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BeşlerKomitesiYine Toplanıyor! 
1 Barış Ümitleri Can1andı 

İngiltere Yeni Teklifler Yap
mıya Haz~rlanıyor, Fakat Bir 1 

Yandan Da Tedbir Alıyor 
F ransızGazetelerinc Göre 

Korku Azalmıştır 
Balkaa atlctlım mlaabakalarına dCla de dnam edildi n bütla biria• 

cllikltrl Yunan atletleri kazandılar. RHimde oetictlerl Ftner atad~ada 
·alkıtl ıyan miuflr YuaH Bahrlyelllerlal görU7oraua11z. S.klıiacl •• doku· 
.uncu ••1falarda se•ai• tafailit Yardır. · 

Bütiln Bir Mahalle Yıktırılacak Mı ? 
Londra, ı2 (A. A.) - ltalya 

lrabinHlnin 8etler komitesi kara• 
nnı Hddeden IOD bfld'rftl Oı .. 
rine, duo ötleden ıonra haııl 
olan acı hayret duypıu; akıam 

ltalyanan ••rdltl menfi c••abıa 
pazarlık kapılarını kapamadıjuu 

bildiren bazı Cenevre ve Roma 
haberleri berin• biraz hafifi .. 
mlıtir. Bu haberlere ı&r• .. temaı 
:<eallmlı delildir. Ve bundan 
10nra ltalyan emellerin• daha 
uypn yeni tekliflerde bulunmak. 
uluılar ıoıyıteılne, yahut diter 
devletlere dGpn bir ldeYdir ... 

ya deleıl':ıf Ba• 
ron Aloizl Ro
madan talimat 
beklemekte bu
lunmuı oldu
tundao Beı!er 
komitHI tek· 
rar lpaıartHI 
,aou ( buıtıo ) 
toplanacaktır. 

Meşrutiyet Malıallesinin 
Arsaları Hükii.metinmiş 

A/rllr.ag• •id.. lt•lg•re tl•lllc•relı· 
l•rı v•p•rıla 

Betler komltıılnf a, ltalyaaıa 
kabul edebllıcetl yeni teklifler 
hHırlıyablhnHI fliphell telikki 
edilmekle beraber, Londrdıa, 
Hab•t anlaımaıbtını dtlıeltebll· 
mık için b•lunabilecek her tOrlD 
lmklnları araıbrmaya dalma 
amlde oldutu, bu fır1attan l.tl
fadı edilerek ileri ılrtUmektedlr. 

••tl•r Topl•nıyor 
C.nene, 32 (A. A.) - Habeı 

ce•abı benh ıelmemlı •e ltal• 

Dotu illerinde l•lihata Geçilirken •• 

Adliye Cephesinde Neler 
Y apılmaıı isteniliyor? 
Deniyor Ki : Halkın Adalet Aramak 

Yolunu Baıitleıtirmek Lazımdır 
Ankara, 22 (Ôıel) - Tlıe 

(Adliye) Bakaahtıaın Dola w .. 
rinde yapma11 dlflotlöp ıılalaat 
laakkanda 6ireadllderimi birkaç 
,aa öne• bildirmiıtim. Sallbi
retl, ka111aklardao 6trendiiim• 
ı&re, Dotu illerinde ıalıbat ya• 
pıhrken Adli aabada baıarılmaaı 
llıım •• ıart olarak 6ne ıUrDlen 
!.azı önemli eaular Yardır. Dotu· 
da Adliye organiıaıyonunda ı••lı 
mikyasta ıslahat yapıl ma11 dOıO

nlllOrkea bu e1a1lar da tlJl• 
anltılıyor: 

1 - Halkıa adalet aramak 
yolunu basitleıtirmek IAzımdır. 
Bunun için de hukuk ve ceza ir 
lerinl ayrı ayrı mahkemelerden 
almak ve blrleıtirmek icap eder. 
Genel olarak bir meselen:n ceza• 
yı mı, hukuku mu alakadar ede
ceğini keıtlrmek husuıunda ıDç
llk kar~ıında kalınm•ktadır. 

( DHa•ı 14 üactl 7lıde ) , 
Do,. lllert•btl•• Er%ararnıl•• .., • ..,; r.,.,,,,., tir • .., 

ıFr•n••Y•l 11ö
re, u .. ıtıer 

Yeniden 
ı .. 6ı11z1.,. ••/rılt· C•nlandı 
kaıetılık t•o•I•• Parb, 22 ( A. ..,. ~-ı... A.) - Gazet .. 
ler, Beıler komitHI 6nerfelerlain 
ltalya tarafından reddini, blyllk 
baıhklarla yazıyorlar. Bunlardan 
bir çokları, timdi barbl 6nlem .. 
İıin alç olacatını zannetmektedir
ler. Fakat baııa 111 kadu 
endife 1Baterlr1e ltalyan c•· 
Tabının metai ve ba ceYabıa 
mülhem olduiu ruh, her tUrll pa• 
zarlık ihtimallerinin ortadaa kalk· 
madıtını bhmln ettirmektedir. 

( Dnamı 6 ıaoı yüz4t ) 

Aşık Mısınız ? 
Seviyor 
Musunuz? 

L 

Buılladea itihaı• •arib· 
oii 1ayfa4a T•••'ala ..
ka Ye HleDıa•ye dalı 9Ü 
meraklı •• ook •lhS. 
1uıları•ı okaJWluı. T•••• 
~u aenua ait dört b .. 
)'Hl raıaoaJdır. Birioobi 
bugla oakaılftır. 

Kaynar Zift ile 
Haılandı ! 

Paket poıtıat1l•clea lılreleye 
dotru 'zift tapaakta olaa amele 
Alinin lnriae Wr teneke ılft 
dlkllmlt; Ali yUzl ve elleri 
yanarak yaralaadıtındıa halta• 
neye kıltlarılmııtar. 

Klllate de Ç•re•f Ve Peçe 
K•lkb 

Klllı, ( Ôıel ) - Burada 15 
eylllden ltibarea pıçelerla, 15 
Kbunuıneldea itibaren de çar
ıaflaran kalthnlma11 kuarJaıtınl
mıı ve 11111 edllmlıtlr. Bu •mr• 
uymayaalarCla• bir Uradaa 50 llra
r• utlu ,.,. ..... •ll•ııaldar • 

Buradaki iki Yüz Kadar Evin 
Sahipleri Yaıııp Yakılıyorlar 

Yıltı l•c•lı •Ö•l•11•11 ••l•rtl•• . 6frf 

Bir metre kadu ı•nltllilt• 
Jamru yuaan toprak bir yol., 
Her iki tarafta ~ota t-ke kaph 
kulnbemll •lrbeler.. irili ufakh 
mahalle çocuklua tomlar lçlatle 
ru•arlanıyorl..-. Pedavra bir k .. 
pımn açık •tiifn• ç6melmlf bir 
kaç ihtiyar nlae koD"fUJorlar ı 

- Senelerdea beri bahHder
ler. yapmaılardı. Fakat bu yıl 
muhakkakmıı. 

- Bir allrO çocukla bu yqtan 

aonra sokakta kalaraam ben n• 
7aparım doatlar 1. 

Y anlanna aokuldum i 
- Buralarda ki e•ler yıktmlt-

yormuı • Hangi evler bunlar 
acaba? 

- E•lidım; biz de bunu konu· 
ıuyorduk. Hanıf eYler olacak, it· 
te ıu ıördOğltn mahalle .• On ıun 
kadar 6ace mDbendlaler geldiler. 
ÖlçtDler, biçtiler, ymzddat. !sonra 
da bir polia memuru geldi; her 
keH birer kljıt imzalatb. O kA· 
iıtlarda ( Ben evimi kendi elimle 
yıkacatam ) diye yuıhymtf. Biı 
evalı, yurtıuı kahr1ak ne yapanı?. 

( Meırutlyıt) ada Yerilen ba 
mahallenin lblamur dereaioe doğ
ru kınıla, kıYrıla uzanan yolunda 
llerll1orum. T enekı kaph baraka• 
lana aralanna tek. tik aıkqbnl
mıı beton veya tatla biret, iki
~ katlı 7apdar maballaiil sl
&ellik tellklmlle -tlenlr flhl du
n1orlar. Ba y.ı J•pılardaa 
birbade bir çok erkeklerin otur
duklannı ı&rerek içeri p;yorum. 
Burası yuYarlak beyu 11Yah, t .. 
mb bir kahve,. Konuımaı.ra im· 

( Dnamı 1! ı.eı ylıde 

Facia ile Biten Y arıt 1 

Db MHIAk rolunda yapılan otomobil yarat ı mlthit bir facia u. 
DetlHliadL Samiye Burhan Cııhi 1in otomobili etaca çarpıp p•rsalaada, 
keacllıı tle çok atar 7aralaadı, tafaillt (8) inci • yfadadır. 



SON POSTA 

(Halkın Sesi) 1 

DABİLI BABIBLBB Çocaklar 
Ne Olmak 

lstigorlar ? 
Mekteplerde 7eal Jll tedrl1atına 
ltirkaç ıta ıonra baı!anacaktır. 
Biz bu mlaaaentle çocaldan· 
mızın hıDfl meıleklerl Hçmek ............. ·--· .. , ... 
hWuk ft .... D .. eoc:Ulan-
mıala ... ufbdı. y., .. lılrlk
Jerl liae ıu •Yaplan nrdllerı ..... , .. , ............ ., ..... 

de•I 1·17 numarada ) 
- S.. dalaa llk.ekteW Wtlna .. 

._ kf... Da,_ lteai dokter ,.,_.1r 
lltiyor, SIJl,ep u..,a 1*Witl• .... 
ldmblllw •• e:..u l8tlpcetl-. Fakat 
beaJm bptaahJda pis ... al. YU'e 

Deai.e a..,.ı.,..-. 

* Yıldız ( llewkoztlll 14 ,. ... 
... bir .................. ) 

- Lbua, ...t We ile taccu ,.,... 
•t•• diror. •• de, ••ı lmlar tlo
car olu •• dlJOl'G• Aaae•e ..
d••, ubk Dalar ._it rapıprlar, 
ticaret de J8pacaldu dl7er. Ama .. 
balla •• .,..... ..... ,_ •lmak 
ımronm. 

HUaerln Akrar ( Ortamekt .. 
liln ilk aınıflad11, 15 Pflncl• ) 

- Beni• muallimlikte çok .lae•e
ıim 'Hr. Dera okutmıya bayılıyonım. 
Zate• llkmektebla ıoa auııfında uka
datlaruiu hep dera• çalııtırar, mual• 
ilmin anlatbklanaa tıeaefflı.Jerde 
onlara tekrar ederdim. Muallhalill 
çok ııaet bir ... ı.1r. 

* Kemal Cank&J ( Ortmektelll 
bu•" b1Ur.ı9) 

- •• eleldılk ....... ...... 
tım. Babam aalabyor. Anupada 
elektrlll mlheadiılerl çok pua kaa .. 
aıyona... Şi•dl blsl• .. ..teketh 
•lektrlkçilik cok 1•çi70r. .. 

RDttu ( UHel11 ilk ••lfl-
..... ,az ..... t7 ,.,, ... ) 

- Aaku oJacalm- u..,ı ........ .. 
Harbiye Mekt.ltiae ıirecejim. Babam 
aıkerlwJ, zabitleri çok ••l7ar. Yur
dwa •ldafaau lcfa sabite çok llatl1aç 
YUe 

* Recep Co..., ( Use11ln eon ......... , 
- HeQüs W. kar• .__.. •fi

lim. Fakat 111 mlbeadlll, Jalaut ...... 
cllfer bl6heddlıl ol•ak lıtl7onam. Biw 
de ak ..... *• d .. t.,. .ı.ak pçlyor, 
amma doktorluk pk .,,. Htrt•Jd• 
enel •lcdanl bir meaale. Ha.ta bak• 
malr, oa11 11' etmek • ••dar .. ç kL 
Gete• ..... a, .. ata... Jaltt• 
da doktorlutu ae kadar ... W. 
•Hlek oldufuou aaladım. 

Süt işi 
Putörize iti için Aletler 

Getirilecek 
Yeni etlt tallmataamellnln tat

biki birçok ~ilklerle lra111laa
dapatlaa MW ıeri blmaktacbr. 
P..tBrile 11t iP. dlaazlema ptl
rilobilmeal, elde meYCut 1&.t&.hl 
aalabı •• mandıralaruı .la yul 
ta?lmatnam•1• 16re tadlJ edilm..ı 
için, bir mfihlet Yerilecektlr. 

Bu it için belediyede, bir 
toplantı yapdm.. Wdenilmekt... 
dir. 

Muhiddin Oıtüaclal Söz Verdi : ı Li•elerde 
Otomobillerin Belediye Öğretm~n 

Vergisi Azalblacak e.,.. ı.ı. !"!:!'::.. 
• • 1111 dmu- l.ıhde JapllU 80n 

Şoförler Cemiyetinin Kasası Niçin incelemelerden IODra abnan 
brarlu, ~ talebem aplda 

Bombo-ctur, O Da Anlaııldı blaamuanı -..... te.ıa 
~- .,. ettikten ...... ablJuda t.lebe 
~ Wa .,... ....... " •• 1 

• lzdlhamımn da inin• ıeçllmlftlr. 
., ....... ,..... .... •••P ..... NUfusumuz Obl Direldlrler, badi mektep 
a....da • ..-. 150 bla lira lerimha, Welte, lfretmen Ye •..-
bala ... icap ett111. fakat ı.- Artm19t1r hane .tara-... .. w lbll,.çJ.nm 
lgpwadatı JU'la• ....... n ete- •'-•- artta... tü.... ,lllıterca ..Uaml ...._ doa,.yı 
~ ...ı,.aı W. ba cluru- 1oir. Aacak aerelerde ne kadar KOlttlr Direkt&IDğlne vermlflerdir. 

1za1a der ...Wptt bir - arttı? r.. çok banıt Jetlerde arttıt KilltOr Dlrekt&r vekili Mehmet 
- e • m • Nipa ... ka yerlerimiade •u b- Emin ba akp-. IMa dol,alan 
tap ... deralttlr. Amcalı lraq11n .. ut.adı? Çolr arta ,erde ne Aobraya s&tlncek .. Baka .. 
kal..a. ,.,.... .... mektupta •• Yar ki atede yok? Olmıyaa ,.,. lıkla bu husuta lizımgelen tema.-
imza. H ele ceml1etia d....-ı lerde bunu yaratama m•JIS? ftte )ara 7aparak, bilhaHa &jretmen 
,.tdw. Şoflrler c..ı,.tlnla da- bir ... aorp ki buları ucak 1 ft taha: .. t lflerinl kain bir 
rama laaldnn• ...._at almak 20 llktepl• Pllw GllnU 10D11C8 bajlayacaktır. 
............... blliam•JeJJ bu yapılacak olan .. aeı aUfua ••• Fakat atretmen lhtJyacının 
__ ..__ ...ı.t 91 abam .l-Jı- ola Jlmı halledecektir. tamaml&D1Duı, bazı lfllçlOklve Jol -··I' • '1 -.•• P açacak 1Jbl .....ı.1or. 
olmaclıtıaı 6ğrenmek için cemi· 

Jetin pnel 1ekreterl eıld mtllklye A k J Öl' J •• A _ı 
mtlfettlfl Aziz Namiye baıvuduk. r QUQŞml UUTen uam 
Aziz Nami bize decll kh 

- Y •alanmacla laalrikat var- A " '/I 1 lık • J 
dar. Fakat unaftaa Aidatlarım gırceza lV.lQ emesınue 
ancak belediyenin umumi yokla· , U f ~ 
m• ııra.... almak mllakla nesan "eriııor 
olabDiyor. Çoakl emaf kauu- r ~ 
m11or, battl baza11nın muayeneye 
sltm•al lçJa alacalı "9llamın 
,..... bls ce..ı,.t ..... d. 
MJOl'ft. Eınaf çok atır olan 
beledi1• v•ıı.ml ele u., .... yor. 
Beltdl7e Aldat olarak alacalı pa• 
naua ytlzde rlnal IMtW muraf 
ettltl halde ybae taluillt yapa
..,. • ...tlu lleletliJ• ltorçla· 
.... acı.,. bD..ı.rı. ..,... Jlzd• 
JlrmlJI bile W.11Jor. 

.... .,.v........, 
,_ ...... dar dw ••• çek ,..da ltll. .. ~ 

CD imla.. • ,.,_ ...., .... 
WcM. 01111 ...... . 1 ... deld 
,.ada taai -..obiled ltelıcll:r
nı ım .. W. ., • wrclL 
Şellrler .,.,.. ..... - ....... c1a 
ika oalanla aml1et .. lldat 
tah.!he b•m,.ak ..W. ....... 
.. ... ...... olacakbr. Ba 
Jlzclaclr ld c...ı,et bu-da 
ancak cemlyeU lda••J• r•t•cek 
para balunabllmektedlr. 

C. Halk prtlal h iti 8aemle 
p ...... .....tar. C.ml7etln 
...t llerlndeld mlrakabellnl 
teyit eclecek ft elfaafa daha , .. 
aft refaha kavuıturacak tedbirler 
almak lzeredlr. 

Yeal Seçim 
Y MI lclue myed Wilaahı 4a 

yılanda yapelacakbr. Bu 1atihapta 
u:-ıafıa can Hvlfİılal kuaumq, 
lekealz, lı alanında kuYvetll ıah· 
alyetler it b8f1na ı•tlrD•ceklerdir. 
Uma,U1m ld bu 1eal ldan hey· 

Ylzl de uçlan kadar Nllflllt I Wclacla hahmunea hadlıe k••ıa· 
keılk bıyıklı, Jlrml beıHk bir ,. pnilinriJOr Ye qk' a clna· 
s•nç: Kaaımpaph lıllllaanem. yetJe HticeleaiJOr. 
Adam Gidermek eap ile Aj1r ilah ......... bkeme huern· 
cezada muhakı•..ı 1aph7or. da cM,or ki: 
HaB1 adaada bir arbd•p= lııil - Kanm .lı;eWLjydL Halil 
•llfua •tı Ka .. ,... ......... keadlılai a1artmıt; .. bana bç 
de lld kama darbe1fyle yere Hri- çocuju ela doktorlara altıına... 
::.ı :ma:~,~~= .... ... n..... .... ~ ...,_ .,,;,. 

Uaharrem. ada Melek oı.• fena oldam. Bırbç ıh ..... 
bir icadının bq HDalik kocuıdır. karım Haın. bçb. Bea de mu• 
Bir de çocuklan tardır. Mubar- laalre .. ye her JkW ale11dade 
rem lfl•ln birinde, Halı1 denea iatida ••eli& O •"'8• karta• 
Wr pa~I• arkadaı olur. Ara•ra Jqbjmuz •akit Halil J•k••• 
beraber ,.ytp lçme1• baı:arJar. anı.: 
Bir a1afet ıecell Jine ftt.aberce _ S.n biat mahk.I • 
ejlealrlerken HaWio Meleğe kUfl 

1 
.,. ._ 

Yaziyeti defitlJor. As sama• •~..... ıwl •lacak•n cliJ• s.. 
aoıara ela Melek. kocauwn arkadafı lama,. bafladı. Bea sat• Olllan 
Halli• kapyor. Muharrem bu kolkola alrlllce Ds&.tl J ..... 
halden muztanptlr. Karuına baı· kalmıfbm •• J•••da bıçak 
Y11111Jor, Halile 7alYarı1or, fayda vardı. Nasal oldu bilme-. iki ... 
yok. Bir a~am ükele yaaında Diye içiade - JV• ..U-'• 
Melekle Halill kolkola ınerler• -. 
be glrhee dayanamıyor yan- ıirda. de•ılı ld ••••ı•-.. 
lanu r•ldapralr. • Şahitler diAludl. H.1'1r1 ..... 

- Yapma Halil!.. Karımı Yer diklerini anlatblar. Saçla ldçbir 
bana.. Direr. Fakat Halil akli ıahidia a6sllM itiraz etmedL 

-;ut,. baıladıktan aonıa cemiyet Mlddel11J111111t t•R'a11 .. ıat ı&-
lflerl yoluna pecektil'. ren Meleğin çatrılarak dlnlen-

Şoflrlerl11 cemiyetten ıızlama- muini latedL Malaa.e bu talebi 
larını haklı girmek l111mdır. Ben kabul ed•ek dllnlflDaJI batka 
7edl Jaldaaberl bu çoculdann lf(lne barakb. 
dertlul de meıgafflm. Maaleıef ----
lttraf etmek llzımclırkl cemiyet ltfaiJ81İn Tlrlai 
011lara fıydah olamamı,tar. Bu lıtanbul ltfalteılnha 13 thacl 
•eferkl lnti•aptan aonra cemiyet, kuru~uı ,.&d6nlml ISnllDlldeld 
ba fOCUldann eolr halrh dileklerini cumarteal gOnll blyOk bir t6renle 
1wlne ıetirlne blytllr bir zbm- kutlulanacakbr. Bunun lç1n bDtllD 
rnfn dertlerine alha1et Ytrmlı huırlaldar ya.,.ı... &elllia bir 
olacaklar. ,, propa• haar1'ı••fbr. 

P•z•r Ola H ... • B. Diyor Ki ı 

Eyini 23 

( 08ntln Tarihi )
1 

Bir iki 
Sabrla 

Narh Komıawonu 
Belediyedeki ekmek n1rb lıo-· 

misyona balflln top1'ınacak. ...... 
da1 f17atuu JUiclea teabit ecle
•ktJr • 

• * « 
Yurtd• incelemeler 
Eıede •• Orta Aaaadoluda 

tetkik ıedlerl yapan aluaal Tllrll 
Talebe llrJltl he1etl ıehrimlse' 
d .. mtlftDr. .. . .. 

8ovwet MIMflrl•r 
Sayın ..ı.afirlerlmiz So91et 

Eadlatrl mıteha ... lua b.p · 
Oclaa yola1la MoakoYaJ• dh .. 
ceklerdlr. .. .. "' 

Rvk•f lfl•rl 
Barucla incelemeler yapıp ..... 

rimlze gelen EYkaf Genel direk- • 
tlSrl Fahrettln, bir kaı lflln ıoara 1 
Aakaraya fidecektir. "' .. .. Terkoa Suru 

Beled_!Je Sular idareal ıelııe , 
nrilea T vkm 1a11111un pli• f 
mlkclanm çoialtmak için çürı 
aaaktadar. • · 

.. "' « Uate Herlcl 
Mlfterilerdea ellerladeld tU' 

clildl fiyat liltelerl haricinde fule 
para alan kahve. lokanta ••,. 
dao aabiplerl tecziye edilmekte~ 

• « « 
Llaehlrde 

U.. •• Orta mekteplere bee 
claYa alınacak olaa yab talebelll• 

1 
ala lmtllwılan bafla baıla ..... 
tadar. 

• • « 
Dllenclllk Ye.-nler , 

lon aWvde 10kaldarcla blr1 be tlilead yakaıaa....., hepli .. 
••llkeme1• Yvllmı,tlr • 

'* * • ............ ..................... 
Sebze hlliae gelen m•JY• ve ao~ 
• .ukclan ppa haftalara • 
Wle•u'-ı.-. . .. .. o ............ 

Oaı•erılt• faklltel9rlade talea 
.. Juml cle•a• etmekteclir. Soe 
..... rde •lracaatlar eoialaufbr. .. .. .. 

9okekler11• T ... zllll 
Belediye cadde ve ıokaklanı 

daha iyi temlzlenmeıl için yenldea 
buı tedbir.er alacak, aokakJQA 
6teberl ablmamuı ela temin oı .. 
DIClkbr. . .. . 

Htrsızhlder 
Son 24 natte bir kaç lurame •k olmUf, ıuçlulana laepai • 

19' ... , çal111an alllar da buıa.: 
muflur. 

~ .... .. 
lloz11k Öl9Uler 

Zabda, a1anız H boauk Glçl 
bllaa•Dlan yakalayarak mabk .. : ••1• vermektedir. Son aoolerdt 
bir kaç kiti yakalanm11tar. .. .. .. 

Geri Dö•-,Orlar 
Yaz içia ıayfiye yerlerine lfle, 

denler, memıın aeçtlil için lata~ 
bul tarafmdaki •Yleriae ıeri d8Dj 
mlJ• bllflamıflardtr. 

- Edebiyat i!e miderln ııka alikaaa ' 
Rrllllft eli) orlar, Haua Beı L 

- Blylk plrlerimlıdtn INri.. 
kt•d'•de batla bir kun Jiııcels kadar lle odebiyabn alikw olmaaa idi, aon 

· ı -.. Bua ••lerl 7azdıktan ıonrı, 1 Ha1an B. - Doğru 86ylemİf 1 Mide 

..... ••lrJOfl••• ., dedi. =aa:=a -=~=- ita 'T.'t.; v .. 



'.t3 Eyl6l , 
Hergün 

ltalg a 
Gazeteleri 
Ne )Jiyorlar? 

Bfü .u dtinya gnetelerl Habet • 
İtlll., gerginl iğile meıgııldür. Fakllt 
ltnl~ ı gnzeteJeri, zaman zaman 
lta KUlU uğradığı hücumlara da 
ocvıLp vermek mevkiindedir. Bu 
eeb ple ltalya gazeteluiadekl ma
kaJ .. lcri ara sıra okumak çok fay• 
dalı olacaktır. Buıiin eise Milanoda 
çıkım Korriyre delta Sera gazett1i
nın lıı r makıılesini nriyoryuz. Gau· 
to Lu.ua ''kendi kendimize güven• 
melıyız,. bawlığıııı koymuı diyor kiı 

Cenevrenin ltalyan - Habeı 
ihtilafı karııaında aldığı cephe bl· 
ı:i ha> rette bırakamaz. ltalya, bir 
tecrUbe derıl almak Ozere bir 
:taraftan Uluslar sosyetesinin itle
rini diı<katle takip ettijl gibi, dl· 
ier ter af .an da bu aosyetenJn 
mUzakenlerin• Ye kararlarına 
karşı lakayt kalıyor. Ortada her 
hangi bir menfaat tezadı bulu· 
fııunca veya bulunur gibi göıUktın· 
ce, U.uılar araaındakl doatluiun 
anane\ii denilen iyi mönaaebıtle
rln, manevi rabıtaların, karJılıklı 
hizmet ~erin ve hatta beraberce 
harp etmif olmaktan doğan mU,. 
terek batıralann ne kadar aldab• 
a ve ne kadar kıymetsiz olduğu
nu, u.t slar •oayeteıinin son top
lantmnda, bir defa daha anlamak 
fırnlım bulduk. Bu devletlerde• 
bazıli:n aleyhimizde tiddetli bO
cuml ırda bulunuyor, bazıları dtıı• 
manlarımıza aempatl g6ıterlyor, 
diğer bir kıamı da bhe kar11 tllP" 
beli bir durum almaktadar. 

Dostluğa ıUpheU olan bu kit· 
le lcarşııında biz ancak keadl 
kendimize lflYenmPllylz. 

ltalyan murahhannıa Uluılar 
ıosyeteaine verditi memorandum 
1&rihtir. Bfttlln acun bu memo
randumun mubteviyataaı biliyor, 
fakat buna rapea Ulaılar , 
ıoıyetesl çlıdiji yoldan rerl dlS• 
mlyccektir. Blltftn bu devletler 
hakikatleri bUdilderl, Habetfata
nın barbarlıtıoı tanıchklan •• 
ona hakaret g~zil• baktıkları hal
de bize karıı cephe almıt bulu
nuyorlar. Halbuki bu uluslaran 
Afrika mtlıtemlekeleriade takip 
ettikleri Yahıi metodlar lnaanlık 
1ıakkını inklr edici bir mahiyet• 
tedlr. 

Avrupa deYletlerlnln Hab .. 
tistana karıı takındıktan mtldafaa 
durumu Jae, bir taraftan ltalyanıD 
genişlemealnden, diğer taraftaa 
da Faşist rejimine kartı besledik· 
leri dllşmanlıktan ileri relmekt .. 
dlr. Avrupa deYlet adamlan 
mubafazakArdırlar vo bunun lçla 
de· ltalyanın her haıagl aıellıim 
alyansına kartı zıddiyet göater· 
mektedirler. Faıiıt rejimine karp 
gösterilen düımanlığın sebebini 
de Avrupa gazetelerinin neşriya• 
tında aramak icap eder. Bu aa
zetelerin ekaeriyeti demokrat Y• 
sol cenah fırkalarına menaup 
olanlarla, ma•on Ye menfaatp .. 
rest gruplara bağlt olanlardar. 

Cenene muhiti acunun fikir
lerin I ve duygularını temıll et• 
miyor. Bh kendi kendimize gll• 
Yeniyoruz. Çizdiğimiz proıra • 
mı bUtlla azim ve kuYYıtle tatbik 
edeceğ.z. 

Radyolarda Eski Pllklar 
Çahnmıyacık 

Ankara Ye lstanb•l radyola• 
nnda, radyo kombinamıın kendi 
Yuıt larile seçip ayıracaAt mem· 
leket havaları plakları yapılıncaya 
kadar eldeki memleket hanları 
çalınmıyacaktır. Çalınan diğer 

Türkçe plaklar da çok sıkı kont• 
rol 'd l~cektir. 

Radyo mıdzemeıinlo ve radyo 
nun gümrükten muaf olarak geçi· 

rilmesi hakkındaki kanun projeal 
kamutaym bu deyrealode çıkan-

lacakbr. 

Resimli Makale il Habil lıe Kabil 11 

insanların yeryftdlnde yqadıkları ırBndenberl la:aç y&lz 
bla eene l'eçtl bentlz bilmiyorıu. Fakat ilk tnaanlana da 
birbirlerini lUdilrdOklerinl anlatan HabJl ile Kabil efaane
alnl hepimlı blliri:ıı. fki .arlık, iki kunet ve iki vacut 
birbirini ıekemiyor. Biri 6teklnl yeryl:ııUndea kaldırmaya 
çalıııyor. Tabiatın Ye hayatın bOtOn yergilerini keadiaine 
IAIHr ettirmek latiyor. Habil ile Kabil efaaaulaia 
•anası b•d•r. 

1 

Bu hlktyeyl nallletlere de tatbik ecebillraiaiı. Büyft· 
mlf, nrpllmiı milletler keodlJ.ri ırlbi 1erpl!•ek latldadı 
g5ateren milletlere yeryOztinde yaıamak ltakkı Yermek 
iateml7orlar. 

ilk haaaadanberi mllyonlnca 1ene ı•çmif, fakat kuv
ntln hakkı eıdltl hakikati detiımemiıtir. 

Fertçe H milletçe ıayıf o:ınama7a bakmab. Hakkınızı 
bU. tanıtmak iateneab kuwvetli olmaya mecbununuz. 

r DA BİLİ 
Eğer Varsa, Himayei Hayvanat Ku

rumunun Kulakları Çınlasın! 

Kuşların Gözlerini Kör 
Eden Çocuklar Türedi 

~~~~~~~~~~- -
Şu gl\ıılerd. Anadolu Kanğı· 

ğına ve Yoroz kalesine gidenler, 
oralarda çocukların ellerinde ıo
palerın ucuna bailanmıı tarla 
kutları glSrttrler. Kalelerin Ustnn• 
de, tepelerde ve incir ağaçları•nn 
altlarındaki küme kllm• çocuklar, 
ppkaJaram yere atarak çekirı• 
avlıyorlar ye bunları kuıların ağ· 
zıaa Yeriyorlar. Biraz yanlarına 
•okulunca bu kuı?arın iÖzlerinin 
k&- olduğu görUlfir. Bu kör kuı· 
lann iti ne? Bir muharririmh: buna 
merak etmlı ve kut Nhip!erinden 
Atım.din otlu Ail Rıza adlı bir 
çocukla konutmu1lur. 

- Ojlum bu kuşların gözleri 
kapanmıı. Artık ölecekler hıra· 
kıveraenlz olmazını? Bunlar kaç 
sllndenberi açtır. 

- Onlar aç filin değil. Bak 
boyuna çekirge yutuyor;ar. 

Hakikaten Ali Rııa ppka11DJ 
çıkardı ve dlkenlerin arasına konan 
bir çekirreyi avladı, kuşun g 'lga· 
aına doğru ıötördli. K6r lcuı bu 
çekirgeyi kavradığı gibi yuttu. 
Çekirgeleri fisala81Z yutan bu 
kutlar da 61Um emmanlori yok ..• 
Sabbatleri yerinde fakat göz' eri 
kir. Ali Rıza bu muammama mr
r!nı ıu s6:ılerile çözmek istedi: 

- iğne ile dikiyoruz. Amma 
bunlan dikmek de bir bftnerdir 
ha .• HerkH ycıpamaz. 

Ondört yquıdald Ali Rıza 
bana kuıua başını göıterdi. Tet· 
kik ettim. Kuşun baıındaki tüy· 
lerin arasında ince bir iplık vardı. 
Bu ipliğin birer ucu kuşun mini 
mini gözftnUn alt kapaklarına 
bahrmıılar •e ipliği geçirdikten 
ıonra baılannın lbıtiinde difüm
lemitlerdir. Bu ıuretle de hayvan
ların gözltrl kapanmı~tır. Knçnk 
avcı sözUnU ıöylo yilrUttU: 

- Biı bu kutlarla Atmaca 
yakalanz. Atmaca i:e de keklik 
avlar11. Atmaca tarla kuı~arma 
bayı)ı.r. Onları lokum gibi yutar. 
Biz, bu gözleri dikili kuşları bir 
çalanın kökUne bağlar12. Yanına 
da bir tuıak kurarız. Atmaca bu 
kuşu görünce kapmak için üstüne 
aaldınr. Kuşun gözleri k6r o!duğu 
için Atmacanın geldiiini görmez 
ve bağırmaz.. Atmaca bu ıesaiz 
avı yutmak için hücum ederken 
tuzağa çarpılJr ve yakalanır. Biz 
o Atmacaya aluız. Burada onu talim 
edecek utalar var. Atmacaya 
kut avcıJaiı öğretirler ... 

Eğer Himayei Hayvanat ku

1 
Madenlerimiz 

Son Aramalar Çok iyi 
Sonuçlar Verdi 

Ekonomi bakanlığının Anka
rada bir maden arama enıtltOıft 
açtığını yaımııhk. Enıtltönltn ku
mhnaınndan makaat, memlelceflot 
teki maden zuhorah Ye maden 
emareleri lizerinde jeolojik Ye 
ekonomsal incelemeler yapmak, 
maden damarfannıa zenpJiğiDl 
Ye iı:etilip lşletilmiyeceilnl kea
t ;rmektL 

Mem?eketin her yönllnde biJ. 
husa doğu vilayetlerinde incele
meler yapan heyetler birçok yer
lerden çok umutlu olduklarıDı 
bildlrmiılerdir. 

Talebeler Yurt 
istiyorlar 

Yllbek tahsil için A•adoludan 
ıehrimize ıelen talebe iç;n yurt 
bulunamamaaı, ba yıl için de bil· 
yük bir dert te1kil etmektedir. 
Duyduğumuza göre, şehrimizde 
bu gibi talebe . için yeıriae yw 
olan Kad:rga talebe yurdtJ da 
kadroıuou darlatmaktadu. Hal· 
buki bl haasa, bu yıl, Ünivenite 
ve yliksek mekteplere, Anadolu· 
dan akın diğer yıllara 2öre çok 
daha faz'.adır. 

Halkeviain Yok.sek muallim 
mektebinde açhğı yurt da birçok 
talebe için pahalı ielmektedir. 

~.,... l 

,--'--------------~ 
Sözün Kısası 

Kış 

Geliyor! 

ı-------- Ek· Ta 
Havalar kekremsedi .. Yaz, can 

çekiılyor! Dün gece, bu can, 
ıabah karanlığından, akıamın geç 
vaktine kadar ıazete idarehane
lerinin mürekkep ve ıslak kAğıt 
kokularile ıehirlenen c:ğerlerime 
taze ha•a yutturmak için uyurken 
açık bıraktığım pencerelerjmi ka· 
pamıya mecbur oldum. 

Istanbul çocuğuyum : iyice 
bilirim ki, bu mübarek beldenin 
bu mevsimde havası serinlediml 
idi, bir daha ıaanmaz. lstanbul ne 
paıtırma yazı biar, ne bir ıeyl 
onun bir carı yakıcı poyrazı var· 
dır ki, bir kere eımeye baılaraa, 
lnaanm ciğerlerini dondurur. 

Manav aergilerinde salkım sal· 
kım taYanlardan aarkan llvaz 
hevenkleri, belediye memurlarını• 
aöz önünd• uzak köşelerde k .. 
bap keıtane ile hOnnap aatan 
Arnavutlar sıörllndU mil, aörl\n
medi mi?. Arhk geçen yazan 
canına rahmet olıun. 

Lakin neye yanıyorum, biliyor 
muaunu&? Şapkasız dolaıan deli· 
kanlılarla, çorapsız ıızmeye alıt· 
mış olan bayanlar fena üzülecek· 
iv. Kıı. yaza benzemez. Demia 
bahıetllğiaı o lıtanbulun poyrazı 
blr defa: " Vvv• ., diye esmeye 
başlayrnca, nefealırinde t&11dığı 
sırip mikroplarını konduracak açık 
hq. dolayacak çıplak bacak ara· 
yacak.tır. 

Ayazpaıanın kol gezmesl. ha· 
raretl aiyade olan bayanların cad· 
delerde çıplak kollar gezdirmeıe
riııı hiç beaıemeı. Bunlar yandı• 
np tutuftururlar, &teki iae do .. 
durup çiYl kHtirlr. 

Onun için, açık başlarla bal· 
dırı çıplakları, ıimdideo bir telif· 
tır almıttır: Şapka ve çorap 
tedarik etmek telitıl 
• Eıklden, haYalar böyle aoiu· 

yunca, ıeYlnen, hattl kadayıf 

pifirm•y• hazırlanan bir nevi 
eanaf tanırdık: K6mUrcOlerl 

Şimdi bunların yaaına ıapka· 
cılarla çorapçılar da kaatıldı. Bay
ramları kutlu olsun! 

Balıkçılar 
Sevindi 

Boğaziçi Ye Mumarada. meY. 
mimin deaiı mahsul8 olan palamut 
avculuğu bir haftadanberl batla• 
mı ıtır. Bir hafta evvel oldukça 
kOçOk olan palamutlar, son gOn
lerde irlletmittir. Bu, miiatablili 
111vindlrmektedlr. Çünkü Yunan· 
hlar, bir kilodan az gelen balığı 
almamaktadırlar. Halbuki, geçen 
aene de oldup gibi bu balttı• 
en çok alacısa Y ananlılardır. 

Palamatun bu }'il da pek çok 
olacağı ulafl}.maktadar. Daha 
fimdidea, çiftini ylb paraya almak 
mlmkin olmaktadır. - Onların aözleri kör deill 

biz dikiyoruz. 
- Neden cLk;yorsunm? 

rumu varsa ve it görmek iıtlyorA 
oaun Uyeleriai Anadolukavağuıa 
çağırırım. Bu kqlarL kurtarırlaraa 
böytik HYap kazanırlar. - L H. 

iSTER iNAN iSTER 
Eakl Adliye Bakanı n fimdild İı•lr Saylavı Bay 

Mahm•t Ee t Bozkurt lzma.de çıkan "Anadolu,. ga:ııe• 
teeiue "baydatlar koYa!aaıyor 1.,, lami altntda bir Hri 
•akale yasıyor. Dotr•daD dotruya incir, lbüm ıpekl· 
luyoacularına hlcum eden bu yazılardan biriadea t• 
aabrları alıyoruı 

Bir milyon L 

Bunların glb:6nünde tutularak, 
KttltUr Bakaalığmın bu ife bir 
çare bulacağı umulmaktadır. Parti Kangreleri 

Cu..m...iyet Halk partW ocak 
l kongreleri devam etmektedir • 

Kongrelerde lıaUun dilekMrl de 
tesbit oluomaktachr. 

iNANMA! 

'•Bir mi yoa 1. 
Bir milyon inanı.. Bfttiln bir ömlr, eefalet içinde 

bırakanlar; Elbette baydutturlarL 

"'" Gecenin karanlıklarında, aç1ıtın acıalyl6, 8llm kor
kuları lçiadt yalınayak, bat açık 1olumu keaeae çift· 
çiyi 107aolar, elJ biçaklı hıraıı diyorlar .... 

Bir mltyoa laaa•ı .. !ıiltOn bir 8mflr acılar• Hlaalarllf 
eli bfçaklı yahaayalı:lar, hep bir atudan batnyorl• n: 

Etleri altın baatenlu haydutlar!. di1orlar. 

* Haydutların 1edlkleri1 içt:kleri, i'iydikleri ve bftttln 
Yarlıldart, 

B•tilclerde baı ıada tüy bitmemif, yavruouklarla: 
FJr ayatı a\ae (mezara) defmiı ihtiyarlara nrınca1a 

kadar: bilin çalıtkıalarıa emetidir, emekleridir. 
Çalapan Ttlrklerln alın teridir. 
Çahıkaa Tlrklerla ahl.,ıdır. Vahlaradır.,, 

iSTER iNAN lSTER iNANMA 1 

Çocuk Bahçeleri 
Be:ediye bu yıl çocuk bahçe

lerin• ~okça 6aem • .,mı,. bq· 
lamıştu. Bu yıl Fatihte, Kadakö· 
yOnde •e Beyoğiunda birer ,ocwk 
bahçeal yapılacaktır. l&tanbul el· 
betinde GWhane parkı içindeki 
çocuk bahçesi de genifletiltcektir. 

Bu bahçenin içindeki oyu~ 
cakların çoğaltılmafl ve oimdiki
lerln de tamir edi:mesi kararlaşb· 
rılmııtı. Tamir bu ay içir.c!e 
bltlriıecektir. 
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HABERLERİ 

Bir Gönül 
Meselesi Ge iboluda Bağ Alemleri 

İki genç kız, birib'rlerinden 
davacı olarak mahkemeye baf\ ur· 
mak üzeredirler. ikisi de gU7.el, 
ik;si de sevimli .. Hem biribirlerl'e 
çocukluklarındanberi arkadaş imiş· 

ler. Fakat araya giren bir gönül 
işi bu dost:uğu düşmanlığa çcYİr· 
miş. Bakanız mesele naaıl: 

iki genç kız hor zaman bera
ber geziyorlar. Yine bir giln be· 
rnberce bir akşam gezintisi yapar
larken çapkı11 bir delikanh pıı· 
lerlne takılıyor. Genç kızlar bu 
delikanlıyı sevim!( ve muhayyele· 
lerlnde yaıayan tipe uygun bulu· 
yorlar. Biribirlerine diyorlar ki: 

- B•ı genç erkek hangimize 
gönül bağlarsa o, mes'ut olaun. 
Diğeri de kader:ne kn11Un, baıka 
kıımet ara ıın.. Bu ıekli her ikiai 
de kabul ediyorlar. Ve hemen o 
anda arkalarına dönüp genç er
keğe soruyorlar: 

Maksadınız nedir? 
- ikinizden birile evlenmek. 
- Hangimizlen ? •• 
Delikanlı aarışını tercih edi

yor. Teferrüah ıonra kararlaı· 
tırmak üzere ayrıhyorlar. Fakat 
iki akıam sonra ıeçilen aarışın 
kız delikanlı ile arkadaşını ko· 
nuıurlarken yakalamaz mı 1.. Iıte 

asıl facıa burada baıhyor. Sarı· 
ım kız. arkadaıına ıoruyor : 

- Niçin sözünde durmadın? 
- Kabahat bende değil. Bu 

erkek gel<li, ancak benimle mH'ut 
olabileceğini söyledi. Delikanlıya 
soruyor; o da ıu ce~abı veriyor: 

- Arkadaıın geldi. Beni ıen· 
den çok fazla sevdiğini, Hninlo 
evlenirsem hayatının mahvola· 
cağını bildirdi. 

Genç Kız delikanlıya inanıyor 
•e arkadaıına dönüp : 

- Yazık aana diyor; aaadeti• 
mi kııkandm değil mi 1 

Ve bu hidlıe aralarında derin 
bir uçurum açıyor. Iıln garibi, 
delikanlı da zaten aözOnde ıa
mimt değ-ilmiş; makaadı gönül 
eğlendirmekmiı. ............................................................... 

Bigada Dükkan Satı'ı 
Biga (Özel) - Evkaf yıDiJn• 

da dükkansız kalanlara bir yar
dım olmak Uzer• Biga çar,ııında 
Evkafa ait otuz kadar dnkklnı 
aahhğa çıkarmııhr. Bunlar 300 
lira ile 500 Ura arasında ıatıl· 
maktadır. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Paıarte1I 

Notlarından (*) --
Gebelik Kusmaları 

Bir baata mGracaat etti. Sabah· 
ları uyaadıtı zamaa bulanb ırel· 

ditladen H kabnltıdada baılaaaa 

lıtabııılık H muannit kuımalır
dan çok muatarip eldutunu aalattı. 
iki aylık hemil (gebelik) halinde 
elan ve ilk çocutunu taııyan bu 
hanım çok zayıftı. Fakat ı 
1 - Ciğerleri aatlamdı. 

2 - Kalbi ıatlamdı. 
3 - MidHinde uni bil- haltahk 
yoktu. 
4 - Barsaldara iyi lfliyordu. 

C' 
Kumaları lavman ıur•tile bromBr 

. 

Başladı 1 

Gel.bolu, (Özel) - Gelibo
luda bağ eğlentileri ba1lamı9tır. 

Bu mevsim Gel.bolunun en gllzel 
mevsimidir. Harman iıleri bitmiı· 

tir. ÜzUmUn çoğu satılmııtır. Şim· 
di artık eğlenti menimi baıla· 

mııhr. Pazar günleri bağlar dolup 
dolup boşalmaktadır. Kuabada 

ne kadar otomobll, beygir ve öküz 

arabaıı Yarla pazar illnlerl bağ• 

lara lnaan taıımaktadır. Baflara 

gidemiyenler bile Havuzlar deni• 

len mesirelere i'İderek eğlenmek· 
tedirler. DönUt pek gllzel olmak· 

Karacabeyliler 
Kurtuluı Bayramlarını 

Büyük Göıterilerle 
Kutluladılar 

Karacabey, (Özel) - Karaca· 
beyliler kurtuluı bayramını pek 
bUyUk göıterllerle kutlulamıılar· 
dır. Törende Karacabeyln kurlu· 
luıu canlı bir ıekilde kutlulanmıı, 

1 

kasabaya önce asker ,ıonra da efeler ' 
girmiıler, müfreze kumandanı 
atından inerek ılyahlara bUrUn· 
milt olan bir kızın üzerindeki 
ılyah tUIU atmıı, bu sırada iıtik· 
ili marıı çalınmııhr. Bundan ıonra 
söylevler ıöylenmiı, törene son 
verilmif, akıama kadar tenlik 
yapılmııtır. Gece~eyln de fener 
alayı ya~ılmıf, uray tarafındat\ 
bir balo yerilmiştir. 

Arapkir de 
Agın Köyü 

Arapkir, ( Özel ) - Oıman• 
paıa ye Hekemet dağlan arasın· 
da kurulmuı, 350 evli Ye 1640 
nüfuslu ılrln bir k6y oUın Atın 
köyü, UzUm, nar ve ipek yetliı· 
tlrmekle ün almııhr. Köyün ara• 
ziainl Erkekandm ve Hozakpur 
çayları ıular. Dörtte OçO okuyup 
yazan ohall ipekçilik ve baf(cıbkla 
uğraımaktadır. 

Köyde tam deneli bir ilk 
okulu ve içinde her gazetenin 

· okunduiu birde köy odası Yardır. , 

Ak,ehirde Şahir Hamamı 
Akıehir(Ôzel)-Uray Glvur ha 

mamı denilen hamamı .atın almıı, 
ramir ettlrmlı, aari blthale koymut 
ve 1500 liraya klralamııtar. Hamama 
Şehir Hamamı adı Yerilmiıtir. 

Antalya Borsasında 
Bir Ayda Satılan Zahire 

Yekunu 
Antalya, ( Özel) - Antalya 

borıaaında bir ay içinde yllz para 
ile 3 kurut 30 para araaında 
3 ıo ve 1,605 kilo buğday, 3,5 
kuruıtan 17, 763 kilo arpa, 12 
kuruıtao 7500 kilo su1am, 3,5 
kuruşla 4 kurut arasında 225 363 
kilo yulaf satılmtfbr. 

Akşehirde Hastane 
Akıehir {Özel} - 'Uray ta· 

rafından Hıdırhkta bir memleket 
hastanesi yapılması kararlaştml

mıvtır. Hıdırlık Akşehirin su Ye 
hava itibarile en güzel yeridir. 

ıülilsyonlnrı vererel' durdurdum. 
Taze ~cir gOnd 2 kilo yemesini 
tenbih ettim. (Flrin likit) nrdim. 
fotihaaı açıldı kusmalar durdu .. 
şüphesiz Jiem anne ve hem de 
müstakbel çocuk iıtifade etti. Bigadan Al!Jlanyaya Balda Satışı 

ı--,-.),..B_u_n-~-1-ar-ı -k.-ı-l p_ı_a-kl-ay-ıo-ı:ı-,-y-ab_u_t -ı Bi1ıa, (Özel) - Bugünlerde 
bir a bilme yapıttırıp kollekıiyon yapı· burada11 Almanyaya önemli mlk· 
uı:ı, Sıkıntı camanını:ıda bu notlar bir tarda bakla ve yulaf ıevkiyatı 
del.tor ırlbl imdadınıza yetltebll:r. 

yapılmaktadır. 

Geliboludan bir görUnu, 
ta Ye aankl ıözletilmlş ~ibi ıayısı dır. Fakat bunlar sUratll vasıta· 
150 yı geçen arabalar birbiri lar olduğu için bağlardan geç 
ardısıra hep bir arada ıehre dön• hareket etmekle beraber yarı 
mektedirler. yolda arabaları geçmekte ve ıeh· 

Otomobiller de aynı Taziyette- re daha evvel girmektedirler. 

Adapazar 
Avcılarının 
Şöl11ni 

r - --~- .. 

Karamanda 
Bu Yıl Kavun Karpuz 

Çok Bol 
· Karaman (Özel) - Belediye• 

~n tesiı ettiği fldanhk önümüz· 
deki ilkbahardan itibaren halka 
fidan tevziine baılayacakhr. Buyıl 
burada kavun ve karpuz pek 
boldur. Son 20 gUn içinde Ada· 
na, Menin ve T ersuaa 60 vagon 
kaYun V• karpuz aönderiJmiştir. 
Mahıullln toptan klloıu 60 pa· 

' raya satılmaktadır. 

Adapazarı (Özel) - Avcılar 
KulUbU Tilrk Ticaret Bankaaı 
Fabrlkaaı bahçealnde mükellef 
bir ziyafet vermiştir. Zf yafette 
aadece aY etinden yemekler lk· 
ram edilmiıtir. Bu ziyafette ıehrin 
btltün ileri gelen memurlara ve 
gllzideler bulunmuıtur. Avcılar 
kulUbünUn muıikl kolu da gUzel 
bir muzlk ıöleni vermiıtir. 

Çanpazar Frengi Doktorluğu 
Biga, (Özel) - Çanpazar na· 

biye merkezindeki frenil müca
dele doktorluğu kaldırılmıf, mec
buri tedavly• tabi hastalar Biaa 
hükumet doktoruna denedilmit· 
tir. Fakat bu çok güç olmaktadır. 
Çünkü kaıaya 12 aaat uzakta 
köyler vardır. Bu köylerdeki 
hastalar haftada iki gün ıarıngaya 
&•ime, iki aUn de köye dönme 
için haftanın dört gtlnllott heder 
etmek mecburiyetinde bırakıl· 

mıtlardar, hükumet dokterunun bazı 
aUnler cUrmümeıhuda gitmesi de 
icap ederse bu dört gün al~ya 
da çıkacaktır. ............................................................... 

Son Posta 
iLAN FIA TLARI 

1 - Gazetenin esaı yazısile 
bir sütüouo iki 1atırı bir 
( aaoti~) sayılır. 

i - Sayfasına &öre bir 110· 

timin ilan fiatı ıunlardm 

1ayf a 
1 

400 
Krt· 

eayfa aayfa 
1
1ayfa Diğer Son 

2 3 ~ -,.rler aayfa 

250 200 100 60 30 
Kr,. Krf. Krfe Krt. Krt• 

3 - Bir santimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
euntimle ölçülür. 

Eskişehir Adliye Binası 
Eskişehir, ( Özel ) Temyiz 

mahkemealnln boşalttığı binaya 
adliye ve icra daireleri tatınmııtır. 

Kırşehir Bayın-
dırlaştırılıgor 

Kırıehir, ( Öze)) _:_ Mevsim 
ıonu dolayıaile Bayındırlık çalıt
maları hızlandırılmııtır. Bir iki ay 
önce yıktırılarak yeniden yapıl• 

ma11na ba9lamlan çarıının yakın· 
da biteceği anlaıılmaktadır. Dün 
vilayet konağının temelleri atıl• 
mııtır. Bugün de belediyenin yap• 
tırmakta olduğu dökkanların t ... 
mel atma töreni yapılmııtır. ya
kında Halkevioin de yapılmaama 
baılanacakhr. 

Yol inıaatı da hızh bir tekilde 
devam etmektedir. Şehir dahilinde 
bütUn binalar beyaza boyanmııtır. 
600 yıldan beri en kUçUk bayın• 
dırhk hareketine haaret çakın 
Kırıehirliler de bu hızlı çahşmaya 
ayak uydurmuılardır. Evlerini yeni 
yapıların güzelliğine imrenerek 
attıelleştirmektedirler. 

Karamanda Mestat KöyU 
Karaman, ( Özel ) - Meatat 

köyU Karamanın en kalabalık 
köylerinden biridir. KöyUn bağ
ları çok verimlidir. Bunun için 
köyde pekmezcilik lleri altmiıtlr. 
Köyde Uç ımıfh bir llkmektep 
•ardır. ,_ ______________________ _ 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Hu ı•ce nöbetçi ecıaaeler fun• 
lardır: 
KDçGkpaaar (H. HllanO Alemdar 
(Cağalotlu), Beyazit (S:tkı), Şeh· 
udebaıı (Hamdi), Fener (Emilyadi), 
Akaaray (Zıya Nuri). KEratOmrOlı 

(Arif), Şehremini (Nhım), Kadıköy 
(Faik fıkender Ye Namık), Samatya 
(Teofiloı), Bakırköy (İıtepan), 
Beılktaı (Rıı:a), Sar1yer (Oam_an), 
Haıköy (Halk), Kaaımpaıa(Mukez 
BUyUkada (Şinaıi), Heybeli (Yuıuf), 
Üsküdar (Merkez), EminönU (Hüınü 
Haydar), Şlıli (Şark Merkez), Be
yotlu (MatkoYiç, Kama•), Galata 
(Merkea). 

Kiminle 
Evlenmeli 
Kiınfnle 
Evlenmemeli ? 

Bugllnden itibaren aşka ve 
evlenmeye dair kızlarımızı 
uyandıracak bir sırrı yazıy• 
baılıyorum. Bunları <likkntle 
okuyunuz. ı Jzun tetkik n 
tecrübelerden sonra edinilmit 
kanaatler, ve bulunmuı haki• 
katlerle karşılaıacakıınız. 

• 
Bir bayat arkadatı seçme işin• 

de bir kadınıo inaiyakı, erke
ğinkinden kuvYetlidir. Kadm bu 
iıte cinai arzunun daha az esi• 
ridir. HUıne daha az mağlup 
olur. O, berşeyl daha vazlb Ye 
daha açık görUr. E11anin rengini 
Ye ıekllnl değfıtiren gözlük kul
lanmaz. 

Fakat iki şey onun gözün il 
kapayabilirı Gurur ve telkin 

iltifat kadmın ayaklarını ye,.. 
den sökmeye kifidir. O vakit ka· 
dm hayalindeki adamı ıevdiil 
halde, karııımdaki adamı ıevd~' 
ğinl zanneder. Hayali ıöndüğtl 
gün, ıevglıl de beraber ıiSner. 

Yahut lıteğinin tlddeti 
onu hipnotize etmlıtir. Sevgiyi 
otomatikman iade eder. Sevilince 
ınildiğini zanneder. Hakikatte 
aevgl kalbinde yer etmit değildir. 

~ 
Olgun bir kadın, gerek vllcut• 

ça, gerek heyecanca olgun bir 
kadın ıöy le bir koca arar: Bir 
adam ki beıte Uç çocuk, beşte 
bir arkadaı, beıte bir efendi v• 
Amir, ve beıte beı Aıık. Bir er• 
kek ki ona zaman zaman bir ha ba 
bir hami, biı· arkadaı ve ıefakat 
lıteyen bir çocuk. Ve nihayet 
bir itık olıun. 

Hiçbir erkek bütün bu ıarti arı' 
cami değildir. Hiçbir kadında da 
bUtUn bu arzular ahenkli bir şe• 
kilde toplanmış defildir bazıları 
bette beı erkek, bazıları beıt• 
beı çocuk, bazılan beıto beı 
aıık ararlar. 

Bu me1elede ıizln yapacağımı 
ıey, bu ıartlara aör• kendi beyec( 
nınızı t•tkik ve teaplt tstmektir: NJ 
dereceye kadar kızkardeı, anne, 
çocuk, Aıık veya hepsini birden 
olmak iıterainlz. Erkeğin de bu 
lhtlyaçlarıDI dlitlinUn ve lkiıl 
arHında bir ahenk •llcude ge .. 
aetlrmiye çalıım. 

* EYleneceğinlz adam hakkında 
ıu dört ıeyl öğrenmiye çahıın : 

1 - Irat kuıur 'e meziyet
leri nedir ? Maddi ve mane•i 
ıahada bir kusuru Yeya meziyeti 
yarsa, bunu en iyi alleıl hakkın• 
da yapacağmız tahkikatla 6ğr ... : 
ne bilirsiniz. 

2 - AilHlndekl kadınların 
onun ıözlerlne erkek ıibl ehem• 
miyet verip •ermedlklerlul tetkik 
ediniz. 

3 - Anasına Yeya kızkar• 
deılne çok batlı mıd'ar ? 

4 - Qnun yaıayıı tarzına 
kendinizi uydurabilecek mlılniz? 

* Şu erkeklerle eYlenmeyln: 
t - Kadınların, sözUne ehem

miyet vermedikleri erkekle 
2 - Anaaına veya kızkarde

ıine çok ballı olan erkekle 
3 - Kendiıinl her "akit, her 

ft te haklı gören erkekle 
4'"·Baıkalarının keodl hakkmdaaUy 

lediklerinl öirenmek isteyen erkekle 
5 - Çok çocuk isteye• erkekle' 
6 - Mızmız, ılnıl ve kıskanç 

erkekle 
7 - Sinirli erkekle 

* Evllllk için size baıit bir reçet : 
Zevklerde benzerlik, tabiat- ' 

lerde ayrıhk. 
Yalnız cist arzuya dayanarak 

yapılan bir izdivaç, harçsız tugla 
ile ev yapmaya benzer. Zevkler 
de benıerlfk yapının çimentosudur., 

TEbıE 
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HARiCİ 
Radyum 
Kurbanı 
işçiler 

Musul Petrolları Ve lngi
liz - Italyan Rekabeti 

Çekoı1ovakyada, Bohımyanın 

1 

H . lr. Y a1imov tarafla• 
epsı an· rındaki radyum 

sere go lca- madenlerinde ça
lanı•orlar lııan amıl•lerin 

ltalyanlar Musul Petrol Şirketinde 
Hakim Vaziyet Aldılar 

YaHti hayab ancak otuz 1ıdl 
11nedlr. Radyumdan intiıar eden 
ıua, btıtön tedbirlere ratm•• •il· 
cutlarıaı tahrip etmekte, mllthlt 
bir kanaer baatabtı meydana ıe
tlrmekte •• b .. erlJ etin refahı 
için çafııan bu zavallılar bu 
amanuz haatalatıa pençealade 
kavrana kıırrana ıınç Jatta 61-

Lontlra, 22 (Ôzel) - Dla reımıa ı 
aalapldıjıaa 11.Sre ltalyanlann, Muı•I Lehlatanda : 

••ktedlrler. 

* Almanyada Çap Çatanlar 
kendi aralannda bir ce

-8--""-at_•_n_l_a.., mlyet kurmutlar 
ıp .,. •• flyatlanm te .. 
eeml••tl bit etmlılerdir. 

Temin edilen her ••lenmıdın 011 

Uradan yOz liraya k .. dar bir 
Dcret ye tarafeynin Yerdiği cehfz 
~11rlnden de kıymetine göre )'ÜZ• 

de iki komisyon almaktadırlar. .. 
A merlkada olduğu kadar 

lngllterede de garip ıey• 
.. A,_lc_m_e_k-tu_p_,_ .. ler merakı vard!r. 

l Geçenlerde lngıl· 
lll'ından bas- terenin Nodiıal 

ton ıehrlnde adamın 

petrol tlrketl1le oaa 11,W olaa Brltit 
DHelopaaaa tirketlerlnde ••ilk bu· 
lua4ulcları lıl11e mllular1, keadlleriae 
bu tlrketlerl koatrol etmek lıakkı .. 
nreeek kadar çotalmııtır. 

ln•illı aHdaa Slr Ednrd Moun
taia ile Mlıter Pattıraoa idare mecll• 
aladea i•tifa etmiılerdlr. 

Yeni mecllı on iç uadaa mlrelc
kep olup bualar meyanıada bet ltaı
yaa, bir Fraa111 H iki Al•~• bu
lunmaktadır. 

Bu haber lıeriae meıllur mlltH 
Rlket demittir leh 

" - Bu tirketlHla koatrolllala 
yabaaeı ellere ı•çmekte elclutunu 
anladıtun için ben daha Hnl bu tir· 
ketlerdea çekihnittim. Bencıe buala
rın tamamile lnıiliı ldar11l altıada 
bulunma ıı l&zımdar .• 

Yunanistanda : 

Kralcıların 
/•tekleri 
Reddedildi 

biri 3000 aık mektubu toplamıı 
YI bunlardan bir b11ton yapmq. 
Garibeler mıtherlnde teıhlr ecll· 
len bu baaton birinci mlklf ab Atlaa, 92 ( Ôzel ) - Koyu kralı•· 
kazanmııtır. lar, rejim lçla yapılaealc olan ıenor 

l•nHıada laalktan balhlr, dmlauriret 
ç. Slovakyada : •• ko•••••• ı1ıa "' teplaa•Hı•• 

lıte•lfler, fakat Raıbaku b•11 red
Ôn e m)İ Bir Basın det•lttlr. Bl7lelilde kralcılar, cu•

laurl1ıtçllerle komüalıtlerla bt.llk 
Davası Görülüyor laar•bt et11.ıwla1a .... e .e, .. 11 

lete•lflerdl. 
Prat, >12 (A. A.) - Baııa ıuç)arı 

Ue mı11ul ola• bak11rl, Sudeta Al- A•ll•lz Bir Haber 
... .,artlal t•fl Helaleln'I• ''Praıer Atlaa, 22 ( Ôıel ) - Buradaki 
Preı11,, ıazete1laln bı. muharrlrlae Tlrldye Elçlılaln, Yuaaalataaıa it 
k•rtı açtttı dan Uı utraı••Ja duru•uaua Balkanlardaki •Hlırllnl 
ht~~~f!;~ bu ıaıeteclyl, Sudeb safa utratllfa llakluada hlkQmetln 
partlainln demokra1I kadroıu lılnde aasandllckatlal celbetmık lzere 
olmadıtıaı ye 1933 de datıtılaa na• teıabblıte b11luadui11•a dllr baa 
roaal • ıoıyallıt putlılnla 1•rlne ıueteleria Yerdlfl lıaberJer Atiaa 
seçtitini yumakla lttiha• •t••k· ajaaıı YHltHlle Dıı Bakaabtı tara-
tedlr. fındaa yalaalanmıtbr. 

--~--1!!!!!!1!~--ll!!!e!!!!!!mi~~!!!!İ!ııll----

Etle61 
Tefrika 

No: 97 

ANA iNiN 
23/9/81 BiZi 

2 - ( .......... tRili 
1 Y alaız Dç kelim• Uıı 
- Bu hafta bir kızım oldu. 
(NeYyork) tan iki hafta aonra 

1Gç aayf alak bir ceYap ıeldL 
Bu mektup onun tam kındlll. 
Dat otelinde 1arı bayıın 

1Aadete kanmq dakikalarımda 
cllnledltlm Haini lfitJyorum ıaa
dun. 

Bana Byle geldi ki o, ( S.Hn 
Gol) On karh datlar da J•ıeren 
bir atk çlçetl olduğuau blll1or. 

Ona bu tllphıyl Yerecek hlr 
ı•Y yaımadıtım halde mekt0e 
bunun hemen her aatırında beni 
kuıkulandmyor. 

Hele bir noktaıında diyor klı 
- Adanı (SeYınglll) koydu

tun yavru için duyduğum ıeYgl 
•• heyecan 1Dphı etme ki 11nln· 
kinin •tldir. Bu yauu, anaaının 
aevıisinı ortak olduğutumu an
ladığı gftn ben de Hnin kadar 
mas'ut olacağım .•• ., 

Allabım, bu ne yllrık parça· 
layıcı hukllm Etref Bey, bUyük 
HYgialnl canlandırdığım bOyllk 
adam.. Beni hayatımda ilk ve 
•on olarak anlayaaa bllyllk lnaan .. 

Analannı bile lfta etmıll IO)n 
o ııvılyı Jaraıan içli Ye ince 
bir dil ıan'atl yapıyor. 

Onun varlıjımdakf yeri •nu
tulaayacak ve delltflmlyıcık 
kadar muhkemdir. 

• "Sıvınfll),, pembe yapraklan 
her ıabab ılDet ile bir a• dalla 
açılan bir ,aı ıfbl b87lyor. 

O artık yalnız benim delfl 
aaaemln, botun ev hallaaın , .. 
khe m111al11I oldu. 

Hatta annem onu doya doya 
llYemıdilfnden tlkiye ediyor. O 
latl1or ki aklına estikçe ıldlp 
oau Gpılln, aenin, Halbuki IUza 

çocuj'un baıucunda bir ejdırlıL 
Kimseyi yanathrmı7or. Hele kim
.. ,, 8ptUrmlyor. 

Bea ancak ıOt zamanlarıada 
doya doya )'l~llnO Hyrediyorum. 

* Ali Sami bey latanbuldL 
Artık her itleri olup bltmlf. 
Son mektubunda para me ... 

lıalaln de baıarıldıtını Ye Hul6ıl 
be7le beraber d6nıcıtlnl 1aza7or. 

Romanya ile 
Münasebetler 

Çok Gergini 
V uıon, 22 (A.A) - Ro•HJa 

ll• So•1et Ruaya ara11ada bir kartı· 
lıkh yardım paktı proj11i hazırlandı· 
tına dair llaberlerln yayılmaııadaa 
beri Romea - Poloaya iJıilUerl eper 
•erıinlıtmlıtlr. 

HClkOmete 1anat Polonya ıaıete• 
lerl (Lihlaofun adamı) olmakla itti· 
ha• ettikleri Tltülukon•n IOD ıG•· 
lerde oynadıtı (t•raaı te•Hlf) roldea 
bah•etmektedlrler. 

Kurjer Varuankinin 11adıfına 
ılır•, BGkrtttekl Poloaya elçlıl Ce· 
nHretl• ki Polonya deleırHlni Ro· 
manyaaın Ulu.tar ıo•yetHİ kon1eylne 
1eıil•Hl lçla oy nrmekle lttlham 
eden Romanya a-azeteleriain neırlya• 
tını protHto etmittlr . 

Bu haber V arıonda k11ln olarak 
ralHlanmalctadır. ------
Romanyada: 

Ecnebiler 
Binlerce Kiıi Dııarı Mı 

Çıkarılıyor 
Sofra, U (Ô .. I) - Bükreıten Z... 

ra ıa11t11lae blldlrlldlflae ıöre, Bük• 
reıteld rabaacıları teftlt komlı7onu 
16 bia ~abaaeıy• s .. ıs ılallk w. 
mlddet lflacle Romaayayı tuketmete 
dnet etmlttir. Dlter 11 bin kiti de 
••mlılcette kalmaları içla mlrHaat• 
ta bulunmuılar, tlmdilik bunluın t .. 
leplerl tetkik edllmektedlr. 

Dlna111lt t<o•mutl•r 
Blbee, 22 (Ôzel) - Blkretl• 

Tran1iltanra ara1ıada itUyea trene 
meçhul •ller tarafındaa 2 paket dlaa• 
•it bırakıl••" ber•ket Yenla patla!" 
mamııbr. 

HulOal bey dinlenmek latlyor
•Uf. 

E•lmia dqındald bOtlln hadl
ıeler bana Ha•ay adalannı altn.t 
eden ılklon haberleri gibi ııllyor. 

Hattı ıarlptlr. Anneme olan 
dDıkDnlntım bile esldıl kadar 
dejiL AU Sami beyin bir nltaoh 
mektubuna bınzi1ea poata poıta 
makaleleri bana ılllDnç ıellyor. 

S.v,ıılDI o kadar lıtıdljlm, 
bekleditlm bu adama timdi 
ılnlrlenlyorum. 

Kalbimin ••ai heyecana bir 
hamlede botaldı. 

Yerinde tatlı bir batara Yar. 
V • bir de canb isi kaldı. 
Benim ae•ıf ye kandığım ancla 

Ali Sami bıyia kocalak arzulan 
bellrm•i• baılach. 

Ne kadar iıç. 
Erkekler cinai hakimiyetlerine 

kapılarak nefislerini dUtllnmımlt 
olıalar kendilerine candan aada· 
katle batlanıp yalaız aamlml bir 
11vıl bekleyen kadınlarına daha 
sok aaadet Yerir)er. 

Ali Sami Bey •Yi.ıe d3n8yor. 
Bu dGnDıte belki de aamimL 

Fakat bilmiyor ki p•k ıeç duy· 
dutu bu •• ••tgllfnde benim 
artık ona hlıaettJrecelr bir umf. 
mlyetlm kalmamııtar. 

Çok yazık ki erkekler ıllıa 
bir ıas. konuıan bir atız Ye aı• 
calr Mr eU aaadetlerl içla kili 

Mister Rlket 
----·------------------Dançigde: 

Yeni Seçim 
Hltlercller Bu Sefer Ço
ğunluk Alacaklarmıı 
Varıova, 29 ( A,A) - Daaçlır'den 

geJea haberlere gllre, Nazi 1enatoıu 

Cenene kararlara anlaıalınca yeal 
1eçimler )'apmak kararındadır. Senato, 
7 N'aaa HÇimlnde muyaffak olma
dığı Oçte ild çotunlutu elde etmek 
dlletindedlr. 

ispanyada Buhran 
Madrit, 12 ( A.A ) - Buıran de 

kabine krlıiae hiçbir çöııe buluaa• 
mamııtır. 

Y. Slavyada : 

Partiler Arasında 
Değiımeler Oluyor 

Belpad, 22 (A. A.) - Eelcl Sarp 
demokrat partiılnin uf cenahına 

menıup olan baa 1aylnlar burl• 
Yua-oıln radikal blrlljine flrmitler• 
dlr. Öteki taraftaa. beı mayııta 
Y ntiç Uıt11laden Hfll4a n laGk6met 
taraftarı olan 26 Hylndan 18 l de 
buıGn çofunluja bırakmak kararı 

yermltlerdir. Bu aaylaYlar "mU•takil 
pup,. adı Yerilen afftt ırabuaa, • .,ı 
kalan 8 1aylndan beti de radikal 
Yuıo•ln birlitine a-irecekl•rdlr. 

l ı6rDyorlar. Onun için erkekler 
daha kolay aldanı)orlar. 

Erkeklerin clnıl llttlnlDklırl 
onlara ıurur Yeriyor. Bu gurur 
kadın glSzlerlnln Jaratbj'I hile 
tuzağına yakalanmakta ııclkml
)'or. inanmanın Yerdlif ruh ıl
kOnıti okadar tatlıdır ki aldaa
dıtını anlamamak bteyenlıre bile 
teaadnf edJliyor. 

' Anladım ki lnaanların ıamtmt 
olmalarına imkia 1ok. itte haya
bnda yalan MYmlyen Ye yalan 
•61lemlyın ben bile bugtln ya· 
lancıyun. 

Yalancıyım, fakat pnunla t .. 
ıelll buluyorum ki kendi.ine h .. 
ıap vermlye mecbur oldatum 
adam bana ıDaahıma alt bir t•J 
ıormamıthr. 86yle bir auallı 
karıılaıtıtım &la hakikati ıöyl• 
mektın kaçınmı1acatım. Hattı 
buna bile hacet yok. 

Kocam benden, bugtıalr8 duy
ıularımdan daha Uatlln bir ıevıf 
latemıye kalkblı gün bu •••fi 
kaynatanın çoktan kuruyup ka1· 
bolduğunu da itiraf ıdecıtım. Ne 
yapacak? 

EYllllğinln lçOncn aJında Praı 
yolu ile Pariae •ilenmeye giden 
bir erkeifn blSyle bir itiraf kar
ııaanda ıahlanacak lfllhı olamaz. 

• .. SıYengll~, bu,an ikinci ayım 
doldurdu. Her ı•çen stlJa ıezle-

IB IU VE, fıj ~ -Tasarruf I 
Har Yurup harman aav1ırmıya 

lıraf, peyniri çıkıya ko7oıp dııından 
yalamıya "tuarruf,. derler. Bu ikl 
kelimenin de artık paHportları elle
rine verilmiıttr, ulu.al dil aıaırları 
dıtına atılmalan Jakıadır. Lilda 
aalam)arındaa kurtulut yok. Ôz 
tlrkçe ke1lmeler kullanarak aöyleaek 
de l1raf tabızdır, taaarruf•hele yeuia 
olurH• QıücQdlr. 

lataabul Klltlr direlctörlltl ıon 
ılnlerde okullara yaptıtı oduo pay
lafbrma ltl•d• yerıiı tuarrufa yeni 
bir örnek verdi. Sl.lı ıellmi ı•çen yıl 
yirmi çeki odua alan bir okula bu yıl 
on Oç çeki nriliyor. Halbuki o okula 
ıec en kıt ylrml çeki as ı•lditloden 
zemheri orta1ıada on ı•kl daha Ye• 
rllmek lbım ıeJmltl 

Gerekil ma•rafları bl.lyle ıeliti 
,a .. ı kı•mak, kıımıya çalıtmak tabi· 
atin hGklmlerlal biçe uymakla birdlr 
Ateı yakar, ıu 11labr. Okullar da 
kıtın kömlr n odun lıter. Bu lhtl· 
Jaç. taHrruf kayıu.tle asalddamas. 

Rahmetli Naarettin lıoca bu ol-
maıhtı, yaptafı bir ııaa•a ile ne 
gtlzel bellrtmlıtlr. HerkHçe bWndlti 
üzere bocanın blw •t•tl Yardı, berl'ID 
bir kilo arpa Jerdi, hoca ta1arruf 
kaygu•una kapıldı. arpayı aultmata 
ıiri ttl. İlk l'ÖD bir tutam ekalltti. 
ikinci gOn bir tutam daha u nrdi, 
OçOncO gOn tutamı nuca çevirdi. 
Böylelikle arpayı onda bire kadar 
indirdi, fakat etek de cnlatı çekti. 
Hoca açlıktan ölen harnnın batında 
derin derin dütlnlp l'•mlı ıamh 
ıöyleaiyordu; 

- Koca Çemendtr, açbta tamam 
ahıırken öldll. 

Yersiz taHrruflar afAtı yakan 
böyle aonuçlu Hrlr. Bir de bu iti• 
ter1 tarafına, yerinde para bareama• 
aın tatlılatına bakını Geçenlerde SoY• 
yet Ru.yada yeni bir enıtita açılma
•••• llzum ıörtllerek ıerelcll olan 
projelerin yapılmHı bİI' htyete bıra
kıldı. Heyet nrdij'I raporda ylı mil· 
yon ruble ile bu iti• bafAnlacatını 
•öylıdi. KGltlr bakaahtı bu parayı 
az ıördl, ,Oı eJU mU7oa nable nrdl. 

Geçen yıl otuı çeki oclua rakaa 
bir okula bu yıl • bUlnmez haaıl 
hHapla • OD a.ç çeki odaa Yeren bl· 
ıim klltlr dlreldlrll.. ta1et H ıa
yet l.lyle bir eaıtlttl ... alını l.IJçmek 
mnkliadı balwaup da keadiaindea 
JÜI milyon tah•IHt llteaMydl • t• 
l.lraete ıöre lılç flpM rok - dlrtte 
lçOıaCl btr kalemde çlzlr H enıtltl· 

nln de kurulmaaım • okullarda llatlraç 
alıbetlnde ıoba yakılma• itinde ol• 
dutu ıibl • lmkln11a bırakırda. 

Çocuklui kıtı• aılu fiyiDmel!_rlnl 
tnılye ederim 1 

M. T. T•n 

rlnln bakı11, yDzDnlln renıl detl• 
tlyor. Şirin, maakara, nvimll bir 
mahlük. 

Ali Sami Bey &mrllndı belki 
ilk defa a,ğa, sola kotmadan tam 
iki hafta evden çıkmada. 

En bilylk HYld Ellıanm ne
zaretinde olmak prtlle ( SeYen• 
glll) lln araba11nı bahçede p2-
dirmek. 

O Pek boflandıtı bu iti 1apll1"" 
ken Hyredtyorum. Seyrediyorum 
ve dtııDnDyorum. 

8ugtin• kadar amr1 para ka. 
ıanmak Ye çaplanhk etmekle 
ı•çen bu adam acaba aabidın 
duruldu mu? Yoku bir dinlenlı 
denimi ııçiriyor. Bana o kadar 
ıOphell bir adam flbl 16rlndn ki 
aamlml oldutuna inandırmak için 
çok çalııman ilzam. 

On bq glndenberl eYdı Ye 
( S.venglll ) On bqucundL 

Onun bu dDıkDnlDillnll ıör
dDkçe içim ıızlıyor. Ona koıup 
ellerinden yakalamak Ye: 

- Sevme, bakma. O aınln 
dej'll 1 

Diye haykırmak lıtiyorum • 
Kafam aletler içinde yamyor, 

alnımdan terler dlSklllllyor. Bu aca 
içime yayılıyor. Zeblrlenmlt gibi 
dudaklanm paslanıyor, dlllm ku· 
ru1or. 

On bet gtln •• on beı ıece
nln tatla Ye canlı ınnabı anlıyo
rum ki ömrnm oldukça bana bu 
acıyı tattıracak. 

C Arkaıı Yar) 
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ATATÜRK 
Ankara, 99 - Oumur Baıkanı 

Atatürk yanında İsmet İnönü, Ma· 
reşal Fevzi Çakmık, Ekonomi 
~e !o İşler Bakanluı oldufu halde 
huıuıi tren~e burtıa ıaat 19 de Gaıl 
iıt11yonuna gelmlolerdir. AtıUUrk 
iataıyondıı Kamutay Ba,kanı, Bae 
kanl&r, 1aylular Ye generalleı 
tarafandan karıılanmıvlardır. 

Habeılatanı lıtUA •tmek lıtly.en 
ltalyanın önüne, ilk •ngel olarak fn
glltere çıktı. fnglltere, UIU1lar kunımu 
•laakıoın 1arahatlne da1anarak, ku• 
rumun bir ftyeal olan ltalyanın, dlfer 
bir Oye olan Habetistin• kartı hare• 
kete gıçemi1rece1tlni iddia ediyor. 
EdtHe, kurumun diku bOtfin üyeltri
ne karıı da ttca•Oı: etmlt sayılır. 

ltalya bu fikirde de§'Udir. Mlaal 
olarak JaponyaDıD Çlne karıı yaptıta 
tecavüz ıırasında, lngllterenln, aynı 
ha11a1lyeti göıtermeditini ilui ıftrü
yor. Sonra, loglltere lmparatorlutu
nun kurulmaaı esnasında log'iltereoin 
tuttutu batta hareketi gösteriyor. O, 
diyor, bugiln ıulum telAkki edilen bir 
muameleyi •aktlle beyazlara yapmıı
b. Ben IH buırDn ılyahtlere kartı yap• 
mak iatlyorum. Aramızdaki bu derin 
farka raQ'mea laa-iJtere, bili bana en
rel olm•k ta dev&ııı ediyor. 

lasriliı: tezi ı .. ıudur ı 
Şimdiye kadar olan olmuı ve 

mevcut emri nkl tıatnae bir Ulular 
knrulu vOcuda sretlrilmek ıuretlle va
llyet tetviç edilmittir• BuDdan blJyle 
hiç blr millet, o ııerr, ben ileriylm 
diye ve kendi yek dlliıtil• azerlne 
ke7fi temdln .azlfHi alamaı:. Buna 
göz yumanak, yann Almnnyaya, abar 
ıt:ın bir baıka millete, dit•rlerlne 
kartı nhf •ebeplerle .aldırmak hak· 
kını t'ermlf oluruz. 

* T6z budur! Burada kim haklı, kim 
hakınzdll'? Bir hilkQm nrmek bana 
diltmez. 

Fakat ben bllirlm ld gafil oran, 
~altımayan, fanatlardan lıtlf ade et
mesini bilmeyenler daima hakıızdırlar. 
Onun içla hak Yaziyetlnin tezabOrD, 
bir ( yakın Ati ) me1ele1ldlr. 

Bekleyelim; Muhakkak ld bu iki 
batıldan blrinln diğerine galebe ede· 
ceğl ıamao çok uuk detlldir. 

Süreyya 

Çerez Kablllnden 

Falcının Kerametı 

Son zamanlarda yine memleketi
mizde fazla miktarda türemeye 
batlıyan falcılar, hatınma ~u ölmttı 
eıkl nman hikAyeıini getirdi. 
Haruntlrrefit bir gün tebdili kıya
fetle Bağdat ıokaklarrnda reıerkea 
başı aarıklı. deniş kıyafetli blr 
adam kendiaine muı.Uat olup, ille 
falına bakmak içiu ıarar etti. 
Huun her nek&dar herin batından 
debtmeye çahıtı ise de, o, inaduıa 
debeJJeı oluyordıı. 
Nihayet. çareın kalan Harunı 
- Peki; baki diye rısa cö•terdl. 
Herif, önOnde duran kum dolu 
çanağa. parmakluile birkaç Qekil 
ıizdikten ıonraı 
- Fena! dedi; işlerini çabuk yola· 
na koymıya bak.. Zira g(lnlerin 
uyılıdır! 
Harun ııorduı 
- Sen hiç kendl falına baktın mı1 
- Bakıım. 
- Ne gölleriyor? Omriln uıun mu, 
kııa mı 1 
- Benim falım bana çok uı\1Il bir 
ömllr vadediyor. 
Harunı 
- Eh, öyle ilef dedf.. Ona bir da
ha intı.nmıyasın diye. senin boynu· 
nu vurduracağım .. 
Ve herifi, derhal otllida teslim 
ettir dl. Tı/lı 

Kınalıada Vapu
runda Panik 

Dun 11, 15 de köprOden kal
karak Moda ve Adalar aelerinl 
yapan Akaym Kınabada vapuru 
b!r tehlike atlatmıştır. Vapur 
kınalıadaya yanaıırken suların 
tesirlle birdenbire iskeleye yUk· 
lenmJı ve bu ıiddet!i sarsınh 
yüzlinden makine dairesindeki 

·madeni yardımcı vaflardan birisi 
kopmuş. kazanda biriken fıUm 
bUtUn ılddetlle açık ve ko· 
puk borudan dııarıya çıkmıya 
başlamıştır. latimin tlddetle çıkışı 
l\ıerine yolcular arasmda panik 
baıgöstermlş. herkes kapılara 
hücum ctml9tir. Vapur yirmi 
dakika bocaladıktan sonra tek 
taraflı makine ile yolcu almadan 
BUyllkadaya gitmiş oradan da 
tamir için Halice gönderilmiştir. 
Panik esnaa uda yolcu ardan 3. 4 
kişi kol ve bacaklarından yaralnr 
almıwlardır. Karışıklıkta kaybolan 
eşya polis tarafından aranmaktadar. 

Barış Ümitleri Canlandı 
lngiltere Yeni Teklifler Yap

mıya Hazırlanıyor, 
, 1'ıtfar&fı 1 lncl yüsde ) 

ltalya, Cenevreden Ayrll· 
mak latemlyor 

Pati Parlzyen diyor ki : 
" Pazarhk bağı yerinde cAlr

maktadır. Fakat pek lncelmlıtlr. 
ltalya Ceaene ile mDnaHbatım 
keımek lıtemlyor •• , 

ite wlmfu olanlar ltalyanın 
Haheıfıtana yaptığı, ıevkiyahn 
daha genel •• daha •4hlm ihti· 
latların asla takip edomiyeceğlnJ 
1ıöylemektedir. 

Yine bu gaz.ete diyor ki: 
"ltalya, ancak zecri tedbirleri 

harp ıebebl telakki ettl~ln· 
don, tahmin edUmedlk bir 
hadlı• çıkmadıkça, Afrika anlaı· 
mazhğının - ıayet patlak Yerlrae· 
ltaJya ile lnglltereyl birbirine 
tutuıturmaıına ve Avrupa için 
tebllkell bJr ıekllde şl1mullenma· 
sine hfç ihtimal yoktur.,, 

Ortada CUz'I Bir &UkQ· 
net DoQmu,tur 

Flgaro diyor ki ı ! 
44 Önemli nokta loglllz dele• 

gaıyonunun görnımekten imtina 
etmemesidir. Ortada cOzi bir sil• 
kOnet olduğu muhakkak olmakla 
beraber nikbin davranmak müba
lağa olur. lokita olmamııtır. Fa
kat ne kadar yaklatmıt olursa 
olıun aU hakkında btrşey sGyl .. 
nem ez.,, 
lnglltere'd•n YUkaelen 

Dlplomat &eelerl 
Londra. 22 ( A.A) - lıkoçya 

da bir ıehirdo ıöyJey Hren Fioana 
Bakanı Çemberlayn demlıtlr kit 

" - Bütlln dlliUncelerlmlı de· 
nfze mOteveccihtlr. ilk defa ola· 
rak kartımızda, hUkümetln ılya• 
aaıını müdafaa etmek hususunda 
pratik bJr ıurette toplu botun bir 
ulus g6rllyoruz. Bi'li meşgul eden 
itin yalnız ltalya ile Habeılıtan 
arasında bir anlaımazL.ktan ibaret 
olmadıtı, fakat barııı korumaya 
muktedir bi• t•t•kkUJ olmaaı 
itibarile, Uluılar Sosyetesinde 
Ueriıl için daha ıenif Ye daha 
derin bir meselenin mevzuubabı 
olduiu kabul ve tasdik edilmek· 
tedir. 

BugtınkU hldfaeler karşısında 
soğuk kanlılığımızı muhafaza et
memiz lizımdır. lhtiramlar ıön• 
dUğ'U vakıt halyanlar eski doat• 
larına hak verecekler Te Avru· 
pada barışın korunması için bi
zimle beraber çalışacaklardır.,, 

lnglllz Elçlal ltalya Harlclyealıe 
Temas Etti 

Londra, 22 - Dış Bakanlığı· 
nın bir tebliğine göre, Romadaki 
lngillz elçili ltalya Hariciye 
mllıteıarını ziyaret ederek, in• 
gilterenin Akdeniıdokl askeri 
tedbirleri hakkında malumat 
vermiı ve bunların bir saldırma 
makıadlle ôlmayıp, Italya gazete· 
leri tarafından lngiltere aleyhine 
açılmıı olan mücadelenin tabii 
bir sonucu olduğunu söyiemiıUr. 
lnglllz Kabinesi toplanıyor 

Loodra, 22 (A.A.) - Büti:n 
lngl iz bakanları Sah gUnü top· 
!anacak olan bakanlar kurulunda 

bulunmak üzere yarın Londraya 
geleceklerdir. 

Yeni MUzakere Esasları Nedir? 
Parlı, 22 (A. A.) - Havaı 

ajansının Romadan öğrendi~ine 
göre, ltalyan hükumetince muh· 
temel konu9malara esas olabile· 
cek ncktalar tualardır: 

1 - Habeşistan ile Habeşis .. 
tamn ele a-eçirmiı olduğu top-

* * * 
H_abeşistanda Ceplıeler 

__ -~· Takviye Ediliyor 
Loadra, 22 ( A. A.) - E•enlnı Staodard auetulnln Adiaababa 

özel aytarı, lsvlçrelf bfnbaıı Vittin'ln NegUse hizmotloJ arıettl~Jnl •• 
Anaş balgeıi Habei kıtaları bat kumandaalığma atandığım haber 
vermektedlr. Vittlln bu sabah, oıa1en bu bölgede bulunan 11keıleri 
taktlye etmek Uzoro imparator muhafız efradnadan bir taburun ba· 
tında, Oraya hareket etmfıtir. Anaı çok önemli bir sovkUlcoyı yeri· 
dlr ve Dankall'ın ııomnda bulunmaktadır. Dankall, Italyan h8cumla• 
rının ilk hedeflerinden birini teıkil edecell fUphealz olan demiryolu 
UserlndedJr. 

Habetler Geri Çekildi 
Adtıababa, 22 ( A. A. ) - R5yter Ajansının öğrendlAlae göre 

herhangi bir 111nır hAdı .. ,ıne meydan vermemek Jçin ıimal ıınmodakl 
Haboı ileri karakolları 20 mil geri almmışlardır. 

italya Malzeme lsmarllyor 
Sanpedro (Amıerlkada) 22 - ltalyan htlkiimetlnln, ilk lcinun 110-

nundan oyvel gayri muayyen bir Afrika limanında teslim edilmek 
Uzere milyonlarca bnytık varll petrol maddeleri aabn almak teklifinde 
Jdulunduğu bildirilmektedir. 

ltalyanın Yeni Sevkıyatı 
Napolf, 22 (A.A.) - 46 ıilbay ve 246 yaraUbay ve 2000 asker 

yllldii bir gemi ile harp gereçl ve kabl' taııyaa Uç gemi Afrikaya 
hareket otmiılerdir. 

Cebelüttarıkta Tedbirler 
CebelUttarık, 22 (A.A.) - Ehaliye bir ha•ı hUcumo takdirinde 

gazlara ko.rıı alınacak tedbirlere dair bir talimatname dağıtılmııtır. 
CebelUttarık, 22 (A. A.) - Aıktr taııma gemisi Messava buraya 

uğrayarak harp levazımı Çlkarmışbr. Bu gemi Suthamptondan Maltaya ~ 
1600 aıker götUrmektedlr.Maltada yann ıece tekrar hava manevraları 
:rapılacaktır. 

lngillz Torpitoları / 
Londra, 22 (A. A.) - Slngapurdan bildlrlldlifne g6re dört lnglnz 

torpito muhribi limandan ayralmqbr. Nereye gittikleri belli değJldlr. 

Yunanlılar Hayret içinde ! 

Italyada Söylenen Sözler 
Garip Görüldü 

Atlna, 23 ( Özel ) - lnglliz 
donanmaıının Yunan limanlarına 
)'apacatı ziyaretler Oıerine ban 
ltalyan çe·nnlerlnde, bu hareketin 
Yunanlıtanın lstikliline bir teca
vüz teıkil edeceği sözleri ortaya 
atılmıştır. Bu ıa~zler Yunıın umumt 

efkarında derin hayretler uyan· 
dırmııbr. Atina ajansına göre, 
lngillz donanmasının bu ziyaret· 
leri için Habet • ltalya kızıtma
•ından çok önce lngiltere ile 
Yunanlıtan araaında muhaberat 
cereyan etmiı ve Yunan hlikume-

rak:arı b'ribirir.den ayırt etmek 
la:umdır. ltalyanm asıl bu top· 
raklara göz dikmiş olduğu anla-

tılıyor. 

2 - Habeş hUkfımetlnin silah· 
sız!anması inene altına ahnmalıdır 
ki, bu da ancak ltalyanın kon• 
trolu He el<le edilebilir. 

3 - HabeşistanR denizde bir 
çıkıt vermekten vazgeçilmelidir. 
Çünkü bu çıkıt Habeş:stanın 

ıillhsıılanmasın imkaoıız kılar. 
4 - Y enl konuşma projesi 

llalyanm üçler andJaşmasmdan 

tinin muvafakati abnmııtır. 
ltalyan Vapurlar1 Ve 

Yunanlatanın tetebbUaU 
Atina, 23 (Özel) - Promlteoı 

adında bir ltalyan gaz vapuru, 
mUsaade almadan Yunanlstanın 
Argosto1iyon limanına demirle· 
miştir, sonra meçhul bir lıtlka· 
mete gitmiştir. Kaptan fırtına yU· 
zUnden bu limana iltlca etmeye 
mecbur kaldığını söylemittir. 
Fakat Yunan hükumeti bu husus 
ta ltalya nezdinde §teıebbUste 
buluomuttur. 

doğan haklarını tanımalıdır. 
Halbuki bu hakları btişler komi
teal ılmdiye kadar bilmemezlikten 
gelmiştir. 
Habe,iatanla Yeni Bir imtiyaz 

imzalandı 
Londra, 22 (A.A.) - Amorf· 

kalı finanı adamı Folertok Habe· 
şistanın Londra elçisile bir imtiyaz 
mukavelesi imzaladığını. bunun 
altın ve platin madenleri hakkında 
olduğunu v~ Habeşlstnnm batısın• 
da 178 kilometre murabbat top• 
rağa tamll bunduğunu ıöylemiştlr. 
lstanbulde da Habeş Elçisine 

MUracı.atler Yepılmı' 

Şehrimizde bulunan Habeı 

Cumur Daıkam trenden inince açık 
otomobilin• binerek Çankayaya git .. 
mitlerdir. 
Kabinenin yann (bugün) bir toplanb 
yapmuı muhtem~ldlr. 

Egenin 
Üzüm Çiftçileri 

Dertlerini Döktüler 
Manisada Coıkun Bir 

Toplantı Yapıldı 
Manisa, 22 (A.A) - lzmir •• 

Manisa ıaylavlarfle Uzlim yetlttf· 
ren Uçelerln gönderdikleri mu• 
rahhaılar Manlıada toplandılar. 

Halkovl salonunda yapılan bu 
toplantıya UzUmle ilgili birçok 
yurtdaılar UzUm Uretmenleri de 
kabldı. Toplanmıya baıkanhk e• 
den Parti baıkaoı Avni Doğan 
hlim Uretmanlerine ıöz verdi. 
uretmenlerden 15 kadar yurtdat 
ıöz söylediler. ÜzUm UrUnUnUn : 
maliyet fiyatını bile tutmıyan sa• 
tıı fiyatları bugUnkU ıekllde de
vam ederse üretmenin çok zara,. 
lar göreceğini rakkamlaı sayarak 
ortaya attılar. 

Sonra Manisa ıaylavı Yatar 
konuıtu, dertleri döküp 1aydı. 
Bundan sonra Avni Doğan dilek 

lerl hulasa edip saraladı ve toplan 
bda bulunanlar bunları kabul ettilel 
Bu lıtekler hakkında teıebbUsler 
yapılacak, alakadar makamla~a 
bildirilecektir. 

Bolu Yangını 
400 Hektarlık Orman 

Kül Oldu 
Bolu, 22 ( A.A ) - Ayın on 

dokuzunda baıhyan 21 sabahı · 
genfılemeai durdurulan Abat 
orman yangını TUrk Ticaret Ban• ' 
kaaıua alt muka Yeleli ormanı~ 
bet ve dördilncll maktaları ara• 
smdan çıkınıı ve bin hektarbk · 
ıabadan 400 hektar yanmııbr. : 
Yanan kereatelik ağaçlar içinde 
bulunan tomruklar da yanmııtır. · 
Üç gdnlUk emeklerHe çağırılao 
bine yakın köylllilün çok gayreti 
g6rlllmUıtnr. Çevrilen ormanın 
içinde ateı tamamen ıöntlnceye 
kadar köylll ayrılmıyacaktır. 

Rus Filosu 
Moakova, 22 ( A. A. ) - Taı 

ajaoıı, Rus Karadeniz filoıumıü ' 
Akdenize gitmek Uzer• emir 
aldığını tekzip etmeldedlr. 

Yeni Telefon Kanunu 
Ankara, 22 ( Öıel ) - Poıta 

Telgraf Ye Telefon Genel Direk• 
törlUğUnce hazırlana yeni telefon 
kanun projesi ilk top}antısında 
Kamulaya sunulacaktır. 

Amerikadan Avrupaya 
Londra, 22 ( A. A. ) - Nev• 

yorktan Litvanyaya uçan Vaykua 
adındaki Lltvanyalı uçman benzini 
tükendiği için lrlandada cezasını 
yere inmlttir. 
Arnavutlukta idama Mah· 
kum Edilenlerin Cezası 

Hafifletildi 
Tirırn. 23 (A. A.) - Fierl 

divanı harbi tarafandan ölUnıe 
mahkum edilen isyancıların kral 
hap1ı1e değl1Jtirmlttir. 

Bunlardan yalnız Hekuran ası• 
lacaktır. Bu adam evvelce de 
iki kiti öldürmllt bulunmaktndır. 
Sonra General Glllardi'Jnio öl• 
dllrülmesia.e de lrnrıımııtır. _ .. ._ ....... ' ......... ' "'' .. ~···--· ... ----
lşgilderl Markoı ııazetecllere, Ha• 
beşiıtana gönüllü gitmek Uzer• 
TürkiyeJen 30 kadar müracaat 
yapıldığım aöyJemif, buclar arasın
da beya:ı Ru11 Çek ve Macarlar 
bulunduğunu da bildirmlıtir. 

1 
l9gtıder bu müracaatlara 9lmdilik , 
cevap verilmediaini de aöylemlıtlr~ 
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Adls Ababa Mektupları. 

H!!beşistandaki Avrupalılar 
Oldürülmekten Korkuyor 

Geçen~erde Franaız ıomıllaln• 
den gelen ftç Fransız zabiti im· 
perator tarahndan kabul •dilmit" 
lerdir Bualarıa Adiaababa ile 
Cibutl araunda timendiferle ... 
yabat edecek olaa ecnebilerin 
ılyanetlerl için alınacak tedbirler 
hakk.nda görOıtUkleri ıöylınmek
tedir. 

Geçen glln kıpti killıealnin 
etrafınR, Habeıiıtanın mubte!lf 
yerlerinden gelen mtlalftman ta· 
clrler toplaomıı ve ldliaeden 
çıkarken lmperatoru hararetle 
alkıılamıılardır. 

Habetl•tanın A•ker 
Sevki yatı 

Yağmurlar hill devam etmek· 
tedir. 

HergUn ıaabab erkenden, be
nOz ıokaklara kalababk yıgalma• 
dan asker HTkedilmektedir. Bun
\ar muntazam kıtata mensup 
oldukları halde nazandikkaU cel-

Tek b•tına kalını' 
hazin bir adam 

BugOn Adisababada, rastıele 
lnıa edilmiı dağ nık ve kendi 
tabirlerile GebbJ denilen sarayda 
bDUin Habeı buhranının fırtına 
merkezini teıkll eden adam otuf!'" 
maktadır. Bu adam kııa boylu, 

çok Hmlr •• Iİyab 1akallıd·r 
Çehresinde mağrur Amharl ırkı· 

lnın karakteristik olan bafıf ve Habe9 imparatorunun kızı 

Habe,letanın merkezi Adlaababacla 11-ellk ••iti [ lla..._ 8 6-' 
rUlen bina SeeJorJ klllHsldlr 1 

Altın Fışkıran Memleket : 9 

HABEŞl~TAN 
Bu Garip Binayı Acaba 
Hangi Serseri Yapmıştı? 

Sonra lSnllmOzde ve ar· 
kamn:da yine saray memur· 
ları olduğu halde birkaç ba1amak 
merdivenden indik ve bir ıllrll 
avlulardan geçerek nihayet, ıaç 
11Thalardan yapılmıt bir duvara 
geldik. bu duTardakl tahta bir 
kapıdan içeri girdik. Blzl buraya 
kadar getiren saray memurJan 
burada bizi baıka memurlara devir 
ve teslim ettiler ve yavaş seıle 
bir şeyler konuıarak bırakıp gitti
ler. Bu tahta kapıdan içeri girdik. 
Artık aarayın iç avluıuna gelmlı· 
tik. ÔnBmtb:de lSnU açık ve hpkı 
bir bahçede, açık havada kurul
muı bir 1&hneye benzeyen bir 
köıkUn önünde durduk. Birkaç 
basamak merdlYenden çıkarak bu 
tiyatro aabneslnlo ortasına geldik. 

Kim Bu Serseri ? 
Bu garip binayı klmblllr h angi 

seraerl yapmııtı? Bunun vakıt ge
çirmek •• ayni zamanda da para 
koparmak l•tf yen b~r imtiyaz aTcısı, 
yahut bir c°4eYlet memuriyeti bek· 
llyen yahut da b8kUmdarı, cfyar· 
dald Anupa mnstemlekelerlnde 
aaklı bulunan ve Hebeıiıtana ka· 
çırılmak bere hazırlanan mahut 
blr acml yllkll muha7yel alllb v• 
cephaneyi aahn almıya kandırmak 
lıteyeo bir Hraeri tarafından ya• 
pıldığı besbelli idi. 

Bu blnamo duYarlarındakl tez• 
yinatı tetkik ettiğim bir ıırada 
posta mildir muavini Baraoe Mar
koa yanıma geldi, kulajıma bir 
ıeyler fısıldadı ve kolumdan 
tutarak beni 18hnenin adeta 
kulisı:erinden biri denecek olan 
yerden geçirerek bir oda> a 
aldı, Oda küçük, perdelerile mef· 
ruıah kamilen kırmızı kadife den· 
dl. Ortada yine kırmızı kadifesi 
birkaç sandalye vardı. Köı•deld 
derin bir koltukta da saltanat 
naibi oturuyordu. Genç, nazik ve 
aakln ta'furlu b:ı- adamdı. Gay~t 
alçak ve tatlı bir ıeala konUJD'" 
yordu. Tercüman va11taaile evv•li 
11hbatlmi ~e ıonra da son aeya• 
hatim esna1ında memleket dahi· 
llnde mUşkülita teaadüf edip 
etmediğimi ıordu. Keıı d:ıi Ambarı 
lisanlle ıoruyor. Ben Fransızca 
ceTap veriyordum, Baran• Markoı 
da bu karııhklı muhavereyi ter· 
cüme ediyordu. 

Seray TercUmanlar1 
Gerçi Raı Tafari Franıncayı 

gayet mnkemmel konuıur, fakat 
tercOman kullanmak sarayda bir 
teamUl halini almıştır. Filhakika 
reıml noktai nazardan bu ga} et 
iyi bir usuldür. ÇünkO devleti 
alakadar eden ve söy:enmemesi 
lizımge-len birşey ağızdan kaçm:
dığı t akdirde, bunu tercUmanm 
bir hat. s .na hamled.p kolayca 
taabih etmek k 1 i:dir. Bund, n 
maada ao. ulan sua llere alelacele 

Y 414'1 : L. M. N•ıllltt 

1 
Y• dnıUnmeden cevap vermek 
tebllkHI de bertaraf edilmiı, ter
cUman yaaıtasile görUıllldUğll 

takdirde insan dllşilomeğe To 
•ereceği ceTabı bazırlamıya Talrit 
bulmut olur. 

Yıkık Dunırlar 
Odada timale nazır tek bir 

pencere Tardı Ye burada• 
tarayın urlan:ıın bUyllk bir kıımı 
görUlllyord1L Henfts itmam edil
memiı olan duvarlar çok fena ve 
gayet çllrBk yapalDllf olduğundan 
daha ıimdlden bozulup yıkılmıya 
baılamışb. Duvarlarda, okaliptüa 
kUttıklerJ Ue yamanmıı koca koca 
aedikler vardı. Bu gayrı munta· 
zam duHrların, ipince tahta per
delerin, ıurlarıo Uzerine yerlet" 
tlrllmiı tahtadan çUrUk çank 
kulübelerin halinden, bunların ne 
bir mimar ve ne de bir mtibendlı 
tarafından yapılmadığı aolaııhyor· 
du. Sarayın büytlk ayluaunun 
içinde mOteaddit paviyonlar, kU. 
çük köıkler, sundurmalar, anbar· 
lar, depolar, barakalar, kuleler, 
galeriler •• balkonlar vardı. Bun
lann bepel de tattan, tahtadan 
veya saçtan yapalmııb. Bütün 
bunlar aelifiıüzel yapılmııtı. Sara
dan, san'attao, Jotlzamdan eser 
yoktu. 

En Muntazam Bina Bir Mezarc11rı 
Adl1ababada aailim ve mun• 

tazam bir ıurette yapılmış binalar 
Menelik'in mezarı, bir iki k[iae, 
ecnebi aefaretbanelerl ve mlsyo
nerleria binalarından ibarettir. 
Diğer ebniyeleriu heyeti umumi· 
yesi, en geri kalmıı Avrupa deY· 
letlerinden birinin en periıan bi• 
mftstemlekeslnin bir kaıealoe ben· 
zlyordu. 

Habeıl, Arabı, Hindlisi, TOrkll 
Yunanı ve SuryellıL ellerine 
ıeçirebildiklerl malzeme Ue ve 
kentli dUıtıncelerlne gl>re kendi· 
lerine birer ku!Bbe yapmışlardı. 

Ulultular 
Sarayın pençereslnden dışanya 

bakarken okaliptUs ağaçlarının 

llıerlnde ufki buhar tabakalarının 
dalgalandığını görüyorum. Aıagı· 
dan saray duvarlan dibinde ko
naklıyan Ye bDkftmdar tarafından 
kabul edilmek tlıere belki de 
aylardanberi. bekletilen gayri 
memnunların Ye gözden dütmllf 
kabile reislerinin ve maiyetlerinin 
uğuituıu yUkaeliyordu. 

Raı Tafari ile olan mnlakatı· 
mız uzun sürmedi. El ıık ıarak 
veda ettik Ye Ho•landla beraber 
saraydan çıkarak otelimize döll'" 
dllk. 

En Başta Ruslar 
Ad;sababadaki ecnebi kolo İ· 

)erinin başında, Ruıla rın kolon'si 
ge.ir. Bunların hepsi de memle· 
ket:er;nde iken ) nkaek içtlma1 
mevki'.eri olan adamlardır. Ara· 
larmda epeyce kad.n da vardır. 

( Arkr ı nr ) 
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Dü1tkd otomobil •• motosllclet garıJ1ar1111lıuı llcl ••.tontan• 

Otomobil, Motör, Bisiklet 

Dünkü Yarışlarda Eski 
Rekor Kırıldı 

B~_rinci Gelen Otomobil, 9150 Metreyi 
4,57 Dakikada Aldı 

TOrklye Turlng Ye Otomobil 
kulllbünün tertip etmlt olduğu 
otomobil, motosiklet ve bisiklet 
yarııları dün yapıldı. Fakat 
maalesef, tafailAtam diğer ıütun· 
larda okuyacağınız çok elemll 
bir facia Yukubuldu. Faciayı oku
manızı öteki sütunlara bırakarak 
burada sadece dünkü moUSr 
yarıılarının tafsillt Ye neticelerini 
bild1riyoruı:: 

Y arıılar dün aabah, geçen 
yıllarda olduğu gibi Maalak·ŞiıII 
asfalt yolu üzerinde yapıldı. Yarıt 
mesafeıi, lstinye köprUıü ile 
Zincir:ikuyu arasında uzanan 
(9150} motroluktu. 

Bisiklet 
Yarışlara önce bldkletçllor 

baıladılar. Müsabakaya giren· 
lerln saydan oldukça fazla 
idi. Yolun iki kenarmda yarııları 
heyecan ve merak ile takip eden 
seyirciler de çokca idi. 

Bisiklet yanşları, biri bUyUk· 
ler, diğeri do kUçOkler olmak 
Uzere iki kategori üzerinden ya• 
pıldı. Önce yapılan birinci kate
gori de birinciliği Tanaı adında 
amatör bir biıikletçi kazandı. Ta· 
naı 9150 metroluk meıafeyi 15 
dakika ve 15 ıanlyode aldı ve 
hedefe vardığı zaman baylı al· 
kışlandı. 

Bllyftklerde ildncillğl Mimi, UçOn· 
cUlüğii do Kirkor adındaki ama· 
törler kazendllar. 

ikinci Kategori: Bu kategori· 
ye de bir çok amatör bisikletçi 
iştirak etti) n neticede birin· 
cl'iği 16 dakika, 45 saniye ilo 
Andon adındaki genç kazandı. 
Bunu koYalıyan Dlmitri adındaki 
amaUSr de ikinci geldi. 

Motosiklet 
Bisiklet yarışları neticelendikten 

sonra motosiklet yarıılarma ge• 
çildi. Bu yarııa da sepetli Hpet• 
siz birçok motoıildet ıirmiıtl. 
Motosiklet mllsabakaaı da heye· 
canla olmuş, merakla seyredilmiş· 
tir. Neticede Taceddinin kul!an· 
dı§'ı ıepetll motoajkJet 15 dakika 
19 buçuk saniyede (9150) metrelik 
mesafeyi herkesten önce alarak 
bJrinciliği kazandı. 

Ahmedfo kullanmıı olduğu 3 
numaralı motoıiklet ikinciliği ve SU· 
leymanın idare ettiği 4 numaralı 
motoıiklet de tlçilncüiüğU kazandı. 

7 numaralı meıtosiklet, yarıyol· 
d;1 Arızaya uğradığı için musaba· 
k&yı tamam ayamadı. 

Otomobil 
Velo \e Moto yar.şiarından 

ıonra otomobil yarııJarına geçildi. 
Yukarıda yazdığımız gibi mesafe 
(9150) metre olarak tayjn edil· 
miıti. Otolar sür' at itibariyle aa• 
atto 130 Ue 140 kilometre üzerin· 
den yarııtılar. 

Facıaya uğrayan otomobilin 

numarası iki idi. Bu otomobil, 

mUeHlf bidise dolayıılle hedefe 

varamadığı için mDsabaka harici 

kaJmıı o!du. Bundan ıonra hare

ket eden Ziyanın kuUandığı 3 
numarah F ord markıdı otomobil 

lstinye köprftsli ile Zlncirlikuyu 

araa.ndaki meBBfeyi 4 dakika 57 
saniyede alarak birinci geldi. 

Halbuki bu, geçen ıenekl rekor .. 
dan üıtUndUr. ÇUnkU geçen sene 

ayna mesafe 5, 16 dakikada alın· 
mıştı. Bu ıuretle e&kf rekor kı· 
rılmıı oldu. 

Aynacı oğlunun 1 numaralı 
otomobili de 6 dakika ile lklncl
llji aldı. 

Bundan ıonra hakem heyeti 
müsabakalarda derece alınlara 
kupalar hediye ottL 

Bir Söz 
DUnkO moUSr mUaabakalarının 

neticel~r:ni turaya yazdıktan son• 

ra bir kaç söz aöylemek latlyo• 
ruz. Avrupa Ye Amerikada oto-

mobil milıabakaları artık çocuk 
oyuncağı olmuıtur. Ve bu mu .. 

sabak•lar, gerek ıpor, gerekae 
endüıtri bakımından incelenmeye 
değer mahiyottedir. 

ÇUnkll yonl yapılın motörler 
oralarda otomobil yarıılarile tecrO· 

be edUdlği ıibi ıilr' at arttırmak 
husuıunda da böyle yarıılardan 
çok istifade edilir. Ancak oralar

da otomobilin tarihi oski olduğu 
için yollar\n ekseriı\ böyle yarı.
lara çok müaalt olarak yapılır. 
Ayqı zamanda A\fupanın ve Ame .. 

rikanm poJ, çok ıehirJednde yal• 

nız otomobil yarıı:arma mahsus 
yollar ve pistler vardır. Bizde fae 
otomobil 3 arııı için hususi yol ve 

pist dmadığı gibi yollarımızda 
böyle yarışlara hiç mcaait değil· 
dir. Eu sebeple:, zaten bir facia 
kaynağı ha:iol gösteren Maslak 

yolunda o~omobil yurı~ları tertip 

etmek çok tehlikesi bir iştir. ÇUn· 
kU bu yol hem dar, hem de iki 
tarafı sık agaçlıktır. Dün bat 

gösteren facianın hakiki sebeple

rini, Maslak asfalt yolı•nuo bu 

vaziyetinde aramak daha doğru 
olur kanaati .dey:z. 

Ü•lt•: Samig• Burhar1 C•lılt 
Altta: Şoför All 

·-··A-·--- o --ı 
Eskriın 

Birincilikleri 
Turkiyo eakrim birincilik mU· 

1abıka'.an E_ylultln 28 inci gilnll 

yapılacaktır. Ru~larla yaplacak 

müaabakalara hazırlık olmak lizere 

tertip edilen Türkiye birincilik 

müsabakalarına lıtanbul, Ankara, 

Mersin sporcuları ittirak edece· 

ktir. Mllsabakalar dağcılık kulll· 

bünde yepı :acaktır. 

Futbolcularımız Bugün 
Kampa Giriyorlar 

Soyyet sporcularll• yapılacak 

futbol mllçlarına hazırlık olmak 

üzere bir arada çalıtacak olan 

futbo'.cular bugUn Moda da hazır· 

lanan kampa girecek:erdir. 

Ankaralılar kızalcahamam da. 

lzm.rli:er de Amerikan kollejinde 

ki kampiarda hazır:anacaklardır. 

_Sll~ 

Yarıştaki Müthiş Facıa 

Samiye Burhan Cahidin · 
Arabası Parçalandı 

Kendisi Çok Ağır Yaralandı, Yanın
daki Şoför De Yaralar Aldı 

DünkU otomobil yarıı!armın 
tafsllit ve neticelerini öteki ıU· 

tunlarda okudunuz. Burada da 
facianın f afalla tam anlatacağız. 

:.ir muharrirlmiz. dünkü otomobil 
yarışı faciasını tahkik ederek ıu 
neticeleri almııtar : 

iki numaralı otomobil, muhE"· 
rir ve romancı arkadaıımız Bur· 

han Cahidin eıi Samiye Burhan 
Cahit kullanıyordu. Yanında da 

Ali adında bir ıoför vardı. Sami· 
ye Burhan Cahit, baılangıç ook· 

tasından otomobille hareket ede· 
rek yanıa baılamıı, hedefe 800 
metre kalıncaya kadar. tam bir 

muvaffaklyetle devam etmiıtlr. 

Fakat tam bu 800 metrelik yer

deki Tirajı dönerken, acıklı hAdi· 

H kendini göıtermiıtir. 

Facia 
Otomobil buradan btıtUn ıUr

atle klvrıhrken biraz kenar• dot· 

ru kaymıı ve oradaki ağaçlardan 

birine tlddetle çarpmıştır. Bu çarp• 

ma o kadar apanıız olmutki otom• 
obll o ande param parça bir vaıiye• 

to girmlı, tabiatile motör durmuş 

ve maaleıef arkadaşımızın refikası 

Bayan Samiye'de çok ağır ıurette 

yaralanmııtar. 

Yaralar 
Bu facia net;cede Samiye 

Burhan Cahldin sol kolu kırıl· 

mış, bu kolun damarları kopmuş 

ve başından birkaç yara açılmıı· 

br. Bu beklenilmiyen facia seyir· 

elleri dehf ot ve korkuya dü9Ur· 

müştUr. Mlie11if hidiae haber 

almır almmaz derhal lmda da 
koıulmuı •o Bayan Samiye, diğer 
bir otomobille hemen Şlıli Çocuk 

haıtanHloe götUrUlerek tedavi 

altına aJınmışbr. Bayan Samiye 

haıtahaneyo götlirlllllrken kendini 

tamamen kaybehniı ve bayalmış 

bulunuyordu. Hastanede ilk teda· 

vjsi yapılan kazazede biraz ken• 

dine gelir ııibl olmuıtur. 

Şoför Ali 
Bu çarpma esnasında, otomo

bilde Bıyan Samiyenin yanıada 

bulunan şoför Ali de yaralanmıt 

ve o da hemen Şlıll çoçuk has• 
tanesine kaldırılmııtır. Fakat 

ıoför Allnln yaraları o derece 
ağır ve tehlikeli delildir. ilk 

tedaYiden ıonra epeyce kendine 
Gelmittir. 

Bu kaza okadar ıiddetll ol· 

muıtur ki otomobilin dlnjil ve 

tekerlekleri paramparça olarak 
yerlerinden sağa, sola fırlamışbr. 
Oturulacak yer:erde tamamllo 
parçalanmıştır. 

Doktora Göre 
Yarahların tedaviıile meıgul 

olan operatör Suadin anlattığına '. 

göre, Samlyo Burhan Cah;din ya• 

raları tehlikelidir. Bilhaa3a sol 

kol kırdıp ezildiği ve damarlar da 
koptuğu için bu kol üzerinde bir : 

kaç gün ıonra ehmiyetli bir cer• 

rahl ameliye yapılmaıı icap ede• 

cek gibidir. Bayan Samiye şimdiki 

halde normal vaziyettedir ve ya• 
ralarm aöstereceğl 1eyre aöre 
tedbirler alınacaktır. 

Sebep? 
DUnktı facıanan aebeplerl bak• 

kında muhtelif miltalia .. 
lar ileri sürülüyor. Hadiseye 

ıahlt olduklarına söyleyenler, 
facianın bir direksiyon hatası yll· 
zUnden vuku bulduğunu öne ıU• 

rUyorlar. Bu fikirde olanlara göre 
Samiye Burhan Cahlt, sUratle 

viraji dönerken, otomobilin dl· 
reksiyonunu faılaca kırm1ş, bu 

aebeplo ağaca çarpmııtır. Fakat 

hadiseye şahit olan ve kazanın 
vuku bulduğu yeri tetkik eden~ 

arkadaşımız Burhan Cahit, bu 

mütalaanın doğru .olamıyacağını 

11öyHyerek ıunları ilave ediyor: 

u - Beni çok müteellim eden 
bu facia direksiyon hatası yü:ı.tln• j 
den Yuku bulmuş değildir. Oto• 

mobilde hiç bir Ariza, en küçUk 
bir kuıur yoktu. 

Hata ne otomobilde, ne de. 
kullananeladır. Asıl hatavı varı9 
yolunda aramak gereklıt. ç~~ ıt~.Jl 
yola kum dökUlmliş, bu kuıı.' Sf"D• 

radan iyice temizlenmemiştir • 

Bu kum yüzünden de otomobil 

tam virajda patinaj yapmıı ve fa• 
ela bu suretle patlak vermiıtir. 

Tahkikat 
Faciadan sonra alikadar zabı• 

ta Amir ve memurları tahkikata 

beılamıılardır. Dlln otomobil tet• 

kik edilmlf, kazanın vukua geldl

ii viraj yerinde ve yolun diğer 

· bazı aksamında incelemeler ya• 

pılmııtar. Tahkikata henüz devam 

edilmektedir Yo neticede facianın 

hakiki Hbebi anlaıılacaktır. 

Biz, muharrir ve romancı ar- · 

kadaıımı& Burhan Cahid' o teea

ıllrlerlml:ı.I bildirir Ye eıl Samiye! 

1• çabuk tifalar dllerlı. 
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:Balkan· Oyunları: 

(' .. . .. 
-4. 

DllDkü mlaabakalarda 200 mesre finalinde Yunaıılı koıuou birinci gelirken 

Müsabakalar Çok Güzel Oluyor 
~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~-

Dün Bütün Birincilikleri 
Yunanlılar Kazandı 

Türkiye Ve Balkan Rekorları Kırı,dı __ 
Dün altıncı Balkan oyunlarının 

ikinci gUnU idi ve Balkan atletizm 
mUaabakalan :ı a bllll\n önemile 
devam edildi. Kadıköy Fener bah
çe stadyumu, ilk gllne nlıbetle 
çok daha kalabalıktı. BUtlln yer· 
ler tıklım tık!ım dolmuıtu. Stadın 
dıımda da çok kalabalık bir kit· 
le bekliyordu. Buna rağmen or
ganizasyon heyeti, en ufak bir 
intlzamıızlığa bile meydan Yerme• 
yecek tedbirler almak ıuretile, 
binlerce ıpor meraklııına çok iyi 
bir a-Un geçlrtmlıtir. Dun Hylrcl· 
ler araımda, mi1afir Yunan fflo
ıu efradı da kalabalık bir kllme 
teıkll ediyorlar, Yunanlı sporcu
ların muvaffaklyetlerlnl hararetle 
alkı9lıyorlardı. 

Hep Y unanhlar kazandılar 
DUn 200 metr., 400 metre ma· 

nlıb, Disk, uzun atlama •• Balkan 
bayrak yarııları yapıldı. Blltlln 
bu yarıflarda birincilikleri hep 
Yunanlı ıporcular kazanarak bO
yUk bir muvaffakıyet Yt OıttlnlOk 
elde etmiı oldular. 

Müıabakalar Başladıktan 
Sonra 

Mttıabakalara 6tleden ıonra 
tam 1aat llçte bqlanıldı. S.y;r
cllerin merak· ve heyecan coıkun
lukları çok yUkHktl. MUaabaka· 
ların neticeleri bir taraftan Ho
parlör yaaıtaalle ilin edillrkea, 
diğer taraftan da radyo De bOtla 
dtınyaya bildiriliyordu. Mıabalra• 
Jar neticelendikten ıonra, onbla
lerce Hylrci, kazananları ıllreldl 
ıurette alkıılıyorJardı. 

200 Metre 
ilk mUaabaka 200 metre nç· 

inesi oldu. Bu aeçmede alınan 
ıonuçlar funlardır: 

1 - Sakelariyu (Yunan) 22,5, 
2 • Kov aç ( Romen ) 22, S, 3 • Raif 
( Tork ) 22,8. 

iki yUz metronun ikinci seçm .. 
•inin ıonuçları ıu oldu: • 

1 - Bauer ( Yuıoılav) 22,9, 
2 • Yordot ( Romen ) 23,5, 3 • 
ı. Frangudiı (Yunan) 23,9. 

400 Metre 
400 metre maniab koıulann 

~ 
' • 

Ustten sıra ileı Usun atlama, 400 metre manialı n dlık: müıabakal .. l\ 
Hauında yapılan enstantaneler ~· 

birinci aeçmelerl şu ıonucu verdi: sonucu da ıudur: 
1 - Skıdiı (Yunan) 59,6, 2 • 1 - Mandikas (Yunan) 59,3, 

Maeakin ( Romen) 7,0-3, 3 • Ste- 2· Ziya (Türk) 1, 1-8, 3- Banskak 
fanoviç ( Yugoılav) 1,0-9. ( Yugoılav) 1,2-4. 

400 mania:ıoıo ikinci ıeçmeleri Bu ıuretle 400 metre manialı 

ikinci 
• finaline bu alta atlet kah7ordu. 

Diık 
Diık müaabakaları bDyOk bir 

heyıcanla devam ediyor V eyıi 
yeoi bir Türkiye rekoru ile en 
önde aldlyor. 

Silaı, birkaç bozuk abıtQ . 
ıonra muvııenHini buldu ve 

Balkan rekorunu tazeleyen hatta 
olimpik rekoruna yaklaıan bir 
muvaffakıyetle en öne geçti. 

200 Final 
Diı neticeıl alınmadan 200 

metronun finali koıuldu. 
Neticeler ıunlardır : 
1 - Frana-udlı (Yuna•) 22,!i 

2 • Raif (Tilrk) 22,5 (yeni Ttlrkı~ 
ye rekoru) , 3 • Sakalaryu (Yullan) 
22, 1 , 4 • Konı (Romen) , 5 • Ba· 
uer (Yuıoılav) , 6 • Y ordach (Ro
men). Bu koıu çok helecanlı ol· 
muıtur. Raif bUyUk bir muyaffa· 
klyetlo koftu. 

Dlık neticeleri 16y le oldu : 
1 .. Si~aa(Yunan) 48.41, 2 • Vey 

ıl (TOrk) 45,59 (Yeni tOrklye re· 
koru) , 3 • Narençlç (Yuıoılav) 
43,56, 4 • Hovolep (Romen) 43,55 
S • Klent (Yugoılav) 41,60, 6 • Fl
klyotl (Yunan) 41,53. 

Telgraflar ~ 
Bu sırada yedinci Balkan kon

a-rHinln çektitl tazim telıraftarı· 
aa alınan ıu karfalıklar okuadu. 

Atatürk• çekilen telarafa ah. 
nan cevap: 

"Yedinci Balkan atletizm kon
ırHl tarafından çekilen telgrafa 
mllteha11ls olan Cnmhur ba9kanı 
beni tarafınıza en aamiml muyaf
faklyetler temenniılne ve ıenç 
Balkanlılar araaında bllyUk dost
lukların yaıam11ım temenniye va• 
zifıdar etmlıtir. 

Soıalc 

Bulaar kralı Borbten: 
" Sevgili telgrafınızdan pek 

mllteba11ls oldum. En ııamimt t .. 
ıekkUrlerimle beraber Balkan 
ıençllğinin doğurduğu atletizm 
kongrHine muvaff akiyetler dile· 
rlm.,, 

Borl• 
Yunan Rılalclimhuru Zaymiı 

tarafındanı 
.. Yedinci Balkan Spor kon-

peıin• bUyllk ıayretlerlnden do
layı tefekkür ederken ıpor ıaha· 
ımda olan anlqmanın Balkan 
hDkdmetlerlnln birbirlerine her 
ıahada yaklaımalarına yardımcı 
olmasını temenni ederim. ,, 

Za,ml• 

400 Manialı 
Bu telgraflar okunduktan ıof\. 

ra mUaabakalara devam edildi. 
400 Metre manialı koıu flaa

linin ıonuçlaraı 
J - Mandikaı (Yunan) 57. J, · 

2 • Booıkak (Yugoılav) 57.4, 3 • 
Skiadiı (Yunan) 58,7, 4 .. Mae1-
kln (Romen), S • StefanoYiç (Y u• 
a-oıla•). 6 .. Ziya (Tnrk). 

Uzun Atlama 
Bundan sonra uzun atlamalar 

yapıldı ve ıu neticeler teablt .. 
dildi: 

1 - Lambrok!ı (Yunan) 7. JO 
(Yeni Balkan rekoru), 2 • Yuneak 
(Romen) 7.08, 3 • Novokoviç (Yu• 
ıoılav) 6.85, 4 • Kallay (Yugo1-
lav) 6.71, 5 .. Paterakiı (Yunan) 
6 • Supan (Romen) • 

Bayrak 
DllnkU müsabakalarda Balkan 

bayrak koşusu da çok derin he
yecanlar arasında takip edildi ve 
ıu neticelere varıldı: 

1 - Yunan takımı 3,26,7 yeni 
Balkan rekoru, 2 • Romen 3,57, 
3 .. Yugoılav 3,32, 1 . 4 • Türk 
3,34,5, 5 - Arnavut, 

M01abakalara öoUmlizdeki Pa-

Sayfa 9 

Gün 

Oatten an·a ile: 200 birinci ve 
ikincisi, 400 birl"clal, disk ve 

atlamalardan birer gör~nUt 
zar 1rünü yine Fenerbahçe at.ıdm• 
da devam ediiecektir. 
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Al111•• ordu•••u11 .en 111a11ewa•ııtthl kall•11llen 111ot&fl •111' tepi.,. 

Bitler Ordusu Çok Kuvvetlendi 
~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~ 

Bugün En Modera Harp 
Malzemesine Sahiptir 

Fransız Gazeteleri Alman Ordu Ve 
Donanmasının Kuvvetinden 

Endişe Ediyorlar 
Her Hne, Afutoaaa IOD haf. 

1
taaile Eylül ort.alan uaaıada. 
havaların ea mlaait oldap bir 
mada, btltlhl blylk cle•letluba 
ordulan maaenalar yaparlar. 

Bu Ha• de Ev•ell ltal7a. 7ana 
milyonluk bir kunetle yukan 
Adiz mıntakasında maauam bir 
manevra 7aph. O.daa ıoara 
Fransa orduo, Şampanya tartf
lannda 40 bin kiflllk bir lm••etl• 
mllhim manevralar yaptı. 

Bu sırada Alman deals •• 
kara kuvvetleri de blylk harptta 
beri ilk defa olarak bir manena 
başardılar. 

Almanlar evvelA bDyDk mlk· 
yasta deniz maneraları ve bllha11a 
mnhim abf talimleri r•pblar. 
Yeni Harp 
Gemileri: 

Hitlerio, deniz kuvvetleri baı 
kumandant aml.ral Raeder'la, Stl 
bakam Fon Blombuı'ln Ye bava 
nazın General G&rlnı'ln blızat 
bulunduklan bu manevralara bU
yllk bir ebe•mfyet atfedilmekt .. 
tedir. Bllhaua laıtHz • Almaa 
deniz anlafmUI ve Almanların 
1935 deniz lnpat pr..,amınıa 
intiıarından aoara Alaanlarıa 
deniz kuYYetlerl bayiik bir dedJ. 
koduyu mucip oldu. Bu pro11ama 
g6re, Almaaıa bu HDe zarfında 
yirmialbşar bia tonluk iki ağır 
kruvaıör, onar bia tonluk iki ha· 
fif kruvaz6r, 1625 ter tonluk on 
altı torplto muhribi, 250 .- to ... 
luk yirmi. 500 zer toaluk alb Ti 
750 şer tonluk da iki tahtelbalair 
inıa edeceklerdir. Bu miktar Al
manyaya mllaaade edilen totanu 
dörtte birini tqkil et•ektedlr. 
F ranııılar, Alma117aaıa 19a9 , .. 
neaioden enel açık de•lz filoau• 
nu tamamlıyacajmı z&a11etmekt .. 
dfrler. Almaalar bı .. at proıramı
nı ıUratle ikmal etmek lçlıa ça
htmaktadırlar. Bltlhl Almaa tez
gAbları, top, çelik levlla ve aaJr 
tecbb;at fabrikaları bir 1eneden 
beri seferber bir laale ptlrllmlı 
olup gece ghdas ltle•ekteclirler. 
Ordunun 
Duruma} 

Alman ordun IH 8JfJ ayn 
iki aahsada maaenalar yaplllJfbr. 
Brünıvik cıvannda tayyarelerin 
ve tayyare toplannm lıtırak ettfil 
gayet mühim manevralar 7apılmıı 
ve bunlan blnat tayyare topları 
ve hava turrmlarına lr&rfl ma. 
dafaa kıtaah bq mtılettif Geu .. 
ral R ıedel idare etmfttlr. Buılln 
*-ayyare harbinde en mfthlm cihet 
bil.hassa gece vakti havadaki 
müteharrik hedefleri tesblt et
mektir. Halbuki tayyare topları· 
nın bugünkll techfsatı bunu ya• 
pacak kadar mükemmel bir hale 
getirflememlıtir. 

Alman bava maoevraları bfl· 

..Atinlesberg •dındald y-1 Al"'an 
haııa bu cihet aaundlkkatte J 
tutularak yapıldıtJ için bunlara 
bll7cık bir ehemmiyet atfedilmek
tedir. 

Makineli 
Ordu: 

Bu hava manevralarmdan baıka 
Luneburı aahrasında da birind 
YO albncı Almın kor orduları ve 
bllha.. lnmJann maldaelettirll· 
mit aksuu büyük mikyasta kara 
manevraları yapDUf we bunlar da 
Hitler, Si Bakanı General Fon 
Blomberı ve ordu kumandanı 
General Fritz bulunmuştur. Ma· 
aevralardan aonra bltyftk bir geçit 
resmi yıpıJmıı, bUtUn kıtaat Hit· 
lerln önUnd .. ıeçmifti.r. General 
Fon Blomberı de b'1yfik bir au• 
tuk Irat etmft ve bOtün Alman 
muharip kunetlerfnfn Hltlere olan 
aatlalratıadan bahıed .... kı 

,. - Blltün ordu, Hitlerin 
Almanya berinde a~tıtı aancafın 
arkasında 1araılmaz bir azim ile 

cip kruwazeranaa bD~ak toplan 
yllriimıktedfr • ., demfttJ~. 
Fakat 
Netice: 

Almanlar, ıeçitrumlne, ma· 
nenalara Ye bilbaua askerlife alt 
ıeylere ıon derece meclüp Ye me
raklı oJduldan halde, Alman ga• 
zetelerl bu manevralar hakkında 
gayet kısa haberler vermftlerdir. 
Hatu bu ketümiyeti o derece 
ye aötürmlflerdlr kl bunun bir 
IAlcaydi eıeri olmayıp manevra
larda elde edilen naticeleri kaıten 
aaldadıklan hiaslnl Yermi~lerdir. 
Bu kadar glıll bir ıurette devam 
etmft olan bu manevralar bllhusa 
Frauayı ainirlendirmlf, IOn dere
ce lmtkulaDdırmıftır. 

Bir 
Mukayese: 

Fakat timdi bir de mukayue 
yap.U lhımgeUyor. Bu maka-
ye• Fransız ordutly.e Alman or
dum arasında 7apılmak tabii 'H 

uypa o~acaktır. Buau burada 
biz yapacak detillı, bir Fransız 
gazetecial ba mukayeseyi yapllllf 

. ve Fransız orduaunun aleyhine 
çıkaa bir netice a!mııtır. Pariate 
çıkan Jurnal ıazeteli:ıln Ahnan
yaya ıandermif olduğu bir mu· 
hablr taraf111dan yapılmıı olan 

Alman ordu•unda bir talim 
terbiye ••hnes.I 

bu mukayes•J e l'Öre, Almaa or
duıu, Fransız orduıuaa onaran, 
modern harp vaııtaJan bakimm
dan daha zengin ve daha lls· 
tUndftr. 

Maten ıuetesinin almanyaya 
iÖnd•rmiı olduğu mababir ise 
diyor ki: 

"Alman ordusu bu,Un çok 
pratik, kullanılııı kolay ve tesiri 
sıenl~ modern harp malzemesine 
aahiptir.,, 

Kimya! 
Gerek Fı ansız ıazetelerlnde. 

.Jrekse lnglliz gazetelerinde Al· 
manyanın aabip olduğu harp kim• 
yaierliğl hakkında ıamaa zaman 
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Yunan Filosu Yarın Gidiyor 

Misafirlerimiz Şerefine 
Dün De Şölenler Verildi 
Filo Amiralı Bugün Patrikhaneyi 

Ziyaret Edecek 
Şehrimizin aayın misafirleri 

buluoan dost Yunan bahriyelileri 
Ye hava filoau zabitleri dlln ••· 
hah .. lıirde ~ezinUJu Japmıılar, 
mllzelwt. camileri ve diğer tarihi 
Jerlerl gezmişlerdir. 

Yunan donanma ve bava filoıu 
ıerefine dUn 6ife heri Tarabya
dald Yunan elçUlğl kGıkftade bir 
ıölen verllmlftlr. Ş6lende doıt 
Yunan filosu Amirah Sakalaryu 
Yunan bava ftloıu kumandanı 
MoıkoYllos ve diğer ıObayJar 
hazır bulunmqlardır. Ziyafet çok 
gfizel olmu., sonra da Boğuda 
gezintiler yapılmııtır. Dlln alqam 
da Yunan filoau Amiral g•mislnde 
filo komutanı tarafından Türk 
bahriyelileri ıerofJne çok parlak 
bir tölen tertip edilmiftir. 

Bu tölende latanbul Deniz Ku· 
mandanı Yarbay Talit, Albay 
Kemal, Yunan, elçisi Ye konıolo• 
ıu huır bulunmuı!ardır. 

Miaaflr filo Amiralı bugOn pat
rikhaneyi ziyaret edecekler, ak· 
ıam da Tarabyadaki Yunan 
elçlliji k&ıkOnde filo zabitleri 
ıerefine bf r garden parti verile· 
cektir. 

Bu gece saat yirmi ikide Türk 
Hava Korumu tarafından doıt 
hava filosu komandan ve zabitleri 
ıerefioe Perapaluta SOO kiıillk bir 
ıölen Yerllecekilr. Bu şölende 
misafir denizciler de davetlidirler. 

Doat donanma ve hava filosu 
Jarın ıehrlmlzden ayrılacak, Yu
naniatana gidecektirJ 

6nemli lfıaat yapılır. Ne lfıaahn 
ne kadarının doğru Ye ne kadarının 
yanhı olduğunu anlamak gUç bir 
lftir. Fakat muhakkak olan cihet 
ıadorki Almanya buglln zengin 
bir harp kimyaıı endllstrlsine 
maliktir. Bir çok zehirli gaz fab
rikalan, en müeaair boğucu ve 
6ldlirlctı gnlar yapıyorlar ve 
bDtfin memJeketia muhteJif yeri .. 
riDe depo ediliyor. 

Bundan bqka Almanyada z .. 
birli gaz muharebesinin etOtlerl de 
çok zeagindir. Bir çok mlltebas
ııslar zehirli gaz tablyeslle me,. 
guldnr. Çünkü muvaffakiyet, çok 
zehirli aaıa aahip olmakta değil, 
bana en iyi tekilde kullanmakta, 
u vaa.ta ile çok lıtifade temin 
etmektedir. Bunan içlndirki Al
manya zehirli gaz tablyeafne çok 
ehemmiyet vermektedir. Tay• 
yareleriD zehirli gaz bombalarım 
aaal atacakları, taarruz ve mlt
dafaa harplerinde topçuaan zehirli 
gaz mermilerini aaıuJ kullanaca• 
jı. piyadenin zehirli ıa.ıdao oa11J 
korunacaiı mese!ui hep eo bUyllk 
matehauaalar tarafından eUlt edil-
miş ve zengin bir zehirli gaı ta
blyul Uml vöcude geUrllmfttlr. 

Kızıla ya 

runanıı mısa!irı~rlmlzldlm milz• 
lerl Ye camllerl s ızerlerken __ ..................... .__..._. ~--.. ............ .... 
Balkan 

Festivali 
Gece Taksim Stadyumunda 

Devam Edildi 
Balkan festivaline alt oyunları 

lıtanbul halkından birçok kimse• 
lerin görebilmelerini temin lçio 
Takıim ıtadyumunda (Hnlk ge
cesi) olarak ayrılan ıenlik dUn 
gece yapılmış, çok gllzel surette 
geçmiştir. Halk bu feativale bU· 
yOk bJr ilgf gösterdiğinden daha 
oyunların başlamasına aaatler 
varken tehacüm baı!amış, btitlln 
yeri r dolmuştur. Ve gece tayin 
edilen saatte festivale iştirak eden 
Balkan milletleri grupları s ıra ile 
halkın coıkun alkııları arasında 
uluaal oyunlar göS".ermiı:er, neı'e 
ve heyecan iç:ode seyredılmir 

lerdir. Eğlence geç vakte kadar 
aynı coıkunlukla devam etmiştir. 

Halkevinde Zey-
bekler Şerefine 
Şölen Verildi 

Milli Türk talebe birliği fer 
tlval mOııaaebetiyle t•hrlmizde bu

' haııan Ödemiş zeybekleri ıerefin• 
dün Eminönü Halke\ i bina&ında 
bir çay ziyafeti vermiştir. 

Ziyafet çok güzel olmuı, z•r 
bekler blltUn maharetlerile milli 
oyunları canlandırmıılardır. Ei• 
leacede, ıehrlmizde miaaffr olaa 
Fran11z üniversite talebeleri do 
buluomuılardır. Erzurumlulardan 
bir grup da Erzurum oyunları 

göıtermiılerdir. Eğlence saat oa 
beıten yirmiye kadar neıe içinde 
denm etmlı •e alkıt1ar araıınd• 
aona ermiıtlr. 

Yardım 

• - .,, .... "' .. ... • • • •• - • ~ ( <. }':. • .-

\ , 
Resimde gorauguanz genç kızlar diln KadıköyUne akın eden ka• 

labalıktan istifade etmlıler, Kızılay için halkın yardım cömertlfğID• 
mliracaat ederek haylı para toplamıılardır. 
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Yer YUzUnde Olup Bltenlerl Haritada Ve Saatle Önleyelim 

Hava1 adı!a· 
rında mek
teplilere ha
'H tetkikatı 
1aptırtılmak· 

tad.r 

Or•n•dad'l 
1•nl bir dağ 
toıcat 1apal

mıttır 

llolıoro t•hrhae 
hlr Hlaa kGmeal 
hllcum etmtıtir 

New Zelı•d'da 
dentsden ıun't tas 
lı!lh1allne baı· 

lan mı ıtır 

• 

Borneo •4•· 
larında tay• 
yare lıtae-
10011 1•pıl· 

maktadır 

iki Otomobil Toslaştı 

Bir Demir Külçesi Arasın
da Sapsağ~am iki Adam 

Londradan Leed ı•hrİDe aldın 
yol fizerJnde mUhlm bir otomobil 
kazaıı oldu. Akıl latlkametten 
ıon ıOr'atle ıelmekte olan iki 

-========-==-====-======-=--::::ıı::ı1111:C:=--=..,,,,==ıı=:::1D::ı1-==-====-c==-=:::m-====zıı=-====-- • busuıl uaba dar bir •lrajda toa-

iyi talilere birer numune olarak 
aöıterilebllir, gençlerden her iki·, 
ılne de hiçbir şey olmadı. Ken·• 
dllerlnl ıoaenin ortasında, kıç UatU 
'fe yekdlğerinln karşısında buldu• 
lar. Dudakları ayni zamanda açıl• . 
dı, ayni zamanda: 

Amerika Gazetelerinde Heyecan Uyandıran Bir Söylev 

'' Annem Başka Bir 
Satıldı,, 

Sa-
hibe 

Esaretin Ilga Edilmlt Olmaıına Ratmen Cenubi Amerikanın Pamuk 
Tarlalarında 9 Milyon Eıir Vardır 

Neçyork'da Unkoln Üalversl· timi bir tecimen aatın aldı, ce· bil gerek zenci, gerek beyaz 
teal menf aatJne menfaatin• bir nubl Amerika ya yolladı, onun ne bir kısım adamlar için baıka bir 

mUaamere •orlldl, •• bu m6ıa· olduAunu bir daha ~ğrenemedlk.,, Hfalet donesi baılamııtır. Zira 
merede Ünlnralteala lllhiyat buaOn Amerikanın ceaup k11mın• 

V alt er H. Brook• .. Annem 0 

Faklllteılndea çakn111, Walter H. b dak·ı pamuk tarlalarında r-alııan 
B aıka bir aahlbe tatıldı,, cimi.. • 

rooka isminde ihtiyar, zenci bir 9 milyon halk vardırkf, 
bir papaı tarafından bir ıöyltv ı1ain alhnda ıGylıdJtl bu ıGyleve param• 

ıh t l k A ık d dır, çab1Jsdır, yahn ayakbr 
ı6ylıodJ. Ne'fyork Teleıram n ay• ver r en mer a a •• • 

b paçavralar lçlodedlr.,. 
ga1ett1i bAdfHyl aalıtırkon iltOo dünyada esaretin Ilga edil· 
diyor ki: mit olmasından memnun oldutunu ihtiyar ıenei papazın bu ı8ı• 

Şolende hazır bulunanlar be- ıöylemit. fakat ıu cDmJeyl de leri Amerlka'dı o derece hey~ 
raz 1açh ihtiyar zencinin ayağa Uave etmlıtl:a can uyandırmııtırkl, ( Nevyork 
kalktığını görünce Uk evvel hay• Telaraf) ve (Deyll Herald) aaze-
rete dilıtOltr, fakat çok itçme· - "Bununla beraber faıla o· • 

den onun çok yumaıak ve tatlı nikblnllie kapılmayalım Amerl- ıuetelerl ekim ameleıl ıatuabı• 
aeılnlo tHiri altında kaldılar. kadı Zenciler için eıaretin nın clindlrllmesl için ertııl ına 

Walter H. Brookı dedi kfı llğa edllmlt olmaaına muka· tlddetll neıriyata baılamıılardır. 
- Ben 1851 yılında Rich-

mond' da doğdum. Para ile satıl· 
nııı, esir bir ailen çocuğ'uyu idim, 
kız erkek bci tane daha kardeıim 
•ardı. Fakat bu kardeılerimden 
baıka bnbam ve annem do ayni 
ıahiblo malı deiildlk, para ile 
satılıyor, elden ele geçf yorduk. 

Fakat bereket versin ben, 
annemin sahibi olan zatın ölümU. 
ne kadar hakiki durumumva ne 
olduiuuu 6ğronemedim. O zaman 
7 yawındaydım, annemin Hhlbl 
ölOncı mlraıçılar blıl ıahlığa 
çıkardılar fakat merhametli loıcn• 
lardı, bu gibi hAd;aeıerde olduğu 
albi bir mUıterI çıkıncaya kadar 
Lfrl ıohir haplsanoslne yollamadı· 
lar, evde bıraktılar. Bununla beraber 
JekdiğerJmlzden ayrı dUşmemek 
için bizi hep birlikte almaya rau 
olacak bir sahip bulabllm•k llmf· 
dJle annemin beni elimden tuta· 
rak sokak ıokak dolaıtağını ölUn· 
clye kadar unutmıyacağım. Sah· 
ile elAn gözlerimin önUndedir. J 

Yalnız talihimiz varmıı: Ame• 
tlkada esaretin devam etUği mUd· 
det zarfında annem ve ben, ve 
hır de ağabeyim yekdiğerimizden 
ayrı dQşmcdik. Fakat kız karde-

Tabiatta Görülen Tezadlardan Bir Nümune 

Bir Köpek Civcivlere Mu-
doğn!::~::ı:;~khafızlik ya 
köptil buglln 
logilteredo bU• 
yUk bir çiftlikte p J y 0 r 
kuluçka tayukla· 
rın ve yeni do
lan civcivlerin 
en aadık bir mu• 
hafır.ıdır. Y aru 
iken bunları fır
aat buldukça ko
valıyan bu kö
pek, tavuklardar. 
yediği ibik dar
beleri ve efen· 
dlslnln araaıra 
burnuna indirdi· 
ğl değnek aaye• 
sinde nihayet bıa 
bay'fanların kıymettar mablftklar 

olduğunu enlayabilmlıttr. Şimdi 

bunların ycnından ayrılmamakta, 

klm1eyl yaklııtırmımıkta vı hat· 

ti bu re1ml çekmek llzere efen-: 

dllinln refakatide olarak yanaıan 

fotoğrafçıya bile yan yan bak· 

maktadır. 

laıtılar vo birer demir kUlçe&l 
halinde yolun bir kenarına yıfıl· 
dılar. lklıinin içinde de Londra• 
nın tanınmıt ailelerine mensup iki 
genç 'fardı. Garip teaadtıflere ve 

- Nnsılsınız? Sualini ıordular. 
Yapbkları ikinci it ayağa kalka•' 
rak ıoaenln kenarında ilk. geçecek 
otomobili beklemek oldu. 

lngilterede uharebede~ 
Evvelki Refah Devri 

Avdet Etti 

ln5(iliz guetelerlniD anlatbldarına gGre bu yu ınalltereae yaz mtl• 
naaebetlle k11a vıya uzan tatll ıeyyallatlnt çıkanlarm aayııı geçen yıllard~ 
kine gUre rekor teıkU edecek derecede fazladır ve bu da iki yıldan beri 
Inglltereye avdet eden muharebedeu evvelki refah yıllarmın netlccsidir.I 

Fransada Bir Yılda 26 Hava Kazası 

Tayyare Otomobilden 
Daha Tehlikesizdir! 

Franaız ha•a bakanlığının tut· 
tuğu bir lstatiıtlğ• aöre 1934 
yılı içinde Fransada 26 tane tay• 
J•H kasaaı olmuıtur. 

Bu 26 kazadan 8 tanesi tay· 
yarenin havalanmadan önce top
rak Ozerlnde kaydıtı yahut ta 
yere indikten sonra durmadan 
evvel otomobil gibi koıtuğu aıra• 
da kapaklanmak yllzllnden •ukua 
gelmlıtir. 6 taneıin1n sebebi 
motörlln birdenbire bozulmasıdır. 
6 taneal ise aiıli havada, g6rme· 
mezlikten doğmuıtur. 2 tanesi 
ıeyrllsefer hatasındandır. 1 ta· 
neıi tahmini imkinıız olan bava 
bozuklutundandır; geriye kalan 
Uçünün sebebi belli değildir. 
Franıız ıazetelerl bu listeyi ince· 

leıdiklerl 11rada: 
- Eıkt zamanlarda kazala,. 

dan birçoğuna, tayyarenin yaıım 

kuvveti ile uçması esna anda bir-
denbire sUr'atlni kaybetmesi i 
aebep olurdu. GörUIOyor ki , 
Bu mahzur ortadan kalkmışbr. · 
Şimdi ta) ya reyi uçuş esnasında 

1 fener idareleri ile daimi ıurette 
temas halinde bulunduracak bir 
radyo cihazı tecrllbe edilmektedir 
k i, muvaffak olursa sis dolayııil• 
\'ukua ge:mekte olan kazaların 
da önüne geçecektir, diyorlar. 

Fransız gazetelerinin bu ista• 
tistikten çıltardıkları netice şudur: 

- BugUn tayyare otomobil• 
den dııha tehlikesiz bir hale 
ge~m:ıtir. 
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Kadıköyde Muhakkak 
Bir Deline Var 

Yazan 1 Hatice Hatip -57 - 13 - 9. 935 

Osman, Polis Müdüriyetinin Sivil Bir Memuru Oldu
ğunu Vesika ile Muhatabına Anlatmıştı . 

. Senin evinin bahçHinde miyim. 
- Hayır. 
- O halde. 
- Ben kanun namına seninle 

konuıuyorum. 
- Kanun namına mı ? 
BUtUn hiddetine raf men 

1Uldo ... 
- Ne gOlUyorsun ? ... 
- Sen çıldırdın mı Turgut. 
- Hayır... Fakat sen çıldır-

mııa bınzlyorauo. Gece yar111 
aenl kendine ait olmıyan bir yerde 
bir taş üzerinde oturmuı ıör8· 
yorum... Sana ı~Jiyorum... Ve 
aana aoruyorum... Sana kanun 
namına aoruyorum burada itin 
ne? .. , 

- Kanun namına lif söyle• 
mek hakkını ve ıalahiyetinl aana 
kim verdi? •• 

- Vazifem ••• 
- Vazlf en mi?.. Hangi va• 

zlfen. 
Delikanh elini cebine soktu 

cebinden ufak bir cnzdan 
çıkardı. Ello.dekl feneri bu 
cllzdana <çevirdi. Oaman pollı 
mOdürlUğU memurlarına alt olan 
bir hUviyet cüzdanını ıördU ..• 
Sonra gözlerini hayretle arkada· 
ıına kaldırarak .•• 

Son, dedi. Sen ha... Sın bir 
polis mi idin? 

- Evet sivil bir memur .•• 
- O Zaman lı değiılr doı• 

tum. Sana yalnız ceYap vermek 
değil... Senden yardım bile fıte
ytceğim... Bea niçin buradayım 

blll1or musun? 
EHie ıııkh iki pencıreyl lıaret 

ettlı • 
- Şu karııdakl pıncereltrl 

görUyor musun. 

- Evet. 
- lıte o odada... fvet o 

odada Kadri Beyin kaybolmuı 
kısının bulunduğunu zannediyorum. 

- Kadri Boy kimdir kaybo
lan kız kim oluyor ... 

Perdenin UstUnde timdi ince 
•e uzun bir adam glSlgesl peyda 
olmuştu. Ağzında bir pipo vıırdı. 
Ve mütemadiyen konuıuyordu. 

Osman: 

Oıman bllyUk bir saffetle : 
- Hangi yoldan bahaedl

yoraun ? dedi. Hangi yoldan 
olacak... Elile o t u r d u k l a r ı 
taı yığınına 'urarakı 

- Buradan MUhllrdara giden 
yoldan. 

Oımao yine duraklads •.• Acaba 
kartıdaki adam kendiıiyle ıaka 
mı edlyorduı 

- Hangi yoldan bah11diyor· 
ıun dedL 

- Yol ıayanı hayret bir ı•Y 
değil mi? 

- Tuhaf ıey.. benimi• alay 
mı ediyorsun yokta aen aarhoı 
musun? 

- Sen )Olu görmedin mi? 
- Hayır ben yol filln gör· 

medim.. ne ıöylediğiol anlamak• 
taa Acizim. 

Turgut gUldU. 
- Ne iae bundan sonra hah• 

1ederlz dedi ve birden muhata· 
bıoın kolunu dUrtUl: 

- Bak.. bak .. lamba söndO. 
Evet hakikaten limba ıön• 

mllıtll... Oıman bir deli gibi 
yerinden fırladı. 

- Bon gidiyorum HD gelir 
misin?. 

- Hayır burada kalmak 
mecburiyetindeyim. 

- Yine buraya avdıt et. 
- Seni her aaatte burada 

bulabilir miyim. 
- Hay hay ıafata kadar. 
O duvardan atlar atlamas 

polf ı memuru hafif hafif aeılendi: 
- Nazmi.. Nazmi. 
Orada taıların arkaaından 

bir adam çıktı: 
-Bu çocuj'un peılni bırakma. 
- Peki efendim. 
Ve gölgede Oımanın peıinden 

kayboldu. ... 
Evin önO karanlıktı ... Sokakta 

klmte yoktu... Osman bir çıliın 
gibi koıarak ıağa ıola döndü .•• 
lmkinı yok... lmkAnı yok bu 
kadar çabuk bir yere gitmiı ola
mazlardı. Eğer aıaA'ıya doğru 
gltmlı olsalar muhakkak raatla· 
maaı onların önlerini keatirınlı 

olma.ı lbımdı demek onlar yuka· 
rıya doğru gitmitlerdi yahut da 
geldikleri istikamete. 

Tabii ilk ihtimal bu idi. Ve 
bunun için genç adam ..• Koıarak 
o lıtikamete gitti ortada klmHler 
yoktu. Bahariye caddHlne doğru 
yUrUdU. Yfoe kimıeler yoktur. 

lııklar hep ılSnmUıtU.. Sokak· 
ta bir ıetsf ılik vardı , Hiç bir 
yolcu görUnmUyordu. Mahut ••in 
önüne geldi.. Genç kadının yUzU
nU iÖrememiı olmaktan mUtıvel• 
lit bir azap lçerlıinde adıta kıv· 
ram yordu. 

Eve baktı. Ev ıııkaı:z ve tema• 
mile ıoas:zdi. Her halde içeride 
kimıelor yoktu. Adeta beı dakl· 
ka meydan okurcaaına tam evin 
karş ısındaki can yerimde durdu. 
Eve baktı .• Baktı Ye nihayet yU· 
rUdU .• .. 

- Ne o ?.. Pek peritan bir 
haldeain !. 

- Evet onları göremedim a· 
deta birdenbire ıırra kadem bas• 
mıolar.. Uçtular mı ne oldu an· 
lamadım .. 

- Adamları tanıdığını aöylU· 
yorsun ya... O cihetten tahkikat 
yapmalı... Ve itte bu polialn va· 
zlfesldlr Osman ..• 

iki adam suıtular. 
- Şimdi ne yapmak emelinde 

ıin •. 
- Bilmiyorum bu gece çıldı • 

racatımı zan ediyorum. Eaaseu 
berbat olan iıibım öyle 
perlıankl baıını çılgın ıibl ıalladı. 
Ve alnına ufak yumruklar Yurduı 

- Osman.. Oıman nı olu• 
yoksun? 

- Bu gördUğllm kadın omu 
idi?.. O değilml idi. O iae.. De· 
mık kendi arzuıile gözden kay· 
boldu.. O uıurı boylu sırık gibi 
herifi takip etmek için. 

- Belki benzetmlıslndir. 
- Benzetmek... BenHtmek .. 

Fakat yemin ederim ki her ıoyl 
o idi yürüyUıU o, o geniı ve mev· 
sun adımlar... Türk genç kızla
Tanda maaleaef nadir görünen o 
ıerbeat ve ahenkli yUrUyUşU GnUn· 
den de ahenginden emin adımlar. 

(Arlıaaı Yar) 
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Metrutlyet mahalleslndekl harap evlerden bir g8rDnUt 

Bütün Bir Mahalle Yıktırılacak Mı ? 

Meşrutiye_t Mahallesinin 
Arsaları Hükômetinmiş 

( Baıtarafı l lacl 1Gzdl ) 
lak kabartıyorum: Bu yeni dert 1 
EvlerJnin yıktırılması meaeleıi ••. 

Kahve Hhlbi ıöyl• anlabyorı 
- lıln iç yUzUnU biz de iyice 

bilmiyoruz. Yalnız polla memur
ları bize eYlerlmlzl yıkmamız için 
birer kAğıt imzalatıyor. Buraları 
emlikl milliyeye altmlf. Şimdi 
hükumet ••lerimlzl yıkhrarak ar
ıaya sahip olmak istiyormuş. Fa· 
kat itin aııl anlaşılmayan tarafı 
ned ir biliyor muıınız? Mahalle 
içinde gördllğtinUz ne kadar yeni, 
1Uzel bina varsa onların yıktml· 
ması ı.teniyor. Diğer harabelere 
dokunulmayor. Buna Hbepte ye• 
nl yapıların kanunun mOsaadcsl 
olmadığı halde yapıldığı lmlı. Biz 
yeni e• yapmadık ki.. Eıkl •lra· 
neleri elimizden geldiği kadar 
yenilettlrdik • 

Mahallede ikiyüz kadar evin 
yıktmlmaıı leteolyor. lklyUztl de 
böyle yenileri .• 

Hepıl birden devam ediyorlar: 
- Biz kırk, elli Hnedlr bµ 

mahallede oturuyoruz. Bu k·tk 
elli aenedenberl de hem evlerhıl· 

zln, hem de yerlerinin ·xr ,isini 
•eriyoruz. Bu yerlerin artıl. bize 
alt bulunmaaı llzımgelmez r.ıl? Blı, 
araalara takdir edilecek flatları 
ödemiye hazırız. Yeter kl ditimlz· 
den, tırnağımızdan keaerek yap· 
tırdığımıı evler yıktırılmaıın. 

Hem biz sonra çoluk, cocuk 
açıkta kalınca ne yapacağız. 
Halimiz ne olacak. Bu mahalle
nin yarııı ıucu, bir kıımı seyyar 
aatıcı diğer bir kıımı da çama· 
ıırcı dullardır. 

o~ dört kiti beni yanlarına 

alarak mahalle içinde yıktınJ. 
maaına karar •erllen evleri göa· 
termeye baıladılar. 

Mahallenin Ihlamur deresine 
bakan alt kısmında ilci odab bir 
ey ıözUkUyordu. Şöyle anlattdarı 

- Bu ev yetmlıllk bir ihtiyar 
adamındır. iki sene önce yaptıra· 
bllmlıti. Bu iki odada 17 kiti 
yatıp kalkar. Bu e• de yıktırıla• 

cak. Artık ılz on redl ktılnhı 
halini dUşUnUn. 

yan yana kurulmuı bltitlk n, 
eve rastladık. iki kenarındakiler 
beton ve yeni, ortadaki iıe ahıap 
ve çok eski ldL izahat verdiler: 

- Bu iki kenardaki ıuzel 
evler )'tktırılacak. Fakak ortadaki 
eve dokunulmuyor. Kenardaki 
evler kanundan ıonra yapılmıı ta ... 

Sonra bir köte batında henUs 
tamamlanmamıf tutla bir yapı 
karıımıza çıktı. Sordumı 

- Bu da yıkbrılacak mı? 
- E•et •• Bu e'rin nhlbl lhtl• 

yar bir ıucu kadındır. BGtUn a~ 
rllnce blrlktirdltl birkaç yUz Jlra 
ile bu eve baılayarak bu hale 
ıetlrdl. Fakat timdi yıktuılma 
kararını duyunca baıta oldu, evin 
içinde yatıyor •.• 

Şiılinln Meırutl1•t mabllesinde 
yıktmlmaaına karar verlldiA'I ı6y• 
lenen 200 kadar e• meaelesl, 
bUtUn halkı llı:UntU içinde bırak· 
mııtır. Ev sahipleri ıaıkın bir 
haldedirler. - A. T. 

Sındırgı- Balıke~ 
sir Postası 
Çoğaltılmalı 

- Kadri Beyin kızı benim 
nfıanlımdır. Mademki pollıtHln 
Feneryolundaki o meıhur kaçır
ma hadisHlnl biliyor muaun ? 

- Böyle birt•Y hatırlıyorum 
fakat ben ıahsen bu itle alAka· 
dar olmadım. 

Mevsim Sonu Eğlenceleri 
Sındırğı, (Özel) - Eskiden yol 

olmadığı için Sındırğı ile Balı• 
kesir arasında posta hayvanla 
yapılırdı o zaman haftada 3 gUD 
sındırgıya posta gelir ve giderdi. 

- O halde beni dinle .• Fakat 
itiraf ederim ki çok yorgunum. 
Şurada oturalım. 

Turgut tabancasını cebine ko7• 
muıtu. Amma eli ihtiyat olmak 
üzere mi cebinde idi? 

- Haydi baıla fakat muhta• 
sar anlat ve gayet ya•aı konu• 
ıalım .•• 

Jıf 

Gayet k11a bir tıkllde anlattı· 
ta hlkfty• bittiği zaman heaftz 
oda da ışık yanıyor Ye ince bir 
kadının odasının içinde dolaıtıj'I 
perdeye arada bir akaeden ışık
tan belit oluyordu. 

Turgut: 
Bir gölgeye bakla, blrdı srınç 

adama baktı ve : 
- Peki tahtezzemln yol hak· 

kında ne dütilnUyorsun dedi. O
nun öbür itle bir alikaaı var mı 
&ann~diyonun? · 

, .. 

-
... 

Yaz geçti, deniz mevıiml de aöçHl demektir. Avrupa plAjlarıoda artık son t•nlikler yapılıyor. Realmde 
ı aördllğUoUz rttıel kadın, Franııı plAjlaranda doolı kayaimda blrlnciliii almıf, 935 ıampiyonu olmuıtur. 

41 yollar: mUkemmeldir. Posta 
nakliyatı kamyonla y•pılmakta· 
dır. Fakat Sındırgıya haftada 
ancak iki posta gelip ıitmekt ... 
dlr. Balıkealrle Sandırgı araıı 
kamyonla bir buçuk aaattlr, böy· 
le kısa bir maaafade posta nak· 
llyatıom haftada iki gUno lnbiıar 
etmesi Sındırgılılara teesaOr ve,. 
mektedlr. Bu hal bilha1&a ticaret i 
itlerinin genitle~esloe mani ol· 
maktadır. 

Antalya Avcılar Bayramı 
Antalya, (Özel) - Avcılar ka• 

ranlık sokak mevkilnde toplan
mı,lar, mevsimin ilk toplu avını 

ve bu • v etleri ile bDylik bir 
ıölen vererek Avcılar bayramını 

kutlulamıılardır. 

Hastanelerde 
Beledi)enin elindeki haıtane• 

lerde yatak sayısı yakında l: " 
mlkdar arttınlacaktlr. 
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OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
(MI tar elle devrinin tarlb ı ) N.01s4 

.,. H er hakkı mahfuzdur. --. ıı. Ya:ı. an : Zl11• Şakir ,. 28 19/35 .. 

Damat Ferit Paşa Her Tehlikeye Karşı 
Tedbirini Hiç Bozmamıştı 

Avrupa gazetelerinde yazı. 
lan ve o mel'un ittihatçılar 
tarafından uydurulan şeylere kat· 
lyyen ehemmiyet vermeyiniz. Ah· 

tali slya1iyem;zde, bizi bedbinliğe 
ıevkedecek en kUçtık birıey 
~oktur. 

Cevabmı vermiıti. 

Damat Ferit Paıı, mumunun 
Yatsıya kadar yanacağmı bilmekle 
beraber, yine vaziyete mukave-

lbeto karar vermlt ; batti ayağı• 
bin tozu ile doğruca saraya gide
rek, padişaha da ayni suretle 

lda.rel 1l1&n eylemltti· Güya bu 
ıuretle, mahcubiyetini setretmek 
lstemlt; aradan birkaç gUn geç· 

tıkten ıonra, herteyln unutulup 
aideceğlne hUküm vermişti. 

Eıuen Damat Ferit Paşa, bu 
lly&1t hezimete pek o kadar kıy• 
lbet Ye ehemmiyet vermemkte 

idi. Onun kanaatine göre ; ltilif 

devletlerinin, Osmanlı hlikümetinl 

bu tekilde yatatmaları bile, bir 

lfıtf u mahsustan ibaretti. Blhuıue 
lcond i ıi ile padlıahı sağ oldukça, 

bu Yaılyet te muhafaza edilecekti. 
8u zihniyetle hareket eden Damat 
Ferit Paıa için tU anda dllftlntl• 
lecek bir ıey yaraa o da, aadaret 
lbeykilnde kahp kalamıyacafı 

llıeaelesl idi. ÇUnkU ; İıtanbula 
lyak baaar basmaz, birdenbire 
çok acı hakikatlerle temaı 

•trniıti. 

Onu birdenbire Hrsomleten 
bu hakikatin biri ( kablneal 
llıe1elHi ) ; dlierl de, bizzat 
ihya ye istinat ettltl {HDrriyet 
•• itllAf fırkaıı) nın bugUn kon· 
diılnl devirmek ve tepelemek 
lıtidadı sıısıtermeal idi. 

Ferit Pata, Anapaya aider
~•n kabineyi tek cepheli bir (hr
~. kablnelİ) halinde terketmiıtl. 
lialbukl mllt"addit istifalar •• 
tayinler dolayisile timdi kablae, 
)amalı bir bohça haline gelmlttL 
8ahuıuı Dahiliye nezaretine Et· 

bem • ılbl, kendlılne ıadakat Ye 
._.•rbutlyetl meıkük bir ıat Ilı • 
liarbl1e nezaretine de • (Sulh6 ıe
l&met fırkaaı gibi, hUk6metia bu
tlnka noktainaıarına tamamen 
tat bir fırkanın mlleaıiılerindea 

Olaa • Topçu Ferit Paıa gibi tok 

'izin bir aıker getirtlmlıtl. Aynı 
'•manda kabinede fikir ihtllAfı da 
b&f ıısıtermittl. Bunun netlcHI 
Olarak ta hUkümet • bilhaıa Ana• 
dolu Ylllyetlerine kartı· nlfuz Ye 
~dretlnden bir bayii teyler kay· 
betmiıtı. 

itte, lıtanbula ayak baatatı 
~•ınan bu vaziyet karıııında kal• 
lıı19 olan Damat Ferit Paşa, ufak 
bir zaaf gösterdiği takdirde, mev• 

~İlnden yuvarlanacaRını tahmin 
'Ylemiı; eski devrin ıadrazamla• 
tı11a mahsus olan bir celadet tav• 
ttı göstermek auretile hlikfımetin 
diıglnlerlni kavra otaya kuar 
•erınlıtl. Buna binaendir ki, Tem· 
'buzun 15 inci Sah günü Babıali· 
dtkl vllkelii meclia:ne gelen Sad· 
tazam da mat Ferit Paıanın 
~•tında bir kavuk. belinde de bir 
llnçer eksikti. Aıkın btr çehre 

'- çalımlı bir göıterlıle meclisin 

baı köşesine geçen sadrazam, 
ilk söz olarak : 

- Zamanı iaybubetimde, umüru 
dahiliye temamile fİrazesinden 
çıkmıf. Anadoluda hükmüferma 
olan bu hal nedir? .• l:!ende :ıiz yok 
iken bu hallere mani olmak için 
biç bir tedbir ittihaz edilmemiş· 
midir?.. Her tarafta anarşi baı· 
lamıı; he!e ıark viliyetler:nin ah· 
Yali, adeta hükumet içinde bükü· 
met halini a!mış. Dojruiu ıayanı 
tee&1Urdür. 

Demişti. 
Damat paıanın bu muaheze• 

kArane sözler.ni, derin bir ıiikü· 
net takibetm .ıti. Aradan birkaç 
dakika geçtikten sonra, bahriye 
nazara Avni pafa, biraz mUnfail 

bir tavır ile cevap vermiş; Trab· 
zon Ye cıvarında büyük bir nüfu:z 
ve töhrete malik olduğundan hah· 
ıederek eğer kendiıine müsaade 

ve salahiyet verilecek olursa , 
oraya giderek toplıyacağı kuY• 
vetlerle - bilıinallahl taila -
( rızayı ili )ye muhalif hareket 
edenleri derhal ( kahrn tedmir ) 
edeceğini ıöylemişti. 

Fakat bu sözler, öyle bir tarz· 
da ıBylenmişdl ki, Harbiye nazıra 

Avcıhk: 

topçu Ferit Pata aabredememiı: 
- P1tıam!.. Bunlara, lifıgüzaf 

derler. 

Demek mecburiyetini hl11et· 
mitti. 

Fera Paı ı\nın bu beı kelime· 
deri mürekkep olan cevabı, bir· 
de ı~b;re mec ls;n ıllkfınu içinde 
büyük bir fırtına husule getirml9ti. 
Avni Paşa atı:m ı ıtı: 

- Niçin, Jafıgüzaf olsun, pafa 
Ben, yapamiyacağım ıe:ı i ıöyle
miyen bir askerim. 

Topçu Ferit Paıa asabiyetle 
bu sözleri karfı:amıı: 

- Bu.ılar, laftır. Hiç blrşey 
yapamazsın z. Y apmiya muktedir 
olsanız bi.e; soruyorum a'ze, kime 
yapacaksınız? .. Anadoluda mika· 
deleye atılanların kimler olduğunu 
daha hala an .amadı :- ız mı? .. Eğer 
siz hakikaten bu deYletin, bu mil· 
letin askeri heniz; lzmirfn ve 
Anadolunun göysüne daya ıan si· 
liha karşı sopa l:e mücadeleye 
giri ıen milletin efradına kartı 
vaz:fenizi ifa etmelisiniz. Anado
ludakilH tenkil edilmeye değil, 
totvik edilmeye layıktır. 

Diye bağırmıştı. 
( Arkası var ) 

Acemi Avcılara Ders 

Bıldırcın Uçarken Nasıl 
Ateş Edilir ? 

Bıldırcın aYı artık baıladı. 
Genç, ihtiyar blltUn avcılarımız 
Y eşilköy. An barlı, Kartal, Mal· 
tepe yakalarında bu güzel kuıu 
avlamıya bqladılar. Bıldırcın avı 
çok •tlence!I Ye kolaydır. Acemi 
tıenç avcılar kalkan bıldırcınları 
kaçırap dururlur. Bunun sebebi, 
ıadece telit Ye he}ecandır. Bir 
az ıabırlı, ve ıoiuk kanh olmak 
elverir ama ilk zamanlarda lnıan 
bir tllrln bunu elde edemez. Kut 
kalkınca daha on on bet adım 
uzakta iken bu gibi acemi avcı• 
lar ateş menzilinden çıkıyor zan 
ederek tellt Ye heyecanla ateı 
ederler. Kuı böyle yakın meaafe
de ekıeriyetle vurulmaz çUnktı 
ıaçma daha toplu halde oldutu 
için ıayet dikkatli bakmak llzım· 
dır. Zaten vurulıa da o kuttan 
bayır ıelmez. Parça parça olur. 
B8yle telitla avcılarımıza tatbiki 
aayet kolay bir tavılyede buluna 
cağım. Elde edecekleri muyaffa· 
kiyet kendlleriai hayrete dOılre
cıktlr. 

Köpek {ferma) edince kartııı· 
na geçip kuıun kalka~ağı iıtika· 
mette otuz bet, kırk adım uzakta 
bir taşlık, çahhk, veyahut bunla· 
ra benzer her"lianıl bir noktayı 
hemen tesbit etıinler. Kuı kalkıp 
o evvelden tayin ettikleri yere 
varıncıya kadar hareketsiz bekle
ıinler, tam taşlığın veya çalılığın 
Uıtlinde iken birdenbire sllAhları· 
nı yüze, ve hedefi arpacığa alıp 
tetiğe dokunımniar bu usulun 
dikkatle tatbiki mutlak muvaffa
kiye\I temin edecektir. Kuş kal· 
kınca hemen tUf eğin Ustune ka· 
panmak. v ı- namlr• ..Ve ava takip 
etmek fen' ~e tehlı'k1Jlidir. Kuı 
arpaağa alınınca artık mesafe.
tayini mUmkün olamaz. Bu 1ebep-

Şu gUnlerde av yerlarlnde göze 
ç•rp•n manzaralardan 

l le mutlak acele edilir ve kaçırılır, 
namlu ile kuıa takip ederken lo
ıan hedeften batka hiçbir ıey 
göremlyeceii için arkadatlarıaı 

7arala1abillr. Şu biç unutulmamah• 
dır ki ıillh hemea o anda ateı 
edilmek için yOze alınır. Genç Ye 
acemi avcılarımız bıldırcın &Tında 
dalma rUıgAra kartı gezmelldir. 
Köpekleri (ferma) edince kutun 
rllzılra karıı kalkmasını temin 
edecek tarafa geçip kuıu kaldır
malıdırlar. Eter kut rllzgira dojw 
ru kalkıp hemen akıl tarafa dö
nerse tam dönerken ateı etmek 
icap eder, Pek aert rüzgirb ha· 
valarda bu kuıu aYlamak cidden 
zordur. RUzglr tutmıyan kuytu 
yerlerde gezmekten batka çare 
yoktur. ÇünkU kuş katiyen böyle 
ıert rüzgara karıı gitmez, mutlak 
rüzalrı arkaaına ahr. O zamonda 
ona &açmalara yetiştirebilmek bir 
meHledir. Zaten tecrübeli aycılar 
böyle havalarda bıldırcın avlamaz 
lar. \Çalkan kuıların en aıağı ya· 
rısım kaçarmak muhakkaktır. iyi 
bir aYcı attığını vuran değil, çan· 
tasını doidurandar. 

&l!lllh Mahmut 
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Bu Aktam 

Iıtanbul - 18.30 bayanlar jlm· 
naatik, Aıade Tarcan, 18.50 dansi 
musikisi, 19. 10 " Ayda ,, operaıı 
ikinci perde, 19. 30 Romen 
halk muıikisl, Eıtagaço orkeatrası, 
20.20 haberler, 20.30 Bedriye 
TUzOn, türkçe ıözlQ eaerler ve 
radyo caz ye tango orkestraları, 

20.35 ıon haberler, borsalar, 21.50 
profoaör Ferdi Ştatser, piyano 
ıolo, 22.15 plak neıriyatt. 

Viyana - 17. 10 ıan ve orkea• 
tra konHrf, 18.25 konuıma, 18.35 
gramofon, 19.15 konuımalar, ha· 
herler, bava raporu, dağcılık, 
ıo. 15 konuımalar ve esperanto 
yayını, 21.20 konser: Bachm oael"' 
leri, iıtirabat zamanlarında muıl
kiıinaıın hayatına dair konuşma· 
lar, 22.35 eğlencell konser, 23,05 
haberler, 23. 15 konıerin devamı, 
23.45 kitaplara dair, 24.15 kon· 
ıerlo devamı, 24.50 cazbant 
takımı. 

Budapeıte - 18.35 gramofon 
19.05 piyango, 20.05 keman kon· 
aeri, 20,45 konferan•, 21. 15 Ma· 
car ıarkılan. 

BUkreş - 18.05 radyo orkea· 
traıı, t 9. 20 konser, 20.05 konfe
rans, 20, 25 gramofon, 20.55 kon· 
ferana. 

Varşova - 17.20 gramofon, 
18.25 musiki, 19.05 Amerikan 
ıarkıları, 19.50 gramofon, 20.05 
bebeler, 21.05 hafif muıiki, 21.50 
haberler, 

Sah 24 EylQI 
lstanbul - 18.30 dana musl· 

kiıi ve hafif musiki, 19.30 Esre 
caz, 20 spor konuımalara, Sait 
Çelebi, 20,30 ıtOdyo orkestraıı. 

Viyana - 17. lO 1ıramofon, 
17.55 konuşma, 18.25 konser, 
19.05 konuımalar, 20.05 ha· 
herler hava raporu ders, 21.15 
ulusal musiki, 22.35 haftanın 
bölemi, 23.05 haberlf!. 

Berlin - 17.05 kör muılkltl
nasların konseri, 18.0S K6nlga
bergden, 19.35 edebi yayın, 20.05 
Alman ıarkıları, 20.35 konferanı, 
20.45 1Unlin akiılerl, 21.05 ha· 
herler. 

Budapeıte - 18.35 •alon or
ketraaı, 19.05 piyanao, 20.20 
Çinıene orkeatraıı, 20.50 kon
ferana. 

BUkree - 18,05 Gramofon, 
20,05 konferanı, 20,25 gramofon, 
21,20 konferanı, 21,35 11nfonlk 
konaer, 22,35 haberler, 22,50 
konserin devamı. 

Parla (Radlo Parla) - 20, 10 
konferaae, 21,M haberler, 21,50 
ıarkılar, 23,55 ten 1,20 ye kadar 
Andolfi dans ôrke1tr&11. 

Ç•rtamba 25 ErlOI 
latanbul - 18,30 Danı muaf. 

kiıi, 19,30 hafif musiki, 20 kon· 
feranı, Ordu •aylavı Selim Sırra 
Tarcan. 

Viyana -
ılklıl, 18 
gramofon, 
ılyareti 

17, 10 Viyana mu
konuıma, 18,25 

19,10 san'atkArları 

Berlin - 17.05 piyH, 18.05 
Frankfurttan, 19.04 muıild ve 
tan, 20,05 konuşma, 21.25 musild. 

Budapeıte -18.35 vlyolenıel 
konHri, 19.05 piyango, 20. JO lı· 
Yiçre halk ıarkıları, 20.05 kon· 
ferans. 21.35 konaerı Uııtin 
eaorlerl. 

Bükret - 18.05 orkeatra kon· 

konseri, 22. IO radyo orkestrası. 
Tuluz - 20.05 ıarkılar, 20.25 

opera ork•ıtrB11, 20.35 haber.er, 
20,50 filim parçaları, 21. l O halk 
ıarkıları, 21.20 salon orkestrası. 

Per,embe 26 EylOI 
Iıtanbul - 18.30 bayanlar içla 

jimnastik, Azade Tarcan, 18.58 
danı muıikiıi , 19.40 opera. Fauıt, 
20.80 stild) o orkestr&11. 

Viyana - 17.10 gramofon, 
17.45 konuımalar, 18.15 konıer, 
19.05 edebt yayın ve tiyatro 
yayını, 20.05 haberler, ulusal ya• 
yan, konuıma. 

Berlin - 17.05 muılki, 17.25 
kUçUk konser, 18.05 Laypzigdeo, 
1 U.35 ıpor, 19.50 konuşma, 20.0S 
piyano konseri. 1 

Budapeşte - 18.35 musiki, 
19.05 piyango, 20. 10 gramofon, 
20.35 muıiki, 23.25 siyasal icmal. 

Bllkreı - 18.05 radyo orkel4 
tra11 19.20 konHr, 20.05 konfe• 
rans, ~0.25 gramofon, 21.05 
konferans. 

Varıova - 17.20 mandolin 
konaeri, 17.40 koro konseri, 18. 20 
oda musikisi, 19.05 ıollıtlerin kon• 
aorl, 19.50 gramofon, 20.05 ha• 
berler, 2 J .05 hafif musiki. 

Cuma 27 EylOI 
lıtanbul - 18.30 dans muıl• 

kisi ( plak ), 18,50 hafif mus'.ki, 
19.45 Ege caz, 20.15 konferanı, 
20.30 ıtUdyo orkeatr&1a. 

Viyana - 17.15 gramofon• 
18.35 konıer, 19.15 spor, 19.25 
haberler, konuşmalar, hava rapor11 
ulusal yayın, 20.35 Oç perdelik 1 

opera. 
Berlin - 17.05 piyes, 18.05 

Hambursıdan, 19.35 •por, 19.45 
konuşma, 20.05 konser: Mozarh• 
eserleri. 

Bükret - 18.05 radyo orkel4 
traaı, 18.20 konser, 20,05 haber
ler, 20.35 Viyanadan naklen Oo 
perdelik opera. 

Pariı (Radlo Pariı) - 20.0S 
konferana. 21.05 org Ye şan kon• 
.. rı. 

Cumarteal 28 EylOI 
lıtanbul- 18.30 dana muılkf•I 

Ye hafif musiki, 19.30 çocuk ıaati, · 
Meı'ut Cemli, 20 profes6r Liko 
Amar, keman ıolo. 

Viyana- 17.45 caıband takımı, 
18.45 konuımalar, haberler, bava 
raporu, sopr, 10.15 ıarkılar Y• 
opera parçaları, 20.45 edebi 
yayan. 

Berlln - 17.05 Kolonyadan 
19.05 ıpor, 19.20 etki Alman 
danıları, 19.35 fantezi piyes 20.20 
kllçUk konaer. 20.45 gUnün akı .. 
leri. 

Budapeıte - 18.30 kltara 
konaerl. 19.05 piyango, 20.50 
çingene orkeatrası, 20.55 konf .. 
ranı. 

Yeni Netrlyat : 
bay YlrgUI - Tanınmıt hikly• 

ellerimizden Sadri EthemlD bu l•i•· 
de 7eai bir kitabı çıktı. içinde bir 
çok 1ıOıel ve orijinal blklyeler bulu
nan bu kitap okunmıya deter bir 
kıymettedir. 

BERLiTZ OKULU 
Sunuyor: 

BUtUn yo:culuk masrafları 

(gidiş • geliı) Pariıte iiç sene 
bedaYa okuma. 

Fransı..,cayl Berlltz oku· 
lunda ö

0

Gre n lnlz. Her d il i çin 
yen i kurlar açılmışbr. Kayıt
lar açık\lr. 

seri, 19.20 konser, 20.05 konfe
rans, 20.25 gramofon, 21.05 kon· 
f6rans, 21,,20 keman ve ıan ' 

letanbul, İstiklal caddesi 373 
Ankara, Konya caddeı l. 
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82 Biat Denizlerin e 
Yazan: 

M. Turhan Till'kler 
Hadım S üleyman -Piri Rı>la- Murat Re"s 

J an Recep Reise Sarılarak Sen Ramisin, 
Ben De Senin Sevgilin Diye Haykırmıştı 

Ve söıUnU bitirir bitirmez 
Recep Reisin üzerine atıldı, yiğit 
de izciyi kolları ııo arası:l a ald•, 
on:k yıldanberi dilinden dUıilr· 

medığı teraneyi taz•ledi: 
- Sen Ru· 

misin, ben de se 
nin f:evgilinim. 
Hadi sar beni l 

Ünlü denlzcie 
nin bu saldırış 

ve haykırııı ö
nünde aldığı du
rum gerçekten 
görlilmiye değer! 
dl. Gerçekten 
b .r ha~ alet tara· 

fından kucakla· 
nıyormuı gibi he· 
lecan içind•y· 

di, g i.. zlerinl ka· DDftUQU yerden ellerlnl uzatmışı - Rumi 
pnmıştı, başını bana gel diye b•ömyordu ••• 
ger'ye çevirerek kadının dudak• ladı ve kendini aydınlatmak iç"n 
larından yüzUaU uzak tutmaya kadına biraz daha ıokuldu: 
ınvaşıyordu. Fakat yalnız görme- - Rumi öldU, senin yUzUn· 
~ek ve böyle uzak kalmak kafi dın öldü. Unuttun mu bunu? 

değil di. Jan bir kahkaha bırakb: 
Bu çevrelenen kolardan da 

ıı}' rı1mak gerekti. Onun için göz· 
)erini c- çmadan ıöyle bir gerindi: 

- Nerdealn ey Şah Meran, 
yardımıma gel, ıu beyaz yillandan 
beni kurtar l 

Diye bir nara atb. Olanca 
kunetiy:e ıllklndl, deli Jan'ı on 
metre öteye f ırlatb. Gerçekten 
bir yılan 1&rılışından kurtulmuı 

gibi iri iri ıoluk alıyordu, DıtUnO 
baımı dllzeltiyordu. Gözlerinde 
halli bir tiksinti, dudaklarmda 
Uzlintli :u bir bükUlllt Yardı. 

Piri bey ve arkadaılan deli 
kadına acımakla Recep reise gUl
mek ara11nda tereddüt geçiriyor
lardı. Fakat düştUğU yerden kol· 
larmı yine Recebe doğru uzata• 
rak: "Rumi, Rumi, gel, bana gel,. 
diye haykıran kadın bütün ilgi· 
lerl kendi (\zerinde topladı ~e bir 
guıUI abdeatl almak için ora• 
dan savuımuı olan Recep de 
bu B) rıhşıla erkadaılarının yalnız 
kadına alaka sıöstermeleriol ko
la) laştırdı. 

Pıri reiı, deli kadıoın k1m ol
duğuı.u ve kaleden nasıl çıktı~mı 
anlamaktan ziyade ondan kaleye 
dair bilgi ıızdırmak lıtlyordu. Bu 
fikirle Janın yanına kndar gitti, 
güler yüzle ve tatlı bir sesle 
ıordu: 

- Seni kovdular, dııarı attı

lar. ÇUnkll aen Tnrklerl ıeviyor· 
sun, değil mi ? 

Pirl bey lspınyolca konuıu· 
yordu, kadın bir haz deryan 
içinde yUzer ıibi ıoludıı, tatlı tatlı 
aerindi, aynı dille CeYap verdi: 

- Ben Rumiyi HYiyorum, Ru
miyi, Safer reisi, sen de o dıjll 
miıio, niçin beni kucaklamıyor• 
IUD? 

- Yalan, dedi, yalan, o öl
medi, işte karıımda duruyor. Yal-

naz dağıldı, parçalandı, bir iken 
on bin oldu. ilkin Sultan Mahmut 

kılığına girdi. yanıma geldi, ko
cam oluverdi. Sonra on bin kabğa 

bürllndO. lşte bir;sı aensin. Şu 
adamlar da odur. ben beploiı:l 
lıterim. Çllokll hepJniz oıuouz. 

Piri bey bu deliden hiç bir 
ıey ~freoemfyeceğfnl anlamakla 

beraber onun eski Dlyu ıeferio
de yaman rolJer oynamıı olduğu-

nu dütUDel'ek we kaleden çıkışını, 
yıbut atılışını da dikkate değer 

bularak göz hapsine alınmaıını 
faydalı buldu, bağınp çırpınma• 

ıına aldırıt etmlyerek kendlıini 
bir çadıra yolladı, mu haf aza al• 
tına aldırdı. 

O, çadır içinden yine Rumi, 
Rumi diye baj'ırırkeo, kendinJ 
bekliyen l'kl levende yalvara yal·I 
vara aıkıunmaya savaıırken 

bombardıman son tiddetinl bul• 
muıtu, kale d varları Türk gül
leleri altmda temellerlne kadar 
saraılıyordu. Kumandan hayalet 

oyunile korkutmağa savaıtığı 
Türklerin hucuma hazırlaodılda· 

rmı Metrlslerdeki · harekettan ae
zinıeyerek 61Um terleri döküyor
du. Zorla alınan bir kalenin 
içinde bulunanlar için kurtuluı 

yolu yoktu, o durumda hepsinin 
kılıçtan geçirilmcıi muhakkakh. 

Bundan 6tllrD kumandan bir kat 
daha enditelenlyordu. Nihayet a,. 
kadaılarile, askerlerin sÖ• anlar 
takımile konuımaya karar Yerdi, 
onları yanına çağırdı, Yaziyeti an• 
latta, söylevini f6yle bitlrdlı 

- Ya beyaz hayratı çekme
liyiz, ya 610me hazırlanmalıyız. 
Ben ıöztl size bırakıyorum, hangi 
yolu beyenlrHnlz beni yanınızda 
bulursunuz. 

ÖlUmU beğenmek gllçtn, tea· 
!im olmayı kabul etmek ayıptı. 

Ölmemek için bu ayıbı hot gör· 
mek hepsinin kaf aaında dolaıan 

bir fikir olmakla beraber kimH 

doğru özlU davranamı)'ordu, bu 
fikri Dçıta vuramıyordu. 
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Doğu illerinde 
Islahata 
Geçilirken • • 

( Battarafı 1 iooi y üzde ) 

2 - idare ômirlerine kezai 
salahiyet verilıi;ek lazımdır. Nahi· 
)'e mUdUrOne, kaymakama ve Va
liye, bulunduğu yerin soyaal, si· 
yasal, ekonomik ve baymdırlık 
iılerinde salahiyet verildiği halde 
Tüie iılerinde bundan mahrum 
bırakılmaıı beldenin genel idare• 
ıinde iüç!OkJer doğurmaktadır. 

3 - Doğu illerinde yapılacak 
adli ıslahat sırasında mahkemele· 
rin taıkl:Atı ve muhakeme usulü 
kanunlarında da değişiklik yap· 
mak zarureti vardır. Kazalarda 
geniş salAhiyelli b:rer hakim bu· 
luomalıdır. Bu hakimler:n vere· 
cekleri hUkümler · bir noktaya ka· 
dar kat'i olmalı, üst tarafı için 
istinaf hakkı tanınmamalıdır. 
Tahkikata ilk el koyacak makam 
bu hakimlik o:malıôr. 

Viliyetlerdeki adliye organı• 
zeıyonu da kazalardaklnin aynı 
olmalı, fakat hakimlerin adedi ço· 
ğaltılmahdır. 

4 - Eğer Erzurumda veya 
Şarka daha yakın bir yerde Tem
yız mahkemesi kurmak imkar. ı 
olmazsa dlayetlerde bir reis iki 
azadan mllrekkep b:rer istinaf 
mahkemesi kurulmalıdır. 

5 - Hap:ınneler·n islahı mes· 
elesi de önem:e sözgelişi edilmek· 
tedir. Her tür.Ü li ıhht şartlardı:ın 
uzak bulunun hapisa .. elerio ) er:ne 

modern ceza ev;eri yapılmas.r. 11 

kolay bir i t olmadığı me} dand.:
dır. Fakat, birçok viliyetlerim:zde 
dlırt kerpiç dıvarm içine ııkıştı• 
rılmıt mahpuları buralardan ka'.· 
dırıp fenol ceza evleri yapılın
cıyakadar, daha muntazam yer· 
lere yerleıtirmek liz11ndır. 

6 - Hukuk mezunlarının doğu 
vlllyetlerinde mecburi vazifeye 
tabi tutulmaları ve bunun mutlaka 
temini lAzımdır. Mahkeme baıkA· 
tiplerinin de o vHAyetten tayin 
edilmeme&l meaeleıine ehemmiyet 
yerilmelidir. 

ilk Tahsil 
Mekteplerinde .. 

Kırk Muallimlik Yeni Bir 
Liıte Geldi 

Şehrimiz ilk tedrisat kadrosu, 
diğer vilayetlerden bakanlıkça ya
pılan nakillerin 40 kişilik l:stesf .. 
nln gelmesile lamamlanmııtır • 
ViiAyet dahilinde naklJlerinl iıtf • 
yen 300 ftğretmenin dilekleri de 
imkan dahlHnde yerine getiril .. 
miıtir. Bundan başka, Hğretmen 
okullarından bu yıl çıkanlardan 
150 öğretmenin de yeniden kad· 
roya glrmelerile lstnnbul ilk ted
rl&at kadroıu 1900 U bulmaktadar. 

Yabancı ve azlık okullarının 
kadrolara ise henüz ıon ıekllnl 
almamııbr. Kapanan ve ıınıfJarını 
azaltan okullardan açıkta kalaa 
öğretmealerden, bakanlığın son 
tamimine g8re, ancak 8ğretmen 
mektebi mezunu olanlar mUnhal
lere tayin olunacak, diğerlerine 
yeniden va1ife vırllmlyecıktL 
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MÜ&ABAKALI 

BiKAYELEB 
Uç üncü 

Yeraltı Şimendiferin de 
Bir Ölüm 

Esrarlı 

-2-
Pek sevdiği bir kimsenin, 

beklendiği halde, o akşam gel· 
med!ğini ifade etti. Maamafih, 
yarım saat evveli ~ e gelinceye 
kadar, pek de telaı etmemişti. 
Fakat o anda, ölünün eşkAlini 
gazetede okur okumaz, fena hal• 
de endişeye dUtmil~tü. Cesed i 
görmek istiyordu. 

Zavallı adamın teea .UrU ya• 
man oldu. Esrarengiz ölü, onun 
karısı idi !. 

Elindeki skim parçasına, si· 
nirli parmaklarile bir düğüm daha 
ilave-ine çaba ıyan ihtiyar, mUs· 
tehzi bir tebesıilmle: 

- Morgda geçen içler acısı 
s ahneyi aize tafailati !e taı;vir et· 
meye ka:kışacak olaam ıizi mlite· 
easir ederim d ,} e korkarım, dedi 
Aynı zamanda, hikayem de bazı 
gazetelerin halk için ncpettikleri 
tefrikalara döner. Fakat, cidden 
o sahne çok e:im olmuıtur. 

ö ;unlln biçare kocasını, o ge· 
ce fazla ıualler:e iz'aç eden ol
madı. Bedbaht adam, esnaan 
doğru dUrlist ifade verecek halde 
değildi. 

Ancak, ertesi sabah, &or au 
hakiminin yaptığı inceleme es· 
nasındadır ki Eayan Hazeldene-
nin ölümU keyf ıyetial ihata eden 
uran bazı hadiıeler önceden 
ayd nlatır gibi o:du. Fakat he· 
men akabinde mesele eakiainden 
dahada kesif bir karanlığa bü
ründü. 

Bittabi, ilk ıahlt, bizzat bay 
Hazeldene idi. Herkes, hlkimin 
huzurunda Hhmetle ayakta du• 
rabilen ve yine böyle iken, mUm· 
klin mertebe izahat vermeye gay• 
ret eden zavallı gence kartı mu• 
habbet ve merhamet duymakta 
idi. 

Adamcağız birgOn evvelki 
kıyafette olduğu halde hasta ve 
ıon derece kederli görüoliyordu. 
Traı olmadığı için de, çehresinde 
ayrıca, ıaşkm bir hal vardı .• 

Bay Ye bayan Hazeldene altı 
yıldanberidlr eYll idiler Ye pek 
uygun ve mutlu bir çift teıkil 
ediyorlardı. Çocukları yoktu. Ba· 
yan Hazeldenenln ııbhntl tama· 
mile yerinde idi. Bununla bera• 
her, son zamanlarda hafif bir 
grip geçlrmlıti. Bu esoada ken
dhıini teda vl etmlı olan Doktor 
Artür Cones hiklmin buıurunda 
bulunuyordu ve hastasının eakaza 
kalbinden mDsap olup olmadığını 
ılSyleyebilirdi. 

Hakim, feykalAde ihtiyat Ye 
nezaketle Ye birçok dolambaçh 
tabirler kullanarak, bay Hazel
deneye, karııının ruht ahvaline 
dair ıualler ıorda. 

Bay Hazıldene bunlara Ker
hen ce•ap verdi. Şnpbeslz, karı
ıının el çanta11ndan 1Uphel~ ufak 
bir ılıe çıkbğından haberdar 

ıdllmlıtL 
- E•et.. dedJ. Karımın ha

linde bir mnddettenberldlr, ben 
de bir delltlkllk olduğunu fark 
ediyordum. Eskiden ıon derece 
nıı'ell, battA havai idi dlyebl· 
lirim. Halbuki ıon ıamanlarda, 
onu, benden ı!ıll tuttutu bir 
takım dtııllnceler• dalmıı gör
dlitlm oldu. 

H&ldm, afak tif•JI tılmlhaa 

1 bir sual daha ıorunca, içini çekip 
devam etti: 

- Biliyorum. Ölilmil belki d: 
buna atfetmek iıtiyonunuz. Faks 
bu husuıta ben bir şey diyenıılll• 
An'.ıyamıyorum.. hidiıe o kadat 
ani.. o kadar yamankiJ. Evetı 
arada bir dalgm ve şaıkm görOO
düğQ oluyordu. Fakat bu bet 
zaman değil, bazandı. Ve dDO 
sabah ben, işime gitmek Uz~r~ 
ev;mden çıkarken, o gayet nef •1 

idi. Gece Operaya gidecektik"' 
buna çok seviniyordu. Uf ak tefek 
alıı veriılerde bulunacağını vo bit 
iki yere ziyarete gideceğini ı!Sr 
JUyordu. 

- Yeraltı flmendlferine biır 
bı·ıı· d iğinde, nereye gideceğini 

yor mu idiniz? , 
- Kat'iyetle değfl. Alıı verr 

şlni o civarda yapmak nıer• 
Boker ıokağı durağından lnnıek 
iıtemeal mümkün olduğu gibiı 
Sen Pol civarında dalma öteberi 
aldıtı bir dükkana sıitmek ıçJr 
de Aldgateye btlet almıı olma~' 
muhtemeldir. Herhalde, kat'i bıÇ 
bir oey diyemem. 

- O halde, karınızın hayatı~ 
da, mnıahede etti~inlzl ı5ylediğl
nlz durgunluğu bir dereceye k•' 
dar izah edecek herhangi bir st" 
bep tasayvur ediyor muaunuı 1 Me
aeli, paraca 11kıntıdamı idi? y.
hutkl Bayan Hazeldene'ye faı1• 
alAka göıteren bir ~abıs vardı d•· 
bu yllıden kendialne ıitem!erd•1 bulunduğunuzu hatırlayor muıon11ı 

Hasılı, karmııı, tahmioJ ettij'loılı 
iİbi, canından bezdirecek Hb•P" 
lere dair bize az çok maUim•t 
Yerir mlslniz? 

Mahkemeyi, bir llhza, derio 
bir ıllkiit kapladı. Bay Haıeldf" 
ne manen, ve korkunç bir ıUph~ 
nln teılrl altında muıtarıp gtb 
görUnllyordu. Beti, benzi uçuk. 
yUcudU iki bUklllm olmuştu. IJlt 
t•yler ı5ylemek lıtlyormuı 1ıtblı 
dudaklarını bir kaç defa kıoııl
dattı. Sonra. anlatılmaz bir ıeylet 
kekeledi; ıuıtu ve nihayet, ıOi 
lllkle lfltilebilın ıu ı8zlerl mırı 

dandı ı 
- Hayır! Paraca hiçbir ff' 

kmtısı yok!. Karımın oldu1'ç' 
ıahaen 11rvetl Yardı. Kenditio' 
mllarlf te denemezdi. 

- Dostlarınızın, blldiklerlnlıl' 
lçeriılnde, onunla alakadar olupt• 
ılzi kuşkulandıran, siteme ••"' 
keden kim? .. 

Cevap verebilmek için nefe.r 
ol pek ziyade zorladığı belli oltıl 
zavallı delikanlı : 

- Hayır!.. diye kekeledi •. 5.-· 
nim dostum.. Yoktur.. Hiçi. 

ihtiyar, önünde duran ant bat' 
dağını içip boıaltbktan soot"• 
azıcık nefeı aldı ve lAkırdıya dl" 
yamla ı btJ-

- Sorgu da bende hazır . 
lunuyordum, dedi. Ve ıizl teııı•: 
edebilirim ki, dinleyicilerden '

1 
kalın kıfal111 bile, Bay Hazelder> 

1 
nin yalan aöylemıkte olduğull 
kail dl. ~ 

En baalt dUtllnceliler bile, ı 
b kSYallı kadının boıu boıuna u .. 

01 
dar derin bir yese düımiyeceği 1 
ve her halde, bu ellm hadi• ·~ 
kocadan daha iyl aydmlata~fl 

1 
h d. etltl llçOncU bir ıa ıı me\fcu 1) 

kanaat geliriyorlarclı. 00, 
Bu ölUm ke) flyetl, görün 

l'tlnden daha da eararengiz.di. ) 
{Aıkai• .,,.r 

ilk karıılaımada delinin ne 
dediğini pek iyi anlamıyaa Piri 
bey şimdi hakikati sezer i!bl 
olmuştu. Hadım Snleymao paıa· 
mn Hi.ıt atfıarinde Safer roiıin 
oynad.ğı büyllk rolleri o da bili
yordu, bir kadın dalaveresi yll· 
zünde:ı o yiğit adamın başına ge
lenler de duymu~tu. Delinin bo
yuna .{ .ımi ve S afer reis d iylp 
durm: sı-dan zihni açıldı, bu çıl
gı ka ınla o macera!ar araıında 
bir u.ün .. ıebot buluoduğlinU an· 

~~--------~:.__ _______ ...;.. ____________ _ 
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Fehim Paşanın Verdiği Jurnal Ah-
dülhamidi Sevindirmişti 

Zatı Al«l••i Hazr.tl Miilulcan••• 
Rusya imparatoru Nlkola kul· 

l~uınınn dahi dahil olduğu Ce· 
mlyeti F esadiyenin bir hayli za· 
mandanberi tasa•vur •e teıebbDs 
ettiği maksadı lef manenin mevkii 
fii?e isali ve bu makstla Şehzade 
Sa a haddin Efendiyi kaçırarak 
Kaflrnıyada hükümdar fanı için 
memuriyeti mahsusa ile Ruıya· 
dan ge:ecek olan (Prenaes Nııdya) 
nam mezbure ile .zevci ve maiy· 
Jetinde benUz bUV\Jyetleri malüm 
olmıyan kesan, Rus) a ınfaret· . 
hanesi maiyetine memur (Kok· 
Uda) vapurile Derseadet limanına 
vas 1 olup ıu sıralarda Tophane 
meydanına huruç edeceklerdir. 
Tüf eııgiyanı Hazreti şehriyariden 
Halil Bey kulları ıh·U elbiseyi 
lab"ıen ve nezdinde bazı siYil 
tüfekçiler olduğu haldtı, Tophane 
meydanına gelmiş ve baıı güna 
tedbJrler ahzeylemiıtir. Şöyle ki, 
orada bulunan ahali ve tebaai 
scdıka kullarını meydanı mez· 
kürdan klmilen parmaklık ha· 
r cine ihraç ve iki adet kapalı 
aaray araba'armı da bir köşede 
lhfa ile kendisi de Ruıya ıefaret· 
baneaine menıup iki adam ile bir 
müddet fıııldaıt.ktan ıonra bir 
aandalya getirtip arabalara cıvar 
olan bir mabalde lhtifa eylemlıtlr. 
Mumalleyhin nereden ve kimler
den emir aldıA"a meçhul olduğu 
için ıimdilik yalnız taraHudu ile 
lktife edilmektedir. Bu bapta, n• 
ıayıallye mugayir bir hareket zu· 
bur ettiği takdirde ne suretle ••· 
zifel ubudiyetin icra kılınacağının 
1erian emri ferman buyurulmaaı 
latirbam ve bu vealle ile de ha· 
ldpayı şahanelerine takdimi tazl• 
mat olunur. 

Yfl.nrl husueiııi hasreti 
padiıahi birinci ferik 
bındel aadıklan 

* 
Bu ariza, Fehim patanın lm-

ıasını ihtiva ediyordu. 
Abdülhamit, bu aabrlan okur

ken, ynznnnn hatları gerildi. Du
daklarmda bir tebeaiilm belirdi. 
Kendi kendine ı 

- lıte.. en doğrusu, bu jur
nal. Fakat, Fehimln göıterdJğ'i 
iaabete hayret etmemek mümkün 
değil. Hemen hemen, bu cemiyeti 
fesadiye işine bile lnanaca~ım ae
llyor. 

DedL Birkaç saniye düşllııdilk
ten ıonra, Tahsin Paıaya iU em· 
rl verdi: 

- Fehim paıaya haber gön· 
derin, Vaziyeti sadece uzaktan 
takip etmekle iktifa etain. Zinhar 
bir hadiıeye meydan Yermesla. 

AbdUlhamidin husuıiyetlerln

deo biri de, h•r ftde allkfllıeti mu
hafaza etmekti. Blltnn saray 
mensupları bunu bildikleri için, 
dalma vazifelerini bUyUk bir itidal 
•e ıukf.ınot içinde ifa ederlerdi. 

ToFhane meydanına geleiı Ha· 
ili Bey de aynı ıuretle hareket et
IDif; lazım gelen tertibatı aldık· 
tan sonra, bir köıeye çekilmiı; 
IDliafirlerln karaya çıkmasını bek· 
lemiıtl. 

Beılktaı ~nlerlnde yolunu k.
ıen Kolkida vapuru ağır ağır To· 
pane önüne gelmiı, demirlemlıtl. 
Vapurdan tlç çifte bir ıandal ay• 
rılmıf, bir iki dakika ıonra nhtı· 
illa yanatmııh. içinde, vapurun 
llwara11 ile iki kadıa; Y• bir de 

' 1 

yc:ılı bir erkek vardı. Bunlar, 
HHizçe karaya çıkmıılar. Ruı 
aefaretinl temsil eden o iki adam• 
la karıılatmışlardı. Bu eanada, 
bir k61eye çekilmiı olan Halil Bey 
arabacılara İfRret etmiı; iki saray 
arabası, mey dan da birer kaYlı 

çevirdikten sonra, bunların öniln· 
de tevekkuf eylemi§tl. Birbci ara
baya iki kadın. ikinci arabaya da 
o yaıh erkek b"nmiıti. Araba· 
lar, derhal hareket etmişler, 
ıUratle caddeye çıknrsk Topane 
mu,uriyet dairea:nin lSnftnden 
geçmişler, Boğazkeıer.e saparak 
yokuıa doğru ilerlemiıtl. 

Arabaları, Halil Beyin maiye· 
tindeki tUf ekçilerden sivil elbiseli 
Uç sUvarl takip ediyor; Fakat 
bunların arkasından da birer iki· 
şer peılerine takılan atlı arabalı 

hafiye grupları, halkaları kopmuı 
birer ı.lncir gibi uzayıp gidiyordu. 

Ham Bey de kendini getiren 
arabaya atlamıf, bunları takibe 
başlamıştı. Ahaliden, Zeki ve 
münevver kimselerin nazarı dikk&· 
tini celp eden bu perakende kafile 
yokuıu tırmanmıı, Gnlatasarayın 
yanından dola9mı1; doğru yolu, 
Taksim karakolunu, Harbiye 
mektebini geçtikten sonra Niıan· 
taıına upmış; orada, ıimdiki Teı· 
vlkiye Palaı binasının cıYarında 

dağılmııtı. 

O tarihte • timdikl • T •tvikiye 
palaı ile .karakol arasında, etrafı 
rUksek duvarlarla muhat, bahçe 
içinde iki katlf bir ahıap konak 
vardı. Arabalar uzaktan görUnUr 
görünmez, bu konağın cadde 
üzerindeki uıun duvarının araba 
kapısı açıldı. iki 1aray arabası 
geçtikten ıonra, bu kapılar tekrar 
11msıkı kapeıdı. 

Hafiyelerin hepıi de etrafa 
yayılmıv, birer puıu noktası bul· 
muılardı. Aynı zamanda da ban 
atJa ve arabalılar Yıldız yolunu 
tutmutlardı. 

Ne garip bir haldi ki; biltlln 
bu adamlar, blrlblrlerini biliyor• 
)ar, tanıyorlar; ıankl bir yarış 

kazanacaklarm:ı gibi birlblrlerlnl 
ıeçmiye çalııarak hep bir noktaya 
koşuyorlardı. Şu anda, bunların 
hiçbiri bir hakikat üzerinde yllrtı
mDyordu. Fakat bepıi de, gör· 
düklerl ıeylerden birer mAna 
çıkararak en basit hareketleri 
bile bUyUk bir hAdise ıekline 
ıokacak ıeyler dOıUnUyordu. 

Heme1 hemen aynı zamanda 
Yıldız sarayına gelmlıler; bir
birlerine çarpa çarpa koltuk kapı• 
dan i(eçmitler; Hrayın nüfuzlu 
bendeginının dairelerine dağala· 
rak heplsi de ayrı ayrı birer 
roman mevzuu gibi jurnal yazmıya 
girlımiılerdi. 

Yalnız Halil Bey koltuk kapı· 
dan geçtikten ıonra, iki tarafı 
taflanlı yolda ilerlemiş, bOyOk 
Mabeyin dairesi ile Çit köt" 
kUn aratıdakl merdivenden 
çıkarak kUçlik meydanı geç
miş; barem dalreainin kapıaana 

gelmiıtf. Buradaki camakanlı oda
nın önünde, bUyUklO kDçDklU 
muhtelif rUtbelerdcm Arnavut ve 
Boşnak tllfekciler beklemekte ldL 

Halil Bey, bunlardan birine 
ıeılendl: 

- Yusuf Bey! Efendimiz, ne
rede? •• 

CAtkuı nr) 

' 

Hele şOkUr ya· 
şamak zevkini 

elde etti 

Hayatı artık tahammu ferea bir 
hal almııtı. Zira 11tırap veren 
ayaklarile 7liröyemlyordu. RADIO 
&ALT banyolarını yapmsğa hat
ladığı vakitttmberi kendi11inl hafif 
n cevval hissediyor. Bu tuzla 
yapılan ııyak banyoları nyHind• 
adaleler kuvvetlenir ve ağrılar n 
ıiukinlikler zail olur. En dar ayak• 
kal.unızla hiçbir 11tırap çekmeden 
letodiğinlz vaki' ylirüyebillrainiı. Her 
f!oı.anede utılır. 

WSM 

Büyük Çamhcada 

FESTİVAL 
Büyllk Çnmlıcada Subaıında 

Balkan FeıtiYallnio IOn gBaO 24 
Eylül Sah uat 15 ten ltibarH. 

Çamhcayı Gilıelleıtirme Kuru
mu tarafından hazırlaomııtır. Gl· 
dit, S•llt H latirabat Hbep)•i 
temla edllmlttir. ..................... ~ 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri ııh· 

batJnizi ıoğuktao ve bUtUo ağrı
lardan korur. İsmine dikkat. 

, BEŞiKTAŞ ' 

DiKiŞ YURDU 
Yurdun sergisi açıktır. Duhu
liye yoktur. Biç.ki ve aan'at 
meraklıları mutlaka görmelidir. 
Kayıd devam ediyor. Akaretler 

.., 64. Telefon: 43878 , 

Dr.A.KUT İEL 
Karaköy Topçular cadd11i No. IS 

OSMANLI BANKA 
TÜRK ANONiM ŞIRKEll 

TESIS TARlH.t: 1863 

Sermayesi: 10.000,000 İoıilia liraa 

Türkiyenin bqlıöa eehirlerile 
Pariıı, Marsilya, Nil,Londra ve 
M:auçester'de. Muır, Kıbn1, Irak, 
lran, Fili.atin n Yunaniatan'da 

Şubeleri, Yugoela•ya, Romany .. 
Suriy• n Yunaııietaıı'da Filyalle.ri 

.ardır. 

Her turlu banka muımılelıri 
rıpar 

1 Borsada 1 

Hafta İçinde 
Neler Duyduk? 

Da yedi ıün içinde Borsa lo hac- ' balyeden ibarettir. So.yetler alır 
ıai itibarile çok durgundu. Fakat larım azalbrken flatlerini de in• 
hemea her madde üzerine ıoruı- dirmitlerdlr. Geçen pi} asalarcla 
turmaların devam etmekte oluşıa 46,80 kuruıa kadar mal ıalao alaa 
pİJUayı sağlaın bir durumda tut· bu kurum bu yedi gllıı içiadekl 
mqtur. Aşağıdaki •tulurda 1 tan- ahşlarlnı 45. 45,50 kuruıtan yap-
b•I Boruıııun belli ba~lı maddtle- mıı ve gayet yavaı hareket ederek 
rinin tecimel dummlarını ıyn ayn ke-ıd~•ine arzedileD part.leri seçe-
huliıa edilmlt bulacabıoııı rek •e ağır da•ranarak kabul 
Afyon - Afyoa piyasaaı son etmiıtir. Piyuada ihracat için mal 

yedi gftn içindo de durgun geç· isteyen baıka alıcıJa teHdOf 
mittir. lıtanbula Auadoladan ıön· olunmamakta ve Sovyetlerin alır 
derilen kUçllk part .or burada 280 larmı böyle ya•aflatmamalan 
ile 330 kurut araa.nda Eılıcı bul- temenni edilmektedir. Fakat SoY• 
maktadır. Fakat ı:I) asaaı çok dur-
gundur. Alıcılar mütereddtt hare- yet Rusya ticaret mlmeailliğinhı 

adamları bu defald mllbaayatla• 
ket ediyorlar. Af} onla ilgili olan 
herkes uyuıturucu maddeler tekitl rmın aona ermek Uzer• bulundu• · 
(inhisan) tarafaodan Teırinievyel ğunu iırarla tekrar etmektedirler. 
a} ıoda Yerilecek flata intizar Bulday - Buğday piyaaası 
ediyorlar. Piyaıa durgun Ye aağlam durumunu m11hafazn et• 
beldeyJci bir durumdadır. mekte 1e ge!en mallar ffat kırıl• J 

Tiftik - Tiftik pl1aaa11nda madan ahcı bulmaktadır. Ekstra 
•on yedi rGo içinde az İf oldu. beyazlar 6 kurut 30 para ile 1 
Sat lan mallar hep oğlak malla· kuruf arasında aablmakta sertler 
rıdır. Kl'oıu 79.5 kuruıtan mua• 
mele ıörmUıtOr. Almanya için bu ftatın kırk para aıatııına 
bu yıl bir ttırlll bllyllk partiler alıcı bulmaktadır. 
halinde alıı yapılmamaktadır. Bu Arpa - Arpa plyasaıında 
durgunluta Hbep olarak allkah Marmara malları çuYallı olarak 
zeYat Almanya fiat kontrol dal- bkele te.Uml dört kuruılan yerli 
reaiıalo kili fiat vermediğini Deri ihtiyaca için tablmaktadır. latan· 
sUrllyorlar. bul pfyasasına az mal ıelmekte-

Buna mukabil Yaktile lngilte· dlr. Anadoludan mal gelmiyor. 
re için blly\ik lıler yapan bir fir-
ma takriben 9000 balya kadar Bu gelmeyiıin Hheblnl kurakhkt• 
tiftik malım depolarda ı&rerek arayanlar çoğalmıya baılamıştır. 
muayene etmit Ye kendisine fiyat Anadolu mallan için ismen •eri-
ve it idare ederae alıcı olacağım len fiyat 3 kuru1 otuz para et-
ıöylemittir. itimada liyik bi.r fir· rafındadır. 
ma olan bu mlleaaesenio fU yol· fındık - Fındık piyatall 
da ki hareketi piyauya yeni bir yavsı ya•aı, fakat muntzam bir 
güYen katmış oluyor. Aynı :ıa• surette dUımektedir. 
manda Sovyet Ruıya tJcaret mU· Mahsul idrak olunaca§'ı ıı• 
mHdllitl adamları da bazı firma- A 
JarJa kooUf malar yaparak tiftik rada 46 • 47 kul'llftan ğuıto., 
Uzer~nde it görmek istediklerini EyitU teslimi alivre aatıılar ol-
ihsaı elmitlerdir. Kııaca hafta muşken bu bir buçuk iki aylık 
lçl .ıde iş olmamakla beraber alıcı zaman içinde. yani fındıklar 
firmaların piyaaadan eksik bulun• . pazara gelince fiatlarda 10 kurup 
mayııı piyasayı daha ıağlam bir yakan yüzde 20 raddesinde bir 
duruma sokmuıtur. aerlleme g5rftlmD1ttlr. Bugün pi· 

Yapalı - Yapağı plyasatı yasamız Karadeniz lıkelelerinde 
Sovyetlerin son haftalarda mun- teıllm olunmak prtile 37 kuruıu 
tazam bir aurette deYam eden geçmemektedir. Mamafih alika-
a!ışları yüzünden, ferahlanmıı bir darlar bu Hatları normal bulmak-
duruma girmek arifesinde bulu· tadırlar. lhracahmız iyi bir ıurette 
nuyor. Son yedi gOade duyduğu- de•am etmektedir. Alıcı memı .. 
muz yeni Sovyet alıtlan 400-500 ket bilhaua Almanyadır. ' ............................................ -....................................................................... ---
~ l&TANBUL 

Yedikule Gazhanesi 
Bilhassa demir iflerlnln hDınO muhafazaıı için ıayanı tavaiye 

PASLANMAZ SiYAH BOYA 
stokları daima hazır bulundurmaktadır. 

Tafsilat • • • • ve sıparış ıçın: 
Fabrikaya: Telefon: 27072 . 

Metro Hanına: Telefon: 44800 
mUracaat olunMaSL 

Tftrk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

18.cu Tertip e. et K .. lde 11 1. el T•trln 9311 dedir. 

BDyDk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
A1nca :30.000. 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

belam ( I0.000) Brahk iki mlklfat •ardır. 
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~---------~t \ SON ICAOLARIN EN HEVECANLISI : 

1 lst•nbul Evkaf mUdUrlyetl lllnları 1 
1 Takılm, SaraHrYiler, Slrkeclmesclt So. 5 • No. Jı ev. 

2 ÜskUdar, Sellmiali, Karakol So. 64/82 No. la ev. 

3 - Aksaray, HaHkl, So. Başmak1ıerlf tekkHinin 6 • No. h od111, 
4 - Kaaımpafa, Sllrurlmehmet E. cami araaında 60/62 No.h baraka. 

Yukarda yazılı mahaller 9.36 • aeneal Mayıs bitimine denlu ki
raya Yerilmek uzere açık arttırmaya ko11muıtur, lıtekiiler 26 EyUU 
1935 Perşembe ıGnD aaat OD beıe deDlu EYkaf MüdUriyetinde 
Varidat ka:emlne ıılmelerJ. "5595,, 

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve akil 
ha.talık.lım müıehas1111 

Denlzyolları 
IfL!TMISI 

AHatelerl ı Karakl1 K8prllbaı' 
Tel. •2562 • llrll .. ı MCllalrdarıade 

Haıa Tel. 22740 

lskenderlr• Yolu 
EGE Yapuru 24 Eylül SALI 

günU aaat 11 de 1'kenderjye'ye 
kadar. "5788,, 

' -
ADEMi iKTiDAR 

ve 

Bel gev~ekllğine 

HORMOBiN 
Tafsılat ı G.ıhta Poııta lrntuıu 1255 

Kızılay Cemiyeti Be,lktaf 
f"beslnden: Beıiktaı K·ınlay ka• 
ı aı i\k okullar için 50,000 • dot 
kalitr:ıfi deftvri 25/9/935 Çarıımba 
ıüall uat 18 de kapalı zarf uıullle 
Kııılay llna1ında ihal• edilecektir. 

Bu ite ıinıek l•teyen!er:n 150 
liraLk muvakkat teminafüırını teL.lif
lerini ayaı ılla uat 17 ye kadar 
Kaza merkezine Yermelul llzımdır. 
Şartnamea•I Beılkta,ta Akaretlerde 
Kmlay merkninde herıGn ıörebilir-
ler. ((60) 

' Taşra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal filira, Halil Kimi', Opa·a, 
Metro ve po1i filim mfioue .. !erioin 
ve piyannıD bGtün HH:z filimle• 
rlnl .,tıa a1 dıra. Bu fllimlerl ge
çirmek iateyıan taıra ı'.nema'arı 

direlıtörlerl, lımtr birinci kordon :fa 
Şahlna-ul a.anında fiılmcl Muıtafa 
adrHine mGucaat etmelidirler. ' , 

iKTiD4RSIZ LIK 
VAKiTSiZ IHTIY4RLIK 
BiTKiNLi 
iSTEKSIZLiK 
BELGEV~E~Ll~l 
YORCıUNLUı< 

.............................................................. 
Son Po9ta .Mutbaası 

1'c1ri7aı lıtl4Clrl T.hlt 

r•ıpı.t 1 A. &kr-, ıı. ~. B. Llıft 

istiklil Lisesi Direktörlüğünden: 4lm 
1 - ilk orta ve llH luıı•lanaa, J&tı •• ,Oııdlı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 Kayıt için herıt• ıaat 10 daa 17 J• kadar ıellnebilir. 
3 Iıtlyenlere, kayıt ıartlannı bildiren öğreaokten ltir ta•• paraalz olarak göndtrillr. 

Ş.hzadabap Polia karakolu karıııında. Telefon ; 22534 

7 1 

,,. - - -
-----.... - .u·aat ••NkAıt . --
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1 

1 

1 

· L. T. PİVER' in 
' TALK SIZ 

:MAT 1 T E 
'- , GÜZELLiK PUORASt - - -

MA TITF. nin yedi 
vufı ı 

1 · Kat'i surette talk· 
ıız dır ; bu ııte her 
uman arınılan fakat 
ender elde edi· 
len renç çehrelerin 
mıtlıtını ve kadife 
aıanuruını te'aıin 
eder . 
2· Cilde yapıfmaz ve 
pil.kılır vücude ıctirmeı. : bil
tün çehre üıerinde ıynı kalın• 
lılcta iltisak eder. Ne bır yerinde 
bir kabartı. ne bir yerinde bir 
euildik fÖrÜrtÜnilL 
3- E.1 ile dokunuldukdı his· 
sedllmez ; çünkü, en son 
baddını kadar ince elenmiştir. 

4· Yüze fevkata·. 
de iltisak kabl· 
llyetl olmuı ıpor
culırın pudrası olm• 
sını mucib olmuştur. 
Yüı:ünf'ızden aabah 
hafıf bir ponpon 
ötledcn ıonrı da 
yine halif bir poapon 
reçirtni& ı lft• bi• 

tün bir gilnün tuvıletL. • ~ , 
6· Tamamen mutedn cı.ı..,. 
lerden mürekkeptir ve her cilde 
elvcrişlidır. 

6 · Glzll ve hot kokusu 
sızın müntehıbınıı olan koku• 
nuı.la ııhenklı surette birleşecek 
ve onu ltapıtmıyıcalctır. 

7· Altı muhtelit rengi vardır. 

ParfOmOri L. T. PIVER A. Ş .. lstanbul Şubesi 
Şlt11 Ahmet Be1 sokak No. 56 . Telefon : '3044 

-------
Em16k ve Eytam Bankası lllnları 

Satılık Ev 

-
1 

Eaaı No.ıı Mevkii ve nev'i Depozito 

Mekıube 8 Kızıltopralda eski Zühtü paıa yeni Tut
lacı mahalleainde etki cami ıerif yeni 
ZUhtU bey sokağında eakl 13 mUkerrer 
yeni 1 No. la bahçeli ahşap eY. 550 Ura 

Yukarıda izahatı yazdı ev peıln para ile ıatılmak Dsere açık 
artırmaya konulmuıtur. TafıiJit itin her ıUn, arbrmaya girmek 

~ için de 27 eylUI 1935 cuma gUnU İaat onda ıubemize gelmelerL 

Doktor aranıyor. 

SİİMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ereğli Bez Fabrikası için "200,, lira ncretle dahiliye 
mütehassm bir doktor alınacakhr. 

ARANILAN ŞARTLAR 
1 Türk olmak, 
2 En az bet ıene bir hastahanede veyahut aerbeat olarak 

meslekte çahımıı olmak, 
3 Y aıı 41 35 ., den aıağı " 50 " den yukan olmamak, 

İıteklilerin 'ltlviyet cUzdana, bil tercllmesl, bir kıt'a 
fotoğraf •• diğer vHikalarile birlikte Ankara'da SDmer 
Bank Umum Merkezinde Memurin MUdiirlUillo• mllracaatları 
ilan olunur. "2680,, "5796., 

~•t•nbul Beledlr••I ltlnl•rı 

Açık Ekıiltme lıinı : 
1 - Ekıiltmey• konulan lı: Beyoğlu Ferik61 17 ncl mektep tamiri 

Ketif bedeli 328 lira 75 kuruftur. 
2 - Bu ite ait prtnameler ve enak ıualardıi. 

V( • • 

A - Ekıiltme ıartnameaL 
B - MukaYele projesi • 
C - Nafıa itleri ı•raltt umumiyul. 
F - Ketlf cechelL 

Iıteyenler bu .. rtnamelerl Ye EYrakı Bel•dJye uyaum Ml
dllrlOitınde ıörOlOr. 
3 Flniltm• 30/9/935 tarihinde paıartHl ıDall Hat 15 te Dal~ 

Encllmend• yapılacaktar. 
4 Ekıiltme açık yapılacaktır. 
5 - Ekıiltm•y• afrebllmek için lıteklinla 25 Ura ma•akkat teminat 

vermeıi, Bundan baıka aıaiıdakl vHlkalan haiz olup 11Sr 
termal llzımdır. 
Nafıa MlidllrlDğUndea taadik ettlrllmlt ehliyet veılkuı. "I.,, u55S7. 

* * Darüll~eıe için bir aen• içinde llıım olan 60 bin yumurta açık 
ekılltmey• konulmuıtur. Bir yumurtaya 70 para flat tahmin edil
mlttir. Şartnameai le•aıım mlldOrlOtOnde görUlOr. Eksiltmeye gir-' 
mek lıteyenler 2490 No.Ju arttırma ve ekıiltme kanununda yazıla 
YHlka ve 78 lira 75 kuruıluk muYakkat teminat makbuz veya 
mektublle beraber 24/9/935 salı ıtın8 1aat 1 S te daimi encOmeod• 
bulunmalıdır. ••MOO,, 

* * Dumlupınar ı•hir yata mektebi talebesi için 750 çift lıkarplll 
açık ekılltm•y• konulmuıtur. Bir çift iıkarplne 375 kurut dejet 
blçllmlıtlr. NOmune •• ıartaamHI le•azım mlldUrlll~Onde ıarnıor. 
Ekılltmeyeı ılrmek lıteyenler 2400 No.lu arttırma Ye •kılltm• kanar 
nunda 1aııh Yealka Ye 211 llrabk mu•akkat teminat makbuı ••~• 
mektuhUe beraber 24/9/935 aah aJoD ıaat 1 S t• daimi eDCDmeo • 
buluamalacllı. 115399.. "8.., 


