
~-. 'le "\i ~ •e 11 •da lllinovanın ma· 
~ 1'1caek ailelerinden 
~ ile "'-•1ap kadıalarından 
'- t.ı.~' Raymon, IDiver· 
-._.._~ili ikmal ettikten 
~~ •ileaiaia mllbalefetine 
~ •• ~ Şikajodaki h&ylik 
-.....-:.. ' 11 birine intiAp et-

~ ~ lt de, lliı Elenor Ray· 
• lıeriacle ılrlamek· 

• ULUSAL • 
lımirde çıkar. aktamcı ıiyaıal raıeteclir 

Her yeni yeni medeniyet, her yftksali' ve her 
bayındırlık ruhun bir beden i&temesi gibi mfttlaka 
insan çokluğu istiyor. Eski zamanın bDtfln medeni
yetleri nGlus artması ile birlikte vDcud , bnlmuf, 
dDştftkce bu medeniyetler de ç3kmn,ıar. Bu se
beple: 

20 Ilkteşrin - Pazar gono 
Yapılacak olan ( Genel Nftfu& ) sayımı en 3nem· 

li soysal i'lerden biridir. 

BAŞVEKALET 

ISTATISrlıc UMUM MCDCRLC~C 

Fransız müıtem· 
lekelerj araıında 
Tahiti adaları, ka
dınlarının güzelliği 
manzaraıının göz 
alacalığı ile met· 
hurdur. 

Birçok Hlryah· 
lar, Tahiti dilber· 
leri için çok uzak 
yerlerden bu ada
lara relmektedir· 
ler. 

Ekıleben' de ki 
Tahitililer, .bir Ta· 
biti gtlaO yapmıı· 
lar ve T abiti uıu · 
lll ıandallar için· 
ele Tabiti dilber· 
leri bu ıllnll ya· 
ptmıflardır. Reı· 

mimi11 Talaiti ,...., 

Bir kaza neticesinde lileo 
Belçika kraliçesi Astridio ce· 
nazesi bugün saat 13 te kal· 
dırılacaktır. BrDksel matem 
bayraklarile donanmıştır. 

Fiab (100) Para 

Fransız başbakanı, Stoyadinoviçle 
yaptığıigörüşmelerdeo:memnun 1 ~ 

M. Laval M. Eden'in elini sıkıyor 

Paris, 2 (A.A) - lngiliı ı anlaımazlıiı hakkında 4 Ey· 
Lorda Eden, ltalyan-Hahet -Devamı 4 Gncıl Sahi/ede· 

Korkmaz Jan ! 
Bir kaç gine kadar kıymetli karilerimiu veı. 

celimiz ıefrlkamızın iımi 

Korkmaz jan'dır! 
Bu tefrikanın ne kadar heyecanlı ve meraklı olclujıa· 

nu bildirmek için muharririnin 

Mişel Zevako 
Olduğunu s6ylemek kAfidir. 

Mişel Zcvako 
Paradiyanlarını, Artanyanlarını romanlarının kahraman· 

lan olarak naııl ıevdirmit ise. 
KORKMAZ JANI 

Daki kahramanı 

Şövalye Dö Pasavuan'ı 
Da öylece sevdirecektir. 

YAKINDA BAŞLIYOR! 
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N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

"TINOS ,, vapuru 2 ~y
lülde bekleniyor, 6 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

"CHIOS,, vapuru 16 ey· 
lülde bekleniyor, Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

"iT AURI,. vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, 20 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 

yük alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

"HANSBURG" vapuru 29 
ağustosta bekleniyor, 1 ey-

lK il il li u , o .il ıu ne' lüle kadar Anvers, .Koter· 

~ 
/ UJ1 .$. lJ dam, Hamburg ve Bremen 

~/ , için ytık alacaktır. 
r "TROYBURG,, vapuru 10 

~ · 1 &lre»c.l .D..o..Nlı<A~ı 1 eyllllde bekleniyor, Anvers, 
~ Roterdam ve Hamburg için 

t~ ,flllllllllllllllllfllllf llllllllllfllllf lf il lllllllllllllllf lllllfllllllllf lllll 11111111111111" {~~ ~;;:~';:;. S TEA MSHIP 

~ Glbel Bir ='r·· k H K 5 CORPORATION 
-..; llat.raı.nnıza Şık ~ Uf ava urumu~ Birleıik Amerikaya doğru 

AlhGm, Ve aair S5 := ıeferler 
Ciit § B • • • • k p • 5§ "EXECUTIVE .. vapuru 19 

f,teri Yapbr- g uyu ıyangosu § eylülde bekleniyor. 
..._k ieteneniz: = := "EXILONA.. vapuru 30 

~- l'!'N/ KAVAFLAR • ~ Şimdiye kadar hio}erce kişiyi ~ eylOlde bekleniyor. 
""" ~ . . . . 5 TUNA DOGRU SEFERLER 

lifıllda 34 Numarada :: zeD~ID etmıştır. ~ .. ATID .. motörü 27 ağus· 
, • ı\)j Rıza . . §§_-19 t rı• 5 · • k ·d 11 E 10.ld d" ~- tosta bekleniyor, Belgrad, No-- . cu e ıp . cı eşı e y e ır - . d K 8 d t 5 := vısaa , omarno, u apef e, 

thaneaine ajrayınıı. __ ES Boynk ikramiye: 35,000 Liradır --= Bratialava Viyana ve Linz 
f\ için yük alacak. 
\J~~ "" ~ Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000lirahk ~ .. AMAL" nıotarn 6 ey-

y •er Ve '1Qreka - ) ) 1 k - illide bekleniyor, Belgrad, '' li . v • ~ ikramiyelerle (20,000 ira ı mflkatat ~ Novisaad, Komarno, Buda-

ltlıtet vapur ~ vardır. = pefte, Bratiılava. Viyana ve 

&centası "llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllll# Li~~~:1,,ü~:!:~:k. 15 ey

~ Han. Biriocı' kor· l_lllllllll_llllllllU!lllllllllllllllll.ll.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_ lülde bekleniyor, Belgrad, 

ı t Novisaad, Komarno, Buda-
~ tJıel'llı•a Lin~e~ti.443 ~ zmır yun mensuca )~ peıte, Bratialava, Vivana ve 

et.._ -1 -r • - Linz için yük alacak. 'o"° hau.. = . . k A . k . = 
~~~TO. :apnru 1 ey· ~ ur Il0Illffi Şlr etı§ lill~~T\?.i.ıe:;~~:il B~gr:~: 
~ 11' rpol ve Svven- ;;; Bu mtleuese, iki yftz bin lira sermaye ile = Novisaad, Komarno, Buda-
."'\~ ' 

1P tahliyede bulu- § . . O :: 
~~ •e ayn· d 7 =: ~kktıl etmı' ve Dı ryental Karpet Manu-= peıte, Bratiılava, Viyana ve 
~~, lr 1 zaman a =: 5 Linz için yilk alacak. 
~o" ·~~r Liverpool ve § fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait = JOHNSTON y ARREN 
' b ' •çın ilk 1 k = = ~ "0Ut.t Y • aca tır. = lzmirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasını sabn :: LiMiTED 
'')IGJdeELl~N " vapuru ~ almıştır. Fabrika bOtOn teşkilAt ve tesisat ve mfts· ~ "KENMORE.. vapuru 2 
~~ Lıverp9ol ve =: tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· ~ eylülde bekleniyor, Liverpul, 
~'-lctı il ıeUp tahliyede ~ rihinden itibaren yeni 11irkct tarafından işletil- ~ ve Anversten yilk çıkarıp 
' '· :: mektedir. Her nevi ydn iplikleri, kum8', batta· = Burgaı, Varna, K6atence, 
'~c;e Hali hatb: ~ niye ve çorap imal edilecektir. MamnlAbn emsa· ~ Galatz ve Br1tila için yük 

~ld RIAN,, vapuru li· ~ tine fiik.iyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § alacak. 
~ l' olup 8 eyinle § Bu mamulAt Pqtemalcılar başında eski Oromibak § DEN NORSKE MIDDEL • 
·~ 't. 0"dra ve HulJ, için ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sabf fab. ~ HA VSLINJE ( D-S. T ·S. 

'~~a~lctır. § rika içinde yapılmaktadır. ~ SPANSKELINJEN ) 
' bt N,, vapuru 12 ey- ss Posta kutusu: 127 5 "SArDINIA.. motörll - 27 
~ ~~lenınekte olup 18 ~ Telgraf adresi: lzmir~·:Alsancak ~ Eylülde bekleniyor. DIEPPE 

)6~ •r Londra ve Hull =: Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ ve NORVEÇ limanlarına 
~' tc...,~laca&cbr. ii11111111111111111111111111111111• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nu• yük alacak 
~ '~d SIAN ,, vapuru "SAN ANDRES" mot&ril -

C.'tte e Londra, Hull ve ı İ b 1 '1"" k 23 Birind Teırinde bekleni-
'''-~ relip tahliyede . 8 an Ü Ve fa ya yor. DIEPPE ve NORVEC 

'' ~· •e ayni zamanda Ş k Fb • k 1 T k • Ş limanlarına yük alacak. 
l ~h•ı''i '.9ele kadar Londra e er rı a an Or Anonım irketi G , "' 3 O elit tarihleri ve vapur· 
,Çın Ylik alacaktır. Sermayesi , 00,000TOrk lirası lann isimleri üzerine meı'u 

'
1 

Steam Navigation lıtanbul Bahçe kapı d5rdnncn Vakıf ban 30-40 liyet kabul edilmez.. 
\.~~I) JlJ~o. ltd. Birinci Kordon, telefon 

~-·•ela ANT" vapuru li- Deutsche Levante Linie D O K T O R No. 2007 • 2008 

~" loıacb!•P. ~O ağustosa 111 

GALILEA " vapuru 10 At• Ag~L ~atılık motör 
-.'· ıçın y&k ala· eylülde Hamburg, Bremen 1 uu 
l'oak ve Anversten gelip tahliyede Çocuk Haıtalıldarı 12 beygir kuvetinde (Diıel) 

b.1c1e" ••para 20 ey· bulunacaktır. Mlltebauıaı markalı az kullanılmıı bir 
a. .. :;•ÇDınekte olup 27 Not: Vurat tarihleri ve '•inci Beyler Solcatı N. 68 .... otar satılıktır. Taliplerin 
~ Loaclra için ylk yaparJana iaimleri Telefon 3452 ~ arebanemize mlracaatlan 

Fratelli Sperco ·Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CERES ,. vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. : 

..UL YSSES .. vapuru 9 eylillde gelip 14 eylülde Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"ORESTES .. vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"UL YSSES .. vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü
künü tahliyeden ıonra Burgas, Varna ve Köstence liman
larına hareket edecektir. 

"ORESTES .. vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"HERCULES" vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yü
kiinü tahliye ettikten ıonra Burgas, V arna ve Köstence 
limanlarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VIKINGLAND" motörü 2 eylülde beklenmekte olup 

tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 
Gdynia, Goteburg, Oılo ve lskandinavya limanlarına 

hareket edecektir. 
"HEMLAND .. motörü 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 

sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskaodinavya limanlarına hareket edecektir. 

"VINGALAND .. motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
boşalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, O.rntzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazama sefer 

"SUÇEA VA" vapuru S eylülde gelip 6 eylülde Malta, 
Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

.. ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teşriniev
velde Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına hareket 

edecektir. 
Yolcu ve y&k kabul eder . 
Hamiı: llindaki hareket tarihlerindeki değitikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Ta h li 3 e 

tirketi binaıı arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmeıi rica olunur. Te,efon: 2004 - 2005 - 2663 

• Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rwtem beyin foıografhane$i, !:mirde en iyi 
foıograf çekmekle şlJhret bulan bir san'aı ocağıdır. En 
rniJşkalpeaenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraJ· 
Zardan memnun kalmışlardır. 

Hamsa Rillıem beyin, fotopaj malremesi satan ma· 
ğtuan da muhterem ma,terilerinin ince zevklerirle gl>re 
heT ~it malları, f oıograı makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir :ıyareı her leyi üpaıa kôfıdir. 

(lzmir • .Başturak caddesi, Refik 

• 
--Sümer Bank--

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla .. 
mı; en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursunuz 

: .. 
Taze temiz ucuz 

il il<; 
Her tOrlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 
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~Eskı Zamanlar aı 

(Ola1&l Birlik) 
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Iogilizler, AkdeIJiz filosunu 500 deniz tayyaresj ile takviye ediyorlar 

ltalya, Trabulusga~ha önemli mik
tarda tayyare gönderiyor .. 

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

Siyasal çevenler, Afrika harbının, Akdenize de 
etmesi ihtimalinden çok endişe ediyorlar. 

• 
sırayet 

lstanbul 3 (Özel) - Ingiliz donanmasının Akdeniz 
filosu 500 deniz tayyaresile takviye edilmiştir. Italya· 
nıo, Trabluegarba önemli mikdıırda tayyare gônder
diği söyleniyor. Siyasal çevenler, harbın, Afrikadan 
Akdenize sirayet etmesi ihtimalinden korkuyorlar. 
lstanbul 3 (Özel)- lngiliz donanmasının Akdeniz filosuna 

Eden Pariste 

mensup gemilerden bir kaçı Yunan denizlerine kadar gel: 
miş bulunuyor. Filonun, uzun ıürecek olan manevralarına 

bu hafta içinde başlıyacağı söyleniyor. Malta adaıında hum· 
malı bir faaliyet ve göze çarpacak derecede bir fevkallde· 

lik vardır. Bu fevkaladelik, Kıbrıs adaaında da göriln
mektedir. 

Askert manevralar 

orduları l{onseye verilecek Fransız 
müşterek rapor tecrübe yapıyor .. 

M. Laval'in Eden'ie birlikte hugiln 
Ceııevreye hareket etmesi muhtemel 

Paris 2 ( A.A ) - Lord İtalyan büyilk elçisile de 
Eden ltalya - Habeş anlaş· görüştükten ıonra ihtimal 
mazlığı hakkında uluslar 23,30 trenile ve Lord Eden
sosyetesi konseyinde takib le birlikte Ceaevreye hare· 
olunacak usulün muhtelif ket edecektir. 

lstanbul 3 (Ôzel)- logiliz 
vecheleri üzerinde M. La· delegeleri, bugün Loodradan 
val'le görüımüştür. Cenevreye hareket edecek-

iki bakan, Fransız • lngi- lerdir. logiliz delegeleri, uluı· 
liz konuımalarına dair kon· lar kuruınunun bu toplantı· 
seye verilecek raporu da sında, mlitecaviz tarafa kartı 
tetkik etmiıtir. bntnn devletlerin harekete 

M. Laval akıam tlzeri gelmelerini iıtiyeceklerdir. ........... 
l(am3lizmin yeni 

bir eseri daha · 
Baraj, Ankara ahalisi için yeşil 

bir tenezznh yeri olacak 
"Bund Afındflat Bera" 

gazetesinden alınmııtır: 
Ankara'dan birkaç kilo· 

metre uzakta Çubuk vadi
sinde yapılmakta olan Ba
rajın inşası bitmek üzeredir. 
Yeni Türkiyenin hük6met 
merkezi olup birkaç yıl için· 
de en modern ıebirlerden 
birisi olacak olan Ankara
nın hala bir derdi vardır: 
Susuzluk. Eğer kafi mikta· 
da ve muntazam tevzi edi· 
len su mevcut olsaydı bu 
takdirde şehrin etrafındaki 
vasi çöl hemen mezru bir 
arazi halini alır ve Ankara 
sokaklarının toz v~ çamur· 
)arı hemen gaybolurdu. Bu· 
nun içindir ki 10 yıldanberi 
su meselesi şehir için en 
büyük rolü oynamıştır. 

Çubuk Barajında işe 1929 
son bahrında başlanmıı· 
tır. Ankara'nın hükumet 
merkezi olmasını müteakip 
derhal müteha1111slar mari-
fetile içme suyu tetkikatına 
başlandı çünkü ıüratle 
büyüyen bir şehir için suyu 
daima fıçılar ve damacana· 
lar içinde lıtanbul'dan ge· 
tirtmek akla sığmazdı. Bir 
İtalyan mütehassısının rapo· 
runa göre Ankara'nın bir 
kaç kilollletre şimalinde bu· 
lunan Çubuk vadisinde bir 
Baraj kurulmasına karar 
verildi. Bunun için de maaraf. 

iptidada 2.324.299 Türk lir•ı1 

tahmin edilmişti. Fakat ıon· 
radan bir Holandalı müte
ha111ı·ki elyevm buradaki 
inıaah bu adam idare et· 
mektedir.·Barajın nehir ya· 
tağından 10 metre dei11, 22 
metre yüksekliiinde olması 

lizımgeldiğini iıbat edince 
inşaat masrafı 4, 775,000 
Tilrk liraaına çıkmııtır. 

Baraj havuzunun ıu istiap 
kudreti 13,500,000 metre mi
kibı olacak ve ayni zaman
da 18 milyon metre mikabı 
su iıtiap etmeğe de elveriş· 
li bulunacaktır, bu miktar· 
dan 6 milyon metre mikibı 
hükumet merkezinin içme 
suyu olacak ve geriye kalan 
12 milyon metre mikabı da 
sulama itleri için kullanıla· 
caktır. içme ıuyu, bugün an 
cak 60 bin nüfuıu olan An· 
kara 200 bin nüfuılu bir ıe· 
hir olunca nüfus batına 200 
litre ıu düıecek derecede 
hesap edilmiıtir. Barajın ıu 
biriken sahası 6 kilometre 
uzunluğunda ve 300 mehe 
derinliğinde olacak ve bu ıu· 
retle 18 kilometre murabbaı 
bir satha malik bulunacak· 
br. Barajın özlü bir topraiı 
olan yetil bir vadide bulua· 
maıı aayeainde burası Ankara 
ahaliıi için için yeıil bir te· 
nezzib yeri olacaktır. 

Manevralar, general Rotaldinin 
idares altında olacaktır 

Paris 2 (A.A) - Fransız 
manevralarında bulunmak 
üzere buraya gelmiş olan 
Polonya ıüel heyeti, manev· 
ra yerine hareket etmiştir. 

Heyete, Franaanın Varto· 
va ateıemiliteri General Ce
orbaneau r !fakat etmekte· 
dir. 

Reimı, (Franıa) 2 (A.A) -
Bilyllk Fransız motörlü ma· 
nevraları yllksek harb mec· 
liıi üyelerinden general 
Rotaldinin idareıi albnda 
baılıyacaktır. Manevralardan 
makıad, muhtelif c&z'itamlar 
arasında hareket birliğini 
tecrllbe etmekdir. 

••••• 
Belçikada matem 

Cenaze töreni ha
olaCak • 

zın 

Kraliçe Astridin ölDmQ yavru
larından saklanıyor 

lıtanbul 31 (Ôzel) - Brllk- ıirdir. Kraliçe Astridin allı-
ael'den haber veriliyor: 

Bugün blltlln Belçika ma· 
tem içindedir. Brllkael'in 
bllyllk caddeleri baıtan baıa 
matem bayrakları ile dolu· 
dur. Her tarafta sancaklar 
yarıya kadar çekilmiştir. Bin· 
lerce halk, sarayın biiyük 
bir salonunda cenazesi teşhir 
edilen kraliçesini görmeje 
gelmiıtir. 

Kraliçenin babası ve ana· 
ıı Stokholmdan gelmiılerdir. 
F ran1&, lngiltere, Hollanda, 
ltalya, Avusturya ve Lehis· 
tan hükumetleri cenaze ala
yında bulunmak lizere birer 
heyet göndermiılerdir. 

Bu hüktlmetlerin gönder· 
dikleri çelenkler ve ulusun 
kraliçesine son hediyesi olan 
çiçekler bllyük ıalonu dol· 
durmuıtur. 

Cenaze merasimi bugün sa
at 13 de Sent Güdül Kate· 

deralin'de yapılacaktır. 
Bütün Brüksel taksileri, 

Kraliçenin cenazesini takip 
etmeğe karar vermiılerdir. 
Kral Leopold çok mütees· 

ltalya 
•• 

Mesiuayı kapayacak 
lstanbul - lngiltere hll· 

ktlmeti . sn.eyı kanalını ka· 
padıjı takdirde ltalyanın 
Mesina boiazını kapayaca;ı 
ı6yleaiyor , 

mu, elin çocuklanna haber 
verilmemiıtir. 

Belçika 
iyi cins inekleri 

çoğaltıyor 
Pariı - Bu yıl için yapı

lan bir iıtatistiğe göre 
Belçika'da siid yetiıtiren iyi 
cins inekler, geçen ıeneye 
göre 57 bin bat fazlaıile 
961 bine varmııtır. 
r 
Askerlik 
Yoklaması Var. 

•• 1 •• 

Bo ıene aıokerlik çagına gir· 
mit bolonın 331 dogumlo de 
llkanlılarla sıhhi sebeplerle 
mekteplerde tabellde bolun 
doklarından OtClrG geçen le· 

nelerden geriye bnakılmıt bu· 
lunan dl&er dogumla mClkel 
lef lerlo eon yoklamalara na 25 
eyldl 985 gClotlode batlınarık 
25 birinci teorin 935 gflntl 
ıktamıoda bitirilecektir. Ba· 
non için yukarıda yazıla md· 
kellef lerln tı~ln edilen gfln· 
lerde eube merkeslnde teekll 
edilecek aıkerUk mecllılae ge· 
terek muayenelerini yaptırma· 

ları n muayeneye gelmlyecek 
olınlatan kanuada ya1;ılı cesa 
ile ce11landınlıcaklırı Uta 
olunur. 
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~ KAFES ARKA81NDA, TAZYİK ALTINDA pı\ 1 
~ FAZiLETLi KADIN YETiŞMEMiŞTi ! ıııl 

iillllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~!!'~~ııı~~!~ll~~~!f 11~ 
Eski zamanlarda aile fuhşuod~ll 
başka bir de sQrtnkler ve kO .. 

hanbeyler fuhşu vardı! 
-4-

Evet, o milbarek Eyytib· 
te, Eyyube yerleıip te kal· 

bini temiz tutmlyanların mahv· 
ve helik olacatına \fe oldu
duiuna herkeıin ;inanır g&· 
rilndtiiil o mukaddeı Ey· 
yub'te, mezar, tilrbe ve ve· 
lilerin en fazla bulunduiu 
bu yerde, bu yerin yanı ba • 
tında Kljıthane 'de en ku· 
vetli ve en çirkin aık alıı 
verişleri olurdu. 

Bunun sebebi ancak ıu 
idi: Sevdiii erkekle buluş· 
mak istiyen kadınlar, koca, 
baba ve vasilerine mazanna-

daa filan zatın türbesine duaya; 
anne, baba veya kardeıle· 
rinin mezarlarını ziyarete gi· 
deceklerini ı6ylerler, ve bu 
ıuretle ıık kaf eıli, kalın ve 
yükaek davarlı baba veya 
koca e•inden bir güvercin 
telaı ve heyecanila kurtulur· 
lar, Eyubun geoit ve bol 
•taçlı meıarlıklannda ya •tık 
ararlar veya da kaymak ve 
boza dilkklnlanoda. husuıi 
kafes arkalarında, veya 
Arnavad bozacıların dükkin 
ilatlerindeki kirli ve piı ya· 
taklarda aııklarının aiuıla
nna ablarlarclıt. 

cidden geniş ve .. 
ahllk namına çok 

idi! rD•,.,. 
Delili, sakacı ve ça teeıl' 

cılar, ıaf ve maıuaı, 
1 

o1"' 
besiz genç kız ve 0,ii: ,,
fuhuı yoluna ıevk ıç 
ler yapmazlardı?. •L•,r 

d '''" Yalanlar, vaa ve ba~ 
de bulunup aldatarak k ;,.· 
hanelere genç kapatlll; laf it 
gan iılerdendi; çok de :uıer 
işkenceler, cerh ve k• 
le namus yıkılırdı! ri•t, 

"Devri diyanet ve ,e b.ı 
denilen o devirde, it~•: '' 
sokaklarında genç k• 

1 
dl' 

delikanlıların serbeıtÇ• il' 
laımaıı imkiaıııdı; ~ 
delil ve limurlara• .1J "' 

"b ı. '" . düşerler, ya da e be~,ıt 
nilen bıçkın kO)baD Jdı~ 
tarafından cebre• ka .. ,.-· . b•• .. lar, taı veya •eıır ~· 
dan birinde bir od•1' 
patıbrlardı! ef ıı" 

Bu hal, ozamaaları• idİ-
yük bir içtimai Y11.,.)ıalclf 
Cebren kız ve oil•D -~ 
mak 1&de lıtaabula 
değildi. ~ 

- Arw• ., IO 
Faik Kurto8 r' 
Etibank direk13 Baharda iae.. Gene böyle 

ve Eyyub'te bir ziyaret ha· 
banelile evden çıkılır, Pere· 
melerde aııklarile kol kola, oluyor · .,. 
dudak dudaja zevk ıllrülü· lıtanbul - EkoD~~

1

J'.I 
rdu!. kanlıiı mllıteıarı f ıı ı df 

Ve .. Blltlln bu ablik re· oğlunun Etibaak. ~:~~ ~ 
ıaletlerine ferace, yaımak rekt6rltığüne getar~od" 5'' 
çok ınıel bir perde olurdu. bankası mtıfettiıle.rı ""il 

Bununla beraber, bu re· minin de ekonolDI ~,,it"' 
zaletlere ıeybilliılln efendi· mllıteıarı olacıi' ~ 
ler fetvalar verirler, padi· - • 

0 
JJJOoO 

ıahlar iradeler çıkarırlar; . M. Laval Ole ·~h / 
. ohifıır -•' kadınların Eyyub ıultanı zi- -B~ıara'"ı 1 incı 1 

• ~.,.. 
'J' tefi .ıt 

yaretleri yaıak edilir, kadın illide uluılar ıoıye • dY' 
ve erkeii bir arada kabul seyine verilecek rapO'k ~ 
ederek deniz veya Sadabad M. Laval ile görDt111

' pıril 
eğlencelerine götüren Pere· bugiln bir uçıkl• , 
meciler - ilçilncil Murad gelmiıtir. ~· V, 
devrinde olduğu gibi- Ka- Pariı 2 (A.A) - bafb' 
dırgalarda küreğe bağlanır· val ve Yugoıla•Y• b~ 
lardıl Amma.. Her vakit te kanı StoyadiaovİÇı ff'#ıl' 
bükümsilz kalırdı! iki ıaat kadar giril Jı.f' 

lıtanbul, din ve diyanet dir. ak '"'" 
devrinde bile aile fuhıundan iki bakan, kOç 9JJ ,. 
kartulamamııtıl ma dıı bakanları0•0 ,,..,·~ 

lıtanbulda aile fuhıundaa konuştukları bOtDll -~ 
baıka bir de umumi fuliuı )er ve doğu ve 1-;;:k'~ıAi' 
vardı; bu fuhıu ıllrtükler ve )arı hakkın~•. 111 z,oo''I 
külhanbeyleri yaıatırlardı. 'tetkik etmııtır. '- ; 
Kadın kadına veya kadın ve ğine göre, bu k0~ IJ8' • 
erkek, yahut erkek erkeğe rasıada M. L•'1 ,e~' ~ 
olıun fuhuı erbabı kabul eden anlqmanın C••1~p . ..il' 
hamamlar, bekir odalan, ça· cağı durum bak elci• ,-
maıırcılar odaları vardı . dejerli malaaıat 1)' 

Bu fuhıun elemanları : tir . ) ~ ,,. f 
1 - Dellal, hamamcı ve Pariı 2 (A.A afi'' 1• 

çamaıırcılar ; val, Franıız .. Yu!r• ı';e. 
2 - Fubıu maiıet vaııtaıı rüımelerindeD ·~ • ....- .ı~''. 

edinen genç kadın ve ot· tecilere ba g&~O~ d• 1•t i~ 
lanlar ; rin bir ıevgi ıçıD l":oıııJ' 

3 - Eli bayraklı ( Yeni ğını kaydetaıi! 'd,ıa d~,,.,· 
camili ) kadınlarla berhanıi memleketi d0i'111ıelİ ~' il' 
bir f ahiıeain bıçkın belllı· ya, gerekıe ..,er ,,J•' t't' 
ları idil pa paktı 1DDz•~~el'~~· 

Ba llç fabuı elemanının gili blltlln IDeı 1 
., 

fezahat •t ıeaaat 1&halan lkik edildijiai "' 
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