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Geçen .Yıl Ancak. S~OO nın Finansal Akisleri 

Lira Dağıtılabıldı 
Bu Yıl Yeni Madalyalar Baıtınlıyor. 
Cümhuriyet Bayramında Verilecek 

b balar• hlr 7ardam olmak 
Son Poıta, çok çocuklu aaa •• • 1 dilen bir 

llıere gllzel bir t .. abbOı yapmıth. 1950 yıbada ";bu • 1 lan 
":-unun ( 151) ıacı maclclMlade, 6 •• dala• bzly~ ~ ç:~:,:.::m. 
:elıre ikramiye YtrllmHiDI kayı1tla,ıı.tarJf°''ı a~bÜ.c:~ae de ltar•t 

•llllye yerin• huaul madalJeler • t• 0 u d k mi 
~diyordu. Çok çocuklu afleleril{s .. rt1lmbltrlal Dtf's' erePoı:-ubu 
pir k ... __ mlara aınr•• on • 

llllracaat ile a1' a...- 11 llakl hm 1ırmekle t9febbUıünlln ıtıo ıeçtikç• Mı parça o un, ı• ] 
l>ahtt1 dı [ De•••• 8 iacl ylıde ar r. 

\" ağlıGüreşMüsabakaaıız 
. pek . Hararetleniyor 
rAmerikadan Dönen Dinarlı Da Bap 

Güreşmek Arzasundadır 
Gazetemiz tarahaclan alb 

hafta deYam etmek tlıtr• tertip 
Adilen alaturka yajlı ıttreıler 
teçen Pazar baıladı. Ôallmtızdtld 
l\zard•n itibaren, hararetli 1&f
hl11na airiyor. B:rkaç ••••dlr 
~bı•ri1canın muhtelif ıehlrlerlad• 
btyüJc m&aahakalar yaparak par
lalC muvaffalriyetler · kaıaaaa 
~haarı. Mehmet Yum da mem-
< • .inıi:ae gelmlftlr. Dlaarh da 
h .. nıü .. bakalara ıfrm.k al'ıuıuna 
l&at•rmlıtir. Memleketin dlrt 
lc&telinden sıelen en kuYYetU 

pehli•anlarımızın dahil olcl•i• 
mllAbakalarda Dlaarh Mehmet 
YU1ufun ela bulunma11 bizim için 
oldutu katlar, llallamı• itfa de 
cidd•• bulu•••• ltlr farıattar. Ba 
mlouebetı. Dlurb M.ı.met 
y uaufla ılrlftllr. blı• dlflac .. 
lerlal ılyle aalatbı 

_ .. Bd ... chaberl Ameıllla• 
mn. Ne•yorlr. Şikaıo, Boatoa, 
Flatlelflya •• cllpr ltttla ltlJlk 
ı.Wrlaıiade mllteaddit HrHıt 
flb'tf mnubakalan yapbm. Sen .. 

ı Devamı 8 inal .U•d• l 

_, l ,.,~. L-tl•• p.,,,,,.. '•""""' ıiir•ıt• 
rı... ~·· ı ~ ak ı.temiıt , •• , Oba 
LUlllldı b11 mtlıabakada ,.altmle. la4ıiP&D •&fi yapm . dr) ' ........ 

- ·- -·-· 
Karııık Yağlar 
Boyanacakmıı 

Sıhhat DlrektörlüJünden 
Bu iti Baıarma11nı 

Bekliyoruz 

~ 

ı1rı• .... •• .. .... ,.,.,. ..,., ... 
... 'l ıql•r 

Baı.llJ• alfettlflerlle tlolder
lanllla "altıtal beledl1• memar
larİam htanbaldald yat ve ılrk .. 

( De•••• 8 laol ylıde ) ) ---------··-----··--·-- . -·---
Profes6r · 

Babermaa 

Dlror Ki: 

btblllrtl• llall••Jsü 
lir Delllle Var 

•'V aktll• kirl•r memleketi denllın 
•• ıimdikl iamile Kadıkö1 diye 
uılaa yırd• muhakkak bir dıfiaı 
vardır.,, 
Fakat ita dıf1nı Dtrede t Eıkl 
körler aemlokttiola huiudu llay
darp•ı• oacld11inlıa yar111odan ~.,. 
!ayarak tahminen Azlıiye ıokajua-
clu, eıkt Rum mezarlıiıoa kadar 
Mr kaYİI 9iler; orad• Bahararlye 
•• Mllatrdar •ddılerial hudatlan 
ffine. ır.laiü Modaya kadar gider: 

•U DEF11E NERE BE? 
lluftu, alze ~akı•• ... Postll 

........ 81retecektlr 

• 

Liret, Borsamızda Dün 
Epey _Düştü 

Buradaki ltalyan Gemileri Çağrıldılar 
Din boraıda ltal1an paraa 

birdenbire b01Dk bil dltllldlk 
g6ıtermiıtir. Enelkl ıtı• bir lira 
mukabilinde bor1adaa 9 llnt •• 
61 11atim alanarken don ba flat 
........ ltal,.. ,.,..... 1a,. 
.. 11 dı,...... '"' dlltlf ~ 
• ,..._ ........ Borieda 

dOn bir Tllrk lir&11 mukabilinde 
lZ liret 34 1a11tim .taıaabiliyorda. 

Bu dltlkltık Pariı borsasında 
da olmuş •• orada durum bir 
aralık pıalk ballDI almıf, bu 
paDlktea Tark t:t,~ de mille
.-, almapar. ftla JtaJJ.&D 

1 o. .... ' ··- ,.... J 

Parasız Yemek Yemenin 
Kötü Bir Şekli Daha •• 
lataubul Hmtladekl baıtanelerden 'birinde dikkate çok değer bir 

Yak'a ıeçmlttir. Bu ha1taneyt, birkaç gfta t't'Yel iki erkek müracaat 
etmit ve Galatada, lokantalardan iımlai verdikleri birinde yemek 
1edlkltrinl, yemeif mllteaklp de midelerinde 1ancı duyduklarını ve 
sthlrltnmlt olmaktan endiıe ettiklerini ıöylemitltrdir. Bunları IÖyltr
ken h•• kı•raaıtor, hem de birtakım kesik deıik neftaler abyorlardı. 

Bunan herine haatane tarafından bu iki haıtanın midelerinin 
ııkanmaııaa IOzum ıöaterll~lttfr. Haıtabe.kıcalar da icap eden leva
ır:ımla bqlanna dikildikleri zaman b_u hastalardan lmlt etmedik· 
lerl bir mukaYtmıt 16rmltltrdlr • . Ha1tabalrıcalann tehdidlerl 

( Dnamı 8 inci Jlıde ) 

Halle. Dllımonları 



Narh Komisyonu 
Ve Değişmigen 

Ekmek Fiatı 
Belediye nuh komiıyonu enelki 
gün de toplandı n ekmek fi atını 

yine 11 kuruıta bıraktı. Buğdayın 

Bor1ada gUn geçtikçe ucuzladığı 
ıırada, 1ı:omiıyon, bir ttirlU kolayoa 
izahı kabil olmıyan bir meıeleden 
ötürü ekmek fiatlarını indiremiyor. 
Du yüzden 11 çok haklı bir uabi
yete kapılan halk diyor ki; 
Bahçekapı, Liman hanında 

Abidin Baha: 
- Nıdanae l.tanbullularla Bele· 

diyenin bir tcırll 1ıldı•ları barııamadı. 
B~ arada ben de mukabil taraftayım. 
Ekmetln 11 kurut olarak bırakılma• 
ıındaki ısrara ıaııyorum. Sebep ne? 
Butday •• un fiatlan düıtO. E.kl 
atoklar ıöylanecakle, bu 11bebl bu· 
nla almaz. ÇünkD bir fırıncı ambarına 
ancak unu, çok ucuz ıördGtG zaman 
J•tar. Bu ucu•luta da itimat edilmes 
•• fırıncı ancak 1erfiyalını ıöıönUade 
tutarak, haftalık ununu alır. 

Aradaa kac hafta ı•çtl. Fakat 
komlıyon el'an bir •arbk aöıteremedi. 

* Sirkeci Rıhtım caddesi No. 
18 de acente Nuri Yalmaz: 

- Na1reddla hocanın 11kl hlr 
hlkl711l nrdır. Hocanın blr ılrtl 

merkebi nrmıt ıünleroe beslıtip 
bOyUtmOt, hepıinl d' Orehnlf, Hmlrt• 
mit, rclf p reli1dirtml1. GOn olmuf, 
11yııı 100 • çıkm ıı. Bir gGn bepıinl 
birden pazara gfStOrOp satmata 
karar Hrmlı. 100 eı•tl top• 
lamıı, birlne de kendi binmlf. 
Fakat yola çıkmaıdan Hvel blr 
ıay•yım demif. Saymıf.. Doktin 
dokuı. Allah Allah L. lnmlt •tekten, 
yeniden Hymıı, yaz. Eı•t• binmlf, 
içine 1Gphı girmlı, bir daha Hymıı i 
dokaan dokuı. Hoca eıetiae bindikçe 
eıckler 99 indikçe 100 oluyor•uı. 
Bittabi hıklye malum. Hoca bindfil 
eıeti Hymıyormuı. 

Bizim beledlyenln narh komiayonu 
da böyle ıarlp bir hHap lçlade 
kaldı. Kombyon toplandıkça elrmık 

11 oluyor, toplanmadıkça da dışarıda 
ona, dokuz oluı paraya utılıyor. 

>f 

Bahçekapı Liman hanında 
F. Karakoçı 
C- Bu itte belediyenin oldukça li

kaydlıl, narh komıiyonunun titl11lı· 
lltl •lhe çarpı_yor. 1.taabul belıdl
yui, bUtln fiat aykırılıklarına, fırın· 

cıların bOtün kapriılerlne ratıaın 
dOtilnecetl ıınıf, fakir ıınıf olmaJıdır. 
Ben öyle aileler bilirim ki, yahuı 
ekmekle geçinir. Kanıkı·zlık yDıOn

den de, r8nde bıı altı ekmek yerler. 
Diğer taraftan niçin btanbulda bir 
çeıit ekmek yapmalıdır? İkinci nevi 
ekmetl niçin piyasadan 111anediyo• 
ruz? Muhiddin 0.tllndağdan bekle· 
yecetimiı en bttyGk yardım, bu f aklr 
ıınıfa yapacatı bu çeıit yardımdır. 

Çek Talebeleri Kı&men Döndüler 
Şebrimlıe gelen Çek talebe

lerinden ikinci altmıı klılllk grup 
dlio akıam llıtll memleketlerine 
dönmek lı:ere ıehıimiıden ayrıl• 
mıtlardır. 

Bunlardan ayrıca 8 kiıilik bir 
irup da Bunaya gitmiılerdlr. 

-.-
Kiğıthane_ Yangını 

Ateşin Devrilen Mangaldan Çıkhğı Sa
bittir. Suçlu Kadın Hakkında Takibat 
Kağıthane köyD yangını tah

kikatı bltlrllmlıtlr. jandarma ve 
zabıta tahkikatına glSre yangın 
Kitıthane Topatan caddesinde 
Feridun isminde birinin taıarru· 
funda bulunan klraeı Şabanıa 3 
katlı ahıap Ye ıigortaaız evinden 
çıkmııtır. Şaban evde yokmuf. 
kanıı manıala ateı koymuı, 
&zerine de yemek tencereılnl 
oturtmuı YI bunu lıt katta bıra• 
lup baıka yere gltmfttlr. Şaban 
'fe kansının ı•de bulunmadı1darı 
bu ıırada ı•de bırakılmıı olan 
çocukları oynqırlarkın manial 
birdenbire denllmlt. iki kardeı 
korkup kaçmıılardır. Ateıln bu 
ıuretle çıktığı tHblt edilmlıtir. 

Yanan evlerin ıa7111 J2 dlr. 
Zarar Ye ziyan 20 bin Ura kadar 
tahmin edilmektedir. Açıkta kalan 
aileler caQıiye Ye çadırlara yer
lııtlrllmfılerdfr. Kendilerine 't'aıi· 
yetlerlni dUıeltinceye kadar yiye• 
cek dı verilecektir. Y erlıttirilmı· 
lerl için çahımalar devam etmek· 
tedJrler. Şabanın karııı hakkında 
dlkkatılılik aetlceal J&ngıaa , ... 
bep olmaktan takibat yapılması 
muhtemeldir. 

Doktorlar 
Sınıflanıyor 

Etlbba Odaıına Ona Göre 
Taahhüt Verecekler 
Etibba Odasının idare heyeti, 

dlln öğleden ıonra toplanarak 
Kadıköy, Emlnönll, Fener, Şeh· 
remini ye Üıkftdar mmtakalarının 
kayıtlı doktorlarından 700 UnU 
ıanıfJara ayırmıılardır. Cuma gDnD 
yapılacak diğer bir toplantıda 
Beyoğlu doktorları da ıınıflara 
ayrılacak ve bu ıuretle 1200 
doktor ıınıflara ayrılmıı olacaktır. 

Yapı Kalfaları 
Hepıi imtihan Edilecekler 

Belediye yapı lılerlnde çalııan 
bUtUn usta va kalfaları imtihan• 
dan geçf rmlye karar vermfıtir. 
imtihandan geçip ehliyetname 
almı}anlnr yapılarda çalııtırıl· 
mıyacaklardır. 

Oniversiteliler lzmire Gittiler 
Yirmi Oniveniteliden mürek

kep bir ıırup, bir ay kadar kal• 
mak Oıere dlln lımlre hareket 
etmlttir. Ünl,eraltell gençler, lı· 
mirin türlU köylerinde kUltlirel 
konferanslar vereceklerdir. 

Zehirli Gaz Mütehassısı 
işe Başladı 

Belediye tarafından bir zehirli 
ıaz mllteha11ııı ıetlrtilmit vı bu 
mllteha1111 Ud ılndenberl lıe 
bıılamııtır. Şimdi lıtanbulda ne 
kadar. ıarnıç •• mahzen yarsa 
hepılnln bir llıteal ve bir harlta11 

Ü•kUd_a_r---lç_l_n,_H __ a_•_ta---

Otomoblll 
Anadolu yakaıı için yeni bir 

hııta nakil otomoblll daha al~ 
mak için karar Yerllmlt 'fe blit• 
çeye para konmuıtur. 

r 
Dün Hürriyet, 
Bugün Lozan 
G.ünüdür 

DUn 10 • 24 temmuzdu. Tanıl
mat devrinden ıonra Türk uluıu· 
nun !ultın AbdUlhamitten hürriyet 
n hakimiyeti kazandıfı gtındtı. 
Bundan yirmi yedi 1eoe enel, 
böyle bir gtlnde 11aret n sulmı 
iıyan edilmle n böylelikle lnkıllpe 
lara gebe kalan bir dnir baıla· 
mııtır. Fakı:&t bu denin lttlhatoıla· 
ra ve mtttarekeye kadu uza1an 
lmmı lçlode, uluı blnbir derde n 
ııkıntıya uğramıt. AbdllhamlUın 
aldığı hürriyeti, batkalanna, n 
ecnebilere kapbrmııı, ancak latikl&l 
11vaıından &onradır ld kuneU •• 
UıtGnl ilğü ile eaemıııllfini bularak 
tam hürriyetine, n etlmhurlyıt 
rejimine ka Yuımuıtur. 

Dünit, hürriyeti kasandığımıı 
ınn olarak tea'I& ettik, bugUntl de 
Lozan andlaımaıında tıülcllllmlıl 

imzaladığımız ıtto oluak kutlula• 
yacatız. 

Hukuk FakUlteslnde 
Hukuk Talebe Ceml1HI Genel 

Sekreterlifinden Saylnlara ; Bu• 
giln Oninulte konferan1 aaloaUD• 
da Hat 16 te kutlulayaeafımıı 
(Loıan GOnl) töreninde buluurak 
onur vermenizi 1ı8allden dlleriL 

Beyoaıu Halkevlnde 

Beyoğlu Halkevludenı Loıan 
ıUnünden ötUrD bu glnkll Çar
ıamba ıUaU aaat 18,5 ta EYlmls• 
de bir toplantı dUzenlınmiıtir. 
Bu toplanta1a bitin JUrtdaılan 
çağmrıı. 

hazırlanmaktadır. MUtehaasıı bun
lan ıezecek, hepılnde tetkikat 
yapacak, Yaziyetlerlnl, kaç kiti 
alabileceklerini, it• yarayıp yara• 
mıyacaklarını teıpit edecektir. lıe 
yarayanlar derhal ıaz sığınakları 
haline ııtlrllıcektlr. Bunun için 
derhal faaliyete ieçllecek ve 
icap eden tahıiaat hamın Yerile
cektlr. 

Adliye Ankazı Ortadan 
Kaldırılamadı 

Beklenen Seyyahlar 
Bu ayın ıonlarana doğru latan· 

bula f aıla miktarda 11yyıh gı• 
leceğl öirenllmiıtir. 30 temmuzda 
jeneral Fon Ştobek Yapuru ile 
400, 31 temmuzda Roma •apuru 
ile 400, 8 ağuıtoıta da Site Of 
London yapururilı 200 Hyyah 
ıılecektir. 

Son ay içinde yalaıs Balkaa
lardan ,.hrimlıe 968 HJyah ıel· 
mittir. 

Yanan adliye aarayının eııka· 
ıını alan mtıteahblt mukayeleye 
riayet etmediği için feabedilmlı 
vı 1800 liralık depozitosuna da 
hazine namına el konmuıtur. 
Mlllt Emllk Direktörlüğü bu 
enkazı müteahhit he1abına kal· 
dırmaya karar vermlı Ye beledi
yeden mDsalt bir yer lstemlın. 
Belediyenin gösterdiği ıaha dar 
olduğu için enkazın denize dö
klilmesi kararlaıtırılmış Te bunda 
da bir mahzur olup olmadığı 
Mıntaka Ticaret MUdtırlllğünden 
ıorulmuştur. Eıld mliteahhlt en• 
kaz yerine bir tuğla kırma ma• 

Tifoya Dair 
Şehrin muhtelif yerlerln4e 

görtllen tifo ••k'alara hakkında 
Sıhhat MUdUrll All Rua blıe 
ıunları aöylemlıtir : 

« - Şehirde her vakitkl aibl 
tek, tUk tifo vak'alan ıörlllmek· 
tedlr. Fakat normalin fevkinde 
bir bAdfae yoktur. Halkın hıyar 
Ye meyva gibi J•I yeaen ıeylerl 
yıkamıya dikkat etmHf lbımdır.» 

kinesi koyarak kendi huabına 
boraaan yapmakta deYam etmek
tedir. 

P•zar Ol• H•••n B. Dlvor Ki s 

\ \ t I / 
/ 

/[ Gü~ Tarihi JNaf 

Bir iki ~a 
Satırla ~u.s 

Uydurma Haberlerden 
latanbul tahıil mlidUrU baf 

Ali Rızanın Divanı muhasebatt• 
bir memuriyete ve Beyoğlu m.I 
mUdllrU Mehmet Alinin Kayıeıl 
defterd&rlığma tayin edilecekleri ıu 
yaıalmıfh. Alakadarlar bu haberlO llıanı1 
uydurma olduğunu aöylemlılerdlf• P~ 

* • • ~bl~ 
Vilayet Muhasebecisi lzlnll tlfad 

Vilayet muhasebecisi bat B 
Vahit iki ay meztıniyet almııtal• ~ala 
YOksek mektepler muhasebecl.t h lf\'-
bay Ihsan kendiıine vekalet Ç!h 
edecektir. 1 

« * * la ha Beledlyenln 935 BUtçe•I 
Belediyenin 935 bütçesi it 

lılerl Bakanbğı tarafından tasdlll 
edilerek Baıbakanhğa verilmlıtfı, 
lımet lnönO seyyahatten döndük
ten ıonra Istanbula aönderilr 
cektlr. 

* « « ~n 
it V•r, Yepacak Adam Yol •ord 

Mıntıka ticaret mUdUrlUtl 
llğvedfldlkten sonra Ekonomi il 
Bakanlığını allkadar eden lşlll F, 
kıımen vUAyet, kıımen de TUrkofl~ ~\r 

ltr 
tarafından yapılmıya baılanılmııbt d Gr 
Tnrkofiıln yaptığı '' bakblJ kal 
itler pek mahduttur. Botun itltl 
vlllyete yllklenmlıtir. EkonoıaJ hlı 
Bakanlığı mUşavlrlerlnden Hüınt lfç 
ile ilbay yardımcııı Rtıknettbl " 
don görUşmUıler, vilayete yUkle' 
nen bu ticaret lılerlni haflfletmell 
için çareler dOıUnmllılerdlr. ...... 
Bizans Mozaylklerl BugU• 

Açılıyor 

lnglllz arkeöloğlarından pro
feılSr Bakterin Sultanabmet clva• 
nnda Araıta sokatında buldutl 
Bizanı mozaylklerinln bugU 
meraalmi yapılacaktır. . .. .. 
GUmrUk Memurlarana lkr•• 

mlye Verlllyor 
Iıtanbul ıUmrllk memurlarına 

yerilecek senelik lkramlyelerlf 
bakanlıkça tensip edilen liıtelerl 
gelmlıtir. Ancak bu lkramlyelıf 
ceza görmemlı memurlara blf 
aylık niıbetinde dağıtılacaktır. .. ... .. 

iki Danlmarkah Artl•t Gelcll 
Danlmarkanın Kopenhag dıY. 

Iet tlyatro&u artlıtlerlnden Pof 
Hald ile Elith F OH lımlnde iki 
arkadaı evvelki aun ıehrimlı• 
gelmiılerdir. . .. .. 
KUltUr Bakanı Şehrimizde 

DUn aabah KllltUr Bakanı 
Saffet Arıkan, Ankaradan ıeb• 
rimiH ıelmiıtir. Bir müddet K .. 
dıköyünde kaldıktan ıonra bill
bara dil lşlerile uğraımak Ozer• 
Dolmababçedekl daireye ıitmlıtlı, 

Bakkal - Hasan Bey 1 HıfzıH,hha 

1 

... "Boyala,, diye bir etiket yapııtar• 
mak liıımdu amma her makarna için 
değiL 1 

... Fakat bizim mal<aroalarda bu it 
birbirine karışıyor, Ha1an Bey 1. Boyalııı, 
boya1ızı belU deill. 1 

Ha11n 8. - Deaene makarnaların 
kadınını erketinden ayırmak kolaJ 
değll I kanununa göre boyalı makarnaların 

tia .ünc •.• 



24 Temmuz SON POSTA 

•• e rg n 
Nüfus Kalabalığı 

jl Resimli Makale a Çöplilkte a 

Kadınlar Ne /ş Yapar? • 
~usurumuz 
W,··ı * -

u us Kalabalığı 
alaNü!usumuz azdır, diyoruz, ço-
0a~ız. 

1 
ogru söz. Topraklarımız nU· 

llıa urnuz~ göre geniştir. Çoğal· 
Dıız lazım p • 

llrnd eki amma çoğalmadan evvel 
tlfad 1 yaşayan nüfusumuzdan la· 

B~ edebi!iyor muyuz 1 
~al ır memleketin serveti, b.sn· 
daı~rındaki parası değildir. Yuı:t• 
lııın arık iıtihsal kudretidir, ça• 
Çalı a udretldir. Serveti yapan 

L'!1' Ve lstihıaldtr. 
tah 1;zde bUtilo yurttaılar mil•· 

8 midir? 
R•l Çalıırnaıına güvenmemiz IAzım 
bileen kyurttaıları istihsal yapa• 
llıuyc:ı? şekilde çalııtırablllyor 

kı "" adın/ar ne iş Yapar? 
kenD~ lngiliz gazetelerini okur• 
•ord endi kendime bu sorulari 

Um, 

al } 0 ndrada bir kadınlar kongre• 
Fen °Planmıf. Konuıulan it ıuı 
~\' l evde kadmm işini azalttı. ,,;e ce vaktinin hepsini •• işine 
da en kadın, ılmdl bu vaktin 
k ;tte blrile lıtnl bitiriyor, geri 

l an vakti nere do sarfedlyor? 
btl Bizde orta halli ailelerin bile 
•ı rııetçl!erl vardır. Hizmetçisi, 
•at••ı, dadııı olan kadıulara he• 

il katmıyorum. 
t•ıı EvlerJnde yapacak it bulamı• 
1, 'bu kadınlar yakftJerinl ne He 
aııçtıyorlar. Soıyetenin mUstah· 
n., ir unsuru olabiliyorlar mı?Ne 
• ltrl 
Ilı BllAkiı bunlar ıoıyıtenlo yal• 
d l hlOıtehUk unsurlarıdır •• fay• 
•lı olmaktan ziyade zararhdırlar. 

Y alnıı kadınlar mı? 

6 
Geçen gUn Gebzey• kadar 

:.:•• bir gezi yapmııtam. Çarıı· 
ö ı' çıktım. Yalnız kahvehane 

0~ •rinde değil, dUkkAnlarında 
it uran .. naf bile uyukluyordu, 
~ Yok, çalıtan 7ok. Vaktin dörtte 
k~Q boı gidiyor. Tıpkı, muhrik 
l\n~~•tinden lıtifade edilemiyen 

Balya ıellAlelırlnln akııı gibi. 
lın u memlekette nufuı kalabalı· 
or dan önce mUıtahail kuv•etlerl 

81lnlıe etmlye ihtlya~ vardır. 
lld Yer altında •• yerüıtUnde akıp 
lııO:n ku•vıtlerl, yurtdaılaran ça• 
a a ve latlhsal kudretlerini or• 
,:~ize ederek mUstaball bir hale 
ltt~rrnek, memleketin umumi Hr• 
•rttını az zamanda dev adımil• 

ırır. 

ba yoksa kudret ve enerjlmlı 
•u Yle Çark çevirmiyen değirmen 
•o!u gibi boıuna akacak olduktan 
lorı~t nUfua kalabalığı hayatımıza 
hrar? vermekten baıka neye 

* ln B·· .. k k uyu us ur um uz 
ltrf Bntun kapltaliıt dUoya ftıiz· 

ı.çokluğundan şikAyet ediyor. 
tın ız, memlekette iıılz olmadı· 

1 •öyllyoruz. 
le Ne bu iddiada bulunanlar rak· 
l~tnlara dayanarak söz aöyliyor
'd' ne delbiı bunun aksini iddia 

111 erken elimizdeki rakkamlara 
\'enfyoruz I . 

Fakir çocuklar ır~rGuOnfiı, ellerinde de§'nekler çöp 
tenekelerlnln lçlnde artık arar Ye bununla kar1Dlarıaı 

Birinc:Jer mide fesadın•, ikinci:t:r dimat bozukluğuna 
utrarlar, yiyeceğimizi seçerken muııl iti nalı olmaya mec· 
buruk, dimıığımııı besleyecek gıdayı aeçerken de aynı 
derecede dikkatli olmaya ehemmıyct nrmeliylı. Bloaen
aleyh derme çatma eserlerden, cinayet romanlarından 

falan ı L:ınmalıdır. 

doyurmaya çalııırJar. 
Bunlar ırlbf, dlmağea fakir •tm11tler vardır, 6debiyat 

çöplOfOnden eserler toplayarak dlmeA'lnrıoı onunla bes-

lemeye gayret ederler. 

r 

BABEBLIB 

Tavan Arasındaki iskelet 
Görünüşe Göre Bir Talebe Veya Dok
torun Tetkik Mevzuuna Benziyor Gibi 

Nlıantatında Vail konalı cad· 
dHlnde Cumhuriyet apartımanının 
tavan arasından çıkan iskelet 
tahkikatı dün de devam etmlttlr. 
Adli Tıp Iılerl DlrektörlUlll 
raporunu dlln de vermediği için 
yazlyet henUı aydınlanmıt değil• 
dir. Tahkikata idare edenlerin 
kuvvetli tahminlerin• göre bu 
kemikler bir değil birkaç ceaede 
aittir. Ve bir doktor ye yahut 
Tıp talebeal tarafından buraya 
konulmuıtur. Tıbbıadll mUe11eaeal 
kemikler üzerindeki tetkikatını 
bitlrmlı ve lskeletlerlo yanında 
bulunan kazak Ye don parçaları 
üzerindeki lekelerjn mahiyetini 
anlamak için Klmyahaneye ver• 
miştir. BuiUn raporun MUddel· 
umumtllğ• gönderilmesi çok muh• 
temeldir. MUddelumumtlik raporu 
almadığı için apartımanın eski 
sahibi SQdinin malumatına müra
caat etmeye timdillk lUzum ıör· 
memlıtir. 

Tevkifhanenin Eksikleri 
Tamamlanacak 

MUdd•iumumtllk umumi harp 
senHind• yapılan ve bir kısmı 
ikmal edilemlyen lstanbul tevkif· 
hanealnln tamirin• ve noksanla· 
rınan tamamlanmasına karar ver-
mlttlr. Bu lşd• Y edikulede hapl• 
sane için depo edilen eski mal• 
zemıden fıtJf ad• edilecektir. Eter 
bu malzeme bili duruyorsa. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Dun Sirkecide Şafak ılnema· 
ıında fllimlırln tututmaaı yüzün• 
den yangın çıkmıııa da, ıirayetl 
nı meydan •erilmeden aöndUrUl· 
mUıtUr. 

Jıf Cevdet iıminde biri, Bey· 
oğlu Eıkl ilimrUk sokağında 
meyhaneci Hamdi ve Paskala 
tahkir ettlilnden yakalanmııtar. 

Jıf Şoför muavinlerinden Fethi, 
Tophanede ıoför Necmiyi yara· 
Jadığmdan yakalanmııtır. 

J1.. Balıkçı Hasan ile Takfur, 
KadıköyU rıhtım caddesinde ba
lıkçı Leonun 40 lira kıymetindeki 
aA-larını çaldıklarından yakalan· 
mışlardır. 

Sigara Kağıdı 
Kaçakçılığı 

GUmrOk muhafaza tetklllb 
evvelki gUn ıehrlmizde bir ılgara 
kağıdı kaçakçıh~ı teıkllltını mey• 
dana çıkarmıştır. KUçUkpazarda 
Kaplan Hasan vı Arap Mehmet 
isimlerinde iki arkadatın .. ı .. 
rinde yapılan aramada 1500 
yaprak ılgara ve kopya kl· 
tıdı buluomuı, bunlara nsıta• 
lık yapan 11 kiti daha tewklf 
edilmiştir. Kaçakçılar kaçak 
mallarını Hal•p ve Bulıaziıtan 
yoliyle memlekete sokarak uzun 
mllddet faaliyet göıtermltler vı 
nihayet ele geçmiılerdir. 

Borsada Bir Rakkam yan
lışlığı Epi Zarara MalOldu 

Havas ajanııınıo bir yanlıılığı 
don lstaobul bonasında TUrk 
tahvilleri aleyhine bir netice 
vermit ve borlB kapanıncaya 
kadar bu yanhılıtı dUzeltlp te
reddll ortadan kaldırmak mllm· 
kilo olamamıttır. 

Ha va1 ajan11 Parla boru11nın 
fiatlarmı verirken TOrk borçlarını 

j 
299,5 olarak kaydetmlttlr. Hal· 
buki borsa ac•ntelerinln Parlsde 
busuıt muhabirlerinden aldığı 
telgraflarda fiat 309,5 ıöaterll· 
mittir. Arada 1 O frank ıibl mO· 
bim bir fark Yardır. Bu fark 
yüzünden dUn boraada TOrk 
tahvilleri Uzerlne pek tereddUtlll 
muamele yapılmııtır. 

" ki taraf da ezbere konuıu• 
ıOruz. r 
lat~ Fakat görünen köy• kılavuz [STER iNAN /STER 1 NANMAI 

rnez, derler. 
~•l Memlekette it kuvntloln v• 
dıiı§rna kudretinin organize olma· 

ında birleşebiliriz sanırız. 
'" O halde nüfus kalabalığından 
l \'el bize lAzım olan şey organi· 
aayondur 

ı . . 
•d· Stıhsal kuwvetlerinl orianlH 

Kadıköy • Üsküdar ıu ııoıyetHi, Gllkıudakl bent- ı akmaktadır. • 

1 
d 250 milimetre kutruada iki boru yolu 11• ıuları Yapılan tlk&yıtler Ozerıne ıu ıoıyeteal yenl bir hl; e~etrih havuz:uDdan ıreçirmeden, Batlarbaııadakl proje hazırlamıı. Koıyatağında yeni bir 1U depoıu, 

bl . 'k depoıuna getirtmek ve oradan Bo.tancı ile ve Beğlarbaıındakl depo il• bu yeni depoya bltltlk 
rıclı ırasında k•l•n 1emtl•re dajıtmıktadır. teırlb haYuaları yapmayı llerl allrmOf, fakat her 

KaB~cablriclk hnuıda toplan•• 1Ular bu ırenlt .abaya nedenH bu yeni proje Hnelerdenberl Bayındırlık 
etiımedlğl lçla, ıular bu Hmtlere aıra lle akatıl•akte, Bakanlıfınıa lıtanb~Jdakl ko!11iHrlftlnde u7uya kalmıı 

1 lh haYuılarından aeçaeditl lcl• de çamur ıtbl n proje de tatbik edllemem•t• 
•• t•t' • 

JSTER /NAN /STER iNANMA/ ıp rnUıtahsil bir hale getirmektir. 
il bidrn en bUyUk kuıurumuz 
•adunlıı kusursuz aörmektlr. L---------------------------------~-----' 

Sözün 
Telefonla 
Yapılan 
ihbarlar! 

Sıy ı 

-, 
Kısası 

----- Server Bedi -

Şu muzibi, yahut fU mfızip lerİ 
görüyor muıunuz? Gazetelerde 
okumuııunuzdur: 

Evlerinde telefon olan evli 
kadınlara telefon ediyor: .. Bayan! 
kocanızın bir metrHI varl ,, Dl· 
yorlarmış. Anlaşılan bu ağır şaka 
o kadar çoğalmıtkl polise tikayet 
üslilne şlkAyet yağmıı. Telefon 
şirketi, bUkümetln isteğiyle, bu 
mlifterl caauıları teıhu edebile· 
cek teknik bir Yasıta araştırmaya 
baflamış bile. 

Aileler içine kıskançlak ve tUp· 
be kundağı ıokan bu adam ve· 
ya adamlar kimdir, kimlerdir? 
Maksatları nedir, ne ol1a ge· 
rektir? DUşman mıdırlar? Mu
zip midirler? Çılgın mıdırlar? 
Hoppa mıdırlar?- ZUpp• midirler? 
Yoksa • işin en kötll tarafı 1 • 
Dünyada gizli Ye fena hiçbir şey 
kalmamasını iste-yen birer hakikat 
aşıkı mıdırlar? Bunu Dl o zavalb 
kadınlar, ne de polis biliyor. 

Evli bir kadınsınız. Telefonu• 
nuı bile var. Demek haliniz, vak· 
tiniz yerinde. Mea'utıunuz. Koca• 
nazın ıizl s.vdiğln• ve daha mU· 
hlmml, ıiıl aldatmadıtına emin· 
siniz. Bu emniyet içinde dkanı· 
naza uzanmıf, ipek yastıklarım~ 

~raınnda Son Poıtanııı okurken •. , 
Çırınnn... T ılefon. 

Kulafınııa yaklaıbrdığınız cJ. 
hazan karanlık ağıında 11vdiğlnlı 
bir ses bekllyorsunuı. Halbuki, 
içinde ıeytant blr kıYilcım parla• 
yan kaba, kalan bir Hı: 

- Bayan! diyor, 16tfen bana 
erkekler hakkındaki kanaatinizi 
söyler miainiı? 

Bu aeal tanımıyor •• ıoruyor
ıunuzı 

- Kimıiniı ıiz? Gazetecimi• 
ıinlz? Anket mi yapıyonuouz? 

- Hayırl Ben arazetecllerden 
kat kat faıla hakikati 11ven bir 
adamım. 

- Ne demek lıtlyor ıunuı? 
Sealnlzl hiç tanımıyorum. 

- Hakikatin setini tanımak 
aUçtUr. işte bunun içindir ki aık 
ve 1adakat lıml verilen hayallerin 
içindeki hakikatin çıj'lıklarma da 
kulaklarınız tıkalL 

- Efendim? 
- Evet, bayan. Farkında de· 

ğllslniıki inıan aldandığını bllmi· 
yerek aldanır. Bllae aldanmaz, 
değil mi? 

- Kimsiniz ılı? Şimdi tele• 
fonu kapatacağım. 

- Hayır. Bunıı muktec!lr. de· 
ğilslnlz. Hakikatin aoıi !ıir kere 
kulak ıarınızı 6pmllt buknuyor. 
Kendinizi kurtaramazıınız. 

- Peki... Bu hakikatin •esi 
ne demek iıtlyor ? 

- Ne mi demek istiyor ? ~a· 
yın bayan, demek lıtiyor ki sa} uı 
kocanızm bir metrHi var. 

- N~ııl? 
Telefon kapanmııtır. 

ihanet babında bu faıılın ce· 
vabını hiç kimse vermeğe muk· 
tedir olamıyacağı için biz de bu 
bahsi kapıyoruz. Artık bayanlar 
bu telefon ca&uıunu mu, } okaa 
kocalarını mı takip ettirmek lô.· 
zımıeldiğinl dUıUne dursunlar. 
Bence en akılbcaaı, her iki tarafa 
kartı da uyanık bulunmaktır. 
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Yine Bir Sahte D • ı•d Ô - ı• V T •h J Kadının R 
Diploma Meselesi eDIZ 1 e Dem l e &rl Se Erkek Arkadaşı 

Sen Bonova mıktıbJ namına 
ıahto diploma çıkarmak itlerinin 
çoğalmakta olduiu görlllmektedir. 
Dün de yinı ayni ıuçtao lımail 
Hakkı adında 20 yaıında bir 
gınç mevkufen ıorauya çıkil· 
miştfr. 

Aziz otlu lsmall Hakki GO· 
ml1ıhanelidlr. Sultanahmotte kim· 
ıesiz çocukları barındıran talebe 
yurdundadır. lddlaaına glSr• Sen 
Benova mektobfndın mezun olup 
Y enlcaml arkaa:nda Arap Nuri 
ile ortaklama atçılık etmektedir. 
HAklmin ıualfne, lımall Hakkı ı 

- Mezunum amma, mektebe 
(360) lira borcum bulunduğu lçia 
diplomamı vermediler 1 Dedi. 

Hakim ıordu : 
- Bunun tııerlne aen de Ah· 

met Namıfa (M) kuruı verdia. 
O da ıana bir diploma ıetirdl 
değil mi? 

- Hayır efendim ! Bakınıı 
nasıl : Benim Dlkllm mektebe gir
mektL Yine do öyle •• Fakat dip
lomam elimde olmadıi& için bir 
yere ıiremezdim. Ahmet Namık 
benim arkadaıımdır. Sen Bonoya 
mektebi mUdJıUe dı tanııır. Kon• 
dialni buldum ı 

- Namık 1 Dedim. Mektep 
mlldtlıll ıenhı hahnnı kırmaL 
Ben kendiıile kaYgalıyım; bana 
vermiyor. Git diplomamı alıyor. 

O da gitti ıetlrdl. Ben zarfı 
hiç açmadım. Dotruca KOltlr 
Çevlrgenllğlne Kittim. Orada ev• 
rakı açıp baktılar. Diploma için ı 

- Bu, ıahte 1 dediler. 
Ne bileyim ?. Ben onu l&hl 

( tahlb ) biliyordum: 
- Doğrudur, diye ıırar ettim. 
Bana ı 
- Bunu yırtalım. Sonra Hnln 

baıına lı açar.. dediler. Razı 
olmadım. Y okıa bilaeydim .•• 

Sahte diploma pek tuhaftır. 
içindeki yazılar araaında " tahıll 
dereceıi,, ıözll lcar11sında "eaıılıı 
ıanlye,,; ahlakı ıözll karıııında da 
" kAfl ,, kelimeler) Y1rdır. 

Suçlu ayata kalkıp: 
- Ynkaok mahkemeden bir 

. dileğim Yar diyerek duruşm&11nın 
gayrimevkuf olarak deYamını lı• 
temiştlr. Mllddelumuml eaç11n 
mahiyetini ve suçlunun muayyen 
ikametgahı olmamaııoı nazarıdik· 
kate alarak bu talebin reddini 
istemiş, mahkemede mUddelumu
mi talebini kabul etmiıtir. 

lamail Hakkı karardan ıonr .. 
da ayağa kalkmıı: 

- Ytıkıek makamınızdan ikin· 
el bir ricam Yar. Ben okumak 
istiyorum. Beni m okutunuz. 
Ben yllkHlmek lıtiyorum... Gibi 
ıarlp Ye anlaplmaz bir dilekte 
bulunmuıtur. Buna kup da 
HAkim: 

- Oğlum. Sen okumaya bat
larken aahteklrlıja kalkmışıın. 
YUkHlmek laterken alçalmıııın. 
EYvelA kanunun aoni ittiham et• 
tlği ıuçtan kurtul, baıımn ıare-
ıinl ondan ıonra arar.. ' 

Demfttlr. 

Antalya da 
Marograf iıtaıyoau · 

Kuruldu 
Antalya (Ôzel) - Rıhbma bir 

Met ve cezir aleU konulmuıtttr. 
Aletin bOtOn nokunlan ik•al 
edllmlı 'H çalıımıya baılanıl111Jf9 
tır. Tllrkiyede ilk Maroıraf la
taıyonu burada kurulmuıtur. 

Izerlere Olabilir Mi? 
Derler klı 

R ti - EYleneceksen Alman ka as anıyor al, botun gün evi ile meı 

Denizli, (Uzel) - Güney batı 
Ulerlmizlo on gOıellerinden olan 
Denizlinin çok eakl bir tarihi 
Yardır. 

Bu ilde Roma ve Blıa•ı za• 
manlarında d6rt bOyUk ıelıalr bu• 
lunduğu anlatılmaktadır. Builln 
bUyUk harabeler halinde bulunaa 
bu tehirlerden Laudlkya, MllAttan 
250 yıl önce Surye bUkllmdarla• 
rından biri tarafından 7aphrılmıı 
ve karısının iımine izafe edilmlı· 
tir. Bu ıehrln cenubunda lyonl· 
yenlere ait bUyUk blr kale Ye 
bundan baıka bir odelyon, bir 
ıitatyon Ye blr de Klmhıaıyon 
Yardır. 

Laudlkya'dan baıka burada 
Hkiden Kohısana denilen Honaz 
ıehrf Y• bir de çok ıayanı dikkat 
bir yer olan eıkl Hlyerapollı ye 
7enl pamuk kale Yardır. 

Hlyeropoliı Denizlinin Goncı· 
ali lıtaayonunda 70 kiJometro me
ıafodo Ye Menderesten 160 metre 
71ikıekliğinde bulunmaktadır. Bu· 

• raya çok pzel bir yoldan ıldil· 
mektedir. E•Hll Menderesin Us· 
tündeki Mercan köprllıilnden, 
ıonra Dağlar doğuran ırmağından 
ııçillr içinden bir ıok ıulann ıo
lAleler halinde akhğı Ecirli kö· 
7Uae •anluak oradan Pamukka· 
leye çıkdır. 

Pamukkalı, Romalılardan ıon• 
rald zamanlara aittir. Burada 7a• 
pılacak hafriyabn, yeni bir takım 
tarib1 hakikatleri meydana çıka• 
racağı umuluyor. Bu kalealo en 
ıayuı dikkat tarafı ıularıdır. Bu· 
rada hamwkarbonu Ye kireci bol 
ıular akmaktadır. Terkibindeki 
hamızıkarbon, burada bDyllk is· 
tltlaktlt •• lıtilagmit ıntunlarının 
vllcude ıelmeaine Hhep olmuıtur. 
Bundan baıka bu ıulıu, bo1aları 
teablt etmek hauaıına da malik· 
tirler. Ylaı buradaki ıulardan ba
ıılan terklplerinde alomln ve kl
kUrt taıırlar. 

Bu ıehir Bergama eaaretlnde, 
mfthim bir rol oynıyan Telefoı'un 
kar11ı Hıyera'nın namına izafetle 
kurulmuı Yo millttaa altmıı sene 
ıonra vaki olu bir deprem ile 
mahvolmuftur. 

.. 
Xt 

Dıniılide Pamukkale n Hıyeropoloı harabelerlndeıa bir ılJrllııtlt 

Fırat Üzerinde 
Bir Facia 

ıAntalgada Sebze 
Ve Megva 

Bir Karı Koca Boğuldular ihracat~ 
Malatya, (Özel) - Malatya ile Antalya (Özel) - Muhit çok 

Elaziz arasında Y• Fırat Uzerindo sıcak ve sulak olduğu için bura· 
çatma kayık ••ya keleklerle nak· da ıebze yetittfrJlmeslnde b01Dk 
llyat yapılmaktadır. Bu çatma bir muvaffakiyot elde edilmiıtir. 
kayıklardan birisinde geçenlerde BUtUn TOrklyeye ilk 6nce Hb-
bir kaza olmuı, bir karı koca bo- ıo buradan aönderllmektodlr. Al· 
ğulmuıtur. Kaza Herdi meYkiinde manyaya da Hbze •• mo1va ih· 
•ukua aolmlttir. ıo Miltterl ile racatı yapılmaktadır. Yalnız nak· 
1ola çıkan kayık Herdi mevkilne llyo itleri bu itin lnklıaf&nı temin 
geldftl zaman çOrUk tahtalar 11u· edecek kadar ıDr'atU Ye munt .. 
yun tazyıkma dayanamamıı, ve zam ~eğildir. MUstahılller buDj 
dellnmlf, kayık ıu almıya baıla· dan tıkAyet etmektedirler. 

mıı, can kurtaracak voaait de olma· 
dığı için yolcuların hepıl ıuyun 
akıntııına kapılmııtır. İki kayıkcı 
ancak 8 kiıiyi kurtarabllmiıtir, 
Baıkilll Kadirle karı11 Zeynep 
boiulmuılardır. 

GUdUllUlerin Bir Dileği 
GDdül, ( Özel ) - GüdOIU An· 

karaya bağlıyan yol fena ve ba· 
kımıız olduğu için, buraya hiç 
otomobil ıolememekte ve otohn .. 
Jer de çok zahmet çekmektedir
ler. Her bakımdan çok lUzumlu 
olan bu yolun 1apılmaaı, bu yllz· 
den kııın, her taraftan ilkisl, ke
ıllen GndlillUler için bllylik bir 
ae•lnç Yealleai olacakhr. 

Malatya da 
Pamukçuluğa Önem 

Veriliyor 
Malatya, (Özel) - Tohumlar

da görlllen baatalık yDzDnden 
ıeçenlerde ı6ktllrlllen pamuk 
tecrübe tarlalan için yeniden 
tohum ıönderllmiıtir. Eıki Ma· 
latya ve Kadı çayınndakl tecrObe 
tarlaları terkedilmiı, Baran kö
yünde yeni tarlalar hazırlanmııbr • 
Bu tarlalarda ekim yapalmııtır, 
T ecrUbeden köylQnlln iıtifadHI 
için yerli pamuk ile yeni pamuk 
tohumu yanyana ektirllmfıtlr. Bu 
ıeferki tohumlar Nazilli tohum 

Tokatta Öğretmenlerin Toplantısı 
ıılah iıtasyonundan alınmıt bu
lunmaktadır. Tohumlar Nazilllden 
Morıine gönderHmi9, orada de
zenfekte edilmittlr. 

""' Tokat 3fretmlalerl bir arada 

Tokat, (Özel) - O;retmealer blrlltl bir toplantı yapmıt. bu 
toplaatada Uba1la kadın aaylaY Sabiha Gnrgoy do hazır bulunmuıtur. 
Toplantıda bir yıllık çahımanln aonuçluı g6zden geçirilmfı, yeni ça· 
hıma yılanda yapılacak itler ve köylerde köylülerin aydınlatılmaıı lıl 
konuıulmuıtur. Bu Jll ilk mekteplerden 326 kiti mezun olmuıtur. 
Uluı okullanada ela 2811 ldfl okumq, 1268 kiti diploma alm11tır. 

Hacıbektaş ta 
Yıldırımdan Bir Genç Ve 

iki Hayvan Ôldu 
Hacıbektaı, (Özel) - On ıOn 

enel burada bir facia olmuı, iki 
ıenç tarlada çalııırken yajmur 
baılamıı Ye Uıerlerine yıldırım 
dUımUıtUr. Gençlerden birl mu
cize kabilinden kurtulmUf, dij'er 
bir genç ölmUıtOr. Yıldırım tar
lada bulunan iki hayyanı da öJ.. 
dUrmOttUr. 

Antalyamn Bir Haftahk ihracatı 
Antalya (Özel) - Bir hafta 

içinde ltalya1a 100 bin kilo ke
pek, 80 bin kilo ceviz kntnttı, 
lzmire 200 bin kilo buf day se•• 
kedilmlştir. 400 bin kilo butday 
da ıevkedilmek llHre rıhtımda 
hazır bulunmaktadır. 

olıun Ye mutfaktan çıkmasın. 
Fransız kadını ile flort y 

Ye h-fillz kadını ile do doat 
Fakat lnKlliz kadınına s 

der ldz 
- Erkekle kadın araaın 

doıtluk ancak bir mllddet 
doğru olabillr. Bir gün gelir 
doıtluk başka bir ıekll alır ve1' 
lladın, ya erkek dostluiu batlı' 
tllrlll mUnaaebetin bir baılangıtl 
Ayar. 

Inılllı kadını gibi, yllzlercf 
aenedenberl erkeklerle bir aracll 
yaıayan, onunla dost gibi konut 
ma11m ve yaıamasını bilen, il 
kadın böyle ıöyleree, bizim gilıl 
henUı hakiki hayata atılmış kt 
dınla erkek araaında doıtlat 
olabilecektne inanmak için ç~ 
ıaf olmak IAzımdır. 

Belki blılm aldığım11 esld 
terbiye, beni bu lıte biraz mubl' 
f azaklr dUtlinmeyo sOrllklOyofı 
Fakat doğrusunu ı5yleyeyim J 
Ben kadınla erkeğin dost olabl' 
leceklerlne pek lnananlard .. 
değ'lllm. 

Doıtluk ne demektir? FUi 
ve duyıularında uygunluk olm 
blle, hayatlarında birçok ort_, 
tarafları olan kimse demektlt• 
doıt, lıırlarımızın mahremldJtı 
Hayabmızın lçyUıUnl\ bilir. BOtl' 
zaaflarımıza vakiftır, böyle oldujO 
için de onunla açık Ye kalpt., 
konuıulur. 

Bir kadınla böyle bir mtlal' 
aebet teslı etmekllğlmlze lmk., 
var mıdır? Siz bir kadının bntd 
urlanna erebllir mlainlı? en aaaal' 
mi bir kadın dostunuza hayat~ 
ıın lçyUzllnO anlatabilir mlslniı1 
Ve nihayet bir kadın dostunuzl" 
berıeyl açık konupbllir mlıiniı? 

Bu lmkAnsızlıklar, kadın ili 
erkek arasında dostluk bağla~ 
nın kuvvetlenmealne mAnldir. 

Bir erkek bir kadını 11vebl' 
lir, beğenebmr. Kadın da bf 
ıeval •e hUrmette ona karşıbl 
ıöıterebillr. Fakat bu mllnaıeb~! 
baılanııçta cinai hlılerden uzP 
dahi olsa, nihayet varacağı netic• 
odur. 

Erkek kadına daima diıi glf
ılle bakar ve böyle baktıkç• 
onunla dost olmnsına imkU 
yoktur. 

Genç kızlarımiz, yani nesUll 
çocukları kendilerine erkek arka' 
daılar buluyorlar. Onlarla beri' 
ber gezmelere, eğlencelere gidi
yor, partiler tertip ediyorlar. 

Bu gezme ye eğlencelerd• 
iki tarafın da, erkek arkadaılaflll 
kendi aralarında yaptıkları eğleıJ 
celerdekl aamimt hayanın mtf' 
cudiyetine inanmak doğru de
Alidir. 

Amma bu ıarurtdir, lfizımdıtt 
o baıka mesele. Fakat muhalr 
kak biliniz ki, kızla erkek arka
daıı araaında muhakkak bir cia.ı 
allka vardır. 

TEYZE 

Malatya istasyonuna Su 
Malatya, (Özel) - Malatd 

lıtaıyonu ıehre oldukça uzak b~;IJ 
mesafede yapılmııtır. Bunun 1 
ıu teaisah yapılmasına ıuıu 

11 
iÖrlllmUf ve ıohirde lataıyo114' 
kadar ıu tesisatı yapalmasıll 
baılanılmııtır. lıtasyona akıtı1" 
cak ıu Derme ıuyudur. 
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Habeş Sefirine İngiliz Meb'
usları Ziyafet Verdiler 

_...S'diiilılilıO.f~i.ıı:m~Dtr.ııı~~~ 

Şahsı Bthlzmete ha Olunan 
Ücrete Hayf 

Emri B1Ucrete lbra:a Edilen 
Hizmete Yuf r 

Oamanhlar de\i rinde Kadir 
gecesi doğmuı olanlardan, yani 
b~ta yUrUklerden biri hiçbir it 
gormedlğl halde bir Teılr gibi 
tantana içinde va,ar b 1 

l:J;,. çirıgene tanel iıminde bir 
cümlıurlge· Çingene k 8 y U 

ti vardır ki adeta 
lc6 mOstakil bir bd• 
•t:~ gi~i kendi kendlılnl idare 
ç· e tedır. Ahaliıi ml\nhasıran 
d~rı~en~l~rden mftrekkıptlr. Hepıl 
ler h usıkıılnas olan bu çf ngenı• 
Bukr •r hafta Cumartesi gllnll 
ili'} eıe giderek alh sıtta çalı• 
ka.;r. Bu mUddet zarfında kısy 
rlndınlarının ellndedirler .-e lçle
lltı d en Y atlıaının ba~kanlığı 
tar~ adbulunan öz.al blı meclis 

ın an idare ıdilfr. 

~ f ransıa ga.ıetılerl bllyBk 
Fransız edibi Courtlin'fll 

"•ktep 08 bir hlklyıslol aıı-
rrtııhorrl )atıyorlar. CourtliD 

tın ,. ( Briç ) • merakla 
) birlşl ·ve her akıam rauntaı.amıa 
• 

11111 
'~hveye giderek (Briç) oynar

ay ' oatları da bu ıayede mu· 
buren Hatlerda onun nerede 
.. ~na~ağını blllrlermit- Bir gUn 
u. bır dostu yanında bir gent 
)akl kabyeye pmif. (Courtlln) • 

ilfarak ı 
bir - Oğlumu sana getirdim, 
ı,,az ntandıraaıa diye, demlt
nıe:~ mıaıa bakalor7aaanı geçe-

b Courtliıı baflDI kaldırarak 
akmış: 

"tr? E, bunda telAt edilecek nı 
10 

Diye aoraıu1t )akalorya 
bi[1e dursun, ben yoJdamaJarda 

• tnuvaff ak olamazdım yal 
•d· Gerçekten Fransanın en bUynk 

1P·erinden biri olaa Comtlla 
!ençliğinde mektep kaçağı ldL 

0nuua kadar haylaz kaldı. 
1ıf. 

Mora Yiada 50,000 metre mu• 
ra bbaı bir mezarlık bulun• 

Eski bir muı ve bu mezar· 
lığın tarihten ••• 

t~ . •elkl samanlarda 
13:18 edilmiı olduğu aalaıılmıttlr. 
\ıe :ıez~rlığın muntazam lihitlerl 
~en yazdı taşları .-ardır. 

Habet imparatoriçesi 
De lngiliz 

Kadınllğına Bat 
Vurdu 

Le•drt, 18 (A.A.) - Habetiatanın 
yeni Londra elçiıine, Habeı davaaıoı 
anlatmak fı,.atını •ermek üzer• 
parlAmentodald bata. partilere mea• 
sup Uye ırupları tarafından Avam 
kamaraeıada bit akta• yc:mej'l 

Hrilmlttir. 
Habeı eıılıl, ıu dlyHd• bulun• 

aıuıt•r; • 
11 Habetlıtaa bua-{ia pek ae1 blt 

mH•l• karı111adadır. Keodiıini tiaı• 
diy• kadar koruyan Allahın bundaa 
ıonra da kan döktilmHiao karı• 
ıiyanet edıcetlae Jaaoım yardır. 
Biltün adaleti ınenlerin mane'f'I 
tanccDbler ıayulnd• felAketla 6n0a• 
ı•çllebUecetiaı ıGnnmekteyim. 

* Loadra, 23 (A.A.) - Habeı lmp .. 
ratorlçuiala bltlin lnıill• kadınlarına 
hltab ıdın H Dally Mlor gaıetHl 
taraf-ndaa 7a7ılaıı bir mektubunda, 
in.Ula kadınlarıaın bttıüaıkil mGtktU 
dnrede Hab•ı ulU1una tine) (manni) 
yardımda bulunmalara lıtınmektedir. 

* Loadra, 2S (A.A.) - DeyU Telgra• 
fıa yaadıtına 16re, bakanlar, din 
akıamkl toplaatılarıada, lnalll• teclm 
eyJerlain Habeıiıtaaa ıllAh 1&tmala· 
rıaı 1aaak etmek için ortada hiçbir 
Hh•p olmadığına bDkGm vermiılerdlr. 

Deyll Ekıprea dı aynı t•Jl f aı· 
makta IH de, Taymia, bGldimıtha 
bu lauıuata kula lıiçbir karar .,., ... 
dltini 16ylti7w. 

LoDdra, 28 (A.A.) - ltalya• Hab .. 
ılıtım dansında bir kotarma yohı 
bulmak içi• hergtın geçmekte olan 
diplomatik 16rllımelerln 3nemll bir 
yo!a ıirditial rlfıterec~k henOı hiç· 
blr la yoktur. 

* Roma, 25 ( A. A. ) - ltalyaa ı•· 
ıHelerJ, japooyanın, ltelyan • Habeı 

[ Dnamı 6 ıcı yQıde J 

~rE:, · i'Nis*ıifN:~u. \" ~\~)' ı\ Tefrika Kızı CaAlf ~ )~ ~ J No: 36 24 / 7 /86 [r-J 
n -- ,._ • .., ~ - - - -n r - a=---~-trr-~~.a. ( ır -LWSASWlJ_ suırıL J_ _ · n 

lrıı ,loşlukta gözlerimi arayıp bul· bileklerime kadar dolaıtt. Sonra 
) a çal fıyor: kesik, yorgun bir ıeale ı 
~ - Ne zaman ol11& yalnız kala• - Allaha ıamarladık Gillseven, 

t&gırn. Bu kad k "rme dedi, daima mes'ut olmam dile· 
Gtllse\ en armı ço go yeceğim. Kim bilir, talihin unrh 

Cadd · d eli belki bir gftn bizi yine karı• 
I . e e ylirllyoruz. karııya ıetlrir. 

lb•kçım~• kabahat iflemft bir YtırOdU. Arkasından baktım. 
nıeutep)ı kızın korkusu ve neda• Köşeyi dönerken gölgesi ha· 

U \ar. reket ettf. Elini kal dır~ı. 
dh,

0 
.. 8 u ualu, önllme bakarak gl· iki elimle ona 5on selAmiarımı 

.T •Uh), 
Kö kU yolladım. lbı;n ! n önüne geldiğimiz sa· Ka) boldu. içeri gir:yordum. 

'•uç} şref Bey uzathğım eli Bıışım döndll. Gözlerim karan.it. 
K arıkda ıtıkladı. Çamın aert kabuklu gövdea'ne 
~rıJ t titreyen bir aeılı: yapıştım. Dizlerim Wreyordu. 

6tnrü Uş e hepıi bu kadar, dedi, YaYaf yavaf ağaca tutuna tutuna 
hu ge~ il ıevglye ayrılan p~rçaaı çömeldim. Şimdi batım avuçla• 
bf h.... e tamamlandı. Daha ·ıznf m d .. ••nedi Fak t b d k 

1 
rım arasında UşunUyorum. 

~ağım · Y a ura a a amıya· d b" . l'k r · arın ispanyaya donUyo- içim e acı ır ezgrn ı var. 
6 u:· Sevdiğim kadının gözlerimin Takatim kesiliyor, kan m damar-
t:.ı nele başkaa:na alt olutuna }arımdan çekilip gidi} or gibi. 
•~ıı~~nıtU edemiyeceğim. Yalnız Bir kıt akşamı. Sonbah&r gecesi 
l alih ~ ~~~ ricam var Gill•evea : her yer solmuş, ka~armış, arz 
~ğe a.zl.gıml dalına habrla ve üstilnde hayat sönmüş etrafıma 
iste; bu hatırayı bana yaşatmak bir loıluk. dünyanın ~ittiğini, 
•sir sen mektuplarını benden ömriln tükendiğini ifade eden 

~eme! öiü bir karanlık çökmüş gibL 
E u.st~. Ne oluyorum. 

Çek· 1 ern~l dudaklarına gôtlirdU. Birdenbire b~r titreme gel.dl. 
huı ınnıed m. Söyleyecek bir şey Sabaha dogru çıkan mce 

ıtnıp orum. rftzgar yüzilmli kamçıladı. Batım 
u u uk aibi. Kalkıyorum. 

Fransa, ltalyaya Kifi 
_Yardım Yapamayacak 

h , , o para· 
arcayıp boyuna keyif çatarmıı. 

Komıularıodaa biri, oturduğu 
yerde böyle bir ömDr ai!rmeğl 
baııuan fU adamın nereden ve 
De yolda para bulduğunu merak 
eder, kendiaile dostluğu arttırır 
ve bir gUn ıırasını dUıtırerek 
aorar ı 

- lttnlz yok, mahnız emeği· 
nJı yok. Bu Y•t•Y•fl nice bece
riyorsunuz ? 

Herif a•nek aenık gnler, 
cevap verir: 

- Cuma ı1yaretlerile, Ben 
her cuma saraydan baılayarak 
bllttın büyükleri dolaıırım. Her 
birine bir iki tatlı ılSz fısıldarım. 
Onlar da benim ıönlllmn hoı 
etmek isterler, evime bohça bohça 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ kumqvekuekeeakçayollu~L 

it l H b A 
Komıu, bu lıin naaal olduğunu 

a yan a eş olaş kanayamazsa da görünen köy• - ama- kılaYU.1 lstenmiyecejinden herifin 

ma Zııg"' 1 Karcısında Jngı·- doğru ıayl•cUttne inanır, aus81'. ~ Aradan biraz vakit geçer, bir 
gOn o hiç yoktan zenala yqaysn 

il. z ou·· şu·· nu" şu·· adam, kendinin nereden para 
buldutunu merak edip ıoran 

ltaly•nın Habeı Gıerlndeld iddia· .............. - ....................... ·-·-- komtuıunu çağırır, yapılmaaa gUç 
lannın umumi bir harbe Hbep olma• ,,-------------- bir it 11marlar. Oda canla batla 
11ndao korkan, aynı •••anda bu ı,t., Yenıe Bı·r Ha' dı·s· ı çalııır, bu ı,ı baoanr .-e okkalıca 
huıuıl bası menfaatleriafn fitmHİD• v bir bahııı alacağını umarak go· 
dın endiıe eden la,ııteredlr kl ltal· D h llp bıcarlkliUğinl müjdeler. He• 
yanın iddialarını kartı bilyllk engel· a a rlf. lıln görllldtı~nntı l)l'.renlnco 
ler çıkar11or. Bu arada loııtH• •ne• J ~ 
tolerlade bir ... , •• da dikkat• deter talyan Elçisi lmparato- ıöyle bir aUltımaer H kııaca mı· 
,.., ... kartkatBrJ•r ı.t1tar ecfjyor. run Ziyafetinde Bulun- nldamr. 
M ... ıa, bwaa bir mlaal olarak f - Teıekklr ederim, 1ıerçek· 
(Dally Expre11) fAHteılai• ıa ba.. mak stemedf tea hazettlmf •• 
tatımı• karlkat8r0al •lıterebilfris. Adi1ababa, 23 ( A.A ) - ltal7a Rivayete glSre ıu fıkranın ha· 
Bu karlkalörün 11ra ile a11ılori Orta El,.iıi Negua'an vaJd•anml k 
1.rdl, 1 

u ıun· 7 1 • u ıına oydu~um boylt f!llt• bu mü· 
mOauebttlle •erilen reaml kabul ıa .,. ., 
•• ziyafette bulunma'-tan imtina nuebetle ya•ılmııtır •ı ral 

Sahne 1 - Lort Eden ; Eh 1 Afrl• 
11 

- ... :w ıtmı· k K d 
1 

d •tmiıtfr. Elçl, Negua'On ltalya hak· yan adamlara verilen para ile ça• 
anın ot or kıyı arua an bir parçaya kında ı6ylediti aon dlyndekl hıanlara sunulan kuru teıekkfir• 

ne dersiniz Y Yahut Kenyadna olıun d Adı n1aire•l bol topraklar... · uımanoa llaanı buna ıebıp. lfÖ•· lerin acıkh manasızlıA>ını göater-
termlttir. • 

( Dtnmı 8 inci yilzde ) meldedir. 
~~~~~~~~~~~~~;:;==~~~;;;;~~ ....... ~~L<;D~e:Y~am:ı~8~l!nc~l~y~8:zd~e~)-=.,, 

Köıkte herkeı uyuyor. Arka den- uınttum mft? Ateıfm yok 
-bahçe kapısından giriyorum. içimdeki eıginllk, btekaizllk git~ dınlık bir gecenin hayale benzer 

Bir hıraıı gibi çıktığım mor- miyor. y orsıun gibiyim. kımıldayııları baıladı. 
divenler acı acı aea veriyor. Ya· Güneş Heybeli üıtUndt kay• Onun aealnl yanı batımda 
tak odama girmeden kocamın boldu. Ortalıkta yazın kurutup gibi dinliyorum. 
oda11nınj 6nftndın ı•çtlm. Kapı katılaştırdığı bir geçkinlik var. - Baıka blrıey beklemlyo· 
açık. Oda Ye yatak boı. Gökten vı topraktan renk alan rum, yalnaz ayak arının ucunda •• 

içimde bir damar kopmuı gibi denlz hile bir iki ay önceki par- yuvarlak batını ıevmemek, tutup 
ı;araıhyorum. Gözlerimden yaş!ar taklağı kaybetti. . aöğıtıme çekmemek için kendimi 
boıanıyor. Ağlaya ağlaya ken~ Çam dallan nefu almaktan zorluyorum. O itaatla bir kedi 
yatağıma kapanıyorum. kesllmit glbl ağır toz kUmelerl >#- altında eğilmltltr. Etyada, yerde aibi ayaklarımın altında ve nlha· 

iki gOn . yatakta' kaldım. havada artık mevsimin ihtiyar- yet lradamln çözülmeye, yenil· 
Annem çok UzUldü. Kocam ge• layışı, aönUşU, tükeniş belli oluyor. meye baıladığı bir anda başının 
ce tedbirsizlik ettiğimi, denize iki Uç gtındllr denize gltmiyo- dizlerime düştUğUnU hisse dl; orum. 
çıkarken iyi. giyinmediğimi iddia rum. Gece ayın bol ışığını gör• Ve çekinmeden, Kaçmadan 
ediyordu. Üçüucll rlinll biraz memek için perdeleri indirttim. dizlerimdeki bu erkek başına ha· 
kendime geldim. • Bu gece yalnız kalmak için kıyorum, bakıyorum ve onu ıev-

Artık Adada kalmak lıte• yme baıımın çok ağrıdığını ıöy· memeb için kendimi gUç tutuyo-
mlyordum. leyerek odama çekild m• annem rum. O ana kadar hiç bir erkek 

_Bunu Emin Tosun Beye aöy· merak ediyor. Hatta kulağıma elinin bana bu kadar yaklattıkt• 
ledım • eğ[erek : nı bilmiyorum. Nitanlım bile ona 

- Çocuk olma. dedi. Adanın - Gebe olmayasın GUlsevenl göaterdiğlm se'fgi hududuna hör-
en gOzel zamanı.. Hele buk dedi. met ederdL Kocamdan baıka hiç 
ha~ta daha geçsin. aç GlildUm. bir erkek bapn& dizlerime koy• 

Sinirlendim : mamışb. 
- l· ıktım. Senin Adandan, O gittikten ıonra yatağa uzan- O bunu nuıl 7aph ve ben 

diye hay kırmışım. liu ıonr.adan dım. Emin T c sun Bey şimdi ku· nasıl oldu da çekinmedim. Çekin-
görmeler ilemıode ne buldunuz lUpte rahat rahat çene çalar, po- medim ve hatta boılandtm. Gök 

bı'lmem lcı' l ker O} onr. ve deniz. araaındakı· gümu·· sıi b y OŞ• 

Em!n Tosun Bey •e• çıkar· O gece lzmirll misafirile ne- lukta onun sea:ni bir muılkl iİhl 
mııdı. O akşam yine bir davet ler g6röttlik!erini sormadım. iz· din ed'm. 
vardı. Erken geleceğini aöyledi mirli misafir:er, Ankaralı ahbap- Şimdi bu seıi sine ititıyorum. 
gitti. lar o kadar çok ki : Bu nedir. Bir hayal değil. 

Sinirlerim bozulmuştu. Anne· Perdeler kapah, panjorların O kadar yakm bir hatıra kit Ve 
min bu aıcakta kaynattığı ıhla• aralığmdan gecenin serin 1 efe.. o bana bu hatırayı uoutn.ıyacağı· 
muru yudum yudum içtim. Ba!:ım· lerl geliyor. Gözlerim kapalı. nı soylcdi değil m'? 
da dağı'mayarı bir agrı var. Bey· Kafamın içinde şuurumu zor- Bu bir gecenin tarihi var di· 
nim allşlinmekten dalmıı gibi layan, zaptetmek içh uğraşan mekt 
Kendimi yoklu) ortım. Hasta mı: tatlı, uyuıturucu bir düşünce var. Yastıklara 1ıömUIU bnşım ate., 
yım. Bir ıeyler var. Acaba aahi· Göz kapaklarımın altında ay- gibi yanıyor. t Arka11 Y r) 



( Slga1111t Alemi J 
Habeş Meselesin
de Yeni Bir Unsur: 
Japonya 

ltatya ile Japonya araa nda Habeı 
meseleai milnuebetile çıkan hidiu, 
ıaten kAfi derecede k:mıık oJan 
durumu bilıbUlil11 karıttırmııtır. O 
auretle ki, ltaJyan srıızete)eri, Japon
lara kartı "dfiıman,, tabirini kullan• 
maktan çekinmiyorlar. Halbuki daha 
eYvel, Japonyı:ana Roma aefiıi Muıo· 
liai ile g8rUtmüt ye japonyanın 
Habe9to hayati menfaatleri bu.un
madığı için bitaraf kalacağını bildir• 
mitli• Sefırlerinln böyle bir teıebbGa 
yapması, cıaha doj'ruıu yeptıj'ı teıeb
büıüıı batka mahiyette göıterilmeai 
Japonları çok lınz ırmıthr. Bu11un 
ü:ıerln• telefonla sefire btH) Yorularak 
yoptıQ'ı t~ıeı..büsOn mahiyeti ıorul· 
muı, o d", İtalyan hDkumttlnin 
dallandırdığı glbi bir teıebbilı yap• 
madığııu ıöylemiıtir. Bazı gazeteler 
Jıuı, biç bir ıorgu, aual yapmadan 
Hfirin de~ittlrllmeainl latemektedlrler. 

Bu arada, Japonyada bir de 
•Habeı iılerlle utrafan kurum,, 
diye bir cemiyet meydana ıretlrmlı· 
lerdlr. Bu cemiyetin batın• ıoıen 
Japon aaacılarınıo mlfritlerladln 
Toyama, Habeı dıı itleri bakaaıua 
bir telıraf çekerek memleketinin 
latiklAUnden bir zerH feda etmeme
ılni bildlrmlttir. japoayaoın, ltalyaa 
Habeı ihtilllfında b8yle bir durum 
almuı, itiraf etmek IAzımdır ki va:ıi
Jotl ıon derece karııtırmıftır. Japon• 
ya, renkli ırkların ıampiyonu olmak
tan ziyade ekonomik menfaatlerinin 
ıevlı:ile Habeı itine el atmak emelin· 
dedir. Onun bu el atııı, 1alnuı duru• 
mu karııtırmakla kalmıyor, ltalyanııa 
nziyetlnl de ıoa deHce mGtkOIJeı· 
tiriyor.- Süreyya. 

-················· .. ·················---····-· .. ···--· 
Çerez Kablllnden 

Göbek Atar 

Süleyman Nazif iie doktor Abdul
lah Oevdetin araaında, bir zamanlar, 
ıu ıızmazken, günün birinde .kanlı 
bıçaklı dütman olmuılardı. Daha 
doğruıu bu huaıimet tek taraflı ldL 
Kinini bir mezhep derec .. ine nr· 
dıran NazıJ, ulu orta doktorun aley• 
.hinde bulunuyor, ıövüp ıayıyor, 
doktor iıe hiç ( efendiliğini ) boz· 
muyor<lu. 
Doktorun mektuplarını bir doıya 
içerleinde ıaklıyan Naıif, onunla 
dod bulundutu müddetçe buna; 
.. Abdullah Cndetin doı1aıı,, diyip 
dururken, araları açılınca, kızgınlığı 
nı derece dereoe belli ederek, önce; 
"İçtihatçının dosyuı,, , sonra son
ra da; "onun doıyası.. Mahut heri
fin doıyaıı.. Mel'unun doıyuı 1 ,, 
demeye başlamıştı. 
Bir gün, Nazife ho~ görünmek iıti· 
yen biri, cebinden, delik bir onluk 
9ıkarıp Uatada uzatarak, A.bdullah 
Cevdetln meşhur olan haalıliğinden 
kinaye; 
- Bakınız, Uıtad 1 dedi; hu onlu.k 
Abdullah Cevdetin keseılndtn çık· 
mıt olacak .. 
Nazif ıordu; 
- Neden hlikmediyorılJ.nuı 1 
- Üzerinde kurşun deliii nr da 
ondan. Malum ya; Doktor meteliğe 
kurşun atar .• 
Nazif kükredi; 
- y ook 1. y anılıyoraunuz r. o he
rif meteliğe kurıun defiJ, göbek 
atar .• Göbek 1. 

Tı/lı 
----····-Ulll"'l""I• ........... l .. Wl""°MI ll& ..... loll...___11 ..... lltllHı.attıı ..... 

Ankara' da Yeni Bir 
ConAhmed 

Ankara, 24 (Telefonla)- Aa· 
karada yeni bir Con Ahmed 
çıkmıştır. lzmlr'll Rıfat Ertan 
adında olan bu yurddaı su ile 
ve iki kol ilo dön•n bir makine 
bulmuttur. Su aynı kuvvetle dev· 
ri daim yaptığından kay•ılara 
geçen kuvvetle makine dönmek· 
tedir. 

Baıbakan Artvinde 
Artvin 23 (A.A.) - Başbakao 

lımet lnönü Arpaçayı ve Çıldır 
ilçelerini görmllı ve akıam Ar· 
dahanda knlmıt ertesi gtin Art• 
vine varmı~br. 

~nkara Barosunun Tarifesi 
Ankara, 23 - Ankara barosu 

avukatları bir tarife yapmışiar, 
dava arm nevlna sröre fiatlar 
koymuılardır. A\•ukatlar bu tari• 
feden aştığı f.atla dava kabul 
edemiyeceklerdir. 

( ___ T_E_L_G_R_A_F_,_!_E_L_E_F_O_N_, _T_E_L_s_i z __ H_A_B_E_R_L_E_R_i __ _., 

Habeş Fahri 

Çaldarlı Şartları Muvafık 
Bulmuıtur 

Atlna, 23 (A.A)- Katlmerlnl 
gazetesine göre, kıral Jorj, kıral• 
lığın ladeal için aıağıdadl ıartları 
koymuıtur: 

1 - Genel oy tam bir btta• 
raflık ve 1amlmiyet içinde yapıl• 
mabdır, 

2 - Her tUrlll laUkümet dar
beıl fikri bertaraf edllmeUdlr, 

3 - Efor hava slyaaal lhtl• 
raalarla bulanına, genol oyu ıl• 
kfitun avdetine kadar tehir etmek 
muvafık olur, 

4 - Elde edilen çokluğun 
kıralhğın iad.sl için aat bfr eaaı 
teıkll edip etmf yeceğlni kır al 
takdir edecektir, 

5 - Genel oydan bir ay ön· 
ce, cumurluk veya kırallık reji• 
mini memleketi karııtırmaya ça• 
hıacak her tllrlll hUeumlara kartı 
lnRnca altına almaladır, 

6 - Kırallıktao ıonra ve ulu• 
111 kurul ana yasa kanunu lıfoJ 
bitirir bitirmez ayrıııldarla anla• 
ıarak kararlattırılacak bir aeçim 
ılateml kabull1 suretilye aeçlme 
baılanmahdar. 

Çaldaria bu dlyevd•D haberi 
olmad1gın~ Ye fakat bunlara ma• 
kul buldutunu ıöylemlıtlr. 

. 
General Kondilis 
Yunaniıtana Kıral Gelirıe, 
Artık Iıtlrahte Çekilecek 

Atına 23 (Özel) - SU Bakanı 
General Kondilis ba11 gazeteci• 
lerl kabul ederek keııdilorlae 
ıiyaaal durum hakkında dikkate 
değer bazı ıeyler ıöylemlıUr. 
Generala ıöre: 

Kırallık kurulduktan ıonra 
keadiıl siyasal yaıayııtan ayrıla• 
cak ve hayatını Yunanlıtanın 
ıiyasal durumunu tetkika haar .. 
decektfr. 

Bu suretle, biç bir •akit ta• 
hakkuk etmiyecek olan Kondl· 
ilsin diktatörlük tehlikeınlnden 
de, bundan korkanlar, ebediyen 
kurtulmuş olacakl'!rchr. 

Atina 23 (Özel) - Kralcılığa 
iltihak eden Kondlllain partisin· 
den 22 saylav Kondfliıten ay· 
rılmışJardır. 

Sıcaklar Bir Çok 
Yerleri Kasıp 
Kavuruyor 

Ankara, 23 ( A. A. ) - Bugiln 
Ankara menimin en aıcak 1rUole• 
rlnden birini yaıamıştır. Sicakhk 
derecesi gölgede 33,5 u bulmuıtur. 

Meteoroloji enıHtUıUnden el· 
dığımız bilgeye göre dUn Manl1a• 
da 41, Ne:d lide 41, Diyarıbekir· 
de 41, Malatyada 39, Maraıta 
38, Muğla ve Adanada 36, 
orta Anado!unun bir çok yerluin· 
de ı:caklık dereceai 30·35 arasın· 
dıi idi. 

[ Baıtarafı 5 inci ya.de ] 
anlaımazhtına kartı takındıtı durumu 
Aıya emper1aliıminin beyaz ıoydan 
olan uluılara karıı bir meyda.11 oku· 
ma11 teklinde göstermektedirler. 

Bu ıazeteler, Japonyanın bltDn 
batı illkelerinln bir araya toplanma• 
luıoı icap ettiren bir tehJlke teıkll 
ettltl ıekUndtkl dOtilncelerl yeniden 

l ncelemektedlrler. 
Avrupa dayanıımaıı ( teaanttdG ) 

için Japılan bu çafırı ( dant ), belki 
de doRrudan doQ'rııya oJmıyarak 
lnılltereye, hatta Amerlkaya bitap 
etmektedir. 

Habeş Konsolosu· 
muz Geldi 

Harbin Önüne Geçilemez 
Ve Harp Habeşler Lehine 

Biter, Diyor 
Sekiz aenedenberl Habeılıtan• 

da fahri konsoloaluğumuıu yapan 
Hanı Bohnerberg Adlıababadan 
ıehrlmlze gelmlı, dUa Ankaraya 
gitnıiıtlr. ltalyan Habeı meseleal 
hakkında demlıtlr ki: 

- "Harbin önUnll almak llıti• 
mali yok gibidir. Habeı orduıu 
aayı itibarile kuvvetltdir. 300 bin 
aıkerde modern ıillh yardır. 
Haboıiıtan bir milyon aıker 
çıkarabilecektir. 

Harp Habe,lller Lehine 
Neticelenir 

Harbin iklim dolayıılle Ha· 
beıliler lehine neticelenmesi lh• 
tlmall kuwvetlldlr. 

Herhalde Habeılstan Avrupa· 
lılara yarayack bir yer değlldlr • 
Habeılıtaada tayyareye karıı 
kullanılacak toplar Yardır. Mama· 
flb tayyareler Habeşlıtaada kra· 
bn 11rayından baıka bombardı· 
man edecek yer bulamıyacaklardır. 

Vehlp Pata 
V ehlp Paıa elinde bir R~ 

manya pasaportu oldutu halde 
Habe9lstaaa gelmlıtir. imparator• 
tordan .Vebip Paıaya bir vazife 

Buğday Komisyonu 
Is tan bul da Buğday 
Durum'una Müdahale 

Edecek Mi? 
Ankara, 23 - Finanı Mtlı· 

teıarı Faik, Buğday Komisyonu• 
nun lstanbul buğday plyaaaıına 
mtıdabaleyl kararlaıtırdığmı, bu 111U• 
dahelenln latanbulda ekmek fiatla• 
rının ucuzlamaıunı temin edecetl· 
nl, komisyon kararının Iatanbula 
tebliğ edilmek Ozcro bulunduğunu 
ıöylemiıtir. Tarım mUateıarı 
Bay Atıf bunun aksine olarak 
buğday komiıyonunun böyle bir 
kararından haberdar bulunmadı· 
dığını bildirmlıtir. 

Derece Kazanmıı Spor
cular için 

Ankara, 23 - idman Cemi• 
yeti eri lttif akı sporda fevkalAde 
derece kazanmıt ıporcu!ann spor 
aahaaına beJava g1rişlorinln lıtih· 
Jik vergisine tabi tutulmamasını 
lateyerek Finans Bakanlığına baı 
vurmuıtur. 

Yerilip verllmlyeceğlnl ıorduğum 
zaman henüz bir karar verilme• 
diği ve her ıeyden evYol TOrk 
Hokumetinln dttştinceslnla öğre• 
alleceğl cevabını aldım. Vehlp 
Paıa henUs bir vazifeye tayin 
edilmit değildir. 

TUrklye Habe,ıatan MUn••abatı 
TUrk • Habeı mtlnaaabatı iyi• 

dlr. Harp baılamadan evYel An· 
karadan Habeıiıtana dönmek 
latiyorum. imparator çok iyi 
tahsil gDrmUıtttr. MUkemmel 
franaızca konuıur, lngillscı an• 
lar ve Haboıiler tarafından çok 
ıevUir. 

ltalyanlar Bir Gün lnglllz· 
)erden Heıap Soracaklar 

Roma, ~4 (A. A.) - lngUt .. 
renin Habeılıtana ıilAb gönd .. 
rilmesi yasağını kaldırmaya ka· 
rar Yerdlğbıe dair Londra ıaıe
telerlnde çıkan haberler burada 
bUyllk bir kııganlık uyandırmııhr. 

ltalyan baıını, bu karar mtl• 
naH b•tll• loııllt.reye ılddetle 
çatmakta ·te: 

11Italya lngllteronln bu bar .. 
ketlni unutmayacaktır. 8Uy8k 
Brltanya de11 veriyor •• Italya 
gUnUn birinde bu deratea lıtlfade 
etm11inl bilecektir. ,.demektedir. 

ltalyada l'Jnan•al Tedbirler 
Roma, 28 (A. A.) - Ôatmll flaaa

sal tedbirler alan ltal1a, teda yQldeld 
kafıt paranın kanuai kıtrtılıjını bir 
mDddet için azaltmııtır. 
Fran•ada Uluslar Kurumunun 

Toplanma•ını l•tlyor 
Parlı, i3 ( A. A. ) - Laval, daa 

'kıam faglllz btlyOk elvlılle 1rörB1• 
mUıtGr. Bu ılSrGıaıeden aonra, anla• 
ıılıyor ki, Fraaaa hilkGmetl de, 
'laıiltere hti k4meti gibi, Uluılar 
ıoı:yetul konseyini•, S6/S te karar• 
lathrıldıfı Teçhile, 2017 de toplaamaaı 
ırerekeceğl fikrindedh. 

Atatürk 
Dün Kültür Bakanını 

Kabul Ettiler 
Dün ıehrimlze gelen KUltUr 

bakanı Saffet Arıkan Cumhur 
baıkam AtatOrk tarafından ka· 
bul edllmlıtlr. Kültür bakanı telı· 
rlmlı:de birkaç gUn kalacak, Kül· 
ttır mtlesıeaelerlnl geıocektlr. 

Ki1nler Küçük 
EsRaf Sayılacak? 

Ankara, 23 - Finans Bakan· 
lığı hasırcalar, mutaflar, nahncılar, 
ka&aplar, bakkallar, aebzeciler, 
meyvıcılar, oduncu ve kömllrcUler, 

attarlar, kahvociler, aşçılar, nalbant· 
lar, tenekeciler, camcılar, kalaycılar, 
kolacılar, tamirciler, babkçalar, 
mUıklrat bayileri, arzuhalciler, 
çanak ve çBmlekçiler, tuğla ve 
kiremit yapanlar, laiçalar, ılmit· 
çiler, te~Uer, fmncılar, çilingir· 
ler, doğramacılar, demirciler, 
bakırcılar, haJ,kAklar, aaat 
tamircileri, milhUrcUler, hattatlar, 
boyacılar, ipçiler, çuva)cılar, tat• 
lıcılar, helvacılar, kunduracılar ve 
kahvobanecUer, meyhanecilerle ber· 
berlerlo kOçOk esnaf olduklarını 
ilgllilere tamim etmlıtir. 

Berlin, 23 ( A. A. ) - Ha 
ajanıı bUdlrlyor: Almanya'da Y 
hudllere karıı hareketler dev 
etmektedir. Berlinde baıı Yahu 
mağazalarının camları kırılmıı 
çok mağazalara da üzerinde 
karet yazılan olan kAğıtlar yap 
tırdmışhr. 

Laypzig' do Y ahudllerln Ş 
baylık banyolarına girmeleri 1 
sak edilmlıtır. 

Bayındırlık Bakanı 
lzmirde 

lzmlr, 23 - Burada bulun 
Bayındırlık Bakanı AU Çetlnka 
burada demiryolları, CellAt gal 
bataklığının kurutulmaıı, Men 
rH yatağının dUzeltllmeıl Iıl 
ile ve Bayındırlıta alt dlter 
lıımalarla meıgul olmaktadı 
Aydın demlryollarında tarife .uc 
luju yapılacaktır. 

Bir Memur Mahke• 
meye Verildi 

Milli Emlik DlrektörlUğU dOI' 
J• memuru Edip ıuUıtimal ettlİ 
lddlaalle itten el çektlrllmlı ff 
Vilayet Idar• Heyeti de kendlf 
hakkıada lUzumumuhakome kt' 
rarı vermiıtlr. Yakında muhake' 
meslne baılanacaktır. 

Teminat Olarak Kabul 
Eitllecek Eaham 

Ankara, 24 (Telefonla) - it 
Bankası, EmlAk Bankaaı, AnadolO 
Demlryolu, lıtanbul Tramvay Do' 
monti ve Kozlu KömDr ılrketlr 
rlnden baılralarıaın eıbamları te
minat olaralıı: kabul eclllmey .. 
cektlr. 

_,. ..... - .......... ._J&?t•-=:rz'!"?'CT 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Horlama 
Blı haata müracaat etti. Gtoelerl 
çok horladıtı igiıı refikaıını ıahıt· 
ııı efüğinl ve bu derdi Hnelerden• 
beri çektiğini batı illçlaı aldığını 
n teelrl görllmediğlnl ın)atb. 
Muayene ettim; 

1 - MJdeılnde bir ıayrdablilik 
yoktu. 

2 - Ciğerleri ııağlamdı. 
1 - Kalbi iyi 9ah9ıyordu. 
4 - Frengi n difeı 1air haıta• 

lıklar geçirmemiıtl. 
5 - l{anı temiz ve aaflamdı. 
6 - Sinirleri Ye irade1i yerinde 

idi, yalnız burun delikleriadeki etler 
heı iki tarıı.fia da fazla muhteniktl. 
Kulak boğaz mUteha111ıııaa gönder
ttim. Ameliyat yapıldı n horlama 
Ul9tinden kurtuldu. 

f•) &u aotları kHlp ıalda71nıı, J•hut 
bir al'bllın e 1 •P•tlmp koll•kıiJOB Japı• 
uaı. Sılnnh ıamaııınızda bıa notlar MI 
doktor srlltl tmdadımıa 1•t11eblllr. 

.. ............................ ...,. ...... ......-ı~ 

r ~ 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıeee nöbetgl eczaneler 
ıunlardm 

İltanbul tarafıs Şehzadebaıında 
( Asaf ), Yeni kapıda ( Sarım ), Ha• 
fızpaşada ( M. Fuat ), Şebreminin• 
de ( A. Hamdı ), Samatyada ( Te• 
ofiloa ), C'ibaJide ( Neoati Ahmet ), 
Eyüpte ( Hikmet ), Beya11tt• 
( Cemil ), Balatta ( Hünmeddln ), 
Cıığa.loğ'lunda ( Übeyt ), Bahcek&· 
pıdu. ( Betir Kemal ), Bakırköyiln" 
de ( Hilfil ), Beyotlu tarafıı Beyoğ• 
lunda ( Kanıuk ); Pangaltıdı 
(Güneş), Taksimde ( Karakln ırn· 
rekçiyau ), Ga.latnda ( Hidayet ), 
Kurtulueta ( Necdet Ekrem ', Ka" 
ıımpaşada ( Merkeı ), Haskôydt 
( Halk ), Kadıköy tıırafı; lıkele 
caddeııinde ( Sotir)ladil ), Yeldegir· 
meninde ( Üçler ), Bllyükadad• 
( Şinaııi Rıza ). -""" 
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fefrika No : 93 

Hariciye nazırının bu kat'I 
sözleri bütnn nazırları ıaıırtmııta. 

Hiçbirisi b6yle bir ıeyin kabil 
olabileceğine inanmak lıtemlyor
lardı. Bir dakika ıonra her ka· 
fadan bir ses çıkmıya baıladı, 
Nazırların bıpıl de itiraz ediyor
lardı. 

Elinden geldl~l kadar ıUld\· 
neUnl ve ltldnli demini muhafaza 
etmiye çalışan Başvekll Mlıter 
Bewdley arkadaılarının b• itiraz• 
larmı nazarı itibara almayarak 
harlclye nazırına döndll \'e: 

- " Peki, ıonra ne olacak• 
mış?,, Diye ı;ordu: 

Mister Ganıton telAth bir 
tav urla: 

- " Alman sefiri bundan te
vellut edebilecek fecayll hiç de sak· 
lamadı. Almanyanın haya kuv• 
vetlerile lngiltereye bOcum ed .. 
ceğlnl Ye bu ku•vetlerlnde tah· 
minimlzin çok fevkinde olduA"unu 
açıkça söyledf. " Dedi. 

MUnakalit nazırı datanamadı. 
Hiddetiııden yllıU kıpkırmızı ol• 
du. Ayağa kalktı. 

"Ne? Üç saat ıonra Londraya 
havadan bombardıman mı ed .. 
celd cr?,, Dedi. 

Şimdiye kadar Harlelye nazı· 
rının asık duran çehreli dej-lıU, 
müstehzi bir eda lleı 

- " Alman Hff rl Baron Kro
nln Alman kuvYetlerinln lnıilt .. 
r enin hangi noktalarını bombar
dıman etmeyi lcerarlaıtırdığını 
tasrih e:tmlştl. Onun içln maatte
essüf size bubapta kat'ı malumat 
vereıniyeceğlm. Evvell Londrayı• 
yoksa başka yerleri mi bombar
dıman edeceklerini ancak kendi· 
\erlbilir!,, D dL 

Bu mUz'iç meseleyi ve buh· 
ranlı vaziyeti kAfi derecede tet· 
kik ettiA'ino ve arhk fikrini beyan 
etmek zamanı geldiğine kani olan 
Mister Lloyd • Davidı ayala 
kalktı ve kat'i bir ll1anlaı 

- "Arkadaılar! Eter Alman• 
ra bizim vereceğimiz bu teminata 
okadnr ehemmiyet atfediyorsa 
onun bu talebini reddetmemll 
icap eder. Bunun için de başlıca 
;ki s_bep vardu EvvelA biz ken• 
.lmiz harp istemiyoruz. Baron 
f( r onin'ln bizden istediği bu te• 
minatın, diğer devletleri de teh· 
Uke!i ve biltUn Avrupayı ateıe 
vo kana boyayabilecek bir moce• 
raya atılmaktan menetme1i ihtl· 
mali vardı. Bundan maada, şayet 

b6yle bir harp çıkarsa, lstediklırl 
bu teminatı vermekle, bu fell· 
ketten hariç kalmıı oluruz. Bu 
dQşUncelerl de bir tarafa bıraka• 
hm .... ~Şu anatte Yereceglmiz böyle 
lir teminatın kıymeti ne olabilir? 
~u, ancak builtıe veya yarına 
t~mil olabilir. V aılyetln her saat 
ieA'iomeyıceğlnl, litııbtUUo ba@ka 
tedbirlere teYeHlll etmek ·fcap 
ıdoceğlnl unutmayınıır,, Dedi. 

Hariciye Naıırı Mlıter Ganı· 
ton, Mister Lloyd • Davidı'• 
cıvnp vererekı 

- "Evet, Almanlar da bu 
ciheti, vaziyetin her dakJka dejl• 
ıebileceğlnl ve nrece}lmlz temi· 
nnhn bUyUk bir kıymetJ olamıya• 
ttağ.m dUıUnmU~ olacaklar ki, bu 
tom :nntıo mahfuz bulunacağuıa 

dair baıı garantUer de talep 
ediyorlar. Bu meyanda, sulh imza 
edilinceye kadar Cebelüttarık 
i•tldfyle Slveyı kaoahoıa bfzıat 
onların kontrolu altında bu!un
ma1ını fıtlyorlar.,, dedJ. 

Miıter Uoyd • Davridı, hidde
tinden kıpkırmızı olmuıtu: 

- .. B«Syle 1Ullin~ ıaka olmaz 
aı.lılm. Almanlar, böyle bir ıeye 
kat'iyyen raıı • olamıyacağımıı.ı 
peklll blllrler. Bu talepleri pek 
ciddi olamaz!. ,, dedL 

Hariciye Nourı: 

24 7 •• 1935 

11 EYet, b• ciheti ben de 
Alman aefirine izah ettim. Fak at 
Baron Kronln blSyle bir şeye , 
ltlraı edebileceğimize ha}·ret etti. 
BtıtOn dthıyanın, Brltanya lmpara• 
torbığunun yaY&f yavaı parçalan• 
makta, lnbUAI etmekte olduğunu 
•• bunun önUne geçilmesi kabil 
olmayan bir ıoy olduğunu bildl
A'lnl Ye bizim de bUllln harekA· 
tımızla böyle bir lnhillll tehir 
deill, bllAki• tacile çahıtığımızı 
ı6yledl. 

(Arkn11 nr) 

Londra Şehri Hava 
Tehlikesi Karşısında 

Yapılan Manevralarda Uçaklar 12 Defa 
Koruma Çizgisini Yardılar 

LoDdra, 2S (A. A.) - DDn aktam 
400 kadar uçak, Londra yakınlarında 
mannraya baılamıılardır. BunlardaD 
7arı11 hllcum yapmıf, Bbllr yar111 da 
t•hrl koru11nı9tur. 

Hllcum edenler, bulutların yardı· 

mile, ıtmdlye kadar kıameo muvaffak 
olmuı ılbl ılirönilyorlar. Han Bakan-

( Bıııtarııfı 5 inci yDıdı ) 
MU101inl ı Hayır, meral 1 
Sahne 2 - Eden; Yamıyka'yı 

ılH teklif etmekten bir fa7da çıkar mı 
deralnlı? 

Muıollnl; fena! 
Sahne S - Edemı Hindi.tına H 

buyururııunuı? Bu buıuıta herhanıt 
bir ıorluk çıkarmamalı l~D Mı.ter 
Churchill'e koauıurum. 

Muııolint; Çok ııeak 
Sahne ' - Eden; Oıtral1a'ya ne 

deralnlı? Oıtellk Taamanya adaail• 
beraber? 

ıtuaoll nl; Fenar 
Sahne S - Eden; Kanada, Yeni· 

ıelanda, TtrnoY??? 
Muıollnl; Oruvar. 
Sahne 6-Coml7etl Akvam Eden'e; 

Allahallah! Hemen ıerl d3n ve ona, 

' bUtla lngiliı lmparatorlutu ilı bera• 
ber BQyük Brltnnya'yı teklif et. Sulh 
mevzuubabı olunca ucuza pahalıya 

bakılmaz. 

Hindistan 
Hadiseleri 

Ôlü Ve Yaralılar Bir 
Haylı 

Lahur, 23 ( A.A ) - Rtuter ajaaıı 
SOD karıaıalıklar hakkınde Tuncar 

hl"met'ae nrditl llıteyl aeıretmek· 
tedlr. Slvillerd.n 9 kiti Blmtlf, 36 

kiti yaralaıfmııtır. Aıker n pollıler• 

dea de 1~ yaralı nrdır. 

Havanada Askeri 
Diktatörlük 

Havana, 23 (A.A ) - B. Bntlata, 
birçok lhtllllcl parUleriD gittikçe 

ortahta blklm olmaları yllıDndea 
durumun atırleıtığını ırlSrmüıtllr. 

Berkltllmlyen ( teyit ) baıı ılS7lentl
lere ( rivayet ) glSre ıtıel dlktatörlGk 

UAa edilecektir. B. Batilta'nıD bunu 
lıtemekten ,ekindltl 167leomekte
dir. 

• lıtıoın bir blldlrlAinde "koruma çiıgl· 
ıiola on iki defa yarılmıı oldu~u,, 

haber nrllmektedir. 

Bir lnglllz &Uel UçeAı DU,tU 
Londra, 23 ( A. A. J - Bir lngllfı 

ııllel uçağı, dttn aktRmkl manevralar 
Hnasında d•niH dütmOf, iki uçmaD 
botulmuıtur. 

~~~~~~~~-

ltalyan Taram Bakanına Göre 
Paris, 23 (A.A) - lta lya trım 

bakanı Rosaoni, Echo de Pari ı 
gazeteıinio Roma aytarıoa verdiği 
diyevde bilhassa ıunları söyle
miştir: 

"Roma Ye buton ltalya, bizim 
Habeıistan'ı llhakımızdan istifa· 
de edeceklerdir. Bundan bilhassa 
amele sınıfı faydalanacDktır. Ha· 
beıistan için bir amele sınıfından 
bahsedilemez. Bu memleket, ge• 
rlde kalmıı bir halk ile meskun• 
dur ve bu halk blltnn arazinin 
onda birini bile lıgnl etmemek· 
tedlr. ltalyanlar, kendi ıınırlnrı 
içinde boğulmaktadırlar. Bu İti• 
barla, nrazlain yeni bir tarzda 
tak,lml lojik, doğru, loıani ve 
lüzumludur. Esasen, sömUraelerl 
ienlıletmek bir hak değll, fak at 
toprak tesviye&! gibi bir ameli· 
yedir.,, 

Atina Şarbayı 
Kralla Görüştü 
Eski Kral Sükunetle 

Sonuncu Bekliyor 
Londra, 23 (A.A.) - Eıld Yunan 

kralı Yorarl, dQo Atiaa Şarbayı 
Kotılu ile görüşmllttOr. 

Kotzi ıı.a •n dost'arındaa biri, bu 
görGşmelerln, Yunan .riyaaal duru• 
munun batan g<SrDnlılerile Yo bllhuıa 
kralısa ıükunetle ıonucunu bekliye• 
eetl genoyla llgUI buluGduj'unu 
ıasetıcllere ıöylemittir. 

Deniz Konferans
ları Toplanamıyor 

Vaoln~on, 23 ( A. A.) - Hnrp 
dHlı kunetleri araaındakl niıbetle· 
ria ortadan kıı.lduılma11 hakkında 
Sir Bolton Eyreı • Mousell'lo dOsa 
Anm Kemaraımda yaptıfı dlyey, 
denbı çevenleri tarafından hayretle 
kartılıı nmııtır. 

Vııtİnitonuıı rHmiA' çennlerl, 
deniı konferanıılarının l931S 11b için• 
de tekrar toplnnmaaı l~ln pek as 
umud buluadutu f ikıindedirler. 
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Y ağlıGüreşmüsa ha kamız 
Pek Hararetlen "yor 
( Ba9tarafı 1 lacl yDzde ] 

lerdenberl vatana, ana ve baba• 
ma haarettlm. Amerikada yaptı• 
~ım kontur at yaziyetlnden istifade 
ederek mezuniyetimi ieçlrmiye 
aeldlm. Amerlkada bir aene daha 
aOret yapmak için mukaYele ile 
batlı olduğum için tekrar d6nmiye 
mecburum. 

Amerikada bana, TUrk olup 
olmadıiJmı, çllnkn Koca Yusuf 
gibi eski Ostatların oralarda millr 
kıyafetlerile dolaıtıklanoı ıöylr 
diler. Amerikada pek çok gür .. 
yaptım, bunların birinde berabere, 
b irinde mailfıp oldum. Yunanlı 
Cim Londoı ile bir defa gl\reı· 
mlye muvaffak olabildim. ikinci 

Parasız Yemek 
Yemenin Kötü Bir 
Şekli Daha •. 

[ Beıtarafı 1 inci 7Gzde ] 

de para etmemlı, bir lokan

tada yemek yedikten ıonra 
zehirlendlklerinl aôyliyen bu 

adnml~r her ne bahasına olursa 
olsun midelerini yıkatamıyncak• 
!arını blldlrmlılerdir. Eunun Uze• 

rlne hastanenin nöbetçi dotoru, 

bu gibi ahvalde kullanılan Ye iyi 

netice veren yumurta 1arııı tav• 
siy• etmiıttr. 

Hastalar, bereket \'ersin, yu· 

murta sarısını yemeği reddetme· 

miılerdir. Fakat yumurta ınrısını 

yedikten sonra bir tesir ıörm~ 

dikleri iddiasında buhınmuşlardar. 

Bütlln bu uğraıımalar eınaıında 
hbıl olan kanaat ıu olmuıtur ı 

Bu adamlar hakikatte zehir
lenmlı değillerdir. Sadece yemek 

yodlkten ıonra parasını Yerme• 

mek için bu komedyayı oynamıya 
!Uzum görmUılerdir. O kadar. 

Hastane idareai bu hakikati 
unladıktan sonra, xehirlendild rinl 

iddia edenleri kapıdışarı etmiştit. 

Dün Ve 
Bugün 

(Baıtarafı ~ inci yllzde} 

En yUksek tarihçllerimizde biri 
olan Bay A hmet Refiğo, SUrpegop 
mezarlığının ikinci Bayeıit vakfı ve 
bu ıebeplede şehir malı olduğu· 
nu meydana çıkarmak için aylarca 
uğraşarak bulduğu ve mezarlığın 
belediye el:nc geçmesini mUmkUn 
kaldığmdan dolayı Şarbaylık ta• 
rafından teşekkUr edildiğini du· 
yunca ben de kendimi tutamadım, 
btı beyti okudum. 

Haydi ey 11evıill okuyucu. 
Sen de benimle bile ol, Iıtan bul 

Belediye1ine bir buçuk milyon 
lira değerinde. bir mülk kazan• 

dırdığı halde bir teıekkUrle lk· 
ram gören Bay Ahmet Refik 
ıerefine ıu beyti oku : 
Şahıı bihizmete l'ta oluuan ücrete hayf, 
Emri biiiorete ibraı edilen lıizmete 

ynf 1... 

M. T. Ton 
--"'-···--···----------· ......... .........._____ 

Tepe başı 
Belediye bahçesinde 
25 Perıembe: 26 C uma 
27 Cumııteaf, 28 Paı:u 

ıGnli akıamları 
ıaat 21 de 

DEL 1 
DOLU 

Operet :i Perde 

e.ıı.11, l.t&Dbul, şı,u,. tramn1 •ardar. 

mliıabakayı revnııı olarak yapa• 
caktık. Cim Londoa mliaabaka 
tarihinden evvel mekslkaya hare· 
ket ettiğinden kendlalle bir defa 
daha karşılaımak lmkAnı olmadı. 
Amerlkadakl Ki}reılvdeo çok yor· 
gun dOıtnm. Bir ay kadar lıtira• 
betten ıonra yeniden idmırnlarıma 
başlıyacağım. Hasılatı her hanğl 
bir kuruma olmak liı:ere lıtan· 
bulda Hçecekleri bir gtlreşçl ile 
karıılaımlya razıyım. Amerikada 
Greko Romea gUreıler makbul 
olmadığı için Amerikan ~retl 
dedikleri Hrbeat gUreıte kuıalq· 
mak laterim. ,, 

Dinarlı Mehmet Yuauf 29 ya• 
tında olap tam 98 kilodur. 

Karışık 
Yağlar 
Bo.lJanacakmış 

( Baştarafı 1 inci yUzde ) 
lerl tarama ıuretlle teftig etttkle• 
rJol ve bu iki gıda maddesinin de 
ekseriyetle yenmiye elverişli olma
dığı neticesine vardıklarmı yazdık. 
Sıhhat mtldttrlUğU lstanbulua yal 
işile ehemmiyetle alAkııdar olmiya 
baılamış ve karışık yağların or· 
lodan kaldınlma1ı için de bir 
talimatname hazırlıyarak daimi 
encllmane vermiıUr. Bu tal!mat• 
nameye göre iç, kuyruk, vejetalin 
ve Trabzon yağı ve boya ile ya• 
pılnn kanıık )'.ağların yapılmnıı 
ve aatılmaıı kat'ı surette men 
edilmektedir. Sıhhat mndDrlOğll 
yaphğı tetkikatta karııık yağların 
sanayide de kullanıldığını l>ğren
mlı ve bunlar boyandığı takdirde 
bir zararı olup olmiyacağını 11anayl 
mUfettlşllğinden aormuıtur. Sanayi 
mUfettiıliğl bunların boyanmaaında 
mahzur bulunmadığmı bildirdiği 
için ıimdJ bUtUo karııık yağların 
boyanmaaa kararlaımııtır. Daimi 
encümen talimntnameyl kabul 
eder etmez ıehirdeld botun mah• 
lut yağlar havacıva ile boyana~ 

cnktır. 

Çok Çocukluların 
Mükafatı 

[Baştarab birinci yüıde] 
Fakat, b• huıuıta ayrılabilen 

para çok ax olduğu için yapılan 
yardım da yavaı ve hafif oluyor. 
Nitekim, geçen yıl bOtUa yurt 
için ayrılan yardım pare.ıının 
miktan ( 5000 ) lira idi. Bu para 
ile çok çocuklu 100 muhtelif 
aileye yardım yapılm11hr. Bundan 
lstanbula isabet eden hisse ( 5 ) 
ailedir. Bunun d şında darphane· 
ye de bir miktar madalye bas· 
tırılmııbr. Fakat bu madalyalar 
klfi gelmediğinden ikinci bir 
parti siparit olunmuıtur. Eğer 
blltün müracaatların ta~nifl bite
bilecek olur1a madalya ve ikra· 
miyelerle madalyaların beratlar& 
Cumhuriyet Bayramında t6reolo 
dağıblacaktır. -
Numarasız 

Evlerde 
Oturanlar! 

Batvekalet Umum latatiatlk MO· 
dQrlOtllnden; 1 • Nüfus ımyım ın n ea • 
olmak Ozcre Belediyelerce ı l.GtQn 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numaraaı:z biaalarda oturan· 
lar htlkumete haber vermaye mecbur· 
durlar. OturduA'u bina numarae>ız 
oldutu halde haber vcrmiyenlcr bu 
aumaraları bozan, silen Yo kaldıraa

lar içia para ceı.a11 yardır. 

J 
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Puntos Tehlikesi, Trabzon Halkını 
Birdenbire ikaz Etmişti 

--------
lduı hıyetlerl, bir nll De l1d 

azadan mDnkkeptL MahteHf 
lbıntakaluda, o mıntakalann ce
ıametlne •• aUfuı keıafetlne 
•azaru btlytlldll klçDkll çeteler 
teıldl edllmlı; bunlu• da, ( Haı· 
retJ l.a ), (Vatan), (Hallı) Ye 
ıalre gibi ilimler verllmittl· Yirmi 
Yatım ikmal eden her erkek bir 
ttlfek Ue bet ;ıı fltek tedariklae 
lbecburdu. SUih tedarik etnıe
Y•nler •e yahut komitenin Amilin• 
nıubalefet sı6aterenler derhal idare 
lıeretlerl tarafından ( gizil mab· 
lctme) ye •erillyordu. Bu l(iıll 
IDahkeme de bir refı ile dlSrt 
aıadan mtırekkep bulunuyor; 
•erclial hllkllmler çete relıleri 
tarafından derhal icra edlllyordu. 

SUAb tedarlldndea aciı olaa• 
lann ılllhı komite •antaıll• 
Metropolltbane tarafından tedarik 
olunurordu. Bunludan baıka 
datlırıa ıarp •• çetin yerlerin· 
deki mataralar• kOllf yetll mik· 
tarda ıilih, ıephane Ye erzak 
depo ediliyor: bu mağaralarm 
Yollan flddetll bir tara11ut altın· 
da bulundurularak bu clYarlara 
herhangi makıatla tekarrllp ede
cek olan Tllrkler, derhal &ldUrO
llyorda. Umumi lhtllll haıırbkla· 
ruaıa ikmaline kadar ylrmlıer, 
otuzu ldıillk 1ey1ar çeteler ter 
lcU edllmlı; bunlara muayyen 
birer -taka •erilmlttL Bu ce
teler, b11 mıatakalar dalaWnd• 
lllltemacliyın dola11yorlar; sayıl 
Tlrk k6ylerlni buıyorlu, umumi 
emniyet ye uaylıl tehdit ederek 
nıubite dehtıt ıaçıyorlarch. Şoıe
lve ılk ıık puıular kuruluyor, 
ele .. çea TDrlder e••ell tama· 
lben u7ulduktı• ıonra imha 
ediliyordu. Birçok ıoıelerde Ye 
bUbaaa Samıun • SiYaı fOHll 

&zerinde ıık ıık parçalanmıı ua• 
batara, içleri boıalblmıı .,,. 
ıandıldanoa ye yolcu banllarana 
teaadnf edWyor; fakat ae b• 
•rabalann hayYanlanaclaa Ye •• 
de bu uaba •• .. yaların •hlP
lerl olan Ttırklerden uer s&rW-
•iyordu. 

Hlkimetln inzibat kuYYetle-
rlnln nlabeten kuvvetli olan yer
lerlade hiçbir hareket ıöıterllml
Jerek bllyllk lbtllllln bazırbkluiy· 
le •aldt ı•çlrlllyordu. Komitenin 
en mlblm eyralo, (Merılfoa) dakl 
Amerika kollejl Ue (Si•••) dakl 
Amerika mektep •• haıtınealae 
lbenaup Amerika tıbea11Ddan 
Rumlar aeadindı bulunuyordu. 
Bu..ıu Ya11ta.Ue Amerikadald 
R,aalardaa ela blylk mllquta 
ianeler toplamyor ; bu paralar 
<Rum yetJmlerlae), (Rum fellket• 
••delerine). (Rum mulaacırlanaa) 
••rledllmek kaydile ıetlrtllerek 
koaı1tı11 teallm eclili1orclu. 

Ba tlfkllAbn blltla ıuar •• 
•alılyetl çarçabak keıfecHlmlttl 
Fakat mltarekeyl •ltealop h• 
kamete arlz olan uaf Ye ldar .. 
llıllk Jlılnden bu fellketlll la• 
.. ıeçllememlftl. VaWer, muta
larnflar, bitin idare memurlan, 
derin bir adz lçlndelerdl. Aıkerl 
lcumaadanlann kudret Ye ... 
l&blyetlerl dı tahdit edll-
IDftU. Bu ıenlt ıakaYıt 

pmlftf. Sahildeki fıkelelerle 
dahildeki ıehlr Ye kaaabalar 
ara11nda Ttırklerin Hyabatlerl •• 
TOrk ttlccarlarma alt eıya nak· 
liyatı, pek 1Uçleıml9tl. Şekavet 
mıntakaama dahil olan •llAyet 
ye aancaklar dahlllode, ticaret 
lılerile iktısadl hareketler, bir
denbire duru•ermiıtl. 

Vaziyetin bu ıuretJe Yahlm 
bir ıekll alma11, halkı derin dO· 
ınncelere HYketmlıtL Artık hO• 
kfımetten tamamlle lmitlerinl 
kenn Tlrk mlnenerlerl ise, 
bOyOk bir endife içindelerdi. 
Eğer ciddi tedbirler aluauak bu 
halin ani•• ı•çllemuae ; hiç 
ıOphelİz ki blltlla bu .W.takadakl 
TOrk yarlıjı, kan •• ateı dalııa· 
ları araaında boğulup gidecekti. 

Halk, arbk hDk6metten btıtUn 
llmitlerlni keımiı ; kendi me•ca
dlyetini bizzat keodili korumak 
lüzumuna kanaat hatıl etmlıtJ. 
Bu kanaat, bUtlln TOrk mDney. 
Yerlerinin ffklrlerlnf bil' nokta 
etraf1Dda blrleılirmlıtl. 

( 12 Şubat 335 • 1919) ıDnl 
( Samıun ) da ( Nemli zade malı· 
dumları) nın • şimdi ziraat ban· 
kaıı olan • tfcaretbaaeleriade bir 
içtima aktedilmiıtf. Bu fçtlmaa 
ıerek Samıunun ye ıerek yalan 
kazaların eıraf, tlccar, zenaf• Ye 
mOaenerlerinden bir hayb ıevat 
ile Samıuaun ubık mutaaarrıfı 
Ratlt Bey [ l] lıtirak etmlıtL 

Barada; 0. Tlrk rurda alu 
Karad•ia aaldllubafa ...,.. 
kaldaja wehamet, Ye bunan aetl
CHİ olarak zuhur edecek felaket 
blltln açıklaja ile izah ecflldiktea 
IODH, bu korkunç Akıbetin ani
•• ne gibi tedbirlerle sıeçlleblle
cetl hakkında mlzakerata airl· 
ıllmlıti. Nihayet bu mllzakere, 
ıu kararla neticelenmiıtf: 

( Karadeniz ubillerlal tehdit 
eden ihanete kal'fl icap eden 

[1) Milli mlcadele ••••lerlad .. 
ıoara lataabul yaJial olan ve fmaae.,. 
racı) namile ıahret bala• Raıit Bey. 

MAZON 
laim Ye marka1111a 

dikkat 

tedbirleri almalı makucllle bir 
teıekkW Yllcude ptirUecek, fak at 
bu teıekkOIUn, hiçbir ılyaıl fırka 
Ye cemiyetle aJAkuı olmadığım 

g&atermek için adına (.Karadeniz 
TOrklerl mudafaal hukuk heyeti) 
denilecektir. Bu heyet, btıtiln 
Samaun aancata haJkw temıH 
edecek Ye tam bir aellhlyetle 
hareket eyleyecektir. Heyet, ge-
rek hUkfı.metle ye ıerek ılyui 
makam Ye mabfellerle, her 
tnrll mUıakerata afrlıecek; 
(Pontuı) t•kawet •• cinayetlerinin 
annne geçmek, az Tnrk yurduna 
kal'fl bealenen hariıane htlcamlara 
mini olmak için f cap eden ted
birlere mllrac:aat edecektir. 

Tam bir ittifak De nrilen bu 
karardan ıonra Nemli zade Galip, 
Samıun eabak Belediye Reiu 
Bo,.U zade Ahmet, Ticaret 
Oda11 BqkAtibl Hacı lbnhJm 
zade Şlkrll (2), mehamJ Emin (3), 
mehamf Kemal Hikmet Beylerden 
mllrekkep beı ldıillk bir heyet 
1tçllm11tL Bunlardan da Galip 
S.1 rlJAl•te, Kemal HJkmet S.7 
de kitabete latlhap eclllmlftl. 

Heyet, derhal ite ılrlflllfr. 
kazalarla ko ... .Ulyetlere •• 
racaat ederek, memleketla felA-
ketten alyanetl utnmda b•aberce 
çalı1ılm&1101 teklif etmlftJ. Kua-

larda da. a7m aurette birer laeyet 
dcucle ptlrilmlflL 

Ba aracla, Trabuacla 4a Wr 
laareket bqglatermiftL ( Poatu 
tehlikHI} Trabıo11 yfJlyetlnfa bir 
milyonu mltecaril Tlrk •• 
mllllOmaa halkam blrd•blre ika 
etmifti. 

( Arbla Yar) -----
(2) Soma. Bl71k lılillet llıclialae 

•• ol•aıtwr• 
(5) O samanlar anlcatlan f ... 

hami ) cleaUiyoclru. 

Mazon Meyva Tuzu 
Sabahları aç karmna bir kahYe 

kapğl alaadakta 
Keblzltlt Defeder 

r emeklerden bir Mat 80llra aluıdıkta 

HAZIMSIZLIAI, MiDE EKŞiLiK 
•• yaamalarmı slderlr. Ajazclakl 

tatlızbk •• .kokuya bale eder. 
J.ıaJ~~ Fazla bar yemek ._ içme

den •oma hiuedilen yor· 
gu~luk ve ıiıkinliği h11f f. 
le~._ M AZ ON ta tnu·o 
tHırıuden memnun kal
mıyanlar titHi aoık da olııa 
Hahoekapıda lı Bankaaı ar
taııada 12 No. Ju MAZON 
BCYITON eou depoeuna iade 
ederek bedeliai .. r1 alabilirler 

1935 Soıbıhar LEiPZiG SERGiSi 
25 Ağustosta başlar. 

Al••• fl•eadlferlerl 8creU•de ,_ 410 te•zlllL 
Her aewl tatallAt içi• ı 

LEiPZiGER IEISAMT LEiPZiG ( Allımıgnı) 
IMre•IH nr• Galata'ü Ailen • •nı(I hanına 
1 inci k•tla S llo. ü •1tendla iL DCKRR'e 
lllllr'llcaalol•••• ... 

KIZILAY'ı• BAHÇe EiLENC ... 
EyUlltln Yeclfool OllmaıtM dal .... d6rüea aabaha JrMlu dıeeek W. 
ejleDeeli tlftlp oluaqtu. ~. eğleıaoMe Şebli 'llıatrw opeııdedadea 

· opaaaoalr, bu .._.da amMllln, alet el&•111ed Ye bir tok 

Italyan-Habeş Anlaşmaz
lığının Finansal Akisleri 

f Battarah l lncl yibde ) 
paraıı ile muamelemiz olmadığı 
için Parlı bor1Uındald bu deği-

duğa gibi llmanımudakl ltalyaa 
gemilerine de en klM zamaoq 

tlklik Tnrk tabYillerine 7 buçuk 
frank aibi mtıbim bir teair yapmaı 
olma11 burada biraz hayretle 
karıılanmııhr. Parla bonaaı bizim 
boraamıza da tesir etmlf, lstanbul 
borsasJDda TUrk tabvWerl doınk 
flatla Hblmııtır. 

ltalyan limanlanna d6amelerl 
emri verilmlşt;r. 

it.ıran • Ha .... Anlatamamaz• 
hl• llakkındakl Telalz Ve Te
lefon Haberleri a Ve 8 ıncı 

~ S.~alan111ızdadır 

BlltOn yabancı limanlarda ol-

( Toplantllar, O.veUer )( ,.. 

&Ulerm•11 Nu111•11 lhUt•ll I TAKVİM 
Bnyulr Tıp adamlanmızdaa Ye ~Gl;:;ı.:.:..--==Ç~A===-=R==ş==A=-=M===a=A--llım--IL' 

TıbblyeWeria UJID Jaocaıı mer- il 84 TEMMUZ 935 80 

bum SIUeyman Num•aıa yefabaua Arabi Rami ıssı 
15 lnd HnHI mllaaaebetlle ini- ,2 lleW9laı.ar uu T-•• ı ı 
mllzdeld cumuteıl ıtbal uat IS Vakit •Kaaat ,

1
=v_ .. _•_tıt=-y-ak_n_1!!!!!., Vaaatı 

de 6nemli bir tören yapdacak, Gta.. 
9 1

• 4 
• Alltaa ıı - ıt M 

h Ott- ' 41 ıı • y.._ 1 mer umun habralan lhJa eclile- M ıı • 
ktlr 

Udlltl • " 16 it lmaü 7 05 1 .. 
ce • ~ 

::=:=:==:==~-===--========~:;::;:::::=:.· 
MüfettiJ ~·m~etliği ve Şef Namzetliği 

çın Musabaka imtihanı 
Türkige Ziraat Bankasından: 

1 - Bankamıza mlllabaka De (S) mllfottlf aamzecll ye (5) tef 
namzedi ahaacaktJr. 

2 - Bu mllıabakalar 5, 6 •• 7 afuatoa 935 tarJhlade An· 
kara, latanbul Ziraat BAnkalannda yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
kazananlar ıellf Ye d6DUf yol paraları Yerilmek ıuretile Aokaraya 
ı•tirilerek tlf ahJ bir imtlhaaa tlbl tutulurlar. Bu laıUhanda 
da kazananlardan beıl 140 lira aylıkla mllfettlı namzetllğine Ye 
dlt•r beti de (130) Ura aylakla tef namzetfifine tayin olunurlar. 

3 - Mlffettif namzetleri iki 11ne atajdao ıonra Mlfettiıllk 
ehliyet imtihanına ıfncek ft kuanırlaru 17S Ura ayhkla mOfettİf• 
llğe i•çirfleceklerdlr. 

Ankarada Umum MDdllrlilk aenialerinde çalıfbralacak olaa 
.. f aamzetlerl iıe blr Hnellk atajlannın aonunda ehliyet imtihanına 
pecelder n kazuaalar t-8 ettirileceldvclir. 

4 - lllubalralara peblhaelr iP• ( 81)'aaal bilaft• ) YeJa 
( Ylbelr Tlcant n bdm&t) aal-daa ftyahat Hukuk FalctHte•d• •er• balana 1abuca •emlüetleriodeld benurlerfndea 
cllplomah balaamak ,.rektir. 

5 - imtihan programmı •• ıair fUtlan pterea lulmamelv 
Ankara. latanbul •• lzmlr Ziraat Baakalanadaa elde edUelaiffr. 

6 - lateldller Arualu belgeleri bir mektupla birlikte ea 
wa 'l611 /93S c ... ,a.ı akpmuaa kadar Ankara Zir•t S.nbm 

T eftit Heyeti lllldlrllpne ,and•mek ••J• Y811Dık 111nWe _.. 
racaat etmiı balunmahcbrlar. 0 395 J 

Ticaret ve Zahire Borsasında intihap 

intihap Heyetinden : 

" 

Temmuz 935 nihayetinde mlddeU hitam bulacak olu Ticaret 
Ye Zahire Borıaaı Heyeti idaresinin yeniden icra edilecek latlha
babnda ·intihap etmek Ye intihap olunmak hakkını haiz olanların 
liatelerJ buınaden itibaren Oda Ye Boraa korldorlannda ualllllfbr. 
Bir itirazı olanlarm 26 T emmaz Cuma akıamına kadar tahriren 
intihap heyetine mllracaatları. 

----~--~~----------------------------------..... 1 Emllk ve Eytam 8anka91 lllnlan 1 
Kiralık Emlik 

EHı N~ Me•kii Ye NeY'l Depozito 
Lira 

16511 GalatataraJ Avrupa Paaaj& 1 No. la dlkkb. 'YI 
16512 " .. " 2 .. .. 97 
165/3 " " " 3 " " 86 
165/5 " " " s .. " 92 
ı6Sn ., ,, ,. 7 .. ., 85 
165/10 .. " .. 10 " " 57 
165/11 " .. " 11 " .. 100 
165/12 " .. .. 12 " " 61 
ııs113 .. ,. .. t3 .. ,, n 
165/IS ,. " " 15 ,, " 109 
165/18 .. " .. 16 .. " 86 
165121 " " " 21 ,, " 127 
202/1 Galatada Kaledlbinde 1 • 3 No. lı Bina. 38 
461 Tophanede Kııla altında 3451355 No. b dllkkin. ~ 

1/2 Teplldyede Hamamcı Emin efendi 10katanda 19 No.lı 
T .. Yildye Aputımanın 2 No. la DairuL 53 

Yakuda yazalı Jerler bir 1ahat •~ AH mldcletle ldra7a 
nrllmek 8ıere acık utbrmaya konalmuftur. lateklllerin 29 Temmu 
1935 Puartell ,a.ı uat O.da Şubemize ıU.elerL p 73] 



ı t Denizlerinde 
Yazan: Tlrkler M. Turhan 

Piri Relıı· Murat Reis • Hadım Süleyman 

E.çi, Çulsuz Bir Konuk Olduğu Halde 
Dağarcığından Hazineler Çıkarıyordu 

~· ~---

Bu kimHyt benzeıııiyeD ılol, ilkin tıadrazam Ayaa Paıa Ilı ıörUşttı. 
- Beni kıyıya aötOr 1 (1) 1 bu klmHyt btnzemt1 elçi, ilkin 

Topkapı Sarayınden Hin· Sadrazam. Ayaa paıa ile ıörltUl. 
dl t - BI B k Kubbe altında yapılan bu Jı:arıılıt· 

• ana r • ., mada ikinci n:&lr LO.tfl, lçtlncQ 'HZll' 

1538 rılı nın ilk aylarıadaa birinde Mehmet paıalar da bulunuyorlardı, 
Topkapı aara71, o ıOne kadar f.tan• Ayaı paıı, hot btıtea ıonra, 
bulda •tl aörOlmeralı bir tlflye ıöyle lıılr 10lüm1tdl •. 
rapılan tlSrnl .. ,,.diyordu. Glcerat- - Elçi bey, dedi, Hain a7afında 
tan ıelta bu tlfi, yapayalaıs ıtM utur .. r. Bu aabah ıln dotarktD 
bir t•Jdl. ÔbGr ılJual t11arlar albl Hnlnle konuıacafımııı dU1GnU1or· 
ardında manıa mınıa aıktr, 7uuada dum, kapı açıldı, lteri adamlarımdan 
yasıcı n korucu taıımıyordu. Oıtıllk blrl ıtrdl, bir otlaa çocu~umun dün· 
l•taabul af11 TOrkçt koauıuyordu, yaya ıtldltl•l mGjdeledl. Şimdi bl-
t='akat ıeUrdlfl armafanlar, Mıaıı zlm nd6 tam kırk betik ıallanıTor. 
Wkeainla bir yıllık laaraeı deterla41• Kırkıac111 Hala uturuadur. 
idi, ıi• kamaıtıraeak kertede ıt\ı6ldl, fyl ltir tarihçi olan UUfl Pata 

Çulıua bir koDuk ıibl •lrladltl fHHk ıtvrek ,.Oldl: 
halde datarcıtıadaa ha1laeler sıkaru -k Ad bulmak isi• heatb ta1aJa .. 
• naca çafda detllılnlL Elli dokuz 

[ı] Bablr n HGmayllDıall dnlrlerlal bıtlk daha lıur•al111an ki hoca Ali· 
J'Han fnrllhr: tarlhçl•l "Erakaya bu llldlHJI eddla Ali ılbl ad aramaya çıkaaınıL 
aatatıyorı •eahl.dlr Şah Dlu'tla buhıHrk.. Ayaa Paıı, ata binip kılıç kut••· 
adaya relmlı olaa Portekls Hhllvl ile k.. •aktan, HYaf ftrlırlndı dOtmaa 
nutmak latedl. Keadlalala k!Sttl bir dit .. • 
:SHI yoktu, Portekl&lllardea de kaacıllhk ktlltal dOtlrmekttD batka bir fey 
ummı?yordu. Yahut onlar tarafıadaa alda• bllmeadf. Okur yasar bllt detlldl. 
taldı, bu gibi l'!SrUııaelarde ldet 0 1 .. mera• ikinci YHlrin at dedl§lai, ne dem•k 
.ı.ı blle gliıatmeden hlr akı•• flllkaya lltedltlnf, bu rü.1den, anlamamııtı • 
.ındl, yanında bir iki kiti olduf11 halde Gözlerini ılbe ıliıt ıorduı 

•Amiral gemlılae &'itti. Onu& eri'eıl ( mak• - Hoca AIAeddln kimdir paıa 
Hc1ı ) bu görllımektea, hatır ıormaktaa kardaf. Hem onun bu koauımada 
:J>aılııa blrt•Y def ildi. Çllnkl koadlılae yeri ne? 
Hidlvln haata oldutu da 11Syle11mlıt1. Gemi• _ LGtfi Paıa, gllcerat elçiılne 
ae onu dipdiri ırlSrUncı Bahldlı, ı hutalık 
ılSzünQn bir tıahane bir dUzea olduiuau kendi engin bilılılal g8ıtermıkten 
aaladı. Oraya bu ıur•tle retlrllıuılne camı zl1adt kubbe alta denlltn bu ver.lrler 

. ııkıldı. Konuııarken biri geldi, HldlYID kula· mtcllıindt ralnıı cahilleri• top-
• jıaa iılr oıyler fıııldadı. Bunına Uıı:erlH Janmadıtuu, orada birçok t•Y 
Bıhldlr bllabUtUn 11kıldı, itkili de çoğalda. bil!olerln ve garenlerln de yer aldı-
Kındlılnl bosmadı ile de gl!rlıme •• k .. 
auıma tatın:Iaşmııtı. Bu aralık Hıdiv kalktı. l'tDI anlatmak için atzını açtı ı 
hediyelerini getirmek va &'llıtermek içi• Devletli vezir, dedi, ıizl blraı 
bir llı.1 dakika ealondan uzaldaımıya lıla gOldGrmek lıteri•. A!Atddin AU, 
lıtedl, çıkıp &'itli. bu, Bahldlr Şıhın kut· Fatih Su!tan Mehmet zamanında 

kularını kuYVotlendlrdl, hediyelerin arka· yaıayan blyOk hocalardandır, Hklı 
ııadan g!Snderllmealnl aalon kapuunda ıeno kada lıtanbulda mOftOIGk yaptı, 
ki neferlere 16yle1eıek kalktı, flllka1ıaa 
.ındf, gemldH açıldı. Blraa llerlde bir Bir bakımdan ıi&e benzerdi, boyuna 
Hndalla gelmakle olan EmHual dG Susa çocuk rapardı. Hepıl erkek olmak 
ra raatladı. O aandahaı Bahldlr Şahıa fili• ll:ı1rı tam dokean doku.1 yavruıu 
k&1ına yınaıtırdı, hUkUmdarı yHI yapılaa Yardı. Bunların htpılne "Apdullab, 
lıtlhklmı görmeye çağırdı. Rumi Sıfır Relı AbdGlkadir, Abdülkerim" aibl bat• 
Bıhldlrln 1anında idi. Bir bıyaaet .,. dhaa larında abid bulunan bir ad vermlıtL 
ıır.arek bu teklifi rerl çevirtti .. Eınanu· BuaGn ıiıio batınıaa gelditl glbl bir 
elin flllkaya i'clmeılnl aöylottl. Porteklsll aDn onuD konatında bir HYIDçll 
Amiral Bahldlrla flllkuıııa g•çerkea na• • d 
ııla denize dil,tU, Bahldir Şalııa kUrok9llerl karsıaıalık oldu, mOj tciler koıuıtu, 
oDu aızdan çıkarıp filikaya aldılar. Bu, bl- laocaya yllz:GncG otlunun dGnyaya 
~yDk bir tellı uyandırdı. Limanda yataa ıeldill haber YtrlldL O, yO:ıGncCl 
filodan iÖrUldü, ntan«ıılarıaıa cııuaa çocutunun kıs olmuıaı lıtlyordu. 
kayılıyor unıldı, birçok filikalar Bahldlrla ÇGnldl yeni blr erkek çocuta vertl• 
kayığına •aldırdı. Kfmaenln klmtodan habe- mek için abitle batlayao batka bir ad 
rl olmadığından alllhlar ~ekilip koraya 
ırlrlılldl. Bahldlr Şah, kalabalıfa kartı bir yoktu. Alieddia Ali itte bu yOıden ıılul• 
,.,. yapamıyacıığını anlayıp denize atıldı. dı, reni çocuta AbdOnaebl adını verdL 
RL-ıni Safer Handa ııynı ıeyl yaptı. Bahldlr Bu, glllGn9 ve belki dt kullaaılmuı 
kıyıyn doğru yllzerkea bir Poteld• filllııaaı ıuç bir addı. Fakat yC1• otul yetiıtirea 

.•y&kla9tı, bir zabit kürek uzattı, o da tuttu. baba, caa ııkıabıilı bu ıuıu iılemlttL 
Bir Portekiz ukerl o 11rRda mızrakla Babl• 
dirin yUzUne vurdu. Baıkılın da mızraklaıf- V• srülerek ıl:Jıllnl bitirdi: 
le vurdular. Birçok mızra" yl7an Bahldlr· - Siı;, htnilı kırk betik 11Uata• 
Şah auya batıp bofuldu. R~mt Sıfer Haa, yortunuz. Ad aeçmektı taulanmaoııa 
enelce lyllik yaptıfı bir Porteklsll tarahn· bu ıırada yer yok. Ukin betikltrlD 

, daa kurtarıldı, "Suıa da Bahldlrln ııanda'.ıa ıayıaı dokaaa dokuzu buluraa il 
dan daha kavga baolarken dealze dUımU.t• 
tll. Ne onun, ne Bahldir Şahı• ce1edl bu- detitir• 
ıuaamadı.. ( Arkuı Y&r ) 

• Son Posta + 
latanbul ıoliı n para 

BOASASI 
~s . 1 • 1935 

TUrk Devlet Borçları 
Lira Lira 

·~7,S T. B. 1 17,80 11 "3 Hasına B. ~7,50 
% 7,1 T. 8. il 26,0S Dıhllt lıtlkras 94,50 

'' 7,5 T. B. m 26,60 

Devlet Demiryolları Borçlar1 
Lira Ltra 

Ergani 95,00 il An,dolu MQ. 4S,40 
SınıErzurua 95,50 A. H. •le 'O 2S,60 
Aaadolulnll 44193 11 H. % 100 42,tlO 

Sosyeteler Eshamı 
L!ra Lira r,. B. Ma, go lıt. Tramnr 28,00 

., • HL 9,50 Bomontl 8,00 
• • Name 9,50 Terlı.oı 15,,0 
llerkeıB. D 58,00 A. Çlmante 10,10 

fıtırlla 
'· ,, .. i'I 

20 F.Frani'I 
1 Dolar 
1 lıterlln 

20 Liret 

Çekler 
Krı. 

O~S,211 il Liret 
12,03 Dolar 

Nakit 
Krı. 

169,00 1 Mark 
126,00 20 Drahmi 
623 20 Leva 
ltJ 2'1 Ley 

Borsa Du;ında 
L. K. 

1 T. L. için 
10,1975 
1,9790 . 

Krı. 
f3 
24,SO 
24 
US!) 

L. K. 
Kredi Fonılye MIJ.badll Boa. 76 
1886 11neal J26 Gayri. • 17,25 
190S 

" 
85 Altın 9,30 

1911 
" 81 Mecidiye 52,SD 

----------------~---------il 
Parls Borsası 

F. Fr. 
O/o 7 ,5T. borcu 2911;5 ıı Do' ar 
lıterlln 74,9~ 

Zahire Borsasında 

P. Fr. 
15,11 

Zahire Borsasında dUn de 

pek az ahı verit olmuıtur. Fiat· 

lar düşmektedir. Mal gelişi faz· 

lalaımııtır. Tüccar fiatların çok 

dtııeceğlnden korktuğu için gayet 

aı mal almaktadır. Dun bonaya 

gelen malan miktarı 350 ton 

butday ve 41 ton undur. 

Buna mukabll 165 ton yumu· 

ıak 50 ton sert buğday aatılmı.

tlr. Yumuıak buğdayların flatı 

yıdi kuruı 15 para ile 6 kuruı 
iki buçuk para ara1ında, tert 

butdayların flatı da beı kuruı 

beş para ile 4 kuruı on para 

araıındadır. ······-.. ··-· .. ··-······· .......... ·-·--·········.-.-. 
Her Genç Kızın 

Bilmesi Lazım 

Bir 
Annenin 
Nasihati 

11Meyuı olma! Bu, birçok ıcuç kız· 
ların batına gelir. Y apılmamaaı lazım 
gelen ıeylırl yaptıkları için daha ziya
de fenalaıtmyorlar. ,, diyordu. 

Biliyor ki malıcublyetiain eırrım 

kttfettim. Münbeait meaamatı, ılyah 

kabaroıkları ve aararmıı bir ten onu 
korkutuyordu. Ona dedim; ' 1 Tenin 
gayrı 1af0 maddelerinden temamea 
kurtulmak, cildini beyazlatmak ve 
güullcıtirmtk için yalnız baıU n as 
ma11afh bir çare vardır. 

Hemen bugtlnden beyaz rengindeki 
( yağeıı ) bir tilb veya bir vazo Toka· 
loıa kremi aatın aJ, her ıabah pudra· 
!anmazdan nvel tatbik et. Terkibin· 
deki aaflandıran btyaslatan n kuY· 
ntlendiren kıymetli oevherleri aayt· 
ılnde en çirkin teD n otldliler 
üzerinde ıayanı hayret hir ıurette 
icrayı teıir eder. Yalnıı üo alln zar
hndakl memnunlyetbaht nıtictaindea 
memnun kalaoaklın. ,, 

Bu ptk basit tedbir aayeslndt bir 
ook ı•no kıılu ıaadıte kavuımu ... 
tardır. 

n·~ . rJ ... /1'lı~~P~. . ,,, 'il ıı, 
~P11111'' · ı •. ım:·PıRı' '11. ıı 

d. 
2 ve 20 komprimerik ambafajlarda bulunur." . .,.. 
Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halrs• 

liğin timsali olan EB markasını_arayınız 

1 l•t•nbul Beledly si lllnları 1 ______ ____. 
Kevif bedeli Mu·nkkt 

teminab 

Beyoğlu 10 uncu mektebin tamiri 91,63 7 
lstanbul 36 ıncı mektebin " 40,26 3 
Silivrinin Selim pafa mektebinin tamiri 118,99 8,9 
Beyoğlu 39 uncu mektebin tamiri 266,82 20 

" 8 " il " 20,00 1,50 
Üsküdar 23 ., ,, ., 182,85 13,75 
Istanbul 38 ,. ,. ., 149,45 11,25 
Üsküdar 17 11 ., " 159,88 12 
Üıküdarın Çekmeköy mektebinin tamiri 113,87 8,73 

Yukarda keıfi bedeli teminatları ve lılmlerl yazah olua mek• 
tepler ayrı ayrı pazarhlda tamir ettirilecektir. latekll olanlar keılf 
evrakmı Ye ıartnamesinl Levazım MUdllrltı~llnde g6reblllrler. 

Pazarlığa girmek için de Fen Iılerl MUdUrlUillnden alacaklan 
ehliyet vesikaıile beraber hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 30/7 /935 sala ınnll uat 16 da 

Levazım Mlldtlrlnğllnde bulunmahdr. (l) (4266) 

• • 

Samatyada tramvay Cad. 305 yeni No. h 
yol fazlası eraa 

Senelik 
mukammeD 

kirası 

9 
18 

Muvakkat 
teminatı 

0,68 
1,35 Ciballde Odun lskeleal So. yazıhane yeri 

Betiktaıta Sinanpaşa Mah. Hasfmn So. 
11 No. h Uıtllnde bir odalı dilkkAn 60 4,50 

Yukarda semti, kirası ve muvakkat teminata yazıla mahaller , 

936 senesi mayısı sonuna kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. 
istekli olanlar ıeralti anlamak üzere levaum mlldilrlnğllne müracaat 
etmelidir. Pazarlığa girmek için de hizalarında sıösterH•n muvakkati 

teminat makbuz veya mektubilo beraber 7 /8/935 Çarıamba ıllnll 
aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) {4269) 

* * 
Sahası M. Bir metrıala Muvakkat 

muhammen 
Murabbaı kıymeti temlnab 

Clhanilrde Flruzağa mahallesinde 

Kadirler So. 13 adada yüzsüz arsa 15,60 5, 5,85 
Fatih yangın yerinde Halıcılar kötkU 
Molla Ali Efendi Mah. Nuri Baba 
So. 130 adada 1,20 yUzlll arsa 12,73 2,50 2,40 

Yukarda aahası, Hmtl, kıymeti ve muvakkat teminatı yazıh · 
bulunan arsıtlar alakadarları arasında satılmak üzere açık arthrmıya J 
konulmut ihale gUnU de isteklisi çıkmadığından arttırma 3017 /93S 
sah gllullne uzatalmışhr. Alıcı olanlar şeraiti anlamak Uzere levazım 
müdürlilğüne, arttırmaya girmek için de hizalarında iÖsterilen 

muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 3017/935 Sah 

gUnil ıaat 15 te daimi encümene mllracaat etmelidir. (B) (4270) 
--------

*Muhayyer Hasan Şevki 

l Pudra, yağsız krem ve losyonları 
Cildin letafet ve gençliğini muhafaza eder. Her yerde araymıı. 

Bayındır Belediyesinden: 
Acele Bir Bando MuaHimine ihtiyaç vardır. 
lıteklilerln mualllmllk Ye ehliyet vesikalara ile ve mUmkUn iH 

bluat mOracaat etmeleri •• dileklerini bildirmeleri ilin olunur. "4196., 



TALNIZ IDÇ 
BIZLAB IÇIKI 

B. ... •ut çiftin bir aaaly• } birer hay••• temlll ederi•. ı... 
•la.a 1aacletlerlDI boımı1a la1a •alana dikkatle ylbleria• ~·:: 
lbadu.. U..teacık içeri grerek DIZi hemen ekterial, pek banz 
balkon kapıanı ....ızce kapa• aurett• birer hayvana beuer~r. 
dua. Kendimi ondaki aedlria le- Bum na içinde kar1•1a. o
tine atbm. HıP.ra hıçkıra at- muza. keçiye, karbaıa, kta~na, 
ı.-,. bqladım. koyuna, kaptana pek .. ço • ıa-

a. h lanldanm• anclakl ) a- biheti olaalar u dejlldlr. 
talc odaı'!.da etraf~ 1 

akiller 1a- ilk bakafta bu ı;bı ~ayYa~a: 
J)an uzun horultulara karqıyor; benziyen erkekler lizerıa~~-1 tlrlnl 
d .ı_ ,_,____ kel' d ek on ana ruhlannı •e wa • 
lluaııuaqmda, ıu ıme.er, O" m , k k b'ld' 

lata1orci • az çok tebdil edebilme a ı ır. 
- z':Yıllı Emeli •• S.ain genç- Fakaıat •• baz er~ekler de v~r-

lltbain, ınzelliğinla, hayattan d rki; uzun çehre!er~, parlak . •: 
heldecliğl mOklfat bu mu idi?.. oynok bak tlı aGz,erı,. dar ve • 1

•. 

Yazı1c.. Hem de; ae kadar yazık çeneU kafalan. Oz~rınde dlmdık 
old

111 
duran kulakJanle ı ze, ıankl bir 

• tana... · k d b lundu· 15 Eylül ıeytao ıuretı arı11ın a u . 
Blaim piıikolojl hocua: junuz h asini verirler. lfte ba c D• 

- Bll10lc felaketler k•l'fJ•nda erkekler, biraz gftç ıslah ecll.ehi-
Ulı Japdacak hareket. bOyik bir lirler. 
llk6n Y• tevekktll 16atermektir. Şunuda not etmeniz llıımdar 
Fe11Jcet, bataklık çamuruna ben- ki, (erkek idarea') ilmi mliteh .. 
ler. Ma•azeneab bir debelenme, aıılarından baz ları; kuvvetli ıe-
laaana 0 ramunın derlnliklerlo• c·yeye malik ve biraz HYel ıöy-
L_ • a.d·a-·m ftib& ıabır ye sebat kuv-qdar çeker. Eneli bu maYue- • •· ., h ••JI temin etm.U. aonra .Ukl.. yetlerlle mOcehhez kadınlan• er 
-•- cliı erketl ıllah ede~c i' ni iddia e-
•wa kendini halAa eylemeli • derler. Eu bll)ilkilm'a bazı ulemaıı 

Dercu. lae, bu ıaJah meaalealn. bua kayıt 
Ben de ubableyla halamı•; •• ıartlara talik eylerler. En 
~ual ?.. meıhur (erkek idarel) ulemaıın-
S.aUH k.,.., derin bir .Okis dan Madam Pamplun der ki: 

.. tevekklll aGatercllm ı _ Bir erkete tamamil• 1abip · 
- Gartlndlil tlbl btr adam ye malik olmak latlyoraaaız. ·~· 
Demekle iktifa ettim. yeli o erkeli dikkatle 111 bar 
Dan gece, k•dl kendime ka- allYari aaaılkl; dizginleri •• kan-

l'lr ••rmlf ; blylk bir azim 11~ : tarması takılmıı; t:ıtündekl •ge-
- Ben hu adamı iallh ederım. rinin kolanları güze!ce çe~ilmlş; 
~ eu,a. bu katarın tat- ~· amnhaju dikbtle. 
........ .,__.11111111 . .-r··•--· ..... •• 

Eneli. mektep notlan•a \ae ae~ ..... bltla b..._. 
... dap dolabı açbm. ( Erkek lhtiyatu bir clefa ela bnd'll 
lclaru1 ) deralnba not defterlerini tetkik ederse, uz de aylece 
'1karclım. Tetkik etmeye baıladım. kartınızdaki erkejin vulyetiol 

Bize bu deni yeren Fıa'f Hll· iyice g8zden ıeçir:niı. Tıpkı 
da erkUlerl flylec• mubtellf •· mahir bir ıll•ari ılbi, • idare 
llaflara •rmJordu : edeceilniz erketba • •••elA yel .. 

tini kanayın z. Sonra bir ayağı-
Yamapk erkekler aw azenpy• abnıs. Onu lrküt• 
Sert erkekler memek l~ID yavaıça Gıtüne aıça-
Baua pmupyua Y• baıeD de taymıL Otekl ayap~m da &zen-

lertl•n erkekler siye 110kar ıokmaz, derhal m h• 
T elkla •• teılr albna tlr•D muzlara dayanımı. Artık kork· 

RAD y OLi N ve G Ri Pi N 
daima en önde/-

Ditlerl be1ula• n pulabr, elle etlerini ku
••tleadirir, mikroplan lldllrllr, •11• kolm1111111 
kuerek aeful tathlaıbnr. 

Yerll Mallar 
Serulalnda 
Her zı,.ret91 

RADYOLll ............... 

... tlll ainJarile ml•alll blltla utnblm 
• .... samanda, kalbe. b&bnkler.. .UdeJe 
hiçbir arar Yermeden dindirir. 

TerU Mallar aerglıbadeld 
RADYOLiN PAViYONUNU Sil DE GEZiNiZ! 

erkekler mayınız. Eter eller'alsdıki ıemlere 
ffatm, elik bap. hiçbir ıB• bihakkın Ahip olabilineniz, 6nl- ·----------• 

dbaıemek ı.temly• erkekler alle çıkacak clerelerl, hendekleri 1 l•t•nbul Evk•t mUdUrlyetl lllnl•n 1 
Kaha erkekler •aaialan kola1ca apna111D F• 
Nazik erkekler kat eter bir an zaaf •• kudret• 
G&rllallflerine nazaran. ahllk .ısılk tıGıtertrMDiz; yere 1u•arla-

•e tablatlerl bambqka erkekler nar n çifte darbeleri albnda 
lllteYelddl feraıatklr parçalaaırmna. 

erlıelder • 
98 

Madam Pamplua, bu t .. bihinl 
Harlı •• hodılm erkek!er birçok miıallerle ispat etmek i8-
Dml hay•anatta ( horoz) bala- temit: hattı aaydıj'J isimler ara-

ni 11ada tarihe mal olua bazı Uim-
llnde oldup ılbl, bu a- ler de sikreJl•miftlr• 
lla da daha bir çok ciu YiD• bu lime m••P IOD 

•• ne.Uerl aayılablllr. Ancak aana ulemillncla Madam Sonl 
ilana aaatmamabchr ki. erkekler tlJle clemiftlr : 
ile horozlar aruaada m&Wm bir _ En Mahir haJ•an m•eb-
fark warcbr. Erkekler her haatl bllerl bl.. A.p n Afrika _. 
eiıaa •• ne•'• •••P olarlana •anlarallda tusata tutulan laar 
•anlar; banlan talllU •• tetkik yanlan 1.ıah edemem'prclir. Bazı 
•derkea; dojduklan •• yapcLk· , 81abar kadın mlirebbl.er, ancak 
lan mahltln te .. erlnl, alchklan t1ılerind• maayatizme kadreti.e 
t.L_.ı .... knlar• hlldm olaak lnaclntial 
-..... •• terlti1eaia derec .wermlfleıM ele, elaerlya clr'•t-
lçİade ,..ar1aac1ıımn lla1atm r.rı.u. CeuJannı çekaiflerclir. 
tartlarau Ye fidiflerlni naun dik· ~ Artuı •ar ) 
••t• almak l&zımcbr. 

Erkek ldarulnde ma•affak ol
•ak lateyen bir kadın, her,.ydea 
•n.l ( •bur ) " ( •bat) denl
•ilen bu iki kı1metll kunete ma· 
blc olmahdır. Sabur •• ıebat ıa-
1ealnde erkekleriD ruh •• blalerl 
ilerinde bOyDk tahavvüller ieraııaa 
1b •aff olmak ihtl•all Hlur 

,-satllık 
Gayet iyi bir halde •• en 

birinci ne•'inclea yarım ku,..alcla 
piyano ( BabJ Braadwoocl ) 
markah lnıiliz mefrapb, u'on, 
,atak odalan, blJlk apartJmu 

• Telefnt aılGO 

.ç11, Burutuk, Leke 
ve isilik ler _ 

KREMPE V 
JCertaaıada, gUn•• 98r· 
•Ut k•r tllbakalan gibi 

el'lrler ... 

IODERRIS K. KOMORCOYAN 
aal " tlearl .. .,ı., 1 

y..ı .. r11...ıe1. t .. a1ru '-'• 
,AmeU " tatbiki kaabiyo 
Y•a •ubuebe ••I 
Tlearl ••••t •• ._lıaa'ak 
lkt • t ilmi 
U.tieU aa ... ellel.S 
( ş '" t, .... ,;, slraat " .,..._ 
l&a) tiearl " mali lleaap 
Uprlt•• .. t..u.ıı .,. ...... 

Kr. 
35 

122,5 
ıos 

87,S 
176 

70 

bml.rla) M 
latl ca .. bt ,.,ı ı ikbal kltilpUneal 

Sl•lr •• akıl lauıaialdan milt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Cata efl• Or .... 8. .......... T.ums 
ı.._ ıc.cııklr Büu,. beri Mkü TeUDIJ 1 

aon Po•t. M•llNia•ı 

a.w~ıR.Klktl 

MiclWt ~ 

Enakıra c'nai Mlkt•n Dk teminat Tahmin Ta. ,a Aat •kal 
K. Gram •ılil• F. Msb 

Hu ekmek 48000 00 371,25 1 t 1111931Ptrpm'* ata' 

Yojurt 
Sadey•i Urfa 
Sabun bir.ne .. 
ne•ı 

27000 00 
MOO 00 
6000 00 

Patatu birinci lOJOll 00 
•• D8Y I 

Şehriye 
M kama 
T 011 • pirinci 
touuı 

800 00 
1800 00 

12000 00 

344,25 17 
183,75 70 
108 2.C 

45 8 

1140 19 
zs6S ıe 

20450 22 50 
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" 

" .. .. 

15cte 

" 
" ., 

" 
.. .. 
" 

" 
" 
" 
.. 
.. .. 
" 

•• 
•• .. 
.. 
•• .. .. 

Şeker toz 11000 00 208 21 25 ., " ,, " 
Vakıf Glnba hasbu uinia 938 ••Dul Ma,.. .U..1etl• kadar 

lhti1aa o aa " f'IWda ••'i •• miktan 1•da ... 11 ekıiltaae 
rtaamelerlae tin •111 a1n ,.._.ıw1etar. 8a enalaa •• ıaretle 

ebatmoye konulcla;uaa n ebl taeai• Mnsi ıtl• •• -tte 1ap19 
lacapu •• ekalltme prtaameleriacleld Uk temlaatlan mddan ,_. 
lanncla yuılachr. Ebltme lllıaabal E•kaf Mldllrlyetl DalrulDcle 
top.anan idare Eactımuiade yuıb ılla Ye aaatte 7apalacaktır. 
Ebiltmeye ıtncekler 935 ,... Ticaret Od.. ve M90 •Jdı 
kanananan lkiDd •• lçllncll madde:er.u• ıtıe eller;acle 
bulunan belıeierle ticarethane namma ip slrifeceklerla 
ltbu kaauacla 1uah ıartlar lpnde Netwllkta ahaaa 
Vekaletname erile ek.Utme1e alrebJllrler. ı.teldilerla rudan ... 
ye ıaaltea bir aaat ••••l teminat anm Evkaf wezaeala• J•~ 
w eblltme ı•rtlaruu -.1r n ..... .._. E..., ı.. .... 

( ) 



ilk ..... ...... .. 
z••••da tlllı••'f el•• S E R V E L BUZ DOLAPLARININ 

yınif ırl nihayet geldi 

11BV1 L Amerlk• hlkl••tl• 
Bin r•alne mat .. 
•hhldltllr. 

llBVBL 

llBVBL 

llBVIL 

Muhtelif bo1larlla Jalaıı 
ltlr model r•pt1r. 
Bu model ea mut .. a Ye 
•• mltekl•ll olanllır. 
Bu itibarla baıka fabrl• 
lral•nn bllha .. a lhrac•t 
l~ia Japtıkları •lbl aıatı 
aeYl bir buı dolabı al· 
•ak korl&uauı JOktur. 
Elektrlldl Htut•a •a· 
klnelerl J•paa en .. kı 
ltir A•erlka fabrikaıuılır. 
auı dolaplaran41an aalı· 
ran H bilealer •• ılJ•• 
de &ERYEL mamull· 
baı betenmekteduler. 

• .... tac:ll•r, lok•ıll•· 
l•r, k• .. Ph•neler 
•• ulreye mahıuı her 
tlrll •otutuma tHiHta 
Japmaktadtr. 

HURMA SABUNU 
Herfey için kullamlan sabun 

TUrkly• Umullll Ac•nt.lılt 1 HEGiOS MOESSESATt, a...... Hezer•n ced. l•t•nbul 

TURAN, HURMA adını verdlil yeni aabuau AJll elet• 
mllfterilerioe takdim eyler. Bu 1abundan beh• kutuda 24 
Yeya 12 adet bulunur. 

Herıeyl )'lkamak için kullaaılabllecek olan ba Nbua, 
aerek ep:z kaliteai ve aerekıe ldar.U olmaa .. , ••• 
herkesin bOy&k teYeccOhln8 kazanacaktır. 

Aslpla Benan 
••ıa1 soltlk •lgınlılınd•-. •••l•d•• 9rl11t.., 

•lnl•nnd•n koruyaak en iri Hiç bud•. 

lamiae tlikbt ltu7urulmaa 

1 
K•t'r Uzum Satıtı 

Feaeryolunda Gasi Muhtar p•ıa 
kltkGnde 935 aeneılnin Hflı lıüm 
mabıull il• bilumum Armut .. Ay· 
nlnınıa katı ıatııı 28 Temmuı 985 
Pazar wfinl aaat onda yapılac•tından 
ılrmek iıtlyenlerin timdidea almak 
latlyenleria Jl'f'Gm H •aati me:ıkirda 
mahalliade hazır bulunmalara. 

HURMA aabunu, hem aotuk we hem ele sıcak ıada bol 
kap&k baaıl eder. 

HURMA aabunu her eYde bulanmaladar. Flyab: içinde 24 
Hurma aabunu bulunan kutular 1almı 75 karattm. Ve lçlade 
12 Hurma aabunu bulunan kutular yahlll 40 kurqtur. 

HURMA sabununu bakkallarınızdaa arayıDIL Kata•• 
Oıtllndekl MA VI KUŞAK amballjm hakiki oldujanu llbat ed•. 

HURM nbuna TURAN mamullbnduclar. , ................................... ., 
~·······················································••!••························~····································································· • 

Saygı Değer Yurddaşlar! 
Tam yerli malı "EMiR,, hraı bıçaklarımızın 

ıöhreti memleketimizin her köıeıine yayılmııtır. 
Arbk piyasada 100 paraya ve 3 ve 5 kuruıa 
aabla!ı ecnel>i tıraı bıçaklarına kat'iyyen ibtiya9 
kalmamııtır. Çünkü tam yerli ·malı " EMiR ,, braı 
bıçaklarımız gayet iyi ve keakin olmakla beraber 10 
taneai yalnız 15 kuruıa her yerde ıatılmaktadır. 

Kanaatkar olan müesaeaemiz büyük bir fedakar· 
lıkla aaygı değer yurddaılarımıza bir hizmette 
bulunmak ve "EMiR" hraı bıçaklarımızın dııardan 
gele• ecnebi bıçaklarından üıtün olduğunu iti• 
göstermek üzere iıbu tam yerli malı " EMiR ,, braı 
bıçaklarımızı umulmaz derecede ucuz bir fiatla 
•atmaktadır. 

Hem iyilik, hem ucuzluk, hepıl bir arada oldu
tundan arbk paranızı dııarı çıkarmayınız. Her 
•atıcıdan " EMiR " tıraı bıçaklarını ıararla arayınız 
•• alıp güle güle kullanınız. 

AADIUM TiCARETHANESi 
latanbul • Galata P. K. 1313 Telg. R AD 1 UM. 
IST ANBUL - Tel. 42878. 

Denlzyolları 
llLITMISI 

.......... • Karaklr ltlprlNfı 
TeL GMI • llılaeel MllalrMnatle 

Haa r.ı. m• 

Arv•lık Yolu 
BANDIRllA ftP•• 24 T ... 

muz ÇARŞAMBA &lal _, 
19 ela AJ•ahta kadar. (4220) 

Mersin Yolu 
INEBOLU npuru 28 Te ... 

muı CUMA sbl -t 11 ele 
Meralne kadar. "4253,, 

IMROZ YOLU 
KOCAEU •apun25Temmaa 

PERŞEMBE atbal ... t 18 ela 
lmrou kadar. ..4254,, 

Tr•bzon Yolu 
ERZURUM Yapan 26 r ... 

muı PERŞEMBE atbal -t 
20 de Hopaya Kadar. ..4255,, 

..-• Dr. lhsu lalli ._ 
0-11•1& ~ il 1 l 1 

Ob&rük .. a•f• dÜbia, boimMa 
ve kızamık öblrlklın i9fn pek 
tesirli illçtır. Her eosaaede ve eosa 

depolamada bulunur. • 

iş Bankası Kumbara ikramiylerini 10,000 liradan 
2 0 10 O O liraya çıkararak bir misli arttırdı ! 

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lira ilk ikramiyelerden 
maada : Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve Birincikinun aylarının 
ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur' alarla 
" her biri ikiıer bin liralık ,, f evkalide ikramiyeler verilecektir. -Bu ikramı eli kur'•l•r• 1 rak için de kuınb•r• sahlplerlnln •911•rl Yirmi bet llra blrlktlrmlt olmalan lbt111chr.) 


