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Fakat İtalya, Afrikaya Ya-
yılmak Kararını Verdi 

·Habeş Hükiimeti Silah r. 

Satın Aldı 
ltalya, Afrikaya 
Beı Vapur Asker 

1 c~::•ao ~~!ı~a_d:.b .. 
ılıtan imparatorunun 19ferberlik 
Uln ettiği hakkında kl hı beri er 
teeyyUt ediyor. 

Muharebe 
Haftaya 
Bathyorl 

PAiltS , 29 [A.A) - Romadan 
Maten gazetulne bildirildiğine göre 
muhaıamanın r•lecelc hafta or&aııa 
da bat!ama11 muMemel görllnmek· 
tedir. 

İtalyanın aeker yollamaları •on 
günlerde artma ıtır. 
· 10,000 asker cumartHI günü Na• 
poliden harek•t etm:9tir. Bugün de 
önemli 11vki1•* yapılm&il beklen
mektedir. 
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Yunanltlar Birinciliği Aldllar 
Balkaa oyunlara din, tek bir mOaabaka mDatHna, bitti •• Yu•aah atlet

ler bir:ncI o'dıılar, TafıilAt ıpor uyfamuı:dadır. 

Roma Mektubu 

italya Muharebeye Ne 
Kadar Dayanacak? 

ltalya - Habeı ihtil4fını ln· 
celeyecek olan onüçler komitosi· 
ola buaü; t91>lanma• bekleniyor .. 
Uluılar kurumu kouaeyl toplantı
sına nihayet verdi. ltalyan dele
gesi Baron Aloizl Romaya gitti. 

On gündenberl bekl•n•n Faşiat 
kuTvetlerl genel toplaoma.11, taar· 
ruı emri nrllmeden bir gün evvel 
yapılacaktır. 

L ______ .J Fabrikalar Geceli, Gündüzlü Harp 
~ ......... ~-------·---·---····-·· .. 

balyada Mlllno şehrinde bir 
gösteri manzarası 

13 ler Komitesi Komedya mı 
oynıvor? 

Roma, 29 (A.A) - Roma ba· 
ıını, B. Muıollninln, bakanlar ku· 
rulondaki diyevlnl daha inceleme· 
ye batlamamııhr. Yalnız ıaıete• 
lerln koyduklarj başlıklar, ltalya• 
om ulualar ıosyeteai haricine çı• 
kacağından bahaetmektedir. Bu 

. gUn ltalyan efkArı umumlyesinin 
( Denmı 6 ınoı yüzde ) 

iki Yeni Hat Daha Döşeniyor 

AkdenizleKaradenizlkin
ci Bir Hatla Birleşecek 
Aydın Hattı Da Eğirdirden Uzatılarak 

Konya Hattına Bağlanacak 
Ankara BO (Özel) - Öğren· 

diğlme göre yurt içinde yapıl· 
makta olan yeni demlryolJarı 
6n0m0zdeki yı 'lar içinde son hı· 
zını almıı oJacakbr. Bir yandan 
ıark •• ılmal taraflarında yeni 
yeni hatlar döıenmeai için ettlt· 
ler yapılırken öte yandan da Af· 
yol •Antalya hattında çalıımalar 
çok ller!emlıtir. 
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~ Radoatan bir görUnUt 

On iki 
Adada 
Çok Sıkı 

Kontrol Var 
Gelen haberlerden anlatıldı-

ğına ıör• Leryos, Kalimnoı ve 
Rados gibi, ltalyan idareal altın
da bulunan on iki adalarda ııkı 
blr kontrol •ardır. Vapurlar Ler• 
yoa ada1ına uğradıiı zaman fo. 
toğraf abnmaaı, hattt adaya 
dDrbDnl• bakılmaaı yaaak edlll· 
yor. Bu ada ltalya hUkumetl 
tarafından müstahkem mevki ha .. 
lloe konmaıtur. İtalya limaola
nndan on iki adalara kalkan va• 
purlara' ılvil olarak binen birçok 
kimaelır, Leryoa'ta •apurdan 
inerlerken zabit •e aaker elbise• 
lerl alymtı bulunuyorlar. 

Si•ll yolcuların ve aeyyahfano 
yalnız Radoı adHında fotoj'raf 

Bunlardan başka, lıpartanın 
Eğirdir ilçeı :nde kalan ve A ,Ydın 
h~ttı verilen lzmir • Eğirdir hattı 
uzatılarak Eıkiıah;r • Konya hat
tına Karamanda bailanacak, 
Ayrıca Sarayönü • Polatlı araıuda 
yeni bir demiryolu ile birleıtirf· 
lecektir. Bu ıuretle Karadenlzl 
Akdenize bağlayan ikinci bir il-

' ' Dn,.aaı 10 uocQ rl•d• ) 
Ag"'" /aattuu11 azotılacajı K•r•ın•" I almalarına ••ya dllrbUn kullanma• 

lıtaıgo11p•• 6lr iakıı . laruıa mllaaade ediliyor. 

Malzemesi imal Ediyor 
Romadan Amerika raıetele- hattı gıda 

rlno yazıl ıyor: maddeleri sa• 
ltalyada ekonom1al tahdidat tııının asker 

ıittikçe artmaktadır. Yirmi gUn kontrola alta· 
kadar öne• kabinenin verdiği ka· na alınması 
rarlar üzerine kazanç tahdit ed:l· gibi J•Di ka· 
mlf, ltalyanlarln hariçteki ıerma· rarlar •ırile-

cetlnl de tah .. 
yalerini, Altın karşıhtı tllkenmit mlo ediyorlar. 
vaziyette olan hazine tahvillerile Buı ıehlr· 
değlttlrmek mecburiyeti konul• lerdo ticaret 
muıtur. Tüccar •• lt adamlarına vadyetl çolc 
göre, Bugünlerde lnıaatın yasak iyidir. Hllkft-
edllme1i, ithalat maddelerinin metin avuç 
harp levazımına hasrı, aanayiin ve Musollnf ıtUenmı 81acJ ,.Oı:do) ............................................................................................................... ----:-······ 

"Kaemet Bekll1enler,. lialrikt hayatın içinden ve 
kinden alınmııtır. Ve hakiki ha}atın bütün içytizft D 
reni romaoımıııo aatırlan ar•nda ııonsuz bir z••k ve 
be1ecan içindo okuyacakıını1. 

••• Bir Kaç Gln Sonra 
Son PUtada 
---~·----~ 

..-....-~·- .......... ______. ... ...,__..__._ . 



Sokakta 
Yürümesini 

Bilmiyor Muyuz? 
Dünkü gazetelerden birinde, ıokak 
ta yürümekten bahseden bir fıkra 
çıktı. Fıkrayı yazanın iddiasına gö
re, bir seyyah kadın, Knraköyden 
Eminönüne geçinceye k dar tam 
altı kiai ile çarpışmıa. Bu itibarla 
sokak baolarına birer memur dik .. 
mek, ve yolculara do~ru yürümesi .. 
ııi öğretmek lazımmıf, Biz bu hu
euata mubtelH kimıelerle görüıtük. 
Onlardan yukarıdaki ıorguya aldı· 
ğımız karıı!ıklan yauyoruz; 
Kurut;eşrne Sogancı çıkm aı 

4 No Kerim: 
- Baoa kalına, ba•ııettl§'lniz 

gezgin bayan, ya aarhoı Uf, yahutta 
yankcaicl. 

ÇOnkO vakla ıokaklarımurda yOrll• 
m •ini bilmeyenl11 yok d ğil. Fakat 
bOtUıa yDrOmeıini bilmeyenler köpr 
flstDnd d ğildlrJer. He yür6me11lnl 
bilmeyenler, mutlaka çarııdakl esnaf. 
ların hllcba~ları arııaından tOremezler 
ki 11ade 1e71abları ezsinler. 

* Suıtanahmet Fettah sok I• 
12 No. Nedlmı 

- Sokaklarda yOrümeıial bilip 
bilmediğimizin farluıada d ğill • Çün
kO otomobillerden, tr mvaylardan 
aakınmıya çalıtmaktaa bunu garm•J• 
vakit bulamıyorum. 

Fakat ben, ahaliye "ıOrGtme,, 
dersi urilmeaine taraftar değilim. 

Ç\lnkU yfirOmesini Öğre enler, bittabi 
yürlitmeslal de öğreneceklerdir. H 1-
buki ylirGtmulnl, dera görm den 
Öğrenmİf olanlar yetiyor bize. Hattii 
daha geçen gün benim cazda 1 da 
yllrOttOler. 

* lrkecl Yeni Ankar• peru• 
kiir1 kalfalarından HUseyln 
Cehit: 

- YDrOm ıinl bilip bllmediğlmlıl 
•ormayn ne hacet ? Caddeye çıkıp 

öyle bir bakın kAfi. 
Fakat bence yGrOme derai Yermek 

to.ına1 ızdır. ÇOnkG bizim yOrfimeye 
gelinciye kadnr 8grenecck daha nice 
aylcrlmlz Tar. Kaldı ki bizim ıolrnk· 

)arım za nlsbcten bizim halkımııın 

:yDrliyDın çolc bile. 
f11tanbul sokaklarında yDr01enlere 

hlr bıyır ltlemek iniyorlar11a, yar • 
mckten önce, cambazlık dera! venJo. 
ler. 

Kadıf<fty Tramvaymda Bir Hat 
Daha Açıhyor 

Kadıköy ltramYBy ıebekealoe 
dahil bulunan Kadıköy • Gazhane 
hattının döşcnmeıl bitmiı, Ocr~t 
tarifeai' de Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından tasdik edilmiıtlr. Bu 
yeni hat yarın sabahtan itibaren 
lılenmeyo açılacaktır. 

Hal kavin da 
Emin8nU Halke-.i kOtOpha"a"e

sine kitap okumak için d'vam 
ede:ı gençlerin ıayııı gün geçtikçe 
artmaktadır. Ewin temıil ko!una 
yazılan gençler do çoğalm ktadır. 

Al<li Hastanesi için 
Bakırköyllndeki akıl hast Iıfc.. 

lnrı hastanesi için mühim mik· 
tarda ilaç ve ecıa satın alına• 
caktır. 

Ok llarda Yeni Ders Yııı 

ı 

Açıkta Kalan Talebenin Sayısı Hafta 
IÇinde Be li Olacak 

Bu sabahtan itibaren bllton 
ilk ve orta okullarla liselerde '"\ 
935 • 936 dera yıh tedr:ıatma 20 lkteşrin Pa· 
baılanmışbr. Daha sabahleyin zar Gen 1 Nü-
erkenden sokakl r •• cadd ler, 
eU rl çantalı, sefer bs1ı çocuk· fus Sayımında 
larla dolmuıtu. Bu yıl latanbulda Yerli, ynbancı herkea o gün bu-
taleb e · yıaının, diğer yıllara nls- luuduğu yerdo keııdieini yaıdıracaktu. 
betle çokluğu, sokakların bu sa- .. l _____________ _ 

Posta için 
Binalar 
aplırılacak 
Posta, telgraf, telefon unfum 

mlldGrlUğUnUn, posta bin_alnrıoı 

muayyen bir tipte yapmak için 

hazırladığı projel r bltmittlr. Vi• 

UtJ et ve knzalarda ayrı ayrı tip

lerde ve vasıflarda olacak olan 

bn binalar lkl katlıdır. Birinci 
katı posta, ikinci katı telgraf •• 

telefon servlsl~rine m~hsustur. 

B"na bulmak mDikOlcit ve eY 

buhranı olan yerlerde ( 2 ) odalı 
memur evleri de yaptırılacakbr. 

babkl manzar ıınd n bile ani • 
plıyordu. 

Açıkta kalan talebe warmı, 
bunların Bf11I ne kadardır? 

Turizm Komisyonu uruluyor 

Bu su lin kar ılığını bu gUn· 
den tc bit etmiy lmkln yoktur. 
Ancak bu h f t sonuna doğru 
çıkta kalan talebenin ne kadar 

olduA-u nlaıılacaktır. 
Kitap işine g lince, kUltUr ba· 

kanlığı, taleb aayısını göz6ntln• 
de bulundurmak &ureWe fazla ki· 
tap basımını temin ttiğt için ta· 
lcb kitap ız kalmıyacaktır. Kı· 
raet kitapları ö.z Törkçe olar k 
basbrılmıştır. 

Odun 
Ve Kömür 
Şehirdeki Istok Miktarı 

Bilin miyor 
Y ıığmurlu h v lar haaladı. 

Kııın kapılimdayız. BugUnlerd 
en çok dtlşUnUlen ıey, odunlG 
kömürdür. BJr yazıcımı:ı: odun vo 
kömUr Hatlarını tetkik etmiitir. 
Odun fiatlan eve teıllm (250) Ue 
(270) kuruş arasındadır. Bu sene· 
nin odunları (240) kuruıa kadar 
aatılmaktodır. Geçen aonenfn ku· 
roları d en çok {270) kuruıtur. 

Anadolu kömUrUalln klloıu 
llç buçuk, Rumeli kömUrUnUokU 
dört kuruştur. Alman koku depo 
tealimi ton (21,5) gazhane koku, 
Beı tona kadar yine depo tealimi 
(21,5) boı ton yukarııı (16,5) lira• 
dır. Zonguldaktakl kömür f abri
kasınm çıkaracatı Tllrk antra 
tinin henUz: fiatl tHblt edilmiı 
değildir. Bu kömür koklardan 
çok kuvvetli olduğu için tonu 
{24) liraya kudar ancak aahlab!-
lec ii öylenmekledir. Belediy 
ekonomi direktörlfiill odu'n ve 
kömOr fiatlnnnın normal oldu .. 
ğunu söylemektedir. 

Bununlaberah r belediye latan• . 
buldaki odun ve kömllr ıtokhırmı 
tesbite imkAn bulam mııtır. Odun 
ve kömUrctil r resmt Ye hususi 
mUesseselerle birçok taahhütlere 
giriımi lerdir. Bunlar tanhhlltl rlnl 
henüz bitirnıedikl rl f çin g riye 
artacak odun 'e kömUr miktarı 
bilinememektedir. 

~.---.--.---.--.---~.--.--.--~ 

Ik O arak 
T ş 

Haber aldığımıza göre, Bakan• 
lıklar araıı turizm komiayonu; 
toplantılarına baılamak nzere 
hazırlıklarını ikmal etmfıtlr. Go· 
çen yıl ihzari toplantılarını yapa· 
rak beş komisyon üzerinde çalıı
maya· başlayan umumi komlıyon• 
da, her tali komiıyonun hazırla· 

dığı rapor okunacaktır. 
Siyaaal turizm komiıyonunun 

raporunda, turizm ofiilnin kurul· 
ması gibi önemli itler olmakla 
beraber komis} onda bugün için 
hasıl olan kanaat ıudur: 

- TUrklyeye bu gUnkn ıart
lar altında bir gelfr kayn ğı 
olabilecek kadar turist ıcolmeılne 
lmkiin yoktur. ÇUnkü: 

1 - Turistlere kolaylık gö ... 
terecek bir teıkilit yoktur. 

2 - Gümrük, pasaport ve 
s ir muamelel rd çok gtlçlnk 
çekilmektedir. 

3 - Seyyahlar tercOmanlarm 
enfaat vaaıt sı olmakta; mem· 

leketln tarllü değ ri olan eserle
rini, mUzelerlni gll:ıel manzaralı 

yeri rfnl gezememektedir. 
4 - Diğer devletlerin, turlıt 

çekmek için bo9 vurduklan çare
lerden hiç biri bizde y pılma• 
maktadır. 

5 - Meml ketlmlıd propa• 
ganda ekıikJlği vardır. 

6 - Turizm yollarımız, otel· 
lerimlz, eğlence yerlerimiz, plAj· 
larımız yoktur. 

Söylendiğine göre, TUrkofiıe 
bağlanacak olen turjzm komisyo• 
nu, belli ba9fı tarih ve kUltUt 
değ ri ta ıyan ve tabii m nzarası 
güzel olan :Iay tlerimizden teı· 
kilata baı!ıyacaktır. 

Birinci o~arak lstanbuldan 

s anbulda 
·ıecek 

iş Üzerinde 
Yakalanan 

Bir Sabıkalı 
Evv iki ıabab F eriköy ıem• 

tinde haylı tuhaf bir hidlte ol· 
muf, bir sabılcab tam lı başında 
iken yakalanarak ellerini kanuna 
telim etmiştir. Hadiae ıöyle ol
muıtur: Sabrkab Tophaneli Mus• 
tafa, sllbahın ıaat altı sularında 
Ferik8yde SUleymaıı adında bir 
odnmın oturduğ 18 sayılı ••• 
sesıizce yaklaıarak kapının l>nll
ne çömeliyor, cebinden bir annh· 
tar çıkarıp kapının aıma kilidini 
eçmıya uğraııyor. Tam bu sırada 
devriye poliıJer o •okağa aap
mııı bulunduklarından Muıtafayı 
bu ıuçu fı'erken yakalıyorlar. 
Üzeri aranıyor: Ceplerinde ıekll 
ıekil, 'deste deıte bir suru anah .. 
tar çıkıyor. 

Karakolun Karşısında Kuf 
Avlarken T~tuldu 

Ayna1ıkavakta Kılburnu gazi• 
nosu aahlblnlo oğlu KleJlDtİ kara
kol karıısında tUfokle kuı avla· 
dığı için yakalanarak, hakkında 
tahkikat başlamııtır. 

başlıyac k olan bu teşkilAt ıu 
esaslara dayanacaktır: 

l - Hozulanacak turizm pli· 
nına göre bir bayındLrhk prog
ramı. 

2 - Ofiı'n murakabHi altın· 
tında oteller, p·ajlar ve eğlence 
yerleri yapılması. 

3 - Seyyahları getirtecek ve 
gezd:rtccek bir teşkilat kurulması. 

Ol• Has B. Diyor K- ı 

Taleb Elblsesl 
Killtur bakanlığı kıı ve erkek btt. 

tUn mektep talebelerinin mekh p için• 
de Ye dıjında bir örnek izci olblıe1l 
ciymelerine karar verml9tlr. Bu sure~ 
le talebe diıipUni daha kolay temi~ 
edllecektfr. .. ... .. 

32 Bin Mahpus 
Memleketteki haplınnelerde mıh~ 

pus 1ayı111nın Si bine nrdıjı balte~ 
nriliyor. 

... * * 
Orman ltlerl 

Ormanların muhafazası için blı 
direktörlük .kurulacak, orman yetljtlı
mek: bir mükellefiyet haline ko• .. 
caktır. 

* * .. Bir Kurnazlık 
Haplsanelere gelen ziyaretçll•~ 

mahpu larhı öpUımeleri yasak edil• 
miıtir. Çilnkü öpüşillürken ziyııretçJ• 
lerin mahpuılıra esrar nrdiklerl aıı• 
lqılmııbr. .. .. . 

Çam ıca Orta Okulu 
Şehrimizde yeniden üç orta okal• 

kurulduğu için taleb si az olan Çam• 
lıoa orta okulu kapahlmış, bunuıt 
öğretmen kadrosu Gazip ıa okuluoı 
eklenmiştir. 

* * • 
Piy ngolu Y rı•lar 

Hava Kurumunun t rtip edeo•IJ, 
piyangolu at yarı fanndan 400 bin llrA 
gelir elde dileceği umul yor. 

* -« .. 
G nçllk Temasları 

Türk Talebe Birliği Avrupaya b" 
deleğe göndermiıtir. Bu delege Ait 
rupa şehirlerinde gençliğin Türk ge~t 
liğile yakınlığını temin ioin incelem• 
ler 7apao ktır. 

« * .. 
Ç lltma S atlerl 

Reami dairelerde bugUnden itlb~ 
nn kıt çahıma •a&Ueriuln tatbl.ki9• 
b lanmı tır. . . .. 

TUtUn Ahmı 
İnhl r İdareal lzmir piyaauıncld · 

tün almak için h zırlık yapmak.tadıı 

* * * Hav Kurumuna Yardım 
Akhiı rın Dağdore köyiinden Fat. 

a adında bir kadın, oıı dönümltllıı 
tarlaaım Türk Ilavn Kurumuna ••~ 
mlşür. 

• Jt * 
T lefon lfl rl 

Eııki Telefon So11yeteıinio muk•·ı 
vele hilafına yapmıı olduğu işleı in• 
o•lenmıktedfr. 

Jt * .. 
Sömikok 

Zonguldakta kurulan Sömikok fah• 
rikaıı yirml güıı ıonra iılem•J• 
baılıyacaktır. 

.. * * 
MaUye MUtehassıshA• 

Hükumet maliye mUtolıas•••• olı• 
rak yctiemek üzere A vrupnya bil 
talebe kafiloıi göudermeye karar ver• 
miiilr. 

• .. * 
Ehll Hayvanlar 

Ehli hoyvanlıır ııergi11i, yarın Edlr
nekapıclnkl belediye ahırında açılucak• 
tır. Birçok hay.an yazdırılmı4br. { 

Hasan. Lay 1 Bu sürekli yatmur· 
fora ne dersin ? Can sıkıcı değil mi ? 1 

H aan B. - Poliı, dilencileri topla· ı ... Sokaklarda aerbest ve rahat yll- ı ... Artık 
mıya bıııbyahdanborl.. rUyorauo ya ? azizim 1 

tufan )'O~e, 



' 

SON POSTA 30 Ey·ül 
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r 
Hergün 

/ngilterenin 
Bugünkü 
Vaziyeti 

.er -
YAZANı RA NDOLf ÇÖRÇIL 

lnglliz Devlet Adamların dan Biri 

Cihan harbinin menteini aral}tıran· 
lar arasında, lngilterenin vaziyetini er· 
kenden sarih bir ,ekilde tesbit etmedi
ği için ovaktin başbakanı Sir Edward 
Greye çatmak adet olmu,tur. 

Bunlar derler ki, eier Sir Edward 
Grey Almanyaya bir kaç gün evvel, 
Belçıkanm bitaraflığı ihlal edildiği tak
Clirde lngilterenin harbe gireceğini bil
dirmiş olsaydı, harbin önüne geçebi-

lir idi. 
Bu adamların anlamadıkları bir nok· 

Resimli Makale 

ta var : Sir Edward Grey onların iddia Çocutun kaf&11 n kalbi l: eyaz kAğrt 2ibid r. Oraya 
ettikleri zamanda bu sözü söylemiş ol- ne Ja:&anak onu okuruz. Çocuk bütan ltiyatlerını kiiçük
saydı, Hükfunet, Parlamento ve millet ten edinir. Çocuk on yatına kadar ne öğrcnirH bütün 
tepeden tırnağa kadar, ikiye ayrılacak hayatında onun izleri görUnOr. 

kt. Kilçtık çocukların okudukları kitapların, 01nadıkları 
Ve hükfunet muhakkak dütece ı. 

a Zararlı Kitaplar a 

ahlak Lozucu, korkunç c:nai romanlar, çocuğun kal bın i Ye 
ruhunu boz: bilir. 

Çocuğun okuması YC oynaması kifi def"ldir, okuy'l cağı 
kita bın, oymy .. cağı oyunun iyi uç.lınesi lazımd . r. Çocuk 
iy:yi köJiyll bilmez) ona iyiyi kötüyü göstermek b izim 

oyuncakların bu bakımdan ehemmiyeti vardır. Eırarenııiz, 
Almanya, Belçikanm bitaraflığma =z========z==-::::::::ıı==-=-==:::::ııı:c:===-z====--==============:c:m::::============== 

borcumuzdur. 

tecavüz etmedikçe kat'i adım atmak ııı1111••••••--•••••••ı••••mm•nı•••mı-•11mı••••••mıı::ı••••' 
mümkün değildi. Fakat bu tecavüz va- 1 D A a ı· L ı"' ·-· ' ki olduktan sonra artık hükUmetin ha- BABE ER rekete geçmesine lüzum kalmamıştı. 

Millet kendisi silaha sanlmıftı. L-----------•11·-----------------mllEllE_lli1ll_ıim•••• 
'Ayni iddia bugün de yapılabilir. Loid istatistik Ve Nüfus Sayımı Fıçı Mı, Cam 

1 SH w *& 

Corç İtalyayı yola getirmek için hükfi-
metin, tngilterenin siyasetini sarih 0 1a-

0 
.. d Kavanoz Mu ? 

rak ilan etmesinin kafi olduğunu söy- Yurtdaşlar ev a 
lüyor ve Hariciye Bakanı Sir Samuel • Balık 1hracatının Naııl 
Hoar'ı sarih olmamakla itham ediyor. ç v 1 Yapdac:ığı Henüz 
Fakat İngiltere birkaç ay evvel, bugün ŞIDa agırl\ Jyor 
olduğu gibi, sarih vaziyet alıp müeyyi- Kestirilemedi 
aeden bahsetınİf olsaydı, millet baftan Yazanı Neci AH KUçUkata duktan sonradır ki yurt hakkında Balık ihracatında ambalAj itini 
başa ikiye ayrılacaktı. Denhıll Saylavı temelli bilgilere doğru gidebildik. ıslah etmek ve halık salamura• 

Co h · t d l td ista lstatiatlk kurumundan 6nce bizde Fakat Sir Samuel Hoar bugün Sir m urıye evr yur a • larını fıçılar ve tenekelerle am· 
Gr ,. • • d d ğil" d' trstik kurumunu yaydı. Devlet her hesap zan ile yap.lırdı. Hiç balaJ'layıp sevketmek yerine cam 

J!'..dward ey m vazıyetın e e ır. lılerlnio içine dalmak ve her han- bir şeyde kat'i bir bilgi yoktu. 
Bugün bütün millet hükumetin arka- gl bir devlet meseletl etrafında Yurtta yurtdaılarm sayıaı bile kavanozla ambalajlamak ııklinlo 
~odadır. Hatta hükilmetin siyasetini doğru bir sonunca varmak için belli değlJdl. ilk nilfua yaıthııesı dUtUnUldUğU yaıılmıştı. Bu haber 
beyenmiyene, bizi bu siyasetin tehli- mutlaka istatistiğe lUıum \t ardır. memleketimizde yurtdaşlann sayı· yan1ııtır. Balık salamuralarl ek• 
keyc götürdüğünü iddia edenler bile, Bir ( konuyu ) elemek •• onun sını öğrenmek bakımından birinci seriyet:e tahta fıçılarla aevkedil· 
bugün «haklı veya haksız, her.eyden hakkında bir karar vermek için adım oldu. Şimdi, bu yıl yeniden mektodlr. Buna zaruret vardır. 
evvel İngiltere derneğe bllflamıtlardır. önce bir takım bilgilerin ortada nüfus ıayımı, yurdun her keıesin· Çünkü fıçı, yükleme ve boıaltma 
~<İngiltere batka milletlere münaıe- bulunma11 lAıımdır. itte bu bllg!· de yapdacakbr. lılerinde dllımelere, çarpmalara 

betinde haklı veya haksız olabilir, fa- ler lıtatistlk bilgilerldlr. Bunun Kaç Kl,iyiz? kartı dayamkhdır. Sonra da mem-
lçln Almanlar lstatlatlk hakkanda· Yurtdaıların sayıiının neka· leket içinde elde edilmekte, harice 

liat bizim için İigiltere her zaman bak- ki fikri daha ziyade uzatarak Ye dar olduğunu bilmek, b"gUnkU 
h !!l-"1.- b'li ki · aatılmaktadır. Teneke böyle de-hdır». Onun için ÜKU1Det 1 r ' sı- genlıleterek de mitlerdir ki, ( Is· yurt itlerinin içinde birinci mese• 

yaseti doğru veya yanlı,, bütün mil- tatistik devletin ta kendisidir ) leyi teıkll eder. Ancak bunu ğildir. Teneke ambalAjlar için 
let arkasındadır. bununla deYlet idareal için lata• hakikate en yakin olarak bildik· harice kUlliyetll miktarda para 

Bu v~ziyetin doğurduğu netice fU· tlıtlğio ne kadar ebemmiyetJI ten aonradır ki yurdun yüksek vermek icap ediyor. DnıUnUlen 
'1ur : Sir Samuel Hoar İngilterenin va· ve lüzumlu olduğunu anlatmak politikasının çevrilmer.i ve ulus it ihraç ambalAjlarinın dekil, 

1 ;.ı dl 1 ı dahili istihlak ambalaJ"larının cam· ziyetini kristal kadar berrak yapabilir. atem~ er r. sorgusunu ftatUne aJan nsan ar 
1 Ö 1 • t b' dl B l laıtırılmasıdır. Memleketin affetmiyeceği yalnız bir statlatllln nemi çın en zarur ır fey r. ununa 

G i 1 d dil d beraber her yurtdaıın bu yllkaek 

'

ey vardır : Harbe karıtmak. eçm f zaman ar a nya a 
k yurt dava1ında blltnn varlığı ile 

V aziyeti tetkik edelim. Musolini bUyllk devrimler yapan Ye bUyU d 
hükumete yar ım etmeal, kuvvetli 

tehd.ıdmı" • yerine getirmeg"' e kalkarsa, hareketleri çeviren lnaanlar, çok 
birkaç hafta içinde harp başlayacak de- llgelde olsa latatfıtiğe kıymet ve 
mektir. Bu takdirde Uluslar Sosyetesi ehemmly6t YermlılerJlr. Me11IA 
için ltalyayı mütecaviz olarak ilan et- meıhur Iran imparatoru ( DArA) 
mekten başka yapacak birtey kalmaz. vergi toplamak için kadaıtro yap• 

b• d d' ki f il mııtır. imparator OgUst, Romada Sir Samuel Hoar ıze e ı : ng • 
tere tek batına kalırsa müeyyideleri askerleri, gemileri zenginlik Ye 
tatbike kalkmıyacaktır. Fakat Asam- gelir kaynaklarını her zaman say• 

bir ödevdir. Benim kanaatime 

dırırdı. Fakat iatatlatiğin geçmlı 
blecle bulunan bütün milletlerin mü- b k b 1 i k En BUyUk Su~ zamanlara nls et a u etm yece T 

eyyideden yana olduklarını farzedelim. derecede llerllemeal 19 uncu aıır- Genel nüfus aayımını işte bu 

göre harp zamanında yurtdaf, 
yurdun korunması va ulusun latfk
lAll için çarpıtmayı ve çalıımayı 

kendisi için naaıl aıiz bir ödev 
aayıyorsa, bu mes'ele d• yurt ba· 
kımı mentaatindın o kadar esaslı 
ve o kadar kuvvetli bir ittir. 

O vakıt lngiltere bunları tatbik ede- da baılıyarak yaıadıtımız asırda bakımdan görmeli Ye f ncelemeJldlr. 
cek mi? Yahut Fransa ve Avusturya en ehemmiyetli bir konu •azlyetl· Bu ite karıımamak, kayıta•z dur• 
iktisadi müeyyide tatbikine kalkarlar· al almııtır. mak veyahut da yanhı saAJık 
sa, o vakıt askeri müeyyide ne olacak- Temelll BUgller vermek yurda karıı yapılmıt suç• 
tır? Ben bu suali salihiyettar olanlara Bizde istatlatik bürosu kurul• tarın en bUyilğüdUr. Yanlış ve 
sordum. Bana kimse cevap vermedi. --.... - ... - .................................... __ eksik biJgJ hiç bilmemekten da-
İngilterede salahiyettar olanlar bu ce- göstermelidir. ha korkunç ve daha çirkin so
vapları bilmezlerse, İtalya nasıl bile· Bunu yaparsa harbin önüne geçebi- · nunçlar yaratabilir. Bunun zararı 
bilir. Eğer hükllmet bu i9te tid~etl~ ha- lir. Yapmazsa, 0 da yarın Sir Edward doğrudan doğruya yurda olur. 
reket niyetinde ise, bunu tımdıden Grey gibi ittiham altında kalabilir. Iıte bunun içindir ki genel nUfus 
açıkca söylemeli, hariçte blöf yaptığı 

iSTER iNAN iSTER 

GayrımUbadifler l<omisyonunda 
Emlak Satışları 

Gayrımübadll komisyonuna 
devredilmlı olan emlAkln satııla· 
rına devam edilmektedir. Fakat 
bu emlakin çoğu aı kıymettedir. 

ISll;ll lL • • t IJ-.--ı.. ~ 

ıayımına kartı yapılan bir ıuç 
doğruca yurda yapılmıı olarak 
sayılır. Yurda karıı suç lıllyecek 
yurtdat herhalde çok az bulunur. 
Ben Türk yurtdaılarmı böyle 
ağır bir suçtan uzak tutarım. 

Ödev Başına 
Şu halde bUkiimetln bizi öde• 

ve çağırdığı gUnO bekleyelim ve 
bize verilecak ödevi yüksek bir 
heyecan ve istekle ve bUyUk bir 
doğrulukla atılalım. Bu it yurdun 
bize yllklettlği borçların başında 
gellr. Bunu bir dakika unutma· 
yahm. 

İNANMA! 
kanaatini uyandırmamalıdır. yok, ital- r 
ya, Habeşistanı istila ettiği zaman ye
rinden kımıldamayacaksa, bunu da 
açıkça söylemekten çekinmemelidir. 
Biz Musolininin mütemadiyen blöf 
yaptığını sanıyoruz. Fakat o da bizim 
blöf yaphğımıza kani görünüyor. 

20 aene ene) lngiltuede Londra Dniveuttealnde 
okuyan bir arkada11mıza dtin ttoiver1lte dlret6rlütün
den fÖyle bir mektup gelmiıtir: 

ıtmdlyt kadar adreılaiı blUnmedili lçia kasamızda 
kalmııtar. Paranın:derhal ıönderilmHI için adrHlnlzln 
vuıh olarak bildlrllmHinl rica ederiz. n 

Bugün bütün milletin hükilmetten 
yana olduğu ı;u z~manda, hükfunet bü
tün kartlarını masa üzerine koymalı 

"MileHeHmiıde tahsilde bulundufunıı: 11llar eınasın
da hHabınııda alacl'jınız görünen S lngiliz liruı, 

20 1ene enel kalan 9 laglllz llraeı lçln 20 Hne aa• 
bibini 1'rayao bir borçlu. 

iSTER iNAN İSTER iNANMA 1 
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r "\ 
Sözün Kısası 

Dilenciler 
Toplanıyormuı ! 

•---------·-----Ek· Ta 
Anamdan doğdum doğab işi· 

tirim : Zabıta dilencileri toplu
yormuı •. 

Sekiz on yatlarmda bir çocuk· 
tum : Bir gün, Şişli dışarıaında, 
babamla, yeni yapılan Darülace· 
zeyi gezmiye gitti idik. Buramı 
nedir 1 Diye vaki olan ıualime, 
le açacak kadar fakir diltmUı 
olanlarrn burada barmdmlacağı 
cevabım aldım .• 

Hukuk mektebinde, ceza pro-
feaörümüz bize teıe'Ullln blr suç 
olduğunu öğretti ve kitapta, bu
na devletçe verilen cezanın yerini 
göaterdi •• 

O gün bugünden hAla latan-
bul sokaklarmda dilenciden 
geçilmez. 

Bizim Ulkede hiçbir ıuç aahibl, 
devletin yasalarına dilenci kadar, 
pervasızca meydan okumuı değil· 
dir. Cadde, pazar, hllkô.met kona• 
gmın burnunun dibi, poila nokta• 
sının kariı köşeal, belediye mev• 
kffnin on adım ilerhl.. Bu meydan 
okuyucuların, sanki her tOrlO 
muafiyeti, ve yabancı diplomatlar 
gibi harlciez memleket imtiyazım 
haiz mallkaneloridlr. 

Hem mübarekler o kadar da 
çok, öyle de bol çeşitli ki, inıan 
küçük dilJnl yutuyor. V • bu bol• 
luğa bakılırsa, dilenclllk herhalde 
en karlı bir zenaat olacak. latan· 
bul halkı da yufka yllreldlllkte, 
anlaşılıyor ki dllnya rekorunu 
ellerinde tutuyorlar. 

Uray darülacoz.eye 11dUşkllnler 
yurdu,, adını koymuı. Bu adı 
beğendim. DUtkUnlln, Ttırkçede 
manaıı ikidir: Biri fukarahğa ve 
zarurete, öteki fse lptflAya dela· 
let eder. Bu adı dartılacezeye 
yakııtıran herkimse, bana öyle 
geliyor ki mudbin birlymlı, ve 
mutlaka kelimenin ikinci maoaaım 
dUtünmUı olacak. Zira, dilenciliğe 
dUıklin olan her tahıa mutlaka 
·ilk manası ile· diltkiln değildir. 

Bazan, ölen dilencilerin 1andık 
dibinden, yorgan içerisinden, 
hırka aatarından çıkarılan met· 
rukAt müfredatını gazetelerde 
okudukça: "Böyle dtlıkllnlUğUo 
darısı doıtlar baımaı,, diyorum. 

Dilenciler toplanıyormuı hava• 
dislne, 'ben hu ıefer de, bittabi 
inanmadım: Bizde dilenciler ay· 
landoz gibidir. Hanlya wlranele,. 
de, kendi kendin• yetlılr, plı 
kokulu, arıız bir ataç Yardır. 
Keaerslniz, yine yeşerir, ı6keral· 
niz, aynı noktada yine biter. 
Dalından ıUpllrge aapı yaparsı• 

nız, bu yazly•tt• yine dallanıp, 
budaklanır. imkanı yokı Aylan• 
dozu da dilenciyi de temizleye• 
mezslnlzl 

Benim yarım aaırlık g6rgllm, 
denemem bana bu kanaati ver
miıtir. ....................................... _______ .... ___ 
Yeni Bir Müşteri 

Bizden Arablıtan için Y aı 
Meyva istedi 

Halep, Şam, Berut ve Fillıtlo-
de faaliyette bulunan tanınmıı 
bir firma, TUrkofiao müracaat 

ederek Mersin limanından sevke
dllecek yaf UzUm Ye kawun işi 
yapabilecek firmaların adreılerlol 
istemlıtlr. 

Y aı meyva •• tlzllmlerlmlı 
Suryede çok rağbet a~rdüğllnden 
Türkofis merkezi bu itle yalun• 
dan alakadar olunması için Mer· 
sin ıubealne direktif vermiştir. 
Mersin gUmrliğll ihracatçılara her 
türlü kolaylıklar göıtermektedlr. 



HAHICEHElER•E 
f:ÖRDÜ~L~RiMjz 
Sevilecek 
Ele 
Vurunca. • • 

Bazı Gyle rarlp iddialarla ~d-
111•1• batYurmak iıte1enler bu· 
luaa1or ki, bunlamı hepmnin dlleil 
mahkemelere intikal etae, yalnız 
daYacılarla auçlulara aalonlar klfll 
gelmlyecek. Bereket ••raln dava 
açacakların birçoğu ilk 3nce da· 
nıpyorlar; lddiaJannın kanuna 
dayanır yeri olup olmadığını lS§'· 
reniyorJar da lSyle hareket edi· 
1orlar. 

Dan adliye koridorunda tanı
dığım bir aYukatla dolafll'k•D 
itte bu garip dileklerden blrbılne 
daha tahlt oldum. 

HidlHyi anlatayım: Bir genç 
kız bir ııtta aokıkta tldiyormuı. 
Yol Dıtftnde oynayan lrllçlk ço

culdaıdan blrJ de, "zdJif çizgi 
bozuldu diye ba fenç kıza Ylll'

muf. o 11rada yanlanndan reçen 
bir delikanlı da çocuta hftabeoı 

- V uma ldlçllkl Demlt. el-
lerin tq olur. 

Genç kıı delikanlıya d6nmllf: 
- Niçin? 
- S.•llmelı lçla Jarablan 

bitini dövmeye kallayor da onun 
içini 

ipe bittin meıele bu.. Iatida
aanı bfle hazırlayan 18DÇ kız &YU

kattan öfrenmek istiyor: 
- Dava açayım mı? 
- KabaaU ne? 
- Hakaret etti. 
- O eözd• hakaret yolL 
- Uf atb aayahr. 
- HayırL Sb 10rmuııunus, 

o cevap Yermft. 
- Benim makaadam apkça 

a•dir biliyor 111usanm?. O ıucJ 
mahkemeye Yeriraem belkl bealmla 
e•lenmeye rua ederim diye difl
nlyorum dL-

GDllftakı 
- Deaeaize meaele lt6J1el 
Fakat 11e denilUz, bazı •H•• 

istekler tabiatln tuhaf Wr cilYelİle 
yerine r•Uveriyor; clalıa dudak
larımızdald ıtllllmaeme bitmedea 
yanılll1%da bir delikanlı peyda 
oloverdf Ye genç kıza: 

- 83yle hlr 1.teifnfz Yar da 
niçin bana aBylemlyonu11aı? dedi. 

Mepr blrlaci hAdiıe•ln blı
rımam da ba dellkaab lmltl. 

lldaaha ıalaatla dlğllllerl 
yapılacak. 

a Bir Doktorun 
GUnlUk Pa..-. 

Notlarından (*) 
ı--

Tif os ( Lekeli Tifo ) 
Gece yarıaı bir haatara çağrıldım. 
Atır Ye 40 dueceyi •ı•n bJr ateı 
içinde yanan bu haata ıok dafrındı, 
a&Jlkla1ordu. Muayene ettim. Gaj .. 
allDla .. Ylcudllaün uka kıamıad• 
ktlçGk •er.U.ek hl,akllflatle 
lekeler Yardı. 

MEMLEKET HABERLER 

Şeker Fabrikası Turhal için 
Bayındırlık Vesilesi Oldu 

Tokat, (Ôzel) - Turhal te
ker fabrikası bu muhit lfla cok 
gelliı bir it ıalaa11 açmq bulua
maktadır. Pancar eld•I ıuretlle 
yalnıı k6yll detll. fabrlkadı, 
fabrika7a alt Japdarda çahfmak 
ıuretile ı•hlr Ye kaaabalada ken
dine it bulmaı we ıevJm feralı· 
lanmıtlL Fabrika için Ama11a, 
Samua, Sıvaa. Tokat, ZUe, Ha•• 
za •• bunlara clYar olan kaaa• 
balarda da pancar ekilmektedir. 

Geçen Jıl fabrikada 10 bin 
klllur ton ıekv iatihıal edU111if, 
her~n 1500 ton pancar fıleamiı, 
yOzde 14,S randıman temin 
etmJıtfr. 

Kumpu7a umanında fabrl· 
kada 1300 lfcl çalıımaktadır. 
Yeni yıl ıalqmuı bqlamıt. 936 
7ıh için de köylD De yapılacak 
pancar ekimi makaYelelerJ ba11r
lanmııtır. 

Turllel t•k•r fabrfkesı ve t•k•r t•lll'lk••nın kurduta 
111ahelleılln 9&anU'8 

Pan~arın ldloıu 30 paraya in· 
dfrllmlttlr. Pancar tohumu fabri· 
ka tarafından dağıtılmakta, klSy, 
loye ekimde teıelltımeı kadar pa .. 
car paraıı 3 defada •erilmekte
dir. Yani k6ylü toprafa tohumu 
atınca avaııı almıya baflamak· 
tadır. 

Fabrika ameleıinin çocuklan 
fçf n bir yah okulu, fabrikaya 
batlı bir haıtahane, bir ofla bi· 
na11, amele eYlerl yapılmııtar. 
Fabrika Turhal kaaabaaını da gll
zeJ eıtlrmlf. Torbalan blitun ma• 
hallelerinde ~9fmeler yapbrmıı 
•e yavaı yavaı eaki Turhalın ye• 
rinde yeni bir kasaba kurulmaya 
hatlaoıJmııtır. 

Fabrlkanm tealı ettiği mzhal
lede gllzel bir aeali alnema, pek 
temiz bir bakkal dllkklnı, bayık 
ıehlrlerde bile eıine az rutlanan 
bir lokanta yapılmlfhr. FabrHm 
memur ve ameleai için sıhhi ılt 
te temin edilmit. bir inekhane 
tem olunm11ftur. Hulha fabrika 
7alnız kendi memurlan Ye ame
leal için deiil, Turhalm LllyDme• 
ai ve ıDzellepıeal için de fa1clalı 
olmofhır. Bittin Turhallılar fab-
rikaya alt temaattan latifade et
mektedir. Kasabada biaaecHlea 
ihtiyaçlar kola1ca ve ıur'atle , .. 
rlne ı•tirilmekteclir. 

Yeniçağa 
Kamununda . 
Çalıımalar 

Y ealçaıa (Öıel) - 180 evli 
Y eniçaıa Kamunu ıOO dlikkAnh 
iki çarıı ve 
lıer Perıembe 
gllnll kurulan 
pazara ile bu 
ci•arında kil· 
çük çapta bir 
abıverlı mer
kezidir. Ka· 
munda olU)'All• 
lar ticaret Ye 
ıan'at ve çift· 
~lllk yapanlu 
olmak üzere 
3 11nıfa ayni- YenlÇllla k•· 
maktadır. munb•rı flneal 

Y eal Kamuaba1 Şiaul açık 
alın Kamuab, ba7mchrhk Ye eko-

nomi alanlannda ~nlfletmi7e, 
loymetH bir k1Utlre8 olan Baı 
ı;retmen Saim de Y eafçaıa fo
culdarıaı kDltllrılz bırakmamak 

için oklll lhtiıaeuu karplamı11 
karar vermlflercllr. 

Dk 1ab olmla• tuael atmı 
tlrelllala 7apalclıjı blldlrllmlftl. 
Yapı Derlemekte, nalılp halla 
bu 7ap .. ın bir u hc:e bftm .. ı 
için ıabımalrtachrlar. 

Tokat Muallimleri Geziler Yapıyorlar 

Tokat Ga••of•m- .-.. olk•81ret111e11ıer1 Pmnr k-.lerlnde 

Pamuk 
Mütelıas•ı•ı 
Gaziantepte 

Gaziantep, (ÔzeJ) - Pamuk 
mtıtaha11111 Amerikalı Mlıter 
KJarak ıehrJmfıe gelmlttlr. Mü· 
tebaası• Ayıntap, Nezlp •• Kllia 
ve klSylerinde incelemelerde bu• 
lunmıt. pamuklanmuda pembe 
kurt hastalığı bulunmadıj'ını gör• 
mu,. ekim brzını, verim çoklu· 
tunu, toprağın kabiliyetini pek 
beyenmiıtir. Mlltahauıa yakında 
raporwıu hazırlamaya baılaya• 
caktır. 

Güdül de 
Hiç Hastalık Görmemlı 
Yüz Ya11nda Bir Adam 

Gadnl (ÔzeJ) - Buruı 11tma 
mıntaka11 harf ela dedir. Fakat 
araziden bir kuau batakhk oldu· 
tu için 11tma Yardır. Buna rat
men sıtmalılara bedaYa kinin 
Yerll•emekte, haıtalar da para 
ile alma•alrta, bu nretle llalta
hlda mtlcadele lmldaı buluaa
mamalıtachr. 

Akçakeae klytlnde apk Mua
tafa adında 100 Y•fl8da bir Ilı· 
tlyar Yardır. Ômrtınde aıtma ve 
hutahk geçlnaemlt olan bu lh· 
tlyar k&yden u•baya katlar 
olu alh aatllk yolu ylr87erek 
,ıtmekte Ye lıf~ Jorpnlak dur 
•••aldadır. Dlaçtlı. 

Çanakkaledı Funda Yangmı 
Çuakkale (Özel) - Ezlaenln 

Pitlrell kiyi civarındaki funda· 
laklardan ateı çıkllllft blrdeablre 
bUyDmUı, köyll de sararak tehdi• 
de baılamııtır. Bayramiç Ye Ezl· 
nıden yetfıen kunetler bu pek 
aazlk zaman da yanganı ıGndOr
•lye ma•affak olmllflardır. Atq 
fuadaLfa atılan bir ıiıaradan 
cıkmqbr. Fakat ıırarayı kimin 
atttğı malOm detlldlr. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıece albetçi eczaneler ıu•lardır: 

Du :lakl r1111• etrafa. kuramuıtu. 
pzlerl parlak Ye kıurmııtı. Nabzı 
yOkHkti. 8"' tapad• pla baata 
bitler Yuataıile ıet•D lekelt tlfo
dan muıtarlptl. TedaYi alhaa aldua 
latak Ç•l'f•fa ıımlım. Gflntle 100.120 
ın• ••dar ıofalr ,.•paaya ltlr• 
di-. IOfuk .at •• ..... Yeltll• 
Kalbi lfia kAfwaa tlrlaıU.rı 7apb-. 
U,ka ll&çlan H Nurupatı.i HrdJ-. 
Haatahlc on bet ailn lı•ade ••J• 
rinl detlttlrdl tehlike •etti Te 

aı ... tlal telrrar lutzandı, etrafıada
kilen IMılqalwa ılrayet teı.llk..W 
de 6trettim. 

n ... aotlan a.lp ..... ,..... ,.... 
t.lr a.t.&ıne J•plfbnp kellekaiJ• ,. ..... 
1a1s. Sıkıah samammzda bu aotlar lıı1' 
d•~ .. r stW ._..._._ ptltebibr. 

Tokat, (Ôzel) - Tokat ljretmealerl aahl7e Ye kl1lerl dolaıarık 
tetkikler 7ap .. ktacbr. Ba kl1 ı..Uerl ljret .. aler lcla oldup 
kadar kayla için ele fa1clah olmakta, ljretmealer kiS)'ltllerle koaa
tuak bunlara bllmeclilderbal 8jretmekte, IOfdwmnaa cevap 
vermektedirler. 

Kltlkpu:ar {H. HuUlıJ), Alemdar 
(Eaat) Be1azıt (Bellna), Ş.hıadebqı 
( !.mali Hakin ), Fener ( Vltall J, . 
Ak1ara1 (Ethem PertiY), Karasrll•• 
rlk (Suat), Ş.,emlal (Alamet Ham• 
•ı), Kadıkly ( Alleddla Ye Rıfat ) 
s. .. tp {Rıdna), Balarklr (HUAI) 
Befiktaı ( Rtoep ), Sarıyer (Nuri), 
HHk81 (Yeni Tlrklre), Ka11mpa1• 
(Y eal Turan), BIJlkada ( Şinaai ) 
Heybeli (Ya1Uf), Oıkldar ( Ömer 
Ke•an), Emtaaaı Cfflınl Haydar), 
Şltll ( Şark Merkes ), Beyoflu 
(IC•mal, llatkuYlç), Galata (Merkeı) 

&:oJIW "'1 

Evlilikte 
Mesut Ol111anın 
Yolu Nedir? 

EYlenfrken dikkat etmeli: Ya 
tabfatlarda benzerlik, zeyk)erde 
aynlık; yahut zevklerde berabefot 
Uk ve tabletlerde aynhlr olmalL 

Evlilik, kan kocanın birbiri 
içinde eriyip kaybolmaıı demell 
deflldlr. Evlilikte ufak bir ayrıhR 
Yardır. O mea'ut ••lllljin sınJ 
bu ayrılığı muhafaza etmesln1 
bilmektir. 

Evlllitfn, aıı. doturan. ıı.t 
tarafı birlblrlne daha çok bağlllt 
7aa en bUyllk ku•vetJ, karı koc• 
am ıahaiyetleri ara11odakl çarpır 
.. dır. Bu prpııma iki tarafın c!* 
1ahal7etfal bilir ve kuYvetlendlrif. 
Şahsiyet aalılbl lnaanlar daha kv;
lay aal8flp •••ite bilir. Kuzu gibi 
muti bir kadın ruhumuzu doyur-
IDIJ& kAfl remu. En blyak 18 .. 

ıtWv. phaiy etlerini ea ,ok koru• 
7abUenlerdir. 

Karı koca71 birbirinden ayır• 
h11111ıfyetler olduğu ılbl, blrbiri-1 
ne yaklaıbran huıual yıtler edt 
ihtiyaç •ardır. 

Onun için ya tablatlerde benı~ 
llk Yeya zewlderde beraberlilt . 
prttır. 

EYll çiftler bir fert olarak 
birtakım haklara, bir eı olarals 
birtakım mea'ullyetlere aabiptlr. 
Kadın mealek sahibi bile olı., 
eyini ihmal edemez. Kadın evini 
blrleıtirmeyl bllmelldlr. Ve zek) 
bir kadın hiçbir ~akit bundı 
aciz g6ıtermez. 

iti elmay._ .. ara çalıı••• 
yan kadın ise evinde kocasını 
memnun edecek la•11•1 J•pmıt 
hdır. ET, mfitterektir. iki tar~ 
da ayni derecede vermeli, •JDI 
derecede almahdır. Od taraft9 
blrlala fazla maı'aliyet Ye7a fadJ 
•ak alma11, e'Yla ah•rlai bozaa 
- bı,ık Amildir. 

* EYi bozan aebeplerden biri ele 
pe• llaa1atm taaılm ecWm•mlt 
olm .. dar. 

Erkek gladlz 1w8Iur, ııceyl 
eyde geP..mek ister. 

Kadın btltln gtlD ewde dlD
l•miıtir. Akpm •ilenmek ister. 
Bwau ka•ra menuu yapmabı1111 
halletmek mtımldlııdllr. iki tarafa 
da bakkıaı Yererek haftanın gecl
hrinl takılm etmelldir. iki gece 
alaemaya rldlllr, iki gece misafir 
kabul edilir, iki gece lıtirah~t 
edfllr. Bu suretle dava halledilır. .. 

EY:llik bayahnda ufak tefek 
pmankhkları, hırçmhkları hoı 
rGrmek gerektir. Erkek o~•J1 

darmadağın yapabilir, hoı goril· 
ntlz. Kadın hazan ıımarıklık ya
pabilir, gtllerek 9'arşılayınız, hiç 
birimizin gftn& gOnUne U) maz. 
Jn1anı sinirlendirmeyin tlrlft haller 
olabilir. Bu vaziyetlerde karşı 
tarafı idare etmek gerektir. 

* Erkeğin en nazik zamanı 
aabala işin• giderken ve akı~m 
evlae döndilitl zamandır, b~ •!'f 
samanda onun konförlinll t-:~m 
ediniz. onu ıinirlendirmey~~ız, 
cliier zamanlarda o size her turlO 
mtluadekirlığı yapar· 

• ZeYklerl olduiu gibi felaket• 
lerl de paylaıın, eY ancak haldan 
•• mea'uliyetlerl paylaımakla 
J•tar· 

TEYZE 
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Atinada Birçok 
Cumur~qetçi .. er 
Tevkif Edildi 

3 Kişi Öld ··, Birçok 
Yarah Var 

Atina. 30 ( Özel ) - Genoy 
yapılması 1a daha bir ayhk bir 
zaman o1duğu halde abirler pek 
gerginleşmıştır. Dfin pazar tatili 
mlinastbotile seçim propa~anda· 
!arı her tarafta çok atetli 
olmuştur. 

Eskidenberl cumurlyetçi olan 
muhacir mahallelerinde dolaşan 
devriyeler Viron mahallesinde 
birçok tevkifatta bulunmuştur. 
Bunların hepsi cumuriyetçl!erd'r. 

Ayrışık gazetelerin akşam 
nilshasında şiddetli yazılarla hü· 
kfımote hücum edilmekte ve 
serbest bırakılan kıralcılarm bir 

çok fenalık'ara ve kanh hadiselere 
meydan verdıklerini söyleyerek 
hükumetin g6sterdiği tarafkirJlk 
protesto edilmektedir. 

* 
Selintk, 29 ( Özel ) - Dun 

buraya gelen hOrrjyetperver parti 
lideri Sofulia'in sabahleyin vermek 
istediği söylev kraicılarm ellerin· 

deki rovelverlerl patlatarak toplantı 
yerine hücum etmeleri Uzerlne 
bugllne bırakılmış idi. Bugün, 
yapılan tehditlere rağman, 

bir çok ahalinin toplandığı yerde 
Sofulls cumurjyet partilerinin hiç 
bir vakit knallığı tammıyacağını 
söylemiıtir. Bu ıırada ıuvarl mUfre 
zelerinin toplanan ahaliyi dağıtmak 
istemesi üzerine ahali ile müfreze 
arasmda çarpııma baıgöıtermiıtir. 
iki taraftan kullanılan s:lahlardan 
ahaliden Uç kf ti ölmllı Ye birçok· 
ları yaralanmıştır. 

Dost Yunan Subayları 
Edirnede 

Edirne, 29 - Doıt Yunan 
ıubaylarından bir heyet tehrimize 
gelmiş ve şereflerine uray &alo• 
nanda bir öğle yemeği verilmiştir. 
Şölen sıcak bir dostluk havası 
içinde geçmiştir. 

Mısır Dilberi Dünya 
Güzeli Oldu 

Brüksel. 30 (A.A.) - Araıulu· 
aal güzellik nıU1abaka1ında Mısırlı 
kız dUnya gözeli seçilnıittir. 

Çerez Kablllnden 

Hancının Cevabı 

Maarif Vekili Necati merhum bir 
gtin kuzey illerimizde ~lr inceleme 
geziai yapıyordu. 

Kastamonudan kalkıp. ba9ka bir 
kaıabaya geliyorken, yolda Ve~i
lin bindiği otomobil anıızın hoıulu
nrdl. '!'amiri en •ıı•ğı bit uai 
ıürtcektl. En yakın ıehir İ8e yayan 
iki, üç saat mesafede idi. 
Gidecekleri yere, öğleyin vanlaca· 
ğmı he1apladıkları için. Vekilin 
maiyetindekiler yanlarına yiyecek 
ltiQ bir f0y almamıtlardı. 
Halbuki hepıinin de lı:annları zilça· 
hyordu. N'e yapacaklarını. aerede 
ne bulacaklarını düıünilılerkeo, bu 
yeri iyi tanıyan şoför. biraz ileride 
bir han bulunduğunu ve bu hanı 
tutanm da bir ıübay mltekaidi 
olduğunu haber vtrinot, hep H• 

vindiltr. 

Vekil de, maiyeti ile beraber oraya 

kakar gitti n hancıyı bulup ondan 
yumurta istedi. 

Gelen taze yumurtaları kemali iı· 
tiha ile yedikten ıonra kao para 
nreceklerfni ıordular. Hancı yu
murta batma on kurut iıteyinoe, 
Necati merhumı 

- Galiba burada yumurta çok 
nadir.. Tavukların seyrek mi yu. 
murtluyorlar1 diye ıordu. 
Hancı giililmıedi: 

- Hayır. efendim! dedi tanklarım 
ıeyrek yumıırtlamıycrlar amma, 
ııizin gibi Vekiller buradan aeyrek 
geçiyor 1 •• 

Tı/lı 

, ---- '" s SON DAKİKA,. I 
TELGRAF, tfELEFON, TELSİZ HABERLERİ 
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Harp Başlamak Üzere! 
• 

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

~ :abeş imparatoru Gene.1 
~ 

Seferberliği il&n Etti 
Cenene, 29 (A. A.) - Ha bet imparatoru Ulus• 

lar soayetealne gönderdiği bir telgrafta, g~mel 
sef erber!lği ilin ettiğini resmen bildirmektedir. 

Italyanın Habeşe Bir Cevabı! 
Roma, 29 (A.A.)- Gazetta Popolo son 48 saat 

içinde Eritreye gönderilen mühim aıker kuvYotlerinl 
Habeş seferberliğine bir cevap ıurotinde telakki 
ederek diyor ki: 

Londra. 29 [AA] - Ad:sababadan bildirildiği· 
ne göre, Habeı imparatoru genel ıeferberliğl ilin 
etmiıtlr. u Cenevredekl barııçıl baylar, asıl hesaba ka· 

tılacak ıey sımrıo öte tarafındaki otuz kllometre 
değil, seferberliktir.,, 

ltalya Nasll Karşlladı? 
Roma, 29 (A.A) - Ha beşiıtanda genel sefer· 

berllk ilin edildiği hakkındaki ressmi haberler aüel 
hareketlerin bqlangıcını daha ziyade yaklaıtırmıı 
olmaktadır. 

Genel Seferberliğin Sonucu 
Cenevre, 29 [A.A] - Habeıiıtanda llAn edilen 

genel ıeferberllk, imparatorun aıker toplamak hu· 
ıusunda timdlye kadar almıı olduA'u müteferrik 
tedbirlere pek az bir ıey eklemiş olacakUr. 

Bu haber, o kadar heyecanla karıılanmamıştır. 
ÇUnkU bu bir kaç gUndUr bekleniyordu. 

On Üçler Toplanıyor 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

Fakat İtalya, Afrikaya Ya-
yılmak Kararını Verdi 

( Baıtarafı l inci yilzde ) 

bUtUn ilgiıinl bu me1elo çekmek· 
tedlr. 

Trlbuna gazetesi, 13 ler komi· 
tesinln faaliyetini bir komedya 
olarak tavsif etmekte ve bu ko· 
medya, tehlikeli bir oyun olduğu 
için gUlUnç olmaldan dyade fena 
bir komedyadır, dem•ktedir. ·Ga• 
zete sözlerini ıöyle bitirmektedir: 

11 Uluılar ıosyeteıi kendi Is· 
tikball} lo oynamaktadır. işin asıl 
gülUnç tarafı, ltalyanın korku tul· 
maıımn lstenmealndedfr. ,, 

ltalya, Afrlkaya yayılmaya 

karar vermi' 
Roma. 29 (A.A) - Kabinenin 

ıon blldlriği, mesuliyetleri ayrı 
ayrı tesbit eden lJnemli bir hare• 
ket olarak telakki edilmektedir. 
Çok keıfn bir niyet beallyen ltal• 
ya, Afrlkaya yayılmaya karar 
vermli bulunmaktadır. . SOel (aa• 
kort) faaliyetin aanıldığmdan çok 
evvel batlaması muhtemeldir. 

lnglltere memnun 

Londra, 29 (A.A) - ltalyan 
kabinesinin toplantısından sonra 
yayılan bildirik memnuniyetle kar
ıılanmıtbr. 

Siyaaal çeYenler, ltalyanın, hiç 
olmaıu görUımeler 111fhaaında, 
uluılar soilyete1inden çıkmak ni· 
yelinde olmadığını kaydetmekte· 
dirler. 

Aym çevenlerin tahmin ettik· 
lerlne göre. ltalyan hükumetinin. 
timdiki durumunu izah etmek için 
ıarfettiil faaliyet, bu durumun 
mliıtHna mahiyetini izah etmek 
huıusundaki iyi niyetini iabat et· 
mekte, •e ltalyanın anıuluaal ka· 
moya kartı llkaytlik beslediği 
hakkındaki iınatları yalanlamak· 
tadır. 

iki Tarafh Bir GörUfme MUm· 
kUn Olacak mı? 

Londra, 29 ( A. A. ) - lngiliz 
kamoyunun bir kısmı ltalyan bil· . 
dlriğinin bir bölümlinU iki taraflı 

bir görUıme önergesi olarak tefsir 
etmektedir. 

Uluılar ıosyeteai konaeyinln ba· 
zı Uı eleri araya girme iıine tekrar 
başlamağı istemedikleri takdirde, 
lng:lteren:n uluı'ar ıosyete. i dışın· 
da görüşmeler yapılmasını. Ce· 
nevre mefkfıres'ne uygun görm:
yeceği tahmin ed:Jmekted:r. 

Araya girme işine tekrar baş· 

: 

Harp için Hazırlıklar 

Habeşistan Bir Yığın 
Silah Aldı 

Roma, 29 ( A. A. ) - Dün Na· 
poliden hareket eden vo Doğu 
Afrlkasına JO bin kitflik bir ltal· 
yan kuvveti götüren gemilerle, 
bir çok yabancı ajanı ve basın 
mUmessflleri de ltalyan mUstemle• 
kelerine hareket etmişlerdir. 

Habef SllAh Aldı 
BrUkael, 29 ( A. A. ) - Lö Su· 

var gazetesine göre, Habet hU· 
kümeti, 1, 700 tüfek, 2.300 kara• 
bina ve yedi milyon fiiek ıımar· 
lamııtır. Bu gaıete, Habeş hükfı· 
metinin bu ılpariıinin, petln öden .. 
mit 3.700.000 frank tuttuğunu 
ilAve etmektedir. 

lnglltere yeniden 12 Harp 
Gemisi Yaptırayor 

Londra, 29 ( A. A. ) - lngll· 
terenin yeni deniz inıaab proğra• 

landığı ve franaa da iştirak ettiği 
takdirde lngiltereoin Italyan tel· 
klnlorf reddetmemesi kuvvetle 
muhtemel görünmektedir. 
Romada Habeflstanı" Payıa,ıl· 

ması işi GörUlmemlt 

Parls, 29 ( A. A. ) - Pötl Jur .. 
nal gazoteıi , özel aytanın B. 
Muıoıini ile yaptığı bir konutma• 
yı yaymaktadır. 

Streza mefküreslnin canlandı· 
rılacağı bir Uç'.er konferanııodan 
yeniden bahsedildiğini ıöyliyen ıra· 
zeteciye Muıolini demiştir ki: 

•• - Böyle bir konf oran1a it· 
tlraki reddetmiyeceğim. ,, 

Musolini Roma da B. LAYal 
ile yaptığı görüşmeler ıırasmda 
Habeşistanın paylatılmaıı mesele· 
sinin bahae mevzu edilip edilme· 
dlğl sorguıuna ıu cevabı vermiş· 

u - Hiç bir zaman 1 Bu mese· 
lo evvelce lngiltere ile kotarılmıı 
olduğundan, Lavafın vadedeceği 
hiç bir ıey yoktu . ., 

Habe' Harb•, ltalyayı Zcyıf 
DUşUrürre ... 

Pariı, 29 (A.A) - Roma bfl
diriğinln önemini kayded~n gaze· 
te'.er, ltalyanın Avrupada zayıf 
Öilşmesi sonuçunu verecek ol.in 

mı takriben 1 O milyon lnglllz li· 
rasına mal olacaktır. 1935 yılanda 
yapılacak gemilerin adedi 21 dfr· 
ki, hunlar için amlralhk, tezgAh· 
lara inıaat hesaplarını vermiıtlr. 

Masraflar ıu suretle takılm 
olunmuıtur : 3 kruvazör için beı 
milyon lira. torpltolar içia Uç mil• 
yon lira ve diğer ufak aemller 
için iki milyon Ura, inıaat Uç se• 
nede bitecektir. Aııl lnf aata önll• 
mllzdeki ilkbaharda baılanacak 
ve tubata kadar tezgAhlarla uz• 
laıma ltl balledilmiı olacaktır. 

Yeni bir Fransız Geml•I 

Bordo, [Franaada] 29 [A.A] 
- 7000 tonluk Ghıvar adındaki 
yeni kruYarör dlln ıuya indiril· 
miştir. 

ltalyan - Habot anlaşmazhğımn 
Avrupada uyandıracatı akisler• 
don öttırU endlfeli görünmektedir. 

Pötl Parizlyen diyor ki : 
.. Ketin olarak ıöyleneblllr ki 

ltalyan - Hahf ı muhaıamelerinin 
başlaması bugünden ıııonra pek 
yakındır. ,, 

Maten ; ıtJtalyanın uluılar soı· 
yeteainden çekilmesi tehdidi, ba· 
zı kayitlcre bağlı olmakla bera· 
ber. çok kesindir,. diyor. 

Siyasi çe•enlerln tahminine 
göre ltalya, uluslar soıyeteainden 
çıktığı takdirde, bu itte yalnız 
kalmıyacak ve hiç olmaua Po· 
lonya ve Macariıtan da ona uya· 
caklardır. 

Harp Batlangıcının Yak
laştıAına Bir AIAmet 

Adls·ababa, 29 ( A. A. ) -
ltalya elçisi Harardald ltalyan 
konsoloauna hem•n konsoloilha• 
neyi kapabrak CibuH'ye hareket 
etmesini emretm:ştir. 

Sıyaaal çeveulerde bu emir 
harp haılangıcının yakınlaşmıt 
olmasına bir alamet olarak te.· 
lakki edilmektedir. Şimdi Habe· 
iİıılanda bulunan yegAne halyan 
konsolosu Adovadadır ki, bu da 
çabucak geri alınabilir • 

Karadenizde M üt
hiş Bir Fırtına 

23 Vapur Ereğli Limanı
na litica Etti 

Ereğli, 30 (Özel) - Karade· 
nlzde müthiı bir fırtma hUkUm 
sürüyor. Bu yüzden yoJlarına de· 
Yam edemJyen 23 vapur. Umanı• 
mıza iltica etti. Aralarında Ka• 
radeniz ve Güneysu vapurları da 
vardır. Şimal fırtması ve yatm~r 
devam ediyor. 

* Sinop, 29 ( A. A. ) - Duna 
akıam başlıyan fırtına bütün tld· 
detile devam etmektedır. Vapur• 
lar yollarına gidemeyP,rok limana .. 
mıza sığınıyorlar. "Dinmeden yağan 
yağmurlardan dereler taşmııtır. 
Akıarayda Kar Ya§'dı 

Ak&arayt 29 (A. A.) - Ha• 
valar birden değiımiş, dağlara 
kar yağmııtır. Sıcaklık altı de• 
receye kadar düşmllıtUr. 

Nankör Bir Talebe 
Mua)limini Vurdu 

Dun ıehrlmizde bir cinayet 
oldu. Kabataı lisesi talebesinden 
19 yaşlanoda Burhan Haydarpaıa 
ve Kabatat liseleri Almanca mu• 
allfmi Halim Ludneri ağu surette 
yaraladı. Bu menfur cinayet ıöyle 
olmuştur: 

Burhan dlln 1aat on bir bu· 
çukta muallim Ludnorin tUneld• 
yazıcı sokağındaki evine gitmf ı. 
bocasile bir müddet konuımui· 
tur. Burhan Almancadan aınıfta 
kaldığını, memleketi olan Kay• 
seriye gideceğini ıöyiemlş ve ho• 
ca1mdan .. Almanca kitaplar iıte• 
miştir. Oğretmcn, kitapları ha· 
zırlarken Burhan tekrar gelmek 
üzere evi terketmlıtlr. 

Üç dakika ıonra tekrar eve dönen 
talebe Blirhan, Ludnerin masadan 
birşey almak istedlii sırada bı• 
çağını çekerek öğretmeni boy· 
nundan, arkasından ve omuzla• 
rmdan ağır ııurette yaralamışhr. 

Yaralı hastahaneye kaldırıl• 
mııtJr. Cani talebo aranmaktadır. 

Tevfik Rüştü 
Aras Geliyor 
Cenevre, 29 ( A. A.) - Dıı 

itleri Bakam RUıtU Aras, bir 
haftalık aralıktan istifade edoret 
hükümetle temas etmek ve büyük 
•efln. Baıvekllin emir ve talimat .. 
larını almak Uzere bugUn Anka• 
raya hareket etmiştir. ltalya • 
Ha beı meseleaini konuşm11 k Uzer• 
toplanacak olan konsey içtimamda 
hazır bulunmak · üzere yakında 
tekrar buraya gelecektir. 

lngiltereRin 
Fransaga 
Verdiği Cevap 

Parla, 29 (A.A) - Avrupada 
bir mubasame baı gösterecek o• 
)uraa Ulualar Sosyetesi paktı mu• 
ciblnce tedbir alınması gereği 
karşıauıda lngilterenin takınacağı 
durum hakkinda Franıa tarafln· 
dan yapılan sorgulara verilen in· 
gliiz cevabı gerek Paris ve gerek 
Londra' da yayılmıf. 

lngiliz inancalannın. yetkeli 
çevenler tarafından çok mllaalt 
surette karıılandığı görülmektedir. 

Gömböş - Hitler 
Görüşmesi 

Berlln. 30 (A. A.) - Hltlerle 
G~mböş araamdaki dllnkü mUIA· 
kat iki saat sfirroüıtttr. Mülikat 
esnasında General Göring de 
hazır bulunmuıtur. Bundan sonra 
Gömhöt ltalya Ye Avusturya 
Elçi!erlle de gôrtitmüttUr. 

HitlerBirdenbire Şarki 
Prusyaya Gitti 

Bertin 30 ( A. A. ) - Hltler 
birdenbire Şarki Prusyaya jİlmlş 
ve bu. hayretle karşılanmıttır. 
Bu ha~eket Hltler:n Memel seçi· 
mloe vermiş oJduğu ehemmiyeti 
göstermektedir. Hlt erln Memel• 
deki Alman kardeııt!rioe hitaben 
bir söylev vermeıl bekle~iyor. 
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Balkan Oyunları 

On bin metre ko•u•undan iki g8rUnUf, •alda ı Kofu bitmek Uzere 

Dün Yeni Rekorlar Kırıldı 

Yu anistan Birinci, Biz De 
Dördüncü Olduk 

ikincilik Yugoslav
yada, Üçüncülük De 
Romanyalılarda 

Balkan atletizm oyunlarınm 
dlln son gUnll idi. MUıabakalar 
yine Fenorbahçe stadında yapıl• 
dı. Havanın kapalı •• •oiuk 
olmasına rağmen stadyum çok 
kalabalıktı. Saat 3 to musaba· 
kalara baılandı. Pazar gUnll ya· 
pılmayan olimpiyat t6renl, mll• 
aabakalar arasında yapıldı. 

Fak at aahada iti olmayanlar 
çoktu. Halk mU1abakaları iyi ta• 
kip edemiyordu. 

Radyo va11bsile bir kaç def'a 
işi olmayanlarınm pisti terketme· 
ıl ihtar edildi, biç aldıran olma• 
dı. Piıt, yağmurun toıirlle çok 
yumuıak bir halde idi. Onun için l 
koşularda iyi dereceler yapıla· 

madı. 
Neticeler 

DOnkU mUaabakalarm teknik 
neticelerini ıöyle yazıyoruz: 

110 metre mllsabakab seçme 

birinci Hrl. 
1 - Façeas (Yunan) 16 4/10 

2 - Ellik ( Yu~ ) 17 
3 - Maeskuk (Romen) 17 4/10 
110 metre manialı ıeçme ikin• 

el Hri: 

1 - Skladlı (Yunan) 16 2/10 
2 - Faik (Tllrk) 16 8/10 

· 3 - Negru (Romen) 17 5/JO 
ılO metre manialmın aeçme

lerl yapılırken bir tarafta Uç 
adım atlıyorlar, öte tarafta ılllle 
atılıyordu. . 

400 Metre 
Bundan aonra yapılan 400 

metre ko,u da ıu netlcoyi verdiı 
1 - Miballdis (Yunan) 57 

2 - Yordaı (Romen) 57 1110 

3 - Hoffer (Yuğ.) 57 4110 

· 400 metre seçme ikinci aeri : 

1 - Montikoı (Yun.) 57 2/JO 

' 2 - Nenıeş (Rom.) 57 9/10 

3 - Bonakok (Yuğ.) 58 4/10 

Bu müsabakaya bizden Meh· 
nıet Ah 'fo Mufahham szirdiler. 

400 metre ko,uda birinci gelen kurdelA.nın önünde 

·oçunctlden aı atı derece aldıkla· 
rı için finale kalmadılar. 

GOiie Atma 

Dllnkn gUUe atma m&sabakası 
da ıu neticele rl verdi: 

1 - Kovaçevlç (Yug.) 14.43 
(Yeni Balkan rekoru) 

2 - irfan (Türk) 13.82 
3 - Naronçlç (Yuı.) 13.68 
4 - Floroa (Yunan) 13.52 112 

1500 Metre 

Dün yapılan 1500 metre ko
ıuıunun neticesi de şudur: 

1 - Y orgolıı:opuluı ( Yunan ) 
4.23 5/10 

2 - Maoea (Rom) 4. 26 3/10 
3 - Galip (Türk) 4. 26 5/10 

Oç Adım 
Üç adım atlamanın netlceel 

ı6yledir : 
1 - Lambralıı:iı (Yun.)14. 19 1/2 
2 - Pulat (TUrk) 14. 09 1/2 

(Yeni Türkiye rekoru) 
10.000 Metro 

En önemli olan bu on bin mel• 
ro yarııına i•lince : 

1 - Brukaa (Yuı.) 36.3.4/16 
2 - Vlakoa (Yun.) 36.18 
3 - Dlnulıı:riıteo (Rom.) 36. 

33 8/10. 
110 Metro 

110 Metro manialı final neti-
celeri : 

1 - Foçeoı (Yun.) 15 5/10. 
2 - Shiadis (Yun.) 15 9/10. 
3 - Elllk (16 2/10). 

Çekiç MUsabaka•ı 
Çekiç atma neticeleri ı 

1 - Golç (Yug.) 45.57. 
2 - Steplşnlk (Yug.) 45.49. 
a - Petropulos (Yun.) 43.30. 

400 Metro Flnal 
DllnkU dörtyliz metro mllaa· 

b11kaamın final neticeleri ıudur: 
1 - Mandikoı (Yun.) 53 7 /10 
2 - Nemeı (Rom.) 53 8/JO. 
3 - Bonıkak (Yug.) 54 9/10. 

Bayrak 

4 X 100 bayrak yarııı ıu nt· 
tice!eri verdi : 

l - Yunan takımı 45 1/10, 
2 - Türk takımı 45 611 O. 
3 - Yugoılav takımı 45 8/10 

Bitmeyen MUaabaka 

Sırıkla yüksek atlama mOıa• 
baka11 ortalık karardığından 1a
rıda kaldı. Bunun netictal buglln 
alınacaktır. 

Dereceler 
DUnkU m&sabakalardan ıonra, 

albncı Balkan oyunlarıuın puvan 
itibariyle son neticeleri ıöyle teıbit 
edilmlıtir : ~. 

1 - Yunaniıtan 148 

2 - Yugoılavya l23 
3 - Romanya 85 
4 - Türkiye 72 
5 - Bulgaristan S 
6 - ArnaYutluk 5 
Her ne kadar sırıkla ytık11k 

atlama mUsabakası neticelenme• 
mlı ise de bu. blrincUik, lklncUlk 
UçUncUlUk ve dördUncUIUk O.zerin· 
de hiç bir deilıiklik yapmıyK· 
caktır. 

Dün Bitti 
Balkan Atletleri Şerefine 

• • ı ı ı ı ı ı ı • t ldll • ı ı • ı ı , n 

Dün Gece Giizel Bir 
Şölen Verildi 

OUn geoe, altmcı Balkan oyun• 
larının bltmeıi mUnasebetile mU· 
11abakalara iştirak eden Balkan 
atletleri ıerefino T o katil yanda 
çok mükellef bir tölen verildi. Bu 
Şölende ilbay Ye Şarbay Muhiddin 
Üıtnndağ, Parti erkinı, Spor lda• 
recileri ve bütün Balkan atletleri 
hazır bulundular. Şölen oınaaında 
kar9ılıklı ıöylevler v~rlldi ve bü· 
ton Balkan ulusları arasında sa• 
mlmiyet ve dostluk bağlarını 

pekleştiren arsıulusal Balkan mll· 
ıabakalarının, sporculuk alanında· 
da çok cömert faydalar verdiii 
anlaııldı. Bu arada altıncı Balkan 
O}'unlarında birinciliği kazanan 
Yunanb atletler de bütün Balkan 
11porcuları tarafından candan kut· 
lulandı ve derce• alanlara da ma· 
dalyalar verild;. 

Bıh kesir Gençleri Çanakkalade 
Çanakkale. (Özel) - Balıkesir 

öğretmen okulu aon sınıf talebe· 
ferinden beş genç yaya bir rezi 
yapmaktadırlar. Ge:ı:lyl Halkevi 
tertip etmiştir. Gençler ıimdlye 
kadar 500 kilometre yol kozmiı· 
ler ~ buraya gelmitlerdir. Bura· 
dan harp sabaarnı gezmek Uzere 
Conk Bayırına çıkacaklardır. Son• 
rada Anafartaları ve SoddUlbahin 
gezeceklerdir. ................................... -. ........•................. 

1 

'Üstte; Beyraıımız derece aır& 
ilnde, alttaı 10 bin metre 

._. birincisi Yugoslav atletl f -··~ ,.,,_ ........... . 
~ Eskrim 
\1 Müsabakaları 

- Neticelendi 

Flörede BirinciHii Anka
radan Necip Aldı 

Eakrlm mDsabakalarına dün 

saat 10 da Dağcılık kuliibUnde 

deYam edilmlıtlr. Flöre musaba· 

kalannda alınan neticeler şunlar

dır: 

Birinci: Ankaradan Necip, 

ikinci: lstanbuldan Sermet, 

Üçllncll: Ankaradan Muıtafa •. . 

Ostte ı Uzun atlamada birinci, 
ikinci ve UçUncU altta ı Uzun 

•tlema ikincisi Kolyo• 
atlarken 

Dördüncü: Istanbuldan Bedir, 

Beşlncl: Ankaradan Reşat, 
Altıncı lıtanbuldan ilhan, 

Flöre, kılıç, epe mUaabakala· 

nnı kazananlar bundan evvelki 

aenelerln birinci Ye ikincilerlle 

karşılaıacaldardır. Bu suretle ka· 

ıananlar, yakmda ıehrlmi:ı:e gole• 

cek olan Sovyet Rusya eskrim 

taklmına karıı çıkanlacaktır. 



8 SaJ~ra~===============-=-=======ıı=aıı::::=---==-=~=-=============S=O=N===P=O==S=T=A====::ııı:a;-=====-=============::=:====================E=y=lu=l==30~ 

Kadıkörde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Yazanı llatlce llatip -82 - 30-9-935 

iki Gencin içki içerek Konuştukları Bahçe Boşalmıı, Kala
balık Bir Masadan Başka Kimse Kalmamıştı 

- Evet ortaya çıkabilmek fü. 
tim ali olan bir sır... Y abut da 
tehlikede olan bir hayat. 

- Kimin hayatı? 
- Kimbllir •. 
Sustu.. ye ıoora devam ettL 
- Misal olarak söyledim •. 
Osman sordu: 
- Bunun birkaç zamnndan 

beri Istanbulda devam eden ncayip 
hadiselerle mllnasebettar oldu· 
ğunu zannediyor muson? 

- Çok muhtemel,.. veyahut 
dn değil •.• Herhalde bu işle daha 
yakından alakadar olmalıyım ..• 
Sana cevabını veririm .• Dnn gece 
karanlıkta konuıan kadın sesinin 
o ıun sesi olduğunu ı6ylUyordun. 

- Evet harikulAde onun •~
sine benziyordu. Fakat bugUn 
onu pek yalandan tanıyanlardan 

öğrendim, o bir kelime Almanca 
bllmezml9. 

- Hımmm .•. 
- Onu bir daha ele geçirebile-

cek miyiz.. Nerededir acaba 1 
Eğer beni aldatbğını bilsem, 
bir an onu düıtiılmem... Fakat 
o gUn kapuya doğru giderken 
onu gördnm... GOzel gözleri bir 
ıe> den çok korkar gibi bnytımllı 
adeta camlaımııtL Ve balmumu• 
dan bir bebek gibi sarı idi. Ya.,. 
rum uykuda yllrlir gibi yOrOyor
du. Korkuyordu o ••• Vallahi kor
kuyordu .•• 

Bahçe boıalmııtL Yalnız ta 
ilerde kameriyede kalabalık bir 
tek masa vardı. Onlardan baıka 
kimse kalmamıotu 

- Onu çok mu aevlyoraun.? 
Artık Yazlfesinl yapmak lstl

yen bir memur konuımıyordo. 

Şimdi konuıan senelerdenberl be
ra her gUzel fena ıaatler geçiril
miş bir arkadaştı. 

- Evet dedi onu bir köpek 
gibi ııeviyorum ve lıte ılmdl de 
aahjb nı kaybetmiş bir köpek gi• 
bi serseri oldum. Ôylo ıDrUoll• 
yorum. 

Turgutı 

- Osman dedi.. Oıman &ana 
ne oJdu böyle .. 

Omuzunu okıadı: 
- Nişanlım buluruz dedi 

bundnn em:n ol... UiJ'aşır bulu· 
ruz •. Bu akıam ne yapıyor1un? 

- Bu akıam mı bllemem ••• 
Belki denize çıkanın. 

- Denize çıkma Ye o yatın 
etrafmda dolaoma onları dikkatli 
buluı maA"a mecbur ederain .• Hay• 
dl gel benimle.. Seni evine götU· 
reyim uyu .• 

- Uykum yok diye inledi •• 
Uykum yok aahablara kadar 
sıözüm• uyku girmiyor, 

• Hesabı Yerip ayağa kalktılar. 
Deniz kenarına giden yolu takip 
etmedbr. Yandan boıtanların 
arası:ıdan giden dar sokağa aap· 
tılar.. Orası karanlıkb.. Gece 
ıessiz aadaaızdı .. Yalnız gOzel ıhk 
ve sakm bir haYa içerisinde bö· 
cek v ztlt.lara duyuluyordu. 

Caddeye çıktılar.. Bahariye 
cad esino geldiler. 

Nereye g'decekleriol konuf
madan ilerliyorlardı. Ağaçlı yolu 
geçt;ler... Sinemanın önUode klm
Eeler yoktu... Sinema çoktan baş• 
·lamrş o~malıydı, daha yllrUdUler. 
dört ~ol ağzına geldiler. Turgut 
durdu: 

- Allahaısmarladık Osman ı 
d&dL 

- Ne o •. ayrılıyor musun? 
- Evet vazife başına gitme-

miz IAzım. 
- Gel ondan eYYel bir kah· 

Y• lçeJfm. 
- Nerede? 
- Nerede olacak.. Bizim 

LAmlde.. dlln az kaldı, yol pa· 
rasını pokerde verecek olan gen· 
cin ••inde .. 

- Fakat b&n geciktim. 
- Haydi canım gel bir kah· 

Yeden sonra dahııı eyi çalıııraın .• 
haydi geL 

- 18 
Kapıyı hizmetçinin kız kar· 

deıl açtı. Glylomlı slislenmiıtl, 
kulaklarında halka kDpeleri vardı. 
Mutfak maıaaı ile kıvırdığı saç· 
!arından hafif bir balık kokusu 
geliyordu: 

- Vay Dlta parlo •• 
Ona bu eyde bu ismi vermir

lerdl. Herkea ona Dltaparlo diye 
takılırdı. 

- Oo.. Safa geldiniz Osman 
Bey. 

- Knçnk Bey evde mi ? 
- EYet yukarda odasında 

bavullarını yapıyor, götllreceğl 

kiğıtları ayır1yor. 

- Haydi bize yukarıya bir 
kahve getir, sade olıun, bUyUk 
fi!canlarla •• 

- Peki Osman Bey .• 
Sırıta, yılışa.. Mutfak mer• 

divenlne doğru gitti. Turgut mU· 
tereddit idi. 

- Nasıl olur ? 
- Gel canım.. LAmle teklif 

tekellüf olmaz. 

Merdivenlerden çıktılar .• Sofa• 
da Lamiln annesine raıtgeld lor. 

Beyaı saçlı gUzel yüzlü bir 
Hanımefendi idi. 

- Sefa geldiniz yavrum ..• 
A.. Beyefendiyi miaafir odaıma 
alsan, bizim deli oğlan yukarısını 
yangm yerine çe\ lrmlı kAğıtlan 

yapmıı lllzumsuzlara yırtıyor in· 
zumluları beraber götürecekmit de •• 

(Arkamı nr) 

Açık Eksiltme Suretiyle 
TAMiRAT: 

Istanbul Vilayeti Orman 
Satım Komisyonundan ; 

Alım 

1 - Ekılltmeye konulan iş BüyUkdere Bahçeköyde bulunan Orman 
Faknltoal Iatanbul kısmının aıağıda yazılı tamlratlardır. 
1 No. keılf defterHe "BUyllk binanın ça- keşif 

S No. ,, ,, 

3 No. ., ,, 

4 No. ,. .. 

b tamir ah ,, bedeli ~450 Lr. 45 Kr. 
"Revl Mutbah, Ça· 
maıırhane, Kiler, 
Tobumhano tami· 
ratı,, 

u BUyUk binanın iç 
tam'ratı.,, 

"21 No. odanın el 
yıkanma yerinin 
değif meal. ,, 

.. 1692 Lr. 10 Kr. 

A93Lr. 32 Kr. 

" 
761 Lr. 92 Kr. 

2 .- Bu lılerln beher birine ait evrak ve ıartnameler ıunlardır. 
A - EkıUtme şartnamesi 
B - MukaYele projesi. 
C - Nafia itleri şeraiti umumlyeal 
D - Ketif cetveli. 
isteyenler bu ıartoame ve evrakın suretlerini bedelsiz olarak 
orman FakDltesinden alabilirler. 

3 - Ekıiltmeler lıtanbul vUAyeti binasında orman fılerl direktör
IDğft dairesinde 8/10/935 sah gDnil yukarıdaki sıra ile 10, 
11, 14, 15, ıaatlarda olacaktır. 

4 - Eksiltme açık uıul ile yapılacaktır. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklerln aıaA'ıda yaıth teminatı 
muYakkatanıo yatmldığana dair makbuzla gine aşağıda göst~ 
rilen kıymetlerde bina iti yaptığına dair Nafıa MDdUrlUğUn· 

. den taıdlk edllmif ehliyet vesikasını göıtermelerl gerektir. 
1 No. Keılf defterile yapılacak tamirat için ı 187 Ura Muvakkat 

teminat ve 1500 Ji. 

S No, ,. .. " 

3No ... .. 
.. 4No. ,. .. u 

,, 

" 

,, 

ralık ehliyet veılkaıı. 

., : 127 Ura muvakkat 
teminat ve 1500 il· 
ralık ehliyet Yeaikaıı 

., ı 61 liralık muvakkat 
teminat ve 500 lira• 
lık ehliyet vesikası. 

,. ı 58 liralık aıuYakkat 
teminat Ye 500 lira• 
lık ehliyet Halkası. 

u - Daha fazla l:ıahat lıteyenlerln Orman FaktUteıl Iatanbul Kıı· 
mına müracaatları. "5773,, 

Dr. ETEM VASSAFhaıta~~~~~ v~U~e~:!.ııı 
Calaloflw OrbH B. ap1rbıaaaı TeL2JOIS EY. ICadılıı~J Babu;10 ileri aokall Tal.007t 

Roma Mektubu 

Italya Muharebeye Ne
kadar Dayanacak? 

( Baıtarafı 1 inol yüzde ) 
avuç aaçtığı paralar ıayesinde 
harp lenzımı yapan fabrikalar 
gece gUndOz işlemektedir. lnJaat 
faaliyeti ıon derece artmışbr. 
Hakikatta bu, bir korku alAme
tldir. Liretin akıbetinden korkan 
aermayedarlar, paralarım vergi· 
den muaf olan bu gibi inıaata 
yatırmaktadırlar. HulAsa harp le
Yazımı imalib, aef erberlik ve 
inşaat lı hayatına bUyllk bir btz 
Yermektedir. Fakat ticaretin mu· 
kadderatı, hiikumetin mukadde-
ratına bağlı olduğu için, ya bir· 
likte dayanmıya veyahutta birlik· 
te ıukut etmeye mahkümdurlar. 

Bunlar bu vaziyete daha ne 
kadar dayanablllrler 1 Milletin 
bliyük bir ekıerlyetinln Muıolini 
tarafından güdülen harp siyase· 
tine taraftar olduğunu farzetsek 
bile Italya milleti bir harbe ne 
kadar müddet tahammül edeblllr1 

Kredi Yok 
Memlekette dokuma sanayii, 

kredinin yokauzluğu yllzllnden çok 
fena b·r yazlyete dUşmüıtUr.Dokuma 
fabrikalarının ham madde lıtoku
nu yenileyecek kadar termaye 
bulmaktan Aciz olan ltalya Htl• 
kiimeti, aıkert bir seferin lhtiyaç
lannı temin etmek için nereden 
aermaye bulabilecktlr.? ltalya için 
Uluılar Kurumunun vereceği ka· 
rardan daha mühim ve daha 
bayati olan bu me1elenin bal 
çaresini birçok bankerlerden Ye 
sanayi erbabından sordum; hiç 
birfıi mUıpet bir cevap veremedi. 

* 
iki Sene 

Zaten ltalya lktısadlyatının 
en zayıf noktası da budur. Bunu 
bütün f ı adamları itiraf ediyor 
•• faı~mln Jarafı Ue bu \'azlyetin 
gittikçe fenalaştığını söyllyorlar. 

Ecnebi bir mllteha111sın fik· 
rine göre ltalya, hariçten muave
nete muhtaç kalmaksızın iki aene 
de\•am edecek bir harbe taham· 
mlll edebllirmlı. 

lf 
Italyanın en çok güvendiği 

cihet, hariçteki Italyan sermaye• 
!erinin ltalya eahamlle mecburi 
aurette değiıtlrilmesl, neilceai ola· 
rak elde edilecek kredidir. Ec
nebi mütebassııa göre, bu eaha· 
mıo tahvilinden elde edilebilecek 
birkaç milyar liret, Rusya, Alman· 
ya ve Lehlstanla yapılan kömUr. 

petrol, demir, buğday vesair ham 
madde pazarlıkları, ltalya ban• 
kasında menut altıniar ve halk· 
tan cebren ve iane auretlle top
lanacak paralarla, Muaolini, harbi 
iki sene idame edebilecek bir 
baxineye malik olabilecektir. 

lf. 
Habeş Ele Geçerse 

Maamafih •peknlaıyoadan 
ibare olan bu rakkamlar ve bu 
hesaplar ltalyanm hariçteki kre· 
dislni hiç de arttırmamıştır. Bu· 
rada harp olacağına ve bu harp 
yalnız Habe§lstana lnhiaar ederse, 
askeri afhasının çabucak nlha· 
yete ereceğine ve elll sene mtld· 
detle her ltalyana Habeşistanda 
it bulunacağına k naat getirmiı· 
tir. Fakat bu itin ne suretle ba· 
ıaralacağını klmıe bilmiyor. 

Faşist SeferberlllU 
Muaollnl şimdi de bütün fatlıt 

kuvYetlerini umumi bir seferber· 
Hğe davet etmeği dUıünmektedir, 
Bu seferberlik için yakında bfr 
glln tesblt edilecektir. O gUn, 
mUıtomlekeler de dahil olmak 
üzere, bütün köylerde, kasaba· 
larda v• oehlrlerde çanlar çalına• 
cak. dlldDkler IHecelı va 8 yaıın· 
dan 80 ya~ına kadar, kadın, 
erkek bUtlln faılıller mensup 
bulundukları merkezlerde, milis· 
ler ile kışlalarda toplanacaktır. 

Bunlar, sabahtan akıama ka· 
dar burada kalıp Musollnl tara· 
fından verilecek emre veya işarete 
muntazır olacaklardır. 

Önümüzdeki hafta, mü•tesna bir 
hafta olacaktır. Çünkll önümüzdeki 

hafta 

MAUBICB CBEVALIER 

SARAY •Ülemaaanda 

FOLİ BERJER 
filminde görllnecektlr. ,, 

Tepebaıı Şehir 

Tiyatrosunda 
l - 10 • 935 Sab 
ak~amı 510 de 

ÖLÇÜYE 
öLÇO 

İstanbul Gümrükleri Satış 
Komisyonu Başkanlığından: 

M. K. N. aAırlağı Kıymeti Cinci tfya 

K. G. Lira K. 
1193 33,900 510, ipek monıucat. (kaçak) 

Yukartda yazılı eıya 4110/935 G. aaat 14 de açlk artbrma ile 
satılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuku pey akçelerint gasterir 
makbuz'a kanunen muayyen zamanda komiayon baıkanlağına mü· 
racaat eylemeleri ve bilümum pey akçelerinin ihale günlerinde aaat 
14,5 ğa kadar alınacağı ilan olunur. (5969) 

Kadıköy - Gazhane 
Tramvay seferlerinin işletmiye açılışı 
Oıküdar • Kadıköy ve Havaliıi Halk tramvayları T. A. Şirketinden ı 

Kadıköy tramvay şebekemizde lnıaah bitirilen Kadıköy Gazhane 
hattı, Yüksek Nafıa Vekaletince tasdik olun&n Ye timdi tatbik edil· 
mekte olan Ucret tarifelerine göre, 1 Birinci Teırin 1935 saba?~ndan 
itibaren lıletmiye açılacak ve bu suretle Kadıköy • Albyol • SögUtlU· 
çeıme • Köpru • Gazhane arasında muntazam tramYay ıeferlerl tesiı 
edilecektir. 

Akay işletmesi Direktörlügünderk: 
Adalar .. Anadolu • Yalova hattında t /Eirincite§ı ln/935 Salı 

gUnnnden itibaren Sonbahar tarif eıi tatbik olunacaktır. E.u tarih~en 
itibaren Haydarpaıa - Kadıköy hattının ıaat 18,55 seferı de Kc~· 
rUden 18,50 de kaldırılacak ve Haydarpaşaya uğrayarak K~d.ko·. 
yüne gld•cektlr. Yeni tarife iıkelelere aaıimıt Ye cep tarıfelerı 
aatılıta çıkanlmııllr. (5983) 
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OSMANLISALTANATIGiiCERKEN 
(llltar elle dewrıaıa tarllll ) No.1e1 

,. Her hakkı mahfuzdur. • ... Yazan: Zlg• Şakir 30 NSG ~ 

Harbiye Nezareti Mustafa Kemal Paşa-
nın lstanbula Gelmesini Bekliyordu 
Fakat damat Ferit Pqanıa 

7aradıb1mda; her ı•y'I. hllsnft• 
Diyetten uzak g6ren bir ıakathk 
Yardı. Nitekim bu aakat:ık bu 
meselede de derh•I kendini or• 
ta1a attı. O, Muıtafa Kemal 
Pqaıun bu nedbane bY1ıye
ıine tlbl olarak hımea o an
da lıtlfa etmek •• lalç olmaz
ıa tarihi bir hareket göaler· 
mek lhımgellrku, blllklı (Milli 
heyecan) a kar11 hlcumlarım ar-
brmıya batlada. Vil&yetlere, mUb 
teıekknller aleyhinde yeniden 
emirler Ye talimatlar Yerdi. Ayni 
u .. nda Muatafa Kemal Pqan°' 
belaemehal ı.taabala celbi lçia 
bu tOrlO t ... bblaata tlriftL 

Harbire aezantl makam, 
•llÜUll'D ... •..le ile iftigal 
etmekte idi. Sara1 " baballklen 
direktif alaa Harbl1e D81U9tl 
makamı tarahada mtltemacllyen 
llaatafa Kemal Pqa1a telgraf 
çekilmekte: 

( Şahlllldln her tirli tecari.z
den maaunlyeti hakkında harici
J• nuar.U tarafından lagilizler• 
elen temlaat ahamlfbr. hltanbula 
,.ı.enlzd.. lılç bir malazur yok• 
tur.) 

Gibi sarlp " gGllnç tem~ 
nallar Yerilmekle idi. Ayai za
aanda, (orcla m&fettlıUklerlnia 
Hıa•na karar Yerildiği), (Muıtafa 
Kemal Peıanm azledildiği) şek· 
Bade talraribm lilPtabil Y!'ffyW 
lerle, eflrln amamlye balandırı• 
larak millt kanetin ilham mem
baı, kurutulmak latentldi. 

Halbuki o emada 'Muatafa 
Kemal Paıa, ne bu ıafataları 
dloleyecek " .. de bunlara 
ehemmiyet Yerecek YllZİyette 
defileli. o, deruhte ettlli blytlk 
ve tarihi yadfeyi l>lr an e~•el 
ifa etmek için, Erzurum topra· 
ğına ayak buu b---. lmm
liaalı bir faali,ete pmlftl. Derhal 
tSlncl kolordu kumandanı Klzım 
Kuabekir Paıa. wall Ye (vil&yatı 
ıarkıye mldafaal hukuka milliye 
cıml1etf Erzurum tubul) De t .. 
masa ıelmlıtL Konıırenln (10 
temmuz)da topluma11nı temin 
için birçok teclblrler ittihazına 
glrı,llmiıtl. 

olan hatb hareketi, bu mha ... 
betle en s•yrl mlaalt YUJetlerl, 
umumi •• phıl telillkelerl, her 
ihtimale kartı zaruri olan feda
klrlığa izah eyledikten ıonra bir 
hasbıhale alrlfll. 

Mustafa Kemal Patanın be1an 
ettiği fikirler, ıu mühim nokta
lan fhtiYa etmekte idi: 

Mllll gaye için ortaya ablacak• 
ların buıUn imhallDI dDıiillen, 
yalnız ıaray Ye ecnebilerdir. F ... 
kat, bDttın memleketin lif al edil· 
mealni ve aleyhe çevrilmeaf.U de 
ihtimal dahilinde 16rmek lizıaı
dır. Bu it• plfva olacak· 
ların; her ne olursa olıun ıay .. 
dea d3nmemeaf; memlekette 
bannablleceklerl IOB noktada, ıon 

J nefealerinl verinceye kadar ı•Y• 
ufruoda fedaklrhja .devam etme
leri lizımdır. Buna da, henlia it• 
baılarken karar vernıeleri icap 
ederi kalplerinde bu kuYvetl lıle
aetmeyenlerln. teıebbtJ• ıeçme
melerl evlidır. Zira bu takdirde, 
hem kendilerini v• hem de milleti 
iğfal etmiı olurlar. 

[ Bir de mevzuubabfı •azife; 
renal makam ye lnlformaya •ığı
narak, el albndan ka blli tea•lr 
değildir. Bu tarzın, bir dereeHI 
olabilir. Fakat artık, o devre 
pçmittir. Alenen orta~a çıkmak 

" mUletla hukuka namma yllk· 
Mk aada ile bağtrmak; n blttla 
milleti, bu 1ecla1a lftlrak ettirmek 
llzımdır. (Arkan •ar) 

Akay lıletmesi Direktörlüğünden : 
Gidlt gellt Tam bilet 
l lncl Mevki D inci Mevkl 

1 - Klprtlden Kmah ve Burgaa 27,50 20 
2 - Kaprnden Heybeli Ye Blly&kada 30 22 
3 - · BOyllkada Ye He7bellden K6prllye 30 22 
4 - Burgaz Ye Kınalıdan Köprllye 27,50 20 

Ekonom~ Bakanlığınca iki •J için tatbiki tallik edilen tenzl. 
IAth adalar tıcret tarifeli VP ilgili lıkeleler yukanda yaaılıdır. 

Tenzll't yalnız ıidit ve döollı tam biletlere naUahaa:rdır. 
Bu tarifealn t/ ilktetrin /935 tarihinden itibaren tatbikir:e b.,. 

luacakm. f5984) 

Kartal Malmüdürlüğündcn: 
Mahalletl Cinai 

Metre 
M. 

Ura 
Peııcllk Çamhkta Harapça ahıap bah• 480.60 

çell kötk alt kat ( 1) 
oda (ı) kiler (1) heli 
lat kat: etrafı kori· 
dor (1) oda (1) sandık 
oda.. (1 )..heli, 

Beher Muhammen 
Metre M. kıymet 

L K. L K 
00 00 960 00 

Boehnca Yenlkarlne Tarla 2060 00 00 206 00 
Yukarıda yamh Od tane taptıız maim bir ay pazarlık aıullylo 

1no!U5 pazartul fliall aaat birde ibalelvl icra kılıaacajuulaa 
latekW•rla deposito makbadarile Kanal malm&dlrlllğtloae mot .. 
.. kkU Atıf kemiqoauna p..ıerL (5597) 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaıada alf aupalaa te.U. prtlle •• Klirlnı kanala ile 

416 lira bedelli 1300 adet komple telpaf fincana ~ eksiltmeye 
konulmaftur. Ekdltme 2/11/935 Cumartesi gibıl aaat 10 da An.ka
rada Bakanlık Malı811M MDdllrlD;ttnde yapılacakbr. latekWerin 

Ticaret Oda11 veaikası ve 31.20 lirahk muvakkat teminatlan Ue 
birlikte ayni gtın ve ıaatte Komiıye:ıcla bulunmalan lizımdır. 

lateklller bu huauıtald ıartnamelerl paramz olarak Aakarada 
Bakanlalı Malzeme MUdürll\ğünden alabilirler. "2620,, "5619,, 

Borsada 

Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 

Piyasaların pnel darqu. i1idir. 
Her maddenin vaziyeti ayrı ayn 
olarak fU satırlarda bulba eall
mittir, 

Afyon - Af1oa plyaıaaıada 
bOyllk ahı ••rltler hali baıbya· 
mamıftu'. Maamafih ba durumu 
doğuran nokta tudan 10 tep+ 
nieYwele kadar lnhiur dep0111aa 
afyonlann teılim edilmeal ıarttır. 
Bu ıuretle lahinr deposuna ta
lim edilmekte olan mallanu mık· 
tan '-lr hayh artmqtu-. Tııdba 
fln& yaklqbğı için ellnd• aala 
oJaaJar telAı etmektedirler. S. 
Mbeple lnhlaar lclarealnde ham
mala bir faali1et gke prpmak
tadır. T ullm •lkldetl llOllUDM 

evvelce ilAn olaadup •ere 1eal 
yıl aiahaullne flat ftrileeek ft 

teıllm edllmlf mallar ıahtplerlnln 
rızası olursa ba ftattan abn 
almacaktar. 

1935 rekoltealoden o pe 
kadar depoya mahna ,aııc1erm .. 
yenler buolan bu yd lpnde arbk 
lahiıara ıatamıyacaklar 1936 ıllı 
fiabm bekleyeceklerdir. Okaya
culanmızdan bu iti• ilgili olan
ların bu noktaya dikkat etmeı .. 
rinl tavılye ederiz. 

Tiftik - Tiftik p1Jaıa11Dda 
bu hafta beklenmeyen bir vaziyet 
meydana geldi va aailam olu 
piyaaa ~lr kat 4aha kunet be 
zandı. lngl tere Ye Almanya için 
ıoruıturmalarla ı•çen OD beı 

ıDn evwelkl plyuada bulunanlar 
bu yedi gtla içinde arbk lngllte
redea bir itin çıkacapa iman 
etmltlerdL Halbuki lnrlltere ye
rine hafta içinde SoYJet Ruaya 
ticaret mllm...Wii tiftllderlmile 
abcı çaktı. Üç d6rt gla içinde 
6000 balyeye yalan tiftik 
baktı. Bunların liOOO balyaıam 

1&bn aldığı piyaaada a6yleamek
tedlr. Y alaız bu allflar laenb 
borsaya tucil edilmif olmadıtı 
için miktar hakkında kat'! bir 
rakkam elde edllememektecllr. 

Ahcı ml\meuilinden atr-lldiğiae 
pre fiatlar kilo batana 70,20 
laırat etrafında olacaktır. Hafta 
ıonunda So•yet ahfları deYam 
etmekte idi. Piy- •lluı Ye 
&mitlidir. 

Yap .. ı - Yapa11 piJa ... 
1111da ela Sovyetl• ahflanna 
devam etmektedirler. Hafta için
de yeniden birkaç bD.11lk par~ 
mal aldılar. Bu defakl alıflanmn 
ekaerlıini büytlk ellerclea yapbk· 
lan mllbayaat tetkil etmlftir. 
itten anlar bir sattaa atrencllil• 

mize g6re bu defakl mlbıyaabQ 
yekünu 13 • 15 bin balya araııa
dadır. 

Pfyaaa bu ahflardan aoma 
biraz rahatlamıı Ye kork11nz bit 
durama rglrmlştir. Mal aalalplml 
•ilam davranmaktadırlar. 

Bulday - Batday piyaıa• 
bu yedi glnllnde de ıağlamch. 
Fiatlarda bir dejlfikUk olmadl. 
Ekatra beyazlar J•dl kurqa 
kadar, Hrtler de 5 bu~ak kuru .. 
kadu alıcı boldular. Değlrmea
lerde• aa talepleri çoktur. S. 
llat11aa kaqılamak için de cleiü
•eal• bağdaJ ahtlanna lttiha 
De clenm edi1orlar •• bu mlltema 
ti aLt ldeil de plJ-yı mahlale 
b•karak eldulrça J'kMk uyılaa 
ba aeYiyede tabaJor. Piy••• 

ıeneJ ıldlti UD latetJ ··
ettikçe u.n.ı .. c1e •il•• ............ 

Ar.,.r - Arpa plru•• d .. 
llflkalzdlr. Flyatlaı ı•çen haftai 
ma ..ı olarak Fell Marmara a. 
•••ı.• iç kant ota paradır. 
ÇaYah lstanbula te.Umi ınallu 
lçla latenllea Bat lrlloda oa, • 
bet para kadar ,.bndır. Aı..ı
J•mllk ihtiyacım k81'f11amak lçla• 
cllr. Pl7aumızda d11 paıarlu 
lçla bir aht •.tt olmamlfllt. 
E•asett A'fT11panın aradığı Aa• 
dolu blrahk arpalan da bu ,al 
pi1-auza gelmektedir. 

Fındık - Fmclak plyuall 
31 " 37 ,5 kuruı aruaadadır. Haf. 
ta içinde yine ao....ı aatıtlu 

Japlmıftır. Glala meael..ı ... 
Karadenbden •• Allkaradaa ,_. 
cbk ftatlan hak\mda hllkümetla 
tetkikata bafladata Ye bir hafta 
IOlll'• Aakuada ba Mn için bll 
kODare toplanacatı 1oladald q. 
berler,tqldl etmektedir.Bir ka•a• 
te gire ba Ji1 bua apekllatırı.. 
fındık flatlerllli lllt..O bir ıekllde 
dlflrmekt• n uluul HrYet ile 
OJDamaktadırlar. Plraıada ba 
tqeb ...... alllm u. brtt•··-.. 
br. 

Yeni NefrlYat: 
Yan•ew - 16 ••• -ıı•ı ....... 

.. lfl .... ._ nakli olarak WrçM 
1u,.et11 pmlula ......-. 

llARTHA EGGERTH 

Bu koıapenha b&yle .ı.aen 
toplaamasına t•bba., ddd• 
tehli"eil bir itti. Gerek ltillf 
de•letlulaln Ye ıerek aara1 ile 
hllk6metin; Erzurumda ıöıterl
lecek Olan IMa banketi, bir lıyan 
mahl1etlnde teıakld edecekl•l 
n mlltefebblllerl halllaada da 
pek flddetll Yaııtalara •llracaat 
eyl.,eceklerl ıDpheıizdı. Buna 
blQaen MU1tafa Kemal Pap; 
kendiıile plıpcak olanlan. wa
zl,.mı dddiyethıi bir defa clalaa 

İSTANBUL ZİRAAT BANKASINDAN: 

izah etmek latedi. O yakında~ 
ulolunup lumh Erarwada balu
aaa Erzurum yaliti Mlnlr, Ye 

:rlae Bitlt Yıliliifnden aılolaaap 
Erzurumdan pçmekte ola Maır 
har Mtilt Beylerle Klzlm Kara 
Bekir Pqa11 ft lreadı• beraber 
selen Rauf, aabık &mit mutaar
rıfa s .. yye, mlfettltlllr Erkim 
Harbl19 Relai Klam, Erkin.._,, 
Hamv, DAtor Refik Be,tert 
dawt etti. Kendilerine 911191111 n 
huni! nıt,ett. tald•ı meenrl 

Sued No. Bel'çi••- ada 
182 Kar ı lnaaıı kw NaciJ6 
*22 Galata: Haf&& Ahmet otlu Su-

di Saclir• •• llüluu. 

10 KacblrlJ, Actt.adeaı Mashar 
•• Mlnire 

Oa.ı 
KUJ8 ye dolaplı Bo.taa ,...t. 
Çırnık balafeaİ ..... ldj maral maa 
kulll• .,.. • •• PQ,. •ltt••il •e 
.. , parça tapu MQedil• tuanaf olu· 
aan boıtanıa kırk IUaaecl• oa tıç 

J•t•lt bet laiuell. 
lılaa klfk im lata balta -. ... 

187 Yalo•a Kadıçlftlltiı Şo..U Tarla 
otlu Gaai MeUa•t. 

290 Rami Cuma mahallealı Hh.. Tarla 

2'6 
298 -

Jla oflu Raaim. 
UmraaiJeı l.mall otla AIL 
Y .. aetll: Nedp kı• Fatma. 
Kartal lılaltepe: a.... otla 

Mlfru tula .......... ,.. 
K.111 .... dolapla ....... 

Garri meakmla 
...... idi 

Kartal Hı.Jl'at hru 
Aıaadol11 Hiaanada Klclba. 

Oaldldar Altaal sade Nlfutqı Hlsalr. 

Yalo•a Kadı pftlillad• 
m••kllerde 
Ra•l Cuma m ... llellade 
••• 1c11erc1e 
U.ralyetle Hamamlı Yola. 
Yakuakta Korfalh den. 
Maltepe C..Wer tlra.-. 

........ 

Parp• 
ı 
ı 

1 

8 

ı 
l 
1 

Ölfld 
St75 • 2 

21024 

18'056 

51481 

81610 

9187 
1895 

15a55 

Na•araa 
7M572 

27915,871 
85414,1-218 

1181. 

18, 1,, 21. 
13, 24, .. 

"· ~-112'. 
17 
1'114824 
ll9S 15 

Maaat. 
Borç ahWdart panı... nele•• 191meslae •• J•palaa hblitata rat••• ldeme•llderbldea dola11 Jakanda , .. _..... ,..m hcqhalana Baakun1u blrlall 

4eree• •• ... .- 1"'9ldl " .Jh.l• JWlc ...... cin• •• mlktarlan ~ te tuMfatlan h.,.. •n.0-'lad• .,_tli ••nl ••bl el 1697 AJll• kanu teftlkan fllı 
1a.,.11 .., mld4•tle atfk artbraaqa 11kanlal• •• pıta ... llNlftl tarOW.da ttfta.,. eaatlaa. .... b,_.. a.lmlfbr. lhaleleıt 26111n9'.i5 tarllda• wiltadll 
Cu..nul atıal ıaat • Udtle rapılacakw. PeJ pua• '6 7,6 clar. DMa &lla maltmat .amak .... ,. ....... llaaka- ZiRi lkruat S.nl•i•• ••aeaatıua. (l"'i 
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Biat Denizlerinde 
iki Yeni Hat 
Daha Döıenlgor 

r 
MÜSABAKALI ' 

Yazım: Tlrkler M. Turhan 

Hadım Süleyman -Piri Relı- Murat Reis 

Piri Beyin 
Aras1nda 

Durgunluğu Arkadaşları 
Telaşı Mucip Olmuştu 

BütGa fUo - re
iılerJen en küçüle 
lennte kadar - bu 
haberden net' eli 
bir heyecan almıt• 
b, bayram y:ıpmı· 

ya koyulmuıtu. Çün1 1ı . 

kü eylardan beri ı. 

arayıp da bulama- ~ 
dıklan dUıman do-

olarak kendi •yıtk
larına geldiğini 
duymuı oluyorlar· ~ ' 
dı. Bu umulmıyan WA 
haberi yilkHk bir ////, y, 

mlljde ı•yaralc 1% ~ '·, 
eandnn HYiniyor- ~ 
lardı. Fakat Piri 
relı, te!Aı içinde 
idi, hnlnelerinl na• 
ı 1 koru7aoağ1nı 

41tDnerek kıvra• 
aıp duruyordu. 

Arap ıeyhleril• - ou,man HUrmUz bo§azına ya geldl, ya 
airittiği müzake· gelmek Uzare ... Biz burada niye bekliyoruz. 

re de suya dOtmUıtü. ÇOnkD onlar, Ve heyı:can ile iki 1 olunu havaya 
Porteklzlllerfn gelmekte oldufunu uzattı, titreyen bir ıeıle bayk1rdı ı 
duyar duymaz kendilerini bitaraf ilAn Tanrı içimi görüyor ki 
ederek TOrk flJoıu kumandanile te· ben yalnız bayratımızın şerefini da. 
ma1 detll, ıelAmı ıabahı da kumiı- ttlnilyorum. Ne hıncım var, ne dlle-
lerdi, uzaktan iki filonun çarpıımaaını tim. Fakat Beyia tutumunu beten• 
Hyre hazırlanıyorlardı. Bu, FilJıtfn miyorum Yuıelim. 
cocuklarile arap yarımadası halkınııı O gOne kadar hep Piri Beyden 
Utedenberl taııdılıdarı bir AdettL yana çıkan ve Recebin atıp tutmala
Geleoe ajam, gidene paıam dedik-
~ri gibi böyle çapraıılt durumlarda rına kartı onu koruyan Satan Reiı 
da flıiOn gelecek tarafın dGdGtünG dalaın dalgın mırıldandı ı 
çalmak ı,io "bitaraf" kalırlardı. - Dotru eliylilyonun Recep. Bu 

Fakat bir ıeyler yapılmak ıerektl, tutumu ben de beğenmiyorum. Yalnız 
btıtOa relıler amlralıa emrini bekli· bir meaele var : Onu da aramııda 
7orlardı, bofaı:a doğru uçmak, ken· ko•uıup göıOımellylı. 
dll•rlnl kapana ıokmak kuruntuıile Hep birden aordular; 
ıelmekte oldutu duyulan dOımaa - Nedir bu muele reis? 
donanmaılnı karıılamak için ubıraıı- - Pfri bey bizi aydın!atamaua, 

•• lanıyorlardı. Halbuki Plrt bey hare• aramızda bir geçimılılik baılaraa ni-
k•tılzdl, yahut 8yle görtlnüyordu. deceğiz? DOıman tepemize çullanır-
Haberin ••lltindea birkaç gün geç~ k&n b6yle bir duruma düşmek dotru 
tltl halde o, filonun d~mlr alıp yel• olur mu? 
ken aımaaını emret111ek ıtsyle du11un Recep cevap Yerdi: 
teiıleri toplayıp durum lııerfnde iki _ Donanma ne Piri beyindir, ne 
iç kelime bUe korı•ımamııtı. blılm, milletindir. Onu korumak da 

( Baıtarafı 1 iacl yDzde ) 
tlıak ıebekHI vUcuda getlrilmlı 
olacaktır. 

Polatlı • Saray~nll hattı, Kon• 
ya· Ankara yolunu 130 kilomet· 
roya dUıllrerell haylı kı1altmtf 
olacaktır. 

Eilrdlr • Karaman hatll lH, 
lzmlr ve Aydın hatlarını, yani 
Ege bulgeslnl lıtanbul • Diyarı• 
bakir hattına bağlamıı olacak· 
caktır. Bu iki hattın askerlik ve 

Ekonumsal bakımdan önemleri 
çok genittir. -----
Yeni Ve Eski 
Nazilli 

Nazilli, (Özel) - Nazilli, orta· 
aından geçen demiryolu ile, eski 
ve yeni olmak Uıere ikiye ayrıl· 
mııhr. 25 sene evvel Pazarköyll 
adile analan ve Yunan işgalinde 
tamamile yakıldıktan sonra, esasla 
bir planla ve l, 5 milyon lira aar· 
file yeni baıtan kurulan yeni 
Nazilli, bugUn asıl Nazllliyl teşkil 
etmektedir. 

Eakl Nazilli ise, eski halini 
muhafaza eden 2000 evli ve 5800 
nüfuslu geniı bir yerdir. Buraıt 
kalabalık nüfusuna r:iğmen bakım· 
sızdır. iki yUz ıene evvel Kestelli 
oğ!u admda bır hayırseverin yap• 
tırdığı çeıme kAmilen bozulmuı· 
tur. Eski Naz;l:i halkı çiftçilik ve 
urgancılıkla geç:n:r. Buranın ara· 
ziıl münhat olduğundan kışın ve 
bilhassa ilkbaharda burası bir 
batakhk haline geld'.ğinden, Na• 
ziJli beledi} esi halkın, zaman He 
yukarı yeni Nazilliye taşınacağını 
düıUnerel< buraya önem verme• 
mektedir. 

Yeni yapılmakta olan Nazilli 
mensucat fabrikasının da yapıl· 

maıından rnnra, Nazilli, Yıldız· 
tepeden Menderes kıyılarına ka· 
dar inkişaf eden büyük bir en
düstrü ıehri o!acakt.r. 

.. • • ... • • 1 ·~ .... 1 1 •• ..1 •••• • ' ' ••••• ' -Ooua ıırrı, hikmeti aola11lma1an bfalm borcumuzdur. Beyin c!ütUnce-•u Hıılılftlne ilk lıyan eden yine lerinl dotru bulmazaak, dOımanın da r-..... """"'~~------==-....., 
Recep relı oldu. Yalnıa HT&f ve ral· bizi alık bulup ezeceğine inan getl- TA KV t M 
oıa aafer dOtUnen bu ylflt dealıcl bir 
fi• erkenden btltGa ıunrllerl ktndl riraek yine böyle toplanırız, Piri beyi 
ıımiıine çağırdı, bir 1abah kahnlbıı baıbuQ'luktan çıkarırız, yerine Murat 
ikram ettikten ıonra rı1uı.ı n pena- ,.iıl geçiririz. Eıkilikte, glln ıfümUı-
ı ız bir dllle dütllncelerinl, taaalanqı IOkte beyden sonra o gelir. 
ortaya dlSktUı Toplantıda bulunan Murat rela 

- Yoldaılar, dedi, kande lıl dlı· hoınutauzluk glSateren bir itaret yaptı. 
maa gelip çatacak, bizi demir GıtOn• - Şimdilik bu itin ağ:u alınmuı 
de uyur bulup hakhyacak. Taarı hiç de gerekli detil. Beyin, ne döıUn• 
ıelAmet Yersin, Piri Beyin aldmı ce ile olur1a olıun, HYaftan kaçıodıgı 
•ttlfl yok. O mObarek dealı ltial belli olaun ki yerine kimin aetirllece· 
bllden iyi bilir. Saldnaeak dtlımanıa tini dOtDnmekti haklı olalım. 
felkenlerl .arılı, demire batlı bir Reiıler bu aalaıma Ozerlne hep 
donanmayı ne hale koyacatı•ı da rint birden kayıklara atladılar, baıtardeye 
bizden çok iyi anlar. Ô7le ike• atııaı 
aımıyor, lumıldamıyor, baıtardadald gittiler, PJrl reisin yanına çıktılar. 
clell frenk karısı ona bOyftml Jlph, Aralarında en etki kaptan Murat reis 
yokaa yol boyuna topladıtı hazinele- oldutu içla ıtsıD ona vermlılerdl. 
rla ıihlrlne mi kapıldı1 Buraıını bile- Korsanlıktan gelme Murat, o ha-
mem amma fu durumun sonunu ıö• yattan kalma bllkOlmeı bir irade n 
rGyorum, Jerimde duramaa oluyorum. küçDlmez bir aertlik taı:rdı. SüYeyt· 
Piri Beyi hem HverJm, hem 1ayarım. ten çıkılalıdanberi Piri Beyin hiçbir 
O deli karı71 yanında tutuıuna, haal• itine karıımamıı, kendine düıen ya. 
neleri aakere pay etmeyip de yanında ıif•lerden baıka hiçbir ı•yle utraı-
alıkoyuıuna kızmamıı dafillm. Öyle mamııtı. Bugün ilk defa olarak o 
iken kendisine candan bathyım. Çin· çerçeve dııına çıkıyo?du, kor1an ıert-
k8 bizden kıyak bir denlzcl .. r, fBD litile anemll bir it• el vuruyordu. 
1r3rmDıtar, aayısıs 1avaı geçlrmlttir. Heyeeanı yOzlnde okunuyordu, bir 
Oıtelik bllgiıi yilkHk bir adamdır. dUıman· sremlalne rampa ederken ta-
L&kin elimiadekl gemilerin t•refl yG.1 kındıtı ıehreyl taııyordu. ÇDnkD Re· 
bin Piri Beyden yllkHktir. cep Reisin ortaya koydutu akibetten 

Biı ilkin o ıerefi korumı7a mec- ıon derece huylanmııtı. 
buruz. Sonra Piri Beye ıaygı ıöıte• Bu Hbeple Jıua bir Hl4m ile be-
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Denizyolları 
iŞLETMESi 

AHateleri ı KaraklSy Köprilhaı ı 
Te'. 42361 • Sık ol Mühllrdan:a Je 

Hu Te '. 22740 

~--· 
.. ___ ... 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 1 Bi· 

rinci teşriq SALI gUnü saat 
20 de RIZE'ye kadar. "5999,, 

lskenderiye Yolu 
IZMIR •apuru 1 Birinci teı· 

rin SALI günll saat 11 de IS. 
KENDERIYE'ye kadar. "5998,, , _______ _, 

ririz. Daha dojruıu o, gemilerimlıl raber aöze baıladı, Piri Beye sordu ; 
ytlı aklığı ile idare ettikçe bizjm ba- _ Dilıman HürmGz botaıına ya • KT İ DAR S 1ZL1 K 
tımızdır, canımızdır. IDlıman burnu• aeldl, ya gelmek Uzer•, biz bunda ne V•KiTSiZ iHTiYlRLIK 
muzun dibine sokulurken onu uyur ? y k · N L · K. 

BiKAYELEB 

ihtiyat Bankası 
-3 

SabaqJeyln, ona çeyrek kala 
aularmda baı yeznedar gelir gel· 
mez, bekçi, direktörün yazıhane· 
dni aller, ıllpürllr, n bu ge.çit 
kapısmın iç taraftan kilidini aç• 
tıktan sonra yatmaya giderdi. 

Görüyorsunuz ki bekçi emnl· 
yetil bir adamdı. Esasen bUtUn 
bankalarla ticarethanelerde, böyle 
denenmiş, ıadık, namuskAr bek-
çiler iıtlhdam etmek Adettir. 

Fairbairn elli yaşlarında var, 
yok, iri yarı, tuttuğunu kopa• 
rır bir lakoçyalı idi. Bankada 
on beı yıldır bekçillk ediyordu. 

En çok alAka uyandıran, bu 
meHle de, işte bu adamın ifadeıl 
oldu. Söylediğine göre, 25 Mart 
gUnU akıamı aaat sekizde, ban• 
kanın aokağa açılan kapısmı ka• 
payıp, kilitledikten sonra, her 
mutat, yazıhaneden eve geçen 
kapıyı da kapamıya hazırlanıyor· 
ken, birinci kattan, bay Ayarlaod 
kendisine sea'.enip de kapıyı açık 
bırakmasım ve saat on bire doj'· 
ru oraya lnlp çalrıacağım söyle· 
meal U:ze •ine, vazgeçmittl. 

Bekçit ıfığı aöndllrüp s6ndilr· 
meyeceğinl ıual edince de, 
direktör: 

- SöndürünUzf demlıtl. indi· 
ğlm zaman kendim yakarım. 

ihtiyat bankasınıo a-ece bek• 
çiıi, ifayıvazife halinde tlltUn 
içebilir. Ona birkaç tan• aandviç 
ile bir fİfe de bira verirler. 

Sobanın karıısına gUzel güzel 
geçip de oturao Falrbafria pipo
sunu yakmış, gazeteslnl açmıı, 
okumaya hazırlanıyordu. Takriben 

ona çeyrek kalarak, direktörün 
sokak kapısının açıhp kapamr 
gibi olduğunu duydu. içinden: 

- Zahir •• dedi, patron, aoka· 
ğa çıktı, kulübe gidiyor •• 

Lakin, beş dakika sonra da 
evden yazıhaneye geçen kapı 
açlldt.. İçeriye biri girdi ve bu 
giren adam, camh kapıyı içeriden 
derhal gilitledi. 

Bekçi, bu adamm bizzat Bay 
Ayırlend olduğuna hükmediyordu. 
Oturduğu yerden otlanan içerisini 
göremiyordu. Elektriğin yanma· 
dığına ve dlrektörlln hl' kibrit· 
ten başka ışığı bulunmadığına 
dikkat etli. 

Bu, direktörün ideti hilAfına 
olduğundan ve belki de içeride 
gayritabii bir hadise cereyan et· 
mekte bulunduğuna hUkmeyle• 
dlğinden beçi, gazeteı:ni elinden 
athğı gibi doğru camh kapıya 
koştu. Hadiıenin alttarafım, ken
dial ıöyle hikaye e diyor. 

- "Ben kapının önüne varır 
varmaz, kibrit ılSndU. Yazı· 
hane, şimdi kapkaranlıktı. 

Ben içerisini görmüyordum. La· 
kin, evle yazıhanenin ara ye• 
rindeki kapı açıkh ve oradan, 

Dörd üncü 

Nasıl Soyuldu ? 
tabiatUe, biraz ışık sızıyordu. 
Ben kapıya yanaşmııtım ve o za· 
man, aralık kapınm •fiğinde 

Bayan Ayırleııd'io ayakta dur· 
makta olduğunu gördüm. Bayan 
mütehayyir bir tavula kocasma ı 

- Nasıl olur? Ben sizi çok
tandır kulUbe gittiniz diyebiliyor
dum.. Orada, karanbkta ne itiniz 
var?. diye çıkıııyordu. • 

Direktörün ne cevap •erdiğini 
duymadım. Fakat durumda hiçbir 
gayrJtabitlik görmedlilmden ye
rime döndüm •e plpomla gazeteme 
tekrar kavuıtum. 

Hemen bu sıradıa, direktörün 
de yazıhanesinden ayrılıp, ara 
kapıdan geçerek sokağa çıkbğmı 
duydum. 

O gittikten ıonra, camla ka• 
pıyı yokladı#Jmda, içeriden kilitli 
kaldığım mlltahede ettim. Böylece 
içeriye girip de, uıulen arabk 
kapıyı kilitlemem• lmkAn olmada. 
ve öyle zannediyorum ki, hıraıılar 
• Allah belllarını veraln • itte 
bundan istifade ederek odaya 
daldılar ve l~lerinl becerebildiler.,, 

Sadık bekçi tıte böyle ifade 
vermiıtl. Bu ifadenin de aaııl bir 
tesir yapbğanı ıls takdir edebi· 
lirsiniz. 

Esasen direktörlln ııhhl du
rumu dUzelmedlkce de, çalınan 

paramn mlktanm tayba etmek 
mümklln olamıyordu. Bununla b .. 
raber, Bat veznedar, bunu altın 

ve kağıt para 10,000 lngillz llrall 
kadar tahmin etmekte leli. Direk• 
törün özel paralarlle mUcevhera• 
ta da cabal 

-2-
Gece bekçlıinin lfadHlnden 

hasıl olan tHir benUz ıeçmemfttl 
ki, bu esrarengiz meHlenln en 
garip ciheti meydana çıkb. 

Bayan Ayırlend, haıta koca• 
ıının batı ucunda faaılaıız 34 saat 
bekledikten ıonra, nihayet ıorgu
ya çekilmlştı. Onun ıehadetindea 
hiçbir fayda llmit edilmedlğl bal· 
de, bilakis bu harkulide dikkati 
calip oldu. 

DütUnllnllzı Bayan Ayırlend, 
bekçinin o gece kendlıl aıajıda 
görUp, aeaini lıltmlı olma11 için 
ya deli, ya &arhoı olması lAzım
geleceğini ••yahut ki rUya gö,. 
mu, olduğunu söyteyioce, pollaler 
ne türlü ıaıırdılar? 

Kadın, arada aırada, kapılana 
kapah olup olmadığmı yoklamak 
Uıere aşağıya indiği halde, o gece 
bizzat ıokak kapııana kadar t•tYI 
ettiği kocasmı bir daha ne ıör
mUı, ne de ona bitap etmiıtU 

Bu ifadesinde ıarar etti. Gayet 
iyi hatırlıyordu. 

Kasanın anahtarı da •ak' a ge
ceıi direkUSrlln llstDnde bulunu
yordu. Onu sonradan yeleğlnla 
cebinde buldular. 

(Arkalı Yar) 

[ Emlik ve Eytam Bankası IUlınlar1 1 

Taksitle Satılık Ev ıörOnek it değitlr, bayratunıza kir dly• plnekllyoruzr o 18 Hn iııtiha• B i T 1-( 1 ı ••• 
getirmemek için batımııı, caaımııı reye mi aattın, gaipten haber mi bek- i S T E K S 1 Z L t K Esas No.sı Mevkii ve nev'i 
ortaya koymak gerekletir. lıte bu lfyonun? Büitin yoldaılar birlettik, ~5R~~;L~~~~E~l<~Ljll~fl\P!JI Meksube Kızıltoprak'ta eski Zlihtti Pata yeni Tuğlacı 

Depozito 

dUtlnce ile ıizl buraya topladım. konuıtuk, ıu durumun enini, boyunu 8 Mahallesinde eakl Camiiterif yeni Zabitbey 
Gö üılerim, ıezitlerim dofru İH hep 8lçt0k, ıenia ne yapmak iatedifjne sokağmda eıkl 13 mükerrer yeni l No. lı 
birden Beyia yanına gidelim, taaala· akıl erdiremedik, bize kötü bir kastın 
nmızı açıkça anlatalım, dGımaaı kar· olamaz. Donanmayı dtltmana peıkeı bahçeli ev sso 
tılamıya niçin gltmedltlmiıl, gBtlrOI· çekmek lıtedltia de -hata ıümmehaıa· Yukarda yazıla ev bedelinin dörtte biri peıln ve dört ıenevl 
mediğimlzl ıoralım. Olur ki Beyin ıöylenemez. Ukin bu öla duruı n•· ,. Dr. lbrahlm Zati ye mllıavl taksitle ödenmek llzereJ açık artbrma ile ıatılacaktar. 
bize keranlak olan bilgileri vardır. dir? Ne bekliyonun, ne7l bekliyoraun? Geri bırkılan Uç taksit ipotekli lkrazat faiz ve ıeraltlne teYfikaa 
Belki aidatımız haber yanlıttır, belki Taarı laakkı için, blrllkte yeditlmlz Beled!~dd1::.~:1;~·~0.Ptı_erlotl %9 112 faiz ve komiayona tabi tutulacaktır. TafallAt için hergthı, 
kendine bizim kulafımıza çarpmadan tuı ekmek hakkı lçla açık ıöyleı Her.O• atledea IODra hastalarını arttırmaya girmek için de 10 Teırloievvel 1935 Pe11ombe ıtınQ 

l 
J 

bir emir filAn gelmiıtir. Herhalde Meramın De? kabul eder. 

durumumuzu aydınlatmak ıaz:~ım~~~ı~r·:_~--------~(Ar~k~u~ı~Y~a~r)~_l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l_~la~a~t~o~nda~~·~u~b~e~mf~ze~ı~e~l~m~e~le~r~l.:_..!:[2~3~4~)'.._ ___ ~----------



30 Eylül 

wwww 30 -9-935 No.28~-~ 

Zindan Koşelerlndea 
Yıldız Sararıaa 

' ~ Yazan: z. ş. Her hakkı mahfuıdıır ..._ _ _, 

Doktor Ali Sedadı, Eczaneden Alarak 
Esrarengiz Bir Konağa Sokmuılardı 
Doktor Ali Semt ; bütün gençliğine rağ-ı turarak o adama doğru ilerledi. 

men, bayab çok iyi anlarnqt.. Meslejinde B ·ı d k' k 
o devrin levsine karlflln fa)ualardan iğre- Bfl e o .ora 1ll•tere ı 
Diyordu. Fakat ne çare ki bunlardan mü- - lıte, efendim... Doktor 
rekkep birer basamak olmadıkça bayatta beğlmlz .• 
Jyiiksetm k ikmkin ve ihtimali olmadığı- Dedi. 
m da biliyordu. Bu fikre binaen, evveli • 
ictimai hayatına birdenhire yükleltmek il- Rediılptlu adam, doktor Ali 
temi§; uzun madl)'a dİİfÜDdiiktea aonn, Seda ta baktı. Mağrur Ye mllıtehzi 
ıu. ~vükela ve vüzera mahallesi) • gel- nazarları, tepeden brnaja kadar 
mıtvtı. • t • di anlı rd ki --L doktorun llatllnde dolqh. Bu 

e lf e fUD yo u lnmda da ...,. 
isabet etmitti. Tali ve tesadifiin bir anda nazarlarda pek aılkir bir aurette: 
yüzüne gğlüvenwi de, hiç fiiphesiz ki bil - Doktor bu, haaa?. 
isabetli dlifüneuiain eeeri idi. Demek fıteyen bir mana 

Doktor Ali Sedadm yibiincleki tebeutim yardı. 
gittikçe ge~ordu. Adeti tfadelden kı-
pırdayarak fU aöz1ai aö,.liiyordu : Garip ılweJJ bir ifade ve il" 

- Eğer tu kadml.m bp111m çalaaydnn tihıa manaaı okuaan bir tavur 
efendim bendeniz doktoram, eier ihti,.a- ile gtlllim1edf: 
cmız varsa tö7'ece bir ama,.ene edeyim eti- _ BuJUnnl doktor Bey. Bir 
ye bağırsaydmt... Benim sım daha diplo-
masmm mürekkebi lmrumamlt bir dokto- haıtaya l'ideceğfz. 
ra bileklerini uzatmak değil baılarım bile Dedi. 
çevirip bakmazlardı. Fakat talih bana çok 
büyük bir sürpriz yapb. Bütün ümit ve ha
yalimin fevkinde bir bpt lıçtL it yahu bir 
kapının açılmasile kalsa, bir feY delil U· 
kin o lacivert gözler .• O kıvırcık kirpikler. 
ya o billuri ... 

Genç doktor diifiincelerine lmvvet ftl'
dikçe dimağında ~ bir t.kun hayaller 
canlanıyor; kalbini iatili eden he.1ecan ar
tıyordu. 

* Genç doktor, o l'eceyl bin hlr 
hayal içinde geçlrdL Erteai glln, 
muayyen olan samana iple çekti. 
Fakat aabredemedL Ôjle ezanı 
okunurken eczahaneden içeri 
airdf. 

Daha kapının eıitini atlama• 
ya Yaklt kalmadan, karıııma ec
zacı Sokrat dikildi; bll1llk bir 
teliı ile: 

- Ah bin, claktor .. ,. • .. 
rededn.z? •• Oç defadır ıld arı
yorlar. 

Dedi. 
Eczacı Sokratın bu ıazlerl 

karııaında, doktor Ali Sedat bil' 
denbire aendeledi. Kendisini bey
le ııkı &1kıya kim arayabilirdi. 

Mamafih, eczacının kaTfınn
da zaaf (8atermek iatemedf. Si· 
künetinl muhafaza etmiye çalap• 
rak, ma1aıının baııaa ıeçth · 

- Kim aram? •• 
Ec:ıacı Sokrat, blylk bir te

laş içinde, izahat verdlı 
- Kimler aramadı. Eneli: 

latli baıı temiz, bir uıak.. Sonra 
bir haremataıı .• Sonrada, kehyamı 
desem, efendimi deMm.. Bil· 
•em ki •• 

- Pek iyi.. Banlar ae dl7e 
aradllar? 

- Dthakl doktor aerede, df19 
aradılar?. J 

- 0. .. 11: ki.. O dlnkl ha
nım tarafından olacak •• 

- Her halde öyle. 
- O Hanım kimmlf, ltren• 

blldlni mi?. 
- Ne gezer, doktor 8ey. 

Şöyle bir etrafı araıbraJım, ele
dim. Fakat; eczahaneden çakar
çıkmaz. hafiyelerin göderl Gatlme 
dört açahyor. 

- Tabaf 181·• O halde.. 
Doktor Ali Sedtat ıidntl ikmal 

edemedi. Eczacı Sokrat birden
bire ahini kati. Adeta homur• 
danır gibi: 

Doktor, bu ada- ba kDı· 
tabca hareketinden biraz ıUphe· 
lendi. Hafif bir tereddlt devresi 

geçirdi. Fakat bu lıale kat'i bir 
maaa Yermekte• çekindJ. Ciddi 
bir tavurlaı 

- Duyanımız. Kidellm. 
CeYabını Yerdi. 
Eczaneden çıktılar. Kö .. yl do

laıtılar. Tenha caddeden, kara
kola doğru ilerlediler. Ytikaek 

duvarların ortuma açılmıt blJlk 
kapıdan girdiler. Kapmm iç ta• 
rahnda, tehdltklr bir Taziyette 
duran sırma ıı:emelt iki Araant 
kapıcının ISnllndea geçtiler. 

Konağın mermer btnek tatı 

&önde bW .laarea ai.. bekü
rordu. 

Doktorla o acla1111 g6rtlacel 
- Rıza Efudil.. Hani dok· 

tor?. 

Diye ıordu. 

Doktorun JUllllda bulunan •• 
lımJnln Rıza Efendi oldutu uJa. 
1ıla11 adam, ee•ap Yerdi: 

- lıte.. Doktor, bu efendi ..... 
DedL 
Haremapa ela. bp1a Rna 

Efeaclinln doktoru Ok atird8ğll 

dakikada J•pbta glW, AH Sedadı 
teped•a braaia bilar tözden 
ıeçlrdi. Ve •Olll'a. adeta 1atUbJ 
eclv aibi bir Yazlyetle: 

- Geliniz. 
Dedi. 
Bu garip haller Ye tavurlar, 

doktor Ali Sedadm bqma bir 
aeraemlik Y.ermitlf. O, meılek 
hayatına girec:eli uman, bM1la 
kendi aan'atına malataç olanlar
dan derin bir minnet ve hOr
met ıöreceibıi zannetmlftL Baha
na hayalinde caalanan yüksek 
kibar uyabaa ••119Up olanlar-, 
kudi•i bllJUk bir takdir ile 
karıalayacağını tahayylll eylemİf" 
ti. Halbald; fimdl ıu, konak kAla
yaıına benzeyen Rıza Efendi; n 
aoma ba harem ataaı, oaa o ka
dar 10p.k daYraamıılardı ki; o, 
bodiaini latlhfal eden bu barit 
nazarlar albnda 1Nr tokat J•mı 
tibi aer1emleml1ti. 

Konajıa harem bpıaından, 

SON POSTA 

KUMBARASINA 
SAHiP TALiHLiLER 

IDı ...... 
llaram•da 
1o7 lllfl 
5811 Ura 
aıacü 

Blrlacl ikramiye 

ıooo Ura 
ikinci ikramiye 

250 lira 
' 10 ki~• 100 erden 

1080 Ura 
80 ki~ &o erd• 

1811 Ura 
17.S lilflye 10 ardan 

1750 Ura 

TiCARET MEKTEPLERi ICIN 
Mlderrll K. K6mGrel1nıa mflhlm 

dera kitaptan 
Y •l laarflerleı • teazilli bedeli Kr. 
Ameli •• tatbiki ka•biyo 35 

Y•i ··-··- UH14 121,5 
Tiearl malt•at n '"•balık 105 
lktaat ilmi 87,S 
ı•tı.a• •ahuellelerl 171 
( Ş3ket, .... yı, mut ..... _, 
Ticari '" mali he .. p '18 
LOpritaaa cetTelleri fJ-1 rali-
k~~~, M 
Batfıca Ntll ,.rı ı lldtal ketUphaneal 

ASiPiN KENAN 
Hallı ve hakiki tabletleri mlı

batlald aoiuktu n bitin ağn
lardan korur. lamtne dikkat. 

- Aman, IUIUllUZ. Sizi ara
yanlardan biri ıeldL 

Dedi. 
btlyllcek manner bir ahauja ve --------------

Ve, tam o anda da eczaha· 
neden içeri, redingotlu, nar çi
çeği al renginde feaH bir adam 
içeri pdL Dik bir aesle: 

- Doktor geldi mi?. 
().& 

.u.w~ 

10nra da, ıenİf bir sofaya p 
mitlerdi. 

Harem apll, inden atdlJor; 
ikide birde, lace ve titrek bir ...... 

Daatmr! •• 
Diye h•Jlan1orda. 

-"'"• -
DEMi IKTiDAFI 

ve 

Bel geqekllğine 

HORMOBiN 

1 lstanblll Beledlya•I 11.ınları 1 
Açık Eksiltme llinı 

Ekıiltmeye konulan iş: Çatalca kazizı lstiranca ilk oku!u tami
ratı. Keılf bedeli 946 lira 16 kuruştur. Bu ite ait ıartname Ytt 

evrak ıunlardır. A. Ekailtme tartnameıi B. Mukavele projeıi C. 
Nafia itleri ıeraiti umumiyeal F. ket f cetveli. 

lıtiyenler bu tartnameleri •e evrc1kı levazım direktörlllğllnde 
l'Örebilirler Eksiltme 11/Birinclteırin/935 cuma günO ıaat IS de 
dalmJ encllmende yapılacaktır. Ekıiltme açık yapılacakbr. Eksiltmeye 
girebilmek için iıteklinin 71 lira muvakkat teminıt vermeai bundan 
baıka aıağıdakl veaileri haiz olup göı ermea. laı.mdır. En az SOO 
liralık bina iti 1aptığına dair Nafia müdürlüğünden tasdik dtiıilmlt 
ehliyet vealkua. ( l ) (5948) 

• • Bit ki!oaqnun tahmin 
olunan bede.i 

Mete oduna 10000 kilo l kuru-1 
Gnrgen odunu 10000 kilo 1 kurut 
Mangal kGmllrft 14000 k.lo 3 kuruı 

Karaağaç mOeıseaatı için lizım olan yukanda miktarı yazıh 
odun Ye k&mllr açık. ekıiltmey• konulmuıtur. Şartnameai Le•azım 
MlldllrlDğünde görülDr eksiitmeye girmek lateyeoler 2490 N. ;, art
bt ma Ye ekıiltme kanununda JUıh ve•ka •• 59 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektublle beraber 14/1 nd teırin 935 Pazar-
teaf gllnD ıaat IS de daimi encOlhende bulunmalıdır. (5953) .. . 

Senelik klraaı altmıı lira olan Arnavutköytınde l.Jltfl1e mahal• 
lealnln Ktlçükayazma ıokağında 4/31 No. lı iki katlı üç oda 'ı ki· 
g·r ve 935 aeneai Ma'Jlı ayı ıonuna kadar kiraya verilmek ilzere 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameıi Levazım mlldtlr.tiğllnde 
görUlebUir arttırmaya girmek lıtiyenle 450 kuruşluk mu•akkat te
minat makbuz veya mek ubile 11/bir:ncl Tepin 935 tarihli Cuma 
gllnll saat 15 de daimi eııcfimende bulunmalıdırlar. (1) (5913) 

* .. 
1 SO tane ufak boy ııra MuYakkat tımiıi'at 117 lira 
150 ., btlylik .. ,. 
400 tane orta boy sıra ., ,, 156 ,, 

Şile, Yalova, Çata!ca •• Slllwri kazalan klymekteplvi lçla 
yapbrılacak olan yokarda boylan Ye mlktan yazılı bulunaa ııralar 
iki kııma ayrılarak ayrı ayrı açı~ eksiltmeye konulmuıtur. Bir .... 
ranın muhammen bedeli 520 kuruıtur. Şartnamesi leiazım miidllro 
llliilnde görü Ur ekailtmeı e girmek lıtlyenler 2490 N. h arttırma Y• 

ekailtme kanunda yazıla veeika ve hizalarında göıHrllen muvakkat 
teminat makbuz veya mektublle beraber 7110/935 Pazartesi gtlnl 
eaat 15 da daimi enctımende bnlunmalıdır. (1) (S7S8} .. 

Senelik Muham-
men kiruı 

Marpuççular Hoca Selihaddin mahalleıdnde 
Marpuççular ıokağında Leblebici hanında 
2 inci katında 17 N. h oda 
Su"ta ahmette ishak Pata mahallesinde ve 
aokağında bir odala imrahor Ali ağa mektebi 
Arnavutköyl\nde Ltıtfiye M. elçi sokağında 
33/59 N. h 4 odalı ey 
Arnavutk&yllnde Lltflye M. ,. .. 
29/67 M. 2 katlı 4 odah ve 
AraaYatklyllade Lfttflye M. arka 10kağı'nda 
4/4 l -N. 2 katlı 4 odah Ye 
Beıik· aıta Sinan Paıa M. kaprtl bqı Aka· 
tında 23127 klrgir 2 kath bir odah kaptaa 
lbrahbn ağa mektebi 
Fatlhde Ferhat ata mahall..ıacle Çlaill ha
mam ıokajında 2 N. h Haeı Kaaım ata 
mektebi arauındald baraka 
Di'fanyoluada HIHyla ata M. Y eniçerileı 
caddıuinde 36 N. 1ı 16 oda Y• bir denha• 

35 

45 

70 

45 

80 

40 

ıo 

Muvakkat 
teminata/ 

2,83 

3,38 

5,25 

3,38 

6,00 

3,00 

0,75 

neli kirgir Slnaa Pap meclreHll 490 36, 75 
Yukanda ıemti, ıenelik a11laammen ldnıı •• maY&kkat temle 

nah yazılı mahallar 936 aenelİ Mayaa aonuna kadar kiraya verilmek 
ftzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameal Levaum 
MlidUr'llğünde görlllllr arttırmaya ıfrmek iıteyenler de blsalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektublle beraber 
7 /10/935 Pazart..ı gtlatl aaat il de dalml eac6meade bulumalıdır. 

( 1) (5684) 

Jf .\ 

Cinai Kilo Bir ldlo1Unan muhammen MuYakkat 
fiatı temiaab 

Grea yağı 1005 25 41.IO 

Kickolfk frm yalı 100 400 

Bey u tıatlibll 
.,. 

1194 39 
Karpit 300 , 18 66,50 

Kaol 400 105 

Bezir yağı ı SO 37 
Neft • 150 43 11,SO 
Slllyea ı 50 32 

ltfaiye temlzllk, yollar. aahhlye, garaj mezarlıklar pbeleri lçfa 
pkanda 7azılı 8 kalem malzeme dnalerl itibarile 3 b&llme ayrala-
rak arn a7n açık ekliltmeye konulmupur. Şarbıamell Leva11m 
llildllrlllğllnde giSrlllr ebiltmeye pmek lateyenler 2490 N.lı art
brma Ye eksiltme kanununda 7azalı veılka Ye hizalarında gösterilen 
muvakkat teminat makbaz YeJ• mektublleberaber 7 blrind tefria 
- ~_.llbal l&at tici• daimi uclmwle w ...... 1an. (B.) {48CM) 
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AYDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz • Hiçbir tehlikesi yoktur • Otomatik ayarlı 
Peşio 66 lira • Bir Hno vatle ile veresiye 72 lira • 4 ıene vade ile vereaiye 82,5 lira • kira ayda 75 kuruı 

SAT İ E 
SALIPAZAR MAÖAZASI ı Salıpazar. Neoatibey caddesi, No 428. 430, Tel. 44963 
METRO HAN ı THnel Meydanı, Beyoğlu, Telefo : 44800 Satış yerleri: ELEKT~IK EVi · ı Beyazıt, Mürekkepçiler oaddHı Teı . lefon ı 24378 
KADIKOY ı Muvakkithane oaddHi Telefon ı 60790 
f!OYCKADA : 23 Nisan oaddeei, Teltfoa : 56, 128 
ÜSKÜDAR ı Şirketi Hayriye iıkelHi, Telefon: 60312 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nltant•tında : Tr'amvay v• ta kayık caddelerinde I ·. D i n ç 1 i k 

ıvATıj Şişli Terakki Lisesi 1oüNnüz1 
ANA • iLK • ORTA -. LiSE 

57 yıl; önce Selanikte kurulup 1919 da Iatanbula taşmmıt TUrkiyenio eo eıki özel okuludur. 
R.ımi Liselere muadeleti fi• durum ve tutamu11un düzgünliilü maarifçe saptanmıştır. . 
Kız vet erkekler için : yanyana ve genit bahçeli iki binada ayrı yatı daireleri vardır. 
Fransızca Almanca, lngiliıce kurlarma dokuz yaf.ndan başlıyarak her ta '. ebe girebilır. Yabancı 
dil öğretmeğe ve har bakımdan talebesini iyi yctiıtirmeğe önem verdiği için aınıfJararıa çok talebe 
oturtmaz. LiSE hergföı 1aat 10 • 17 aruında açı ktır. Kayıt işlerine Pazartesi • Çar,amba • 

Cuma günleri bakılır. Telefon : 42517 

- -

PARLAK BiR CILDDE 
HOŞAGİDERLIK 
OLMAZ 

Şimdiye kadar talk esası ilze
rine hazırlanan büt_ün pudralar 
parlak bir cilde karşı giderici 
bir müessir olamiyordu ı çünk.ü, 
biız.at talk parlaktır. 
'Ancak mat cisimlerle hazır"" 
lanmı~ mat bir p~dra mat 
bir çehre vücuda retirebUir. 
Bu ıüphesiz 1ci,.,açık bir halci·• 
kat ; falcat, encak mifkemmel bir telCnlk 
üo tahakkuk edebilir, ve işte bu lekem' 
mül etmiı teknik kendisini 
MATITE. 
de göstermiftir. 
Binlerce bayanlann tecrübe ederÜ Se'-'d'I 
seve benimsedlkleri1 bu pudrayı kulla .. 
narak siz de onlar gibi kadife bir m!t 
t~n.q.'1'1Üik ol~_btomez m}siniz 'f L. T. PIVER 

I• IA .. KSll 

MATITE 
GIZELLllC PUORlı9f 

SON ICADLARINifi EN HEVECANLISIDIR 

ParfÜmörl. L. T. PiVER A: Ş.: lstanbul Şubesi 
Şlflf Ahmtt Se1 sokak No. 56 • Telefon : 43044 

.• ~ epoısıl.IR)I IHJfUIEI .. nı~oAog 

·.npzısıtıı..1•z11d tııa• •A nııt•w .111ıı•A1:1 •luı11• 
•nıuzueı epvı•ıtAG.::1 ·.11peııt•wııq ep.1eıun&nq ıeppnw 

nUnpıo •ıwı• uı'•ı uıuı••PO ıe.1a:t1J. uıbı e'11••ı : n~anô 
'Z!U!P• ep&JJtll p.AA9 uu.ııq aapUJHAIJHI UJUH•>p]i 8.IOlBJIUUOI 

Nn>l!T»O~ 

AICVUE ... tıne lateylnlz. 
Ctna, ' modet ve "ırat huauaunda dll•r yOkaeıc 

martca ... u- rnuleay••• •dini&• 

Kuııananı.rcsan bir f'l IC ı r edininiz. 
ı.ta. o vakit neden h•k•tn 

REVUE 
Umumi Oepoeu t letanbul. Bahoe K&PI. Tq Han 1111 Telefon : 218154 

----------- ---·-

FAiK SABRi DURAN 

YENi 

Türkiye Coğrafyası 
ORTA OKUL SINIF ili 
1935 .-1936 yeni baskısı çıktı. 

Bu yeni baakı yapılırken kitap yeniden ıöıden geçirilmfı, 
ve ekonomi durumumuı: en ıon iıtıtiıtiklere bakalarak tazelınmit 
rakamlar dUzeltllmit ve yazılıfı buaUnkü dilo aöre aadıleıtirilmlıtir. 

D~lıtıldılı g•r: 

K A N AA T K i TA P EV 1 istanbul 

Şehrimizin yerine ıazlı lokantası 

ÇAÖLAYAN 
, (Eski Mulen Ruj ) 

5 Birinci Te,rln 1935 Cumarteal akıamı yepyeni progr~•l• a9ihyor. 

Tcl•fon : 40335 

l
r•:----•~fü#flElJ;Z~~EmB&.a._ ..... , 

TURSiL 
.~~ 
'J4/.e,~~~ 

Çamatırıoızı l u auya iyice 
bahrınız, kaynatınız. TURSIL alzin 
için kendi bat ına itini sı~recel{ t:r. 

10 - 15 dakıkalık kaınamadan 
aonra çanı.ıtır.Dız mükemmelen 
yıkanmıf o'ur. Sofulc audan sıeçi
rerek kurutunuz. 

TURSİL; em1alab. bir mGatab
zardır. Okıijenle tahrik edilen 
klSpüta, kuınatların dahiilae nOfuı 
eder n 1röz kamaıtırıcı blr be• 
yaıhk Tererek çamaıırı mlkem
melen temisler. Bundan maada 
TURSfL, terkibinde Hrarb madde· 
ler bulunmadıtı için kumaıları 
kat'lyyen 1ıpratma.ı. 

TURSIL, Turan mamulltıadan· 
dır. Tura• imı:alı l1i clnı bir 
mO.tahzardır. 

G-- ~ H A S , 

-~AL M _i_N ! 

QUİNİUM LABARRAOUE,ın 
yemekten sonra bir likör 

: kadehe mıktarında islimall • 
~ kısa bir zaman zarfında 

: en kansız hasıaıar kuvvet· -· : lertnl ikttsab ederler. 
!: Onun icın zayıf olanlar, 
: • hastalıktan veya fazla ça· = hsmaktan kuvvetsiz dOsmQs - . -----------

olanlar. pek seri ne,vO nO
jna hesablle yorulmuş gene- • _ 
for kansız genç kızlar ve = 
.. ihtiyarlar. -
·Tıp fakültesi takdirnamesini haız ~ 

e 9 

uınıu• 
altıri.m11uc 

şarabı aımalıdırıar.

BOtOn Eczanelerde ehven' 

fi atla satılır. 

BALOYA 
Danı etmek için gidersiniz ... 

Bu pek tabii ve pek dofrudıu. Fakat. •. 
li:l danı yaptıktan sonra oturmak mıoburi· 
yetinde kalır ve artık hiç kalkmak ietemesı 
ıiniz. Çünküt ayakları~ıa oiımiı, ıatarııp 
•ermektedir. Naeularınız, aisi rahat bırak· 
madığından mütef.11lr ohu ve ıuvareniı 
hlba olarak keyfiniz bosulur. Btıttln bu ııı:· 
1raplara mahal bırakmamak ioin RADlO 
SAL TZ banyosunu yapınır.. Bu tifabahf 
tu&la yapaoağuııs ayak banyolan sayesin~ 
ı,eklediğinls teda...iyl bulacak, eanoı n tiı· 
kinlik zail olacaktır. Bilhat1a naeırlarımzı 
o dereot yumuşatır kl tırnak uoile hemeıı 
kökünden ıöküp atabilir1iııis. : 

Her eazanede satılır. .. ...................................... ~ 
Türk Hava kurumu 

BUYUK. PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengl ıı etmiıtir. 

19.cu Tertip 6. cı Ketlde 11 · 1. el Tatrln 935 dedir. 

Buyuk İkramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, · 10.000 liralık il;cramlyelerl• 

beh•rİ ( 50.000) lirahk iki mllkifat vardır. 

""Birinoi ıımf fenni SÜNNETÇi ~ 

EMiN FiDAN 
Evlerde, huıuet haıtanelerde 110 • 
ıız ılnnet yapar. TedaYl 9abuk
tur. Büytii:lerin işlerine deva· 
mlaa maııi olmar;. Betiktaş Erip 
aparhmanı. Teltfonı Kabine 44395, 

8Y 40621 
tHHU••••······-·····••H•N••·····--·········••••uu••• 

Son Poıta M•tbaa11 
fktdfol ....... ' Talıll 

........ ~ ... ıııı-. .. .....,. .. 1.119 

1 - Dr. Ihsan Sami ~--.. 

BAKTERiYOLOJI 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlil&tı: Frengi noktai 
nazarından ( Wa111erman ~• Kaho 
teamülleri) kan küreyvatı sayılm~ı~, 
tifo ve 8ıtma hastalıkları teıhıııı, 
idrar, btllgam cerahat, kazura& 'H ıu 
tahlilitı, Ültra. mikroskopi, huıuıi aşı
lar iıtihzaH, kanda üre, şeker, klorür, 

1 k~U~&lerin miktarlarının ta7ini. Di-
~ vanyolu No.113 Tel. 20981 


