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Memleketimize 1 Jngiliz harp gemileri 
nasıl seyyah 
getirebiliriz? manevralara başlıyor 

Eğer MısırhJar istemezse 

Bir lngiliz - Mısır elbir
liği olmıyacak ! Türkiye naııl bir ıeyyah memleketi ı----~·--~·~-

Japılabilir ? Bu ıuali araıtra 
herkes kendi kendine soruyor 

~ kendi görüıüne ıöre ayn 
bir cevap veriyor. Budan ~· 
h.ncı seyyahlar için memleketimize gİ· 
tip çıkmakta büyük zoduklar bulun· 
dutunu aöylüyor. Bu zorluklann 

lr.ıcbnJnıaunı ileriye ıürüyor. Bazdan 
10ll&rınuzck. ve nakliye vaııtalanmızda 
liolcıantar buluyor. Bu türlü nokıan· 
'-ın taınamlanmaıını lüzumlu ıörü· 
'°"· Halbuki diğer baZ1lan da pro· 
.... anda yapmaktaki ihmalimizden, ya· 

hııt ecnebi aeyyahlan memleketimizde 

'1lJcadar edecek müeueıelere önem 
~ertnediğimizden ıik.iyet ediyor. 

Şüphe yok ki bu türlü fikirlerin hiç 

~Q.i • deierıiz değildir; Her tavıiyenin 
411ldıne göre turizm bakımından ayn .,. 
~ laYmeti vardır. Bunı:nla berabeT 

lllılcliye kadar galiba biç bir kimae 

~leketimizde turizm hareketlerinin 
canıaııdınlma11 için ortada bir de pa
: hleıeleıi bulunduğunu ıöylemedi. 
ıarıdan dolayı uzun zarnanlardanberi 

4bnanyada tecim iılerile uğratan 
bir Türk dostumuzun 10n günlerde bi· 
~ Yazdığı bir mektuptan birkaç ıabn 
lltaya nakletmeği faydaıız bulmuyo

tıaz. 

Arlcadaımuz senelerdenberi öz va· 
~ı ziyaret etmek iatedi~i halde bunu 
~~dığıru, bu yolda encel olan feY 
.,_~~ece Almanyadan döviz çıkarmak 
~-. ..... c1an sak"h• · 
"- IÖyle diyor: 

l
• 

0

l'ugo5lavya, lsviçro, ita/ya tıe ~a· 
"e ·ı. 
4/•.>ı mcmlehetl.er ticaret mualıe· 
dı C1'tne seyahat i~ini de koymu§lar· 
g ,. .. _Seyahat da bir kliring İ§i haline 
de~n~mi§tir. Bizim ıir.arel muahe· 
f l"lnde bu cihet dü§İİniilmüyor. 
/lonbula vapur vapur gelen ıeyyala. ::t""' !'i:e fayda yoktur. Bunlar ye· 
y lerını vapurlarda rerlr.r. D~carı
... : f:ıkıp sudan gezinti raporlar. Son· 
ti 1tJ.aPort harçlan da çok yükJek· 
,{~·le stelik yol uzun ve masraflulır. 

v bir va:iyeue lııanbul nasıl 
~ .ıelıri olabiür? Benim gibi 
lceti ıçİn tutll§'ln bir Türk memle· 
~ile •eyahat edeme.:se bütün bu 
l'QQ ıilatr. yen.erek ilk bahan, yalıuı 
&"1 ııtınbulda geçirecek kaç ecnebi 

"11.abilir?,, 
"'1ı .\rlcaclaıımızm bu aözleriae bia 
'ttıet~n İllve edecefiz: Alman~a hükU
>'-h{.!~ olarak ,..ına yabancı aey
'ttıi . ~ın özel bir döviz uıulü küul et· 
~:· Bu wul ile Almanyaya l'e1erek 
~ Y•tryacak seyyahlar için hayat 
~lıiını yüzde otuz dereceainde İn· 
"1ıa k Çare.ini bulmuıtur. Daha cloi· 
· ~ Yabancılara Almanyada Almanlar· 
ttıi~t~• ucuz yaşamıı - · ıkanmı •<r· 

~ ır. 

'-k~·~rhalde bütün Avrup:.da her :nem. 
· · ... 'rı . dııandan seyyah getirmek için 
·dr : !la, • .. · ··''-irler 

it bu •·r d b" • b"'t·· b 'ti 1 • a a r•.,. u un u r.ıc· e erj b' . 
. ır devlet iıi olarak tetkiJ. •t-
·;ı: - • -·. 
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S::::--::--------
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PAZAR 
Genel Nüfus 

ıı·· Sayımı 
UtUn IOyaal yücelikler nüfatla 

ha~ardır ... • .•• 

Batvekllet istatistik 
Umum Müdürlüğü 

lngiliz Clonannmsiülmı Mr lrop 
Londra· 9 '(A .. A.) -Aym on ye· bir aekilde kömiir ve eu yültleıre~lt· 

dieinde ba§lıyacak olan deniz manev· lerdir. 
ra1arma j!:tirakleri muhtemel, altını§· Ingiliz gemileri gidip 
tan f aıla harp gemiei §İmdi Port· r 
landda ''e W~ynoutlı körfezinde top· ge ıyor 
lanmış bulunmaktadırlar. Hayfa, 9 (A.A.) - Bilinmiyen bir 

Daily Te1egraph gazete inin tas· iAtikamete doğnı hareket eden 7 to~ 
rih ettiğine göre bu gemiler. iki ay- pito yerine İngiltereden buraya do· 
dan fazla ac;ık denizde bulunabilecek kuz torpito gelmiştir. 

ltalyan kıtalan Habeş 
sınırında toplandı 

Musolini, Habeşistanın arsıulusal bir 
manda altına konulmasına karşı 

durmıyacağını Lavale temin etmiş! 

Nahas Paşa eşit olmazsak gelecek bir harbe 
iştirak etmiyeceği?' diyor 

Londra, 9 (A·A.) - Tjmes gazc· 
tesi, Uafd fırkasmm İtalyan - Habef 

anla§tDazhğma karşı olan durumunu 

izah eden Nahae Pa§amn sözlerini 
yaymaktadır. 

Nahu Pa~a demiftir ki: 
HHal.k ak$ine karar vermeiliği 

lllkdirde, bir lngiliz - Mı.şır elbirliği 
olmıyacalaır. Bugün ile 1914 yılı a· 
ramıda büyük bir /ark vardır. ; 

Erkinliğe ve erki.nlik haklarma 
ıalıip olmak İ$ıiyoruz:. E§iı bir dıı· 
nanda olmadığımu takdirde, gele· 
celc bir harbe ~tirak etmeytteğiz:.,, NalüuP~a 

Arifiljede tüyler ÜrpeT
tici bir tren kazası 
Ü\: ölü, iki yar~•-. var; hareket 

memura tevkif olundu 
ika.tan Arifiye istaayomma girece

ği ınada Y.anlıt lıkla aerbest olma· 
yan yola alınarak dolu vagonlar 

~dapazarı: 9. '.(Özel aytarmıı2· 
dan).- Bu sabah Arifiyede tüy • 
ler ürpertici bir tren kazası oldu 
Ha,.darpa14da Arifiye iıtuyonu· 

•iıiiiliİmrııiıl~iilıl~~~~~~~~en bi~ fur 
J'Mflf yol göltermeai yü2iinden Pli Ye bir ıK'Olmu"r ... onu devril • 
llDeflU} bulunan yola geçti. Çar • mittir. 

prpnada teftren ile iki kiti öldü Uç hafif ):aralı 
ve iki kiti de hafi.f ıurette yaralan· ömüttür. 

vardu. iki ki§İ 

c!ı. -=========:=== 
~dliye tahkibta ba§ladı. Ha -

reket memurn tevkif olundu. Tıp aleminde 
* • * Profesör Fahrettin Kerim Mo ko· 

D.D. yollan Haydarpaıa itletme va ve Berlin kongrelerindeki gö· 
müfettiıliiinden : ı ril§lerini anlatıyor 

(Dokuzuncu sayı/adadır) Bugün (dün) 68 numaralı yükj._ _______________ _ 

Artık yanmak yok! 
Eritr.Jelıi Jıalyan lcıt'alanmn bazı laarelıetlerini, aluıltn soqeıaı r· r·· k k• k kt 

aamblaini bildiren aon haberler~miz 4 üncü; ltalya ·Hah., an1,,._ 11 Ur ımya er eşyayı yanma an 
mazlıfı etralınJaki ilk ff>len tele raflarımız •elrizinci •ylamaJa, koruyan bir su 

üluslor kurumundaki hadiseler müna&ebetile 
buldu 

Duyduğumuza göre hir Türk kim· 

yakeri yeni 't> önemli bir keşifte im· 

lunmuştur. Bu keşif tiirlii e~va iize· 

rine sürülehilı>n bir uıhır. 1Ju rn. 
ıürülen e~yayı yanmaktan kqnıınak· 
tadır. A\•nıpada birçok hiikimt>tler. 

uzun yıUardanheri höyf,. hir ı:u hnl· 

mak yolunda nıfüıahnkıılar aı;nn .)ar. 

hir~ok kimvakerler yıllardanheri • • 
bunu bulmıya uğra~mıilardı. 

Türk kiıııva!.:t>rinin ,·eni ke1:fi nı· 

pılan tecrühf'lı>nle ~ok h'i hir ~onur; 

vermiştir. Du duğumuıa göre lın 
zat, hnluau itf aiye"e ele hildirecf'ktir 
Ciinkü kf'~f edilen suı yangının l)niinfi 
alahi1ec-.ek mahiyettedir. Bu rmpırı 
sürüldüğü herhangi bir kiiğrt. Vt') ıı 

kwna§ en kuTI·etli bir nlc\' karşı 111· 

da katiyen tutuşmamakta, alev de· 
vamb oluna kararmaktadır. 

Çeviren: B~im Ozmı fliicm te iri s\irü)en maddelf'r ii· 

Ezrail - Geçen unutulur derler, fakat beni de bu kadar unwacak.larmı zerinde bir yıJ müddetle de, anı et· 

ıanmudım ! mektedir. 

/tlilll l'ugoslm• /;ılıkları 

14 .EylUlde ba~hy..ırnk olan (esti• 
'al hazırlıkları tamanılanmıl.i:tır. Fcı· 
tival esna ında milli danslarını oy
nıyacak olan Romen kızlariyle genç· 
leri bu sabah onda Prenses Marya va· 
puru ile geleceklerdir. . 

Yunan, Bulgar. Yugo lav. \rna·. 
vut heyetleri de ayın on üçüne kadar 
gelmiı bulunacaklardır. 
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Ni<;in7 
Son Vapur 

niçin kaçar ? ı 
Bligük. Ada lakeleainde 
ltlef!simaiz Bir Sürpiriz 

BOyiibde Ukeleainde pasu gil· 
nüne rU1elea evelk.i ak§am bekle· 
nihııecUk bir hadiıe olnıuıtur. 

Büyilkadadan son vapurun kalkış 
zamanı iki eylMden itibaren deği§· 
mi§, son vapur daha erken kalkma· 
ğa ha§lamıttır. Tarifedeki bu d«ti· 
§İklik doJayısiyle, birçok ki§İ eYelki 
~am aon vapuru kaçınnıfltr ve bu 
ıuretle tahmin etmedikl-=ri bir vazi· 
yede kar§ılaşmı§lardır. 'f arif edeki es· 
ki '.., !kıı sarnanma göre iakeleye ge· 
)enler, vapurun yerinde yeller eıti· 
ğini görünce, tatımııılar, bir kıımı 
Adada kalnıq, bir kısmı da kartı ya· 
kaya motar, ıandal gibi deni• nakil 
vaaıtalarile geçmiılerdir· 

Bu mnıiımiz ıUrprisle ka11ıla· 
pnlar, elH Jdtlden f ulaydL Bunlar 
anaacla muharrir Selimi luet Ka. 
)"llCa ela vardı. lıkelede kılanlar a· 
nmula kadmlar ve ~lar da bu· 
huauyordu. 

Son vapurun blluı •amanmı ea· 
"1.lnden daha erken bir saate almak, 
mevsimsiz olsa gerektir. Cünkü ha
Talar henüz guintilere rağbeti ual· 
tacak deği§iklik göıtemıemiştir. Ye 
~ar gibi yerlere gezmeie gidenle· 
rin mümkün olduğu kadar geç dön
meği istemeleri de, yerindedir. 

Bu, iıin bir eepheai ! Öteki cephe· 
ıi de, fU son vapur zaınanınm değiı· 
t:ği yolunda BOyükada fl!keleaine gö
ıe çarpacak §ekilde bir ilin konulma· 

11 lizmı gelirken, buna lllsum görül. 
memesi ,.e bu deği~ikliği öğrenmek 

için tarif edekf g8zdcn kaç:ıhilecek 

ldlçtik bir notun yeter görOlmC!İ ! 
Ge~n akıam vapunus kalanlarm 
pü h'ttli ~lar.lk lttt Jıoılamı• sft· 
nıiyen mtvıimıi. ıtirpriıe bari tek· 
rar meydan verilmese! "Akay,, ida· 
resinin bu yazılanlan gös öniinde ty· 
tarak, gerek olan §eyi yerine getire· 
ceğini umuyon1z. 

Bayındırlık 
Bakanımız 

Karaköıe, 9 A.4. - Bayındır-
bk bakanı Ali Çetinkaya dün ,eh· 
rimize gelmitlir. 

. 
Çaldaris Yunanistana Döniiyor 
Ayrıtık partiler avrupaoıq karqtığ~ bu sıtada 

geneloyun ıeri bırakılmasını isteyecekler. 
ATINA, 9 (KURUN) - Yuaaıı baş Söylendiiioe göre B. Çal4aı:is Ati-, Ceneral Kondilil G.pelo1u.1eri bı 

bakanı bay Çaldarlafn bugün npurla naya döaünct Bakanlar kurunıuna da i'akdıauı aleıhiq,de b~l'1'\tlda. ~enet 
b1'faya dönecektir. Bay Çaldaris arka vet ederek rejfm işi lmkkında \•ermiş e,·i geri bırakmağı tekbf edenle~ın Yu 
dqları.._ gönderdiii mektuplarda dö· olduju Jia&'f kararı bildirecektir, naııif '8nda 5iyual karıtıkhfı ıda111e 
nlitünde halk tarafından tezahürlerle B. (:4aldariM yakıa ~venlerdı ıa - etnıık latiyenı,r oldutunu Uırt .Ur· 

1 , · t diğ' · b'ldi · ı· •- f'--d ~ ·· n ... L-k mUı.tlir yapı maıruwnna e ını ı rmış ır. rar .. N ..,. ı •• na •or-. --,.ıııııD a1ı •t· ÇALDARIS KABINBSI MVYA/i; 
Buraya dönünee, aynpk partılar neloyuft ıtri blrakıllnall lthin4• ttu, KAT BiR ZAMAN iÇiN 

büroları kendisini ziyaret ederek mem lunmaktadır. CEKILMELI 

Jekette bir takım kargaşalıklara sebe- Spep pplıealarında buluun Silel ATINA, 9 (KURUN)- JIUkQ1nıtçl 
biyet vermemek i$in geneloyun geri hı bakanı eeneral Kondllil, kf"lalar *-- Proia ı-.eteal buıUn bir nıablı yau 
rakıhnasını lstiyecekler bir takım bek· rafınd4n knlı r•'1rmek Jçl, J>fr hüklf rak Çaldaris kafilealnln muvakkat btr 
1enmed.fk hadiselere sebebiyet verebl • mtt darbeal lndrJllmtı1l ~llkMI b\I !I saman l~ln ftkilme5ini ve yerini Genıl 
leeok bir safhaya giren Avrupadakl luncluhnu liylıaıJt b~qbll J&JlalJ • oyu dilrU.t yapaeak bit.Araf bir tı kabl 
siyasal .durumun Yunani.9tanın dahlll rın hanedan aleylıtndı halk arM1qÜ nnine bırakmaiı teklif ediyor. 
harplar la yıpranmuına uyıun olmadı bir nefret uyandırmak maksadfle çı • Bu teklif, aynıık Httılar ta'°'fur 
ğını u ilave edeceklerdir. karıldıtını llbe etmiştir. 4na uyru• blr.urette karftlan•ıf&ır. 

iz mir 
Kurtuluş gününü tör• 

kutlaaı 
JZMIR, 9 (A.A.) - lzmir kur.tul 

bayrı.mı ollllJlk dolayısile bugün, 
abahleyln diferi de öiledın 

iki tören yapılmıştır. Sabahleyin, 
pılan tören -.at sekizde baflam 
Resmi cİaireferle parti ve özel kur 
larda!l da.vetll olanlar Cumu 
halk partiSinin merkezinde topla 
tardır. Baracl&n Halliapınarclakt 
lift sldilmiıtir. Kahraman ord 
lzmh·e girerken bir kaç nef erlmizi8 
hlt Cltlttiiü Halkaprnardald şehitl 
mfdn mezaı'lan baflnda Halkni 
na .öğretnıen Karahan taraf rndan 
IÖf lev verUınlşUr. Bu söyleye tehi 
abidesi ka.rfl8Jnda yer alan atlı m 
ze komutanı veciz bir ifade ile c 
nrmi~tir. Söylfv~lr bittjkten 
muzlka erkinlik marşı çalmış Ye 
mtlfreze havaya slllh atarak saygı 
dıvinf yerine retirmlttir. 

Bu tCW-d• aonn üç kolan 1 
.,. ıirea .>'iiit ukerler....._ hüGmet 
lafla önünde tun 1Ut onda pr a? 
tardı. SUt onu onbet ıeçe Kadife 

Şahl•t bir plaktır! f Kan verme_ ameliye.ıindenj ispanyada ı.cı ... ablan topı. müfreze komutan• 

li t rafından kııla ve hükumet kona v 

ıonra ame JI l 8 b f -~ ~lrhıııtir. Bayrak çe Luizaııa diktatörünü Lt9n ..... 9 (A.A..J ---~ om a ar tönninae banclo, aaacak mart• çel 

k urşunf a vurdular 1 verm• amell1Mln~•a bir ıaat •M· Fa i•t tfl ltllllı ocolılorı tır." •" t'""~ ~ee c. H. P. n 
Batorıruj, 9 (A.A.) __ Lulzana ra, B. Huerlonp a OHr••JOB n· I I lraaı Yossaf'_,.laft B. Ayni Dotan 

dikbtörU 8. Hueylanı, aenato ko pılauıbr. lıapattlıgor = :'!':!b .. '!::"'.= b-
ridorlarmda dolattıiı t.ıada bi- Katil, 30 Jatındadır. f'•VT •dh Antarber, P (A.A.) ·· le•tlo el kordondan ,.ürilywek Atat" 
zeri:ıe iki el ruvelYer atılmııtır. bir hakimin dalft&dıdıı. ka1aituında ıol Hnah .U.Uri• lıtl7kelini HlimJuuılardır. Sut 
linmiyen bir kimıe taral:ndan ü Yapılan inceleme, bu lecavü- yetçilermin yaptıkları sıyual bir bu~ ilô top ~lnut*Jr. Birinci t 

zün B. Huey longun az bir zaman 1 t d 1 1 fa•ııt tıll!•ki ta .a1.:. ~efe ve Iİ,IDllnda bütün hallı B. Lonı diktatörlüiüni.: kuvve:t- top an ı a ıpanyo s -.. • r-!" 
ev.I L-hMttili auikaat hazırlılı· I A •• k' · . fından nakil vuıtalan Wr dakika bulund leııdirecek mahiyette b:r projenin DP atına menaup us ııı i&r& 
nın ıonucu olup olmachiı~ı he- bo b l 1 l b" t-a.ni. " yerlerde kalııuılar ve iküıci top senato tarafından kabulünü ,iste- m a l\f a yapı an ır _ ... - falmkalar, lokomotiner, vapurlar 

b nüz Jn•Jclana ~ıkannanı.ıtır. Bu üzerine iç iıleri hakanhf1, lıp&D• dfllderini --1-rali: ordunun lzmirc mit oHuiu için ıanııtonun u auikast, Nevorl .. mda bir o.telde ~ 
seb~ple yapacağı toplanbya git· hamrlanmıa, fakat .auiJ<•ılçıların yol fatist tqkilltmın ilJeki tek difial müjdeleme ıureti:·le ıencl 

kt id ----.- mı"l o-·klarının kapatılmaımı .mee 1rabbflardır. 
me e '· kon'1ttvkları 19yler, o ,,~aya bir - Oileden aonra aut 15,30 ela iki 
den Huslonğ, haatahaı.~ye kAl- ••notörün katibi tarafuıcan gizle,. emretm;,ttir. t&rh IMiılannıtır. 

Karnına iki kurıun ·uabet e· nen gramofon pllkı ill"'rine kav· Birçck kimaelerin yaralanma- Karfıyabda At:ıtü:!.:in 
dınlmıA.ır. Durumu pek aiırdır. dedilerek meaele ..n:a,ydana sı~.. aına te~ep olen hu ıik"•tı yapan· maanna Ptilmlt ,.. bu tok aayıı 
Suikaıtçı, Huılonglun yanıııd• m tiusdt la•~lttllalmbt'-"··-... ı,~·•.,.,___~~-~-=---..=.,r~,· ~ 118 *-aı:;a tiaLlriWJr • Jı!....~~ " 
ba1unian iki kifİ tarafmd~ 1c'uf· WahftJlL.....y'ilı~- bu mu.hayseye ' ı,.} 2 1 , rıetiyle ruhu taziz ve takdiı .-dibıuı 

' 
d k d·ı . -T,,,.. uı 1 k t 1 'eli Saat 16,3~ ela Kaclife kaleıinden atı 1unla ~P. ik eti e 1 tnltlır. ittirek etmit Gld~ .ı;,Je~mek· US& 1 a 8f gı yor ltir topla Bumaluıne İlw70nu lca 

tedir Balon rouge, 9 (A.I\.) - Nev nncleld alanda •er a?l\:ı • fer alayı: Jzmir de Depremler · . " 
-

1111
•

11•=wwwwww_,,..,,__ orleanıda toplanmıt olan u)uıa' rilya.. ~laımttır. Alay, Br.··-· 
lzmir, 9, A.A. _ Dün sabah Bu deprenmeyi birbiri ardı ııta ÜÇ • , Tilldlilr, Mc..~ı•. r':fdarak, 

Saat dö-.de on kala ···_ıd .. tli fakat hafif deprenme daha takip etinit- muhafaza kıtalan s.:,,nrouıe 14 
:ı' ~ ' mualb, Kıt!• ve r ·. ;;ı::i fa·-doa~ ac~ 

devamsız b:r deprem olmuıtur. tir. Hiç bir haıar olma~ıttır. doğru gitmektedirler. rek Atnl::rldln &c:•hcli önüne r;o" • 

ııııı111111ııımnıııı1ııııııııııııııı11111111,,ıııı-..,.. Siyasal görüşler "•ıın11nı1111ııı-.1111111••----11111111111~ 

Uluslar· Kurumunda Habeşistan 
1923 de Habeşi Uluslar Kurumuna en fazla hararetle 

tavsiye eden devlet /#alga idi 
O zaman, ltalya delegesi Habeşistanın birçok asalet ünvanlanna liyık ol· 
duğunu, bugünkü imparatorun geniş kafalı olduğunu müdafaa ediyord~ ! 

Bu ciizergllım her iki tan/mda ve 
don ile Ataiürlr heykeli önünde iki 
bine yalan halle )'et" lllr ııb. At;..t 
b417hU lnhde çelenk ve buket ta 
yutar hhlielin etnfmda halka olm 
lanlı. Bunda li1e \:jretmenler.n 
Mitat A.,.kan bir aö1Jn yenniftir. 
aö,....dea tı6ara AtatOrlı.ün beyke • 
lnnlPIUerfn ionsaz •• derin taycı 
...,.n.;..i ifade eden ~leit'iler kon 
·ınaf .. Wylece tirene sem •erllinl• 
ec. ltiriaei lcorclonda dettbcle fher 
laylan Ye tebrin b~k ::;erteriıie!e 
nel eilenel• ,..prlacalr «fhl halke 
de de hq~U., adma bir kon_. 
lecelrtir. 

fzadr, 9 (A.A.) - lzmir .. 
cloktot ~~t Uııt btnir kurtulul 
ramı teıillld.eri nriinaı:Mtiyle ı~· 
YC IZJl)İrlo bert.ber l.üth JUfdun 
tanem Cqr.ıQI' Bafbm Kamil Atat 
ile onun aziz yarclı..-cılan Batbalran f 
met lnönü Ye genel kurmay bat 
Marepl Fevzi Calonaia eplilerin 
net ·.-e ttikran duyplanna tere·· 
oıan te'1~nflar :ıönderilmiştir. 



1 itaretler 1 
Hayalden nasıl 
kurtuluruz? 
Gene .ıcıman, acıman lrallrlanm, ...,_,_hiç alılımdan ~-. • 

s 
lir ıün tliinyanııa ttnllel olacaiı· 
'..,;;nlcü iruanlann birbirlerini 

Fr_,Cler.üuı.. sulh denea feYİn ede
t7e - denen mwltabırla ebe

iine öyle inanım vanlı lci 
luldan luııırlotlılıça fimtli ıü· 

Cumartesi 
Gündelikleri 

Kanan alin ilbaglıla oe 
uı a9a biltlirildı 

Devlet m6e11e1elerinde çalrpn 
itçiler hakkındaki kanun viliyet ve 
uraya tebliğ edilmiıtir. Kanuna 
göre, devlet mGCAe1elerinde çabtan 
daimi ve meslek edinmiı İtçiler cu· 
marteai saat 13.den itibaren tatil e
derler. Cumarteai yevmiyesi tam 
verilir. BugflnO telifi için Oç saat 
haftanın diğer gflnlerine mGeaeae ta· 
rafından dağıtılır. Fabrikalarda ve 
mfleaseaelerde ~tak iıler için 8iin 
içinde ve haftalık iıler için halta 
içinde çalııdmayan ıaatlere karp 
ücret verilmez. 

idare heyetleri 

-~~=-·~-----
15 sen~ önceki ıaono kırdırmaktan 
resmimdir. B&na yakalanan bir genç! 

Jurnalcıhk 
memuriyeti 

Abdülhamit dewinin en korlmaç 
kelimelerindenbiri (jurnalcılık), 
(jurnalcılar) dı. 

M••rutiyet devrine ıirenler jur-_, -s 

lki ana ve ift.i baba kayıt- nalcılriı tö1le anlarlar: iyi i:-.aaa• benzemez! 
ların yapdıklarını ıizlice ve c DWl 

NeHn bu le.adını tanırım, /arı nereden çıkmış ? ıazabım uyandıracak surette pa • 
ne de o beni/ Yanında çalııtı\ı Davudun ha· dip.ha bildirmek, devlet adsmlan 

beri olmadan bon ~ IUDU kırdırdı· araaında ıeçen 19ylerden hahw 
Abdullah iamincle Wr ıenç, Ha iı iddiuile kundua·acı çırağı cm vermd. , 

aeae iaminde bir kadmm ~ç yüz yedi yatında Antuv~1 ötekt iımi· 1871yılmm27 kinunu enelin· 
kurutunu J&Dk•ic:ilik ıuretile • • le Kleman Mitel , poliace yaka • de çıkan bir ıueteden anlıyorm
ıırdılı ileri ıürülerek Sultahmet lannııı, ıenel aavamaıi ıia ıetirli ki 65 yıl önce, jurnalcılık, hiik6 • 
ikinci sulh ceza hak yerine veril • mittir. metin açık bir m~eti deiilmi 
mi1ti. Bu, on yedi yqmda lv r~nçti. imit ! 

Abdullah • ıerçi h~ıkdan Bu yerde babaamın Atanı, ana • Gazete "Yiliyeti celileye izam 
bir mahkemiyeti vana ela, bun • ıınm HaVY&, bir yerde c.\: baba· buyurulacak jurnalcdann veaaifi 
dan on beı aene enel oldupu, Ohan O ı • 
aenelerdenheri lcabzimallık etti • ıımn ee, anaamm j eni o • m~lerini mübenin olan tali • 

dujua dair biribirine uymayan i· matı ıeni:yenin reamen matba•mne 
iin~ ' nam~ile çalıfbtmı Miyledi ki ka:rde rut ıelinmit, ken diain- teblii olwıan auretidir" diye f1IDU 
• illve ettı: den bunun aebebi aorulma.ııtar. netrecli:yor:. 

- Ne ben bu bdmı tanırım, Bunun üzerine çocukken 4t.am- Suaufa tebaal plıanealn her hal• 
ne de o beni! Poliate aab.Wılar • azt:>vın.ı•p uw~mJ•.nı WAA•H Wf de refah ve rahat bere olması n hu· 
defterini ~~er, SÜJ& be • d~ ·almdıir, bunların kendiaini kaku umUllliyelerince. malıfaziyeti •: Kılavuzda baıunmı11an nim reamunı ..:runce "budw,, 1 .. d etü"kl • • f-'--ı 

1 
..... _ 1me ve sa•ıha dairealnde bula 

•"' ev a erını 111UL aıı ua • d k 
'
• ı • demif. Fakat benim oradaki rea • ' muı ve memalild mahruse e ...._ 

e ımeıerı . bundan cek" bumm adı Ohaneı ve aaıl anuı· d ma'muriyetln teeM6a ve tea• 
kulıanamıqacalclar mım. • on bet eene an . 1 

nmki Havva olcluiunu da bazı yttd etmesi kuaya11 atilliıuiell 
ream~dı.r. Bana bemeaıez ki! <ldmaelerin kendisine M;y)edikle- veUalmetimiz Padlf&lumız efendfnds 

Devlet t6ruı bafku1bğmdan Tiise Zaıf bır adam olan A'-dullah ri yolunda cevaplar vermiıtir. • huretlerhdn pek ziyade miiltezeml 
bakanlığına ve oradan çitleri bakan· fİflD&D llbbile anılırnııf. Hlkin. Ar•••ırma doıyaıını ıo··zden ıe hUmayunudur ve bunun için seçenler lığına yanlan bir teskere iç hakanlı· cld ba -T- Alil 
; .. vurtaaile bfldln ilbaylık ve u.ray· Saliha ini Demirelli , daha • çiren ıenel aavamanyar Şefik, de her tarafa malunm fermam er 
..,.. d zı ar&flmnalardan aoma, p. • .. k. • .1 1 

• nefir ve tlsyar oluamuı ve başka bat-lara bildirilmiftir- Bunda enıyor • • • d • Antuvan ote ı ıımı e K eman Mı- ka mektuplar dahi gönderilmiştir. ı. 
• • • ki: hıdlenn çajınl~ı karari&. u teli Sultanalunet birinci IUlh ce • dl jamalabk memariyetiain mnadclı 

ili., ,..,,,.. ben deJil, Mpintla M Caır iflm""" eılalelbı lereiile _.11 loatlca ıune bınlm. za bak yerine ııllndamlıtir. .-_., ...., ... oldaP lnılluı tard 
Yanın harp w aılla iflerini, dün- yerilte ~ririlmeti için mulıalcemmin Fatma kadınla koca11 Hikim R-id. ıoraw•- ,..ı.-:. taraf sezip dolaşarak bu yerler ahaU. 

'ürüyü,ünii. dünya politiluuı· ilk yüm ve MrMli olan taJJdkaı ifi· beraet ettiler 1 ve ,.rbest i,~~:-o;;: .._ emmi ve emniyet n aaJitl na• 
6ke lrarp nltlıiı ceplaeyi daima nin .. lam ııaulrnası oe bunun içinde _ • .d d I cak _ '---L- _ addır ve gönderilen emirler hiiktmet-
•-- •~ bu ,...-•J-•~ nJ~, ı..~• ... •-n·n _ _., __ Askeri mutekaidlerden Rqı e maya evam o una , tao1AAU 

1 
ta mil ı ..... 

1 
i tına .... -vfından laeıap edem. Meaeui ,"f11(1(11A aıı ueı"..,w 1'-r- .. -- • "dd. I d .., rul cak hicller erce ma e an_,. ıp craa _, ~ ~ 1anıf wla ve gUli ola· nnlara rr'm kelime ve tabirleri bu· aid ID&&f cüzdanını qırdıit 1 ı· olup 0 ma ııı ıo • f :t. Janmıı veherkese ilin kılDUDJtaudır ev: 

lcUl'duğu ağlara. tlokıul~u müı· lıınmak&wn açık ,·arJı ve anlayıflı ui:rle Fatma isminde bir kadmla dinlenilecektir. halkın mafdurlyetini ve bihakkm ti· 
lilGJı ,.lanna Wmayq da, o- bulunma11 pek lüım iken bası ida· kocası taka Hiiaeyjn, Sattanah • kAyatuu mudp 19yler var au? Var i9e 
edebiyat denen ~ -.... "' laeye.tl~rirulen gönderilen ce:a ka· met birinci .Wh cesa halcyerinde T Üzede bir atanış ne makale hallt ve maamellttır.,, 

'ne inanuıa. Halba/ci tliplo- rarlannda kılavuma yeri bulımmı· muhakeme edili7orlardı. Fatma, lıtanbul ıenel aavamanhiı pr Baralarw lisanı umumiden bizzat 
IÖ:ıü bir ,,..,.ketJir. Diplomaı .van ı·e ne demek uı-·m:ini Cl('ıkça k c1· • • b" bah bi e de ,.. • lanadan Ekrem, dördünc:i ha • ifltilp ve meamaat ve me§hudatı muh· 

ll'ı-e e ıımın ır aa r Y ~ tevi muntaıam blr Jumal tu•un- js,H•-
.;;a. ,üı;intliM.lerini -*""'"'m;~;"••~l~a~m~ı mmıain~di~ı~rab-ir~lerı~·n&kanun&ii;~it~~9~ "' " ,.,...,, bir ,,..,,.,,h ;;1 

l>üıya iflerini ıahlil ederknı de 
. hataya tliİfıüğümii:ı çokıur. 
lfetleni tıaatall a, kapitali kıt. 
... i -rıl ik«n bir ukala """': 

.._ Hayat en kuvveılinindir. (J. 
ölmelidir •• der. Bunun mantuı 

ba,.ndn olanlar için: .. 
-:-- Silôlıını ıealim el, t>.ir ol de-

malaa ol.duiu ~riilmMte H bu yİU• 
dm ıahkiluıı doıyalan şıiraca ~eri 

göııtlerümPklr t'P t'P::nda pPk kuv· 
veıli bir e..wıs olan tıttle preruibi 
bo:ıılmalmıdır. 

CeM mahkemeleri wulünJe 
maznunlar için kıymetli atlakı ga· 
raıuüi olnrah kon.ulan tabirlerin )"er· 
lerine alôluıdar merciler tarafından 

T ürlcçe uuJalılar konulmadıkça idare 
#ıeveılerinin kılavustla yeri olmıyan 
kelimeler ko,·mamalan .• , 

:rumaaı olmadıfmdan bana biri
ıine ıöaterdiiini, ne oldujuna 
aorduiunu, cüzdanmda sahibi • 
nin adreai de yazılı olduiunu ii
renlnce evine ıiderek tealim etti· 

iini .a,.lemif, tiyle demlttir: 
- Ben i:rilik olaun; •t)e cüzda. 

nı s&türdüm· Poliae haber • erdi • 
ler. Sen çalmıpın, diye! 

Ha.kim Retid, tahidleri dinle· 

• 
Kencliail evYelce ikinci halmk 

üyeliiinde bulunuyordu. Soma, 
pnel a&Y&m&Dyar Salihiyf!.ti ye • 

ha suretle bir müddet genel aava· 
manlık itlerile m8flll( olm&lflur. 

Genç ve çal11kan bir t ~ı.eci olan 
tkreme yeni ödevinde batarıklık 
dileriz. 

Biten bir izin 
mit, qun aabi.t ohnadıiı kaydile lttanbul ıenel aavamanlıp pr 
Fatma ve kocası halclonda beraat )arından Ahmet Muhlia Tüma1, 

Ş k il 1 k 11 d karan vermittir bir aylık izin müddetini tekmille
e er ~ er en Otel defteri~in yapratır.ı mit, öde'ri batına ıelmittir. Dün 
alınan resim • Xn • • ajır ceza, bakyerindeki davalar· 

'nh•••rlar L-'---ıbtı tarafından tr-. yırthJ5• ıçın... ı ·ı 
... ~· oY ! __ !-..J bi 1 da pnel '8vaman ılı temıı et • kibrimiz üzmnde yapılan bir inceleme Hakkı i.miuue r ote ci hak • ittir 

aonun:fa. içkilerimizin yabancı mem· kında, otel defterinln bir J&pratı m • 
leketlerde satıp çok müdit bulun· nı kopanp tekrar yaplflırdıiı için bil ti 
maltla beraber pahah oldutu netice- defteri kodrol eden memurlar u euz . e e~ . 
sine vanlmıtbr, Yabancı içkilere reka· tarafmtlaa Sabıt tutalmUf. Otelci • Dört ay önce demz yollan ·~~· 
bet edebilmek iç'n bu içkiledn acın· kan 1. .. _ • yönetpai ve vaporculuk aoayetesuun 
Jablmuı IAmn ,elclifinden hlıkan·ı·, 1704 numaralı un" aaqı 11 ıidit reli§ olarak yüzde yirmi tenzi· 
likör ve vermut fiyatlannda yapbfı :raptılf ileri ıürülerek hakyerine letla çıkardıklan halk biletleri, halka 
ikinci bir inc3lemeden de bunlarm fi· 1 verilmit. daha kolay gelecek şekilde detişti
yabnda Şe'<er fiyabmn da lmil oldu· ı Saltanaluut ikinci aulh ceza rilmiftir. 
tunu meydana çıkarmıt; ve ucmJabl- hlldmi SaliMdclin Demir.ılli, bu ônce bRet ~angi v_apur yönetre: 
ması hakkında ekenomi ve Finana d ltitircli, hidi1enin 1704 sinden almmıı 11e aynı vapurla ren 
babnhk

1
uma bq YUl'JDUflur. Her iki ~~~,.kan 1.-.-ıt ah. et. dönülüyordu. Şimdi biletleri her iki 

bakanlık tekerli içk:lerden teker res· l'IUlllarall una ... , m ıy . vönet•renin de tanımuı kabul edilmif, 
minin almmamaama da"r yapılan bu te. le olmadıiı noktann:lan, otelcı biletren bir ay yerine alb ay fayda-
tebbüaü incelemektedirl•. Haldanın beraatına baa-r verdi. lanılması da kabul edilm'ftir. 

Fratellini Kardefler AYusbalya Yo~unda: No. 38 - 10 Eylül 1935 

r: ~L-_.-ı_ .. _ ,.r.,.m ("""""1d ~a.ı-) .. 1111drtil,,.,. e. ı... 6lr ecunbazlıau direktörll tara· 
, ••• ~ _ _,..... , L- -••lou L-~r.r- • f -L-

,_,_ ~ tJı lıitJiod., "°"' p ltqorltır. Aflllıdold ,,..,,.,.,,. ._,,""' .. en .,°"""" ... ' IWfllUWC'nn n ~egunu 
""' fM9 ,.oelıW.. Bil .... ,... ,. ı. ,.... ,.,..._. ,,.. • ,.,,..,, b#rek toplamak N bir kollektlyon ........... ,. 

dereetmek ve alam n efaU meveudel 
mnmaalarJm mtlbenfn peyderpey Ba 
ldliye Jurnal aindermek ve devrola • 
nacak yerlerden .......... ftl'dıiı .e 
kaç sün otaruldutu ve oradan nereye 
ıfdilecetfni peyapey bu tarafa l§'ar ey 
lemek hizmeti mllltezemesldir. 

Ciimleye ma16mdur ki mtilldhı ma· 
muriyetl esasen sekenesbda pbpaala 
rile hasıl olaeak eervetlerlae ve --. 
ldyata plıfllmak dahi aemerei •-• 
ilerinden hunle gelecek servetin isti• 
fadeainden emin ve mutmain olmalan 
na ve ifbu itminan ve emniyet dahi ll11" 
kuku umumlyelerinde mahfm lndda
malanna ve bulunduktan ldarede1l •4 
clalet ılr•eleriae mtitevakldfllr: __. 
kU herkes nefalne ve vataama alt olaa 
hayır ve menfaati bittabi &evlin cab-
111' ve eemenl mesallli•den alstell• 
olamamak Umlübliiine diifbce d· 
l7den kabr. ipe ıdfkkln b81dalll tn• 
b samimi De çalıftırmak allvallerla • 
ce itminan ve emniyet ve n audJel 
dahi hfik6metçe ifa)'i ...Ueye llatl • 
mam ve pyret ve alett.avl ctimlqe 
nqiri asan adalet ve muafettlr. 

Jurnalalarm TUifel ••'teulAuı 
bu kaide haklmıda ahval ve efaU si• 
zelee iatitla ve teıuaik e7lemek&ir. ~l 
kol intihap ve tayla oluaa Jamala • 
Jar lfa)'i memari1ette tifeDmemeli ve 
tahkikatoıdan mnma•alı Ye uftlll 
memurl7etlai nokta.be nokta pmuU 
n •• ba jurnalalana aeamb"et
lerl ve memalild •ltuatı .eab'• 
de alltarilmle)'&lae ketttiahar ve 
eJUel enaında lflteeeklerl ilkleri ka. 
yıd ve tı'ar ıuretlııdea ibaret bulmada 
tundan lstıtlaatı memurin ve 8er81Dr 

dandan iatememell n billtalep kulak
lanna delecek sözlerle asari ahvali 
meveude ve mefhudedea iirenmelldir. 

Jurnalalara badfi memdUlaiyet mil 
da ... t bat be)'&ll olunan mevaddı 

dselee •tıtl• 'birle a•detlnde •• • 
tuna bir Jurnal vermek ve esnayı dev 
rfi billdanda peyderpey jurnallar sin• 
dermektlr. 

V esilei makduhiyet ve mesuliyet 
dahi vazifesinden harice tecavtizle es
na)'I keşti rüzarda memarların idare. 
sine ve ha)'Siyetlerine dokunarak tepi 

( UUen 1a11f aıı ,.,,,,..,.,_ 
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Rnkaradan:· 
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Fransanın memleketimize aylrdığı 
zirai kontenjan listesi 

Ankara, 9 (Kurun._.,. lkinci, üç çünca üç arlık devre İÇU!. Franı•
nuı memleketimize ayiT:!.fı w:irai kontenun luıe.i 1arın t ü11uii.kle .. 
... te1'Uğ edilecektir. Ker.tal heıa bile ko~t.eJtJ.D miktar;c.rı: Y~· 
ımırt• 4!0,yumurta akı ,50, yumurta nrısı 250, ·~ 1500, mıtır 
28000 i muvakkat kabu11ü olmak ijzere 55000, ~la 325'1C, fa•uly~ 
880, merdmek 5000, nohut 7000, taze JJl~yve tJ '15. 

Yunan denizcilerini nasıl ağırlıyacağız 
m JWWW XZQ 1 

Oteld~ *ie;i"~iler ıerer.·:-.e bir fÖ· 
leıı ,,·.,-iJeıqektir. 

J~ ı1c:i gijn ıaiKfirler e.ie.ni:ı: v~ 
&fkert müzol.eri ı~eç.o .... er, Aka 
}?IJ) 1Ji1 VIP\UU u, }leybt.! :ye gide 
r•~ d~ liaaini zin.r .:t ed.tıeek 
lwdir~ lkinci ıü.n ak.,.~n donan 
DJa nuaına Patklübön -ı~ l:tir t9 
ln -.ari!eeektiJ'. 

Çijtçiye tohumluk 

Ne demeli? ·-------
Kadınlar vali 

o.ursa ... 
Bartın Arkedaşımııın başyazı.cısı 

Bay Cemal AJi§, son posta ile gelen 
gzetesinin baş yaıısında kendince 
öneııı.lt bir konu için kos kou bir sü
tun yazı. ya-ımış.Arkadaşımrz diror ki: 

Henüı ko.nunl• kabul edılmemiş 
olmakla beraber, valiye •ilbap, kay
mMamJ ~ilçebay» adlan verildi. 

Açıkça görülüyor ki; ilbayın, ilçe· 
bayın, kamunbayın ve şarbayın, os• 
manlı~• h.rş&lıklan ( ,.;!ayet bey;, ka· 
ıa beyj, nlhi~ ·heyi ve şehir beyi)dir. 
Halb!l~i, Bay kelim.eşini eaki ve feo· 
daJite (derebeylik] devirlerinin «bey>i 
kar~ılığı olarak almadığımıı muhak · 
kaktır. Öyle iken, bu kelimeyi idare 
taksimatını ifade eden il, ilçe, kamun 
git>i kelimelerin so.nuna eklemek ne 
dereceye kadar doğru olabilir? Bunun 
yerine, söz gelişi, ilbaı yahut ilbaşkan 
kabuJ edil1eydi her halde daha uygun. 
olurdu diye düşünüyorum 

Bunu bırakalım. Fakat, ileride Türk 
kadını vali, kaymakam, nahiye müdü: 
rü ve belediye reisi olacaktır. O za· 
man kadın valiye cilbayan• mı demek 
)jıımgelecek? Yokq bütün garibliği· 
ne ratnıen «ilb&)» dernekte devam 
edecek miyiz? 

Anllu•, 9 (Kurun) ~- lst1n
bula gelecek Yunan fiil.suna lt
te.nbulda yapıla"k tör*'· il proıra 

mı hamlanmı,br. Bu ı;orpaın• 

gire fllo 20 "Jul sabah~ ıaat do
lmtt11L lttanbula va '::<ak, mc 
kumandanile donanm. kuman· 
claıunaq araaında karı·:.l· h 1iya 

retler yapıldıktan şonr ı Yun&Jt 
bıu.ndanı evveli ilbay?, aonu 
kumandanı ıiyar~t J!dec~ktir Yu I 
urı denizcileri öğı.Gc •t ı.,onra lı 

Ankara, 9 (Kurun) ·- Doj'u 
iUeri çiftçilerine tohu~uuk dağt 

tılınaaı kararlaıb. Dan.Lma Ta t----------------------
rnn Baıamnın dönmeJ 1 den son J ,Şikayetler J ---

ş E H 

Cinayet 
Bir kaçakçı arkadaşını 

. bıçakla vurdu 

1 

Evelki gece iki kaçakçı aruuıda 
gene bir cinayet olıııuttur. Cıgara 
ka~çılarmdan Salih oğlu Mustafa 
ile, sabıkablardan ve gene cıgara ka. 
çakçılarmdın Kü~iikpaıarlı Hasa· 
nm aruı aylardanberi açıktır. Bu· 
nun ~ehebi Mustaf anm Bayuıua 
Hasarun durduğu yere yakro hir 
yerde durarak cıgara satmasıdır. Bu 
yetmiyormuş gibi Mufitafa, Hasanm 
metresine de göz ko~u§tur· Bunu 
lıaher alan Haııan fena halde kızını;, 
en•lki gece Mustafayı önliyerek ka,·· 
gaya tutu~mu~tur. Kavga pek çabuk 
biiyümii~, bir arahk Mustafa yanm· 
da ta~<lrgı kundurarı hıtağmr Çf'ke· 
rek Hasanr kalbinin iiıerinden varA· 
Jann~tJ.r. Yaralı Ceorrahpata hastaha· 
n~ine kaldrrılmı~, ~uçl11 elindeki hı· 
!iağı ile )'akalanmı~trr. HaF"anm haya· 
tı t~hlikerledir. 

OTOMOBİL CARPTI - Şişlide 
~oför ~foakm idaresindeki 1872 nu· 
maralı otomobiJ Artin isminde bir 
ihtiyara tarparak yaralamt§trr. Artin 
haE'tahaneye kaldrrılmJ§tır. 

tik1tl anıtına çelenk •<-)) ac.akı..r 

dır. Gece, ilbay tar:lfrr.da.n Par < ra haglan~1aeaktır. 

PENCEREYİ ACARKEN - Kara· 
gümrükte Den•İ§ Ali mahallesinde 
oturan marangoz İbrahimin annesi 

Eğrikapının hali A,:jye ıofanrn penceresini aç-arken 

Bir okuyucumuz Eğrikapl hak· sokağa dü~mü~ haşıQdan yaralanınıt· 
tır. Son dakika kında biıJe tunları eöyledi: ALACAK YÜZÜNDEN- Meci· 

ltalyanlar Eritrede 
taaruza mı başladılar? 

Istanbulda otwupta Eğrikapıyı diye köyünde oturan kunduracı 
bilmeyen yoktur zannediyorum; Mehmet Ali ile nıakioir.t Faruk ala· 
fakat yanılıyonnuşum; meğerse, <'ak ,-üzünden kavga etmişler, üzer· 
Eğrikapı, bütün tstanbula meçhul lerinde bulunan çakılarla hiribirleri· 
mış: ni yaralamJ§lardır. 

KAVGA ETTİLER - Sultanah-
'.Adiaababa: 9. (A.A.).- Bu la· ljamı bildiriyor: Hakikaten, Edirnekapı ile Ba · met parkı kar,ısmda Bozkurt Jokan· 

blııh ~ıkanlan reımi bir bildiriide, Beş!er komitesi öileden aonra a.t araşmda bulunan ve Eğrikapı 1 tasmda bula§ıkçı Alişan ayni Jokan
E:ritrecle ltalyan kıtaatmıD bazı talyan • Habet anlaf1Da~bğınm denilen mahallemize uğrayacak tada ~işiri~i Fah~i kavga e~ler, 

oltll5ailIZ ne bir doktor ne bir ec • Fahrı demırle Ah~anr ha~mdan yara-
lıareketleri bildirilınektedir. Bu bütün veçhelerini tetkik elmit v~ . ..1 k Jamı~tır. 
hareketlerin Habe,iatana lıarıı ffabetiatana memlekette intizaır.ı zahane, ne elekt~ık, nkekasu bd•:ık~ · İKİ ARKADAŞ - Şehreminin· 
yakm 'bir taarruzu ıöaterd~ği bil .. kuniaıak imlc&nmı ... ebilecek ted· sıruz ... Kazara bır ba 1 u m de Denizaptal mahallesinde o· 
diriliyor. Mulıtelif Ha.bet vı\A.yet· Wrler \1aldını"'1a halw'kt 1-ir n:pcw v~; ~~ araj1ğın turaiHMeh'inede.-.rliail_,,, ~ 
I•inöen ıelen telsnflarda Jtal • edinmeyi kararlqtırm.ıttır. birçok şeylere yok cevabı Yerilir.. kapı drşmda Halidin gamrostında ra· 
yan .Jataatmm llnırm m~lif · Cenevre: 9 • (A.A.).- 16 ınt.ı Dfü aileden birisinin başına k

1 
ı içerl

1
erken SaitBsağh edl~de.n hıhc:akh·. 

noktıılannda tahaaü~ etmekle ol- ulualar kunımu soayete;;i aaamhle- bir kaza geldi! Dizlerine l-r_,1ynar . a yara anmuıtrr. u a ı~nın ~e e ı 
~.. d"kü'ld'.. . d · · "''"'"tan a5ag~J ıandannaca sıra:;tırılmaktadır· 

dalu bildirilmektedir. ai b. rui-gina:ı:u'nun bafkanhğınd•· su o u '. ı; e ensı ua..ı , ' HASEKİ HASTAHANESİNDE 
Pariı: 9. ( A.A.) .- Pariı ~ir açtlmı~ır. s~yuldu. Bır doktor a:ıyaıım, de· YANGIN - Evelki g.-ce Haseki haı-· 

gazetesinin yazshinıa. pre, h. .S.tkan, Ar.;.ntin mü.meüili ıı· dık; yok. Hatta. beledıye doktoru tahane.sinin hahçeı-indeki ahşap tıa· 
Lavai, Ha'hetiıtanın ar.ııuluaal bir fa.tiyle, memleketin 'banş ı.il~üa~ bile yok. Eğrikamda böyle tir dok mantıktan vangm çık.mı§ bir miktar 
manda altma konulmumır. ve için olan gayretlerini ve bel1t !ako tor aramaya çıkacak olursanız, tıaman yandı~ı halde yeti~en itfaiye 

mutlaka. bir saatten daha fazla bir taraf mdan ~öndiirillmü~tür. Yangın 
'burada ltalJaya ekonomik .,~ ıüel anlaşmazlığının kotarılmumda.L; ı h" · el ıkm zaman kaybetmeniz lazım gelecelı atı an ır cıg .... a an t ıştır. 
:riiçban verilmesine kartı durinıya· rolünü kaydettikten ıor.ra, ulus· f "' YAPIDAN DÜŞTÜ-Ş~lide Ha· 
caiJna dair 'b. Muuolini'den te • Iar sosyetesinin sar ve Yu3c~!a~ ır. Jaskıirgazi raddesinde doktor Hikme· 
minat almqtır. kralma kar,ı yapılan suilr..aıt me · Şehrin içinde olduğu halde, ge· tin yapr~mda ç<lhşan ~'Jri üst kattan 

Betler komiteai Habeıı.e.tamn selelerindeki fayd.Jı ro\ünü hatır rek su ,gerek elektrik, gerekse ec • dü~ınüş. yaralanmış, hastahaneye kaJ. 
vesa,.el altına konulmuını ve O..· ı.um, ve ltalyan • He.bet anlaş . zahane cihetinden Eğrikap1run bu drrılmıı;tır. 

.. -1..1 ı ı "' ek d · · iri kadar zavallı bir halde bırg.kJlma· TRAMVAYDA.1'1 DÜŞTÜ -Tak-
DUD ,_..inin 1906 an atmuuıı im· naz ıgma geçer emıftır : 

1 
bir sebep olduğunu an . ı;irnde oturan 12 yaşmda Mustafa 

a eden üç devlet tarafından karar Konsey, mütbi! bir anlqmaz • sına nası • 
1 

· Şi~li - Tünel hattında i§lh·en 86 
fattınlmumı tawi1' ederı l>ir ra. hktan haberdar oh.ııUfhıı'. Dünya, l~yam~d~k. Alakadar ~n;ı Mz:n:· numaralı tram"ay arah:uınd~n düş· 

... rla ~ferini bitirecektir: tekrar ıilah!anma tedbirlerinin or dıkkatını celp ederek ~.ıkay:~t sesı ni;c. V"""'""r,ı•iıf'. 
Cenevre: 9. ( A.A.) .- Reutel taya çıkardığı ve ekonomik buh . mizi duyurmanızı rica ederim,, 

ranı uzatan bir endişe içindedir. , 
dl meeaJUıa sebebiyet 'Vermek 'ft O'ft'Gll" B - ' d ld d·ı LL·ı -, G ·a ::-r-
Ja beıabtı' temdit ve tehiri zamanı lh. u ~·'!' • • • • 1 ell teraaaı.er . Gelen 'er, 1 enle,. 1 
buat eylemek ve vll!t ve memurin 'fe batıdır. Fakat, uluılar ıosyete.1 .. 1_.._ ___________ _ 

8t!'&llleclanla uyuşup işittiğini anlamı nin çalıfma ~lannı unutmamah Bakanlarımız 
ifada.tile te?ll ve tahrif etmek madde- dır. Finan• \,.akanımız Bay Fuad 

NOlus sa~11mı bazır
hklaı-ı 

Nüf uı yazımı İf)erini idare eden 
sayım mer.:ez bürosu bu sabah topla· 
narak haıırlıklar etrafında gorüeecek· 
fa. 

JerfcDr ft neticei tahkikatta iıükmü B. Ginazu, uluslar ıoıyeteaine Airalı Ana.karaya gitmi,ti:". Tüze 
BalıdltJe alt ve racidir. itim4ch edilmeıini ist\,verek sözle· bakanımız Bey Şükrü Sara\! otlu· KHpr Udek 1 afişler 

JVRNALCILARA TARiF ATI rini bitirmit Ye celMYi muvakka nun blllÜJ')erde Ankaraya ~öne • Şirketi Hayriye tarafından köprü 
MAHSUSA. •1 . • üz~rine asılan reklamlar bir an evvel 

Jarnalabk memuriyetinin vezaifi ten tatı eimıttir. ceii söylenmektedir. kaldırılması ura' tarafından ikinci 
l&zlmtll yedlerfne verilen talimatta Cenene: 9. (A.A.).-Aaamblfo * 4ro * defa olarak şirkete bildhilmiıli. Şfr· 
bent bent beyan ve tadad olunmuştur. celıeıi kapanırken, !rlanda l:a, • Diyarbekir Uray batkam Bay ket buna ce\·ap verm:ş, konturatı bi· 
Bu Jumalcrhk memuriyetinden asıl kanı b. dövalara .. aıa.mble bq • Şeref lıtaJ!bula gelmittir. ten reklamların hem~n kaldırılacağ"ını 
her tarafca muttali olacakları ahvali kan'ı~t namzetliğini geri al:nqtır 1--------------1 bundan sonra da yeniden rek!am ve 
saltanatı seniyeye beyandan ibaret ol. 8 Bena ba.ficanhk mAvkiine Evlenme afiş asdınlmıyac1x ın, bildirmiştir. 
maslle ntnız &idecelderi mahal daire- . k lk 1 .... Be t 
sine hun nazar olunmayıp bu taraf. ıeıçer e11 a lf anmı~r. tu~ı e· 'Bav ve Bayan Doktor Kerim Sebati 
tan Jlareketlnden bed ile her girdtlkle- 9ekkür etmif ve uamlev· "uluılar nin kızları Leyli ile Bay ve Fayan 
ri aJııval ve ahber tahrir ve beyan olu· eoıyeteainin tehlikeleri yen~bilec~ Memduh Ekrenün otu.JlanT. C.Merke.ı 
nacaktır. ii ve felA.ketlerin önüne ce\ebiltı~ BankaıJ memurlarından Mecdettin'n 

Ve mflntallayı memuriyetleri olaıı ceii ha.kkmda dünyaya emniyet evlenme töreni tol<aUıyen salonlarında 
nA ti Wf J fiJL-1.-••ı L- --'b" nazar RGnü bir çok saygılı zeva~ hu· Vuafe e m ,_,_.,. e u.nn'"" 1 Ye kanaat vermeye" davet etmit· r-

tallmat kettii &ila.r edflp klffetl iurunda yapılmıe'ır. Tertfeyne saadet· 
mesmut •• mqıhudatrnı bu tarafa it- _ı_i_r·------------- .... ı.r __ ıe_m_e_n_m·_ e_d_e_r._z·_.,..._.....,_...,._ __ _ 
ar n &Tdetindı geçecetf mahalle?"ch 
bQ nretle ifa,-ı v~fi memurlyet ede 
cekler ve muvasalat eyledikler1 mahal 
lsd• 99111lerhd .,. hareketlerini tel 
~ IJIJdfncıklerdir. Ve hiatl tk • 
mali memlll'f,et edenler ma.qca "•· 
lr dhetle JDQharl mttkUatl 81DlY'• e • 
Jauklaıdırr11 

Dil kursları Ocak li ongrelerl 
Dil turdan c. B. F. Katllltiiull Bal C.ff partisi ocak kon8'feleri de-

keol.nden: vam ediyor konrreler beş gün içinde 
Birbıd TepiJa _btfıncla Kadıköy hal bittctki sonre nahiye koni'J'eleri bq., 

luaa Fraıwzea,Al•anea, lqilizce, 1 · ·'=IV=•l:ll!ca.~91=ır.~·~~=~~~=~~ 
tal1uea k•nları qıı.cütır. Deıvaıa tlrerek kayrtlannJ yaptmaları bildi· ı 
•ek iatiyenJerln Udoer f ot.ograf ge - rntr. 

Se14ntk ser2lsl 
Ar,lardanberi hazırlıkları yapılan 

Selimk sergisi dün açı!mıtııtır. 
Serj'"nin açılııında Yuunanlılarla 

Tec"m ve Klerini anla.ması yapnak 
Ozere ~tinada b'llunan salıtcrumuz 
da bulwunı•ttur. Türk pavyonunun 
çok betenilditi ekonomi çevıesine 
gelen haberlerden anlatılmaktadır. 

Ekmek nark1 
Nark komiıyonu dün toplan · 1 

auı, ekmek ve fran.ca!a fiatini ol· 
duiu ıibi bırakmlfbr. 

R DE 

Kadıköv suyu 
Metremikibı 14 kurilf 

otuz para 
Kadıköy toeyetesinin 935 sett'' 

ıi ikinci altı aylık tarifesi bayııs ' 
dırhk bakanhğınca tasdik edile,.. 
gönderilmittir . 

Suyun metre mikabı on dört ıı
ruş otuz paradır. 

KUttUr .. ıerJ 

Lise ve orta okullar 
direktörleri arasında 
Kiiltür bakanlığı tarafmdan lifi 

Ye orta '>kullar kadro)annm hazırld' 
makta olduğunu yazınr§ttk. Bak,.. 
hk liı;c direktörleri arasında yenidell 
bazı öneınli deği~meler yapDU§tır. BO 
arada Nıtalya lisesi direktör!~ 
Bay Süleyman. Adana me8i dird' 
törlüğüne ÜBküdar orta okulundaJI 
Bay Nihat Nazmi, Üsküdar orta okd' 
Iuna da Konya lisesinden Arif, Kd' 
dilli kız lisesine Bursa lisesinden Cr 
mal, Kastamonu füe.sine Diyanhekİ' 
lise6inden Cemal, Ankara lisesi di~ 
törlüğüne de Bay Kizmı atanmıfUI" 
Diğer deği§meler yakında belli oll' 
caktır. 

İLK OKULLARA TALEBE YA• 
ZIMJNIN SON GÜNÜ - İlk ti' 

kullara yeni talebe yaznnmm bugii' 
11on günüdür. Bugün bütün ilk okul' 
Jar saat beşten sonra yeni talebe yafl 
rnryacaktır. Alman neticeler üzeritl' 
de yarm iJk tedrisat iııpekt~rleri bi1 
toplantı yaparak durumu inçeliyr 
ceklerdir· 
İNKILAP SL~ACI DÜN BİTTİ - 0-
niversitenin muhtelif f akültelerindl 
inkıl!p derslerinden ikmale kalaJI 
200 talebenin ikmal emaçları dün y•• 
p1lmıştır. 

BU YIL İKMAL SINACLAııl 
NASIL YAPILACAK-Kültür b•' 
kanlığı tarafından füe ,.e orta okol' 
larm ısmaç talimatnamesinde bd' 
d~r. )·,a.ıuhnakta oltluin y-~ 
ını~tr. Bakanlık şimdilik öğrct~,J 
okulu He lise ve orta okullarm iknı 
~maçlarmda yaptığı değişmeyi dün '' 
Jakaclarlara bildirmiştir. Yapılan de
ğişmeler şudur: 

l - Eyliil aymda yapılan ~ 
ve mazeret imtilıaıı1arına vaktiııd' 
baş vurup gimıiyen talebe doğruda' 
doğruya sınıfta kalır. 

2 - .ı\nrak bu imtihan sonuııd1 
hasta olanlar Ye okul idare~İnC'e ha~· 
talığı kahul edilenler 15 teşrinie,•el· 
de yenirlP.n !'imara ırirP.hiJerekJerdir· 

Yazılmıyao esnaf~at• 
Uray müstahdemin şubesine )'~ 

zılan Esnaf 29862 ki~ive balit oJrnt1f 
Uray bütün Esnaf scsydelerinc:!t" 
musta'ltemin şubesine yaııhnıyanlatt" 
isimlerini istemiştir. Bu gibiler a~ 
takip edilerek şubeye cezalı olar 
kayt olunacaklardır, 

Inglllz Reyyablar 
Memleketimizi dolaşmak üzere f' 

len ingil:zcc «Observer• gazetesi ~ 
hiplerinden Roherson C:ün karışı 
beraber lstantanbul laıafır.caki e 
eserleri gezmişler; dönüşte Ayaeo 
müzesine uğramı{lardır. 

1 Nöbetçi eczaneıe1 
Samatyada: Teofilos, 

E. Pertev, Kara.gümrükte: Suad. 
nerde: Vitalf, Şehzadebaşmda : 
Hakkı, Sirkecide: Beşir Kemal, A 
ra caddesinde: Eşref Neşet~ u~-···..-·· 
ta: Süleyman Receb, Beyazıtta: 
miJ, Zeyrekte: Y or,ıi, Gala tada: 
yet, Beyof lunda: Kanıok, Günef, 
gaJtıda: Kara.kin Kürkciyan, ıi~ 
luşt.a: Necdet Ekrem, Kasımp~...ı 
Bekir Turan, Halıcıoilunda: 

Türkiye. A 

HIDIH 



-
Yapı,ık Kardeşler ~ll!!tı.:~.f-Miz D~il~ 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 

ll:111ıe111: 28 ....... Yuan: Rudoıt Van Wehrt .. Zonguldak 
hastanesi 

Bir köyde 170 sıtmalı! 
Güzel Bir Kız! 

kardeşler, avda karşılaşbkları bir 
kıza bir anda gönül verdiler! 
B•tını okumıyanlara 
Y Gp1fı/, kartleıleı, biribir 
lerile anlGfGl'lı)'orlar. Eng, 
lıartlqinin iç/ıi ıptillbına 
artılı tahammül edemiyor. 
Bir sabah onu tGkatlıyor. 
Dövüıüyorlar. Sonra tam 
iki halta konu1müyorlar. 
Nihayet Enı, Çanıa bu· 
nan böyle devanı etlemiyt: 
cefini, eulenmelı lôzımıel · 
dijini, anealı o zaman İf· 
leriıt, yaıaYlflarırun tliizele 
6ilecefini ıöylüynr. 

d Canı, cevap olarak h;~ bir ıey 
eınedi. Sadece lna IÖ~ierin doi· 
~!~iunu taıdik yollu, O.tını aal · 

I Bu konutmadan ıonraki hafta 
·~ hldiıeıiz geçti. 1843 yılının 
1 

.. ':-aharı ıeldi. Baharın ıüzel bir 
tın1" d t' . un e, yapııık kardeı!er, her bi. 
~~'il omuzunda bir tüfe1', ava 1i-
1rorJardı. Bir çayın kenarındak" 

r~ ~"kavi yolda yürüyoraardı. Peı 
~~rı sıra, av çanta11 ile bir az yi-
~elc dolu torba taııya.1 bir uınk 

•~liyordu. 

zel kız, yavatça ıokuld•- ve ıun 
ları söyledi. 

-- Zahmete sokuyoru.m, bem 
af ediniı:; Sizden bahıc.!:ldiğini ; .. 
ıitnıitdim. Lakin anlatıianlara aı 
la inanmamııtım. Hiç ~·"ki olmut 
ıeymi ki bu •... Yapııık eenç Mb 
terler! Bak hele, bak hele. 
Çıpl~k bacaklı ıüzel lu:1 anaıznı 

bir reveranı yaparak, fıııldadı: 
- M.nur görünüz, ri~..ı ederim, 

tecıNüıümü mazur aôrünüı.. 

V f! Çanı ıibi o da ut&nıaçlıkle 
kızarıp yapııık kardet!•rin önün 
den ıeçip ıitti ııçrıya i.ı~nya u 
zaklaıtr, gözden lcaybol"'u. 

- Haydiı ileri arı, \anı Marıt 
kar'' kıyıda yaban ördt"ii varmı, 
yolunu? demin baktın h•nl ya da 
ıeçtin mi, seçınedinmi 1 

- Çang'ın böyle dey~ıine kar,ı, 
Eag, yerinden kımıldamakta İ· 
nad ederek , yalvardı: 

- Biraz daha duralır.ı turada. 
Çanı biraz dinlenelim. Çok ~Uril· 
dük. yorulduk! 

Ve Çanı ıai ayajını cfke ile ye 
re vurdu: 

- Neyin var ıenin? Söyle, N~ 
iıtiyorıun benden? Ben. ava rit -
mek istiyorum. Madcat'aki yol• 
çıktık, yürüyelim, avlana.ım. Henı 
sana ıunu da söyleyeyim ki ben 

Karadeniz kıyılarının 
önemli bir sağlık 

kura~ıdır 

lnegöl Halkevi köycülük kolunun 
değerli çalışmasını övmek gerektir 

Zonguldak roeledi~esinln 
)apacatı itler 

Zonguldak (Özel Aytarunıl 
dan) - Zonguldağın hst: tarafın· 
dak! tepenin üzerinde u 1aklardan 
kanadlarını açmıı beyi" bir k~: 
tal ıibi görünen metbu~ haıtaht. 
nesini bir gez daha ziyaret eyle-
dim. Bana arkada9hk eJen Bathe· 
kim ve operatörŞerifKorkudl;ı he.
tarafını gezdim. Kovut:ıuın birı 

ıinden çıkıp dij"erine 15ırıyoru1.. 
Hepsi 49 ha.ata. lçle~mden 23 ti 
ameliyatlı. Y dda orta huap 80'.> 

lneıöl HalltaJi W~eri Samanli ltö)'iirwle 

kadar ameliyat yapılme-kta imit lneıöl, (Özel aytarıaıızdan) -
Yalnız geçen ay içinde SS amel: Halkevinin köycülük ıubeıi iki 
yat yapılmıı. Bat hekim çok kıy• haftadanberi yapbjı köy gezi ve 
metli ve çok muvaffakiyetli b' : incelemelerinde pek önemli itler 
operatördür. Gece gündüz durma ıörmüt ve iyi 10nuçlar elde etmit· 
dan uiraıır, mesleğine ulan ilıiıi tir. Köycüler gittikleri her köyde 
ve derin atkı ile töhret almııtır. önce evlerin ve otmanlarmın sal· 
Bana tenekelerin içinCleH 30 kilo· lık durumu hakkında bir fikir e • 
luk urları, bacak ve kol ~arçaları dindi~l~~ ~r~. ~e yapılmak lizrm 
nı ıösterdi. Şu insan oiiu ne kor- ıeldı!mı koylu ıle beraber ko~
kunç derdlere ujrıyor? Bu kesik fUP lazım ıelen kararlan verdı • 
parçaları ıörünce tüyler&m ürper· ler. içi, dııı kireçıiz evlerin ııhhl, 
di. olmadıiı ve kasvetli bir görünütü 

olduiunu köylü de takdir etmiyor 
deiil, fakat teıTik edici ve batı~ 
)atıcı öncülere ihtiyacı var, bunun 

lann ilk balatta bu butalıfıı ae • 
bep olacaiı hatıra ıeliyora:\ da bu 
rada en çok 111tmanın imili pirinç 
tarlalarıdır. 

Pirincin öteki hububata iıÇre da 
ha faydalı bir ekim iti olnu.aı bir· --çok çiftçileri pirinç ekiminu ha • 
vealendirmif, fakat öte taraftan 
yüzlerce yurtfatın ya ölümiine, y~ 
ıünlerce yabp itinden gücünden 
kalma.ama ıebep olmuftur. Pirinç 
ekimine ait kanunda tarlalarla 
köyler arumda belli bir tızakbk 
olmaaı yüküm.sel iken bazı köyler
'de bu yükümün yerine ıeth-ilme • 

Koiuılar, koridorlar, her taraf 
büyük bir temizlik için :le parlıyor. 
Hastalar ve haıtahane için her nf! 
gerekse hepsi de yerli yerinde. için köycüler en önemıiz bir nok - diği, pirinç tarlalarınm ta evlere 
Rontken uzmanı dokto: Şefik ha• tayı bile ileriye aiirme, onun hak· kadar yaldqtmldıiı törülmekte • 

L_ 'Y'oı dardı. Yanyamı yürüyen 
"'"deşlerin 'böyle yany,.na olarak 
:~ ııfabildikleri ırenitlilrte 
l '" ! bir aralık durdulat Eng, eti
'~ liSzlerini ıiper!edi. ı: ayın kar
d"~'l'~ıııdo. Ycı.1ıfi bir ha:yv.1n .1ör· 
~ 11&unü sanıyor<bı. Çans; chınna 
l t~nıiyor, ıabıraızlık göateriyor, i
ı::; Iİlrnek iıteiile adını atıyor, 
~ ietini beraber çekiyordu. Der
t "·• karııdan hlr kız ıöründü 
.. ~r, hali eli!e gözleri111 siperliye
:. ..>. çayın karıı kıyııınc1a yaban 

;mdf m him bir karar vtrdim. 
Sı\i-illll 

- Ya, 6yle mi? Sah;aen mil 

• · • kı a konu bı"r 1·-rar vermf' dir. · 
r~,.~,~·~1·~,.~~~~lt~~:t!r-r~::.rr;;li\'l~:~~~~--~l Clır. Baı liemtıre es e i ver 

Q}'Q ... "'' i -gı arattırıyordu. Çang, kula-
ııı. doğru eğildi.: 

"\ ~ Gel kuzum, kena: .& ıel ıon· 
t •.z .Yoldan .ıeç~iyecek ! 

L lını ıözlerı Uzennd•r indiren 
q .. .a • 
ı.. tCeıı, yoldan ıelen kıza hak . 
'd •zla kartılaıan karıfaıler, biı 
~ 'llrl daha ileriye ataalardı, yahut 
ta...~~aydı, karıılıkh çarpı· 
~eh. Okadar yakından gör 
4foı kı•, ıüaeldi. Kıvrak ve 
çir:llclu. Keıtane renri ıaçlan. 
>otd Öl'fii halinde aırtınt:an sarkı. 
"1·~· kızın gözleri f ti dır f ddır 
~\IJ~~u. Gözleriniu ıöz he .. 
~ •~nın içi ıülüyordu. Açılt 
'bır eıyap ıiymiıti. Sıcaktan 
~lanr.r atıklanna C:ıeotln sıyır· 
tlat ' Bu ı111z yol üstünde erkei e 
""ı::),Uecefini ummamttr. Çıp 
~ 

11 
klı kız, yapıtık kard91le . 

"'lct -...ııında hayrete diitmÜf bit 
it• duruyordu. 
~- kardetinden sonra gCSren 
"'ıl~ t&tkınhkla acemi.:e bir kı · 
0-aaa,llıt Japınca, bu nareketile 
' lll Jolun kenarına çekilme · 

Q 'llıeJ oldu. 
tt d'1ıı onun bu hareketıne gülün· 

'8ı'' 11tancınclan kızardı. 
~ aıa ~~a ikiıide yolun ke · 
it )a) Çekıldıler ve Çan.ı kıza eli

' ıı. ıaıterip töyle d .. di: 
'~~di rahat rahat ıeçebilir· 

h: ..... 
~aler 1 .. iı-:ll'llal I •ırt arını hir çablria 
'~' •reli. Yüzlerir.de çayın 
la.. "- dile, baymmsı k1J11ına 
4t?ı .':;ette durutla, kı~u~ an1erbı 
~ ınea!ni beldedH1:r 

ra Wl hayretle bakan ıü· 

him bir karar, demek? 
Kardetini ıüzdü siSLle cevap 

alm:ıda.ı bir anda bu m!Jh.im kara
rı öğrendi hafırdı: 

- Hayır, sen delil, 1'eııı. i,itiyo. 
musun? Ben!.. Bu mühim kararl 
veren benim ! Bu iti senden öne~ 
ben dütündüm. 
Çanı ıuıtu. O da karJeıini ıüz 

dükten ıonra, ıu ınukıı!,elede bu
lundu: 

- Sen mi? •. Güleyin• bari! ha· 
yır, hayır ! aen delil fl.'ıen t 
hayır ıen değil ben 

l~ııide suıup dütündi.~er Çan.; 
çayın kıyıaında biru ~eıide Uf&• 
ia oeslendi. O yaklqı ... lu.n karde 
tine d6ndü. ı 

- Evet, bu muvafık bu muva· 
fık;bu it her halde yapı~malı; hak 
kın ~ar. Fakat upk, timdi düJün 
düiün ve taaarladıiın a!bi senit. 
heaabına delil; benim heıabımt\ 
kızın isim ve adreıini ~frenecek, 
malumat toplayacak; \ı;-nim heıa 
bıma 

Çag'in aklından feçeni se
zen, Çanı çaflrdıiı Ufala fU ta· 
limab Yerdi: 

- Demin önümüzde• geçen kı· 
zı ıördünmü? Evet beme11 
Petinden kof, ona yeti,. 
kim olduiunu, nerede olmduiu 
nu, babaaınm ne it ıö,Jilfünü f, 
lin =yice arattır. Fakat hunlan tah 
kik ederken, kendini "•za göıter 
me; O, hiçbir ıeyin far-.ına var 
mamalıdır. Anlayormu.un?. Ha) 
dı, timdi çabuk ıit; bu 'lqam ba-
na •.•. 
Çanı bir an yutkundu Enr 'e 

göz ucu ile bakıp devam etti: 
- BU akpm bize h.ıber ıetir. 

Am ı muh:lkkak; hayd •. 18r97im •. 
•örelim uni. 

Amerikada iki ıene bulunmut, 
dah.ı evvel lıtanbuldaki Ameri· 
kan hasta bakıcı mekt~hinde ça
lıtm•t kıymetli bir bayar.dır. Haı· 
tahane önceden elli ya~aklı iken 
ıeçen yıl altmııa çık.uılmııtır. 

Bununla beraber yine !·&fi deii.· 
dir. Geçenlerde temeli atılan ame 
le haıtanesini bitirilince bu hasta · 
hanenin yükü hafifltyecektir. 
Zonguldak haıtahane11r.de nica 
yurddaıların ca:ıları kurtarılmıf 
olduğundan bu müesse,enin yap· 
tıiı hizmetler pek büyü~rnr. Haı 
tahanenin eıya ve inıaı1 tqımağa 
mahıuı otomobili çok İ§e yara· 
maktadır. Zonguldak Urayında 
Şarbaylar az zaman içinde bir ıi. 
ıaema ıeridi gibi deiitmektedir. 
Osman Hayrı, Doktor N:hat, Dok 
tor Hayrı ve en ıonrad11 {Muhit 
tin Tankut) üç sene içmde ıırasi 
le Şarbay obnuılardır. Bay Oı· 
man Hayrı herkesi memnun ede· 
bilmit ve it gönneğe baılamııketı 
Ömrü vefa etmiyerek h"lkkın rah
metine kavutmuıtur. Doktor Ni
hat epeyce çahtmıt ve ~tmdiki su
lama tertibatını o yapnııttır. 

Yeni Şarbay ite baı:ayalı h~ 

Evlerin badanuı ifinden sonra 
hali.lann zararlı ve zararsız tekil· 
lerinden behıedildi. Ortalığa koku 
ve hastahk yaymıyan bir halanm 

naıd olacağı anlatıldı. Köylerin 
su meıeleıi pek önem verilecek bir 
durumdadır. Köylerin çoğu a 
çıkderelerin suyunu içmek yükii · 
mü altındadır, CSyle dereler ki 

bunlar mu~laka birkaç köyün piı· 
tiklerini yıkamıt ve hayvanlarının 
eğregi olmuıtur, Su durumu böy 
le olan köylere sularını kapabn&k 
ve bu tedbir mümkün olmadıiı 
takdirde de arteziyen kuyusu aç· 
tırmak ı,ararı verilmittir, Köy • 
lerden en çok yorulan Halkevinin 
doktoru Bay Hamdi çok hayırlı 
kına v la r giSıtermiıtir. Bay Dokto • 
run muayenesi aonuçu inaanı kor • 
kutacak mahiyettedir. Yalnız bir 
köyde büyük, lcüçük yüz yetmiı ı· 

ıdmah teabit etmi9tir. Gerçek • 
ten 111tma hutahğı bu yıl ilçemiz· 
de salgın bir hal almı§hr. 8u yılla· 
ra kadar tiki.yet edilecek bir zarar 
göıtermiyen bu fena salgının •• • 
bebi de arattrrıldı. Her yaz mev· 
siminde bahçe ve tarlalard~ ufak 
tefek ıu birikintileri ve bataklık • 

n'·ı·z sekiz av olmuıtur. Buranın ıl ............... - ..................................... --.. 

urayı pek talihıizdir. Ş!mdiye ka-
dar halkı sevindirecek Lir it göre 
rrıcamiıtiı. Bit vakitler burada··. 
a· den kömürlerden kan-.ınsuz ol& 
ı ak almıt olduğu yüz bir. liraM" 
'Jİch ova para11nı ödemeğe mah 
~\Jm oldupndan hala u borcu -. 
aar1ıntdarı içinde bucal~yıp dur· 
.'tlıt.ktadır. Bereket vera=ı~ yeni vali 
buıuıi muhasebe paraıından bi, 
çok ):ayındırbk yaptıra ·.k vaziye· 
ti kurtarmak hltfunda J:ulunmut
tur. 
Urayın l>üdceıi 120 bin lira i· 

tedı kömür borcundan 36 bin lir!! 

borcu kaldıiından onu temizte
mekie meıeudür. Uravı.:. Motör· 
pompu, doktoru, ebesi ,.,, esen i•· 
yarlan vardır. Uray b"nası ahıar. 
ve icarla tutulurken ilbayın him
metile iskele batında ii~ katlı ye· 
ni bır kagir bina yap (la·dm.lktr.· 
dır. Otuz bin liraya m!ı edilecek 
olan bu Uray kuralı iki ay tonr• 
bitmit olacaktır. Uray,n bu yrlk' 
prorramında Kokak suyunun ıe· 
tirilmesi, yansın aracıum kuvvet
lendirilmesi, kaldırımların yapıl. 
maıı ve ıu teaiıatı da Vilrdır. 

R. K. C antürlı 

dair hazırlamakta olduiu raporu 
ilgili makama verecektir. Halk • 
kevi muayeneden geçen ısıtma• 
blara reçete ile satın aldıit kinin-
Jeri dağıtmaktadır. Köy ıe7.İ)erin 
de halkla ıohbet edilirken Şakir 
Lakte HalkeTlerinin mahi1eti" 
vazifeleri haldunCla, ilçebay vekili 
Hikmet Güvenç köylerin ıenel ir 
leri, düzen ve Htekler ha \kında, 
Faik Ekrem okuma odaları ve mü 
tep itleri hakkında , Recai de köJ, 
evleri ve yollar hakkında iyi 1-
iütler ve fikirler vermelde, Doi 
tor Hamdi lrle elitçi lbaan da~ 
talarla metsul olmaktadırlar. 

H. U. 
~----------------~-------
Aydındaki aoggıınun 

failleri 
lsınir'dea Aydm'a sitmekte o • 

lan iki kamyonun yolunu keıereli 
Ortaklar nahiyeıi yakınında 10 • 

yan ve bir ameleyi öldüren soy • 
guncu!ardn birisi Torbalıda ta • 
tulmuıtur. Bu sabıkalı, Durmat 
oflu Kara Mehmet admdadır. 

Mehmed, evelce Ortaklar nahiye
sinde amelelik ediyordu. Vak'a• 
elan sonra an11zm ortadan kaybol· 
muttur. Soyulanlardan 1'azılan 

Mehmed'i teıhiı etmitlerdir. Ar• 
kadatı da aranmaktadır. Mehmecl, 
Torbalı'ya tuila ve kiremit yap • 
maia aeldiiini söylemektedir. 

Soypn sıruında üzerinde 800 
lira para bulunan bir tecimerin a• 
cele kamyonun altına ıizlendili 

ve soyguncular tarafından ıörül .. 
miyerek paraıınm da kendi1.i"de 
kaldığı duyulmuıtur. 

Bartın gazetesi 
Bartın arkadqmıız on iki Jlfl-

na ıirmiıtir. Kutlu ol.un. · 
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Memnon KAQA .. KARTAL 
BUYUK DEMiZ ~~ 

"Volter' den,, Çeviren: A. U. 
O~A.N ~ 

(BQf taralı dünkü •ayımızda) 

-Behey tek ıözlü Mah.uk, dedi 
sen iptida bana gelip uüı acaat e 
decek yerde doğrudan doğruy~ 
krala gittin? nasıl bir c~saretle te., 
ketmaap efendimizin t.uzurun~ 
ıirdin? Ey Tek gözlü, a;c.nra nasıl 
bir cesaretle namustu bi:: müflis I\ · 

leyhinde bu türlü tikayetler dı 
bulunabildin? bu adamki benirn 
himayem altındadır. Bu ıı.dam be 
nim metresimin hizmetçisi ola<. 
kadın ile akrabadir. 

- Sen kimsin 7 
dedi. Öbürü cevap verdi: 
- Senin meleğinim. 
- Öyle ise bana yardım et · 

Yazan : Kadircan Kallı Bölem~ 69 
Eter ona kavuşmazsa, bütün bayabnı böyle yapayalı 

geçirecek, bir manastıra gidip saçlannı kesti .. ecektİ• 

Sen bu itlerden, bu davalardan 
vazgeç. Yoksa sağ kalan öbür gö· 
zünü de kaybedersin. 

Memnun daha aabahıt"yin he• 
türl\i ifratlardan el çekmeie k•
rar vermif ti; kadınlara dütmeye
cekti, sofrada fazla yey!t> içmey~
cekti, oyun oynamaya.:&.ktı he .. 
türlü kavıalardan geri duracaktı 
bilhassa saraya ıiderek el etel.. 
öpmeyecekti. Halbuki daha aktar:. 
olmadan aldanmııtı, ıoyulmuf, so 
lana çevrilmiıti, ıonra aarhot O~· 
muı, oyun oynamıf, kavga etmi, 
bir gözü kör edilmit, nihayet aa · 
raya ıitmitti, burada kendiıi il•· 
alay etmitlerdi. 

Bir ıün içinde bqına ~elen bü
tün bu belalan ıöz önüne getirdik 
ce kalbi iztirapdan bu .. kuluyordu. 
Evine intihar etmek niyeti ile dön· 
dü. Fakat kapıımın önüne geline' 
gördüiü alac:ıklıları UlJ'af mdan 
gelen memurlar evinin eıjasmı 
top!ayıp götürüyorlardı. 

Bunu görünce kendine bir bay
f'nhk ı•ld.i. ır r taflan •i~m' 
altına yikıldı. Burada Hbahleyin 
rastlamıt olduğu güzel kadm il" 
yine kartıl&fb. Bu kadar· Memno
nun haline kahkahalar .le gülüyor 
du. Akp.m öldu. MemnoLun yata
cak yeri yoktu. Evin dıvarları dibi 
ne bir saman yığını üst;,,ne yattı. 

Bir sıtma buhranı batlad . Vücüdü 
ateıler içinde yanarken l:.ir aralık 
daldı. Rü'yasmda kendine garip 
bir melek göründü. Ziyalar içinde 
panldayan bir melek di. Gaye~ 

ıüzel kanatlan vardı. Fakat n~ 
bqı, ne de ayaklan ve kuynıi'• 
göriinmüyor, hiç bir mahluka ben 
zemiyordu. 

Memnon hayret içinel~: 

kaybolan gözömü bul. .. ıhhatım . 
Istelya onu, o da lstelyayı avutmak ral gemisi kaptanı genç Baron Dona - ı 

yerine getir, malları gerı ver, beıı: için elden geleni yapıyordu. Son gün çelliyi bırakmış, tamir bittikten sonra 
akıllı uslu bir insan hal;ne koy. )erde amiral Armenyoya rastgelmesi, hemen filo halinde Manfridonyaya 

dedi. Onc:lan sonra Lütün bu şu Kornelya denilen kızcağızm gene gelmesi için emir vermişti. 
feyleri nasıl olupta bir v.ün içinci~ araya karıştırılması onun canını bir Zaten kırık sanılan kolunun bir çı · 
kaybetmit olduğunu anl&ttı. az daha sıkmamış değildi. Fakat al - kık olduğu anlaşılmış, hafif olan ya -

Melek dedi ki: dırmamış, baştan savmıştı. Leonardo · raları da birkaç gün içinde geçmişti. 
- Zavallı insanlar; tu türli1 nun Kornelya ile e\·Jendirilmesi kor - Filoda bulunmaktansa Leonardo işini. 

kusu hele lstelyayı o kadar ürküt - daha önemli saymıc Leonardonun 
maceralar yalnız sizin dünyanızı d · Y' 

mtiştü ki genç prense bu yüzden ört ardına düşmüştü. Biraz sonra Blaçko 
mah3uslur. Bizim yaıac!•ğımız a· elle sarılıyor, akla gelmiyecek derece. çetesi onun yolunu kesecek, şu uğur -
lemde bunlara benzer bir fey yok· de çeşitli cilveler yapıyordu. suz Rum güzeliyle kardeşini alıp gö· 
tur. Niko ise at üstünde ,.e iki askerin türecekti. Onlar bir gemiye veya ka -

lıtırap içinde kıvranan Menı- önünde, arabanın yanından gidiyordu. yığa bindirilerek Kefalonyaya gönde· 
non sordu: Hele şu Diyavolo geçidini geçsinler rilirken Armenyo da askerleriyle bir· 

_ Sizin yapdığını~ hu ale!r. de o can sıkıntısından kurtululacak • lilrte Leonardoyu sanki korkutacak, 
1 d Ç.. k.. kada 1 Armenyo kendi arabasına alacaktı. neresidir? ar ı. un u ar n ge en -

B . ~ I k ki d nun yolu ondan sonra aynlacaktı. Rum güzelinin a~ıyla başı dönmüş - lzım a em ço u~a ar ı-.- • 
d c·· ta b .. 'l 

0
,. Amiral Armenyo kendi yerine, amı- olan bu toy prens, güzel Komelya 

ır. ur.eıten m et fU7. mı y .• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mil mesafededir. Burası (Sirius ı ka alemleri gözetlemekle ve itt-. , dir. Öylemi? 
un ~anı:ıdaki küçük bit }ıldızdır . ben timdi seni teselli etmek içha - Eve.t ne kadar imk.inıız iı.: 

- Ah, ne güzel bir :"l"emleket· buraya geldim.) tam tmi!e akıllı uslu olmak da 'J 

orada zavallı adamları ıtldatan a - Heyhat; geç kaldınız; niçin kadar imkansızdır. Biz melekler 
tifte katiınlar yok; arkadaılarınıl" dün ıece gelip o yapbğlm çılgm bile böyle değiliz. Evet. hu kainat 
paralarını oyunla ellerir.den alaa hkların önüne geçmediniz?) içinde bir küre vardırki c..rada bü-
ve sonra gözlerini çık.ıırın sami · _Dün gece senin büyük karde tün bunlar vardır. Faka_ her b;.: 
mi dostlAr yok; doland• ·ıcılar ve tin (Allan) ın yanında idim. Bu ayrı bir istikamette ha:ı:İ<et ede•ı 
hiyleli müflisler yok; Z'.!' ~lmlerdf'r. kardeıin ıenden daha ziyade açik yüz milyar i.lem içindf! her ıey 
haklarını almak için miiıacaat e~ b bir haldedir. Bu kardetin büyü" derece derecedir. Bu &lemlerden 
denler ile eğl~nen vezirler yok; ve aziz Hindistan paditahının sa- biriııcisinde olan zevk ıe uslulı1lt 
bunların hiç biri orada )'ok, öyl c· rayında bulunuyordu. Padipb 0 . ikincisinde biraz daha l 2alır; Ü· 

"ili? nun küçük bir ıuçunu buldu, ik; çüncüsünde ikisinden ~e azdr: 
. -Hayır; hayır; bunlardan biç gözlerini oydurdu. Ellerine, ayak sonuncusuna kadar böyie gider. O 

biri bizim memleketimizde yok - .. haldeki en son alemine gelince bü 
81.zı' hı·r bı'r v-1_._ kad1nlar aldat· larına bukağılar vurdurdu. Bir 

T a&n d d ş d b tün sekenesi delilerden, çılgınlar-
maz •. Çu··nkü· bı'zim yıldız üıtünde zin ana atbr ı. im i u zavallr 

d ) k ) dan ibaretir.) 
kadın ..,oktur. Bizim i,._11, sofrada ora a in eme tedir. 

~ . '4l•ıJıT~ıİJi•j~.ı.:~~~~~~~~~~~~!!~t! - Korkarım ki bizim arz kil· 
tasla ••&•• 11rhııl · ~ .. _._ :ı_~ reıı sızın •ım ı ana "·a ••ttit.gı' -

Ç k ırınin ir gözü, Wa.in~n iai gÖ2ii .,. ' ' .... 
yoktur. ünkü bizde yeme ve iç- nı·z klinabn kü' rük evleri olma-

d ..ı l d oyulıun birisokak ıamııniarı üstün T mek de yoktur. Biz e "IO an ır ı · aın? ! 
eı•ar, müflisler de bulunmaz. Çi!•· de, biri zindanlar için ·l~ yatsm 

Sona bu al'ley bakan melek h~ç - Tamamen öyle de~I. Faka•. kü orada nı.~ altm ne giiınüt var- r e · • · 
d,r. Bizim gözlerimizi kimse çıka- bir~, görmesin. Böyle bir mele'; buna biraz benzer her ft..yİ kend : 
ramaz; çünkü bizim '\'Ü~udları· bulunması fazla ve fayeasız bl: yerine koymak prtile.) 
r.ıız ,iz inaanlannkine ~·enzemez. zahmet olmaz mı?) - O halde bazı fele4ofların vr. 

Vezirler , hakimler bize naksızhk - Sen yeise dütme. Senin tal: . pirlerin bu alemde her ,eyi iyi 
edemez. Çünkü bizim :. ıldızımt·: hin cieğiıecektir. Gerçeb ıen artık demeleri çok yanlıt bir !4!Y ola 
üstünde herkes birbiria...: tama · tek gözlü kalacaksın bu kusuru cak?) 
men '"'ıtir. Hiç birimizin bqkala . bir braf edersek yine b: htiyar o· 
nndan fazla ve ya eksil-: bir yer!, la bilirsin. Yalnız bir tart ile ki bir 
bit ,eyi yoktur. dah:, tamamen akıllı ualu olma~ 

- Ey aziz melek, böyle kadın için manasız projeler .1apmaya

sız ve yemeksiz bir ilem içinde 11n.) 
siz nasıl vakit geçirira.niz? - Demek ki böyle bi.- proje hi-.. 

- Bize tevdi edilmh olan 'ba~ bir vakit imkansız olaıa bir ıev 

- Bilakis kainatın umumi niza 
mına cöre bu ilimler ve telesoflat 
çok doğru söylüyorlar. 

- Hayır, ben bir ıö:i.üm böyle; 
kör olarak kaldıkça buna asli ine 
namıyacağım. 

SON 

Bsrareaglz 1 

- Bizim kendimize mahsus usulle -
rimiz, kanunlarımız vardır ki bunlara 
riayet etmiyenlere karşı gayet şiddet
li cezalar verilir. 

- Meseli? 
Mesela izdivaç günü kadın ve er -

kek blriblrlerine karşı sadakat t>de -
ceklerine dair yemin ederler. Her iki 
taraf da bu yemine riayet ederler. 
Çünkü zevç ile zevceden biri sözünde 
durmıyacak olursa öbür taraf boşan 
mak için hak kazanır ve ev içinde aile
ye ait ne kadar eşya ,·arsa hepsini a
lır, götürür. Görüyorsunuz ya, bizim 
için bizim medeniyetimizin esası top
rak (vatan) ve aile muhabbeti üzerine 
kurulmuştur. 

gün gelecek, buralarda vücude getiril 
miş müesseselerden biz istifade ede -
ceğiz.,, 

ROTON HABEŞ BEY AZ IRK TEH
UKESI KARŞISINDA BlRLf;ş. 

Babeşlstaal ~ 
Yazan· Marael Prat 8Btem: 8 

Beyaz insanların medeniyeti renkli 
insanlann medeniyetinden aşağıdır. 

BiR HABEŞ AiLESiNiN ZIY ARETI 

Sokaktan nal sesleri geliyor. lki b 
tır kapmın önünde durdu: Bir genç 
kadın ile kocası hayvandan indiler. 
Geldiler. Bizi sellınladılar. Etrafla -
rmda bir takım hizmetçiler gidip ge
liyorlar. Bunlara içetek ,·erdikten 
sonra çekildiler. 

Ben erkete sualler soruyorum : 
- Avrupada epeyce zaman kaldı -

nız mı? 

- Yedi Rene kaldım. Ben Jngiltere-
-de tahsil ettim. Kanm da Belçikada. 

- Günün hidiseleri hakkında ne 
lllşflaU,.....•? 

lhl at!am nanere re11§1 gUzel kısa 
Te basit bir formiil ile cevap verecek -

1 
]erden değil. Sualim lizerlne bir möd- 1 
det sustu. Dilfbdtl. Sonra al7Jb'eeek· l 

)erini kararlaştırdıktan sonra cevabı 
na başladı: 

- Bizim beyaz insanlardan kazana
~atımız bir şey yoktur. Bilakis sade 
kaybederiz. Siz Avrupalıların binala -
nnız yollannız bizimkilerden mükem 
meldir. Fakat bualardan başka her 
şeyde beyaz insanların medeniyeti 
renkH insanların medeniyetinden a · 
şağıdır. 

- Niçin? 
- Çünkü sizlerde ahlak denilen şey 

yok. Eritreye gelen ltalyanlar bura -
YR sade kötülük, nifak ve ihtilat tohu· 
mu dökmekten başka bir şey yapma
dılar. Buradaki kadınlar hayatlarını 
kazanmak için ahliksızhk yapıyorlar, 
fenahla upıyorlar. 

- Peki silin.. memleketleri11izde, 
nuılt 

- Niçin iptida toprak muhabbetini 
zikrediyorsunuz'! 

- Çünkü bir kadın giderse rerine 
diğer bir kadın bulunabilir, bir çocuk 
ölürse yerine bir çocuk yetiştirilebl -
lir. 

Fakat bir karış toprak elden giderse 
bir daha onu yerine getirmek mtim -
kün değildir. Onun içindir ki bizim 
Habeş gençleri İtalya ile bir harp çık
tığı takdirde mutlaka Eritreyi 1.aptet· 
mek isterler.,, 

Bu düşünce üzerine genç Habeş mU
nnveri biraz gillerek şu neticeye nr 
dı: 

- Hakikat halde biz ltalyanların 
Erftredeki imar faaliyetlerini fena 
bir ıözle rörmtiyoruz. İhtimal "ki bit' 

MIŞTIR 

(Pierre Benoit) nin dediği gibi ''Ha 
heş muamması luddi 1..atrnda basittir. 
Asıl m~le Raheşlilerin silihı olup 
olmamasmila değildir. Bütün mesele 
Jlaht'şliler arasında birlik bulunup bu 
lunmamasındadır. 

Habeşistan içinde imparatoru uzun 
zamanlard:ınheri meşgul eden ayalet 
(Tiğre) dir. <Tiğre) ayaletlnj idare e
den imparator (Johannes) in küçük 
oğludur. Bu Un,·an ona imparatorluk 
tahbna oturmak hakkını \"eriyor. Bun 
dan başka (Tiğre) ayaleti f talyan 
müstemlek.-~i olan <Eritre) sınırına 

bitişiktir. au da ayn bir tehlike teşkil 
edt>r. Çünkü tarihte (Ras) denilen bu 
ayalet beylerinin düşman tarafına geç 
tiği çok defa vakidir. (Seyoum) Ra6i 
lulkkında birbirine zıd blrçok rivayet
Jervar. Hatta ben (Tiğre) ye hareket 
etmcıden evvel bir ltalyan bana <Se -
youm) Rasile ltalya arasında bir dost 
luk beyannamesi bulunduğuna dair ga 
rib bir haber verdi. Bir dostluk beyan. 
namesi... Alelide bir ktl~ük sözUn ne 
kıymeti olabilfr ki bunu !Öylememl 
bendenrica ettiler. Hatta bu arada bir 
az da dokunaklı bir tarzda "bukadarı 

ile yan yana oturacak, onu ya 
görecek ve konuşacak, her hald• 
~·ecekti. 

Ondan sonra Armenyonun, 
lonya ve Zanta adlarıyla y 
ğer adalara kıyılar üzerinde hd 
temesi hiç de ~k görülmiyecektL 
lenme yoluyla saltanatlar, ülkel 
hirler elde edilen, hatta bazali 
imparatorlukla kazanılan bir d 
fdiler. 

Armenyo da o devrin adamı i 
0, lstelya ile Nikoyu hemd 

dürtebilirdi. Fakat onlar, Kara 
nin öldürülmesinde büyük yar 
bulunmuşlardı. Armenyo ken · 
pılan iyiliği hiç olmazsa unu 
cak kadar insan yürekli olmakt.a• 
dislni alamıyordu. 

iki Türk düşmanının Kefal 
ya gidemiyeceklerini biliyorJarclJ. 
kat bundan ona ne? Diledikleri 
gitsinler!.. lt.alyada bulun 
da. .. 

Güzel Kornelyanın ise bu dal• 
lerden hiç haberi yoktu 

Hatta şu korkunç Diyavolo 
dinden sonra, önde giden prens 
onardodan büsbütün uzak dü 
için seviniyordu. Onun kalbinclt 
tek sevgi vardı ki, her an artıyor, 
)eniyor, parlıyordu. 

Bu Kara Hasana karşı duyduğıl 
gi idi. 
Eğer ona kavuşamazsa, bütüll 

yatını böyle yapayalnız geçi 
Eğer ümidini kesmiş olsaydı Bir 
manlar içinden çıktığı için se 
manastıra yeniden dönecek, saç 
kestirecek., rahibe elbiselerini 
cek, kendisini Jsaya verecekti 

atat Ümit eri vardı. 

Belki sevgilisine kavuşabil 

sanıyordu 

Blaçko yolun ucuna ikide bir 
yor: 

- Hala gelmediler. Ah .. bu J\ 
ni ! .• Hangi cehennemde kaldı.? 
işler altüst olacak .• Yazıklar o 

Diye söyleniyor, küfürler 
yordu. 

Makyano da onun kadar Siki 
ne yapacağJnı bilemiyordu. Ud 
önlerindeki şu kocaman kayayı 
din ağzına yuvarhyamazlardı. 

\-arlasalar bile, Leonardonun art 
sına saldırabilirlermiydi. ikisi ~ 
ile kardeşini kıskıvrak bağlıya~ 
çırıhak için onar kişilik kuvvet 
olmalıydılar. 

kafidir. O, anlıyacaktır.,, sözünü 
ettiler. 

Ben (Tiğre) yi idare eden b11 
mın sarayına gelinceye kadar bU 
him ve şüpheli \'3.Ziyeti i)ice k.a 
mamıştım. Bu hususta şahsall iti 
fikir edinebilmekliğim için bir~ 
ler burada kalmak mecburiyetiıti 
~ettim. 

fl"CYliK BiR DIPLOMATl1' 
iZDiVAÇ 

Sarayın iclnde, yMtıktardan 
mış bir taht üstünde, ellerinde fil 
saplı yelpaze olduğu hatde prerJ 
Prenses ile dost.ant' flurette kcJI 
nm. Hava sıcak, tahta kanatlı 
reler tamamen açılmış, asetilen 
balarının etrafında sinek ve sıffl 
nek sesi \'eren bir daire şeklind• 
lanmışlar. 

Bu vücudü gevşeten ılık had 
sinde (Seyoum) Rasında uzuıı ~ 
beyanat vermek arzusu yok. G~ 
de, fakat diplomatça söz si'f 
Elleri dizleri tisttinde, gözleri lıif 
ta üzerinde sabit bir vaziyette: 
herşey sulh ,.e sükün içinde ioJf 
bir duruş! Diyor ki: .A 

- Benim aana aöyliyeceğitn rı 
diye kadar lwr verde duvdai""' 
tiğln ,eylcrden ibaret olactıkt 
harp istemiyoruz. ı·e eğer laarP 
.a aon nef erimize kadar 1" 

{Ar~ 



, Büyük Harpte 
~ Ingiliz, Fransız kruvazör

. lerini nasıl batırdım ? 
Adada bir hareket bir kaynaşma var: Boru sesleri 

İşitiliyor. Demrcdcn bir tayyaremiz uçtu 

Yazan: Mütekait to~u kumandanı M. Ertuğrul 

• -1 

... 
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1 - 8 yelkenli kıayığ,mız.ın gi~ lendikleri F aktöra limanı, 2 - Düş 
'ncın gemisinin göründuğu zaman yelkenlüerimizin aaklandıkları yer 
3 - Y elkenlüerimizin atq altına aldıklar yer (Burada 1 çübatmıf· 
frr), 4 - Kurtula.büen 6 yelkenlim izin •ığındıklar adacıklar . 5 -F ran 
;rz kruvazörünün ilk gö»ündüğü yer. 6 - Fran•ız kruvazörünün giz· 
endiği yer. 7 - Geceleyin ihracın yapılmaatnı teklif ettiğim yer V.? 

YuruYll§ istikameti. 

BD.§tara '1, 8 ve 9 Eyliil ı 
tarihli aayılarımızdaJır. 

. NETiCE: 
3 - 2. Kanun - 1917 pazar 

2Ünü plan~osunu şöylece bağlr 
Yabiliriz: 

Düşnıan - Dört tayyare!i bü· 
Yük bir kruvazörü batıyor. Bir 
İngiliz muhribi saf haricj olacak 
dare::ede !&katlanıyor. iki yüze 
Yakın yelkenli gemi ve sandal 
}'akılıyor. Telsiz binası, gazhane, 
birçok şüpheli binalar tahrip edi· 
liyor. Düşman bataryası sustu· 
t"uluyor. 

Biz - Bir neferimiz ağırca 
}>aralanıyor. (Sona hastahanede 
Ölüyor), 600 küsur atım harca· 
nıyor. Bet yüz küsur obüs har· 
tucu yanıyor. 

lşte hepsi bu kadar ••. 
iKiNCi MEIS BASKINI 

.(lINo. lı paftaya müracaat) 
el .. Bu muvaffakıyetten s~nra; 
Ufntanın mukabil bir taarruzu 

"eya hiç olmazsa adadaki kuv
~etini çoğaltacağı muhtemd ve 
lt~lta nıuhakaktı. Bu itibaria eı
lt' lnevziimizde bir müddet daha 
alrnakhğrmız emredildi. 
Binbaıı Şimitkolbo ve t :iman 

\re d." Al b" 1 · · .. ıger man za ıt en ertesı 

tunu Ba d d" k · · n ırmaya onme ıçm 

~e\'ziden ayrıldılar. Yalruz E· 
~elberk ve tayyareci binbaşı Şule 
alınıtlardı. 

19 - 2. Ke.nun - 1917 günü· 
tle kadar adada faaliyet ~örül
?tled' 
t 1• Tek tük dolaşanlara ateş 
~llleJc ve limandan gizlice çık
tı il)? istiyen bir iki yelkenliyi ha· 
~a.k gibi vazifeleri yaptık. 

1 ... lnıanyada büyük bir sinir hasta 
b~tna. tutularak tedavi için uzun 
.... ~r •eyahate çıkan Moris Prensi · 
•ıın h· 
l>e) ıraderi Prens (Şuvanburk Li· 
pil .. \te YavtUi ağır topçu mülizimi 
•alı~rt ~danadan itibar~~ bütün 
Fe ıllerıınizi dolatarak [tesadü · 
~en] ~ra.rgahımıza geldiler ve bi 
!'1•afir oldular. 
oe. 

d tınci ordu kumandanının a-
ll)'ı • 

)er· lfgal hususundaki karanm 
,, .... •ne tetirmek için obiia batarya 

""'Y "d . \t~ b enı en iki yüz kac!ar hartu; 
lllaryama da 150 atım cepane 

gelmiıti. Ezelberk taarr"1zu; he· 
men Prensin huzurile yapmak için 
acele ediyordu. • 

Taarruz fU ıeküde yapdacaktt: 
Yukarda arzettiğim veçhile mij 

retteb bölük, 21 - 2. Kanunda 
F aktöredeki yelkenli gemilere M· 
necek, sabahın dördünde adanııı 

• l 

h~ öıil · nı!e bulu\1.•rak veç-
hile yola çıkmıt bülunacaklardi. 
Yelkenliler adaya yaklqtıkları sı· 
rada bir mukabele görülürse ba· 
taryalar ateılerile gemilerimizi h i· 
maye edeceklerdi [1]. 

Sırası çoktan geçen bu taarru-z 
sistemini bir türlü havsalam kabul 
etmiyordu. Düşündüğümü bir nok · 
tai nazar olarak ileri sürdüm ve 
dedim ki: 

"Hiç olmazsa piyade !lölüğü d -'" 
ha gece yarısında adanın şimal 

burnuna [2 N. lı paftada + iıare~
li yere] çıkmalı ve durmadan ~· 
danm en hakim noktası olan hah· 
ri iıaret merkezine yanatmalıdır. 
Gün doğarken topçuların atetilıo 
bu tepe elde edilmeli ve bölük ora· 
ya yerleşmelidir. Belki o zaman 
tehir teslim olabilirdi. Yoksa et
raflıca düşünülmeyen bu mühlik 
taarruz için derme çc:.tına bir bö -
lüğün yetişmiyeceğini; hiç olmaz· 
sa bolca makinah tüfekli bir ta 

burun celbini, aksi takdtrde mu
vaffakiyetin uzak oldu~nu ısrar · 
la söyledim. Gerek Prens ve gerek 
Ezelberk ve onlara. iltih~k ed~~ 
Cemal Bey bu makul noktai mı· 
zarıma kartı cevab vermeğe ]\i. 
zum görmediler. Yalnız Ezelbek 
bana: 

"Bizim yelkenlilerimt:: ,ebre 
yakla.ıır yaklaşmaz ada sakinleri· 
nin derhal teslim olacaklarının• 
belki de bunlardan bir kısmı km 
kularından kendilerini denize at !9 

caklarmı unutmuyorsun galiba mü 
lizim ef~ndi ?" dedi. 

v~recek cevabım kalmamıştı. 
21 - 2. Kanun sabahı taarruz 

yaprlacağından geceden ona ııörc 
emİT'ler verilniııti. 

Sabah saat dört oldu. H~Ja yel· 
kenliler meydanda yoktu Fak ton 

· limanından adaya kadar olan do· 
. kuz kilometrelik meaafCYi kürek· 

Süveyş 
Kanalı 

'1 - KURUN 10 E\'LUL 193il ....a 
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G.. .. .. ı· 
~ unun en onem ı ~ 
E ~ 

\ mevzularından ~ 
İ birisi haline gelen 1 
l " Süveyş kanalı,, \ 
J nasıl bir yerdir? ~ 

Kanalda bir iskele l..ııını11ıı111ııı111111nı11111ııı1uıt1mıııı1 ııııımıı 1111111ıı11 1 ıı_.....,. .1 Kanalda bfr yelkenli 

Uzak şarkın kapısıl 
Süveyş kanalı, her tondaki gemi· 

)erin geçişine müsait bir kanaldır . 

Ancak büyük gemiler, yarım süratle 

geçerler. Kanal, yüz altmış kilometre 
uzunluğundadır. Genişliğ'i de aşafı 

yukan yüz metredir, iki gemi yan 
yana geçebilir, lakin yavaş yavaş geç· 
mek şartile 1 

Kanalın sahilinde kısmen yelpaze· 
vari görünüşlü kum yığ'ınlan yükselir. 
Suyun dolmaması için devamh suret
te kumları karaya atmakla uA'faşıJır. 

Oolayısile de sahılde kumdan yelpa· 

zeler açılır. Kum yıtınlarının bu şe
kilde gözleri okşayışı, duyumsuz de· 
recede giizel bir manzaranın göıe 

görünüşü diye anlatılmağa değer l 
iki tarafında muntazam araba, oto

mobil ve tiren yolu bulunan kanaldan 
bir vapurun yolcusu yolda sık sık bu 

nakil vasıtalarını görür. Bu yolun be
risindeki kum yığınlarının gerisinde 
de ahestebeste yürüyen develer top
luluğ'unu, ekzoHk kervanları seçer. 
Kanalın iki tarafındaki çol, bir kum 
denizi halinde genişler, uzanır. Sahil

de cılız bir fidan görebilmek için 

haylı beklemek lazımgelir. Oralarda 
ağaç, pek nadir olarak kök tutar! 

Süveyş kanalı sayesinde, Hindistan 
yolu, diğ'er deniz yoluna nisbetle kay
de defer derecede kısalmıştır. Eter 

bu kanal olmasaydı, çaresiz, i'mid 
burnunu dolaşarak Hindistana gıtmek 

çok güç olur, çok uzun sürerdi. Ka-

naldan geçmek, diğ'er yolla gidişe gö

re bir hesap yapılırsa, gemilere Hin• 

distana giderken sekiz bin kilometre 

yol kazandırır.Kesdirme yoldan gidişle 
sekiz bin kilometro kazanmak, az şey 

değildir l 

Gemiler, tonlarına ve su kesimin· 

den aşağı vaziyetlerine tabi olara~ 

onbeş - yirmi saatte kanalı geçmek 
imk!nına maliktirler- Akdenizle Kır"I 

mızı denizi biribirioe bağlıyan Süven 

kanah, siyasi ve ticart büyük ehem

miyeti haizdir. Siiveyş kanalına garb· 
ta cuzak şarkın kapısı» denilir. Ge

rek harp, gerek ticaret gemilerinin 

geçip geçmemesi noktasından haiz 

olduğu ehemmiyeti gözden geçiren 
bir Alman mecmuası, Süveyş kanalı

nın, açılışındanberi, hiç bugünkü ka
dar nazik ve harareUi bahsi mevzu 

teşkil etmediğini not ediyor. Bu su· 

retle kanalın tarihini de tetkik mev· 

zuu yapan Alman mecmuası, Habeş· 
1ta1ya anlaşamamazhğı dolayısile or· 
ta.va 99bn..v-i,,_.•.Jıı.Kilfrenin Suvey
şi kapatması ihtimalinin ne gibi neti-

Kanaldan geçerek Afrikaya asker g8 türen bir ltalyan gemi&i 
celer ortaya koyabileceğine işaret 

ediyor! 
GSZtWIWft'9llhlfi.,.._lt ... ııml-I _______ ,.._ ... 

le aı1Cak üç saatte kat'etmek la· 
zımdı ki, gündüze kalınacak dP.· 
mekti. Saat S, dakika 30 da ıekiz 
yelkenlimiz toplu bir halde bay· 
raklarla süslenerek adaya doğru 

ağır ağır gittiklerini güçlükle gör· 
dük. Biraz sonra ortalık ağannağ:ı 
başladı. Gemilerimiz ada ile ara
zim!z arasındaki ufak adacıklar c· 
nüne geldikleri zaman Meiı il~ 
lstroncil adaları arasında bir frao 
sız krovazörü göründü [2]. 

Adada derhal bir ha .. eket b&4 · 
ladt. Kaynaıma var. Boru sesleri 
itidiliyordu. Bu sırada Demrede 
bulunan tayYaremiz uçtu. Ada ü
zerine geldiği zaman tiddetli b\1' 
makinahtüf ek atetile ka!'§tland\, 
Kruvazör üzerine dört bomba at· 
tr. Bombalar gemiden u:ıak düt
tü ve hiçbir İ§ görmeden Demreyr. 
avdet etti. 

Gemilerimiz kruvazörii görür 
görmez küçük adacıkla~dan biri· 
nin arkasına sığınarak kaldılar. 
lleriye gidemediler. 

(Arkası var) 

( 1) Prens Lipe topçu bulunması ha
sebüe taarruzu bizzat idare ve hatta 
bataryaların her ikisine kumanda et. 
mek suretile (güya) şerefi kazanmak 
istedi. 

Aklın almıyacağı bu sakat ve hatalı 
baskın biçimile. cins vekumandanları 
birbirine uynuyan iki bataryanın ateş 
idaresini (tercüman vasıtasıyla) eline 
almak istemesi pek gülünç idi. Fakat 
sinirleri hasta olan bu asabi zah yola 
getirmek, gerek Ezelberkin ve gerek 
ımntaka kumandanı Cemal Beyin eli· 
nde değildi. 

(2) Bu kruvazör aşağıda arzedece • 
ğim ııeçhile Antalyada batırdığım Pa • 
ris il Kruvazörüdür. 

, 

Kanaldan bir yolcu vapurunun geçişi 

Kraliçe Astridi öldüren kaza 

Belçika kıraliçesi Astridin kurban olduğu otomobil kazası yııkarıki r<'sim 
de görüldüğü şekilde olmuştur. Yol dan giden sekiz silindirli otomobil bi
linmlyen bir sebeble yaya kaldırımına çarparak üzetine çık11ıı§ ı·c ok işareti 
ile oö.sterildiği gibi, 3oldaki ağaç üzeri . ne düşmüştür • 
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Yugoslavyada 
Sıyasal durum 

Bulgaristanda kapatılan partilerin 
emlakini belediyeler idare edecek 

mün'stl ile20Yahudi komünisti genci tev 
kif olunarak hap.!e konulmuşlardır. 

YUNAN t-.UDUDUNDA 
l IR TÜRKÜ ÖLDÜRDÜLER 

Belgrat,(Ôzel muhabirimiz yazıyor) 
- Birle§İk muhaliflerin Krayccats 
kasabasında yaptıklan umumi toplan
bda muhalefet şeflerinden doktor Dı a
gıılup Yuvanoviç ile, Lubadavidoviç 
ve yolsa ivanoviç arasında, hijki'ımete Nevrekop kasabasından bildirildi-
kar11 yapılacak muhalefette t:angi ğine göre Yunan - Bulgar hudl!du-
yoldan yürünüleceği hakkında fıkir nun mcsta nehri yanında ıslıışen köy-

lü lbrah;m cğlu lsmail ismir.dc bir 
:r:~:A't oldutu için, büyilk gilrültüler Türk öldi;rülmüştür. Bulgarlar Türkü, 

Anı bir :>-ur.an çebanmın öldürdüı<ıünü 
aşamamaıhktan do~an bu gü- 1 

6 

riiJtnJer Zagrepteki parti mensu~Jarı söy cmcktedirlcr. İddia edildiğine göre 
yunanlılar katili tcvkıf etmişlerd r. 

arasında çok fena tesirler yapmıştır. t LMA f\;LAR l ULGARİSTAN 
Zagrep siyasal adamları, geçen- · 

terde lstoyadino\iç tabinesinde yapıl- DA 1: ÜYÜK 1 İR f iLtM YA-
mış olan üç bakanın değiştirilmesi PIYORLAR. 
mes'elesinden fazla, muhalifler arasın· Almanların m~hur Rejisörü Rihart 
dakf anlaşamamaıhğa çok daha fazla Ayberg ile b rlikte meşhur artistleı· 
ehemmiyet vermektedirler. den on kişi Sof} aya geldiler • Bunlar 

Muhalif şeflerden Lubadavidoviç Bulgaristanda, ( Mihayil: Ostürogof ) 
ile, Yolsa İvanoviç kendi dCşüncele- sesli filmini yapacaklardır. 
rini henüz adamakılh izah etmedikleri Bu filimde Volga nehri henarında 
için hırvallar, bu iki şefe kar~ı olan ecre~ an etmiş ı oller 'aı dır. Tunanın 

itinaatlarını kaybetmekc başlamışlıırdır. Vidin ile rum kasabaları arasındaki 
Zagrep muhiti,Draglop Yuvanoviçe güzel yerleri (Volga) nehrine çok ben-

karşı ise bijyük bir sevgi, wuhabbet zedigl için Almanlar filmin Bulgaris
beslemektedirler. Çünkü, Yuva- tan<la alınmasını münasip aörmüşler
noviç eski fstepan Raviç fırkası ile, dir • 
hırvatlann bugünkü lideri doktor Ma- Yerli Bulgarlardan 500 kişi filimde 
çeke karşı olan açık durumunu birçok de {figiirııns) olarak tıılışlırılacaktır • 
dcfalu anlatmış ve hırvatlara veril- Artistler Sofyadan Vidine hareket et-
mesi istenilen serbestiye taraftarlığını tile. OraJa dört hafta çalışacaklardır. 
iabat etmi~tir. Bu yüzden Yavanoviç, Bu !ilmin Bulgaristanda meydana ge-
hırvatlar arasında büyilk şöhret ka- tirilccek kısmı için 16 milyon lef hat· 
nnmıştır ki, mahaliflerin muhtemel canacaktır. Sof ya istasyonuna herg"Yn 
bir kabinayi ele almaları olursa bu Yogsnlarla Alman} adan, filimde ktıl
zat Yug-oslavyada hırvatlarla birlikte lnnılacak cna, elbise vesaire gelmek
en büyük roın oynamaka namzet bu- ı tedir · 
Junmaktadır. 8 J k . . 

ı>tı 1 0 ncmn 1 S. N. a ] eSJrlD 
KAPATILAN PAR flLERİN k 1 

EMLAK VE PARALARl urtu uşu 
Sof ya (Ôzel) Hükümet neşret

tiği bir kanunla, geçen sene kapatıl . 

mış kırk iki Bulgar partisinin, emlak 
ve paralarının hazinelerine müsadcre
ılni emretmişti. Milyonlarca leva kıy
metinde olan bu cınlAkin idare sureti 
hakkında henüz bir karar verilemediği 
~ muva~katen belediyeler tarafından 
idaresini dahiliye bakanlığı emret
miştir. 

BULGAR HARtelYE 
MEMURLARI 

Sofya(Ôzel) - Bulgardış bakanı Köse 
lwanof,}ıaricirc memurlarının en az hukuk 
mezunu olmalarını emretmiştir. Hukuk 
meıunu olmayan Bulgar dış bakanlık 
memurlarından dı~ veya iç memlcl<et
lerde vaıifede olanlardan 14 memuru 
bakanlık vazifeden çıkarmııtır. Bunlar 
bqka bakanlıklarda vazife ala
caklardır. 

BULGARİSTANDA İŞ SAATİ 
İşsizlerde iş temin edilebilmesi için 

!Ju1gar hükQmeti haftalık mesai saatle 
tini 48 e indirmi§tir. 

PASAPORT HARÇLARI 
UCUZLADI 

Bulgar hükumeti iki nevi pasaport 
ihdas etti. Birisi, komıu hükQmetlerc 
mahsus, ki 200 den, dikeri ise diğer 
hüküm:tlere mahsus olup müddeti üç 
senelik, fiyatı 1000 !evdir. Evvelce pl\e 
saport harçları çok daha pahalı idi. 

BULGARİSl ANDA Y AHUDI 
KOMÜNİSTLER 

Bulgar polisi Bulgaristamn bir fab· 
rlka ıehri olan Gabrovada bir bal· 
kanda gizli içtimalar yapmakta olan 
bir komünist kurumu meydana çıkar
rpqtır. Komünistlerde bir çok gizli 
beyannamelerle komünist edebiyat 
kitapları bulunmuştur. Komünistlerin 
ıehlrdeki yataklarında bir çok kiıiler 
tevkif olunmuşlardir. Ayni zamanda 
dünkü gün Filibede gizli bir yahudi 
komünist şebekesi de meydtma çıka
nlmıştır. 

Bu şeb~keyi kuran Sıgauçef [ çin
rene oğla ] namında bir Bulrar ko· 

Nasıl kutiulandı? 
Balıkesir, 8 - ( Özel ) - Ba
l ık esirin kurtuluşunun on üçüncü 

yıldönümü candan bir gösterimle kul
lulandı. Şehir baştan başa bayraklarla 
süslenmiş, halk erkenden caddel .. re 
dökülmüştü. Saat 9,30, 10,30 kadar 
parti kura~ında önce parti başkanı 
sonra orada şarbay ıaraf ınc.ian subay
ların, işyar ve öğretmenlerin, halkın 
sporcuların, kurumların kutlulamalarını 
kabul ett Jer. Saat onbire doğru Cüm· 
hurlyet alanı büyüh Nr kalabalıkla 

hincahınç dolmuş bulunuyordu. Saat 
tam onbirde şehrin dışından dört 
nalla alkı~lar arasında Cümhuriyet 
alanına giren sü\•ari müfrezesinin ko· 
mutanı olan subay tutsakh~ı temsil 
eden bayanı bağlarından kurtardı. 
Alanı inleten ayni alkış ve yaşa ses
leri arasında Bayrağımızı direğe çekti 
Burada verilen heyecanlı söylevlerle 
bu tarihsel günün önünde Balıkesirli
lerin sevinci ile birlikte Ulu Ônder 
Atatürke karşı duyduğu saygı ve inan
cı ve Türk devrimin olan bağlılığı 
açığa vuruldu. Kahraman Türk ordusu 
minnetle selamlandı. 

Bundan sonra piyade süvari kıta
larile, jandarmanın, polis müfreıeleri· 
nin, okulların, aporculann, halkın, ku· 
rumların , ve esnaf kıırullannın kendi 
işlet ini gösterir temsillerle yaptıkları 
geçit resmi çok patlak oldu. Alay 
doğruca sırasile Cümhurlyet halk par· 
tisi, uray, kolordu. hükOmet kurat· 
Jarlle l Jalkevi önünde durarak bura· 
!arda heyecanlı ıöyJevler verJldi. Parti 
ba§kanı bay Lütfı Kırdırın verdiA"i 
söylev parti önünde büyük bir co§" 
kunluk J~inde dinlendi.Gece halk tara· 
f ından büyük bir fener alayı yapıldı. 
Halkevide kurtuluşun dönümü şerefine 
bir müsamere verdi. 

Kurtuluf bayramının ISüncü yıl 
dönümünde Balıkesir bayanlım Ata 
türkün açtığı ışıklı devrim yolunda 
yeni bir hız daha aldılar. Halkevinin 
uraym ve Cümhuriyet halk partisinin 
işareti ile bu ulusal günde bfitün Ba
lıkf'sir bayanları peçeyi \'e çarşafı bir 
daha almamak Ozere atmışlardır. 

-_ı 

. 

Uluslar 
,j( ~ • • 

hefetinde 
.. ' 

Fransız gazeteleri "Belki .llüyük s6zler~ söylenecektir 
fakat hadisenin canlı tarafına girişmek y_asak!" diy.orlar 

1 • } • 

Habeşliler ltaly~ya al«11htor gazetelerini kapattılar 
Cenevre, 9, (A.A.) -- Uluılar 1 

soıyeteıi aıambleıinin yıllık top
lantılarının 16 ncısı buE·ün açıla· 

caktır. Arjantin delege.si B. Rui .: 
Qu: nazu: açılı, söylev hiı. vereeek 
dir. 

B:ışkanın seçilme:;i - k~ B. Be· 
nes' in gösterilmesi muhttmeldir, • 
12 jkinci batkan ile komite üyele· 
rinin seçilmeı.i ve aosyetf"nin tür
lü faaliyetleri hakkındil bir genei 
ıörütme yapılmas ruznc..m~ye ıe· 
çirilen meseleler arnsın.iadır? 

Delegelerin, ltalyan Habe§ an 
la,rnazhğı hakkında h Ukumetleri
nin fikirlerini bildirmeleri muhte 
meldir. Sir Samüel Hoar e da. ln
giliı; görütlerini izah edecektir. 

Bundan baıka Polo.n;~. Çekos 
lovak,ya ve Meksika'nı:ı yerine uç 
yeni konsey üyesi ·seçilecek ve P. 
Adatci'nin yerine de arıru)usal a" 
dalet divanına bir hakP.m atana· 
caktır. 

8. Naıoka'nm bu matlcamı i91al 
edet:eii tahmin edilmektedir. 
Konıeyin Polonya delegesinin 

tekrar seçileceii muhten:el görUn 
mekte ve Kolombia ile Romanya' 
nın Çekoılovakya ile Mekaiko.'nın 
yerine üyeıi olmaları beklenmek
tedir. 

Bütün dünya gazetecileri, her
halde çok önemli olan bu 'açılm:ı 
töreninde bulunmak ÜzeTe bugün 
burada buluıacaklardır. 
BEN~ )J~~XN 1j[.t)tJ 

Cenevre, 9, (A.A.) -B. Benes, 
Uluslar sosyetesi asamble başk~n 
lığına ıeç;Jmitdir. 

HABEŞ iŞi UMUMi HEY'ETE 
GEÇERSE •.• 

Pariı, 9, (A.A.) - CE:nevre'de 
sükun içinde seçen b1r gündP.n 
sonra, gazeteler, dikkatle-rini, ko· 
mitenin çalıımalarındaa'l ziyade 
aıamb~enin yıllık toplantısına çe

ı 

vet yollu birçok biiyiik söd'jr 'IJ 
dec~ğiz. Büyük prenıio.erin COf· 

tuğunu ve emper)'Qlizmin takbilt 
edildiğini göreceğiz: Ta~ii, buıüu 

zihinleri meıgul eilen c Üyiilc ha· 
diıeler söylevlere ilham verecek, 
lakat imalarla iktila mecburiyett 
haı:l olacaktır. Hadiıernn cani. 
tarafına giriımek ya.aRdır." 

HAZIRLANAN FORMÜLÜ"HA
BEŞISTAN KABUL 1 ETMEZ 
Lon<lra, 9, (A.A.) - Daily· te· 

legraph, 5 lcr komiıyor.u üye)e. 
rinden birkaçının, bir ııu.iaıma vil 
cude getiııebilmek üzer.ı Habetiı 
tan' da, İngiltere ile lr,.k araaınds 
yapılan 1930 tarihli u.la9maya 
benzer bir himaye forrraalü dütü?J 
düklerini ve fakAt tl"beı imP.er~: 
törı,mun böyle bir anl\ltmayı ka
bul husunda ı11e bir nipte sahil, 
ne de imkana malik ~ımamaıın 

dan korkulduğunu sanmaktadır. 
Bu gazete, lngiltere'nin, bugün 

kü buhranı, Habeıistan'm İtalya 
tarafından süel bir iıgıtl altına a 
lınması suretile kotarmağa ma
tuf bir teklifi ka.bul etm~yeç~jin' 
söylemektedir. . 

INGILlZ DIŞ IŞI:.ERl BAKANI 
· cENEVRF.DE 

Cenevre, 9, \A.A.) - Sir Sa
muel Hoare, liuraya relmiıtir. 
Sir Hoar'ın,_ İngiliz k!lbiltesi tara 

alan çevenlerin bildirdı~:ne gö"'' 
B i.av)ll sah yerine paı:artesi ak 
••mı Cenevre'ye harekd etmek 
nivr.lindedlr. 

HERlY,O 'iLE PUL BONKUR 
.. CENEVREDE 

Cenevr~, 9 (A. A.) ~ Uluılal' 
ıoıyeteai daimi delegeleırinden Bı 
Herl'İpl ve Paul Boncour, diln I· 
talyada~ buraya gelmişlerdir. 

Bu iki eıki lranaız batbakanr, 
B. La~al ile beraber ıo.s /etenin t8 
ıncı devresinin çalıımaiarına itti• 
rak ,deceklerdir. 

Senato ve ıaylavlar kurulu dıt 
itleri komiıyonu baıkanrarı olall 
ıen~to üyelerinden ve tt. Beren• 
ser ile ıaylav Baıtid de Cenevre'· 
ye geleceklerdir. 

lNGIL TER~E ZECRi TEDBiR 
LERI ISTIYENLER KUVVET· 

Lf;NIYOR 
· Londra, 9, (A.A.) -· · Gazete" 
lerin _çoğu, L~nş'};ury'nin İfÇİ par· 
tisi parlamento ıefli~im~en i!lif a· 
ıını yaim~tadır. 

l{~rhangi ahvalde k1ıvvel kul
lan!nağa kartı yaptığı itinzını 

Habe§ İ§inde zecrt tedbirlerin tat 
bikini isteyen partinin resmi siycı 
si.sına kar§ı kendisini giı~ bir du· 
rumda bıraktıAı, genel c.ıiarak aö~ 
lenm~ktedirc· 

• 
f ından yazılmıt ve kon~yin ıon liABEŞ iLLERiNDE iT AL YAN· 
konuı~alarmda takınd1ğı durumtı r.Lü *f>ISABABA y A ÇAGRIL" 
o?aylayan l;ır..mütiiliu.B • .Edene uııı"' . Dll.:AR ı 
getirdiği haber almmıthi. Ad" b b 9 (AA' _ lt I· 

ı ·ı· d ı - d ısa a a,. , , , 1 a 
ngı ız e egaayonunuu. Un ak- I ·ı· w• H be · l · 1 · de ··· ı d'x" .. /! 1 k • y"n e çı 1~1, a flJ an JÇ erın §am aoy e ı 5me gore, '1 er omı ..ı 

t · C'b · d · 1 k · oturan ltab·an tabaa&rrın;.) auru· 
esı ı utı emıryo un~ır. orun- h t" b b'l kk . • . mun y~ am' ı e e ı e. ı:.uva il· 

ma.u hakkındakı fran'' ; tekhfın• 'Ad" b b , ı ; · · t .,, • . . . • ten ııa a aya ge me.ermı a..-
hıç bır zaman mcelemernıftır. in· . k h d 1. 1 5 • • • , sıye etme uıusun a ~onso o 
gıln; delegasyonu, Stre ıa da to?•· 

1 
. . · t" 

. • ara ızın :vermıı ır; 
lanaca1c tiç taraflı hır l:onferan:ı . ~ .. 

1
. 

projesi hakkında hiç bi- maH\ma Kaffa iln mısyoncrle''' bu bo 
tı olmadıimı il~ve etmittir. gede silkür:et mevcud ,,lduğull' 

AMERiKA y A SEVKIYAT dan, [ruvakkaten ol~uklıı.rr yerd" 
virmiflerdir. 

Basın, ezcümle: Hah~~ mesele· Napoli, 9, (A.A.) -I!irkaç ie.: 
kalacaklardır. 

RICKET KAHIREDE si her ne kadar komitev~ verilmi} mi Massoua'ya hareket etm~k ti· ... 
ise de asamblede ayni i1in görü· ~ere hazır buhınınakta .. or. ~ 4000 
!iilüp görüıülmiyeceğin1 ıormak- "Sivah gömlekli" lat•Y•\1'

11

• 'atur-
tadır. nia" 1500 nefer taııyan "Leonar 

Petit Journal diyor ki: do dö vinci", 1300 nefe.· yüklü o · 

Kahire, 9 (A.A.) - Hab.şiJ· 
tana petrol imtiyazını L' :ınıt ol•' 
Ricket buraya ıelmek üct-re Cibu· 
ti'den Süvefyte varmııtn 

"Şayeıl, anlC1§mazlık aıamble lan ''Cesare battirti" gen.ileri bura 
celselerinde, 14 z.la heyecanlı §art- ların arasındadır. ~ Denizlide bir f CJ' biye 
lar içinde orüıya ıüriilecek olursa, C_e~~ane"ve ıer~~ laJ.~an. "~u- kongrest toplandı 
bir müzakere cereyanının öniine telho ve Jozeph ge11.ılen diln D . 1. (AA) p ·zli 

k M ' h • · enız ı: 9. . . ,_... enı 
geçmeğe ı...,..ıer komite,ıinin f_aall . a ~~m assoua ya ar~.cet etm1~ . . 1_ L ~ı _, ,_. kiil 

~ l d. . . . • ılı mer~ez ve pag antrsın~n11;1 
yette bulundup hatırlatılqr~!ı, rüz er ır. · . k · ı ·• b''l''!'I - 1000 t t t * A .• tür ıspe ter veıtyar arıut , u u. namede yazılı normpl meıeleler an • e aııyan • :ımara ı ~ t· 
üz.erinde çalııılmağa ga"tret edile vapuru da limandan ayolmı,tır. bat öğrehn~nl.er :ve ~stekli .öı:;:p· 
cektir. Habe§ meselesinin düzel- ITAL YA BANKASI İSKONTO menler Demzlıde ertıksel b•r 
'l . I d k .. FlATINI ÇIKARDI lantı yapmıılardır. tı meıı etra ın a, onıey mumeıt · l 

ld hl · k Kültür direktörünün ba!kr.n ı· 
sillerinin muhtag o u arı ni ıin Roma, 9, °( A.A.) ...,... h,. lyan ba11 · ' i 

k b l ğı altında gazi okqlu ve He.JJteV 
havaaını vücude getirme ,,ek: kası is'lc:onto fiyatını y:i:tde 4.5' b•• 

salonlarında dört gHn si.~ren '; 
de güç olacakdır." dan yüzde S e çıkarm.~hr. toplantıda ilimiz okulla:-mdnld 

"Eksclsior" diyar ki: • lTAL YAN ALEYHTARI HA· ~ işberaberliğini temin için yöne -
"Habeı iıinin aıu;ımblı.;y~ gel~~ BEŞ GAZETELERi KAPATILDI tiın, eğitim ve öğretim işleri hak• 

•İnin öniine ge,ilemiyecek gibi gö Adiıababa, 9, (A.'A. : - iç İt1 k d 1 • 1 1,

rlinmektedir. Sir Samual Hoare'.. leri b.akanı, 3 gazet~u:r., v. epi ın a uzun konu!ma ar ya~ı 111 ı
tır. Bu l<onuımalar sonucunda kil 

ın ilk i§'ini.n, B. Laval tli:'ncr dön- HaB~ı basınının yarısır.ın kap!\ türel alanda çok faydalı karnrl•' 
me"?, onunla görüımek 'c ıacağı in· . trJm~sı emrini vermiftir. KapahT ., . verilmiştir.' 
gilizler tarafından ıöyler.mekte i lan ga~~te~ern ''La Yo;~ Ethiop:-
di .• ffür.akere açıldığı takdirde, enn~: "\hcr~:ı:ıe de la .. ~hc.'1 YP • 

Sir Samue1 Hoare, küı:süde biz· "Pionnier'' gazeteleridi':'. Bu ga~ lzmilte Uçak Gecesl 
zat •Öz illacalitır." zet~lerin baş ~azıc.ılar.! :•alya a· lıunit, 9 A.A. - Kendi adl•1" 

"Journal" 9unu 'yazm1tktatlır. ~ leyl.tarı yaziiar yazarak. kamov<! na bir uçak almaya lc;ırar verefl 
''Bu t iıte ' ihtiirm: olm.J.yan M r 11 te~v; k. etnu>lde 11'çludv•iar. ICa~mlaTntuı akta,m haı·11 kur' I b1i~ 

kimıtf:" soritlerece at~ı!ı olaca'k H-•ka~hğ~n bu tedbi~i halk ara· menfaatine Şarbay parkınde. -' 
Ee' olan ıu mü~Cıker.Jeri gidip din- ınn.·'a büyült bir memnuniyetsiz ' uçak~gecell tertip etmi~ıııırdir 

leyelim" diyeceii fiip1teı:zclir Fa· lik uyi.ndır~ı~hr. . . lence çok ka1aba1 ık ve g:.t1el cl,,.s\lf 
kat bu belki de bit ltatuJı~. · r tLAV AL CENEVREYE GIDlYOR.ı -1aht.hın ikiıine lcadar •lc.:vaııı .t'" 

ŞiiPlaesiz ki; Ja1tJttıf111ai'if> tla Pari~ 9, {A.A.) - Jyi haber mittir. 
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l T------s-a_ğ_l ı_k_H_a_b_e_r -, e-r -, --ı.-_':~ı:::ş~::u:::N:::o:::i:\::N:_ ...... _,-s:::u:-::N:::o:ri:" .:!:'~. ::N:;::ı: 
So ti d e A iman Pariste altmış üç ya~ın<la bir \Cr• Ait .. da bı· r vye er e v - gitah•ildarıolan~ardon heı )~7. • mış uç yaşın 

hin frangı zimmetine grçirmi: o1dugu 

larda tıp yenilikleri içiş:~k.:-::::;ı~;;.,enedenherie,·H- tahsildarın marifeti! 
dir. Fakat hu ~on zamanlarda Vik· 

Jdı k k / d b J torin Dege1 aclmda \'C yirmi beş ya· os ova ve Berlin ongre erin e u u- ~mda bir metres ne ya~anuya ha~· 
il B ı:: h il• V • • l ti kJ ]amıştır. Ayni zamanda da karısınm an ·aq ra re ın nerımın an a l arı kencfüine ernniveti vardır. ihtiyara· 

1 Sovyet Rusyada ve Berlinde top- ' 
~nan fiziyoloji kongre]er·ne iştirak J 
~ !? profösör Doktor Bay Fa :ırettin 1

1 
l erun dün şehrimize dönmüştür. Dok
or, kendis le görüşen bir yazıcımıza 
~ez si etrafında şunlan söylemiştir. 
la S!ya:1atimi iki kısma ayırmak 
11 

~ırn~ır. Bir kısmı Rusyada ağusto-
Jn oıunda toplanan, arsıulu!al fizi· 

~~lôii kongresinde, ikinci kısım da 

1• ınanyada sinir hastalıkları ve Ber
/~de toplanan Uluslararası soy !!:aA"
~~ koruması kongrelerinde geçmiştir. 
na kongrelerin hersinde misafir sıfa-
1 ' ı, ., l ı ~d•ım. 

na konması üzerinde çok büyük yar
dımı \"ardır. 

Bu işlerde en çok çalışan profesör 
Pavlof dur ki o da dünya Fiziyoloji
sir.ce Fziyckji l t:tl:u zc:lını a lmıştır. 

Bütün dünyaca al.,ı~lanan bu büy. k 
bilgin için W.csko\"ada büyük tir ens
titü vücude getirilmiştir. Bu er.stitld:! 
d~ Reflokor un mühim araş' ırmaları 
yapılmaktadır . 

Sinir hastalık 'arının tt~şhisinde ve 
tedavisinde bunlardan istifade edili· 
yor. Leningratta ve Mos.<ovada beyin 
enstitül~ri, d ğer laboratuvarlar, kli
nikler muntazam bir surette çalışı-

1 yorlar. 

IJay Fcıhrcttin Kerim 

Murahhaslar şeı efıne zi) afetler vc
ı ildi. Ve gece şcnlıkleri tertip edildi. 

Bundan başka Kremlin ve Kate
rin sarayında resmi kabuller yar:ıldı. 
Moskova ve Leningnllan sonra Var· 
şova yolu ile Berline geldim. Varşova 
r sabiye klin iğini de dolaştım. Orada 
sini cümlesınin koror.askisi üzerinde 
• apılan yeni çalışmaları gördüm. 

Esasen Paris liziyoloii hocalanndan 
Depik bu bısusla Moskova kongre
.sinde mi!him bir tebliğde bulunmt·ştu. 
Almanyada Dresdende toplanan asa
ti hastalıklar kongresi büyük bir 
ehemmiyeti raizdir. 

Burada soy hastalıkları o'.an!arm 
kısırlaştırı'ması ameliyelerinden alman 
mühim netiçeler gösterildi. 

~ık güze] metre~ini çok se,·iyor, 'c 
İmkanıyor. Genç kadının kendi~ini 
aldatma~ından korkuvor. 'ihayeı 
bir ~ün korktuğu haşı~a geldi. Met· 
resi hir başka adamla tanı~arak orta· 
dan kavholdu. Artık ihtiyar ~rlclrr· 
mak d~rcce. ine gl'lcli. Her tarafa 
haf ,·uruyor. DcE:"li Rrryor. fakat 
kızın izini hir tilrlii hıı1mak kahiJ o· 
Jamıyor. 

Şarclon, belki oralarda huJuruııı 
diye at yarışlarına gitıneğe haşlıyor· 
bu gidip gelmede yeni hir iptili ha::· 
gö~teriyor. Bahse tutu~mak. Bu i~tc 
hazan kazanıyor, hazmı kaybediyor. 
Arada hir takın1 tefecilerle de müna· 
ı:ebcte girİfİyor. Hunlara öcliinç pa· 
ra Yerİ);or. En son tanıftıkJarı Al· 
mand ve Sarnue] adlarında iki adam· 
clır. Kendi rled i~ine bakrlır~a Şar· 
don hunlara he~ yüz hin fran~ ka· 
dar para venni:.tir. 

Rir gün aklı ha1ma geliyor. Bir 
müf etti~ gelir:;e namm.unun mahrn· 
Jacağmı diişünüyor. Samuele haş· 
vurup parasını iı:tiyor. Samuel yok 
demiyor, Londraya gitlip oradan te· 
darik edeceğini , .e hfrkaç gün sonra 
getirip vereceğini ~öylüyor. Almand 
denilen adamdan bir ~ey alamıyor. 

h Fiz"yoloji kongresinde dünyanın 
er Yerinden gelen tanınmış al"mler 

"c rn:.ırahhaslar vardı. Kangre Lenin
R'ratta ve Moskovada toplandı. Sov
f,et hükumeti ve kongre r.eyeti mi!a
ırbbi fevkalade denecek derecede 

Almanlar, erken bunama, ileri de- ' 
recede aptallık, alkolizm gibi hadise· 
lerde kısırlaştırma ameliyesini tatbik 
etmektedirler. 

Ertesi günü, clü§ünülen felaket 
gelip çatıyor. Şardonun def terleri· 
ni gözden geçiren müfettiş bir takım 
kazn:ıtılar, silintiler buluyor. Defter· 
den §i;yle bir hakı~ta çıkan hesabın 

gösterdiği para kasad;t bulunmuyor. 
Şardon hapishaneyi boyluyor. B~ 

yüz hin frangı at yarıjlarmd~ kay· 
bettiğini söylüyor. f !in asıl tuhaf ta· 
ra!ı. Şardonuıı .kaı:ıwun. dııQllUudur. 
Bu kadın kocasını büyük hir şiddeti~ 

?1:'a iı. ~f safirler:n emrinde husı si 
br~nbr verdi. Ve memleket içinde 
h lll ınaı müesseseleri gezdirdi. Bunlar 
l 'tkn:fa etraflı iza '1at verdi. 

~ l~o:ıgrenin en karekter stik ciheti, 
.~sYanın tecribt tıp sahasındaki ye-

~;lıkbtidir. Konkre ile birlikte açılmış 
h ~~ ~ıp s: rgis;nde Rusyanın türlü ci
\> e., 1~rınd: elliye yakın büyük laburatu· 
~t ~rın işleri neşrediliyordu. Bilhassa 
ltı~S.<ovada ve Leningratta tecribf tıp 

Şimdiye kadar bu iş akıl hasta1a· 
rından 10 bin dan~sine tatbik edil
miştir. 

.Kaaamıa ı:yi~tbilt:""-edildirni biz
:ıat kongrede hazır bulunan sıhhi mü
şavir anıttı ve soy ma!1kemelerinden 
alınan nef celeri söyldi. Burada soy 
mahkemelerinde bir hekim bir hakim 
vardır. kısırlsştırılacak adam kendini 
bu mahkemede müdafaa edebilir ve 
davayı yüksek soy mahkemesine ge
çin~~ili:- . 

Kongrenin ikinci gününde bende 
söz aldım. Avrupa matbcatında gör
düğüm, memleketimizde bu hastahkm 
hususiyetleri hakkrndaki yanlış telkin· 
!eri düzeltmek fırsatını buldum. Tür· 
kiyede akıl r.~stalı~·a~ı mü~~~~~el~ri· 
rin günden gune mk ışaf eltığını soy-
led ·m. Alma.nyada bulunduğum müd
det içinde !çki dfümar.lığı ye .akıl 

hıfı·ssı:-asınm çalışmalarını da ıöz:fen 
geçird m. 

r~esses~sinde hayati kimya,Marazi Teş· 
ı0.: ~ırmalojı ve ascbi sinir!er Fiıiyo
li~; Uzerindeki çalışmalarda çok yeni-
10 .. er Yardır. C erahi asabi ve Psiko· 

arıı la:.ıbratuvarlaı ımn dimağ' üzerindeki 
lit~Ş~ıı:rnaıardaki verimleri acun hekim
liri~lıçın çok değerlidir. o·makın clek
la e Tenbihi suretivle elde edilen 
~dimağ ha talıkllrını 1 meyda--~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

maarif cemiyeti okulları Türk 
Bursa Kız Lisesi: 

Yatı ve gündüz talebe8i idndir. Senelik ücret yatı 185 c;ıün · d.. -
\ıı 35 liradır. Kardetlere ve memur çccuklarına ayrıca ten":Hit 
"ardı?". İngilizce lisanına bilhassa önem verilir. 

Anka1a ilk ve orta okıılları 
Kız ve erkek gündüL talebesi içindir. Senelik ücret ilk kı 

:ııtı 60, orta k111m 70 fo·,. ··hr Ortanın bütün sınıfları vardır . Or. 
anın tekmil sınıflarında ve ilk üçüncü sınıftan itibaren ln;:iliz 
te derıleri verilir. 

Eskişehır ilk yatı okulu: 

10 ~ız ve erkek tal~beıt içindir. Senelik ücret yatı 150, güıdüz 
lıradır. Kardeılert" vl! memur çocuklarına yatı ücretler: ııde 

~Y~ıca tenzilat vardır. Uçüncü sınıftan itibaren Almanca :hmı 
rı \'erilir. 

t Yukardaki okullann karıt işlerine 15 Ağustosta baııanacak 
rtrd lier türlü izahat :çin okul direktörlüklerine veyahut Anka 
~a a Türk Maarif Cemiy~ti Genel merkezine hat vurulma" !i. 
•ıtıdır. ( 1721) ( 4004) 

~ Üsküdar Amerikan Kız Lisesi =• 

miidaf aa ediyor ,.e diyor ki: 

- Kocamın birçok füçları t'11rdır. 
Fenn öğütçüler onu bnştan çıkarml§· 
lnrdır. Nr. olursa olsun bPn .mn ne· 
/esime kndnr kl'ndisini miidafan ede 
ceğim., 

Bir e§lence 

Kristof Kolombun 
yumurtası gibi 

Çocuklar, arkadatlannıza iyi 

bir oyun yapmak iıtermisiniz? 

Beş on dane küçük çakıl taıı eli · 

nize alınız ve on'ara diyinb: ki: 

- Haydi bakalım, bunl:ırı ha

vaya atınız. Düterlerken hepsini 

birden bir el ile yakalayabilirmiıi

niz? 
Onlar deneyecekler ve tabii ba-

f&ramryacaklar. Yapamadıkları· 

nı söyledikten sonra, siz taşları a -
lıraınız. Hepisini bir k?.ğı h sa · 
rarak havaya atar ve düterken tu· 
tanınız. Arkadatlarınıı:; "böyle 

' olunca biz de yapardık!' diyecek· 
ler. O 2aman siz §Öyle ceva~ ve -
rirsiniz. 

- Evet ama, bunu ön: eden dü
tünmek lazımdı. 

euharada hafriyat 
Moskovadan BerHn gaz.!te!eri

ne bildirildiğine göre Buhararla 
"Mağoki attar" canıiini meydan:>. 
çıkarmak için büyük kazılar yapıl 

· maktadır. 1547 de yapıldığı ar. -
lqılan bu cami timdi yet altın-
da kalmıt bulunuyor. C-smiin, 

hdMe.~tep f.~ylôlün 23 üncü Pazartesi günü saat 13,.'lO da açılır. Ka- il 
"-ı:Unleri Ağustostan itibaren Sah ve Cumartesi günleridir. Fazla 
r:ıekt~t için mektupla ya bizzat müracaat edilebilir. Tstiyenlere 

hın tarif namesi gönderilir. Te lf'fon: 60474 J, 

kendisinden daha eski iki l,ina ü

zerine yapıldığı görülmekt~ ve bu 
iki binalardan biriniı. bir ateşgede 
olduğu anlatılmaktadır. Bu atet -
gedenin Buharadaki en e&ki bi ~ 
nalardan biri olduğu zannediliyo~~ 

bir tahsildar aşk yüzünden Fransada 
ihtilas etti, yakalandı 

'\ J 
1 ~ 

u 
1 

t 
' . ~ ~ 
1 1 

f/ 

Şardon ve Viktorin Degcl 

Kayışla dövülen bir aşık 
Pari&te bir lehii, karısının aşr -

kmdan müthiş bir İntikam aiırken 
yakalanmıştır. Fransız gazetele -
ri , her ne:İcnse enteresan bulduk 
ları bu hadisenin tafsilatını şöy • 
le veriyorlar: 

Y osef Püt isimli otuz beş yaş • 
larında gü~lü kuvvetli bir Lehli 

beş ıenedenberi Pariste yaşıyor -
du. Parise yerleştiği gün bir fabn 

El ile yazılmış bir 
ansiklopedi 

Son günlerde britiş miıze\;me 

Yung Lo Ta Ticn' den el yazısı 
ile yazılmış büyük bir ansiklöpe-

di gelmiştir. Bu ansiklöpedi on 
dördüncü asırda hükumet süren 

Çin İmparatoru Yung Lo'nun em• 

rile yazıhnıı. bittif7i zr.man on iki rilca:ya am•le olar..ıc •İrmi•tİ ı I!!' 

zaten Lehistanda it bulamadığı bin ~ildi bulmuıtu. 
için kaçmıt bir iki ay muhtelif Bunlard:ın iki danesi Minğ ha
memleketlerde serseri bir halde nedanı düştüğü zaman ka.ybcldu. 
dolaıtıktan sonra nihayet Parir.e Üçüncüsü de Pekinde Han Lin 

ayak atmıştı. kollejinde bulunuyordu. Bokser • 

Y osef Püf ün ilk işi derhal Parise lerin istilası üzerine kollej kapan

karı&ını çağırmak oldu. Çünkü mış, bu kitap mahvolmuş\.•.a. Yan 
karı11nı cok seviyordu; halbuki gından, bin güçlükle üçyüz cild 
kendisi işsiz ve serseri gezdiği i- kurtulabilmişlerdi. Bugün Britiı 
çin onu Lehistanda bırakmak mec müzeümde yalnız dokuz dld var 
buriyetinde kalmış, ve göz yaşla· dır. 

rile ayrılrr.ıştı. Ansiklöpcdi içinde resimler ve 
Y oıef Püt'ün kansı için eğer Çin dilinin bütün elifbaları bulu· 

yabancıları dinlemek lazım gelir nuyordu. Y almz fihristi otuz cild 
se haşarı bir kadın ol:luğunu anlı- tı:tmakta idi. Müzeumde~i ki • 
yoruz... Znten Y osef Püt' ce bu taplar sarı ipekle cildlenmitdir. 
çiçeği bir aile ocağından daha zi- Otuz santimetre genişliği, elli san
yade bir bardan koparıp almış· timetre uzunluğu vardır. 

Y f P k t·ı· b" --~'·Fakat ose ı·üt. uvvk ekt: Kır ~~ekıi;~·:'~Öz ~";i;;nı~ordu. Bu 
ınsan ve ce&aret 1 bır er e ı. a· ::r ~ • 

rı11 onun bu tazyikı altında Ees çı· hal böylece beş altı sene geçtı. 
1 
karamıyordu. Fakat nihayet bir hafta evvel Yo-

Bununla beraber, ka t!ın Parise sef geç gelir. Karısını yine bir 

lehli kadtrı 
gelir gelmez , birdenbire daha zi-

1 yada açılıyor. Yo~ef Pi•t ; ş de - • 
dir. Fabrikanın günde~ik rnesai l 
aaatı ona ke.nEJr.ı takip edebil · l 

Lehli olan Alekıandr Apanıısik'n; 

kolları arasında bulur. Son derece 

bir hiddete mağlup olarak bağır • 

rıp çağırdıktan bir çok küfürler 

sa vurduktan sonra, adamın üzeri• 

ne atı!ır. Fakat ötekide ondan&• 

ıağı kalacak derecede değil. Gü • 
rü)tüleri duyan Piit'i!n karde§i Pi 

yer Püt ile Fransua Turtam a.dın• 

da bir kom~u yardıma gelirler a • 

şık bir sandalyeye sım sıkı bağla· 

nır. Artık Y osef PUt hem bakim 
hem icra memuru olur. Aşıkın 

gömleğini çıkarır, eline ge~irdiği 

bir kayişle çıplak etlerine \-uraraK 

kan çıkarmağa başlar. Adamın 

feryadını duyan komşuların ha • 

her vcnnesi üzerine polisler yeti· 

şir. Zavallı aşık yarı ölü bir halde 
hastahaneye ötekilerde hapise gö 
türülür. 
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Balkan oyunlarında han
gi taraf kazanacak? 

Belgrad ve Atina gazeteleri arasında 
başlıyan münakaşalar şiddetleniyor 

{ unanlılarla Yugosla \!ar aras.ında, 
altıncı balkan oyunlannın sonuçlaı ı 
etrafında başlıyan münakaşalar, 21 
Eylıil tarihi yaklaştıkça ş:ddctlenmek· 
tedir, Yunanlılar, Belgrat gaıeteleıinin 
neşriyatını «kuru hiilya• olarak tavsif 
ettikleri gibi, Yagııslavlar da At.ina 
guetelerinin iddialarım aynı tarroa 
kabul etmektedirler. 

1 Yabancı Memleket.u:::r .-os-.;.~sı .J 
Köpeğini boğmak istiyen onu 
kudurmuş olmakla suçlandırır 

Uluslar Kurumunda Habeş delegesinin 
bir fırtına uyandıran sözleri 

ltalyada 

Uluslar Kurumu konsey.nin HkJ 
top1antt!mda Habeş delege~inin 1 · 'ı' 
talyaya karşı pek ağır dıycvde 

{beyanatta) bulunduğu ve bunun 
üzerine İtalyan delegelerinin salo· 
nu bırakıp çıkdtklarr yazümışh. 

Son gelen gazetelerde bu diyevin 
ağır olduğu işaret edilen yerlerini 
gördük. Bunları olduğu gibi alı· 
yoruz: 

"Dün Habe§ hükumeti, dü~man 
tarafın yaptığını sl:Çlandırmaya 
kar,r yeniden proteato etmi§ti. İt41 

diyor lci: Köpeğini boğmak iıte · ı 
yen onu kudurmuş o.m:ılt.a su: 
)andırır." 

harp ve fütuhat telkin etmelc is~ 
miyor. Eğer meden:yet bu i&e ti• 
beı uluau böyle bir medeniyeti ~· 

bul etmiyor. Bunun 2.kıine nlarak 

bitaraf nasihatleri telakki :ı-tme · 
ye hazırdrr. Ulua1ar Kururnun:ı 

kar§I tam bir cır.niyeti vardır. o· 
nun göstereceği taahhü.tlere ria • 
yet edecektir. Habeş hükuu.etİ· 
mevcudiyetin mevzuubahı oldujU 
bu vakada Uluslar Kurumundan 
on be§İnci madden; , gösterdiği 

lı 

llı 

Gazetelerin münaka~alan teknik 
safhadan çıkmış, münaka~ya mevki 
sahipleri de girişmiştir. Yugoslavya 
atfotizın f~derasyonu azasından bir 
zat, Yunan gazetelerinin ncşriyatma 

toptan bir cevap olmak üzere. Bel· 
gıratda <.ıkan spor meemuasın:!a 
bir makale yazmıştır. Bu makale.de 
hül!sa olarak deniliyor ki: 

dakikll 20 saniye, Romanyalı Geor· 
gcsk\l 5 saat 5 dakika, Lehistanlı Li· 
piaski 5 saat 5 dakika, Romanyalı 
Grigoriu 5 ~aat 5 dakika 50 saniye, 
Romanyalı Savar.of S saat 6 daklka 
l O saniye, Rom.ırn~~h Nit-ıesco S aat 
9 dakıl:a, Romanyalı Tudese 5 saat 9 
dakika, RomanyaU N;surci 5 saat 9 
dakika, Romanyalı Oiun 5 saat 9 da· 
ki!<a. 

Genel taşnif : 
Lehistanlı Danicl 66 saat 45 daki· 

aa 40 saniye, Romanyalı Ferdi Tzapl 
67 saat ~ dakiu 3 san.ye, Lehistanlı 
Lipin:ikt 67 saat 36 dakika 19 saniye, 
Romanyalı Tudcse 67 saat 45 daki~a 
56 saniye, Romanya!ı Oinu 67 saat 50 
dakika, Romanya'ı Dobrin 67 sıat 50 
dakika 18 &aniye, Ramanyalı Savanof 
6: sut 59 dakika 45 saniye, Roman
yalı Geregescu 68 ~aat 6 dakika 4 
saniye, Romanyalı Suller 68 saat 24 
dakika 12 san;ye, Romanyalı Nicul ci 
68 saat 29 dakika 17 şaniye. 

· yan hükumeti ansızın hareket et · 
mek ve Habeı hükdmetinin, so • 
ğuk kanhhğmı kaybettirmek isti· 

"Bize kar§ı söylenen küfürlere 
gelince, Habe§ hükumeti bunlara 
karıı tsm değerini verrnit hulunu· 
yor. Ayni zamanda ıunu 1\abr • 
latmak istiyorumki ltalya, iiyaıa· 
11 icabı olarak zaman zama11 Av· 
rupadaki komıjularına da C.u kü 
fürlerin en ağırlarım ıavurmuştur 
Habeı hükumetinin edindiği kana 
ate göre, Avrupa devletleri gibi 
l<ifayct edecek kadar silahı ve c~p 
hanesi olsayrlı 'bu taarruz yapıl · 
mayacaktı." 

Habcı hük1lmeti, yürümeye Vl~ 
söylemeye hatladığı dakikadan 
itibaren aıkcr olan tJJu:;unu, aı • 
kerlik rejimi iç.ine ıokarnk kin, 

mes'uliyetleri üzerine almasını is· 
tiyor. Bu meı'uliyctler mütniftir 
Konsey, deYletlerin istiklalini "'' 
topraklannın bütünlüğünü temid 
eden onuncu maddenin hakiki de· hi 
ğeri hakkında bizi fikrini ıöleyt' hı' 
cektir.,, ? 

Yunanlıların dev adımı He ılerli· 
yen Yugoslav atletizmi önünde telaşa 
düşmeleri ve bu telaşla sözlerini ~&ll· 
raca'.< bir hale gelmeleri aklın alamı· 

yacağı ~eylerden değildir. Hele bun· 
Jardan iıdsini ço'e garip buluyoru:r; : 

l - Yunan gazeteleri, ıkide bir
de, yersiz telmihlerle geçen sene 
Zagrepde yapılan bqind balka:ı 
oyunlaıından ba'ısediıorlar. Bu yazı· 
]ara bakılırsa Zagrepde şartlar çok 
bozu!-.muş, hak<ızlıklar yapılm~. 

Yunan gazetelerinin, Zagrcpdeki 
şartları, mesela ondan evvel Atinada 
yapıla:ı dört oıundaki kadar kendıleri 
için uyıun bulmamakta haklan , ar· 
dır. ÇüiJkü }<arşıla,.:nda kuvvetlenmiş 
ve h ~r pJ van için çekişmek iktidarını 
kazanmış bir Yı;goslav ekibi bu!· 
muşlardı. Sonra tribünleri dolduran 
se1irciler,o:ıların küçük muvaffakıyetini 
biJe devamlı surette alkı$hıyan seyir· 
cilerden mürekkep değildi. 

Haksızlığa gelince: onlara istedik· 
Jeri kadar önden gitmek imkanını ver
meyi unutarak haksızlık ettikse, muh· 
taç olduğumuz affı istemek l':ak§inas
Jığmı da gösteririı. 

2-Yunan takımının Yuğoslavları 
en aşağ'ı 30 puvanla geride bırakaca· 
ğ'ı iddia ediliyor. Bu belki mümkün· 
dür fakat ortada incelemiye deter bir 
durum var: altı sene evvel birinci bal. 
kan oyunlannda Yunan ekipinin al· 
dıkı puvan, diter dört balkan takımı· 
nın kaıandıtı sayıdan fazlıs idi. Hal· 
buki beş sene içinde Zağ'reptcki teb· 
likeyi ve IstanbuJ oynnlan arifesinde· 
de gözle görünen teJA~ı do~urd1Jk . 

ROMANYA EfSİKLET TU· 
RUNDA UMUMi NE ilCE 
Bükrq : 9. a. a. 
Romanya bisiklet turu, 11 etapda 

1115 kilometre katedilmek suretile 
dün bitrniıtir. 

Dün Barsov ile Bükreş araıında 
175 kilometre üzerinde koşulan son 
etapm neticeleri şunlardır : 

Türk Kirkor 5 saat 4 dakika 20 
UJÜyc, Romanyalı Goa-an 5 ~at of 

ADA PAZARINDA MAÇLAR 
Adapaıan,9 [ A. A. ] - Hav• ku· 

r•ımunun dü:tcnlcdiği futbol maçlarına 
dün de devam edildi. ilk oyun 
idman yurdu yen:ay takımlan arasmdıs 
oldu. Birinci devre 2· 1 idman yurd1J· 
nun üstünlüğü ile bitti. ikinci devn 
idman yurdu iki gol daha yaptı. Ye;ıi 
ay penaltıdan yaptığı iki golle 4·3 
yenildi. 

lkir.ci oyun Sakarya por - en~· 

Ier birli~i takımları arasmda oldu. 
Birinci devrede ~~'811" spor lir gol 
yıtpb. ikinci devrenin bitmesine on 
dakika kala Gençler birliğinın penal
tıdan adı~ı golle oyun beraber bitti. 
Bu oyunlar için ya "tlan anlaşmada 
dışa:dr;,n oyuncu gct rmemeye k~rar 

verilmiş oldu~ndan Gen~Jer bi:-liğir.!n 

getirdiği iki oyuncu hakkında yapı· 

lan it.:raı i:z:r:ne o;'Urıu kazansalar 
bile kaybctm·ş sayılacakları, oyun 
ba~Jamadan önce hakem tar afınc'an 
ıençleı kaptenına bildirilmi~tir. Bu 
oyunlar halkta çok ilfi uyandırdı. 
Alanda iki bine } akın sey"rci vaı dı. 
MOSKOVA · PRAG BERABERE 

KALDILAR 
Moskova! 9 (A. A) - Moskova 

futbol takımı jle Prag futbol takımı 
arasında yapılan maç, 3-3 beraberlikle 
bitmi~tir. 

AVCl UÇAGILE YÜKSELME 
Moskova : 9(A.A ) - Uçakçı Ev. 

sev bir avcı Uc;4fı ile 12<nO metre 
yükselme~e muvtffak olrnu~tur. 

EŞYA PİYANGOSUNDA 
KAZANANLAR 

23 Haziranda Çe.dlen idman ce· 
miyetleri piyangosur.ca eşya kaza· 
nanlann ef yalarını kendilerine veril
me müddeti 9 EylOle hdu uıatıl
ınıştı. Dün bu müddet bitmit oldu· 
tundan bundan tonra )apıltıGık baş 
vurmalar kabul edilmiyceektir. 

Istanbul limanı sahil sıhhıye merkezi 
satınalma komisyonundan: 

Müıtahdimin için yerli ma' ı dniden 172 ,ift fotin aeık ekail•mf' 
ile yaptırıla.cakur. 

A - Tahmin bedeli 774 lir;vhr 
B - Şartnameler merkezimiz levazımından paruız alınır. 
C - Eksiltme 24 Eyllil 935 Salı günü oat 18 da Galat.da Kıt.ra 

muıtafa pata sokağında lıtan~ul Limanı Sahil uhhiye merkezi aa 
&~nalma komisyonunda yapılscaktır. 

D - Muvakat teıııinat 59 liradır. 
E - Jıtekliler kunduracı olduklarına ve halen bu itle meşgul ol 

daldarnıa dair 935 teneai Ticaret Oduı vuika.aı ıöıtermeğe m~hur 
tiurlar. Akıi takdirde ekıi)tmeye giremezler. 

F - Ebiltmeye girecek ola·.1la• peyler süriilm.eden evvel teminat· 
larıru merkezimiz vemeıine makbuz mukabili yatırmıt olmalal'I I& 

yordu. Biıi soymak istedi1'leri bir 
•~ra:fıı. nam\ls~uz bırakmaya da ça• 
hııyorlllr. Bir Franıız atalctr aö~ii 

DON v~ YARJN 
T'U'cümtt kültiyntı 

Se.yı: 41 

Oscar Walld 
DE PROFUNDiS 

llmi, ahlakY, felsefeyi, dini güze· 
le esir sanan T'C iyi kötü hiçbir ar · 
ıusuna hayf.rI demeyen O. Wilde: 
"Ben dehtmı ha121tıma vudim, e · 
ısalerimde istidadım vardır!,. di • 

yor. Deh!s'mı, hayııtına nasılsar · 
f ettiğin! A. Gide' den dinlfyeceksi. 
11iz. btldadını da :ıındanda yazdığı 
"De rotmı<m,, IJ~n~n zyacaksmız. 

Bütün estetik ve ahlak kutuplan. 
na dayanan bu iki eseri, bir arada 
dilimize çeviren: 

Bur han Toprak' dır 

Fiyatı elli Jnıruş 
Dağıtma yeri: VAKİT matbaag1. ls· 
tan bul. 

:211:: ::::: :::::: ::: : :::: ::: ::: :: :: : ::: :::::=ıı :.-:-.. -:::::: 
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l 
G6z:eteıntıe gtıııdeJ'fl&n yuılar, gazete· 

)'C '1rmek tçln 1.H, Arfaıın klloeatne ( ga· 
ıete ı tellaıeşi yuıJmalıdu. 

ai 

Bir Fransız gazetesi ital- 1 

yayı haklı görüyor 
Böqle bir tehlikenin mesuliyetini üzer ine alacak 

deli bir Fransız hükumeti var mıdır ?!,, 
Le Jour ga.zeteai Habeş meı'e· ı tini üzerine alacak deli bir Fran ' 

lesinde İtalyayı haklı göate,en bi sız hükumeti var mıdır? 
yazı çıkarmı§tır. 1talyanuı Franım 
ile lnriltereye olan diyevini kııa· 
ca. yazdıkdan aonra diyor ki: 

Bu akıllıca ıözler kabul .-dilirae 
ne olacak? · ltalya atırr eayı ır 
kuvvetlerile ileriye doğru hareket 
ederek bir iki hafta i~inde Habeş 
yaylalarını ele ,-eçirecek. Jtalya. 
nm ıüel (ukeri) ve ordtJ. gereçi • 
nin Oevazımmın) çokluğu ve Üs• 
tünlüğü ke.r§taında Habet hnpaıa· 
toru ile ona rakip olan deTebey · 
ler ezilince ve imparator Avru~ 
dan hiçbir yardım umma.yınca 1 · 
talyanın dediklerine baı eğilecek. 
Bir anlatma ile balyanın \iyasal 
ve ekononıfü hakları kabul ~dilir, 
lt:ılyada Tazına gölünün ı\llarmı 
fngiltereye brrakrr, bizim ~nce o· 
lan haklarımızı tanır. l§te buna be 
rıt derler. 

Birde bunun aksini alalım. Fran 
sadaki müfritlerin istediği gibi 
zecri muameleye kalkılsm o:taman 
na olacak? 

Avrupada harp!. Oeni:ıde hava· 
da, toprakta harp! Farze..Jt-Hmld 
(ngiltere kuvvet ile •Üvey9 !tana · 
lını kapasın. ltalya bun3 kar:ı 
ausmryacak, erteai günü h \vadan 
bir hücum ile Malta adq.sını ıap: 
ede:ek ve bu da bir başlansıç ola· 
caktır. 

Maverayı Erden 
ile Surye 

birle tiKiliyor mu? 
Şam (Özel) - Bazı ga-reteief 

Surycde bir krallık vücude ıetiril' 
ceğini yazmıılana da aliı.:ada' 
makamlar bu habelerin a.ah utatJ l 
olmadığını yaımıılardır. ~ 

l Diğer ~aro.ftan (U:nınan) da yı' 
yılan tayıalara göre lngilter~. Ma" ıı• 
verayi Erden Emiri Şeref Abdul· S 
lahın Surye kralı olmasına rc.zı ol: ~ 
muıtur. Bu takdirde M1lıer311 

Erden ile Surye birleştirileı:ektif· ııı 
Buna karşı yapılan bir ~z.yıacl• te 
Surye tahtının Emir Al>düllah <1' ııı 
ğil, Suudi Arabistan Veli'll1di f:• 
mir Suude teklif olunduğuJur. 

tmam Y akya istifa etmedi 
Adenden relen bir haber Ye ' 

men Hükümdarı imam Y a.hya!\111 

tahtıdan vaz ges-tiğini ve bunu Ve' 
liahdi ve oğlu Mehmet!e bıc akt, • 
ğını bildiriyor. Londra g:uete ' 
leri tarafından neşrolunan bu h'' 
per yalanlanmakda ve lma•n Ya~: 
yanm tct.htından vaz geçme·Jiğİ 1' , 
ne Londradan haber verilmt>kte 
dir. S-Jnunla beraber imam Ya~· 
yanın rahataızhğı dolayııi!e oğlıl; 
nun onun namına devlet ı~leril' i~i 

1 

Böyle bir telhikenin me;'~liye· 
l<&r§ılık Jstlyen okurlar, mektuplarına 

ıo kuruıluk pı,ıl koym4lıdu'lar. 1 --....--.-......,.,.=-------~--........,_.. 

~~ılmıyan yazıları geı11:0ndermektel), f •• -· yeni çıktı _________ ., 

idare ettiği e.nlaşıhyor. 

~~~1~=1~;r:~1::1~ka;~:!~':ıı. 1~::; ı1 Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numara 39 
olarak ~ıkeıı yutJardaıt dolayı. dlttktör • HAYDAR RIFAT 
IUk, UıtUrıe soru sorgu almaz. 

1 Giinü geçmi§ sayılar 5 kuruıtur H E R A K L İ T 
Adre;:nı delı'l§Ureıı aboneler 2S kuruş j 

öderler. 

Oaı.etemlute ~ yazılarla realmltrln , 
btr bakl'1 ...ıı keudial tC1D4lr. 1 

Göz Hekim1 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıili, Ankara caddai No. ao 
T elefoa: 2256S 

Salı ıünlori mecc:anendir .. 
2 2 

Eıki Yunan filozoflarmian 

Fiyatı 25 kuru§ - Dnğ1tme1 yeri V AKIT matbaau !:atanbu1 

Tornacı alınacaktır 
' Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd~J1; 

Kırıkkale Fabrikaları ıçin torna cı ahr.acaktır. isteklilerin imtıb'ıJI 
olma mahalleri bilihau bildirilmek üzere bir i::tida i!e unı11 

Müdürlüğe müracaatları. "5346" 
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--=!!!!!!!!!~r":!!919!!~~~!911!~~;~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!"!!!!!!!!!1!!!!!!~--;····ii!ii~moll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7~~~~~:--~~ 11 - KURUN 10 EYLOL 1935 Istanbul Telefonu ısıanbuı 4 üncü ıcra memurluğundaı11 

idare Heyeti Riyasetinden: Emniyet Sandığı 
Telefon ücretlerine mukabil ta. hıildarlara verilecek çekler bundan 

:.~:a. "İstanbul Telefon D!rektörh. ğü" ~dma tanzim edilecckdir. Ha
f 11 nanırna kesilen çeklerin ziyaı veya muhteviyatının baıkası tara· 
l~~dan Bankadan çekilmesi halind~ bor; kaydı kapatılmıyacakdır. A-

1STANBUL _ 18.30: Almanca ı namına birinci derecede :ç.otekli o! up yeminli üç ehli vukuf \ıı.rafmdlld 
ders, 18.30: Orkestra musikisi, 19.40: tamamına • 1018 • lira k!ymet takdir edilen Kaıımpaşada. Büyük Pi• 

Ege caz, 20.15: Konferans, 20.30: Stüd yale mahallesinin Serden teçli sok;\ ğındn eski 1 mükerrer yen; 3 No. lu 
yo orkestrası, 21: Radyo caz ve tango . . . . w 

orkestraları, 21.35: Son haberler_ bor bahçelı ahşap hır ev açık arttnma~ a vazedılmıt oldugundan 21/ 10,1 
a. adarların nazarı dikkatine konulur. · "5429" salar, 21.30: Şehir tiyatrosu artistle· 935 tarihine müsadif Paıa.rtesi güu ü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 

rinden l. Galip Ercan. Konuşuyor, birinci arttırması icra P.Jilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamme-

inhisarlarU.Müdürlüğünden:j 
22.05: Plak neşriyatı · c• 75 · b ld w t kd' d ·· · · ·· · d b ı. ( kt 

BOKRES 
_ 

1 
·D· 

1 13 0
_. nenın ;o nı u ugu a lr e muşterısı uzerın e ırar.ı aca ır. 

~ 3. uyum ar. . J. 

Orkestra . Duyumlar. 13.55: Konserin Aksi takdirde en son artt.ı anın taahhüdü bakı kalmak üzert: arttırma 

l l idaremizin Kabata,Ja Levazım ambarlarında memurll'.· için yap 
tn~ı acak ''1420" lira "66" kurut keşifnamesi mucibince kötebP.nt T. De. 
ti ırlerinden camlı odalar yazarlıkla münakasaya konmuftur, lsteklile 
tn? ]6/ 9/ 935 tarihine rast!ayan Pazartesi günü saat 14 de % 7,5 te
.ı ıknat Paralariyle birlikde Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesin-

ısürcği. 14.15: Duyumlar. 14.35: J{onse 15 gün müddetle temdit t.dilerek 5/ 11 / 935 tarihine müsad:f Sah gü
rin süreği. l S: Plıik. ·Duyumlar. l9.l5 nü saat 14 ten 16 ya kac!.ar keza dairemizde yapılacak ikincı açık art• 
Plük. 20: Sözler. 20.20: Senfonik vals· 
ler <Pli'ık) 21.10: Sözler. 21.30: Buda
pcştcden röle. Genel Avrupa konseri. 
2:?.3~: Duyum~ar. 22.50: Röle kon er 
23.1:5: Duyumlar. 23.2:>: Konscdn sü -• . l 

· 1 a ım k · ·· t "5192'' omısyonuna muracaa ~arı. reği. 2.J: Romen müziği. 

\ - • . . .. .. .. nUI>APEŞ1'E - :!O:: Plalc. 21.10: 
Pa!abahçe lspır.:o fabrıkasmda yapılacak.yuk aıanı.oru kaoa. Sözler. 21.20: Yerilecek konsere dair 

lı zarfla eksiltm~ye konmuıdur. fransızca birkaç .söz. 21.30: Gene) Av· 
2 - Tahmin edilen bedel {Si 50) !iradır. rupa ko~t~eri. Opera orkestrası. Erne.st 
3 lh l · 7/ 10 '935 p t · t 14 d d' Dohanyı ıdaresinde). 1: Tasso-Senfo-- a esı azar e sı sa'il e ır. . . 
4 Ş . .. nık pocm. 2: '1 otentanz (Bartok) 3: 

- artname ve pr~ıeler Ka batatda Levazım ve Mubt..yaat Şu· Macar şarkıları. 4: On dördüncü Ma -
besinden bedelsiz olarak v erilir. car rapsodisi. 23.35: Çingene müziği. 

hili S - Eksiltme:,e gireceklerin 24~0 sayılı kanunda ~azılı ~artlhr d'1 23.30: ~u:un:lar. 23.55: .Caz ... 
. nde muayyen gun ve ıı.atından hır aaat evvel 431 lıra 2!. kurut te- MObKO\ A - 18.30.Populer Rus 

ltııııat ve teklı'f me'·t bl ·ı K b t d L M"·b t Ş b şarkıları. 19.15: Piyes .20.30: Orkestra 
• K u arı e a a a~ a evazım ve u ayaa u "' 2? Al - .. 
•ındek' Al K . , ·c dans. - : manca yayım. 22.5a: Ro 
......._ı mı omısyonu!\a müracaatları. (4889) le. 23.0:i: Fransızca. 

' 

MONIH - 20.30: Richard Vagnerin 
latan bul .'Die Meistersinger von Nürnberg., 0 • 

MUdUrlUjU llAnl•r1 perası. 21.55: JCnrışrk yayım. 23: Du • 

1 - 80 1 O 9 935 Salı ) yum lar. 23.43: Operanın süreği. 
8 t - 175 1 t 9 935 ) JIAMBURG - 20.30: l\fünihten röle 

176 Çarıamba Hayrat badem~si. BRESLAU - 20.30: l\lünihten nak 
- daba faılıı l 2· 9 935 Perşembe ) len opera piyesi. 

1 - 75 10 9 935 Salı ) -----------
76 - 150 12·9 935 Perşembe ) Dul Ye yetimler. 15
1 d3ha fazla. 14 9 935 Cumartesi ) 

1 - 50 ll·9 935 Çarıımba ) 
ı~! - 100 Li·9 9'35 Cum• ) Mütekıidin. 

- daha fazla. 14 9 935 Comarteıi ) 

ı E~·lül - Teşrinisani 935 üç ayhkl•rı yukarıda yazılı tarihlerde 
'< h 

1 a1 ındakı sıra sayılarına giSre verilecekdır. (5420) 
~~~..-.--~~...,.._~----.-~.._..~------~~~~~ 

· ~ Istanbul MiUi F...:ft'Jı:aac Müdü,,Jütündcn: 
C' • M .. 

"'181 V~ C'V..Cll 

Takvim 
SAl.I Çarşamba 

1 f) P.ylUI 11 F:yliıl 
t ı C. Ahir it C. Ahir 

GOo do«o~u :; :l4 ~.ll6 
Gfto batısı ıs.n 18,ıt7 

Sabah namaz.• 4. ,, 
4 ~· ı"lğle oamuı l t.1! ıı.ıı 

ikindi ııımaıı 15.H l~.4:1 
Aktım namu• ıtı:t7 18,97 
Yatsı namazı mor ll0.01 

ima\ ;1 .U a.~, 

Ytl"9 ırreııı 1 ııler v 1 • Yılın talıın elinlcrı ıı:ı 11.f 

tırmasında arttırma bede;j kıyme~ı muhammenenin % 75 ni bulmadı

ğı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 

Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muham· 
menenin % 7,5 nisbetindP. pey ak:; esi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil buluni'!laları ]az· mdır. Hakları tapu sicim ile sabit 
olmayan ;potekli alacak:orda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı ıa· 
hiplerinin bu haklarım ve hususil::= faiz ve masarife dair o!an iddiala· 
rım evrakı müsbiteleri i!e birlikte ilan ~arihinden itibaren ,1\hayet 20 
gün zarfında birlikte rlairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir
de hakları tapu sicilli ile sabit olma yanlar ıatıt bedelinin paylaımaıın .. 

dan hariç kalırlar. Mü ters.kim ver" i, tenviriye, tanzif iyeden mütevel• 
lit Belediye rusümü ve Vakıf icare si bedeli müzayededen tenzil olu~ 
nur. Daha fazla malumat almak iıs teyenler 15/ 9/ 935 tarihinden itilia
ren herkesin aörebilmeıi için dair~ de açık bulundurulacak arttama 
ıartnamesile 934/3120 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada 
mevcut v' saiki görebilecekleri ilin olunur. (5427)' 

Deılet rıemirrılf ırı ve liınnıarı iıletme f mum i~nresi if lnlırt 
Muh11.mmen bedeli 3000 lira ola n Devlet Demiryolları Ankara U. 

mumt İd<lre binası çatı kLtı kalörif er teıSiaah 25/ 9/ 935 Cuma günü 
saat 15 de kapalı 2arf uıuliyle :An karada Umum Müdürlük binaıında 
ihale 'edilecektir. Bu i!e girmek iste yenlerin 225 liralık muvai..kat temi· 
nat ile kanunun tayin ett1ği vesikai arı kanunun 4 ünçü maddesi mııci
bince işe ginneğe kanuni maniler . bulunmadığına dair Beyaıiname ve 
tekliflerini ayni gün ıarLt 14 de ka dar Cer dairesi Komisyon Rei:sliği· 
ne vermeleri lazımdir. Bu ite ait tartname;er Ankara ve H ... ydarpa
ta veznelerinden parası'° olarak a~ ınabilir. "2511" "5417' 

Amele için ~0 70 Tenzilat 

1 

;,ep'ıanede To;.ıçu1ar caddesinde kış12 a1hnda 347 
''0 u d- k' ~ 

Kira Senelık 
MOddeti Kirası 

Vra ,.,._·-·----· 
Denizyolları 

15 Eylül 935 tarihir.a'en'1lThft. en beı J<ııı en müre eb oimak ve
ya beı kiti ücreti vermek §artile Aydın hattı dahil ve Erzurum • Sarı
kamış, Bursa • Mudanya Samsun • Sahil hatları hariç olmak üzere bi· 
titik şebekedeki istasyonların herlı angi birinden diğerine i~ bulmak 
veya itten dönmek üzere seyahat o decek amele için % 70 tenzilat ya· 
pılır. 

2 Yıl 120 • l u • an 
• ,1°Plıanede N cati bey ceddcsiode Senoyi mektebi 
• ~ lı da 461 No. Ju dükkan. 2 )) 36 

;.u tann! mette Y c1'batan caddes;nde 1 O ve 12 
0 fu altında dükkinı bulunan ev, '}. ,. 240 

~ .. Yukarıda cins ve rntvkilcri yıızı'ı emlAk hizalarındaki bedel ve 
' te~~de~ler üıerinde açık aıttu mı uıuliyle kiraya verilecektir. Is 

ltıU lıle~ın 16 9. 935 Pazarh~si giinü ulll on c:!örtte pey akçe'eriyle 
· ~atlan. (M.) (5167) 

lstanbul 

lıı! . K. re. 

gümrükleri satış 
komisyonundan 

Ağırlığı Kıymeti C•r.si eşya 
Ki. Gr. L K. 
941 K. 105, 87 Demir Kasa. 

• ca \'ukarıdayaııh eıya ]3.9.935 G. sıat 14 de satış koıııiıyonun· 
, ~ •çık arttırma ile satılacakhr. lstekıilerio yüzde yedi buçuk te· 
ı ıtı:~t akçelerini gösterir makbuzla kanunen muayyen saatta l\o 

~reisliğine müracaat eylemeleri ilan o'unur. (5331) 

1\ lLAN 
'tiııcı lltahya Vi1Ayctinln Emek kansı 
~dcc . değirmisaz ve Kızıl bük köyle· 
~~ı.:ı Şırnalen: Kızılbük köyu Cnmii 
lo)\i has~~ de~irmeni, değ'irmi saz 
dctinn~~rnıı hattı münkcsiri; şarkan 
~~lti ·~aı köyü camii hoca koz tP.pe 
~6r tınustakimi; garbcn: kuru tepe, 
llı"ik epe, maşak tepe beton sütun· 
U~ 390 tepeden 2.os,10 dahili zaviye 
~ı.ı~ k ~ _?letredekı beton sütun kızıl 
tı.ıll\it o~u ı:amii hattı münkesiri ile çev· 
~1~lı li 07,2060 hektar eraıide Sela· 
~a.:ı bi~an b.aba 02'lu Hurıit tarafın
ltı~dcrıı ~harrı meydana çıkarılan Jinit 
lıhdl!aı 99 sene müddetle adı geçen 
~lı.111~nc ihalesi yapılaca~ndan maadin 

1Ctj rrı~~esinin 36 ve 37 inci maddc
ltq. 01 cıbince bu bapta bir i\ina 

~ ~~~ ~•rın 9·8·93S günlemccinden 
v't1' htu •y müddet içinde Anka-

~ il&i'et sat VekAletlne ve mahaJlindt; 
~ltQı~J "'akıınma ba !stida müracaat 

eri illn olunur. r 4603 ] 

!LAN 
Kütahyanın Emet kaıası içinde 

Çayır köyünde tim!len: kol an beton 
sütonu, yaran kıran tepesi hattı müs
takimi, şarkan: yaran kıran tepesi, 
hallettiti tepesi hattı müstakimi, ce· 
nCıben ve garben: hallettiği tepesi 
mebdei hudud olan ve belon sülon • 
halletliki tepesinden 29,SO zaviye ile 
1915 metrodaki beton sütana • ile 
çevrilmiş 12l ,5800 hektar arazide 
.selanikli Hasan baba oğlu Hurşld, 
Ziya 1 Ialit, Hüseyin oğlu Mehmcd, Is· 
mail otlu Osman, Ali oğlu Ômer Ca· 
vuş oğlu Riıa ve baba Hasan tar~fın· 
dan bilteharri meydana çıkardan Linit 
madeni 99 sene müddetle adı reçen~ 
ler uhdesine ihalesi yapıla.cağından 
maadın nizamnamcşinin 36 ve 37 din· 
ci maddeleri mucibince bu babda bir 
güna itirazı olanlann 9-8·93:S günlc
mecindcn itibaren iki ay müddet için
de Ankarada İktisat Vekaletine ve 
mahallinde vilayet makamına da istidl 
m~rı,caat evlcmcleri il&n olıınur. 460!. 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 4Zl62 · Slrkecl Mühürdar zade 
••• Han teh•fon: 22740 •••I 

1 rabzon Yolu • 
i.rzurum vapuru 10 Eylul salı 
günü saat 20 de Rize'ye kadar. 
·'5368" 

Yedinci icra Memurluğundan : 
Mahçuı olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ev eşyası 14/9/35 tari· 
hine tesadüf eden Cumartesi Cünü 
Saat 9 dan 10 a kadar birinci açık 
arttırma suretile Beyoğlunda Opera 
Sinaması karşısında Hava sokağında 
S Numaralı hanede paraya çevrilece
tinden talip olanların mahallin de 
haıır bulunacak memuruna müracaat-
ları ilan olunur. V. No. 8985 

ıttlllUIHlftıtı1mtf1"1lUlftllflllftıllllllftllllH1"IUlll"ıtııı1111llllllllJll111 

Operatör - Oroloğ 

Dr. Mehınet Ali 

Bu tenzilattan iıtifatl' etmek ia teyen amelenin bulundukları yerin . 
en büyük mülkiye memu:undan ve bu memurun bulunmadığ: yerlerde 
köy ihtiyar meclislerinden birer ves ika ahb istasyonlara göstermeler.ı 
la:r;ımdır. 

Fazla tafsilat İçin istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(2515) '(5416) 

Munammen bedeli 60 hin lira o~ an 1200 ton katran yağı 25 Birind 
Teşrin 1935 Cuma günü şrı.at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında ıatm ~hnacakdır. 

Bu ite girmek isteyenit:rin 4251.) liralık muvakkat teminat ile kanu .. 
nun tayin ettiği vesikalar, ·, kanun un 4 ncü maddesi mucibirıce ife gir 
meğe kanuni manileri buknmadığı na dair beyanname ve t~kliflerinı 

ayni gün ıaat 14,30 a ka~ar Komi3 yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu iıe ait ıartnamel~r 300 kur U! mukabilinde Ankara \'c!I Haydaı 

ı. afa veznelerinde aatılm4ktadır. (5405) 

Muhammen bedeli 4.:.75 lira olan 19000 kilo muhtelit eb'at~ 

çinko levha 11 Birinci T e~rin 1935 Cur.ıa günü saat l S,30 da Ankau 
da idare binasında kapalı zarf us·1 lü ile eatın almacakdır. 

Bu ite girmek isteyf'nlerin 320 lirnlı!< muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalaı ı kanuu un 4 ncü maddesi mucibinte ite gir· 
meğe kanuni manileri bulunmadığ. na dair beyanname ve t.:kliflcrini 
ayni gün saat 14,30 a kac.ar Kom, isyon Reisliğine vermeleri lizım-

l 
dır. 

Bevlil}e mütehassısı Bu i~e aid §artnamdeı parası?. olarak Ankarada Mab:~me daire
Köpriibn~ı: Eminrinü hun telefon ~rnı:ı sinden ve Hnydarpa~adn leslim ve sevk mtıdlirlüğünde dl'ğıtılmakta 

rııırı11111111ııııırıı1111u111ııınıııı1ıııııııuııııııııı111ıııııııın ıııırıııııuıııııı , dır. ( 5408) 

lstanbul ltültür 
Cin Si Evsafı 

direktörlügünden: 
Mikdırı Tahmin Muvakkat ihale günQ 

bedeli teminat 
akçesi 

L. Ku. L. K. 
Odun Rumeli m,.ıui. 172 Ç 412 80 30 96 25·9 935 
Margal l<ömi.irü s:n~ldi veya Çerkeı kUyü 3WO K. 112 8 40 .. 
Kok l<ömtrü Dolmabahçe Gazhanui ~2 T. 440 33 " 

lst•nbul KliU pbaneleriPİll yakacak ihtiyacı açık ek•iıtmeyc konulmuşdur. Iste'\clilcrin ıartnaıııeyi 
görmrk üzere hergUn K\iltilr Direktörlüğü Muhuebe Kalemine, eksiltmeye g·rmek isteyenlerin de 
ihale günü uat 15 ce Ticaret odasmcan alrcakhı rı b~lge ile lstanbul V .• aycti Muhasebe Müdürlü .. 
iilnde ta.olanacak olen Komisvona basvurmaluı ilin olunur. (5414) 



ABONE ŞARTLARI: YAZI VE YONETIM YERi: 
rıllik e aylık a ayhk AylJk 

Memleketimizde 750 t20 ~ 110 
lstanbul, Ankara caddest, O 'AJU'I yurdU) 

Yabancı yerlere lMO 72:1 400 150 
Posta blrllğiııe J 1800 950 ~ lRO gtrmlyeo yerlere 

i i dare: 24370 
reıeton ıvazı tşıert: 24879 

r> Tel~f adresı : Ktffit'JN lstaobuJ 

nırldyen,tn beı posta merke2:lnde KUHUNa abone yazılır. Posta lıUtU8U No. 48 ___) 

·~~~~~~~~~~-

_ _... _____ ~----------------~~-----_..-----~-------------------------------------~-----· -----~------------....... --------------------·~-----------------------------------------___,,-

Yalova ·Kaplıcaları 
Büyük Oteli fiatlarında 

Mühim tenzilat: 
Panalwon komple 
Pan•lyon komple 
Pansiyon kompfe 
Pansiyon komple 
Pansiyon komple 
Pansiyon komple 

Bir kl•I lc;ln 
Bir klfl için 
Bir klfl için 
iki klfl için 
iki kı•I için 
iki klf I için 

400 kuru• 
450 kuruf 
550 kuruf 
680 kuru, 
775 kuru, 
950 kuruf 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar U. Müdürüğünden: 
Evvelce yapılan ilanın ıartnamesinde değitiklik olan ve keşif be 

de!i 147,094 lira 65 kuru~ olan yukarıda yazılı intaat Askeri Fahri 
:kalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 25 1Eylul/ 935 
tarihinde ÇarfADlba günü aaat 15Je kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname yedi lira 36 kurut muka l:.ilinde komisyondan veri!ir. Talip. 
lerin muvakkat teminat olan S604lira 75 kuru§u havi tekl :ı"mektup

lar11ıı mezkiir günde saat 14 e ka oar komisyona vermeler: ve kendi
Jeriain de 2490 numarala kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı veaaik
le muayyen gün 'Ye saatte komisyona müracaatlan. ''5345" 

Kültür Direktörlüğünden : 
ilk inekteplerde talebe kaydına Ey 

lôlün birinde başlanacaktır. BlrJncl Si" 

nıflara bu sene 928 doğumlularla d•"' 
evvelkl doaumlulardan arta kalanıar ahnycakdır. Ku··ı-
tür direktörü 10 Eylôle kadar buıunduıd•~ 
yere en yakın okula. çocuklarını kaydettlrmelerlnl vamardll' 
rica eder. (501~ 

Sümer Bank 
Genel Direktörlüğünden: 

Bu sene Bankam,z nam ve hesabıoB 
tahsil lçtn ecnebi memleketlere gönde
rilecek talebenin seçim imtihanları glJ-

' rülen lüzum üzerine talik edilmiştir. 
, .................................. .,, 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
79. cu tertip 5. ci keşide 71 EgluldeJif 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000,.12.000, 10.000 liralık ikramif~ 

ler:e (20.000 lira lık mü}(afat varClır ••. 

mıııoo11[~illınım~ıııı~ıı@~~1rı~ijllllllll~ ooı~ ıı ıınıınıı~~ı~~ 

Selinik Bankası 
_ Tesis tarihi: 1888 

ı --J .Jdare merkezi: /S1 AN BUL (Galata) 
Tilrklyedekl Şubeleri: 

Istanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

İstanbul ikinci Ticaret Mahke · F_:ı 
meıinden: İstanbul limanına mu E~ Yuoanlstandakl Şubeleri : 
hayyet (Aziz) şilepi Ağustosun m SelAnik . A tloa • Pire 
27 inci günü saat altı buçuk rad- =- ~ 'l....T • 8 k ~ 
delerinde İstanbul liman itleri ·_'=-~ ner nevı an a muamelatı. 
di~ek~.ö~_lü.~üne aidw~H~•·eket) rö- ~~ıillll~~~IIDll~I .il il~~~~~~~ l~ll~ID~!-M 
morkorunun yedegındt olarak Ed• .1,,. • • " •• • , 
Servi Burnundan Kız kdesine gi- lllle Vl ayeti daimi encumellJOdel1• 
derken hamulesile beraber batmış Ed' M 1 k t l • ta · · 1600 ı· M h ı. d Ilı' 1" ,. . . . . . ırne em e e '!as nesın1n ıra u ammen 1;1e e 1 
tır. Mezkur ıılepın rets• Mehmet kale Ed . v ı·t •·bb' . 23/ 9/ 935 p rt . -· .. .t . m vıye e a a ı t.! ıyesı aza esı gunu sa .. JI 
Osman tarafından dentz raporu . d lh l d"l k .. . 1 ı·ıer" . . • .

1 
. h e a e e ı me uzere açık eksıltmeye konulmuıtur. stek ı 

· nun t~n~ı~~/~te1~·1;;j5 ~e ma ke: ıeraiti öğrenmek ve Edviye ihth aç listeıini görmek üzere Edirll 
me, g~;;) · Y ~ k 

1 
pazarl~s Vilayet Daimi Encümenine, latan bulda Sıhhat ve İçtimai mua" 

~aa .d e . ~7yın 1 .~~~ış 0 u- Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve belli gün ve saatte 120 li'' 

k
gun ~nl gel~kı ıde ve lyu le veya teminat makbuzlarile l-,;1Jikt~ Vi~ayet Daimi Encümenine gelıııel 

aza 1 e a a .a ar o an ~-r rapor (53ı5) 

alınırken tayın olunan ~un ve sa· 
atte, mahkemede hazır Lulunmala 
rı deniz ticaret kanunun 1065 in
ci maddesine tevfikan iian olu-
nur. (14352) 

Istanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

lstanbul Tevkif eviı,in 1989 lira 76 kuruıluk ve 1748 lira 21 
ru.ıluk ve ceza evinin ~ı; lira 84 kurutluk keıif bedelli üç kıs111' 1 
mıratı ayrı ayrı açık eksıltmey~ konmuıtur. Muvakkat temin&:.tları 

~amdan aleminut gıizel foto- lira 21 kurut ve 131 lira 11 kurut ve 60 lira 43 kuruttur. Su it" 
ğrrıflar çekmek. Kağıda çekilmit şartname ve evrak ıunla,·dır: 
r.ı.enfi resmi banyo vas.tasile müs- Eksiltme şartnamesi mukavele proj~ıi nafıa işleri ıeraiti uJ11uılt 

San'at sırrını on liraya 
satıqorum 

·bete çevirmek. (V. No. 8991). si keıif cetveli ve projedir . Bunları görmek isteyenler tatil gi.iııl 
Adres: Yıldız. lhlamur Keşşaf so- den maada hergün lstanbalda Postahane binasında İstanbul Cu 

1.-ağı 9 numarada Sadullah riyet Müddeiumumiliği Levazım dairesinde görebilirler. Ekalltnıe 

Doktor 9/ 935 Pazartesi günü :iaat 14 de latanbulda Yeni Postahan~ bill • 
da lstanbul Adliye levazlm dairesinde yapılacaktır. Eksiltmeye 

Hüseyin U sınan , cekler yukarda sıra ile gosterilen miktarda muvakkat temi.nal 
Sabık Haseki lıastanesi dahiliye buzu veya banka teminat mektubu ve N .a.f ıa Baı mühendisliğinde" I 

miitchauısı dik ettirilmiş e~liyet ves:kalari;le. birlikte yukarda yazılı gün ~e -'ı 
Laleli LutUf apartımanı saat 4 - 7 e ~e İstanbul ,Adlıye Levazım daıresmde toplanaqık,komisyona ~~~ 

kadar telefon: 22459 ri ilan olunur. · ''~ 


