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ltalyadan Teklifler Bekleniyor 
Fakat, Roma Gazeteleri Diyor Ki: 

'' Habeşistanı Silihtan Tec
'.rit Etmek Lizımdır ! ,, 

Ayrıca Beşler Komitesi 
De [ttiham Ediliyor 

ltalyaya Göre Bu Komite, lngiltere ile 
Fransanın Menfaatlerini Gözônünde 

Tutmıya Çalışmış 
Roma, 23 ( A. A. ) - Gazeteler, Beı:er komlteıl önergeleri, 

Habeşistanm kendi baıına sağlam bir durum kurmaya muktedir 
olmadığım lıbata yaramıştır, diyorlar. 

Beıler komiteal, bu suretle Italyaa noktal nazarını kabul etmiı 
oluy<irlar. 

ltalya Görütmelere Muhalif Değil Mit 
Messagero, diyor ki: 
"Bu, böyle olmakla beraber Beıler komlteaJ bu noktal nazana 

raruri neticeleri olan ve ltalyauın 4 Eyuu· tarihli muhtıraaında1d 
eıaslara dayanması lizımgelen kararları almak ceaaretinl göstereme• 
mittir. Italya, prensip itibariyle hiçbir görliımeyı karıı değildir. 

ltalyanın Hakları Nedir? 
Beıier komitesinin 1906 tarihli Uç deYlet andlaımaıı ile ltal· 

Jaya verilmit olan huıust hakları tanımamıı olduğu söylenmektedir. 
Halbuki Beıler komitesi, bu huıusi hakları •e bilhassa Erltre ile 
Somali arasındaki irtibata dOtllnmek mecburiyetinde ldL ltalyanın 
ekonomik genişlemeıl, komitenin 6nerıelerlnde klfi derecede naıarı 
dikkate abnmamııtar. Buna karıı IH Franuz ve lngillz menf•atlerl· 
nln açıkça tanınmaıı lıtenmittlr.,, 

Pazar ıUnlerl çıkmakta olan Voee d'italla ıaıeteal, yarı reıml 
yazısında, ltalyanın Detu ·Afrikaaındakl durumu ile meııul olmak· 
tadır. Bu gazete, Doğu Afrlkaııada emniyet mHelealnin önemini 
anlattıktan ıonra, Habeı ord111uaun bir ecnebi kontroluna tabi 

1( Deramı 8 ıaca rlı.clt ) 

a..ma .... werlllCI• 91kan t• .... .., hal•• dona~maaının bUtun. 
11 • .., ............ Mır ....... .ı .... . 

ltal11anı11 Eritr•dekl k•oootl•rl ••ı· 
lc•ma11da111 Gu••ral dö Berao --··------· .... ------····· ..... . 
ltalga 

Filosu,, 
lngiliz Gazeteleri 
Bununla Meşgul 
Habeı· ltalya loııımaıı döndO, 

dolaıta, bir Inıiliı • ltalya ıergfn• 
litl doturdu. lnıiliz ıazetelerl, 
ılmdl hep ltalya Ue meııul olu
yorlar Ye bilbaua lnıiliz donan
maalle mukay•Hler yapmak ıure• 
tile ltalya donanmaıı hakkında 
tafılilt yerlyorler. Bu ıazete
lerfn yazdıklanaa ıöre, bu,an, 
ltalya donanma1ıaın ku•vetl ıu 
durumdadır: 

T ezıAhlarda lnıa edilmekte 
olan ıemller lıtlana edillrH, bu
a&n ltalyanın bDylUc harpten 
•••el lota edflmlf, lklıl Duillio, 
lklıl de Kawr 11nafandan d6rt 
bDylk zırhbu varclır. 

Harpten eYHI inta edUmlı 
San Corciyo ile Piplza •• harp
ten ıoara yapılmıı Bolıaao, Zara, 
Garlzlyf, Pola, Trento, Trlyeate 
lıminde dokuz ağır kruyaıörO, 
1920 den evvel inta edUmft Kuar
to, Kampanlya De bDyDk harbin 
ıenunda A vuıturyadan alınan Bari 
Ankoaa, Taranto, Brlndlıl, v .. 
nezla, Ubl1a ilimlerinde•• 1920 
den ıonra inf* etlllmiı on ftç 
ki CUDU 24 hafif kru•aılrl Yar
dır. 

Otomobil F acialatı Niçin Artıyor? 
•• 

Bunun Onüne Geçmek 
Kolaylıkla Mümkündür 

Fakat herıeyden önce facialano ıebep
lerlni, mufaııal bir iıtatiıtik halinde teıhit 

etmek, ıonra da tedbir almak lazımdır 
Mulak yolunda, bir yarıı et· 

naıanda da olaa, •••iki atın de bir 
otomobil faclaıı patlak •erdi. Hele 
ıu son aylarda ıehrln dlter cad
de ve sokaklarında da otomobil 
f aclah&n, ıeçen yallara •• aylara 
nlıbetle artmq ıibl ıGrllnlr. Biz 
d01Undllkı 

Acaba otomobil•• dlier nakli 
va11taları kazalarını aıaltmak için 
tedbir alıaamaı mı? 

Bu daıllncemlıl, otomobll •• 
maklalat mektebi dlrekt6rll Fikri 
T enik' e açbk. Bugllne kadar bin
lerce ıoför ve makiniıt yetlıtiren 
Fikri T evflk, bir acı11na doku· 
nulmuı gibi hauaaiyetle daYrandı 
ye bu busuıta hayla zamandanberJ 
tetidkler yapmlf oldopnu anla· 
tarak blıe ıunları ıöyledl: 

.. _ Evet.. BuıOnlerde otomo
bll kazalan, yine dikkat nazan· 

( Dnamı 9 uocG rGaclı ) 

Faci•larır1 l•la• auıl .. çllee•liıd 

•11fatan Fikri T .. /llc 

Mahkemede Delilik Yapan Bir Suçlu 

iki Kişiyi Öldürmüş, 
Birini De Yaralamıştı 

Son Celsede Müddeiumumi, Ölüm 
Cezasına Çarpılmasını istedi 

--------------·~-------........... -
r ' Fransa Ve lnglltere 

Arazi Tadilatına 
Hazırı ... 

CflDIYrt, il ( A.A ) - FranH 
Yt logihtr• balya ioin Habttiıtan· 
da ve ioap ırlediti ıakdlrde Somali 
aahilind• arazi tadilltı J•pmıya 
h~zır olduklannı beyan etmektedir· 
ler. lnpttn n FrHıa, badi 
baklanna •• mıafaatlanna riayet 
•• hltrmıt tdilmtk ıarült İtalyanın 
Habeılataıııa geliımtıinde özel 
bir ilsfel oldutuu kaltW. amade 
baluamaldadırlar. 

lzmlr, 23 (Ôzel) - Atar Ceza 
hak yerlnde pehlivan Haaan adm· 
da bir adam muhakeme ediliyor. 
Pehlivan Hasan, metresini kı .. 
kandığı için iki ldılyi 6ld0r
mekten bir Yatandap da yara• 
lamaktan ıuçludur. Fakat ıuçlu 
Haaan mahkemede daima delilik 
hareketleri yaparak muhakeme• 
nln ıUkunetinl bozmaya yelten· 
mektedir. 

Muhakemenin ıon celaeılnde 
suçlu hakkında genel aa•aman• 
lıkça (mOddeiumumilik) iddiana· 
me Hrdedilecekti. Bunu bilen 
ıuçlu Hasan ıarkı mırıldanmaya, 
el Ye ayaklarile ıuç:u yerinde 
daYul çalmaya baflayınca hak 
yeri baıkanı: 

- Hasan.. dinlL. bak mUd· 
deiumumi iddiauaı serdedecek, 
dedi. 

Fakat suçlu bir ao!ukta ıu 

cevabı verdi. 
- T oplarn abld.iını duymi

yormuıunuz. Ortalık ~ anı1or. Her 
tarafta yangın bqladı. Villyet 
konağı yanacak. Brakın beni yan• 
1101 ıöndUreylm. 

Genel sayman Ş.Yld Suner, bu 
1apmacık hareketlere ebem~t 
•ermlyerek idcliumı aerde ; 

( o ..... 10 ••ca Jbcle ) 
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(Halkın Sesi) 
Yangınların 

Çoğa/ışına 
Ne Dersiniz ? 

Son gün1erJeki ga:ıete ha.vadi•· 
lorioe d ıkkat edenler, sade oto
mobil, tramvay kualarmın da
yangınların dıı çoğaldığını gör
mektedirler. Bu munasebtttle dl1n 
bir muharririmız muhtelif lcimde
lerle görilşmüf, oolıınn bu hu
•uataki düşüncelerini de öfrea
miotir. Topladığı cenpları aıa
ğ yn yazıyoruz. 

Yeşllköy, Deniz boyu, 15 
No. h hane, Semi ı 

- Yangınların çoRalmaıında ben
ce, bir değil, birçok ıeylerin ro'Q 
vardır. Çiinkü yang nlar neticesinde 
yap.lan tahkikatlarda, ateıln bazan 
kasadan :ı:yade kasttan çıktıA'ı görül· 
mcktedlr. 

B rçok cahil ldm~eler, harap nlc· 
rint yenl'emenin yolunu, ıigorta kum
pnnynları ıı kafese sokmakta ar yorlar. 

Ak Jları ı rl'1 evi rlni do'gun bir 
para ile s:gorta ettirecekler ve sigorta 
kuıopnoyaaına birkaç takıit ödedikten 
ıonra, evi ateıe verip lı.aza diye yut
turacaklar, Ye yüklll paraya rahatça 
konacaklar. 

Bu maksadı srtıdeoler bittabi emel· 
lerlne kavoıamıyor'ar, hattı Qıtellk 

te ce.:ıaya çarpılıyorlar. 

• 
Beyazıt, Kiitlpslnan mahal• 

les1. Kolcu sokajı, 4 numarah 
hane Reflkı 

- Yacıgınlarıa dlkkatılzliklerden 

doğduğu muh kkak. Eıkllerden bil· 
mem kim, latanbulun 1aıııgınlarla 
mahvolacatıaı •Öylemi• 

Bunu ıöyleycnio balda varmıt

Çflnk o zaman, itfaiye yokmu• Etıı" 
lıtanbutu aletlerden korumak nai
f asi bu tahmlnla yQrGUlldOğll dnlr• 
deki gibi tulumbacıları• ellerinde 
kalaaydı, l.tanbul tiuıdiJ• kadu 
hakikaten ktll olınuıtu. 

fakat rlttikç• milk••••ll•ttlril•• 
Ye techizab bollaıtırılan itfaiye teıkll&tı 

· .ayHinde lıtanbulun yangın korkuıu 
dörtte Oç buçuk nhbetlnde azalmııtır. 

Hele alııap evlerin gün geçtikçe 
azaldığı dn nazarıltlbara alınına, 

yang n korkuıundan ya1rtnda tamamlli 
kurtulacaj'ım ıza W.anmak kolaylafır. .. 

Kumkapı, Sucuçıkmazı, &a
lahaddln: 

- Bi:"az dikkat edUi11e görOlilr ki 
yangınlar ekseriyetle, lçlne medeni 
VUıtrııJar D az flrd:ğf Hmtlerde VQ• 

kubulmaktadır. 

Mııngalıo, uç sobanın, aeatın, 
llmbanın, kandilin bulunmadırı beton, 
kdrgir evlerde, apattımantarda yangın 
ihtimali, yok denebilecek kadar azdır. 

Halkın bu hakikat• laanarak dav• 
ranacağt gGn, buglln rahat yli:ıü sıar
mcyen ccıaur itfaiyecllerlmiz ılnek 
avlnyacaklardır. 

Yarın Oç Uçağa 
Ad Konacak 

Müheodiı Abdurrahman Naci
nln hava kurumuna toberrü ettiği 
yüksek para ile ıatınahnan Uç 
tayyarenin ad konma töreni Çar· 
famba gllnü saat ondörtte Yeşil· 
köy tayyare alanında yapılacakbr. 

Ekmek Fiatı On 
Para Arttı 

lstanbul belediyesinden: 
EylU.üo 25 inci gününden iti· 

baren ekmek on buçuk, fırancala 
on dört kuruıtur. 

- Ne tuhaf adamlar yar, 
Has n beyciiim ••• 

sor. l"OSTA , ______________________________________________ _..._ 

Kanlı Yarıştan Sonra ••• 

Şamiye Burhan Cahit l 
Olüm Tehlikesini Atlattı 
Bir Arkadaşımız Duyduklarını Anlatıyor 

Evvelki gUnkn otomobil 1arır J 
larında vuku bulan mlleasif kaza• , . 
nm blltUn taf ıilltmı yazmıı, ve 1 
kazaya uğrayan Samiye BUrhao 

1 
Cahidin koluna mühim bir ama• 
liyat yapılması ihtimalini de llAve ı 
etmiştik. 

Don bir muharririmlz, Etf al 
ha&taneıinde tedavi altına alınan 

kazazedeleri ziyarete gitmlı, va • 
bu ameliyata lüzum kalmadığını 
memnuniyetle öğrenmiıtlr. 

Kazaya uğrayan otomobilde 
bulunan ve yllzUnden hafif bir 
yara alan ıoför Ali Aziz dün 
tamamile iyileımtı ve haıtanedon 
çıkmıştır. 

Samiye Burhan Cabldln ınh· 
halinde, endişe uyandırabllec•k 
mUhim bir arıza kalmamıştır. 

Buglln, kınlan kolu alçıya 
konulacaktır. Kazanın •ukuundan 
beri eşinin batı ucundan ayrıl
mayan arkadapmıı Burhan Ca• 
bitte haldı bir alnir yorguDluğu 
sezilmektedir. Kendlalle görUıcn 
muharrlrimiıe: 

- Görllyonunuz, demfttir, 
çok yorgun, bitkin bir haldeyim. 
Henüz bir saat uyku uyuyabllmlı 
değilim. 

ZeYcemln ve }'&rlf arkadaımın 
o mftthlş kazadan aai kurtula· 
bilmeleri bir mucizedir. 

ÇUnkD onlann da parça par
ça olan otomobile dönmelerine 
bir mucizeden, bir tallden bqka 
hiçbir ıey mani olamazdı. Mev· 
cut kanaate göre kazanın, yolun 
bozukluğundan başka bir sebebi 
yoktur. 

Yola, her ıene ince kum dö
kUIUr, sonra da aulatılırdı. 

Kaza anında, otomobil, aatta 
140 kilometre ıüratle gidiyordu. 

Snrat arttıkça otomobilin ha· 
fifllyeceil tabiidir. O hızla giden 
arabanfn, her zamankinden fazla 
ıitlrllmfş olan IAstiklerJ altına 
bir kibrit kutuau koyaanız, facıa 
muhakkaktır. 

Otomobil d3klllen kumların 
ıslablmamaaı - yUzUnden patinaj 
J•pmııtır. 

Bir manevra ile bu patinajdan 
kurtulabllme1e de yolun darbjı 
manidir. 

Diyorum ya... lldıl de bayat· 
larıoı bir mucizeye borçludurlar. 

Samiye Burhan Cahlt geçen yıl 
yantı k•zandıktan sonra 

yerinde bulunuyordum. Ka:ı:aom 
Yukuu anında, elimdeki krono· 
metre 4 dakika 16 saniyeyi gös-' 
teriyordu. Ve kazanın Yukubuı. 
doğu yerle muvaaalat mahalli 
arasında 800 metrelik doz ve 
kııa bir meıafe kalmııtı. 

Bu da gösterir ki, ei'er kaza 
vuku bulmaaaydı, Samiye Bur-
han Cahlt daha evvelisi sene 
Bay Ekremin kurdığı rekoru da, 
geçen sene kendi yaptığı rekoru 
da, hatta dlln yapılan yeni 
rekoru da çok bUyllk bir farkla 
kırmıt bulunacaktı. 

Ve öyle sanıyorum kJ, tee11Ils 
edecek zaman; bir daha kmlamı· 
yacak kadar mnthit bir rekor 
olacakb. 

Bu, Samiye Burhan Cahidin 
dOnkD yarııta ne bDyUk bir aUr
atlc uçtuğunu ispata klfidir ka• 
naatlndeyiml,, 

Akbaba Sahibi Beraet Etli 
Mecmuaamda bir karikatür 

neırinden do1ayı Uçüncn ceza 
mahkemesinde muhakeme edilen 
Akbaba aahibl Yuıuf Zlya'nın 
duruşması bitmltı muharrir beraet 
kararı almıştır. 

Damga Şeritile Sinemaya 
Girmek lstemifler 

Hilmi ve Nevzat adlarında 
16 ıar yaıında Ka&ımpaıah iki 
çocuk damgaaız •• pulıuz iki 
aahte biletle ainımaya girmek 
lıtedik!er:nden yakalanmıılerdır. 

TUrk • Yunan Ticaret 
Anlatması 

Müddeti biten Türk • Yunan 

Muharrlrimiz, BDrhan Cablde 
Ye eıine aıhhat temenni ettikten 
ıonra, onJan ı.iyarete giden yarıı 
ıeyircilerieden bir zatla görftr 
mnı. Yanıı idare eden heyete 
menaup olan bu ı.at, Bllrhan Ca· 
hidin mlltalealanna tamamlle 
lıtirak ettikten sonra: 

- Ben, demiıtlr, tam kaza 

ticaret anlaşması yapılmakta olan 
mUzakerelerin neticesine lntlzaren 
15 gUn daha temdit edilmiı ve 
keyfiyet duo 1ıUmrUklere bildlril-
mlıtir. 

r ••• Milletimizin ileri atılmalarile dolu 
olan, yaıama kudret •• hakkını dün
yaya tıımtan bir devirde yaşıyoruz. 
1nkigaflanmızın öloülmeai için içinde 
bulunduğumuz, üzerinde ehemmiyetle 
duracağımız iılerdan biriıi de mu• 
hakkak kh 

20 hkte9rl11 Paz ... 
9U11U yapdacak olan 
genel nUfue sayı 
1111d1r. 

Bayındırlık Ba
kanı Telefon 

Direktörlüğünde 
Ali Çetinkaya Her Bcroyu 

)Ayrı Ayrı Gezdi 
Şehrimizde bulunan Baymdır· 

lık Bakanı AU Çetinkaya, dUo 
öğleden sonra saat on beşte, 
Telefon Direktörlüğüne giderek 
teftişte bulunmuştur. 

Bnkan, iki saat ıfiren teftiıi 
sırasında, bUtUn büroları gezmif, 
her memurla ayn ayrı konuşarak, 
ne iş yaptıklannı sormuş ve 
Direktörlüğün bnton teaiaatını 
kontrol etmiitir. 

Bayındırlık Bakanı, devlet 
elinde büyük bir intizam ile 
çahtmıya başlıyan lstanbul tele
fonunun son durumundan ho19 
nutluk aö&termiştir. 

Türkiye Aleyhinde 
Propaganda Yapmı9 

Polis diln Müddeiumumiliğe 
Yunan te:baasından SeJAnikJf Jozef 
Rbfail adlı bir muıevl ıenci •er· 
mişUr. iddia edildiğine göre, bu 
delikanlı Franın: bandıralı bir 
vapurla evelki giln Iıtanbula 
gelen seyyahlara; uıstanbul dün
yanın en piı Y• en pahalı şehri· 
dir. Flistine gfdfnfz,, demek aure
tile Iatanbul •e Türkiye aleyhinde 
propağanda yapmıf. 

MUddo;umumilik auçluyu Sul· 
tanabmet Sulh ikinci Ceza mah· 
kemeıine Yerdi. Suçlu hAkimln 
aorgularını f~yle kar11ladı: 

"-~Ben iki yaşımdanbiri fstan• 
buldayım. TUrklkeyeyl ıe•mesem 
burada oturmam. Benim TOrkJye 
lehinde Parlste neıredilmlt kitap
larım vardır. ismimi herkea tanır. 
Ben aynı zamanda ıazetecillk 
yaphğım için turizm itinin ince
liklerine vakıfım. Böyle ı•y kat· 
iyyen söylmedlm.,, 

Hakim ıuçluyu serbest bırakb. 
Ewakı da Mtıddelumumillğe geri 
gönderdL ------

Çamaşır Asarken Duştu 
Sarıyer Ağaçlıbollanda Maz· 

har kın Teşekkllr pencereye 
çamaıır aaarken aıağıya düşmftf, 
yar&lanarak haataneye kaldınl
mııtır. 

Paz•r Ol• H•••• 11. Diyor Ki ı 

- Şu çll çll allmllt liralardan ... 

1 
Ceplere ajırJak, tltklnlik YeriyOI"" l 

muı dlyo flkly•t ediyorlar ••• 

Eylfıl 24 

I ( Oflnfin Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Parti Toplantısı 
Dün, saat on beıte, C. halk 

partlıi merkezinde, ıehrimiıele 
bulunan, parti gınel yönetim 
kurulu, genel ıekreter Recep 
Pokerin başkanlığında, ıehrimlz• 
deki aon topJanhımı ynpmışhr. 

Recep Peker ve Genyönkuruhı 
bugün Ankaraya döneceklerdir • . 

* .. * . 
Talebe BlrllAI Üyelerl 
B:r yarım Anadolu incelemt 

gezisi yapan Milli Türk Talebe 
Birliği liyeleri avdet etml§lerdfr. 

* * * Akllye Kongrelerinden Avdet 
BrUlcsel ve Londra'da topla• , 

nan akliye kongrelerinde Üniver- / 
sitemizi temail eden Profeaör 
Mazhar Osman şehrimize dön .. 
müıtür. 

* • * 
Musiki San'atklrlar1 

Toplandı 
Dno musiki saıı'atkarları Bey~ 

oğlund<ıki cemiyet merkezinde 
toplanarak &enelik lçtimalarını 
yapmışlaı· ve yeni heyetlerini 
aeçmişlt:rdlr. . ... .. 
ilk Tedrisat Program Ve 

MUfredot itleri 1 
ilk tedrisat, talimatnnmt1 

proram ve müfredat fılerile uğ• 
raımak üzere Ankarada toplanan 
komisyona §ehrimiz namı :ıa itU• 
rak eden mfifettİf Şevki ve Man• 
ıur Ankaradan dönmlişlerdir. 
Diğer mi1fettfı Feyzi de Uç gllnı 
kadar dönecektir. 

* .. * Haydarpafa Lisesinde 
Haydarpaıadald yatılı liseye 

lllvo olunan yeni ıubeler:n aı ... 
retmenlerl tayin olunmıya bat• 
lanmı9tır. 

* « Jf. 
ilk Yatı Okulu 

Çankırı, 23 - Çerkes ilçeıf• 
nin Eskipazar kamununda bir ilk 
J•h okulu açılmııtır. 

.. * .. 
Yumurta 6andıklar1 
Şimdiye kadar yarım yumurta 

aandıklarıda tam yumurta ıandık
ları gibi liman tarifeıfne Ulbl 
tutuluyorlardı. Bundan ıonra bun• 
lardan yarım ücret alınması 

kararlaıtmlmıı ve keyfiyet duo 
allkadarlara blldirllmiıtlr. 

·Jf- ... * 
Peynir ihracatı için 

Peynirciler bugUnlerde Tnrk• 
ofiate bir toplantı yapacaklaı 
peynirciliğin inklıafı Ye pe} nir 
ihracatı yepılmaaı itini görüve
ceklerdir. 

* * * GUmrUklerde imtihan 
GUmrtıklerde mUnhal bulunan 

memurluklar için dun bir imtihan 
yapılmıı bu imtihana 75 kiti 
glrmiftir: imtihan evrakı Anka· 
raya gönderilecek, netice orada 
tayin edilecektir. 

-·~ - Meıhur aöadO-;:-ı;ih1.ta 
bı1ar ••rmltltr de, 
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Hergün 
'\ ,. 
Resimlı Makale a Çıkrıktan Makineye il r- '\ 

--
Başkaları 

Ne 
Diyorlar? 

BlR HABEŞLİ GÖRÜŞÜ 
Doktor Aut Martin 

Habetlııtanın Londra Seflrl 

En fena ihtimalleri iÖZ 6nUne 
alarak diyebiliriz ki, Habeşlıtanıa 
1ılhayet bir ecnebi idaresi altana 
glrmeıl mukadderH, bunun Italya 
olacağına lnglltere olmaaını tercih 
ederiz. 

Bize yirmi aenellk bir ıulh 
devreıl veriniz. 20 milyon Inılliı 
llraıı borç vererek Habe9lıtanın 
her tarafında mektepler açmamıza 
lmkin bırakınız. Bu mUddetln 
ıonunda Habe9lıtanın da diter 
milletler kadar llerlleyeceğlne ıizl 
temin edeblJlrlm. MuıoJinlye göre 
bizi medentleıtlrmenln Ye terbiye 
etmenin en keıtirme yolu çoğu• 
muzu ISldUrmekUr. Eter Ital· 
yaya bir ıömUrge llzımsa, 
neye cesaret göıterlp ellerinde 

Ufaı.la mUıtemleke bulunan baıka 
milletlere baıvurmuyorlar. Fakat 
ıuna emin olıunlar ki Habeılıtanı 
alamıyacaklard1r. ,, 

* Dllnyada 'Yeni Ruh Var 
Jeneral 1. B. Hertzog 

Cenubt Afrika Baıhakanı 

Benim kanaatimce, geçmlılere 
bakarak htikmetmek lbımaa, 
dünya en kanlı, en zalim devir
lerinden birine girmek Uıeredlr. 
G•çmlıte, gelecekte olanlara 
benzer hiçbir vak'a bilmiyorum. 
Dünyanın her tarafında, yalaıı 
Avrupa'da değil, Asya ve Afrl· 
ka'da da hllkllm ıUreD yeni bir 
ruh vardır. ltıalyanın Habeılıtana 
ıaldırması bu yeni rubu lıyan 
ettirecek ve dünya mlıll glSrUlm .. 
mit bir boğuımıya daha ıahlt 

olacakbr.,. 

YARIM ULUSLAR SOSYETESi 
Dall1 Mail'ln Bauaı111adan 

Avrupa tarihinin bu buhranla 
devrinde lngiltereye yakııın ıey 
ihtiyatlı bir siyasa takip etmek· 
tir. lnglltere ile Franaanın buil1D 
elele •ermeleri her Yaldtten ziyade 
ehemmiyeti haizdir. DUnya sulhu 
onların beraber çahımalarma bağ· 
lıdır. Bizce lngllb: hUkiimeti de 
bunu anladı ve Franıız kablneslle 
ııkı temasını mubaf aza etmeye 
karar verdi. 

Biz uluslar sosyetesi için eli· 
mizden gelen fedakirlığı yaptık. 
Fakat bugün bu sosyete artık 
yarım bir mUeaaesedlr. Dünyada, 
Rusyada 1&yılırsa yedi bUyUk 
devlet vardır. Bunlardan Amerika, 
Almanya ve Japonya ıosyetenln 

dıımdadır. ltalya da çıkmak Uzere· 
dir. Artık Cenene kUçUk deYlet· 
lere dayanarak it g6rmlye çabı· 

maktadır. Halbuki dUnya lılerinde 
kUçUk devletlerin ıözU ve yeri 
yoktur, onun için Cenevredekl 
yazlyet değişmlotir ve 1935 dUn· 
yaaına cevap Yerebilecek vazl· 
retten uzaktır . ., 

Yeni Orta Okullar Ve Şubeler 

Gecen ıGn KayHrlde açılan dokuma fabrikuı, Türkl· 
yede yeai blr iktıudt dnrin baıladıjını mljdelemlıtır. 

Şimdiye kadar nlerde çıkrık batında çalııan nlnelerimlzln 
torunları, timdi ayni iti ••kine ba111ada rapı yorlar. Tar. 

kiye çıkrık dnrlnden çıkıp makine devrine ılriyor. Bu 
yarım, hatta bir asırhk bir atlayıfbr. Yani TOrklye ev lklıaa-

dlyatını bırakarak makine lktuıadlyatına baılıyor demektir. 
TDrklyenin makine medeniyetine ılrmeye baılamaaı, 

yeni bir hayata girmeal demektir. Makine, latlhuli arltıra• 
cak, kazancı fazlalaıtıracak, memlekete refah 1ıetlrecektir. 

Onun için KayHrl komblna11nın açılıtı bizim için en 
bliyük bayramlardan biridir. 

• ___ D __ A_B_.i_L_i __ B_A_B __ B~Lıı.-l_R __ I 
1 Dil Bayramı 

Oo•t Yunan flloau emlrah Patrikhanede 

Yunanlı Misafirlerimiz Li-
manımızdan Ayrılıyorlar 

Misafir Yunan donanması ku· 
mandan ve zabibnı dun de ıehrl 
dolaımıılardır. Donanma amirah 
dUn eabah Patrlkan•yl ılyaret et• 
miı, Patrikle görliımUıtlir. Öğle 
Uzeri de Tarabyada ilbay Muhiddin 
ÜıtUndai tarafından şerefine ve· 
rllen bir ziyafette hazır bulun· 
muıtur, donanma efradı ıebri 
gezmiılerdir. 

Tayyareciler• öğle Uıtll Yeıll· 
köyde Y e~llköy palaata bir ıölen 
Yerilmiı, gece de ıereflerlne Pera· 
palasta 200 klıllik bir ziyafet çe-

······························································ 
Balkan Festivali 

Bitti 
Balkan f.stlvali dun akıam 

sona ermiıtir. Dün akıam en son 
olarak Taksim babçeıinde bir 
gece ıenliğl yapılmıı, ve fea· 
tlval bu ıenlikle bitmiştir. Bugün· 

den ltibar•n feıtival için gelen 
gruplar geri dönmiye baı!ıyacak· 
!ardır. Gruplar burada gördükleri 
hUsnUkabulden pek .mUtebaasiı 

olduklarını•ve gelecek yıl tertip 
edilecek festivale daha geniş mik· 

yaata tıtirak etmehi arzu ettikle
rini bildirmişlerdir. 

Edebiyat Fakültesinde Bır 
Toplantı Yapılacak 

26 eylülde yapılacak olan Dil 
bayramı münasebeU:e Edebiyat 
fakültesi tarafından, bir toplantı 
tertip edilmiıtlr. ÖbUr gUn Tıp 
fakUltesinin bir numaralı dersha· 
nesinde yapı'.acak bu toplantıda 
profesör Ragıp Huluıi ve Edebi· 
yat talebesinden Vahit ıöz alarak 
Dil bayramının aaemini ve Dil 
durumumuzun eiaslarını anlata• 
caklardır. 

Bu toplantıya herkH fıtlr:ak 
edebilecektir. 

Tevkif Edllen Şoförler 
20 Numaralı kamyoneti idare 

eden §oför Ahmet oğlu Hayri 
ayın ondokuzuncu gUnll Zeyrek 
caddesinde Saadet adlı bir çocu· 
fa çarparak öldUrmüı ve sonra da 
kaçmııtı. Poliı, Hayriyi yakalamıı 
ve dün mUddelumumlllğe vermfı· 
tir. Geçen gllnde Abanoz soka· 
ğında oturan Muazzezin dostu 
ile Ziya ve ıof örll simitçi Salih 
Hki bir ıpor ·otomoblllle mektep 
ıokağma inerlerken orada kavun 
pazarlığı yapan (60) yaımda Ne
zaret oğlu Bodosa çarpmıı ve öl· 
dürmUıtü. Muazzez otomoblll y•nl 
almıt ve simitçi Salibi de ıoför 
tutarak ilk defa binmiştir." MUddel· 
umumtlik Hayri ve Muazzezin ıo· 
förO Salihle dostu Ziyayı suçlu 
görerek dün ilçUnU de tevkif et• 
tirmlıtir. 

Kahvede Poker Oynarlarken 

Sözün Kısası 

Keçiboynuzu 

• 
•-------- Ek· Ta --

Rivayet ederler ki, ıair (Haı· 
met) in, bir gUo keçi boynuzu 
yediğini gören Sultan Mahmut, o 
vakte kadar görmediği, bilmediği 
bu acaip nesHnln ne olduğunu 

ıorar. 

- Keçi boynuıu adında bir 
nevi kiı meyvealdir, efendimi Ce· 
Ya.hını alır. 

Pediıah hemen emreder, go· 
tirtlr. Bir tanesini ağ&ına alıp bir 
mUddet geveledikten ıonra, pür 
hiddet Haşmete doğru ; 

- Allah mUıtehakını versin, 
pis boğaz, mldeais herif l 

Diye itap eder. Haımet ıo· 
rar; 

- Neden, efendimiz ? 
- Bir dirhem bal için, bir 

okka odun çlA'nemekten haıedl· 
yorsun da, ondan 1 

Bu taıvlr çok doğrudur. Fakat 
sade keçiboynuzuna bAı değildir. 
lnıan, hayatta, hergUn nice keçi 
boynuılarile karııleıır, onları, 
içerisindeki bir dlrh•m balın 

habrı için, yalan, gerçek, zevk 
ile, haz ile çiğnemek, gevelemek, 
hatta yutmak mecburiyetinde 
kalır. 

Şöylece bir dUtUnUlecek olur• 
sa, blzAtihi hayat bile keçiboynuzu 
değildir de, nedir? Vasatı yetmit 
beş yıllık tabii bir lSmrlln çile 
kısmı ile, haz kıımını biriblrinden 
ayırt ederseniz, haz, yani balın, 
çile, yani oduna niıbetle devede 
kulak l:t Jldığını görlirallnllz. Fakat 
iıte o bir dirhem balın hatırı 
için, o bir yığın odunu hepimiz de, 
seve seve, yahut ki &yle görline· 
rek çiğnemekten, yutmaktan ken .. 
dimiıl alamıyoruz. Hatti içimizde, 
ağızlarını ıapırdatan ve bu tatsız 
hem de çetin lokmayı, gözlerimizi 
bOylite bUyUte, gırtlatımızı hr· 
mahya tırmalıya yuttuktan ıonra: 

- Yarabbi ıUkOr 1 diye ~am· 
dedenlerimiz bile var. 

Adem •vlAdı, mahlukların en 
cefakeşi, en kanaatkarı, en 
zavallısıdır l. 

Aşık Garibe Tokat Atd1nca ..• 
Evelisl gece KOçOkpaıarda 

Emir hanında bir cinayet olmUf, 
Esat isminde biri altı yerinden 
tehlikeli surett• 1aralanmııtır. 

HAdise de ıudurı 
Aşık Garip, ojlu, Temel, Tu• 

fan Ye Aralan adlı beı klıl han· 
dakl buzcu Mehmedio dOkkinm• 
da toplanmıtlar, rakı lçmlıler. Bir 
aralık buzcu Mehmet A,ık Garl· 
be bir tokat vurmuı. Esat bu 
haksız tokada kıımıı, derken 
Arılan la Tufan da tıe karıımış· 
lar, hemen bıçaklarını (.ekerek 
Eaadın Uıtllne atılmıılar Ye ken• 
dlsinl yaralamışlardır. 

Müddeiumumilik dlln Arılanla 
Tufanı tevkif ettlrmlıtlr. 

Bir Taarruz Dava11 

kilmlıtlr. Tayyareciler dün ıebri 
gezmiıler, bir aralık tayyarelerlnl 
muayene etmiıler ve dönüt için 
uçuıa hazırlanmıılardır. lld gOn· 
denberi haya çok bozuktur. LAkln 
bUglln hava müsaade eden~ tay· 
yarecller d8neceklerdir. Donan• 
manın da bu akıam ıaat bet bu· 
çukta dönmeal muhtemeldir. 

iSTER 

Festival komiteal çalıımalarına 
devam edecek ve şimdiden gele
cek yıl festivalini bazırlamiya 

ba~hyacaktır. 

iSTER ' 

Fatihte Aklfio kahvesinde Vah· 
ya, Emin, Selahaddin, Cemal ad· 
Jarında dört kiti poker oynarlar· 
k•n yakalanmışlardır. 

İNANMA! 

Hızır ve llyaı adla iki genç, Şehrimizde açılma11 kararlaı· 
tırılan orta okulların ve yeni r 
ıubelerln açılmaıı işine baılanıl· 
mıotır. Alınan karar mucibince 
Kumkapıdaki okulda yalnız birinci 
ıınıf açılacak ve bu &mıf l 1 ıu· 

L\H proırramlarınıD çok yilklO oldutundan bnh ... 
dea Ataotlu Ahmet anlatıror: 

dütllnmOı, "hatırlamıyorum" demltl lk!nclai de "bu 11-

tılahları bilııe bilH filin miiteha1111 blllr. cevabını 

vermiı... fıt• liııelerde talebenin kafaaını dolduran 
malzem61 Bu bllgiler ıel&leslnln hGcumuna maruz ka· 
lan muallim n talebe için, tabiatlle dütünmek n dO
tündGrmek lmk&nı kalmıyor. lı dökOHlyor ezbercillj'e. 
Bu iyi anlatılmıı, iyi dOıGnOlmOı bllıiler toptan ka
faya yerl•ttiriliyor. Orada atır bir yOk yapıyor vo ta
biatlle ıeldltl kadar aDr'atle unutuluyor •• 

-ı evellsi gUn gece Şebremlnlnd~ 
eıl Sabiye ile beraber evlerine 
dönen HüHmeddln Ye Ahmedin 
önüne çıkarak Sabiyeyi zorla el· 
ferinden almak lstemitler ve mu• 
vaffak olamayınca da koceıını ve 
arkadaıını dövmUtlerdlr. Müddei· 
umumilik dun bunları Sultanah· 
met sulh ikinci ceza mabkemeai· 
ne verdi. 

beli olacaktır. Diğer ıınıflara 
ıimdilik ihtiyaç hasıl olmadığın· 
da.,, ikinci sınıf gelecek aene ve 
UçUncU sınıfta müteakip yılda 
açılacaktır. 

Eminönü okulunda da Oçer 
ıubeli olmak lizere yalnız birinci 
we ikinci sınıflar açılacaktır. Bu 
mektebin ta"ebe kadroıu 300 
olarak tubit olunmuıtur. 

•O ne anaiklopedlk prosrram 1 O n• aayıaız bilgi· 
lerl Blologieden baılayınız Eatbetique, Socioloıi•, Pay
chologie Ye aair•J• kadar her t•Y onun içine ıirmlı 
•• hem de nuıl ıirmiı? Batan teferrGatllel IUltOn taf· 
allitilel Kitapları açınıııl lıtılahlara tHadGf ederainia ki 
tilyleriniı Orperlrl Bu ııtılahlardan lkialni memleketi-
mizde en bilgili aayılan iki sata ıormuılardırr Bunlar• 
dan birial maarif itlerUe do alAkadardır. DütUnmOı, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

Suçlular davacılaran önlerine 
çıkanların yirmi kiti olduğunu, bu 
hAdiae ile alAkaları olmadığıoı 

ıölemlılerdlr. 



Erkek ız 

dlige 
Koridorlarında 

- işte, iıt 1.. 
- Kim o? 
- T namodın mı ca ıml o~ 

diko.dusu aylarca gazetelere geçti. 
- Bu u o yahu? Ne oldu, 

muh k mesi bit edl ml hal ? 
- Hayır! Galiba beı on glln 

ıonra b ılayacak. 
- Öyleyse niçin ge1miı acaba?. 
Kim bu biliyor mııınız? Erkek 

kıyafetli kul Bir eli yeleğinin 
yakasında, diğer elinde bir 
kordon; serbest, serbest dolaııyor. 

Onu gören, tanıyan, iılten 

herkes de hayret ve merak lçlodı 
ıOzmokten kendini alamıyor. 

Gençler o~yle konaıuyorlar ı 
- Ne kadar erkek biçimli 

değil mi? Bilmesek tmklnı yok, 
buna kız diyemeyiz. 

- Sana tuhaf blrıey anlata· 
7am. Gınç bir kız bunu ~örmDı 
ye erkek ıannederek az kalıın 
gGnlUnD kaptırıp gldlyormuı. 
Arkadaılan imdada yetiımlıler. 

Diğer blr aıurup da ıu mUna• 
kaıayı yOrlltuyor: 

- Ben bu kıun kıyafetJ hak· 
kında uzablan bu kadar ıöze 

pvıyorum. HergUn birçok kız 
ve kadınlara raıtgeliyoruı; hemen 
çoğunda ceket ve boyun ba~ var. 

- Amma bu pantalon giyiyor. 

- Ne çıkar! Eteklik pantalon 
oluvermlı. Zaten kadınlar ellmh· 
den hanai hakkımuı almadılar kil 
GlyinmemW de alm11la.ı ne olurl 

- Daha faz.laıı da ellerinden 
galmu yaL. 

Çorumda 
Kadınlar Peçe Ve Çarıaf· 

tan Kurtuluılarını 

Kutluladılar 
Çorum ( Özel } - BtUOn Ço

rum kadınlara Halkevlnde bir 
toplantı yapmıılar, kadınlann 
ÇIU'faf ye peçeden ıkurtulmalannı 
••vinçle kutlulam11lardır. Bu mU· 
JIB&ebetle Halkevl tarafından 
kadınlara ıeker Jkram edJlmlf, 
bir de mükemmel konser varil· 
mlıtlr. 

OSTA 

• 
EMLEKET HA ER ERi 

ntaly da 
Bereketi 
A talya, ( Öz 1 ) - Antalya 

her gün biraz d ha ırllz lleımekto, 
eıkl harap vaıiy t ta amcn or
t dan kalk akladır. A t lyaya 
8-10 yıl lS co görenler bugft 
tekrar gör ler t · ıy il r. Eakl 

har p ç rıının yeri de b glln 
mllkem el ve kagir dükklnl r
d n, ma§'azalard n ve bald n 
m ekk p y py i modem biF 
çarıı gtirlllec ktfr. in f arlar 

u Y 1 Pirinç ah ulüPe 

ı 

d ire 1 cidd n ıel bir bin yap
tırmııtır. Bina knblk mimariye 
göre yapllmııhr. Belediye D mlr
cilerlçl Ue Yukarı p zardaki dftk· 
klnlan da (&timi k etmittfr. Bu
ralarda asri bir hale ifrağ edile• 
cekllr. Y enJ yapılan bahisarlar 
dairealnha kDpt reıml büyük bir 
törenle 1apalmq, bu mUcasebetlo 
bir de balo verilmiftir. 

Y nl Antalr çar ısının g6r nu,u 

Antalyada Bereket 

Bu yıl Antalyada plrlnç mah· 
ıulU çok b reketlidJr. 4000 h ktar 
pirinç ekllmiı, mahsw çok bere• 
ketll olmuıtur. Bu yıl pirlnper 
T oıyadan ıetlrlle usta ekicilere 
tava usuln tatbik edilmek sur .. 
Ulo ektirllmiitlr. YOzde 95 nl b.
tlnde mahıul alınmııtır. 

Vezirköprü 
Gençleri 

Havzada Çok Güzel Bir 
Müsamere Verdiler 

Havza, (Özel) - Veı.Irköprll 
idman Yurdu gençlerl Gad ilk· 
okulu bao öğretmeni Fuat Pinar
dağm baikanlığında buraya gel· 
mi ]er, bir m amere YOJ'erek 
Akagtındilziln Mavi Yıldırım pi· 
Jeainl oynaınıf}ardır. G~nçler 
temıildo fevkalide d nebilecek 
derecede yO.ka k bir muvaffakl· 
yet göıtermlılerdlr. 

Ertuğrulun Söğütteki Türbesi 
Kültür BakanlıA'ı 500 Lirsı Sarfile Türbeyi Tamir Ettirdi 

-· 

~ertuaruıun tDrbeaı 

S6tl1t ( Ôıel) - Buraya on 1 Am syada 
dakika muafede YO Bilecik ıoaeıl a 
Dzerlnde bulunan ErtuğTulun tfir· Su f ıi Halledildi, Şimdi De 
besi lıgal yıllannda harıtp olmuı Elektrik Yapılacak 
tur. Knlttlr Bakanlığı 500 Ura Amasya, ( Özel ) - Uray 
tarfedenk burayı tamir etttrmlı, Amasyanm en iyi suyu olan 

1 
Malatya - Sivas 
Hattında 
Bir Cina_qet 

Hekimhan (Ôzel} - Malatya• 
Sıva& hattının 53 tincll kıamında 
iki hafta önce tilyler Orpertlcl bir 
cin yet olmuıtur: 

Ortak olarak bakkaliye iılerll 
uğraşan Malatyalı Mahmut vı 
Fehr ttln geco dUkkAnları 6nündo 
uykuya daldıkları bir Eırada ıl• 
lahlı birkaç ıahıın taarruzlarına 
uğrayarak feci bir surette öldll· 
rillmlltlerdir. Bu hAdiae muhitte 
derin bir nefr t ve . acı uyandır
mııbr. Suçlular firar etmişlerdir. 
Fakat h diseye müddeiumumilik 
derhal el koymu§, b5lfik kuman· 
dam yOzb~ ı lbrahim liiı.zat ta· 
kibe ~ıkmııbr. Suçluların pek 
yakında ele geçirilecekleri umu• 
luyor. 

Yeni Çagada 
Y hlı Bir ilk Okul Yapıldı 

Çarşamba ( Ôzel) - Eıkiden 
Reiadlye adını taşıyan Yeni Çaga 
nahjyasinde bir IJk Yatı mektebi 
teıis ed:lmiıtlr. Yenlçaga nahlyeıl 
200 el'lidlr, nahiyenin çarşısında 

80 dükldio vardır. Kasabanm 
önllndeki g6lde pek çok yayın 
balığı ve yaban ördeği aYlan· 
maktadır. 

r 
Bir Doktorun 

gtır.e1ce muhafazası için de aylıklı Çırçır auyu kaynağım tem:zleterek 
4\ bir bekçi tayin etmlıtlr. Türbenin demir borularla şara g~tirtmiştir. 

buluuduğu yer SöğtldUn mesiresi Kaubada yedi tonluk biT depo 

Yeni yapılacak yablı ilk okul· 
da 60 yataklı bir 1atakhane beı 
dershane bulunacakbr. Bioanm 
t mel atma töreni pek parlak 
olmuştur. Bu binanın yapılmasın· 
da Başöğretmen Saimle Kamunbay 
Şlnadnlo bOyUk yardımları sıörDl· 
müıtür. 

Kiliste Sebze Bolluğu 
GUnlUk 
Notlarından (*) 

S.tı 

Agba~ı Zorluğu 
Bua-G• gelea haataa •det uman· 
larında çok uncı çektJjinl ve bay• 
aınlıkler ıeçil'dijini ve idet atinle
rlnln muntazam olmadığım anlath. 
Yirmi dört yaınıda olan bu hutam 
iki defa afır hastalık geçirmiı: biri 
tifo, dlteri de mtmadan iki ay ya
takta kal11111, aybaıı nmanlarıaJa 

tiddetli bq aQ'rdarı duy rmıf. Adet• 
lerfn intlzamaıl H IHCW JıCl!fi 
7umurtalıkJuıo tuya)et .ıamaoJa. 

rında OtümDt olmaaından Tc ıvaktlle 
geçen hastalıklar aebebile kanıız 
kalmaaından llerl l'cliyordu. 
Yumurtalık hulbaJarı nrdfm .,. 
k nı kunetlendirecek nlıastal~ 

ıekerlJ unlu Ye yumUJ'talı yemehlu 
ve meyvalar yemesini tenbih ettim. 
Ağrılarını Plramldon tabletlorl n 
Noropatin ile tcıkln ettim, scrom· 
lar yaptım. iki ay iç.nde haatahtı 
tamamen iyile4tl. 

l") 8 • notları kuıp sıı.ldayııua, yabuc 
bir a bllmo ,.apıfbnp k0Ucui7011 ,aps• 
aııı:. Sıkıotı &amaoını.zda bu notlar bir 
de .. tor ıı;ibl lmdadını:ıt!,._Yetft.t>ilir. 

halindedir. Şimdi buraya ıu ge- yapılmq, ağzı kapalı tlşelere 
rilecek, mesirenin daha fa2la ko:ıularak halka ucuzca ıablmıya 
rağbet ğ8rmeal temin olunacakbr. baılamlmışbr. 

A J d Elektrik projeal yapılmıı, 
uapazarın a orayın da ortak cldufu bir ıirket 

M ekten Buhranı kurulmuı, sermayenin ynrJsı Ziraat 
r bankasına yatuılmış, 't'e tesisata 

Adapazarı, (Özel) - Bu yıl başlama hazırlıklarına girişilmiftir. 
ilkmekteplere okadar fula ta• Bütün eski köprüler tamir 
lebe akını •ardır ki kayıtlar açıl• ettir[mlı. umumi ve asri bir 
dıktan .f8 saat sonra tamamen helA ynpılmışbr. Amaıyanın 935 
dolmoıhır. 3 bin talebe mektep bUtç si 35 bin liradır. 
beklemektedir. K d Ç 

Mevcut yedi ilk mektep ta- Onya a Umra 
mamon dolmuı bulunmaktadır. f J çesİ 
Beyşıhirde Uzum Bağları Karaman, (Özel) Çumra 

Bozuluyor Karamana 58 kilometre meıafede 
BenehJr, ( Öıel ) - Burada, 267 S kilometre murnbbaı mesaha 

ha•alarm •erin gitmeııinden kor• ıllzerlne kunılmuş, 37,160 fnfifmı~u 
kan k6yl0, üzüm hatlarım şimdi· bir ilçedir, sulanma tertibatından 

Çumra kaz.ası il etrııfı çok i&tl-
don bozuyorlar. Halbuki llzDmler fade etmişlerdir. ilçenin Ak,•lran 
daha kemale ıelmemlıtir •• bo- ve Oinek adla lkJ kamonu, :!6 
zulması için de belediye bin kayn vardır. ilçe merked 3 
vermemlttfr. Bu işin önüne geçil· mahalleye ayrılmıştır. AkvJran 
meıi mahsullln iyiliği balnmındaa nahiyesi 20, Dinek nabiyeııi de 
6nemlidir. 22 köylüdür. 

Kiliı, (Özel) - Bu yıl glSrlll· 
memiı sebze bolluğu vardır. 75 
tane patlıcan yüz paraya sabi· 
makta, tomate&, . biber, bamya 
gibi sebze.erin kilosu da en çok 
bir kuruşa verilmektedir. Yalnız: 
sarmısak biraz pahalıcadır, kiloıu 
35 kuruıa ıatılmaktadır. 

""iü"fON ULKE.Y I· 
HE RC.UN 

.,. 
OOLASAMAZSINIZ 
F~KATI 

Bedbin 
Biri 
Genç 

Adanadan AlaoddJn 
okuyuoum 1azıyor ı 

"Her ıaman gazetelerde oku 
, ..!m. Evlenme! r gllo geçtikv 
aı Hyor. Gençlerimiz evlenmiyo 
Bu cihet nllfusumuzun çoğalın 
eına azbuçul1: akal tesir yapıyo 
muı Alın &b:c benden de bir ceva 
EYien n bir genç alacağı kız( 
peıin olarak simasını, boyunu pO 
sunu, alleıinl tahsilini v~ sal 
aıık g8rftnen cihetlerini tetld 
eder. V • ıonra hayırlası der al 
fakat oldıktan sonra daha neler 
ıahlt olunur? Uyku unda SÖ1' 

lenenler mi, •A'zı kokan, kula 
akan mı, aaabl, ılnlrll, dell olan4 
lar mı, ahlAkaıı, huysuz, geçimıl 
mi, haı talaklı, kirli Ye plı olanla 
mı daha neler neler. 

lıte bunların biri yahutta bir 
kaçı bir araya geldi ml al aan. 
belA( kara bela ) itte böylece h•4 

baht ve taliılz ıınıfına ıeçer, kema~ 
yelı Ye me&k netle hayat yaşasın.~ 

Eğer h rk ı bu genç gibi 
dDtlloseydl, kimsenin evlenmemeıl 
lizımdı. Bir yol çıkar&ınız. Oto• 
mobll k zaya uğrayabilir. Yağ• 
mura tutulabllirslnlz. Otelde bir 
yeremlinln yatağında yatırılablllrr 
ılniz. Yediğiniz yemeği hastalıklı 
bir adam plıirmio olabilir. FakaJ 
bOUbı bu tehlik lero rağmen n• · 

1 
yolculukt n vez goçeralnlz, no de 
yqamaktan. 

Dört tarah mamur, hor tarafa 
sigortalı bir hayat, lstoyen adam, 
yaıamasmı bilm yen adamdır. 

Zaten evlenmeye biraz <il' 
plyanııo demezler mi? Şu farkla 
ki isabet etme&I ihtimali daha 
çoktur. 

Fatma imzala okuyuouma: 
Erke§'inizin hazan ıurat n,.. 

masandan alınmayınıL Erkekler! 
dUıündUreo blnbir Hhep olabilir, 
Kocanızın dıtarıdakl Jılnl, lılnld 
ona verdiği aıkıntıları biliyof, 
musunuz? ihtimal onu zaman 
zaman Uzen ve müteessir eden 
lıldlr. Siz onu evde neı'• il~ 
karıılar, teeHUrUnU gldermey~ 
çahıırsamz, hayatma can kataı 
ve Hvgiıini artbrmıı olursunUL 

Jf 
LUleburgazda voför Hakkı 'ya: 
Mektubunuzu yazamayız. Ha• 

yat arkadaıınızı baıkı yollarda 
arayınız. 

* Ankarada M. K. N. 
Sorduğunuz sualin cevabını 

ılz kendiniz verecekainlz, b8yle 
ıeyler öğretilmez. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

TEYZE 

Bu ıece nöbetçi eczaneler fUn• 
lardır: 

KOçOkpuar ( Necatı ), Alemdar 
(Sırrı), Beyazlt ( Asndoryan ), Şeb· 
.aadebaıı ( İbrahim HaUI ), Fener 
(Arif), Aksaray (Şeref), Knrağümrlllı 
( A. Kemal J, Şehremini ( Ahmet 
Hamdi), Kadıköy ( Leon Çubulcçu• 
yan ve Osman Hulusi ), Sa~ntya 
(Rıdvan), Bakırköy (Hil6.l), Begıktaf 
(Recep), San yer ( Nuri ), Hasköy 
(Yeni TUrklye), Kasımpnfn ( Yeni 
Turan),BUyOkada (Mehmet), Hoybell 
(Tannı), Üakiidar (Ömer Kcnıın ), 
Eminönü(Beılr Kemal),Şltll(Necdet 
Ekrem), Beyotlu (Kanzuk, Karakin 
Kürkçiyan, Gllnet)Galata (Hidayet). 

,....:.:,;,;__:.;_~ __ ...;,________ 
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Kanatlı 
Adaınlar 
Çoğalıyor 

AvL ı 1: ryada Franz Şiller lı· 

1

81,. lcuş h•- minde bir adam 
g e ~ e n 1 e rde, iki 

t1•slisl dalıa kanat takmıı ,. 
bu kanatları kollari:e tahrik ede
rek bacak gibi kullanmıı ve bu 
tarzda 540 kilometre kateder.le 
yedi haftada Graz tehri ıden Bu· 
dapeşteyo ge1obUmiştir. 

* 
lng:lterenin Yorkşer aya1etinde 

Havada çar· bir malikAnede 
avlanan avcılar 

pışan kuşlar geçenlerde garip 
bir manzaraya i ahit olmuılardır. 
Birib.r lerine doğru xnr'atle uçan 
iki sürU keklik karı laşmış ve 
kuilardnn Hklz on tanesi başbaıa 
çarpışmış Ye ölü olarak yere dUt
müşlerdir. .. 

lngllterade Elgin ıehrlndekl 

12 senelik bira fabrikaların· 
lcör nö: da çalııan Jomes 

"' Snovren isminde 
açıldı snğ glSzll kör bir 

adnm, gözüne I§ esnasında biraz 
kireç suyu ııçramış .,.. aradan bir 
kaç saat geçtikten aoora on iki 
ıenedenberi görmlyen bu ~öıll 

açılmııtır. Doktorlar adamın glS
Eilnde görUnmeyen bir perde oı. 
doğunu ve kirecin bunu yakıp 
izole ettiğini söylemolıttedirler. 

* Geçenlerde Japonyada Tokyo 
Hayvanlar şehrinde yapılan 
için ruhani bUyUk bir i} inde 

senelerce Japon 
• __ a_g_i_n __ , imperatorunun sa• 
ra)iırı da hizmet ederek &lmnı olan 
168 tla 19 ineğin ruhları tbiı 
edilmiştir. 

* lngi'teredo Villlam Colsen fı· 

Hiç ugumı- mi!lde bir antika
cı kırk ieneden 

g an bir beri hiç uyuma· 
, __ a_d_a_m __ • mış ve bu mlld· 

det zarfında ne yorgunluk, ne 
uyuşukluk ve ne de rah tsızlık 
hi 111setmemiştir. Doktorlar bunu 
kalbi. in za) ıf olmı:ııına bam1et• 
mektedirler. 

Giz i Bir Silah De
posu Bulundu 

Birçok Naziler Tevkif 
Edilmiıtir 

Viyana, 23 (A.A.) - Zabıta, lıoı 
bir ııraadn giall bir silih depoau Ye 

•bu depoda blrçolt tOfek Ye mltrftl• 
y8zlulc Yerici bir telalı cihazı 

keıfetmiçtir. Baıka bir mahalde, 
bütün t ehirde şulıelerl bulunan bir 
Naz.l p rop gaada merkezi meydana 

lçlkarılmışbr. Birçok Naal tnkif 
edllmlıti r. 

İng111z Bakanlar Kurulu 
Londrn, i8 {A. A.) - Bakanlu 

kurulunun 7ann toplanacatı teyit 
edilmektedir. 

itizar Ediyoruz 
"Aunıının Kıaı,, tefrikamızın mu
hamri Burhan Cühit, mrı.lfununus 
olduğıı üzere, ailevi bir kaz;a ge
çirdi. Eti Samiye Burhan Oahit 
Pazar gUnkll otomobil )"&rışında 
ağır surette yaralıı.ndı. EHmlzde 
mevcut tefrika yazısı da, bir aksi 
tesadüf oetloeal o gün bitmişti. Bu 
ıebeple bugUo, "Anaıının Kııi,, 
romauımızı nevredemiyoruz. Dizi Ye 

muhnrrirln yesinl anlayarak kan· 
disini mHur göreceğinizi umarak 
bu autırları ıunuyoruz. 

ı 

HARİC.I 

Almanyada Mecburi işçilik 

Serbest Sivil 
Döndü 

180 Bin Kişi 
Hayata 

Berlfa, 23 (A. A.) - Mecburi 
ılı kanunu 1 llkteırindon ltibarca 
merlyete a-eçecektir. Bu tarihte 
io aerv:stne mensup 180,000 aö
ntllll\ lı kamplarında doldurmakta 
oldukları müddeti bitirerek ıiYll 
hayata döneceklerdir. 

Doau Sllezyaanıda Grev 
Hazırhkları 

Kottavlz, 23 ( A.A. ) 
Doğu Sileıyanın bUtUn maden 
ııçiıl meclisleri dUn bir kongre 
halinde toplanmıılardır. 

Dünkerk 
Zırhlısı Denize 

İndiriliyor 

Ağır bir ayt ımadan sonra bu 
mtcllsler nyealnden . 600 kişi 30 
eylUlde 'grey yapmıya karar Yer

mlılerdir. Bu K?•Yden maksat 
fıçilerla istediklerini kabul ettir
mektir. Bu iıtekler lı saatleri· 
nin altıya indirilmesi ve bununla 
beraber ılmdlkl ncretlerin muha• 
faıa olunmau albl ıeylerdir. 

Blrlael tephala lklaci ~·O denize ladirllecek olan Fran1anıa 26 50() toa 
hacmindeki Dünkerk adlı 11rhlııı dünyanın u ılir'atll barp geaileri~dea biri 
olacaktır. RHmlal g&dGtDaClz geminin aaatt• 30 mU yapacafl tahmin 
edilmektedir. 

Kralcılar Silah Atıyorlar 

Yunanistanda Drahmiyi 
Düşürmek isteyenler Var 
Finaııs Bakanı, Endişe Edecek 

Bir Şsg Yok Diyor 
Yalan Haberi r 

Atına 23 ( Özel ) - Bulga• 
rlıtan\n gizli ferberlik yaptığı 
hakkında ıazetelerde görlllen 
haberlerf Dırnme fırkası bir teb
Uğl ile ya1anlamışbr. 

Patra• Sokaklarında SllAh 
&esi eri 

Atına, 23 ( Özel ) - Dnn 
Patraı' da bir toplanb yapan kır al· 
cılar sokaklara dökülerek silAb 
atmıılar lse de inıanca telefat 
yoktur. 

Genqy ltl•rl 
Atlna, 23 ( Öıel ) - V ealıe

loıun cl\mhurlyttçilerln genoya 
glrmemclerlnl tavıiye ettiği hak• 
kında gaıetenln birisinde gHrUlea 
haber hiçbir yerden teeyyüt etme
mlıtir. Baıbakan Çaldaria gazete· 
ellere eski cUaaburiyet partUerlnln 
genoy kararnamHlne karıı yap
tıklan itirazları tetkik edeceğini 
fıtediklerlnln kabuJtl mulıtemel 

olduiunu btldirmlıtir. 
Girit Taliılnln kralcılar ile 

ctımhurlyetçllerln m•ıhtemel bir 
çarpıımaaında kanlı hldi1eler 
meydana gelme meal için 
kralcılar ıllAhtan tecridi 
iç Bakanlığından istediğine dair 
bir ga:ı.eteden çıkan hlvadiıl 
vali yalanlamııtır. 

Atina, 23 (Özel) - iç istik· 
raıları tahYillerinin dUımeaine 
karıı Başbakan Çaldarls bu dUı· 
menin Yunanlstanın I~ durumun• 
dan ileri aelmeylp arsıulusal du· 
rumun tesfrile bUtUn boraalarda 
aörUlen dUtkUnlUğUo sonuçu ol
du§'unu ılSylemiıtlr. Birtaktm 
muhtekirlerin drahminin kıymeti· 

nl dlitUrmek için utraımakta 
olmalarına karıı Finanı Bakanı 
Pesmazoğlu aıaiıdakl beyanatta 
bulunmuıtur: 

.. _ Plyaaada yabancı dö,lzi 

Yunan Finans Bakanı 
Pesmazoııu 

1Ukseltmlye ça!ııan muhtekirlerin 
hareketinden colayı ne bOkftmet 
ne de Devlet Bankası endiıeye 
dUtmtlt detlldlr, 't'e eaaıen buna 
aebep olacak hiçbir ıey de 
yoktur.,, 

Mora Yarım Ada•ında 
S•r•ınttlar 

Atina, 23 ( Ôul ) - Mora 
yanmadasınm Pirgos v:JAyetinde 
çok tlddetll bir yer saremheı 
olmuştur. Sarsıntılar ikide bir 
tekerrUr ettiğinden kırlara k1tçnn 
ahali evlerine dönememektedir. 

--.-s::e_._....... ~ .............. '"" ..... __ 

Yugoslavyada: 

Eski Muhaı·ipler 
Konferansı 

Belgrad 23 (A.A.) - Eıld muha
ripler, anıuluaal konferansının ikinci 
aaambJHl itlerini bitirmif Ye uluslar 
ıoayeteal paktının dialplin prenılple

rlne Hdakat kararı Yerilmlıtir. 

Bulgarlstanda : 

Komünistlerle Mü
cadele Arttırıldı 

Sofya, 23 (Ôzel) - Burada vllA
yet mııhkemeal mfiatantikl Malçef, 
ıreçende yakalanan birletlk Makedon· 
ya ltomlln iıt lhtilAli komitesi menıup
lar ndan 8 kiti hakkında tahkikatını 
blttrmtı ve bunlar mahkomeye veril· 
mitlerdir. 

Ormanda 
Sofya, 23 {Ôıel)- Geçen gUn 

.meydana çıkarılan birleşik komü-
nist • Makedonya komitClinden 
sonra zabıta, her yerde araıbr-
malara devam etmektedir. Geçen 
gUn Gobrovo kasabasının yamn-
da bir ormanda komünistlere alt 
elbise, matbaa; komUniıtliğe ait 
.doıyalar b\Jlunmuştur. 
Rulgar Dıf Bakanının Temaslar1 

Sofya, 23 (Özel) - Bulgar Dq 
Bakanı Köse lvancf Cenevrede 
TUrk ve Yunan dıı bakanlıırUe 
tekrar aörU,mliftür. 

Bulgar • Rumen Hududunda 
Sofya, 23 (Özel) - Geçen gtın 

Bulgar - Rumen sınınnda Bulgar 
arazisinden Romanyaya geçerken 
dur emrioe itaat etmlyerek öldü
rülenlerin bir Rus kadı9lle bir 
Ruı erkeği oldukları anla1ılmış1ır. 

Fransada: ......., __ _ 
Sosyalist Ve Komü

nist: erin İstekleri 
Paria, 23 (A. A.) - Soayallat 

ve komU~iıt enternaıyonallerl, 
Populalre ve Humanite gazetele
rinde birleşik bir hareket prog-
ramı neffediyor Ye Lava] hllkii
metine karşı ayrıtık olmalanma 
aebebini anlatıyorlar. 

Bu yazıda deniyor ki: 
" Hükumetin çıkardığı karar• 

name!er, durumun fe:ıalığmı genel 
surette fazlalafi:ırmııtır. Bundan 
dolayı bu kararnamelerle ve def
lasyon slynsasile durmadan aawa.
mak lazımdır. 

Amacımız fUdur: 
GUndelilderle maaılann kıy· 

metlendlrilmesl. Iı aaatlerin;n 
azaltılması euretile İ§ı.zliğln önO· 
ne geçmek üzere savni yapıl· 
maat. Gündeliklerin indiril· 
memeıl sureti ile kırk 
saathk haftanın kabul ettlrll· 
meal. Mecburiğ mektep zamanı· 
nın uzatıl ması. Altmıtını 1ıeçml1 
lıçllerln tekaUt edilmesi. 

..;.;~· D W ... 1)(, . --~ •l :'!,.... .!(.ti'·-~· 
· . , . . ... .. ···l'tl?t! 
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Bir Tarih 
Dersi/ 

Tarihi çok se·nn oğlumun 
beni araaıra imtihan ettiğini ıay· 
aı değer okuyucularım bilirler. 
ÇllnkO, beni terletmekten geri 
kalmıyan, o lmtibanlarm bir kıı• 
mını bu ıliturlara da geçlrmlttim. 
Ottamektep tahsili gllrmekte 
olan oglum dün de karııma dikil
di, sordu: 

- Baba, Airiboı: adası hangl 
7al Tllrk bayrağı altına girdi? 

Şarkta •e Garpta dillere dllı· 
mUı bir hadf1e olduğu için he
mın ctvap verdimı 

- 1470 de. 
- Nasıl oldu baba o lı? 
- Sadrazam Mahmut Pa§a, 

kendilerine kuvvetli bir dellil \•e· 
rilmek liızımgelen, Venedlkliler 
aleyhine harp açh, yOz kadirga 
Ye lkl yllz &llçllk gemiye yeta.lt 
bin aaker yükleterek Ağriboza 
ıeldl. Karadan da bir Türk or
duıu ytlrlldU, on yedi günde bet 
kanlı hücum yapıldı, ada alındı. 
Avrupahlar, bu Ağrlboz muba· 
rebHlndea bir de masal çıkar
mı§lardır. Guya Ağriboz valisi 
pol Erlço'nun Ana adlı bir kızı 
varmıı, bu kız TOrk kumandanı
nın çadırına sllrllklenerek 1ı~tn
rtilmllş. Fakat kimseye boyun 
eğmedijinden parça parça edllmitl 

- Peki, Airlboz adaaı hangi 
tarihte elden çıktı? 

- 1829 da. 
- Peki. Barbaroı Hayreddin 

hangi yılda doğdu 1 
- 1473 de. 
- Dtmek ki Ağrlbozuo Türk 

idaresi altına ırfrmealnden o, yıl 
ıonra. 

- EYet, öyle oğlum. 
- Peki baba. Rahmetli Bar· 

baros koraanlığa baıladıktıın son
ra Ağrlboz adasından verıl ala• 
bilir miydi? 

- Ne mUnasebet oğlum. Hiç 
Tnrk korsam Tttrk bayrağı altın• 
da bulunan yerlerden veral ola· 
bilir mi? 

- Bir :t·erde okudum da me
rak ettim. 

Ben de merak ederek o~lu· 
.ma o yazıyı buldurdum, uı:un uzun 
okudum. Meğer bu tarih değil 
romanmı§, Blılm çocuk, içinde 
tarihi adlar bulunan her yazıyı 
tarih&cl sayacak kadar toy oldu· 
ğundan •• Asırlboz.un Barbaros· 
devrinden önce aJandığmıda bildi· 
ğinden böyle bir sorguya IDzum 
g6rmüş. 

hptihandaa yftz aklıille çıkb· 
ğımı sanıyorum amma o lflbl ya• 
Eılu ylblindea ba sorgular ııkla· 1 

prsa aıkınbya dllpceğiml oranla· ' 
maktan da geri kalmıyorum. Ulu' 
taon yardımcımız olsun f 

M. T. Tan .. ..., 
Lehistan Ve 

Çekoslovakya 
Katlon, 13 (A.A) - L.lı • Çe- ! 

koslovak sınırı yakınında bUylik : 
bir g6ateri yapdmışhr. Ba fÖlte • 
rinin amacı şudur : 

Bundan iki sene evvel IS bla 
kiti tarafındaa yapılaa bir göst .. 
ride öldürülen iki Leh uçakçııını 
hatırlamak için Leblilerin yapmak 
lıtedikleri töreni çek ifyarlarımn 
menetmelerinl protestodur. 

Gösteride Çek memurlarının 
bu yasaklarını ve Leh aılığmın 
Çekoslovakyada uğradığı kötU 
muameleleri protesto eden bir 
takrir kabul edilmfttlr. 

Finans Bakanı 
Lizbon, 23 (A. A.) - Blrletik 

Amerika devletleri Fmans Bakam 
Margenthau buraya a•lmlftlr • 
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Ü/uslar TEI,GRAF, 'fELEFON, TELSİZ HABERLERİ Bir Cinayet 
Kurumuna '- .. .. ' fzmirde liir Alman Vapu .. 
v t v / Uzlaşma Umitleri e•• runda Adam Öldürüldü nas .1 apan ar - ------- lzmir, 23 (Özel)- Limanımız• 

Avrupa matl:uatının bir kı1mı, bir • • ı • E • • • D • ı M •• ı A da demirli bulunan Alman ban• 

ter•'.N°e hy·~~~te.n~~:r;:1ı:,~iy;;~~et - i- IDgl iZ ÇISIDID UÇe J e U a• dualı ıtuari vapurunda bir cinayet 
talyaa ııliihlı ihtiltıfanı hhdit edelim. olmuıtur. 
Muharebe, Afrika topraklarına inh:sar 
etsin bu suretle Avrupayı ıilahlı Lir k t E'h • t v ·ı · Tayfadan biri, diğer bir tay• 
dövüıten ııiy.;met edellm. . a ına emmıye erı ıyor fayı boğa.zma kırık bir tife par-
•t k:r~ı!:ı~~~~:i• k•:rk~~ıter lr~~h:tı:~ çası saplıyarak öldllrmUıtür. Katil 
aHI mantık, en afak bir tahlille dahi -----------"------- tevldf edilmittir. Yarın ağı• 
tahammül edemez. Barıtı korumak B ı K • • • H ı d N c•xada muhakeme edilecektir. 

:".!:',k;:~· [~:ç~k'i'~r~~~~~·d~·~:ı"::: CŞ Cr OmıteSJDID 3Zlr 3 ıg'"') Ota Üçüncü Espekter 
mak cidden hot. A k 23 0 u n G 1 

1914 - 1918 fel&ketll harbini 1ı4- ( Baıtarafı 1 inci ylizde ) n ara, - ç ne ene 
HD .. o belih aenelerl yatam•t olaa tutulmaaını bir hatA ıaymakta •• venı· LJaberlere Go··r,, •• kespekterı burarda lçk bakanlıkla 
nuiller, kat'i bir zaruret olmadıkça .1 ~ fl ~ OBUfma arını yaptı tan iOnra 
.. ntan mUdafaaaı ııibi mutlak bir ecnebtlerin şimdiki tartlar altında vazifesi haıına aitmiıtir. 
mecburlyet!e kartılaşmadıkça ıilaha emniyetlerinin temini ancak Ha• ~l l Ad lı d k • Trabzon, 23 - ÜçUncU Genel 
sarılmak istememekte haklıdırlar. Çün· b b b k Q yanın Q QT Q f E kü hayatın acı il caatı netlcıe1l zihnen eşfstamn sllA larmı ıra ması ile ıpekter buraya gelmlı, törenle 
zedelenmiı bir postla memleketleriae kabil olabileceğini yazmaktadır. karşılanmııtır. Yarın Erzuruma 

dö<ıebiım·, ·eue, arkada bıraktıkları Betler komlteıinin önerge· 14alıkı•matı lılıerlı•yor gidecektir. 
yuvalarını eksertyetıe bot, ocaktarıaı ı b b k b Trenleıde Tenzı·la"tlı Tarı'fe ıöıımUt uçaklarında da ba7kutlara eri, u meaeleyl lr enara ı-
öter görmUtl"rdlr. rakmakla kalmamıı, ltalya için Uzatılıyor 

Fakat bugllnkO durum 1914-191
8 

emniyet me1eleslnio hallini daha J'.ngilter·, 'T'aarruz Mı.yeti 'T'aşımadı- ö dururnu değildir. O felAkettea deu IJ ıg ,1 ~ ,1 4 Ankara, 23 ( zel) - Devlet : 
almıt görünen lnaanlar, ayni facıayı fasla gUçleıtlrmlştir. demlryollarımo tenzilatlı tarifesi 
tekrar yatamamak için ulualar ıosye• '"glllz Elçlalnln Bir g"' ını ltalya.ııa Resmen Bildirdi birinci kAnun •onuna kadar, bazı 
teıi ismini verdikleri bir tetekkUl _., yeni ıartlarla uzatılacaktır. 
kurmuılardır ki bunun eaaa nzlfesl GörUemeal 
nlu11Iar aramında bir harbe müncer Roma, 23 (A.A)-lngiliz Elçisi Atlna, 23 (Özel) - Doğruluk- hakkandakl dUıUnceyl yok etmek Van Gölünde 
olabilecek anlatmazlıkları önlemek, B D d il D d ki ları teeyyUt eden aazetelerln net• erkeainf koYalamaktadır. V "l d • 1 ·ı Kurumun miltterek mi1&kı daire.inde • rummon e uçe ara111n a " an go ün e vapur ıt etı me• 
buna bir ha\ ,ekli bulmaktır. uzun ve ıamlmt görUımenln orta• rettikleri telgraflara göre, ltalyanlar Resmi çevenlerde taarih edil• sine karar verllmlıtir. Ekonomi 

Geçmitini Lir tarafa bırakalım : lıktald gerginliki izaleye medar Oniki adaları tabkJm faaliyetleri• dlğine döre, bu ilk deniz ihtiyat BakanJığı gölde tetkikler yaptı• 
Fakat bugOn, kurumun uıl hizmet tt l d b racaktır. 

Ö b ·ı ,, b' · t h ıl olmuı- olmuı olduğu zannedllmetedlr. ar ırmıı ar ır. ted lrlerl lngiltereye, pakt muci· Ü 
g re ı eceaı ır vazıye a• . zu··m Şı0rketı" Pı·yasadan tur. Bu kuruma dab'l iki üyeden bıri, Roma, 23 ( A.A) - Ingilb Donaama .,. tayyareler için Us hince Uzerlne aldığı teahbUtlerl 
ötekini yutmak lıtemektedir. Bunun El i l D d S ı H 1 olarak tahkim ettikleri Leroa ada- yerine getirmek ve tehlike tak• M l Al B 1 d 
için ileri sürdütü ıebepler, timdiye Ç 5 runımon ' amue oare ID a mıya af a I 
kadar tah"l ed!lmittir. o üyenin ge· ıahsi bir mektubunu Duçeye ıından baıka yerli ahaliden gizli dirinde menfaatlerini korumak lzmfr 24 (Özel) _ Yeni UıUm 
riliği, cehaleti, iptidaiHğl v• aaire ve tevdi etmiı ve kendial ile hemen olarak diğer adalara da ağır top· imkanmı vermek için alınmııtar. ılrketl tıe başladı, dün piyasadan 
aalrF~kat kurumun miıakında, mede- hemen bir 1&at kadar ıörllt· lar yerleıtirllmektedlr. Mamafih lngilterenin hiç bir zaman 240 çuval UzU.m aldı. 
ni ve her cihetç.., ileri gitmit bir üye, muıuır. Emniyet edemedikleri yerli ahali uluslar aosyeteıl konseyi kararla· 7 4 Uçak Daha 
ondan çok &'eri diter blr üye n- ee,ıe K -te ı ı N t bu tahkimatı lfıa etmemek için rının dııına "lkmıyacağı llAve 
zerinde her :ıaman ve ıcap ederse •!- r omı 9 n n ° ••• ... y H Fil 
ıaııa ıarılmak sur.tile himaye edip Cenevre, 23 ( A. A. ) - Ulua· tecrit halinde bulundurulmaktadır. olunmaktadır. unan ava osu 
onun hOrriyet H lıtiklilini elinden lar iO&yetesl aenel sekreterliği, Hemen bUtUn on iki ada, bir ıllel lnglllz Zmhhleranın Akdenlzde K vvetleniyor 
alabiı·ır·, dı'ye b'ır kayıt yoktur. Böyle • y 1 U 

b k B 1 k it 1 t f karargAh haline getirilmiıtlr. azlfelerl Ne mit? Ö 
bir kayıt olmayınca da, aman atetln u a ıam et er om eı ara m• Atına 24 ( zel) - Hükumet 
avrupaya sirayet etmesinden sakına• dan yapılmıt olan önergelerin tam lnglliz Harlclye•lnln Bir TebllAI Londra, 23 ( A.A) - Taymls bir aya kadar Yumın hava kilo• 
lım. Ne yapıp yapıp, hu atetl ATru· metnini neırctmtıtir. Komitenin Londra, 23 ( A. A. ) - lngillz gazeteal de, Akdenb:deki donanma suna 74 tayyare ilAve etmiy• 
pa dıtına inhiaar ettlreUml Gibi mO- d d 1 k Dış lılerl bakanı, dün akıam ga· tahtidatı mUnaaebetile diyor ki: karar vermlttir. 
taleaları ıerdetmelc, tabir mazur g8· notaıın a eni lyor 1: 
rülıün; en hafif ıurette lHaniyetle "Yalnız Habeı ulusunun du• zetelere bir blldlriğ vermlttlr. Bu Akdenlzdekl lngillz diretnot• 
alay etmektir. Bir, Avrupa milletleri I k I blldJrlğe gHre, Romadakl loglliz ları Napoli veya Venedfğl bom• 
ıoıyeteai yapılabilir. Bu ıoıyet~ye da· romunu yeğ rtme iç n değil ayn) b d k 
bil milletler, diğerlerine kartı kendl· zamanda Habeılstanıa tabii kay• bUyUk elçisi, lngilterenln Akdeniı• ar ıman etme için oraya gel· 
lerini müdafaa etmek için tertibat naklarını açmak için zaruri olan de almıı olduğu ıllel ve deniz ted· - memiılerdlr. Bunlarm Akdenlzde 
alıp aralarıada aolatablllrler. (Fakat çalıımalara baılamam hus.uıunda bir:erlnin bir taarruz mahiyeti ta• bulunmaları ar1ıulusal banıı ko-
o nkıt ta, Japonlar Aıyada, Aıyahla· k dd 
ra mahıuı bir cemiyet kuruyorlarmıt Habeı hUk~metlne Uluılar ıosye• tımadığı hakkında ltalya hariciye rumak, lngilterenln mu a erata 
diye lOzumıuz yaygaralar koparmaz· teıJ tarafından teırlkl mesai t• müsteşarı SUvfç'e inanca vermiş, demek olan Hlndiıtan yolu ile 
lar.] Bunu anlarım. Fakat, mablyetl yardım önergesinde bulunulma11 bilmukabele SUvlç ltalyan tedbir· Akdeniz yollarının emniyetini 
anı ulusal, içinde btitQn m ·ııetl~ri top· bu soıyetenin ödevleri cUmleıin· k k h A Jım·t aosyetenln bir A•rupalı aza11, lerinin de. bir taarruz er eal taıı• aağalma ve ni ayet vrupavı 
Avrupalı oJmıyao dit•r bir baaına dendir. Böylece Habeı imparator• madığını bUyUk elçiye aöylemlıtlr. nteıe atacak herhangi bir hidl· 
aaldırır d

1
a, o 1 kurumun 1 nle~_bird1kıhın1n lulunun komıuluı lle iyi mllnaae- Dıt ltlorl bakanhg"'ınm bildiri· aenln derhal ye müe1Slr bir aurette 

mensup arı, 'amaD on arı ••n 8 • betlerde bulunma11 lmkloı da ha· 
lerin• bırakalım, ateı batk• tarafa il, lngillı ve ltalyan harp gemile· önüne geçmek içindir. 
sirayet etmulnu derlerH, ortada blr ıal olacaktır. Uluılar sosyetesinin rinln hareketlerinin doğurduğu ltalyan Sevklyatı Devam Ediyor 
uluılar ıoıyeteal mevcut oldutu iddia bUtllu Uyelerl için ıoıyetenin dl· 1 ll w I ld k it ı Napoli, 23 ( A.A ) _ Piemont 
edilemez. Akıl halde, bu kabil mlta· ğer nyulnln erginliğine riayet et· gerıı n g g erme ye 8 yan • 
lea aerdeden Aza, 1017eteain lçlade k b d d B Habeı anlaşmaxbiının bir lanillz- vapuru 294 siyah gömlekli ve 
kalmak hakkını kladllltlnden feda me lr ö ev lr. u sebepten Jtalyan çarpışması ıekllne gireceği 3 HJO neferle hareket etmittlr. 
etmlt aayılmak ve bizzat aoı7ete dolayı bor tllrlU yardım plinma 
tarafından kapı dııarı edilmek ı•rek· Habeı hllk(imetlnln muvafakat 
tir. Uluılır kurumuau bu derece mas.. 1ıösterm1&İ icap eder. idari isli· edilmektedir. Bazı Pariı gazete• çıktır. Uluslar ıoıyetesinden aa• 
kara etmeye kimHnln hakkı yoktur.· lerJ, bir Italyan "mukabil teklif- geri bir gHrUıme esası teıkil ed .. 

Nihayet, ileri bir daha i71·1i kurul hata gelince, Habeıiıtana yaban· b.l k yenı' t kl'fl b ki m k lerl,, nden tereddlltaüz bahsedi· 1 ece e ı er e e • • 
mak ıuretile, bu aOnkUnlln feahlne de cı mtltaha111slar gönderilecek ve teylz, mukabU tekliflerde bulun• 
karar ·urileblllr. Amma o, zorla lntı. bunlar bir poliı "• jandarma yorl ar. d k 
hara uvkedllemer. - Süreyya kuvHtf ricude getireceklerdir.,, Franıız basını, görüımelerin mİt~ı;~' ve Uluslar aosyetQal 

Kalem MUnaka9aaı devam e~ebllmeıinden memnun Roma, 23 (A.A) _ Röyter 
Roma, 23 (A.A)- Ingiltereye ıBrUnmekle beraber nikblnllkte ajansı aytarı bildiriyor : ltalyaum 

karşı aueteler tarafından yapıl· bundan öteye gidememektedir. Uluslar ıoıyeteainden hemen çe-
makta olao kalem mUnakaıa11 Filhakika, Betler Komitesinin kllmeal ihtimali meYCut değildir. 
ıona ermlıtlr. elinde bulunan lmkAnlarla ltalyan Buna mecbur edildiğini aörmeden 

ltalya Milllylm Konufuyor k ı )C, 1 l Recai Zade Ültat Ekrem, iıtibdat tezinin teı t etti•i ıat unıur arı talya böyle bir harekette bulun· 
devrlııde, Şarayi Dnlet azllı ve Cenevre, 23 (A.A) - Alolsl, bırlettirmenio imkinsız olmasm· mıyacakhr. 
ayin zamuda (intihabı memurini dtln Beıler komiteai haıkanı Ma· dan korkulmaktadır. ltalyanm Uluslar aoıyetesine 
mUlklye komiıyonu) ikinoi reiıi idi. d 1 il 
llk kurulduğu samanlar, bu komiı· ar aga o yapbiı glSrüşme esna· Jurnal diyor ki: karıı timdiki durumu, dostça de· 
yon, tatra memurini mülkiyeıini ıanda Romadan ı•len ve beşler "Aloiı:i'nin yapbğı tetebbtısUn ğilıe hile, her halde dürüsttür. 
müıtakillen intihap ve tasdike komitealnfn teklifleri hakkında mU· dikkat edilecek noktaaı, görü,. Italyanm sosyeteden çekilmesi 
araederdi 1 • • t 1 t f d Bir1Uıı 1 komlıyon toplanb halinde taliaları havi!olan bil' telgraf oku- me kapısının aarih ıurette aç.k ~e~e ~sın;n ~~~~ e d~kk ara ~n an 
iken, Dahiliye Nazırı Memduh muıtur. Madarlaga, bazı notlar bulunduğudur.,, 1 

er 
5 

rü me ıg ate eğer 
Paıı oraya gelip, müzakereyi takibe Eko dö Pari diyor ki: bir noktadır. 
koyuldu. Ve bir aralık, hakkı ol- alarak arkadatlarına tebUğ et- Be.aler komitesi •al .. hlvet 

B b " Musolini, aylardanberi ilk 'T " ' madıfı halde mttdahale ve tenkide mlıtlr. unlar, ugtln bir toplantı lstlyttc<ak 
bile kalk ıh. yapacaklardır. defa olarak müzakereye g'riımek Cenevre, 23 (A.A) _ Be•ler 
- Komlıyonun latJhaplarında ek- l · ib · .. u u ş· Tk Y 
Hrlya i1&bet olmuyor, dedi, Ko.za Fransız Gazetelerlnln stemış g 1 gor 0 yor. ımeıı 1 komitesi, uluslar '>osyetesi konae· 
kaymakamlannıD birook yerlerde, MUtallalara bu, büyük bir terakkidir.,, yhe VPrilecek raporu tanzim et• 
liyo.kataiz, iktidar8ız oldukları Parls, 23 (A.A.) - Aloizl'nin Scaya;i!ltlerjn gazeteli Popli· mek üzere yarın bir toplanh ya• 
ılSriUüyor.. M d ' lH ise : "Musolini vak.t kazan- pacaktıı". Konsey, durumun bU· 
B j 1 al a ariaga yı ziya,etl, gayet ba· 

u tarz n tanda mUstıtir ne gibi mak istiyor,, diyor. liinü hakkında ma, fımet almak 
b. büve ld " b'ld·w· · · f rlz bir sükunet eseri gibi telakki ır 0 ugunu ı ıgı ıçın, ev· ... , . ...... , . , , , , , , , , , , . , , , . . , ~,. ... . ...... halya mukabil tekllf yapacak Uzere yaran veyahut öbürgUu iç· 
kalAde ılnirlınen ve kaymakam- murinin iktidauızlıklarından bahie Roma , 23 (A.A) - Röyter t ima .. çağrılacaktır. 
lara, o vakitler, yanl!l da tedahulde 
kalmak ıartlle pek cüz'i bir maaş buyurdular. Lakin jıınu iyice bil- ajansının l:.ir aytarı ile Ct n ene· l eşler komitesi, ta 'yan ve 
verilmeaine zaten ötedenberi muarıı melidirler ki mernurlıı.rda iktidar deki durum hı:ıkkm da bir konuş· H1l eş hilkfımet'erinin v, rmit ol· 
bulunan Recai Zade, kaşlarını aramak, onları ikdar etmeye ma yapan yetkel i bir hükumet d:.ı kları cevaplar karşısında ve 

Çerez Kablllnden 

Bir Kelime Oyunu 

.Kara Ali Ve 
Dinarlı 

Dün lkiıi Birlikte Ame• 
rikaya Gittiler 

Dinarlı Mehmet pehlivan, TUr• 
kiye baıpehlivanı Kara Aliyi de 
yanana alarak dun beraberce 
Amerlkaya gitmişlerdir. Kara Ali 
demiıtir ki: 

••- Dünya gUreı ıampiyonluju 
ancak Türkler• layıktır. , , 

[iDinarlı Mehmedin sözlerini 
lutfen sekizinci sayfada okuyunuz.} 

Bazı Davaların Takibinden 
Vazgeçildi 

Ankara, 23 (Teltifonla) - Ba• 
kanlar Kurulu takibinde bir men• 
faat aörülmlyen bazı davaların 
ıillnme1lne karar vermiıtir. 

Bu arada eski beşinci ordu 
kamutanı General Mahmut Kl• 
milin 334 yılında mestur tahıl• . 
saltan almıt olduğu 1273 alhD 
lira 7 3 kuruşun istirdadı lçlo ' 
hukuk mahkemeıinde açllmış olan 
dava da vardır. 

Altın Babası 
Bir Dilencinin Oğluna 
Binlerce Altın Miras kaldı 

Berutta 905 yılındanberildllen· · 
cillk yapan Sal.b bin AbdUlmıcit 
adında bir adamın öldükten 
ıonra binlerce altına v~ran 
bir ıerntl meydana çıkmııtır. 
Bu adamm Istanbulda bir oğlu 
vardır ki bu zatın oldukça mDhim 
bir memuriyeti vardır. 

Şimdi bu dolgun aervet bu 
evlada kalmıştır. Bu servet ıudurz 
90 Mıaır tahv1i, 600 Mııır al• 
hm, ıekiz tane ellişer liralık Mıaır 
banknotu, 750 Suriye altını, 250 
Osmah altını ve 32 parça kıy· 
metli mUcevher. 

devam edem .yeceği ve kon• 
&eyden yeniden ıalAhlyet alması 
lazım geleceği mUtaloasında bu-çattı ve nazıra~ şu cevabı verdi: nbeetedir!. adamı c!emi , tir ki : işte ;mpaje olan menfa ~ıtlerin bU· 

~-~__:N::.::az~ır'...._!'.p~aş~a~h~a~z~re~t~lı~rl~ek~a~e~r ~u~ıe-~ı_---~~~~--~T~ı~/L-~~'----'-'~~~·~'wm~a~k~ca·~ı~~ı___!~Uüo-f.1.;;...._ı~~-LL.a~üll.~"-'"'""~ll.U.ile \lAZife.~·ı.ruırı-L.-Lucnn:ı.aJ.na4lllt------~~~~-~ ..... 
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Üfürük, Fal Hakkında 
- Tllhl Allah llyıiını versin! 
- Ne oldu, Haun Bey? 
- Ne olacak? Dünyada her 

ıey tükeniyor da, enayilerin ıonu 
gelmiyor; oııa yanıyorum. 

- Şimdi nereden icap etti? 
- Gazeteyi deminden şöyle 

bir elime alayım, dedim. Yine 
bilmem nerede bir fifilrlikçünllıı 
enııelend iğini okur okumaz tepem 
attL Gazeteyi hemen bırakıYerdlm. 

- ÜfUrükçUnUn enaelendiğlne 
mi tepen atıyor?. Sana ne?. 

- :ı.\limallab, beyniYAlana 
inerim! Lafı boyuna ters anlama· 
.... af. 

- Ya, neye lçerlleyoraun? 
- HAii bu memlekette, bu 

kabil enai avcılarının, UfftrUkçU, 
falcı, bUytıcU makulesinin ekmek 
bulup yaıamaaına .• 

- Bunda haklısın. Fakat ne 
yapmalı? 

- Ne mi yapmalı? Kanun bu 
adamları ele geçirdikçe çaalarına 
ot tıkıyor amma, bir kısım hal· 
kımızın da inadına gibi, hlll bu 
mı!l deburlardan medet ummasına 
ıaııyorum. 

- Ehi. Zihlr denize dllıen 
yılana sarılır kablJnden .. 

- Sen de mi bu kafa dasın 1 
Yazırlar olsun aealn aklına, iz'a· 
nına, okumuıluğunal 

Balıkçı - Haaan Bey arhk balık çıkmıyor, denizin dibi kurudu •• 
Hasan Bey - Aldırma, buna mukabil denizin üstU ıenlendi l. 

- Yahu, ben blrşey deme· 
dimi .• 

- Dedin.. demedin... Bilmem 
beni lnıanım diyerek ortaya 
çık ao, tuz kabağı değil de ger· 
çekten kafa taııyan, bayvAnı nltık 
folmayan kiti, artık bu asırda 
011&, bUyUye, nefeae inanmaz. 
Meıhur meaeldlr: Kelin merhemi 
alaydı kendi baıma ıürerdi.Derler. 
bu falcılar da sahihten olacafı 
keıfetmek iktidarını haiz olaalar, 
baılarına gelecetl bilirler de 
enselenmezler. Hem Uatelik hepıl 
Ye Karun kadar zengin olmanm yo 

.. uaubulurlardı.Blr fincanın dJblndeld 
kahve telveılndea, yahut ki iıpati 
bacatının maça onluıu ile OatUste Nereye bi.et iıtiyorıun, 
dDımesindeo hayıra, ıerre aJAmet 

Tedbiri Peşin Almış 
Haıan beyin ahbapla rından 

bay Bekir, bir sabah, evine 
uğrayıp onu bir yere götOrmek 
istedi. Pençereden başını uzatan 
karısı: 

- Hasan bey yatıyor! dedi.. 
Baıını kaldıracak halde değil. 

Hayrola? Neden? 
- Şiddetli bJr ıancı yilzlinden. 
- Vah, vahi Ne vakit aaacıc 

Jandı? 

- Daha sancılanmadı amma, 
sancılaoırsam diye, tam iki şlıe 
konyak içti! 

Hasan Bey Tiyatroda çıkaran eaaylleri, be•, hitA oku- Huan Bey? 
.yucularımın huzurundan, bizim - Gideceğim yerin admı Şehir Tlyatroıunda, gayet ba-
Karakaçandan daha aıafı, akıl unuttum amma, tren biraz yaYaf yağı bir operet oynanıyordu. Ha· 
1>akımından ıayrimUaelllh ıa• sriderae, manzaradan tanırım. ıan Bey oraya davetli idi. Fakat 

.18"~· Çok doğru, Haı~n Bey• ··A;;·~İİ .. i:ii: .. b8;i;j;;j·~i:· .. ·~·~;·İ~·;;:;.. geç kalm11, perde açaldıktan ıon• 
eltim 1 Ben de tamaml!e ıenin almıya ıeldlj'i Yakit utancından ra ıitmiıti. 

' fikrindeyim f yerlere geçeri Kapıda Vaıfl Rızaya raatladı. 
- Sonra, hekime batYurma· - Haklıaın, Haaan Beyciğim! VHfl: 

'
ıp ta, derdini, UJetlnf, bilmem H ki - a ıyım amma, Hn şuna - Aman, Haıan Beyi Dedi •• 

hangi çarpık kaaketll 1obaza h 1 b 
okutmıya ıldıa, onun kokmuı bak ki, i 1 mı ili, OfürOkçüler yerine giderken, ya Yat yUrO. 
nefesinden medet uman, tllkrtı- de, falcılar da, a•layacak enayi Ayaklarmm ucuna basa basa aiti 
pao merhem diye kullanaulua buluyorlar. Ona yanıyor, lnaanhk HR1an Beyı 
artık biç ıözOm yok! Eminim ki, namına hicap duyuyorum!. 
~-.ı----------------, -------, - Neden? Dedi. Seyirciler 

A Ş 1 K ö M E R G .i B i -~:.~~~~ .. '.'.'.'. .. ~:~:.~ ...................... -
Ne canlardan ıerl kalmıı 
Ml1aflrhanedJr dDnya .• 
Harab ender barab olmuı 
BU7Uk Yirinedlr dünya. 

• Sakın HD kanma, aldanma. 
YOze ıllldlkçe inanma 
Haline lıina aanma, 
Sana biganedir dllnya 

Jf 
Ne ıemte oynat.an kanat 
Felek eyler aenl de mat, 
Mücerret zehrlle kat kat 
Dolu peymanedir dUnya 

""' Onun el çek ıafasmdan, 
Hayır umma Yefitmdan, 
Ne beklerain ılfaıından, 
Y enl:mez ninedir dünya!' 

Haaan Bey - Kaça bu köpek? 
- On Hra1al 
- Bana 20 ıantim kadar 

kuip tı aatamu m111D? 

- Hasan Bey; karına alta 
aydır tek llf etmımiısla, doğru 
mu? 

- Dojru, yal Benim, klmH
nln ıözOnll keımek Adetim delildir. 

.... --··-----·-------·----···----
Litllokum 

Pazarola Hasan Bey, oda11nda 
oturmuı, bir ıeyler yazıyordu. O 
aralık, karıaı içeriye ıirdl ve oaa 
bir kutu uzatarak: 

- Haaan Beyi Bir litilokum 
almaz mıım 1 Di7e sordu. 

Hatan Bey reddetti. On dakika 
ıonra, bayam bir daha ıeldL 

Haaan Beyi Bir liWokum al-

NEDEN 

Taze Yumurtalar 
Pazarola Haıan Bey, bir ara, 

b :t kkallık ediyordu. 
Bir gUn, dUkklndan içeriye 

bir bayan gelip : 
- Taze yumurtan var mı 1 

diye ıordu. 
- Var. 
- Kaça veriyorsun? 
- lkiıer kuruıa. 
- Al Hiç iki kuruşa yumurta 

olur mu imlı ? Geçen ıene, yine 
1enden altmışar paraya aldı idim. 

Hatan Bey: 
- lmkioı yok 1 dedi, bu yu· 

İnurtalar benim dükkana geleli 
ancak altı ay oldu) 

Bo,boğaz Hizmetçi 
Hasan Bey, bir barda gece• 

lemtı, evine sabahleyin d6nmUıtU. 
Karısının korkuıundan, hizmetçi· 
sine tenblh etti: 

- Nilüferi Bayan, eve kaçta 
ıreldiğimi sorarsa, aakın ı6yleme, 
bilmemiılikten ıel, e mi? 

- Peki efendim. 
Fakat ertesi gilnU, karı• koca 

bu yUzdeo yine de kavga edince, 
Hatan Bey hizmetçiyi sorguya 
çekti. 

- Kıı, ben aana, JUn sabah 
• •• kaçta aeldJğlml ıöyleme d .. 
medim mi? 

- Ben de ı31lemedlm, efen• 
dlm. 

- Ya, nereden biliyor? Mu· 
hakkak sen söylemiılndir. -

- Hayır, efeadlm. Bayan ha• 
na aordu, fakah Bay geldlji Ya• 
kit, ben mutfakta kahvaltı bazı,. 
lamakla okadar meıguldllm ki, 
saatin kaç oldutuau ıormak ak• 
lama bile gelmedi.. Dedim. 

Bayanın Y•t• 
Hasan Beye, laf ar&11nda, ka

nıının yaıına ıordular. 
Ha1an Beyı 
- Bizim bacı kırk heı ya• 

tında ve birkaç aylıktır.. Ceva· 
hını verdi . 

- O ne demek? Birkaç ay
lıktır. Cevabını yerdi. 

- O nı demık? Birkaç ay
bk dlyı mtıphem cevap olmaz, 
fUDUD dotrulUDU ıöylel 

Dediler. O zaman da H11an 
Beyı 

- Kırk b .. Jqında ve 120 
aylıktır! dedi. 

__.. ............. , r•---M,el• I._...... .............. .... 

tana; göğsllnO yumuıabr. 
Haun Bey çıkııta: 
- Rica ederim, batunl Beni 

ikide birde taciz etme! 
O eanada, odanın içinde oy• 

namakta olan Hasan Beyin çocutn 
- Kuzum annecltlml dedi; beni 

taciz ıt, ne olunun 1 

SONRA/ 
Benim abu ıödl yarim 
Gelir amma, nedın ıonra •• 
Bir gOn olur, o da kadrim 
Bilir ammA, neden ıonral 

• 
Yıllar ıeçer, hep beklerim, 
Bir köıede plnekJerim 
Dertlerim• dert eklerim. 
Acır awnmA, neden ıonral .. 
Ukırdııı ıaz gibidir, 
Çebreal de yaz gibidir, 
Ukln gönlO buz gibidir, 
Erir ammi, neden ıonral 

• Sırf yalandır hep ı6zlerl 
Ne söyleıe yok değeri, 
O kafirin gök gözleri 
Görür amma, neden sonral 

• 

1 
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Turgut, Osmanı Kolundan Tutmuş, Harabelerin Ara
sından Yer altı Yoluna Doğru ilerletiyordu 

O man bu kızı çok mu 
v:yorsun? 

Osman Turgutun yUz&ne doiru 
baiıoı kaldırmıotı. 

- Çok da söz mn idi bir 
çılg n gibi, minimini bir mektepli 
gibi bütün varlığım! blltUn b n· 
liğimle, her ıeylmle •• 

Bir m04dot ustuler... Turgut 
onun omuzunu okşndı: 

- O genç kızı bulmak için 
sana } ardım deceğlml Tad dl· 
yorum .. 

Dedi. Osm n onun il rfnl · 
tuttu. Eli rl te ler içlnd yanı• 
yordu: 

- Sana t ıekkllrler ederim. 
Birdenbire karanlıkta y nlden 

bir gölge peyda olmuıtu. Oıman 
geri çekildJ. F k t Turpt bir 
fısıltı gibi ıordu: 

- N var? 
Nazmi yaklaşmııtır 
- Susu11uz dedi talıda bir 

ayak scıl var ••• 
- Ayak ı si mi? •• 
Dinlediler... Hakikaten gece

nin sessizllA'I içerlslnde topraaın 
eltJndan gelen oyak ıeslerl vardı. 

Turgut: 

- Sus d dl... 8 nl aıatıya 
tnm m lanm .•• S n n yap cakaın 
Osman. 

Sesinde bir tereddüt ardı. 
Osman bunu da farketU; 

, 

- San yardım edebllira m 
b raber geleyim dedi.. Yok eğer 
bir mahzur varsa.. Ç ldUr giderim. 

- Mahzur yok amma. •• 
Genç adam Turgutun kolunu 

tuttu: 

- Iıln belki mabr mdir dedi 
b iki benim g6rmemekliğfm icap 

• eden şeyler v rdır. 
Polis memuru ne dUşllnmUştO. 

Onu nrkad brakacek olsa A'er 
bir düşmansa naınl o1 a arkala· 
rındnn blrş y yapacağını mı dil· 
şUnmliştU. Yoksa arbk ondan 
Uphelenmlyor midi? 

- Arkamdan g< l dedi. Ses 
çıkıırma, bir tehlik vukuunda bize 
ynrdım edersin. Naıml sen burada 
b ki~... Bekçi haberlidir. Ben 
fgareti verince dnduk çal. H m-en 
rknmızd n Caferle Sedat g l· 

ılnler amma gllrUltOsllz. 
- Peki efenclJm. 
- GeL 
- Nereye gidiyorsun. Hlıt 

nerede kayboldun. 
Birden karanlıkta ODU tekrar 

iördU: 
- Gel, gel. Buraya gel .•• .. 
- Şimdi onaltı basamak var 

dikkatli in. 
Osman bir fısıltı gibi ordu: 
- Peki amma beni bu hara• 

belerin içinde nereye gtUrUyorsun. 
- Y eralb yoluna. 

Ben bir şeyler gfirmfiyo-
rum. 

Sen beni tut ve yUrU .• 
Hem de konuşma.. Dur ıen al 
fU lamb. yı ... Ben sana ııık der• 
demez >·ok... Ses gdcn tarafa 
tut ... 

Lamba onun elinde idi. Tur· 
gutun e linde ise tabancaıı vardı. 

- Duyuyor muaun. 
- Evet. 
MLnt. zam ayak sesleri vardı .• 

Gayet muntazam bir takım in· 

u11lar )'Urt\yorlardı. J 
Yol var ı. Zahm tle ilerleye• 

blllyordu.. lrd n Oa an ı 
- Bir adın ı l d dl. 
Ev t bir kadın 111i.. Karanlık 

ç rlıfnd konu uyordu. 
Turgut • ç ada ın kolun sık 

tı. B bir c v~p lı reti idi. d rdular, 
dini diler. Kı dın konu uyordu. 
O ma T r udun kul ğına fı-
ıldndı: 

- Onun sesi dedi, 1emfn 
ed rlm onun esi. 

- Su 
Dini diler... K dın Alm ne 

konu uyordu. Ve sesi g yctle 
vaııh 1 IWmekte idi. Turgutı 

- Almanc konuşuyor. 
Diye fısıldadı. Osman &0rduı 

- Almanca bilir mi in?. 
- Evet. 
- Ne slSyllyor. 
- Su& •• 
Sustular. Kadın konufUyordu: 
- Duv rdakl haç iıaretlerlnl 

Atina'da 
Ulus 1 Müdaf Konseyi 

Toplandı 
Atın , 23 ( A.A ) - H vaı 

ajansının öz 1 aylarından: 
Çaldariı, Ulusal MUddaa Kon• 

aeylne Baıkanlık tmietir. Resmi 
bildiri~• i6re konsey, r:ı:ak v 
mUhlmmat itlerini g8rUşmliıtnr. 

Bununla b raber bazı g z te• 
ler görUrşmelerln arsıulu nl durum 
ile llgflJ olduğunu sağl makta• 
dırlar. 

Alman Y hrlkatı Ve 
, Sovy ti r 
Rlg , 23 (A. A.) - Hükumet, 

Almanyanın tahrlkAtına karşı 
uluıl r &osy tesino ıikAyett bu· 
lanmak istiyorsa d Italyan-Habeı 
onla mazlığı dolaylliilo ao yete 
ıon d r c e gul olduğundan 
bunu yapamıyor. 

lngiliz ilo unun 
Sll"'h anması 

Londra, 23 ( A.A ) - Ayrı· 
ıklaran pazar gllnn çıkmakta 

olan Peoflo gaı:et si, Baş•ekil 
Baldvln'fn 4 Birlnclteırinde Bour
nemouth'da toplanacak olan mu
hafazakar parti konferansına 
lngillz filoıunun ıllAblanmn11na 
alt tafs11At v raceA'lni yazmakta• 
dır. Bu sUAhlanmanın masrafları 
200 milyon lnglliz Ifraaını bul· 
maktadır. Altı ıene içinde altı 
dlretnot, 36 kruYaı6r, 100 tor· 
plto v 30 denizaltı gemisi yapı· 
lacakbr. 

Bir Araba Devrildi 
Yeldeğirmeninde oturan mUte• 

kalt Sadettin kendi5inin kullan• 
dığı tek atlı bir araba ile aile 
ve çocuklarile blrll:Cte Çamlıca• 
dan avdet ederlerken araba mU· 
vazenesini kaybederek yolda dev· 
rllm1f, arabadakilerden her biri 
mu'1tellf yeri rindın yaralanmıı· 
!ardır. Yaralılar h&1tanıyo kal· 
dırılmıştır. 

sıörOyorsunoz ya... Bar ı bir kl• 
lisenin yanında bulunan bir me· 
zarlık mahz.ealdir... Burada mu• 
hakkak vaktlle bUyük bina bulun• 
muftur... Çok bllyUk bir bina .•• 

- Ne ı6yliyor... • 
- Sus .•. 

* K dı konuşuyordu: 

- ftt görüyorsunuz yo •• lşt . 
Iıte ıurad ynzıh ol n ıey •.• 

Bir nddet ustular.. Kalın 
bir erk k 11 si: 

- Herikulild dedi .. FevkalA· 
de blr ey ••. Peki siz n dnınnil· 
yortunuz. .• 

- B ntm düştincem malum ••• 
flk n :ıarlyemde b n ı blilm. 

- Yllnl. 
- Y ol bu profe 6r Huberl• 

nn'ın kUtüph n ine tını ol· 
duğunu:ı el yazısı kltapt o u• 
d klanının bir fsan değil tama-

il bir bnkikat oldu teb yyüıı 
ediyor .•• 

( Arkası var) 

Çin de Bir Tren Yol
dan Çıkarıldı 

Şanghay, 23 (A.A)- Maoçurl 
d mlryolu 11% rind bir haydutluk 
hAdiseıl olduğu haber yerlim k· 
tedir. 

Çangçung ile Kirin Turkua 
ara ında igleycn tren, haydutlar 
tarafından yoldan çıkarılmıı ve 
ıoyulmu tur. On bir klgi ölmUt 
dokuz kişi ynralanmıştır. lmdad 
için gönderilen ikinci bir tren do 
yoldan çıkmı§hr. Bu ikinci bidf· 
r d on dokuz kiti ölmliştllr. 

Kızılordu 
Mosko a, 23 (A. A.) - Kly. f 

manevraları eonunda B. Voroşilof 
tarafından ç.ıknnlan bir ordu 
emrlnde Kızılordunun yüksekliğin· 
den takdirle bahsolunmakta ve 
ordunun siyasal kıymeti g6st riI· 
mektcdir. 

Moskova, 23 (A. A.) - Mer• 
kezi icra komitesi ve halk komi· 
serleri meclisi bir knrarnam ile 
Kızılorduda §ahsl ıllel rütbeler 
kabul edildiğini bildirmekte or· 
dunun lrnmanda heyetinin statn· 
!erini ncıretmektedir. 

GUlhane Parkında Oynarken 
Salim kı:ıı 11 yaımda Mem• 

duba GUlhane parkında oynarken 
demir parmaklıklar UstUne dUı· 
mUı, kasığından yaralanarak has· 
taneye kalc:brılmııtır. - ...... ._ .......... _. ..... ___ ~-
Tepe başı Beledire Bahçesinde 

Du akşam saat 22 de 

KARAGÖZ 
Her hafta Pertembe, Cuma, Cumartesi, 

Paaıır allııımlan 

OçUncU icra Memurıuaundanı 
Bir borçtan dolayı dairemizin 33/13715 
No. lı doıyHı lle mahcuz ve lkinel 
arttırmasına k arar verilen muhtelif 
n evi ev eıya.eı 25·9-935 çal'oamba 
günO ıaat 16-17 araıı Beyotlu İıtildAI 
caddeıi Sabur S11ml aparbmanı altıncı 
katta ntılacağından talip olanlerıa 

mahallinde bulunacak memura mOra
cnntları iliin olunur. (14724) 

Erbabı Ticaret ve Sanayiin -NAZARI DIKKA TiNE 
f ıtanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 

1935 senesi cezasız tahıll mUddetl bu ayın ıoouoda bltecetındon 
henüz bu ıene Ocretini vermemiı olanların tahıildar gelmesini bok• 
lemlyerek Odaya mUracaatle borçlannı vermeleri ilin olunur. 

Eytnl 24 

Dinarlı Mehmet Yine Meydan Okuyori 

So ağ ôbiye c sı-
nı utlika ık ac kmış 
Dinarlı Almanyaya 

Aliyi De Beraber 
Gidecek, Kara 

Götürecek Miş 
Epeydir Borsadaki eYlnde lati• 

r b Di rh M hmet 
p hlivan şehrimize r•lmiştlr. Bir 
muharrlrlmiz dün kendlalnl otur
duğu otelde ziyaret gitmi , Ye 

onun ne yapmak niy tinde 
oldı..ığunu öğrenm istemi tir. 

Dinarlı Mehmet pehlivan mu• 
harrirlmize d mfıtir ki: 

- Ben, deve ini gtld n bir 
damım. Elr ağliibiy tin acısını 

çık r k için, yıllarc uğra m k· 
tan k çınmam. 

Şi dl, yakın bir günde, Al· 
manyaya gideceğim. V or da 
MUlayi 1 yapacağım güreşte, 

burndnkl h zimetimin cısını mut• 
laka çıkaracağım. 

Çttnktı hem o mnanbakaya 
çıktığım zamanld glbl yorgun 
ve hazırlıksız değilim. Hem de 
bildiğim güreş usulleri buradaki 
olduğu gibi bayii tahdit dilmly • 
cektlr. 

Sonra b n, kendimi, MnlAyf. 
me yenilmiş aaymıyorum, 

ÇnnkO s rbeat güreşte, ı yı 

hesabile mağlübiy t dly bir y 
yoktur. 

Bu karan Amerlkahlar duy• 
aalar, bl 8 tılıı l l .. 

Serbesıt l Dreşte, 
Bir gUreşçinln mağlup sayıla· 

bilm si için, ya pes demesi, ya• 
but da ııırtının miod rdo tam Uç 
saniye kalması llızımdır. 

Ben ılmdl, Knra Allyl de 
beraber götürllyorum. ÇUnkU on• 
da mllthlt bir kuvvet Ye bUyU 
bir istidat var. 

Onun için Amerikalılara yaı· 
dığım mektuplara çok m salt v 
muTafık cevaplBr aldım. Onua 
oralarda, bUyUk muvaff kJyetler 
kazanacağına kanlim. 

Güreıçilcrimlzi 11on mOsab • 
kalarında maales f bulunamadım. 
Fakat gaz tede knzaodıkl rım 
okuyunca bittabi b yfik bir sevinç 
doydum. Onlann içinde en hay
ran olduğum Mustafadır. 

Dinarlı Mehmet ile Mülayim 
pehlivan son gUro lerlne 

ba9lamodan 6nce 

- Burada hiç gUreı yapmak 
niyetinde değil misin 1 

- Şimdilik hayır... Aleyhim· ' 
de bulunanların, ve bana hala 
meydan oku ıılnnn c vaplarını, 
ikinci dönUıümde bilfiil v rec ğlml 

Bizim gazetelerden bazıları, 

hakkımda çok fena Usan kullan· 
dılar. Hntt.4 içi rinden birilıl, be· 
nlm meğlfıbiyetimden bahseder· 
k n: 

- Bizim MUlAylm pehlivan, 
Dinarlıyı yendi 1 

Diye yazdı. 
Hiç bir mağlüblyet acısı, beni 

bu cUmle k dar içten mUt ir 
etm mişfr. 

Mntdyiml " bizi p hlivan 1,, 
dly benimseyenler, beni ne an• 
nediyorlar kl 1 

B n Amerikan minderlerinde 
gUr şirk n, Sil'bmda yabancı blm' 
darası d ğil, Ayyıldız taş dı 

Ve bayrağımı o gazetenin Is· 
Uakaline müstabnk g6rnlmeyec k 
kadar şerefle taşı dığıma kanilm! 

1 tanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Mercan Day b tun ma al sinin Çakmakçıl r yoku u sok ğın

da eski 76, 78, 80 ve yeni 35, 37, 39 s yı1ı Üç kkanın altıda 
dört payı 9600 lir muham 11 bedel ile ve ihale bedellnln yarııi 

p(;f:nen ve diğer ynrııı bir e ıonra ö k ı rtil • kap it 
zarf uıulile 27/9/935 Cum gönü saat 14 d Satılacaktır. lttekll· 

1 rin Yüzd yedi buçuk pey okçelerinl vakti muayyenlnde y tırarak 

hazırlayacakları kapalı ve mllhUrlil zarfları arttırma saatinden bir 

saat evveline kadar ldnrede müteş il at11 komlsyo b ka 
ğma nrmeleri ilAıı olunur. (M.) "5509,. 

Ziraat Vekile i en: 
Memurin kanonunun 4 ftncll ve 5 inci madde! rini haiz olmak 

ıartile lngilizce ve Fransu:ca dilterlnl Tnrkçeye e Türkçeyi bu 
dillere çevirmeğe muktedir olan Ye il d rtınlm& Uıero timdilik 
ayda " 125 • Yoz Yirmi beı,, lira llcret ve.rllmesl takarrür eden 
bir mütercime IUzum vardır. 

istekliler bil'umum ve1tika1arile Tl Eylnl 935 Cuma gllnll saat 
lrde Ziraat Vekaleti Konferırnı aalonunda açılacak mlhıabaka im· 

tihanında hazır bulunmaları illin olunur. 
Memuriyet yapmıı olanlar tercih olunur. .-'2648,, "5729,, 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Istanbulda, Balıkpazarında Nevşehir hanının zemin katında 84 

kapı numarala dOkkAn vo bu dnkkAna blrleıtirllmiş olan dahili 

bir numaralı diikkAn ile birlikte senelik 2 t 6 lira ve yine zemin 
katında dahili iki Üç Yo dört numaralı dükk4nlar her biri senelik 

doksan lira muhammeo icar bedellorile ve açık arttırma ile bir 
aeoe için ayrı ayn kiraya ••rllecektir. isteklilerin 27 /9/935 Cuma 

aUnU ıaat 12 yl 30 da % de yedi buçuk pey akçelerile idarede 
mUtoıekkll ıatıı komlsyonuDa mUracaatları. ''B.,, ••5510., 
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OSMANLISALTANATIGÖCERKEN · 
(MI tar eke devrlal• tarlll I ) N.01ss 

.,. Her hakkı mahfuzdur. • Yazan: Zl11• Şakir H 19115 

Topçu Ferit Paşa, Rıza Tevfiğc Karşı 
Çok Ağır Cevaplar Vermişti 

A•nl Pap, bu sözler karııımda 
sendelemiş, lizımgelen mukabele 
tam hakkında tereddüt göatermlt 
ldi. Iıte bu tereddlt elinasında, 
Şiirayı DeYlet Reiıl Rıza Tevfik 
Bey, onun imdadına yetiımif; 

eneli genek ve kııa bir kahkaha 
atbktan aonra : 

- Ferit Paıa hazretleri, Ana• 
doludalrilerl yanlıt tanıyorlar, 
ıallba.. HllA ıu g6k kubbenin 
altında hamiyet nhlbl Yar zann .. 
diyorlanı, çok aldanıyorlar. 

Demlftl. Ba .&der, T opça 
Ferit Paıayı çilede• çakarmya 
kAli ıelmlftl. Derhal yeriaden 
fuiamı1t Rıza Teritk Beye kU'fl 
hakaretle dolu btr nazarla babnt; 
Ye IODrA 1 

- Efendi!. Et- ba kubbeola 
albnda hamiyetliz lannlar vana, 
o da ıizln albl birkaç kitldea 
ibarettir. Fakat o hamiyetsiz 
adamlar, böyle bir Mecliıte, 
Anadoludakt milyonlarca Tllrk 
kardeılerlmlzl bımlyetlizlkle itti· 
ham edemezler. Sonra, adamın 
atıını 11rtarlar. 

Diye baykırmıya baılada. 
Sadrazam Damat Ferit Pa,., 

artık itin fenaya Yaracağıaı anladı. 
Ayap kalkb. Her saman olduğu 
gibi, aarlp bir tanrla ellerini, 
kollarını aalladı ı 

- Mediate, tecAnnı kalmamıf. 
Bendeniz, &.tifaya mecbur ola
eatam. 

Diye batırdı. Rqtt Akif Pata 
ıabredemedi. YOkaek bir seıle ı 

- llllcal buyorar1anıı, cidden 
blylk hizmet ederainlz. 

Dedi. 
Eğer Mecllı, •ır anda datıb· 

ftne idi, belki de daha mGhim 
biditeler zuhur edecektL (1) 

Medlıten çıkan, saraya kotu· 
yordu, Fakat, Harbiye nazın top
çu Ferit pqa, ora7a hepsinden 
e•Yel vaııl olmuftu. Doğruca 
- padlplwa buaull •tlpvfri -
Ye bazlnel haua mDdUrll amumlai 

(1] Şu satırları yazarken, ge~enl•r· 
de (Felek) arkadqımızın biY yazıBJ 
akhma ıeldL Kendi kötesinde, l>irçOk 
me.eleleri lncelemelile metbar olu 
b. arkadatamız, (tarihi tefrika) lardaa 
tikiyet •derke• bUhuM bu mahaTe
nlerde bahHdiyor: V • tarihi tefrika 
muharrirleıiıılo yuılaruaı tilirerek 
patroolardan beı on kurut fazla para 
koparmak için bu muhanrelere blr
çor'1ıayalt ıözler kattığını deri ılrll-
1•· Bu arkadqımızm h yazılarla 
bugl tefriblan k11t.Wğiııi bUmiyo
ram. Aıaoak, f1I 111brdakl mahanreyl 
JU&rkea (Felek) arbdapamuı tiki
yetlni hatırla7arak keadi kendime ı• 
ıuali ıoıuyoramr 

- Hükftmetln ın ytlkaek makamı 
olan Babtllide; llimlerl pık maruf 
olan ıu zeni UU1nda ıeven ıa ml
Jalm " laaaılmayaoak derecede prip 
olan lt&di.e de, Akın Wr laa7al n ti· 
ıirm• mahaulü saıınedilmeaint. 

Huıl olmaaı muhtemel olan böyle 
~lr zehabın önüne ••om•k, n birgh 
gelip de tan'lıe intikal ıdeoek olan 
ıu yazılanmıo hayal ft titirme mah
ıalö olmadığını iabat e7lemek i~ 
baıta (Felek) aıkad&flmıs olduju laal
de karilerlmden arsu buyuran znatı, 
ıerek ıu 1ukardaki aabrlann ve gerek 
timdlye bdar yumıt olduğum yut• 
lann lıtioat ettikleri •eıaikl tetkike 
dant edl1orum. Iıte adr .. imr 

( Çemberlitat • Turan aparbmaa • 
aumarıı S) 

z. .. 

Refik beyin odauna giderek lıtl
fanameaiôl yazmıf; oradan baı 
katip Ali Fuat beye aötUrerek 
Padişaha Termesini rica etmiıti. 
Fuat bey bu lıtifanameye göz 
gezdirdikten ıonra : 

- Paıa l .. Ben bu kiiıdı tak· 
elim edemem. Çünkü, ıiıe pek 
eıkl zamandanberl muhabbetim 
vardır. Korkarım kl bu kijıt, za• 
b ıahanenln ıayet size bir tevec
cUbU varta, bunu klllliyen ıelp 
edecektir. 

Delllİf tl. Filhaldka bu iıUf a• 
auae, Damat Ferit paıa hakkın• 
ela çok ajır aözleri lbtlYa etmek• 
le beraber, paditahı da mane•I 
bir me.uliretle tehdit eylemekte 
ldJ. [1] 

All Fuat beyin bu.ı&zlerl uı .. 
rlne topçu Ferit paıa lıtifanıme-

(1] Bu Hbrlar, merhum AH Fuat 
beyin ba1atı•da yapılan huaual mGI&· 
katlanmııun notlarından ·n elimizde 
bulun P. n 1aıma bir hatıra defteri ~e 
1air veaalkten çılcaralmııtır. 

sini aldı. Tekrar Refik beyin oda• 
sına geldi. Baıkitibin aöılorlnl 
nakletti. Saray entrikalanna akla 
ermeyen saf kalpli Ferit paıa, 
padişabuı bu huıuat mOıaYirinden 
Umit beklemekte Jdi. 

Halbuki Ferit paıayı kolayca 
atlatmak isteyen Refik bey, 
derhal fU cevabı verdi: 

- Ali Fuat beyin hakkı var. 
Böyle bir artıa, açık olarak efen• 
dlmize takdim edilemez. Siz bunu 
kapayınız. Batmabeylnd vasıtaalle 
takdim ediniz. 

Dedi. Ferit pafı, · Refik be1in 
bu taniyeaine riayet etti. btifa
namealnl. kapalı bir zarf Ue baı 

. mabeylnciye Yaver paıaya verdL 

BabıAlidekl hadiseden haber· 
dar olmayan YaYer pa,., bu zarfı 
derhal Padiıaha ıatnrdU. Fakat 
bir mDddet ıonra telif ile geldi. 
Orada beklemekte olan Ferit 
papyaı 

( Arka.ı nr) 

Otomobil Faciaları 
Niçin Artıyor? 

( S.ttuafı 1 iacl Jibde ) 
mın çekecek kadar artmııtır. 
Hele çocuklara laabet eden adet· 
leri her aenekinden fazladır. Gnn
llk sueteler, iki veyahut iç ka· 
u vak'aaını birden kaydediyor
lar. Bu, ark11ı ke1iJmey•n oto
mobil tehlikulne karp alAkıdar 
makamlann alacaklan tedbirler 
ara11nda çok &ıemll bir aoktaya 
llltmel lltiyoram: Hiç 1t1phe Ye 
tenddltt edilemez ki kazalann 
8n6ne geçUmeel için berıeyden 

Gnce bir mlltehaua• ıGıile •~ 
beplerlal arattırmak llzımdır. 
Marazın teıblaloden aonra teda· 
vial kolaJclır. Otomobil kazaları· 
nm aebeplvial araıbru·ken önl
mOıde birçok .. çmlf aenelere alt 
gayet muntazam i.tatiatlk cebeJ. 
lerl bulunmaladır. Bu cdwellerde: 

1 - Otomobil kazalarıaıa ıa· 
ydan, 

2 - Otoba., kamyon, otomo
bil, motoaildet gibi •uıtalann 
cinalerine göre yaptıkları kaza 
adetleriain t .. bitl ; 

3 - Kazada 61enleria, Jara
laaanlarm ••yahut maddi h....
lana adetlerile ka1ch; 

4 - Kualarıa baaaf yol Ye 
caddelerde vukua plcliii : 

5 - Otomobil kualanna ı,.ı .. 
di1eler tarafıadan ılnderile• 
mlbnclia Yeya fen memurlarının 
•vdilderi rapor aaretleriDla bir 
cloe1a UU.de illamtlk cetYell .. 
rlne bat••--•& 

BIJle her MH laazarluacak 
cet•ellerta tetkiki Ue çıkarılacak 
Detlcel•r emlardır : 

1 - Kazaların adedi bir yıl
clu diğerine artıyor ma, azalı· 

JW m•? 
2- Adede• uabp ~otalaa 

kazaların ehe...ı,etlerl itibarile 
dit- -•lere Diıbetlerl ? 

3 - Kua1a abep, 90f6rtln 
teclbirıi&Uli .ı, JOW fula 
... t mi? 

4 - Kua,. Hbep. , .... 

bomklup, otomobHla kıuk yap
maaı, llıtik patlaması, direkıiyon 
hatasa gibi arııalar mı? 

Eter kazaların adetlerile dn
alal, mahiyetini, kazayı yapan 
Ta11tayı, mevklinl, gftnll Ye saati 
ile hattA pek lOzumlu olan fotoğ· 
raflarlle g6ıtcrir bir cet.el hazır• 
luacak oluraa bu cetvellerin 
mukayeıeli bir ıekilde tetkiki, 
alınacak tedbirleri kendililinden 
meydana koyacaktır. 

Auupa bllkümetlerinde, meıell 
Fraaaa'da iç itleri Bakanhj'I, her 
Mne hazırlanın kaza lıtatiıtlk 
cet.ellerini diler Hnelerinkl ile 
kal'fllatbrır, eğer vaziyette bir 
fevkalldelik görOrae derhal alına• 
cak tedbirleri hangi maddelerde 
1eyr6sefer disiplinine daha ziyade 
ehemmiyet -Yerilmesi lizımgeldl· 
ğinl ipret ederek her ıehria 
poliaine birer cetvel ıuretlle 
beraber bir tamim gönderir. 

Bana kalırsa, bu kaza iıtatl .. 
tik cehellerile bir taraftan lıtan
bul Şoförler Cemiyeti de meııul 
olmahdar. Cemiyetin •••ta
ları bana klff dlr •e 7ahat ıeyrll
aef er merkezli• beraber de çalıp
bilir. Cemiyet idare heyetinin 
uki ye tecrDbell tof örlerimizden 
mlrekkep ollDUI dola1111Je tuta· 
caklan iatatiatik cetvellerine pre 
•erecekleri 11hhatlı kHarlann, 
tof6r azalan lıerlade de iyi tesir
ler yapacafln• flphe roktur. " 

TAKViM 
Gla &ALI :&ısır 
18 24 EYLOL 935 142 

Arabi 1354 
1 

Rumi ıssı 
24 C.m.lbar 2,w 11 

EYkat lEaaal Vuat Yaldt Z.aal Vuat -Gllmet ıı 42 1 ., ,...... u- 11 es 
Öil• 100 ıı 06 Yata. J 31 19 31 
bd ... 1 tH IS SJ ....... •• 02 ıo oe 

Sayfa 8 

Sovyet Misafirlerimizle Görüıtük 

Türk - Sovyet Dostluğu 
Gittikçe Derinleşiyor 

Nazilli Kombinasında Da Sovyet Mü- · 
hendislerile Birlikte Çalııacağız 

Dost ao-.eı •1-flrlwl•I• .......... , ... etecllerl •"'S1nd• 
Kayseri fabrlka11nın açllma I çimento fabrikaıı İflDI 16rll,.cek

törenlnde bulunan, ıonra da tir. Çimento fabrlka11D1D neredıl 
Eskiıebir, Nazilli ve bmittekt konılacağı henOz malam değildir. 
endllıtriel mlleueselerl ıezen Bununla beraber bu fabrikanıD 

' SoYyet birliji ağır endDıtri halk kuruluıu Nazilli fabrikuını takip . 
komiser vekili Piyatakof d ün edecektir. Nazilli fabrikaaında 80} 
Ttırkatroy direkt6rll Zolotaryef SoYyet mühendisi çahpcaktır. 
Ue birlikte latanbal guetelerJ 
mllmessillerl ile görlltmllıtDr. 

Piyatakof Ttırk gazetecileri 
ile daha Unce g8rOıtıp taoııama· 
dağı için teessftr duydujunu, fa· 
kat buna iılerinln Ye zamanının 
mllnit bulunmadıtını ı6yledlkten 
ıonra demiştir ki ; 

" - Birkaç gayet enteruva 
ve hoı glln geçirdiğim pel mem• 
leketioizden ayrılırken Türk Htıkü
meli ve Ekonomi Bakaalığıı Simer• 
bank, lı Bankuı, Ka7Mri. Aakara, 
Eskite bir ve hmitte bulunan 'deY· 
let fabrikaları gibi hllkiimete ait 
ye bllkfımete bağlı mUosseıeler, 

ilim mlleıaeaeleri •• kendilerile 
kal'fllatmaktan memnuaiyet dur 
duğum yeni Türkiye ricali' tara
fından bana karp g6ıterilea bü
yük misafirperverliği her pyd~n 
ev.el kaydetmek illerim. 

Yeni TOrkiyenln Soy~· et birli
ğine kartı bealediğl dostluk duy
gularının b8tlin ıamlmiyet ve 
derinliğini kendilerlle görliştiiğüm 
eınada hiısettiğim Tttrklye Ctim
huriyetl baıkanı Atatftrke, T&rk 
Hlkiimeti Baıkanı ismet ln6ntlye 
ye Ekonomi &kanı Celil Bayara 
karıı nygılanmı bUdirmeği ken
dim için bir borç biı:rim; Ye bizim 
de bllyük komıumuıa kutı 
beılediğimlz o niıbette derin 
aempatl ye doıtluiu • bu ıempati 
ye doıt~uk herkesçe bilindiğinden 
bunu sö7lemek belki zait ite de -
bir defa daha teyit etmek lıterim. 

So.yet Soıyaliat Cumhuriyet• 
lerl Birliği Ağır EndllstrJ Halk 
Komiaeri vekili aaf au:e fUDU 

memnuniyetle kaydederim ki, ı.
tlklil aavatının çetin yıllannda 
bafhyan , •• bant uğrundaki ıaavaı 
ııraunda geniıleyen ve kunet 
bulan ba doaUuk, timdi parlak 
tecelU.ini bugtblerde faaliyete 
ıeçen Kayseri kombina11nda bu
lan ekonomik Ye teknik tefriki 
meaal neticealnde daha derinler 
mektedir. ,, 

Plyatakof dnn alqam Ankara• 
ya hareket etmft, dostça gösteri· 
lerle ujurlanmıthr. Ttırkıtruy di
rektGrll Zolataryef de Ankara ya 
gidecektir. Orada Naı:ilU fabrika· 
ıının kurulmaaı lıl!e meıgul ola· 
cak •• kurulma11 kararlqbrılan 

Bir Köy Yangını 
Daha •.. 

Balıkesir, 23 ( A. A. ) - Sındır
gı ilçesinin Çorum kamonuna bar 1 

lı DOğOncGler k6yl bUyftk bir , 
J•ngın fellketl geçirnliftir. Kar · 

1 

de 99 ev 35 zahire anbarı, 19 . 
samanlık yanmııbr. Kayla yanan ; 
ka81Dlndan ayrı bulanan 12 ey 1 

kurtulabllmittir. F ellket g&rea t 
k6yltllerimize 1archm lçia Ubaylık 
Ankara KmlaJ merkezi •• ıehrl
miz ıu beai derhal faaliyete geç- . 
mitler, açıkta kalan ldSylüyll ba- · 
rmdaracak kadar ç.aclar gönder- , 
dikleri gibi Kızılay merkeıJ ilk 
olarak beş ylz, Bahkellir tube ... 
de Oç yk lira 7ardamcla bulun• · 
mUf)ardır. llbay yaagaa yerine . 
giderek köJlftalln Tazi1etiyle )'.,. 
landan ilgiJenmlttlr. 

Ekonomi Bakanlığında 
Değitikliider Yok t 

Ankara, 23 ( A. A. ) - latan
bulda çıkan sabah gazetelerind• 
birinin 19 eylftl 1935 tarihli ... 
yısıoda Ekonomi bakanlığında d .. 
tiflklikler olacağına dair Termit 
olduğu haberin aıb olmadığım 
bildirmek ve bu haberi yalanla
mak için Anadolu ajanıına lzla 
•erllmiıtlr. 

FRANSADA 
Bedava Okuma 
1936 Hadran &JIDda yapılacak . 

mlaabaka7a hazırlanmak itla 
Bvlitz okulalan ba •ene frllllSD
ca azel denler •• 11bek karl8I 
açdmıftır. Ba mU1&Hkamn ... 
nanda Fransada okuyacak talebe 
belli Olacakbr. 

BfttDn yolculuk ( sf dit • gellı ) 
•e ftç Hne zarfındaki masraflar 
Berlltz okulalan heyeti idarul 
tarafından verilecektir. Kazanan. 
Salebe 1936 Eylül aymda g6nd .. 
rilecektir. Yeni bqlaJan ve• 
llerlemlı talebe için kurlar. Ayni 
zamanda mlıabaka için de bamı
bk dersleri açılmııhr. Bundani 
baıka Berlitı okulalar.nda her 
dil için kurlar \'ardır. 

letanbul, letlklll caddeel 
• Ankara, Konya caddeal 
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Biat Denizlerinde 
Tlrkler Yazan: 

M. Turhan 
Hadım Süleyman -Pir: Relı- Murat Reis 

Kalede 
Piri 

Ele Geçirilen 
Reis Sorguya 

Sonunda bir 
kaç gDn daha 
dayanmak, eğer 

Tllrklerde geri 
dönmek nl) eti 
Hzilmezse o Ya• 
kit müzakere ka· 
pısı açalmak ka· 
rarı alındı. Hal· 
buki Piri Bey, 
arkada ı l a r ı n a 
•Öz Yerdiği glln 
kaleyi ele geçir
mek azminde idi. 
ileri • U r d ll t il 
müddetin bittiği 
gln yaman bir 
ateıten sonra 
hücum emri ver-1 
di. Kendisi de 

Esirleri Bizzat 
Çekiyordu 

elinde pala le· - Ya beyaz bayraıı c;ekmellylz,. Ya ölUme 
Tentlerin arasına Hazmrlanmahyız? .. 

~karııta. Döklile kırıla duvarlara dUtlerinde bile azdırır. Böyle bir 
Hldırd1, kölelerin açtığı bir ge· mahluku binlerce Ievend:n ara• 
dikten içeri girildi ve srUn henllz ımda nanl gezdiririz? Üstelik bu 
batmadan Maskat kalesine Tllrk diti kit~ deli de. Adımı, sammı 
bayrağı dikildi. bilmeden kedi cığere ahlır gibi 

Artık Recep relsln neı'HI boynuma aıçradı. Ateı almak için 
gelmltti. Kalemle biraz fazla ut· mum ıııtı bekleyen görhUz le· 
raıtığı için ıevıelc bulduğu aml· ventler onun bu sırnaşıklığıoa 
ralın yamlmaz bir hesapla hare- dayanabilirler mi?.. Yarın öbür 
ket •ttlğlol, yerinde kalemi bara• glln gemiler tera yUrUmiye, baı· 
kıp palaya sarıldığını gi>rerek tardenln etufında dolaımıya 
taıaıı gitmiş, içine gUven rayıl- baılarlarsa hiç ıaımayın. ÇUnkU 
mııtı. Herkesten 6nce Pirt Beyin kadın kokusu duvRrlan bile ye· 
elini 6pen o idi. rladen söker. 

- Var ol Bey, diyordu, ceYlı Piri Reis açık Yeya kapalı, 
sayar gibi gtlnlerl ıaydın, bir 8'l• ileri ıllrlllen bu mnlahazalara 
blle ıaıırmadın. işte gelecetl değer vermedi, kulak asmadı, 
önden görmek böyle olur. Bundan Maskat kalealnl temeline kadar 
aırl ben •enin ardından 16zU yıkbrdıktan, esirleri kUrege vur-
lcıpalı giderim. Ç&nkll çukura durduktan •onra Hllrmtlz boğa· 
clUşmeyeceğime artık inandım. zına dotru yelken açtırdı. 

Kalede ele ıeçlrllen eslrlerla Bu boiat Baara ve Umman 
ıorpya çekilmesi itini Piri Bey k6rfezi araamdadır. Şimal tara· 
kendisi ele almııtı. Portekiz do- fında yine o adı taşıyan bir 
nanmaıının nerelerde dolaıtatını kftçöcftk ada ~ardır. Topu topu 
ye ne ayarda bulunduiunu lac.. yirmi kilometre murabbaı bUyilk· 
den ince anlamaya çalıımakla lttkte olup yansı kayalık, yanıı 
beraber deli kadın baklanda da kumsal olan bu ada hem tarihsel, 
birçok ıorular yapıyordu. Bu hem ıllel deler taıır. Tarihsel 
uzun araıtırma sonunda onun deterl, lılimhğa karıı •arlığını 
Madam Dö Sllnyra olduğunu kendi kaynaklarında koruyamayan, 
öğrendi, kal., kumandanının n.. batmak tehllkHile karıılaıan 
den kale dııına bıraktığanı da zerdDıt dininin burada kendfne 
anladı. Şimdi o, ele ge,en ka· bir merkez bulmuı Ye Gttcerata dsl 
dından iıtifade Ye onu ya bir budak salmak lmkAmnı • o aayede 
kale, ya bir n!ke ile değiıtirmek elde etmlt olma11ndandır. Süel 
fikrini gtlder olmuıtu. Koca Vlı dej'erl IH boğazın hakim mev· 
Ruvamn namu811 demek olan karı• kiinde bulunmasından Kirman 
ıını kurtarmak için birçok feda• aahlllerine de yakan olmasın· 
kirhklara katlanacajını umu• da" ileri gelmektedir. Bugünün 
yordu. lngllizleri aibl on a!tınci aarın 

işte bu dllıllncı ile deli ka· Porteklzlilerl ve lspanyolları da 
dını baıtarda1ına kaldırtmııb. btıtlln denizlerin, boğazlarm airit 
Son derece nazik dananıyordu. çık11 noktalarını elde etmek poll· 
iyi muamele ediyor ve ettiriyordu. tlkasını glldllyorlardı. HUrmllz 
Selman •e Recep Reisler gibi boğazındaki bu kliçllk adayı da 
kaptanlara da bu kadın yftıllnden alıp donanmaları için ıağlam bir 
elde edeceğini oranladığı fayda· sıtınak haline koymuılardı. Yine 
ı 1 k o boğazda bulunan baıka adalar 
arı söy eme ten çekinmemiıtL da lspanyolların elinde bulunu· 
Fakat onların çoğu ve bele Recep yordu. 
Reis, bu oranlayııı boı bir fikir Piri Relı, Hadım Süleyman 
olarak telAkki etmlılerdl, yüzle- Pata gibi davranmıyordu, ardını 

;rlni ekşitmişlerdi. Onlar harp koruyarak lleri gitmek fıtiyordu. 
tyolunda yalnız kuvvetin fayda ge- Maıkatı bu fikirle yıktığı gibi 
tlreceğlne inanan açık yOrekli yiğit• Htırmttz adasını dahi ayni dU.. 
lerdi. Böyle pazarlıklı itlere akıf ıUnce ile ele ieçirmek istiyordu. 
erdiremiyorlardı, 0 konu üzerinde Bu suretle Hindlatana varmca 
k k arkaaında dUıman kalHi, dUıman 
onuşma tan da hoılanmıyorlardı. donanmaaına •ıtınaklık yapan bir 

Recep Rt: isin pervasızca orta• yer kalmamıt olacaktı. 
ya attıfı bir düşünce daha Yardı. Kaptanlar da bu dtııUnceyl 
O, donanmada bir kadın bulun- onayladıklarından Hint lllerlıııe 
maamı hem uğur&uz buluyordu, geç vanlmaktan, yollarda oyalan• 
hem de yo!a.>z. mıı olmaktan tasalanmıyorlarclı. 

- Kadın, dly<ırdu, erkeklen (Arkuı nr) 
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Mahkemede Delilik Yapan 
Bir Suçlu MÜSABAKALI 

• ( Baıtarafı 1 inoi yüıde ) 
suçlunun bakyerinde delilik eseri 
göstermesi üzerine doktor tara• L 

BiKA'YELEB 
fından muayene edilerek deli ol• --------------·--

üçüncü 

madığı hakkında bir rapor alın· yeraltı Şimendiferin de 
Bir Ölüm 

Esrarlı 
dığını, bununla iktifa edilmiyerek 
lıtanbul Tıbbı Adli mfiesaeıesine 
gönderilerek mUıabede altına ko• 
nulduA"unu, oradan da fUurunun 
tam o1duğunu gösteren bir rapor 
getirtildiğini söyledi ve Türk Ceza 
kanununun 450 inci maddesi mu· 
ciblnce teczlyeıini istedi. 

Mahkeme baıkanı suçluya: 
- Hasan, tdUddeiumuml senin 

öltlm cezasına çarphrılmanı isti~ 

yor. Bir diyeceğin var mı? Diye 
sordu. 

Nekadar şayanıdikkattir kişim• 
d:yekadar söy:enilenler[ işitmedi· 
ğlnl iddia eden auçlu: 

- Ne duruyorsunuz. Beni be· 
men idam ediverin, dedi. 

Bundan sonra da muhakeme 
başka güne bırakıldı. 

._... ...................................................... .. 

Bir Milyoneri 
Teshir Etti 

b.r sa.acı kı:ı tay •. ı h . yret rom ... 
nını aalatıyorı 

Son zamanlarda ıehrim"z milyoner• 
le.r'nden birile ev'enmİf olan Bayan ... 
bır mil.Akat esnas oda ıunları anlattı: 
"llir fotoğrafh- nenin kabul salonu 
memuresi idim. TuYaletlerime, beni 
gilzelleıtirecek aair tedb:rlere urfede
cek fazla param yoktu. Ancak d<ima 
tenime ıoıı derece itina ederdim. 
Zevc:min dikkat nuarını çeken 
ilk ıeyin bu tenim oldutuna eminim 
Daima "Tokalon pudraı ııı kullanır m: 
"TokaJon puc'raı ,, kadına hakikaten 
f yanı hayret bir gilzel l'c Yerir. Şiındi 
artık mukteait o!mağa iht"yacım yok
tur. Maamafih, yine, " Tok< !on pud
raaı " ndan taıka pudra kullaumıy~ca
tım çllnkO, drha pek çok pahalı sat. 
lan . pudralardan çok iy; o'duğuna 
kanılm. 

"Toka' on pudruı,, en nazik cildi bl?e 
kurutmaz; çünkO, "Krem köpUğU,. ne 
fenai bir surette karııtırılmıştır. Bun
dan batka " Krem pöpiiiO ,. pudranın 
4 defa fazla zaman dayanmasına hizmet 
eder. FeYkalide ıaınmıf bir ııılonda 
uzun müddet dana etseniz bile, cildi
nizi mutlaka parlaklıktan masu11 tutar 

" Tokıılon pudrası ,, tene, erkekle: 
rin çıldıruıya ıevdikleri Ye bütün 
kadınların gıbta ettikleri harikulide 
gllzol;iti verir. 

-·····················-······························--·-
( Toplantllar, Davetler ) 

TUrk Kaptan Ve Makinist· 
lerlnln Kongresi 

Tark Kaptan ve Makinistler Cemf .. 
yeti dün yıllık kongresini yapmıt ve 
neticede idare heyetini r.tağıki ıeki(. 
de 1eçmi1tir: 

Reia: Ege ıüvariıi S:ıit, aza: ihya, 

Mahir, Vedat, Hayri, NaiJ, Kimi) 
kaptanlarla makinist Şevket, Ethem, 
Necmi, ·Kini, Husrev Ye Yekta. __ ................................. ~ 

Yeni Netriyat 
Hafta - Haftanın bu say1111nda 

Peyami Safa, Ahmet Refik, Nizam et• 
tin Nazif n Sermet Muhtarın en 

güzel yazılarını görGyoruı. Peyami 
neı'eıiılitlmizl anlatı1or. CiDgöı 

Ric11inin Nazım Hikmete manzum 
mektubu Haftanm bu uy111nda oldutu 
gibi Türk Ma1onları hakkındaki ma• 
lumatı da Haftanıa bu ıay111nda oku· 
yoruı. 

-3-
Vak'ayı, o tarihte, muhakkak 

ki ıiz de takip etmitsinizdlr. Öyle 
ise, iki hekimin şab~detlerlle, 
efkirıumumiyede haaıl olan heye• 
cam mutlaka hatırlar1ımz. 

Gripe tutulduğu esnada kadını 
tedavi etıiıiı olan. ailenin öteden 
beri tabibi mlidavisl Dr. ArtUr 
Conea, Bayan Hazeldene'in b;r. 
deabire ölmesini intaç edecek 
uzvi hiçbir arııası olmadığını 

kat'iyetle beyan etti. Fazla ola· 
rak, Dr. Conem ölilnlln otopsisi 
esnasında, Tabibiadli Dr. Torntona 
yardım etmişti. Şimdi her ikisi de, 
ölUmiln aıidprUslkden ileri gel• 
diğlnl ket'iyen ifade ediyorlar, 
fakat bu yaman zehlrin ne ıuretle 
verilmiı olduğuna hiçbir ınretle 
hükmedemiyorlardı. HAklm sorduı 

Dr. Conesl Bayan Hazeldene
nin asidprüıik ile ıebirl•nditine 
emin mlı" niz ?. 

- Mutlak ıurettel 
- Çantasından çıkan ufak 

ılşe de bu zehirden mi ihtiva 
ediyordu? 

- Evet. 
- Bunu, Bayan 

bizzat içmiş midir? 
Hazeldene 

- Bayan Hazeldene herhalde 
bu zehlrin tesirile ölmUştUr. Fakat 
zehir ne suretle verilmiıtir? Bunu 
bilmem. Midesinde hiçbir iz bu• 
lsımadığımıza göre, içmediği bence 
muhakkaktır. Olsa olaa, zehir 
tahtelcllt tiringa edllmlttlr. V • 
ölüm de, hemen hemen ani olmuı· 
tur. Ancak, vUcut kııa ve şedit 
bir tekaUiis geçirmiıtir. 

Doktorun lf ades:ndekl önemi, 
mahkeme salonunda bulunanlar
dan hiçbiri takdir edemedi. 
Hayır affed.,.slniz, yanılıyorum; 

vaziyetin önemini Ye meselenin 
alacağı ıekli o anda anlamıt olan 
Uç kişi vardı. 

Ta bia tile, bunların blrlnciıi 
ben idim .• 

ihtiyar, bu ıözlerl, her vakıtki 
gibi, safiyane bir gururla ve dtı· 
ğllmlerin çokluğundan adeta bir 
tesbihe dön•n sicimile oynıyarak· 
tan ıöylemiştl •. 

- Evet! dedi. An!ıyanlardan 

birincisi ben idim; ve zabıtamn 
nasıl bir çıkmaza aapmakta oldu· 
ğunu vazıhan g&rUyordum. 

O anda bUkmettim: u Yeraltı 

şimendiferi vak'aıı ,. " yeraltı 
timendiferl Hrarı ,, ıekline 
kalbolmuıtu. 

Bu hakikate benimle birlikte 
vilıl o]anlardan biri, Yagonu 
resmen muayene ve tetkik eden 
zabıta memuru, diğeri iH blızat 
Bay Hazeldene idi. 

Diğer taraftan, bu vak'anın 
en calibldlkkat unıuru tam o 
sırada ve Bayan Hazelden•nın 
oda hlzmetçiıi Emma Funel'in 
şehadetile ortaya çıkıYermiıtl. 

Hizmetçi kıı, mabçup bir 
tavırla ve kısık bir seıle ıunları 

ı~yledl: 
- Bayanım . öğle yemeğini 

evde yedi. Sıhhatçe iyi ve neş'ell 
idi. Sen Pol clvarmda mağaza11 
olan terzi Spensere gidip elbise 
prova edecetlnl ı6yleyerek, nat 
Uç buçuk ıularında evden çıktı. 
Bayanım oraya nbableyln ıid .. 
cekti. Fakat Bay Erln,ton ked
diaial o aralık zl1arete ı•ldijln-

1 
den ziyarete gidememişti. 

Hikim, kızın sözllnU keılp 
sordu: 

- Bu, Bay Erlogton dediğiniz 
kimdir? 

Hizmetçi, bu ıuale kolay 
cevap veremedi. 

Bay Erington.. lıte, Bay 
Eringtondu. Bir aile do•tu.. O 
cİYarda oturuyordu. Hazeldenelere 
ıık sık gelip giderdi. Ve ekıerJya 
gellılerinde de, uzun otururdu •• 

Hizmetçi, hikim tarafandaa 
ııkııtırılınca, nihayet ikrar etti ki, 
Bayan Hazeldene birçok defalar, 
Bay Eringlonla birlikte tiyatroya 
iltmiı ve oıUnJer, kocası fena 
halde aurat asmııtı. 

Ve yine o gece de, o " aile 
dostu ,, ile birlikte Operaya ıl· 
deceklerdl. 

Tekrar hlkimln huzuruna g .. 
tirilen Bay Hazeldene bu defa 
garip bir tavur takındı. Hiklmln 
suallerine kerhen Yerdlğ cevap• / 
!ardan, aranılan maldmat gtlç hal 
ile elde edilebildi. 

Bay Errlngton kanıınıa bir 
doııtu idi. Çok zengin bir adamdı. 
Bay Hazeldene ondan pekte hoı· 
!anmamakla beraber, ka111ına bu 
hususta hlçblr HrHnlıtı bulun• 
mamııtı. 

Hakim, tekrar tekrar ıorduı 
- Canım! Kim bu Erington? 

Ne it görllr? Nerede oturur? ıe
naati nedir? 

- Hiçbir it 16rmu. Dedim 
a : Çok zengindir. Mamafih, eğ• 
lence kabilinden kimya ile utraşır, 

- Kimya mı? Kimyama hangi 
ıubeaUe? 

- Rivayete göre, çok mahir 
bir tokıikolog, bir aemmlyat mU
teha11ısı imif. 

-3-
Bu suretledlr ki, birçok sosyal 

kulüplerde aza, zenp ye mon• 
den bir bekAr olan Bay Erlngtoa, 
gUnUn birinde Bayan Marl Ha• 
zeldene'Jn keyfiyet katli ile maz• 
nun olarak hlkimlerln buıuruna 
çıkarıldı. 

Matbuatla efklrıumumlye bay• 
retten dona kalmıılardı. 

Bay Erington, Londra 101-
yeteslnde çok tanınmış, fen ma• 
hafilinde sayiJ kazanmıı Ye kim• 
yaya müteallik iki önemli emer 
telif etmiıtL Birçok doatlan ve 
tanıdıkları vardı. Sorıaya çekil
diği gün mahkeme salonu adam 
almıyor, o derece kalabalıktı. 

Ortada 16yle bir rlYayet do
laııyordu: 

ilk tahkikatın neticeılnl gaze· 
zetelerde okumuş olan iki zat, 
meıele hakkında mtltemmim lza• 
bat Yermek için polis idaresine 
baıvurmuşlardı. Verdikleri ma• 
liımatın bu kadar gecikmlt oJ. 
ma11na poliı teessllf ettL Zira 
bunlar gayet 6nemll idL 

itimada zlyadeıile ıayan olan 
bu iki ıahldin ifadeleri ıayeain• 
de idi ki, Bay ErJngton ılmdl 
adaletin karıı11na çıkıyordu. 

O gftn kenöiıinl- ilk dıfll gôr
dliğUmde, maznun bitkin bir hal· 
da ldL Naııl olmasın ki, feci bir 
vaziyette bulunuyordu. 

Vapura binip te Serendlb ada· 
sına gitmek Ozere iken, Marsilya• 
da yakalanmııtı. Kendiıinin lngil· 
tereye iadesi için lAzım i•len 
muamelenin ikmab on IMt gün 
ıllrmllttll. 

IAıkuı var) 
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, T aksimStadyomundaMü-'. 
sabaka Yapmak Yasak! 

( Baıtuafı l bael Jlidl ) 
Bulardan baık• bir hayli 

torpido mubriplerl ve torpidolara da 
varaa da bunlann çoğu eakidir. Halil Bey, Rusyadan Gelenler Hak-

kında Abdülhamide Uzun izahat Verdi 
Yu&uf Bey, çekingen 

•urla ceYBp nrdl : 
bir ta· l Sık ıık ıellmlığa gelir. Af buyu

run ismini unattua. Cinli filin bir 
ıey olacak. - Vallahi bilmem, kardeı 

lçui gh- de ağalara ıor. 
Yaıuf Bey, yalan söylOyordu. 

ÇOnkO, yarım 1aat 8'\'Vo1 kfiçftk 
mabeyin dairuine gir•n Abdül· 
hamldin, dalıa bili erada <>ldu
ğuno biliyordu. Fakat; AbdUlba· 
mit Ml'ayıoao aneneiiae riayet 
ederek, ketumiyet göater:yordu. 

Halil Bey luzlD.lf b. Hem gidi· 
yor, hem ıöy!eni \ ordu: 

- Ağalara aormayı ben de 
bilirim, a birad•r. Fakat görliyor
ıun ki, aramıya raktim yok. işim 
acele. 

Bu arada, ikOçlik mabe10 
dairesinden k()fa kota çıkan bir 
Harem ağası, ez kalam Halil 
Beye çarpacaktı. Abdülhamidin 
bu H•gili ve aadık hendesi. öfke 
ile bağırdı: 

- Ef endlmlz, nerede? .• 
Haremağası, koşmakta devam 

ederek cevap •ermedi. Sadece 
ikorka korka parmağının ucu ile 
dairenin tiıt katını ıı6studi. 

Halil Bey, derhal kapıdan 
içeri daldı. Geniş bir nefea aldı. 
Eğer ıu anda Abdülhamit Ha· 
rem dairelerinden birinde obıaydı. 
onu aratıp buldurmak ve haber 

7ollamak, pek gUç olacaktı. 

• 
Abdftlhamit te, aabır111lıkla Ha-

lil beyi beklemekte idi. Nitekim 
Halil bey, nefes nefeıe hnnlcirın 
odasına .ılrdi§i zaman b11 aabır-I 
aazlığmı iz.har etti ı 

- Geldin mi, HaJIJ ? .• 
De dl 

Halil bey, tolAşla ce•ap verdi: 
- Geldim, efendbıiz. lradei 

pbanenlz, temamlle icra edildL 
Mi1&firler, yerlerine yerleıtirildL 

Bu ıözler, Abdülbamldin n.
Yeae ve evham buhranlarile çar
pan kalbine derhal bir alikfın Ytr
miıtl. Fakat, bu kAfi değildL 
Şimdi, &ıra lıticvaba gelmlttL 
Her n• zaman, her hangi bir lıe 
bir" adam ııönderse, onu inceden 
inceye iıticvap etmek adeti idi. 
Tabiidir ki bu idet, timdi de 
bUkmfinli icrn edecekti. 

- Kaç kiti geldi. 

- Üç kip; efendimiz. Udd 
kadın, biri erkek. 

- Erkek naaıl adam?. 
- Orta boylu, bkoaz. Epeyce 

1a11ı. Fakat dinç bir adam. 
- Ya, kadınlar?. 
- Efendimiz. kadınlar; pek 

kapalı örtliltı idi. Sandaldan çı· 

ku çıkmaz, derhal arabaya bin• 
dller. Onun için yllzlerinl iyi 
göremedi•. Fakat biri renç, 6teld 
daha yaşlıca idL Arabaya eneli 
genç kadın girdi. Zannederaem 
bu, hanım; fitekl de hlzmetçi idi. 

- Erkek de arabaya bunlarla 
beraber mi bindi?. 

- Hayır efendimiz, erke1c 
onlan arabaya yırleıtirdlkten 
ıonra, arkadaki arabaya bindi. 
Öylece kadınlan takip etti. 

- Erkekle arabay kim bindi? 
- Hiç kimse binmedi efen· 

dimlz. 
-PekalA .. aeforethaneden kaç 

kiti ~]mitti? 
- iki kt~I efendimiz. Biri, 

Baıtercliman . Mösy& Maykof. 
Öteki ete, haai p uzun boyla 
ı:Yri bur~u bir adam wardır. 

- Sefaret Mnıteıarı Çav .. 
cin mi?. 

- Evet efendimiz. Ta kendisi. 
- Oralarda Zeki Pata ~•ya• 

hat adamlc.rmdan biri g<Sı.Une 
çarptı mı? .• 

- Hayır efendimiz. 
- Ya, biraderin adamla-

rından? 

- Hnyır efendimiz, Jıvır. 
- Hfç meydanda ıandık, )ı!a• 

but UstU ıaarılı denk gibi filin 
birt()Y. 

- Hayır 'efendimiz. 
- Rıhtıma yanaımıı mavna. 
- Hayar efendimiz. En kliçlik 

flpbeyi mucip hiçbir ıey yoktu. 
- Kadınlar hiç kimıe ile gö

rUımedllcr mi ? 
- HattA, birlbirlerile bile bir 

tek Allah kelamı etmediler. 
- Ya, erkek? •. 
- Sefaret adamlarlle birkaç 

Çift lakırdı etti. 
- En evvel kim kime lif 

aöyJedi.f 
- Onlara getiren . geminin 

kaptaru da karaya beraber çak· 
Wlfb. Kaptan, Hf aretln adam• 
larmı, o yaıla adama takdim 
ettL Yatlı adam da onlara bir
kaç çift söz aöyledl 

- T abil, bu sözleri ftJtmedfa. 
Iıltıeydin de anlayamazdın. 

- Tabii, efendimiz. 
- AmmL. Ne de olaa. lnıa-

.... halinden ta'Yl'Undan ne ko
auştujıı anlaşılır. Bunlar görü
ıtırlerkcn naaıl idiler. Telaılı 
tellth mı konuıtular, yokaa töyle •• 

-ihtiyar, sefaret memurlanna 
ehem111Jyet bile YermedL Bir iki 
ıöz aöyledikten sonra, arkasım 
d6nllp kadınlann arabasına iel
di. Onları yerlettirdL Sonra da 
kendi arabaıına blniYerdL 

- O civarda gözDne baıka 
hiç ldmae çarpmadı mı? .• 

- Kıyıda, köşede, Mehmet 
Pa,anın, Haaan Paıanıİı, Fehim 
Paıanın adamlarile ara sıra ıaraya 
gidip gelenlerden baıılan •ardı. 
Fakat b.ınlann la~çblri misafirlere 
7aklatamadılar. 

- Yollarda arabalar bir yerde 
durdular mı ? 

- Hayır efendimiz. 

AbdtUhamit, zihnini yokladı. 
Artık eoracak hiçbir aoal kalma· 
mıilJ• ayağa kalktı. Maaanın 
liatlindıki ;urnallwi aldı. Halil 
Beye uzattı: 

- Bakr.. Şunlara bir göz 
gezdir, akıllarına a•len hezeyanı 
kanıtırıyorlar. Fakat, ben bunların 
hiç birioe ehemmiyet vermiyorum. 
Onun için gelen bu miıafirleri, 
doğrudan doğruya aenin muhafa· 
zana tevdi ediyorum. Konağın 
•trafındakl abur cubur adamlan 
dağıt. YaJnız, Fehim Paşanın 
takımlanna lllıme. icap ederae, 
aenin adamlarına yardım ederler. 
Y alnrz, dikkat edllaln; zlohiiir 
misafirler tlciz edilmeain. 

Dedi. 
Halil Bey; Abdftlhamfdia 

uzatbğ'ı jurnallan, •Ur'at)e ık 
gezdirdi. Bunların altlarmdald 
imza1arı!t hepli, makaala lce&llmlı 
idi. Sadece, lonnın korfUD kalem 
I.• birer ulltU'a ~t• idL 

(t\dlua YU) 

NaYlgaaslycıne, Leone. Dardo, 
Tarbine, Sella ve Spiko torpido 
muhriplrrl 1920 d6n sonra inta 
edllmiılerH de mlitebaklal ya bD
ynk laarbln içinde ve1ahut ta bu· 
nun akabinde yapdautlardır. 

ltalyanın 1923 te lop edllmif 
Gluseppe Tinraglfa •dmda bir 
tek tayyare gemW •e 78 tanede 
denizaltı gemisi vardır. Bunlardan 
yalnu (21) i btlytlk harpten aoara 
yapılmııtır. 

il Haziran 1934 tarihinde 
ltalya bükümeU 35000 ton hac
minde iki bOyftk zırıhlı lııtaama 
karar vermiş Ye 28 Teıriniowvel 
1934 tarihinde, yani faşlatlerin 
Roma tlzerioe 70rüylltlerlnin yd
dön ümUnde birinin Trieste'de, 
diğerinin de Cenoa'da unıurıala· 
nnın tezgiha konma tl5renl yapıl· 
mııbr. Bunlann isimleri. Vittorlo 
Veneto Ye Littoria olup teferruab 
ve loşa tarzları hakkında büyUk 
bir ketumJyet muhafaza edilmek· 
tedir. 

Süvcyşten Geçen 
f tal yan Gemileri 

Ylne lngiliı gazetelerinde oku· 
doğumuza göre, geçen senenin 
Nisan ayından bu senenin Tem
muz ayı ıonuna kadar SDveyı 

kanalından 554 ltalyan · ıemlıi 
geçmif, bunların hepsi ıarki 
Afrilcaya ltaJya aıkerJ ve mühim
mat taıımııtır. En çok nakliyat 
bu yılın Temmuzunda olmuftur ld 
o ay içinde Sönn'dtn geçen 
Italyan gemllerlnin 1ayııı 114 dur. 

........ .__ .... _,_·--------·---··-· 
Bina Vergisi 

İtirazları 
FinansBakanhğındaÔnemli 

Tetkikler Yapılıyor 
Ankara, 24 (Özel) - htan

bolda bina ••rgiıi kıymetlerinin 
esas itibarile eski mikyaılara bağlı 
tutulması, birçok tikayetleri mu· 
cip o!muıtu. Bakanlığa yefen iti
raz lıtidalarınao çoğalması dola· 
yııile bu iş üzerinde tetkik~er 
yapılması ve her nekadar kanunen 
konan kıymetin ftç ıene müddetle 
devamı ıart olmakla berabu ye· 
nldın deği,tir:lmeıi düıftnülmek· 
tedir. Yeni mikyas olarak, heyet
ler, birçok semtlerin eskisine göre 
deterlerinl kaybetmiı veya yeni· 
den değerlenmit Qlmalarını göz 
önünde bulunduracaklar, bilhasıa 
lstanbulda icarlarıo •ıkisine nia
beUe dOtmllt olmaıı dolayısile 
yeni miyarlar bulacaldardır. Bu· 
qunla beraber Finaoı bakanLğa ka .. 
nunlarda yapacağa tadilAt arasında 
bina vergial matrahını değittlr-

mekte olduiundan bu İfio kam ulayın 
bu deneainde çıkacak olan yeni 
kanuna kadar geri bıralulma11 Ye 

maliyet fiatı üzerinden vergi tarbi 
formlılllnU koyan yeni kanundan 
•onra zaten yeni tekle g6re verrt 
alanacaiından aradaki nlabetalı· 
lipl dlbeltilmeal muhtemeldir. · 

-------------"-·-
DOYÇE ORIENT BANK 
l>reH••r Bank fube81 

Merkezi; Berlia 

Tiirklg•deki ıu6eleri: 

G.llltll • lstanbul • lzmlr 
DepOIU: lst. Tütün Oümriigü 
i' Her tiJrliJ 6allka iıl • 

-·---·-.. -··---,----·------·---Soaı Poata Matbaıu 

idman ittifakı lstanbul Mıntakası 
Böyle Karar Verdi 

ıçında mUttetıK kulUpler için 1110-baka yapılması yasak 
edllen Takalm st.tdyomunda bir maç •anaaında 

Türkiye idman cemiyetleri it• ma temini daha iyi olurdu. 
tlfakı latanbul bölgeıl baıkanlığı, Motoslklet Yaratlarand• 
bfr tebliğ ile, ittifaka dahil ku- Birinci Gelen 
lüplerln Takaim stadyomunda mil- Pazar günkü motosiklet yarıı• 
11a bakalar yapmalarını yaaak et• larında 3 numaralı motosiklet bf· 

k nlcisi Ahmedin birinciliği knzan· 
mittir. Tebliğde, bu arara s.. dığı bildirilmi,ti. Halbuki matbaa· 
bep olarak, ıtadyomun, ittifak mıza müracaat eden 4 numarala 
kurumu ile yeni muka•ele yap· motoılklet binicisi Süleyman, bl-
mak latememesl flerl ıtirUlmek- rinciliği kendiainın kazandığını 

ıôylemiştir. tedir. 

Tebliğ tudur ı 

T. l C. 1. lstanbul bölgesi 
ba§kanhğından: Kurumumuz ile 
mukave!eaini yenilemeyen Takıim 
atadyomunun müttefiklik ııfatanın 
kaldırıldığı ve birleşik iu!Up:eri
mizle ldmancılarımızın bu stadda 
müsabaka ve idman yapmaktan 
menedildiklerl Han ol•nur • 

idman ittifakının, eldeki ni
ıamnameler mucibince böyle bir 
karar vermek hakkıdır. Fakat 
emlik tirketinjn malı olan ıtadyom 
bugUa GUnet kulliblle Galatasa• 
ray tarafından kiralanmıı bulun
maktadır. Bu sebepledir ki Jtt:fak 
tarafından verilen bu kararın ile
ride lllanbul ıporunu müteessir • • 
edecek bazı derince ihtilaflara 
yol açması çok muhtemeldir. Bize 
öyle geliyor ki bu itte bir anlat· 

lzmlrda de Futbolcular ' 
Kampa Glracakter 

Sovyet futbolcularlle yakında 
yapılacak futbol maçı için Izmir
de de kamp kurulacaktır. 

Futbol federaay onundan K .. 
maJ Halim, Galataaara) ı ı an• 
trenörU Bar ile bugün hmire ha• 
reket edecektir. 

lzmirli futbolcular bUyllk bir 
dikkatle çalııtırılacaklardır. 

Bulgarlar Pazar GUnkU 
MUaabakalara Girecekler 
Altıncı Balkan oyunlarına, bıar 

kanları lvanofun Yefab dolayHile 
lıtirak etmek istemi yen Bulgar
lar önllmüzdeki pazar iünkU son 
mliıabakalara gireceklerdir. 
ilbay Balkan Oyuncuların11ı 

Bir Şölen Verdi 
ilbay Muhiddin ÜıtUndağ dfta 

Tarabyadakl Tokatlıyan otelinde, 
altıncı Balkan oyunlanna iştirak 
eden Balkan atletleri onuruna bil 
öğle şöleni vermişUr. 

1 l•tanbul Beledlye•I lllnları 1 
90 Kilo Kösele ( 70 kilosu aabunlu, 20 kilosu Tokmaklı ) 

20 " Vakete (Beyaz olarak) . 
3 Baklr ve keçe çiYiıi ( 2 kılo keçe 1 kilo bakır) 

" 3 ,, lngiliz ipl:ği yaram kiloıu yvmak ) 
3 ,, Bukır perçin clrisl pulu ile 
1 " Beyaz bal mumu 

50 Tane Siyah sahtiyan 
50 ,, Makine iğnesi ( Sinıer bllyUk ve kllçllk) 

9 Paket B:ton raptiye 
3 ,, Dikit ipliği ( sly•h Uç kollu yumak 
5 ,, Makine lp'.iğ~ ( makara •e yumak ) 
3 ,, KD.;lik toka 

12 ,, Toka ( 8 No.) 
3 ,,1 ,, bUyllk 
2 ,, Dikit iğnesi ( çelik olacak 
ı · Koçuk toka ( Köprnln ) 

Itfai;~ mlldUrlOğü için lhım olan Ye yukarda cinai aayııı yazıh 
olan 16 parça ç•titli malzeme açık eksiltmeye ko~ulmutlur •. Hep
aln 365 buçuk Ura tahmin olunmuıtur. Nttmuneal ıtfalye mUdOrJU. 
ar;namede de levazım mOdUrlDğllnde ı~rDlilr. Eksiltmeye girmek 

'ı t ler 27 lira 50 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya 
ı eyen 1 d d • • 

ktubile beraber 25/9/935 Çorıamba günü aaat 5 • aımı en· 
•• ••5438 çllmende bulunmalıdır. "B.,, " 

inhisarlar Istanbul Baımüdürlüğünd~n: 
Sirkecide satıı depomuzun 99.80 lira keıif bedelli ba11 tamırat 

•• tadllita puarlık aureUle 7aptmlacajından iıteklilerlo 5/10/935 
ıllnll % 7,3 inanç paralarile Kabataıta BaımüdllrlUğJh~.~~;~,I 
komlıyoaa bq vurmaları. 
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J 

~i~~~ 
·güzellik 

maskesi· 
KreM.İ Punrası 

GlBBS krenıi, cild 
için şayam hoyret bir 
rnukavvidir. Cildin bü· 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

Aente1erl ı KaraldSJ KlprGbaıı 
Tel. 42162 • Slrlr .. ı MlhClrdarsade 

Haıı Tel, 12740 

------~ ~ ........ Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 25 Eyllll 

ÇARŞAMBA gUnU saat 19 da 
A YV ALIGA kadar. 1158590 ,! ______________ _ 
ZAMAN~, 
Beyoğlundaki ıubemizi lı 

tanbulda Sultanhamamında· 
ki merkezimize nakleyledlk. 
Umum mallar rekabet kabul 
etmez fiyatlarla aatılmakta· 
dır. 

lb.rahf m Ahmet ve All Dervı, 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

·HORMOBiN 
Tafsilat ı Galata Posta kutuıu 1255 

- Dr. ihsan Sami ' 

Bu kadın çirkin geçen ıünlerinln tıstllne b6yle ıiyah bir perae 
çektL Artık o da herkes gibi ~ 

P E R T EV ~~;~·1 

Kullanıyor 
fürk Hava kurumu 

·e·uvUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengl n etmiıtir. 

19.cu Tertip 6. cı Ketlda 11 1. el Ta9rln 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 2 Q Q • O O Q Liradır. 
Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, I0.000 llrahk ikramiyelerle 

beheri ( 50.000) lirahk iki mllkafat vardır. 

CJBBS pudrau._ 
kıyas edilemiyecek de
recede ince, aefis ko
kulu ve son derece · 
sabit bir pudradır.; 

Cildi kurutmaz ve ya• 
pışma hassası fevk~la 
dedir. GlBBS kremi 
ile kullanıldıkda yüze' 
b~tün cazibe ve sevi~ 

o~~~~~ d.!!?,'~!~ .. ı 
ve kızamık öklürlikhri için pe:Jk ' 
tesirli ilAçtır. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. • , .. 11:1!1 ____________ __ 

1 • ~ .,. ,. ·~· ~ ..(. ;- - 1 • • -- -

--------. TEŞViKi ŞANAYI ... _______ :., 

Biçki o·kiş Yurdu 
Kadın Erkek terzUiğl az zamanda öğretilir. Onuncu yıl .ergisi açıktır. 

Talebe kaydı ba9lamı9tır. 
> Çarşıkapı Yanan FeyzlAtl arsasında No. 6 Tel. 22994 

MAZON 
laim ve markaaına 

dikkat 

MAZON MEYVA TUZU 
Sabahları aç karama bir kahve 

kaşığı alındıkta 

KABIZLIGI DEF'EDER 

Memur aranıyor 
Ant.doluda çalışmak Uzer• hesap 
vo yazı itlerini iyi bilen bir memur 
alınacaktır. Almanca veya Franı!lz• 
ca bilmts~ gerektir. Ehliyetıne gö-
re mıı.aı verilecektir. lateklilerin fo. 
toğraflarıoı ve tercümei hallerini 
bildiren mektuplarını ''M. l >.,, ru
muzile İstanbul 176 numaralı pos-
ta kutuau ndreııine göndermeleri. fi 

"* 

. BE~IR KEMAl NASIR rucı 
Sizlde 2·3 günde kurtarır. · 

Yemeklerden bir ıııaat ıonra ahndıkta m·----••F;EimlBllAAllll:o'l'--'il!:S ___ • __ 

... 
Kolaylık olmak bere 
perakend• 65 kuruta 
•atalan tlıeler plya-
aar• çıkan~ııbr. 

HAZiMSiZLi~I, MiDE EKŞiLiK " mma ' 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki OSMANLI BANKASıl 

tatsızlık ve kokuyu izale eder. TÜRK ANON:M ŞlRKElI 
' Fada bir yemek ve içme-

~~~ den ıonra hissedilen yor- TESlS TARtH!: 1863 

1 
gunluk ve şiıkinliği hafifle- . . . . 
tir. M A Z O N tazunun Sermayesı; 10.000,000 İngtliz lırası 
teıirinden memnun kal-
mıyanlar şişeıi acık da olsa· 
Hıı.hoıkapıda ı, Banka11 ar. 
kımada 12 N o. lu MAZON 
BOTTON ecza depoıuna iadt 
ederek bedelini sreri alabilirler. 

Dr. ETEM VASSAF Sinir vı akil 
. hadalıldari mfi&ehaaam 

Türkiyenin ba9lıoa oehirlerile 
Pari111, Mareilya, NiB,Londra ve 

Mançester'de. Mıeır, Kıbruı, Irak, 

lran, Filistin ve Yunanietan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriyı ve Yunanistan'da Filyalleri 

Caialotlu Orhan B. aparh•HI r.ı.2:WJJ Ey. ICaı:hllÖJ Bwhar:rellarl ••lııall Tol.6079 vardır. 

Selçuk K=z Ertik Okulunu Bitirenlere 
Eski yıllarda okulumuzu bltlronlere ıahadetoameJerl verilecek· 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

tir. Okul DlrektörJUğilne baı vurulmaaı. "5818., _., 
• 

GECEL - GÜNSEL 

Kız~~:k•k YUCA ÜLKÜ :LiSELERi lık~l~rta 
( Eıki I N K 1 L A P ) 

Kuranı, DlraktörU ı NEBi OG&.U HAMDI ÜlkUmen 
KuYvctU bir talim heyetıne maliktir. RHmİ okullara muadeleti taadikUdir. Kayıt lçia htrglln mOracaat 

oluaabiHr. l.te7tnlue mufuaal tarifname ıönderiJir. 
CeAaloilu • Yanıkaar•ylar oranı .. Telefon : • 20019 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
Cluı• Miktarı Tahmin Muvakkat teminat lbal~ gUnU 

·. bedeli akçaıı 

L. Ku. L. K. 
Odun Rumeli meşeıt. 172 Ç. 412 80 30 Q6 25/9/935 
Mangal kömUrtı. Sinekli veya Çerke1 k8yU. 3200 K. 112 8 40 ., 
Kok kömUrD Dolmabahçe GaıhanHL 22 T. 440 ~3 ., 

Petrol Nizam 
SAÇLAR.I 
Bealer • Kuvvetlendirir • 

Dökülmesini keser uzatır. 

Petrol Nizam 
Tecrüba edilmlı en iyi saç Hacıdır. 

Karaciğer, rtide, Bağırsak, Taş, Kum va Şeker hastalrklarma 

TUZL iÇMELE i 
ve oteline hergil l Köprüden 6,30 - 7,35 • 8,20 - 9,45 • 11 • 
13, 15 - 15, 10 da Haydarpaşaya giden vapurların tHnlerl 

menbalara kadar hergün giderler. 

,...BAYANLAR 

COŞKUN 
Manifatura Şirketinin tasfiyesinden niçin siz de 

istifade etmiyorsunuz ? 
FEVKALADE TENZILATLI FiYATLAR. 

Beyoğlu, !ş Bankal!ıı karşısında. 
( Fiyatlar maktu ve sataş pazarlıkın:ıdır. ) 

REVUE aaatı .. isteyiniz. 
Cin•. "model v• flvat hu•u•unda dl~er vtıkeel< 

marka -.atıerıe ınukayesa adi ntz. 

KUllananl&Nlan bir f'I k 1 r edlftl nlz. 

işte. o vakit neden h-8Jltn 

REVUE 
f 

eaattnı tercih ettıtını anı ıvacak sınız. 

Umumi Deposu ı l11tanbul, Bahçe Kapı. Taş Han ı9 Telefon : 21864 

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

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

Merk&:ıimiz ile Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi ve Urla Ta
haffuzhanesi ambarlarına teslim ıarlile 452 ton kriple maden kö· 
mttrü ile 48 ton yerli kok kömürü kapalı zarf usulile aatın 

alınacaktır. 
A - Tahmin bed•ll krlple maden kömürünün tonu 17 ve kok kö· 

mUrllaUn 20 liradır. 
B - Kömllrlerln ıartnameai Merkezimiz LeYaıımından parasız alınır. 
C - Ekılltme 4 birinci te9rin 1935 Cuma günü 1aat 15 de Gala· 

da Kara Mustafapaıa ıokağmda lstanbul limanı Sahil Sıh• 
hiyo M.rkezl sabnalma komiiyonunda yapılacakhr. 

D - Ekıiltme kapah ıarf usulile yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat paraıı 649 liradır. 
F - Ekıiltmeye gireceklerin kHmllr mllteahhidl olduklarma dair 

Ticaret odasınan 935 aenealne ait vesikalarını göstermek mec• 
burlyetlndedlrler. Ak.si takdirde eksiltmeye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecekler 1&at 14 • kadar teklif mektuplarını 

• 

Iıtanbul Klltllphanelerlnln yakacak lhtlyaa açık •kılltmeye konulmuıtur. uteldllerln ıartnameyl 
görmek üzere herıUn KDltUr Direktörlutn MuhaHbe Kalemine, ekıiltm•J• girmek lıteyenlerln de ihale 
&DnU 1aat 15 de Ticaret OdHından alacaktan b.tı• ile Iatanbul VlliyeU Mu~Mbe Mlollrltıillnde 
toplanacak olan Komisyona baıvurmaları ilin olunur. ·- u3414,. 

' 
mObllrlG ol•rak Komisyaa.a Yermelerl liz&mdır. "5569,, 

--------~ 


