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ltad Manevr 
ngiliz Fi osu Cebelüttarıkta ! 

~~~~~~~~~~--

eş Zengini.eri Paraları 
imparatora Veriyorlar 

ltalya Başkalarından Na-
sihat istemiyormuş 

fngiliz Harp Gemilerinin Etrafında 
Yabancı Denizaltı Gemileri 

Dolaımıya Başladı 
Adi .. Ababa, 20 (Özel) - Beraberlerinde kö!e ve hb:metçllerl de 

bulunan 3000 kadar Habeıli tllccar, yağan tlddetll yağmura raamen 
buraya ıelmlı ve imparator tarafından kabul edilmiştir. Tacirler, im• 
paratorı, memlekete olan bajJıJıklarmı ifade ıtmlı ve ltalya ile bir 
harp çıkarsa, para yardımında bulunacaklarını bildirmişlerdir. lmpa· 
rator kııa bir nutuk ıöyllyerek memnuniyetini beyan etmlttir. 

Bu 16ıtırl1çllerin araaında. tUfenk ve kılıçlarla mücehhez bir haylı 
MUılUman da vardı. 

Hebeflsta11 Cephane Depolarını &akhyor 
Adlı·Ababa, 19 (Özel) - Deyll Meyi muhabiri yazıyorr BugOn 

(Katedral) bUyOk klliaede yapılan husuaf meraaime Habeı ıönUllUlerl 
de yeni Onlformal riyle ittlrak etmişi r Ye bilahara saraya gitmiıler• 
dlr. Sarayda bir çok Habeı kabile relı!erl tle beraber Habeı ordu· 
aunda hiım t etmek O zere Y eme11den aelen 100 Arap aıkerlne me• 
rHimle madalya takılmııtır. 

Ecnebiler yavaı yavaı ıehr1 terketmektedirler. DDn hareket eden 
treni buradaki ineç kolonlaine menıup kadınlardan bir çoğu, ge
çenlerde yaralanan ltalyan konıoloıu Baron Mud Ilı reflkaıı Ye bir 
çok Yunanlı Cibutlyı gltmiılerdir. ( Dnamı 6 ıncı 7lbde ) 

ltalyanın Taarruz Planı: 
•• 
Ünce Tayyareler, Sonra 
Tank Harekete Geçecek 
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a ldı 1 
Harp Gözüktü! 

Pal'I•, 20 ( Ôul J - G•nt•I•,., M••oliıll'rtl11, B•ıl•r koınlt••I 
lcal'al'ın• karıı •ö11l•dt~l sözleri, bir har,. lla11&1•• baıl•n•ı~ ••ıgol'lar. 

Ôgl• ••,tılıgo,./cl Mı,.01/111 /ıa,•lc.t• r•çm•k lçl11, lıeailt•r•••I• o•r•c•ll 
k.t'I kar•rın •11,.ahat 1c .. b.tm•sl11I · 6elıllgo1'. Franaa'11ı• aHal bir 
dal'am •lacajı lı•klcı•d• IH, ıa tl•klk•da lıiç klms. lllr ftl9 •Ögllg•· 

mez. K•6l11•11l11 6a lıııaasta k•l'l 6ir lcar•r oermeal 6elcl•11•blllr. 
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En Sonra Da Piyadeler, Temizlenmiı Olan Sahayı 
Harpsiz Teılim Alacaklarmıı, Böylelikle Hiç 

ltalya Kanı Dökülmiyecekmi, Blrkeç gUn önce Habe,ıstanın avlrızını ğösteren bir harita koymuftuk, bugOn ile okuyucu aramıza 
en yeni yapılmı' olan fU yUkseklik (irtifa) haritasını veriyoruz. 

Bir ltalyan Yüzba,ısı 
Bu Planı lfta 

Ediyor 
Habeı~ - ltalya harbi naaıl 

patlak verecek, •• bu harp naaıl 
cereyan edecek ? 

Bir defa, buton dünya aaz .. 
telerl Hab~ı • ltalya harblnia çok 
yakın olduğunu ıöylemekte mtlt• 
tefiktirler. ÇUnkU Muıollnl Habe· 
ıistanı ele geçlrmlye, mutlak au• 
rette karar vermiştir. Bu ıebeple 
dir ki Habet ve ltalya orduları 
yakında çarpışacaklar demektir. 
Fakat, acaba bu harp n2ııl 
olacak? 

Iıt bu sualin cevabını An· 
tonyo Zetto adında bir Italyan 
topoğrafya yUıbatısı Yeriyor. 
MUıtakb 1 Habeı • Italyan harbi 
bakkmda uzun bir makale yazan 
yUzbaıı Antonyo Zatto bu ya• 
zısına ıöyle bat'.ıyor ı 

"Habeılıtan aeferl, bilba1&a 
bir gençler harbi olacaktır. Çün
kü bugUn Afrlkada tahıit edil· 

( Dnaml 11 iacl yüzde ) 

Çinliler 
Ve Türk 

inkılabı 
Çin Elçisi inkılabımıza 

Ait Eserleri Çin 
Diline Çevirtiyor 

Haber aldıtımııa ıöre, Çin 
elçlUii Ttırk lnkalAp tarihine alt 
bir çok kitapları ve bu arada 
AtattırkOn tarlht nutkundan lnkı• 
llp mefhumu hakkındaki umumi 
hDkUmlerJ taııyan kııımlaranı Çin
ceye tercUme ıttlrmetı karar 
vermlıtlr. TUrk IDkılAbının Çlnde 
gördllğll derin allka dolayıılle 
bu kitapların merakla okuaacafını 
tahmin eden elçilik " latlldll aa
vaıamu n11ıl oldu?,. adlı kitabı 
da tercüme ettirmektedir. 

Çankırıd.a Bir Deprenme 
Çankırı, 19 ( A. A. ) - Buı&n 

eabaha kartı hafifçe bir )'tr dep
reutlıl olmuıtur. 

j Köylüye Toprak Vermek için •• 

Eldeki Proje Yeni Esas
lara Göre Değişecek 

T•rlc iöılllll lı lt•ı••~• 

Ankarı, 20 (Özel) - Toprak 
kanuau projesi Uıerlnde ıon tet• 
kllder Japılırken göçmenlerin du· 
rumlar1 da dDıOnUlmOı, bu ... 
bıpl• proje J•Dl blr safhaya 

sılrmlttir. Proje üzerinde yeni 
incelemelerin esası ıudur: 

Y alnıı muayyen b:r aınıfı top• 
rak aahibl etmek değil, bliiikis 
memleket içinde toprakla uğra
şanların istisnasız muayyen bir 
,oprak parçasına 1ablp olmasıdır. 

Bu bakımdan, yeni kanun pro· 
jeal mUtahassıslarm fikirlerine gö· 
re ıu, hUkUmlerl ta ıyacaktır: 

1 - Yurdumuz geni~, iklimi 
ise çeşitli olduğundan devlete ait 
topraklarla, istimlAk edilecek top
raklardan köylüye dağıtılacak 
olan miktarının tHbltl ve bunla· 
rın ekonomaal mıntekalara ay• 
rılması. 

2 - Verilecek toprak mfkta• 
rının, her mıntakanın verim ıart· 
larma göre ayrı ayn tesblti ve 

( Oenmı 11 laci Jlbde > 
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(Halkın Seaı) 1 ~ B&BIBLI 1 ( Gtlntln Tarihi) 
Orman 

Yangınlarına 
Ne Dersiniz ? 

Soa ghlerd., psetel•r ormu 
yaogıaJaruua •k1ıtüiuıdaa baJl.. 
•diyorlar. Y aıal4i1tına ıör•, ıoo 
eeneleıd• JUaD ormanlaıtn 
aiyUPt mllyMlan 8fmaktam. 
Bu mlauebetle dla •ir anılıar
ririmis, ~Jdjfi km11e1erle lnı 
huıuata görü9mll1 n onlarthn 
yukardaki ıorguııun onabıaı 
almııhr. 
Muharrlrimizla .-Derine muU.
tap olanlann ıöylediklerlai ap
ğıya yasıyoruz. 

ilr 
v ... ık.111, au ..... ...-... 2a 

No. Hllaa....Wa: 
- Daha ••çen si.ia, Beykoz orma• 

aının, bir • ••ra izrnarlU 1Bzladen 
ldll oldutunu okudum. 

Bence, ••tl••I m..ıeketlfte, 
,.tişmif •taçlara. Ja...Wm ha7atla• 
rıaa kartı •6-tuUea dikkat kaclu 
al&ka •• lhti••• ,a.terll•ellclir. 

Anupaldana •t•ı 7etlftlrmek, •• 
retı, .. , af8çllldan konmak iıl• 
aeler 7apbldartnı tto,_. olm1oru1o 
Bizde w...... ,.....ı.,..... nku., 
A•rapaWuıa .. laltetli aJ&ka •• 
faali1et!erbadea llwe• al•adıtımıa 
•CS•terl1or. Af•Ç81Z •ır mealeke\ 
nha•ız bir ~l• beazel'. 

Ta'biatin Jltflae utra•amıı olaa 
betbabt toprUdar, lnaaa elinde •• 
kadar ihtimam •öneler,. r8ae •• 
Jlref• kuvet Yermekt• kutulamaL 

Bu itibarla, tabiatla liltfettft' 
Hnetlerla kadrini bilmemek. afi .. 
luamaı bir auklrllk •arılar. 

* 
'''"' Aka.,.. ....... 9 llo.lı hane, .. vket •rm 
- Or ... ••llalnur, ........ 

rll•r• m llt••alduf ...... bil' ittir· 
MeHll Fraaud•, P•rllte Foatea 

bllS n Polon1a or ... lan Yanlar. Bu 
onıanlar, orta •• ertadaa tatla 
Fr.a•ıslHın ıt•lp ..... dild.1 ,.,. 
lerdlr. ltu or•aa18"ald ataçlarıa 

IHrlade, ted blralıliklerla •aaarrabaJ, 
afacan k11m•tl•I aalatu w dikkat 
tanl1• edea 1azıb le•laalar Tardır. 

F•kat Fraa•aaıa dlf.,. tarafl ... a. 
dalıl ormaalan r••r•• tehlikeahld .. 
konmals lçla baı•urulaa ••al •Jal 
4et1Jdfr. 

Çlnktl okumaaı r••m••• olmıJ&D 
oclunca'arua •olaıtıklan o ormaalaıda 
te•llke1I ba lraWI Jnla•larla rldermek 
imklnı 1oktur. 

Oralarda da, oka•a .. , J•mHı 
olmı1an iaaaalana aalı1abllecelderl 
uıullere, çarelere, •..talara bq 
Tuulur. 

Blıde de bta iti• ...... ı olmak " 
µ..ı .. , ormaaına .a,. •uhafasa ter· 
tlbatı almak lhımdır. 

Ak•I takdirde or•aa 1u11nlar1aı 
okuyup da ttsllaekten kutulamı1a~ 
uj1ı demektir. .. 

2308 ............... foflJrll 
Nlhab 

- Gaaetelerde ok .. ata.. pN 
orman 1aarınlarıaıa anin• pçmak 
itin cezri tedbiri• ab .. cakm•• S.., 
bu çok JUi•• k•ana llfta ••ralul
m yacatına e•latm. Bu itibarla, artık 
orman r••ınlarıaı du1 .. ktaa k..,. 
tulacafı•• lsalt•Hade7i•. 

-- -

Din Be~ktaı Dlldt ft Biçki Y•rdunda gftzel bir •rıi açılmlfln'. 
S.rPf• bdm .tlt• n çamAf!rlarlle pijamalar, ıapkalar tefhfr edil· 
-'fW. Dikit Yurdua fi•diye kadar 676 talebe mezun olmuıtur. 
Yakandaki resimde Yart moalllmlerile talebeler bir arada ıartU
mektedtr. 

Açıkta Talebe Kalmıyaeak 

Kültür Bakanlığından 
Bir Tamim Geldi 

Açıkta kalaa talebenin yer
lepirilmeal iflle din de mqpl 
olunmuı Ye 7enlden ba11 kararlar 
almllllfbr. Bu kararlara ıln. 
ln&IG ...ktebiade a~ak 
olan Kıı orta okula Kabatqtald 
Cazı O...upap oblaacla açıla
cak •• Gu1 O.manpap okula 
ü .... ••ldeblne aaldolu
aacaktır. 

Balmkl1 lraza•adald oka1a
•yaa talebelerin Yat,etl ele ı• 
&alae alıaaralr b..ı.r için de 
laal çanal arafbnlmaktadar. 

Şehrimizde açılacak cllj'er iki 
Orta olnddaa da biri Kumkapı
.. kl elkl Sea Juclark olmluada 
Ye cllieri de KacLklyladeld eski 
S.nt6feml liaeahule aplacakbr. 

Budu bafb, dla, Klltlr 
Bakaalıtuadan, clinldarlqe aelea 
bir t-lmde talebenin Jerleftiril
•eıl h .... ada la..U baza karar 
Jıu ...-dar. 

Ba ta.ime ,ere, KDltlr 
direkHSrltlpade, U.. Ye Orta 
okul dlrekt&rlerl laer inatta top
lamp daimi Wr ko.18J• halinde 
çalıpcak Y• bu iti en lau u· 
manda halledecelderclir. Biaalann 
•azlyetleriaden tam .. ea lltifade 
ohuaup, hiç bİI' yerin bot IHralal
mı•uıN dikkat eclllecek Ye 
.ta obUarcla da. Ok .. kteplu
de oldatu pM, J•n• th llre-
tim ...... kom•·· çana •• 
riae Laf wunılacakbr. 

En anemi olaalr da, bakan· 
Mc. wta ok.. 6petmenlerlala az 
bulunmaılDI we bu ıuretle yeni 
aç.ı.cak okul •• tubeler içJa it-

il il ...... 
Bir Genç Kız Su
dan Zehirlenmiı .. 
Genç Kız Bir Surahi Su 

fle MüddeiumumiJife 
Baıvurdu 

Daa lllddeimnumlllt• 24 ya,. 
lannda Fatma Adh bir genç im 
eliade bir aaralal au ile mllracaat 
ebalt aelaid•dliial ileri ıllrerek 
k•dltlaln ft •yua mua1eae 
eclDmeılal latemiftir. M&ddehun• 
mtlik Bayam ve elindeki ıuyu 
tabibJadJll... flndenaiftir. Gen~ 
laun iddia11Da ıısre •••eliti stl• 
bir 8UCUdaa ru doldurtmuı Ye 
bir bardak içtikten ıoora da 
aehlrleDme alimetlerl ıa.termlftlr. 
Doktorlar FatmaJ& muayene et
mifler •• ıuyu da mlb6rU7erek 
tetkik için Adb Tıp ftlerJ mldlrl0-
l6ne ghdermlflerdlr. Alınacak 
l'a,-a ,ere Mlddelumumillk taJı. 
ldkat yapıhp rapalmı7acatuu ka
rarlqtıracaktır. 

ltllr•nl• 13 Uncu Yılı 
ltfalyaln OD lçlncll 711 dönQ. 

mD paliklerl 25 eyJIUde tanare
lere ad kMma meruiml oWatu 
için 28 eylDle blralalmıfter. 

...... .......... ... ela ... 

..... tutarak. lık okul a;ret• 
----·· -- obl hfthad aıaıflannda dert Yeril!Mllnl bil-
dlrmiftir. 

Bakanhp. bu Mldlrlil He alı
nacak tedbirler tamamlanmııbr 
ve bu ı.dbirl•e ı&re de tek bir 
taleı.. dahi lmt'I tlW'ett• açıkta 
kalmıyacakbr. 

l 20 llldefrln 
Pazar Ge
nel NUfus 
Sayımında 

Ba11m lthae kanımak, byıt.ız 
durmak •eya yanlıı ubk nrmelr 
7urda karp yapdmıı au9lann en 
hlyilildk Xürk yurtd ... böyle 
aPr bir ~ uak kalaoaktır. 

lstanbul Festivali 
Dün Ak .. mld Fener Alayı 

Yapılamadı 
F .. tlyaJ programıaa pe dan 

akpm yapılması icap edea feaer 
alayı Bulgar Federaıyonu Baıka
nınm 6111ml1 dolayıılle yapdmamıı 
Fener •tadında yapalacak ge,ıt 
tll:e•la .. n • aıftnuar edil
mlıtlr. 

Don, Ball&an fedfvallnfn b .. 
tinci alini lcll. Enedd p Ya
lovadao ı-Jen be7etler din akta· 
ma kadU" lrtlraJaat etmlılerdlr. 
Gece de Rejw lokallbıaıda ..
reflerine Yerilen ziyafette bulun
muılardır. 

Bu akpm da feaUYal• ua ... 
teu Şehir TiyatrolUDda Perpnt 
oynanacak •e yann akpm da 
Beylerberl ....,.ada balo Terli .. 
cekttr. 

Bir D8•elbua• 
lıtanbul, 19 (A.A.) - Tlrk 

Dül Kanıma ..... •kreterl lbra
him Necmi Da....._ bapkl 
guet•lvd• aizllje dair caba 
dlyevlnin DçDacD kategori ıaz-
lerden babaeden lmmında bir 
yanlııhk olmuıtur. Dlye'fln bu 
b&hlmlnde "biz pbancı dillere 
Tlrk k6k .. dea Pctill aDlatal• 
'Ye llCIBN*D J1lMllCÜfllnk -
mlze geri d6nen blttın kelime-
Jeri kılanza Tlrkp kfklmcha 
diye olduğu aibi aldık,. cllmluln-
de 0 1ab ... a.,.rak,, W•eli 
"ba7atdqarak,, ,.kU•de plr•.
tır. DDzelU7oruz. 

Bıkntlylller Orta Okul 
lstıyorlar 

Şehrimizde 1enldea açılacak 
olaa llç orta okuldan blrJnia, 
Bakırld57Dnda aplmaaı JJatimallerl 
o d•• laalbn tok ........... 
ÇDnkD Orbanlye, Y .,ukay •• 
Balaık11c1e 4 t.e t.• tetkilltia 
llkobl wıdu- w bmada a500 
talebe okumaktadır. 

8-aludaa caba. ta•.._, 
orta okula deYMa ed.ıedllderi 
için, oradaki Ermeai llıulne llc
retle ıldlyorlar w ı.r •ne bi
rik bir Ja.am ela açıkta JWa, ... 

..... Balaıkirde.taebl 
, ...... 7ffl talebe ....... 
wulyettedfr. 

......... Cllta ....... .. 
kırlıly ..... delil. .......... . 
·- bnn. ........ . 
alt:H ' ...... . 

P•z•r 01• H•... & Dl~or Ki ı 

Bir iki 
Satırla 

ilk Okullarda Okunacak 
Kitaplar 

Bu yıl ilk Okullarda olu.na• 
calr olan ldtaplano Jiatell KOltllr 
Balwalıjmca tamim olan•UJtur. 
lJatede bulmuaayaa kitaplar oka• 
tolmıyacakbr. 

Faik Sabrlnio cotrafya kitabı 
da, bu yıl için muYakkaten kabal 
ohmmuftur. .. . .. 

Parti Toplanbeı 
latanbul. 19 (A. A.) - C.H.P. 

Genel S.kreterllğlaln bllcllriğl: 
C. H. P. peyin kurula · 

19/9/935 tarihinde haftalık top-
lanbıını lıtanbul lnyön kurul 
laıratuada yaptı. Mudanya •• 
Kemaliye ilçeleri parti batkanlık• 
larma a.sçllen A. Nafi Baıaran ile 
Şakir Oğuzun baıkanhk ödevi .. 
riai oaayladı. Antalya merkellll
dekl iç kamun 6rg8ttl kaldın• 
l&rak ocak ~rglltlllerl Uy&nkurula 
batla da. .. . . 
Yablı Paraeız Talebenln 

Muar••••I 
Yatılı parasız talebe olmak 

için mOrac:aat edenlerin sıbbt 
muayenelerine dftn batlanmııbr. 

DDnkil muayenede 70 kadar 
talebe çlrlll plnnlfhr. 

* • • 
ilk Tedrisat Kadroeu 
Bu yıl, dljer .UAyetlerdea 

latanbul ilk tedriıat kadrosuna 

=en &tı'etmenlerln ilk 50, 
U.t..a don, K61t11r Bak ... 

latıadu ..ı-tftir. .. . .. 
Tıb KUtupllaneal 

Etlbba Oduanın altında yap
tınlmakta olan bp kBtOphaneaiala 
tamiratı bu ayın aonuna kadar 
blllrllecek n hlmtbcleld af 
..... kitap•-· llÇllacaldlr. .. .. . 

Patlaymcı Maddeler 
Patla11cı maddelerla muhafaza 

eclllcllji depolar hakkuada inhl• 
arlar Jdarul taraf•adaa bir tall
.. taame 7apıbmtbr. . .. .. 

Modern Bir Mahalle 
Belediye keadialae geçen 

Slrp App eraılaiade modern 
bJr mahalle Yllcude getirecektir. 
Banan projeli mimar Vagner'• 
pptmlmaktadll'. . .. . 

DUtkUnler Evi için 
Belediye Dltkllnler•Ylne ı87 

alem lllç alarak yeni bir ecnae 
teı1r1n• karar ••rmiftir. . .. . 

GUmrUk Mutettltlerl 
latanbulda çalatan ,nmrBll 

mlfettlfl•rl muhtelif Anadolu 
ılmrDklerlae taybı edtlmektedir
ler. Banlar yakında ,.ı yaalfe. 
lerlne ıldeceklerdlr. 

* .. • 
Tan fllebl Geldl 

Y elkencl zadelerin 1eni satan 
aldıp Tan filebl dBn limanımıza 
ıelmlttlr. 

- Çok dertli1im, Huan Bey 1 
S...lliçJll ..... ,._ 

1 
... Geaç, t1ze1 Mr laıa 

dohı•JS• fllmur tallui lilj. ..., ... ......... 1 ... Atla- tiddelllld• alk1M1&• 1 Hua B. - G6k1lzün• çıkacqma 
Tabimcle bir apartUDD çak.. Ollyap 
•ecellae, etek do!uıu para dik.. O tllkly--.- Acaba M J"f U' tla ... ........ , •••• ....... elcle ........ 



20 Eyl61 ,. 
Her gün 

e /ngiltere 
Süvegş Kanalını 

Kaparsa/ 

Süvegş Kanalı 
CebelUttarıkan kapatıldıiı, Ak· 

denizde lna-lliz donanmaaının top
lanm&kta bulunduğu haberi, der
hal zihinlere SUveyı kanalanaD 
Yaıiyetlni getiriyor. 

ltalyanın Habeılatana ıtd•D 
Jolu Uzerindelri kapalaran anah
tarları lngllizlerln elindedir. Dün· 
kll Son I?oıtada çakan bir bıtrita, 
Afrikaya altm•k için SO•eyı ve 
Adenden geçmek mecburiyeti 
olduğunu ve bu Ud kapının da 
lngilizlerin elinde bulunduğunu 
fÖstermektedir. Bu bakımdan yu
kandakl haberlerin bllyUk ebem• 
mlyeti yardır. 

* Uluılar ıosyeteai, Fra111anın 
lnılltere ıörlltOne katalııından 
ıonra, ltalyanm altyblne dinmUt 
demektir. Uluılaı Soıyeteaine 
•enıup mllletlerln çoğu harbin 
&nUnU almak taraftarıdır. Barıı 
folu ile bunu temin mtımk11n 
olmayınca, Ulu•lar SoıyetHl mu• 
ıbedelerlnfn tatbiki mecburJyetl 
baaal olacaktır. Bu takdirde uluı
Jar ıosyeteal, geri alınma1ı mUm· 
•nn olmayan adımlar atmadan 
l•Yel, lagiltereye Silveyf kanalanı 
kapama11nı teklif ederee ae ola· 
'aktır? Bu bakımdan da SUveyt 
••nalının bllyUk ehemmiyeti •ar· 
dır. ltalyayı harbe girmekten me· 
iletmek lstlyenlerln baıında in• 
rtltere vardır. Uluılar ıoıyetHf· 
Din ekonomik mlleyyldeler tatbiki 
ıuretiyle barbın &nüne geçebil· 
.... i için uluelar ıoıyeteıi azaıı· 
ana ittifakı llzımdır. Bu lttlf akl 
temin milmktln değildir. O halde 
llluılar ıoıyetesl, lnıfltereye, ıo .. 
tete namına, elindeki kapıları ka• 
pamasını teklif edebllir. Böyle bir 
teklif karp11nda lnılltere ae ya• 
pabllir? 

* SllHyt kanalında lngllterenln 
Yaıiyeti ıudur: 

SUYeyt kanalı bir ılrketln ma• 
hdır. Bu ılrketin 400 bin bl11eal 
Yardır. Ingiltere bu htaseleria ya
rıımdan fazlaıına sahiptir. Fazla 
olarak SUveyı kanalı, lnılllz pro
tektoraaı olan Mııır ve Sudan 
t.opraklarından aeçer. Binaena
leyh SU.eyt kanalı hakikatte in· 
lilizlerln elindedir. 

Y almz 1888 de, Sllveyt kanalı 
hakkında alAkadar deYletler ara• 
llDda bir muahede aktedilmiıtlr. 
Bu muahedeyi lnglltere 1904 ta
tlbin ::le tekit etmlıtlr. Rusya, 
Lagiltere, Almanya, Fransa, ltalya 
Ye TUrkf yenin im.zaıı bulunan bu 
llluahedeye göre SUveyf kanalı 
ı•r•k harp, gerek aulh balinda 
btltUn milletlere açık buluna• 
caktar. 

lnglltere ıimdlye kadar bu 
kayda riayet etmiıtlr. Yalnız el· 
han harbinde kanalı dUıman ıe· 
bıllerine kapamıı, fakat harptea 
lonra kanalın açık bulundurul· 
aaaaı lizımgeldiğiol tekrar kabul 
Yt tekit etmlıtir. 

"" Şimdi Uluslar Soıyetealnde 
hulunan bu muahedeye imza 
lcoymuı devletler, lngiltereye 
Sıveyş kanalını kapamasını teklif 
•debilfrler. lngllterede Uluılar 
Soı) eteıi namına, donanma ve 
llara kuvvetlerini kullanarak ka· 
llalı kapayabilir. Bu hareketi, 
ltalyaya kartı bir huıumet ma• 

SON POSTA 

Resimli Malca/• il U/ulc Kararıyor il 

Ufulc kararı7eı n ufukta ılyah noktalar halinde 
tayyareler görüoU.yoı. Harp, hl9blr saman bu kadar 
yalclaımamıttı. Barut kokuıu AYrupa hanıııDJ, 1914 ttnberi 
ltu kadu yakından sarmamııtı. Bugilo l.ir mlıtemleke, bir 
Afrika harbi olarak baılayacak olan harbıo, yano bütün 

Bu defakl harp bir makine harbidir. Makine medeniyeti 
kendiıini yine makine ile yıkacaktır. Karada, deniıde, 
havada, dıniı altında lşleyıoek makineler, insan debaaının 
uırlardanberi yeryüzünde kurdukları makine medeniyetini 
ortadan kaldırmaya çalııaoaktır. Matine, makineni• 

Avrupayı earmayaoığını kimse temin edemez. dü,manı olmu~tur. 

DABİLI 
Dün 5 Otomobil 

Kazası Oldu 
7 Yaıında Bir Çocuk Kam

yon Altında Can Verdi 
Dltn yeni bir otomobil kazaaa 

olmuı Ye yedi yaşında bir çocuk 
ölmUştUr. Kazayı Beılktaılı ıoför 
Ahmet oğlu Sabrinin kullandığı 
Karamllrsel fabrlkaıına alt 3926 
aayılı kamyon yapmııtır. Kamyon 
ZeyrekcaddHinden yukarı doğru çı· 
karken Romanyalı pazarcı Hakkının 
7 yaıında Sedat adındaki çocuğuna 
çarparak çocnj'u ıol teker:ekleri 
altına almıt ve iki metre kadar 
da eGrUldemlıtlr. Hadiseyi müte
akip ıof6r Sabri kamyoneti bra
karak hemen kaçmıpa da birkaç 
aaat ıonra yakalanmııtır, Sedat 
çocuk lilmOıtur. 

Diler otomobil kazaları ıun· 
lardır: 

1 - Şoflir SUleymanın 2102 
sayılı otomobili Takıim Cnmhuri· 
yet caddHinde Belvu mllıtecirl 
Mublddinln (5) yaıındakl çocuiu 
Yalmaıa çarparak çocuğu baıın• 

dan •• ayağından yaralamııtır. 
Şoför otomobille kaçmak isterken 
Aydıde ıokağı batında elektrik 
direğine çarpmııtır. Ön camı bu 
çarpıtma neticeılnde kırılmııtır. 
Otomobil içindeki yolculardan 
Halia ve Ahmet burun, alın ve 
dudaklarından yaralanmıılardır. 

2 - Şoför Hayrinln 1824 aa· 
yılı otomobili Tarlabaıındaa g .. 
çerken ecHcı mlltekaldi 70 yaımda 
Eıtinana çarpıyor. Ve ihtiyarı 
ifade veremlyecek bir halde ya• 
rabyor. 

3 - Şoför Arifin kullandığı 
otomobil Şehzade baıında Ali 
adındaki yetmlılik bir ihtiyara 
çarparak gözünden yaralamııtır. 

4 - Boıtancı Kadıköy 1ef .. 
rlnl yapan vatman Hdlldin ldar .. 
alndekl tramvay arabası Şaıkın· 
bakkalda bava aa1I ılrketlne alt 
bir kamyona çarpmıf, 60 kısmını 
parçalamııtır. 

lf 2038 numarala otomobil 
evnlıl glln Ak1arayda oturan 
daimi encllmen azasından Hayrl
nln reflkR11 Bayan Neylre çarpa• 
rak ağır ıurette yaralamııbr ya• 
ralı kendi evinde tedavi altına 

Bir Kahvede 
Hiçten 4 Kişi 
Yaralandı 

Dlln aece Hat 21,30 da Bed
rettin mahallt1inde Nidanın kak· 
vesinde bir hldise olmuştur. Kö
mUrcil Nurettin ile Yaıar adında 
biri e•velce aralarında geçen bir 
Yak'adan dolayı kaYgaya baılamış· 
lardır. Kavgaya kahvede bulunan· 
lardan kömürcü Kini, F ehml, Ce· 
mil, Sami, Ahmet, Kemaleddin, 
Adil, lbrahlm, lsmall lıtirak edin· 
ce içJerfnden Fehmi bell .ıden ta· 
banca11ı1ı çekerek ateı etmeğe 
baılauıııtır. Çıkan kurıunlar Hu
luai, Ahmet ve HUae} ine iaa bet 
ederek muhtelif yorlerinden ya• 
ralamıthr. Y arahlar basteneye 
kaldıralmıı, ıuçlular yakalanmııtır. 

Yeni Yollar Yapıhyor 
laUnye - BUyükdere aıhlt yo

lunun lnıaatı bitmittir. Bu yolun 
kllıat r11ml 29 Teırinievvelde ya· 
pılacaktır. 

Topkapı • Slllvrl yolu 70 kilo
metrodur. Bunun 15 kilometrosu 
geçen yıl yapılmııtır. Bu yıl da 45 
kflometroıu yapılmaktadır. Geri 
kalan kısmı da gelecek yıl yapı• 
lacaktır. 

Kırklareli ve Teklrdaj' vllA
yetleri dahlllndekl k11ımların da 
lnıaata başlanmak suretile Edlr· 
ne· lıtanbul aafalt yolu lnıa edi
lecektir. 

Dayak Atılmıf 
Topanede Kaf eıçi ıolrağında 

oturan Adli adlı bir genç don 
mllddeiumumlJlte müracaat ede
rek evine eroin aramak baban .. 
ılle afren Hakkı Şinasi ve Neı'et 
lımlnde iki muhbir tarafından d6· 
vOldUğUnll Ye burun kemiğinin 
kırıldığını ileri ıUrmOıtDr. Mllddel· 
umumilik adli doktora muayene 
ettir mittir. .............................................................. 
abnmı.et~r. Tabibi adli Enwer dUo 
kendisini eYlade muayene etmiıtlr. 
MOddeiumumJlik ıoflSr hakkında 
takibata devam etmektedir. 

.. 

Serserilere Aman 
V erilmiyecek 

Esrar Kullanan 17 Serseri 
Mahkemeye Veril<l i 
Poliı ser.serilerle çok çetin mn

cadeleye başlamıtbr. Bunlar mah· 
kemelere gönderilmektedir. Bu 
arada bir çok da esrar kullanan 
seraerf bu'unmakta, bunlar da ih
tisas mahkemesine gönderilmek· 
tedlr. Ya'.nıı dna lhtlsaa mahke· 
meslne esrar kullanan 17 HrHri 
verJJmlıllr. Bunlar Tıbbı adJlye 
gönderilmekte, earar mllpteliıı 

oldukları anJaııldıiı takdirde ka· 
nun mucibince altı aydan az ol
mamak Ozere timarhanede teda· 
•İ edllmeğe gönderilmektedirler. 

Eırar kullandıktan baıka bat" 
katarına da Hrar tedarik edenler 
ayrıca hapiı ceıaıile cezalandı
rılmaktadır. 

Uyuıturucu madde kullanmı· 
yan ve aerserilikten baıka ıuçu 
olmıyanlarda Belediye hizmeti .. 
rinde çalıımaya mahkum edilmek· 
tedirler. Eelediye bunları yollar
da çalıştırmak için tedbir almııtır. 

Mükerreren aerserilikten mah
kum olanlar da diğer tehir beledi
ye hizmetlerinde çalıımaya ve 
ıürgllne gönderilmeğe mahkiim 
edilmektedirler. 

Belediye Daireleri 
Belediye binasının bahçeıinde 

bazı mUnferit binalar vardır Ye 
bunlar muht•llf belediye dairel .. 
rini barmdırmaktadar. Gelecek 
yıl bütün bu münferit binalar yı· 
kıfacak, yerine büyiik bir bina 
yapılacak, bu yeni bina ıimdikl 
belediye binası ile birleıtirllecek• 
tir. 

Bıçkıdere Köyünde Bir Cinayet 
Şilenin Bıçkıdere klSyOnden 

Keakin oğlu Ömek yatsı namazı• 
nı camide kildıktan ıonra evine 
dönerken meçhul bir ıahıı tara• 
fından öldUrlllmüıtllr. Katil aran· 
mıktadır. 

Say·a 3 

-----------------, 
Sözün Kısası 

Asmaaltı 

---------------~Ek·Te 

Fran1anın bet tane edebiyat H 

ilim akademisini ıaçağının altında 
toplayan Enıtitil blnaamın kapı· 
ımda uzun Hnelerdenberi, yazın 
yeıerlp meyya •eren, kııın da 
kuruyan bir a1ma Yarmıt-

Pariıin meraklı manzaralarm· 
dan birini teıkil eden bu asmaya 
botun Enılitn azaıı hllrmet ettik· 
terinden onu buallne kadar mu• 
hafua etmlıler; bundan ıonra da 
muhafaza edilmemeaine bir ıebep 
aörmilyorlarmıı. 

Hakları var. Salt Fransa gibi 
bir memleketin değil, bOtlln dün
ya edebiyatçılarile film ve fen 
adamları için bu a1ma bir Hm· 
boldnr. 

Bir kere, içeride aktedilen 
ilmi ve edebi toplantalarda, sayın 
azanın söylf yecekleri alSz tllker.lp 
te, · IAkırdı kıtlıtJna dllftllklerl 
anda bunu bol bol budamakta 
ıerbesttirler. 

Saniyen, asma aiti, bitmez, 
tükenmez bir ilham kaynaiıdır. 
Bu iddiamın doj'ruluğuna, gelmiı, 
geçmiş bUtün Osmanlı ıalrlerlni, 
hatta blltUn ıark ediplerini, filo
zofJarmı, oıanlarmı ıahlt göıte• 
rebillrim. 

lranlı ( Ömer Hayyam )dan 
tutun da bizim Nedime, hatla 
Yahya Kemale kadar, ilham peri· 
ainin asma dalından aayrısina 

konmadığını eserlerlle lıpat eden 
yUılerce ıalr vardır. 

Garbin birçok ıalrlerl de bun
lardan aıağı kalmamıtlardır. Ver
lenin, Bodler'in ölmez ıab eaerlerl 
hep birer aımaalbnın mabıul
leridir. 

Aıma, gölıeaile, meyvaalle ve 
Ye bllbas1& meyyasının ıuyu ile, 
dünya edebiyat tarihinin ezelt •• 
ebedi öıUdOr. 

Bunu anlam11 oldupndan do
laJı Fransa EnatltilaOne bin aferin 
olıun 1. 

SUrpagop Hastanesinde 
Ermeni cemaati tarahndan 

idare edilen SUrpagop hastanesi 
veznealnde bazı yolıuzluldar ya• 
paldığı ileri ıllrlllmUı ve mtltevelll 
heyeti hesapların ve defterlerin 
tetkikini lstemittir. Bu heyet ayni 
zamanda mahkeme ve icraya ml
racaat ederek muhakemenin ıo
nuna kadar itlerin bir yedladll 
tarafından döndllrOlmealai lıt .. 
mittir. Beılncl icra memurlutu 
doktor Ubeydl yediemin Hçmlt· 
tir. Doktor dllnden itibaren haa
tanede lıe baılamııbr. 

Akalli yeti ere Ait Vaklflarm 
Kontrolu 

Yeni Evkaf kanun•na ı&re, 
yurdumuzdaki akalUyet •akıfla• 
nnın Evkaf ldareal tarafından 
kontrol edllmeıl lhımdır. Bu 
kontrol kanunun neırlnden ıltı 
ay ıonra baılıyacakta. EYkaf 
ıenel dlrektörlUğll bu huıusta 
bir talimatname hazırlamaktadır. 
Kanun Uç ay ıonra merlyete 
aeçeceğf için O Yalde kadar da 
talimatname hazırlanmıf olacaktır. 

ba11na da alınamaz. ÇDnkU lngil• ,-·----------------------·-----------------
tere burada Uluslar Sosyeteal I S T E R l N A N J S T E R İ N A N M A ! l Efeler Şerefine Danslı 
•• 1888 muabedeıino imza ko· Eğlenceler 
tan devletler namına hareket ı Milli Türk Talebe birlltl, Ôde-
•tnıiştir. Bir yıızıcı arkadaıımı•ın ılltununda ıözllmllH çarptır ,. aacak eanebl dnletleria bayrakları için rla1•* edil- m lıe al den üyelerini çok iyi ağır-

Ingiliz donanmasının Akde "lz:mirden aldıtım M. Ali Setenotlu imıalı bir mek• mek n Ttlrk bayrafı baıta rfl•terilmek llz:ım ıeldltlnl 
• layan Efeler onur~na, &nllmUzde-lll d M 1 d s tupta TGrk bayratına kartı röıterilea blrkaı .. ,, .. ,.. haber Yerea okuy\lcuaıuır, lırmir panayırında da komıu 

ı 1 e, ısır ıu arın 8 ve llveyı ı k k' ki il b. a JAb h ki b' bl d 1 1 L t bl · b x.. ı tll ki pazar glinO, ıaat on beıte bir •analı civarında toplanmaıı da, ı va aaı, tem a ır • u a aarıamlı a ı ır t••I- r •• et n uayra ıaı ••m ayra6.mı•ın ı ne aı• 
it ıGrle bildlriliyor: Balkan rOr•ılerlaln dınr llinlarında mak ıuretlyl• ılSıterdltl 11yg11ı•lıktaa da pek hatıb danslı eğlence bazırlamııbr. Halk· 
alyayı bunun için kuıkulandır• TGrk bayratı alfabe ıırHll• en aıatı koamuı; bu ııra- olarak tlklyetçldlr.,. 

lbal<tadır. Jtalya da buna kartı evi Hlonlarında Japalacak olan 
~eni ı:alh aemilerinl Sicilya 1abil· J S T E R 1 N A N 1 S T ER 1 N A N M A 1 bu eğlencede Ulu&al oyunlar oy• 
.. rinde toplamaktac:llr. aanacaktar. 



Varlığı Da 
• a. 

Uzüııtü 
Yokluğu Da e e 

ikinci Sulh Cezanın muhakeme 
ıalonu... Davacı ıandelyealnde 
genç bir taze; suçlu yerinde de , 
Yahudi ıimsarları andıran otuzluk 
bir adam. 

Kadın diyor ki: 
- Bu adam benim kocamdı. 

Fena huylarmdan Y gcıçimsiıll· 
~inden dolayı yrılma davası 
açtım. Fakat Şimdi de beni rahat 
bırakmıyor. Üç kere kendisi döv• 
dU, iki kero de arkndaşlarma 
dövdUrdU. No yapacağımı ıaıır
dım. Beni bu adamın erriııden 
kurtarmanııı istiyorum. 

Kocası da atıldı: 
- Klmmlı o fena adam? Klm

m.lı teni döven? Y ılaol. Hepıl 
1 uydurma •• 

Kadın da ona mukabeleye 
kalkınca, hAklm, Hrt bir ihtarla 
iki tarafı da sUk<ita davet eltL 
Fakat adamin bUtUn 11eylrciler 
huzurunda eski karııını atar bir 
cUrUmle ittihnm tmesl hAklml 
mecbur etti : 

- Bir söz daha &6ylerıen 
Hnl tevkif ederim. 

Diğer ıahltlerln dinlenmeal 
için duruımanın baıka güne bı· 
rakılmasına karar Yerildikten 
sonra davacı kadın tekrar l&z 
isteyerek: 

- Bu ad m beni ıimdl kapı 
6nUnde döver yahut dövdOrUr 
ef ndiml dedi; ben ne yapacağım? 

- MOddeiumumtllğe müracaat 
ediniz. Poli • hnber veriniz 1 

ı Salondan dışan çıktılar. Ko· 
rldord azkalaın ıahitlik için 
a•len kadınların da karııacağı 
bir pandomima kopuyordu. Fakat 
vaziyeti kavrayan Adliye ıabıtaıı 
lfl yabşbrdı. Suçlu adam merdi· 
venlere doğru ilerlerken Hki 
karısına ıöyleı bağırıyorduı 

- Arkamdan ıelme.. Yf ne 
bana iftira atacakıın. 

Sonra seainl yavaılatarak 
UAve etti ı 

- Allah kimsenin baıına 
vermesin ı Varlığı da UıOntB, 
yokluğu da .• ................. -... ················--······-·----

Armutluda Elektrik 
Armutlu, ( Özel ) - Herkes 

evine elektrik tosl&ab yaptırmak· 
tadır. Burada elli mumluk bir 
lamba için maktuan yüz kuruı 

• _ tkret alınmaktadır. Bu flat p halı 
geldiği için yaktnda elektrik De• 
retJ yüzde 25 ucuzl~tılacaktar. 
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LERI 
~"°"Q 

l 
Malan Kayağı 

----- ----------------
Semet Köyünde Bir Suyun 60 Evi 

Var 
Alanya (Öıel) - Burada Mı· 

lan Kayagı denilen bir yer Yardır 
kt Alanyadan tam bin metre yOk• 
ıektedir. Buraya çıkmak Jçin iki 
gUn geceli gUndUıltl katsr ıırhnda 
gitmek lizımaelmektedir. Malan 
kayagı'nın da etrafı dağlarlc. çıv· 
rJlmfıtlr. Bu kayak 11 k&yden 
mUteşekklldir Ye en 16hretll k3-
yU de Senet köyUdllr. 60 evli 
olan bu köy bUyll1' bir çam or• 
manının içine g6mUlmUttlll'. K6yde 
müteaddit ıu kaynakları yardır. 
K6ydokl 60 eyde barınan halk 
kUtle.i bir ıuyun çocuklarıdır. 
Butnn •Ylor birlblrlnln akrabaıı 
olduğu için çalıtma mUıterektir. 
Herkea diğerin• çahıır, yani 
bUtUn köylü bir gnn bir eve, 
diğer bir gün bir bcşka eYe biz· 
met ederler. Bu ıuretle her evin 
iti mUıterek bir mesai ile görll· 
IUr ve baınnhr. Bu köyUn hariçle 
ak&atası yok ıtbidlr. Elblıellk· 
Jcrlnl kendileri dokurlar, herıey• 

Jll•n k•r•Gında bir ••ille 

Jerinl kendileri yaparlar. Biricik 
nokıanları mektepaizliktir. 

Smdırgı Panayırı J 
Sındırgı, ( Ôzel ) - Sındıraı 

!panaylri için belediye tarafından 
esasla hazırlıklar yapılmaktadır. 
Panayir çok güzel olacaktır. 

Antepte Su Tesisatı 
Antep ,( Özel ) - Şehre ıu 

getlrflmesi işine haılanılmıthr. 
Şimdi ıehlr dahilinde ıu teslıatı 
yapılmaktadır. 

Antepte Toptan Sebze Ve Meyva Pazarı 

Gaziantep (ÔıeJ) - BDyUk et ve seb:ıe halinin karıısında inıa 
edJlmekte olan toptan meyya ve Hbıe pazarı tamamlanmıştır. Köy• 
inler tarafmdan her çeılt meyYa ve sebze buraya getirilmekte, Hnaf 
mubayeatını burada yapmaktadır. 

Eskişehirde 
Balkan Güreılerini Radyo 
ile Dinlemek Y aıak Edildi 

Eskişehir (Özel) - lstanbulda 
yapılan Balkan güreşleri radyo 

1 Güdülde 
Bu Yıl Sebze Ve Meyva 
Bol, Fakat Hububat Kıt 

Hekimhan da 
llkmektebe Müsamere Ha

sılatı ile Su Getirilecek 
Hekimhan (Özel) - Hekim• 

han beı ,nz evli bir ilçedir. Bu 
yıl burada 18 
bin lira ıarfile 
beş sınıflı bir 
llkm ktep bl· 
nnıı yapılmıı· 
tır. Mektebin 
beı öğretm nl 
Yardır. Kaza 
dahillnd ki bO
tOn mektepler 
yedi tanedir. 

Morkcıd ki 
mektebin 200 
talebeıl var- Hekimhan ilk· 

nektebl hlma· 
dır. M•ktept• w• heyeti reisi 
bir himaye ÖGretmen 
heyeti teıkll AbdUlk•dlr 
edllmlt, bu suretle yokıul çocuk· 
ların da Yulıkb çocuklar gibJ 
tahılllerlne deYam imkAnı bulun• 
muştur. Yoksul çocuklara bu 
heyetin ıayretilo hergDn 11cak 
yenıok verllmlı, ldtapları, elbl• 
selerl, ayakkaplan tedarik olun
muştur. 

ÖoUmUzdeki Cumhuriyet Bay
ramında mektep talebesi tara• 
fmdan bir müsamere Yerilecek 
bu müsamerenin hiisıllb ile Yuca 
Kaya mevkiinden mektebe bir 
IU &etirilecektir. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

4\ ile her tarafa verlllyordu. Eski· 
ıehirde K6prU batında radyoıu 
olan bir mUeueae de radyosunu 
pencereye koyarak halkın istifa· 
desine arz•tmlı ve bu radyonun 
bulunduj'u meydan, gl1retlerl 

GüdUI, {Özel) - Bu y1l bura• 
da OzUm okadar boldur ki pera• 
kende olarak kilosu iki kuruşa 
satılmaktadır. Bu kadar fazla 
aebze ve meyYa ucuzluğu görül· 
memiıtir. Buna mukabil hububat 
azdır. Bu yOzdon sıkınta çekil· 
mektedir. 

İstanbul Treni 
Eakişehirde 20 Koyunu 

Parçaladı 
EıkiJhelr ( Özel ) - iki gUn 

önce Haydarpaıadan Eıkişohlre 
gitmekt olan tren latanbul köp
rDsU ciYannda bir ıfirll koyunu 
çiğnemiştir. 20 koyun parça parça 
olmuştur. Kazanın çobanın uyu
makta olduğundan ileri ıeldlğl 
anJaıılmıştır. 

O~.ıma 

(*) 

Diş Nezlesi 
Bir baıta mOracaat •ttl. lkt ah· 
denberl uyku uyuyamadıtıadan 

ılklyıt ediyor n blltlla dlılerlnln 

•tr111ndan 11tırabını asalatıyordu. 
Hastam bir ııece bahçe eğlence
etlence1lnde ve 111adal kendialal 
lıOtmDı ve ılddıtU bir ae.zledb 
mQteeulr olmaaı dolay111li bu aıde 
dit etleri ve ılnlrlerlıae tulr 
etmlıtı. 

37,S derece ateıi vardı. 
Ağrılarını bir tablet kialn blr tablet 
ıııptrtn gtıade iki defa almak aur•· 
tile teıkln ettim. Dit etleri lçla 
(Klorat döpotaalı) pastiller tanlJ• 
eltim. iki gOn yatakta iıtirahat 
etti ve iylleotl. 

(•) Bu noUan k01lp n1dayınıs, 1ahut 
bir al bllıo• 1apıııtmp kollokılyon 1apı• 
ıuL Sıkıntı samanınızda bu notlar bir 
d•ktor sılbl lmdadınııa yetJıeblllr. 

merakla takip eden binlerce kiti ------------
tarafından doldurulmuıtu. Taksim r 
ıtadındakl heyecanın bir örneği 
de burada aörOIDyordu. Y aıar 
tam rakibini yeneceği ıırada bir 
Belediye memuru ıeldi Ye rad· 
yolarm kapablmaııaı emretti. 
Radyo kapandı, halk da gtlref" 
lerln neticesini öğrenemedi, fak at 
bu neticeyi öğrenmeden de dağ'ıl· 
madı. Belediye memurundan, 
radyonun ne için yasak edildiği 
soruldu Y~ ıu cevap alındı: 

- Meydanda toplanmak ya• 
aaktır, mllrur ve ubüru 4nçle9tirlr. 
Ahali toplanmaııa diye radyoyu 
kapattık. 

Ve itte Eıkiıehlrlller bu mll
talea ile lıtanbuldakl Balkan 
gllreı.erlni radyoda takip etmek· 
ten mahrum kaldılar. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

liu l'•ce nöbetçi ocuaeler fun• 
lıırdır: 

Küçfikpazar (Necati), Alemdar 
(Sım), Bsyazıt (Aeadoryan), Şehza
deba,ı (lamt.il Hakkı), Fener (Arif), 
Aksaray (Şeref), Ke.ragümrlik (A. 
Ke mal), Şehremini (Ahmet Hamdi), 
Samatya (Teofilos), Bakırköy (İde· 
pao), B•vikta, (Rııa), Hasköy (Yeni 
T ürkiye), Ka ımpaşa (Yeni Turan) 
Kadıköy (Loon Çubukçuyan, Oı
man Hulusi), Büyükada (Mehmet), 
Heybeli (Tanaş), Üıküdar (Ahme
d.iye), E minönU (Agop Mlnaeyan}, 
Şlwli (Halk), Beyoğlu (Taksim n 
Beyolu), Galata (l\!işel Sofronyadlı). 

Sındırgıda Bir MahkOmiyet 
Smdırğı (Özel ) - Balıkesir 

orman mühendis muavlnlerlndoo 
Muzaffer rDivet almak ve irtlkAp 
ıuçundan dolayı Sındırgı ceza 
mahkemesi t~rafından iki yıl hapae 
mahkum edllmlıtir. Muzaffer 
hUkmU temyiz etmiştir. 

Sındırgıda Kaçakçıhk 
Sındırgı, ( Özel ) - Burııda 

kaçak tOtnn kullandıklarından 
dolayı Ağu&toa ayı içinde 41 kiti 
yakalanmıf ve haklarında kanuni 
takibata baılanılmışhr. 

Kız 
EvlenmB Teklifi 
Yapamaz Mı? 

"Bu,Un kızlar kocalarını kot' 
dJlerJ bulu7orJor. Anneler artı1' 
kapı kapı dolaşarak görUcU goıt( 
makten, kızlar kafes arkasında 
a6rUcU beki m kten kurtuldular) 

"Genç kız, sokakta~ geı:oıJ! 
lerde, toplanblnrda birçok go,~ 
ler:e tanışıyoı. Bunlardan blrıDJ 
seçiyor ve ne yapıp yapıp oliji 
ağına dUiUrllyor. Artık erkek içlQ 
ondan kurtulma imkanı yoktur. iJ. 

Bunu ıöyleyen, askl gUnlerl 
haaretle anan bir ann idJ. 

- Biz, diyor, böyle mi idi~ 
Bilim zamanımızda erkekl~r aı1 
kamızdan koıarlerdı. Bir g6ztlm~ 
.O, aaçımııın bir ucunu göreb~ 
mek onlar için en umuJmadı' 
11adetlerden ıayılırdı. Erkek blal 
ancak aiJeıi Yaııtaılle tanır •• 
Jlne ancak ailesi vasıtaıile l&terc!W 
Halbuki busrUnUn kızı öyle mi?» 

Bu eski dU90nce bugUokQ 
hayata uymuyorıa kııbnhat ldmde1 

Yalnız bu kndınin aldandılf 
bir nokta var. BugUnUn kızı dd 
hoğendiğl erkeğe gidip da bed 
Hnl beteniyorum, benimle eylenlf 
mlıin?» diyeme'Z. Fakat bir erke~ 
hoıuna giden luza sevgisini d~ 
ılSyleyeblllr, izdivaç teklifi d• 
yapabilir. 
Kız, hAIA eski devrin bu yaD" 

lıı zlhnlyeUnden kurtulmuı de' 
jlldir. O balA kendlıinl dişi sa• 
yar. Kovalanmak, korte yapılmak 
lıter ve bunun için ıUalenir, kell" 
dlslnl bayendirmoy çnlı ır. BU" 
aUokU kızın, eski neslin kızlar1{.t• 
dan farkı, kendisini beycndirınoJI 
imkAnına malik olmasmdan lba .. 
rettir. Yoksa hangi kız erk•ğ• 
korte yapmıya, sovıislni &öy)eml-t 
1• ve evlenme teklifi yapoıı1• 
cesaret eder, Ye hangi erkek 
kızın böyle bir hareketini tablf 
ve maıür g8r0r. 

Halbuki bu hak neden yaloı• 
bir tarefın olıun? Neden kız da 
erkek albl bu meselede duy.I 
duğunu ve istediğini ıerbcstç• 
söyleyemoain? Neden mutlak• 
erkekten iltifat beklemeye mec4 
bur olsun? 

Evlilik erkekten ziyade kadıll 
için mUhlmdfr. Ev, kadının mUeS"' 
1esesidlr. Onu o korur, o yaıabt• 
Öyle olduğu halde bu e'fl 
kurmak hakkı ona verllmemiıtir. 
Bu hususta söz hakkı erkeğe v_. 
rilmlştir. 

Bene• bunun ortaıı 4udutJ 
Evin aes'ut olabilmeıl fçln Hd 
tarafın da blribirlni beyenmesl Y• 
kartıhklt sevmeal lazımdır. Kadıd 
evlenirken, iradesiz bir mahl6k 
gibi buraya ıUrllklenmemelldlt• 
O da erkek gibi beyenip boyen• 
medlğini açıkça aöyleyebUmeli v• 
evine aeYe ae•e ve aevine &evin• 
gitmelidir. 

* 
Sarıyerd• Faılıyaı 

«Kendini daimı hosto ıand 
bir mahlO.kla bir orada yaşamak 
rahatsız edici bir ıeydlr. ŞUph• 
yok. Fakat baıı klmıeler vardır ki, 
bunu hastalık haline getlrmtıle,. 
dlr. Onlara da dert anlatmak 
mUmkUn değildir. En iyi tedavi 
çare11f ıikayetlerlne aldırmamak, 
llkayıt kalmaktır, o da derdin• 
ehemmiyet verilm~diğlnl görünce 
ıikAy•tten vazgeçer, kurtulursunul• 

TEYZE 



Anneler Bundan 
Sonra Güçlük 
Çekmig•cek 

En uzak mesafeden çekilen 

Yedi bin mel· fotograf bundan 
biraz evvel Kall

red•n alımı forniyada Amerf.-
/otojra/ kan askeri tayya• 

relerinden birinden ve yedi bin 
metre irtifamdan çekilmiştir. Bu 
resimde 330 mil uzakta bulunan 
meıhur Şoıto dağının zirvesi açık
ça görlllmektedir. 

-tc 
Amerlkada bir adam, bebek

Beşfk sallı· lerin beıiğinl •at
layacak ve anne-

gan blr alet lerl yorFlnluktan 

kurtaracak J•nl bir elektrik ileti 
icat etmiştir. Bu Alet, buıuıt ıu• 

rette yapılan beıiği ayrı ayn on 
dört türlll •allamakta vı hu ~ 
retle eın huysuz bebeif bUe t ... 
kin edip uyutmaktadır. Annelere 
düşen vazife çocuğu betile ya• 
tırmak, aleti betiği lıtediii 1Uret
te ve sOratte sallayacak aurette 
ayar etmek ve elektrik cereyanını 
açmak ve rahat rahat ev lflerloe 
bakmaktan ibarettir. 

• 
Geçenlerde lngllteredı Hutton 

Tamam on 

heı sen•/ 

Craııawlck ıehrln• 
de Sison lıminde 
bir posta mımu· 

ru , posta kutularından birini 
tamir ederken içinde oflunun, 
cıvar köylerden birinde oturan 
kaz kardeılne on beı aenı enıl 
yazdığı bir kartpostalı bulmuıtur. 

-------~------------------
ıran San'atları Kongresi 

Moakova, 19 (A.A.) - lraa aan'at• 
Jarı ara uluaal kODffHİ, dla fahfma• 
ıını bitlrmittlr, öatlmüzdekl kongr .. 
1937 71landa Parlıte toplanaca .. tır. 

12 Kiti Yandı 

HARİCi TELGRAFLAR 
J 

Fransada: 

Tanınmış Eski Bir 
Diplomat Öldü 
Cea~•r~ 19 ( A. A. ) - 8. Jalt1 

Kambon, ba •balı llm•fttlr. 
[ Not: Jul Kam boa Franaamn en l 
yaılı •e taaınmıı diplomatlarındandı. 
1870 harbine sirJDifll. Geırayir ırenel 
lll••Jhtı•d., Vqiaıt•n. lladıit 
Elçilit:nde bulunmut 1907 yılında 

Berllne elçi tayia edilmiıti. BDyUk 
harp çıkıncaya •Mtar &erli.de elp 
olarak kalan Jul Kambon Franıız 
akade•iai üyelerlndendi. ] 
Yeal Yun•n iç Bakllnınıa 

tık ••• 
Atina, 19 (Özel) - Mlna'kallt Ba

kaaı Petree R•lliı I~ O.kanhfa tayhl 
edllmit H ilk it olarak Atina " PiN 
jandannaaı111 takYtye etndıtır. 

Lehlstand• : -------

Mekslkoda: 

Ahali Biribirine 
Girdi 

10 Ôlii, 20 Yaralı Var 
Mekıiko, 19 ( A. A.) - Puebla LBl

fHlade bulunan bir çiftlikte lblr k3-
,.0a •ı•ırı mHeleıindea ofStOrb ahali 
tıirhirine bqı •t .. .açaaı1o JO klti ıl!
•lt. 20 ld:ti yualanmıp. YoHa...n 
l>ir pi.y&d. tabma düzeoJ Nj'lamaj'a 
muvaffak olmuıtur. 20 kiti yakal8D• 
mııtır. 

S•~•Yhmn Tebance1arm 
Mekılko, 1' ( "A. A.) -Geçen çar-

Mllll kıyafetlerlle iki Arnavut p•ba aGn"Q cenyan etmlt ohm 'kanlı 
t.•nı 'hlclrHlnden soura, Menfko par1i-

Arnavullukta 1 11n1n"b>n, tari1at• nk dna oımak tıı.
r•, 'laylav'arm itabancalarnu veırtfyeN 

K d nl Ç f .,ıralnnak zorunda 1l>ırakan bir lı:aaı-
8 1 ar arta name yapmıfbr. 

Ve Peçelerini AmerJkada : 

Yahudiler Aleyhine Atacaklar Bir Zenci Daha 
Gösteri yapıldı y ~nı Kanun Gençler Ara- Linçedildi 
Varıo•a, 19 (A. A., _ Onntoclıau 5'da Sevinç Uyaudırdı Nevyork, 19 (A. A.) - Oliafora 

da yahudiler tarafından Bkftir&len bir l'lr-. .it ı(ÔHI) _ X.•I ~. ~· Mialılpldea bildfrllfyor: Burada bir 
Lehll aömAldlktea •ODta ,fÜu'la bat· naYut kadınlarını eaatet •• •ı ibra linç laadiaeal daha olmuttur. Katil ile 
lıca caddelerlade •öıterllu yapılmııe. haptluııadaa .kwbr_. içm 5'•nl ıblr aa_çlu bir Z.arci muhakem• ecliliyorc:ha. 
yahudl ey)erlnlD kapılan Jnrılmıf a..un .proje1l Jaazll'lan .. ktadu. )ÜR b9 etJ kararını Yermek Gıue 
matasalan tahrlp edllm1t 'H 'lmk 'lla· Bu kanun .mucibince lcadaalar ~ çekilecetl 'Zaman bir takım ldmael• 
dar yahudiye da,ak ablnn1br. ıafiarıaı ve peçelerini çıkaracak, hu· hapiıhaae,.i •ı•al etUktH " ı, 
Balonlar Ar11sında Yar1t .- _.ktepleııe ~.-. alı.ti rlJr• aardiyanı r&cıpırdamıyacalc bir bale 
Varıon, 19 ( A. A. t - Gordon • .... ohmluı ıtıniktmet dw.alrin1hı ... aetirdlkten ıonra ıuç1u Z.aclyl yaka-

Benett k•pHt J•nııaa lttlnk <edea tilııdam Mlilecek H iatedikletl .ldaH Ue laya,p otomobile atmıılar •• ıelıJrdea 
.. U. S. Na.-y a4b Amerikan lhal01111m lıdlnc .edebileceklerdir. talcrlbn bir buç•k mil mıaalede biw 
alrettebata, V arfOYaJa .. ımtttw •• 'Eıkl •• kökleımlt ananeleri bir J•I'• g8tllrerek asmıjlardır. 
tab•iaen 608 11:11 ........ aftı'ldanm in_.. ... ""•ll 'h kan1111 grençlwr ta- Bu1gar 'Makedo,.yaa-.nda 
ıöylemlılerdir. ...,_.. -•ete 1ra ... ıı-1Dlft .uta- Ara•tır.malar 

.. Deku" MılHlald ~ JN.Jena u11p elan .W.. halle• kaR1ıa•1111..a. O 
Moıkonnın bat. b•Jind• n Var• ıtitaru oay•dırJIUfb. Sofya. 19 ( ze1) - llabıta .... r 
fOHnıa 1.300 kUo•etN usajıada bu· Fw1 4ıyaaındaaberl la.ık •uıDda Maked~uında arafbraalar ~• 

mncut galeyaa bir kat ıdalaa art- Petrlç, .NPrekop, Yukan Cu•a n lunaa Norı'ano yaklninde yere lnmtıtir. d 
makta ır. daha bazı tehirlerde yeniden ıiıll ıi· 

Adlaababada Bulgar lngllterede: lAb, matbaa n tahrlk edici bq•na· 
Konao1oau meler bul•Ufbır· 

Sofra, ~ ( 0z.,) - 1>11 'baba1tfa f __ • p tİ • d ........ lan '.Dar.kı 
aldıtı 7enl lttr kararla, Adinbabac!a .~I ar SIR 9 Sofya, 19 (Öul) _ Bükr.,ten bU. 

bir ıeaeral kon1oloalak •çaca'kbr. 1st•ıfaJar dirUd'A'ine ıöre, w•'81' a-la .Kral Ka· 
Yeai koaıolOI Haltetiıtaada ae11eler- ro!un •• Rumn bCfkumet oalaruua 
cı 7qam1fhr. 1..-..., 19 (A. A.} _ Palflmelflıo. ltliraldlt, büyOk baret• kalaramaahk 

FranHnlll 938 SUtf... deW Jtıi •Y'• .paııtiwi a,.lwJaclea 18nc1•• •e « .... :tma ID' 111rirı •111 

Parl1, 19 ( A. A.) - 25 eylllcle ..,. Sir Staffer.d 0..İıf!pl. P.tlnla icra ...,.... K.lt.,..a 'ile-ol...,_ tllitmıaa 
ı .. ı., kurulu fiıusaı kemlıyonuna komit..U.du çeldlimhal ...... ıttilo. Bnpjtya abldMI ..... ~-llhr· 
verilecek olaa 19M yıh bltçe projHI, Slr Crl,ppı, hlkG ... tfa dıt .. JHHına ... ıKeflfteı•IM 
tlmdlkl tahmial•re 16re, enelce bil- 1ap1lacak yal'tbm h•k1rıada parti ne IBuenoa AINll, t9 fA.klt - 'Şalro 
dirilmlt olaa ü •llrudaa daiaa as aJlll fikirde oltaa•>fıana ~kitatfhd lroaferınıtnda harp wtr......_ ~ 

,..... D O-~--·~-,,, . . 
, ' 1 .. . :..; . . ·. :~·,.i· 

Yılan 
Eti 

ÇiAlllerla kırlanrıç JU•uıadan, 
kokmuı ,yummadan yapbk1arı ye• 
me'kler, ötedenbni kitaplarda tuhafb!c 
örnetl olarak yazılıp aurnr. Şimdi 
o yemekleri Ml'f:J•til• yapllmıı lrmik 
1ı~ası ıribl tatlı trl•te,.cek bir Y••elc 
-icat olundutuau duJd•lıı: t 'Çtn ... akb 
yılan ta•a11 I 

Hunun aer9de yapıldıfant anlamak 
için raıı:eteı.r•· çıkan tu laaberi 
olru mak gerektir ı " Kalif •raı,. •cr
pantoryonıunda ifJar Pıyer Artraa, 
dostlarına b~ yılan dyafeU verauı 
•e !.at yemek o!arak ıaofraya çın.raldı 
filan taY.anDı koymuttar. Pi,., 
Artranın aiyafet aaraaında ••rdltl 
aöyJeye :ırUre bu rt.lanıa eti pek kBr· 
pedir, Jıurbaj'a bacafı tadıntladır. HatU 
ondını d&ha ıiacedir n dahı lçlldlr. Ger. 
çi 'fU H bu aıe.mlekette Efi ve Bod 
j'danlarıoın bifteklui yenilmekte J1e 
de :çınrıra'klı yılan ondan çok nefiatlr. 
Bununla .beraber Amerlkada kibu 
ıofralara JAyik dalıa bir,o'k yılanlar 
•ardır l., 

Ben bu fıkNyı o1cuyunca Yıldırı• 
mın ojlu Muaa Çelebinin EYranoı 
'Beye yaphJ'ı -çirkia oyunu hatırladım. 
'Herktıaçe blltnc'ftfl lzer• Muaa Çelebl, 
'lntncflnltea lıttytlı: lrardeft Emtr Sl
Jeym•nı el'tadn lka1Chruak Edlmede 
~üklhndanıtıaı ilin ettlkteıa 11011r• 
ıert aawanm•ya, a.ttlae p1eni incit• 
'llnJ• <b ... ta11nıtı. O •••ada , .. y ... 111 
..... olaa E.,.... B., n 1enlMk6m
cöa-,.ın • EmSr Slley .. • sibi bayıraıs 
-.-..fanı onaıl•dı, Swel.tekl çiftllt ... 
.-klldi, .8iyHettea ıuaak bltla. MaA 
'91ebl, ılbtl)'u lwmudanıD hadi emri 
.altsacia çal.,....ıaı 1ıtiyorclu, Siroa 
'lidam !'Olla11p ._.. 'Çafutt .. Ew•oe -.ta ..... oldat.- -6yliyerek ..ı
._.dL "Muu çeıea,ı :a,.k ôire41i. tel• ,..18 •orla a-firecetlni WkliNl EY
'1'aaoa ibeJ pldi •• ltakw k6r 8itt 
cta .. ndı. Mo1a, onua ha ••rlUllW99 
cllzen ayara& .i»lr •:laa)'Jfta Wua
.-.k !lıtedi, .bet • ıkurbata pltlrltl, 
l?Jtrr.anoıla 1"1likıte yem.ık f'Wken ... 
Jmıa ıJbtiy• -.akala lnO.. koydarda. 
Evr.anb9 bey, 'blrfıına ~orap &ilmek 
tnnıildithıi Hrdifinllen dun•un• 
blmlt'a8ı, brb•t•l•n 'l'lr•IJ"M'19Uf 
flbl ... 1'9ket eclwek ı..-pıtal tatla tatlı 
pdi '" •u.a ~' 1r9'Mlhdn k&r
rlfOn IDlnldmırak •atlıkla -çlftlite 
a&amek lmll'lnım •hh etti. 

G n.ırcle ..a,4a •ti !ltreaç .-a. 
IOlp IJGWty ........ .şinuli ba et ... 
•• ~ ..,.ılJ'M'. Qaapaldı 71) ... 

•mi Faldatmsk :19'8 ıde llÜkJ'n Oluyor. 
*..,_ ·•eae.ı16ln. ,.llıMl•ı•ı 1»em 
eo.. ..... , ......... ---· ıplıbo-
rulak da ..... .., ... .Eli .. Boci .ıılan· 
lar..aaı. ltilfte'k, tt.,...-141 y4aadaa 
yahni y91ld-tınaırsre .bu •oruya karıı 
.. ••et ,. 8ememe'k çok aiJçL. 

O.trau • Mornya • 19 (A.A.) -
Frydek'de glsen akpm bir detırm••· 
el. sıkan bir r•nrında d•tirmende 
buluaan 12 kitl alHler lçlade kalarak 
llmüıtDr. olacaklar. llyJe..lfdr. tllJhnıelln •e.elRI we;lfllswlıllwit.. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~!!!"!el!!~--~~~~~~~ııı:--~--:-e~--------~~----~-------------------

1 
Adı "Halim., "C!ir, bir .. ba- hemea aöze ç•pmlyacak bir yere 

•· T. Tan 

&1•61 
Tefrlh 

No: 94 

A NA 8iN1 N ·~:-.,@ =-:~ :::-~ Jaaml, \1111 •ba kur~ ..:ıe.:ıı••IDlf: 
_,. ' B m .klıl • ~k •!ıayw. Ni...,. 'lht-.ı...D*-K 1 Z 1 1

} ) Y..ı adlar • ...... M ... hır ~. 8ir 4iMfltl, Yr 1ftl'bJ'6 20 1
: :! ~ G ":""~( mr .....,..,,,... c~lr 1'eifar. !lakaı'tu 'im. -

. - EYin içindeki do!aıma yeteri 
Dedi. Anaem peılmden .,. 

rılmıyor. 
Bugnn yarın ana olacak ka· 

dıa çocuk ılbl bakılıyor. 
Doktor hafta aonunda kılinlk· 

teki ) erime ı•ç•ceğlml s&ylOyor. 
Çok atırlaıtım. 

Zaten bu Taziyette aokata 
çıkmaktan aıkıhyorum. Papu 
barmaniıl sf bl ı•nlf bir parde
ı8ye 1&rındıtmm halde Ylcudll
mlln gayri tabiiliği belli oluyor, 
)'llrUrken rahatau da oluyorum. 

Ali Sami Bey (St. Etien ) de 
hAIA... Hiçbir postayı kaçırmadan 
mektup yazıyor. Vaktimin yak• 
laıtığınl blldltl için endiıede. 

Her mektubunun sonunda ı 
- Aman kendine iyi bak, 

doktor Naclnln taYsiyelerinl ihmal 
etme d yor. 

Bana kız Ye erkek çocuk adlarile 
dolu uzun bir de llıte yolladı. Han· 
glleriol beğenirae yanlanna lıaret 
etmemi ıöyltlyor. 

Bir glln doktor Naci Bey bu 
llıteyi elimde gördU. Glildll : 

- Hanpial bejencllo 1 

- Hiçblrlal. 
Anlatbm. lalmler lıtADc:le ko• 

nuıtuk. Ali Sami Bey lyle adlu 
bulmuı ld J• muaaı belli deiU. 
Y abut yeni romancıların bulduldan 
yeni adlardu. Banlar o kadar 
çoiahyor ld 1 

Ben daha mektepte lkea sut 
romaocılardaa biri 1eal bulduğa 
bir kıı adını JHI romanına ver
mlıtL Gllzel bir lıl•cll. Romu 
bu lılmle çıktı. iki Dç Jıl vapurda 
tramwayda kwanna ba ada koyan 
Gyle kadınlar, öyle aileler ı&r
dOm ki o lıtmdea iğrendim. Düılln• 
meli bir kere.. Mqa gibi kara, 
kuru, nohut renginde mana1ız 
g6zl0, koca ağizlı, yat burun bir 
kız çocuğu. Adu 

- Nurten! 
Sonra ııska, kavruk. plı1k bir 

erkek çocuk. Burun deliklerinden 
balonlar çıkıyor. Adas 

- Cengiz. 
Blrkere Cengizln Ttlrk kafa· 

larındakl yerini hatırlayın. Sonra 
bu mendebur loıaa kurusuna o 
adı koyun. 

Zaten çok lılmler lnıanları 
ba)le aldabr. 

Kachk'&y'lnde badin ,..ı Mr - A, ..!ektor 'hani otlan .ola-
ad koyan komıumuz nrt1a. 'Çetta1 caktı? 
Bu Ç~ttn B., flnd• ld fnıl Uıtal laemea rlklek .pucledea 
b1111ndan dayak ...,., 'baftac!a bir ballınr: 

iki kere evden ko,ulurdu. - Kim d ....... u. h b 
Bunlan .cJoktor Naci Bere ıan- olecak ıde'1-. Hatta ı1ıapı11111 _. 

lattun. Bana laak veNli. k&1.na W. )'lıMlsa IWtm lıelel 
- Hele çecat-mzm ,..... Bu talarirl fAhitlip .._ •lar 

g&re1'& Adam -... allflttlrl& chww. Voe h...-. O•••• t'•I•• 
cHJ0111111. il.._ GtığU a .. aaıtiae ele ı.a 

Şimdi meralı ediyoıam. eder .. 
Kız nn, oflan mı? Doktor bana .m.t'*l• Mnra 
Doktor b11nm tçhı hnl ve ıGJer•k ilAve etti: 

bt't blrf8J 16.,t..emea 411JOI'. - lit.ıwenlz Mil de w,ı. Wr 
- Fakat baz .. bela elllr 41• ( hllel ilmiye) flllJ>&t'I& 

yorlar. Doktor• gnezeliii lıutarsa 
- Olama&. T ... dlfdtlr. Ve bir çok meslek ur.armı ipm .. k 

ıonra ıu garip fıkrayı aalatta: ka1ti1 oluyor .. 
- Bizim yqla ebe doktoların· * 

dan biri eski harem dairelerine Bahçeden .clol8JIP evla lcapııa-
girlb çıkar, paravan arkasında na kadar ı•len otomobO beni 
doğum yaparken ona sorarlarmış: doğum eYine çok zahmet verme-

- Aman doktor acaba kıs mı den göl'ftrdtl. 

olacak, oğlan mı? Artık kendime hakim olamı• 
Oıtat bir iki ay ıonra dftnyaya yorum. 

ıelecek mahluk için 1.:•ıtlrm• Perlıanlık 'içindeyim. 
atarmıı: Bu lıaöode en titiz n en p 

- Oklan olacak! zel kadın yataız teklfni defli, 
Fakat berkesin metgul olduğu rengini ve muvaıeneıinl de kay-

bir lll'llda kaptam arkaaına •• beaıyor • 

~ c•llp fkliJor-. 
D....,_ lııll:aaMtı.athirdu· 

racak bir lllç iıtedlm. 
611•ı 
- 'BllAla. Şlmt!I 'ajralan ar

braca'k lğu .Jaq>acalna. 
TabUller, maaymeler laep iyi 

tıkıyor. D.kt.r &lk 41eta- jaer 
..... _. Wr ._.be .W.pau 
..,.,_illea ,eldamiyor. 

Annem baıucumc:la • 
Yirmi "8.t sad l'lr• ifade 

eaftmn atre\I ı.ır ızhrap. 
Yan ~pı Lir JaaW. ı..ma 

raat ja bırakbklan u .... dokto
run yumupk MIİnl ıcl..r41-c 

- ıca ... 
G&ı k~ •ltmda al

bn ~ı mavlı bir hayal belirdi. 
Aşk levbalanndakl kanatla me

l.il ı.n•ta• beazi,.a bir ha,.L 
Ademle Ha••• eeanetiain ma

ıum mey ..... 
Gözlerim kapalı, damarJ.nm· 

dan Jcan çekilmiı gil.I derin bir 
kealklik lçinde kendimi kaybe
diyorum. 

* - Artık ayan bakalam ktlçök 
hanım.. Bir ımnıa HDi aekiz 
saat uyuttu. Amma artık ne •in 
kald• H llj'arhk d4tf il mi ? 

G6zlerlml açhm. 
Annem, doktor •• b.tta1*• 

lacı. Bakıttyorlal'.. Ynzleri gftlft. 
yor. Kndimi )'Okladım. 

(Arka11 •u) 
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(Siyaset Alemi],. SON DAKİKA·• ı' ATATÜRK 
lngiltere, 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ g•~~~;:;~.pd~~1.;,k~:~.kö~·.;.~~~ 
lımparatorlug"'unu ' - '# rındademirleyenl\Iecfdiye kruvaıörü 

tarafından *op atı mile ıelô.mlanmışlar 

Birkaç Tesadüfe italya.nlar, İngilterenin Blöf :;m~:t;;~;.!:;~i!:d~~ı ... b.hç .... 

Borçludur I Izmir, 19 - Se~nik pan&J ırıodan 

~r~::;Y:~:ı~·~:~:~:r:~~t~:. :~:~~:~ - Y apmadıgv ını Anlıyorlar ~~::~:t:~!~~;:;::::r.:!;;t;:. 
fngili:ı devlet ada mları, her ~ırsatt~o J 
htifade ederek söyrbyorlar kı lngıl- ( Ba,tarafı 1 inci yüzde ) 
tere, halyaya karı• de~ildir. Bugünkü Her hangi bir hava taarruzu l •ı • R•ı c b l ••tt Dogv U İJJ • d 
durum, İngilizlerin harbe kar_,. olm~- ngı lZ l osu e e u 0:- erın e 

l d d ihtimaline mebni ıehirdeki depo 
larından ve harbi iıteaıeme erın en ır. B d J k 

Şu halde, İngiltereo n biltlln ve cephane1iklerde mevcut ıiIAh ayın 1 r 1 
ha:ı r.ıkiarı donı nmaaını muayyen ve cephaneler gizli yerlere kal· rıkta 14011landı 
noktalarda' toptamaı r, ıaı. 0 ve d 1 Yeni Hatlar Yapılacak 

k . ıra nııttır. filan, aırf icabında no taı nazannı Ankara, 19 - Bayındırlık 
tuirH b:r ıureth mildafaa edebilmek ltalyayı.. Beşler Komlte•I Ne • · ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '· -···· ·- · ' • B k Ali Ç j k d 1 
içindir. Bir harp isteğinin ifadHi Tekllf Etmişti? 111altada llQnevralar Vapıl' Jlı ltal- a anı et n aya oğu ile• 
de.11.iluir. 9 (A ) 1 1 LYI ı ırı ı l • Uı rindeki inceleme gezintisinden 

a Cenevre, 1 .A - y ma- b d·· ü o Al' ç · k Dohfuyu ıaylemek llzım ıelirH, dl s k f D D EJ • uraya onm fl r. ı etın aya 
6 l lumat alan çevenlerde söylen - ııanın ev ıga ı a evam ıyor dl . d ./ lk't hl h hiç bir hlidiae yoktur ki, ngiltueyi ~.., yevın e, "'e ı e r tren atta 

gafil avla mı, olıun. ( ltalyanın Hah•· ğine göre, Italya ve Habeıiıtana daha yapılacağını, Sivaa • Erzurum 
tiıtana kar,ı heybetli bir aefer heyeti yapıJmıt olan tekliflerde, bir baı· lıkenderfye 20 ( Özel )-lngl• ' ~ hattının ınıasına Erzincandan 
tertip etmf'ğe ba,ladığ ı zaman, lngiliz- langıç, bir protokol ve bir de Uz tayyare gemiıl (Courageouı)un Loid Corc: On Beş da baılanacağını, İran tranılt 
!er orasında anc~ k hiHoluoabilir bir yardım projeıi vardır. civarında yabancı bir denizaltı Güne Kadar Harp yolunun iler!emekte olduğunu .,.. 
hareket uzildi. İngiltere fikrini ta1rih Cenevre, 19 (A.A)- ltalyaya gemisi görUlmUıtUr. Bu gemiyi su itlerinin ıalahı huıuıunda ne 
etmeden, Afrlkada çıkahllec•k ola.o ve Habeşistana yapılmıı olan tek- 1 b 1 ıı· 1 1 Olacak o· o b d bir harb ın huıule getlrebilece~I genıt &Ören er, lr ng iZ tayyarH D D ; IY r gi i te birler almak Jazımgele-

lifler arasında Habeılatanın bUtUn ti d D · it i ı k ı v • i t ld v ı akiılere i•aret etti. ltalyanın hazır- rası arı ır. enıza ı gem 11, ısa Londra, 19 ( A.A) _ B. Lold ecegın n araş ırı ıgını söy emiıtlr. 
lıkları durmayınea, Jngiliz donanma- genel itlerinin Avrupah damıman• bir mllddet su llstUne çıkmıı, Coro Brodford'da verdiği bir diyede Bayındırlık Bakam burada bir 
Bın da da bau hareketler baıladı. lar yardımile yeni baıtan kurul- sonra tekrar dalmı~tır, Bu hidiae iki gün meıgul olduktan sonra 

d B 1 1 d T ıelecek on beı glln içinde mutiak 
Zahlrd~ bu hareketler tabii idi, ması var ır. u fer araaın a C d l lıtaobula gidecektir. 
çünkü 'bu •ıralar, yani Atuıtoı ayı, jandarma, pollı Ye adliye itleri Uzerine ouragous ört torp to bir harbi beklemek llzımgtld\ğini 73 E V 
bütiln dünya donanmaları 1ıibi ln~iliz Yardır. muhribinin hlmaye1I altında Uma· ıııöylemiıtir. v 6 andı 
donanması lçin dt manevra aıentml- imparator Biraz Geç Anlamış nın emniyetli bir kıımma isal 
dir. Bu 1ebeple, bu hareket tabii Londra, 19 (A.A) _ Neva edfJmfıtfr. 
görüldü. inıiliz ana vataa flloau Cb ı l t l ı Adi b b Mıs1rın MDdafaası Meselesi 
Sheerı Nen &imanında toplanacakken ron C e gaze H n n sa a a 
toplantı yeri Sontbampton'a çevrildi. aylarının bildirdiğine göre, Ha• Kahire 20 ( Özel ) - BaıYekll 
Her yıl, AkdenLzdeki ıemilerio ltaJyao beş imparatoru ile mUıatfrlerl Nesim Paıa ile lnglllz YUkHk 
ve Yugoılav limanlarını ziyaretleri harbin muhakkak ve artık bir Komf1erlltl arasında, sıkı konut· 

----------------------------
1 jansına CeboJUttarık' dan bildiri· 
liyor: Dlln CebelUttank'a gelen 
filo ıimdllik burada kalacaktır. 
Filo dünyanın on bUyUk savaı 
gemisi olan ( Hud ) diretnotu ile 

Sındırgı, ( Özel ) - Kazcmıza · 
bağlı Çorum nahlye11inlo Düiüm• 
clller köyünde geçen akıam baı• 
lıyan yaogm köyün 73 evini ta• 
mamen yakmış, kUl etmlıtir. 

Anbarlar ve &amanlıklar hep 1 
yanmıştır. 

Adetken, bu yıl, hu itiyattan nzreçlldl. gUn meaeleal ofduJ(..u fikrini be,. 
Portımuothdan manevralar 191• kiS- k d l 5 malar deYam etmektedir. Bu 
milr alan donanmaaın btıttln ihtiyat leme te lr or. konuımalar, harp patladığı tak-
cephane ye kömlirünll de berabeı imparatorun bUtUn umudları d d b b 
aldıkları ıayl oldu. Akdeniz .,. At· muhasamanın batlangıcından ev• fr e, Mııınn eı a 1 mUdafaaıana 
laotik filoları Şarki Akclcniıd• top· vel ambargonun kaldırılmaaanda aittir. Inılliz hUkftmetlnln muvaf· 
iandı. Maltaya gönderilen zabit .,. kO t ı ti I t b fakatl olmadan hiçbir tedbir almı• aakerlerin ailelerlle beraber gidecek· temer z e m 1 r. mpara or, un-
lu!, yapılan hazırlıklarda buıuıt dan dolayı Avrupada krediler yacağını blldlrdlti aibi Mııırm 
bir makaat olmadıtıoı ıCS•· açmıt ve bir Londra bankaaına mUdafaaaına ait her tUrlU ted· 
termek için, kuten tıaa edildi. 50,000 ıterlfng llra1k yollamııtır. biri almıya hazır olduğunu da 
Halbuki, ıon dakikada remllere yal• ltalyanın Nasihate ihtiyacı llive etmlıtlr. 
nız erkekler blndirlldl. Çoluk, çocuk Yokmu' 
karada kaldı. Btltlin bunlar, ublrde, 
biç bir 1opheye mahal nrmiyecek Cenevre, 19 (A.A) - Reuterı 
aurette birer tHadlf e1trl ıayılablllr. B. Aloisl, Romaya gltmlyıcıktir. 
Fakat itler beraki• olup da bava d~ Sanıldığına g8re, B. MusolfnJ, B. 
aOnce, bu t~ıadGflerin hakikaten ye· Aloiılyo "Cenew.nln naılhatları· 
rinde oldukları da g3rtl1Gr. lnrllterl, na ihtiyacı almaclıA'ını,, bildir • 
bugOnkO koea lmparatorlutunu, itte mittir. 
böyle yerinde bir kaç te1adOfle, bir 
kaç Dizraeliy• borçludur. - Süreyya Uluslar Sosyetesinde Endl,el 

••· ' .. ··- Cenevre, 19 ( A. A. ) - Ulus• 
Çerez Kablllnden lar ıoıyeteıl çevenlerl, Baron 

Şair Hatlmln 
nUktelerlnden 

Şair Ahm~t Haşim hazan bir kılı9 
kadar keskin, kor gibi yakıcı ntlk• 
tıltır snururdu. 
BirgUn, onun yanında, hiç ıevme• 
diği, hiç çekemediği • saten kimi 
eever n çekerdi ki~ • baıka bir 
ıairden bahıolunuyordu. 

O, boyuna bu zatın aleyhinde atıp 
tutarken, hazirundan blriı 
- Oanıml dedi; bu adamin çok 
bilgili olduğunu da ink&r ede· 
mezaLn 7at 
Haıim, derhal cenp verdi: 
- Bakın, bunda yerden göğe ka
dar haklısınız.. Kafası, ıerçekteo, 
büyUk bir kütüphane gibidir .. 
Ve, Hıinl yavaılatarak, bUyUk bir 
tee11ür edaıile il&ve ettiz 
- Neyleyim ki, budllla bir hafızı
küttibün eline düımtlt !. 

\ Tıflı 

Bükreş Elçimizin 
Bir Mülô.k·atı 

Bükreş, 19 ( A.A) - BUkreş 
gazeteleri, Bükreş Elçimiz Ham• 
dullah Suphi'nin bugün Dıt itleri 
Bakanlığında Başbakan Tata· 
resko tarafından kabul edilerek 
bazı mühim meseleler hakkında 
ııörüştUklerlni yazmaktadır. 

Tarih Heyeti Döndü 
Türk Tarihi Araştırma Kuru· 

mu Aıbaşkam Bayan Afetin 
Eaşkanhğtndaki heyet dün akşam 
1aat on sekizde Ertuğrul yatı Ue 
ıehrimize dönmüştür. 

Alolıd'nln henüz B. Muıollnl tara· 
fından çağırılmamaaını endiıe ile 
karıılamakta dırlar. 
Konseyin Karar1 &eh GUnU iki 

Tarafa da Blldlrllecek 
Paris, 19 ( A. A.) - Temps 

gazetesinin Cenevreden öğrendi· 
ğine göre, ltalyanlar Beıler komi· 
tul 6nergelerini Hddederse Kon
HY raporunu ıoıyete nizamname• 
sinin 15 inci maddesine göro ha· 
zırlıyacak ve karar ihtimal 1ah 
gUnU iki tarafa da bfldirllecektlr. 

Beşler Komitesi Tatll .. 
Cenevre, ı9 ( A. A.) - Beş

ler komiteal Cumartesiye kadar 
lılerini tatil etmfıtlr. 

Amerlkahlar Sigorta Prlm-
larlnl Artterdtlar 

Vaıioaton, 20 - Deniz ıigorta 
kumpanyaları aigorta primlerini 
iki misli arltırmıya karar vermlıtlr. 
lnglltere Blöf Yapmıyor 

Parla, 20 (Özel) - Gazeteler, 
bugün de, dUnkU kadar bedbin 
görünmektedirler. Pötl Parizlyen 
gazetesi şunları yazmaktadır: 

" Durumun çok mUtkül olduğu 
muhakkaktır. Fakat Avrupa ıulhu 
timdllik hiçbir aurette tehdit 
edilmiş değildir. ,, 

Övr gazetesi de: "Italyanlar 
lngiltereain blöf yapmadığını an· 
Jamaktadırlar., demektedir. 

Durmaden Asker 
Gönderiyorlar 

Napoli, 20 - Şarki Afrlkaya 
asker gönderamesi durmadan 
devam ediyor. Yeniden 6000 
asker gönderilmiştir. Aynca mü-

himmat dolu vapuriar ) o.a çıkmıı· 
iardır. 

Roma Gazetelerlne Göre 
Roma, 20 ( A. A,) - lng::te-

Royterln Bir Tekzibi 
Port - Salt, 19 (A.A)- Royter 

ajanıı, bir kaç ltalyan denizaltı g .. 
nılılnln dUn SUveyt kanalmdan 
aeçtiklerine dair olan haberi ya• 
lanlamaktadır. 

ltalyan Sevklyab Berdevam 
MilAno, 19 ( A.A) - 121 ıu· 

bay ve 3600 asker Cenova'dan 
ve 350 asker de Trlyeste'den 
Lombardia vapurile hareket etmfı· 
lerdir. Dun de Bergam'da Afri
kada bir kapotanlık almak Uzere 
Afrikaya hareket etmlıtir. 

c~oHa, 19 ( A.A )- Cosaerla 
fırkasının 3600 kitillk son kı~mı 
da bu gece Lombardia vapurlle 
doğu Afrlkasına hareket etmiıtir. 

Ceneve, 19 ( A.A )- Bombar
dia gemisi, 4,000 aakerle doğu 
Afrikasına hareket etmiştir. 

Maltada Hava Manevralan 
Londra, 19 ( A.A ) - Bu gece 

Malta üzerinde hava manevraları 

yapılmııtır. General Mak Kulloç, 
Malta kıt'alarının baıkumandan
lıiını üzerine almak için dUo 
lnglltereden hareket etmiştir. 

CebelUttarlk'dekl Donanma 
Londra, 19 ( A.A ) - Royter 

renin zecri tedbirler slyaııaımdan 
babıeden Roma gazeteleri lngiliz 

delegelerinin Cenevrede söyle· 
diklerinin hilafına olarak lngiltere 

Kamoyunun hu ılya11aya ittifakla 
bağh olmadığını kaydetmekte ve 

iıçl partiılnin lideri Lansbury ile 

bu partinin Lordlar Kurulu grup 

başkanı Ponbonby, Sir Strafford 

ve eski Dış Bakam ulusal liberal 

Simon'un bu siyasaya aı veya 

çok muarız o!duklaruıı Heri ıür· 

mektedir. 

Fransız Faşistleri Romada 
Roma, 20 (A.A.) - 250 Fr;m

saz Faşisti Paristen bura~ a gelmiş 

ve coşkun gösleri:erle karşılan· 

mışlard.r. 

( Penom) dlretnotundan, dört 
kruvazörden ve 10 deıtroyerden 
mürekkeptir. BUtUn hu sremller 
Akdeniz filosuna değil ana deniz 
filosuna aittir. 

Mıs1r Hududundaki ltalyan 
Tahfldatl 

Kahire, 19 ( A.A ) - Royter 
ajansı bildiriyor: " Mııır çeYenlerl, 
Italyan kuvvetlerinin Libya'da 
toplanmasını Mıılr'a karıı yapıl· 
mlt tehdit olarak teJikkJ 
etmemektedirler. Bu çevenler, 
ltalyan sUel hareketlerini, bir 
Habeı • ltalyan harbi takdirinde 
kabilelerin muhtemel bir ayak· 
lanmasma karşı alınmış tedbirler 
olarak telAkkl etmektedirler. 

"" Londra, 19 ( A. A ) - Star 
gazeteıf, sah gllnkU Bakanlar 
kurulunda motörlerle mücehhez 
iki Italyan fırkasının Llbya'ya 
gönderilmeai dolayııile Mısırın ve 
SUven kanalının güveni mesele· 
sini müzakere edilmlş olduğunu 
iddia etmektedir. 

Mısırdaki lnglllz Kuvvetlerl 
Artıyor 

Londra, 19 (A.A) - Mııırdaki 
lngiliz kuvvetlerini takvf yeıi hiı 
olunmıyacak bir surette devam 
etmektedir. 

Bir &Üvarl alayı bugün isken• 
deriyeye hareket etmiştir. lıkoçya 
muhafızlarından bir alay da ilk 
Teırin batında hareket edecektir. 

Atinada 
DövüşmelerlOldu 

Atina, J 9 (Özel) - Sindagma 
meydanında Kra!cılarla Cümburl· 
yetçl'er arasında yeniden dövüş· 

meler o'.muıtur. iki taraftan bir 
hayli yaralı vardı~. 

Yetişen kuvntli polis müfre· 
Hleri kavgacıları dağıtmış vo iç· 
)erinden bazılarını tevkıf etmiştir. 

1 stanbuldan 17 Memur 
Doğuya Gidiyor 

Ankara, 19 - lstanbuJ Maliye 
teşki.atında ça·ışarı ve baremin 
ylik11ek derecderinde bulu .GD 17 
memur şark vilayetlerine tayin 
ed:lmişlerd:r. 

Araçtaki Orman 
Yangını 

Safranbolu, J 9 ( A. A. ) - Araç 
kaz&11 ormanlarıodaki yangından 
35 kilometre uzaktaki kasabamız 
duman içinde kaldı. Sabahleyin 
güneşin ziyası kırmıu renk aldı, 
Teneffüs edilen hava da Is kok• 
maya ba9Jadı. • 

Yunan Filosu 
Limanımızda 
Filo Bir Kruva-zör, Dörl Tor• 

pldo Muhribi Üç Denizaltı 
Gemisind11n Mürekkeptir 
Komıu ve dost YunanistanaD 

bir deniz flloıu, bu ıabah dokuz · 
sulannda limanımıza girmiş, toplar 
atılmak auretile bUyUk törenle 
kar9ılanmıştır. Şehrin selamına 
filodan da toplar atılmak &uretlle 
samimi mukabelede bulunu lmuştur. 

Dost Yunan filosu burada Uç 
gUn kalacak ve hazırlanan prog• 
ram mucibince ziyafetler verile· 
cek, kabul reaimleri tertip edile· 
cektir. 

Yunan filoau Elli krovazörfle 
Hidra, Speza, Paara, Panter tor• 
pidomuhriplerinden ve Uç deniz
altı gemisinden mürekkeptir. De-o 
niz filosuna ayrıca 7 tayyarellk bir 
hava mUfrezesi'de tıtlrak etmek• 
tedir. 

~ 
Filo Umanamıza tam aaat 

9, 15 de gelmlı, top abmlle kar• 
ıılanmıştır. Filo lim~ma girerken 
deniz ve kara tayyare1ırimlzden 
mUteıekkil filolarımıı tarafından 
da havadan karıılanmııtır. 

Amlrahn Eşi de Gellyor 
lzmir, 19 (Özel) - Jstanbulu 

ziyaret eden Yunan filosu amlra• 
Jınm eşi Bayan Ltza Ege vapu· 
r:le ıehrlmize gelmiı, buradan da 
latanbula hareket etmiştir. 

Hollandada Alman· 
lara Boykot 

Amsterdam, 20 (A. A.) - Hol· 
landa:ıın en bUyUk dokuma ku
rumları Aimanyada Yahudilere 
karfı çıkarılan son kanunlar üze· 
rine Alman eşyasına tam ve kat'i 
boykot yapmıya karar 'ermit• 
lerd:r. Bu boykotun Hollanda 
endüstrisinin diğer şubelerine de 
teşmil ederek genel bir boykot 
yapmak için bir komisyon mUza• 
kerelere memur edilmiıtir. 

' 
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Ziraat Bilgisi ("' J 

Bir Çok 
Sorulara 
Cevaplar 

İzmitte Bay Abdullahr 

Bitlenmit tavuklara karıı en 
Tavukları çok tavıiye edl!e• 

bilecek çare ıu· 
bitten na•ıl dur: Önce kümes• 

,, kurtarmalı? Jeri eyice hada· 
Dalayıp kuvvetli blr kükllrt ttıt· 

ıüstı vermeli, kOmeıler temiılon· 

dikten ıonra eczanelerde satılan 
.. Flörit dö Sodyom ,, ilacının Uç 
gramını bir litre ılık ıuda erite· 
rek bir banyo hazırlamalı, ondan 
sonra bltll tavukları birer birer 
yakalayıp bu Uicm içine daldır
malı ve iki dakika kadar tutma
lıdır. Suyun içinde iken tavukla· 
rın tüyleri elle karııtırmalıdır ki 
diplerine su giralnl Çıkınca rlb:· 
girsız bir yere salıp kurumaya 
bırakmalıdır. Bu uıul hem kolay, 
hem teıirll hem ucuzdur. Yalnız 
kUmeıin temizliğine dikkat etmek 
ve bitil tavukJaırı bir hafta ayrı 

•• kuvYttll beslemek ıerektlr. 

Jf. 
Kadıköyd• mütekait Miralay Nuri 

Akbal: 

1 - Bana ıönderllen mıktup

/ şinizl /c•n· ı ların ceYBbı dalma 
Jl l d k t bir ııraya tlbidir. 
aı n ~ " .0 a- 2 - Sizin birçok 
rabıl/,.•ınb kitaplarınız, blr-

bayll tecrübeniz Ye ayrıca ılraat 
kurıunda edinilmlı bllıılnlz oldu· 
iuna göre benim vereceğim öğlit· 
lerden ıiz müıtaJnlslnlz demektir. 
İtinizi kendi kendinize kotarabl· 
lecek iktidarda aayılınınıı. 3 • o 
ıazetede okuduklaranızı da aynı 

ıahıı yazmaktadır. .. 
Gelibolu okuyucularınızdan M. M. 

Benim fikrimce; aeller için 

Sdl için açı· açacağını~ arkın 
l k ki , . Uıt genlıhğf, dip 
aca ar ar l liv. l bi gen ı gın u r 
11asıl olmalı? buçuk miıll olma-

lıdır. Derinlik de bu iki genitlik 
yekununun yanıı kadar olma· 
hdır. Bu nlıbet elveriılidir. 
Maaeli hendeğin dip tarafın.· 
dakl genişlik bir metre oluraa 
Uıtilndokl geniılik bir buçuk 
nıetre, derinliği de l + l.50 = 2.50 
ilin yarısı hesablle 1.25 olmalıdır. 
Bağın kUtnklerine olan uzaklığa 
ıelince bu hendeğin derinliğine 
bağladır. Ne kadar derin olursa 
ıuyu o kadar çekmek korkuıu 

olur. Bununla beraber uzaklık 
için de ıu nisbeti tanlye ede
bilirim ı 

Arkın dip genlıllğlnl + Uıt 
ıenişliğini + derinliğini toplayıp 
tutan kadar uzak bırakuaanıı 
ıon ııra kUtUldere zararı olma~ 

Yukarıdaki rakamlara ıöre 
bu me1afe l + 1.50+ 1.25= 3.75 
olur. IıterHniz ark boyuna bir 
ııra derin k6kl0 bir meyva ağa· 
cı (armut gibi) dikersiniz. 

(*) Ziraat buıuııaaclakl mUtklllerlataı 
hlıe ıorunut. Son Poıta'aın ( Çiftçi ) al 
•!ıe ceYap Yerecektir. 
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Tal'llll llflsababe 

Murat .Mısır YaKölemen 
hudilerini De Soyacaktı 

Fakat Yahudiler 
Yaman Bir Kur
nazlıkla Herkese 
Parmak Isırttılar 
Oımanlılar devrinde Mııır, baıh baıına bir ta

rih ya9adı. Istanbul, hor karıı toprağından bir ha· 
zlne fııkıran bu güzel ülkenin kıymetini bir tUrlO 
anlayamadı, oraaını yUzUstU bıraktı, ıonunda elden 
kaçırdı. Iıtanbulun Mmrı nasıl ihmal ettiğini anla· 
mak için oraya gönderilen valilerin llıteainl gözden 
geçirmek yeter. Mısıra Iıtanbuldan 281 yıl içinde 
tam 116 vali gönderilmlıtlr. Demek ki valiler, 
Uıtüıte iklıer buçuk yal kadar yerlerinde tutuna• 
bllmlıler ve o koca Dikenin içini, dııım anlayıp ta 
bir it• baı vuramadan kaldmlmılardır. Bu sık ıık 
vali değiştirmenin ıebebl onların Mısırda kuvveti<.• 
nlp te istiklll hulyasına Ye te9ebbüallııe kapılmaları 
korkusudur. Halbuki bu korku, valilerin öyle bir 
yola dökülmelerine engel olmuşıa da Mısırın ken· 
dlae mahsuı bir özgUrlU~• girmesini intaç eylemlı· 
tir. ÇUnkU ikide bir değiı•n valiler halk Uzerinde 
nüfuz yürütememlşler ve bu nllfuıu "Şeyhülbeled,, 
lere terketmlşlerdfr. 

ŞeyhUlbeledler devri, Mııırın e.n 
Onların idaresi rllıvete, ıoygun
cuJuia, zulme dayanıyordu. He· 
men hergün ıokaklarda, saraylar• 
da, evlerde, hükumet konakların· 
da pusular kurulur. savaşlar yapı· 
lır, canavarca boğazlaıılırdı. Şey· 
hUlbeledler Iıtanbulu da dinlemez• 
lerdl. M111r paıalarını diledikleri 
gün bir paçavara gibi at ıp yerine 
başkaıınm gönderilmesini lıtanbu· 
la emrederlerdi. 

kara 1Unleridlr. Mısır kölemenlerinden Murat Bey 

ŞeyhUlbeletlerin nUfuzunu kı· 
ren Kölemen Beylerdir. Oraıı 
Oımanlıların eline geçtikten ıon• 
ra da köle satın alıp onlardan 
aıker yapmak uıulU devam edl· 
yordu. Bu yüzden 11ultanıız bir 
Kölemen idaresi var demekti. 
ı 773 te Kölemenlerden Büyük 
Ali Bey isyan etti, büyük patırb· 
lır çıkardı. Onu yine başka Kö
lemenler gf derdi ve bu kar2aıa
hkta Mısırın idaresi Kölemenlerln 
eline geçti, Oımanlı Taillerin 
nUfuıu sıfırdan daha aıağı düıtU. 

Mııırlılarm Ali Sultan diye 
andıkları büyOk Ali Beyin köl .. 
)erinden Murat Bey, kölemen 
devrinin enj tanınmıı bir alması· 
dır. Bu adam, kendi efendiıinin 
karııı NefiH Hanıma göz koy• 
muştu •• bu Hanımla efendialnln 
sarayı kendine Yerilmek ıartile 
ona karıı ıUAh çekmeyi kabul 
etmittl. Bu ıart onaylandı, Murat 
Bey de efendlılnin öldürlllmHI 
itinde en bUyUk rolü oynadı. 

Murat yamın bir adamdı. 
Çok kuvntll ldJ, bir 6kUıtı bir 
kılıç darbeıile ikiye biçerdi. Kıı• 
dığı vakit 9ok korkunç olurdu, 
herkHl tirtir titretirdi. DostlarıDa 
çok bailı idi, ıöıUnde dururdu, 
cömertti. Yalnız öfkelenince her 
t•Yİ unuturdu vı öç almak yo• 
lunda da doıt dUıman tanımazdı. 

Muradın kurdufu idare de 
ıoysıunculuk temeline dayanıyordu. 
Fakat ne Yursa ıözU doymu
yordu, durup dln!enmeden para 
toplamak, milyonlar aahlbf olmak 
lıtlyordu. Iıt• bu kayıu De bir 
p clOıGnd8, JeDI para kayaalt-

ları aradı ve nihayet ordusunun ceklerloi •ordu. Onlar ıöyle bir 
elbisesini, çadırını, slllbmı yeni· teklif yaptılar ı 
le,tireceğinl ileri sürerek Yahu· - Biz, yokıul bir milletiz. 
dilere bU} Uk bir vergi koydu. Karılarımızı, çocuklarımızı, haY• 
Hiç umulmıyan bir biçimde ve ralarımııı aatsamz lstedlğlnb: pa• 
dayanılmaz bir ağırlıkta konulan ranın dörtte birini tuttaramaz11• 
bu salgın yahudi keillasmda (Si· naz. Siz bu Yergi yllkUnU ıırtı• 
nagog) bUyUk bir telAş uyandırdı. mızdan kaldırın. Biz ılze bir 
Ağlayıp ıızlayan, aaçlarını sakal· define göıterelim. Orada bizdea 
larım yolan yahudilor, bu foli· almak lıtenllen paranın yUz miıli 
ketten kurtarılmaları için haham• nrdır. 
ları zorlayıp duruyorlardı. Onlar Murat Bey, verginin kaldml· 
Mısırdan bir göç daha yapmaya, dığını müjdeledi Ye hahamlardan 
çöllerde kırk yıl daha dolaşmıya definenin bulunduğu yerin göste· 
hazırdılar. Fakat para vermiye rilmesinl istedi. Onlar, milyonlar 
yanaıamazdılar. tutarındaki aervetln Aı oğlu Am· 

Bu durum ye bu zorlayış rln camii altındaki mahzende 
önünde iki haham birleşti, bir bulunduğunu ıöylediler. 

plAn çizildi, Murat Beyin yanına 
gidildi. Bey, vergi iti için gel· 
diklerini söyleyen din adamlarını 
hemen yanına getirtti, ne diye-

Haber iyi idi amma camii yık
mak gUçtlt Murat Bey bu iti 
uıtahkla yapmayı tasarlıyarak bir 
glln aYa çıktı, dönUıte camie 
uğradı, namaz kıldı, çıkarken 
imamı filan çağırdı, camiin eski· 
diğinl, yenileşmlye muhtaç oldu· 
~unu, bu hayırlı işi kendiılnin 
yapacağmt söyledi ve ertesi gün 
amele yollayıp göya tamir itine 
baılattı. lıçiler, camiin yıkık yer· 
lerlni değil temelini baltalıyor
lardı, açıyorlardı. Nihayet mahzen 
bulundu ve oradan bOytık bir kaEa 
çıkarıldı. Artık Y ahudllerin ver· 
dljl haber gerçekleımlş demekti, 
Murat bey heyecanla cami• gel• 
mitti, kaaanın kmlmaıını idare 
ediyordu. Çıka çıka ne çılua 
beğenlralniı: K6ft yazı ile yazıl· 

mıı bir kitapl 
Murat küplere bindi, kitabı 

parçalayıp yerlere attı H yerine 
dönüp hahamları arath. Herifler 
çoktan Mıım bırakmıılardı, el 
eriımeı bir bucağa savuşmuılardı. 
Onları bulmıya imkin yoktu. 
Vergi emrini tazelemek de güçtll. 
ÇUnkU hazine müjdemi üzerine 
versılnln - bir daha konulmamak 
ıartile • kaldırılacağına ant içli• 

mlıtl. • 
Tuttuğunu koparan, taıtan 

para sızdıran Murat Bey sıibl eli 
kanh bir adam, işte bu dtızenle 
aldablmıı ve Mııır Yahudileri on 
para vermeden o ağır yUkUn 

Mıeırda, albnde defin• aranda• altından ııyrı!ıp çıkmışlardı. 
ca111llerden biri iL T. Tan 

Sıyfa 7 

: , Kari llcılct ııM.n 
Topkapılılar Su 
Sıkıntısı 
Çekiyorlar 

Topkapı Ye civarında bu yıl 
pek fazla ıu ııkınhsı çekilmek• 
tedlr. Kuyular kurumuştur. Bu· 
radakl çeımeler de belediyeye 
deYredlldikteo sonra akmaz ol• 
muıtur. Belediyenin Ahmet Paşa 
camii 6nUne Japbrdı ğı terkoa 
muılutu sadece gece]erl akmak· 
tadır. Yolıuzluk ve bakamsız• 
laktan hergün biraz daha gel'i· 
lemekte olan bu muhitin halkı 
ılmdl de ıusuzluktan kıvranmak
tadır. Eıki çeımeJere gelen ıu 
yolunda yapılacak küçük Ye mu· 
rafsız bir tamir bu muhiti ıuıuz· 
luktan kurtaracak, bUtün çeş· 
melerln ıuyu temin edilmiş ola• 
caktır. Fatih Kaymakamlığı kil· 
çOk bir himmetle bunu baıara• 
blllr. 

Topkapı Şerbetçi eokak 
Neoml Kaııhan 

Tramvay Şirketinden Paso 
istiyorlar 

Tramvay Şirketi her yıl . dtrı 
menlmlnde talebelere paao ve
rirdi. Bu yıl bu paıo Yerme iti 
çok ıeç kaldı. Birçok huıuı1 
okullar, bllhaua ecnebi ve ekal· 
Uy•t mekteplerinde derslere baı· 
lanmııbr. 

Talebıle mekteplerine tam 
ücretle ıidlp ıelmekte, bu da 
talebe babalarına ağır gelmek· 
tedlr. Şirketin paso işini bir an 
••Hl halletme.ini temenni ederim. 

Balat ı Keımekaya Sebatay 

Okuy.ucularımıza 
Cevaplarımız 

Balyede M. Ergun ı 
Gönderdiğiniz paranın tarih 

•• numarasim ha•I bir fıtlda ile 
Iıtanbul Poıta mUdilrllıaUn• mU· 
racaat ediniz. 

* Afyon Emirdai Belediye üyelerin• 
cf en M. Barlaaaı 

- Şiiriniz gUzeldlr, fakat ga• 
ıetemlz ıllr neıretmek teamülün• 
de bulunmadığı için blıi mazot 
a:örUnUı. 

Tanuıta Hamdiye: 
- Bir lı: lda ile iç BakanlıA'ı

na mllracaat edinir. 

Son Posta 
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Bir Delin T 

Osman 
Tatlı 

Yazan1 Hatice Hatip -54- 20 - 9 - 935 

Feyzi, Deniz Üzerinde Gecenin Sakinliği İçinde 
Bir Kadın Sesinin Nağmelerini Dinleyordu 

imparatorun 
Garip ir 

ok 

Bu gece nekadar çok başka 
bir geceye benziyordu... O gece
ye... Onun klkll• kotraya çarptığı 
Ye kUretlni kayb•ttikt o Keceye .•• 
Onu naaıl kolları ararnna al rak 
kotraya ç•kmlıtl. KüçUk bir serçe 
gibi hafifti. KUçllk bir çocuk gibi 
onun kolları arasına kendini bırak· 
mı§h. O gece nekadar bitkin 
nekadar korkaktı. Nasıl bntUn 
YDcudu titiriyordu. 

BUtUn o gecenin teferruatını 1ö-
2Unlln önUnd t krar canlandırıyor
du. Deniz gayetle sakindi o g ce .• 
Herkee, her§ey ıusmuıtu. Yalnız 
uzakta tA uzakta bir kadı sesi .. 
Şarkı ı5ylllyordu. Ve sonra o 
şarkı da susmu tu. O ıarkı seıl 
durduktan blraı onra bir kUrek 
Hsl duymu tu. Uzaktan doğru 
gelen bu kUr k aeıl, koıan bir 
lnıanm evet bir •yden korkup 
ta çıplak ayaklarla mermer dö
şeli bir dehllzeen kaçan bir lnıa• 
nın ayak seslerine benzeyen kU· 
r k s si rl v sonra.. Sonra bir
den bire bir cisim kotraya çar~ 

mıı kotra sallanmııb. 

Onun korkuıu hAli 1618nUnde 
idi. O gece neden öyle kork· 
muı,tu.. Kendisine bir kazadan mı 
bu kadar Urktnnnz., dly sordu• 
ğu zaman o baıını sallamıt "Ha· 
yır,. diy cevap vermiftl v sonra 
parmağlle kotranın yamndıın ııy• 
rıhp geç•n bir sendalı lıaret 
ederok : 11 Ond n korktum 11 de
mlftl. Sandalın içinde kim oldu· 
A"unu iyice g6rm mfştl. Bu ya• 
hancı bir 1&ndaldı ve lçlnd bir
kaç kfıi birden oturmuıtu. 

O gece bOyOk bir hiddetle ı 
"ıize bir terblye&l:dlk mi yaptılar,. 
diye sordu u ıaman ıenç kız 
"hayır,. diye ceYap Y rmlştL. Ve 
daha fazla bir ı y soramomııtı •• 
Belki o g c onun korkusu ile 
bl!şına gelen bu felAket arasında 
bir milna bet vardı. 

Susan ve uyuyan deniz birden 
bir kadın 1e11l ile uyandı. Bir 
kadın.. Şüphesiz ayıal kadın •• 
Tıpkı o akıam olduğu ılbl 
Almanca bir opera ı6yllyordu. 

Bütün kalbi titreyerek bu ıeal 
dinledi. Şarkı ı~yloyen kadını 
taşıyan sandal her halde uzak• 
Iaımış olacaktı. ÇünkO 11 s bir· 
denbire denizin UıtUnde ıönUverdl. 
V bir n sonra da denize çarpan 
kürek sesleri duydu. Sonra hızlı 
hızlı 'uran kUrek ıeslerl tıpkı o 
gece olduğu gibi .• 

GayriibUyort yerinden fırladı. 
Kotranın dir ğine tutunarak 

· eğildi ve denize baktı. 
Yakında d ha bir y görlll· 

mllyordu. Yalnız kllrek s slerl 
duyuluyordu. 

Eğildi, yerdeki feneri yaktı. 

Onu den:ze doğru tutarak bakındı. 

Bir sandal beyaz bir sandal 
geliyordu. Snnd im içindeki insan• 
lnnn lk sini tonıdı. Bir taneıl 
Ahfın balosunda en son KAmranla 
dans etmiş olan Amerikalı un• 

ginc:'i. Öteki daima yatan güver
tesinde gördUğU ya yatın kaptanı 
olan pıhut da Nortonuo davet:iıl 
bulu,an ince uzun bir adamdı. 

Bu iki erkeğin ortasında bir ka
dın oturuyordu. Aman yarabbi 
bu kadm nekadar Kararana ben· 
ziyordu. Vakıa karan'.ıkta yUzU 
her nekadar da görünmiyorsa da 

omuzları, baıınıo ıekli ve h r ıeyl 
onu andınyordu. 

BUtUn vllcudu irklldi biraz ev• 
v•I aklından geç•n ıahneyi ha· 
tırladı ... O beyaz kllçllk parmağın 
lıaret ettiği beyaz sandal şekli 
gec nln karanlığı içerisinde neka· 
dar da ıu sondala benziyordu. 

Bir mllddet aandala dikkatli dik· 
katil baktı. Ve tam sandal karanlık 
içerisinde kaybolacağı sırada k n· 
dl 1 tutamıyarak kotraya olduğu 
yerde bırakıp kotranın sandalına 
atladı ve arka ında fosforlu bir 
iz bırakan beyaz sandalın peşine 
daıtn. 

Kendlıinden şUpbe edllmeme
ıt için bir taraftan onları takip 
ediyor ... Bir taraftan da ı lıkla 
mDtemadiyen bir ıeyler çabyordu. 

* Önden ıiden aandal Moda isti-
kam tinde ıltmeyordu. Çift• kUrek 
çlıl olduğu için çok Hrl gidiyordu. 
Buna rakmea (Kurd) un sandalı da 
pek g rlslnde bulunmayordu. 

Bir mOdd t sonra d renin ba· 

ıma geldiler Ye ıandal Yogurtçu 
parkının önilndeki rıhtımın mer
div nlerinden birine yana9b. Sanda· 
laa lçl:ıdekiler kendisinden şUpbe 
etmişler miydi?. Bunu bllmeyor• 
du. Fakat her ihtimale kartı 
bu 1Upheyi gidermek için o 
yoluna devam ederken bir 
taraftan ıslıkla bir çlftetelll 
çalıyor diler taraftan da hn} nlr 
bir dikkatle sandaldan çıkanlara 

bakıyordu. Bilha11a sandaldan 
çıkan kadına.. Bu kadın beyaz 
yahut eçak renk glylnmiştl .. Fakat 
yarı karanlıkta bu sandaldan 
kıyıya atlayışına kadar olan en 
ufak bir hareketi •o müphem 
g5rlinen bu vllcudlln bUtUn havaıı 
n• kadar, amma ne kadar KAmrana 
benziyordu. . 

Eakid o onu bayle karanlık 
bir gecede Modada uzaktan gör· 
dUğll zaman ondan ancak bu 
kadar bir şey aeçebfldfği, seze• 
bildiği z man onu tanırdı. 

( Arkası Yar ) 

ATLETİZM 

Fenerbahçe S a 
21 Çumarteal saat 14 1/2 da 
22 Pazar ,. 15 de 
29 P zer " 15 d 

Habeşistanda en çok para 
kazananlar, Hintli, Suriy•ll, Arap 
Ye Ermeni esnaftır. 

GUzel Kadınlar 
Adlsababa sokaklarında alın· 

larında kastlcrl damgalı, uzun 
boylu Te bOyUk bir zarafetle 
yUrUyen gUıel Hintli "admlara 
rastladım. Habeı hadınlarının 

ekserlıl pis, vilcutları yağla ve 
porsumuo bir haldedir. Anneler 
çocuklarını arkalarına bağlar ve 
ikJ bUklUm bir halde ylirUrlor. 

Genç kızlar &açlarını altı yedi 
örgüye ayırıyor ve baılanna aYuç 
nvuç tereyağı sürllyorlar. Kızıın 
güneşin altında eriyerek bu yağ
lar yüzlerine gözlerine sızıyor ve 
etrafa ekfimtrak, pis blr koku 
n şrediyor. 

Adlsababaya Klmler Gelir? 
Otelde Cibutlden henüz aYdot 

etmiı Fraser isminde Londrab 
ihtiyar bir avukatı taaııtım. 
MUhim bir davayı takip etmek 
için Adisaba baya gelmi Onunla 
g6rUşmek b nim için bllyUk bir 
zevkti. Bilhas a b nim iılerlme 
göıterdiği babaca alakayı kolay 
kolay unutamıyacağım. Otelde 
Sturmer, H0wland i :mlerinde iki 
kişi ile daha hbap oldum. Hov• 
landın Ke::ıya müstemlekesinde 
çny Udanbklan armış. Habeşis• 
tanda da çay yetiıip yeUımlye· 
ceğlnl tetkik etm k için Adlsa· 
babaya g lmiş. Çok kibar, sözU 

tenziIAtb ve tek atılan birinci m ki biletleri bitmiştir. sohbeti dinlenir bir adamdı. 
Adisababado ikl ay kadar kaldı 

ikinci mevki : 3 GÜN IÇiN 75 KURUŞTUR. ve çok hoı zamanlar geçirdik. 
Bu müsabakalar için basılan ikinci mevki biletler de bitmek Doktor Sturmer Berlinden 

Uzere olduğundan Stadın kapısında 1atıı yapılmayacaktır. gelmişti. Uzun boylu, matruı vo 
NATTA Beyoğlu, Galııtuaray oldukça ilim blr adamdı. HergUn 

Yerleri• NATTA Karaköy, Ziraat Bankası yanıncta ikaz ettiğimiz halde mahmuzlannı 
• ZEK! RlZA, MlLLT SPOR mağ usı, Bnhçekapı, b 

-------- latoobul daima ters takıyordu. Onun u 

s 
'-~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~---- oo~anh~ Frmwu k~~k~ 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Metre Beher Muhammen 

Mahall ıl Clnıl 

Pendik Çamlıkta Harapça ahıap bah· 
çell köık alt kat (1) 
oda (ı) kiler (1) heli 
U&t kat: etrafı korf. 
dor (1) oda (1) sandık 
odası ( 1) hela, 

M. Metre M. kıymeti 
Lira L. K. L K. 
480. 60 00 00 960 ()() 

Bostanca Y enlkarlyye Tarla 2060 00 00 206 00 
Yukarıda yazıh iki tane taııtsız malın bir ay pazarlık usullyle 

7 /10/935 pazartesi günü saat birde ihaleleri icra k~lınacağından 
lıteklilerln depoıito makbuzlarile Kartal malmlldUrlUgilnde müte-
şekkil ıa ht komisyonuna ı•lmelerl. (5597) 

1 lstanbul Evkaf mUdUrlyetl illnl rı 1 
Evkafa alt bot olup pazarlıkla kiraya verilecek olan mağ za, 

dUkkin, Apartıman, ev, oda ve ardlyelerln bulunduklara mevki· 
Jule mahalle, sokak ve numaralannı gösterir liıtelerl DördDncil 
Vakıf Han kapısının iç tar fındald camekAn il EmlnönUnde Valde 
Kırnathant1lnin Eminönü tarafmdakl camekAn ve Çenberlltaıta 
Evkaf Daire inde v Beyoğlunda Ağacamil dıvanndakl ilin mahal
linde asılıdır. Bu yerleri kiralamak isteyenlerin pazarlık gUn!erJ 
olan Pazartesi Perıemb gUnlerl saat 16 ya kadar Çenb rlitaıta 
Evkaf MUdUrltlğllnd Vakıf Akarl r kalemin g lmel rl. 115769,, 

Ziraat Ve ileti en: 
Memurin kanununun 4 UncU ve 5 inci maddelerini haiz olmak 

ıartile lngiliıce ve Fransızca dillerini Türkçeye Ye Tllrkçeyl. ~u 
dillere çevlrmeğe muktedir olan • ilerde artırılmak Ozero lmdılık 
ayda 11 125 - YDz YJrml b ı,, lira Ocret verilmesi tık rrllr eden 
bir muterclme lnzum vardır. 

istekliler bll'umum vesikalarlle 27 EylUI 935 Cuma g\ln 1aat 
birde Ziraat Vekaleti KonferAnı ıalonunda açılacak mUaabaka im• 
tihanında hazır bulunmaları UAn olunur. 

Memuriyet yapmış olanlar tercih olunur. "2648,. .. 5729,, 

tıltn göldürUyordu. Habeılstanın 
batı taraflarında dolaşmak ve 
oralardaki ormanlarda birkaç 
seue yaşayıp tetkikat yapmak 
lıtivordu. En küç.llk teferruatına 
var.ıncıya kadar tamam kamp 
tertibatı vardı. Hatta bunu otelin 
bahçesine kurmak ve bize gös
termek istiyordu. Nitekim, birkaç 
gün so1ra bunu da yapb. 

v e,n Çadırda 
Bahçeye kurduğu kampa Ya· 

nnca kendimizi ıs:cak memleket· 
lerde kullanan eıy11 utan bir 
dükkanın sergideki pa•yonunda 
zannettik. Bizi açılır kapanır 
portatif ıandalyolere oturttu, 
çadırının bezini, iplerini ve ka· 
zıklarını muayene ettirdi •e bun• 
lann nasıl ç6ıUJOp bağlandığını 
göıt rdl. Ben hayatımda boyna 
e1ki pilakll ç dırlarda konakladı
ğım lçJn bu y il çadınn Ye 

onun bahtiyar sahibinin ıerefine 
ve muvaffakıyetine bol bol ve 
candan ve yürekten içtim. Niha
yet adam g&ndererek bir fotoğ
rafçı çağırttık. Doktor Sturmer 
beyaz atına bindi. Bereket versin 
bu defa:ık mahmuzlarını doğru 
taktı. Çadırın önUndo durdu. 
Biz de sa~ınds, solunda durduk. 
Kalabalık olsun dey otelin bU· 
tlln yerli hizmetçil rinl de etra• 
fımu:a topladık. Hatta manzaraya 
bir çeıni Yermek için birkaç 
tnne kadın bulduk. Nihayet re1lm 
çekildi. Fotoğrafçı Hğı, solu 
plamhyarak çıkıp ,ıtti. Sturmer 

Yazan: L. M. Nes61tt 
de atından indi. Merasim artık 
bitmlıtl. 

Doktor Sturmer kampını boı· 
madı. Adlsababadao harek•* 
edine ye kadar otelin babçesio• 

d. 1 
deki çaduı kurulu kaldı. Ken _ıs. 
d bUtün vaktini kampta g çırl 
yor, yalnız yemek zamanlarında 
ot le giriyordu. 

At Yarışlara 
Bir gün F ermor ve diker ar

kadaşlorla b rab r at yarııların• 
gittik. Buglln imparator olan fa; 
kat o zamanlar henUz saltanıı 

naibi bulunan Ras Tafarl de 
orada idi. Orta boylu mUtenaslP 
endamlı bir adamdı. Son yarışı 
lngiltere aef retbanesl ıeyialerln· 
den birinin bindiği bir t kazandı. 
S yls ihtiyar olmakla borabet 
çok iyi ata biniyordu. Yarııı ko• 
layca kazandı. Fakat etrafınd• 
kopan alkış tufanından o kadar 
ahklaımııtı ki yarııı kazandığıoıD 
farkında bile değildi. 

Fakat Habeşlstanda eski bft 
adet vardır. Koşu yerlnd lnıpıı• 
rator, imparatoriçe veyahut ta sal
tanat naibi bulunursa, yarışı ka• 
ıanan cokeyi rin onl rın önünden 
geçerek selAmlamal rı lhınıdır. 
Halbuki bu ihtiyar cokey o ka• 
dar şavkın bir baldo idi ki bu 
merasim aklına bile gelmedi. NI• 
heyet kalabalıktan ayrılan birkaç 
kişi ona bu vazifesini enlatblat 
ve zorla ileri ıOrdlller. Adaınca· 
ğız yorgunluktan hAIA oluyaP 
atının gemini kasb. Ras Tafari• 
nln 6nüne gelince hayvandan indi 
ve yere kapanora yilzilnU g&ıli• 
nU topraklara eUrdll. Sonra el• 
lerlle aYuç dolusu toprak ala· 
rak dudaklarına götllrdtı. BıJ 
hareketi il saltanat naibinin 
bastığı toprağı öptüğünü anlat• 
mek istiyordu. Şimdiye kadar 
böylesi görlllmemlşti. ihtiyar cer 
key yeni bir solam uıulll lhda• 
etmiıtl. 

S rayda 
Bir gUn Howlandla bir arada 

Ras Tafarl tarafından kabul edi
lecektik. Birlikte aaraya gittik· 
Okallptliı ağaçlarının arasnıdııP 
geçerek sarayın dıt dnarıoın 
anrıne g idik ve atlanmııdatı 
indik. Burada bld kartılayan ba: 
demel önn llı. dil:Jttl. Bir kB 
pıdan ve koridor gibi bir yer-
den geç rek ikinci bir duvar~ 
Adeta bir ıurun önllııe geldi ' 
Burada blzlt ayaklannda rugan 
kunduralı ve kıyafetlerinden, ha~ 
demeden biraz da daha yUk•6 

mewkide bulundukları enlatılaO 
saray memurları karşıladı. sır 
avlud n geçtik ve küçllk bit 
köşke gittik. Buradan, Adisab~· 
banın tam ortasında kurulu 0

1
; 

duğu ve trafı tepeleri ~e'fti f 
muazzam a fiteatrın her tara : 
görUnliyordu.. Burada bir mUdde 
istirahat ettik. 
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Kle ansunun uhtırasıH.erTürküCid
den Düşündürecek Bir Mahiyette idi 

Bununlaberaber,blltUn bu tabavvll!At 
arasında; Avrupada, Aıyada veya 
Afrikada; bUIAsa TUrk hakımiye• 
tinin c rl olduğu herhangi bir 
memlekette, refah Ye saadetin 
tenakusa dUçar olmadığına Ye 
hars viyesinio tenezzül etm di· 
ğlne deUilet edebilecek isti nat 
bir bale tesadüf edilemez. Bilnklı, 
bu hakimiyetin zail olduğu yer
lerde, aadeti halin tezayUdünU ve 
hars seviyesinin yUlcs ldiğini gös· 
teren asAr, pek çoktur.] 

[Gerek Avrupanın hlrlstlyan 
mUletleri • erek Suryenın, 
Arabiatanın, Afrikonm MUsll1man 
kavimleri arasında olaun, TUrkUn 
muzaffer olduğu yerlerde mahvO 
bar biye vllcut v rdlğl muhak· 
kakbr. Onun, harben kazandığını 
ıulh z manlarındn salih ve ke .. 
mele doğru götUrdUğU görlllm • 
mlı; ve kabiliyetinin bu noktada 
inkişafı asla mUiahede edilmemlı· 
tir.] 

[ Bu nhv lln netlceisarihası, 
u olmak lllzımgcllr: • Türkiy , 

kendisini mazür göst recek hiçbir 
sebep vo hareket olmadığı halde 
ltflaf devletlerine kar ı harbe 
iİriımiş; vo bllAhare mağlup ola· 
rak, idaresinde bulunan millet· 
lerin mukadderatını tanzim etmek 
gibi ğır bir vazifeyi galiplerin 
eline vermiştir. ( Mütt fikler v 
mUıterekler meclisi) ; bu milletle
rin menfaatlerine uygun bir sıı-
fPtl bu vazifeyi ifa etmek ar
ı:uaundadır. Fakat Mecli&; • muh· 
tır nız:ın • bu noktninezara g6re 
muhalif v bilhassa hayali bir 
rekabeti diniyeye milstenlt, mil· 
talfiatn revaç verdiğini eseflerle 
g6rmektcdir.) 

(Prote tan Aimanyanm, kato
lik Avusturyanın, ortodoke Bul· 
g rlstanm, MUslnman Tllrkiyenln; 
komşu memlek tlerl g ret etmek 
mak adlle ittihat etmit oldukları 
bir harpte, dini bir mana nasıl 
mevcut olabilir? .• ) 

(Yalnız bu muharebede, Hırlı· 
tlyan Ermenilerin; Türk HUkii· 
metinin emrile katlilima uğrama• 
ları, eski bir taassubun saiki 
oımak llzere tnlAkkl edilebillr.) 

(Tarihi bir eslim Hükumetinin 
milken kOçUlmesi yllzllnden bUtno 
memleketlere mUes ir olan 1&14· 
mlyet dansına halel gelecek d~ 
nllec k oluraa, bunun bir hata ol• 
duğunu ııöylemek icap eder. Her 
bir mnt"fekkir ml\slim için, latan• 
bul tac ve tahtını i gal eden hlikft· 
metin bir gurur ve aurur menbeı 
olduğuna kani olmak pek güçtür.) 

[ Muhhranızın calibldlkkat bir 
yerinde, memlekotlnlze mOtealhk 
bir (haral ikbsadl ve akli) ?I den 
baha buyruluyor. Bundan daha 
ılyade calibiitibar ve muclbimen• 
fnat, hiçbir lnkılAp taıa•vur odl· 
lemez. zatifililerf, TOrk ırkına 
ınensup insanlar araıına bu kadar 
nıllblm bir tekAmUlo dolAlet ede
bllecek ?J olurlarsa, b!zçe milmkOn 
olabilen h r tUrlU muavenete i&tih· 
kak k spetmiş olurlar ki, bu mu· 
avenctln diriğ edilmeyoclğl, §Op· 
bed n rldir.) (İmza) 

Klemcınıu 

Mösyö Kleman unun, ağdalı 
te aiyast bir uslup ile yazdığı ıu 
iabrları okuyan her Türk, bir 
liihzo durmalı, dUıUnmeJl; v ga• 
libiyet zaferinin sarhoşlutu ile 
)'aulan u satırları tahlil etmeden 
evvolı ( havlamasını bilmeyen 

köpek, sllrUye kurt getirir) darbı 
meselini hatıra ietlrmelldlr. 

Şu aöılerimiz, tarihi bir mev· 
zuun arasına giremeyecek kadar 
kaba olmakla berabeı; bu kaba· 
lığı ihtiyara mecburiyet hissetti· 
recek kadar }'erindedir. 

1 
unıuru olan Ttlrk milletinin mn
dafaaaını her ıeyden UatUn tut· 
mak lizımge!lrkon, Tnrklereı 
atfedilen cinayeti • TOrk dil man· 
larından evvel • kabul etmi : 

TOrkler, umumi harpt ( 70 
bin Ermeni kestiler. 

(·Sonu nr ) ÇUnkU; damat Ferit Paıanın 
söz oöylemeaini bilmemesi netice-

a:.t••••••• •-.......-,._ .............. ~. --· 

sidir ki; M. Klcmaosu eline kuv• 
vctJI bir fırsat geçlrmiı; asırlar· 
danberJ garp Aleminde TUrklere 
karıı beslenen yanlıt fikirleri, 
(Piyer Lermlt)in Jiaanfle s6yliyerek 
bUyUk bir liak ve hakikati çiğne· 
mittir. 

Oımanlı hükumeti murahha1 
heyetinin rolsl sıfatlle Parise giden 
damat Ferit Paıa, Ü&manlı htl· 
kumctiııin mUesıisl Te hAklm 

Açık Teşekkür 
Oğlum •e kardeşimiz Nnmık la· 

mailin vakitsia ve ı. ni olarak ufulO 
dolay11iylo gerek memleket dahilin· 
den T• gerek haricinden telgraf T• 

mektupla acımıza lıtJrak ve taziyet 
edenler• ayrı ayrı ceyap ya:r.mağa 

duymakta olduğumuz derin llCJ mani 
olduj'undan gnetonlzl bu huıuıla 
tanit ed r Ye göatullen alaka do
Jayıalyl• matbuata da ayrıca tetek
körler ederiL 

Annesi Ye kardeılerl 

u akşam i P E K sinemasında 
Kahkahalarla glildüreok Franıızoa. eözlU film. 

R 
Oynıyenlar ı ve H A R D 1 

DiKKAT: Geçen hafta filmi görmiyen mü~terilerimizin arzusu 
' fevkalide beğenilen 

üzerine 

N L DA 
filmi bu hııfta programa ilhe edilmiştir. Hu akşam ISPANYOL DANSÖZÜ 

saat 8,30 da başlar. DERTSİZ ARKADAŞLAR sonra göster.ilır. 
Ayrıca: Par mount dUny haberlorl - H beş lmperatoru sulha 

dua ediyor - Belçika Krallçec lnln cenazesi vesaire. 

1 
Karaağeç mU sseıSesine lazım olan bin kilo amonyak açık ekıilt

meye konulmuıtur. Bunların hepsine 1300 lira değer tahmin edfJ. 
mittir. Şartnamesi levazım mUdUrlllğllndo görUIUr. Eksiltmeye gir
mek fıteyenler 2490 No. lı arttırma ve ekıiltme kanununda yazıh 
YHika ve 97 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 25/9/936 Çarşamba gOnO 1aat 15 de Daimi 
encUmende bulunmalıdır. "5478,. 

* • 
Keıif bedeli 1990 lira 39 kuruş olan konaenatuvar yatı kısmı 

blnaıının tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartnameıl ve keşif 
evrakı leYazım mOdUrlOiünde görDlür. Eksiltmeye girmek isteyeni r 
2490 No. la arttırma ve ekılltme kanununda yazılı vesikadan baıka 
belediye f n İilorl mUdilrlllğUnden al cakları vesika ve 149 lira 27 
kurujluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
26/9/935 Perjembe gUnü saat 15 de daimi encDmende bulunma· 
hdır. (B.) ••5481., 

Keıff 
bedel 

Muvakkat 
teminatı 

Kocamustafapavada 29 uncu mektep tamiri 396,86 37 
Kadırgada 3 llncU mektep tamiri 282,99 22 

Yukarda isimleri keşif bedelleri ve muvakkat teminatı yazıla 
olan mektepler tamir ettirilmek il%ero ayrı ayrı açık ekıiltmeye 
konulmuştur, Şartnamesi levazım mUdUrlUiünde görülnr. Eksiltme
ye girmek isteyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanununda 
yazılı voılka ve Nafia mlidürlUğUndon alacakları veılka ile ve bl
zalcrmda gôıterilon muvakkat teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 30/9/935 Pazartesi günü eaat 15 de daimi encümende bu· 
lunmabdır. (1.) .. 5602,. 

,- Emllik ve Eytam Banlcası llinları 1 

Paz~rlıkla Satılık Arsalar 
ESAS MEVKii VE NEV'i 
No. sı 

108 BUyUkada'da Nlıamda Cakoml ıokafında 155 
Ada 18 Parsel 69, 71, 71 mllkerrer kapı No.h 
1480 metre murabbaı araL 

648 Teşvlklyede Karakol ıokatında Hkl 18 yeni 

DEPOZiTO 

370 Lira 

154/2 No. lı 305,50 metr. murabbaı ana. 305 ,. 
Yukarda yaıalı arsalar parası peşin nya aeklz takıltte 6den

mek llzere pazarlıkla ıatılacaktır. Takıltle 1atıldıkları ıurette geri 
bırakılan taksitler için faiz ve komlıyon alınmaz. lıteklilerln 23 
EylUI J 935 Paıarteıi iUDU aaat Onda Şubemize i•lmelerL [223) 

Sayfa 9 

Gece Yaşayan /stanbal: 9 

Otellere a e en 
De Musallat Olu , e 

er 

Yağll mü teri sandan 
yi ip içmiş, Uster 
do andırmı • 

yat p, kalkıp, 
yüz lira da 

Garip müfterinin sözlerini not 
ettiğimi gören z:eki otelci: 

- Eğer, dedi, yazmak niye~ 
tindeyseniz, uyku .uzdan biraz 
daha fedakArlık edin, size, horoz 
hik yesfni gölgede bırakacak bir 
vak'a anlatayım? 

Meslek tecessllsO, uykuyu ter
cihime maniydi. Ocağı un sönmesi 
yaklaşan biifociye bir 8 Cı kahve 
ısmarJadıktan sonra ondan, ·va· 
dettiği vak'ayı anlatma ım istedim: 

- Bundan, dedf, iki yıl kadar 
öne ydi. Bir akşam Ustu, içeriye 
tek göz'Uklfi, yakıitklı o sevimli 
yUzJO, çok şık ve oldukça genç 
bir adam girdi. Arkaaından g • 
len iki hamalın elleri siyah rugan 
gibi parlayan valizlerle, ve yep 
yeni valizlerin stlerI de dOnyanın 
en büyük oteJlerlnln etiketleriyle 
doluydu. 

YaDh Kuyruk 1 
Evvela muhatab.mın zengin 

bir seyyah olduğuna hUkmettim. 
Söze başlayınca, tahminimde ya· 
nıldığımı anladım: 

- lstanbulda, d di, iki ay 
kalmak niyetindeyim. Caddenin 
gOrültüsUne uzak Ye temiz bir 
oda idi orum. 

Ve valizleri bır kan bamallan 
umulmıyacak kadar bol bahşişle 
savdıktan ıonra, banyo hazırlat· 
makhğımı isted;. 

Banyodan sonra, kar iki gazf• 
nodan içki ve yemek ismarlattı, 

ve boıalttığı tepsileri kapısının 
önüne bırakarak uykuya daldı. 

Sabahleyin kobv&ltısını ettik· 
ten sonrn çıkıp giderken: 

- Eğer dedi beni arayacak 
olurlarsa akşam üzerine doğru 
uğrayacağımı ıöylerslnizl 

Zengin Dostlar 
Akıama kadar, llç dört kadan 

sekiz dokuz erkek telefon ettiler 
ve tık müşterimi sordular. 

Telefon edenler çok tamnmıf 
zengin ve mevki sahibi kimseler, 
Ye bu nngin, mevki sahibi kim· 
aelerin zevceleriydi. 

Ben; memlekete ge11r aelmez, 
Mre e indiği bulunabilen, ve bir 
gllDde bir dUzUne hahrh, paralı, 
erkekli,, ditili dost tarafından ıı· 
rarla ıoralan, aranan bir mUıteri 
kazandığıma memnundum. 

Ve onu akşam, artbğı kolay 
anla~ılır bir itibar Ye hürmetle 
karşıladım . 

GUnler, Haftalar, Aylar böyle 
Geçti 

O, yiyor, içi} or, yıkanıyor, 
her gün başka bir olbiae giyerek 
mUcevher meraklısı bir yosma 
gibi takıp takııtırar.ık, ve insan ın 
genz:ne on metreden çarpan ağır, 
pahalı kokular sürerek çıkıp gl
di)ordu. 

Akşam döndllğil zaman ken· 
dlslnf arayan yeni ve itibarlı 

dostlarm zengin, yUksck bayan
lann adreılerini, altın kalemle 
konan yaldızlı ve maroken kapla 
defterine not ederek teneuOlen 
tepeden bir teıekkUr ıarkıtıyor 
•o odaaına çıkıyordu. 

Böylece günler haftalar geçti. 

YUklU Bir He-p 
Heıabı hayh kabarmııtı. Ve 

ben Yldalerl g•lmiı bazı borçları 
ödemek mecburiyotindeydim. 

On yedinci gllnUn ıabahı, 
bUyUk bir cesaretle yDzUmU kız· 
dırdım ve bildiğim en kibar ke
limelerle, gecedenberl hazırladı· 
i'ım, talim ettiğim hUrmetkAr 
cümleleri aıral yarak, biraz para 
utealm. 

O, aceleci bir oda lle kapıya 
doğru yOrOyerek: 

- Hay, hay, dedi, heaabımı 
cıkarın. Y ann sabah temizleyeyim! 
onun ııidltinden az ıonra aeYinç· 

Yazan : Naci Sadal lah 
ten ağzım kulaklarımda, kara 
defterin Uatüne eğildim. V itl4 
barJ ı mU terJmin beni fhy 
ed bil cek kadar yllklti hesabıq~ 
çıkardım. 

Prens Klimll 
Bu işi tamamlayııımdan aı 

sonra telefon çalındı ve ince bfll' 
erk k sesi du~ uldu: 

- Pre.1s Kamil bey oradalaı 
mı? 

Biraz soruşturunca mtişterimlQ 
bir Mısır prensi olduğunu da 
öğrenmiıtim: ' 

- Şimdi dedim burada değll.ı 
ler. Fakat akşam Uzeri teırİf 
edecekler, ist rseniz ıöylemel 
iıt diğinlzi not ettirin vdetlerin• 
de kendilerine takdim edelim! 

Meçhul muhatabım: 
- Burası, dedi 01111anfı 

Bankosı. 
Mı ırdan namlarına mühim bir 

havalo geldi. Teşrif dip almal •. 
rını rica edecektim. 

Akşam geç vakit dönen prcn1, 
bu haberi, bu kabil tebliğlere k • 
mk,amış kimselerin ıükiinile kar• 
ııladı. Ert si sabah çıkarken : 

- Maaleeef, d di, parayı, 

beklediğim zamandan iki gUn g~ 
çlklirdiler. Bu beni, en fazJa alı 
karşı mahcup bıraktı. Eğer dUnı 
paranın geldiğini erken hab11 
alsaydım, bugUn istekleri yerine 
gotirebllecektim. Ak i gibi bugUıı-. 
de cuma, ve banka kapalıdır! 

Bu itibarla sizi yarın sabaha 
kadar bekletmek mecburiyetl04 
deyim. 

Tabii derhal eUorlml uğuştura~ 
rak cevap verdim: 

- Am n efendim, ne ehem• 
mfyetl var. Bilakis, bendeniz, z .. 
tıAlilerini taleb!mlo tasdi m c• 
buriyetlnd kaldığıma mUteesaf. 
rlm ı 

YUz Lira! 
O, beni haklı bulduğunu IÖY" 

liyerek uzaklaşırken, döndü: 
- Az kalsın unutuyordum, 

dedi. Buglln bir yere yllz lira ka· 
dar para vermek mecburiyetinde
yim. Size naaıltıa mahcup oldum. 
Eğer mllmkünıe, beni, oraya kar• 
t• da mahcup düşmekten kurtar
sanız bari? 

Benim vaziyetimde siz olsanız 
reddedebilir miydiniz bilmem. 

Fakat benim: Hayırlı) dim 
ye ylizUm tutmadı. 

Ve tamtakır kaaamdaki para .. 
oın dörtte UçlinU teıkll eden yOı 
lirayı çektim, ve hiç tereddllt 
göstermed n, itibarlı mu terime 
verdım. 

O, bunu buruşturup, kirli bir 
mendil gibi, pantolonunun cebine 
attı. Ve yarımağızla teşekkür 
ederek çıkip gitti. 

Ve işte, gidit o stldiı oludu 
azbim. 

Gidiş, O Gidi' 
Ben, yukarıdaki bot •alize, ve 

kat kat çamaşırlara, kıravatlara, 

elbiHlere gllveniyordum.~ 
Fakat öç gUn &onra çıkıp og. 

lan açtığım zaman, içlerinde bir 
elbiae değil, bir çift kirli çorap 
bile bulamadım. 

Merala ve hayretle &ordum: 
- Pek llA, siz onu her sabah 

çıkarken görmlyor mıydınızki? 
Otelci hazin hazin 1Uldil: 
- Görüyordu~. Fakat koca 

prensin ( 1 }; elindeki ıık evrak 
çantaıill içinde gömlek, pantolon, 
çorap kaçıracağı kimin aklına 
gelirdi ki? 

Ve ben, bUtUn telefonların, 
kendisi tnrafındnn edildiğin i, ve• 
ya ettirildiğini nasıl akıl edebi· 
lirdim? 
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r----------------~--·------------, Sovyet Misafirlerimiz 

Biat Denizlerinde 
Yazan: 

Ekonomi Bakanı Celil Bayar 
Ye Sovyet heyeti dUn Heybeli 
ada •apurll• Herekeden dönerek 

MÜSABAKALI 

HİKAYELER 
ıaat 16.30 da Moda Deniz kuln· L-------------·-
bUne ıeldller. 

Tir ki er M. Turhan J 
Hadım Siileyman -Piri Reiı- Murat Reis 

Top Ateşleri Arasında Kaleden Çıkan 
Beyazlı Kadın Bir Deliye Benziyordu .• 

Bir Müddet kulüpte dinlen· 
dikten ıonra ıaat 18 de yine 
Heybeli ada Yapurlle Botazda 
ufak bir gezinti yaptdar. 

Ekonomi Bakanı ile milaffr· 
lerlmia ıaat 20, 15 de köprlly• 
çıkarak Perapalaa oteline aittiler. 

Fakat atzını 
açar açmaz dlll 

1i1u, ıiıtı, bir 
patlıcana dön
dO, konuıamaz 
oldu. Ne doktor, 
D• cerrah bu iri· 
leıen, aiazdan 
dııarı fırlayan di· 
11 küçültemedi, 
c:eueral da Uç 
fln içinde 61Up 
Jlttl. Franıızlar 
bu hidlHden llr
kerek Veli ded .. 
J• lllımedller •• 
torbHfnl yerinde 
bıraktılarlll 

lıte Recep Re 
bin andıtı Veli 
dede bu efaanea 

Jırle lln almıı olan 

---····················································--
lstanbul Asllye birinci hukuk 

m•hkemealndenı Selinlk bankası 
tarafıadan Galatada Yınlcamlde 6 
Numeroda A. D. Vlahyoti aleyhine 
ikame olunan n 15~3 lira 9g kurutun 
tahılll talebine mltedalr bulunaa 
dandan dolayı tebliti muktHI dan 
arzuhali mGddeaaleyhln ikametılhı 
hasırının meçhul oldutu ıerhlle iade 
edllmell Cberlne mezkür anuballn 
l.ukuk uıulG muhakemeleri kanunu· 
nun 141 inci maadeılH tnflka• 15 

· ılln mt1ddetle llinen teblljine n 
muhakemenin de 25/11/935 Paaartul 
ıünl Hat 14 de yapıJmaaına karar 
nrilmlı oldutuadan mumaileybln 
mllddetl mesklre sarfında ltlrH 
etmedlfi H tayin olunan 1Gade dahi 
ı•lmedlfl nyahtta bir nkll glJnder
meditl takdirde hakkıadakl muhake
meye ııyaben bakılacağı dlvaahaneye 
talik olunan •rzubal ıuretl Ye dan
tiyenin teblltJ makamına kaim olmak 
üzere ilin o~unur. (14618) 

ldamdı. Ref ı, - Ben 'u kel eyi de içinde g~zlp dol•fmı91m 
kaleden beliren gibi iyi tanır1m ... ADEMi iKTiDAR 
ba1aletl ona benzetiyordu ve bu· 1 mamııtı, top ıUrUJtllsUnden Ye 
Dun Veli Dede albl fırtınalar ya· gUlle Jağmurundan korkmanuıtl, 

ve 

Bel gevşekliğine 
ratmasından endlı• eder gibi dııan çıkar çıkma• yllrllmeye 
ı&rUnUyordu. Veli Dedeyi g6r0p bıılamııb. Eğer bu 1DrllyD1 bir HORMOBiN 
tanımıı, kendlılle birçok kereler noktaya kadar deYam ebeydi ve 
konuımuı olan Piri Bey Recep kadın o noktadaa ıert dönHydf, 

'fafsilat ı Galata Posta kutuıu 1255 

Relıin kuruntuıunu mllhlmHmedl, kendlndea bekleaen roltı umul• Zayh 7278 numara •• 2~ - 8- 988 
tarihli beyannameye ait 7115 numaralı 
İıtaııbul ithal4* glimrüğllnden aldıtım 
makbuıu &ayi •tüm. Y eniıinl alaca
tımdan ••kiılnln hükmü yoktur. (457) 

blltftn dikkatli•· artık iyiden iyiye dupndan daha iyi biçimde yap-
••çllmtye baılıyan • beyaz haya• mıı olacaktı. Lildn o, TUrk met• 
itti ıllzdDkten aonra m~ldandıı rlılerlne kadar ıf tmelde Ye 

- Bu kadın deli olacak. Du- kendini Ttırklere kaptıracak bir AIAiytll zade 
fUfU ö1le 161teriyorl duruma ıfrmekle hem dllıUnlUea 

Gerçekten de 6yle idi, kal.. plJlna ıuya dD1lrm81, hem kg. 
Kayıpı Adapasarı Emniyet ban

kasından 6/S/929 tarihinde aldıtım bir 
adet hl11t 1tnedimi kaybettim. Yeni· 
ıiDi alaoaflmdan hUkmU yokt1J1. 

... in x • ı 11 bir deUX-ındea 1Aandam k6tl blı mıYldı atmıı .. guze ıur nm •• 0Ju7ordu. 
ılı:OIDp ortaya çıkan Y• aleYB 
*"'tlltUler, tozlar dtımaalar lclnde 
ptrYa11z 7UrUyllp Tlrk metrlalertne 
dotru ı•len bu kadıa bir deliden 
bııka blrt•Y detlldL Sahneye 
cakınlm&11 l•ı • Recep Reiala 
kuruntuıu albl olmamakla b .. 
raber ona yakın • ıDIBnç 
titr duınnceden ileri ı•llyordu. 
Kale kumandanı • birçok hlkly .. 
,,rden ilham alarak, blraı da 
Türk denlıcllerlnln efaanelere 
dıter Yerdiğini umarak • bu 
kadını bir ktıçUk ıedlkten dııın 

barakıvermlıtf. Onun umuıuna 
9öre kale dibinde ıtsr8ntctk 
beyazlara bftrllnmUı bir hayalet 
Tlrk aıkerl arasında tlnel 
bir karıııklık uyandıracaktı. Çoakl 
bu kıH dUıtınceli adam, filin 
muhaaarada Meryemln, filin mu
hasarada lıanın 1ıörllnmealle Türk· 
lerln aerl çekildiklerini •ayıkla· 
J&D bir takım maıallar dini .. 
mitti. Şimdi o maaallardan aldıta 
derH 16re bir 01un oynamak 
lıtlyordu. Türkleri ıörmiyenlerla 
uydurdukları bu hlkiyeler o d .. 
vlrde pek çoktu, dlllerde dolar 
tıjı gibi kitaplarda da okunu• 
yordu. Halbuki Türkleri tanıyan· 
lır onların ıerçekten hayalet 
ıanılacak kadar korkunç olan 
varlıkları da yakalamakta Ye yok 
etmekte gUçlUk çekmediklerini 
pek iyi biliyorlardı. 

Kumandanın gUlnnç düşOncHi 
daha ilk adımda acıkla bir netice 
vermiıti. Kumandan, bu deli ka• 
dını ıöyle bir gösterip yine geri 
çekmek lıtlyordu. Erteıl ve daha 
ertesi gUn aynı ıeyi yapacaktı, 
deli kadının ierçekten bir baya• 
let olduğuna TUrklerl inandırma• 
ra &avaşacaktı. Fakat bir d•lik· 
ten dııarı bırakılan kadın, onun 
oldi.liu i~bl de.iiio atzında dur-

(Arkan •ar) Akyaııda Oin otlıı S ült)'man 

.-.. TEŞViKi SANAYi~ ... 
BiÇKi ve DiKiŞ YURDU 

011uncu ••n• ••rglal açllm19t1r. Duhuliye yoktur. 
Talebe kaydlne batlanmıttır. 

Çarııkapı Mlmarhayreddfn YENi OKUL ıokağı 6. Tel. 22994 

Jıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup Y eminll Oç ehli vukuf tarafından 
tamamına 2265 lira kıymet takdir edilen Üaküdarda lhsaniye ma· 
halleıinde Sultaniye sokağında eski 15, 17 yeni 23, 25 No. lı bah
çeli iki bana açık arttırmaya vazedilmlı olduğundan 4/11 /935 tarihine 
mllıadll Paıarteai gllnll saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
artbrmaaı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenln 
% 75 ini bulduğu takdirde mUıteriıi lizerlnde bırakılacaktır. Akıl 
takdirde en aon arttıranın taabbUdU baki kalmak Uzere arttırma 
15 sin müddetle temdit edilerek 191111935 tarjhine mUaadif 
Sala ınntı aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmaaında arttırma bedeli kıymeti mubammenenin 
% 75 ol bulmadığı takdirde aatıı 2280 No. b kanun ahkAmına tev
fikan ı•rl bırakılır. Sabı peıindlr. Arttırmaya lttirik etmek iste
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,3 niıbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hlmll bulunmaları lAzımdır. 
Hakları Tapu ılcflll Ue aablt olmayan ipotekli alacaklar da diğer 
allkadArAn111 •• irtifak hakkı eahlplerlnin bu haklarını ve husuıile 
falı: ye ma1arife dair olan iddialarını evrakı mUıbitelerl ll• birlikte 
ilin tarihinden ltlbarea nihayet 20 gUn ıarfanda birlikte dairemize 
bildirmeleri IAzımdır. Akıl takdirde hakları Tapu ıicilll ile sabit 
olmayanlar ıatıı bedelinin paylaımaıından hariç kahrlar. Müterakim 
verıJ, tenvirlye, tanzlClyeden mOtevelllt Belediye rusumu Ye Vakıf 
lcareıl bedeli mllzayededen tenzil olunur. Daha fazla malfimat al· 
mak isteyenler 17 • 10 • 935 tarihinden itibaren herkesin görebil· 
meal için dairede açık bulundurulacak arttırma ıartnameal lle 
934/3845 No b dosyaya mOracaatla mezkfir doıyada mevcut Yesa• 
iki 16rebllec;klerl ilin olunur. "5743,. 

Muhayyer Hasan Şevki 
PUDRA ve YAlaSIZ KREMi 

Dllnrada emAlalıdlr.. Her yerde arayınıs. 

Parla ıullı etlketlere ••1• aldanmaıınız. 

-Filimor Teras'taki Hırsızlık 

-·-
Bunları, bOytık bir Franıız ticaret 
baneal, aatayım diye bana emanet 
bırakmııb. Bunları da almıılarl Bu 
ıuretl;, zararım, en aıağı, 20000 
lngillı llraaıdırl 

Zavallı adam, baıına gelen 
felakete, erkekçe ve bir it ada· 
mına 1akı1ır aurette tahammlU 
ıöatermete çalıpyordu. Robertıon 
hakkında en ufak bir ınphe göa
t~rameslnl katiyen kabul etmem. 
Bu aadık Ye nRmuılu, emekdar 
adamının, blllkla bu uturda, bel· 
ki de 6lllmtı intaç edebilecek bir 
haıtahğa tutulduğuna hayıflanı· 
yordu. 

ihtiyar hizmetçi kadına ıelln• 
ce, bunun hakkında bay Knopf 
biç bir ıe1 diyemiyordu. Lakin, 
komıu bir tadrin taniye ettiği 
bu kadının hizmetlerinden ho .. 
nutluk ıöıterlyordu. 

Yakalanan Hraerlyi, bittabi 
bay Knopf biç tanımıyordu; Ye 
gerek bunun, gerek baıkasınan, 
o gece kendi evinde kıymettar 
taılar bulundutuna ne ıuretle 
vlkıf olabileceğine bir Ulrlll akıl 
erdiremiyordu. 

Robertıon biçaresi, odaaında, 

heyecanlı ve hummalı bir uykuya 
dalmıtb. Bay Knopf onun tama• 
mile rahat bırakalmaaı hususunda 
ısrar etti ve eaaHn ondan lıt~ 
dikleri malumatı almıı bulunan 
memurlar da, patronunun bu dil .. 
ğinl kabul ettiler. 

Koml•erln ıuarı tkerlae, ka
rakola kadar giden Bay Knopf, 
1Dphe &zerine te•klf edilen 
aerHrl,t 16rd8 •• tanımadı. 

Ba1 Şlpman da karakola 
utramıt. herifi g6rmtlı Ye tını• 
mamıfb. 

Sorgu hAklmlnln karıııına 
çıkarılan aeraerl, kendine dair 
pek az izahat vereblldl. Verdiği 
lıim ile adrHID yanlaı olduğu 

çabucak anlqıldı. Bundan sonra 
artık ifade vermekten lstlnkAf 
etti. Hapse tıkılmıı olması ile 
adeta alay ediyordu. En sıkı bir 
ıorguya çekildiği halde, ağzından 
hiç bir ı•Y almak mUmkDn ola· 
madı. Bunun llzerine kendisini 
daha fazla aıkııtırmaktan, ıtmdllik 
vazgeçildi. 

MeHleyl aydınlatmak 6devinl 
üzerine alan ılvil memur Bay 
Franıia HoYard ne yapacağını 
ıaıırmıı, bllemlyordu. 

Bu basit hırsızlık vak'Hının, 
ne kadar Hrarengiz bir ıekll 
aldığını siz de hatırlaraımıl Fili· 
mor Terastaki evlerin arka cep
helerine dUıen ahırlar hep ora• 
dakl komıulara aitti. Bu ahırlarda 

barınan arabacı, Hyiı ve saire 
hep sorguya çekildiler. Hiçbiri 
bir fey duymamıf, bilmiyordu. 

Bra}ton'dan aönderllen sahte 
mektuba gelince, tahkikata yar· 
dım noktaaıodan bu hiçbir ehem· 
miyetl haiz değildi. Memur Bay 
Hovard, mektupluk kAjıdın ne
reden alındığını keıfe muvaf· 
fak oldu: Bu, Brayton'da, Nel· 
ıon sokağında uf ak bir dUk· 
kandı. Fakat haftada bunun gibi 
yllılerce de1te kAtıt 1abyordu. 
Bu kiğıtların hangi tarihte kim· 
lere sataldığını ara da, bull yaıı 
ihtimal ki kaıden tahrif edllmlıtL 
Bunun aahlblnl bulmak da ancak 
fevkalide bİI' tesadüfe batlı idi. 

Serseri, iıtlktap edilmek lıt~ 
nilince, acemi ve bam baıka bir 
yazı yaıdı. 

B6ylece, bAdlaeyl 6rten eırar 

perdeal açılmayacak gibi ı&rllntlr
ken, ufak bir keıif, Bay HoYarda 
yabana atılmayacak bir fikir il· 
bam etti ... 

-4-
Hırsızın, 22 numaralı evin 

bahçesinden kaçarken, her halde 
bizzat yere ı&mmllf olduj'u bir 
kaç tane elma-, bir teaadDf eseri 
olarak meydana çıkmlfb. 

Bu bahçenin nihayetinde: EY• 
veli, evin eald aablplerlnclen biri 
tarafından vtıcude ıetlrllmlt kO
çllk bir atelye, ıonra da bu atel· 
yenin arkaıında dar, bili bir ar
ıa vardır. Takriben, murabba y .. 
dl kadem m ... haaı bulunan bu 
arsanın 6tealnde berlalnde iri tar 
lar yıA'ılıdır • 

Hırsızlıjın yukuundan blrkaı 
ıttn ıonra, bl,tlk bir tqa lhtlyacı 
olan Roberboa onu, o 11fınlar
dan almaya ,ıttı; bir de, tap kal
dırınca, albnda bir tok elmaı 
bulmaz mı? 

Bay Knopf bunlan kındl mah 
olmak Uzere tamdı. Bunlar, Parl• 
yapması yalancı taılardandı. H .. 
men karakola g&tllrdO, tHllm etti. 

Bunun Uıerinedlr ki, pollı Ho
vard aerserlyl aabverdi. 

Bunu çok iyi etmlttf. Şayet 
ıerseri bu harsazlıtın falll, yahut• 
ki f alilerin den biri idi IH, ya ıu' 
ortaklarlle buluımağa, yabutld 
çaldığı taıların bakiyeıinl ıaklr 
dığı yerden çıkarmaya aldecektL 
Ve bittabi, ıılu bir takibe marul 
kalacağından, ya ortaktan, ya da 
elmaslar ele geçecektL 

Serbest bırakilan Hraerl, o 
buz ıibl havada, incecik kapu• 
tuna bUrUnerek haplıhanedeD 
çıktı. Ve, derhal, en 1akın mey• 
haneye gidip taka baaa karnanı 
doyurdu, bir harll de içki içti. 

(Aıkuı nr) 

Karaoiöer, Mide, Bağırsak, Taş, Kum va Şeker haıtahklarma 

TUZLA iÇMELERi 
ye oteline bergDn Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 
13, 15 • 15, 10 da Haydarpaıaya sılden vapurların trenleri 

menbalara kadar hergUn giderler. 

Biiyiik Pehlivan Güreşleri 
1 mit De"'lrmeaderHlnde apor kulUbU menfeatine U teırlaleYnl paı•I 
ı. • hl D 1· •11• o a nat 13 te hakem mltekalt miralay Mehmet, Cemal pe lnn e ıraı ·ı 

1 n ' b'I hl" ı 1 tlrakı • dereli Mahmut pehll•anların neaaretl altında ı umum pe ana arın t ba• 
yapi)aoak olan bu mtlıabaka çok heyecanlı olacaktır. 88f lkramlyHl 60, 
ıaltı 10 orta 20, dHteye 10 liradır. h-

Gttr~ı• girecek pehllnalardaıa basıları: Teklrdatlı HGaeyln, Molla M~f• 
•et Şumnulu Arıt, Maolıalı Rlfat, Ramis1i Salim, Baodırmah Kara Ali, t 
yoaİu Slleyman. Maadırah Çobaa Mahmut, GOnanlı Hamdi, Maadırah Ahra• 
YHalıe.. Btrlael mnld SO. lklacl m••kl 25, a1keı •• ıocuklara IS ku;~-;• 



20 Eylül 

talyanı n aarruz Piinı : 
~~~~~~~~~~~ 

Önce Tayyareler, Sonra Tank 
Harekete Geçec k 

ltalya orauaundan bir pıyade mOfrezesl son manevralarda 
( Boıtarrıfı 1 inci ylizde ) 

miş olan çeyrek milyonluk Italyan 
ordusunda, bazı mUtehaamalar 
lıtiana edili1'e, 25 yatJndao JU• 
kan kimse yoktur.,, 

Bu 250000 ltalyan askerinin 
50000 1 ltalyan Somali af ne 25 Ye 
rnfitebaklai de Eritrede Ye ıu aı· 
rada A mara civarında bulun• 
maktadır. Havalar mllsaade eder 
etmez Erltredeki kuyvetler ikiye 
ayrılacaktır. BlitUn kuvvetlerin 
Uçte biri doğrudan doğruya A1-
mara'nın cenubundaki hudutta, 
mUtebakiıl de Cenubu ıarkiye, 
hududun ltalyan timendiferlnin 
bittiği noktasına llerileyecektir. 

Somalideki kuvvetler de Ken• 
ya hududuna pek te uz.ak olma
yan Juba nehrinin civarında top
lanacaktır.,, 

ltalyan yüzbaşısı ıu kısa ma• 
liimatı verdikten ıonra makalesine 
ıöyle d~vam ediyor: 

" Piyade kuvyetJerl, işgal emri 
ıellnceye kadar ıimdlki mevki
lerde kalacaklardır. 

Ha beılerln hemen hemen hiç 
hava kuYvetJerl olmadığı halde 
ltalyanların bnşfıca iki merkezden 
derhal uçmıya hazır 300 • 500 
ağır bomba tayyareleri vardır. 

Bu ağır bomba tayyarelerine 
keşif vazifesini görecek bazı hafif 
tayyareler de refakat edecek Ye 
bunlar Habeı orduaunun vaziyet 
Ye harelcAtını gözetleyecektir. 

Habeş OrdU$U : 
Habeş ordusunun bilbaua Adiı· 

ıbabal ı ve demiryolunu müdafaa 
edecek ıurette tahı:t edileceği tab-
min edilmektftdir. ÇünkU dımiryolu 
Habeşiatanm gerek erzak ve ge· 
rek hariçten herhangi bir mOtte· 
filden yardım tedarik edebilec ... 
il sahile tiden yegAne yoldur. 

Karada hemen hemen harp 
olmıyacakhr. Musolinlnlo plAoı 
baya kunetlerini, Habeılilerl 
itaate Ye teslime icbar edinceye 
kadar hayadan bombardıman 
etmek için kullanmaktır. Bu ne· 
tice lıtlbsaJ edilinceye kadar 
piyade kuYvetlerl bulundukları 
)'erden kıpırdamıyacak.lar, battA 
tanklar ve topçular bile Habeş 
hududunu geçmiyeceklerdlr. 

Italyanlar hava kuvvetlerinin 
be ıf bl mtııkOlata maruz kala· 
caklannı bilmeyor değillerdir. 

Zorluklar 
Adlsababa civarandaki ıarp 

•• dağlık arazide uçabilmek için 
heoı pllotlarııı maharetlP.rİ, hem 
de oıakint'llerio sağlamlığı Jilzımdır. 

ÇünkU bu arazinla hiçbir ha
rilaa olmadığı ıibi Gralara kadar 

Jlikıelmek de pek kolay olmıya· 
caktır. 

Tayyareler hergUnktı uçuıtan 
ıonra hareket yerlerine dönecek· 
leri lçin, hava kuvvetleri hiç 
yorulmıyacaktır. Tayyareciler ge· 
celerl muntazam bir ıurette uyku· 
larını uyuyacak ve bu sırada 
makineler de gözden geçirilerek 
lizım gelen tamirat yapılacaktır. 

Bir tayyarenin, ltaJyan arazi· 
ılnden hareket edip Adiıababayı 
••yahut memleketin mUhim her· 
hana-1 bir nohtaaını bombardıman 
edip tekrar hareket noktasına 
gelmek için günde azami bin mil 
katetmesi kAfidir. 

Tekrar Italyao hududuna gol· 
dikleri znmao, yere inmek için 
hiç mOşkültHa maruz. kalmıyacak· 
lardır. Hnttii Habeıistan dahilinde 
yere lnm k mecburiyetinde kal· 
aalar bile, buralarda erazi çıplak 
ve dllz olduğu için, bunda da 
büyük bJr tehlıke olmıyacaklır. 

Mamafih Habeşlilerin eline 
ıağ düten ltalyan tayyareclle
ri~in akıbeti pek feci olacağı 
lçın bütün tayyareciler• birer 
tabanca verilecektir. 

Teslim Ta' biyesi: 
Herhangi mUtemerkfz Ye bO

yUk Habeş kuvvetlerinin pek 
kısa bir zamanda teslim olmıya 
icbar edileceklerfof kuyvetle tah· 
min edebiliriz. ÇUnkn bava taar· 
ruzlanna karıı müdafaadan Aciz 
olan bu kuvYetler, 50, 100 H hatta 
200 tay) areden mtirekkep bir 
hava kuvvetinin bombardımanına 
uzun uzadıya dayanamıyacak· 
lardır. 

ltalyanlnr en dyado hudutlar· 
da müşkülata maruz kalacaklar· 
dır. ÇUnkil bu ınrp arazide Habeı 
kuYvetlerJ haya hücumundan giz· 
lenecek yer bulabileceklerdir • 
Havadan atılan bombalar bunl-· 
rın Ozerinde pek az tealr edebi- ' 
lecektir. Bunları ma§'lup etmek 
vazifesi de tanklara düşecektir. 

Habeıiıtanın aııl kuvYetlerl 
mağlup edilip Adlıababa moda· 
fauız kaldığı zaman da asıl ha
rekat başlı} acaktır. 

Tanklar: 
Üç koldan çıkacak olan tank· 

lar memleketin ortaıına doğru 
llerliyocek ve kalan Habeı kuv• 
Yellerini imha edecektir. 

Habeşlerin pusularma dU§m•k 
ihtimaline karşı bu tanklarda her 
tlirlü tertibat ahnmııtar. 

Maamafih böyle pusulardan 
da korkmata hacet yoktur , 
çünkü bllhaua hava ltalyanlara 
yarcbm ec&.cektir. Zaten Muolinl· 

SON POSTA 

Köylüye 
Toprak 
Vermek için • • 

[ Baştarafı 1 inci yUıde ) 
aile baıma detJI, nUhs batına 
ayrı ayrı tapu senetlerile veril-
mesi, toprak verllmeıi. 

3 - Bu toprakların ahm, sa· 
tım, Yeraset, bağışlama, intikal, 
fıletme ıeldllerf nln umumi kanun· 
lardaa ayrı hUkllmlere bnğlan· 
ması. 

4 - Tarım Ye endllıtrl prog• 
ramlarmın toprak kanununa göre 
veya toprak kanununun da tarım 
Ye endüstri programlarına göre 
teıbitl. Bu tesblt itinin baıarıı .. 
maaı f çf n de Tanın Ye Ekonomi 
bakanlıkları erklnından mürekkep 
bir komisyon tcıkili. 

5 - Toprak dağıtma lılnden 
ıonra, o toprağın lıletllmealni te-
mine yarııyacak malzeme ve ve• 
ıaitin de o toprak ıahiplerln• 
Yerilmeıf. Bu hususta Ziraat ban• 
kasının finanıe edeceği bir koo-
peratif vesıtaslle pulluk fabrikası 
açmak, çift hayYanah vermek, 
~açlandırma için fidan daiıtmak. 

6 - Topraklandarma itini ay• 
nı zamanda soayal bir İf oldu· 
ğundan, bu işle beraber bir de 
kUltUr ılyasuı gUdUlmeal. 

lıte yeni kanun projeal bu 
esaılara göre tekemmül ettirile· 
cek, ondan sonra da kamutaya 
gönderilecektir. 

······························································ 
de bunu dilşUnerek harekatı te'· 
bir etmiş ve bunda büyük bir 
zeki göstermi§tir. 

Hava daha serin olacak. Fakat 
aynı zamanda o kadar da kurak 
olacakhr ki Habeı ku•YOtleri su 
membaalarından çok uzaklara ay• 
ralamıyacaklardır. 

Ağustos nihayetinde yaz yağ· 
murları dindi. Fakat auya daima 
teıne olan bu arazi bu yağmur 
aulnrını çoktan emip içti ve arazi 
yine eski kurak haline döndü. Bu 
ara:ıido ıu, hayvanların otlayabi· 
leceği yaylaklar, ziraat ve hattA 
yol olmadığı için Ha beşler K'.er• 
bela harbı da yapamıyacsklar, bil· 
mecburiye su bulunan mahdut 
7erlere ~ekllecekler ve buralarda 
da Italyan tayyarelerine mOkem· 
mel bir hedef olacaklardır. 

Piyade Harekatı : 
Tanklar yolları temizleyip açın· 

ca kamyonlnr YC zırhlı otomobU· 
lerle piyade kuvvetleri ilerliyecekti. 

Yukarıda izah edilen üç me,.. 
keıden hareket edecek olan kuv .. 
velin doğru Ad:aababa üzerine 
ye yahut da Habeşistanı Uçe böl· 
mek için biraz daha iarka doğru 
llerliyecektir. 

Her koldan tanklı keşif kolları 
ayrılarak timendifer hattının en 
mühim noktaları ıaptedilecektir. 

Habeıiatanı baıtan başa istilA 
etmlye hiç JUıum kalmıyac1.ktır. 
Çünkü halk artık buraları mUda· 
faa etmiye teşebbUı bile edemi· 
yecektir. 

Habeşistan oka dar çor aktar ki 
uıak köşe bucaklarını ltgale kal· 
kıtmak nakl.ye kollarını yormak· 
tan başka bir ıeye yaramiyacaktır. 
Çünkll buralara her ıeyf, batta 
ıuyu bile taıımak mecburiyeti 
ha11l olacaktır. 

Zaten bu çorak köıelerdeki 
nllfuı miktarı oralarda asker 
bulundurmayı istilzam etmeyecek 
kadar azdar. 

Müstemlekecilik: 
Şu halde harek&tta baıhca 

takip edilecek plAn eneli ıu 
Yeya saire itibarile ıevkulcen 
noktalna:ıanadan mUbim olan 
noktaları ı:aptetmek, burada der• 
hal mOstahkem mevkiler vUcude 
getirmek ve llerJde yap:lacak 
muax:ıam mllstemlekeclilk işlerini 
kolaylamak için buralarda kAff 
miktarda aıker •• birkaç tane 
de tank bulundurmaktar. 

Bu, her ne kadar baalt ıörl
ntıyoraa da, hakikatte ıayet 
mlfldlldtır. 

Sayfa 11 --==-
Spor: 

Balkan Oyunla ına Yarın 
Başlanıyor 

Yugoslav Ve Arnavut Atletler Geldiler, Bulgarlar Da 
Küçük Eir Kadro ile Son Müsabakalarda Bulunacaklar 

Yukarıda Yugoslav atletler, Arnavut atletler dUn Sirkeci 
istasyonunda kendilerini kar,ıhyanlarla beraber 

Altmcı Balkan uyunlarme Jr Vitez bugUnkll trenle ıehrlmlzeJ 
tirak edecek olan Yugoslavya ve gelecektir. 
Arnavut atletleri dUn ıabah kon· Moakova • Ukranya Maçı 
vansiyonelle, Rumanyah)ar da Moskova, 19 ( A. A.) - Moı· 
liğleden ıonra Rumanya vaparlle kova Ukranya karaıık takımları 
ıebrimize gelmiılerdir. ara~anda yapılan futbol maçını, 

Yugoslavlar 32, Arnavutlar da 6/2 Moskova kazanmııtar. 
17 atlet ile bu oyunlara ı,tirak Yeni Şilt Maçlar. Beşhyor 
edeceklerdir. T. C. C. 1. lıtanbul bölieal 

DUn Yunanlılar Ye Yugoılav• Futbol Heyeti Başkan'ığmdan: 
lar Taksim ıtadyomunda ıon id· 1935 .. 1936 Şilt maçları için kura 
manlarmı }apmıılardır. çekmek Uzere 25/9 / 1935 çarşam .. 

MUsabakalara, muayyen prog- ba gUnU akşamı saat 18 de biri~ 
ram mucibince yarın Fenerbahçe tik kulilp murahhaılann n Bölge 
ıtadında başlanncaktır. merkezinin bulunduğu Beyoğlu 

Bulgar Takımı Halkevi binasuıda hazır bulun• 
Albncı Balkan oyunlarına son ma(arı 6nemle } ayılır. 

dakikada iıtirak etmiyeceklerlnl Şild Maçları 1 çin 
bildiren Bulgar atletleri buglln 
Federasyona çektikleri bir telgraf- Kur'a Çekilecek 
la Balkan oyunlarının son gllnline Istanbul, 19 [ A.A) - latan• 
aelcceklerinf bildlrmiılerdir. bul Fubol Heyeti Baıkanlığından: 

Bulgar at:etleri kllçük bir kad· 1935--1936 Şild maçları için 
kur'a çekmek Uzere 25·9·935 

ro ile 29 eylüldeki müaabakalar· çarşamba günü akşamı saat 18 de 
da bulunacaklardır. birleşik kulllp murahhnslarmm 

Hareket A"'lrl bölge merkezinin bulundutu 
Brılkan oyunlarında hareket Be; oğlu Halkevi binasında hazır 

Amirliği yapacak olan Macar bulunmaları önemle yayılır. 
= 

Baait Ye az masrafla olaa Doktor 
Shjıkalln keıfi: her kadına kendi ya· 
şıodao pek daha genç glSrOnmeal im• 
klnını veriyor. Yüzdeki burutukluklar, 
8iocel tabir edilen n cildin en kıy· 
metli bir unıuru gıdalıl olan cevherin 
kaybolu~undan tnellOt eder. Bu Vl· 
yana Oninraite1i Profeı6rU; ronç hay .. 
nnlardaa istihsal edilen bu cnher 
sayesinde enıaca ıençlltl iade çaresini 
bulmata muvaffak olmuwtur ki bu 
ee•b•r timdi pembe renriadakl To-
kaloa kremi terkibinde aıncuttur. Yal• 
Dil •Heleri J•t•udaa H'Vel tatbik 

edecetiniz bu krem, uykunuz eanuıa• 
da tamamen cil:Je nüfuz ederek bltO• 
buruıuklukları giderir. 

Cildi yumutatarak ıençlettlrir. YI• 
zlln zayıflamıt adalelerini kuvYetleir. 
dlrir ve ıöı altı çukurlarıoı tamamen 
kaybettirir. Sabahları, pudralanma:ıdın 
evvel beraz renkteki (YaAaız) Tokalon 
kremini kullanınız. Bu da beynzlatıcı, 
besleyici ve mukanldir. MOnbuit me.. 
1&matı aıklattırır ve siyah benlerl ıı .. 
derir. Bu ıur•tle 1abala n akıam kul. 
lanılan bu kremler, teninize bir gençlik 
tazelltlnl nrecektir. Hemen bugOnde11 
tecrlbeainl J•p•D•L 
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Nitantatında : Tramvay ve 9akayık caddelerlnde 

ıvATıj Şişli Terakki Lisesi 1oüNoüz1 
ANA· iLK • ORTA - LiSE 

· 57 yıl; önce Selanikte kurulup 1919 da lııtanbula taşınmıt Türkiyenln en eakl Gzel okuludur. 
R•smt Liselere muadeleli v• daram vs tutamunun düzgiln/üğiJ maar/Jç• saptanmıştır. 
Kız ve erkekler için : yanyana ve genit bahçeli iki binada ayr1 yatı dalrelerl vardır. 
Fransızca Almanca, lngiliıce kurlarma dokuz yatından baılayarak her talebe girebilir. Yabancı 
dil öğretmeğe ve her bakımdan talebesini iyi yetiıtirmeğe önem verdiği için ıınıflarma çok talebe 
oturtmaz. LiSE hergü'l aaat 10 • 17 arasında açıktır. Kayıt itlerine Pazart•sı • Çar,amba • 

ını.......... )ııı- Cuma iUnleri bakılır. Telefon: 42517 

istiklil Lisesi Direktörlüğünden:~ 
1 - İlk orta ve liH kısım.arına, yatı ve gllndU7., kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için hergUn ıaat 10 dan 17 ye kadar gellnebilir. 

3 - Iıtlyenlere, kayıt ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderllir. 

Şehzadabaıı Poliı karakolu karıııında. Telefon ; 22534 

~-------------------. GECEL - GÜNSEL 

Kız• Erk.ak 
Ana YUCA ÜLKÜ LiSELERi ilk· Orta 

LiH 

Kun·etll bir talim 

( Eıki I N K 1 L A P ) 
_,uranı, DlrektörU ı NEBi OCLU HAMDI ÜlkUmen 

heyetine 1Rallktir. RHmi okullara muade leti taıdiklldir. Kayıt lçlıı 
oluaabiJlr. isteyenlere mufaHal tarifname ıBnderilir. 

herııün mGracaat 

Calalollu • Yanıkaara,.-· .. oranı - Telefon ı 20019 

Saraçhanebaıı Horhor caddesi 

Leyli - Nehari 
Kız • Erkek Hayriye Lisesi Ana • ı:k 

Orta• Lise 
(Tam devreli) 

İlk ıınıflardan ltihren ecneiıi llıaaıaa çok ehemmi1et nrilir. Kızlar kumı ayn dairelerdedir. Mektebin 
otohü.ılui ll• nf!bart talebe bergla nlerinden aldınlır. lateyenlerin adreıine tari.hlame ıöndHillr. 

Herıün 10 dan 16 ya kadar kayıt yapılır. Telefonı 20530 

huıuıi 

MAZON 
lılm Ye markaıuaa 

dlklrat 

Kolı7hk olmak IHre 
pırakea41ı N kuruta 
1ahla11 tltılır plya-

1a7a çlkanlmııbr. 

MAZON MEYVA TUZU 
Sabahları aç karnına bir kahYe 

lraııi'ı alındıkta 

KABIZLICI DEF'EDER 
Yemeklerden bir 11at ıonra alındıkta 

HAZiMSiZLiQI, MiDE EKŞiLiK 
•• yanmalarını ıtderlr. Atızdaki 
, tatııdık •• kokuyu izale eder. 

lıııııll'P~~ Fasla bir yemek n iome· 

Mmatuıı -.....L.ı:---

den ıonra hiaeedilen yor
gunluk n eit_kialitl haflfle· 
tir. M A Z O N tuunun 
tulrinden memnun kal· 
mıyanlar 1i111i aoık da olıa· 
Bahoekapıda lı Bankuı ar
kuıada 12 No. hı MAZON 
BOTTON eoıa depoıuna iade 
ederek bedelini ıeri alabilirler. 

SÜ ADI VE PLAJINDA 
21 Eylll Cumarttıl a)qamı aaat 10 da 

SAFiYE;nin KONSERİ 
Caz •• muhtelif •tlenceler. Dnhullye yoktur. 

~D~P.-A.~~~I 

TORI<• TiCAAllT • 9ANKASI 
ICUPONLU•VADllLl•MEVDUAT 

Deni zyolları 
J Ş LE TM E Si 

AeHtelerl ı KaraldS7 Klprlbao 
Teı. 42162 • llrkeel Mlhlr4anade 

Haıa Tel. 2l740 

Trabzon Yolu 
VA TAN vapuru 21 Eylül 

CUMARTESi ıUnü saat 20 de 
Riıeye kadar. "5697,. 

Ayvahk Yolu 
MERSiN Yapuru 21 EylUl 

CUMARTESi 1Unü saat 17 de 
Dikiliye kadar. ''5746,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 22 

EylUI PAZAR ıtınn saat 10 da 
Merılne kadar. 

latanbul eallye mahkem•al 
birinci hukuk dalrealndenı Oı· 
manlı b•nka11 tarafından Oalatada 
Y enioamide 6 numarada A. D. Vlah
yoti aleyhine ikame olunan ve 3280 
lira 64 kuruıun tahıili talebine müte
dair bulunan davadan dolayı tebliği 
muktazi dava arıuhall müddeaaleyhln 
ikaaHtıahı haıırıoın meçhul bulun· 
dutu ıerhile iade edilmesi tir.erine 
mezkur arzuhalin hukuk uı•lü muha
kemeleri kanununun 141 inci madde
ıine tnfikau ıs gün müddetle ilanen 
tebliğine muhakemenin de 25-11-986 
paıartHİ günü ıut 14 de yapılma11na 
karar verilmiı olduğundan mumailey
hin müddeti mukılre zar!ında itiras 
etUği n tayin olunan ıünde dahl 
ıelmeditl nyahut ta bir nkil ıönder
mediğl takdirde hakkındaki muhak .. 
meye gıyaben bakılacağı dinnhaneye 
talik olunan auuhal surtttl ve dneti· 
yenin tebliği makamına kaim olmak 

Karıp ı 8H3 ıioil numaralı araba· 
oılık ehllyetnımemt kaybettim. Y eniıi-

Kuvvetfi olunuz 
OUINiUM LABARRAQUE,ın 
yemekten sonra bıı• llkOr 

,. kad•hi miktarında istimali 
; kısa bir zaman zarfında 
: en kansız hastalar kuvvet· -:. ferini lktlsab ederler. 
: Onun lçın zayıf olanlar, -= hastalıktan veya· fazla cet· 
;: lışmaklan kuvvetsiz dOsmOş 
;::::; olanlar, pek seri neşvO nO· 
_ ma hesablle yorulmu• genç· 

Eylôl 20 

-= ter kansız genç k,ztar ve = ihtiyarlar, = Tıp fakültesi ıakdrrnamesini haiz 

e e 
uınıum 
altırır•11111 

Şarabı aımahdırıar. 

BiHOn Eczanelerde ehven 
fiatfa satılır. 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Umma Mldlrllllndea: 
Mayıı 935 den itibaren ıatııa çıkarılan halk blletlerlle % 20 

tenzilith aldlı, dönUı biletlerinden sayın yolcularımıı lehiae 
yapılan ucuıluk •• gOn uzatılmaaı aıaj'ıda yaııb olduiu ,.kilde 
llln olunur. 

HALK BiLE TLERI 
1 - Birinci mıntaka bileti alanlar : Marmara ha•zaılle Çanak· 

kale dahilindeki iıkeleler araıında ı 4S atın. 
2 - ikinci mantalca bileti alanlar ı Karadenlıden Samaana 0 Sam

ıun dahil,. Ege denlıloden lımlr lskeleıine kadar .. bmlr 
dahil,. olan lıkelelerle birinci mıntaka dablllodekl lık .. 
leler araıında 60 sıUn yani iki ay. 

3 - ÜçllncU mıntaka bMetl alanlar : Türkiye ıahlllerlnde ••· 
purlarımızın uğradığı bUtUn fıkeleler arasında llç a1. 

MUddetle seyahat etmek hakkını haizdir. 

Birinci 
kamara 

Kurut 
1500 

4000 

5500 

ikinci 
kamara 

Kurut 
1000 

3200 

4700 

Fi AT 
GUverte 

Kurut 
500 

1000 

1500 

Birinci mınt•k• 1• 
kelelerlnde 49 gUn• 
IUk ••Y•h•t mUddetı 
için. 
ikinci mınt•k• leke• 
lelerlnde 80 gUnlUk 
yani iki •J mUddet 
için. 
OçUncU mınt•k• I•· 
kelelerlnde a •Jhk 
maddet için. 

Yemek bedellle nakliye llcretltrl, rıhhm •• lıkele paraları 
yesalr ruıum yolculara aittir. 

YUzde yirmi tenzlllth gllllt ve dönUt blletlerl 
Muayyen iki lıkele araaında 1Gıtıle yirnıl teasllttlı ıidit • •Ulnlt bf. 

l•tlerlnln mGddeti 4S rOue çıkarılmııtır. 4S 10a ıarfuada d8Hml1en 
yolcular dönDı kıım1nın tenıll oluaan yQıule ylr•l farkıaı 8demek 111-
retile altı ay lçerlılade bladifi lıkele1e dönmek hakkıaı balıdlr. 

Şlrketlmiıden ıidit n dlnlt bileti alaa 1oleular d8Dlt blletlerlle 
vapurlarımııdaa maada DHlzyoUarı Yapurlarlle de dönmek hakkını 
haiıdirler. 

Bu yoldaki bilet aatıtları, 25 E1lll 935 tarlhiae aalaadlf Çarp•ba 
ğllnlndea itibaren lataabul Karakl7 aceatelerhalsle dıtardakl lakeleler 
acentelerimiz tarafından yapılacaktır. 

Fazla tahil&t lçln acenteleriaiH müracaat edllmealnl aa711 defer 
yolcularımızdan dlleriı. 

UMUM MÜDÜRiYET 

11VERDA,. aabunu, yalnız buyuk 
lnkı bir aabun dejil. ayni za• 
manda hakiki bir ıtızelllk 
tedbiridir. Fazla miktarda köpU• 
rerek me1amatan derinlllderln• 
nüfuz eder Ye bDtllo 1ayri1&f 
maddelerden kurtarır. 

Cildin ılyah benlerini •• karmı• 
zıhklarını ılderlr. Kullandığınızda 
teninlıin ta1eliğinl •• tabii ren• 
gini Yerecektir. 

"VERDA,, aabunu, feYkalid• 
modern bir fabrika tarafından 
imal ve lıtihzar edlldiil cihetle 
cins vo kıymeti garantidir. 

TURAN Sirkeci -NurHan 

Uıere llAn olunur. (14689) 1 
~~~a~m~n h~mU y~~~ ~Sij ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Behget 

liOlllJol il-• T~ 
IMlpled 1 A. ..._ .. ..... .. .... 
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Caialetl• Orlaaa 8. apU'taaaaa TıLDOIJ Ey. 9'aıiı•I• a.lııu·•• llen aekall Tel.5117I 

' 


