıl llo aekerler di bulunan 
yir 1 kadar yerli tarafından taılar 

Te ıopalarla t cavDze uğramaıtır. 

Adlaabebadakl ltalyan elçial o .aat 
Habeı hükumetini ıtddetle protHto 
etmlttlr. 

* Adlıabeba, 11 ( A. A.) - RHmt 
Habeı çevenlerl (mahaflli), İtalyanın 
Valualın Habet toprakları içinde 
olup olmadığını incelemekten ç~kln• 
mio olmııaına ı omnmıılardır. Yine 
bu çevcnler, İtalyanın bu hareketlle, 
Valualı .furnlinl haluıı gören Habdo 

[ Devamı 6 ıncı yOzdo ] 

12/ 7 I 8b 

Eşrof Bey mırıldandı: 

- işte adanın asıl hayatı. 

KaranfH, zaobak v manolya 
lrnkulu ılık bir hava .. aydınlık 
ıece ve damla damla kitar nağ· 
mel rl. Yalnız bu kadarını bUtUn 
bu :d korun içinde biribirlerinln 
otln kemiğine iliğine kadnr it· 
lem k ihtiyacını duyan çılgınlar .. 

Eşref Bey: 
- Hissediyor mu unuz? Dl· 

yor. Ağu&tos gecu1. Adanın en 
gUzel gec si.. havada bile s vda

lı bir gıcıklnnı§ var. 
Kitar musikisi arkamızda kal· 

dı. Şimdi yavaı yavaş yukarı 
köşklerden blrlnd n eki bir ıar• 
kının piyano tuşlarından dökUlen 

nağmeleri beliriyor. 
Bu bir eski şarkı.. blitUn ski 

şarkılar gibi aevğillnin verec ğl 
Diktan bahsediyor. 

Şarkıya körpe bir kadın ı si 

arkadaşlık ediyor. 
Eşref Bey: 

- Kürdili hicazkAr ! d dl. 
Hayretie baktım. 
- Bravo .. Demek e ki muılki 

ile do Ulf etiniı var. 

ILO 
• • 
1 1 

omen - Yugos av 
M··z k • 

rı 

Pre Pol Yarın erasimle Bel
Geliyor grattan Sinayaya 

ulgaristanda 
Y ni Tevkifler 
Sofya, 11 ( A.A ) - SiJraaal faa

liyeti hakkı dakl buı lttihamlar 
dolayıalle eıkl çiftçi aaylavlanndaD 
Stefan Popof yakalanmııtır. 

Eıki komOnlat eaylavı Jellozkoff 
il Georgieff, haklarında acılan 
tahkikatın aonuçlarını beklemekte .. 
dfrler. 

, 

Bundan batka, bir yal evvel 
d A"ıtalan O. R. 1. M. Birlltlnin 18 
eski Gyul de yakalanmıthr. 

Moskovanın 
Bayındırlığı 

Yapı Sahası Geniıl tlllyor 
Moakova, 11 ( A. A. ) - Moıkova 

ıehrlnln bayındırlığına alt yeni pl&n 
ile bu planın Önilmü:ıdekl Oç aeney• 
alt kısmı gautelerdi çıkmııtır. Moı· 
kovad nGfuaun gitgide artmakta ol• 
duğu fÖZ 8nGae alınarak ıehrln ku· 
rulu bulundutu mesaha 28 bln hektar· 
dan 60 bine çıkarılmaktadır. 

Bulg i t nda Y k • 
lanan Komiteciler 
Sofya, 11 (A.A.) - Bir aencdenberl 

artınılmakta olan Hkl Makedonya 
lhtlltil komitesi üyelerinden ( 18) kiti 
yakalıınmıtbr. Bunların hepsi Proto• 
gcrof grupundandır. 

D nçlld n Bot Ayrll n 
V purl r 

Dançlg, 11 (A.A.) - Alman vapur
ları limandan bog olarak ayrılmıı· 
!ardır. 

= 
- Şöyl bir hevesti. Geç.ti. 

Fakat ilk duygular, ilk heyecanlar 
ve cetlerden döne dolaıa g len 
tehassUsler o gGnçtik hatıralarını 
unutturmuyor. Bu makamı zaten 
s verdim. 

E§ref B y sustu. 
Piyano çalınan lcöşkün hemen 

ön tin deyiz. 
Ben de dam dosyona gitmez• 

dın önce bnbamm zoru ile evde 
zamanın mefhur musikişhıaılnrın• 
dan tambur dersi almı hm. iki 
yıl kader çaldım. Hatta hocam 
pık beğenirdi. Tamburun kendine 
mahıus bir çalınışı vardı ki bunu 
kadınlar pek b ceremeılerdi. 
Halbuki ben de buna h vea elmlf 
idim. ihtizaz yaptırmak için sapı 
sallamak. Bu o kadar hoşum 
gidiyordu kil 

Mektebe gittikten sonra vde 
öğr ndiğim birçok ıeyl rle bera
b r alaturka musikiyi de unuttum. 
Fakat Eşref Beyin dediği g;bı 
zaman da geçse, modası da goçıe 
} ine insanın gençliğin , çocuk
luğuna işlemlı b6yle mu&iki gibi 
ruhi itiyatlar izlerini kaybetmiyor. 

Şimdi ben de kulaklarıma ya
bancı gelmeyen bu kürdili hicaz• 
kar şarkının bestesi gibi güfte
sini de hntır'ıyorum. 

"Xcşe ile geçen ömrlimü eyvah 
lı der ettim,. 

Eşref Bey: 
- Şarkılarımız. da h p hlc• 

f ugoılaY naib. prens Pol 'fi 

kral Kırol 
Bllkref, 11 (A.A.) - Rador ajanll 

blldirlyorj Yuıoslav Naibi Prens pol 
ile Prenıea Olga Kral Karola iki 
gOnJOI< bir ziyarette bulunmak {)zere 
yarın Sinoynya gelecekler Kral Karol 
ile vellaht Miıel, BaobakanlTatareako 
ve Titlıleake tarafından karıılana
caklardır. 

Gaz teler, Prenı PolUn yabancı 

memleketlere ilk aeyyah ti olan bu 
ziyar t mUnaıeb tile ikl memleket 
ıırnsında yanovmnyı kaydediyorlar. 

Harici Haberler burada bit
medi devamı 11 Enci sa f da. 

randan, hosrett n, 
nihayet sevd hnm 
dem vurur. 

Diyordu. 

vuslattan ve 
gözlerinden 

Olabilir. Fransızca şarkılar da 
böyle değll mi. Zaten nlafranga 
muı'kide sevmetliğlm şeyler de 
şarkılardır. Major, minor çorç • 
vesi d tr olan frenkçe şarkıları 

birbirinin eşl gibi gösteri> or. 
Aynı kalıba istediğin yazıyı dök. 
Şarkı olur. Birçok yeni alnturl.a• 
cıl1tr da böyl yapmıyorlar mı? 

Frenkçe bir şarkının motifini ahp 
tUrkçe beste}re geçiriyorlar. 

Musikiye de hevesim kalmadı. 
Kalmadı değil bu Ada hayatı 

beni n sevdiğim ıeyl rden uzak· 
laıtırdı. 

KHşkUn önUn gelmiştik. 
Eşref Beye teşekkür ettim, 
Elini sıkarken durdu: 

- Ada toplantılarından tikli· 
yet ediyorsunuz. Ben de ıizinlo 

. beraberim. Fakat garip d ğil mi. 
B n de sizi Çarşamba akıamı 
için lculUpte yemeğe davet ede· 
c ktim. 

Gllldlhn: 

- GördUnUz mU. Bakın, siz 

do hayata hôkim olamıyorsunuz. 
Eşref Bey ellerini açtı: 
- Bu, her zaman ve herkes 

için değil. Sizin için ve haftanın 
yalnız bir gecesi için. 

I Gönül !er 1 
l 

ln an 
Evlenm k için 
Kaç Sene Bekler 

''17 yaıındayım. Tahıilim ort . 
Benılen 6 yao büyUk ve hayatını ka· 
zanmaeına daha Uo ııtne lazım olan 
bir genç beni sevdiklnl ıöyltizor. Bıo 
onun ee•giııine inanamıyorum. Fakat 
bon seviyorum, no yapayım 7 

A.N. 
Kıııml M ksadın evlenmek e 

bu g nçt n hayır yok. O hayatını 
kaıanmak için Uç sene bekleme-
ğ• mecburıa, siz bu kndar uzun 
bir zaman bekllyemezliniz. Y o
rulur, onu yora yolda b1rakır ç • 
klllrslni:ı. Siz: yorulmaaanız, o 
bıknr ve slz.l yan yolda bırakıp 
başkasının peolne dil r, mu· 
kadderatmn:ı böyle tehllkoll bir 
maceraya bağlamayınız. Fakat 
s vilm k sizin için kAff ise, bu 
g nç sizi &eviyor. Çocuk olmanııa 
raAm n Uç eene arkanızda ko • 
mnıı bunun en iyi deJllidlr. 

* ''17 ya~ındayım. Bir genç 89 ıe· 
nedir beni sevdiğini ıöllliyor. Ben yüs 
vermedim. Nihayet eon zamandn lntl• 
har edeoe~inl söyledi. Korktum ve 
konuıtum. Fakat bu konuıma benl 
ona bağlıı.mıya knfi geldi, ıimdl ben de 
onu &eviy.· un... Buiuşwtum.uz zaman• 
lar ban., nit>un."kt o bahsediyor. 
F kat hayat atılmnıı için daha bet 
ıene beklemek lAıım. Siz ne der1ı1lntz? 

İzmit; M.K. 

Bu ıuall ban size sorayım. 
Beı 11ene b kllyebll cek ml&lnlı? 
Kendlol:<le bu kadar sabır ve 
mukavemet görüyor musunuz? •• 
Sizin vereceğiniz cev p, b nim 
cevabım olacaktır. .. 

"Arkadnılarımın beı biri bir erkek
le görüıllyor. Ben kimıeyı yüı vermi• 
yorum diye beni ayıplıyorlar. Halbuki 
ben onların hareketl rini beğenmiyo
rum. Her ırün kollarında ve yanların· 
da başka bir erkek, ben mi aldanıyo-
rum, onlar mı 'i Sırrıye 

Siz. değil, onlnr aldanıyorlar. 
H rgUn bir rk kle arkadaşlık 

den kız kendi latikballni tehli· 
keye koyuyor demektir. Siz d 
istikbalinizi kurtarmak iıteraeniı 
bu nrkndaşlnrdan uzoklaşımz. 
ÇUnl<U onların makamı ııihny t 
sizi de yoldan çıkarabilir. 

TEYZE 

Başımı eğdim: 

- T eşekkUr ederim E ref 
Bey. Kabul ediyorum. Y lnaı bir 
nrtl l 

- Kulüpte olmasınl Vakıa 
Emin To un Bey kulUbU çok & • 

ver amnı ben hiç hoılanmom. 
Sonra orada y mek yendimi nr• 
kasından poker geliyor. 

- Hakkımı var. 1 t r eniz 
bnşka birşey yapalım. Heybeilyc 
geç llm. Çarşnmb nkwomı dnha 
aydınlık bir gece olacak. Bu Ağua• 
tos nıehtobındn deniJ çok gllz l 

olur. 
- iyi dUıUndUnliz. Değişiklik 

olur. Emin Toıun B y de kulUb 
gidemez. GUlUştuk ve yrıldık. 

Soyundum, yıkandım yatağ 
uzandım. Bir zaman hiçbir satırını 
anlamadan otuz kırk sayfa çevir· 
dlm. Emin Toıun Bey hôla yoktu. 

Dalını ım. 
Güııeı örtUdeın dıı rıda kala 

ayaklarımı • ynkmı • Gözlerimi 
açtım. Saat onbiri geçiyor. 

Bukadar uyuduğum hiç yok. 
Nekndar geç yatsam denizi im· 
çırmamak için sekizde nihayet 

s kiz buçukta kalkarım. Göz. ka
paklarım yanıyor. içimde bir ez· 
ginlik var. Dilime baktım. Midem 
boı.uk değil. Fakat liteksiz:lik, 
iştilınsız'ık, yorgunluk. 

Zllo boshm. 
( Arkaeı .ar) 



~ D/bıJla H~diıeleri ti 
Citroen'in . 

Böy esine Barekil ah!! Bir Sözü 
Franuıların bllyUk sanayi 

65 dokilc•- adamı Andre Cit· 
roın birkaç glin 

da bir ha.tal öacı öldU. OIU· 
mUnde, Auupanın en bUylik 
otomobil febrlkaıı Hyılan, bUtun 
dllnyada da F ord' dan aonra ikinci 
sıelen mUea11ıe1inln bir yıl tYvel 
iflb etmlt olmaıınl aebep gören· 
ler çoktur. Her nı olursa olsun 
Cltroenln 6lümündın aonra doıt· 
ları da, dllımanları da ıu hlikUm 
llzerinde mutabık kaldılar • 

- Eti bulun•az bir tıtkl
lltçı, derin görUılU bir m6eit 
ldı. Fakat bit bir zaman bir 
ldarıd olamıdı, maırafa boğuJ... 
dukça boj'uldu, Avrupanın ın 
bllytlk •• ın modıra bir fabrika• 
aınr/6 maHk oldutu halde illi• 
etmeılnin 11bıbi l>udur.,. 

Anlatıldıitn• ıörı Cltroın iç 
111 6ace Amerikaya giderek Ford 
fabrlkalannı ı•zmlıti, lotizamınıa 
derecHine hayran kalmııtı. F ordla 
da uzun uzadıya konuımuıtu. 

Söyleadliine ıöre bu koauıma 
eınaıında F ord ıHrlnin lacellkI .. 
rlni anlatırken bir ctt•I• Ilı h..
llaa etmek lttf yırek dır ld: 

- Buraya ltir parça demir 
ıeldiktın 65 dakika ıonra oto
mobil haline alrır•k kapıdan 
çıkar 1 

Citroen'de tabii böytıklUk ve 
çabukluk yoktur, fakat o da lıe 
bir l tif e ile nihayet Yermek he
vel ne kapıhrl 

- Mükemmeli Dır. Fakat 
b'zde llk demir parçası geldikten 
65 dakika ıonra haatahanıye bir 
ad m kaldınhr, çllnkU yapılmıı 
olan otomobil bir dalğını ezmlıtir. 

• 
Franaızların mııhur Norman-

dl ıemileri, dünyanın en 

Normandl· bUyUk yolcu Yap~· 
rudur. Bu gımlyı, 

nln 6•ıına Fran11z Transat• 
ı•l•ıtler laatik kumpaaya11 

yaptırmqtır. Bu Ye buntın fibl 
kumpanyalar, yapyaltilmılerl lıln 
hllk6aaıttın para yardımı slrlr
ler. Kumpanya, bu Normandl 
Yapuruau Japtırmak için JalkQ.. 
mıttın para yardıaal Jıtımlf, ••· 
dini almıfo Nı vakit ld ı••I bit-
mlfo O zaman para •er•ık itle 
nulanmalar baılamıı. Halbuki 
kumpaayaaın 60 allyoaa llltiyaaı 
•armıf. Rica, mlaaıt; allaayet 
mıcliı bu ihtiyacı taıdlk •l•İf 
•• para koparıb111f. Yokaa, Fraa· 
aı:darın blylk iftihar duydu)dan 
Normaadi ı .. tıl, ilk ııfırlal 
mlteakıp bir kaııyı atıh~ırecektL 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından (*) 

Deniz Bango•un•n 
Faydaları 
-a-

ı - Sinirlen ılikdıa n matlık 
•erlr. 
9 - Durıun kan damarl,nnın 
hartkıtine ve aybapluıa11a düzt1· 
mt1lDi yardım tdtr. 
3 - Gevıemit adaleltriD Hd· 
lıım11iat ttıir e~tr. 
4 - K•mlkl11i kunitlto'1rir. 
5 - Kanın mildannı artınr. 

6 - lkUdar11zlafı iyilııfülr. 
7 - lf raıatı dahiliye ı•lldeltrl• 
nin akııerilini ttın~ih ••er. 
8 - Hasmı kolaylqbnr. 
Sl - İttihayı çotaltır. 

10 - 1nkıbaıı izale tdtr. 
11 - Hayatın Dtt'e lçlndt UH• 

muına yardım eder. 

(•) Ru notları kH p Hklayıoız, yahut 
bir a bU o yıpı,tırıp kol eJ,alyon yapı· 
nııt. Sıkın ı samanınısda bu notlar ltlr 
dokto gıbl imdadı nıa yıtl9eblh. 

1 

Rivayete Göre Gelin 78 Yaşında, 
Güveyi De 28 

Akbıyığı Dedi
kodusile 

Çalkandıran 
Bir Düğün 

Geçen Perıımbe aUnU Eınln5· 
nl nikah mımurJuj-unda bir 11iklh, 
Iıtanbulda da bir dUil• olmuı
tur. EmlnGnll aikAll memur;uğun
da her vakit aiklh •• Iıtanbulda 
her zaman dDj'Un olur amma, 
böylıalne raıtlamak biraz gtlçtUr. 
Bu, bizim anlatacaiımuı eYlen
mede ıözçıkın taraf yınl ı•lln 
•• ıt'Yeylnln Yazlyıtleridlr. Aile 
malırımlyetlne slrmiı olmamak 
için ıılin vı gtlYeyinin atlarını 

78 yaıında ıılin, 28 yaıında damat 

yaımıyalım da tadıcı hlki,·eyl 
anlatalım. Önce haber Yereli.;. ki 
bu diilln Sultanabmet aemtlndı 
• Akbıyık cıYannda olmuıtur. 
Bayan ı•Hn tam 71 yaııada, Bay 
da•at da tam 28 yqındadır. 

Onu, koltukta nikah memurluğuna ' 
• götürdüler 

Söylendiğine söre 78 yaıın· 

daki g"lin hep taze kocalara 
varmak meylinde imiş Ye bu 28 

ya ı daki del'kanlı da tam onun· 

cu koca ı imif, kadmcağn::m bil· 

tün kocal n kendisinden mem· 

nunmuı, kadıncağ•z da kocaların· 
dan, fak t nedense kocalarının 
ömrü vefa etmemlf, hepsi öJmUf. 

Yeni koca11 bu 78 yaıındıkl 
ıelfnJe daha 76 yaımda iken 
tanıımııtır. Gelinin malı mUlkO 
Yardır. 50 bin lira kadar da 
paracıjl olduju aöylenmektedir. 
Amma damada göro bu evleniı 
bllt8n HDalar ve kacaatler hllA· 

haa l.lr 11net bdlYacı dıtil, 
.. mil maaaallı bir •ık Ye glSnlll 
b:dl•acıdır. iki ıınelik tanıııklak 

•• nlıanbbk müddeti zarfında 78 
7aıındakl 11Ysılliıl kendisini teshir 
etmittir. O kadar kl HYfllialnin 

Tatsız Isteklerile Tatsızlık 
Yapan Bakkallar 

Şeker için 20 Para Zam lıtemişlerdi. 
On Para Kop•rdılar 

Bakkallar cemiyeti btroıuatla 

Bılıdlyınla toz t•kırlne koy• tir. Klloıu 2a kur.ııa mal olmak• 
·dutu aarh idare ıtmedlilnl baha· tatlar. Fakat bu mal oluı depoda· 
ae ıderık kilo baıına bir kurut dır. Buradan toptancı tlccara •• 
zam yapılması lçla bakkallar toptancı tüccardan bakkal clDk· 
cemiyeti tarafından yapılan mllra• klnına 11akledillnelyı kadar bir 
caat belediyece s3zde11 flÇlriJmİf, nakliye llcreti Ytrllmektedlr. 
fakat lltenildiil ıibl 40 para de- Bakkallarm lddia1ına ıöre bu 
tll. 10 para zam yapılmHı mu· nakliye ilcretl 40 parayı bulmakta 
vaf•k görlllmUıtUr. kilo baıma 10 para da toptancı 

T oı. ııker 25 liraya lndlrllmi.. tnccar kir alınca bakkal belıdlyı 

dizi dibinden ayr1lmak kendi
ıine gUç geldiği için işini glicUnU 
de bırakmıştır, sıeline gelince: 

- Bir saat göremezaem cayrı 
cayır yanıyorum dlyormuı, pek 
ıevdlm onu, .,kileri onutturdu 
bana .. 

Gelelim ••lenmı tllrenlnı. Bu, 
iki çift aanld niıbıt gibi nlkAh 
merasimine hep mahallıdıkl gerw 
kızlan, koca1ını taze dulları ça• 
ğırmıılar, 3 tanı dı otomoblJ 
kiralamıılardır. ihtiyar ııllnln pek 
yllrUyecek mecali olmadıj'ı için 
iki ıenç kadının koltutuada ev• 
den çıkarılmıı, böylece otomobile 
bindirilmiş, nJklh memurunun 
6nilne çıkarılmıı, ylaı aynı ııkllde 
••cağıma, kocacığının dizi dibine 
götürlllmn,tnr. Şimdi Akbıyık 

lienç kızlar, haset ve hayretluinden 
baka kaldılu 

cıvarı ile Sirkeci de otomobillerin 
durduğu nha hıp bu Jzdiyacın 
dıdlkoduıu n. çalkalenmaktadır. 
Nı diyelim, tanrım yenı ıvlllerı 
yıldız barıııklıjı vırlln. 

Salt Keıler 

Nöbetçi 
Eczanel•r 

Bu geoı nöbetol eczaneler 
ıunlardın 

lıtaobul tarafız Şehaadebaıın· 
da ( lımail Hakkı ), Akurayda 
( Ethem Perte• ), Karaıiiınrttkte 
( Suat), Ttpkapıda (Nazım ), Sa· 
matyada ( Rıdnn ), Unkapaouıda 

( Y orıl ), Eyüpte ( Hikmet ), Kum
-aptda ( Belkıı ), Balatta (ToJidil), 
Oınbtrlitaıta ( Sırn Rulm ), Bah· 
oıkapıda ( Arop Miııuyaa ), Da· 
karköyünde ( Merkez ), Beyoilu 
tarafıı Kalyoncu ( Beyojlu ), Tak· 
ılmde ( Taı..im ), Galata Mah~
diyıde ( Mişıl Sofrony,J_cjil ), $itli 
~ ( Halk ), Kuımpatada 
( Yeni Turan ), Haıköydı ( Y ıni 
Tlrkiye ), Kadıköy tarafı: Modada 
( Alieddin ), Pauryolunda ( Rifat 
Mümta'I ), Bilyilkadada ( Şlnui 
Rıza). 

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

E yup Sahillerinde Bir Ceset 
DUn EyUp ıahlllerladı bir 

c11ıt bulunmuıtur. Ce11dl Tabibi 

Adli Doktor Salih · Hatim mua
yene etmiştir, 

narhına göre ıekeri yalnız çuva• 

hnı almak ıuretlle hiç kAreız 

aatmaktadır. 40 para ıam bunun 

için l&tınllmlıtlr. Fakat belediye 

bu kırk parayı çok ıörmUı, 1 O 
para um yapmııtır. 

-tı---H_a_l>_•_ı_T_•_l_g_ra_J_ı_a_rı,a...._ı 
Mu•olininin 
Yeni 
Bir Nutku 

[ Baıtaraf ı 5 inci 1Dıde] 
tezini kuYvetlındlnn•kte oldufunu 
kaydediyorlar. 

Aynı çevtnlerin dtı10nct1İD• ıBre, 
ltalyaaın, beılncl bir hakem taylnioi 
lıtemHI, bu memleketin laak yolua• 
dan yilrllmektenae, iti zora bindirmek 
al7eHndt otduj'unu göıtermektedir, 

Habaılıtan davayı barıt 1olu ile 
kotarmak fatetinde olup, buDun için 
de Uluılar ıoıyete1I kon11yinln 
hımın toplantıya çatırılma11nı dile
mektedir. 

* 
Cenevre, 11 (A.A.) - ltalya-Habtt 

••k~m komittalndeki Habeı deleg11l 
O .. ton Joze buraya ıelmlttlr. Komi
tenin, buınn ncırıdilıcek olan karar• 
)arını beraberinde gıtirmittlr. 

Bu kararlara llltlk olarak yazdıtı 
••ktupta, Joze Uluılar Soıyıtealnia 
lcıle araya l'irmtal •er.tktıjtni 
bildirmektedir. .. 

Londra, 11 (A.A.) - lnsiıt•re Dıı 
itleri Bakanhtı Ue ltal1a bGylk 
ılıWtl, GrandJnla, ltalya • Habıı 
anlaımazhj'ının kotanlma11 için t•k· 
liflerde bulnndutuna dair olan ıayla· 
ları ytlHlamaktadırlar. 

.. Time11, Uıuılar Soıyıte1I kon1e-
1'•ID derhal toplaıabya çatırıl•H• 
irin bir ıebep olmadıfuu yazmaktadır. 

"Morninı Poıt,, İtalya • Habtf an
laımamaılıA'ında barıtcıl bir kotarma 
1olu bulmak için bat nrulacak 
blrlclk çarenin, lngilten Ilı Fraa1anın 
Adl1ababadft elbl rliğl Ue hanktt 
etme Itri ole. uzunu yazıyor. 

Söylenditıne ılre Habeı hQ 6· 
metinin, Uluılar SoıyetHinln Habe· 
ti.tandan yana bir durum alacat a. 
rOvenl v rdır. 

Habtt lmpartorunun, d ıardall 
yardım ıörmtkı'zln harbe glrm k 
Yaya OJk .. 'nin egemenlij'ini doj'rud D 

dofWuJa tehlikeye koymıyan bir 
barııı kabul etmek ııklarından birini 
••ı••k sorunda kaldıjl takdirde, 
blylt bir barııı tercih edeceği 1anıl· 

••ktadır. 

• Vaılngton 11 (A.A) - 111 habet 
alaD snınlerden anlaııldıtma glSro 
ltalyaa erduaunun Habeıiıtan'a te· 
eavtls etmeai lhtlmallDe karıı, Kelloa 
andlaımaıının hOkGmlerl mucibince 
prot11toda bulunmHıDın 1erinde olup 
olmayacağını incelemek tbere tim· 
diden Londra ile •aılnrtoa arHıada 
tımaH gıçllmlıtir. .. 

Napoll 11 (A.A) - Kolombo adın• 
dakl •apur, 1800 dın artık a1kırle, 
din 1aat 19 da Maaavnya hareket 
etmittlr. Bu npurla, General Montan• 
1inl'de aitmittlr. Gidenler blylk bir 
kalabalık tarafından uturlanmıılardır. 

Londrada Grev 
ioförler Ve Biletçiler 

Çahımayorlar 
Londra 11 (A.A) - Bir kaç JI• 

otobGı aofBr ve biletclal bu aabab 
ırıv ilin etmlılordlr. 
Bulgar • 8ovyet P_yaya T•· 

cim MU:iike relerl 
Sofya, 11 (A.A.) - Sovyetler 

blrliti ile bir ticaret ve klerlnı 
mukavelesi için buı&n Sofyada 
görUımıler batlamııhr. 

A1manyada Bir Tren Kazaaı 
Kuel, ı 1 (A.A.) - Melıungea 

yakinindı bir ekspresle eıya treni 
çarpıımııtır. Ölü Yardır. 
Guatemala Cumur Relel 

Guatamala, l 1 (A. A.) - Ge· 
nıral Borj Ubiko 1937 martından 
ltlbaın f alb yıl mUddıtle tekrar 
cumhur baıkanlığına aeçilmlıtir. 

Fenlandlyada Caeueluk 
Helılnfor1, 11 (A. A.) - Bir 

Yabancı devlet hesabına caausluk 
ıttlhinden şilphe edilen bir er• 
kvnıharp zabiti yakalanmııtır. 

Hllkumet bu husuıta daha 
açık malümat yermekten çekin· 
mıktedlr. 



12 Tema 

• 
Tramvay Şirketinden Bir Dilek 

B• Aluarayda otururum. Sa· 
bah gidip, öğle yemeğine gellı 
ve dönüş esna•ında beni vakltle
rimden eden bir tarifeye lfaret 
etmek lıtiyoram. 

Sabahluı Topkapı, Yecilkule 
•• Akaanydaa giden tram•aylu 
birbiri ardınca V aJde camii önün
den pkıp gidiıoriu. Aralarındaki 
mHafe ancak on metre kadardır. 
Ondan aonra mecburen on, Oll 

bet, yirmi dakika, öğle Oıt eri de 
yarım saat tramvay beklemek 
mecburiyetinde kalıyorum. Acaba 
Tramvay Şirketi bu tram•ayJan 
hirbirl ardınca dejil de, onar 
dakika f a111la ile ae•k etse ol· 
maz mı? 

Şirketin •azan dikkatini cel· 
t..cleria. 

Okuyucularmııdaa )(. T. K 

Padol tepeaine seline• -..aı.dı. 
ı&derinl sıraataya çeYİrcl, uma 
uzun bakb. O tepeJİ inme• hn,Dk 
Şan arbk göı'miyeeekti, ıöremi
yr.ceklL Bunu dlifinerek aglıyordu. 

lfte o ıwada auasa, Ebu Ap
tullalun )&nına ~ aklaşh, altıyOz 
yıllık bir tar.hin tikıinf siui Jçinde 
toplayan bir tnkrüiil onuo yU• 

zune savurdu: 

- A - a korkak erkek ağla, 
ded", yur unu ere k rumay nla· 
ra k dın ibi ağlamak ya ı r. 

Eu tü r te E d ıe ı k ad m 
a n Ta M sa nn \ e 
or da b r o n 
A t iT b an rın 

si elen d varciıl .. 
M. T. Tan 



J Ziraat Bilgisi ("' J 
1 

Sorunuz 
Cevap 
Verelim l .• 

Nnzilli mual'im Hıza Öz: 
Eski bahçıvanlar " Ağusloı 

Fıdanların geçmedikçe biJin-
y 

1 
meı 11 derlerdi. 

iuttugu llall Gerçekten bir fi· 
anlaşılır? danın tuttuğu ilk 

i .rnlarmda hiç belli olmaz. Tomur• 
cllk:arın kabarıp patlaması, fida· 
nın kendisindeki &u Ye gıda He 
d mtimkün olduğundan buna 
bakarak tuttuğunu söylemek ha· 
talıdır. Çok defa sUrmUş tomur· 
cukların Ağustos ortasında Sinir 
tiği, küçücük yaprakların sarar· 
dığı ve aralarının örümcek bağ:ar 
gibi olduğu görUIUr ki bu man· 
zaraya bürünen fidanların tutu· 
undan filphe edilebilfr. 

Maamafih baıen çok au'anan 
\'eya toprağının altı (karasulak) 
olan yerlerdeki fidanlarda da bu 
hal görül bildiğinden bunu ayırt 

etmek gerektir. 
Jf Bir fidanın tutup tutma• 

ması meselesi her ıeyden ISnce o 
fidanın: 

A - iyi yetlıtlrilmiş bir fidan 
olması, B • Mevıimind4' ıökülüp 

mevsiminde dikilmesi, C • Yerinin 
iyi v dikilişinin uıulilnde olmaaa 
D • Sonbahara kadar su, çapa 
gibi ihtiyaçlarının y pılması ile 
ilgilidir. Eğer bu dört esuta bir 
eksiklik vana o fidanın tutma· 
5ından her ıaman ıtıphe edilebi
lir ve sonbahar gelmedikçe bir 
lOJ denemez. 

PınınkôylU Mehmet ı 
Bir kaza neticesi olarak her 

Hayvanlar- hangi bir hayvanın 
d k. k kaynar ıu veya 

a 1 yanı - ateş ile yanmaaı 
l ara çar• takdirinde yapa· 

cağını:ı ıey ıu merhemi yaptırıp 
yanık yerlere sabah akıam ıllr

mektir: 
70 ıra• iyi uytluyat 
15 • kireç auyu 
15 ,, •alo) 

Bunu hazırlamak için 8nce 
:ı:e) tinyağını bir kaba koyaraınız. 
Sonra baıka bir kapta biraz kireç 
eritip onun duru ıuyunu ahnınıL 
Zcytinyağın üstfine katarsınız. 
Daha sonra eczaneden ahnacak 
olan ıalol llicmı da üzerine 

atıp hepsini iyice karııtırırsmıı. 
Bu merhem yarayı azıtmadan 
geçirir. 

EUyilk yanıkları temiz bir 
bezle örtünUz amma ğer bulur
sanız bu bez eczahanelerd atı· 
lan (gazlı bez) lerden olsun. Kü· 
çük yanıklara açık bırakabillrıiniz. 

~ 
llıalıkesirde Hasan Durmuş: 
"Geçen yıl kavunların yaprak· 

Kuvunlarda )arına bir takım 
yaprak kur- kurtlar llt Uf erek 

d yaprakların altını 
..._ __ "---• kemirdiler, Ye ku· 
ruttular. Bu yıl da olacağından 
korkuyorum. Bu neden ileri ıellr 
• çare&i nedir?,, diyonunuz: 

C - Kavunlann yapraklarına 
1&ldmp onlarm altını kemiren 
böcUye kavun yaprak kurdu 
derler, Latince adı: 

Epllachna Chrysomelinadır • 
BöcUlerio kmh kanat smıfından• 
dır. Asıl zarar yapan kurtlarıdır. 
Bunlar sarı renkte tıtli ve siyah 
kıl arla sfü.lüdür. Bu kurtların 
nnacı; kışı toprak oltında geçirir. 
Tam bostanlar 3-4 yaprak olunca 
topraktan çılup yapraklarA yu
murtlar. Bu yumurtalardan da 
işte o sarı adh kurtlar çıkıp yap· 
r kları kemirmiy• başlarlar. Ke-

Dfinrada Olap Bitenler 
~~~~~~ ~~~~--- l Hangi Mektebe 

Glrecekalnlz? --------rp 
kes~ 

usa A 
s··r -

• Okuyucularımı

zın Sorgularına 

Karşılıklar 

s Bıra a . ' r. 
Fransız Gazefel ri Fişher Kardeşler Tarafından icat 

Edilen Aletin Ne Oldl_!ğunu Merak Ediyorlar 
Franıız ıaze- ..--__,.,,,-~..,........a-.....-.....,,..--

tecilerindea biri 
geç n alla Al
manyada yapılan 
bir teyyare tec· 

rUbesi müna1ebe
tile Uç beı ay 
önce yine aynı 

m ml kette ya
pıllllı!-1 olan başka 
bir tlen. ıueyl ha· 
hrlayarak Yatan• 
daşlarmı ıöz aç
maya daYet etti. 

F ranıız mcs
lekdaŞı~ızın lıatır
Jaaığ~ ·i>u dene· 
me, Balhk denizi 

bir ihtilaf patladığı zamana kadar 
gizli tutmuş bir millettir. Hepimiz 
biliriz: iğneli tüfek J 866 da (Sa4 

vuva) muharebesinde, çelik top 
1870 Sedan çarpışmasında, aju 
top 1914 savaşında hep Alman· 
lar tarafından ortaya atılmıftır. 
Yüz kilometreden Parisi döğen 
büyük 11Berta1, da onların icadıdır. 
Ve ilk esaı da ortaya çıkmasından 
18 yıl önce vazedilmiıtir. 

Uzennde Rugen -.liayaJe hudut woktur derler, . l 
adasında aaker , . d ııte iıtikba de yapılabllıctjf 

Pek iyi habrlatırım: 1900 yı
lında Lauis F orest adında bir 
Fransız gazeteci Alman 1anayil 
hakkında tetkikat yapmak Uzere 
Almanyaya gitmi9ti. MlimkUnae 
Krupp fabrikasına girecekti. Bu 
makaadına irİf edi, fakat fabl'i· 
kadan tardedilmlı bir fen adamı 
ile konuıtu, ve ondan öğrendi ki: 

• tahmın e ilen ıttlleli bir u9ma aleti .. 
ve dvil bir fen heyetinin önUnde 

« Krupp fabrikası gülleyi dün

yapılmıştı. MeHJe; mühendl& BrUno 
ve Olto Fişher kardeıler tarafın· 
dan icad edilmiş olan gülle şek· 
lindo bir hayaya yUkaelme vasıta• 
sının ne işe yarayacağmı öA'ren• 
mektf. Bu iki kardeşten Otto ha· 1 

yatını tehlikeye koyarak gUIJenin 
içine bindi ve mekanizmesl pek 
anlaşJlmayan bir motoru işleterek 
havaya yUkaeldi Ye beklenenin 
aksin• olarak yere düşüp parça· 
lanma.dı. BUakls 1 O dakika lçhıde 
10,393 metre yUkaekliğ çıktı. 
Hadi1eyl •şağtdan aeyreden fen 
adamları o zaman hayret Yerici 
birşey ~6rdOler: 

GUllenla ortasından, adamın 
bindiği" parça bir kUrre ıeklinde 
ayrıldı. . O dakikada ortaaındaa 
açılan bir paraıüt ile yavaş yavaş 
yere inme1• başladı, Buna rnuka· 
bil gülJealn diğer kıımı yere dU
ıerek parçalandı. Deneme muvaf· 
f akıyetle neticelenmişti. Alman 
ordusu bu aleti aatın aldı, ondan 
ıonra da iki mühendiı kardeşin 

lcad ettikleri bu "yUkıelme YHt• 

taıı,, nden hiç bir ıeı çıkmadı, 
lainaenaley Fransız ıaıeteclsl me· 
rakla: 

Acab• ne oldu? Diye dil· 
f Unmekte, vatandaşlarını ıöz aç• 
maya çağırmaktadır. 

* Meslekdaşımıı bDlataten dl· 
yor ki: 

- HıdiHyl ehemmiyetsiz ılSr· 
••••r•••••••••••··-· .. --.--..... ._....._._ ...... 

mirllen yapraklar zar ıfbi kahr, 
kurur. Bunlara kartı yapılacak 
tedbir ıudur: 

Kurtlar ılSrUnUr glSrUnmez, 
bir tenoke doluıu auya 300 gram 
arap aabunu koyup eritmeli, on• 
dan ıonra 150 gram da gazyaiı 
karıştırıp elde edilen ilacı bir 
pUskUrıeçle yaprakların alhna 
ıerpmelidlr. Bunun için tulumbayı 
kullanan İfçi ya kendisi bir sopa 
ile ka\•unların yapraklarmı çevir
meli yahut bir bıııkaıı ona yar4 

dım etmelidir ki il!ç yaprakların 
altındaki böcUlere tesir etsin. 

Çiftçi 

("J Zıraat huıuaundıkl mOtkUllerlahl 
1011.mur. Son J cııta111111 ( ÇlltçJ ) il 

ıt.c 6"aup yeuec:klk. 

\ 

yanın hanıız ta• 
1 
bakaama yaklaıa· 
cak derecede yUk 
soğe atacal<, bu 
ıayede do hava· 
nın mukavemeti 
kalmıyacağmdan 
gidiı mesafesini 
yUz kilometr ye 
çıkaracak bir to· 

Alınanyada mümkün ıörlllen tasavvurlardan: GüUe Paristen pun denemesi 
atılmııtır. A noktaıında ,,.tıar, harıhte denm eder, B ve ile meıguldürler. 
O noktalarında tekrar patlar, yürümeye denm eder, niha4 Loulı F orHt 
yet D nolr:taıında paraıütü açılı;-, Ne•yorkun Uzerine iner. Almanyadan dö-

.Fiılıerin yaptığı alet tahminen ıöyle 
olacak; Tayyarecinln bindiği k11ım, Hıl 
gülledeıa ayrılarak bir pıraıütle yere 

inebilir 

miyelim ve unutmayalım ki Alman· 
Jar fen 1ahaamda ıık ıık yenilik 
doğurmuş ve bu yeniliği ıllahh 

Miıttı Smith ve ~upa11 

nünce bu lıittliini IUuıtration 
mecmuasına yazdı, fakat mocmua· 
nan dlrektörU yazıyı baamadan ön· 
ce yUkHk bir topçu zabitine göa
terdi Ye bu zabit t•: 

« Bôyle ıey olamaz, çocukca 
bir nazariye » deyince, yazı kAğat 
Hpetlne atıldı. fakat hAdiaeden 
14 yıl ıonra da Parlıl döj-en 
Berto meydana çıktı. 

BrUno ve Otto Flşher kardeı· 
lerln aleti bize bir ıUrperiz hazır
layabfllr, gözUmüzU dört açma• 
lıyız. Aleluıul Almanların motö,. 
lu tayyareye yedek olarak bir de 
ıUlle ıeklinde itici bir alet ekle
meyi dUtUndUklerini, tecrübeler 
yaptıklarını, hattA b8yle bl,.. vası· 
ta Ue mHılA bir hamled~ Pıırlı· 
ten Ncvyorka gidebilecek, adam 
ve etya tafıyabHecek bir gUIJe 
icadını bile mümkün gördüklerini 
bi!iyornz. 

Blitün bunlar bu dakika için 
belki birer hayaldir. Fakat unut· 
mayalım ki, JUlvern'ın f ennJ ro
manlarında ortaya atılan tayyare 
ile deniz altı gemisi de, bu roman· 
lamı yeı:ıldıkları tarihte birer ha· 
yal olarak telAkkl ediliyordu.» 

lngilterede 
Köpek 
Sevgi i 

lngilizler köpeğe çok merak· 
lıdırlar ve onları çok severler. 

BugUn lngilterede köpeği olmıynn 
ev hemen hemen yok gibidir. 
lnglllzler köpeği yalnız ıevmekle 
kalmaz, onların cin~lerini ıslah 
etmek için her ı; ne müteaddit 
aergiler, köpek mllsabakalan ve 

Tanus Ortamektebinden Halile: 
- Orta Orman Mektebini 1 

Yeya pek iyi derece ile bitirec 
olunanız Orman Mühendla Me 
tebine girebilirsiniz. Fen mekte 
ayni şekiJdedir. Her Jki mekteb 
tahsil müddeti Uç 11nedir. 

* 
Bolu vilAyetl Düzce 

Cehtı oğlu S. Alpataı 

- Size Konya yeya Erzinc 
orta aıkeri mekteplerini taniy 
ederiz. Ayrıca Kırıkkale san' 
mektebini de göz önünde b 
lundurunuz. Bu mektepler" 
kayıt ve kabul ıartlarım 9 Te 
muz tarihli ıaıete.91lzde bulabl
lirainlı. 

Antalyacla O. SUıertı 
Yllk11k ziraat mektebinin k 

yıt Ye kabul ıartlannı 19 Hazir 
tarihli ıazetemizde bulununuL 

~ 

Adana Hükumet caddeılnde Ahm 
Hida1et•: 

Orta orman mektebine ort 
mektep mezunlarını abrlar. Dab 
fa:ıla malumatı 19 Hulran tari 
ıa:ıetemlzde bulacabınıL 

lzmitte hat 
Nuriye: 

* 
boyunda Muıtaft 

Yüksek baytar mektebi Ar 
karadadır. Buraya llH meıunlr 
rını alırlar. KUçUk baytar ııbbly• 
mektebi dı oradadır. Bu ınekteb• 
ortamektep mezunlan alınır. Ta• 
llpler uaaında müsabaka lmtlhaDI 
yapılır. Mektep leyll meccanldlr· 

* 
frabzonda Haydar Btl1nU71: 

lıtanbul Sanat . mekteblae, 
lıtanbul •e ci•ara .. birlerind .. 
olan gençler abn11. Siz hu yerlr 
rin haricinde 1ayıbnaaız. Bunu• 
için baıka bir mektep HçİDIL 

* 
Duzçede mütekait A.l&eddineı 

Oğlunuzun yap blylkttlr. 
lıtediğlniz mektebe maaleHf 
11lremez. Maamaflh mad•m ld 
çiftçi çocuğu sayıb1or, BurH •• 
ya Halkalı Ziraat mekteplerin• 
ılrebillr. Bu mekteplerin kayıt •• 
kabul şartlarını 14 Ye 28 Haziran 
tarlhli 11aıetelerimizde bulabilir 
ıinlz. 

• 
lzmir Koıdonboyunda Allm Bil-

" nüye: 

- Galataaaray U...I leyb •• 
Ocretlldir. T alebedea 275 llra 
Ucret alınır. Bu Ucret bir 1eaed• 
Oç takılt olarak verdirilir. 

* Beşikta~ Ihlamur oaddeılade O•el 
Lfitfiye; 

- Bu aene Şehir Y ab mer 
teplerine talebe abnmıyacatı 
hakkında Veklletten mektebe 
emir gelmiıtir. ····-··············· ............. ·----·--··------
yanılan tertip ederler Y• kaza• 
nan hayvanlara kupalar, rozetler 
dağıbrlar. Bu Htıe Miıter Smltb 
isminde bir boldug, birçok mO. 
sabakalar kazanarak bolduğun 
cins köpekler aı asında ıampiyon• 
Juğunu kazanmıştır. Reamlmizd• 
Mister Şmlth 'i kazandığı kupa• 
lardan bazılarile beraber ıörD
yorsunuL 



. 12 Temmuz 

1 Esnaf işleri t 
~ 

Muayeneler 

Ve 
Tarifeler 

Beledly• Ekonomi 8akanhlı 
snafın tescill ye tarif elerio taa· 

diki itine de•am etmektedir. Bu 
işler bitirilemediği için müddet 
Ağuıtoı baılangıcma kadar uıa· 
tılmııtır. Esnafın teıclli hakkında· 
ki kanunda halkla teması mev· 
zuubahı olduğu için bundan lstiına 
edilecek bir esnaf yoktur. Mayı· 
ıın onundan ıimdiye kadar lıtan• 
bulda ancak (28) bin kadar eenaf 

te1cil edllebilmi9tir. 

Manifaturacı, yorgancı ılbl 
bazı eınaf ıimdiy• kadar kendi· 
terinin tescil edllmiyeceklerinl 
tahmin ediyorlarmış. Bunun için 
de mDracaat etmemiıler. Ekonomi 
direktörlüğü bunların da teıcil 
tabi olduklarını tamim etmlıtir. 
btaohuldaki eınafın hakiki mik· 
tarı ılmdld•n malum detlldir. 
Esnaf cemiyetlerin• tamamen 
ısınmıı Y• kaydolmuı vaziyette 
olmadıkları için cemiyetteki ka· 
yıtlara ıöre hllkUm çıkarmanın 
doğru olmayacağı aöylenmektedlr. 
Belediye lıtanbul eanafının ıayı· 
sını 80 binle 100 bin aruında 
tahmia etmektedir. Bunların da 
bu ay &onuna kadar tescil edil· 
meleri mecburidir. Müddet bir 

[daha uzatılmayacaktır. Belediye 
eskiden halkın yeyip lçeceA'i, yıkanıp 
ta taranacatı ve yatıp kalkacağı 
yerlerin tarifelerini yalnız tasdikle 
lktif a ediyordu. Şimdi aym za• 
manda bu tarifeleri tetkik etmiye 
ve s mtlere, kiralara g3re indir· 
mektedir. Belediye bilhassa plAj 
flatlaranı çok dU1UraıU1t1ır. Bele· 
diye plljları lüks değil zaruri bir 
ihtiyaç olarak almııtır. Yaptılı 
tetkik• ıör• plajlara en çok spor• 
culanD ıittlğinl görmü, ve ıpor
culann da çokluğunu mektepliler 
teıkll ettiği için Hatları Azami 
derecede kırmı,tır. Plljlar iki 
ııoıfa ayrılmııtır. Zaruri olan plaj· 
larda duhuliye 15 kuruıtur. Bunun 
da 5 kuruıu damıa reamidir. 

MUıteri &aruri olarak ahnma11 
lbım ıelen kı&a don içla 5 çıkar· 
ken kUçük baYlu için 2,5 kuruş 
vtırecektir. Donunu ve havlu,unu 

k endlıi götUrenler her yerde 
plajlara 15 kuruta girebilecekler· 

dir. LUks kısımlar için duhuliye 
20 kuruıtur. Ayrıca tam mayo 

10 lüks mayo 15 bUyUk havlu 5 
bo nus 15 başlık 5 ayakkabı 5 
tatlı su duşu için 5 kurut vere· 
ceklerdlr. Belediye lUks localara 

tarifeye ıokmamııtır. 

......... ·--··-··-·····················-······-···· ...... 

BUTON ULKE.YI, 
HER,UN 

"' 
DOLASAMAZSINI Z 
FAK.ATI 

SON POSTA 

lnanılmıyacak Şey er 

Sabık Alman im· 

paratoru Kay:ıer 

Vilh im aynı za

manda hem ln· 
illb: hem de Rus 

donanmalarının 

amiralı idi. 

Bu, bir deniz kur· 

du değil, Ameri· 

kada Tekıoı aya• 

Jetinde Ellot çift• 
liğlndeki tavuklar• 
dan birinin yumurt· 
ladığı yuoıurtadır. 

Bwz halıkçıl kufO, 

kuıların zUrafesidir. 

Boynu tam bir met• 
re uzunluğundadır. 

Rivayete iÖFe ilk rakkıım· 
lar H~ıretl SDleymanın 

mlhrlnden fU •uretl• 
dotmuş. 

Valter Haıtingı 

ismindeki bu A

merikalı, Lord Se

ıil ile tutuıtuğu 

bir bahsi kazan

mak için kendi 

kendini tam on 

sene hapsetmiştir. 

Harp zamanında 

Almanyada Üze
rinde jambon ve 
turp reaimleri o• 
lan böyle bank
notlar tedavüle çı-

karılmııtı. 

• 

1 
UNLARI USUNUZ? =ı 

- 1 
lrlandalılann reisi de Valera 

bu memleketlerden 
doimuıtur? 

lrlanda 
Amerika 
Franı 

2 

hangisinde 

lıpanya 

Mekıikı 

Porte kil 

Bu harflerden bangir.l · e1kl 
Roma rakkamlarından ( 500 ) U 

göıterir? 
c 
L 
x 

3 

D] 
M 
v 

Bazıları ortadan kaybolmuı, 
hazıları hali yaıayan bu hayvan· 
}ardan hangisi dünyaya gelmiı 
hayvanların en bUyUğUdUr? 

Ma&todonl&r Dino&aurlar 
Fıller Balinalar 

1 • Eski Babil şehrJnin 2 • Eıki 
Kartnca 11ehrin:n harabeleri bu 
memlcketlerd n haııgisindedlr? 

Mısır Surye 

r 
Cevap ar 

1 - Amerika 
2-D 
3 - Mavi ve sarı karınlı 

balinalar 

4 - 1 Babll harabeleri Irak· 
tadır 2 Kartace harabe· 
Jeri T unuıtadır, 

5 - Çin 
6 - Monako 
7 - ispanya 
S - Holanda 
9 - Çin 

10 - · Spri 

L--------.J 
FHiıtin 
Irak 

-5 

Tunuı 

Cezair 

Barut bu memleketlerden han· 
glıinde le t edilmiıtir 1 

Yunanlstnn ispanya 
Roma Çin 
Almanya lngiltere 

6 
Bunlardan hangiıi Avrupanın 

on kUçUk mUıtakll deY:etidir? 
Lüksenburg Monako 
Andura Sen Marino 

7 
Kristof Kolomlt Amerikayı 

keıf etmek için bu memleketler• 
den hnn2lslnden }'ola çıkb? 

lapan ya ltalya 
Portekiz lnıiltere 
Venedik Cenova -·-Java, bu memleketlerden ha11-

alıinin idareal albadaaır 1 
lngilter Çin 
Japonya Amerlk 
Danimarka Holanda 

-9-
Bu memleket!ertleD hangiılnde 

ilk defa basma yazı l"ıllanılmııtır? 
Belçika Çin 
lngiltere Almanya 
Holnnda Japonya 

10 
Berlin şehrinden bu nehirler• 

den hangisi geçer? _,.,,, 
Ren El be 
Tuna Oder 
Vistiil Spri 

l Fs11 Bnhsi 1 --,-1 

Kör 
Eden 
Sinekler 

Meksika Sağlık Bakanlığının 
tecrübelerine göre o memlekette 
kUçUk, kırmızı renkli bir sinek 
vardır ki bu sineğin sokması, 

gözlerin kör olmasını f ntac eder. 
B.ı sinek insanı başından sokar 
sokmaz, ıoktuğu yerin jçinden 
d&hile doğru bir takım hel zuni 
maddeler yayılmaktadır, bu mad· 
deler ta göze kadar ilerlemekte 
ve körletmektedlr. Eğer &inek. 
soktuktan kısa bir zaman sonra 
ameliyat yapilabiline gözler kur• 
tarılabilmektedir. Cenubi Amerl• 
kanın ve Mekıikanın Chiapali 
denilen kırmızı derllilerlnden 45 
bin kişilik bir kabilenin 5000 
Uyesl bu sineklerin sokmuı neti· 
cesinde kör olmuılardır. 

Lekeli Vflcutler 
Bazı çocuklar doğdub.ları za• 

man vUcutları lekeli olarak do• 
ğuyor. Modern tip, bu lekeler• 
bir çare bulmak için çok uğrat· 
mıf, fakat bulamamıştır. Son ıa• 
manda ise FilAdelfiya rontken 
mütehassıslarından doktor Willnm 
S. Newcomet Amerikan ronlken 
kongrHlne bu huiu&ta dikkate 
de~er bir tebliğ yapmıştır. Bu 
ı.atın ifade ve tecrübel<lrine göre 
bu lekeler radyum ile muamele 
görürlerse çok iyi neticeler nim· 
maktndır. Bu tedavi t arı.ı, pro· 
fes ör Vllyama gör , X iualarile 
teda•l etmeye de rnllreccnhtır. 
Eğer radyum tedavisi matlup tc• 
ıiri göstermez \Te beklenen netice 
hasıl olmazsa o :ıamnn, bu lekeli 
deri cerrahi usul ile ve gayet 
muntazam bir surette yUzUlerck 
ıoyulmakta, cildin fena manzarası 
da kaybolmaktadır. 

K•n•_,r ve Rontkenciler 
Tecrübe ile ıabltlir ki rontken 

ile m•ıgul olan doktorlar, binn•• 
tice kaoaer baıtahtına uğrarnıf• 
)ardır. Bunun Hbebini tetkik 
eden doktor Antuvan Beseler şu 
neticeye varıyor: 

Rontkenle meşgul oluı, bn::ıı 
doktorların höcre~erinde hayatiyet 
kabiliyetini o kadar azaltıyor ki 
bu hal, binnetlce bünyede bir ta· 
kım lhtil!tlar doiuruyor. EHsen 
aebebl meçhul olan kanser, höc .. 
relerde hasılolan ve kanserin 
inkişafını kolaylaştıran hafif 
ycralarla alakadar değildir. - . .. . . . . . . . . ....... .. .... ' .... . 

Son Posa 
Ye•111I, •lyaı H•n f• o Halis rıautul 

Eski ~btJye, .ataloeşme eoka~a, 25 
l&TANBUL " -
Caıetemlıde çıkan yan 
~ reelmltırio biıtUo haklan 
mahfuz ve ,aıetemlat aittir. 

ABONE FIATLAAI ~ 
e a t 

Seoe Ay Ay Ay 
~ ICr. Kt.. J(, 
-ı---ıı---•-.... 

TOR.KiYE HOO 750 UO 
YUNANiSTAN 2340 U'lO ı1~ 
5CNEBl 2700 14 00 

Abone bedeli peşiodir. Adrc• 
değlşllrmek 26 kur6ıtur. 

Ce1en eflr•k geri vorllmtt~ 
ll&n rdan m ıa 'uliret ahnmsz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~luk 

pul ifbesı lazımdır. 

Posta kutusuJ i41 Lıtanbul 
T leraf ı Soopo9ta 
Telefon : 20203 



fefrika No: 82 

Perdita tekrar eğildi. Hayatı, 
yaşamağı bu kadar sevmiı olan 
'e şimdi bu hariibez:Erm orta
sında ölü yatan arkadaşının 

alnından on bir defa daha öptü 
'e ayağa kalktı. 

* Cnres!'.lenin kocası G rald Lang• 
ton tayyar ile Frankforta g ı .. 
diği zaman, tayyaren'n Pragu e 
gıtmiyeceğini söylediler. Gerald 
Lenton buna hiç itiraz etmedi. 
Zaten bileti Prague kadar alma• 
dığını söyledi ve Frnnkfort hava 
limanında indi. Şirketin oradaki 
idaresine giderek: 

-
11Burada Bromley iıminde 

bir pilotunuz: varmış... Onun beni 
geri götürmesini istiyorum,, dedL 

idareden kendisine, hususl bir 
tayyare tutmaaına hacet olmadı· 

ğım, dört saat sonra poıta tay· 
yaresinin Londraya avdet etmek 
Uzere hareket edeceğini söylediler. 

Fakat Gerold Langton, ısrar 

etti. Dört saat bekleyecek vakti 
olmadığını &Ö} ledi ve teklif edilen 
diğer pilotların hiçbirisini İ&temi· 
yerek, evvelce kendisine tavsiye 
edilmiş olan Bromleyden başka 

kimseye itimat edemiyeceğinl 

ilave ettL 
Şirket Gerald Langton'u bu 

israrından vazgeç.lrmiye çalı9bğı 

sırada pilot Jack Bromley de 
çıkageldi. 

Jack Bromley, kısa boylu, 
zayıf, tıpln profesyonel bir cokeyi 
andıran bir adamdı. Gözlerin"n 
bakışı canlı ve adeta küstahtı. 

GörücUıUnde ve ctvarında Alman 
olduğunu zann ttirecek hiç bir ıey 
gürilnmüyordu. Fakat konuituğu 
zaman gayet açık bir Alman 
şivesile söz söyHiyordu. 

Bunun sebebi gayet basitti. 
Jack Bromley bundan tam 23 
aene evvel, harhiumumi esnasında 
Almanyadaki ahil ilaerCı karar
gahlarından birinde, bir lngiliz 
anadan doğmuştu. 

Gerald Lnngton gerçi tay} are 
şirketine Londraya gideceğini 
söylemişti. Fakat niyeti hiç de 
Londraya avdet etmek değildi. 
Açıkça Prağa gideceğini söylese, 
şirketin kendisine bir tayyare 
tahais tmiyeceğini pekala bili
l ordu. Onun maksadı kendisine 
tavsiye edilen bu pilotu lcandır
mak ve 9Londraya gidiyormuş 
gibi yaparak her ne pahasına 
olursa olsun Prağın yolunu tut· 
maktı. Onun için evve'.a Jack Brom· 
ley'nin ağzını aramı ya başladı: 

-
11 Beni derhal Londraya 

götürebilir misiniz?., Diye sordu. 

jack Bramley hiç tereddüt 
etmiyerek: 

- "Yalnız Londraya değil, 
nereye isterBeniz götlirürUm,, 
dedi. 

Şirket memurlarının arasında 
bu muhavereye devam etmek 
doğru deiildi. Gerald Larıgton 
bir bahane bularak pilotu dışarı 
çeki: 

- "Tabii, iste~iğiniz fiatlar, 
gidi ecek yerlerin mesafeler ne 
göre \e h tta } ol arda maruz 
kalınacak tehiikel re göre değ'.şir 
deği m.?,, de i. 

Jak Bromlcy, kar"ısındnkinin 
maksadını hentiı a ılamnmı~tı. 

Gözlerini kırpış· 
brarak yUı;Une 
baktı v : 

- "Fiat me
iaf eye göre de
ğişir... o, p k 
tabii ... ! Fakat 
tehlikeye gelince 
Duple alı temi 
tayyare hiçbir 
tehlik. den kork· 
r 1adan karalar 

e hatti d nizler 
jırı her yere 

,idebilir... Am-
ma bu havada 
d ğil.11 dedi. 

Gerald Lang
ton zemini yok-
Jamak için gayet 
lakayt bir aesle: 

......,,....__.-.:. 

- "Mese:a prağa gitmek içln 

de ayrı bir llcret vardır, değil 
mJ?,, diye sordu. 

Jak Bromley bu defa gözlerini 
dört açtı: 

Yugoslav Mektep 
Gemisi Karad ni

ze Çıktı 
içinde 75 denb talebesi bu· 

lunan Villi • Velebita Yugoılav 
mektep gemisinin 8 haziranda(!) 
Istanbula yaptıgı ziyaret Türk 
Yugoalav dpstJuk duygularının 
ne kadar kuvvetli ve sağlam 
olduğunu bir kere dnha göst r
meye vesil olmuştur. 

Akademi direktörn B. Miloh 
lipovaz şunları söylemiıtir: 

"Bu güzel dost 'e müttefik 
ölkeden bUyUk bir heyecanla ay· 
rılıyoruz. 

12 7 •• 1935 

Havadan gelen bel&. •. 

- ''Yokaa Praga mı gitmek 

istiyorsunuz?,, .•. Bana göre hava 

hoş amma, bu, biraz da delilik 

olmaz: mı ?11 dedi. 
(Arkası var ) 

Fatih Sulh Hukuk Haklmll
Ainden: Davacı Mehmet Beliğ ta
rafından Fatihte Çarfambada Dıramnn 
çeıme•i yakımnda Astarcı sokağında 

14 num ralı münime evinde veyahut 
Suııdiye Bağdat caddesi 329 numa
ralı Mümtazın kötlcünde oturan Dok
tor binb~ı• Supbi İamet aleyhine aç
mıı olduğ'u 225 lira 48 kurııf alacak 
davaaının fcra kılınan muhakeme

sind~ mfiddeaaleyhin ikametgahının 
meçhuliyetine binaen on beı gOn 
müddetle ilanen tebligat lcraaıına ka· 
rar verilerek davanın bakılması 
25-9-935 tarihine müsadif Çartnnba 
gUnil saat 14 de bırnk.lmışt•r. Yevmi 
mezkiirda Fatih birinci sulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmanız lü
zumunu bildirir davetiy~ hukuk u•u
Hı muhakemeleri lrnnununun 14 Dncl 
maddesine tevfik n tebliğ makamına 
kaim olmalc üzere l'ıin olu'lur. (3R4) 

. Hava Mitingi 
Kadınlar, arın Cümhur Alanında 

iting Yapıyorlar 
Y rm Takıim CUmhutiyet ala· 

nında lıt nbul kadınları tarafın
dan bir uçak mltlnği yapılacaktır. 
TUrk haya kurumu bay nlar mer
kez kolu şu dav ti bütün Is an
bul kadınlarını mitlnğe çağırmak
tadır: 

''Türk kadıoıf. 

Yurhn rliA'inl her fırsatta bfiy 
bir ligi gastcren Türk lr dınlı~ TLr 
Hava Kurumu dolayıeile yi e tem z 
duygularını belirtm k yolunu bulmuf, 
l.tanbul bayanları namına bir uçak 
almaja karar vermiştir. 

Bu lSTOnmeğe değer duygunu!\ 
kutlulan ıı için 13 temmuz cumnr• 
tHi gQnQ Hat 17 de Tak•im Cum
huriyet meydanında l;DtDn lıtanbul 
kadınlıQının katıl sll olacak top· 
lantıya gelmeni her ıı:oman sc<>aterdi •• 
Rfo yurhever varlığından bekleriz... bir çelenk koyacaktır. 

Mitinge şehir bandosunun Tilrk Hava Kurumuna yapılan 
çalacağı istiklal martı ile ba§la· yardımlar ilerilemektedir. Dun de 
nacakbr. Bundan 11onra abideye Murat lnger 25, Neyezil oğlu 
çelenk konulacak, bayanlar mer• Kiryako 20 Jira vermek, av ver-
kez kolu başkanı Hakkiye Emin gilerl idaresinden Ahmet, Zihni, 
açış söylevini söyliyecek, bunu Faik, Salahnttln, Ibrahim, Sall· 
Meliha Avni ile Cemile Süreyya• hattin, Kamil de maaılarının 
nın söylevleri taldp edecek, yOzde ikisini vermek ıuretflo 
onuncu yıl martı çalınarak mitin- kuruma hava tehlike&ini bilen 
ie son verilecektir. üye yazılmışlardır. Ayrıca av 

Buradan ayrılacak bir heyet vergileri idaresinden 84 memur 
Fatihe sıiderek tayyare abidesine da ) ardın:cı üye yazılmışlardır. 
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Müfettiş Namzetliği ve Şef Namzetliği 
İçin Müsabaka İmtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza mUaabaka ile (5) müfettiş namzedi ve (5) ıef 

namzedi alınacaktır. 
2 - Bu mUsabakalar 5, 6 Ye 7 ağustoı 935 tarihinde An· 

kara, latanbul Ziraat Bankalarında ynpılacakttr. Tahriri imtihanda 
kazananlar geliş ve dönüş l' ol paraları verilmek sureti(• Ankara ya 
getirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda 
da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla mUfettiı nam'Zetliğine ve 
diğer beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğine tayin olunurlar. 

3 - Müffettiş namzetleri iki sene stajdan sonra Müfettişlik 

ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 Ura aylıkla mUfeltİf• 
liğe geçirileceklerdir. 

Ankarnda Umum Mfidllrlük servislerind çalıştırılacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajlarının ıonunda ehliyet imtihanına 
girecekler ve kazananlar terfi ettirilec klerdir. 

Istanbulda kalcığımız mOd
detçe bize gösterdikleri içten Ye 

hararetli kaşılamadan dolayı 
hüknmet örktinlerine v bütün 

4 - Müsabakalara girbilmek için ( siyasal bilgiler ) veya 
( Yüksek Ticaret ve İktısat ) okulnsından veyahut Hukuk FnkUlte-

e i z y o 11 ar 1 sind n veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden 
f ş L E T M E S 1 diplomalı bulunmak gerektir. 

Türk ulusuna çok samimi teşek
kilrlerimizi ve derin minnettarlı

ğımızı SÖ} lemenizl rica ederim.,, 

Aaentoleri 1 Karak8y Köprübaıı 5 - İmtıhan programını ve aair şartları gösteren izahnameler 
Te1• 42362 • Sirkeci Mühilrdan.ad• Ankara, lstanbul ve fzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. (3951) 

Villa-Vele bita mektep ge miai 
bu akşam Karndenize gitmek 
üzere hareket edecekti~ 

Han Tol. 22740 
'.'L'.rl!ıcz:~ ~~~E!'j JIJyll'l;.'!lllilli~!E::::i~!?m•·ınnmımm:imillllimrZllllllilillaDml!!lllı1 ........ ~ 

(Son Posta] - Anadolu ajansı 
haydi uzaklardan aldığı için Rok
feller hakkındaki haberi yanlış 
verdi diyelim. Daha ev\ elki giln 
limanımıza gelmiş olan bu ge
minin gelişini bir ay evvel atışına 
ne demeli? 

Bandırmada Okul Sergisi 
Bandırma, ( Özel) - Orta 

okul talebeleri tarafından bir se
nelik çahşmalarını gösterir bir 
sergi açılmıştır. Çok güzel olan 
on glin &ergi halka açık bulundu· 
rıı lacakt ır. 

lfV ilk Y IU 
MERSiN vapuru l 3 Tem

muz. CUMART ESi gilnU saat 
17 de Galata rıhhmmdan Di
kili'ye kadar. (3965) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 14 

Temmuz PAZAR günü sna~ 

10 da Mersine kadar. "3966,, .. , 
--.. -· - -

• .• •b f o~'.n 1ETE~ lıV~~Sın~lF 
1 Caia'ojlu Orhan B. apartımanı TcL2"103l 

t.v. l(aılıköy Bahar ye l.erl ·~kak Tel.6079 ı 

M ·' 

1 lnhi arlar U. Müdürlüğünden: _ı 
Ev\•eke ilan edildiği veçhile Levazım ve Mübayaat Şubemiz: 

t2/7/JJ5 tarihin rastlayan Cuma gUnü Kabataştaki yeni binasına 
nakledilecektir. Yeni binadaki telefon numnralarJ aşağıda gösterll
mişt:r. Cuma gUnü zaruri olarak muamelat tatil edileceğinden it 
sahiplerin.o 13n/935 Cumartesi günlinden itibaren yeni binada 
iş.e rini takip edebi ecekJeri lliin olu ıur. "3857.., 
Levaıım ve Müba, at Şubeıi Müdürlilğil T. 49367 

,, " ,, ,. Müdür Muavinliği ., 49357 
., ., ., Dahili ve harici ., 49358 

mlibaynat efliklerl 

ed'yel r Bankasmdan : 
Bankamız Sigorta ıervisinde açık o~an 125 lira maaşlı 20 lira 

Mesken Bedeli ayrıca verilir. Şef Muavinliğine nıağıdaki tartlar 
dahilinde memur alınacaktır. 

1 Türk olmak 
2 - Siyasal haklarına sahip olmak, 
3 - Tam Sıhhatli olmak 
4 - iyi ahlak aahibi bulunmak 
5 - Askerlik hizmeti ile alakası bulunmamak, yafı 30 dan yg. 

karı olmamak, 
6 \,,_ YUkıek mektep mızunu olmak, Garp dillerini bilenler 

tercih olunur. Bankalarda en az be., sene hizmet etmlı 
olanlar yaş kaydından mUstesnadır. 
Bunlara alt vesikalar imtihandan en az Uç gün evvel aicil 
mUdUrlüğUne teslim edilecektir. 

7 - Yapılacak imtihan : 
A - ilmi iktıaat 
B - Muhasebe usulleri 
C - Ticari hesaplar 
D - Banka muamel 1 ri va Bankacılık hakkında Umumi malumat. 
E - Usulü defteri ve evrak ve senedatı ticariyeye ait kanuni 

hükümler. 
F - Ticari muhab rat 
G - Sigortalar v sigortacılık hakkında umumi malumat 

imtihan 9 Eylill 1935 saat 14 de Ankarnda Belediyeler 
Bankasında yapılacaktır. Bu saatten ıonra gelenler imtihana 
kabul olunmazlar. "167911 "3909, 



12 Temmuz SON POSTA 

OSMANLI SALTANATIGOÇERKEN 
( Mı tar eke de w r ı a ı a tarı bl ) No. a1 

-~ Her hıı.kkı mahfuzdur. ~ "' Yazan: Zlg• Şakir li/7185 ~ 

Fiknrlerin Münakaşası Celil Beyle Ar
kadaşlarına Hak Verdirmişti 

Azalardan bazıları da her iki 
fikir ve mUtaliayı reddetmlıler: 

- Biz ; itilaf devletlerinden 
her hangi birinin, diğeri de tercihi 
auretile ve ia:m taırihi ile bir 
devletin lzmiri lıgal etmeai hak· 
kında hiç bir arzu beslemeyiz Ye 
biç bir kiğıt imza edemeyiz. Eğor 
Mondros mUtarekenameai ahkA· 
mına tevfikan lzmir askeri mev· 
kilerden addedillyoua, •• bu se• 
bepten dolayı da lıgal edilmek 
IAzımgeliyor11: içinde bir tek 
Yunan neferi bulunmamak ıar
tllı ltllAf de•letlerinden her hanal 
biri tarafından fıgal edilmelidir. 

Demiılerdlr. 
Celil beyle arkadatları, bu 

fikir •• mlıtallaların hepsini bir
den reddetmitl•r: 

- lımir; ırkan Ye tarlhen 
TUrktUr. Bunu reddetmek, gayn 
mUmkUndUr. 

Ortada bütün dUnyanln kabul 
ettiği bir (Vilson prensipleri) var. 
Biı, ancak bu prenıipler muci· 
blnce yeni bir formUI buluruz. 
Onun Uzerinde dururuz. 

Cevabını vermi9lerdi. 
Fikirler birhaylı çarpıımıı; 

nihayet galebe, Celil Beyle ar• 
kadaşları tarafında kalmıştı. 

Erteıi gün, yeniden müıake· 
rata girişilmiı; nihayet lzmirin 
hiç bir nam ve unvan altında, 
biç bir hükumetin himaye ve 
mandaıını kabul edemiyeceğine; 
her ne ıekil ve surette olursa 
olıun, vukubulecak lşgaU ılddetle 
reddoyleyeceğine; lzmlr ve hin• 
terlAndının, ana vatandan hiç bir 
suretle lnfikaldne meydan veril
meyeceğine dair bir mazbata 
tanzlmedilmlf, bu da CelAI Bey 
tarafından Belediye daireıinde 
birçok vatanperverler• imza et• 

tlrHmlıtl. 
ltalyanlar, keadl arzularının 

lımirdeki vatanperverler terafın· 
dan bu ıuretle reddedildiğini 
görür görmez, arbk geri çekil• 
mlıler; para, allih ve cephane 
tekliflerinden vazgeçmitlerdl. 

Vail Nureddin Paıa, MUdafaai 
Hukuk Cemiyetinin teşekkültl 
ile Cemiyet tarafından yapıla• 
hareketleri, pek iyi bir göıle gör· 
memiştl. Fakat yapılan ltlır•, 
doirudan doğruya mani olmak 
cUretinl de göstermlıti. Fakat, 
Mart ayının ıonlarına doıiru lzmire 
relen yeni vali ( Kambur) izzet 
Bey. Izmlr rıhtımına ayak baaar 
basmaz, itin şekli değlımittl· 

HUrriyet ve itilaf fırkası men• 
ıupları, Vail Iuet Beyin etrafını 
çevirmişlerdi. Bu fırkanın en mü· 
hlm elemanlarından dava vekill 
• ve, muharrir • Süreyya Beyle 
yine dava vekillerinden Sadık 
bey lzmir Belediye relıl Haaan 
Paı~, kBylU gazete&i 1ahlbi Refet 
Bey; Vali izzet Beyin en haı, en 
mahrem müşavir ve icra ,vaııtalara 
kesilmişlerdi. Vail odaıının en 
ıerefli mevkiinde sık ııık görülen 
misafirlerin başlıcası IH, Rum 
metrepolidi idi. 

Vali izzet Bey, mUşavirlerin· 
den aldığı ilham Uzcrine ilk it 
olarak Miidafaai Hukuk Cemiye· 
tini de ğıtmak istedi. Fakat cemi• 
l et, kaa:.111a gayet muvafık bir 

Alıca karanbkt& Ywıan flloau lımir limanına ıirtrkH 

ıurette teıekktil etmlıtl. Buna loaundan aldıiı meı'um bir ha· 
binaen cemi yet merkezi umumtıl· beri bUyOlc bir teeaallrle arka·· 
nin kuvvttli mtidafaaıına mukaYe- daılarına ı&ylemlıtJ. Italya kon· 
met edemedi; ve cemiyetin hayatı- ıoloıu, mDhlm miktarda Yunan 
na, nihayet vermedL Llkln artık aakerlnln gemilere blndirlldlğinl, 
cemiyetin bUtlln her hareketine, bir lkl ıllne kadu da bu a1ker 
bir engel k11Hmfıtl •• battA ce• tarafından lzmlrln işgal ıdUıce-
mlyet mensupları arasına tefrika tini haber •ermiıtl. 
düşürerek ku•vetl zayıflatmak Bu kara haber, •atanperver-
ve bu suretle de her tUrlU vatan· lerln Uıerinde yıldırım ıibi acı 
perveraııe hareketleri akim bırak· bir teılr huıule getJrmiıtJ. Derhal 
mak teşebbUslerine ııiri9mlıtl.I' vali izzet Beye bir murahhas gön-

Vatanperver1er, bu Jıal kar• derllmlı; böyle bir iıgal vukuunda 
111mda şafırmışlardı. Bir taraftan hUktimelln ne gibi bir tedbir itti · 
Yunan İf galine mani olmıya çalı• haz edeceği 11ual ediimlıti. Vali 
ıırlarken : şimdi bir de, • Yatan lzzot Bey, bu rivayetin kat'iyen 
hislerinden mahrum olan • bu asılsız olduğunu söylemiı; ve bu 
vali ile uğraşmıya mecbur kalmıı.. ıö.zlerinl de yemin ile teylt et-
la d mıştl. 

r ~elAI Bey ; vaktfle 1i6ylediğf izzet Beye~n bu k~t'I teminatı, 
Ö l d b k k t Sıl.ııh vatanperverlerm endı§e&lnl biraz 

ı z er e, a azanmıı ı. u a h f fi t 1 . F k 
. ti t d k 1 illi bi k a ı 4' m şb. a at o ıılin akşama 
ıs na e ece o an m r UV'" d ... ( A i 1 G lt ) bl 

k 
ogru m ra a rop , r 

vetin, ıymeti şimdi anlaşılmıştı. ıırhlı ile Istanbuldan lznılr Uma· 
Hiçbir teyit kudr tine malik olmı· nına gelmişti. lngiltere hUkümeti 
yan nutuklar ve kararlar, artık fevkalade komiseri ve ltilAf dev-
yavaı yavaş lnhiliie başlamııtı. let~eri lıtanbul milmeHili olan bu 
Kalpleri vatan endiıeıılle çarpan• satın böyle anıızın hmJre geJmeal; 
ları, pek acı bir dUşUnce almııtı. artık fevkalide hadiaabn batla• 

Mayısın J O uncu gUnU Munffak mak O:ı:ere olduğunu hissettir· 
Bey MUdafaal Hukuk Cemiyeti mekte idi. 
merkezine gelmiı ; ltalya konso· [ Arkamı nr ] 

Çin de Felaket 
Sarı Nehir Setlerini Yıkmakta Devam 

Ediyor, 3000 Ölü Var 
Harkov, l 1 ( A. A, ) - Sarı nehir 

ıimdi de Honan kuz:eyindeki ••dlerinl 
1 km:ttır. Birçok t•hir ve kentler 
ıuların altındadır. Yalnız tek bir 
köyde, ahıtliııin içte ikiai botulmuı .. 
tur. Ağaçh rın ve daRılı:rın t.pelerfne 
•ığınmıı olan bha!erco kiti kurtarıl
mııtır. 

Gemlt alanlar timdi bir 181 halini 
almııtır. Sular D lz:eriade yüzlere• l•t 
yilr.fiyor. Ölealerin uyıaı 8 bin kadar 
kHtirilmelttedir. 

Amerlkad da Seylip Ver 
Nnyork, 11 ( A. A. ) - Nevyork 

eyaletindeki •u bukrnında ( 36 ) kiti 
boğulmuıtur. Ziyan 25 milyon dolar 
tahmin edilmektedir. sular alçalmıya 

ba9lamııtır. 

* 
Hukeou, 11 (A.A) - lehanı teb-

rindeki feyeznn!ar yöz:Onden 400 ki
tinin ö'mUş olduğu ıılSylenmektedlr. 
Vang•tıı• nehri devamlı au)'ette yllk· 

ıelmekt•CÜ'• 

* SuchoY, 11 (A.A) - Y enn• böl
ıesinde feyezanlar yözUnden bir çok 
kuaba tamemlyl• harap olmu9tur. 
Feyezan kurbanlarının hakiki sayısı 
belli olmamakla beraber ölenlerin bet 
bine vardıtı 1&nılmaktadır. 

* Şıınghay, 11 (A.A) - Yungtlng 
nehri ıör'atle yökaelmekte o!duğun· 
dan Pekin'ln 201) mil uzağında yeni
den blr feyet ·m olmaaından korkul• 
maktadır. 

Çankayşek. felAkotr;edelere yardım 
etmek üzere eyaletlerde ö~el komis· 
yonlar kurulmasını emretmııtir. 

.............................................................. 
Amerikanın Deniz 

Programı 
Vaıington, 11 ( A. A. ) _ Deniz 

Bakanl.ğı 1936-37 )'llları içeri•inde 
)'apılacak gemiler hakk ndakl pror• 
ramını bikirmi4tir. 

Amerika 12 parça torpido ile altı 
tane deo: z:altı r••i•i yapacaktır. 

Deniz Bakanı, ileride ealcimlı bir 
geminin yerini tutmak tlı:er• birde 
zırhlı yapılmuının bu programa il&vui 
ihtimali buiunduğuğu ıöyJemittir. 

Brezilyada Bir Almanın 
Tevkifi 

Rie de Jenaro, 11 (A. A.) _ Poli• 
limanın koruma ıist~mine alt fotog• 
r. flar a!maktıı olen bir A!man upk 
sosyetui pilotlarındaa birini tevkif 
etmittir. 

&ovyat Rusya • Belçlke 
BrUluıel 11 (A.A) - Belçika •İya .. 

Hl çevenlerinden haber alındığına 
ıöre Sovyetlerle Belçika aruında 
diplomatik ilgilerin yeni baıtan ku-

ı .. 
ru.maıı ıçın cer yan etmekte o'an 
konuşmalar iyice ilerlemittir. 

lnglltere Ve Hava Pakti 
Londra 11 (AA) - Daili Telegraf 

gazet~sinl ~ diplomatik ayları, ingil
terenın, bır hava paktının imzalan• 
ması için elinden geldiği kadar çal 1• 
maya karar verdiA-ini yaıınaktadır. 

KObada Şfddetll Bir Ysngan 
S mtiyago 11 (A.A) - Kübrnm 

doğusunda kilin Barakova liman nda 
Lüyük hır yangın Yardır. Bir çok ev-
ler yanmıotır. Tafsilat yoktur. 

Ona '' D ı· S · e ı aım ,, 
Diyorlar 

( Battarafı l inci ytbde ) 
ıeçen 30 kliıur yıllık ömrümün 
içinde hekimlik ettiğim zamanlar 
otuz haftayı bulmaz. Bunun se
bebi de, hekimlikte karııJaşıJan 
acılara dayanamayııımdır. Bu ıöz .. 
lerlm· aorgunuza, istediğinizden 
daha tUmuJJU bir cevap sayılabl· 
Ur .. anmml 

Bence, hekimliğin en ıüç ta· 
rafı, hastaların iyilikten anlama
malarıdır. 

Hekim olmak için çok derin 
biJgiler Jazım. Bu muhakkak. 

Fakat uzun ve yorup yıpratıcı 
ıayretlctrden ıonra elde edilebi
len a-enlı bilıi ıermayesfnl, tıpkı 
bir bakkal mataı gibi aatmaya 
mecbur kalmak da çok acı: Bu 
da muhakkak! ÇönkO yaıamak 
için kazanmak llıım. 

Bu mecburiyet yUzUnden dok· 
torların hastalardan 1ı6rdllkleri 
muameleleri kılıbık kocılar azılı 
karılarından bile göremezler diye• 
bilirim. . 

Doktorlutun Kazancı 
- Doktorluk, aöylenildiil ka· 

dar kazançlı bir me1lek midir? 
- Ona ne tllphe. En gllçlll 

kuvvetli hamallarm bile katlana· 
mlyacağı bu yüklerin kahrına 
dayanabilenler, elbet ki toplaya• 
cak parsa bulabilirler. 

ÇUnkU doktorluk, bankacılık· 
tan, ve çok BUyUk, çok dalavereli 
ticaret itlerinden lionra en kazançlı 
meslektir. Ve her hekimi, en ha· 
rlı kimseleri bile imrendirebilecek 
bir senete kavuşturabilir: Fakat 
Biraz lnsnfsız olmak şartile. 

Hım bu iıde lnaafıızhk, sade 
para kazanmak için değil, mevki 
ve iyi töhret kazanmak için 
elzemdir. 

ÇUnkU haıtaf ardan çoğu, he· 
kimin kıymetini, istediği paranın 
miktarile ölçerler. 

Bu yüzdendir ki, insaflı davra• 
nanların değersizliğine hükme
derler. 

- iyi bir hekim olaa, buka• 
darcık para için ayağımıza ka· 
dar gelirlermlydi? Bak flIAncaya .•• 
50 kağıdı görmeden kılını bile 
kıpırdatmıyor amma, aldıiını hak 
ediyor! Der, dudak bükerler. 

Cevabını tamamlayan ıakacı 
hekimden, gUnlln birinde ölüme 
çare bulunup bulunamıyacatını 
6ğrenmek i•tedim. 

ÖIUmUn Çereal I .. 
Hekimlik, dedi, hayatı 

uzatabilir; fakat ebedtlettlremez. 
Takf!l& yürek, takma ciğer pa• 
lavraları, çocukları bile güldUre
mlyecek kadar ıojuk birer ma· 
saldan ibarettir. Bunu anlamak 
için hayat hakkında en iptidai 
bir fikre sahip olmak bile kAfidlr. 

Bu itibarla, hayali bırakalım 
Ye ölUme hazırlanalım. 

Ucu öllime dayanan bu soğuk 
bahsi tatlıya baalamak lıteğl ile 
sordum: 

- En bUyUk zevkleriniz ne
lerdir? En çok neleri 1tverıiniz 
hocam? 

- Herıeyden fazla tabiati 
Hverlm. Muıiklye bayılırım. Fakat 
meseli, henOz konuşmaya başlayan 
ufak çocukların gevelemeleri bana 
musi ... i kadstr, okumak kadar 
zevk verir. 

Sosyoloji Ye terbiye bilglainl 
severim. Ve umumiyetle kızdığım 
ıeyler, bu bUginin, ve bu terbl· 
yenin dışı:ıa taşan hareketlerdir. 

Ve ne yazık ki bugUnkli ce~i· 
yctte bu kabil kızdırıcı hareket!er 
baylı çoğalmııtır. Bunun aebebi 
de bittabi ilim yoksulluğudur, 
yanlaş nazariyelerdir, bozuk fikir· 
!erdir. 

Sinemalarda görüyoruz, gaze
telerde okuyoruz ve bUtlin bu 
görüp okoduklarımız, biitün 
dünyada, terbiye sistemlerinin 
sakatlığını ispat ec'lyor. Ge çier, 
her yerde öğretilen, herkesi tıpkı 
bir gladiyatör gibi selam 'amakta
dır. Malumat ve d ploma namına 
hepsinin göğllslorinde birer çarkı· 

felek takılır. Ve hepal de ı 
- Muharebe 1 Diye bağıra 

bağıra gırtlaklarının damarlarını 

patlat.ıyorlar. 
Halbuki beni en korkutan, en 

kızdıran, en tikaindiren ıey ölUm 
gazleri ve gaz maskeleridir. O 
gazlerl icat edecelc kadar kanıe .. 
ver bir cemiyette, o maskeleri 
ku!1anmadan ölmeyi tercih ederim. 

Blitün bunlar size hoı mu gö· 
rünllyor yoksa? Kabahatli, kaba· 
halsiz, rastgele insan öldUrmelc 
iste.mek; insanları ın utandıracak 
ıey değil midir ? 

BugUn dünyada herıeyden 
fazla araıulueal maarif kongrele· 
rlne, arsıulusal maarif cemiyetleri· 
ne ihtiyaç vardır. Çtınkil iıtikball 
korumamn en bUyUk llicı, çocuk 
terbiyesidir. 

V c ne yazık ki, çocuk terbi• 
yeal denilen kuyruklu yıldız, he· 
nliz, çok uzak dikenli yollarm 
tonunda nihayetinde, bir kıvılcım 
ıibi gözUkUyor. 

Ayrılmadan önco deA"erli ve 
kıdemli hocadan, kendisine delllik 
llkabının takılmaaındakl sebebi 
öirenmek istedim. 

Bflmiyoruml dedJ. •e llAve 
etti: 

Fahat muhakkak ki, akılJı 
olup ta deli tanınmak, deli olup ta 
akıllı geçinmekten iyidir. 

Ve delilik sıfatı, insanın birçok 
cUrUıuleri iş'emek hakkını vere· 
bilen yaman bir paten tadır. F ... 
kat ben bu patentayı, başkalan 

glhi suiistimal etmiyorum ve sade 
böyle içimi dökeceğim zamanlarda 

kullanıyorum. Selim Tevfik 

Dün, Bir Genç 
Sevdiği Kızı 

Öldürdü 
[ Baıtarafı l lncl yltıde J 

likte Mecidiye köyüne kadar git· 
mişler, orada dutluk iıml verilen 
yerde başbafa oturmuıiar, eski 
dertleri yine tazelemlılerdir. 

Iamail, temamen eski teklifle· 
rlnl ileri sürmekte onu katlyetle 
nlkihla almağa karar vermiı ol-
duğunu söylemektedir. • 

Şerife lae yine eski noktal na· 
ıannda muıirdlr. 

Nihayet it o ıekle gelmiştir ki, 
bu kadına meram anlatılamıya· 

cağını hisseden lımall, yanında 
taııdığı tabancasını çekmlı ve 
genç kadının Uzerine gelltiaUzel 
ateı etmittir. Kurıun darbeleri 
altında inleyip feryat eden Şerltcı, 

arada bir; ...... 
- Yeter artık lımaiJI Bana 

kıyma!.. Öldüm zaten... gibi ıöı· 
lerle lımailin merhametini celbel• 
mek iztemit fakat gözleri dön• 
müş, blltlln merhamet sinirleri 
kopmuı olan lsmail, kadının yal• 
varmaıma kulak vermemlttir. 

Nihayet ailah sesine koıan 
pelisler lsmaili yakalamıılar, Şer:· 
feyi de Etfal haitanesine kaldır· 
mışlarsa da genç kadın biraz 
&onra ölmüştür. 

-- ·~ •••• ' •••••• ' ... 1 , . 111 ......... ·-

Zayi : Eyilp askerlik tubuinden 
almıı olduğum aııkerlik terhia nıı· .. 
kamı kaybettim. Yeniııini çıkaraca• 

ğımdıın eskisinin hUkmll yoktur. 
312 doğumlu Yusuf oğlu 'Huldi 

Kayıp: - 27 haziran 332 tr-rihin• 
de Kocamustafapafa niımuoe rüıti· 
y sinden Rldığım ıehad tn meyi 
kaybettim. Yenisini çıknrnc ğım n 
hükmü yoktur. (385) 
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Jan, Gözlerini Kapamıf, Sevgilisile 
Kaçmanın Heyecanını Düşünüyordu 

- Neye ıustun ıövalye. 
IHenef 

Erkek gülUmHdi: 
- Ne ıöyJeyeyim? 

sı,,-

- Tek konut da ne ı6ylerHD 
ı3yle. 

- Sen galiba dalıa ıeçlrlyor• 
ıun, beni dlnlemiyonun. Halbuki 
sözlerim bot değil. iyi dJnlem•· 
liain ve cevap \l'trmellıin. 

- Ne diyordun aalanım? 
Safer Reis, dedUderiıd bir 

daha tazoledi, BahAdir Şahın la· 
ııdığı aıktan doğacak atı1 aka· 
betleri ılşlre ıitire anlattı ve 
ıordu: 

- Haklı mıyım, deill miyim? 
Ku:, içine yayılan ürkilntUyU 

onun çelik varlığına yaslanarak~ 
atmak ister gibi biraz daha lilO· 

kulduı 
- Haklııın aalanım, haklııın. 

Y alnıı bir şeyi unutuyorsun! 
Nedir unuttuğum? 
Sen! 

Ben kendimi unutuyorum. 
Öyle ya. Eğer kendinin 

bin BehAdir ıahtan Uıttın bir yl· 
ğit olduğunu dUtllnıen ortada 
korkacak bir t•Y olmadığını a~-
lardın. • 

- Beni ıeYdiğin i9in böyle 
söylUyoraun. Hakkın da yok difl, 
~eni elimden alanları, almak itte• 
yenleri ben yer yüzünde sağ ko .. 
marn. Fakat ateı cUrmli kadar 
>er yakar, sonunda söner, ıöndU· 
rUIUr. Ben de senin için bir çok 
,~yler yapsam bile er geç ezilirim. 
sevgimiz yine yetim kalır. 

Kız onu kazanmadan kaybet• 
mlı gibi ıarsıldı, yanık yanık 
yalvardı: 

- Öyle iıe ne yapalım? 
- Kaçalım!. 
Kız, aşk ve ihtiras buhranının 

E sıntıları içinde bu kelimeyi 
••uçalım,, anlamağa almıştı. 

• O iç sarsıntıları da olmasa 
lcelinıeyi yine öyle anlıyacaktı. 

ÇUnkU eşsiz bir erkeklik örneği 

b yar k candan bağlandığı bu 
aslan yapılı sevgilinin henüz ku
runtu olmukt u il ri gitmeyen 
oraklamalar önllnde değil, gerçek· 
ten belirmi~ fırtınalar ve cehen• 
nemler karfısında da kaçmayı 
düşünebileceğini Y• hatırana getf.· 
rem ezdi. 

Aynı zamanda uçmak, onunla 
birlikte uçmak kendine, yer yU· 

%l\nde elde edilebilecek bahtiyar• 
1 klarm en yükseği gibi geliyordu. 
Bu yUzden gözlerini fÖyle bir 
kapadı, Safer reisin kenat biçimi 

_ a. n kolları UstUnde yerden hızla 
L <iğe doğru yükselişi, çeıit çeıit 
kuş slirUlerl arasında yıldızlara 
doğru sUılllüşu düşündü ve çıf gın 
bir ıevinçle ıevgifüı inin boynuna 
prılarak haykırdı: 

- Uçalım, ıimdi uçalımf •• 
Safer reis uçmak özlemile aa· 

rıp koçmak dileğini yan yana er· 
taya koyan çılgın kızın kurduğu 
çemberden yavaşça sıyrıldı: 

- Yanlış nnladın küçük, de
di, uçacak değiliz kaçacağız. 

Kız, şaşkın şaşkın sordu: 
- Kaçmak mı?:. Siz kaçmayı 

bilirmisiniz şövalye?.. Ben dağın 
yıldırımdan ürküp yerini bırıtktı· 
ğım, denizin riizgardan korkup 
kaçmıya savaştığını duymadım. 

Bnhadir Şahm bayıldığı J e.n dö Sm a 

Siz çelikten bir dağ, alevden hir 
deniz değil misiniz? 

- Ben bir adamım, he rkcs 
gibi etten, kemikten ~ apılma bir 
adam. Yalnız Tlirküm. Bu ba· 
kımdan korku bilmediğim doğ· 
rudur. Y alnıı ıu var: Korkmamak 
kör ve alık olmak dpmek değil· 
dir. Yaban mandası ıürUsilne 
uluorta ahlan aılan yoktur. Ateşe 
aaldıran kurt da görülmemiştir. 
Kul gUcUnU, ltleyen kafa yllksel· 
tir. Taşın kıracağını, ateıin yaka· 
cağını, suyun boğacağını dUtün· 
meyen kafaya bağlı bilek, lilerçe 
gagası gibi çabuk kmhr. Onun 
için ben de BahAdir Şahın bizi 
biribirimizden ayırmaama, batı· 
mıza çorap örmesine, sevgimir.i 
ökıUı bırakmaıına karıı koyabil· 
mek istiyorum, kaçalım diyorum. 

Ve kızın saçlarını ya vaıça 
ok,adı: 

- Böyle kaçış da bir uçuştur 
kUçUk. Çünkü seviştiğimiz için 
kaçıyoruz. Sevgi ise yürekte çır• 
pman kanattan başka bir ıey 
değildir. 

Jan, sazları arasında dolaşıp 
ta beyninin deliğini, deşiğini, si· 
nirlerinin en incelerini okşar gibi 
benliginde karışık!ıklar yapan 
çelik parmakların tadını ıçme 

sindirmek için uzun bir dakika 
gözlerini kapadı ve bu sırada 
sovgilisile kaçmaktan doğacak 
lıeyecanlı ömrU citişUndü. 

Kardeş"nin kuvvetli bir filoya 
kumanda etmekte olmasına göre 
denizden kaçnmazlardı. Bahadlr 
Şahın dlSrt yana • aüel kol'ar 
çıkarıp ııkı bir kovalama yaphra .. 
cağt • meydanda olduğundan kara 
yolu da kendiler.ne kapalı de
mekti. Fakat " kaçmayı ,, dUtU· 
nen yiğit aşkın kurtulmayı başa· 
racağından da kuşkulanmıyordu. 
Yalnız onun hangi yo)u aeçece· 
ğini uraklayamıyordu. Bu merak 
ile .anlamak lıtedl, içine yayılan 

heyecandan ıınyrılarak sordu: 
- Nasıl kaçacağn, nereye 

kaçacağız? 

- Sen bir kez "he,, deyiver, 
Ust yanmı bana bırak 

Evot, diyorum aslanım. 
Çünkü düşlinceni doğru buluyo
rum. Bahadir Şahın bizi üzeceğini 
belki do ezeceğini anladım. Yalnız 
senin olarak ve ıenln yanında 
yaşamak için buradan ıavuşma· 
um gerekli olduğuna da inan ge· 
tirdim. fakat anlı yamıyorum: 

( Arkası var) 

Kim Kime 
Hayret 
Etsin 

. ' . . • •r J •• .... . .... ,,..-. 
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- Bunlar ne dlye bağı ı;or· 
lar böyle?. ............................................................... 
Hangisi Doğru 

Söylüyor 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

bir ısrarı çok tuhaf bir hadise 
olmuı ve duruşma epey bir müd· 
det bu ısrar yüzünden uzamııtar. 

Bakımı mes'ele nedir: 
Bu baılt dö\'me davasmı ay· 

dınlatmak Uzer• ıahltler dinle· 
nirken ııra Necibe adında bir 
kadına gellyor. MUbaılr kapı 
önüne giderek: 

- Bayan Necibe! Bayan Ne• 
clbef. Diye sesleniyor. 

lçeri siyah bir çarşaf içinde 
yUzU gözü umacı gibi örtülü bir 
ihtiyar kadan girerekı 

- Necibe benim lıt• geldim .• 
Diyor. 

Hikim Necibeye tarafeynl ta-
nıyıp tammadığmı sorduktan 
ıonraz 

Şimdi ben ne söylersem 
aen de onu söyliyeceksin; doğru 

söyliyecejlne yemin edeceksin. 
Deyince Nedbe atılıyor. 

- Yemin etmem efendim .. 
Herkeste hayret Ye merakf 

Niçin? 
- Yemin etmem efendim. 
- Nasıl yemin etmezsin ca· 

nım? Buraaı mahkeme.. Burada 
önce yemin edilir vo doğru söy
lenir. 

- Doğru söylerim fakat ye· 
min etmem. 

- Böyle lüzumsuz adet' gös· 
terme. Bak, ben ıöyliyorum: 

11 Doğru söyleyeceğim naınu· 

ıum, vicdanım ilzerine yemm 
ederim. ,, 

Şahit her tarafı kapalı batını 
geriye itiyor: 

- Etmem efendim. 
Hakim Salahaddin Demlrelll 

haklı olarak asabileşiyor: 
- fakat sen mahkcmen!n 

hududunu aşıyorsun. Burada 
yemin etmeye mecbursun. 

- Hayır efendim. 
- inat etme( Senin için hayırlı 

olmaz. Israr edersen ılmdi kelep· 
çelerl taktırmm. 

- Etm•m efendim. 
Hakim davacılara seı!eniyor: 
- Bu benim lAfımdan anlnmı· 

yor galiba kendisine I} ice anla-
tınız. Yemin etmezse ,imdi gön
dereceğim. 

Necibeyi ıahit olarak aetlren
ler kendisine yaptığa hareketin 
çok yanhı olduğunu anlatıyorlar. 
Nedbe gliç halleı 

Peki! diyor. HAkim tekrar 
ayağa kalkıyor: 

- Doğru söyleyeceğim namu· 
aum, vicdanım llzerine yemin 
od erim. 

- Doğru söyleyeceğime namu· 
sum, vicdanım Uzerine yemin 
ederim. 

Nihayet Necibe bu yemin 
üzerine şahadet• baılayarak bu 
garip mesele de bu suretle sona 
eriyor. 

Necibenln böyle yeminden 
iıtlnkAfı hangi duyA'u veya kor· 
kuya verilir? 

r • A 
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L Çeviren: Selim Tıynet 
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DUnkU kısmın hUIAsaaı başladım. Anlatacağım ıeylerhı 
Bir kibar mecliıl, bahiı aık dra· her halde onları da mUteeS1(r 
fında geçiyor. Söz 111ra11 kasabanın edeceğini umuyordum. 
doktoruoa gelmiıtJr. Doktor her• Fakat bu aerseri ve sefil is· 
kui hayretre bırakacak bir eda kemleci tarafmdan aevildlğini an• 
ile anlatıyor ki, <Sınründe misline layıncn, sanki şöhrtttine ve tere• 
raatgelmediği aık, bir iskemle ta• fine leke stirtiJmüş gıbi, Şuke 
mirciıi kadının, o kasabanın ec:ı:u- hiddetle yerinden fırladı, 
cısına kartı beslediği ıngi ol· Karısı da hemen öfkeden ku· 
muttur. Kadın, genç kızken bu duruv~rmişti. Sonunu getiremodeoı 
eczacıyı ıokakta görmüf, eczacı, "Gidi kaltak, gidi stirlilk!.,, 
bittabi çocukmuf, parasını kay- Di} e söylenip duruyordu. 
betıİılf, ona paralarının hepsini Şuke ayaktaydı. Batındaki b~ 
vermit, ıonra göğsOne baamıı. Bu yaz külahını yana egmış, bet 
onun için kurtulunmaz bir sevgi aşağı, üç yukarı dolaşıyor, btr 
kaynağı olmu4tur. Sonra kadın taraftan da söyleııiyordu: 
uyyar un'atioe devam etmif, - " A~ılıyor mulilun doktor, 
eczacı da onu unutmuı, amma lns;inın başına bundan daha milt• 
ge1gelelim ki biçare kadın sevgi· hiş bir bela gelemez! Ne yapmalı 
ılni kalblnd.n çıkaraınamıf, tOr!il ,imdi bilmem kil Eğer meseleyi 
vesilelerle kasabaya uğrar, ccı:acıyı kadının sağlığmda öğrenmit ol• 
dükklnında görmeye çalıtırmış. saydım. kendisini jandarmaya 
Sonra Şulıce ortadan kaybol· söyliyerek hapse attırır, bir daha 

muı. Öteye, beriye sorarak, Kol· glin yUzü göıt•rtmezdiml,, 
leje verildiğini öğrenmiş. O zaman Ben insani bir vazifeyi yapı• 
bu kasabadan geçiwlerinl anasına yordum, Neticenin böyle olacağını 
babasına ıezdirmeden tatlle rast· hiç ummamıştım. Hayretten dona 
!atmak için bin tilrlti hile dilşlln· kaldım. Ne ıöyleyeceğiml ve ne 
mUı. Nihayet buna da muvaffak yapacağımı bir tllrlll kestireml• 
olıruş. Amma aradan epey ı:amao yordum. Fakat itimi bitirmem 
goçmiş. IAzımdı. 

iki sene sonra karşılaşınca - Kadıncağız ıiıe verilmek 
küçük eczacısını gUç tanımıf. üzere bana iki bin Uç yüz fırank 
Çllnkti çok bUyllml'ıf ve glizelleş· bırakmıştı. dedim. Mademki slı 
ıniş. Fakat Şuke onu görmemez• işi tuhaf karııhyoraunuz, bu pa• 
ilkten gelmiş. Parl~k düğmeli rayı fakirlere vermek daha iyi 
elbise~erinin içinde. gururla yUrü· olacakl 
yerek yanından ıüzUlUp gitmiş. Karı, koca her ikiıi de f&f knı 

Kızcağız buna tam iki gUn ıaşkın bana bakıyorlaıdı. 
ağlamıı. Zaten ondan sonra da Cebimden parayı çıkardım. 
yüzü hiç giilmemiş biçarenin. Sonra: 

Yine her ıene buraya geH· - 11Neye karar Yerdiniz?., dl· 
yormu9. Fakat Şukenin yanından ye sordum. 
geçerken, başım çevirip de selam Söze ilk girlıen karııt oldur 
vermeye bile cesaret edemiyor· 11 Fakat, dedi, bu da zavallının 
muf. Onu o kadar çok seviyor· son arzusu lmiı. Nasıl reddederlı 
muı ki, yer yUzUnde başka erkek· bilmem ki!,, Kocagı da: 
lerin yaşadığının farkında bile - " Bu parayla pek ili ço• 
değilmiş. cuklarımıza 6teberl alablllrlz.,, 

Bu sırada anaıı, babalilı ölmilş. Diye bir ıeyler mırıldandı. Son· 
Onların ıııne kendisi devam ra bana dönerek: 
etmeye başlamıf. Y &nına da, hiç - Veriniz azizim, bize veri· 
bir babayiğitin gözüne yedire· niz, dedi. Onu her halde biz ha,.. 
meyeceği, iki tane iri ve azılı camabyız. ÇUnkU vasiyet etmişi 
köpek almıt. Parn} ı masanın üstune bı~ 

Bir gün yine bu şehirden geçi· ralctım. 
yormuş. Şukeyi eczaneden, ko· - " Allaha ısmarladık! ,, dl· 
funda genç b"r kadınla çıkarken yerek çıktım. 
görmüş. Şuke evlenmiı ve bu, Şuke erteıil gün gelip b ne 
onun kansı imiş. buldu. 

Aynı gece belediyemin önfüı- - Bu kadının bir de arabacıJ 
den keı.d:.:.ini suya atmış. Geç varmış, ne yaptınız? Dedi. 
vnkit dönen b ·r snrhov onu kur· - Hiç,. dedim, duruyor. ister-
tar rak eczaneye getirmiş. Şuke seniz onu da alın! 
bljamnsile aşağı inmiş. Kendi ini - Çok işim yarar bu benim, 
tanımam zlıktan gelerek iJAç içir· dedi. Bahçeme kulUbe yaparım. 
miş, h:raz masaj yapmış. Sonra Koşa koşa arabayı bulmiya 
tok bir sesle: gidiyordu. Arkasından seslendimı 

- 1 'Siz dellstnizl demiş. insan - Kadm ihtiyar bir beygirle 
bukadar budala olmamalı.,, iki tane de köpek bırakh. lıler 

Bu sözler, fena da o.sa, onu mislnizl 
eyi etmek için kafi gelmiş. K n· Şulrn durdu. Tekrar yanıma 
disi çok israr ett:ği halde, Şuke 
yapbğı iş için para almnk iste• geldi. 
memiş. - Ab, hayır! Ne yapabilirim 

Bundan sonraki hayatı hep onları, dedi. Bana hiç de iham 
sevgilisini düşih1erek, ötede, beri· değil. Size kalsın. Belki kulla• 
de iskemle tamir etmekle geçmiş. nırsınız! 
Her sene bir kere bu kasabaya Gülerek elini uıath. Tabii ıık· 
uğruyor, Şuke'nin eczanesinden hm. Slktım, çünkü, bir meml .. 
öteberi alıyormuş. Bu suretle hem 
onu görü) or, hem de para ver· kette doktorla eczncının birbirine 
ınit oluyormuş. dlişman olnıamalara lazımdır. 

Size baştan da söylediğim Hen köpekleri kendime ahe 
aibl zavallı kadıncağız bundan koydum. Beygiri de papaza ver· 
tlç ay evvel öldii. Kendisi bana dim. Şuke söylediği gibi, arabA 
bu acı şeyleri anlattlktan sonra ile bahçesine kuliibe yaptı. Para 
dişinden, tırnağından arttırarak 
biriktirdiği paraları götüri.ip, ile de beş tane demiryolu tahvi· 
bütün ömrünce deli gibi sevdiği lali satın aldı. 
Şukeye teslim etmemi rica etti. işte benim hayatımda karşılaş• 
Çünkü hayatta onu <lUşünmilş, tığım en derin ve en samımi aşk 
yalnız onun için çahşmış.ı.• budur. 

Bana iki bin Üç) Uz yirmi yedi Doktor susmuştu. 
frank verdi. Bunun yirmi yedi Davetlılerin hemen hepsi dal· 
frangını cenaze masrafı olarak · mış, acı ıtcı düşünıyorlardı. niha· 
papaza bıraktım. Öldilğüntin er· 
tesl günli de doğru Şukcye ğit· yet, markmin karısı gözlerinfo 
tim. Karı koca karşı karııya yaşım silerek içini çeldi. 
oturmuı kahvaltı ediyorlardı. Bana - Evet dedi, doğrudur. Aşkı 
yer gösterdiler, şarap ilcram ett:- yalnız kadırı'ar bilir, Onlar, sevıi· 
ler. Biraz oturduktan ıonra söze nio de aonesidirler. 
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Vakla, kııım hakkında yeılae 
dGıUndUlllm t•Y• parlak bir izdi· 
•açb. Fakat aıalzade aamı alba• 
da yaıayan 8yl• ıOflD ruhlu bir 
adamın oğlu il• evlenmektenıe, 
namuı v• ıereff takdir eden iki 
lpll bir hammala zevcelik etm .. 
•ini tercih ederim.] 

Halam, b• tepede• la•• dar-
1.e karııımda afalladı. Mektubu 
elinde eYlrdl, çevirdi: 

- Ne yapalım? K11met değll-
mlı. Sakın mlteelir olma. 

Demekten baıka bir Ilı bu
lamadı. 

Halam1n (ao• tizi dotruıu 
pruruma dokuada. Glnlerden 
beri aa1l mlteeıir eden ıeJ artık 
ılylemek icap ediyordu. Fakat 
oau ylae incitmek iıtemedlm: 

- Prenı Ali Bey haıretlerlle 
lzdi•aç edemedltimdea dolayı 
mlteHllr oldujumu akhna ... 
tlrlMD çok aldanarua hala. Bu 
meıel• beade, en klıOk bir 
arzu blle uyaadırmamııbr. 

Dedim. 
Bu ıözlerlm, balama epeyce 

t11lr etti. Zannediyorum ki, ken
din için bir fedaklrlık ihtiyar 
etmek lıtedliimi, herhalde ıez• 
mitti. 

Tam bir hafta, derin bir ıDk6t 
içinde ıeçtl. Aramazda, lıdivaca 
dair, tek bir kelime bile cereyan 
etmemlıtL 

Halam dla: 
- K111ml .• Gideyim, bakıyıa. 

Şu maden iti nual olda?. 
Demlt Ye latanbala sltmtitl. 

Alqam da, oldukça ... ·.u bir 
ıurett• aYd•t etmlfti. Allah blH• 
ıor 1•. ben laalamıa bu n .. 'elinl 
f6rllr 16rmez, madene iyi bir 
mOıterl ç~khtıaa hUkmetmlt; 

- Galiba laayır laaberle ı•l
dln hala. 

Demiıtlm. Halam da, ıayıt 
tabu bir ıur•tt• : 

- Hayır diyeli• de, laayar 
olıun eYlldım. 

Ce•abını yermlı, llfı kaıa ke,. 

•lttl 
Tulaaf bir tablıtlm •udır. 

Bir meHle hakkında blrlıl bana 
izahat yermek iıtemnH, ona 
aıun uıun ıual ıormak idelim 
deJlldlr. Onun için, halamı• 
fazla bir t•Y ı6ylemık lıteme
dljinl hiuedince, ıllktt etmiıtlm. 
Fakat ıunu da ili•• edeyim ki, 
ı•c•yl de epeyce •erak lçiade 
ıeçlrmlıtlm. ÇOnkD halamın ha· 
llnde, 16ze çırpacak derecede 
hlr ıarabet hl11eylemiıtim. 

Geceyi, mutat olan ılk6netle 
ıeçirdlkten ıonra, aabableyln 
lıabvalta ma11ıının bapnda ha• 
lamla blrleımittlk. O, blraı dal· 
aın ye dDtllnceli idL Bir ıey 161· 
lemek lıteyip de ı6yllyemlyenJere 
aabıus mütereddit ta•ırlar ılı· 
termekte idi. Ben, iti kolaylar 
tırmak iıtedlm. 

- Eb, hala!.. lnıallah dUnktl 
rorıunlutun boşa gitmedi?. 

Dedim. 
Halam, bu ıuallmden Adeta 

bir sevinç duyarak: 
- Vakıa, daha kat'ı bir ı•Y 

yok amma kızım.. Eh,. Allah, 
•uyuktnr. 

Diye cevap verdi. Ve sonra, 
elindeki sllt fi canından uzun bir 
Judum çekerek ilave etti : 

le zanned;yorum ki, bu 

ı 
itte de Ômer Bey bize faydah 
olacak. 

- Hanıi Ômer Bey. 
- Canım, ıu .• KayHrlll Ômer 

Bey. Hani, borçlu oldutumuz. 
- Yaaa .• 
- E•et •• 
Birkaç dakika, ıiiküt içinde 

ıeçtl. Hafif haflf, 11tız ıapırhla· 
rımız iıitilmekte idi. Halam, bir
denbire içini çektL 

- O kadar iyi adam ki •• 
C.•ap Yermedim. Halam, 

fU1la ile de•am etti: 
- Çok ııf 7örek1L - ..... . 
- Her halde, kalbi de temiz. - ..... 
- Ôyle unnedlyorum ki, da• 

laı laenDz g&zl açılmamıfo 
Arbk Nbredemedlm. 
- Aman hala!. Eğu o ada

mın da 16zO açalmamıı lıe, dOn• 
1ada yaııyan lnıanların hepıin• 
birden ima demeli. Vapurda d6rt 
Avrupalı fabrikat6re, çarık~aranı 
tera rfydirditlol ıöyliyordu. 

- Amma kızım, it meı'eleıi 
baıka. Yinl benim, gizi açılma· 
mıı demekten makaadım, hani 
baıka erkekler gibi yaramazlak, 
dOzenbazlık filin gibi ıeyler bil· 
mlyor. Dobra, dobra bir adam. 

Halam, ı6yledikçe açılıyor, 

ı6zleri de alttlkçe kuvvetlınl· 
yordu. 

Zıvılhnıa belli baıh kabahati, 
tatrah olmaıı... Biraz kabaca, 
ılrfl'atl ve terbiyııl, blraı aok· 
uaca olıaaaa. 

- Eh, •• elur?. 
- Zannederim ki, her laalde 

iyi bir koca olur?. 
- Acaba hala. 
- Muhakkak kızım. 
- Fakat yealllr, yutulur pJ 

••tıl lıala. Bldm Glllter, Penin, 
hattı.. Hacı kadın bile, o adama 
lalr hafta tahammlll edemez. 

- Niçin?. 
- Eh, o kadar kaba bir 

adamla yaıaaak kolayını hala. 
- Ah kazım billnmu ki •• 

bakaraın kaba ıaba, çirkin, hantal 
bir aclam ıörDntlrde ahlikı melek 
ıtbl olur. 

- Prenı Ali Be7ln; ıarlf, 
lltlf •• ıeble•ent bir adam g6rlln· 
dliD halde, terblyeılnin epeyce 
kıt olmaıı ıibl deiil mi, hala? 

- Yaa, 6yle mi idi ? 
- Vallahi bilmem, hala. Bana, 

iyi• ıelcli. 
Bu ıon ı6zlerim, halama iyi 

ltir darbe tHlrl icra etti, O bu 
ıözlerden ı 

- Hala I.. Ya Hn, adam Hç
mealnl bilmiyorsun. Veyahut da 
11rvet karı111nda, ılılerln kama
ııyor ; hlçblrt•Y f6rmtıyoraun. 

Halamı, ~tltlla bitin deımek 
ye ona, dilinin altındaki ıon ılzl 
ı6yletmek lıtedfm. 

- Hala 1 •• 
- A canım? •. 
- A•ukat Ferit ley• nrdf. 

tin cevaptan Ômer Bey mOtee11ir 
olmuı mu? •. 

- Olmaz olur mu lalç ? Haal 
buılln blriıl gitH de, alıanb 
olmadıj'mı ıöylese, dtlnya onun 
olacak. 

- Za•ailı adam. 
Birdenbire ajzımdan kaçan 

ıu merhamet kelimesi, halama 
Omit verdi. Belki de bana, buou 
ıftyletmek lıtemifti. ÇOnktl der
lah ıu ıözlerl• mukabele ettb 

SON POSTA 

Habeş Hiç Kimseden Korkma yor 
( Baıtarafı 1 inci ylade ] 

ı•rıtn ifadeler ıartınmekte, her
keı tanklardan, tayyarelerden, 
puıulardan, HYkulceytten bahHt• 
mektedfr. 

Habeıliler memleketin tlzerln• 
de harp bulutları dolaımakta 
olduğuna •• bunun da pek geç 
dejiJ, yaj'mur mevıimlnin sonun· 
da, Eylftllln nihayetlerioe veyahut 
da T eırlnievvelin ilk haftaaı ıar
fında patlak vereceğine tamamen 
kanidirler. 

Geçenlerde Londra'dan, mem
leketine avdet etmekte olan ve 
eski doıtlanmdın bir Habeı 
aıılzadesile görUtlGm. Açıkçası 
bu zat Avrupaya, Skoda fabrlka
larmdan veyahut baıka yerlerden 
cephane ıatın almıya ıelmlıtl. 
Habeıiıtan'daki vaziyet hakkın· 
da ıörüttUk. 

Dostum dedi klı 
- .. Bu hakem komlıyonunun 

dedlkodulan, hiçbir ı•Y ifade 
etmez. Hakem komlıyonu mllza• 
kerelerinin muvaffaldyetle n .. 
ticelenmeıi arzu edi!H idi. ltalya 
bllsbOtlln baıka bir tavur takı· 
nırdı. Fakat Italya harbe karar 
vermiştir. Bunu ıizin bildiğiniz 

ıibi, her nedenlrse denıin Avro• 
padaki bntnn Hariciye nezaretleri 
de pekalA blHyor. ltalyada dahili 
vaziyet okadar karıtıkdır ki ltal· 
ya, halkını awtmak, bllkümetin 
fena idaresini tenkit etmelerinin 
tiniln• ıeçmek ancak bir harp 
çıkarmak ve onları bunanla mer 
pi etmek suretile kabil olabilir. 

ltalya eğer bazılarını tamam• 
lamıı olıa idi daha Ual·Ual hadi· 
ıesl çıkar çıkmaz bunu bir harp 
vealleal yapacaktı. Fakat o zaman 
ltalya henüz hazar değlldL Ondan 
•nr• ela ?:.!t•lxadaa çok daha 
blJlk blr et karafb: 'v afmur 
meHiml. 

Fakat bu menim de Eyllllde 
aibayete erecek. Onun için ltalya 
bu mlibletten lıtifade ederek 
hararetle hazırhklanna devam 
ediyor. Neler 7aptağını bllmf yor
ıanız, ki buna imkln yoktur. 
Baıkalarına ıorunuz.,, dedi. 

Ben ltlru ettim : 
- "Fakat btltlln hakem mtı

ıakerelerl hiçbir netice ••rmly .. 
cek mi? Herkeı ıulbu muhafaza 
etmeğe çuhııyor. Her halde. •• ,, 

Dostum ıözllmll keıti: 
- "Evet, herkH ıu)b iıtiyor. 

Fakat aıd alAkadar olan taraftan 
maada11... Bakınız ıu elçantamda 
ltalya matbuatının nereden mili· 
hem olduj'u malum olan tavırla· 
nnı ıöıterir ı•zete kupurları 
yardır. 

Ne yalanlar uydurdukları, hattı 
lnailtere hakkında bile neler ele. 
diklerini blliyoraunuz. Bunları oku· 
yunuı. Ondan ıonra da Afrikaya 
ardıardıua yaptıkları sevkıyat ita· 
berleriai okuyunuz. Bir de bun· 
lann ltalya Somaliılnl mldafaa 
etmek için olduğunu ıöylüyorlar . ., 

GOldOz 
- Ney• Y• kime kar11 ml

clafaa edecekler 1 Si niılneklere 
karıı mı 

Eritred• baıka naııl bir teh
like olabilir? Hayır doıtum biz 
aeler olacatını Ye ne olacağ1111 
pek iyi biliyoruz. 

Sordum: 
- '"Onun için mi ÇekoıloYak• 

yaya aittiniz?,, 
- "Evet, Çekoılo•akyaya da, 

baıka yerlere de aittim. Meml•· 
ketim, ta Hazreti Süleyman ıa· 
manından beri, heniz Roma ku
rulmadan çok daha e••el bile 
koca bir imparatorluktu. Ve Roma 
yıkıldaktaa ıenra tlılal tam bir 

imparatorluk olarak kalacakbr. 
Bu dediklerime ıaımayınız. Bu, 
Habefiıtanın tarihlndan bqka 
bir ıey değildir. Bundan maada 
biz yurdunu çok ıeven ldmsele· 
riz. Bunu lıpat etmek için ılze 
bir tek mi1&I ıöylfyeyim ve... da· 
ha bundan kırk ıene ••vel ltal· 
yanın kuvvetlerini derledik. top• 
ladık ve denize atıverdi idik.,, 
Dedi. 

Ben yine itiraz etmek lıtecllm: 
- " Fakat o zamandanberl 

ahval çok deiiıtil,. 
- "Biliyorum... Zaten onu 

lıter lıtemez bizim ıözlmlze aok
tunuz; biz de ona ı&re davrandık. 
Şimdi ben ıorayım: 

Siz bizler hakkında n• dDtli
nDyor1unuz? 

Bu ıuale açıkça Ye doğruca 
cevap Yerdim: 

-
11 Biraz Yahıillniz, fakat 

dOny••ın en ce11ur adamlan .... ı,, 
dedim. 

Memnun oldu: 
- " T eıekkUr ederim. Dedi· 

tiniz çok doj'ru. Fakat o halka 
idare eden bizler, bu yirminci 
a11rda yalnız ceaarıtio it• yara• 
madığını ıizlerden öirendik. Onun 
içine cesareti, fennin en ıon tellk· 
kiyatile ve intizamla mezcettlk. 
T eırinievvelde bir harp olaca
i•DI ve memleketimizi korumak 
içia de hazırlıkla bulunmak llzım
ıeldlğlnl peklll blliyoruı. EYYell 
kabileler efradına diıiplial atret
tlk. Buglln ilk Hferde harp ıaJı. 
n11ine, Avrupanın harp fennine 
bihakkın Yakıf en gOzide kuman
danlarının yetlıtlrditl ( 750,000) 
kltilik bir kuvHt 1e•kedeblllrb,, 
dedi. 

Ben t6zleriml d6rt açbm. O, 
ılzhe devam etti: 

-
11 Band .. maada ita, bl1 .. 

orduyu tecblz edecek le•uamı• 
mız ve cepbaaemlz de yar. Bis 
ltalya ile veyahut herhanıl bqkı 
bir milletle harp etmek fıtemlyoruL 
Fakat ne yapalam? MUdafaalnefla.. 
ltalya behemehal lıl sora hladlr
mek lıtlyoraa, bu bapta karu 
ona dGfer ... 

- .. Biraz mlballia etmiyor 
muıunuz?,, dedim. 

GUldO: 
- Kat'lyea. Meıeleyl talalll 

edelim: Kat'amız, Avrupa kat'ua 
deiil. iklimimiz Akdealz iklimi 
değil, yemeklerimiz ve mahıull• 
bmız lltin ırkının alııtıtı Ye yl
ye bileceii ıeyler deiildir. Buatlaa 
maada harp uıullerimlı ve bal• 
kımızın cHareti, tahammlll kabi· 
liyetimlz ve yurt H•timiz hiç 
bir milletlnkinden •t•ia detll. Bu 
laarp bir çete, bizim pek iyi bil· 
diğimiz bir kerilli harbi olacak
tır •e icap edera• ıahneye 
bir milyon aıker bile d6kebillrlı ... 
dedi. 

" Ya ltalyanın hava ku•· 
Yetlerlne ne diyecekı:aiz?,. Diye 
ıordum. 

Yine ıtUdl: 
- 11 Onu heaaba hile kat• 

mıyoruz. Tayyareler nereyi bom• 
bardımaa edecekler? Adiaababayı 
mı yakacaklar? Farzedelim ki ora• 
daki hava mldafaamıza raimen 
bOtUa .. hrı harap etmlt olıunlar. 
Birka~ boı evi yıkmaktan ne 
çıkar? Adlaababa Habeıiıtan 
detJl ki. Memleketimiz Avrupa 
memleketleri ılbl birbirine ııkıı· 
mıı bllyDk ıekirlerden ibaret 
değil kit 

Kocaman, •aıl bir 1abadır. 
Halkımızın hepal ormanda sığı· 
nırlar,. Tayyareler bir yeri fethe· 
debillrler. Fakat onu muhafaza 

edemezler. Habeıiıtanda mDhlm 
olan ıey ıehirler değil arazidir.,, 
dedi. 

DltUDmeğe baıladım. 
- "Ne demek lıtiyoraunuı, 

ltalya bu iti baıarımaz mı diyor
ıunuz?,, Diye ıordum. 

- "EYet, biı bizim açık ara• 
zlmizde yaııyabilirlz. Fakat onlar 
yaııyamaz. Sulannı bile beraber
lerinde getlrmeğe mecburdurlar.,. 
Dedi. 

- ••SIJih •• cephaneye ıele
llm... Bunları tukl Auupadan 
..ba almıı olduğunuzu ı6ylemir 
tiniz deif l mi?,. Dedim. 

- Derhal cMap •erdi: 
- "Ben 6yle bir ıey 16,YJ~ 

medlm. Ben yalnız yedi yllı 
elli bin kiılyl tecblz edecek 
le•azımımız vardır demlflim,, dedi. 

Fakat ben mar ettimı 
-

11 Ya ılflAh ticareti muka• 
veleıiae ae direcekılnlz?,, dedim. 

- •• Oda hakikat mu•acebe
alnde boı bir llftan ibaret kalar" 
dedL 

Ellal uzattı Ye lliYe etti: 
.. Habetiatana tekrar ne zaman 

ı•lecekıiniı 1 Son zamanlarda 
Avrupadan Habefiıtan• birçok 
adamlu ıeldl Ye memleketimizi 
o kadar beğendiler ·ki orada 
yerleımlye karar Yerdiler. 
Almanı var, Inılllzi yar, " 11-
veçllıl Yebatta Amerlkah11 bilı 
•ar, fakat tuhaf bir teıadllf eseri 
olarak bunlann hepli efe muba• 
rebelerde 16hret kazanm~ı adam
lar " dedi Ye ayrıldık. 

"Ne•• Chromile" den 

[ İtalya • Habeı ihtili.fmın ıon 
eafha11na ait haberler heıinci .. yfa• 
mızdadır.] 

Medeni Şakiler 
Bunlardır 

Şehirde tlreyen bir takım m .. 
deni haydutlarm bazı i•ıanların 
aafhpaclan Y• temiz kalplilllfnden 
ütlfade ederek muhtelif veail .. 
lerl• dolanchrıcahk yapbklannı da 
claa yumıı ve bunlardan maruf 
lb .. nıa baloncu Hakln'am ilim• 
(erini dkretmlıtlk. 

Zaman zaman bir mallye me
muru, bir doktor, bir elektlrlkçi, 
bir emllk uhibl. bir it taklpçial 
ılıll takınan bu adamlar hakkin· 
•a pollı a1kı bir tahkikat yap
maktachr. 

Bunlardan lhıaa'ın bUha11& 
emllk lflerl kerlade çevlrdltl 
dalaYereler tahkikat ıafahab me• 
yanında birer birer meydaaa çık• 
mı ıtır. 

lbıan'ın ba auclanndaa bafka 
memura rlf•et teklifi itinde• de 
hakkında tahkikat ••rakı taulm 
edilmit bulunmaktadır. 

-····· .. ···-.. ············---· ... ···-----···-
( Topl•nttl•r, D•v•tltr ) 

Kerm•• Haztrlılı 
Kıaılay kurumuaua iyeleri ltiD 

blylk bir kermu laaıırlamaktadır. 
KermH ılmdlJ• kadar 1apılaalara 

ılr• lıtlnltltlnl te•in n ıBrllme• 
miı yeni olcluıu kadar HDfİD bil 
proıraaua haıırlanmaıil• ıehrimlaiD 
•aruf baJ n hayaalanadaa m.lrek· 
kep bir komit• iki ardanberl haftada 
bir kaç defa muntHam toplanıp ça• 
hı•aktadar. 
MaHH Ye ••hlt Y eUmlerlnln 

lkramlr••I 
Sarıyer aakerlik ıubHiadea : 936 

tilin lkramiye1I tnaiatına batland,. 
tıaelaa lkramıyey• mllteblek maltl 
aubaylarla eehit 1etl•lerlnla ikrami• 
r~lerinl almak laere Sany6r Mal 
Mel. lltlne mtıracaat etmeleri illa 
olunur. 

ikmal S111açlar1 
Kadıkiiy Halkniade; ikmale ha• 

•lrlaamak için ıu deraler açılmıthr; 
( Tarih, Riyaziye, Fen Bitr.iai, Ne-

batat, Kimya, Fran1ızca, aıilisce, 
Hayyaoat, Coğrafya.) 

G•liniz, çabıınıa. 
Paruıııdır. 

Kızılay kurumu tetpekkBr 
etmektedir 

MOı Oman kadınlar birliti tar fıa• 
dan Kız laya 218 lira teberril edıl· 
miıtir. Bu hayırla it için K zılay re• 
General Ali teıekkür elmektedİ&'. 
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SATIE 

Şehr:n ~ebcksine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarım tenzil ettiğini 
muhterem müşterilerine bildirir. Aynı zamanda kuvvei muharrike teı·satı fiyatları 
da mühim bir derecede tenzil edi:mittir. SATİE Bir motör satın almadan veya herhangi bir kuvvei muharrike teaisatı yaptırmadan 
evvel her halde S A T 1 E 'den bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 
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Hangisi Dalıa Güzel? 

Hiç tereddüt eimedu cevap ver•billrıiniı : 

"Badyolla Ballanan,, 
Çünkü onun diıleri mutlak diğerinden daha 

beyaz ve daha parlaktır. 

Siz de RADYOLİN Kullanın 

Emllk ve Eyt•m BankaSI lllnları 

Ödemişte Sablık Sinema Binası 
1 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Depozito 
B. 2 ÔdemJı'te Camii Cedit maballeaiode Aziziye aoka· 

ğında Atelrelerile beraber ıinema blaa11. 5650 
Yukarda yazıb sinema biuuı 4 tak.itle aclenmek ıartile sabl

mak üz.ere kapalı zarfla arttırmaya koauhauftur. 
1 - ihale birdir ve kat'ldir. 2+ 7·935 Çarıamba gtloll aaat On 

dörtte Ankarada idare Mecliılmfz huzurunda yapalacaktır. 
2 - Bu mftlk bedeli birinci takalt peıln olmak llzere dört mür.avl 

taksitte v• tlç ıenecle öduecektir. 
3 - Petfn 6denen birlacl takaitten geri kalan iç takıit yUzde 

dokuz fa:Z ve yanm komisyona tlbi olarak lkrazat faiz ve 
ıeraitine teriikan nnelfk annlUte usulile hesap edilfr. 

4 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukablllnde alacaklan mu· 
fa1&al şartnamemiz! oku7arak ihaleye teaadOf eden 24-7-935 
Çarıamba gOntl aaat O. bire kadar .. rtnamede tarif edildiği 
veçhile teklif zarflarını Ankarada Umum MOdürlüğümUı.e 
veyahut burada veya lzmir'deki Şul»emi:ıe vermeleri ve daha 
fazla tafsillt almak lateyeeleria hergUn Şubemize müra
catları. (165] 

BALOYA 

Eyüp Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Davacı inhisarlar MlldUrllyetinin mukaddema Eylipt• Ramide 
Cuma mahal e inde Edebiye caddesinde 27 numaralı hanede sakin 
iken halen ikametgahı meçhul olan Ahmet Hemdi a!eyhine açtığı 
alacak davasının muhakemesinde, illnen tayin ve tebliğ kılınan 
gllnde ielmediğindan mllbrez vesaika nazaran miiddeaaleyhfn zim
meti de kaldığı ehil vukuf rapor'le sabit olan 142 lira 94 kuruı 
hakkında bir itiraZJ var ise dermeya ı etmesi aksi takdirde iddia 
edilen vakıaları kabul ve ikrar etmit addolunacağını natık H.U.M.K. 
402, 405, 406 ıncı maddeleri mucibince bakkınde muameleli gıyap 

kararı verilmlı ve muhakeme 19/9/935 tarihinde saat I0,30 a 
tayin kılınmıı olmakla yevmi mezkurda gelmeai veyahut bir nkil 
göndermui akai takdirde gıyaben btlktlm olunacaiı ilin 
olunur. 0 3964., 

Son Poat. .. u. ... 
Sahibi ı R. ICökçtı 11911'. lllAel: T .... 

İstanbul Vilayeti 
Başkanlığından : 

Cinsi Miktarı 

Pirinç 900 
Şeker 900 
K. Soğan 800 
K. Faıulya 500 
Patates 1000 
Pirinçunu 20 
K. Bezelye 

. 
100 

Yumurta 7500 
Limon 2700 
Fasulya konserve 200 
Türlü konıerve 200 
Çay 14 
Vi9ne reçeli 60 
Çi!ek reçe:i 80 
K. Mercimek 50 
S. Mercimek 50 
Çekirdeksiz üzüm 90 
K. Kayısı 80 
Portakal 2000 
Salça 50 
Sirke 50 
Tuz 300 
Sarmıaak 20 
Soda 100 

Şehriye 50 
Makarna 300 
Un 400 
irmik 70 
Beyaz peynir 500 
Kaıar 150 

Sade yağı 1200 
Tere yağı 200 

Sabun 250 
Zeytin yaia 280 

Ekmek 11000 

Koyun eti 4700 

Gaz 3100 
Benzin • 6000 

Süt 700 
Yoğurt 500 

T. Fasulya 690 
Patlıcan 2500 
Maydanoı 900 
Dereotu 300 
Kabak 300 
Taze biber 150 
Bamya 80 
Bezelye taH 60 
Elma 200 
Yeşil &al~ta 3 o 
Hiyar 500 
Enginar 300 
Y şil scgan 600 
A vıı 2 o 
Ynp ak 60 
T. Bal a 4 o 
Lahana 400 
Prasa 800 
Domatea 500 

lıpanak 700 

Havuç 200 
Kereviz 300 
Karnı bahar 400 
Kar buz 550 
Kavun 600 
Armut 50 

Orman Alım Satım Komisyonu 

Tahmin F. Muvakkat Teminat. lba1e tarih, gln, aat 
Kurut t·ra Kr. 

26 17 55 
28 lK 90 
6 3 60 

16 6 00 
8.5 6 38 

25 o 38 
16 1 20 
2,25 12 66 
3 6 08 

25 3 75 
25 3 75 

400 
45 

4 20 
2 03 

3017/1935 S.L ıaat 10,5 

55 3 30 
22 o 83 
20 o 75 
25 ı 69 
60 3 60 

3 4 50 
35 1 32 
ıs o 51 
6 1 35 

30 o 45 
9 o 67 

25 o 94 
25 5 63 
18 
16 

5 40 
o 84 

301711956 Salı saat 14 

40 15 00 
80 9 ()() 

82 
130 

73 80 ı 19 50 
30ntı93S Salı ... t 14 

~4 
35 

4 50 
1 7 35 00/711935 Sala uat 14 

narh 90 75 30/7 /1936 Sala ıaıt 18,5 

50 176 ıs aonıı9!1S S.b ... , ıa.ı 

20 
24 

46 50 
108 00 30/7/1915 Sala -t J 5,1 

15 
20 

7 88 
7 50 30n/19al Sa• "8•t 16,5 

15 1 76 
4 7 50 
1,5 1 Ol 
1,5 o 03 
8 1 80 

20 2 2S 
28 ı 68 
JO o 45 
ıs 2 25 
1 o 23 
2 o 75 
5 ı 13 
2 

10 
20 
25 

o 90 
1 50 
o 90 
7 50 

301711935 Sah ıaat 16., 

1 
5 l 50 
5 3 00 
ıs 5 53 
8 4 20 

10 1 50 
JO 2 25 
15 4 50 
20 8 25 
20 9 00 
30 1 J3 

1 - Ankarada bulunun Yüksek Ziraat Enstitüıll Orman Faklllteainin Iatanbul kasmı içln yukarda ya• 

erzak, gaz, benzin ve sebzeler açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekılltmeleri bıher şartname muhtıYiyah karıısmda yazıla tarih, gUn ve aaatlerde latanbul VilAy .. 
ti bmaıında Orman lılerl DlrektörlUğtl Daireıinde toplanacak olan Orman Ahm Satım Komisyonu 

tarafından yapılacaktır. 

3 _ Eksiltmeye ittirak ı9ın liıtede yazıla muv1tkkat tembaatının Viliyet Muba11besine yatırarak alacağı 

makbuzla Ticaret Odaıı veıikasının g6stermelerl. 

4 _ Atanacak erzak ·ve1airenln clnılerl ekıtra ekatra te.Um J•ri Btlylkdere, Bahçe köydeki orman Fa• 
ldllteaiclir. S.4ellerl Aakarada Ylbek Ziraat Eutltlatl llubaMbuladeo alaıacakbr. 

5 _ Fule •ıll•ıt iller• •• prtaa•elırl ,._.1ı 1s1a (tatil ılDI-' laM'iç ) .._... BalaceklJde 
O.n• Fı' e ••• ••••••,,. •.tnı.. 
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n umar -
lacaksınız 

On Dokuzuncu Tertip Tayyare Piyango unun Üçüncü 
Keşidesi Bugün Asri Sinema Salonu:ıda Eitirildi 

Bu Keşidede Kazanan Numaralar Aşağıdadır 

50000 Lirahk ikramiyeyi 8256 o. Kazandı 

50000 Lira 50 Lira 
Kazanan 

'8256 
Bu numaranın 75 yukrrsı 7~ 

•ıağısı yirmiıer Jira amorti 
alacaktır. 

20000 Lira 
K 
2 6 o 

Bn numaranın 75 ) ukarısı 75 
aşağısı yirmişer lira amorti 
alacaklardır. 

12000 lira 
Kazanan 

"'5 yukar ı 75 aşağısı yirmi· 
ıer ) ra am rtl l cakl rd r. 

o lira 
Kazana 

5 
75 yukarısı 75 şağ sı yirmi· 

r lira amorti alacaklardır. 

3000 lira 
Ka'Zan nlar 

11736 6322 
1 lira 
Kazananlar 

17635 24888 
12376 

500 Lf ra 
Kazananlar 

8546 25722 6774 
19981 4353 25981 
27601 17371 
20133 148'.l9 
18126 8286 

21879 
2795 

17814 
24657 
22244 
20201 
28314 
13947 
5822 

26125 
19106 
26222 
14163 
3475 
2177 
4965 

29959 
5463 
6677 

200 Lira 
Kazananlar 

27580 19215 
5999 27736 

13893 873 
7748 17851 

27936 J 1384 
14858 19518 
7461 6119 

1 oo Ura 

7921 
12242 
3429 
6750 

14985 
16649 

Kazananlar 
24498 4808 15846 
3765 7683 29878 

24517 28543 22538 
4347 28519 l9400 

11J27 2528 12221 

28769 7460 
8875 18277 

18098 1 1643 13811 
2730 2742 25388 

15616 5962 

5991 

Kazananlar 
7657 

20494 
15658 
9730 
5886 

21379 
18085 
4084 

26241 
29488 

J 140 
16836 
268!>9 
20630 
14660 
19203 
23259 
23750 
18857 
238 8 
2 997 
291 7 
13293 

3928 
25163 
9 65 

12757 
2 876 
29345 
18999 
11883 
18740 

3028 
23537 
20543 

5733 
16938 
17324 
6999 
1655 

29 5-t 
26147 
2263 

19956 
18066 
19l64 

6064 
)7360 
14847 
. 7920 
22809 
17196 
27428 
5970 

21329 
2010 
3794 
6272 

13416 
22922 
9841 

25211 
11004 
8660 

21582 
26059 
21414 
3522 

15080 
21044 
7484 

16959 
27395 
18!38 

462 
1783 

27991 
19985 
27574 
20ı>ll 
1775• 

99 6 
10364 
16J28 
5273 
4855 
2155 

18121 
17805 
28216 
17037 
9385 

27250 
21877 

1501 
17441 
2 98 
206-14 
3955 

13770 
15517 
161 1 
18405 
7977 

11513 
ı 1113 
22479 
2382 

17470 
29544 
22180 
13473 
25480 
18285 
22930 
11815 

1605 
15084 
25272 
5179 

26197 
15285 
17947 
29715 
7216 

29383 
20297 

19G9 
8124 
1804 

21245 
2786 

29936 
1796 
8533 

20363 
215 

14948 
26945 
28794 
12238 
10997 

4721 
24235 
3171 

21301 
21911 

5155 
13095 
653~ 

18504 
10108 

1216 
23810 
28633 
5251 

22760 
19177 
23808 
9124 
1997 

24132 
18045 
13277 
19553 
10977 
29830 
25840 
12779 
25648 
29273 
9011 

11690 
1813 

25708 
8631 

27384 
23005 
8159 

291 ıo 
7063 

1423l 
20998 
5312 

28528 
10466 
20743 
26596 
11969 
13303 
27537 
6610 

23131 
20130 
28402 
22560 
18108 
29329 

7511 
871 

23498 
7439 

24181 
18851 
25496 
9278 
1098 
310 

5732 
17567 
23348 
22684 

2737 
20253 
3560 

190 6 
19798 
17245 
137t7 
22347 
28483 
1816 

16497 
15739 
22177 
8463 

23076 
28240 
6570 

18910 
24383 
17412 

~ ................ Miik~f ·~ı ................ .. 
En son çekilen 20 bin liralık 

mUkafat ıu kırk numara arasında 
beşer yüz lira olarak taksim 

edilc.i. 
• 10 14723 20582 

22715 
6711 

17074 
21029 
6659 

18944 
24268 
20343 
24124 

........ .a?9 ... 

2596S 
216!0 

1013 
18424 
8457 
2646 

21767 
10334 
9182 

22683 
14360 
23426 
27562 
22525 
5332 

28 
10946 
19742 

·· ·40· Lira 
Kazanan!ar 

1442 
5192 

25262 
1J434 
899:l 
2009 

26514 
20931 

ı 1388 
8938 
1837 

26874 
11389 
24 35 
16985 
29192 

111~0 

23484 

13738 
11146 
23 5 
2 5 

24937 
28994 

9052 
28076 
7215 
2980 

21579 
5630 

14593 
3672 

12709 
14768 

27232 
2053 

171 
13609 
853~ 

669 
14239 
20629 

SON 

I emur aş~asına it e gi or
_c _u, Bir Başkasından Tahsi Etm·ş er 

tanzim edilmek ıuretile icra me· lledilmiştir. Fatma, bu vaziyet kar• 

Alacaklı 
Mahk-emeye 
Başvurdu 

Polis ve adliye, Galatada 
Mumhane caddesirıde bir gazoz 
lmalathane11inde vergiden dolayı 
yapılan usuJsUz bir haciz l§lne el 
koymuşlardır. 

HAdisenln cereyan ıekll ıöy· 
ledir: · 

Mumhane caddeıinde Halil 
lbrahlm isminde birinin çalıştır• 
dığı gazoz fabrikası vardır. 

Fabrika namına 934 aeneal 
için 55, 935 senesi verglıl olmak 
üzere de 30 lira birikmiş verginin 
haczen tahsili kararJaşmııtır. 

O mıntanın Maliye tahıil şube• 
sinden iki memur bu fabrikaya 
gitmişler. Ve orada rastgeldlkleri 
Hasan isminde birine: 

- Bizim tahkikatımıza göre 
bu fabrikanın mal sahibi sen 
lmlt ini. Vergi borcunu haczcm 
olmaya geldikl Demişler. 

Haınn, fabrikanın sahibi olma· 
dığını, unvan tezkeresinin Halil 
lbr him namına olduğuna göre 
verginin de o adamdan cıranaca· 
ğ nı söylem· ştir. 

Bu esnada Hasanın refikası 
Fatma da dUkkanda bulunmak· 
tadır. Aslen Yunanistanlı olan 
Fatma, orada bıraktığı bir mUlk· 
d n dolayı mUbadelc komlsyo
nund n aldığı ikiyüz eJll lira pa• 
radan orta kalan (210) lirasını bir 
gazete kiigıdına sarılı olarak ya• 
mnda taşımaktadır. 

Fatma, tesadlifen bu parayı 
biraz evvel orllda mevcut bir 
çekmeceye koymu9 olduğu için 
memurlar gelip de haciz iş'ni m v· 
zuubahs edince oradan almış ve 
elinde bulundurmaktadır. 

ilci memur, yanlarında bulunan 
polise kadının elindeki bu parar ın 
alınıp kendilernie verilmesini &Öy· 
lemişlerse de polis memuru bu 
ıekilde hareketin doğru olamiya• 
cağını söyliyerek bunu yapma· 
mı ıtır. 

Hasan, kendisine alt olmiyan 
bir vergi münakaiasında olduğu 
111rada, üstelik karısının da para· 
11ının elinden alınmak istenmcıi 
Uzerlne poliı merkezine müracaat 
etmit va bir komiserle iki poliı 
daha fabrikaya gelmiştir. Iı bu 
ıekilde bUyUyünca, çalışan amele 
lılerlnl bırakmıf, kapı önUne halk 
biriktiği için kepenkler de indiril· 
mlştir. Ha11an, gelen komisere de, 
Fabrikanın Halil Ibrahimin oldu· 
ğunu, kendiıinin bu vergi ile hiç 
bir alAkası olmadığını, bir de üs· 
telik karısının parasının elinden 
alınmak istendiğini anlatmıi ve 
vaziyetin tesbitinl istemiştir. 

Komiser memurlara da vaziyeti 
ıormuş, memurlar komisere: 

- " Siz o parayı alın, bize 
teslim edinl.. Üst tarafına karıı· 
mayınl.,, Diye mukabelede bulun· 
muılardır. 

Komiser, Fatmaya, işi anlat· 
mıf, parayı m~murlara teslim et· 
mesini, bllahara hakkını arama· 
sını söylemiştir. 

Fatma da, parayı bir zabıt 

--·········· ····-··••ıa.wı 

5345 
18523 
29539 
25105 
25976 
23549 
8876 

24675 
9q 1 l 

6251 
11063 
8293 

7232 
17872 
ı 1217 
9053 

20471 
23539 
21672 
27231 
25 04 
2 780 
13105 
17929 

25116 
24814 
8137 

17622 
8809 

2J9v8 
17031 
28503 
9176 

24.J74 
11229 

20319 

988 
9040 

10127 
15704 
8381 

11239 

28670 
2889 

24104 
11890 
3241 

938 

murlarına te&lim etmiıtir. ıısmdn maliye idaresine noterlik 
Bu sefer iı.bUabUllln değişmlı, vaaıtasile bir prötesto çekerek 

memurlar bu paranın içinden ne paranın kendisine iade edilme11inl 
mahcuz vergi miktarını alabilmiş- ve memurlar hakkında da lazım 
tir, ne de parayı geriye verebil· gelen muamelenin yapılm&liını iı• 

mlşlerdlr.Para, maliye veznesine de temlştir. Fatma ayrıca Adliyeye 
yatmlamamıf, aradaki ihtilafın hal· de müracaat etmiştir. Şimdi İf 

llne kadar bir yediemine tesHm tahkikat safhasındadır. 

Sebze 
catı 

Ve Meyva lhra
Münasebeti e ... 

•• ı • ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı :9 ac ıı 

Türkofisin Ankara Merkezi, Bir Me
selenin İncelemesine Başladı 

bmir, 1 1 (Hususi) - TUrko· dan mUbayaat ycpmamaklığımız. 
fbin Ankara merkezi, gUmrUk ve dır. 
kontenjan kayıt arı konulmazdan 
önce lzmir limanından lskendcriye, 
Odesa ve Köstence limanlarına 
yapılan yai sebze ve meyva ih· 
rncatının neden durduğunu ar ş
tırmaktadır. lzmir tecim ve en· 
düstri odasının bu iş çevresinde 
bakanlığa gönderdiği raporun 
üzerinde öne le durulmuştur. 
lzmir ovas ın incelemes'n g ·re: 

A) Kontenjan ve gUmrUk kn· 
l ıtları konmazdan önce lzmir 
limanı Mısırd n mUbtm miktarda 
turfanda domates, hurma ve muz 
çekmekte, bu a mukabil her yıl 
aldığı malın iki misli ya~ ıepze 
ve yaş meyva ihraç etmekte idi. 

B) Köst nce ve Od sa liman• 
larma evv lce yr.pılan ~aş sepze 
ve meyva ihracatı da aynı seb p· 
lerle durmuştur. Ruıııyanın lzmir· 
den evvelce çektiği önemli mik· 
t rd limon, portakal, incir ve 
sepz l r bu memleket tnrarafın
dan alınmaz olmu tur. Sebebi 
alışver' 'n mutekablllyet esasına 
da anmama& dır. Yani bizim s ta· 
cağımız Urunlere mukabil onlar· 

* TUrkof'sln Ankara merkeıl 
bu işin Uzerind durarak bazı 
mühim teşebbU lere girişmiş, 
So\ }'et Ticaret mUme silllğl ve 
alakalı memle cetlerdeki TUrk 
ko so o luklarile görU melere baı· 
1 mıştır. yapılan incelemeye naza· 
ran, mtlte cnbil'yet esasına dayaıı· 
dırılm k şartıle her yıl bu ç 
lim na 6 • 1 O milyon lira kıyın•· 
tinde ynş meyva ve sebze ihr ... ç 
etmem'z mUmkUndUr. 

Deniz yoliJe h rice gönderJle
cek } aş me} va ve sebzelerimizi n 
sat n alınac k soğuk hava tertl• 
batlı TUrk ılleplerile yapılması 
onaylanmıştır. Bu lı hava , .• 
denız müste arlığlle mU:ıakerEı 
halindedir. Yaş meyva ve sebze 
lhrncntı rpan arın t şebbUslerinln 
t kviyesl için kendilerine kredi 
temin edilec ktir. ihraç edilecek 
me va ve sebzeler bug 'n m 11 
tahsı in bahçes· de kaldıgı için 
ziyan olan bir sen ettir. Bun nr 
paraya çeuı ocektir. 

Ad. Bil. 

1 
., •.. 1 

1 - Bostanların lağım suyu ile sulanması veya gUbre olarak lAğım 
muhteviyatının kullanılması yasaktır. 

2 - Gübre yapmak veya sulamak için kullanmak üzere uzak· 
tan geçen lağım sularını huıuıi kanallarla bostanlarına alanların 
veyahut bostanların içinden geçen me"cralnrın muhteviyatından her 
ne suretle olursa olsun istifade edenlerin bostanları kapatılarak 
bUtlln 11ebzeleri :ıaptolunacaktır. 

Daimi encümenin yukarıda yazılı kararı ilgili olanlarca mulüm 
olmak Uzere ilin olunur. (B) (3976) 

* lf-
Karaköy köprUsUnUn ıabahları açılan parçasının dubalarından bir 

tanesi deği~tirilecektir. Bundan 6türU köprU ayın en beşinci pazar· 
tesi sabahı açılıp kapandıktan sonra perıembe glinU akşamına 
kadar açılıp kapanmıyecak ve gemilerin halice girip çıkmaları kabil 
o1 mıyacaktır. Yine bu mUddet zarfında küçlik merakibin halice gir
diği Istanbul tarafındaki aöz kapalı kalacağı c hetlıs merakibin 
halice girip çıkmaları yalnız Karaköy tarafındaki tek bir gözden 
olacaktır. Alakadarlarca bilinmek Uzer• ilan olunur. (B) (3974) 

lf- * 
Belediye kanununun 15 inci maddesi mucibince eanafın tescili 

için \eri.en mühletin son olarak bu a}'ın nihayetine kadar uzatıl• 
dığı ilan slunur. (B) (3973) 
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Acele Etmeyin 
Yeni kömürü bekleyin. 

Kara kışta sizi koruyacak yeni kömürdür. 

Acele Etmeyin 
Yeni k6mürü bekleyin. 

Sobalarmızı detfttlrmete Itlzum yok, çtlnkft 
yeni KÖMÜR her sobada yanar. 

Acele Etmeyin 
Yeni kömürü bekleyin. 

Çttnktt YENİ KÖMÜR en mtlkemmel 
kalorifer kömürtidür. 

Acele Etmeyin 
Yeni kömürü beklerin. 

Çflnktl; YENi KÖMÜR fakir ailelerin maltız 
ve mangallarında yanan en ucuz k&aıtlrdtlr. 

Acele Etmerin 
Yeni k6m0r0 bekleyin. 

ÇUnklq YENi KÖMCR manlktlrltl eUerl 
klrletmeyeıı yegAne kUmtlrdfir. 

Acele Etmeyin 
Beklerin •••••• 

SiNEKLER; Sıtma, Tifo, Tlfl.,. Verem ribl butabldar we 
61Gm wetJrw. TAHTA KURUSU; •1lruaua• •ac""· Sisi 
itrendirir. HAMAM B6CEKLERI; yemekleriaizi, enakı· 
nızı, •ıyanızı tel~i• eder. GÜVELER; halılarının, elbla .. 
lerinizi parçalar. 

• 
ıze 
,f1 A STAUK 

Getiriyow-uz. 

K.anncalar, Arılar, plr.1, bit, pae, karlra1ak, akrep, 
Brlmcek, trrh11ar ye her neri bleekler, çiçekl•r, •tar 
la• ve hayvanla· üzeriacl•ki tekmil tufeyllb 

FAYDA 
Kökünden 61dürUr 

Leke yapmaz.. 

Markaya dikkat ediniz. 

FAYDA dı ğor markalara naaaraa iki •lali kuvntll n yan 
1arıya daha ucua olup ecnebi yalaalanna aldanarak faal• 
para vermeyiniz. Haaaa depoıu: lataabul, Btyotlu lrutuaq 
30, orta r;o, blylk 80, bet kiloluk 350 kuruıtur. --- ·~~~-----

Muhayyer Hasan Şevki 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 

• Cildh letafet e gençl' ğinl muhafaza eder. Her ) e·de ar yıms. . ~ 

KAŞE 

NIOBALMINA 


