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ftalvanlar Hiırar ı 
-

·Buluşlar 
,, . 
u.zerıne Yiiriivor Gebe - kadın idrarı 

ihtiyarları gençleştiriyor 

' l 
abeş imparat ri me Bir Sovyet doktoru · "abıhayat,, ı 

bulmıya riıuvaffak oldu amı ara ında süel anlaş a 
tE 

Harbin merkezi şimalden 
1 a :yanlar Gorahai'yi 

cenuba geçiyor, 
de aldılar 

.. ilk gelen telgraflar :: nci, ıon felgraflar 2 ncı sayfadadır -

Tankların yiirüyüıü \ 

. - . - -......-

1 lngiltere de 

Seçim! 
Makdonald şiddetli 
hücumlara uğruyor · . . 

Ruzveite göre: , 
Sovytt R.u.yaila 1ifr 1timya1Wma . 

Fransızca Lü gazetesi, Mosko • 
vada çıkan N ovi ·mir gazetesin . 
den doktor Zamkoffwı pek müIngiHerede iş başına işçi 

hükumeti ı:ıelmeli . ,, him bir yazısını almıştır. Doktor 
yeni ke.~fettiği ve "Gravidan,, adı 
m verdiği serum ile doktorlukta 
pek büyük bir inkTlap yapmıf olu 

Lo!ldra... 1 ( 
(A. A. ) - Ge• 

ı 929 y.ılmda M•mvanm "Bi . 
yoloji . teıcrii~ enatitüıü,, nde 
profuör Koltteffin idaresi altın • 
da sah!ıyordum. ltimiz gebeliğin 
anlqılcbit dakikadan itibal'en vü
cuddalri bi~lojik reaksiyorrları a 
ratbı t3ltı. BUnu 'da Atkeym ve 

çen l<)i.inler zar · 

fınd ı seçim top. 

lantı ar• esna · 
smda çıkan ka · 

~ yor:Bu yazıyı biraz J..."IS3Itarak dili 

rI§I!~lıklar hak · 
kında Havas A· 
jansi aytarı ile 
gört:şen B. Ram

zay Mc. c Do · 
nald "Son iki 
üç giin içinde cc· 

reyaıı ed~n gü . 

rültüld sahneler, M4'c Donalcl 
karı§ıklık çıK:armak istiyen bir 
sosyalist • kC'münis. birliğinin 

yaptığı hareketlerin 'onucudur,, 
dem ittir. 

Bay Mac Donald, ıimdj. Eaham 
yakininde küçük bir köy olan Ea
sington' da, dostlarınd!ln bir dok -
torun evinde oturmak~adır. Ken • 

mize çeYiriyoruz: (Sônu ·sa. 4 Sü. l ) 

Bizanstan k3lma değe:rli 
bir lahit bıilundu 

• Süleymaniye kütüphanesi ö ,.' maktadır. Testi memurlar tarafın• 
nünde bir müddettenberi kanal~ • dan_ müzeler ·idareeine ·ıöndml .. 
zaıyon yapılmaktadır. İ§çiler dün · mittir: 
çalışrrlarken Bizans zamal\mdan Kazı d~ . deriiılettnilecektjr. 
kalma ve çok değerli olduğu anla· ~aha l>azı eserler buluı:ıacaiı u • 

· şılan bir lahit bulmutlardır. işçi · · mulmaktadır. . 
ler hemen kütüphane direktörü B.' Bundan batka ~a~ebaıında 
Zahire buluşlarını bild.irmişler, di· tıp talebe yurdu ran~da yapılan 
rektör li.hti tetkik ederek bunun bir apariıman kazısında Bi%a'nı 
Bizansa ait olduğ~ n~ticesine var· devrine-ait iki sütun başlığl ile, İ· 
mıştır. Lahiin icinde kemiklerle · kiter metre bo'yunda taşlar bulı.in· 

' ~ 

çik güzel i§lenmi~ bir testi bulun· muştur. . · . ' 
. ' 

disi yorgun görünme~!c ve elle . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

,~--ye-;,;~:frik:~ ·ba;iaJ;- --~ ileri liatta bir Ha b'ef kefif nölietçisl J 
---_:_;~---~~~------:;__;__~~~~~~~~~~-...-~-

(Sonu Sa. 2 Sü. ' ) 

Dün yapılan futbol maçları 
Beşiktaş takımımız Tainışvarı . 3-1 yendi 

1 • 
Q''>lr 

t;~ ~v7 (llornen)' ta~'ımı tlün ikinci maçını Beşiktafla yaptı ve 3 - 1 yenildi. Bu maça da:" tafsilat ile 
Q~ cırt net!celeri 5 inci sayıfamızdadır. Yukarıki re~:mfer: (Soldan) Süleymaniye -. Güneş, Ta· 

mışvar - Be~iktaf maçlarında alınmı1tır. 
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yük ve 
Önemli 
bir saf
h (1.s ı n ı 
canlan -
dıran bu 
eseri bu 
gün ver
mi9ebaş 
laaık. 

lacakamı:z 

Kibar bir Mogol kadını otomobilnde 1 
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Uzak Şarkta kara bulutlar 
Çindeki Japon kuvvet-1 Son dakika: 

leri müdahale edecek Habeşler 

Zecri tedbirler etrafında 
söylen enler 

• 
faşist Kurulu mukavemet tedbirlert 

almak için topJa.nıyor 
D'ltalia,1 ilıLZelesinde .AınerikaJ1f11 
zecri tedbirler kartıaındaki do~: 
mu hakkında yazı ya7an BaY 
nio Gayda diyor ki: . , 

Japonlar, bahriyelilerinin öldürülü
şünü tahrik sayıyorlar 

l'emen, Hicaz hüku
met/erile anlaştılar 

Roma, 10 (A.A.) - Yetıeli 
çevenler, Libyadan ay,·ılmak için 
emir alan Metauri fırkasının he -
men tamanıiyle ltalyaya döndü 
ğünü eöylemektedirler. 

ZECRi TEDBiRLER 
VE ALMANYA 

"Bu aykırı devirlerin hutu: 
yetlerinden biri de, lb.lyaııııı .. O' 

o' 
ıularından ziyade Okyanosun , 
tesinde bulunan uzak ülke u.ra 

tuıı· 
f mdan daha iyi anlaşı1nııf b11 

Şangay, 16, (A.A.) - Japo::ıı 
b~hriyeliainin katli hakkında tah 
kıkat yapmakta olan polis memur
larının, cinayet yerinde bulnan ta
banc;adan ba.Jka ellerinde bir de. 
lil yoktur. Japon atqe naval vekfü 
fWllan söytemiftir: 

rülmüş olması Japonyaya kar~ı 
doğrudan doğruya tevcih edilmiş 
bir tahrik olarak telakki edilmek
tedir. Japon elçiliği iki memleket 
arasındaki münasebetleri karar -
tan bulutları dağıtmak için Çinin 
li.zrm· gelen tedbirleri alacağı ü . 

midini izhar etmittir. Japon maha 
fili katilin bir Çinli olduğu hak -
kmdaki ilk haberler hılafma ola . 

1
• Bu cinayetin tahrikatmdan bi· 

rinin eseri olduğuna eminiz.,, Çin 
çevenleri ~atilin ölen bahriyelinin 
bir arkadaşr olabileceğini de ileri 
sürmektedirler. rak katilin milliyetinin henüz bi • 

linmediğini tC>ylemektedirler. 
"MESELE ÖNEMLiDiR !,, 
Şaqay, 10 (A.A.) -Japon bü 

yük elçiliğinin telihiyettar bir me 

ÇlNLlLER T AHŞIDAT 
YAPIYOR 

muru, Japon bahriyelisinin katli Şangbay, lz, (A.A.) - Dünkü 
meseleıi haklal)da ,unları söyle . hi.di•e ile Japonyanın Çine müda
miıtir. hate ede<:eği niyetinde olduğuna 

"Bu mesele önemlidir, çünkü dair bir müddettenberi devam e -
maktul Japon bahriye uniforma. den ,ayia.lar araıında bir münase
smı taşımakta idi. Çin otoriteleri. bet görülmektedir. Keza aşkerlik 
nin katili bulmak için hiçbir gay- ten tecrit edilmit olan Şan,ghay 
!'eti esirgemeyecekleri ve Çin.J a • mıntakası etraf ıpda Çinlilerin kuv 
;_.>on ilgilerini tehlikeye sokacak vetli tahıidatta bulunduklan aöy
bir şekilde Şanghayda 'dolS§all ya lenmektedir. 
yıntılara bir nihayet vereceklerini Tokyo, 10, 1(A.A.) - Rengo a-
ümit etmekteyiz. jansııun bildiriğine göre eğer Çin 
JAPONLAR HADlSE·Yl TAH- dün öldürülen Japon bahriye aa-

RlK SA YiYOR keri meseleıinde JaponY,ayı tat -
Şanghay, 10, :(A.•A.) - Japon min etnıezse Çindeki Japon kuv -

bah:-iyeıinin buradaki karargi.hm · vetlerinıin müdahalede bulun.mala. 
da Japon bahriye askerinin öldü. n muhtemeldir. 

Yanan kralı 
Memleketine dönerken 
Musolinile gör.üşecek 
· Londra, 10 (A.A.) - Yunan 

kralı Y orgi üç Yunan murahbasr 
nm kendiline :Vunanistana avdeti 
için ya~arı telCliffbu sabah ka . , 
bul etmiı ve ondan aonra Bukin -
gam l&l'!l711a gider~~öile yeme· 
gini lnıiliz icralı ve kr~li~esile bir-• .- ..,.. 
lild:e Y,emiıtir. 

Londra, 10 .(A.A.) - Yunan 
laah pertembe günü buradan ha • 
reket ed~cek ve Paris'te iki gün 
kalafaktır. 

Kral oradan Roma'ya gidecek 
B. Musolini'yi görecektir. Söylen • 
"diğine göre kral Floransa' dan ge
çerek babasiyle anasının mezarla· 
rmı ziyaret edecektir. 

Londra, 10 (A.A.) - Yunan 
kralı Paris'ten geçerken cumhur 
batkanı B. Lobrön'ü ziyaret etmek 
niyetindedir. 

SADAKAT YEMlNl 

Atina, (Özel) - Halk, dün 
krala sadakat yemini etmi~tir. 

Makedonya komi
tası kurulmamış 

Sofya, 10 (A.A.) - Lağvedil· 

mit olan etki Makedonya komite· 
si te~kilatının yeniden teşekkül e· 

d. faaliyete 29Çliii hakkında ha• 
21 yabancı gazetelerde görülen ha 
herler resmen ve en. kat'i bir su • 

ı . " 
rete >:•lanlanmaktachr. 

Uluslar sosyetesi 
Lizbonda mı 
toplanacak ? 

Pariı, 10 (A.A.) - 1936 yılı· 
nı~ ikinci kanunda yapılacak olan 
Uluslar sosyetesinin gelecek top • 
lantı devresinin Lizbonda kurul . 
ması mümkündür. 

Uluslar sosyetesinin bir üye • 
si sıfatile Bay Laval'i ziyaret e • 
den Bay Daaama Oc.hoa Fransız 
başbakanı ile bu hususta görüf • 
müıtür. 

ikinci kanundn eski binaemdan 
çıkmıt olacak olan sosyetenin o ta· 
rihte yeni sarayına tamamile ta · 
§IDmamış bulunacağı tahmin edil· 
mekte:lir. 

ltalyanlar Mısırı 
protesto ettiler 

Londra,-10 (Özel) Times aaze· 
teıinin Kahiredeki aytarı,ltalya el· 
çisi Shigi'nin Mıaır başvekili Nesim 
pa9ayı ziyaret ederek Mısırın zec· 
ri tedbirleri tatbike iştirakine kar 
şı proteıtoda bulunmuttur. 

İtalya elçisi, İtalyanın Mısıra 
ka.r91 timdiye kadar gösterdiği dost 
luktan, Mısır düyunu umumiyesi 
meselesinde Mı:urı himaye etti • 
ğinden baheıtmiş, Mısırın şimdi 
ltalyaya yaptığı mı.ıameleyi kat' " 
iyyen unutmıyacağım tözlerine ek 
!emiştir. Diğer taraftan ltaJyanın 
lıkenderiye konsolosu da orada • 
ki bütün ltnlyanlara İngiliz mal • 
larına boykot yapmalarını tavsiye 
etmiıtir. 

Addis - Ababa, 10 (A.A.) -
Negüs ile Yemen imamı Yahya 
arasında mühim bir anlatma ya • 
pılmıştır. lki memleket arasında 
süel bir ittifak da akdolunmuf · 
tur. lbnissuudun da bu ittifaka 
girmesi bekleniyor. 

Kudüs, 10 (Özel) - Alman is
tihbarat bürosunun bildirdiğine 
göre, Yemen de İtalyan taraf tarı 
bütün memurlar azledilil'iftir. 

Yemen sahilinde, ltalyanların 
münasip barınacak bir yer işgal 
etmek istedikleri ititilmittir. 

Berlin, 10 (A.A.) ,_, Nazi par
tisi organı "Angriff,, ~azetesinin 
resimli ilavesi zecri tedbirlerin 
menfi ıonuçlarına iki !ayıfa tah . 
sis etmektedir. Gazete~ bu bahse 
dair olan büyük bir resmin altına 
!U yazıyı koymuıtur: 

"Zecri tedbirler, maden itçile
rini i!ıİzliğe mahkUın ediyor,, ga• 
zete zecri tedbirler ha.kkında ez . 
cümle diyor ki: 

"Zecri tedbirler, !talya için 
çok önemli hir hadis~ te9kii et . 
mektedir, bu tedbirler, mitralyöz 
ate§İ ortasında Ogaden cephesin " 
de tat kıran en küçük yol iıçiıinin 
bile mukadderatına hakimdir. 

AMERiKANIN 0 1jRUMU 

masıdır. 
ıil• 

Bay Gayda Amerika ve Brt ~ 
yanın bitaraflığını ve bir teJll. 
yasası meselesi olan, parliJllfl'iit· 
tonun tasdiki lüzumunu j}eri ' 1 
mek suretiyle bu tedbirleri bir •, 
geç1.ktirmit olan Paraguay, ~:ııi 
jantin ve Şili'nin bareketle1'

1 

memnuniyetle kaydelınektedif· 

FAŞiST KURULU .. ı. 
B"f11" Roma, 10 (A.A.) - u ti' 

fatist kurulu, 16 lkindtetrİJl ~ , 
hinde toplanacak ve zecri tedb ~· 
)ere mukavemet hak~nda Iii:ııl ~ 
lu tedbirlere dair kar~ılar al•'' 

Yemen hükUıneti He Hicaz hü~ 
kumeti her halyan hücumuna kar
tı birlikte hareket etmek üzere bir 
mukavele yapmıtlard.r. Bu muka
velenin müzakeresinde !ngiltere · 
nin Cide konsolosu da bulunmU!· 
tur. 

Roma, 10 (A.A.) - Giornale tır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

lT AL YAN KITALARI HA -
RARA YAKLAŞIYOR 

lngilterede seçim! 
Roma, 10 (A.A.) - ltalyan or 

dusunun Doğu Afrik3smdaki ha. 
reketlerinin ehemmiyeti birden . 
bire Eritreden Somaliye geçmiye 
benziyor. Tiğrede ağır ve ihtiyat• 
lı yürüyen bu hareketler S.:>mali 
cephesinde birdenbire yıldırını 

ıüratiyle inkitaf etmiş 've General 
Grabianinin ordusu bütün Ogade
ni itral etlikten sonra Harrara iki 
yüz kilometre yaklaımııtır. 

Somali cephesinde böyle ha -
reketlerin birdenbire inkişafı ikli· 
min ltalyanla.ra olduğu kadar Ha. 
betlere de ağır olması ve bundan 
baıka Habeılerin Somaliye karşı 
tasarladıkları taarruz için yollar 
) apmıt bulunmalarıdır. ltalyanlar 
bu yollardan iatifade etmitlerdir. 
General Grazianin Harrar üzeri -
ne yakında !iddetli bir t~arru7da 
bulunması bek)enebilir. 

Tigre cephesinde Italyanlar i4• 
cal sahalarını Takaze nehri sahil. 
lerine kadar teşmil edeceklerin 
den buraların itgalini katileştir 
rnek üzere orada çok kuvvetli 
mevziler vücude getireceklerdir. 

Adiaababa, 10 (AA.) - ltal· 
.yan etyasının Habetiıtana girme 
:.ini yasak eden emirname yarın 

ı.efrolunacaktır. Güm~:jklerde bu,. 
ıunan bütün.ltaJyan eşyası da mü
!adere olunacaktır. 

ÖLDÜRÜCÜ SiNEKLER 

Asmara1 10 (A.A.) - D.N.B. nin 
hususi muhabiri telsizle bildiri • 

( U ıtyanı birincide) 

rini aık 11k hasta gözıerine götür
mektedir. 

Bay Mac Donald: "Yabancıla• 
rın°, bu karga9alığr, fogiliz ıeçim 
adetinin vaziyetini gösterit gibi 
telakki etmelerını ııt•~mem,, de . 

mi, tir. 

Kendiıine ıeçimin naııl bir so
nuç vermesi ihtimali olduğu soru• 
lan Bay Mac Donald. genel seçi. 

min sonundan hiç §Ü'lhe edilemi· 
yeceğini ve ulusal hHkOmetin ko
layca galip geleceğini söylemiştir. 

Bay Mac Oonald olgun u.uur
ların ı~çim bürolarc1dan değil 

gürültülü toplantılardan kaçdık -
larını, kendi vaziyeti -leği,mediği 
için onların durumunda da deği• 

tiklik olmadığını ıöy~emi~ ve de · 
mittir ki: "Ben 1931 ::le itçi idim, 
elin hakiki bir İJçiyim., , 

Bay Mac Uonaldm rakibi Bay 
Shinvell, haaiseleri, tabii, baıka 

türlü tefsir etmektedir. Shinvellin 
1929 da Mac Donaldı ılrtidare ge
tiren madenci fthaliyi pe,ine tak • 

tığı sanılmaktadır. Mac Donald, 
madenci kasabalarda daha §İd · 
detli bir aleyhtarlıkla ~artılamak
ta ve bu aleyhtarlık, eks"riya şah• 
si kin ,eklinde görülrı1ektedir. 

Bu aleyhtarlık duvgusu o ka · 

dar derindir ki. bazı köylerde ço
cuklar, önlerinden ge'fen her. oto
mobili ıılıklar ve ''T<ahr:,lsun 

yor: Maka il eyi işgal eden ltal yan· ================::.:::::::::::::=::::==== 
lar cenuba doğru ileri hareketle"' 
rine devam etmektedir1cr. Şimdi 
Şoliko'ya hakim olan tepelerde 
bulunduldnrı ıöyleniyor. General 
Santin ile Piazia'nın Şeliko'yu İ! • 
galden ıonra bir miiddet duracak 
lar ve bu ııradn general Girayiam 
grupu Takazze nehrine kadar iler 
liyecektir. Danakilden ilerliyen 
kol ise Makallenin garbin~e bu • 
lunmakta.dır. Bunun vazifesi Ha • 
J>e,lerin muhtemel ta:ırrnzlarını 
önlemektir. Şurası kaydedilmeli • 
dir ki: Aksumun garbinde Takaz· 
:ze nehrine kadar uzanan vahşi bel 
gene İtalyanlar ne de Habe,ler 

ta.rafından itgal edilmittir. Bura • 
ıı bir nevi sinek ile doludur ki, bu 
sineklerin ıokması ince derili her 
hangi bir hayvanı hemen öldür • 
mektedir. İtalyanların ehemmiyet• 
le iıaret ettiklerine göre yiirüyü -
şün yavaş olması yalnız arazi müt 
külatından değil, ayni zamanda en 

ufak bir muvaffo.kiyetsizliğin ya • 

pacağı siyasal tesirler mülahaza · 
sından ileri gelmektedir. Bu ha · 
kımdan ilerde ufak kıtalaı· gön • 
dermeğc imkan yoktur. Çünkü Ha 
beş1 crin tabiyesi daima r:ıühim 

kuvvetlerle hücum etmektedir. 

t<tJ' 
Ramsay,, sesleriyle k!ı.rşııa01• 

dırlar. f· 
Mac Donaldın bug~nkü t>.~~

tarları, 1929 ela keııd:siyle Jf1~ fi 
dele etmit olanlar, vani h•l~ Je 
vakti yerinde maden İ!çile' 1~ .. ... 
ı.~ .. ı. .. ~ ı.~,.. &..- lk.A... Ru ... ::••'" eJc 

kuvvetli bir itçi azlığı t'k)e~~e· 
suretiyle büyüyüp büvüyeIJ1•" . 

ği meıelesi vardır . Muhakk•" 
0

5~ 
lan nokta, Bay Mac Dunald1~jiııi 
yasal hayatına hatime çe.kild

1 
ile 

görmek gibi bi>yük b: r tehlib.t o\ • 
ıimdiye kadar karıılaaınal111~ 
duğudur. 

SESLERiNi iŞlTTlRf.l?)L~~~ 
IÇlN 

J-ti:~' 
Londra, 10 (A.A.J v 111sı 

met namzetlerinin y.ıptıa• ~ • 
seçim toplantıları e~uıuırıdıl ·rıd' . esı . 
kubulan karıtıklıkle.r iH~uc . tiiı 
muhafazakar kulüpJet bt~ • 
ba9kanı, muhatazak8r ,.,.et~aJıiY 
lüplerine müracaat e:lerekı . .•• ır . . ., ...... 
met namzetlerine sesl~rıPl "ıet' 
meleri imkanını sağta111a~ ~ıt'' 

k·1· ı 1 komiser gurupları tet t ıl1 

mİ!tİr. et~ 
AMERİKA INGIL TEREDf. 

lŞÇI HOKOMETI 
iSTiYOR • )tii' 

Londra, 10 (A.A.) -- 1!ç~ıı · 
ktı.- • • k' b u··ddeııı ..ı•· umetmın es ı af 111 • • pıw' 
mi muavini ve bağınsn ıtçı ~iaı' 
si şefi Sir Stafford C':'iP~~. 51tl : 

toplantısında söz söyledıgı ıe'' 
. ~ 50JI ·1·1 

da, Amerıkada yaptt.;ı~ frıl' '. 
esnasında Bay Ruz-ve\tın • ·rı 1'' . . ı· artıııt ı..'l• 
seçım1erınde sosya ıst ? . ""iflİ "'. 

.. 'd. · · haf etUI · t•' zanması umı mı ız deoı•t 
dirmittir. Sir Staffod 

ki: . •' 
l .. "111iiıde"'· t.i 

"Bay Ruvze t, onu bİf 1f' 
çimden sonra IngiltercJ:jiııe ıe1' 
hükumetinin iktidar ;ne~ ırıiit'1' 

· . d kad•1 JiJJ mesmın ne ereceye ııJ' 

kün olduğunu sordu. B~ı·~t eı· 
··ıi.i 1 • ., 

sebebini sorunca, ,u •0 dii"> .. , 
. . . . f'k ·mi-rce, b'' tı: "Zıra, hızım ı rı - .. jt, • 

b• " tk ıJJ11 ' ~I 
barı§I huşusunun ırı<; . bİI' ıf 

·· ı B . d kuY"dh yu < rıtanya a . • -:Jtdif·ı' 
hükUmetinin seçılnıcs"' =:......ıııl 
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1 arih köşesi -. ............................ . 
.----~---t---,-------,....~--~--------__,~ 

Reisülmuabbirin ! 
. llforetin işbu 110 uncu salinde 

~~~:~~~::ı~~~:~;;:,~.~~: Karago·· zü kim daha iyi oynata bilir ? 
lliden diyar-ı-bakiye intikal bu · 
~clu; tevil-i· rüyada musip bir --------------------

\ıllcu&-u· mükeıTem idi. Bir gün Karagözcü avukat Bay Rami meydan okuyor: 
kendiye bir kişi gelüp "menamım-
~ ezan \'erdim,, aeaihie "hacce "Er olan meydana gelsin !,, 
r.dersin,, diye tabir ettikten sonra Belediyenin, ıazetelerle ve aa- Karagözü ıevenler ve oynatmı§ 
ır kişi daha gelüp aynile "bu ge· zetecilerle olan davalarını takip olanlar vardır. Bunlardan ve di • 
~ Yakramda ezan verdim,, deyi -c k ede, ede meıhur olmu, bir avuka• ğer mütehaHıılardan bir hakem 
ı e . "sen uğruluk ile müttehem o· tı vardır: Avukat Bay Rami... heyeti kuralım, husuıi bir }erde 
Ursun,, diye tabir buyurdukta hu.z Kara kaılı, kara aözlü, §İtman- mi olur, yokıa para ile gidilen bir 
~ar taaccüp edüp iki kişinin rüya· lar cemiyetinin ikinci ba9kanı o • yerde mi olur, föyle her ikimiz de 
~ir olup tabirleri başka oldu · labilecek dertcede iöbekli olan farlrııiyle, ıöziyle, n•ikteıiyle bi -
,, dan tcfahhus kıldıklarında Bay Rami Karagözü ıevenl~r ce- rer Karagöz oynatırız . Hakem he-
d evvelki de hayr simasr olup sani· miyetini kuranlardandır. Hatt5 yeti de reyini verir. 
~.§er ı.:,imast '·ardr,, - diye hük· bu san'atle Karaaözün yaıamadı· Ôyle ulu orta meydan okuma-

;unu beyan kddt; yani muabbir· ğı yolunda ortaya atılan iddiaları ların ıonu Ja belli olur. 
e feraset ve nezaket 1azrm olup çürütmek için ııece ııündüz tetki· - Diyorlar ki, Bay Sami Kara• 

~~a~a ~üteallik olan nazm·ı- şeri· katle metiuldiır. .a ıözü sevenler cemiyet:nin müeı -
1. ·e~?·ul-manzar olan kimseye de- Dün matbaadan çıkınca Kara• siılerindendir. Nasıl olu:- da Ka-
111 gösterdi; filvaki kırk gün zar- aözün mezarına tat dikecek olan ragöz oynatmasını bilmez?. 
ında biri hacce gitti ve biri sir · Bay Rami ile karıılaıtım. Eıki ne- - Bümez, elendim, bilmez. 
~~ ile ahzolunup kat-i-yed olun - ıeıi üzerinde değildi. Aneızın ko- / Biz kendi.inde iıtiJat gördüğü • 

luma airdi; beni bir Jnrtaaıyeci I miiz için müeııi.Jer arcuına a/Jık. 
- Müriiittevarih -

ilk numerotaj 
" , Belediyenin numerotaj işlerine 
~diği önemi gazetelerde okuyor 
W UZ. Lütfi tarihi 1245 yılı vaka-

1 arasında şunlan yazıyor: "Nu· 
~ara Usulü üzere birer levha ya · 

1 lup mahallat hanelerinin kapı • 
~~~a vaz'ı için ihtisap nazırı 
l' atıp Zade Efendi serasker Hüst1 Paşaya bir layiha venniş ise 
e hükmü icra olurunamrştır.,, 

h Müverrih Lt1tfi "Hatıra,, diye 

~ 11.ak'aya dair fikirlerini 40 yıl 
,,, d. h' SiO.) lç 4uıat.ıyor: ·· v aıc·aı 

b~~'riyeeıen sonra devleti aliye her 
ıt nizamatı mülkiye ve askeri -

l'e . 
tıırı tecdit ve ıslahına teşebbüs 

~l'lenıiş ise de bunca senelerden · 
ltıe~ tekarrür etmi~ olan halatı 
bielt1fenin çarçabuk tahavvülü ka· 
oı~ 0Inıadığmdan zaman müsait 
et Ukça ve sırası geldikçe tecdidi 
rı:ara başlanılmıştır. Hanelere 
ıı lllara vaz'ı hakkmdG. muhassa · 
~t" daha ol vakit uzaktan görün -
~~g~ b?şlaınış ise de aradan krrk 
le , geçtıkten sonra güç halle hane 
l~ Ve k' • l'aJ ema nn ve saıreye numa · 
ar konabilıniştir.,, 
~ -

s~htT dışındaki ahırlar 
llı"~~lediye süt talimatnamesinin 

su~~t~ ınaddelerinden birini de 
M ıstıhsalinin fenni ahırlarda ya· 

b 111 <ı6! teşkil etmektedir. Bu iti · 

lea~ıa belediye bir taraftan sütçü 

te~n. hilelerine mani olmak için 
b bırJeı- alırken diğer taraftan da 

i~·hlll~scle ile uğraşmayı prensip 
ı az t . ten ~ e mış bulunuyor, Fakat, 

~ nı ahırlar ancak şehir hudut · 
rı dah')' 

l'hı 1 ınde bulunmakta, ve şeh· 
astı "t 'h ko 
1 

su ı tiyacmı temin eden 
~Yerde ahırlann fenni temizli · 

mağazasına sürükledi. Burada ye· ilerletir, bize yetiıir declik. Yok-
ni sene için ıımarladıfı muhtıra •a böyle ulıı orta bana meydan o· 
defterini aldı: lwyacağını büıeydim, cemıyete 

- Bumın zamkı kurumamıı... aldırmazdım. 
- Araaına §erit koymamı§ıı- Hem elendim, o, Jel çalmaıı -

nız. nı, tarlıı ıöylemeıini de bümez. 
- Kurıunkalemi neye ine~... Yalnız; kadın taklidini lalan iyi 

Gibi birçok ıualler ıordu. Sinirli, Avukat Bay Rami yaptığını ifittim. 
sinirli aeziniyordu. Nihayet bir - Siz bu müsabakanın netice. 
müddet sonra: dım. sinden emin miıiniz üstat? 

- Okudun mu clecli, Avukat - Sizin Karagazü sevdiğinizi - Tabii elendim. Biz bu iıin 
Buy Saminin bir ak,am gazeteli_ .bilirim. Fakat böyle bir meydan üıtadıyız. Edebiyatına, nükteıine 
nin muharririne ıöylediklmni -. okumaya neden kızdınız! tamamen vakıfım. Seıim de iyidir. 
Sözde o, benden iyi Karagöz oy. - Ne demek ... Ben lıem Kara- Nokıan bir fey kalmıvor ki, beni 
natırmq... Benim Jıaragözciilü _ gö:ıii ıeverim, hem ele mükemmel müteeHir eden nokta, Bay Sami -
ğiim onun yanında nlır kalırmıf... Karagö: oynatırım. Bu İ§te de nin üıtatlarına meydan okumaaı · 

Anladım ... Ü•tadın en can ala- Bay SamiJen kat, kat üıtünüm · dır. 
cak noktuına dolöinulmuı cta on- Jiir. Onun ü:ltlitQı l.aoli miie..-rel· - Bu meydan okumaktan 
dan ıinirli idi. tir ıle ... Senelerce q, doıt arann- makaadı nedir acaba? 

- Yan, dedi. Ben Je ıana ıöy- da perde arkaıında Karagöz oy - - Ne olacak, KaragözcüleTİn 
liyeyim de oku.un... O, dctha ~ı _ nattım, takdir kaza 1dım, tebrik piri, üıtatlı olan merhum Kaptan 
Taktır. Hazımdan ıo:n ıenelerde edüJim. Bana meydan okuyan zade ölünce Kara6ÖZÜ sevenler 
derı aldı da Kara6Özcülüğü öğ • Bay Samiyi de olıitturum... cemiyetinin reiıiliği açık kaldr. 
rendi. Dünyada böyle bir iddia gö-- - Peki; bu meydan okumayı Onun kadar kuvvetli bir üıtat yok 
rülmemiıtir. Beyanatına na.%aran sükutla mı geçireceksiniz? henüz içimi:ule ... Bay Saminin bu
kendiıi üıtatlık iddicuınJaJır. Bu - Böyle bir meydan okuma raJa gözü var. Kendiı:ni reiı yap· 
yetiımiyormUf gibi bir de benim. kar§ııında ıuıulur mu hiç? Ben tırmak İ•tiyor 6aliba ... 
le Qfık atmaya kalkıyor.. . S ?:fade de ona meydan okuyor, müıaba. Bay Rami derdini döktükten 
benden daha iyi karagöz oynatır- kaya çağırıyorum. Kimin karagöz ıonra biraz açıl mı,, f erahlamıth. 
mtf, böyle bir iddiada bulunma üstadı olcluğu bu müsabakada Gülüyor: 
denemez.. Yalnız kend;ıine verdi - belli olacaktır. Halep orada iıe ar- - A"fıan ıöylecliklcrimi tama
ği üstatlık ııfatına bütün karagöz· §ın burada .. Şimdi buyur1un ba . mı tamamına ya.% ela okusun. Ba · 
cüler kızdı. Ben hem buna, hemi kalım er meydanına... kalım ne cevap vert?.:ek, pek me· 
de bana meydan olwmcuına kız - Avukatlardan, doktorlardan raktayım, diyordu. 

Ha1k Partisi Eminönü 
kaza ko1u 

Şehzadebaşmda Letafet apar 
trmanrnda bulunan C.H.P. Emi · 
nönü kaza kolunun eşyaları E -
minönü halkevine nakledilerek Le 
taf et apartımanına Küçükpazar, 
Beyazıt C.H.P. kamunları gelmiş
tir. Bundan sonra Eminönü C.H.P. 
halkevinde çalışacaktır. 

Atatürk köprüsü 
Döıt Alman firması tarafın · 

dan temsil edilen bir grupa ihale · 
si yapılan Atatürk köprüsünün in 
şasına ait hazırlıklarla meşgul ol 
ınak üzere belediye fen heyetince 
bir komisyon teşkil olunmuştur. 
İnşaat için bir program hazırlıya 
cak olan komisyonun asıl vazifesi 
müteahhitle daimi surette temas 
etmek ve köprünün şartname icap 

Nilüfer çayı larma uygun yapılmasını temin 
etmektir. Şartname belediye ile 

Suların sürüklediği teressübat • müteahhit arasında henüz imza e 

Balık yatakJan 
ediliyor 

tetkik 

Marmaraya bir tetkik gezisine 
çıkmış olan balıkçılık enstitüsü 
profesörleri ile asistanları Mar · 
mara sahillerindeki tetkikledne 
devam etmektedirler. Tetkik he · 
yeti son defa Gelibolu sahillerine 
çıkmış ve yerli balıkçılarla konuş
malar yaptıktan sonra kendi etiit 
!erinden elde ettikleri bilgileri de 
hahkçrlara anlatarak onları ten · 
vir etmişlcrdfr. Gezi !zmire kadar 
uzayacak Ye bütün sahillerimiz · 
deki balrk yatakları araştırılarak 
notlar alınacaktır. 

~üiiür işl~ri 

Ders saatları 

iık oku.farın ders 
saatları değişiyor 

Kültür direktörlüğü ~ehrimiz 

ilk okullaı,n ders saa tlerinde ba
zr deği~meler yapmaya karar ver -
miştir. Buna sebep de bazı okulla 
rm yarm1 tedri&'lt yaptığı için tam 
tedrisat yapan sınıflar arasın -
da karışmalara sebebiyet verdiği -
dir. Yarım tedrisat yapanlar sa -
hahları saat 8,45 de derse girecek 
lerdir. 

Bundan başka cumartesi günle 
ri öğleden sonra tatil olduğundan 
bugün için ayrı bir şeldl buluna -
caktır. 

ORTA OKUL HOCALARINA 
DÖRT SÜAL - Kültür bakanlığı 
bütün orta okul öğretmenleri ara -
smda yeni bir anket açmıştil'. Bu 
ankette bakanlık orta öğretmen -
le re dört sorgu sormaktadır: 

Orta okul programım lise öğ -
retmeni bakımından nasıl bulu -
yorsunuz, programda değişiklik 
yapılmasına lüzum var mıdır? 

2 - Lise öğretiminin yüksek öğ 
retimine istenildiği kadar lmvvetli 
bir temel olması için başlıca ne gi 
bi tedbirlere lüzum vardır? 

3 - Liselerin te§kilat ve prog -
ramlannda 'değişiklik yapılması 

laznn mıdrr? 
4 - Lise !ldtaplarınrn basılış di

li ve Pedagojik bakımlarından ek 
sikleri var mıdır? 

Öğretmenler bu soruların ce -
vaplarmı 15 ikinciteşrine kadar 
bakanlığa göndereceklerdir. 

AZLIK OKULLARlfl.'DA YE -
Nl ŞUBE AÇILMIY ACAK-Ya. 
hancı ve azlık okulları için hazrr
lanan yeni talimatname 7 ilbaylı
ğa gönderilmi§tir. Bakanlık bun -
dan sonra yabancı ve azlık okul. 
larınm yeni şube açmaJanm kabul 
etmemektedir. 

Bundan ba§ka bu okullarda o -
kutulacak tarih, coğrafya, Türkçe 
dersleri rc.q-mi okullann müfredat 
programlarına göre okutulacak -
trr. Bu işle uğraşmak üzere '.An -
karada bir komisyon kunılmuşutr. 
Komisyon çalışmasmı bitirdikten 
sonra talimatnameyi hazırlıyacak 
ve bazı okul direktörlerini Anka
raya çağıracaktır. Bu suretle ha -
zırlanan talimatname tasdik edil
dikten sonra yabancr ve azlrk o • 
kulla.rmrn dunımu değişmiyccek -
tir. 

ANKARA FAKÜLTELERi -
Ankarada açılacak olan dil, tarih, 
coğrafya fahiiltesinin kadrosu i . 
simsiz olarak hazırlanmış ve tas -
dik edilmek üzere gönderilmiştir. 

Evvelce yazdığımız gibi fakül -
te dekanlığına yekaleten şimdiki 

Bolu saylaYı Bay Ali Muzaffer ge 
tirilecektir. 

Bundan başka fakülte doçent · 
liklerine tayin edilmesi ihtimali o. 
lanlar şunlardır: 

Fiziyoloji için doktor Dayan 
~Ielahat, cağrafya, için doktor 
Danyal, tarih için doktor Bekir 
Sıtkı, Latince için Hamit, tngiliz -
cc için Bayan Saffet. e~~ lazu.n geldiği kadar dikkat 

lah nı:k.tedir. Belediye, bütün ıs -
lar: l§ıne şehir dışındaki ahrr -

her ~n haşlamak istemekle bera · 
lluı u ahırların fenni bir hale ko
dı.ı~asr sermayeye mütevakkıf ol 

la dolan ve civardaki 12 köyün a- dilerek noterliğe tasdik ettirilme 
razisini vakrt vakıt istila ederek mekle beraber müteahhit ilk ha · 
mahsulatı şiddetle harap eden Ki- zırlıklara başlamıştır. Bayındır · 
lofer çayr yatağının islahma sür. lrk Bakanlrğr tarafmc:-an tetkik ve 
atle devam edilmektedir. llk ön- kabul edilen şartname, bir mad · 

rleyc göre iç işleri bakanlığına da 
ce çayın sürüklediği rüsübatı dur. arzedilmeği icap ettirmekle hera 
durmak üzere çay boğazının bitti- her, belediye, ih~denin muayyen 
ği yerde bir havuz yapılmış Ye ça talipler arasında yapılnıı.3 b1r ek . 
kıl tutma tesisatı vücude getirile- siltme olmadığını ileri sUrerek 
rek muhtelif yataklar ~r:rlımştı. tasdiki için iç işleri h~'.kan1!ğma 

Artcziyen ku yu'arı 
Bazı ~J.Jvük nıües..~eselcr kendi . Talebe Bir Hği l< on gresi 

lm·ine l~.zım ol:ın suyu elde etmek Talebe birliği yıllık kongresi· 
için ciYm larında aıteziyen kuyu- ni dün öğleden sonra halkevindc 

yapacaktı. Fakat üyenin ekser~si 
lan açnıağa karar vermişlerdir. ditden~~n :re kapatıldıkları ~k · 

deh .sut fıyatıarı yükseleceğin · 
., §lllld'I'k 

taıitt 1 1 bir şey yapamamak-
hiJ>le •• 9'tdece köylerdeki ahır sa· 
ko rıne vaziyet bildirilmi~ Ye 

lltroıı . . . ~ 
l~r 

1 
en ıçın lazım olan tedbir 

a ınrn~rr. 

Çayın Bursa ovasmda vücndc göndermekten yaz geçmi~ti1·. 
getirdiği tahribatı önlemek için 16 :ııı::=cz:ıı:z::::ıı=:-=-=========== 
kilometrelik veni bir vatak icin . . . 
de projelerin hazırlanması bitiri1 

mamile öüne gc: ilmis H· ~'1 ı· • . 
verim kabili ·eti "·m·~ · ·· · ·. ··
sulat t.-ı;n emniyet altına ::!lınm ı 
olacaktır. · 

gelmediği için toplantı gelecek haf 
tık olarak Paşabahçc fabrikası tara kalmışlll'. 
bir at tez iyen kuyusu açtırım~ bu. -------------

" lunuyor. Bu kuyular teL'kos \'C el- l K~sa Ha'cerler 
malı sularmrn pek bahah olnıala- -.JI 

"' Yunan 1-ar. •lralı s:;:> to:ıluk .:. ' o -n :,iizi.inden ~tçrlmal\ta ve hı s~1 
nıii,a vapuru Hou:mda cirnnnda kn· 

retle ayda 2000 lir:ı kn. ,.hr bir pa· ra~a oturmuştur. Y:ıpuru~l ı,m·tr.rıl . 
ra tasarrui edilmc!\te<lir. m:!.mıa çalışılmnktadır. 

-...--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...ı......~.:..._~~~~~~~~~~~~~~___:_ 

miştir. Yeni yatağın da jn~n~mdan 
sonra Nilofer çayı hasarlannm ta. 



Buluşlar Hitler söylüyor 
Silahlanınız kuvvetli 
olursa yaşaya biliriz 

Münih, 10 (A.A.) - Bay Hit
ler, 9 1lkte§rin 1923 ölülerinin ha• 

1 
Dans 

ş H i D E 

ederken Torik akını 

Birbir terinin gözlerini Fakat bahk gene 
çıkarıyorlardı tırasmı anma töreninde, parti şef. ucuzlamıyor 

Gebe kadın idrarı 
ihtiyarları gençleştiriyor leri karşısında söz söylei'iği :sıra_ Yeni çarşıda Ova dans salonun- Bir kaç gün önceye kadar pi: 

da: "Almanyanın her türlü kal. da .dansctmeğe gelen Antonivo ile yasada görülen muhtelif balık 11
.e. 

kiz yüz santimetre mikabı idrar ve kmmasını fena gözle gören dev _ Fehıninin aralarında kavga ç;kmı:_;; vilcri iki günden beri cckilmİŞ gı (Üstyanı 1 incide) 

z..,ndek usullerine gi)re yapıyor • 
dı-.k. Dört, beş haftalrk ve sekiz 
gu~m ağnhfi'ıntla elan fare vavn: 
le>.,_ n:ı gebe olduğu zanncdil~n ka 
dının idrarından ikiden üç santi . 
m-;tre mikabır..:ı kadar, deri altı -
ra şır:nğa yapılıyordu. E~cr ka 
_1 h 1 ., • uın :ıKıKaten gebe ıse, yüz san· 

rilirse öldürücü olur. Fakat kana letler etrafımızı sarmıştır,. demiş Fehmi Antoniyoyi yumrukla sol birlir. . J 

bu mikdarda verilen hangi mayi ve sözlerine şöyle devam etmiş . gözünden ağır surette ,-aralaınıs . Marmaraya fazla mikdarda al\l~ 
vardır lci, zararsız olur? tir: tll'. . J eden torik, diğer küçük cinsle~ 

Gravidanı hayvanlar ve insan - "Eğer silah bakımmd:ın kuv .. MOTOSİKLET ÇARPTI - kaçırmıştır. Çıkarılan torikler ço 
lar üzerinde tatbik etmezden ön . vetli olursak ya§ayabiJiriı.. Bugün Yeldeğirmeninden geçmekte 0!an iri ve yağlıdıır. . 
ce denemek maksadile kendime Alman milleti siyasal ve süel ida- 70 ya~larmda Halide ismin.je bir Dün pazar olması münasebC . 
on be§ santimtere mikabı şırınga resinde ve iç yaşayışının yapısın . kadına Ekrem adında birinin kul tile, balıkçılar mahalle araJaııJl 
etmiştim. Bunun neticesi olarak da birliktir. Almanyamn yeni landığı , mctosiklct çarparak vÜ· da seyyar satı~a çıkmışlardır •. ·~ 
vücudümde fiziki bir enerjinin ha bayrağı sağlam bir su!'ette kökleş· cudünün türlü yerlerinden yarala ttalyan ve Yunan gemilet1~. 
sıl olduğunu gördüm. Tabiatim i- mİ§tir.,, ım~tır. fazla mikdarda torik alması hll ~ 
yileşti, fikrimde bir tazelik vücut BU DA ESKi MUHAF!Zl.ARI- YANGIN BAŞLANGICI- Ku. devam etmektedir. . 
buldu. Çoktan beri nefes darlığın NA SÖYLEDiKLERi leli Saffet bey apartmanının alt Bu yüzden, balık umulduğıı 1<9. 
dan zahmet çekiyordum. Şırınga Münib, 10 (A.A.) - ~onteşrin kalında oturan kiracı Albeıtin so dar ucuz satılmamaktadır. ~ 

içinde fare yavrularının mebyaz -
larıncla hızlı bir tckarr i' l :.:~ri,) 1 '.i. . 

yordu. Sonra bu farelere otop
si yapılmta Aşkeyrn ve Zondek;n 
yazdıkları gibi dişilerin mebyazla
rmdaki dcğişiklikle:i görüyorduk 
Beni en ziyade hayrete düşüren er 
!keklerin tenasül azasmda gördü. 
'ğüm değişiklikler olmuştur. 

lara devam edince merdivenler - dolayısiyle HitJer eski muhafızla- ba borusundaki kurumlar tutuş - Yerinde çifti 25 kwı.ışa s$tı1 . 
den çıkmaya, hiç.bir tıkanıklık duy rına verdiği söylevde demişti1• ki: muş fakat ateşin daha fazla iler - balıklarr, halk ekseriya yarını ys. 
madan çok yürümeye baıladnn. Bu " - Alman mukadderatının lemesine meydan verilmeden sön rım almaktadırlar. .. 
nu anladığım gibi her altı ayda bir giditini değiftirmek için bundan düıiilınüştür. Diğer taraftan palamut ts P; 
on yahut on bet santimetre mika- 12 yıl önce yapmı§ olduğumuz ilk TOPLU BULMUŞ - Şişli Sey. yasada hemen hic kalman1ıştı; 
hı Gravidan ftr}ngası yapıyorum. toplantının unutulmaz tar;hinclen· men sokağında 53 numaralr Beh · İki gündür çıkınıy~n lüfer ise fs e 
Ş~mdi fiziki muvazenem yerine. beri bu 12 inci toplantımızdır ve zadm apartmanına hırsız girmiş la iri olmakla beraber her kese~e 
gelmit, bukadar çok çalı§tığım hal bütün Alman milleti de bu toplan- ve üst katta denk halinde sarılı elvermiyecek kadar pahalıdtl'i ~, 

Kan vücudün bütün bu Jtısmınr 
hücum e.diyor. Öt.mdan şu neti::c 
çıkıyor ki, gebe kadın idmrı heı 

ikl cinsin de tenasül vazifesi üze 
rinde büyük tes'1·ler yapıyor. 

Bu, aldığrm netice har:ı tedav· 
usulünde doğruclan doğruya gebe 
kadın idrarı kullanmak fikrini veı 
di. Y a~ın tesirile, tenaf:.üldcki l<a 
rışıklıkların vücude getirdiği has 
tahklarda bu tedavinin faydalı o. 
lacnğını hesaplıyordum. İ§te bu 
düşünce ile tecrübelerimin hudu -
dunu ve tatbik için seçeceğim ilk 
hastalar.mı tayin ettim. 

Gebe kadın idrarını husu . 
si bir usulle hazırlıyarak ta'kim 
e :1i:miş kuvvetli bir unsur elde et 
tim. Ye adıl'!;ı Gravidon dedim. 

B!rçok kC.çük ve büyük hayvan 
lar i:zerinde tecrübeler yaptım. Bu 
ilacın ne ~erecelere kadar zarar • 
sız clduğunu gösterecek bir iki ör 
nek ve,~yim: 

1 - Yirmi gram ağırlığında o
lan fareler on gün devam etmek 
üzr.~e beş santimetre mikabı ya -
but yüz gHn sürmek şartile bir san 

: timetre mikabı Gravidana hiçbir 
U"'.ar !!Örmeden dayanırlar. 

2 -Tav;anlara yüz gün içinde 
on santimetre miknbı ~ırınga yapıl 
mIJ, he:n sağlıkları, hem tenasül 
vazifeleri mükemmel bulunmuş . 
tur. 

3 - Bir köpek, damanına yapı
lan elli santimetre mikabı Gravi . 
·dana pek güzel dayar..mıştır. 

4 - Üç yüz elli gram yahut dört 
yüz gram ağırlığında olan güver
ç~ler yetmif sant~metre mikabı 

· adale arası şırıngaya tahammül 
. rgöstermiılerdir. 

S - Damarına üç yüz santimet 
re mikabı şırınga yapılmış olan ko 
yunların otopsileri yapıldığı vakit 
hiçbir zehirlenme alimcti görül • 
memiıtir. Hatta yetişmif kuzular 
hile birkaç gün içinde yapılan elli 
sar.ıtimetre mikabı Gravidana ta . 
harnmül etmişlerdir. 

işte hu örneklerden anlasıl -
dığına göre hayvanlar, ağırlıkla . 
rının yüzde onu yahut yirmi beşi 

kadar Gravidana h: !:bir ziyanı do 
kunmadan dayanabiliyorlar. in • 
sanlara tatbik edilen mikdar, en 

az nisbettedir. Bu yaptığım tecrü . 
beler Buşard, Mayra ve Piyerors· 
gibi Fransızların idrarın zehir -
sizliğine dair elde ettikleri, fakat 

bugün unutulmuş olan kanaatlere 
uygun gelmektedir. Buıardın de -
diğine g&-e altnu! bet kilo ağırlı. 
ğında olan lbir adamın damarına 
İlli lJ9n ~ 1'iz, ~~ ikf''n se 

de manevi kuvvetim düzelmiştir. tıda bizimle beraberd:r. bulunan yatak takımım . çalımştrr. yerinde 60 kumşa satılabilJlle~ 
Dişi ve erkek ihtiyar farelere ya O tarihte fertlerin deiil, lakat Hırsızın alt katta oturan Kır . tedir. tt 

pılan şırıngalar ile bunlarrn cinsi bütün Alman milletinin mukadde- lanti adında bir runı kadının ol . Toriğin bugünlerde daha fS" 
hareketleri mühim bir ıurette art ratı mevzuu bahiı olduğu kanaa . duğu söylenmektedir. la ucuzlıyacağı b~ 
mıştır. Hayvanlar gençleşmiş ve tine birinci defa olarak varılıyor . TAŞ DÜŞTÜ - Beyoğlu tayya. ,.... ____ ..,. ___ ...,._.~ 
şen bir hale gelmişlerdir. lhtiyar, du. Ulusumuz kahramanlığın üı • re piyango satış merkezinin bulun T .k . Pazartesi s-~ 
zaif, tüyleri düfmüş, göremez ve tüne çıktığı büyiik harbin felaket· duğu binanın üst katından kopan a vım l ı 2 

el te§rln 12
2 

el t bJl' 
b 

======114 Şaban (5 şa 
kımıldayamaz bir halde bulunan !erinden kurtulmalı idi.,, ir taş yere düşerken oradan geç • .ı. GUn doğu§U 6 AJ 6 '!"" 

fareler şırıngadan sonra tamamile Hitler ulusal sosyalist hareke . mkte olan Çica adında bir kıza İ· Glln batııı 16 55 16'.5~ 
değişiyorlar. Tüyleri yeniden bi . tinin nasıl doğduğunu ve nasıl in- sabet ederek başından yaralamış- Sabah namazı 5,48 S ~ 
tiyor, yağlanıyorlar ve sıçrayıp ko kişaf ettiğini uzun uzadi)a anlat p tır. ~~edin:::u }l,~~ ~~,;7 
şuşuyorlar. Ayni suretle gençleş . tıktan ıonra şöyle devam etmiştir: GAZ YÜKLERKEN - Selvi bur- Ak§am namazı 16,55 1655 
tirilmiş olan dişiler, erkekler bir " - 1923 sonbaharı geldiği nu Sokoni gaz şirketi önünde, du _ ıataı namazı 18 29 JS.

28 

kafe& içine kondukla.rı zaman ne- aıralarda, bazı vicdansızların ran gönüllü zadelerin Mara adın- !moak i ~! ~~ 
sil yetİ§tinneye baflıyorlar. Ruhr'in itsal altında bulunnu .. ,n. daki gemisine ıraz vüklenirken a- 51 ~O 

Gravidan ihtiyarların uzvt te . dan istifade ederek Almanyayı meleden Al5dullah verdiği kuman 
1
._....,....,, ___ .ı..._.....;......ıı.iıııiııı~ 

şekkülünü gençleıtiriyor. Yirmi ye parçalamak istedikleri açıkça an· da üzerine 56 teneke yüklü bir 
di yıldan beri akamete uğramıı bu laşıldı. Bunun üzerine hemen ha· denk diğer tarafa giderKen Vinç 
lunan seksen bet yaımda bir ihti- rekete geçmeğe karar . verdim. kopmuş ve tenekeler düşmüştür. 
yar bu tırınga ile kadına kartı tid T eşkilitımızın noksanı yüzünden Dii~en tenekelerle Abdullah tifrlü /. 

deli
. h l ı·k ı bu hareketı'mt·z akı·m kald F k ' .verlerinden yaralanı11ıstıı·. arı ı a ves ere ma ı o muştur. ı. a a~ .. 18: Bayanlara jimnastik. :SaY: 1~ 

Yerinden güçlükle kalkan ve ogünkü ölülerimize Alman ulusu zade Tarcan. 18.20: Hafif müıik· 1'10; 
çok defa üstünü baıını kirleten bir !Unu borçludur: o meşum günde Geçmiş Ku1 unlar: 18.50: t. Galip Arcan konuşuyor· 19

· ııf 
başka ihtiyar bir iki şırıngadan Almanyaya örnek oldular. Bu ha· · il T•ırini'3ni 1921 Ses musikisi, plik. 19.30: Spor ~:ıı 
sonra çalışmaya baılaını§ ve hatta reketin ilk saflarında : "?l' almış o- Kral Şarhn macerası malan, E~rcf Şefik. 19.55: Romen.,~-
komşusuna tecavüz ile suc_landı . ian bir adamın ismini burada zik- musikisi. Mayistro Esteraço ve ıı: Kral Şarlın Macaristandaki son daşları. 20.30: Stüdyo orkestras'-

1 3
s: 

rılmıştır. Bu adam bugün, şırmga· redeceğim: teşebbüsü de akim kalmış ı·e krali· Radyo caz ve tango gı:rupları· Z ıcıı 
ların yapılmasından altı yıl geç . General Ludendorf. Kan ak _, çc ile beraber ıUader adasına seıı. Son haberler _ Borsalar - fla·V'~rıı>' 
tiği halde, Kolkozda çalı§makta _ mıştır ve Almcln facia.ı~nın ilk per· kedilnıelcrine karar verilmiştir. rumu Piyango numaral"rı. ıı.sO · 
dır. desi böylece kapanmıştır Fakat Kralın ahali ile temnsuıa mani ol. Şats kısaltılmrş op~r;:ı.. ____./' 

G ·d ff k bugün Almanya bütün tarihinde mak irin kendisi geceleyin hususi U ravı an muva a iyetle Skle- bir trenle Tuna sahilinde bir lstas- F R AN S 1 Z T 1 YAT R O S _., 
roza karşı mücadele ediyor. Yet • görmediği bir birliğe kavutmuş yona nakledilmiştr. Refakatinde 
miş yaşında, hasta bir kadın bir bulunuyorsa j,unu ogünkü 16 ö · bir yaı·er, damdonör ı:e bir hizmet. s ÜRE Y YA , 
Apopleksi bühranından sonra si . lüye borçluyuz. Onlar bizim ara çi bulunuyordu. Tren teı•akkuf e. ti 
nir, korku, ve yei> hallerine tutul • mızda ebediyen yaşayacaklardır. dince kralire ile beraber bir moni· Q pere 
muştu. Profesör Korotniyef Vero- Hitler nutkunu şu sözlerle bi • tore bindirilmişler; kraliçe lıamile KURULUŞ GECESi S }.' 

· · · y l olduğu için bir koltuğa oturtularak • 
nal, morfin ve diğer ilaçlarla tes· tırmıştır: aşasın u usal sosyalis~ 1 Bu akşam 20,30 da 1 - ,,fl 
kine uğraşıyordu. Almanyamız, yaşuın ulusumuz. vapura a ınmıştır. tilla Revü ve Bale numara!~. i~ Sabık kral vapura binerken .lla- 2 _ San'atkar (Halide) 1'1

1
" 

1929 ikinciteşrinde zavallı ka - Hareketimizin ölülen bugün de car mareşali üniftmnasını lcibis bu- tirakile komedi. 1 Perde. ,·e 
dın güç.lükle konu!luyor ve ölmek "arolsunlar. lunuyordu. Kendisinin geçeceğini Del\Of :ı haber cılan küyliilcr kır çirr.klerin· 3 - Yeni misanscn. 
üzere bulunuyordu. Profesör Ga - den b;r buket yaparak takdim et. Balesile 

k
. k d Bir Lehli gazefecı· s nuf ın en isini muayene ederek mck istemişlerse de kimsenin trrne BAY - DAYA· 

kalbinin yorulduğuna hükmetti. Danzir[den çıkarıldı yaklaşma.çına mii.ı;aade edUmemiç. Büyük Operet .. r:etd't 
H b k tir. • Yazanlar: Mahmut Yesarı ,e sef • 
aslanın aca hrında esmer leke Dançığ, 1 O (A.A.) - Dançığ Rüı-;tü. Müzik: Sezai ,·e tfe • 

ler görünmeye basladı. Doktorlar y h d D f tı·· A f G. .. d.. .. .. ,ı.tıt· • ' a u i organı olan anziger e ,.., sa • ışe gun uz .. , 

kadının ancak daha bir ay yaşa - Jt 1 A ti ğ 1 r 41819 Echo gazetesinin yaucısı Lehli a ya rnaVU U a e on: ,.ak.ında tellı' Turna ~ 
ya bileceğini söylediler. Birincika ~ ~ 
nunda Gravidan şırıngaları yap - gazeteci Paul Berman serbest şe- asker mİ g Önderdi? .. &Jd'" 
maya başladım. Üç hafta yapılan hir sınırlarından dişarı çıkarılmış• Roma, 10 (A.A.) -Yetkili çe· lngitterede hava hUC cJbİ( 
şırıngt.dan sonra kadın kendisini tır. venler, Arnavutluğa, asker gönde· Jarına karşı alınan telil'"ıı 
dah . . b ld B. .. dd . .."'""""""'"""""'""'"ıuıııuıı1111111ıııııuıın1111111u•ıııııııııı111111111ıu11•1111H1111uııun~ ril digy int' l<esı'n olarak yalanlamak }. a ıyı u u. ır mu et geçın- . . . .- • v •. • Londra, 10 (Özel) .-d·rdiiİ"e 

.. 
1
.. . h tlA .. .. metı gıdenr, kanserm verdıgı ıztı. tadırlar. b J ı ,. 

ce :;'y oor, yıyor, \ad yu"':'. • rabı, bitirir, hazım cihazı kame - istihbarat bürosunun '. ..... J', 
~~· u.H A l~A sene sondra :'\ mı gor- rinde hastanın iştihasını acar, kilo Musolini lngiliz elçisi göre İngiltere hükuınetı k tıU''\ 

um. a a yafayor u. ~ · •• •· . ve cenubi lngilterede uç•b·rlet '· 
sunu artırır ve uzun zaman yaşa. ı . e goruşmemış d ı • 

1928 yılında AnJ· in dö Puatrine b l muna karşı koruyucu te t ~e f 1. 

1 

masına se ep o ur, Prostad ame - Roma, 10 (Özel) - ltalya hü· d. d ot• ·111 
tutulan bir artist yapılan şırınga-

1
. l dıktan ıonra, şim ı e .s

1Je'
1 

ıyatınl\ üzum bırakm3.z, Malarya kumcti, yabancı gazetelerin Mu • 1 ı d k. h "a " ·Jel' 
lar sayesinde kurtulmuş ve yetmiş ma i ngiltere e ı a ıııP yı geçirir. Hasılı gebe kadının id - solininin İngiltere elçisi ile teşri • k · k · .. "eye •Jet' 
üç yaşında olmuına ragy men yeni d • ta vıyeye arar verDl

1

:ı- t-•lı' rarrn an •n. .Uıian bu ıerom ı·çı·n_]e l ı·sanı·nı·n dok t · ·· 1 - "" d h km " .rı ' uzuncu cumar es1 iU rnüieaddit uçak tabur ••. 
en sa neye çı ıştır. bazı guddclerin ve Vitaminlerin nü görüştüğü yolundaki haberleri mittir. . . • 

bulunmasından dolayı bir :.;:ehir ol ya~an?amaktadır. Diğer taraftan bİıd•tJ Gravidan genç ve ihtiyar erkekler 
de iktidı.rsrzlığa karşı kullanır. Ka 
d 

... ~ 

mlarda Kürtaj yerini tutar, aka· 

maktan ziyade bir "Abıhayat,, o- Londra İtalya ile Akdeniz h11k - doğru olmadığını reııııeıı 
luyor demektir. ! kında bir anla,ma yapıldıiının yor. 



.~ 

ı; 

it 

~ ............. ._ .... l!!B ..... 1!!!!!1!!!!!1!1!!!11!!!!1111 ...... l!!!!!m!!!!!!! ... ._.1111!! ......... ._.11!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!!B!IBll!l!IB!!llllll!!!!!!!!!l1111!! .. 11!!!!!~ 5- ~URU~ 11II.TEŞR1X1935!!!!!!!!!!!'!! 

1 J 

1 HÜNLER 
a:::::~:e:::::::=::-:-::::ra:::::::ra::::::=::iffF.:::::::: Böle m 

~·······················-····-···········=::····-········ 
1 :::::::: ......... ····-·-

Aslanlar, kaplanlar 
arasında gezen çocuk! 

Bu yazılar, Mar:eı Brio'nun 
La vic deı Hur.s adındaki 
eaerinden alınmt~tır, lakat 
olduğu gibi çevrilmiı değil-
dir. A. U. 

. 'I'ürk neslinin tarih sahasında 
~CUde getirdiği hareketlerden ta 
~?in iptida kaydettiği büyük hii · 
~eler şimdi Moğolistan dediği · 
~ıı ınemleketJerle Çin hudutları 
~erinde cereyan etmiştir. Omm 
~~n tarihçiler. bu hareketleri bil · 
'ıctSsa eski Çin tarihlerinden öğ · 
1'ennıiş1erdir. 
b ~~n tarihlerinin haber verdiği 
e gore ltfogolistanda talihten ön 

Ceki devirlerde fevkalade inkişaf 
~tn~ş bir medeniyet vardr. Bura · 
t büyük şehirler, büyük ınamu · 
b~l:r bulunuyordu. Fakat günün 
1l1nde büyük bir coğrafi inkdap 

0!ciu, Mogolistandaki r "':~niyeti 
:1di, süpürdü ve götürdü. O eski 
lo edeniyetin ~serlerini kumlar, 
Ilı PrakJar aJtma gömdü. Mahiyeti 
~Çhul bir tahrip ka51rgas1 bütün 
U k~c~ mamur iilkeyi altüst et · 
h. Buyük şehirlerden. bağlardan, 
ı..!~Çelerden, saraylardan, güzel 
i;Fnelerden bir zerre bile nişan 
. nıadr. Her şey kum dalgaları i· 
r~e kaybolup gitmi§, o eski ve 
~ ~edeniyet yerine bu defa ge 
";::!> bıtmez tükenmez bi~ ~-geç 
''*".: :i\..l ••• 

~ ~~, insanlara korku veren bir 
§e ~u .. Her tarafında ölüm ve deh· 
.. t ızleri hissedilen bir iklim, buz 

~011eri ve kar tipi1cri ile medeni 
~l'lsanıarm yaşamasına imkan bı · 
ı~l:unıyan bir ülke ha1ine gelmiş 

ba 9?1lilere göre Mogolistan hu 
~ li ı~ bir cinler ve şeytanlar di 
§1~ olmuştu. Onlar bu diyarda ya 
.:ı Yan ıni1let1erin insan kıraf etin · 
"e b' • 

ır takım garip ve korkunç 
l?ıahluklar olduğuna inanırlardı. ' 

~ı Fakat hakikat halde Çinlilerin 

8 ~olistan if e bu memleketlerin 
~ke~esi ve iklimi hakkındaki tc 
sa kıleıi doğru değildi. Bu telakki 
ır dece uzun bir mücadele tarihi · 
~tı bıratığı korku neticesi idi. Za 
t an zaman l\ıogolistandan gele · 
~k hudutlaıı geçen Türk akıncı · 
~nın Çinde bıraktıkları umumi 
~nlrk onların mas'allarma gec 
.,,~r ~ 

~ ı. Bundan dolayı Çinliler na 

~~da 1\Ioğolistanda oturan Türk 
luıt :leleri insandan başka bir mah 
R l 1?1iş gibi bir kanaat husule 
~:~ti. 1htin;aı ki çok sert ve so 
la hır iklim içinde hayvan post 
'!'·~na büıünerck yaşıyan eski 
~~~k kabilelerinin bu kıyafetleri 
l ınce san'atlar ve ipekli kumaş 
tn Yapılmış elbiselerle fazla iil · 
~t Peyda etmiş olan Çinliler üze 
billde böyle bir tesir bırakmağa 
llı:~z sebep olınu~tu. lki büyük 
Ilı 1 

let arasında dil ihtilafı bulun· 
\ıtı~r ve aralarında zaman zaman 
tısa u .. bulan harplerden başka ik · 
ttı dı ve normal münasebet olma· 
ıtıı~ktan dolayı biribirlerini epeyce 
~ı;Ya~amaları da bu gibi garip 
~ ~lerin genişlemesine yardım 
i~ıştı, İşte Çinlilerin bu suretle 
lak ~dan başka rnahlfiklar gibi te· 

kı ettikleri milletler tarih sa · 
!Olan !l'ürk 

!erdi. Şimdi (Moğolistan) tabiri 
ile tanınmakta olan, vaktile Çin · 
liler nazarında cinler ve :ieytanlar 
memleketi gibi görünen ülke de 
onlaıın ilk vatanı idi. 

Şimdiki tarih bu Türklere (Hün 
ler) ismini veriyor. Çinliler ise bu 
Türklere (Hioung · N'ou) diyor 
lardr. 

(Hüııler) in Çin hudutları ü · 
zerinde ilk göıünüşleri milattan 
evvel (3000) sene lerine doğru · 
dur. Vakıa daha çok eski zaman 
lardanberi Çinliler (Hünler) i ta 
mrlardı. Fakat (Hünler) tarafın · 
dan Çin ülkelerine karşı yapılan 

akınların en büyüğü bu tarihte ol· 
muş olduğu için Çin tarihleıi bu 
tarihten itibaren (Hünler) ile 
( Çinli1er) arasındaki vukuatı kay 
detmeğe başlamışlardır. 

Çin tarihlerine göre, HünlerJe 
Çinliler arasında ilk büyük ha~ise 
(Hoang · Ti) i~mindeki impara · 
tor zamanmda olmuştur. Bu ha · 
dise milattan evvel otuzuncu as · 
11n ortalarına doğru vuku bul · 
muştur. 

V AHŞI HAYVANLARA HÜK· 
MEDEN İMPARATOR 

Rivayete göre vaktile Çinde çok 
akıllı ''e sulhperver bir imparator 
vardı. Bu imparator ziraat aletle · 
rini iptid8ı icat etmiş ve tıbbi ne · 
hatları keşf eylemiş olan adamdı 

ki adına (Seng - Nung) derlerdi. 
Bu büyük Çin imparatoru zama · 
mnda bir gün fevkalade bir hadise 
olduğunu rivayet ederler. Bu riva 
yet şudur: İmparator sülalesinden 
öyle bir çocuk c:iinyaya gelmiş ki 
daha doğduğu gün zamanın en 
me~hur ~airlerini ve ediplerini hay 
ran bırakacak derecede fasahatle 
konuşmuş, kendi eli ile en büyük 
muharrii'leri ve alimleri kıskan . 
drracak kadar güzel yazı yazmış. 
O zamanın kahinleri bu alametle 
re bakarak yeni doğan çocuğun i· 
leride çok büyük bir adam olaca· 
ğına hükmetmişler. Bütün Çin kıt· 

asr b:ıştanba~a şenlikler yapım~. 
Fakat bunlardan başka yeni 

doğan çocuğun bir hassası daha 
Yarmış ki diğerlerinden daha mü 
him, daha üstünmüş. Çocuk daha 
pek küçük yaşta iken vahşi hay · 
vanlan kendisine itaat ettiriyor · 
muş. Eli her hangi bir vahşi hay 
vana değmi~ olsa derhal kuzu gi· 
bi oluyormu~. Küçük çocukların; 
yanlarında kedi ve köpek nev'in · 
den ta~ıdrklarr, yahut oynadıkla · 
rr hay,·anlar yerine bu yeni ço · 
cuk yanında arslanlar, kaplanlar 
ta:)ıyorm uş. 

O vakit imparator Şen · Nung 
memlekette ziraat mahsulünün fey 
zini, yağmurların muntazam ~m · 
rette düşmes.ini temin için kegilen 
kt.trban1ara nelaret ederken Ho 
ang · Ti ismindeki bu garip çocuk 
da daima arasında. ya~adığı vahşi 
hayvanlar süıüsünü, alır, onun ar 
kasında öylece dola~ıı·dı. tnıpara · 
torun vahşi hayvanlan tir tir tit · 
riyeıı nazırlarını o vakit cleh~eller 
ic;inde hrrakırdı. !ınpamtor sara · 
ymm d-C\· gibi bekçileri korku4t · 
rmdan :'aklanacak delik arardı. 
Hatta bizzat imparator Şen· Nung 
hile çocuğun etrafmdnki vahşi hay 
,·:ınln rdan ürkerdi. 

.< Arkaaı ı·ar) 

Dün yapılan futbol maçları 

Beşiktaş : 3 1 amışvar : 1 
Taksim ve Kadıköy stadiarındaki Hk maçlarının neticesf 

• 
1 

... ~- -.• •• 

- ·1.l 

Soldan: Beykoz - Eyüp maçından bir görünüf - ilk liğ maçını oyniyan Güneı takımının kaclro.u 

Dün tehrin muhtelif alanl&l'ın· yalnız orta hafları Hüıeyin yok · oldukları ıahalıı.rında daha iyi oy• 

da bir çok futbol maçları yapıldı. tu. nıyorlardı .. Bu sıra.da eski Süler 
Şeref alanında yapılan Betiktaı Sümerapor ekıikçe bir kadro maniyeli sporculardan biri (Ah! .• 
- Tamtfvar maçından baılıyarak i~e çıktr, oyunu bay .Saim Turgut sahuızlı!c) ~iyor, üzülüyorda .. 
yazıyoruz. idare etti. Kemal Rifat futbol heyeti ba~lta • 
BEŞIKT AŞ: 3 T AMIŞV AR: 1 Oyun ba.ıtan bata hızh, heye· m ve Güne~ ıı.-=-ıumi lmptam bu sı-

Bir gün evvel Galataıarayla ar canlı geçti. tlk devrede oyunu 2 - O ralarda kendi oynncu!a.rına saha. 
fır sıfıra berabere kalan Tanııı • galip bitiren Beylerbeyliler, ikin • kenarında tavsir clcrde bulunuyor~ 
varlılar (Romen) dün ikinci ve ci devrede de iki gol daha yapa· du. 
son maçlarını Betikta! takımına rak 4 - O galip geldiler. lkinci devre kendini toparlaya· 
kartı yaptılar ve 1 - 3 yenildiler. Hakem karı111ndaki oyuncu · mıyan Süleymnniyc takımı O - 4 
Bay Suphinin idareıinde yapılan • lara tekme atan iki Sümersporlu • y~nilmekten de kendini kurtara • 
bu maç o kadar zevkli ve ustaca yu dı,arıya çıkardı. madı. 
bir maç olmadı. Bunun batlıca ıe- lkinci oyun: Beykoz - Eyüp Güne' takımı ilklik maçını böY, 
bebi Tamıtvar takımındaki futbol kartdaıtılar. Bu maç da çok heye lece kazandı. Tebrik ederiz. Bu • 
bilgisinin orta dereceye bile yak· canlt oldu. 1Ik devrede Eyüplü • 
latmamıt olmaııdır. ler daha üstün oynadılar, oyuna 

Maçın birinci devreıi, ilk on yeni, t~miz formalarile gözü ok • 
dakika dıüıteına, Betiktathların fayarak çıkan Eyüp takımı; yine 

ağ1r baımasile açılıp kapandı. temiz, gözü akfayan bir oyun çı • 

Mehmet Aali, Hüsnü, Nuri, Fa· kardılar. 
ruk, Lutfi; Feyzi, Hayati, Hakkı, ilk devrede Eyüplüler, güzel 
Muzaffer; Şeref ve Eıreften ku • bir sağ taraf akını ile bir gol ya· 
rulu kuvvetli eBtiktaş takımının parak üstün geldikleri sırada; ha· 
bu hakimiyeti tabii idi. Onuncu kem Bay İzzet Muhittin Apağın 
dakikada Hakkıdan Şerefe giden verdiği bir penaltı ile 1 - 1 be • 
top eŞrefin güzel bir tütiyle Ro • rabere bitirdiler. 
men kalesinin üst direğine vurdu, ikinci k111mda oyun daha ıı • 
kale önünde bulunan Muzaffer de kı devam etti; iki taraf da biribi· 
geri gelen topu yakalıyarak kale· rini çok aıkıttırdı. Fakat ayağı sa· 
ye soktu. Bir kaç dakika · sonra katlanan Bey)c:oz ıolaçığı Namık 
soldan iyi bir pas alan Hakkı Ro· takımına çıkmadan evvel bir sayı 
men müdafii atlattı ve topu ikin· kaazndırarak Beykozu 1 -· 2 ga • 
ci defa Tamıtvar kalesine soktu. lip getirdi. 
Otuzuncu dakikada Tamı,varlı • Eyübü tebrik eder, yenilmek· 

•• ..,,.t'. ':Y_'""' J • 
Iar firikikten bir gol kazandılar. ten guç kurtulan Beykozlulara da 
Birinci devre 1 - 2 bitti. geçmit olsun deriz. 

:r. ~ :t- Üçünkü oyun: Güneı - SüleY.· 
İkinci devrede Hakkının ke • maniye araıında oynandı. Bu maç 

narda oturduğu ve oyuna girme • bir çok kimselerin merakını çeki -
diğini gördük. Bazr oyuncular a • yor, acaba Güne4 nasıl çıkacak, 
rasında anlaşmazlık çıktığı ağız • Süleymaniye buna kartı ne yapa· 
dan ağıza dola!ıyordu. cak? deniliyordu. 

Bu devre başında Beşikta!ı yor Güne! takımının nizamıız ol • 
gun ve isteksiz bulan Romenler dulu; nizamlı bir takım çıkara • 
canlı bir oyun tutturarak mütkül mıyacağı ötedenberi söylenip du -
mevkilere sokmaya başladılar. rurken, bugün sahaya ne ıuretle 
Fakat becerikli olmadıkları için çıkacağı da gerçekten merak edi
sayı çıkaramadılar. Sonra Hakkı lir bir ıeydi. 
oyuna girdi ve takım yavaf yava! Hakem Halit Galip Ezgü dü · 
düzelmeye ve manasız bir bera . düğünü çaldığı zaman, Günef ta· 
berliğe gitmekten kurtulmaya ba! kımmın, F enerbahçeden çekilip, 
ladı. Devre sonuna doğru Efrefin daha henüz resmi bir §ekildc klü • 
bir şandelini Re.men kaleci kendi be girmediği söylenen kaleci Sa · 
kalesini içine alınca netice belli fa başta, zayıf görülebilecek bir 

ld 1 3 kadro ile ortaya çıktığı görüldü. o u: - . 

Beşiktaşlıları tebrik ederiz. 

Lik maçları 
Tal< sim stat!yomun da yapılaıı. 

lik maçları güzel, heyecanlı sah • 
neler gösterdi. 

Birinci oyun: eGçen seneki i · 
kinci kümenin sonuncusu ile üçün· 
cü kümenin sonuncularından o • 
lan Sümer spor kagıla!tı. Bey · ı 
lerbeyi en kuv,,etli ıeklile sıktı, 

Süleymaniye ta.m, kuvvetli kadro· 
aile, - yalnız Ruhiden mahrum 
olarak - çıktı. 

Oyun çok iyi başladı; Güne§ 
rüzgar altında kalmıfh; buna rağ· 
men 1 - O üstün durum aldı. 

Kuvvetli bir kndroııu ilan fa • 
kat sahasızlıktan çalışamıyan, bi· 
rihirine alrp,mıyan Süleymaniye 
takımı bu üstünlüğe karşı duraını· 
yordu; Günetliler. yarısına .. hip 

nunla beraber Süleymaniyenin 
Günef takımı için itirazda bulun· 
duğu aöylenmektedir. 

FENERBAHÇE .STADJNDA 

KadrköY,iinde Fener bahçe ata • 
dmda likmaç1arına devam edil • 
di. 

İlk maçı ikinci kümeden fener 
~ . 

yılmazla Ortaköy oynadılar. Fe • 
ner)?lmaz maçı 3 - O kazandı. 

İkinci maçı birinci kümeden 
lıtanbm~la, kümeye yeni ah • 
nan Anadolu oynadılar. İstanbul • 
ıpor sabaya şu kadro ile çıkmıt • 
tı: . 

Oaman - Samih, Sabih - En
ver, Huan, Aziz - Nevzat; ô:r'V .,. 
han; Sami, İsmail; Salih. 

Anadolu da .c>Y le bir takımla 
çıkmı!lı: 

H~lit - .Şükrü; Salih - Menv 
duh, SüNa, Niko - Kenan, Muı • 
tafa; Mesut; Numan, Zeki. ÜJU .. 
nu Sadi Karsan idare ediyordu. 

Müıabaka çok heyecanlı oldu, 
Birinci devrede hakim bir oyun 
oynıyan Anadolu, Penaltıdan biT'I 
gol atarak sabadan 1 - O faik çık 
tr. 

İkinci de~rede lstanbulıpor da 
1 

penaltıdan hır gol çıkararak ma 4; 
çr beraberlikle bitirdi. 

Son maç F enemabçe ile Top ... 
kapı arasında oynandı. 

Fener sahaya !U kadro ile ç.r 
mışh: 

Necdet - Fazıl, Yatar.-; .. f:• 
sat, Ali Rıza, Reşat - Fikret, Şa .. 
ban; Na.mık; Naci; Fikret. 

Topkapı da §Öyle bir takım çr 
karmıJh: 

Salahattin - Hristo, Bahri -
Emin; Mehmet; Hakkı -Ali, K-t• 
mil, Osman, Haydar, Salahattin. 

Maçı, Nuri Bosut idare ediyo,. 
du. 

Müsabaka F enerba.hçenin haki .. 
miyeti altım~a fakat zevk3iz geç • 
ti. Fenerliler, ikinci devre .. in s~n 
c!a <il·ahırn:la bir gol çıkararak 

ı - -0 ,.ıip aeleeildücr, 
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1' abancı memleketler ;st~; =-1 
Fazlı Güleç 

alD1~========~ Almenced•n -
====dl~ Ödemiş, fire ve Bayın

dur, batıldır. Kanunca hükümsüz.' · Baltazar Keser, 'daha e\'Yelki 
gün meteliğe kurşun atar bira . 
dam'dı. Gel gelelim, ki, dın;denbe
ri vaziyet değişti. Evvelki tgün me 
telHisizdi, 'dündenberi milyoner ! 
Uzaktan uzağa akrabasından olan 
bir adam, -uzak akrabadan olmak 
la beraber gene · dayısı mı, amca -
sı mı ne?Oyle bir şeyi oluyor işte, .. 
yahut da öyle deniliyor! - Evet, 
bu adam ona milyonluk servetini 
~iras buakarak , göçüp gidiver . 
dı. Adamcağız gözleıini yumar 
yummaz, meteliksiz Baltazar mil
yoner oluverdi! 

Bümplerle Püseralin müşterek 
bir otomobilleri var. Görünüşte ha 
rikulade bir otomobil. Lüks mii 
lliks, yepyeni mi yepyeni, panl pa 
rıl mı paııl parıl! Yalnız i~let . 

' ;> 

mesi, yürütmesi güç! Dolayısiyle, 
i~lerine yaramıyan, onlaıı fayda -
landzrmıyan bu masraf yutucu oto. 
mobili, bir an eyvel elden çıkar • 
mak gerek! Aman, yağlı bir nıüş 
teıi yok mu? Bugün milyonluk mi 
r~.sycdiden alası mı olul'? 1şte Bal 
tazarl 

Ortaklaşa otomobil sahibi olan 
lardan Bümpler, soluğu Baltazarı:n 
yanında aldı. Uzun sözün kısası , 
ona bahsi açtr, kelepir otomobil 
satmaktan dem vurdu. Buna kar. 
şr Baltazar, şöyle cevap verdi: 

- Gerçi ben b u sabah böyle biı 
otomobil satın aldım, ama ... zara ~ 
rr yok, bunu da alıvereyim. Artık 
mal göz çıkarmaz ya! Bir yerine 
iki olsun. Tek yerine çift ! Malfün 
ya, şimdi mali vaziyetim buna hay 
li müsait! 

dür. Akıl ve mantıkça da öyle! Şu dnda tetkikler yaptı 
halde? Jzmir, (Özel) - Ödemiş, Tire ,.e 

Otuz saniyede, iki ortak otomo- Bayındır havalisinde tetkikler yap · 
bilin iki defa satıldığım öğrendi . makta olan ilbayımız Fazlı Göleç 1z • 

mire dönmiiştür. ilbay, intibalarını 
ler. Büınpler, telaşla şöyle dedi: şöyle anlatmıştır. 

- lki satıştan birini derhal ken - Bu üç kazada köylüler, verilen 
lem yekun hale getinneliyiz. Yok direktif dahilinde köy hizmetlerini ba 
sa başımıza iş çıkar! şarmaktadırlar. Ekonomik vaziyetleri 

Cevap beklemeden Püserahm iyidir ve güzel bir refah hüküm sür
yanından ayrılan Bümpler, en hız mektedir. Dazılannrn içecek su ,.e a
l · d razi darlığı şikayetlerine karşı çare _ 
ı. gı en bir otomobil seçerek, bin- ıere baş vurulmuştur. Köylere yakın 
dı ve Baltazaıın yanma gitti. Çeki ve hazine ile evkafa ait toprakların 
verip otomobilin satış işini boz - borçlanma suretile köylülere Yerilme 
ınak istedi. si dü~ünülüyor. 

B::ı.ltazar, önce buna yanaşma _ Su işlerine bakmak için Ödemişe 
dr. Lakin, pişınaniyelik olmak Ü- mühendis gönderilmiştir. 
zere ödenmesini teklif ettiği bin Bazı yerlerdeki mevsim hastalık • 
Frangı, karışık iş yapınıs .. olmak . ları üzerinde, refakatimde bulunan 

sıhhat direktörü tarafından tedbirler 
tan korkan Bümler naçar kalıp sa 
ymca, iş düzeldi. Ancak, tam ve. 
dalaşırlarken Baltazar ne dese, be 
yenirsiniz? 

- Çok acaip oldu bu otomobil 
işi, doğrusu! Garip adamlar şu o
tomob il tacirleri! Hani size sabah 
leyin bir otomobil aldığını söyle . 
miştim, ya! Siz demin buraya gel 

alınmıştır. Asayif bu ınıntakada cu • 
muriyet devri ile ba,tadığından, köy

lü, bu nimeti rejime medyun olduğu· 
nu çok güzel takdir etmekte ve bu • 

günkü idareye karşı sağlam rabıta . 

larJa bağlı olfuğunu her halile ihsas 

eylemektedir. Aldığtm neticelerden 

çok memnunum. 

meden beş dakika evvel, onu sa • C h • . 
bahleyin hana satmış olan . adam ey an cınayeti 
telefon etti. O da satış işini boz . 
mağa kalkıştı ! 

- O da mı? Aman, sonra? Son 

Babasını öldüren Salih 
yakalandı 

ra siz ne yaptınız? Onun bu iste - Bir kaç gün önce Ceyhanda bir tüc-
ğini rerldettiniz, değil mi? carın boğulmak suretile öldürüldü • 

Birdenbire ortağının satış işi ak ğünU yazmıştık. O vakit katili bulun
lma gelen adamcağız böyle sorun mıyan cinayet, yapılan incelemeler 
ca, Baltazar, gülümsedi: sonucunda tamamile aydınlamış, ka • 

- Yok canını! Bilakis! Ona da tillerin tüccarın oğlu Salih ile Öküz 
size yaptığım kolaylığ1 gösterdim. Mehmet adında biri olduiu anlaşıl • 

mıştır. Her ikisi de yakalanarak tü • 
Bin Frank pişmaniyclik mukabi . zeye verilmişlerdir. , , 

!inde, satrşr bozmağa rnzr oldum! --:--::---:-':"'l'""'.-:--::-----,.~----, 

- Ey\'ah, mahvolduk! Naşit- Ertuğrul Sadi 
~altazar, Bümlerc yirmi bin 

franklık bir çek uzattr. Satan, elin 
de ~eki sallıya sallıya, şerikinin -======================== 
yc.'una koştu. Koştu da laf mı? Yeni Eserler 

Şchzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 

Uçt.u adeta ! Fransızcayı Çabuk ve 
Fakat, ... ha~Tet ! lşte Püserah 

da elinde bir çek sallayıp duru . kolay öğretirim 
yor! Aman, ne talih bu! K~ke bir Bu en r-:on canlı metodun dördün · 

Bu gece S. 20,30 da 
HiSSEi ŞAYiA 

Meşhur vodvil 3 perd~ 

Cumartesi: HAMLET 

Her tarafa tramvay. 
Telefon: 22127 yerine, iki otomobilleri, tek yeri _ cü kitabı kırk sekiz sahife olarak çık

ne çift otomobilleri bulunsaydı da tr. En istifadeli bir usuldür. On beş 
ikisini birden böyle satını~ .. olsay. kuruc;a. 'J'evzi merkezi: Yeni posta • --------------- k ŞERl'nin ikinci sayLı;ı fevkalade he 
<lılar. Aksi,re bakın, ki vazi}ret aı · ne ·arşısrndn Anadolu Türk kitap de-" . n yecanh bir kapak içinde çıktı. 
sineydi. ! Ayni otom o bili satını~ bu posu. içi; roman, tefrika, hik!ye, siya • 

lunuyorlaı·dı. Hiçbir otomobil ik; Hemşeri çıktı sal yazılar gibi mevzular üzerinde her 

defa ayni zamanda .. ve ayn ayn Bütün Türkiyede, halka kendi dili kesi alakadar eden ve memleketimi • 

iki adama satılır mı? Ne ayni ada ile, acunda olan biteni, dış ve iç si • zin bu nevi neşriyatta tanınmış kim

ına satılır, ne de ayrr ayn adamla yasasında yapılan işleri resimleri ile selerin yazılarile doludur. 

Suriyede meh'usların 
tevkifi caizmidir ? 

Halcpte (Vahdet) gazetesi bu diğer dördü hakkında dahi idtlr.I 
soruya karşı ( clccvap: Hukuk mc hükmü tcnfiz olunr.cah.i:ll'. ) 
selclerinde caizdir) dedikten son (Kerkiilı 
ra şu malümatı veriyor: "icra da- y b• k J k ı? 
iresi bazı mcb'uslarm haklarında eni ır ral 1 Ol . 

f ·k3 
müteaddit kabz müzekkereleri ol Şam (Özel) - Suriye c~ t· 
duğunu nazarı dfükate alarak ad· ladc komiseri Kont clö Marteh~ er 
liye vezarctinden borçlu meb'us - mir A hdullahı ziyareti mcseıes~tr 
larm te,ıkifleri caiz olup olmadı · rafmi.!n araJJ cevenlerindc 111t1 . • 

~ L 11 
ğmı sormuş, gelen cevapta huku · lif ~ayialar dolaşmaktadır. :Otıl. 
ki meselelerde hapisleri caiz ol · yan gazete:::ine göre Emir Abd ııı 
duğu, fakat cünha ve cinai işler · lah Suriyeli ınfütccilerin afla:~et 
de intidap hükumetinden sual la komiserden rica etmi~tir. ~~ri 
zmı geldiği ve muvafık cevap alı · taraftan Filistin !ngiliz ko111~8 , 
nırsa tevkifleri cihetine gidilcceg-i de ~ayet Suriyeyc Filistin nıtı. 1• .. • • tı~ 

bildririlmiştir.,, n serbestçe sokulmazsa SibU·kO • 
l\ılandalar komisyonunda kadın lerin Lübnan yayla!arma b?~ ~~ 

delege matmaıel Danevig, Fransa taj yapacakları bildirilmiştır· fi. 
delegesi Mösyö Duke'ye "şayet ,·ivayete göre de bir Suriye _.nıf' 
arzu ederlerse, Türkiyede olduğu listin ve Şarkiyyülerdcn ~rs ~0 • 
gibi, Suriye kad.mlarm sıcak bi ı· kurulacak, bu krallık Sibutıst ıııtı 
iklimde gayri sıhhi olan peçeyi loni~erine yardım edec~k bıll1~. 
kaldırmalarına manda idaresinin kabıl ce Fransaya Afnkada 
yardım edip etmiyeceğini,, sor · vifat verilecektir. / 
muş, l\1ösyö Duke de buna ceva - ·•-am• ... ,,mı.1111111111•"""'""~""-""-"'"''-· 
ben manda idaresinin hiç bir şe · Modern hap:shaneYe r 
kilde buna müdahale etmiyeceği· gönderilecek mahkuıt'!' 
ni ve bu işin ancak örf ve adette . t! 0ıtıl1 
bir tekamül husulile hallolunabi · !mraltda yenı yapılınJ? . dııt 
Ieceğini bildirmiştir. modern hapisane için yirını ~a. J3· 
~ h Ah d ·· b . mahkumun ceza evleri ınüf ettıŞl dil 
o..,:ey me ussa unı Mutahhar'm lnı.~kanlığı nttır.. • 

Camide dini kitaplara fotoğraf !mmlrya hareket ettlğini yaıl111tı~,, 
konması meselesine dair nutuk Yer ı·e 1

' tık. İşittiğimize göre mcnıicı\ ı· 
diği için tevkif edilen Şeyh Ah · · çO" 
ıncdüs.~abuni muhtelit mahkeme . muhtelif mmtak::ıla!·ından b1r lf 
ce tahliye edilmiştir. mahkumlar daha yakında 1n1~iı 

"Vahdet,, ya sevkedilerek topıak ve d:~. 
Sın car mıntakasında işlerile uğraştınlacaklardtr. ~ ~. 

Sincar mıntakasındaki asi Ye· nız lmralıya gönderilecek ws. \\ , 
zidilerden şimdiye kadar divanı kumlarda bazı şartlar araıır1'13 Ql 
örfi tarafmdan hükmedilenlerin tadır: Bu mahkfünlarm y:ı~ı~rı;ı. 
adedi 91 kişidir. Bunlardan 21 a· den aşağıya ve 40 tan yukarı . 
d d. D h k K kü'k B k 'Ik 1 · h" ·· kıc1111 

e ı e ve , er , ve asra mıyaca ·, ı · rnpıs ucre'1 .... 0 • 
mmtakalarma nefyedilmişler. l\Iü m geçiııniş olacak ve ce7,..'l ırııı i 
tebakileri ahkamı muhtelife i~gal detleri 2,5 seneden aşağı ıo 5:ır• 
ve şaka ile mahkumiyetlerine ka - den de yukarı bulunınryaca .. · 
rar verilmiş ve cenup mmtakasın· Mamklımlarm avrılmasınC:~ gdoa 

.. J1 "' 
daki hapisanelere sevkedilmişler · zctilcn başlıca gayeler ara51

• ·r • 
.. . . bıtı 
mr. bunlarm ceza müddetlerını ıı • 

"' :t- * dikten sonra da ayni i~le uğı~it• 

ra! Böyle iki satıştan biri yolsuz - canlanchrnrnk okurlarına sunan HEM Okurlarımza tavsiye ederiz. 

Asi Yezidilerden sekiz kariye cak adamlar olınasr- gelınekte 11 • 

muhtarına meclisi örfi taraf mdan Diğer taraftan mahkfün}arırt sı ~ • 
idam hükmü verlmiş ve bunların hatleri de göz önünde tutu!tı13 

dörclü n!ben idam cdıilmişlcr, YC tad'll'. 
~~~~~~~~~~~~~~~------~--~~~--.;_,_. __________ _;_~~~.::.:..-------------" 

Ayrılıktan sonraki ilk günlerde iş Ve bac:.ıklarının üstünde sıçradı. I . ' nzıva... . ,.~ 

l Aşk, Macera ve Hayat Romanı 
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i\fes'ut çiftin gölge1eri orada görün · ı 
clü. 

Balkonun kapısı açıldı. 
Gül kurusu renginde bir kimoto 

~ giyen kadınla bej rengi bir pijama 
giyen erkek balkona çıktılr. iki por • 
tatif şedonga ve yan yana oturdu -
Jar. 

BiribirJerine sı,:rnlarnk kor. u ·u . 
yorlardı. 

Bir şiir okunur gibi tatlı ve güzel 
olan sesleri ancak duyuluyor, fakat 
manası anlaşılmıyordu. 

Aliye Hanımın gözleri örgüsünde .. 
Fakat benimkiler orada .. 

Böylece bir sant kadar geçti. 

lki sevgili kn1ktılnr. Balkonun kn· 
p~ını kapadılar. Uıun beyaz perde · 
leri indirdiler. Bir kaç ~aniye sonra 
o beyaz perdelerden birinin üstünde 
iki gölge göründü. 

llrt kadeh biribirile öpü~tü. 
içtiler ve kayboldular. 
1'1k auldı, <;ol< sönük bir pembe -

ıik haline geldi. 
Ar&ık ldDuie ıörinmüyordu. e1 

Gözlerimi kapadlm n ondnn son . 
rasını da haJalimde gördüm. 

lşte ben böyle olmak istiyordum. 
Niçin olmadı? .. 
lçim tıkandı. 
Ortalığı zifir gibi karanlık bulma

ğa ha ladım. içimden Boşalan üzün
tüyü yanımdaki iyi kalp1i !tadına gös 
termekten utandım, kalktım. odama 
~ekildim. 

* * • 
Ertesi gün kalktığım zaman yü 

züm sapsarı, gözlerim şiş ve kı7.arık
tı. 

Aliye Hnnım beni görünce telaşla 
sordu: 

- Ne oldun, oğlum! .. Neyin var? .. 
- Bir şeyim yok, teyzeciğim. 
- Hasta gibisin de .. 

Hiç şüphesiz vücudümde bir hasta
lık yoktu. Fakat gurbette idim. ''Ara
dığım Knctm,. ın haı:ıretini çekiyor -
dum. 

Halbuki onu bulabilecek mh·dim.? 
Cmitlerim günden ıünC! a~alıyor 

ve sönür.ordu. 

başında ve evden dışarıda takındığım 
uydurma sevinci de kaybetmiştim. 
Şimdi her yeri karanJık, her yeri ka· 
ra ,.e her işin sonunu kötü buluyor • 
dum. 

~air, müzisyen \'e filozof Niçe'nin 
Znrato!itra adındaki kitabından bir 
parçayı hatırlarım. Felsefesini yap • 
mak iı;in uzun zaman alp dağlarının 
ıssız bir yuinde bir kulübede ya~ıyan 
bu adam şöyle yazar: 

"Kıvranan hir genç çoban gördüm. 
J(ınanıyor "e hmldryordu. Yüzü bam 
ba~ka o!muştu Ye ağr.ından kara bir 
yılanın başı dışarı ~:ırkıyordu. 

Ona yardıma koştum ve yılanı çek· 
me!e baışhldım. 

Fakat bo~ yere yoruluyordum. 
Yılam onun boğazıııdan çıkaramı

yordum. 
O ;:aman gizli bir ses bana hay • 

kırdı: 

- Isır! .. Durmadan ısır .• Ba~ını ko· 
par!.. • 

iyi ,.e kötii bütün duvgu1arım '"O .. • • t'> 

riiş n düşiinüşlerim ayni sesle ba . 
ğırryorlardı. 

Hu sesi ~obana tekrarladım. 
O zaman çoban ısırmağa başladı. 

Haykıra haykıra ona ~öylediğim gi • 
hl ç<?nelerlnl bütün kuvvetile sıktı. J. 
~ırdı Ye yılanın başını kendiMidcn u· 
ı.ağa tükürdü. 

GülUyordu. 
Onun ıtibi içden ve derinden gülen 

birisini bir daha görmedim.,, 

lşte şimdi benim de boğaıımda bir 
kara yılan vardı. Onun ,·erdiği acılar 
la kı\'ranıyor, inliyordum. 

Hep kara. dar ve kötü göri.inen bu 
muhitten karmak ilk olarak aklıma 
gelen çare oldu. 

lst.anbula döndüm ve Haseki has • 
tanesine yerleştim. 

Bir yuva ancak bir çift içindir. O
rada y:n·rular hcs lenh-. büyütüliir ve 
sc,·işilir ... 

Ben tek kalmı5tım, belki bütün Öm· 

rümce hör1e yaşıyacakttm. O halele 
bir ~·m·aya ne lüzum rnr~ 

Aliye ilanım Feriha ile birlikte e . 
\'İne yerleşti. ilen ele hastanenin ar 
Jcaı:ıında, balt<;enin köşcsinclrki kii~itk 

doğum rnpiyont:nun bir odasında O· 

turmağa knrar \'eı·dim. 
Ufacık bir oda .. I\ar~· olası, yatak 

\'e yorı;l!nı, komidonu. dolabı. ma_ı;;a . 
sı, czJo:ıga 'e iskrm le.;;i lıc? beyaz ... 

Tara hir h:ı~ta odası .. 

J;a:ı:ı ne kadar uy~ıın ! .. 
iş sa:ıtlcl'indcn ha~ka zamanlarda 

ora:·a kı•pnnıyor. ~czlonga uzanıyor • 
dum. Elimdt. ya bir gar.ete yahut bir 
kitap .. Hem ~·nk•nr~aki fııı: 1dyenin pen
cereden gir~;ı ~esini tlinli) or hem c!eı 
okuyol'dum. 

Düşünce ve duyguları sılil .b•t ıırt' 
ge~ten 1;eçirir gibi eleyen ,.e ınct 
bir şeydir bu.. .. ,Ş"at• 

Yı1gın Ye kırgın olan bütan bul•el' 
Jer gibi ben de şifayı burada 
w • ' 

gımı sanmıştım. •. ı.lı' , 
Halbuki hen bunu degıl, kJI 1 ı 

l w • • • eric::nttY ' 
ıga gırmeyı, ~evmeyı, s :.-
şimle yaşamayı istiyordunt· k'• ~-( 

Çocukluğumda acıklı bir "3 

şı..~ında kaldığımı hatırlarını: a;111i~' 
Hir kedi bir gün gözlerint'" ... i1tt• 

••neJ'W '• 
de bir araba tarafından çıg Jtt Jı111 
za,·:ıllının arka bacakları pe . 
ne gelmi~ti. 1,ri-1 

~ .,.c;ı .. , 
Bir cığlık kopardı. Sonra,. ·•t• di1 

~ .,.us.. t· 
her seyden habersiz ,.e du,·,. ~fi 

~ klert• ıı· 
ne dür.e uzak1aşan teke~l~. ter ,-•1 

kan di~leri arasından kufur 
lan arabacıya çevirdi. 

Gözleri ıslandı. 1' fi'' 
Ezilen ayaklarını toparlııııtl' 

yağa kalkmak istedi. 
da· 

Kalkamadı. .Atd 
·ıe ,... J • 

Ön ayaklarının yardınt• . IJOP 
.. .. "ki" .. "ki. ·e bı'r ef'ııt nu suı·u · ıve suru · ı) • - :.ıoJdll• ıı-i 

rumunn ı;idcn dcllkte k:t~ diİ lıt , .. öl ' 
O za,·alh orada be11'1 

de lıir gün haya ta çıkabildi· ı,ttiiot ' 
rca ı,endimi işte on:l bert 

dum. ,,rl 
fAr1'11" 



Italyanlara •• gore ... Maka/le ile Kuaram arasında 

A 

manası 
Bir meydan muha-

''Karaderili ırk 
işlerinde 

medenileşemez, ancak 
başka hayvanlar gibi 

olarak kullanılabilir !,, 

medenilerin 
vasıta 

rebesi olacak 
Harbin merkezi şimal

• 
qeçıqor den cenuba 1•ıağıki yazı İtalyanca Kadrivi-ıyer brraktğı zaman, kendini birden lerlemek istediği yolda engel ol . 

~o i~zdeıinde milletlerin kaderi bire ?österir ve ulusun kendini fik maktadır. 
~!lıgı altında çıkmıştır. Tan:n- re hızmet eden bir alet saydığı tra Burada, akla ~u soıu gelir: G h •d d 
~ı .. l~lyan yazıcılarından Giulyo j~k.devirleri meydana getirir. Bu Bir gün olup bazı Afrikalı ka - 013 al e Şİ detJi bir muharebeden 
t e.gnı tarafından yazıJmı~tır. t . fıkır onların kendi kanlan, ken . vimler hakiki medeniyete varacak J J J • 
ı'1Ya.n muharrir, Habe§ harbinin di tarihleri, kendi yaşama hakla - lar mı? Şüphesiz, kendilerine baş SOnra ta yan ara geçti 
le.Jyan gözüyle ıebebini ve mi.na ndrr. kalannın getirdiği aletlerini kul -
•ınr anlatmak iç.in bunları söylü -1 Bu cins bir kavga ile Avrupa Af !anabilecekler. Yalnız, binlerce 
~or: rikaya düşman kesilmiştir: Roma. yıldanberi, batının ve doğunun bü 

İtalyan-Habeş anl~"3.mazlığı mn Kartacayı almasından bugün tün blijiik medcniyetlerile temas -
~~lnız bir siyasa meselsi değil - Afrikanm bir Avrupa sümürgesi larma rağmen, bu kavimlerin hiç 

b~r. Daha ziyade, tarihde mevcut haline gelmesine kadar bu devam biri kendilerine yeni bir ~ey yara • 
ır · · · bi . z~ncırın :ıny.ı~z hal~lanndan etmiştir. Bu noktada, sanırım ki, tamamışlardır. 
. tidır. Bu zıncın medenıyet, vah- bazr kuzey (Şimal) düsmenlerinc tşin köti.isü, tam tersine olarak, 
~u~· s 
§ili~nb bo:yıt~n1a kdolad~uştır, vah - hak vermek gerektir. Siyasada bir kendi kendilerine bırakıldıkları 

c:ı• u zıncır e en ıne çeker ve çok cinsten menfaatler oyun oy • zaman, ba§kalarmm onlara getir -
~nu da kendi yoluna sokmak ister. nar, doğrudur. Yalnız, bunlann en diklerini terkederek, eski halleri
b~~ Ye~ yüzündeki . ~aranlı~la~·ı altında ruh, vardır, Büyük kavim. ne dönmüşlerdir. 
gınaga çalışan ışık ıç.ın ebcdı hır lerin yüksek hayatlarım kurdukla- Bunlar öyle kavimlerdir ki, on 

~~n~ olan vahşiliğe karşı ınede - rı ruh. Az veya çok aşikar göıii . larda eksik olan yalnız deha de . 
r?etın çarpışmasrdrr. Bugün ye· nen ekonomik menfaatlere hareke ğil, bütün yapma ve yaratma gücü 
~?n ve üste çıkan medeniyettir. Ye te geçmeleri için güç veren asil bu dür. Onların kara suratlarına, ge 
~~!en ve altta kalan da vahşiliğin ruhtur. ri hayatlaınıa balan: Ve hakiki 
0~ inadıdır. Afrika üzerinde Avrupa egemen yükselme kabiliyetinden, Avnı -

.. • ahşiliğin geçici bir şey oldu - liğinde hiçbir haksızlık iddia edi • pah adamın yüzünde görülen in -
gu~u diişünemeyiz: lem ez. Hal bu ki, bu egemenlik bir sanın içinde; meriyet hissinden 

Iedeniyet de milletleri yükselt Avrupa ulusu üzerinde kumlmuş uzak olduklarını anlarsınız. Zeki 
~eğe.yara~·an tarihin bir cephesi bulunsaydı bu bir haksızlık olur. olabilirler, fakat bu zeka çözücü 
A e zanıamn bir devri sayılamaz. du. Bu, A vrupanın kibirliliğin den ( analinik) bir zekadır ve karak • 
,1edeniyet hayat çarpışması ve ha mi ileri geliyor? teri teşkil etmez: Bu zekanın işıl-
lat zevki i<'in elde edilen tama - H tısı yoktur. illa - ayır, hiç olmaı& bir noktaya 
.1 .. enniş silahtan ba.~ka bir şey kad ·· ı d ... ·ı B d h · d Bunun manası şuduı:· hi: Onlar-"!!gildir. ar oy e egı • u, a a zıya e 

Bundan başka, öğrenmekle ka- hiyerarhiya ve hayat adaletidir. da hiç bir medeniyet yükselemez. 
~anılamayacak bir medeniyet Ye Yap}lan kuran, düşünceyi, haya Çün~ü, .~edeniyet, :vahşileı:?e bi
"'Olay kolay bırakılamıyacak bir tı, yer yüzUnün en büyük tarihi _ le,. bu- guçlc yer bulur. Bu ~ç, mc 
\'ahşilik vardır. Beyaz ırkla sivah ni ortaya getiren aıi insan, beyaz de~ı~et ol~ıyan yerler de bıle, ~e~ 
rrı- ~ insan, hiçbir sey yaratmı'-·an, bin. dını y.erlı .adetlerd. e, şeref ve hun-
l "' \·e öteki renkli derili alçak ırk ... ., t h ı d 1 k h d ar lerce yıldanberi yükselıniyen, yal- ye .ıs.er~~ e,_ ası va ~r çe re e 
d arasmdaki binlerce yıldanbcıi mz hayYan ve köle kalan adamlar. kendını gostenr. Mesela; Romalı-
t e\'anı eden anla§mnzlık bu cins . la çarpışıyor. Bu, hayvan idrak - lar~ vahşi ve ınedcniy?tsiz Ceıme.n 
bendir. Bizim kavgamız da ancak sizliği ile, yeryüzüne akıl güneşi lerm karşısında _t~kdır karışık bır 
nu noktadan bakılrrsa anl~tlır. ve kutsal bir değer get:::meğc çalr hayre~ ~uygusu ıçmde ~almı~lar -
b.u. uzun, ebedi ve binlerce yıllık d T ~t ı d f d 1 
ır d ı;ınn ı'nsa aı·as ndak' b" ır . .ucı. ın er e; en zayı evır e . 

estanın bir başka ş:ırkısıydr. ')·~ n 1 1 ır çarpış · · d b'l a · ı· · t 
Y mad r B ·k· · · d b' · rın e ı e, aıma ga ıp vazıye te 

\,;:· er vüzünde alçak kavimler, ı . u ı ı cıns ınsan an ırın k 1 1 d 
,,"1~ " - · · d h d - 1 . 1 .. d a mıg ar ır. !\Sek ka v;mJer vardır: cısın e ru eger erı mra gov c- .. . . . . . .. .. a si altında kavbolmugtur. Onda bu Onun ıçın, herkesın ılerı surdu -
b unu kabul etnıemeğc çalışma!\ lunan şey ko~kunç v~ çirkin bir gö ~ ~bi, Habeşler bugü~, ~ero . 
o?-hudedir. Bu, bu iyiliğin bugün rünüş, derisi gibi kara bir konuş . vın~ıen krall~nn m~denıye~. d~re 
d ~~ da yann kalmıyacak bir şey ma d'l·d· tk· .. d . A 11 cesmde deme.c dogıu degıldır: 
.1eR'lldir. Çünkü bu aynlık birin . ı ı ır. ıncısın e ıse .tl..'>O o ç·· k'" M . . 1 ~ k ·· ·b· ·· 11-- · 1 a'- . . un u, erovıngıen er, zaman -e i iy· rtl d .. nun guncş gı ı guze ıgı, \en .smı . 
ki ı yaşama ~a ann an, otc Grek Arnik tanı şekilleri, İtalyan larmda, Avrupanın en medenı u : 
~ nde de geçecek bir bilgisizlik ve ar.inin geniş heyecanı içinde idea- lus~y.du ve~ ~onra Avnıpa medenı 
ıı: vasıtasrzlıkdan ileri gelmiyor. lize edebilmek gUcii vardn·. yetı~ın .gensınde l~al~rak, bu me-
t fark ta doğuştan, kanın hareke B k . d .. 

1
. . 

1 
H denıyetın de kendılennde bulun . 

be geçeceği ilk dakikadan itihare:ı u aı a eıı ı ınsan arın . a - d - .. t d. 1 
a:ıar. Bir hayvan nasıl gelic:e . beşler bunların nisheten ilerlemiş ma ıgım gos er 1 er. 

~eo-· ' ' :. ı · ,J · N b" t 'hl · • Bundan başka, yüksek kaYim -
t.ı:. 1 s.on noktaya kadar gelisir ye erı.uı~'. - .ı. e ır arı erı varan\ 
•ııç b .. b - 1 ( s 1 d k ler, dü~man da olsalar, aralarında 
ler· ı_z: ekitim onu bu noktadan :. ne. u·.~-~- arr -~~~tan~, ne e ·en birbirlerine karşı , içden ve kuv . 

~ gotüremezse insan da vara . dılcrınm ycryuzundekı hayvanlar. 
~(h d ı ı ı ·ı·kı · · b k vetle, bir bağlantı duyarlar: Bu 
t 

01 J·ere kadar varır: En son nok. an ayrı ara\ va 1şı ı · erını ıra 
ay t ı ı .. bağlantr, bfüün menfaatler onları 
,_ a gelince artık hiçbir ckitim 1 ( aıım goste.ı.·ecek bir i~aretlcri. 

Roma, 10 (A.A.) - Doğu Af
rikasmdan alman haberlere göre, 
İtalyanlar, önemli hareketler yaP" 
mamakla beraber, ilerlemeye de
vam etmektedirler. iaşe İ§İnin teı· 
kilih yapıldıktan son ·a Amba -
Alagi iatikametinde yeni bir sıç • 
rayıf icra olunacaktı:·. Geriye çe -
kilmekte olan Habeşlerin Dessi . 
e'den takviye kuvvetleri aldığı 
zannedilmekte ve Makalle ile Ku
aram arasında bir mevdan muha• 
rebesi yapılacağı tahmin olun -
maktadır. 

ERITREDEN SOMALIYE ... 
Roma, 10 (A.A.) - Doğu Af. 

rikaıındaki lta)yan süel hareket -
lerinin merkezi birdenbire Eritre
den Somaliye ciönmü,tür. 

Filhakika, General Grazyani
nin, ancak 200 kilometrelik bir U· 

zaklıkta bulunduğu Harrara kar§ı 
enerjik bir harekette buluncağı 
tahmin edilmektedir. 

Ogaden cepheainde İtalyanla -
rm 300 kilometrelik bir derinlik 
üzerine düıman topuklarına gir
miı olduklarını hatırlamak gerek
tir. 

GORAHAlDüŞTO 

Londra, 10 (A.A.) - Reuter 
Ajan11, muhtelif özel aytarmdan 
aldığı haberlere dayanarak diyor 
ki: 

Habeıi•tandaki harbin önemi, 
şimal cephesinden cenup cephe . 
sine geçmektedir. Uzun zaman -
danberi, General Graziani ordu • 
ları, büyük mikyastaki hareketle· 
ri imkô.nsız bırakan fena havalar 
dolayısiyle, ahi bulunuyordu. Fa
kat timdi Gorahai'nin dütmesi İ· 
le her dakikada genel bir ilerleyi• 
~e intizar olunabilir. 

Şimal cephesinde, 1\1akallenin 
cenubunda bugün varılan mevki· 
lerle son ilerleyiş şimciili k amacı
na varını§ bulunmak•adır. Sik!et 
merkezi bugün garba intikal et . 
miştir ve Şetitin cenubundan ya • 
kında bir İtalyan taarruzu bek . 
lene bilir. 

Hala Tembien yayla~ını ;şgal 
etmekte olan Ras Seyyumun muha 

bu hat üzerinde göstermeleri sok 
muhtemeldir. 

MAKALLEDE DiNi 
GÖSTERiLER 

Tiğre cephesi, 10 (A.A.)' -
Havas Ajansı bildiriyor; 

İtalyan guruplarının kuzey İs· 
tikametinde ilerleyİf leri General 
Santiniye bütün Ogaden bölgeıi -
ni itrale imkan vermittir. 

General Santini böylece dikka• 
te değer bir hamle yapmıf ve 
Djidjiga'dan 20 kilometre meıa . 
f ede ve Berbera - Adisababa yo
lu üzerinde bulunan Sassebanes'i 
almıştır. 

Kuzeyde ltalyanlar Scelicat'a 
hakim olan tepeleri i~gal etmiıler 
dir. İtalyan sol cenahının ileri ha
reketi, iaşe güçlüğü dolayrsiylf' 
durmu§tur. 

Sanıldığına göre f imd! hareka· 
tı yalnız General Maravigna yap 
pacaktır. 

Maigalat bölgesinde Sicalle 
köyü ha1kı İtalyan uçaklarına tü • 
fek ate,i açmıtlardır. 

General Dö Bono Makalleye 
gelecektir. Aduada yapı!nn gö~tc 
ri gibi burada da bugün hüo·ük di· 
nt gösteriler yapılacaktır . 

Dük Dö Bergam yarın Gran . 
sosse fırkasına geçit resmi yaptı -
racaktır. 

General santini gazetecilere 
İtalyan askerinin yolları iate ıer 
visine serbest bırakmak için bun· 
ların dışında yürüdüklerini söyle~ 

miştir. 

General, sömürge harplerinde 
ilk defa olarak ileri mevzilerde 
tank kullandığını ve yerlilerin 
İtalyanları hararetle kar~ıladıkla· 
rınr söylemiştir. 

Cibuti, 10 (A.A.) - United 
Press ayları Res Nas1bu:nun ku . 
mandasındaki Habe, orduıunaa 
düzensizlik hüküm sürdüğünü ve 
bunların güçlükle mukavemet e -
deceklerini Harrardan bildiriyor. 

Berbera' dan gelen bir telgrafa 
göre, sınır üzerindeki Ilabeı kuv
vetleri arasında sarı humma haı -
talığı baş göstermiştir. 

rebe etmeden çekilmesine info:ar - ----- -------
olunmaktadır. 69-- Dün ve Y ann - 0
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~Yd - B b k ı 1 biribirine düşürse bile J·ine devam 
. . a vemıcz. O zaman kendimi- u, oyun:ı yu ·se mek \' C ıcınen 
~ı ·· h · d .. b" d eder. Değerleri alçalmaz, bir gün 
b.' güneşle aydmlanım-=, aşılmaz emen ıns~n :tn ustün 1r m:ecc 
ır d ')' ı k · · 1 l 1 birbirlerini yeniden tanırlar ve ruh 

b ağ gibi bir vaka !:arsısında ye çı (tna · ıçm asır arca ça ıışarn · 
uı" :ı ı k d 1 · d larile sevişirler. hı ... ruz: Bu, ruhtan önce ette bu • Y?ru ~n, ·anı yeryüzün e n me c- Yeni den kuvvetli yağmurlar 

İtalyanların ilerleyitine enge) ol• 
muştur. MakalJenin cenubundan 
ilerliyen birçok kara gömlekli ta
burların efradı dizlere ksdar ça . 1 

ka nban bir hrık_ikattir. Bu hakikati nıyetın .. ~·~~larmda şırıl dayan ~~r .. ~1 Ari kavimlerle kara derili in . 
il .uı etmek ıstemeyenler bile 

0
. lusun J uk:sek amaçlan hoş gornl sanlar arasmda ise, böyle bir ihti

d U ıçlerinde biı'birlerine karşı duy mczse büyük bir hal:sızlık olmaz mal hiçbir zaman için yoktur: Bu 

1 Ukları yakınlık veya soğukluk i- mı? alanda, barış iç.in bütün gücünü 
ı:, .b~zı kavimler arasında l>endi . Yiiksek ağaçların bir bahane . kuJJnnan Amerika, en ~onunda murda yürümek mccburiyeHndc 
d l'ikn~ büyük, bazılannın yanında den ibaret olduğunu ileri sürerler: her türlü isteği yenen kuvvetli bir kalmışlar, fakat buna .-ağ men bir 
'll a Uçük hissetmelerile anlarlar. Aşağı kavimleri mcdenilcştinnek iç hissi ile, bu iki insan yığını ara- gün !ç:nde yirmi mil hı.dar yürü -
~hakikat daha sonra harpler de, fikri bile olmasa, onlan kendi smdal~i u~m umu yeniden açtı. Bu mü~lerdir. 
llı v~lar da görülür: Harpler yal Jiiksek amaglanna alet yapmak yığınlardan biri de hali\ yüksel - Yeni ilerleyiş, Amba - Alagi l 
~l~rbırkaç kişinin hırsından veya da bir medeni ulus için yük1:>ek bir ınck ve öteki gibi olmak isteye du dağ silsilesine doğru "lacal(tır. 1 
ko kscılann zannettikleri gibi e - amaçtır. mr. Habeslerin ilk ciddi mukavemeti, ı 
'l'a~oın~~~~ht~y~çlardan doğmaz. !nsan, nasıl, hayvanları eline Afrika, sözile değilse hile vak - ı=~=-~~~~~=~~~~~ ' 
14· hçılıgın ışıne yarayan ve iste- geçiriyor onları keneli ileı Jemesin alarla beyaz insanın karşrsmda - tikçe esiı· düştüğünü gösterir. ! 
~·~Ya.na çekilen bu dış görünüş de araç (vasıta) olarak kullanı - ki mcn'şe ve ırk a...~ğrlrğmı dai • Hangi Av:ı.1pa uıu~m Italyanm 
lti r _şey vardır; o da, kanöır: yorsa, hayvan derecesinde olan ka ma itiraf etmiş ve edecektir. kara derili insanlara karşı gfütüğü 
~·a~i bı_r menfaatin boğanuyacağı vimleri de ele geçinnek gerektir; Hayvan insana itaat eder ve bu alma irtc~ine, dü~Uncesile, rlüş . !fi 
~ı.ıy nlık ve soğukluk duygusu. Bu bu kavimler 1 hayvanlardan da . nun n.ksi olması hic bir zaman dü j nıan kef>i1ebilir1 R 

gı.ı bazı anlaraa, menfaat ona ha kötü olarak, medeni in::anm i- şüniilmcz. Bu, tabiatin insana git - GlULtO COGtll ! 

Tercüme kiilliyatının 4 ün !Ü 

serisi tammnlandı 

10 l:itap 520 kuruş 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Refil 
32 Ariı~o Metnii:::ik Hilmi Ziya 
33 l :;kcndcı Haydar Rifat 
34 Kıtd ın ve S<'4'fali~m Sabiha 

3$ 
36 
37 
38 
39 
40 

Zekeriya 
Demokrit l!nydar Rif 
Din!er T&ırilıi Hilmi Ömer 

Filozofi ve &.:ın'at Suud Kemal 
Etika Ağııoğfu 

1-!craklit Haydar Rifal 
Ruhi muci:::cler Cemil Sena 

Mutı:ılrn nlını. \'e okuy unuz 

1 l stn:- b~I Anbra c:ıddcsi 

~~--.,.,,.... 
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El~ktrjkle suyu verilmiı 
MAVi JiLET biçakları, çok 
haffif surette trq ederek, 
her biçağın dayanıkhğını, 
eskisinden çok fazla idame 
etmektedir. 

fôilııı nmın~~ı 11 H11l11 ı• ~1111iı11 ılb111 
Muhammen oec:leli & 7853 iira olan 32 kalemden mürekkep tel 

yuıhaneai, etajerli ve etajeraiz memur muaıı, telgcaf JD&kjnesi ma-
Mlı, orta masaıı. etajeri• küçük memur muaıı ve •tajeri, l.omodin, 
t=ı!lefon etajeri, doıya, kurıun yanım ve abonoman karnele.rı ve ihti• 
yat bilet, eczane için ilit; cloiapları, sandalya, tefdatren, ev• ak, im . 

.. D-en-i
1

z·y-o-ıı-a-rı-• Tercüman Aranıyor 
iŞLETMESi Ak "F b .k l Acenteleri: Karaki1 - liipröbqı s erı a rı a ar 

J'el. 42.1'2 • Sirkeci Mlillllrdar zade 

·-·,·s~;:;:;;;ew;·,u-111U mum Müdürlüğünde 
IZMIR Vapuru 12 ikinci• Almanca ve Frar.sızcadaaı Tü rkçeyt. ve Türkseden hu li 

tetrin SALI günü saat 11 de lercüme yapabilecek bir tercüma na ihtiyaç vardır. Yapılacak 
ISKENDERIYE'YE kadar. ıueye göre ilk defa 108 lira ücret vf'rilecektir. Talip olanlarııı • 

(7055) ' ve evrakı müsbiteleriyie birlikte en çok 30 - lkincitetrin - 935 
------------- hine kadar Umum Müdürlüğe mü racaatleri. (7065) 

1rabzon Yolu 
KARADENiZ Vapuru 12 

lkinciteırin SALI günü saat 
20 de RIZE'YE kadar. (7056} 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden : 

Dirt kalem efJ& •:rn ayn açık elniltmeJe koamUflur.~ 
·ıs - 11 - 935 Pazartesi ıünü saat 10,30 dadır. isteklilerin 
muvaldcatelerini Vilayet muhaaebe~il.ğine yabrdıklanna dair 
bu:-. veya banka mektuplariyle mezkV:. gün ve saatte Sabnalma 
yunana ve p.rtname ve nümuneleri ıörmek üzere Müd:u1yet ilf'. 
ı;ubeaine müracaatlarL (6897) 

Teminatı munkkat• 
dadı 11hht, ıam:b.n, alet ve mektup sandıkları, tahta kijıt atacaiı. 
2 ve S metrelik tahta rampa, hçı rampası, ilin tahtası, etiket levha 
aı, 4 metrelik tabta meır\iYen. i.ahla .&yak altlığı, laburatuva: için ça· 1 - KılaYUzluk için 10 det çamqır 
lııma, eczacı içı!l çalıımca ve ef'zacı yazı masaları 25 - 11 - 3; de Jolabı imaliyeai ••• Lira 10 

pazartesi günü ti'at 1S,3ı: da kapalı zarf usulile Anirarada idare bi • 2 - Kılavuzluk müatabdeminı için 
nasında ıabn ahnacakd11. yirmi dokuz takım elbise maa k&P 

ket ve alb kaput. 35 " 70 Kr. 
Bu ite ıirmek iıteyeı.lerin 1338,97 liralık muvakkat teminat • • 3 - Kılavuzluk müstahdemini için 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite wirmete mani\ ka· Asıpın Kenan 35 çift kundurL •. 12 ,, 35 ,, 
nuni bulunmac!ığına dal · beyanname ve tekliflerle aynı tün saat 
14,30 a kadar .<(.misyon reisdjioe vermeleri lazımdır. lıtanbul Tapu mlldUrlilli bafJM • 4 - Müdüriyet memurin •• mile-

.afaktan •• lriitün afnlu'cla korur. tahdeminiyle Alprna anüatahde • 
Bu ite a it f&rlnamele Anrarada malzeme dairesinde Ye Har ismine dikkat mini için 32 takım elbhe maa ku-

darpa,acla teseU&;m ve ;;evk müdürlütünde paruız olarak da~ı . ket ·k· ka l 45 60 
•••• ._v_e_ı_• __ P_u_··------------__ ,, _'' ~. 

maktadır. (7'133) ------------ - ~ · ~-~~~~~~~~~~~ ru··rk Elbı·sa AskeriFabrikalarU.Müdürlüğünd~ 
inhisarlar f stanbul 

başmüdürlüğünden: Qeposu 
~ aabcıtıiı tezkerelennin hükmü tkincitetrin 93& c.ihayetin· Veresiye ve Peşin 

Cle bitecektir. Yenilemek gerektir. Birincikinunun uırine bdar tez· Bahçekapı, Haeıbeldr ka1'§ısmd&· 
kereaini yenilem!yerek içki satantar k~nunen ceza görürler. Kolaylık ki 86 numaralı matazaya kopnaz. 
lmak içinBeyoğlu satıcıiarına fk;ncitetrinin 15 indun.22 ıiu• lan Kış gelmeden, sotuklar basmadan 

ve diler mahaller satıcıl•ı ına da lkinciteırinin 22 sinden tonu• evvel aradıtınız her nevi yerli ve 
kadar ıün belli edılmittir. Son ıünlere bırakılmıyarak vak .:Jnde ecnebi kumaılarla mmarlama ve 

Hazır elbiseleri burada bulacabnuz 
'9Ul'lllalarını dö!eriz. Bir defa mtlracaat klfldir. Vitrin • 

Gelecek satıcılar eski ·tzkereleriyle nüfus k!ıiıtlarım ve hirer lerimlzdeld fiyatlara dikkat ,.e fır-
otojraf beraberaerinde ıetitMehdirler. (6751) sattan istifade edinlz.(V.No. 10609) 

andarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satın Alma Komisyonundan : 

l - Mev~ut evsaf ve nümuneıine uygun "10150,, lırauk sadeyaiı 
ıDh zarf uauliyle Jandarma Gen.:.l K. kurajında satınalma komi• 

onuııca 27 - 11 - 935 Çarıamba günü ıaat onda satın alınacaktır. 
~ - Bir kılo aada için dok,11n kvrut biçilmit ve ilk teminatı 

81 lira 25 kuruttan •baret bulunra.1uttuı. 
3 - istekliler parasız olarak şartnamesini her ıün komisyon

alabilirler. 
• - Eksiltmeye girmek istiyf>nlerin teminat makbuz veya 

~-- mektuplarını eksiltme ıaatinllen bir saat evveline kadar kcr 
İlyona yermiı olmaları. (3303) (7045) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

latanbul Harld Aakert ı 
Kıta•tı lllnlar1 

Ordu sihhl ihtiyacı için 32 ka • 
lem iıpenciyan alet Ye kimyahane 
makineleri kapalı zarf uaulile sa . 
tın almacaktır. Hepsine biçilen e
der 25000 liradır. Muvakkat temi
natı 1875 liradır. Evsaf ve tart • 
namesini almak ve görmek üzere 
bedelsiz olarak M.M.V. Sabnal -
ma komisyonundan almır. Eksilt· 
meye gireceklerin 2490 sayılı ka. 
nununda göıterilen vesaikle temi • 
nat ve teklif mektubuplarile bir • 
likte belli ıün ve saattan en az bir 
ıaat evvel Ankarada M.M.V. Sa
tmalma komiıyonuna gelmelori. 
ihalesi 30/ 11/ 935 cumartesi günü 
saat 10,S dadır. (335) (6285) .. . . 

Şimdiye kadar binle1'ce kişiyi Ordu sıhhi ihtiyacı için 300 bin 
adet pansuman paketi kapalı zarf. 

zengin etm~ştir. la satın almacaktır.Beherine biçi-

y • · • J " .. •• •• len kıymet 35 kurut muvakkat temi 

30 ·r on Bor yalı 
zo ,, 20 ........ ,.. 
10 ,, 25 ,, ,. 
20 ,, 35 " .. 
• ,, 28 ,, .. 

1 o " 48 ,, " JIJl'1 
Tahmin edilen bedet· 45840 lira olan yukarda mıktan .. 

yazılı Malzeme Askeri fıabrikal•r Umum Müdürliiiü Satma._!:. 
misyonunca 27 - ikinci tetrin - 935 tarihinde Çıırpnba paii 
15 de kapalı zarf ile ihalf' edilecektir. Şartname iki lira 30 ~ 
mukabilinde Ko.nisyondan verilir. Taliplerin munkkat temaoal ~ 
3438 lirayı havi ,eklif a.e.ktuplarını mezkGr günde saat 14 • ms- t 
Komiıyona vermeleri ve kendiler inin de 2490 numaralı k•--:. 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkGr gün ve saatte KomiıyO.-
racaatları. ( 61f85) 

SelAnik Bankası 
Tesis tarihi : 188R J 

idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata 
Ttlrklyedekl Şubeleri: 

Istanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri ı 
SelAnlk . Atlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

~--~~--~~--~~~~-----~ 
Sinir ve akıl hastalıkları 

Mütehassısı Dr. Etem Vassal r!f 
Cafaloilu Hilaliahmer caddesi Keçigl ren apartımanı kat No. (1) Teli 
Eın Kadıköy Bahari11e ileri ıokak nuntara 3. Teldon: 611'191 enı tertıp p anını gorunuz natı 6500 liradır.ihalesi 28/ 11/ 935 

ıd~~112~1~~m~•. ~==~~~-TA_K_S_tt_L_E_S_A_T_a_I_K_A_R_S_A_U_R_,~::::::::::~~;;~~~ 

Bu··yu··k lkramı·ye ·• 25.000 Lı·radır . mak ve ıörmek üzere 525 kuruş Havasının letafeti ve iyi nıenba SU·. 
mukabilinde M.M.V. Satmalnıa larile meşhur Kmıkh'da tramvay cad 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- komiıyonuac:lan alınabilir. Eksilt- desinde fevkalade nezaretli nıiifrez 
· ---L• · 2490 --1 k arsalar, bedelinin % 30 u peşin, % 70 i lerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat ardır. me,-e gır~erın sa.J111ı a • nuncla ıöaterilen Yeaaikle teminat yirmi taksitle Nenmek ve ilk taksit 

Pllaluı okuyunuz. Ve bu zengin Piftl!bon ye teklif mektuplarile birlikte bel- verilir verilmez rerat muamelesi ya • Sah a6nleri -m1.ıı:ıcıc1~ --~ 
pılmak liıere taksitle l!lattlacaj'ından 

talilileri arasına giriniz. li IÜD Ye ••abndaa bir saat evvel ~tlyenleria Galatada Fermeneeilerdeı' ~ 
~-------------------~~-·~~~~~,~n~ab· Cll~~bnmh~n~~tt~n &h™:A~MUS-~ miıyonuna ıelmeleri.(337)(6286) 4 e kadar milracaatları. (Tel: 422.'::>) Neıriyat direktödl:Refik ~ 


