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K•iı11l•rı•usı11 ti*' Takairn alaımub toplaıctıları 
{ M•tltıl.onıl• rt•t•k •Öglig•n l•rden M•lilıa Auni Ôzm••J 

Hava Tehlikesi Ve 
Türk Kadını 

DDn saat beıte, Taksim mey· Meydın, daha aaat dördUn· 
danı yi:ıe heyecanlı, ,.e sa:ı ılı bu- den itıbaren, kadınlarımızın top
yUk gOnlerinden b·rini ) oşadı. lanacaklar.nı duyan dinleyicilerle 

Anaların Derdi 

Kadın Doktorlarile Has
bıhal Serisi 

-2 

Doktor yanımıı:a gelinceye 
kadar onun i şi in en ) akın y,1r· 
dımcısı ve haıtaneıiai l direkteriı: 

olan karııile kartı karşıya otu
ruyoruz. 

Sıcak bir ıü:ı, kameiyenin 
f etrafını saran ağaçlarm araaında l 
etrafı seyrederken konuşuyoruz: 

- Anaların dereli, diyor. 
An alarm en bil; ük derdi z.annc· 
diyorum ki. bilmiyorum doktor 
aiıe ne diyecek, fakat benim 
zannıma göre bir taraftan çalıt· 

mıya mechur olacak, diğer taraf-

Yazan; Suat Derviş 

ı 
tan da evjlt yetiştirmeye çaba
layacaktır. Her gDn hastalarla 
tımaa ede ede edind:ğim tecrü· E,. 6•11alc lhtlgaçlarımı%dan biri 

belere giivonerek aöylDyorum. Je doğam ""'•rldir 
Yalnız amele gibi çahıan kadm yor. Ben burada ne yapacağını 
değil muall:m ve memur kadın- aordum: 
larda evllt yetiştirmek imkinında - "Mektebe yakın bir evde 
değildir. Meıcli Anadolunun bil· oturacağım, tiç saatte bir bakıcı 

Çünkü dün hava kurumunun dolmuıtu. 
kadın kolu üye:e:-i orada aöy:e- Ab:denin az önUne kurulan beden tertibat lahnmııtı. 
dikler§ canlı, özlU hitabelerle, kUraiye bir radyo oparlörU ko- Erkek dlnleylciler, kadınlara 
hemclnılerini hava seferberliğin- nulmuı, ve nu~ukların bUtün tisbeten oldukça büyDk bir ek-

kadın çocuğu b;ma getirecek, 
mem neresinde bilmem ne köyü- emı.ireceğiml,, ded. Bö) le çocuk 
nUn ilkmektc p mualliminin bir ço· yetiılr mi hiç. Bu mi:n ~\'\Cr ve 

de bızlanmıya çağırdılar. rahatça dinlenilebilmesi için ka· ( Duamı ıı iaci yGzde ) 
..:.;;._ ____ ...;. __ .:..:::-------------------------------------------------.....;--...;... __ ~---· 

cuğu oluyor kadınc~ğ.zın lıtanbul· niıbeten daha geniş yaşamak 
da çocuğunu dünyaya getirip işinin kabiliyeti olan kadınlar i;in bu 
batma gid.yor. Orad~ bütün gün mUşkU:at ortada iken \'e siz fa

mekteptedir. B~ çocuk evde köy· kirlerin malım dGşününtz. 

Durmadan 15 Bin Kilometre Uçan 
Bu Uçak Yaman Bir Şeymiı 

Kız, iki Defa 
Nişanlanmış 

ikisinde De Nitanı 
Bozul mu, 

ıu bir btzmetç nın yanında ka!ı- [ Oev.ımı 8 focl yüzde ) 
• • .... • -- .............-. ................ .,. ........ ._.. ..... - ••••••• 1 ........ . 

ltlha e•trlttrl 
IDÜ&Hİ dir ktÖl'Ü 
lbııilemio Maı,. 
mat Kemal edip 
'H bilgin olduğu 

Alırllk 

- Acnlıı\ ne 
yapıa nı. bu ) Ü· 

lcüo flltıodan ua
aıl kurtull•auı ? 
<leye ak 1 dnnı-

kadar da ztriflir. Birrun, boyna 
kapı aı;ıııcl.r p, ı;itlıgi Jıtr bir 
yerde ııaatlarca oturan, sakil 

ruhlu adau.rnlıiri ~lıthmut J{ım&le 

gelerek, cglunu evlendırecc ğ nden 
ve r-ktı.t uıı.ı alac•gı kız 11 ı.ile11i 

kendııimlf'ıı ııgır ık olarak ı ek 
önemli bir para i!temtkte olduğun· 
dan yanR Y"kıla ,ikAyetle; 

ıacak olur. 
Mahmut Kemal, gayet ciddi o1arnk 
herife ıu cevabı Terir; ' 

- Allah Allah! ne düııimn ôraun? 
hiç telaı elıne. Sen oyle lıı; adıtm: 
suı ki yalnız gelinine degil, bıHiin 
tanıdıklarına da ngırlık vermcJ,te 
ııkınh çekmezsin! •. 

Tı/lı 
1 iş Şimdi Mahkemede 

hmi~l2(&w~)-A~ye~========~~~~~----------~ 
ceza mahkeme1inde çok allkah A t N T? k 
bir daYa. .• Dinleyici yerleri Kar· rnavu azırının 1.~aça • 
111akanın kibar muhitine mensup 

genç bayanlarla dolu.. Dayacı Ç ı ıw v H ık H 
yerinde 20 yaılannda uzun boylu ı ıgı e a ın eyecanı 
Mebrure adında çok gftzel bir Sofya, 13 (Öı:tl) - 12 tarihli -·~ · · ' · · · • · · · · ·: ' · ' · · ' · • · · · 
kız. .• Bayan Mebrure •uçlu ıan· Utro gaı:cteıinin yaıd.ğına göre Alacag" ını fstedı.g" 1• 
dalyealnde 53 yatlarında kır Arnavut La)mdırlık bakanının 
ıaçh ve d6rt çocuklu (N.) adında ·n kardeıinin ıigara kAğ.dı kıı· J • 
bir zat oturuyor. Hlkiın danc:ıya: çakçıaı ve kaçakçılığı yapan bir ÇID ••• 

- Anlat kızım! Diyor. bir şebekenin baıı olarak yaka- K 
Genç kız, Çehresinde topfa lanması halk erallnda heyecan 1 ÖtÜ ~işi Olmuş 

kııal renkleri örtmiye çalııana~ U)andırmııtır. ÇDnkU son zamanda lzmir, 13 (Özel) - Belediye et 
auçlu 1andalyH;nde oturan rat ArnaYut maliyesinin geliri bu takip kolcusu 
ı&ıteriyor: za 1 ) 6zden bir hayli ek•İ miş, ıebe· Şük,.·· il ı _ .. 

1 

- &, diyor. Beni- istl'-ba- kenin teşki :ltı mükemn:elmiş. bir .. ·: 1 , , < c 
... K k 1_ _ d k . b tlCI i\ . ) e ÜÇ 

lime aet çekmek için ydlard b • ço KO~ ler e, öyltinlln, u ıebeke r L 
elinden gelen blltnn feoa~~klaer,11 tarafm 1• n dağıtılan kağıtlarla ıra ( ~cu var-

,, ... , •Çflfırt flpl .,,,. t•••'' ., •••• .,. 
Londra. 13 {Ôıel) - Ameri· ,. mOdafaa toplanadın mlteu· 

kalılarm ıimdiye kadar eti yapıl· ıir olmamak; 9000 metre yDkHk· 
ınam k muazzam bir uçak llkt~n uçmak; 6 ton bomba taıı· 

H d 
ı'gara ;çtigwi aörülmüctfa. dır. Alı, alaca-

Japıyor. e1ap e İniz ki le di . • " 
1 d6rt çocuklu bir ad•rndır Tl1 h •; JI 1. •• fi 

bir iararJa arkama dOşer.ek ub:. ıv.ı uessı Bir 
--- ( Devamı 8 iaci yüzde ] 

ğrnı mütcma
dly~n istemek
tedir. Bu gün 
Kestelli cad
desir.de bakkal 

11 ço • mak, yere inmeden de 1 S bin ki-
ıneydana getirdiklerı haber veri- 1 t ı·k f • k [Y • ome re ı meaa eyı •ıma anı 

llyor. Bu tayyarenin burnı:yetlerl yere inmeden Avrupaya gidip 
ıunlardır: Makineli tOfenk ve ha• gelebDec:ek demektir.] 

-.., oucı:ww.,.... ~ • , ~ ... """'••- • • ·~,.....___.~. •- • ~ • ı ı ı ı.:.;,ıe__..._.....,._ 

Bir Haftada Yakalanan Kaçakçılar 

Ankara, 13 (A. A.) - Geçen 
bir hafta içinde gOmrtik muhafa· 
za örgUtU tarafından 3 ölü 15 
kaçakçı ile, 41 ı kilo sıthnrilk 

kaç•ğı, 470 gümllt mecidiye, 6300 
defter ıiıara kAij'ı 1

·, 1 tt.fek, 3 
mermi 10 kaçakçı hayvanı ele 
geçirilmiıtir. . 

Ati-na--.;:-İle--:::Ü...;;.çu.....: .. n~c~ü-' Kaza 
Maçımız Avusturya Başba· 

Burün Taka:m tladınd'l At'nalı k y ı d K 
futbolcularlıı lıtanbuJ kl'rııık takımı anı ara an ı, a-
GçUacO ve ıon rallaabakuını yapa- rJSJ da o•• ldu•• 
cakhr. Merkez muhacim yerinde 
Raaih oynııyacat na röre takınıda 
det:ımif b·r 1•7 yoktı.ır ve alınacak 
n•t"c• ce, on bir oyuncumuzun 
~Bıtereceti gayrete l:atlıdır. Yoka:ı 

( DJtYAmı 10 uucu yiizde ) 

Viyana, 13 ( Özel •> tarımız 
bildiriyor] - Baıbnkan Şuşn:g, 
karısı v~ oğlu ile Linı'e giderler· 
ken acıklı bir otomobil kaıuına 

( Devamı 10 uocu ıyOıde ) 

T e\ f .k'in dük-
kanı önünde 
Te,·fık'le ko-

nuımakta olan YorGlı Ali 

Ar, Şükrll'nUn lkiçeşmeliğe doğ· 
ru gittiğini görünce yanına yak
latmış: 

- ŞUkrU borcunu vcrmiye
cek miıin? 

Demiı. Bu söz kötü Lir mU· 
nakaıaya, ondan ıonra da tokat, 

( Duamı S inci yQr.de ] 



·, 

(Haıııft s. ,; ) DABILf BABIBLI 
------------------------------~------------

Esn;t:;:j~;:,çüinU? Bu Çocuk . ır öpek Gibi Zehir
~~~~~[;~~·.:::.:::: lendi Mi, Hastalandı Mı? 
n ı:kiyellerim •ar. B11Jlkl7et aba· 

hın saat r:lt •andı• f;a '1°'• Çlokü K.. k H • B 1 d • " F 1 1 
•ltçü er, eimitçiler, Hlep,Utr •• •l· UÇÜ Üseyınin e ıyenın ırıncı ar a zeciler, belediye nizamnameı:ae r•t• 

;:;:·.:;.~~~~r~v":~üt.:~:: .. ·:~~ra Otopsisi Mu··cadel sı· Devamda feryadını andı:aa l:u feryatlar:a y } 
yataklarımızdan nç,ırarak fırl yoraz. apı acak 

Bana kahr .. , .. lalrcle lhalw •••ta• 
bldarını t•laltan nbeplerd•• blrlti Gazeteler Beyotluada Banka- Şehı·rde so Kadar Fınn Kapandı 
de ıia r c.oktorlarıaıa alla& etl•••dlk· 1ar caddea:ode Keçeci zade apar-
lerl bu f•r)'athrclır. t k o ... Hn.. S.ledl1e abıtu•, clb efe Uakapa3ıada Sot:ri lamlıct. bir z ra UJkuları nldtll.. •• Wr'e ımanı apıc .u amanın cı.u .,.. 
sayrıtabLI ı~lcilde bu'unaa Hcarelerla ıeynin beledıyc memurları tarafın- laman faramnı kapatmııt•. • flftll ela emaall ıibl blriacl defa 
olanca ılnlrlerl lo111ıu1er. dan k8pek!ere atılan zehirl Jiye- olarak bet a&n mlcld~tl• kapah blıcaktar. 

'* nk 6ldDğDnll J•ıdılar. Bu haber Bltl!I 9l'l1et 1111ataka11 ülail'ade cua oiarak kapablıa 
Kadıka,, MDlllrRr, .... it keriam durulmaya cletu bir fınnlan:a adedi elli7I ıeçmlftlr. 

.. lllt eok•l•ı 24 n•••ralı ..... baberd:. Beled:ye memnu kıs-
a.it 1 pei• a!taiı ıebir:a behemehal • Bu:alann auçlan tekerrlr eclerıe clUa fazla mllddetleıle 

- E1aaflaraa en talaa••ll .-..z k6pek tarafıadan ye. l'meainl kapatalacık, 8çlbac8 tekerrlrlade bOıbltlo ıın'atlmm icra 
taraflara paıaılalseaları. Yb ••tn bek?emiye, akıi takdirde bu etmekteıa menıdlleceldercllr. 
ilk m .. fo f9\a~e bile, ,,. .. tın ıehlri a:ıp ı·tmete, yani )'erde Caalancbrılmak bere evrakları henO. tetkik eclU•ekte ela 
flab her dGlcldada detlflıor. V• tabit barakmamı•a mecburdat. Yuılaa L-
,_ ıd le ı · L J ka L J lark -clar fırın d-La ---..1.,. 
~ ••~•~• ~·ıı ~~ ~b~ I~ ~. ~y~ ~~·--~-----~--~-~-----------~~~ rarea11na puarl t• p: .. .,. •••lnır J ...- mw 

kalaJOflUDtll. amııtar.Fakat din &lnndik ki bu Bı·r Mı·marımız•n e· Mu··hendı·s şu be!ed y~, •o:CakJara 9ekm•1• haber ~ an:qbr ve çocufua ba• ır 
aı1etleaditi çia1·11 fiatlara pU. tle buuıın karakclda: Hamı·yeti T Jd 
his de lcartuJıaJr Onlar dL - Oflum ıafiba ıehlrJendC utu U 

* Çlnldl tapkı zehlrlenm'f gibi A t il h Zi G .. 
Os1ca•r, ...... ,,... ...... lluı~u. kıwandı, ibtlll~arla &ldl'. P u a Ya. oçmen 

leal, Ç•t•• aok•llı 48 llo. lı Soara da .acudD 81mai1ab olda Evleri Projele,iaden Mü-
h•n• Dervı,: demeliadea p!ettlr. Fal•aki o.. kif t Al 

- E•nafın aeıbceD tlkAj•t o!aar marun otla kDçOk HOHylı: la a mayor 
ulalm? M:d n ll6t .... 1 JJi dl1• " L! 1 dl"" • b' ı· b" dd HılkeW.ln ka,lerde ,.pılacak ••t pah. ••ns yuttur••r• kalkıt•.. ıeu.:r en ıını, ze ır ı .r ma e 
-••n tablL fSuııua lala• ı•ç•ek yedlilni klmae ılrmemlıtir. KG· lflçmen ••Zeri lcita açtata mı ... 
için bence bir tek çare •ardın Bltaa çDk HDaeyin ıabahley:a e•den bakada pro~leri b&r;ocı •• ikinci· 
ldaalnallular kenclilerlal •kıp t11le çıkmif, biraz yaodald anada liği kazaaan Mimar Aptullab Ziya 
hiç olaaua 00 slallk •tltk ıre•i•• OJD&llllf, ıonra eye ı•lmif : kendlıliae ••rilmeli lcabeden mn.... 
1atmahdırlar. U '- d -•- t u-

la ıuretJ., ... ..,.t, Mlalı - 1••• •ar eUN9t ya •111 kAEattaa parti lelaiiae Yaz ıeç-
rıdalarla loaulaa mldtlerl•la dlalen- fakat bir iki Hal ıonra bımaya cak U!-...: 
mıt. temlaleamlt olu, ••ele _..._ liiflam11tar. CelbedC doktar mlet:r. mimar ,\P.tallab 
fsnaaa ı•llr. çoca • ilk ..... f!a lleaaJt t9 Zl11 M 1 el~ 

Yok eter bDtla da ........... ~1tu1-.raa .. , .. J..,.,,. 8ıWıİilNı9it.' .... • ....... iki doktor daha 19tirilmif rallalmuı:ıı .,. bitin k6ylere be-
Zf rlanmıı .... ........ bunlar teıhla koymaf, niharet o ela•• datıblmak ıuretil• ka,ıo-

Esnaf Ve Ceza ıec• ~ocuk aaat (3) de haataaeye •Is• U1'I " 1ro1., •• Japılmaıt-
blclanllDlf, erteli ah atlede:ı il k 
ıonra da almDıtlr. Kopek ıeh:rl ... ötret mesiai ,.rt GflDaftur, 

~undan Böyl K..ıı yedili takdirde çocataa ba kadar Oirıtmınlırin Alladolu 
· Şekli Defipyor ,.-ama• icap etmektedir. Serahatleri 

IWediJeala bir karana tire Maaaaafih KOçllk HBaeJiala ıee 1.&....-bul.1 ld L• 
L- _u_. ---• --. ıam.erek mi, yoba m~aeDJ0:tten Bu rıl ~ ~a uutln ~ J.w uwlecll1• PU1191 --• a-.ı. M 1 k ta mektep ~erinin Arı .. 

tskel ceu JU81Jıcaldar. Tef. .ı lldljil orıta yapı aca .toluJ• ıeziatil• J•f •• bn~ 
t..,._, -taka ........._.ia fetblmeyttu ıonra anl&fllacaktar. lqtınlmııtır. OttamUtep ltr•tı
lfllraklle ,...ıacak " komlıerla C...t morga ıltDrUlaalt •e din menleri yakında ı•laı ftJahut 
lmmrile ceaa ...... tabdlM:aldar. otop•i Japalqbr. Çocutun bu- ı k An 1 k 

..- talandıta slD e•d• yecl'il brtDn topla o ua 1 o DJ• •• lr 
iki Yıng1n BaflU•CI yemeklerin arbia " sDdO maa- lere tetkik pıiatllerl yap1D11a 

J>na Ud ,.D... INtJaapa J911e edilmek kere .. ldaamıttır. bqbyacakJardJr. 
olmattur: Balarklyde BaııdllUe ı..:.,:~~------..;..----------~"919 
eadclellade otlara ablan Wi K •• ki • o "."'9 
.... ra ile otlar t ........ de ope erın yuncaoı 
derhal aöadDrllmllftlr. 8 

Bu•clan bqb Nlfutatacla M A k B" ç k 
ftll konata eaddealacle O.mnm etru ır ocu 
dlkkAaıncla ilenin parl1m1ft 

Bu, Bir Kızı Berbat 
Etmekte.1 Suçludur 
GllmGtbanede bir laıı berbat 

eltili iddia eclDen Rıfta aclh bir 
mllbudla Gümllfhaoe Atır Ceza 
mahkemeainla iıteiUe dla lataa
bu:da yakalanmıfbr. Bur&a G• 
mlfbaneye pderilecektir. 

Kal!I l$mallln Slr.'• ;T91tu 
Dri gla e•ftl Me~di1e ki,..._ 

fa. "CI ... -~· llldriiıt r" ... ~cifl all•ntiJdlı'li:pl~ 
iilmlftL Elleri hl= ldL ....... 
hirdtaW.t•• ~ ...... 
maya hatladL Atmdaa lrlplkler 
aa~hfôrclu. Ktıe~.ı _,.r• 
Ada,. cloktnn lreldldat ... 
,_ etuler. S.. ~ oWlto 
...... ıda. 

Gelen Seyyah 
Düıı Çe~er Ge.I<li. AP. 
oıda Da fngilizler Geliyo 

D1D Çekcı!a•akıalai 
mlıe muallim •• fimeadihr me
••n ot.ak ._. tlO •1rala 
...... tir. 

20A .. .-ıılla ............ 

etrafa alrıyet etmeden lhcltı
lllmUfttlr. 

lf. Mercanda Ôrncller ham .. 
.... ahpp laı• tutuın:Uf, alet 
etrafa ıira7et etmek llzere iken 

Wer1 plecektlr. Bnlar ._ ~ek 
.... ..,. 11111 Q ......... ,.. 
.s.afir Mlleoeld,eNlt. Çek W.lte-

Dd Uç ıllnde b:r b"r. kenıraH aun etrafını ....... oaanla.,... a....ıo mlaaflt w ..... 
atalmaı bir çocalr bu!unmada:ı mıya ko,.ı.a:tlrir.Oradan trec:enl ril•elerl 1f11e fl"I olaa Is ..... 
::lmıyor.Dtln de yine Fatihte Otlak lerden birinin bu hal nasanôlldca JOD taplaa-.. pl'OpmM 
yoka,uada •Ifkoclardı haru., iami tini ce:betmif •• ke1t1,.t pOLe ~ :.~_.._ 
Yerilen hanın ) anındaki araada 1 haber te:ilmil •• yamacık kipe labmfbr. 

J•tlten itfaiye tarafandn 16adn. 
rllmlftDr. 

bir kız çcct:p bulunmuftur. Ma· i;• oıuacatı ~maktan brtanlan tı,atr.....sa ltlr de 
laaU. klJ=•kleri, bu ıavallı ya•ra- d(lJktlnler e•ı•e aO•d~. YUece1c! ..... 

P•zar Ol• H••• & Diyor lı 

" Cinin Tarilai t \ 

Bir lki 
Satırla 

d 

• 

lr K•••P DUklclnı ICepatıldı 
Zala Ktlilkpuarda bir k.ı· 

11p dlkk&Mım llapatm11tır. Se• 
kbl bpk et nt.u:dır. DDk· 
k&a b .. sla kapab MI cak, (20) 
lira ceıa ... cıktlr. 

"' . a .. ıenln Cumarteal 
Y mlıelet'J 

c ... rt ... J1Ym11elerin"n bd· 
tama -diler saı: .. a sin· erine 
71nmpr 1&1t ek:enmeıi ı uretile 
tam •.U.e&I baklandaki bakan
lar kul'Jllla karan •lllyıte bl.di
rllmli_tiiı. 

• • LehU Ta,,.recl Gitti 
a.. ıt•deaberl tebrlmiıde 

balaaaa Lehli tay1ared Kaı m r 
Ziyealıki din 9,SO de, Ankar11 
1olu ile SmiJ•'ye laareket etmitlir. 

• • • TrnJ•d• Gllfmenlere Ev 
Trakyada atpaenlve > apıla· 

cak ev:ar lçia malzeme alınma• 
11M bqlaal!Ufbr. lbrabim Talle 
"lcllet etmek ve Trakyaya geç
mek ilsen ı.tanbula gelmiı olan 
iç itler bakanlı;. mllıteıan Veb
blain hqlcanL!inCla .niyette din de 
bir toplantı yapılmııtır. Ba top
lanbda yap:lacak on bin Gl(mea 
eYI ~in preken kereate aha 
almlDlftlr. t .. .. . 

IC8prlcle l)ube Temlrl 
K8l'llklJ ........ , ........ 

iti.__ açal•Jaeak. kaprlDID 
bir ....... "tittülle•ii i~la ... 
4t"~~ ,S' M ":tlıı ~"' Un ~ paaac • • .-
9elt ... . 
b.ıma we .. çicl dblrler 
alıamıfbr. Her 1an• -t pm• 
n pbaa lçla a,...ı.iibr. Bir yr 
,... ..... Heltaa pa..k,. bir 
yınm .utte Hdçtea Paiacalr 
tar. Girme samanı ılıde yeıU. 
..... ~- ela kanma fener 
, .... 1rtar. 

« "' • 
Dert Klflıtln Tevldtl 

lılldcWumumUlk clDa Alaedcbt 
Mutafı, C..ıl " ldrll aclh d 

.......... tıe•ldf .... .,. 
................... Wtpr 
_...,.. -..ı.n ........... 

P. ola dil • b L •.• Beledi.: e bu sefer uhk kat'ı bir ••. Ne ılillyorau ı ) aha ?.. Be:edlye Hasan B. - uar eı:cı aıı • J b 
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Geçende, "Son Poıta,, Kay• 
seride bir adamın, kııını fahri• 
kaya gitmekten men için ayakla· 
rından nasıl bukaladığını yaz· 

mıştı. wı 
Bu yazının ve bu yazıya bag ı 

t.!ı;mLı çıkma•ı matbuat umu.m 
nı üd ı.irlüğUnün hoıuna gitmemıı: 
B;ze bu kabil vak'alarıo n•ırı 
doğru olmadığını bil?lrdi. 'Se· 
h ep clarak da, bu kabil vak •.la· 
rın ne11rinin hariçte TUrkıye 
hak:k.nd~ fenıı intibalar uyandıl"'" 
maıı ihtimalini göıterdi. 

Matbuat umum mUdilrlOğünün 
bu ihtarında ne kadar aldandığını 
göstermek için, ona bntlln me
deni dünya matbuatında rastge· 
linen iğrenç yak'aları zikretmek 

'"t. . 

---.. - ~-

kafidir. k fnaan yllımefl atrenmekılı:in deniıe ıtrene 
ı,te Lindbergin çocuğunu a• botulur. Den·ı kenaranda yürllrken çürilk bir tahbya 

çıran Hauptman bldisesi. baaaraa dOflp Lotulabilir. fnaan ldlreık çekmeıini 

----- -

için yGzme bllmık, 

Bütiin dünyayı ta } Uregind~:ı u :meden bir kayıta binene, dalgaların hücumu 
ıaran bu dava; Amer:ka hakkın- kart •~nda t•ı·rıp i:otul:ıbilir. Bütün lu tedbiraiı:lik, 
da bütün cihanda fena fikir edi· aceml'ik ve Wı: ıizlik lıayntınızda da ayni neticeleri 

ı~--------.....;;----~-----------------------------=---------;._---------------------------n ilme s: ne mi hizmet etti? ., İşte Fransada kadınları atda· 
tıp baştan çıkaran H~ ıonra on
ları birt.r l:irer öldüren Landrü. 

Eu :ıdamın Fransa'da çıkıtı 
Fransız medeniyetinin giditini mi 
durdurdu, yoku Fransıılann geri 
b ir millet olduğunu mu iıbat 

SON TELGRAF HABERLER/ ,! 

etti? 
işte daha dnı gelen Ingiliz 

gaz"'ie!eriııde göıümUzc ilişen b:r 
vak' "· 48 Y aımd:ı bh ilkmektep 
hocaH, k:z talehuine karıı 8h1A· 
k n ı. ymıyım h: reketler:nden de• 

Bitti Konuşmalar 
Habsburglar Tahta Dönemezler 

Silib KuUanmak"' 
BUkreı 13 - Miaafir Yugoı· • 

la•va a.altanat naıbı rrenı ruı- -talya 
- - '-'·--... ··- .. . -:H. - - u - aun ıııu .osko ıle ıkı saat aliren l 

analsra -mahkemede çocuklarının Ur glSrUtme yapmı~, öğleden 
başına geleni an " atıyor •e mah· ıonra da Rume.1 kıralı kabine t 
keme bu ~O senelik bocayı 3 H· azalarile görüttlller. Bu gl>rDıme· a D 
ne hapse mahkum ediyor. lor ııraamda telefonla Çekoslo· 

Vazgeçti 
. Bu. h_ ocanın günahları, lngiliz vak··"'mn noktainaz:arları ıoruldu. A k d H 
ll t h I Ôiı-enild:gvine göre küçük merı· a an abeşı·stana mı e ını, att<l na;ljz muallimle- &· h dH 6 antant Habıburgların ta ta on• 

rini lekelemeğe kifl midir? melerini emrivaki yapmak iste· Gönü))ü)er Gidiyor * yenlere kartı kat'i surette hare· 
kt. ç k ht BUkreı 13 - Umumi duru• 

Bizim hatı:ımız ıuradadır·. kf::t• geçece ır. ı man mu e· b d k 
" mel o'an resmi tc bl"ğde Habı· mun ura aki a islerine göre 

Biz bir defa münferit vak'aları burglarm tahta avdetinb kliçük hal ya Habeıistanda ıilih kullan· 
ahp umumi hükümler çıkanyoruz. antantta aeferberlik ilin edilme· maktan vazgeçmiıtir. Harp suya 
kayseride mi.:rteci z:hniyetli bir aini mucip olacak şekilde yaılla- dUşmüıtUr. 
adamm istiınat bir hareketini, cağı muhtemeldir. Amerlkadan GtinUllUler 
blHün Türkler tarafından yapıl· Ankarada Bir Zeh;r)enme Gidiyor 
ınakta ol&.. bir hal imiı gibi Okmulge • Birleşik Amerik, 13 

Ankara, 13- Şükrü oğlu Rasim ( A A) y k d · b 
llrnumt teki lde mütalea ediyoruı. ad'ı b:r rmo:e lstaııhul saylavı . - üz a ar aıya Ok· 

Adlsababada Yeni Hldlseler 
Roma, f 3 - Adis • Ababada 

yeni hadiseler çıkmış, Italya 
ataşemilitcrinin evinde araştırma• 
Iar 3 apılmış, rtalyan kcnsoloaunun 
karııı yakalanarak iki glln tevkif 
edilmi~, iki gün sonra da salıve• 
rilmiıtir. Walpat mıntakaaında 

ltalyan konsolosu ile temaata 
bulundukları için 25 ki9i tevkif 
edilmi,tlr. 

Sonra da ecnebilerin hakkı· Sadettinin liğımını temizlerken mulgelinin Habeı ordusuna gö· 
nıı:ıda nreceği hükümde ı lirtir havagazı boru•undan nzan gazla nüllil yazıldıkları bildiriliyor. Bun
Utr:yoruz. Bu korku, bize yarım nh'rlenerek a:ml:şlUr. Jar yakında hareket edeceklerdir. 
tniist~mleke devrin den kalmıı r- •• ------------------------------::~---! 

kötU b~r zihniyetin mahıu. Udür. Onemlı· Bı·r Ulus Işı· 
Habe!flllere Askerllll Biz 

oaretlyormuşuz 

O vakit biz bUtUn hareket]er:miz- · 
den emperyal"st dünyaya karşı 

tneıuldük. Bugün müıtakiliz. Şu Başbakanın llbaylıklara Emrı' 
Veya bu hareke.imiıden dolayı 

hiç kimseye hetap ,·erm~ye mec· , Ank~ra, 1,l ( A. A ) - Baıbaka ı General ismet lnönO tieyahatl 
bur değHiz. Bu iki zaaftan kendi· eıoaaında NUfua sayımı hakkında iıbayhklara aşağadakl emri telgraf-
tniıi kurtarır da, Ka} ıerideki )a \'ern.iıtir: 
\rak'aya öyle bakanak, bunu.1 "Çok uu:ı ve önemli bir devlet \'e u:us iıi olan sayım için iata· 
~delide bir gazete haberinien tiıtik ıenel direktörlnğUnden verilen direktiflerin hemen ve eksiksiz 
haşka bir kıymeti olmadığına yer:ne getiri:mesini va bUtün de~lat kurumlarmın bu işte canla batla 
hu~<ıneder ve bu kadar titiz!en· çalıımalarmı dilerim.Eu emir bl:tü) ilba;lıklara bildirllecektir.

11 

tr:..:~~": ·-~~'."'.'!.i~-_ . ea,baken !sten bula Gelecek 
Ün Gece Bir Ankara 13 - Trabzonlular i k zi)aret o!duğu için fımet 

lnönUne çok parlak bir karıılema yapacaklardır. Batbakan Trab-

Roma, 1 J - Kahireden veri
len haber~erc göre Habeı lmpa· 
ratorunun TUtk, Yunan, Alman, 
Ruı, lsveç ve Amcr:kan zabitleri 
tarafmdan talim ve terbiye edilmek 
Uzere silah alhaa yen:den efrat 
topladığı bHdiri:mekted:r. Adisa-
babanın bir Babil kulesi manzarası 
aldığı söylenmektedir. 

Es ;Jaf Bankası f şi 
Ankara 13 - Es::ıaf banl<aı ı 

iıinden dolayı hakkında verilen 
lüzumu muhakeme kararı ilbay 
Muhiddin Üıtüudağa tebliğ edil· 
mek üzere lstanbula gönderil

Sözün Kısası 

Konuşmasını 

Da 
Unutuyoruz l 

ı·------ Server Bedl -
G~çenlerde yUrümes:ni bilme· 

diğimizden babsetmittim. Müıaa• 
denizle bugUn b:r kusurumuzu 
daha s6yleyeceğim: Konuşmasını 
da bilmiyoru:ı. 

Annelerimiz Türkçeyi pek gtl• 
zel telaffuz cderlerd:; bugün, 
halta mektep ~örmüş kızlarımıza 

bakıyor:ım, çoğu dudaklarını bü
ke bUke, eze büze, çeke çekiştire 
lakırdı söylüyorlar. 110 ., harfı 

yerine "Ô,, di)·enler: 11Geliyörüm,, 
gib:; .. R,, harf ını ç iğneyenler, 
yutanlar: uGedeeken,, , ''Göömoo 
muıun., gibi; birkaç heceyi bir· 
den iç edenler: •·Ne yapacaksın?,, 
Deyecek yerde: 0 Napıcaan?, •. 
"Ne o]uyoraun?,, yer;ne "nuluyo• 
sun,, gibi; ahengi bozanlar: " Gl· 
deceğim., yerine "gideceaam., 
gibi telaffuz edenler pek çokt ur. 

Nasıl olmasın ki hepimiz, mu· 
barrlr, muallim, hatta birer ko
nuıma hocası olması lazım gelen 
aktör, avukat bütün mes!ek sahip
leri, frenklerin 11dika,yo:ı 11 dedik
leri telaffuz kaidelerinin on basit
lerine yan çizeriz. 

Yapmacığa ve tecvide kaç· 
madan, her harfa hakkını vererek 
ıöz ıöyleyenlerimiz pek azdır. 
Ba:ularımız da fasih konuımak 

arıuıunu ifrata vardırarak 11 r ,. 
ları çatlatır, " m ,, 't'e " n ,, harf· 
lerinl vlnlatır, .. ı ,, 't'e " ç ,, 
harflerini de çınlatırız. Bu konuş 
da, ekıik ve bUzUk söz aöyleyen-
lerln •~rdlkleri nefretten doğma 
akılUameldir ki ayni derecede 
çirkindir. 

• 1bıW.,rJ .. ~ .it\) ı 
Mekteplenmizcıed·Urkte hgca, 

ları bu teliffuz hastalıklarile mil· 
cadelo etmelidirler. Sonra bUt ün 
konferans verenler, nutuk irat 
edenler, avukatlar, hlltün mual
limler, hele aktörler iyi telaffuzun 
en İ)İ örneklerini vermelidirler. 

M;k;i.;;~·SöYiiiY·~; 
Kondilisin Temasları Yu
nanistanı Hiçbir Teahhüt 

Altına Sokamaz 
Atina, 14 (Özel) - Yeni den 

dıı bakanhia tayin edilen 
Makıimos Atinada bulunan yerli 
ve Y?bancı gazetecilere : aptığı 
bir dıyevde demi§fr k': 

.,Balkan antlaşmc; sı Ba:kanlarda 
barııı temin etmiş ve bugün genel 
durumu pek karııık olan 
Avrupanın bu köşui en barııla 
bir yer halini almışt:r. Bağlı bu· 
lun duğumuı Uç Balkan devletleri 
Dı, Bakanlarile pek s:kJ mesai 
birJiğinde bulunacağım. 

Balkan andlaıman dışında ka· 
lan Bulgaristan ve Arnavutluk iJe 
de iyi münasebetlerde bulunul· 
maktadır 

G eneral Kondi:is:in Roma gezisi 
ve yaphğı mülakatlar Yunanistanı 
biç taahhüt alh:ıa koy mı)acağı gib 
bu temaslar Yunan'stanın timdiye 
kadar devam ettiği Balkan siya• 
•~ti ne de en ufak bir tesir yap· 
mıyacaktır. Bu gezi münasebetile 
Türkler tarafından gösterilen 
endişe k atiyen varit değildir. , /(adzn Ö/dÜrÜ/dü zondan Karadeniz vapurile lstanbu'a gidecektir. 

Dün geco Galatada Yüksekkal
dırırnda bir kadın ö'dUrUldU. iSTER /STER 

miştir. 

iNANMA! 
""\ demiştir. 

Komünistlik Suçlularının 
Mahkumiyetleri . Eminbey çıkmaıı:ıda kiiçlik 

bır e"d• lranh Mehmet He otu
tdan Münevverin eski doıtu lbrahim 

tln gece, lranh Mehmet ~vde 
b~ıu~madığı bi~ aırada içeri 1 

Denia llamamlarında birkaç kit:nio boA-ulmaaı. ba• 
ıı)arının a:am tehlikui 1reçirmui fizerine, belediyenin 
buralarJa tedbir aJmaaını iıtedik. 

B•lediye derhal harekete ıeçm!f1 pl'j n deniz; ha
mamı o]mıyan yerlerde halkın denize ırirme1 ini yuak 
etmej'e kar~r YC1'mİf. Bu yerlerde zabıta memurları 
bulundurarak halkın denİH g:rmeaine meydan ver• 

mlyecekını1• 
t htlrı~a den:ze girenlerden hastalenanların, boğulma 
e • caıne uğrıyanların imdadın" yetiımek üzere denl:ı 
~amjınlarınd ~ "Sıhl:i imdat., tuiF;atı yapı !acakmıf. 
ap~ acakmıı amma, lu; bütçe iti imiş. Bu sene 

tah111at yok mut, onun için ırc'ecek aeneye bırakılmıf. 
Bu aene yurcdaşltr rahat rahat boğulup ölcbilirlermif. 

iSTER lNAN JSTER iNANMA! 

!flbıuıt; Münevver.e tekrar mOna• M et teeis etmek istemiştir. ı 
t lınevver huna razı olmayınca, ı 
1c.":ı~ığ1 tabancayJ çekerek kadını 

1 

ınden Yorup 61dürmOıtlr. l9o-·-------------~.:-------------------------.J 

Ankara 13 - KomUniıtlik 
propagandaıı yapmaktan suç:u 
Ruıen Zeki, Hasan lzzeddin, Eyüp 
ve Muzaffer dörder ıene ağır 
hapse ve dörrler sene amme hiz· 
metlerinden mahrumiyete, . bir 
sene de emniyet;nmumiye neza-
reti altında bulunmıyn mahkum 
olmuıJardır. 
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:(Me;..ıe1cetM~ ... aruı1: 1 
MEMLEKET HABERLERİ '-DIJnga llcll•at Haberleri 

lzmitte 
Tütüncülük 

ilerliyor 

~~--------------------------------------11 1 lzmirin.Say'ısı Az Eg" lence .. r erlerinden Fransanı'!Buğday 
ekoltesı 

İzmit, (Öze:) - lzmitl; orta· 
sından geçen demiryo:u ikiye 
böler, bölümün birisi deniz kıyı· 
sında kabr bu cenup yönüdür 
karşı tarafı da lodos rüzgarlarına 
karşı bir ynmaçtır. Demiryo!u 

yalnız Izmiti değil lzmitin çarıı· 
smı da ikiye böler, ortasından 

eimenaif er geçen ~olun iki yönü 
dlikkinlarla çevrilidir. Yolun Ozeri 
büyük ağaçlarla örtUlmüıttır. Deniz 
yönUnde Bc'.ediye bahçeıi, emni· 
yet direktörlUğü, belediye konağı, 
büyük birkaç otel göze çarpar. 
Bu yönUn demiryolu üzerindeki 
dükkinlarn:dan başka denize 
doğru giden iç taraflarda da 
dükkanlar, meyhaneleri vard:r. 

Bu y6zden Karııyakaya geçince 
lzmitin büyük bölümDne atlanmış 
olur, Çarfı üzerinde mabf e). s:ne· 
ma. ctellcr, kah\'e, gazino, mey• 
hane, tracılar, bllyük manifatura, 
tuhafiye mağazaları, toptan Ye 

perakende züccaciye satan tüc· 
car!ar sıralanmıştu. Iik ıokağa 
saparsanız bakkal. nttar, tütüncü, 
bozacı, Yoğurtçu, tatlıcı, ekmekçi 
büyük bir çarıı içine girmiş olur· 
sunu:ı:. Bu yönde hilkümet konağı, 
süel tümen konağı ve hükiımet 
konağ.nın aıağısında istasyon cad· 
desi üzerinde AtatUrk heykeli 
vardır. Muhtelif mahalle ve pek çok 
sokaklara ayrılan lzrr.itin en yu-

8,Jı:fll ktımıqd~iöçmen mahalleleri 
, vardır. Söz.ün aııbuıu lzmit gözel 
bir şehir bir eksiği ıu idi, 
cna da kavuıtu. 

lzmitte küitür kımıldayışları 
çok iler!d'.r. Merkezde beş ilk· 
mektep varC:.r. u:ugazi mt:ktebi 
çok mükemmel yapılmışllr. Bu 
mektebin bu yı l okur mevc~du 
altı} üziı bul muştur. Bcrada muh· 
telit bir de ortamektep vardır. 
Şehrin sağlık j~le :-i de yo:undadır. 
Bir Eivil b:r de SJel sağlık yu• 
vası olan lzmitte doktor bo!dur 
ve ccz~:c çoktu~ 

Birisi De · · Azalıyor Mu? 

incir Altıdır 
lzmir, (Özel) - lım:rin lnclr 

altında tıpkı bir Vcnedik ubahı 
açılıyor. Deniz kı~ ılarında hc::r· 
punu andıran ılvri tahta parça· 
!arını ağlara geçirerek canlı ba'.ık 
slirü.leı-ini çeken balıkçıla~ın neş'· f. 
elerıne payan yok.. Neş eli halk l 
ıarkıları aramnda ter dökerek 
denizden bahk çıkaran hu inı:ın• 
lar, yalnız Pazar sabahluı keyif
sizleniyorlar. Saat )ediye doğru 
otob:is!erin taşJdığı insan kalaba· 
lıldarı balıkçıları İf yapmaktan 
mencd:yor. Ve lnciraliında büs
bütün ~eni blr bayat başlıyor. 

Burası 1Jat 8 den ıonra bir 
0 çıplak in11nlar diyarı ,, haline 
geliyor. Y ol:uda maj·olarile gez~· 
nen]er ekEeriyeti teikil ediyor. 
Denizin içinde çoterbol oynama• 
sını beceremeyenler bu iti ıahilde 
yapıyorlar. Ve neş'eli sesler için· 
de lnc"raltına başka bir huıusiyet 
veriyorlar. 

lzmlrin İnelr altından 3 resim 

Gaziantepte Atatürk 
Bulvarı 

Gaziantep (Hususi) - Üç ıe
ne önce yapılmasına haılanan 
Atatürk bulvarı bitlrilmi11 ve ma• 
ar;f bahçesinden Halk partiıi 
yapısına kadar olan kısmanın aa. 
fa!t]anması yarıyı bulmuştur. 

Bulvarın orta ve yanları 
akasya ağaçiarıyle sUılenmiştlr. 
Bundan evvel pek harap ve ,ı;. 
nük bir durumda bu!unan bu el• 
var, şimdi, şarm en şirin ve göze 
çarpan yeri o!muıtur. 

Su burcu caddesinden batla· 
yıp baş karako:da nihayet bulan 

bulvann batı yöntı yeni Ye asrt 
evlerle slls!enmekte bulunduğu 
gibi doğusu da Allebcnle kavak .. 
lık arc:smdaki ağaçlı ve yeıil ala· 
nı teıkil ettiği için pek güzel bir 
görü ütilnUr. Gene bulvara karıı 
olarak lise •• orta okul yapılan 
yanında }'apılm&1ınaa beılanan hü
kümet konağı bu ıemtin 6nominl 
büabllttın arttıracaktır. 

Atatürk bulvarı, bazı eksiklik· 
leri de tamamlandıktan sonra 
pek ıUzel ye göz kam attırıcı du· 
rumuou almıı bulunacakbr. 

Fransız resmi gazetesinde 934 
Fransanın yıla reko:teler:nin 
hububat re· k<:t'i sonuçlarını 

k it l • gösteren b ir ista• 
0 8~ tistik çıkmıştır. 

Bu istatistiğe göre Fransan:n 934 
yılı buğday rekoltesi 92.129.060 
kontaldir. Bu rekolte 1933 yılan• 
den sekiz milyon eksik ve 1932 
rekolteainden ise 2 buçuk milyon 
kental fazladır. 

Çavdar rekoltesi ise geçen 
yal çok bozuk o:mu' ve 1932 
Jılındaki 8.604. 920 kental:ik mah
sule mukabil ancak 8.378.000 
kental çavdar elde edilmiştir. 
Arpa mahıulü de 1933 den r.ok-
1an olmuıtur. 1933 Fransız arpa 
rekoltui 11.500.000 kental oldu• 
ğu halde 1934 rekolteıi ancak 
0.340.000 kentala varabiJmiıtir. 

Yalnız mım rekoltesi bir 711 
8nceden fazladır. 1933 yılında 
4 buçuk milyon kental olan Fraıı
ıız mııır rekoltesi geçen yıl bunun 
bir milyon kental fazlasile bet 
buçuk milyon kentale varmııtır. 

* Karşıyaka. Alıancak •e Göz· 
tepcce.ı ge:en l arış fotaları, mo~ 
törbotlar lnciralh sahillerinde 
zevkli yarışmalar yapaycr. lnciral· 
t:nm gedik:i ziyaretçi'.eri araı:nda 
bilhassa Bornovadan ge:en Ingi• 
Hzlerle bazı Alman ve Amerik~!ı 
aileler do var... Bunlar yıllardan• 
beri yazın tat:I sabAhluını İnl'ir 

altmda <!eniz havası ve deniz 
banyo•u alarak gc~iriyorlar incir• 
aitanın birinci tertip h:ıyah öğle 

,· aktı kapanıyo.:-. Öğleden sonra 
kalabalık aile gruplan gazinolara 
dolarak akşamı get:riyorlar. 

f zmirde Talebe Arifiyede Parlsten yazılıyor: 1937yılında 

Yurdu Bakkal Kamil Belli Olma- 1937 
Parls ~.~~s'~: 1 ~~~1::·~ 

Gece ziyaretçileri ise bllshü· 
tün başkadır. geceleri in· 
ciraltını tercih edenler yirmiıinden 
otuz yaıına kadar kadlnlı erkekli 
gruplardır. Gece mehtap aftında 

sarin •ular arasında yüzmek, on
dan sonra da gazino!arda ney ve 

mey alem!eri tertip etmek bUsbU· 
Hin zevkli oluyor. Iıto lzmirin çok 

az eğlence yerlerinden biri do 

G 
· l t•l k yan Eir Adam Tarafından! panayırı bUyllk Yefevkali• 

enış e l ece Ôld"" .. ld.. l de panayırın ilk ta11 bu hafta 
lzmir, (Özel) - Karantina· uru u içinde Cumhur Reisinin huzurll• 

da, Ttirk Maarif Kurumu tarafın· ~dapazarı, ( Özel ) - Arifi· Ye t<Srenle konulmuıtur. 
dan idare edı!e:ı 1 atebo yurau· ye ııtaayonunda makasçılık edon 

umamn kardeti bakkal Kimli 
nun bu yıl gedştetilmesi için ter• dükkanını KapaurKcn a1.u•aa ~ 
tibat ahnmışt:t. Batı Anadolunun kurıunla yaralanmıt ve h11tanede 
birçok ıehirlerinden ge!en talebe· ölmUştUr. Kamili henüz kimin Yur

ler, Talebe yurdu:ıda ı:cak bir duğu belli değildir. Katil aran· 
kucak bulmaktad)r. Bu yıl 24 fa· maktadır. Kamil ölmeden verdiği 
kir talebe ücrets:z olarak Yurtta if ado do kurşunları danları gör• 
himaye görmüştür. Yurda de'fam mediğini, fakat dört kişiden tllp
eden!er :n yüzde dokaanı, devam helend:ğini, l:unlardan ikisinin 
ottik!erl mekteplerde muvaffak Arifiyede, ikisinin de Sabancada 
olmuşlard .r • olduğunu EÖy:eınlıtir. 
Azgın fr Manda Ad d __ ................................... --... ····-

ır v • • • apazarm a mağa baılam:,tır. Neticede taban· 
Ortalıgı Bırbırıne Kattı ca ve balta ile öldUrtllmDııtDr. 
Adapazarı, ( Özel ) - Ada· Sekiz yaılarnda bir kız çocuğu, 

pazarına satılmak için getirilen mandanın altından gUç kurtarıl-
bir manda birdenbire deUrmiı •e mıttır. 

---· --- · - - . ... 
~eres 011011 ıında yapılmakta 

olan sulama işle-
•rılanıgor rlnln ikinci aafha" 

ıana bugünlerde baılanacaktlf• 

Nafıa BakanlığJ 1935 • 1936 •• 
1936 - 1937 bntçelerlnde bu lf 
için tahıiıat konulduğunu göz&
nünde tutarak ıimdllik IAzıdl 
olacak 500 milyon drahmilik 
masrafı bu kredilerden alacaklar. 

* Hayfadan yazılıyor ı Mısır II• 
Filistin ile Filistin araıınU 
Mısır ani a• bir ticaret anlar 

maaı hazırlar 
B:.ı y l tahminlere nazaran 

Izm:tte top:-ak UrUmü de bol ola· 
caktır. BurzJ:ı çe!tikçilik epeyi 
ilerlem:şrr. Geçen yıl lzmit vili· 
yeti (50,000, 000) ' kilo çe:Uk üril· 
nü a!mıştır. Çe:tik k:lcı:.ı geçen 
yıl t ab.i o~c:.r.ık. altı kuruşa sah• 
lab !lmiştir. Burad'1 t :caret ahı· 
veriş nziyeti de çok yerindedir. 

mllthiı bir surette etrafa saldır- .... ~ ......... ~ ........... _ ......... --..... --.. . ________________________ ,.;_ __________ ~:.:.:;.:~ 
lnciraltıdır. - A. B. 

Adapazti.rında 
Sünnet Düğünü 

ıacaklar maktadır. Bu ar 
laıma ile Fllistlnin portakal 'fi 

diğer ziraat mahsullerinin Mıııf" 
dakl sfirlimUnlin arttırılacağı Umil 
edilmektedir. Fakat Filistin en .. 
dUatriıJ mamulatı için bir kayıt 
gözönünde tutulmamaktadır. fi .. 
Uatinde bliyük bir yerletme ha
reketi göze çarpıyor. lnşaıt 
malzemni ve killf:le ileı deri 
Uıerine büyük işler 1· apılmaktadıt• 

Bilhassa Kıuş y ;.kada tütüncü1Hk 
çok ileri gitm iştir. Geçc::J )ıl ha· 
valarm dn kurek r,'.tmesine rai· 
men tütün pdc ver~m j olmuş ve 
iyi fiatla satılm:~ t r. hm it · hergün 
&elişiyCl! ve ge;tiş iyor. 

:'\!. Enver Be,e 

Mezar Başnrb Değil, Yatakta 
fHri:miş 

Kırkağaçta öldü ıanılarak 
gömUlme h;~ı:-:ıkhrı yap:lan bir 
kadının dir.!diği..i yazmıttık. Al· 
dığımız mektupta bu kadının uzun 
mUddettenbeı i h~sta clduğu, bir 
aralık öldü mmı!dı&ı vo dini ha· 
zırlıkl ara br.şla-:ıdığı s:rada ken• 
disinde kıpırdanma hareketleri 
görüldüğü ' e bundan tam b :r 
hafta sonra öldüğü bildirilmek· 
tedir. 

Tokatta Yeni Memleket Hastanesi 

Bayındırlık işleri Adapazarında 
Adapazarı, (Özel) - Burada 

baymdırlık iı~eri ilerlemektedir. 
Şehrin su işite yakınen ilgilenen 

oray Alman)' adan çelik su boru
ları getirtmio ve ıehre bol ıu ve• 

rilmeğe haılanmııt:r. Bundan bat· 
ka, yıkı:mak üzere olan evler 
yıkdırıbıakda ve yollar. hem ta• 
mir edilmek, hem de yeniden ya· 
palmak auretile düzeltilmektedir. 

' 

Adapazarı. (Özel) - Adapa· 
zara aYCılar kulubnnnn yıldönUmU 
mUnaaibetile, şehrin fakir ve kim· 
ıesiz çocuklara için, fehir avcıları 
bir aftonet dtığUnn tertip etmiıler 
ve 130 çocuğu ailnnet etfrmİ§· 
lerdir. Büyük b:r neıe ' 'e sevinç 
içinde geçen düğün bir çok fakir
leri aev~ndh·miş ve ökııU:ı:lerin 
yDzünO gll!dUrmüşlür. 

--~ ........... ... , .. , • t ' .. ........ ~ ...... ......_._.~ 



t 

t 

Almanlarla 
Anlaştıklarına 
lngiliz ıJI emnun 
Değil Gibi ... 

t ·ı· 1 l Alman'ar bir deniz RJI iZ Ot e , 
ı t Ja, lncrilterenın ileri c n nımaaı yap ı • • . 

ı d ! t damları ve denlzcilerı ge en e• e • 
b 1 11 nıGdafaa ed'yorbr. Buna 

u an ııtma " 
ratmen dit•r bir kıaım klmaeler. -U 

1 lncriltere beHbına zararlı an Etmayı • 
buluyorlar. Almanyanın deniz aı:rln· 
de ailihlanmuını tehlikeli ıörOyoılar 
n diyorlar ki: 

lnriltere bir emrlnkle kurban 
ritmittlr. fngilter' ile bu anlatmayı 
müzakere eden Alman murabhaalan, 
Almanyanın zaten l:ir donanma 
yapmakla metrul otdaj'unu haber 
•erdiler ve fnriltereyl. bu aalaımaJ• 
adeta zorladılar. la.illere iateae de, 
iıtemH• de netice bir olacak ve 
Almanya 4enl:sde de ılllhlanıeaktı. 
Fakat ihtiyar •dllea yol, en hafif t•r 
yolu detildir. 

Yine bu anlaımanın muanılarından 
bazıları ıunları ıöy1Qyorlar: 

Almanya, tlmdi, teaılha 8yle iki 
harp gemlal koyacatıaı haber nrl7or 
ki bunları yap•akla bilimle lmıa
ladıtı anlaıma &:serinden iki Hn• 
kazanmıt 'oluyor. Bu itibar ile 1941 
aene1lnde Almaayaaın J•dl tane 
Jepyenl hatbbarp a•mlıi olacak, 
buna mukabil bizim de oa içi eıld 
tipte olmak Uıere on bet hattıharp 
ıemlmlz olacaktır. 

Şu hale rare lnıllter.. Almaa7a 
ile benUı: yeni lmıaladıfı muknele
dea adeta memnun 1Brüaml1or, 
eaaaen bu menfi biletiruhlye burtl•h 
ılyaaal moda11 haline ıelmlıtlr. 
EaaHn umumi ha'HJI karartan da bu 
hlletlrubl7edlr. - Stırena 

lrlandada Bir So-
J, ... t, Va •raft 11'1• 

8irçok Kimıeler Yaraland 
Belfaat, 13 (A. A.) - Barada bir 

aok•k •aharebeıl olmuı •• birçok 
kimseler 7aralaamııtır. KaYI'• bir 
lıkoç bandoeunun tqa tutlmaaı ile 
bııtlamııtır. Bir an lçeriılade halk iki 
bölDm olmuf H blriblrlae tatlarla •• 
yapı malzemHl ile aaldırmıttır. Bu 
aralık birkaç el ılllb da ablmıthr. 
Poliı knıacıları ayıramadıjıadaa, 
bir mitra'yoz otomobili atıı açarak 
ha'Ju datıtmııtır. Birçok klmHler 
t •v le f oluaaıuıtur. 

- Eter 16remezaem, 
ıeyfn! dedL 

Emin Toıun Bey batını ulladı: 
- iyi arkadaıtır amma oyun 

oynamaz, rakı içmez. Mubarek 
•ekiz yıl Avrupada yaıadı. lngiliz 
Papazı kadar olamadı. Nereye 
Çağırıyor? 

- Heybeliye! 
Emin Toıun Beyin göz!eri 

açıldı: 

- Ne mOnaaebel 
- Ben de doğru buldum. 

Adada oluraak eı, doat yakamızı, 
Peş:mizi bırakmıyorlar. Heybeli 
tenha, aakin bir yer. Hem mehtap 
da var. Çamlimananda dolaıacajaz. 

Emin Toıun• Boy OçDncO ka
dehi içiyordu: 

- Şairane bir Alem deHne, 
dedi, ayol or&1ı aevda?ı çiftlerin 
l'U•aııdır. 

Çam altında çerezden, çerden, 
çGpten bir yemek. Sık ağaçlar 
•hında burun buruna aobbet. 
Gecenin ay ııığında aandal ge· 
llntiıi. Sular üstünde ay titrlye· 
tele, Reçine ve ycıun kokuları 
havayı dolduracak, denizin yumu· 
lak dalgaları kıyılarla dövDıecık, 

~ON t'Ub'l A 

TELGRAFLAR 
Yunan iVIeclisi 

Kapandı 
Almanya Ve Polonya ... 

Rejim Meselesi Eylülden 
Sonra Halledilecek 

Atlna ıs ( Ôael ) - Parllmento. 
rejim itini reyilme bırakmak kara• 
Mnı verdikten ıonra tatil"nl yaptı. 
Bu ıuretle Yunaniıtanda cQmbriyet 
yeya krallık idarHinin yer hıtm1111 
ancak halkın nreceti reyle belli 
olacaktır. Ya cilmhuri7et lc'arHI 
duam edecek, yahutta Kral Corc 
tahta retirlleeekt:r. 

Parllmento ikinci tetriaia 115 ine 
kadar tatil edilmiıtir. Balun Çal .. 
darlı bu ayın yirm'.ıinc!e Almanya 
kaplıcalarına ııldecek, ey:tı bat
lantıcında dönerek reyiim teferrlı· 
tanın teıbitlne batlıyacaktır. 

Çaldarlıin yola çıkmazdaD e.,.,el 
kabinHinde mGbim detfıllcllkler 
yapmaaı da muhtemeldir. 

* Atına, ıs ( Ôael ) - Re1ilmın 
r•rl t:ırakılaeatına dair (ikan haber
ler iç İtleri Bakanı tarafından tele• 
aip edllmlıtir. 

Gizli Şeyler Yapıyor Ve Bunları 
Pek Gizli Tutuyorlarmış 

Moılron, 13 (A.A.) _ Joaraal de 
Moıcou Po'.enya Dıı Hakanı Beckln 
Ber:lnde 71ptıtı fHİ colayııile , ... 
dıtı lir m•lcalede Beck • Hitler ko
nuımalarını hlll derin b:r ıır kap• 
la•akta oldutunu aayll1erek dl1or ki: 

'' Son rlnlerde çıkaa ba11 1arı 
rea•I haberlere bakıhua Berlln 
tlriltme!eri Polooya • Alman mUaa· 
Hbttlerlnde hlç t:lr yeniHk yrpma
mııtır. Eter bu haberler, bakil&I 
duruma uy~naa Ye AYrupa halkını 
dCltGncelerlnde )'at • ttırmalc için çıka
nlm·tu tamamile akıine blr ıonuç 
elde ehnitler Ye baUcı büıbltOn 
kutkulanchrnutlardır. ÇOnkl yen\ 
b'ç Lir ı•y yoktur. On anlamı 
Po!onyan D Almanyayı ıe•'ıleaııe 
yolunda tutmak iç·n Alman7a ile 
tir takım kombiHıonlar aramak 
··111111 ılrlp aidecektirclen baıka 
bir ıe1 detildlr. Buıaua ıoau yine 
kendUerl ıç·n fena olacıkbr. 

• ı itleri yapanlardan Leh dıt ioleri 
bakanı Baron Bıck Diter taraftan cümhuriyetçl mttt• 

teflkler tarafından tetkil edilen yeni 
bir birlik ıaz•tHI Hrditi beyaana· 
mede rejim meHIHinln ortaya çı· 
kanlme1nu takbih etmekte ve 
clmburl7etin bakaaı için ılddetle 
mleadele edeceklerlal bildirmekte
dirler. 

Habeş-ltalyan Meselesi 

Kondlllıla partlıi aayJay!anadan 
Mı•ırlı otlu da gasetecilera elm
burlyetçi kaldıtını •e reylamda 
Cumhuriyetin kazaamaaıaa çah ... 
catını a6ylemlttir. AJrıca Kondlllıla 
de partide lider lılalıp kalmıyaeatı 
hakkında rörUtllecetlni bildlrmittlr. 

lngiltere ile ltalya Hararetli Surette 
Müzakerede Bulunuyorlar 

Avuatury•d• KomUnletlerln 
Açllk Grevlerl 

Lond,., lS (A. A.) - Haber alın· 
dıfıaa ıBrr, lurtalud .. Loadracla, 
ulualır ıoıyeteal, .... ı nkreterl An
nol ile lnrill:s balcıalara .... ltalya 
blJGk elçlıl Graadl ara11ada, Hatıeı 
me1el11lnin kotanlma11 lçia pçmekte 
olan ılrlımelerdea malcaat 1906 
111ndlaımaıwu lmıı ehtı1a hnt ........ 

Viyana, IS (AA) - v ... u .. - .... ınıııtırı, traHa Ye ltal1anıa delege· 
. -,.._, , --"'ı •· .. r'·"•••l.rdı Ye lerl ar111nda bir koafer .. ı toplan .. 
vaıea.dorf kam~ıada ... .,11,f lıuluaaa maaıpa aail•makbr. 
ıiomlaflttir açfİk ırnJ Jap••I• 'llurlırl"l:G koauımal•n• ea çetin 
baı!anuılardır. Nal •••kafJar ela nolita••. deniJdltl•• •lre. aıaırları, 

-dl8fmada pek mlph• olarak 
bunlara 117muı l•eJer de, lflerlatlea tasrih eclllmlt balua.. alfa• l:lllwe· 
bir takımı busGa YH .. çmlflercllr. lerlaln ltaJyacfaa ,... cleflttlrilmeai 
ovyet Auey•d• Uç•kçllll• laalcluadaka ltal7aa Ye lofiUı bakım· 

Ehemmiyet Verlllyor !arının ula1brılm11ıdır. 
AYenol ıılecelc hafta batında 

Moıkon, 13 ( A. A. ) - Stalin, Pariate bu'unaeık H orada, lnrlliz 
Vorotllof, Kaıaoo•lç Ye Andref han bakanlarile neler ıarlttGtGnü Lavale 
kultıbOne i'iderek en yOkaek So•yet bildirecektir. 
uçmanlarının uçak .,. plan6rlerle 
yakbkları rlıterlt uçuılarını aeyret• Amerlkanuı Fikri Nedir? 
mlt~•rdlr. Vatinj(ton, 13 ( A. A.) - Habet 

Fena mı, bir akıam da bat 
baıa kalmıt oluruz. 

- Anlaııldı, bu akla ona ıo
kan ser.ıin. Fena değa. Böyle de· 
ğiıiklikler bot olur. Ahbaplar 
duymaıınlar. BUtOa kulDp Hey• 
bell'ye taıınır. 

- Sakın, dedim, bu ıevezt· 
liğl yapayım deme! 

D6rdtıncU kadehi yuvarladı: 
- Bın ılze blr muziplik ya· 

payım da görün. 
- Çok rica ederim, dedim. 

Rahatımıza bozma.. Bu aenin ey· 
reti doıtlanndan bıkbm, uıan
dım artık .. 

- Çocuk olma canım, dedi. 
Mademki öyle mOnaıip •örülmUt 
öyle olıun. Fakat ıubenin ahbap
larım neden eyreti oluyor, onu 
anlamıyorum. 

- Anlamıyacak bir ıeJ 1ok. 
Bunlar hep iyi glln doıtu. Mo· 

Ben b6yle her dakika rol de
iiıtiren ıilıltl hayattan iğreniyo
rum. Saadeti bol parada arayan· 
lardan deiilim, Zevkimde ve ya• 
ıayııımda aerbeat olmak iıterim. 

Y eqıekten sonra Emin T oıun 
Bey huırlanmak için yukan çakb. 
Bahçedeki ip ııbncata uzandım. 

mııeleal hakkında Fransa •• lnıılltere 
elçilf rıle garlftllkten ıonra, HuU 
razetecilue, Kel'ot ındl•tmuının, 
önce oldutu gibi, buran de 63 devleti 
lat amakta o:dutunu aöylemittir. 

Hull demiıtir ki: 
"Amerika, dünya barıtıııın iıtik· 

.......... ı. ıa.nı .. l ııınkıadHe bu andtaınıa 
hQkGmleri mucil:ince alınmıt oh n 
anıu'uıal tathGtlerin kudıiyetine 
inanmaktadır. 

Habef Meeeleel Ye 
So~et Au•ya 

Moılceva, 13 (A. A.) - Journal de 
Moacou Habtf• ltalyan aalttmızlıflnın 
yakında yeniden U:uılı r Soıyeteaine 
ııelecetiol batırl.tu.ak d yor ki: 

"Eter l:u kurum öteden beri kendi 
otor:teılni bozan birtakım fena ör
nelderin r.ltın !' a imakılmr.mıt ollftydı 
bu meHle U uı'ar Soıyet.ıi içi ı o 
kadar büyük 1Dçlilk aöıh rmezdl. 

Japonya l\'!ançuri'nin Ozerlne nl
dırd ı ğı Y ıı kit Çin u:uı\ı r Soıyctuine 

Bugün Ada bir cehennem .. 
Yaprak kıınıldamıyor. 

Hafif dalarken onun gi}·lnmiı 
olarak bahçeye indiğini &ördlim. 
Geldi. Saçlarımı okşacı : 

- Yerli buçuk ıekiz oldu mu 
kulübe gel emi yanum. Bu nk
ıam yemekte yUkaek insanlar 
nr. Ber.I mahcup etme 1 

Kendimi ıils diye gezdirilen 
cinı Levrierlere benzetiyorum. 

- Pekil 
Dedim. SüründOğil keskin fu. 

jer kokusu ile havayı doldurarak 
uzaklaıtı. 

Baıımın üstünde kollarını 
açan çamın yeıil:iklerine daldım. 

Girdiğim ha) atm bu garip yürU· 
} liıüne b:r ti:rlU alııamı) orum. 
Y aıayııan ge:?ç kızhjıman haya· 
linde yeri olmıyan bu ıek:inc 

adapte olabilml'k lizım. Çünkü 

kccam böyle İ.af) or. Elimden 
ıeldiii kadar onun iyiiiği, 11hhati 
için ileri atılacağım. Fakat bu 
müdahaleyi onu ı beni f cna gör
mesine kadar sıöturmeme imkan 
yok. 

Emin To•un Bey yemeaiz, iç
mesiz, harcetmeıini seven bir 
bir adam. Onun arzuların• aykırı 
gitm•k üzerimdeki sevgisini bot 
yere kör!etmek olacak. 

Kıı gelince belki biraz hayatı
mtz değifir d;~ orum. Fakat o 
daha ıimdiden kıt eğlenceler:n ;n 
tadından bahsediyor. 

..) S j a ;j 

Ezeli "A.ğırllk,, 
Derdi Hala 
Sürüp Gidiyor 

"Ben Lir reoç~erim. Ev:mi geol 
direcek kadar kaz 'l ncım vardır. E 
lenmek iıtiyorum, Fııknt almak iat 
diğim kızın llİlesi ustelik benden 41 
lira istiyor. Toplu param olııı peı 
amma yok, bu kötü adet ) ıizUndt 

evlenemiyorum. 
Ağııp nıu köyünden: Fahri 

Her mahallin kendine gllrc 
Adetleri vardır. Bu adetlerin ly 
veya kttulUğO münakaşa edile· 
moı. Çerkezler kızlarım b·r nevi 
ıatmağa alıttıkları için on:ar kız· 
!arma böyle muayyen bir para 
iıterler. Veremiyorsanız: baıka 
bir aileden kız almağa tahtınız. 
Çerkez kızile evlenmek ıart mı ? 

• 
"Ailem çok mutaauıp ıokağa bile 

yalnız ~ıkmama müaaade etmiyorlar. 
Bu yllzden beni ilkmektepten sonra 
mektebe vermediler. Hem Cllhil, hım 
görgüıüz kaldım. Arkada~larım ... 
ve şuh yatıyorlar. Ben e•de mabpu 
gibiyim. Ailemi biraz daha •tıbeıt 
olmıya nııııl kandırayım 1,, 

Neci& 
Eıki zihniyete, eski adetlere 

ve uki gtirDıltre alıtmıı yafh 
adamları alııtakları fikir ve har .. 
ketlerden ayırmak güçtür. Sizin 
için yapacak biç blr ıey yoktur, 
yalnız dıtarda ıen ve fob yaıa
dığını kıskanarak söylediibıiz 
arkndaşlaranız evlenmek husuıun• 
da bedbahttarlar. Onlar ıize niı· 
betle koca bulmakta daha çok 
gUçlUk çekerler, bu da ıizin için 
kafi bir teselli değil mi ? 

TEYZE 
bat YUrmuttu. Ş:mdl itiil)'i'fl • Habeı 
anlııtmazlıfında b ~fY'Ted ı. 
tuial yük1eltmek için lıCiyUk hlr 
enerji l'Ö•teren a1aı loslltere o %aman 
Çinin jıtetialn ıoayetece yapılmama11 
için çalıtınıttı. Çinin Uluılar So17e
te1ine baı YUrmHı tık bir ıonuç •er. 
mittir ki o da Japonyaaın Cennre
den ayrilmuı o:mutlur. U!uılar Soı
yeteıi en ıö:z:ll geçer aye!erlndea 
b:rinin böylece yeni aaldırılarda bulun
mak Oıere hart ket ~ıgOrlOjilntı 
tamamile ele almıt bulunmaaına kat
lanm.fa benziyor. 

""""'!'~~~!!!!"!'!'~!!!!!!!~!!'!!"!!!"!!!!!!~!!-""!~~ 

Yerleıeceğimiz aparhmanı 
timdiden peylemiş, Maçkad:ı yeni 
yapılan btıyUk (Ergenepa!aa) .. Ge
çen gOn gidip ben de gördDm. 
Üç büyUk aalondan başka yedi 
odau var. 

Emin Toıun Bey, bana birçok 
mağaza adresleri vererek döıeme 
ve möble için oraları gezmemi 
söyledi. 

Bu hafta içinde inmek idly~ 
rum, zaten terziye de gideceğim. 

Baıka iıim ) ok kı l T erzl, manikür, 
çay, akşam yemeği, çam gez:nt;si, 

' . gece a.emı ... 
HAii a 'ııamadığım bu prog

rama devam etmek lazım. 

Annem bu hayattan pek mem· 
nun değiL Bu.an bana da kızı· 
lor. 

- Kaôk6yilne gidip başımı 

dinleyeceğim. Bıktım bu gürül· 
tnden .. 

Dl)or. 
Onu:ı tiklyeti araaıra evdeki 

toplantılar. 

Eiz:metciler onun kumanda· 
ıında olduğu ıçm çok alnlr· 
len:yor. Böyle sabahlara kadar 
ıüren eğlencelere abşamadı. 

A nnem o1masa halim harap. 
Benim giyinip soyunmaya, e.biıe 
değ.ıtirmeye cncak vaktim o:uyor. 

işte bu akşam yine bir 
ıiyafet. 

ı Arka11 var) 
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DIJ.nga Hddiseleri 

Lehistanda Kü
tüphane Çok, Fa
kat Okuyan Yok! 

Gazet.a Polıkaya bakarsanız 
Lehistan okumanın azlığı 

,_L_e_h-is_t_a_n_d_a_• bakımında bize 
benzemeye baıla· 

lO,OOO umu- mıştır. Bu memle• 
mi kütüpha· kette inanılmaya• 

cak dt:recedr fada ·------· ne var 
aatıfd;ğı söylenen bir kitabın bas· 
kısı h :çbir zaman (6000) i geçmez, 
orta baskı miktarı İH (1500) den 
ibarettir. Halbuki leh:standa 
10.000 tane okuma ovi vardır. 
Gazeta Polska diyor ki: 

Bu okuma evlerinden beheri 
bir tane k~tap a~sa on bin kitap 
eder, hariçten bu:unabilecek alıcı
ların miktarı da bu Hyıyı hiç 
değ.lse ( 11,500) e çıkarır ve kitap 
buhranı da ortadan kalkmış olur. ı 
Hükumet neden bir karar vere• 
miyor, anlayamıyoruz. .. 

Nebraska hllkiimet adamları 
garip bir vak'a kartııın· 

.. M_ir_a_s-ın_ı_a_l __ , dadırlar: P e t r o 1 
madcnlcr~nde mll• 

ımaktan çeki~ him bir h isseye 
,_n_•_n_a_d_a_m_, sahip o:an Zenci 
bir adam ö .mliş, 250,000 dolar 
1ervet bırakmış, bu para adamın 

. akrabasından E" o:ey isminde ihti
yar bir Zenciye verilecektir. Fakat 
aranmış, faranmış, bu ihtiyar 
Zenci bir türln bulunamamı,, niha· 
yet uzuı b ir a ~· ~- rmadan ıonra 
Danlel Young !. eklinde takma bir 

al~a ~aci papazhk ettiği 
a lif1lniit, f81At adam aa·mı in

kAr etmek, Eloroy ile hiç müna· 
aebetl olmadığını söylemektedir. 

Bir insan 250,000 dolarlık 

parayı, ihtiyarlamış olsa b:le so
kağa atar mı? Bunun mühim bir 
1ebebi olsa gerekl 

Amerika polisi aramıı taramıı, 
ye bu aebebi bulup meydana çı· 
karmı9. Meğer Eloroy bundan 
kırk yıl önce bir adamı öldllrmUı 
onun için kaçarak ad değlıtirmit 
lmiı Ye timdi aılını inkar etmeli 
de bundan ileri geliyormuı. 

Amertka zabıta11 Eloroyu ara· 
da müruru zaman olduğu için 
ceze çekmiyeceğlni binaenaleyh 
aıhm ıöyliyerek parayı almaktan 
çekinmemesi lizımgeldiğlni lknaa 
çalııacaktır. 

Kıyı Yalovada Bir Gün 
-

Kınalı Kız Mayhoş, Mayhoş Gü dü: 
-Abam Gelin Oldu Da, Bana Kına 

Kodu !. Anam izin Verirse, Ben De 

Her pazar Kıyı Yalovamn 
uıun lıkele1ine omuz ~•
renk inaan kuıan Yapurlar 

Akayın obur Kalamııı 
kıyı Yal ova iskelesine ·o· 
muz Yerince, körkllttık sar
hoşlar g:bi böğürdü ve 
hemen kuıuvrrdi!. 

Bu kusuntuyu ~ · c:. 
mana) a almayın.. tıpkı 

küçük devcikler gibi, Ka
lamıt' da insan kustu. U
z:.m ve tat iskelenin Uatll, 
dl\şeı'.er, markiıler, kon
teıler gibi göğüs çizgile· 
rlne kadar açık, kolları 
ayva tllylerine kadar çıp· 
lak, dar kalça:ı bayanlarla 
dolcu.. minimini aepetle
rin yarıklarından ıoğan 
hatları sarkıyor, yalancı 
dolmaların zeytinyağlan, 

bu yaz sıcağmda, iskelenin taşları 
üzerine ııpır, şıpır damlıyor. Ktyı 
Yalova kalabalıklaşıyor. OtobUıle 
yavat yavaı gebe kalıyorlar. Şit· 
man, genif. oyuk karınları dolu 
yor. Kapı 6nlerinde kuru yüılll 
şoför yamaklarının ince aesleri. 

- Haydi kaplacalar!. Kap
bcalart.. 

Diye yUkıeliyor. 

Kıyı Yalovaya çıkar ~ıkmaz 

durup fÖyle çoook uzaklardan 
gollyormuş gibi lculağmıza çarpan 

... - - - -

kaııia, tabağa, tıpkı, bir tayyare 
ıUrOıU gibi vııhyarak konuyor ve 
geziniyorlar. 

Lokantada yemek yiyenlerden 
biri bağırdı: 

- Yahu bu ne ıinek bu?. 
Bir tanesinin yanlııbkla kuyrufunu 
bastım. Bana şöyle baıını çevirip 
öyle bir hiddetle baktı ki, ıorma!. 

* Kıyı Yalovanın ıokaklannı ge-
ziyorduk. yaz güneşi, taze buğular-

Niden 
Gelin 
01-

maam! •• 
Kıyı Yalova

n 1n iki Şeyi 
Meşhur: Ka
ra Sinekleri 

ile Karabi

berli Köfte-
} . ' erı ••.• 

Kıyı 
V.t--.. 
Sokak-
lan odan 

Biri 

lar dalgalanıyor. 
Bir evin önünden geçerken, 

çocuklar küçllk bir arsada oyun 
oyniyorlardı. Durup seyrettik. 
parmakları ve avuç içleri kınalı, 
sekiz örglili1, nıavi entarili, takun
yalı bir kızcağız, çocukları ııra 

sıra dizmiş, çıplak ayaklı, yanılc 

yüzlü bir çocuğun e'. lerinden tu· 
tarak, onları birer b:rer altların· 

dan geçiriyordu. Çocuklar ikiıinin 
do önüne ırelince duruyorlar: 

---------------.1 vızıltıyı dinlemeğe kalkmayın, an· 

Aç kapıyı b•dZirgilaan başı 
Diye bağrı,ıp çığrışıyorlar. 

Kınalı kızla Faruk çocukk, tiz 
bir ıe1le: Bir Doktorun 

GUnlUk Pazar 

Notlarından (") 

Sar'a 
Gıçtlılerde bana bir hasta getir• 

111ltlerdi. 1- Sık ıık: baygınlıktan, 
2 • Bat ağrmndan, 3 • Dil ısıtma· 
11ndan, 4 - Ağzından kanlı köpük 
geldiğinden bahsediyorlardı. Vak· 
tile de bir ağaçtan düımüş baııın· 
daki kemiklerındın bil' parça11 
içeriye çökmüı. 
Rontı•n muayenHi yaptırttım. Ca
mın muayenesinde bu kemik par
çası meydanda görünlyordu. Bu 
haıtahğın ıutut nıtioeıi huıule 
celen bir aar'a nöbeti olduğunu Ye 

UAçlarla { bromlrlerle ) eyi olman 
kabil olmadığını anoak a•eliyatla 
iyileşebileceğini ıöyledim. Bir ope· 
r&tör arkadat amıli7atını yıpti. 
ha1ta kurtuldu n 11r'adan Htr 

kalmadı. 

(*) Bu net1an k .. lp ıaklayınız, yahut 
lalr alblm• J'IP1lbrtp kellekıiyoa 7apı· 
nıs. Sıkıntı saaıan11ıısda bu notler Itır 

doktor ııfltl laadadın.uıa J•tlıeblllr. 

------------------·--------... 

lıyamazsımz. Een de bu vızı:tmın 
sebebini bir haylı c:radım, dur· 
dum. Gözlerim gökyüzüne aitti: 

Bir iki tayyare göreceğimi H· 

nıyordum. Halbuki biç bir vmltı 
insanı bu kadar çok çekemez .• 
YUrildllkçe ve kıyı Y alovanın çar· 
tısına yaklaıtıkça vızıltı arttı, 
bUyUdU, fakat bir tnrlll sebebi 
anlatılamıyor. 

Ellerimizde kUçllk bavulları
mızla lokantalardan birine daldık. 
Taze bir et kokuıu burunlarımızı 
yakıyordu. Saida küçllk bir oda• 
cağa benzeyen ıözUm yabana 
mutfakta cızbıılar tntllyor. Bir 
masaya oturur oturmaz, birden• 
bire olduğum yerde dondum, 
kalktım: 

F esllbhanallalıL F Hllbhanallahl. 
Elimi kaldırdım, tahta maıa· 

nın tiıtllnden: "Buunv!.,, Bir ıinek 
bulutu kalktı ve tekrar kondu. Elimi 
bir daha 11lladım. Yine ayoı YJ• 

zıltı: Buuvvv!. BuuuvYYJ. Kara1inek 
vıı:ıltaıı .. Masaya, yemeklere, köf· 
telere, ekmıtı, tuzluğa, biçata, 

Uıaklaıan Akaydan Yalon kıyılarının 
görünüıü 

la kaldırım taşları Uzerlne dUıüyor. 
Sııka, badi badi yürüyen köpekler, 
mini mini tliyıüz tavuklar rehavetle 
geziniyor, köıelere kaçıııyorlar .. 
akıamdan yağmur yağm: ş ola• 
cak.. bütün taşlar a) dın aydın 
ve hem beyaz .• tahta evlerin sık 
kafeılerinde renkli yemeoiU baı· 

Kapı hakkı neee verirsin, 
n••ee versin?. 

Diye soruycrlardı. 
Kınalı kız bizi görünce durdu, 

mayhof, mayhoş glildU. Yanına 
yaklaşarak elini tuttum. 

- Bu kınaları aana kim yaktı 
kızım?. 

- Abam yaktı!. Abam g~:in 
oldu da kodu!. 

- Sen de gelin olacıtk mısın 
bakalım?. 

- Anam izin verirse, niden 
olmam? .. 

Sık kafeıli, küçük pencere• 
lerden kısık gUIUşmeler başJadı. 
ince bir kadın sesi fısıld ıyordu. 

- Gülsüm gıımet çıktı gız, 
Iıtanbuldan görücü geldi!.. 

* Kıyı Yalovanın iç sokak'an 
gUnc!üzleri, köstebek yu va ' arı 

gibi ıesıiz o '.uyor. Hele böyle 
ıı1ak günlerde.. Evlerin kapı l arı 
hiç açılmamış gibi örtülü .• Pen• 

Kari Mektubları 

Karilerin 
S'orgularzııa 
Cevaplarım 

l\Ial ııtyaıl a M. Ö. F. A. ye ; 
Sö) lediğiniz ~ey çok müşkU~ 

dür. Siıe buraya gelmenizi tav• 
siye ederek per"ş an o '. manıJ1 

istemeyiz. Maamaf ı h bir iatitll 
ile ııhat ve içt:mai mu vene 
\ekil etine, veya bulı.mduğu'1W 

yçrin h'Jsusi muhasebesine bıf 

vurunuz, bir nelice elde edebi~ 

meniz muhtemeJd:r. 

* Ankara Samanpazrm cad. Vedı 
Yavuzola: 

Sorgularmızın cevabını doj' 
rudan doğruya annenize vert 
yoruz: Bir çocuk en çok hayvaO' 
lara diitkilndllr. MasaJ çocuğu• 
gıdasıdır. Çocuk masalı yalnıl 
d :nler, üzerinde iılemeıJ onu• 
zekiaının harekete geldiğine alt 
mettir. çocuğa muhakeme, dit 
tllnce, kanaat, ifade ve anlayıl 
kabiliyetlerini viren bu çeşit mas' 
lar, hikayelerdir. Çoçuk büyüdU~ 
çe, kemal buJdukçe, bu ma1allt' 
artık onu sarmaz, ba9ka şeyltl 
okumıya başlar. Bunun için çoclJ' 
ğunuzun bu çe,it yazılan okuml' 
sına mani olmayınız. 

_...... ............ ---,_ .. ,' ......... ---~-- ·---·-""""' 
cerelerde hayal meyal görUI•' 
boncuk yemenili kadın baılttl 
bile pek az kımıldamyor. Bahçe# 
çıkırık kuyulu, ·ihtiyar bir do\ 
ağacı ve geoit taı bir yalakl' 
allılii bllyllk kapı kanatları ardası• 
kadar •çık bahçede ihtiyar, kıt 
d~ 1bit:-ati.ı'ki\ıafarayö;, ,;rk 
ı~ylUyordu : 

Şu Yeme•de ot biter mi t 
İki kardeş oifi gider mi 1 
Ana eTde hiç güler ml ? 
ihtiyar kaşağı ıtırdnkçe, toıır 

bul bodur at kuyruğile o kati 
lJulut kllmealne benziyen ıineklet' 
koğuyor, nallı ayklarile topraJ 
dö'fllyordu. 

Bu sırada, çıkrıkb, yalakı, do 
ağaçlı bahçenin ilt:rislndekl tabtl 
evin kUçük merdiveninden aD•' 
bir genç kız baıını uzatıverdi. 

- Buba, Muıtafagillerln Of 
mandan davarı aldın mı, net~ 
gettin mi ? (getirdin mi olacak) 

- Genç kız bizl görünce, ~ 
ıaçlannın bütnn örglllerini hava 
uçururcaıına ııçradı ve kaybold~ 

lf-
Kıyı Yalova ıokaklarını gef 

d ikçe, bu manzarada kara stnoV 
lerle beraber yediğimiz k•'' 
biberli köfteler karnımızda c•~ 
lanmağa başladı. Hem de ne '~ 
lanıf.. Bir gazoz içelim ded ~ 
Bize arnavut bir gazozcu do11 

( 

suyu gibi bir gazoz verdi. Sııt lr 
tımızm ekıidiğini görünce 1st1 
fafla yüzümüze bakh : . l 

Moro siz celmemit•1
" 

lstanbuldan more 1. Açan cel~ 
diniz htanbuldan _bilirdio~ı b d~ 
cağızların Bumondı gazozı .ol 

1 
ğini !. Abe ıiz .UmrUnüıde ıçııl 
mişı'niz büle bir angi gazoz J,,; 

Ne yapalım ?. Para Ue ~~ 
da işittik. Bizim arkadaf bı d 
aıabidir. Herife çatmıya kalkıO 
Arna" ut sözünde ayak diredi: 

- More celse} din:z lstaPbJ 
dan bilirdiniz cümle ilcın ~"' 
iklim menşur gazozi 1.. Diyor 

R•ıit Ş•cık11 
, ıtll· 

Sinir ve akıl lıud.ıııkııHı 11 f 
Dr. ETEM VASS~ı0v 

1 Caıia:o ~lu Orhan B. apar ıı man ı .rc:·ı;o111 
Lv. ı<ıı. - ı'..öy Bııhar ye l.crl ı.ol<Jk rcı ' ~ 

' -
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Bir Deneme 

Aptal Çocuklara Zeki 
Aşısı Yapılmasının 

Yolu Bulundu 
Klsa Boylular, Bir Şırınga 

Boylu Yapılıyorlar Uzun 
ile 

Rus gazeteleri, profesör Bogaraz'ın Rostov hastahaneainde yapb• 
iı iki tecrllbe:ıin verd:ği neticeleri anlatıyorlar ki, gerçekten inADa 
şaşkınlık verecek rnahiye.ttec:ir. 

Bu tecrübelerden bir tanesi 11 yaıına geldiği halde zekı itibarile 
3 yaşında çocuk derecesinde gelmiş bir kızın üzerinde yapı!mıştır. 
Bu gjbi Yaknlarda adet Glande Th} roide aşı11 yapmaktır. Fakat 
profesör bu maddeyi adet gibi aşı yapacak yerde ince damarlardan 
doğrudan doğruya kana karııtırmıf ve on gün ıonra çccuğun tama
men . deği Jtiği görülmüıtUr. 

ikinci deneme ise, 1 "}, yaıma geldiği hald~ boyca 4 ) aşında bir 
çocuk gibi kalmış bir kı.ıcağızın üzerinde yapılmııtu. Büyümenin 
durma11, herkes bil'r ki ( Glando h)·pophyse ) in kafa kl11çeıinde ek· 
ı :kliğ:nden ileri gelir. 

Kızın hastahaneye getir:ldiği dakikada, henüz ölmDı on tiç ya
şındaki bir trkek çocuğun cesedi ( otopsi ) ) apılmak üzere teıriha· 
neye \·erili) ormuş, profesör derhal ö:nniln ( hypoph)•se) ini çıkararal!, 
yine ince damarlar vasıtHile kana a~ılamı' ve kız.n boyu bir kaç 
ay ıonra 14 santim artmı,! 

McıkoYa gazeteleri bu denemelerla fen dünyaaında bii} Uk ilgi 

uyandıracağım ıöylUyorlar. 

Banka Hırsızlara Meydan Bir Gözün 
Okuyor 1 v eti Nedir? 

7 G•• d "*E n.ıqn1 un e l~J- Franı;anın Sa'nt ~eı~s şehti~
de otura"l Lcın o:-ı 1sm nde b.r 

1 b"' ı k genç, bir g ' ce köşkü:ıü l ba~çt.· n a ı ece ıinde bir çı ~ arta işid r, hırsız gırdl 
sanır av tüfeğini yakaladığı g:bi 

Bı·r Kasa kara~lığa sıkar. ~eğer. ge'en 
hırsız değ:I, bir mııaf.rmış. Ve 
c:ıdamcağız bu yan:ış 'ık neticesinBeton Duvarlarına Çelik 

Kaplanan E ir Mehzen 
Paria bankalarındırn ikiainin "Liln 

ı•hriııdeki tubeltriae i'Önderilmek 
Gzere yola çıkardıkları (340,000) frank 
kıymetindeki atın külçeyi htıyan 
•andıklar iataayondan çalınmııtır. 
Zabıta tahkikat ile metpld'1r. 

Bu mOnuebetle Franaıı a-azetelerl 
diyorlar ki: 

- Bankalara ait paraların çalın· 
lllaaı hadiaeleri hep nakil eanuında 
to1da Yaki olur. ÇOnka hıraızın ban
lcaya a-irmek auretile bunu yapma•ı 
•Gmkta dejildlr ve Amerika da dahil 
el•ak prtlle .. n 50 Jıldaaberi 

de ) aralanır, fazla olarak bir 

gözll de çı kar! 
Fransız mahkemeıi (Lanıon) u 

kaıte., adam yaralama suçundan 
tebrie etmif, fakat ayrıca gözll 
çıkan adama (5000) lira tazminat 
ödemeıine karar Yermiştir. 

.--...-. ·--· 
dOoyanın herhangi bir yerinde aoyul
mut bir tek banka yoktur. Bankaların 
ıoyulmaaının neden mümkiln olama• 
cıt•ı mHeli Frana : :ı lankuıaı 
örnek alarak iki satırla anlatal·m: 

Franıı:ı banka11 alttn ve kltıt 
paralann• mahzenleriade .. klar, bu 

Amerikada Bu 
Yıl Bir Çifte 
Kraliçe Seçildi 

Amerikada Mıuouri DniYerai
teıinde garip bir Adet vardır. 
Aıkert talebe ile, mUhendlı k1ımı 
talebeleri her ıene, kadın talebe
ler araundan kendilerine birer 
kraliçe seçerler ve bunlar aıkeri 
ta:eben:n ve mtıhendisl~rin aenelik 
balo!arına riyeıet ederler. Fakat 
bu ıene, Oniversitenin kurulduğu 
tarihtenberi garnlmemiı birıey 
olmuş ve her iki grup da ayna 
genç kızı kendilerine kraliçe 
seçerek onu ''Çifte kraliçe,, llln 
etmiı"erd:r. Aralarında ötedenberi 
adeta anane teklini almrı mUthiı 
bir kııkançlak ve rekabet mevcut 
olan bu iki grupun, ayna genç 
kııı kraliçe intihap etmeleri bntGn 
Uninra;telller ara1111da bGyOk bir 
hayret uyandırmıştır. 

··············································-·· ... ·· .. mahzenlerin duyarları bir metre ıc;::' 
hnlıtında betondur, fazla olarak 40 
aantim kalınl~tında ç~lilde kaplıdır, 
dıtardan dehamek •uretlle lçuiye 
ıirHmeıl mGmkGa d~tildlr. 

Şu halde far.:ıedelını ld hıra:s içer• 
de aaklanmıtbr. Fakat para mahzeDİD 
içinde açıkta durmaz, kasalarda aak
lıdır. Bu kHalarıa en fenni ••••talara 
malik mütehuaıa itçl tarafından kırı
labilmHl için de 7 rGn çalı11l111aaına 
lhtf J•f Yardır. 

iki Elinde Ve iki Aya
ğında Altışar P ar·ma 

Bulunan Adam! 
Amerikalı Doktorun Teklifine 

Verilen Bir Cevap 
Nnyork ga· 

zeleleri San 
F ranıiıko ceza 
Hla.e ıetlrilen 
bir ıuçluoun 

hem ellerinde, 
bem ayaklannda 
alt.far parmak 
görüldüjUnli ya• 
ııyorlar. Doktor• 
Jar bu gaynta· 
bitliği farkedlnce 
küçük bir ame· 
llyat ile dOzele
bileceiini ıöyle
mitlerae de ıuç
Ju razı olmamıthr. Ccza1ını bl· 
tirdikten ıonra at cambuhane
Jerlnde kendini teıhir etmek ıu• 
retile kolayca para kazanabilecek 
olmasını aebep göıtermiştir. Gerçi 

bir elinde •e ayaj'ında altı par
mak bulunan adam az değilııe 
de iki el ve iki ayağı muntaza· 
men alh parmaklı lnaan hiç gö-
rlllmemlıtlr. 

Rusyada insanı Kuş Gibi 
Uçurtacak Yeni Biı 

Kanat Yapıldı 
SoYyet gazetelerinin anlattık· zarlaamııtır. Kuyrukıuz hl r ha Ya 

lanna göre geçenlerde paraıutcu yelkenine benzemektedir. Baıhca 
Schmidt tarafından yapı'.an tecrU- huıuılyeti tamamen insan kuneti 
beden sonra Rusyada lnaanlarm ile harekete getirilmekte olması· 
kanadla ku, gibi uçabilecekleri dır.1So•yetlerln 14 Ağustoı tari· 
kanaati kökleşmeye baılamııtır. binde bir tayyare günleri vardır, 
Bu kanaati hakikat haline getir- inıanı kanatlı kut haline getlre
mek için ıimdiden bir çok tecrll· ceğl söylenen makinenin halka 
belere girişilmlt bulunmaktadır. göıterllmell o giln yapılacaktır. 
Bu tecrllbe!eri yapanların baıında Bu mDnaaebetle Ruı gazeteleri 
( Moıkova) nın Menjunıki fahri- diyorlar ki: 
kası •ardır, Ve gayet garip bir - Bu, bir baılangıçtır. Fakat 
uçma makinesini bitirmek ile inanmalıyız ki, herkesin kuı gibi 
meşguldür. Bu makine mftbendiı havada uçabileceği zaman uzak 
Simkofun pllanlan üzerine ha· değildir. 

Bir İngiliz Gazetecisi Şahadet Ediyor! 

HindistanıKüçükBir Top
la Ateşliyen Bir Serçe .. 

Mancbuter Guardian ra:ıetHlnln 1 mın dudakları arasına bırakır ve gidip 
Bombay aytarı diyor ki: yerine konar. Şimdi ııra ikinci kuta 

. . • gelmittir. Bu kut ta efendisinin itareti 
Arra Hındııtanın kaçak bır ıehrl· llzerlne hareket• reçer H adamın 

dlr, fakat t:u kilçilk t•hrin büyük bir aaande uçmıya batlar. Bu dakikada 
töhretl vardır. Bir defa. Tadjmahalln ihtiyar Hintli aeyircilerden bir a-OmOt 
mabedi, ıonra da Ali Ekberin kalHİ para iıtiyerek havaya atar, kut bu 
ye ttlr~HI buradadır. Bundan batk• paraya biç tatırmadan tutup adamın 
Bhundo adını tatıyan Uatlyar Hl~tl~nin cebine kor. ÜçDncG kutun mahareti 
oturdutu eY de buradadır. Bu ıhtıyar ı .. bO.bütüa batkadır. lhtiytr Hintli 
H. tll · J .. t t atr,.eye benzer ın nın t;Or an• • Hyircllerden bir mendil l11ter, herhangi 
lruıu Ye iki k~rıf u:ıualutunda atı•• bir klmıtnia yGıüae '5rter ve iıaret 
dan dolma bır de oyuncak topu edince GçOncQ kuş gelip mendill ka
nrdar. iti wQcO bir a6YI hokkabazlık par, fakat bu hareketini yaparken 
yapmaktır. ıaıaaı mendili örten adamın eildine 

Bu d8rt tane kuıu bir detnetla temaa bile etmemitlir. DördüncCl kut 
Gserin• aıralar, aonra içlerinden birine IH adamın cebinden a-aıaaı ile barut 
parmatı ile ltaret eder, kut yerlndea toplıyarak topun namlaıuna kcr Ye 

kalkar, gelip adamın batına konar, bir kibriti yakarak tututturur! 
mini mini r•raaı ile adamın at- ihtiyar Hintli bu kutlar, nuıl 
:ıından ıiıarannı alır, boynunun ahttırmııtır, belli değil, yalnız )'İyecek 
Ourine aatdan aola bir çarh llareketi meaele1inin bu ahıtırıl tta bOyUk rol 
raptakta• ....... , ... a,. tekrar ..... oyaadıtıaı a.haıın ediyorum. 
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Fakat mesele Grald Longto· 
nun korktuğu g ibi değil. Jack 
Brom1ey işini bl!iyordL1. Bu saatte 
hava limanmın civarındaki hava 
JolJarı gelen giden tayyarelerle 
dolu idi. [undan maada kendi
lerinin Londra üzerinde l:ulun
dukları, l.elsi:zle yol üzerinde bu· 
lunan diğer tayyare~ere haber ve• 
rJlmiıti. Onun l \ b Bromicy bir· 
dan bire yoknu değiştirmcğe ce· 
Hret etlem:yordu. 

GözUnen ö::Undeki aletler b· 
kip ettiği istikameti, sanki a1~alt 
bir yolda gidiyormuı gibi gC:a!e· 
teriyordu. Bu )' O~da yirmi m:J ka· 
dar daha ıittikten ıonra Bromley 
yolu değişlirmeğe karar verdi ve 
tayyarenin batını cenuba, şuka 
çevirerek Prcgue )'oh:nu tutturdu. 

Mittıgsburı dcğlarmın ayın 
11ığı altmda par:a3 an karla tef ... 
lerine ge:dik:eri zamnn Jach Brom• 
ley Ani bir harekcf e tayyarenin 
yolulunu değiştirdi \'e b ir bu!utun 
arkas :na u~adı. .) ıamn ı ctra• 
fıoa Lakın .n ~ i" 1 _ .. ogt: n ka· 
natlarmda Alman 1.irtahnın ıek
llni taşıya:ı bir tayyarenin yolla· 
rını ketağ:ni gördü. 

Alııaan tayyareıi e'.e~l:ik fr· 
nerlerilt işaret iderek yolcu ta)• 
yaresine ba11 emir!er Yeriyordu. 
Fakat Brom!ey bu emirlere de rhal 
itaıü ~tmqdiğladen karııdakl tay• 
yare rn'.tralyözilnil çevirerek ateı 
etmeğc başladı. 

Mitr:: lyczUn ses'ni f~lden Ge· 
rald Longtonu fena bir korku 
aldı. KGrkmakta haklı idi. 

ÇUnt1:.i kendi tayyareler] ta· 
mame.: müdafaasız bir halde idi. 
Bundan m' ada ateş açan tayyı· 
renin makaadını da bilmiyordu. 

Fakat mitralyöz kendilerine 
doğru ateŞ etmiyor, kendilerine 
bir ihtar olmak Uzere takip ede· 
tekleri yolu kesecek EUrette ateş 
ediyordu. Bu ihtara aldırıt etme· 
mek olamazdı. 

Jack Eromley tayyaresini gerisin 
geriye çevirdi ve bir mliddet ~e 
bu s t:rctle uçtu. A'man t1öbetçi 
tayy~re~l şüphelenmiş, kendilerini 
taki;> ediyordu. Nihayet ı::o:ı bir 
ihtar olmak üzere bet on kurıun 
daha attıktc:n sor.ra peılcrini bı· 
rakt ı 'o ıavuş~p g itti. 

Bunu 1ıören pilot muhavere 
boruıu ile Gerald Langton'e: 

- "Ş:mdi ne yapalam? Çem
beri l armak içb Hr tecriile da
ha yapalım mı, yoksa gerisin ge· 
riye Loncraya mı gidelim?,. diye 
ıordu. 

Gera!d Langton: 
- "Sizce bir mahzur yokıa 

bir daha tecrübe cdeJ.m., d :ye 
cefap verdi. 

Jack E'romley neı'di bir &uret· 
te ımtb. Onun canı zaten sergU-
1.t.şt istiycrc!u. Bu arzuyu tatmin 

, için bundan daha iyi bir fırsat 
olabilir mi idi? Beynelmilel haya 
nizamlarını ayak altına ve pilot 
ruhsatnamesiv..i kaybetmek tehli
kesini c!c göze alarak derhal 
tıyrare•in ıtıklarını ılindlirdU ve 
gerisin geriye dönerek tekrar 
Prag istikametiade utmağa ko
Juldu. 

Biraz sonra daha yUkaekiere 

çıktı ve bir 
müddet bu n· 

retle uçtu. Şim· 

d i Ş:mali gar· 
bideo esmeğc 

başl ; yaıı bir 
fırtına tayyn· 
reyi beşik gibi 
sallıyordu . 

Eöy~ece ; o· 
Iuna devam 

eden tayyare 
n hayet Bav· 
yera ile Bo· 
hemyayı l:ıir· 

birinden ayı· 

ran yüksek 

dığları aıb. Ta7yarealn 1olun11 dtğlttirdi Ye bulutun arkuına ukJaadı 
Tam bu sırada Jack Bromley ıllr'atle uçmakta olduğu ve on 

iki Çekoıla vak tayyaresinin ka· on be§ kadar AJman tayyaresinin 
ra:ıhklar içinde kaçmakta, bitaraf de bunlan kovalamakta oldukla-
bava~ara iltica etmek için son rını gördn. (Arkası var) 

Yaşlı Adam Takiplerile Kızın 
istikbalini Kör1etiyormuş 

( Brıı uafı Birinci yQzde) 

nlmle alaka teı'.ı etmek isliyor. 
Maksadı b,nhnle ev!enmekmif .. 

Ben bundan iki yıl evvel 
Mehmet Ali adında bir zatla ni· 
ıanlanmıştım. Aramız ~ok iyi idi. 
f. ir gün nitanlımla fotoğraf çıkart· 
mak Uzere lzmire indim. Bu zat 
beni takibe başladı. Iımirde 
nereye gittiysek karııma çıktı. 

Dönüşte Karşıyaka Yapurunda 
tam kar~ıma o!urdu N:~anl:m. 

Eu:ıdan kuşkulanıyorc!u. Vapur 
Karşıyakaya yanaı'.ı. Nişan!ımla 
•vapurdan indik. Kar~ıyakn kor· 
donunda koJkola nişanlımla gi· 
derken bu adam önümüze çıktı 
ve hiçbir sebep yokken niıanhmı 
tokatladı. 

Sebep: Onu blJrciyoruz. Yalnn 
bu hadisede:ı sonra nişanlım, 
benim bu adam?,, alakalı a~duğu· 
mu zannederek ni~lnımı geri 
göncerdi. Arada:ı Lir mUddet 
geçti. !MUhim bir vaziftıi olan bir 
zat lstanbuldan bana talip oldu, 
nişan) andık. 

Bu adam ikinci nişanı haber 
alır.ca kudurdu, adeta.. Meğer 
bu adamın ev:nde oturan Hatice 
admda l::ir kadıucağu: bana güz· 
dillik edecek, nitan ' anı rken ona 
haber \· err:cekmiş. 

Bu adam habtr. vermeyen 
Hat:cenin evine gıcıycr. Ona 
haber vermediği için ç ıkış ; ıktan 
sonra: 

- Eğer ben Mcbrureyi ni• 
fanl-ıından tyıramaxs:ım bnn:ı da 
" N. ,, der.lesinle: . 

Eu ~dam komıumuz Samiye 
de: . 

hakaret ediyor ve istik halime 
mlni alduğu gibi namuıumu da 
payimal edecek harketler yapı· 
yordu. 

"N,, nun Mebrurenln 1niı•nh
ıını tokatladı ı ve b r ba-tka..:. 
vak'asıda za ita raporlarında 
mevcut oJdufu Jçin bunlar tesbft 
edilecektir. 

Ati. Bil. -----
Alacağını .. 
lstediği için 

( BPıtarafı l fncl ydz:fe ) 

yumruğa dayann:ıı. Araya giren· 
ler iki kavgacıyı ayarmıtlar. Şük
rü doğru eylne gltmiı, tabanca
•ını cebine yerl•ıtlrerek tekrar 
Tevfik'ln dUkkimna gelmiş \'e bir 
kelime biJe ıöyJeıneden tabanca· 
sını dUkkinın önünde duran Ali
nin (zerine boıaltmış. 

Çıkan beş kurşundan ıonun· 
cm.u Ali'nin göğsUne rastlıyarak 
agır ıurette yaralamııtır. 

Şükrn tevkif edilmiş tir. 
·······················································•·••··· 

MUeasef bir irtihal 
Sadrı eabak mtrhum Mr.raıal Gui 

Ahmet Muhtarın hafidi ve merhum 
General M•bmut Muhta~ın mahtumu 
, . ., ea~ak Mııır Hı diyl Al;bas Hl'.mJ 
Patanın damr dı Bay Ömer Muhtar 
pek i'enç yatında m0pte'4 olc'ufu 
h t: ıbhktan kurtu "amıyarak irtihali 
darıl:ıaka ey:emiıtir. 

Natı mağfiret naıı 16 Temmuz 
935 S Jı gilnü ıaat on birdo EmirgAn
daki yalı'arından ka!dırilar.ı k EmirgAn 
camHıer'. finde öj'le namaz n ı rnüteı.. 
kip Emlrgind ~ ki mnkl:erd mabıuaa-
11na def nedilecektir. 

Mevla Rahmet EyUye. 
_...._.........,, ... .,.. , .... , .• .,..,. '"" U •·I • · ı •· •• 1 ı I • ı.ıot• t41'1~t 

- Allah Mebrure ile ikimizi 
bir mezarn koyacakhr. 

Demiş.. Bu n e de:r.ek olu\· o:- ( 
bu ihtiyar adam bana eı olabili; 
mi?. 

Toplantılar, Davetle;--Himayel Etfal Cemlyetlerl 
Kongresi 

Nihayet bu adam ikinci nişa
nımı da bazmnğa mu' aff ak oldu. 
Niıanlıma mektup yazarak, guyn 
benim kendisiie alak alı olduğumu, 
benim Foçada kendiıile görüı
lUğU mU haber vermiş .• 

Kendisinden dayacı) ım •. Bana 

Bu ıene Al!n ı:da ikinci teırinla 20 
ıinclen 24 Ooe lu:dar Balkan Etfall 
H 'maye ctımiyet!eri birinci kongresi 
yapılacalthr. Bu kongr~do normal ve 
anormal çocuk)ı;r üzer:nde ıöylevler 
ıöylenecek, devlet:erin çoc:Jkl.ır Oıe· 
rinde yrpac~ ğı himaye:er, yetifecek 
çocukl: rın te . biyeleri görütülccektir. 

TE mmuz 14 

AnaJarın Derdi 

[(adın Doktorlarile Has
Jıhal Serisi 

( B ~ fhrdı 1 i :ı ci yO ıde ) 
- Ya! Demek hl nu ı içh bir 

çok kadınlar çocuklarmı doğma• 
dan evvel a ldırmak iı iyorlar. 

Genç kadın gü:dii : 
- Bakın:z, dedi. fu da biz· 

de yan~ış bir teJAkki. Bizde evli 
kadıııların h;ç bfri çccuğunu dü · 
şürmek iı: emiyor. ti;r keç sene 
ev\."el aile kadınları içinde çocuk 
düşürmek moda gibi idi. Fakat 
timdi bütün evli kadınlar dok· 
torlara ' 'Çocugumuzu alınız 1 ,, 
Diyerek dcğ' l: 

"Aman çocuğumuz o!muyor 
ne yap&hm,, diye müracaat edi· 
yorlar. 

- Bunun sebtlbi ne dir ? .. 
Memlekektte refahın artmaıı mı? 

- Hayır.. Bilakis ıe-falotin 
çoğalmasıdır. 

- Anlayamadım. 
- Anlatayım. Sefalet yUzlln• 

den birçok kadınlar sokaklara 
dökülmekte ve hayatlarını erkek,er· 
kandırarak kazanmaktadırlar. Ai
le erkeği bu kadın boJluğu içinde 
avare olmakta Ye evinden uzak· 
latmakta, paraaını dııarda, eğlen
cede harcetmektedlr. Bunu gören 
kadın erkeğini evine bağlamak 
için yeni bir çareye baı •urmak 
istiyor. Bu da çocuk yapmak Ye 

a!le bağını kııvvetleıtirmek. 
Bu yUzden de her sene doğu· 

mun mıktarı artmaktadır. Eskiden 
bizim haatanelerde muhte!if ha1· 
tahklardan dolayı kadın amellyati 
çok yapardık. Buton yataklarımız 
hem~ t!'PJamiJe lnb.uuJnla ~ 
ludur, çocuğunu dilfUrmek iıti .. .. 
yen kadınlar ekseriya bir kazaya 
kurban giden genç kızlar ve ka• 
dınlardır. Onlar için bUtUn bayat 
bir yUk ve ar olacak. Bu canlı 
günahtan kurtulmak en bOyftk 
emeldir. Fakat kanunlar bunu 
yapmıya mU1aade etmediği için 
bu kadınlar çaresiz kalıyorlar. 
Kendi kend.lerine çocuklarını yok 
etmiye teşebhes ediyorlar. Veya 
bu çocukları ıokakJara bırakıyor· 
lar. En büyük dert bab&11z: ço· 
cuk bakan kadınlardadır. Bu ka .. 
dınlarm himaye edilmesi )Azımdır. 
Erkekler bUtUn kanunları kendi 
hodbinlikleriıİe glSre yapmışlar. 
Bu zaval!ı kadınların himayesi en 
mühim meseledir. 

Bu ara yanımıza gelen böyUk 
kadın hekimi de söze karıııyor: 

- Geçen giln diyor vapur· 
dan ~ıktığım zaman bir kalaba· 
lık gördi.'m: 

- .. Ne diye?,, Diye merak 
ettim, yaklattım,baktım. Denizden 
bir çocuk ölüsü çık2rm : şlar birkaç 
gt:.n:ük lir çccuk ö:nın. Tam 
otomobi:in yanma ge'.miştim. Bir 
mem: r geidi. Pana: 

..:.. " Dok~or so·1 gUnlerde 
nerelerde doğum r apt;mz bize 
söyler misiniz?,. dedi. 

Ona: 
- " A c ğlum! di~·e cevap 

•erdim. Hiç beni e\ in ~ çağırtan, 
ağzımın kokusunu di:ıleyen, üste· 
Ük c!e ceb'. mo pcr.l \'ere:-ek, bana 
çocuğ r nu a?dırtan bir aile bu 
çocuğu tutar da denize atar mı?. 
Bu çccuğun damgası lizerinde. 
Ya sefalet veya glin <i hİn çocuğu· 
dur; anas.nı bulup da ne yapacak· 
aınız; cezalandıracaksın•z değil mi? •• 
Acaba bir anayn çocuğunu sokak· 
lara almıya, ortadan yok etmeye 
mecbur o'.makla:ı daha bUyUk b:r 
ceza mı olur?.. Ne yaparsanız 
yapı:ıız kadının bu işi yapıncaya 

ka dar çekt ;ğj i . k encenin bi 'hına 
varamazsınız .. , 

Bi:m·yornm. Pclh sonra nasıl 
tahkikat yaptı. Benim b ildiğim 
bir şey varsa o c' a kadınların 
lsimle r.ni, k im o:duklarını k c:ı ydet• 1 

t :rmeye :uzum görmeden doğura• 
bJ:ecek:ed ve ) ine ellerile bakmak 
iatemedikleri çocuk:arı teslim ede• 
cek!eri müesseseler olmac:ıkça bu 
f ac;aları sık, sık görecğiz. 

- De~ek dedim en dertli 
aı: alarımız ga) nmeşru çccuklann 
anuıdır? 

- Gayrımeıru yahutta ıefll 
çocukların anaları ben büttlıı 
çocukların devlet bakımında ol• 
maıma taraftar değilim. ÇUnkll 
tecrfibelerle görUlmUttUrki. Aile 
içinde büyüyen çocukla leyb 
mekteplerde bUyliyen çocuk 
araııoda çok fark var. Bu fark 
iyi bir aile içinde yetiıenin lehi• 
nedir. Maamafih çocuklarına ba· 
kamıyanlar hakkında bir kanun 
çıkmalı bu çocuklarla doğrudan 
doğruya devlet meıgul olmalıdır. 
Maamafih bundan evvel mem• 
leketimlıde mcıgul olunacak bir 
ıey vardır; o da anne: 

- Eger memlekette nllfuı 
yetiştirmek iatiyorsak evveli, 
ana olacak, ar. a olabilecek 
kadınlar yetlıtlrellm. Maaleaef 
ıunu söylemek mecburiyetinde
yim ki bllhasta }0kaek tabaka· 
dan dediğimiz kadınlar tamamlle 
cahildir. 

- Ne diyorsunuz? 
f - Hakikp.tl. aövlivo um, F,... 
yeJA onlar aolitorla konuşmasını, > 
kendilerini doktora g8ıtermeıhıl 
bilmezler. Meseli bir tanesine : , 

" - Ne zamandır rahatııs• 
ıınıı,. diye sordunuz mu ?.. LA· 
kırdıya ıayle baılar : 

- "Bu ikinci çocuğum dok
tor. Bunu alan doktor çok iyi 
bir doktordur. Bundan ıonrı, t 
hiçbir rahatsızlık hiıaetmedim. 
Bu dört ya,ındadır. Bundan'" 
ııonra ..• ,, ona : 

- Liııtfen ne ıamandır hasta• .ll 
11nız ?,, diye ıorarım : 

- ''lıte anlatıyorum; ne di
yordum. Bu doğduktan 11onra blı 
Kay.eriye gittik. Kayıerjde .. ,, 

" - Ne zamandır h&1tasımı 
efendim onu 6ğrenmek ,, ' 

" - itte geliyorum doktor 
oraya geliyorum. ,. 

11 
- Nereden oraya geUyor 

da oradan baılamıyor bunu an
lamağa imkan yoktur. Hastalığını 
da tarif edemez. Doktorluk malCidl 
ya! EaytarJık değildir. Ancak 
doğru konuıan bir hastayı doktor 
tedad edebilir. Eğer memlekete 
iyi çocuk yetiıtirmek iıtiyorıak 
evvela kadınlanmızı yetişti-
relim. Onları llkmekteptell 
itibaren kontrol altına ala• 
hm. Böyle cahil insanlar naıd 
çocuk yetiıtirebilirler? An~ 
ların en büyük derdi cehalettir. 

- Çok kunetli söyJUyorsunaJ 
daktor dedim. 

- Evet dedi eğer cesaretinb 
yaraa yazımı. Ben kendi heaabun• 
iıımimle mülakat \'ermek i stemeıD
Çünkü doktcr isimlerinin etrafınd• 
yap lan b ir r ev: . reklam ,ıbl 
oluyar hoıuma g:tmiyor. 

- Een yazacağım dedilll 
iıminlzl koymadan yazmarııS 
müsaade edersiniz ya •• 

- Hay, hay dedi. 
Eğer · bugün genç kız kadıo 

( Devamı 9 uncu yüzde ) 

-
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LAatlk ı aınıf 2ZI Yusuf Ziya, İs· yer Moskova dckuma enstitilsli· 

Son Gayretler 
'arfolunuyordu... _ top tnubul 43 üncii rn1:ktep nün yak:nindcd:r. Büyük e~çi mU-
U 52 Ömer Fnrıık, Şişli Hoc:ı Manııur hcndislerjn oturdukları "erieri .. ' 

sokak No. 12 de Naci Gnoer. yemckhane~e'!' i gezmiş \'e Tllrk 

Eu vatanpervcr:erin çoğu, hü: 
ıcfımet dairesin"n karşısındakı 
(As'ceri kıraathan-:) ye gelmişler; 
pencerelerin önUne yerlcşınlı~erdi. 
Gelea giden hükumet memurla· 
nna müracaat ediyorlar; lir şeyler 
öğrenmeye çahıı~ orl .ı rdı. Miralay 
Kazım Bey [1] de cr.c ya gelmişti. 
Oradaki zevat, Eaydar Rüştli 'o 
Anadolu gazeteı: muharr:rlerin· 
den Salah Be: ler vasıtatile 
KAzım Beye mi.:.racaat etmiılcr; 
lıliyük riitbeii ,.e ııaiahi} et sab:bi 
bir asker olmak h:: ıebile, vaziye• 
tin doğruıunu öğrenip kendi eri ~e 
söylemesini r:c:ı eylemi,:erd'. 
Kazım Eey de merak içinde id·. 
Derhal kalkmış, ko'ordu da:'rcsine 
gitmış, e rkan:hrrli. e re:si Bağ· 
datlı Hamdi CE'l i gürml\f, malu· 
mat istemişti. Erkinıbarbiye reisi; 
ortada dön~n havad:s:erin kısmen 
)'alan olduğunu, yalmz)zmir c:va• 
rındaki btihkam!ara, itilaf devlet· 
lerine mensup bazı müfrezelerin 
çıkarılacağını söylemekle iktifa 
etmişti. Kazım Beyjn aldığı, ve 
aabmnzlıkla kendisini bekleyen· 
lere verdiği maUimat, kif; değildi. 

Onun i ~ i ı heyecan ve ıstırap 

çekenleri tatmin etmemiıti. 

Burada bu mesele etrafında 
kc nı.!şulurken, pek acı bir haber 
gelmiştişti. 

- Rum metropolldi. Rumları 
1 ·ı ı ,c , ı. se) e toplaır.ış. Yarın lzmirin 
işg.ıl cdl"eceğinl tcbtir etmif. 

l;u haberi, Uraz ıonra bundan 
daha korkunç bir haber takip 
eylem·şti: 

- Konaoloslar, şehrin Yunan• 
Iılar ta:-af .ndan işgal edileceğini 
bildirm;ş:er. En küçfik b:r moka• 
•emette bulunulmamasını taYılye 

etmişler. 

Biribiri arkasına ge~en hu 
baber:er derhal vatanpenerlerin 
top!andıkları muhitlere yayılmıı; 
artık, oka.dar korkulan o bUyUk 
felaketle karşı karııya bulunuldu· 
ğu anlaıı1mıftı. 

( Mudafaai Hukuk Cemiyeti ) 
erkanının son ümidi, 'bir tek nok· 
tada ka'.mııtı O da, hiltiln izmi· 
rirı ulema, etraf ve tJccar:armı 
belediye dairesine toplamak; Ami· 
ra) (Gdtrop} a bir protestonaıne 
ı&ndererek, Yuna ı iıgaJ:nin önü· 
ntı almaktı. Fa kat artık fikirler 
dafılmıf, her kafadan bir ıöz 
çıkmaya başlamıştı. 

Bazı müfrit vatanpe:ver!er, 
Anadolu gazetesi idarehanesiı:de 
baıa başa verrr.işler, Vali !net 
Beyi öldürmeyi kararlaşt rn:ıı"arcı. 
Bazıları da meçhul bir Umit ile, 
Yine A.kert ktraathanede tcpla::• 
rnışlardı. S3atler, iler:it ord•·· 
Na.sılaa kolordu dairesind;n e:e 
geçirilen şu iki tebliğname, elden 
tle dolaııyordu: 

-1 
14 }.lıt yuı 33 i 

İzmir 
[ Madde 1 - MUtarekename· :in 7 inci maddeıi ahkAmıua tıv• 

ıkan lzmir ,.e civarındaki iıtih· 

ki.matı itilaf devletleri kıtaatı ı dan ( mahrem ) kaydile icap 
i~gal edecektir. eden kıta kumandanlanoa tebliğ 

Madde 2 - Iıgal bugün ağle- edilmiıti. Bazı kıtalarda bUvUk 
den ronra icra edilecek \'O hu bir heyecan huıu!e 

1

gelmişti. 
maksatla ItiiAf devletleri, mezkur Birçok hamiyetli zabitler, piyade 
iıtibkamlara birer mUfreze gönde- ve topçu kıtalarını beraber alarak 
recrlderiir. tehir haricine çekilmek istemiş· 

Madde 3 - Müfrezelerin bi:ıi lerdi. Fakat Nadir pa,anın aldıgt 
muvau· etlerinde, istihkimat ile tedbirler karşııında, buna fmkAn 
iıt;bkimat dahilindeki topların görmemitlerdi. 
kamala ı ve nişangihlan ,·esair 
hl cümle is:ibkam aksamı, mezkur 
mtfrue kumandanlarına teslim 
ecU' ıcektir. 

Madde 4 - lstihkimatııı İfgaU 
eması:ıdn, kat'iyyen mlimanaat 
vuku bu· ınayacak, ve kendilerine 
teıh::a ~ı lh'. me gösterilecektir. ] 

Heyecan, artt.kça artıyor; 
'caddelerde, •okaklarda, kıhve
lerde ha,haıa vererek hararetli 
hararetli konuıanların adedi 
artıyordu. 

A ~ıam olmuıtu. lzmirln sema
sını, esmer Ye matemli bulutlar 
sarmııtı. itilaf zıhlılanndau yavaı -2-

[ lzmir, Yunan kıtaatı tarafın· yavaş uzaklaıan içleri mUsellah 
dan işgal edilecektir. ~fratla dolu talopeler, Izmir 

:Varın sabah ıaat yedide, bmanının lacivert ıulannı yara 
evnIA Yunan bahriye efradı yara iıtihkamlara doğru ilerleme-
karaya çıkarak iskeleleri brzır- Y~ baı!amışlardı. Bu manzarayı 
layacak, saat sekizde do kıtaatı gorenler, ölUm acılarile 11rsıhnış· 
berriyyeııin karaya ihracı batlıya• lar; ve arhk hıçkırıklarını tuta• 
caktır. mamıılardı. 

Limandaki kuvvetli ItllAf donan• MUdafaaibukuk cemiyeti en 
maıı nazarıdikkate alınarak en ıon bir çare dllıOnebilmi~; 0 

uf•k bir liareketten tevekki olun• gece halkı Yahudi meıatlığında 
ması lbımdır. 

ltgal esnaıında bir hAdiaeye 
meydan ,·erilmemBk için zabitan 

ve efrat, kı,Jada toplu bulunacaktır.] 

Bu iki cmirnattıd Kolordu 
Kumandam Nidlr Pqa tarafın· 

toplamaya; bir taraftan Allaha 
yalvarırken, dlier taraftan da 
itilif devletlerine protestolar yağ
dırmaya karar vnmiıtl. Şehrin 
iılam mahallelerinde, ba~tan baıa 
bir kaynnşma huıule gelmişti. 

[ Arkaaı var ) 

Müfettiş Namzetliği ve Şef NamzetJiği 
İçin ~üsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müıabaka ile (5) müfettiı namzedi Ye (5) tef 

namzedi alrnaclktır. 
2 - Bu müubaka'ar 5, 6 Ye 7 ağuıtoı 935 tarihinde An· 

kara, lıtanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek suretile An karaya 
get'rUerek fif.ıhi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda 
d:ı kazananlardan beşi 140 lira aylıkla mUfettiı naoızetliğine ve 
diğer b~şi d~ (130) lira ay!ı'<la şef namzetJiğine tayin olunqrlar. 

3 - Mafiettiş namzetleri iki ·sene stajdan sonra MUfottiıllk 
eh'.iyet im~ih1ntna girecek ve kazaoırlarsa 175 lira aylıkla mUfettiı· 
liğe geçirileceklerdir. 

An karada Umum M üdUrlük servislerinde çaLıbnlacak olan 
ıer namzet!eri ;ıe bir senellk stajlarının ıonunda ehliyet imtihanına 
girecekler ve kaza:ıenlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Mlisabakalara girbilmek için ( ıiyasal bilgiler ) ~e 
( YUkıck Ticaret ve lktısat ) okulasmdan veyahut Hukuk Fakuı(
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sinden veyn bun:arın yabancı . memleketlerindeki benzerlerind:: 
diplomalı bulunmak gerekt:r. 

5 - lmt han programım \·c aair ıartları gösteren izahnam ı 
A:ıkara, btanbul ~ lzmir Ziraat Bankalarrn.dan elde edilebilir. (3e9;~) 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız muhtelif ıerv:slerinde çahş!mlmak üzere mOsabak.a 

i'e \e yüzer I:ra aylıkla on memur dınacaktır. Müsabakaya girmek 
için Lise:e~i veya Ticaret Liseler:nl ,·eyahut Galatasaray Liseai 
Ticare~ kıımını bitirm~ı olmak ve y;rmiden aıağı, yirmi beşten 
yukarı yaşta bulu:ımamak lazımdır. 

MllHbakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ~o 
nelerden ioıtihan yapılacağı, Ankara, Istanbul ve lzmi.- Ziraat 
Bankalarım1zdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. Müsaha· 
ka 1.8.935 Perıembe gUnü sabahı saat 9 da Ankara ve lıtanbul 
Ziraat Bankalarında yapdacaktır. 

lıtekliler aranıbn belge!eri bir mektupla birlikte en son 

til [lj Şimdi, "ı\ludaraai Milliye Ve• 
del ~eneral,Kizımdır. O tarihte (Şarköy) 
id· ~unan 60 ıncı fırka kumandanı 

t. aıiı'dı meıuaen bulunuyordu. 

24.7.9l5 Çarıamba gllnü akşamına kadar Ankarada Ziraat Ban· 
ka1ı Memurin MUdUrlUğtlne göndermek veya vermek iuretile 
mOracaat etmiı bulunmalıdırlar. (3952) 

ı,tanbnl Zindankapı Nalburlar No. mlihend·ı~cri..in muvaffoki~ etinden 

'

Muhtara l 395 .M. K emaJ, Hadım· ve takibetmekde o! dukla:·ı etül· 
defteri köy po!tıuıeııi kaışısınJa 1 erin teşkilatından do!ayı sevinci-

kahvcci Mehmet oğlu Zeki, Kadıküy ni bildirnıİftir. 
im: orta. mektep Satıa, 'Mardin Dal:n 
Başmuallimi Tahir Turan vuıtaııile Losa njelesde Zelzele 
Cezmi Özlürk, İııtanbul Gelenbevi 
ortamektep A-1 den 852 Kadri •rurna. 

Malatya Gazi ilkmek:tep A-1 dP, 
2S8 Klmran Baştuji, 

Soya İstanbul mugevi lileeiııden 
Kalemi J ilk P•po, .AJakıırıı Atıf 

Bey mahallesi Hafız Rilıı.t kızı Aliye 
Ü&küdar lhaanlye Çeşme sokak No. 
27 da Kemal Saymao, İ8tanbu1 11 inci 
mektep ıınıf 5 den 99 Fitnet Dnal, 

latanbul kız liseeinden 446 Selma, 

l 
MUrek· Gazi orman çiftliği P. T. 
kepll T. müdürü Niyasi oğlu 

Kalem Özlao, Vefa liaeliA-lden 
213 Murat, Ezine topçu taburu kamu• 
tanı binbaşı Hamit oğlu Fazıl, Cihan• 
gir matara sokak No. 10 da Fatma 
Yıldız, 

Polatlı kaymakam kızı Belkııı Kant, 

1 

Dolma 1 Beyoğlu topçıkenler IJO• 

Kur,un kak Hıaan Remzi apar. 
Kalem daire 1 de Hikmet, ümit 

telgraf me~urıı Hakkı kızı Zehra, 
Divanyolu Pıyer Lotl cad. Sinan ağa 
daireler kat 1 de t Hakkı, lııtanbul 
kıı liaeai 664 Nüvit Sezen. 

Biıa ortamektep ııGnnetçi Mehme• 

1 
Kart ı oğlu Reşal Erdin, Mersin 

Los Anjt:les, 13 ( A. A. ) -
Bu sabah burada ve Hollywood'da 
birçok saniyeler aürcn bir dep· 
rem duyulmu1tur. Deprem aynı 
zamanda Posadena, Longboachde 
ve başka yerlerde de duyul
muıtur. 

Binalar ı~rsılmıtıa da hiçbir 
hasar yoktur. 

Ankaralı Bisikletçiler 
lzmirde 

iz.mir, 13 (A.A.) - Batı llle
rJnde turnaya çıkan Ankaralı 
bisikletçiler bmir sporcuları tara· 
fından il ıınınnda karşılanmıı ve 
saat 14.30 da tarımıza gelmiıler
dir. Konuklanmız yana yapılacak 
olan 80 kilometrolik teıvik yarı· 
tına gireceklerdir. 

Anaların Derdi 
( Bııtarafı 8 hacl 70ıde ) 

Ye ana yetiıtlrmek için teıebbllae 
girlfirsek bundan otuz sene 
sonra gel bana ,. Çocukları 
yetiıtirmık için ne yapalım?., 

diye ıor. O zaman cevap veririm. 
Bizdeki analara göre bizdeki 
ıoyaal yardımlar kAfidlr. 

Ben doktorub fl'lirGlClo J degl
llm. Bunu kendiaine söylemeye 
hazırlamyordum. Fakat bir hasta· 
bakıcı geldi ve doktor ha&taları· 
nın yanına gittiği Jçin daha fazla 
kanuıamadık. 

Saot Derolı 

Nuaretiye mahalle11i No. 
15 de Rauf Ale~. Alpullu şeker fabrl· 
kaaı Yuııuf kızı Bahire, utanbul kız 
mualJim mektebi 202 Miizehher, lzmir 
civan earay köy belediye eczacm otlu 
1rfan Akçe, Ankara Mescit mahe.llesi 
Akday ıokak No. 103 Neriman Tayyar 
Boğaziçi Çeogelltöy Mandal ıohk 
Münir B. evinde İnci, Karaağaç dHinde 
bakkal Mehmet kızı G. Göşter, Danoa 
çimento fabrikaıındıı. Tahsin, Ankara 
lmaliitı harbiye tilfek kundak şubeaiııde 
1274 M. Cengiz, Bandırma ortamektep 
22 Talat, Eskişehir Mamure mahallesi 
Y aea sokak N o. 6 da Hacı Abdullah 
oğlu İbrahim, Beyazit Cümburiyet oad. 
No. 20 de Zekeriya, Vezneciler Bala· lneglSI icra Dairesinden 1 

ban ağa Vidinll Tevfik paşa oad. Orman fen memurlutundan mlltekalt 
Ayten, Beyoğlu Küçükparmakkapı Ahmede murlıl baba11 {116tneffa 
Afrika. han No. 36 da Ali İhsan, Ça- Pazarcıklı Raıidlıı 2221 lira borcun• 

. hılca ilkmektep 55 Ali, Bursa Maksen 
mahallesi Osmanbey çıkmazı No. 7 de dan o~lu olup lkametglhı meçhul 

olan otlu V abldin biuHine lıabet 
Rnhşend~, Polatlı fen memuru Oaman eden 316 lira 49 kurut hakkında 
kızı Kadriye, Maltepe hat boyu N o. t 1rı A negu ıliye mabkemeainden lıtihnl 
2 de Hamza. Sdrek, Polatlı !sta.ayon eyledikleri 10·1·935 tarihli lltmı 
müdürü bay Cabit kızı Berat, Keşan icraya nz ile tabılll talep edilmekte 
fırka kahvecisi Sadık oğlu Sadri. ld o utundan borçlu Vlhidin lıbu bor~ 

Uzunköpril P. T. T. müdürü kııı k ha kında blr diyec:eti vaua itbu 

1 Defter ı Cahide Peker, Mardin lllnın tarih n•orinden itibaren bir ay 
askeri haıtane inzibat içinde itirazını icr.:ı dalretine bildir· 

zabiti oglu Kemal GDnay, Feneryola meai akıi takdirde teblit edllmff ad 
Bsğdat cad. 199 da Nesrin, Pendik edilecetl hukuk mahkemeleri kanu
lhlamur caddesi No. Muzaffer nunun 142 YD moYaddı milteferrilruı 
Uıak teker fabrikael leva.zım md. ya: ahklmına tevfikan ilin olunur 
zıcı AI. Emin Özdemir, Ankar1. gOmrlJk .................................................. : ........... . 

tetkik kalemi evrakı müıbite mGmey• r-: l yizi A~i~ kızı Nezi~e, Kütahya hültıl· ı Nöbetçi 
met dıbmde No. 2<> de arzuhalcı Ali, 
~nk.nr~ Cebeci Sakarya . M. k&hnci Eczane/er 
ı ur ı oglu SOleyman, Kütahya lisesi 
A·2 den 317 Huri Iıık, Ankara Sakar· 
ya mahallesi Batırla:- aokak No. 18 de 
Faruk Ziya, UzuoköprD Mimarhayrettin 

mektebi ıınıf 4 den 132 Rukiye, Al· 
pullu İlkmektep ıınıf 4 den 94 Sait 
Edirnekapu Atikalipaıa ~O incl uıekte~ 
167 NUzhet Çelik, Karaman Musıgözen 

oğlu Salih Gözen, Tekirdağ Ertuğrul 
mahallesinde Şafak ııokak No. 11 de 
Mehmet, Konya PürçUklü mahalleıi 
No. 27 de Yücel, Adapazar ıarraf 111-
mail km Nimet. 

Her hafta 
Tepebaşı Belediye bahçesinde 
Sah• Çarıamba - Perıeml::e - Cuma 

gllnü aktamlan aaat tam 21 de 

DELi DOLU 
Operet 8 Perde 

Bu gece nöbetçi ıczaneler 

eunlardm 

latanbul tarafı: Şehzadebatında 
(Ünlveraite), Cerrabpaıada (Şeref 
Celal), Fatihte (A. Kemal), Topk&· 
putla (Nazım), Samatyada (l'eofiloı), 
K\bükpazarda (Küçükpazar), Eyüp
b (Hikmet), Gedikpa9ada (Asador
yan), Defterdatda. (Arif), Dlvanyo. 
lunda (Eaat), Bıı.hçekapuda (Salih 

. Necati), Bakırköyilnde (6.ila'). Be-
yoğlu tarafı: YGkaekkaldmında (Vi· 
nilrnpulo), Galatasarayda (Galataa&• 
ray), Fındıklıda (Hilal), Şişlide (Şı1 .. 
11}, Kaeımpa,ada (Yenituran), Hae
köyde (Y enitürkiye). Kadıköy tara· 
fı: Muva~klthane cadde&inde (Leon 
Çubukluyatı), Kuıdillnde (Hulusi 
Osmao), BUyükadada (Halle). 



iat Deniz erin e 
Tiirkler Yazan : 

M. Turhan 

Fikri Ne ise 
Zikri De 
O! .. 

Dünkü At etiznı 
Birincilikler! 

PiriReis- l\1 ırnt Re·ı: - Hadım Siilf'ymnn 

Genç Aşığı Cürmümeşhut Halinde Ya
kalayacak Bir Plan Kuruluyordu •.. 

Dün, Bu Birinciliklerin Birinci Günü 
İdi. Çok Sessiz Geçti 

Kız, biraz 
6nce Şahın 
sevgisi üzerin• 
de konuıurkeo . 
b u kutu n 
p l s:.ı!n işini aç· 

madığmdao U· 
züldü, utandı: 

- Evet, de· 
di, gönderdi. 
Demin size de 
söy:eyecektim, 
n'.lst'.Ea unut· 
tum. 

~c:::s 
C) 

- Çabuk dön l. Şu adama 
görUnmek istemiyorum!. 

- E, Alacakh mı ?. 
- Hayır, değil amma, ona 

çok benziyor f. 
---·-----------------.._ ......... __ ,,_ __ _ 

- Bana ken· + Son Posta + 
disi söylemitti, t_ 

utanbul g elir ve para 
bili} ordum. Bu 

Çok mahC:ut bir seyirci önün• 
de, Istanbul atletizm b:rincilikle• 
rini .ı birinci günli tessiz sadasız 
)'ap:ldı. Ancak müsabakası olan 
atiet le:in birbirini seyrettikleri bu 
müsabakalarda merak:ı seyirciden 
vazgeçtik; baıı beJ:i baılı at:et• 
ler;miz hile yoktu. Çok yakmlaı· 
mış olan önümUzdeki Balkan oyu?ı· 
!arı arefeıinde, atlet:erimizln ne 
halde ve ne vaziyette olduklarını 
bile merak etmiyen halkımızın, 
bu Balkan oyunlarında çocuklar
dan fazla bir ıey istemelerine 
hakları yoktur; ayrı teknik neti· 
celere geçeriz. 

100 Metre Seçme 
Birinci 5eri: J. Raif,2· Müfah• 

ham, 3 • Halfık S.11. 
yaphğı ite de B O R S A S 1 ikinci ser;: J - Hilmf, 2· Naci, 

3 • Semih 4·11. 
111--_,..""'====-==--=--....;,."""""" __ , 110 Metre Mlnlah ( Flnal) 

içer li l ordum, 13 • 7 • 1935 

kızıyo:dum. He-
TUrk Devlet Borçları 

le ı:mdi bii.1· Lir• Ltr• 
1 

bntün sinirle- %7,5 T. B. 1 27,825 il "~ Hutna B. oo,oo 
Diyorum. O, yint tahtında oturacak. haziaeler de bize kalacak " 715 T. B. 11 00,00 Dahllf lıtlkraa 00 00 

96 7,S T. 8. m 26,60 ' 
Beni seven bir kadına böyle sözlere karıı belki biraz bocalama m--=---:--:-:=-~-------411 

ki• Devlet Demlryolları Borıll!Jarı 
armaganlar g6nderdlğl için berjfl göıterlr. Sen aldı.rma Ye •ere ı Lira T Lira 

tepeliyeceğim geliyor. Ukio ona buluraan " ya dediğimi yapıp Erıanl 95,00 il Anadotıı MU. oo oo 
ivi l:ir O" Un oynamak elimizde beni aevdiğinizl göıterirajniı, Sın•Erzurum 00,00 A. H. 'ı9 60 oo'oo 
., ~ Aaadolut.en 0,50 ,, H. " 100 4ZSO 
olduğu için kendimi tutuyorum. yahut bu bahsi artık kaparıınız,, 

B 8 h d Sosyeteler Eaham1 - Sen onu, o miskin adamı gibi bir llf saYur.. en a i ir 
k . h ~ ~ unut da kendini ve beni dDıUn. Şahın aana kavuıma ıçin er ı,. B. Mo. 90 1 fıt. Tram•a7 21,00 

- Kendimizi dlltllnmek, onu teyden el çekeceğini umuyorum. " • Ha. 9,5D Bomolltl 00,00 
• n Naaae 9,50 Terı.oa Cı0,00 

auutmakla mllmküo olacak. ÇUnkU bu devletliler taltanat lıferlı:e.ıB. D 58,25 A. Çfment• oo,oo 
- Nasıl? sUrmeyl iki ıey için isterler: kadın Çekler 
- Sen aldığın puılaya ceYap 1 ve para !. Seni çıldıraııya ıeYen Kr,. 

vazacaksıo, kendiıile baıba"a ko- Bahtdir Şah, hazinelerini de laterlJ• O..ıJ,75 ıı Liret 
" 7 k F. Fraap 12,0S Dolar 
DUfmak iıtediğinl bildirecekaln. yanına alabilecek oldu tan sonra 

1 T.L·f~Jn 
9,q; 
0,79~4 

1 • Melih (Beşiktaş) 4- 18 ·Raıit 
Galataıaray. 

3 Adım ( Flnel ) 
l·Zeki Beıiktaı 13-13 2· Melih. 

1800 Metre Flnal 
Teoharldie 8· 19-4 Galatasaray 

2 • Maksut Gllneı. ~ 
Disk (Yunan uıulli): Naili 

Yeni Türkiye rekoru (36-46) 2 • 
Vey•i 22·36. ' 

400 seçme Mtıncl birinci seri• 
de 9-55, 2· Nazım F, B. , 3-Cemal 
Galataray, l 

400 metre: 2 inci teri: Tubini 
55,2, 2 .. Taha, 3 • Cemal. 

10000 metre final: Remzi 
O deli gibi sevinerek ssnl çağı• dediklerini niçin yapmasın? 1trf:i-,N..:,,.a .... k;.:;.l.;..::;t ..:.;o=___,~-

.. Neakbr ~rkmadan gel. Ben Kız, gerçekten ••ıkındı. Bu 20 F.Franıı 1&9,00 ı Mark Haksız Bir Casus• 
saraydayım Yo adımı haykırdığın plandan neler çıkacağını bir tUrlO ; r.;::[:n !~~oo : ~;::mı 2f,OO 

( Beşiktaş ) Türkiye rekoru 34-
5 ı + 6, 2 • Niyazi F. B., 3- Re şat 
F. B. 

4 X 400 bayrak f inal: Galata• 
saray takımı bid ıci, Münci, Taba, 
Besim, Cemal (3-51), 2 - Be.Jktaş 
takımı. 

[ Bl·giln mOaeb •kalerı:ı mı:hd'ne 

dnam ed ilecekti:-. J 

SPOR 
Teni• Devls Kupası Maçları 

Pr lg , 13 ( A. A.) - T(; nis 
Daviı kupası Avrt:pa be lgesi 
final maçları: Çckoslov <:kya 
Mentzel, A!man Henkeli 6/ 4-216-
4/6-6/l·i 15 ile yenmiştir. 

Almanyah fo.1 Kram da 6/2• 
614-612 ile Caska~ı ycnm'şlir. 

Çamhca Spor A"a7u 
Çamhcayı Güzelleıt:rme Cemi

yetinin yaphğı Çamlıca alanı 

aahası bugün türenle açılacaktır. 
Bu münaaebetle Vefa takımile bir 
maç ve atletik müsabakaları 
yapılacaktır, -----
Atina ile 
Üçüncü Maçımız 

[ Baıtarafı 1 inci yftı;de ) 

Yunanlıları ciledltimi% gibi yenmek 
için bizim de onlar l'ibi nefH 
kabillyetimiıin fazla olma11 lizımdll'. 
Buna iae bizim gençlerin pek 
ehemmiyet verdikleri yok. Bunu 
!Af olaun diye değil, orunu oynaya• 
oyunculardan ıonra itin taaaa ı biıe 
dDıüyor da onun için ıöy)Oyorus. 

Müessif 
Kaza gibi yeti,ecek bir yerdeyim. Hoı, keıtlremiyordu. Fakat Sefer Riıe 20 L1ret 20ı ~·Le, ~~ luk Suçlusu .•. 

böyle bir korkuya da yer yok a. bütUn varlığile bağlanmış olduğu 11-----=a=-o.,....r-.-.~-:::-o-,,-,-n-de--~-ıı Alfred Dreyfuı Öldü. Onun ( Baıtarafı Birlnci ytıde • 
Yllreğfn pek olsun diye ıöylll· için onu:ı dUıüncelerine HJ gı Kr.. K oğramıılardır. 
yorum. göstermekten de gerl kalamıyordu. Altın 9:1 il MDbadll boaoıu rı. : Sebebinden Fransa ikiye 

A k b. . ü KredJFoaılya 8Gıyr111 • Bo .. Ju··nmu··ıtu" Baıbakanm otomobili, Llns 
- Irime ba•gınlık geliyor şı ının ır ıamye ıı.:ımuı ze· k Eh b d b' .. 

r J Parl ya mınde els erg e ır agaca 
,0-val,,.c. O adamla baıhaıa kalıp rino sordu: F. F•r. orsaaı Pari• 13 (A. A.) - G•"•n asrın ~ r. Fr: .., • tiddetle çarparak parçalanmııbr. 
Do Yapacagı-m? - Bahadir Şah benim sözlimU llfo7,5T.borcu 312 /1 o.~., ıs,u · sonlarınd.-, m1::1hur Dreyfll• motel•· Ç k dd 

t ıı 7f 74 • • k-L- ı b Alf d arpııma ço t i etli olmuı, oto• - Sevginin kar~ılıklı oldu· dinleyince ne olacak? ıter n • ıının ıaıramanı o aa y::r ay re 
" Dreyftlı 75 yaıında ölmilttOr. mobil devrilmiştir. Otomobilde 

ğunu, s~rin de oau sevdiğini - Sen teıekkür edecekein, Dr~Jfü• l!Zun zamandır hıtıta idi. bulunan Başbakan Şuıoig yara• 
ıöyleye!eksln. b:raz güler yUz göstereceksin, Parl• Borsası OıtOıte birka,. defa da ameliyat • -

P (A 
7 lanmış, sı:ıir çarpınmaıma ogra• 

- Sonra? r:armaöımn ucunu bile öptürme.. aria, 13 · A.) - 12 tem• olmu4tu. da 
6

• O b mııtır. Kanii lSlmUştUr. Oğlu - Bu söz üzerine •· senin den ayrılıp gid~cckı'.n. · st tara· muz tarih] orsa durumu: 1894 do, topcu ylıbatı11 iken, 
D b b b. d ı t' c! b. hafif yaralanmııtır. eline, belki de eteğine sarılacak. fmı ben yapQrm1. eğerler arsası, boraa haf. ya ancı ır ev e ın • amına ır 

takım aakert nıikalar ıCSnderild iğini Kaı:anın hakiki sebebi henUı 
Son o \•akit ağır olmaiıs. n, tatla - Nasıl yaparsınız, beni üz- tasını memnuniyet verici bir du• bl!diren bir boıdıronun mürettobl 

b L H f ı d' k d' anla"ılamamıQtır. Otomobiii kullr ıert ir yüz taıunmalııın. eri e, meyi:ı de. !ôyleyin. rum a er ırme te ır. Franıız olmak~• ittiham v• harp divanı tara• ... .,. 
ı:amus denilen şeyin her sevgiden - Söyleyemem yanum. Üzül· ulusal fodolarının canlı ve önemli fıpdan rütbuinin reri alınmuına ve nan töförün üzerbe ansazın fenr 
Cstü.1 ol dt:ğu:u söy!emelisb. Sev• me. EahAdir Şah, senden c:yrıhr yük&el:şi bütün }'erli deaerler aOrgOnde aıonceye kadar hapeedil· lak geldiği, bunun neticeıiado 

• ıneaine karar •erl!di. b l k 11 d ğ ·· 1 n1 meye:ı kacmlar, kendiJcr:r.i seven B"rılmaz be ni ragv ırtncaktır, ne Uzer:nde alım ıatım muameleleri d d otomo i i u anama ı ı soy e • 
J ~ DreyfOı, Şeytan a aaın a .OrgUn 

erkekleri elden kaçırmamak için konuştuğ.;nuzu, belki ağlayarak, vukuunu sonuclamıtır. Bu fondo- illem, doıtlar•, muhakemenin yeni yor. Şöför de ağır yarelıd .r. Kaza 
hep n"' mustan dem vururlar, belki oynayarak, bana anlata• larda dikkata değer kazançlar baıtan 16rülmeai için çok utratmıt- Viyanada hli} ilk bir tca!r uyaır 
Seven k:- dınl c> r namcrnnu sevgi· cakhr. Een hiç o deği:den Ibım kaydedilmektedir. Yalnız elektrik Judı. Bu arada, kardeıi M~tiy6 dırmışhr. 
Hainin eline \'C nan: usuna bırak· h lf dcgv erleri olduk"a önemlı' surette DreyfGı de dordaronurı binbatı Eller• v· 13 ( A A ) B k · gele:ı soz.erı söyler:m, er i "' haıi iımind• birinin elinden çıkma ıyana, · • - a an• 
maktan çekinmez. Bahadir Şah büsbütün çileden çıkarırım. gerllemiılerdir. o!dutunu iddia etmltf• lar kuru!u saat t 5 te toplanmaya 
bu ince:lkfer· bilmez. Ser.in sert• Arsıuluıal değerlerJo de tutu• Ancak, ~. ir harp divı:nı kar111ında çağrılmışhr. 
}eşliğini görünce şaı:rır, yr.h'ar- - Peki, ben cnunla yo?a mı mu iyidir. aorguya çekilen Elterhaıi temize ı..;;;...;;._....;; __________ _ 

mıya g·rişir. işte o vakit kendi- çıkacağım ? çıkh. 
_ N~ mUnuebet be çocuk, Zahire Borsasında 1893 d ı : k dıı..a ııraaın:la D:-ey-

s ir c ŞÖ) le bir soru ~ aparsm l:eni b:z:m '-ola çıkarmak hted;gw ~miz Dlln borsaya 120 ton buğday fQıe kartı 'ab:tlik etmit olan yarbay 
mi, t ahtm .z ı mı ıevİ) orst: nuz, J 45 Heory, DreyfüıGn cuualutunu iıbnt 

B h A .. ş h d w • ıd • h 1 gelmiJ, tonu yumuşak o!mak dersin. O ş :. ~kmlığından sözUnU a adır 8 egı. ır, onu.ı az· eden vealkayı bizzat <!ütürrr.Gt o:du• 
l ·d' üzere 318 ton bug- day satılmııtar. T ,_.f ı · ı H tartamaz, S :!l i her ı eyden çok r:e er. ır. tunu itiraf etti. ev-.ı e aı en enn'. 

Yumuşak bug·day 1 kurut 8 pa• M t ı · h i h · d ı ı sevdiğbi a:5yler. Bunu:ı Uzetine _ O ne olacak!. on .,.. efıyen ıp • aııeıın e acı' 1 

M k radan muamele görmüştür. S.rt ıurette alda. 
fU ağıı kulJanıraı :ı : u adem i Jan, crtaya konulan plAnın buğday da 4 kuruş 37 buçuk Bnnun €1ıerine, 1899 c'a Briason 
öyledir, kanlarınızı, odalıklarır.ızı içyilıllnü y:ne anlamış değildi. para ile 6 kuruı 10 para orauoda kabiııui, da•: yı Ren harp diva r:ı 
bırakımı. Eeni n:kAhla nbnıı. Fakat isten:len rolu olanca şevkile önOnde yenileyerek, Oreyfıia'an en -
Ben cinimi, kardeşimi, anama olanca kuvveti!e oynamayı kabul satılmıştır. b •tnı OD yıl hapae indirtt . Cumur:u ·. 

Yine dün orsada 710 kurut B k L b b d L ıw ' d babamı sizin için feda ederim 1 ,, · h ı d ç · k.. d af anı u e u ceza11 11 ı:;agıf • ı . 

k ! d 
ctmış u unuycr u. ün u <:: am- ile 445 kuruş aran'Jda 929 çu.al 1902 Yıl nda iler;ye ıürillen Lir d • 

O, &e•ine se\ i.1e " pe l ,, iye-- akıllı kavrayamamış olmakla be· ~n satılmıştır. ha yenilcmo diletı ancak 1906 c" 
cektir. Se:: , "iyi amma karde~im rııber planda yüreğini heyecanla ....................................................... __ onaylandı. Tomy;ı mehkemeıi c:n ~-
boni aize vermez. Ben de nikah- dclduran güıelıikler buluyordu. yet daireai, Dr~yfüı'e kar91 o ·an itti-
lılarınıı1 size boşatmıı, odalıkla· Bir kere eşıiz bir erkek clarak Yeni Neşriyat : bam 1tbeplerinin ortadan kdktı~ına 

ye Lu yOıden verilen mahkumiyetle• 
nnızı •ize kovdurmuş bir kac?ı-:ı tanıyıp kendisine gönül verdiği Yar1may _ Bu mecmuanın 15 rin hUkfimıOılüğOne karar Yerd i. 

olarak buralarda yafayamam. erk e kl e bütün bir ömür haıbaıa Temmuzda çıkan 11 inci yaı; feYka!A de ffükQmet Oreyf0a''1 b: nbaıı yaptı . 
Halktan uta-:mm. Buradan g ide- kalmr k , bu planın vadettiği ca nuahas ı renkli t~b!olm ve ı :ngin Kendi•ine L~j yon Donör nitım ını 
Um, uzak b:r yerde yeni b:r saray yiikaek bir bahUyrrlıktı. yazılaril• mecmuacılıj ı mızıD t•h•· verdi. DreyfOı meaeleıi Franaayı iki• 
kuralım,. dersin. Bahadir Şah bu ( Arkaaı nr) uridtr. J• bCSlmltUI. 

- . 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

I - Gıuettuı tn Haı gazuils 
llr •Ülunun lkl Nfırı bir 
(nnllm) ugılı1'. 

2- Sag/ını11.• "gare '6/r ao11tf .. 
min ilôa /iotı ıan/a,.dır: 

ı••yfa eayfa sa)·fa j •ayla ı !J;ğer So• 
t 2 3 • · 5 p!rler sayı. --·----400 2so 200 100 60 ao 

Krş. Krş. l{rış. Krş. Krş. Krt-

J -:Bır ,antlmde oastıtl 
(8) lceli,,.e oartlcr. 

4 - ince "' kalın yazılar 
tııtoe•kları gere gön 
Nllliınl• ölçülür. 



14 Temmuz 
-

Te fri k L S ı: 43 Halıra Sahibi: Emel Rıza 14 • '. ~3:) 

Hava Tehlikesi Ve Türk Kadını 

Eıki ve temiz aileye mensup 
nıtıkemmelen Uç lifana vakıf, 
Avrupada tahsil etmi,, her erkeği 
ınea'ut edecek meziyet ve iktidara 
nıalik genç bir hanım izdivaç 
•tmek iıtiyor. Talip olanların ıu 
adrese, mektupla müracaatları: 

Kadıköy • Poatrestaot 
X E. ME 

Bu hareketim, belki biraz 
ıUppelikti. Hatta - Evvelki gün 
gönderdikleri habere kartı, sureti 
lcat'iycde menfi cevap verdiğimiz• 
Prens Ali Beyle alleai duysalar, 
benim şu hareketime katıla katıla 
g'lUerler u pek bakla olarak 
benimle alay ~derlerdi. 

Fakat ne yapayımkl, biıe 
lbektepte öğretilen ıeyler ara• 
11nda bu vasıtaya müracaat 
edilerek zevç aranması da caiz 
olabileceği ve bazan bu aayede 
Mllhlm tesadnflerle bllytık fayda· 
lar elde ediJebJJeceği • 8ğretllmi~tL 

• 1 Ağustoı • 
DOndenbcri nezleden muzla· 

rlp olduğum için bugün sokağa 
~kmak iıl•medlm. GUlteri, bir 
lrGıeye çektim. Eline elli kurut 
•raba paraai!e iizerinde [Kadıköy 
Postrestant. X. E. ME,] yazılı bir 
lciğıt verdim. 

- Kuzum GOlter. Şuradan bir 
arabaya bin. Doğruca KadLköy 
Postahane1ine git. Bu kAğdı ora· 
dakl poıta memurlanaa gaster. 
Eter sana mektup filin verirler
-. .ı. Doğruca bana getir. Sa• 
lan halama göıterme. Dedim. 

Gtllter, benden akıllı çıktı: 
- Giderken hanımefendiye 

no diyeyim. 
Benim de derhal aklıma ıu 

1ılın geldi; 
- Ben halama gider, ntzle 

için Atmanyada bir ilAç vardı, 
onu aratmak için Kadıköye g6n· 
derdim ; derim. 

Bu yalan, ikimize de uygun 
geldl. GUlter, derhal Kadıköyline 
gitti. 

"" Halam, sokak kapısının ikl 
laraf;ndaki gülleri aaran sümük
lUböcekleri tenbel idris ağa) a 
ayıklatmak için bahçeye i.lmişti. 
inerken de: 

- Sen de bir az balkona çık. 
liem gUneı alırsın. Hem konu• 

ıuruz. 

De mitti. 
Eea balko:ıa çıktığım raman, 

halam lc!r:s ağa i:e beraber, ka· 
P•nın önünde tümüklübcbek mil· 
tadeleaine girişm · şt ·. 

Aradan çok geçmedi. Kap.om 
Önünde duran Rrabada:ı Gül er 
indi. koltdğunun allı;ıda t azete) e 
sarılmı§, kcca bir paket geze 
Çarpmakta idi. 

Güller kapıdan içeri girerken 
halam birdenbire irkildi, ~öz!erin1, 
hamam bohçasr- büyüklüğündeki 
Pakete dikerek: 

- Kız, o ne?. 
Dedi. 
Gülter, b:rdenbire cevap vere· 

rtıiyerek kekeledi: 
- Şey, hanımefendi. 
Dedikten sonra, gözlerini ha· 

tıa doğru dikti. Ve SO.:lra birden· 
bire aklına gelm:ş gibi ilave etti: 
~ ~ç efendim. 
Ha' am, hayret etmişti ve bu 

~ayretini da: · 

- Ayol bu ne kadar ili~. 

Dün Yapılan Coşkun Merasinı ize,e ·r 
Defa Daha Ödev Yolunu Gösterdi 

iÇiNi 
Benim bildiğim, ilaç dediğin dir· 
hemlc, mıı;kaUa satılır. Senin kol· 
tuğunun altında en aıağı beı ok· 
kalık bir paket var. Ihlamur olsa, 
bu kadar çok vermezler. 

D, di. Bereket versin ki, o ara
lık Idri• ağa bir şey IÖ) ledi. Ha
lam ona cevap verirken, Güller 
do içeriye sıvışıverdi. 

Ben, halamdan ı lyade hayret• 
te kalmıştım. Bu kocaman pake
tin ne olduğunu anlamak için, 
merdiYenJeri dörder dörder atla· 
mııtım. 

Gülter; gülmeden katılıyor: 
- Ilihi kUçUk hanım, ıen 

çok yaıa; emi?. Beni poıtacılara 
rez.llcttin. Adamcağızlar, hem 
l:nüme bu mektupları yığdılar, 
henı de gülmeden bayı:dılar. 

Diyordu. 
Kend;mf tutamadım: 
- Ay, bunların hepsi mek• 

tup mu? .• 
Diye bağırdım. GUlter cıvap 

verdi: 
- Mektup, yaaaa. 
- Hepsi bana mı?. 
- Ne bileyim ben, küçük 

hanım? Sizin verdlğin;ı kağıdı 
postacılara ıBıterdim. Bıaim 6nU· 
me bunları yığdılar. 

O, koca bir hamam bohçası 
bllyllktuğOndeki paketi hemen ku·
radım. SUratle odama giderek, 
kapandım. Bu mektuplarm hepsi
nin bana ait olduğuna bir tUrlU 
inanamadı" ım _jçi~L ev_yela ıarf· 
ların DıtUn il muayenele baıladım. 
Ve sonra, hepıinio tiıtlınde be
nim verdifJm adreain oldujunu 
görünce: 

- Garip t•Y· Memlekette, 
koca yok diyorlaıdı. E bunlar 
ne?.. Meğer, kocadan çok, birıey 
yokmuf. 

Diye mırıldandım. 
Birer birer zarfları açmıya 

baıladım. 
Birinci mPktup : 
imza - Beycğlu tahsil ıubesi 

memurlarından, H. A. S. 
Hulii!aaı - Hararetle izdivaca 

tal:p. Aradaki {artları karerlaş· 
brmak için Petroğrat pastanesln· 
de bck:iyer. 

ikinci mektup: 
imza - Avukat H. Z. Beyin 

kAtibi Faruk. 
Hulasası: - ( EilikaydUıart) 

izdiv.:cn ha:zır. Nerede (arzu bu
yurursa m), görü7nıeye (hazır ve 
nazır)?! .. 

Üçüncü mektup : 
lmza: - S:rkecide (perükir 

1alonu) vautas:le (Bahtiyar Şat' ı:.n). 
Hular ası: - Ger~k r okak:ar· 

da Lezerken, ve gerek (perUkAr 
salonunuıı ı:enceresi cnünce iki:.· 
met?! ederken) gelip geçen ka· 
dınlara baı'.annı çeı irtecek kadar 
giizeJ. izdivaca hazır 'e müheyya. 
Ar.clk, ayda ne kadar !$enetim?! 
var. 

Tam, 438 adet o!an bu mek· 
tupların hep!ıini birer birer bı.:· 
raya kaydedersem, bu defterimi 
doldurduktan ıonrJ, beı deftu 
daha ili ve etmek laz:m. Onu 1 

için hun~arda:ı çıkardığım neti• 
ceyi yazıyorum: 

Talip ııdedi: 438 

( Arka11 Yar) .............................................................. 

( Baıtuııfı 1 inci yüzde ) 
seriyet te9kil ediyordu. 

Nutuk kürsUsünün anUnde 
merasimin baıhyacağı saati bek• 
liyen kad.n hatipler aralarında 
konuıuyarlar, va erkek dinleyici· 
lerin kadınlardan çok oluşunu, 
toplantının layıkile reklam edil
meylşinde buluyorlardı. 

Merasime saat tam 17 de iıtik
lil martının çalınma1ilc baılandı. 
Marştan ıonra abideye açık 

pembe ve kırmızı gU:Jerden ya· 
pllmış muazzam bir çelenk konul· 
du. Çel(ngin orta1ına pembe 
gUilerden beyaz bir tayyare ka· 
natları yapılmııtı. 

Hava Kurumunun Kadınlar 
Kolu Baıkanı Hakklye Emin 
çıktl. 

Ve aayın yurtdaılarım ; hlta· 
bile baılal an açıı nutkunda, 
evvela, Türk kadınlarının inkilAp· 
tan evvel geçirdikleri çok kara 
günlerden bahsetti. Kavuıulmuı 
mazhariyetlerin hudubuıluğunu 
anlattı ve: 

Fakat, dedi, bugOn, çok buyuk 
tehlikeler karıısındayıı. Yurdmuıun 
1af semalarını kara bulutlar 
gibi kaplayacak dUıman uçakları 
baılanmıza boğucu, ö!dUrftcll 
gazlar, binbir hHtaJık yapan 
mikroplar, bombalar yağdıra
caktır. 

Bu itibarla, yurdun her tara• 
fında haYa t•hlikcaine karıı dur· 
maya çalııan ulusumuzun bu coı· 
kunluğu kartısında, biz lıtanbul 
kadıpları, hisaelerimlıe dnıen 
kutaal ödevi yapmakta &n diziden 
geri kaJmayaJıml V • kalamayızda, 
kalmayacağızdal 

Safiye Eminden aanra •Öz, 
genç ve aletli hatip Meliha Avni 
Sözene V•rilmiıtL 

Meliha Avni Sözen, her aatırı 
uzun Ye candan alkıılarla kesilen 
nutkunda, evvel.i, hava tehlikeıinf, 
yüreklere örperti Yerecek bir 
kudretle, bir heyecanla anlattı. 

Onun 'ürUkleyici Ye pUrUzsUz 
•eıine kapılmaktan kurtulamıyan
lar içinde htçkmklarını tutamayan 
bir çok kadınlar g<SrUlüyordu. 

Tilrk'iin barıııcvtrliğini b~Jl
ğatle ifade etti, Fakat au~hıever
liğ;n kulakları tıkamak, yürekleri 
sağırlaştırmak ve gözleri yummak 
olmadığını anlattı. Bütün barış· 
severliğimiıe rağmen gllnün bi
rinde, kudurmuş bit ejderin Ani 
a:::.ldırııma maruz ka:abi'.eceğ~mizl 
söyledi ve: 

- Biz, dedi, 'şık yakmadan, 
su içmeden, rr.idc~erimize lokma 
indirmeden yaşam a1ını bilen ••. 
fakat açken de, susuzken de, çıp
lakken de bayrağını sJygı ile 
se:amlatabile:ı b:r millelin çocuk
forıyız. 

Scnra uzun alkışla! l keıi'.en 
nutkuna devamla, bir hava ife
Un:n ıonunda dökülecek göz ; aş
larının beyhudeliğini hatırlattı. 
Ve beyhude göz yaşı dokmemek 
ideyen:erin hava s,ferber!iğinde 
mümkün o!duğu kadar cömert 
davranmalarını diledi. 

Ve bu dl!eyişten ıonra, aöy• 
levinin en fazla alkışlanan ıu 
parçayı söyledi: 

,... Clldlye ve ZUhrevlye - Bu cömert1iğl göstermek, 
Hutalıkları mütohHam biltün Türk toprağında yafayan-

-- - ·---

Or. Ç İ P R U T lirm borcudur. Çerçiyad:si Ah-
Be1oğlu, Asmnlnr.esçit Duraa pazarı metten, Bodosyanı Mişonariden 

ittiıalinde Atlu Uao Tel. 43353 1 

ı...-----------...ıırı ayıramayız. Çünkü yarın baıları .. 

mızın üstünde patlıyacak bomba· bl'mek için bugü lkü borcıımuau 
lar, rumu ermeniden, ve Türkü ödememiz gerek~ir. 
müıeviden ayıracak değildir. Ben Hava lehl.keı: konuşulurkenp 
bu uğurda vermekten, birleşmek· bizim sesimiz, biı:m gayre timiz de 
ten kaçınacak tek Türk ve tek gecikmemcHd:r. Bütün \ıarlığımızı 
TUrk yurttaıı dtişünemiyorum. borçlu olduğumuz yurtta varımı• 
Eğer içimizde bö)le~eri varsa, ıın bir knmtnı vermek için acele 
eğer birikt 'rdiklerini kasaların d.1 etmeliyiz. 
inkaria, iırarln saklıyacakrar vana Türk havtsı:la hediye edece• 
onların bu ) urdun öz çocukları ğimiz bir uçak, Türk hava cep• 
olmadıklarına inan gerektir. On· hesinin altın kc.nadı o~acak: ır. 
ların içim::ı:de } aşayan asıl dü~· Yazık o u:us·arı ı bahll arına 
nıan:arın olduklarına inan gerektir. ki, barı~ gUn:erinde ruu lı emel 

Iv.eliha Avni Sözen, heyecanı savaşlara hazırlenma:ı:ar. 
gittikçe d:rt:ten ve coşturan nut• Türk'ün zafer çe'.enghc tilışık 
kuna son verirken: başı, o güıı yine yüks~k~ r de gö-

- Ey acllnun en temiz duy· rünecek ve bugünkü lrn zırlığmm 
gulu lnl!\nıl Sıfalile hitap · ettiği kıvancır-ı laşıyacak~ır. 
Türk kadınına dedi k i: Eu toplantıdan EC·ııra, h ava 

- Sözlerimi ae~in yüreğin, kurumu memurl arı, .:za o1mıya 
ıenfn d;Hnle konuıarak bitirece· koşacak kac'ı:1!arı yazmağa yeti· 
ğim. Bayrağımızın ıerefl ve yur· şememe!id: r. 
domuzun ıcılAmeti uğrunda 88de TUrk kadı::ıı ... Hayatı yaratan 
pırlantalarımızı, sad• incilerlmlzi, aenı:n.. Bütiln te h!ike 'eri yenerek 
aade paralarımızı değil • IAztl\l onu koruyacak elan da sensin! 
relfnce • canlarımızı da bağııla· Bu .so:ı söy!ev·n de n.kışlar 
yacatız. Kara gUn görmeyeceğiı, araaır.da rona cri~ :ndLn !:Onra 
her ııığı yakarak, her zafere ula· baıkan Hakkiyc Emin'in yaptığı 
ıarak, doğduğumuz gibi ıerefle teklif alkışbrla ı ~abul ol tı ııdu ve 
yaıayacağız.,, AtalUrk'e taz:m te ~grafı çekil· 

mesi karar:aştırı eh. 
Meliha ılSıUnden sonra nutuk 

ııruı Cemlle SUreyya Aytaca E Ut ün dinle: ic.le r:n de i ştira· 
kile Onu nen } ıl marşını ı okunu· 

gelmJıti. Oda epeyce alkıılanan ıunu mi'tcakip otomobi ierle F~-
nutkunda hava tehlikesinin deh- tihe gidildi ve tayyare ş~ hitleri 
ıetinl anlattı. Ve dodiki: abideEine bir Ç< lenk konuldu. 

- Y aıamak için yaıamayı V e onlarm ruhlarına karşı du-
iıtemek, bu iıteği göstermek için 1 yu an tazim duygus ·ıe, en be:agatli 
tehlike ve ölüm getiren ihtimal- lisanla, yani sükutla ifade o!un-
lerle çarpıımak IAı:ımdır. du ve bu heyecan:ı mcras: ıne ni-

Tali'e kartı yarın alacaklı ola· hayet verildi. .. 
~----.;...._------~~~~;.w.;.. 

Hava Kurumu 
Tehlikeyi Bilenlerden Olmak İçin 1-lalk 

Can Atıyor Ve Aza Yazılıyor 
Hava kurumuna müracaat ede· 

rek hava tehlikesini bilen tiye 
yazılanların sa) ısı çok } llkselmiş· 
tir. Dün de 36 kişi 60 Jiradau 
20 liraya kadilr muhtelif taahhüt
lerde bulunarak haYa tehlikeıini 
bilen Uye kaydedilmişlerdir. Islan· 
bul kültür mlldürlUğü ilk tedrisat 
mUfettiıleri ile lıtanbul ve Beyoğlu 
~emtindeki btitün ilkmcktep~erin 
direktör, öğretmen, memur ve 
müstahdemleri, Istanbul Belediyesi 
\'C t :.ı beleri, lslanbu', Üsküdar ve 
Beyoğlu tebhirhanderi, Haseki, 
CerrahFafa, ZUhrevi hasta!ık!ar 
ve Beyoğlu hastaneleri, seyrüıefer 
idareıi, merkez zabıtai Belediye 
memurları, \'erem, Kemerburgaz 
ve E) üp d:spansetler·, Çubu!du 
gaz: deposu memurları, v·layet 
damızlık bay\'anlar deposu me· 
muıları, ziraat fen memurları, 

r.afia başmühend:sliği mühendisi, 
kondoktcr, katip, memur ve res· 
um!arı. Al:bey, Ram:köy okuHan 
öğretmenleri i ıe Dumlu?ınar ,.e 
Hakimiyeti Mi'.llye şehir : atı mek
tebi d :rektör ve öğretmen'eri, 
lıtanbul posta, telgraf ve te'e' o:ı 
merr:ur!r.rı da maaşla:-ının "ü:!de 
lkiıid kuruma terke.:!erek hava 
tehlike ı:ni bilen Uye ve yardımcı 

üye yazılmıılardır. 
Mudurnuda iki Toplantl Vapddı 

MuC:urnu, 13 (A. A.) - Eugün 
Halkev:nde ve tan are binan 
önünde iki bUyük lop: ;: ntı yapıldı. 
rı Parti Daşkanı tarafından hava 
teblikeaini bilen üye yazılması için 

verilen söylevden scnra kasabadcın 

700 liralık yüken yazıldı. Ve köy
ler adma top1E:na!l müme~s· ııer 

bUtU:ı Mudurnu köylerinin t oprak 
UrUnUnden ylizde bir vermek su· 
retile üye ve yardımcı eye yazı· 

lacakJarını bildirmiş'.erdir. 

Mersinlilerin Hava Kurumuna 
Yardımlar1 

Mersin, 13 (A. A.) - Burhon 
komU nüne bağlı köyler halkı 

Urtinler~nin yüzde dördünü hava 
kurumuna vermeyi kararlaşt:rmıı• 
!ardır. 

• • • 
SEI<SULIN 

Bu gün sizde bulunmayan her şeyi... .. 

SEKSÜLİN de bulacaksımzl 
KUTUSU 200 Krş. 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECİ 

. ............................................................ . 
Vukıt Mat~3::1ll 

S .. hibi: R Kö:tçii 

Neıriyat :Müdürü: TıLhır 
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OLiMPOS 
GAZOZ FABRiKASI 

VEN(İ'..i RUJU: 
Oay t calip r .. kleri'e kullaaanluı 

heJretlere ' ltürlr H 24 ıaat dudak. 
Jar ·a nbit Scah• 

YEN0s KREMi 
Terldbt, erarlı, ıOzell"lr kremlerinin 

fçinde en 9'JaDI emniyet Ye itimat 
olanıdır. 

VEN08 PUDRASI 
Ş le •e klltar familyalar .n ratbetinl 

kaz .,nan, aarla ve naı k ciltlileri tHblr 
eden yOlr•k enalta et•lz pudradar. 
Depo•: 

EVLiY ZADE NUREDDiN 
EREN &aayi kimyeviye lllt •• 

Itri yat depo•u. l•tanbul • Bahçelcapı. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Salıhl Ye en nef:adir. Sıcak gü· lerde l egine •~rinleticidir. 

Ae•t•lerl ı Karak5J K5prlbaıı 
Te•. 423'2 • Sirkeci Mlhlrdana:le 

Haa Tel. 22740 

----~ ....... Kapallllerimizlıı markuıoa dikkat. Nakliyatı fabrikarrıza • ittir. Tr•bzon Yolu 
Bu sebeple aatıcıfarunız muhterem müıterilerimize 24 tiıeyi 50 
kuruıa \'ermeğe mecburdur. Aksi takdirde müracaat Tel. 20458 KARADENiZ Yaparu 14 

.--a Temmuz PAZAR gtlnft ıaat 
MUdUrlyet ~ 20 de Rlze'ye kadar. "4016,, 

-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ________ _..;. ______________ 4 

~~Yalnız KÜÇÜK ÇIFLiK PARKINDA .. lskenderlye Yolu 
MUN'R NUREDD'N E EGE Yaparu 16 Temmuz ı ı · FTAL YA SADi ~~: •. ;:0~ı1a-:.·111 d:!~".'.'" 

ve arkıııdaılarını dinleyiniz. Telefon: 4,9356 
411 
__ _.,. ,._ __________ J 

[ 

KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KURU 
Bi~ 

C~SM[ . , . 
VAZIYETINO~OIQ 

ONU rAİZ~G:. 
OANk'AVA VE~NJZ 

~ususi SARTLA~IMIZt 
soQUNUZ 

,.. TUZLA iÇMELERi 
ve Oteıı açıldı 

K6prlldeo 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 13, 15 • 15, 10 da 
Haydarpaıaya giden vapurların trenleri membalara kadar 

berıtın gideceklerdir • 

R E V U E s..t1ert 

en dakik, en ha.u, en .on •odeller 

BBYOOLlrnela ı MISIRU. ı.tlkl&I Cadeleel 889 
OA LATA'da: 8AATCI MBYSA TUn91 Caddesı a9 
18TAN8U1.'da t A. KBflŞYAN, Sultan H-. 

Yeni Cami Cadd-ı 4 
ANKARA' da •RIZA TEVP'llC, 8ankaıa" Caclcleaı e 

Umumi Depo9U : latanbuı. lletıos ICAPI. Tq Han ıa T•ftln :-aı-. 

lllnlan ] 
Senelik 

Matakkat Muhamm• 
teminata Kiraa 

22,50 300 

1,35 18 

1,80 24 

3,15 42 

360 

1,80 

4,50 60 

18 240 

2,70 36 

27 

Slleymanlyecle O.Ye otla yokata mahalleli• 
de 19 odalı Mlllzlmler medre1ell 
Eyllpt• Bostan lıkeleıl ıokatında iki odala 
Mihrifah mektebi bl~• 
Mewlaoekapıaında Karabq mahallealnde Ud 
odalı Nifaataca Sadık efendi mektebi bina 
Betfktafta Slnanpqa medreıeıinba 13 No. h 
oda11 
F atibte kirmaıb mahılluinde 20 odah Balırl
ıefit çifte ayak medreıeu , 
Beyoğlunda ıururi malıallelİDde 1amancı IO
ka;ında 188 metre murabba• atta 
Edirnekapıada Mihrimalı M. 20 odah Mihrimah 
medreteıainin yalnız ikt oda11 
Sftleymaniyede Elmaruf malıalluinde Tiryaki 
Ç&l'flllnda 15 odalı Stlleymaniye Tıp medreHll 
Eytıpt• Btıyllk Cami cadde1inde 30 No. b iç 
odalı Ebunuut ef ndi mektebi 
Snleymanlyede d6kmeciler caddeainde 92 No.h 
21 odalı Sllleymanlye HDİ medreaeıi 

Yukarda ıemti, kira11 •e muvakkat temlnatlan yazıh old 
mahaller 936 ıeneıi Mayı• aonuna kadar ayrı ayn pazarlıkla kirr 
ya veriiecektir. istekli olanlar teraiti anlamak üzere LeYa11m Ml
dllrlOtlloe mliracaat etmelidir. Pazarlığa girmek için de lıizalanncla 
göıterilen munkkat teminat makbuz weya mektublle berabet 
ısn /935 Pazarteli ıunn saat IS de Daimi Encllmende bulaamr 
lıcbr. " 1 ,. 113599,, 

- ·----

İN 1 y·o u 

Bi'~ chN o.t:1.. Al~rK o:oltı 
.... 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme Komisyonundan : 

lıtanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebe1i için 700 takım elbiar 
nln diki:meıi olbaptald 12 rtname ve nllmuneai veçhile ve kapab 
zarf ıuretile ekıiltmeye koomuıtur. 

Ek.Utme yeri: Catalotlunda latanbul Saibk DirektarlliD bt 
naıındaki komiıyo:ı•ladır. 

Ekıiltm• tarihi 24n /1935 Çarıamba glntl ıaat 14 dedir. 
Ta"hmint fiyata beher takım dikit 10 liradır. 
Muvakkat teminat 525 liradır. 

lıtekliler bedclı:z olarak Fuat paıa tllrbesi k&J'fı1111da Tap 
Talebe yurdu merkezinde ıartname ve nümuneyi görebilirler • 

Ekıiltmeye ,Uecelderin cari 1eneye alt ticaret oda11 v..ıJ&all 
en az OçllacG aıoıf terzi vesika• ve bir reaml mlleueaeye en ,. 
SOO takım elbiıeyi iyi diktiilae dair Yetika ve bu İfe yeter 11111" 

vakkat garanti makbuz ••ya Banka mektuplarile belli aaatta11 aac• 
komiıyona bat YUrmaları. "37trf" .. ~ 


