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_Şüpheli s· t Ermeni Genci 
ltalyanlar, Habeş :çin Ço 
Propaganda Yapıyorla 

k 
r 

Para İle Makaleler Yazdırıyor, 

Başvuruyorlar Çareye 

Her 

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

Bu Yazı, itte Bu Propagandalardan 
Bir Nümunedir 

" Sunday Dis
P•t•h ,, de Oollln 
Brooka imzalı ya
ııdır: 

Avrupa dip· 
lonıatları, Mu• 
ıoliniyi Habetlı· 
tandaki maksat· 
larından vazge· 
çlremeylnce n• 
Yapacaklarını şa· 

tırmıılar, şimdi 

de biribirlerine: 
- Acaba ltal· 

ya Habeşlıtanı 

lıtila edebilir mi? 
Diye sorup dur
maktadırlar. 

Dünyada bu· 
nun kadar gülün' 
bir aual olamaz 

.. 4'··-· 

o IOM il 

S&NR 

·-... 
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: 
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Ye blyle bir K•flg•lı arHl•l11 fuırlta•ı 

ıuall de ancak ahvali, vaziyeti 1 top arabaaına 
kavramayan, ltalyaa baı••kiliol biaerek halka 
halrltlleır. ••••• ,... ı.ıp,...1dm9 
ıorabillr. • -ili•-'•• Mu-

ltalyanın Habetiıtaaı fethede· ıollal: 
bileceğine zerre kadar tlphe - ltalyan-
yoktur. Zaten pratik •• tecrübe lar, Habeılerl 
sahibi olan Moıollnl btr haldı her zaman mat-
k,ra ve hava baı kumandanlarlle J(kp ıtmlılerdlr. 
mUşavere etmeden böyle mli· Bu hakikati 
btm ve hayati bir tecrllbıye kat'iy•• akla· 
bir ıerl'Ozeıte atılacak ada..; d deği:dir. Bu kumandanlara ae• 1111 an çıkar• 
li k • mayıaıı. Ado•· 

nce; endi muleklerjnde Avru-.... vo muharebe-
r ... nın en mUtebaıaıı ve mahir 
kimseleri olduklarını söylem••• &iade l4 000 
ha t k ' ltalyan alkerl 

• ~· yo tur. Binaenaleyla Muıoli• bttıın ltalyan kudret ve llaltlliyetl keaclllerme kat 
hakkında artık hiçbir ıUpheıl, kat felk ku.-
tereddUdtl kalmamıı, demektir. yetlere(IOO 000) 

Bundan bir hafta enel 'f>lr ( Deyaaı a lacı 
rl•ıi• ) 

Hai•ı lrnp•r•turıı 
.. , arır••gor o 
d•, .. ,, ••• ,,~,. 
11ro11••••tl• ••-,, .•. , 

~ 

Begoğluııda 
Yakayı 
El• Verdi 

. Müddeiumumilik dlln Malhaa 
adlı bir genç hakkaoda te•kif 
kararı almııttr. iddiaya ıöre poliı 
bu ~daman caıuıluğundan ıtıphe 
etmı!Ur. v Emniyet birinci ıube dl· 
r~ktorlügü memurlan Beyoilunda 
bır berber yanında kalan bu genç
t~n ıUphelenmiı •• takip aetice
llnde de yakalayarak kendiıinden 
hü . vıyet kigıdı ıormutlardır. Bu 
a~am Atina elçiliğinden Koço 
~im:- aldığı bir pasaport ıBıter
b ıtır. Halbuki poUı daba e•••I 
b ~ ada':mn Malhaa olduiunu ter 
ı( etmııU. T ahklkat derinleıtlrl• 
n~a de Malhaıın mütareke HD .. 

lerınde lngilizlerln blmayeılle ı .. 
tanbuldaki Ermeni çocuklarını hl• 
maye cemiyeti tarafandan 1ı6ya 
t~hı~l için korfo ada1aoa ıönde
rddigl anlaııhnaıtır. Birinci mll1-
t 
t 
antik Bay Ramazan hldl1enia 
ahkiklne el koymuıtur. 

a 
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Memlekette Kin CI· 
nayetlerine Bir So

nuç Verelim 
Adapazan (Özel) - Birkaç 

gtln evvel Kayal• aabiyHine batla 
Karaçomaklar köyünde birbiri 
~dı ııra iki cinayet iflenmiş, Uç 
1tl öldllrlllmllı, bir kadın da 

a ğır surette yaralanmııtır. Köy· 
en Liz Haıanm torunlarından d 
!:l\~H .... _." l>m., ' 

d 
d 
•a .... 11 oil• merl puıuya 
lflrenk &ldOr mBı, kan'1 Ay· 

~ ,t de atar ıurette yaralamışlar
r. Bundan ıonra dumanlı ıilAh· 
rlle Yukan Kiraıca köyftoden 
mer •e kar111 Hediyeyi harman· 

tlı 
la 
o 
da baıtırarak Yllcutlerinl delik 
de tik edip 61dUrm0tlerdlr. 

bir 
Ka 

Blltlln bu cinayete sebep eıkl 
kin •• bir kadm meael~aldir 

tiller kaçmıf, takiplerine ba~ 
mıtbr. lan 
Yine Gey•e lıtaıyonuada bir 

cinayet olmuı, nalbant Abdullah 
olfu Haaan, Epçeler köylode 
Mehmet oflu lbrahim leminde hl~ 

Ktarafındaka blçakla GldllrlUmUıtUr. 
atU ya alanmııtır. 

Yağlı Güreş Müsabakamız 
Hakem Komitesi Kuruldu ~kuyu~:;:;~~:·a 1 

Hazırlıklar Baıladı 

Sav H•lı•m kolfttl-Mb: Sugolcıı ll•lı••I [ort•d•} 
ş::k:eınaJ, ~olda Ceınal ~avuz Er. [Komiteye dahil olan Kırklareli HJla•ı 

t ile mıralay mütekaıdl Pire Mehmet mazeretlerinden ötörü ırapta 
bulunamamıtlardır] 

ıl 21 temmuz pazar gUnO Tak· ı ıtıreı mUaabakalanmwn haıırlakı. a': :dyo~~n~a baıbyacağmı ları faaliyetle de•am etmektedir. 
clird gamız alaturka yağb 1 o. .... 8 lacl ,U.d• J 

Gazetemizin lçiı:ıdekl 
daha HDJ(inlsıtirmık vı 0..._Yar.ıları 
ları.aıııı memnua etmek lçi•u'a:~h
tnıya&uııııda bazı değiş"ldlkl • 
yaptılr. Bunun neticui ola:ak er 
fihriıtin ıözönUndı hulund 1 ıu ıw rlea ıderiu urw mı-

( a . 3 ) ilaotl tayf al ar· l" 
haberler. ' ~ 

4 Unol 11yfa; Memleket 
il ioei •ayfa: lç, dış en 

telgraf, telıia n telefonlara· 
190 

& ıneı 11yfa; Dıı lıab~rlere ve 
edebi roman tıfrikamıza t h . 
dil · ı· n·v a 1111 e m1t ır. ıgeı sayfalarımız 

tat ilıere hikiye n ~•frlkalar:m:r~ 
yerli, yabaooı muatelıf akı'• v . 
t 'l..b ' . l e 18-ıa arat oın •Jrı mııtır. Bu suretle 
yerli veya yabancı haberlere d h . • a 
genıt yer ayırmıı oluyoruz. 

Yerll lllıllar ......... Y••• 
Va Realmlerl 10 u•cu 

8arfllmıada 

Sefalet Yuvalarında 

Fakir Anayı Denemek 
Dedim Ki: ·için 

istersen Küçüğü Biri istiyor. Ona 
V ~r, Kurtulursun 

•::!:;•m~ :kk=I• Dlnll~en Z•~d Ana11111 ••k•bal• .. , llHlnblı 
• r uvvettl Bir Cevap Oldu. O, 81r Deha Kazana• 

c•t• Servetini Ban• Vera• Ya 1 

.=_3 -

H•mılr•, ınatef h•,.. lliltl•rl•• 6•ılamııtı 

Hemılreler ltlerinl bltlmlfler-
dl. Bir diğer fakara kapuım çal
maya yollanmadan önce haata ve 

bakmak için laayb ıalaab çekti· 
tin anlaıılıyor. Bealm tanıdığım 
çok zengin bir zat Yar ki evlitbk 
edinecek] ufak bir yanu arıyor. cılız yavrunun anasına ıokuldumı 

• 

- Hanım, dedim, çÖcutuna 

Çerez Kabl 

[ Dtvamı 8 lnel 1lıdı ] 

den - Canım! Nioin 
sltm91: Uteml
yor ıun ? Ora-

K•oeol Zade 
Fuat Paıa Ar
na vutlukı& tef• 
tlf te bulundufu 
bir sırada kın· Oc•k Zade 

nıa hava11 pek 
iyidir. 

büyttklerden t.irinı, Fuat dlsloe beldenin ileri gelenlerini ta
nıtırlarken, vali gayet azametli bir 
adamı; 

- Ooık zadedir .. 
Dlyı takdim edince, Fuat Paıa· 
- Söyl•mıyı hacet yok. Ocak 
Zade olduğu kurumundao belli 1 
demiı. 

* F~a• Pııayı, henüz gençliğinde, az 
lnL.ayhkla uzalı: bir yere gönder

mek iıterler. O mırınkırıo eder. 

Diyen 
Paşa; 
- İyi amma. 1adı hava -'1e yqı
yabilsem 1. Oenbıoı verir. .. 
Oğlun~n tahlili v utrunda birkaç 
tane çiftlik eattıgı halie yine de 
ada.m edemeyen bir adamdan bıb
eed ıyorlarmıı. 
Mecli•te hasır bulunan Fuat Pata· 
~·~a!h adam 1 Demif. O bir tık 
oküzıi yıtittirmek i91D blıadıo faz-
la inek ntb 1. Tı/lı 

Halk dlf••• • .....,. a a v ..... 
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[Hallcın Seıi] 
Şoförlerin 

Nelerinden 
Şikagetçisinlz? 

Gedikpa,a, Çukur aokak, 
''03 No. Salmı 

- Şoförlerin hiçbir ıeyleriaden 

JlkAyetçi deflllm. Hatti bllakfı, 

ıoför tikiyetlerlnin nazarı itibar• 
almmamamıadan tlkAyetçiyJm. Hatta 
balkın; ıoffülerden ıikiyet etmeye 
hakki varmıı a-lbl bu ıuaU ıoruıunu
za ıaııyorum. 

Galiba, kııılan, kuılan çatmak 
hnuiniıl, dftıiz ıoför]ere .aldırarak 

doyurmak lıtetindeılaiz... Şofl!rJeri 

neden mi mndafla ediyorum? Siz 
yanıldı§"ınızın, YO ıualiniıi bir ıof<Sre 
ıordoğunuıun farkında detllıiniı dı 
ondan! 

* 
Sultanahamam, Ocakçı çık· 

mazı 7 No Ra,ıt: 
- Hepıinin detil, fakat bazıları

nın kabalıklarmdan ••• Menli bH, bir 
Jere acele yetltmlye mecbur kaldığım 
samanlar, tramvayın kalabalıfında 
rahatlıı olmamıtk lcfn otomobile 
binerim. GlStllmde darlık oldutu 
için, kalabalık feaalılt veriyor. 

Fakat otomobile binmekle, yağ• 
murdan kaçalım derken doluya tutul
muı oluyorum: Çinko, kapalı oto• 
mobilin ıoförO, cıgaraaını UlttGtOyor 
Ye dumanlarını fuır fuıur savuruyor. 

Bittabi, Bndeld camdan dolan 
rD.1girın içeriye ınurduA"u bu duman. 
lar genıime doluyor. Ve ben fenalık· 
lar geçiriyorum. · 

MOıterl taıırken buna benzer 
ls'anaızlıkları n terbfye1izllklerl yap• 
madan edemiyorlar. 

Hele nizam hiJAfına paurhta 
ririttiklerl Ye uyuıamadıkları saman 
kuUandıldarı li1anıa koyu hakaretiae 
tthammill edebHmek için bazan ffz. 
Eyyup 1abrı bilı kAf i ıelmiyorl 

Jf. 

Sultanahmet, Fır1n sokalı 
71 numarah hane Hamzaı 

- Otomobile binmeditim için, 
foförlerden t ikayetçl deQ'ilim. Fakat 
bence, fu otomobillerin, yaya yolcuları 
rahat.ıs etm•kten; ve ztlpp• ıefabet 
dGıkOnlerinin bayatı göaterJıine yara
maktan baıka bir t•Y• raradıldarı 
rok. 

ÇGnkl, baıka -yerlerde otomobil 
bir ıOrat nııta11dır. Sllr'at İH Yaktl 
nakit ıayan kimıeleria ihtiyaç duy• 
dukları bir feydir. 

Halbuki bizde yalctfa kıymeti 
billnmediği fçindirki, otomobil yolcuyu 
üzmekten baıka hiç bir ı•ye yara
mıyor, YİI bir ıiyanlıar IOkı Yaaıtuı 
olarak kalıyor! 

icra Pulları Geldi 
Ceza evleri harcı adıyle icra 

daireleri kAnunuevYlden beri ala· 
caklılardan ya~de iki niıbetlnde 
makbuzla bir para alıyorlardı. 
Tüze Bakanlığı Iıtanbul icra mu• 
ha1ebecilifine Ceza EYieri harcı 
için yeni pullar göndermiş Ye 
ağustoıtan itibaren harçların bu 
pullar yapıştırmak ıuretile tahsil 
edilmeainl bildlrmiıtir. 
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Vergi KaçakÇ!lığına Karşı •• 
Düşünülenler Arasında Maliye Polisi 

Teşkil Etmek De Var 
Vertl kaçakçılıklarına mani 

olmak ve maliye tahı: l ve icra 
ft '.erini daha çabuk batarabilmek 
için yeni bazı tedbirler dtııUnUl
mekte olduğunu ötrondlk: 

1 - Kaçakçılığı kôkUnden 
kurutmak için sivil Yergi istihbar 
memurları kullanmak. Bu memur
lar her yere alrip çıkacaklar. 
Bazan bir tüccar gibi fabrikatör
lerle alı9 verfı ederek dcftır· 
lerini görecekler. 

2 - Maaıları maliyeden Ye
rilmek Ye emniyet mUdUrlllğtıne 
bağlı ve polis elbiaell maliye 
zabıta m•murları ta1ln etmek. 
Me1elA Iıtanbuldakl (40} maliye 
ıubeaine birer resmi maliye poliıl 
verilecektir. Icra Ye haciz lılerlnde 
maliye memurları merke:tlerden 
poliB almak mecburiyetindedirler. 

icra H haciz itleri polisin asıl 
vazifesi olmadığı için Maliye 
m~murları istedikleri zaman polia 
bulamıyorlar ve bu yUzden de 
itler sıerl kalıyormuf. Eğer her 
ıubenin emrinde birer Maliye 
poliaJ bulunursa haciz 'te icralar 
v1.ktinde yapıhr ve hazinenin 
menfaatleri de bir an evvel temin 
edllirmlı. Maliye Vek&leti kamu• 
tayın toplanııında konuıulacak 
olan MaJiye teşkilAh IAyihuına 
da böylt. bir madde eklemek 
tasavvurun dadır. 

iki Kaza 
Dün iki Amelenin Yara

lan nlaıını Mucip Oldu 
DUn iki kaza olmuttur: 
1 - Kumkapı odun iıkelesln

de Muzafferin motörllnde tayfa 
Muıtafa, motörUn makine daire• 
sindeki makarayı çekmekte ikın 
makara birdenbire fırlayarak ba .. 
tına çarpmıı, yUzUnUn muhtelif 
yerlerinden yaralanmııtır. 

Muıtafa, ağır yarah olarak Cer
rahpaıa ha1taneıine kaldırılmıthı; 

2 - Fenerde RüştUnUr. odun 
deposunda çalııan Maksut, mo .. 
törde odun keaerken, so~ ollnl 
motöre kaptırmıf, parmakları 
kosllmfıtir. Makıut da Cerrahpaıa 
haataneain• kaldmlnıııtar. 

Otomobil Va Otobüs Kazaları 
1770 numar•lı otomobil, dUn 

Beyoğlunda Hamalbaımdan ge• 
çerken 8 yaşında F rançeaka 
iımlnde bir kıza çarparak yara• 
lamııtır. 

)f.. Kere1teciler • EyUp hatbn· 
da işleyen 3312 numaralı otobtıı 
biletçisi Ethem, bir aralık otobllı 
durduğu bir ıırada kapıyı hula 
açmıf, kapının arkasında bulunan 
Siva1lı Durmuıu batından · yara• 
lamııtır. 

I Garson Mektebi 
1 Nihayet Açılıyor . 

Mektebin mtldürlüğiintt yapıca>. oh.:ı 
Lbırl [Niganlarını garsonlukta 

kazanmış] 

Garsonlar moktebl Eylülde 
açılacaktır. Mektep için Sağlık 
MUzeılnin bu1unduj'u bina civa· 
rmdaki garajın iistll münasip gö· 
rülmilştür. Kültür MUdürlUğü mek· 
tebin nizamnamesini, kayıt ve ka
bul ıartlarını, muallimlerirı isim ve 
adceslerini, hal tercüme!erini iste• 
mittir. Şimdiki halde mektebin 
muallimliklerine en eski metrdo· 
tellerden LAzarl ile doktcr Raıit 
Tahıinln oğlu Gardenbar garson• 
larından Mazlum, Yani Kozma, 
Dimistokli, Yani lıtirati, lzmir 
metrdotellerind&n Abdurrahman, 
KCJnya lokantau garsonları şefi 
Ahmet, Ada Yat Kulübü garson· 
!arından Hilmi teçilmiılerdir. 
Bunlardan Llizarı lise mezunudur. 
Mazlum il• Abdurrahman Alman· 
yada tahsil görmüşlerdir. Yani 
Kozma Türkçeden baıka dört 
lisan ile okuyup yazmakta ayrıca 
tlç dili de ana dili gibi konuş• 
maktadır. Mektebin tedrjsat ve 
ıervi11 müdürlüğüne Uzaıi geti· 
rilecektir. Mektebin idare mU
dürlüğünU de müşterek büro g4t'" 
nel sekreterlerinden Cemal ala• 
caktır. Mektebin eylü'.de tedrisata 
başlaması için lazımgelen hazır· 
lıklara baılanılmışbr. 

Eyüp· Yedikule 
Yolu 

Birjnci Kısım inşaat 
Bitmek Üzere 

EyUp • Y edfkule yolunun fnıa
atmın birinci kısmı bitmek tize~ 
redir. Yolun Topkapıdan Edirne• 
kapıya kad&r olan kısmın tratu
varları bitirilmlı, kenarlarına 
yUkıek cins çınarlar dikilmiıtir. 
Bu tratuvarlatm orta1mdaki yol 
iki kııımdır. Biri asfalt, dlğerJ 
parke. Asfalt ve parke yol biri
birine mlivazi gitmekte Ye tam 
ortadan bir fener çlzglıl ile ay· 
rılmaktadır. Bu fener çi:ıgJıf de 
dar bir tratuvardır. Her 50 met• 
reye bir fener konmuştur. Fenerin 
dlbl bahçe olacaktır. 

Bu yol TUrklyede ilk yapılan 
en son sistem yoldur. Parke kal· 
dırımdan arabalar, hayvanlar 
hamallar ve motörsUz va11talar; 
asfalt yoldan da otomobil, otobft• 
·re motörlü vaııtalar geçeceklerdJr. 

Şimdi yolun T opkakı • Y edikule 
kıamı yapılmaktadır. Yol kııa 
kadar bltirilmit ve iılemiya açıl• 
mıı olacaklar. -----

iki Doktor 
Aleyhine Bir Dava 

Açıldı 
Gene jandarma komutanı yüz· 

batı Hamdi T aıar dün mUddel
umumi:lğe müracaat ederok haa
tanenin IAYtaıı Donekiyanla 
doktorlarından Galip aleyhine bir 
dava açmııtır. lddiaıına göre de 
davanın menuu şudur: Hamdi 
Taıar yirmialh gün evvel refikası 
Besimeyl doğurmak için bu mu
eaaeseye yabrmııtır. Fena bir do· 
ğum neticeainde haıtanın ıonu 

kısmen içeride kalmıf, bu yüzden 
çok kan akıtmıt ve ıalf dllfmü,. 
tür. Hamdi Tatat bunda bir ölnm 
tehlikesi gördüğü için derhal etini 
baıka bir haataneye kaldırmıı 
ve orada bir ameUyat yaptırmıı· 
tır. Şimdi doktorlardan (3) bin 
lira taımf nfttla beraber cezalandı· 
rılmalarını da istiyor. Iddia.ına 
göre doktorlar kendiılne ancak 
(200) lira kadar bir tazminat Yer• 
mitlerdir. Müddeiumumilik hastayı 
Tabibi adili Bay Salih HAıime 
muayene ettirmiştlr. Alınacak ra• 
pora göre tahkikata devam edi· 
lecektir. 

P•zar Ol• H•••n B. Diyor Klı 

Bir iki 
Satırla 

TUrk • Fransız Mahkemesi 
TUrk • Frsnaız hakem mabke

meıi efüıdeki blitün davaları Eyliıl 
&onuna kadar bitirecektir. Teşrini· 
evvelde mahkemenin tasfiyedne 
baılao acaktır. 

• * • 
Sıfiınak Yerleri 

Belediye evlerde ve bUtOn yapı• 
larda hava tehlikesine karşı ya• 
pılacak sığınak yerleri hakkmda 
hazırlayıp Sağlık bakanlığına 

gönderdiği talimatname geri 
gelmlıtir. Bakanlıl< bunun bazı 
yerlerini mahzurlu görmllı, yeni• 
yapılmasını istemiştir. 

.ıt .ıt • 
Ekmek Narhı Sözde Kahyor 

Belediyenin muayyen olarak 
koyduğu ekmek narhına rağmen 
şehrimizdeki blltUn fırınlar ek• 
meyJ 11 kuruştan aıağı satmak• 
tadır. Bir çok fırınlar Hah 9,30 
paraya indirmişlerdir. 

* * .. 
Arsıul11sal Parlamentolar 

KonferentH 
Brükselde toplanacak Araıulu• 

sal Parlamentolar konferansına 

-qtirak etmek Uzero 1aylavlarımız• 

dan Esma Nayman, Falih Rıfkı 
Atay ve Ali Muzaffer dUn ve 
evvelki gl\n hareket etmişlerdir. 

* • « 
Lozan GUnU 

24 Tem muz Üniversitede Lo
zan ılloil kutlulanace.ktır. Bir 
kunm talebınln kampta olma91 
mllnasebetlle, rektörlllk, kamp 
kumandanhğmdan 24 Temmu' 
gününde talebeye lzfn verilmesini 
rica etmiştir. 

ı .. * • 
1 

Hukuk Tahalll Dört &eneye 
MI Çıkacak? 

Hukuk Faklllteslnin dört aen .. 
ye çtkarılması hakkıudaki teşebe 
bUa ilerilemektedir. Bu haldea 
talebe bllyUk bir memnunlyetsizlill 
ıöatormektedir. 

.. * • 
Bir Otel Hakkında Takibat 

Zabıta memurları Floryada bir 
otel hakkında "Kanuna muhal•• 
fet,, ıuç.unda zabıt tanzim etmir 
lerdir. 

Bu otel "Sularyom PAlaı,, dır, 
Halitnnda takibat yapılan 9ahı 
da oteli tutan TDrk tebaaundaıa 
Mak. oğlu mUhtedJ Tevfiktir. 

Zabıta bhkikabna nazaran; 
TeYfikin suçu son zamanda otelı 
yabp kalkmya gelen eşhasın hll• 
viyetlerlne ait beyannameleri 
vakit ve zamanında polise Yer• 
memektlr. Oteline gelip gidenleri 
po:lıe bildirmeyen bu zat mah• 
kemeye verilecektir. 

Kotrfll - HaHn B.I Sen bu lıe ne 
dersh? Tramvay kumpanyaııadan aima
~2k ara ile ••• 

••• Kimi ha1tane yaptıral.m diyor? ... Kimi de yol 
tutturuyor. 

yapbrahm deye 1 Hasan B. - Bu mtinakaıadan anlöfl• 
hvor k. ne hastane, ne de yol yapılar.ak g: 1 . ! 
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Hergün l Resimli Makale a Hem Ana Hem Asker a 
Yerli Mallar Sergisi 

• Yabancı Dil 

• ,_ 1, 17 4,000 Lira 
,.. -

Yerli Mallar Sergisi 
Dun Galatasaray binasında 

Yerli ınallar ıerglıi açdmııbr. Ga· 
lataaaray binaaı ve ıergi. Yanya· 
ha konduğu zaman yüz kızartan 
lkl kelime. 

.Bu bina sergi için hiç elve· 
rl~lt değildir. Burada yapılan ser• 
Jrıler bir panayır şeklini alıyor. 
Etya Bit paı;arlarmda olduğu gf bJ 
birbiri Uzerlne yığılıyor. Binanın 
odalan dar ve karanlık. Kusur 
binada değil. Çünkü burası bir 
•ergi binaıı olarak değil bir mık .. 
ttp binası olarak yapılmııtır. 

Halbuki bizim sergi binaıına 
lbtlyacımız var. Reaaamlarımız 
resimlerini teı}ılr etmek istedik• 
Itri zaman, ya Halkevinln dar 
odalarını, ya Galatasarayın ka· 
Janlık dera salonlarım kullan· 
lbağa mecbur oluyorJar. 

lkl llç sene evvel bir kitap 
teralsi yapılmak istendi, kitaplar 
llniversite bahçealnde adi tahta 
barakalar içinde teıhir edildi. 

Yalnız yerli mallar için değJI, 
fakat kültüre ait meıherler için de 
lstanbula layık, modern bir 1ergl 
~inasına ihtiyaç vardır. Bu bina 
için sarfedilecek paranın mühim 
Lir kısmı, orada mallarını teıhir 
•decek olan sanayicilerden alına• 
bUir. 

Artık çürük çarık paYyonlar, 
dar ve karanlık odalar bizim 
ihtiyacımızı gldermeğe yetmiyor. 

* Yabancı Dil Kursu 
Ünlvoraitede açılan yabancı 

dil kurau da, kendisinden bekle· 
ilen faydayı vermedi ve bu kura
larm kaldmlmasına karar verildi. 
Buna karıılık olarak da liselerde 
yabancı dil okunmaaıoa fazla 
tinem verllmeıi dUtünUlmektedir. 

Bu iş evvelce de sakath; Unl· 
\'ersitedeki yabancı dil kursları da 
ıakattı; timdi tutulmak istenen 
)'ol da ıakattır. 

Üniversite talebesinin itine 
)'arayacak yabancı dil, ilim 
•• fen dilidir. Halbuki liH• 
lerde öğretilecek yabancı dil, 
aUnlük ihtiyaçlara cevap veren 
hayat ve salon dilidir. 

Lisede çocuk yabancı dil Hj· 
tenmiı olabtar. Fakat onun bu 
bilgisi, Ünh•ersitede okuduğu 
dersleri yabancı dildeki eserler· 
d~n takip etmesine mü1alt değil• 
dır. Bir felsefe kitabinı açtığı 
l:anıan, o kitap yine ona bir ı•Y 
•öyleınez. 

Onun için; Galataaarayda ol· 
duğu gibi dersleri doğrudan doj· 
ruya yabancı dlllo okutmah, ••· 
Yahut çocuğa liH Ye Üniversitede 
lllrn ve fen ıstılahlarını 6gretın 
ayrı kuralar açmalıdır. 

Y ok1a çocukların yabancı dil 
tsğrenememelerl derdi böylece 
uzayıp gidecektir. 

• 1,774,000 Lira 
Hava tehJikHine kartı şimdi· 

fı' kadar toplanan para J, 17 4,000 
rayı bulmuıtur. 

li Bizim ihtiyacımız 30 milyon 
b radır. Arada daha çok uzun 

ir mesafe vardar. 

Kadın eanaylleımlı memleketlerde evinlen çıkıp it ha
yatına girdi. Bir taraftan çoouJ{una bakarken, öte tar•ftao 
fabrikada çalışmıya mecbur oldu. Kadın işe atıldıktan 

cephe &triıinde çalıııyordu. Faht bugiin bazı m.t.~ıleket
lerde kadın ordu kumandanlığına kadar yükseldi. Ş\mdl 
bir taraftan çollıığuııa bakan ana, öte tarafta ıı ilih talimleri 
yapıyor. Kadın anl'L oluna asker olamaz. Aııker oluna ana 
olaınu. Bu iki vazifeyi on1.1. yiiklem"k çok olur. 

ıonra erkeğin yaptığ: her işe girdi. Mühendiı oldu, avu· 
kat oİdu, doktor oldu. Y •lmz asker olmamııtı . Harp içinde 
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DAHiLİ BABBBLIB 

Esrarlı Bir Ölüm 
~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~-

•• •• 
Küçük Hüseyinin Olümünü Orten 

Perde Hili Kaldırılamadı 
Bundan birkaç gUn evvel 

Bankalar cıvarında bir ölüm hA· 
dlıeai olmuı, kapıcı Osmanın Oç 
1•1ıatlaki oğlu Hüaeyln ölmtlttU. 
Bu ölUmUn 1ebebi anlaıılamamıı, 
kOçtlk HUseyinln zehirlenerek mi, 
yok,. menenjitten mi öldüğll 
tetkike baılanılmııtır. Morgda 
J&pılan otopılde menenjit olma• 
dıtı anlaıılmıf, fak at .zehlrin ma· 
biyetl tayin edilmek için baraak· 
tarının alınması lbımgelmiıtlr. 

yılan ısırmıı olmaıana ihtimal 
verilmektedir. Diier taraftan bu 
ölüm ortaya yeni bir me1tle çı· 
karmııtır. Bazı doktorlar kllçUk 
HUseylnin tahta kuruıu, pire, 
ıinek gibi hqaralı öldtir• 
mek fçln kullanılan, tulumba 
ile •ıkılaa U•çlarla .zehlrJenmlf 
olmaaı ihtimalini ileri sOrmUıler· 
dir. Bu doktorlara göre bu iliçlar 
sıkıldığı ıaman yemeklerin ve 
yiyeceklerin üzerlerinl kapam&k 

lbımgelmektedfr. ÇUnkO lliç 
yiyecek maddeleri üzerinde bir 
müddet durunca zehirlenme has· 
sası artmaktadır. 

Mamafih henüz bu tahakkuk 
etmiş değildir. HUseyinln neden 
öldUtU mor• raporile anlaıılacak
tır. Eğer raporda · fiJJt, fayda, 
flltokı ve mUmasUJ gibi UAçlardao 
biti ile zehirlendiği anlatılıraa 
bunları kullamrken f aıla itina 
göslermek icap edecektir. Ktıçllk Htlseylni akrep veya 

-===~==-=::ı:c==:::a==--====--=:ıoıı::::m=-======-~----.::>-.-=-:m=="':c"=======-===.oır::=r.==· ...... -~==='==-=============-

Kimsesiz Kadınlara .:\şıklar Yokuşunda Bulu-
eeıediye Yurt Açacak s 

1 1 Belediye birkaç yerde yersiz, nan arı A tın ar 
yurtsuz erkekleri bllha11a genç 
olanlarını himaye için klmsHizler 
yurdu açmııta. Bu yurtlardan çok 
iyi neticeler alınmıı, bunun Uze• 
rlne kadınlar için de kimsHlzler 
yurdu açılma11 kararlaıtırılmııtır. 
Yurt tlmdillk yalnız Beyoğlu 
eihetlnde açılacaktır. 

Galatada, Şiıhanıde, Mumba· 
nede ve civarlarda timdi mOnaılp 
bir bina aranmaktadır. 

Türk Kuşu için .• 
Türk kuıu için burada incele

me yapaa Ruı planörleri dttn de 
Kalamıı'a gltmlıler, Kalamıı ala· 
nının TUrk kuıu sahaaı olup ola· 
mıyacağını gözden geçirmiılerdir. 
Plıiaörler bugUn olmazaa yarın 
Buraa'ya gidecekler ve orada da 
Türk kuıu için teaiaat yapılacak 
bir alan Hçeceklerdir. 

"'-'..........._.1111• • ı n ,1 ı •ı ı I• ıı nTl'\lllt ı ı ı « ı• ı ı ıı •.,.n 

Beılktaıta Köylçinde bir bel· Polis, Alıa.naıkınıza arayımzf •• 
vacı dlikkAnında çaraklık eden diye feryadı baatırmııhr. 
ŞUkrU, dUo bir aralık bu Hmttekl Polisler Hadiçe lımindeki bu 
"Atıklar Yokuıu,, nda ilerlemek· kadmcağızın mliracaatinf, bulunan 
tedir. hetibirliklerle alAkadar gHrmtlı 

ŞllkrU, tenha olan bu yoku9un olmakla, altınların hakiki aahlbl· 
taıları araaında 1&rı bir parıltı nin o olup olamayacağı hakkın· 
farketmlf, ıöılerl yere dikllmiıtir da bir karar verememiıtlr. 
ŞOkrU, yere eğilip puıldaya~ Beşiblrlikler, ıdelusul muha• 
nesneyi almıt ve bu parlayan faza altına almmıı .,. icap eden 
ıeyin daha memleketinden pek evrak - tanzim edilmlı kadınla 
iyi tanıdığı iki tane beti bir yer· birlikte Beşiktaı Sulh Mahkeme-
de olduğunu görmUıtUr. ıine sevkedilmlttir. Sulh hAkiml, 

Şükrü, bir kurdelAva takılı tayin edecC"ği bir ıünde kadıoa 
olan bu beıiblr yerdeleri doğruca yemin eitirmek \ta icap eden 
poliı karakoluna götUrUp tealim ıa!ıitleri dinlemek suretile be1lblr-
etmi9tir. liklerin .hakikaten hu kadııun olup 

Polis, beıi bir yerdelerln sa• olmadığmı teabit ı.decektir. 
hibinin bulunması için aleluıul - - ı 
muameleye glrlımekte olduğu bir Na;ıı;:,m, Göçmen Atmaya Gitti 1 
sırada karakoldan içeri aaçını ha· Bir hafta evvel 1280 göçmen g• 
ııaı döğe döğe bir kadın glrmlı: tiren Nazım vapuru,y .. nlden göçmen 

- Beılbirliklerim kayboldvf. almak üzere Romahyl>.}iıl gi~mJıUr. 
Bu mesafeyi adımlamak za· 

~an ıneaelesi değildir. Çünkll bl· r 
•ını bekleyecek vaktimiz yoktur. 

Tehlike büyüktür, baıımızm 
UstUndedfr. Ona kartı korunma 
:edbirlerinl almakta acele etmek 
Azını dır. 

/STER iNAN 
4ı"'D1".n:-: ;:ı.=..~ t 

/STER 1 NANMAI 

Onun için yurtdaşlar Hava 
~urumuna yapacakları yardımı 
ır .~n evvel, vakit geçirmeden, 

t
1 
eb.ıke hakikat olmadan yapma· 
•dırlar. "'M' ...... ,,, ..... '" ...... ...... " 
ozaylk MUtehaasuH Geldl 

Bundan bir müddet evvel 
Atina ve Selaniğe gitmit olen l 
eyaıofya nozayiklerl mUteba11ısı 

1hmur dün ıehrimlze 1relmi1 

Bir iautede okuduk: . 
"Geçen gün yolda bir bildik ııleye ıaıtla.dım. Bahı 

ana on yaı,ındaki çoouklannın ellerinden tııtmufl&r, 
tramvay bekliyorlar. 

- Böyle nereye ? dedim. 
- Doktora gidiyoruz 1 dediler. 
- Vah, nh, geçmiı olluo, dedim, küçük m\l hııta7 
- Üçttmaı de hattayız, dediler n anlattılar; 
- Bir hafta kadar önce, adı lazım değil, denlr;e gir• 

nıek i9io bir plAja gittik. Kendi mayolarımız yok. PlAjda 
mavo kiralıyorlar. Madem ki, plajcıların mayo kıralım•· 

11.na izin nrilmiı, elbette bunun ııhht kontrolu yapılıyor 
diye düıündük ve il9 mayo klraJadak. 

"Mayolar biraı ıılaktı. içlerinden daha yeni çıkılroııa 
benziyordu, biz bunu ma~roların tttüden filin geoiril· 
diğine verdik ve ıecirdik ıartımıza. 

Aradan, biı hafta geçti g!~mıdl üçiimtlzü de bir 
katıntıdır aldı. Evde, büyük harbi geçirmiı ihtiyarlar 
uyuz olduğumuzu ıöylediier.,, 

Bildik aile babaıı eözilnli keıtl gelen tramvaya bine· 
rek ü~ mayo u7uıu doktora gittiler. 

/STER iNAN iSTER iNANMA! 

r 
Sözün 

-, 
Kısası 

Oturmak 
Ve 
Ayakta Durmak 

Server Bedi 
lV.&ÜZd müdürü merhum Hamdi 

Bey aermiı kı: 
- biz oturma} ı ne kadar çok 

Se\ eriz! Konuıurken dikkat edi· 
niz. IVıesda birme sorarsanız: " Pe
der ne l1 apı)or?,, • "!'1e yapsın 
efendim, oturuyor .. ,, der ... Nercae 
oturuyorsunuz?,, Dera.n;z, uKadı· 
köyünde oturuyoruz,, der. 1 Ne
reye: gidiyorsunuz?,, Diye sorar
sır-ıı:, ''f,fancaya, oturmaya gi· 
~ .yorum,, cevabanı verir. Bir baba 
og.unu: "Uslu otur!11 diye paylar. 
E . ı büyük na.sı hatlarımııdan biri 
~e "otur oturduğun yerde!., dir. 

Şarkın garptan ziyada otur• 
manın lezzetini aniadığına şUphe 
yoktur. RahmetJi Hamdi Bey, 
dilimizde türlU manalar alan bu 
sözün kullam9 tarzlarında mllH 
bir zevkımizl keıfetmlş. Ne 
kadar hakkı varl 

Oturmayı o kadar Hveriz ki 
en rahat minderleri, ıedirleri biz 
icat etm;şlzdir ve Avruptı iılar 
örneg;ni bizden alarak alaturka 
divanlar, minderler, yaabldar yap• 
tılar. Oturmayı çok 1ıevdiğimiz için 
memuriyeti t icaretten daha çok 
benimsedik. Eğlencelerimizde 
bile hep otururuz. Kırlara gitsek 
hasır götürür, otururuz, ıarkı 
söylerken ve ıaz, hatta keman 
çalarken bile otururuz, ıu içerken 
oturmak bizde h~m bir sağlık, 
hem de bir terbiye kaidesidir; ko· 
nuıurken de oturmayı ayakta 
durmaya tercih ederiz. 

Biıde garbe doğru gidiı ayak .. 
ta durmayı dliilinmekle başladı 
ve inkılAbımızın en büyük iıaretl 
otururk.:ın ayağa kalkmaktır de· 
nebilir: Oturarak vaaz veren ho· 
calar yerine ayakta nutuk söylU· 
yoruz, ayakta eğlenmesini öğren
dik: Dansediyoruz; alaturka 
muganniler bile ayağa kalkmıya 
başlamıılardı, Garp musikisine 
intibak hareketimiz bizi buna 
daha çok mecbur etti. Ticaret Ye 
sanayide ayakta durmak değil, 
koımıya bile alııtak. Gençlerimiz 
meclislerde ayakta durarak ko· 
nuımayı, ellerini önUne kavuştu• 
rarak oturmaya tercih ediyorlar. 
Büfelerde ayakta yemeyi, içmeyi 
de öğrendik. 

Eğer her iılmlzde oturmaya 
devam edlp te ayakta durm;!nıq 
faziletlerini anlamasaydık bir da· 
ha kalkamamak Uzero ıapa otu· 
racaktak. 

Karsta Türkofiı 
Karsta teıklledilen TUrkofiı 

tuheainin Karsa gitmek üzere 
Istanbulda bulunan dlrektörll 
dUn şehrimizde bilhaasa Şarkla 
ticaret yapan hcimenlerl topla• 
mış görUımDıtUr. 

Şark ticaretine bir iıtikamet 
Yerilecek, bllhasıa hayvan tica• 
reti ve ihracab teıkllltlandırılacak 
Sovyetlerle yapılan mUbadele 
ticareti tanzim edilecektir. 

Üniversitede Açık 
Doçentlikler 

Ünlversf tede açık beı doçent• 
lik vardır. Bunlar için bir imtihan 
açılacdktır. imtihana girmek 
için yüksek mektebi bitirmiı 
olmak, bir eser yazmıı bulunmak 
ve en az bir yabancı dil bilmek 
lazımdır. 

Adliye Daktilolarmm imtihanı 
Adliye daktilolarından bazı

larmm makinelerde doğru yazı 
yazamıtdıklan Tüze Bakanlıkmın 
nazandlkkaUni çekmittjr. Bu se• 
bepledr ki Adliyedeki bütün 
daktilolar imtihan edilmektedir• 
ler. Muvaffak olamayanlar işle· 
rinden çıkarılacaklardır. 

lnkıllp lmtlhanler• Bitti 
Üniversitede lnkllAp dersleri 

imtihanları dün akıam bilmiş t ir. 
Dün sabah yabancı talebenin 
ıözlll imtihanları yapılmış ve im· 
tihana giren 48 genç muvaffak 
olmuılardır. 



Kapıcı lle 
Banka Memuru 
Karşı Karşıya 

MLE 
Termede 
B8şladı 

Bütün Yollar 
Davacı 55 yaıında bir adamı 

Adı Hasan. Pangaltıda.Yahudihane Y apı)ıyor 
sokağında, Refah aparhmaoında Terme (Özel) - Yıllardanberl 
kapıcı. Üzerinde eski, ıoluk çu· bakımsız kalmıf olan ilçemizde 
hadan fakat temiz bir caket, ve önemli bir bayındırlık çalııması 
aynı kumattan dizleri yamalı bir baılamııtır. Terme normal ırUıel· 
pantalon var. Palabıyıkları, per· likleri dillerde destan olan bir 
dahlı oımer suratı, yakasız. düğ· ilçemizdir. Şimdi haılayan bayın· 
meli ve kalan mintanı, ve kalın dırlık çalışmaJarı ilçemizi daha 
yapılı iri vUcudile bir kapıcıdan çok glizelleıtirecektir. 

23 kilometrelik çarıamba • 
ziyade, zorlu bir hamalı andırıyor. Terme yolu yenibaıtan yapılmak .. 

Dava edilen 26 yaşında bir tadır. 3 kilometrelik bir yeri 
genç: Adı oaman. Bir tnrk ban• kalmıştır. 
kasında memur. Üzerindeki tık EJu yolun bitiminden sonra 
elbisenin en iyl kumaıtın yapıl· Terme, Samsun ilinin adeta bir 
dığını ve çok uıta bir terzide mahalleiİ haline gelmit olacaktır. 
dikildiıiinl anlamak için ne giyim, Komıu Ünye ilçeaine giden yo-
ne de mensucat mnteha1Sııı ol· lun da Termeden itibaren iki ki· 
miya lüzum yok. lometre mesafeıinde bulunan 

Sade parmağındaki ytızUğli, Çankalla.r mevkiine kadar olan 
1ada graYatındaki koca inciyi ve kısmı da il bUtçeainin tasdikinden 

sonra hemen baılanacak ve kıı sade yeleğinin cebinden sarkan 
ince bir ılncirin ucundaki alha• gelmeden ikmal edilecektir. Yol· 

ıuzluk yüzünden halkın Urllntt 
1&tsa, altı ay geçinebilir. ucuz aablmakta 't'e köylllmUz 

Fakat buna rağmen de. mah· zarar etmekte idi Bu yolJarın ya• 
kemede ıuçJu yerine düımealnln pılmaıu ile köylümüz ürününe daha 
aebebi, Erzurumlu fakir kapıcı çok alıcı bulmuı olacaktır. 
Hasana olu 25 lira borcunu Terme ilçesini ikiye bôlen Ter• 
ödememesi. me çayı Uzer~ndeki ahfap köprll 

Davacı hlldme dert yanıyor: ile Ünye· Terme ara1ındaki Miliç 
- Bir g&o karıkoca aeldller. ve Akçay köprülerinin betonar· 

Bir hafta ıonra lSdeinek Uzere me yapılmaaı için bütçeye tahsi· 
25 Ura iıtedller. Ve bet lira da ıat konulmuıtur. 
fazla veririz f,. Dediler. ilçebay AbdUrrabman YUkse· 

o kadar dert yanıp ftıtllme lln bu sene için çizdiği çalışma 
proğramı Köy Kanununa tevfikan 

vardılar ld, dayanamadım, çıkar- yapbrı)maktadır. Şimdiden ame-
dım, paralan verdim. Tutup eli• lelerle yolun iki tarafına cetveller 
mo, 30 liralık ıenettir diye pullu açmıya batlanmıştır. KöylOmüz 
bir de kağıt sıkııbrdılar. Sonra bu yolda sevinçle çalışmaktadır. 
bu kağıdı, okur yazar blldiklere Şarbay Mustafa Keleşin de-
ıösterdim ı vamh çahımaıı ile kasabanın 

- Sana oyun etmitler, bu orlaıında bulunan mezarlık kaldı· 
( Denmı 9 ucu yGzde ] rılmıı ve yerine gayet güzel bir 

. ·--- park yapılllllflır. Parkın ortasında 
.-r------------ı bulunan bir ağaca halk partiıl 

Bir Doktorun tarafuıdan bir radyo hoparlörü 
konulmuştur. 

GUnlük Cuma Bir takım harap dükkAnlaran 
Notlarından (*) yıkılması için belediye meclisin· 

den karar alınmıtbr. Yerlerine 
pek yakında beton dükkAnlar 
yapılacak ve bazı yerler) de bel .. 
diyece iatimllk edilerek meydan 
halinde bırakılacaktır. 

Bu Aya Ait Yemek 
Listesi 
Saat 7 • 8 

Sabah: 
1 - A<J karnına yarım bardak 

ıu. 

2 - Biraz kay111, viıne, karpuz 
veyahut ba11ka bir meyva. 

3 - Yan yarıya aulaadınlmıt 
süt, reçel, peynir. 

12 - 1 
öııe yemejl: 

Piriaç pazara denilen mahalle 
bir hal yapılma11na karar veril· 
mittir. Bu halin inıaıına pek 
yakında bqlanacaktır. 

Yozgatla Halkevinin Gezisi 
Yozgat, (Özel) - Halked bir 

inceleme gezlai hanrlamııtır. Bu 
gezide Bogaı:a köye gidilecek Te 
Eti harabeleri ile yapılan araıbr
malar gl5zden geçirilecektir. 

• 
HA ER R 

... 

Bayındırlık Çalıımaları 

Termeden gilzel bir görllnttı 

Hacıbeglide Bir Kadın Kaçırdılar 

Eski Kocası Bu Kadını 40 
Liraya Satmışmış 

Nazilli (Özel) - Hafta içinde 
pamuk tarlaları araaında Hacı· 
beyliden Hediye adh genç bir 
dul kadın kaçırılmıştır. Vak'a 
ıöyle olmuştur : 

Hacıbeyli köyünden Mendre• 
OYBlında pamuk tarlalarında ça· 
lıımak Ozere gelen Hediye, itini 
bitirdikten sonra, dört kadınla 
beraber Duman içi köyünden 
geçerlerken •• Kör Salih,, deni· 
len genç Ye evli bir adamın 
taarruzuna uğramıfhr. Bu sırada 
Hediyenin eski kocası Kadri de 
ortaya çıkmıf, engel olmak iıteyeo 
kadınları kargı aaUayarak dağıt• 

mışbr. 

Haydutlar, buadan sonra He· 

Aydın San' at Okulu 
Bu Yıl 29 San'atkar 

Yetiştirdi 

Aydın - San'at okulundan 
bu yıl 11 tesviyeci ve tornacı, 11 
ağaç ifçiıl, 2 yapıcı ve 5 dem:rcl 
çıkmqtır. Endüıtri hayatımıza 
yeni katılan bu gençler okul 
bahçe.Inde güzel bir ayrôk mü· 
samereai verdiler. 

Akfehirde Esnaf Cemiyetleri 
Akşehir ( Özel ) - Burada 

eanaflarm birleıerek cemiyetler 
kurmaları faydalı olacağı kendile
rine aolatılmıt v~ ayakkabıc,lar, 
kahYeciler, marangozlar, boyacılar 
arabacılar, berberler birer cemi· 
yet kurmuşlardır. 

diyeyf alıp götUrmOılerdir. 
Köyde söylendiğine göre He• 

diye eski kocaıı tarahndan Kör 
Salibe 40 liraya satılmıtbr. 

Ertesi gUn, vak'a Uı:erlne. 
Hediyenin akrabaaı karakola al· 
derek şlkAyette bulunmuılardır. 
Salih ve kadın aranmaktadır. 

Öğrendiğime göre Salih be• 
raberinde Hediye olduğu haJde 
(Dalca) dan doğru Aydına ait· 
mitlerdir. 

Bu macera Hediyenin ilk ma• 
ceraıı değildir. Bu genç 't'e dul 
kadın geçen aene yine bugünlerde 
Mustafa adlı bir ıenç tarafından 
kaçırılmıı ve evlenmek vaadlle 
maceralara kurban gitmiştir. 

Gelibolu da 
Sıcaklar Arttı, Tarlada Ça

hştr ken Bayılanlar Var 
Gelibolu, ( Özel ) - Şimdiye 

kadar rlizgarh ve ıerin giden 
havalar mevıimio icabı olarak 
ıiddetli ııcaklar yapmıya baıladL 
Evvelki gün aıcakbk, tarlada orak 
salhyan çiftçilerden bazılannı fena 
halde saramıt ve iki kişi bayıl
mıştır. Bir kısım mahsulün dökül• 
mesine de başlandı. Çıkan mahsul 
çok iyi ve temizdir. Gelibolu 
borsaıında buğday 3,38 • 4 kuruı, 
arpa 2,32 • 2,35 kuruş, bakla 
3,32 - 3,35 kuruşa satılmaktadır. 
Kaaaba ve civarına bir miktar 
yağmur düşmüş kavun ve karpuz• 
cuları sevindirmiıtlr. ilk karpuz 
klloıu 7,5 kuruıa aahldı. 1 - Tnuk veyahut et ıuyu ile 

pişirilmit mercimek çorbHı, ( diğer 
sebze çorbalıım ha'IUQ, patıtt1 dt 
olabilir. ) 

2 - TaTIJt, balılr. haılama etleri 
•e kusu pirzola.u yaıuııra haılaıı
mıt fuulye, patate1 ezmesi. 

Elazizde Çocuk Bahçesi Açıldı 

3 - Börekler 7ahut zeytiayath 
enginar. kabak, nıaire. 

4 - Kornpoıtolar. ılUD tailılar, 
meyYalar. 

16 - 17 
ikindi kahvaltıs11 

Sütlü kakao. kaıar pıyıılri francala 
veyahut kek. 

7-8 
Ak,am yemeOh 
1 - Içl kab•klı, patateıU, tatlı 

biberli omlet nyahut pastiç makar
na. aanmsakh yoğurt, mey-va. don
durma. 
Bu meV1imde yemeklerin daima 
açıkta, kırda ıu "' deniz kenarın
da yenmesi ittihayı açar. 

(•) Bu notları luıalp aaklayın11, yahut 
bir a bOnıe yapı9bnp kolJekaiyon Japı· 

1 nır. Sıkıntı ıamaDJna.ıda bu notlar •lı' 

/ c!oktor gibi imdadııma 1•tltabilir. --- ------

.. 

Elaziz çocuk bahçesinin açılma tUreni 
Elazfa (Özel) - Burada güzel bir çocuk bahçeıi oyuncak vardır. Bunların içinde göze çarpanlar 

teals edilmit ve 3 gllo lSnce törenle açalmııtar. Açıl.. tayyare, dolapla salıncak, betik, atlı karıncadır. 
ma tilreninde bUtUn çocuk ana ve babaları hazır bllyUkler için do ayrıca parolel yapılmııtır. Motör ve 
bulunmuıJardır. Bahçede çocuklu için 17 çeıit kayık yllsdUrme havuzu ile kum havuzu da vardır. 

Ana doluda 
Evlenmek Rel 

Ka 

Ne Kadar Güçtürt :: 
"Anadolu da 16rUp tanııaraj evt 

evlenmek hulyaaını 1Udersenıi ~! 
rıllarca aradığınız kızı bulama le 
evlenmekte gUçlllk ç_ekersinl İr1~ 
KasabalaJ'da kızlar, ya e•lerdf ıre 
kapalı bir hayat yatarlar; vey'1 K 
hut biraz serbesttirler ve dışardl k 

ço 
ıörUnUrler. Fakat evlenenler •W 
aerlyetle birincilerdir, iklnclli} •e 
aile hayabna pek uygun görül~ ~! 
mezler. 

"Ben de y.Uardanberl kene{~ ı:ıı 
me bir hayat arkadaıı arıyordu._ k 
Nlhyat birincilerden birine taHp C 

oldum. Şimdi nlıanlanmak Uzer4 
ylL Fakat onlar kızı göıterm~ a 
den nlıan yapmak lıtiyorlar. Bel 
lae tanıdıklar ve aile efradındaQ 
mllteıekkil bir nlıan toplantıf d 

lclnde küçük bir törenle yüzu'f ~ 
takılmasını iıtlyorum. NlıanlaQ4 d 
mık tanışmak değil midir?,. 1 

İzmir: Z. z. ~ 
Bu okuyucu haklıdır. i 
Fakat ln1anlar ahıtıkları ıef! t 

)erden kolaylıkla ayrıJamazıat; t 
Kaıabalarda halk henüz kadınıO e 
aorbeıtliğlne alıımıı değildir, sit 1 
haklısınız. Niıan merasimi allı 
buıurunda yapahr ve bu hadlıs 
çiftlerin bayramı gibi kutlulamr, 
Zaten nişandan sonra da görUı• 
mek bir zarurettir. 

Fakat mademki kızını istedi• 
tiniz aile bunlara taraftar değJl• 
cilr. O halde onları zorlamak ly} 
bir netice vermez. Bu şekildi 
nfıanın da manlıı yoktur. Onun 
için nlıan yerine nlklh yapmali 
daha hayırlı olur. 

* Ankara Muazzez Günnı 
Kendinizi erkeğo beğendlree 

cekahılz diye yUzünllı:U ı.aa1kara• 
ya çevirmeye sakın ra.zı olmayın. 
Bu bir alıtkanlık itidir. InaaD 
gözll kör bir arkadaımı bile kör 
görmez. Ve onun aöı.Uoün ho• 
zukluğu arkadaıları nazımndı 
onun kıymetini diltlirmez. Siz de 
bugün rma hot görünmediğini 
1and!j'maz şeyler, yarın onun hO" 
ıuna gidebilir. 

TEYZE 

Buraada Elektrik ücretleri 
Bunada elektrik kiloYat Ucre• 

tinin 12 buçuk kuruıa lndirildftl 
haber verilmiıti. Bayındırlık Ba• 
kanlığı ıirket ve ınUe&11eselerJ 
umum müdürlüğü Buraada elektrik 
kilovat ücretinin 12 buçuk kuruıa 
değil 18 buçuk kuruta indirildi· 
ğfnl ve bu fiatın bir ağustoıtaıı 
itibaren 6 ay muteber olacağını, 
6 ay ıonra tarifenin yeniden 
tetkik edileceğini bildirmektedir. 

r-
N ö betçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi •cıaneler 

ıunlardırı 
İllanbul taraflı Şebzadebaşında 

(Üolveraite), Yenikapuda (Sarım), 
Hafızpaşada (M. Fuat), Şehreminin· 
de (A. Hamdi), Samatyada (Erofi· 
loı), Cibalide (Necati Ahmet), Eyup
te (Hikmet), Beyazıtt& (Cemil), Ua
latta (Hünmettin), Cağaloğlunda. 
(Übeyt). Bahçekapuda (Agop .Miııas• 
yan), Bakırköyünde (İstefe.n Terzi
yan). Beyoğlu tarafı: Kalyoncuda 
(Beyoğlu), Taksimde (Takıim), Ga· 
lata Mahmudiyede fMişel Sofronya-
dia), Şişli Hamamda (Halk~, Kn· 
11mpaıada (Merkez), llaekö) de 
(Halk). Kadıköy tarafı: İskclt. cı.ı.d
deeinde (Sotirya.diı), Yeldeğirnıı • 
oinde (Cçler), BUyükadada (Şiırn~i 
Rıza). 



19 Temma 

Slgaut Alemi 

rlanda 
adiseleri ,. 

R Bir kaç ellndenberl lrlandaDID 
elf •t tehrinden ırelea telrratıaı 

Katolikler • ProtHtanlu araaında 
1•al yeni h&dlHlerin yukuunu haber 
••rı1orlar. Bu ıuretle, blw tlefa daha 
•abıt o.117or ki yJllardaabarl içten içe 
İ•l&tiarınua kavguına talait olan 
;ı•ndanın lr durumu. b.alı dlıelmek 
• durulmaktan usaktır. Aynı menı• 

lek~tin olidı olan bu laaanlardan 
kırt bir kıHııaın Katolik, dlt•r 

1•1111nın ProtHtaa olma• mı b• 
(•çhnaialiA'• aebep oluror? Hayır 1 

•tolilc • Protestan kav1a1ı, haki· 
katte bir bahanedir. lıl• iç 1lıı:I 
cok daha karıı kt r. 

Ma am oldutu aıı:ar• lrlaada, tl••l 

Şı•• cenup olmak ilıı:ere lkl kıaımdar. 
matı lrlandanıa merkHİ Belfaat. 

eenubinki Dilblendlr. 
lrlandaaıa, ... , lnrili• aaa •ata• 

lll•aı teılcll eden Bbytlk 8erıtaa1a 
İı:daııaa pek J•kıa 6tmaıı, . talihlal 
C •rarta.n baılıca .. hep olmuıtur. 
.. ubl iri.ada Katoliktir. Bu b31ked• 

111••1aaaa mllliyet d•1ru•u, samaala, 
lrlaariayı lnwlltereden allü kuYntll• 
•Jrdna ,; lltetecek kad•r da lnkiıaf 
İt• •tlr. Şhaall lrlaad& Prote1tandır. 
aailiı tahtına ye lnıfllıı:llt• ıoa 

:•rece 1adıktır. Onun fnılllzlil• bu 
•I dıt dar ki t'enuplu •• miW• 

~ttpeıyer Katolik lılıındahları fil .. 
1 eıa çı1 arıuaktadır. O Hnuplular ki 
nıiliz Karalıaa 7aptıkları Hdakat 

r•, 'Dllaiol reddetmekte, 11rf blr tlmaal 
0 lllak llaere. Dlb!H'dı oturq 
larillz Vallaial latiıkal •Jl•••kt• •• 
~allialer• &tedeabert nreıeldlklerl 
opralc verl'l•inl ·ıermektea lıtlaklf 
•t•ekte~lrler. BQtun bunlar, ceaubl 
~1&ıada'nın lnıilterey• olan bajını ıon 
•rece l'•Y .. tmiıllr. Ara aıra, yukua f9'•" laldi .. ler d~, itt• bu iki ayrı 
çtlhattaa ıuhuıa ıehnektedlr. Soa 
laadiıeler, lrliadanın nihai mukanme• 
tüai kırarak laıiltere'ala saferlal 
te1ıt eden 11 de la Boiı•• m•llareb .. 
itala ,.Idaalml •Baaaebetll• 11 
Te11aınuıda B•lf~at'da 1apılan tarea 
llaQ BHbetile çıkmıttır. Gept re11qlala 
1•pıldıtı 101 l:ııerlnd• " eYlerde 
••uı alu mllllyetparYer katolik 
frl&adalıJar, protutanlarıa lzeriae at•ı 
açın ılar, bu Jli&den aorlu arb•deler 
tuka .-el•lftlr. & Mn ha.at-re da 
ipi olmayan blaaduıa aruı, •a 
•ak'alarla blıbltla ••rrlal .. •lıttr. 

Silrıyya ----Celil Bayarın T etkiklerl 
MoıkoYa, 18 (A.A.) - Tflr

lcıye Ekonomi Bakanı Celil Bayar 
De Nurullah Somer ve Fazıl Turga 
Turoıtrol dlrektörlUğllail ıiyaret 
·~•itler ve Nazilli pamuklu fab
rıkaaının yapı proj11l hakkmda 
~alumat ahnıılardar. Türk Bakam 
u•ndan tonra Tllrk Talebe Yur
dunu ıezmlf, talabealn tabıll• 
~~I hakkında malftmat almııbr. 
'4lll Bayarla yanındaki zevat, :nn orak Ye çekiç lmalltbauealnl 

• gezmlılerdlr. 

>'eni B-i-r -/l-ıca 
il ulundu 
1 

GtHhaae profH8r ye doktor-
•rındaa 27 ldfllik bir ldh•• 

Aaadolud• yapbldarl inceleme 
:ıiıl ıır&1ında Bandırma-Balık .. 

62 
hatta llzarlodekl Ilıca köyünde 

b • 65 derecede bir çamur kay• 
d:t•na rutlamıılardır. Bu ılıca 
..,:yadaki eıl•rindn lıtln bir 
t hasıa11aa maliktir. Bllhaua 
0•atiı:mahlııra iyi ıeJmektadlr. 

Denizli Biı:kletçilerin;n 
Turu 

Deniıl~ 18 ( A. A. ) - Her 
rl oldutu 1lbl bu yıl da HallteYI 
~ldetçllerl boynk bir blilklet 
""' haa.rlaaı9lardar. Blaildetçiler 
•Jnı 20 lad gtaU Denialidea yola 
C&karak ııruıyla ıu t•hirlere at
~Ybacaldudır: Dinar, Afyon, KD
~ Y•, Eakifehh, Sinihia.r, An
i ra, Beypaıan, G~ynUk, lınlk, 
:•nhul, Y aloYa, Barsa, Ba!ıkeılr, 
D'..,· lı~, lzmir, Alaıelılr yolu ile 

•il zl ye döneceklerdir. 

Yeni Girit VaJlal 
le Atlna, 18 (Özel) - Bakanlar 
ı. llrunıu, Batbakanın ••inde top

harak Girit'lilerln iatediği gibi 
l \ila • 

SON POSTA 
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Başbakan · smet · nön .. Motosikletli 
Jandarma 

Alagları Sovyet Ermenist· nda Anlrara, 11 (Özal) - Kamu• 
tayın gelec•k toplantaunda ıörft• 
tlUecek öa•..U kanwılar arunda 
Jandarma tetkili.tına dair kanq 
proj.U Yardır. Bu prejey• g6re 
jandarmamızı• aillhlan yenilene• 
cektir. Baadaa batka motoalldetıl 
jandarma ala7Jar1 kurulacak, j ... 
darma mekteplwi ıallb edilecek. 
jandarma ıabltlerl dala& mllkem
..ı lm'ett• >•tiftlrlleceld•rcllr. 

·~----------~~-

Bir Heyet Başbakanı Hudutta Kar-
şıladı. Samimi Görüşmeler Oldu 

Hazırlanmamış Olan Bu Buluı
ma Karıılıklı Çok Sıcak Teza

hürata Vesil• Vermiıtir 

Sarakallllf, 18 (A.A) - Diba 
Abah lidır' dan hareket ıclea 
Baıbakaa laaet la6al Harlcl1• 
Yaklll kaı Y• yaamdaldlerle Ka
rakalı'd• Serclarabat barajam tet
kik etmlt ku, T alYel_'nin badat 
teıkll ettJjt, SoYJet Er .. alıtaD 
camurl1etbala Bqyeldll Tlflla' de 
balanmadıfınclaa bqyekJI mua
YİDI muYakkat baf•ekil •fatl1le 
ya ittihadın SoyYet Ermenlıtan· 
dakl diplomatik ajanı Ye Sovyet 
Ermeniıtan h0k6metlnfn ziraat 
komlıarl Ye ıulama itleri ıefl ve 
hudut liYatı kamutını ile polltek
alk mektebinde profe13r mDban • 
dlıt•D mlrekkap bir heyet hudut 
llıerlnde BiıfYeld1fmtzl ziyaret YI 
refakatlerlndeldlerle beraber da· 
yet etmiılerdlr. 

Bu daYıt lı;erlnı kartı tarafa 
ıeçllmlı, S...darabat barajı Ye ka· 
aabam aual lfleclijt ... ""ilk 
tehrrlabaa lraclar .. rtdmlf ft 

hamlaaa11 ıalona ıf clilenk bir· 

Telefon Iıi 
Konuşmaları 
Durdu Mu? 

Aakara, 18 - Telefon Şirketi 
delegeleri bug8n blrdaablre lr 
taabula d6ndlllar. Konuımalana 
kellldijl ıanıhyor. DjlJI olanlar 
da bu ltt• bir pllllk 161terl
yorlar. 

1 

Yat Sebze Ve 
Meyva 

Romanya Yollle Avrupaya 
ihraç Edilecek 

Ankara, 18 - Şimali Avru
paya yapılacak Y•f aebze ve 
meyYa ihracatının K81tance yola 
il• yaptlmaM muYafık Sf6rUlm0f, 
trault iflarhade kolayhk temini 
için Romaaya Ye Tarkofiı m• 
m...ınerladen bir komlayonun 
latanbulda toplaamuı kararlq· 
tırılmııtır. 

Katiller Ôcl--.-m-1-ıt• Aaıldılar 
lı•lr, 18 - Dlrt ,.ı anca 

Ödem ·ıın S.ynak k6ylade Meh
metle kar111m •e b.alam•ial 61-
dlrtıp 8 bia Ura•m alaa haaa 
Hakkı ile arkadaılara ôd .. lft• 
uılmııtudll'. ---yeni Deniz Ticaret Kanunu 

Ankara 18 - Denlı ticaret 
kanunu •ltelıaı•ı bir heyete 
tetkik ettirilmekte, Oıerlnde sl
nUn ihtiyaçlarına göre dajifildik 
yapılmaktadll'. Hazır anan projeye 
a•micllerl ı, d• lzc"ler:n iıtlhdom 
ıarı:lar., çalıtma aaatlerl, •ior'" 
taları valhasıl deo. zcalğe ait 

Ukt• sabah yemeği yenllmiftir. 
Kabul çok yürekten olanlf, 

Tllrkiye Cumuriyetlyle SoyYet it• 
tihada araıında kuYTatll yakınlık 
•• komıu SoYyet Ermeniıtan cu
murlyeti ile aramızdaki iyi k";.a· 
tuluk mllnaaeb•tleri hakkında 
çok aamlmr g«Srllfmeler yapıl· 
mııtar. 

iki doıt cumurlyatln bDyllk 
ıeflarl IAyık olduklan btlyllk ,.. 
nalarla yadadllmlı Ti daYlet 
adamlarının ııhbatleri Ye Tlrk 
mllletlnla Ye ittihat mlllatlerioln 
ıaadet Ye ikbali temennileri aJ. 
kıılarla karıdaamııbr. iki komıa 
deıvletla ıalb alyııetl bllhaua 
ıena edllmlftlr. 

Ba hazırlanmamıı ohm llahlf· 
ma karıılıkh çok aıcak te:ıahtlra· 
ta Tulle Yermlıtlr. 

Baıbakın lımet lnlSntl bura• 
dan Katısman'a gltmlfler •• öile 
,....,... ,ecllka.. ..... ..... . 
.... harelmt ................ . Sanb-..'• ............. ,dar. 

ltalya - Habeı 
Haberleri 

Musollnl T•t•kkür 
Ediyor 

Roma. 19 (A.A.) - Muıollnl, 
ltal7amn dotu Afrlkaı ndald ko
mlaerl General Debon'un altı 
aylık raporuna yerdltl ceYapte, 
bltlla memleket adına Generale 
tebrik ve t.,ekktırlerlnl bildir
mektedir. 

Afrlkadakl Askerlere 
Verllecek Y eYMlye 

Roma, 19 (A.A.) - Mu10lhd 
Italyadan Dotu Afrika11na 16n
derllan aıkerleria stındelilderial 
f3Jle keıtlrmittir: Eritre için: N .. 
farlar beıer, onbqı 6. pwı 7 
liret. So•all için: neferler alllfar, 
onba11 7, ve pvuı 8 liret. 

Habetler Ve Kızıl Haç 
Bera, 18 (A.A) - Habeı hl· 

k6raetl, harp halinde Lulunaa 
ordular 1arah Ye hutalarına ba· 
kalma11 bakkındald 1929 tarihli 
ar11uluıal kızıl baç mukavel•ılne 
ıirmek arzuıunu ıtsstarmiftlr. 
Glrötftl•r beniz bltmemlıtir. 

Kondiliı Döndü 
Türk- Yunan Doıtluğunun 
En Hararerll Taraftarı 01-

dupnu Söylüyor 
Botulann tahkimi ._elalloln 

konutuldupnu telalp ederek: 
• Türk· Yunan doıllujunun ea 
bar.aretli taraftarıyım, Balkan 
andlaıma1ına da sadakatle baj
ltyım demlttlr. 

SelAaik, 19 (A.A) - Yunan 
SU bakanı Kondilia dlln akıam 
buraya gelml tir. Konda a, MuHo 
Hni ile hiçbir ı yaıal IDHele 
laakkıaada ıörlfmemlftlr. 

ı-e~J~d~-.. At~tu'-·:·;-k-· .... 
Günü 

Şenlikler Sırasında Üç De 
Açıı Töreni Yapıldı 
Bolu 18 (Huıuı1) - Dlo bu· 

rada Atattırk gftntl dola1ııile bD· 
yllk bir tllrea yapıldı. Şehir bar
tanbaıa bayraklarla ıllılanmif, 
birçok ,.,ı.,. taklar lrunlmuftu. 
Tiren 9,30 da baıtadı. Parti •• 
wray binalan hDnde l37levler 
alSylendL . atllrke aa7g1 Ye mı .. 
net telgrafları çekildi. 

lıcller, hallr Ye bDtla teıek
lrlller &nünde Halke•i mlzlkua 
elduta halde batna ıebrl dola.
blar. Ba kafile ~oeuk babçnl 
Balne pldltl zaman orada da 
bir tiren Japddı Ye çocuk baJı. 
çeti açıldı. Bundan ıonra da ka
yala ç .. meıinln " mezbahanın 

Projede jandarma ile poliaia 
adlı lflerdeki •llfteruk nzif •lerl 
de tublt edilmektedir • 

iç bakanlalr. apı zamanda 
emniyet •• aıa11t lflırine alt 
d&rt yıllık 6ne•li bir iıtatlıtlk 
bazırlamıtbr• Bu lıtaf ıtii~ ı&re 
memleketin emniyet "' aıayiılnl 
bozacak suç ltleyulerden 931 
yıhnda &111 Y• diri 1641, 932 ,... 
lında 1835, 933 yılanda 2518. 934 

yılında da 3527 ıuçlu yalralanmıfbr. 
Toplanan aUAh ıa)'llı ıadur: 
931 Yılın da 3172, 932 de 

14949, 933 ta 13188, 934 ta 7700, 
935 (4 ay lçlade) 1251 harp ailt
hlle 13729 df tar mahtallf alllh 
toplanmlfhr. Bunlana topu 55 bin 
989 dar. 

-----------------·---·-.. -·-----aç1bna tllrui, sec.Je,m d• bOyUk 
bir faaer alayı 1apıldı, g•ce pautl 
bbaamnda bir nYare verlldL 

Dört Yıllık Program Yapıldı 

Fermanlarla Verilen Bazı 
Ananeler Kaldırılacak 
Ankara, 18 - it Bakanhfl I dla,. .. 1........ •Jlrn latbae 

tarafından ıelecek d6rt yal için a7kır1 d&t• ananeler için bir 
bir çalıfma proıramı lıuırlaa- kaaun çıkınlacaktır. 
mıtbr· Bu proarama göre Lozuı Ura1 verıi Ye realmlerlnla 
aar*fmUI Ye cemiyetler kuuaa yurtdaılara a{rırlık Yermeyecek 
181 enande tutularak im- ıeklld• artbnlmuı dfttlnlllecektlr. 
peratorluk ıamanında baattn- iane toplama kanunu ılbi bua&n-
kD kanunlarımıza karıı çıkanlmıı kil hllkllmlere uymayan eıld 
olan fermanlarla Y•rllmlı, din ve kanunlar dıllftlrilecektlr. 

Siyasi Mizah 

; = 

-------- - - - . -~-. 
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Gazetecilikte 
Yeni Bir Rekor 
Kırıldı 

Fran11z ıuetelerlnden (Paıla
Parl•·Solr- Soir) ıaıetecllikte 

f.~ı çabukluk rekorunu 
ın mııva ıtı- kırdıtını 16yle-

/cıgeti mektedir. ltldia-
ıında hakhdır. Çtınldl Franıac:\a 
tertip ediJen ıon yarıılar e1oa11nda 
Pariıten 100 kilometre 6tede, bir 
ıabah ıaat ( 9,30 )da mlihim bir 
kaza olmuf, Ye Parlı • Solr bu 
kazayı Yukuuodan bir buçuk ıaat 
sonra b8Uln · tafıllitından baıka 
resimleri ile de neıre muyaffak 
olmuıtur. Pariıli arkadaıımıza 
bu muvaffakiyetl temin eden feJ, 
&zerinde otomobilin ylz kilometre 
atır' atle koıabliecelf hfr yol, Ye 
(1,000,000) nWlha 11ta1br. 

Jf. 

Geçenlerde aıtımlnlln Jlldö
nllmil mUna1ebeUle hak

_B_lr_ça_p_lc_ı_n_ kında bOyltk t6ran 
yapılan bOJlk mu-

çoı:•kl ıikJıJnaı Hektor 
Beriioz çocuklutunu pek betbaht 
olarak ıeçlrmlttL Bir defa babaaı 
tarafından haylaz, Ye ıaplua ola• 
rak tellkkl edlll1or, konukomıu 
tarafından kaçık oldujııaa inanı
lıyordu. Mektttpte ile fitedenberl 
tembeller sınıfına kaydedllmiıtl. 

Hektor BerHoz babaaının evini 
pek genç iken t•rketti, yıllarca 
diyar diyar dolaıh Ye aile oea• 
jına ancak 37 yıl ayrılıktan aonra 
döndtl. Artık çocuklutunu ge• 
çirdfğl bu ev bomboıtu. Hektor 
Berlf oz ıokak kapııının eılğlnl 
atlayıp ta, evinin bahçesine glr
diif ıaman, çocukJujunua btHlln 
hibraları ile dolu olan bu mu
hitte, hayatının en btıyllk he7e
canım daydu ye bu beyecan ona 
en b0y6k ıaheaerlnl ilham ettL 
Yalnız n• ıariptlr ki, (Hektor 
Berlioz ) u babaıından baıka, 
mullkl ile lttlıal eden tanıdık· 
lan da ulayamamıılardır. Şöhret 
kazanmuı Bltımllndea aonraya 
teıadlf eder. ----Amerlkada 12 Amale Öldll 

Nanlear (Kentucky), 18 (A.A.)
Blr k61İ10r madeaiade bir ıriıu 
patlamıı 12 kadar lıçl &lmDtUlr. 

mm 

BABICI TILGBAFLAB VE •• 

IB IU t61U 
Habeş imparatoru Ateşli Çocuksuz 

Beıik 
Hududu 

Tecavüz Edilirse 
Derhal Harp Edeceginl 

SöylUyor 
Londrı, 18 (,\. A.) - Blrleıik 

Amerika Hlklmitlerfnln mldahale
alai iateyea Habeıiataaa, Amerika 
tarafından cnap Hrildlj'I gDaden 
aonra, Vaılnıtonla Londra ari' aıada 
Habeı meaeleal etrafında, diplomatik 
JOlla koauımalar Japılmalrtadır. 

Amerika hlkumeti, kendialal bu 
an'aımaıı:Jıta karıımak mecburiyetin
de g6rmemelde beraber, baılıca 
arzuauau laglltereain ara1a girme 
teıebblalerine arka olmak merkezin• 
de bulundatu •anılmaktadır. 

f7l haber alan çevealere •8re, 
Amerikaaıa, CHnreye bir mlıahit 
ıöndermHI mGmkOndlr. .,,. 

Landra, 18 ( A. A.) - Habeıiıtaa 
laapuatoru, ftal1u • Habeı meHIHI 
ltakkındakl g3rltlnll "TimH" ıa1ete• 
alne anlatmııtar. 

lmaparator Erltre ile Somallyl 
blrleıtireeek bir demlryolu llakkında 
hiçbir teklif Japılmadıjlaı, ve aHıl 
ol1a, böyle bir proje teferrlatıaıa 
l'lçllkle kotarılabilecetlnl ıöylemiıtlr. 

f mparatorun toprak •etelileri 
hakkındaki dGtllncHi de bu toprkla· 
rın detit edllebileceji merkeslndedlr. 

Habeıiıtan bir lfmaa meHI• ken
dialae teklif edilen Zeila limanını 
latemektedir. Ogadtaln bir kıamı ile bu 

Umanı defit etmeye razı gelecek 
olan Habeşlıtan, kuzey lllerden hiç 
bir parça bırakmıyacaktır. 

imparator, ı8d5al bitirirken, ltalyan 
kuvvetleri ımnrı aıtıklan takdirde 
Ulualal' Soa1eteılne baıvurmakla 

bera bar derhal harp edecetfal 181· 
le mittir. 

* Ro•a, 18 (A. A.) - Erltr6 toprak• 
Jaruıa ı•çeo blrtallım çapulcular bir 
ıok çoban, kadın ve çocuk lldOr· 
mitler ve 4000 hayna aıır•ıtlar ve 
bir1lrl de eair almıılardır. KHabadao 
ı8nderllen ltalyan kuvvetleri, bu 
çapulcular ııaırı aıtıktan aoara ora1a 
vlaıl olmuılardır. 

( Devamı 9 unou yüzde ) 

Fransada, Tasarrufa Kar
şıMukavemetGösteriliyor 

Pariı, 18 (A.A.)- Geael hlımetler 
fed•rasyoa karteli, yaaa hlkmladekl 
kararnameleri gördükten ıonu, bGtla 
G1elerinl Parlate Ye illerde ıöıteri 
J•pmafa çatırmııtır. Durum ne olııraa 
olaua, cuma rDna 1aat 18,30 ile 20 
ara.ıada Opera meyclanınfla blylk 
bir protuto toplaotllJ yapılacaktır. 

DomllJollar ve poıtıı cılar kart•Uert 
dt!, aylıklardan ve rladellklerdea 
yap lan çok a§'ır keahnlerla ltlyük 
ifyarlardan ıiyade kDçllklere dokua• 
makta oldutu dütGnceaile bu göıterlye 
katılmaktadırlar. 

Bualar, geçimi ueualatmak amaelle 
verilm:ı olaa bltün kararların aade 
bir ıöıteriıten ibaret oldufunu Ye 
a7bldarla rtiadellklerden kullan pa· 
ralarla llçfllecek of uru, lıuaların 
hiçbir deteri ve aalamı kalmadıjını 
ileri ailrmektedirler. 

il 
Parla, 18 ( A. A. ) - La nl, din 

Hat 20 de radyo ile nrdltl alSylevde 
eaa1ea beıte dört nlıbetlade dlıG• 
rDhnOı olan franııa deteriai korumak 
erıe1l ile çıkarılan karunamelerin 
aalamıaı ve 8neminl izah etmiıtlr. 

Laval, bu arada demiıfr ki: 
" Bazıları fran,gıa detorinl ciüıtır• 

meden, bazıları da enflaayondaa bah• 
Hdiyorlar. EYvelkller, paramızın beıte 
dört Diıbetinde deterlnden kaybetmlı 

Vaziyeti isah eden baılııakan L&T&d 
oltl.utuau unutuyorlar. Ötekiler de 
kalp para 7apmı1a laasırlaa17orlar. 
Blı, baıka 111etodlar kullanmayı terolh 
ettik. 

Fransız Donanması 1 Ruıyadan Amerika 

llllm dlaya11aıa Clmhur 
lılerinden biri &aJl)aa Ye gerç 
ten de tam demokrat bir de 
baıkaaı ıibl yaıayıp iı gar 
ikinci Halife Ômer bir ılln yol 
ıiderken iç beı kitinin bir de 
etrafında ıenelendllderial g6 
merak edip ranlarına yakla 
ıorar: 

- Burada •• 1apıyoraunUJ 
Biri bu ıor•ya karıalık verlf 
- De•e ıancalandı, oku 

lflOyoruı. 
Ômer lflllmaer a 
- iyi J•PlJOHUDUZ, der, o 

,.., Ufleyla. Yalnız bay•a 
karmna biraz katran ıOrm•ll 
unutmayın. Dlçla dua blrleıln 
laaıtalar dılıa ııbuk l1lleılr 1 

V anda bir dolu• eYI açıl 
tam duydum. Yalda tam otuz 
nrabk bir •••raf kapııı açan 
laayırh 111•ara aplclata ıOadenb 
aylu ı•ttlll halde topu topu 
kadın ıelmlı Ye bu ıuretle de ora 
bulunan doktorlar, ebılor, e 
cılar, laaatabalumlar, labmetfll 
lcapıaılar lıllıllkten U,!leytp d• 
7orlarmıı, ıdunbdıa dokuz d 
ruyorıar-.. 

Bua bu duum, Omerin 
raaıaı habrlattı. Bir eHrl Jap 
lıadar tanımak da htıner 
V anda dopm eYI aıarken o 
faydalarını 46r Y••• anlat• 
gerekti. O. J•pılmamıı • 
1apalamamıı olacak ki koca 
hayır JUY&ll çoıukıa beılk 
boı· kalmıı •• orada çalııae 

Denizalti Gemi Yününden Hava Sef~rleri adamlar fa1dam uaıurlar ha 
Çok Kuvvetli Kuruluyor s•cmı1o 

Saint • Azaire, 18 (A.A.) - Ômerfa dedlffal biraz de 
u Maraayez" adlı yeni Franııı Moıko•a, 17 (A.A.) - Şimal tlrlp ıu duruma •Jdurahm 
Juuvazörllntln denize Jndirilmeal deniz yolu merkezi ldareal, Moa- .. dlıpaaıer, dopm eYI, fr 
ilılıile verdill bir ıöylovde, De· koTa • Sanfraaıiıko uaıında Ku· haıtaneıl, kbıln daptma m 
nlz Bakanı Pletri, deYlet teraa• zey kutbu yolu ile durakııs bir keıl açmak hem 111, bem l 
aelerl ile Gzel tezıAhlann 14 Jll dır. Uklo b-.. larıa faJdala 

b bl l hava 11rvlıl haıırlıklaraada bulu- -
içinde, lrl r ne tamamen uyıun aaceden halka duyurmak da k 
400,000 tonluk ıeml yapbklarını nuyor. Uçajan mlrettebab iç 
lövlemittlr. ki k Bir So clllerinl •flllak kadar llsumla 

ı • ıi olaca tır. inci pli ot •· Ea d Lı-Deniz Bakam, Franıız deniz• erle propaıaa ltı llll"leflace 
alta filosunun dllnyaaın en ku.- 1•tler Blrllji kahramanı l.e•a· zanç daha kuvYetli olurl,. dl7e 
Yetllai olduiunu taırlh etmlıtlr. neY1kidir. M. T. T•ll 

ım!!lllll!!!m!'!!Bl--9m!!!!!!l!!!Bll!!ll!!!!!!l!!!!!!l!l!!ll!!'!ll!--!!!!m!!'!!!l!l!l!!!le9-------------------------------.. 

AN ASIN iN 
BiZi 

7 7 t· 
•arla•• c.,.,, 

Zaten adi ıokak çapkınlıjı 7edi. GöğUıllm buton k6rpe- 1 beni 1a1arlard1. Oalarla tam 
içinde yetiımiı. Ôyle mlinaıebet• llji ile belirmlf. Vtleucl.m arkadq ıtbl mtlnakqalaı b 
)erden zeYk ahyor. Serbeat kal- kadın Yücudll ıtıaellliiacle araaaa ederdik. \ 
dığı ıftn bfttUn he•eıl ile eıkl ıartlara uyıun, bacaklanm uzan Şimdi aabyorum ld ıeaç 
hayatına dUıUverecek. •• dOztlu, battı bir akıam Yat toyluk, bamhlr, laeplmlıde var 

No:81 

Anladım ki aaadetl bulaak 
ıçin yalnız sevılnin pembe, ma•I 
hayaller dolu kanalından ı•~mek 
1etmlyor. 

Şliphe yok ki her ıeoç kız da 
benim ıibi ilk &eYglnin bakir, 
tozıuz rlyaıız, mutlak aıkıDı uıl 
ıaadet bilmiıtir. Fakat bu aaa
det bplu balolarda bir ipe 11eu1 

bir ılıara atııı ile 1ok olan 
renkler balonlu ıibl bir .. ,. 
lnıanı kaadırmıyor. 

Daha doğruau ••ahaln ma
alıı •• anlayı11 deilflyor. lnun 
pek ı•nç yaılanada larlaarıçlar, 
kumrular fibi setiımek iıtlyor. 
Erkek yuvaıı lçlo çırpmacak, 
kadın J•nuluıaın lıtllae tltre
recek ilik ıa.adaa •••• ,. .,., 
eıvdtı •e bahar halinde J•t•Y a• 
cak. 

Bunun cazlbeıine tutulmlyan 
ıenç kaz yoktur belki. 

Fakat hayat, yaı, ln1anın mu• 
~Jl bnton bu bahar, yuva, cı•ılb 
ton! Jbaret 4{Ör0nen aevgioln n .. 

Vı çarçab"ti.: perde çekiyor. 
.. ebat; •n.lı· o.rki HYginin 6mr8 
ıiınlllt ~•fı~dJr. ~~ildir. Bir m•Y

u1Drü olaıa llr• , 1der .. ok ''Ç•- ... 
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renkli, kokulu, cazibelidir. Fakat 
lnaanın el7afı nebatat gibi dejll. 
Kemik Ye et daha baıka daha 
ıDrekJi bir •••ıl lıtlyor. 

G&rmek, tammak •• hayann 
köıelerlne ılrlp çıkmak iptidai 
f ikirlwi detlıtlrlyor •• laıana re
aliteler Btretlyor. 

Buaları anlamak lıtemlyecek 
kadar mutlak sevgiye bailaaıp 
kalanlar pek çabuk kırılıyorlar. 
kırılmamak için eiilmeyl ve hl• 
cllaelere uymayı bilmek lhım. 

Ben Emin Toıun Beyin blyle 
kaçamaklarını lıttmemezUkten ıel
meyl daha defna buluyorum. 

Bulmaum ae yapacatım. Ay
rılacak •ıyı•. 

Bu,aa latanbulun ••ıhur ııa
alal Emin Toıua Beyin kan111ım. 
Yarın oaua eıkl karııı olacatım 
zaman lluıla etrafımda ••111 
ile dolaıaalana banıtıl ıelim 
verecek. 

Belkl de peılml bırakmıyan 
olacak. Fakat bunua ••illik ıa• 
manımda elde edemeciitfnl kaı .... 
mak için oldutunu ll:lm laklı 
eder. 

imin T oaua Be1 paraıı olan 
hlr adam. 

Ben •• olacağım. kulüpte böyle bir mtınakaı olurken O zamanlar oDlar da benim ti 
Eier onu yenilmez, 6lçUlm11 ahbaplardan biri: dUtllnBrlerdl. 

bir ae•rl ile se•mlt olıaydım bun- - Bir bacak m8ıabaka11 1a• - lana bir lrere ••er, a 
lan dUı&nmeıdlm bile! Fakat ara• pılaa 1Dplı" yok ki Goı.. ... ka• rekabet kabul etmeı diye k• 
mızdakl mOnasebet, aayjı)'A bajh zanır. Demiı Ye hepiai bunu kendimize lılklmler verir 
bir karı kocalıktan ibaret olduk· t&1dlk etmiılerdL bunlar Uzuinde ıarar ederek, 
taa ıonra. VncudllmUn alt luımı lıt kaa- candan laanıılar, ne y&rekt 

Onun lıln ilk haberi aldığım mandan daha uzun. dUtUnttılerdl onlar. 
gDn bir ıaniye bile dUıDnmeden Gözlerim için mektepte iken Şu adadaki iki aylık •Y 
banyomu yaptım. Kum1alda ga. arkadaılanm mavilerin en ails•ll zamanım ba•a yıllaraa ••rebUec• 
neılendim ve her ıamankl ılbl •• ıöltellıi derl.,di. hakikatleri Btrıttl. Kadınlar 
yemete dotru ••ime geldim. Şuaa ııveniyorumld aaılan• erkekler burada blrlblrlerbaln 

Keadlmi yolrlam17a hlle llıum mm altın rentl ile ı&zlerlmln aUllerlal dolduraa tlftl•r d 
7ok, daha nelen çıkarken unut• mavlıi, ltu tipe en yakıfall · biriblrlala etiD• •• keıetbae o 
muıtum bile! bir Ahenkle blrlblrlal bull1or. olmaya plı .. n HYk ve 1efa 

Y alaız kumıalda ,Uneı ban• Şimdiye kadar kendimi bu komlayonculanydı. 
yomu 1aparken içimde bir kla kadar tahlil etmlt [detlllm. Fakat Bazı romaalarda okumu 
belirdljlal hl11ettlm. Kendimi b.. Emia Toıua Beyin •ilene• kaclaa- Çok ıBıel kadınlar para •• p 
yeamlı dejillm. Fakat az çok larıaı dlflatlrkea bir iki uniye tlka ltlerlade en ytlluek dlplo 
eıtetllr okumuı, ıUzelllli. kadın keacllml 1eyrettim. lardaa, ea ıenfin baıkalar 
fftzıllijl hakkıada eHrler okumuı Erkekleri çıldırtan •• renk, daha tlatlln ıellrlermlf. Rom 
bir i••ç kadın glzO ile kumul- •• et, •• koku. Onları azdıran, larda muharrirlerin hayalin 
da kendimt kontrol ettltlm ıaman pJala•daran deilfilc renk, dej'ltflc çıkmıt gibi ı&rdtıtDmlz o tipi 
ı&zl\mtln &nine Emin T oıun Beyla et, değiıik koku... Bu deiitikllk benzerleri, min1attlrlerl adı 
alemlerinde bulunan kadınlar l'el• olduktan ıonra bul&flk kokulu aramızda •• 
dl. KlablUr ne bo1ah ae lroliuJu çamaıırcı kadına bile ıöntll Daha aaribl l'ar. Bazı erk 

· .. ylerdL •erirler. ler lılerlade muvaffak olmak i 
kadaafanm da kendilerine Y 

Bualan dlılntırkın keadfme E•l•nincıye kadar kadıkGyOnde clımcı ah1orlar. Ne oluyor, n• 
bakıyordum. VOcudOm daha top- kendi akranım olan erkek arkadaı- döntlyor, herhalde bu ile 
lamı, Mrplllt denealnde. Yatım larla bir arkadq rlbl ı&rlıUrdOm. bir de çekirdek tarafa •ar. 
ea dokuz... Bo7um bir altauı ( Nail ) in al1&nhıı diye keplal (ArllHı •at> 
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1 Ziraat Bilgisi ("') 
1 

Çilek 
-

Yetiştirmenin 
lncelikleri 

Bigada eczacı Bay lbrablm 
diyor ki: .. Son zamanlarda çile~ 
yetiftirmeye meraklandım. Bir ikı 
kök bulup llretmlye baıladım. 
Fakat ıimdiye kadar bir tUrlU 
meyva verdiremedim. Bu neden 

ileri geHyor?,, 
Bu soru, çilek yeti9tlrmey• 

6zenen herkesten işitillr. Çilek 
kökleri pek güzel tutup bUyU• 
dükleri halde zamanı gelince bir 
tek meyva vermeden acıçip gider• 
ler. Bu bal birdenbire lnıanın 
içine kDakllnlUk verir. Öyle ya? 
Blitun yıl bekleyip te bir tek 
çilek yemeden sade yutkunmak 
elbette acıklıdır! Bu cansıkıcı 
•onunca varmamak için çilek 
yetlftirenlerin aıağıda ıöyleye· 
ceklerlml ıöz önünde tutmaları 
gerektir: 

1 - Çilejln topraf ı hafif 
kumlu olmalı, tabanı su tutmamalı, 
nemini de kaybetmomelldlr. Se
rince rDzgirları almalı, iyi gUneı 
de görmelidir. 

2- Böyle bir yeri hazırlarken 
iyice bellemeli, otlarını ıttzel 
ayıklamalı ve dört senede bir defa 
pek iyi çllrümUı koyun gUbre11I• 
gllbrelemelidir. 

3 - Rastgele topladığınız 
çilek piçlerini hemen dikmeyip 
bunları ayrı blı: ( fidelik ) te bf rer 
karıı ara ile dikmeli ve orada 
beslenmeye alakoymalıaıaız. Fide• 
liktekl bu çilekleri aııl yerlno 
marttan mayıaa lkadar olan gün
lerde kaldırırsanız bu kökler 
çabucak meyvaya yatarlar. 

4 - ÇileklerJn ••il •ık ot•nu 
ayıklıyınıı. Diplerini çapalayınız 
ve çiçek zamanı fazla uzayan 
ıUraDnlerl koparınız. Bu kollar 
çilek köklerinin bot yere kuvye
tlnl emerek onu moyva tutmaktan 
ahkoyarlır. Bu 1Ur110nlerln itinde 
toprağa deyip kökleaınler oluraa 
onları köktı ile alıp ffdellte 
gUçürUnUı. Gılecek 1tae b11aları 
yeni yapacağıaız çilek tarlasına 
30 • 40 santim aralakla dikeralntı. 

S - Çilekleri erken yetir 
tlrmek ve çok meyva verdirmek 
için geceleri ttzerlerlae iğreti 
haaırlar örtmek çok faydalıdır. 
Gece ayazı çilekleri döker. 

8 - Çilek tarla11nın faydalı 
UmrU dört ıenedlr. Dört 1eae 
ıonra orayı tamamen kökleyip 
yenilemelidir. ÇllnkU çilek birinci 
yıl aı, ikinci yıl çok, UçUneU yıl 
orta, d5rdtlncU yıl ylae az vır· 

ıneğe baılar. Bunun itin çilek 
Jetiıtlrdlğinlz yeri dörde böllp 
her Hne bir parçasını bozunuı. 

1 2 
r••ında yatında 

:!! 
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(Bir çilek tarlasının dinç kalma•• 
için böyle dlSrdo blllGnmHi H 

her Hne dört yaıını bitlrealn bo
zulup yenil•nme1l gerektir. Ayrıca 
bir fidelik bulunmamı da ıarttır.] 

7 - Unutmaymız ki fidelikte 
çilekler ne kadar yer deilıtlrlr 
kuvvetlenirse, anıçlıkta da ae 
kadar piç verdirJlmeıae okadar 
çok meyva verir. Onun için emek· 
lerJnizln boıa gittijıiai 19temeue· 

Taribl Mlsababe 

Hindistan Tahtında Bir Saka 
Bu Adamın Tek Eseri Şudur: 

Deriden Para 
Kestirmek 

Onlll Türk hliktımdarlarandan 
Babür ölünce yerine büyük otlu 
Hümayun Şah geçti. Fakat kar• 
dcııleri Hlndal, Mirza Askeri •• 
Kamran, tek durmadılar, ilbay 
ııfatile ellerinde buluadurduldarı 
yerlerde kendi baılarana birer, .. 
nl devlet kurmak lıtediler, HBma• 
yunşaha karıı ayaklandılar. 

Hümayun kUçUklllğUnden beri 
insandan kaçardı, ılzli k8ıelerde 
oturup dUıtinmeyl seHrdi. Afyo
na da dUtkllndU, o uğunuı nH· 
neyi çokia kullanırdı. Bu yftzden 
birkaç yönde birden beliren ayak· 
)namalar ön'1nde enl konu .. ıırdı, 
apıı•P kaldı. Fakat o durumda 
ea kolu bağlı kalamazdı, katırla 
poıtun elden gideceğine kuıku 
yoktu. Bundan ~tUrll lıter latemoz 
orduıunun baıına geçti. Bir 188 

sata, bir glln sola gitti, Hbıdalla 
çarpııtı, Kimranla vuruıtu. Bir 
kuandı ise bir kaybetti, ilkin 
bir varlık göıterdl •• ıonunda ltl 
pamuk ipliğine bağladı, kardeı· 
lorile uzlaıtı. paytabtına çekilip 
afyon yutmakla, kadın kmtmaaı 
ıeyriae dalmakla aın geçlrmeğe 
koyuldu. 

O, devlet lılerinl yla• yUı Is• 
Hl bırakmıtlı. Üç ay tek bir er
kek ylllU görmlyecek kadar ken· 
dini hareme ve afyona 'ftrmlıtl. 

Bu ltldilmemlt durum, Hint tah• 
tana göz diken preaılorl değil, 
takt ile aoy 80p balrtaundaa IJgl
lerl olmayan llbayları, kumandan• 
ları bile Omltlere ve tatb kurun
tulara dllıUrUyordu. Sonunda bun• 
lardan biri, Ef ganlı Ştrıah, keRdl 
ıllcUne •• Hümayunun barem dit· 
kUatı bir adam oluıuna tDvendl, 
bahtını lınamak lıtedl, lıyan bay• 
rat1Dı kaldırdı. 

Şlr Şah zelll, yltlt, ablgu bir 
adamdı. Yerinde kolanı, yerinde 
kafaıına dayanarak yaman lılor 
ıareblllyordu. HUmayun bu adam· 
la boy ölçUıecık bir kıratta d .. 
tlldl. Orduıu da balnmıızhktan 
dtısenl ka1betmfttl, baıı bozuk· 
laımııtı. Bunuala beraber Babll· 
rlln otlu olmak, Hlndiatandakl 
Tlrklerco baıbui tanılmak yU• 
atinden yine bir ordu dnzobildl, 
filler hazırladı, Şlr Şahla aavaıa 
giriıtl. Fakat dUıenle dUzenılsll
ifn çarpı1ma11 demek olan bu 
karı:~aımalar hep Şlr Şahın 
OatUn ıelmoaile, Hümayunun boz• 

una uğramasUo ıoaa erdi. 
~urum çok kötll idi, Bı bürün 
kurduju Baltaaat baıka ellere 
·ıeçmek Uıere bulunuyordu. ŞJr 
$ah: .. Bir laorez iyice dayak yerse 
bir dıha dövUıe 91kamaı,, deyip 
Hlmayuaun tberlae çullaachkça 
çullaaıyordu. Oıtelik preaı Hin· 
dal da payitalıt olan Airada 
Hümayunun lıUklmdarkktaa ladl· 
rlldlttnl ve kendinin imparatorluju 
ele aldıiını llAn ıtmlı bulu· 
nuyordu. 

HUmayun fılerln Hrpa ıard(• 
ğını ııörllnu Şır Şahla uyuımak 

nlı bu y;dl noktayı akıldan çı· 
kırmayınız. - Çijtçl 

Bay Abdullah'• ; 
Mektubunuzu aldım. Cevap 

vereceğim. - Ç. 
(•) Ziraat huıuaundakl mltklllerl.Jıhl 
Hl uaus. lon Po•ta'aıa ' Çiftti )•I 

.,.. • .... , .,.,. •• ktlr. 

HDmayun Şahın Delbideki tQrbul 

lıtedf, Bahar ye Bengalo taraf· 
larını, ılmdillk, ona bırakmayı 
t11arladı, kendi ıine Şeyh 
Halil adh bir bocayı elçi 
yollayıp bar11 teklifinde bu· 
lundu. Ştr Şah da hayli hırpa• 
lanmıı bulundu~u için derlenip 
toplanmaya ihtiyaç görüyordu Ye 
biraz vakit kazanmak lıtlyordu. 
Onun için Şeyh Halile aüler yUı 
g6ıterdl, hol para ve bol arma• 
fan nrdl. Bir gUn de tek baıına 
onu yanına çağırdı: 

- Hocam, dodl, 1eu )'Uca 
bir bilgensin. Oıtolik tarikat eh· 
llaf n, erenlerdeDBin. Bana açık 
ı6ylı : Hümayun Ue barııayım mı, 

Hint orduaunun ıırhh fUlerl 
barlşmayayım mı? 

Şeyh Halil, içinde bulunduğu 
çadırın bir köıesindekl albn dolu 
keselere, ııra ııra kumaşlarn bir 
göz attıktan sonra ıu cevabı 
verdiı 

- Ben Hümayunun elçlıiylm, 
onun çıkarını dUıUnmek ylkD 
altındayım. Llkin benden öğUt 
lıteyen bir adama da yanlıı yol 
göıterirHm, doiruyu ıöylomezsem 
yalancı olurum, günaha girerim. 
Onun için ıaoa dotruyu ıöyleye
ce~im : Sen savaıtan dönme, 
barıı yoluna ıirme. ÇttnkU HU· 
mayun, ilk fıraatta seni ezecektir. 
Buıüa barıt istemHi kendi aU· 
cllne ıuvenm•meaindendlr. Ne ati 
yar, ne katırı. Ne aıkeri kaldı, 
ne leşkeri. Sen durma, saldır 1. 

Iıt• bu öğüt Uı.erine Şir Şah, 

Sinir ve ekll hastalıkları müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Cıiaiejlu Orhan B. •pırhmanı Tel.2:lOJS 

Ev. ICadıkUJ 8abarl1• ileri ıokak Tel.6079 1 

barıı konuımalarını kapadı, HU· 
mayunun U:ıerine 1&ldırdı. Savaı 

Gengi ırmajı kıyısında yapıldı, 
BabUrUn oklu• hazinelerini 'H hat
tı karılarrnı, kızların~ bırakarak • 
kaçmak zoruna kapıldı, atilı ır
mağa ahldı, önüne ardına bRk• 
madan karıı yaka1a ieçmeyo 
savaştı. 

KöttUUk k8tUltık UstOoe gelir, 
derler. Bozguna uğrayan HUma• 
yunun atı da yUzgeç bir hayvan 
değildi, ırmağın derin yerine 
gelince sendelemlıtl, boğulup 
aitmlttl. Hindistan imparatoru 
timdi tek batına dalgalar arasında 
çırpınıyordu ve dalgalar1 yenernl· 
yeceği için de bağıra çığıra bo
ğulmak Uzere bulunuyordu. 

lıte bu •ırada karıı geçede 
bir uka görUndU Ye •u içinde 
bir adamın çırpındıfıaı anlayınca 
hemen tulumunu ılılrdl, ırmağa 
ıth, HOmayun da bu tuluma yapı· 
ıarak beri tarafa geçti. takanın 
adını ıorup Nl11mı Şua oldu· 
tunu öjrendllden ıoora yaya 
rola dttıtU, birçok glçltıklerle 
Airaya vardı Ye tıhllkeden uıak• 
latbiına inan getirir getirmez ille 
tı olmak tlıere kendini botulmak· 
tan kurtaran aakayı arayıp bul• 
durdu, yanına getirtti, ıordu: 

- Yaptığın bUyBk iyiliğe karıı 
benden no lıteraln? 

Saka, yol boyuna dütUnOp 
kararlaıtırmıı olacak ki hemın 
ceYap Yerdi: 

- Tek bir ,Un Hindistan 
Padlıahı olmak f. 

HOmayun bu dllefi hiç aykırı 
bulmadı, hocaları, beyleri, Şır 
Şahıo elinden canlarını kurtara• 
bilmiı olan kumandanları, aske,. 
lerl topladı, büyük hlr USreale 
Saka Nlıam Şua'yı tahta oturttu, 
ilkin kendisi herifin ônllnde ulcaııp 
Padiıahlığıaı kutluladı, orada 
bulunanlara da ayol ı•yi yaptırdı 
Ye aarayı bir gön için Sakaya 
bırakıp çekildi. 

BntUn aaltanat deni tek bir 
gOn isine ııtııaa bu imparator 
Saka'nan yaptıiı it te 0 hirlcik,, 
tir, deriden para keıtirmekteo 
ibarettir. BuiUn bllo Hindlıtanda 
örnekleri bulunan bu deri para· 
lar, meter 3tedenberl Sakanın 
dUıllndilğll bir it miş. Umulmaı 
bir karıılaıma ile bir gün için 
imparator olunca o dUşUncesinl 

yerine a•tirmiı ve Hlndiıtan para 
kollekılyonuna .. ne kağıt, ne de 
maden olmayan • bir çeıit ili•• 
etmek ze,kme ermittirl .• 

M. T. Tan 

J Dllnga 1 ktlsal Haberleri 1 
1 

Holanda Hüku
meti Hayatı 
Ucuz/atacakmış 

1 

Amıterdamdan yazılıyor: Ho
DüıOnülen landada bu gün 
t dhi dl hayat çok pahah 
"' r ne !r bJr durumdadır. 

Bu vaziyet hükumetin görlltüne uy• 
gun olmadığindan bazı kararlarla 
hayata ucuzlatmak lmkAnları arat
tırılacaktır. Bunun için ilk akla 
gelen ıcy flatlarda bir gerileme 
meydana koymaktır. Fakat bu 
umumi fiat dUıkUnIUğU para ... 
Ylyeslni muhafaza ettikçe eldel 
edilmesi gllç ve hatta lmkAnıız 
bir hedeftir. Bunu gaz önUne 
alan hükumet Jıe parayı ucuzlat• 
makla baılamayı doiru bulmuı 
Ye f alz Ye Iskonto 1Uzdelerinln 
dlSrdll geçmemesini kararlaıtır
mııtır. Bu liylhaya göre faiz ye 
lıkontolarla beraber yeymiyeler 
de lndlrilmekto ve b~ylellkle 
umumi bir ucuzluğun ortaya ko
nulmaama çalııılmaktadar. Fakat 
Meclis tatil olduju için bu layiha 
ancak ileride mU1&ke11 edilobll .. 
cektlr. 

* Mo•koYadan yazılıyor ı Sovyet 
Rus kilrklerl Ruayanın Pokow 

ıehrinde bir fab .. 
ralb•t ı&- rlka sun'i kürk 

rügor imali işinde çok 
ileri aitmiıtır. Bu fabrikada beyaz 
tavıan dorllerlndeo mükemmel 
aUmllşl tllkller, beyaz tilkiler ve 
diğer kıymetli kUrk benzerleri 
yapılmaktadır. 

Son zamanlarda ihracata bıı· 
layan bu fabrlkanınl~lmallh NoY• 
york, Parlı, Londra gibi moda 
ıohirlerinde çok beğenilmlı ve 
aııllarına bakarak çok ucuz olan 
bu kurk beaıerlerl Uıerlne bUyOlr 
ılparlıler geçllmlıtlr. 

Sovyet fabrikası, fantezi kUrk 
imali için do tecrllbeler yapmak• 
tadır. 

* Tunuıtan yazılıyor - Burada 

Tunaıta ı•ra toplanan hububat 
kon11reıinln v•r· 

6ulda• •to· dJfl bir karara 
lca 116re malt '° koo-

peratif mlle11eaelorlnln yardımlle 
bir buğday lıtoku yapılacaktır. 
Şimdilik 500 bin keatal olma11oa, 
karar verilen bu lıtok ıert buğ
daydan temin olunacaktır. .. 

Bukreıten yazıyorlar : Roman
Almon· Ra· Ja Hükümetlnin 

Almanya ithali• 
men tleart tanın ödenmesi 
milna .. batı tılne yUzdo 44 nis~ 

betinde bir prim koymaaını Al .. 
manya hükfımeU fona karıılamıı 
ve bilmukabele o da Romanyadan 
Almanyaya yapılan lthalita ayni 
miktarda bir prim ihdaa etmlttil. 
Bu hareketin mukabelebllmlıll 
olarak yapıldığı muhakkak ise de 
Almanyanın böyle bir makıatla 
hareket etmediği ye ıırf ticari 
mllvazeneyl temin kaygullle 
Romanya lthalAbnı ayrı bir relim 
ödem•i• mecbur tutmak zaru
retinde kaldığını bildlrmlıtlr. 
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Sefalet Yuvalarında 

Anayı Denemek Fakir 
için Dedim Ki: 

( Batlar&fı 1 inci ytb de ) 
Çocuğa bir baba gibi bakacak. 
Dadılarla bUyUtecek, yedirip içi• 
recek, giydirip kuıataeak, oku
tup büylltecekl 

Kandlaine çocu§'unu Yerecık 
olanlara iyi para da adıyor. 

Eger iıteraen, kllçllil oaa Ylrir 

Ye fakirlikten kurtarıramf 
Söılıriml dikkatle cllnleyea 

Lebibe hazin bir Dmftle aordu: 
- Y etlıtirdlktea ıonra baaa 

verecek mi? 
Hayır amma, fıtediifa ıamu 

ıidip görebilecekıin 1 
Konuımamıza kulak verea 

hımıire de karııb: 
- Bana kahraa his dGtlnm .. 

den razı ol... Hım een daha, bir 
çok çocuklar yetlttlrebUecek ka
dar gınçaia de 1 

Cu teklif ye bu ıırar fakir 
ananın temiz yllrıtfade haklı bir 
fUphı yaratmııb. G6zlerinde, gıl
dlğimlzdıo beri parlayan minnet 
lf&ğı, isyan ve hiddet bulutil• 
GrtüldU. Gözleri kucağiadakl 
çocuğunun gözlerinde, bir müd· 
det dUtUndU. Sonra ıordu: 

- Bu dedfğinlı zengin adam 
ıenç midir? 

Mana veremediflm bu ıorguya 
merakla: 

- Evet 1 dedlmı 
Lebibe, bemılreyl ••beni za• 

Yallılığı gitmit bir bakııJa ıDzdO. 

t nra mantıla tokat kadu aert 
r cevap verdi: 

- Mademki geçtir; daha bir 
çok paralar kazanabilir ... 

Ben bir itana daha yeU,tirebl· 
lirim diye çocufumu ona verece
gime, o bir daha kazanabileceği 
için servetini b~na ver1e ya? 

Onunla konuımaya bir mlld· 
det daha devam eden hemıtrenln 
bu ı5zlere karııhk neler ıöylıdl
ğlnl bilmiyorum. 

Fakat kendi hHabıma ben bu 
cevabm cevabını, tek kelim etmı· 
yllp uzaklaşmakla Yerdim! 

* - ilk kan411 çöretl derler 
bunlara •• , ·Halkaya dizipte böyle 
beıiğla ipine aııp kunattuktan 
ıonra uyuz bir köpeğe yıdiriJlrıe 
çocuğun kıımetl gir olvmuı 1 

Bu sözleri, aym malıallenln 
bir diğer evinde at11111hk bir 
kıdm söyledi. 

T orunuuun kıametlnl, uyuz bir 
köpeğin karnına firecek lrorutuf. 
muı kandil halkalarından bekle
)'ln ninenin daracık odasında 

~ )'&lmz bir karyola vardı. Halbuki 
o odanın içinde, nineden baıka 
kızı, diğer Uç torunu, YI damadı 
yaıı)ormuı. ihtiyar, Oıtnnde 
oturduğumuz sert kereyettı )'&ta• 

yormuf; gelini ile damadı da 
karyolada .•• 

Bu taksimden aonra odanın 
içinde bir kedinin blle barınabl· 
lecıtl yer kalmıyordu. Merakla 
ıordum: 

- Ya çocuklar aırecİe 1at .. 
yorlar? 

lhtiyann bu ıorguma cevap 
Yermeısine vakit kalmadan, köıe· 
deki kar1olanın etefl kalktı Ye 
d14arıya, beı, alb yqlarında, 
ıarı saçlı, tombul bir çocuk baıı 
uzandı. iri, parlak aıözlerlnl göz· 
lerime dlktl Ye : 

- Biz, dedi, Bulda 7abyoruzl 
lf-

Öğlit Ter1Mkten çeaeaJ yoru
lan helDfİre aalatıyor : 

- Eh, 11ch basta çocuklann 
te«la•illl• ujr .... 1ız. A. • .,.,.ı 

1 •la•/ ı••I F•lıll' •ol11rl lı•p 6lr-
llrl•rl1t• 6•nzlger 

ıardllfllntls rlbl, llhhatlerl ,. .. 
rinde yaYl'1llan da kontrol ed .. 
riz ve onlara çocuklarmın ııhha· 
tini korumanın yol!annı anlatırız. 

Ve durarak UAve etti: 
- Şimdi buraya gireceğiz. •• 

BurHı hiç bllmediğlmizJ tanıma
dığımız bir yerdir. ÇOnkil mUta• 
asıup kimselerle karşılaşmaklığı• 
mız muhtemeldir. Bu itibarla, 
evveli biz rfrelim •e ıb kapıda 
bekleyin. 

B:zden ayrılışlarından az aonra 
yammıza dönen hemtlre Ml\zeyyen: 

- Gelini Diyerek bizi nöbet• 
ten kurtardıktan sona, gtrecefimlz 
yeni kalıbı bildirdi: 

- Sizl.ı sıhhat fılerl mOfıttişl 
oldutunuzu ıöylıdikl 

Oıtli birbirine eklenmlı çuval
larla örttUG bir avludan geçerek 
bir bodur lnsanı!l bile baımı eğ
meden dolaıamlyacatı kadar ba-
11k tavanlı bir odaya girdik. 

Odanın döıemeal _Ye tavanı, 
bir dilenci cakıtl kadar yamalı, 
fakat bir çocuk bakııı kadar 
temizdL Etrafıma blru bakınca 
anladım ki insan fıkara ev lerlnl 
dolqarken birinden çakıp diğerin• 
girdifini kolay anlıyamıyor. ÇUa
kll evlerin hıpıl, aynızıımanda 
aynı plAn Uzerine, ve aynı mal
zeme ile yapılmıı kadar aynı. 

Hem bu benzeyiı ıade 
evlerin dıvarlarında, döşemelerinde 
değil, analarında, hattA lnıanla
rınd~ bile göze çarpıyor. 

Fakat bu ıon girdiğimiz y ... 
rin, fukara ••lerlnln LtiksO oldufu 
belli zira aabunu, ıandalyesi, kib-
riti detll, ayaaıı hatti uatl bile 
yar. 

Befiktekl çocuğa ıokulan hem• 
tire Müzeyyen, ltneal konm'qf bir 
gramofon gibi öğütlerine baıladt: 

- Çocuiu böyle blltOn kun• 
data ıokmayın ve kollarmı mut• 
l:ıka dııarda bırakın. Çlinkll ııkı 
ye botun kandak, çocukların bil· 
yftmelerine mani olur. 

- Şimdi bu ailenin Sosyal fl· 
finl dolduracağız •• 

Bizde mıntakamızdaki her all ... 
nln bGy le birer fiti, birer -zarfı 
Yardır. 

Bir allenla lctlmal, lktlaadl Ye 
11hbl Yaziyetlnl aoJayabllmek için 
bu fltlere ve zarflara göz ıezdJ. 
rlvermek k&fldir. 

Ve, G&ntaıandakl kutudan ç.., 
kardıA"ı ponponla ;rDzUnUn podra• 
ıını tazeleyerek llive elti : 

- Soıyal fltlerln aasıl hazır
laadı~nı da timdi g6recekıiniz •.• 

Naci Sadııllala 
-K;;-.p---ı-;ıı.;-;:k:ri"fk

1 

k:ı.;;ı 
Koca Muıtafa Paıa ıubHladln aldı· 
tun askeri terlalı nıikamı karbettl• 
Y ealılDl alacajımdan eıklılaln ilik• 
mD 1oktur. 

Mııırh otlu Aoı Badem cad. 
clui 121 No. 310 tenllltlG 
Ali Ha1dar otla Abdülkadir 

t ._ _s_P_o_R _ __.I ltalyanlar, Habeş için Çok 
Dün Geceki Propaganda Y apıyOrlar 
Güreşler 

Macar ,Ureıçilerle ıon maç 
grekoromen olarak dun akşam 
yapıhnııtar. Neticeler fuularC:m 

56 - Kiloda Kenan (Tlrk) , 
Doyo (Macar) kartılaştı. 

61 - Yaıar (Tllrk), Pomlenl 
(Macar). Y aıar bllkmen ıallp. 

66 - Sadık (Türk) , Baranı 
(Macar). Henlll Oç aylık rOrefçl 
olan Sadık on altıncı dakikada 
kar11ılr bir klSprUde majl6p 11411 
edildi IH de dalma h&1mına faik 
... •ımlttlr. 

72 - HllHyin (Ttırk), Ördek 
(Macar). Macar luti• mağl6p. 

79 - Sllleyman (Türk), Do
yaanyal (Macar). Sllleyman 6 da· 
klkada Maeara tuıla mağl6p. 

87 - Mehmet (Türk), Törllk 
(Macar). 14,19 dakikada TUrk 
ıallp. 

Al1r Slkleb 
Hasan (Tnrk), Bodo (Ma~r). 

Hano mağl6p oldu. 

,ut Maçı 
T. L C. 1. lstanbul blSlgesl 

futbol heyetinden: 21-7-1035 Pa· 
ıar gUnU yapılacak şi.t final maçı. 

Şeref alan1nda 
Be§iktaı • Beykoz saat 17,30 
Bu maç bir buçuk 1aatlik 

iki devre nihayetinde bitmfyecek 
olurıa onbeşer daklkahk iki devre 
daha uzatılacaktır. 

latanbul Mıntakaaı Kongresi 
T. 1. C. L Iıtanbul ~ölgesl 

Başkanlığından: T. l C. L lstan• 
bul bölgeai kongreal 2117 /935 
pazar gilnll aaat 1 O da bölge 
merkezi olan Beyoğlunda HalkeYi 
binasında toplanacakbr. 

Bölaemize bağlı . kulüplerin o 
ılln ve o ıaattı aellblyetnamele
rlle beraber Dçer murahha1 gön· 
dermıJeri tebliğ olunur. 

Fren•• Turunun 12 inci GUnU 
Paria, 18 ( A.A ) - Franıa 

taru bisiklet koıuaunua 195 kilo· 
metrelik 12 inci Kan • Mar1ilya 
ylljrOmU • merha111I• ıonucuı 

1 - San PeUıiye 6 Hat a 
dakika 2 saniye, 2 - Granlye 
6 aaat 3 dakika 4 ıaniye, 3 -
Mokler 6 nat 21 dakika 4 11nf ye. 

Koşuculardan Lapebie, Mer
Ylıl, Dl Pace, Alvarez vı Bı ... 
tapı koıudan vaz ı•çmlılerdir. 

Yağlı Güreş 
Mü•abakamız 

Baıtarafı 1 inci yOzde) 
Bu itle meşgul olmak Ozere top
lanan komite icap eden tertibatı 
almıştır. Komite, rece mt11&ba• 
kaları için de ıtadyomda projek· 
törler koydurmakta ve oparlör 
tellsatı yapmaktadır. 

6 hafta devam edecek olan ve 
ılmdiye kadar alaturka gUreıler
de en çok muvaffaklyet ı~sterea 
pehliYBnlann lıtlrak edeceği bu 
mUıabakalar bet 11aıf tızerinden 
yapılacaktır. 

Koçak orta; orta; Blyllr orta; 
, Bq altı; Bq. 

MUaabakaya ıJrecelr pehllYall
ların adedi takribea otuzdur. 

Yarından itibar .. de bunlann 
kimler olduklarını, hayatlarını 
neıretmek ıuretilo 11raaU1 okuyu• 
culanmıza tanıtacatJı.~ 

----·· .. ·--·-·· - .. •••••••• il ..... 

Kızllayın Kermeel 
Kızılay Kurumu Üyeleri için 

bir Kermeı hazırlamakta oldutu· 
na ıeçen nllıhalanmızda yaz• 
mııtık. 

Kerm11la 7 Eylll Cumarteal 
ılnll •• ıecul T akaim balaçulade 
1apdma11 kararlqbnlmqtar. 

( Baıtarafı 1 inci yU:ıde ) 

Habetllye karşı koymuı ve bliyllk 
kahramanlıklar göstermlıtlr. Bun· 
dan maada rfcattan bir gUn son· 
ra ltalyanların Adovvo'yu tekrar 
zaptetmlt olduğunuda unutmayı• 

naz " demişti. 
Muıolininin bu teminatından 

ıtıphı edenler, bu füphe ve t .. 
reddütlerlnl daha ziyade Habe
tiıtanın coğrafi vaziyetin• iptlna 
ettirmektedirler. Gerçi Habeıiata• 
nın arazisi hakikaten çok arızalı• 
dır. Yükaek yaylaları, ( 5 000) 
metreye kadar ,.ukaelen dağ:arı, 
ıarp geçitleri, uçurumlu aeı yatak· 
ları ve bunların arasında da bir 
ıllrll mataralar Yardır. işte bu 
adamlar böyle bir arazide iptidai 
kabilelerin müstevlilere karşı 
koyabileceklerini zannediyorlar. 
Fakat tarih bö)'le kanaatleri tek· 
rar tekrar tekzip etmittir. 

Bundan kırk sene evvel Fran• 
ıızlar Madagaskara girdikleri 
zaman ellerinde buglinkll aHihla· 
rı, tayyareleri, tankları, seyyar 
topları yoktu. Memlekette ) olda 
yoktu. Velhaaıl berşey yerlilerin 
lehinde görllnilyordu. Fakat Ge
neral Duchesne'nin kumanndaıı 
altındaki küçük bir Fransız kuY• 
vayı aeferiyeai birkaç ay zarfı ıda 
büttln memleketi işgal etmeye 
muvC!ffak olmuıtu. 

Habeşistan tarihi de bazı 
mağlôbiyetler kaydetmektedir. 

1868 senesi Kanunusaniainde 
Ingiliz ku~andanı Lord Nopier 
Bahriahmerde Onnealy körfezinde 
karaya çıkmtf ve sahilden 680 
kilometre içeride bulunan Maıda· 
laya yUrllmUf, buradaki kaleyi 
zaptederek yıkmış orada mehpuı 
tutulanları kurtarmış ve Haziran 
ortalarına doğru maiyetindeki 
kuvvetlerle beraber tekrar sahile 
avdet ıtmlıti. 

Halbuki Italyanların iti ceneral 
Duchemenln ve Lord Noplerin 
gördükleri iıden çok daha ko-
laydır. Buglln Muaolinlnin elinde 
son ıistem bir hava kuvveti, 
tanklar ve H} yar toplar Yardır. 
Kara kuvvetleri dağlık arazide 
harp edebilecek tecrllbell dağcı· 
lardan mllrekkeptir. 

Muıolininln aleyhine olduğu 
iddia edilen vaziyeti coğrafiye 
hakikatte onun tamamen lehi· 
ıaedir. 

Ben büyük harpte ltalyan 
aıkerlerlle birl:kte hem dağlık 
ye hem de dü& aradde harp 
ettim ve on ı.edl sene evvel bile 
ltalya tanarelerinln harp ıahne• 
leriodı pi9miı olan Avrupalı 
askerler üzerinde nı teılrler yap
tıiı r. ı gözlerimle g&rdüm. 

Pordone yolunda, ltalyanlarıa 
yaptıkları bir hava taarruzu 
Avusturyalıların muntazam rlcaUnl • 
biran içinde paulje, darmadağnık 
bir kaçıımaya çevirmif tL Bunla· 
rın Yahpler llzerlndekl tHirlııln 
daha mtıtblt olacatına, onların 
maneYIJahnı tamamen kıracağına 
blı ıtıphe yoktur. Habeıler elle• 
rlodeld modern ılllhlara rağmen 
koca ltalyaa tırpanının öıaftndı 
buğday ılbl biçilmeye mabkikm· 
durdurlar. 

Bazılan tam Ye kat'ı bir zafer 
kazanmak ltha büyllk harplere 
lllzum olduğunu ileri ıllrmekt ... 
dlrler. Fakat mtltemadl bir bom• 
bardımantn da dlltmanıa mau ... 
vlyatını mahYedıbileceğlnl ve 
onları t11lim olmaya icbar ed ... 
bilecejlal unutmamalıdır. 

Habeılıtauın bolalan. pçlt-

1 
leri, uçurumları ve dereleri bir 
GerHJa harbinin edamına yaramı• 
yacatı gibi bUAkla oraya glıl ... 
nenler için hakiki bir ölüm tuza· 
Q'ı olacaktır. 

Habeılstanda uzun Ye atırekll 
bir harp olacağını tab~ln eden• 
Jer de yanılıyorlar. Musolininln 
marttan evvel bir emrl vaki ya~ 
ması ve Habeıistanı baıtan ba .. 
lstllA etmesi ihtimali Tardır. 

Bö) le bir şey dOnya için mab
zıhayır olacaktır. 

Garp devletleri, nllfuı:larını Ti 

medeciyetlerinl AYrupaoın bari· 
cinde ne kadar teV1l ederlerse 
bu, hem bUtlln Avrupa için, hem
de lstilA edllen memleketler için 
hayırlı olacaktır. Bugllo biaalyatı• 
na mağ~fip olan bazı klmıelerin 
ıokaklarna, killae veya parlamen
to kUrailerinde, matbuat ıfltunla• 
randa milletlerin nrbealiıinden 

aradaki mukavelelerden, muab .. 
delerden dem vurarak yalz ver
meleri ıülUnçtUr. 

Eıir ticaretini it edinen Yahfl
lere karşı ıefkat Ye merhamet 
göstermek lngillz ucly11ioı J•• 
kıımayan bir ıeydir. 

Italya, Habeşistan& lıtili ede
bilir ve etmelidir de. ·-· ....... .._ ......... -·-········-.... ········· ··--

( Toplantılar, Davetler J 
Kar Balosu 

Kadıköy Çocuklan eairğeme 
kurumu kolu tarafından f aklr Ye 
kimsesiz çocuklar menfaatin• 
önllmllzdeki Cumartell rttntl ak• 
pmı Fener bahçe Belvll gazino
sunda bir kır baloıu Yerilecektlr. 

Dönllt için aabah aaat 3 de 
KalalDlf, Moda, Kadıköy lakel• 
lerina uğrayarak köprllye gidecek 
bir vapur temin edilmiltir. 

O. Gurubunun &eralal 
Sekiz genç reS1amın teıldl et• 

tiği D. gurubu b'fİDd Plutik 
sanatlar 1ergialni bugb .. at 17 
de Şehir tiyatrosu operet kıı· 
manda (Eakl Fraom tlyatr08UDda) 
açacakbr • Açıht merulmiıad• 
ressam Elif Naci tarafındu bir 
mlisahabe yapılacaktır. 

ı·-·-·- ··T;bıiö--1 
MUrettlpler Cemiyetinin Bir 

lstell 
Tlrk MGrettlpler C.mfyetbadeaı 

Istanbul gazete •• kitap matbaa• 
larmda bulanan C.miyetimiıe 
yuıh arkadaşlar namına bir m• 
şaYlrla 20 Temmuz 1935 Cumar
teai glinll aaat 14 te Ankara 
caddealode Bllrhaneddin matba&11 
llıt tarafındaki 60 numaralı Cemi• 
yetimiz yerinde bulunmasını dileriz. 

····-···-··-··-········· ... ·-········--· .. ···---Tetekkür 
Merhum General Mahmui Muhtann 

oğl sevolm ÔllMI' Muhtarın ftf&b n 
defni dolayıııile ıerelı: tahriren ve ıe• 
rek ılfahın beyanı taziyet edıııierle 
cenuulnde hazır bulunmak sureWe 
lhtiyan sahmeı eden muhterem zev~a 
bıı ıurıile ayrı a•n teşekküre teeaaürtlır 
mu.a maııi n maddeten imkiD olma
dığından bu nzU.yl ifaya muhterem 
gazeteaizln tavuıutunu rica ıct.ıa 

. Znceıl 

. Şevket Omer Muhtar 
-·-·······················-······················---... Tepeba" 

Belediye bahçeıiodı 

Sah • Çarıamba • 
Perıembe • Cuma 

gDnll akıamlan 
ıaat tam 21 de 

DE Li 
DOLU 

Opent a Penle 

C .. mart•d ve Pat ar aı t•ııl•ra operet "adır 
lklMk, ktaa!ıilwl, Şlfll •dl•&JWI Cıaıala 

Hlt.At*· 



19 Temmuı 

OSMANLI SALTANATI GÖÇERKEN, 
( 11ıtar allı dıvrıaıa . tarihi ) No. aa 

...-•---"' Yazan: Zlg• Şakir .----------... 1917/M~ 

Diler odalarda ıaklanan m•· 
murlar da, tUfek dipçikleri Y• 
atingtl uçlarile bu 11raya ithal 
ediJmiıtJ. BlrgU~ evvel balo bir 
hlılrumet reisinin emirlerine körll· 
körne itaat eden ve (milli mll• 
dafaa) ya en küçük bir kıymet 
•o ehemmiyet bile vermiyen bu 
efendiler; ıimdi bu iki ııra efzun 
diziıi arasında baılan göğ11ıle
rlnln llıtüne eğilmiş; renkleri kUl 
kesilmiş; titreye titreye merdi· 
•enlerden lndirilmlıtl. En 6nde 
ıefll •te iğrenç bir yazlyette Vali 
izzet Bey gidiyordu; otlunu ela 
•liuden tutuyordu. 

Tam kapıdan çıkacakları ıa· 
maa, mllfrez• çaYUfU etik hlr 
Besle ıu emri yermittl ı 

- Çabuk, baılannııdalrı fu
leri kalpaklan abn. 

Bu emir, rumca bilenler ta
rafından derhal yerine getlrll
miıtJ. Fakat rumca bilmeyenler de 
Yapacakları tıte tereddllt etmit· 
lerdl O zaman ıtıngUler derhal 
uzanmıı, baılardakl fesleri birer 
tarafa fırlatmıı, baıılannın hat
larını ve yUzlerlol do yaralamııb. 

Bu zlllete katlanmak istemeyen 
bazı memurlar, kaçmak latemlr 
lerdi. Fakat bunlar, artık asker 
araaına karııan Rum komitecileri 
tarafından yakalanmıf; silleler, 
tokatlar, tekmeler altmda eı.il· 
mlılerdi. 

Memurin kafile .. , lltlktimet 
dairesinin kapııından çıkardmıı, 
hatları açık, kıyafetleri perişan, 
elleri havaya kalkmıt olarak Rıh· 
tım caddeaioe dotru rtırtıtlllmeye 
haılamııtı. Kafile ikide birde 
durduruluyor; ıu emir verlllyorduı 

- Haydi bakalım bağırın; 
ılto Venlıeloıl. 

O zaman kalınlı inceli, titrek 
'• perişan aeıler: 

- Zito Venizeloıl .. 
Diye yOkaellyor; en baıta Oa

llıanla lmparatorlupnun hmfr 
Valisi izzet Bey oldup halde, 
başlar göillalor &atin• dtlftlkç• 
dUşUyordu. Vali Jzıet Bey biç 
tUphesiz ki bu ( mübarek Tnrk 
beldeai ) ne ve bu mübarek belde· 
ilin en haklı ve on meıru ıahldl 
olan ( ma1Um TUrk milleti ) n• 
•ltiii ihanetin ceza11nı p•k tez 
bir ıurette çekiyordu. Maaleaef 
bu cezayı baıkalanna da çekti
riyordu. 

Caddenin iki tarafına c:llzllmiı 
olan kadınlı erkekli Rum komite
cileri, bu tefll manzaraya karşı 
katıla katıla ıl11Dyorlar ; dllo, 
hnytık memuriyet makamlarında 
azametli uametll oturup etrafına 
vakar •• hfirmet ıaçarlarken 
hugnn dtııkOn •• iki bllklnm bir 
Vaziyetle ıOrDklenenlerl parmak· 
laril• göıteriyorlar ; lğrııtnç •• 
hankör bir ıımankhkla: 

- Yuhaaa 1 .• 
Diye bağrıyorlardı. 
Rıhtıma çıkıldığı zaman, iler

den aüratle bir otomobil gelmiş ; 
bu kafiltnin önünde tevakkuf 
•tnıif ti. Bu otomobilde, ( Yunan 
hUkümeti slyaat mUmeaaill ) bu· 
lunrnakta idi. Mümesail, Yunan 
ınUfreıe kumaodanile birkaç da· 
kika aörUttlıkten sonra vali izzet 
beye haber ıöndermit ; otomobl-

line davet etmi9tl. izzet Bey, iki 
bUklftm bir halde, oğlunu alrDk
leye sürükleye otomobilin yanına 
gitmlı; birkaç defa eğilip doğrula· 
rak mfimeHfli selamladıktan sonra 
otomobile girmlı, ojlu da ıoförUn 
yanına binmişti. 

Otomobil orada bir devir 
yaptıktan sonra aeldlğl lıtikamete 
doğru uzaklaşıp gitmlıti. Iıte o 
zaman yeni bir facia bat göator
miıti. Geride kalan memurlara 
silleler, tokatlar vuruluyor; belle
rine, omuzbaılarına tDfek dl pçlk• 
lerl indiriliyor; aıker kordonunun 
haricinde bağlnp çağırarak kafile 
ile beraber yttrDyen Rum komi· 
tecileri tarafından kllfllrler ve 
tahkirler yağdırılıyor; memurlar 
kaffleıl, Kordonboyuna doğru 
aovkedlliyordu. 

Oradan Paaaport mevkline 
kadar olan caddenin kaldınmları 
ve cadde llzerindekl eYlerin pen• 
cere ve balkonları, Rum komite
cllerile dolmuıtu. Bunlar; 6nle
rinden geçen kafilenin Oıerine 
taı, toprak, kiremit parça11, 

limon kabuğu, çOrUk yumurta 
yağdırıyorlar; kadınlar ellerindeki 
rovelverlerJo ateı ederek ( Elen 
kahramanlığı ) nı göstermek isti· 
yorlardı. 

Kafile, lkldo blrdo durdurulu· 
yor; aym emir tekrar olunuyordu: 

- Haydi bakalım •• Hopbfrden .• 
Bir daha bağırıoı Yaıa V enizelos. 

Hep birden, bir daha bağırı• 
hyordu ı 

- Y aıa, V enlzeloı I .. 
ltilA.f devletleri mUmesslllerinln 

rDküplarına mahsus olan gemiler, 
rıhtmıa bağlı bulunuyorlardı. 
Bunların gllvertelloe çıkmıı olan 
itilaf mUmesıllleri, ellerinde dUr
bUnJer olduğu halde bu faciayı 
bUyDk bir aUkiiaetle aeyredlyor
lardı. Hepalnin dudaklarında, 

muhtelli manalar ifade eden birer 
tebeısUm vardı. Medeniyeti tem· 
ıfl eden bu efendilerden bazıları 

• medeniyetin, ebediyen ylizUnll 
kızartacak olan bu haileyi IHpit 
için• makinelerle reıim ahyo~ 
lardı. 

(Arka11 .,.., ) 

Kapıcı ile Banka Memuru KarııKarşıya 
( Battarafı 4 GacG ylzde) 1 liport getlrmoye hazırım ben ! 

senet menet değil 1 Dediler. Var- Hakimin ihtarile Hasanıo yeri· 
dım kendilerin• ıöyledlm. Bir, ne oturmaaından ıonra borçlu 
iki hafta değil, bir iki ay bekle· ıöztıne devam etti : 
~im. Beı ~ira faz~aıından Yazgeç• - Alacak dava ediılne mana 
tım, beı lıra ebıjlne ruı oldum, Teremlyorum ve kendiaine onpara 
yiDe tmmacldar. borçlu ofmadıiJmı aı5ylemeyo 

Sebzenin, meyYlllllD tarlanda- mecbur kalmak bile tuhafıma 
81DI yeyip, otomobUden lnmly.. gidiyor. Relaln lıaretilo ayağa 
ceklerlne, benim aibl fukaranın kalkan kapıcı Haaanın g<Szlerinde, 
borcunu ödeseler iyi deill mi? çarıklı bir zekinın kıvılcımları 
Yoksa sıkıntılarına imdat ettik uçuıuyordu; maznuna hitaben: 
dly• gllnab mı itledik ? - Parayı alırken tuhafına 

Bu sözler, ayağa kalkan lfltmedi amma 1 dedL Ve relH 
ıoğukkanlı memuron yllzllnB hitaben lllve etti: 
luzartmamııb. O, manikllrll par- - Bunlara parave rdljiml 
maklarlle zincirinin ucundaki görenler, bilenler var. Onluı 
altanı oynatarak ceyap verdi : getireyim fsterHnla ? 

- Bu adam, eter meczup Mahkemenin t•hit celbi için 
Ildır tallkinden ıonra dııarı çıkan 

değilH, iftira illetin• mUpte • dinleyicilerden blrlaf, yanındakine 
Da•acı, anlamadıiı bu ıözlere fııladı: 

iyice kızmıftı. Derhal yerinden - Jnaanın çıplafından, hırpa· 
fırladı: nlıinden değU, giylmllılnden ku· 

- Aııl, dedi, tende, vardır ıamlısından korkmah 1 
illet. Hangi doktordan lsterlerae , Selim T•vfllr. 

Rusya • Almanya Fln•n• 
Anlatması 

Berlin, 18 (A.A) - Resmi bir 
blldiriğe glSre Sovyetlerln Alman· 
yadan satın alacaldan mallann 
alımını finanse etmek için kendi
lerine 8dtınç para verildill yalan
lanmaktadır. Yalnız 3/4 tarihinde 
Almanya ile Sovyetler arasında 
bir kredi mlaıması imza edildl
ğlal ve bu auretle, alımı ko
lay laşbrm 11 k Uzere Sovyetlere 
200,000,000 marklık bir kredi 
açıldığını s5ylUyorlar. 

Endüıtriel kaynaklardan haber 
alındıjına ıöre. ılmdiye değin 
Sovyetler, umuldutu kadar mal 
almamıılardır. 
Çin Ba,kanının Ollu Bir 
DUkklncı Kızla Evlendl 
Aıland (Amerika) 18 (A. A.)

Çin Cumurluk Baıkanmın otlu 
Ceymis Lin ile Kolombuı' da 
bir mağazada satıcılık eden Violet 
Brovn bu ayın 14 Unde burada 
evlen mitlerdir. 

Lehistan Torpido Yapt1rı,or 
Londra, 18 (A. A.) - Polon

ya hUkiimetinin yaptırmakta ol• 
duğu 2144er tonilatoluk iki tor
pitodan birisi buılln tezıAha 
koaulumıtur. 

lVarna; Modern MontekarJol 
Sofya, 18 ( Ôzel ) - Seyyah 

çekmek için Varna'da teala edi· 
len kumar gazinosu bugünlerde 
açılacaktır. Oyun binaunın tan• 
zJmi ve tamiri bir Çek flrmau 
tarafından yapılmaktadır. Şimdi· 
lik bu menimde bununJa iktifa 
edilecek, gelecek aene için ba
sarlanao modern kumarhane bl
tlrUmlı olacakbr. 

Telefon Şirketini Dava 
Eıki Adliye mOfettlflerinden 

Avukat Ali Şe•ketin telefon ıfr
keti aleyhine açhğı fazla para 
almak dava11na Sultanahmet Bi
rinci Hukuk mahkemeıinde ba
kılmıf, muhakeme tlrket dlrektö
rUnlln yeminli beyanı için baıka 
güne bırakılmııtır~ 

içki fçmiyenlerjn Gezintiıl 
Bu yıl mekteplerini bitiren 

azalan için içki aleyhtarları genç• 
ler birlij'i gezintiler tertip etmittir. 
Bu gezintilerden birinclai yarın 
yapılacak, ıabab ıaat 8, 15 de 
köprU adalar lskeleıinden hare
ketle Heybelladaya aldllecektir. 
Vpur ıaat 9 da kadık6ytıne uğ
rayacaklar. 

Habeş imparatoru Ateşli 
( Battarafı 5 inci yDzde ] 

Londru, 18 ( A. A. ) - Taymiıin 
Adl1ababadaki aytarı, Habeş impa
ratorunun yarın, ordularını teftit 
edecetlnl n belki de bir ı6yl•• n· 
recetinl bUdJrf yor. .. 

Londre, 16 ( A. A. ) - Londra 
Kamaran, ul•ılar ıoıyeteaialn rapo
runu e1aı tutarak, Habetiıtandaki 

köl! tecimi mesele.ini görGımaıtnr. 
Üyelerdeıı Lort Bokıton, Lort 

Semil n Kenterbörl Baıpapazı, Ha
betlıtanda bu tecimin yaaak edilmul 
huıuıundakl yavaılığı laakli göıter• 

mek lıtemftler Ye Habeı imparato• 
runun bu buıuataki gayretlerini öv· 
mUılerdir. 

Lord Bokıton, Habeıi.tan'da h&IA 
k6le alımp ıatılmuının, bu ilkeye 
aataımak için 1ebep olamıyacatını 

ıöylemittir. · 

Vaılngton, 18 ( A.A) - Saylı Ylar 
Kurulu Muhaceret Komiıyonu Baıkanı 
Nevyork'un demokrat 1aylaYlarından 

Dick11ein1 ltalyan veya Habet ordu. 
!arına girmek üure Amerika'dan 
ayralan Amerikan tabiiyetindeki kim· 
Hlerin bu tabfiyetton çıkarılm&11 
hakkında kanuni bir tedbir teklif 
et mittir. 

Dickıteln, bir ltal7aa • Habeı 
harbi tbtlmall göz önllne ahnarak 
bOtln Amerika'da a1kerllk büroları 
açılmıf oldutunu dotru bir kaynak• 
tan atreaditini aöylemittir. 

Hab•t imparatoru Uzlafmıya 
Hazır 

Loadra, 18 ( A. A. ) - Habeı İm
paratoru Taymiı ıazetcılain bir ay• 
tarlru kabul ederek kendiıln• diyevde 

bulunmuıtur. imparator, denizde 'f•• 
rllecek bir limana kartılık bırakmaya 
hazır olduğunu, arazl puçaaınıa 

Ogadenln bir kı11mı olabilec•tlal 
ı<Sylemiıtir. imparator, lkl ltalyan 
ıllmilrıeslnl biribirini baflayacak bl• 
~emiryolu yapılmaıı imtiyazını da 
ltalyaya vermeye lmAdedir, Mamafib 
imparatorun fikrince bu me1elenia 
teferruatını kurtarmak zordur. Esaret .. 
ten bahseden imparator, eaarete ftal· 
yanın Afrika ı8mtlrıelerlnde gözyu ... 
mulduğunu aBylemittir. 
lnglllz • ltalyan Göru,melerl 

Londra, 18 (A.A.) - ltalyan•Habef 
anlaımazJığr, lngiltere bftyük elçili 
ile Muıo'.ini arasında dOn Romada 
yapılan yeni konutmaların meyzuunu 
teıkil etmittir. Bu konuımalar gizli 
ol ınuflur. 

Uluslar Sosyetesi Toplanacak 
Cenevre, 18 (A. A.) - İngiltere, 

Franııa ve Uluılar ıoıyeteal konseyi· 
niıı lSteld Oyelerine konu.yin 2S 
Temmuzla Atu.toı uaıında yapacaiJ 
8zel toplantıya katılmaj'a ha:uır 

olmalarını telgrafla bildirmittlr. 
Bu toplantıda İtalyan • Hebeı an• 

laımazhtı görüıillecektir. 

Mısır Ve Habef Meselası 
Kahire, 18 ( A.A ) - Habet lmpn• 

ratoru, Elehram gazltteıinin bir ayta.• 
rına diyevde bulunarak M11ar hOkü'\ 
metl ltalyan ıUel uçaklarının kendi 
havalarından geçmeaine mGaaade 
ederse bunu doıtluta uygun olmıyao 
bir hareket 1ayacatını ıöylemlttir. 

İmparator, İtalyanların kendi mlı· 
liman ye diğer teba11 ara1anda nifa~ 
çıkarmı7a muvaffak olamıyacaklarıaı 
ıl.Sylemi,tir. 

lngiliz Donanmasının Manevraları 
Çok Ehemmiyetli Oldu 

Lo1adra, 18 (A.A.) - Harp filosu~ 
na menıup bazı ııemllarln diln ıabah 
Portamouth açıklarında yaptıkları 
atıtlarda, ilk defa olarak otomatik 
uçaklar haYalandrrmııtar. Maacınlık ile 
fırlatılan iki uçaktan biri yiıluelme
mit ve biraz sonra yere düterek 
parçalanmııtır. Gayet lyl bir teklld• 
yükıelen iklnci uçak, Rodney zırhh11 
baya bataryaları1aın atetln• tutulmuı 
ve Oıt kanııdına gOlle IHbet ederek 
d81•ü1tar. 

Bundaa soara hedef olarak kulla· 
aılaa Viadictiy krunz&ilne karp 
bir takım atıı talimleri HpılDUftır. 
Bu kruvazör de telsizle gldOlmekte 
idi. 

Ahlan 320 glUlenin 56 ıı ıemlnin 
tam ortuına iaabet etmiftlr. 

lrlandada Karga,ahk 
Berdevam 

Belfa1t, 18 (A. A.) - "Pre11 A110• 
eiatlon,, kargatalıkların din bütiln 
gln Belfaıt ıokaklarında devam etti· 
ğinl ve atır yarala buluamadıfıaı 
haber almaktadır. 

Bu karıatalıklar, Cumarteai ıDaQ 
vukubulan çarpıtmalarda fJldGrtllen 
bir sr8ıterlts:lnin Bil alayında bati•· 
mııbr. 

Birkaç bin kitini• tıtlrak ettiği 
bu alayı ıeçerken halk prup gurup 
ayrılarak kavıııya ba1lamıı1 taılar 
atılmıı ve baaı diikklnlar Jatma 
edilmittlr. 

SDel kuyntJer H makineli t0fek 
taııyan otomobillerden yardım •8ron 
poliı, 1tÖ•toritçileri datıtabilaıiftir. 

Çinde Sel Baskını 
100,000 insan Canına 

Mal Olmuı 
_HankoY, 18 (A.A) - Hupeb 

ilinde Yoanflyakov ile Çanne
ldyan'da 14000 610 toplanmıttır. 
Huprb'de ıu baskım yllzftnden 
ölenlerin ıayıaı 50 ile 100 bin 
araaında keatirilmektedlr. 

Pekin'den haber verllditln• 
göro San nehrin sulan Kiangau'· 
nun kuzeyine kadar yayılmqlır. 
Yeif&D gölftnlln etrafındaki dedleri 
sağlamlandırmak için 100 bin klıi 
tutulmuıtur. .. 

Hankea, 18 (A.A) - Su baa· 
maaından kaçan 300,000 göçme· 
nin toplanmıı olduğu Han Tldi
ıinden gelen bir misyoner, kolera 
haatalığınm bu göçmenler araun· 
da tahribat yaptığını ı6ylemiıtlr. 

Amerlkada Bir Tren Kazaaı 
Paaco ( Vaıinıton btıkilmeti ) 18 

(A.A.) - Bir yolcu treni lle bir mar
ıandi:ı, buraya yakın bir noktada 
çarP.ıtmıılerdır. 

Oç kitinin öldOğü .,.. 6 kitinin 
7aralandıtı ıöylenmektedlr. Makiniıt· 
lerin biri 61mlttlr. 

Amerika Ve 
Alacakları 

Borçların Toprakla Öden< 
meıi isteniyor 

Vqlngton, 18 (A. A.) - Sa;r 
lav Penetrf, harp borçlarmırı 

toprak ye ıömtlrge ile öde!lf 
mesinl Fransa ve Inıiltere ile 

g6rUımok Uzer• Dıı Bakanı B. 
Hulla, yetki verilmesini dileyen 

bir teklifte bulunmuıtur. l 
----· .. -·- .... ,... ....... ••ın • ı ımı•• . ....... • ·--~ 

HASAN 
KREMi 
Çilleri kat'iyyen 

izale eder 

Dünyada mevcut 
kremlerin en nefisi, 
en aıhhisidir. Nazik 
cildli kadınların hayat 
arkadaııdır. ihtiyarları 
gençleıtirir ve genç
leri güzelleıtirir. insa
na ebedi bir taravet 
veren Hasan kremini 
unutmayınız. Kutusu 
50, tüp halinde 20, 
Türkiyede yapılıp da 
Avrupa etiketi yapış .. 
tırdan ve halkı aldatan 
kremlere, vesair ıtrı
yata aldanınayınız. 

Hasan markasına dik
kat ediniz. 

Hasan Deposu: 

Ankara, istanbuı, Beyoğlu 

~ ...................... s,.~":11 



Biat Denizlerinde 
Tiirkler Yazan: 

M. Turhan 

PiriReil· Murat Reis - Hadım Süleyman 

Kuvvetli Bir Raca, 
Gama'ya Güleryüz 
Bunlar biraz ıekerden, baldaa, 

mercandan ve birkaç deterslz bahdan 
ibaretti. Elmular, ıllmrlltler, iacller 
Ye ipekler içinde J•ıayan 

Portekizli i'emlcinin 
armatcmlarmı gÖ• 
rOnc• bol bol gül 
dü, PortekizlUerln 
züğürt vt yoksul 
bi.r uluı olduğuna 
hllkmederek acın 

dı. 

Gama kendi çı 
karını düıünllyordu, 

Umanda bir paza.r 
yeri eld6 etmeye 

Ye raca ile and-
181m1ya ın-aııyor 

du. Halbuki Ka· 

Filo ile Gelen 
Göstermişti ..• 

llgut limanı bir Safer Hlı elçiyi ea kHtirme yoldan f,.tanbula çıkardı 
~ayll yıldanberl Faalı, Garp Trabluılu Emanoel d6 Sun, Bahldir Şahın 
gemicilerin yemlitf olmuıtu, Gama uzun bir 2'ezintiye çıkarılmaslyle ve 
filosunun gelditi rllnlerde de li•a•· hazloelerinio de Mekkeye gönderilme· 
da onların birkaç gemlıi bulunuyor• ılle Safer Reiıln ne kazanacatını 
du. Bu tecim erleri Gamanın raca ile oranlamakta büyük bir yanhf yapı· 
doıtlaşmuından huylandılar, birleıip yordu. O, birlblrine gönUl nrdlklerinl 
konuıtular, Portıkl.z gemilerini batır- aandıtı Rumf ile Janıo, BahAdir Şahı 
maya karar vlrdiler. Llkla bunu ya yerinde bırakıp kaçmak, yahut 
kendileri yaparsa kııkançhklarıua onu yo~da gidermek ıuretile birleşe• 
verilerek racanın kııacafını dDtGn- cekler ve yine huinelerJ ele ıreçirf p 
dCller, saray adamlarından birini kan· Türk elinde Sultanlar gibi yaıayacak• 
dırdılar. Portekb:lilerlo korun n larına hllkmediyordu. Kendiıl IH 
ıoyıuı adamlar oldufunu ıö7letmek hem BahAdir Şahın hem Safer Relıin 
7olile hUkUmdarı kıtkırttılar, Gama· gtıcerat çemberlerinden dıtarı çtkma-
nın hemen limandan ayrılmuına buy· larını, fakat Janın kalmasını Jıtlyordu. 
ruk çıkarttılar. Çlzdltl pl&n ba timele dayanıyordu, 

Gama biraz ayak diremek lıterkın Viı Runyı da 1ah111 Ye yeziulz kalan 
onun bfr adamı karada yakalandı, tom· bir Olkeyi yakalamıya çaj'ırıyordu. 
rujta konuldu. PortelllzU kaphn da, Demek ki ortada birkav tnrlQ 
r•miılnl gezmeye ı•lea yirmi Hint• pl&n Yardı: Sefer Relı, Dahidir Şalıııll 
liyi tuttu, ambara kapattı H ricaya delice aıkına aGvenerek n Janın 
haber yollayıp tomruktakl neferle bu kendl lçia bealedifl derin ıhalye 
yirmi kiıiyl detiıtirme\c istedi. Raca dayanarllk GOcerat hasinelerlnl latan• 
ilkin ''olmaz,, dedi, fakat Gamanla bula petk~ı çekmeyi ve latanbuldan 
demir aldıQ'ın1 görQnee Porteklıll orayı ordular aetirmtyl kuruyordu. 
anahpuıu yollayıp Hintlileri kurtardı. Jan, Hvgillıioin buyrutuna uyup 

Eli boı olarak yurduna dönen Bahidir Şahı klndeden atmaya san-
Gama, Hindiatanın ae sengin blr fiyordu. Amiral Emanuıl, kendince 
çiftlik olduğunu 6~nnmlı bulunu- çlılli olan 11nıra kadar onları batılıoı 
)'Ordu. Kralla g6r0ttükten ıonra 15 bırakmayı ve itler o noktaya ı•lloce 
gemilik bir fiJonun batında yine yola araya ırlrerek her1e7i Portekiz Krala 
çıktı. Bu sefer iti aa§'lam tutmak. heaabtaa çnirmeyi dOıllnDyordu. 
Futı ve Garptrabulualu gemilerin n Dllıünmeyen, dtııUnemeyen ve bQUln 
gemicilerin Hint denb:inde k6kllnl bu pllalarda alık bir kurban yeri 
kesmek latiyordu. alan Bahldlr Şahtı. O, Portakal 

Rac ıı, kunetli bir filo Ue relen çiçetlai bir çelenk yapıp hayatına 
Gamaya ister lalemeı; gOler 7Dz gÖ•· lliıtırmekten baıka bir lllkö taıımı-
terdl, bir andJaıma imzaladı, Kallıut yordu ve bu Ulkfly6 ermek yolunda 
limanında bir pazar yeri verdf. Fakat ruthyac:aAı çukurları, uçurumları 
Gama, baharat yllklfl bir Fas gemisini heaaplayabilmekten çok uzak bulu. 
Umandan çıkacatı ıırada rakalayınca nuyordu. 
ıehird ekl Faslılar, Garptrabuluılular, HAdiHlerl nlrip çniren Saff.r 
Tunuslular pazardaki Portekizllleria Reisti. O, ukls rUn içinde Dahidir 
Gzerine atıldılar, birçoğunu öldOrdl- Şahın bOtOn bazinelerinl 1andıklatmıf, 
ler. Bunun üzerine Gama, limanda keodiıile birlikte GDcerata gelen 
yatan bütün gemUeri batırdı, ıehrl de Ttırklerden birinin batkanlıtı altında 
topa tuttu ve Koıen limaoıaa geçti, Mekkeye doğru yola Çlkarmııtı. Aynı 
oradakJ prensle daha iyi bir Hdlatma zamaada bu hazinelerin kendi gelin· 
yaptı, yUk alıp ytık nrdl, LizhoRa cıye kadar saklanması için Bahidlr 
dBndO. 

Onun Oçilncll gelltl bGıbltiln Şah atzından lir mektup yazdır· 
mıt n hilkGmdara imzalattıktan 

yaman oldu, Yol boyuna Fuiı Ye 
ıonra keadiıl TC1rkçe blr baıkaaını 

Tununalu gamilerl yakalayıp lıatırı-
yordu. Kaliguta gelir ırelmez de Raca· kalem• aldırmıı, onda Gilcerat Olke· 
dan aert bir dille onarsa ( tarziye ) ainln kOçük bir aaldırııla ele geçlrl· 

lebllecetlnl, Hindistan halkının Por
lıtedi, alamayınca l$needen yakaladıtı 
elli Hintliyi gemilerin diretine aab, tekizlilerden kurtulmak için dört 
ıehri bombardımana baıladı. Fakat gözle bir Türk orduıu bekledik· 
karaya a1ker çıkarmadan yine Koıen lerlnl bildirmifti. Bahadlr Şahın bile 
limanına geçtJ, orada beıyOı: aakerle böyle bir orduyı.ı candaa karıılayaca• 
birkaç ıllba1 bıraktı, dönltte Kallgute tını mektubunda yazmaktan çekin-
aıker çıkanp ıehrl ele geçirdi. meyen Safer Reiı, sazünü sağlamlaı-

tt• Hlndlatanın Avrupalılara •Ö· tırmak için Mekkeye gönderilen 
hazineleri ileri ı11rDyor ve bunları• 

anürge o!uıu l:ıöy)e baıladı. Porteklx-J oraya 1ollanmuındaki 1tbebln fatn• 
liler, kendllerfndeo daha ynuı ulua. 

bula batlılık a61termekten ve fıtan
ların o zengin Olkeye Uıüımeleriae 
yol açtılar ve ıonunda oraıını lngilb· bulun kanada altına arirmekten baıka 
ltr• btrakıp kaçtılar. bir9ey olmadıj'ıaı anlahyordu. 

Hikayemizin belirdiği gflnler, Por• Safer Reiı, elçi olarak da )'ini 
tekiı:lilerla Beoglle taraflarında el kendi yanındaki Tllrklerden birini 
kıran, baı koparan bir uluı gibi ıö- seçti. Üt fOI! bllyük aandıta doldu· 
rüudükleri devirdir. Gua bölresinde rulmuı olan hazineler Mekke yoluna 
bir sQrU misyonerleri vardı, dirı pro· konulduktan ıonra onu da en kestir• 
pagandaaı yapıyorlardı, alttan alta da me yoldan lıtanbula dofru çıkardı. 
aiyaaal düzenler çeviriyorlardı. Diu Elçiye, büyük türenle ve Babldir 
adaııına gelen filo amiralı hem Ben· Şahısa yanında ilk yazılan mektup 

verilmlfti. Safer Relı oJçlyl odaa.na 
galedeki Via Ruvadan, hem o miayo. çekip " Hümayunoame " yl aldı ve 
nerlerden direktif alıyordu. Şimdi de yırttı, yerine kendi yazdıfı kAğdı 
kendi buyurtmaoına, adadaki durumu Yordia 
bildlriyocdu. ( Arkaaı Yar) 

a ar ergısın e 
Qün Sergi Açıldı Ve Endüstrimizin 
Onemli Bir ilerlemede Olduğu Görüldü 

Dlln, Galataaaraycla, yedinci 
yırll mallar ıerglsi, büyük bJr 
türenle açıtdı. Ulusal endUı· 
triml&in hır yıl, gıliımeaini ve 
llırllomeılol, canla bir ııkllde, 
herkese tanıtan, ıerglnln tertip 
teknlgi ve tanzimi bakımından, 
aıçen yıllara Ustun o~duğu g6zo 
çarpmaktadır. 

Bu yıl sergiye, lıtirak eden 
firmalar, geçen yılden pek farklı 
değildir. Adet itibarile aıağı, 
yukarı aynı zenginlik bakımından 
ise, daha çok iyidir. Yeni bir 
endUıtrl kolu olarak ilk defa 
sergiye giren kamyon lAstiklerl de 
çok önemli bir durumdadır. 

BllhaHa lnhiHrlar idaresinin 
açtığı pavyon, her cihıtçe geçen• 
kilerden Ustllndllr. 

Geçen yıllarda yapılmayan ve 
seriinin manasmı az çok bozan, 
genel bir ilerleme krokisi, bu 
yıl en baıa ıOzel hır pavyon 
halinde, konulmuıtur. 

Açılıt türeni, saat on beıte 
gazetecilerin fnbi1arlar pavyonunu 
geımelerile baılamıı, aaıl sergi, 
saat 17 de açılmııtır. Bu mlina• 
sebetle davetliler, ilbay, ıarbay 
muavinleri ve aaylavlır gelmiıler• 
dl. Tam 17 de Şehir bandoıunun 
çaldığı lıtiklAl marıil• türen 
baılamıı, ondan sonra eski lıtan· 
bul aaylavı Vasıf bir aöylev 
vermlı ve orada bazı bulunan 
kamutay aa baıkan~ Nuri Conger• 
den serıiyl açm&1ını rica etmiıtlr. 
Nuri Conger küçük bir ıöyJeyJe 
uluaal endUstrimizln ilerileyiılnl 
anlathktan sonra VilAyet erkilnı 
ve saylavlarla birlikte stral 
kapııına aidllerek, kadın aaylav
larımızdan bayan Faklha kurde· 
leyi kesmlıtlr. Uluaal endüstri 
birlitf genel ıekreterl Nazmi 
Nurinln rehberliğinde, bUtlln 
davetliler, aerglyl gezmiıler ve 
hazırlanan büfede ağarJanmıılardır. 

Bu aene ıergidı temıil edilen 
firmalar iki yüze yakındır ve 
bunların başında g6z alan 
pavyonu ile inhiıalar gelmektedir. 

lnh'.sarlar idaresinin 10 uncu 
yıldönümll llgiıile hazırlanan 
serii pavyonu da dün buyuk 
törenle açıldı. 

inhisarlar ldareai, açdmm 
töreninden evvel gazeteciler içfo 
özel bir toplantı hazırlamıı ve 
bu toplanhda, devlet elinde ı,ı .. 
tilen tlltün, içki, tuz ve barut 
lnhiıarlarından 10 yı1a kadar 
gelen faaliyetleri vt iş randman· 
ları üzerinde kendilerine izahat 
verilmiş, sergi gezdirUnıiştir. 

Bu ıtmekl sergi hakikaten 
büyük bir özenle hazırlanmıı 
bulunuyordu. 

Sergi, dekoraayon ve dökUman 
itibarile Avrupa sergilerinden 
farkıız bir baldo idi. Serıride 
göıterilen grafiklere göre tütün 
inhi1ar1, 1 O yılda devlet hazine· 
sine 210 milyon lira vermiıtir. 
Tütün eken köylllmüıün 10 yılda 
aldıiı para da 244 milyon lirayı 
bulmaktadır. 

ŞRrapçllara ıarap yapmağa 
yırar aletler paraıız dağıhlmııtır. 
içki lnhlsarının 1927 • 1934 sene
leri içinde hükumete verdiği para 
40 milyon liradır. 10 yıldaki tuı 
satııının değeri, 84,624, 162 liradır. 

Barut inhisarı, hükumete geçe· 
lidınberi, av mUhJmmatı aatıı 
fiatlarında yUzde 25 114 30 nisbe
tinde önemli tenzilat yapılmııtır. 

inhisarlar idaresinin bütün teş· 
kllitında vaaati olarak 13,000 iıçl 
çalaımaktadır. Bunlara 10 aenede 
verilen gllndellklerin tutarı 
250,000 liradan fazladır. 

1 

Yukardan aşağı; Açılıı, Bay Nurlnln nutku, Inhhıarlama tuz tubesl, bir koku 
reyyonu n Yerli MaJlar Pazarının ıuhHi 

Adliye Muhasebesinde Alış, Veriş Arttı 
İstanbul icra muhasebeciliği 

ıimdiye kadar her sene vasati 
bir beaapb 1 O• 1 l ml:yon liralık 
bir para alır 'Ver;rmiş. Bu sene 
bu miktarın çok artacağı anla· 
ıılmaktadır. Bu cirodan da bu 
sene adliye harçlar mm daha fazla 

lstanbul 6 ıncı Hukuk Moh~ 
kemesinden : 

Fevz"yo tarafından Yedlkulo Kazlıçef• 
uıedekl Karakol sokağında 8 .ayılı ovdo 

ikamet etmekte illon lkamotırlhıaın meçh•· 

llyeU anlatılım Haaan aleyhine açılaa bo· 
9aama dava11rıın icra kıhnan muhık•me

alnde llAnon vaki teb !lırat ih:arine malıke· 

meye ırolmed ğindea müddeinin ta oblle 
ırıyabında muhakeınoye ba9lanarak davacı 

iıtlcvap ve dava zabıtnamul kıraat ve 
11vlillk kaydı ıorulmut V.) tabit d.a lenme· 
ıltte ye ltbu mua.no:eden bahlıle gıyap 

kararının 15 gUıı müddetle llAnen teb lilne 
karar verllmit ve muhakeme gUnU olera k 
~-10-935 Çarııımba aaat 14,30 a tayia kılın· 

mıı ve bu baptekl ırıyap kararının bir par• 
çası mahkeme dlvanhaaeelne aııJm t oldu· 
;undan mozkO.r gUn ve eaatte la ı an bul 

Hliye mahkemesi altıncı huku.k dalreılnde 
hevo l hakime huzurunda hazır bulunma11 
akıl takdirde davac:nın iddia ay led ğl vakı· 
aları ikrar ve kabul etmit ad-l ile gıyaben 

muhakemenin icra lulınacaiı tebliğ maka· · 
mına ka;m e;lmak Uzer• illa olunur, (394) 

1 

bir yekun tutacağı neticesi çıka
rılmaktadır. Geçen hafta icra 
muhasebeıi bir günde (600) bin 
liralık para alıp vermiştir. Ayın 
on beşinde de yalmz bir borçlu· 
dan (200) bin lira tahıll etmit ve 
erteıi günü alacakhıına ödemiıtlr. 

" Haz ·msızlıktan 
, ._, i kay et e d iy o r sa n u ; 
·· Yed İ:ğ i n iz .. · yeme k ten 
:·~J.e,k _ a:I ~ m.~Jorsan ı z; 
,· .. _· > h:·emen · ; 

SU.DOL 
' c • ' 

· "· ·,<"'~aı ı.n ı :Z · .. · .. ~,: .. ~.>t:_~·.:: .. ;f\;?~-·~ ~~·~-.--~-' .~ - ~:J· ; 
,: ·H.t.4,~~"J!'c(ğr •.la rl . 
e 1':. ş fıı ıt.>~·v e < 

.. . - ~·: . ~ .. ycln.maıa,rı · 
için"· yegane Haçtır. 
Eczanöh~~de 50 kuruş. ~ 

' . 

Kullaniıması kuıu·daki kağıdda 
yazılıdır. 



..... 19 Temmuz 

Hatara Sahibi: Emel Rıza 19 - 7- 985 

Garip değilmi; !bu zevlr, ben· 
de de baılamıştı. Duygudan mah· 
rum, Bir budala rolil oynayarak 
sizi aldatmak derhnl bende de 
hoı bir arzu halini almıştı. Emin 
olun ki, iimdi o günlerin zeykini 
tabayyill ettikçe me&t oluyorum. 
(Hayat, aldatmak; ve biraz da 
aldanmaktan ib rettir diy nler, 
rneğu hiç hata etm mi9ler. 

Emel Hanımefendi, ıiz u 
anda {dünyanın en dürüst bir 
erkeği ) &ıfatmı takınarak şunu 
söyllyeyim ki, yat klığınız.dnn sar
kıtt1~1nız o nefis elinizi büyük bir 
h raretle öpmiyecel<.. NapoHde 
tam ayrılacağımız zaman - gurup 
eden güneşin çılgın kızıllıklarile 
tatlı bir karanfil r nglne bllriinen 
çehrenize en latif mimckler 
•ererek: 

- Bana başka öyliy cek bir 
&özUnUz yok mu? 

Dediğiniz zaman, derhal ve 
derhal: 

- Siz, insanların kalbini coş· 
turan bir mucize iniz. 

Demlyecek, hiçbir erkek ola
mazdı. Bırakınız baıka şeyleri ve 
huıuslyetleri, yalnız bu iki meıe--
1 de feragat gö terebilmek için 
diılerimi nasıl sıktığımı bir bana, 
bir de yaradan Allabıma aorunuz. 

Eğer sizin pek snf, pek temiz 
kalpli, uzun mUddıt Avrup mn 
muhtelif köıelerinde yaıamnnıza 
rağmen mllll ve ananevi ıeref ve 
namusunuzu muhafaza den pak 
bir kız olmadığınız kani olma• 
•aydım, emin olunuz ki o z man• 
Jar başka tUrlU hareket ettJğlm 
gibi, şimdi de ıize ıu mektubu 
yazmazdım. 

Bu saffet ve lsmıtlnlze b nl 
tamamen ikna eden ne oldu bilir
mlıiniz?. Muallimelerlnizden (An· 
na) isminde birine yaıdığınız mek
tubun, tesadüfen gözüme illımeai ... 
Bu mektubu okuduktan sonra, 
•izin en saf v en haliı bir TUrk 
ceyherl olduğunuzu keşfettim. Ge· 
rek Napollde pederlnlzle birkaç 
glln aörll9tnkten, ve gerek latan• 
hula gelerek allo yuvanazdakl hu
ıuılyetlerinizl aördUkten sonra; 
artık bu k ıfimde hiç yanılmadı· 
iıına da kanaat basıl eyledim. 

Şimdi gelelim, • şu uzunca 
llıektup ile • ıiz.e müracaattan 
yak,adıma... Emel hanımefendi! .• 

arın, onbeı gün kadar sürecek 
bir vazifenin ifası için Moskova· 
Yn gidiyorum. Orada bu vazifemi 
ifa ettikten sonra da, Asya hll· 
kunıetlerinden birinin sefaretine 
haıkltip tayin edileceğim. V • 
artık oraya y rlet ceğim. 
. GenÇJiğim , ra§'men, (hayat) 
denilen vu mllcadele ıahaıında 
bir hayli koımuı Ye yorulmuı 
h!duğum için; artık ılık Ye aakln 
b r yuvada (Saadet) denlleıı 

IÇiNI 
ve iıtikballmin bUtlln ıereflerlnl 
ıizinle paylaşmıya hazırım. 

Son söz olarak ıunu da ıöy• 
Uyeyim ki, Em 1 Hanımefendi; 
size göründüğUm glbl hisaiz blr 
felaefe budalası değilim. Sevmeyi, 
çok iyi bilirim. Ve bundan ıonra 
da tevgimfn blltUn hassa&lyetinl 
ize, ve yalnız ıize hasretmek 

fikr:ndeyim. 
Önünüzde, hUrm tle eğilirim, 

muhterem Em 1 Hanımefendi. 
Aşk mabedinlzin eıi· 

gind secde eden 
Sait 

Bu melduhu okuduktan son• 
ra, başımın döndilğUnu, gö:zleri
min karardığını hissettim. Ben, 
hakikaten çok budala bir kızını· 
ıım ki, Sait Beyin bu derec 
derin olan kalbinin en gUçUk bir 
haasasiyetine bile nllfuz edeme
mııım. Hf ç olmaz a Viyana da 
bor.a getirdiği karanfi lerden, onun 
ruhundnki inceliği keşfetmeli idim. 
Fakat onu o kadar yaln·ı nokta• 
den tetkik etmf , o kadnr ahmak· 
ç hUklimler vermişim ki ... 

Peklila, şimdi ne yapacağım? 
Bu işin içinden na ıl çıkacağım?. 
Bu mektubu halama götUrllp de: 

- Ömer Beyden vazgeçiyo· 
rum. Sait Beyi tercih ediyorum. 

Det;em, bu znvalJı kadının 
yüreğine in r. ÇUnkU Ömer Beye 
verdiğimiz. sözü geri alsak bile, 
onun verdiği borç senetlerile pa
raları iadeye imkan yok. 

ihtimal ki benim saadetim için 
halam, bazı fedakarlıklara kal· 
kışır. Fakat o zaman da bu 
zavallı kadını, ıu ahir vaktinde 
& fal te maruz bırakırım. 

HaydJ Sait B ye; (çok geç 
kaldınız, azizim) diye bir mektup 
yazayım. Fakat bu, benim gibi 
hakiki saadeti amrUnden ziyade 
Salt Beyde bulacağına biç ıUkhesi 
olmayan bir kız için ne acı bir 
feragat olur? •.• 

Aman yarabbi! .• Şu anda ne 
kadar mustaribim. Zihnim, tama
men meflüç bir halde. ou,nn· 
mektın ve muhakeme tmekten 
acizim. 

Acaba Salt Beye bir cevap 
g5nderaem; ( baua, beı on gUn 
müsaade ediniz dUşUneylm,) 
deaem; bu mUddet zarfında da 
bu hAdlsata yeni bir ıekil ve 
mecra versem. 

• 20 Ağustoı -
- Hayır, bunu yapamıyacağım. 
lıte, iki aUn iki aecedlr kalbi· 

min gcçlrdijl ateşli mUcadeledın 
sonra verdiğim karar. 

Bu kararla bu sabah elime 
kAiıdı, kalemi aldım. Salt Beye 
ıu mektubu yazdım: 

( Muhterem Sait Beyefendi, 
Mektubunuzu aldığım zaman, 

artık bir batkası ile izdivaclm 
tekarrUr etmit olduğu için 
maaleHf ne ine blslerlniıl 
bir tek kelim ile karıılayabile· 
ğim ve ne de kendi hi lerimden 
babsetmiye imle n bulabileceğim. 

Anlıyorum ki alz, ben, her· 
kes ve her ı yl; (kader) denilen 
bUyllk hükmün tea'ri altında baı 
lğmık mecburiyetindeyiz. 

Arkası var 

SON POSTA 

• Son Posta • 
lıtanbul gelir n para 

BORSASI 
18 - 7 -1935 

TUrk Devlet Borçları 
Lira Lira 

% 7,5 T. B. 1 78,00 il ''~Hazine 8, ~7,SO 
%7,I T. B. il 26,U Dahili lıtlkrH 94,ı!O 
"'1,s T. e. m 26,80 

Devlet Demlryolları Borçlara 
Lira Lira 

Erı•nl 9~,00 ıı Anadolu MG. 4S,l'O 
SıvaaErı:uru• 95,!iO A, H. % 60 35,7!1 
Anadolulnll 44,90 1 ,, H. ~- 100 42,7!i 

Sosyeteler E•hamı 
Ura Lira 

J9, B. Mtl, 90 l lat. TramnJ 28,00 
" " HA. 9,50 Bomontl 8,00 
• " Name 9,SO Teri.o• IS,60 
MerkozB. D 58,00 A. Çimento 10,10 

Çekler 
f l IC.9. 1 T. L. için 
•ter 1 6~1,25 il Liret !l,~40 

11 1_F_._F_ra_m~~-~1~2,~03~ _o_o_ıu ____ o,_79_75~ı· 
Nakit 

20 F F 
Kr,. Krı. 

• rangı 169,00 1 Mark 43 
1 Dolar 121,50 20 Drahmi 24,00 
1 lıtorlln 621 20 Leva 24 

_2o_Lı_re_t __ 202 20 Ley 15 
~---

• Borsa Dışında 
K dl F L. ,K. L. K. 

re onılyc Ml.ibadU Bon. 77 
1886 aeneal 126 G 17 5 ayrl9 11 1 O 

1':1911 " 81 
ı ı-1-90_3 _ _ " _ _ _ s5-.....'.:..._A_ıtı~n,i3 

Peris Borsası 
7 F. Fr. F. Fr. 

•o ,5T. borcu Sl2 il Do' ıır 15,08 
!sterlin 74,75 

Pari Bors sı 

Paris, 18 ( A.A.) 17 tem• 
muz t a rihli Pa rla borsa durumu: 
Yasa hUkmündeki kararnamelerin 
verd:ği sonuçlar karşııında değer 
boraanın durumu intizam ızdır. 
Geliri değişmez olan değerler ve 
bllhnssa Fraoeız ulusal fondo!arı 
oldukça önemli bir surette } lik· 
ıeldlği halde deği9ir gellrll değer• 
Jer ve bu orada kömür maden 
değerleri az çok düşmektedir. 

Arsıulusal değerler durgun ve 
uygun durumdadır. 

lstanbul dördUncU icra me• 
murıuaundanı Tamamına 658.2 altı 
bin beı yUz otuz iki lira kıymet kesi
len Beyoğlımda Kurtuluvta (Tntavlu) 
eski Püncu Hristo yeni Kurtuıu, (Ta
tavla) caddesinde eıkl 2 mükerrer 
yeni 243 N. lu elektrik, ter.kos tesisatını 
çamaşırlık ve b hçf'yi havi k11men 
kAgir kısmen abşnp ev dairemizce 
ikinci arttırmaya çıkarılmı~tır. Şsrtna
m11i 30.6 935 den itibaren divnnha· 
neye aaılmıf olup ikinci arttırmaıı 
14-8-985 günlemecıne raılayan Çarşam· 
ba günü aaat on dör*ten on alhya ka
dar dairemizde yapılacaktır. Birinci 
arttırmada gayrı menkule 2000 iki bin 
lira ile istekti çıkmııtır. Bu arttırmada 
gayrı menlrnle takdir ıdilen kıym tin 
% 75 i bulunmazsa 2280 N. lu kanun 
ahk&mın• tevfikan 1&tış r;eri bırakıl· 
oaktır. gı?9 tarfoU icra ve lflil kann· 
nunuu 119 uncu madde 1 mucibince 
ipotek sahibi al caklılarla diğer alaka· 
darlnrın ve irtifak hakkı ıahiplerlnin 
gayrı menkul üzerindeki haklarını hu· 
ııuılle faiz vo meaarife dair bulunan 
iddialarını müsbet e''Hnklle birlıkte 
n ı:!O gUn içinde dairemize bildirme
leri lôıımdır. Aksi halde lıakları tnpu 
ıicillerile sabit olmadıkça aatıı bedeli
nin payhıtmaaınd~n hariç kalırlar. Da· 
ha geniş bilgi edinmek iıteyenlerin 
93!1·1416 doııya numırnılle dairemize 
mörscaatları ilan olunur. (13178) 

•ıeri gayeyi yudum yudum iç• 
~tıye ihtiyacım olduğunu hi&1e• 
diyorum. Ve bana bunu lçlrecek 

, ' VAPURCULUK 
b~~n de, ancak a'.ıin eliniz ola· 

eceğine hUkmeyliyorum. 
. Siz beni,' kısa fakat pok kuvvetli 

~~r tecrllboden ğeçlrdiniz. Tabiidir 
ı, hu t crUbenin ıizde yarattığı 

hislerin ne olduğunu bilmiyorum. 
Aynı zamanda, beo de 8izi kısa 
\'~ kuv\ etli bir tetkikten geçlr
dıın. Bunun n•tlc ini size bir 
~ek cümle ile söylüyorum: • Siz 

l
. ana, çok uygun bir eı olabl· 
•siniz. 

Eger ı':zin tecrübeniz de-benim 
tetkikimden çıkan • ıu neticeye 
t \ afuk edİ) ona., parlak mevki 

T0RK ANONiM ŞiRKETi 
IST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, T elıfonı 112911 

TRABZON YOLU 
SAKARYA Vapuru 21 Tem· 

muz PAZAR 1aat 20 de Riz ye 
kadar. 

ERSiN YOLU 
DUMLUPINAR Yapuru 21 

Temmuz PAZAk saat 10 da 
Mersine kadar. 

' 

HUBUBATUHLAR/ 

StHHAT 
VE 

KUVVET 

Menbaıdı~ 

Hava Kurumu 
Tehlikeyi Bilen 

Gittikçe 
Üye Sayısı 

Artıyor 
Haya kurumuna yapılın yar

dımlar artmaktadır. 
Dün de lıt nbul adllyeal, O .. 

kUdar Tahıll ıubelerl ve Ermeni 
•atanda9lar Uye ya1ılmı1lardır. 

Cumurlyet MDddelumumtllğl 
15, Birincl ceza 169, 2 inci ceza 
150. Birinci ticaret 218, lldncl ti
caret 200, Adli Tıb iıleri. 333, 
icra daireleri 283, lıtintak daire• 
lerl, 121, 2 inci hukuk 48, 3 Un· 
cO hukuk 70, 5 inci hukuk 100, 
6 ıncı hukuk 120, lhtiıas mahke
meleri 559, Sulh hakimleri 589, 
Beyoğlu Adliyesi 221, Iıtanbul 
Ceza vl 40 lira yılhk taahhüt ede· 
rek Hava tehlikesini bilen Uye 
yaz.ılmı !ardır ki yıllık mecmu 
ta hbDdatı 3303 lira tutmaktadır. 
Bundan madaD 4354 llralıkt yar· 
dımcı Uye yazılmış tır. 

ÜskUdnr Tahsil mUdUr)üğü e 
şubel rinden 444 Uye yazılarak 
yılda 1074 lira taahhüt etmişi r
dir. 

Bunlardan başka Metropolit 
Dorot os, Piakopoa Garof a lidi, 
Doktor Y orgi, vapur tamircisi 
Vasil Naum, bakkal Flllp, bakkal 
Andon ve bakkal Pavli de 20 şer 
lira yıllık t aahhüt ederek Hava 
tehlikesini bil n Uye yazılmıılardır. 

Vlrsnşehird Oy Olanlar 
Sina çuvanh Amioilu, Hamo 

ZUlfll, Seydayı Rihigl kumnnk 
Şanlı, Ali Sina Hacı, Hacı Si na 
Re keş, Cevd~t Ertuğrul, T evflk 
Özer, Cezmi DaloğJu, Mlkdat, 
Haydar Demir, Mevlut Ali, Muı· 
tofa, Mehm t Sadık, Muharrem 
Ardal, Şevki Bekar, O man Ab· 
di oğlu, HUseyin Sadık, Kahra· 

man Arıklı, Etem Ay•aı, Batt 
Yaıar, Mehmed Bahadlr, Mu&tat 
fa Uğurlu, Bahri, Muıtafa T opço; 
Hllseyln Ali, Yusuf, Mehmet 
Tof cu, Hacı , Hacı Mustafa , 
Abbaı Atalay, lamall Yılmas, 
AH Yar, Harun, Ece Atalay, 
Memet Yıldırım, Celll Baz.arbaıı. 
Haydar Ekinci, Murat Yıldı•, 
Ali N cı, Ha an, Ali kömUrcO, 
Temel mahalcıi, Ahmet Kara• 
çant , HUseylo Duygulu. Sefer 
Karaca, liaHUaeyln, Muhtar Azı-. 
Yurtsever, RUttU H ıan, Hasan 
kele§, Halil, Şemista, AH Kazak, 
Sermet Okt~y, lsmail Erkoç. 
Sefer Han, Hamza Kös , Meh• • 
met Ali GUzelder, C fer Da\·ut • 
Zarif, Ağa Zeyn 1. Ekber, A liied• 

din Metin, Hazım Sultan, Bayram 
Reıit, Ş mil ceder, Beko Cicioğlu 
K rlm Taıdemir, Abbaa Bayram. 
Nesir Kaz.ak, SUleymao Artvin 
Ali asker Ömer oğlu, Sürmeli 
Kartal, Nusret , Hasan O t y 
R aif Mumcu, F azh Pir ohlu, Mus• 
lafa Aziz, H nci Hüseyin Tatar, 
Sami Tateır, AbdUlvcbhap v 
Haıen Tatar, Ahmet Paluduı~ 
Mehmet Seyh, lzmlr tütsüsü 
ile temiz.lenmiş T. A. Ş., 
Ahmet Şakir, Ruhi kerestec~ 
Manhaim adato, izzet Fesclz.ad 1 

Mehmet Galip, Sami, Bohor y, 
Suhami, lbrahim Rasih, Esat, Ah• 
met ŞUkrli, Ali M hmet, Snnto 
Roso, Şakir Nüzhet, Izmit kire• 
mit fabrikası, hmlr Molzemei in• 
tııiye a. ş., Hasan Nuri, muhtell 
t ahhnt v teb rrularda buluna• 
rak H va tehlikeıini bilen liyo 
kaydedllmişlerdlr. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Ve Eksiltme Komisyonundan: 

Aıı Çoğu Tahmini Fi. Muvakkat 
Tıp Talebe Yurdu için: Makarna 2000 2600 Ki. 22 kr. Temina 
,, ,, ,, ,, ı Tel ıehrlye 50 65 ,, 22 ,, 2504.50 
,, ,, ,, ,, ı Arpa ,, 50 65 ,, 22 ,, 
,, ,, ,, ,, : Un 6000 7800 ,, 11 ,, 

Akliye Ha taneıı ,, ı Un 4500 6000 ,, ı 1 ,, 
Çocuk Haıtenesl ,, ı Un 450 500 ,, 11 " 
Heybeli Sanatoryomu : Un 1680 3120 11 

" " 

64.3Ş 
49.50 
4. ıt 

25.14 
Yukarda yazılı sıhhi müe&Seaelerln makarna, ehriye ve un lhti· 

yaçlarının açık eksiltmesinde b ir kısmına teklif dilen fiyatlar haddi 
itidalde görülmeme11ine ve bir kısmına da hiçbir istekli çıkma• 
masına binaen ekıiltmel rl 26/71925 cuma gllnllne bırakılmıştır. 
Eksiltme saat 15 de Cağaloğlunda Sağlık dir ktörlUğü binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameler alt oldukları müesseselerden bedelsiz alınabilir. 
lsteklllerio cari aen ye ait ticaret odası vesikaslle 2490 snyılı ka· 
nunda yar.ılı belg ler ve bu lıe yet r muvakkat garanti makbuz 
veya Bankamektuplarile muayyen vakitten önce kemlıyona 
gelmeleri. (4137) 

a iye V ckiletinden: 
1 - 2257 numaralı Madeni uf aklık para kanununa tevfikan 

Devlet Alacaklarına 60 kuruıtan alınmakta olan Beher mecidiye 
gUmUş fistanın tenez.zlllil he:Jabile 54 kuruıa indirllmlt ve bu fiat 
üzerinden kabul edilmesi için malsandıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankasında beher On gram safi 
meakfık ve gayrı me1kük halis gUmüşü 27 kuruşa ıntın ala· 
cakhr. "l 7:!0,, "4002,, 

ıaavıel D miryolları ve Limanları lşletma Umum idaresi ilA;i;"i 
Sekili iıtaayonundan Haydarpaşa, Derince ve lzmit istasyonla· 

rına taşınacak kaya tuzlarına mahsuı olan 1 Temmuz 931 tarih ve 
D. D. 31 numaralı tar.fe 1/8/9J5 tarihind u itibaren liiğvedilerek 
yerine aynı numara altında ve ber hangi iki istasyon arasında > a• 
pılacak tam vagon yOkU halindeki tuz nak.i) atına şamil bir tarife 
çıkarılmıştır. F aıla iz ... hat için istasyon 'e ticari eşyn an bar ~ cflik· 
lerine müracaat edilmek aerektir. •. ı 762,, "40' 9,, 



•• y 
Hasan kolo:ıyaaı Fransa, Almanya Te lngiltere~e beraberce götUrllyorlar. Orada bulunan ecnebi dostları bu müstesna kolonyanın bUtnn dUnya piyas;ılarında bir eıine tesndl1f 

edilmiyeceiint birlikle beyan ediyorlar. Esanıı fabrikalarından meıhur Sanderıon bile bu huıuıta kat'I olarak "Hasan kolonyası kadar neffı bir keio:Jya yoktur. ,, demiı'.fr. 

Hasan kolon) ası lıtimal etmektedir. Taklitlerinden sakmmız. Haean namından iıtifade etmek iıtlyenlerde'b aakınınız. Ha.an Deposu; Ankara, lstanbul, Beyoğlu 
.............................................................................................................................................................. 

• 
Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
allnız 

• ideal soğu'4 hava dolabı 
• Oüriıltüsüz ve ihtizazsız 

• Bütün al!tı en sıcak memleketlere 
mahsus olarak yapılmışdır 

• Asgari Elektrik Sarfiyaft 

• Fiyah 180 Hradan itibaren 

• Tediyat 18 ay vade 

Nureddın ye Şki Ankar~ 

Satıf verleri ; A. Veıter İzmir 
Sahıbinin Sesı Merkezi Beyoglu Galatı Saray 

l DiGlerin ze bakıyor 
Herşeye lnanm fakat 

çlirük dişli bir 

ineanın uzun ömürlü 
olabilecetine asla! Diş

lflr 11hlıatiıı temelidir. 
Her çürüyen diş "u te
melin bir parçasını ııö

ker, inun ıenç yııışında 
diısiz kalarak pek ça
buk ihtiyarlar. 

Ditleriniıe 
Bakıyor muıunuz? 

Vlicudü bir kaleye 
benutiraek ağız onun 
kapısıdır. Bu kapıdan 

•tlcude faydalı gıdalar 

girdiği gibi muzur olan 
mikroplar da girı•r. Sa
halı, akşam ditlcrinizi 
temizlerseniz bu kapıyı 

mikrop'ara karşı daima 
kapalı tutmu~ olursunuz. 

Dişler:nizo 

Bakıyor mt.sunuz ? 
Dişlerı çümlc b r ka

dına hiçbir zamını güzel 
denemez. Böylo bir ~r· 
kek de başkalı.m iızeriu
de İyi bir tesir bıraka
maz, Güzelliğin Ye te
mizlığin ilk ıııam ağız 
bakımıdır. 

mu unu ' 1 

Sağlam, temiz ve beyaz diılere sahip olmak iateyenler 

Siz de Kullanınız ! 

~ ........................................................... ~.......... ·-=~.-.......................................... . 
MAYIR, BA$KA Bl(AK 

İSTEl1El1 ! 
lıana il» 
PLll 

ELt'.KTRIK .. 
CEP VANTILi TORO 

DAİMON 
Pillerinin en ıon icadı. 
Kullanııh ve tık ve ucuz. 

Satış yeri: 
J. Deka!o Ye Şki, 'l'ahtakale No. 10 

ANKARA ı Sof11 ıade Melıımet Emin, t 
Satıa yerleri· MERSiN ; Hakklk oğlu Silifkeli Rahmi, IZM R : HüHyİn HüanO 

loj1 • ZONGULDAK : Mektepliler Puarı Mustr.fo Zeki. SAMSUN : Tursun Eıref ._._ ............. ._ ...... -. ........................ --.................... ~ 
İstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

81711935 de açık arttırma ile ihale edileceil ilin edilen 2992 
tiıe levantaya verilen bedel haddi liylkte görülmediiinden sözü 
geçen levantalar 221711935 Pazartesi günU saat 10 da pazarlıkla 
satılacaktır. 

isteklilerin gösterllen gftnde 1aat 10 dan evvel % 7,5 teminat• 
ları olan 18 On aekiz lirayı vezneye yabrarak alacakları makbuz· 
larla Kabataıta lııhi1arlar BatmlldUriyetlnde toplanacak komiıyona 
gelmeleri .. .1881,, 

lstanbul esUye birinci hukuk 
mahkemesinden; Anadolu Kontu 
Lımıtet ııtkt.ıı vek h Mercan ile Yani 
lzidoridiıt Tanaşipes ve letanbul Tütün 
gUmruğü 17 No. <la Yani Boyaoiı ara
ııında a~ıları (268) Ura 5! kııru~un tah
ııili talelıiııe mütedair buluuan davanın 
cari muhakemesinde mütldeaaleylıler
den Yani lloyttoiHe tebliği muktazi dava 
au:ululli ııuretiııin nıumailcylıin ika
metgahının meçlıuliyeti hasebil11 il. U. 
M. K. Dllll uı iucl ıııaddeıine tevfikan 
20 gün içinde cevav vermek üıero ila
nen tebliğine ve ınulınkomenin de 
29-6-935 CumnrtHi glimi saaı 14 de 
talikiııa kara;: verilmiş iııe de yevmü 
mezkur kanuni tntil gücüne tesadüf 
cttiiinden emri muhak4!menio 4·11-935 
tarihine müııadif pazartesi ıünü eaııt 
14 de icrnıı takarrür etmif oldu-
ğundan mu mail ey b Yani Hoyacia 
ve yövm ve vakti mezkıirda mahke
meye bizzat gelmediği veya bir vekil 
göndermediği tnkdirdo hakkında mah
kemenin gıyaben cerey&n edeceği 
mahkeme divanhaneııine talik edi
len arzvhal ve davetiyenin tebliği ma
kamına kaim olmlik üıtrt ilin olunur. 

( 393) 

I Müfettiş Namzetliği ve Şef Namzetliği 
İçin Müsabaka imtihanı 

Türkiye Z14

raat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) müfettlt namzedi YI (5) tef 

namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabaka.ar 5, 6 ve 7 ağuatoı 935 tarihinde An
kara, lıtanbul Ziraat Bankalarında yapalacaktar. Tahriri imtihanda 
kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek suretile Ankaraya 
get rilerek tif ahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda 
da kazananlardan beşi 140 lira aylakla milf•ttit namzetliğine ve 
ciiğer beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğine tayin olun1Jrlar. 

3 - Müffettiş namzetleri iki ıene stajdan ıonra MOfettiıllk 
eh:iyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 Ura aylıkla müfetlif· 
liğc yeçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalııtmlacak olan 
şe~ namzet'eri ·ae bir senelik stajlarının aonunda ehliyet imtibamna 
girecekler ve kaza ırn:ar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için \ aiyasai bilgiler ) veya 
( Yilkıek Ticaret ve İktısat) okulasından veyahut Hukuk FakUlt~ 
ıinden veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - İmtıhan pı ogrammı ve ıair ıartları gösteren izabnameler 
Ankara, lstanbul ~e zmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler Aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en 
cton 26/7 /935 Cuma günü akşamma kadar Ankara Ziraat Bankası 

Teftiş lieyeli M..:d Urlüğüne göndermek veya vermek ıuretlle mU. 

racaat etm f bulunmalıdırlar. "395 J,, 

6'amlJl .. ll!mlmll::cııaa:z::li1:iii1&7~~.ıımım::::z:m ..................... ~ 

Tiirk Hava kurumu 

BÜYÜK 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi 1 etmiıtir. 

19.cu Tertip 4. cU Ketlde 11 AAuatoa 935 dedir. 

N MI ··············································-·············· Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O liradır. 
Son Poata Matbeaeı 

S.hlbl ı R. Klktl 

Neeriyu Mlldiiri a Taüt 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ıkr:.ımiyelerlı 
( 20.000) liralak mü cif at vardır .•. 


