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irtica hadiseleri hakkında 

Bugün Bursa Vali ve Müddeiu 
unıurnisi Haber'e beyanatta 
bulundular ı-· 
Ş .. k ·· v lzmir l Papa 

U TU ftQljQnln ' Hırlstlyanlıktan 
seqahaf i irf İCQ ayrılan Almanyayı 

barbarlığa 

lıô.disesile alô.kadar mz? ;sUrllklenlr görüyor! 
Vatıkan, 7 (A.A.) - Yu- i 

Ayn ayn yerlerdeki mürteciler 
arasında rabıta ne dir? 

Isparta, 7 {Hususi) - Saidi 

karı Silezyadan buraya ziyare- • 
te gelen 130 Almana hitapta 
Papa demiştir ki: 

Buua valisi Fazlı 

Kürdi ile muhabereye girittikleri 
A l "Guya müsbet bir Hıristi- • 

anlaşılan 13 kiti, Milb ve nta · 1 yanlık namına hareketle, Al • 
yadan ouraya getirilmiş, müddei-
umumi tarafından sorguya çekil- manyadan Hıristiyanhğı kal • 
miştir. Bunlar müftü Ahmet, dırmak, memleketi Putperest • J 
Hamdi, Hasan, Halil, İbrahim, liğe ve barbarlığa sürüklemek 1 
lnce Mehmet, saatçi Hafız Meh· istiyorlar. Hıristiyan katolikle-1 
met, Hatitlbrahim, hatip Hüseyin, rin yaşamalarını izaç için 
Molla Hüseyin, Mustafa, Milaslı hiç bir şey ihmal edilmiyor .• 

Şefik, tahsildar Ali Rızadır. Sizlerin, bir müddet evvel bura-I 
Maznunlardan başka bir kaç ya gelip te dönmüş olan dindar : 

kişi daha nezaret altında bulun - delikanlılardan daha iyi kartı .1 
durulmaktadır. Meydana çıkarı · lanacağımızı ünıid ederiz.,. 1 
lan mektuplar ve diğer vesikalar ..... _ ................................... ...__f 

(Devamı 4 üncüde) 

nın resmi tebliği· 
Tuna mAsakına iştirak etmekle 

Macarlar feaakarhk yapmış 
Küçük itilaftan da Tuna misakında aynı 

şeyi bekliyorlarmış 

Yazısı 4 üncü sayıfada 

Yeni Çin Elçisi 
buglln geliyor 

Memleketimizde elçiliklerini 
henüz kuran Çin hükfunetinin ilk 
elçisi General Ho, yanında 

refikası ve elçiliğin katip
leri ve ataşeleri olduğu halde bu· 
gün öğleden sonra Pilma vapurile 

Bu sabahki mühim yangm dan iki enstantane 

lstan hula geçmiş olsun! 
Bu sabahki -yan-gında az daha 
elektrik fabrikası da yanacaktı 

Bir vejetaiın ve araşit fabrikası yandı 
(Yazısı 2 nci sayıfada) 

tehrimize geleceklerdir. --------• 

Resmimı·... 
1 

•
1
. k al yirmi bqinci yılını kutlulamak için Lon· 

" 

"' gı ız r ının 
rcıırun ....... 1 h l d ... 

1 
gö•teriyor. Fakat bu §enliklerde ne facia-

·-ı azır an ıgın • 
im olduğunu 4 iincii •ahılede okuyacaksınız 

• Kendisini karşılamak için, An. 
karadaki Çin elçiliği müıtqan 

Bay Vang ve elçiliğin memleketi
mizde bulunan diğer erkanı ile 
dün 1stanbula gelmitlerdir. 

KIZIL KADIRGA 
Büyük deniz romanı 

eucw warm-•••-•- w··- -----•-••••---•rm••·---------
Ağlayan gelin - Sıyır palayı - Direklerde sırıtan 

kelleler -Atın zmdana - Kırbaç altında_ Zincir

de bir aslen - Havaya uçan gemi - Deniz ejderi_ 
Denizde yanardağ - Gözlerin kuvveti •• 

lsviçre 
demokrasisi 

Hiiktimetin projesini 
halk reddetti --.. ---·--- -·-----·-·---··---

Cenevre, 7 (A.A.) - Cenevre Hüs~en . Reisin mace~~;:;~. 
kantonunda yapılan belediye ae- kalbı zayıf olanlar okumamalldır 
çimleri hi~ bir değiıikliğe meydan 
vermemiıtir. Sizi heyecandan heyecana stlrllkleye-

Ahati, hükumetin demiryolla • cek olan bu romanı yazan: 
rın açığını kapatmak için adi yol-
lar nakliyabnm bazı daraltmaya Kadlrcan Kafll'dır 
tabi tutulması için girişınit olduğu PEK VAKi N D---A~ HAB--E-R~de~ 
teşebbüsü 200 bin reylik bir ekse-l 
riyet ile reddetmiıtir. ~---------------------) 
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Mazhar Osman 
delilerine sahib 

olsunl KIZILAY. Rakı 
Sad Denft, memleketin amnmt bay 11er1 

llhal79tlerlnl birer birer clolaprÜ 

~elere slnlrJenlnhıls1. dfTe bir an- " Yetil bllAI in -'zll 
ket J'&P17or. Bu meyanda doktor Mu- " iP 
bar Oam•n• da atranu1o sinir 11asta- azası mı oldular? 
hklan mqhur mtlteJut.,., gazeteler Jnhi1&rlar umum müdürlülü 
al8Jhlnde lllylemedllbd IJlnlnn••!f. bir taraftan kaçakçdarla ve sahte 
Bwdtlldl CtlmlıarfTette df7or Jd: karlarla mGcadele ederken bir ta· 

Haftası bu ayın on 
beşinde başlıyor 

- Matbuatta afnlrfmUI tahrii fil. raftan da binat kendi bayilerile 
,,.,._ ,,. oar kl ılnlrbnUl tahrik•• mGcadele etmek mecburiyetinde 

Kızıl Ay Cemiyeti kaza reisle- müsamereler verilecektir. Bu ara
ri bugün Kızıl Ay lstanbul mer da İstanbul Kızıl Ayınm daha 

ıerı flflneG 10,.,,,,onunıat Bir ü/a kalmqtır. 
lnlllıarların kal/afUUI JM1111Ul1UDfL Fa
iaıl lcalll, lılnUlık. dolantlınablc gibi 
,..,, tel/ine. 6iglk ger NJilmeme. 

kezinde general Alinin baıkanlı -
ğı albnda toplanacaklardır. 

Bu toplanbda on l>ef mayısta 

başlayıp 27 mayısta bitecek olan 
(Kızıl Ay haftası) nm programı 
yapdacakbr • .ı lbrnulır. Bıaılara ailtun. aütıuı "' 

..,,,.. ,,. "" gtbl lunxullslerfn az. 

.,.,,,. karlln dikkatini ,,. UeaiJrlJnlJ 
~ ~ 61Jy1Jk lıttrlkrle baf
lıltlar koymak Uterıe fenalılı ,..ır 
lllalıeııllyle olaun doğru değildir. Ba 
9'6ı ,,_,.,.. bir plclan 6lr pk ,
kol'flf w aptal adamlara lftldn tMri 
l/fllltılurı ben Mrl!iln g6rflllorum. Bu· 
- lfln .. ,,,,,, ,,...,erin~.,.. 
• - ,.,.. ,,.,Ntlllınlf olmaltm ,,.. 
,,,,.,,,,. dokunul/01"11 memkltette 6/llJfU 
IWı.& irfan lıarekdlm oar. Mneld 
llr fok llldNplertle lmtlluınlar, mll
Wlal Nnllerl, hele tJnlfJnllUnln ,,.,,.,_,u ,.,,.,.,..,.. .,,.,,,,.. ,.,.,,,,. ,,. 
,,.,. ionlmınalar wrU4lll. tıbbi bel. 
il • daluı &a,ka Uml t:IJIPlll/dkr ,._ 
,_,,,,, mman 1ılg bir gazele 1nmıınla 
.,._,., olmaz, o glM prlerü bir 
._,.,,. btllunbrlllllS. Bu gibi ,.,,,.. 
rla blldlrll ...... JlfUlbnaıllle luıllan 
611,ı.ı ..,_UllnrM ldenllmez de! .. 
.,......,,. bir dntl1/ft gllalnee ,,.. 

-. dlıınltll'llllll blrkag tanalnl lf
f/fll ..,: Bana,,. 6ugururuna,. 

Son zamanlarda rakı alanlar
dan bir çok kimseler aldıkları 

ıitelerin içinde rakı yerine su çık
tıiından tiklJet etmeie haflamıt 
lardır. 

Jnlüaarm kcmtrola altındaki 
fabrikalarda )'&Pılan ralularm 
ıitelerine au dolclunılmaama im· 
kin olmadıpnclan, e1UeD bir fir
mam hayle bir teJ' yapması da 
kendi zararına olacaimd~ inhi-
1&1' iclareai ba itin ~ JÜZÜDÜ alt • 
tan alta tetkik etmit. ve neticede 
bu bGyü)r mahareti bizzat habiıar 

bayileriılden bir lannmm becer • 
dikleri &nlqılmqtır. 

Bayilerinin hu kadar maharet

Kızıl Ay haftaamda cemiyet 
yeniden aza kaydedecek ve Kızıl 
Ayın harpte ve sulhta yapbğı 

itlerin tebarüz ettirilmesi için 

Ankara Edebiyat 
Fakftltesl 

Ankarada kurulacak edebiyat 
fakültesi dekanlığına Köprülü 
Fuadın tayin edileceği haberi ta
hakkuk etmektedir. 

İstanbul Oniversitesi Edebiyat 
fakültesi dekanlıfma da profesör 
Şekibin tayini söyleniyor. 

li ( !) olmalanm pek te bot ıar ----------
• • b" ·-'---· b" taraf IDJ7eD llL11U' ·~·, ır • 

tan ba ha,Uerin tecziyeeine gi
derken dit- taraftan da rakı ıi
..ı.mın açdm•s hlr hale pime- Yangın 
ai içia bam tedbirler almap bat· Beyoihmcla Nane eokağmda 

Mazhar Oım•ma badi •• _.. lamıfbt. Robiymin evinin baeumdan yan• 
bll10 I* ftla olmur, ,... ...... JD&. &a.clan 80lll'& ~ bir ıite q- llll çwlanıt, ıinıyet etmede!l 9Öndü-

ula.alda,... .......... bp -..S- !-L lu rübn:&.UI. 
.._....., g ................ a•dls ~ 11111iearm handro olma • ·~·'"9• 
Yttfr. dan v.,a ba bandrol fll'blmq n- Boru ~alarken 

~okaktan dönerek el'e geldiğinizi ziyette iken aablannyacaktır. Eyüpte Cami sokaftnıda ebe 
~ TramYQlll lıb'~,...ılöii!t a.-iı'A• 

genit mikyasta çalı§maaı için ye

ni tedbirlerde bulunmak üzere 
ıehrimizde bu hafta zarfında u
mumi bir toplantı yapılacaktır. 

Kızd Ay haftumda cemiyetin 
Fatih kazası bqkanı Vasfi At 
kınm (savaıta Hilaliahmer) ve 
(Hilaliahmer) piyesleri her taraf 
ta temsil edilecektir. 

Bir Japon askeri 
heyeti şehrimizde 
Dün bir Japon askeri heyeti 

tehrimize gelmittir. 
Heyet General Andonun riya -

seti altıqda hepıi kaymakam olan 
Kitani, Noda, Çibayama, Akiya -
ma, Hqimotodan mürekkeptir. 

Japon askerleri haraya gezmek 
maluadile 8 eldilderini iki " • , gun 
kaldıktan ıonra Balkanlara gide· 
ceklerini söylemektedirler. 

Japon zabitleri ıivil gezmekte
dirler. 

o 

lnhlsarların yeni 
deposu 

inhisarlar idaresinin Kabatqta 
yaptırmakta olduiu yeni depo 
binalanndan üçüncüsü de bitmek 
iiaeredir. 

diifıd,;yah11tl0kakbaf;m~lılr,... ~~ 
sednln knalancblnu alnaUplnb laemm ı..r nniae ldle ~---.. SlnDlt, ima- banlan calarken n lcalmqbr. 
dür. Ayni gtln zarfmcla, Loyd Core __..,._.. s- Jd LL-- .;...:.1.L. 
&ftm kamaramda nutuk ely1emlf- clıtı halde yabm rakı ve taraba ,.aiaalanmıttır. uu-nın a..,.._.... 1 

tir. llanglsinl daha evvel w heyecan. hile karqbnlmadıimı, helediye Karpit patladı 0 

.......... verlrsfıtfz? Herhalde, -pek iatatistilderlne istinaden JUlllll • Taksimde Türk,üdl ........ Bank~~ar~a yaz saati ::r .. :ı:::-:::.:..: bir. >.i•P'•• nuar deimif ola· 18 numaralı evde oturan Mehmed Şehrimızdeki bankalar araların 
ld, ~aza "tramft7daa tl7le at- clLk! inninde bir çocuk bot bir anada da aıil~ 7U. ~olayuile bü· 

~ 2-2 --.. .._ 

Amerikada gaz 
maslresile 

dolaşıyorlar! 
Amerikanın bir çok yerlerinde 

ahali, (gaz maskesi) nevinden 
maskelerle dol&§maktadır • 

Amerikada yüzlerce insanın i
lümüne sebep olan toz kaaırgala
nndan korunmak için, ıon bir ka 
ıırga e1numda 10,000 Amerikalı 
maske takmııtır . 

Bu tozlar dolayısile (toz za• 
türriesi) diye bir hastalık vücu
da gelmekte ve insanları kmp 
ıeçirmektedir. 

Bu kaaırgalardan evvel, hallC 
tozlardan korunmak üzere bu 
maskeleri giymektedir. 

• 
Çayın tarihi 

Çay Avrupaya 1667 yılmda it
hal edilmitti. Halbuki Çinlil• 
bunu binlerce yıldanberi yetiftir
mit ve kullamnıılarcbr. 

Hatti çay sözü çinceden alm
mıttır. Biz çay diyoruz, Avrupa· 
ldar bqtaki Ç harfini atarak te 
demitlerdir. Çinliler çayı bİzilll 

bildiğimiz gibi pitirmezler. On • 
lar çaydanbja ıoiuk ıu ile birliJC.. 
te çay yapraklannı da koyarak, 
ateıte ıayet yavaf kaynabrlar • 

Çay önce Çinde yetiıtirilmit bir 
nebattır. Hindista.n ve Seylin a· 
dasında çay ancak 10n asırlarda 
yetİftirilmeie bqlanmqtır. 

<> 
Evlenenlerre bo••nanl• 

8 1 & e'L.:1 

J..morlbda evlenmelerin ~ 
l 7 ti::C:en fnzlaoı bOf"nmzı!:lo. w 
yfüı::-!~ ~5 ni-..beti de di~ tekillCl'<ıı 
<!3 aıyrıtme.Wa nihayet bulmaıkta • 
clır. ~er~ hndmlan senede er• 

Wııerdan w.m. ~ ~· 
~ ı milyar 122 ..O,.. IW. 
n:ıfalm Ye tuminat paruı afm.lfı .. 
bd:r. 

Dundan batka Amerikadtı c• 
lcımıo vo bopnma niabetlcrinia 
ny:li derececle oluıu endigcyi ~el • 
b:mnektedir. 

lama, tpe netteesll,, diye nulhat Yerlr arkadqlan l1Piro ve Sekide dy - tün banka 111elennm sabah do-
afnfz. rekU bir suetee1 mt1aamüUl)'ıe ,... Darken teneke içinde Jroyduklan kuz buçukta açılıp akp.m saat _T_.r_a--mv_a_y_ş_l_r-ke_t_l _v_o __ l_ 

Gazete, bu itin tahrlrlliD1 Japar. llllf- Halbuki Mazhar Ollllan, it ken- karbit patlannf, Mehmed 801 ga • 1S,301ardda kapanuvHmı kararlqtır- ., 
Btl7Uk A'f1'11pa matbaatnu teadk e- eli meelelba• taalltk edlaee bakm ne mıı ır. yapmak lstemlyc,r 
dfn. Orada da fertlerin pkardıklan diyor? ~en yaralanarakkald ,__!,tfal hastaha- Pazar günl1tri banka ıiıeleri Tramvay hatb bulUDAD yollan 
~-'ara eh--•-.. ---"'- •-•e- Delllle R'l111.LU9ıı.u-• bah 9,30 d "il • tram•a• ,:.•-etinm" il .. ~uuuq•• ™• AVia&' - ...... ,,,,.,... 1cendl ,,..,.. - an o e1ın saat 12 ... '# u'a yapmuı .. 
l'analardu muol•ar. Llibl, lnmJa. ııı-ı... .,,_,_,,. • .,,,Jt,I_, _ __,,__ Yangın ı_.J __ --·1. kal .• ..._ mndır. Şirket 928 itilafnam-=-
ıa dair tal811At, ldtaplarda, mecmga. ,,__ ,,.,,. --........-- _.,........ ye llAUIU" ~acaıuu-. -.-
larda, ,aut llı&isu pzetelerlndedlr- .,,.,..,,.,,,,,,_ Çllıalıl ,,,..,,,,.. _,,. Y eıildirekte MoUatq aokağm- ~ nin feshedilmeai üzerine ba yol • 
'IL.L.. dnlrı.ntllllnd .a.1erwın amz.r. go» da ft!-!&..!.-!- .-1.uı.1-.a Lise ve orta ıan 1apmak ve taqıir etmek faaB. 
.. ,-.n efkAr olu pzeteler de .,.... tsr. •Ag Doldor 6una alnlrienlgor- uDlllUDUD llllU'UC~Z UU&JUa -

- ..... te, mtlnluumu llaftclls ·~ ...,,, *""",,. hnl ,..,,_ eürl#tr. ırımden 7Ullll çılan., aırayet et. mekteblerde yetine de nihayet vermiftir • 
..... ..-., "7a1aa,...,... Hler ol· meclen ~. Şirkete bir kaç defa kayma • 
... , • ...u.e en&• nrendfr ki, ini, • • • • • • • • • • imtihanlar kambklar tarafından yollan --
-- LL. --''"'- n- mub- Wr--~-·- --- Yaraladı L" rta kte ı d ba ,_ , ... ıuu; rP•ıı.u-· ~ ,._... •----- ..... ile ve o me P er e, - tmnası içın tebliıat yaprlm'fl& da 

baw _.. dlm, ftJA- .... '- ti zel lıaletl ruJdyelinl ıtJstertr: Vak'a- C!-•- L---•L--'-- H-1-'- ı"le '-1 · ti"L--- tib" 1---•ı, wa ... eaa.•aanm • ~ ~ 11A1U ua orya ım wuuna ı Ouau;rau buna ald• .. • edilmemiıtir. Bele .. 
._ _ _.dl, __ _...d u- L--.aa- _._d Jar" fikirler, kendi aleyhbade Wle ... L--~ --. _-... •-- e uu- _..._ va11 u 

0
, _ _._

1 
___ ..... 

0
_.__ '---.. .aopUURSUe oturan .Andaftffı Ah - ımıflann sene ıonu yoklamalan· d" b f · k ka , L!-la •• tüllde b'llapr. BlnaeaaleJll, .._, .... _ _, & ~- av8 - ıyece u se er fılr ete t 1 uiı-

..._lerl Jaa.,.& nnaekten meneae. Ziri, 1dllm me8lek erbabr, bundan med arumda kavp. çılcmq, Halda na cumartesi gününden itibaren tekilde yeniden tebligat yapıhmt-

._,_ deaelıOlr ml1 Ba, dtlnJB ..-..ı arar c1elD, fayda olaealım bilir. Ha· bıpilda Ahmedi bqımlan ••baca· büWn mekteplerde bq)anacak- tır. Şirket bir çok yerlerde çöken 
~!"'lmnmdan •J'&I' etmek olur. Jdbt te budur. ı imclan yarafamqbr. Htildcı yaka- br. Bu yoklama ıünleri talebeye Jollan yapmazsa bunlan beledi-
~ pseteıer, a161hlar ı~ p:1a.. (VA·NO) lanmqtır. bildirilmittir. · 
-. ..... Oınnaa" arJmA••'•- -.,....--------------------------------- ye yapbracak, paraamı tirketten 
-·~ eülp olaaa. ~., , 0 _'\ istiyecektir. 

~~:::-ıa::.'-! 1 ŞEHRiN DERDLERi 1 -.o 

~;.. lçfn aiızJara taksimetre _ _ 
~ aansUr etsin r,, demekle et-

ispanyaya yumurta 
ihracatı meselesi 

~.:::;.~=:.~ T .ram vay biletçilerine tavsiye lıpanya ile aramızdaki yu-
murta ihracab ihtilifmm hallin • 
den sonra yumurta yüklenen ilk 
vapur lıpanyaya hareket etmit • 
tir. 

L_ ...... lr Omun Bey, fetifld deıaeai Dtln bir tl'amft7 hlletp.17Je konupaU§, bana nuıl 
;;:.! lllltereddllerln kadm lakarplnle- d.!rt 1andıfmı a111en ,...,,.. Bil~nin s81leclill 
--.. itik oldakl bilü Bu aft 7i- mıer lmaea py4u: 
~._.__~ar.. t • Jeeek diye "ınutflUll P ar bir ffllr. Ara6a dolunca idare et• 
~ -.uu-ma a.,,_e ge mü. 61ld ...... ,,.,... .,., anlatmak '"'"'""'"'n 
"-YftrlnJerlnl mi kapatmalı? f_,,.. l/lf w ~. Kontrollar da kapı .ıc 

ı-..'ftllf eclerts ki, aldlyedler me&- kalaa. ulak 6lr hala l/tllMOk millelntıtUgnı ceza knlgor
~ düaUertsitarerek Uılhal- lar. Kıl.,.. el......_ 
'- tedatt etalnler. Yolma, _. Bfleqlnla bir balama hakkı yok deifl .. Hepiniz gör-. .... lıldfeeJerfn pr.ete stitanla- ztlntlzle slı'mtlfdnilzdlr. 80 lrftlflln tıka basa doldu· 
l'fao L1hcaaena1111, ga)'li tabiidir. Elve- tu bir aramda biletçlnla in ..ıumiddan arka sahanh-
1'1111 _, '-.ıtktan .__,.,, --L,:_tinde fa ~ı~•'"a1ınlç kapıdan N"••lda bubman yolcala
~ ........ _, .... _,,... nn bilet a-uu aya kadar ptktiği zahmet ve adantı 

,_ ~ lılr Bw takdirde, terbJ. hakikaten bflyllktUr. 
......_ dalllahtJetlerl bile bu]unar. Fakat hakOratte bileiplerln çektlkJJri bu sıkıntı ıml 

lV .. Masbar ()smalllD kendilerinin kamllatldlr. CUnldi tram•Y arabalanmn 
._. Dlnla...., ,a. ıpade ı...ı-aa Mr tabatnamede beher arabanın ~ 

J'O]cu a1aeair tespit edllmlftlr. Bu talimatnameye göre 
tramvay arabalarının içinde 18 kişilik oturacak 3 kifi· 
1ik içeride, ve '1 klşilJk dışımda olmak üzere 10 kişilik 
de ayakt'l duracak yer vardlr. Bu hesaba göre bir tram- Bu vapura 21000 aandık ,.. 
vay arabası en fazla 28 kfşl alabilir. 

O llalde bir tramvay arabasmda otanılacalf yerler murta yüklenmiıtir. lhtillfm ... 
dolduktan sonra daha on kip içeriye girdi mi, kapılan li halli hakkında ıelen mah1mata 
kapamalı ve kimseyi içeriye almamalıdır. Bu suretle göre, lıpanya Tiirkiye için yeni. 
hem kendisi rahat eder, hem de yolcular.. Kalababk den 5,000 kental yumurta kontea
!:_.~ tlrket hatta başka tramvaylar çıkarmabdır. Eğer 
,....~& tramvaylan halla taşımaia klfi gelmeme bu jam vermiıtir. 
takto~~e yeni arabalar getlrtlneiye kadar ayni hatlarda B • konten • lriuesinde 
o uwnerln de lflemeslne m&raade edllmeHdlr. u yenı J&D D 

Bu fikrimizi kendhnlz de pek befendfk am~ bRet- 24 !neJ'll& kadar iatifade eclU.W. 
~ı:_ böyle yaptık.lan takdirde şirketin bu eeter dej lecektlr. Bu itibarla bu ıiden .-• 
•~a.oavaylarm tıka basa dolmasına niye mtisaade t- ,._ 

mlyomınaz?,, diye gene biletçilerden ceza k~ tiClen -hafka JUIDUrta ihracma i~ 
ne maıamı kin slriilememektedir. 
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irtica hadiseleri 
(Ra§t<ırtı/ı l ncide) 

adliyenin elindedir. Suçlulardan 
bir kısmı hadise ile alikalarm' 
tamamile inkar etmektedirler. 

Tahkikat a rıca Milas ve An. y 

talyada da yapılmaktadır. 
Ankara, 6 - lç i~leri bakanı 

Şükrü Kayanın bugünlerde lspar
taya ve cenup vilayetlerimize se
yahate çıkacağı söylenmektedir. 

Dün aktam lzmire giden Şükrü 
Kayanın seyahati bu rivayeti 
takviye etmi ıı.tir. Maamafib dün 

~ ' , 
dahiliye mü&te§arı Vehbi, irtica 
hadisesinin ancak adliyeyi alika
dar edecek mahiyette olduğunu 
söylemiştir. 

Bursa valisi ve 
müddeiumumisi

nin beyanatı 
Bursadan bugün aldığımız hu • 

susi malfunat şöyledir: 
lspartadaki hadise dolaynile 

Bursada tahkikat yapılmaktadır. 
Bu hadise ile alakaları bulunduğu 
zannolunan kimıeler hakkında 
müddeiumumilik meıeleye vaai · 
yet etmiştir. 

Söylendiğine göre, bu tahki-
kat, Saidi Kürdi ile Bur1adan 
muhabereye girişen bazı kimıele· 
rin bulunduğu zannı üzerine bat-

lamııbr. Dün ve bugün bazı kim-
aeler müddeiumumiliğe celbedile· 
rek sorguya çekilmi,lerdir. lstic.. 
vap edilenlerin onu geçtiği hak· . . . kında bu sabahkı hır arkadaıımı 
zm yazdığı doğru değildir. Ancak 
alb kiti isticvap edilmiıtir. 

Bursa valisi Fazlı, Haber na· 
mma kendiıine müracaatta bulu
nan arkadaıım12a buaün lutfen 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 
"- Bu itle müddeiumumilik it 

tigal ediyor. Milis müddeiumumi· 
liğinin it' an üzerine mesele Bur-
ıa müddeiumumiliğine verildi. 
Fevkalade bir hadise yoktur.,, 

Milas müddeiumumiliğinin iş'a· 
n üzerine Sunada adli hareke
te geçilme.i, mürtecilerin tehirler 
aruında mUnasebete ıeçüklerini 
ıöıtermektedir. 

Burıa müddeiumumiıi Cemil, 
ise keza büyük bir nezaketle Ha· 
her muharririne ıunlan söyle • 
miıtir: 

- Gösterilen lüzum üzerine tah 
kikata başladık. Henüz bir ıey el· 
de edilmit delildir. Tahkikat in
kipf etmeden fazla malOmat ve· 
remem. Dun Ye bugün bet altı 
kiti sorguya çekildi. Tahkikata 
devam ediyoruz.,, 

lngiltere krahnın yıldönümünde 
7000 kişi baylldı ve ayıldı 

!..ondra, 7 (A.A.) - Bukin· tenliklerinin sevinci ııraamda 
gham sarayından, bir elektrik bir dilekte bulunmak gerektir: 
düğmesinin üzerine bumak sure- "Namuslu lqilia ara bulma 
tile kral, saat 21 d~ Haydparkda· siyasuınm, Avrupayı kurtaracak 
ki şenlik ateşini tutuıturmuttur. 

1 

kuvvetleri kullanmağa muvaffak 
Hemen arkasından, memleketin olmasını temenni edelim.,, 

her tarafında iki bin tenlik ateıi -
birden ~arlamıı ve Br~t1m7a .-.,Sovyet - Fransı 
:;;:~.bır alev çemberıle kuıat· anlaşmasını 

Gazetelerin haber verdiklerine ltalyanlar nasll 
göre, kralın alayını seyretmek 
için sokaklara yığılan seyirciler. görüyor? 
elen yedi bin kiti bayılmıt ve te· Fransızlarla Sovyetler arasın -
davi edilmişlerdir. Kırk kiti kada- da yapılan andlaımalar hakkında 
rı hastanelere yabrılmıt, bir kiti Giomale d'ltalia ıazeteai diyor 
de kalp sektesinden ölmüttür. ki: 

Kral tahta çıkışının 25 inci yıl· "Fransızlarla Sovyetler arasm-
dönümü dolayısile fU nutku ıöy • da yapılan and1atma, yalnız doiu 
]emiştir: Avnıpaaında değil ayni Avrupa -

"Ulusumla ben, henüz sonuna nm diğer taraflarmda da dikkate 
enniyen mühim imtihanlar ve ıa· değer tesirleri olacak olan bir te
yısız güçlüklerden, beraberce ıeç zah"' d .. ur ur.,, 
tik. İtalyan gazetesi, bundan başka 

Bütün bu ıenlikler arasında, iki memlelcıet arumdaki andlat· 

HABER- Akşam Postası 71\IATIS -19:J~ 
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21? Ucretli Londrada 
Siyonist kongres 

memurlar Ve 
NEDiR? Filistin yabudllerl 

Şimdiye kadar görülmemiı bi r 

Müktese hakları- kalabalıkla, Lcmdrada, lnıiliz S' p 
Sabah Gazeteleri 'na halel gelmem eki yoniıtleri senelik toplantılarını 

. .. yapmağa ba!lamıtlardır. 
ne d ıyorlar? uzere maaşa lngiliz siyonistleri federasyo • 

- geçirilecekler nunun 35 inci senelik konferanl' 
Son dünya zelzele- demek olan bu toplanbya 400 1• 

sinde 2os451 ktşı Bir kanun layi- hudi mürahhaa ae1mi,ıir • 
Uldft Filistinde yerletmiı olan yahu• 

KURUN - BQ§makale yerinde A
sım Us'un Almanyadan gönderdiği 
6 ncı mektup vardır. Asım Us burada 
Bitlerle konuıtuktan sonra aldığı ih
ıaaları yazıyor. Evoeld Bitlerin çok 
aade ı:ıe popüler bir adam olduğunu, 

yal.nız konuşurken ba:an nutuk söy
ler gibi jeştler yaptığını söylüyor. 

ClJJIHURIYET - Yunus Nadi 
bugünkü bQfmakalesinde tıb f akiJlte
sfne gelen ban ecnebi prolesörlerln 
dı§anda da komültaıyon gibi blmler 
altuada icargı tan'at ettikleri havadi
lini tenkid edillOr. 

Ecnebi proleaörlerlnin memleketi
mize gelirken fmzal.adıkları mukave
lelere riayet mecburiyetinde olllukla
nnı aöyli~nk bu gibi hôdiaelerin 
twrrür etmuine nw11dan uenneme
lerinin kendi menfaatlerine olduğunu 
üôve ediyor. 

ZAM AN - Zaman imzalı yazı Bul
garların son Bükreı toplantısı milna
sebctiyle tekrar sUahlanmayı amit et
üklerini söylüyor. Burum tamamiyle 
İlnkÔll8IZ oe acıçma bir fikir oldııpnu, 
Bulgarlann ıUdlısıs oldukları lıalde 

~ Balkanlardaki Mlllw bozdu/elan· 
nı, bir orduya malik oldukları 'lakdir
de ıulha daha munr olacaklannı ild
oe edna yananı bltbirlor. 
AKŞAM - Akfama bugiintii kö-

16 11azıamda Türk çocuklarına mmıle
ket coğralyasını öğretmek r>e mem-
leketi tandmak ltizımgeldiğini söylii
yor. Bunun için aeyahtıtln yapıla-

·-~~-•1;i-Jz 1 ...,. 

de mes ~ ve 'iiı~bege memleket 
tümleri gösterUmesinl taosige edi11or. 

SON POSTA - Sonposta refikimiz 
son dünya zelzeleleri neticeslnds ıim
diye kadar 268,157 klıinin ölmil§ oldu-

ğunu söyliyerek fÖllle bir •tatiatik 
nqredigor: 

1906 
1908 
1916 
19%3 
1930 
193Z 
1934 
1935 
1935 

adam 
Sanfransiako zelzelesi 1000 
M esfna ,. 77,28! 
Abnırya ,. 'M/)00 

Japonya JSO/J(J(J 
Napoli ,. 141$ 

NigaTagva • 1000 
Hindistan ,, 8000 

Formz ,. 3000 
Kars ,. 100 

YekWı t68d57 

hası yapıhyor dilerin istikbaliyle atibdar ıiy•" 
ıi ve iktı&adi mühim meseleleri kO" 

Ankara, 6- Maliye bakanhğı nuımaktadı~lar • 
ücretli memurların maaıa ıeçiril· Son iki aen.e içinde Fiıiatine o• 
meleri esası üzerinde yeni bir la - lan yahudi akmı f&Y&ru dikkat dr 
yiha hazırlamıya bqlamıttır. Bir recede büyüktür. Şimdi Filistin' 
ay içinde Kamutaya yetİ§lİrileceği yerleşmi§ olan 325.000 yahudinİı' 
söylenen bu layihaya göre, ücret• 100000 tanesi 1933 baılangıcm" 
li memurlar arasında da bir ba • denberi ıelmittir. 
rem yapılacak, yani devlet hizmet- Bütün QÜfuaun yüzde 25 i ya• 
lerinden dolayı .erilecek ücret 
miktarlan muayyen bir had dahi • hudidir. Dünyanm hiç bir menı • 
linde tesbit ve tabdicl eclihnit ola- leketinde yabudiler halkm bu · 

bette büyük bir kımımı tetkil et • caktır. 
Bunlarm arumda bir ücretten meaaektec:lir. 

diğer bir ücrete geçmek için mu - Yahudilerin Filistinde bu b 
ayyen bir müddet o ücrette çahı· çok olutunda Ahnanyadalü yah1' 
mak esası konacaktır. di aleyhtarlıimm tesiri YardD'. 

Bu suretle ücretli memurlann çok muhacir de oradan eelmittif 
da buhmduklan ücret daire.inde Bununla beraber Anape.dan çr 
terfileri temin o1unacaktır. Tür- kanlan yahudilerin FiliatiDde y 
kiyedeki memurlann yanımdan ni yeni aanayiler kmdu1dan Ye tİ' 
fazlaıınm ücretli olduğu göz önü- careti ilerlettikleri yasdıyor. 
ne getiriline bu liyihamn ne ka • S n1 ela Fil........ t....t!.1..A d hemmi • ld~· __ , __ _. on zama ar l'Rm DUAv 

ar e yeti o uau uu~ıır • • • ahud" ak .. .• 
Yal bu l" ..:L- d 1 ·ı ,_ - metmm Y ı mm omme 1 nız a 7u.. o ayısı e ucr ne _._ • • • . • l"d 

1 mva iateyt!ı aıyonial ı • er ara 

::~~ae;1=t:: ·_ ımda büyük telif ayandırmlfh. 
caktır. Bu konferansta sörii!ülecek me 

Meseli Okonomi Bakanlıimda lelerden biri de budur. Bi1ha 
250 lira ücret alan bir ıube müdü- Lehiatandaki yahadilerin eon Ta 

rü barem eenumda ayni parayı a· siJıetleri ıaze almarak Filiaı· 
labilecektir. Ancak bundan tonra kapdarmın ~lwn••• ;,:;at~ .. 
a1 .. ca1c &cw.tli ----- ...... .... ............... . 

mehaI derecenin en alt kısmm • 
daki az ücreti alarak ite bqlaya· 
caklardır. Ba tamife göre, yeni 
llyiba bir çok bakan1mlann teşki
lılt kanunlarmda münderic bun1t 
bmBer hükümleri ortadan kaldın 
caktır. 

Ankara, 6 -Kamutayın bugün 
kü toplantısında Zonguldak Say· 
lavı Receb Zühdünün men'i mu • 
hakemeaine dair olan bqveki.tet 
tezkeresi okunmut Ye kabul edil· 
miıtir. 

Tezkerede deniyor ki: 

Bir ltalyan 
saylavına gör 
Habeşistan 
MOstemlekeel 

devleti ere tebllke 
imiş 

Roma, 7 (A.A.) - ~la 
kurultayında. B. Saverio demiftl 
ki: 

"ltal,a baaGn Habetftlan d.' 

alesini ortaya atsnam• oı.afCI' 
bunu yarın A~ J8P'"lr _.I 
buriyetinde kal.aktı. Çfin1rii il' 

henüz it bulamıyan bir çok kim- manm anmfutal kurumun çerçe • 
selerin mevcudiyetini dütünmek • vesi içinde uyıut}anaeaiını ilave - Şansınızı 

Denemek için 

"On yıldanberi aralarında ev 
lenme akti olmaksızm birlikte ya 
ıadıjı Çengelköyünde Fatma Me
deniyeyi tabanca kurfwıiyle yara. 
layıp öldürmekten suçlu eski Si • 
nop ve yeni Zonguldak Saylavı Re 

bf4imn, ıenit topnıktumda -' 
deniyet i!ini kendi kendine _.., le kederleniyorum. Maamafih, d' e ıyor. a 

bu yıldönümü senesinde, elinde Bundan bafka bu andlllflD& ka-
olanlann, bunlara it vermete ve palı bir blok değildir. Bu blok -
1imitlerini iade etmeğe çabf&C&k- Almanya da dahil olmak üzere, 
larmı ümit ederim. istikbalin de diğer bütün memleketlere açıktır. 
bize daha başka enditeler verme· Lftvalln seyyahatlerl 
ıi muhtemeldir. Ancak, Allahm v • 
inayetile bunlara inanç, pvenç arşova zıyare-
ve e!birliğile kar~ı k?ydujumuz tinin programı 
takdırde, bu endııelerın çabuk 
'---"---f ı .. ka tim Laval Pereembe ıünU Moskova se
,ucı-uLra • ~ acagı~ . naa . nr- yahatine ~ıkaealdır. Mal8m oldufu 
dır. Bu ıtıbarla, ıstıkbale ınanç Usere, Sovye&-Frauu muahedeili 
ve umutla bakmaktayım.,, imzalanacaktır. Polanyayı kuşkulan-

8 i r Alman gazete- dırmamak için Lbal V~nya da ui-

1 . d"I ği rayaealdır. 
S n 1 n 1 e Varşova, 7 (A.A.) - Fransa Dışarı 

Berlin, 7 (A.A.) - Yarı reemi itleri bakanı B. Lavalfn VartovaYI si· 
'(Correspondance Politique et yaretine alt profram: 
Diplomatique) gazetesi, lnıiltere 10 Mayıs stlntl saat 18 de Val'§Ova· 
kralının jübilesi münaaebetile di· ya gell~ Ulusal g8retler, akpm dı~-

k. n işleri bakanı B. Beck tarafından zi-
1 yor ı: B. 

" B .. kü' .. • 1 . b-·--' yafet ve kabul resmi, 11 Mayıs, La-
Uiun guç lf erın ...,.. u· nl Reitleünduar taraf mdaa kabul e-

maamda lngiltereye mutavaıaıt · tilecek, ve ·ıtıe ye111eğlnl onan ya111n
lık rolü düşmektedir. Acun iia- da Jiyeeektfr. Akpm Fransız Sefa. 
tünde onun bu rolüne ümitlerini rethaneslnde zlyaf et, 12 Mayıs Mosko. 

ıOn kaldı acele ediniL 

T. 1. C. i. 
Eşya piyangosu 

ceb Zühtü bakkmda vak' ayı müte
akip bqlanan hazırbk tahkikat? 
ikmal edilerek suçlunun suçu itle
diii anda tabibi müda-.ileri dokto,. 
Fahreddin Kerim, Rüttü Çapcı 
Receb Ferdinin müşahedeye müs

mak gücünde delildir. Fran. " 
İnailtere, ltalJ&JUD, medal ~ 
ve keneli uluNl te1elini Jro 
lıaaaunda Habetiatandıa 'bal9' 
mak istedili itin~ 
lamıtlardır.,, 

tenit verdikleri raporlarla İstanbul l=============::;i'• 
Tıbbıadliai ve Adli Tıp itleri mü- len akli halette bulunclulu" 
ıahedehane müdürünün mahallin itibarla ceza ehliyeti olmadıtı 
de yaptıkları muayeneyi nabk ra • halr:kuk " tebeyyün eylemit -
porlar münderecatı dinlenmit v• dufundan lnı1m1nı ceza mahk~ 
amme tahitlerinin vaki olan baz• teri usulü 1ranununmı 197 ir' 
ıahadetlerine nazaran Receb Züh· maddesine tevfikan-m11bak~ 
tünün Tiirl< ceza kanununun 48 in- nin men' ine karar verilmif •• ~ 
ci maddesinin birinci fıkrası de· fiyetin adliye baunbima tebl• 
liletiyle 46 mc:ı maddede zikredi- muvafık aörülmüpilr.,, 
~~~----------~------~~----~~~----~-----~ 

Yann matinelerden itibaren 

SOMER SiNEMASINDA 
Haftanın en HDfİD proıramı, 2 Fran11z filmi birden bqhyo' 

Birinci defa olarak MeTSimin ea 1e'timli 
KANUN MU IAFIZI komidiıi 

Hareket Ye maceralatla YAT AKLI VAGON 
'bailamamıt biç bir ulus yoktur. vaya gldlf. Biletler ber giıede Te Zinat dola film, QL VELERi 
Her tarafta, aranılusal bant hak
lm\da bü,ilk bir üzüntü vardır. 
Bu üzüntüyü düıünerek jübile 

• • • Bankalarında i Oynıvan: O,nı1aa· 
Vartma, 7 <A.A.) - Eetonya Re- -t liraya sahlmaktadir- GEORGES O'BRIEN 0 FLORELL 

tıdcllmhura B. Paeta buıtln buıaya ıe- J•••••••••••••••••••••••• lecektfr. 
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_ t-nıa ne de oı.., hatt.I. a,..ı· Tareu, lSJiOı Jılulıltlif pllklar, ıt, __ .... ____ , 

. Ali C:.lllis, yeai haJall'N bir naıı ve darıın bile bulunaalar, 30: Haberler, 19,40: Tenor Gonearil 
tibtl ... .....,.,.._ Ju elilrltli J'•• enelce k•diıüae ait olarek tam- pn piyano ile, 20: Mallfe Bakanlıtı 

d ~ b • kad bö I namına konferans, J0,30 Demir c:aı, 
.. ,... oqu laakik•tenlliPJor, DO J&• 1•• ır mı 1 e bir batka 21,16: Soa haberl,r, borsalar, 21,30: ••hw Wlem',orda. QGaı.1 hep erbkle ,.n JUA ,a.meei kıı· Radyo orke.traaı, 22ı Radyo caz ve 

Hazar Hanın adamıa~·: ; urdun 
en güzel kızını alacaklarCLJ 

C-. Pnat•iJle ·- ye ba Jata • lrufbjmı DJ&Ddırır. Ali Ceusb taqo orkestraları. 
Ylf eım ldeta - ,.._-jlm itile- de içinde, badi keDdlne itinf 175 KhL MOSKOVA 1724 Kendiai içiıa iyi ıünler bekleme-
Dıez bir hale....... ,ena.ktea çekinerek, bunu dur 17,30: Parti 1ayı .... 18,30: .KızıJor- nin ve bundan eonra meı'ut olma· 

Bir sabahtı; ,a.el bir sal>ah... •• du. ela lpn yayım. lt,30ı Kolkhozlar lçbl nm manaıı yoktu. Fakat eier bu 
Daha aünefle beraber kendiaini Marika, Ali Cengizi ıörmüf tü. koro ve orkeatra konseri. 22: Alman· atetsiz ülkeJe ateı veref»ilıe, yüz 
aobla bıraktı •• Gece, can ııkmtı • Fakat g6rmemezlikten ıeldi. Hat ea yajım. 23

: Fra---. binlerce ime.a ve onlarm saygq 
allllfan • -- bir -..ıuin .....t.... ti bir allkadar bile 1öriinmed1°. &23 KhL BOKRBe 38& m. aoylan mea'ut olacaldardı. pauue TVY u,...... ~ 13: Du111mlar, 13,05: Orkeatra, ıinnemif, •bMı kınw 1anana itte onun bu hali AH Ceqizi da· 13

1
45 PIAk. 19: DuJUnalar. l9,l8: Hele Ulca7! .. Omm ,ocuklannı 

J'&pmıftı. ha ~ok kamçılıyo..du: Pllk. 20: Konferans. 20,20: PIAk ı., da. bir IÜD aı.iz obalara korku· 
SU.hm sakin ve temiz havası - Garip, diyordu. Bana ıellm 45: Konferans. .ıt,05: Sopfenik or • l1IZ •aldıraa lnırtlann pençelerin• 

onda rene em 1ünleri11in bqma Yetmekten hile çekiniyor. Ne mi· keatra konseri. ~= Konferan& 22,15: de parçalanmaları beklenebilirdi. 
buyrulduiunu yarattı.. nueltet. .. O da ı&memft tavrı Kon.serin denmı 23: nu111mıar. 23, Dütünceleri buraya kadar ıeldi· 

Her ....,... atqQlcla daha bafka • takındı... Hattl onun yanından Z5: Kouer naldL ii zaman altık kafasından tqı· 
lq~°'' clüa dinıçletiyordu. Bir •· uzaklatmak, o mu&J'I 1armiyeo N1 KılL DERUN 367 -. yordu. Artık kar bitmiıti. 
ra keadl L-ı.t-- ..J& 1 dr...n .. da hir - intihap etmek lıtedl. Fa- 20,40ı Da)'Ullar. 21,15: MilU Her yer JfJlllJetil obnuıtu. inek· 

........ .,.,ye ~ v: ,-. halk u.rkılan 2Z Muaildll .1r- 23.· l 
D- L-~-• b" • • • kat bir türlü aJnlamadı. Gitti, .- ~ er, kOJUDlar, hoialar, atlar, ıe-

- .,.u UfılU .. AIUll •nJJD•fllll D111umlar. 23,20: Dıt 11yasayı kritik • •et• .. Kendi .ıimlo kendimi bir amma d8nilp dolqıp ayni yere 23,40: Bach kouerl. .,_.10 •• "--e kon· Dlf ve aonauz ıibi mayan ovaya _ _.._ eldi ~ ~ J&Jı1--lardı. Halk l...::.--kü·me, 
~1• lcoJlllUflum. Bu etiketli 1 · serf. ~ UUDc: 
haJ&t benim haram delil.. Dô1t Bir ara. dam edenler anam- 223 Khz. v ARŞOV A 1339 -. rünetin ıhk ve bol ıııklannda w· 
bir tu.E-fl• baflamp blllPfllll dan Eleninfn de çıka gelip Ma· 19: Koro konseri, IMizler, 20.35: myordu. · 
sanld., Sata b.lcme aJIPI Soı. ribnpa •uaama oturdutunu pr Piyano maslldsl. !0,50: Sözler. 21: Fakat TUl&Y naajaradan çakını· 
'-kra ,.Jpf1PU .. Soayet• bayatı dG. Ll•bersdea wli fil• maslldal. 21, yordu. 
&.... &IS,te yapJı.a.ım lra'b et- Onlann aralannda rüle rül• G: Da111•1ar. 2!: Senfonik orkestra Ulca11 aık ırk dıtan ıöndoriyor, 
tirmea .. Va1.ıenc11m,...., f6yle n91e içinde konupnalan, Ali Cen: ko11Hrl. 231 Kesun - Viyoloasel Tuıaıs-rm, Barçukun kulübetine 
Ja...-. bau beyle yapm_. il- size çok •in' ıelfyorclu. Bir dam :'~nadlan, söıler, 1.1,'6 Dau PlAk· yollıyor ve kendiıi maiarada kah· 

mm ki kimMaba alaya •labkeii haYUile ayala kalktı. Ve doiru· m Khz. VlY ANA 507 ıa. ,ordu. Yalıus oldufunu ıöriir gör· 
lrir ~ klltlQI olmıyaJIQI •• Artık ca Marikanm karıuma dHdldi. 21: Halk prkılan. 21,'5: Jtalyu IQft •aiarum bt>•mı kapıyor, 
~ ..... Ne olUJoruz .• Kendi. Ne oluna olsun onunla dana orkestra maslldsl. 23,30: Hafta du • en dip kölelere çekilerek, iki odu· 
..... 41.._ ...tim .....aı p.. etmek ve bu arada kencliaiae ni· yumlan 212 Daya•lar. 28,10: s-r. 1111 biri1>irine rirtüyor, sürtüyor, 
ae Jibıiime b.kmaı oldu.. Bütün çin ael&m vermek Utemedifinl JS,15: Mart H vaJaler. J4,15: rudm. türtiiJorclu. 
kad ...... bu••~ tauHul aonaalr iatiJcmhı... ltr. 2',30: Dau mmlldst. Hatta biraz duman da çıkıyor· 
lcaw aQli frlıpr ...... h .... - Mawa.ı •lr ...... IGtf.t· 180 IDıı. PARIS 18'8 .. du, 
mı.. 8- hu Plitle MaliPnl kay- ma miainiz? Zlı EdebJyat 21.30: Komedi l'nn· Fakat alev çıbuyordu. 
hedecek, aUnün birWe tanılamı • - Ha~ Aqaj · sezden nakil "Natoleon Unlqae,. Kızı ıeri döndiijü zaman baba· 
yacak bir hale gireceXim. Benı· ı-- - Bunda •• n, ıo.,...nrak:· • • 1 _<Paul Raynal.) ne Kal _ .ı eelel' 5 ... - ı ıçın 0 • .;~i-~iimmmmimiiiili;;;;İİİİİ~ ımı kan ter içinde buluyor ve me· 

e11Uer --.•• ~ -.uı... """'. rakla soruyordu: 
ıemtler t ... ı.ıer.. ..... , _. dıiı.e .. , .. ,._ •• ML ·u 

le bı• dol•aa L-•-L-.. &1L.1.. • .._.. HA BE R -nt • kba? ... Yorulm11.11 
r -r-YDD ,._.._.. ...- - Dalla tom ld lfla. .. t... _. 

yolumu neı:elere ,atürllr.. Marika ~ Ali Censiz ti\ k ... m Poat .. ı - Bir feY ,.lr... Ş5yle -.,.i 
Ali Cengiz kendiıini ..td ha,a· 1-ktı ve t>M bir taYJrla: ı DA•• B V 1 ._..,. ltiıu oaanaalc 19in uinf· 

boa dönmek için bu kadar hazır • a. için enelden .az ISTAN8UL ANKARA CADDESi tım da ... 
lachlı laalcle iki cami ;.._,mcla..... ......, a-=-.. - Fakat burada onaracak bir 

-~- .,......, &drellı lft&nt71. ~ 
.. W..maıa dönmüftü.. Ne W. .. im lthC.tcl ....,_ w..ı 11111 ....., ..... teY Jale ki ... 
&8-. • •lr .....,i olabiliyorR. aJn)clı Ye arbk b ' aJikaclar ı--··· ... .. ... - ........ - - Canım .• Sen anlUDazam bu-
Ba iki ralal .... ifWe ..... it- .a-,. DrulattmlL Bütün bu 1 ABOnE 'ARTLARI 1 -.. Solma l»anM •• 
tilniietti. karvlarma _...__ --'-- muhı"- : 1 1 1 u aıldl Genç kız babumm terlerini 11•• 

.... - VIUNlll • ftıtıl)eı 111 - - .. .,..i ti 
9-t tllıte delna a.,eıhma tinden bir aüa ltlle .,...JamJJOr m..lılı ut tu iM 1111 ·J'OI': 

inclL ı...ı. da Wr ...ıs Wr ,a • ve ıözlerini Mr aa itile bqb ILAlt TARIPUI - Ukin bayle çok yorulursan 
kan Clolaftı. Jpnde ,_. eeld ,.._ ltir noktaya pYlnaüJOrdu. ..,_... ••----. ıue 'H huta olur da ölünen, ben ne 

lerine danmtk ilteyen Wr • .,,_. lu aoma Elenl, Marika ve Ali • ·-,,_.. ...., 
11 ~, 7apanm eoma? ... 

1'!19 W.ıediyorcla. Nihayet ..._ c-,izin abullabucl clediii ıaç ~ahibi H Netriyat Müdürü: Ulcay eok merak ediyordu. 
•'t\nneqk dam ıalonlarından iti- kalktılar ve dqanya pktdar... HASAN RASiM US - Peki ••• Bundan sonra kendi· 
rinıe clalclı. • Gidi7orlardı. ,. ... .,. ıwı (VUD') "'•= mi yormam artllr ... 

a....c1a ~ pnlerincle ak ıık ı• Ali 1erinden OJD&lllaya azmet-!-----~.::::==== Tuıa1 9öatinde durdu. 
llıı.a..aidenlL.!Ki...-.ıaıı..· 8Ôf bir adam balile - - de~ .ı-lftim. Bir aalıa lmııııa kartqma ne-~ lllilrdili _ ....... batala- daha oturduktan ........ ....... .. - Sama.. Dan bana niçin sır 1

• --w ta' isiade çolmıadı. 
lltJttı. • Yine ,itti. lam Yel'llledltinizi Ye benimle Dİ· m!:r.kin tuarladıiı iti de blrak· 

- Hele dedi, bir sfdip beıb· O ıw katifen uyuyawamıfb. çin d.w ebnecliiinizi de atren· 8 
1lla.. Ne yar? Ne yok?. BmaJ• Hep Man1cayl, dütündü. Hayali· mek İltiyoram. 1 u ıefer dallara ıidiyordu Kurt 
Lir defaak ıh-it olmalrla _,. • ai ıldaiia hündm ıilmeye mu- Ben • ted arm ve a11lann yqadrldan yer· 
ld•c1ea bir - ka•JMlm•· olme•. nffak olamaclr. Bin bir ıztırap 1- iı~ı"flmleııd iiünecle ıellm verir, &erde küçük bir matara bulmuftu. 
._. ._,. , • ana er veya et- Bü .. k b' a ... ı ._ 
wuara.. Daha ...... lt.ld bir dOllıe çbacle eabalu ettikten aonra il- mem. Bu •izi alika ~ 11ICe il' -..a. niç belir olan· 
._ rutlaJalrilirhn.. Ba Wr faat • ratle ıiJinc1i " aobia fırladL H "ar etma. yacak tekilde kapatdabiliJ'Ordu. 
"- L_..._

1
___ _._,.. r-•-~- _.-1-....._.. ı el - akkm•z Yar .. Soara --'ıa Denemelerini orada-pm•;;a b••· 

.._r, ~ ....... ...,_al• ...,_...... ---·- DUi 1 • da ..1-Jt.:I ~- ,_ - ~ ..._ mitti? M..ıiYmleri d ın.. ._.;.dinis. Y anıoııda halefimi ladı. 
--.olar-.. . 11&1 ~lf' ıö _ _._, d ~ ba kadar eme• 19' • tr. Marlluaa .. .,... liatündeld ~· o... Otede, Ulcaym büyük dileii de 
tili ...... tlam ........ Jalg Wr aaütan ~ kaplJ'I nam Marika aörinü keatiı ulusa ateı Yerebilmekti. 
leriQ deillmemit olmadlimı ... • ap111 ,. içeriye wd airmiıti - Bir defa Y&nnlldaki halefi Genç kız kendi kendine töyle 
,,. ....._ pti. itte fal"&da ltllmiJOfllllu. Yalım bir teY biH· nb delildi. O Eleninin nipnbıı diifünüyordu: 

Bofa. bakıtlı ve ter bıyıklı Biıu
nu feda edeçekti. 

Sevgiıini, genç kızlrğmı, haya• 
tını ve hülyalannı bir kenara ata· 
cak kendiıini ufuta kurban vere
cekti. 

Bu ıırada Tuıay ıık 11k ortadan 
kayboluyordu. Onun ormana ve 

ormandaki majaraya kapancbimr 
~imae bilmiyonlu. Orada, her ~e
tıtten odunlan biribirine IÜl't•rek 
atq yaratmıya çalıfbtmı iae akıl
larına bile ıetinniyorlardı . 

- Kanıile ~annm yaımı 

tutuyorsa, bu ne uzun ru! .. 
Diyorlardı. 

Tuıay bir gün umduiuna D• 
V\lflu: 

Ko)'U aan renkte, damarlı ve tu
tulduğu zaman parmaklara yapı· 
tan yağlı f>ir odunu deniyordu. 

Bunu biribirinıe sürtmek daha 

zor oluyordu. Biribiri üzerinde ko
laylrlda kaymıyordu. Fakat çabuk 
duman veriyordu • 

Yılmadı. 

Bir araJıL -a-:z_.. ··-!~-~ L• • ~AUllUD Onunue Dlr 

parl&Jlt oldu. 
AYllll ürkütmek iatemiyen 1'ir 

adam halile seubce itine koJU)du. 
itte, yerdeki aiac111 ortaamdan 

ve sürttüğü parçanın ucundan, kı
:ı.A alev~r, beyaz dumanların or
~-- parlak Ye Çülı ...... ..., ..... 

Blru soma. alqam branJrim
cla korkunç bir uçurum halini a• 
lan mataraya, tutufan çıranm tit• 
rek ıtıklan doldu • 

Turay bV. durm--· ...:!.....:! ~ -, - ' •UCTI&JOr 
yüzünden•• .-ıcaJdarmdan buram 
buram ter akarak uirqıyor •e a· 
leti çoiatlamlc istiyordu. 

Önündeki odun parçalarmı ya• 
vq yavq alevlerin aruına DJ'du 
Şimdi onun ucaldıtı 7'bbti .; 

ellerini kavuru,.ordu. 

Ah, ne kada .. aeYiniyordu. 
Odunlar yandıkça mataranın i

çi daman doldu. 
Boiulacak gibiydi. 
Bira• ıonra ıeri ıeldiii •aman 

onun yerinde bir aYUÇ kor buldu 
Atet UJbya dalDUfb. 
Onu uykuda bıraktı. Yeniden 

dıtan çıktı. Mafaraama ıirerken 
kollumda bir kucak yağlı odun 
Yardı • 

O alqam Ulcay babuını ilk ola· 
rak 0 kadar ten buldu ki birkaç 
dakika f&tırdı. Tugay onu biiy(ik 
bir ıevgi ile 'llZUll uzun kucakladn 

- Artık kurtuluyoruz. Bütün 
ulua kurtuluyor, 

Diye haykırdı. 
•-.. muacla kimbilir kaç defa ,.da. •f• aluuJKak kadar idi. Sonra olsa bile ne çıkar s· Huar banın adamları bu yıl da 
~ ..... Jvrı'ılll'fli· Yüım ı.atblııbı lmlı prpbiml Ye öle• zlnle bir at&bm ,.,ı. ld ıi. •· JUrdım en ııüzel kuımı almak için • • , , 
&r)E timdi 

0 
mr-k arbaı ha• celıı: kadar he,..ab olduiuna... kim ne bnfır... .. na !>vaya inecekler ... O aman, Ulca· - Artık ateşe kavuıuyoruz ~. 

~ ılilıılllı lılr pDG kola abal • MariJıa. ~ blrıleabinı kapı · ('De·---ı ·--) Y1 beienseler •• Ah, ne iyi olurdu!.. tepia ülke atqe kavuıuyor.. • 
bir ... .......,...ı... emm ...... lsoriJe lılıüiııin gir _.. - Öyle ıa_.ıa ld Haar lıana bir - Fakat .• Nud? •• 

ıc-tı 
9 

,,,_., ~ ...m•• adela lmrkmuftu. Kar • otlan verecek ve boiufmaktan (D- ·--) 
L..!.._ ,...-. Ali ,._-&..:. ..a.:ı--.· 1..-a....ı ___ L... --liiii"iii'il..;;;~-~..._~ ... -~_ .._alı lae ~ .... te15]dri et• -...-. •v•..._. aunw~. Ona yalvaracaktı UMUM MEKTEP VE 
Hl&.! L.._ - - s· · · · D-- Tura1öm1n • -.. ua ld &mai daha yalre1'- - m mumıa.. uuraya niçin elyJediklerini nokta11 CEMIYEUERE 
aa...._ _.ı· ıelcllnb. d~ eordu. KUPON nolctaıme J&PACaktı oıı 'r --~L • - alıı- Boiazın en miia- wreti 
.., ~Ne .. ., .. ,,Garib - sa. ..... ftllllek, hatmnr 119 ~ atet batıtlaJan bir yürekle ye- fevkalideyi hab ve d~unda 
t...."'.::- ... Marllıa Wi Tıılıaf ., -" ~ ~ bile w.ı-IJeeelr, ifa. Gön.ıpe ye ÇuL-•-L.. ..,._ L-..__ __ 
n_-aat 4ledl, ,. __ -..ı_~·. -ne. - Sizin aelAmmıza ve habr 7.9.985 ~lik...,. bndQ"&\ileceldl. "-- umuu _,_ ~ -... :r-

1 
·~· --lhti -LL..- ıyı Jap ..,,.., Çalıuldu ıazlnosu tarafımdan 9ÇJ&. 

1-.ıw. .. ~~ • H• pide J9"' JACllll .J"•uvr. clbm manm ve yurdu tenlen- ~br ••• Gelecek mektepler ve par. 
tll 1 !ı• • - ..... ile Nal.al- D•lrl --1~·--ltGJilı taclmr •----.1-11.._ til k • •••. ~ --- ~ --va....- er ıçın azami olayhk ıöıt .1 --L&!- ene-

~w-. - ,,.... 
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Genç kız, cümlenin arkasını ı 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 13 

- Biribirlerine o kadar benzi- ------------------------------------------
işitemedi. Ve bu da pek isabet 
oldu. Zira, Deniz Hanını, uzun 
bir sükunetten sonra, şunları ila
ve etti: 

yorlar ki, ayırt etmek için, boyun· - Reis (paşa)! rneras·,rn· ilan 
!arına, ayrı renklerde kurdelaJar 

- Umarım ki, o burada iken - Benim kurdelim mavi! De-

bağlarım.. bırak da cezanıız neyse söyle. 
Macide: 

Asılacaknııyız? Kesilece mi-
canmıı sıkacak şeyler yapmaz- di. -
aın. Sacide: yiz? Ne olacaksak olalım. 

Rauf: 

- Ne demek istiyorsun yani? 

- Benimki penbe ... 
Samiye bir söz söylemek ihtiya· 

• 
cını duydu: 

Son celselerden birinde müda -1 nun için bağırmalarıma, çağırma - 1 nrak da cezamız ney~e !Öyle .. A· 
faalarrmızı yaptık. Sıra müddei lamna aldmı etmiyorlardı. sılacak mıyız? Kesilecek miyiz?· 

Diye sordu. 
Ne olacaksak olalım •. 

- Birader bey! Beni aptal ye
rine koyma ... Deminki o isticali -
ni, ikramlarını görmemiş deği -
lim ... Böyle şeyler, asla gözümden 
kaçmaz... Umumiyetle, sen, çok 
daha az naziksin... Eğer bu kız -
cağız çirkin yahut kambur olsay
dı, yerinden bile kımıldamazdın 

vallahi... 

- Ma~allah pek sevimli ço
cuklar, Allah bağışlasın, hanım · 
efendi. Doğrusu, tebrik ederim. 

umumiye geldi. Ben de neticeden iddianamenin okunması bir ıa -
çok ümitvar idim. Onun için ha - at sürdü .. Neticede iki yüzlü müd
yat ve mukadderatım üzerinde deiumumi benim ve arkad~ım 
söz söyliyecek bir adamı değil, kemik kıran Nurinin en ağır ceza -
bir konferans salonunda konuşan larla cezalandırılmamızı istiyor -

Dürzü Esad (Paıa) cevab ver • 
medi .. Katibe kısa bir emir ver • 
di: 

-Oku! 

Rauf, omuz silkerek: 

- Tabii - dedi - Reşadiye· 
de dişimin keseceği bir kız bu
lunması, hiç te fena bir tesadüf 
değil.. Burada, doğrusu, kadın -
dan yana hiç te bollukta değilim .. 

- Bunları onların yüzlerine 
karşı söylememelisiniz. Haydi, 
şimdi gidelim de size odanızı gös
tereyim. 

Çocuklara mürebbiye şirin gö -
rünmüş olacaktı ki, hemen atıldı
lar, ikisi birden: 

- Biz de gelelim.. Olur mu, 
•v• ? 

annecıgım .... 

bir hatibi dinler gibi soğuk kanlı du. 
ve sükunet içinde idim. O, ayağa Ce1se tatil edildi. Divanıharb 

kalkb, elindeki kağıtları acele a- heyeti müzakereye çekildi. Biz 
cele okumağa baıladı. Elindeki salonda kaldık .. Gözlerim kar§ı -
kağıtlar azaldıkça avukatımın daki büyük divan asatinin ye'lko
rengi kaçıyor, bendeki sükunet· vanlarına takılmış, bekliyordum. 
ten eser kalmıyordu. Çünkü ümi- Bir .. iki .. üç ... saat geçti .. Niha • 
dimiz hilafına hakkımda hüsnü yet önde Dürzü Esad (Pa§a) 
niyet beslediğini zannettiğiniz bu arkada diğer azalar agır ağır sa -
adam bin bir dereden ıu getire - lona girdiler .. Benim gözlerim Ali 
rek, ortaya atılan yalanları, ifti - Ihsan (Pa§a) da.. Halinde sakla• 
raları bir hakikat imi§ gibi ele a - yapmadığı bir hüzün var. Bunu 
larak ve delil gibi kullanarak a - hissedince ayağa kalktım. Daha 
leyhime yürüyor, beni ~iddetle it- yerine yerle,memiş olan reise ses

Salonda çıt yok .. Yalnız, tavan• 
farı yüksek salonda akisler yapatı 
kalın bir ses duyuluyor. Bu ıeıi, 
kalbimi tıkayacak kadar kuvvetli 
bir heyecan içinde tam bir buçuk 
saat dinledim .. Nihayet hüküm aJ1" 

laıılmı§tı: 

Kız, gülmeğe başladı: 

- Olmaz, olmaz ... Haydi, siz 
gidin, oynayın... Sizin §İmdilik 
bizim yanımızda işiniz yok! 

iki kadın, sofaya çıktı. Yukarı 
katlara, ahıap bir merdiven Y,Uk· 
seliyordu. 

Ben vecahen beş sene dört aya, 
arkadaşım Kemik Kıran Nureddin 
de gıyaben beş sene sekiz aya 
mahkum olmuştuk. Karar ekseri ., 
yetle Yerilmişti. 

- Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu kız· 
cağıza aç kurt gibi göz koydun .. 
Onunla gönül eğlendirmek niye -
tindesin. Haydi bakalım, hoşca 

vakit geçir .. Vallahi bunu sana 
samimiyetle söylüyorum. 

ikinci katta, Vildan Hanını, bir 
oda açtı. Küçük bir masa üzerine 
bırakılmıı bir lambadan, kamaı -
bncı bir ziya sızıyordu. Odada 
yanan soba, havayı ılıkla§tırmıf -
tı. 

ham ediyordu. Daha bitmiyen id· lendim: 

MahkUm olmaklığıma rağmen, 
asabi ve akli rahatsızlığımdan do
layı beni tekrar Gümüşsuyun.a ia ., 

dianamenin en hararetli bir ye • - Reis paşa! Merasimi filan de ettiler. (Devamı var) 
rinde ben gene yerimden fırla· ----------------------- -----

Bu sırada, içeriki odada, Paşa· 
nın karısı Vildan Hnnım, Samiye
ye de bir iskemle gösterdi: 

- Oturun ... 
- Teşekkür ederim. 
- Vesiknlarınızı görebilir rni -

yim? 

- Burada ihtiyacınız olan her 
şeyi bulacağınızı ümit ederim. 
Eğer bir şeyiniz eksikse bana ha
ber verin. Yarım aaat sonra sof
raya oturo.cağ'lz.. 

(Devamı var) 

dım bağınnağa, çağmnağa, beni 
yakalamak istiyenlere saldırma -
ğa baJladım. Müddei umumi sus -
tu. Reis celseyi tatile mecbur kal· 
dı. Beni sürükliye sürükliye salo· 
nun bitişiğindeki odaya götür
dUler. B urada a.vulao.t:nn kulalı · 

ma: 

Genç kız, elleri titriyerek, çan- - Aman, dedi, ne yaparsan 

tasını açtı. Çalıştığı mektebin mü- logillzlerln kaybet- yap .. Bugünkü celseyi tatil etme -
diresinden aldığı methedici tavsr ğe çalışalım .. Yoksa hükmü giye-
ye mektubunu, tahadetnameleri . tikleri alim ceğimiz muhakkaktır, diye fısıl -
ni gösterdi. Aslen Rus olan ve lngilterede ya- dadı.. Bunu ben de biliyordum 

şaynn ~Unyaca tanınm:ş bilgin, pro- Elleri böğründe kalmış olan avu -
- Bir aile yanında ilk defa O· f esC:r :Kapibı, 5 .:)Vyct Rusyaya git- katıma tersters baktım. Arkada 

larak iş alıyorsunuz, değil mi?.. tilden sonr~ lı~r clahr. ingilterc;·e K 
asistanım duruyordu. apıyı sün -

- Evet efendim. dönmerıiştlr. 

- Doğrusu bana sevimli ve 
zeki göründünüz. Ümit ederim kı 
bu intibalarını tahakkuk eder. 
Çocuklarıma icap eden terbiyeyı 

Bu hadise llı~iltere bilgi dünya- gülüler tutmuştu .. Yapılacak bir 
n:nc.:n bür~ heyecan uyandırmıçtır. tek i§ vardı. Buradan tekrar hasta

Sovyet profesörü için r{ernbriç ü- haneye kapağı atmak .. Vakit ge - 1 
n.iversHesinc!e b:r laboratuvar !rnrul· çir:meğe gelmezdi .. Kendimi kal
muş ve b11nt:n iç!n 15,000 sterlin har- dırınca yere attım .. Geçen seferki 

verirsiniz. cnnm:ş~. Profesör burada atom üze- sahici bayılmayı taklid ediyor _ 
Zavallı klzcag-ız • n'nd"' taharriyat yapmakJa rneşt?uldü. 

• " ~ dum. Gözlerimi kapadım, dişleri -
Em. 1 k" ı· d :ı il.brrntuvar şimdi :nuattal bir hal-

- ın o unuz ı, e ım en ge· mi sıktım .. Kollarımı, bacakları -
len her §eyi hüsnü niyetle yapa - d:? !ta::mştır. • k 1d D k 

ProfZJ{;r Sovye~ Rusyaya bir kon· mı gerdim, kas katı a ıın.. o -
cağım. - Diye kekeledi. fer ansa i~!irak etme!c \:zere gitmişti. tor beni böyle görünce, teliışla o-

Ev sahibesinin yüksekten atar Bir dnha dönmemi~ ve Leningrad dadan fırladı . .içerideki salonda 
tarzda konuşması, onda, kuvvet UIOm Akademisi fizik araştırma1nrı benim getirilmemi bekliyen hey • 
ve cesaretten eser bırakmıyordu dfrektörlüğil:ıe geçirilmiş!!r. ete koştu. 
Ne hakim, ne aksi kadındı bu... Profesörün dönm~iı:ıi beklfyen bir 

çok işler vardı. Yeniden bir takım Onlara muhakeme edilemiyece-
- ikiz çocuklarıma bakacaksr tecrU'belcre giri~ecc!ilere_ ğini, derhal hastahaneye götürül -

nız ... Onlar, çok haşarı şeylerdir. Vnta:nnda ~alan profesörün dö- mezsem hayatımın tehlikede oldu
Fakat siz, kendilerini yola getir - neccğini Ingil!erecc el'n..'l ümit eden· ğunu söylemiı.. Divanıharb de 
mek, itaat ettirmek yollarım arar, ler vardır. iddianamenin başka bir gün okun

bulursunuz ... Elbette, kendinize --------------ı masına karar vererek dağılmıı .. 
göre usulleriniz olsa gerektir... Beni 0 vaziyette arabaya bindir · 

Fakat, icabında, ben de size yar· Va p u re u 1 u k diler ve hastahaneye götürdüler . 
don ederim, işte... ı : Diğer celseye kadar geçen mücl 

Bu "işte,, yi müteakip, elile işa. TÜRK ANONiM ŞiRKETi det zarfında ba,ımızı vurmadığı· 
ret etti. Bu esnada, içeriye zarif İstanbul Acentalığı mız tat kalmadı.. Bu yüzden eli-
ve sarı saçlı iki kız girmi,ti. Liman han, Telefon: 22925 ' mizdeki, avucumuzdaki parafar -

Fakat, itişe kakışa, gölge gibı dan mühim bir kısmını da sarf et -
girdiler. Trabzon Yolu tik. 

Annelerini görünce, kendilerim TARI vapuru 1 Mayıs Nihayet beni tekrar götürdüler 
sayı ile topladılar. Gülümsemelerı SALI saat 20 de Rizeye ka · Divanıharb salonuna girer gir · 
dudaklarında dona kaldı. Müreb· dar. mez, reis müddeiumumiye işaret 
biyelerini terbiye dahilinde se- 1 z mir s Ürat y o 1 u etti. o da vakit geçirmeden a-
lamlamağil mecbur kaldılar. yağa kalkarak iddianamesini hı -

SAKARYA vapuru her Vildan Hanım: raktığı yerden okumağa b~ladı .. 
hafta PERŞEMBE günleri h ı· d ı - Bunun ismi Macide ... Bu· Ben ıene hezeyan a ın e sa o -
saat 16 da lstanbuldan IZMIRE nun da Sacide! - Diye prezante nun sükUnetini bozan hareketlwi -
ve PAZAR a-ünleri de lZMIR· 

etti. ı DEN 1 tanbula kalkar. me devam ediyordum. Artık diva-
Ve, ilk defa olarak, gülümsedi, 1 nı harb heyetince benim deliliii 

Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin 
istilasına Karşı Muhafaza Ediniz 

Tahtakurusu, sinek, sivrisine'K, güve, an, karınca, 
örmümcek ve bütün haşaratı kökünden keser, yu -
valarına ve eşyaların üzerine ve odaların havası -
na ve tahtaların, duvarların kenarlarına, araları
na bolca, FAYDA serpiniz, ve tahta.kuru yuvala-
rını FAYDA ile tahrib ediniz. Bütün yaz bu muzır 

haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bil
hassa apartımanlarda mutfaklarda yemekleıinizi, 
e~aklannızı telvis edlen hamam böceklerini, ap
tesanelrede, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, 

tırtılları, kümes hayvanatmda, , 1 

köpeklerde bulunan pireleri 
hayvanlarda bulunan geneleri, 
bitleri, nebatat ve ağaçlar 

üzerindeki tırtrllan 
behemehal FAYDA ile 
imha ediniz. Kutusu 30, bü
yük 50 k'Uruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruş ur. 
FAZLA PARA VERMEYiNiZ. Tesiri daha az ol
uuğu haldı ecnebi malı diye fazla para koparmak 
isteyenlerden ukmmrz. FAYDA emMline nazaran 

daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Taklitlerinclen sa-
m. R~n D osu: A1lkara, lstanltul, o:lu. 

dedi ki: •-m••m1•••••••1 Jijphe götürmez 1'ir ha1 almı§tr. O- -............. ... 

1 
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Tarihi hikaye --· -
Mukaddes kedi 

Osmanlıcadan 
Türkçeye kar
şıhklar klavu·zu 

Zeki çocuklar 
üç yaşında iki ecnebi dil 
öğrenmiş çocuğun hikayesi Varius da içinden sövdü, aydı. 

Evet Kominyus onu ahalinin elinde 
pisi pisine ölmekten kurtarmıştı; an· 
eak ölUmU kendisinden kurtarama· 
mıştl. Zaten tetikte duran ahali bajır
mata başladı: 

- Mesele sabit oldu l Bir Romalı 
buna şehadet etti. Hükmünü ver 
Alabrus Andronikus bizim idil vali· 
mtzı .. Suçluya ölümI. Mahpusun ida
mını isteriz!-
Kominyus, mabkOmun bakışlarım gir· 
dtl. Hlrona aoğru görünmez bir işaret 
yaptı. Variu da valiye tltreınlyen 
sağlam 1:\ir sesle: 

- Şahit olarak Hironu da çağnyo-
ruın. 

Dedi. Vali emir verdi: 
- Hiron gelsin, şehadet etsini 
Hiron sert adımlarla ilerledi.. Bap 

dik, gözleri sabit, ne sağa ne de sola 
bakmıyarak yalnız ileriye, valinin göz. 
teri içine bakarak durdu. Böylece hiç 
kıpırdamadan ve kuşkusu olmaksızın 
durup sorgu bekliyen bir adamın doğ
ruluğundan ne şüphe ne de şikayete
dilebilirdi. Vali gür bir sesle: 

- Haydi söyle bakalım I. 
Dedi. 

- Kominyus'un dediği gibi, gölün 
öte başındaki tarlalardan dönüyorduk. 

Rakotise varmıştık. Ben hadiseyi Ko
mlnyus gibi göremedim. Fakat onun 
on adım kadar gerisindeydim. Mah· 
pu olan Varius'u bir hayvan cesedi 

. tlattlne eiilınlt gördüm. O ne ben~ ne 
de Komfnyusu görmedi ve kendisini 
çağı:rdığımız halde sesimizi işitmedi. 
Seslerimiz kendisini kovalamakta o
lanlann bağırmalan arasında boğul· 
du. Kominyu kalabalıkla birlikte git
ti. Ben bir maksatla orada kal:lım-

Burada durdu. Vali de sordu: 
- Maksadın neydi? 
Hiron etrafım nefret edld bakıf" 

tarla süzdükten sonra: 
- Bu adamlar Badece papazlann 

yaptıklan yasalara inanıyor ve dinle-
.. : .. ; ...... d .. - .n ........ -al)'Or&al.. ~ 
lar1ttV"artus bit' kedi öldürmüş; peki 
mukaddes sayılan bir ölünün cesedini 
1-reklemek için kaç kişi orada kaldı? 
Bir tek kişi bile ölüyü beklemek iste
medi. Oradan geçen bir köpek, bir 
deve cesedi çiğnemez mi? Buna ehem
miyet bile vermediler. Düşünceleri 

bir Romalıyı öldürmekti. Bunların ha· 
reketi bence din kaygısından ziyade 
bir isyanı andmyor. 

Benim yahut başka bir Romalının 
mukaddes cesedi çiğnediğimizden, 

hattı aaktamı~ olduğumuzdan şikl· 

yet etmemeleri için, hemen bfr esir 
göndererek t1d ıe,Jiyoner çağırttım ve 
hükmünü veıınrue kadar orada nöbet 
beklemelerini ıüi.rledim. Bu adamla
nn kudurmuş gibi olan hareketlerin· 
den ve sonra. burada meydana koya· 
cağım başka bir sebepten dolayı, ce
sedin hemen buraya getirilmesini ta
lep edi~ orum. 

Vali bunun Uzerfne yeniden sordu: 
- Hayvan belki de tamanıiyle öl

memiştir? 

Hiron: 
- HayVan derhal ölmüştü! 
Dedikten sonra iki adam biribirine 

baktılar. Bu bakı§l&rda karşılıklı bir 
anlaşma minası seziliyordu. Vail za· 
blUerden biri.sine dönerek emir verdi: 

- Cesed buraya getirilsin. Ölüye 
karşı saygı gösterilmesine dikkat • 
din ha!-

Büyük salonda bir hareket oldu. 
Mısırlılara bir tlzUntü çökmüştü. E· 
vet lejiyonerin &izli bir maksadı var
dı. Belki de bu kedinin bir Mısırlı ta· 
rafından öldiirülmtiş olduğunu söyle
mesi için bir atkadquu yahut, bir e
siri rüşvetle kandırmıştı. HattA Ro
malıya yapılan hücumun, kedinin ö
ltimfinden evvel vukubuldutuna söy
letebilirdL Buna da isyan damgası 
kolayca vurulurda. Romalılar ise Is
yanlan cezalandırmakta hiç merha· 
met rhtermezlerdL Hattl bir kedlnin 
bile lldilrtlldilğünü hiç bilmemek da· 
ha iyi olmıyacak mıydı? 

Kapıya en yakın olanlardan biri f. 
~yürüdüler. l'akat vaUnln gUr se
al lfltlldll 

- Durun bakalım! Da adamı şlkA· 
,... tUIDb. MIMltJI ...... kadar 
bekli,.eee'iiz !-

Sonuna kaaclr mı? Acaba bu son ne _ 41 -
olacaktı? 

Titremeie başladılar; galiplerin e· 
llnde mahktm bir millet olduklanm 
düşiindtller. Vali karanlık düşilncele
re dalarak bekledi. Bu itte bir esrar 
vardı. O ise esrardan nefret eden ı.
sit bir uker olmakla övbUrdfl. Boma 
kanuna her ne pahuma oluna y.1111 
tatbik edilecekti. Ancak bu Blroa da 
pek budala bir adama benzemiyordu. 

Valinin pek lttafUr ve aalhperver 
glzilkebllen o k1ll'flllll sözleri pdl 
tq gibi katı ve solak olmqtu. 

Beklemekte olan Manrblar iP., 
Roma adaleti gittik~ daha u ,..._ 
yan anu görünüyor ve geçen Jıer da· 
ldka evlerine koşup aılınmak llıtl:ra
cını onlara daha kuvvetli bir aareUe 
hissettiriyordu. 

Az zaman sonra kocaman kapılar 
açıldı. lki lejlyoner glrcll, ellerinde 
deriden bir torba vardı. Büyük alona 
adımlıyarak valinin &ntlne gelip di
kildiler. 

Valinin sesi tekrar işitildi·: 
- Cesedi gösteriniz l 
Askerler yavaş yavaft ymnupk ve 

tüylü cesedi dışanya çekerek, berke
sin görebilmesi için mermer döşeme· 
nln üstüne koydular. 

Vali boynunu ileriye dojru uzattı. 

Zehr-Afl 
Zeki - Zeki (T. Kii.) - (Fr.) ln

telllıenee 
Zelil BaJalı, alçak - (Fr.) Or· 

dlnalre, bu 
Zelzele - Deprem 

. Zem - Yerme - (Fr.) Dlffama -
tlon 

Zeman ~ Zaman (T. KB.) 
Zemlaerlr - Karalaf 
Zemba - Yer, diba. (terim oıa • 

nk) 
Ziri zemla - Yeraltı 
7.emmam -Yerid, alalız- .<Fr.) 

Maavai.le langue 

Zemmetmek - Yermek 
Zer'etmek - Ekmek 
Zeriyat - Ekla 
Zerre-Tike 
Zeval (fena anlamına) - Tüken 

- (Fr.) D6clla 
Zeveban etmek - Erimek 
Zevk- Zevk (T. Kö) 
Zevrak - Kayık 
Zeyl - Ardala 
Tnyil etmek - Ulamak, eklemek, 

ardalamak - (Fr.) Adjoindre, ajo • 
uter un appendlce 

Zıd - Karşıt - (Fr.) Contraire 
Zıddiyet (Bak: Tezad) 
Znf - tki kat 

iman zeklamm alçüaU nedir? 
Bunun hakkında ne ıibl ilml eeat
lar olduğunu bilmiyorum. Fakat 
tarihte iman seklaınm bir harika 
olduğunu g&terecek öyle misal· 
ler vardır ki bunlara insan inan· 
mak bile iatemez. Fakat bir haki
kat olan bu miaallerden bir kaçı· 
m ıiz de okuduiunm vakit hay· 
ıetten hayrete dütecekainl•. 

Almanyanm Lahek kuumda 
1721 ele clojup 1725 de ölen bir 
çocuk on a7hkken önünde aöyl• 
nen .aderi taklid ediyordu. Bu 
çocuk bir yqmclayken tevratm 
bet kitabındaki meşhur vak'alan 
okuyordu. Oç yqmda;yken Latin
ce, Fransızca ölrenmiı, coirafJa 
ve tarihten aonaJan her auale c. 
n.p verecek kadar malGmat tabibi 
olmut, Danimarka.da kral tara
fmdan kabul edilmift Kralm sor
duğu bütün IOl'piara ceYap ver
miıtir. 

Venedikli Yakobo Merini adın· 
da bir çocuk ela J'ecli 7&1mcla:rba 
ilmi kelim, hukuk, bb illmlertnl 

m91hur olmuıtu. Onun m91hur ol· 
muı da bir hikiyedtr. Bir g(ln 
Jan lnodi Franaanm Pezye köyü· 
ne gitmİf, do!e,ırhen Jcahyenin bi· 
rinde ihtiya:ı.r ~ir adamın önündeki 
kairtJarda ynpmakta olduğu heaa· 
bın içmdoıı çlknmndıimı görmüt: 

- Möay6, İdenellİ• beaabınm 
ben yap~yım demiıtir. 

ihtiyar, çoculu battan •Jaia 
Ww:l:ır oil~on ıoma: 

- Kim, .. mi yapac•nm 7. 
dcmit, fakat heaabı kendiainin de 
~iım anl&mlf olduiun· 
do.n razı olmuf, biru IODr& İno
diııin, eline kalemi almadan m• 
aeloyi ho.lleltiiini ıörmiiftiir. lno· 
di mten )'UI bilmi1ordu. lnodi 
Darba Ye Poanlrare larafmclua 
Sorbon ünivenitıeaine ıetirilenlC 
eorpya çelrilmif, kendisine aonı
laD blitika 1Uaıı.e ce._, ver.o.. 
tir. 

İDodiJ'• tlYI• bir ..ı IOllDUf• 
lar: "Hanai adettir ki darbeclilln
ce 14641 acledine miilaYi olar.., 

lnodi : Mısırblar ise, vallnla ~esindeki 
gruptan dolayı g6remedik.lerlnden sa-
bırsızlıkla beklediler. re 

Zıl (zılAI) - Göl•e - (Fr.) Omb- tamami,.Ie öfrenmifti. Rınnwla -:- Pek kol..,. demlt Wr be ... 
nutuklar söylemiı ve lieniiılnl aiye eoma claı 

Ortalıkta bir saniye kadar stlren Zımnen - Dolayuılyle, alttan al • 
bir seuizlik oldu. Sonra vali başını ta _ (Fr.) Indireetement dinliyen karclinallan haJNl)ere - 121 oerabmı .......,_ 
arkaya atarak geniş giiğsilnden çıkan Zımni - Altık - (Fr.) Tacite dütürmüttü. Encfünen heemclıa riJub'ecl 
bir homurtuyu salıverdi; bu homurtu Zıya _ Işış, yal Ferdinand Kordo adlı bir ço- Bwtnm ta suali IOla1ll ı 
zaptedilemlyen bir kahkaha idi. Ar- Zıyaf et _ Doy, şaren 
kadan zabitler, üç lejiyoner battA Zıyk _ Darlık _ (Fr.) Gene 
köylerde duran ealrler bile kahkaha· Zlb _ Bezek, atla 

cuk 1245 yılında PariH ıelmif, - Ben Mart •JIDID oa Mrlnci 
Navar üniveniteaiııde elli alimin sDll& tlojd-. Bqb bansi tin· 

yı salıverdiler. Zihn - Zihin (T. Ki.) 
kutumda kendiaine. aonılan bil- diir7 · 

Sonra vali ayağa kalkarak, çevrr Zikretmek - Söylemek, anmak tün 1Uallere cevap vermiıti. Bu laodi cenp Y ..... t 

sinde duran grupun açılmasını ve Mı· Zillet _ BaJBiılık, al~ - çocuk yirmi Yafmda Yunan, Utia, - .........._ Heap 
sırlılann ilerlemesini işaretle anlattı. (.Fr.) Baasesse 
Sonra da herkealn iyice görmesi l~ln Zimmet - Verecek, açık - (Fr.) 

lbrant, Geldanl, Arap liunlarmı •• dolna ~A1111ttır. 

cesedi kulaklanndan tutarak havaya Dette 
kaldırdı: Zinde - Dfrtlr, eanh, dla 

81renmit, tevratı esberlmıitti. Gene Paride GnM MuJ • 
Jimnutik, meç ft kıl~ talimlmin- bir pcaja "cualı -...-••• 

~n.ıı.JadMltl!ı;lı ......... ~~~-..~""9 ............. r"'!! ......... ~~··· 
.............................. '<Wılr'ilillliııli ...... 

ne yaptığım bilmez kızgın, kudurmuş 
adamlarsınız I Şahidin hakkı varmış. 
Siz ortalıfl karıştırmak istiyorsunuz. 
Evet Hlron söylememlt olaydı, ffH· 

din buraya getirilmesini hiç ldnuıe ak
hnqn bile ~yee$tl. Buaa ne 
de kolay kestirmişsiniz delil mi 1 

ZJr _ Alt, ast derecedeydi. · 1855 yılında ortaya çlba liilı 
Zira - Çünkü Protestan ·BratJenln otla Jan 9C1cak ellb •.,.um ÔJank dol· 
Ziraat - Tarım Filip admdaki çocuk d&t ~ maf1U. Taml, 7hm1 Lir~ 
Ziraat Veklletl - Tarım Bakan • yqmda bildiği Lltineeden maada oldalu halde bir anla ile .-. 

Iıtı Yunancaya hatlmmt, bet •J' eon- tlirlllr; kmdialne aonalaa-''-• 
Zlrtlzeber - Alttlst - (Ji'r.) Sena ra konupnala, Yunanca kltaplan ewap Terirdt. Ba da Pwlate bir 

Cesedi kaldmp Mısırlılara dofru 
fırlattı. Şimdi onların ağızlarını bı· 
çaklar açmıyordu! Çünkü suratlanna 

deuas dessous d okumağa alıtmıftır. Bun an aon- -L ilmt de11•e1- tarafmdan Zirve - Tepe, doruk ~ 
ra ıbrant dilini bir '-- •1 ;..inde ım· ti"ban ed:1-.1., L---im - ... Ziyade - Artık, faıla (T. Ki.) ~ "3' IUU&f &IWP9 -·-. 

fırlatılan ceset bir tavşandı! 
Ziyan - Zarar okumut, Tevrat, Zelxını esberle • Yel'lllİftİr· Sorulan ..ıı..tm Mriı: 
Ziyaret - Göret mittir. -Bir HDe 381 ,un ohlalan& 

Kapıya dofru yeniden bir debref" Ziyaret etmek - Glrevannak, 1874 yılında 23 yqmda.,ken ye bir sBn Z4 aat olclaluaa ..... 
me oldu. Valinin rür sesi tekrar pn· göregitmek alen lıveçli Baron Helm Feld yir- 20 aaniyede bin fenala-'• s"" 
ladı: Zlyba - Bezekli, beıenmlf, ıtlalll mi yqındayken oiı dili mükemmel mek Uzere hareket edm Mr aUll• 

-Beni dinleyin! .. Böyle bir blcllse- Ziynet - Süs 
ye iklnei bir defa sebep olmayın. Yok- Zacret - Sıkılma - (Pr.) En • auretle konupnaktaydı. 34,800,000 ferah m...ıe,l 9' 
sa tskenderiye için çok fena olur ha ı.. nul Bundan kırk bet yıl kadar an- Jd, ~ cUn. bç .at, kaç d ..... 
Variua'a salchrmanızm başka bir se- Zuhr - ötle ce Pariate Jan lnodi adında bir da cider ? 
bebl olacak; ~finJdl l~lsde Nr kaçı· Zuhur etmek - Görilnmek, mey • çoban, bütün ilim llemiDi ptDt- Bir tlekllm ICftll'& tu cenhı wr 
aıs herhalde haklkatı blliyorda. dana çıkmak, ba§ıöstermek - (Fr.) mqtı. ltalyanm Pi1emonte lrua· mit : 

ötekilerden daha cesur olan Mmır- Paraftre laa bu 
Jılardaıı bir~: Zulm - Zulüm (T. Kö.) bumda dilnyap ıelmit o - 21 seme 344 sün, 3 .at. 13 

- Peki neden bunu söylemedi? Zulmet - Karanlık - (ll'r.) Ohs- çocuk, heaapta &kim alamıJacalı dakika 20 sani7ede •• Hesap etmİl-
De.}ince; çabuk anlayışlı ve seki cmit6 meseleleri halletmekte1di. Jan ler, nkknmlar dolnt çıkmq. 

olan Varlus: Nim zulmet - Alaca karanbk - lnodi pek ıenç J&tta para kazan· Crand ManJ'e: 
- Söylesem acaba hana lnaaır mr (fı.) Crôpuscule mak için Parİle ıelmit Ye burada - 19 yıl ,avayan bir admn, kat 

dnuzT Arkaclqlanma bile kalak a· Zübde (Bak: hullsa) -.---DlllııwllJllllUl11Uuaufdl111111111a1tlllll smüye yqamıgtır. diJe bir mal 
sar mıydımzT Ka--ı.ı • .ır.- bir lüle- ZUeaç - Sırça -• ol .ı.n eltmel•rl• bu 1an .ın ~--.-.-- ,, .. mıf an _, " ~ ...,. --·ılm, bir dakika ıoma: 
den ibaretti. Siz eM11p -dl -uay-- Ztlhre - Coban 11ldın - (Pr.) -•t .ııLkat tmel' .. lrler: ...,.. ... _ 

• ..., - - .... iP 11Wye U&A e ICJ • - Her -' 38S ...ıı ... belap edil· 
ne edince mesele anlqılaeak bea de Vum Bl1'9fllr terimı.r laltmUıa .,.,.,,.. . 7° •-

emniyetli bir mesafede bulunacak· Ztuıal - Atlama, )'l.IU]ma, unut- rruftlr. Bunlar ıp11 HM kollan Pi- mek prti1le 599,184,008 cerabllll 
tım. Fakat iş biJyle olmadı: önce de l&Dla - (Fr.) Erreur kfmaktadırlar. Kar,.,.,,,ar neırolu • vermif, heaap dolru çlkmq •• 
aöylediğim gibi ben mukaddes hayva- Ztthul etmek - Atlamak, 7aml • llUMfllla kadar bu terllnl•rln nki N. A. 
IUlllZI Bldürmemfttim. mak, unutsamak pkUleri kllfe olarak kullanllablllr. 

Vali bu sözleri başıyla da tutik Ztlmre - KBme, klu Kllavuzdakl Türk kllklerl Aakkzn. 
ederek: Ztlrra - Çlf çl, eldnd dald irtkller pek galanlla ne,,.oı,,,... 
-Doğru, dofru ! Zürri1et - Döl - (Fr.) G'8b - caktır. 
Dedikten sonra kalahalılı dalıttı. tlon, descendance Tli.r1' Dilj Araıtınna iaıaııau bir 

ip böylece atlattıiından dola71 da sr ______ s_o_N______ gandan blltlin dlllery llltlat· 
vinçle isini çekerek dairesine çekildt. Kılauı Wtndftü'. ı.rini türk9•11• fftf,,,.. r. Etl • 

• • • Bfr Uci 11DM kadar tUUıltnas lla • molofi .,. ffrilll kollfllı falıtma • 
Variusla Hlron arkadaşlannı se- tın pkaeakhr. Gazete parçalaruı& lan• dn«ın .,,_,,,_,rı.r. Kıloın 

minin beklemekte oldufa Umana ka· birlktirmlf olanlar lliınil ,,a,.tlM 1111• bu ltJıler• fifre bir diJzfve zengin • 
dar götürdtller. Varlus ona: 11111ı1mt11111•11m.-1111nı--.111uııPfllllllllııllııılll _16_ftlı:_.,........,iliııs....,iti_~_.~...._.-.__,.~P---

- Giile rUle ait.. Sana~ tlşekkilr Akdeniz 11 dır amma hldm lfimbi DOZBL'l'MB N 
ederim. lirteek kadar dtrtnllli ftl'dır. D1n11 Waııa.IWI 61rlncl sa1/llaı-

Dedi. Biron da buna "aille sille!,, Dedi. nın bi,.,,.,,::61lmninlıi lçllnci satı • 
eUzlerini llAve etti. Sonra da orada - Ne? Hlron demek ki o- nndald (f'aw11e etrnekf~n 6'-
duran başka bir askerden bir paket - Evet bir kedi idi. Bereket versin rind karplıfa (DG~:~~.JFr.) 
alarak yolcu arkadapna verdi. ki Komlnyusla birlikte dallardan er Applaıdr ), UdnoC 1"ırflltla it (DIJ • 

Varlu eordat Urken ellerimiz boı değildi. Fakat uılemek - (l'r.) NiNler) olcreeldı. 
- O verdtifa nedir klT ileride cllkkat et. Bu Mısırhlar hiç hlr 11drlol Nlnwnln U lnd '8fınndo. 
Hiron rözilnil kırparak ı pyi unutmazlar, gelecek sefer ispat 1d (ICrıııwı te,,U .. '6ıllnlln ktırf&lı • 

- Ko111in7U1 bV111yle Boma ara· ve delll içba aöbttçi dikerler ı. · la "°""' dldlmlftlr. 1Jo1!aa ('l'iS • 
smda o paketi ne yapacafnu hlll7or. Aluned Eknm ritgen kuoN,t) tlr. 

latanbul asliye 
mcı hukuk dairealndenı 

Huriye tarafmclan Kilçfl\pllMI' 
da Alipqa hanında 4 No. ela 11111" 
kbD Murtua ale,lline açılan bo
ıanma claftlmm tahkikatı 21-"' 
1--831 çarıamha ıiDü aaat ıo • 
taJin ve ba bapta )'Dilan dayeti
J'• nrakaıı on bet sGn mliddetı
...._ diYaDhanealne talik • • 
dllmiı oldulundan, mezktr sibt 
T• saatte latanhul uli79 mahk• • 
meai altmcı hukuk dairesinde tala" 
kikat hikimi huzunmda buluo • 
maaı •• plt~ıi;dlfl takdlrdo ~ 
,abında tahkikata bakılacalt te&' 
ili makamına bim olmak 
nan olunur. 
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·YILDIRIM• 
TRAŞ BIÇAGllİ E 

HER YlllDI A 'AYINIZ 

TRAS 
OL/1AK . 
BiR 
llVKDtR/ 

HAHER - .~kşam Postası 7 MAYIS -19!l5 
a 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK ASI 

21511935 vaziyeti 
AKTiF ==== PASiF 

Lira 
Kasa: 

Ahın . satı kilogrım 15.872 040 L 22.325.14 ı. 30 
Banknoı . ....... .. . .................. . .. 8 148 500 -
Ufaklı k . . ............. ·--········........ 688.699. 45 31 f 69. 340 7 5 

Oahild•ki Muhabirler; 

für li rası ............................. L 748.581 38 ~48 58138 

Hariçteki Muhabirler : 

Alun. Sarı kiloı:;ram S.806 986 5.354.842 10 
~lana lahvili kabil Serbest dovı,. r 12 837.581. 11 18.19242321 

Sermaye .................................................. - ...... . 
lhthat a ı. çesı ......... - ......................................... . 

1 edavlHdekt Banknotlar: 
Deruhte edilen e\Tak ı nali tfye r. 1~B748.SM -
Kanunun 6 ve 8 incı madde· 
leriııt tevfi 1 an hazine tara 
fından vaf,i redivaı JO 479 480 -

Deruhte edilen cvta ı..ı na ,tiyt 

bakıyesi ·-······ ... . ..... ............ J 48.269.083 
Karşılı~ lamamen alan olarak 

Lira 

1 ~.000.000. -
1 p26757.67 

Hazine Tahvlllerl : 

1 O~uıeı Denıiryolları ve li manıın ill~me Umum i~aresi ilH ınarı ~ifü~" ::;:,::~ ";,;~~·;~;~ .. '-15&, 
4
a

56
a- , 4

8 259 083 

tedavülr ilh •eten \'azedilen L 10.000.000. 158 269 083 -

Türk Lirası Mevduatı : 

D D / ı h f d 
r 10 479.480.- • -

Vadesiz · .................... . 17.212845.52 
. . 9 numara ı za ire ta ri esinin elli bin tondan fazla nak- fı ndan vaki ce h·aı Vadeli -··· · ......... __ 17.212845.5~ 

liyata ve ecnebi memleketlere ihraç edilen zahirelere ikramiye veril- Senedat Cüzdanı : 
Hazine bono!an ~ L. :l.608.000 

·------ı OHvlz Mevduab : 

mesi hakkındaki G, 7 ve 8 inci maddeleri 1 Haziran 935 tarihinden Ticari senetler ........ ı .. 2.724.451 07 6332451.07 Vadesiz 
Vadeli 

il 410881. -
806.719 fi! 1!217.600 6~ 

itibaren lağvedilmiştir. Bu tarihten itibaren Ha.ydarpaıa, Derince, iz- Esham ve Tahvillt Cüzdanı· 
'Auhtellt 

1
1 >eruhtr edilen C"vrakı nak

52 07ô.7ô7 ~ 
mit, Samsun, İzmir, Bandırma ve Mersin istaıyonlariyle Cenup De • 

miryolları veya bunun ilerisindeki diier ecnebi memleket demiryol

lan istasyonlarına mürettep arpa, yul.af ve çavdar nakliyatına F ba-

A tiytnin karşılıAı eshnm ve 1 .. 30 381 600 43 
ıahvilAt 1 ıtihari k ı ymetle 1 

B ' Strbest Esham vr 1'ahvi!At ~ 4.fı90.884 55 

remi üzerinden fu suretle tenzilat yapılacaktır: 200 Km. dahilindeki Altın 'e d~h·iı lizerlne avıns 
nakliyata yüzde 20, 201 den 400 Km. dahilindeki nakliyata ton ha T ah\'ilAı üzerine avans 

• 25.979.49 
1.i 58. I 11.54 

Hls•edarlar· ......................................... - · 
tma en aşağı 444 kurut ücret almm ak ıartiyle yüzde 25, 401 den 600 
v. ı- d ki' muhteelt ~m. ye Ka ar na ıyata ton ba tına en aşajı 726 kurut ücret alın YekOn 

~ 5.072.484.98 

1 ':'84091 os' 
4 500000-
9 74159874 

255.8UJ.054 16 ----===---= Yek On 55.803.054.16 

mak şartiyle yüzde 30 Te 600 Km. den fazla mesafelerde yapılacak 2 Mart liPSS tarihinden itibaren~ 
nakliyata da ton batına en aıaiı 909 kunıı Ucret ahnmak §artiyle 

yüzde 40 tenzilat yapılacaktır. 

Iskonto haddi yi!zde 5 1·2 - 1- ltın Uzerıne avan• yUzde 4 1·2 

Moskon Devlet -:TTı~·y:at~r:os:u:i:;iİMİİİİİİİİİİmİP;jE;1TNR«o>ıL::-~NNıi~Z~A~M:;'mİİİİİİİİİİİİİİİa 

' 

Fazla tafsilat için iatasyon1ara müracaat edilmelidir. (2592) San'atkarları tarafından: SAÇLARI 
10 Mayıs 1935 cuma alqamı sa-

at 20,30 da Beyoğlunda Eski 
Fransız tiyatrosunda Kızday Ku -
rumuna bir müsamere verilecek • 1 Ur. 

isten bul Beledlyesı llAtılerı 
Besler - Kuvvetlendirir -

Dökülmesin; keıer • Uıatır. 

Beyoğlu Hastahaneainde Çartamba ,unleri 1&bah aaat 

dok uzdan öğleye kadar doktor Ahmed Şükrü tarafmdan ıinir 
ha:.talıkları muayenesine baf!anacağı illn olunur. (B) (2432) • 

Davetiyeler §İmdiden Eminönü PETROL NiZAM 
l kaza merkezinden alınır. Telefon: 

21035. 
Tecrübe edilmis erı iyi aaç illcıdır. 

~ RAHASTANIN or.r.u -
- anrı seni her şeyden korusun t 1 
Dediler. 
Blçnre Jokaııtacı: 

- Kızarmış bir piliç bedan mı gf· 
decck ı diye mırıldandı. 

Papazlar hafifçe: 
- Tann bin bereket venin! dedi· 

Jer. 
- Ya, Krallann karnına llyık bir 

omlet? 
- Sizi takdis ederiz? l 
Ayni zamanda kapıyı açmışlar ka· 

ranlık içine dalarak ghden kaybol
mu"lardr .. 

Hiddetinden kudurmak derecesi· 
ne gelen usta Greguvar: 

- Papazların dualarını ,eytanlar 
alsın, eğer böyle mirasyediler çoial· 
dıysa dükkanı kapamağa mecbur e>
lacağım ! diye homurdanıyordu. 

Lübente Tibo sokakta biribirleri· 
ne J aslanarak Ye uyuklar gibi hqla· 
rını sağa sola delirerek gidiyorlardı. 

Ayni zamanda belki çocukken öğ. 
rcndlkleri çok eski bir şarkıyı tuttur· 
muşlardı. 

ıösyö Grcguvarm nella şaraptan 
iki öhur papaza yolların ne derece 
tehlikeli olduğunu unutturmuştu. 

Ilirdenbirc duvarların dibinden 
ne. iyen iki gölge papazların önüne 
dikildi. 

Papazlar bunları görünce korku· 
dan akıllarını b&flanna topladılar. 
NihaJet Tibo titreyerek aordu: 

- Bizden ne istiyorsunuz? 
- Para! 
- l'tlerhamet ediöi&. Biz de para 

yoktur. Kesemiz bomboştur. 
- Greguvarın Jokantaarnda prens• 

lere Uiyık yemek yiyen adamlann ke· 
lleSi boş olmaz. Onu Hn ktllllumı an· 
1atı 

Jki papaz o zaman bunlann Deo 
vf nyer lokantasında yanlarındaki ma· 

sada içki içen iki suratsız olduklarını 
tanıdılar. 

LQben kekeJedt: 
- Kahraman Scnytir. Biz papazız. 

Daha doğrusu fakirlikten papas ol· 
duk. 

-Sus! Fazla gevezelik yok. Ya pa· 
ra, yahut da 6JUm. 

lki haydut bir hamlede hançerle
rini çektiler. Bunu görtn iki papaz 
~re diz çöktüler. Korku kendllerlne 
her ~yt unutturmu§tu. HUngUr hün· 
gür atlıyorlardı. 

.Bunan Uzerfne haydutlardan biri 
ilerledi. Her ikisinin de inceaen ince-

· ye ht!m üst başlarmı anyor, hem de 
yakası açılmamış küfürler savuruyor· 
da. 

TJbo ile Lilben mUtemadiyen dualar 
okuyorlar, ve mUtekabllen .yekdifer· 
]erinin ,Unahlannı çıkarıyorlardı. 

Bu t1nada iki papaım l)stlerlnl a· 
rıyan haydut dofruldu: 

- Hay her ikisini de te1tan alsın. 
Herifler tınlmra- Bit dua kitabından 
başka bir şey çıkmadı. 

Tibo: 
- Kitap, mel'un kitap 1 <11ye ınıe· 

di. 

Bu esnada haydut kitnbı cebi ne 
yerJe§titiyordu ! 

- Buna da üniversite kita}Jcılann
dan birine Mtarız. Haydi yolunuza 
gidin biraderlerim. Biz şeytanl:ırın iyi 
kmmlanndahn. GilnahkArJan öldür
mek istemeyiz. 

Hayatlannm kurtulmMtndan do· 
layı HS&retlenen Tibo ! 

- .Biz ğilnahkAr defiliz dedL 
- Kim demiş? Eter günahklr ol· 

muaydmtz U"tünüıde beş on para bu
lunurchı. 

- Mösyöler, kitabı iade ediniz. 
- haydi oradan, ne saçmalıyor· 

tıı0n? Bunu satıp parasıyle iki kadeh 
şarap l~elfrn 1tf hlddetfmlz yab~ın. 

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

- RAGASTANIN O~LU - • 

Tibo bir daha: 
- Merhamet ediniz I Kitabı iade e

dinlZ diye mırıldandıysa da karanlık 
içinde gözden kaybolan iki serseri
nin savurduğu küfürlerden başka hiç 
bir cevap alamadılar. 

Lüben: 
- Mahvolduk! dedi. 
- Muhterem rahip Loyola şimdi 

bize ne yapar? 
- Ah Tibo kardeşi Hep kabahat 

sendedir. Beni lokantaya sen sürük
ledin 1 

- Kapıyı açan da sizdi nlz Lüben 
kardeş. Ben dükkanın önünden güzel 
)·emek kokularını koklamak için geç· 
mek istemiştim. 

- Doğrusu koku nefistir. 
- Yemekler de fena mıydı hani? 
- Katiyen? Zannedersem şaraplar 

da nefaset cihetinden yemeklerden 
hiç de aşağı kalmıyordu. 

- Madam Greguvar da gözüme 
daha ço:. gençleşmiş gibi göründü. 

- Benim de kulağıma eğilerek gü· 
nahlarını çıkartmakhğım için gelme
mi rica etti. 

- Kabul ettin mi? 
- Elbette! 
- Bana da Mösya Gttgunr ayni 

şeyi söyledi. 
- Siz de kabul ettiniz mt? 
- Elbette! 

iki rahip hem konuşu)·or, hem de 
manastıra doğru yürüyorlardı. 

Tibo: 6 
- Biz de neler konuşuyoruı. Dizim 

n.zltemiz neydi? Tabi Dolenln evine 
gayri meşru olarak bir kitap bırak· 
mak değil mi? 

- Evet 
- Mademki o kitap ellmtzaen gitti. 

Onun yetine günahını çıkardığım a· 
damlardan biri tarafından bana he
diye edilmiş yeni ve resimli bir dua 
kitabı var. ona koyanz. 

-
- Pek güzel bir f iklr Tibo kardeş. 
- Bir kitap, dlterlı\ln yerini tutar. 
- Ben de ayni fikirdeyim. 
- O halde bu Işı oldu sayılır. 
- Şonra zaten Loyola bize yalall 

söyliyebllecefhnizi s8ylememlş mly· 
eli? 

buna mUsaade eder. 
- Evet yalan sUyUyeblllrtz, diyen 

- Bunun için emir bile aldık. 
- Blz de kitabı bıraktık diye yalan 

söyleriz. 
- Bu da yanın bir yalan olar. 
- Fakat ayni ~y:l yapar. 
l~e LUbenle Tlbo manasbra dö

nilnciye kadar böyle §eyler konaıtu· 
lar. Manutır reisi tarafmdan lttienp 
edildikleri zaman yalnızca ertem M· 

bah yapılacak mtlhlm bir nzlf elerJ 
olduğunu söyltdiler. 

Ertesi gün Etyen Dolenin evinde 
yapılan araştırma beklenilen neticeyi 
,·ermedi. Fransuva Rabölenin dere· 
beyliğe ait bfr kitabı, Çiçeronun ter· 
cüme edilen eserleri, Fransa Kralı 
l<'ransuva dö Valvanın kahramanlık· 
ları bir de yeni dua kitabı bulundu. 
Fakat Metyemin doğam sırnnı lnklr· 
eden mel'un kitap bulunamaml§tı. 

Loyola tarafmdan eorgaya ~i

len Tibo ile LUben kitabi brrilktıkla
nna dair yemin ettiler. Kendilerinin 
söylenllen zamanda Dolenln ıvin4en 

çıktıklan ıörülmüı oldutundan l..o· 
yola matbaacının tam zamanında gö
rerek kitabı yok eWğine hükınttti. 

Papazlar hiç bir zorlqa utramadı· 
lar. Ve yalanın bu gtisel tesirine hay· 
ran kaldılar. 

Etyen Dole tevkif edilmeclll 
Loyo1a düşünüyordu 

- Ben zayıftım Dolenln ö1Q. 
tnUnU efk1\rı umi)eye karsı haklı gös
termek i '~dim. Çünkü Do1e alimdir:. 
Feylesoflar ona hürmet ederler. Şöh· 
reti kendisine bUyiik bir seref ve iti· 
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Zat maaşları sahiplerinin Mayıs/ 935 birinci 6 ayllk yoklamalarına ait cetvel: 
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Peqmhe 

,.., 
Pazarteal 

Sah 
C&l'fUDba ,.,....,. 
Cumartesi 
Pazar 

Puarteti 

Kadıkly Malmüdirliilil 
At. Y etimlerl Mil. Y et191'-i 
3001-31IO t-tSO 
31&1--3300 ISl--300 
DOl--34&0 301 410 
1411--3800 141~ 
3801~ •ı 800 

3711-tlOO 

4101 4IOO 
Aa. Teblıtleri 
IOOl-lllO 
5151-5300 

5301--5450 
5451--SIOO 
5111--8800 
5901--QOO 
8201--8500 

o 

..... ft .... 

matrntam,e. ...,. 
Miil. Tebütleri 

1500-1850 
1651-1800 

1801-1950 
1951-2100 

o 

Oaldldar 
At. yetimleri 
2001-2180 
2151--2250 
2251--2360 
2351--2450 
2451-2550 

2551--a&o 

2tl1-2710 

2711 28IO 
2111--2950 

2951-3050 
3051-3150 
3151-3250 
3251- lli 

1- 300 

301- 800 

...,.... Malmüdtirlqu 
Malmüdürlülü SeJollu tubeai Kuımpqa Ş. 

Mül. Yetimleri 
5001-1100 
1101--aoo 
5201--5300 
2301 l500 
8401 llOO 

Aa. Y etlmlerl Aa. Y •timleri 
ı-tlO 4001-418" 

111 ZIO 4111--4300 
251-«>0 GOi 4460 
401 llO 4411 ... 
Ul-700 4111 4800 

uoı- Dl 701 aos 
MiL Telmltleri Mili. Yetimim 

4001-4100 2001-2180 

4101 4200 2111--UOO . 
4201-GOO DOi llZ2 

Aa. TmiitJ.ı 
4301-4400 1001-1100 
4401- ııı 1101-1200 

ilmiye ve peıin M. 1201-1300 
n 1301-1400 

1401-1500 

4801-4723 
~81. Yett..1.1 

8001 IOIO 

IDll--1112 
o o 

At. Telraltleri 
5001-5150 
5151-5250 
5251-5.150 
5351--S4IO 
5451 5550 

1511-5759 
MGI Tekaiidü 
aoı 6300 
8301--6322 

Eminönü Malmüdürlüiü 
Askeri yetimleri 

1-350 
351- 750 
751-1100 

1101-1450 
1151- 11& 
Mülkiye tekaütleri 

1-3IO 

361- 700 

701-1050· 
ıssı- ııa 

Al. telraütleri 
5001-5350 
5351-5700 
6701--6060 
6051--8400 
6401- 11& 
MUUdye tekaUtlerl 
3001--3350 

8351-3700 
3701- ili 

• • • 
,, 
• .. 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

801- 900 
8801-1200 
1201- Jli 

llOl-1181 
MGITebldtl 
3001-3ll0 
3151-3300 
3301-3532 llmi7e ve avanı Hidemab vataniye ve Petin mut 

TARiHi 

ıı ...,. - Cumarte.i 
il • ,. Pazar 

11 .. ,, Puarteai 

,, Salı 

,, 
,, 

,, Cumarte.ı 

,, Puar 

,, Puarteai 
,, Salı 

.. Çarp.ha 
,, Pertembe 
,, Camarteai 

leılktaı MalmUdilrlqü 

Aakerl yetmıı.i 

1 200 
201 400 

401-.-0 

•ı •• 
Aı. tekaUtleri 

1601-1800 

aaoı aoo 

Fatih MalmGdürlüfü 
Fatih ldttel ma1mtidilrlüpbina ı la 
l inci kip mülkiye eytami Samatya Kt. Samatya tedi1e Mh. 
Aa yetimleri 2 nci kite Aıkerl yetimleri 
ı- 300 8701-7054 1147-ı397 

301- IOO 7717-7900 1398-1848 

801- 900 

901-ıt• 

2341-2600 

7907-1150 
MGlkiye tekaitler 
8101--8179 

8960-9200 

1849 1800 

1801-1950 
Aı. tekaütleri 

4283--4583 
4684 4884 

2201-2340 3801--4100 

aıı .,.. 
MGJldı- J9limlm 
7059 7390 

Mülkiye teb.ütleri 
sooı-uoo 4\0l as3 
aoı-uıı 1483 .., 

Mtilldye tehltllli 
3920 1700 1811 l900 
3701 3807 
bml.7ena--. 

Millldye telratltlerl 
8579 89S8 

Eyüp Kf. Eyüp tediye 
Aakeri eytam 

1943-2150 
2151 2350 

h tebütleri 
5075-5275 

Aa.tekaütleri 
5276--5482 

Mülmiye eytamı 
7391-7591 
7692-776& 

o 

o 

o 

l - Eminanil, llqoflu, Betiktaf, ICadıkly, Oakltw.,. Fatih m•IMJ1dıldarmdaa mut alaalum 1oklama maameletm cetYelde yazılı olan mahallerde cetvelde 
--nralan telpit edilmeyen diler bulana yokl•ma itim .. .mıltle taJia eddea ...... lraa wrlralerlnde icra lnlmacaldlr. 

1 - Yolrla•a muamelesi 1 t1Ma111/l93S Camarte.f stllatl ... ,.. 30/Ma111/l93I P....... ICIDG bitecektir. 
1 - Zat •••tlan aalüpı.i pptuac:aklan 7oldema ilmihabeıleri7le birlikte ~ .,. felDlraflı alfUa ciizclam, ream' aenet, llllUf dizclanı Ye .UGI ile raporlarim 

ııtLeceldir. 
4 - Miracaat um1nlan ••t 10- 12.,. 14 - ti,. lradarm. 
1 - Yokla•a ilmühaberlerine fotolraflana umk ile J&Plfbtdmw ft reaml mfihGrle iptal ettirilmeei talimatname iealnndandll'. 
1 - Y oldawalar lberiae 791111bnlacak fotolraflar 1'Di çıkanlmq olup koPJa1ı olma:rcekbr. Yeniden ,...ıu mut defterleriae yapııbnlmak laere her mut aabibi 

Wr .. fotolraf ptireceldir. 
7 - GGnünde )"Oldameum ppbnmJaalarm yoklemalvı umumi lllUf tecli1e1inden acmra ppılacakbr .... 

,.. l'atih SuDı Mahkemesi -Satı§ l - 1 ••nıurıutunctan: Ç O C U K 1.. A R 1 Ç 1 N H E O 1 Y E L 1 R O M A N 
PetHa ...._.. ç.q..lada BOBiNiN YARİŞlı 80 

•>•ıis _..,._... M t w ._ ____________ ._ ________ ....-ııım-....ı._ ___________ _ 

.......... ı8 No. ile.... .------ mmD";DllJNJl'iiMii~ 
....... hilWi llehnet 
"' .......... i Halaa,a aid 

•ı ısaJa.-..lmJanarb· .... - ....... Mr~ mitte • 
...__-.... (UOO) lira luımetin • 
.._. • laalei...,... ıme•da iÇiie 
............. ,..,. ..... Nf. 

• 'I. - tui1a1ne m&adlf Pa • 
a...._.-- - ,.ı 14 den ll J& 
~ihale.inin icruı....,._ 

"-'=-.eur. LJı etinin ,O.de ---------------------,..... -.W llnlw•dılt takdirde hnda mübmeJ• mirar.aada - ........ 19'i-. -... --mecl-iti-.-takd--inl-ae--i-ha_l_e-_borç--lar_bi_ieaed_ar_lara __ a_itt_ir_.-1--

-.111-..... ..._ taahlriidü ~ de yedi~ Diabetinde ~ak• ....... tllWl ettirmeleri lbm- nin ı..ım.-. mitnellit fark •• Şartname herkeaiD ~i 
.._ .......... .:-:.;.• .:'ı4 ...ı ....... ,. ••Dlnarclur. 2- lıha dır. Akil takdirde l&nl mi ueel zarardan .... al ol.cak ve hu fark ıurette aç•hm. Futa maltimat al

...._ ......... ,..tt PJll ••-.W• llllt1Hel Ye sarrl llak ealaipleri paylapnadan hariç bil& hGlriia bndialDclen almacak- mak iatiyenlerin 24 aabf numara
:..lllllı .. h I•& .. a. • • mlt1ıeel hM I•• .,..,_ •h 11 --.ıac...... 3 -Oaerm. illa- br. 4- Dellillık m;ı .. ..:1e ye ta· ıile ...... memvlu~·-- müracaat-ı ... ·- 1-L .o.-...ILI lll=z'•a ..&-1 -:&... --- J--1 .1- ..__.__ -n.&erf L-d_.i -s-• .. ,. ........ 

...... WWlll - ,.._. •--- ... n<ra .....-ft --..,.. ~ cı rihi ihale1e kadar ••siler Ye aair lan ilin olunur. 



A 

-BORSA~ 
Hıulannd:.ı vıldı rinde 6 5 z ışaretı 'llınlar ü 

d" .935 de muanıcl- - " ır. j Ra amlnr k a . ~ gorcnlcr p:ınış fıııtlarını .,... . .,osterır 

Nukut (Satış) 
• Londrı * NCYyork fılO, - * VJynoa 
• Parls 126• - * Madrlr !4, -
ll' •

1 
Hı7. - B 17. -

" lltno 
206

, _ * 
1
erlln 45. _ 

• Brükse 85 • \ arşovı * Atlu • • - • Bodapeştc 
2

4, -
• Cencn~ 24• - * BDkrcs ~s. -

• Sofya 814 ·- • Belgrat 16. -

* Amsterda , ::· : * Yohham8 !:: : 
• Prag . * Altın 939 
• ~ IOl, - * M cld • -

. tntho' m ::ı2. • . c iye 44, 50 1 

Ç ki 

.. Rsnknot 240 

e er · -~ (kap. sa. 16) 1 
1 • Londra 603 7 
1 • l'\CV}Ofk 0.7950 : ~rt,okhl 3. 1940 
~ Par s •2.0b yana 4.'l56 l 

• l\lıllno Q,64- • Mıdrlr 5.8!-
* llrDksc 4.6975 • Rcrlln 1,9762 
• Atin• ,301~ • Varşon 421 . ·•B . ~o 
* Cenevıa 2 458 odıpeŞte 4,~4!'6 
* Sofya • 7 • Rfikreş 78,5990 

64.4660 rı * l\mstcrdam 1 * •Clgraı :ı.~.~osa 
• P • 177~ • Yok h " 

ı 
rag 19 05 ° ama 2.80tS 

• • \foskova 10902:; 

ESHAM 
h :Baaltas 9 & 

l 
'o\c:ıdol · 1 ramvay Heı 25·00 Çimento u ~·;;, 

1; 2 30 (' n lr. Hayriye 
15 

yon De~. -.-· 
* \lcrlccz Bant .so 1;ark De" 

(l Si ası 51!."0 Ralyı ~ -,-
. gona -,oo - _ 

Bomontl ark m ceza -· -
1 l ,65 fclcfon ' 

istikrazlar -.-_ tahviHer 
• 1933TllrkBor. 1 :I0.7;.2.:-l~:.;:;..;=~~=-1':1ektrlk 

' . il 28,95 • - ili 20 ss Tramvay 

lstlkrtı.ıDahlll I 9. Rıhtım 
lr 1 S,SO • A ıın lstlkruı 94.2 ~ • n:ıdolu 
19! A 1\1 

1 
Anadolu ır 

c:: Şıvu·l'rzurom 9~· - ' Anadolu ili 
1t1111111wıouı-. • llmcc~ıı 1\ 

G 
u 
z 
E 
L 
L 
i 
K 

~·.; i l 
17 00 

G 
E 
rt 
ç 
L 
1 
K 

K ~ 
anzuk eczanesi müstah KRE r.arlnnndan: 

M BALSAMIN 
(BALSAMIN KR rım terkibind EMI), güzellik srr-

·ı· e sakhyan "dd nı ı ımat elli s . cı ı ve şayn-
m · d· enclık bir .. ı ır. Bir defa (KR guze1lik krc-
kullanan baska k EM BALSAl\llN) 
lb·at mağazalnrıvl:e~ k.~~lanmaz. ltrı-

ulunur. · yu eczanelerde 
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soıner Bank Yerll Mattar PaZartarı yalnız tstanttul, Be
yoğlu ve Galata ınaaazalanıt" ve Oç aylık bir ,..ocıcıete 
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ecteıı aıo.ıerttere her ınObayaa için ı.upon verııeceı.tır. 
ner •Y 10ııuııcla o aya alcl bir gOn tesblt ve ıtlıı ectile· 
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