
• 
• 
J 

. Y nı itleri telefona: 20203 - CUMARTESi - 20 TEMMUZ İdare itl•ıl .. lefoııe 20203 Fiata 5 

Sefalet Yuvalarında Eski Cinayetin Kurbanı 1 

:s 1 Bir iskelet Bulundu Ziy_are~~i I:"emşirc Bir Ai-
anı an _ lenınFışınıNasılDoldurur 

lş Bir Haylı Karışıktır Ve Ortada Bir ilaç, Kundak Dağıtılan Bu Biçarelere 

Haylı ·Şüphe· Altı_nda Adam Vardır Biraz Da Yiyecek Verilebilse ..• 

lıtanbul zabıtası ve onu takib~n de adliye, ile ıon sahibi arasında, değiımiı bir takım eller 

'
ayanı dikkat bir me11Ieye el koymuılardır. vardır. Bu ölllniln bunlardan hansılıi zamanmda 

oraya konulduğu veya çata araamda öldüğünü teı· 
Şöyle ki : bit etmek bir haylı güç bir meseledir. 
EYYdce maruf bir zata ait ~lan bir evin Bu 11bepledir ki, dün bu meselenin tahkiki bir 
ıon sahibi, bu evi tamir ettirmekte iken bayla zor olmuf, n• evin semti, ne de ıablpleri 
çata arasında, lıkelet haline gelmlt bir ceset hakkında bize malümat verilmek iıtenmeml,tir. Bu· 
bulunmuıtur. Bu itkeletia cinsi, ne kadar gOn tabkikatımıza deYam ederek vaziyetin aydm-
ıaman evvel öldllğU, bir cinayetin kurbanı lanan kısımlarım okuyucularımıza ar:ıedeceğiz. Ma· 

ohıp olmadığı anlaıılmak Ozere fıkelet Morga nak- maflh şurasını kaydedelim. ki mevcut kanaat, bu 

-~~l;:lm:,:tı~••:,;t:a:h;:k:;:ik:=a:ta==b:,a:;t:=l:an~m~ıt~h~r.~E==v""'in=ll=k==IB=h==ib=l=:=öl=U=n=U=n-b=i=r =c=7in=a=y=e=te=.:k'.:u'.:r:=b=a=n=g~i~tt=i;;ğl=m=e=rk=e=z=in=d=-=e=d=ir=. ==-· 

Habeşlilerin Canına Tak Dedi 
Gelen Olursa Göreceği 

De Vardır, Diyorlar 
Loodra 19 (A.A) - Londra• 

Ya. yeni gelen Hah•ı htikO.metl
nln yUkHk bir memuru ltalya ile 
harp vukuunda Habeılıtaaıo ee 
şe'ldlde mücadele edecej'lnl dik· 
kate değ•r bir ıekll~e Rıuter 
Ajansına anlatmıt •• demlıtir ki: 

•• - lmparater heyaz laarp 
alına binecek ve ordulanna ken
diıi kumanda edecektir. En aıafl 
bir milyon insaa, mızraklar, ha•· 
Ç•r ve ellerinde bulunan bir kaç 
modern silibla harp edecektir. 
Kadınlar bil~ harp alanında ko· 
calarına yardım edeceklerdir. Din 
adamları, harp edenlerle beraber 
)'Urllyeeek ve dDımanı yenmeleri 
için onlara cesaret vereceklerdir. 

Arhk önlln• geçllme•lnl im• 
kAnaız ıördUğtım bu harpte, yal• 
ııaı birçok Hab•t detll. birçok 
ltalyan da 6lecektlr. Habet uluıu 
kadere uyar, modern baritin naııl 

( Duamı 6 ancı yUıde ) 

llalt•r•6••'• ••ıl•madl• lı•r•i•r 
lloıaftılacai• blldlrll•• Atlt.116•6• 

.............................................................. 
Dünkü Müthit 

Sıcak 

Güneşte 58 Derece 
Dlln latanbul çok ııcaktL 

Raaathanenln verdiği malumata 
gBre göliede 
hararet dere• 
ceıi 26, gll• 
neıte 58 ola· 
rak t...,ıt 
edUmlıtlr. EY· 
••iki ah• 
nazaran sıcak· 
bk değlıme
mlıtlr. Yalnıı 

ıölgede hararet 27 ye çıkmıştır. ----------lb ..... _____ . ·~ 

nl Yun n .. 
b n uru du 

( Buna Dair Haberler 
&·ıncı Saytamızdadır) 

-.. 
V~ğlı Güreş Müsabakamız 
Güreşçilerden Müliyim 

Pehlivan Konuşuyor 
O, Neticeden 

Ümidi Oldujunu 
S6y1Uyor 

Gazetemiz tarafıadan tertip 
•dllea alaturka yajb ıtb'•tl•r 
)'arın baılıyor. Altı hafta clevam 
•decek olan bu ıftreflere otuza 
)'akın pehlivan lıtlrak edecekMr. 
Bunlardan çotu büylk t6kret 
alıntı, Un ve lıimlerl d!lny9a 
Jayllmıı klmıelerdir. KendiJtrh.I, 
bu münasebetle oku7uculanmıza 
da tanıtmak fay.lalı olacakbr. 

Bugün Milliyim pebll•anıa \ 
hayatından baflıyoroz. 

Memlekette en 8aı 1Ure1lerl 
tutan MtUAyim pehlivan Eıklt•" 
lıirUdir. Buglln tam otuz o., ya• 
flndadır. Alatal"ka tlr•t• (16) 

··-·--·--------............ _ ... ___ 
r ~ 

Okuyucularımıza 
. 19 n dıı haberlerimiıi Hoghı
leıtlrip okııyucularımııın lateklerintı 

1
• daha iyi bir mukabele olmalı: üzere 

ınuhtniyatı.m.ıİda ıu taınlf eıaa 
lttlau edilmiıfü: 

1 • laoi 1aJfaı Yerli, yabancı 
haberler. 

2 • iaıl Hyfaı Hatan Bey 
1 • 

Jtrll haberler, hullealar, halle Hıi. 

3 • tinci 1ayfa: Herıtto, ıöz 

ktluı, Rt1imli makale, l.teı inan 
,., 1erli haberler. 

4 • lııoll 11yfaı Memleket fn
tlbalan, muhtelif rubrlkler. 

8 .. lnoi sayfa; Milli roman, 

harici telgraflar, rubrllder. 

& • ıaoı ıayfa; :S:a ıon telıiı, 
telsr•f n telefon hal.erleri, SiyaHt 
alı mi. 

Difer .ayfalanmı1, ıırulle 
auhtılif 1uı, hlk&Jt, tefrib •• 
lıabulen ..Ula edllaltür. 

ÇUnkU Onlaran lhtly•cı Her Şeyden Evvel Bunadır Ve 
Aç Karınll lneanden Çocul• Verecek SUt Çekmaz 

-4-

Fıı gazılflılıt•rı •o.,·• 
Sonra kucaimdakl çocutunun 

yllzUne konan aineklerl kovmıya 
uğrapn genç kadana sordu: 

••tl•laıırlıt111 

- lımlo ne· .. nın? 
- Hafize! 

( Devamı U iool yüzde ) 

Fransa kralı On ı Ç K blll d Sekizinci . Loiıı, erez 8 ft en 
tıtk .. iade, mah-
kemelerin ~~Dİ• P• h•ll DU mez MI ? 
den te§lulıne f 

Yine Kral On 
Sekizidc i Loiı 
7• bir gün bir 
delikanlı neferi 
takdim ederler. 

karar verip, buna dair hazırlatmıo Bu uefeJ', ıaşılacak derecede Krala 
olduğu taılağı ( layihayı), Hariciye benziyormuı. 

nazırı Taleyran'a okuyup, fikrini Louia glilümaiyerek, nefere sorar; 
ııorar. 

'.l'&lleyran: 
- Hepsi iyi amma, der, hô.kimlere 
ne kadar aylık verileceğine dair 
bunda bir bahla geçmiyor. 
Kral; 
- Fahri hizmet edecekler .. 
Diyioce, Taleyran acı aoı gDlüm· 
eeyerek; 
- l'ek pahalı düımez ml ?. Ctva• 
bını verir. 

- Çocuğum, annen hiç Pariae gel
mlf, sarayda çalıım•ı mıdır 1 
Bu euaİdekl ıizli manayı derhal 
ıezmiş olan çlelikanlı; 
- Hayır, efendim 1 der. Annem 
bizim memleketten dışarıya hiç 
çıkmamıştır. Fakat babam buraya 
p~k ınlı: gelmiş ve hatti eanıyo· 

rum' ki bir aralık pederiniıln de 
malyetinde benim gibi aebırlik 
etmiştır l. 

Tıjlı ._ ____________________________________________ ...J 
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2 Sayfa 

Yerli Mallar 
Sergisini 
Nasıl Buldunuz? 

( DGn, Galata.Al'aJ' HHıiad•kl 
Yerli mallar .. ,ı.ınl sreıen mu· 
harririmiz, orada muhtelif kimH· 
lerl• rörlltmOf, ve onlardan, 
Mrsrfyl geçu senekfae niabet.n 
aaaıl bulduklarını •ormuıtur. Ap
tıda bu ıuaJe .. rllea cevaplan 
o' uyacalrlınn:.] 
Taksim Sıraselvller, Limon• 

cuoQlu sokak 7 4 No. Ekmel: 
- S.rsıi ıayet .Ozel... T ethlr 

olunan maJJarı• Hyrine doyum 
olmuyor dotruıu. Radyosu Yar, 
buzlu bfru·, bur.lu ayranı Yar. Hülisa 
g8z rönill, mide ferahlatıcı ne arar-
180 var. Cebine çeyreği koyup da 
kapıdan .ırenler, bir daha çıkmak 
lıtemlyorlar. Mesel& ben kendi hen• 
bıme, ubahın 1aat dokuzunda, ıöyle 
bet OD dakika do!af&JIID diye Sİr• 
mltlim. Halbuki alb ıuttir. ayakta 
dolaıtıtım halde yor.un!uk duyma• 
dım, Ye hAll da çıkıp ıldemlyonım. 

Yalaıs ~ok kimmeler, Hralnln a•u 
uat il de bit&e aden tiklyetçiler. 
Gilndlz iılerUe f(lçlerlle utrat:ınların 
da Hrfiyl IJice ıez.mekten malmım 
kalmamalan lçia, kapanma saatini 
bir :ı dalla ı•ciktirı lu çok lJi 
yapacaklar! 

* Petlh Hisar aok•I• 34 nu· 
maralı hane Kinin GUrkan; 

O.n l'•Ç•n .... Mrfiyl gueme .. 
dlğl• lcln bir maka7H• yap:ıbilecelt 
mevkide defllim. Fakat muhakkak ld 
bu ıerri. aealhalte ıezditim 
ıergilerin en muvaffak olmufların
dandır. Fakat koca Mrıide nu.arı

dlkkatiml çekaa ilk İ•ylud.a hiriıl 
kitap pavlyonuna ayrılan mevkidir. 
Bana kalına kitapların aergldekl mev• 
idi, kifaLıo memleketteki mevklinl 
anlatmak bakımından çok m0hlm1 

•• acıdır. 
Sonra kitap tethiriae, kltapçılu;

mızdan nde blr tekinin ltlirak et
meırini de te'e11ttfle karııJad .m. Yern 
edebfyatımmn sayılı uerler~ bira 
fJçdarı ,.. hamam terlikleri kadu ol-
8UD, teıhlre liyık de tfimldir. 

* Akbıyık, hamurca sokak 7 
11umarah hane Sahemettln kut1u 

Sergi umumiyetle l'ftul. Fakat 
benim en fazla ali.kamı çeken •• 
.. vklmi doyurae kaıe, iahiaarlann 
pavyonu delun ve tertlp bakınund&a 
her nokta11nda ince bir rnkin izleri 
11e z.ili yor. 
Oranın defterin• blrillnla de yudıQ'a 

rlbl tGUlnclea nefıet edenlerin · bile 
l&oyu birer tiryak( kHlle bilmeferi 
için o •erglyi bir defa gezmeleri 
kifil 

Hamiyetli Köylüler 
Bir Arıalarım Mektebe 

Bağışladılar 
ÜıkUdara BaaJı Reıadiye kıl

ylbKlea H11u, Hakkı ve Niyaıl 
adlı 3 hamiyetli kaylil Kültilr 
ldırelln• başvurarak köydeki 
okula bil'.şik arazilerini okula 
b~ııladıkluını bildirmiflerdir. 
Kilffir ldarHİ bU11dan çok mite• 
ham olmuttul'. KftUUr Bakanlığı 
namına &Hzinlo tap•n alnmıak· 
tadır. 

L ır Glinaft Tarihi] 

~-------------------------------.. .... ~--~ ........ ~~! 

Tatlı Su Havuzları 
Plijlara Gidemiyenler için Şehir Ha

vuzları Yapılması Düşünülüyor 
lıtanbul deniı kenan bfr 

ıehir olduf u halde plAz bakımın• 
dan çok ıokıuldur. Bir iki plAj da 
aaıl keaafoti olaa mıntakalardan 
~ok uzaktır. Florya, Heybeli, 
Suadi)'1', 0.kUdar ve Altınkum 
gibi. Bu plAjlardan lıtifade için 
aad. çok pıra defli, çok zaman 
da ıarfetmek icap etmektedir. 
Yüzme bilmeyen Ye tıbben deniz 
banyosu yapmalaiına ihtiyaç iÖ

rlilen lnaanlar çok zgrfük çek
mekte. latanbul sahillerindeki bir 
iki deniz hamamından iatifade 
lmkim bulamamaktadırlar. Çilnk 
bunlar ya çok d6rin, yahut da 

Dünkü Yangınlar 
Bir Ev Yandı Ve Otlar 

Tutuıtu 

D n ISfleden aonra Amavut
k6ytinde bir •• yannııtbr. 

Bu eT, Bepktq ıulh hukuk 
blk0

ml Bay ıŞevkinindir Ye Ceb• 
bar ağa sokağındadır. Yangın, çama• 
ıır yıkanırken, ııçırayan bir ateıle 
çıkmıı ve az .zamanda genl~lyerek 
bntun eyi 1armııtır. 

ItfalyeJ• biraz ieç haber ve• 
rildlğl içiD geç.ç.e jelmltUr. EY 
2700 Hraya tlgortalt bulunmakta
dll'. 

)#. Anadoluhbıarmda mut ka· 
it Mu.talanın evinin bahçeaindekl 
otlara ablan b1ı sigara ile otlar 
tutuımuı, bir miktar yer yandık· 
tan aonra ı8ndHrUlmOıtUr. 

Haliç Şirketinde .• 
Memurların Yardım San

dığındaki Paraları 

Haliç ıoıyetesinln feıhl kararı 
dolayısile ıirket memurları, uzun 
müddett•nberl " taavlln sandı
ğı ,, ndakl biriken paralanaı geri 
almak lçln sandığı dağıtmak fik· 
rine dfttmiJler Ye bunun için de 
pçeıı akıam bir toplantı yapmıya 
karar ftrmlflerdl. 

ôarendiğimb.e aöre. memur· 
lana namen bu it için toplana• 
bilmelerine kanuni lmkln görlll
memlf Ye toplanmaları menedil· 
miftir. 

Şirket, resmen lnflaah. ettlil 
zaman, huabat ne tarafa devre· 
cfflecekse, o ıaman memurların 
taaviln 1&ndağındald paraları iti 
de tasfiye edilecektir. 

titiz tablatli olanlar için ldrlidir. 
Bu ihtiyaç d~UnUlmüş, iŞieri 

Ye güçleri böyle uzak plajlara 
gitmeye mUaalt olmayan, fakat 
gUnlilk banyo almak ihtiyacında 
olanlaT iÇin ıehlr içinde aun'i 
plajlar vUcude getirilmesi lıi 

gözden geçlrilmlşt&, bize ıöy• 

lendiğina göre de bir ecnebt a-rup 
bu it için incelemelere batla· 
mıştır. 

Belediye ile uyu9ulduju tak
dirde tesis edilecek ofan bu sun'I 
plajlardan biri Sultanahmet veya 
SWeymaniye meydanmda, diğeri 

do Takılm'de olacaktır. r Sun'I 

plAj etrafında genlı bir kum 
ıali&11 vUcude getlrllmit; bir 
buçuk Ye iki metro derinllginde, _ 
ıuyu mütemadiyen akan bUyllk 
biı havuzdan ibar.t olacaktır. 
Havuzun auyu tazyikli mal<ine!er 
ve genlı vatalarla denizden getl• 
rllecek, denizden çıkıp havuza 
dökUlüı arasında on çok bir iki 
dakikalık mllddet geçecefıl için 
hnvuzdakJ ıu dalma denizdeki sı· 
caklık Yeye soğukluk derecesinde 
olacaktır. Bu it ıimdllik faıavTU1' 
halindedir. Fakat gelecek yıl ta• 
halckuk edecek gibi görUnmekte
dir.. 

elediye ile Evkaf Ara
sındaki Pürüzler 

Be~diye ile evkaf araaındakl 
ihtilaflı tılerln haJU lçJn bir ko
mlıyon kurulmuıtu. Fakat bu ko
miıyonun büyüklerinden Çorum 
ıayla•ı Münir hasta olduğu. Yuauf 
Kemal Avrupada bulunduğu, iki 
tarafın avukatları da kendi baı· 
lanna it yapamadıkları lçlıı bu 
komiıyon toplanamamııbr. 

Bi:r Doğum Ve Bir 
Da a Meselesi 
Amerikan haıtaoeliDden al· 

dıtımız Yarakaclir: 
Sayın Bay, 
19· 7· 1935 gllnlU pzetenlrde 

Bayan Besime TapT. için hakkı• 
mızda yanlıt y82ı yazılmıı oldu· 
tundan vak'ayı olduğu gibi iliz• 
bildimeyi doğru bulduk. 

Bayan Beaimex• Amerlltaa 
hastanesinde hiçbir ameliyat 
yapılmamııtır, ve çocuğunu Bay 
doktor I!>onikyanın fenni yardımı 
ile normal aurette doiurmu9tur. 
Doiumdan ıonra lizıaı aolen t .. 
davi yapıl~akta ll<en, doğumun 
altıncı gllnll akrabalarının arzuları 
ile hastaneden çıkmak lstemiF 
tir. Çıkmaması için ıldC:letJl ıaru
lanmıza rağmen, mffUliyeti ken
diıl yan ile fcabul ederek hasta• 
aıeyi terkatmişt:r. Nakll edilwji 
diğer aaataaed. .. kia gün 1t011ra 
iktiza eden uf ak bir mUdahfJ. 
7apıl•ıt Ye haMıı hastaıuıı: 11&bati 
7erinde okluğu ve kocuı Bay 
Hamdinhı .. meseleyi yanlıı te!Akkl 
ederek genel 18 vamanlıia bar 
wurduğu anlaıılmıtfır. 

Şimdl Çorum 1aylavı Mtınlr 
iyi olmuı, Yuıuf Kemal Avrupa• 
dan gelmiıtir. Komlıyon da bir 
lkl gUne kadar toplanacaktır. Fa· 
kat yine bir it yapılamiyacatı 
1anılınaktadır.. Çlhıklı mahkem .. 
Jerin tatil samanı geimJıtfr. it b .. 
ıarabilınek için tatil samaallllll 
geçmufni beklemek llmndır. 

Bir Tecavüz 
lddiasile .• · 

Bir Kadıa, Oilunun Uıta
mnı Şikiyet Etti 

Din Middelumamlllte Fatma 
adil bir kadln m&acul ederek 
on l>lr yatandaki oflU Salahaddi• 
nln uataıı (50) J81111da Hyyar 
aatıcı Salabaddla tar.alından beı 
lira vadedilerefc berbat edildljinl 
ileri ıilrmllf ye cezalaachnlmuam 
lıt'emiftJr. Mllddelumamlllll Adliye 
doitorlanna teca't'ld tMblt 
ett&mift&. ----
Çocu klan Esirgeme 
Diı Muayeneleri Devam 

Ediyor 
Çocuk Eılraeme kUTUmu ço

C11k muayenealne bDJOk Bnem 
vemıiye bapamap1r. Eminini 
mıntakasında 3 bin çocuk olduğu 
tesbit edilmiıtir, bunların hepai• 
nin dlılewJ 'muayene decek ve 
diıl hasta, çUrO'l olanların teda• 
vlferl :r•pLlcMtır ~ 

P•zar 01• H•••n a Diyor Ki ı 

HAllB 

Bir iki 
Sahrla 

Vall KonaAı K6teal 
Vil!yet konağının köiesindeld 

kavlı pek dik olduğu, bi:haBSa 
motöraüz naltil vaaıtaları bura• 
dan çıkar ve inerken çok mftı• 
küllt çektiği için köteyi tqldl 
eden bahçenin yola kalbi kara.,. 
laımıştır. ... .. .. 

Trakya Göçmenlertne 
Kere ate 

Trakyadakl göçmen evler! 
için kullanılacak kerest.ıerin T rak• 
ya ormanlarının keailmeaI karar
laştıktan aonra orman genel d~ 
rektör vekiil Fahri Trakyaya git• 
miş, tetkiklerini bitirerek dön• 
mtııuır. 

• lif Jt-
Ayeşta Yangın 

Ayaşta eyvelki gece bliyUk 
bir yangın çıkmıı, bir çok evler 
yanmııtır. Zarar oldukça mO
hlmdir. 

"" .. lif 
Lozan GUn 

24 Temmuzda tH'lt edilecek 
Lozan gUnO için yapılan hazı.,. 
hklar bitirilmek üzeredir. Bu tU• 
rende bUtOn Onlverelte talebeleri 
hazır bulunacak, Ünivenlte kon• 
feran.s aalonunda bUyUk tezahü
rat yap lacaktır. 

* • .. 
Etlbba Odıunnda Tasnii 

Etibba odası, doktor, diıcl 
Y• dit doktorlarının tuuifl lıtt. 
uiraımaktadır. Dlln ayrıca bir 
toplantı yapılmıı ve liste gözden 
ıeçlrilmiıtır. 

lif ... • -
Tlrkofl• BatmU evlrtlll 

AUna ticaret eta~e iken ter
flen Tftrlrofis merkes baımo..
vtrDğine tayin edilen Halil Mithat 
KuagUIJe nzihslne baş"ema• 
Osere dün alqam Ankaraya 
gitmltflr. 

• • lif 

Romaay•daa B gUn Yine 
Muhacır Gellyor 

Bugt\n Romaayadan limaaı

mma yeniden bir npur muha<Jf 
geleeektir. Bu mubadrlar oa 
Trakyada iıkin edllecelderind .. 
dofruca Geliboloya ıömll .. 
ceklerdlr. 

• lif .. 
iki Ml•D Me•ref 
Ettlrlyorlarmıt 

Ban bahçelerin hem antre 
lcnt1 aldıkları, hem de mOştul• 
leri mecburi lstlhlAka tabi tut• 
takları a6rlllmUş, Belediye bu 
kabil balaçe aaldplerhae ya d h• 
llyeden, yahııt duhuliye verip 
atren mUşterilerl bir ıey lçmeğe 
nya ye•eğ'e mecbur tutmaktan 
ya.zgeçmelerl icap ettiitnl bildir
mlıtir. 

TftccBl' - Hasan Bey ı.. Ş., DM.aa 
hala devam ediyor... Bit waftaıa ela 

_ q. Wı baıp elur da blltln _... 

lett. kan11rea hallmlı daaandar. 

- a-· - ........ y. .... f.aidr, 
ıensln, heplmil •ı..rrtıırp Hmı• B., l \ 

Haaan B. - Merak etme dile o e .z 
çilnkn berk• ali~· kalk;,... sac. ka 
weren bulamayız 1 

' 



20 Temmuz 
=:-

Her gün 
• 

Dedikodu-·- , 

• Ziyaretçi H~mşireler 

• 
Dedikodu 

Dedikodu, propagandanın en 
1blle1Sir, en kötU ıeklidir. 

Bir adamı, bir mlie11eıeyi, bir 
iti batırmak iatiyor musunuz? O 
adam, 0 mlleıleae ve o it etra· 
fında ortaya bir dedikodu atınız. 
Bu dedikodu kulaktan kulağa bir 
yddmm ıUr'atlle yayılır. Kulaktan 
kulağa fıııldandığı için de çabuk 
inanıl r ve tHlri çabuk g6rlilftr. 

Dedikodu, bir adam, bir it 
veya bir mUesaese hakkında ga· 
Zttede yazı yazmaktan daha 
kuvvet~idir. 

Küçük bir hesap bu hakikati 
canlandırmıya kafidir. 

Siz on kişiye bir rivayet fıııl
dayı:ıız. Bunların her biri onar 
k;tiye aynı rivayeti tekerrilr etse 
ve bu tekerrür bu şekilde devam 
etıe, aynı rivayeti bir ıtinde 
JUz bin kiti ititmit olur. Yüz 
bin kişi hiç bir gazetenin eriıe
nıiyeceğf bir kalabalıkbr. 

Dedikodu. serbest konuıula• 
mıyan mevzular Ozerinde yapılır. 
Onun içindir ki dedikodu, Mat· 
buata hllr olmayan memleketlerde 
daha çok rağbettedir ve halk ea 
lnanılmıyacak dedikodular içinde 
çalkanıp durur. .. 

Ziyaretçi Hemşireler 
iki ilç gUndtlr Son Poata mu

harrirlerinden bırlnin bir zfyantçi 
hemşire ile birlikte sefaletin eUe 
tutulacak kadar k .. if olduğu ma· 

hallelcrde yaptajl dolaımıya ait 
yazıları okumuşsunuzdur. 

Bu yazalar, bize 1eal bir ufuk 
açıyor. Muhanir, hallan ısbrap
larma ve Hfaletin• projektGrlal 
çevirince, bize yeni bir llem 
göıteriyor. 

Ziyaretçi hemşire, doktorun 
Ye tedavinin hastaya ve halka 
fİlmelne hizmet eden bir va11• 
t&dır. Eizde, klinikler ve hasta• 
neler hastanın gelmealnl beklerler. 
Aınerikada hastane hastaya ai· 
der. Bizde ilk defa tatbik edilen 
bu usul o kadar bU1Uk bir mu• 
vaffakiyet kaıanmııtar ki, ziya• 
retçi hemıirelere halk .. Meliik .. 
ler ,, sıfatını vermekten çekin-
lbemiıti r. 

Bu tecrübe, halkın ihtiyacına 
karıı gözlerimizi açmağa kafidir. 

Yalnız ba1tane açmak, yal
nız lcıl :nik bulundurmak kifl d.
ğildi r. Haatanın ayağına kadar 
gltınek ve haıtalığı aile içinde 
boğmak gerektir. 

Bunun için de bu tecrübeyi 
~lğer sahalara teımil etmek ve 

SON POSTA 

Eskiden devlet, lıtiUln varid.atını, hatta dıı memle• 
ketluden borç aldıtı paralan, faydtıız lt'erde kullanır • 
bir miruyedl gibi yer bitirirdL Onun için de bo"ç:ao 
kurtulamadık, n biç bir it y~pamadık. CClmhurlyet 
idaresi, parayı demiryo~una, aanayle n mektebe yalmyor. 
Yani randıman veren itlerde kul'anıyor, Oaun lçia de 

I' 
' 

bir çok BayıDdırlık lt'eri meydana çıllmıt bulunuyor. 
Fert:er için de böyledir, biz de paramızı abur cubura 

a.ı.rfcder, lllzumıuı: Jerlere yatırıp gidersek e?imbde 

ayucumuıda bir t•Y kalmaz. Fakat paramızı randımanlı 
it'.erde kullaaıraak, hem paramız. elimizde kalır hem de bir 
geçim vasıtHı temin etmiı oluruz. 

.DABILi BABBBLIBı 

Ekmek Narhı Neden inemiyor 
-

Zahire Borsasında Bir Tetkik, Akla Ge· 
lenler Ve Borsa Komiserinin Dedikleri 

Aııkarada ekmek aarhıma ucwdatalm••..., Al».· 
dolu borsalannda da devamlı dUtDtlere rafmea 
lstanbul borsasında gGz çekea bir yOkaellf vardır. 

Bu, neden bByledir? Niçin Anadolu ve Trakya 
borsalarında mal ucuz 1&hldığa halde Iıtanbul 
borsasınba flat yUksektir? Bunun ııbeplerl etrafında 
ıöylenenlerl iki kısma ayırmak lizımgeliyor. Ekmek 
narhının yOkaelişinde sebebi ıöylı anlatanlar var: 

- Boraada haftanın bir iki aUnUnde yUkHk 
ffatlı mal satıp yapıhyor. Bu ıatıı azdır ve onda 
biri geçmemektedir. Fakat fiat yllkHk olduğu için 
haftalık boHa va1aUsl yftkselmekte, narh da bu 
Ya1&tiye a-8re fırlahlmaktadır. 

Boraada buğdayın yBkıelitl için de 11Syle di1enler 
Yardır: 

- Buğdayı yUkaeltenler elhıde ıatılık malı bu-
lunanlardır. Bunlar borsa resmini vererek havadan 
yllbek flatla aabı 1apmakta, yani ticaret ve zahire 
borsaaında hava ovunu oyı.lyarak buğdayı yDkselt
mekte ve bu ıuretle ellerindeki malı yOksek fiatla 
ıatmak fırsatını aramakta, ekser ahvalde de bul-
maktadır. 

ilk bakııta pek mftmkDn g6r0len bu iki dala· 
yereli muamelenin borsada nasıl olupta ıös çek• 
mediiinl borsa genel sekreteri Aldftea aorduk. 
Dediki: 

- Bahsedilen bu iki muameleye de borsada yer 
nrilmiş değildir. Esasen böyle muamele yapalmaaına 

iml&P da ~oktur. Farzamubal kast.. miktan u, 
faluıt fiata 1•kHk bir ua Abp yapalaa bu borA 
•aHtfalal 1nlueltmez. çlnldl flat va•atlsf kalemlere 
ı&e değil aabf milrtanna söre yapalar. Bilfarz iki 
kalemde biri 500 kuruştan bin çaYal, diğeri 800 
kuruştan 10 çuval un satalıa biz flatı vasaUılnl 510 
çuval unun kaç karoıa aabldığlnı lıHap ederk bu
luruz, yok1a 800 kuruıla 500 karUfUll Yasatlainl 
hesap eder-k degiL Bu ıuretle azın çoia tetirl 
olmaz.Havadan buiday aabp ile aipeklla.,on yapal
maaına gelince buna da imkln yoktur. Ç8nkl bla 
tllccarlarıa elinde ne kadar balunduğunu blJir 

k
buna &öre 1atııını kontrol ederiz. Ahcıaıa da ~ 

abiliyetl bizce malftmdur. 
Sonra Borsada sablan malın teslim zamanı da 

tayin edilir. Ve bu malan tesliminde muhakkak 
nftmune alınz. NOmune getirllme11e aahpn netice
sini alıcıdan ve satıcıdan sorarız. Binaenaleyh bu· 
rada hava oyunu yapılamaz ve yapılmamaktadır. 

* Dnn Bor1aya 377 ton buğday, 60 ton ua ıel· 
mif, 314 ton yumuıak, 198 ton sert buğday 327 
çuval da un aatılm11tır. Unla; 790 ku.,..ıa' 475 
kuruı arasında, yumuıak buğdaylar 70 k111'1Jf 25 
para ile 6 kuruş 20 para ara11Dda, Hrt butcfaylar 
4 kuruı 30 para ile 5 kuruı arasında ıablmıpD'. er semtte, yahut her hastanede 

böyle ziyaretçi hemıireler hşkilib 
Yllcude getirmek lazımdır. Bu teş• 
kilit hem birçok vatandaşlan Mahkeme T eftiıleri yedi Fırı na Ceza Bir Çocuk Kireç Kuyu-
ölUmden kurtaracak, hem de Adliye mUfettiıleri Betiktaı &una Du""ıtu .. 

1 
b 1 Belediye Fatih mıntakaamda 

on ara sıhhat tılekkiılnl aşalamıf sulh mahkemesinde teftiıe aı a• 7 fınna 20 liradan 50 liraya ka· Küçükpa2ard~ Cami sokağında 
olacakıır. mıılardır. Bu mftna1ebetle de dar para cezası, ayrıca kapatıl• oturan bay Kizıaun oğlu 12 )'Bf" 

Geçen gUn de yazdığımız biklm bay ŞeYki Üsküdar sulb ma cezaaı vermiıtir. Fakat ka· laranda Haydar, o aokakta bulu· 
gibi, Istanbulda kazancı hiç de- ceza hAkimliğine nakledilmiştir. pat.iması ancak ıulh hAkimlnin nan ldreçhanede oynamakta iken 
necek kadar az yuzterce doktor Bir Kadı yaralandı tasdikinden geçtikten ıonra tat- kireç kuyuıuna dtııerek vucudu· 
vardır. HUkümet doktorlo~u dev- bik edilebilecektir. nan muhtelif yerlerinden yarala--
1 1 

x Fenerde oturan 8,5 aylık gebe Ço ..-et eıtirerek bu teıkilib kurabilir Bir Yaprak Hnıızı mıtbr. cuiun hayab teblik~de 
ve b "k bi iht' Hatice koıntuları tarafından yer- aörülliyor. u~ u r ıy&ca cavap Yer- h Soltanabmet ıulh birinci ce•a • nıl!ll olur. ralanm•• ve derhal imdadı ıı ha "' -d - ·-b- · 1 ·- k y ""' h hlk' i d• HU dd e ıuçu, ogaz.ıç vapur lı elellnde 

otomobillle Haaeldniu aıtane- ım un lame in adlı bir z k Bir hastane açmak bOyllk f e eriyaoın bir balye yaprağını 
b' alne kaldırılmqtar. genci tevki etmiştir. iddiaya gare çalmıı olma11dır. 
ır· m2araf istese bile, bu teıkf. ===~=~~=====~:::::::=:::::::====~~====~~~=~=~=====~:." 

latı y .lpmak, oka dar masraflı r 
dığ ldir. 

Badıkoylnde 

Mabakkak 
Dell11e Var'll 

/STER iNAN /STER 1 NANMAI 
Yol parHı vereceklerin iıimlerlni havi li.teler ha• 

ıırlanıyor, tıaemurlar ey eY dolafıp nGfuıları yazıyor Ye 
listeleri dolduru\'orlar. 

Fakat Beyoiıu taraflannda birçok kim.eler kendi· 
)erinden maada k8pelderlnin de laimlerlni yazdırıyor• 

Memur bu lkl İ•mi birbirine karııtırıyor. laaanlar köpek 
köpekler insan oiuyormuı. 

. Bu karıııklığın 3D0ne geçmek için memurlara dikkat 
edılmeal lüzumu bildirilecektir. 

Fakat llıteler •J •onuna kadar bitecell için 
adı Jorj, ldSpellalD adı Con, lhumlu blr itin •ıhhatli bitirllmit olC:utuaa artak; 

Jarmıf. 
Me1eli H aahiblala 

JSTER _ iNAN iSTER iNANMA! 
• J . 

._ _____ Serwer Bedi 

Bazı aulerim olu} or ki altın
dan, kanaryadan, ı.erdeden, gil• 
nq babsından, kehribardan, por· 
takal kabuğandan nefret ediyo
rum. Bunun aebebl de bazı ka
dın!ardır. Onlann papatya IUJa, 
amonyak. okıijeo ve daha bil· 
mem ne karııtırarak yapbkları 
Uiç!arla saçlarını boyamalara. 
bende ıan rengin en güzel 6r· 
neklerioi taııyan bütün madde
lere karıı tiksinti uyandmyor. 

Bu kadınlar arHında ne kadar 
gllzd eri ve zarifleri de var. On
ların gllzel ve zarif bqlarmı 

bir 1&fra kllpUne ıokup çıkar
malarındaki hikmeti anlayama
yorum. 

Bazı kadınlarda saçların rengi 
alacalı, kırçıl, kirli olabilir; fakat 
ne kadar alacalı, kırçıl, kirli 
olursa olsun o garip kimyevi 
lllçlano ıaçlaral Yerdiil çil pa
nltıla, madeni san renkten daha 
çirkin olamaz. 

Hem kim demlt ki ıan 1aç 

muUaka peldlr? Bir saçın renıt 
ancak teala. clldha, 16derln rene 
gile ahenıl niabetlode güzeldir. 
Göabebelderlnl de boyamanan ça
resini bulmadıkça baza kıdınlan
mız saçlarının rengiyle 0111amak· 
tan vugeçmelldlrler. Simllyab 
s6zlerle aapaan saçlar, gece ile 
,Undl\z gibi blribirlerlae dar11n 
duruyorlar. laso kendi kendine 
diyor ki: .. Ya bu aaçlar takmdd1r, 
1ahut da bu gözleri., 

AYrupada erkeklerin unıınlan 
terclb ettijlae dair umumi 
bir kaaaat, hattl bu immde bir 
roma• ela vudlr. J>otramr beUd. 
Fakat erkeklerin ıan11nda ar• 
daldan ıey, tenia, g&zlerln, tUyle
rlo, hattl mizacın ve tablatin 1an 
·saçlarla ahengidir. Y ok1a eımer 
bir tea nıtnnde ılmai1ah gözler, 
lbtlraah, melinkollk, •• için ya• 
nan bir tabiat lop ederkea ıaç
ların klmJa IAborataınnda bazır
lulDlf ıua't sarısından cazibe Ye 
Def'e ummak faydasızdır. 

DUn Şehrimizde 
Zelzele Oldu 

latanbul ruatbaneal düa ıaat 1 

iti bir daldkn 57 Hnl7e geçe tfd
detli bu yer ıarııntm ka1detmi1tir. 

Oıt merkezi i.taawldaa 9200 
kilometre mHafede balunduiundan 
JaponJada eltlutu talnbla edil
mektedir. 

Çocuk Barmdırma Evi 
Çocuk Eaqeme Kurumu Şe

hiremlnl kolu bir çocuk barındar
ma evi teaia etmeye karar yer-
miştir. Bunan ilk teaiı murafma 
kartıbk olmak iizere de bir gezinti 
tertip etmf9tir. Gezinti buglln 
saat t 5 de baılayacalr •• gece 
sabaha kadar devam edeeektlr. 
Gezintiden aoo Ura kadar ha.UAt 
elde edilecektir. 

Kumar OynıyorJarmıt 
Evvelki gece, Tepebaıında 

Marko lamlndekl adamın idare• 
ıinde bulunan Yıldız kırathaae• 
sinde cllrmlimeıhut yapılmıı, 
Neaim, Danyal, Yaaef ve Yako 
islmleri:ıde dört Musevi kumar 
oynamak lddiasile tutulmuşlardır. 

Saat ~~era!chsı Hırsız 
Eyiip muvakithaneaine Oç gece 

evvel meçhul bir hırsız girmit ve 
40 kadar ıaati af1rıp asrra kadem 
bas1114fb, K& d~i iaminde biri au,lu 
olarak tu\ulatutlur, 
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HAHKEHElERDE C-.. •• • o 

ı:zOR.DUKLllitı iZ 
h'ir Yalıyı 
Soyanların 
M'uhakemesi 

Me~hur sabıkalılardan Nlyaıl, 
arkadaşı Arap Mehm~t ve diğer 
iki yardımcııile birlikte boğazda 
bir yahyı soymak suçundan dün 
ikinci ceza mahkemesinde muha· 
keme ediJrdşlerdir. Aynı günde 
Niyazinin yeni bir suçtan daha 
duruşması yapdmışlır. Bu hidise• 
de Niyazinin mevkuf bulunduğu 
lstanbul tevkifhane içinde geç• 
miştir. 

iddia edildiğine glire hAdise 
ıöyledir: 

Niyazi, bir ıabah tevkifhane 
bahçesinde yalnızca dolaşıyormuf. 
Kontrol memuru Refik yanına 
yaklaşarak : 

- Buglio hamam gUnUdUr, 
bahçede dolatmak yasak içeriy• 
giriniz! ihtarında bulunmuş. NI· 
yazi Refiğe içerlemlt: 

- Sen kim oluyorsun beni 
içeriye gönderecek? Ben ilaç 
içtim. Burada doktorun fznile do· 
laşıyorum.. Demesile iı kızıımıı, 
Niyaıl ilıt pardeden bağırmıya 
başlamıf: 

- Bana burada kimae karı· 
ıamaı. Haydi git itlne. Benim 
koğuşa uğrayayım deme •. Gittiğin 
gündür. 

Kontrol memuru Refik Niya.• 
z.iyi bir arkadaşile birlikte Kapı· 
altma götUrmiye mecbur olmuı. 
Orada Niyazi üzerinin aranacağı· 
nı sezince cebinden ucu ıivrlltil· 
miı bir demir çıkararak yere 
fırlatmış .• 

HAkim kontrol Refiğe Niya• 
zinin bu bıçağı n&1ll bulduğunu 
ıorunca Refik: 

- Efendim, onlar gözle kaş 
arasmda bir· demir parçasını tu· 
raya buraya ıürterek bıçak ya• 
pabilirler. 

Bet yüz kiti· Hangi biri g6• 
zetilsin. Kimi manıal bacağını, 
kimi pencere sUrgüsllnU aşırıp 
bu işi becerir. Zaten Niyazi ora .. 
da elebaıı takımmdandır.. De· . 
miştir. 

Niyazi iH: 
- Yalan 1 Bu demir parça• 

Jarım bunlar bize kendUerl getir· 
rirler. Ah kodeste dönen dala• 
verelerl ıiz bilseniz... Gibi lddl· 
alarda bulunmaktadır. Bu duruı· 
ma devam ededursun Niyazi 
diğer llç arkadaşlle yapbğı ıoy· _ 
gunculuk ıuçundan haplı cez&11na 
çarpılmıştır. __ ... .,__..... ..................... _.._. .. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

...... ~ , 
(*) 

Felci Umumi Müterakki 
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MEMLEKET HABERLERi 

Aydın Satış Kooperatifi 
Kooperatifçiliğe Verdiği Devletin 

•• 
On emin 
Örneğidir 
lzmir, (Özel) - Devlet reji· 

mlnde kooperatifçiliğe verilen 
önemi TUrk köylüsll11Un büyük 
bir ilgi ile karşıladığı Aydın zi
rai satış kooperatifleri birleıiğl 

bize açıkça göıtermektedir. 
Aydın satıf kooperatifleri bir· 

letiğt bu yıl ortaklarma yUzde 
on temettn dağıtacak kadar 
karlı itler yapmıştır. 

Kooperatif, kendi ortakların• 
dan kabul ettiği malların bedelini 
plyua ffatınm biraz fevkinde öd .. 
mekto, bu ıuretle ortak hem mah
ıulllnlln tutarmı peıin, hem de 
piyasadan daha Ustun almaktadır. 

Bundan sonra kooperatif ajan· 
ları Amerika ve Anupada mah· 
sulü piyasanın fevkinde bir fiatla 
satana elde edilen fazla kAr, yine 
mllstahsile verilmektedir. Bu ayın 
otuzuncu günü yapılacak olan 
kooperatif toplantısında ortaklara 
dağıtılacak yOzde onlar, işte bu 
fazla fiath 1abşlardan elde edilen 
k!rlardır1. 

Kooperatifin bu yıl baıardığı 
en 6nemli iş, incir mahsulDntl 
kendiliğinden lstandardize etmiye 
batlamasıdır. Devlet kanunları 
istandardiıe mecburiyetini koy· 
madan kooperatif, ortakları ara• 
sında latandart mal yetiştirenler• 
fazlaca kazanç yollan göstermiı 
ve onları maddiğ yolla faydalan· 
dırmııtır. 

Genel ıavaıtan önce Aydın 1ay .. 
lavı kooperatifçi Topçuoğlu Nazmi, 
Klzlm Nuri ve San zade Ahmedin 
teıebbllsilı kurulan bu kooperatif, 
bugllnktl kooperatifçilik ıfyaaa· 
mıza Hn olmuı ve baıarımh işler 
yapmııtır. Müstahsili koruyan bu 
kurum, yeni it alanında yüklene• 
ceji ödevlerle daha :ıorlu lılere 
atılmak enerjisini bulacaktır. 

Ad. Bil. 

Akşehir Gençleri 
Ç a /ışıyor /ar 

Alqıhir ( Özel ) .:.... Şaramızın 
aporcu gençliği çabşmalarma önem 
nrmiye baılamıılardır. Komtu 
ıar l'• kentlere gidilerek maçlar 
yapalmaktadır. Geçenlerde San· 
dıklaya giden sporcular bu sefer de 
Ilgına gltmitlerdir. llgmdan dö· 
nüldilkteo onra Kadmhan gençleri 
buraya gelecekler, bir maç yapa· 
caklar ve ıinema binaımda bir 

l _______________ ....;;..~ 

Antepte Bir 
Genci11 
Muvaf/akıyeti 

Kooperatifte çalııan bir genç kız n 
standardize edilen incirler 

Tokatta 
Kaçakçılık 
Savaşması 

Tokat (Özel) - Kaçakçılarla 
yapılan 1&vaıma sonucunda 38 
bin kilo kaçak tütlln yakalanmıı, 
bir dağ yamacında da 17 denk 
tütünle 12 havan, 4 beygir tu· 
tulmuştur. 

Bundan başka 30 bin kilo 
tlltUo, 908 ıigara kağıdı, 500 
gram rakı, ayrıca 1 J O kilo tUtUn, 
Erbaada da bet yliz ki:o tlitun 
ve bir at elde edHmlıtir. 

TokaHa Yağmur 
Tokat (Özel) - Tokat, Artuva 

Ye ciYarına 3 aydan beri yağmur 
yağmıyordu. Bilbaasa tütOn mah· 
ıulllnl\n bundan müteessir ola· 
cağından korkuluyordu. Fakat 3 
gUndenberi yağmur ya2maktadır. 
Mahsul kurtulmuıtur. 

Gediz Havzası 
lzmirdeki Santraldan 

Elektriklenecek 
lzmir, (Özel) - Bütün Gediz 

havzasınan lzmir elektrik santra• 
ima bağlanması çevreainde esaa·ı 

bir teşebbUaeı glrlşilmiıiir. lzmir
dekl elektrik ıoayehısi bu teıeb• 
b&ıü hüanüniyetle karıılarsa Ge· 
diz havzasmın dört köşesi elek· 
trik kuwvetinden iıtHade edebile· 
cektir. 

Gaziantep (Özel) Burada 
Antepli bir 
genç AtatUr· 
knn mırmer• 
den sllıl kı· 
lakta bir hey
kelini yap
maktadır. Bu 
yapıhıın buıu• 

slyetJ heykeli 
yapan gencin 
hiç tahıl! gör· 
memlt olmaaı, 
buna rajmeo 
yekpare mer· 
merden bu 
heykeli yap-

makta bUyUk Atatürkün mermer• 
muvaffakl yet den heykeli n ya• 
göstermif ol~ pan ean'atklr 
masıdır. Heykel bitince parti 
kurağı önüne dikilecektir. 

Yozgatta Mahsul 
Çok lgi 

Yozgat, (Özel) - Bu yıl su• 
lak arazıde ekinler geçen yıldan 
daha verimlidir. Kıraç tarlalarda 
da son yagan yağmurlar bllyllk 
faydalar vermiı, genel durum 
ibbaril• ekl~ler pek bereketli 
olmuştur. 

Geliboluda Yapı-
lan Göçmen Evleri 

Gelibolu (Özel) - Kasabamı
za gelecek göçmen kafileleri yola 
çıkmıı bulunmaktadır. Göçmen· 
lere mahsus olarak yapdan evle· 
rin ahıap kısımları ikmal edil· 
mittir. Duvarları yapılmaktadır. 

Çahlarımn kapanmaaı için de 
malzeme beklenmektedir. 

Samsunda Tütün 
Rekoltesi 

Samsun (Özel) - Burada kn• 
raklık devam otmekteciir. Her ta• 
rafta mebzul yağmurlar yağdığı 
halde Sa mıuna bir damla bile 
yağmur düşmemiştir. Böyle olma· 
ııne rağmen erken dikilen ve ça• 
pası vaktinde yapılan tüttlnlerin 
kırılmasına başlanılmııtır. Eğer 
bugünlerde yağmur yağacak olur• 
sa tiltun rekoltesi geçen yıldan 
fazla olacağı sanılmaktadır. 

İyi meslek 1ahibl bJr hastayı mu
ayene ettim. Bir çok hezeyanlar 
uzun uzun hikayeler arasında ıon 
aylar zarfında şiddetli başağrıların· 
dan mustarip olduğunu, bazı vak'· 
e.larL ve isimlerini unuttuğunu, 

akrabalarından bir kaç sene evvel 
gördüklerini tanayamadığmı ve giln
den güne huabından fazla eadiyat 
yap*ığınr, uykU1uzluğunu öğrendim, 
muayene ettim. 

1 temıll ••re~elderdlr. Maniıa Şarbayhjı, Izmirdekl 
elektrik ıoıyetealn• müracaat 
ederek Jzmirden Maniaaya elek· 
trik hattı çekilerek Maniıanm 
elektriklenmeaini teklif etınit, bu 
müracaata Menemen ilçeai de 
iıtirak etmJıtir. Bu hafta içinde 
lzmlr elektrik soıyetesl mühendis
leri Menemene giderek inceleme 
yapacaklardır. 

Narhtan Ucuz Ekmek Satmak 
Suç mudur? 

1 - Vaktile frengi gıçirn:ıiı f 
2 - Çok alkol kullanmıı; 
3 - U zuo saman viicudann yıp

ratmı~, babını yormuş; 

Haıtam ıöz söylerken kekeliyor, 
cümlelerl biriblrlnt karııtmyordu. 
Frengi neticesi felci umumti mtltt· 
rakkj, baıladığını tethiı etUm. 
Huıust &§l tedavlıl yapılmak 1Ure• 
tlle tifa temini mümkün olacaiını 
ailesine izah ettim. 
Muayyen bir tedaviden ıonrı ha•
ta kurtuldu ve ıuuru avdet etti. 
Eıkiti gibi l1Jine devama baıladı. 

(•) Bu notları k-eılp Hklayınız, yahut 
bir albltm• 1apı,tmp k0Jlekıf1on yapı• 

nı:r. Sıkınh ıamaD1D1zda bu notlar itli 
doktor ııtbl tmdadın11a 1et1,ebllrr. 

--------------· ----------~ 

Karamanda iki Çobanın Kavgası 
Karaman ( Öıel ) - Fenad 

mahallHinden çoban Manda Ali 
ll• All Oımın mahalleıinden 
çoban ·Veli araıında kavga çıkmıı, 
Veliyi aldürmek lıtemtı, fakat 
muvaffak olamamış, Veli Manda 
Aliyi batından ağırca yaralamııtır. 

Urfada Sıcaklar 
Urfa, (Özel) - Sıcaklar faz .. 

lalaımıthr. Halk aerinlemek için 
Aynlzelha vo ktUüphane parkla
rını doldurmaktadır. Halkevinde 
her hafta toplantılar yapılmakta, 
ev bandosu bu toplantdarda gO· 
zel parçalar çalarak halkın muzik 
ibtiyacmı karıılamaktadır. 

Bodrumdan Yumurta ihraç 
Ediliyor 

Muğla - Şimdiye kadar yu• 
murta çıkab lzmlr ve Mersin 
limanJarmdan yapılıyordu. Son 
samanlarda Ulmlzin Bodrum llma· 
nından ıumurta çıkarılmıya baılan· 
mııtır. 

lzmfr (Özel) - Tire ilçesinde 
ekmek uarbından allmıı para 
ucuza ekmek satan Sllleymao 
adında bir fırmcı hakkmda tah .. 
kikat yakılmaktadır. Bu fmncnın 
Şarbayhk narhından ucuza ıatış 
yapmaıı, Şar idaresi otoritesine 
karfı gelmek sayılıp saydmıyacağı 
lzmlr Tecim ve Endüstri Odasm· 
dan sorulmuıtur. 

Antepte Asfalt Yollar 
Gaziantep (Özel) - Merkez· 

de• Halkevine doğru uzanan 
büyük yolun asfalt döşeme işi 
batarılmış, yol çok glizel bir hal 
almııtır. Üye diğer büylik cadde· 
Itri de aafat olarak yaptaracakbr. 

Temmuz 20 

• • ~illi 1~LI&111 lllm 

Evlenmek 
lstemigorsanız 
Kızları 
Aldatmagınız 

.. Ben ovleomek isteyen bir 
adam değilim. Evlillk insanın 
hürriyetini elinden alıyor, zevk vo 
eğlenc:esial azaltıyor, ve onu 
evinde oturan miıkln bir mahlük 
haline getiriyor. Buna mukabil de 
omuzlarına bir ıürU ytik yüklüyor. 
Fakat gel gelelim ıon zamanda 
çok beğendiğim Ye kendimce 
hayalettiiim hayat arkadaıı tJ .. 
pine tamamen uygun bir kıza 
vuruldum. O da benden evlenme 
teklifi bekliyor. Fakat ben evlo~· 
mek niyetinde olmadığım için 
mUıkül vaıJyeto düştüm. Ne yap• 
makbjımı taHfye edersiniz ? 

1driııı 
Size ıHyleyeeek ilk sözllm 

ıudur : Bu yaziyetl slz kendiniz 
ihdas etmlı bulunuyorsunuz. Bu 
vaziyetten mea'ul olan slz1tinlz. 
Kız ılzi sovdiyae kabahat siz do 
olmak lizımgellr. 

Evl•nmek niyetinde olmadı& ı 
halde kızlara korte yapan genç· 
ler ekseriyeti• onları ne kadar 
bedbaht ettiklerini düşünmezler. 
Halbuki kızlar bu itte_ hiç şakaya 
gelmezler. Sevgiye çabuk inamr• 
lar, tUrlll hayallere kapılırlar, on· 
ların bu zaaflarından Jatifadeye 
kalkmak büyük gllnah olur. 

Size ıiSyleyeceğim ikinci söz 
ıudur : lnıan hayat arkadaşını 
buhqakta her Taklt fır1at bula· 
maı. Bu fınat bir defa görünür. 
Ondan btifade etmealni bilmez 
elinizden kaçırırsanız, ilerde çok 
pişman olursunuz. Elinize böyle 
bir fırsat geçmiıken ondan isti• 
fad• etmesini biliniz. 

Size llçUncU sözüm de ıudur : 
TUrkiyede bekar yaıamak kolay 
bir iı değildir, evlllik belki bütiliı 
bu maydığımz mabzurlan beraber 
getirir. Fakat bekhbğa niıbet 
edilin~ çok daha iyidir. TUrkl
yede bekarlık, sefaletten baıke 
bir şey değildir, hele hayatta 
baıka bir dayanaiı yoksa l 

* 
.. Deniz banyolarında bir gen• 

c• raatladım. Güzel ıiyinlyordu, 
hususi otomobili Yardı. Bu gence 
tutuldum. Birka~ gUn HVittlk. 
Fakat ıonra bu gencin tevkif 
edildiğini öğrendim. Otomobilin 
de çalmmıı oldutu anla,aldı. Ha· 
yal sukutuna uğradım. 

Ef~diye 
insan yolda, deniz kenarında, 

vapurda raıtgeldlği adamla ko• 
ouıur ve ıeviılrse, bu kabil aki· 
beti ere her vakit maruzdur. lnsan 
yakından tanımadığı, ahlAk ve 
tabiatini, hayat ve ailesini bil· 
medlğl bir gençle konuşmaktan 
çekinmelidir. Bu kabil gençler 
evlenmek değil, eğlenmek mak• 
sedlle kızlara iltifat ederler. 

TEYZE .-
Nöbetçi 
Eczaneleı 

Bu gece nöbetçl eczaneler 
ıunlardm 

İııtanbul tarafı: Şehzadebaşında 
( Hamdi ), Akııarayda ( Ethem 
Pertev ), Karagümrükte ( Suat), 
Topkııpıda ( Nazım ), Sıımatyada 
( Teofiloa ), Unkapanındıı ( Yorgl ), 
Eyüphı ( Hikmet ). Kumkapıda 
{ Belkıa ), Balatta ( Tolldi& ), Çen
berlltaşta ( Sırrı Rasim ), Yomişı'e 
( Bonason ), Bakırk:öyönde ( Hilal), 
Beyoğlu taraf·: Tak.ııiın Bostanbaşı 
( İtimat ), Tepebaşında. ( Kenyoli ), 
Tıırlabaşında ( Tarla.başı ), Galata· 
da ( Kapıiçi ), Ş~şlide ( Şişli ), ~a
sımpaşada ( Ye.nı Turan ), ._I:laskoy
de ( Yeni Tıirklye ), Kadıkoy tarafıı 
Modada ( Alieddio ), Pazaryolun
da ( Rıfat J\[iiıntaz ), Büyükadada. 
( Şinasi Rıza ). 



·Büyük Facianın 
Küçük Sebebi I 

1 B98 yılanda, lıpanya ile 
ı~ Amerika araıında 
sp«nga·A· bU Uk bir muha• 

"k y merı a ma· rebeye Hb•p olan 
lıare611al Main• faclaeının 

mahiyetini bugtın kaç kiti h.ıhr
byabilir. Aradan 37 yıl geçti •• 
hadise do, 50 yatını ıeçmit 
olanlar mDstesna, herk•• tarafın· 
dan unutulup ılttl. Halbuki Ame
rikalalar muharebeden ıonra da 
bir komisyon teıkU etmlılerdl, 
bu Amerika kro•azBrOnUn ger
çekten aandıkları gibi bir lapan• 
rol torpl!fne çarpma netlcHinde 
batıp batmadıfını anlamaya ~·· 
htmıılardı. Tahkikat menfi netice 
Yerdi ve kaıa "talie, teıadnf., 
ıeamete " yOkletlldl, fakat 
bu kazadan doğan muharebenin 
nıeıullyetlnl kim kabul edecek? 
Suale, biç cevabını vermek lhıml 

Amerika gazetelırlain anlat-
tıklarına ıöre Annopollı dınlı 
mnzesinde Maine zırhlııımn bir 
IDodell Yardır ki, etiketinde: 

- Bir lspanyol torpiline çar
parak batan 11 cDmleıl yazılıdır 
•• bu cUmle Amerika komlayo
nunun yıllarca önce akıi kanaate 
•armıı olmasına raj'men öylece 
llalmııtır. Yalnız lıpanyol sefiri· 
ilin kulatına gittiği için yaptıiı 
teıebbna tlzerlne deiJıtirHecıktlr. 

"" Son gtlnlere ıellnceye kadar 
dünyada en fazla adam 

Clnt1n•t öldOrme rekoru-
• nun LandrO adını 

r•kora tqıyan bir Fran• 
ır~da oldutu ıaaılıyordu. Zira 
yarım dtlzOn• kadının kanına 
ıtrmlfU. Halbuki Lenlnıradda 
laafta l~lnde kurıuQa dizilen La· 
boudllda lımlndeld adamın ha 
rekor çoktan kırmıı olduju 
aalaplmııtır. Zira 61dllrd0tl 
adamlarm ıayısı bir dOılneden 
•tkındır. 

Bu adamın kan11 gllıelml1t 
P•tlao dllfen adamları evine , .. 
tlrlrmlt. koeası da bu kendi 
ayalı ile gelen kurbanları, cep
lerlndıkl parayı almak ivin balta 
ile parçalarmıf. 

No: 82 
Emin toıun Beyin bınlm ••d• 

lralmak için yaptığım ısrarlara 
lcarıı: · 

- Olamaz yanum. Bu akıam 
hatırlı bir misafirim var. Onunla 
btıyOk bir ı1 yapacağız, ıoframız· 
dı ••n de bulunmazaan nasıl olur. 

Diye ~orlam11ının 11beplerinl 
8ııc•lerl pık keatiremlyordum. 
Sonra ıonra hoıuma gltmlyen 
.. Yler ötrenmeye baıladun. 

Bu hl11ettlklerim beni onun 
lokık kadınlarına eğlıntller yap
IDıt olmaııadan daha çok aloir
ltııdlrdL 

S«>n defa AH Sami Bey için 
Ilı kadar ıırar etmlıtl. Sözde onun· 
la pok•r yapacaklardı. Kendial 
llıaı~ baıanda aabahladığı halde 
beni onunla 1aatlerce baıbaıa 
bıraktı. 

Bunun için ona çıkııtıA'tm 
••nıRn: 

- DPrılnaa yavrum, dedi. Sı· 
lcıct imadan ya. Ali Sami yabancı 
•iti. ~ 

Ali Sami nedın yabancı ol· 
llllJor. O aktRm tllnıdığım bir 
•4aaı. Bea nli bir kedıuım. Ni• 
laa 

RARICI .. TILOBAFLAB 

Yunan Kabinesi Çekildi sekiz Yüz BiP 
- - Koyun 

iş Başına Yine Çaldaris Geliyor Amma Bir arkadaı. Iıtanbulu alan 
TUrklerln 52 glln ıllren 88\•aı ı•• 

K d•ı• • G 1 w • ş •• h ı• raıında sekiz yOı bin koyun ye-00 1 JSJD e ecegı up e ) diklerini yazıyor. Bu lıtan~ul 
muhasarası ıark v• ıarp tarılı-

Atlaa, 19 (A • .A.) - Atina ajaa11t 
telefonla bildiriyor; 

Baıbakaa B. Çaldarl, ba akıam 
ıaat 19 da kablaealn mltterak lıtl• 
fasını Camlaur Baıkanıaa drtcektlr. 

Clmhur Baıkaaı Zalmlıla r•al 
kabineyi kurmak içle t•krar B. Çal• 
darlıi memur edecellH hiç 1Dphe 
yoktur. 

Bu arada yeni blkumet• rlr•HI 
tel• KondUlı ae1dlDdo teıebblıler 
yapılmııtır. Fakat bu teıebbllslerla 
ıonucu daha belli detlldlr. 8. llak· 
slmoa, Peamaıoflu H Rallıla 7eai 
kabineye rireceklerl muhakkak ,a
rllmektedlr. Fakat Hıl meHI-.. 
Kondlllıla slrlp ıtrmlyecell•l bil
mektedir. 

Siyasal uygunıuıluklar hakkında 
hiç bir endlt• yoktur. 

Batan ilkede ba71allık nrdır. 
Kara ve denlı kunetlerl htlkOmete 
bayrı • ıadık • olup karıatalık çı· 
karnaak huıuıunda lalç bir •tllm 
• temayll • ıastermemektedlrler. 

Lehlstanda izci Topl•ntısı 
Varıova 19 (A.A) - Bir çok ya• 

baacı iacl kurulları aalııtları Spala 
auıulusal kongresinde buluamak içla 
bu sabah buraya gelmlılerdlr. Salııt• 
lar ıehri ge1ml1ler ve ıaat 10 da 
meçhul aıkerln mesarıaa çelenkler 
koymutlardu. ----
Hem Kara, Hem 
Deniı Tayyaresi 

Moatf6al 19 (A. k) - NornçU 
uçmaa H0Holber1r, yaaıatll telalsol 
Oıkanyan l>ulundutu belde ••• ka
ra, hem denizde kullanalablllr. Lelf 

Erikıon adındaki uçaıı Ue din öt• 
leden ıonra Nnyoktan buıkit ıt• 
mlttlr. 

Uçman, Gç aaıt ıonra Salnt•Lau-
rent'da deaise lnmlıtlr. Yarın, Gro
entlant ve lılanda yolu lle Nornçte 
Bergan ı•hrlH varmak aıere ytnl• 
den banlanmak niyetindedir. 

20/ 7 I 86 
davet edoblllrlm, onu ağırlamak 
vadfemdlr. Fakat kulOp gibi, 
otel gibi bir yerde benim ev aa• 
hlplik vazifem yemeğin bltmeslle 
beraber nihayet bulur. Ali Sami 
Bey nazik, aeYimll bir adam. Ko
nuıacak, bir kadını meıgul ed .. 
cek mıvzolar buluyor. Fakat 
poker oynamak için hazırlanmıı 
bir davetten ıonra onun gece 
yarıaına kadar benimle kalm11ına 
ne mlna vermeli. , 

Blltlln bu bidiaeler bıal ılaır· 
lendlrmeye başladı. 

Jf 
Bizi Heybellye g8tllrmek lç!n 

Eıref Bey geldiği zaman Emın 
Tosun Bey hali görUnmemlıtl. 
Sabahtan motörle Iıtanbula lnır
kenı 

_ Erken iel. Heybeliye 1 .. 
çeceğlmizl unutma, demittim. 

Dllrbllnle Kınalı açıklarına 
bakıyordum. Motörden e.ser 1ok. 
Eıref Bey• kartı ne ayıp. 

Altıda Adada bulunacakt.•. 
Saat yedi buçuk. 
Eıref Beyle birinci katin tara· 

çuında ob:ruyoruL 
Oau autıul etmek lçla ne 

1
-·-A .. --r-n 

8
·--v 

0 
.. -t .. J .. u·--g.., -

0
-
0
·- - terinde birbirinı tutmu 11ızıerıa 

yer almasına sebep olmuıtur. 

1 t• kJ "ı· M J • Söz ğellml tarihçi Duka o ıuı• 

Çaldarlı meoliı kür1tııu.nde 

Kahve Fidanları 
. Dikilmiyecek 
Rl70 dö Jane110 19 (A.A) - Kala

.... komisyonu flnanı bakaaı dr. So
uaa • Coata•nuı baıkaabtında top

lanmıt Ye 1937 rıb Uk klnununa ka• 
dar bltün Breıllyada JHI kalan fl· 
daaları dlkllmHinl 1aaak ıtmete 
karar nrmlıtlr. 

S 1 a 1 ese esi hasarayı yapan Türk orduaunun 

Bir lnglliz Gazeteıinin Tan 
Muhabirine Cevabı 

iki yllı bin kiti olduğunu yazar
ken Halko Kondil ve ona uyarak 
Umartln aynı ordunun d6rt yllz 
bin, S3kızh Leonar ikl 1Dz bin, 
Franç~z ikJ yilz elli a.,İl.lz bin, 

Barbaro yDz altmıı blD, Hayrullah 
Efındl aekaeo bin, Hamer iki y8z 
elli bin, Heller iki ytlz altmıı b .. 
bin. Fransız anıiklopediai ylh: 
altmıı bet bin klıl oldutunu ~·· 
zar. Buna karıı Biıanıhlarıo mll
dafaa orduıu • ıanld birer birer 
ıaymıı gibi • dört bin dokuz y8ı 
yelmlı Dç kiti olarak 161terllir il .. 

Tiran, 19 ( .A. A. ) - Tan 'aıete· 
ıinhı Roma muhabiri Zaatlıon ltılya • 
Habeı meHIHI hakkında 1aııp Kor· 
riyera Dellaaera gazetHlııin neırettltl 
bir 1aııda Arnavutluk lstlldAllnln 
ar11uluaal anlatmalara n ltalyan 
re1mi mabafillnin fÖrllt noktalarıaa 
g8re tahdit edllmlı oldutuau bildir· 
mitti. Buna ceYap Yerea 8Ha razetHI 
Korriyera DellaHranıa ltaJyan re.mi 
mabaf illa in bu fikirde oldu tunu ıöy• 
lem•J• IOıum srörmeyltlnl ha1retle 
karoılamakta ve iki memleket ara· 
ııadan eıltllk ve tam bir lltikl&l 
11a1ına dayanan anlaımalaı mıYcut 
oldutuna hatırlatmaktadır. 

Dört yDz seksen iki 11ldanberl 
tarih ıu rakkamların doğruıunu 
bulup ortaya koyamadıta halde 

Otomobil Kazaeına Ulr•r•n timdi bir mHlekdaı TOrk orduıu-
Artl•tler nun 52 gOnde aeldz ylb: bin ko. 

MoıkoYB, 19 (A. A.) - 17 Te•· 
muıda bir otomobil kasaaı IHrlae 
atır ıurltt• raralaain inli SoYyet 
Senari.tlerinden Zarbi dGn ölmOıtlr. 
Yine otomobilde bulunan Galtl ıın .. 
macı PudoYkln çok atır sinir 
boaukl•tuna utramııtır. 

yun yediğini yazarak yeni bir 
rakkam meselesi daha çıkarıyor. 

Amerikanın 4- 5 Milyon 
işsize Yardımı 

Ben ba rakkamıa hangi kay
naktan alındığını bilmiyorum. 
Y alnu: on beılncl a11r Tlrklerinln 
n• yediklerini pık iyi biliyorum, 
çünkn kitaplarda yazılıdır. O bel
gılıre göre bıı ve altı aıır 
evvelki TOrkler en çok un. 
bulpr, bal, pekmez, elllt denilen 
yufka keıkeı Te ade J•f kalla• 
nırlardı. Bulgur pllAYına koyma 
eti kanıbranlar ancak senıfnler
dl. Hlll •aktl yerinde olanlar 
bayram gDnlerl hamar tathlan 
yaparlardı, baıka gllnler pekmez• 
il ınt lçerludi, ramazanlarda bile 
sahur •aktlnde aaç llıtllnde plfl
rllın yatlı katmeri• llıllm hoıa• 
fından baıka bir ı•Y yemezlerdL 

NHJOrlr, 1' ( A. A. ) - Nnyork 1 
Herald Trlbuae" l'a&•tHlnla ötre•· 
dlflne sr8re, Ruınlt it .... Flnanı 
Bakanlıkları y8netgerl•rl aeele Jardım 
itleri J8n4tmeal Hopıklnı Ye acele 
mHelıler uluıal koııaeyl baıkaai 
Francı Walter, Beyasıarayda toplan• 
mıtlardır. 

Bu toplanbda, 86/37 flnan1al Haeal 
lçlndı 4 uya IS milyon ltılıe yardım 
etmek için yapılan •• HYelce tasar· 

....... olan 4 mu,,.,. lııatdacak •••• 
8 milyar dolarlık pro•ra• lneelın• 

mittir. 

En Son Telgraf, Telefon, Telsiz 
Haberlerlmlz Altıncı Sayte111ız. 

dad1r. Oraya Bakınız. 

yapacağımı ıaıırıyorum. 

Sekize ııliyordu. Telefon çal-

dı. Koıtum. 1 
rahatını etmezdim. 1 

Bu çok ince, nazik adama 
naaıl mukabele edeceğimi bllımJ. 

Emin Toıua Bey blu bir aznr
dın ıonra bu akıam çok gıcık .. 
ceğlnl, lzmlrden bir misafiri gel· 
ditlnl, g6rUıtılıcek acele itleri 
olduğunu aöylDyordu. 

- Peki ba akıamkl davet, 
dedim. 

- Y a•ruouğnm sen Eırefe 
anlat. O, böyle itleri takdir eder. 
Siz yemeğinizi yeyln. Çok ister
dim amma.. Aksi olacak ifte. 
Izmlrll yann Bandırma yolu ile 
dönecek. Para meaeleai. HeHp 
ıöreceğlz daha ••• 

BOtlln ılnlrlmle telefonu ka• 
patbm. 

Şimdi Eıref Beye ne ıöyleye 
bilirdim. 

Bira& aalonda dolaıhm. TuYa• 
lete gittim. Ellerimi yıkadım. Si· 
nlrlm ıeçıln diye bekledim. 

Y amna geldiğim zaman Eıref 
Bey merakla yllzllme bakıyordu. 

- Emin Tosun Bey telefon 
etti, dedim. Bu akıam lzmirden 
biri ıelmlı. Yarın da dönecıkmlı. 
Hetaplara bakacakları için g•cl· 
kecığlnl ıöyledl. işleri bitmez ki 1 

Eıref Beyin canı ııkıldı. 
- Vah yah, keıkl daha 6ncı· 

den haber alaaydık. 
- Ben de UıüldlJm. Orada 

belki de huırhklar yaptardınızdı. 
- Onua ı,tn detil. ılıl gelip 

yorum. 
- Rica ıdırlm, evimize ıeref 

verdiniz, dıdim. 
Emin Toıun Bey telefonda 

)itmekte kalmanızı rica etti. 
Eğer Heybelide bir yer ha• 

•ırlatmadınızaa bizde kalmanm 
ben de rica edecetlm. 

Vaziyet nazikti. 
Emin Tosun Bey yemetl b .. 

raber yememizi ıöylemiıtL Bu 
Eıref Beyin davetine benim yal· 
nız da gidebileceğime mllıaade 
eden bir ifade ldL 

Etr•f Beyin fikrini bekliyordum. 
Dedi ki ı 
- Eter ılıce bir mahzur 

yokaa proifamımııı bozmaya• 
biliriz. 

Hiç dUınnmeden cevap verdimı 
- Peki Eıref Bey. 
Bana öyle geldi ki bu davete 

yalnız gitmekten çeklnirHm on• 

dan korkmuı gibi olacatım. 
Üzerimde yeglne hakkı olan ko
cam bana bu hnl verdikten ıoııra 
kime he1&p nrecetlm. 

- Bir dakika mDaaade eder• 
aenlı anneme de haber bırakayım. 

- Rica ederim. 
Motör lıtanbulda kalmııtı. 

HeybeliJ• geçmek için lıkelede 
bir aandal bulmak lıte1ea Eıref 
Beye ı 

[ Dnamı 12 lncl 7lsde ) 

- Hacet, yok. Dedim. 
Kulublln bir aandah lle gı~erlz. 
Bahç•nUı dik 1olm19ndaa 

indik. 
KulOp bahçesinde tek tok ah

baplar yar. Çay itiyorlar. 
Sandalcı almaya IUzum yoktu. 

Heybelide ıandalı bekletecek bir 
yer naaıl olaa bulurduk. Zatea 
kulDbDn Hndallan damıalı. 

Küreklere ben ıeçtlm. Eıref 
Bey dilmene oturdu. Bu ıeıintl 
her halde motörden daha keyifli, 

GUneş alçalmıt- Deniz yumu
ıak. Tatlı bir lnbat eelyor. 

Arkama bakmadan çeklJorum. 
Konuıuyoruz. Bir arahk: 
- Sakın dalmayın. Ben mı .. 

gul olmuyorum. Eıref Bey. Geçtim. ... 
- Merak etmeyin, dedL DO· 

men bende oldukça 1 

GllldDm: 
- Erkeklerin dOmeade olma• 

ları pek emnl)·etll olmaz, kadınlar 
daha temkinlidirler Eşref Bey. 

- Bu heaabı clnelere göre 
değil; fertlere, inaanlara göre 
•yırank daha isabetli olur Goıı .. 
ven H. Öyle erkekler vardır ki 
becerikıiıliklerl1 karakterıizllklerl 
kendi cin ıerlndea. olanlara da 
kUçllk dUtlbilr. F el.at buDun alt· 
ıl de ber uınaa dotrudut. Be 
daha ılyade tecrObı ile anlatıla• 
bilir. 

.,., ..... ı • .,, 
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( sı!l"&..t A~.m~ ) 
Habeş - ltalgan 
Anlaşamamazlı
ğında Bir Unsur 

osı: 
( TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi ] 

HobetldanJa ltalya aruındııkl an• 
l•t••amazlıtıD aebeplerl, ltalyanın 
uluorta me7daaa çıkıp da blr takım 
toprak taieblnde bulunmHlle batlamıı 
detildir. halyıı, 8'8zllnti dlktitt Habe
tl•tanı aYucunun içine ahp kıskn·rak 
bir bale retJrmek lffD eYYell ieap 
eden dıt manevraları yapıp tamam· 
lamıı, ondan •onra aYıaı ele geçir· 
mek için fili laarekete l'eçaılttlr. 
ltnlyamn Habeti kontrolu altına al• 
mnk için aidatı tedbirlerden biri de 
ODUD srlmlt parHlDI murakabHI al
baa almıt olmHıdır. Hidise 11ulp 
olmakla beraber vlkldir. Ve bu, 
1Byle olmuıtur ı 

AvHturya • Macarldan hnparatör• 
lütil lnh11AI ittlicten •oara Avuıtur• 
yanın ıDmftt talcrferlnl de mali bir 
ıurup a"Cl•tlı flatıaa 1aba almııtı. 
Bu ıurubua lçiade, milhlm bir lngiliz 
erlta firma dahi Yardı. Bu gurup, 
as ıaaaa eoara bunlara, talip çıkaa 
bOylk bf, ltalyan baakuıaa devrettL 
Bu •ırada Habeı hlkQmetl de taları 
lnnini verdltl yeni ııOmGt paralar 
,,k.,mak lıt\yord11. Aıılan mOaaka· 
HJ• ılren mGHHHler arHıada bu 
ltatyan banka11 vardı. Huıuıi mak· 
•atla ileri ılrdGfl teklif çok mUHlt 
oldutu lçla kabul edUdi. O l'an, 
buıOn Habetiıtıuuo ııG•tıı para 
mtiteahhltlltia\ yapar. Bu arada da 
tlrlO mlıkGllt ııkarır. ltaJyaa- Habeı 
ııeçlmıizlltlnln baı!ıca Hbeplerindın 
biri de tıt• bu ltalyan bankuının 
para meselHiaden Habeı hftkümetlae 
çıkardıtı sorluklaıdır.- Süreyya 

Berlinde Yeni 
Bir Çarpııma 
PolisDirektörüÇeklldl, 

Berlfn, 19 (A.A) - Berlin po· 
lla mlldUrtı Kontramlral Levetıow 
fıtlfa etmiıtlr. 

Berlin 20 (A. A.) - BUytıkçe 
bir polit mUfrezeal De çelik mit· 
ferliler ar&1ında bir çarpııma 
olmuıtur. 

Çelik mlğf erlilerin ıeflerl tev• 
klf edUmiı, mUıevvikler hakkında 
takibata baılanılmıştır. Şeflerin 
mallan da mOsadere edilmektedir. 

Müeııeaelerln Muamele 
Vergiıi 

Ankara JD - Mnıterllerden 
alınan muamele nrgJıl tutaranın 
mlle1H1enin Yermeıl icap eden 
muamele •erglal matrablın me· 
yamnda " o)dutuna karar , TeriJ. 
mlıtlr. 

Yeni Çaldaris Kabinesi 
Kondilis Ve Maksimos Kabinede 
Kaldılar. 8 Cumurigelçi Bakan 

Ve Müsteşar Kabineden Çekildi 
AUna 20 (Özel· Telefonla) - Çaldaris yeni kablneıini aece .............................................................. 1 

lspanya'da 
Kabine Buhranı 
HükQmet Güç Bir 
Durumda Bulunuyor 

Madrlt, 19 ( A. A ) - Htıkii· 
met durumunda ıDçlDk tehllkeıl 
vardır. ÇnnkO çokluklardan pek 
azı parllmentoya de'fam etmek· 
tedir. HDkOmet ihtiyaç olduğu 
zaman bunlaran yerlerine gUvene· 
mlyecektlr. Parlimentooun cumar
tesi güoU tatil edileceği zannolu
nuyordu, fakat çokluia dab\l 
olan Çiftçi gurupu, tarım alanında 
yapılacak dUıeltmelerJn yealden 
göıden geçirilmeli projesinin bu 
toplantının kapanmaıından evYel 
konuıulmaaını tıtemektedir. 

Genel dUıllnUı htıkiimetln gUç 
bir durumda bulunduğunu göster
mektedir. 

Paristeki 
Nümayişler 

Nilmayiıç.iler Arasında Ko
münistler De Varmıı 
Parlı, 20 ( A. A. ) - HUkfı· 

metin çıkardığı yeal kanuna kartı 
dUn alqam ıaat 8,30 da yapılan 
nUmaylıler mUhim hadiselere 
1ebebiyet vermemiştir. NUmayiı· 
çiler 10, 12 bin kiti kadar tahmin 
edllmektedi r. 

Bunlardan blnlerceıt teYklf 
edllmlf, fakat hllvlyyet 'fe ikamet• 
gAhları tesblt edildikten ıonra 
aerbest bırakılmıştır. Bu nlima• 
ylı~ller araaında memurlardan 
ılyade komünistlerin bulndutu 
ıöylenmektedir. 

yarııına doğru kurmuıtur. Kabinede kırallyetçi bakanlar ekseriyeti 
tııkil etmektedir. Kabine Caldariıin başkanlığında ıu ıekilde 
kurulmuıtur. Dıı Bakanı Maksimoı, Flnanı Bakanı Paımaz 
oğlu, Deniz Bakanı DDımaniı, iç Bakanı RaJJfı, HaYa Bakanı 
Nikolaldlı, Bayındırlık Bakanı Sayyu, Tarım Bakanı Teodorldia, TOze 
Bakanı Romaaoı, KDltllr Bakanı Haciıkoı, Ökonomi Bakaaı Stefano
poloı, Baıbakaa mua•lnl ve SD Bakanı Kondillı. 

Atına heyecan içindedir. Gazeteler kabinenin kuraldutu babı• 
rlnl lllvelerle halka blldirmlflerdJr. Yeni kabineye on bir lurall• 
1etçl bakan 'fe mtısteıar alrmlıtlr. Eıkl Çaldarlı kablnealnde bu· 
lunan sekJz cumurlyetçl mUıteşar ve bakan yeni kabineye alrmı• 
mlılerdlr. Bazı hidiıeler çakmaımdaa korkuluyor. 

lf.. ~ * 
Yunan Kabinesi Ku· dayanarak değil, çOnkll umumi 

rulmadan Önce itlerden yalnıı ben mes'ulUm.,, 
Pleblslt 

Atlna, 19 (Özel) - Çaldarlı Atına, 19 (A.A) - Atanlna 
kablneıi geç 'faklt cumur reisine ajan11 bildiriyor: 
iıtifasını vermiıtir. Kabinenin Is· Gazetelerin elde etmlı olduk· 
tifaıından önce aeyahatten dönen ları bilgeye göre rejim meaelell· 
general Kondllla ve Teotokla ka· nln bir an önce kotanlma11 için 
blneden çekilmiılerdlr. Kabinenin plebisit ağu.tos ve eyltil ıylart 
lıtif aaıoın rejim ltlerile llglll ol• içinde yapılacaktır 
duğu söyleniyor. • istifaden °Evvel 

Cu~ur . reisi yenı , bablneyl Atlna, 19 ( A.A ) _ HaYaı 
kurmaga yıne Çaldariı I memur ajansı bUdlriyorı 
etmlıtlr. K il ğ il 1 · Kald1rım Kabadayılara ra 1 m Anını ıtıyen nazır• 

Atına, 19 (A.A) _ Gazeteci- lyrın, ve bllhaHa Kondllla ile Teo• 
lerln ıorusuna cevap veren Çal· tokls in baı.hakana baş vurarak 
darla ıöyle demiıtlrı cumurluk reıfmlne bağlı oldukla• 

,.Kabineyi kendi telAkkllerl· rını iddia eden bakanların yaal 
me göre ve' milletin gllYenine iç bakanı RalUa ile sallık koru-
dayanarak kuracağım, yokıa kal· ma bakam Klrkos'mı kabineden 
dırım kabadayılarının güvenine çıkarılmalarını lıtemelerl Uztrlne 

- -----·-· ..... kabine buhranı çıkmııtar. 

B b k ı Bu f ıteğe sebep olarak kabi· 
aş a anın nce- nenin biclnı (mlltecanlı) bir balo 

leme Gezi.Si• getirllmeal lA:ıım geldlil llerl ıD· 
rlllmektedir. 8. Çaldarlı mecllı 

f ımet lnönü Dokuz Gün karıııında plebfıtıin samimi ol· 
Sonra Tekrar Erzuruma masa için plebisit ııralaranda htı· 

kumetio bitaraf kalacatını bil· 
Dönecek dirmlı olduğunu hatırlatarak bu 

Erzurum, J 9 - Baıbakan lıteil kabul etmemiıtır. 

· Türk- Bulgar Ticaret 
Mukavelesi 

Paraşütle 
Dakika 

jHabeşlilerin " 

Can~~t~.ı.~ ~~,a.f:•Jlı 
korkunç oldutunu bllmcz Ye ozı• 
karıı kayıtsızdır. 1 

Hombardman uçaklarına karp~ 
Habeılıtanın naıul bir korun~ 
tedbiri alacağı kenditlnden IQf. 
rulan Habeı memuru ıu ceva.,. 
'fermiıtir. 

Hiç. Fakat neyi bombardım.1 
edebilecekler? Muhesemat baılil 
baılamaz, Adiı • Ababa boıaltJ .. 4 
lacak ve halk dağlara ve yama? J 
lara sığınacaktır. Coğrafi durum ) 
Habeşlere yardım edecektir. J 

Habeşlerin muvaffaklyetle da• , 
1anıp dayanamıyacakJarı hakkı0t 
dakl ıoruya cevap veren Habfi J 
memuru demiştir kl : 

- Bunu harp meydamndJ 
g6receğfz. Her ıaman ıopaıı b!l 1 
ylk olan kazanamaz, Allah hij ı 
vakit kalabalık taburlarla beraber 
değildir. 

Habeıll menıur, glSrüımenlJ 
ıonunda, AYrupa de"Yletlerlle ~ 
ıeç bu İfe kar•ımazlarsa bunt 
acı acı tee11Df edeceklerini ıö>". 
lemiı ve demittlr klı · 

- Eğer ltalya Habeılıtanı ,., 
geçirirse, bu durum, Afrikada, 
bllhaısa Maıırda ciddi akisler y~ 
pacaktır. 

Hakem Heyetı 
Cenevre, 16 (A.A) - Uluılar 

ıosyetesl genel ıekreterlltf, ıo .. 
1ete konıeylaln Habeı • Italyal) 
aolaımazlığmı kotarmaya döıc 
yarııç'ıo (hakemin) 25 temm~ 
tarihinde bir u:ılaıma elde ede· 
memeleri Jehlade betlncl yargııe 
aeçmek üzere yeniden toplanma 
ta 25 mayıı tarihinde karar veı-
miı olduğunu bildirmektedir. ı 

Şu halde konsey, 25 temm'1J 
tarihinden sonra toplanacaktıo 
O zamana kadar da bakemlerlo 
gerek beşinci hakemi ıeçmel.< vt 
ıerek konıeyin toplanbıı tarihlGJ 
tehir eylemek hususunda anlı .. 
maları mUmkllndllr. 
--·---· -·· - ..... . ... . . ;fi . .................. --~ 

Ôz Türkçe Kura 
Ankara 19 - Orta okul ö 

retmenlerlnin öz Türkçe bilgileri · 
arttırmak için Ankarada bir kurf 
açılacaktır. BlltUn yurd öiretmı~ 1 

lerl bu kuraa glroceklerdlr. 

On Altı 
Havada 

Mukaveleye Göre lki Taraf Bu 
Birbirinden Neler Alacaklar? 

Sofya, 19 (Ôıel) - imzalanın 
Türk· Bulgar ticaret munbedeıl 
netredilmiıtir. Mukavele 5 mad· 
deliktir. Befincl maddHI mııc1• 
bince, Bulgarwan Tnrklye'clen 
ıualan aJacakbr: 

-t~-i~f~~ ·so~y-;~i 

lımet lnönU ıUel baıtaneyi, yapıl· 
makta olan öğretmen okulanı, il 
ve ıarbaylıaı, kamutanhkları ve 
partiyi ziyaret ettiler. Yarın 
Tortum ve Olti yolu ile Kana 
gidecek, Ardahan, Artvin, Hopa, 
Rize yollle Trabıona gidip tekrar 
Erzuruaıa döneceklerdir. Bu gezi 
dokuz ~nn ıüreeektlr. 

Köylüye Arazi 
Ankara, 19 - Oturdukları 

köy ve ke1abalar içinde veya 
yakininde araziıl olmayan ve 
çiftlik yapan köylDlere para&1 
sekiz t•k.sltt• abnmak Oıere 200 
dönüme kadar arazi verilmemi 
kararlaştırılmııtlr. 

Sovyet Rusyalı Anokhin Hava c~reyan~ 
larile Yükseklerde Sürüklendi, Durdu' 

Taze balak, HJÜll Ye 1ajı, 
kuru Uzllm ve incir, portakal, pa· 
lamut, 50 bin ldloaram havyar, 
250 bin kllogram balmumu, 350 
i>lo kilogram yDo, 50 bio klloa· 
ram fındık, 50 bin ldlogram fan· 
dık içi, kemik, tırnak, m> bin 
klloaram boyauz, 20 bin ldloı· 
ram kuzu, koyun •e keçi derUerl, 
100 bin kilogram pamuk ye 250 
bin kllol'ram ıuaam. 

TUrkiyesala de Bulgarlıtandan 
alacajı ıunlarclır. GliHrfn, kao· 
lln, tutkal, panear tohumu (Eko
nomi bakaahiınao mU1&adeaile), 
15 bin ldlogram ağaç kömUra, 
100 btn kilogram kaıar peyniri 
•• 2000 bat domuz. 

Denizlide iki Deprem Oldu 
Denl!JI, 19 ( ÔıeJ) - Şehr.i· 

ualıdf• !tiri hafif diğeri hızlı iki 

20 Yılda 920 Bin Isterlin 
istiyor 

Ankara, 19 - Telefon ıoıye
teai delegeleri tirketJn ve teaiıatın 
ıatın alınmaıı için 20 yıl müd· 
detle her yıl 46 bin ıterlln te-di· 
yelini iıtemitlerdir. Hnkiimct 
mukabil tekUfini yapmıı, de:eg .. 
ler hiıııedarların fikirlerini almak 
için OD ann mühletle LonC.:r ;.ya 
hareket etmfil•rdir. 

Ancak hükumet 21 tem· 
muzdan itibaren ıirketln muame· 
leaini flill murakabesi alh11a 
almııaına karar •ermit ve bu iş 
için bir komiıyan teıkil etmiıtir. 
Komisyon yarın akşam Iıtanbula 
hareket edecektir. 

Ankarada Ko:lej 
Ankara 19- Maarif Cemi) eli 

100 bin lira ıarfile Ankarada bir 
kollej binası yapılmaıını karar
laıtırmı ıtır. Iaıaııta bu yıl baı'a· 
aacakhr. 

··d~p..·;;;;··~rr:;;;;-h~iklı;j;~~;~··k;:-· 
pılmııtır. Zazar yoktur. 

Öğretmenler Ve Mecburi 
Hizmet 

Ankara 19 - Mecburi hiz· 
metlerini bitirmedikçe baıka it 
a 'an öğretmenlerin bu lıe kabul 
edilmeden evvel durumlarının 
KUltUr Bakan!ığmdan ıorulmaaı 
ilııililere tamim edl:miştir. 

Sokak Ortasında 
Uyuyan Adam 

Orlaköyde · Vah çıkmazanda 
oturan Etyen Benjamen adlı 
bir Mncar fada miktarda 
uyku ilacı almış Ye Beyoğlunda oir 
ıokağın kenarında dllıUp uyumaya 
bcş!amıştır. Gören memurlar· 
Mac~ rı uyandırmaya muvaff&k 
olamamış ve Cerrahp11fa hastnne· 
ıine k ldırmışlardır, Benjamen 
hAll uyumaktadır. 

Sovyotlerin maruf parqlltçD· 
lerinden Anokhin bir UÇUf .,. 

naaiada 600 metre yllkaeklikten 
paraıtıle )er• inmek tecrBbulnl 
yapmııtır. Fakat paraınt, kuY. 
vetli bir bava cereyanına ka• 
pildığmdan, dUıeceji yerde y6k· 
eelmlye baılamıı, Anokhtn tay• 
yareden atıldığı yftkHkllkten 
100 metre yukarı sıktığını ha~· 
ret, biraz da korku ile farket· 
mittir. 

Anokhin, o clTarda bulunan 
bir ırmağm tam ortr11na dOtmek 
tehlike~i kuıııında bulunduğunu 
f arkeder etmez rttzılrı önlemek 
için paraıUtUn iplerini çekme1e 
başlamııtır. Bu sayede paraınt 
sür'atle dUımeyo bıılımıı, ırmağın 
birkaç metre yakmma kazaıuı, 
belasız lnmlıtir. 

Parafl\tçU bu yli:ıdca 16 dakika 
havada kalarak korkunç dakikalar 

ı yaıamııtır. 
j 

- -

Faratü'1e loerJıen 



-

Pek çoklan hele erkekler eY 
itini ufak g6rlrler. OnUD yorpn
lutu mucip olacağma laaa•az
lar veyahut da inaa&r sr6rlllm•k 
latemezler. Halbuk hakldle J•P
lan ey iti kadar yorpnluk yeren 
Jalnız .k6mlr ameleUll •• diler 
baza itlırclir. HerıllD tos ••k. 
lllmek, ılpurmek. ıYI• diler lfle
rlnl görmek l~o ıarfadllea kalori 
•lktan basıla fennen bir maran
ıozun ıarhttiil kalori miktanaa 
•lsm olduta anla11lm11hr. Yani 
••lain bitin qiai a6r• Lir kadın; 
Mten 1f1n plıfaa bir maranıoa 
kadar yorulmaktaclar. 

H•rlla Wriblrl llltlae ekleaea 
... yorpllluk bdualan çabuk 
~ar:abr. Bun lçba kendi itle
rini keacllı.t ılrea kaclıala• 
••vell fala a1akta durmamıya 
'9tdcat etmeleri lbamdır. Zira 
fada •Jakta ...._ak .._ t11st .. 
• r•par., ... de.._,,. ela
.., la..taldclana ..bep ...... 

bdncw •tum•.-w.n. qu. 
•ek tqefflll slll•tllrlr. aı..-. 
................. apa.Wlaawa 
........ .... olar •• clola111ile ..._tiaia .. bomlar. Eter .aa 
plrp k.U...,....... b- -
llp&rge.t tfbl Wr 1ap J&pbrl .. 
....... ....... •plrll•tlz. 
Şumek için de 11De aaph bir talata 
)'aptırum •• buioid bu tahtaya 
ıarıaıı. Saph talata .llı ıilmek de 
Iİll eğilmekten kurtanr. 

Ej.lmık eY kaclı•ı•w • hirind 
•tmınlanndaa bir:dir. 0.1111 ifla 
9iilenk , ...... itleri ejlımed• 
..... çeelerW •• ,. ···-

R .. mlni ıardllitball ırtl ., 
ıaıbk ,ok kalabalık •• ifil ı• 
,........ ,..... lalç te ,, .. 
dıiilcllr• O.,.t pbuk mı)'clana 
pbbllir. Çlakl iti ağar deifl, 
bUllds tok lıaflft:r. Balan yap
mak ftln -iç nakil ketea •• Oç 
renkli koton ilamdır. Alıl 8rt6 
ye 1aıbk açık nnk keteadir. 
ıc .... ı.ruıdald ..., lld ._. 
koJa rukteadir. Sıırek 
\»it. dikitle rapteclllmWlr. Anele• 

Arkası Açık Elbisenizi 
Değiıtirmek için 

,_ .. .._,~ım!l'm!.9UIT'n~'="·-. ~.~~'9-- Gece elblaıleri pldan JPa 
lerlll kolay.. itlen• aflk kue pek ite 1araau. Bir yuak ıav• '"J... e.tlllld• ko,., koya renk mak illere 1apalır. OGclu 10Dra 
...... açık nnk koton kallanı- da clolalll •ki•. E1W hlyle 

1me .,.. 40dtten yoU. yapd-1 Jacakbr·R....ımtzde peçete ırnell dolabı bekleyen arkua bltla 
mıttıı Gerek dbak ....- db ~ur. Fakat çaydanlap kapat- apk dahi ol• kol:• bir elbi8enlz 
çiql • halhade uaaa lrUariç.. mu lcln 1aplana lrtonUa &ra.. ..,.. hi~ llBlmeyJail. Tarif ede-
laclea laep tibr ijae olclaiu lçla ~ peklll peçetelere de kulla- ceflmiz uıule oau kola) hkla 
4ftdtleri Mtlaee Wr pde blle ubwnmtz. bir 3ileden 10nra e.bisui laal.ae 
ıkadaek _..... Yahu lrtlc:le ft yQtıkta bo,. ptlrebllinillis. 

c .. .,.... a.ı .....,. INc- .taa lao1a asana ll1ah kumqla- Etek bittabi pek •eaclar. 
lhıl•ıle w ,.._.... ,..a ,_... tllWI bWo te1..... &nell lhmu kulp .tblae,t ,._ 

Ev Kadını Neler 
Bilmelidir? 

1 - Y qlıjın elektrlil pçlr
dlllnl n '"'9n ~ 'f&I ile elek
M .idd l*tlrm•••IL .tek
.. telin• +!katma ... ,.. ampul ............ 

2 - lleldrlk tltlllııla cabuk 
Jlpl'U- için prizde çok 
bank ... ak. 

"* Elbiseleri Benzin Ve7a 
PetroJla- Temizlerken 
BM• n ...... te91efflall 

alıhat ip. pis ......... .. •• 
leri lı•hr••• WrUe tı.w.rk• 
ce~ 4la .... ,. Aliat ilildrat .... v.,a ... ...... .,. 
pe•c...a bir odada bulanuncıa 
ki •••• taalıhur eden petrol 
n1• bMllnl ılrlldealn •• ailia 
onları futa l~laize al•anısa mhl 
o!aun. 
elbiaeli uzunlutuada ı.abuı. 
Burada çakan parçada kol prleri 
oyup arkayı kapabaız. Omuılan 
da bu ırka parçadan yekpare 
olarak çıkanp ille iad riniz ve 3a 
parçaya s.1p.-1. tutturum. o 
:r.amao elbiseaio öttl dört kite 
,.ıdinde .atik Wacaktw ki bu 
.... ea falla nqç bulu da ...... 
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ao, Sizler 1 
1 -

Olabilir 
Bayan hizmetçiye da rıldı. 
- Bu senin yaptığın da ye

mek mi, ben daha iyiaini yaparım. 
- Olabilir bayan, alz etkiden 

daha kibar eYlerde hizmetçilik 
etmiı olabilininlzl 

Susun 
Gökyüzünde tayyareler uçu• 

yordu. Amma tuhaf ıey tayya· 
relerin se.ai duyulmuyordu. Ya· 
nımdaki arkadaşıma söyledim: 

- Yeni bir icat olacak, HSllz 

tayyare l 

Arkadaıım bakb; biraz ötede 

oturan Bayanlara bağıtdı ı 
- Biraz ıuıun aökytıztiode 

yUzlerce tcwryare var onların 

• ıesini duymuyoruz. 

Bestekar 

Olur 
Bu m~ vıimde güzelin, 
S ırıt n ı bot olu · •• 
Eğer vars:ı emelin; 
Peıi ııra kuı, olur •• 

lf 
S :ınki iarip bir rOy•, 
Hoılanmaz gönül bu ya.. 
Çok l;en:ıel' piyangoya; 
Dolu olur, . boş olur .. 

,,,.. 
Arka1ından koıarsıo, 

Birden bir• coıars ın, 

Yakal~ra :n, okıarsın 

Böyle aevda hoş olur .. 

Aman dikkat, aarıdır .. 
Alddır; hatarfdir •• 
Bir ıs~fahet barıdır, 

Her giren sarhot olur •• 
ima et L ______________ ____ı 

- Bir doktorla teniı oyııu• 
yordum, top doktorun burnuna 
çarptı. 

- Darıldı mı ? 
- Dar.ima 

hatinize 
dedi. 

Merak 
iki polis de· 

nlze bakıyorlar· 
dı. 

Meraklı ıo
kuldu: 
· - Denizde 

o• arıyonuou ? 
- Boğulmuş 

birini 1 
- Ne lıe 

yarayacak? 

Acıyor 

Dilenci söyledi: 
- Bize para 

vermiyenlere çok 
acırım! 

- Neden? 
- Allah ver- Li • .._ _______ .....,.l!!!!!!!.. ______ • _____ J 

Buyurun 
Telefonda ko• 

ıufuycrlardı: 
- N asılaınız? 

Teıekkllr 
ederim. 

- Sizi buıtın 
iki defa aradım 

- Çok te· 
ıekkUr ederim. 

( Telefonda 
olduğunu unuta• 
rak) 

Buyurun 
oturunuz, ıizi 

dinliyorum. 

Ylldızlar 
Muallim talo· 

beye: 
- Belli baıh 

yaldızların adını 
1ayarmıııo. 

- Naciyeye sokulayım deme, 
. ıln demekten 

çeneleri yorulur 
çok tehlikeli bir kaciın oldu .• - Sinema yıl· 

dızlan, ıpor yıl· 

dızları .• 
- Neden? 
- Otomobil kullanıyor 1 da •• 

Her Kayakçının Kendine Göre Bir Kayıtı Vardır 

Riyaziyeci 

·l 

Budalanın biri peıinize 

düşmUı müsaade edarseniz ben 
yananız sıra yürüyeyim Bayan 1 

Hangisi 
Garaon bu getirdiğin elma 

reçeli mi, yoksa kayısı reçeli mi? 
- Kokıııundan anlayamadı· 

DlZ mı? 
- Hay1r ! 
- Ôyleyae hengiıl olduğunu 

blllrıeniz ne ite yarayacak! 

Çarpar 
Genç kız, genç erkekle yan 

yana idi; genç erkek dedi : 
- Siz yanımda bir gUneı gibi 

parlayoraunuz ? 
Genç kız gftldn : 
- Şapkanızı baıınıza giyiniz, 

glln•ı çarpar. 

Hakaret 
Genç kıdın 

genç erkeğin ytl• 
zlioe baktı: 

- Benim için 
ne dUıünüyorsu· 
auz? 

- Sizfn be· 

dOıUn· 

\ 

'-

Fıkralar 

Baston Kadar 
Yaşlı adam ktıçUk çocuğa 

ıordu: 
- Kaç yaıındaam 1 
- Altı! 
- Altı yaşında ha, bastonum 

kadar boyun var. 
Çocuk baatona baktı: 
- Bastonunuz da benim gibi 

alta yaımda mıdır? 

Baş Rol 
Tiyatroya yeni glrea artist 

yamaiı öğUndtı : 
- ilk oynayacağım piyeıte 

bat rolll alıyorum. 
Eskiler alay ettiler: 
- Tiyatroya yeni gfrmlı bir 

adama bq rol yerirler mi? 
- Verirler mi değil, verdiler; 

birinci perde açılar açılmaz ilk 
defa aahney• ben çıkacağım 1 

Kar9ılık 
Genç kızlar konuıuyorlardı : 
- Kocanı, anan baban bul• 

dular ha, &en buna kartı hiç 
bir ıey söylemedin mi? 

- Söyledim. Kocamı ıiz HÇ· 

tiniz, dedim, buna mukabil ge• 
linlik robumun kumaıını da ben 
ıeçeceğ:mt 

. lı1'\\ 
~'ı'ıı·lı\ 
. (, Ilı 

I 

Reasam 

- Armudun altında bekle; 
orada kendine arkadaı da bulur· 
ıun canın ııkılmaz, deıqlıtf. 

GötUr 
Bayan ıokaktan geldi. Elinde 

bir şlıe vardı: 
- Bay, dedi. Sana bir fite 

18Ç ilacı aotlrdlm. 
- Benim 11açım döktılmtıyor ki. 
- Senin saçın dökülmüyor 

amma, yeni daktilonunkller döktı· 
JUyor. Ceketinin Uatnnde birçok 
aarı aaç buldum.. llAcı ona göttır. 

Acınacak 
Dilenci dileniyordu: 
- Elli bin lira kaybetmlt bir 

zavallıya acıyıp sadaka verini 
Acıyan sordu: lflis mı ettin? 
- Hayır.. Bir piyanıo bileti 

almıştım. ikramiye laabet etmedi. 

Anlatıllyor 
Orta yaılı 

söyledi: 
- Biıim za· 

manımı.zda ln· 
sanlar daha iyi 
terbiye görürler· 
di. Şimdi zaman 
değiıtl. 

Duı aoğuk, I Amma çaresini buldum 1 

- Evet, hat• 
ta slıinle görll• 
ıtırken .zamanın 
değiıtlği daha 
iyi anlqdıyor. 

dazeı rıkralar r 
1 

O Zaman 
Otelci ffatları ıöyledl. 
- Birinci kat Uç lira, ikinci 

kat iki, Uçünctı kat bir. 
Müıteri sordu: 

- Dördüncü kat yok mu? 

- Yok bayım. 
- Bir kat daha ilave ediniz, 

o zaman gelir otelinizde kalırıml 

Hangi 
Gayet şiımandı, çenesinin al• 

ttnda bir çene daha vardı, komaıı 
öğreniyordu. 

Keman öğreten: 
- Kemanı çenenin altioa 

dayayacaluın, 

Dedi, k•man öğrenen sordu: 
-: Hanai çenemin altınal 

Seviıenler 

Senin 
R•zıyım her ne derHD 
Bu can aenla içind ir! 
Hiç dul'ma .al, iıterHn J 
Aman Hnin içindir r.. 

lf 
Bir son1us emelimdj, 
Çılgın wibl sevdimdi, 

-, 

Kl'•l oldum ben de timdlj 
Ferman 1tain içindir l ,,. 
Bıkanın belkJ, amma .. 
Sakın bana darılma, 

Biloıezsln, hayabmı 

DerSI.. 'ln senin içindir 1 

* Zaman r•ç•r nihayet; 
!.tersin bir gön elbet. 
Ben ıelirim, Hn emre'I. 
Her an senin içindir ... 

imsel 
L... __________ J 

---------..... ~ 

Kadmların hoıuna gitmek 
için ne yapmak IAzım sıeıldiğinl 
öğrenmek lıtiyorum. Bir kitap 
tavsiye eder misiniz ? 

- Edeyim; amma onun adına 
kitap değil, çek karneli derl•r. 

ltsiz 
Boynu büküktü: 

Bir iş istiyorum 
- Şimdiye kadar ne it yap

tınız? 
- Iısizler• it bulma mUesı .. 

111inl idare ettim. 



bu pa1k 
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lngiltere Atletizm Müsa
bakalarına Yunanlılar Da 

iştirak Ettiler 
Bazı Koşularda İyi Dereceler Aldılar 

BDtllo dOnya atletlerine açık 
olarak yapılan BOyllk Berita'lya 
atletizm ıampiyonası reçen hafta 
Vayt Sity ıtadyomunda 50,000 
aeyırcı önllnde icra edilmiıtir. 

lngiltere ıampiyonnsma bu aene 
ilk defa Yunanla atlet~r de iştirak 
etmiılerdlr. 

Yunanlılar bu meVlim en iyi 
formda olan atletlerlnden 800 H 

1500 metre koşucuları Yo"g~ 
koploıu, 1 1 O ve 400 metre mi· 
niacı Mandikas ile diık atıcıları 

Sillası yollamıtlarcı w 

Y orgokoplos bir mil koıuda 
müsabakayı yara yolda terket· 
mittir. 

Mandikas 110 metre manialı 
koşuda ikinci olmuıtur. Yunanla 
atletin hu muvaffakıyetl dikkate 
ıayandır. 

Yunanlı Diıkopol Slllaa da 
dlık atmada ikinciliği kazanmıftır. 

Diık atma mlaabakasıada 
birinci olan lneçll dUoya nkort• 
meni Anderaon· ile Uç mUaabık da 
diık atmada Inıiltere rekorunu 
kırmıı~ardır. 

lnglltere ıampiyonasında bU7Uk 
hir ıllrpriz olmuıtur. 

1609 metre eden bir mil 
yarııta dUnyamn en bDyük koıu· 
cuıu Yeni Zellndala LoY Lok 
lngiliz.lerin gınç atleti Voderıun 
tarafından Uç yarda kadar bir 
mesafe ile mağlup olmuştur. Bu 
mesafeyi en hızlı zamanında Yeni 
Zelandalı atlet 4 • 7 dakikada 
koımuttu. 

Voderıunun tampfyonada yap
tığı derece 4.17.4 i\bl bir :ıa• 
mandır. 

Kotra Yarışlarına Doğru 
Alakaları Arttıran Yarışlar, Bu Yıl 

Daha Önemli Olacak 
ÔnUmU:ıdeki Pazar gtlnU Moda 

ile KaJamıf arasında meuiml:ı 

llk kotra yarııları yapılacaktır. , 
Her sene gittikçe artan bir 

alaka ile yapılan ~otra yarışları 

bu aene daha buyuk bir ehem· 
miyetle yapılacak, Modada açılan 
Y atkulüpte bu mf\ubakalara yeni 
yaptırd.ğı kotralarla lıtirak ede~ 
cektir. Elrlncl teıvik mUaabakaJa· 
rından sonra lıtanbul birincilikleri 
yine ayni yerde )l·.oılacaktır. 

Trakya Blalklet Yar••• 

Edirne, (Özel) - 200 kilo
metrelik bir ylVüyUşten sonra 
Edirneye varan bıai'kletçller bir 
glln istirahat ettiler. 

Bir gOn sonra yapılan 7 4 kilo• 
metrelik yarıı c:1a Ankaradan 

Niyazi bir;ı ~.... Orhan ikinci, 
Talat üçüncü ._, 

Ed"rnelilerden Cahlt birinci, 
Nurettin ikinci, Sadi llçDncU ol· 
muştur. MOsahakalara dört An· 
koralı, aekiz Edirneli iştirak 
etmiştir. 

... 

~cçen yıl b!ricoi gelen Galatu .. rayh 
Avoioin (llaydud) u 

Ankara 
Bısikletçileri 
Denizlide 

Denizli, 19 (A.A.) - Ankara 
biaikletçileri buıün nazilliden bu· 
raya galmitlerdir. Misafirler ıar

ve halkevi ba9kanı ile biıikletçi· 
!erimiz tarafından aarayköyden 
karşılanmıılardır. Yarın sabah Ja. 
partaya gideceklerdir. 

YUzme Tetvlk MUsabakalar1 
Denizcilik Heyetinden : 1 -

Denizcilik Federasyonunun tensibi 
ftzerlne yl1zme yarııları 2 gUnde 
yapılacaktır. 

2 - Mıntakamız ilk yüzme tııvik 
mliaabakaları 20 • 2117/935 Cu
martu!, Pazar gllnlerl Moda ybz· 
me haYuzuoda aaat 14 de yapı• 
lacakt ır. 

Aşağıda lılmlerl yazılı hake~ 
lerin ge1melerlni dileriz. 
Bay Ahmet F etıerl Bq Hakem 
" Rıza Sueri Hakem 
,, Zeki 
,, Hikmet Sllleymaa 

11 Fuat Roıtn 
,. Ekrem RBştll 
,, Ali Rıza 

11 Makroker 
., Nıdolıld 
., Alekaandr 
., Şazi Tezcaa 

" 
" .. 
" 
" Kronmetr 

" 
" Mnubaka 

Katibi 
., iman Y azgon 

Turing Kulübün Bir T ebliğl 

TOrkiye Turiog Ye Otomobil 
kulUbOnden: " Tlrklye Turiaı 
kulnbn azaıına memleket içinde 
Ye dıtında Arııulusal yolculuk 
edenlere otomobil kullanma Ye 
gtımrftk vesikalarile bilumum ma
lüma h vermeğe mezundur. 

Otomobil ıabiplerl bu kolay• 
laktan latif ade lçia asa yazılmlf 
olmalıdırlar.,, 

Bu senenin futbol şampiyonu Beşiktaş 

!Memlekette Spor 

Bigada Bir Maç 
Yarıda 

1 BeşiktaşlaBeykoz Arasın .. 

Kaldı 
Biga (Ôıel) - Biga Ort'- \ 

Biga fa\bolculara [X) itaretli kaplan 
Hamdi Özeldir 

mektebi ile ldman yurdu takım· 
ları arasındaki kupa maçı nlha· 
yet yapıldı. Yurt ağar baaan bir 
oyunla Ostüı~e iki gol yaptı. 
ikinci denede Orta111ektep l.k 
sayıy,ı yaptı. Pek u ıonra Yurt 
takımını aık ı thran Ortamektep 
beraberHk aayısını yaptı.· Bu sı· 
rada çıkan korkunç bir f artına 
maçın yanda bırakılmaa.na ıebep 
oldu. 

Konya da 
Konya (Ô:ıel) - Konyada lik 

maçlan henüz başlamıştır. ilk 
müsabakayı Selçukıpor ile idman 
yurdu yaptı. EüyUk gürültülere 
Hbebolan bu müsabakayı Sel· 
çukıpor dört b:r kazaımıştır. 

Karaman idman yurdu lik 
maçlarına iıllrak etmemiştir. Ka· 
raman idman y rdu maçlara iı· 
tlrak edebilmek için mmtakadan 
yol maarafmı istemit ve bu mas· 
raf verilmediği için müıabakalara 
iıtirak edemem"ttlr. 

Balı kesirde 
Balakeslr (Özel) - Mıntaka 

lik maçlarına blltan kulOplerin 
ittirakile başlanmıştır. ilk mftsa· 
bakayı idman gllclyle, idman 
bir:iği yaptL iki takım arasıada 
heyecanla ıeçen maçı idman 
birliii bir 11fır kazandı. idman 
gftctı oyunda daha hakim bir va· 
zlyette idi. 

lkiocl mllsabaka idman yurdu 
ile Birlik arasında olacaktır. 

TAKVİM 
Gla 
ıı 20 

CUMARTESi 
TEMMUZ 935 

Hızır 

16 

Arabi ~ Rumi ıssı 
l8 Reblllabar US4 Temmuz 7 

Vakit t.aaat Vaut Vakit t.Haf Vaaa - -Glaet 9 07 4 45 Akta• 12 -
'' 57 Ôll• 4 "2 12 20 Yata& 1 '6 il S4 

ikindi 8 41 16 18 1mın 6 57 t 34 

da Yarınki Şilt Maçı 
Yarın lstanbul tllt ıampiyon· 

luğunun final mftaabak&11 Beşik· 
taıla, Beykoz takımları arasında 
yapılacaktır. 

Bundan ôtürlldOr. kt yarınki maç
ta Heşlktaşm galebe etmesinl 
tabii bir gözle görmek gerektir. 

lıtanbul Jik maçlarından ıonra 
hemen hemen hiç maç yapmadığı 
muhakkak olan Beykoıuo yano 
yapecağı maçta büyük sıkıntı 
çekeceği, buna mukabil lik maç
larından yorgun çıkmasına rağ· 
men biç durmadan bir takım hu· 
ıusi maçlar yapan Beşiktatın 
bir buçuk aaatlik maçta Beykozu 
bir haylı {jzeceğinl muhakkak 
aayabiliriz. Yannki şilt finali itte 
bu tartlar alt ı eda yapılıyor. 

F ınerbahçeyl büyük bir farkla 
mağlup ed•n Beşiktaı takımı, 

dömifinal maçında Vefayı da 
mağlup ettikten ıonra finale kal· 
m f idi.Beykoz takımı da lstanbul· 
sporu mağlüp ederek doğrudan 
doğruya finale gitmişti. Beşikta• 
ıın oldukça zorlu maçlar yaparak 
finale kadar gitmesi tllt şampl· 
youluğunun Betiktaı tarafından 
kazanılacağına büyUk bir işaretti. :..,_ ___ ...,:;,__ ________________________ __ 

Mıntaka Spor Kongresi 
Münasebetile 

Yarın lıtanbul mmtaka11 spor 
k<Jniresi yeni ıene 11eçimi ıçın 

Beyoğlu H11ıkevi aalonunda top· 
lanacaktır. 

Kulaktan kulağa gelen haber• 
lere nazaran yeni kurumda yer 
alacak üyelerin hemen hepsi bir 
haftadan evvel seçilmiş, bun!ar 
yalnız kongreye bildiri.erek h ... r· 
kes itinin başında çalışacakmış .. 

Spor ifler;midn yerinde ıay· 
dığı ıu ıırada yapılan bu nt\'İ 

Hçim de isabet olmadığını lsbat 
etmek çok kolay olduğu gibi 
bu yan!ı~lığın tashih edilmesi 
lazım bir ke} fi yettir. 

Bütlin kurumları teker teker 
ortaya dökmektense bunlardan 
birini miaal olarak e:e almak bu 
aahadaki iddiamızın büyük isabe
tini meydana koymağa kif.dir. 

Memlekette en başta yer al· 
ması lazım ge!en atletizm kuru· 
munun nasıl ellerde b rakıldığı 
bizi olduğu kadar bu ıporla 
senelerce uğraıanları da hayrette 
bıraktı . 

Ômrüoc!e bir ac'ım koşmamış, 
atlamamış olanları bir İf .ıı içine 
ıokmak o işin ylirllyüıilne engel 
olmak demektir. Senelerdenberi 
tecrUbe ile gördük ve anladık ki 

Nürmi 

1abadan yetlıme}en\ere bırakılan 
işler yüzllstU bırakdmış oluyor. 

lstanbulun hud\Jt çerçevesi 
iç:ode 1920 denberi atletik spor 
yapmış, 1 ;,24 Par:ı ve 1928 
Amsterdam O:impl; at:arına git• 
miş, bu sabada } •' Jşmiş lecrllb• 
ve görglilP ri çok fazla insanlar 
varken bunl arı spor işlerimizin 
haricinde bırakmak bugUnkU 
müeH f neticeyi v:; .... lor. 

Atletizm kurumuna kendini 
namzet gösteren veyahut o ku· 
rumda çal ıı bi:eceğinl zanneden• 
lere bel l->ağlamak lıu gllne ka• 
dar yapji""n hatala:. en bUyUğll· 
dür. 

Spor lşler~ru d !ı!lh etmek 
için mutlak Vfı muhakkak İl 
başına gc ienlerl kendi ıahalan~ 
dan yetişmit olarak Hçmelidfr. 
Aksi takdirde bugl\nkü elim •• 
acıklı halden kend:mai kolay 
kolay kurtarmak imkanını bula• 
mıyacağızl.. Her kurumda çalı• 
şacak baıkan kendi arkadaş· 
larım seç~bilmt:k ioıkinını bul
duğu gün yapılan işlerdeki bOyl1k 

1 

iı:ıbet kolaylıkla ve ·parlak bir 
netice ile derhal meydana çıkmıf 
olacaktır.- >f. 

Sahnede 
Finlindlyalı koıucu meşhur Padvo Nürmi vatandaıı POrje il• 

Temmuz ıonlarında Ruıyada bJyUk bir turne yapaca"tır. 1920 Anvet• 
olimplyatlanndan beri hiç durmadan hem de rekor yaparcaıına koşaO 
bu harikulade atle\in Berlin olimpiyatlarından bir seoe evvel } in• 
pist llzerinde görllnmeıi her tarafta hayretle karşılanmıştır. NürminİO 
öntımilzdeki olimpİ)at mllaabakalarında Maraton koşacağı zannedi~ 
mektedir. 

DUnya Yllzme Rekoru 
Kaliforniyada yapılan büyük bir yllıme müsabakasında Amerik•~ 

JDzllcl Flanganan bir mil dünya rekorunu yirmi bir dakika dö 
takalm be9te yllzerek kırmıştır. . _ıı 

Eakl rekor yirmi bir dakika. alb aanlye, dört takıim beıle lavet"' 
Arnborıa ait idi. 
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[ Her Hafta Bir Oyuncak : 1 Bu Haftaki Bilmece : 

Çiftlik Bu Farenin Deliği Nerede 

Avlusu 

Bntun modeli ine• bir mukav· kedinin yanıadMkl P harfiain alt a•luıunda olaa bu dört hayvan 
•anın veyahut kartonun lherine taraftan hizaıına getiria. P har· birer birer oradan g~rttnecekler. 
1•P1thrın. Kuruyunca iki reımln fladen bir toplu itne ıokua. Bu O zaman Melihanın aabab yatak-
de etraflarını oyarak çıkarın. iineyi ti mantara kadar getirip tan kalkınca pencereden neler 
lialka blçlmlndokl rHmln orta· tutturun. Ondan ınel peacereala ıBrdfttDnO ılz de anlayacakıınız. 
•ında lll!çUk bir karaltı var. Bu· perdelerlle pervadan ara11•dakl Hele elinizden boya da ııllr vı 
•unı alt taraftan tam hlza11aa bir boıluğu cam yerini oyup ba reıml boyar1aaıı: pek ıDzel 

b

lllantar tıpa koyun. loara mod.. çıkann. Toplulğne ile tuttur11lan olur. Na11l oyunaldannız gtlnden 
~ rı bu parçaıını öteki realmdekl reımi yavaı yanı çeviri•· Çiftlik fllne çotalıyor detti mi? 

Baıına Dünya Yı- l Baıka Memleketlerde : 
kılan Tavuk 

Blr ıun kırmızı tawk bir •i•· 
tıa altında eıelenlrken baıına bir 
~••iz dllfer. "Eyvah ıök yer• 

b
iliyor, varayım karala ıö7ll7•Jim. 
lr çareıfnl bulıun,, der. Yolda 

Rlderken kokorlko laoroza raıtlar. 
•ıN • oldu bayle acele aeele ner .. 
)'~ gldiyoraua,, dJy• ıorar. ••Ab 
h
1 
ıç bqıma ıelenl ıormı. Şu çıp-

d
•k kafama gökten bir parç' 
UştO. Az daha 61Dyordum. QjjJ 

berede lae yere dOıecek, kırata 
lidlyorum bir çartslal bulıun • ., 

Kokorlko lıoroı: da kır
lbııı tavuğa takıldı. BerabeJ 
liderlerken yefilbq 6rdekle kar
tılaıtılar. ,K1rm11ı tawğun baıına 
ltlenl ona da anlattılar, u~yle lıe 
ben de geleyim,, dedi. Üçll bir
den yola koyuldular. Bu sefer 
~•r11larına kim çıkıa bej'e11lralnlıı 
b •I Fatma hindi. Kıra1sı tavuğaD 
•tına ıelenlerl du1unca o da 

0 nlara katıldı. DördD birde• ıl· 
:•rken yolda ı•kiak kaı:ı ı&r
la fıler olup biteni ona da aa
d ttılar. Hiç gakgak ku bir ı•J
b •n ıerı kahr mı 7 O tla onlarla 
U ••ber JllrlmlJ• bqlada. Blraı 

erilerine bir apcın altuada 
~~·r•n tllklJ• ıelclller. Hiç 

ıd f111ah kaçınr mı? 
0Siıe ben ke1tlrme bir JOI 

~&atereylm, oradan gideriz,, dedi. 

1 
•pal birden u sıtttDer, uı glttl-

er, bir atacm dibindeki kovuğa 
l~ldtıer. Tilki "ben enden gıd .. 
~~· ılh yol g6ıtereylm,, declL 
t 1J•tl'ln tıtndı ep•JC• Ueriledlk-
en IOnra karanhk bir k6ıed• 
~~lınn yoluna beklemek bep1lal 
t rer blru laap etmekti.. Konk
t aıı lirdi, Uerllemlye bqladL Tam 
bavuJI alrecetl ıırada .. A... Ben 
b Urftn yumurtlamayı anuttam, 
;::. llz ıldln bl8 )'11•artla1ı-., 
lcı HOl'oa 0clfliktı ötecek 
d .._ kalmada, bea ele Yara)'lm, 
b 6ae1lm., dedL Hepal birer it 

11
•haae bulup tllkinln arka11ndan 

b bnedtler. ..Tilki blllyor ya, o 
d:f'-b lçba 1&1ler., dedUer, den
le •r. Tilki de onlan karaahk 

atede bekleye durauD bakabm. 

KUçUk okuyucul•r1mız• 
b Me,tebwl• tatil oldu. Bilmece 
::iyelerinlı hlJl mektep adretln• 

1
1 

derllmektedir. M.ek&ep kapalı b duğq için elinize varmamaktadır. 
el Ugtine kadar olan hediyelerinizi 

• mekteplerden arayuuz. Bedi· 
Y•lerlnizin kayıp olmaaını lateml
{'ceginiz tabitdir. Onun içln mek

•pler açılana kadar bilmecelerlaise 
·~ Mtreml yazımı. 

Burada ı&rdDj'Gall.z kadar ıtaı.al adılannClaa Y ••• Zelaathdırlar. 
Oıtlerladekl yerli kıyafetleridir. SelAmları da n• tuaf delil mi? 

.. Aman ıılmı., der gibi. 

Oyuacak: 
Duello 

Elbette duyauııunuzdur. O.. 
ıln iki kiti blribfrin• kwaca 
veyahut biri &tekiain hakkıaa 
pçince mahkemeye gider. ot .. 

kini dava eder, hakkını kazanır. 
Fakat çok eıkldea mahkemeler 
yoktu, o uman iki kiti blrlblrlne 
imanca bir ormaaa, bir im yerin• 
iiderler. Kıbçla kavp ıderlerdL 
ltt• buna dlello elerler. 

Reılmde de b61I• dlelloya 
huırlaaa• iki sabit Yardır. Y aJ.. 
naz bunlardan birinin iç tizıilerl 
çiallaamlftlr· On da bpka kar-
11.Uald tibl ctzta. Soma •oclell 

ine• .. --"- ..... 

Yazı Mı, Tura Mı? 
Eneli mu .... &atine tımlı: 

bir parça kltıt koyun, ıonra ar
kadaıanın bu kltıclıa altıaa para 

para, on para 1 • ••Hl&: Yirmi ~~ 
falan koymaı..,1 
Dl ıDyleyiD, .ts .;;..!!...----.;." ... _.~~=~=-

arkanızı d6n0D, bu •rada arka
da•aız da ıb fkm•dea parayı 
kltıdın albna 1•rle1tirlln. iti 
bitince lls de dlaer •• arkadap
nua. 

•• Şimdi kqacla lalı Julad• 
oyaatmadaa b• IU& puanm 
lltı ı•len tarafıDlll yau .. , tara 
mı oldupau llyliyebUlrlm. 
denialz. ( Y ua De taramn •'~ 
oldutwıa bilmly,onuu, babaaıza 
anneniz• aorun t6at•nln) 

Arkadaııaıı, taltU " laaydJ. 
haydi ıDrmeclliba t•JI aa11l ı&y
llyebllirlin,. diye IUru eclecılr. 
O zaman eliniz• bir kurtua kalem 
ahr paranm llttl•• ıftrtenlols, 
paranın reıml oldu .. aibl klitd• 
çıkar ve ıls de r ... • bakarak 
paranın banal tarafaaıa llatte ol• 
dupnu ıBylenlnls. 

yap11brın. KuruJ1111ca etraflarw 
oyunuz. Oywıcaldaruuu bir taae 
daha katmıt olurauDUL 

Hele boyamuma ela bilir M 

boJUIUll daha ela ..... elur. 

Bizim fındık llçanı ıayet akıl· iolmeye ujraıın.. Fakat dikllat 
lıydı. Ôyle kapana mın kolay ıdln ha.. öte çıka1ı• derken P} ..... 
kolay yakalanmazdı. Kaçmuun mujan puıu kurduju meydanL"9 
bir yolunu bulurdu. Fakat bir p girmeyin. Glrdbıl& mi ne olacall 
fena halde ııkııtı. Her zamanki befü.. KedJ bir lokmada far•l1 
ıtbl yine kilere inmişti. Karnını bap edecek tabii. Kara çizgilerla 
gllzelc• doyurduktan sonra deli• Ustfine tıstllne atlamak yok ha ••• 
jin• dlSnmek istedi. Amma yolda Ejer bu fındık fareaine dojTu 
bir de ne ıönlln?. Pamuk pusu yolu göıterlr1eniz o da lize gaı~ 
kurmuı onu bekliyor.. Fındıkta temiz vasıtuUe deliğine çektlfl 
hotahn yağı keslldt ZaYallı ne t•ylerden hediyeler yoll yacall. 
yapacağını ıaşırdı. Fareler zararlı Ekmek kırıntısı, peynir parçau 
hayvanlardır amma.. Tehlikede falan zannetmeyin aakın. Bazaa 
olunca herkese yardım edilir. a bUm falan da gelir çllnkD 
Onun için ıiz de ıu zavallı fareye haydi acele idin. Doğru yolu 
yol iÖslerin. Ö nl\ndekl oktan · işaret edip bize yollayın. 
baılayın hep beyaz yo.Jardan do· Muv~ffak olanlardan Ytız kiıJy~ 
Jaınrak sağ köşedeki ok& kadar mubtel.f hediyeler nrilıcektir. 

Meraklı Şegle_r_: ---~G-e-ç--e-nB..:.-i-/m....:.:.tJ:.:.:.c.:.:e:.:-=-
Ateş Üstünde 

Yürüyenler mizi Doğra 
Yer Jllzllode Fıji deııilen bir Halledenler 

yer vardır. Burada eskidenberi 
kalma bir idet varı Ateı üatlln
de yGrDmek. 

Bura balkı bor Hnenln belli 
bir ayında 11ğ bir hendek kazı· 
yorlar. Bu hendeğin içine bir kat 
odun bir kat tat diziyorlar. Odu• 
lara bir fitil veriyorlar. On lld 
ıaat onlan yanar bırakıyorlar. 
Oo iki aaat ıonra kOlleri temb
liyorlar. Tatlan ıırahyorlar. Ve 
bu kızgın taılarm tıatllnd• ylrl-

yorlar. Muaklının birinin tuhafına 
ıitmlt, taılar herhalde ıoğuktar, 
demlf. Hendeiin içine bir derece 
1&rkıhmf, fakat derece iki Jls 
ıekHne kadar yDkaehnlt •• clalaa 
fada 11cakhğa dayaaam1arak 
ptlaauf. l>Otlhlln bir kerrı Fijl
Bler bu 11cakhtın 18tlade çıplak 
ayaldaril• 1lrlıyorlar, hem de hiç 
te bir py olmayorlar. 

Buılan diyorlar ki Fljlala 
yeri de çok 11cakbr. Oan lçla 
Ol'ahlar bu sıcak topraklana .,. 
ttlnf"ı ytlrlye ytlrly• ayaklan 
ah11yor. Hiç bir teY olmuyor. 

Karilcatar : 
Okul Kaçalı 

~-

(1 

- - '-k:· 

Ôpetmen - Burada ne J•• 
pıyor•uo, neye buılD okula ı•J. 
medln. 

Kaçak - ftt• hep bu bacak
lanm. S. ıabah o kadar aly• 
ledlm. Amma dialemecliie.ı. B..ı 
okllla tltGrecelderilae Jfae btlra-
1aadoniz kenarına aıt1r4iler. 

6 temmuz ta
rihli bi(meoemis-

1 Konaol ı de bl
- -ti _ riacl 
ikramiyemiz olan 
bir konıol ıaatini 

latanbul 2 in· 
el mektep 7 40 
Mehlika ka-
lca:ıa.nmııtır. Ta· 

lihli okuyucumuzla 
lıtanbulda bulunan 
diğet kasananlano U17 /93S tarihli 

hediyelerini pa- uyımısdaki bllm•• 
zarteıl, cumarteei eeyi 111 b 11~ 
ıUW.rl öğleden M Wrlacl mltcl• 
ıoara lclaıehane- fat 1 J_ · o an ma.., 
mı~eıı almaları .... tiai lataabal 
lazımdır. Tatra albneı mektep ta. 
okurlırımızıo he- lebHinden 414 
d~~eleri . posta ile Mel&bat SUa p •a ... 
ıonderihr. ııanmıı ve elmtıtrr. 

lı'eneryolaada Necli S&lib, Ankara 

1 AlbUm 1 aan'at meldeei ımaf 1 dla 
111 Mehmet Y--. İltukl 31 iool 
mek&ep ikiııoi 1Wıftuı Ş.ciiy•, AııbN 
Y enltebir P11alar te.Peol Glilfiataa IO
kak No. U te Ayhu Tokey, Iıtaa 
49 ucu mekWp 95 Sela-1ıat, An 
mektupçuıu Bay Fuat ftrtdotao 
B17hıw. Lıwıbul 8 • Şeb.ovar • 
haTIHi No. ü de Sl\le7mau, Ank 
hudut 11""9 tetkik mlmeyyizi Be 
kaaı E..el Biuet 

Kaıampap Bedreddla mabaUfl 
1 Loaıon l cami ıobk No. 9 da Vı 
ııf Arlltit, Slrkeol EMntaut cıad. lQ. 
48 de N11im Koo•, 'fıla •kek llilil 
B·I den '178 Sermet. 

Ktiçikpasar Hacıbdın V ez mık IOe 
Dk N o. 'l de !rf ıuta6a, 
Bayıııdıl Dr. Kuliu1a11111 
kısı Sı"flm Kutlıuav. 

Te1Yiki19 ahlamur No. 6 te Su.na, 
Samıun Siuı hattı •erkes hekimi 
Seal Jna lbnffer, Kadıköy l ahri,. 
cUdell No. 7' te MiJal Ertu~ ul 

hnu ,., D) 
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Paul 6tUlerln Uzerlnde buldulu 
kAtıtları ceplerine ıokuıturdu •• 
koıarak geldi. YUzbaıı Perdltaaın 
yanına oturmuıtu. Paul da oto
mobile atladı ve bit ıHinl çıkar
madan drekılyonua ba11na ı•t .. 
rek otomo"LHe yolnrdi. 

Perdlta da yUzbaıı Dtırer de 
bfrbirlerile konuımiya cesaret ed .. 
aniyorlardı. Her iklai de köşelerine 
blhUlmD.t, kendi dlljllncolerine 

dalmııtı. 
Aktama doğru, Alman hudut 

karakollarına ıeltlller. NiSbetıi 
Alman neferleri otomobili durdur
dular ve dUıman erar.lsladen , .. 
len bu arabayı ve içindeki yolcu• 
lara aramak lıtedller. Fakat yUı• 
baıı Dürerl, Alman ıabitl tınifor
masUe görünce bu mak1atlarındaa 
yaıgeçtller. Alman zabiti onlara 
IAzımaelen izahata verdi ve n6bet
çUer onu selAmlıyarak yolun ke· 
narına çekildiler •• otomobile yol 
verdiler. 

Pordlta yerinden kıpırdamak
ıııın ve hiç sesini çıkarmadan bu 
ıahneyl seyretmlıtl. Neferler ya• 
nındakl ıabitl Hllmlarkeo lflzll 
bir gurur blle duymuıtu. Dllrer 
tekrar otomobile bindiği zamanı 

- " Artık kendi memleketi• 
nlıdeslnlz demek ylb:başıl ,. dedi. 

YUzbaıı DDrer gtılUmHdb 
- Ev.t timdi bealm misafirim 

ııyılırsmız Mis Perditı. Mil1&1de 
ıderaeniz ılıl ilk ılmend&fer lıtu
ıonuna kadar g6t8rmek •• sall
ııı•n Bertlne aldın trene yerle,. 
tlrmek istiyorum, dedL 

- Çok teıekkOr ederim ... Sb 
olmasaydınıı ben ne yapacakbm 
bilmem. Bu felAkıtlerln ortaaaada 
ıaımp kalacak ve belki de nfo 
tulamlyacaktım. Fakat ben tlrtaı 
gidecek değilim yOlbıı': .. 
Otomobille Berlinı kadar p 
dip, otomobili •• evraklata 
oradaki ıefarethaneye te11fm ıt
mek lıtlyorum.... Sb nereye ,t. 
clecekıfnJz ?.... Berline gidecek• 
11oiz beraber gideriz. ,, dedi Te 
genç Alman zabitin ytl•Unı baktı. 

Ynzbqı Dürer acı acı glllime 
aedi ı 

- Maattee11Uf Mlı Perdlt'1 
Uk kasabada kalmak ve telgr. 
karargAha malumat vererek taff. 
aıat beklemek mecburiyetindeyim. 
dedi. 

Perdita ı 
- Ya ?... Dedi. Bu k11alta 

çok uzak mı? 
- Hayar... Uzak değf L.. Ni

hayet y~rım saat ıonra oradayıa. 
Galiba bir an ev•el buralarden 
~urtulmak, 1evdiklerlnlze kaYu,. 
malr isteyor1unuz ... 

Perdita Alman zabltloln ae 
demek lstodiA'lnl ıolamııtı. Hı· 
flfçe kızardı. Bir mllddet ceYap 
-weremedl ıonra tltreyın bir 
ıesle: 

- Annemden baıka klm11m 
kalmadı ki.... dedL Yarım 1aat 
ıvnra kUçUk bir ka1abanın ııık· 
ları g3rUndll ve birkaç dakika 
ıonra da kasa baya girdiler. Zafer 
haberini duyan halk ıokaklara 

d6ktilmUıtU. Her taraf Alman 
bayraklarlle donatılmııtı. Sokak• 
lardan ıeçmek kabil detildL 
Otomubllde bir tayyare zabiti 

girenler derhal otomobilin ıtra• 
fıaı aarıyor, tatkın tezahüratta 
bulunuyorlardı. 

Paul hin mOtkUlatla bu kala• 
bahta yardı ve yUzbaıı DDrer'lo 
ltar•tl llzerlno telgrafhanenin 
önlnde durdu. 

YOzbqı Dllrer, otomobilin 
kapııını açtı ve dışarıya atladı. 
Geaı kıza dönerek: 

- " Burada temizce bir otel 
var Mtı Perdita. Geçen 11ne bu· 
rada manevralar yaparken birkaç 
ıece kalmııhnı. l.terseniz bu ge
ceyi burada geçiriniz, biraz lıtira• 
bat edtniı .. dedL 

Genç zabit Perdltadan ayrıl· 
mak iıtemlyor, bu ıoo dakikalara 
elinden sıeldijl kadar uzatmak 
latlyordu. Perdlta bir an için te· 
reddllt etti. Ona buraya kadar 
refakat eden bu ı•nç ve se•lmll 
Alman zabitinden böyle ansızın 
ayrılmak onun da kalbini burku
yordu. Fakat onu Umlde dUşUr· 
mek de doğru deilldl. Derhal 
kararını verdi: 

- " Mttıaade ederHniz bir an 
''Yel Berline ıf deyim,, dedi. 

YUıbaıı birdenbire irkildi. 
Fakat kendini toplayarak: 

- "Öyle IH yollarımız burada 
·ayrıbyor Mis Perdita. Siıe bUtlln 
kalbimle bayatta saadetler te• 
menni ederim.,, dedi. 
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G6zlerlnl yere eğmlf, genç 
kırın yUzllne bakmıya ceaaret 
edemiyordu. Perdlta da genç za• 
bitin gözlerinde o llmltıJz sıkın 
izlerini görmemek için onun yll• 
zlloe ba'kıyordu. 

Perdltaı 

" - Allaha ısmarlad~k yUzbaıı ... 
Size çok mf11nettar1111. Sizden 
ayrıldıktan ıonra kendimi bUıbü· 
tlln yalmz hissedeceğim. Fakat 
kımblllr belki bir gün, •. 

Yllzbaıı limitle gözlerini kal· 
dırdı ve Perditanın gözlerinin 
içine baktı. Hi11iyatına bikfm 
olmak istiyor, dudaklarını ısmyor, 
alllmeye çalıııyordu. 

- " Belki değil, bir glln her 
halde tekrar buluıacağız. Bu harp 
biter bitmez lnglltereye gelip ıizl 
bulacaA"ıma hiç 1Uphe etmeylnlı,. 
dedi. 

Eğildi, genç kııın elini tuttu 
•• dudaklarına glSttlrerek uzun 
uıun öptü. Sonra aakerce bir 
selAm vererek döndü ve poıtaha· 
neye girdi. 

Perdita bir müddet oturduğu 
yerde kaldı. Sonra derin bir 
göğOa geçirerek Paul'e döndO: 

- Haydi bakalım Londraya 1 
dedi: 

Paul biç seıinl çıkarmadı. 
Elini ıapkuına götürerek selim 
verdi ve otomobili aUrmiye baıladı. 

Arkaıı var 

19 uncu Resim Sergisi 
Dün, Galatasarayda Açıldı 

Teıhlr edilen rulmleıden bfrkao parça 
Dün, 111t tam 17 dı Güzel 

llln'atlar re1lm ıubest Hn'atklr
ları, Galataaaray llaeılnde 19 uncu 
1ergilerlnl açmıılardır. Seriide, 
30 dan fazla .aa'atkArıo 110 dan 
fazla eseri vardır. 

Sergi, bilha11a yerli mallar 
sergisinin do açık bulunması 
yUzUnden, çok kala balak bir 
ılyaretçi kOtlesl bulabilmiıtir. 

Denilebilir ki, dtınkll reılm 
sergisinin bulduğu rağbet, diier 
hiçbir un'at serıiıine mOyeuer 
olamamııtar. 

Oradaki ılyaretçilerle yaptı• 
tımız allka uyandırıcı konuıma• 
lar1, ve sergi hakkındaki kanaat• 
hmmızı, g6rUılerimlzi yarınki 
nllıhamızda yazacafız. 

D. Sergisi 
D. Gurubunun betlncl 11rglsl 

bu1ılln eaat onyedlde ıehlr tlyat• 
roıunun operet kısmı olan eakl 
Fransız tiyatrosu binasında 
açıhyor. Şair Necip Fadıl 
ile Ellf Naclnfn konferanıları •• ,. 
dar. Serıfyl herktal par11ız g6r .. 
blllr. 

Temmuz 20 

Sefalet V~valannda · 

Ziyaretçi Hemşire Bir Ai
lenin FişiniNasılDoldurur 

( Baıtanft 1 inci yGzde ) 
- Kocanın adı? 
- Neı'etl 
- Ne it yapar? 
- Zerzevat satar! 
- Ne kadar kazanır gllnde? 
- Elli altmıı kuruıu bulurl 
- Kaç yaıındadır? 
- 291 
- Sen? 
- 221 
- lçerml? 
- Eh... Buldukça lçerb:t 
- Sende mi içiyorsun? 
- Evet ••• Yemeklerden ıonra 

birer fincan! 
Hemıirenin gözleri hayretle 

btıylldlh . 
- Hım de yemek UıtUnı içi• 

)'OrlUDUZ ha? 
Kadın elle tutulabilecek kadar 

koyu bir aaflyetle cevap vordll 
- Kahve aç karnına içilmez kil 
Hemolrenln aklı suya ermlıtlı 
- Sen yanhı anladın, dedi. 

Ben rakı içip lçmedf ifoizl ıor• 
muıtuml , 

Kadın, evlAdına ıöYUlmttı aibl 
irkildi: 

- Töbeler olsun .• Adını amnca 
midem bulamr .•• 

Ve ltaılarını kaldarıp boynunu 
bükerek UAve etth 

- Hem biz ekmete para ye• 
tlremiyoruz, rakıyı nereden bulu• 
ruz ki? 

Hemıire " ıoıyal flıek ıorıu· 
)arına devam etti: 

- Buranın adreıl nasıldır ? 
- Nesllıah mahallHi, kUçtık 

t•ıme sokağa, 24 numara: 
- Ne kadar kira verlyorsunuı 

bu eve?. 
- Biı eYln 1ade bu odaaını 

tutuyoruz. Ayda iki Ura verlyoruzl 
- Kaç klıislnlz bu odada? 
- Pek öyle kalabalıtımız yok· 

tur bizim. Hemıire, valide, ben, 
kocam, iki de çocuğum! Baldızım 
da var amma, o, her gece kal• 
maı burada r •• 

- içinizde haatalıj'ı olan 
var mı? 

- Yok bam dolsun... Para 
ıılıbatla oluyor amma, ııhhat 
para ile olmuyor... Hem ucan 
boğazdan gelir, boğazdan gider1,, 
Derler. Blılm fazla paramız ol· 
ma~ığı için •. boğazımızdan geçen 
malumdur! Öyle zenginler gibi tür:o 
ttırltl ıeyler içip tUrlll tttrltı ıeyler 
yemiyoruz ki midemiz bozulsun J 

Dinledlklerlnln bir kısmını not 
eden hemwire, tamamlanan ııosyal 
fiti bana uzath : 

- Iıto, dedi, şimdi bu flıl, 
bu aile için açacağımu~ dosyaya 
koyacağız. Ve bundan sonra bu 
aile de daimi ve muntazam koa• 
trolumuz altına girmiş olacak .• 
Bu aileden tedaYi veya muayene 
için müracaat Yakl olursa, neti· 
celori matbu evraka yazıp, bu 
fitin yanına koyacağız. Bu zarf Jar 
aayeıinde mıntakamııdakl bütün 
ailelerin içtimai, iktisadi, ve 
11hbt vaziyetlerini dalmt bir 
mllrakabe altında bulundura· 
biliyoruz. 

Meseli biz çok muhtaç alle· 
lelere icabında llAç, kundak filim, 
kaıvar (lAstik bohça) datıtıyoruz. 

Ya km da elliden fazla ve rom• 
liye günde 250 gram et, . lkiıer 
yumurta, yarım kilo da ekmek 
verebileceğiz l 

lıt• yine o zarflar sayesinde
dir ki bu yardımlara daha fazla 
muhtaç olanları tayinde yanılmaı 

bir isabet göıterebiliyoruz. 
Bu izahatı tamamlayan helD" 

ıJrı, sosyal fiıfo altındaki bot 
yere mütale&1ını da yaıdı 1 

- F akfr aile, hala ve ika• 
metgAh 11hhl deill 11hhatlerl 
yerinde 1 

Sonra yine öğütlerini vermeye 
baıladı : 

- Hanım, çocutunuıun ııb
hatl yerinde, fakat dikkat et
meı1eniz, çocuk bünyesi bir kr 
lebek kanadı kadar hauasbr, 
bozulur, en ufak bir rahataıılıll 
sezerseniz, hiç vakit geçirmeden 
getirip doktora göstermeyi ihmal 

etmeyin. 
1 
Sonra 11 ağlamayan ço

cuğa meme vermezler ,, denir. 
Halbuki aııl yaolıt olan çocuta 
her ağlayııında meme vermektJr. 

Bu itibarla, çocutunuza Oç 1aatu 
bir meme verin. Ve çooull kat.la 
katıla atlaaa bile bu intizama 
bozmayın ••• 

Yoka• çocuj'unuı elden gideri 
A)rıbrken Uç aDn aonra 

yeniden utramayı vadedeı 
bemıire kapıdan çıkınca hanı 
döndll; aöderlmdeki glıll v• 
mUıtehzl hUkmll Hzmlı glblı 

- Bu, dedi, haddi zatlndı 
kuru ve boı lAf aanalaa BA'lltleria 
tasavvur edlltmiyecek kadar bO
yUk faydaları oluyor. ÇGnkU ıör 
lerimlzl içten bir lnaçla dlnllyor-

lar, ve kalıbı kalıbına da 11rin• 
getiriyorlar. Eskiden cahil koca• 
karıların allfuzlara altındaymı9lar. 
Ve kocakarıların, her biri ııb• 

hatlerlal kundakhyan 61Utlerloı 
kanıyorlarmıı. ' 

KendU.,rlnln TO çocu klarlnıl 
mukadderahnı rtamamlle onlan• 
ellerine b1rakmıılar; mikroplu 
haıtalıklara, kocakarı llAçlaril., 
nazar boncuklarile, boca nefer 
ler:le karıı koymaya çabımıılar. 
Çocuklarını kanun kaçaA'ı, alayla 
ebelere aldırtmıılar. 

Bu yllzden dünyaya göz av 
madan ölen yavruların, ve doğao 
yavrularını kucaklayamadan ah< 
retl boylayan talihsiz analarıa 

haddi heaabı yok. 
Size, daha g•çenlerde ıahlf 

olduğumuz iki vak'ayı anlatıyım• 

Hudutsuz cehalete kurbaa 
gldtnlerin zehir kadar acı Akı. 
betlerini, bir iki vak' adan daha 
kuvvetli biç bir ıey anlatamazf 

• Naci S•dallala 

Sekiz Yüz Bin 
Koy on 

[ Baıtarafı S inci ybde ) 

Onların çok dlrJ, çok ıağlalll 
olmalarmın; romatizma, bel kr' 
miği ve mide ağrıları, bağırsak 
bozulduğu bilmemelerinin inci gibi 
dişli olmalarının aebebl de hudut• 
fazla et yememeleri ve içki kul
lanmamalarıdır. O devirlerde kah,. 

ve tUtUn do yoktu. Dıdolerhni• 
demir gibi bir mide taşıyorlardı· 

Istanbul 6nUne gelen muh•" 
sara ordusunun ağırhklarını ta" 
ıımak için on binlerce deve, ka" 
tır, ököz ve manda da kullanıl" 
mııtı. Bunların arası da aekiı yd• 
bin de koyun ıokarsak orduouO 

kıoııldanmaa:na yer •• imklO 
kalmaz. Rakkamları ölçftlll kul18" 
na'.ım. 
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lııgilizlerin Yağlı 
Fransızları Güreş 

•• 

K MA LI SALTANA 1 
(Mit ar eke devrı~ıa tarihi ) 

-..._ ••••••• Yazan: Zig• Şakır 

No. 89 

.. 20/7 /35 ,._, e 

~ .... Her hakkı mahfuzdur. <G 

Şehirde Kanlı Bir Manzara 
Cesetler Yerlerde Yatıyordu ... 

Vardı. 

Bu bedbaht kafile bu ıekild• 
Pasaport mevkilne kadar göttl· 
rUlmo1, orada muhtelif sınıflara 
ayrılmış, ayrı ayrı yerlerde hapae
dllmlıtl. Fakat yap.tan ıu kanlı 
ccbrU ıiddet, mUntaklm bir un
surun kalbinde doaan kıpkızıl 
ihtiras zeykinl tatmin etmemiıtl. 
BUAklı dakikalar ıeçtlkçe, daha 
feci hAdliat baş göıtermlttl· 
Kıılada baabrılan ıabitao, •n 
6nde kolordu kumandan1 Nadir 
Paşa olduiu halde, aynı feca• 
atJe rıhtıma lndirllmif; pasaport 

Dıe•kllne aıetirilmlıtl. Buradan da 
bir Yunan nakliye gemisine 
•nkedlleceklerdi. Fakat oraya 
toplanan yerli komiteciler bir 
•nda bu zabitanın QıtUne hOcum 

•tnılıler; birçoklarmı yaraladıktan 
•onra kolağası Necati Bey isminde 
bir zata pek feci bir ıekllde ı~hlt 
•ylemiılerdl. Necati Beyin on 
•ekiı yaşlarında kadar oğlu, bu 

eınada uzakta detildl. Pede• 
rlnin ıehlt edildiğini haber alır 
alrnaz koıarak gelll'lf; kendisini 
o kanlı cesedin UıtUne atarak 
tee&1ürUnden bayılıvermiıtl. Fakat 
bir Efzunun 11vurduau bir ıUogO 
darbeal, babamn lime ilme olmuş 
cesedinden, evladının kan fııkıran 
\rllcudunu ayırmaya kifl gelmiıti. 

içlerinde• Yazifeai batında ıehit 
olan • dördUncU kolordu abzas• 
lcer heyeti reisi miralay Süley
man Fethi Beyle, kolordu serta· 

bibi Şnkrn Beyler gibi kıymettar 
•e•at bulunan ıehitlerin adedi 

tnUhim bir yekün teşkil etmekte 
idi, Fakat bunlar, bu kanlı hal-

lenin artık hitam bulma11na kafi 
K•lmemlmiıtl. Tüfeklerin ve mit• 
relyozların ucu· bUıbUtUn masum 

olan • Türk çocuklarma, Türk 
kadınlanna çe•rilmlıtl. Yük ara• 
balarma doldurularak Memleket 
haıtaneılnin kapııı önUne ahlan 

' 8 tlatOıte yıtalan kanb ceaetlerln 
•dedi, artık .ayılabilecek dereceyi 

toktan geçmiıti ve kim bilir, 
daha da ne kadar ıeçecektl. 
Fakat Allahın bUyük bir mucizeal, 
l:ınılrln imdadına yetlımltti. 

Ortalık birden bire kararmıf, 
lllUthi, bir fırhnanlD bulutlan, 
l:ırnirln 1ema1ını 11rmı9tı. Slmılyah 
korkunç bulutlar blribirlle çarpı• 
tıyor; (timıekler, ateıten kırbaçlar 
gibi ufuklarda kıvrdıp uzuyordu.) 
Sanki Allah, zalimleri kendi ga
ıablle te dit ediyordu. Bu mUthlı 
fartına, İf gal kuvvetlerile yerH 
kuınitecilere bUyUk bir korku 
•crmiı, herkes bir deliie girmi9tl. 
Bu ıuretle de ( iz mir f aci11sı ) nıu 
birinci hAlle•i perdesi hitama 
erıniıU. 

hmir faciaeınfn büyük ıehidi (Ahııaı• 
ker kalım relııl miralay Stilıyman 

.P'ethi Bey) 

bu derin gafletten ikaz edememlıtl. 
Telgraf sureti 

• Aynen• 
14-5-35 

( Şimdi, aaat onikide, maliye 
ıt:rmUfettiıi nezdi Aciziye gelerek 
memleket yunan devleti tarafından 

iıgal olunacağı cihetle kasalarda 
mevcut nakitlerden eşhasa ait 
olanlardan gayrisinin bu müddet
ten evvel Dersaadete veya ma
halli ahara sevk olunarak vaz'yet 
edilmesine meydan bırakılmiyacak 
tedablr ittihazmı bilbeyan, tele
fonla defterdarlığa da ayna veçhile 
vesayada bulunarak gitmi,, 
•e keyfiyet vilayetten bilistifsar 
makamı vilayetin bu gibi ıeyden 
haberdar olmadığı cevabı alınmıt 
olmakla olunacak muamele 
müatezendir. 

Izmir poata Ye telgraf 
baımüdür vekili Naiit 

Dahiliye Nazırı Ali Kemal 
Bey bu telgrafı alı r almaz doğ
ruca aadrıazam Ferit Paıaya git· 
miı; aralarında cereyan eden 
mUzakere neticesinde, fU karar 
verllmişti. Maliye müfettişi Muvaf~ 
fak Bey, ittihatçılar heıabana 
hareket ediyor; böyle sözlerle 
efkirıumumiyeyi heyecana aetl
riyor. Bu tekilde propaganda 
yapan bir hUkümet memurunun 
tevkifi lazımgelir. Buna binaen 
derhal vilayete emir verilmelidir. 

Bu emir veriliyordu. Fakat 
ne kadar dikkate ıayandır ki 
Yunan işgali meseleıi hakkında 
vilayetten hiç bir ıey sorul· 
muyordu. . 

( Arkaaı nr) 

Dün Heybelide 13 Yaşın
da Bir Çocuk Ezildi 

Dun akıam UıtU ıaat altı bu· 
çuk ıularında HeybeUada rıhtı• 
mmda bir kaza olmuı Ye on Uç 
yaılarmda bir Rum çocuğu bir 
etfaiye arazözü altında kalarak 
ölmUttür. 

Arazöz rıhbmı ıulamak ~in 
ilerliyordu. Bu sırada kazazede 
çocuk acı bir çığlıkla tekerlekle• 

rin altına kaydı, çıkarıldığı ıaman 
kan içinde idi. Eczaneye götU
rüldU. O ıırada, Adada bulunan 
doktor operatör Skordeosa'ya - içki Aleyhtarlarının 

Gezintisi 
içki aleyhtarları kurumu tara• 

fından tertibedilen gezintllerden 
blrlnciıi ya11n yapılacak, aabah 
aaat 8, 15 de köprUden Heybeli 
adaya gidilerek geç vakte kadar 

eğlenilecektir. -----
Bir Tramvay Kazası 

haber aalındı, doktor ııeldi. Fakat 
çocuk kurtarılamadı, öldU. Bu 
çocuk balıkçı Anestl lıminde bi
rinin oğludur. Adı Hlriıtodur. 

Hidiseyi görenlerin mU1ahe
de1i ıudur : Etf ai~e ara:ıözll cad· 
deyi ıulamak için ilerlerken köıe 
batında dört beş çocuk oynu• 
yorlardı. Bunlar içlerinden bir 
tanesini ıılatmak için arabaya 
doiru ittiler •• şoför, olanı bi· 
teni görmeye vakit bulamadan 
kaza yukua sreldi. 

Sebzeler için 
Postaları 

Hava 

Yaı meyva ve aebze ihracata 
yapmak iıteyen bazı tecimerler 
Bayındırlık Bakanhğına müracaat 
ederek ihracat için ecnebi pos• 
taları ile uyuıamadıklarını ileri 
ıürerek Avrupaya ha•a postaları 
tertip edilmesini iıtemişlerdir. 

GUmUt Mecldlyeler 
Finanı Bakanlıği araıulu al 

gUmllt piya1&11 dUtük olduğu 
için gümUt mecidiyelerin fiatım 
60 kuruıtan 54 kuruşa indir· 
mittir. Boruda da gOmUı flah 
53 kuruştur. 

Takdiri Müsabakamız 
Londra, 19 ( A. A. ) - logiliı: 

matbuatı, Luah ı ıygı Jle anmıya 
devam etmek{edir. 

Gazeteler, Laval tarafından kurulan 
plAnların teknik b ıı kımından Frnn
ıada olduğu kadar Loadrada da iyi 
bir etki b ri\khğını yazmaktadırlar. 

Morniııg Poıt diyor ki : 
Lavrıl ve arkadat' arının göster

dikleri cesarete kartı İnglllzlerio 
duyduğu hnyranlığı r. çıta vurmak 
isteriz.. ,, 

Ti mu, ıunl a rı yazıyor: 

"Bu k11r< rnamel•r, itlere yeni bir 
hız. verebi 'ecek •e gftven iAi yeniden 
meydana koyabilecek mahiyette gö• 
rü ' mekte ci ir. ,. 

f ;n nnclal Ncvva diyor ki: 
" Bu kara rn" meler, toplu olarak 

incelen' rse, görü'Ur ki, alınmaaı 
milınkOn htrhangi bir tedbirden, ııu 
götürmez derecede Uıtnn · ür. " 

Sahte Bir Sübay 
Adanada Yakalandığı 

Haber Veriliyor 
Adanada çıkan Ttırka5ıli r

kadatımız ynzıyor: 
Birkaç gUn evvel şehrimizde 

Necati isminde 30 ya9larmda sah
te bir Subay ( birinci mülAzım) 
yakalanmıştır. Necati bir mUddet 
evvel burada Ziraat, Millt menıu
cat fabrikalarında tornacı lık yap· 
mı,, itinden çıkarıldıktan ıonra
da bir buçuk ay açıkta kalmııtır. 
Üzerine geçirdiği Sübay elbisesi· 
le ve bir takım ıahte evrakla 
gezdiği haber alınmış, kendisi 
tevkif olunarak Güven direktôr
IUğü ( Emniyet mlidUrlliğU) ne 
verilmiştir. Üzerinde yapllan araş
tumada bazı ıUel ( askeri ) ma• 
kamlardan verildiğini gösterir 
sahte vesikalar, Ankarada fabri
kalar Genel direktörlUğUnUn ve 
Kozan haataneıl baı hekimlliinln 
mUhürlerinl taııyan, damgalı boı 
kiğıtlar bulunmuştur. 

Celil Bayar 
Leningratta 

Lenloa-rat 19 (A.A.) - Celil Ba
yıırJa Zekai Apaydın dOo buraya rel
ıniılerd i r. Sovyetler birJiğinio Tllrkl• 
yedekl tecim mllme11ili Vorobief ile 
TOrlutro7 ıef Zololaref de miaafir
lcrle birlikte- gelmitlerdir. iatasyonda 
Leningrad !,ovyeti batkan vekili 
l1anof, Dıı Tecim komiaerliğl ml
meuiH B. Troyanonkl, Dıt itleri Ba
kanlıtı mGme11ili Velnttayn tarafın
dan kartılaaan mlıafirler Leninırad• 
ta bir kaç ııün kalacaklardır. 

Bir Tayyareci Kazaya 
Uğradı 

lakenderiye, Reuter 19 (A. A.) -
Uçman Brooku Kabireye varmadan 
karanlıkta yere inmek zorunda 
bırakan kazaya, benzin yoklutu 
aebep olmutlur. 

Brook, inecetl alanı, çabueıık 
ıeçemediği için, uçak, alanın dıtın
daki yere inmit ve pıırçalanmııtır. 

W.akine tamamile parplandı baldo 
Brooka hiç bir ı ey olmaınıttır. 

...-en- •-• •_. .. ,..._..,.._...__ - - - --

( Toplantllar, Davetle;=) 

Askerlik Daveti 
Tümen a1kırlik dalreal batkıan

hğındıın; iıtanbul mıntakuında 
(Yalova hariç) bu1unıın kuabalardan 
Çatalca ve Silivri kazalarının 331 
doğumlu ve bunlı:rla muameleye tabi 

rtam aıkerlik mec:lalerl 1 aguatoı 
935 den itibaren ve Fatih, Beyoğ!u, 
Eminönü, Beıiktaı, Smyer, 83kırköy 
ıubelcrinin uknlik meclisleri de l 
eylül 935 den itibaren ı: ç ılacakhr. 

Alikaciıırların menıup oldukları 
veyahut mıntakaunda bulun::ukl. rı 
aıkerJik mediılerine müracaatla 7ok
lamalarını yaptırmaları. 

Kızılayın Te,ekkUrU 

( Bııtlarafı 1 inci yüzde ) 

miştlr. 1930 da Amerikaya giden 
Mül6yim pehlivan, Nevyork. 
Şikago, Kalifornlya, Loı Anjeloı 
ve San Fransisko'da tamam 22 
ay do!aşmıttır. Bu seyahati esna
ımda haftada iki mUıabaka yap
mış, hiç mağlup olmamışhr. 22 
ay sonra da Amerika hUkumetl, 
Amerika topraklarında fazla kal
masına müıaade etmediği için 
lıtanbuia dönmUıtUr. 

Bütlin Anadoluda bilhassa ala
turka gtlreşle bl\yük bir ünli ve 
ve kıymeti olan bu değerli gUre 
çimiz evlidir. Ayrıca en büyüğü 
dokuz yaıında olmak Uzer• iki 
ya\•rusu da vardır. 

Tertip ettiğimiz alaturka güreş 
müsabakalarında bilhassa gözo 
çarpacak olan Mllliiyim pehlivan 
busmıl fikirleri v mUsabakamız 
üzerinde demlıtir ıd: 

- Bu mevııim birçok güreşler 
yapbm, bunlardan dördünil ka• 
zandım. Yeni mllsabakanız için de 
oldukça ha:ıır vaziyetteyim. Ga· 
zetenizin tertibettlğl bu mliaa• 
bakalar beni çok memnu, etti. 

Vaktile, Amerlkada bulundu· 
ğum sıralarda Türkiye baş pehli
vanhğı yapılmıf, fakat ben buluna• 
mamışhm. Amerlkadan döndükten 
sonra da böyle bir müsabaka' 
yapılmadı. Bunun için T eşriniev• 
velde yapılacak baı pehlivanlık 
mUsabakalarında çok ümidim var. 

Kendime bakmak en büyük 
iılerimden biridir. 

Bu sebepledir ki daimi idman 
halindeyim, diyebillrim. 

Bugün beni en çok alakadar 
eden emellerden biri de gelecek 
aene Berllnde yapılacak Olimpiyat 
lara gidebilmektir. Bu uğurda 
her fedakArlığı yapmlya hazırım . 
Çoban Mehmetle güreşmt!k ve 
kazandığım takdirde memlek timi 
Almanyada temsil etmek isterim.,, 

Amerikada Altın Esasına 
Karıı Yeni Bir Kanun 
Veıinıton, 19 ( A. A. )- Kon• 

gre altın olarak ödenecek devlet 
eahamları bulunanların bu esham• 
larm altın olarak ödenmesi için 
hUkömete kuıı daYa açmalaranı 
meneden kanun projesini 88 reye 
karşı 258 reyle kabul etmiştir. 

---········ .. ················-·-····················· ... 
AKAY 

Direktörlüğünden: 
Moda vapur lıkelesl UstUnde· 

ki gazino Binası 1/8/935 den 
31/12/936 tarihine kadar On ye
di ay müddetle kiraya verilecek
tir. Arttırması, 2417/935 Çarıam• 
ha gUnU aaat 16 da ıefler encU• 
mcn.nde yapılacağından iıtekllle· 
rin % 7,5 güvenme akçelerile 
yazılı Yakitte idaremiz encüme
nin8 gelmeleri. Şartnameler, her 
gUn leva:ıım şefliğinde görllle
bilir. 114062,, 

.. 
( Iımir )in Yunanlılar tarafın· 

dan lığali lıaberl, Istanbnlda pek 

Sirkecide Hocapatada aıçıhk 
eden Satılmıf, Kadıköyden ıı .. 
çerken, Bostancı • Kadıköy hat
tında çalııan vatman Yakubun 
tramYayı aademeıine maruz kal
mıt başından tehlikeli ıurett• 
yaralandığından ZeynepkAmll haa
tanuine kaldırılmıştır. 

_...,... ,,.. ·- .... .. .. ...-.....__,_, ______ _ 
Doktor Sait kurıuncunun an• 

nHl Bayan Naciye Kurfuncunun 
ölUmU dolayııile Yeşil köy Rum 
Ortodoks Cemaati tarafından 
gönderilecek çelenk parası olan 
500 kuruş Kızılaya bağıtlanmıştır. 
Kurum tetekkür etmektedir . acı bir tesir huıule getirmiıti. Bu 

f ldket haberi gelinceye kadar ıa
ray ve Babıali derin bir gaflet 
içinde idi. 

lzmir posta ve telgraf mUdür 
~ekıu Naıit Bey tarafından posta 
\le telgraf mUdiri umumiaine çeki· 

e oradan da BabıAliy• gönderilen 
len şu telgraf bile resmi mahafıll 

_....._ ...... ------ ·- . ..... .. --...-..----
Yeni Neşriyat: 

Hollvut - Bu nuıbadan itibaren 
yeniden renkli olarak intiıara batla
mıt olan Holivut'un 20 Temmuz ~·· 
rihli nushuı önümüzdeki mevaam 
görereceğiniı. filmlerin Koritkihl~ri. He 
glizel rcaimleri havi olara ıntııar 

etmittir. 

.....,....,.... Tepebaşı 
. f Belediye bahçcııindt 

$thbtTUJO raıı Cumartesi 2017/35 

ııımruıııııı a~~~'3!k;.::: .. 
ıtııı ıı o·~·~ r~ 
\\H\\l\l Operet » Perde 

Bebek, lıta11bul, Şlıllye tramvay nrdır. 

Halkevlnde Hareket Ve 
Dans Dersleri 

İstanbul Hıılkevinden : Temsil ko· 
lumuzdıı 20 temmuzdan 20 ıığullosa 
kadar r :tmik hareket ve estetik ~n & 

kurau açılmııtır. Dere aerbealir. lıı e· 
yen bayan ve bayların Alaykötkü 
direktörlilğllne 1aat 17 den ıonrn 
mOracaatları. 

DOLASAMAZSI NI Z 
FAK.O.T S 

~ eJ~~'L!!ı 
ı f>UTUN ULKEYI H&A '1JN DOL/.$111 



IDt Denizlerinde 
Till'kler Yaıan: 

M. Turhan 

PiriReiıı- Mwat Reis - Hadım Siileyman 

Bir Ses: "Portakal Çiçeğini Altın Sak
sıya Koymayacak Mıyız ? ,, Diyordu ..• 

Bahlidir Şah, HvgiliBile birleşme günüuüa belirıiz görüoil.füne Ye cöıteriliıine 
karıı kendini tutamadı. Safer Reiein yakaaına yapqta. 

- Yoldaı, dedi, yurda yarar it nrmifti. Fakat kızın keadindea ayrı 
görmek için ufak tefek dizenlere olarak blSyle bir yo!cu·uıa g:r;ı•c•-
yer nrdır. Sen ıu kltıdı lıtanbulda tlal pek ummuyordu, pit•it &f& mu 
Sadraz1m kimae ona elinle yerecek- kar1flırmamak içla de hHaplı daY-
sia, armatanlan da HOnklra Yerilmek raamaya UHflyordu. 
(bere sunacaksın. Sonra Glicerat Emanuel, berıeyi blllyordu. Kıa 
illkeainl Ye ardındaa bOtfia Hindi.tanı kardeıile Sefer Reia ara•nda mek-
ele geçirmek içia bundan dalaa gtlnl tupla ••1• koouıma yolife yapılan 

atııma ( ımOnakaıa ) ları, poataeı 
fıraat bulunamıyacağını, ,aakll Baha- aeferia iki yDz"ftlDğü } Dziinc?en, harfi 
dlr Şahın tabtıaı, tacını y4z:latG harffne 8treniyordu. Kendince gereklt 
kc~up bir lrellk yoımasıaaa ard... iÖrdOill ıeyleri de yapm11tı, ]aaın 
dilftlij'OnO aalatacakıın. Safer Reiıle kalacat• alla araya 

Şunu aöylemeyi de 11011tmaı Yol l'lrecekti. Kısı alıkoymakta beraber 
Clıerinde, Hint 111ne ordular ırıırmak •t ıkına atır bir oyun oynayacaktı. 
ırtlç ittir derlerae 1azık otur, buralan Kıı kudeılnln Safer Reiıle Babidlr 
Portekizli eline l'eçer. Ordu ylrtl- Şah arasında naaıl paylqılacatını bir 
temeılerae donanma yo1Ja11alar. Ben tllrll kHtiremlyordu ve bunu anla-

mak için çlrpınıp duruyordu. 
sremilerdckl her neferi btuada bir El~tt. bu karııık durumda .. 
baıbut yaparım, yanlarına 'birer ala1 Safer Reiıin aoo adımı a t mak yGkG· 
uaker katarım. mhe (mecburlyetiae) dDtUlj'ü bir 

Ve elçiyi kucaklayıp 8pt0. ıırada biç umulmıyua bir bidise oldu, 
- Haydi, dedi, uturun açık olsun. Hindidanda Babür Şah tarafından 

lstanl ulda srOzel bir it g8rürHD aduıı kuralmuı olan yenl imparatorluk 
ölmezlet~irirain. preuerinden Mehmet aamaa Mıru• 

Hazinel'r Mekkeye H elti latan• nın Ahmediblda l'eldiQi H kencliahıl 
kovalayan Bahir otlu HDmayuna 

bula yo· andıktan ıonra aıra Bahldlr kartı Babidlr Şalatan koruma (bimaye) 
Şahı • nır dıt na atmaya l'elmiıti. diledij'i duyulda. 
Şahda aabınıdanıyordu. Evip doru· Bahldir Şah, bir llıl yıl anca 
yordu. Onun Safer Reiıi latmp daı 6l111Dı olan Bablr Hanın yerine ge-

- E), bize yol görOnmedi mi?... ç•n Hlmayun ile kardc;o-erinin p09t 
Portakalçiç,ğini altın 1akııya koymak kavgaıına 1rlriıtiklerini ve o arada 
için daha ne bekliyoruz? Aksak Timur toruolarıadan, Hama• 

Demediği güa yoktu. Fakat Safer yanua en ralaa hı•ımlarındao Meh-
Rei•, h z nelerle elçinin uıı:aldaıma- met Zaman Miuaaın da ayalı:landıjını 
1 r.nı istediti lç"a büklimdann bu biliyordu. Fakat o kngaların böyle 
övmesine kartı ağır davranıyordu, bir ıonuç •erecetinl, prenılerden 
halkın kafeaında kuıku uyandırmamak biriaia kendine aığıaacatıaı utırına 
için biraz dayanıklı olmaaını alJy)ü- bile ••tirmiyordu. 
yordu. Payitahttan ulaklar ı•llp ele Meh-

BahAdir Şah belki onua hu •tır met Zaman Mirnnıa ııJınııını haber 
dnran•ınıa kulak uınazdı, hemen nrdikleri glo, Bah&dir Şahın eti 

ayajı bu kHilinraıiıtl Çünkl bu 
yola çıkmaya kaJkııard. Ukia Jao da itt•a çok itl•I' pknbilecetini çarçabuk 
Safer R-.Iateo alcl ğı buyruklar ilzerine kHtirditi •lbi hac babaDeaile yur-
yolcu 'uğa çıkmak için bet on lfÜD duadan uuklaımak ve Portakal çiçe-
beklcmek ge-rek oldutunu Bahldir tile bir bal 11Ja l'•Çir.aıek kuruotuıu-
Şıı h fıa1ldamıtlı. Güzel Portekizli bu aun ıuya dOttiitünU de ıez:miıti. 
lıekley:r aebep olarak kardeıinin Artık yerinde duraauyorıiu, bir 
nedense itkilll duraadıJını. kendini yerde oturamıyordu. Yere, 1'6te k0-
1r6z: bapııinde tuttu tunu a8y1Gyordu. filrler ıavurmakla beraber Safer Reiıl 

Babldlr Şah, bu ıöılere kartı klS- çafırtarak afzına geleni alJylDyordu. 
plrmOyor d•ğildi, batta, .. kardeıln Reı., uaua ltlr u•an bu atıp tutma• 
kaç para eder, bele bb :yola çıkalım, ları, batı ıoau olmıyaa bo•bardı•aa• 
o elinden geleni yapııa, donanma ları Huizce dialedi, ıoara törle bir 
ile karada ardımıza mı dlfecek? • toplandı : 
diye kızı açıkça kaç•ıya da sorlamak - Ulu aultaaım, d.dl, TUrlderin 
latiyordu. Ukia Jan, bu lfla .. rültl- blr alıı:il Yardıra Geç olıun da gGç 
ılı olmaaında ••rar ediyordu, kaçtığı- olmaaın, derler. Siı ile \lzlllmeyin 

ııı 

• Soa Poıta • 
İstanbul gelir n para 

BORSASI 
19 - 7 - 1935 

TUrk Devlet Borçlan 
Ltra Lira 

%7,ST.B. 1 18,10 il %5ffu:ine8. ~7,SO 
% 7~ T. B. U 26,JS Dahili latlluaa 9'50 
%7,S T. B. m 26,80 1f 

Devlet Demlryollara Borçlara 
Lwa Ura 

Er~anl 95,00 ıı A..clOla IRl. '5,W 
SıYaaErzurum 9S,"ı0 A. H. 01o 61 2S,80 
Aaadolufy.0 44,95 I " H. 19 IOD 42,7:\ 

Sosyeteler Eshamı 

it- B. Mil. 
• • Hl. 
• • N.ıme 
MerkezB. D 

Lira 
91) 

l,SG 
9,St 

58,00 

lat. Tramuy 
&o.o.ti 
ll'cr"o• 
A. Çi :nento 

Çekler 

Lira 
28,00 
s..o 
ıs,.o 

10, il) 1 

faterlia 
Kr,. 1 T. L içi. 
ö::ı,oo ı Liret 9,'4 

F. frangı J2,03 ., Do ar o,79n .1 

Nakit 

1 
Kr,. K t· 

1
, 20 F.Frangı 

·~~ j 1 Mark 43 1 

1 Dolar 24,00 lH,-00 20 Drahmi 
l lıteıl n 621 20 Leva 24 

20 Liret 201 2'1 Ley 15 

Borsa Dışında 
L. K. 

KTedl Fonılyıı 
1886 aeııeal JK 
J9D3 ,, IS 
uıı ., sı 

L. K. 
il MtJoaJ11 Bon. 7ti 

Altan 9,~3 
Mecidiye 5S ' 1 

Gayri. ,, 17,!0 

1"7"~~~~~___:.~ 

Parls Borsası 
ı·ı f':. Fr. F~ Fr. 

Ofo 7,5T. borcu 311 il 0o· ... l .ı,OS 

ı. erlin 74,62 

"-··· .. - - - ..... 

Tahvlllerlmizde YUksekllk 
Dnn borsada bilhaua Türk 

borçları tah'>iaeri büllin devlet 
demiryolları tahvilleri yükıelmiştir. 
VDkaetme devısm etmektedir. Bu 
hem devletin ma:i itibarınıil yük
sekliğini, hem de Devlet demiryolu 
tahvillerinin (Ergani ve Erzurum -
Sivas tahvilleri sıibi) en iyi ve en 
1ağlam irat olduğunu gösterir. 

A KAY 
Direktörlüğünden : 

BllyUkadada •apur iskeleli 
paaajmda 3, 4, 9, 11 numarah 
dükkAnlar 31/12/936 tarihine ka
dar arttırma ile ayrı a)rA \eya 
toptan kiraya Yerileceklir. Arttır
ma, 2417 /935 Çartamba güntl 
••t 16 da tefler encümeninde 
yapılacaktır. Şartnameler hergtin 
leYaıım pftiğinde göriUebilir. 
Iıteldllerin % 7,5 Diıbetiade gU• 
yenme akçeleri:• yazılı ••lcitte 
encümen• gelmeleri. "3063,, 

OZOM SATIŞI 
Feneryoluada merlıum General 

Mahmut Muhtn k<Stklndeld t>atınıa 
935 aeneal ildim mahıulO bilmüuıyede 
mattlacatından taliplerin 21 T:eaımu& . 
935 tarlhlne mlbadıf P. .ur günü aaat 
14 de mezkur kötk• muracaatl .. rı. 

'i o~n'ETE1; h·v~SSAF 
1 

Cai• of lu Orhan 8. aparhmanı Tel.2"lOSJ 
t.• • ..Ca l ıi.ÖJ Bahar ye ileri aokak l'el.;6079 ı .. 

' 

... ------... - ' 

IOD POlla -
iLAN FIATLAAI · 

"'f - Guetnl11 ••• piaı.u~ 
tfr 1Üf811Ull lftf N"'I 61P 
( ..,,,,,,., ,.,,,,,... 

8.. ~~la•• -,.,.. 6lr ••ff· 
""• 11411 /lah "'111ımiırı 

nıa beUi olmHıaı dotru bulmurordu. Mehaıed Zaman Mirs hugGn gehniı ,;ıı 

-YUKSEK ZiRAAT 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Bu ,.ı Anka~a Ylk.U Ziraat E..titealnle Ziraat, Ba,ı.r 
Faklllteaioe Kız ve Erkek •• Orman FaktUteaine 7alnız vkek pa• 
raaaz Leylt paralı Leyli •• aihad talebe ahnacakbr. Ea.Ut17e rr 
aılabilmek için •i-dakl prtlara a,.ak gerektir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanına Yererek Bakaloryasını yapmıı 
Yeya Lise Olgunluk dlploma11111 almıı olmak ( Bakalor1aıım yap
mamıı •eya OlpDluk diplomamaı alm .. 11 olular EMaitlJ• ahna· 
maz ) ve Türk T abiyetiode bulunmak lhımu. 

2 - hbnbul Üaivaraltui.aio FM Faklllteaiadan aaklan plecek 
olular orada okudaldan .a...trelerden, m•Yaffak olmqlar ı. .. 
ildal bl>al edil•ek Ba,tar. 1.iraat ••.Orman F aklllteJeriain llçlbıdl 
s6mee're!er:ne alınırlar. A.cak Baytar Fakillteaiaıe ıirealeria bta 
Faklltealıı birinci ikind ahaeıtrelerlode okunan Anatomi dersine 
de aynca devam etmeleri Ye Ziraat Faknlteaine girenlerin Ziraat 
stajını yapmalarJ prektir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaıı 17 den qağa Ye 25 den 
yakarı olamaz. Niharl talebe 1lkse'k yaı 'kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leyli talebeden meıleklerinlo llbum göıterdiğl 
beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teıekkllllll bir hu· 
ta eYİ kurulunun raporu llıımdır. 

5 - Enstitüye yaı.:ılan ta!ebe iki ay içinde, yeniden aailık ve 
•ağla~ltlc muayenesinden geçirilerek ertllilerinln lllzum gösterdiği 
beden kabili, e\ioi göeteremeyenlerin Enstittıden illflğl kelillr. 

6 - Ziraıt FakD tesiae pecek talabe Ankarada Orman Çift• 
Uğinde 10 ay •taj xörmeğe mecburdurlar. Ba llaj mftddetlnce ta• 
la beye 30 l'ra aybk veri.lr. Yatacak 1er Çiftlikte para11z aağlamr. 
( Stajiyer talebenin yemesi ve iç.meal de Enltlttlce ••tlandığl tak
dirde ke:ıdiler~ne bu 30 lira verilmez) 

7 - Param: 7ab talebe.ladea .taj veya akama den_. ~nde, 
IODradan meydana gelea mBcbir haller d..-da olmak Gzere, ken
dilijiaden llaj1Iu veya 01namaaıD1 bırakaalardan nya cuel olarak 
~ıkardanlardaa Hllkümetçe Japslaa masrafları 6de1ecelderl baklwa
da veri:ecek numuneye göre Noterli.idea taıdildi bir kefaletaame 
alınır. 

8 - En!titftye girmek isteyenler yukarda )'azW rapordaa bar 
ka nUfus kiğıdını, aıı klğıdını, polia veya Urbaylardaa alacakları 
Uzgidim ıkiğadını, Orta mektep ve liaelard. ıörmDf oldukları .Uel 
dersler hakkındaki ebliyetnameleri Uqtirerek el yazıları Jle yaza• 
cakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotojraf & n. birlikte dojruca 
AnkarAda YUkaek Ziraat EHtitUali Rektörlllğüae bq ftJ'Ul'W. 

9 - PulAlZ Olan •• 8 inci maddede yazıla kAj'ltlarıa ilifik 
al .. dağl dilekçeler gelme-'t sa,ıhr. 

10 - Vaktiade tam klğrtllırile baıvuranlar arasından kabul 
edilecek talebe diploma dereceaine ve baıvurma tarihine ıöre 
aeçillrler. 

11 - CeYap isteyeni• aynca pul ıöader•elidirler. 
12 - Baı•urma zamanı Temm11&un on befiacl glnladen Eyll

IOn 30 uac.u gllati alqam111a kadardır. Bundu aoarakl bqwraalar 
k.Out edilmez. "1757,, ••4080,, 

Türk Hava Kurumu Piyango 
Direktörlüğünden : 

Hava tehlikeıinl bilen üyeler için 100.000 adet rezet yapbrUa
caktır. Mnnakasa kapalı zarf usulü ile 24171935 saat 14 tedtr. 
lıtekli olanlar hergUn Piyanıo Dlrektlrlljl muhaaebemule ıartaa
meyi glSreblllrler. ..4134,, 

lnhiaarlar U. Müdürlüğündenı 
idaremizin MamüUıakat Düzce ve Hendek Hambarlarından Hay· 

dar Papya .nakıl olunacak 1577000 kilo yaprak TDtlln ıartnamesl 
mucibine• nakliyesi pazarhlda eksiltmeye konulmnıtur. Şartname 
Kabataıta Levazım ve Mlbayaat ıubeslnclen bili bed.t ahnacakbr. 
Pazarlığa iftirak -etmek lıtiyenlerln 1181935 Perıembe glhıl ••at 
14 de ~o 7,5 güvenme paralarlle Kabataıta Levazım " Mnbayaat 
.Şubesindeki abm komiayonuna mftracaatlan. 113879,, 

' 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zenif n etmiıtir. 

19.cu Tertip 4. cU K•tlde 11 Alu•t•• 93& dedir. 

IUyUk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mUkifat vardır ••• 

Hnklımdu lle kısın_ bu durumu, iH yarın ıider. ~· a "1fa IA)'fa aayfa r Sop 
Safer Reia ile yine kıs araaında da - Gider amma han,.ı Jrtin ıider. 1 .: t r: ~ S ~\· S smhı [ıla7İI Beyqlu dördUncU sulh h• 
belir mitti• 0 durumda durmadaa Bir ay 1reçince mi, bet ay reçine• mi? '1IOO 280 200 100 80 ;!t kuk mehke ..... lnden: TerekHine 

Ankarada Klrehk Oda 
Aile yanında, temiz, d!Steli ve ucıı• 

bir oda, Y~nişehir, Tuna caddesi y-,, 
iitko~un sokağı No. 11 

kaçmayı hteyen Jandı, bll'H bekle- Bunu düınoayor muıun? Kış. Rrt- Krt. R., Hq. ICfi. malakemeee el koaulaa öUl Fatmanın 
meyi ileri .Oren Safer ReistL Bununla - Onu dGtClnmGyoru'lll. Yarınki J

19 
... ·-~!-tt.i6 _ __,, mutaHrrıf bulundutu Ferik6ylade 

bernber Safer Reis, y man bir çıkmaza eıinialn ut oldufunu, ıisl ındiğlni, .,._ Olımeydaaı caddHinde (69) (67)No. h 
döndilğünQ de aniyordu. PJ&nıaın bir ıizinle yola çıkmaya ba111' olduj'uou (llJ ı.ıı ... -1· .... ~ e'rin ankazı açık arttırma sureti ile 
yaaını becermit olan bu enri• llklll dltlnll.> oruıa. Bu, b6yle oluaca taaa• ~... • •• ialla ...... 25-7-985 ıab ıaat 15 de Hhlaeakhr. 
Tnr.k •ynı pliaın .. gllç tarafına ,.1. lanmıya , .. kalmas. Detll •• ula ........ ... pw ,,,_ lmldl olaalar ra.t.rilen wta .. 
ditini ~&erek •ık .. k dalpla911orda. •altaa? ., ... ,,,..,. ' .. .tte mabatln.de huır nt.nmalıın ' 

----~ ................ -.....__._.__~---....1ı...---.1-______ -JtAJ•1ıraı.__..-ı__l_~~~llll~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mll!!!·~~-1.JJıı ... a na. olunar. en~ 

~~~--~------~--~-------
,.~ Dr. lbrahim Zatı 4M 

Belediya karı aın fa Pıyerlotl 
oaddHlade No. 21 

ffersiJa atledee aoara U. • a-ı •• 
bit.& e•er. 
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ftnıaı .._ s.ı IJle 

lla k•iala ••·netli hu- ... .,... ......._de ... ~ 
16s va •affed • .-detl« M8enni •il.ak ı&-m•mlt lafı kas detı..-
•d rl .. lapllah ilerde laaldld bir 

• •• Emel. • • .. ..... ..Wp .,..., ıeala için 
...... dljln bayram. Klrpdderimln ucunda t'tireyen 

1qlan, 1u.e ılllerlme içirmek 
.... .._ Fakat .-aff• olama• 
..._ Arbk •-J• daralı 11oııa
rı111111 ..... ka,...... H ,kıra 
hı~lnre •tlam&J• bafladım. Vo 
•ilarken de, ta,Jece 7alvardım: 

- Ah. Allalauaf.. Sen bana 
~ w ceuret wr. Ônlmde 
••etle eden en laa11aı bir kalbi çiğ· 
laeJip geçtikteft 10nra; tq kadar 
Irat., daj kadar ajır olaa bir kalbia 
llldetı altuada ezllmlJ9Jba. 

"' Arta• ........ n 111 ... Nll .. 
defterimi kape-ya, W.leriml de 
k.it.u..te bet_,• karar YStlaL 
Zaten Mr traç g111 1011ra, nuıl 
olaa ıeıbeat laayata ..da edec .. 
llaa. Arbk Omer Beyden baıka 
11• bir teY 16rebilecetlıa. • bir 
.. , W-deltlllceifm. ISIMlllt •• 
..... v • ..,......, - ....... 
c:at-m m .. 'at JU•aDtD es• ka
............ , olaa dar ccrç• 
Yeaf içinde lıapadeeeifm. 

Bltsiiı ••·•••;Blı-' 
'•rlMlth't im•._,• & 
lteplnlze ye her t•Y•• elftcla.. 

Emel Rıza 

Y11kanW ...ı.. Eael Rıa 
Rarumın notfannın artık hitam 
hatdujunu plterlyordw. Ve b• 
layfayı takip eden ıayfalarda da 
hlı t.1u. a11a t.eaaplm, ....... 
.................. aıulıtelf 
.. Y•lllD ka11tlan aWDiiyordu. 
B .. ıardan •Ealll ... H..
llaın hakikate DOtlanııa devam 
........... ılljtsdt# , ..... , ...... ~-
b ................. ., ..... 
h·ct ._ h ' as Jş:'tıd siW • . ._ ..... --. .. , ...... .......... .,., .... 

• it Eyt• • 
c .... ı..ı 

O..s. ..,._ ,rc11Jr1arna 
laat oldu. Ba tanaı aaatl; dlr-
~!R .. •\'81' • :':'! 
.......... fclae d111alr iildfı ... ...-
~--.- ,.p.cllldelt ...... .. 

tıiMıw •t•Aı- ..... .. 
ft tebaı- ,.....,. ..... 

Jonan. 
b o... .,r. ...... calala9 
~- _.... ..... "' 

.............. 7 ... .... 

- -~HalıP'-. 
~retı .. itiw'atll+ o..ı-amwa 
Jlldeadi~ ,. • ft kadU ... .,,.,.. ...... 
1•·•-lmlliL 

DemfflL V • banda ela pek 
luMt etmiftl. 

Kltkttn W katım ı&zelc• 
dlteclik, dayaclak. Ea yakın akra• 
balardu bir kaçuıa da flyle 
yum ajızla luaber yolladık. Per
..-be gidi ıaat lkida Kadakly 
Belecliyeaiacle aJkihnmz laa edi
lecek; uat dlrtte de köıkte bir 
çay Yerilecektf. 

itte, dDtUnhıkln proıramı •• 
Ben, .balam, akrabadan Clç 

ef kek, dört kad.uı; tam oktiude 
beledlJ• daire1 ne afrtlik. Nikih 
odaaının kapısı önünde bir kala· 
balık ı&rdük. Oraya toplananlar 
birbirler :nin omuzlarmdan uzana• 
rak odaya bak yorlar; ıonra bir
birJerloia kulaklarına bir ıeyler 
fwldıyarak hafif hafif gillilıüyor-

Jardı • 

Banlarda aynla• iki kiti gtı
le glle yanımızdan geçerken biri: 

- Allah, teJln olacak luza .... 
t*n. •• ,.. .-.e: 
- Herif, .IDM1alarclald aptal 

komiklere benziyor. Her ha 'de 
seJtaa bir ., .. ,ı olacak. Kim 
bilir, na1ıl ıhdırmıtlarl 

Di1e cffap •erdi. 
Bu ı8zler. kulak tozumc:la ıak· 

lt.,an Ilı -~ teafrl •uaı. 
ptlrdL 

s ...... WJ bk dönme ıel· 
_.,, ct.W ıdlnıiartlen ıu ıual , ... .... 

- ....... ..... ..... ıp. 
..,.,.....ı_ . 

...... caYaWbi. ..... 
J• RMt hJ F' .. lı limt ,._ t..... ....,..... .b,.. Wr 
lıad...., -~ teıln ar •.. . ,.. ., .. 
~ • 9"ftl lttalamla ahir 

akr.ıııırhr p .... Nitl•pt 111a. 

bize... ... kap' . ... 
..,tam llul•r• pllta:I Wrı• 
idP .. fs ~l&ri&ldr~ea 
.. t ........ ,,. ........ ~ " .............. ... .. ... mt••••....,,.._OM 
•ı ....... ıa ..... '* .... 

1 ı tfl• ........ ... Uımia ;.fiil .. lalı f&rU. alıaalPL ... 
lan faata hbn l>ir a11.. brdon 
prlar• .. ,_ Jeleil • parıl 
....... kJek:tı ......... 
lolkoc:a ltlr lul Jlianı hfkll et
mifti.. y akı•nda kocuau al bir 
•n.am.m fırabmyor. MJU ... 
•nl ._.. la~da ıunfm19 rea
p,e.k Wr llfek. demdl lalfa-
•nıpıct.. 

Hllacfı • ••Ja•rıa ....... 
iaflden bq •• .. ıalla,..ı.n 
lerloaia dıd•Nracl• bir teb ... _... ...... ,.... ....... ,..~ 
.... e ........... .. 
llllHPOI' .. 

DOYÇE VA 
ıJNyl! Jf_AQURG 

Bamb~~' ~e;::,Mia w 
lah!illim ~uma. .pme1 ve 
~ &Vclii i!l.!jtU Ollalmı 

Uaınl!Jinr, Bitin, IC~, Mwrl ve ................... _ ... ......... ...... :... ........ &... iÇ&I • '.fe 1 •• ............ ~ 
4olna 

........ uı;z• f .Al ID-
• doisu 

...... ..,.. 11 Alwıtıala 
doira .,..., v..., EWeaoe, x.- '" 

İbrail için limanımızdan hareket 
~ ...,.ıar 

.............. 21.aTe .. 
muuioln. 
...... ,. ftPll?11 .... Aiu-

tcyakııı~ Hambt111t 'Brem, A.nnn 
ve Roterdam limanları i9in 

hareket edeoek Yapudar. 
8a~oa vapuu 2> • il Tem• 

muza doğru. 
Delos upuru M • 25 Temmuza 

doğru . 
Angora vapur.a 10 • 31 Tem

muza doğru. 
Androa vapur11 c;..6 Ağuatoıa 

doğra. 
Fazla tafaillt için GJata'da Ova• 

kimyaıı hanmda Laster S bermanıı 
Ye Şürtkisı vapur aceııtalığıoa mü
racaat. Telefon: 44647 • 6 (119SS) 

Hararet gölgeth: 301 
Bltlll Baralllar 

Plij ara koıu) or ve berkeı"n 
cebinde birer kliçük tiib ~ar. 
Verin bana kulağınızı, bu 

tllbün ne o!duğunu aize 
ıöyliyeyim: 

KREM PERTEV~ 

Mtisa aka imtihanı 
TGrldye Ziraat Bank~ 
Bn•ım•_,.teR..,.......~ 

• Ye ,... .. •Jlalda oa ........ ~. l 
.... , ...... ..,. n. ... ı ..... ..,... U.lltl•ray 
Tlc..e h-- .............. ,... .... ,. ... ,.... ............ ...... 

.......... ,. ..,....., •• - .... JI....... ... ... " 
....... ....... )ap.ı.utr.; At.ima; ..... • ...... nı..a-
Baakalanmclaa elde ••••nk ............. ,..._ .. ..... 
b 1.8.935 P.,.. .... _ ,...... mt 9 da Aa1mra we 1.ıa.W 
Ziraat Bnlralarmda ,.,........,. 

lateldiler aranılan Wperi bir mektupla lalrllkte en •• 
24.7.9'1 Ç.Pmba .. ••ır • bUr Aaaıada Ziraat ısa. 
..... lhlliUl'la Mlclltlllw ........... ..,a vermek a11retlfe 
mtlracut •tmlf balwnmalıalar. (3952) - ; 
1 lstanbul •9*:llyHI llln .. n J 

" Temizlik itleri Ha1•ı IMt l•n ı .. atl490 kilo .... 
pazarlıia konulmllfl•· • Wlo Seem• T•• 1 W.U 85 par•. 
Bu ip iıteldi olanlar prlDlllBefl .___ ... llllnde peblllrler. 
Ek8iltmeye g:rmek içip de 2490 DlllUT .. artbrma •• ekılltme U,. 
aunuada yazıla velika n 1300 Bnltk 1SaYakkat t•miMl ~ 
veya mektub'yle ber&b.ır IW. jllnll olan 1517/1935 P ....... be ... 
uat 15 .ile Daimi eaclinalcle buhıamalıclar. (B.1 .. 3309,. 

• Jf. 
f lr me rosuaa 2,~ lira la, .. t biçilen Akıaray J•1111n yerfacı. 

26 ıocı adada Jlzalz 15,5 metro murabbaı araa allkadarlan _ aıy 
s oda satı mak b .... açık artbnaap koaalm11fht. Alaca oı...., 
9eraiti anlamak llzere LeYuam Mldlrliliilae ..._caat etm•lldlr. 
Arttırma a girmek isteyealer de 3 1 nhk .. valdrat hmizat ma1J. 
buz veya mektublie beraber Jtn/935. Çarp.ak rlhll ... 15. 
Daimi Eaciimende belanmalacbr. (B.) •'40fieo 

DUzeltme ı - s.ı.ss tatiWI .... 
ha•ısda çılnn Kadıköy lldael Iİlllla 

bu' uk mahlcemulae alt Ulacla W
reke•ae el konul aıa la•l (Salmn) 
o'acak iken ke im• k r t k ~ılnaıf'ar. 
T •h b o"unur. 

Temt•: 9-7~5 ..,.U a•+•ıa. 
... pka a.,.ıl• •1rdlncü aulla 
ls.ıs...ıtk ... 9İMaitllAnM 
..eıuılr••-•,_ C61· 69, 
........ f67·6S) , .......... 

tMlaila ··--
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BAYANLAR 

Artık yorulmak
tan ve üzölm•ldeıı 
kurtuldunuz. 

Olaaca emeğini· 
ze qğmeo arzu et· 

. tljpaiz ıibi temiz 
v. beyaz bir 9a· maoa elde etmeye 
muvaffak ofamaz
ıainz. 

H.Jlmki çama· 
fttı kendi bndine 
~y.n ve her 
kuio.ıa pal'lak lte
yazlığt veren; 

~ 

. TURSIL 

kUllindığınız tak-
ii.ıde hem 21&.b-
mtttan kurtula
oaık. lıtm 4t iıMdf· 
ği1[R1 gibi temis ve 
~ey&z çamaıar el
ie etmit olaoak:
ıııı.ız. 

Şn halde ıls is
tirahat edmhl n 
9amaıırınız ı; 

t: TURSIL'l• 

vık..ayınıx. Ne& .. 
ıınden hayrett. ka
laoaktını!'. 

TURSiı. 

Ttrkibinde hi9bir 
mazir ma.dde ol· 
mııdığı gibi çama
§ırınız için kat'jy
.Y.•B tehlike teıkil 
etmtz. 

Müfettiş Namzetliği ve Şef Namzetliği 
için Müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza mllaabaka ile (5) müfettiş namzedi ye (S) ıef 

namzedi alaoacaktar. 
2 - Bu müsabaka'.ar 5, 6 Ye 7 atuıtoı 935 tarihinde An· 

kara, Iıtanbul Ziraat Bankalannda yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
kazananlar g•llı Ye d5nUş yol paraları verilmek sureti!e Ankaraya 
get;rilerek tifaht bir imtlhaaa tibl tutulurlar. Bu imtihanda 
da kazananlardan bıtf 140 lira aylıkla mlf•ttiı namzetliğine ve 
dlj'er beşi de (130) lira aylıkla ıef namzetlitine tayin olun11rlar. 

3 - Müffettit namzetleri iki aene stajdan ıonra MUfettiıHk 
ehliyet imtibaa111a girecek ye kazanırlarsa 175 lira aylakla mUfettiı· 
llğe ııeçirilıcelderdir. 

Ankarada Umum MOdDrlllk ae"iılerlnde çalııtırılacak olan 
ıef namzetleri iH bir senelik ıtajlarınıa ıonunda ehliyet imtihanına 
airecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Musabakalara ııirebllmek için ( ılya1ai bilgiler ) \'eya 
( Yllkıek Ticaret ve lktıHt) okulaaı•dan veyahut Hukuk f-!'ü'.te
ıinden veya bunların yabancı memleketlerindeki benztr;erınden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - imtihan pıogramını 'H aair ıartları ıö&teren izahnameler 
Ankara, latanbul ve lı:mir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler Aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en 
•on 2617 /935 Cuma ıünU alqamına kadar Ankara Ziraat Bankası 

Teftiş Heyeti MüdllrlUğUne ıöndermek veya vermek ıuretlle mil· 

racaat etm·ı bulunmalıdırlar. "3951,, 
...... ___ ~----------~--~"--~------~~~----

~~&i-1 t-e-t-~-~ ... 
= · --

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektri.kle. suyu ve· 
rilmiş '"MAVi J iLET biçak· 
farını kullanınız. 

SON·P 

SABUNU 
Hert•Y için kullanllan sabun 

TURA~, HURMA adını verdiği yeni aabunu saygı 
değer mlişter:Ierine takdim ey!er. Bll aabundan beher 
kutuda 24 veya 12 adet bulunur. 

Herşeyl yıkamak l;b kullanılabilecek olan bu sabun, 
gerek eş3İz kalitesi \'e gerekse idareli olması sayesinde 
herkesin büyük teveccilhllnil kazanacaktır. 

HURMA &abunu, hem soğuk ve hem de sıcak sucla 
bol köpük haaıl eder. 

HURMA sabunu, her evde bulunmalıdır. Fiyatı: 
İçinde 24 Hurma 13.bunu bulunan kutular yalmz 75 

kuruıtur. Ve içinde 12 Hurma aabunu bulunan kutufar 
yalnız 40 kuruştur. 

HURMA ıabt!nunu bakkalınııdan arayınız. Kutunun 
Uıtll ıdeki MAVİ KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu 
isbat eder . 

HURMA sabunu TURAN m~mulahndandır. 

• 

TURAN 
. TUVAL E5 T VA."91 
TURAN Tu•alet yağının 

Cilt üzerindeki baflıoa teeirlerl; 
TURAN Tunlet Yaiu G8neı 

yanmalarına karıı muhafaza ettiği 
gibi cildinizi Hmtrletir. 
TURAN Tuvalet Yatı: 

Cildi yumuıü ve aermin kılar. 
TURAN Tuvalet Yatı: 

Traitaıı mütevellit yanmaları izale 
eder. 
TURAN Tuvalet Yağı: 

Ma1aj için el1tm ve makyajı tımid .. 
mık içia emıalıizdfT. 
TURAN Tuvalet Yatı ı 

Saf ıeytloyağa H&ıı üzerine hazır• 
lanmıttır. 

TURAN Tuvalet Yatı ı 
Cildin ltinaaı ioin en mUt1ıılr ted· 
birdir. 
TURAN Tuvalet Yatı: 

Bir dafa 'tecrübe edjnis. Her vakit 
kullanacakeınıı. 

Her yerde eetıhr. 

Devlet Demirgollarından : 

edildifini 
anlatıyor. 

Cetaretlro kırılmıştı. Bir çok geno 
kıdu zengin izdivaçlar yapmıya mu· 
nffak oluyor vı mes'ud yafıyorlardı. 
Hall:ukt bana hiçbir teklif vaki o!mu
y'ordu. 8'.r gün bir çingene kızı, 
Hnlaki giltl cazibesiz bir ten, par?ak 
bir burun ve yatlı görtlnen bir cild 
erkekleri uzaldaıtırar dedi. Ve krem 
köpbk!ü Tokalon pudraa:nı kull~n
mamı taY1iye etti. Bu pudranın ıayanı 
hayret tesiJoi, o ıUn• kadar kullan
dıfım büUln pudralar.fan bOıbütön 
baıka oldu. YüzQmdeıki bütiln parlak
bk iz'erini ıilmlf, mllnbeait muamatı 
ıtdermif n cildime bir erketin kal• 
bini tesh'.r edıcelc mat bir ıtzellik 
ve ıayam hayret bir taravet ver-
mlıtir. Yalnız bir defa pudralanmak 
blltOn ırün veya büttln gece 
için kifialr. Eminim ki krem k8püklll 
Tokalon pudraaını kullanan her kadın 
h~mcn ııthhar bir aevimJllik temin 
edebilir. ............................................................... 

Son Poat• M•tll•••• 
SalaU:>I ı il. Klkçl 

N .. ri)'ai Mldiidh 'falm 

Adapazarı - Haydarpaşa 
Yolcu T enzilitı : 

118/935 tarihinden itibaren Haydarpaıa • Adapasar kıımında• 
ki iıtasyonlar arasında gidit • dönüt bilet ücretleri için tenzili bir 
tıu~fe tatbikine batlanacaktır. Bu biletlerin dönüt kııımlara d&rt gön 
.mtibletlldir. Bu biletler, bir defaya mabsuı olmak here lataayonlar
di\n tedarik edilecek Fotoğraflı HUviyet varakalarlle birlikte mut .. 
ber olacağından ilk defa bilet alacakların ılfelere birer •talka 
fotoirafı vermeleri gerektir. 
Fazla tafıilAt için lıtaayonlara mtlraeaat oluRmalıdır. 111740,, "4072,I 

BOyDk Tenzilit 
Şilte, yorgan, yaıtık, hepsi kuttllyü yüzlerJle 25 lira. Y 11tık 
75 kuruş, b:r ki!o kuttUytı 75 kuruı, kuıtUytl kuıqa9larının her 
rengi vardır. lstanbul Çakmakçılar kuttilytl fabrlkaıı Tel. 21027 

Yerli Mallar Sergiıin de kuıttlyll pavlyonunu g8rftnltı. 

OSMANLI BANKASı 
. TÜRK ANON:M ŞlRKEll 

TESİS TARtHt: 1863 

St-rmayeei: 10.000,000 lngiliz liraıı 

TÜrkiyenin başlıca oehirlerile 
Paris, Marııiİya, Nis,Londra ve 
Mıınçeeter'de. Mmr, Kıbruı. Irak, 
İran, Filistin Vt> Yunanistıın•da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunanistan 'da Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar 

SEKSULİN 

Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

Bu gün sızde bulunmayan her şeyi ..... 

SEKSULİN de bulacaksınızl 
KUTUSU 200 Kro. 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
ECZANESf' SIMCEOI 


