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in Düşmanları 
Bilmeleri Lazımdır Ki Bu Birlik, 

Gibi Kuvvetlidir Her Zamanki 
Titülesko 
Bükretten Ayrı
hrken Mühim 
Şeyler Söyledi 

Elikreş, 16 (A.A.) - Titüleako 
ıaat 13 de ecnebi memleketlere 
bereket etmi~tir, Dıt ylSnetgeri 
Sawel Radulesko da iznini geçir· 
mek üzere aynı trenle Fraoıaya 
gitmiştir. 

TitUleıko gitmeden önce ga· 
.zetecilere ~u diyovde bulunmuıtur: 

Memleketten çok memnun ola· 
rak ayrılıyorum. Ar.smluaal durum 
karışık olabilir. F aka.t kUçUk an· 
la§ma ile Balkan · anlaşmaınnın 
Uerl de çıkabilecek hAdlseler kar· 
şısındaki hattı hareketi çok açık· 
tır. Sinaya görUımelorl baoa 
müttefikimiz Yuğualavya ile ara• 
mızdaki tam görüş birliğinilteyit 
imkanını vermiıtir. Bu görUıme· 
lerden haberdar edilmiı olan 
ltenes de ayrı• fikirde olduğunu 
bildirmiı olduğuna göre, Küçük 
ftnla§manm hareket birlitJ her 
ı-amankinden daha ıiyade mevcut 
olduiunu teyit edebilirim. 

Yunan Dıı iılorl idarHlnla 
( Dnamı 6 ıncı yüzde ) 

::l .. 

Tltaleslco 

------·••11 . . .......... ·-··---
Bir KadınıZiCerle 
Donatıp Teşhir 
Etmişler 

Karaman, (Özel) - Geçemen 
köyünden gelerek Hordas köyünde 
yerleıen Güllü adla bir kadın YU· 
rilk SUleyman adlı bir adamla 
.evişirken köylülerin eaki usulde 
bir baakmına uğramıtbr. 

Bu köyde bir Adet varmıf. 
Böyle yakaladıktan kadını teşhir 
•derlermlı. Kö}'llller GUllUyU de 
bu halde yakalayınca ellerini bağ
!amıılar, her tarafına çıngıraklar 
takmışlar, k6ylin ıokaklarında 
ıezdfrerek teıhir etmiılerdlr. 

Son Posta: AlAkadarlann na· 
zarı dikkatini celbederiz. 

Yılanın Ağuladığı 
Süt ... 

Yirmi Altı Kiıiyl 
Zehirledi 

Turğutlu, (Özel) - Burada 28 
kiti zehlrlenmiıtir. Yapılan tabkl· 
kat neticesinde içilen slidUn içine 
yılan girdiği ve zehirlni akıttığı 
aalqılwıfbr. Sut yo~ edllmft, z.
hlrlenenler derhal tedaYi albna 
ahnarak bayatları kurtarılmıttar. 

Her Tarafta Habeşe Karşı 
Teveccüh Göze Çarpıyor 

Habeılıtanda, halkı aaker• 
çağırmak için çalınan daYullar 
lnglltere Ye Amerikada da aldı· 
ı., uyandırmııtır. 

Londrada heriUn bir takım 
kimseler ve bllbaasa ltılz kalmıı 
e .. ki zabitler Haboı aefarethane
ılno müracaat etmekte ve Habeı 
ordusundan hizmet istemektedir· 
ler. Sefaret memurlarından biri 
gazetecilere : 

- u Hergün on beı kiti mil• 
racaat etmekte ve ordumuzda 
hizmet iatemıktedirler. Bunların 
arasında doktorlar ye bllyilk 
harpte lngiliz orr.uaUnda 
zabitlik etmit kimseler de vardır. 
Biz bittabi, hallharpte olmadığı· 
mm ve kendilerinden ıhndilik 
istifade edemlyeceğimizl ıöyliyo
ruz. Maamafih bu zevatın mllra• 
caatları bizi çok 1evindirmektedir. 
Şayet bir harp çıkaçak olursa 
bunların tekllflerf nl bUyUlr hir 
memnuniyetle nazarıdikkat• ala· 
cağız " Demiştir. 

lloıl•r• 6fr srır•tl• allô.lalon•ırılmıı 
H•••ı a•k•rl•rl 

Diier tarafdan Ameriluıda 
da yıllarca evYel Afrikadan ieti· 

(Devamı 6 ıncı yüzde) 

Halk Kadıköy Su Şirke
tinden Şikayetçi 

Kanlaca ile Bostancı aruında oturan halk bir mazbata ile bele
diyeye mUracaat ederek Kadıköy ıu ıirketinden tikayet etmişlerdir. 
Bu mazbatada toplanan ılkiiyetlere göre şirket yazın gayet az ıu 
\'ermekte, kışın ıular çamurlu bir ıekilde akmakta, suyun bırakt.ğt 
tortu ile saatler bozulduğu için abonelerden tahmini miktar üzerin· 
don su Ucreti alınmakta, bozuk natleri kontrol için konulan ıaatler 
için do ücret istenmektedir. 

' ----············ .. ·····································-· 
On iki Adada 

İtalyan Tazyiki Varmıı 
Atina, 16 ( Özel ) - Gazete• 

ler, on iki adalarda Italyanların 
Rum ahaliyi tazyik ettiklerini, bu 
tazyiklerin bugUnlerde arttığını, 
hattA Romadan ıelen bir emirle 
Soyadlarının bile değiıtlrJlmeye 
kalkıııldığı yazıyor ve bu hale 
bir nihayet verllmeaini lsUyorlar. 

Çaldaris Ankaraya 
Gelecek 

Atlna, 16 (Özel) - Sofyadan 
bildirildiğine . ıöre Baıbakan Çal· 
darlı ile Dlf Bakan Makılmosun 
birinci teırinio içinde Ankarayı 
ıiyaret edecekleri bildirilmektedir. . ........................................................... . 
Okuyucularımızdan 

Özür Dileyoruz 
Makinemizin motörUndt dört 

gtln entl bir boıukluk oldu. Bu 
yür:den gar:etemizin hacminde n 
bııııkıaında bazı değliiklikler olmuı
tur. Şimdi motörümüz tamir edll
miı ve bugünden itibaren raıete· 
miz eııki teklinde inttıara ba,ıa
mı§tfr. Hu ufdk arıta münuebetile 
karilerimi.zden özür dilerken, intiıa· 
nmızı faııılaya uğratmamak için 
makıneainl Son Poııtanın emrine 
"Yeren Kurun arkada9ıoıır:a da *•· 
ıekkUr etmeyi bir borç lllldik. 

İdare itleri t.lıfo11ts: 20203 Fiab 5 kııru, 

Sefaletin Elle Tutulabildiği Yerlerde .• 

Ziyaretçi Hemşirelerle 
Dün Kapı Kapı Dolaştım 

Ve Siz~, Bilip Görmediğiniz Bambaşka 
Bir Alemin Duygularını Getirdim 

-1-

H•r dod•k bir baılca ıdıraoın ise· 
t•ıi% tiirlcilaüni $Öglügordu 

Bir Ana, Ben, Diyor, 
Çocufiumun Birini, Ötekini 
ÖIUmden Kurtarmak için 

Sattım 

Edirnekapıda, içtimat hasta· 
bklarla mUcadel• eden bir sıhhat 
merkezi vardar. 

BuıUn, Tilrklyede henüz tek 
eıi bulunmayan bu mtleıaeH bir 
nOmun• meHbeundedlr. 

Ben dlln, aünUmtın yarııını 

bu hayır evinin çok aıcalr haYaıı 
içlde geçirdim. GDnOmtln dlier 
yarısı da, bu mUeaı11ede çahıan 
ziyaretçi hımıirelerle birlikte 
fıkara ve hasta evlerlnl dolaımakla 
geçti. Maharrlrhrab dgar.tçl IHmJ{rel•rltı 

( Dnamı 6 ancı ylzde ) luırab•r 

Bir Dokun 
Bizim 

Bir Ah Dinle •. . 
Şoförlerden 

Mu•rrlrlml•, tl•rlll ıo/örl•rl• lco11u11U'k•• .. • 

Şoförler, muhakkak ki çok 1 yetlerlal onların btçare sırtlarına 
inaidur bir san'at tuhnuı kimH• yükleriz. Yazın ortalığı tosa du-
lerdir. Bütün kazaların mea'ull• ( Devamı 9 uncu yüzde ) 

Recai nde Ek· 
rem Bey mır· 

Jıum, Sadullah 
Patanın kardeıi 
Senedat müdürll 

Çerez Kablllnden bahoeaini gez
dirdi. 
Bir aralık, ufa

MUraT lmlt cık, liyeo kn· 
dar bir havu

Sai• Beyle çok ahbaptı. 1 
Sait Dey Sımyerde bir yalı 1&tın 
almış, Ekrem Beyi davet etmiıii. 
Bir ıün, Ekrem Bey kalktı, Sarı- ı 
yere gfül. ::iaU Dey ile birlikte 
7emek yediler, oturdular.. Akıama 
doğru, Salt Be1 mi1&flrine yalınııı 

zun ön üne geldiler. S&it Bey: 
- Burası bizim Bahri Hazer .• 
Dedı . Başına goçİJıte hayalata dal
mak en büyiılı: ı.evkim. 
Ekrem Bey gi.ıli.ıuuıüyordu. Sait 

Bey havuzun ehemmiyetini guya 
( Devamı 6 ıncı yihıde ) 



(Halkın Se•i) 
Bulgarların 

Trakgagı istemesi 
Ve Halk? 

Edlrnekepı, Hattat sok•I• 
27 numareh ev, Seyfeddlnı 

- Bulaarlarıo Trakyaya, battl 
ude Trakya detll TOrklyeye ııös 

koydukları 7enl bir teJ delildir. 
Maamafih Buli'ar milletinin, ıaater

dijlmiz doıtluta rajtmen hlli toprak· 
larımıı.a gaı dikmekten nzgeçm•· 
me.ine fafıyorum. Bili ıulhu çok 
ıeveo bir milletiz: Bu, muhakkak. 
Fakat bunu ıık aık tekrarlayıı ı maza 
duyanlar, harptan GrktGfGmQze hGk· 
mederlerH yanılırlar. ÇGnkQ biı, 
icabında harbıda düfün 1ayanL Dua• 
dan tGphe edenlerin, tarih uyfalarını 
UıtGnkörO olıun karııtırmaları k&fidlr. 

* Kulledlbl, EGrl sokak 27 
numereh hene, Beki: 

- .. fıteyeoln bir yilıü, Yermeye• 
nin iki yllzl karadır! ,, derler. Bu 
ı<Sz, bittabi makul dllekler içindir. 
Ve talebin bu kadar 1Bçma11 oluaca, 
lıt~yenin yllıU, nrmeyenln ylbUnden 
yüs defa daha karadır. Eter hlriıl 
kartınıza çıkar da, tapuılle, 1enedlle 
ılse ait olan eYinlıl elinizden almaya 
kal kıtır, Ye: 

- Haydi bakalım, pılıyı pırtıyı 

toplayıp çıkın dıtarı! DerH; bittabi 
muhatabınızan oynattıtına hOkmeder, 
Ye glllUp geçer1lniL 

Bene•, Bulgarların Trakyayı lıte

melerl de ancak böyle kartılanabilirl 

lf. 
Fatih, Sultan aokeaı, 43 

No. h kahve aahlbl Celll ı 
Yurdumuzun dibinde yafayan bu 

mllletin ikide birde ortaya böyle 
uçma bir iddia aavuruıu arbk ıinir
lerimizi boımı7a, ıabrımız ı ve taham
millGmDıU kemirmiye baıhyor. Onla· 
rın böyle lleriye Yarıtları, barıtaever
litimizln Ye barıt Hverliğimisden 
gelen ıtlkQnumuıun fazla ıuiiıtima
llndea batka blrfey defildir. Fakat 
onlara hatırlatmak lbımdır ki, bu 
millet bugGnktl kadar har, bugünkü 
kadar dlnlenmlf, bugGnkü kadar can-
lanmıt olmadıtı zamanlarda bile 
ürkütücü, yıkıcı bir knga kudreti 
bulabllmif, ılS.terebilmlttlr. Bu itibar
la bugün bize böyle durup dururken 
1aldırmak iıteyecekler, hayatlarına 
veda etmeden yola çıkmamalıdırlar. 
Saçma hulyalar utrunda barıı ban-
11010 ıilkünuau bozmaya 7eltenmtRe• 
ler iyi ederler. 

Çünkft bilmelidirler ki, blı onlara 
Trakyadan daha kıymetli bir feyimiıf, 
7anl doıtlutumuıu ·nrmit bulunu
yoruz. 

Bir Fransız MUtefekklrl Geliyor 
Fran1ada bir anıiklopedi Fran· 

aez çıkarılmak kararı vardı r. Bu 
Ansiklopedinin genel aekreteri 
Abraham, yeni Tilrkiye hakkın· 
da eaasb bilğl edinmek ve An· 
ıiklopedide Ttırkiye için ayıra• 
cağı bllyllk kıama, malzeme temin 
etmek ıayeaiyle bu ay içinde 
memleketimize gelecektir. 

Fen Fakültesi LAburaluvarları 
Fen fakllteainln llburatuvar

larının, bilhaaH ikmale kalan ta• 
lebenl 1 çahıabilmelerloi temin 
etmek için, yaz tatUinde de açık 
bulundurulması kararlaıtarılmııtır. 
Uburatuvarlarda aaiatanlar da 
hazır bulunacaklardır. 

D L f ~ B B 

Berberler Cemiyetinde 
~~~~~~~~~~~~~~·--~~~~~~~~~~~~~~ 

i Ondülisyon Makineleri · Meselesi 
Halledilmek isteniyor 

Berberler cemiyeti idare hey• H ı· ş· k . . Bı·r u" fu··ru··kçu·· 
eti dün bir toplantı yapmıı, a iÇ ır etının 
ondllliayon makineleri lılle buna 
ait tikAyetlerl aöıden aeçirmiıtir. Memurları Tutuldu 

Son ıamanlarda bu makine• 
lerden tlkiyet fadalaımııtır. Ge· 
çen hafta Berberler cemiyeti 
oda unaf ıubeaine ve Belediyeye 
müracaat ederek bu makineler 
hakkında tedbir alınmaımı iste· 
miı, fakat daha buna cevap 
verilmeden yeni ıikAyetler yapıl· 
mııtır. Şikiyetçller bilbaaaa genç 
kız ve kadınlardır. Bu ıiklyetler 
Uıerlne mDıterek blro tetkikat 
yapmıı Ye pkiyetlerin haklı ol· 
dutu anlatılmııbr. Yapılan tet• 
kikatta makinelerden birisinin 
bozuk olduğu ve ıaçları yaktığı 
diğerinde de makineyi kullanan 
kalfanın bu lıl bilmediği ve 
aaçların kökllnden dökDlmesine 
aebep olduğu görOlmDıtUr. Şikl· 
yetleı çotalmaktadır. DllnkU 
topJantıda bu tlkiyetlerfn öoOne 
geçllmeal için tedbirler ahnması 
Ye Belediyeye yapılan mDracaatm 
tekrarlanmuı kararlaştırılmıştır. 
Alakadarlar ondllliiayon makine• 
lerlnf n fenni bir muayeneden, 
bu makineleri kullanacak kalfa
lann da imtihandan geçlrilmeslul 
lüzumlu bulmaktadırlar. 

Tasarruf Sandıiı Vaziyetini Epey Zamandanberl Saf-
Görüıecekler dilleri Avlıyormuı 

Hallç aoayeteılnln feahl karan OakUdarda Gnlfemhatün ma· 
dolayuıile ılrket memurları bir halleelnde oturan Hacerlo yele, 
toplantı yapmiya karar yermlıler• bele, blnblr derde deva bl· 

ıım 7aphğı hakkındaki ıaylalara 
dfr. Bu toplantı bu ak7am saat inanan bazı aafdillerin bu kadına 
yirmi ikide defterdarda C. H. par- deYam ettikleri pollıçe tublt 
tiai blnumda yapılacaktır. edilmlt Ye nihayet dan 1lne 

Bu toplantıda, memurlar bir kadıncatıza tıfllrlk 7aparken 
sosyetedeki "memurin aandı~ı., cllrmllmeıhut halinde tutulmuıtur. 
itini görUıecekler ve bu aandığın mHinl iıteyeceklerdir. 
taaflye edilerek memurlarm birik· Toplantıda verilecek karara 
mit paralarının kendilorioe ~erli- aöro bir cephe ahnacaktır. 
~-------------------------------------.;...--------~------

Haydarpaşa Yangını Ve 
Bir Avukatlık Primi 

Haydarpaıa istasyonunun ya· 
nııından dolayı ılgorta kumpan· 
yaaın~an alınan primden avukat 
Kenan Ömer bir avukatlık Ucrell 
iıtemektedlr. Bunun için Anadolu 
Demiryolları kumpanyaaı aleyhine 

40 bin liralık bir daya açmııtır. 
Bu davaya dlln balulacaktL Fakat 
Kenan Ömer mahkemeye haber 
göndererek cenazesi olduğu için 
gelemlyeceğlal blldlrmlı, dayanan 
bakılmaıı baıka anne bırakılmııtır. 

•• 
Universitcde YabancıDil-1 Yerli Mallar 

Y 
Sergisi 

}er Bu ıl Kaldırılıyor Yarın Törenle Açılıyor 
Her yıl BüyUk bir rağbet 

uyandıran Ulusal endllıtrimlzln 
yUknllılnl göateren yedinci yeril 
mallu sergiıi yarın Hat 17 de 
Galataaaray U.eslode açılacaktır. 
Bu mlhıuebetle açıht meraai
minde ıöyle•ler ılSylenecek, ıeh· 
rlmizln tanınımı z••ab hazır 
bulunacaklardır. 

Üniveraltede iki senedir göa· 
terilmekte olan yabancı dil ders• 
lerl, bu dera yılından itibaren 
kaldırılacaktır, Bunun yerine liae· 
lerde yabancı dillerin daha HHlı 
ıuretl• öiretilmeai için tedbirler 
alınacaktır. 

Bu deralerin hu kaldınlmaaı, 
Ünlverılte muhitinde aeYinç uyan
dırmııtar. Çllnktl 1abahın doku· 
zundan akıamıo beılne kadar 
hem nazari, hem liburatuvar 
çalıımalarile yorulan talebenin, 
bu aaatten aonra lld aaat 
de, dil deral dinlemeleri, ade
ta acınacak bir yazlyt t doğuru• 
yordu' Ye talebenin deralerini ha· 
zırlamalanna •nıel oluyordu. 
Buna makabli de elde edilen 
kazanç ıdardır, 

Buz Dolabından Yangm Çıktı 
Beyoj'lunda kanonlka aparb

manının bodrum katında bulunaa 
elektrik buz dolabından elektrik 
kontaiı neticesi yanaın çıkmıt, 
etfaiyeler tarafandan alSndDrll
mllttOr. 

Eczacı Ve Dişçi 
Mektepleri 

Enıtitü Halinde idare 
Edileceklermiş 

Üniversitede, Fen Y• Tıp 
fakültelerine bağb bin' ayn 
mektep olarak idare edllmekte 
olan Eczacı ve Diıçl mektepleri• 
nin direktörleri, KBltUr Bakanlı· 
ğandan ielen bir emirle, direk· 
USrlök yazifelerinden ayrılmıılardır. 

Buna Hbep bu mekteplerin 
de, fakOltelere bağlı diier enıtl· 
ttller gibi, birer enıtltO halinde 
idare edilmelerinin muyafık görOl
melldir. Bununla beraber, timdi· 
ilk Eczacı mektebinin idarulnl, 
Fen faldUteai dekanı Aliyar we 
Diıçl mekteblolnklnl de Tıp fa· 
kOlteal dekanı Nureddin Ali 
uhtelerlne almıılardar. 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Ziyanın idareaindekl 

2566 numaralı otomobil Harbiy .. 
de dokuz yaıında AIAeddine 
çarparak yaralamlfhr. 

Bir Yavru Haşlandı 
Kaynar Süt Kiseahain 

Üstüne Düıtü 
Emaiyet MftdllrlOtD Birinci 

Şube komiaerlerinden HUaeyhaln 
bir buçuk yatındaki kw Saime, 
dlln, maoıalda bulunan Ye kay
namakta olan ılt klaeainln he
rine kapaklanarak bqlanmııtır. 
Salmenln babuıt çocutu Dmlbla 
bir halde Şltli Etfa) hutahueü
n• kahbrmıpa da biraz aonra 
ıabrabına dayanamıyarak yaYnl" 
cak ••fat etmfttir. 

Bir Yarılama 
KaragDmrllkte Denlf all ma

hallealnde oturan lbrabim ile 
EyftplD Hllaeyin ka•ıa etmltler, 
Hllaeyin, lbrabiml kama ile yara
lamqtır. 

P•z•r 01• H•••n B. Diyor Ki ı 

( G~. Tarihi ] 

Bir iki 
Satırla 

Polle Kıyatetlerl 
Ankara, 15 - Yeni polis _, 

yafetleri için IAıımgelen projf 
hazırlanmııhr. Bugünlerde ye4.1 
kıyafet taUmatnameai de bazı~ 
!anmaktadır. .. .. .. 
Tlbllıetlmlze Glrecekler 

Ankara 15 - Yugoalavyadat 
memleketimize gelecek olan Ali 
navut ve Boınaklar da tibiiy~ 
tlmlze kabul edllecoklerdir. .. ... .. 

Berllndekl Talebemlzln 
Hamiyeti 

Ankara, 15 - Berlfnde ta~ 
alide bulunan talebeler tahıiıa\) 
!arından ylrmiıer lirasını ayırar4 
bava tehlikesini bilen Uye yali'. 
mıılardır. . .. .. 

Trakya Genel MUfettl9I 
ikinci Gene lMUf ettlıllk vek~ 

Jetini yapacak olan iç Baka .. 
lıtı Mnıteıarı Vehbi dDn Tra~ 
yaya gltmiıtlr. .. .. .. 
H•mldlye Suıunu lelah lc;lll 

Sular ldareal Hamldiye ıu1_1 
için yeni bir proje hazırlamaktb, 
dır. Hamldiye ıuyu isllh edilece ' 
çoğaltılacak, çeımeler daha adl 
bir ıekle sokulacaktır. 

* .... .. 
Ameleye Tifo Atı• ı 

Belediye toplu bir ıekildJ 
yabp kalkan bfttDn amelealne ttfO 
aıııı tatbikına baılamııtır. DDf 
bOtOn temizlik itleri amelelerJ, 
itfaiye mensupları aıılanmışb 

Fırınlaraakl ameleye de tifo aşı@ 
tatbik edllecektir. Diğer tarafta" 
bu yıl ilk Ye ortamekteplert 
kabul edilecek talebelerden yaln1' 
çiçek aııaı değil, tifo, difteri 
Ye sair haatalaklar için aari afi 
kAjıdı lstenecektlr. .. .. .. 

Çer9ambad• Park 
Fatih kaymakamlığı Çarpmt 

badaki nezafet ahırlarının yerinde 
bir park yaptırılmasını kararla .. 
tırmııtır. iki gUndenberl parkıll 
duvarlannın yapılma11oa başlan• 

mııbr. 
.... .. .. 

K1rda Uyurken 8oymutl•P 
Niıantaşında oturan koltukçq 

Murat, enelkl gece 0 Blyükçltt. 
lik,, de ·"Dutluk,, denilen yert 
glderelC, aoyunmut. d6kllomllft 
yere battaniye sererelıı yatmııtır, 

Sabaha karı• pfakla berab-r 
g6zUnD açan Murat, yanına koYt. 
muı oldutu ceket, pantalon Yt 
lakarpinlerlnin yerinde yeller •• 
tiilnl 16rmll1tllr. 

Genç - Hasan Bey !.. Anlamıyorum ı 
ben, bak ıu kahvohanelero hıncahınç 
dolu .•• 

.•• ıu meyhanelere bak, onlar da ı ... Şu barlar, ıu birahaneler de öyle. 1 Haaan B.- Kahvehaneler, Me; hane.er, 
bıncahın5 dolu. . Buraları neden böyle doluyor Haaan O.? birahaneler doluyor, çünkll, delikanlı 1 

Kütllpbaneler bot 1 



17 Temmuz SON POSTA 

Her gün 
4\ Resimli Maka .e il Yolculuk a 

Avam Kamarasında 

• Gençlik Nümayişleri 

• * 
Lloyd George yetmişlik bir 

ihtiyardır amma, daha birçok 
gençlere pabuç bırakmıyacak ka· 
dar genç sayılır. 

lngHiz Dıı Bakam Samuel 
Hoar avam kamarasında lngilt .. 
r~nin siyasi vaziyetini anlatırken, 
sesi en çok iwitllen, hükumeti en 
auç vaziyete sokan o oldu. 

Lloyd George geçen nisanda 
Fransa, lnglltere ve Italya ara* 
sında yaptlan anlaşmayı hatırlatı· 
Yor. "Muahedeleri ihlal eden her 
hangi bir taraflı bir harekete 
karşı mUıtereken hareket huıu· 
ıunda mutabıkız,, denmiıtl. 

11Bu teahhUdUn manaıı nedir? 
Hiç. O vakittenberi Hitler Venay 
nıuabedesini yırtarak bUyUk bir 
ordu vUcudo getirdi. nerde buna 
nıuhalefeto karar veren devletler? 
Bu anlatmayı Fransa imıaladı, 
lngiltore imzaladı, ltalya imza· 
ladı. Fakat bunu inanarak yap· 
nıadılar. Aradan daha Uç ay 
geçmedi. Almanyanm cevabı fU 

oldu: Ben Donanma yapıyorum. 

lnıza sahiplerinden biri olan Mu• 
solinl kendisi teahhüdUnll unuta .. 
rak HabetJstana ol koymağa te· 
şebbUa etti. 

Nerde llçler anlaşması. Neden 
}'erlerinden kımıldamıyorlar?,, 

lngiliz Avam Kamarasında btl· 
yUk bir alaka uyandıran bu hU· 
cum bugUnkU siyasal durumun 
•n açık lfadealdir. 

Milletler cemiyeti, huıuıi an· 
laımalar hepsi manasını kaybet· 
miştir. Hayat ve hAdiıeler ka· 
rarhırdan ve anlaımalardan daha 

kuvvetli çıkıyor, hepsini birer, birer 
aıfıra indiriyor. Arhk konferans· 
lara, kararlara, anlaşmalara bel 

bağlanamaz. Herkes bildlğJni 
Yapmakta kendisini serbest sayı· 
Yor. Böyle oldukça da dünya 
siyasasının durulmasına imkan 
)'oktur. 

• 
Gençlik Nümayişleri 

Sovyet Rusyada geçen hafta 
srerıçlik numayiıleri yapıldı. Muh· 
telif şehirlerden muhtelif spor 
Ve atlet tejekküllerine menıup 

120 bin genç Moakovada muaz· 

Zam bir geçit resmi yaptı. Bu 
fençler, Sovyet idaresinin yetlı· 
tirdiği yeni nesildi. Onun için 
Çok heyecanla oldu ve bllyUk 
bir bayram şeklini aldı. 

Onun arkasında Sofyada sc• 
komol te9kilatına bağlı gençl.rin 
büyük nUmayişlerJ haberini alı· 
Yoruz. Bu göstoriıe, Yugoslavya, 
Çekoslovakya gençleri de karııtı. 
Sofya ıokaklarında iki saatten 

.. ;~ 

{~h.:'.: 

Sevgiliıercıen ayrılmak biraz da ölmektir, derler. 
İnaan uzak bir 70\culuk için vapura bio~rken, trene 
atlarken, arkada bırakılan uvgililerin ıızııı kalbimizi 
yakar. Yüreğimiz burkulur, gözlerimiz yafla dolar. Kim 
bilir ne vakit n nHıl bulutacağız. Bu yolculuk belki de 
hiç bitmeyecektir. Belki bir daha gözlerimiz biribirine 
bakmıyacakhr. itte bu ihtimal bizi yarım öldürllr. Fakat 
iyi bir yolcu!uk büt il ı bu OzUnttHeri giderir, ha HA ıevgi-

lileri unutturur. Ufuklar Vf yeni insanlar bize yeni bir 
cennet açar. 

Hayat da ezeli bir yolculuktur, bu yolculuğun acı tatlı 
blrçak safhaları vardır. 

Bu yolculuk iyi giderse bir.i cennete, fana 
giderH cehenneme götllrllr. Birincide olduğu 
gibi ikincide de yolculuğun iyi geçmesi biraz da 
biz~m elimizdedir. 

• 
~soN TELGRAF HABERLERi 

r--
11 Atatürk 

Takmı.11acaklar i Uluda ~ a Çıktı 
Çeket Ve Pantalonlar 

1 
_g __ 

Polisler Meç l Posta, Telgraf 
Ve Telefon 

Boz Renkte Olacak f Bursa, 17 (A.A) - Cumur 
Baıkanı Kamil Atatürk bugün 
saat 15 e kadar köşklerinde lııı· 
tirahat ettikten ıonra Cumurİ• 
yet köşküne çıkhlar, oradan da 
Uludağa çıktılar. 

Ankara, 11 (Telefonla) - Po
liılerimizin kıyafeti hakkmdaki 
talimatname son ıeklini almııtır. 
Polislerin pantalon ve çeketleri, 
boz renkte olacakhr. Rütbeler 
daha kolay göze çarpacak bir 
tarzda yapılacak, meç kaldmla· 
caktır. Kasketler iki çeşit olacak· 
tır. Bunlardan biri İf başında gi· 
yllecektir. 

Polls Mektebi 
Ankara, 17 ( Özel ) - Poliı 

mektebinde tahsil müddeti altı 
aydan dokuz aya çıkarılmııhr. 

Beyannameye Tabi Olan-
ların Ruhsat Harcı 
Ankar 16 - Gayrisafi irat 

üzerinden kazanç vergiıine tabi 
olup da beyannameli vergiyi tercih 
edenlerden ruhsat tezkeresi harcı 
olarak maktuan 25 lirn değil, 
ifByrisafi irat üzerinden ruhsat 
resmi alrnmaaı valiliklere tamim 
edilmiştir. 

Damga Basımını Islah 
Ankara 16 - Hamilton adlı 

bir ecnebi damga matbaasını ıslah 
ve burada kağıt para, obligaayon, 
pul gibi kıymetli şeyler basmak 
için Finans bakanhğına bat vur· 
muıtur. 

Kaçak Eşyanın Kıymeti 
Ankara, 16 - Yakalanan 

GUmrUk kaçağı eşyanın kıymeti 
gfimrUklerce ticaret odalarına, 
bulunmayan yerlerde de beledi· 
yeJtre tayin ettirilecektir. 

Çin'de 10 Bin 
Kişi Boğuldu 

Şaoghay, 16 (A.A) - Y angtse 
nehrinin tatmasında boğulanların 
11ayısı on bini geçmektedir. 

Atatürk dUn eski kaplıcayı 

gezerken halk arasında bir ban• 

yo almışlardır. 
Şehir, AtatUrke kavuıtutun· 

dan ötilrll benzerm bir kıvanç 

duymaktadır. 

L .-J 

Ekonomi Bakanının 
Moskovada 
Temasları 

Moıkova, 17 - CelAI Bayar 
beraberindeki zevat ile birlikte 
Dıı,;ı T•cim ve Ağır sanayi 
komiserleri ile Dış Komiser mua• 
vioini ziyaret etmit, Dıt Tecim 
Komiseri, Celal Bayar ı•refine 
bir ziyafet vermiştir. 

Hava Savaşından 
Korunma Kurum
ları Yapılıgor 

Ankara 16 - Bakanlar Ku• 
rumunca onanan hava savaımda 
korunmada yurt sağhk öğrene· 
gine göre her farda yara• 
hlara ilk yardım için sağhk 
bakım kurumları yapılacak bu ku· 
rumlarda çalışacaklar ayrılacak 
ve bunlara biri hava savaşından, 
diğeri zehirli gazlardan korunma 
öğrelilmek üzere iki kura açıla· 
caktır. 

Bu itlerde ilk yardımcı itfaiye 
ve polis olacak, gaz arama, te· 

Beş Senelik Bir Çahş· 
ma Plinı Hazirlandı 

Ankara, 17 (Telefonla)- Poı· 
ta ve telgraf idaresi beş yıllık 
çalışma plinmın esaslarını hazır .. 
lam19tır. PIAnda ıu esaslar vardır: 

1 - Vil4yet telefonlarının bir· 
birine bağlanması, 

2 - Yeni telsiz alıcı verici 
iıtasyonları kurulması, 

3 - Teliraf batlaranın kab· 
Joya tahvili, 

4 - Yeni poata binaları ya
pılması, 

5 - Mektupları damgalayan 
toomatlk makineler getirilmesi.. 

Türk • Macar Tecim 
Anlaşması 

Ankara, 16 - Macarlarla ya .. 
pılan tecim anlaşması konuıma· 
!arından iyi sonuçlar alınmıştır. 

Anlaımayı toralamak üzere ya• 
kında Peşleye bir kurul gide .. 
cektlr. 

Plinör Okulu 
lıtanbulda kurulacak planör 

okulu için müsait bir saha ara .. 
mak üzere Rus mutabassısları 
Ankaradan şehrimize gelmiılerdir. 
Bunlar Bursa, lzmir ve Kocae• 
linde de tetkiklerde bulunacak· 
lardır. 

Bu Adamı Kim Vurdu 
lzmlr, - Seferihisar • lzmir 

yolu üzerinde AH adlı biri yaralı 
bulunmuş, kaldırıldığı hastanede 
ölmUıtur. A '.iyi kim yaraladığı 
araştırılmaktadır. 

mizleme, tamir etme, can kurtar
ma ekipleri yapılacak, bunlar 
belediyelerce idare edilecektir. 

Sayfa 3 

r -, 
Sözün Kısası 

Yine 
Vapurların 

Battal/ığı 
·------ Server Bedi 

Vapurlarda yatıp uyuyanlar, 
yiyfp içenler, okuyup yazanlar, 
hatta güverteden kamaraya, ka· 
m:ıradan davlumbaza, aşağıdan 
yukarıya, yukaradan a9ağıya ge· 
zip tozanlar var, 

Çünkü vapurlar ağır gider ve 
büyük bir gezintiyi küçük bir 
seıahat haline sokar. 

Vapurlarımızın içinde birer 
yatak salonu, birer lokanta ve 
birahane, bir yazı ve mütalaa 
kamarası, bir de küçUk gezinti 
bulvarı olsa kaplumbağa ıırtında 
yol gitmeğe mahkum bir tavıaom 
sıkıntısından ve 11abursuzluğun• 
dan kurtu]muı oluruz. 

Dışarlarda çok gezen bir 
dostum dedi ki ~ 

- lstanbulun içinde dolaş· 
mak buradan akdeniz, karadeniz 
kıyılarına, yahut herhangi yakın 
bir Avrupa şehrin• seyahatten 

daha yorucudur. 

Gerçi bunu söyleyen doıtum 
atlı tramvay zamanlarını unutarak 
biraz nankörlüğe sapıyordu amma 
Avrupamn her hangi bir şeb· 
rlndeki türlü vasıtaların temin 
ettiği nakil kolaylığını da göz 
önüne getiriyordu. Geriye naza· 
ran haksızdı, ileriye nazaran 
hakla. 

.... ... .......... '. =- • . .. _.' , .,..-.--· . ..... .-

Kültür 
Bakanlığında 

Değişiklikler Eylüle Kaldı 
Ankara, (Hususi) - Kültür 

Bakanlığında yapılacak değlıiklik· 
ler ve ihdas olunacak bazı Genel 
direktörlilkler tayinleri Bakanlık 
tarafmdan Eylüle bırakılmıştır. 
Bu husuıta isim zikretmek timdi· 
ilk mevsimsiz görlllmektedir~. 

KUlUir Bakam Saffet Arıkan 
yakında lstanbula gidecektir. 

iç İşleri Bakanımız 
içişleri Bakanı Bay Şükrü Ka· 

ya dUn ıehrimize gelmlı ve lstaı· 
yonda Şarbay ve Vali Bay Mu· 
hlddlo Üstündağ ve vilayet erki· 
nı tarafından karşılanmııtır. 

Öğleden sonra da Şarbayla 
beraber otomobille Floryaya git .. 
mlş -ve oradaki tesiaab gözden 
geçirmiş ve saat 4,5 ta dönmUttUr. 
Aynı zamanda Haseki hastahane• 
sini vo diğer bazı Belediye mU· 
H&esolerlni gözden geçirmiftlr. 

Bundan sonra Yalovaya git· 
miştlr. oradan Bursaya geçmesi 
muhtemeldir. 

Yeni Vali Muavinliklerl 

fazla süren heyecanlı bir geçit 
resmi lslAvlar arasındaki doııtluğu 
•ağlamlar gibi oldu. BUtün lslav 
cinslerinde yeni bfr heyecan· r 

Ankara 16 (Özel) - iç işleri 
bakanlığı Ankara, Bursa ve Ba· 
hkesirde birer vali muavinliği 

ihdas ettikten sonra bu kararı 
,umullendirmi, ve diğer büyük 
vilayetlere de Vali muavinliği ma• 

uyandırdı. lr-N A N JS TE kamı kurmaktadır. Teşkil edile· 
Alman yada ve Ingilteredo [ S TER R J N A N M A / cek yeni vali muavinlik!eri için 

harp neslinin EıllAh altına alınan bütçeye tahsisat konmuştur. 
Yen askerlerine bUyUk nümayiıler Kadıl<öyde Moda civarında birlrnç pRrça arsaaı 1 old~tu.nu sllyledller. Fen memurları tekrar geldller, Hasta Hayvan Kaçıran 
Yaptırıldı. bulunan bir tan ı dık anlattı: yenı hır harita yaptılar. Tekrar tapuya gittik. Vergiden 

20 sene evvel babalar1 cep· " Babamızdan kalan lıu arsaları satıp tııafiye etmek bir iliıiğimiz olmadığı hakkmda ve. gi tahakkuk me- Cezaya Çarptırıldı 
h d ı'ıtedik. Sat ılıli-a ç ka rdık. Birkaç talip çıktı fiatta murluğundan naika ietediler. Kadıl öy M liye şubeııine A 1 6 ( A A) Ç k 

e e ölenlerin ogvullarına harp 6 
1 

' 1 m6rac"at ettik, bir komisyonun toplanacağından n cara, 1 . - içe 
t 1 1 t k t 1 · mak üzere bımge en b h · · · · h t 1 v d d 1 k d l 
1~ imleri yaptırılıyor, barut ko• an af 1 • 88 ış muame esı yap a ıettıler. Komısyon Paznrtuınden Pazartesıne top- as a ıgın an o ayı or on a tın· 
uusu koklatılıyor ve kavgamıı he• te,e!Jbtls.•h girişti k. 

1 
lanırm ı t. Bir Pazartesi, bir Pazarteai d ıı lıa bekledik. da olan Afyon vilayetinin Emir• 

" Evye•n Bel<!diye fen memurları geldiler. Harita ar Bir ay bekledik, bir ay daha bekledik. Hala bir karar d k b v ı G k k' 
Yecam tattırdıyor. 1 · 1 ağ aza sına agıı öynü ô· 

yapıldı, } ol ; 11 t ikamı-tleri tayin edildi, ferağ mu ame c ııı a amadık. Ve lıAla ferr: ğ muamel t>sini yapamadık. yünden hayvan kaçırarak heıtalı· 
Yar J d b b J "I yapnı -k Jtzere kuda&troya g;ttik, Haritanın yanlış Aradan tam dört ay geçmiş bulunuyor.,, h ın oıı ar a a a arının o.. - " ğın Bayat na iyesine sirayetine 

dükleri siperlere gönderilecek ve j STER f NAN J STER j NA N M A ! sebebiyet vnen Göynllk köyUn· 

---~-o~ra=-.ıoL-&.uu.ıl..lllO;IL.L.lll.l:u__ıwuw.sı....u:au.w._...L!....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:_~.:...._~~~~~~~~~~~~~~~~~--11-:d:e:n~A:r:ık:,:o,g~vl:u~iki ay hapis ve 
ahlüim ıurhır _ 



: 1 M...ı.ut ~~·ı: 
Faizci Ve Muraba
hacı llt1 Savaıma 
lzmir Köylerine Bunların 
Girmemesine Çalıııhyor 

lzmlr, (Özel) - Bu hafta iki 
gllnllmll Cuma ovaaı köylerinde 
geçirdim. Sabahın alaca karan
lığmda köy yollarında glSrllnen 
Türk çiftçiıinin, kızım gllneı 
altında, tarlalarda harcadığı ıa· 
atleri glSrdllkten aonra daha İ) 1 
anlaıılıyor ki yeni Türk devri
minde en ön ıafta yer alen Türk 
köylUıUnU hiç mi hiç tanımıyoruz, 
bizler. 

Bize Tllrk köylUıtinll fÖ}le 
anlatıyorlardı: 

Köylü gllndllzf erl tarla1mda, 
bağında çapa Ye Hir lılerlle uğ· 
raıır.. HaTa kararmıya yüz tut• 
tuğu zaman aerln .War içinde 
yıkanarak temizlenir. Heybesini 
arkaama taklağı gibi kısy yolun• 
daki mahalle bakkahaa uğrar. 
Ekıijini tamamlar Ye ••İne yol· 
lanır. Genç köy dellkanLıını •Y 
yolunda yawkluau Keılbanla 
anası bekler, Teaaire ..• 

Hakikatle bu anlabt araıında 
biç bir batlanb yeri 7ok.. köy 
yapımızda çok eıulı nokaanlar 
Yar •• kCSy delikanlııı ekmeğini ka· 
ıanmak için kızaın gOneı altın· 
da öltım terleri döktilUyor. Ak· 
ıam olunca -.hanı patlıyan ça• 
nklarmı ayaiına ieçlrdlğl af bl 
••ine koıuyor. onun kapıımda 
bekliyen Keıbanı yoktur. Olaa 
bile onun yllzftn• bakmıya ftUha
ıı kalmıyor. Sebebi! 

Köylünün mahalle bakkahna, 
ona, buna yıllardanberi bHabının 
ucu gelmlyen atır borçları var· 
dır. Büttın yıl çalıprak yetlttir
dlğl mahıullerl borçlarına teslim 
ettiği halde borcu tOkenmek 
bilmiyor. 

1zmlr lıbaJl General Dlrik 
k3ylllnlln bu durumuao yalnadan 
kavradığı için faizcilerle muhte
klrlere pddetll bir m6cadele a9b. 
Köye uğra7an faizcloiD arka11 
boı bırakılmıyor. lkı hafta 6ac• 
biızat ilbay General Dirlk Kara• 
burun klSylerlnde acıklı bir 1ahne 
Ue karıılaımııh. 

Keçiborlu kUkDrtlerinl normal 
paha&lle lımirden Nbn alan bir 
kaç murabahacı, Karaburun köy• 
lllıUnlln kOkürt ihtiyacını bildikleri 
için çok yllkaek fiatlarla k6yl0ye 
kUknrt ıatmıya kalkııtılar. Bunlar 
köylüden para lıtemlyor, aenetle 
it görüyorlar. Fakat ödenemlye
cek bir durumda Hnet tamim 
ediyorlardı. 

Bu muhtekirler derhal yaka· 
lanarak Adliyenin peaçealae Ye
rildiler. Bu mllııferit vak'acıklar, 
f zmlr il bayının i6zlne ba• 
tanlardır. Mtıaebblplerl ıiddetle 
cezalandırılmlfbr. Fakat diğerleri, 
g6zden kaçanlar da var... Bun
ları ortadan kaldırmak lç1a kör 
IOyO takviye etmek llzım ••• 

TOr1dyede 'kl7ll allka11nı en 
çok artıran Ubay G•eral Diriktir. 
86yle olduju halde lzmir kı,. 
lerlnde biie muhtekir çahfauk 
Nha buluyor. Muhtekiri kOydea 
koğmak, murababacıyı k6y0a 
içine ıokmamak için Ziraat Ban
kaunm daha ıenif yardımlanaa 
dayanmak bir zarurettir. Çeıme 
köylerinde iacelome Japan Ziraat 
Bankaıı Genel Direkt6rll Kemal 
Zaim bunu ıözlerlle g6rdllktea 
ıonra köylünün daha ienlt yar
dım ihtiyacı "•ndilljinden mıy· 
dana çıkacaktır. 

hmirln k6ycll Ubayı 40 Ünl
Yeraite talebulnl lzmlr köylerinde 
inceleme yapmak lizere lzmlre 
çajırdL Bu ıençlır ayın 20ıinde 
hmlrde bulunacak, 6mek kiSy• 
lerinl gezeceklerdir. 

.. , • ._ - 1 • 1 

• 
MEML HABERLE J 

Kef.erclizdo En Çok Pirinç Ürününe 
Onem On~ede Denlıı:cller Bayramı 

Veriliyor 
Keferdlz (Özel) - Gazlantebla 

lılahf ye kazaaına batlı 637 ldlcS
metre ı•nlılijincle bir kamun 
kuraiıdır. Nüfuau, köyleri Ue 
birlikte dört bini aıkıadır. HaTaıı 
mutedil ve gtızeldir. Köy Bozdatın 
kenarında kurulmuftur. Merkezde 
dört yüz nüfus ye 1ekaen H' 

Yardır. Keferdizln ISn kıımı, ala• 
bildiğine geniş bir ovadır. Nabiye 
merkezinin tam ortasından geçen 
bUyUk bir çay, bahçe T• tarlalan 
ıuJar. Ovanın 6nUnde bftytik ve 
ıürekll Ahır darları &nlerine 
serpllmiı M1traı yaylaıı vardır. 

KeferdWa on üç köyü Yard&r. 
Bu köyler içinde iki ylz evli 
olaaı da Yardır. Kamua kuratında 
Uç denhaaell bir mektep ve bu 
mektebin de 49 talebeıi vardır. 

Bu yıl fakir çocuklardan 24 kiıiye 
elbiH, ayakkabı n1alre temin 
edilmiştir. 

Keferdizde en fazla plriaç 
yetlılr. Bu irin pek bereketlidir 
Ye halkın geçimi de bu yftzdendlr. 
Butday, arpa ... aire gibi diier 
lirllnler de yetiıUrllmekte iM de 
en çok 6aem yerilen pirinç ürO
nUdir. 

Söğüt Gençleri 
Çalışıyorlar 

SötUt temıil kola Uyeleri 
Slpt, (Özel) - Slğt\t ~enç· 

lerl, ıpor, muıikl " temıil ala
nında bOylk çalıımalar gfiater
me ktedirler. 

idman Yurdu futbol Ye atı .. 
tizm• bUyUk önem vermekte ve 
baılayacak olan maçları kazan· 
mak için muntazam çalıımakt a· 
dırlar. 

Spor Yurdunun, idare he} eU 
bir de musiki muallimi ptlrterek 
gençleri yetlıtlrmeyo çalıımak· 

tadar. 
Ayrıca, aenelerdenbert çalııan 

temlll heyeti de, ıoa gtlnlerde 
çalıımalannı arttır•ıı temı:Uer 
vermeye ltatlımıtbr. 

-········-·-···-·····-------··-·····---.. 
ainde vazife alacak bilıili laiver• 
litelilerln hmirdeki k8y ince
lemelerin de köylUyU yakın-
dan tanımalarına fıraat Teren 
lzmlr llbayı, ba lıe kan• 
casını atmıı aayılabllir. 1000 
köy çocujıınu fııtık çamlıkları 
araıında ye klnder haylmlerde 
barındıran lzmlr ilbayı köyll ı•hlr 
çocuklarına tanıtmakla hakikaten 
6nemll bir iti baıarmıya yol aç· 
mıttır. Bundan iyi ıoauçlar bek• 

l 

Deniıoiler bayramına lttirak eden 
Ün1e (Özel) - Denizcilik 

bayramı bmada pek parlak Ol• 
muıtur. ilçe battan baıa dona· 
blmıf, birçok taklar kurulmuıtur. 
Merasim Limam baıkanı tarafın· 
dan değerli bir söylevle açılmıı, 
Tllrk ıpor gençleri tarafından 
deniz el topu müaabakaıı yapıl· 
mış, birinci ıelenlere hediyeler 
YerilmifUr. Bu hediyelerin Terli• 

m•ıl de çok eğlenceli olmuıtur. 
O ıUn denizde 3 defa motor ya
rııı yapılmıf, ıeceleyln de Halke-

Hava Kurumuna 
Çalışmalar 

h•lr, ( Özel ) - lzmirliler, 
baTa 1Avga11 ödevini yerine getir
mek huıusunda bütün Eıelilere 
&nclllUk yapıyorlar. Genel aavaı 
yıllarında iki dlljman uçağının 

lzmlr ,.hrlne 'yaptığı zararları 

unutmıyan lzmirliler havalarda 
kuvntll olmanın ltizumuna inan· 
mit bulunuyorlar. 

lzmlrin ileri sıelen tftccar'nrı 
ilk hamlede ,.hava tehlikesini 
önleme,, komitesine haı wrarak 
100,000 liraya yakın teberruda 
bulunmuılardır. 

hmir köylUıO, bu mahaul yı

lında yetiıtireceti mabıulün yüz.de 
kesablle bUyUkçe bir kı&mmın 

J&bflDl Ttırk Hava Kurumuna 
bırakacaktır. lzmir, hava savat n· 
da behemehal en baıta yürü} e• 
cektir. 

* Yoıgat, (Özel) - Ha'f'a teb-
Hkeıine Dye kaydedilmek f çin 
tccimer!erlmiz bUyOk bir ilki 
ıısatarmektedlrler. 

Serdivanda Bir 
Kavga Vt1 Neticesi 

Adapazarı (Özel) - Serdivan 
k6yiladen kırtuiyecl CaYid!n bağ 
bekçiıi Bekir, Iaınail oilu Halim, 
Ahmet otlu Hlbeyln, Ahmet 
vo Şevki adlı 4 k6ylU tarafından 

d<SvUlmüf, batından yaralanmııtır. 
Bekir hldlseyi muhtara ,ikiyet 
etmlt, muhtarda Bekiri koruci) le 
beraber bu dört adamı bulup 
ıetirmei• ıöndermlttir. 

Ünye denizclleriadın bir lııımı 
Yi m111Ud pbe11 tarafından bir 
motör alılenerek Umaada bula• 
nan Akıu vapurunun etrafında 
gezilmiş, mlllt ıarkılar ı6ylen• 
mittir. 

Safrada Maçlar 
Bafra, - Blrincl devrenin IOD 

maçı kalabalık bir ıeylrcl önllnde 
yapıldı. 

Samaun idman Yurdu, Gençler 
Birliği idmanı ufıra karp iki ile, 
Spor, Bafrasporu ikiye kartı bqle 
yendiJer. 

Üye Olmak 
ilerle yor 

İçin 

Bafra - ilçemizde Ye kay
lerde hava kurumuna Uye yazılma 
iıi gün ıeçtikçe genişlemektedir. 

* Bozkır - Mehmet, Ali onbaıa, 
Hafız Mehmet, Hacı MeTlüt, HD
ıeyin Kemal, Mehmet Hac otlu, 
Korabdullah, lskender Deli imam, 
Hacı Mebmed, Mustafa KızıUSzlU, 
Durmu~, Mehmet Doğan, HUH· 
yin Ahmet, Ali Hıca, Mehmet 
Çavuı yirmiıer lira taahhüt ede
rek haTa kurumuna iye olmur 
lardır. 

• bmlr - bmir pamuk mea-
sucat tirketi bava kurumuna bir 
def alık 10.000 lira vermiıtir. Ar 
rıca her yıl iki bin lira verecektir. 

• Ankara - Arif baıkitip otlu, 
Halil, Talip, Ahmet, Hacı Halil, 
Etem oğlu lbrahim yardim, Yu
suf ÇördOk, yıllık taabhlltlerde 
bulunarak hava tehlikıainl bilen 
Uye oJmuşlardır. 

Muğlada 
Köyc~lük Çalıımaları 

ilerleyor 
Muğla, Halke•inden, bir 

heyet ekonomik ve cojrafl 
bakımdan durumunu bcelemlf tlr. 
Heyetle berabu giden doktor 
da köyün haatalarma bakmış'ır. 

Hllkevl köycüler komitea l klSy 
gezintilerine devam edeceklerdir. 
Sıraılle dai köyleri, yahk&yleri 
ile hastaları bulunan köylerde 
araıtırmalar yapılacaktır. 

Dünyanın Altın 
lstihsalô.tı 

1 

Amerika lıtatlıtlk dalretl 
tarafından yapılan bir iıtatistiğe 
16re ıeçen yıl içinde dünyadaki 
bOttln madenlerden çıkarılan altıa 
miktarı 27, 126,000 onsdur. Bir 
ou 31 gram ettitine ıöre bu 
albnlann ağuhğı 841 ton gibi 
muauam bir yekün tutmaktadır. 

Bil 111 önceki l&tlh1&lit 25 
milyon onı oldufuna göre geçen 
yıl yllıde 1 niıbetinde faz.la altın 
çıkarılmııtır. Bu arbş bllhasaa 
SoTyet Rusyada altın çıkarma 
itlerine Yerilen ISnemln yer· rJe 
bir aonucudur. Sovyet Ruıyanın 

altın istihaalAtı bir yıl içinde 
yUzde 49 nisbetinde artmıştır. 
Böylelikle bu komıu memleket 
lllfhsalita azalmıı bulunan meıhuı 
mlıtahıili aşağı Afrikanın hem•• 
arkaaıadan gelerek dftnya altın 

çıkaranlan araııada ikinci yeri 
almlfbr. 

Ba lluıuıta tam bir fikir edine 
mek için 1934 Ye 1933 yıllarında 
dlayada fatihıal edilen albn mllP 
tanncfa her memleketin hiıaeslnl 
g6ıteren aıaiadaki lıtatiıtık tab
loıuna bir göz atmak klfldlr: 

Beaup Afrika81 
s, Sı c, 1, 

1' --Şl malt Amerika 
...ııter yrrler 

Oa• (11 Gr,) ••fi al(la 
1934 19J3 

10,483,000 11,014,000 
•,200,000 2,184,00I 

29g4000 2949000 
2,916,00(1 2137000 
6563000 '694000 

27,126,000 25,378,000 

Bu diğer memleketler içinde 
en btıylk payı ııraaile Mekaika 
AYustralya, Japonya, Dotu lnfi
llz Afrikası, Hlndlıtan, toıkll et• 

·mekte Romanya gibi komıu 
memleketlerin ismi istatistikte ıa. 
rllmemektedlr. 

* Anvera, (Özel) - Belçlka'nıa 

1 
B•lçlka il• en bUyUk limanın• 

daki faaliy9t bak• 
ticaretimiz kında buradaki tı. 

caret oda11 herkeal ilgllendlrecek 
latatiatiklor çıkarmaktadu. Geçen 
ni1an ayı için tutulan heeaplara 
rôre Anver1 limanından bu otua 
ınn içinde dış pazarlara 897,280 
ton ~.at ıönderilmlt ve 7&2,39& 
ton da mal ıokulmuıtur. Bu iki 
rakkam üzerinde TUrklyenln payl 
azdır. Niııan 935 ayında Anverı 
limanından memleketimize olan 
ihracat 11,742 ton ldbalat 
lae 4343 tondur. Yani bu Belçika 
Umanı bizden aldığı aç misli ağır
bğınd a bize ıeYkıyat yapmıştır. 

IOD Posta 
Ynal. elyaat. H"• ı we • 1••'"' 

• ~k&~abtJye, .atalQeşmt ıobğa, as 
. l&TAltBUL 

o -

Gaaelemlıde ~Jcan 1&11 
we reaiml.srio bütün hUJan 
mahluı ve caaettmlae ait& -

ABONE PIATLARI 

Abooe bedeli peşindir. Adrea 
ctellttlrmek 21 kur6ttv. 

•z .,.... 

Gel•• nr•lı ,eri ..,.,,,,..,. 
lllftlard• enea'ullret ........ z. 
CeYap ~14 mek&uplara ıo ktarueluk 

pul ildve9l 14ıımdır. 

• r Po•ta kutusuı 741 r..tanb..ı-, 
Telgraf ıSooposta 

, Telefon ı 20203 

l 

• • 
' JI 

1 

lenobllir. 

D6rt adam bir hendej'in içinde 
uyurken bulunmuılar, uyandırlıp 
muhtarıo yanına çağmlmıılardır. 
Fakat Bekir hiddetini yenememiş, 
bunlardan Ahmet oğlu Ahmedf n 
belindeki tabancayı kRpmıt ve 
ateı etmiıtlr. Çıkan karıunlarla 
Ahmet baııı\dan Şevki de omu• 

mn _ __.uından varalamıatır. ____ _ 

Muğlada Köy BUtçeleri 
Muğla - ilimizin 934 yılında 

köy bütçeleri tutarı t 33 bin lira
dır. Bu paranın bUyllk bJr kıımı 
köylerin bayındırlık itlerine aar• 

fedilmiıtir"-. --~----~1--•••••••••••~1 



17 Temmu !OR POSTA s.yfa · S 

[ Slga..t Alemi ) 

Sinaga Mülakatı 
Durumu 
Aydınlattı 

BARICI 'r J _ Gönül lılerl 
. 

İtalya Seferberliğini Arttırdı :-;t:ince 
1 eJ• Çalışamaz Mı? 

Yuğoılavyanın ıon kabine değl• 
fikliği ve eski Batbakan YeYtiç 
)•rine StoyadiooYiçia ~elmeal, bu 
arada Küçük İtillf konsey toplantı
larının yapılmamaaı, bu :ıflmreyl 
nıeydana getiren deYletler araamda 
~Gtünce heraberllfinin •zalmuına 
taret gibi telAkki edildi. Hatti, 
~.vrupadan gelen ba:ıı haberler, bu 
ıunırenin dağılmak istidadını bile 
rösterdltinl iddia etti. Klçük İtilaf 
•raıuluaal alanda Balkan aatantı ile 
•!~ı fikri gfittilğO için, bu haberlerin 
bııı fazluile alAkadar ettlfine tBphe 
1°ktur. Haddintind~ dofru oJmadıtı 
bi:z.ce malum olan bu yab-cı kaynak 
haberlerinin fili tekziplerini bekliyor
duk. Bu bekleyif gecikmedi. 
'VuQ-oılnya kral nalbl Prenı Pot 
lııalkti, Romanya balı Karola ııiyarete 
Ritti. Prea. Polla bu ziyueti huıuıi 
tnahiyettedir. 

Çünka beraberinde, hiç bir Bakan 
Yoldu. Buna mukabil Roma.aya kra• 

~~ı~ yanında, Dıt itleri Bakuı 
1tiileako Yardı. TitDleakonun Sinaya 

~filAkatındakf bu kuıuru, bu k~ırft• 
çınıanın ehemmiyetine bir delildir. 

Gnko Balkan antanbnı ııkı ıurette 
~14kadar eden KOçDk ftllifın vaziyeti 

Q arada, gelecek toplantılarda da 
~Cbakere 111enalan 111laaaebetile 
.,/! defa daha ılı.den ıre~ilmit n 
h otQ niyetlerle ortaya çıkarılan bu 

•berlerfn aaılıızlrfı, bu ıuretle bf:r 
defa daha teeJ'J'lt etmi4tlr.- Stıreyya 

Eski lngiliz Ve Al
ınan Muharipleri 

8erlinde Dostluk Nutukları 
Söylediler 

BerJfn, 16 (A. A.) - loptz eıld 
lıarpçifer delegasyonu ıerefine verilen 
bir öğle yemeA'iode Yon Rlbbentrop 
dtmiıtlr kb 

- "Amacımls, eakl cl .. maaları 
•• bilha11a fngiltere, Franaa n 
Almanyayı barııtırmakbr.,, 

Almanya ile fngiltere aruında 
•rtık biçbiı anlaımazhk yoktur. 

İngiliz delegu7oau batkanı ıu 
ee•abı vermiıttr; 

- " lngilizler yaJnı• bu kere 
~ın_•nlarla harp etmiılerdir. "Britiıh 

ııoa,, ı temail eden bi•ler, bonun 
lekrarlanmamaaı gereken bir yanlıt 

... ~~~unu da.,anOyoru:ı. 

Yeni Birçok 
Fırkalar ihdas 

Olunuyor 
Roma, 16 ( A. A. ) - ( Blldiril ) 

BallD n Propaganda Bakaalıjl Bi.J.. 
diriyor: • 

Habetiıtaada alel huırlıklana 
gittikçe artroaaı, del mahiyette J••I 
tedbir ahnmuıaı i•tll.sam etmektedir. 

Sll&hh kunetlerln Bakanı olan 
Duçe "Sila., fırkaıınıı:ı aef erbe.r eclil
metini emretaiftir. Ayıu zamanda 
" ikinci Sila ,. i.mini ta11yacak olaa 
bir fırka tetkU edilmiıtir. Bundu 
baıka " Bepci Si1ah Gömleldile:r 
fukaaı. aın da Hfe:rber edilmeli ••
rediJmitlir. Baa • Bl:r Şubat• fokuı 
iaml verilecek 'H bal•• uluaa.l mJlia 
kurmay baıkanı olaa General T eruui 
kumanda verecektir. 

1909, 1910 ve 191S iıtihkim n 
otomobil ı nıfları da ıillb altına çat· 
rılmaaını emrettiği 11ibİt Deni.1 Baka
nı da 10 denizaltı ıemiıinin derli.al 
y.apılmasına batlanma•ınr emretmi4tir. 
Bu sremiler fafİ•t devrinin 14 ftncü 
ıe.neainin ilk aylan içinde denize 
indirileceklerdir. 

Seferber fırkalar onu bulmaıtur. 
Amele miktan (30 - 40) bindir. Şarki 
Afrikadaki balyan lrunetlerl 180 
bine b:iliğ olmuştur • 

Afrika Afrlkahlar1n 1 
Nevyork, 16 (A.A.) - "Habefbtan 

Komitesi,, Kellog paktı mucibince 
Habefi.ırtanda harbin önOne geçmek 
içi• RoneJtfa tetebbfta.lerde bulun· 
maııaı iateyea arzulıuali dagıtmaya 

baılamıftir. 

Bu arada ''Afrikayı yeaidao kurma" 
birlitlnin merkezinde, Habeılerl ltal
yanlara karı• madafaa etmek arzu
ıuoda bulunan gönüllülerin kaydı 
içlo plialar hazırlanmaktadır. 

Amerikalı srönlllül.,in dDıturu 
fudur; 

"Afrika, Afrikalalarındır.,, 

Mıaırdan Deve biracı Ya•ak 
Kamre, 16 ( A.A )- ltalyan ifyar

lan tarafı•daa fazla miktarda deve 
ntın alınmHı fbeıine. hlkUmetin 
Eritreye den çıkıtıw yaaak ettiti 
bildirilmektedir. 

Roma, 16 ( A. A. ) - Reuter 
ajanıından: 

Mısırın lfgalJ bir xamanlar 
lngiltf're için ne derece önemli 
iae, Habetistanın da lta)ya ıOel 

[ Onama 8 iner yDz:le ) 
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Konuıa konoıa k3tke kadar 
teldik. 

- Hayırlı geceler. 
- Y ann akıam kulft~te mi· 

•iniz. 

d . - Hayır. Hafta ortası bir gece 
aıına evdeyim. 

- Şu halde öbllr glln Heybeli. 
- Evet. 

d 
Ayrıldık. Habrıma geldi dö-· 

lhn. 

- Eşref Bey. Yarın 
•6.Y~e teklifsizce yemeğe 
lbıaıniz? 

Eğildi: 

akşam 

gelmeı 

- Emredersiniz hanımefendi. 

* . 
Emin Tosun Be) l Salı akp.mı 

•\'de tutabilmek için belki bir 
saat çabaladım .. Ahbaplarına söz 
\ttrdjw• i b b k gıo • oyun oynamasa ile ir 

ere gtlrftnmek IAzımgeldiiinl 
•aydı. Döktü: 

it -_ Hal ır, dedim. Haftanın bir 
}'İ cesı evimizde, "kendi yemeğimizi 

' 

.. Y•ceğiz. Hem bu yalnız bu ak· 
~nı •. 

ıı •çın değil. Her hafta yapı· 
d:ruz. Bunu bilerek misafir bile 

\>et •ttinı. 

-.. Kimi? 

- Eıref Beyi. dnn gece ye
mekten sonra yine bırakıp gitti
niz eksik oJmasm Eşref Bey beni 
eve kadar getirdL Nezaket olsun 
deye bu akıam yemeğe çağırdım. 

- iyi etfln. Fakat dOn gece 
Ali Sami aenin masanda kalma· 
dı mı? 

- Din ikiye kadar. 
- Evet, evet. Fakat dikkat 

et Ali Sami yaman heriftir. Hani 
sen bana bazı arkadaşlann •oy
tarılığından bahsedersin yal ben 
ıana şimdiden haber vereyim. 
Ali Sami tehlikeli bir adamdır. 

Omuzlanmı ıilktJm. 

- Bana ne? 
Emin Toaun Bey birdenbire 

içinden doğmuş gibi ellerimden 
yakalayıp beni kendine d<>tru 
çekti. Gözlerimin içine baktı: 

- Benim gülden daha ince 
GftJ•evenim. Sana olan gö.-enim 
sevgimden daha kuvvetlidir. 

Bu, onun ilk kıskançlık eseri 

oJdu. 
~ 

Evimin havası, eYlmin yemeği, 
evimin kahvesi... Oh bu eaad.ti 

ngı iZ Donanmasının Mu- Bizde erkek, kadının evlendik· ,. 
ten aonra çalıımasana tahammül 

B • G • d • edemb'or. Kazancı az Yeya çok azzam ır eçı 1 olsun, karıııoı geçindJrmeyi ken .. 
dlsi için bir ıeref ve vazife mes· 

157 Har G • • K J V A•J • • elesl telekkl ediyor. EvlendJkten p emısı .ra 8 ) esının Sonra çahtmak Ye bu suretle evioo 

Ô U
•• den G • yardımını vermek isteyen kadına 

D n eçıyor izin vermi)Of. 

Büyük Britanya donanmasının bir kiımı, manevradan döz.flyor 

Londra, 16 ( A. A.) - İngiltere ıemilerlle yatlar da bu tarende te•aU 
lı rafı, Veliaht n krafm atekl oj'ulları edllecıklerdlr. 
Dftk of Yori ile Dak of Kent, Kral, maiyetine nrllen "Enc:hantruı" 
iaıiltere deoİ• lruYntlerfala bir harp gemisine sreçtltl .akit, kabine 
loımıaı gözden pçirmelıı: Gze:re, lyelerile, Deniz BakanlıA'ı Heri gelen• 
buğO.n aaat 17,45 t• özel treale Jerl de onun yanında bulunacaklardar. 
Port•moutha varacaklardır. "Patrlcia" harp wemlıi de kralın 

Kr•I ite yanrndakiler, dokların mayetine Yerllmlıtir. 
~.ı.Qadutu yve kadar, f.-.kallde do-
aaaraıt ıoluklardaa geçerek gele
cekler ve hemen "Viktoria and Al bert,, 
yatına bineceklerdir. 

lngifiz adaları donaomaaile Akde• 
nb donaamasımn r.atan l'•milr-ri, 
üç genit sıra üzerinde-, Portsmo•th 
açıldanada diııilidir. Kiçfi& parçalar, 
kıyılara daha yakın bir noktada Y"e 
biraz kenarda dururorlar. Gemilerin 
hatları bir çok mil u:ıunluAundad r. 

BugOn, son ledek re.mileri de 
relince, gene( kun•t 1~7 parçayı 
batacaktır. 

Deniz afm yerlndea bmleree 
ıeyırcı getirecek olan 19 lıllyük 
yapur için duraklar aynfmııtır. B:ı lıkçı 

. anlamak için ondan mahrum ol· 
mak ister. 

Bu alqam, hatta annem de 
sofranuzda.. Eşref Bey yüksek 
konuıma dili ile birçok feyler 
vakalar ve hikAyeler anlattı. 
Onun söyleyif:ndo berkeai dinle
ten Ye sevdiren, alakadar edan 
bir kuvvet var, dolu bir adam. 
Herglln aralarında Yatadığunu 
aAde ve sudan lnıanlardan değil 

Fakat öyle ıBrUyoruın ki Emia 
TOiun Bey onunla ötekiler gibi 
anlaşamlyor. Aalapmamaunda da 
hakkı var. O böyle fikir, tenkit, 
san'at, edebiyat nuıl aıılatayım 
f çlnde kültür W olan sohbetlerde 
bulunmaya ahıaıamış. 

Onların bUtlln mevzuları para. 
rakı, poker ve berkeiln yapama
dığmı yapabilmek için dUtUnülen 
aaçmalıklar. 

Yemekten ıonra bahçede hasır 
koltuklara gömüldük. Az aydınlık 
bir gece. Emin T oıun Bey yer• 
leıtiii koltukda hafif hafif kutir· 
meye başladı. Kulüpte olsak timdi 
poker maaaaı batında ıözU dört 
açılırdı. 

Eıref Beyin lnco fikir ve ntikte 
dolu mevzolan ona. hele yemek 
Ustlbıe pek ağır geldL 

Şöyle böyle, yarım yamalak bir 
tab8ilden ıonra it hayatına dalıp 
biraz da bol para kazananlar 
Amerikalılar aibl oluyorlar. Onlar 

lngilterede Danı 
Gösteriıleri 

Loadra 16 fA.A.) - Uluaal elbiM
lerinl sriymit olaD ve A•ırupaauı 18 
meınleketiaden gelen 500 den fula 
dansör, parlak bir gilnet ve ıiddetll 
bir 11cak d11lra11 altıada Londra 
ıokaklaruıı dolatmıtlardır. Dan~rler, 

areıuluaal milli danılar ıe.Ukl•rinln 

açılmft meruiminde baZlr balunmuı• 

laı • aonra Ha7clparka gi.derek 
ora.da birçok Hylrciler karıııında 
daoıetmlşlerdir • 

- -
hiç olmazsa tarihleri, san'atleri 
ve zevkleri olmadıtını lnldir etmi
yerek ~aki medeniyetin san'at 
eaerlerine baı eierler. Teneke, 
kömür, gaz, demir parç&11 ıocuk 
aatıp milyarder olan! Amerikalılar 
Avrupalı sıan'atkirların tablolarmı, 
heykellerini, el yazılarıııı, blltfin 
uerler~nl değerini ağırhj'ınca öde
yip lıltın almlya kalkarlar. Bütün 
makaat biraz göaterit oı.a bile 
bu eserlerle saloalarmı, evlerl•I 
ıaalemek ve onları doatlarıaa 
seyreWrmek zeYkini t•tmalan da 
klfl bir meziyet nyılabilir. 

Benim bu gördüğftm zenfinler, 
bu diinleri olmiyan ve yannlarınm 
ne olacağı da pek kestiriiemiyen 
ıenginlerimiz bu kadar olsun göz
lerini aydınlatamiyorlar. 

Evinde binlerce liralık Auupa 
işi eıyaaı olanlarm bir köşede 
iki kitap yerleftirecek bir rafları 
1ok. Kitapları yok ki rafları ol· 
aun. Kadınlar erk•kler bütün bu 
~llp1>9 kalabalığı ne biliyorlarsa 
hepei iğreti, hepsi ağızdan kap
ma! Dönyadan haberleri yok. 

Şimdi qref Bey onu uyanth
np rabatınz etmemek için sesini 
alçaltarak benimle konuıuyor. 

Mesleki dolayısile ömrünün 
çok yılları Avrupada geçtiği için 
çok görmllt bana Floransa mtize
sini ve oranın kadınlarını, eski 
ltalyan edebiyatını anlatıyor. Ne 
de &Uzel anlatıyor. 

Kadın da evlendikten sonra, 
arlık dııarda çahımayı fazla bir 
ytık •aydığı için erkeğin bu 
hareket tarıındao memnundur. 
Şlklyet etmez. 

Fakat ıaoayl hayatı baflay1nca 
kadmla erkeğin beraberce dııarda 
çahıma mecburiyeti de baııöa· 
termlştir. Bu mecburiyet aileler 
içinde de ufak tefek anlaımamaz• 
lıklara sebep olmaktadlr. 

lzmirden yaldız lımlnde bir 
okuyucum bana b61l• bir m•aele• 
d•n bahsediyor: Bu kadlD eYlnde 
dikit dikiyor · n kauncı ile eve 
yardım ediyor. Senelerdenberi bu 
b6yle devam ediyor. Eakat ıon 
zamanda koca11 onun çalıımasıoı 
istemiyor. Kadın, kocaaınıo ka• 
zancı ailenin refahını temin ede
cek hale ıelfoclyekadar, çalar 
makta devan etmek iatiyor, fakat 
koca11 razı olmiyor. Kadın çalır 
miya devam edip etmemeal lbım 
seldiğinl bua aoruyor. 

Kocanın, kanımı neye çalıı· 
maktan menetmek iatediğlol bil• 
mlyorum. Fakat evin erkeği odur. 
Karııım çahıbrıp çalııtırmamak 
ta onua eJrndedfr. Fllhakika ka• 
dıaıo H'e yardımını kesmeal bl· 
raı ıılantıyı mucf p olacak. Fakat 
bu aıkıntı, aradaki a~lmsizlikten 
daha haflftlr. Çnnkll çahımıya 
devam etmek, eyde kavaaya , .. 
bebiyet vermek olacaktır. Bence 
şimdlltk kocanm dediğini yapmak 

daha iyidir.I 
TEYZE 

Onu estetik derıi veren bir 
profea&li dinler gibi zevkle din• 
liyordum. 

Bilmem nedeu ben kendimden 
tııttin fikirde bir koca dnınnmnı· 
tllm. Nail Uoiverılteye ildiyordu. 
Bitirince evlenecektik ve o Uç yıl 
lsviçreye Geaeve gidecekti. Bu 
seyahati beraber yapacaktık. 
Onun tahıilini soauna kadar yap
ması için yardım edecektim. isti· 
yordumkl bir erkeği kadına ba
kim yapacak dlltOnOt ve aısrnı 
yllkaekllğiae ersin. 

Hayat au ıibl akıyor. lnaan 
nereye takılacatanı hllıni1ordokil 
Garip bir teaadOf beni Emin 
T otun Beyin karp11na çıkardı. 
Hadlıelcr boğuştular. Bir taraf 
bitik dnıtn ve ben kendimi Emin 
Tosun Beyin yanında buldum. 

lyL hoş adam, fakat timdi 
ben eaı zevk aldıj-ım bil' bahsi 
tatlı tatlı dinlerken onun kartım· 
da biyle horul horul uyuması 
ımırıme dokunuyor. 

Hele Eşref Beyin aras1ra ha"' 
tını ona çevirip: 

- Aman rahatsız etmlyeliml 
Diye çekine çekine sesini al

çaltması onun hesabına ben·m 
yüzümü kızarbyor. Saat on ikiye 
gelmeden Eşref Bey müsaade 
iatedi. 

Hali kestiren Emin Tosun 
Beyi uyandırdım: 

(Arkası var) 



1 

Ha beşe 
Her Tarafta 
Göze Çarpıyor 

( Baıtaraf ı 1 inci ytlzde ) 

1 

1 
1 

rilen binlerce zenci esirlerin bu 
ğünkll hür evlAtları, dedelerinin 
memleketini ltalyan iıtilisıga karıı 
müdafaaya hazırlanmaktadırlar. 

Amerikada Zencilerin fazlaca 
bulunduğu belli başlı bUtün ıch i r· 
lerde, Zenci mahallelerinde, Ha• 
beıistan ordusuna gönüllü aıker 
kaydetmek üzere müteaddit as· 
kerlik ıubelerl açıfmııtır. 

Nevyork ıehrinde Zencilerin 
oturduiu Harlem taraflarında 
açılan ıubeyi Samuel Damielı 
lıminde 29 ya41nda genç bir 

...Zenci idare etmekte ve herıUo 
müteaddit nutuklar Irat ederek 

r 

vatanlannı bilmeyen bu adamla• 
rın vatanperverliğini tahrik et• 
mektedir. Gllnde yllzlerce Zenci 
ıubeye ıelerek lalmleriol yazdır• 
makta ve ilk emir üzerine derhal 
itlerini güçlerini bırakıp Habeıi .. 
tana gideceklerine dair yemin 
etmektedirler. 

Daoielı, gazetecilere : 
- .. Habeılıtanın, dedeleri

mizin yurdunun yardımına koımak 
mecburiyetindeyiz. Her taraftan 
g6nlillll topluyoruz. ilk poıta 
olarak Afrfka1a af tmek Ozere 
Detrolt ıehrinde 5000 ve Şika• 
goda da (7500) ıöollllll toplan-
mııtır. Nevyorktan da 15000 kiı;y• 
ihtiyacımız vardır. iki glln içinde 
400 ıönllllü kaydettik, herglln de 
kafile kafile ıelip kaydolunu• 
1orlar. Gerçi ben aakerlik 
etmedim, bunlan talim ettiremem. 
Fakat Bunu yapacak adamlan· 
mız da var. 

Ben ıimdilik ıönlllltl topla· 
makla meıgulDm. Ve bunda da 
acele etmiye mecburum, çlloktı 
Habeı lmperatoru Eyliilda harp 
ilin edecektir. Emin olunuz. lca• 
bettlği zaman Amerikadan Ha· 
beıiıtana bir milyon zenci 16nlll· 
lll olarak gidecektir.,, Demektedir. 

f Son telıraflar beıinoi ıayfadadır] 
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1 Bir Doktorun 
GUnlük .,,amba 

Notlarından (*) 

Mide Ekşimesi 
Bana, bir gün, bir terzi Bayan 
mideıindea inde sancılardan n ha
zim güçlDğUnden ıikiyet etti. 
Muayene ettim. 
Meıleği daha Qok ıandalye U&tüa
de oturmayı icap ettirdiği içim 

1 - Mıdeıi faal hareketini 
aultmıit. 

2 - Hali tabiiden iki parmak 
aşağıya dtişmüıtü. 

3 - Kabız çekiyordu. 
4 - Y editi yemekleri az çlj'ne

diği için de mide de çok yoruluyor 
ve mide ifrazı da kAfi gelmedlii 
için hazim ancak yadi eekiz •aat 
te oluyor ve bu yOzderı ağrı ço· 
ğalıyordu. Midede kaneer, ve çıba· 
n& ait laboratonr muayeneıile dı 
birşey bulunamadı. 
Kendisine ı 

1 - Yemekleri iyi olfnemeelni; 
S - Az ıu n yemekten n•ıl 

lçmeaini~ 

3 - Salçalı n yağda kavrul· 
muş yemekler yememeıini; 

4 - S irh n ekıili ıeyltı kul
lanmamaaanı ; 

5 - Her gün yemeklerden ev· 
vel yarım eaat spor (eğilip- kalk· 
ma ) hareketi yapmaıını teabih 
ettim. İlaç vermedim n bundan 
lki ay içinde iıtifade ettiğini 

ıöyledl. 

(*) Bu notlara kHlp aaldayıaıs, 7ahut 
bir a bU n• J•P•tbnp kollokıi7oa J•pı• 
na&. S.kıntı ııamaaıaıııda bu notlar Itır 
doktor 1rlbl imdad1Dıııa r•tlt•blh. 
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ION POSTA 

SefafetınEUe TutıJIAliildiği-Y erlerde .•. 
Ziyaretçi Hemşirelerle Dün 

Kapı Kapı Dolaştım 
( Baıtarafı 1 inci ytb:de ) 

Uzun teıebbUslerle, kurulan 
bu mlleaseaenin kıta fakat çok 
meraklı tarihini de, bUtun memle· 
ketteki adetleri beıi geçmeyen 
" ziyaretçi hemıireler ,,in ner .. 
den, naııl yeti9tiklerini de, ve 
ııhhat merkezindeki dikkat uyan· 
dıncı görUşlerlmi de yarınki ya· 
zıya ıığdırmaya çalışacağım. 

Buııünkil yazımı okuyacaklar, zi• 
yaretçi hemı.relerin nerelere, nasıl, 
niçin gittiklerini, ve neler sorup, 
neler dinlediklerini, neler yazıp 

neler yaptıklarmı anlayacaklardır. 

• 
Sıhhat merkezinden a~ rıldıiı· 

mız zaman aaat ikiye yaklaııyor
du. Ziyaretçi hemıireler içerde 
çalııırken geydiklerl bembeyaz 
ıömleklerini, bembeyaz baıhkla· 
rını çıkarmıılar, llcivert, ıade ve 
tertemiz birer elbiıe, •e IAcivert 
birer ıapka geymiılerdl. 

Beyaz kolab kollukları, be· 
yaz kolalı yakaları, ve li· 
civert ıapkalarındaki kızıl hl 
lilli beyaz rozet zarif llniforma• 
larına Hwimll birer reımlyet 
veriyordu: 

- Siz, dedim, ziyaretlere hep 
böyle Dçer Oçer mi gidersiniz? 

Müzeyyen Meriç cevap verdi: 
- Hayır.. Mıntakamııa dahli 

olan mahalJeleri aramızda Takılm 
etmiıizdir. Ziyaretçi hemıireler, 
ya '.oız hiaaelerine dllıen mahall .. 
leri w kendi baılarına dolaıırlar. 
Halbuki arkadaıım Huriye Naza, 
timdi gideceğimiz mahalleye ba· 
kan ve timdi mezun bulunan 
bir hemılreye vekAlete baılıya• 
cak. Buralara olan yabanc:ılıiını 
ıidermek içindir ki bize refakat 
ediyor. 

Müzeyyen Meriç, hastabalu· 
cıbk mektebinden mezun olan 
diler hemılreyl iıaretle izahatını 
tamamladı: 

- Şllkrlye Koray IH bizimle 
beraber dolaprak ziyaretçi hem· 
ılreliğe sitaj yapıyor. 

Neailıah mah"allesinden kale 
dibine inen daracık ve Sarmaıık 
caddea:nln bozuk kaldırımlarıaı 
adımlıyoruz. 

Müzey} en Meriç : 
- Yalnız, dedi, sizden bir 

ricam var; içinde bulunduiumuz 
muhitin aakinlerl, taa11uptan 
tamamile kurtulamamıt kimaeler
dir. lçluinde namehreml görllr 
görmez kalın peçelerini indirenler 
var. Bu itibarla onlara sizleri ya 
.,ziyaretçi biraderler,, diye, yahut 
da hUkfımetio sıhhat mUfettiıi 
diye tanıtalım. 

Yoku, hem ıiz bir it baıa· 
ramadan geri dönmeğe mecbur 
kalınınız, hem de bizlere karıı 
bealenen itimadı yıkaraınız, vo 
yarınki iıimizl zorlaıtırırsınızl 

e:z:ı 

Şunun da elitin• 
ili IH'meyen kalmamıı ıibi •.• 
Bntnn yoldan geçenlerin, blltUn 
pencerelerden aarkanlann, bU· 
ton kapulara uğrayanların, 
Blltlln peşimize dlıenlerin ılSz· 
lerlnde, kurtenalara kartı duyu
Ja bilen temiz ve içten bir mlnoe• 
tin derinliği okunuyor. 

Bir aralık, pencerelerde, ar
kamızda, ıağımızd•, solumuzda 
hissedilen aevgi ve alika, ıılda· 
ııp koyulaıarak kalabalık bir in· 
san çenberi haline ıeldi. Ve bizi 
ort .. ıına aldı. O kadarki; kucak· 
ları çocuklu anaların, babaların. 

ablaların, teyzelerin, ninelerin ve 
meraklı bir çocuk ıürllıünUn ara• 
aında hangi derde kulak aeaca• 
ğımııı t•ıırmıştık. Çllnkll her du• 
dak, bir batka utırabın beıte.ız, 
fllfteslz t6rkDılloll okuyordu: 

- Abla haniy bize kundak 
••rdirecektin? 

- Ne olur biraı bile de 
uğral 

- Kızım, Allah nıaaı için 111 
7amurcağın 16zDne de bakıver! 

• 

- Ditlere ne ,On bakilıyordu? 
- Şunun ıanc11ına da bir 

iliç veriver! 

- Hemıire delil MelAlke 
bunlar Meliikel 

Hemılreler, hiç bir dlletl boı 
çevirmemek için kıvranayorlar, 
etrafındakilerden kimlıine ce•ap, 
kimisine iliç, klmlıine 6ğ0t, kl
miıine de adrea VHiyorlardı. 

Tam o sırada yanımıza, kara 
llzllm g6zlerl yaı tenelerlle örtlllll, 
esmer, uzun boylu, orta yaılı bir 
kadın ıokuldu. Kucağında, ııhhatll, 
yumuk, beyaz yllzU kızamuk pem
beliklerile kaplı, yedi aylık bir 
yavrucak vardı. Müzeyyen Merlcoı 

- Ya bunun... Dedi, ya bu· 
nun çarHİ yokmu?' Yavrucajımı 
kurtaramaz mısınız? 

Sonra illv• etti: 
- Evleneli onbir tene oluyor 

bemtire... N4ıt ıöyledilerH dinle
dim, ne dedilerse yaptım. Fakat 
hepsi boıuna çıkh: Bir çocuk ıa· 
bibi olamadım ılttl. 

hak hemfire 1 
Hpetlnl yaphnrakt Şimdi benim 
çocuğum bu. Eter bunu da kar 
bederaem çaldınnm 1 

Hemıire Mlzenen Meriç. ıo
tuk kanlı: 

-:- Sen, dedi, raıtıeldljlnln 
181Une uyduğun, rHtıeldlğloiD 
dediğini yaphğıa için çocuk 
aahlbi olamamıpın. Çocuğunun 
kurtulma11 için arblc kocakan 
6jUtlerine kulak aımaman liztm. 
Çarıamba gtınll al yavnuıu getir 
bize. Şimdilik meraklanacak blı 
bir ı•y yok! 

Bu mOjdeye hayır dua yerl.
tlrmlye cabaJayan hatuna 1cte 

kuldum ı 
- Adın ne Hnln hemılre ? 
- GnlıUm 1 
- Çocuğunun ada ? 
- Beyhan 1 

- Kim ıattı onu ıana ? 
Bu ıorıuma, onun yaaında 

duran ıayıf, 1arı benlaU, perlpa 
lolaklı, karanlık ve ılall baloth 
bir kaclan cewap verdi ı 

- Ben ıatbm 1 
- Çocuk ... mlyor musun? 
- Ben çocuk aewlyorum am-

ma, talih beni HYmlyorl 
- Neden? 
Genç kadının ıederlnde iller 

ıulancla; ıHlne içli bir lonldak 
alndi. 

- Ben, dedi. iki çocuğuma 
bakayım diye, 1irml kur11f8 ko
ca erkek Hwabı, lroca nefer ka
putu biçip cllktim. Kark ıeklı 
aaat makine batından kalkmadan 
dldlttim de, boynuma, bllejime 
felç geliyor, ıözlerlm, beynim 
köreliyordu. fakat yine olmadı. 
Sonunda tklıinin de aç kaldığı 
bir gllnde, hiç olmazsa birini 
kurtarayım diye, kUçUill bu 
tazeye 1athml 

Sonra dolu ıöılerinl, Uzerln• 
deki her kakkmı fedaya mecbur 
kaldığı ıablmıı yavruıuna dikerek 
boynunu bUktü: 

b&yl• 
Ejer 
daha 

Sefaletin mahremiyetine ıir
mek isteğile ricaaına bilAtereddUt 
boyun eğitimden ıonra devam 
ettiı 

1 - Biz, af ttiğlmlz eYlerd• um· 
doğumuzdan çok fazla hllrmet, 
al&ka ve itimat ıörOyoruz. Fakat 
mDeı .. seye gelenlerden bazıları· 

Bu yavrucaiı, daha yedi gOn· 
ltlkken anasından ıatın aldım. 
Hem de hllkiimet 6nllnde Hnedinl 

- Ne yapahml Kader 
lmif.. Tek kurtulaunlar dal 
61Hlerdl bağrıma taıın 

katısını baıacakbm 1al 
Hemıirelere yetlımek için 
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mıntakamızan içinden göstermek 
lüzumunu duyuyorlar. 

Ziyaretçi hem9lreleri mahalle
de tanımıyan alde tanımayan el .. 
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adımlarımı hızlandanrke6, ıöı 
pınarlarım keızaplaamıı gibi ac .. 
yordu. 

içtimai bir zelzelenin çilyav
ruıu gibi ıokağa utrattığı bu 
anaların iç yaıayqlmrında klmblllr 
ne f adalarla karıılapcakbm? 

Sefaletin elle tutulabilecek 
kadar koyulaıtığı bu kaldırımları 
gezdikten ıonra, ıllppe sefaletin
den dert yanılan Babılll bana 
cennete tiden bir refah yolu 
atbi ı&r&ndD. - N•cl Sadııllala 

· Temmuz 17 

Ballcanlartla 

Birliğin 
Düımanları 

( Baıtarafı Birinci 1111.de) 

Makılmos tarafından kabul e 
meıl, Bllkreıt• Mayıı 
toplanan konferanıta 
anlaıma11 tarafından alınan 
rarların Balkan devletlerinin 
kealn çalııma beraberliği fi 
içinde tatbik edileceğine en 
ıamandır. 

TltUleıko, dııarda yayılan b 
•ı kanıtırıcı haberler hakkında 
worcya karıılık da deml~tır ki: 

Bu haberler, uluılar birliği 
•• dUıman olanlaruı propaıand 
11nın bir ıouuçudur. Dıı aiya1 
mazda bir lıtlkamet değlılldl 
mi? Bu imklaıııdır. B&yle IJ 
deilıildikten bahHdenler cld 
IUl'ette dlltllnmeyenlerdlr. 

Bizim clıı ılyaumas, her .. 
den auce toprak blltllnlllillm 
ıla koruamuına dayanan tam 
men uluaal bir ıiyaaaclar. 

Her hanıl bir memleket• kal 
fi ıevrllmlt bir claı alyaaa gltm 
1oruL Romanya aJn ıayn olma 
11zın bitin devletlerle doıtl 

lıtiyor ve h•datJaruD111 iv• mlltt• 
fiklerlmizln hudutlarım korumıı 
hadim olmaya mDheyya olan he 
ke1l• mukarenet• &midedir. P 
rolamız ıudurı 

Her ı•Jln lıtlnde Roman 
•• barıı. Bunun için, teyit ede 
lirim ki, ıimcllld dıı ılyaıamu 
bir deifılklil• deiU, bunun b 
ttlD lıtikametlerde ıellıtmlne t• 
nak ( .. hlt) olacak11mL 

Çerez 
Kabiliııden 

( Baıtarafa Blılacl 1lsde) 
artırmak lfiD: 
- Hem de bili1or muuıa1 Buıacl 
ıeoe• 19ne bir de adam boğuldu 
Di1laoe, Ekrea Bey, ıaret cl41 
- Miralahı biri lmlt l CeYab 
Yerdi. .. 
Yine bir gla Ekrem 
Beyı ıitmltti. 
Sanyer rıhtım hoy•ndan dal 
dalgan ıeoerkea, hııla gidın 
npuıun yaptıiı dalıa, Ekre 
Beyi b .. tall qığı 11lattı. 
Sıreıklam bir halde, Sait Be~ 
nine giden Ekrem Beyi bö1ll 
görtlnoe, Sait Bey ıordaı 
- Ne o t Denise mi düıtün t 
Ekrem Bıy: 

- Hayır l dıdi. Deoiı baD 

dUitü l 
TıJlı 

--···············-.. -······················· .. r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıeoe nöbetçi eczaneler 
ıulardın 

lıtanbul tarafu Şehıadtbaım• 
da ( İlmail Hakkı ), Akıarayda 
( Ziya Nuri ), Bcllrnekıpıda ( Arif), 
Şehremioindı ( A. Hamdi ), Sa• 
matyada ( Teofiloı ), Zeyrekte 
( Haaan Bulftıl ), Eyüp'8 (Hikmet). 
Lilellde ( Sıtkı ), Fenerde ( Emil· 
1adl ), Slrktoldı ( Eıref Neıet ), 
Babçekapıda ( A. Rıza ), Bakırkö
yünde ( Bilal ), Beyoğlu taralı• 
Takıimde ( Dellaauda ), Y eniıehir 
de ( S. Baronakyan ), Ta.kıimdt 
( Ertuğrol ), Gal.tad• ( Kara~öy ~' 
Şişli Şafak ıokağında ( Nargılecı· 
yan ), Kaıımpaıada ( Merkez ), 
Haıköyde ( Halk ), Kadıköy taıafu 
Modada ( Faik İıkender ), Paıar· 
yolunda (Namık lımıt ), Büyük&• 
dada ( Halk ). 

---
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IN.ANILMAYACA 
EYL•R 

Bu Adsm 
Talihli Mdir, 

Taif haiz MI ? 
JAK GAY 

Franıenm (Bor· 
do) tehrindeki 
bir gemi mühendisi 
yaıında öldü. 

idi. 1793 yılında 102 çölün _e 
au kuyu
au bul'* 16 defa 11vlenmitti• Hiçbir çocuk ı 

aahibl olmamas.na rağmen 121 tane 
Ovey evlAt sahibi idi. 

mak için bir müfreze teı· 
kil ettiler. Biabatı (Gr:ıew) i 

bu mOfıezeye kumandan yaptılar. 1 
DUnyanın En D.:ır Apartmanı •• 

Mıaırııı lakendulye tehrlod j.r. Di!ıı bir 
duYua aaılmı, iç • altım ibarettir, lçia• 
de (5) ai.e Y•tar, bıı aileler Yahudidir. 

DISrt kit nin 
kanında mevcut 
demirden blSyle 
bir an•htar ya-
pılnblllr. 

Kuneti.. 
Woodjal'- 1803 

~da h açı d rt aıüuvl par· meato muharriri idi. Müzakereyi not al-l 
tarihinde Londra gaııetel rlnin parll• 

_____ ç ıya ayırH ak, bu parça· madan dinler, aoııra her hatlblıı aSzU-
larla tekrar bir haç yapacakaıımı. ııll oy:ıan tek•arhyar:.ık hataaı-ı y.ıurdı 

........................................................................................................................................................ ~··········· 

Amerika Mahkemesi Bir 
Erkek Kalbine Değer Biçti 

Rakibini Ceza Evinde Yatırmak için 
Her Fedakiirlığa Katlanan· Bir Kadın 

Nev • York gazeteleri Misis 
Süzan Nettingham adını taşıyan 
bir kadınm hakevine baı vura· 
rak, kocaımm kalbini çaldıjı 
iddiaıile Misis Tanner lıminde 
bir kadma kartı dava açtıjını 

yazıyorlar. Hakevl bu davada 
birçok tanıkları ( ıahltleri) dinle
dikten ıonra, Misis Tanoer'in 
gerçekten eYli bir erkeği ayart· 
tığım anlamıı 'H ayarblan erke· 

iin kalblne(IOOO) 
dolar değer bi· 
çerek Miais Tan 
ner'I bu parayı, 
kocasını kaybe

den kadına Yerme· 
ye mabk6m et
mlttir. Amerika 
ıazeteleri diyor• 
lır ki: 

Kadın bu pa 
.............................................................. rayı verıeydl, 

Bu Da Bl·r· yahut ••rebn .. 1-
dı, 1erbHt kala· 
cak Ye ·belki de 

Rekor ayarttıfı erkekle 
mUaaHbete de 

d ' 
Yam 4tdlp tldecek ur• ti. Fakat akıl bfr teaadlfle az 8nce iflAı etmfıtf. 
Ayarttıiı erkejJn de para yoktu, blaaeaaleyh hapae 

Japonyanm Miyanadlita ıeh• 
tinde bir Japon zengini kuyruj'u· 
hun uzunluğu 7 metreyi geçen 
bir horoz yetiştirmittlr, Dünyada 
eşi olmıyan bu horoz, imparatorun 
kliçUk çocuğunun, yıldönümtinde, 
hediye edilecektir. 

atıldı. Amerika kanunu (tazminata malak6m edilen• 
)eri, parayı yeremeılerH 6deaecek miktarın her 
on doları l9ln ıu kadar 1aat hapH atar, fakat 
mahkumun hapiıte kalacaiı müddet için 1lyecek 
parasını da onu mahküm ettirenden iıter. Bu yiye· 
cek paraaı, günde ( 100 ) kuruştur, halbuki, bir akıl 
tesadüf eseri ~!arak Mfılı Snzan Nettinıbamda da 
para yoktu. Bin naleyh bir taraftan ı çinmek, bir 
taraftan da rakibine h piste tutacak parayı bulabJI· 
mek için it gidip ve gUnde 14 1aat göze aldı. Şim0 
di h r cumarteıl aUnU aabahl hapishane idaresine 
giderek, r simde gtJrdUğUnUz gibi rakibinin bir hafi 
tahk yiyecek parasım yahrm ktadır. Mamafih bu 
kadının kocası henüz eve dönmUt değildir. 

En Küçük Cümhuriyet! .. 
4 Evi, Bir Belediye Reisi, 10 Tane De 

Belediye Üyesi Olan Bir Köy 
Franaanın Aıaiı Alp departmanında F eisaal adını taşıyan kUç6k 

bir köy vardır kJ, birçok hu&uaiyıtleri ile meıhurdur. Bir defa 
Pariaten · bu köye gidebilmek için bet tUrJD vaııta lcullanılmaaı il· 
zımdır. Bu vaaıtalar ııra ile ılmendifır, otobüı, otomobU, biaiklet ve 
nihayet ayaktır. Bütün bu vaaitaları kullanarak Feissal'a v rd1nız mı 
kartınıza bftyUk ve modern bir köpek çıkacağını Hnmayımz. Fefual 
hakikatte, topu topu dört evlik bir köydür, ve gidllmesi aUç bir 
yerde oluıundan sonra ikinci huausiyetl bu . kliç~klUğündedir. ÜçUncU 
bususıiyetine gelince, bu bUıbütlin önemlidır, zıra bu dört evUk kö· 
yün (1) tane Belediye refıi, bir tane de (10) üyeden mürekkep 
Belediye Mecll&I vardır, y ni dört evinin bütün erkeklerinin dahil 
olduiu bir heyet tarafından idare edilmektedir. 

Departman valisi bu kUçük köyün kaldırılarak, civarındaki en 
yakın köye baj-lanmasına karar vermlt ise de, köy halkı, yani, dört . 
evinin aaklnlerl bu karara itiraz ederek Develet Şurasına baı •ur· 
mu9Jardır. Meaele tetkik edilmektedir. 

Şu Garip 
Neler 

Londra gazetelerinin anlattık· 
lngllterede larma göre lngil· 
6oıanma terede boıanma 

t vak'aları günden 
ar ıgor güne artmaktadır. 

Hesaba göre bundan JO yd önce 
günde 400 boşanma ltidaıı veri· 
lirken, bu son g11nlerde verilen 
dileklerin aayııı 1350 ye çıkmııtır. 

>f 

Moakovada bir mektep tale· 

Dünganın beat dünyanın en 
en kilçilk kUçUk moUSrllnQ 

yapmııtır. Bu mo• 
__ m_u_t_ö,._a __ tör 39 parçadan 

fbarottJr. Buna raimen ağlrlığı 
36 millpamdır. Halbuki bundan 
H'vel Moalop lıminde biri tara· 
fından dünyanın en kllçUk motörO 
olmak Ozere yapılmıı olan motör 
1 aram, 40 millgram ağırhğında 
ldJ. Buaun içindir ki Moıkovab 
talebe kUçOk motör rekorunu 
kırmııbr. 

Dünyada 
Oluyor? 

lngilterede, "köleJeşmfı koca• 
v lar kulUbU,, adi 
n.Öl•l•ımiı altında bir kurum 
kocalar kıı- vardır Ye iddia 

lübü 
------• edildiğine göre 
milAttan 3980 yıJ önce kurulduğu 
için dünyada meycut kulOplerln 
en eakisldir, bu kulübe karıları· 
na köle ıibl bath olan her erkek 
gf re bilmek hakkını haizdir. 

* Çekoılo•akya pollıi bir dil net 

Pralda bir mektebi bulmu .. 
dtl 1 k tur. Bu dilenci 

1 ene me • mektebinin, ara 
t•bl ııra baıka yerler-

(de bulunduğunu ifittlğlmiz ben• 
zerlerinden farkı, ayni zomenda 
haydutluğu da öiretmek te olma• 
ıından ibarettir. Mektebin mey· 
dana çıkblı zaman 14 küçüle 
talebeai ve 2 tane ötretmenl 
vardı. 

Şeker Kamışından Yapılmış Karyola! 

Bir Milyoner Marangozluk 
Ederse Günde NeKazanır 

Georıla' n ı n 
Atlanta ıehrindı 
oturan Mistr J. 
H. Smlth lımin· 
bir zenııln, örn .. 
alne klma nln 
aahlp olmadığı 
bir karyolada 
yatmaktadır. Bu 
karyolanın huıu

ıiyeti şeker k~· 

mııından yapı 
mıv, ek yerleri 
ıekere ben1er 
krf ıtaller ile ıUs· 
lenmit olmaaın· 
dadır. Fakat aaıl 
önemli aokta 
ıudur: Karyolayı 
bizzat aahibi bir 
buçuk ay çalııa· 
rak •llcude gtir 

mittir. Halbuki M ıtr J. H. Smithln finana dUnyaıında kazandığı para• 
ya göre gUndelitl ( 2000) TUrk liraaı olarak hesap edilmektedir. Bu· 
nun içindir ki yaptıiı karyolanın değeri ( 90,000 ) dlr, denilmektedir. 

Bir Papazın Vaalyetnameel Açıldı 
lngilterenin Auburn ıehri papa· kUçiık köpeiine bırakıyor ve kilise 

zımn vasiyetnameal. açıldığı zaman kapıcısını bu köpeğe bakmak 
okuyanlar. hay~et ıçinde kalmıı· vazifesi ile tavzif ediyordu. Papa· 
lardır. Fılhakıka papaa bütün zm 11erveti, köpegw in ölUmlindeu 

. ... p k d senetını o er ,, a mı taııyan aonra bir hayır t. v.ne geçecektir 
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Perdita sUr'atle bnşını kaldırdı 
ve } Uz başının gözl rinln içine 
baktı. Genç zabitin gözlerindeki 
bakışlardan hiasiyatmı derhal an
lamamak kabil değildi. Perdita 
derin bir nefes aldı: 

- " Öyle yfü:ba ı Dürer .•. 
Hayat zaten hep &J rıbklardan iba
rel Dün ak4am tnnıştıA'ımız halde 
sizi uzun zamanlardanberi tanı

yormuşum gibi geliyor bana ... ,, 
Dedi. 

Yüzbaşı Dllrer, genç kızın 

elini avucuna aldı: 

- " Bilmem dostlannız ara• 
ıınr'a beni d hatırlayacak mııınız 
Mis Perdlta?,, 

P•rdita başını kaldırmadan 
cevap verdi : 

- " Ona hiç şllphe etmeyi• 
niz yUzbaıı... En felaketli zama

.mmda yanımda bulu n, beni 
teselli eden adamı ömrUm 
oldukça unutamıyacağım. ••• , 

Ynzbaşının gözleri ıevinçle 
parladı. Fakat bu ateı birdenbire 
söndü: 

- .. Demek b l daim o 
f cia mlllıaeebetile h brlayacak· 
sınız öyle i?,. Diye sordu. 

Perdita bu ıuale hiç cevap 
Yermed~ başım pencereye dayadı 
ve karlı orman.lan ıeyretmete 
daldı Ye dttfllnmeğe b şladJ. Bu 
genç ve yab ncı zabit kendislnl 
birdenbire sevmiıti. Ona hiç 
fftphe Jllkto. Ağzlle ı8ylemediil 
halde bakışları bunu ta :ıe 

itiraf ediyordu. Fakat Perditamn 
kalbi Lavrencein hatıraalle dola 
f dl. Şu sırada kalbinde baıka 
birisinin yer bulmasına lmkin 
yoktu. 

Maamaflh genç Alman zabl· 
tine karıı derin bir ıempati du
yuyordu. Evıt, ah.al btisbUtün 
başka olsa idi belki de 
bu sempati aşka dönebilirdi. 
Kim bilir? •• 

Bu sırada Paul birdenbire 
otomobili durdudu • az ilmyl 
iıaret eder k z 

- Bakınız, şuradan dumanlar 
çıkıyor. DüşnıUı ve totutmuş bir 
tayyareye b nzlyor, dedi 

Yiizbaıı Dtlrer ile Perdia ıda 
Paul'nn gösterdiği t rafa b tılar. 
Hakikaten duman çıkıyor, battA 
bir tayyare kuyruğun bemer bir 
ıekil g6rQn0yordu. 

Alman zabiti oto obilden 
atladı Ye Perditaya döner k: 

- " Siz burada kalınız 
PerditL Biz Paul ile aidip baka
lım. Belki bir yaralı fil n vardır~, 
dedi. 

Perdlta: 
- .. lmkiim yok burada yalnız 

kal mam. Ben de ıiz.iole beraber 
geleceğim,. dedi. 

Yfizbaıı genç kızı ikna etmeye 
çalııtıysa da muvaffak olamadL 
Nihayet her üçü de otomobilden 
indiler Ye yoldan g çerek ıarp 
bir kayahğın dibine, dumanın 

çıktığı yere doğru ilerlediler. 
Kırk elli adım kadar ilerle· 

dikten sonre Yüzbaşı Dürer du
manın hakikaten parçalanmış bir 
tayyarcd o çıkmakta olduğunu 

anladı ve diğerlerini geride bıra• 
knrak koşmaya başladı. 

Alman zabiti, lfit o enkazın 
) anma geldiği vakit blrd nbire 

irkildi. O bunun olsa olsa ya bir 
Almaa, } ahut da bir Çekoslovak 
tayyaresi o!abileceğinl zann t· 
mişti. Fakat tayyarenin yanmnyan 
parçalarındaki markalardan bunun 
Almany ile lngiltere rasında 

itlflyen poat tayyarelerinden b:ri 
olduğunu gördll ve hnyret ettL 
Böyle bir zamanda Almanyadan 
Çekoslovakyaya ve yahut da 
Çekoılovakyadan Almanyaya bir 
yolcu tayyaresinin geçmesi kabil 
deilldi. Alman hava hudut muha· 

fızlarma bu bapta kat'i emirler 
verildiğini pekalfı biliyordu. Acaba 
Prag dan kaçmak isteyen birisi mi 
bu tayyareyi kiralamıştı? Fak t 
bunun da imkanı yoktu. ÇUnkU 
tayyare, Praga işleyen tayyareler· 
den değildi. Her halde ya lngil· 
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tore'den, yahut da Almnnya•dan 
Çekoslovakya'ya gelmekte olan 
bir tayyare olacaktı... Geceki 
fırtınaya tutulmuı, yolunu şaşır· 
mıı ve alçaktan uçarak bu yük· 
•ek kayalıia çarpmış ve düşmüştü. 
Soğına, ıoluna bakındı. Biraz 
6tede insan cesedine benzer bir 
t•Y gördü. H men koştu. Elbise· .. 
inden bunu::ı tayyarenin piJotu 
olduğunu anladı, diz çoktU ve 
yerde yatan adamın berha: at 
olup olmadığını anlamak için ku· 
lağım göğsüne koydu ... Pilot çok· 
tan ölmOştU ... Elb:aelerini çözdU 
ve cesedi muayene etti. O zaman 
tayyaren:n bir kazaya uğramad;· 

ğım anladı. Pilotun sel tarafından 
bir kurşun girm:ş, onu makineai 
başında öldOrmUştü. 

(Arkaıı Yar) 

talya Seferberliğini Arttırdı -.......... -~~· . -... ·~-r Baıtarafı S inci yllzde ] nüfuz ve menfaatlerini korumak 
kuvveti rJ tarafından işgalinin o için kendisine çizdiği yoldan hiç• 
derec önemJl olduğu ltalyan bir : suretle döndürUlemiyecegini 
çevenlerl tarafından bildirilmek· yaz.maktadırlar. 
tedlr. 

Aynı çevenler, İtalyanın Ha· 
beti.tandan istediğini elde etmek 
için Mı ırda olduğu gibi bir Tel
lelkebir muharebe!il kazanmak 
mecburiyetinde olduğunu ilave 
etmektedirler. Bu çevenlere göre, 
ııerek lngilterenin gerek uluslar 
aosyeta inin araya girmesi tama· 
men faydasızdır. 

Mllano, 16 (A.A.) - Hllküme• 
füı ne,şrettiği resmi tebliğ üze· 
rine Cenubi ltalya gazet leri b zı 
hararetli ne~riyatta bulunmakta 
v Hab f harp hazırlıklarını 
yıni ltalyan kuv etlerinin toplan· 
masıoı icap ettirdiğini, ltalyanm 

Almanyada Yahudi! 
Düşmanlığı 

Yeniden Gösteriıli Oldu 
Bcrllıı, 16 ( A. A.) - Havaa ayta

rından: 

Almanyanın heryanındn yeniden 
Yahudil re ka111 dftf anltk hnaaı 

esmeye l>aılamııtır. Dön akıam bir 
Nui miliı ukerl ile bir Yahudi 
ara11nda çıkan bir kayga O.Zeriıuı 

Berlinin en kibar caddesi o!an Kur
fürateııdnm'ca kaf'J'•fllhklar olmuıtur. 

PolUı &r ya rfrdiA'i halde, göıte-
ritçiler birçolc Yalıudi afazalann:n 
ca tarını ladir if:erdlr. 

Ve&tfaliyeıı il' de PJettenberr n 
Eirin~b~uaea'de Naziler Uraya baı
YW' p Y &budilere kartı glSaterllen 
d!ltmanlıtın önllne geçl!meaini dileyen 
Le nhof acbadakl bir kaaııbıı b&yOk 
bir .aat rif yapm.ıflardır. 

Loit Corcun Eko
nomik Planı 

Londrıs, 16 ( A. A. ) - lııizlere lt 
bulmak ve tecim ile endOstriye can 
nrmek için Loyd Georıreun yaptıfı 
teklif~crin baıbcaJara dan neıredil· 

i~Ir. 

lnrtliı. hükumeti, bu teklifluc 
Yereceği CeYabı, perfembe rllnQ ora. 
taya koyacaktır. Bu cevabın menfi 
o:acağı berkitilınektedir. ( Teyit edil-

ektedir. ) 

lrtandada Din Kavgal ,., 
Davam Ediyor 

Belf ıt, 16 (A. A.) - Dün gece· 
yen iden karıııklık)nr olmuıtur. TYi
kcnham ıoka~ında, poJiı göateriıçl· 

leri lizer· e nt•f tmeye mecbur 
kalmıştır. Tehlikeli mahallelerde 81• 

ker, polis kuvntlerile matralrözl 
otomobiller d !aımal tadır. 

Popolo d' ltalya gazeteal, bu 
tebliğin, Faıist hükA etinin bu i,e 
muarız olanlara muka bole huıu· 
ıunda gö terdiği aaraılmaz meta· 
netin yeni llir d · i olduğunu 
yazm ldadır. 

Stamp gaıete t: 
°Cen vrede veya ba k bir 

yerde bu i bir çarei hal bulu
nursa ne Ali, fakat ha, olmazsa 
silaha başvurmak l ıımdır. Son 
tecrübeler, lta1yanın fU k naatinl 
kuvvetlendirmiştir ki : istikbalden 
emin olan genç bir millet yeni 
Ye e ki doatluklara değil ancak 
kendin güvenmelidir • ., Diyor. 

Annibalin 
uka lidi 

Bir Amerikalı Fil Sırtında 

Alpları Geçecekmiş 
Sion ( ..-içre ), 16 ( A.A.) -

Annibal'ı taklit etmek isteyen 
Amerikalı Richard Halliburteo 
adında biri, P risten bir fil getir· 

tip } akında bliyUk Sen B rnar 
geçidini bunun sırtında geçmek 

niyet:ndedir. Bu adam Hartınyi'· 

den kalkıp Aoste'ya kadar gl· 

decektir. 
ltalyan Ye lniçre makamları 

kendisine serbeıt geçiş hakkını 

.ermişlerdir. 
___. ............................................. ____ _ 

BUT_O_N· ULKE.YI· 
HE RC.UN 

". 
DOLASAMAZSINIZ 
F~KATI 

1 Mahk 

a a a 
• o e 

Bir tarafta Zehra dında bir 
kadın; diğer tarafta palabıyıklı 
Uç adam: Şaban, Şevket, Snley• 
man. Her iki taraf da biribirle· 
rinden davacı. 

Erkeklerin iddiası: 
- Bu kadın bize dOımandır. 

Hayatımızla oynuyor. Geçen gec 
bize tabanca attı. KaranJık olma· 
saydı az kalam vuruluyorduk. .. 

Zebranın da iddiaıı: 
- Bu adamlar benden ne 

istiyorlar bilmem? Boyuna arkam• 
da dolatıyorlar. Geçen gece evime 
dönerken üçO de karşıma çıktı· 
lar. Bana çok uygunsuz tek:ffler· 
do bulundular. Büyük bir korku 
içindo 'kendimi eve dar attım. 
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meler de 1 

ad 
' 

ç e kek 
Arkamdan ellerine geçen taşları 
yağdırdılar. içlerinden Şaban da 
her rastgelene : 

"- Ben Zehra ile g8r0fÜ} o
rum. ,. Gibi lakırdılar sarfediyQr
muı. Cezalarını isterim. 

HAkim her iki tarafın da . 
uzlaşmasını ve bir daha böyle 
şeyler yapmamalarını teklif etti. 
Zehra ve Şevketle Süleyman razı 
oldular. Fakat Şaban: 

- Ben barışmam. çUnktı bu 
kadından korkuyorum. Dedi. 
Bunun lizerine hakim kararım 

bildirdi. Bu karar d~rt suçlu ve 
davacıyı da hapiı ve para ceza· 
larma çarptırdı. 

Suçlusu iki Komünistlik 
Fcvkif 

Genç 

Dün Birinci Sulh C za mah· 
kemesinde komünistlik suçiy!e iki 
gencin danışmaları yapılmış ve 
haklarında tevkif karan verllmi.
tir. Suçlulardan birisi 28 ya§ınd 
Niyazi' dlr. Tlirk tabllyetinden 
değildir. Fakat Türk hükumeti 
y rdımlle bir TUrk mektebinde 
okutulmuı ye (74) lira aylıkla bir 
iıe geçirilmittir. Niyaıinin auçu 
resmi bir muameleye ılrişmeden 
ve ruhaat almakaızın Rusyaya 
kaçmak teıebbUsndnr. Kendisi 
"Odesa,, ya gidecek olan 11Çiç•· 
rin., vapuru iç.inde yakalanmıştır. 

Dlğ r suçlu ise 33 yatın· 
da "Deno,, adlı birisidir. Bu-
nun suçu da Nlyaziye yar• 
dım etmek, onun Ruıyaya 

gid bilmesi için sahte bir takım 
evrak tanzim ettirerek işini 
kolayl ıtırmakbr. 

Dlln yapılan ilk dUTuımada 
hlklm Reıit: 

- Aıılat bakalım Niyaıll 
Nedir bu meaele? diye sorunca 
Niyazi öyle kartılık verdi: 

- Efendim; bir ıuç teşkll 
edecek hadiae değil. Bir gaye 
moseleaf.. 

- Ne gibi? 
- İçinde yqadığım muhiti 

dar buluyorum. Beni, be im yUk
Hk Ulklimft burası tatmin edemi· 
yor. Emellerimi tahakkuk ettire
miyorum. Ônllmde engeller beli· 
rlyor. 

- Açık anlat canım! Maksadını 
kelimelere boima. 

- 74 Lira maaı alıyorum. Bu 
maaş beni doyurmıyor. ÇUnkll 
arzularım genif •• Ben tam mana. 
aile yap ak istiyorum. Onun 
için ilk fikrim Parise gitmektL 

- Ne y pacaktın Pariste? 
- Orada tanıdıklarım var. 

Onlarna dolaletile Tıbbiyeye gt. 
recektim. 

- Türklyede Tıbbiye yok mu? 
Burada ~lraene. 

Burada para lazım. 
- Orada lAzım değil mi? 
- Orada lazım amma. Orada 

z ngin olmak kolay. Hele benim 
gibi derin bilgi ve ze a sahipleri 
için ervet temin etmek mesele 
bile doğil. 

- Öyle mi sanıyoraun? Bak 
bu memleket seni senelerce okut· 
muş, yedirmiı, içirmfş, giydh·miş. 
Sonra da 7 4 lira gibi bir aylakla 
bu buhran yıllarında sana bir iş 
v rmlt• Sen bu nim tlere k rşı 

Edildi 
Türk tabiiyetin• girm k arzusunu 
bile duymamııaın.. Neyse bu el· 
hetler mahkemeyi alakadar etmez; 
devam eti 

- Sonra P rls gitmekten 
vaz geçtim. Amerikaya gitmeğl 
kararla tırclım. Orada dayım ve 
amc'.l:arım var. Orada da malua· 
dın Tıbbiyeye girmekti. 

- E; Amorlkaya gidecek bir 
kimaenin Çiçerin vapurunda iti 
ne? 

- Rusya yolllo ıldecıktim 
Amerika ya. 

- Türkiyadan Rusya yolile 
Amerlkaya gidlllr ml? 

- YanL, ilk önce Odeıaya 

çıkacaktım, orada bir tı tutup 
para biriktirecektim, oradan da 
Amerika ya ••• 

- Demek maksadın Ruıyaya 
gitmek değildi. 

- Evet. 
- Sahte meyahat evrakını kim 

bulup bulutlurdu sana? 
- Bu yanımdaki Deno 
- Kalk bakalım Deno ~ S.n 

necisin? 

- Boyacı. 
- Bir boyacının acentellkJe 

alakası olur mu ? Gfiz boyayıcı
lardanaın galiba ? 

- Çiçerin v purunda bir 
ameleyle ta111fbm. O bana paa· 
port ve diğer birkaç evrak verdi. 
Ben de bunları Niya:ıiye terdim. 

- Niyaıl ıana Rusyaya git· 
mek istediğinden falan babaet• 
miı miydl? 

- Niyaxiyle iyi t nııınL Birl
birimizdt:n ghlimlz yoktur. 

- Senin oturduğun yerde 
etyalann ve kitaplann ara11nda 
komünhme alt es rlor de bulmu.
lar. Niyazi, 

- Ben ba gibi eaerlerl her 
zaman okurum efendim. Ruı 
nepiyabnı takip ederim, 

- Her ikinizi tevkif ediyorum 
Jandarma suçluları tevkifba· 

neye ğötllrllrken onlara ait 
evrakda Müddeiumumiliğe g&nde
rlldl, 

···-·······-·-·············-···············-···--·-_ ... Kaylp Berat: 5171 numaraıı 
tekaüt manf cüzdanımın beraetinl ;,ir 
ay nvel kaybettim. Yeniıinin ıetlr• 

tilmeısi için K dıköy Finana direk
törlUğilne resmen bnf vurduğumdr.n 
kaybolon beratın hükmü olmadıtını 
bev•n ve ilan ederim. 

Kız.ıltoprak, lataayon cad· 
dcal, Tuğlacıb141 mahallesi 
Feneryolu aokaiı, 37 No. 
kiracı Mlralay mUtcıkald1 

H. Ragıp Emeç 
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osMANLISALTANATI GOCERKEN 
(MI tar elle d ıvrl~la tarllll ) No. a& 

H h kk hf dur P Yazan: Zlg• Şakır 1717185 
-~ er a ı ma uz • .c 

lzmirin işgalinde Rum Komitecile-
rinin De Yardımı Olmuştu .. 

Rum komltacılan - Zaten 
kendilerince malum olan • bu 
IDanevranıo icra 11ati ıeldiğlnl 
anlamakta gecikmemiıler; bu kan• 
h vazlf enin if a11nı en müfrit V •· 
nizeliıtlerden Panayot Kalbnakl 
lııninde bir Giritliye tevdi et· 
1Dlt1erdl. 

En coıkuu Yelveleler!e karşı· 
lanan Yunan undallan karaya 
)anaımışJar, derhal sftngft tak• 
Dııılardı. O zaman bir takım çıl· 
aın mnfritler bunların Uzerle • 
rioe ablmıflar, kucaklqmışlar, 
lbest olan kadınlar yerden 
aldıkları (Izmlrln mtlbarek topra• 
la) nı gelenlerin baılarına serp· 
llliya baılamıtlatdı. 

ilk çıkan Yunan mOfrezeıi, 
ilk defa (paaaport polis karako
hl) nu işgal etmlıti. Bunlar bir 
Dılddet burada durmuı; diier 
kıtaların karaya çıkmalarını bek· 
leınlılerdi. Bu sırada, Yunan ta
bur kumandanına runı komite· 
elleri tarafından bit at getiril .. 
lllltti. Tabur kumandanı derhal 
bn ata blnmlı, taburuna hareket 
emri vermişti. 

Önde, parmaklan aOnglllll UJ· 
fenklerlnin tetlklerinde birkaç 
llefer gidiyor, bunlara at tlzerinde 
)'alın kılıçla tabur kumandaoile, 
Yunan bayrağını taııyan bir 
klçUk zabit takip ediyordu. Yu· 
ban e(zunları, pek tehdltkir 
aörUnOyordu. 

Ta burun iki tarafı, komiteci• 
lcrle dolmuıtu. Hepalnin elleriıade 
de rovelvorler bulunuyordu. Bun .. 
lann arasında, bau Rum ıa:ı.ete
cilerile hmirln herkesçe tanınmıı 
• •e kendilerine nekadar aldanıl
Dııı olduğu ancak o zaman anla· 
tılan • baza llmalan da fark edf.. 
llyordu. Sanki bunlar, tehditklr 
bir heybet ve azemetle yOrDyen 
•fzunlann iki tarahnda, muhafız· 
hk vazifesi ifa ediyordu. 

Bir taraftan ıttr'atle karaya 
•ıker çıkarma devam ederkeu, 
diğer taraftan bu t.bur kıılaya 
doğra ilerliyordu. kıılayı, intizam 
•e ıUkfınetle geçmitler, köıeyl dön· 
IDlltler; 7tlrtıyl1lerine devam et• 
llıitlerdi. Fakat efzunların aon 
llıangaıı btlkümet dairulnl 200 
lıatve geçer ıeçmez, taburun ar
kasından atır ağır giden giritll 
Pana1ot Kalimaki birdenWr• ko
lunu kaldırmıf, elindeki rovelverl; 
bir kere ba9 aya bopltm11b. Bu 
•cı tabanca ••il. ( bmlr facı.. ) 
denUa o biiylk ye kuh halluin 
llk perdulnl açb. 

Efzunlar, ilk dakikalarda llnir 
•e iradelerine hlldm ol .. a•lflar, 
derhal dağılıp akm latika••t• dot
ru kaçlflDaya BqlamıflardJ. Fa
kat zabitler 6olerinı atılmıılar; 
kııla ile hlUriımet aruıadald 
bahçeyi lıtikamet ghtererek, 
dağılan efıunları orada topla
Dııılar; mevzi aldırmıflar, yere 
)atırnuf)ar; kıflamn kapı ve pen
cerelerini hedef g6dererek : 

- Sür'atli ateı 1. •• 
Diye bağırmışlardı. 
Açılan bu seri yaylım atııl, 

~Ilı bir çeyrek de•am etmişti. 
11 llıllddet zarfında kııladan bu 

b~eıe karta mukabele etmek için 
11 lek mlih ıesi bile işitilm ... 

mitti. Ateı kesildiği ıaman man· 
zara müthft ve fecidi. Kıılanan 
bUtl\n kapı vı pencereleri delik 
deşik edUmfı; korkudan Ziraat 
Bankaıı methalindekl merdiven· 
Jere Utlca eden kadm Ye çocuk
lar, kanlar içinde yerlere seril· 
mitti. MerdlYenler.. kıpkızıl kan 
ke1llmlş; ıızan k"nlar, merdivea· 
Jerfo 8n0ndeki kaldırımda genlı 
bir leke teıkil etmiıtJ. 

Bu kanlı facia yalnız buraya 
mOahasır kalmamıı, bir anda 
her tarafı JıtllA edlvermlıtl. 
O obalı. dll't'eli ltillfiye mOme1-
lllleri tarafından yerilen heyanna• 
mede, Yunan İfgaliae ratmen 

hükumet memurlarının eaklel gibi 
vazifelerine devam edeceği bildi· 
rildlği için blitun memurlar, lıle• 
rinin başlarında fdl. HergOn ol· 
duğu gibi, it aablplorJ de itlerini 
takip etmektelerdJ. O gün me· 
morlarla jandarmalara maaılarına 

mahıuben a Yanı para tevzi edil
diği için hükftmet dalreıl, hergtin· 
kUnden de kalabahk fdJ. lık at•ı 
baılar başlamaz, htılrumet dair ... 
ılndekl bu kalabahlr, birbirine 
kanımıı; binanın içi bir ande 
mahşer hallne gelmfttf. Kadınlar 
•• it sahlpl.ri kaçmak iıtemlı· 
lerdl. 

( ArkHI Yar) 

1 Eml6k ve Eytam Bankası Hlnlan 1 

Faizsiz 8 Taksitle ve 
Kapalı Zarfla Satılık 

Eıu No. 
254 

MAN 
Mevkii ve Nevi 

Galata'da Halll Paşa ıokağında BUytık Ma-
Deposlto 

nokyan HanL 6000 Ura 
Yukarda yazalı hu bedeli 8 taklitte ödenmek prtlle 1atılmak 

ftztre kapalı zarfla artbrmaya koaulmuıtur. 

1 - ihale birdir Ye kat'ldir. 24-'1·9a5 Çarıamba pil Aat on 
d&tte Aalrara'da idare Me.u.lmlz huzurunda yapılaealdlr. 

2 - ihale bedell ilkl potin olmak tlzllre 8 mtlıavl t•kıltte ye 7 
aenede ~denecektir. 

3 - Birinci takıitten ıerl kalan 7 taksit ltedeli lçha faiz •e ko
misyon alınmaz. 

.t - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufaııal ıartnamemizi okuyarak ihaleye tt1adtlf eden 
24-7-935 Çarıamba glnl ıaat on bira kadar ıartnamede 
tarif edildiği veçhile teklif zarflarına Aokara'da Umum Mil· 
dllrlDğümUze Yeyahut burada Şubemize vermeleri ve daha 
fazla tafaillt almak isteyenlerin bergDn Şubemize mUra· 
racaatJan. [ 156) 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız muhtelif aervlalerfade çalqhnlmak Ozere mtııabaka 

Ue •• 7Dzer lira aylıkla on memur ahnacakbr. MOaabakaya girmek 
lçla Uaelerl veya Ticaret Liselerini veyahut Galataıaray Liaeal 
ncaret kıımını bltirmiı olmak ve yirmiden aıajı, yirmi beıt•n 
yukarı yaıta bulunmamak ilamdır. 

Miaabakaya ılreceklerden ne 1flbl belıeler arandıiı, Ye 
aolerden imtihan yapılacağı, Ankara, latanbuJ Ye lz•lr Ziraat 
Baakalarımızdan elde edilebilecek ıartnamelerde yazılıdır. MUıaba· 
ka 1.8.935 Perıembe gönü sabahı aaat 9 da Ankara ve Iatanbul 
Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

Iıtekliler aranılan belıeleri bir mektupla birlikte en son 
24.7.935 Çarıamba attnü alqamına kadar Ankarada Ziraat Baa
kaıı Memurin MlldUrlüjlhıe göndermek Yeya vermek ıuretJJe 
mllracaat otmiı bulunmalıdırlar. (3952) 

istatistik Umum Müdürlüğü Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden: 

30()-600 aahlfe tahmin olunan 2000 adet 7 inci elit fatatiıtlk 
llığl kapab ıarf uıulft ile ekıiltmeğe çıkardmııtı. Ekıiltme gOnll 

!~ aaatindo latenildiği gibi talip ıuhur etmediği için kapalı zarf 
uaultl ile yeniden ekıiltme açılma1ına karar verilmlttir. 

Ekailtm• 1935 Te111muzunun 26 na Cuma gOnll saat 16 da 
Umum MüdllrlUk Dairesinde toplanacak olan Komlıyonda açılacak· 
tar. Jıteklilerln % 7,S muvakkat teminat v~aikaaile ~·~~i~ mektup-
1 ı açılma saatinden bir aaat ev't'el Komııyon Reııli1ı1ne verm .. 

lar~n lwmdaı. Bu baptaki prtname Komisyon Kltipliğinden 
er ••361< 
ahnabi~ir. • 

Sıyfa 9 

Bir Dokun Bir Ah Dinle ..• 
Bizim Şoförlerden 

mana 
zifo1a 
ederiz. 

[Baştarafı birinci yüzde] 
katıılarından, kııın etrafı 

boğuılarındın tikiyet 

Fakat biç birimiz, ıldlp bir 
de onların dertlerini, onların dl· 
leklerinl dinlemeyi akıl etmeyiz. 

Dlln; onlaran yüreklerindeki 
fagfura bir dokunacak oldum, 
dinlediğim ahları not etmeye ka· 
lem yetiştiremedim. 

Ediroekapı Diıpanaerloin kar· 
1111ndakl kahvenin avluaunda et
rafımı çeviren ıoförlerin hepıi 
biribirinden ateıllydi. Blrlıi llkır
dııını tamamlayamadan öteki a6ze 
baılıyor, öteki içini iyice dökme• 
den, diğeri derdini yanıyordu. 

Ilk söze baılayan, 2406 numaralı 
takıl Hhibi Mustafa idi: 

- Benim, dedJ; ·en akıl er dl• 
remediğim ıeylerln bqında, fU 
bizim cemiyet ıellr. GUntln en 
kalabalak aaatinde Beyoğlu cadde
ılnden, 120 kilometre allr'atle Ye 
tek lnıan çiğnemeden geçmek 
mllmkllndUr de, ba cemiyetin 
yaptığı tek lıl anlamak lmkAn 
haricindedir. 

Cemiyetin batında lılmlerlnl 
bilmediğim bir ıtlrtı adam Yardır. 
Fakat bunlardan her biri yarım· 
ıar dtlzUne otomobile ıabiptlr, 
bu itibarla, bizim dertlerimizden 
ziyade, bizimle rekabet etmeğe 

uj'l'aıırlar. 
lğer bu rekabeti biraz da· 

ha ileriye vardırırlaraa, yakında 
arabayı yok pahasına okutup da 
avaç açmadık tek ıof6r kalmı· 
yacaktır. 

MHell bugUn, ıof&r olmak 
lltiyenlerden, ehllyetnameden ba.
ka hit bir py ara1ıp Hrmuyor
lar. Bu ylzden de ara1111Sa, ahlAki 
aofaletlerile mealej'Jn ı•reflnl le
keliyen dlltkllnler kanııyor. Ve 
biz, bunun hem maddi, hem ma• 
aevi birçok zararlarını çekiyoruz 
Binaenaleyh, ıoförlOte ıirmek 
lstiyenlerde, bir takım ahlikl 
va11flar da aramak gerektir. 

Hem eğer ıart olan, mutlaka 
bizim ceplerjmizden para çıkması 
ise, keten örttıyll tutturup da bezi.,. 
ıan tlkcarları zengin etmekte ne · 
mana var. 

Bari mtlsaade etılnlerde biz, 
örtüye vereceğimiz aekiz lirayı, 
hayırla bir kuruma yatıralım l 

- Şu taksi ibtlkirı nedir ? 
- Taksi lhtikin, hususi oto-

mobillerin cayır cayır mtlıteri ta• 
fımalarıdır. ÇonkU açıkgöz şoför· 
ler, fazla tabeli vergisinden 
kurtulmak için otomobillerini h~ 
ıuıt diye yazdırıyorlar ve bu lt 
okadar ilerlere vardırılmııhr ki, 
bugDn lıtanbulda, pazarlıkla mUr 
teri taııyan huıuıi (J) otomobille-
rin mıktarı taksilerin yekununu 
aşmııtar. 

Sonra bizi yıkaq baıhca dert• 
lerden birisi de bu pazarlık 
keyfiyetidir. 

Hır ticarette, ucuzluk, paha• 
bhlrtan daha kancıkça bir lhtl
kArdır. 

Halbuki bugtln, takalmetreler, 
ikinci mevki trim't'ay bile
ti fiabna yolcu tapyorJar. 
ve bu dolmutçuluk, dOrOıt mea
lekdaılara yakım oluyor. 

Bunun önllne geçmek için, 
hiçbir manası olmıyan hiçbir it• 
yaramıyan taksileri kaldırmaktan 
gayri çare yoktur. Buna mukabil 
otomobillerin münasip görülecek 
bir yerinde, bir tarife kullanıla• 
bilir. · 

Ben ayrılmaya hazırlanırken 
1763 numaralı takıi ıoförft Habip 
de aöze karqb, ve : 

- Şu, dedi, benim otomobile 
1 

bak. Dokuz aenelik " Doç ,, ı 
dur. Vaktile, bu yepyeni iken 1 · 
motörll (25) beygir kuvvetinde 
diye, on iki buçuk lira tabell 
paruı alıyorlardı. Bugln motörde, 
25 beygir değil, hifiminelbu-ıur, 
bir •ıek kuvveti blle kalmadı. 
Fakat biz yine ••rgiyl 25 hay• · 
van kuvveti diye veriyoruz. 

Bizi bu mağduriyetten olıun 
kurtarmak da bOtço meseleıl 

detll a 1 

ÇtınkD bu ıidiıle, buılln "ıo· ~-----------~ 
för mllletl,. diye iıtlhfaf olunan 
bizler, yarın "it ocaiı,, 11fabna 
da mtıatahak sayılacajızl 

Muıtaf adan ıonra ıöze bath· 
yan 2067 numaralı ta kal ıof örft 
Kimli Erelin dertleri daha nıad· 

dl. o ı 
htanbulda, diyor, diğer 

bütün aullıtimallerl &öliede bı· 
rakan yaman bir takıl lhtlkirı 
var. 

Belediye memurlan bunu kon
trol edeceklerine, ı•lip bizim 
arabalarda Stop lamba11 ararlar. 
.Halbuki Stop lAmbumın bir oto
mobildeki bayati kıymet ve ehem· 
miyetl, içindeki cııara tablaaı 
kadar blle değildir. Oıtelik de 
eıkl otomobillerde bu limbanın 
tertlbab yoktur. Ve bu tertibatı 
yapup, bu IAmbayı bulmakda, 
imkAaeız denebilecek derecede 
gUçtnr. 

Sonra hepimizi, otomobiller· 
deki döşemelere keten kılıf ge
çırmeye mecbur ediyorlar. Haydi 
kadife kumaş kapla d6şemeler 
için bu tedbirin lftzumunu kabul 
edelim. 

Fakat pırıl pırıl marukenlere 
6rtll kaplattırmaya kalkıımak da 
makul 1&yılamaz a? 

Kaldıki otomobile ayağının 
çamurlle binen, cebindeki jildJe 
döıemelerl kesen, çiçek vazosile 
seccadeyi aıırau bazı mUıterilere 
keten örtü değil," bitli çuval bile 
1akıımu 1 

BASAN 
TIRAŞ BIÇAÖI 

Dnnyanan en mnkemmel 

Tıraı bıçağıdır 
oimdiye kadar icat olunan bütün 
tıraşbıçaklan arasında eo m&kem· 
mel •• en fnkal&de oldtıiu ta
hakkuk etmi§tir. Piyasada mevcut 
tırat bıçaldanm şaıırtmıştır. Hasan 
tıraş bıçaj'ımo 1 • 2 • 3 - 4 numa• 
ralı gayet k8Hkin n hıuıeas taraf
ları vardır ki her bir tarafile ine.kal 
on defa tırq olmak kabildir. Bu 
beaapla 5 kuruşluk bir adet Hasan 
tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak 
bardak ile bilendikte yUz defa 
tıraş yapılmak mümkündür ki 
dünyanın hiçbir bıçağında bu 
mziyet yoktur. Huan bıçağı iste• 
diğiniz halde batka marka verir
lerse aldanmayınız. Taklitlerinden 
sakınınız. Fiab: 1 adedi 5 kuruştur. 
10 adedi 45 kuruştur. 

Hasan deposu : 
Ankara, latanbul, Beyoğlu 
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Çek Misafirler iki Şerden 
Hangisi Hafif? 

Dün Bir Kısım T alcbe Ve Profesör 
Geldi. Pazara Da Bir Parti Geliyor 

Şehrimize gelmeai IMW-H 
Çekoslovak yUksek tahıll t.W, .. 
:;inden 67 kiıilik bir ırup, Çar 
F erdinand vapurile dün ıabab 
Varnadan şehrimize ıelmiılercffr. 
Gelen tal1tbeden 37 erkek Gala· 
tasaray liseainde, 30 kız Çapa 
kız öğretmen okulunda konuklan· 
rnıılardır. Vapurda yer olmadığı 
için Varna'da kalan 66 kiti Pa-

-- ---

zar ıttoü ıebrimlze ıelecektir. 
Çekaalovak nalversitelilerl Pe -

ıembeye kadar şehrlmiıde kala· 
caklardır. Konuklar Ankarayı da 
aörmek istemektedirler. 

Dün konuklardan bir kısmı 
öjle yemeğini Belediye lokanta
sında yemiılerdlr. Misafirler 
Cumhuriyet abideılne bir de çe• 
lenk koymuılardır. 

- Nereye? .. 
.. :ti a:--•. 1 ·~., ••••••• ' 1:::-11 ........ .... . 

Numarasız 
Evlerde 

Oturanlar! 
Bavvekllet umum iıtatilıtik mli· 

dürlüğüadeoı 1 - Nüfus sayımını& 
ı•sa• olmak üzere Belediyelerce bütün 
l·ı nalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız biaalarda oturan
ı~r hükumete haber nrmeye mecbur• 
ıiurlar. Oturduğu bina numarasız 

olduğu halde haber nrmeyenlerle bu 
numaraları bozan, silen ve kaldıranlar 
için para cezaııı vardır. 

( Toplantll•r, D•vetl•!,_) 

TUrkofise Çalı ra9 

l __ S_O_N_TE_LlJ_B_A_FL_A_B_I 
TUrkofls lstanbul Çevlrgen

llllnden: Yeni açılmakta olan 
Türkofia Kara ıubeai direktörllljilne 
tayin edilen Ahm•t Naim tthrimize 
g~lmlttir• Tilakofiı Kara direktörQ 
Çarıamba ve Perıembe gönleri aaat 
2 den 4 e kadar TUrkofiı iıtanbul 

Yunanistan ı 
Rejimi 

Arayı. Umumiyeyi Kondiliı 
idare Edecek 

Belgrad, 16 ( A.A. ) - Ha
ber alındıtma gısre, 15 eylftlde 
yapılacak olan ı•neloyu ( arayı• 
umumiye ) Kondilis tertip ve 
Hare edecektir. 

lllr M•d•n K•z••• D•h• 
Portmund, l 6 ( A. A. ) - DGn 

745 metre deriolitindekl ''Adolf YOD 

Hanaeman,, maden ocatıoda bir pat
lama olmu,, 10 kiti ölmilt1 27 kiti de 
yaralaomııtır. 

Başbakanın Gezisi 
Iğdır, 16 (A.A) - Baıbakan 

ismet lnönü Kara köse' den har•· 
ketle Diyadin kazaaına gelmlı 'H 

yoluna devam ederek Kızıldize 
gümrük merkezini, GilrcUbulak 

_ hudut istasyonu ve Airı mınta• 

kasını tetkik ettikten sonra ak
ıam lğdıra dönmüıtür. 

F"ransada F aşiıime 
Karşı Birlik 

Pariı, 16 ( A. A.) Havas ajaıı· 
ıı bildiriyor : 

14 Temmuz gUnU yapılan iki 
siyasal aöıteride de bunları ha· 
zırhyanların umduğu haıarıyı el• 
de etmiştir. 

Soıyaliıt, komlloiat, radikal 
sosyalist ve bUtUn baiınaız seı• 
yaliıtler bir orada yaptıldarı sıöı· 
teri ile .. F aıiıt teblikeai ,, detllk
leti şeye karşı birliklerim göster• 
mek ve bir kuvvet deifl, falıat 
bir halk yığını duyıuıunu nrmek 
is .ıyorlardı. 

Bastille ile Vincennea kap111 
arasında Uç renkli cumuri1et bay• 
rağı Kızıl komünist hayraaı He 
bir araya gehniı ve Mllt'MiYaiH
c· " Enternasional ile karıımııttr. 

f . nans Meslek Mektebin· 
den Çıka·nlar 

Ankara J 6 (Özel) - En anı 
rr eslek mektebini1ı imtihanları 
bitmiıtir. Mektebin aon sınıfında· 
ld 52 mevcuttan 1 si pek iyi, yir· 
mi beti iyi, biri orta derece ile 
mezun olmuşlardır. 

Mektebe önümüzdeki yıl otu
zu merkezden \'e otuzu taşradan 
o!mak üzere 60 takbe alına• 

ca!d.r. 

Muur Kredi 
Fonsiyesi 

15 Temmuz Keıideıi 
Yapıldı 

Kahire, 16 ( A.A. ) - Mııır 
Kredi Fonıiye tahYillerinin 15 

ıubuioda buluoarek aJAkadarlarJa 
rfüOt•cektir. 

TDrkofiı Kara mtidDrile görOımek 
isteyenler bu saatlerde TGrkoflae 
çağırılıaaktadırlar. 

------···------,--- ' 
temmuz 935 tarihli çeklliılnde 1 
aıai•daki numaralar, hizalarında· 
ki lkıami)'eleri kazanmıılardır: 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

1886 tarihlilerdea No. 83.323 50.000 Fr. 

1908 ., " 767.818 so.ooo ,, 
1911 " ,, 10.478 100.000 ,, 

Cumhur B•tkanları 
Arasında Çekilen 

Telgraflar 
Ankara, 16 (A.A)- Amerika 

milli bayramı mUnasebetile Rei
ıicumur Atatürk ile Amerika cu• 
mur baıkam Franlden Roosvelt 
arasında telgraflar verilip alın
mı9tır. 

Yeni Kanunlar 
Ankara, 17 (Özel) - iç ba

kanlıkta gelecek dört yıl içinde 

yapılacak itler etrafında çalışma
lar devam etmektedir. Bakanlık 

A11ateleri ı Karak3y Köpröbaıı 
Tel. 42361 - Slrkeel Mllhlrdanade 

Han Tel. 227 40 
........~ ........ 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA Yapuru 17 Tem· 

muz ÇARŞAMBA günü saat 
19 da Ayvahğa kadar. (4053) 

Trabzon Yolu 
A N K A R A vapuru 18 

Temmuz PERŞEMBE günü aaat 
20 de Hopaya kadar. 114084,, 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 19 Tem· 

muz CUMA gUnü saat l 1 de 
Menine kadar. "4085,, 

Dr. A. KUTiEL 
hukuk müşavirliği önemli bazı 
kanun projderi hazırlamaktadır. Karaköy Topçular cadde.i No. 83 

Bunlar araamda bakanlıim taşra -
teıküttına, belediye reıim ve ver .. • ,. Kayıp Aranıyor 

·ı 1 Huıı cinsi uzun tilylü beyaz bir ev g• er ne hususi idarelere, me· ' köpeği kaybolmuştur. Kurtuluvta 
murlarm muhakeme usullerine, bliyOk Akarcada ( Akatıılar ) 72 
terfilere, çiftçilerle arazi aahipleri No. hı Harvalyas hanesine getire-
araımdaki münasebet'ere, taş ~a ne lUyıklı bir ikramiye verilecektir. # 
teıkilih:" v :.. cdiye memur ve 
mUıtahdemler.i için kcruma sen· 

dıiı le4kiline, iane toplama ni. 
zamnamesinin bugünkü prenıip· 

ler dairesinde değiıtirilmHine ait 
projeler vardır. 

Bir Tayyare Düştü, iki 
Kişi Öldü 

Londra, 16 (AA)- Heston'da 
bir uçak kaza&ı olmuş ve iki kişi 
ölmüştür. Dört tane de ağır y&• 
ralı vard r. 

lngiliz Hava Kuvvetleri için 
Londra, 16 (A.A) - Norrr.al 

blitçe dışında lngiliz hava iıleri 

için kabul ed::en faz;a kredi!er 
ıo:ı 5 milyon i:e 0.1 bir milyon 
750 Lİ.l Lter.ingi b;..lmuşlur. 

Son Posta 
iLAN FiATLARI 

ı·- Gıuete"tn ~ıaı gazııil~ 
6ir •Üt111uın llcl •afı,.ı 61' 
(ıantim) t11gılır •. 

2- Say/asın• f6r• bir taltlİ•, 
min ilare /iatı ıunlaN:/m 

ıayla ıayla •ayla oayl• ı Viğer Soo 
1 2 3 :i • S )·erler sayfa 

2iö 200100 eo ao J 
Kr~. Krş. Krş. Rrş. Krş. Krt. 1 

.J ~:Bil' ıan il mde "asall 
(8) lcelime wırdır. 

4 - '"" oe lcelın gazalar 
lulooalclan ••"• ıöre 
epliml• ölçiiliir. 

Temmuz 11 • 

Ben Ne Ümitte idim. 
Çıka Çıka Ne Çıktı? 

Varakadır: Son Poıta gazete· 
sinde memleketin bUyük bir derdi 
serlahaaı altında Haseki hastaha
nesindeki mUıahedelerl teabit 
eden bir yazı yazmııtım. Bu ya· 
zımn içinde, aorduğum sualler• 
oradaki bir memurun verdiği ce• 
vapları da kaydetmiştim. 

Haseki hastahaneti memurla· 
rından Bay lbrahim bu sözler 
kendine atfedildiği için itten el
çektirilmiş olduğunu söylemek 
Hzere gelip beni buldu. 

vicdanen ıunu ıöylemek mec
buriyetindeyim ki Bay lbrahlm 
bana bu sözleri ıöyleyen insan 
değildir. Onun bütün talihsizliği 
haıtahane ldareal tarafından haa· 
tabaneyl gezdirmek üzere benim 
yanıma konulmuı olmasıdır. Bir 
ara yanıma yaklaıan ve iımlnl 

1 

bilmediğim beyaz önlUklU bir bat· 
ka ln1an ıuallerimtnl cevabını 
vermlttir. 

Ben Haaekl Kadın hastahanesi 
içinde gördüklerimi yazarken hiç 
bir zaman günahsız bir adamın 

ekmeğini elinden alacağımı dlitlln
medlm. 

Bilakis memleket namına bir 
iyilik yapmış olduğum kanaatinde 
idim. BUyUk bir yaranın Ustline 
parmağımı değdirerek onu iıarel 
etmiş olmakla memmındum. 

Halbuki, bu umulmlyan tecelli, 
bu memnuniyetin henüz doyama· 
dığım keyfini zehirledi. 

Bu satırları, hastahane idare· 
ıini bir fakiri haksız yere mağdur 
bırakmak hata1ından kurtarmak 
Unıidi, isteği ve dileğile yazıyorum! 

Suat Den·lı 

Belediyeler Bankasmdan : 
Bankamız Sigorta Hrvfıinde açık o~an J 25 lira maaıh 20 Ura 

Mesken Bedeli ayrıca verilir. Şef Muavinliğine aıağıdakl ıartlar 
dahiJinde memur alrnacaktır. 

1 - Tlirk olmak 
2 - Siyasal haklarına sahip olmaK. 
3 - Tam Sıhhatli olmak 
4 - iyi ablik sahibi bulunmak 
5 - Aakerlik hizmeti ile alAkası bulunmamak, yaşı 30 dan yu• 

karı olmamak, 
6 - YUkaek mektep mezunu olmak, Garp dillerini bilenler 

tercih olunur. Bankalarda en az beş sene hizmet etmlı 
olanlar yaş kaydmdan mllstesnadır. 
Bunlara ait vesikalar imtihandan en az Uç gtın ev••l ıicll -
mUdUrlUğUne teallm edilecektir. 

1 - Yapılacak imtihan : 
A - llmt iktıaat 
B - Muhasebe uıullerl 
C - Ticari hesaplar 
D - Banka muameleleri ve Bankacılık hakkında Umumi malumat. 
E - Uıulü defteri ve ewak ve senedah ticariyeye alt kanuni 

hükümler. 
F - Ticari muhaberat 
G - Slıortalar ve ıigortacılak hakkında umumi malumat 

imtihan 9 Eylül 1935 saat 14 de Ankarada Belediyeler 
Bankasında yapılacaktır. Bu ıaatten ıonra gelenler imtihana 
kabul olunmazlar. "1679,, "3909, 

-
loevlet Demiryolları ve limanları işletme Umum idaresi ilanlar~ 

Sekili istasyonundan Haydarpaıa, Derince ve lımit lıtasyonla• 
rına taşınacak kaya tuzlarına mabauı olan l Temmuz 931 tarih ve 
D. D. 31 numaralı tarife 1 /8/935 tarihinden itibaren lijvedilerek 
yerine aynı numara altında ve her hangi iki istaayon arasında ya• 
pılacak tam vagon yUkU halindeki tuz nakliyatına ıamll bir tarife 
çıkarılmıştır. Fazla izahat için istasyon ve ticari eşya anbar ıeflik· 
lerine milracaat edilmek gerektir. "1762,, u4079,, 

Müfettiş Namzetliği ve Şef Namzetliği 
İçin Müsabaka İmtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
l - Bankamıza müsabaka ile (5) müfettlf namzedi ve (5) 9ef 

namzedi alınacaktır. 
2 - Bu mUaabaka'ar 5, 6 Ye 7 ağustos 935 tarihinde An· 

kara, lıtanbul Ziraat Bankalarmda yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek suretile Ankaraya 
gef rilerek tifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda 
da kazananlardan beşi l 40 lira aylıkla mUfottiı namzetliğioe ve 
diğer beşi de (130) lira aylıkla şef namzetJiğiae tayin olunurlar. 

3 - Müffettiş namzetleri iki sene stajdan sonra Mtifettiılik 
ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mUfettiı· 
llğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıtlmlacak olan 
ıef namzetleri ise bir senelik stajlarının ıonunda ehliyet imtihanına 
girecekler ve kaza:ır. nlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için ( aiyasai bilgiler ) veya 
( Yilksek Ticaret ve İktısnt) okulnsmdan veyahut Hukuk Fakülte
sinden veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - imtihan programım ve ıair şartları gösteren izahnameler 
Ankara, lstanbul ve :zmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler Aranılan bt-lgeleri bir mektupla birlikte en 

110n 2617 /935 Cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat Bankası 

Teftiş Heyeti Müdürlüğüne göndermek veya vermek ıuretile mü

racaat etm:ı bulunmalıdırlar. 113951,. 



17 Temmuz -
Hava Kurumu için 

Resmi, Hususi; 
Fedakarlığı 

Halkın Feragat Ve 
Devam Ediyor 

lzmlr Pamuk Menıuceh Türk ı 
Anonim SoıyeteaJnln yunetlm 
kurulu bnıkan· 
lanndan Bay 
Harry Jiro ha· 
•a kurumunun 
iz mir kolu na 

10,000 lira te. 
berru etmit ve 

her yıl da 2,000 
lira ver me ii 
taahhüt etmek 
llU re ti le, ha va Harry Jiro 
tehlikesini bilen Uye yazılmı ıtır. 

Harry jiro, ayrıca biitUn sos
yete lşyarl erının da ma~şlarından 
o 2 keserek hava kurumuna 

vernıiıtir. 
Bundan başka l&taubul ilbaylık 

•rkanı da hava kurumuna yılda 
(4265) lira vermek suretile h va 
tehlikesini bilen Qye ynzılmışlar· 
dır. Bunlardan 159 Uy , hava 
t hlikeslnl bilen ve 438 Oye d 
Yardımcıdır. 

Yardımcı üyelerin yıllık taab
hUdtı de 4410 liradır. 

Maarif direktörlüğü 3975, Ma· 

arif kntUphanosl 20, Sağlık ı,terl 
95, Baytar direktörlU~ü 80, Ziraat 
dlrektörlUA'U 25, IskAn direktör· 
tilğU 52 Hakuk lılerl 53, NUfuı 
direkUSrlllğtı 25, Orman dlrektör
lUiH \06, Derleme direktörlllğll 
38, Muhakemat dlrektlSrlilğU 74, 
MUıeler 382, Y eşllklSy tohum is· 
tasyonu 49, Tapu 112, Ra&athane 
163, Deniz harp mektebi 7306, 
Deniz gedikli Erbaı mektebi 418, 
Jandarma konak komandaoı 50, 
Jandarma kumandanlığı 498, Jao· 
darma ambarı 147 lira yılhk. 

* Yardım sandığındaki paranın 

yarısını hava kurumuna veren 
tramvay amelesi ile ıosycte ara• 
sında sandık mevcudundan dolayı 
bir anlaşamamazlık çıkmı , işin 
halli belediye 'irkctler kom: ıerll· 
ğino bırakılmıştı. E 'ediye komi· 
eerliğl de bu işin içinden çıkama· 
mıştır. Şimdi hava kurumu ba§k~nı 
Fuadio başkanlığında amele ve şır· 
ket murahhaslarının işlirakl~e bU· 
yllk bir toplantı yapıl~cak ;e 
ıandık mevcudu tesbit edılecektır. 

• 
E • 

trı osye sn e • • 
Elektrik So yete i, senede bir defa yapılmakta 

olan muhavvile merkezlerini temizlenıe iş1erinden 
dolayı halkı taciz etmek istemediğinden, Belediye 
Sular ldaresUe anlaşarak, evvelce bildirildiği gibi 
ayın 17 sinde şehre au verilmesinde teehür vaki 

olmaması için icap eden t rtibah aldığını sayın 
halka bildirir. 

1 tanbul 7 inci icra Memurluğundan : 

Sa dığı 
namına birinci derecede ipotekli olup Yeminli Oç ehli vukuf tarafın· 
dan tamamına (1500) lira kıymet takdir edilen ErenköyUnde Kozyata· 
iında Tekke ıokağında eski 10, 1 l yeni 72 No.h bahçeli bir ahşap 
kBıknn tamamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 19/8/935 tari• 
hine mUsadif Pazartesi günü saat 14ten 16 y• kadar dairede birinci 
arttarması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenln 
% 75 ini bulduğu takdirde mU9terisi üzerinde bırakılacaktır. Akıl 
takdirde en aon arttıranın teahhüdll baki kalmak Uzere arttırma 
15 aDn müddetle temdit edilerek 3/9/935 tarihine müsadif 
Salı gllnU ıaat 14 ten 16 ya kadar k za dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammeoenin 
% 75 nl bulmadığı takdirde aatış 2280 No. lı kanun ahkAmıoa tev· 

likan gerl bırakılır. Satış peşindir. Arttırma)1a litirAk etmek iste· 
Yenlerin kıymeti muhammenenio % 7,5 .oisbetinde pey akçesi veya 
lllilli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan lbımdır. 
Haklan Tapu &icilll ile ıablt olmıyan ipotoldi alncaklar da diğer 
alAkadtirlnna ve lrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faJz Ye maaarife dair olan iddialarını evrakı mUsbiteleri llo birlikte 
ilin tarihinden ltlbaren nihayet 20 glln zarfında birlikte dairemize 
bildirm lerl IAıımdır. Aksi takdirde haklara Tapu sicilli ile ıablt 
olmıyanlar satıı bedelinin paylaıma1ından hariç kalırlar. Müterakim 
Vergi, tenvlriye, tanzlfiyeden mUtenlllt Belediye rusumu ~e Vakıf 
lcareııi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al· 
inak isteyenler 25 - 7 - 935 tarihinden itibar n herkesin görebil· 
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma ıartnameıl ile 
934/3526 No. la dosyaya mllr caatla mezkür dosyada mevcut Yesa· 
iki görebilecekleri il n olunur. "4075,, 

lştanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden : 

1 - Gümrük Muhafaza Genel komutanlığınca Urfa Taburuna 
Yüzbaşı veya Binbaşı RUtbıslnden Mllt kait Hekimlerden 
Formalı veya Sivil ve Mardin Taburnna da 11lvll olarak Ucrıtle 
iki hek'm alınacaktır. 

2 - Gitmek istoyenlerden taşrada olan~ar Ankarada Muhafaza 
Genel Komutanlığına lstenbuldakiler de GUmrük Muh faıa 
Başmüdürlüğüne dilekçe! ri ve elleriııdoki belgelerll• birlikte 

"4071,, 
DlLr c .at etmeleri. 

SON POSTA Sarfa 11 

' 
İstanbul Vilayeti Orman Alım Satım Komisyonu 

Baıkanlığından : 
Cinsi Miktarı Tahmin F. MuYakkat Teminat. lhalo tarih, gtm, ıaat 

Kuruı Ura Kr. 

Pirinç 900 26 17 5~ 
Şeker 900 28 18 90 
K. Soğan 800 6 B 60 
K. FHulya 500 16 6 00 
Patates 1000 8,5 6 38 
Pirioçunu 20 25 o 38 
K. Bezelye 100 16 1 20 
Yumurta 7500 2,25 12 66 
Limon 2700 3 6 08 
F sulya konserve 200 25 a 75 
TUrlll konserv 200 25 3 75 
Çay 14 400 4 20 
Vitne reçeli 60 45 2 03 

301711935 SaL 111at 1 O,S 

Çi.ek reçeli 80 55 3 30 
K. Mercimek 50 22 o 83 
S. Mercimek 50 20 o 75 
Çekirdeksiz UzUm 00 25 1 69 
K. Kayısı 80 60 3 60 
Portakal 2000 3 4 50 
Salça 50 35 1 32 
Sirke 50 15 o 57 
Tuz 300 6 1 35 
Sarmısak 20 30 o 45 
Soda 100 9 o 67 

Şehriye 50 25 o 94 
Makarna 300 25 5 63 
Un 400 18 5 40 
irmik 70 16 o 84 
Bey az peynir 500 40 15 00 

1 Kaşar 150 80 9 00 

301711935 Sab ıaat 14 

Sade yağı 1200 82 73 80 
1 T re yağı 200 130 19 50 30n/t935 Salı saat 14 

Sabun 250 :l4 4 50 
1 Zeytin yağı 280 35 7 35 3017 / l 935 Sab saat 14 

Ekmek 11000 narh 90 75 aon / 1935 Salı saat 15,G 

Koyun eti 4700 50 176 ıs 3017/1935 Salı aaat 15,5 

Gaz 3100 20 46 50 
1 Benzin 6000 24 108 00 301711935 Sah &aat 15,5 

Süt 700 15 7 88 
1 Yoğurt 500 20 7 50 

3017/1935 Salı lsaat 16,5 

T. Fasulya 690 15 1 76 
. Patlıcan 2500 4 7 50 
Maydanoz 900 1,5 J Ol 
Dereotu 300 1,5 o 03 
Kabak 300 8 ı 80 
Taze biber 150 20 2 25 
Bamya 80 28 1 68 
Bezelye tan 60 10 o 45 
Elma 200 15 2 25 
Y eşı l ıalata 300 1 o 23 
Hiyar 500 2 o 75 
Enginar 300 5 1 13 
Yeşil soğan 600 2 o 90 
Ayva 200 10 1 50 30n 11935 Salı nat 16,I 

Yaprak 60 20 o 90 
T. Bakla 400 25 7 50 
LA hana 400 !i ı 50 
Praıa 800 5 3 00 
Domates 500 15 5 63 
lıpanak 700 8 4 20 
Havuç 200 10 1 50 
Kereviz 300 10 2 25 
Karnı bahar 400 15 4 50 
Kar buz • 550 20 8 25 
Kavun 600 20 9 00 
Armut 50 30 1 13 

1 - Ankarada bulunun Ytıkaek Ziraat Enıtitilıil Orman Faklllteıinin lst nbul kısmı için yukarda ya• 
erzak, gaz, benzin ve sebzeler açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Ekılltmeleri beher şartname mubt viyah karşısında yazılı tarih, glln ve aaatlerde Istanbul Vilaye
ti bıfnadıında Or

1
man itleri DiroktörlUğO Dairesinde toplanacak olan Orman Alım Satım Komisyonu 

tara m an yapı acaktır. 

3 - Ekılltmeye lttlrak için liıtede yazılı muvnkkat teminatının Vilayet Muhaaebe&ioe 7atırarak alacağı 
makbuzla Ticaret Odası nsikaaının ıöstermelerl. 

4 - Alınacak erzak vesairenin cinılerl ekıtra ekstra teallm yeri Btıyllkdere, BabçekUydekl orman Fa• 
kUltesidir. Bedelleri Ankarada Yüksek Ziraat Enıtltlıll Muhasebesinden alınacaktır. 

5 - Fazla malumat lıteyen ve ıartnameleri görmek için (tatil gtıolerl hariç) hergUn Bahçeköyde 

Orman FakQJt slr. müracaatları. ''3931,. 

latanbul ikinci lflAa Memur· 
ıuıund•n: Satılac ğı evvele ll&n 
edilen mUffüı lzrafel Qlpy ıiliye ait 
l!tanbulda Mabmutpaıada Bilyllk go. 
rapçı ban 1 numaralı 90rap fabrikııııın· 
da mevcut ve a9ağıda clnı n miktarı 
yazılı m kin lar ~esaire 19 temmuz 
1985 cuma gynil .aat onblrde eçık ar
tırma ile aatılacaktır. Almak lttiyenle .. 

rin sözQ geçen ıaatte mahallinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Yedl o.det çocuk çorap makioeıL 
Bir o.det burun makinesi. 
Bir adet overlok makine. 
Bir adet kadın çorap makinesi. 
Bir adet J ok r Kotoa Ulıtik maki

nesi. 
Bir adet 24 lllk bobinunr. 
Bir adıl bir buçuk beyıirlik SimMle 

Fener bahçede 
Çok kıymetli bir nna ıııtılıkbr. 

&hçekapı: Tnıhnn No. 4 (389) 
............ _ .. __ .. ___... .... ---·--·--····· ... ·· 

motörü. 
Bobin makaraları ve yazı masaıı, 

bankolar ve saire. ( 13106 ) 



Bayanlar! 
Artık yorulmaktan ye UzOI· 

mekten kurtuldunuz. 
Olanca emegmıze rağmın 

arzu ettiğiniz gibi temiz •• bıyaı 
bir çamaşır eldo etmeğe munffak 
olamazsınız. 

HaJbukJ çamaıırı kendi ken• 
dine yıkayan vı her kumaıa 
parlak beyaılıj'ı Yeren : 

TURSİL 
kullandığınız takdirde hem zah· 
metten kurtulacak, hem de iıte· 
diğinlz gibi temiz ve beyaz ça· 
maıır elde etm :ş olacaksınız. 

Şu halde, siz istirahat ıdiniı 
ve çamaıırmızı: 

TU RSiL·1
• 

yıkatınız.. Neticeıinden hayrette 
kalacaksınız .• 

TURSIL 
Terki binde hiçbir muzir 

madde olmadığı gibi 
çamaşırınız için kat'iyyen 

tehlike teşkil etmez. 

vadeli 

Mevduata mukabil 
Her ay faiz veren 

ADAPAZARI 

TURK\TiCARET BANKASI 
Para sahiplerine 

Yeni bir kolayhk 
daha yapıyor .• 

u 

" Eğer Bankada paranız varsa : 

ihtiyaç halinde - . Vadesi gelmeden -

Avans alabileceksiniz, 

1 
Sinir ve akıl haetalık•arı müt. 

.Dr. ETEM VASSAF 

1 Caialozlu Orhan B. aputımııaı Tel.2'.lOSJ 
Ev. t<:adıkö1 Bahar:ye ileri aokak Tel.6079 r 

~-.. 
Dr. lhaan Sami 

TURSiL'in 
Sureti letlmall : 

Beyaz çamaıırlar : 
Bir Turııil paketi içindeki toz 25-80 

litre ıuya kifayet eder. Kullanılacak bu 
ıuyan içine bir avuç kadar ıoda ataıak 
ıayanı tavaiyedir. Paketteki toıu ıoğuk 
ıuda eriterek kazanm içindeki ııcak euya 
atmalı. Bunu mütealrıp suyun içine o•· 
maşırları atarak: ara ııra karı,tırmak 

ıuretile 10-15 dakika kadar kaynamalı. 
Sonra, çama,ırları çıkarıp aoğuk ıuda 
iyioe çalkalayarak aımalı. 

ipekliler, renkli kumaşlar, yUn· 
IUler: 

lki kaşık mıktarıoda Turıil'i üç dört 
litre ıoğuk ıuda eritiniz, Bu suyu kuv
veUioe çalkalayarak köptlrtilnüz. Sonra 
ipekli. yünlü veya her hangi renkli ku· 
ma,ıarı bu suyun içine atarak el ile, 
fakat ııkmadan bir müddet karı,tırın; 

bu kirli euyu dökerek aynı miktarda 
tekrar hazırlayınız ve bu ameliyeyi bir 
defa daha tekrar ettikten aonra kuma•· 
Jarı çıkarıp ıoğuk ve temiz ıuda birkaç 
defalar çalkaladıktan sonra asınıı. 

Beyaz çamaıırlar: 
4a ıoğuk yıkanablllr. Bu takdirde 25-SO 
litre 11ğuk auyun içinde bir paket Tursll 
toıu eriterek çamaşırları akıamdan ıu
yun içinde bırakınız .• Çamaıırlar aababa 
kadar bu ıuyun içinde bırakıhrH ter· 
temiz olur. O zaman 9amaıırları sudan 
çıkarıp soğuk euda çalkalıyarak asmıık· 
tan ba9ka yapılacak bir §ey kalmaz. 

Lekeler: 
Beyaz çamaşırlarda mGrekkep, kahn, 

çay vesaire gibi lekeler varaa bunları 

yukarıdn tarif edildiği ıibl 10-16 dakika 
kadar kaynatmalı. Bu müddet zarfında 
bUtlln lekeler oıkar. Lekelerin yerinde 
kalacak izleri çıkarmak için üzerine 
biraz sabun ıürmtk kifayet eder. 

/ 

TURAN 
TUVALET V.A.GI 

TURAN Tuvalet Yağımn 
cilt Uıerlndeki baıhca terıirlerJ: 

TURAN Tuvalet Yağı; Guneı 
yanmalarına kartı muhafaza 
ettiği gibi cildinizi esmırletlr. 

TURAM Tuvalet Yağı; 
Cildi yumuıak Ye nermin kılar. 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Traıtan mtltevellit yanmaları 
izale eder. 
TURAN Tuvalet Yağı; 

Ma1aj için elzem ve makiyajl 
temizlemek için emsalalzdir. 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Saf zeytin yaaı Haai herine 
hazırlanmıştır. 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Cildin JtfnHı için en mUe11ir 
tedbirdir. 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Bir defa tecrübe ediniz. Her 
Yakit kullanacakıınız. 

HER YERDE SATILIR 

letanbul Beledlyeel lllnları 1 
3,50 Tahmin fiata Adet 494 Tulum elbise 
7,50 ., Takım 12 Cekat pantalon 

4,00 " Adet 32 Beyaz keten Gömlek. 

3,00 ., " 45 Sarı keten glSmlek. 
20,00 ,, Takım 13 Ceket, Pantalon Y kaıket. 

Karaaiaç mUe11eaesi memur ve mllıtahde.merl içla yukarda 
tahmin flatları, miktarları yazılı elbiıe ve iÖmJek açık elulltme ile 
yaptırılacaktır, Elbiıe ve kumaı nUmunılerl levazım mUdUrlUğUnde 
görtllDr. Ekıiltmeye ıtrmek için 2400 numaralı arttırma ve eksiltme 
kanununda yazılı Yesika Yo 176 liralık muYakkat teminat makbuı 

Yeya mektubile beraber 18/7/935 Pırıembe gtlnU aaat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. 113727., 

MAZON 
lıim Ye markuıaa 

dlklrat 

Mazon Meyva Tuzu 
Sabahları aç karmna bir kahve 

kaşığı alındıkta 

KabızhAı Det'eder 
f emeklerden bir H&t ıonra abndıkta 

HAZIMSIZLlnı, MiDE EKŞiLiK 
ye yanmalarını gldırlr. Ağızdaki 

tatıı:ılık ve kokuyu izale eder. 
flllf11!l.!~~rı~ısıd~~ Fada bir yemek ve l9me

den ıonra hissedilen yor· 
gunlui: ve şiıkinllği hafif· 
letir. M A Z O N tuzunun 
tuirinden memnun kal
mıyanlar şişeai aoık da olsa 
Hahçekapıda İt Bankaıı ar
Jr:aıında 12 No. lu MAZON 
BOTTON ecza depoıunn iade 
ederek bede1ini ~eri alabilirler ·--·-----------------------

Ödemişte Satılık Sinema Binası 
Esas No. Mevkii ve Nev'i Depozito 

B. 2 Ödemit'te Camii Cedit mahalleıinde Aziziy• ıoka-
ğında Atelyelerile beraber ıinema blnaıı. 5650 

Yukarda yazıla ıinema bina11 4 taks'.tle ödenmek fartlle satıl
mak Uzere kapalı zarfla arttırmaya konulmuıtur. 
1 - ihale birdir vo kat'idir. 24· 7-935 Çarıamba gUnll 1aat On 

dörtte Ankarada idare Meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 
2 - Bu mUlk bedeli birinci takıit peıln olmak Uzero dört müsavi 

takıitte ve üç aenede ödenecektir. 
3 - Peşin ödenen birinci taksitten geri kalan Uç taksit yüzde 

dokuz faiz ve yarım komisyona tabi olarak lkrazat faiz ve 
ıeraitlne tevfikan senelik aunUlte uıulile hesap edilir. 

4 Ahcı olanlar Bnnkamızdan bir lira mukabilinde alacaklara mu· 
fossa! şartnamomizi okuyarak ihaleye tesadüf eden 24·7-935 
Çarıamba gUnll ıaat On bire kadar. ıartnamede tarif edildiği 
veçhile teklif zarflarını Ankarada Umum Müdürlüğümüze 
•eyahut burada veya lzmir'deki Şubemize vermeleri ve daha 

' 
... 

Sahibi ı R. K~kçll 

Neıriyat .Mlldiirlh Talılı 

Tifo ve paratlfo ıhaııtalıklarına tutı.ıl· 
mamak içln ağızdan alınan tifo hap· 
landır. Hi9 rahatsızlık nr'i"· Herke. 

--~ alabillı. E:11'1utı 6A L-. 4m-P 

fazla tafstlAt almak iateyenleriD herillD Şubemize mUra• 
catları. (165) 

n 

6 


