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ltalya ile Habefistan arasmda m;io;tik münasebe 
kesilmek üzereclr. Her ild tarahn sefiri · memleketle 

Ger~• japonya bir mild- • 
rine döipnek iizere emir bekliyor ••• 

ooao~-~----~~~~~ 

Istanbul, 25 ( Hususi ) - • yeceldeiclir, deniyet vuifesi rlrmek üze· dettenberi Hahe1i1tanla fev• 
kllade iyi mlnesebetler te
•ia etmit ye banan at!Ücesi 
olaralr orada ~k imtiyaz-
lar almafa muvaffak olmu1-
tur. Nihayet bir Habet pren
linill WI Wr Japon k1za ile 
ninmeli aradald doetlaiu 
bir kat daba ariln9lf ve Ja.,_„ Habefiatanda bilyiik 
WJr alf.a teaia ebnittir. 

Fallat J-poalar, ltalyanm 
emelleriai bilclikleri i~ el
lerindeki imtiyazlan ve sana-
yle • • ..... l ...... -L-- •• 

-- -~e Dir -..CIDI 
ka~a1' !pn, Hahqiata• 
.m ~tle.-.rmei• ve ai
Ufalamaia hqlamlflarcbr. 

ftte ltalya ile Habqi.tan 
arßlttdaki rerginllk bunun 
netieesl olarak bafluufbr. 
ltalya yanm amrdan~eri ta· 
hakkuk ettirmete ~;. 
emellerin birctealiire kaybol-
mak lsere oldatana anlaym
ca, her ne INthasma oluraa 
eJ.un ltir laamle yapmaia 
)&...., ~ ire ilk defa 
olarak Ha~ald kaab 
abauiaiD HDUJOHDU U• 
-.....-. Oyt. ~wal „ WJ ........ lh•'-
kmli ukeri clefil, para ile _,....,„ " m&at:emleke •· 
L--...1 • • • erdi"" adam 
~·-· „ „ . 
larc:b. Dlpr taraftaa Avrupa 
devleta.rbüa mlldahaleabaden 
de korkalu yoktu. (;Gnldl 
FraaN lta1ya ile anlaamak 
i\iß, 011& mtlatemlekelerde 
serheati vermek niyetinde 
oldujuila Roma aalatmuile 
Iahet: ebraiftir. 

lnptere ise, Almanyaya 
. brti ,apdacak bir bava an
lqmau i~ ltaiyaya ihtlyaca 
Yftl, ocla her 1eye rk yum· 
Dnlflar. 

ltatya plln1a1 mtlkemmel 
...-ette llulrlam19t1: Habefia
tan kifi mlkdarcla alllblan
man tlarbeyi iadirmek. 

8Uflla yizbinlerce ldtlik 
lmnetleri Habet huclud•a 
•h,W etmiftir. S- reim 
Mberlerclea de •n•a11w+ 
6ecldle, ortada •k olaa bir 
.., ftrclu: 1fa1,., .... ya
ptlmalda olaa .......... 
aetice vermemiftb' diyerek 
Habefistaaa htleum edecek· 
tir. Fakat belli ohmyan bir „, de vana, o da ba barb-
de muvaffak olacak au? 

Yoksa bu •efer kartalann· 
da bir de Japonyaya bularak 
189$ harbmda oldaju Jibi 
geae bedmete mi uinyacak-
br? ftte buau da zaman 1h· 
tereeektir , •• 

RE$AT SANLI -PLANOR REKORU 
MoakOJn, 25 (A.A)- Sov

yet tananelleri Mr ta,,... 
,..... le'Ykettltl laeplulrle 
yapbldm Wr ~ yeai 
bir dlaJ• rekON tem. et........ 

Romadan geien telgraflara Bel+ hlkimeti bu ka- re doju Afriku1na haraket 
e~· lt~ya .&eniden yedi rari ·~--· ltalya • Habq eden lotaata mubabbetli bir 

8)'1 saJih bna almafbr. "ibtilafi. • ... bifaraf UD- aelim f6ndermif ye 1iyah 
Bunlarda Hebetistanda ltal- 1urlardt mldabele.U.~ k&rfl pmleldilerin rlnlll& hare
ya Somalisine 1evkedilliyor. 3 oW.p itlrazlar ~etlerini metheclerek b8tibl 

Brilksel 25 (A.A) Bel- lseriae alautbr. eMi mulaariblem keaclilerini 
~ika zabitleri ltalya ile Ha- ... 21 (A.A) - Stafani aeferher bir llahle hlttulda-
befistan al'Ulndaki mtlnaza· Ajalm diriyor: nm bildimrittir. 
~ m1ntaka bududanu tah- Esld ~bler kuramu- , Paria (Radyo ) - Roma-
dicl edecek mahtelit komis- bmit-1 din ay· 1 dan haber Yerildiiine gire, 
JUDUD mesaine iftirak etmi- iaplaabllnda me• 1 bay Muuolini, kabineniaimtl-

him bir toplanbaana riJ•ll 
etmiftir. Buraya relea ... 
berlere pre, ltalyama Ha· 
bqistan sefiri AdilababaJI 
terketmek lbre bllk6aeä
den SOD bir emir bekJ-ek· 
teclir. 

Diter taraftaa H•••ut ba· 
nm Roma -6ride hel,a 
aefiri .\clauW..,. t.rk ... 
etmu ltal,Mu .,,...._. _....,. .......... ~--- .. „.„.·-------------

Habe1 impara-toru Tokye'clafAvusturya Bakanlan 
Bu seyahat pek dir da Temaslara Bafhyorlar 

Lonclra 25 (A.A) - A· • seleaini ....... „ arm ..._ 
.....,.. '-b•lan t.1 Mak· 1 ceJderi nnzefl'-hp tle ... 
claal•• i1e pPbkfan m.. bir cli bltln A·fi_,.,. •I.,._ 
ziyare1 -·-· blttla ka• eden blylk ......... ..
biae bu1 ile tan11bnlm..-..- zaubahv'+ p blJle .alk 
dar. Ba "- ziyaretia aiya- Wr. v--- ... •11•h h 

Al maelelere tema imkbl- ~en alrGbae.i pell u 
.au.: ecli1m ..... i1rllmekt1•. m nrme.,.... Z1U111 eue• 

dis. S. mueleledn • ...-. 
reei lagUiz ~ li
ledea llODn otelde dyaret 
etmelerile bafhyacakbr. 

Londra 25 (A.A) - Ka· 
biaebu_pnt~. Ve
rilea ........ ~ ..,„. 
tsda yahm aiJ- ifleri ga-

yor. riifillmllf ve An1turJa ba-
Bu ziyaret on gln devam kanlarmm ziyareti g&rilfll-

edecektir. F1lo manevralaran- memiftir. 
Londra Habq lmparatoru dan mada aiyut ve iktisadi Londra ~S (A.A) - AYUS· 

Niumn ikisinde japonya Im- konUfDl&)ar da olacaktar. turya bakanlan Ritz otelin-
5! ?4! S! ~ ~ 111!9 111!9 - de fn..:•tere bankam mldllril 
- - - .ii:i. llM'i! s=, • ilti gu 

Gorgief hüki- Lehistan ~~o;!: 
ti • • • ••• k JA Londra 25 (A.A) - fnsi-me Dl~m JS• UD8 8 &t liz Avmturya bakanl•n ara-

tif a ett? Naz1n Berlinde ~=~da •::U.!::'~.':: 

General Zlatef bandan aoa 
ra Glrgief htlk6metinin isti-
fu1m macib olan sebepleri 
aaym11br. 

1 - Eaki bßk6met Ma
keclonya ibtiW karumunun 
daiahlmaa1 karanna rajmen 
bu kurumun iki Hizbiad• 
birine ezclmla Protopwo
viat hizbiae karp mlNmaha 
da bulunm11flar. Bu Hizbden 
baZI kimaeler mllaellib ldiler. 
Memuriyet ahyorlar ve hatta 
tetblf gruplan t~kil ecliyor
laNI. 

Berlin 25 (A.A) _Leim· kattan SODra bi~ bir teblii 
tan mlnabllt mwr muavini nepeclilmemiftir. Bu ziyaret lataabal 26 (ff--') -

pek laaa oldatundan her Umuml Dlfu tahririae • 
bay Babkomldnin riyuetin- y...;„;„ oa aeld..:-...1 ~ baDsi Wr Avnpa maeleai -r-.._e 
deki tßmendifer ameleai Al· bdkmda lwkikl bir mtba· nacakbr. Nlfaa taluiri 
man flmencliferler mtldlrltl· kere va-·'-achm ..a..heaiz- .ne atlreeektir. S. ifte 100 .r-..- •· .„... 6in memar phfacaldlr. 
ißnln daveti tlzerine bir dir. Enell Avmturya na· latatiatik renal mWlill• 
tetkik seyabati yapmak llze- zarlarmm Habsbms haneda- j1l mah iatatiltilderi de ..._. 
re · Al.maayaya releceldenlir. D1D1D tekrar tahta a"Ydeti me- lamaktachr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

... ___ _ 

tesirimi? 
- „ ..... .... 

taJYUeCi ..... , 
Hombert JolJea· 
den aoara .... 
zenci ta,,......_ 
rin H........_ 
imdaclma lropua.
rma ne clema ? 
-BillmM~. 

p lraclua Wie „. 
nh Ha ....... ,.,. 
daa olaan cte,e 
hutabelaca -.. 
ja karar ....... 
buna, lum •• ..., 
kardefliiillarebte 
aelmiftlr, ...... 
tea hetb ae)lmir? 
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~ocnk]ar, ikiniz elli ad1n1 ileride, ikiniz de otuz 
ad1m geride gittnek ve gözlerinizi dört 

1 ,, ] su~ ~til" .,. an ta~1n· gid ccgiz„. 
c ne adu ab n ve 1 gidiyor z. 

m mn gözüne uyku iyet k 
rm llah yar n ak- üz yo a oyuldu ar. 

§am tatbiJF edecegi progara- Haham1 aJd1klari emir üze-
m1 ü§fi uyorau1 ona tarn bir rine yava§ yava§ ve ana yol-
§el~il veriyordu. dan gittiklerinden Sadullah 

E a da babas1 ve anas1 kafilesi k1sa yollandan daha 
hakkmda daha ne gibi feca sür'atli bir gidi§le Kan ta§I-
atlar i§idecegini dü~ünerek na varchlur. Suya yakm bir 
baz1 aghyor, baz1 da intikam yerde Esmamn ~admm kur-
hevcsilc yumruklarmi s1karak clular. Herkes ald1g1 emir 
hidd~te geliyordu. iizerinc yerini i~gal ctti. 

Vakta bir Cuma gecesine Haham ve Muammerin ka-
tesadüf ediyordu. 0 ali§am filesi ancak ak§ama yakm 
-gece yar1slnda Sadullah mai gelmi§ti. Atik gece oldugu 
üeti ile beraber hahamm ba i~in Sadullah mahkenin te§-
rakasma bir baskm yapb. kilini ferdaya b1rakm1§b. 
'Bir büyük t~ avurarak ha- Haham ile Muammer ayri 
ham ve Muammerin yatbk- ayr1 getirilmi§ ve o gecc de 
lar1 barakanm kap1sm1 par~a birbirile konu§maga meydan 
par a etti. ~eridekiler ne vermeden el ve ayaklari 
olduklarm1 anlamaga meydan bagh olarak iki§er nöbetci-
ltal adan haham ve Muam- nin muhafazas1 altmda b1rak 
merin elleri baglanm1§ idi. hlar. 

Hemen dört silahh adam1- Sabah erkenden Sadullah 
na teslim ederek onlari yola haham1 huzuruna celbederek 
k1~ard1. Geri kalan e§yalari ayaklarmm ~özülmesi emrini 
da hahamm katirlanna yük- verdi ve istintaka ba§lamaz-
leterek iki ki§i ile de bu ka dan evvel §U mukaddemeyi 
brlar1 yolland1rd1. yapb: 

Bundan sonra yava§ yava§ - Zabit efendi, ben senin 
Esmanm kapisa cl ucu ile ne oldugunu, buralarda ne 
vurdu. i~!n dola§bgm1 biliyorum. 

kerideu Esma: Bunlar1 sanada itiraf ettir-
- Kimair o? mek i~in her §cyi göze al-
Diye seslendi. d1rthm. Hi~ kekelemeden~ba-
Sadull h büyük soguk kan na her §eyi itiraf etmelisin. 

hh:>t ile §U cevnb1 verdi: 
_ E ma benim. Her§ey Sab1k Haham, yiizba§I Vi-

kont da F okol §U cevab1 
haz1r gidiyoruz. verdi. 

Esma kulübenin kap1sm-
dan ~1karak: 

- Gidiyor muyuz? 
Dedi. 
- Eevet. 
- Nereye? 
- Ncreye emredersen, is-

tersen babamm yanma. 
Ya haham ve Muam

mer ne oldu? 
- Onlar1 ileri sald1m. 
- Onlarda bizimle berar 

mi gidecekler? 
- Hay1r, biz bizim kabi

lenin huäuduna girer girmez 
orada e§kil edecegimiz bir 
mahkemede muhakemelerini 
görerek, cezalarmt verecek 
ve seninle beraber istedigin 
yen; gideccgiz. 

- Pek älä. 
D1yerek Esma önüne ~ekil 

mi§ la ata atlad1 ve Salba 
dönerek: 

- Salih, sen benim e§ya-
lar1m1 topla atm terkisine 
bagln bize yeti§. 

Diye emir verdi. 
Sadullah söze kari§arak : 
- Saliha ben o emri ver-

dim. Bu e§ alarda bizimle 
beraber getirdigimiz kabra 
yüldetilecektir. Diye cevab 
11e11di. 

Sedullah diger dört ki§i 
maiyetine de §U emri verdi. 

- <;ocuklar, ikiniz elli 
achm ileriden, ikiniz de otuz 
adun geriden gitmek ve gö
zünüzü dört a~mak snretile 
1Kan ta~ma gidecegiz. Y olda 
haham ve Muammere yeti
~ihce görünmeden ve k1vrmb 
yollardan önlerine ~e~eriz. 
Bir orada seyidna Esmanm 
9'.4i r1 k1·a"' b}<le riz Haydi 

- Bunu ne ile isbat ede
bilirsiniz? 

- Sizin kendi elinizle 
kaydettiginiz hatira dcfter: 
lerinizle. 

Vikond Fokol dalm1§ ol
dugu derin bir uykudan uya
mrm1§ gibi kendine geldi. 
Kendi kendine: 

- Eyvah! Dedi ve Sadul-
laha dönerek §U cevab1 
verdi: 

- Hakkm1z var. Ben de
diginiz gibi Fransa maiyet 
alay1 zabitlerindenim. 

- Burada ne arayorsu
nuz? 

(Arkas1 var) 

{?~·· 00 ··~~5il 

~ lzmirin ~ 1 
~ Babas1 ~ i 

1 
UJusal ~on1an ~ f 

Yazan: SIRRI SANLI ~ t 

f zmirlilerin büyük bir ~ l 
~ aläka ile takib edeceklc- ~ 
'1. rinden emin oldugumuz bu n 
~ milli romamn tefrikasma ij 
: yakmda ba§hyoruz. i 
~~·· 00 ··~~.JJ 

Te§ekkür 
Refikamm ve benim sene

lerdenberi ~ekmekte bulundu-
gumuz midc rahats1zhgm1 I 
k1ymetli hazakatlarile ameli
yat yapup kurtaran doktor 
operatör F eridun ve Cemil 
baylara aleni te§ekkürabm1-
z1 sunar1z. 

Tokat mektup~usu hay 
Salimin kain biraderi Mustaf 

599 

( Halkm Scsi ) 

Gözlere bakarak bütün has
tal1klan anlamak kabildir 
--------~„ 

Hatt<l sahihinin tabiati ve nekadar ya~ayaoag1 
da gözlerjne bak1larak n1e „ 1dana ~1k1yor 

1~----"-------"!"--0000 .................. __ ......,'!'-~~-
( l)ünkü Say1dan Devan1 ) 

Gene bundan yetmi§ sek- 1 nesini hususi bir äletin üze-
sen sene evvel isve~li bir rine oynamamak üzere koy-
rah' bulundugu mahalledeki maktad1r. Karjlerimiz koydu-
k,dinlarm ~ocuklarmt? uyu- gumuz göz resmine dikkat 
mak i~in Afyon verdiklerini edcrlcrse mcselä saat be~ 
görüyor. Bunu alan ~ocukla- k1smmda arizi bir hastahg1 
rm gözlerinde Hafif bir bu- haber veren koyu bir leke 
lamkhk vücuda geldigini far- g-reccklerdir. Tabakru kuza 
kediyor. Böylece iridologie hiyenin i~ tarafmm alt lus-
nam1 verilen bu ilmin de te- mmda görüfon · oyuluk mide 1 

mel ta~1 ablmi§ oluyor. damarlarmm bozuk olmasm-
Thiel, Sohleyel, Voltcr gi- dan ileri gelmcktedir. Saat 

bi bir~ok mc§hur doktorla- 4 lusmmda görülen kavisler 
rm ~ali§malarile gittik~e sarah olrnaya delälet eder. 
ehrmmiyet keshediyor. Saat 2 k1smmda görülcn ha-

Hastalan gözlerinden mu- fif siyah müsdlesler hali ha-
ayene diger usullerdcn ~ok z1rda kapanm1~ olan ciger-
k0Jayd1r. Bu muayene i~m lerdeki yaralar1 gösterir. 
göze mahsus olarak yap1l- Bir insanm s1hhatta olub 
m1~ ampullerle aydmlanan olmad1g1m anlamak istcdigi-
ufak bir mikrosköp läz1md1r. miz zamae onun gözünün fo-
Muayene olunacak kimse ba- tografm1 ahb tetkik etmek 
§Im bir yere dayayarak ~e- kafidir. Tabakai kuzahiyenin 

Ne ~iir! 
Son ~1kan bir §iir kitab1„. 

Be§ parmak ve avu~ ici„. 
Geli§i güzel a~bm. 36 Altm 
c1 sahife.. "Altfn läz1m„ a
dmda bir manzume„ 

Okudum. 
Delikanhm baban 

Yaban 
Öküzü gibi katmerli eh-

sesini.. 
Bu müthi§ §iirin ötesini 

okuyamad1m. 37 inci, yani 
kar§ismdaki sahifeye ge~tim. 
Ba§ka bir §iir„ Okudem: 

Be kahbe anah 
Sarah 

Nefesini ~eke ~eke 
Dön geri„ 

Vay efendim vay, vay. <;e
virdim. Arkadaki 38 inci sa
hife„. 

Y olun k1llar1m1, 
Sirlarim1, 
"Bir pislik gibi dökecegim 

i~tmden .. „ 
itiraf ederim ki bu en so-

nuncu §iir arbk midemi bu~ 
land1rd1. Ba ~ezid "s1r dök
mek„ görülm~ §ey midir?. 

Vaktile: 
"E ki ~e~im durmaz akar 

bir kü~ük musluk gibi„ 
Diyen bir büyük §aire her

kes kabahat bulmu§tu, bu 
m1sra "nezaheti beyana„ uy
gunsuzluk misali olarak mek
teblerde gösterilmi§ti. Ne o. 
Bi~are §air göz ya~mm ak1-
§m1, kü~ük bir muslugun ak1-
~ma benzetmi§.. Ne biiyük 
bir kabahat amma„ 

"Y amkbr ol a~km kitab1„ 
"Naz1mnda kokar ciger 

kcbab1„„ 
Diyen §air bu sözlerile o 

zamanm en kahahath §airi 
olmu~tu. Halbuki §imdi gel
sinlerde nezaheti bayam gör 
sünler. N c yaban öküzünün 
katmerli, yagh enselcri kah
yor, ne dökülen k1llar, ne 
pislik gibi i~lerdcn dökülen 
sirlar„. 

Nezaheti beyan filän bir 
tarafta kalsm„ Fakat ne ya
len söyliyeyim ben bu gidi§
ten korktüm dogrusu„ Ya
kmda §airlerin kalemlere sa
rihb: "Gidi köpoglu kö
pek!..„ diye ba~hyan ince, 
kalb ~iirleri yapmalar1 pek 
mühtemeldir!... 

HiKMET FERUDUN 

yap1h~1 dalgah ve irtibats1zca 
o §ahsm hastahklara ve ha· 
yattaki felcikctlere vesah bir 
mukavemette olduguna de
lalet eder. Gözbebeginin et• 
rafmdaki sahanm ba~tanba§a 
ayni renkte ve dalgasiz ol
mas1 uzun bir ömrü sahib 
olduguna itarettir. HaHa da
ha ilori g1dilerek tabakai ku-
:zahiyenin tetkikile bir ada
mm i~timai ve hususi haya-
tmdaki s1rlarda meydana ~1-
kar1labilmektedir. 

Meselä bir kimseyi evlen
me veya sigorta dolayisile 
muayene etmek lazun geldi
gi zaman da ilidologicden 
istifade etmektcdir. Alman 
lar daha kati neticelere vai
mak i~in gözün haritalar1m 
~1zm1§lar ve filän k1s1m kati 
surette filan äzamn ma1cesi
dir demi§lerdi!'. Bunlara gö
re elinde bir pertevs1z ve 
göz haritas1 olan kimse bir 
neVi doktor say1labilir, Fakat 
baz1 Frans1z doktorlan bu 
usule kat'1yyen taraftar de
gillerdir. Onlar tarn bir ziya 
tertibah, mükcmmel bir mik
roskopla uzun bir tecrübe
den sonra kat'i fikirler yü
rütmek kabil oldugunu söy
leyorlar. fakat gözbebcgiui 
alelädc bir surette muayene 
etmekle de ~ayam hayret ne
ticeler elde edilmekte oldu
gu bugün inkär kabul etmez 
bir hakikatbr. Neselä göz
bcbeginin filan vaziyeti faz
la -hassasiyete, fnlan vaziyerl 
h1r~mhga, teessüre, cimrlige, 
katillik istidadma iläh tema
yüllere delälet etmektedir. 
Görüyoruz ki iridologie ilmi 
ycni olmasma ragmen diger 
ilimlerden ~ok daha ileri bir 
vaziyettedir ve tuttugu yola 
bak1hrsa asri te§his usulleri 
arasma gmm~ slan katata
smdan ve elin ~izgilerinden 
hastalan ve ~ahsiyctleri an
lama ilimleri gibi istiklalde 
mühim bir rol oymyacakb. 

Bir F1rsat 
Kar-§1yakada sahilde Salih 

pa!la caddesinde ~ok güzel, 
büyük bag~eli bir ev acele 

sabhkhr. isteyenler gümrük 
kar~1smda Meyveter gümrük 
sokagmda 7-9 numaraya ve 
ya 3186 telefon numarasma 
ba~ vursunlar. (1·10) 

Günahkirlann kurtanclSI 
bir Y ahudi Haham1!!! .. 
-------+.oo++-------

TARIHT TEFRIKA 

~**-*.:lc -29-
tslam : gidecegim„. Ninemin viicll 

(Kendini zeptedemiyecek ayagimm altmda ezile' 
bir surctt bir tchallükle) olsa gene gidecegim. ~~ 

- Gidecegim„! s:ekten benim i~in "le~ 
Zekiye bilsem gene gidecegim. 

(Yanma hücum ile lnk1rd1- Zekiye 
sm1 keserek) (Hiddetle gezinerek 4 

iptida beni öldür. i~itilecek surette kendikf 
lsläm dine) 

(i~itmemi§ gibi) Aht lnanm1yor„. kendi i 
Gidecegim.„ ölecegime inanm1yor.„ bt 

Zeldye iildügüm vaka te inan111•s 
Yine läkird1sm1 keserek) (Hiddetle fsläma dönere~ 
- Sendy o erkeklik yok- - Gideceksin„. gidece 

sa ben kend.imi öldürürüm. sin„. ni~in ~ideceksin?„ 
Islam Jslam 

(Bir mekäneti mus1rrane ile) (Mekänetle) 
- Gidecegim„. gidecegim Kandil geceleri kabrist• 

gidecegim„. Y oluma cehinne- · ziyarete ginersiu a! 
min ate~leri sa~1lsa gene gi- Zeh:iye 
decegim„ Göniüme Azrailin (Hiddetle) 
pen~esi dayansa gene gide- Giderim ... Sonra?„ 
cegim„. Baham1n metar1m lsl&m 
~iynemek laz1mgelsa gene . Hi~ benam ocag1mdan °' 
Af k·v~1;;c1;· ~";~::,,~:~a~.~:·~~~ ,:~!: 

bilirim. Rahat dö1eginde1!.f 

Para Kazanc1 mu, bir adam i~idme(jll' 
Anladm a? Bir adam if Ge9en gi.\tl S fya ceza mah

kemesinde tuhaf oldugu ka
dar feci bir muhakeme ce
reyan etmi~lir. 

Sosik nammda ve eyi bir 
aileye mensup, yak1§1kh ve 
terbiyeli bir Bulgar geoci 
on sekiz ya~larmda hir k1zla 
bir güzel günden ve güzel 
hir firsat dairesinde tam§tr. 
Gene tabiatlarm1 ok~iyan 

bir günde birbirine a§k ilän 
ederler. Sosik Onyorstiye 
talebesinden oldugu gibi Mil
li tiyatro aktörlerinden oldu
gunu söyler, k1z1 nikählama
g1 da vadeder. K1z da bu 
vade inanir. 

K1zm kendisine kahn bir 
a~k urgam ilc bagland1gm1 
goren tlelikanh bu k1z10 a1 • 
brd1g1 yirmi bin levaya her 
~eyden evvel sahip olmak 
yolunun bulucusu olmaga ka
rar verir ve o günden itiba
ren para ~ekme makinesini 
i~letmege :ha1lar. 

K1za tekrar kar1s1 olaca
gma dair teminat verdikten 
sonra arbk ev e§yas1 tedarik 
etmek derdine dü1erler. <;ar
§iya giderler 8000 levahk 
e~ya tedarik ederler. Dili
kanh bir arahk k1za bu e§
yay1 kald1rmak i~in paras1 
olmad1gmdan bu sekiz bin 
levay1 ona farzen verilmesini 
ister, k1z da tabii mustakbel 
kocasmdan bu parayi esirge
mez. Bu suretle delikanh 
k1zdan yatak paras11 yorgan 
paras1, kap ka~ak paras1, 
nikäh evrak1 paras1, tutula
cak hanc kiras1, atkada§la
rma verilecek ziyafet nias
raf 1 diye bu yirmi bin levay1 
temamen ahr. Bund an sonra 
k1z1 ihmal etmege ba§lar. 
Bunun üzerine k1z tahkikata 
g;ri~ir, bunun ne talebe ve 
nede aktör olmad1gm1 ögce
nir, hükiirnete müracaat 
eder. 

Mahkemede lnz aglaya 
a1zlaya derd yanar, oglanda 
paralan k1zdan zorla alma
d1gm1 iddia eder, nihayet ü~ 
ayhk bir hapis cezasiyle kur-
tulur. (UtTo) 

medim„. • 
Devlet harb a~m1§. pu; 

man serhadde §ehitlerillli, 
kemiklerini, topraklar101 ~ 
nemiye ~ab~1yor. Hi~ "" 
olur ki hasmin silib1 va 
~evrilsin de kar11smda ipti 
henim gögsümü bubn8' 
Hi~ nas1l olur ki vatan tß 
hatarada bulunsun da b' 
evimde rahat oturay1m0 

nasil olur ki devlet yerind 
oynasm da bin m1bla~ 
gibi burada kalay1m. 
nas1l olur ki vatan muh' 
beti bugün her 1eyaen 
kaddes olsun da ben yal' 
senin muhabbedinle ugr 
y1m Hi~ nas1l olur ki dil~~ 
da her 1eyin ilerleaigitll d 
lip dururken ben babaro 
ecdad1mdan a1ag1 kalaa1' 
Vatanl Vatan!„ Vatan ill" 
larada diyorum ithmiyot d' 
sun? Bem Allah yaratt1,. j 
tan büyütü. Beni Al!äb 11''! 

liyor, vatan i~in besli1t
1 

Ben anamm karmndan "'' \ 
na geldigim vakit a~tirII· . 
tan karmm1 doyurdu„. '~ 
Jakbm. vatan sayesind~ ~ 
yindim.„ vatanm nimetI !iV 

1 miklcrimde duruyor. Vt> 
J dum vatamr topragind•" 
nefesim vatamn liavasm<1•" 

Vatammm ugrunda cslrn;,; 
ceksem ya hen ni~in . 
dum? Ben aaam <legibnf~ 
Va%ifem yok 1nu? Vat~ 
sevmiyeyim mi? Va SI 

sevmiyen adamC:lan san• ..:i 1 
sd mdhabbet memul edif'Y 

IZekiye 
Eger Vatan„. Vat~ 

olunca„. Ben„. ne d~~ 
Ben„. Ben ne diyeb1h_,, 
Git!„ Git. Bay1m!.. DünY 
bu hali de varmitl Beo~ 
n1 hilirim. Ben vatan 1 
d1sm1 itilmitim„. bikiP.1 
kalbi birbirinden ko~ 
aanmazd1m. Merer ko~,i 
mq. Benim gönlümü ko~ 
Hi'i i~ime ak1yor. GöJll 

· gönnü§ gibi biliyorum. 
digi kadar aks1n. Git 
ben olsa olsa bir iki 
yaf dökerim. j 

r A.kaa• "" 
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lzn1irin en lüks ve en ucuz hasta nesi 
Birinci S1n1f l\1utahass1s 

OPERATÖR - DOKTOR 

BA Y TAHS.ININ 
• 

Hastanesidir 

Bu resim hastanenin ( LÜKS) sm1f hast.a odas1 olub bu 
s1n1flara on gün yatmak, yemek, ilä~, hekim ücreti meselä 
apandisit, f1tik, basur, fistül, kanser, urlar, kann, beyin 

( Halktn Sesi ) 

Yüz tuvaletinizc ehen1n1iyet veriyor, gen<;lik 
taravetini n1uhaf aza etn1ek istivorsan1z „ 

1\1 u t 1 a k a 
• 

\'esair her türlü hu gibi biiyük ameliyatlar da yap1lmak E C Z A c J ß Ar~ f 

'· 

26 $UBAT 

Amba!aj vc komprirnelerin üzerinde halis· 

ligin t1msali o!an EB markas1n1 aray1 n1z 

~artile toptan yekiin (50) lira ahmr. ~ 

...___ ____ .______._~___.. ..... _____ i F erit yags1z kremini kullan1n1z 1=-=-====-== ====-"-'~-~---..._,.,,,--=~ ~ - -

Sebebi Ne imi§? 1 Arbk Cocuk Bakicisil Keskin bir k1b~ gibi! 

- Yahu, sen eskiden beni böyle hirden yere atamazdm, 
sana ne oldu? Sana bu kahaday1hk ßnereden geldi? 

k - Sen de benim gihi Kahaday1 rak1s1m i~ hak. 0 zaman 
abaday1hk nereden geliyor, anlarsm.„ 

Eski, Aran1yor t 
Solgun Ufak bir ~ocuk bakabile- 1 

Be· cek kabilinde bir bayana ih-
lf tiya~ vard1r. Matbaam1za mü-

~ey ;acaat etsin;_ 1 ~~ 

Kalm1yacakl istan bullu 
Den1ektir 

Yünlü, pamuklu, ipekli 
her kuma§I, her robu yeni
le§tirmek, en solmu§ renk
lere taze bir can, . canh bir 
parlakhk vermek istermisiniz, 
( H 0 L i S T i N A ) hoya to
zunu kullammz. <;ok ucuz 
yapilmas1 ~ok kolayd1r. 

Umumi deposu: Suluhan 
civarmda ( Hüseyin Hüsnü 
Ödemi~ ) ticarethanesi. 

e:= 

Ucuzluk 
Hükumet caddesinde ~em· 

Ali Fuadj 
Teminath, saglam ve ucuz 

her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde i§leri yeni ya
p1hr ve tamir olunur. 

Kantarc1lar No: 17 

si Hakikat Ucuzluk sergisini 
geziniz. Y eni pek ~ok ~e§it
ler geldigi gihi fiatlardaki 
ucuzluk ak1llara hayret verir. 

Tuhafiyeye aid her arad1-
g1ruz mab bulur, yorulmadan 
pazarbks1z muayyer. olarak 
ahrsm1z. 

Bu Pillerin En Tazesini 

Ba§, di§ agrdarm1 keskin bir k1hcm bir ot 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastahgma 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRiPiN ) i 
tavsiyeyi bir bor~ say1yoruz. 

YÜKSEL RAKISI 

par~esini 
kar§I da 
herkese 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 
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NASIL CENGEDERDi 
YAZAN 
H. 0. Nas1l Y 8§8rd1 T Neo~ r -~;-a 

--.....,....--00 

Yolun üzerindeki ta~ büyük bir gürültü vc g1-
c1rtI iJe ;ycrin<len oynadi. 1\lagaranin i<;inde 
her taraf tan gögsüne dayanan süngülcr ..... 

iki gün sonra ibrahim gel- - Selam ya §eyhülcebel 
di. Behaeddini ald1. Kalenin camm, ha§lm sana feda ol-
yolunu tuttular. ibrahim yol- sun. 
da bir §eyler okuyor ve Be- Büyük bir g1cirh ile ta§ 
haeddine üflbyordu. Beha- yerinden oynad1. Y an tarafa 
eddin bu saf adamm hare- dogru yava~, yava§ a~ilmaga 
ketlerine i~inden gülüyor ve 
onun kendi hakkmda gös
terdigi bu endi~eye kalben 
memnun oluyordu. Y olda ta§
larm i~inden baz1 iniltiler ve 
humurdanmalar duyuluyordu, 
lbrahim bunlara "tekkenin 
kurhanlar1y1z„ cevab1m veri
yordu, ortada kimse görün
miyordu. Behaeddin hu pa
rulalalara ~a§tyordu. Önlerine 
büyük bir kaya par~as1 ~1k
b. Öteye ge~ilmesi mümkün 
degildi. . 

Bebaeddin lbrahime sordu: 
-Kol burada bitiyor, ha§

kada ge~ilecek yol yok, 
[eliyle i~aret ederek] bak 
iki taraf u~urum. 

ihrahim güldü, ba§m1 sal
lad1 §U cevaba verdi: 

- Y olumuz dogru devam 
edecektir. Yalmz sen fazla 
sorma, bana tabi ol. Kayamn 
önüne gelmi~lerdi. ihrahim 
bag1rarak §U sözleri söyledi: 

ba§Iad1 Sanki büyiik bir dag 
yerinden k1p1rdam1§h. Ayru 
yol devam ediyordu. ibrahim 
ve Bebaeddin bu yoldan ge~
tiler. Kaya par~as1 yine bü
yük bir gürültü ile kapand1. 
ikiyüz rnetre daha yürüdük
ten sonra kar§ilarma bir ma-
gara ~1kti. ihrahim Behaed
dine egilerek yava§ca §U 
sözleri söyledi: 

- Karda~1m Behaeddin, 
§imdi §U görünen magaraya 
girecegiz, hi~ korkma biraz 
ilerledikten sonra bir yerde 
duracag1z, arkandan, ön;Jn
den, her tarafmdan süngüler 
dayanacak, sakm k1m1ldama„ 

Behaeddin söz verdi: 
- Peki ibrahim, mademki 

bu yola girdik, her §eye bo
yun egeceg1z. Magaranm 
önüne gelmi~lerdi. Atlarm-
dan inerek yedeklerine al
ddar. Magaranm i~ine dal
d1lar. 

(Arkas1 Var) 

Paris - Londra hava yolunda 
heyecanl1 bir vaka 

---- +•OOO•• ---
iki gen~ ve güzel lnz, n1e<_;hul hir sebcbdcn 

dolay1 eHeri baglt olarak tayyaredcn 
denize dü~tiiJer 

Paris ( Radyo ) - Paris, 
Londra hava yolunda vukua 
geien §ayam dikkat bir ha
dise bütün Fransa ve ingil
terede büyük bir heyecan 
uyand1rm1§hr. Cidden garib 
ve §ayam dikkat olan bu 
vak'anm tafsiläb ~udur: 

lki gün evvel Paris- Lon
dra seferini yapmak i~in Lö
hurjeden hareket eden bir 
yolcu tayyare§i ingiJterede 
Eseks k1yilarma yakla§makta 
oldugu s1rada, tayyare bir
denbire hafiflemi§, pilot gayri 
tabiiligi anlamak i~in etra
nna bakmd1g1 zaman, iki 
insanm denil';e dogru dü§tÜ
günü hayletle görmü~tür. 

Pilot derhal arkasma bak
m1~ ve Parisdan Londraya 
ge~mekte olas iki gen~ k1zm 
tayyarede olmad1klarm1 gör
mÜ§tür. Tayyaredeki diger 
yolcular arasmda büyük bir 
heyecan ve ~a§kmhk göze 
~arp1yordu. 

Pilot Paris tayyare istas
yona telsizle vaziyeti anlat
mi§ ve derhal avdet etmesi 
i~i emir almt§br. Tayyare 
Parise avdet edinne Frans1z 
zabitas1 tahkikata giri~mis 
ve denize dü~en gen k1zlarm 
\:ebJarini aramak i~in de 
Londrk polisini haberdar 
etmi§tir. 

Paris zabitasmm yapbg1 
tahkikattan anla§1ld1gma gö
re, denize dü§en gen~ k1zlar 
Amerikanm Niyapolideki kon
solosunun k1zlar1d1r. Ve bi
risi 22 digeri 24 ya§mdad1r. 
Paris zab1tasmm tahkikab 
ilerlemege ~ah~tigi bir s1rada 

Londra polisinder §U telgraf 
gelmi~tir : 

"Tayyaraden dü~en iki 
gen~ k1zm cesetleri bulundu. 
Her ikisinin de elleri iplerle 
s1k1 s1k1 baghd1r.„ 

Bu telgraf üzerine Frans1z 
zab1tas1 tayyaredeki yolculan 
sorguya t;ekmi§tir. 

Bu hadisenin bir intihar 
veya kaza oldugu zannediI
mekle beraber, bir cinayet 
olmas1 da pek muhtemeldir. 
Hadise F ransa ve ingiltere 
umumi efkärmda büyük bir 
bir heyecan uyand1rm1§br. 
Tahkikata devam olunmak
tad1r. 

_,..._'Dl!ir==-==--

Alman y a 
1.) senc cvvcl haz1 rla
na n pro,grarnlan ta

kib edivor 
Münih, 25 (A:A) - Bay 

Hitlerin 15 sene evvel bü
yük bir toplanbda progra
mmm 25 tezini izah ettigi 
günün y1ldönümü dün mera
simle tesid. edilmi§tir. Mera
simde u1usal sosyalist önder 
muavini bay Hes ile himaye 
müfrezeleri ba~kam bay Him- · 
ler, Bavyera ba~kam bay l 

Zibert ve diger baz1 zevat ~ 
hazrr bulunmu§lard1r. Bav
yera bakanlarmdan bay Vag
ner bir nutuk söyliyerek ez
cümle demi§tir ki: 

15 sene evvel ilän edilen 
25 umdede o zamandanberi 
hi~bir degi§iklik 0Jmarn1§ ve 
bir kelimesi bile ~1kartlma
m1§br. Bu tezler istikbalde 
de ayni olacakhr. 

( 1 {alkm Sesi ) 

Ayd1n hatt1n1n Proguvay1n Uluslar Kuru-
l sat1n al1nmas1 mundan istifas1 

.• M elesidir Ccncvre, 21> (a.a) - Uluslar Kurun1u gcnel 
gun es Katibi Bav 1\vcnol Paraguay hükfnnetine Ku-

Ankara 25 (A.A) - Ar l .~ ·1· l ·11· l t l I run1l an 1st11 as1n1 Jl l 1ren nie< u Junu a nu~ dm Demiryolunun sabn ahn-
mas1 i~in bir müddettenberi oldugunu bildinni~tir~ 
§ehrimizde yap1lmakta ve 9· d. t d • 1· b·r konf er ans 
muvaffakiyetle ilcrlemekte ID IS an a g1z l 1 
olan müzakcrclerin neticeye 13on1bay j,) (A .... \) Hindistan prensleri 
yakla§mas1 üzerine bu hu- aras1nda aktolunan gizli bir konfcransta Hin-
susta maliimat almak maksa- dista na a it kanun pro j~sinin hugünkii ~ekli 
dile kendisine müracaat et- l 1 I J 

ile kabul cdilc1niyccc}·Vine dair to1)lu n < a {arar tigimiz Aydm demiryolu mü- - _.., 
messili Bay Eden muhahiri- verikli.~i vc bu kanunda tadilflt istenildigi ri-: 
mize §Unlar1 söylemi~tii': vayet edi1111cktedir. 

Aydm hattmm mübayas1 e• d • f•J"k 
i~in bir müddettcnberi mu- 1r vapur a 1n 1 a 
vaffak1yetle cereyan cden l\1nns, ~.> (1\.1\) Güv'"~rnör Jcncral vapu 
ve kati safhava dahil olan runun anb:trtnda hir infilttk olrnu~tur. Bu s1-
miisakerelerin mali §artlarma 
ait teferruat hakkmda hisse rada ölcnlcr d-v oldugu zannediliyor. 
sahiplcdnin son kararm1 1 Prens Dögal p_ arise gidiyor 
almak üzcre Lond.raya gidi- 1 
yorum. Müzakeratm intaci 1 .. /1ndra ~.> . (A.A) - Ingiltere V cliahtt Pari-
i~in yalunda avdct cdece- j S'.! ,giL111~k üzere rnüf arakat et111i~tir. 

gim. --oo---. iToprak kaymas1nda 5 ki§i öldü 
ingiltere 
Almanya 
Temaslar1 

Berlin, 25 (A.A) - Kores
pandans Diplomatik gazetesi 
ingiltere - Almanya temaslar1 
hakkmda tefsiratta buluna-
rak diyor ki : 

Almanyanm az ~ok uzun 
bir zamandanberi noktai na-
zar teatisine mevzu olan me
seleleri müzakereye amade 
bulunmas1 tabii ve a§ikär 
bir §eydir. Almanya Londra 
tebliginde zikredilen yeni 
meseleyi yani hava mesele-
sini müzakereye amade oldu
gunu bildirdigi zaman bir\'.ok 
ecnebi gazetel ~ri bunu öbür 
meselelcrin ~mUzakeresi red
dedildigi §eklinde tefsire y!!l-

tendilcr. Halbuki Almanya
mn Dogu misak1 hakkmdaki 
teklif leri vc Tuna misala 
hakkmda izahat istemesi 
esasen müzakere halindedir. --··--

Ni§anl1s1n1 
()klüren Katil 

Ni~anhs1 Leyläyl öldürmek
le sm;lu Nihadm muhakcme-

sine diln Ag1rcezada devam 
edilmi§tir. 0Uhkii celsede 
iddia makam1 su~lu hakkmda 
iddiasm1 serdetmi§ ve su~lu
nun Tiirk ceza kanununun 
65 inci maddesi deläletile ve 
488 inci maddesi mucibince 
tecziyesini istemi§tir. Mahke
me müdafaaya kalmi§hr. 

Bulgar-Yugos
lav komitesi 

Sofya 25 (A.A) - Bulgar
Yugoslav k<"mitesi hududda 
a~1mas1 kararla§hnlmJ§ ola~ 

yeni ge~itlerin a~1lmas1lmas1-
na ait tethirleri görü~mü~ler-
dir. ~imdi polis ve gümrük 
servislerinin ~ah~makta olduk 
lar1 yerlerde heman ge~itler 

aplacakbr. Komisyon yarm 
yapacag1 son tep1anbsmda 
nihai protokolu kabul ede
cektir, 

1 Berlin ~!) (A.A) -- i\1osellc vadisindc Nön1a·-
1 gcnds~ toprak. ka y111as1 yfr1;ündcn () ki~i öhnü~ 

:~ ki~i aJ~·ir yaralannu!jtlr. 

Con Saymen Kralla gÖrÜ§tÜ 
l .. ondra ~ü (1\.A) - l(ahin~~ toplantJs1n1n 

bitn1~sini n1ütcakip Sir C:on Saynk·n l(rah zi
ya ret eltnisttr. Baka n1n l~erlini Y<' ~a rki Av-
M ~ 

rupay1 scyahatlann1 ziyar~t n1cs,~lcsini .~{örii~-
olduldan zaunediln1ektedir. 

Bay Laval izahat verdi 
I>aris ~.1 (A.A) - Bay I ... aval Yugoslavya-

11111 l"}~1ris s~riri. ßay Sapalaikovi<;1e Franstz ye 
i\ vu ·tttr\ a B:tkanlar1 aras1nna son zan1anlar
da yap1J~n1~ olan ten1aslar hakk1nda gürÜ!j
n1ü~tür. 

Giritte 
Zelzele •• 

Kandiye 25 (A.A) - [Gi
rid adadas1] Bu sabah fas1-

lalarla iki dakika siiren §id
detli ycr sarsmtiJan hissed l-

rni~ ve sars111hlar1 yer alt1 
gürültiiler! ve kararhk takib 
etmi~tir. 

Bir~ok cv y1k1lm1~ veya az 
c;ok tahribata ugram1~br. 

Kandcyede öten yoktur, 
fakai civarda iki öiu-ve heJ? 

yarah vard1r. Hasarat mü
himdir. 

Atina, 25 (A.A) Girit ada
smdaki zclzelede Ü\:- ki§i öl-

mü§, iki ki§i yaralanm1~br, 
Hasarlar mühimdir. Zelzele 

~ ~ ~ 

Bir ingiliz 
Gazetesinin 
Garib Ne~riyatI !... 

Londra (Radyo) - "Deyli 
Meylt, gazetesi, ingiliz d1§ 
!~Ieri bakam Sir Con Simo-
nun Berlinden sonra Mosko
vaya yapacag1 ziyareti mev
zuu bahsederek diyor ki: 

" Bu seyahab yapmak i~in 
hi~bir sebep yoktur. Bugün 
Sovyet AjanJarmm Hindis
tam kari§brmaga ~ah!jbklar1 
bir s1rada bu seyabafa yäp
mak, akh ba~mda olan bir 
diplomat i~in gülün~ bir§ey-
dir.„ 

„ '-""'·~__,...._"-"""'"-"-"'-""-"-"-"""'""""'"'"-"""""' .... 

Siklat, adalarmda, Morada, 
Kahire ve M1s1rda hissedil-
mi§tir. 

U§ak ~ayak fabrikas1 Türk 
anonim §irketinden : 

Ü§ak $ayak fabrikas1 T_ürk Anonim §irketinin 1934 sen~
sine ait ale1äde hey'eti umumiye i~tima1 30 Mart 1935 tarib 
Cumartesi günü saat 14 de U~akta fabrika binasmda vaki 
olacagmdan nizamnamei humc::imiz ile ticaret kanununun 
manddeleri ahkämma nazaran on gün evvel hissedaranm 
bamil o!duklari hisse senctlcrinin vesikalarm1 ibraz eyle
meleri. 

Ruznamci müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporu ve meclisi idarenin ibras1 ve 

tayini, 
2 - Mürak1p raporunun k1raati, 
3 - Plän~onun tetkik ve kabulü, 
4 - Mürak1p intihab1 ve ücretinin tayini. (607) 

Saylavlar 
Ankara ya gidiyor19 

Saylavlarimaz büyük 
3kurultaymm toplanb11o 
hazir bulunmak üzere bu 
bah Afyon trenile Ankar• 
haraket edeceklerdir. Bu J 
gidecek saylavlar1m1z c.tl 
ba§kam ve Y ozgat sayl~1'. 
bay Avni Dogan, Den ~ 
saylaVl bay Haydar Rüt 
Öktem, lzmir saylav1 baY'° 
Benal Nevzat, Kütahya 5'1 
lav1 bay Lütfü Kirdarg3J. 
Kastamoni saylava bay ~O~ 
rü Uzan, Manisa saylav1 b•1 
rurgut ve Refik $evket ff 

·~· mir" saylav1 Sadeddin P• 
men ve <;anakkale sayl•~ 
doktor bay Mustafad1. ---··---
Menemen 
Cidayeti 
Menemende karnn Rakiye' 

yi k1skan~hk yüzünden öldiif 
mekle su~lu Salihin mubake 
mesine Agm:eza mahkeroe' 
sinde devam cdilmi§tir. So'' 
lu müdafaa vekHi müdafa•' 
1101 yapmi§br. Mahkeme k•' 
rar i~in ba§ka bir güne b1' 

rak1lmt§br. 

---oo---
Rü§vet 

1'1aznunlai'Il1In 
Beraeti 

Bay sara~ Rizamn zab1ta1' 
yaphg1 bir ihbar üzerill' 
Emläki Milliye memurlaral' 
dan bey Feyzi, Tevfik -i' 
Siyabettine bir rü,vet eilt' 
müme§hudu yap1lm1~b. 

Asliyeceza mahkemesind' 
davam etmekte olan bu d•' 
va dün neticelenmi§ ve sor 
lularm beraetlerine karar fl' 
rilmi§tir. 

T emize ~1kan memurl•-' 
tebrik ederiz. ---00---„ • 
Takas l§len 
Durdu 
Ökonomi bakanhgandan b' 

mir takas komisyonuna gf' 
len bir emir üzerine taka' 
i§leri muvakkaten geri b1r•' 

. " k1lm1§br. Y eni kontenJ• 
talimatnamesi ~1kbktan sonr' 
takas i~lerine devam edile' 
cektir. Eski muameleler te1'' 
mil ettirilmektedir. 

----.rM1•-.--
Valimiz 
~a§alda 

Valimiz General Käz&Jll 
Dirik, dün sabah ~a§al sll' 

yu menbama giderek ora~. 
bir müddet me§gul oJmutt 

Cerh 
Amele olarak yananda ~·· 

h§brd1g1 Recebi kötü bir s6• 
sarfettiginden dolay1 ba~akl• 
yarahyan yap1c1 Elmas ogi&I 
Sad1k Asliyecezaya veribnit' 
tir. 

Akdenizde 
F1rtina var 

lki gündenberi Akdenizd' 
§iddetli fnt .nalar hükum slir' 
dügü geien haberlerden aia; 
la§dmaktadir. Bu yUzdtt' 
baz1 vapurlarin gelifleri tl' 
bike ugramitbr. 


