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Konsey, Toplantısını Geri Bıraktı 

·İtalya Hükômeti, İngiltere ' 
ile Anlaşmıya Hazır Oldu

Resmen Bildirdi· v gunu 
Fransız Gazeteleri 
Şöyle Yazıyor : 

balyanın Gerileyeceği 
Hakkında Hiç Bir Ciddi 

Emmare Mevcut Değildir. 
Uhıalar KuN•Ut Habeı, ltal1a ln-

:ıııma11•da ıu dakikAJ• kadar hiç 
bir it ıröramadl. Şimdi ı,, 1J ler 
komltealnln alhıdadir. OnUçler ut· 
raıa durıuıa bir taraftan da harp 
fırtınaıı ufuklarda H !p duru1or. Şu 
r•J• ııra ile dbdlj'lml• aoa haber
leri ok u1unca daha 111 aydıalaDa• 

caluınn : 

IA•aamblede 
LONDRA. 28 (A.A) - Dun 

aıaamble buroıunun verdiii karar 
Dıerine, bu aabali U '.uslar Soıye
tesl assambtesl toplanarak bütün 
ltDtOn datalmamaya ve yalnız top

lantısını t .. hire karar Yerm:ıtir. 
Ahval, normal olsaydı, a11amb· 

leain bu Hneki toplantı devreıi 
bugün bitmlt olacakbr. 

~ 
CENEVRE, 28 (A. A) - Uluı 

lar ıoıyeteıl konaeyl. toplantııaoı 

t.hlr etmlıtir. 
13 ler Ne Yapacak? 

LONDRA, 28 (A.A) - Ha· 
her alındığına glSre, 13 ler komi· 

1 tealnin raporu, ltalyao - Habeı 
anlaımazbtrnın bir brihçHini 

t kooıey komltealuin bu anlaımaz· 
r hk hakkı ndakl görllflerinln bir 
lbetinl ( huliısaaıoı ) Ye bundan 
baıka içiLde zecri tedbirlerin 
menuu bahsedilmlyeceğl taY1lye
lerlnt lhti•a edecektir. 
Şın1r• gUzcDler g8f!d•rınek 

du,unUIUyor 
Cenene, 28 (A.A) - OnUçler 

komitHI bu aabah toplanmış ve 
perıembe gUnU tekrar toplanmak 

, Dzere daiılm19hr. 
· Habeıiıtaoa g&zcUler ıönder-
mek meHleıine bakacak olan üç• 

( Dnamı 6 ıaoı yüzde } 

Na,.kör 6lr çocui•11 .la,ıu11ane1 kur
ban gld•n öğr•tm•• Haydar 

(Yr aıt13Gncl11tyf da) 

F;ı :c• •• •• ~ 1 

llalgaga karı• lı.arb• lı•zırıı;11a1t Htıi•ı kaduıları .................................................... ·-········ ······················-···············-·-··---.. ··~ .... 
Sulh Davası Öz Siyasamızdır 

Fakat Gaflete Düşme
miz De imkansızdır 

ita/yan Siyas•tinin Dürüst veçhesi Deoam Ettik
çe Bizim De Barış Yolundan Ayrılmamıza 

Sebep Yoktur 
Son zamanda gerek bir takım İngiliz , ............... _ ... __ .. , _____ , ____ _ 

gazetelerinde, gerek diğer bazı yabancı 1 '~f~~ ·--~--·--·-
matbuatta fikirleri kanştırabilecek bir ta- · ~ ~*~· · 
kım yazıların çı_ktığına şahit oluyoruz. ı ~ 

Bu yazılar, ltalyan-Habeı anlaşmazlığı- l · ~ 
nı mevzuubahs ederken, bu anlaımazhk , ~ 
kar~ısında rı'ürkiyenin durumuna da temas l ' 
ediyor ve bu durumun kesin bir mahiyeti • 
olduğunu, bir takım tafsilat vererek teıri
hatta bulunuyorlar. Bunlardan birincilerde 
olduğu kadar ikincilerde dahi görüş ve ha-

ber alış noksanı bulunduğunu kaydetmek 
ileri bir iddia sayılmamak lazımgelir. 

İngiliz gazetelerinden mesela Star, Ha
beş-İtalyan anlaşmazlığı münasebetile te
zahür eden İngiliz-ltalyan ihtilafı esnasın
da, İngilterenin Türk ordusunun kudretin- ı 
den istifade edeceğini yazıyor ki, doğru 
bir hareket yapmış olmayor. Çünkü vaktü 1 
zamanile ve icap ettiği şekilde tekzip olu
nan bu iddianın demek İstediği, ltalyanın 
hareketine karşı Türkiyenin her hanlP bir 
vaziyet almayı kurduğunu iJeri sürmele de
mektir. İtalya ve Habef gibi Türkiye de 

( Devamı 6 :ncı yüzde ) 
_,.,. , .,.., _ _ ,. , ıuı ı ı 1 •11 1 u ı ·ı t-., ı ı ••'t ı • ıuı--

Amerika Türk 
Milletine Dost
luğunu Gösterdi 

Ankara, 28 ( A. A. ) - Haber 
aldığımaza göre Metro Goldivin 
&nema ıoıyetesi Muaa dağında 
Kark gUn iımindeki filmi çeYlr· 
mekten vazgeçmittir. Bu haber 
Ankara ve TOrklyede büyük bir 
haasaslyefe karşılanmıı, Amerika 
hilkumetlnln ve Metro Goldh in 
Acıyeteeinln bu ıuretle TUrk mil· 
letine kartı göıtermiı oldukları 
dostluk ve hakaaverlik takdir ve 
nıtmnunlyet uyandırmııtır. 

Büy: k Bir Yangın 
I 

Atina, 28 ( Özel ) - Morada 
Hmallada t•hriode pek büyUk 
bir yangın çıkmııtar. Hila de•am 
etmektedir. 

lt•I•• ord••aııul•• ,,,,. köı• 

İtalyanın Harcadığı 
Para 75 Milyon 

Sterlingtir 
lngiliz gazeteleri yazı} orı 
lta '.ya hllkumetl «MUıtemleke· 

lerjn fevkalade ~htiyaçlarına kar· 
tı» daha dojruıu muharebe ha· 
xırlıkfarı için harp bUtçHine 41 
milyon logiliz lirası daha tahsis 

· etmlttir. Bu para muhtelif ıube· 
lcre fU ıuret'.e tabsiı edilmektedir; 

Orduya 17.500.000. deniz kuv· 
vetlerine 2.500.000, ha•a ku•vet· 
lerine 5.000.000, mllıtemlekclere 
16.000.000 lngiliz 1ira11. 

Buodan başka fHkalide ve 
müstacel hizmetler için de ayrıca 
200.000 lngiJ:ı liruı tahılı edil· 
mlştir ki bunun aahil mUdaf aa1ına 
haİredl!eceğl tahmin edilmekte
dir. Bu ıon tahılıatla beraber 
ltalyanın tarki Afrikadakl harp 
hazırlıklara için_ aarfettlğl para 75 

·mllyon lna'iliz liraıına •armaktadır. 

1 
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BugllniJn Me8•lesi 

En Çok 9enç Kızlar 
Kitap Okuyor 

! 
1 

Bir Deneme, Kitap Ucuzluğunun 
Ger•kli Olduğunu Gösterdi Pek 

Gautelerde en ınk raatladığımıı yazı
lar, okuma merakının azalııındu 
ilki.yet eden 1ahrlardır. 

Bu azalııın hikmetini, olcunmıya defer 
eHrlerin aı:lığında bulanlar var. 

Baıı kimHltrde okuma zevkinin ılaı
malar, tiyatrolar, ıazinolar, kahn• 
ler tarafından iatihl&f olnuduf una 
ileri ılirllyorlar. 

DUo hir yasıoımıı, bılllbaılı kitaptı· 
larla görUomUı, bu buıuıta onların 
da mtitalealarını öğrenmek lıtt• 
mlştir. 

Aıağıdaki Htırlara ;öı rezdlrirHni*I 
ıorduğu auallere çok al&ka uyan· 
dmcı onaplar aldığını göreoekıioiı . .. 

Klael taıtur gibi 
Bir saylav, bir bakaa, bir bl

yDk me•ur, veya bir zengin iti· 
barı görmeye basretHnlz. size 
tavsiyem olıun_, Ankara cadd .. ~ 
De yol dlltllrllp bisim kitap evle
r lae utrayın. 

ÇUnkD ılnek avına gık diyen 
biçareler, ne zamandır nHlp ol
mayan ıiftahı 'yapabilmek Dmldi· 

( Devamı 9 uocw ylıde ) 

--··--- -·---· ....... ·----' 
Balkan 
Oyunları 

Buıll.n öğleden ıonra yine Ka· 
dıköy ltadanda yapılacaktır. 8 inol 
ıayfada taflilat vardır. 

Eskrim 
TUrkiye birinciliği mU1abakaları 

dttn yapıldı. Dün alıoaa neticeler 
8 inoi 1ayfadadır. 

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

ae6ıllifl• bir lılt•H• ••111•1ul•ı 
-.:;-.ı;ı•.. • ... .,. ~ ·~,--------

Fındık Kongresi 
Toplanıyor 

Sonra Da Bir Zeytin 
Kongreıi Toplanacak 
Ankara. 29 (Öiel) - Bızı lb• 

racat tacirlerinin aykarı hareket• 
lerile fındıklanmızda görlllen fi· 
at dUşüklUğU Uzerlne. Ekonomi 
bakanhğı ve Tttrkoflıin teıebbO
ılle. 7 blrjnci teırinde burada bir 
fındık kongresi toplanacakbr. 

Bu kongrede fiahn yllkıeltll
mHI çareleri aranacaktır. 

Bu kongreden ıonra bir de 
ze~ tin kongreıinin de açalacatı bil· 
dirilmektedir. 

ROMANIMIZ 

Kısmet · 
Bekliyenler 

••• Yazon: Mahmut YeNrl 

••• ''SOD Poıta_. birhç jha e-. tice bu yıha muhakkak ki en 
.OS•l roıoaalariıııl~o &irillİ 4alta sunacaktır. Ünlii romaucımıa 
"Mahmut y .. arl,. oia kaletn&AdtD ..-tarlara dökülmüt olan 
7eol romanımız ıızi bazen göz yı; şları araeındı, kı mi gün ;kı&lı• 
kabalar aruında IODUA kadar auri..ıl'if'y~eklir" 

••• "Kmaet Be'kliyeoler,, 'hakiki ı..1atm ıo nden ve üz.ünden alın· 
mıpır. Ve bakild 'ha1atıD l>... içyjizüpli yeoi ro nanımıııı.ıı 
ntuian arana.da 90DIU m MYk"t. lte~ou içinde okuyaoak•ıuıı. ••• Bir Kaç GUn Sonra 

Son Poat.111 
- - ·------------ ~ 

~. -----.. --...-.-----·----· ~ 
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S es t) 
Bizim 

Zengin [erimiz 
Hamiyetli Midirler 7 
Don çıkan gazetelerden birin

de, 1100 tcberrlllerdcıı bahaadon 
bir yaı.ıc•, zenginlerimizin hudutsuz 
sohbetlerini alkıılamrıktadır. 

DOn, bir mu arrlrlmlz, raaacl· 
diği k imse!erle bu husu.ta srö
rllıınOı, onlora yukarıdaki auall 
sormuıtur. Aldığı cevapları ata
ğ Yd yazıyoruz: 

* Beylerbeyi, GUmU hane ao· 
kallı, 14 numerah h ne, Rıflu: 

- Z rn2'1nlerimi:ıin bamiycıtleri, bu 
yazıdan z yade &on duyduğumuz ha· 
•adie'er nraaında okunmaktadır. 

lsnıot Jnönfiniln han tehlikesini 
lıarot', blltlln servet ıahiplerlmlzl 

ayaldan d r J·. Aylardanberf, gaz tolo
rl izin, bir teberru haberi mOjdole• 
mekten m hrum kaltlıkları gGn 
yo k gibi. 

Vatanın n mObrem ihtiyacına 
ka-91 gölt rllen bu hakiki alAkanın 
iftihar verici teıaburlerl, zenginleri• 
m 'ı.in çok cBmertçe hamiyetlerini 
isbata kAfidlr sanırım. .. 

Uluköy Tornacı sokalı 9 
num r h han Ra im: 

- Hav tcblikeıl, zenginlerJmlr:in 
ham yetlerloi Biçmemize de •Hile 
o ldu denilebilir. 

Ben, teberruda hulunanlano baml
ycf rini ı:ı.de verdikleri paraların 

yülc aek yekunlarındatı anlamıyorum. 
Bu, onların teberru diıte g6ster

dikleri t nzuda da bellri1or. 
içlerinde, 40, 60, hatti 100 bin 

lira verip do, IAyifıılz bir aOkQtu 
tercih edenler, •e meçhul kalaalar 
var. , 

Bu, zenginlerimizden çoAunun ıa
dece göıteri§ olıun diye hamiyet 
göshrmcıdfklerlnl ilbat eder. ÇGokO, 
bence hamiyetli adam, nefeııl en 
kuvvetli n dua§I en bol dllenclyo 
detll, en muhtaç fukaraya aadaka 
veren adamdır. Herhangi teberruu 
h~rhııngl bir IQtfO, herhangi bir 
yard ımı, kendi menfaatlerini hesaplı• 
ycrak yapa klmHler, hamiyet 
göstermlı sııyılmazlar. 

V • bizim zooginlerimixden çofu, 
bu :ıebunk09:aktea uzak kalabllmfı· 
lerdir. 

* Göztep , ı tasyon cad4 si, 
Leylek okeQı, 3 numar h 
köşk, Suat: 

- Bence, bOtiln r:e ılnlorimfzo 
hamiyetsiz demek çok nankörce bir 
itham H bütOn xenglnlerlm":ıl hami• 
yetpener uymak ta ıDIOnçtür. 

ÇOnkfl bllha11a son teberrOlor 
birinci ithamı Ye JAyik oldukları 1ar
dımd n mahrum kalan insanların Ye 
kurumların çokluA-u da ikinci nbml 
tekxip eder. 

~eyva Fidanları için vrupada 
incelemeler 

Bllyllkd re meyvalı fidanlar 
enst;tüaU direktörü lbrahim Oç 

Yağmur Ansızın Bastırınca ••• 

Tepe Yerlerden Yollara 
um Ve Çakıl Y ığııldı 

Havadan Anlıyanlara Bakılırsa Daha 
Yaz Günleri Varmış 

iki gUn evnl baılıyan yağ· 
mur ve rtbiir dlln de Gil~ye 
kadar faıılalarla devam etmiştir, 
Enelki gece bava adeta ayaı 
yapmış, dUn b rkea pardeaü al· 
mak m cburiyetinde kalmııtır. 
Her ne kadar dün öğleden sonra 
hava Kandilli raaathaaesfoin ha· 
ber nrdlğl gibi açılmıı ise de bu 
açılıı tam Ye devamlı olmamış, 
yine öğleye kadar ara ııra aağa• 
nak halinde yağış olmuıtur. Ha• 
vanın bugün temamllo düzelm al 
umulmaktadır • 

iki gUndonberf yağan yaimur 
ıehlrde ve mUlhakatta bazı uf ak 
tefek Arızalar yapmııbr. Birçok 
yerl rde dereler taşmıf, tramvay 
şebek sinin Bebek • Ortaköy 
kuımında daj'lardan inen ç kıl ve 
molo:ılarla yol kapanm•ı, hnzı 
elktrlk telleri bozulmuı, kablolar 
kontak yapmış, -damlar akmıı, 
çUrUk çarık duvarlar •• baraka· 
lar yıkılmııtır. K radenlzde fırtın 
yoktur. Vapurlar seferlerine mun 
tazamon devam etmektedir. Ha· 
valarm bir mUddet dUzıUn gld .. 
ceğJ Ye hattA daha 6nftmUzde 
yaı sıcakları olduğu ıöylen· 
mekt dir. 

icra işleri 
Bazı Yolsuzluklar Hakkın

da Tahkikat Açıldı 
MnddelumumiJlk icra dairele• 

rlnln teftiıfne devam etmektedir. 
Dosyalarda görülen noksanlar 
taahlh edilmektedir. Bu arada 
icra İilerlnde b zı yolsuzluklar da 
görUlmUttUr. Bunlar hakkında da 
tahkikat doıyaları açılmııtır. ilk 
günlerde bu yolıuzlukla alakalı 
bir memur da tevkif edilmftti. Bu 
lıte baılcaca allkadarlar bulunup 
bulunmadığı da araıhnlmaktadır. 

Bir Sarhof Gibi... 
Şoför LUtfilnUn kullandıA'ı 

2554 sayılı otomobll Unkapam 
köprUaUnden geçerken köprünün 
demirlerine ,arparak baaara uğ
ramıştır. 

.............................................................. 
Bir Evin 
Üat Katı 
Çöktü I 

Enlki gUn öğleden sonra Be· 
yoğlu Hmtinde blr ev çökme 
bidiseıi olmuştur. 

Y enlcami mahallesinde Milnir 
Şahin namınd bir adaman otur· 
duğu 27 sa)!ıb iki katlı eyin ecza 
v iBrap depoıu olarak kullanılan 
Uıt kah, içindeki bOtUn mallarla 
birHkte altındaki katın Oıerine 
çökmüştür. Fakat ev:n içinde bu• 
lunan lnıanlara bir ıey olmnmır 
hr. EYin yağmur tesirile y,kıJdıiı 
tahmin edilmekt dir. Keşif yapı· 
lncaktır. 

ektep Direktörleri 
Gelenbcvi orta okulu Direk· 

törU Cafer, Cumhuriyet orta 
okulu DlrekUSrlnanne ve Gelen· 
bevl orta okulu DirektörlüğUne 
de, Iıtanbul Erkek Lisesi edebiyat 
mualli 1 Tevfik tayin olunmuı• 
lardır. 

Bahçelerden 
Çam Tohumu 
Toplanıyor 

VilAyet Ziraat MUdl\rlUAU, 
lstanbulun muhtelif eomtlerlndekf 
cinı çam •• Göknar ağ çlarmın 

tohumlarını toplatmıya karar er
mit ve dinden ltıbaren de İfe 

başlamııtır. Beykoz mey.aıız 
fidanlık direktörü Enver dün Yıl• 

dız Ye Dolmabahçe ıaraylarlle 
Y enlköydekl baı.ı hususi bahçe
lerdeki çamların tohumlarını tet· 
kik etmiıtlr. Uludaadan da çam 
tohumları ve ayrıca iyi cinsten 

at kutan si de topldtırılm~kta• 
dır. Bunlar fid nhkta llret:lerek 

lıtanbulun her semti v boğazın 
yamaç· rı ğaçlandm!acaktar. 

ay evvel m yvah fidanı r hakkın· GUmr kte Topl ntı 
da tetkikat yapmak için ltaly ya Şehrin1izde bulunan gilmrOk ve R g İp Gec İ 
gitmişti. Direktör lbrahim bir ay lnhianr:ar m ıteıarı Adli dQn ılım· 1 tonbul UfUJIUndom 
sonra dönecek bundan sonra da rliQ'o gitmiı, gllmrük mOdQrlerile lıir Eylülün otıızunru pazartesi Rece-
fidanhğm ikinci direktöni Şecd t toplantı yapmııtır. Bu toplanhda bin Liri olduğundan öuı.imüz<leki p r· 
d ört ay'ık bir tetkik tey. haline g'imrOk aatıoları işini• konuıuldu{iu tcmbe gtinü akşamı (Cuma günti ) 
çı'cuca dır. s m makta 'ar. Re r,alp SC'C ııi o:<iıığu ilan o"unur. 
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20 ilk eşrin 
Pazar Genel 
Nüfus Sayımı 

Sayım itine Ytri!en lJnem Türk 
uluaunun kalkınma •• çota'ma 
çatında bulunduğunun belgesidir. 

L _J 

Şişe Fabrikası için 
Arteziyen 

Paşabahçeıindeld ıişe fabri
kasına bol su temin edebilmek ' 
için bir artedyon kaı.dırılma11 
kararlaştırılmııhr. Yüz metre de
rinlikten ıu çıkarmak ıartile bu 
iş (19) bin liraya bir ılrkete ihale 
edilmiştir. 

Üniversitede 
Sah ·Günü Yeni Yıl Ders

lerine Baılanıyor 
1 tanbul Ünlvera'teıl, yeni la· 

ıımlann flAveaile 1ah gUnO çahı· 
mıya başlıyocaktır. Geçen yıl 

yakJlmasına başlanılan Biyoloji 
enıtltUsU bltirilmlı gibidir. Dahili 
mefruıatı konulduktan sonra on 
gUne kadar açılacak ve yfne yeni 
yaptırılan observatuar da, henllz 
bir çok Aletlerinin getirJlmemesl· 
ne rağmen, eksik Aletle çalııa· 
caktır. 

Nebatat ve hayvanat enstltU• 
lerinin, yeol bf yoloji binasına ta• 
fınmaları ile, fizik ve jeoloji ensti• 
tlllerlde geniıletilecektlr. 

Binlerce Ôlçü 
Ayarlar Direktörlüğünde 

Muayene Edildi 
Öğrendiğimize göre, Ekonomi 

Bakanlığının f ki yıl evvel kurduAıJ 
ölçlUer ve ayar mlldllrlllgO, yeni bir 
ç lışma programı hazırlamakta

dır. Geçen 934 yılında fabrika 
ye gümrüklerde muayeoeai yapı· 

lan uzunluk ölçUleri 60 bin, darh, 
t razi \•e ba1kUl 455 bio, mayi 
ye ıu ıayaçlarından 91 bJo, hava 
ıazı 6 bin ve elektrik aayaçla· 
rından da 25 bin kada;·dır. 

Tramvay Tutuştu 
Kadrköyünde Değ:rmen aoka· 

ğından ~eç n bir tram\a,,. , birden 
bir kontak neticesi tutuımuı, 
fakat itfa ·ye tarafından derhal 
söndtirUlmüştilr. 

l2ln V rilmly c k 
Cihangir cihet:nde baıı: ı Ppnrtman

ların üat kat!n na çnfı namı altında 
birer kııt i Q\ e edıldiğl görillmOt, be
l diye k•nun"ıırınll uygun olmadığın .. 
dıın 1 unti. n sonra iz n verHmenı al 
karıırln m.ıt.r. 

\ "c l 

( Gfln ı) 
Bir iki 
Sa rl 

Safthk Bakanı 
Oün ıuıbah, Sağlık ve Soyıal 

Yardım Bakanı Refik S nyclam Ilı 

Yanetger HOsamettin ıehrim:ze gel• 
mitler Ye Tokatlıyan oteline inml .. 
lerdlr, 

Bakan ve Yönetger, Snğhk Ba• 
knnhğına geçmeal tekarrOr eden 
g8çmcn işltrile uğratmak için, dft• 
akıam Trnkyaya harelıot etmiılerdlt. 

lf- * * Romen Uç klar1 
Üç giln evvel ıehrlmiı.o • gele• 

Rome uçakları, hava bugOo gilHI 
oldutu tahdirdQ Anl,araya harekef 
edeceklerd lr. 

* * * Kıraat Kitapları 
Bu yıl ilk ve orto. okullarda 

okunacak olan kıraat kitapları <fı 
Türkçe ile yazılmıı ve bunların bilyOk 
bir kııımı basılmııtır. 

* ... .. 
Öğretmenlerin Balosu 
Ö~ıetmenler blrlıği birinci tetrin~ 

de vereceği yıllık baloııu için hnzıflt 

lıklara bnıla ııbr. 

* • -'1 
Şirketi Hayriye Tarifesi 

BoA-azlçl •apurlarına mahouı ııoa 

bahar tarifeıi aıılı sabahındıın itiba• 
rea tatbik olunacaktır. Yeni torifelot 
kitelerde 1atılmaktndır. 

... • * 
Avu turyah Bir Yazıct 
AYuaturyanın sayıla yazıcı!arındaq 

profcs8r Stepban RonnreJ, An aray~ 
giderek yazacağı kitap için, lnccleii 
melere baolamı~tır. 

* .. Jt 
Ankara · OtobUal rl 

Ankara, (Özel) - Ankcrnya yelli 
getirilen otobUaler ay batında loletll• 
m•t• bıılanacaktır. .. .. . 

Tevkif Edlldl 
Sekizinci lhtiına lıtintak hAklOJI 

lltl Nialm Çipuhl adlı bir nfyon tQ• 
carı hakkında takaa 1olsuzluğu uçuni 

dan tevkif kararı nrmiotlr. 

* ... • 
lstanbulun Kurtuluşu ·~ 

ÔnllmUzdekl ulı gGnU beledlyed• 
genel bir toplantı yapılarak 6 Teşrini• 
eyvol Kurh:lu bayramının hazırlnnaa 

programı gözden srcçirlleccktir. .. . . 
Mlsaflrle imiz Ş r tine 
lıbay Mnhiddin OıtUndnt tar fmdat 

ıehrlmir:do bulunan Atina ıarba,t? 
Koçyar ile YuıoılnyaDıD Savul' 
llba11 Stafanaçiye ilbaylık konağındlı 
bir xlyafet vermiılir. 

* * * Mardin Şerbayı 
Mardin Şl! rbaylığına atanan emekli 

tuıbay Bakırlc8yltl Atıf bu hafta va•, 
zlfealae baılnmak Uıere Mardine h_... 
nket edecektir. 

* • * 
Tiftik Satıyoruz 

Sovy .. tlor piyasadan tiftik nlmıy4 
betlamışlardır. Ahı Oç gündenbert 
devam etmektedir. Kiloıu 70 kuruşla 
72 kurut r.rasınds satılmakt dır. 

* • 
Tacir rle Bir Konu m 

Moakovn ticr. ret mflmusili mümc 
taz dün Tilrkofistc ihracat t cirlerl 
ile konutmuilur. S lı gunti Moıkova• 
y:ı. gid cektir. 

l({f (lf l/111 

- ita.yan • rt ... b ş aniaşmaziağanı \ 
tat 1ya bağlamak için timdi de .. 

- B'r On Uçlu korr.ltıa1 kurulmuı, 1 - Bu on fiç ıayıs ndn he uğurı .. z!uk 
Haaan Bey 1 • vardır, derler., Ne dersin ? r 

- Ne diyeceğim? böyle, Beş!er, On 1 
nç:er, filin derkt.n, bu da'"/a da nıha} et 1 

2ünlla birinde kırklara kanıac ak. l 
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Her gün ) Resimli Makale 
l a Ölümle Karşı Karşıya il 

----
Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

-·-·········································-··· ......... ... 
Nankör Genç 
Hocasını 
Nasıl Öldürdü ? 

lzmir, 26 (Son Poda) - Ak· 
ıam saat yedi auları.. Karantina· 
da, aan'at okulu yanındaki dar 
•okaktan •vlne iitmek Uure 
geçen bir muallim, &elam vaziyeti 
alan talebesine mukabeleye 
hazırlanırken, atılan kurıunJara 
hedef oluyor ve kanlar içinde 
yere ıerlliyor. Tabanca &esleri· 
ae koıuoan polislerin takibinden 
kurtulmak isteyen talebe, bir la· 
ğımın içine dalıyor. O da orada 
can Terlyor. 

Bnynk bir tesadüf eseri olarak 
h&dise ıırHında san'at okulu 
lSnUnden geçtiğim için bu fa· 
eıayı adım adım takip ediyorum. 
Yaralanan muallimle ölea talebe
nin cesetleri ııhhi imdat otomo· 
bllile Memleket ba1taaesine taıı· 
nırken arkalarına dilıUyorum. 
Hastanenin nöbetçi doktoru T• 
Operatör ilk muayeneyi yapı· 

1orları 
Kurıunlar beyne isabet etmiı· 

tir. Şimdilik llerbl hakkında bir 
t•Y söylenemez!, diyorlar. 

Yarala muallim aayıklamıya, 
acı se1ler çıkarmıya baılıyor. a .. 
)'in Uurinde ameliyat yapılma11 
fikri itirazlarla karıılaııyor. Bö7• 
le bir ameliyat olsa olıa öltiml 
tacil eder, deniliyor. Neteklm va· 
ı:lfeslnlo m81um kurbanı mualllm 
bir kaç saat lçlnd• can Ttrlyor. 

"'" Bu 11rada yargenel taTaman 
(Müddei umumi muaTlni) Ali Ak· 
kaya ile emniyet teıkllAtı lıe el 
atmıf bulunuyorlardı. San' at oku· 
lu bir matem e.-l halini almııtı. 
Öj'retmenler, talebeler hep ağ
lıyorlar; hakıız bir 61Umle ıon 
nefeslerini Yeren okulun en te· 
mlz ve faziletli muallimi için lfÖZ· 

yaıları dökllyorlardı. 

Şimdi iılo lçerilik taraflarını 
takip edelim: 

- Eli tabanca tutan talebe, 
Ali otJu Reıat, Merainll, yirmi 
yaşlarında bir ıençtl. Kendiıl 933 
Jılında Mersinden lzmlre gelerek 
aan'at okuluna paraıız geoe tal .. 
besi olmuı Ye geçen Hue ıınıfta 
kalmııtı. 934-935 ders yılı içinde 
yine tenbellik eden bu talebeye 
mektep idarHI imtihanların ya• 
kmlaştıtını Ye fazla çalıımasını 
ihtar mecburiyetinde kalmııtı. 

Gösterllen blltnn hilınttnlyete 
rağmen Ali otlu Reıat ıon yok• 
lamalarda muYaffak olamamıı ve 
lkf dersten ikmale kalmııtı. 
Bununla beraber önftade bir 
tatil fırsatı Yardı. Fazla çahımak 
ıuret.le bu fırsattan istifade ede
rek sınıfını ıeçebi!lr, bu ıuretle 
mektebe devam lmkanmı bula· 
bilirdi. 

Tatil müddetini Mersinde, 

fnaan ~!Omlt ke~ıı kar9ıya gelincoyo kadar biçlitinl 
anlamaz. Bır kaza, bır felAket, ağır bir hastalık a :aaıo 
karıımıza cıkardıtı uman derhal aczimizi anlar, o vak:t 
baıkn kuvntlerden yardım dilenmiye baılarıı:. 

taki j9iol yapıo ıf olanlar ölünıüa karıı•ıaa huzurla 
çıka bilirler. 

Ô lOmdea korkanlar, bayatta arkada bırakacak bir 
Her }'aratamıyanlar, bir ideale hizmet edomiyenler, ya9a
mıım11 olanlardır. Arkaıında eaer bırakabilenler, hayat· 

Stratoafere çıkarak 81Umil idlhfaf eden meçhullerle 
çarpı~arak ö!üınden korkmıyao kahra~anlar 1rOztl 
miaaller~ir. Ô .ilmden korkan hayatta hiçbir t•Y yapa· 
maz. Bır it yapabilmek için ölümO kGçOk l'Örmtk 
ırerektir. 

r--D-A_B_l~.~~1--B_A_B--..m .. _L_B __ ~l 
Nüfus Sayımı Çabuk Bitirilecek 

Beyannameler Bir Gün 
Önceden Doldurulacak 

Nüfus Gizlemek 
ler için 

Yasaktır, Gizliyen
Ağır Ceza Vardır 

Geael nUfuı 11yımı hazırlık· ı 
ları çok llerlemlıtlr. Don Genel 

nUfua dlrektCSrll F alk AnkaradaD 

gelmiı, yapılan hazırlıklar ıözden 
geçlrllmiıtlr. 

Sayımın çabuk bltmeıl için 

bazı tedbirler alanmııtır. Bu ted· 
bfrJer meyanında evlere beyan· 

name dağıtmak da vardar. Her 
eYde aile relılerl bu beyanname-

leri bir gUa eTnldın doldurup 
haı:ırlıyacaklar, relen sayım mı· 
murlarına vereceklerdir, bu su
retle sayım memuru beklemlyecelr, 
ıayım çabucak bitecektir. 

celi olarak devamı lmkiaıızdı. 
Kaydı terkin edilecekti. 

Dan sabah mektebe ıelen 
Reıada ıınıfta kaldığı bildlrilmlı; 
Reıat bu neticeyi ıUler yllzle kar• 
ıılayarakl 

- Ne yapahm, akibet böyle 
lmlı; demiıtir. 

Keadiıinin yanında memlek .. 
tine dönecek _para bulunmadığı 
için mektebia yardım ıandıtındaa 
Yapllr bileti parası temlo edil· 
mlıtlr. Reıat mektebinden ıon 
defa ayrılırken bir muallimin• 
dert yanmıtl 

Bu beyannamelerdeki boı ha• 
nelere her hanenin llatUndekl ya• 

zıya göre ad, soyadı, oturulan 
binanın cinai, (hanmı, eTml, apar
tımanmı, otelml, dnkkinmı her 

ne lıe), tAbJiyet, din, konuıulan 
ana lisandan baıka blllnen dll, 

vUcutda sakatlık olup olmadığı, 
erkek Teya kadın olduğu, yaı, 
medeni hall (dulmu, bekArmı, er-

ıenml, boıanmıımı) okuyup yH• 

ma bllJp bUmedltl, meslek, Yazl• 
fe, aao'at yazılacaktır. Nnfuı glı· 
lemek yaaaktır, her gizlenen nO• 
fus için tlddetll ceza •ardır. 

karıılaıtırdı Ye biç mUnuebetl 
yokken baıka ıualler ıordu. 

Bu talebeye, ikna edici bazı 
sözler ıöylenerek teaelli edilmiıtlr. 
Reıat arkadaılarfle veda ederek 

mektepten ayralmıı ve •apura 
gitmittlr. Mektep ldare1i bu 
auretle talebeyi bmlrdeo ayralmıı 
tanıyordu. 

V aıiyetten anlatıldığına ıöre 
Reıat bundan ıonra aaabl bir 
buhran geçirmlt ve bir tabanca 

aatın alarak resim öğretmeni 
Haydarın yolunu beklemlttlr. 

Ucuzlama 
Gıda Maddelerinde Yüzde 

Yedi Kadardır 
Ticaret odaaının neşrettiği eı· 

ya fiatları fndekılne göre 1934 
Jıhna ıröre 1935 yıhaın ilk altı 
ayı zahire ve hububat . fiyatları 
vaaatbf yUzde alb, hayYanl gıda 
maddeleri yUzde yedi, nebati 11• 
da maddeleri yüzde alb buçuk 
ucuzlamıı, meyvalar yDıde dört 
pahalılanmııtır. 

Hem Babasma, He11 Dı 
Çocuğuna Çarptı 

Vatman Iımatlln ldareılndekl 
tramvay Ortaköyde fırıncı Meh· 
met ve 5 yaıındakl çocutu Mu· 
zaffere çarparak her lkfılnl de 
yaralamııtır. 

Bisiklet Çarpmıf 
Sakıı:ağacında lokanta ıar

ıonlarından Veyal, Tarlabaıında 
Lntfll adında bir çocujua blslk· 
letlne çarpılarak batından yara• 
landığını blldlrmlı, LUtf8 yaka· 
lanmıthr. 

ıj-acı ıiper etmlı Ye muallimi 
beklemeye baılamııtır. Saat 7 de 
mektepten ayrılan rHfm ~iretmenl 
Haydar, dar sokaktan geçerken 
Reıat 1elim alır gf bl sağ elini 
baıına götUrmttı, aol elindeki 

tabanca ile Bay Haydara iki el 
ateş etmiıtir. Çıkan kurıunlar 
muallimin beynine raıtlayarak 
öldilrmnıtUr. 

- HPndeae imtihanında mU· 
meyiz olarak bulunan resim öğ· 

retmenl Haydar beni mUıktUle 

Akıam hava karardığı aırada 
Reıat, mektebin yanıbaıında bir 
dar sokağa girerek kendlılne bir ailesinin yanmda geçiren Reıat 

bundan on ııUn önce Meralnll 
arkadaılarlf• birlikte lzmire gel· r 
mlo ve imtihanlara dahil ol· 
muıtur. 

iSTER iNAN iSTER 

Vazlfesinia kurbanı öj-retmen 
Haydarın cenaze meraaiml çok 
hazin olmuı, muallim arkadaıları 
ile talebeleri tarafından ı6ylevJer 
verllmtıtir. Bu halin bidlH telgraf 
ile Kültür Bakanhğıoa da bildi· 
rllmiıtir. - Adnan Bllget 

iNANMA! 
Hesap ve hendeseden ikmal 

lmt.hanı Teren Reıat he1aptan 
(1), bendHeden (2) numura ala· 
bllmif, bu suretle ikinci defa 
olarak ıınıfta kalmııtır. Mekte-o 
bin n'zamı gerekince ilci yıl ıanıfta 

Her ay Yt her oa bet ıGode bir raıetelerlD ha
ndiı aOtunlarıada fÖyle bir yası çıkarı 

"- Sokaklarda dllea•ek yuak oldutu ltalde blr 
tllrla 6n0n• geçllemlyen dlleaollere karıı zabıta yeni
den ııkı tedbirler almııtır. Ayrılan poliı devriyeleri 

htr aemtte dotaıarak raatgeldJklerl dileocllerl yakala
mıya baılamıtlardır. Bunlardan çalııamıyacak vasiyette 

olanlar DarGlAeeaeye tt1Hm edilmekte Ye çalııabllccek 
vaı:iyrıtte olup da l'tn• dilencilik yaparak balkı rahat. 
11z edenler mahkemeye Hrllmektedlrler •• 

iSTER iNAN İSTER iNANMA 1 
kalau bir talebenin mektebe ıe· L----------------------------------------·-' . 

r._.,----------~--, 

SözJn Kısası · 
--- """"" 

Cahil 
Çocuk 
Kalmıgacak ! 
-----....... -· Ek· Te -

Gazetenin bir: nde şöyle bir 
baş:ık gördi:m: 

"Artık cahil çocuk kelmıya· 
cak!,, içim sızladı. Cahil çccuk 
ar.k su gibid ' r. Cahi ,lık, &aflık, 
çocuğun meziyetlerinden biridir. 
I~ i ve tertemiz çocuğu, içinden 
pazarlıklı bUyUk adamlardan ayırt 
ede.ı onun cahilliğidir. 

Tanrı, Adem babamızla Hav\'a 
anamızı yaratıp da, oturmalarına 

cenneti taha:s ettiği zaman, 
kendilerine, (bilgi] ağacının mey• 
vnlarma dokunmayı } asak etmişti. 
Ona, Havva anamız, Şeytan dUr· 
tUp de el koyuncıya kadar, her 
fenalıktan uzak yaşadılar. Sonrası 
ise maliiml Bir kadının merakı, 

bUtlin bir lnıanlığın aaırlarc& 

ıUrUp felaketine sebep oldu. 
Bu felaketten sade ufak ço

cuklar masun kalıyorlardı. Şimdi 

onlara da Hanyayı, Konyayı lSg· 
retecek, gözlerini açacağız.. 

Y anlıı anlamayın ı Bilginin 
aleyhinde değilim. Ha•va ananın 
torunları artık bilgi atacı mey• 
vasının tadını tath)ar, vazgeçe-o 
mezler. Bilgi yUzUnden kaybolan 
cennete, yeniden eriım1tk ylnt 
aynı bilgi yUzUndea oluraa, ola• 
caktır. BUyUklerln çalışmalarına, 
didinmelerine, öğrenmelerine bir 
ıey diyemem. Bu, artık bir kanun, 
bir lllıüm, bir amaç olmuıtur. 

KUçUklerln de mektebe ııtmı• 
leri, hayatın baklkatlerile yaY&f 
)'aTat lstinaı etmeleri lhımdır. 

Onu da inkar etmiyorum. Hayat 
kıaadır. ilim, bir lnıanın ~mrllne 

pek ıor sığar. Onun için nıkadar 
erken baılanırıa, o kadar iyidir. 
Bunu da lnklr etmiyorum. 

Fakat ne bileyim? Tabir tu
haf ama glttL 

Ben, çocuj'un çok bilmlflnden 
pek hazetmem de 1.. 

Bir Eskici 
Ardiyeye Girmitt Sandı
lın Kapağını Kırmıı Ve ... 

Yağ iskelHl hamallar kltibl 
Cemal poliae bat Yurarak, ardl· 
yede bulunan bir aandıjın kapalı 
karılmak surotile içinden •tyalar 
çalındıtını ve bu itin de ardiye 
önUnde Hklcillk yapan Mehmet 
tarafından yapıldıj-ını blldirmlı, 
Mehmet yakalanınca suçunu itiraf 
el111iıtlr. 

Kültür Direktörlerj 
Geliyor 

Şehrimizdeki orta okul YI 
Jl&elerfn derıbane, ~adro ve 
talebe durumu bugün, Knlttır 

Direktör Tekili Mehmet Eminla 
gelmeslle belli olacakbr. 

Yeni açılacak orta okullardaa 
baıka birçok orta okuOarda, 
bilhassa birinci aınıfa yeni ıubeler 
katılacaktır. 

Bir Suyun Sall1maıı 

Yasak Edildi 
Belediye, kaynak suları bak· 

kındaki incelemelerine devam 
ediyor. Şehirde töhret kazanmıı 
ıulardan birinin kaynağının plı 
olduğu görülmnı ve bu ıuyun 
kullaoılmaaı, halka aatılmaıı yasak 
edilmiştir. Diğer kaynaklar da 
18:1den geçirilmektedir. Kirli 
kaynaklar temizlenecektir • 
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HAHKEHElERDE 
•• •• • • 

Bu Adam 
Niçin 
Öldü? 

Şoför Fhml, kullandığı otomo· 
bJlle Beşlktaiteo geçerken yanına 
Yaıar admda bir adam biniyor. 
iki dakika ıonra da inmek arzusu 
gösteriyor. Yere atlarken otomo
bil nasılsa hareket etmiı bulunu· 
yor. Yaşar ağır aurett yarala· 
narak Fransız haatanesine kaldı· 
rılayor. Fakat yarala " beni evime 
kaldırınız 1 " diye uırar ediyor. 
Anneal Ye kız kardeşi gelerek 
kendlalnl ahp gôtllrllyorlar. Mar' 
adıoda bir kadm Yaıarı evde 
tedaviye baılıyor; fakat hadlaeeen 
bir gün ıonra adamcatız hayata 
gözlerini kapıyor •• 

Şf mdl ortada Ud ihtimal beli· 
rlyor: Bu ıilUm otomobilde yara· 
)anma yUıUndeo midir, yokaa 
Madam Marl tarafından yapılan 
yanlıı bir teda•l yUzlinden mi? 
Şoför Fehmi yakaknarak müd· 
delumumtlli• •eriliyor, Mari baata 
bulunduiundan Jyileımt:1i bekle
niyor; ceset de Moria kaldırılıyor. 
Morgdan alınacak rapor meHleyi 
aydınlatacak.. 

---·----···----.-...-.. ...._ 

Bitliste ilk Defa 
At Koşusu 
Yapıldı 

Bitllı, (Özel) - Burada Bltlla 
kuruldu kurulalı at koıusu yapıJ. 
ma:nııtı. Klmıe at koşuıu nedir 
bilmiyordu. ilk at koıuau bu ay 
yapıldı •e halk buna bUyllk bir 
ligi göllerdi. Koıu Kıı:ılay men
faatine tertip edilmlttl 'l'O Haeıbey 
çayırl~ğında koıu yeri buırlan
mııtJ. Birinci ve ikinci koıularda 
'yllzbaıı Hulüılnln hayvanları ka• 
nnmıı, 175 lira ikramiye almır 
Jaıdır. ÜçllncU koıuyu da bir 
jaodarmaom bayYanı l:uanmııhr. 
Y arııa giren atlardan biri koıuya 
tahammlll edememlf, çatla7arak 
ölmnıtOr. 

Adapazırmda Bir Cinayet 
Adapatan, (Özel) - Poyraz• 

kar köyünden Veysel ile mebmet 
bir CHİz ağacı yllı:llnden ka•ı• 
etmiılerdir. Mehmet Veyaeli bı· 
çokla yaralamııtır. Ve11el blraı: 
sonra bu yaranın teıirile ölmtıı, 
Mehmet kaçmıı, yakalanmuı l,In 
jandarma çıkaralmııtar. 
_. .............. --- ·------~· 

Bir Doktorun 
GUnlük Paı:ar 

Notlarından (*.) 

Fıtık 
BuattnkU gelen ba1tam 
Kuıklarıoda bir •Arıdan tiklyet 
ediyordu. Yorucu ltl glSreD bu 
h&1tam çok dnamh bir kabız da 
çakiyordu. 

Muayene ettim. 

Sajt taraf (MagbHi)de kOçOk ceviz 
cHametlode titllk aazarıdlkkatimi 
celbetti. ÔJuOrdOkçe bu yeri afrı· 
yor Ye daha çok dııaraya çıkıyordu. 

Kcndiaiode fıtık oldutuou anlattım 

ve muvakkaten bir fıtık batı 
kullanmuıaı Ye mümkDnH bir 
ameltyat ta olınaaını taniye ettim. 

Ameliyat oldu n 011 gilnde bu 
lrııa da lyilettl. 

(•) B .ı notları k .. lp aakla7ınısJ yabı.ıı 

!tir albllme 1apı9t.ırıp kollokıi1011 7apı· 
aıs. Sıkıntı aamaıunısda bu notl r bJr 
cto.dor ırlbi lmdadınısa 7otlıebillr. 

Ç$$ -· e;ae:ıa 

EML KE HABERLER 

apazarı 

B yındırlık Bakan
lığı Hakem Kar -
rında Halk Lehine 

D ğişikıi ler 
Yaptı 

le 
.. 

• 
rı işi al 

Adapazarı, (Özel) - Adap • 
zarı Bel diyeıi ile TUrk Tfcar t 
B nkesı araaındakl lhtilAfa d lr 
bllkUm kararı Bayındırlık Bak n· 
lığı tarafından tadil dllmlıtlr. 
B kanlık elıktrlk kiloYat llcretinl 
20 kuruıtan 18,5 kuruıa, her ay 
12,5 kilo•at yakmak mıcburlyo· 
tinden 5 kilovata lndlrmlıtfr. Dl· 
podto akçeal 5 liradan 60 kuru• 
ıa lndJrilmfttfr. 

Adapazarı elektrik tabrlkaaı 

Ealdden Belediye yakaada yak• 
m111ada 12.500 kilovat elektrik 
paraıım her yıl 6demok mecburi• 
yetinde idi. Bakanlık belediyeye 
her yıl 25 bin kilovat elektriği 

meccanen, bundan fazlaamı da 
yllıde yetmlı nokıanına yakmak 
hakkını vermiıbr. 

Şirket 10 1eae içinde ılmdikl 
tesisatı iki miıH bftyUtme&"e Ye 
7eaideu lkt elektrik makloeal ge• 
tirtmeğe mecbur tutulmuıtur. Be
lediyeye eİektrik mukavelealnl lı· 
tediğl zaman feshetmek hakkı 
verif mlıtir. 

Bayındırlık Bakanlığının bu 
son ve kat'I kararı balkı çok ac• 
•indlrmittfr. Fakat Bankanın bu 
itten vaz geçtif l ve Belediyeye 
keyfiyeti bfldlrdlğl haber •eril· 
mittir. Eğer bu tahakkuk ederae 
belediye elektrik itini bizzat ida· 
re edocekt · r. 

Bir Çoban 
Kendi T abancaıile Öldü 

Adapazarı, (Öze)) - Karaptır
çek nablyeılnln Mecidiye köyünde 
koyun beklemekte olan çoban 
Koket Ali ağıla canavar geldiğini 
duymuı, elindeki Karadağ taban· 
casile canavarın Uzerine koıarken 
merdivenden dUtmllf, tabanca 
patlamıı, çıkan kur9un göğliıllne 

ra~tlamıı ve ölmUwtllr. 

Bir Bügük Köprü 
Daha Yapıldı 

Eliziz, (Özel) - Elazizlo Maz
get araıındakl 100 metrelik büyük 
köprUnGn intaah bitmittir. KöprU 
t6reole açılmıı, Törende binlerce 
köylti hazır bulunmuı, bUyUk bir 
tölen verlimiıtlr. Bu köprünün 
yapılııı Mazgetlileri çok IOYindir· 

mJıtir. 

Gaziantepte Barsalchane Yapıldı 

Anlep t>ııırsakhaneal 

Gaziantep, (Ôı:el) - Belediyece flç bin lira sarfile feanl bir bar
aakane vOcude getlrilmfttJr. Mezbahaya muituıl olarak yapılan bar
aakhane uray için bir gelir membaı olmuştur. Baraaklar burada lr 
lendlktın ıonra ihraç edilmektedir. 

Emetlilerin 
istekleri 

Emet ( Ôrel ) - Seçlldiklerl 
yerleri dol~ıarak kendilerini H· 

çenlerin latek Ye dileklerini dJn· 
leyen aaylavlarımız buraya da gel· 
mitler bUtDn halkla ayrı ayrı 
konutmalar yapmıılardır. Emetli· 
ler aaylaYlara kuraklıktan gör
dükleri ı:ararı anlattıktan ıoora 
KUtahya·Bahkeair hattının UçUncU 
tünelinden Emele kadar 15 kilo
metrelik bir dekoYll yapılmaıını 
lıtemlşludir. Bu dekovil yapılıraa 
Emetlller çok faydalan caklar. 
çabucak bUyüyecektlr. 

Kutahyada Muaamere 
Kütahya, ( Örel) - Ktltahya 

gençleri yıllık mUıamerılerlnl 
vermlılerdlr. MUaamere Parti 
binaııoda yapalmıı. Himmetin 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıoca nöLctçi eczaneler tualardır: 
Kiiçü 1•p ur ( Yorgl ), A ·ewdar 
(Eı cf), B yaı:ıt (Cemil), Şehzade· 
1 aşı (l .. r r bim Halil), Fen r (Hü11a
n1ettin), Akaı:ray (Sr. rı n ). Knrııa-ftm
rük (M. Fuat), Şehremini INiz m). 
K ~ıköy (So:raki n ilçlcr), S3matya 
( Teofıloa ), Bak1rköy ( latepan ), 
6 şiktnı ( Rıza ), S rıycr (Oıman) 
Has',öy {Halle), Kas mpafa (Merkez) 
Büyü:rnda ( Mehmet ), Heybeli 
(Tanr f), ÜalcDdar (Merkez), Emin· 
önft (Salih Necat"), Şitli ( Aaım ), 
Beyotlu (Gıı!ata1aray, Vinkopulo), 
Galata (Hilll). --

oğlu piyeai oynanmııtır. 
Bu müaamere bir akvam da 

Ktttahyaya daut edilen bUtUn 
köy muhtarları huzurunda tekrar 
edllmfttir. 

l Emetliler Doktor 
Ve Baytar 
istiyorlar 

Emet (Öı:el) - iki yıl dok· 
torauz kaldıktan ıonra Emete 
beı ay öne bir doktor tayin 
edilmlıti. Bu doktor da haata• 
landı ve 6 ay mllddetle tedavi 
için Istanbula gönderildi. Şimdi 
Emet yine doktorsuzdur. Emett• 
baytar da yoktur. Bir yıl önce 
başka yere atanan baytarın 1•· 
rlne bir başka gelmemiıtir. Emetln 
doktorauz H baytanu; bırakıl
maması dilenmektedir. 

Bigada Kültür 
işleri 

Biga, (Özel) - Bu yıl mek
teplere bUyOk talebe akını vardır. 
Orta okula 50 talebe kaydedil· 
mlştlr. Yanan ilkokulun talebeleri 
bu yıl ortaokulun alt katında 
okuyacaklardır. ilkokullara vaki 
talebe akma karıısında Sakarya 
okulu hıncahınç dolmuıtur. Eğer 
yanan okul yerine yeni. bir bina 
yapılmazsa bu yıl bir kısım tal•· 
beler açıkta kılacaklardar. 

Kütahya da 
Avcılar Bayramı 

Kütahya, ( Özel ) - avcalar 
bayramı çok güzel olmuı, 60 
avcı aabah:eyin saat beıte Porauk 
clvarmdakl dağlara ava çıkmıı, 
öğleye kadar 320 keklik vurmur 
lardır. Porsuk ıuyunuu aerin göl
geli bir yerinde keklikler pf tlrll
mif, ve yalnız av etlnben yapıl· 
mıt yemeklerle bir t61en veril· 
mı, ur. 

Bu tölende yllzU aıkın da•otli 
bulunmuştur. Akıama kadar n•ı· 
eli oyunlar yapılmıı, ıen bir glln 
geçirllmiıt:r. 

BUTON ULKEYI 
HE RC.UN 

,_. 
" DOLASAMAZSINIZ 

FAK~TI 

~nDos~ DAKİ ~A. fLAN 
6UTUN ÜLKEYi HiA c.UN DOL.ASI 

Nişanlı ızı 
Nasıl /dar 
Etmeli iniz ? 

Nlıanlılık zamanı, tecrübe za• 
mınıdır. Bu zamanda iki taraf ta 
blrblrJnl, blrlbirinlo ıevgilerlniJ 
du11ıularaoı, zaaflarını, kuvveti 
rlnl tetkik ederler. 

Nlıanlılık devri ynl zamandt 
bir hazırlık denidir. Bilhassı , 
mane•i hazırlık. , 

Hullsa nl~anlılık devri en gU9. 
de•lrdlr. Bu d Tirde lnsa 
duygularına gem vurur, heyecan" 
larını kontrol ıılbna almıya çalııır. 
Onun içindir ki nlıJanlılık devrinde 
lnıan ıevk il• korku eraslD('J 
ısinlrll olur. Ne yapacağını potlı 
bilemez. 

Jf-

NJıanlılakta berılln iki tarıtf 
birbiri hak1nnda yeni ıeyler öğt,' 
reofr. Her •eailo yllı:lerdeki maıı 
koyl bir parça ıiler. Bir söz, bl . 
hediye, ılze gelecek hayat ark"' 
daıınızıo karakterini öğret blllrt 
Blltün bu tctkiklerlnlıl ılmdid•fl 
yapın ve çok geçmeden kararmısi< 
yerin. ihtimal aldljıoız lntibalaro 
edindiğiniz kanaatlar sizi htmll\ 
etmiyor. O yaklt, dönün. lneaflı 
tabiatlnl ye karakteriol beyenmı,1 

dlAt bir insanla bir ay bile aynJj 
evde oturmıya razı olmaı. Halbu 
ki ılz btıttın bayabnızı berabe 
ıeçirecekılniz, onun için duygql 
ıafınazın hakikati görmenlı:e mant 
olma11na meydan vermeyin. Bu 
adam •eya kızla el ele vererek' 
bayatn karşl berabeı cephe ala•} 
bllocekmlılniz? Dalma bu sualin, 

ce•abmı araıtırın. 

* Niıınlılık devri sizi ya 'f&f 

ya••ı kendi allenlıden uzaklat· 
tırarak. onun ailesine yaklaştıra .. 
cakbr, siz anlaıırk n, aileleriniz 
de blribirlni tanıyıp anla~malıdır• 
lar. Nişandan sonra alb ay bek•· · 
leylnir:. E~er bu mUddet zarfında. 
ıerek sizin, gerek ailenizin kana• 
atları mes'ut bir yuva kuramıya• 
cağınız yolunda ise, ya vazgeçiniz, 
yeyahut nlıanınızı bir müddet 
daha uzatın, bu müddet bitince 
artık yereceğiniz kararda aldan• 

maHınız. 

* Nlşanh iken hem kendiniz 
doktora gidin, hem- nlıanhnıza 
gönderin. Doktor size çok faydalı 
fikirler verebilir. ihtimal ikinizden 
birinde çocuk yapmıya mani irsi 
bir hastalık yardır. Birçok hasta• ' 
hJdar vardır ki kadının çocuk 

1apmaaını meneder. Mesela kalp 
ve böbrek b&Dtahtı olan bir ka;. , 
danın çocuk yapması tehlikelidir. ' 

1 

Doktorunuzla çocuk 
. yapmamak lizımgeldlğlnl 

mamak bliyllk hatadır. 

• 
yapıp 

konuı•, 

Nloanlıhk devri hazırlık devri 
olduğuna göre, bu devirde sizden 
evHl evlenmlt arkadaılarınııın da 
fikir ve tecrübelerinden iatif ade 
edebilirsiniz. Bu de\ lrde kitap· 
lardan veya başka vasıtalardan , 
öğrentlemiyecek öyle mühim ha· 
klkatler vardır ki, bunları slzo 
ancak arkada )arınız öğretebilir. 

ihtiyar kadmların telakkilerine 
kapılma~ınız. l:ıdlvnca körükörilnt 
gitmeyiniz. 

• TEYZE 
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Hindistanda 
YalanSöyligeııler ·. 
Belli Olur 

Kanadada Wfnnlpeg ıehrlnde 

I

Bir sene göl· 1923 modeli bir 
_, k 1 otomobil yoldian 
us a an k k çı ara göle yu• 
otomobll varlanmıı Te bir 

sene 'uyun içinde kalmıf. Bir .... 
ne sonra sahibi otomoblll gölden 
çıkarmıı ve depoıunda ba:A ben· 
ıin bulunduğunu ve motöriln de 
bozulmamıt olduğunu hayretle 
görmliştilr. Bunun üzerine otomo
bili bir senelik benzinle lıletmlt 
ve hariçten yardıma ihtiyaç his· 
sebneden otomobili iaraja kadar 
alStlirmUıtur. 

* Hindiıtanın şimalinde yııayan 

Hindistanda ve kısmı azamı 
l .. ll mUılUman olan 

ya an sog • halk, kolay kolay 
genler yalan ıöyllyeme:ı-

ler. Yalan ılSyledikleri zaman baı 
parmaklarını mlltemadiyen oyna• 
brlarmıf. Onların bu huıuıiyetl 
hükumetçe malum olduğundan bu 
adamlar ıahltlJk için mahkemeye 
,ağmldıkları zaman potinleri Ye 
çorapları çıkartılarak hAkimln 
kar§ııına çıkartılır ve hAklm de 
ılizlerinl bunların ayaklarmdan 
ayırmıyarak onları ıorguya ç .. 
kermiş. 

* Ku~ların hemen hemen hepıl 

Bir otomobl· •• bayYanlarm da 

l • ''/d.. dil bazıları, otom o bil· 
ın ° ur • 1 · t hlik l ., erı e es z şey• 
g/J kaşlar ler addetmekte· 

dirler • Geçenlerde lniilter"de 
uzun bir otomobil yolculuğu ya• 
paıı bir adaman otomobiline bir 
KDnde 56 kuı ve bir o kadar da 
tavıan çarparak ölmDıtUr. 

Kübada: 

Tayfun 
Çok Zarar 
Yaptı 

Havana, 28 (A. A.) - Ta7fun, KD· 
banın doğuıunda tahribat 1apmııtır. 
Orlente, Kamlguey ve Santa • Klera 
iller\ ile telwraf mubabtrah lnkıtaa 
utramııtır. 

Hanna, yalın• kuYYitli bir yat• 
murdan zarar görmüıtilr. 

Miyaml 28 (A. A.) - KGbanıa Ka
maguay bö!gutnde kopan 7amaa bir 
ka91rg', mllyoalarla aıuz ataeını yere 
Mrmiıtir. 

Eclebl 

Tefrika 

No: 102 

Gö:ılerlml açtatım zaman 
annem bq ucumdaydı. Saçlarımı 
okıayan elleri bana Kadıköylin· 
deki mekteplflik hayatımı hatır
la Hı. 

SlSrlere rfderken geç kaldığım 
1&bah annem beni uyandırmağa 

kayamaz. Böyle saçlanma olqaya 
olqaya, bana mektep Yaktbıln 
ıeldJğini haber verirdL 

- Ne Yar anne? 
Göz'.erJ dolu dolu olm111ta. 
- Ne Yar anne ? 
Sesinde boğu'ur, tıkanır gibi 

bir değişiklik Yar. 
- f irteJ yok yauum, g~ 

kaldın da, uyumadın değil mi? 
- Saat kaç anne ? 

.. 

SON POST& 

, .. 

BABICİ 
Yeni Bir ittifaka Doğru Mu? 

Alman -Macar -İtalya! 
Son Haberlere Göre, Küçük Antanta 

Karşı Cephe Kuruluyormuş 
Btrlla, 28 (A. A. ·Hanı) - Siyaul 

çnenler, Macar Daıbakanı Gamböılln 
Alman7.:ı geziıinden bir Alman-Macar 
uz'aımaaı çıkıp çıkmıyaeağını aoru;
turmaktadırJar. 

Bir yr ndaa Gömböt, Alınan Hava 
Bakanı Görinı Ue birlikte, do,t11 
Pruayada aYlanadurıun, onunla bera· 
l:er ıelmiı o1an iki ylkıek Macar 
l11arı, Baıbakanın pazardan ıonra 

Hitler ile yapacatı glS:lımelerln :ı:4· 

minial haıırlamak Uzer• Berliae git· 
mlıler Yo orada ıiyaaal çeYenlerle 
temua •eçmlılerdlr. 

Sonra, haber verllditlae g8re, 
Gömböıten <ince buraya Macar ıllel 
heyetlirl de ge1mit o!duğundao, 

görBımelerde ıUel mHelelere de 
dokunulacafı anla9ıl•aktadır. 

Berlin ·eki dlp!omatllc çnenlerin 
birtakımına göre de, bu göröımelor 
yeni bir ıiyual ılatemia temellerini 
kuracaktır. Bu yeni ıiatem, küçQk 
antanta karıı orta AYrupa dnletle
rlndea bir blok vllcude ı•tırmeyl 

gözetmektedir. 

Bir Macar 811yl11vının Açık 
Bir Yazısı 

Roma, 28 ( A. A. ) - Almanyada 
buluaaq Macar Baıbakam Gömbötlln 
gnfıl ile ilgili olarak, Clornale Dltalya 
g:ıızetHI, Macar H)'lavlardan Ralniı'.in 
bir gazete ya:ı11ını naklediyor. 

Raialı bunda diyor klı 
"Orta Avrupada faydalı bir ıiyHa

ya ulaımak, ancak Almanya ile 
ltalyanın, Polonyanın, Macarl tanın 
aralarıada aıkı bir batlıhk Ue mGmkln 
olacaktır. " 

Yunanistanda : 

Rejim işi 
• 

Cümhuriyetçiler Geno-
yun Sonucunu 

Tanımıyacaklarmıı 
Ati na, 28 ( Ôı:el ) - Yarım rHmt 

bir tebllle g8re, Cüınhuriyet partileri 
rejim için yapılacak genoy ıonucunu 
tanımamaya karar vermiılerdir. 

Baıbakan Çaldari• Ctımhuriyet 
parlileriDİP bu ıibl hareketi dotru 
olmadıj'ıaı a81lemlıtır. 

Girit Grevi 
Atına, 28 ( Özel ) - Girit genel 

nliıl Hanyadaki ırevcllerin iı:erine 
baıladıklarını n bOtOn adada ıUk.ii· 
net bulundutunu j' bakanlıfa bildir· 
mittir. 

- On buçuk. 
Do§"ruldum. 
- Seve:ıatıl nasıl anne 7 
- iyi kızım Ellzanıo yamada. 
Annem blrıey ıöyliyecek 

aibt. 
- Gelen aiden oldu mu ? 
- Gelen olmadı, fakat telefon 

ettiler. 
- Kimler? 
- Ali Sami Bey. HulQ.sl Bey. 
- Niçin? 
- Annem •öylemek lıteml-

yordu. 
- Hele kalk, kalaYalb et, ko-

nuıuruı. 

Vilcudnm kınhyor. lhk bir 
baa10 rapbm, canım blrt•J t.t .. 

Çok önemli saro,meler yaptlklar1 sörlenen Görlng, G8mb6' 

Alman yadan Bir Ses: 

Memel işi Başkaları Tara
fın dan Körükleniyormuş 

Bcran, 28 ( A. A. ) - ''Völkit•r 
Beobahter,, gazeteal, Memel Hçim 
.. Yatı hakkında mutalea ylrOterek 
diyor ki: 

''Bazı yabaaeı çevenler, eenene-
deki gerginliği unutturmak için t obit 
olarak mOıtacel bazı manenalar 
yapNak lbtlyaoını duyuyorlar. 

AYrupadaki birçok ıiyHel ıahı

yetlarla ılyual dDeDncHi aıaQ'ıdaki 
aablt fikre dayadmaktadır. O sabit 

Amerikada: 

Deniz Anlaşması 
Amerika Buna Bağlı 

Kalacak, Fakat .•• 
Nnyork, 2& (A.A) - Cumurluk 

baıknnı Ruuelt, Birleıik Amerika 
hükQmetler;oin <' eoiı ııyaanıı hakkın· 
da verditi bir diyevde, Amerikanın 

Vaıina-ton ve Lon ra anlatmalar na 
dalma b•th bu:undutunu ıaylemiı ve 
ıunları ilbe etm:ı ir: 

"Ancak, bu andlatmalar, yenilen• 
meditl ye keain olarak bozuidutu 
takdirde, Amerika hükumeti, danl• 
alyaaaaını de~ıtlrecektir.-" 

Yahudiler • Almanlar 
Nevyork, Y-8 (A.A) - Ydıudilerio 

çokluk teıkil etllkl 0 ri giyim endüı'rl 
&EL 2Et&22 - == 

m·yor. Ben aıağıya inmeden Eliza 
(Seve:ıgJI) O getirdi. 

- Bu aabah a:it vakti çok 
aeçiktl Madam. iki defa bakt m. 
Uyu) ordunuı. E ebek ılıi bekli} or. 

O kahvaltısını benden a!ıyor. 
Onu göğıUmde kenılime çek· 

tlğim zaman bütlln sevi(İ heye
canımın • taıtığını h:11ediyorum. 
Muhakkak ki o benim bütDıı sev• 

al ibUyacımı verecek ve doyu• 
racak. 

Eliza ı 
- Madam bugUn rahat11ıa 

benziyor. lallrahat etseniz, dedi. 
Yllzilmde blrıeyler olduğunu 

ben de biliyorum. 
Fakat her halde pek takia 

bir glln geçirmlyeceğlm. 

Bugtın artık kendi kendime• 
ylm. Kızım v• annem için ya,.. 
yacağım. ... 

Apğıya indim. 
Annem endlplL Sabahtaube-

fikir de ıudur: 
"Barııı bozacak hareketlerin ancak 

Almanya tarafından gelmHI mOm-
kOudür.,, 

Streza cephHl yıkılmak tebdidial 
~öıterip de bltla inancalar ıiatemi 
karmakarııık olunca, ortada kalanı 
kurtarmak için alelAcele ıoa bir çare 
aranmaktadır. Bu çare de Memeldeki 
ıcçim mHeleaidlr.,, 

Hindlstanda : 

Yeni Keşifler 
Yaniden On Sekiz Don

ıak Meydana Çıktı 
Sriaagar, (Kuxer Hindiıtan) 28 -

Holaadalı Vi11v'in batkaolıfl altın• 
dakl 1efu heyeti, Karakurum dat 
ailllleılnln Kuıey ak!anında • ılmal 
1&th1maiJinde • JRptıfı ÖÇ aylık gezİ• 

den danmOttilr. 
Vi11er, Röyter aj ;ı aıı aylarına, Jeal 

on sekiz donıak (cümudiye) ketfettl• 
tini ı6ylemittir. .............................................. ·--···---
maha11eıinde, 40 kadar AlmaD bu• 
kukçuıunun oturdukları oteli lca9atan 
SOO kiti, buDl&rıo orada buluama'a· 
rını gilrOltD il ıur•tte proteato etmlı· 
ferdir. 

ri geçen hid.ae!eri öğrendim. 

Hulüai bey görüşmek için benden 
m[a 1ade iatiyormu1- Ali Sami 
bey pek mllteeuir olduğunu &ÖJ• 

lemiı. 
Biz annemle konu9urkeo tele

fon çaldı. 

Artık her ı•yİ bitirmek ve yo
luna koymak liıım. Zatu ij'retl 
Te kanıık işleri •eTmem. Siniri .. 
rim kuvvetli, her feyl yapmak 
kudretini hiaaedlyorum. 

Telefonu açtım. 
Yine HulU.i bey. 
Gelmek istediğini .ayledL 
:_ Buyurun 1 Ded;m. 

Zaten vaziyetimizi anlatmak için 
arada bir baıka doıtun bu1un• 
ması faydalı olacak. Birbirjmizl 
ltb:umsuz yere lncitmeğe lllzum 
)Ok. 

On dakika sonra bahçeye 
giren bil' otomobilden HUliisl Bey 
çıktı. 

Klçlk Hloada onunla karşı 

kartıJ•JIL 

... •' . .,..,. " ,... .. DO N -~· .. ,,. ·... . ·~,.~~ _', 

- "'Aal 

Anahtar 
Yok/ 

Fılcra pek aılı:idlr, s:ok ta •lSyJen-
miıtir, hemen her atızda dolaımıttır. 
L&kla 1erinde yine tan görilnecek 
bir kunet ve bayatlamaz bir lacelilıi 
taııdığı i~in yazmaktan kendimi ala
madım. Bı,uk Napoleon keDdl kea· 
dini imparator llia edip te adına ta· 
pındırdıtı Frao11z kUtlulni 1akından 
•örmek, lmparatorlutuoua ilk HYk· 

!erini yer yer, diyar di1ar toplamak 
Gıert bGyllk bir geziye çıktılı sırada 

lılek (blr 101 il.tinde olmıyan ktlçD\I 
bir kaaabaya da uQ'rar. Fakat ne topla 
ıel&mlaaır, ne tilfekle L. Baıka yer• 
lerde keadini karııtayanlann kopar
dıkları kıykmete kartı bu kasabada 
bir fiıek blle atılmaması ıenc lmpa
ratorwı canını aıkar, uray baıkanlaı 
çıtırır ı 

- Burada, der, blr tek top la mı 
yok 1 

- Ver •aımetmeab. 
- imparatorun lıerhangl bir 

t•hre ftref nrme1l halinde o ıarefin 
top atılarap kutlulaadıtı ıiıce meçhul 
mOdllr? 

- Hayır laatmetmeab. Ba adui 
de çok iyl bilenlordealm. 

- O halde no haltetmiye top 
attırmadın ? 

- Banan kırk kadar aobobl nr 
laaım•tmeab. Müaaade edenenl& 
,ayım. 

- Dialiyorum. 

- Bir kere barut yok 1 
imparator elile blr lfaret7apan 

ıa· 

- Y~ter, der, öblr Hbepleri Öf• 
ren mi ye libum kalmadı 1 

Dan, Kadıköy iıkelHladea moda
J• gitmek Oıere bir tramvay araba
ıına atla&ııtım. Terll oldutum için 
korunmak mecburiyetinde idim, iki 

yan peacereleriala •tıll oldutum: 
iÖrOnce biletçlyl çatırdım. Şarbaylı· 

fln emrbae 1'8re davranmuıaı, bir 
yan pıncıreılinin kapalı tutulma1ın1 

ıöyledim. Adamcatı:ıı: ıllldO .. 

- Hakkıaı:ıı: war, dedi, :z-idit isti· 
kamc~lnde aat taraf pencereler] açık, 
~bar tarafkller kapalı duracak. Ukia 
btılm araba camları anahtarla açılır, 

kapanır. Bu arabada lH anahtar yok. 

iyi amma fGtur foıur bir ,andan 
a'irlp öbOr yandan ,ıkaa yel, bHlm gibi 
terli olan yolculara mDkommel bir 

:ıatUrree lılcmek kabilfyetini taı•yor
du. Anahtar yok di1e orada oturula· 

maı Ye paraeile hutalık aatıa alına• 
mazdı. Ben d4' ilk durakta iadim, yaya 
7DrtidOm. 

Sualli doıtu• Neemettiaı Sahirden 
rica •derimı Biletıilerhı boyunlarına 

yalnız para koymak için çanta dejil, 
pencerelerin anahtarları da a1ıl11n. O 
pataları• tlrketço a• kadar değeri 

yaraa o ıaaahtarlana da yole•lar 1a
nında .kadar Ye belki dalaa fula 
kıymeti Yardll'I. 

M. T. Tan 
2 

Don geceki enderon tairUğin
den ~e Balıkpazan •arhoıluğun
dan eaer yok. Centilmen görO
nliy or. 

Çok mahrup ~e aa:ılk. Dun 
geceki hareketimden bir mana 
çıkaramadıklanm •öylOyordu. 

Sakla •• mlsterib declim ki: 
- Muelaain anla1ılm17acak 

tuafı yok Huliıal Bey.. Ben aile 
hayatım batka tirli görüyorum. 
Belki de 7aoıhyol'lllll. Fakat ka
naatlerjmden d6nmeye imklo 
yok. Ali Sami Bey pek iyi bir 
erkek olabilir. fakat bana g6re 
iyi bir koca değil. Anlaımamıza 
ye bfJT'aber yaıamamıu imkan 
yok. t.;nzumıuz dedikodulara ne 
IUzum var. Bir çatı altında yaşa· 
mak için iki tarafm da bir dllıü· 
nftt ve bir yaıayışta olmaları 
llzımdır. Mademki· bea buna 
imkan ıörmUyorum. B-.kn ıebep 
aramak doğ11u dejil. Y almz bir
leşmek için .... ı bazı ıartlara 
dikkat ediliyorsa tabii aynlmak 
da 6ylediı. 
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Sulh 
Davası Öz 
Sigasam!zdır 

( Bııttarafı 1 inci yüz ie 

U luslar kurumunun b ir üyesidir. Uluslar ku

rumu İtalya hakkında kollektiv bir karar al
dığı zaman, Türkiye de diğer üyeler gibi 

bu kararla alakadardır ve icaplanna herke

sin eğdiği gibi ve o kadar boyun eğer. Bu
nun haricinde T ürkiyenin İtalya teşebb~
lerine ka:aşı hususi b ir durumu yoktur. Şu 

hale göre b ir kısım İngiliz gazetelerinin 
b u husustaki neşriyatı hiç bir esa;a istinat 
etmem ektedir. 
Diğer bazı memleketlerd e yapılan ve bizi 

fa'al bir muharrik gibi göstermek istiyen ha 

zı yazılara gelince; bütün d ünya, m emleke
timizin sulh davasına olan bağhlığmı bilir. 

C ümhuriyet Türkiyesinin kuvvetli ordusu
na o lan güvenine dayaomak suretile m iin-

hasıran sulli yolunda çalıştığı da İtalya ka
dar bizie tahrikat isnat edenlerce ma-

lum b ir hakikattır. 
T ürkiye ile İtalya arasında bazı mesele

ler hakkında bir görüş farkı vardır ve bu, 
berkesin m alumudur. Fakat bu görüş farkı, 
İtalya hakkında tarafımızdan her hangi bir 
el al tı harek etini icap ettirecek bir vesile ol
mamıştır. İtalyan siyasetinin bize karşı dü
rüst olarak gösterilen v eçhesi devam ettik
ce, bizim de, bu battı hareketten ayrılma
mız ne derece mevzuubahs değilse gaflete 
di.işmemiz de o d erece uzak bir ihtimaldir. .. 
lzmitte Eıki Eıerler Çıkb 

lzmit, 28 ( A. A. ) - Kağıt 
fabrikaıının altında ve yakınında 
yapılan kazılarda Şarkı Roma im· 
paratorluğuna alt olduğu samlan 
tUrlll eakl eıerler çıkmıttır. Bun• 
lar, desti, çanak, küp, kandil, ya· 
zıb ve yazısız ufaklı bllyUklU mer· 
mer sütun baıhkları, iılemeli tas• 
lar ve klllçe halinde m~denl par• 
çalardır. 

Çerez Kablllnden 

Hıra 

Eıılci 1a.drazamlardan Reşit Pal}a, 
yatı sek.eni bulduğu halde bir 
türlü polıtika sahı:ıesinden çekilmeye 
rıza göıter.mlyordu. 

Bu i lıt ıyar haJiode, hJlıl göolilnde, 
devlet iılerlndı önernli bir rol oy• 
nam ak ıeYdası "Yardı. 
Bir gün, en yakın dostlarından ba
&ıları ı 

- Artık yaşlandınız.. Çekilipte lı
tirahat etıeniz, muvafık olur., 
l >emelerile Re9it Pata; 
- Bu yarıt" bir defa nutl11 gir
miş bulundum.. Tam hedefe eriıı· 
oeğlm ıırada, gidişimi na11l yavaı· 
latmm ?. dedi. Tıflı 
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TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 
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Konsey, Toplantısını Geri Bıraktı 

italya Hükômeti, İngiltere 
ile Anlaşmıya Hazır Oldu
ğunu Resmen Bildirdi 

( Baıtarafı l inci yözd! ) 

ler pazarteal glinU komiteye bir · 
rapor \'ereceklerdir. 

Londra, 28 (A.A)- Dally Tel· 
graph gazet: ainin yazdığma göre " 
on liçler komlteal Erltre ve So
malidakl Habeı • Italya ıımrma 
gözeliler gönderilmeai hakkındaki 
bir plAnı incelemektedir. 

Bu gözcUler uçaklar ile sınmn 
durumunu ve oralarda çıkabile
cek hAdlselerl gözotliyecekJer ve 
silAhlı bir an1aımazlağı önlomeğo 

çalı,acaklardtr. 

ltalyan kıtalar1nın gönderilme• 
alne devam edilecek 

Roma, 28 (A.A) - Bakanlar 
kurulunun bir bildiriği betler ko
miteainln bir çok itler arasında 
bilhassa ltalyamn geniı!eme ve 
emniyet ihtiyacını hiç dütUnme• 
miı olduğunu blldirmoktedir. Ko· 
mite, 1889, 1906, 1925 tarihli 
anlaşmaları da göz önünde bulun• 
durmamıştır. Komite Habeılllerlo 
hazır:ıklarını gizlemek üzere ken• 
dl aralarında 26 kilometre lçerde 
lstiratejlk bir meYkle kadar geri 
çekmlı olduklarını da göz linUnde 
bulundurmamı,tır. ltalyan kıtala· 
rınıo gönderllmeal, ıliratle devam 
etmektedir. 

Roma TebllGI Cenevrede Nasll 
TelAkkl Edlldl 

Cenevre, 28 (A.A) - Roma 
teb!fğindon burada çıkarılan ma· 
naya iÖre, Italyan hUkiımetln, 

anla9mazlığın eaaaı mUzakere e
d:ldlği • ve on beşinci mad • 
aenin tatbiki mevzuu baha ol· 
doğu takdirde ulualar ıosyeteain· 
den çekilmeal meselesi hakkın· 
da fikrini deği9tlrml9tir. 

Halbuki, bugün mevzuubahı 
olan, oo altıncı maddenin tatbl· 
kid 'r. Bu Yazlyette bütUn mesele 
yapacaiı tavsiyelerin tlmdlden 
muhakkak 'addedlJ~ceğl gibi red 
edildikten sonra 16 ıncı madde· 

,. 

Pari~'te Süveyş Kanalının Kapa
tılması işi incelenecek 

LONDRA, 28 (A.A) - DeyJI Herald ıazetesinin haber -.er• 
diğlne göre, SUveyş kanalı ıosyotesl yönetıe kurulundaki lngillz 
llyeler bu hafta sonunda Pariıe gidecek ve ltalyaya kartı zecri bir 
tedbir olmak ilzere kanalın kapatdmaaı meseleıinl incelemek amaclle 
toplanacak olan konseyde hazır bulunacaklardır. 

Hlıse senetlerinin yllzde 44 Unll elinde bulu.nduran lngiltere 
hUkumetl, bu toplantıya iki orunluk g~nderecektlr. 

isken deriye L~manı Kapatıldı/ 

lngiliz Dritnotları 
Orada Demirlediler 

Habeş Ordusu, imparatorun Önün
de Büyük Bir Geçit Resmi Yaptı 
Londra, 28 (A.A) - Evenlng 

Neva gazeteaf, lngillz flloaunun 
kuYvetlendirilmHİ işinin çabukla
tdacağmı haber vermektedir. Bu 
gazete, dUnya krizinin 't'e Ingllte
renin lmperatorluk içinde ve dı· 
ımda ki yUkllmlerinin, htıkiimetl 
bUtUn dikkatini donanma üzerin• 
de toplamağa mecbur tuttuğunu 
yazmaktadır. 

Londra, 28 (A.A) - Deyll 
Ekspres, lngillz ordu, donanma 
Ye hava kuvvetlerinin yeniden 
cebolendlrllmelerlnl (techlzini) sağ
lamak için 150 • 200 milyon 
aterlin liralık bir ödünç alınacağı· 
nı haber veriyor. Bu para ile 12 
yeni gemi yapılacaktır. 

lakenderlye Limanı Adamakılh 
Tahkim Edlldl 

ğu Afrikaya gitmfttlr. Dört Yapur
da bugün gidecektir. 
Habef Ordusu Bir Geçit Resmi 

Yaptı 
Adisa ha ha, 28 ( A. A. ) - Dlln 

fmparatorun g6zlerl önUndı ıllel 
bir geçit töreni yapılmıştır. 

Yol üzerinde db.lli, coıkun bir 
kalabalık, Avrupalıların yetiıtlr• 
mfı olduklar! modern taburları 
bllhaısa alkıtlamışlardır, Havanan 
bozukluğuna bakmıyarak yapılan 
bu geçit töreninde 1 en dUz~lln 
izciler, azad edilmiı köleler, ti· · 
macılar, makineli tUfekçller, aUel 
okulalar talebesi ve imparatorun 
özel muhafızlan olmuıtur. 

Alayın Uzerlnde lki de uçak 
dolaşmıştır. 

• . nin tatbikinden vaz geçip geçml· 

Kahiret 28 ( A. A. ) - lngillz 
drltnotlara Ronovn ve Hud, lı

kenderiye önünde demirlemişler

dir. 
Uman etrafına bUyUk men:dlli 

toplar konulmuş, donanma ve 
uçaklarm katımile manevralar ya
pılmııtır. Iskenderiye limanı bir 
demir ağla kapatdmıı, yalmz ge• 
milerln airlp çıkmaları için dar 
bir geçit bırakılmıştır. Rıhtıma 

büyük mikdarda harp gereçl çı· 
karılmııtır. 5 günde 170 uçak gel· 
mittir. 

Yunanistan Uçak Alıyor 
Atina, 28 ( Ôzol) - Hava ba· 

kanlığı Y unanlıtanın otuz tane 
talim uçağı almaya karar verdiği 

nl tebliğ etmlttlr. 

-------------- yeceğidir: 
SOR Posta 1ta1ya kabın••• yenı bir 

karar verdi 

\'en•I, ıt.vaı1, H"adlı •• al' t'•••tffl 

, J!;aki_Z•btlye, .atalgeşcne eobet. 25 
ISTANBUL 

GaıetemlzJ& çıl<an )'&n 1 
ft realmltırio bütli.ı:ı hailan 
mahlua ve c••etemlae el&tir. ' 

c:;:; o .... 

ABONE FIATLAAI \ , 
8 

Sen A'/ 
' Kb Kt. 

TORKIV! HOO tso 
YUNANiSTAN 2340 U20 
ECNEBi 2700 1400 

400 uo 
no m 
800 300 

Abone bedeli peşindi~ Adreı 
defilotlrmek 28 kurtaıtuı. 

Celen •vr4/c geri flflf'llm•& 
GAnlardaR mea'ullreı ah11ınez. " 
Cevap için mektuplara 10 hruoluk 

pul ilAve11 lbımd1r. 
,. 

Posta kutusu ı 'i'41 litanb~ 
Telgraf ıSooposta 1 

t ... Telefon : 20203 
r ~ 

1 

Roma, 28 (A.A)- lhlyan kı· 
bfneıl fU kararı vermiıtir: 

«U!uılar 1>osyetesf, Italya'ya 
h. tbik edilecek tedbirlerin do bU· 
tlln meaullyelinl yllklenecetl ıllno 
k ı dar ltalyan hllkümeti, aoıyete• 
den çekilmiyecektlr.,, 

ltalyan hükumeti, Afrikada 
Italyao ve lnılllz menfeatlerinl 
teU edebilecek bir anlaımayı g6· 
rlltm•ğe ha11r bulunduğunu, in• 
gillz hükumetine bildirmiıtfr. ita(· 
yan hükumeti bu tebliğinde, 

ltalyan• Habeı anlaımazlığı alanını 
genfıletebilecek her hareketten 
çeklnecetlnl kaydotmlf, Ha.bet 
imparatorunun sınırın 30 kilo· 
metro gerlılne çokilmeıl içlo Ha· 
beı orduıuna emir verdlii hak
kındaki diyevlni ciddt tellkld ede• 
mlyeceğlnl ilAve etmiıtlr. 

Makdonald, ltalya-lnglltere 
doslluQundan bah•ettl 

Londra, 28 (A.A)- Dun Mak· 
donal, Tllburi'deld bir ıöyleYlnde, 
İngiltere ile lta1yanın doatlui\lnu 

Mııır eü aabakam 18 bin ki· 
ılllk Mısır ordusu !mevcudunun 
heottz artırılmadıiım söylemiıtlr, 

Bata sınırında durum normal· 
dlr. Italyanlar sınır boyunca Uç 
sıra dikenli tdl koymuılardır. 

Diğer taraftan yeniden Uç bU· 
ytık ltalyan gemisi içinde aeklz 
bin aıker Kanaldan geçmiştir. 

ltalyan &evklyab 
Napoll, ~8 ( A. A. ) - Asker 

ve cepane dolu 4 ıvapur, dUn Do-

ye lngllterenln barııı aağlamak 
amacile verdiği emeklerin özden• 
llğlnl kaydotmittlr. 

Makdonald demlıtlr kiı 
"ltalya'ya kartı hiç bir kıı· 

kançhk duygumuz yoktur ve biz 

lnglllz Dona.,ması Manevre 
PUlnını DeAlştlrdl 

Atine, 28 ( Özel ) - Manevra• 
lar yapmak üzere Yunan 11ularıoa 
gelecek olan lna'iliz donanmasmın 
belli olmayan bir vakte talik edil· 
diğlni buradaki Türk elçlal Yunan 
hükumetine bildirdi. 
lnglltere Kızlldenlzde Bir Fran· 

aız Adaaını ı,eal Etti 
Paria, 28 (Özel) - Cenene

den Eko dö Parl gazetesine bildi· 
rildiğine göre Kıııldcmizde Ade
nio Kuzeyinde Fransız hakimiyeti 
altında bulunan küçük bir adayı 
Eranıız hükumetine haber Yerme· 
den lotglliıler işgal etmiılerdlr. 
Bu ada kUçUk ve ıssız IH de in· 
gilizler buradan ltalyan Erltresi 
kıyılarmı topa tutabileceklerinden ·' 
allel bakımından çok önemli bir 
me\lkidedir. . 
ltalyanan öntırdeşleri değiliz.,, 

ltalya geri d8nmlyecek 
Eko dG Parl aaxeteal ıunları 

yazıyor: 

"GörtlnUf, şüphesiz ki, hoıa 
gidecek ıekild• deiiJdir. lnııiltere 

1 

r - ' 1 Yunanistandan 1 
Kralın Tahtından 

Feragati istendi 
Atina, 28 ( Özel ) - CUmhu• 

riyotçl parti liderleri Londrada 
bulunan eaki krala gönderdikleri 
bir mektupta kendilerinin krali• 
yeti hiç bir vakit tanımayacakla• 
nnı ve Yunaniıtanm ıoJimeti için 
kendiıinin tahttan ferağat ettiği• 
nl ilan etmesini iatemlılerdir. 

Çaldaris 
Cumhur~qet 

Rejimi Aleyhinde 
Atına, 28 ( Özel ) - BugUn 

açılış töreni yapılan kralcaların 
merkezinde Baıbakan Yerdiği söy• 
levde Cumhuriyetin aleyhinde bu
fonarak Yunanistanda kralhğıq 

tekrar kurulması memleketin hay• 
rına hizmet edecektir. demiştir. 

Bir Haftada Yakalanan Ka• 
çakçı Ve Kaçak Eşya 

Ankara, 28 ( A. A. ) - Geçen 
bir hafta içinde Gümrük Muhafa• 
:ıa örgUtll biri ölü 47 kaçakçı, 
854 kilo gllmrUk kaçalı, 2 tUfelr, 
1400 çakmak taıı, 350 defter ıl• ı 
gara kAtıdı, 66 lrAğıt lira, 14 ka• 
çakçı hayTanı ele geçirmiştir • 

Tarım Bakanının T etkikal1 
9rdu, 28 ( A.A) - Tarım 

baltanı ilimizde iki ııUo önemli 
incelemeler yaptıktan aonra ya~ 
nındakllerJo birlikte bu sabah 
kara yoluyla Fatsa ve Ünyeye 
gltmlıtlr. 

- • • •11urıuıw1a.ımıaımeuı •ınııuı:ı~ııaıııtııı ı ,_. ı ı ·• ı •~ 1•11•1 ı a~ 

Teya balyadan biri, daha mUıa• 
mahakir davranmadığı takdirde. 
ılyaıal ufukta bir de~lılkllk gö
remlyeceğlz. İtalyanın geriJlyecejl 
hakkında biç bir ciddi emmare 
yoktur. 

Muaolinl, Olkeslnln rejimin ve 
ıahamın iatlkbali ile oynamakta
dır. Duçenln kalben umutsuzluğa 

dtişlUğllnll bize klmae söylemedi. 

lnglliz ılyaaaaına geJlnce, b13 
ılyasa ancak lnglliı kamuyu daha 
az heyecan göaterdlğl ıtın yolu• 
ou değiıtirecektlr.,, 

Roma, 28 (A.A)- ltalyan ka• 
blneıl bu aabah toplanmıı Ye 
Muaolioi uzun uzadıya izahatta 
bulunarak uluılar sosyeteainl ken• 
dlıini bokliyen meaullyetlerlo karşı 
kar-1ıya bırakmıştır. 

Reami blldiriğde deniyor ki; 

"ltalyanan İngiliz menfeatlorindı 
ne bugün, ne de ilerisi için hiç 
bir gözll yoktur. Italya, Habeı" 
İtalya anlaımazhğını geniıletebl• 
lecek her ıey den de ıakıomak• 
tadır. 

T ebllğdo ltalyan ulusunun· ke .. 
sif bir kitle haHnde fatlıt inkılA· 
bı umdelerl ıtrafmda toplanmak• 
ta olduau ve bunu tarihte görül• 
medlk bir ıivil seferberlikle iÖI'" 

tereceğl llivo edilmektedir. 
lbnlasuut Ulualar •oayeteslne 

slllhh yardımda bulunmaAI 
tekllf etmlf 

Londra, 28 (A.A) - Star ga• 
zeteal şu haberi veriyor: Ara• 
bistan kralı İbnlısuut İtalya tara• 
fından Habeıiatana veya lnglllz 
topraklarma bir saldırı yapıldığı 
takdirde Uluılar sosyeteginin al• 
lahh yardımda bulunmasım öner• 
gelemittir. 

Bu gazeteler Muıolininin bU.. 
tlln Hirisyanbk ve Müslümanlık 
dünyaunı ltalyaya kartı ayaklan• 
dırmıt olduğunu yazmaktad r. 
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Yer Yüzünde Olup Bitenleri Harita Üzerinde izleyelim 

Groenlantta 

eıkl bir ••· 
bir Jılnntııı 

bulunınuıtur. 

Efgan 'ıtan~a 

•~r-.:ı..-r:_..::ı yeniden beş r'~±--Al~.,,..~::;-~~~;...A~:t;:~ 
tane radyo 
fıtaıyonu te-• 
ıl• cd'!ml9tlr 

Sen Elen Ada• 
unda Napolyonun 
olurdufu cY ba• 
yınd11la9tırıl· 

mlfhr 

••erler arattır• 
• maıı yapılmak• 

tadır 

İngiltere Lortlaı· ·Kamarasının 
Bir Özelliği 

Elli Yılda Bir Topla
nan Mahkeme ! 

Bir Otomobil Kazasından Çıkan Mesele 

bir g e n.! kaza
ıı d'n artan bir 
aandal ay111a ile 
işa~ e . •ererek 
kurtulmu,tıar 

isterseniz Gelecek Yıl 
Edebilirsiniz ! 

istifade 

Denizde Batmıyan Bir 
Yatak icat Edildi 

Hem Karyola, 
Motör 

Hem Sandal, 
Yüz Liraya 

Henı 

Bundan birkaç Hn• ••Yeline 
kadar 11hll ve deaJz •tlıncelırl 
mahduttu. Bunlar yllzmek. kftrck 
çekmek, ıt'n•ıte yatmak gibi 

basit birkaç ıeye mllnha11rdı. 
Fakat ıon zamanlarda deniı. 

ej'leacılerlnl artırmak için tOrlO 
tllrltı yenllllder icat edildi. Bunlar 

can biri de resimde ıördilğlinfür 
portatif motörltı birer yatak 
döşeğldlr. Bunlarda her ne kadar 
ıUr'at ifade eden ılvrl ıekllleı 
yokaa da rahathj'ı da pek yaba· 
na atılacak gtbi değildir. Fi atına 
a-ellnce bizim paramızla yüz 
liradan ibarettir. 

fngllterede blr otomobil lııaaaaı o'.· 
du, Lordlar kamarası Oyelarinden biri 
b:r adamı çlfnedı,· çifnenen <S!da. 
Şimdi bu kazayı 1apan lord, Lordlaır 
kamaruı tarafından mt.1hakeme edi
lecektir. Hadi1eain önemi, biraz da 
biıı:lere acaip weleo n_okta1 ·, muhake
menin bir aaliye mahkemHinde gö• 
rOlecek yerde, Lordlar kamaraaıada 
ıörllmesfdfr. 

• 
ftlıı ıuçetl tudur ki, fnwilterede 

Lordlar kamarHı bir ıenato olduktan 
batkı, memleketin en ylkHk mahke• 
me1ldlr de. Bu bakımdan bazı Bnemlt 
muhakemeleri g-örflr ve kendi lyele
rlniD itlediklerl ıuçları da Dl· 
aami mahkem.,Jere bırakmaz, kendiıl 
inceler. 

aayıları da eklik olurdu. Sonraları bu 
uıulden Çekinceler ( mahzurlar ) gö
rölda. Krahn muayyen bir meaelede 
ale1hdar ola•ları hAklm aoçmHI ih
timali vardı. Uaul detittirlldi Ye ordu
lar mecliıi llyelerinden biri muhake
me ediJecetl zamııa bOUln kamara
nın mutattan 20 ılln öace toplaabya.-' 
çatrılmaları kararlattırıldı. 

~ 
Lordlar Kamara1i, laaomal (fey. 

kafide) mahkeme Hf Abiyetine malik 
olmuıiıa rafmea bu aelihiyetlal aık 
ıık kullanmaL Bunu later1eniz Lord 
Kamaruı üyelerinla ıuç yapmama
larına, 1ahut da Lord Kamaraaınıa 
hakimlik ya~ma1ına Ulzum garllecek 
derecede büyllk bir it çıkmama11na 
lıamfedinfıı:, fakat hakikat bayledlr n 
kamara 1901 yıhodanberi bu ııfatla 
a1la toplanmamıttır. 1901 ytlında top
lanıtanıa 1ebebJ IH Lord Ru11el'I 
muhakeme et•ek içindi. Bu Lorda 
kartı açılan daYa İH ayal zamanda 
iki kadınla eva aayıhtı idi. Bakınız 
"evlt 11yılıtı,, diyoruz, zira gerçekten 
bu lord llk zevcuinden mahkeme 
kararı ile ayrılmıttL Fakat bu •ah• 
keme h4diu Amerikada oldufu için 
Llr Amerika muhkemui idi. İarillz 
kanuau İH Amerika nıahlr:em6ılaln 
httkmtiaU hiç göriiyordu. Buna mu~ 
kabil Lord Ruı1el lklnsl karıaını 
Amerikada al•ıttı, nikihmı orada 
yaptırmıttı ve itin acalp tarafı lıaıl· 
liz kanunu bu Amerika nikihını ka. 
bul ediyordu, neticıede Lord Kaaıa• 
ruı toplandı, id.ti•yı yerinde buldu 
n lordu iç ay lt•pH mabkGm etti. 
Bakalı111 timdi bu otomobil kazHıa• 
da ne karar verecek? 

1 24 Saat içinde Bir Milyon 
Kitap Okuyan Memleket 

* lagilterede Lordlar kamaruına la· 
Domal (feYkalide) mahkeme Hlihlyeti 
1215 fermanı il• )'bl bundan 720 yıl 
~ne• nrilmit, ıonra bu ıellhlyet 15 
el a1rın ıonlarına dotru kat'iyetle 
t .. bit edilmitlir. O zamanlar mahkt
me halinde toplanan kanaara1a kendi 
batkanı lıaıkanhk yapardı. Fakat ka• 
marıtaın toplantı halinde oluıuaa ve
ya olmayıııDa göre muhakeme uıultl 
değitirdi. Kaınua yeni kanuaların 
lnceleame1i için toplantı haliıade lıe 
kamaray.ı atadan intik•l etme hak 
olarak üye olan bitin lordlar btkim 
ııfatll9 mahkemede hazır bulu•ur1ar
dı. Eter kamara tatil içinde iH o 
zaman yine baıkanı lıaıkaahk e• 
der. Fakat mahkeme iyeleri ta • 
bU lodlardan olıııak ıartiyle kı • 
ral tarafından ıahHn çatırılırlardı. 

Bir Yahudi Alman Vapu
rile Seyahat Edemez ! 
Gerçek adı Madam Oıkar 

Le'riıon olan meşhur ıinema 
artisti Edna May ıeçenlerde lı.· 
a-iltereden Amerikaya gitmek 
iıter, bUytık Alman vapurlannda 
birinin acente1inden bilet almaya 
gider. Acente memuru kadına 
1ahudi olup olmadığını ıorar, 
kadın: 

- Hayır, der, fakat HYcfm 
Yahudidir. 

Bu cevap tlzerfne acente me
muru kadına aile adıaı bıraka
rak un'atklr ada altında seya-
hat etmulal taY1lye ıder, kadın 

da bu tavılfeye kızarak Alman 
•apurlle 1eyahatten •azıeçer 1 

Fakat Londrada çıkan "Star,, 
ıazete1lne ıBre Alman Yapurla• 
rinda görülen Yahudi dDıman• 
lığı bu tek hldiaeden ibaret de· 
ğildfr. Geçealerde de zengin bir 
Amerikalı bir Alman vapurlle 
yolculuk edtrkın adıain yelcuJar 
llıtealnde buluamadığını görerek 
ıorar. Kendlılne ıu c••abı Ye
rlrler ı 

- Adıaı• Yahu dl adına btn
ılyordu. Slıl a1durma bir itim 
Ue kaydettik. 

-----~ 

Belçikada Sesli 
Bir Terazi Yapıldı 

Belçikada, BrUkHlde açılan 
1ergide yepyeni bir tarh makineıl 
tethlr edilmektedir. Bu tarh ma• 
klneainde atırlığınızı göıteren bir 
laYha Ye bir ibre yoktur. Billkis 
radyo ile ltleyen bu makine Uze
rine çıkıp ta muayyen parayı 
attatınız zaman ruimde g6rd0· 
j'Onlz rfbl ağzinı açmakta ve 
ağırhğımızı yllzllntlze karıı ayaz 
ayaz bağırmaktadır. Bunun sıbha· 
tine lnanmı7•n birçok klmHler 
evveli idi baıklllerde tartılmıı· 
lar v• ıonra da bu bukUllere 

Ruıyada sıtıade bir milyon kitap 1ablmaktadır. Bu kitaplar yalnız 
Ruıça deiildlr. 100 muhtelif dil ile yazılmaktadır. Miktarı çok ve 
mUbalagalı görmeyiniz. BilealerJn iddia ettiklerine göre ., arı,, "talep., 
den aıdır ve bilha11a çocuk terbiy.sine, aanayle ~· edebiyata ~it 
kitaplar yetiımemekte, kapıı kapıı gitmektedir. Ragbetln derccea ınl 
ıöeterm•k için bir rakkam ıöyltyellm: 

Devlet baakııı ticaret kurumunun 1933 aeneılnin De S&mestrlnde 
11ttıtı kitapların bedeli (10,500,000) rubledir. Bununla beraber Ruı• 
yada kitap fiab bUtlln diğer memleketlerlnklnden azdır. 

Fen· Bir Noktada Terakkinin 
Hududuna Vardı 

Bu Yıl RadyÔ Makinele
rinde Yenilik Yok! 

F ranaanın yıl· 
lık radyo ıerrfıl 
ıeçealerde açıl· 
mııta. Bu mtıaa· 
Hbetlı radyo 
mlltaba1111 ları 
yazdıkları teD· 
kitlerde bu yıl 

radyo makinele
rinde &nemli de· 
nllıbllecek hiç
bir yenilik bulun
madığını kayde· 
diyorlar. Yapı· 
lan baılıca de
ğiılkllk ( hopar
lör ) lerin ıesini 
biraz daha tablt· Fransız 1:1•Kanları radyo sergisinde • 
leıtirmeye lnhiıar etsin Ye anlatılıyor ki fen radyo bahıinde terakkinin 
son hududuna vararak durmuıtur. 

binmiıler fakat bu sesli baıkül 
hiç ıaımamıı, herkesin ağırlığım 
tamtamına ı6yl•mlıt:r. Bunu icat 

eden mllbeındfa.er, bunların nasıl 

ltlemekte olduğunu ifşa etmemek• 
tedliler. 



Eskrim Müsabakaları Bu-
~ 

gün De Devam Edecek 
Türkiye Eakrlm birt.cllllderl 

dün saat 4 de Dağalık klublnlln 
solunda baılandı. Milsabakalan 
büyük bir halk kütleal takip ettt. 
Seyirciler ara1ında Ordu mlfettltl 
Korgeneral F ahreddio Altay da 
~ardı. Müıab akalar Epe, lnliıaç fl• 
lora olmak Uzere Oç ıerl ·lzerla
den yapıldı. Mtııabaka baklmllğhıl 
Yunan AU•tizm kafile nlıl Bato
ıls, Romen kafile relıl BeorHko, 
Piyade Atat mektebi Spor mual· 
ilmi Kaymakam Behçet, Federaa
yon azasından Eskrim pmplyon11 
Enver we Ekrem yaptılar. Epe 
mlbabakasınd& neticeler. 

1 Sermet lltanbul 4 mlbareıe 
kazanda 1 kaybetti. 

il Ihsan lltanbul 1 mlbareze 
kazandı 2 kaybetti. 

111 Muhip Aakara 3 mlbanıe 
kazandı 2 kaybetti. 

IV Muıtafa Ankara 2 mlbareıe 
kazandı 2 kaybettL 

lbaan Ye Muhip içer mlbar .. 
ıe kazendıldan halde ıu.... al
dıjl tuılannın atledl 8 lllldblald
nln 9 hq oldujıma g&n lllwa bir 
puvan farkla ikinci olmuttur. 

Epe m .. bakumdu ınra 
d&rt Bunalı pnç tarafından a69-
tedlen kıfmt kalkan OJ1lll1I halk 
tarafında takcUr edildi n ,ok 

1 

alkıt!andı. OatteJ Dlla ..... llakap 9 .... n eslcrh11...._, eltta; au ... ıı dert 
Bundaa IOllra kdmt al1aba- -ela gasterdlklerl kdtç OJllll• 

kalarına geçildi. Kıh, mtltabaka· ı D Orban Iatanbul 6 mllbar... iV ahat lstaabul 5 mlbareze 
ımda alman neticeler. ıe ka11ndı 2 kaybettL kazanda J kaybetti. 

1 ilham! lıtanbul 7 mDbareze lll Muhip Ankara 1J mtıbareıe Mllaabakalara buglbı •aat 1 O 
kaz.andı 1 kaybetti. kazandı 2 kaybetti; da deTam edilecektir. 

Spor: 

Balkan Oyunlannın Son Gtınü 

Bugünkü Müsabakalar 
Çok Çekişmeli Olacak 
Bu gDn al bacı Balkan oyunla

nmn ıon mllaabakaları ,1a. 
KadıköyUade Fenerbahçe ıtadın· 
da } apılacaktar. -

Üç ıllndUr yağan yağmur, 
ıabayı haylı yumuıattı. Bunun 
kotulardald d•eceleria herlade
kl tesiri bl1lk olacağa beulyor. 

GUnUn en heyecaalı 1anılan 
11 O metro mania, 400 metro 
ıtır'at kof119ll• 1500 metroluk ya
rııtır. 

I0.000 metrede YuıoılaY, 
Rumen, Yunan atletlert ara11nda 
oldukça bBytık çekiım• olacaiJ, 
5000 metreHk yarıftan belli ol
muftu. Bugtln yapdacak mllhtm 
müsabakalardan btrl de zincir 
ıaplı ıtıll• atmadır. 

•- 400 mett'eCle ko,aca'k 

1 

' 

Bugftn 

T0RK 
ılnemaamda 

GECE BÜLBOLO 
lıılenimln o n•li Fnuıaıı 

komecliıd 

MONIQUE ROLLAND 
EDITH MERA 

HENRY GARAT 

- ••• iLAN 

İliYe•ı 
FOKS JURNAL 

:Cepebaıı Şehir 
Tiyatrosuada 

1 - 10 - 985 Sah 
akıamı 10 de 

OLÇOYE 
OLÇO 

Pasta --FIATLARJ 

1 - Gazetenin eau yuısile 

b:r aütünun ilci watın bir 
( eaotim} sayılır. 

i - Sa:Yfuına göre bir •D· 
timin Uan fiatı ıuolardırı 

Hemen lıemen ilk defa ıeyr .. 
. clecetfmil ba aa.abak .... alaa 
•erinde blJlk bir uYkle takip 
edllecetln• ldç fll>la• yoktur. 
Yedi kilo 250 pm aplıtm-
dakl gftll.. d&t defa ,.pı1a. 
Wr d6alfta llOllra ~7 metnJ• 
Lrlablmuı Y• bu laanketla 
beden özeıt.cle J•pbla t..uiercle 
laaldkaten znlde takip eclilecek 
bir hareketbr. 

olan Y-nu rekortmen ' 
atlet M1111dllm. 

ya kulUbllal• birhd taknnmdu 
7 oyur.cu, bqk< n ile anlarııda 
çakan bir Jht"IAftan ötftrll lntlup
tea ayrdmııhudır. 

.. yfa .. ,,. 
ı 2 

400 2SO 
Kr .. Kr~. 

.. ,.,. n1fa Dl ter s-
3 5 , ... ... 

200 100 eo -KriJo Krto Kr .. Krf. 

Botun laitlerlmlzl bayrak 
rarıt. an lzerlnde toplUJOl'llZ. Tlrk 
takımının, blylk bir pDSI olaa 
bu )arıt\•• muzaffer qkmaaı 
beklenebilir. 

buglln yapılacak mlubakalan 
110 mania, 400, 1000, kotolar, 
Oç adım atlama, Lrıkla atlama, 
gUl e atma, çekiç atma ile 
~X 100 bayrak yarıııdır. 

Çankaya KulUbUnden Yedi 
Sporcu Ayralaı 

A .kara, 29 (Özel) - Çanka· 

Jt Bir kaç gUndenberl yağ~n 
yatmurua teairi!e KadıklSy aaha
unın platJ faz'.a yum1.1f8mıthr. 
YuaL. idarecilerinden (Y orvoko-
puloa) an ~aptığı teltlif ftıerine 
bu sabah plate muot d«Sktiiftp 
yakılacaktır. Yanan mazohln te
ıirila pist kafi miktarda kuruya· 
cakhr. 

Jf BuıtJnkn mftaaba'kalarda 
harelc:et Amirtğ'oi Rober Kollej 
mua limlerindea Amerikalı Mak 

S - Bir santimde va9uti (8) 

' kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 
'tutMcakları ye~ göre 
ıermtimle ö'çülür. 

- ·--·-----,.-_;;· . ..-. ----- .. ___ 
Groııer yapac khr. * Balkan oyuolarıBln ;yllz 
metrelik yarııında at1etlerin yer
larinl tayln eden hakemlıtln yan• 
lıt karar verdiklari an qılmakta· 
dır. Balkan .oyunları filmlocle gö
ril dn&n üzere Ywıaııh Sakawyo 
jkincl ve o glla üçlillcWDğD .ia 
edilen Raif ıda dör&cl almak· 
ta.dır. 

1 latanbul Beledl:ır•al Jllnları 1 --------Açık Ebiltme lıinı 
1 - iEkılltm91• kaealaa tı ( Beyojla 3. c' Me~ tamiı'l ). 

Ketif bedeli 76S lira lO ka111fhu'. 
2 - Bu ite alt 1artname1w •• efttlk f'llİIVdlr • 
• - Elaallt .... rtaam .. t 
b - Maka'8ie projui 
c - Nafıa itleri ıeraltl umumiyeti 
f - Kqlf celwell __ 

lateyanler bu tarbıam•l•rl " •vrakl Beleaı,. LeTanm Dır-.. 
tBrlnA'llnde ıörebilirler. 

S - 'Ekalttm• 3019/935 tarihinde Pazarteıl gllal aaat ı·s de De· 
imi Enctlmeııde yapılacakbr. 

1 .C - Ebiltme açık yapılacaktır. 
S - Elmltmeye ıirebilmak için iıtekliledn 58 lira muvakket t ... 

mlnat wermeai, bundan baıka apj'ıdald ftlikalan haiz ola( 
e&stermul lhımdır. 
En az 500 liralık blna tıl yaptığına dair Nafıa MOdGrlQlll· 
den t&1dik .edllmı, ehliyet vealka11. <f.) "5558,, 

Terlik çift 
Pamuk kilo 
El lıawluau memurin lçla 
Hutıneler için 

... 

300 
ıooo 

50 

Tutan 
360 
600 

MuvaKkat 
teminat 

27 
45 

Hamam takımı memurlar lçla 
Hamam takımı hastaneler lçlD 
Pepemal haataaeler lçha 

200 
10 
15 
50 

206,50 15,50 

Çatal adet 
Katık adet 
500 gramlık emeya atıtltık 
35 N. emeya faıulya 
30 N. emaye kllvet 
40 N. ema,.. möstattk hUvet 
38 N. emaye mlldevver kUvet 
~ N. emaye kapaklı ko'la 
26 N. Sifonlu kova 

Cam bardak 
,, allrahl 

30 
26 N. emaye tencere 
18 

116 
76 

100 
ıs 
15 
12 
50 
15 
15 

aoo 
300 

5 
JO 
10 

453,40 34,SO 

·Haaekl haatannlne lhım 'i>laa yukerct. i:lnıl, aayıaı muham· 
men flatlerl n muvakkat temiDatlan pzall olan malzeme d..ıeil 
itibarile 4 bölllme ayrılarak a1rı ayrı açık ekılltme1• konulmuıtur 
Ş.rtnameıi levazım mödlklUtonde göriliDr. "EksiltmeJ• ırfnau utl· 
yenler hizalarında ,aiS.t.'fien mu•akkat lemmat ma'kbm Y8,18 mek-
toblle beraber 30/9/935 pazartesi ııilııD saat 15 <le Daimi ene& 
m•nde bulunmalıdır. (B.) (5564) 

* • Gllnde en .çok kilo En as •Ko 

90 
95 
25 
20 -

75 
85 
18 
15 

Cırra'hpaıa 'baatanul 
Haseki ,, 
Beyojlu " 
Emrazı I1ihHYlye ff. 

2~ 1W • 
Hutaneler için Jhım olan gllade en çok 2J(\ ..a ıaz 193 kllo 

d1lthç eti kapalı zarfla eblltmeye konulmu,tur. Etla Mauna 4S 
kurut bedel tahmin olummııtur. Şartnamesl levazım mtıanr10ğllııden 
pernrı 'alınabilir. Eblltme 4/101935 cuma gUnll SMt 16 da yapı• 
lacakbr. Ekılltmeye glrm•k .lstlyenler 2490 ft. h arttınna T• 11k• 
tiltme kanununda yazılı :valika 2834 llrabk muva'kkat teailnat mallr 
bm veya mektublla tekllf mektuplarım havi ı:arflanm 70kanda 
ra&&lı eftnde saat 15 kadar dalmt •ncllmenı vermelidlr'leı. .(B.) {5762) .. "" Kqlf bedeB 409 liN 89 kuruı t>lan ıteadıldiylntte '27129/St fS5 
No. lı .evler.in bahçe dınmarı 'l•rl pkllerek yapıllDHI açık .ekaitt· 
11n!lye konolnnqtor. Ketif evrakı ve f81'hameal feqzım Mldlk')I. 
lllncle görDlOr. Ekltltmeye pmek lıteyenler 2490 No.4ı arttırma 
ve ekıilbne Jranuaanda pmı weıika • JJ Uralık mıvakkat t..a
ınat makbuz -.eya mektabile b•aber 911 et 'te,rln 1J3S ÇaTıamba 
gllnft ... at 15 de daimi .eacllmende bulunma1ıdır. (8.) n5804., . ' 

Ankara Lokanta ve Biı-.ahanesi 
Sirkecide iataBJl'OD köıeırin8e 3enl Aıı'bra lrikıuıia n 'Birabaaeaiııde AD 

kitldeo müre"kke.p ulusal musiki heyeti her gıeoe 1aat 18 a. İOIQ'1 ahenk wt
mektedir. lçkihır ve me:wlıar mkabet kabul eıtmes Clere.le ehvendir. !1651 

Türk Hava ktın1111.a 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimd y:e kadar b'ınierce kijyl ze,gi l etmif(ir. 

:19.c&I T .... .&. CI ;J<8'lcle 11 1. ..el IT'etrhl 935 de ... 

BUyDll lkr~miye: 2 00 • Q O O lıratlır. 
Ayflca :SB!n00, '20.t)nt), 15.'00D, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

beberi (50.000) liralık tlil mllkil'at varaır. 

Dr. ZT•• VASSA.l'buta~~"! :a::!u111 .. 
Catato&-lu Orba11 B. apaıb••• 'U."l'lm i:.y. ltaddı1S7 'B•hu ,eı.wı u1nk 11'eL&U71 
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Hllrrlyet ve itillf fırkasını 
teı ttüt ve lnbildle i vk den ıu 
btidiaat; bu fırkanın içinde, ldcre 
ba§ına geçecek kablliy.ette bir 

ı 
bir lkl ey bil payıdar olamayan 
kabinelerde zahir olan galetl rll· 
yet, zaafı kalp, nıill tin amali 
ıumumlyeslne maküa ve gayrimeşru 

lntibaahna uygun gelmektedir.] 
(Gorbt Anadoluyu, mezbuhaoe 

bir s~retle kaptıran siyaıete, bir 
kero daha nazandikkati celbey· 
Ierim. Bunu, milli tarih teıblr t k dam bile meycut olmadığını 

glSstermiıti. Halk, meyus ve mm': 
tariptl. Hiç şüphesiz ki fırkada 
ibaşlıyan bu inhilal bUtlln cJevl t 
ldor sine de sirayet edecek: Ye 

rbk milletin bUUln mukadderatı 
insafsız dlljmanlar eline geçe-
cekU. 

* Padlıab, bntnn bu •alv loll 
hfl.diaat karıısında, t m bir allkün 
v kayıtıızhk g~ıtumekte idi. 

Hakkındaki bunca ılkiyet ve fer
y tlara r tmen, enlıtcıl Dam t 
Ferit Paıayı da feda Ye ul d .. 
memiştl. Çünldl bu Aciz ve kor
kak bUkUmd r ( Parlı konferan
&ı mukar.r rahn lnkıyattan bq-
ka bir ıey yapılamıyacağın 
kanaat getlrmlıtL Bu mukarrera
t& tabi olar k idare sahasında 
t tbikln de en ziyade Damat 
F rit Pqa elveritll idi. lıt• bu 
mülahazaya binaendir ki Damat 
Ferit Paıa, bUttın htıcum ve 
isti kellere rağmen •adaret mev
klinl t rketmemlşti. 

Parla konferansı, son kararını 
•ermiı v bunu da alAkadarlara 
bildirmişti. Bu karara nazaran 
(lat nbul) un mukadderatı tehlike
li bir v zittete girmişti. Trakya, 
pontoa, lzmir •e baYRlisf, Kllikya 
meı lel ri; kfimtlen Oımanh hn
kümetlnln aleyhine olarak ta y· 
ylln etmlı, (Er!Yan) dakl ermeni 
cumurlyet taılağınm bUyUtnlmeai 
iç.in Ş rk v:layetlerinden mUrek
k p büyUk bir (Ermenlıtan) ter 
kili de kabul edilmfıtl. 

Sndrazam dem t Ferit paşa, 
konferc: nsın bu kararını vili· 
yetlere tebliğ etmiı; bu tebll~ 

ıonuna da, (bu mukarrerata inkı• 
y dın zaruri olduğunu) i!Ave ey• 
lemiıti. Şu halde, hükümet reisi· 
nin reımen itirafile de aabit olu
yorduki; (Oımanlı imperatorluğu· 
nun inhilal eserJerl) aç.ıktan açı
ğa baı göstermiıti. 

Damat Ferit Paşanın bu teb
liği, Aondolu vatanperverleri ara• 
ıındB ~ok acı bir te'sir husule 
getirmişti. (Erzurum) a henüz gel· 
mlş olan (Muıtafa Kemal Pa§a), 
sadrazamın bu tebliğine kat'iyen 
ehemmiyet verilmemesi •e inkı· 

yat gi>sterllmeme1l hakkında vilA· 
yetlere bir tamim göndermekle 
beraber, Damat Ferit paşaya da 
uzun bir te1graf çekmi9ti. Bu tel· 
grafın, muhtelif yerlerinde bJrl· 
birini takip eden ıu cOmleler, 
bllhana şayana dikkatti: 

[ ... Pariı konferansı, Trakya, 
Pontoa, lzmir ve Killkya meaallinl 
de-.fetin aleyhine olarak tayin 
etmtı, we viliyab Şarlüyede Erme
niıtan hakimiyeti kabul Ye teyit 
eylemiı lae de, bu mukarrerata 
lnkiyat Jçtn vekAlet ye 1&IAbiyetl 
alan ve takdır edon 'kimlerdir? •. ] 

[Zati ıahaoe, tekmil hakayild 
devlet ve milletten ve, dakayık 
hukuku hilAfetten, ıamlmane bir 
lisanı sadakatle tenVlr buyrulmak; 
amal ve iradatı ıeniyelerlnl, 
amali hakikiye! millete imale 
eylemek lazımdır. Dersaadette baı.ı 
zevattan ve bllha1&a, • aıaaleHf • 

fiklrl rle vekllet ~e istimali sa· 
llhlyet etm k gibi tarihin en feci 
mes'uUyetlerlnden kat'lye uınk 
k imalıdır.) 

[Şfmdiy k dar lstenbu1 ka· 
bin 1 rinhı t kip tnği yanlış 
slya11ct neticesidir ki Anando· 
lunun garbi aksamını e sa
ray)° ra varmcaya kadar saltanat 
mak ITJ Dl feci bir şeklide 
l§gale •• Kovayı MllJiyeyt tefrik 
ve bay tesaddl ettirmiş; ve 
prkt Anadoluya da ayni mua• 
meleyi lhzua baılemışhr. Bmr.
enaleyb, dahil oldutunoz kabi-

enln buna alet Ye vaııta olma· 
ması, ve TatanpeNerlik ibraz 
etmes t menni olunur. J 

(lçtih t ve kanaatimde; isabeti 
mutlaka olduğuna, hiç §Uphem 
yoktur. Çünkll bu içtihat ve kc· 
11a t; her tarafta, vicdanı mUlinin 

decektir. Madem bugün haiz 
bulunduğunuz makam, vatan ve 
milletin selfimetini temine k4fll 
bir kudret bahş olamıyor; o hal• 
de, es1Afın açtığı rahneler} bu 
kere de vatan ve mflletln ak&amı 
şarkıyeslnde tevsi içiu serfüni 
etmeniıe hiç do lüıum ve sobep 
yoktur. j 

[ Makamınız JstikUUfnt zayi 
etmiştir. Şu halde o makamı 
terketmenJze bütün erbabı namuı 
•e hamiyyet tarafından intizar 
olunuyor.] 

Damat Ferit Paşa, eğer Mus· 
t fa Kemal Pa§amn bu tel
grafını halisane bir fildrle 
t IAkkl etseydi, tarihin kendisine 
takdir ettiği (IAnet) tea biraz da· 
hn ucuz kurtulacaktı. 

( Arknaı var 

İstanbul Gümrükleri Sa ış 
Komisyonu Reisliğinden : 

M. K. N. aAırlığı 

1741 94,910 

Kıymeti 

911 J,36 

Cinci ~ya 

içi ipek oatnrh dorJ çanta. 

1 - Y okarda yazılı e,ya kapalı zarf usullle ve arttırma sur • 
tile satılacaktır. 

2 - Şartnamcl r bed isiz lst. GUmrUklerl Satıı komisyonu Relsll
ğindeıı abnacaktır. 

3 - Arttırmaya alt ıarffar 2/I0/935 Ça11amba G. saat 15 de sa• 
tış Komisyon r laliğl odaaında açılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı ( 684) liradır. 
5 - isteklilerin Tfcuet Odasına kayıtlı Tftccardan bulunduklar~na 

dair Odadan aldıktan Veıaiki usull dairesinde teklif zarfları
na koymıalan ldzımdır. 

6 - Bu arthrmaya gireceklerin teklif mektuplarını 2490 S. kan. 
.33 cU maddeıinde gtSıterildiği vo yukarıda ( 3) No. fıkrada 
1 zılc:bğı llzere saat 9,15 geçeye kod r m kbuz mnkabflinde 
Komi&yon Reiıllğine vermeleri mecburidir. 

[ EmHlık ve Eytam Bankası ilinları 1 

Taksitle Satı ık Arsa 
~aı 

No. il MeYkll •e ney'i Dopo:dto 
647 Teıvikivede Karakol aokağında eıkt 18 yeni 154/1 

No. Jı 332,50 metre murabbaı arıa. 470 lira 
Yukarda yazılı Arsa jlki peıin olmak O.zere sekiı seneyi •e 

mUaavi takıitle •• pazarlıkla satılacakhr. Geri bırakılan yedi tak .. 
ait lçiıı fab ve komisyon a[mmaz. isteklilerin 2 Teırinievvel 1935 
Çarıamba gllnU saat onda Şubemize gelmeleri. "232,, 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Merkezimiz ile Çanakkıle Sah11 Sahhiyo Merkeıi ve Urla Ta· 
haffuzhanesl ambarlarına teallm ıartile 452 ton krJple maden kö· 
ml\rü ile 48 ton yerli kok kömürD kapab zarf uıulile aahn 
alınacaktır. 
A - T ahmln bedeli krlple maden kömtırnnllo tonu 17 Ye kok kö

ml\rUoUn 20 liradır. 
B - KömUrlerin ıartnameıi Merkezimiz Lnazımından parasız alınır. 
C - Ekılltme 4 birinci tetrin 1935 Cuma günU .saat 15 de Gala

da Kara Mustafapqa aokaiında letanbul limanı Sahll Sıh· 
biye Merkezi sahnalma komisyonunda yapılacakbr, 

D - Ekıiltme kapalı zarf uıullle Japılacaktır. 
E - Muvakkat teminat paraıı 649 liradır. 
F - Ekıiltmeye gireceklerin kamtır mtıteabbidl olduklenna dair 

Ticaret oda&ının 935 aeneılne ait vealkalarını glSıtermek mec· 
burlyetlndedlrlor. Aksi takdirde ek&iltm-eye giremezler. 

G - Eksiltmeye girecekler •aat 14 • kadar teklif mektuplarını 
mUhlrl8 olarak Komis7oaa Yırmelvl lazımdır. "5569,, 

{ Baıtarafı 1 inci yllzde ) ı 
dl yle yanlarına ayak basanlara 
kul köle kesili) orlar. l 

Fakat göreceğiniz itibarın bur· 
nunuzdan geimemeııini hıtfyorsanız, 
yan.lıp da hallerini sormayın. 

ÇtınkU okuyucu kıtlığı hepsini 
de kasei fağfurdan beter etmiş. 
Eir dokunuşta bin değil, yüz bin 
ah ediyorlar. 

içlerinden bir tanesi: 
- Birader diyor, bugUnkn 

ıerait içinde, bir seyyar tur§UCU 
bil on binlerce kitabi raflarda 
turşulaımış bir kOtnpbane ıahi· 
binden fazla kazanır. 

Ekserisiod o bu kabil bedbin 
karşılıklar aldıktan sonra uğradı· 
ğım son kitapçıda nikbin bir 
havayla kartılnşabildim. O: 

- Şimdi, diyor, orta yailarını 
bulmuş olanlar araıında okuyanlar 
yok denecek kadar J az. Eğer 
gençlerde okumıya , karşı ayni 
hevessizlial gösterseler, Babıiilide 
bir ay içinde açık tek kitapçı 

kalmaz. 

* 
Kimler Okuyor? 

Size çok tuhaf bir şey söy· 
lJyeylm mi? 

Hani şu, g6nUllerlnln zevkle· 
rlnin havasında koşnn, ve ömilr
lerlııl sinema ıalonlarında geçi· 
ren ıamane kızları yokmu? 

Hani şu, züppelikle hoppalık· 
la, ba-.tillikle lttiham olunnn btça· 
re gen' kızlarımız? 

Iıte Türk kitapcılığa, bayahnı 
onlara borçludur. 

Çllnkll blltUn tahminlerin, ld· 
dlalcmn teraine, en çok okuyan• 
lar onlardır. Ve onları hoppalık· 
la, zUppelikle ittiham eden yaı· 
blar, tisklnerek süzdükleri ciddi 
eaerlerin arasında, .. genç kalma• 
nm sırları ,, ~abilinden reçeteler 
arıyorlar. 

Bir yenilik 
Yeni kitapcı Yusuf, koca bir 

•Ukfıtten sonra sözline devemin: 
- Ben, dedi, kitapçılıkta 

yaplıij'ım bir yenilik sayesinde, 
bizdeki okuyucu azlığının hikmeti 
anladım. 

Ben, bir lira verenin, tam altı 
ay, istediklerJ kitabı okumak im· 
kAnmı temin eltim. 

Bu yeniliği yapalı lkt ay ol• 
madı. Bugtin tam ltı yüz abo
nem vardır. Abonelerimin arasın· 
da, bir günde Oç, hatta d6rt kere 
gelip kıtap deiiıtirenlere rast• 
lıyorum. 

* AzhAın Sebebi 
Yine ayni müelliflerin uerle

rinl arayıılarmdan da, aldıklan 
kltaplan beğenmeyip yarıda bı· 

rakhklan anlavılıyor. Bu sllrat ve 
alAka, hem bizde ki okuma he· 
vesinin çokluiunu, hem, gençlerin 
yeni harflere çok atııtaklarını, 
hem de okuyucu azlığının aebe
blnl gösteriyor. 

Anlaşılıyor ki, okumak arzu• 
ıile çırpınan gençliği hakıız 
ittihamlara bırakan ve kitap 
mahrumiyetine mahküm eden 
kitapların üzerine konan yükaek 
fiatlardır. 

Gençlerin okumaya kartı duy 
duğu sevgi, aldıkları kitaplara 
karşı gösterdikleri itinadan da 
anlaıılıyor. 

Kitapları ahrken hallerini iÖr· 
aeniı, bir mukaddes emanet te
aelllim ettiklerini •anıraınız: 

Size yUılerce elde, haftalarca 

Sayfa 9 

dolaşmıı kitaplar g5stereblllrim 
ki, sayfaları, namuakir bir insa 
mazisi kadar temiz kalmı,tır.,, 

En Çok Okunanlar 
Ondan en çok hnngi eaerlerlq 

okunduğunu da Bğrenmelc istedim. 

- Buglln dedi, ciddi & rler 
arasında en çok okunan, Hayd ı 
Rıfatın tercUmelerldir. 

Fakat romanlar, ciddi ese,. 
Jerle mukayese olunamıyacak 
kadar revaçta. 

Başta Reıat Nuri olmak üze
re, Burhan Cahid in, Mahmut Y .. , 
sarinin ve Muazz z Tobsinin 
eseri rl aranıyor. Bilmediğim ; 
eserlerile okunan yazıcılar ku. 
vnnma katılan bu bahtiyar 
bayanın yeni duyduğum adını not 
ettikten sonra, muhatap bulall 
ıairleri de öğrenmek lstedJm. 

* Ya Şairler ?. 
Muhatabım gUldilı 

- Şairlerin hemen hepsi, e• 
serlerlne kendinden beoka oku• 
yucu bulamıyorlar. Fakat Nazım' 
Hikm t, ve Faruk Nafiz müstesna. ' 

Nazım Hikmetin eııerlerl daha 
çok alıcı ve okuyucu buluyor.,, 

Ayrılmadan önce, kitapları 
okunan bedbaht yazıcıları da so
racaktım. 

Fakat şeytana kapılıp t öğ
ren bileceğim atları teşhir azlıll• 
ğinl yapmaktan korktuğum için, 
bu suald n vazgeçmeyi tercih 
ettim. - Selim Tevfik . ................................................................ 
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Bu g un 
i PEK 
sinemasında BRIGITTE 

HELM 

MONTE KRISTO 
KONTESi 

A y r ı o aı 
PARAMOUNT 
D 0 N YA 
haberleri 

BUGÜN 
MELEK 
sinemasında 

Büyük bir Fransız filmi 

NATA A 
RUS AŞKI 

ALiCE FIELD 
ANDRE BRUGERE 
JEAN TOULOUT 

AYRIOAı 
PARAMOUNT 
D 0 N Y A 
HABEHLERl 

Ödemlt sulh hukuk ha• 
klmllftlnden ; Ôdemltln Turgut 
mabatı .. ınden olup 11-6-985 tarl• 
hinde ölen Hacı Veli kız.ı Hnvanın 
kocaeı Tflrkmen mahallesinden Har• 
mandalı Al\ oRlu Mthmet ölü kart• ' 
11ından kendisine ieabet eden menkul 
Te gayri menkul bilcclmle miraaı 
kaytsız n ıartsız olarak reddeder 
oldutundıın keyfiyetin mubnkemeterı 
tescilini lıtemiı TO Tnrlalerden Hacı 
Veli oRlu Snleymnnın göaterll"n fa. 
tanbul Betikt'llş lrıımny tlrketindea 
nllkasını keıtiğl ve halen nerede 
oturduğu bilinmedlRinden Mehmedin 
bteğil• illinen tebligat ifosı tensip kı· 
lınmıı olduğund n kayıp SUleymnnıa 
ealtteai Mchmedin roddl miras tal • 
bine bir diyeceği Tarsa iıbu ilanı ta• 
kiboden gOndcn billtibar b il gQn zar• 
fında Ödemlı sulh hukult bak mliği• 
De müracaat etmeei• olesi talrdirde 
kanun bOkOmler i tatbik dileceği ifa· 
aen teblisr olunur. 



87 Biat Den·zıerinde 

,f Tfirkler Yazan~ 

M. Turhan 

Hadım s:Heyman -Pir· RPiı- Murat Reis 

PiriBey,Portekiı:lerdenAldığıMücevher 
leri, Sarayla Müştere~en Paylaşıyordu 
Bununla beraber timdiki kararı te
mizdi, pllrüzsüzdO, bOtün bu eıyayı, 

bu s erveti saraya ıokmak azminde 
idi. Bu karar ite ded itimiz gibi, 
berhan1ri bir uygunauz durumdan 
doğacak tehlık e!eri kart ılam k Lay
gusundan doğmut· 
tu. 

lıler itte bu bi
çimde iken filo, 
yine Hürmüz bo
fazanda bu'unan 
Keyt adaaıAa doğ
ru yöneldi. Arap• 
ların kendi diJle
rine uydurarak 
Kayı dedikleri bu 
adadaki Portekiz• 
liler de tepelendi, 
temizlendin yük
te hafif, pahada 
•tır ne ele geçti 
ise Baıtardeye ta. 
tındı. Piri beyin 
HilrmOz adas nda 
yaphtJnı burada tadılemHI, gemiler
de aürl1p giden dedikoduyu çotaltm ı
tı, Fakat o, Recep relı gibi pek ıözı o 
7olda1lar tarof ndan verllen ötütlere 
kulak aamıyorduı 11ŞevketJQ hönkb 
lçln ,, deyip herkesi suaturuyordu. 
Bu söz, bir yumruk gibi. duyanların 
ağzını kapıyordu. 

Şimdi Piri bey, senetle t8bretl hlr 
arada bulundurmak kayguıuna blru 
daha fada 1aplanmııtı. Altınlar, el
ma1lar, •ilmrfltler çotaldıkça o kay• 
IJUlar da arhyordu. Hatta denk denk 
denk kumaıların, kClme küme mG· 
aevherleriıa karıısında bir takım he-
1aplar da yllrUt&r olmuttu. Söz rellml 
ıu ynHı .OmrOda, bol armagan da
tlincHi huabına saray için ayırırken 
)'anındaki deA'lrml atlmrtldl de kendi 
payıma seçmek gibi dileklere kapılı· 
rordu. Bununla beraber henGz o ef· 
J'adan, o hazinelerden kendine dol
sunca bir pay ayırmayı bGsbltln ka
rarlattırmıt değildi. 

Heacam, Larek adalar1 bombardı-
111an edildikten ve birçok rıanlm•t 
daha toplandıktan •onra Piri Beyin 
durumu defittl, Saraya vereeefl bol 
armagan için bir rakam, b{r ıınır 

kararlattırmayı gerekli bulmaya bat· 
ladı. Elinde milyonlar deterlnde etya 
Tardı. Bunların hepılnl Hraya •ermeyi 
dojru bulmuyordu, bir kıımıaı lrea• 
dine ayırmak istiyordu. Nlha1et bunu 
raptı. Hiat, Çin .,.. Japon kumaıla
rından bir kısmını Saray, bir kıımuu 
da kendi için ayırdı. Adam boyunda 
dOzinelerle altın Yazoları da o ıuretle 
payettl. Elm&1ların dörtte lçOnl 
Hünkara, birini k~adlne l&11k ıördCl. 
Zlmrntlerl, çocuklarıa bir a\'uç sana,. 
bir avuç bana diye yaptıkları pay
latma gibi bir takılm lle ikiye böldl. 

Şimdi battardede iki hazine odaıı 
peyda olmuıtu. Piri Relı, allnlerlai n 
secelerlnl ltep bu odalarda geçiriyor
du, ara1ıra etya arasında detltilııUk 
1apıyordu. Sözgeliml Saraya ıunula
calr elmaslar içindeki bir biyGk taı, 
kendine bot görtlndüğüaden onu 
lSbür odaya gö 'Orüyor ve yerine batka 
bir elma1 alıp 1'oyuyordu. 

Bilgen denizci, 8mrGnl11 ıoa 
l'Ünlerinde iyi H parlak bir 3mllr 
geçirebilmek için lahımrelen Hrveti, 
umdutundan daha çok olarak, lıte 
elde etmiıtl. Bu hazinelerle diledia-1 
Jerde dllediA"i sribl yı:: ıayablllrdi, it 
batında olmadıfı halde herkuten 
Hygı görlp ıerefll bir hayat yatardı. 
Fakat yeni bir endite, bir taaa onun 
içini kemiriyordu: Hazineleri korumak, 
rurda '!laıtırrnak ta1ası L. 

Piri bey:n bunu dOtOnmekte 
•alckı nrdı. Yapılacak iti• henüz 
baı;langıcında bulunuyordu. Dabn 
Hint illerine varıJmamııtr, dlıman 
donanrnalarile çarpııılmamıfb. Acaba 
omuzlanan ödevin bu en gOı taraf
ları yapılarken bu. hazineler. ziyan 
lriımez miydi?.. Öyleya. Harp hali 
bu. Kazanmak ka<lar kaybetmek de 
haritada yazılı idi. itler terı fidip de 
bezi.ıeler elden çıkaru ne yapılacaktı1 

kan 
Piri bey bu noktaları döşününce 

teriemeğe h"t' yor, üzilntU içinde 
kalıyordu. Güç, pek guç olmaı.da 

beraber kenoine &yırd•~ı hazineler) 
• herhangi Lir kaza önünde • feda 
•tmete tahammül etae bile aarc ya 
auAulacak serveti elden çıkarmıya 
kıyıf3mı} or. Çiinktt muhtemel bir 
nıu•affakiyetalzliil 8rtba1 ettirecek 
bfr:cik kuvvet, bu HrYııt idi. O halde 
bunu korumak, aatlam bir yer• koy• 
mak gerekti. 

Piri bey bu dGtünce ile bir plia 
çizdi, filoyu Bura Jlmanıaa çnlrdi. 
Türk hakimiyeti altına girlti üzerin• 
den henftı p•k •• vakit geçmit •• 
lıtanbula batlılıtı pek sağlamlaıma
mıı olaa B&1rada aık.rl bir göateride 
bulunmak iatiyormuı gibi i'lSrClnGyor• 
du. Yo\daıları da bu srörOnüıü on11y• 
h7ordu, çtınkU Burada TGrk nüfuzu• 
nun kc1kleıme1l için bB7Je bir hare• 
keti sr•rekli buluyorlardı. y alnıı 
orada fazla oyalanmak latemiyorhı, 
büyük fırtıaalar meV1imi baılamadan 
Hint illerine varmak içln Amirala 
yal Yarıyorlardı. 

Halbuki o, Baarada tertibat almak 
kayguıunda ldL Tatıdıtı hazineleri 
kara yoHI• aıırmak, Halepte Yeya 
Şamda emaiyetU bir yere koydurmak 
iıtiyordu. Bu, hayli aQır bir tetebbGı 
olmakla beralier hazinelerin açık 

denbde ve dltman filoları karııeında 
utrayacatı tehlike kadar blyBk 
muhataralar taıımıyordu. Yalnı.1 Arap 
ıeyblerile tanıtmak, anlatmak, · hazi
nel•rln parçalanmadan, ıoyulmadaa 

g8tOrUlmHI için teminat almak 
lbımr•llyordu. 

Piri Bey tıte bu kay1ru ile ite 
glriıti, u.1akta •• yakında bulunan 
aıint reiılerlnl Suraya rıtlrerek 
mGukerıye batladı, diplomatça dav
ranıyordu, mak1adını gizliyordu, yalnız 
donanma ile Halep veya Şam aru:nda 
bir rabıta kurmak lltedltini ıöyJOyor 
idi. 811 yol, a1ırlardanberl vardı, itli· 
yordu. O aebeple feyhler, amiralın 

göndermek nya l'etirtmek iıtedijl 
ıoylerin ıeliınetle gidip gelmeaini 
hiç clUıllnmeden omuzlarına alıyor
lardı. 

Pirl Bey bu temeli kurduktan 
ıonra yavat yaYaf mak1adına temu 
etmeye baılamıfh, Ba1radan Halebe 
veya Şama giden yol (lzerindeki 
lıllUln ,aıiret reis:erinden donanmaya 
birer rehia verilmeaini istemeye 
batla111ııtı. Bu canlı rehinleri alma
dıkça huiaelerlni yola çıkarmıya 

cuaret edemiyordu. Fakat pybler, 
at için olduj'unu anlamadan utulla· 
rını, kardeılerini rehin vermeye 
yanatmıyorlardı, bu yüzden mUnkere 
uzayıp r:diyordu, Recep Reiı u 
arkadaıları da homurdanmıya baılı

yordu. 
lıte bu ıırada bir haber g'eldl. 

Hint denlzlndeld bOtCln Portekiz 
filolarının birleıerek l:ıGyGk ve pek 
bUyDk bir donanma halinde HGrmOz 
botaı.ıoa dotru welmekte, boğa•ı 
çeYirerek Ba1radakl Törk flloıunu 

kapana ıokmak pl&aını glltmekte 
oldutu anlatıldı. 

(Aı ka11 nr) 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Çorlu terzi Huan Hadra kardeıl 

I Muhllr~ ı Hamdi, İıtanbul erkek 
Defterı liHai 428 Rüknettin, 

Çumra sorgu hakimi kııa N eoat, latan 
bul kıı lisesi 1208 Nimet, Babıaeaki 
pehlivanköy nahiyui tilkipınaı Jcö
yunden Oıman oğlu Şl1krU, Edirneka
pı eıki Osmaniye sokak No. 111 d• 
Nurkıa Senoil, Konya Ereyllsi bu(day 
alım memuru A. Ulvi oğlıı Gökhalit 
Kocamuıtafapaıa caddeei No. 179 da 
lıfan. 

lııta.nb ul 2 inci mektep ıınıf 4 tın 

1 
LAstlk ı 96 Feyzi, Kadıköy gii•· 

Top rüm M.M. oğlu Nihat, 
İitanbuı 2 inci mektep 182 A~uı. 

İıtaubul 1 lnoi mektep B/S ten 

1 
Boya Zeliha, Konya Ereyliııi 

Kalemi buğday alımında depo 
memuru llamza kızi Memnune, lıte.n· 
bul 40 ıncı mektep ıınıf 1 den 9 Rliı
tern, Burııa Ahmetpaşa feneri mahal
lui Oençosman sokak No. 6 da Feyzi 
lıııtanbul k z ortaınektep ıınıf 2 ele 
:Mualla Kıral. 

L&leli tayyare apartımanı 1 inol 

1 

BUyUk 1 kat Sevim Zeki, İzmir 
Sulu Havranda i inoi mektep 
Boy11 sınıf 5 ten Hüsnü, Yeni• 

kapıdu Y orgu oğlu Yusuf, Tavıanlı 
mfihondis Eşrof oğlu Süreyya Ural. 

Kü•ahya jandarma okuhı 4 ünotl 

1 

KUçUk 1 bölUk komutanı Aıım 
Sulu oğlu Orhan, Sultanahmet 
Bsya l<ıtanbul aparlımanı Oı· 

mıın Ölçer, Konya altınçeşme No. 49 
dıı mütdcait binbaşı İbrahim oğlu 
Eikret, Ü !!kiidar iskt!le camii arkası 
çeşme ıokalc No. 1 de Günhan, Teı
Yikiye 1hlamur No. 6 te Suna. 

Bursa .Muradiye çifte oınar Azap 

1 AlbUm 1 camii No. ıs te Turan, 

Bliyükada mekik ıokak No. 10 da 
Fikret Yılrnu, Alaşehir ııtma müca-
dele doktoru K ecip oğlu Şahap, Aksa
ray Hasan pata çeımeııi ıokak N o. 16 
da Hamdi Yetiş, Karaağao binbaıı 
Süleyman kızı Celadet, Beylerbey 
Küplioede No. 70 de NefiH, Konya 
viJılyet daimi encilmeui aıaınndan 

Ömer Bayaal oğlu Sacit, Taksim TıırM 
la&aşı Altın bakkal N o. 16 da Edip 
Bilener. 

lıh.nhul 43 ünctt mektep 42 Ömeı 

J Kart 1 F.truıc, Çorlu diplomalı 
trrzi Ali Odman, letanbul Gelenb~Yİ 
ortamekıep 352 K •Ldri Turna, Çorlu 
Telgrafhaneainde Oııman Zeki. Sulta
nahmet Hacıbeı,iroğa tekk111i ıokak 
No. 9 da Yttşar Alkan, Samatya Kö· 
sedayı ıokak No. 3 te Muammer De
niz, Sultanahmet İstanbul apar. No. 
41 de Nevin Sezen, Aukara Doğan• 
bey mutfak ıokak Ko. 12 de Ihsan 
k1zı Memduha, Mudanya M. l{emal· 
pata eaddeei No. 119 da Sami Sön· 
meıaoy, İıtanbul 29 uncu mektep ıınıf 
5 ıen Suphi Sadi. Ankara Fenipa9a 
mahallesi Benzi ıokak N o. 12 de 
Mazhar Akıoy, Ankara Benzi ıokak 
No. 12 de Necati, İzmit Singer kum· 
paoyaaı Süheyla, İzmit hürriyet cadde 
ıi No. 69 da Oemal,Bor eıki hamam 
yanıoda bakkal Yakup vasıtaeile Me· 
diba, Erenköy Bağ başı l!lokak N o. 4 
te Leondray, Balıkesir çiviciler içinde 
No. 10 da müvezzi Niyui, Fatih Ome• 
refendi oaddeıi :t\o. 19 da Fıtnat 

Ünal, KayHri İıtaobul cad. No. 47 de 
ıuşagll.hi, Afyon nridat müdürü MUI· 
tala Tözün oğlu Rüknettin, Muğla dat 
alayı heaap memuru oğlu 1Ihao, An· 
kara hudut .ıııhhiyui odacılarından 
Arılan yanında Ayar, Kayseri latan• 
bul cad. No. 47 de Kirkor, Kastamo
nu P.T.T. kontrolörü oglu C.-ngis 
Araılı, Ankara Uluoalarda akbaı ma• 
hallesi aralık sokak No. 5 te Sabriye 
Isparta liO piyade alayı Tb. 1 BI. de 
gec.likll ıtajyer Ömer, Konya hükumet 
öaiindeı yeni bakkal İbrahim oğlu M. 
Galip, Konya Pürçüklü mahalle1i No. 
27 de Melahat TüzUn. 

Eıkişehir iııtuy n N o. 127 de fen 

1 Defter 1 memuru Yakup oğlu 
Cevdet, Diyanbekir Nafıa muha11be• 
ciıi oğlu Nimei Akınoı, Ankara ilacı· 
bayram 11ofular çıkmazı N o. 27 de 
Cezmi, Konya Ereylisi buğday alımın
da depo memuru Hamza kızı Habibe, 
Adapazarı yenicami Hhzeci Osman 
Amaıya, Ankara devrim ilk okulu 28 
Kemalettin. KGtahya Dnrlip&ia mek
tebi ıınıf 8 ten 189 Dündar Kayaıan 

MÜSABAKALI 

BiKAYELEB 

""\ 
1 

1 
De· · ·oü 

____ . .J 

İhtiyat Bankası Nasıl Soj 11tldu? 
-2-

Bayan Ayırlead 
deıt ıibl, kendini 
aşağıya atta ve 
1arabanenfn ka• 
pııını açık buldu. 
Çıtlıldar içeri· 
dea ıellyordu. 
Hizmetçi kız ı 

- Bayıml Za· 
vallı bayım! dJye 
çırpınmakta idi, 

Bundan baıka, 
a,foda, bekçinin 
de, camekAola 
kapıya htıh hızla 
Yorarak, baA'ır
dı§'ı lıitillyorduı 

- Bu kadar 
gUrUltU : edeceği• 
no, kapıyı açsa· 
nar •• 

O esnada od. 
ya giren bayan 
Ayırlend, koca• 
aım, oturmskta 
oldu§'u koltuğun 
üzerinde, baıı ar· 
kaya dllımUf, 
göılorl kapalı, 

yUzUnlln rengi 
uçuk, ya ölmttı, 
yahut ki her hal· 
de bayg1n ola· • • • Zablt11 bunun Uzerine oııunu sorguya f;ektl 

rak görmek fecaatine uğradı. için, her halde, bokçlnla sabaha 
Artık kad1ncaaııın ne hale kadar ayralmamıı oldutu Ye elek• 

geldiğini tahmin edeblllrafniz. trilck lfigmı söndürmediği banka 
Ka1anm kapısı ardına kadar kısmından geçmemiılerdl. Eaaaen, 

açtkU ı Şttphesil, Bay Ayırlend, bankanın, arkadan demirli ve ki· 
bu manzara kartısında itidalini lftU, ağır ve cesim kapııını, h•k· 
kaybetmiı, 1arıılmıı ve bir an ciye duyurmadan zorlayup, açıp, 
için, timdi yere dUtmOf duran ıonra da ay}uya girmek hiç kim· 
bir fıkemleye tutunduktan ıonra, senin karı değildi. 
içinde bulunduğu koltuğa kaskab Şimdi bir de, direktörün eYino 
yığıhnrmiıti. açılan diğer kapı kalıyordu. Bir 

Anlatmaıı bile birkaç dakika kedinin bile zahmetle aeçeblle· 
süren bu faraziye bir .aniyede ceği kadar ilk ve kaim parmak· 
Bayan Ayırlendin kaf&1ına dank bklı bl.r pencere ile bu kapıdan 
demiıtf. içeriden kilitli bulunan mada, bu odaya glrit yokta. Ka• 
yazıhanenin camlı kapıımı ıllr'atlo pıyı, dalma direktör bizzat kapar, 
açtı ve bekçi Caymiı Fairbernio killtlerdi. Hor sene, mezuniyet 
yardımı ile, kocaıını yukarıya, 

alıp ta, kar111 ve en kUçllk çocuk-
yatak odasına çıkarmakla berab4'r larile hır;ikte deniı kenarında 

hekime ve zabıtaya da haber saldırdı. 

Bay Ayırlendin durumu end:te 
verici idi. Hekim kendisine mut· 
lak bir htirahat tavsiye ve her 
hangi auretle sorguya çekilmulni 
yasak etti. Hasta genç değildi; 

çok fena ba'.de sarsılmıştı. Hafif 
fakat bar;z bir kan hlicumuua 
uğramııtı. Geçirdiği ha) guılıktan 
önceki hadiseler hakkında ken· 
diaine en uf ak bir sual soruiıa da 
zihnini yoklamak, hatıralarım to• 
par:amak vaziyetinde bu:unsa, 
yalnız ıuuru c!eğll, hayatı ela teh• 
l.keye iirerdi. 

Poliı idaresinin gôndermiı 
olduğu memur, bu euretle en 
bllyUk bir mütklll karıısında 

kalıyordu. Vak'amn başl ı ca şahit· 
!erinden biri •Öz söyliyecek ha~do 
değildi. 

Kasanın kapıaında hiçbir zor· 
lanma eaerl yoktu. Anahtarı da 
hem tek, hem de dalma dlrektö· 
rUo cebinde dururdu. 

Harsız, ve yahut ki hıraızlar, 
direktörlln yazıhanealne girmek 

Kadıköy ltet1l 896 Muhip, Kadıköy 

vljne ıokak No. 46 da Fahri, Kayseri 
yollama. memuru Tekmen Rıza oğlu 
Zeki. Tarsus eczacı Siye.mi vaııtaaile 
Ali Dönmez, Ankara tabakhane çak ır· 
lar yokw.ıu Zeyrek aeokak No. 8 de 
Bülent, Uzunköprü P.T.T. müdürü 
kızı Cahlde Peker, Tauua podane 
karşıeı No. 101 de Ahmet oğlıı Y akup 
Sabrt Ankara Gd. Erb. HL okulu es 

tebdilbavaya glttlkce, eYlnl btl-

ylik oğ:una Ye direktör muavini· 
ne emanet ederdi. Musvio o ıa• 

man, direktörün yazıhanesinde 
oturur ve akıam olunca, 1&at y ... 
dide, hem do bu aralak kapıyı 
kendi tlile kapardı. 

Arzettiğim gibi, direktörlln 
yazıhancsile, bankama salonu 
arasmda da yalnrı tek blr camla 
kapı vardır. 

Ceymis Fairbalro bu kapıyı 
dalma açık tutar ve yazıhanede 
çıt o:aa duyardı. içeride ııık ya• 

kılmak da adet değildi. Eve ge
çilen öteki kapıya gelince, bunu 
yalnız Bay Ayırland içeriden ki-

litlemekle kalm•yor, Falrbairn da 
el ayak çekildikten sonra, Uıtllne 
dışarıdan ayrıca kilit vuruyordu. 

Direktörle oğlunun odalarına 

buradan birer elektrik ıdll bu· 
lunduğu ilbi, bekçi telefonla ıa· 
bıtayı her an haberda1 ede· 
bilirdi. 

(Arkaıı Yar) 

D. k11ım 1 de 282 Abdullah, Bosoyük 
istasyon hareket memuru Halil vaııta
ııile ibrahim, İzmit Kemalpaıa Mı 
hamam sokağı No. 37 Hadiye Ereli, 
Eskit•hir zafer mekttıbi 146 Zehra, 
Ankara postane cad, Şablnzadt apar. 
No. S te Ahmet, Bornova- 9 eylUI 
mektebi 220 Aytekin, Düzce ilk ted• 
riaat müfettiıl Ahmet Remsi ofl11 
Sadl Kayhan. 
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Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 

' Yazan: z. Ş. <I! W• Her hakkı mahfuııdur ,..... _ _.,, 

Doktor Bir Genç Kadının Kıvırcık Kir-
pikleri Karıısında Biiyülenmit Gibi İdi 

Bu fransızca konuımaya, Arnavut tüfek-ı derler •.• Yirmi !ruruı vizite. Oç buçuk ku
çiler, fena halde öfkelennıiılerdi. Bunlar- ruı ta iJiç. Etti yirmi üç buçuk kurut. Bu
dan biri dayanaınamJi : na mukabil, iki lira. Hem de ne lira! Panl 

- Doktor musun, nesin be adam! Ko- parıl !Sanki timdi çarktan çıkımı. Bravo 
nuımayı bırak. Ne yapacaksan yap! Doktor bey. Çok uğurlu ayağın varml§. 
diye bağmnl§tı. Öteki de : Diye mırıldanmlfb.Halbuki doktor Ali Se-

- Konuıma, yasak. Ne yapacaksan ko- dat, eczacının bu sözlerini iıitmemiı 1r1"bi 
nuımadan yap. idi. Şu anda onun zihninden de tunlar geç-
diye bomurdanmııtı. _ mekte idi : 

Doktor Ali Sedat, ancak o zaman; mü- -Acaba bu bir rüya mı, yoksa hakikat 
bön ve nazik bir vaziyet karıısmda bulun- mı 1 Tesadüf denilecek ıeyi inkar edecek 
duğunu anlanuıtı. kadar budala bir adam delilim. Ancak fU 

Doktor Ali Sedat, birdenbire titremiıti. var ki; ben ıöylece ıuradaki kibar alemine 
Çünkü, genç kadının koyu kumral ve la- nasıl çatsam diye düıünürken, o anda böy
vırcak kirpikleri arasından smülen koyu le bir hadise ile kaqılapnak... İfte buna, 
lacivert gözlerin.in sihrü füsunu, onu bir tesadüfün harikuladeai derler. Eğer ıunu 
anda büyülemİfti. Bu genç ve sanım kadı- bana bir baıkası anlatsa idi, mümkün de
nın solgun yüz:i yavaı yavaı pembelcımif; ğil inanmazdım. Fakat bu kadınlar kimdir? 
bafıfcc kıvrak dudaklannın arasından : Peşlerinde niçin böyle bir hafiye aürüaü 

M · D kt ıezmektedir? ••• Ve aonra o genç kadın. •• 
.. - ersı, 0 0~· •• Ah Allahım ! ... Ne harikalar yaratıyorsun? 

sozl rı çıkarken; arrzının koıelerl, tatlı bir G d k dah f 1 d 
t b ··mı el ·.,. . enç o tor a aza ayanamamııtı. 
e u e ıamz enmı~ı 5 ,_ . · ba b l 

B··tün· b--'-- b" k · • · d Eczacı ow.rah ısticva aı 81lllfb : u uıuar, ır aç saruye açın e geç- • 
• ti~ Şu d D kt Ali Sed d elim - - Sokrat efendı ! ... mış . an a o or a m agı, 

büyük bir kan ıklık içinde idi. Kendisine - Buyurunuz doktor beyim. 
söylenen bu sözlere, mukabele etmek el- - Bu kadınlar kim? ... 

- Vallahi, hiç tanımıyorum beyim. 
zemdi. Fakat, bapııın ucunda dikilen tüfek. - Şimdiye kadar bunlan hiç ıönnedin 
çilerin tehditkar hareketlri buna büyük bir mi ? 
engel teşkil etmekte idi. Hiç ıüphesiz ki D"" d b k b" b 

• • • . . • • bi un e gene u va ıt ır saray ara ası 
onun bu v~~~ ~ilmıyen f~ ~ c:cne il .. buradan geçtiler. Akşam saat on bire 
kadını, onu büyük bır nezaketsizlılde ıtham doğru avdet ettiler. Galiba bu civara yeni 
edeceklerdi. ı geL-nifler. 

Ali Sedat buna bir çare bulmak istedi. - Hayır beyim. 
Derhal tüfe~çi.lere. dönerek : . • -Acaba öğrenmek kabil olamaz mı? 

- Huta iyilqti. Artık nereye isterse gı· Eczacı Sokrat titriyerek cevap verdi : 
d~bilir. Fakat tu. ilaçtan her saa~ !'8t~~a -Aman beyim. Pa .• pa .• paaa ... gör 
hır katık alınası linm. Bunu kendwne SOY· müyormuıunm peılerindeki hafiyeleri. 
lemek lizım. Madamki bana söz aöylemej1 E ban d · eldi. A b 

k ed. bald • - 1 _ • - vet, a a o ıanp ı ca a yasa ıyonunuz, fU e au soy~yın. • • ? 
dedi. mçm 
Tüfekçinin biri buna itiru etti : - Aman yavq söyle beyim. iıte bak 
_ Biz de 

0 
dilden bilmeyiz. birisi dükkanın önünde dolqıp duruyor. 

.dedi.Fakat öteki, zelı:isile bu meseleyi ball- Siz galiba bu tarafın halini bilmiyorsunuz? 
etnıek istedi. Saatini ~ senç kadına - Ne aibi 1 
uat b ~lannı birer birer gösterdi. Sonra - Ne gibi olacak, beyim. Burası malfun 
da eline kaşığı alarak q.ret etti. 1a vükela, vüzera mahallesidir. Onun için 

Artık temamDe iyilmııNll sandalyede IMr tarafta hafiy.r-,....... ,,_ ftler. Had
oturan genç kadın, bu pandomima kartı· din mi vardır, bunlardan bin1e konuıma
smda bir kahkaha koyuverdi : ya 7 ··· Hemen etrafını alırlar, soruıtunnaya 

- Ne acayip memleket. Doktor, tercü- baılarlar. 
mania konuıuyor. Tercüman da, tercüme Eczacı Sokrat mütemadiyen ıikiyet edi-
edeceği lisanı bilmiyor. yordu. FakOat doktorun zihni bir türlü ka-
Dedi. Bu sözler Doktor Ali Sedada pek dınlardan ayrılamıyordu. 
ağır geldi. Her ne pahasına olur5..'I\ olsun, - Sen ne dersin bu ite Sokrat efendi? •• 
cevap vermek istedi. Fakat, kadınlara kar- Bu kadmlar her halde Türk defil, ecnebi. 
fı gösterilen bu ince kayıtların neye müste- Fakat acaba niçin çarıaf giyınifler? 
Ünit olduğunu bilmediği için, onlar.n va- -Ona bakmayın doktor bey. Bu ma· 
ziyetlerini müıkülleıtinnekten korknr3k 1 hallede bazı fan..tik aileler var. Konaklan
\Taz geçti. O anda fikrine birteY geldi. He- na hıriıtiyan kıyafetinde adam girip Çlkma-
fbıen bapıu eczacı Sokrata çevirdi. sını istemiyorlar. Mürebbiyelerine, hizmet-

-Malômya, eczaneden bir ilKm Çlk- çilerine çarpf giydiriyorlar. 
rnası kanun ve nizama tabidir. Şu ilaan - Fakat o ıenç kadının sözleri? Tam 
ağzını sıkıca mantarla, balmumu ile kapat. bir ecnebi gibi memleketten fikiyet edi
Mühürle. Üzerine bir etiket 7apıştır. Nasıl yordu. 
abnacağuu yaz. -İıitmedim beyim. 
bedi. 

Ecna Sokrat, doktoran bu emricü yeri
ne getirmek için tezgahın arka1ma geçti. 
Fakat o anda eczanenin kapısı önünde, 
U%UD ve kıp kırmw fesli, sivil elbise giyme
lerine rağmen ayaklan parlak deve derisi 
çizmeli iki adam belirdi. Bunlann ı,;,.j tü
fekçilere iflU'et etti. Kapının önünde hepsi 
birleıti. Dört baı bir yere ıeldi. Bunlar ko
nuşurken doktor bu fırsattan istifade ~tti. 
Tezgahın üstünde duran etiketlerden biri
ni çekti. Üzerine : 

(Vaziyeti görüyor ıunuz? Taltifinize 

-Garip •. Çok garip feY·· Doğrusu ba
na merak oldu.Al fU paralan Sokrat efendi. 

Eczacı Sokrat yutkundu. Ellerini uiuf
turdu. İte baılar baılamaz böyle zengin ve 
kibar bir basta ile karıılafan doktorun ken-
diaine cömert davranacağını umdu : 

- fliçlar için ne tutayım, doktor bey? 
Diye sordu •.•. 

Doktor parmağının ucu ile liraları ec-
zacmın önüne İterek cevap verdi : 

- İlaçlar için ne tutarsanız, tutunuz li
raların ikisi de sizi_.;dir. 

- E, pekala, siz bir fey almıyacak mı
sınız? 

t(!Jekküre bile kadır -!eğilim. Affediniz.) 
kelimelerini süratle yazarak eczacı Sokrata 
\Terdi. 

_ Alınız. Etiketi ben azdım Aman - Hayır, ben bunu bir uğur olmak üze-
• Y • re dükkana terk ediyorum. Y alna sizden 

~abuk yapıfhnn da verehm. Şu belilan b" • d .x.:- B kad 
ba , . ır ıey rıca e ece5 u... ana yarma ar 

ıımızdan def edelun. b k d l kim ld v ••V bilir u a ın arın o uaunu ogrene 
Eaacı Sokrat; doktorun yazdığı etiketi misiniz? 

okumaya vakıt bulamadı. Çünkü doktor, -Ah, bu pek ıüç paf81Do Fakat baka-
fİfeyi almak için İltİcal ediyonnuJ Iİbİ eli- Lm gayret ederim. 
ni uzattı. Şifeyi aldı. Kadmlann önüne sel-
d• - Şimdilik adyö. ı. Nazan dikkatlerini celbedecek surette Ad •. . .. .. 
Parmağını etikete basarak yaJb kadına ver- - yo bey11n. Gule gule pafalll.. Y •· 
di. Kadmlar, derhal ayağa kalktılar. Kısa nnd. ~llah buyura;~lmmz, delil '!11 efen-

' un , ' 

SON POSTA 

Bulgaristanda : 

Kral Süel Teftişler 
Yapıyor 

Sofya, 28 (Ô.zel) - Bulgar kralı 
neli gtln, Karnobat açıklıklarında 
lıllmye (Slinn) 1rarnbonuaun tallm
lerine lttlrak etmlı ye ırarnlzon• da 
teftlt etmlttlr. 

Mevkut 
Sofyı, 28 (Ônl) - G•çeade ••1-

dana çıkarılan Birletik Makedoa1a • 
KomOalıt komltHI men1Uplarının 
faaliyeti tahkikat yapılırkia komiteci 
l:atlarındaa AHn Çarıkçlefla kıs lı:ar
detl Maranın ,.1ı11 beyaaaa•• dafıt
tıtı anlatılmı1t teYldf edil mittir• Mev
kufların 1&yıaı 141 bulmuıtur. 

Vapur Alacaklar 
Sofyı, 28 (Ôael) - Bulgar Yapur

ları cemiyetine tahılı edilen 24 mil
yon len ile iki yeai npur daha aa• 
tın alınacaktır. Bunlarla Batı Anupa 
ıehlrlerine de aeyrll1efer yapılacaktır. 

Kısa Haberler: 

Boeaoı Ayre1, 28 - .Arjantin dn
Jetlnin Brland • Kellosr andlatmaaıu 
lratılma1ını aaylaYlar kurulu onayla
mııtır. 

« Rlo de Janeiro, 28 ( A. A. ) -
Mlnu Kerau'den blldlrildij'lae göre, 
Uberaba çnrulnde 488 kıratlık bir 
elmaı bulunmuttur. Bu elmu, dnn
yadakl elmaalarıa en irisidir. 

-tr Kome {ltalya ), 28 - Lombard 
arının (san' atinin) en ırGzel c11ıtlar.n• 
dan biri o'an Kome kilisul yaamııtır. 

Mimarlar 
Arasında 

Dereceler 
Şehrimizdeki mimarların maktu 

kazanç nrglleri gUzel aan'atlar 
blrJiğfade toplaaa• bir komiıyon 
tarafından teıbit edilerek maliye 
fU belerlne bildirllmiıtlr. 

Mimarlar araaında fe•kalide 
ıınıfa ayrılacak kimae çıkmamıı
br. Bunun en bUyük aebebl, mi
marlara bllro hayatı temin ede• 
cek 9artlann menut olmamaaıdır. 

Mimarların ııaıfları ıunlardır: 
Birinciye: Ahmet Bürhancttln, 

Seyfi Arkan, Y orgiyadis, Zühtü, 
Sedat Hakkı, Ernest Raynhart, 
Tahı;n Sermet. 

ikinciye: Abdullah Ziya, Aram 
Şekerclyan, Avadls Saraf, Apoı
tol Piatiksı, Dimitri Çilemia, HUı· 
nn, Hriıto, lbrablm, Jan Tülbent· 
ei, Sırrı, Muzaffer, Toma, Tokum 
Çubukçu, Vahram, Yahya Ahmet, 
Zeki Sayar, Artin, Arif Hikmet, 
Iatepan, Nihat Vedat. 

Üçllncüyc: AIAeddin, Arif Şay
ia, Viktor Adamanidiı, Bekir Ih
ıan, Dimitrl, lıtepan Papazyan, 
Hırant Karyolacı, Hanrlko Kon
ıülü, Mecit, Zeki Kemal, Oaep 
Baımacı, Plyer Tülbentçi, Rebii 

Refik, Simon Lokmaağız. ŞeYki, 
Vedad, Serkls, Hacı Hriıto, lı· 
tepan, Kalfa) an, Hayik Zipul, 
Himhuf, Şbasi. 

D&rdtıncllye: Armanalı Aıtar
cıyan, Agop Çarak, Berç, Iıte
.. :·~an. Muzaffer Hasan, Rone 

Haik, Slmonldfı, Tahir, T orkum 
Senyaa, V anael Ranos, izzettin 
Nuri, Maclt. 

-•tıa:•. -bir konupnadan sonra, masanın ütüne iki • 
çil lira bıraktılar ve sonra kapıdan çıktılar. - Tabii... 1 , _____________ , 

Kapının önünde duran ve daha hali fı- Doktor Ali Sedat eczaneaen çıknuu ı ...., 
aıltı ile teiatlı teliılı konufaD dört hafiye, harbiye mektebine ~oğ':'1 yürüm~e baıla- TA K V M 
birbirlerini dürttüler. Orada duran arabayı I mıfh. Baıında hafıf bır aeraeallik vardı. 1---------=-=-----ı 
aavdddan sonra ağır ağır kadmları takip Bu sersemlik, yeni baılıyan bir sarhoıluğu Gla PAZAR Hı.aıı 
ettileı-. andırıyor, onun dimağında tatlı hayallar JO •9 •YLOL 93& 147 * yaratıyordu. Henüz pek gençti. Her kartı- 1------::--:-::-:-:--.--=-~-----il 

Eczacı ile doktor heyecan içinde bulu- laıtıiı kadında bir alaka uyandıracak ka- Arabt lSM 
1 

Rumi 1151 
dar güzeldi. Gürbüz vücudünün üstünde huyorlar; ikisi de ayn ayrı ıeyler düıünü-

Yorlarö.. Eczacı Sokrat, baygın bir tebes- vakar ile yükselen batını kumral ve kıvır
sum ·· ı -•ı · · v t v hı cık saçlar süslüyor, koyu kestane rengi ıö•-

e oı:ı ermı ugUf ura ugu§ ra masaya 1 • . • eli b-'- •-- L--•· --L-
d v ki ··zı··kı · · 1 d ermın mm -11-.n; .._. a-a- ren-

ogru ya &fllllf; go u ennın a tın an . ile • ü" ed k da --'-ek -=--DJl:.: 
Parla l rl - t-m1-•~ -°1 sı 1111\ uç ere on ısnL _._.... •• 

yan nazar a a, masanm as u eaı ~ • b""t"" ib . • .. t • d 
liralara bakmlf· ı nm u un s nnı ıos erıyor u. 

-1,te... Mi.ten dedikleri te:r. bunal (Arkuı nr) 

29 Cem.ahar 

Evkat !1aal Yeaat1 -aı ... 11 16 1 54 

Ot1e en 11 M 
lklıı .. , 21 1525 
~ . , 

E1IGI 16 

·~it ı ... ı Vasati -...... 11 .. 17 57 
T .... 1. it 31 
1aıı11 ı• .. 04 14 

Mekslkoda: 

Sinema İşyarları 
Grev Yaptılar 

Mekılko, 28 ( A. A. ) - Meknka
dakl batan alnema ityarları, ilcretle
rlnl arttırmak lıtemlyen Amerikan 
filim acentelerine kartı prolt1to me
ramlle greY yapmıtlardır. 

Yadulu1al (gayri milli } flllmlerla 
r5ıterilmulne engel olan a1tarların 
röateriıi1aden ırocunan birçok almalar 
kapılarını kapamıılardır. 

Ulusal filimler, Mekıika ıinemala
rıaa yetecek kadar çok detildir. 

Çlnde: 

Korsanlık 
Şanghay, 28 (A. A.) - Kurtulma• 

lık (fidyeinecat) koparabilmek amecll• 

Tafra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal filim, Halil Kimi!, Opera, 
Metro n poli filim mGe11el8lerlala 
Ye plyaunın bDtün H11·z filimle
rlni • tıa aldım. Bu fllimleri ge
çirmek iateyen taıra aine•a'arı 
direkt<Srler, fzmlr birinci kordonda 
Ş h"ageri ilanında fııimci M ı.tafa 
adruhe mürncant etmelidirler. 
~ , 
il > SAMSUN'da ' 
!ıtanbu'un ec meşhur açık ve kapalı 

FLORYA KOLONYALARI 
Samsunda AYni Peker'in 1a1t 
mnğ"aznaında mutlaka aray nız. 
Y•ni Ye huıuai esanılarla yapııaa 
bu ko'onyahırı b"r defa tccrilbe 
etmete kifidir. 

Etalz esanslar geldl. 
:;;_... (eski MüftO Zade H. AYnl ........: 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 
HORMOBiN 
Tafsılfıt : Galnta Posta kutuıu 1255 

~Kiralık Çiftlik._ 
VE MER' il VE YENi AHIR 
Topkapı haricln~• Ferbatp•f• 
çiftliği v-: mcr'a11 n yeni bl7ilk 
ahırı toptnn ve ayrı ayrı kiralık· 
tır. Emın8nilnde Valde hanında 
Noter Htlumettln H. Çamer'• 

mOracaat 

Denlzyolları 
iŞLE TMESl 

Aeeatelerl ı Karalı:31 Xlprlbatı 
Tel. 4ll62 - llrkHl Mllalrdanade 

Haıı Tel. 227'0 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 1 Bi

rinci teşrin SALI KllDll aaat 
20 de RIZE'ye kadar. u5999,, 

lskenderlye Yolu 
IZMIR Yapuru 1 Birinci t•ı· 

rin SALI 1UnU aaat 11 de IS
KENDERIYE'y• kadar. ' 15998,, .. 

Sayfa ıt 
== 

Belçikada: 

Hitlerin Müşaviri 
Görüşme er Yaptı 

Ve Berline Döndü 
BrOksel, 28 (A. A.) - El\ul Belge 

razetul, Yon Ribentrop'un B iıkııele 
ıreldiA'ini ve dOn öğieüzerl B şbakaa 
Von Zeelaad ile uzua uzadıya görllt
tağDnB yazıyor. 

( Bu zat Hitlerin dıı ıiyaaa müıa• 
Y ridiı. ) 

Berlin, 28 A.A - Von Ribbeat
rop, yarın B. Hltler ile B. Gam 1 öt 
ve B. Von Neurath aramında Y•F 1 call 
garüımelerde hazır bulunm<ali üa !re. 
buraya relmiıtir. 

kor1&nlar, Ceklyang kıyılarındaki bir 
k81 okula1ındaa 35 talebe kaldırmai .. 
lard ~ 1 

iŞ 
KUMBARASINA 
SAHiP TALiHLiLER 

blE teırlll 
karasında 

207 lllfl 
5000 lira 

alacak 

Birinci ikramiye 

1000 lira 
ikinci ikramiye 

250 Ura 
10 kl,lye 100 erden 

1000 Ura 
20 kişiye ao erden 

ıooo Ura 
175 kl,lye 10 araan 

1750 Ura 

lstanbul'd• ·--------' . 

Bomonti Şişe Birası 
Mütterllerine: 

Bomonti Şirketi lstanbul fite blraaı mUıterilerl arasında 
1935 seneal yaz ayları için ı 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her ti~ede etiketin altında numaralı bir kağıt vardır. Bu 
nu•arayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin kontrolu 

altında mUaabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
Milaabakada kazanan numaralar her ayın 5 inde gazeteler}P 

llln edilecektir. Kazananlar aym yirmialne kadv 
tlrkete mllracaat etmelidirler. t 

Şirket, dllkk.blarda Ye lokantalarda numara111 9lje lr, .... -ı e mımolerinl ve 
ı. -i eylemelerini a1&ym tifelerlo taerlerlodeki numara kağıtlarını mu 

milıt•rllerinden rioa eder. 



.., 

12 Sa a 

Lessive Akif 

Hiçbir madde bu auyun yaptılı tamlzllll yapamaz. Va çama91rıar1nızı 
kar gibi bayaalatamaz. Bir tecrUba kltldlr. Bakkallardan arayınız. 

•--------• TiJrlclg• Um•mi Ac•nt•ıı: latanbul Kehmcllerbaıı No. 46 Telefon 23359 ~•" 

Leyll - Nehari 
Kız, Erkek 

~tında Karakol kar9111nd 

Etki . 

"F eyziye,, 
AH, ille, Orta n liH kıaı•lara · Fea n edebiyat b811klerl Yardır. Tarklyenin en Hkl buıual llıuid"r. Fran11zca, 
lngili:a:ce n Almaaca llıanlarındaa birlılnl iylcıe &freıtmek içla euıh n ciddi tedb ir~•r alıa mııtır. 
Ilk ıınıflardan ltibue• ecaebl IİH•• okutul•aktadır. Talebe yazı lmak için laerrln mOrac-aat edebilir, 

30 EylUlde derelere b•tl•nac•kbr. Mektebin tarlfn•meslnlnl lateylnlz. Telefon ı 44039 ~-

isti ki L
. . 
ısesı Direktörlüğünden: 

1 - ilk orta •• Ilı• kııımlanna, yab •• gtlod8ı, kız •• erkek talebe kaydına deYam olunmaktadır. 

~ - Kayıt lçf11 berrin aaat 10 daa 17 ye kadar ı•Hnebmr. 
3 - lıtlyenlere, kayıt prtlannı bildiren 6j'renekten bir tane paruıı olarak ıönderlllr. 

Şehzadabaıı Polia karakolu karıısında. Telefon ; 22534 

T 
v•rkan hiç da alrt çak111ayJnız, her •lr1ya kartı 

Hemen bir 

KATAGRiP 
alınız. 

•oluk algınlllı nezleyi darh•I giderir. 

K ~m· t • a CI 

1 
En teslrllıldir. 

2 tanellk kutularda ~•dl buçuk kuru,tur. 

KIZ • ERKEK • YUVA 

Yeni Nesil ilk Okulu 
Terblre ._ tedrle lau1U1larıatlald eid•i1•tl il• klltlr ltlaruiai• taktllrl•i 
kasa•••t bir •l•H•Mdh. Mlk••••l run •ıaıfıaı laalıdlr.Eeaebl llıaaıaa 
eh•••iyet ••rillr. Ka11tlar iti• mektep herıl• açıktır. 

Caialotlu MoUafeaeri caddul 41m-----~ 

... Dr. lbrahim Zati 
Belediye kar111 ıa :fa Pıyerlotl 

caddHiade No. 21 
Herrt• atıe.ıe• ıoara haatalarıaı 

kabul eder. 

Son Posta M1&tbaa11 
llil""1• M-re ı T.W. 

....,ı.n 1 ... mı-. .. ..... .. Udi 

ZABITA MEMURLARINA MUJDE: 
200 etroluk ı ık r n a L& .... --..... 

arn . 
. - 'ı· - ---,. . .. 

··~.\ı. 
~ ' . 1 

1 '1' ! ' ' 

i ; 1 1 
i ! • ! 1 

I /. 1 . • .• • • • 1 
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1 

1 f 1 ! ı, '.· 
t I f 1 1 ı FENERi· . ·;;, .. ----·- - - . 

ELMIŞTIR 
DIKIC.AT: 
Ampııl l•rl Dalmo11 
Plll•rl D11ll11011 

Bllhaıaa feaerlne •• t528 au•uah Dalmoa fenerlerine dikkat eclllmHl Ye taklitlerladen ıakınılmalL 
Ba9ka mark• v ... r•~ aldanmayınız.. D.,,. •• : Tahtakale No. 10 Her r•N• ara;yınıe. 

FAiK SABRi DURAN 

Y NI 
Türkiye oğr fy ....... 

ORTA OKUL S INIF- 111 . 
1935 - 1936 yeni baskısı çıktı. 

Bu yeni baskı yapılırken kitap yeniden gözden geçiriİmlf, 
ve ekonomi dur1Jmumuz en ıon iıhtidiklere bakılarak tazeJenmit 
rakamlar dtııeltilmiı ve yazılııı bugUnkn dile göre ıadeleıtirilmiftir. 

D11Jıtıldıiı ı•r: 

~ K A N A A T K i TA P E V i istanbul 

~BAYANLAR 

KUN 
maaffa lura şi rke tinin tHfiyeainden biran evvel istifade edinlıı:. 

Qünkil : Tasfiye için Ticaret Odaaının tayin etmı, oldul11 
mUddet bugUnlerde bitmektedir. Fevkallde te•zllltlt 
aatıt- Fiyatlar maktu ve ••btf paz•rhkaızdtr. 

Beyoğlu lı Banka ıı Karş ısında 

lıt•r 7ağ11n, iıter rüırlr ••ID um•• 
rumda değil, terkibindeki "'Krema köptifl,t 
1a1eıind,. "Tokalon padtuı,, DJD her ttlıll 

ıına;ya dayaııdığını iyi biliyorum. Cildim 7ağlı amma 
''Tokalon pudruı,, diğer adi pudnlaıdu j defa ılyada 
ollde 1apı tık kalır, tere da7amı H mHamatı• ı•ııir 

leamHine mani olur. 
Ne yapHDlZ, ıündüz rlla•ılnd• .. ,. geoe .,duıhflacla 

hntun1anız harikullcle ıUsellltln tabu tHin size •erebilecek •• parlakbk eHrl 
Lırakmıyacak yeı&ııe pudra " Tokalon pudruı ,, dır. Kuru bir oil• l~ "Toka
lon Petalla pudraaı,,nı yatlı cildler i9ln "Tokalon Pero pudrHı,. 81 kaUUUDJI. 

Kadın Erk;i terziliği az zamaada öğretair. Onuno11 711 eerıiti aoıktır. 
Talebe ka1da ha9lamııtır. 

Ç•r••k•pı yanan Feyzlltl araaaında No. 6 TeL 28994 
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SURETIL[ SIZiN iÇiN 

ÇALl$11t 
~usust ŞA~TLA01f'11Z ~Ale:~INÖA 
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