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Musolini Bunu Kabul Etmiyecek ! Harp Sesleri Duyulurken .•• 

- ----·-··-~ • 1 • • · -

Bazil Zalıarof Ortadan 
Kayboldu/ Habeşte Asker Kaçakları 

Kadın Elbisesile Asılacak! Bu Meşhur Silah Bezirganının 
Nere_qe Gittiğini Kimse Bilmiyor 

Fransa Endişesini Açıkça 
Ortaya Atıyor 

Biı· Habeş Kumandanı Diyor Ki : "Biz 
ltalya Ordusunun Geri Püskürtül

mesinin Usullerine Vakıfız!,, 
Londra, 18 

(A.A.) - Ti· 
mH gaıetHI 

Cenevre d •o 
öğreniyor: 

1 

Gaıete, bu önergelerin, birkaç 
ıDn ISnce 11nılanın ter1lne olarak 

~~ ..... ~I r•lnıı ltalyaya mUaalt olan kııım· 
ları için bir tadlllt ıeklfnde t .. 
llkld edileceiinl yazıyor. 

Baron Alo• 
hd, Laya) ile 
bf r görUıme• 
ılııde, beşler 

komitesi 6ner· 
l[elerioln ltal· 
Yl\D delegeler 
heyetini Ce· Haffl.: 
nenode daha lrn11•rat•rtç .. • 

l fazla tutacak hiçbir şeyi lhtlYa 
etmediğini bildirmiştir. Laval c•· 
Yabında, bu önergelerin kesin bir 
koruma tarzı olarak değil, bir 
görüşme temeli olarak tellkkl 
edilmesi llzım gelecejfol aöyl ... 
mlıtlr. lngillz delegeler hayetinln 
böyle bir ılbnlyetİ kabul edip 
etmiy•ceil bir müddet anlaııla• 
mamış, fakat nihayet kabul et• 
mlıtlr. 

Cumarteıl sıUnkU ltalyan bil· 
dirltJ betler komitesinin uluılar 

ıoıyeteai llatUaU fikrini bozmamak 
kararını teyit etmiıtlr. Rapor 
mUnderecatı, ltalyan Y• Habeı 

r 
( Dnamı 6 ıncı 7Uıde ) 

Musolini 
Diyor Ki: 

"Be ler Komitesinin Ka· 
r rı Çok Gülün tür. Ben 

Çöl Kollekıiyoncusu 
Değilim,, 

Altıncı aylayı Aç1nız. 

L----------------~ 
lzmirde Açıkta Kalan Tal•benin 

Sagı•ı Okadar Çok Ki: 

25000 ilk Okullarda, Or
ta Okullarda Da 750001 

lzmlr, 19 (Özel) - Killtilr 
Bakenhiı terbiye kurulu, lzmi· 
rin kUltUr tılcrlnl ayn bir mevzu 
halinde ele alarak bu tel• uiraı· 
mı ya karar vermlıtl.ı. Y apıtan 
incelemelere göre lımirde 70.000 
ilk tahıll çatı talebHi mevcuttur. 
lımlr ilinde meYcut llk okullar 
ancak 45000 talebenin tahılle 
devam etmesine mUaaittlr. Geri• 
Y• kalan 25000 taltpe açıktadır. 

Orta tabail çağı çocukları 
için de vaziyet aynıdır. 24000 
orta tahail taleb11lndtn ancak 
9000 talebe lzmir merkeılndekl 
li&e ve ort•mekteplerlo muallim 
mekteplerinde ve un'at enıtitU· 
lerinde tahsl:!eine deYam ede
cek imklnı bulmaktadır. Bu 
ıuretle 15000 orta tahsil talebesi 
de açıktadır. 

KUltUr Bakrıılıtı terbiye 1'u
rulu Uyelerioden Bay Hikmet 
TUrk lımirlo okul ihtiyaçlarını 
hıbit lçta buraya gelmiştir. 
15000 lllı tabıil, 15000 orta tah· 

bmlrtl• lnc•l•m•l•r g•ptt• 
Hllcm.t Türle 

ıil çağı çocuğunun behemabal 
mekteplere yerleıtirllmeal için 
ıerekan tedbirler ahoacakbr.-ir 

Hah•ıl.t•a Dıı lllerl ••kcını 
G•tl• H•rag 

Fakat Daha Önce Ri
ketle Bir Telefon Muha

veresi Yapmıştı 
Londrada çıkan Sundey DJı· 

paç aazete1inde meıhur ıilAh ye 
niUhlmmat bezlrglnı Baıll Zaha· 
rof hakkanda dikkat• deter 1&· 

tarlar okuduk. Bu aazetenln Pa
rla muhabiri diyor ki: 

<cAvrupa llzerlnde harp bulut• 
. larının toplandığı ıu ıırada dUn· 
yanın en btiyUk ıilih tüccarı •• 
eırarenglz adamı ortadan kaybol· 
muştur. 

Gazeteci ııfatlyle Hnelerden 
beri onun bütün barekAtını takip 
etmekle meıgulUm. Fakat son bir 
kaç gUn içinde ortadan kayboldu 
ve nerede olduj'unu bilmiyorum. 
Pariate Hoı caddeılndtkl 53 nu· 
maralı eYlne gittim, lıkoçyalı ki· 
tibl Mister Dermot ile görDımek 
lıtedf m; yoktu. Diğer kAtlplerden 
biri, Bazll Zaharofun Pariıteo 30 
mil meaafede Halinkur' daki muh· 

( Dennıı 3 OocO 1lıcle ) Bazil Zah•ro/ 

Balkan Güreşçilerlle Konuştuk : 

Mustafanın 
Güzel 

Vücudunu Çok 
Buluyorlar 

. Dnn de yazdığımız gibi evve• 
liıi gece, Park Otelinde, mlsaflr 
2Ureşçllore bir yemek ziyafeti ••· 
verilmiıti. Bir arkadaıımıı, son 
müsabakalara giren blltUn Balkan 
gOreıçilerinl bir masa etrafına 
toplıyan bu ziyafeti bir fıraat aa· 
yarak, dost mill.stlnln aalAhiyetll 
sporcularlle görUtmUı, •• onlara 
ıordu~u ıuallere çok dikkat ve 
allka uyandırıcı ceYaplar almııtır. 

Bu ce•aplırı aıağıya yaz&• 
yoruı; 

* Kuvvet • Teknik 
8•vell, ziyafet ı&llasıncla kar• 

ııma dUıen Yugoılav kafile reisi 
doktor Pa•o Mariokoviç ile ıö• --- .... .._. __ ,_.. . ... ·- ., ................ ·-

Yurdumuz En Zengin 
Medeniyet Eserlerile 

Doludur 
IJagtt• .A.f•tl• çok ÖHnıll hlr 

•ö11l•ol 9 a•crı •••J•dtı 

Teknik Az, · Dediler 
rUıtüm. Ve ondan önce, Balkan ı en fazla hangiıi ııl takdir ettiğini 
gUreşlerloe giren 35 gOrefçideo ( Devamı 10 uncu yllzde ) 

-

, 

J ., 
ılt ..... • • ~ 

Vlc•.t• 6ir lı•gk•I lc•tl•r 1IHI lle•ll•• Maat•/a, •o• aiir•ıl•rd• r•ldbi•I 
111cıe• bor•rıııı, tııı• 6Ötiriirlc•• 



2 Sayfa 

(Halkın Sest) 
~tJ f orıerın 

Şikayetleri 
: Negmiı? 
! Son gftnlerdt, gazete ıütu•larin• 

da, ıık 11ık toförlerin ıikayetleri 
mnıııubahıoluyor. Bu arada bir
bMerilı mllnak:aıalaıa giriştikleri 
ni de oku7orm. 
Dün bir muharrlrlmls, rutgelditl 
ıoförlerle ıörötmüt, Te •u•t• 
1&yfalarına kadar akleden ihtillf· 
lann mahiyetini ötreumek itte
miıtir. Aoatıda, ıorgulanna top· 
ladığı cenpları balaoaksnuz: 

665 No. il otomobll 'ofBrD 
. HUseyln ı 

- Şoförlerln belediyeden iıtemiye 
haklı oldukları birçok ıeyler •ar. 
Cımlyctin, bu latekleria tabakkukuaa 
çabtmaaı llzım. Halbuki cemiyet, 
nedenae bunn Yaklt, imkin bulamı• 

yor. Ve ıoflfrler, aaıl dertlerlal bara• 
kıp blribirlerlle utraııyorlar. 

Jf. 
2300 No. il tekal ,otllrD 

Ahmetı 

- Bugla için tofllrleria aııl dert• 
)erini ıize luaaca Yt açıkça 

ıöyleyivereyi• bayım. 
Bizim uamızde, on bet, yir•I, 

hatta otuz otomoblll olan blyGk 
.ermayed rJar Tar. 

Bu ıermayedarlarıa btltftn niyetleri 
batan emelleri, Jıtanbul tofarlltlail 
lohiHr alhna almak. 

Bu emelin tahakkuka için de, 
kendi hatlarına çalıt•• ıoflJrlere, 
azami mütkGlltl çıkarmıya uğraıı· 
yorlar. 

Paraları Ye para 1ahibl bulunduk· 
lanndan itibarları olduj'u için, buaa 
araaıra muyaffak da oluyorlar. 

Şofarlerin bltlla inekleri de iyi 
kötO bir araba HhiplJ,.tade•, •llnde
likçl uıak mevldlne dlımemektir. 

Beyoğlu Evlenme Memuru 
ite ea,ıadı 

Bir mUddet evvel fıten el 
çekUraen Beyoğlu eYlenme me
muru lımetln, muhakeme netice
ıinde ıuçu olmadığı anlaıılmııtar. 
lamet tekrar vazffeıine baılamııtar. 

Bir Otomobil Devrildi, 
4 Kiti Yaralandı 
ÜskUdarda Ümrlnlye köyU ile 

Çakmak karakolu arasında ( 39 
Kartal) plakalı ve ıof ör Alinin 
idaresindeki otomobil devrilmJı, 
içinde bulunanlardan Aalan, AU 
A.vni, Hamit, gümrük kitıbl 

Osman yaralanmışlardır. Ali Avni 
ile Hamidin yaraları ağırcadır. 
Plakanın uıulıllz konulduğu, 
ıoförttn ahllyatnameslz çabıtağı 
~ anlaııla.ış, takibata baılanılmııtır. 

Eski Eserler Temizleniyor . 
Aya1ofya mUıesl a•luıandald 

ÜçlincU Selim tilrb11inlıı pence· 
relerinde fidanlar yetlştliini ve 
dalları camları parçalayarak dııa• 
rıya çıktıfını yazmıfhk. Mllzeler 
DirektörlDğtl yazımızı dikkate 
almıı H derhal bu ağaçlan aök· 
tUrmUıtUr. TDrbelerin temizliğine 
itina etmiyen bekçilere de ceza 
verilmlttir. 

- Eayan)arın yeni ıapka 

çoll fena, Haaao Bey 1 

SON POSTA 

r l 
Türkcülük Akışı Canlı 1 

Bir Edebiyat Doğuracak 

> . 

1935 Genel 
Nüfus Sayı
mı20llktet· 
rin Pazar 

Türk Dili Kurulu Genel Sekreteri 
Önemli Şeyler Anlattı 

Tllrk dJU kunamu genel aek· 
reteri 8. lbrahim Necmi Dilmen 
klavuz, yazı diline giren kelime
ler, bOyllk sözlük iJmit kısım için 
çalıımalar hakkında Ulua i'az•t•• 
sine iöyJedikleriot alıyoruz: 

Klavuzun Osmanlıcadan TUrk· 
çeye olan kıamı basalmıthr. Çok 
yakında aatııa da çıkacakbr. 
TUrkçeden Oamanbca olan kıımı 
basılmaktad11. Dil bayramına ka· 
dar bunun da taht• pkacalını 
umuyorum. 

Klavuza giren kelimelere ge• 
lince, klavuzda 7500· 8000 kadar 
kelime Yardır. Bu kelimelerle yazı 
•• konuıma diline kaç 7eni keli .. 
menin girdiği ezberden alSyl6Demez. 
Fakat, bu 8000 kadar kelime Uç 
kategoriye ayrılabilir: 

J - Ötedenberl aöyleylp yaz .. 
dığımız a6zler. Herkesin öteden• 
beri blHp kullandığı bundan ıonra 
da kullanacağı aöılerdir. 

2 - Katagorlde yeniden ya• 
pılan Türkçe sözler vardır. Şurada 
kullanacağımız • ıorağ • zaruret ·, . 
• yerindelik • iıa bet • sözleri gibi 
içlerinde çok aevlmll Y• çok ko· 
lay anl111ılacak karııhklar çoktur. 
Bu yeni yapılan kelimeler içinde 
bir takım ~nekle yapalmıt s5zler 
de Yardır. Yad, yaoh, as.. gibi 
a6zlerle yapılan bu 7enl keli
melerin Tnrk dilini five1lni hiç de 
bozmadıj'ını, bozmak ıöyle du,... 
ıuo dile yeni bir tat verdiii duy· 
guıundayım. TU.rk dilinde 6nek 
olamaz diyenler• 1almiz ıunu 
ıöylemek lıterim: 

Eakl ve ilkin dfllerin hiçbirinde 
önek yoktur. Hatt& Hint • Avrupa 
dillerinin ana dill diye bilgln:erln 
yaptıklan teorik dilde bile önek 
g6rlllmiyor. Dil bilginleri l5nekle· 
rln birleşik kelimelerdeki ilk par
çanın kaynafıp kOçOlmealyle mey· 
dana geldiğini oyblrllil ile söyler· 
)er. Türk dilinde de blrletik keli• 
melerden b6yle önekler çıkabil· 

metl çok tabltdlr. 
3 - Bu kataıorlde, Türk 

diline 7abanca dillerden gelmlı 
undan ı3zler •ardır. Bu katago-
rldeki ıözler dil lılnfn en 
can alacak noktasıdır. Biz 
yabanı diJlere TUrk kökDn· 
den geçtiği anlqılan Ye ıon• 
radan bayağıladlaarak dilimize 
gerl dönen bütün kelmeleri lda
vuza Türkçe kökOnden diye ol• 
dutu gibi aldık. Bugtlne kadar 
edlndiğtmlz Hraılmaz kanaat 
odur ki, Hindu • Ôropeen Te 
Semltlk denilen dillerin ıimdlye 
kadar bir' tOrlD bulunamamış olan 
ana kaynat• Tllrkçenin koynunda . 
ukhdır. 

80tlln yabancı aanıla.n dillerin 
dabl TDrkçenia zenıln varlıtın-

lbrahlm Necmi Dilmen 

dan ka1namıı olduğa meydana 
çıkacaktır. 

Ancak böyle bir buluş yükıek 
bir 6keliğln (dehAnın) verimi ola· 
bilir. 

Bizim dil çabımamızın iki ayrı 
amacı Yardır : BirJ, yukarda ıöy
lediğim gibi yllkıek ilim davaaı
dır. Bunu buton varlığımız ve 
arattırma gUcümfizie kovalayoruz. 
Öteki daha fazla pratik bir iştir. 
Biz, 18 milyon TOrkO kısa bir 
zamanda okur, yazar Te okudu
ğunu anlar bir hale a-etirmek 
latiyoruz. Bu da ancak herkeı 
için yazılan yazıların herkesçe, 
kolaylakla anlatılabilecek temiz, 
s:ıde ve ahtı:wıı bir dil ile ya· 
zılmasına bağhdır. 

Türkçeci:ik akıp bir kere yer• 
leştikten sonra bunun temiz, canla 
bir edebiyata doğac;lktır. Bu 
edebiyat biıe daha birçok kelime 
verecektir. Bunun için klavuzla 
dilin tabii evrimini durdurmuı 
olamıyacağız . Klavuzun rolü bir 
ıözi\ yadırgayan fakat karşılığını 
bulamıyan yazara yardım et
mektir. 

BUyUk s8z1Uğe gelince, kla· 
vuzla karıılık arama iti aona 
ermiş 1ayılabilir. Bundan ıonra 
hazırlanacak t•Y büyük TUrk ıöz .. 
lüğlldUr. 

İlmi kısım için çabtmamııa 
gelince, bu it bir yandan Türk
çenin en eakllerlne Yarıncıya 
kadar btttUn lehçelerini arathl"" 
mak, ~te yandan da başka dil· 
leri etmolojil~rlnf yaparak onları 
Türkçe ile karıştırmak itidir. 

Dil araıtırma!arı durmadan 
dinlenmeden yukarda işaret etti-
ğim büyük hedefe doiru sürUp 
g · deceldir. Neailler, ,alışacaklar. 
Y aıayan uluma yqayao dili 
elbette •erimini de sürüp ıötü· 
rccektir.,, 

Ea•iden devletler ulu için ele:• 
fil ulumlaıo devlet i9io kaideıl he.kim 
iken, deYletJer sayıma önem ver· 
mealerdi. Kaıiye ler1ine döndüğü 
zamandan beri dnletler ıayım gibi 
ııluıa iyi hizmet yollanoı göiteren 
iılere ba9Turmağa baılamıılardır. 

L---------------~ ı9' ...._.. -· · -· .......... 1 --· ·--..... 

200000 Liralık 
Kazanç Vergisi 

Soj'uk Hava Depotarı lıi 
Devlet Şuraıına Verilecek 

Finana bakanlığı belediyenin 
soğuk ha va depolarından 200 bin 
lira kazanç vergisi iatemiı, Bele· 
diye buna itiraz etmlıti. T etikl 
ftraz komfıyonu belediyenin iti· 
rezını varit ıörmilt •e soğuk ha
va depolarmdao Yeri'I almamaya• 
cağına karar Yermlıtir. 

Fakat finanı hakanbğı da bu 
karara itiraz. etmiş, Şurayı de\'lete 
gitmiştir. Şimdi iı Devlet tflraıın· 
da tetik edilecektir. 

Bir Delikanlı Pen
ceredenDüştü Öldü 

Vasil adlı )irmi iki yaıında 
bir delikanla dün Beyoj'lundald 
evlerinin fiçUnctı kat penceresin· 
den dütmliş Ye karnı patlamııtır. 
Yaralı Beyoğlu hastaneaine kal· 
dırılmıısa da biraz ıonra ölmGı· 
tnr. Tabibi Adil Salih Haıim ce· 
aedi muayene ettikten sonra ıö
mtHmesine m01aade etmiştir. 

Ölümle Neticelenen 
Bir Tramvay Kazası 

Cumartesi gtinU akıamı Tak· 
81mde Şehit Muhtu bey cadde1I 
Uzerinde bir tramYay kuaıı 
olmuı ve tramvaya terı atlryan 
Mitel lımlnde biri, bir aralık 
tramvayın albna giderek iki 
bacağı birden kesllmlıtl. Miıel, 
yapılan bntnn tedavilere rağmen 
hayatı kurtanlamamıı dUn ölmllf
tUr. 

Köfteci DUkkAmnda Bir Kadın 
Yaralandı 

Beıiktaı Huanpaıa cadde.in
de oturan Leman ıadında bir kaı
dın kutucularda bir köfteci dOk· 
kanında otururken dostu Kinıil 
dUkkAndan içeri girmit ve sebebJ 
ne olduğu anla1ılami1an bir bı11la 
blçağını çekerek Leman1n muhte
lif yerlerine ıaplamıf, kadıncaj'lzı 
aj'ır ıurette yaralamqtır. 

Yaralı tedavi albna alınmtıbr. 

Pazar Ola H•••• •· Diyor Ki ı 

Eyllül 1 q 

( Gtlnlin Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Sallık Bakanı 
Şehrimizde bulunan Sağlık ve 

SoyaaJ Yardım Bakana Refik 
Soydam, ban tetkiklerde balu• 
nacaktır. 

"' .. .. 
Tramvay Tarifesi 

TramYay tarifesi tetkik edı?mlı, 
3 ay daha bugünkü tarifenin 
muteber olmaıana karar veri!miıtlr. 

-tr .. • 
Tramvaylarda Otomatik Kap 

TramYaylaran otomatik kapalı 
olmaları, OakUdar tramvaylarında 
olduğu gibi hareket esnasmda 
kapıların açılmaması ve tramvay 
durduğu zaman vatman tarafından 
idare edilen bir manivela lle 
açllması için ılrketJe temaaa 
baılanalmııtır. 

... * ... 
Yeni Ders Senesi 

Dlln Lise Direktörleri, KUltUr 
Direktör vekili Mehmet Eminin 
baıkaolığmda bir toplantı yapa• 
rak, yeai ders seneal hakkında 
görüşmüşlerdir. 

* * • Açıkta Kalan Talebe 
Şehrimizde, bu yal açıkta kalan 

1800 talebenin yerleıtirllmesi iti 
bitmek üzeredir. Bu fıi en kısa 
zamanda bitirmek için çalışan 
Kültür Bakam, di.in de Direktör• 
JUğe ıeluek genel mlifettitlerle 
bir toplanb yapmıı ve durumun 
aon 1afhalarmı incelemfttfr. ... ... . 
Anneler BlrllAlnde Toplanb 

Anneler Birliği idare heyeti 
dnn saat on beıte toplanarak 
bazı mühim meseleler Ozerlnde 
g3rD1mü9lerdir. ,.. ... ... 

·Eczacı Mektebinde 
Eczacı mektebine i'etirilmelc 

Gzere keodisile muhaberatta bu .. 
lunulan Budendorf ile konturat 
yapdmıştır. Profesör, bir yardım• 
cııı ile bugünlerde gelecektir. 

.. ... . 
Biçki Ve Dikiş Sergisi 
V eznecllerde on aeneden beri 

btıynk bir gayretle çalışan biçki 
ve dikiş yurdunun onuncu senesi 
dUn kutlulanmıı ve gtlzel bir de 
1trgi açılmııtır. Bu yıl mektebi 
bitirenler 14 genç kızdır. . ... ... 
DoAu illerinde Tetkikler 

Tapu ve Kadaatro Genel 
Dlrekt&rü de yakında doğu ille
rinde tetkik geziıfne çikacaktır. 

• • • Balkan Festlvall 
Balkan festivaline lttlrak eden 

Bulgar, Yunan, Yugoalav ve 
Romen heyetleri dfin ıabah Ya· 
lo•aya gitmişlerdir. Misafirler, 
akıam dönmUılerdir. ... ... ... 

Mozalklerln Ostlerl Kapatıldı 
Sultanahmette Arasta soka• 

tında bulunan mozaiklerin kapa• 
ma itinin mum kAğıt kısmı bitmiş, 
dlln de Hnkümet Komiseri Nec• 
detin nezareti altında bunların 
alltlerine çimento döklllmnıtUr. 

modaaı, 1 ... lnaan, boyuna, bosuna, endamına 1 ... Sonra, 
aldanıp, bir kaduwa plflD• dDeDyor.. ufrayor •• 

birdenbire aukut~ayaJ• ı Hasan B. - Fena mı? Yeni şapka ar, 
ıoayal terbiyemizi arttırmak hususunda 
ite yarıyor, dımek L 
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Her gün 

Yazı Çok Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

Harp 
Sesleri 
Duyulurken ..• 

[ Baştarah 1 inci yUıdı ) 
teıem ıatoıunda bulunduğunu 
söyledi. 

Oraya gittiğim akıam aaat 
allı idi. Bu .aatlerde Baıll Zılaa• 
rof'un elektrikle lıliyen tekerlekli 
koltuğuna kurulup parkta dolaş• 
mak ötedenberl Adetidir. Fakat 
parkta da ortalıkta kimseler 
yoktu. 

Parkta dolaıtıA'ı ıaman lıliyın 
fııkiyelerden su akmıyordu. Ga· 
rajlarm kapıları kapalı idi. Hal• 
buki Bazll Zaharoj Balinkur' da 
bulunduğu ı.aman daima otomo
bille gezerdi. 

Şatoya girdim Ye ıordum. Hlz· 
matçiler, Zaharof'un orada olma· 
dığını ıöylediler, inanmadım. Şa• 
toda lambalar yanım diye bek· 
ledim. Ortalık karardığı halde 
yalmz hizmetçilerin dairesinde 
ııık görUndU. Şatonun diğer ta• 
rafları karanhk içinde f dl. 

Monte Karlo'ya telefon ettim, 
orada da yoktu. 

Nihayet Bazll Zaharof'un en 
7akın adamlarından birinin ale· 
llcele Montekarlodan Marsllyaya 
hareket etti~inl teablt ettim. Aca· 
ba efendisi de beraberinde mi 
ldl 1 

Manllyadan bugUn Yunanis
tana da, Habetlıtana da gidile· 
bUirl» 

Riket ile Zaharof Ar11eında 
Bir Telefon Muhaveresi! 
Peşte, 18 (Özel) - Habeıiı· 

tandan Londraya altmek ilır:ere 
buraya gelen meşhur imtiyaz ıa· 
bibi Mlıter Riket, i•lir i•lmt1 
Parla ile esrarengiz bir telefon 
muhaver11l yapmııhr. Sonradan 
yapılan tahkikat neticesinde Rl
ketln telefonla konuıtu§'u ıatıa 
Bazil Zaharof oldutu anlaııl .. 
IDıftır. 

Yaş Meyva ihra
catı Arttı 

Surye Ve Mısıra Çavuı 
Üzümü Gönderiliyor 

Romanya ile yapılan ıon tran• 
ılt enlaımaaından sonra lzmlrden 
köıtenc• yolu ile Almanyaya yaı 
tb:Um ihracına başlanmııtır. An· 
c:ak yapılan ihracatın henUz tam 
bir yekununu te1blt etmek mtlm· 
lı&n olamıımııtır. 

lıtanbuldan da Almanyaya taze 
sa•uı OıUmO ihraç edilmektedir. 
F alcat bu ihracat bir tek firma 
tarafından yapılmakta Ye .her yd 
raptlan ihracata nazaran hiçbir 

Resimli Makale a Milletler Hazırlanıyor il 

Bütün milletler harp i9fn hasırlanıyorlar. Sil&hlan kal
dırma kurumu, bir it g!remeyeoeiinl anlıyarak, datıldı. 
Son lki ay içinde A nupaaın her tarafında aıkeri mann
ralar yapıldı, askerler muayeneden geçirildi. _Makineler 
tecrübe edildi. SilAhlar ~ilendi n herkes biriblrın• harbe 
hazır olduğunu haber nrdl. 

Ent htrkH haıır. Ne1e 1 1914 te baılıyan n 4 Hnt 
ıliren k~tlllma. Niçin Y Bir müıtemlıh için, yanlıt payla· 
ıılan toprakları yeni baıtan paylaşmak ivin. Kabma siğa· 
mıyan milletlere taıma imkanı nrmek için. 

Ent, karada, deniıde, handa öldürme ~uıtal!'n ço
ğahılıyor. Har~• haaırlanıhyor. V • harp kapımızın onUndı 
bizden bir lta~t bıkllyor. 

DAHİLİ 
'I 

Evkafta Değişiklik 
Y apılmıyacak 

Genel Direktörün Sözleri 
EYkaf 1ıenel direktör& Fah· 

rettin, baıı huıusi fıler için ıeh· 

rlmlze gelmiıtlr. 
Evkafta yapılmaeı ihtimalle-

rinden babsolunan kadro deli· 
ılkliğl ve yeni teıklllt mtsele· 
lerl hakkında, Genel dlrektörD, 
dtın kendlılle ı&rtııen bir mu
barrlrlmfze ıunlan sGyleralıtlr: 

- EYkaf kadrosunda yealden 
yapılacak hiç bir detlıiklilıı meY• 
zubahı defildfr. Kadro ıtmdild 
durumu ile çab1ma11na dtYam 
edecektir. 

Iıtanbulun da müteaddit dlrek.
törlUklere ayrılacafı ye bu ıuret• 
le teıkllAtta da bazı değiılkllkler 
yapılacatı da doğru değildir. ı.
lerimlı normal bfr durumda cer
JBD etmektedir. ----
Bir DolandırıCI Daha Yakalandı 

Poliı dlln mllddelumumlllt• 
Nazmi otlu Sami adlı bir suçlu 
vermlıtir. iddia edlldlğinı göre 
Sami aahte bir asker elblstıl 
ıiymlı v• Bakırköydekl llkmektep 
bademHlnden Mohmedl tavlamak 
ıuretlle dolandırmııtır. Polla Meh· 
medl yakalamıı üzerindeki askeri 
elbiseyi almıı Ye ceplerinden de 
m&hlm khaaelere ve makamlara 
ait nbundao yapılmıı mUhUrler 
bul•rnıtur. MUcldelumum1lik tah· 
klkatı derJnleıtirmektedlr. 

Bosnadan 139 Göçmen Geldi 

Boananın Zltta köyUnden 139 nUfue geçmen dUn 
trenle fehrlmlze gelml9lerdlr. Göçmenler lskln me· 
murlar1 tarafından kareılanm19lardar. Bunlar1n Yoz
gat cıvarın• gönderlleceklerl aöylenlyor. Resimde 
göçmenler toplu bir halde görUlmektedlr: 

Adliye Koridorlarında 
Bir Hadise 

Dftn Adliye koridorlarında bir 
hldi11 olmuıtur: 

Katilden suçlu KAmlJ, bir jan· 
dermanın muhafazaaı altında Ağır 
Ceza merdivenleri dibinde duruı· 
ma vaktini beklerken, kucağında 
kllçllk bir yavru bulunan bir kadın 
ıuçlu ile görüşmek lstemlı, fakat 
jandarma buna mllsaade etmemiş• 
tir. Suçlu, kadının kendi eıl oldu· 
j'unu ve g8rU1m11ine izin verilme
ılnl tekrarlamııhr. Bunun üzerine 
mUnakaıa btlyUmU9tUr. 

Jandarma tilfenğinin Klmil 
tarafından zorla alınmak istendi· 

Ekonomi Bakanh
ğında Değifiklik 

Ekonomi bakanlığı ıefllklerlnde 
bazı değifikliklor olacaiı ı8ylen· 
mektedir. Söylenllf'nlere bakılıraa 
Türk ofisi mUdUrU Kort oğlu Faik 
Etibank mUdUrU olacak, lı Ban· 
kaaı G~nel mUfettiıl Sami Türk 
ofisi mUdUrlUğUne, iç ticaret ge· 
nel müdUrU lımall Hakkı lzmfr 
UzUm satıı genel mlldUrlUğUne, 
lzmir Türk ofisi mOdUrO Ziya 
Emin de Bertin ticaret mUme11il· 
liğlne atanacaklardır. .............................................................. 
jlf!l tddia etmektedir. Suçlu KA· 
mil ise jandarmanın kendiıine 
tokat attıtını ileri sUrmüştUr. 

fevkalldellk arı:otmemektedlr. ,.,---------------------·------------------, 

Yalnız bu yal Suryeye ve J S T E R J N A N J S T E R İ N A N M A ! 
Mıııra taze çavuş UıümU ihracata 
artmııtır. Bu iki memlekette taze 
Ça•uı UıUmlerlmfz için yanı· 

Pazarlar temin edllmlt bulunmak· 
tadır. 

Bir üniversite Mezunu Memle
kete 3000 Liraya Mal Oluyor 

Bu yıl, Hazlnn devreıinde, 
Üniveralteden 313 genç mezun 
9laıuıtur. Bunlardan 73 U Hukuk, 
77 si Tıptan, 60 ı Dtıçi, 28 1 
Edebiyat, 37 ıi Fen Ye 38 1 de 
Eczacıdan çıkmıılardır. 

Bir buçuk milyonluk bir bUt· 
~tıl o]an Ünivenltede, yapılan 
bir he1ap, bir Üninrsite rneıunu· 
llun memlekete aagarl 3000 Uraya 
-.aloldupnu göatermektedir. 

Bir ıazetedı okuduk: 
Şehrimizde yapılan Balkan FHtivaline iştirak etmek 

Gzere cuına gUnU Yunanlı miıafirlerimlz &eldil._r. Vapur 
1aat yedide rıhtıma yanaştı. 

Yunanlı komıularımız Istanbuldaki feıtival eğlence
leri eanaınnda milll danslarını, oynarkan milli kıyafetle
rini giyec~klerdi, Tabiidir ki, Pireden vapura bu kıya
fetlerle binemezlerdi. Bu millt esvapları çantalarına 
yerleıtirmiılerdi. 

letanbula ayak bastıkları zaman, gümrüğün Hıi yük-
11ldiı Olmaz! Eşya &limrükten geçemez. 

- Ya ne yapaoağız 1. 
- Yarını bekliyecekıinlı, beyanname nrecekler, ıu 

ltl•r görülecek, ondan ııoara icabı kanuniıi yapılacak. 
Yunanlı mieaflrlerimfz ayakta bekliyorlar. Hayret 

içindeler. 
Kendilerini karıılıyanlar da daha çok hayret n e11f 

içinde Gümrük başmtıdürlinü arıyorlar. Bittabi o aaatte 
ıOmrllkte bulunamaı. Acaba aerde 'i Kendisine haber 

nrelim, fıtlzan cıdellm ? Bilmeyiz, diyorlar. Telefonu 
fil&n yoktur. 

Valiye telefon. O bir taraftan poliı mUJürünü arıyor. 
Bir taraftan llayoğlu kayınMkamı vaaıtnı;ile ErHköyU 
tarafına telefon ettirilerek orada otımJuğu duyulan bat 
mlldür aranılıyor. Nihayet lıulunuyor. Haş müdür cere· 
yan etmekte olan vak'ndnıı müteessif, telefonla emir 
verdim, diyor. Fakat b!ltüo bu itler olurken gümrükteki 
memur da çekılm.t evin• gitmlı. Şiwdi ortada muhatap 
olacak ki mili ~ok !. 

Aman, ınemur nerede oturuyor ncaba 1 KlmHDİD 
adresi malum değil. Yalnız hayal meyal biliniyor. Gali· 
ha Horhor tarafında oturuyor Bay memur ... 

Dtrhal oraya adam ko~turuıuyor. bekçiler uyandm· 
lıyor, bay menıtır giirnriiğ• gr tiriliyor, muamele yapılı· 
yor ve misafirlerin ejyalerı kendilerin• veriliyor. Hele 
ıtiklirl Saat kaç, biliyor muı;uuuz? Geo• yarmndan •onra 
iki ı ,, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA ! 

r- ' 
Sözün Kısası 

Dananın 

Kazığı 

'--------- Ek· Ta ,--

Eh, Artık bu it olacağına 
vardı : Dananın kazığı kopuyor. 
Akıama sabaha, Afrlkanm doğu· 
ıunda silahlar pathyacak, toplar 
gürleyecek, uçaklar Yızır vızır 
dolaşacak, haııh ana baba ırUnU 

olacak. 
Ne uluılar karumunun kurumu, 

ne beşlerin hoşbeıl, ne de baı· 
kalannın cart curt etmeleri fUtu• 
hat aevdasıoa kapılmıı olanları 

yıldıramadı. Kabına • daha doğ· 
ruıu, yurdunun ıekll itibarile 
ayakkabına • ıığmıyan ulua, ya 
harrU ya merrO deyip, paçalarını 

da, kollarını da ıığadı, artık 
harekete geçiyor. 

Bu itlerin sonu naaıl biter ? 
Onu oraıını Allah bilir. Biz, yal• 

nız, uzaktan, medeniyetle Yahıe
tln çarpıımaıını dikkatle takip 
edeceğiz. Bir tarafta, fennin en 
son icat eyledlA't tahrip ve imha 
vasıtaları, abur tarafta r da 
çıplak, haşin bir tabiatin 
yllcude getirdiği blnbir arııalı 
mlldafaa eababı karıılaıacak. Fen 
mi tabiatl, yoksa tabiat mi fenni 
alt edecek?. Bunu glSreceğiı. 

Eğer fen tabiat• galebe ederse, 
berteyl makineleştirm•)e taraftar 
olanlar hak kazanacak Ye o za• 
mao, dllnyanın mekanfza1yonu, 
motorizaayonu, hızını arbracak. 

Tabiat galip gellr11, medeni· 
yet o zaman iflia ediyor demek· 
tir. O vakit de, 1Jllardanberl ya• 
pılan Herler, YerJlen emekler heba 
olacak, laboratuvarlu kapanacak. 
Alimler tımarhaneleri boylayacak· 
lar, insanlar vahıete ve bedevi· 
yete dönecekler; her uluı, kendi 
yurdunun en sarp yerlerine çe
kilecek. 

Bu, bir korkulu rllyadır. Bunu 
akla aetlrmek bile lnaanın tüyle

rini Urpertlyor. Fakat ae edeJim? 
Dananın kazığı kopuyor .. Bize de 
bu itin sonunu beklemek, Y• bu 
it ıonuna iriılnceyekadar heyecan 
çekmek kalıyor. 

Hemen ulu tann sinirlerimize 
kuvyet venini 
•••• 1 • • • • 1 .... ,----------·--·-··---

İki ihtiyar Kadın 
Zehirlendi 

Bakırköyde oturan Hatice adla 
65 ilk bir ihtiyar ÜakDdar Ham· 
sa mahalleainde çocukluk arka· 
daıı Kezban kadını mlaaflr ıt
diyor. 

Kezban da mlaaflrlne bir glln 
önce plılrdlğl makarnadan ikram 
ediyor. Her lldıi de karıalıklı ay• 
nı makarnadan yi1orlar. Fakat 
Uç aaat sonra da yine her lklıl· 
de mUthiı sancılar içinde kıY· 
ranmıya baılıyorlar. 

Bu iki ihtiyarın makarnanın 
bir gUn durduğu kalayıız bakır 
kaptan zehirlendikleri anlatılarak 
tedavi altına alınmıılardır. 

Kaldırım Ta,ıarım Da Sökmüşler 
Eski Adliye Hrayı ankazını 

ikinci elden satın alan bazı kim· 

lielerln Ayasofyanın önllndekl ya· 
ya kaldırımların taılarını da, yan· 
gın ankazı diye, ıökUp götUrdllk· 
leri hakkmda Millt EmlAk direk· 
törlUğUne bir ılkiyet yapılmııtır. 

Bir RandövUcU Yakalandı 
Beyoğlunda Nane aokağında 

randövUcUlllk yApmaktan suçlu 
Nevart adında bir kadın polis ı 
tarafından yakalanarak mllddei• 
umumill{le qerllmif tiı. 
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~J.j.Kltf ll~I~ 
J:üQDUl(llRI M iZ 
14 Tane ·, · ... ~ 
Elli Liralık 
Göç Etmiı I 

Dayacı, uıua re ak ukallı 

r•tmiıllk bir fhtirar. Suçlu ela 
rapkelk:Ulkle maruf ıabıkala Celil. 

Davaca lbrahlm, bir ıUo ken· 
disine ait bir arsayı 1atarak be-
deli olan we yek6nu 700 lira tu· 
tan 14 tane elU liralağı cebine 
yerlettlrerek Beyazıttan tramvaya 
binmiı. iddiaya ılre hadisenin 
diğer kısmı f6yle: Sultanabmet 
durak yerinde genç bir adam da 
ihtiyarın bulunduğu tram•aya 
bini •or •e iki Uç dakika ilinde 
ihtiyarın cebindeki 14 ellilik bu 
yonl yolcunun cebine ıeyabat 
ediyor. Paraları alan arbk durur 
mu? Hemen alla1or afaiaYL Fa· 
kat ihtiyar da pbuk ayıb1or •• 
iti• farkına Yararak bemea poli
.. koıuyor. 

Genç adam Sultaaahmet me1-
danında Jakalamyor •e birde ba
kılıyorkl bu adam meıhur yan
kHicl C.IAL Y apılaa aramada 
ellllllderdea ancak bq taneal ba· 
lanuyor. 

Bu hldlHnln cluruımaaı Üçlla
cll cezada görllmektedlr. Son 
duruflDada mlddelumumt iddia· 
8llll bildirerek c.J&lı 111çlu buldu 
Ye 492 iad maddeye ıöre cez .. 
landanlmaaını diledL Mahkeme 
karar lçla da•a11 bir kaç gün 
IOU&Ja bıftldL 

Bir Doktorun 
GUnlUk p .. ,,embe 

Notlarından (*) 

Şiımanlıktan Na6ıl 
kurtulunur 

Boyu 1,67 kiloıu yOı btt bir hanım 
mlracHt etti.Bet '• ııdekl (30)k0o 
fa.ıkın günden ~ne artmHıadan 
" aefee darlıfl, if alaeı yol Jl
rümede zorlalr, bip c•rpaatıaı 
7apbtıociaa •• fe&la terleclltiaclea 
flklyet ettL 
1 - lttllau• bel ldl 
2 - Unl blr laaırtahk kalp •• 
clterlıriade yokt•. 
5 - Karuitv bira udcH ..... ,, ..... ,ı .. 
4 - K..bıa da teldJotdL 
Tednl altıa• alclam. 
1 - Haftada iki ... lına •• 
bacak ac1aı.ı-1ae .... j yapb-. 
2- On bet .Unde ltlr defa il arlı· 
"" .ı.wu .. , .... 
S - Yirmi 4art .. tte Wr .... 
,. .. 1s .. ........ , ....... ..,. 
ledlm. 
4 - Aa aa '-il•d• bir buçuk litre) 
••rdlm. 
S - Bh hfta da tusla içme ıula
na4a lııtlr 7apbrdı-. 

On beı iÜnde dlrt kilo ekıildi. 
Tedni1e devam ediyoruz. Bu 
uıul il• iki ayda on bet kilo 
azahıcakbr. 

(•) Bu notları kulp &akla.Jını~ 7abıat 
Wr a .bll•• J•pıfbnp kalJekaİJM J•pa
.... Saıuatı ... aaaaaada bu aotlu INı 
d•k tor albl lmdaduusa 7et11ebUa. :....------------.; 

•• • • ME.MLEKET HA1JE LE 
• 

I 

Susığırlığa 
Elektrik 

Yapılacak 

1 
Su Getirildi Şimdi 

lll~Ll&llllll 
De Çocuğa 

Öğreneceklerini 
Siz Öğretiniz 

Su11fırlak (Özel) - Kaıaba
•zda bayındırlık iıl•rl ftla seç
tikçe hızlanmaktadır. Bir iki ki
lometre uzaktaki ıelileden abaaa 
au kaaa baya i'•tirilmlf, bu auretıe 
kaıaba ıuauıluktan k•rtanlmııtar. 
Şimdi kuabaya elektrik temini 
için çahıılmaktadır. Birçok ıoe
yetelerle mllıakerata l'eçilmiftir. 
Elektrik ıelile kunetlnden lıtih• 
aal edilecektir. 

e. , ......... ·~- rallara 
nlabetle azdır. Bana rapın yeal 
,.tlt•• hatlardan lmldln fovkia
mahıul alınmııtır. KaYun •• kar
puz boldur. Yeni kaymakam Ali 
Mtınlp boı ıamanlarını halk •• 
ldSylO ile temaa etmek ıuretUe 
geçirmektedir. 

Belediye kasabanın yansıından 
kurtarılmaaı lcln çalıdan J•pılmat 
olan avlu duvarlarının kaldırılma• 
aanı onaylamııbr. Beledl7e parla 
balkın blylk ratbetine aazhar 
olmuıtur. Su•iıflak timdi ıenlf 
adımlarla yenUJie doina kot" 
maktadu.I 

Akyazı da 
Hava Kurumu Menfaatine 

Güreı Yapıldı 
Akyazı, ( ÔZol) - Adapaı .. 

rana baala olan kımunumuzda 
Tllrk Ha•a kurumu monf aatine 
gUret mllaabakalan tertip edilmlt, 
bu glreılerck d6rt binden artık 
Hyirci bulunmuıtur. Gtreılerde 
Kuruma 340 liralık bir ıellr te
min edUmiıtlr. 

Sua11ırtıD111 ..... ı g&*llnUtU 

Cümhuriyet 

Gedizde Kızllay Menfaatine Müsamere 
Gediz ( 0. 

ul) - Gediz· 
•por temail kotu 
Kııday Cemiyeti 
menfaatin• bir 
mtıumere ••r-
mlflercilr. Mt.-
ıamere lnönU 

okulu Hlonla-
nnda Yerllmlı, 

bu mllaamereye 
ıehı-io bitin Ge•lz apor le••ll kolu Dyelerı 
mlln••verlerl ı•lmlılerdir. Gedlzapor çalıtmalaraaa hız Yermlıtlr. 

" Ben .cocn'klarımııı arkadRfl!l'°1 
Onlara lftllabk d•fıl, hem hooalılr, heaft 
arbd .. lık ederim. Suallerini cevapllf 
ıbırak•amıya ç&lıpıım. Düyük k~ 
13 yaııoa geldi, onu ciaai meaoleleıdt 
tenvir ılçlıı daha Yakit nr diye birş•~ 
apmıyorum. Fakat diiıı tea dUfen ~ 
bdıılarınds.n birçok weylel' öğr~ndi• 
ilııe •Ükıf oldum. Şa§ırdım, ne yap&j 
,,ım? Daha. bu 7aıtan onun gözUD11 
avmak günah değil mit 

Nadir• 
Hayat size vt1rllecek nHlhatl 

kendiliğinden vermiı. Geç kal~ 
fımz ouıauUa belli ki, çocuk bil 
JD&liımab dııar1dan almıya bU. 
ba,lam11 buJunuyw. O halde art.dl 
ıeçirllecek vakit yok demektir. 

Zaten bizde •ent kızlar çabuı. 
llllasıa •erler. BllGsıa eren ve,
ennek lzere buluna• b!r kız ~ 
cağa bunun mana11, maht1.d 
an\atılabiUr. Ç1lnktı o yaıta ço' 
cukta birtakım değlıtklikler bar 
lar. Çocuk bu değiıtkliklerl kendi 
k .. dJ e izah edemez. Arkadar' 
)arından öğrenmiye çalıflr •• 
ranhı malumat, lıatemodijlml• 
katil telkinler böylece kafuad 
per. Eneli kafumı, IOnra M 
ahllkını bozar. 

Çoc:upnuzu nktinde lkd 
eden ana vazlfeıloi yap;;J 
HJılir. 

Bandırmada Bayan S. 
An1attı}ınna gör• geocld' 

hareketinde Ben pyrltabiillM 
g&rmtlyorum. Sizi A~ioıl 
bir sevgi He sevdığt .. 
flphe yok. Daha bu J•ıtf 
bir genç zenlflnlltm ve paranıq, 
.. Oldujunu bilmes. Onun tçla 
eeTgi paradaa loJ1Detlidir. 

Y ahuz ikiniz de çok knçN 
dejil mialaiz ? 16 1•11ada eYJel 

aWr mi 1 Ve bu J•fta evleodt 
aeniz iyi bir ana Ye ev ka=1 
olablleceğlıalzl aanıyor musunuz 
Ben sanmıyorum. Bu yaıta ~ 
.tdn wazlyetlatzde bir kum af• 
macerasına dUfmesl lao herh•ld• 
hoş bir ı•Y olma• gerektir, 
onun için kalbinize bAkim olmıy• 
" bu sevgiyi benllı 1Ureğinizdl 
dalbudak salmadan olduju yerd• 
bırakmıya çab11n. Size mektup 
'J&lderin• cenp "YermeJln. 

~ 
BeJ&Zltia V. K. 
Bu kadar çok ıeyfttikten •oıad 

nieımaek için ne mahzur dilfl: 
:11il1orsuauz? Maa.mafih made.Dkl 
baıka bir ıehre gitmeye . °!"-!" 
buraunuz. EYYeli oraya guliaıS. 
Bir müddet keudlnlzl teullbe edfll. 
Eier sevginin alevi ayni hızı 11111" 
llafaza edene o •aldt ıılfanlaDIP 
.. ıe11m. Bu ml'etl• aco1e bir kr 
.._.. e.ı olma-. olnnuam. 

TEYZE ,....ı 

Nöbetçi 
Eczansler 

Bu r•oe nöbetçi eCHDtltr .... 
lardır: 

Dç9kpuu (H. H._lt, AJe111.., 
(C&talojl•), B•ıuıt (SıtlD), Şebaaı ... 
bar- {lbrahlm HallJ), Fener (Emily•d.::: 
Ak .. raJ ( Ziya Nuri l, Karagüınr 
( Artf ), Şehremini ( Nazım ), Kadık8' 
( Faik l.kender .,_ Namık ), Sa••~ 
'(Erofilos). Bak1Tk81 (Merku), Betik• 
tat (Nail ) , Sanyer ( AHf }, Has~:~ 
(Halk), Ka11•p•.. (Merkez), B~f O· 
... (ŞiDaıi), Heybeli (laaat t, Oık 
daı(lttihat).Emiaöal (Mehmet K&ıı->. 
$lfli (Dimilri), Ba1oil~ (Garib,Li•o•• 
ciyan), Galata (Asri ittihat). 
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On Bin Kilo 
Sabun Tozu 
Sokaklarda 

Silezyada, Sogsu kasabasında, 

Ortalık kö- aabun tozu yllklD 
bUyilk bir kamyon 

üğe boJuld caddenin Uıerlnde 
denilmiı ve içindeki on bin kilo 
1abun tozu yola döknlmnı, aka· 
binde ıiddetll bir yağmur yağmı1-
Ve ıokaklardan sabunlu ıeller 

akmıştır. Kasaba halkı sokakları• 
nın hiç bir zaman bu kadar te· 
miılcnmedlğlnl ıöyliyorlar. 

* Ruıyada Galka isminde bir 

Dana f abrl· ı inek altı doğu• 
rafta tam on se· 

kası bir l11•k ldz dana doiur• 

muıtur. 1931 ve 1935 te, gebe
liklerinde dGrder dana doğu .... 
muştur. inek ılmdl hay_vanat 
mfttehassıılan tarafındın fenni 
mllıahedeye tabi tutulmaktadır. 

* Montevideoda geçenlerde ce• 

Cevlzd•n bli· vb:den bUyllk 
miithfı bfr dolu 

gük dola yağmlf ve evlerin 

bUtftn pencerelerini lnrmııttr. Za· 
rar ok.adar blyftk olmuı ki mem· 
Jekette bulunan cam ıtoku kırı· 
lan pencerelerin aneak yftzde 
onunu tamire kifayet etmiştir. 
Bunun ftzerlae hükumet dııarıdan 
sıelecek camı sıUmrUk r11mlnden 
muaf tutmuıtur. 
·····················-····-··················· ... ····· .. -

Fllipln Cumur Batkanı 
M nilla, 18 (A.A.) - Fllipin sena

tosu başkanı Senator quezon, büyftk 
bir çoğu lulda flllpln adaları cumur 
ltatka•• ••filmlftU. 

Ku ı:on koallayoo namzedi bulu· 
nuyordu. Kendlsl Flliplo muhtariyet 
hftkumet"nin teessna tarllıl olan ıs 
ikinci tetrlnde Tazifey6 bnılryacaktır. 

Bulgar Ba9bakanı Rodop· 
lardan DöndU 

Soiyn, 18 (Ôı:el) - Bir mllddet
b•herl Poaak TGrklerJala J&fadık
ları Rodop haYallsinde dolaıan bat• 
bakan Toıef ile KUltUr bakanı gene• 
nl Radef YI Nafia bakaaa Y otof 
buraya d8n~ller. 

KttçUk, fakat temlı n titiz 
Mr otel. Çok mftıterllerl lnglliz. 
Çıt yok. 

Ali Saml Bey Bulwar Dezital· 
yen'dekl bUroıunda çahflyor. Ben· 
Pariıin b8tlll (Baur dö Bebe) 
Jerini dolaııyorum. Yeni aldığım 
bir biyUk Yallı hep lOC..k 9fJ•Bı 
ile doldu. 

Kendim için bir t•J beyenml
rorum. 

ilk geliılmde her hoıuma af· 
deni aldıitm halde geride ihtiya
cım olmıyan mllyonlarca hot Ye 

&Uıel f P.} l almadığıma yanıyordum. 
Şimdi bir kadını deli edecek eıa 
,azel kadın e11asına bakıp ı•~i
JOruın. Tiyatroya bile gitmek 
lıtemiı orum. Bir akşam Komedi 
Franseze gittik. O kadar. JeneY• 
deki evimi 6zledim. 

Ali Sami Beyin itleri uzun 
ıllrü) or \ e ıfirecek de. Hulüsi 
Beyle herglln başbaşalar. Yine 
(Sal .t Et:enne) • kadar altmelerl 
14zımgddi. 

Buraya geldiğime pi1m11n ol
mlya baıladım. 

He!e onların beni bırakıp kaç 

HARİCİ TELGRAFLAR 
lngilterede: 

Fırhnadan Beş 

.Kişi Öldü 
imdat Iıteyen Gemflerln 
liir Kısmı Kurtarılmışbr 

Londra, 18 ( A~ A.) - Fırbna yG
ıOnden 5 kiti ölmGt. birçok kimaeler 
de yaralanmııtrr. Fırtına durdu§u için, 
imdat ltrıretl çeken ıemilerin bir lua
mı kurtıırılmııtır. Bir kıımı da arbll 
tehlikede buluamamall:tadır, 

Henderson Masta 
Londra, 18 ( A. A. ) - Mide has· 

talıtından ve sarılıktan muztarlp ltu. 
lunan Arlhur Henderaon, Eondra kli· 
nlklerinden birine girmiıtlr. 

Mant Denizinde 
Parla, 18 ( A. A. ) - Manı denizi 

kıyılartnda fidcletll blr fırtına hilkQm 
aUrmekte oldufu haber Yerllmektedlr. 

iki Vapur Çerptf ti 
Nevyork, 18 ( A. A. ) - GDne1 

Amerikadaa i'elıoekte olan Salnte 
Barbe npuru, liman ajzında Ambroçe 
Channel adındaki feaer Jıemfal ile 
çarpıımııtır. 

lsviçrede: -------
Jakop Meselesi 

Kapahldı 
Beren, 18 ( A A. ) - Alma• Ye 

fçylçre bOICQmet1erl, jalCop meseleal 
ile ilgili hakemlik muameleılnl aıağı· 
Clakl uılaınaa ile biUrmek huauaund• 
uyuımutlardırı 

lavlçre hDkQmetl, Sala gilnO keaa· 
d1ıine tHlim edilen Jakob'u derhal 
taykif •tmlftir. Fedual kurul, Jakob'u 
mUmkDn oldutu kadar çabuk, aınır 
dııınn çıkarmayı kararlaıtırmııtır. 

[ Not ı Jakop Alman tahrikAtçıla· 
rındandır. lavlçre topraRında Alman 
poll•I ta,afı..,._ t.e.klfJ bfr mH•le 
olmuıtu. Telııraf meselenin kapatıl
dıfıuı bildirmektedir.] 

Rusyada Hava Treni 
Koktebtl • Kırım - 18 (A. A.) -

Hiçbir 7ere lnme1ulxin 1450 kilometre 
yap•alt ıuretlyle bir dllnya rekoru 
kıra• baYa treal buraıa ~elmlıtlr. 

lr.an S.n'at Kongresi 
Moıkon, 18 ( A A ) - MolOto• 

arsıulusal lran aaa'at kontreal batken 
.. -u,.ıer•aı kabul etmlfllr. 

1ıtln ıUreceğl bellf olmıyan yeni 
Wr ıeyahate çdi:malan lifç lflme 
refmedt. 

Yallmf>a11ma Jm••• dönmeye 
karar ••rdlm. 

All Sami Bey itleri için ıa• 
bır11zlaaıyar. Omaı çok deiiwnit 
but.yorum:. Ev: •Ygisbıl tatmiya 
baılamış: 

- Şu lıl•r bltıe de 6fr yere 
ı•rletselH diyor. 

Ôyle ıannedtyorum ll:f Dl'& 

oluıum onun pek baııboı giden 
hayatına firen raptı. Öyle göril· 
nUyor kl çocuiumun yllzUnll gör• 
nıek onu tamamfle ••• 

Fakat kafamLD 
cehenaem var gjbL. 
dllkçe terliyorum. 

* 

içinde bir 
bunu dUıttn· 

Onların cenuba hare1Cet eLtlk
lerl ıabah bir ıaat ıoora kalkan 
trenle ben de (ÇeneYe} e döndüm. 

lniçre artık benim ikinci 
Yalanım oldu aibl. Dönerken 
••imin, anamın kokusu bem 
çekiyor. 

Bu seyahat oa beı ıUn ıtırdU. 
_ DöodUiilm zaman artık ajır-

f Arnavutlukta Genel Du
rum Karışık 

Son isyandan 
Kiıi idama 

BugÜ•e Kadar 28 
Mahkum Edilmişii1t 

Paria ( Ôul ) - Belgnttan Tan 
ru~tealne bllHirlllyor: ArnnutluktnlH )>) 
bugOnkQ rejiın, muhaliflerine karıı 
amansız: bir laarp açmıtbr. Fleri'de J 

çıkaD lıyanı •esile ittihaa eden Tiran ' 
hDkQmeti ılmdlye kadar çeklndl§l 
tiGUln elemanları ortadan kaldı~ 
maktadır. 

fayan maznunları llç grupa ayrıl· 
mııtır. Birinci grup ilk layana litlrak 
eden zabit namzetl.-ri ile jandarma• 
lardır. Bunlardan on biri ölüme mah
kum edilmlt ve ferdbı gllo idam 
edllmltlerdir. Sekizi mOebbot ve bir 
çofu da 15 aene hapae mahkOm 
edilmiılerdir. 

.ikinci rrup ferlklerden milr•kkep 
olup bunlardan da dördtl ölOmt", on 
beti müebbet •• on beti ele 20 Hne 
laapae mahkOm edllmiıtlr. 

ÜçllncQ ıırup dlter bUtQn maznun• Arnavutluk krala Zogo 
··························································-·· lardan ibaret olup bunlarda• da 23 a 

idama, dokuzu mOebh•t n on beti 
yirmi aene hapae malikQm edilmlt· 
lwdlr. 

Bu mGtblt muliakemenla iltttkçe 
bOyOyen bilAaçoau elyevm 28 61Dm, 
87 mOebbet Ye 34 tt muhtelif müd
detle mahkumdan ibarettir, 

Ölilm mahkumları uaainda bugilae 
kadar Arna•uthık aiyar;etinde mühim 
roller oynayan Nureddin Vlora, Rami• 
Dibra, Bektaı n otlu bulunmaktadır. 
Maznunlardan çotu haplıhaJMde öl· 
mDılerdlr. 

Tenkll hareketi denm etmektedir. 
Arnnutluktakl ıentl durum çok 

Tahimdir ve Neticesi keatlril&miycua 
nk'aJara lntbar edilmektedir. 
Avuat~yahların ŞlkAvetl 

Viyana, 18 (A. A.) - NeuH Wie
aer Taıelilatt gazetHl, Bori'er- Wal• 
dıneggln Cenevredekl tezini teltrar 
mevzuubahaederek diyor ki ı 

"A'.vrupanın göbeğinde 1aıayan 
en ealli ktUtOr lmllJerinden birinin 
huduteuı egemenlik hakkınan r.4de
dllmeainl ve Habefiatan için munaifi
n• olan bir muemelenln Avuaturya 
için dalia genlt milt7uta munıifline 
1ayılmaa1n1 Avuatur1a balkı anlaya• 
mıyac11ktır." 

laıtığımı l>en de hluedlyorum. 
Annem yatılı mektepten dönen 
çocutunu karplar gibi bana kol• 
lannı açta. 

Annemin kokuıu bllA bur
numda ttıtllyor. 

Doktor Naci Bey ıeldL 
Par:ıten hediye getirdiğim 

boyunbağlar pek hoıuna Kitti. 
- Sizin sıibl zev1' ıahlbl 

Hanımefendiler olmaaa halimiz 
harap. diyor. Şimdiye kadar pua 
verip, bejenlp lioyunbağı almamıı 
Hepli hastahnnan hediyHL 

Bana: 
- Artık Myabat falan yok. 

Hafif pzmel• ve perhizi 
Diye yenl bir rejim proaramı 

v.erdi. 
- Şlımanlamak tehlikelidir r 

dedi. 
Buna imkan yoktu. Bir yetmlı 

boyum var. Hiçbir zaman altmıı 
kilodan yukarı vıkmadım. 

Doktora 
- Otururaan kilo alırsın. 
Diyor. Oturmama imkan var 

mı? HergUn ııezinlime devam edi· 
yorum. Yalwz artık ince bir par:• 
deıll ile vUcudllmün tabii olmıyan 
gUrllnüıUnll ör:tmiye mecbur olu
yorum. 

Naci Beylo muayeneılne ve 
benim de tahminime göre bir ay 
ıonra oUaUm tamam olacak. 

Nacl Bey buradaki kıllnikleıı-

Rusyada: 

Almanya Protesto 
Edilmiyecek 

Parla, 18 (A. A.) - Hnaa ajan• 
ıının Moakova aytarı blldirlyorr 

" Sovyet hü'kümetl, Nuremberg'de 
Statin, Lltvlnof n genel olarak Sov• 
yet rejimine kattı yapılan ıahai hO· 
cumları ağlebl ihtimal protesto etml• 
yeciktir.Resml çevealer, teıeb'bllaleri~ 
durumu hiçbir suretle değlttiremlye• 
cetl kanaatindedir. Banlar, Almaa -
SoTyet meHleaiutu kotarılmaaı için 
boıka alanlarda çare aronmaaı ırerek
tlğt mUtaleaaında bulunmaktadırlar. 

TUr.k • Bulgar Dı• Bakanları 
Cenevrede GörU9tUler 
Sofya, 18 ( Özel ) - Ceneweden: 

telefonla buraya blldirildljlne göre, 
Bulgar Dıı Bakanı K<SHlYanof, TGr· 
kiye Dıı Bakanı Teflk Rüttll Araall 
tekrar ıHrl1tmDtllr. 

Her iki Bakan, Türk • Bulgar mO· 
naaebatı ve A•rupadakl durum hak
kında uzun mQddet l<onuşmuılardır. 

Ba1 Köıel"raaof'.un .bnaya dönmHI, 
bugUnlerde beklenmekteder .. 

don birinde doğµrmamı tanıye 
etti. 

BJr glln annem l>ea ve doktor 
doğum eYlerlnl gezdik, 7ine onun 
dediğini l} 1 bulduk. Clıampelle 
de bahçe ıçµıde bir kllçnk kılinik. 
BJu da yakın. 

Artık annem liendl keadlne 
ıöylene ıöylene hazırlanmıya baş· 

ladı. Pariiten ptlrdijhn çocuk 
etr,umı yerleffirlrkea gözleri gU· 
IUyor, elleri titrl~r ve o heye• 
canla gelip yUdimll göztlmO öpü• 
yor. .. 

BugUn Nevyorktan bir mek
tup daha aldım. 

Eıref Bey Amerikadan, uzak· 
tan hepimize garip ve efsane ha· 
linde gelen hayatandan fikayet 
ediyor. Yedi sekiz mllyonlul< bir 
ıehrin bat döndUrOcU gUrültn
slln de boğulup gittiğini yazıyor. 

" Kendi memleketlerinde mU· 
him birer şahsiyet olanlar ecnebi 
ülkelerde silik, meçhul birer adam 
kalmanın acısını tatmışlardır. Hel" 
böyle büyllk medeniyet merkez
lerinde kalanlar atlantikte bir 
damla bile olmadıklarım anla} ınca 
aölaolerinden blle korkup ı:n
mek ihtiyacını hiıaederler.,, 

Diyor. 

Novyork için de ıunları yazıyor: 
Taı, tuila ve çimentodan bi· 

ribiri Uıtune yapıllDlt HYHl& 

IB IU v.G fLJ 1'J 
Bir Plajın 
Eni, Boyu! 

Ş şirmcnin bir de daraltma kıamı 
vardır. Söı:geJiml ÜçOncü Ahmet deY• 
rlnin aadraaalnlarından Ahmet Pata
nın Akdenizde gördütDnil Topkapı 
sarayında anfattı A-ı balık "Şlıirm e,, 
örneğidir. Habbeyi kubbe yapmakla 
methur olan bu cahil ve kıpkızıl ca· 
bil veıtr, bir g1ln aara1da lif ataırken 
t6yle bir palavra attı : 

- Bit gün lıtauköy açılclaraodan 
geçiyordum. Denixde bir balak glJ
rOndü, l.oyu fU Sarayburnundan Eyll• 
be varırdı L. 

Kalaytıkoı: herhalde beaap bilmiyor, 
du. Hğer lfalaeydl dört kilometre bo
yunda balık olamıyacağını dDtllnUrdD 
Ye ... atmazdı. 

Yine Hkl Yalllerden birinin tuıan 
fikrası da daraltmanın, kOçOltmenl:ıa 
eah eaer 8rneklerfndendlr. Bu zıat, 
cUcelerden bahaoJunurkan t61le bir 
hikaye aUyiemiıtı: 

- Babam rahmetliden duydum. 
Göı:ile ıördüğOnil yenılnl blllab edip 
bize anlattı idi. YaY\IZ devrinde 
BitlJa taraflarını barpalz darpsiz elde 
eden hoca İdrlse bir tabak içinde 
adama benzer blrt•Y getlrmlıler. 
Hoca giln görmGt adam olmakla 
beraLer bunu uata elinden çtkma bir 
kUçOk heykel aanmıı n p.tl beğen• 
mif. Merak da ettiği için etine alıp 
uatanıo hOnerlnl yakından görmek 
iıtemit- Fakat kolunu tal>ata uaatın• 
ca, o bir kuıı boyundald bey.kel 
dile ıellp, bir de temenna çakıp: 
"Merha a efendi haz.retle.ri, nicesin, 
iyi mlıln " dememit mi?. Meter o 
heykel değil, dUpedtb: adammıı. Yir• 
mi yaıını bitirmit bir inaanmıt ! .. 

Böyle hlkAyeler, fıkralar çoktur. 
LAkin bunlar bap masal diye, ıliU1n
.On diye ı8ylenlr. Kitaplarda da lna• 
nılmıyacak ıeyler adı • albada geçer, 
okunulunea t•banil• edlllp ge~llir. 
BugGnüa yalanlarındR bile hendut 
bir teOAalp (ÖZedilmektedfr. Ulu orta 
)'alıın ıöylenmeı. ŞiıirHme veya dn· 
raltma 7ollarında hcaaplı yilrOnOr. 

Öyle iken ara. ııra heaabı ıaııran 
dillere n kalemlere raıtgeliyoruz. Son 
giınlerde blr gazeted• gözüme çarpan 
fıkra da o cümledendi. Yazıcı, frenk 
plajlarından birini anlatırken bo} u
nun iki yi.ıı, eninin de yüz mlllmetre 
oldutnnu SÖJliyordu. Şu huaba g~re 
o Onll plij bir çocup, ılt emen 
bir çocuA-un bat pumat•ndan daha 
kClçUk. Acaba oraya gelen binlerce 
adam bu hoyda ve bu ende bir pla• 
jın fçloe aığıımak için hangi aibirba
ı:ın yardımına el a117orlar? Yoıucı 
burasını da ı8yleseydı okuyucularını 
merak içinde bırakmazdı. 

Anlqılıyor ki razatelerde çalıınn· 
lar imli, gramer, tarih, coğrafya ka· 
dar aJçQlerl de bllmek lazım. Bu bllgl 
olmuıa pJljlar parmak, Olkeler adım, 
denizler kilo heaab\le ölçülmeğe baı-
1 .. aac liJ M. T. Tan 

=-
arı ve milyonlarca 
lnaanm bu konnlar etrafın· 

da maklne!eflDİf bir han• 
ketle kıvranışlarını ıözOntın önüne 
getir. Eğer ıağar, kör •• dilılı 
değilaen betbaht olursun. Meğer 

ki bu mahıer içinde dopp bil· 
yUmell . ., 

Etref Bey bundan sonra hafif 
bir fikir değlfikltğt ile ls'f'içreye 
ft l>i:re, lrendimfz• d6nUyor. 

'' ••• En mea'ut anlarım ( NeY• 
york)un bu hummalı sıUrllltllsUn• 
dea uı.ak, odamın yarım aydmlı
tında kaldığım zamanlar •. Burada 
kendimi görmft)'orum v• yaıadı· 
ğimı anlıyorum. Hafızam ancak 
bkrada işliyor ve hataralanm beni 
gelip buluyor. G6zleriml kapamaya 
ihtiyaç kalmadan Okyanoıları 
a11yor Alp,larrn eteklerini brma• 
myorum. Ademle Hanamn suyu 
ve toprağı biraz önce N .. york 
makfnelerinln-çt\rtlttflğU sinirlerime 
yumulflk Ye ıhk bir merhem gibi 
geayor. Ve o on beı gecelik ef
Hne!4tr tarihini yine yatıyorum. 

Ne yazık ki bu hali bir tarih· 
tir \'e tarihin ezelt hUkmO olan 
tekl'rrfir etmek ümidi pek uzak-
lardadır. Öyle değ.I mi Gülseven. 

Şikayeti bu kadar. 
Fakat bu Uç aatırbk tehasaür• 

de ne derin bir sızı var. 

• 
Doktor Naci Bey artık beni 

çıkarmıyor. HeraUnkU geıiulim· 
dtD kaldım. 

( Arkaaı nr) 
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(Siyaset Alemi) ' SON D A KİK A ·• ' ( İllerde J 
Habeş Meselesi 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 Tarih Kurulu lzmir'de 
Büyük Davada ' - , Atatürkün Heykeline B J • K B • ı d•f Bir Çelenk Koydu 8!:.y.~e:..'.~i~zlyetln• ba· eş erın ararı eyenıjme ı. m.~·:!~an'~!.~~AJ.,kaıı~:.~: 
kanlar Ye bu arada Habef • italyan - ve Trakya Genel EnıpektHrU 
vazgeçtiııi U:ı:erindo duranlar, belki, M ı• • B ı~ b 1 E • k' General l<ftzım Dirik'in refaka• 

:::
1
··;;;, ç:;;:; ~:~~:·1;:b. &•;~~!·~:; uso ı n ı unu ~a u tmı ye ce • ~:~~it1 ·~ •• :;~ıı\~!'~ .. 1:.~~~~ 

ederler. Fakat bu te!&kki yanlı4tır. ( Battarafı 1 inci yüzde ) 1 '1- Jıf )f. ilbay Fazlı Gülçe ve Yarşarbay 
DOnyanın bu günkü k ıırıtık glditlnl J U f k d gl }' t 
bUtUn anatile kavrayabilmek için cevap arı ge ne Y• 8 ar z ı u• En Son Dakika : Suat ve Cumhuriyet Halk Partiıi 
fu euıların göıöntııade tutulmasa za- tulacaktır. Bununla beraber, aynı • Bakanı B. Avni Doğan oldu• 
ruridir. zamanda hem Habeşiıtanın eko· Muso/ini Digor Ki: ğu halde bu ıabah aaat 8 d• 

1914. 1918 cihan harbi öyle bir nomik bir yardım elde etmek ar- Cumhuriyet alanında Atatürk 

badire olmuıtur ki inaaa denilen mad- zusu ve hem de komitenin man• ' ' B ç ••ı K4 ll k e heykeline bir çelenk koyduktan 
de, bu çarp!fmada, ham\11' ~bı yut· hkl hulacaiı ltalyan iıtekleri tat.. en 0 O e sıyon- ıonra otomobillerle Bergamaya 
rulmut ve bu çarpıtmadan dotan ha- mJn edilecektir. il 
lita, yeni, yenl bir takım liderini T i bU Ok F ( t k yo anmışlardır. Kurul Karııya• 

aym s, y as f on&e· D "' •ı • / k d A k . . meydana atm14hr. EnelA kendi ylnin bugUnkO topJanhıında en· CUSU ıogz lm a a tatür Un anncımın meza• 
memleketlerinde te'ıirlerlnl göıteren dit• ile beklendlgv ini çUnkO ltal· ~ e I I rkını ziytaret etmlı ve bir çeJeok 
bu liderler, zamanla Arıııuluaal birer uymuş ur 

)'anın bu mllnaaebetl• uluslar sos• • mnkı almıtlardır. , , (Y rk , dl r. l A' .t. k J k --
Geçmio uman içinde her tllrlO yeteıinden çekilmeıl mUmklln bu· ve ,.,unu .C,ı ıe : '' .ıta ya, 1/ ri aua i Ali Çetı.nkaya 

naıtaya bat vurarek kocaman bir lunduiunu bildiriyor. 
tmperatorluk kuran ln~ltere, bu te- Komitenin raporunu lıpanya A.kerlerini Geri Çekmigecttk!,, A k o·· . 
sahOrlerl dikkatle takibetmek mecbu- murahhası M. Madarlyaga buglln n araya onuyor 
riyetlnde bulunuyordu. Fakat onun bu Ö 
Uıiılni rağmen Avrupanın tlmall öğleden ıonra alakadar hUkQmet• Londra, 19 (AA.) - Deyll fıe, bu karar, çok gUlfioçtUr. Tokat, 19 ( zel ) - Bayın• 
f!lrkiıinde koca bir alem Arıııuluaal lerln del~gelerlno Yermqtlr. Meyi KBHteainln Romada bulu· Bana iki tane çöl takdim ediyor• dırlık Bakanı Ali Çetlnkaya ıeh• 
kontroldan kendlal kurtanyor, İranda Musollnl Bunu Kabul nan maruf ılya11al muhabiri Vard lır: Biri kum, diğeri de tuz ç6IU. rimlze gelmiş, parlak bir ıurette 
Jngiltere il• alikaaı bulunnııyan ve Et ı k ı Prayı, Betler komltoslnin verdim GörUnU!lile aöre, Beıler komiteıl kartılanmııtır. Bakan. Halkevinde yeni bir cihanı ticaret yaratacak olan m yece m 9 a· .. • . 
Tranı lranyen timendiferi yapılıyor, Roma, 18 (A.A.) - Sellhlyet• karar hakkında Muıolinl ile ko· beni çöller kollekılyoncuıu ıanmııtır. ıereflne Yerilen ziyafetten sonr• 
Mııır lhtil!çlara düıOyor, ltalya ı.. tar bir kaynaktan, B. Musolinlnin nuımuıtur. ltalya Baıbakanı ıöyle Muıollnl beyanatına ıunları incelemelerde bulunmuı, saat 
g6:ı:UnU CebelUttarikla Malta1• dikl· beıler komiteai önergelerini kabul ıöylemlıtlr :] lliYe etmiıtlr: 14 de Turhala gitti. Oradan An• 

yor~:·srilterenln iyi gören dikkatli etmlyeceğind•n fUphe olmadığı •• - Betler komiteılnio kararı "- ltalyanın temsil edllmiyeceği karaya dönecektir. 
göı:leri, bu hldiaeleri kaçırmıyordu. bildirllmekt6dir. kabul edllmeal mllmkiln olmayan anlatılan arsıulusal idare jandar.; Kaza Geçlrlldl 
Fakat onun hedefi baıka idi. O, Komitenin Raporu Protesto bJrşey olduktan başka, alay edici ma teıkUAtı projesfnJn maksadı Nikaar, 18 - Bayındırlık Da• 
kendiıini dUnya piyaaa11na kapayan Edlldl mahi)eti de taııyor. Şarki Afrikadakl Italya asker• kanı All Çetlnkaya Niksardan 
Avrupan ın ıarkitimaltslndeld pazarla Parls, 18 (A.A.) - Jurnal ga• Rapor hebUz elime gelmemiş· Jerinl ltalyaya Jade etmekse, bunu Tokada giderken yolda bindlfl 
mefguldü. Şarktan Japonya. garptan zeteıinln Cenevreden ögvrendlX.ine E d b h b k b l d t bil' t k 1 ğ' f l f Almanya ve L•hiıtan vaaıtaailo ileri a tir. ğer gazetelerin yaz ıfı gl 1 iç ir ıaman a u • emiyeceğlz.,. o omo ın e er e ı ır amıı, •• 
sürmek lstedifi kU7ntlerle bu pazarı göre, B. Litvinofla Danimarka kat araba vaktinde durduruldu• 
cihana, daha doğruıu İngili. sanayii- dıt bakanı beşler komitealnlo Harp Hazırlıkları Kızıetı tu için hadise teblikeıizce atla(' 
ne açmak lıtlyordu. Vaziyeti fırıat önergelerini protesto eden bir 'r tılmıştar. 
bilen İtalyanın Habe4istanda bir em- d 
rlvaki yapmak iıtemesl, pitmiı •ta dilerg• vermiıler ir. Iı l Alfı . ,_ J 37.5 Ekonomi Bakanı ve 
ıu katmak gibi bir fey oldu. Bunun ıebobl hertUrlU sömllrge• ta yanın . rı1eaua Sovyet mütahaısısları 
Bir taraftan Hindistan yolunu, 8btir ciliğin reddedilme•İ Sovyetler 
taraftan Mıııırın ıu kaynaklarını birliil prenılpl•rinden birini teıkil ~ v. Eıklıehir, 18 (Özel) - Kay• 
tehdit eden bu tehlike daha önem- etmealdir. g"'z aerl kombinasının açılıt töreninde 
li göründü ve ina-ilter•, uluslar Eko dö Par! gazetHi, InıH· ÇQ ar bulunaıı Ekonomi Bakanı ve Sov• 
kurumunun prestiji, falan •• filan f 
diyerek llk enel, tahlanan bu terenin hele Kızıldenlzde ha•a Adla. Ababa, 19 ( Özel ) - ) blleceklerlne de Yakalım~ yet mlsa irlerlmiı buraya gelertk 
tehlikeyi CSnlemek lıtedl. ve deniz kuvvetlerini gittikçe ffabeı kıtaabmn hudutlara sevki Kıtaatım ile beraber fıgal aaygı ile karıılandıJar. 

fıte Habet • İtalyan anlaıamazh- daha ziyade ıeforber ettiğini muazzam bir ıurette devam edl· edeceğimiz ilk hatta, ltalyan htl• Şeker fabrikaıını gezdiler. 
tının bir Habe4. lnglli• vasi'eçtiıl yazdıktan ıonra, lngilterenln yor. Karaaıalığı mucip olabile· cumunun ilk aademeslne biz ma• Sovyet mtlteha11ıslar fabrikaya 
balln• gelmek tatidadını göıtermHl b k k ,.0 k be~endiler. Sonra buradan 

ılmdi ku•vete aıvurara ı•vıe cek ini bir seferberlikten korunmak r k 1 ğ 7 5 
bundandır ve Habet mueleıl, büyllk k f l bl uz a aca ız. da lzmlte gittiler. Oradan Hereke 
dav ... nın aadec• bir küçllk cil.z'Odlh. durumdan enekrjl ve ea k r içindir kl bu sevkiyat, parça parça Bu hllcumdan kurtulmaklığımız yolu ile lstanbula döneceklerdir. 

Su duruma geçme te olduğunu ay• yapılmaktadır. Bu arada kolordu lh i il d F k ı ı · d ı 
reyya dedlyor. kumandanlarından Mikael, Oga· t ma az ır. a at yer m zı 0 • Sürpagop Hastanesinin 

·-----~··- duracak Habeı muharipleri az 
------------ ltaly• ı.tıkraz Yapıyor den vilayetindeki askerlerinin ba· Kaıaıı Mühürlendi 

Ç K blll d k h b dejlldir • ., erez 8 n en Roma, 18 (A. A.) - Kabine ıma geçme üzere cep eye are· 
toplantısından ıonra yayılan resmi kot etmiıtir. Kolordu kumandanı, 

Bir Pota Cevap 

11etrutiyeti mtiteakıp Reoai zade 
üıtat Ekrem Maarif Nazın olmuştu. 
O aralık, Bursa mektup9uluğundan 
iıtifa edip İıte.nbula gelen Süley .. 
man Nuif te pık aevdlği iiltadımn 
ziyaretine gitmişti. 
Recai zade sorduı 
- .Nazif! Açıldamııın? 
- Açıkte.yım, tlııtadım 1 
- Seni ben yanıma almak iıterhıı. 
- Teveccühünüze teıekkür ederim, 
üıtadun ! 
- Fakat, bugnn nezarette, sana 
milnal!ip a9ık bir yazife olmadığın• 
dan. şimdilik ee.na mektebi ıulta
nlde edebiyat muallimliiini vere· 
yim . .Ne denin ? 
- Mburum, üıtadım .• Kabul ede-
mem. 
- .Neden 1 
- Edebiyatın, okutulur. öğreıilir 
biı ilim olmadığına kaolim de 
ondan. 
Fakat, ( talimi edebi3 at) müellifinin 
karşısında bulunduğunu birdenbire 
hatırlıyan Sllleyman Nazif fena 
halde mahcup oldu, kekelemeye 
bailadı. 
Bunu gören Recai uJe, eülümıe· 
yerekı 
- Evet f dedi.. Hakkın nt. Ede
biyatın ilim olduğunu takdir ede 
bilmek te her zekanın karı değildir 1 

Tıflı 

JUi Kambon ÖldU 
Cenevre, 19 (A.A.) - Maruf 

Franıız diplomatlarından Jül 
Kambon ölmüştür. 

Kalp 25 ilkler 
Gönende Mehmet adında birisi, 

kalp 25 kuru,luk yapmak ve 
.6Ürmek suçu ile yakalanmıştır. 

bildlrlğde arııulu1&l durum hak· hareketinden evveJ, ıu beyaroatta 
kında hiç bir kayıt bulunmamak· bulunmuıtur: 
tadır. Eu bildlrlg, Afrika doğu- " - Habe41Hlerln Adua da İtal• 
ıunda bulunan sömilrgelorln ko• yanlara karıı kazandıkları bUyUk 
runma1ı maaraflannın kapatılması zaferle neticelenen mnharebede 
için yüzde 5 faizli bir devlet gençken bulunmuıtam. İtalyanla· 
istikraza yapılacağını haber ver· rın harp uıullerlni bilirim. Bu ,.,. 
mektedlr. Bu iıtlkrazın ihraç beple, onların nasd pUıkürtUle· 
fiah yOzde 95 olacaktır. lçl~' ·,·i~dld~~· ·;nz~k~;~;~ ·~i~İ,:. 
F ransaya Göre ! meai kendi menfaati 1cabıdır. 

Populer gazeteıi de ı 
Muıolini Harp Kararını ... Hiç aldanmadan şunu eöyleyehl· 

Vermek Üzeredir liriz ki, ltalya harp ederse zeori ted· 

Fransa Da lnglltera ile 
Beraber YUrUyecak 

Parls, 19 (Özel) - Franıız 
gazetelerinin bir çoğu Moıollninln 
Betler Komitesinin tekHflerinl 
bUtUn tavsiyelere rağmen kabul 
etmiyeceğini yazıyorlar. 

Gazeteler, lngllterenin almakta 
olduğu aakert tedbilerln vereceği 
netkelerde:ı endiıe etmektedirler. 

Maten g,ezetesl, Beıler komi· 
teı'ni11 teklifi Habeş seferini 
durduracağı mUtaleasındadır. 

Figaro gazetesi, harp ve sulbü 
elinde tutan MuıoUninin omuzla· 
nnda mUtbit b:r mesuliyet bulun
duğu ve bir kelimenin harbi veya 
sulhu intaç edeceğini, fakat bu 
kadar ileri gittikten sonra Mus~ 
linin;n kendisinden beklenen ma• 
kul bir cevap vermesi de çok 
müşktlldür. 

ltaJya, her zaman, Habeşis· 
tanda lngrtere ile karşı'.aşacağı 

birler tatbik edılecekfü. İngiltere buna 
karar vermietir. Ve .Fre.nH da İngil

tereyi takibe mıobur olacaktır. ,, 

Haheı imparatoru, Harp 
Muhakkakbr, Diyor 
Adiaababa, 19 (A.A.) - Deyll 

Kronikl gazeteainin muhabirine 
göre Habet imparatoru ile mUıa· 
vlrlerl harbin gayrikabili içtinap 
olup, ancak bir gUn ve hafta 
meaelesi olduğu kanaatindedirler. 

imparatorun bfttlin Umidi harp 
baılamazdan evvel Habeı:ıtana 
silah satııı yasağının kaldirılma .. 
sındadır. Bu ümit ile Avrupa ban· 
kalarmda krediler açtığı gibi 
Londranın yalnız bir bankaıına 
50 bin lngiliz lirası göndermiştir. 

Dey:I Meyi gazetesi muhabiri 
de, Habeıistanı terkeden iki 
ltalyamo mallarının müsadere ve 
fabrikalarının da aakerler tara· 
fından işgal edildiğini bildirmek· 
tedir. 

.. 
Cebeltlttarlk, 18 ( A.A ) -

Hood ve Renown harp kruvazör 
filo11u ile altmcı destroyer filotil• 
IAıma mensup altı aeml dun 
buraya gelmlılerdir. Bundan baı· 
ka '' Vlce Roy" Vega ,, .. Volo
rlouı ,, ve '' V enetia ,, destroyer
leri de ayın 16 ıında Cebelllt• 
tarlke ırelmiılerdir. 

ltalyanın Trablustakl Kuvvetlarl 
Londra 18 ( A.A) - Dally 

Telgraf gazeıi. ltalyanın Trab· 
luı,daki kuvvetlerini 70,000 aıker 
ve 375 uçak olmak Ozere tahmin 
etmektedir. 
Habe' Kaçaklarına Kadın Elbl· 

sesi Glydirllecek ve •onra 
Asllacaklar 

Harrar, 18 ( A. A.) - Harrar 
llbayı, aağlam olan bUtUo erkek
leri silAh albna çağırmııtır. Bu 
çağmya gelmeyenler yakalanarak 
kendilerine kadın elbiseıi glydirl· 
lecek ye bu kılıkla ıehir sokakla· 
rmda gezdirildikten ıonra asıla· 
caklardır. Muhtemel bir Italyan 
bllcumuna karıı ihtiyati bir tedbir 
olmak Uzer Adua ve Akıum ıe
hirlerinin tadricen tahliye edildik· 
leri ıöylenmektedlr. 

ltalyan Gönüllüleri 
Gidiyorlar 

Şehrimizde ltalyanlardan gö· 
nüllü yazılanlardan iklii, dün 
Mira vapuri)e ltalyaya gitmiştir. 
Bunlar Loran Kauta ve Jozef 
Paalti adanda iki arkadaştar. 

ltalyadan Habeşlstana sevkedile· 
cek!erdir. 

Ermeni Katolik mütevelli ht• 
yetinin mtlracaatl llzerine Beşinci 
icra dairesi, SUrpagop hastaneıl• 
nln kaıa ve defterlerini mUhUrle• 
mittir. Heaaplar tetkik edilecek• 
tir. Doktor Ubeyit, haıtahaneye 
yeddlemln tayin edilmiştir. 

Eski Yugoslavya· 
Baıbakanı Öldü 

Belarat, 19 ( A. A. ) - Eıld 
Baıbakan ve Dıı Bakanı Marlo• 
koviç ölmUıtOr. 

RomadaNe 
Diyorlar 

ltalya 10 Milyon Aıker 
T oplıyacak 1 

Roma, 18 ( A. A. ) - Ha•aı 
ajanıının öğrt:ndiğine göre yan 
resmt ltalyan çevenlerl, bugtinkU 
finansal tedbirleri ltalyanın Dogu 
Afrikasındaki programını her hal• 
de tatbika azmetmiı olduğunull 
bir delili olarak telakki etmekte• 
dirler. Beşler komlteal tekliflerinin 
reddedileceğine kat'i nazarla ha .. 
kılmaktadır. 

ltalyan ce•abına intlzaren bir 
takım ıayialar ortada dolaşmak• 
tadır. Bunlara bakılırsa on mil• 
yon ltalyanın seferberliği yarın 

olacaktır ve Trablus'da SU• 
nusilerln muhtemel hücumuna 
karşı sUol tedbirler kuvvetlendi• 
rilecektir. 

Her halde ltalya her tUrlU 
hadiıeyi karıılamıya hazır göıllk· 
mektedir. 



-- - --- ---- ----

~-:--19---E-yl_uı __________ --:--;-------------------------------s_o_N __ · _P~O-SMT_.A __ ..... ._ __________ -=--=----------~------------~S~t.~·fJ:.._~7---

~ Kllri MektııMıın _ I: 
..... 

Boğaziçi 
Tenhalıktan 
Kurtarılabilir/. 

Gün aeçtikçe tenhalaıan Bo
iaziçi hakkında ıık sık okuyucu• 
larımızdan mektuplar abyoruz. 
Bu arada "Necdet,, imzalı bir 
mektup ıahibi de, bu halin gtın 
seçtikçe daha fena bir duruma 
girdiğini söyleyerek diyor kiı 

- Boğaziçlnl kimıe1l1Ukten, 
çirkin!eımekten, harap olmaktan 
kurtarmak btiyonak, Bebekten 
itibaren tramvay hattım temdit 
edelim. Bu hat temdit edilecek 
olursa, halk iç Iataobula çıkmaktan 
kurtulac!lktır. 

MJsal olarak ta K6prllden 
Bebeğe kadar olan mıntakanın 
kalabahğı ile, Bebekt~n kavağa 
kadar olRn yerlerin tenhabj'ı 
aöıterllebilfr.,, 

Sebze ve meyvacılar1• 
bUyUk bir mUtkUID 

Adapazarı, Gey•• •• havaliıl 
ıebze ve meyvacıları 12 lmzeb bir 
mektupla bize baı vurdular •• 
bir mUıkUllerini blldlrdıler diyor
larki: 

- Yeni hal yapıldığı gOnden• 
beri Erenköy ılbl yerlere artık 
sebze ve meyva çıkaramaz olduk. 
mallarımızın mutlaka yemlıtekl hale 
gitmesi, orada uıun boylu mua• 
mele görmesi, tartılması, deftere 
kaydedilmesi liiıım1ıeliyor. Ondan 
ıonra da yeniden nakil baıhyor, 
hamaldan kayığa, kayıktan ha· 
inala uzun boylu önelenlılerden 
ayrı ayrı maaraflardan ıonra 

nıalımız berbat oluyor, kıymetini 
kaybedl)•or. Acaba lıtanbul Be
ledl1cai, bu hususta kolay bir JOI 
bulamaz mı ? Bulduğu takdirde 
çok sevineceğiz. ,, 

Okuyucularımıza 
Cevaplarımız 

Finike Kalı mahall11i obyuoula
rımııdan Faiz Sarlarlıo#Ju r 

.. 
- Kitap için hiçbir yere 

mllracaat edllmH. Iıtanbul An· 
kara caddeaindekl matbaalardan 
birine bir mektupla baı•urunuz 
•• lateklerlnlıl bildiriniz. Kıta· 
bınııın formalarınan nekadar ol· 
dutunu bllmedltlmfa için mOıbıt 
bir cenp Yeremeyiı. 

Sinıta mualJim M. Atalay Özttlrktı 
- Menuubahı ettiğiniz mek· 

tebe ltkmektep mezunu ve 40 
Y•ıına kadar talebe abnır. Mek· 
tep nlharidlr. Pek aı bir 8cretl ve 
Uç aenellk bir tedris mllddetl 
•ardır. 

8UTUN ULKE.YI, 
HERCtUN 

•· l 

DOLASAMAZSINIZ 
F~KATI 

Belçika ortlusunun b•fkumand•nı ol•n kr•I ve dll•r bUyUk komutanlar bir ar•d• 
Askerlik: . 

Belçika Ordusu 

250 Bin Kişilik iyi Techiz 
Edilmiş Bir Kuvvettir 

Bu Ordunun Silahlarını lngiltere Ve Franıa Verir 
Habeı • ltalyan anlaımazlığı Ye 

onun netice1i olarak ba1ıl olan 
umumi gergin vaziyet, bOtl'n mil· 
letlerl, her an patlamak tehlike· 
ıinde bulunan harbe kartı hazır
lıklı bulunmaya aeyketmektedir. 
Atiılnl korumak lıteğinde bulunan 
her ulus, muhakkak ki buıUn bir 
"Milleti mU1elliha,, dır. Bu yarııa 
ai!·lımf ş bulunan uluıların ıUel 

va!iyetlerinl, araaıra ıöıden ıeçl
riyoruz. Şimdiye kadar Alman 
ve ltalyan ordulan hakkında ma• 
lftmat verdik. Buglln de Belçika 
ordoıuna bir ıöz atacağız. 

* Belçlkanıa vaziyeti, bir kaç 
noktadan mUhimdfr. 1914 • 1918 
harbinde Franıız iıtlhkim ıencl· 
rine ba~ çarpmamak için bir kavlı 
yaparak Belçika araıl•inf çiğne· 
yen Alman otduıu, ayni zaman• 
da Belçikanın arsıulusal bita· 
rafhğanı da ayaklar altına almıı 
oluyordu, filvaki Belçika gibi 
harpten çok eYYel her çıka· 
cak badireye karıı bltaraflığım 
ilin etmlt olan bir memleketi 
çitnemek ağır bir ıeydl; fakat 
Almanya, bu bltaraflı~a prensip 
itibarile daima itiraz edegelmiıtl. 
ÇUnkn BelçlkaDın bitaraflığı, H· 

dece iki memleketin itine yarı· 
yordur 

Inıiltere H Fran1a •. 
Belçlkanan bitaraflığı bu ıu· 

retle bir taraftan Manı denizine 
ıokulmayı, dij'er taraftan da Manı• 
taki lnılllz aahlllerine yaklaımayı 
meneden bir korkuluk oluyordu. 

Bu bttarafhk umumt harpte tanın• 
mayınca, harpten ıonra Belçika· 

nın bitaraflık ilin etmealne aebep 
kalmıyordu. Binaenaleyh o da, 

diğer memleketler ıibi ılliblan• 
mıya baıladı. 

Ordu 

Belçika orduıu, her aene ya• 
ııllld gönUllUlerle mecburi hizmete 
çağrılan mUkeUeflerden Yllcude 
gelir. Muvazıaf ve miliı eıasana 
dayanan bir teıkllAtı vardır. 
Nnfuıu fazla olan ailelerin erkek 
evlatları, kanunla, aıkerlikten 
tecil edllir. 

Askerlik mllddetl ıuyarf, lıtlh• 
kAm •• binekli topçuda on Oç, 
l 935 ten beri piyade, nakliyede 
on iki, yine bir kııım piyadede 
11kiz aydır. Her yıl ıilih albna 
çağmlan aakerin vaıattıl (44000) 
tutar. On yedi yaıına basan her 
erkek Milis yazılır. Onua Mlllallk 

Bir hafif maklnell MUfrezesl t•llm yapıyor 
biımeti, ordudaki hizmetine çağı· 9089 adet küçük zab:t va:ılfHlnl 
rılıncıya kadar devam e.der. ıören aylıklı lnıan vardır. Zabit 

Ordunun bazerdekl umumi kadroıu 4236 dır. Generallerin 
me•cudU takrjben ıudur: aayH.ı 6 t dlr. 

24000 piyade, 8900 topçu, Mllls Hizmeti 
3640 fen kıtaa ta, 3100 ıuyarl, Millı hizmetinde, her Mlllı 
000 hava kıtaatı, nakliye ı ı 50, kendi mıntakaıında hizmet eder. 
muhtelif hiımetlor 2310. Ordunun Bu karar, seferberliği ıUr'atlen• 
pap&1ları dalma ııhhlye kadro- dirmek lçln alınmıştır. Ayni ıa• 
ıunda yer alırlar. manda, Belçika, Vallon ve 

Umumi hizmet mUddeti ~5 Flanan diye iki ayrı ırka 
senedir. Bunun 15 senesi mu• ayrıldıiından, bu ıekU, dil me· 
vazzaf orduya aittir. On Hne de aelesinide halletmlı oluyor. 
ihtiyat mUddetidir. Maamafih her Şimdiki kadroya göre ordu 
Belçikalı 16 yaıından 30 yaşına alaylarının bir ıUltııU fillman, bir 
kadar devam edebilecek surette ıUlilıU Vallon, geri kalanları da 
orduya . gönüllll olarak dahil ola· muhtelittir. Birinci kolordu he· 
b:liri. Son zamanda,I ordu hizmet men baıtan baıa Flamandır. 
müddeti bir parça k11altıldıiı için ihtiyat zabit ve kUçOk zabit· 

lerl, Flaman oldukları takdirde 
parlamento, ayrıca, Ocretle 
orduya, mUtehastıı amele kay• 

dına mUaaade etmittlr. O ıuretl• 
ki Belçika ordusunda elye•m 

Belçika piyadeleri 

yaJnı7. Flamanca, valf on oldukları 
tıkdiıde yalnız, Yallonca konup· 
bll;rler. Muvazzaf zabitler her iki 
dili de bilmekle mDkllleftirJer. 
V alloo ve Flaman ıu demektir ki 
Vallon Fran11ı arkından ve Fran· 

ıız hırsile bUyUmüş ve Fransızca ko
nuıan Belçikalı, Flamanda Cermen 
Ye Alman ırkınd.n ve bir nHl 
Çermenç• konuıan Belçıkah de
meldir. 

Şu halin, Belçika lçln, ne 
derece zor bir durum doğurdu· 
tunu tahmin etmek ıor blrıey 
değildir. 

Belçikanm ayrıca bir de Jan• 
darma kuvveti vardır ki mllnha· 
sıran glSnUllUlerden mUrekkeptir. 
158 zabiti, 6289 kllçUk zabiti •• 
efradı Yardır. 

Tahkimat 
1914 • 1918 harbinden evnl 

~e]çika orduaunun bttkllitı bu 

Dlln11a llcti•at Haberleri 

Filistin 
Artık Buğday 
Almıyacak 

Fillıtinln 1935 yıla son Uç 
Bu gıl 1500 aylık buğday lh• 
ton lıtlhsal ti yacı l 500. ton• 

dlld' dur. Bu mıktar-
e ' dan başka buğ• 

day ithali için lıtenllecek mUsa• 
•deler verilmlyecektir. 

* Irak hükumeti yeni bir kanun• 

. tırmııtır. Bu ka• 
1 

ırakta kon· la ulahiyetinl ar• 

l•n1an nuna göre Irak 
hükömeti, umumi ekonomik m~n· 
faatların icap ettirdiği takdirde, 
Finans Bakanlığı Yasıtaalle mem• 
lekete ithal olunan maddeleri 
tahdit edebilmek 1&lahiyetinl 
elde etmektedir. 

* Btlkreı, ( Özel ) - Köstence 
Rolf'langa va· yoluna. balkanlar• 

da verılen öneme 
pıır alıgor bir cevap olmak 

Dzere Romanyalılar da deniz ti• 
caret filolarını kuYYetlendfrmlyt 
baılamıılardır. 

Şimdi de Kanada ile iki bll• 
yllk yolcu vapuru nbn almak 
llsere konuımalar baılamııtır. 
Mevzuubabı aemller 1930 yılanda 
Iaıiltende inşa edllmiı 6893 ton 
hacmindeki Prenı Rober ve Preoı : 
DaYlt yolcu Yapurlarıdır. Bu va• 
purlar Köıtence • Iıtanbul • lıken• 
deriye • Yafa • Beyrut hatlarında 
kullanılacakhr. 

tekİİ~.d~il~-ld-1.-B-u-·t~tldllt~ h~rp:-
ten abnan deraJerin neticesi 
olarak değlıtlrllmiıtir. Alman 
topçuıu tarafından ~armadaiın : 
edilen Namtir ye UyeJ iıtihkAm• 
Jarı 1931 de tekrar yapıldıjı ; 
gibi Vallon • FIAman davasının 1 
bir netlceıl olarak Felemenk J 
hududu da Haıb ıurette tahkim 
edllmtıtlr. Bu tahkimat itine 
1932 de baılanmııtır. 

Belçika orduıu ve Belçika 
aradıl, ılmdl, m8ıtakbel harbe o 
ıekilde hazırlaamııtar ki, onu, 
hiçbir kuvvet, ıafll bulmayacak• 
tar. Fakat ilave edelim: Belçikanın 
bu hazırbiı tedafUtdlr. 

Lokarno muahedHI, onu, 
Franıa •• Inıiltere ile müştereken 
harp etmek vaziyetinde baraka• 
cağı için, bu ordu, bu iki mUr 
terek kuv•etln ileri llarakolu va• : 
zlfeıloi aörecektlr. 

Şayet, Iosıiltere ile Fraoıa 
mUıterek hareket ederlerse, bun•, 
dan baıka Belçlkanın lnglltere ile 
bir baya mukaYeleıl vardır ki. 
bazı ıartlar dahilinde vuku bula• 
cak bir harpte, derhal, tatbik edi• 
lecektir. 

Bu noktadan, Llyej mUıtah• 
kem me•kil, Belçlkanın " T ermo
pll ,, geçidini teıkil edecektir. 

12 fırkalık ve 250.000 kiılllk 
iyi techlz edilmlt ve iyi terbiye 
edilmiş olan Belçika ordusunu, 
ilk mUaadeİnelerle beraber alta 
fırkalık diğer iki fırka derhal 
takviye eyli)·ecektir. Bu kuvvetin 
bUUln ıllAhını vermeyi lnglltere 
ile Franıa tıaahhllt etmiılerdlr. · 
Bir kelime ile: 

Belçika orduıu, müttefiki 
Franu veya logiltere olsun, gele· 
cek bir tecavüz karııımda bu 
ordulardan birinin önünde Htir 
vaıifeal görecek ve 24 ili 48 saat 
bu tecavUzll oyalamıya memur 
bulunacaktır. Bu vazifenin ifası 
Belçika için çok güçtür. ÇUnkll 

hudutları ~eniştlr. Maamafih e•vel• 
den dUıUnUlerek bazı mıntakaların 
dtııman önlinde tahrip edilip 
boıaltılabilmesi, bu huıuıla kısm1 
ye niıbi bir kolaylıksada bu gUç• 
lüğll bUıblltlln gideremez. 
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Osman Feyzi, Kotrasına Binerek Denize Açılmış, Sevgili i 
Genç Kızın Hala Meydana Çıkmamasını Düşünüp Duruyordu 

Adisaba bada ahkeme
ler Sokakta Kurulur 

Ya.ıan: L M. Ne.Mit 
lıyorlarmı9. Davayı kaz • fi 
mahkemeden hUkUn alan alacdrhr 
eğer zengin ise, ayrıca para .. 
bir adam tutuyor ve borçl__. 
ona bağlatıyor. Son zam....,. 
kadar Habeılstanda katlllerl, .d' 
tulün ailesine teslim ediyon.ı-fı 
Bunlar da bu zavallıyı tllrlll tDrll 
fikencelere maruz bırakarak 11-
dOrUyorlarmıı. 

- Modaya.. Kotraya... Gelir 
misin? 

- Gelemem. Meıgulllm.. lı· 
met bu ktam bir poker partlıl 
}Bpmak ·attyor, ıkareyi temamJa• 
mak için dolaııyorum. ' 

Biıden olur musun ? 
- Hayır, bayır. 
Ve ondan ayrıldı. Ayni ıUratle 

Rıza Paıa arsasında yeni yapılan 
apartmanların önüne geldi. Akşam 
iyiden iyiye çökmfiştU. Fa1'at bu
na rağmen Istanbulun 'koyu kur-

. şuni s loetl üzerlnde hiJA pembe 
bir renk varaı. 

Batan gün ten kalma pembe 
bir renk toz glbi ;gecenhı rengi 
UzerJne serpUmJştf. Osman ııaja 

liola bakmad n eski Mühürdar 
caddesine kadar yUrlldU. Şimdi 
metruk bir halde bulunan ıazl
nonun ortaıınaald yoldan •aph, 
ıahçcyl geçti, biraz aonra ao'kakta 
v.e ondan Jr parça aonra da 
Modn caddesinde idi. 

Moda caddeıinl bir ok glbl 
ıeçti. Tenisten dönerlcen gazino
nun birinde oturup 'bir limonata 
l_çırek gecikmiş olan LAtlfe Faika 
ve Naciye yanından ge,tl Fakat 
Osman onları görmedi bile.. Blr 
çılgın gibi Moda fskeleılne geldi 
ıre ilk rastg ldiğl sandala lıarat 
ed re], kendlslnl (Kura) a taııtb. 

Ha va çok rllzgArla de~ildl. De· 
nizde yelkenleri anca'k şişirecek 
kadar hafif bir rDıgb vardı ve 
o da bu rüzgara yelkenler] a,tı 
biraz sonra C Kurd )ile beraber 
Modadan uzakla~tı. Bir müddet 
f n rln 6nUnd dola,tl... Hava 
.çok gl!zel d nizln llstll tenha Jdl. 
Uzaktan, ta uu.ktan donanmıı bir 
enezzUh apuru denWn ilzerlnde 

pırıl pırıl Uz Up gidiyordu. 

* 
Bu gece <0nua baımdald ateıl 

ıöndürecek -.e <didlıerek hiddetini 
yenecek kadar 1kuvvet1l bir l'llz2ir 
yoktu. Ve b1rden ilerlemekten 
vazgeçerek 'K:alamıt koyunda bir 
yerde yelkenleri ~eYıettJ ..Öemlr 
attı. Kendisi d arkadaki iplerin 
Jlzerine arkaıı ..OıtD yatb. 

Gözleri gökte idi. Gökteki 
milyonlarca y.ıldızlarda... Ve na• 
ıt:nrları o ,.Ududan bu ,Jıldıza 
kayarken dll.ftınllyordu... Oııu 
dUşUnUyordu... Onu kadar 
özlemişti ki ne olmuıtu?._ ııNe· 

rede lal?... O ırece kapıya 
doğru glaerken ne kadar san idi. 
Kendisine bi11eyler söylemek ls• 
temiştl. Buna biç ınphe yoktu .•• 
Fakat kend•ıine ne ıöylemek s• 
~miıti? ... 

Şimdi nerede bulunuyordu ? 
J'olisler onu ele geçlrme1de aclz 
gösteriyorlardı. Bu nasıl olurdu? 
Neden?., Neden? .. 

Merkez m murluğundn Eöyle
dlklerl gibi K-iimranın kendi ar• 
zua:le bjr yere gitmi olmaaı da 
pek muhtemel değil miydi? 

Hayır Ktimran bunu yapa
mazelı. Onu kaybettiği gUnUn üze
rine.en blr sUrU günler geçtikten 
60D .. a şimdi başında onunla olan 
mllnaseb~tin hatıralarım birer bi· 
rer yok'arken onu .ktaa :geçen 
beraber znma"llarının her ~moda 
aamimi, sevgl:t, doğru Ye ıaçık 

glirli~ ordu Ve ona için, lçl rı haı• 
ret çelJyordu ... '() ıo ı gece kea• 

diılnl ikıskandırdıtım bllo unut· 
muıtu. 

Onun belki fana f nsanlar elin· 
de fena blr vaziyette yardıma 
muhtaç bir halde bulunduğunu 
dUşUndUkçe azaptan kıvranıyordu. 

Utanma& şf dl burada bpkı 
bir çocuk gibi hıçkıra, hıçkıra 
ağlıyacakb. 

ı 
Kocaman adam, dıv gibi er

kek timdi bu gece denhln bir 
anne ıefkaUle knçnk bh beıik 
gibi hafif hafif 1&lladığı bu kot· 

ranın içinde kendisini okadar 
zaYallı okadar aciz V8 btç.are 
hissediyordu ki ..• 

( Arkası nr ) 

Yarm akşam . SOMER sineması 
Yeni eloema mnıimint 

MARIE GLORY • RENE LEFEVRE ve ANDRE LEFAUR 
tarafından fed::alilde bir •urette temail edilmi§ 

DAKTiLONUN AŞKI 
Hint, ı•n, nevell n kahkaha filmi ile bnılıyor. 

P•ram•a•t Jaraalü-: ltatrada reportaj, Habeşistan Clbutl ve 
Cenova il nlan. NEGUS aulh için dua e lyor. Belçlke 

krallçealnln cenaze merasimi. 

1 lst•nbul Evkaf mUdUrlyetl ilAnları 

1 - I:akllm, SıraHrYiler, Slrkeclmesclt So. 5 • No. h ev. 
2 - Oaktıdar, SelAmlali, Karakol So. 64/82 No. lı eY. 

1 

3 - Abara1, Huekf, So. Başmakııerlf takk ıinin 6 • No. lı odaıı. 

4 - Ka1ımpaıa. Snrurlmehmet E. cami araıında 60/62 No.h baraka. 

y;ukarda yazılı mahaller 936 • ıenesl Mayıı bitimine denlu ki· 
raya •erllmek Qzere açık artbrmaya konmuıtur, lıtekliler 26 Eyini 
1935 Perıımbe gOııO Hat on beıe denlu EYkaf MlldUriyetlnde 
V aridet kalemine ıetmel rl. cı5595,, 

1 
Fenerbahçe Stadında 

Eylül 2 ı Çumarteal ıaat 14 t /2 da 
22 Pazar ., 15 d 
29 Pazar " 15 de 

teıızilAtla ve tek aablan blrind mevki biletleri bitmlıtJr. 

ikinci mevki : 3 GON IÇiN 75 KURUŞTUR. 
Bu mOsabakalar lçlo basılan ikinci mevki biletler de bitmek 

Dzere olduğundan Stadın kapısında aatıı yapılmıyacnktır. 
NATI'A Beyoğlu, Galataııaray 

Satıı yerleri. NA:TTA Karaköy, Ziraat Bankası yanınrla 
------- -• ZEKİ RlZA, MlLLl SPOR mağaıası, Bahçekapı, 

1.atanbul 
• 

fıtanbul 4 üncü İcra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
birlnd derecede ipotekli olup Yeminli Oç ehli vukuf tarafından 
bahçeli ave 897 lira, 2 No. lı bağa 46 lira, 4 No. Jı bağa 00 lira 
ıcam'an tamamına 1033 kıymet takdir edilen Boğaziçinde, Çengel· 
köJilnde, Haatahane cadduindt eıkl 6 mükerrer yeni 711 
No. b bah~ll bir eY Je 2, 4 No. lı iki bat açık arthrmaya 
Y.uedilmlf olduğundan 411 l /935 tarihine mUHdlf Pazartesi 
gtınll aaat 14 ten 16 1• kadar dairede birinci arttırması 
!icra ıedllecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenln 
% 15 ini bulduğu takdirde mDıteriıi üzerinde bırakılacaktır. Akıl 
takdirtle an aon artbranın taabhOdll bakJ kalmak Uzere arttırma 
tS gUn müddetle temdit edilerek 19/111935 tarihine mUındif 
5ah ıgUnil 18at 14 ten 16 ra kadar keza dairemizde yapılacak 
ıfkiocl açık ıarttır.masında arttırma · bedeli kıymeti muhammenenin 
oO 75 nl bulmadığı takdirde &atıı 2280 No. lı kanun ahkAmına tev· 
fikan geri bırakılır. Sahf p indir. Arttırmaya ljtirAk etmek tste• 
yenlerin kıymeti muhamm nenin % 1,5 niıbetinde pey akçesi veya 
milli b:r bankanın teminat meklubunJJ blmfl bulunmaları 6zımdır. 
Hakları Tapu aicilll ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer 
ailkadarinm ııe irtifak hnkkı ıSahlplerinin bu haklannı Ye hususile 
faiz v mnaarife dair olan liddialarını ewakı mUsbiteleri ile birlikte 
ilin tarihinden itibaren nlhay t 20 gün zarfında birlikte dair mlze 
bildirmeleri IAnmdır. Aksl takdirde !hakları Tapu sicilli ile sııbit 
olmıy.nnlar &atlf beaellnln paylnımaaından hariç kalırlar. Mut raki 
vergi, tenvirlye, tanzl!iyeden mUtevelUt Belediye rusumu ve Vakıf 
icar esi bede1l müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al
mak isteyenler 18 • 10 • 935 tarihinden itibaren .herkHin ı&rebll· 
mesi için dalreao açık bulundurulacak arttırma wtnamen u. 
934n257 No. lı aosyaya mOracaatla mezkür dosyada m•Ycut Ye&a• 
lkl görebilecekleri ilin olunur. "'5711,. 

Ve ber iki tarafın adamları 
dik dik bakarak birlblrlnl süzer 
ve derece! rint ölçerler. Bir 
kaç dakika sonra kangf kafileye 
yol vermek lhım gelece§'I taay• 
yün eder ve iki taraf birlbirinl 
vakurane aelimlayarak yollarına 
devam ederler. Habeı halkı son 
derece mağrurdur ve bUyUklerinl 
bile bu gururlarına hiç halel ver
meksizin selimlarlar. 

Bazan da hail, Yaktl yerinde, 
ihtiyar bir Habeşllye tesadllf {!dl· 
yoruz. Beyaz eteklerl ayaklarınm 
Uzerlne döknlmUı, atının llstUndo 
dimdik oturuyor. Kalınca bir tel 
halkadan ibaret olan özengilere 
çıplak ayağının yalnız baı. par• 
mağmı lliştirmlı. Hab ~tstanda 
herkea yalanayak gezer. Yalnız 
bUyUk mevkide olanlar ve ıık 
geçlnen klmıeler kundura giyer. 
Fakat bunlar da çorap giymezler. 

Hab tlller Ayakkabıyı Ne 
Zaman GJy rler? 

Giydikleri kunduralar da bUA· 
lstlana rugan kunduradır. Beyaz 
ihramlarlle tam bir t zat teıkll 
eden bu kunduralar ayaklarını 

fena halde ııkar. 
Mamafih Habeşliler yalnız ata 

bindikleri zaman kundura giyer• 
ler. Attan lndikl rl zaman lrnn· 
duralarım çıkarır, ya bir sandal 
giyer, yahut ta yine yalıııayak 
yllrUrler. 

Zengin Habeılilerln arkasında 
birer d uşak bulu ur. Bunlar 
efendilerinin bindikleri ahn hare• · 
katını taklit ederek ve sıçrayarak 
yllrllrler. Omuzlarında fendilerl· 
oin eski, paslı töf eğJnl, kalkanım 

a mor kadifeli bir kıhftakl §'rl 
kılıcını taıırlar. Bu kılıç ara sıra 
bacaklarına veyahut tn sırtındaki 
ihramın kıvrımlarına takılar ve 
onu aık ıık yere yuvarlar. 

Bu ırenç uıaklnr ıfendllerlnln 
ıllAhlarmdan maada, paslı bir 
mızrak ve sapı kırık bir bıçaktan 
ibaret olan kendi allAhlarını da 
taşarlar. . 

Habe1iatanda1 ailAh taşım~k 
gayet ıerefJi bir t•Y addedildiAi 
için, ıilAhsız bir Hebeşllye teaadUf 
etmek hemen hemen kabil değildir. 

Hep Deve Kervanı 
Şimendifer lataıyonile ıehfr 

arasında mUtemadlyen pamuk bal· 
yeleri, kahH torbaları ve hayYan 
derileri taşıyan deve kervanları 
vardır. Tek tllk kamyonlara 
da teaadUf edilebilir. Fakat mun· 
tazam yolları olmıyan bu ıchlrde 
deve kervanlarının ortadan kalk· 
maaı, daha çok uzun bir zamana 
mUtevakkıftır. 

Ötede beride serseri ve Ava• 
re bir halde dolaşan köylUlere, 
e'yalanm, yerlere Hrmiş satıcı• 
lara, paçavralara bUrllnmüı, bir 
deri, bir kemikten ibaret olan ye 
kendileri gibi baştan aıağı yara 
içinde olan eteklere binmiş di· 
lencilere tesadüf olunmaktadır. 

' Bazan da bileklerinden kelepçe 
lle blrlbirine bağlr kimselere 
rastgoliyoruz:. Bunlar alacaklı ile 
verecekti imişler. 

Alacaklı, borçlusunun, borcunu 
yermeden bir tarafa slvıımasına 
mant olmak lçln onu bu suretle 
kendlıine bağlıyormuı. Blrblrin• 
den davacı olan iki taraf da, lı· 
terlerse kendilerini bl1'bfrlne bağ-

Mahkem ler 
Adlsababada, mahkeme, acdr 

ta, pazar yerinde kurulur. lJallltll 
meydanlarda hAklmlerln o~ 
ama mahsus musalla tq1 ... 

taılar vardır. Davacı olna ..... 
bu açık hava mahk m lerladllt 
birine gider Ye halkın ara11Dcll9 
istediği gibi bir de jllrl bef.al 
seçer. Zaten halk, ademalallı df' 
vUımeden, blrlblrlerlnln ,ezı.-ı 
tırmalamadıktan, aaçlorım t'* 
madıktan Ye kollarını ısırm ..... 
tan aonra mahkemeye gll......,• 
O zaman da oradan goçmektt 
olan herhangi bir kimseyi _..., 
hakem tayin ederler. 

Avukatlar 
Adiıababada dava der' ..... 

eden ve Anupada oldup ~ 
mllıterllerinln lşJerln .,.-. 
avukatlar da vardır. 

Bunların yazıhanesi r• ~it 
aokağın köıebaşına veyahut tı 
biraz evnl tarif ettiğim toprak 
zeminJI mağaralardan birine ,.,. 
leıtirllmfı bir masadan ib•ettlr• 
Ya masalarının bulunduğa IO ... 

Aın köşesine, yahutta ligal ettir 
lerl mağaranın kepııına Wr d• 
IAvha asarlar. Bu JAvhanın Ozerb:
de bir kulak, bir hokka, bir bl• 
ve bir de kitap r sml vardar •• 
avukat bunlarla mUıterlı .,,. 
dini dinliyeceğlnl, arzuhalini ~j 
zacağını " kanun dalretl 
görece~lnl ihsaı etmektedir. .. 
IAvhaların iki baıında .u.rif' 
Habeıiatanın armaıı olan ve.----.. 
larında birer bayrak taı•J• 
ulan retmi vardır. 

Pazar Yerlarl 
Pazar meydanı raatgela .... 

kııımlara aynlmıfbr. Heı ,:;C 
mal için bqka bir yer 
edilmiştir, Pamuklular, ylJ~ 
maddeleri, çanak çömlek ,tA 
ev eşyası ayn ayn yerlerd. 11tr 
Jır. Kıymetli eıya aatan tu.arll' 
yere bir battaniye serer . •• .... 
gUmllı iılemelerinl. tunç ~ 
lalını bunların Uzerine yay.., 
teşhir ederler. Adisababa .. JI' 
zarı hiç kapanmadı~ı gibi Wı .. 
boş kalmaz. Etraftan mUteDlatl' 
yen Guragi, Guragl aeslerl 1"' 
selir. Guragtler, yaylalarda,:..-rf 
yan bir kabiledir. l~leri 
hamallık olduğu için, kabilelerialll 
lıml, hamal manasını almıfbr· 

(Ar kaaı yar.?--
_.... ...................................... _ 

Tepeboıı Klf1a11 
~taftkt ldtdiqıllt Tiyatro .... • 

$ıhi1'1'üJafnut Balkan fe1•,.P°' 
lllllllljllllll iıu~:~ :~:.r.',-

U 20 9.935 a.a .r 

lt~I d• 
S per .. 

lllulı Biletler ki- "" 
tılmak ..... .........-

Tepebaşı Belediye Bahçw• il 
Bu akeam saat 22 de 

KARAGÖZ 
Her hafta Perıcmbe, Cuma, Cuıa ...... 

Paaar allfamlan 



SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
(MI tar elle dewrlnl• tarllll) N.01so 

.,. Her hakkı mahfuzdur. • Y aıan: Zlg• Şakir 19 19/16 ~ 

Yeni Harbiye Nazırı Da Çok Geçme-
den istifaya Mecbur Olmuştu 

Ferit Paıa, böyle entrika Ye 
fırıldaklar• akıl erdlremiyecek 
kablliyettte bir zat olmadığı için 
kalbinin bütnn dnrnatlüğü lle 
hareket etmekte, hakikaten Saray 
•te BabıAll zihniyeti ile Mustafa 
Kemal Paıanm takip ettiği milli 
Ye vatani mefkfıre aralilnda bir 
muYuene temin eylemek fikrinde 
idi. 

Ferit Paıa, kendi aleyhinde 
haıal olan cereyandan henOz ha• 
berdar detlldi. Halbuki lıtanbul 
Efkirıumumlyeainln pek basau 
•e dedikoduya meyyal olan btı1llk 
ltir zlmrui, onun meYldinln ne 
mDblm bir tehlikeye ıf rditf nl 
keıfetmlf, •e bu nulk makam •e 
•emurlyette, artık uzun müddet 
kalamıyacajına bllkOm YermiıtL 
Nitekim, Yerilen bu hllktlmde 
laabet gGıterllmlt. • birkaç gtln 
ıonra • Damat Ferit Paıanan Pa
riıten a•detinl mOteakıp, Harbiye 
Nazın Ferit Paıa, aarlp bir vazi· 
yet karııaında kalarak btlfaya 
mecburiyet hlsseylemiıtl. 

• Babıalldo Meclisi hauı Yll· 
kelAda, bu fatlfayı icap ettiren 
mDblm hAdlseyl nakletmeden 
eYYel, lıtanbul efkirıumumlyeslnl 
ıiddetle allkadar eden diğer bir 
meaeley• rllcu etmek lizımgellr. 
Bu da, Parla aalh konferamı me
ıeleaidir. 

[ywelc• bu meaeleden bahae· 
derken Damat Ferit Paıa tara· 
fıaclaa 17 haziran 1919 tarihlade 
konferansa garip bir takrir ve
rlldllinl arzeylemlştlk. Mösyö 
Klemauıu 30 haziran tarihinde, 
konferanı namına buna cevap 
Yermlıtf. Ve bu ceYapla da, Oa
manlı murabbaa heyeti reisi Da· 
mat Ferit Paıanın ıuratına, acı bir 
tokat indirmlıtl, Ferit Paıanın 
Tllrk miJJetine kartı lrtikAp etti
ği en blytık cinayetin ea 
ıarfb bir vesikası olan bu cevabı 
hullıaten aıatıya naklediyoruz : 

Paria • IO Haziran 1919 
Rel! Efendi, 
Mftttefik Ye mOıterelr blytlk 

devletler meclbl, 17 haziranda, 
tarafınızdan Yerilen muhtırayı en 
lhtlmamklr bir dikkatle okudu. 
Mecliı, verilen •aadı tutmak için 
bu nalkaya atideki mUtaleata 
arıetmek arzuıundadır. 

Zatldevletlerl, TOrklyenln bar• 
be dubullle mDteraflk olan ılyasi 
entrikalardan Ye bunu takip eden 
lıailelerden bahHttiklerl sırada, 
• zamanki Türk hllkümetlnln 
aıeı'ul olduju clnayab hiç bir 
ıuretle mazur göstermek yeya 
tahfif etmek yollarını aramıyor
aunuz. Bu beyaoatnm; Tllrklye 
ile ltUAf devletleri araunda bir 
ıebeblmuhuame me•cat balun
macbiuu itiraf etmekle beraber; 
Türkiye hnkümetJnin körlkörllne 
Almanların emellerine mutayaat 
ettf jinl, Ye bu harp eıoaıında da 
•hl miky11ta katlllmlar icra 
!ldildijini ıuretlıarihada taadlk 
etmektedir. 

Şu kadar ki, bu beyanat 
arumda, 1apılaa cinayetlerin 
Tlrk mllleUne atfedilmemek 

yor; Ye dlnyanın dini muva:ıene
ıl noktasından Oımanlı hUlıüme
tfnin etki haline ıretlrilmesl li
zımgeldlil ihtar vo hiklye olu· 
nuyor.J 

[ Sulh meclisi, ne bu neticeyi 
Ye ne de bunun istinat eltili de· 
11111, kabul edemez.] 

[ Bu gUnkU Türk hnkümetl· 
alo; eıllh tarafından takibedll· 
miı olan ıiyaaeti, pek clddt ola
rak red Ye takbih etmekte oldu
luna, mecliıce bir an için bile 
flphe edilmemektedir.] 

[ Ricali hDkümetten herkea, • 
ıahılyeti itibarile• neticeai, mem
leketleri Jçla bu derece mllhJlk 
olan harekib red Ye takbih ha
ıuıunda bakhdır. Fakat• auroti
umumlyede d&şllnlUecek olursa • 
her millet, llyaaetf hariciyuini 
... k Ye idare eden ve, kuVYayı 
aakertyellne hiklm olan bir bil· 

kumete nazaran verilec•k hnkme 
tAbi olmak lbım gelir.] 

[Sulh meclisi; faydaaız mua• 
razata ılrlımek, ve z&tialilerlie 
kendilerine refakat eden murah• 
hnslara, daha ziyade ııtırap ver
mek arzuıunda değildir. Bilikiı, 
yOksek ıeciyelerinl kemali hay
retle gördüğü Türk miUetine kar• 
fi, hUınllniyet penerde etmekte· 
dlr. Şu kadarki; bu sedyeler TUrk 
kavminin; kendJaine yabancı olan 
akvamı hllınU idare edebllecrek 
bir kablliyete malik buluoduiuna 
kani değildir.] 

[Cihan tarihi; TUrklerin birçok 
muyaffaklyetlerlnden ve lııhizam
larmdan babaetmektedfrler. Muh· 
taraD1zda bile, pek yakın zaman• 
larda, aaltanabosmaniye idar .. 
ilinde bulunan memleketlerin ıl· 
1aına dair imalar Yar. 

(Arkam Yar) 

Bu akşam MELEK sinemasında 
menimin bOyllk vo itimli filmleri baılıyor : 

CARY COOPER • CAROL LOMBARD 
Ye 5 yaıında bllyllk artfıt SHIRLEY TEMPLE tarafından 

emaalsiz bir ıurette yaratılan 

HERŞEY SENiN iÇiN 
( Franıızca ıöılti Paramount filmi ) 

Ayrıca ı Paramount dUnya haberlerl. 
H•be9 l111peratoru bent için dua ediyor. 

Belçika Krallçeslnln cenaze töreni wesiıılr• ••• 

latanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Merkezimiz ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi Ye Urla Ta· 
haffuı:hanesl ambarlarına teallm tartile 452 ton krlple maden k3· 
mOrll ile "8 ton Jerli kok klmllr8 kapah urf uıuJile aabn 
alınacaktır. 

A - Tahmla bedeli krlple maden kGmtırllnlln tonu 17 •e kok kö
mllrlnln 20 liradır. 

B - Kömllrlerin ıartnamell Merkezimiz Le•aıımından parauı aJınlJ'. 
C - Ekalltme 4 birinci t•ln 1935 Cuma ınnn ıaat 15 de Gala

da Kara Muıtafapaıa aokajanda Iıtanbul limanı Sahil Sıh· 
biye Merkezi ıatmalma komlıyonunda yapılacaktır. 

D - Ekllltme kapela ıarf uıulile Japılacakbr. 
E - Muvakkat teminat paraıı 649 liradır. 
F - Ekıiltmeye aireceklerio k3mlr mlteahhldl olduklanna dair 

Ticaret oda11Dın 935 ıeaetlne ait vealkalarını ı&termek mec
buriyetindedirler. Akıl takdirde ekailtmeye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecekler aaat 14 e kadar teklif mektupla11nı 
mOhDrlD olarak Komisyona Yumelerl lazımdır. "5569,, 

r Emllk ve Eytam Bankası llinları 1 
Emlak Ve Eytam Banaaaından 

Satılık Ev . 
Euı No.11 Mevkii •• ne•'I Depozito 

Mekıube 8 Kmltopralda eski lllhtll paıa yeni Tui
lacı mahallea~nde eakl cami ıerif yeni 
Zllhtn bey sokağında eakl 13 mllkerru 
yeni 1 No. lı babçell ahşap ev. 550 lira 

Yukarıda izahatı yazıh ev pepn par~ Ue ublmak lzere apk 
artırmaya konulmuıtur. Tafıilit için her ıün, arbrmaya girmek 
için de 27 eyltll 1935 cuma gOnD aaat onda ıubemize ıelmelerL 

* * 
KiRALIK EMLAK 

ESAS NO. Si 
35 

MEVKii VE NEV'i DEPOZiTO 
Tophanede Kııla altında 4 No. b dUkkln 26 lira 

1/8 mekıube Teırikiye'de Hamamcı Emin Efendi 
ıokağında 19 No. lı Teıvlkiye apartıma-
nınm 8 No. lı dairesi 20 ,. 

Yukartda yazılı yerler bir veyahut Oç aene mOddetle kiralan• 
mak llıere açık arttırmaya konulmuttur. lıteklllerin 30 EyltU 1935 
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Bayan Afet Çok ÔnemH Bir Söylev Verdi : 

"Anadolu En Eski Mede 
niyet Eserlerile Doludur, 

Bu Zengin Medeniyeti Yaratanlar D 
Biz Türklerin Cedlerimizdir 

TUrk Tarih kurulunun ınc•ıedlll eserlerden &elçuKta lsabey cam 

lzınlr, 18 - Şehrimiz.de b.. , eıulorle doludur. Dllnyanın b 
lunmakta olu TOrk tarihi arat- ttln eaki medeniyet eıerleri bu 
brma kurumuna uray (belediye) b&lgeler üzerindedir, ve bunlar 
tarafından Yerilen ıölende (ziya· bizler meydana çıkar17oruz. Bu-
fette) as ıarbay bir .ıJyle• Yer.. ala bqkaları da bu eserleri mey-
rek, TDrk tarihi anıfbrma kura- dana çıkarmağa çalıııyor. Faka 
muauo, uluaal beallğlmbe mYanç bizler de bir taraftan çahımat 
veren aenaln arqbrmalannı 6Y• ve onlan meydana çıkarma 
mU~ Ye bu araıtı~malann, AtatOrk mecburuz. Elen ve Roma de~ 
tarıhlnln yOrUdllgU ulusal hedefe lerinln ne denirao densin ese,.. 
dotru daha ön~mll adımlar için lerl hep buralarda yaıa~ış olan 
baılanaıç olacagına inancını bil· Tllrklerln medeniyetleri tarafından 
dlrmlıtlr. Bundan sonra araıbrma baıaralmıştır. lıim deiltlkliği ola-
~uruınu ikinci baıkanı ~tretmen bilir. Bu deYir, aiyasal bir hi)d. 
~fet ayala kalkarak lrbcalep bir mlyetlo geçici bir devridir. Bizim 
ıoyle• vermittlr. Bayan Afet, kı 
Egelilerden ye k6yUUerden gör- ır mızdan gelenlerin bazdan baa 

d ki 1 U 1 d 
1-

1 
yerlerde asıl adJarını taıımamır 

n er g ze Ye can an aUfl a- F · · 
mayı ve göıterilen kolaylıkları tır. akat, tet~ıkler ıöıterıyor ki. 
övdükten &onra demiıtlr ki: her hangi denr ve medeniyet ne 

"Kurulumuzun heyetimizin çok oluraa olıun, bu deYirlerl ve m .. 
' Ô . . denlyetlerl Türkler yaratmıftır. 

bOyUk öde•l<:rl vardır. devımıa BltUn bu medenJyet eaerlerJıü 
bilbaaaa tarab üzerinde olmaıı d k k k _._ 
· 'b · ı .. ı·d· Bil' ki mey ana çı arma •e orum .. 
ıtı arıy e onem ı ır. ıyoruz , bU Uk 'f dir Bu 1 ... ı tarih her şey d.,mektir. Her 'ey •n Y vazı • • nun ~D 
onun içindir. Onun içindir ki, biz •• ~UyUğllmtlzden aldığımız ~ 
tarih &zerinde yaptığımız tetkik- rektiflerie çabfıyonu. Bunun lçaa 
ler araemda bugllntın tarihini de bl7Dk mmaolara ihtiyacımız •ar-
tetkik ediyoruL Tetkik gezimiz• dar. Şunu da ıöylemelr isterim iri, 
ilk batladığımız yer Anaf artalar- tarih llyel•imlzln hepli canla ba .. 
dır. Anafartalar, yirmi yıllık bir la çahımaktacbr. Aad TGrk tarl-
tarihtir. Ara11 belki çok yakandır. hlaln ana hatları llzeriade durmalr 
Fakat, o kadar eaub bir tarih lati1orum. Bugüaldl rejimimizin 
ve varlığımızın o kadar uluaal olduğu gibi, medeni ... rler tarle 
bir damgaaıdır. hl artık ıunun bunun, tarihi d .. 

Değerli general tarafından ve- mek değil, kUltür tarihimiz d .. 
rllen izahat bizi çok heyecanlan· mektiı. DllnUn tarihi içinde de 
)andırdı. Yirmi yıllık tarihi blltllo biz Türkü bu cepheden aramak. 
heyecanlarlyle yaıadık. Binlerce Anupanın bugllne kadar göater-
yıllık tarihi safhalarla dolu olan diği ıekilden baıka pldJdo tam-
Truvaya indik. Sonra Ege balge- mak iatlyoruz. Herhangi devirde 
ıinde yaptığımız tetkikler bize oluraa olsun, Türk dalma kıymet-
daha bftyük medeniyet eaerlerinl 11 eserlerini eliirgememiıtiı. Bil 
g6ıtermtı oldu. Sonları görtırken bunları nerede oluraa olsun, bu•, 
aklımdan tunlar geçiyordu. Büten lu p meydana çıkaracağız. Çıkan-
bunları yapanlar buglln Uzerle· lan Ye çıkardıklanmızı aaklamağa. 
rinde yaııyan biz Türklerin ced· çalıtacağız. Bunun sonucu olarak· 
lerimizdiı. Yani bununla şunu da aaıl tarihimizin ana hatlan 
demek iatiyorum ki, Anadolu o meydana çıkacakbr. Bu hu1U1• 
kadar tarihi bölgelerle n hu böl- ta kurulunuzun vazifeal hakikat 
geler o kadar tariht eaerlerle do- büyLk ve aıildir. Hüldimetten b 
ludur ki dllnyemn hiç bir yerinde huluauda gördOğllmllı: yardım b 
bu kadar tarih bölgelerlyle ve yliktür. Bilbaua en bOyllğüm 
eaetleriyle dolu yer yoktur dene· ve hami ıeflmizin bize yaptı 
bilir. yardım çok bilyük ve en bOyl 

Ve biz bugfta bu ka<lar bOyl\k tftr. Ea bDylğUmüzDn g&ltercll 
bir tarih ve onun sayıaız uerlerl izler üzerinde ytırliyoroL ,. 
llzerinde bulunuyoruL Mem.eke- Söylev ıOrekli bir tekilde a 
timiz bu kadar yüksek tarihsel kıtlaomıı ve ıölen sona ermiştir 

1 leta,.bul Beledlyeal lllnları 
Senelik 

muhammen Muvakkat 
kirası tem inab 

Anadoluhlıannda aet ftatn sokağında Muhaıı 
ıinan mektebi 36 2,70 
Kadıkö} ilnde bağdat caddeaiDde 7 odah 
ZUhttı paşa mektebi 60 4,50 

Yukarda semti muvakkat teminab ve aenolik muhammen kira
ıı yazılı olan mahaller 936 senesi Mayıs ıonu :ıa kadar kiraya 
verilmek llzere ayr& ayrı açık arttırmaya konulmuitıır. ŞarlnameaJ 
Levazım Mildürltığünde görUIOr. Arttırmaya girmek iıteyenler hi
zalarında göaterilen muvakkat teminat makbuz veya mekt bile 
beraber 26/9/935 Perıembe aUnll ıaat 15 d~ daıml encümende 
bulunmalıdır. ( 1.) 0 5475 .. 

llnm ıelen bir hllk6met ta• 
rafından ika edlldiilnl; bu 
mezalimden hrlıtiyanlar kadar 
m tı.amanlann da ıstırap çektik· 
lerinl; bu clnayat ile dini taa11up 
arasında bir mUnaaebet bulun• 
madığı gibi TDrkiyenln, reayasına 
kartı ötedenberl tarzı hareketini 
bildiren tarih1 hakikatlerle bu 
itin allkaaı olmadıjı iddia edili- a teal il ıaat oada ubemiae J(elmelerL 2~ ===.;:..:==--===,~~~~~~~..a-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



10 Sayfa 

Biat Denizlerinde 
Türkler Yazan: 

il. Turhan 

Hadım Süleyman ·Piri Reiı- Murat Rtie 

Asker Arasında "Veli Dede,, nin Môci
zevi İşlerin Dair Sözler Geçiyordu 

ÇUnkü askeri az· 
dı, Arapların da 
Türklüğe ihanet 

ederek Şarlkene ~ " 
yar olmaları uran ~-* -0-...-; 

~ ~ 
lamyordu. Bunun- ~ ~ ' 
labernber kale}İ ~ ~ 

~ ,/~~~ dU9mana Yerme· ~ ~/..ı 
mek için canla ~ .&:: 

başla çalışıyordu. ça~~~~~ 
Fakat bire kartı 
yüz niıpetinde 
olan imparator 
orduıu, Ceıayire 
bAklm bir mevki 
de bulunan Salt 
Yakup t pesinl 

ele geçirmlotl, şeb 
ri bombardıman 
ediyordu. 

işte bu çok 
mUşkUI dakikalar· r 

da Hadıın Hasan ~'fi 
Beyin hatırına ('/I 
Veli Dede geldi, Selman Reis bu ögUdkl yersiz bulmakla be-
bemen onun ya• raber çok titiz olan yoldaşını ok.adı ••• 
nına giderek elini öptü, tinel yar· ı kınl Ceza) lrden kaçırmıştı. Bugün 
damını diledi. Dede, zaten heye• de Franıızları kaçıracaktır. 
can içinde idi, bu yalvarış üıerln• Elçinin ıaıkınlıktan ağzı açık 
büsbütün köpürdü. Topuzunu o- . kaldı ve kendini toplayınca ye· 
muzlayarak tık baıına denlı kıya- rlnden fırlayıp Hariciye nazırını 
sına koıtu. O ağır silahı yedi selAmladı 

1 

kere baıını llzerinde döndürdük· - Fransızlar, dedi, geç kal· 
tın ıonra " ya hayl " diye hay• mıılar. ÖlUlerJn elinde bırakalan 
kırarak denize Yurdu, geri döndL 

BUtUn kale halkı dedenin ne bu Ulkoyi çoktan zaptetmeliydller 
ek11lAnı !..! ,,,. yaphj'ını merak ile aeyredf yor· 

du. Onun dönUşU Uıerlnden yarım 
ıaat bile ı•çmeden gökytb:ll ka
rardı, eıl görUlmomlı bir fırtına 
baıladı, ılmıekler çaktı, yıldırım• 
lar dU9tU. Deniz altUıt oldu Y• bu 
kıyamet saraıında Şarlken donan• 
maıı darmada~ın oldu, karada da 
aeller dUıman çadırlarını sUrUk· 
leyip glStUrOyordu, topları bile 
yerlerinde bırakmıyordu. Her 
ı•y çöle doğru akıp glttiğindın 
imparator dahi yiyecek bir lokma 
ekmek bulamayacak bir duruma 
düşmUıuı. SUYarllorln atları 
kesilip yeniyordu, fakat donan• 
manın yarısı batmıı, yarııı da 
batmak Uzer• bulnnmuı oldu· 
tundan ordunun Cezayir önünde 
kalmaıı artık f mkansızdı. Bundan 
ötürU Şarlken geri dönmeye karar 
verdi, toparlanacak taa tarak ta 
kalmadığı için ıılak, aç ve peri· 
ıan 2emilero çekildi, Türk kılı· 
cmdan ve yıldırımdan kurtulabilen 
aıkerlerile yurduna kaçtı. 

Veli Dede bu hadi 11 Uzerln• 
uaziz,, sayıldı, ölUnce aömUJdUğU 
yere türbe yapıldı. Franııılar, oa 
dokuzuncu Hırda Cızaylrl Iıaale 
hazırlandıkları ..akit Iıtanbuldaki 
Inılllz elçlıi Babıallye aelerek 
devrin Hariciye Nazarı PerteY 
Paıaya bu hoıırhğı haber Yermlt 
ve Franıııların karaya ayak bas· 
malarından önce ıüel tedbirler 
alınmasını ihtar etmişti. Pertey 
Paıa, bu dostça öğüde ıu ceYabı 
verdi. 

- Fransızların geleceği Yatta 
görecekleri de vardır. Veli dede 
hnzretleri onların hesabını görür, 
pabuçlarını ellerine Yerir f 

lnglliz elçisi Veli dedeyi tanı· 
mıyordu, bilmiyordu, bu sebeple 
sordu: 

- Vedi Dede Hazretleri ora· 
nın kumandanı mıdır, öyle iae 
yanındaki a1ker bir düşmanı kar• 
ılayacak derecede midir? Buraaı 
dUıUnülmek gerek. 

Pertey Paşa çok ciddi bir 
tutumla anlattı: 

- Veli Dede EYllyadandır, 

Oç yUz yıl önce imparator Şarl· 

Rahmetli Rıfat Efendi "Tarihi 
•• cotrafl lugatler,. adını taııyan 
aUzel elilerJnde Veli Dede için 
bir fıkra daha yazar r Fransızlar 
Cezaylrl aldıktan ıonra ıebri gU• 
zelleıtlrmek yolunda çahımıya 
baılamıılar, geoit caddeler aç• 
mıya giriımiılerdi. Bu itler yapı· 
lırken Veli Dedenla türbesini de 
yıkmak icap etti. General Roygo, 
ıehrin ileri gelenlerini yanına ça§nt· 
tı, açılacak yolun üstHne rB1tgeldlğJ 
için türbeyi yıktıracağını ve bun• 
dan 6tUrU mezardaki kemiklerin 
baıka yere kaldırılm111 lAzımgel· 
di§'lnl ıöyledi. Bu emri dinleyen· 
ler dedenin meıarına el ıUreml· 
yecolderinl ıöyleyince ceneral kız· 
dı, yaverini çağırdı, türbenin 
hemen kaldırılmasını emretmek 
lıtedL (Arkası var) 

Nlklh Töreni 
Ankara'dakl gazeteci arkadatlar1· 

mııdan foto Cemal'ln Yoagat Defter
darı Bay Şeref'in kııı ile nikah 
tBrenleri enelkl gGn Yozgat'da 
yapılmıı~ır. Törende ild tarafın da 1ev• 
dikleri birçok ahbapları bulunmuıtur. 
Y .al eYlllere aaadetler dilerls •. 

Afif Ve ReklAm Serglal 
R1&1sam lhap Hulusi, Beyot· 

lunda Mııır apartımanıoın birinci 
katının iki numaralı dafresılnde 
bir affı ve relam resimleri aergiıl 
açacaktır. 

Bir çok mileaseae Ye ticari te· 
ıekkUlleri alAkadar edeceği şUp
hHi:ı olan bu ıergi Eylülün iki· 
ılnden itibaren tlç hafta açık ka· 
lacak ve duhullyesiz geıflecektir. 
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SON POSTA 

Balkan 
Güreşçi/11rile 
Konuştuk: 

( Baıtarafı 1 inoi yüıde ) 
öğrenm•k lıtedim: 

" - Bence, dedi, gUreıte en 
elzem olan ııy, her lşde olduğu 
gibi kunetle teknlld mezcede· 
bilm ktir. 

Me1ela, ıizlo ağır gUretçiniz 
Çoban Mehmet, fevkallde kuvet• 
ildir. Fakat tekniği, kuvvetle mU· 
tenasip değildir. 

Kendisind n sıkletçe de, kuv• 
vetçe de haylı hafif olan bir Yu· 
goılaYla güreşti. O glireıtı, Uç 
dakika içinde yendiği rakibine, 
kendi yanlış oyunu yilzllnden az 
kalıın ~uşla mağlup olacaktı. 

Sonra, yine mesela sizin Saim, 
teknik bakımından harikuJade 
kuvvetli. Hiç kuvvet harcamadan, 
akla gelmedik oyunlar icat edi· 
yor ve rakiplerini tehlikeli vazi• 
yetlere düşUrUyor. Fakat kuYVe• 
tinin yetmemesi yHzl\nden, birçok 
oyunlarını tamamlamak imkanın· 
dan mahrum kalıyor. 

Atlkllk Te Şart 
Güret1 r de, teknik ve kuvvet 

kadar rol oynıyan meılyetlerd n 
biriıl dı atikllktir. 

Sizin Nuri, hem paz.uları, hem 
tekniği kuvvetli bir gUreıçI. 

Fakat o da, teknikten ve 
kuvvetinden kAfi derecede iatlfa· 
de edemiyecek kadar ağır. 

Bu itibarla, bence, balkan 
güreılerine giren pehliyanlar 
içinde, atikllği, teknik ve paıu 
kuvvetini vücudunda en fazla 
yerleıtirebilmiı olan güreşçi, Yu· 
nanlı Zaharyadır. 

Bence, ıizln büyük Hüseynin 
sakatlandığı 72 kiloda balkan 
ıamplyonluğunu alan Zaharya, 
kendi katagorisinln dünya fam• 
piyonluğuna da namzettir. 

Ne Umuyorlardı ? 
- Gilreılere girmeden 6nce 

umduğunuz netice neydi? 
- Biz, Türkleri ve Romenleri 

y•neceğimizi ummuyorduk. Fakat 
üçüncUIUğll bırakmıyacağımıza 
kanaatimiz vardı. 

Aldığımız netice, bu kanaati• 
mlıde yanıldığımııı göıtordi. 

Şans Meselesi 
Yalnız, kabul etmek lazımdır 

kl, aüreşlerde taliin de inkar 
edllemlyecek kadar mühim bir 
rolü vardır. 

MeaelA, ıizln KUçUk HUseyin, 
Yuaoslavyalı Todu, altı dakika 
içinde tuıla yendi. 

Halbuki T od, HUaeyini mağ• 
li'ıp eden Tojarın kartıaında, tam 
20 dakika dayandı. Ve meselA, 
sizin Çoban Mehmet, iki sene 
evvel tutla yenildiği Yugoslavı, 
3 dakika içinde tuıla yendi. 

Bunun gibi, biraz dü9UnUlünce 
bulunabilecek birçok misaller, 
gUreıte tesadüfün ve heGapta 
olmayan birçok sebeplerin oyna• 
dıiı rolUn ehemmiyetini iıpat 
eder. 
Bir Bulgar gUretcl ne diyor? 

Yugoıiavyahdan ıonra arkam• 
dakl masada oturan Bulgar gü· 
reıçilerinden birilo aörUıtUm. O: 

- Biı, diyor, ıınrete, diğer 
Balkan milletlerine nisbeten çok 
yeniyiz. mağliibiyotimlzln aebep• 
lerini de, bu, ktdemsizllkte ara• 
mak lazımdır. 

Gelecek yıl, bu ıenekl yenil· 
melerin acııını çıkarmaya çalışa· 
cağımızda 1Upbesizdir. 

Burada uğradığımız hezimet, 
çahıma gayretimizin artmaıına 
veaile olacaktır. 
Bizim gUretçller hakkındekl 

dUşUnceler 

Sizin ıUreıçiler içinde kUçUk 
Hüseyin, Yaşar ve Saim Avrupa• 
nın birinci sınıf gllreıçllerl aya· 
rındadırlar. Fakat Yaşarın tek· 
niki, ezici kuYvetinı niıbctlı bl· 
raz nokıancadır. 

Meseli bamlelerlndı, gayet 
kararısız davranıyor. Vı tam 
oyun yapacağı, ve muvaffak ola· 
cağı ıırada bırakıyor. Eğer bu 

( Devamı 11 inoi yüzde) 
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Filimor T eras'taki Hırsızlık 
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EY baıtan a· 

ıağı ve dikkatle 
muayene edllin• 
ce, bıraızın hah· 
çeyo açılan ka· 
pınm camını itina 
ile kosmek ıur .. 
tllo içeriye gir• 
miı olduğu an· 
lagıldı. 

Sivil m mur, 
ıordu: 

- Hizmıt • 
kblarınız, bu pır• 
lantaların eYlni~ 
zin içinde oldu· 
A'undan haberdar 
mı idiler? 

- Kat'iyyınl. 
Maamafih, ıof· 

rada hb:met eden 
oda hizmetçisinin, 
bir. pazarlık ede ... 
ken .duymuı ol
ma11 muhtemel
dir. 

-Adamları· 

nızıo sandık ve 
Hpetlerlııi araı· 

tırmamıza müsaır- ••• fUpheU fahsın Uzerlne atddı, onunla 
de eder misiniz? blrllkte yere yuvarlandı. 

- Hay bayi Buna HaHn ken· f bu mektubu bana gönderen habtıl 
dilori de itiraz etmezler. Çok yakında ele 1eçirir1inlz. Bu ıabah, 
namuılu inıanlardır. pürhiddet, ilk trene atlayıp, be• 

Bu araştırmalar hiç bir neti· men buraya koştum. ZaYallı Ro• 
ce vermedi. Hakkallnaaf, komiser· bertson kendini fena halde U9llt• 
le memur, bu huauıtaki •azl· muı .. Evimde yapılan bu bır1ıı· 
telerlnln dikkat ve wkufla ifa lıktan gördUğOm zarar çok önem• 
etmlılerdi. Edindikleri kanaate ildir. EA"er, dUn gece Möıy6 
gö:e, hırsız ••veli Filimor Teraa Şlpmanla o ahı•eritl de 7apma• 
ıokağının 21 numaralı evinden mıı oluydım, buıtınkll ıtınde 
işe başlamıı ve sonra, ihtimal ki bUıbUtUn mabYolmuıtum. Elfm· 
bahçe duvarlarının Qzerindon deki taılar • Allahtau, bir ktımını 
aıarak 22 numarala eY• gltmiıtl. dlln gece M. Şlpmana aathğım • 
Bundan daha baılt bir t•Y ola· barlkulAde Breıllya pırlaotalarlle, 
mazdı. Bununla beraber, meseleyi çok güzel Kap ılmaaları idi. 
bürUyen 1&rar, keaafetlni muha· Hepıl çahndıl Sonra, bir de 
faza ediyordu. Hırsız, taılarm bu Parla lıl, fakat çok ince ftlenmiı, 
iki evde bulunduğunu nereden gayet gU:ıel taklit edilmiı blrçolı 
haber almııtı? da yalancı taılar yardı. 

Hırsızın, Bay Şimpnın lıle· ...................... - ........ ~ .. ~~!!~ .. ? .... -
rlnden ziyade Bay Knopfun itle
rine yakından vakıf bulunduğu, 
Bay Knopfu uıaklaıtırmak için, 
kardeşinin ismini ilet et• 
mit olmasanden anlatılıyordu. 

~ .................... . 
VAPURCULUK ~ 

TORK ANONiM flRKITI 

IST ANBUL ACENT AUÖI 
Ancak bu, pek zayıf bir iı 
teşkil ediyordu. Ve evlerin hiç· •Liman Han, Telefonı 091111 • 
birisinde, daha mUhlm bir ipucu 
bulmak ta mümkün olmadı. 

Bu eınada, aaat, takriben, 
sabahın onu idi. Zabıta memur4 

ları Bay Şlpmanın yanından ay
rıldılar ve Bay Knopf'un avdet 
edip etmediğini anlamak için 22 
No. lı eve gittiler. 

Kapıyı ~endilerine açan ihti· 
yar hizmetçi kadın, çarııdan dö-

nUıUn, efendlılni eYde bulduğunu 
söyledi. Bay Knpof, yemek oda· 
sında kahvaltı ediyordu. 

Bu zat orta yaılı, ısıarı be· 
nlzll, ılyah ve kıYırcık ıaç ve 
Hkallı, Yahu dl ıimalı bir 
adamdı. Zabıta memurlarının sor• 
gularına, Alman Yahudiıi ıivea·ıe 
ve fevkalada nezaketle cevap 
verdi. 

- Ben, dedi. Robertson'un, 
avdetimde Yerdiği kara habere 
esnsen muntazırdım; ıira 2eçen 
gece bana iÖnderllen mektup 

dUzm• idi. Brayton da doktor 
Kolins adında bir kimıe bulun· 
madığı gibi, kardeıim de biç 
bugün• kadar, bu derece hallsıh· 
hatte olmamııtır .. Umit ederim ki 

iZMiR SURAT YOLU 
SAKARYA vapuru her hafta 

PERŞEMBE ınnlerl 1&at 16 da 
lıtanbuldan IZMIRE ve PAZAR 
günleri de IZMIR' den lıtanbula 
kalkar. 

MERSiN YOLU 
INÖNÜ Yapuru 10 Eyllll 

CUMA gUnU aaat 11 de 
Mersine kadar. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular cadd11i No. 83 .. 

Taşra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal filim, Halil Klmil, Opera, 
Metro ve po!i filim mile11eselerloin 
ve piyas ·mın bOtUn u11:z filimle• 
rini • ltın aldım. Bu fllimleri ge· 
çirmck iıteyen taıra •İnemaları 
direktörleri, lımir birinci kordonda 
Şahlngeri laanında fiılmci Mustafa 
adresine müracaat etmelidirler. 

. ... ... • •• ··-·- • 1 •ti!• ... ,_,_ ........ ....... 
Son Posta M~tl.ıaası 

f.leın7&1 .. edüra 1 ahM 

b~lfı.<ı ı A. l:kn.. ıt. """'' H. IAlll 
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Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 

~--.. Yıızanı z. ş. ,. Her hakkı mahfu~dur ~-"' 

Komite Erkanı Arasında İşlerin Kanlı 
Olup Olmaması Münakaşa Ediliyordu 

Vahan, uzun uzadıya .öze ı 
ıiriştl. Oamanh btıkümetl ile 
Rusya hUkumetinia araımı açmak 
'e belki de ortıııya, harbe kadar 
dayanan bir mesele çıkarmak için 
düıUndDtft suikalilt pllnını lıah 
etti. 

Bu izahat, meclise daha derin 
bir ıllkfıt vermlıtl. Şimdi herke& 
dalgın ye dUşUnceli idi. Gene 
evveli Der Oaep'in sözleri ititildf. 

- Vahan!.. Biltlin bu aöyle
diklerin doğru olabilir. Ancak 
ıu var ki ben, böyle kanlı ateşli 
'ak'alarn taraftar değilim. 

Sükut, daha derinleımiş; göz• 
ler, Der Oıepe çevrilmişti. 

- Buna, niçin; diyeceksiniz ?. 
Size iki Icelime ile izah edeyim. 
ÇOnkU, şimdiye kadar yaptığımız 
kanlı vo ateşli iı1er, bize hiç btr 
faf de temin etmedi. Patrikhane
de isyan çıkardık. Ellerimizde ıl· 
lahlarla, Babıiiliye atıldık. Ban· 
kayı bastık. Soruyorum sana, 
bunlara mukabil ne kazandık ? .•• 

Vahan, itiraz etti: 

- Derhayr 1., Komite, bun• 
lan dinlemez. Maksadına muvaf • 
fak oluncıya kadar, mllcadeleaine 
devam eder. Milletten de, sonuna 
kadar sabır Ye tehammUI bekler. 

Der Oaep, Hılnf yUkaeltti: 

- Komite.. Millet... lıto ben 
de aaıJ bu iki nokta Uzerlnde 
duruyorum ya 1.. Komite, bir ite 
atılıyor; gerek burada, gerek Ana• 
doluda. kan!a maceralar yarahyor. 
Fakat bntnn bunlara mukabil, 
millete fayda yerine zarar veriyor. 

Vahan, fena halde hiddetlendL 
Sert bakııb gözlerini, Der Osebln 
gözlor;ne çevirdi: 

- DerbayrL Sen, korku-
yoraun. 

Dedi. Der Osep de öfkelen• 
ıniıtl. O da dtılerlnl ııkarak ce
vap verdiı 

- Evet!.. Korkuyorum. Kork· 
makta da hakkım var. 

- Niçin? •• 

- Şunun lçln ki, ılz.. Kafkaı 
komitccllerJ, Çu hükumetinden 
Jediğlnlz kırbaçların acılarını bu
rada çıkarmak lstiyoraunuz. ÇıJ. 
gınca ~ılere atılıyorsunuz. Sonra 
da baıınıı ıık1tınca, soluğu Mı· 
ıırda, Bula-arlstanda, lniçrede, 
Parlıte alıyoraunuz. Hiç birinizin 
bu memlekette bir dikili af acınız 
yok. Dtın Kafkaıyada, bugün 
burada, yann da bilmem banal 
diyarda yaıamak ılı• kolay ıe
liyor. Fakat biz •. Bizi dUtllnlln 
Hepimiz, eY bark, it gUç sahibi 
adamlarız. Slı kaçıp kartuluyor
ıunuz, burada ııkanbyı blı çe• 
kiyoruz. 

Atçı KeYork, clltlerlnl gıcır
dattı: 

- Der Hayr 1.. Şu halde, 
.. D, komitenin aleyhlndeıla. 

Diye homurdandı. Der Oıep 
bu tehdidin manuını anladı. 
Ctıretk&r tanlnı, hiç bozmadı: 

- KeYork usta r.. Ben, ko
lbltenln aleyhinde detilim. Hakkın 
lehindeyim. lıte, ıuraya yazıyo· 
ruın. Buna, hepiniz ıahit olun. 
Biz daha bAIA bu ıilib oyunla· 
tına devam edersek, bir gün ge
lecek bu ıllih elimizde pathya• 
tak ve bizi tam kalbimizden 
9\lracak. 

Vahan, dayanamadı. Yerinden 

fırladı. Aşçı KeYorkun omuzundan 
yakal&dı: 

- Bu adam, çıldırmıf. Bunaa
la konuıulmaı. Kalk ıidellm. 

Diye baiJrdı. 
(Sonu Yar) -----

Yunanistan Balkan 
Andlaşmasından 
Ayrllmıyacak 

Atina, 18 ( A.A )- Kondilisln 
kralcılığın iadesine yardım için 
ltalya'dan vait aldığına Ye buna 
karıılık Yunanistanı Balkan An
tantından ayırmak vadinde bulun· 
duğuna dair yabancı kaynaklar
dan çıkan haberleri Atina ajanaı 
kat'i olarak tekzip etmektedir. 

Bulgaria!an Ve Balkan 
Andlaşması 

Atine, 18 ( Özel) - Balkan 
devletleri Dış Bakanlarının Ce· 
nevre'de yaptıkları konuşmalarda 
Bulgarlıtamn Balkan andlaşma
ıına girmesi ihtimalinin fazlalaı
tığını hükQmet taraftarı KaUme
rlnl gazetesi yazıyor. 

Cenevrede bulunan Dıt Bakan 
Makalmos diln iece telefonla 
Başbakana ar1ıulusal ıiyaaal hak· 
kında izahat •erdiği ıibi bazı 
meaelelere dairde talimat iate• 
mittir. Gece tel&'rafJa &'Önderilen 
bu talimatın Bulgarlstanıo Balkan 
andJaımasma girmesi meaelesfle 
ilgili olduğu tahmln edilmektedir. 

Atina Şarbayı Geliyor 
AtiDa, 18 ( Ôzel) - Atina 

Şarbayı Koçyaı ayın 27 liode 
tayyare ile lstanbula gelecek •e 
lstanbul Şarbayının konuğu ola· 
caktır. 

Atina ıarbay'ı atletizm ıavaş· 
larında birinci çıkana Atina ıoh· 
rlnln armaganı olan kupayı vere
cektir. 

Kııılordu Barııı Müdafaa 
Edecek 

Moıkova, 18 ( A. A. ) - Dun 
Ki yef' de Bölge kıtaatı komutana 
B. Yaklr, Franaa, ÇekoıloYakya 
ve ltalya ıüel heyetleri onuruna 
bir aktam ıöleni •umlıtlr. B. 
Voroıllof, Egorof Ye Budennl ye
mekte hazır bulunmuflardar. 

B. Y aklr, ıöylevinde, memle· 
ketleri araımda teyemmOnen ge
lltmekte olan mllnuebetlerden 
ve ordular araımda)d dostluktan 
bahıetmlı •• demiıtir ki ı 

« Kızıl ordumuz, ancak, aenel 
barıı Ye So•yetler blrllalnln mU• 
dafaaaı içindir. Manewalanmız her 
banal bir memleke karıı gösteriı 
mahiyetinde değildir, aadece or
dunun hudutlarımızı mUdafaa lçla 
olan H\/lyesioi bilmek içindir.,. 
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PEKT'ORIM 
loğaı yollanttclan geçen muılr 

tnilcroplwı lcar1I m1m4 bekclskfir. 

SON POSTA 

Balkan 
Güreşçilerilt1 
Konuştuk: 

( Baıtnrafı 10 uacu yGzde ) 
ek~ikliğinl ılderebllirH, kendi 
katagorisinln dUn1a ıamplyonu· 
na çok tehlikeJI bir rakip ola• 
bilir. 

En kuvveUlal? 
BDtOn Balkan gUreıçilerlnln 

teknik bakımından en kunetllıl, 
hafif Romen gUreıçlsi Tojordur. 
Eğer Tojorun pazularında, Muıta• 
fanın pazularandakl IODMll kuY· 
Yetin yarııı olaa, kendi aiuhtın
dakl güreşçileri, eğlene eğlene 
alt edebilirler. 

Yunenh hakeme ••llnce 
Bnlgar gUreıçlnln karıııında 

oturan Yunan heyeti kafile ha· 
kemi VekUsis de ıöze karııtı, veı 

- Ben, dedi, olimpiyatlarda 
da bulundum. Orada mindere çı• 
kan müıablklar içinde tekniil 
Zojar kadar, ve paıuıu Muıtafa 
kadar kuvvetJl tek allretçJ gör· 
medlm. Fakat bence Muıtafanın 
teknik ku•veti de fevkalldedir. 

Poker ve gUre' 
GUref, bir bakımdan hpkı p~ 

kere benzer. 
Pokerde, oyunun sonları yak• 

laıtığı ıaman, kayıpda olanlar 
blöfleri çağaltırlar, ve kirda 
olanlar, oyuna girmekten mUm· 
kUn mertebe 1akınırlar. 

Gnreıte de böyledir. Mllsaba· 
kanın ıon dakikalarında, fazla 
puvan almıt olanlar, fada oyun 
yapamazlar. 

Halbuki, aayı heaablle nuılaa 
mağlüp olacaldannı kestirenler : 

- Naaı:H yanildlml diye, 
talllerlnl denemeye, ve en tehll· 
keli oyunları tecrübeye kalkıflflar. 

Bu, kendileri için olduğu ka· 
dar, rakipleri için de tehlikelidir. 

Bu itibarla, galip vaziyette 
bulunanların, en dikkatli davran· 
maları lizım gelen zaman. bu 
ıon dakikalardır. 

Muatafanın llahareU 
Mustafa, kazandığı puvaoların 

muhaf aznsmı gayet iyi bilen, 
ıayet heıaplı bir g6retçidlr. 

Diyebilirim ki, gllreılerln 
ıon dakikalarını Muıtaf a kadar 
maharetle, dikkatle ve heaapla 
tamamlıyan tek gUretçl daha 
ıörmedi m.! 

Bu, bir gUretçide aranacak 
Yasıfların başlıcalarından biridir. 

Sonra Mustafa, Estetik bakımoo 
dan da feykalAde gllıel Ye mU· 
tenaalp bir vücuda aabip. 

Yani ben, çamurlara ıekil 
•erebllen aan'atkirlardan olaay· 
dım, Mustafamn bir heykelini 
J&pardım. V • bu heykel, yirminci 
aıır Apollonlugunu kazanabllirdi. 

Korkakhk 
Yunan kafilesinin reiıl Matçu

klı, yenillşlerlnin aebebinl, gilreı· 
çllerlnin korkakhğlnda buluyor: 

- Biz, diyor, vakla Türkleri 
1enemiyeceğlmlzi bWyorduk. Fakat 
ikinciliği mutlaka alacağımızı 
ıanıyorduk. Çüaktt bu gUreıler 
için taaavvur edemlyeceğiniz ka· 
dar fazla çal11mıf, hazırlanmııtım. 

Buraya ıelen güreıçilerimlz 
bittin 1ıllaranı aade bu mtlaaba· 
kalara çahımıya haaretmftlerdl. 
Fakat mindere ~ıkınca hepıine 
nedenıe umulmadan bir ılnlr •• 
korkaklık Ariz oldu. 

Ya Son Gece.~ 
Yunanb muhataplarım da Bul

ıar gDreıçl Y• Yu&'oılav murah· 
laaı ılbl, gtıretlerdekl Of&'&Diua
yonun mükemmellyıtinden balı
Hdiyorlar. 

Onlara: 
- Ya dedim, ıon ı•ce? O 

ıecenln lntlzam11ılıtındaa da 
mitteki detilmlalnlz? 

Matçuld. ıtıldll: 
- Vakıa, dedi, o ı•c•, 

ıiklyet edilebilecek hiçbir alme 
ıBrmedlk diyemem. Fakat bldm 
orıanlıaıyonlarcla da M lladu 
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Spor: 

Balkan Atletleri Bugün Şehrimizde 
T oplanmıı Olacaklar 

lvaiıof Öldüğü için Bul
garlar Gelmiyecekler 

Uatte ı Yunenu •ttetler bir •rad•, altta : Atletizm fed .... ayon 
relel F. BUrhan Yunanla atletlerle konufuyor 

Albncı Balkan oyunlarına itti 1 pek mliıait bir yer olmadığı an-
rak edecek olan Yunanh atletler l•plan Beyko:ıdan Yupçilmiftlr. 
btıyUk bir kafile halinde dUn Pi· Futbol maçı Moda veyahut 
reden ıehrimize j'elmlılerdir. Fenerbahçe ıtaclı a•arında ku-
Yunanh atletlerin batında Balkan rulacaktır. Kamp birkaç gtlnı ' 
oyunları batkanı Rinoploı bu- kadar aı-ılacakbr. 
}un maktadır. "' 

Misafir atletler Tokatbyan lzmlr Futbolcular1 
oteline yerleşmişlerdir. Bug\ln Çahftarllacak 
Takılm ıtadyumunda idman ede- SoYyet Ruaya ıporcularile son 
ceklcrdlr. maçı yapacak olan hmlr futbol-

DOn gelecekleri yazılan Yu· cuları pek yakında lzmirde ku-
goslay atletleri dUnkU trenden rulacak kampta hazırlık idman-
çıkmamışlardır. Yugoalavlar Ar· larına batlıyacaklardır. · 
navut atlctlerl!e beraber bugOo Izmlrli futbolcuları, Galata• · 
şehrimizde bulunmuş olacaklardır. aaraym antrenörü Bar çalıtbra• 

Romanyah at'.etJer de busıttn cakbr. 
geleceklerdir. d K 

Bu suretle Balkan O) unlarına Futbol federasyonun an o-
lıtirak edecek takımlar buglln mal Halim ile antren6r yalanda 
burada top!anmıt olacaklardır. lzmlre hareket edeceklerdir. 

Bulgar Atletlerı l9tirak Memlekette Spor 
Etmlyecekler Hareketleri 

Bulgar spor tetkilitının başka-
nı aaylaw lvanofun Ani olarak 
yefatı Sof) ada btıyDk tee111lrll 
mucip olmuıtur. 

Bulgar atletlerile beraber teh· 
rimlzde yapılacak altıncı Balkan 
oyunlarında bu'.unacak olan lva· 
nofun aralarından kaybol ma1ına 
çok Uzlllen Bulgar ıpor teıkilata 
altınca Balkan oyunlarına ittlrak· 
ten •ugeçmiştlr. 

GUrUfçller Glttller 
I>t>rdlincü Balkan ıüreı mUaa

bakklarına fttirak eden Yun an, 
Romen, Bulgar Ye Yugoılav ın
reıçllerl don memleketlerine d&n-
mftılerdlr. 

Gtlreı Federaıyonu uklnı 
gOreıçllerl uğurlam11tır. 

TUrk • Sovyet Futbol 
Meçlarana Hazarh k 

Türk • SoYyet futbol maçlanna 
bazırbk olmak için futbol fede
ruyonu Be1koıda kamp kuracak· 
tı. Fakat futbol idmanlara lçlu 

-·-·-•••••••••••••••••Heeu•••aHa ............ ._.., ·-
az bata görfilH memnuniyetle 
razıyım J 

Ziyafetten aynlırken kendi 
kendime gllldUm ve : 

- Bu ıon cevabı, bizim 
,. lıter inan, lıter [loanmal ,, ıll
tununa yazarım 1 Dedim. 

Naci Sadullah 

Naci S•dullah "ı•c• 11•1a· 
•an J.ıanbul,, •ıııısı11• ıarın 
,,_.,,, edeceldlr. 

Ilgaz (Özel) - Şark mıntaka• 
ıı tampiyonu Diyarıbeklr Yıldıı 
takımı EIAzlz yolil• ÇukurovaJI 
lfiderek Torosspor lle maç yape 
mııtır. Takim aYdette Elbize 
uğramıt ve orada bir maç yape 
mıştır. Oyunun yedinci dakika
ıında Diyanbekire bir 1101 olmat 
tur. Oyun bu sayıdan •onra çok 
bararet:i bir ıekle airmlı yirmi 
yedinci dakikada Dlyarıbeklr 
merkez muhaciml beraberlik sa
yııını yapmaya muYaffak ol•llf9 
tur. iki tarafta beraberlitl bn
mıya gayret etmi1M de oyun• 
ıonuna kadar netice detifm .. 
mittir. 

Maçtan ıonra miaflr aporc .. 
lara bir çay ıöleni YerllmiıUr. 

Çanakkale (Özel) - Ece ide 
manyurdu Eıl•• aYcılar ku!Obfle 
yaphiı maça iç bir kuanmlfbr, 
Maç hemen baıtan nihayete ka
dar Ece ldmanyurdunun hakimi
yeti altında geçmiftir. 

lzcllerl Davet 
Galatasaray Ll•eal MUdUIU

ıunden: 
21,22,29 eylOl gOnlerinde Ka-

dıköy Fener ıtadmda yaptl:ıcak 
Balkan oyunlarında kend'lerlne 
verilecek ödevleri öjrenmek tız .. 
re Gulatasaray izcilerinin 20 ey• 
141 935 cuma gann aaat 14 te 
Uaede oymak bei• bqYUrmaluL 
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Mutlaka Görmelisiniz 
Umumi talep üzerine programa llAveler: 

Cuma akıamı aaat 21 de Şehir Tiyatroıunda yeni dekorlarla Ye 
balet heyeti!• Balkanla misafirler ı•r•ffne 

PERGÜNT 
Cumarteai aktamı Baylerbey aarayınJa 1 

BOGAZiÇi GECESi i 
.. Feertk bir gece 

22 Pazar aUnU saat 21 de Takıim Stadyumunda 

HALK ECESi 
Duhuliye 50 kuruştur. 

23 Pazartesi akıamı 11at 21 de Taksim Bahçeainde 

VEDA GECESi • MiLLt DANSLAR ve BALO 
Şehir Tiyatrosu, Beylerbey Sarayı ve Takalm BahçHI için 

biletler mahduttur. Şimdiden 

N TTA 
Galatasaray ve Karaköy acentelerine müracaat. 

\ . 
~.. . . c . 

Tereyağı nasll vücudü besterse 

KREM PERTEV 
de cildi böyle beslet. 

Gıdaaını Krem Pertevden alan kadın ciltleri, çatlamaı, 
buruımaz, kararmaz ve lhtiyarlamaılar. 

• 
ancak N IVEA ile duyulur. GOnet 

banyosundan evel vucudünü bol Nivea 
• 

kremi ~eya N IVEA yağı ile iylce 

uv ı Böylece güneşten yanmak tehlİkHf 

~ kalkar, cildine gıpta uyandıran blr gO;eııO. 
~ geli r • • Fakat hiçbir zaman ıslak vücutlt 

güne! banyosu yapma ve kuvvetll 

güne~ altında NIVEA masa)ı~ı 
kap ettıkçe tekrarla 1 

Dr. ETEM VASSAF haal~::ı~:ıv~u~.~~11181 
C .ıia:oilu O rh•n B. ap1rh:aaa ı T ı l.2l)JJ ı:: •• l(aJı"Ö1 lal\ar.y• llerl ao!ulc Tel.6U7j 

REVUE eaatıı-t l•teylnla. 
Cins, model ve f iyat hueuaunda dlA'er yUkaell 

m&J'ka aaaııerıo mukayese ed 1 nl :ı:. 

Kullıı.n11nlardan b 1 r fi k 1 r 9 d i n 1 ft 1 & • 

~ta. o vakıt neden. l'utı1u!leln 

REVUE 
... unı tercih atuAını an il Va C ak sın ı z. 

Umumi O.poau : lataf'\bul, 8•ho• Kapı;°Tq Han ıo Telet't:ın: 21864 

SON POSTA 
--=-= 

Eyl41 19 -=-#91 ________________ .... ________________________________, 

Taşra Bakkal ve Toptancılarına 
A1ağ1da yazılı bilumum TURAN mamulltını serian ve muntazaman tedarik etmeniz için 
doArudaa doğruya TURAN fabrikan yazıhanelerine mUracaatiniz menfaatini& lktizaıındanc ır. 

. 
YEMEK YAGLARI: 
Raf ine zeytinyağ'l 
SuHm yafı 
Pamuk yağı 

TUR ÇAMAŞIR S.\BUNLARI : 

Zeytin yağda.sa yapılmış 

MARSlLYA, ogvE, AHPA 
ve diğer cinıler •. •e diğer ıalata yağlan 

SADE Y AGLAR : 

Kokozfa 
Tur yağ 
Turgarln 
n diğf'f etrt yağlar 

BEZİR Y AGLARI c 

Juıilis kayııamıt aoık 
f nılliz kaynamıı koya 
Türk oih kaynamıo 

TIRAŞ SABUNLARI : 

Tırat kremi 
ECE temideme tozu 

- .. ----· - - -
TURAN - Yağ fıı.brıkaları - TURAN. iZMİR 

'fURSlL çamatır toıu. 

HURMA ubunu 

TUVALET SABUNLARI ı 

TURAN banyo sabunu 
R0zmari - Fatma - Verda 
n ilaçlı sabunları 

TUVALET MAMULATIMIZ: 

Fiklatif, Zeytin yağlı tampuan, 

Krem Baronia, Gtizellik yağı v. •· 

TURAN TUrklye YaA ve MamulAb Sanayii Lrm:ted Şirketi. lstanbul, Sirkeci, 
Nur Han 3/14, Poeta kutueu 522. Telgraf: l!STOVA • lstanbul. Tel: 2444213 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

'iHRACATÇILARIN NAZARI DiKKANiNE 
Aeeatelerl c Ka;ak8r K.8prlba~ 
Tel. •2162 • llrkul MGhlrclar1ade 

Haa Tel. !12140 

Trabzon Yolu 
CUMHURİYET vapuru 19 

EylUl PERŞEMBE ıuntı saat 
20 de Hopaya Kadar. "5659,, 

IMROZ YOLU 
KOCAELi Yapuru 19 EylUl 
PERŞEMBE gUnll saat 16 da 
lmrozaTrkadar. ' 15660,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 21 EylUI 

CUMARTESi 1UnU aaat 20 de 
Rizey• kadar. "5697,, , _______ _ 

'·· Olçü üzerine 
F ennl Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dü~künlüğüne 

Feaal 
llorıaıar 

!8tiyenlere ölçü 
tarifesi gönderıJir 

EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

" Hayatın nefesi 
Dinç olmaktır • 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
cHnçleıtirir. 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGINi 
ciderir, yaıamak n•ı .. iııi iade eder. 
Ecunılırde bulunur. İıtanbulda 
fiyatı 150 kuruı. Tafıilll içiıı Oalata 

Pelta kutuıu 1255 , ______________ .,, 

istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
İhraç olunan mallar için malın Hvkindon evvel ( Men,e şehadet• 

fllamesi ) alınmaaı liıım geleceği bir çok defalar ilin edilmiıken 
bazı kimseler malan ıevklnden ıonra ( menıe şehadotnameai) tale· 
bile odaya müracaat ediyorlar. 

Malan aovkioden ıonra ( menı• şohadetnamHI ) Yerilmiyeceji 
tekrar ilan olunur. 

.. :-.• ... •-:.:.:.; ., .. " 
... ~::;::-.:.·:. •· ..... .. t .'" .. i ~ ! ::-.. 

.: ~:.J............ • ..... :.:. t ,,... . . ~~ 
·~·- ·~ ~. 

'~~~ tWb! "fr. . .,. 
... ·:: ' ••• •• • • •. .. •••• ••• 't ·~ 
•. ~ .· ·~ ":~ =:· .. •• v, .... . ~ ~ ~ ''· 
;.: : parlayan yüz ..... -.-:~. 
~. : yağlı clld, siyah benler, '\:·.. :;:, 
:; ; açık mesamat yok... : ; ;;v 
.::: :. Hergün kullanılan i • ·~~ 
~:: .~~;:· G İ B B S ~-.. ~ -:/:~ .. · 
..: . . :.c. G Ü Z E L L İ K K R E M İ ,:~~ :! 

·:;: ~~:: ::: p -.: 

~~ . ..,. . ve .. ,, ·~1 ,. 

f'::~: GÜZELLİK PUDRASI ~:;; 
12~-: nın şayanı hayret ve pek .:·:;:--

::. ~. mükemmel cinsleri itibarile .;~ 
~~: bütün bu çirkin halleri :::J 
~. : giderir ve tene gençlik ve . ~'.: · 
·~;.. şayanı arzu bir güzellik r/ 
' " verir. ..~~· 

.::•' , . . . .. , 
~· ,.:-.'-

• ;_.:€:"" 
... r.; :· .. 

~. :.• ' 

Türk Hava Kurumu 
Piyango Direktörlüğünden: 

Yirminci tertip için 150 bin el 10 bin duvar planı ile 10 bin duyar 
aflıl bastırılacaktır. Açık ekıiltme ile 20/9/935 Cuma günU saat 
15 te mUnakaaa ve ihalei kat'iyeal yapılacaktır. istekli olanlar 
Piyango DlrektörlUiD muhasebesinde şartnameıini herglln gör•· 
bilirler. "5654,, 

----~--~--------------------------------------------------~----~~--~-----
.... :-~ .' .... _ '~ . ~·. . . Eski Feyziati 

GUndUz 
•• yat& Boğaziçi Liseleri 

Bol•zlçlnde, ArnavutköyUnde: Çifte Sar•ylerda 

Kız ve 
Erkek 

Kıı .,. erkek ioia ayrı bölüklerde kurulmut tıtkila~ı tam uluaal bir müeıaeıedir. Kayıt içio hergil• mektep 

1öoetimiııt bat vuıllaltllir. Ütlyealon tarifname ıöoderilir. Telefon ı 86.UO 


