
Sea• 6 - No. 1850 Yası itleri .. lef onu 20203 - PERŞEMBE - 26 EYLtJL 19'5 ldue ltleıl telefona: 20203 FJab S kanı 

italya Kimseyi Dinlemiyor 1 
Fransız Bankerleri ltalyaya Kredi Açıyorlar Dil Bayramı 

· ·ı· 1 • S • d• d• tur Günümüzdür 
flngı iZ eri eVID lr I Dilimizin Zenginliğini Yagmak, En 

ltaİya Gazeteleri Diyor Ki : Habeşis- Önemli Ödevimiz Olmalıdır 
tan Uluslar Kurumunda Bulundukça 8:!:Fuıa1:a:1~e;~;;;;,e 

H. s· A 1 y 1 Yapılacak iÇ )f 0 aşma apJ amaz Buına Tllrk yurdunun en ba-
yUk •• en önemli kUltOr bayra• 

'cenevredekl ltalya Dele· 
geıine Göre : 

• 
"Habeşistan Mo-

aern Silahlı Barbar 
Bir Ülkedir,, 

:ıı Komitesi Bütiln Sömür
. galerin ''Açık Kapı,, 

Olmasını lıtedi 

Londra, 26 ( Ôıel radyo) -
Gazetelerin en önemli haberi ıu
dur: lngiltere n. Fraaıa, keılD 

olarak anlaımııtır. Bu anlqaıa 
Uluılar kurumu pakbna bpatıp 
uygundur. Bu anJaımada, Fransa· 
nın tarafında, Yuioalavya •e 
Çekoalo•akya da bulunacak Ye 
Orta Avrupada çıkacak anlaı· 
mazlıklara kartı birlikte yUrny .. 
ceklerdlr. 

Bununla beraber gazeteler, 
Jtalyanan Hab•t sınırlarındaki or
dusunu ıeri çekmeıl için uı .. ıar 
kurulunun arbk bir ıey J•pamı
racağını yazıyorlar • 

Herk•• Sevindi 
Loodra, 26 ( Özel Radyo) -

Franaa ile lngiltre araıında an• 
Uaıma yapılma11 ı•ıeteleri HYID• 

dlrmtıtlr. BlltUn ıaıeteler bu le
•lncl, bıt yazalaranda açıkça or-

( Dnamı 6 ınoı yüıclı ) .......... ---··--····-··--·-·--··-·---

mınt kutluluyoruz. 
Dnoe kadar dlllmlı, yabancı 

sözlerle aıulanmıı çok kötU bir 
durumdaydı. 

Yurdu kurtaran, uluıa yeni 
can nren yuca Atatürk, Tnrk 
dilinin tarihsel ve klUtUrel zen· 
ıinlijini de meydana koymak yo
lunda yurtdaılara eıslz bir örnek 
oldu. Dilimize uzanmıı olan ya
bancı dlller artık kesilip atılıyor. · 
6yle oluyoruz ki kıaa aUnlerden 
ıonra. dlllmlz, 6z Ye arık zengin• 
llilne bOıbUtUn kaYUfmuı ola· 
caktır. 

Türk dlll bntnn dlll•rden llıtnn
dUr, öteki dillerin hepıinden zen· 
afndir ve h•le ıurası biç kuıku 

1 ~ötUrmez ki TUrk dili acun dille· 
Jine kök 'H tohum verm"otir. 

Şa ••I• lcatltır H•••ı • lt•I•• ı•rıl•llll•• karıı Alç lir ant•ım• gola 1 * 
b•l•m•m•ı elaıa uı .. ıu K•r••••da •o. •11am6l• t•plaıuıı Eski ezberler incelenip araş· 

ltalya, Yeni Süel Durumlar Aldı 

Tecim Gemileri Süveyş 
Kanalından Geçmiyorlar 
Bir ltalyan Savaı Gemisi Yunan 

Sularına Gelmek İstedi 

Yunanistan Deniz · 
Askerliğini 18 

. Aya Çıkaracak 
Dofu Afrikaıında Haı· 
lalanan Aıkerler ltalyaya _...-.IMA_..1111 ~f!i~ 

Dönüyor 
Parla, ( Özel radyo ) - Ko

madan J,llcllrildljin• göre, ltalva 
kablneal, 6ollmllzdekl cumarteıl 

ılol cok 6nemll bir toplantı ya• 
pacaktar. T oplaatıda, baıbakan 
Muıoliol, Dotu Afrlkaaındald 
ltalyan ortluıunun durumunu bil· 
diren ıon laabırlerl anlatacaktır. ;:ı::. .r-..--.iiiiiid~!I 

Yeni Aakerler Ve Siyah 
G8111leklllerln Durumu 

kab~:·~~r~~u!~· ~İr) takı~O=~~ ı ·N~t.-;.ı;; ... "• .................... __ 
Yasası Ye yönıtael (idari) tedbirler alın· 

mııtır. Bunların en önımllıl 
1Q01 - 1914 dotumlularınden ılm· 
cliye kadar ıilth altma ahnmamıı Yeni Projenin Son ince-. 

Yedinci · Sayfayı 
Açınız 1 

O Sayfada: 

1 - Adlaababa mektubu okuya• 
cakıınıs. 

2 - ~iılarda, Trablusta yapılan 

sanı bazulıklannı görıoek
ıiniı. 

3 - halya ile öteki devletlerin 
uçak aayalarını bulacaksınız, 

olanların yeniden muayeneye ıön- lemeleri Yapılıyor 
~ clerllmHidir. Siyah gömlekliler Ank 

6 
(Ô 

~ · teıldlAta da ordu kadrosuna . alın• Ti Baakra, 
1
2 

JC.. zeKJ) - Bu yıl 
A6darrJİlt .. •n N•cl, •ç•klara •ıl /co11• ma ta •e 1 ıtı ay arı. or u . necatı 1aaal&rdaa "•n lnamlil9-! 

Türk dilini• z111ıi•llll11I ıılruG ille 
glS.t•r•n y•c• AtatBrlc lkl11cl tllt 
lcıu•lta11ı•da Baıbalr••la hra6•r 

tırılmca, Türk dilinin nice nice 
kUltUrel, ekonomaal, endllıtriel 

ıBzlerle dolu olduğu apaçık görll
IU} or. Ve biz bundan çok derin 
bir kıvanç duyuyoruz. 

Şimdi Türk çocuğunun en bil· 
yük ödevi, kendi dilini )azmaaı 

( Devamı 8 laei yllzde ) 

Y ağmurıuzluktan 
Ürün Değerleri 

Yükseldi 
Bolu, 25 ( A.A) - Mayııın 

yirmi beoinden beri bıı aydır 
Bolu ve çevrea·_!l• yaj'mur dnımt· 
dlğinden birçok ıular kHilmirtir. 
Çiftçi nadaa ve ekim yapmadığın· 
dan zahire her hafta birer kuruı 
yllkaelmektedir, Havalar Temmuz 
gibi sıcak gidiyor. 

"" l k Mili b 1 d · ze an ı15.nın amutaya ıu-

•ti 11,..,.;,.,,11 bir •'•'•" v•ri•or ihtiyat ılbayları dereceıınl al• ri Awnkathlc Ju•İı, Noter 
( Yazııı ikinci nyfada] maktadır. (Devama 6 ınoa yil&de) ( Dn ... ı uacl ,eue ) Habetiıliada rıjmur meYlimiaaha ıeçmeli belden.yor! 
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(Halkın Sesi] 
Dil 
Bayramı 

Ve Halk 
Bugün yurdumuzun en ~nemli 
kültür ıüuü, dil bayramıdır. Öz 
dilimizin senginlik Yt geoişliğiniıı 
yurda ,.. ulusa anlatıldıi• güııdUr. 
Uluıuo bu büyük glııdeki kınno 
duygularını derlemek üaere bir 
yazıcı arhda§ımıı halkla görUttü. 
A•dığı karıılıklan a9ağıya koyu· 
yoruz ı 

Tak•lm, sul•r dlrektllrlUID 
ı,~arl•randan Necdet Aru111a~ ı 

- Ba dU bayramında •• kadar 
ftalik yapıak 1eridir. Bıı ı .. Ytrllea 
6oem çok yerindedir. 

ÇilnkO biz ha yüzden, Jh yıllarca 
dlli•lsi kirleten yabaaea aizlerden 
kurtulmut o!aeatrL 

Bir u uıun .-ıırlıtını ~• eolr r3ıte
ren ıey, dildir. Dili olauyaa bir uluı 
göaterebil:r mieiai:ı ki yar olıun? 

Biz kendJ öa duygularanu:ıı ancak 
kendi Oa dilimize kuuıtutumu 
çağlarda iıtedltlmlz biçimde BDlata
bilectğlz r 

* 
Nı,anta,ı, Kod•111•11 to•••I, 

Hasırcı aok•l•ı 4 •flll ev, 
Rlfatı 

- Dil batan bir •l•ıun kökldlr. 
lnaanlar, kendi llkeleriade olduktan• 
nı, lr.eadl diJierile konuıuldufu•• 
duydukları çatda aalarlar. 

Bu 71ladea dilimizi temlzlem• lfl· 
ne ne k ac!ar ~nem Yerllae yeridir. 

ÇGnkO, yüz yıllardır battan andı· 
ğımız dil nnı Dda 1apılacak birçok 
itler birik mltt1'. 

Bu birllıen itleri H çafda baıar· 
mak da çok çalıı••J• ta.atlıdır. 

... 
ee,ıkta" Cambazall aok•I•, 

9 aayıh ev, Ferclb . 
- Eıklden Arap dlJinden ea:ıı et. 

mek bir ualahk ayılıyordu. 
Şiaıdl, bu aGlGnç uıtahk or•adaa 

kalktı. 

Buı<hı, btlylk uıtalık özdlllmtzi lyi 
konutabllmektlr. 

Dil eavatındakf bu çabuk glditle, 
relecek yılın dil bayramında bu lıd• 
uata keallmeyen kalmıyacak demektir. 

Artisti Kaçırmak 
lstiyenler 

lama il, Fethi, Bayram 
Hapiste Yatacaklar 
Karalcöy canbazhane artiıtle

rfnden Saniyeyi bir' gece oyundan 
ıonra zorla kaçırmağa yeltenmek· 
ten suçlu lsmail, Fethi. Bayram, 
Veysel adlarında dört gencin 
duruımalan Uçftnclt cezada yapıl· 
mııhr. lımaiJ altı ay on altı gUn; 
Fethi beş ay iki gün; Bayram ile 
Veyıel de altııar ay birer 2ftn 
hapis ceıanna çarpılmıılardır. 

\ki Alman Haıtabakıcı Kurtuldu 
Alman hastanesinde Mehmet 

Ali adında bir haatanın bakım-
ıızlık yGzllndea pencereden dOte
rek nlGmtlne sebep olmaktan 
ıuçlu Duda Ye Yuhaoa adlannda 
iki basta bakıcının Oçftnctı ceza-
da duruımalan bltmit. her Udu 
de cezadan kurtulmuşlardır. 

l~gilizlcr, Türk Para Baskı Evini Kutluladılar 

Elli Ve 25 Kuruşluk Parala
rın Basılmasına Başlandı 

Para baıkı eYinde (darphanede) yeni Jllz karuı 
lukların ba11lmaıı iti ilerilemiftir. Birkaç güne ka· 
dar bunlann sayıl& (8) m1:1onu bulacak •e bu ıu· 
retle ıonu a)macaktır. 

B11k1 makineleri iki glindenberl de yeni (50) Ye 
(25) kuruılak 2Um81 paralarımızı da baamıya baş
lamııtır. En çok onbeı aUn sonra bunlar d.t piyasa• 
ya çıkacakbr. 

Elli kurufluldarda (6) Ye (25) kuruıluklarda da 
(3) gram allmUı •ardır: Biçim itibarile de biribiri· 
alo aynıdır. Bir 1hlerlnde Gazinin bilıtl 6teki ytı
zUnUn ortaımda biı- baıak ve ıolunda (50) , (25) 
sajında (kuruı) •• altında da (1935) tarihi •ardır. 

Sekiz milyon 50 •e onaltı milyon adette 25 kU'" 
ruıluk baıılacaktır. Yelli paralar tam manasile mo
dern bir para olmuıtur. Paralarm kenarlarındaki 
(Zenbrek) Jer yllz kunıtluldann ki gibi yu•arlak de· 

tll aimdlr. Darphane direkt6rlftğtl yeni ylls lmrtlf
luklardan bir daneıinl lngaiz darphanesine g6nder
m:ıt1. MIHehHsıa:ar çok beğenmiıler Ye Türk dare
haneılni katlulamıflardır. 

Nikel (10), (5) ve (1) kuruılukların kalıpları •• 
yolları hazırlanmaktadır, (50) Ye (25) kuruılukların 
baulma11 bir ••ne ıörecektlr. Baııldıkça parti parti 
piyaaaya allrlUeceklerdir. (25) ilkler çıkınca da ni• 
kel yirmi bet kuruıluk~arın toplanmaıma baılana
cakbr. 

Şimdiden Merkez bankuında bulunan yedek (23) 
liklerln artmlmaaına baflanmııhr. Gelecek ıene ıa
batın birinci gnatıoden itibaren etki mecidiyeler •• 
onlann parçaları seçmeyecektir. Alıp Yerenler ceza• 
landırılacaklardır. TOrkiye de bfttftn mal ıubeieri 
mecidiyeyi 54 kuruıa ıatıa almakta devam ediyor
lar. 

Abdurrahman Naci Adına Uçaklara 
Ad. Kondu 

Abdurrahman Naci 
Güzel Bir Söylevle 

Duygularını 
Anlatmıştır · 

Abdurrahman Nad adına ah
nan uçakların. diba, Y efilkGyde 
Ad konma töreni çok kalabalık 

bir yurtdaı klltleai 6110ııde, Uba• 
yın, birçok 1&ylaYların Ye ordu 
ensbekt6r0 ıeneral Fahreddlnla 
iıtiraldle kutlulanmııhr. 

T3rende haYa kurumu namına 
haYa kurumunun lıtanbul ıubeal 

başkanı lımafl hakkınan •erditl · 
ıöyle•den aonra, ve ıehlr aa•aa 
da& lsmail S.Yket bir a6ylev Yerdi, 
ve bunlardan çok duyiulanaa 
Abdurrahman Naci de çok gftıel 
bir aö)levle duyğulanm anlattı. 

Bundan ıoara, Uçftne de Ab
durrahman Naci adı •erilen " 
Uç numara konan tayyarelerin 
kordelAları ilbay Muhiddin ÜıtUn· 
dağ; partinin lıtanbul baıkaaı 
namına Ali 'Rlıa Erem Ye general 
Fahreddbı tarafından kuildi. 

Üç tayyarenin motör&.rlal 
batl:yan lrurdeflyı Abdurrbmaa 
Naci kendi.si keamiıtlr. Bundan 
bafka ordu adına da y8zba11 
Kemal bir ıöylev •erarek, bn 
yurhe•erliğin karıwnda ordunun 
duyduklarını anlat11Ufbr. 

Bu tZSrenlerden ıoara tayyare
ler çok aftzel uçuflarile birçok 
maneYralar yaparak Ankaraya 
uçmuılardır. 

Eroinciler Ceza Evine Gönderildiler 
Bakırk&yOnde gizli b111ak bir 

eroin fabrlkaaı ifletlrken yakaJ .. 
nan afyon tecimerl Hacı Aadoa
yadis ile arkadqlan Kemal, Mab, 
Fehim ye Sultan birer buçuk yd 
hapse ylrmlfer bin lira da ap 
para cezuma mahldlm edll•ifl•r 

1 

1 

ve bu hllkmU temyiz etmftlerdl. 
Temyiz malake•eal kararı ittifakla 
tasdik etmlt Ye bu karar din 

kendilerine blldirilmiftlr. Mah· 
kumlar tevkifhaneden ceza evine 
(hapisaneye) g6•den1mlflerdlr. 

Pazar Ola H• .. • ._ Diyor Ki ı 

( Gtlnfin Tarihi] 

Bir iki 
Satırla 

Recep Peker Ankarada ' 
Ankara 25 (A.A.) - C. H. 

partiai genel sekreteri Recep 
Peker bugftn ıehrlmlze dönmOı, 
durakta aaylaYlarla bakanlıklar 
Ye farka ileri gelenleri Ye doıt
lan tarafından karıı1anmıılardır. 

lf- ... « 
Grip Arttı 

Havaların ıon gllıılerde çoll 
kari11k gltmeal grlpin artmaaına 
yol açmıftll'. Botulçiade nede 
ve grip aalgm blr bale ıelmiıtlr. 

* * .. 
Y•tllı Parasız Talebe 
Dlln param yatılı olmak Uz .. 

re, bat wuraa çocukların aon ıı• 
naçları (imtihanları ) yapılmıt ve 
klğıtlar incelenmek Oıere bakan• 
hğa gönderilmiftir. . .. .. 

Tramvay Arabaları 
Bayındırld' bakanlığı, ıehrl· . 

mlzde ltlemekte olan tramvay , 
arabalan Uzerlnde incelemeler ı 
Japbrmaktachr. Bozuk ve işleme
ıl tehlikeli görülenler ıskartaya t 
cıkartdacakbr. .. .. .. 
Şehir Yollarının Yapı•ı 
Şehrin tOrlO yönlerinde yapıl• 

makta olan yolların btiyUk bir 
kıUDJ ikinci Teırin nihayetine 
kadar bitirllmit olacaktır. 

* .. lif. 
Bulgarlar Glttller 

Feıtival lçia lstanbula gelen 
komıu memleketler aroplarmdan i 
Bulgarlar da dün alqamki trenlei 
memleketlerine dönmOıJer Ye iç• 
ten plen göıterllerle ağurlan• 

mıılardır. Romenler de . buglbı 
memleketlerine döneceklerdir. 

.. .. « 
Pınncll•rın letell Olmadı 

Fırıncıların çuYal ba:ıuıa 50 
k111Uf bindlrllmeai içlıı beledi7 .. 
Je yaptıkları mUracaat kabul 
edllmemiıtlr. ' . .. .. 

Yeni Orta Okullar 
Y enlden açılacak 3 Orta oku-

' Jua kadrolan J&pilmııtlr. 
.. « * 

Adalarda Susuzluk 
Son gGnlerde haYalann kurala 

aftmed yftz8nden adalarda biUla 
kuyularda sular tamamen çekil
mlttfr. halk bayftk bir ıa ııkıne 
tiıı içindedir. 

.. ir • 
Altıne1 Tep Kurultayı için 

Madalyeler Basıllıor 
Tllrk para balkı Hi (dsrphaue) 

birlad T 91riıılıı yedlainde An• 
karada toplanacak olan altmcı 
tıp kurultayı için (800) gUmUt 
madalya baamıya baılamıştır. Bu 
madalyalar blw yüzlüdür. Orta.: 
ılada Gazinin bliatl •• kenarı 
!anada da (Altıncı Ulusal Tıp 
KUl'Ulta)'I 1935) yazıaa Yardıri 
Boalar kunıltay l7elerlne dağtj 
tılacaktır. ı 

- Has.n Bey amca 1 Sana bir akıl 1 -· B.... .. tlnei kaya11Hm ftr .. I ... Sılnnhlt olurum. keyfinden kabıaa 1 Hasan B. - Bir glln, karıııma geçip 
llaw;.mıya &eldim.. YUıDmU ıtılu alrlr• klplere lllnlyor.. ıılmayor .. Ne Japayım 1 "Gesaçliğinize, glh• Jiiinlze gıpta ed >09 

rumf.,, d& Bak JJldızJannız aa11I bantır?. 



Her gün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı . 

--------························--···--···---
Osmanlıcadan 
Türlcçeg• 
Klaouz Çıktı 
TUrk Dil Kurumunun 

BHdlriil 
T&rk DW Kurumu Geael Sek

reterB;tndea : 
T&rk Dil Kurumu, butla uyın 

Tllrk yurtdqlarıDa [Oımaahcatlaa 
TDrkçe1e Cep Klanızu] nu IUD'" 

malda HWaÇ duymaktadır. Bu· 
aun lodekal olarak huırlanan 
[ TDrkveden Oımaabcaya Cep 
KlaYUZu].da buılmaktachr Ye pek 
ralunda ortaya ko11acaktır. 

(C.p Klavuu] , 1933 marba
dan beri ıtlrlp ıtden bir çalııma• 
nın Terimidir. Bu çalıımanın ama• 
cı da, yazı dllimbde kulluılaa 
fakat halkın konuıma dilinde ye
ri olmadıjı için yabancı ıayılan 
16zler• lSı Ulrkç• karıılıklar bul
maktır. 

Araftarmalar ve Derlemeler 
DU denimlnln ıJdJtinl Uıi ile 

ıısz 6ntıDd• tutaalar, bu iki kl
çllk kltabm ne bllyUk emeklerle 
yapıJmıı olduğunu pek iyi bilir· 
ler: 

TOrk Dlll Kurumu, 1933 mar
tında açbiı [Dil anketi] ile bu 
ite el koymuıtu. Bu anketin •e
rimleri bir araya ıetirllerek yine 
o ydaa Jazında bir (KarıUıklar 
KJayuzu] bazarbtına da baılan· 

DHf b. 
Ancalr. yalnu ankete ı•len 

ceYaplarla ba itin ekalk kalacap 
16rlllerelr ıenlı bir tarama itine de 
slriılldl. Elde bulunan 120 bin kadar 
derlem• fiti ile 150 kadar kitap, 
arapça •• farıç Anılaa ılzlere 
karfllık olabilecek karıımamıı 
tlrkçe 13ıler bulmak bakımından 
tarablclı. Bu çalıımadan da 1934 
razıoda ortaya konulan ( Tarama 
Derılal ) cıkb. 

Uzu11 Çahtmalaran Orana 
Tarama Dergiıi llzeriae ı•l•n 

••ıBnceler, aaketia •erimleri, ku· 
ramun ellade bulunan •• bu ite 
rararhtı umulan blltlln belıeler 
bir ara7a ı•tlrilerek 1934 yıh 
10nlannda yeniden kılawz hazırlı• 
tına elkoauldu. Kurum ıenel mer
kez kurulu Oyelerlnd&n bqka 
rurdua yazı •• dil u. utratır 
ıeçmelerinden 16 klflyl de itine 
alan Kılavu• Çahtma Kolu, 
aylarca ıllrea çahfmalardan aoma 
(Oımanlıcadan TOrkt•Y• karphk
lar kılavuzu) adı albnda hazırla-
.tala bir taalajı bllttln gazete •• 
•ecmualarla hallan ıözl 8nlne 
koydu Ye herkeıtu 6nerıe istedi. 
Gelen 8nerıeler Ue klla•uzda 
ekılk kalmıı 161 llıteleri •• ıekll 
birlijl uihyacak elitler bir ara• 
ra ıetlrllerek ıon bir defa daha 
llıla•uı ıi>zlerl ıazden ıeçlrllcli. 

lıt• buınn ilk kıımı ortaya 
konulan ( cep kıla •uzları) bu lra• 
dar uzun •• 6zenll çalqmalann 
lrtbılldtlr. 
Tllrk Dlll Zengin Bir Varhktırl. 

Oç Hnedenberl dil itinin tlrltl 
r&nlerl Ozerlnde çalıımıı •• çalq
makta olan TOrk Dil Kurumu, kı· 
la•uzu ortaya koyar1'en herlreı• 
açıkça bildirmeyi borç bilir ki, Tnrk 
clllinln ıeniı •• zengin varhjı, ne 
(Tarama Deraiıl ) nde, ne de 
( Cep Kıla wzu )oda tam olarak 
ıa.terllebllmlf detlldlr. Dı:ımlzin 
la kaynaklanna dojru ıirUdlkçe, 

( O.Yama ıe uca ,..zde ) 

SON POSTA 

------------------------------·-------------------------------------r--------------------,, Resimli Malcale il At•ıi Söndiirmeginiz il Sözün Kısası 

l:k iHanlar, •eceleri nlatl llaynnların lallcumundan 
korun•ak lçia ateıi ıaadlrmezlertli. lçlerlad•a biri ııra 
ile at•tl "•klerdl. Bu, yuaı 1anı bir aaaae, bir dini 
iyin o!muı, nHildea •••il• ı•çerek ltu•I•• kaclar r•lmiı· 
tir. Yahudi mabetlerlad• lalli at•ı beldlyen aabetçller 
YHdar. 

lçi•lıde de mukaddeı lafr ateı nrdır. Bu ltlal Jiiluelr, 

temiı, icleal ı•Jl•r 1apmıya aevkeder. Saa'atklrı ıaheHr 
JaHtmıya, bir dlhirl bGyük itler J•pmıya Hvkeden ba 
mukaddH ateıtlr. e. at•ı hepimizin içinde nrdar. Fakat 
kimimiz onu nktlndea HHI ılndtlrmlıO~dlr, ır:mimiı 
saman ile ılameaine •lı rummuıuıdur. Bu at•ı ılnOnce 
ruhumuz karanlıkta kahr ve kitti laırelana hleumuaa utrar. 
YükHk bir iaN• ol•ak mHiJet ve kablliyetiai keybederiL 

DABİLI 
Genel NUtu• ••rımı 

"~e Bir Eksik, Ne 
Bir Artık,, 

Baıbakan Önemli Bir 
Hildtrik Yolladı 

Genel nllfuı ıa1ıau ıbB 
yaklaıbkça çalııma da hızlan• 
mııtır. Gınıl bftro numerotaj 
lılerlaln bir ftla 8nce bitlrllmeıl 
için llçeba7bklara bildirik ı&a
dermlttir. 

Sayımın blttltl, halkm dııan 
çıkmakta aırbut oldur. blylk 
pblrlerde top atılara , klfllk 
yerlerde davul çaldınlarak •• 
delili tf:~larak ilin edilecektir. 

B.. lamet ı.1111 ba ... 
&nem Yerllmell lçia Yillyıtl.,.. 
bir bildirik yapmııbr. Blldlrikte 
ıayım itinin anemi anlabldıktan 
ıonra: 

Çok a... Yerllmul ıereldl 
olan bir aokta da ıudur ı 

Sayım yurdun her tarafında 
bir ıtınde baılayıp bir gtlnde 
bitirilecek ve her yerde 1alnıı: 
o ,Un hazır bulunanlar kaydedl· 
leceklerdlr. Bu Hbepl• bir 1erin 
alaaliılnden olup ta o ıGn orada 
bulunmı1anlar ıayım defterine 
yazılmı1acaklardır. 

Çocukların en ktlçllklerbain 
bile ıayım defterlerine 1azılmalan 
da aıla unutulmamalıdır. 

Amacımız ne bir eklik. ne 
bir arhk, TOrk Uluıunun Ayı11aı 
•• ae laalde oldujunu dotra ola· 
rak 6j'renmektlr. Herk .. ıa bu 
••acı ıerçekleıtlrmeı• çahıma
aıaı dilerim.,, Denilmektedir. 

Puar ınnD tam 8 de baflaya
cak olan Hyımın o gDn 6lledea 
aoara içte bitlrllmeıine ~·b11la
caktır. 

Bir lf oinin Parmalı Koptu 
Telefon idaresinin Beyotla 

pb11I için ıetlrllea dinamo, ye
rine konulurken amele Ali ojla 
Muıtafanın eline dDıerek baıpar
matımn yarı11Dı koparmııtır. Ya
ralı hastaneye kalclırılmııtir. 

Hastanede erkek ohnalar1nı 
bekllren Cemlle ve Kurtuluf 

Erkek Olacak 
Kızlar 

Bir buçuk ay kadar enel 
erkek olduğu anlqılarak Malat
yadan ıetirllip Haseki haatanalne 
yatırılan Cemile isminde bir kız. 
dan 10nra Kurtuluı lsmlade bir 
Mo1evl ima da erkektik ameliyatı 
yapılmak tlzere başvurmuıtur. 
Haıtaned• iki genç yanyana iki 
karyolade yatmakta •e arkadaılık 
etmektedirler. Her lkiılae de 
yakında lldocl ve •on birer ame
liyat 1apalacak, 111d genç kıılar 
tam erkek olarak hutanıden 
çıkacaklardır. 

Bir ı,oı T •f Altmda Oldu 
lıtlny• kire~ ocatında çalıtan 

Rizeli Mehmet, burgu Ue lijım 
açarken bqına dDt•n bir taıtan 
yere yu•arlanmıı, tirin yerlerin
deli yaralanarak 6lm0ştlr. 

1STER iNAN iSTER 

Bir Genç Tramvay 
Altında Kaldı 

Yaralı Gülhan• Ha atan e
sine Kaldırıldı 

Dlln ıaat 10,40 da Dlvanyo
lunda acıklı bir tram•ay kazaaı 
oldu •• bir ı•nç ai'lr ıurette 
omuz bııından •• baıından ya• 
ralandı. Y edi,uleden ıelmekte 
olan 16 numaralı Ye Yatman 693 
numarah Huamn kullanclıjl tram
••Y araba.., Divanyolunclan ge
çerken, ter1 y6aden ı•len dlt•r 
bir tramwayın arkuından birden
bire çıkan ıencı, frenleri 
kaNmadap için çarpmq •• 
ıe11cl albna alarak yarala
m11tır. Genç ağu yarala oldufu 
halde hamen Gnlhue haıta
neılae kalclınlmaıbr. 

- Vatman terayanden p 
len tramvaym arkuından birden
bire çaktığı için, benim hiçbir 
hareket yapmama meydan kaim .. 
dan tram•ay çarptı •• ben hemen 
arabayı durdurdum demektedir. 

Diler Bir Çarpm• 
Vatman Saferin Harbiyeye 

ıiden 59 aayıh tramvay araba11 
Ahmet kızı Elmua çarpllllfbr. 

Yaıak Dinlamiran BahçtVan
lıra Ceza 

Harbiye mektebi arkuındakl 
. boıtanların lljım ıulan kullaa
ması yaaak edllmlttl. Bolten ıa
blpleri bu yaaatı clinlememfıl•r, 
boıtanlannı IAtım ıuyu De aula
makta de•am etmlflerdlr. Ber
otlu Ilçıbaybjı da bunlara ceıa 
keımiıtlr. Fakat bahçıvanlar, ,ı. 
ne lljım ıu1u kullanm1flar, ılı 
dinlememiılerdlr. Bunun az .. 
rlne llçebaybk boıtanlarda ae 
kadar ıerza•at Yaraa hepalnl 
yenllmiyeck Ye ıatılamıyacak hale 
ıetirtmlı, çljuetmlf, 16ktDrmDt
t&r. 

iNANMA! 
!tundan •ört 1enı n••I A vrupaya anoak elli vaıon 

tuı lıöm ıanderen komıumuı Bulıariatan geoen •ene 
69 bin ngon taze tislm göndermeye monffak olmuı
tur. Bu .. ne ba ihracat 6000 vıgona çıkmak lıeredir. 

Taze üıtim, taze meyYa Ye lase .. bse ihracatı Bulga
riıtanın en mlhlm lhrao maddelerinden birini teıtll 
etmeye baılımııbr. Bu aa1ede hem Bdlrar köyllaünlla 
eline ha1h para geomıkte, hem de dnletfn haıineılne 

eenebl döYid glrmıktedir. 
Bu muvaffakıyetin 11bebl Bulgarlıtanua bu lıı 

ehemmiyet vermeli, ilarat edilecek y .. me1va Ye .,.,_ 

zeleri huıuel biı itina ile tupla11p ambalaj 7apmuı •• 
le•ldyatında on• göre tedbirler almuadır. 

Blı Uo Hnedlr bu iti tetkikle meıgal olayorus. Dfln· 
yanın ea ,Uael J&f me7Ya11nı bb pkannı. Fakat bili 
banu harioe 11vbtmek yobınu bulamadık. 

iSTER iNAN iSTER JNANMAI 

Bugün De Mi 
Kabadayılık ? 

1
-------- l!k • Ta 

Biz ıazete yuıcılarının bir 
arada top.u oturduğumuz odanın 
kapıaından içeriye ı;ren bu ada• 
mın baıı aarıb, 16zleri yanık tere 
yağında piılrilmiı bir çift 7umur
ta 1ar111nı batırlabr bir halde, yD· 
ıD, o ıabab allnnet olmuı çok 
duygulu bir çocuğun ylal kadar 
ıoluktu. 

Bqından ıelip ıeçenl 16yle 
anlattı : 

Bir ıece, ••inde uyuyormufo. 
Y attıjı odanın pencerelerinin 

albnda yaramazlık eden bir ta• 
kım çocuklann yayıaralanndan 
fırlayıp ayajına bir pantalon ıe
çirdiği gibi çıkmıı kapının &nOne.. 

- Orada ne baykınpp duru
yoraunuz, yumurcaklar ? Gidin 
öteye 1. 

Demete kalmamıt. yan 10kak· 
lardan birinin kuytuluiunu ve 
karanlığım alper edinmlt birisi 
çullanmq adamcağılın Gserine; 
baımıı kötetl.. Vermlf yumrutu •• 
Ne kafa bırakmıı, ne de 161:. Onu 
yukarıda anlatbtım biçime koy• 
muı. 

- Neden 1apb bu adam bu
nu ?. diye ıorduk. 

Ayıp lakırdı etmlt te apna 
biber sllrmU,ler ıibl, her biri 
bntlln gece etsuyunda yat
mıı simit makarnaaım andıran ılı 
dudaklarının araıından bir mınlb 
çıktu 

- O, mahallealn kabadayıa
dır. Şimdiye kadar d6•medlji bir 
ben kalmııbm.. OnUD için yapb 1. 

Demek ki, orada burada yine 
birtakım belllılar, kabada111ar bu 

· çaida blle barınabW1orlar.. De
mek ki, -yeni rejimin temizleyici 
gOctı her klSı•, bucaja heniz 
eriıememif.. Dağlarda yok olan 
haydutluk, • IOD, cauaz mlkrop
lannı ıarın kuytu, kenar 1erlerinde 
ıfsllyor. 

Llkln, blS1le1lerlle bil, beplmb 
AYqacatız. •• bunlara tepele7e
cepl Bunlar, aorba hlkanlann 
cajında yakııık alır ldmaelerdL 
Varlıldan cumurlup. cumurluk 
prendplerine aylan dllpr. Zira 
cumurluk, yartdaılana Yannı, 
yolunu, bayAlhitnt 1aıalann 
yllce •• arık, koruru•a Ye ıBze
tlcl ellerine emanet etmlftlr. Ya• 
ıanın bu 1nbek ldeme el ko
yanlann vay hillaedlrl 

Y enıece ıormllflam 
- Neden yaa yan fiderlln? 
- Bapmda kabaclayıhk Yari 

deml1o. 
TOrk cumurlup ltala•k deail 

değildir. Onda J•nıeçler de barı
aamaı, kabadayılar tlaL 

Kumıt Kaçakçdılt Yapddılı 
Belli Ollnadl 

DllnkD ıuetelerden lldel fllm
rllk muhafua ltyarlannm ,naey 
aınırlartndan bqlııarak JUrdun 
içine kadar yayılmq bir bçakçı
hlı ortaya çıkardıldanm ruaur 
lardır. 

Bu yazıda blraı acele edllmlı· 
tir. Ele ıeçen kumqlann beniz 
kaçak olduğu anlqılmamifbr. Bu 
ifde ilgisi olanlar ba lrumaılann 
Klliıteki fabrikalarda dokun• 
dutunu 16ylemltlerdlr. Fatura
larım 16ıtermi1lerdir. Ku
maılar Killa kumaılarına beD
zemektedir. Fakat dıt memleket• 
lerde dokunup ıetlrildltf aamlmıı, 
bun un için bunlann denilcllil fibl 
Kiliı fabrikalarında dokunup do• 
konmadığı lncıl•n•IJe bqlamq
br. Eter bunlann eaaddıiı ıibl 
Kiliı fabrikalarında dokunmadığı 
anlqılına bu inceleme ıonunda 
bUyGk bir kaçakçılık ortaya çaka• 
rılmlf olacaktır. Y oba ıimdWlr 
ortada b6yle bir 181 1oktur. 
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EK T HA L I 
ı• 

Dayak Atıp 
Adam 
Öldürmüş! 

Urf ada Hızlı Bir Bayındır ık Kadının 
Kalbi 

lld ay ~nce bu ıntunda ilk 
duruıma aafbasıDI anlotmı§tık: 
Üsküdar aemtlerinden birinde 1 ~ 
Cemal adla bir adam var. Rsza ' 
adlı diğer bir adıtm da Cemalin 
kapı komıuıu.. aralumda değer· 
ılz bir eşya meselecl yüz.Ondan 
anlaşamamazlık çıkıyor. Cemalin 
asabiyeti de itin bllyUmeslne, 
ilerlemesine sebep oluyor. 

Rıaa cılız ye hasta... HidJae• 
ulo arada kavga çıkartacak bir 
mahiyette bulunmadığını, aı lı· 

teğl, iddiası varsa kendiıinln bu
nu kabul edeeejinl Cemale bil· 
diriyor. Fakat Cemal, komıuıu 
Rızanın tamamlle akıl tabiatla; 
sert ruhlu ••• Bir gtın Rızayı kapı• 
nın eıiğtnde yakalı1arak eline 
kocaman bir taı alıyor. B!flayor, 
Rlzamn kafaıına, kafaaına vur· 
maya. Rızanın mukabeleye lktf• 
dan yok; yalvanyor: 

- Yapma Cemali.. GlSrDyor
ıun haatayım, yOrtlyemiyorum bUe. 
Belki ölnmnwı ıebep olurıun. 
kı7ma ban af. 

Cemal cevap yeriyor: 
- Gıberf •• 
Ve zavallının yOzll g6z0 kın 

içinde kalıncayaya, bitkin •• bay• 
gın bir halde yere 11rili11cey• 
kadar bu tatla döitıı deYam e
diyor. Fakat Rızanın da ıon ıe
rlllıl o oluyor. Hayata g5zlerlnl 
yumduğundan bir daha kalka· 
mı yor •• 

Cemalin duru,maaı A~ır Ce
zada yapıldı. Ve dlin de kendisi 
hakkında karar verildi. Cımalf 
öldOrmek ıuçu ile delil, fakat 
doğmekten mUteyeJllt ölUme il• 

bıblyot cDrmlle ıuçlu görUldO. 
Üç aene hapH kondu; umumt 
hizmetleri aörmıkton de mahrum 
edildL 

· Adıyamanda ilk Okul 
Adıyaman (Ôıel) - Sekiz yıl 

ISnce yaptlmasına baılanılan fakat 
bir tUrln ikmal odllemlyea ilk 
okul binası bu yıl mutlak ikmal 
edilecektir. Mektebin ikmali için 
aarfı lazımaılen 14 bin lira ay• 
rJlmııtır. , 

Per4embe 
Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından (*) 

-Guddeiderekige - ıfras 
Fazlalığı 

Orta yafta bir baata mflracaat etti. 
Üç ay içinde on alb kilo ıayıfla
dıtını, bıt atrılardaa, halılfllkten 
ayakta duramıyacak kadar fada 
gelen bat daaaelerlnden H UIDuml 
l1tab11zlıktaa, titıemelerden bah• 
aettl. VttcııdOnDn alt lu11m elldJ 
altında hndık H bade• büylklQ. 
QDnde elit alhnda kalınıı .ert fit· 

liklerden n bunan afrılarıadan 

tlklyet etti. 
MuayeH ettf m. 
1 - GlSzlerl dııarıya fırlanuı gibi 
b07GmG1tO. 
2 - Boynunda hafff bir ıtıllk nıdr. 
3 - Kalbi ıol tarafa dotru bira• 
hududu geçmtıtt. 
Anti Tiroid hulbalir •erdim. Se· 
romlarla kanını takTiye ettim. 
mCllekkinler nrdlm. Deniz kena• 
rında bir ay ( kamp ) yapmHıaı 
tamblh ettim. iyi bHlendl. llAçlar
dan havadan iıtifade etti. Atrılaı 
ıtıler kayboldu. Kilo almıya baıladı. 

(•) B.ı notları keılp uklayınıs, 1abua 
lılı a .bUme yapııtmp hollokllyoıı 7apı• 
ııız. Sıkıntı ıı:aıuanınııda bu notlar bir 
d• tor ıı;lbi fmdadıoıııa yetlıebll'r. 

' 

Çalışma
V 1 

y ni Ev 
··muneleri 

ap ldı 
• 

Urfa (Özel) - Cumhuriyet 
devrlne kadar alablldltlne ihmal 
edilen Urfa ili COmhurlyot bar 
!ayınca bllyUk bir önemle ligli .. 
oilmiye, halk ile hfikumet arasın• 
dakl fOzuli mllteva11ıtlar orta· 
dan lıaldınldıtı için her it 
ıur'atle yllrllmeye Y• kolaylıkla 
bltmlyı bnılamııtar. 

Cumhuriyet deninin bftt6n 
Talil rl Urf ada evvelki devrin 
yaphlı ihmalleri ıidermeye çahı· 
mıflardır. Yeni vali Necati de bu 
uiurda çalıımaktadır. Şimdi eakl 
mezarlıklar aarl bir hale konula
cak, enelce bazırlan"'n Ye şehri 
ıuya ka•uıturacak olan 200 bin 
liralık ıu projesinin tatbikine im
kan aranacak, gelecek yıl su 
itine baılanacaktır. 

Vilayetia en mühim yolu Ak· 
çokaledfr. 52 kilometre olan bu
yolun 42 metroıu yeniden yapıl· 
mııtır. 10 kilometroau da golecek 
yıl bitirilecektir. 25 kilometrelik 
Fevzipaıa yolu Uz:or;nde de Ffrat 
nehrine bir köprU kurulacakhr. 
180 kilometroluk dolambaçlı VJ-

Urhlda HUkOmet caddesi, yeni ev nUmunelerl ve Urf• 
Huauat Muha•ebe dlrektörU Naci 

ranıehlr yolu yeni bir lıtlkametlı dan yapılan (50) bi? liralık istik· 
90 kilometreye indJrUmittlr. raı muntazam takııtlerle •e hiç 

Son zamanlarda tesli edilen aksatılmadan ödenmektodfr. Bu· 
ve fnklıaf etmesine çalııılan mey• da beledly nfn itibar ve kredisini 
va fldanlaiJ çok faydah olmuş, artbrmı§tır. Huıuıi muhaaebe ma 
halk da meyvncaJaia ve 1ebzecilfğe aşları munta~amen ödenmektedir. 
b şlamıı burada bu ıuretle şim· Sıhhi vazıyet çok dllzgUndUr. 

dl 
8 

k d' bili 1 n Trahom h11talığı diıpanıer faa• 
Y• 1 bal arf tlhsnmleyen 

1
•e yaptı mıtya Iiyete geçtikten ıoora azalmııtır. 

yen r ı a yo u açı mıı ır. 

Urfa da merkezde yeni bir yatılı Şehrin yeni imar plAnı yapıl· 
mektep yapılmaaı kararlaıtınlmır maktadır. Hususi muba11be tara· 
tır. Yeniden ilk okullar yapılecak, fından bUtftn Urfada tatbik edil· 
mcYcutları tamir edilecek, önll~ mek U:ıere numun• e•leri projeıl 
müzdekl yıllarda da mektep mlk· yaptırılmıı Ye halka örnek olmak 
tarı çoğaltalacakbr. OzereJbir eTind lota sına baılanıJ. 

Memleketin muba11be •azlyetl mıştır. Bu evler iayet kullanıılıdar 
çok iyidir. Bılediyeler bankasın- ve çok zariftir. 

Nazilli Mensucat Fabrikası Düğüncüler 
Kö,qündeki 
Yangin 

Nezllll tebrik sı sahe .. nda ın,aet hazırhklan 
Nazilli (Ôıel) - 23 Ağuıtoata temeli atılan basma fabrikasının 

lnpatı Jlerilemektedlr. Fabrikadan Nezllll istasyonuna kadar yapılan 
dımlryolunun toprak teniyeıi bitmiıtir. fn§aatta 50 araba ve yüzlerce 
amele çalıımaktadır. Arabalara günde 200 amelelere de 5o kurut yev· 
mfye Yerilmektodir. Muhitte derhal ccnlı bir iı hayata belfrmittir. 

Smdırgı, (·Özel ) - Birkaç 
gfin önce yandığını bildirdiA'lm 
DUjUncUler köyündo 99 ov, 34 
zahire anban, 19 samanlık yan
mııtır. Bahkeair Kızılay kurumu 
yangından çıkanlara çadır ve 
doktor gönd rmlttir. 

Bot uda Orman Yangmı 
B~lu (Özel) - Türk Ticaret 

Bankası tarafından işletilmekte 
olan ve Afıar yaylası civarında 
bulunan orman ayın 18 inden 
yirmisine kadar yanmııtar. Atoı 
ıöndDrlilmü§tUr. Fakat haaar he
nüz tespit edilmemiştir. 

Nasıl Kazanılır? 
Bu 1eriyi takip ediyor mususunuz1 
Şimdlya kadar evleaeceklere eıll;. 
ıfnl kimleı araıındtın n nsıı) 
Hçeceklerlnl anl tan iki )'atı çıkffl 
tr9ün0Uıtl bugün oıkıyor. Yarın 4 
"erkek kalpleri on11l kazıınılır 1& 
Sualiuln cevabını okuyunua. 
Erkeklerin çoğu kadmlıırıg 

kalbine giden yolu bilmezle 
Birçokları bunu hatta erkeldiğiq 
J&kııbramaz. Halbuki dUoyanıjf 

en kıym tll ıeylerlnden biri ~' 
kadın kalbidir ve onu fethetmeti 
detnı• kaleleri fethetmekten d ~ 
ha gllçtUr • 

Bir kadına ilk tonııtmldığıntı 
saman, kadın sizi de takdhıİ ' 
edıo adama benzetir. Eğer slıt 
tanıtan adam bayatı birisi 13· 
llz de onun ıözUnde bayağı b 
mahldkaunuı. Onun için bir k 
chna tanıblacıtınıı zaman tanıt•~ 
eak adamı iyi seçiniz. 1 

lık tealr fona olurıa, bun~ 
ıllmek gUç olur. Vo kadınla U~ 
taoııbğınıı ıaman derbeder, ba~ 
bayanı ve periıao bir halde isenl~ · 
o kadın na11rmda ılzln arblıi 
baıka tUrlO ıörllnmenlze lmklD 
7oktur. ilk taoıştıtanız kadınıd 
yantnda ltiyatlarımzan tazahDr~ 

bna da dikkat diniz. ilk tam~ 
mada faraza ıoföre fena muamel• 
edorsinlz kadın ıl:ıi hırçın, dilefti 
clye para vermezseniz tamakAf 
tanır. Böyle zamanlarda çok •"'1 
mak ta iyi değildir, kadın bud•; 
lalığımza hUkmedcr. Birinci tonıti 
mada iyi konuşursanız, sonraki. 
lıonuimalarda suımaoııın maı-. 
zoru yoktur. 

"' Güzel vo cazip kadınlar ekı ... 
riya kendilerine benzeyen kadınl.ı 
araıında yoıarlar bunlardan birde 
tanııtınız mı, diğerlerllı de tanıt\ 
mak yolu açılmıı demektir. Ya~ 
nında gUzel bir kadın bulunaı 
erkek kadınlar tarafından dalını 
11pta ile bakılır. 

Hiçbir yerde elinizde kitap 
ıezmeyiniz. Kadm, tramvay, vapuı 
tren gibi umumi yerlerde kitap 
okuyarak kendi baıına kalmtyı 
tercih eden erkekten uzaklaiır. 

iyi bir Avık olmak için zengin 
olmak şart değildir. Sevgide pa• 
ranın rolO yoktur. Kadın Uzerindı 
taair yapmak istediğiniz zaman 
paranın sarfına dikkat edin, Kadın 
paraya değil, sarf şekline bakar 
Kadının yanında dalma paraya 
ehemmiyet vermez aörUnlln ve 
cömert dananın bir şey satın ala-

·Bigalılara Geçmişolsun 
~~~~~~~~~~ 

Bigada Bir Semtin Üzerine Az Kalsın Beı Tonluk 
Bir Kaya Parçası DJş:iyordu 

Biga ( Özel ) - Biııa ıelırl ........................... - ............................. . 

Bahkkaya denilen bir daia yaı· Sındırgıda 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu rıce nöbetçi ecıaneler fUR• 

lıı rdır: 

KDçUkp nzar (H. Huluıi), Alem
dar (El .. t), Bcyaz,t (Be'.kıı), Ş . h· 

:udebaıı (Asaf), Feur (Vitali), 
Ak1aray (Zıya Nuri), Kar; gümrük 
(Sunt), Şehremini (Ahmet Hamdi), 
Kadıköy (AIAeddin ve Rifat), Sa.
malya (Teofiloı), Bakırk8y (lıt•· 
pan), Betiktaı (Rıza), S:-rıyer 

{Oamnn), Ha1köy (Yeni Türkiye), 
Kasımpaıa (Yoni Turan), BilyUk 
oda (Şinasi), Heybeli (Yusuf), Üı
kDdar (Abmedlye), Emioönil (Meh
met Kbım), Şlıli (Dimltri), Bey• 
oğlu (Gnrih, Limonciyan), Galata 
(Asri htıhat). 

cağınız zaman parayı hoaap etme
yin, o dakika bir milyonermit gibi 
harket edin. 

1 f{ adın hediyeden .çok hoşla• 
nır. Hediye ucuz olabilir. Fakat 
sık ıık verilmelidir. Ayni şeyi iki 
defa hediye etmemelidir. Hediye 
zamanla mütenasip olmaht.lır. Fa• 
kat paraya diltkün kadınlan he
diye ile doyuramnzsmı:z. 

lanmıt Yaziyettedir. Bu dağdan Üfürükçülük Yapanlar 
beı ton atırlıtmda bir kaya pa...- Mahkum Oldular 
çaaı kopmuı ve evnlki geca ıeh· Ö 

1 
) S d 

rin üzerine yuvarlanmııtır. Fakat k. si ınidıdrgı, c(. ıle H - ID ırlgl 1 

d f · 1 öy er o c mc oca nam e 
çok az görWUr bir teaa U eHr dolajan ye UfllrOkçftlilk vemutatab-
olarak bu bOyllk kaya par- bibllk yapan Tavıanhla Ahmet. 
ça11 ufacık bir tOmsoğı daya• Alieddin 6 buçuk ay hapse, 175 
nıp kalmıf, aabahleyln uyanan lira para cezasına, yine UfUrOk· 
Balıkkaya aemtl halkı bunu g8• çlllUk yapan Halil lbrah!m hoca 
rUnce atlattıldarı bnynk tehlikenin 4 buçuk ay hapse, 100 hra para 
farkına· varmıılardır. Kayanın cezasına, Mehmet oğlu Halil 3 
tekrar yuvarlanma11 ihtimali ay hapse, 50 lira para cozaıına 
bertaraf edilmiştir. mahkfim olmuılardır. 

Kadının Hvdiği sinema ar
tistlerini öğreniniz. Sonra o a...
t:ıtin erkek dost;arı olan artist• 
feri tahkik ediniz ve onların hara• 
ket.erini taklit cdirlz. 

Güzel kadın, basit kadından 
daha kolay kazanılır. Çünkü 
gtızel kadın kQ:ıdis"ne ehemmi· 
yet verilmeğe; itina görmi} c alış• 
mıştır. Erkekten iltifat bakler. 
Basit kadın is böyle bir şey 
beklemediği için, onun kalbini 
fethetmek daha güçtür. 
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Gözlük Takmıga 
ihtiyaç Kalınıga
cak Gibi e. 

• 
Çekoılovakyada Joıef Dallos 

Camlar •öz· lıminde bir gaz 
l•rin iJzerin doktoru, yedi ae

ne çabtbktan ıon· 
apıştırılı11o ra nihayet ıözlllk 

camlarmı doğrudan dotruya ı&
zUn üzerine yapıştırmak yoluau 
bulmuıtur. Bu zat eneli g-6zlerin 
kalıbını almakta ·n 13 Ura mu· 
kabllfnde bu gözlere birer cam 
takmaktadır. Bu uıul taammllm 
ederse, arhk gGzlOk takmıya iJı. 
tlyaç kalmıyacakbr. 

* Geçenlerde Amırlkada, Ka-
llfornlyadald çıplaklar ku-

-.-.-lc-,-n-z•--. IObll ka•p kur
mak lçbı çlftçlnia 

6an• tlerler blrladen kD'9k 

bir çayır klralamıı ve etrafını da 
tahta perde ile ce•lrtmif. Fakat 
bunlan Hyretmek lçlll hkom 
ıden kalabalık etrafındaki mab
ıulleri harap edip çiftçiyi de bizar 
etmiye bqlamıf. Çıplaklarla olan 
kArlı kuntarabm bODDak lıteml· 
'en çiftçi, difllamDı tqmmıı, 
llihayet birkat koYia dola• an 
alarak baaları çıplaklar kunp11119 
1aaına yerle1tJrml1t aradan blrkaı 
gOn ıeçtiktın sonra an ıokma

•ndan vOcutJarı yer JU Nmİf 
pplaklar 11vqup ıitmlfl•r ve 
siftçl de ralaata kaYUp1Uftar. 

• 
Amerikada, Dalla• ,.mtnct, 

bira satmak için yeni bir 
-,$-,-.-d-ik-1-.-,-,.. usul bulunmuttur. 
lıadar 61,.,, MDtterl me7haa .. 

Y• sfrerek bir 
içiyorlar saat için muayyen 

bir para Yermekte ve bu mQddet 
ıarfında latediğJ, daha doiruau 
içebildiği kadar bira içmektedir. 

Mecarletende Kurekhk 
Peıte, 25 ( A. A. ) - Kurakhtın 

yerditl zuarlana Cidne gef•ek için 
bay.anlara 7edirllecek arpaaıa lagür 
olarak flrmulne izia verllmittir. 

-
İçkinin en 1&rhot edeni, zeY

km ea bat diadOrenl ve heyeca• 
m• en ıahlaaanı bu oa bet gtln 
" gecenin tarihinde , ... eh. 

latedftim gtbl kana kana ya

ıadıiım o 1Unlerden ıonra hayat 
bana o kadar lirenç geldi ki 
cleY!et dftıldlntt eaki kibarlar gibi 
dafarı yapyqla allkama kuerek 
evimin lıaYUına ve kokusuna 
kapandım kaldım. O dai ote
lbaln canll laahra• 7alnn laa· 
yalimde detll etimde, dama• 
nmda, varhtımda da takddı, 
kaldı. V • artık anladım ki benim 
için bert•Y bu habraaıa htıythae-
11 ve teldlleamHinden ibarettir. 
Duygularım Uk dda derlendi, 
toplandı ye bu hibra llatthade 
lılemlye ba9ladı. 

Şimdi bın rakı ıofraaanda Hu· 
liai Beyin •deron ağa meyhane 
edebiyatını dinlerken onun karan• 
bjında bir yaldız g11H parlayan 
bu o~beı gthlft )'Bfadım. Kendimi 
bulduğum zaman bu rakı kokusu 
bu meyhane cllmbUtU •• bu çakır 
keyf çakırcab taslaklan obdar 
lfrençtl er ki ba IJemln içinde 
oluıumdan utandım. 

. . 

HARlcl·. TELGRAFLAR· 
lngilterede, 

Kunduracılar 
lta(qa Hesabına 
Çalışmıgacalc 

Loadra, 2S (A.A) - Kuaduraalu 
blrlitl din batila Oyelerlne ltal1a 
huabıaa çabımayı yuak etmlıtir. 

Bu buau•ta aaylendijln• gllre, bazı 
tecim aceataları ln1riliz pl1aaaaıaa a
nemll kundura ılparlılerlncle bulun• 
mak niyetindedirler. · 

Şimclillk laiçblr kHla •zlaıma ya• 
J"lmamıtbr. Fakat .anıldıtıaa rlre, 
biri 1150,000 öteki 500,000 çift kundu· 
ra Gzeriadea lkl ılparlt Japılacaktır. 
Bu siparjtler, ltatyan ordu.• laHabıaa 
olacaktır. 

.. , Ceset &ahlle DUttU 
Judi .. • (Yffl hkoçya) 2S (A.A)

Halifa x llma&1•• men .. p Hur;you 
admtlald motlr tayfalanada• beı 
klıinln cuedlal tafıyaa H•cl•l dalp• 
lar tarafında• 1abile atılmııbr.' Ayni 
Nadalda ·~ HD derece bltldn bir 
laalde la•laaan albacı tayfa, Han1011-
aun Nttıj'l•ı n ltladeld oa iki ldfl
nln mncut iki ı•dala atladılduıaa 

anlatabilmlıtlr. 

Wdncl ... dal •• ıoera Alaile , .. 
n .. abllmlttlr. Solalda• 6tilıD çok 
Htırap çelunlt ol- ka:ıaıı:edeler ta
manılle kuYvet.ts ve dermanaız blr 
daramda ldHer. 

• Bir hlıkfl Gemisi De 
KUQ• Otwrd• 

Loadr., 2S ( A. A. ) - S.Hpff 
.. aclald balalı~ .. •lal Brldlinrt .. 
Jalunlarındakl ka1ahkl•a etur•uftar. 
lçiadeldlerl kurtarmak için Hrllen 
emekler l:oı• sftmiıtir. 

Geml1e Jetı1ınace1e kadar 9 kltlllk 
mflrethbltmın 6l•tlı o!malannd•a 
k•k.hıJOI'. 

Amerlkada: 

Silah Kontrol Bü
rosu Toplandı 

V .. iaıtn, 2S ( A. A. ) - Silü 
kODlrelu ulu•al blroıu, ilk toplantı· 

ıını yap11111tır. 

•Harp gıere~ t.ıt•ld edilecek 
olan mallamı ftıt•l•f hacefepa bUro, 
Runelt tarafından tanip edilmedea 
evvel J•pt ıtı g6rGımelerin •onuçlarını 
bildirmekten lıı:açntmıthr. 

--

Ha~ Bey hltttn gıvezellğlnl 
takrnmqb: 

- Senin doktor Naci ıelecektl 
Acele bir hastaya çağırmıpar. 
Kurtulurum ıelirlm, dedL Koca 
herif ıöyle böyle amma burada 
kaum1or yah.. Çok parası Tar 
diyor:ar. EcnebllerdeD de hastası 
çokmuz. Kimbftlr etine ne fırsat• 
ler ıeçer. Ha, &,le deifl mi S.mL 
Ben abhhm: 

- Siz her fıraatJa taoı,dığuıız 
kadından iatifade mi etmek iate.r
alolz. Bir doktoru• hutasile .. ık· 
dqhk etmahain pek çlıkia bJr 
hareket olacağımı elbette bllininia. 
Fakat bu hareketi .U.l aıkdıp-

mu bir aile doktoru ~· dlfh
mek bence daha çirkindir. 

AH Sami Bey al'8 bulmak için: 
- Yok, Hotoııl Bey ihtlmaJ.. 

dın bahsetti. Y eksa doktor Nacl
nin nı l•luof oldujıaau bilmez· 
mi o.. 

Hol6ıi Bey oralı olmadı. 
- Haydi canım haydi, dedi. 

Bua aalataa ....... leeaa dolt
tor olmakla erkekllktea çıkmas 
ya.. Hani ılSz aram1:&da ıın b .. 

1 

Yeni Al111a11 bayraıı, Alman hUcum kıValenna tl5reatle •ııtal· 
maktlldır. Yukarıdaki resim, Hltle Alma• hUcum kıt'alar1ndan 
birin• verllen reni b•yraıı sol •••·-' tutarken gBsterraektedlr. 

Habeflstanda: 
- -- -

Kiliseli, Ate/yeli 
Bir Hapishane 
Tör•nle Açıldı 

AdlHbaba, 25 ( A. A.) - Dıtn 1a· 
ba•oı elfillkler erklnıam 8nlnde, •• 
•oden Amerikan b-ıpiA~•lerl•• 
beazw bir &aek laaplaaaemnia, ı .. 
perator tarafındaa açıht t4'reai 7apıl
mııtır. 

iç bakanı, bu JJfl ile nrditl aöy· 
••• d., H1rtıtlyan duyplarla mntehu
... lııatunaa imparatorun, mahp11alar1n 
d•na•wnu INfffletmek Utediflai ifade 
tlmiıtir. 

Haplau..ıa lshMie bir kiliH ile, 
malapuaları• .. nat ijreomeleri için 
atelyeler vardır. 

Acliaababa llbayı, haJYaaların hl
••Je8İ laakıa.la bilr abla ....... ,. 
retalftü. Bütla bu p.terifler, Ha
befl•tanın •o•yal Gllıelerln dGzeaine 
benzer bir dlHn 1abibl olmak dile· 
tfnl ıastermektedir. 

Bulgerlstanda : 

Yahudiler Filistine 
Gidiyorlar 

Sof1a, 25 (Ôzel) - Bu'gar baath
rah " Burpz • Vaparu Lelalataadan 
gelen 300 kadar Yahudiyi KCSıtence· 
den, 20 kadar Bulprietanh Yahudiyi 
de Varaa n Burg. zdan alar.ık Fili .. 
tlne ırltmiıt·r. 

Uzak Doğuda : 

Kuzey Çin 
Paylaşılamıyor 
To!rio, 25 (A.A.) - Reami Japon 

çevenlerl, Tiençla merkez komutanı 
general Tana'nım 

" Japon orduau Çin •lwAl parti• 
alaia rejimini lallffJe etmek Ye •en .. 
ral Ş.nl'·ILai-çek'i ç·aıa kaae1 i:llg .. 
ıiaden datarıJa atabilmek iıia J>Qtüa 
a•fuauna lıallaamaJuhr. • .. kH•de 
7aphfı r~n1et edllea dJ7ni tebird .. 
çekinmekte41irlw • 

General Tana, aynızamaad., Nan• 
lda blkimetiain kaze1 Çia'ia ••lirini 
lroatrol etıaektea VatZ•ep.eıi ı. .... 
ıuada aJak d

0

re•ittir. 

Türk- Yunan 
Filoları Manevra 
Yapmıgacak 

Atioa, 25 (A. A.) - Atına Ajnnaı, 
Tllikiıe ile Y•aaniataaua iftirakl ile 
plıcıııda Çanakkalede ha•• ye cleıalz 
mnewatan 7ap1facajıaa •dair Ahnaa 
kaynağınd .. tıkn •ır halterj yalan
la•aktadır. 

Bu Jaaber. Yaaa• A.Wall s.kel. 
lariou'auıa ldarui albacla yapilacak 
olan bu manenalua .iki Ro•
torp1tosanun da ftHrak edecejlal 
ilin etmekte tdL 

l•weç Kralı Atte11 DUftll 
Stokholm, 25 (A,A.) ~ Kral Gı ... 

ta• aTdn ttöıtt rlıcn att.. cHttmltitr. 
Lahıt ••4eee e\I ndelem11lttir. 
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kirala Ye dektomın. Çağtrmıtlar 

bir gece btr haataya bakıyonun. 
Muz aıibf btr kadın. Ne o., kal
binden rahatsız.. Ya ihtiyar blT 
kocuı vardır, ya bir genç dul· 
dur. S.n muayene ederken kıv• 
nhp kırıbyor. Şimdi ı6yle ailah· 
aılaoa. Sen olur da bu butalıia 
derman bulmaz ml8Ul. 

Ali Sami Bey ılilUyordu. 
Göılerimla bütün hıncı De 

bakbm. Fakat artık onları balo9la 
vı nezaketle yoia ıetirmek ıa• 
maaa pçmifti. 

En doğrusu bir uman bqım• 
dan geçtiği fibl daha çirkin Wr 
rezalete .. ,cıaa nnaedea ~. 

sofra hıatana •ihapt ••r .. ktL 
Ocılarla .. ,.... ..,.-

1emeğiml bitirdim. 
Hot6ıi Bey ı 

Cao.ım Puia. Diyorda. 
Keylflendin mi latıd'.ğin yere gtt 
önftne bin ttırlft eğlence yeri çı· 
kar. B•raaı Ayoaroz gibi. Biz:m 
Iataabul da buradaa daha eile .. 
celldir. Hiç olmazsa aıfdl, atlkir 
birçok.. 

Ali Sami Bey ne •ayliyeeefinl 
anladı. Araya srfrdl : 

- Evet, latanbul bqkadu 
caıum. lnean sac!. ha•uam. w
ywau izleme&. 

Dedim ki: 
- latanbul, P•la. Bu -zene, 

dllflDGt• aBre tleilfir. Siz daha 

oturacak llUIU&lL • Bıa •ken 
clön...K 1HCb...t,etintle7ı... 

Hu!aal B.,. pderimıi -.çta ı 
- Daha <Saat doka. Acele

m me? 
Eldiftllfm aldam : 

- Aaaela kota, dejll, evde 
bekle1enimlz 'ftl'. 

Ve onan ceftP •ermesini bek· 
lemeden AJi Sami Beye d8adllm. 

- Sen 18teraen Beyefud!Ji 
,a&aaa bırakma. Hakikat dalla 
erkendir,, ka1abiltrainf 

Bu mhaade ,,ek hoprna tlttL 
Ben onun Seveng1ltn ISrllyerek 

benimle beraber ıelıceifnl tah
min ediyordum. KmdialDI aerbut 
bırakınca memnun oldu. 

Hu:üal Bey deı 
- Te,ekknr ederim, dedi. 

8'rf batbqa kalalua da dert.Je.. 
f9ljm. 

Batı.._ aetlaılaJap ayrduba 
glilOmsedlm: 

- E•et, +ne. yeri ...._ 
mayınca ba Hltipcı adlk. .. 

Hulhl Be, ,uzo.a ~ti: 
- Keadl kentlimizle eğfme-

ceğlı. değil mi Hanımefendi, 
Alacatınız olaua. 

Kapela d.raıı tabiye .tta ... 
AWU;P& ıeiairlerinde it 18nn, 

buraları kendi yurtlan tibl beJll. 
:ra • ln-ı.r ilk bdqta .ka
dar insancıl. .ok.adar temkinli Ye 
terbiyeli ıörtıadakJerl halde Jtö1· 

.,.; DO N ·:;1.1,·. . ~~ ' , .... ,., 
'. ~~~\ 

IBIU vi;,fü~ 
inanılmaz 
Amma Doğru I 

Bu lrafaaın a1dınlanmaaı, iyi g3-
rllr n iyi aezer olabilmHi için oku· 
mak yeter mi, yatmeıı: mi?.. Bu konu 
Gıerlnde çok d.dikodular yapumııtır 

n 1apalmaktadar. Nice okumuf 
adamlar nrdır ki heniz, ıu Uz .. 
rinde zaıadığımıa yuvarlat•• 6kllıı: 

boynuıı:uoa takılı oldutuna laaoır. 
Nice okumuflar da nrdar ki )'Ünl 
topraktan ç kar 1anır. 

BYDa bir çırpıda birçok ~rHk)er 
bulmak kolaydır. Fakat bir arkada11n 
bana nrdlji 8raek ~nlaran en dik· 
kate defer olanlarından biridir, Oku• 
muı bilgiıizlerl acı acı caalandıran bu 
CSrnej'i itte o arkadaıın ajalle anla· 
tıyorumı 

- Meırutiyet dnriade1di, timdi 
adı Akaya çevrllen vapurlar idare.inde 
çahııyordum. Birıl• yaaıma iyi •iyin• 
mlı bir bay geldi. 

" ••• be7efendi Hl&'D ediyor. Va• 
purlannızdan çıkan duman k8prilden 
ıeçenleri r•habıa ettitinden tfklyetler 
çoaaJı!'or. Bu d•mam• kuilmHlai l•ti
yor.,, Dedi. Şqaladım, ahk alık a4am• 
catıaan yhOıae bakakaldım. E.ulai bir 
•elam ile tebllt eden ••• beyefendi, bG1l
cek bir makam i91al ediyordu. Mektep 
görmüı, mtlrekkep yalamıı, derece .. 
derece ynk .. :ip o makama a-•lmiıtl. 
BlSyle birinin •apurlardan duman çık
maa1a demesine cllyebilmHine aaaıl 
fBf rmezdna? Fakat it ciddi idi, ce
vap vermek •erekti. Biraz ,utk••• 
duktaa aoara "Muhte•eldir •J efen• 
41. be-iki del'Ja lahlf•,, de•ım n be
ni• bu .CSzömd.. belia~ lfyua 
laakikatl anlattım, kamlr yakan Ya
purlardan d11maa pkmaaı zaruri ol
dutunu 181JedJm. 

Ben bo IUkiyeJi dinlerken Eaop'u 
habrladım. O, k5le idi herı•JI yapa• • 
bllecetini and içerek iddia eden efen• 
dtainl atandnmalr lıte1ea doatlar, 
'- a,IeyH deahd ~!,, demiılerdl. A· 
dam bu teklif 8ntlnde 11kılınca Eaop 
7anlımına •ottu, .. efendim d .. ld fç
--t• hasudtr. Fakat denize akaa ... 
ltfı'leri, armakları, Hldn bameaia li• 
zımdır,, deci'- 8- ele arkadaflm&ıa , .. 
rinde o1Hydım 'Hpurlardan duman 
pk ..... ,.. ı.temlı .ıa. oluuaut ca• 
hile : '' Harhay efendim, dumanı k ... 
selim. Llkln ıb de kömGrden duman 
çıkarmak haansını kalchrıaız ,, derdl111. 

H., llıör olMı eahllllk, adama 
..- pphnaazaa kl?. & T.T., 

Ham .. ı T. Potuh imıule baDa 
mektup yollayan okuyucumıu 

Yaz-.a dikkatle elrwd .. •e •••• ı 
"Diyorl• kil olma •tef , .... un • -.w. chmalma algalaamadan " 
ıarkı•ını hatırlamanızı .-uvafak •6r• 
dlm. M. T. 1'. 

le baza anlarda bili birer Balık· 
pu.ara ef•cllai olmaktaa kwtwla• ..,Ol' •. 

lçld .. . .. detll, ~ki .,. 
bdm c!ftttınlyorlar. 

Her kadeh .rakı onların sen 
ıayeJerlai llıa eden bir blaım 
oluyor. içkinin iarhoı ettijl ba 
hatlarda ilatir-, bfıılaiml IMtla)'OI'. 

Bir .. ya nr ld alblle ka
barıyor. 

Şimdi elbette k1 onların iste· 
dlji; karmndaa ıDmbDr Jtllmbllr 
Hl veren bir ut n ,.kar plur 
..,.. Wr cMf n ..... a ta.ıra 

(&bek atan Mr bd.ndır. 
E" ıeidlJlm zaman 1çim 

ferahlemifb. 

Eiza •J9•• ı Bal ealmflla 
b.1di yorcl& 

- Nalll? 
- Uıkacla. 
Beralter oclMı.ae ımdik. Ya•· 

111m klçnk brfolallncia o kadar 
fhe1 uyuyor 1d ona her aqem 
b6yle aeyretme4en odama _aid .. 
miyorum. 
· Bu itenlm • J16111 1den ı•lea 
u...letilll. 

Oda4am pbrtmea Elln bir teY 
dyJemek ftter .ırfbl y&lllm• baktı. 

- Ne -rar Ellza 7 
Giil•l yu.de .cevap v.er.dl : 
- Madam, ..,.,.LwıHnlmln, t .... 

W,.uimiD laarnaı,... 
1 Aı kası var) 



r Siyaset Alemi) ,- s o N DA KİK A ·- l ( Ankaradan J 
lngiliz Veltalgan 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ Atatürk " 
Deniz Kuvvetle- ' -1 ' Doğu illerini 

Fransız Bankerleri talyaya Kredi Açıyorlar 
rine Bir Bakış Gezecekler 

Son günlerin ıiyaeal durumu, 
umumi bir harp endi9aal uyandırdı. 
Bu endlıe ile beraber zihinlerjn takıl
dİjtı bir nokta Yar ı Koca logiltereye 
kartı meydan okuyabilmek için İtal
yan douanma.ının bir haylı kuyvet
leomit olmuı lazımdır ? Acaba haki· 
katte böyle midir Ve ltalya, lngil
tere ile harbe girditl takdirde talil 
ne olur? 

Bu cihet, cidden tetkike deter bir 
mevzudur. 

Bilyllk harp bittiti zaman ltalyan 
donanma11 parlak bir durum mu• 
•afaza etmiyJdu. Fa,izm idarHinln 
1ılmaz bir gayretle çal ı9maııı önemli 
neticeler verdi. Şimdi, cümlHl harp• 
ten ıonra yapılm ış olmak ıartile hal· 
yanın deniz ku•vetleri ıunlardan 
ibarett\rı 

Beheri ( 10,000 ) bar tonluk y•di 
kruvazör: 

Bolıano, Fiyume, Zara, Trenlo, 
TriyHte, Pola, Goriçya. 

10 tc ne ikinci sınıf kruyazfü, 
Beheri 1600 tonluk 15 keffaf gemi. 
Beheri 900-lGOO ton 86 torpito 

muhribi. 
Beheri 700 tonluk 13 torplto. 
7 +54 denizaltı gemiıi. 

neheri 8500 tonluk iki krunzÖJo 
Beheri 900 tonluk muhafaza gemlıi 
Buna Uıive olarak gayet kuvvetli 

bir deniz hna kuvntlerl. 
italyanın donanmaıının zayıf ti• 

ruh, hiç bir hattıharp sıemiıine malik 
bu1unmamaaıdır. Her n• kadar kAttt 
O.tünde Kavur, Sezar, Aadre Dorya, 
Diiilyo beheri 21500 tonluk 1911 ve 
1913 de yapılmıı hatbharp gemileri 
ilimlerine te1adUf edilirse de bun
lardan iki tanui battan bata ta• 
diJ edilmek Ozere teruaede hu• 

. Junmaktadır. Ol§'er lkiıi iıe 1ahll 
muhafaza11ndan ba9ka ite yaramazlar. 
TezgAha kondukları haber verilen 
(35000) er tonluk Llttoryo n Vlttoryo 
- Veneto gemileri birkaç ıeoeden 
evYel denize lndirllemezler. 

* Buna mukabil, 0110 Malta olmak 
l:ıere lngilterenfn Akdenizde daimi 
olarak ıu remlltrl 'Yardır: 

Kilin Elizabet, Royal Soverelp, 
Revenge, Royal Oak. Bu .zırhlıların 
blri ( 31,000 ), diterlerl ( 29,150 ) ter 
tonluktur. 

Ayrıca 4 tane 9750 tonluk kruvaıarı 
3 taae 4850 tonluk kruvaı6r, 
Bir tane 22500 tonluk Glorlu. 

tayyare iemlıi; 
Beher tanesi 1400 tonlull n Dt 

filotillldan mürekkep torplto; 
Ve bir hayli deai:ıaltı ıemlıl. 
iki tarafın deniz kunetlerl mu•a· 

JH6 edilince (lngllterenln yalnıı Ak
denb flloıu ele alınmak ıartlle) ltal• 
yanların kGçlk ftmia. mlltefenlk 
Gldukları ırörOlOr. Son zamanda lnFl
terealn ana 'Yatan filoıuna menıup 

n dtlnyuın en bOyGk harp 
~emilerinl tetkll ·eden Renov, 
Hood gibi diritnntların da Ak· 
denizi geldikleri bildiriliyor ki, bu 
takdirde balyan donanmaanaın .. u 
kuYvetlere dayaıamuına lmkin yok
tur. İoırHf:ı: donanmaaının bartkltına 
bakılarak takip ettltl taktik ıöyle 
tahmin olunabilir. 

logiliı filoıu açe ayrılmak ıuretlle 
ltalyaaın Karadeniıden buğciay Ye 
mazot almuına mlal olabiJecektlr. 
Diler taraftan bir filo SDnn kana• 
•Jına muhal aza edecek n dl ter bir 
·filo da İtalyan donaama1ının Cebe
Jöttaraka taarruı Japmaıına mini 
olacakhr. 

Jngiltere Maltayı ıtmdlden tahM 
liye etmit aayılabllir. Buna mukabil 
CebelBttarikln mGdafaa tertibatını 

kuvvetlendirmlttlr. Demik oluyor ki 
lngllterenin ltalya tarafıAdaa ticavOıe 
utrayabilecek kıyıları yok gibidir. 
Buna mukabil, batan İtalya ıahilleri 
lnglll.z donanmuına kartı açıktır. 
CenoYa, Llvorno, Napolo, Palermo, 
hatta aahUden top ateıl altına alına· 

bilecek olan Roma belli bath hedef· 
lerl tetkil edebllirler. Bunlar açık 

tehlrlerdir. Mtbtahkem ltalyan mey .. 
kllerinin dahi Inılllz deniz taarruzla .. 
rına uzun boylu mukavemet edebile· 
cekleri de fUphelidlr. Şu halde, de .. 
nizde, ıon ıöı İnıllttrenbadlr. Denizde 
•on 11Uz demek karada da ıöıUa 

ıona demektir. - Süııyy• ·" . , 
. ı 

1 gl.)lere Fra S A J Ankara, 25 - Birkaç gun-D • D iZ D aşması denberi ,ehrimizde bulunan eı-
, rloci Genel Enspektör Abidin Öz-

1 1 1 S d 
men Cumur Baıkam Atatürk 

ngl. ,· z erı· evı·n ı·rdı· tarafından kabul edilmiştir. 
Abidin Özmen doğu halkıma 

bUyük şefe olan tahassUrüntl * * * kendiler:ne arzetmiı ve Atatürk ( BaıtaraJı 1 inci yüzde ) 
taya okuyorlar ve böylelikle ıu 
günkü gUç durumda iki devletin 
aailam bir beraberlik ıözleımeıi 
yapmıt olduğunu söyliyorlar. 

Italya Her Türlü Vukuata 
k~rıı Koyan Haklarını 

Alacakm11 
Roma, 25 ( A. A. ) - Popolo 

dltalia gazeteai yazıyor : 
Cenevre mUe11eseaioln aaçma 

önergelerinden ıonra Faşiat Italya 
kendlılnl monfaatlerini Ye hakla· 
rını tamamen mu haf aza etmek 
için her türlU vukuata kartı koy• 
maya hazardar. 

Fflnki Doğu Afrika1ına asker 
aevklyab devam etmektedir. 

Betlerin Raporu 
Cenevre. 25 ( A.A) - Beıler 

komite.inin Uluılar Sosyetesi kon• 
ıeyioe verdiği rapor çok kıaadır. 
Bu raporda komitenin kuruluıu 
ile çahşmaamı• tarihçeal yapıl· 
makta, fakat hiçbir htıkUm veya 
netice bulunmamaktadır. 

Rapora üç ayn mektup bağlı· 
dır. Bunlardan biri Betler komi· 
tealnln bilinen tekllflerJ, öteklıl 
Habetiıtan'ıo cevabı, UçüncUıü 
do Italyan delegesi Aloiıl'nln 
Bo,ler Komlteaf Baıkanı M•da• 
rlaga'ya ıöylediğl dUtUncelerln 
öıleridir. 

ltalya Delegeal Betler• 
Ne Damı,? 

Raporun, flmdiye kadar bllfn· 
mlyın kısmını tııkil edea bu 
dıınnceler- hulbasında Alolzl 
ıunları beJll etmektedir: 

Bııler komlteal Italya tara• 
fından Habııistan hakkında ileri 
ıUrUlen 1&rih ihtimalleri nazarı 
ltlbare almamıı vı Habeıiıtanın 
Uluılar SoıyetHl üyesi olmaya 
layık kabp kalmadıjını tetkik 
ıtmemiıtlr. ltalya, Habııistanı 
ıoıyeteye girerken Oıerinı almıı 
oldutu Yıdbıleri yapmamakla 
lttlham etmektedir. 

Sonra Habeılıtan, ıoıyetı 
Uyeıl olarak kabul edllmeai için 
lazım olan taahhUtlıri de yine 
yerine ııtirmımlıtir. 

Habeflller Merhametsizce 
letlsmar Edlyorlarn-119 
ltalyan muhtlraıında, anlat

maılıjın haJlloJn Habeıiıtan etra• 
fında bulunan bölıelerin aımdan 
tahakkl1m0nden kurtarılm Habeş 
ibaret bulunduğu ehemmiyetle 
kaydedilmekte ve Habeılilırin bu 
b6lıılerl merhametıizce istismar 
ettikleri lllve olunmaktadır. 

Italyaya göre, arsıulusal kon· 
trol bal ıurıti olamaz, çUnkU 
ortada çok kuvvetli modern sUAh· 
larla techi:ı edilmlı barbar bir 
memleket vardır. 

740 Milyon Frank 
Parls, 25 (A.A) - Teyld e

dilmeyen yayıntılara göre, Pariıll 
bankerler tarafmdan kurulan ktı· 
çük bir sendika, ltalyaya 7 40 
milyon Franklık bir kredi açmıı· 
tır. 

&ömUrgeler için açık kapı 
•istemi lstenııor 

Cenevre, 25 (A.A) - Arsı 
uluaal it komitesi, sömlirgeıi ol· 
mıyan devlotJ~rln bam madde 
bulabilmeleri için bUtUn ıömlirge .. 
lerio manda altında bulunan yer· 
lerin "açık kapı,, prensibine bağ· 
h tutulma11ım uluılar soıyeteaine 
tavılye etmittir. 

Yeni Bir Komite T eıkil 
Edilecek 

Cenevre, ( A. A ) - ltalyamn 

de ilk fıraatta doğu illerini 
Bu Sabahki En - Yeni Haberler ziyaret arzuıunda bulunduğunu 

müjdelemitt;r. 

LJ b t E b ·n .. Bu ziyareti1 Fevzlpaşa - Dl· 
ııa eş e ene l aşman- yarıbekir hattının tıletmfye açıla· 

cağı günlere teıadüf etmHi kuv• 

lığıHô.diseleri Oldu · ;;ı:,,;;J~
1

İiir 
Uluslar Kurumu Assambleıinin Top- T_alehe Hocasını . 
/anmaması Da ihtimal Dahilindedir O/dürdü 

Adiıababa, 26 ( A. A. ) -
Havaı ajansı bildiriyor: Habeıis· 
tanın Harrar ilinde bazı ecnebi 
dUımanhiı hidi1eleri vukubulduğu 

bildiriliyor.O bölgede bulunan hUkü 
met ıeflerinin bu gibi hAdi1elerin 
6nllne geçmeye muktedir olama· 
dıkları anJaıdıyor. imparator çok 
mütee&1lrdlr. 

LAval • Muaollnl 
Cenevre, 26 (A.A.) - Laval 

ile Muaolini arasmda bir görUı
me yapılaca§'• hakkındaki haber· 
ler tekzip edildi. 

Uluslar Kurumunda 
Cenevre, 26 ( A. A. ) - Ulus• 

far Kur\llllu konuylnln bUroları· 

nın buglbı veya yarın yapacak· 
ları bir toplantıda, Assamble 
toplanhsının ya teciline, yahut 
tatiline karar verecekleri bildirl• 

liyor.' 
Roma, 26 (A. A.) - Trlbuna 

ıazetesl, Uluslar osyetesinin 
kuruluıundanberi zayıflamakta 
olduğunu yazıyor. 

* Amerika Harp Eden Dev· 
letlere SllAh Satmıyacak 

Vaşinsıtont 26 (A. A.) - Cu• 
mur Baıkanı Ruzvelt, öğleden 
sonta bir beyanname neıretml,tlr. 
Bu beyannamede, bundan böyle 
yabancı memleketlere ihracı caiz 
olan harp aletlerinin bir llıtesl 
bulunmaktad11. 

Ayni llıtede herhangi bir 
harp çıkmaıı takdirinde ihracı 

yasak olan harp malzemeleri de 
bulunmaktadır. Harp mühimmatı 
yapmıya yarayan iptidai madde
ler bu listede yazılı değildir. 

ltalya Yeni Süel Durumlar Aldı 

Tecim Gemileri Süveyş 
Kanalından Geçmiyorlar 

( Baıtarafı 1 inci yüzde 
Slngapur, 25 (A.A)- ' 1PrenH 

et sn •• r " adb gemi kumpanya
ıma monıup •apurlar, Sllveyş 
kanalı yerine Afrikanın en cenup 
noktaaı olan " Ümltburnu ,. odan 
geçmek emrini almışlardır. 

Bu kumpanyanın Londra 
ıube1i ltyarlarıdm verdikleri 
malumata göre, bu karar, Stıven 
kanabndan geçilmealnl yaaak 
eden bir emirden değil, fakat 
kanaldan geçlrl!ecek mallar için 
iıtentlen harp sigortası primleri
nin ylik11kliğinden ileri gelmek· 

·veni Demiryolları 
işlemeye Açıhyor 
Ankara, 25 (Özel) - Irmak • 

Fllyos, F •vzf paşa - Dlyarıbekir ve 
Afyon· AntaJya hattının Isparta ya 
kadar olan kısmı iklnclteşrin ayı 
içinde Iılemeye açılacaktır. Bu 
Uç demiryolunun açılma töreni 
için geniş proğram hazırlanmak· 
tadır. 

B;~ie~~ k~~it·~~·i · ""ö~·~;g~i~~i~i"" k~:-
bul den çekinmesi üzerine şimdi 
bir karar vermek Uluslar Sosye· 
teai konseyine ait bulunmaktadır. 
Binaenaleyh ltalyanın Habaşistan 
aleyhindeki tlkAyetlerfnl incele· 
mek ve Habeşlstan'dan ltalyanm 
6 Eylül tarihlJ muhtrasma karşı 
bir cevap almak icap edecektir. 

Her iki tarafrn hazır bulun
mıyacağı bir komite, bu vesika· 
lara dayanarak bir rapor tanzim 
etmeye memur edilecektir. Bu 
kararler alındıktan sonra konsey, 
hafta ıonuna yani teavit kom[ .. 
tesinln en ıon tavsiyelerini kaleme 
alacalı güne kadar toplantılarını 

tedir. 
Londra, 25 ( A.A ) - Batav

ya• dan gelen bir habere göre, 
Java'dan Nevyork'a giden va.pur .. 
lar Sllveyş kanalı yerine Ümit 
burunundan dolaıacaklardır. 
Korfuya Bir ltalyan Harp 

Gemisi Gellyor 
Atlna, 25 ( Özel ) - Kuvvetli 

bir Inıiliz filoıunun Yunan ıula· 
rına gelmeal üzerine Italy an lbtl· 
yat filosundan bir kruvaıörUnUnde 
Korfu'ya gelmeıl bekleniyor. 
ltalya hükumeti bu i•ml için 
hususi mllıaade almııtır. 

Rumen Tayyareleri 
Şehrimizde 

TUrk hava filoıµnun BUkreı 
ziyaretini iade makaadile ıehrl· 
mlze gelen 7 tayyarelik Rumen 
hava filoıu öğleyedoiru şehrimize 
gılmittir. 

Filo Y •tilköyde yere inmiş, 
filo kumandan ve zabitleri Yeşil· 
köy Hava Makinlıt Mektebi ta· 
rafından misafir ıdilmltlerdir. 
Kenndilerine ikramda bulunul· 
muttur. 

BugHn latanbul - Ankara yo• 
lunda yağmur vardır ve hava 
biraz rllzgblıdır. Eğer müsait 
hava bulunursa filo bugün An· 
karaya hareket edecektir. 

Akıl takdirde bu hareket 
yarma blrakılacakhr. Tayyareciler 
Tlirkhava Kurumunun misafiri ola· 
caklardır. 

...g~;ı' ... 'bi;~k~~~·kt~r. · ' "A.s~~bie·~·i~·-

meaaisl belki cumarteal &Unil 
ıona erecektir. 

lzmir, 25 - San'at mektebi 
talebesinden Roıat adlı bir ta• 
lobe iki yıl bir ınndta kaldığı için 
mektepten çıkarılmıı, buna kıza• 
rak reıdm muallimi Haydarı ta• 
banca ile vurup öldttrmüıtUr. 
Haydarın ceoaıeal törenle kal· 
dırılmııtır. 

Cumuriyet Bayramı 
Hazırhkları Batladı 

Ankara, 25 - Bu yıldan iti• 
haren birinci teırlnln yirmi aekl .. · 
zlncl gUnU öğleden aonra başla,-. 
yıp otuzuncu günü akıamına ka
dar sürecek olan Cumurlyct 
Bayramı için her tarafta hazır• 
lıklar baılanmııtır. 

Bayram günlerinde hiçbir 
cemiyet namına ve hiçbir şekUd• 
rozet dağıtılmıyacaktır. 

Bir Yunan tayyaresi 
kayboldu 

Atina, 25 (Özel) - Laryaya 
gitmek Uzerı cumartesi gllntl 
Tatoy tayyare lıtasyonundan ha-
Yalanan yüzbaşı Aplataa ile uça• 
I• kaybolmuıtur. Kaylpleri ara• 
mağa çıkan uçak şimdiye kada .. · 
hiçbir ıoy elde edememiştir. 

Antalya Demiryolu 
Bitiyor 

Afyon, 25 (A.A) - Antalya 
demfryolunun Karakuyu • Sandık• 
la bölUmllnUn bitmeıl ve Sandıktı 
iıtasyonuna ray döıenmeal dola• 
yıılylo buıUn Sandıklı da blr tö
ren yapılmııtır. -----

Samsunda Altı Yeni 
Uçağa Ad Kondu 

Samsun, 25 (A.A) - Samsun, 
Kavak, Fatsa ve Alaçamlılar ta• 
rafından almmıı olan altı uçağa 
bugftn ad konma töreni yapıldı. 
Halkın llgiıi çok derin oldu. Uç• 
manlar onuruna belediye do blw 
ıölen verildi. Y arm uçaklar yer• 
lerlne döneceklerdir. . .............. -............... -........................ ~ 

Çerez Kablllnden 

Yemin, Yesar 

Abdulhamidio, zenginliği dill•H 
desian olan, meıhur bir mabeynci· 
ıi vardı. 
Bu zat, ahlak hu1U1unda biraı 

·gevşek tanınmıştı. Onu yakından 
tanıyanlar, dönek allak ve yalancı 
bellemişlerdi. 
Bir güo, bu mabeynoi, o zamanın 
şehremini Rıdvan Paşa merhuma 
haber göndermİlj, niçin gelip ken• 
diıini ziyaret etmediğini sordur
muştu. 

Hıdvaa Pafa: 
- Rahatsız etmekten çekinirim .• 
Hem d• o zat benden pek hoı .. 
lanrnaz. · 
Diye izahat verdi. 
L ilkio, aradaki şahıs ısrar ediyordu. 
- Kat'ıyyen ruluı.tınz olmaz. Bilakiı 
memnun olur. Sonra, sizi pek HY• 

diğin\ daha dün yemini billuh ede
rek ııöylnyordu. 
Hıdvan Paşa güldü. 
- Onun [ ye.arına ] diyeceğim 
yok .. Fakat [yemini] ne iıı •ıııınaml 
dedi. Tı, J 
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Napoll llm•nınd•n Dolu Afrlk•••n• gitmek Uzere v•purl•re binen lt•IY•• aakerlerl 
•• 

Mısırda Onemll Hazırlıklar Var 

İtalya Da Trablusa 80 Bin 
Asker Yığdı 

Mısır Ülkesi lngiliz 
Uçaklarile Doldu 

Kahlrede çıkan .. El'Ehram., 
ıazeteal, lngilterenin Mıaardakl 
•Del hazırlıklarını aalatan 6aemll 
haberler Yeriyor. Bu gazete •on 
ıDnlerJn durumunu f6yle anla· 
tıyor: 

Mı•ır Bakanlar Kurulunun 
yapbğı 8nemll bir toplantıda, ltal-
1an Hlkômetlnin Mısır aanırlaran
da yaptığı aıkerl tabıldat lnce
lenmlf tir. Mııır SO Bakanı bu 
buuata mUhim izahat Yermlftlr. 

* •• 
80 bin ••k•r 1 

ltal1an htık6metl bu tedbiri .. 
rl yalnız SDnusilerin faaliyetin• 
kar11 alm11 oldutunu beyan et• 
mektedir. Bununla beraber ltalya 
blk6metf Tarabluııarpta munzam 
tahtldat yapmaktadır. Şl•dlye 
kadar Tarablu•ıarpta 1eluen bla 
uker toplanmıfbr. 

Mı11r Bakanlar kurula bu bu• 
1Uata ıerek olan alel tedbirleri 
almak karanaı Yermlftlr. 

* •• 
Teftl9ler Y•plldı 

lnaillı Akdeniz filoıu kuman
danı Amiral Şarl Morbl1, Mııır 
orduıu umumi mllfettJfl Geaeral 
Forbia'ln refakatli• dolu 11nula• 
naı teftlt et... •• Mıur il ba· 
kanlle uzun uzadıya ıörlfmllftlr. 

Mı111da bulunan yabancalar, 
bndl elçilerine mlracaat ederek 
ıeblrll ıu maık•I lltemlflerdir. 

* •• 
lnglllz T•n•r•l•rl 

· Ba hafta lçlade mllteaddlt 
harp tayyareleri ( Bord•il ) 1110 
&zerinde uçmakta Y• SIYeyı 
kanah mıntaka .. ada ıllel talimler 
Japmaktadırlar. 

Iaıili• tayyare ıemlal Glorlu• 
iç fllndenberl lıkenderiye lima• 
aında bulunmaktadır. Bu reminin 
tapdıtı tayyareler, Abukır tayya• 
re l•taıyonundan uçan tayyareler 
Ue beraber Mııar g6klerinde 
UÇUfmalar yapmaktadırlar. loıf l
tere ıon günlerde Abukır'a aoo 
tayyare gündermlıtir. 

* •• 
Harp .Malzemesl 

11 Eylôl tarihinde, birial tel 
lrfller, diğeri de lnfJlak edici 
maddeler taşıyan iki lngillz g .. 
mial lıkenderlyeye gelmittlr. Bun
lardan başka prenı Lina tirketine 
menaup ve 300 nakliye otomo
bilini hlmil diğer bir gemi de 

l ıelerek yOkUnl *boıaltmııbr. 

•• 
H•rp gemllerl Mekik 

Dokuyor 
lıkenderlyede bulunan Akde· 

nlz filoıuna mensup ıemiler dör
der d~rder her gOn açığa çıka· 
rarak teftftte bulunmaktadırlar. 

Romadan relen haberlere ıa
re, lıkenderiye ıularında muazzam 
bir harp filoıu toplamak, gtınd .. 
ilk mllteaddit tayyareler ıander
mek, •• Malta ada~ının iıtih
kim!.araaı ve aıkerl kunetlerlal 
takYlye etmekle, lngllterenia takip 
edeceji ilk hedef Trabuluıgar
bın ltgalldir. ltalyan ıazeteleri de 
ltalyanın her ihtimale karıı hazır 
buluadutunu yazmaktadırlar. 

* •• An• Y•l•n Flloau 
Btı,ak Beritanyanın buılln Ak· 

denizde toplanan harp ı•milerl 
144 elen ibarettir. Bunlardan maa· 
da ln,Uterenln tlmal denizinin 
anaYatan filoıa da (Home fleet) 
C.bellttank limanına ıelmiıtlr. 

>#- * * 
Mısır istiklal 

istiyor 
Kdlre ll•lıtaba: 
Habeıiıtan yllzllnden lnıUtere 

Ue ltalya ara11ada Ç1kan anlqa• 
mamulık iti•• ıon zamaalarda 
Mıııran da ada kuııtınhyor. Bu 
JBaden de M111r ıazetelerl Ye ea 
çok alu1al bir parti olan (V efd) 
partlaiain ıazetelerl, lnılltere 
blkiimetlne •• bu arada l•tik· 
lilci bir alyaıa ıDtmeyen Neaim 
Pap hllklmetlne karıı ıiddetll 
ıaldarmalar yapıyorlar. (ElbelAg) 
ıazeteai (fermanla TOrk M111rı Ue 
himayeli lnıillz Muırı) baılıklı 
yazııında diyor ki: 

«latiklll lıtlyoruz, lıtlklAI •• 
TOrkler zamanında da Mııır mu .. 
ta kildi. Fakat kendi baıana bir 
iı g6remeıdi. Sİyaaaıının yönünü 
Babıilinin fermanları ıaıterirdi. 
Şimdi de sözde Mısır müstakildir. 
Fakıd her alanda lngiliz buy· 
rukları ıöıllnü yllrütmektedlr. 
Baıbakan Neaim Paıa bir imti· 
han ıeçiriyor. ÔnUnde iki yol 
vardır. Biriıi manda ve himaye, 
ötekiıi de iıtiklAI .•. 

Bütlln yurt bu ıai yolu tut· 
maaını istiyor. Fakat Baıbakan 
dehşetli bir hayranlık Ye tered· 
dOt geçiriyor Ye galiba -da himaye 
yolunu aeçecektir.,. 

l•tya orduaundan Som•llll bir 
erat (nefer) 

ltalya ile Öteki 
Devletlerin Hava 

Kuvvetleri 
Şu 1atırlan Mosko•ada çakan 

11lzveatiya,, ıaıetes:nden alıyoruz: 
ltalyanın Habeıi•tana karıı 

1000 AY•I açaj'ı yollamHı her 
tarafta deYletlerln hpa kuvveti 
hakkında mOnakaıalar doturmu.
tur. Şimdiki •aziyette Italyanın 
blr:nci 81nıf 2000 bombardıman 
uçaia \'ardır. 

ltalyanın · baYa kuvyetlerinde 
40,483 ıUbay Ye nefer çalıımak• 
tadır. Bombardıman uçakları ara• 
ıında ıaatte 248 kilometre uçanla
rı •• ( SOO) kilo bombayı durma• 
dan 1200 mne kadar 16tllrenlerl 
•ardır. 

*** 
Ha•a ıillhlarını hararetle ço-

laltan Almenyanın ıaYaf uçaklan 
ıayııı bu 'yılbaıında ( 3,700) • 
çıkmııtır. 

* * * lnıilterede ( 880 ) birinci aamf 
aavaf uçağa vardır. Bu Hne mlk· 
tar ( 1460) a çıkacaktır. 

*** Fransa, uçaklannın ıa1ıımı 
Almanya dereceaine çıkarmak 
için bu ıene 1,800 milyon frank 
tabılaat kabul etmiıtir. 

*** 
• Blrleılk Amerika devletlerlnln 

de bu sene kuvvetli motörlerle 
mDcebhez yeni 400 uçak lnıaata 
vardır. Amerikanın 1938 batında 
Hvaı uçakları 2320 olacaktır. 

*** Japonyanm haYa ku•vetf de 
gl\tikçe artmaktadır. Japonyanın 
timdilik 1400 Nvaı uçaj'ı vardır 
5 senelik pllnda bu kuvvetin 
artması için 900 milyon ıarfolu
Dacakbr. 

Sıyfı 7 

Adl••baba Mektubu : 

Ya Ölüm, Ya Ha1Jat / 

Habeş lmpar0:toru Bin;71 

8ir Zorluklar içindedir 
Savaş Çıkmaması 

tege Kadar 
için ~on /(er
llğraşacak 

Alll•aba6•dan 
Yazılıgor: 

Ha betistan artık " ya il Dm, 
ya hayat ,, flnlerlni yaııyor. Bu· 
rada •• bOyilk ıehirlerde harp 
hasırlaklan yapılı1or. Fakat Habeı 
imparatoru banı yolundan ayrıl
mamak için ıoouna kadar dayan
maya, çok 1abırh olmaya karar 
Yermlttir. Bununla beraber, bh 
teca •tize utraclıtı takdirde, Ha· 
beti.tanı korumak için kan dök· • 
mekten çeklıf.iaeyeceilnl de ıly• 
lemlıtlr. 

lmparatorıın 
24 Saati: 

imparator Haile Selaulenln 
yirmi dört 1aati çok enteremanclar. 
imparator 6jieye kadar •aliler
den Y• kabile reiılerioden ıelea 
raporları tetkik eder, elçiliklerden 
gelen klmHlerl kabul eder ve 
kendi 6zel miden ve çiftlik ı,ı .. 
rlle utra11r. Ôil• yemejini eka .. 
rlyetle karıaı ile birlikte Ye buıuıt 
ıurette yer. Gllnln sıcak HatlerJ• 
al lıtirahatle geçirir. utleden 
ıonraki saatl•rlnl de kendilile lfi 
olan ecnebi ve JerlilerJ dinlemeye 
haareder. 

imparator haftada iki defada 
bDtln 6nemli davalan ıören 
yllkaek dlYana baıkanhk yapar. 
Alqamlan elueriyetle mDtalea 
odaıına ıeçer Ye Habeıi•tanın 
ecnebi memleketlerdeki mOmeuil
lerl tarafından mOtemadlyen •• 
muntazamen g6nderllen yeni ki
tapları, mecmuaları ve risaleleri 
okur. Sazan de alqam ziyafetleri 
Yerlr. Bu ziyafetlerden Hnra bq-

elıea •ilence, ıarayın huıu.ı sine• 
ma ıalonunda en ıon fillmlerl 
aeyretmektir. 

Aile 
Sevgisi: 

imparatorun boı vakti Jok 
flbldlr. Bilbaua bu buhranlı 
aDnlerde, pek .. ,dlii aiJeaiae 
hemen hemen hiçbir dakika 
haıredememektetlir. Aileıl f'fradı, 
zewceai imparatoriçe Walzera 
Venin, lkl kıaı •• iç oğlundan 
ibarettir. Kızlarıadan biri 1934de 
Aurupa •e Amerikayı ziyaret 
eden Raı Deıta Demtunua ze.
ceıldir. Veliaht Alfa Wauen 
Amerikalı Ye A nupala muallim
lerden ders almaktadar. 

ikinci Oğlunu 
Çok Seviyor : 

imparatoru• en ~~k leYdljl 
çocuju ikinci otla Makoninea
dlr. Ve ona Habetlıtaada 
yeni ibdaı edilen Harrar 
Dlkau OaYanını Yermi,tlr· Bu ot-

• 

Adl .. babada Halle,mer v• 111Ua
IU111anlar barıt için dua edlyorlar 

ffabef lmp,.,..etorunun en çok 
••vdlll ikinci oııu Makonnen 
f unu nadiren yamndan ayırır ve 
bilbuaa dewlet ltlerile meıgul ol
duğu zaman daima yanma alır. 
Bu •uretle onu, Deride memleke
tin• nafi olabUecell tecrübeli bir 
devlet adamı olarak yetlıtirmeğe 
çalıımaktadır. 

Habeıistanda me"cut bir tea 
amllle gazaran Veliahtlerln be· 
hemebal lmperator olmaları !Azım 
gelmez. lmperator, aağhğmda, ai• 
le efradından anu ettiğini veli• 
aht olarak tayin etmeğe ıalahl· 
yettardır. 

iki Defa 
EtJlenmiş: 

Halle Selauie iki defa ewlen• 
mittir. Birinci zeyce•İ çocul yap
madan ölmilıtnr. ikinci •• , .. na 
ıon derece bağlıdır ve onun için 
de Habeıiıtanda, aaıhadelerln. 
mUteaddlt zeyce •• haliyık ala• 
bilmek imtiyazından hiçbir vakit 
lıtlfade etmek l•tememiıtir. 

Gayet dindardır, fakat muta• 
a111p detlldlr. Mutat zamanlarda 
kiliaeye flder fakat bu ziyaretle
rini katf yen ifrat derecealne Yar
darmaL 

lmperator, ecaebl ziJar•tçilerl 
dağınık ve oldukcada çirkin olan 
sarayın klrglr kaamıntla, k8çlk 
bir taht oda81ada kabul eder. 
Kendilerine ıayet tatlı bir ıeale 
mdtat ıuallerl ıorar ve yine mü
tat ceYaplan aldaktan ıonra ml
llkat çabucak niha1et bulur. 

Habeıistanda 
Miitehassıslar : 

Ben lmperatoraa, ıaf aret er
lilnıaa, doktor, maaUim, fnlthen
diı, aibi, memleketi ıarp uıuıı .. 
rile in kifaf ettirmek bere A •ru
padan ve Amtsrikadan getirttltl 
mllta•ir ve mlltehauııl&ra Yerdlll 
reıml ye hu•utl ziyafetlerin bir 
kaçında bulunmak ıerefioe maı• 
har oldum. 

Bu toplanblarda lmperator 
muhavereyi bizzat ve muntazam 
bir ıurett• idare etmekte, davet· 
illerden bir çok aualler ıormak· 
ta ve ıarp medeniyetinin her 
ıeyloden iılfade etmek arzuıunu 
iz bar etmektedir. 

imparator Çok 
Zorluk Çekiyor : 

imparatorun bulunduğu mllıkDI 
yazlyet ve yalnız kendi balkı ara
ıındakl muhtelif partileri değil, 
Habeıistanla diler de•letler ara· 
81ndakl mllnasebetleri de iyi bir 
yolda idare etmek için karıılaı· 
bğı zorluklar ıöz &nüne ıetlrl
Urıe, Jialle S.laule'nin kendi 
ıahıında hem imparatorlutu Ye 
hem de devlet adamhğını topla
yarak milletin hakikaten hamlıl 
ye mlldafil oldup kolaylıkla tak· 
dir edlleblHr. 
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26 Eylül : Dil Bayramı 

ugün En Büyük Kiil~ 
· tür Günümüzdür 

( Battarafı 1 inci yllzde ) 
ve kendi diliyle konuşmasıdır. 
Dilimizin zenginliği ve önemliif 
meydana çıkmııtır. Fakat bu 
örneği ve bu zenıinliği yapmak 
için hep öz sözleri kullanmamız 
gerektir. ÇOnkn bir dilin özel 
v ar:ığım korumak, yapmak •• 
kurtarmak uluıun candan ve iç
ten çahşmaslle olur. BiI bunu 
yapacağız. 

Dil Bayramımız BUyDk Törenle 
Kutlulanıyor 

BugUnkn uluıal dil bayramının 
kutlulama tlırenine blltlln Halkev• 
lerin de Tnrk dlH araıbrma ku· 
romu adına ıaat 18 Ue 18,50 
arasında Ankara radyoılle verile
cek &öylevle baılanacaktır. 

Be9lkta9 Halkevl 
1 - Radyo ile Yerilecek ılSy

lev;n dinlenm11l, 2 • ı.tllıW mUfl 
piyano ve kemanla beraber, 3 • 
Kurultay mutı Dumlupmar ıehir 
yatı okulu lSğretmenl Hamdi ve 
6ğrenicileri tarafından. 4 • AtaUlık 
" ıiir ,, Dumlupınar 6jrealcllerl 
tarafından, 5 • Türk dili "aöylev,. 
orta okul ötrelmenlerlnden Şakir 
tarafından, 6 • Soyumuı, dilimiz 
" tlir ,, Dumlupınar öjrenldlerl 
tarafından, f • Beyaz Kahraman 
"piyes,, Bqiktq Halken göaterlt 
ırupu tarafından. 

Be~olfu Helkevl 
1 - Radyo ile TerUecek s8y

levin dinlenm11i, 2 • lstiklAI mar
ıı .,Koro,, 3 • Konferans, dil deY• 
riml Bay Hıfzı Tevfik tara• 
fmdan, 4 • Halk tnrkOlerl" Koro 
1 s s H ' unayar,, • "Solo., ben yay-
ladan geldlm 11Bayan Nlıogoı· 
yan,. 6 • "Koro,, parlak yarim, 
7 • "Solo,, ne Yereylm ben "Ba· 
yan Nigogosyao,, 8 • ''Koro,, yay• 
lada baiım vardır, 9 • "Solo,, ka• 
racadağ 11 Bay koncegOI,, 10 • 
11 Solo,, Nazanım " Bay Niıogoa-
yan,. 1 1 • Camuriyet marıı 41Koro 
12 • Şiir " Bay T enik Fikret:: 
13 • G6ıterlt " lstlWl n Bay 
Reşat Nuri Piyes l perde. 

Emln5nD Halkevl : 
l - Radyo ile verilecek s6y· 

lev:n dinlenmesi, 2 - Açma aöd 
Halkevi baıkam Asılla Sırrı L~ 
vent t~rafından, 3 - btlldil ve 
Kurultay mar lan : ·'Hallt:eYl Ko-
ro heyeti •• tehir bandoaundan 
ayrı:aca.k bir heyet tarafından., 
4 - Dıl hakkında ı&yl•Y " Dil 
araıtırma kuramu baıkanı Bay 
lbrahlm Necmi tarafından. An· 
cak kendlıl başka bir •azlfe ahr· 
sa Dil edebiyat ve tarih pbemlz• 
den Bay Halft Bayrı tarafından., 

5 - Öz TtUkçe ıilıler : (Fa-... .... _. ....... ~. 
,.. DQndu ltlbareıı yani alaama 

1 
mnılmina bqlıyaa 

A L K AZA R sineması 
lstanbul'da ilk defa olarak 

ŞANDU 
SiHiRLi ADADA 

Heyecan, dehıet1 korku va HrgO
zeft filmi, blyGk muvaffakiyetlc 

dev m ediyor. 
Flyatlarda bUyUk tenzllAt 

~ Bu akıam 

T Ü R K SiNEMASI 
Battan bata yenileımit olarak 

1enl mevı:mfna 

GECE BÜLBÜLÜ 
F n zca s6zlu çok heyecanlı 

fl~•ile baılıyor. 
Oyo·yanlnrı HENRY GARAT 
MONİQUE ROLAND • EDITH 

MERA - PAULEY 
HENRY GARAT bu fillmde en 
ron • rkılarını söyliyecek ve '1.zi 
eğlen direoelWr. 
flıiv • rn: Fok dUnra haherlerl 

~-~-----lıılıiiiiiiiıtlj 

............... -............................. -·-···· .. 
Dil Bayramında 
Öz Türkçe 
Sağlık Kitabı 

Dr. Cemal 
Zeki, bu.g1ln 
dil bayramı 

dolaylslle "ço-
. cuk baatahk· 

lan ,, adlı bir 
kitap ç ı k a r
mııtır. Bu ki· 
tapta çocuk 
b a ı t a l ıklan, 
aatbk •• ko

Doktor Cemal ruma bilgileri 
Zeki Ön•I Öz TUrkçe llo 

Ye çok açık bir anlabşla yuıl· 

mııtır. Sn~lık alanmda 6z dil le 
yaman biricik ldtapbr. içinde 
her ~ocuk a a •• babaıımn btl
mul gtreken &ıımll bilgiler 
Yardır. Olmrlanmıza bu kitabı 

ıörmelırfnf, okumalarını. birer 
tane edlnmelerlnt 6§fttleriz:. ...... -.................................................... , 
rulr Nefis, Orbao Seyfi Yeya 
llhamt Bekir tarafından ) 6 - Öz 
TUrkçe nealrlır : ( lıtikIAl llseıl 
talebui tarafııadan ) , 7 • Kooaer: 
(Şehir band0&undaıı aynlacak h .. 
yet tarafından ) • 

Kadıköy HalkeYI 
1 - Radyo ile Yerilecek IÖy-

levln cUnleaınesf, 2 • htlkJAI marşı, 
Halke'f'f kuralı aeıli rp1yano bera
berlle 50 kiti bay • bayan birlikte, 
3 • Dil kurultayı marıı: Eren köy 
Hs .. lnden 20 kız okur tarafından • 
4 • Tnrk clWnln •nılnllji " ıöy-
1 ., ,, K batq Uıeti tarih öğret• 
m 1 Nf yaıl Tevfik Yükselen 
tarafından, 5 • En eakl Tnrk lu· 
gah ( divanı ( konferanı ) Hay• 
darpaıa llaeıl edebiyat öğretmen) 
Behçet Y ııat tarafından (bu ara• 
da bin yıl önceki dizilerimizden 
örnekler okunacaktır.), 6 • Ayın 
ondl>rdll ( Halkevl kuralı ) dört 
s.ıll halk türkOsU. 1 • Bayrak 
(Halkavi kuralı) dört 1esli piyano 
ile beraber, 8 • Şiir öz USrkçe 
yazılmış: Gazi mektebi talebeleri 
ta alından, 9 • Mandolin konseri; 
6ğretmen Ziya ve talebeleri tara• 
fından, 1 O • Ulusal çalım (Halkevl 
kuralı tarafından ) eur Mustafa 
Fuat. 

Şehremini Helkevl: 
1 - Radyo ile veril cek .Oy· 

levln dlnlenmeal, 2 - lstiklil 
martı "muılki,, , 3 - Kurultay 
marıı ''gençler tarafından,, , 4-
DlI, Tarih, Edebiyat Haeene Ilgaz 
tarafından, 5 - TUrk Dm, çalış· 
maları •• çahf ma tekniği mlz 
hakkında 6z tDrkçe ı6ylev , 
6 • Şiir, ıoyomux .,. d:limlz, ş·. 

naal tarafından, 7 • O.manlı Ttırk 
dillerinin mukayeıesi, Nevzat ta
rafından, 8 • Hailde tema1, gfiç
IDklerin lzaleai için kolun yapa· 
cağı yardım. (Genel konuıma) 

Şlfll Halkewl 
1 - Radyo r • verifocek ıöy

levin dinlenmesi, 2 • Sö)dev. {Türk 
kt!tfir ve dili ·n eıkillği ve kıy· 
meti ) Methi tarafından, 3 • Şiir 
( Ôz Türkçe ) lsmafl tarafJDdan, 
4 • Söylev "Ttirk dili hakkında,, 
lamail Hikm t tarafında~ 5 - Şiir 
" ~z: Türkçe ,, Turban tarafından, 
6 • Müzll'c: "musiki kolu tarafından,, 

OskUdar Halkevl 
1 - Radyo ile ~•rl.ecek ıöy• 

levin dinienme.i, 2 • Dil ve tarih 
"s~ylev,, 3· Şiir (Halke'ri Oyeleri 
tarafında ), 4 • Söylev öı. Türkçe 
(Halkevi ikJ•leri tarafındau) 

SOM POST~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--E-~-01~26~~ 

lzmirde Vapur 
içinde işlenen 

Cinay t 

lzmlrtl• 6tr Alman ocparııncta arka
d•ıı taa/ıada• iilllüriil•• Fek• 

lmıir (Özel) - Gıce yarısından 
bir saat ıonra, Umanda demirli 
bulunan Alman Bandıralı ltaurl 
Yap r da bir cinayet o!du.. Vapur 
tayf alanndan Mliuihli S.bastll en, 
Hamburıf a F okeyi ıiıe parçalan 
ile hoğaz tlryanlannı keserek 
151durdn. 

Foke bundan yedi yıl önce 
Itauri vnpuruua rirerek kendi ini 
mevdirmİf bir tayfa idi. Son 
zamanlarda para darlığına dnıerek 
ıinfr b hram lç"nde ukadaşlnrmı 
fftcendiriyordu. 

Cinayet gecesi erkenden bir 
kaç ıl e bira içtıı Sebaıtiyon, 
arkadaşlan ile birlikte tayfalar 
kamare?s nda otururken F oke de 
oraya gelmiftir. S.bastiyen, ba-
fllllD yfibe!diği bir aıra.d 
Fokeye arkad2şl nna çatmak ısev
daundan vazgeçmuml aöylemişy 
bu }tlzden bir ~ğ z münaİl:afa 
başlamıştır. So unda ise kavga 
btıytimftı ve Sebastiyen bot bira 
ıi el rinden birini kırarak cam par• 
çalannı bir mendile doldurmuş; 
mUnak awn Uerilediil bir Bl?1lda 
bu mendili Fo enin hoğazma da· 
yayarak ftryanlarmı kesmiştir. F o
ka, ·fazla kan kaybederek blr sa
at içinde can vermiıtir. 

Kaptan derhal zabıtaya haber 
vermiş, gecenin saat Uçllnde yar 
genel savaman Orhan Küni vapu
ra girerek katiH teslim almı~tır. 
Katil derhal ağır ceza hakyeriode 
muhakeme edilecektir. ................................... -........................ . 
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NfZAMEDDI~. ~AZİF . 

1 latanb Beledlye•I nları 1 

Senelik Muvukkat 
muhammen teminat 

kirası 

Tepebaıında meşrutiyet cad. 12 N. h dükkln 120 9 
Köprünün Kadıköy iıkelesinde 31-84 N. dUkkln 2616 196,20 

Yukarda aemU senelik m ham n kirası ve muvakkat temina 
b yazdı mahalleı 936 san11i mayııı sou na kadar kiraya verilmek 
üzere ayrı ayrı açık arttımıaya konulmuıtur. Şartnamesi levazım 

Udll lllğünde görUiür artbrma a girmek isteyenlerde hizalarında 

ııösterilen muvakkat temin t makbuz vıya m ktubll beraber 
27191935 cuma güall ıaat 15 te daimi encilmende bulunmalıdır. 

(B.) (5519) 

* * 1935 odeli aryel B. w. N. S. U. Norten D. K. W. mar-
kalarından bir tane 5 beygir kuvvetinde tek silindirli Ye ıaranUll 
blr motoatlklet açık ebiltmeye konulmuıtur. Bu marka motosiklete 
650 lira değer btçilmiştir. Şartnamesi levazım mUdOrlUğtıade glSrO
lür. Ektiltmeye girmek lstiyenler 2490 N. la artbnna Ye ekailtme 
kanunda yaZJlı vesika ve 49 liralık muvakkat teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber 1.7/9/935 cuma aunu saat 15 te clalmt encll· 
mende bulunmalıdır. (B.) (5517) 

lf. .. 
Günde en a:a En çok 

180 200 Cerrahpaıa 
140 160 Haseki 
45 55 Beyoğlu 
40 50 Emrazı zUhreviye 
35 40 . Zeynep K.Amll -440 505 

Hastanelere lazım olan ekmek pazarlığa konulmuıtur. Şartna
mesi levazım müdlirlUğUnde görülUr. Pazarlığa girmek isteyenler 
2490 N. lı arttırma Ye eksiltme kanununda yaıılı vesika ve 1521 
liralık fğreti güv-en makbuz veya mektubile beraber 2/10/935 çar• 
şamba aUnU saat 15 te dalmt encUmendı bulanmaları. (B.) (5644) 

.. lf-

Dolmaba§'çe gazhanesinden 
Y:edikulo 
Kadıkö1 

Kok k'5mllrft 

1593,5 ten 
935 
491 

3019,5 

" 

So~a ve kaloriferlerde yakılmak için Dolmabahçe, Kadık8y 
•• Yedıkule gaıhanelerinden alınacak yukarda yazılı 3019,5 ton 
kok kömfirQn nakliyul açık eksiltmeye konulmuıtur. Bir ton kok 
kömtıriinlin nak!lyesf 160 kuruş tahmin edilmiştir. Şartnamesi leva· 
zım mlldDrlUğUnde garlilür. Eksiltmeye girmek istayenler 2490 No.lı 
arttırma ve eksiltme kanonunda yazılı vesika ve 366,5 liralık mu· 
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 2/10/935 Çarıam• 
be gUnU ıaat 15 daimi enclimtne müracaat edilmelidir. (B.) "5643,, 

Ankara Otobüs işleri 
Direktörlüğünden: 

ldaremiıce basbnlarak halka sablacak otoblls hareket cet' eli 
ile l\cret tarifelerini havi yol rehberine ve ıehrin muhtelif yerlerin· 
de dikflecek ıııkh bölie ıfttunlarma ve arabaların içine konmak 
lhere ilin kabalftne baılanmııtır. lıteklileıio doğruca Direklör
\Dğe mUracaatlan. «2734» •5887,. 
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OSMANLI SALTANATI GÖÇERKEN 
(MI tar elle devrıaıa tarllll ) N.01&7 

'-• Her hakkı mahfuzdur. c > Yazan: Zlga Şakir 26 /9/i6 .... 

Hürriyet Ve itilafçıların Her Biri Birer 
Lider Olmak Isteyorlardı 

Ve; fırkanın kalbur Ostllne 
ielen eıhasından oldukça mUhim 
bir ekseriyet te Vaefi Efendhıin 
bu ıözlerlne hak Yeriyordu. 

Filhakika vaktile bu dört zat, 
( muhalafot yapmak ) makaadile 
ittihat Ye Terakki Cemiyetinden 
Jıtifa ctmlfler; (Ahali fukaıı) nı 
teala eylemtılerdL Fakat başlarına 
toplayabildikleri baait ve mahdut 
fikirli bir lllmre ile hiç.bir it ın
rememifler; diier muhalefet un• 
surları gibi, debeleumlılerdf. 
O uman Kemal Mitbat, Mahir 
Salt, H8ae1m Siret, Rııa Nur 
Beyler blrlqmif1er; ldlçllk muha• 
lefet kuvYetluhıi bir bayrak al• 
bnda blrlqtlrerak ItUlıat Te T •· 
rakld fırka11aan karflllna mühim 
bir kuvvetle dikilmek iıtemitler; 
(Hllrriy•t ve ltlW farkua) aa t .. 
a1M pfımltlvclL 

Bu eaada Sadılr Bey de 
• ittihat Ye Teralrkl Cemiyetin
den latedlldorlnl alamac:ltğı l~la • 
muhalefete geçmlt ve bir ha7ll 
lıtihaleler ıeçlrmiıtl. Hattı bir 
aralık b0ti1n dikkatli nazarlar, 
Sadık Beyin Dzeıla• çcnilmifti. 
Çtınkll bu zat, kendialn• aadık 
ve merbut olan birkaç kiti Ue 
pek mahirane maaenalu çevir
mit; prek JttilaatçtJara Ye rerek 
farka iflerile ... pi olanlaraı 

( Sadık Beyin, ordu arasında 
pek ~ taraftulan •ar.} 

Hiasinl vormifti. 

lıte, buna binaendir ki; HOrrlyet 
•• Jtillf Fırkaauıı teala edenler, 
Sadak Beyi ihmal etmemitludi. 
içlerine alarak ordadald bu mil· 
hia kadret •• uilfuunclaa fatifade 
.,ı .. ek late.a.ıerdi. 

Sadık Bey, ikinci melıaretlnl 

de • bu •uretle • Hurriyet ve ltf.. 
IAf Fırkaıına iİrdlkten ıonra 
göıtermif ti. Hor ıeyden evveJ, 
birçok hısım, akraba ve baviriahıl 

fırkamn ehemmiyetli mevkileri•• 
yerleıtirmekle, (hrkuın diktatöıl) 

keetlmiıtt. Halbuki fırkanın tH .. 
ılalnde, en ktıç81c bir hizmeti 
bile geçmemiıti. Fırka progra· 
mının esaslarını; Mahir Sait, 
Mithat Kemal Boyler hazırlamıt; 

fırka nizamnamesini de, Muatafa 
Arif Bey yumııb. Bu lflerln 
ıöıtilmul lçla cere1an eden •1-
aakereleria bir tek celseıinde 

bUe Sadık Bey buhmmamııtı. 
Ayni ıamuda, fırkaya 1•m bir 
lıun•t temlalne de muvaffak 
olamamıfb. ÇUakl 011un ordu 

ara11ndald nftfuz ve kudretf, ta• 
mamen hayale mnstenittL BntUn 

taraftarları, ( Mellmt) tarikatloe 
menıup birkaç kllçllk rtıtbeU 
zabitten ibaretti. Bunların ara• 
ıında bu!unau (Kayaerlll MOllzim 
Şaban Efendi), Miralay Sadık 
Beyia birinci derecedeki (Ha•hl) 
ıinl teıkil etmekte ldL 

Şabu Efendi, alaydan yetiı· 

me oJmasana ratmu çok ıeki 
ve feraMtll idi. M9fl'utiyetin lll· 
nından eYvel lzmirde teıekkUl 

eden ( ittihat Terakki cemiyeti 
merked ) ne alrmlı, ve bir ha1ll 
hlımet etmiıti. Sonraları Sadık 
Beye intisabı da, • zekAsı pek 
keskin ohnıyan bu haris ıahsiyetl 
ta••••• elde ederek • oau bir 

1 
bayrak aibl lıtimal etmek Ye 
kendiıine mühim bir mevki temin 
eylemek gayeıinden ibaretti. 

Fakak Sadık Boy, pelr taliıizdL 
Filhakika AbdUlhamit denlnin •• 
tehlikeli bir zamanında (ittihat ve 
Terakki cemiyeti) nl teıkil eden• 
lerin ilk aafında bulunmHına 
rağmen n11al1a ittihatçılar tara• 
fanda bJç ıovUmemlıse; Hlrrfyet 
t• itilafçılar tarfından da ayol 
hJılerle telildd edilmlftL 

Ve; bu da ıe bepıiz detlldL 
Zira; ••veli Sadık Beyin htr 
itteki b.eerikıiallk ve ldfayetıiz· 
Hğl tahakkuk etmlfti. Sonra da, 
(latanbulda lhtUIJ çıkarmak) mak-

eadfle Prenı Sabahaddin Be1l• 
Şerif Paıadaa aldıfı (1®0) alha 
lirayı fırka idare heyetinden alz· 
lemlı; blraı ıonra bu muelenio 

meydana çıkmaıı Ozerlne, ahllkt 
emniyet ve itimadı da kaybeyle· 
mitti. 

lfte bu haller Sadak Beyi, 
Hllrrlyet Ye ltlllf fırkaaı erkim 
araaında pek mUıkDl YUIJetlere 
getirmlıti. Eğer tarihi bir hidlıe 
imdadına yetJımeıeydi, beJkJ de 
fırka hayata acı bir hezimetle ne• 
ticelenokti. Lakin 1328 kinunıa· 
niıiode lttibatcılarıo yaptığı 
( Babıill baıkmı ), onu yeni bir 
lalihaleye HYkcttl. Baılan geceal 
ittihatçı zabitan tarafından Şeb· 
zadebaıında • aynı zamanda fır
kımn merkezlumumilİ olan • eYI 

baaıldıjı ıaman, Sadık firar ede
rek ( Mıaır ) a gitti. O gllnden 
itibaren iltica ettJfl laafltere 
hUkQmetini, kendisi için bir 
( himl ) blldJ. 

( ArkHı vır) 

Bu akşam M E L E K Sinemasmda 
JEAN TOULOUT • AUCE FIELD • ANDRE BRUGERE 

gibi llç bDyUk Fraıı111 . artlati tarafından yaratılan 

NAT AŞA: RUS AŞKI ' 
Neffı bir filim • eafea bir muıiki 

Harpten eonra Franaaya •ılınan bir Au• kadının 
bat döndUrUcU macer•••· 

Aynca: Paramount dDnya haberleri: Beıler komlteıl relıinln 
beyanatı· Habeıistan b~berleri • Misli görülmemtı bir boks maçı. 

Devlet Demlr~ollan va limanlan lfletme Umum idaresi illnlaM 1 
D. D. numuıh aldlı • döaO, 1olu tarifHinla EyllH 935 ıo-

84 
ouada bitecek ola• mer'i1et mOddetl, Birinci Klnun 935 sonuna 
kadar olmak tlzore Ye ayna ıartlarla Dç ay daha uzadılmıt-
tar. "l733 "5888 

" " 

1 lstanbul Evkaf mUdUrlyetl lllnları 1 
Değeri Pey parası 

Lira K. L;ra K. -200 00 15 00 
K111mpııada Dereboyunda EyyUhllm Ahmet Efendi camii 

enkazı 2~/9/935 Pazarteal gUnO aaat 10 da yerinde yapılacaktır. 
lateklllerın yllzde yedi buçuk pey paralarHe bulunacak memure 
görllnmeleri. "5923 

" 

Gümr~k Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gtlmr6k Muhafaza kıt'at bayYanah için 48 tane tevhit ıeme-

rinin 30/9/935 Pazartesi gUnD ıaat 16 da pazarlığı yapılacakbr. 
Z - T aaınlanaıı tutarı 1164 liradır. 
3 - Şartname, evaaf Komisyondadır. Görnlebilil". 
4 - lıtekliler, % 7,5 tutaj'ı olan 88 liralık yezne makbuzu nya 

Banka mektuplari:e Komlıyona gelmeleri. ''5919 
" 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaıada ıif aupalan teslim ıartıle •• Kllrinr kanalı ile 

416 lira bedelli 1300 adet komple telaraf fincanı açdı eksiltmeye 
konulmuıtur. Ekdltme 2/IJ/935 Cumartesi gilnll aaat 10 da Anka· 
rada Bakanlık Malzeme Müdllrllijünde yapılacaktır. lateklilerin 

Ticaret Odam ·weaikaıı ve 31.20 liralık muvakkat teminatlan Ue 
birlikte ayni ıtln ve aaatte Komiıyo:ıda bulunmalan lazımdır. 

lıtekliler bu huıuıtald ıartnameleri paraıız olarak Ankarada 
Bakanlak Malzeme MOdDrlUğUnden alabilirler. ' 12620,. "5619,, 

Dr. ETEM v A.SSA.F hu*-1~:.:: v~u-:e~'!a ... 
C.ta.efhıı Or .... B. apartıaaaa TeLDJJJ b. 1'aJuür Bwbar.roLerı Mllak TeL6U7J 
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Spor: 

Eninde Sonunda Makı 
Baer De Nakavt Oldu 

Zavallı Delikanlı Can Alıcı Bir Yumru 
Yağmuru Altında Yere Yıkıldı 

DUnya boks 
ıampiyonu Makı 

Baerin, zenci bok· 
ıör Joe Lulı ile 
eYelki gUn yap
tı~ı maçta na• 
kavt olmak ıu
retJJe yenllcil§'lnl 
dun, kısaca bll
dlrmfıtlk. Buran 
de maç bıkkın· 
da aldığımız 111 
tafıllitb telgrafa 
••rlyorus: 

Ne•• Yorlı •· 
25 A.A - Joı 
Lulı, Makı Baerl 
d6rdllnc0 ranınt <•ı•> M•k• ...,. .,. (aold•) Joe Lula 
ta nakarila 1eamqtfr. Shlcan kGyde afak bir lwU ... 

Birinci •• ikinci ra•uatları. çlrmiıtlr. 
d•ha çabuk yu•rak ......... ıcta Doklar ffAcliala Mı ~ 
Joe Lulı kaıaamıfbf. Blrhlcl ,.. mt,• hu &ltlmU ıpor t 
vunttan itibaren BaerlD 11zt1 kan için bD78k bir kayıpbr. 
içinde kalmıf, Gçlncl ravuntta deniz upld•ı rekoru 
yere yuYarlanarak dokuı aaniy• Va,U.pton 25 (A.A.) - lltı' 
kalmııtır. Jaeadia Benjamia ıa.1, 48'M 

Baer kalktlktan aonra t.krar metre ylkHlmek mntile denli 
JUYarlanmıf Ye dfSrt ... iye Jerde tlÇakJan dtlnya ylluelme rekoru. 
kalmıthr. DU lorm1fhr. · 

DördUncD ravunhua bapndaa 
itibaren, Maks Baer bir yumruk 
yağmuru altında kalmıı ye maj
l6p olmuıtur. 

Bu kadar vabtf •• ba kadar 
hıılı bir mtlcadole flmdiye kadar 
ilSrlllmUf deiildlr. 

Maçtan liç ıaat etwel Joe Lala 
zenci )stenograf Mana Trotter Ue 
evlenmlftlr. 

* 
KDr•k Şernplysn••• Birinci 
Te,rlnln 7 •inde Y•pJl•ak 

Denizcillk federasyonu tara• 
fından tertip edilea Türkiye kD
rek ıampiyoouı 7 blriacl tepiaı 
bırakılmııtır. 

Mıntakalara •erilecek paranın 
genel merkezden henl\z ıelmlt 
olması, mliaabakaların bir hafta 
geri b1ralulmaıına aebep olmuftar. 
Ulusal Takımımız •c•rl•rl• 

Kar,d•t•cak 
Avrupanın en ku•vetll takama 

olan Fere asi Varuı futbolculan iki 
mDubaka yapmak h•e .. hrimlzı 
gelecektir. 

7 ve 9 birici tqrinde iki mO• 
aabaka yapacak olu Macarlarla 
ıon mnçı Rualara karp ,ıkacak 
olan ulusal takım yapacakbr. 

lz111lrde Fulbol Mew•lml•I" 
ilk Maçı Yaplldl 

lzmir, ( Özel ) - Alaancak 
stadında yeni futbol meHlm•la 
ilk maçı Altay ile G61tepe ar .. 
11nda yapaldı. 

Avrupaya gldt'cett a6ylıaea 
Vahap ta AJtsy takımaudakl , .. 
rinde idf. 

Altay takımının idmanıız ol
duğu derhal göze çarptı. Oyun 
Gısıtepenin 5-3 gallbiyetile bittL 

Eakl w• ç•htkan bir eporc .. 
muzu kaybettik 

idman cemiyetleri ittifakı lOf• 
kilitmın en kıymetli jdarecllerin
den doktor binbaıı Hidi, kalp 
sektesinden öbnüıtUr. 

Anadolu kuHlbtı mfte11 .. i ve 
f dm an cemiyetleri ittifakı mu ha• 
aebeci Ye nznedarı olarak apor 
teıkilitında uzun seneler cahtan 
doktor Hidi, latanbulda feder ... 
yonlar merkezinde baza itleri tet
kik etmif, Ankaraya dönerken 

Noterler Yasası 
( Baıtarıfıl lacl )'l&di ) 

yasuı Ye Sicil 1uuuLr. 8anıt 
lardan bafka Hakak Mulutt 
kemeleri Uaultl 7a1aıının but 
maddolorlnfn kaldanlması •• 
bazılarının da detfttlrllmeai ıee· 

nkJi ·····lftür. Noter yuuı projem ham-
laamıt •• timdi Jh•rıenin (mb• 
tepnn) Baıkanla;ı albndald bit. 
komhyon tarafından •on olarak 
incelenmektedir. 

Haber aldajamaza g6re, 1..ı 
Noter yua11 yem madd.ıe.' 
ihtiva etmektedir. Noterliğin Tile 
Bakanhtına batlı bir ltyarlık 

( memurluk ) haline ıotirilmul 
Ye noterlerin de Bakanhktu 
maq almaları. projeaio mBblaa 
maddelerini t .. kll ecUyor. Bandm ı 
batka noterlik dairelerinde çabe 
pn memurların ikramiye almalara 
da eski kanunda bulunmayq 
maddelerdendir. Sekiz tene m .. 
temadlyen noterlikte çalııan m .. : 
murlar ayrıldıkları zaman ıOll 
llcretlerioln bir, OD bet HD• p• 
hpalar iki, Jlrml ... çahpDlat 
iç •e yirmi bet HDe çalııanlar 
dart m18li ikramiye olarak ala
caklardır. Bu maddenin hDkml 
lSlllm halinde de cirl olacakbr. 

Bwadu IOIU'a H•lmk Fakll
t.ı •enalarl bir ._. ltaj p 

1 
dikten ıonra Bakanhltn açacalı 

' imtihanda muYaffak olmak ıartlle 
açık buluaan noterlikler• tarla 
edilebileceldudlr. ; 

1 

Yeni Netrlr•t ı 
Dewlet Ye ideal - Geaç Oaı. 

venitemlzia meıunluıadaa Silre17a 
Şemelin "Devlet ve ideal Dnlet. . 
adile neırettfji kitabı bllluaaaa laarp . 
•oauodau berl yeDI bk tekil ara7q İ 
.. Dnlet • gibi mühi• bir mevma . 
dokunmaktadır. içtimai Uimleri HYeD 

kı. rilerimize ta n iye ederi&. ' 
- T- 1 ! ..... ~ e449 ____ , 

ATATOaK'e 
( Kurultay ) ilk açılırken, 
tık ( öz ti'r ) 1 ben yuınışbm. 
Daha o gün una, içt.n ; 
Cotkua, canlı ( önalkıı) tun. 

... Pllor._h NAaun K. 6z9lhNly 

' 
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10 Sayfa 

Biat Denizlerinde M ÜSABAK ALI 

BiBA ELER 
Yeraltı 

-5 

üçüncü 

Şimendiferinde Esrarlı 
Bir Ölüm 

1 tini tanımakta hlçbJr güçlük ç 
nıedf. 

Lakin, unutmayın ki, ben 
tlyyeo müteheyyiç değildim! 
ha o vakit, bu cinayetlerin bUt 
emrarı, katil biııat ben imiş 

gibi, bence tamamen malüm 
lunuyordu. HattA, diyebflirtm 
&enelerdenberi böyle cinayet it 
rinde plımiı olduğum halde, 
katli ben lrtikAp etmlı olaa idi 
bundan iyi beceremezdim. 

Mahkemeye de lfi.cİYert bir k 
tüm, melon bir şapka ve sarı 
eflatun karııık, çok ıık bir boy 
bağı ile gelmiş olan ve evin 
yapılan araıtırmada aynı renk 
kumaıtan tkl koatnm ile bir k 
melon şapka ve Parlaten gel 
bir düzine kadar ıık boyun ha 
ları bulunan Bay Erington ile B 
Kem bel Ye Bay V erner yUıleı 
rlldller. 

Lakin her ikisi de onu tanım 
hususunda t11reddllde du.,ttU 
Evet: şeklllşematl, yUzttn çlzgH 
aynı idi. Kravatın renkleri 
aşağı yukarı uyuyordu. Fakat 
adamın hayabnı tehlikeye koy 
bJlecek sarih ve kat'J bir hUkU 
yermekten çekiniyorlardı. Lo 
drada laclvHt kostüm •e mel 
şapka giyen binlerce kiti vard 
Parls boyun hatları takmak 
her şık adamın baıhca itiyat! 
rından biridir. 

Şahitler yemin ıdemedll 
Maamaf jb, mahkeme 1alonun 
bulunan herkea, hattı 
bile, Bay Erlngtona mahkum n 
zarile bakıyorlardı. 

Bana öyle geldi ki, kendi 
bu kanaatte idi. YUzllulln ren 
fena halde uçmuştu. ikide b 
kuruyan dudaklarını ıılatmak iç 
dilini gezdiriyordu. 

Filhakika, vaziyeti pek feci 
BUtUn deliller aleyhinde bulu 
duğu gibi, kendlıl de bu delill 
rln çUrllklü§'UnU iıbat edecek v 
salte malik değildi. Clna7e 
eğer bu işte bir cinayet var 1 
iıe • Oç hafta eYVel ltlenmlı 
pek faal bir hayat aUren Erlngt 
gibi bir soıyete adamı, arad 
bu kadar uzun ıaman geçtlkt 
ıonra, filan gUnlln filin aaati 
nerede geçirdiğini hatırlama 
mUtkllldUr. Mucize kabillnd 
hatırlamıı olsa dahi, o •aman 
ifadealnl yeminle te•slk edece 
bir dost bulmak ayrıca bir 
&eledir. 

Aleyhindekl bu ıahadetle 
den maada, Bay Erlngto 
itham eden daha da baık 
vaziyetler vardı. EzcOmle, kend 
alnin zehirlerle uj'raıır bir klmy 
ger olması .. Zabıta, onun ••in 
birçok müstahzar sehlrler ve b 
meyanda asld prUslk bulmuıtu. 

Sonra, Marallyada ne işi va 
dı? Serendib adasına kadar uzu 
bir yolculuğa çıkmak istemesi n 
dendl . ? Bu, her katilin yapb 
gibi bir uzaklaşma, kaçma arzuıı 
ifade etmiyor mu idi? 

( Arkası var ) 

r 

Gla 
JO 

TAKVİM 
PERŞEMBE Hııır 

26 EYLOL 935 144 -Arabi 1354 ~ Rumi US! 
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ld S 
Yetlmlerl Çağır1hyor 

1 iZ arayına d.:•d•köy Askerlik Şubesln• 
lii'm-• Yazanı Z. Ş. " ______ .. Her hahkı mıhfusdur ~-"' Harp malülll ile tehit yetimlerinin 

Doktor Alı• Sedat İle Eczacı Sokrat defterleri yeniden tekaüt 1ubealnden 
istenilmektedir. Kadıköy Aıkorllk Şu· 

K b. A k f • d u } d beainde kayıtlı buluoan harp malültl a ıne çına şın e yuşmuş ar 1 ılibayları ile eratın ... vehlt yetimle-
rinin birind teırin beıinoi gilnüne 

Sokrat, durmuı ve bir iki ke· 
re yutkunmuıtu. Karşıaındaki 
gencln, hakikaten bir doktor ol· 
dutuna kanaat ıetiremedlii ha· 
llnden beW oluyordu. HattA bu· 
nun içindir ki, soracağı sualde 
Bcele ettiğine piıman olmuf, der• 
hal söıtlnlt> değ;ftlrerek ıuya sa· 
b una dokunmaz bir tRkam sualler 
sormuştu. Bunun netkesinde artık 
bu gencin hafiye olmadığına ksnl 
oimuıtu. Nihayet aralarmda geçen 
konuwma, · ıu ıekij bulmuıtu: 

- bminW de öğrene bilir 
miyim, doktor Bey? 

- ismim, doktor Ali Sedat. 
- Çok iyi, efendim. Şimdi, 

gelelim kondiıyonlarımıza. Ne 
•amanlar geleceksiniz? •• 

- HergUn. Saat dokuzdan, 
on bire [ 1] kadar 

- Bu da iyJ. Vizitonlz ne ka• 
dar olacak? •• 

- Yirmi kuruş olursa, çok mu? 
- Eh .• Fukaralar pek okadar 

kaldırmaz amma.. Ne ise .• Bana 
gelecek reçetelerinizden de yUzde 
on alıraınız. Tabii, mlimkilo oldu· 
ğu kadnr pahalı lliiçlar yazarsınız? 

- E artlk, f ti bilir?. 
Doktor Ali Sedat ile eczacı 

Sokrat bu ıuretle mutabık kal· 
mı~lar, ertesi gün işe başlamak 
Uzer• ayrılmıılardı. 

Doktor Ali Sedat, eczaneden 
tıktıktan sonra Harbiye mekte· 
bine doğru ilerliyor Ye ıHylece 
dllşUnUyordu ı 

- Bu ft, çok 1 yl oldu. 
Ne yapalım?. Gemiainl kur
taran kaptandır. Eğer arka· 
daıların aklına uysaydım, taıra• 
lara gidip, sürüm sUrllm aUrUne· 
aktiın. Şimdi, yarından itibaren 
buraya devama baılaram. Sıhhiye 
mUdiriyctlnden yukubulan teklJf. 
lere de birer bahane bularak Uç 
beş ayak sallarım. Bu müddet 
zarfında na11l olaa buradaki bn
yllk adamlardan birine çatarım. 
Eh, ondan sonraaına da, AllAh 
kerim. Eter bunlardan saraya 
çatkın olanlardan birinin hastaaını 
iyi edebilirsem, İalanbulda bir 
yere yerleılr kalırım. Eğer taliim 
biraz da yardım ederse, halkaıı 
bUyUcek knpılardan birıno damat 
olmal<, şöylece bir tarafa yan ae
lip rahat ve buz.ur içinde yaıamak .•• 

1 Genç kalbine hafif bir Orperme kadar ğelmıleri gerektir. Gelmeyeni•· 
veren tatlı bir hisle, arabay1 rin deftorleı-i gönderileceği Hbebile 
Hyrediyordu. Yağız katanaların isimleri deftere yazılacağından Hrar 
çalımlı bir g~sterişle başlarmı göreceklerdir. Tek sayılı gUnlerde 

alibay ile erat çift aayılı gUnlerde şe-
sallıya sallıya çektikleri araba, bit yetimleri yaıılaoaktır. Şubeye hır· 
ağır ağır Uerleyordu. Bu ıırada kes resmi senet maq n nUfua cUı· 
doktor Ali Sedadıo içinden ıu danlarıoı birlikte getireceklerdir. 

ıauer aeçlyordu: Harp Akademisinde 
- işte!.. DUnya aaadetl buna 1 - ltkteırin 1ah gOnil uat ıs de 

der!er. Klmbilfr, kimin?.. Hangi Harp Akademiainden bu yıl çıkan 
babtlyarın ?.. Şöyle bir arabanın albRyların diplomalerı v erilecektir. 

köteıiııe yan gelip kurulmak, ha· 
yatm bu tatlı zevkini yudum, yu• 
dum tatmak .•. 

Genç doktor, birdenbire dur
muıtu. Arabanın kıristal camları 
arkasından, arabanın içi g6rUnU· 
yor; bir karJf kadar indirilmiı 
olan atlas perdelerin ipek saçak· 
ları altından, ıiyah çarıaflı iki 
kadının müphem bayall farkedi· 
liyordu. 

Genç doktor, derhal batını 
çevlrmiye mecbur olmuıtu. ÇUn· 
kU o tarihte, böyle muhteıem 
konak ve saray arabalarına dik-
katle bakmanın ne büyük bir teh· 
ilke teşkil edebileceğini biliyor .. 
du. Buna binaen gözleri ilerde, 
kulakları zincir ıakırhaına karışan 
nal ve tekerlek setlerinde olduğu 
halde, arabaya mUvaıi bir surette 
yUrUyor; ve dllşUncesine devam 
ediyordu: 

- işte, iki hanımefendi. Kim 
btllr, klminneai?. Bunlar da lnaan 

değil mi? .• Can taııyorlar. Tabii, bun• 
lar da hastalanırlar. Ah ıunlardan 
bir ikisine çatsam; teda•ilerine 
muvaffak olsam; bUtUn ikbal 
kapıların an ardına kadar açılaca • 
ğma eminim. Bugün; henüz biç bir 
heatanm bileğini tutup ta nabzına 
bakmamıf olan berkcıce meçhul 

_2o~r A~~ı~. (A~~2~~!~1. 
Bayan Samiye Burhan 

Cahid iyileşiyor 
MUthlı otomobil kazasından 

yaralı olarak kurtulan Bayan Sa· 
miye Cahid:n sıhhati aUn ıeçtikçe 
lyileıiyor. 

Dün Şlıli çocuk ha1taneslnde 
kendini gl5ren bir muharrfrimiz 
kendisini çok iyi bolmuıtur. Bayan 
Samiye Cahid mubarrirJmize de
miıtir ki: 

- Bir mucize llo kurtulduğum 
bu kazadan ıonra da hep iyi te
sadüfler hayatımın kurtulmaaına 

yardım etti. 
Otomobil parçalanıp ben bay· 

gın ve yaralı bir halde •olanın 
batında kaldığım zaman en yakın 
yerde bulunan belediye iıaret 

memurlarından lsmall hemen mo
tosikletle yetişmiş ve beni kaza· 
dan bet dakika sonra Etfal haa· 
tanesine getirmiştir. 

Yine iyi bir teıadUf, hastane
nin blitUn doktorları operatoru 
Suat, Gıyas ve Halit Ziya orada 
idiler. Yaralı olarak getiril· 
diğlmi gören doıtumuz operatör 
Mim Kemal de, haatan•ye gelmek 
suretile allkadar olmuıtu. Hep
sine birden teıekkUr etmek bor
cumdur. 

Denlzyolları 
I Ş LE TM K Sl 

AHatelerl ı Karak31 K8prlbaıı 
Tel. 42562 • S1rı.: .. 1 Mlllalıclanade 

Han Tel. 22740 .. ___ .. 
Trabzon Yolu 

ANKARA vapuru 26 Eylül 
PERŞEMBE iUnU aaat 20 de 
Hopa'ya kadar. 115879,, 

Mersin Yolu 
KONYA •apuru 27 Eylül 

CUMA gUnU saat 11 de Mer
ıine kadar. "5879., 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 28 

Eyini CUMARUESt gllnU saat 
20 de Hopa'ya Kadar. 4159t9,, 

' •...:. ·~~..... .. . -

Kadıköy Sulh Hukuk H§klm-
llfjlnden: J{adıköyünde Oaferıığa 

mahalleslade Yusufkiimil ıokıığıuda 
6 eayılı evde oturan General ZühtO 
Dııınıı.dı Agah tarafından küçlik ya9ın· 
d n himayeııine alman Abdullah kızı 
Münevvere mumaileyh .Agahın vnei 
tayinine 16 ağuatoı 9 35 tarihinde 
mahkemece karar Yttilmit olduğu 

ilan olunur. (462) 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsılat : Galata Poeta kutuıu 1255 

ASIBLAB 

Ayagmıza lrundura giymek imki
nını acll:ederler. Ytırllyüınnnz ıtzi 
azap verir. itte; nurları kökünden 
ıökecek pek ko1a1 H u mıaraflı lılr 
tedbir: Akıs.mlıJ rı derununa klfi mlk• 
tarda RADIO SAL TS itive edecett
aiz auda ayak banyoaunu yapınıı bir 
kaç rDn ıarfıoda bu Hap Yeren D&• 

11rları kolayca çıkarabllecekainiı. 
Hemen bu akıam eczanenizden 

bir kutu RADlO SALTS letıyiniı. 
Her eczanede aatılır. 

Sayfa ıt 

Açık Eksiltme Suretiyle 
TAMiRAT: 

lstanbul Vilayeti Orman Alım 
Satım Komisyonundan : 
1- Ekıiltmeye konulan it BilyUkdere Bahçekayde bulunan Orman 

Fakültesi lstanbul kıımının aıağıda yazılı tamiratlardır. 

1 No. keıif defterile "BüyUk binanın ça• keşif 
tı tamiratı ,, bedeli 2450 Lr. 45 Kr. 

5 No. ,, tt "Revi Mutbah, Ça· 
maprhane, Kiler, 
Tohumhane tami• 
ratı,, 

" 
1692Lr. 10 Kr. 

3 No. 
" .. ,. Büyllk binanın iç 

tam ratı.,, 893 Lr. 32 Kr. 
4 No. 

" .. "27 No • odanın el 
yıkanma yerinin 
değiime&I. ,, ,, 761 Lr. 92 Kr. 

2 - Bu I,lerin beher b:rine ait evrak ve ıartnameler ıunlarcır. 
A - EksHtme şartnamesi 

B - Mukavele projeai. 
C - Nafia işlerl şeraiti umumiyeıi 

D - Keşif cetveli. 
lsteyen:er bu şartname ve evrakın suretlerini bedelalı olarak 
orman Fakliltesinden alabilirler. 

3 - Ekıiltmeler htanbul vilayeti binas nda orman itleri d!rektör
lUğU daireıind• 8/ I 0/935 sah gUnU yukarıdaki sıra ile 1 O, 
l l, 14, 15, saatlarda olacaktır. 

4 - Eksiltme açık uıul ile yapılacaktır. 

5 - Ekailtmeye girebilmek için istek!erlo aıağıda yazıla temiıatı 
muvakkatanıo yatırıldığına dair makbuzla gine aşnğıda göste• 
rilen kıymetlerde bina iti yaptığına dair Nafıa Mildlirlüğlln· 
den tasdik edilmi' ehliyet vesikasını göıtermelerl gerektir. 
1 No. Keıif defter ile yapılacak tamirat için : 187 lira Muvakkat 

teminat ve 1500 il· 
ralık ehliyet vesikaa1. 

5 No, ,, " 

3 No. ,, " 

4 No. ., " 

" 

" 

" 

,, : 127 lira muvakkat 
teminat ve 1500 J(. 
ralık ehliyet yedka11; 

,, : 67 liralık muvakkat 
teminat ve 500 Jira• 
bk ehliyet vesikaaa. 

,. ı 58 liralık mu•akkat 
teminat Ye 500 lira•, 
lık ehliyet vesikası. 

6 - Dl ha fazla izahat isteyenlerin Orman Fak~lteıi latanbul Kı ... 
u5775,, mına mllracaatlın. 

Safranbolu Asliye Hukuk 
HaklmllAlnden: Safranbolu lobi· 
earlnr İdaresine izafeten memuru Asiı 
ôzdeınir il" ınftddeııleyh Samsun İn
hisarlar mubakemat memuru Raııp 
oıcyaneeiode mütehnddia 592 lira 52 
kuruş zarar ve ziyan da-.amun icra 
kılınmakta olan muhnkemeeinde müd· 
denaleyh mumaileyh Raııbın l.stanbol
da milnteşir Haber Ye Milliyet gaze· 
teleriniu muhabirliğini yapmakta 
olması lıaHbile Ttirklye dahilindeki 
vilAyeı ve kazalarda aeyahat yaptığı 
n bu eebeple muayyen ikametgahı 
olmadığı beyanlle namına çekilen da
ntiye ~arakası bile tebliğ iade kılıD· 
mıi ve müddei mumaileyhde illnen 
tebligat iorasıoi iate.miı olmakla mUd· 
deaaleyh mumalleyhin ynmi muhakt· 
me olan 25/10/935 cuma günü ıaat 9 
da Safranbolu asliye hukuk mahkeme• 
sinde hazır bulunmuı veya tarafından 
m11addak vekaletname ile bir nkil 
göndermesi icap eder, Akil takdirde 
duru9manın gıyaben 1apılaeağı tebliğ 
makamını kaim olmak Uzer• ilan 
olunur. 

.,- BE,IKTAŞ 

DiKiS YURDU 
Yurdun aergisi açıktır. Duhu· 
llye yoktur. Biçki YO aan'at 
meraklıları mutlaka görmelidir. 
Kayıd d•Yam ediyor. Akaretler 
~ 64. Telefon: 43678 ~ 

~. 
EMS.4L5iZ Vi 8iLA 

iTiRAZ EN HükE11HEL 
TEMiZLEHE VASITASI 

OLAN 

TOZU iLE BiLCUHLE 
HUTBAi< EŞYA VE 
E oe VATINIZl.BANYO· 
LARINIZI VE SAiREYi 
VORULMAMSIZIN TE· 
MiZLEY;B PARLATABi· 
LECEGiNiZi MATIAINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATIDIR~ 

1 ; 1: 
. : ,,_._ 

K A Ş E • 

\ . 

Doktor A 'l Sedat, birdenbire 
dllşlinceainl kesmif, başını arka
ııaa çerirml9tl. ÇUnkU, eğır, 
bir zlncir şakırhsına karışan 
nal ve tekerlek aeslerl, birden bire 
onu cezbetmişti. Arkasından, 
muhteıem bir araba gelmekte idL 
!ki yağız Macnr katennsı koşulmuı 
olan koyu nefti renkli bu kupa 
ara basının okunda bir kucak par· 
lak zincir sallanıyor, arabanın 
hareketine tabi olarak şaktr ıakır 
ıakırdıyor; atların beyaz maden 
koşumları göz kamaıtırıyordu. Al 
fesli, maYl pDskUllU, siyah kapotu 
beyaz ve parlak dUğmell arabacı 
ile kolları göğstıniin t\ıtunde çap· 
rastlanmış o!an ayni kıyafetteki 
genç ispir (2] in dimdik oturuşu, 
arabanın haşmet ve azametini 
arttırıyordu. 

Doktor Ali Sedat durmuştu. 

~·--• SAMSUN'da .._ __ lıııı. 
1ıtanbulun en meehur açık ve kapalı 

FLORYA KOLONYALARI 
Samsunda AYni Peker'in aaat 
matuaaında mutlaka arayınıı. 
Veni Ye huauıi eaanalarla 7apılaa 
bu kolonyaları bir defa tecrGbe 
etmete kifldir. 

NEOKALMI { 

• Romatizma 
(l) O devirde, alaturka anat kul .. 

lanıl rdı. 
[2) Arabacının yamatı, alelekHr 

aayel yakıtıklı a•nçle?den aeç1lirdi. 

Et•IJ esanslar geldl. 
( t:akl MllftQ Zacle fL Ani.--

Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrllan • Artritizm 



\2 Sayfa SON POSTA 

ADAPAZARI 

TÜRK TİCARET BANKASI 
Kuponlu Vadeli Mevduat usulile : 

_Size en sağlam ve zahm~tsi~ 
bir 2elir temin etti~ 

ı - ratztalzl llır •JUi lllrlllcl glal BUllaıa llır llallal lllr 
ŞabeılDdıa aıabDlnllllL 

2 ~ isterseniz ıeNll lalzllllzl, genk wad.eılade ana paranızı 
· labelel'lmlz berlaı bqlla11 aa••aa aasralsız llavaıe 

veya çell alablllnbdz. 

3 ~-· batlyacımz olana vadelladea ıvwll ana para,. ılzlll için 
· çoll mııaıt oıaa ıaroar daldllDde Banllaaıa llerllugl bir 
Şabeıladea •ıımı• vırı tamamen geri alablllrlllllL 

ZABITA MEMURLARINA MUJDE: 
200 metroluk ışık veren .. ._ .. 

r'·-·:, ..... - ... - .ı ... ~:-·-. ' 

I 

DAiMON 
FENERi 

llllı.iı 
~-,.- ,_:___.. 

• . 1 ,. 

-~ =~ •• :ı• 

: '; '; t I' 

\ 1 i \ 
\ . -.... 

DIKIC.AT: 
Amp•ll•rl Dalmo11 
Plllel'l D•imo11 . GELMiŞTiR 

Bllba~ fenerine ve 1526 aumarüı Dalmon fenerlerine dikkat edllmHl vı tıklitlırlnden 1akınılma11. 
Batk• marka verlrlerse aldanmayınız. • D•poııı: Tahtakale No. 10 Her yerde arayınıs. 

GUndnz 
ve 7atı 

. Eski Feyziatl 

Boğaziçi Liseleri Kız vı 
Erkek 

Boıazlçlnde, ArnavutköyUnde : Çitte Sararlarda 
Kıı n erkek için ayrı bölüklerde kurulmuı teıkil&tı tam ulu1&l bir müe111Hedir. Kayıt için herglla mektep 

yönetimine bao Yuıul.ahilir. latiyenlere tarifname gönderilir. Telefon ı 86.ilO 

istiklil Lisesi . DirektörlüA-ünden: 
1 - IJk orta ve llH kııımlırını, yıb vı ,Ond8ı, kız vı erkık tılebı ka1dına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için berri• Hat 10 daa 17 1• kadar gellnebilfr. 
3 - latlyenlere, kayıt ıartlarını bUdlrea 6ğreaekten bir tanı pıraııı olarak ıladerlllr. 

Şehzadabaıı Poliı karakolu karıııında. T elefoa ; 22534 

GECEL • GÜNSEL 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi Kız• Erkek ilk· Orta 
Ana u .. 

( Eıkf 1 N K 1 L A P ) 
Kuranı, DlrektörU ı Nl!BI OOLU HAMDI ÜlkUmen 

KuYntll bir talim heyet ine maliktir. RHml okullara muadeleti ta•diklldir. KaJ1t lçla laufla mlracaat 
oluaahillr. later•11lere •ufaHal tarifna•• sGatlerUir. 

Calalollu • Yanık .. ra~lar ora•ı • Telefoa ı 80019 

.. . 

EylOI 26 

~İMAYI Y.AilATAN OA>1.BA()trl 

Reve d.'or 
• 

ESAN S-lOSYOn 
VE DUOQA 

l.T.PiVER . 
fARIS 

· ParfümOri L . T. Pi VE R A. $ . , lstanbul Şubesi 
$itli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon =43044 

BAYANLAR 

COŞKUN 
Manifatura Şirketinin tasfiyeıinden niçin siz de 

iıtif ade etmiyorsunuz ? 
FEVKALADE TENZILATLI FiYATLAR. 

Be,-oflu, İş Bankuı kar9111nda. 
( Fiyatlar mıktu •• aabt pazarlıkıısdır. ) 

I 

Fakat i yi ce kurula11dıktan sonra 
•vucudilnüzü , 

NİVEA . . 
kremi • yaiı 

fi• uvmatı unutmayınııJ Bu sayede , 
gune!jte yanmak tehlheılne 
tıar~ı kor unmut oluraunuz. 
teniniz taze ve ••llamlatıt1 
C ildiniz yumupak ve ıergfn , ... ,,. 

HAS 
KALMiN 
· Bitin atnıara kartı 

Satıı d•poı•: 

lıtanbul, Meydancık, Atabey ban No. 30 • 35. 

·R E V U E Sullerl 

en dakik, en lıuua, en eoo modeller 

BllVOÔLU'nda ~ MISIRLI, l•tlkl&I OaCICleel 889 

OALATA'da: 8AATCI MllV&A Tilnel Oadcleel 119 
f&TANBUL'da 1 A, KlltlŞYAN. Sultan t4am.m.. 

Veni Camı Caddeeı • 
ANKARA' da rRIZA TEVFiK, Bankaıtır Caaeeeı e 

Umumi Deooau : letanbul, Bat\~ Kapı, Tq Han 19 ' T ... l'On : aı884 

Aslpln Benan 
Sizi •oluk algınhlından, nezlede11 gripten, 
•lrllarından koru~ecak en iyi lllç budur. 

Iımine dikkat buyurulmaıı 

PEKTORIM 
loğu yollannan gtçen 1n·uzir 

.ınilaq)lata kQ IDAilN bekcisidir. 

----·------··-· -·----SOA Pom Ma•bual ................ 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞIRKITI 
ISTANBU.L ACENTAUÔI 
Um• Hu, Tılefoaa 118988 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR •apuru 29 

Eyllll PAZAR gllnll ıaat 10 da 
Mersine kadar. • 

iZMiR SURAT YOLU 
SAKARYA yapuru her bıfta 

PERŞEMBE 1Dnlerl aaat 16 da 
lıtanbuldan IZMIRE YI PAZAR 
10nlerl de IZMIR 'cha lataDltula 
kalkar. 


