
Selanikte Yahudilerle 
Yunanlılar arasında şidn 
detli bir çarpışma oldu 

- 2 nci sayıfada -

Çin elçisi lngilterenin 
Uzak Doğu işlerfiıde · ha~ 
rekete geçmesini istedi 

- 9 uncu sayfad
0

a -
~===-=.-;=:~~ --~-:--=~--============--============;=:===========-===============:t. 

Yazı l:;.leri Telefonu: 2-1379 O Sayısı 5 Kuru$ 18·1 ind Yıl • Sayı : 6262. 202 idare Telefonu: :!-1:J7U PAZAR, 16 H aziran ı 6 weı <:JJ) 1935 
~~~'===-=======================================================================-======~- ============:==========================-========== 

as us La vrens dirildi ! 

Avrupada işler 
yeniden karıştı! 

Avrupa siyasa çevresinin gi:kÜ· 
mü ( mazarası) gene birdenbire 
değişti. Fransa ile ltalya arasında 
yapılan (Roma) andlaşması ol 
duktan, Londra konuşmalarında 
lngilizler bu andlaşmalara yaklaş
tıktan, daha sonra (Streza) kon
fera.nunda üç. devlet kendi arala
rınd& anla§tıktan, en nihayet Ce
nevre toplantılarında Alman si
lahlanmasına karşı tek yöney 
(cephe) alındıktan sonra Avrupa
nın bal'ıf işleri bellibaşlı bir gidiş 
alır gibi görünmü~tü. 

Mayıs içinde (Roma) da bir 
konferans olacaktı. Burada A
vusturyanın erl:inliğini (iıtiklô.li· 

ni) korumak için devletler arasın· 
da bir andlaşma yapılacaktı. On· 
dan sonra Fransa ile Rıısya ara
~unda imzalanan karşılıklı yardım 
andlaşması ilk önce bir Doğu, son
ra bir Akdeniz.,andlaşması ile ta
mamlanacaktı. 

Mayıs geldi, geçti; sonra Ha~ 
ziran ayı girdi. ~ da hemen hemen 
gelip geçmek ü2eredir. (Roma) 
la toplanması devletler arasında 
ar.aıiastJr.JlmlS .olan knnfAr.a.T'Ul 11-

1 ulmuş gibidir. Bunun ilk se-
hebi İng1lter ile İtalyanın yeni 
hirtakım siyasai kombinezonlar 
peşinde olmasıdır. 

İtalya, Habeşistanda beslediği 
dilekleri ele geçirmek için vark'llv
vetiyle çah§ıyor. Afrikaya ardı-

1\.rası kesilmeden yeni askerler gön 
deriyor. Yakın bir zamanda bu 

ASIM US 

(Sonu Sa.: 4. Sü.: 1) 

Casua Lavrcns'in bir porlrcai 

Lavrcns dirilmiş! .. işte bi:- ha· 
bcr ki okuyanlardan bazılarını şa· 
qrrtacak ve belki bazılarına: 

Zatei1 öliidiiğiine kim inanmı§· 
iı? bile dedirtecek.. 

Lavrenşin ö!iimüne dair habe

ri verd:ğimiz vak:t, bunun birfok 
aimselcr taraftrı.lan kolay kôlay 
inanılar.ak bir hGbcr oimadığı da 
ı~aret edilmi§ti. 

BirkC!Ç kere <.;:dürülüp dirilt:len 
l:.u casll.sun bu eı.ferki iilüm hıı.be
ı fnin t-5yle bir kuşku ile karşılan
ması go:rip olam::ızdı. 

Arası çok geçmeden Beyrut
tarı gelen bir haberde, kcndi ... inc 

Birkaç gün önce lngiliz askeri tayyareleri Londra üzerinde uça
"'ok bir duman perdesi yapmak tecrübesine giriştiler. Bu duman pcr· 
0 eai dü§manı §CIJjtrtmall ve clüşma nm nerede bulunduğunu anlaması
lt., meydan vermemek için yapılı'yor. Yuharki resim bu tecrübe eına· 
aında alınmı§tır. 

(Sonu Sa. 10. Sil. J) 

Birinciler 
Okullarını en iyi 
derece ile bitiren 

çocuk 'ar 

Hüıeyin Demir 
! 
1 

Bu yıl liselerimizi -..e orta n!-\:ul· ! 
larımızı en iyi derece il~ bitirme · ; 

1 

ğe muvaffak olan çocuklarımı:ıı 

arkadaşlarına. ve vurtta~!aı·a t."\ ~ 
nıhyoruz. Vefa ve. t stanbu1 lise · 
lerinden birinci Çikanlarm resmi • 
ni ba$mrştık. Rugün de Dal"i1ua • 
faka lisesinde fen ve edebi)·at kol
larından biri:ıd çıkan :1::i ~~nchı 
resmini bastyor11z. 

Bunlardan Un·ahim Kutbi ede · 
biyat kolunu, Hüseyin Dem!r fen 
kolunu en iyi derece ile bitinniş • ıi 
lerdir. Kendilerini kutlan.L 

Bana "Mazhar Osmanlık,, 
diyorlar. Ben, artistim! 

• 1 • 
· · (Yazısı 10 uncu sayfamızda)' 1 

Şeker salı gününden 
itibaren ucuzluyor 

(Ya;::;™ 9 uncu sa.yfaım:;da.) 
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Yunan Başbakanı 
Hükiimet rejim hakkında1 

şimdilik fikir söyliyemez 

27 f 5. 

diyor ki: 
Fransız 

Kabinesi 

•• ozmen 
Birinci is.pektör istasyonda Başba .. 
kanla bakanlar tarafından uğurlandı 

!ar. ·ismet lnönü uğurlarken Abr 

Geneloy hiç bir kuşku bırakmıyacak Beş milyar frank 

Ankara 15 (Kurun) - Birinci 
iapektör Bay Abidin Özmeo lstan . 
bula hareket etti: Jstanbuldaıi he· 
men tarka gidecektir. ı;taıyonda 
kendisini E3.~bakan lsm~~ lnönii. 

.. din O:ı.meni kucakladı. Elini Ö

pen Abidin Özmenin kızına ilti · 

fatta bulundu: 

bütün inançlarla yapılacaktır tasarruf yapıyor . . . . 
Bay Tevfik Rüştü Ara5, Ekono~i. t Görütmelere göre Batbakanın 

on güne kadar farka. ~jtmeıi muh • Atina, 15 (Kurun) - Yunan 1 zene muh~tır. 
Batba•:tanı Bay Çaklariı, ayntık BiR GAZETE ALEYHlNE lF-
( muhalif) partiler tarafından ge· TIRA DAVASI 
neloy "rey~im,, meselesinde, hü - ~tina, 15 (Kurun) - Gene· 
kumetİn §İmdiden noktai nazannı ıal Kondiliı, nizamperver 25 za · 
tayin etmeıi için ileri aüriilen ta • biti ordudan cıkaracağını yazmak 
leplerden pzetecilere balüeder .. auretile orduda bir ikilik doğur • 
ken demittir ki: mağa yeltenen General Metakaa • 

- HükUmet timdiclen bu meıe· am pzetesi Efimeriıton Ellinon 
b l:akkında fikrini söyleyemez. gazeresi ıahibi aleyhine yeni bir 
Ayrıtık partilerin bu dileği ciddi iftira davaıı açmıtbr. 
değildir. Çünkü hülaimet de birta· HENÜZ TEŞEBBÜSTE BULUN-
kım partilerden kuıtulımufbır. Bu MADILAR 
partiler zamanı ıeHnce, rejim me- Atina, 15 (Kurun) - Muhalif 
ıeleıinde durumlarını tayin ede • pa,rtiler liderleri son iıyan mah . 
ceklerdir. Şimdiden ıöyliyeceğim kUmlarının affı için Cümur bat . 
bir §ey vana, o da hüktımetin ge· kanı nezdinde b;r tetebbüate bu · 
neloyu hiçbir kutku bırakmıya • ltınmağa henüz karar verm0eınit · 
cak, bütün inançlarla (teminatla) lcrdi,.. 
yapacaktır. Yeni aay'lavlar, Cümu· 
Tİyete bağlrlrk yemini verecekler .. 
dir. Şayet geneloy sonunda rejim 
değişirse o zaman rejime göre ye
ni yemin verilecektir. 

Bay Çaldariı son aeçimde Yu
nan halkının yüzde ıeksen beti -
nin krallık lehinde olduiunun an
lnşı' dı iiıw. Mit Soir muhabirine 
öyl~i~;,ıi,\M'JıUip elmİf ve seçi • 

min rejim iı::in değil, hükiimet için 
v :ı·:d::ı·ş olduğunu geneloy yapı -
ıuken ! :,:işleri Bakanlığının güven 
\ ' C ;nan verecek bir zata verilece
ği ha'oerleı·inin mea'ul bir makam
dan çıkmadıirnı ilive eylemittir. 

KONDILIS DiYOR Ki: 
Arin3, 15 (Kurun) - Yunan 

Harbiye Bakanı General Kondi -
lis ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- Muhalif liderlerden bay Ka· 
fandarisin, rejim meselesinin kur
c.alanmuı, son wyan hareketini son 
radan haklı röıterdiği hakkındaki 
iddiası, mugalitadD". Bili.kiı it bu
nun aksinedir. Son isyandan evvel 
bir rejim meselesi ortada yoktu. 

Rejim me.elesini ortaya çıka • 
ran hükumet değil, fakat hükume· 
tin f\ıilere kartı muvaffakıyetin • 
den istifade edenlerdir. Mademki 
bir r~efa bu mesele ortaya çıkmıf. 
tır. Biiyük bir özenle incelenmek 
gerekti•. Bu müthiş aanıntıdar: 
sağlam bir §ey çıkmalıdır. Yuna. 
niıtan devamlı rejim ve ıiyaaal 
sarsıntılardan uğradığı yaraları 

ıarrnak için mutl:ık dahili bir dü· 

Bundan batka muhalif parti · 
ler, hükiimet rejim meselesinde 
kat'i hattıharekctini çizmedikçt: 
geneloyun ne gibi şartlar altında 

yapılacağına dair hükumetle mü
zakereye giritmek niyetinde değil
d;r. Geneloy azami birincitetrinin 

on betine kadar yapılacaktır. HÜ • 
lulmetln liazn'ladığı bir kararna 
meye göre son isyan yüzünden üç 
Mmeye kadar hapı~ mahkôm o • 
)anlarla cezaları tecil edilenlerin 
emlaki müsadere edilmiyecektir. 
Daha büyük cezalara mahku~ edi
lenlerin iae, yalnız gayri menkul 
em1iki, paraları, tahvil ve esham· 
ları müsadere olunacaktır. 

Atina 15 (Kurun) - Yunar. 
bahriyesinden 300 küçük zabit 
ıon isyana i~tirak ıuçile kadro ha· 

Vehip paşa 
Senelerce evvel 1 ürk 
vatandaşlığından 

çıkarılmıştı 
Ankara, 15 (A.A.) - Vchip 

pa§a istiklal mücadeler.inin baş · 
langıcındanberi Türkiyeden çık • 
mıt ve bin bir maceraya girmiş bir 

adamdır. Memleketinden başka 

her emele hizmet cdec~k bir ya · 
ratılıttadır. Ve Türk vatandat!ı -
ğmdan birçok • e:ıeler evvel is!<at 
edilmittir. 

SeJinikte Yahudilerle 
Yunanlılar çarpıştılar! 

Yahudiler, çarpışmayı önliyen zabıta 
men1urlarına da hücum ettiler 

Atina, 15 (Kurun) - Sellnik· raf arasında ba1tıyan Çllfpıfm~nın 
le 151 inci mahallede Yunanlı· önGnü almak için koıan zabıta 
larla Yahudiler arasında tiddetli memurları, hıristiyanlarıtı yardı· 
bir çarpıtma olmutlur. Bir ıün mına koıtuklarmı zanneden mu
evvel Tumba mahallindeki Muae- ıevilerin hücun"una '-'ir~ırJar· 
Yİler tar2'fından arkadaıları da. drr. Zabıta beş Müaeviyi ve ha· 
91lmflt otan yedi otobüs toförü, zı Yunanlıları yakalamııtır. Yu·ı 
on bet Yahudiye mahalle kahve- nanlılnr zabıtanın elindell"kaçmı9· 
hanesinde hücum etmiıtir. iki ta- lardır. 

Pariı, 15 (A.A.) - Kap;tal 
gazetesinin yazdığına göre, hüku· 
met, yaıa hükmündeki kararna • 
mel~ri bir temmuzdan itibaren 
taptamak (tatbik etmek) niyetin· 
dc:iir. 

Alınacak tedbirler araaında §Ull · 

lar vardır: 1 

Bir takım aylrklar azaltrlacak 
yahtu ki büsbütün kesilecektir. 
Ertikten (meslekten) yetitme aı· 
kerlere verilen "muharip,. parala· 
rı da kesilerek, böylece 1 milyar 
500 milyon frar..k elde edilecek -
tir. 

Jkind derecedeki demiryollan 
iıletilmiyecek ve demiryollar i~ • 
yarlarının sayısı azaltılacaktır. 

Böylece de 2,ooo;boo,000 frlnk el
de edilmiş olacaktır. 

Hük\ımet iıyarlarımn ıayıs~ ~:t

gide eksiltilecek, bir takım ı<>delc 
{tazminat), ikramiye, fazla çalı~
ma karşılığı adıyla v-erilen paralar 
kesilecek, bazı ödevler kaklırıla · 
caktır. Bu da hazineye 1 milyar 
frank kazandrruakhr .. 

Sbsyıfl ~ğ a e 
düzen verilerek, buradan d~ 55~· 
milyon arttırılac.aktır. 

Bütün bunların yekunu 5 mlJ ·. 
yar franktan artık tutulacaklır. 

Gümrük Bajanlari]e Bey Recep 
• 

Peker. bircok !"'v 'r.ylnr. ,. ~ur ad · 
. '. 

Bay Zekaj Moskova 
sefili o!du 

Ankara 15 (Kurun) -Bağ 
Zekiinin Moıkova sefirliğine ta · 

yini Y.ükıek tasdikten çıkL Zekai 

ya!unda yeni vazifesine aidecek • 
tir. 

230 Bursalı Ankarada 1 

Ankara 15 (Kurun) - Buıün 

buraya Sunadan C.H. Partisi üye· 

lerinden 230 kişi geldi. Euraa ıay· 

lavları Ankarayı ' gezdirdiler. 

Parti merkezinde ,Genel Katip 

Bay Recep Peker kendilerile ko· 

ııutmalar yaptı. P-1'.zarteıi ak~amı 

Bursa.ya döneceklerdir. 

Parlamento konferansına 
gidecek saylavlarımız 

temeldir. ' 

- lzmirde 
Beş yangın oldu halk 

telaş geçirdi 
l~mir, 15 • (Kurun) - Dün ge 

ce tehrimizde bet yaniın oldu. 

Birinde be§ mağaza yandı. Rüz· 

gar çok şiddetli esiyordu. İzmir 

tehllke geçirdi. Bu yüzden telif 
oldu. Itf aiye büyük bir varlıkla 
hütlin yar.gıntarı söndürdü. 

Bayan Makbu'e 
Balık esirde 

Eahkeıir 15 {Kurun) - Büyük 

Önder"Atatürkün hemtireleri Ba · 

yan Makbule Bryaal Balıkeaire • 
~eldi. Sayın konuk ilbay, İarbay, 
~arti başk~nı ve . birt.ck kiır.ıeler 
tara,fından kar;tılandı. · . . 
Yunanistanda bir haceti 

se'maVi düıtq 

mütlür4 
Taş diişerken büyük bir ıürültii 

Pariı : 15 (A.A.) - Hükume • 
tin dütÜnceleri halikında kurn:a 
(kasden) ile çıkarılan haberler fi. ' 
zerine, Batbakanlıiın aöz söyleme 
ğe yetgili §ahsiyetlerinden biri: 

koptuğurıdan halk paniie· tutul • 

tayın dağıbnaıı üzerine birçok 

ıayravlar bugünkü trenle Ankara· 
dan ayrıldtlar . 

"Hükumet, frangı koruma iti 
ne engel o '.mıya çalışan!ara l!~r~ı 
gereken tedbirleri almaktan çc· 

· ' "niyecektir.,, clemi~tir. 

Ayni adamın dediğine gör<;, 
parlamentonuıı t.:.tkumete verru:,t 
olduğu yetgiler ayrıtık parti'~" :n 
kabineye kartı çevirdikleri dolap· 
ların önüne geçmek için yetecek· 
tir. 

Romanyada .tir casusluk kurumy 
meydana çıkarıldı 

Bükreş, 15 (A.A.) - öteye be· ı ya!,alanmıttır. içlerinde. Tuha Ü· 

, iye dal budak ıaldıiı anla~ılan bit zerinde vapur itlelen bir M~ar 
çaşıtlık (caaualuk) kurumu mey - aosyeteainin direktörü de vU'dır. 
dana çıkarı!mıştır. ' Bu çatıthk (cluu.luk) işin"'ıe, 

Son derece giı!i gücW1f'n araş· R\>manyalı hir tetmen'nin c!e par• 
tı'l'mıllarr\an .,.n•·a, h=,. r rk Ml' .. ar rr:ağı oldü~u anla~ilf\ror. 

w 

Parjs: 15 (A.A.) - B. 1.€-.val, 
Başbakanlığa bağlı bir teknisyen · 
ler konseyi kurmuj tur.. Bunun Ü· 

yeteri. devıot demiryouarı direk - e o:iv~ a -Paraguay savaşı nihayet bitti 
törü 8. Dary, e;ki uluıal ekonomi 
batbakam B. Gignoux ve para i ~ 

leri yardmıcı direktörü ~· .Ruerf' 
dir. 

Aıompsiyon, 15 ( .ı\:A. ) Bc:~v
ya ve Paracuav ordt,Jarı kcmutan· 
ları dün ö3lerin sav~şı dur<lur 
mu?lardır. 

Bu.r.a ılitik olaralt her h r, ! :ı. 
telgrafla, radyo ile ve her 1ürlii n· 
raçlarla (vasıtalarla) talimat g~n.r 

-lerilmiıı tir. 

Alman • lngiliz Nev·yorkta 17 i t andah Beşiktaş galip 
deniz görüşmeleri ya~alandı Ankara güciı st kiz golle 

Londra: 15: cA.A.) - l - ~iliz Nevyork, ~S CA.A.) - Nevyor· .. yenildi 
ker· Herald Tribün gazetesi yazı• 

- Alman deniz uı-nanları bugün Ankara, 15 (A.A.) - Ankara 
yor: 

de konuşmalarına ae~·am eUni9 • da iki maç ~apmak üzere ıelen 
lerdir. Delegc:er arasında pazarte· - 250,000 üyeıi_buhman lrlan· Be,tktaf jinına,lik klübU.. bugüu 
si genel bir toplanlı yapıl~caktır. da - Amerikan kurumlarından çok kalabalı)( bir: seyirci önünde 
Varılan prensip arila§nıanın Al - 8 tane3 i, d~ Va?era hü'kumetini ilk maçını A~-.Cl Gücü ile yap , 
manya tarafından ıimdiden.onan· devirmek amacile bir .Ytı~nç (ıu· tı. 
dığı, bu ınese!e hakk..~:!a Fransr ikaat) hazırlamatadırlar. Çok güzel bir cyun o'fnayafl Se-

ve İtalyanın cevabı beklenildiği Yagır.:cıla.r, lrlanda cümurluk liktatlılar birinci devrede dört ve 
bildiriliyor. ordusuna güvenmektediler. Dün ikinci deve~ıle de dört gol atarak 

Bu an!a,mada, Alman deniz al<pm, elebaşılarından 17 l<i-§i, sıfıra kar§I aeL:ız golle rakiplerini 
programının- yertilmeai için allt ve Nevyork otellerinden birinde top· y~nıniıler.du. _ 
ya yedi yılın dütünüldüğÜ ve iki lanmışlardır. ~unlar, 500 bin lr . :.=••mt~~,=h·:tn~- ,..... .. · J·ıl...;zi 
d . . d 'k' . be . 1 d A . "k 1 f' 1 oz u,- ı .,1, oz ı .,,., onanma arasın a ı nıı tın ı~ · an a - merı .a mın ınansa _ .... Ô . 
rek tonaj. ve ıırufia, gerek ıilahlar . ~e tine} yardımını sağladıklarını _,,00,!ınn~?'.~!~1!'!!._u,.!~0~.!!!. .. .--
da gözetileceği bildiriliyor. söylüyorlar. 



1 iıaretler 1 
Köylüye toprak 

dağıtılırken Rıhhm idaresinde 
fıtı T Oprahız Jıöylüye lopraJe fl111-

~ rAıen leollalitenin .on a,,.,.m. Memurların yardım sandığı 
ı • 1~ıyanlar ıunlara .öyliyeeelı- kaldırılmıyor 
trdır: 
. ''-iyi, hot, köylüye topr~ı'"'" R~tım memurl~n tasarruf ve 

Hava Kurumuna 
üye yazılma 

Türk Hava Kurumuna üye ya
zılanlar ıünden ,üne artmakta · 
d~ . 

"'°raamu;. Falıat, biiyiilı ifleı,,.._ taaTUD aandıiı,, d~~ ıenel topl~: 
Itri ltüçültmelr. maralları çofalt- taını yaparak yenı ıdare heyetinı Dün Ticaret oduında ve esnaf 
"'-it al" t ı·-.. ~ malt de- ıeçmiftir. Dünkü toplantı çok büroıundaTürk Hava Kurumuna 

' m ıye ıuunı ara ur h 1 ra1.:.. - .ı h ı· tecimerleri ve eanaflan üye yaz-lttelttı" B .. d .. .. L--.:te araret i olmut, a ar11M1a ay ı r. u yuz en urun 1a1n111 • 1 mak b" k " ı._,.1 L_L d ---ıı..1 münakatalar yapmıtlardır. Yapı· ma iti e uirat üzere ırer o· 
""'' e vcurımın an ~ııııtu.,, To alıl t lı eld topltımalı lan münakatalar, Rıhbm Sosyete· mite HÇilmittir. 

it fe,:~'J. ~t r _u e lıorumalı ıinin feahedilmeıi üzerine aandı - · Bu komiteye bütün tecim ve ea
. ın eıın oprruaarı i d f--'-ed. . )'" 1..ı·ı· f bel . .. 1 . . ··nc1 ' k 'Siıa ınantılıtan ancale böyle bir m a ~ . ılm~•. ~zrmı~ aı ı na tu erı uye erını ıo erece 
)Ql,, .. __ _L!~· ti.ril Lil· me•zuu uzerınde ıdı. Lıman ıdare· ler ve toplanan para doğrudan 

--11 Januıı •• ev ır. , d k. ·. • •. d ... eh · • T'' k H K I" "lı :_
1 

el . lı tit ıın e ooperatıf bulun_aıiuftdan ogruya f nmız ur ava u· 
~·aya llflletm enn an e, eıki aandıim )'&fUllUma lüzum rumuna teılim edilece~ir. 

~leye I)~ maliyet liatına yaptalı kalmadıiı ileri ıüriilüyordu. VERiLECEK ROZETLER iÇiN BiR 
"rı ·ani -L • • L .. "lı :-1-m• O ABAKA 'AÇILDI ' • 11 ame111 '"n oayu llfll•• Yüzden fazla aandtk üyeıi aan- M 8 

)i ~~n ~ir aırette toprtılı müllıi- dıiı yatatmak iıtediiini ileri ıür· Hava tehlikeıini bilen vantan· 
~n bır elde balunmaa .an- mütler ayrlC& kooperatife de ıir- datlara verilecek rozetler için ali· 
~ yanlqların yanllfı olur. k '.. k'" ıa .. .. 1 · kadarlar ara11nda '.bir müaabaka me mum un o ugunu soy emıt· 
ICal'ı-: "L•-'tm lı L-lıa L-n · k .rılmı ... ır. Rozetin üzerinde bir .rift . ı -.,. 1UR • e .,,... 1 1n1 )erdir. Neticede aandıiın alma • 3' ". 3' 

fit __ • ı.a..--L b ita mal1°ye• lı' kanat, ayyıldız, Türkiye haritası 
~ ar unmur Gf , 11 

• ıına karar verilmit ve '9Çim yapıl· 
~?' 'iifi:i"".~ gene batlıa •ebep- mıftır. Seçimde bqkanhia Bay ve T. H. K. harfleri bulunacak· 
"in neticaiJ.ar · Hüaameddin, üyeliklere Saim, tw. 
Nitelıim Büyülı Harpten .anra Rüftü, Hilmi, Ziya Seydi, Halit En ıüzel reımi yapana hava ku· 

L.~ • .r... d-.r... • • b. -L- rumu tarafmdan 150 lira para ar -
"'"PP ... 11 .._ .. tma lf• ırtcuaın ,,..,,._ Göksu, Ninmeddin, mürakiplije 
ı.. , J l __!_, ı --L---L-- 1 malan edilecektir. -....ı er e nnanç ı, usnnuer eo- Nuri, Ahmet f evzi, m~i i· 
~.ı· lıo -~ı. -'-' L--- "" -- Reıimlerin 20 Hazirana kadar •ıteyi e nornÜııı .ÖMsne 1nJnr ie Şerif vcal, Tesnedarlıia fer • 
~ utiyenlerin diifündiilılerin• ruh ıeçilmiflerdir. Hava Kurumuna sönderilmeıi 
•- in J 1 Jizımdır . ....,. ay n iiftü. Liman idareai memur arı dün-

So11yet Ruytula, Romanyaıla kü toplantıcla aynca maatlarm · 
'°Prafın lıöylüye llafJmaı İfİ 6a- dan kesilen yüzde bet tekaüdiye Şeker kaçarmaktan suçlu 
"'11dıfı gibi, ltalyalia lla lwırpten paralanm da konupnutlardır. olanların duruıması 
leıara lıöylüye topralı 11erme İfİ a- ILiman idaresi ıenel müdürü B. JJula'arietandan teker kaçır • 
le..., oldu. Ali Rıza ÇeTik tarafmdan kuru · mBtan auçlu, Salihaddin, Rifat, 

So11yet Ru•yaJ.a illı yopd1111 iı lan bu usul, bütün memurlan Galip, 'Bmhan, Hüeameddin "fe ki· 
prafın tahimi oldu. Falıat bu memnun etmektedir. tip l11nailin clmutmuın& dün eeki-

·m biiyülı ölçüde ,allfmaya Ü• zinci ibti.u hakyerinde devam e • 
iti,. bir 11erim almaya, ordunun Yol vergisini kimler verir? dilmiftr. 
'ttmcuına mani olmadı. Roman- • Jhtisap resmi Duru!mada tekerleri ıatm alan 
~a Büyült Harbin bafına lıaJar v. İal · tir. Kerim fÖY • 
~ ouv"Dm ~·· kuk ettirildiii •• cetTellere yan • le d-iftir: 

Biiyiilr Harpten •onra lröylüy lıt kayıtlar yapıldıjı ıörülmüttür. "- Şekerleri getirdiler ve bir 
12 müyon dönüm toprale talı.im e- Belediye ~kan vekilliği tarafın- kir alarak bana sattılar. Ve kenai 
dildi. Köylülerin yüzde dolı11111a dan dün tubelere bir yayım ıönde söylediklerine göre bu şekerleri 
~n birlnmaı loprafa baflatlı. rilmiı, aekerde olanlarla bet ço • göçmenlerden almışlardır.,, . 

Roma tarim enmtüaii Roman- culdular, talebeler, )'afi 18 den a· Bundan IOJW'a 1&tlf . faturaları 
>Q,/aJri yeni tarim rejimini önce talı 81 den yukan olanların ıözden ıeçirilmif, üç partide alı· 
tciplae ile •örmiiftü. F alıat r•ii· yo1 •ersiıi tahakkuk ettiril • nan tekeı- paralanmn verildiii 
lttini önce fiiphe ileltynbJ.rpcmlö memeıi bildirilmittir. cöriilmiiftür. Bu Ml'&da, ıümriik 
~n tatbilıata •eçifinin 6.,inei ~ a.mtı, bay Kerimden bir fatura· 
lıtia alJıfı netice ıullm: ten lıöylii Ue il.aerwli. ltol,,,Ja nın nUıt yapıldıimın aoiulmumı 

Romanya tarim ürünleri btılıı· oltlairı ~bi lıretli IMNleleri bü- iatemittir. S&ıihaddin Rifatin Te • 
,,..,.dan yeni 11erimli bir tlwreye yülı bir önem olllı. laiH bay Sadi Raa blma itiraz ecle
~ir. A11rupanrn biiyiilı U. ÇiinJıii, lıöyliiyü toprafa ealaip rek durutma yapddıjım, tecim 
filaaal memlelıetlerintlen biri ol· etmelı tlema, ona toprafı bir,_. yoldunaaı yap.ılmadıiım ileriye 
~tur. pitol Ue ifletec.lı laale lıoymcılı tle- aiirmiittür. Gümrük a-.ubtı bay 

ltalyaJa lıöylüniin topralıl.,. meldir. Rifatin hunun üaerine bu P,i mü· 
..._, lı,jyanın ürünlerini lıanli- il - Kaliteyi arthrmalı ~in, me da.halelere meydan verilmemesini 
ft baiımınJan yiisf:le otu lıa - •el• anema mayonlan, larim iatemittir: Bay Kerim faturanın 
~- arfhnlı. T elr elden plıan lrii- t.JriMtı oe pro,,..anılaa .,olı ile- nuıl yapıldıirnı anlatmıı ve diier 
Wilı toprtılıta birrolı inMnlar y~ ri ptiiriilJii. tahitler de dinlenildikten ıonra. 
~, ltal)'tUlan J11an alırp sltlm 111-Tolnunlonn ula/ar, pbre-~ hatka süne blmıttır. . 
~nten •eli ba yiisden tİzol4ı. lenw iflerinin rnoılern bir ıelıild 

1,.,,.ımaı isin oltlrıiu ~bi iatilwıl Nümune mahalltsi için 
F tolialiteyi lıorayan tliifiinee 

"' ?;Miler öniimle ayalıta lıal111-
"'-lı. 

Ne loprafı parçalamak, ne tle 
~r el.de toplamalı iter f•)'İn olap 
frn.n i,in lıali •ebeptir. 

,,,..pannı elJe elntelı iPn ile lıoo- hazırhk baıladı 
~atillere laız oeriltli. • Belediyenin Sürp Aiop mezar• 

Köylüye, bir ~.,.,.• topralı llafı- lıjmcla kurmaia karar ftt'diiı nü· 
ıırlıen, ba, yalnız bir tapalama i- mune m&tıalleSi için lı&zırhia bat· 
fintlen i6111'ef lralmı,aealıtır. A· lanmqbr. · 

Kö1'iiY• lopralı tlafıtan 
""'•lıett• pnlar yapcldı. 

maf lıöylüyü, lriiyülı T iirlriye imla- Nümune mahalle.inde bahçeli 
laer .ol. malıineanin itler, elıonomilı evler, tüzel menlanlar bulun•cak 

~ - Ziraat banlıalan •erçele-
6i~ ,,,,.1ıa haline lıoymalmr. ve boetanlar 'da' yapılacak, parlcı. 

.... rl Brteftl mahalle DirlettiTilecektir. 

• • • L1111re1U tlirilrnif.. . l · .. Y üücü lirlıfınJa lıerulisini 
•önniifler, H~ süiiyor-ı ,,., .. 

Yarım gündelik 
lşçiler dün vilô.gete 
şikô.gette bulundular 
Bazı fabrika ve imalathanelerin 

cmnarteai günleri amele. itÇilerine 
tam ıündelik yerine yarım ücret 
vermekte devam ettikleri vilayete 
yeniden tikiyet edilmi§tİr. Yili.
yet keyfiyeti Ankaraya ıormuı • 
tur. Yalanda bu huıuıta Ankara • f 
dan yeni bir emir ıelmeıi muhte • 
metdir. · 
· Matbaamıza gelen' bazı itÇiler . 

de yarım İündelik verilmeainden 
tikiyette, bulunmaktadırlar. Vazi· 

. yetin bir an evvel .Ona erdirilme• 
ıi beklenniektedir. · . 
Dişini çekerken çe·ne 
kemiğini mi· kırmış? 
Yazddıiına ıöre: Mehmet oğlu 

Ömer adlı biri, . mUddeiumumiliğe 
müracaat ederek Kaıımpaf&dt'. 
b~rber Eminin ajyıyan ditini çe -
kerken çeDekemiiini kırdıjuıı i -
leri ıürmüı, muayeneaini istemiş • 
tir. ~r muayene ettirilerek tah· 
kikata batlanınıttır. 

Çalışan annelerin çocuk
larına bakmak için 

· latanbulun ~brem ini civarında 
oturan kadmlann çoğu dıf&l'da ça· 
bttıimdan ç~lanna bakama • 
maktadırl&r. Çoçiık" Eıirıeme ku • 
rumunun, Şehremini kolu bunu 
tözönüne alarak çalıtan annelerin 
çocuklarına, aabahtan akf&ID& b.· 
da, belrm..k üzere bir kret yap • 
l!'aia karar vermittir. Bu kretin 
yapılması yolunda lazım gelen pa• 
ranm elcAe ecl•ı •ili ~ Çocuk E 
siİ-pme kurumu, 20 temmmJda 
bir buçuk gün sürecek olan bir ~e· 
niz gezintisi yapacaktır. 

Heroin fabrikası işile 
. ilgili olanlar 
Bakırköy civarında bir çiftlikte 

meydana çıkan lan erobin fabrika. 
ıı itile alakalı Sultan iıminde.bir 
kadinla Etref iıni'inde biriıi d&tia 
yakalanmıttır. { 

Çiçek · ·bayramı 
· Adaları Güzellettirme Cemiyeti 

21" Hazir1t:11 iünü Kalipao oteli kar 
t11ınclaki al•nda bir çiçek ıeraiai 
açacak, 23 Haairen pazar ıünü de 
bir çiçek bayr~ yapacaktır. Bu
ıün ~irÇok arabalar çiçekle süıle· 
necektir. En ıüzel "ıüılü bet ara• 
baya mülclfat verilecektir. 

~ay Eşrefin bayanı dün 
gömüldü 

Nişantaşı "Işık,, Jisesi direktörü B. 
Eşrefin ·Bayanı ve merhu~ binbap 
Şevliinin kızı Bayan Maidenin cenaze
si dün saat on ikide Işık lisesi talebe -
leri ve kendiaini sevenler taraf 1ndan 
Hinden kaldmlarak Feriköy mezar. 
lıima gömtilmtiştiit'. Işık lisesi talebe
leri ve merhumun birçok dostlan nıe
zarma çelellkler .koymuşlardır. Son • 
suz acılanmızı bildiriri7 .. 

1Gezintiler1 
Şarap giui imiş! .• 

Her gün yeni ıe> bulmanın ıüç
lüğü, ıazetelerimizde "anket,, arl~ 
lı ıeyi doğurdu. Bu doiufUn baı
kalarına benz.emeyen yanı ıudur: 
Dünyaya gelif ile getiriı araıntla 
epey uz.un bir yol olduğu halde bu 
anketler, birer kuluçka gibi doğa· 
yorlar. Peılerinde ıürü ıürü yav• 

rular 11ar. 
Dün bunlardan birini okudum. 

Bayanların yuva ıaaıleti halrlrın· 
daki düıüncelerini bCJJtanbata v• 
gittikçe artCJn bir keyifle damla 
damla ıüz.düm. 

Hele bir cümle1i var iri, bayıl· 
dı.rn doğrusu. O bayan: 

- Zevce ıarap gibidir, e•lridiJe. 
çe Jei~ artar. 

Diyor. Kadının ıaraba benz.e• 
yen yeri çolr. E•lıi fQirlerin yüz.de 
dok111n dolnız.u kadın dudaltlanrı 
ıaraba, lıoncaya benz.etmiflerdir. 
Gene birçok •an'at adamı lıatlın 

dudağını öpen bir adamın, birlraa 
lıçi ıarap içmif kadar derin bi" 
ıarhoıluğa diiıtüğünü .aöyleJ.i. 

Kirpiklerin ipek yelpazeleriyle 
üflenen güz.el göz.lerden daha bQ! 
döndürücü içlri olmadığına irim •· 
vet demez.? 

Bütün bunlar doğrudur. Fakat 
liunlann doğruluğu kadar yaman 
bir gerçek de var iri, ıaraba od~ 
yrılmaz tadı, imrenilecek rengi. ba
yıltıcı lrolnıyu veren yılla• iradına 
yalan gibi .arılar. 

Kadının dudağa taz.e ile bufafd 
bir·lrmlcılı gibi gerginken aJamı 
"'1"1aot eder. KGtlın, göz.lerintld 
gençliğin o hiç bir ıeyle anlillıl• 
maz; atqi yanarken, balıqlar old. 
olur. Y cqlı bir yüzdeki gözlerin 
iH yalrdmıf camilerdeki .önülı 
kandilinden kalır yeri yolıtln'. 

Ba,;inlıii ınlbıeln, 1'iinlerN '711.• 
lılr in.an yarallflnın izleriyle llola.. 
Jur. ÇUgi, boya ve mermer ifle
rinde beliren kadınların hangisi 
ihtiyar, hangia eılrimiftir? Tult#, 
datelıleri ü•tünde güz.elliğin .Ön· 
mez günqleri gibi parlayan o~czr.. 
laklar ömürlerini gençlilılmnJen 
batlıa ~elerine borçludurlar? 

· ~lr •aç, yalnız anne talıalılat· 
nnJa cana yalan görünür. El.., 
iradını muffo~a bir. ıeye benw. .. 
melı gereue. ben kendi payıma: 

Kadın mt:a~ gibidir, eılridiltgı 
.artı bile bunaur, der reçerim. 

S. Gezgin 
--~~~--~~~~~......--,....._ 

Ruhani kılıkla dışarda 
kimler bulunabilir ? 
Evvelki ıünden itibaren tatbm 

edilmekte olan kılık ya1&1ma. rai• 
men papaıların ruhani kıyafetler 
le ıobkta gezdikleri yazılmıftır. 
Vali muavi~i BaY. Rültneddin bu 
huıuıta ,unları aöylemittir: 
· - Hiçbir ruhani şahSiyete hu
susi müsaade verilmiş 'değildir. 
Zabıta, sokakta ruhani kıyafetlie 
bir adam görürse yakalar ve hak:· 
lan.da takibat yapar. Yalnız, so • 
kaklardaki cenaze merasimlerin • 
de cenazeyi takiben gitmekte olan 
papas veya hoca ruhani kıyafcf 
taşıyabilir . 

-. · . - lıem inanmam J"•tum biitiin dün-
••• Sen ba habere ne deran1 1 Bay Gülüm - Hem inanının, 

. · · ya böYle yapıyor!. • 
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Avrupada işler / 

yeniden karıştı ! 
SiYASA 

(Baımakaleclcn devam) 

yüzden bir harp çıkması ihtimali KUltUr i•leri \ V • ' 1 y • ergt Po la halterleri : 
yok değildir, Avrupa, itlerini hep ( • ~---------
bu bakımdan, bir düzene koymak Ik tednsat ıspek- kaçakçılıg" 1 mı? Yedi yaralama ve 
macını gütmektedir. Almanya- •• } • nın Roma büyük elçiai Fon Haasel tor eri araSJOda Bir gemi acentesi ve ticaretha · yaralanma vak' 3Sl 

ile İtalyan hükUmeti araaında baş- .Önümüzdeki der& yılı ba ında nenin döviz. ve kazanç vergiai ka • . . .. . . . lıyan konuşmaları ba§ka bir anla- ilk tedrisat ispcktörlcri arasında çakçılrğı yaptığı ihbar edilmi!tir. ıYır~ı dort ı~t ıçınd_e !ehrm 
ma (mana) yormak (tel8ir etmek) bir tasfiye yapılacağı ıöylenmek - Kambiyo ve maliye idareleri ayrı muhtehf ıemtlerınde yedı yarala· 
%ordur. Öteyandan ffaL ... piatan- tedir. Bu arada birçok ispcktör. ayrı tahkikata başlamı!lardrr. ma. ve yaralanmak vakası olmu§ • ~ tur. Sırası ile yazıyoruz: 

'daki lta}yan hareketlerinin Lon- lerin il merkezleri dcği!tirilccek · ı..ıug"" day Ö dık u 1 - nce Ka öyü iskelesin · 

"drada ku§kular uyandırdığı da bel lirŞ. . d. k d I Dün bor.saya 384 ton buğday de büfecilik yapan Müalim, .. imdi 

ı"d' l ·ı· 1" d ım ıye a ar i k tedrisat is • :r ı ır. ngı ız par amentosun a pektörleri ilk okul öğretmen ve gelmi~, yetmiş bet tonu satılmıt • Kadıköyü büfecisi bulunan Dimit 
söylenen sözler ile ltalyan başba- başöğretmenlerinden ola:biliyor _ tır. Sert buğday, 5,25 üzerinden, riye Tahtakalede dört d ıilah ato.
kanının ka~şılık olarak verdiği du. Bakanlık bu şekli değiştirmiş yum§Clk buğday ise 6 kunt! 13 pa· rak ayağından yaralamı ve kaç • 
söylevler bu iş üzerindeki lngiliz ve yalnız Atatürk terbiye enstitü- r:adan muamele gömıüttür. mıflı. Müslim yakalanmı_ş, tahkika 

- İtalyan a ığlarımn (menfaatleri- sündcn çıkanların ispektör ola _ ta baılanmıştır. 
nin) ne kadar çarpı§bğını göster- bileceklerini bildiıımittir. Terkos kesilecek 2 - Beylerbeyinde Çamlıca 
mittir. En .sonra bugünlerde Lon- fBu gece ve yarın gece saat yir- caddeainde Vartanın on bir numa· 
drada bulunan bir Alman heyeti Açık kalan azlık ve mi birden sabahları be§e kadar rah fınm Koati adında bir 
jfe lngiliz hükumeti arasındaki ko- yabancı okulları terkoı suyu kesilecektir. Buna ae· dülger tarafından tamir edilirken 
nu IJ)ftlarda Avrupamn ar ıulusal Kılık yaıası dolayısile bazı az- hep boruların takviye edilmesi • ya.pmın ikinci kat duvarlan çök-
(bcynelmilel) havasını değiıtiren lık okulları kapanmıştı. Açık ka· dir. müı, fırına ekmek almağa gelen 
ctgilerdendir. }anların adları şunlardır: Hayriyeye bir tahta ra&tlıyarak 

Demek istiyoru~ ki bir yandan Galatada Sen Benuva, Kadıköyde 1 Kısa Haberler 1 yaralamıştır. Ba§ka yaralanan ol· 

Londrada, öbür yandan Romada Scnjozef, BeyoiJlundn Sen Mişel, • mamıştır. 
perde ardı fısıltıları devam edip Sen Lui, S n Jan O rk Pangaltı • AKIL HASTANE lNDE - Ba· 3 - Tophaneden geçmekte o .. 

-
da Notrdam dösiyon, Galatada Jmliöyüncleki akıl hastane inde bir lan 1959 numaralı şoför Muradın 

dururken, yarın kar§ınuza ne gibi S cezaJılar ko,·u;;-u a~ılmıştır. · d · d k. t obil b 
ihtimallerin çıkacağı kolayca kea- en Jorj, Beyoğlunda Jtalyan ti· ' 

1 
aresın e 

1 0 
om ı • eş yaıın· 

tirilemez. carel, Alman lisesi, Üsküdarda TAKSll\IDJo; - 'l'aksimdeki helanın da Hüseyin oğlu Sabriye çarpa. 

Kaldı ki Londra konuşmaları 
bir lngiliz - Alman anlaşmasına 

doğru gidebilir. Şimdiye kadar 
Almanyayı hesap dışında tutarak 

yapılmıt olan Avrupa kombine
zonlarına böyle bir anlaşma etgc
si (amili) de kotıl cak olursa it
lerin yarınki eklinin ne olacağım 
belitmek (tayin etmek) o kadar 
güç1 tir. 

ASIM US 
..uıııowwwte::Od fi ...... 

Sekiz alay hava korun
masına ayrıldı 

Londra, 15 (A.A.) - Sü Ba -

k nhğı Londra bölgesindeki 8 a -

Jay müatahfızı hava korumasına 

ayırmı~br. Bunlardan b alayı u· 
ça1lara karşı topçu kuvvetlerine, 

üç. al yı d istihkiima ve daha 
'do rusu projektör krtalnnna ve -
rilece:klerdir. 

500 grevci ile 25 polis 
boğuştu 

A 
kaldırılarak stadyum önünde ,.e yer- k v 1 

merikan kız lisesi, Arnavutköy ra çocugu yara am:rştır. 
altında yapılacağı yazılmıştı. Bu i~ln 1 

de kız Amerikan koleji, Rumeli- ağustos içinclc bitirilmesine ~alrştla . 4 - çerenköyünde teke bağı 
hisarda Robcrt Kolej, Beyoğlunda caktır. korucusu lsmail ile çiftlik müste· 
Z pyon, Zacrafiyon, Rum kız or- YEN1 PA vn.·o.N _ Haseki başta- ciri Bedri kavga etmi~Ier, Bedri IG
ta, Fenerde Rum Hıe';i, Yuva~im· nesinde yeni bir pa,·iyon yapılmağa maili ta§ ile ba~ından yaralamış • 
yan, Heybeliadada Ruhban, Gala· başlanmıştır. l'a\'iyon yakında bitiri· tır. Bedri yakalanmıştır. 
tada Gctranayen, Taksimde Ese- lcfektir. 5 - hak Karakon,_.n bindiği 

IEMURTJARJ ' ADRE LERl - t 'kl t K d yan, Pangaltıda Eı·meni li&esi, mo osı e • asımpaşa a oturan 
B lcdiyc tarafından ubelere bir ya· S d k · :1... Bakırköy Bczezyan, M"ccvi ;'iıc· 8 1 ısminde •oir çocuğa çarpa -

...., ı yım gönderiJmi}. şubelerde çalı~ k 
lcri. hütiin memurların a~ık adreslerinin ra çocuğu ayl\ğından yar1'.lamış· 

. ENGEL SINAÇLAR - ilk o -
kulların engel smaçları rn z r t 

imtihanları) yarm yapılacaktır. 
Bu srna~lar iki gün içinde bitirile· 

cck ilk smaçlarda türkçe denin -
den kalan talebe engel sınaca alın 
mıyarak doğrudan doğruya sınıf · 
ta kalacaktır. 

iLK OKULLARDA - Tatil 
aylarında çocukların bot kalma -
mal rım temin için ilk okullarda 
eğitme} oyunlatııoynatılmasna ka· 

rar verildiğini yazmı tık. Bu oyun
lar için Kültiir Bakanlığı taraf rn · 
dan her okula 25 lira masraf ve -
rilmesi bildirilmi tir. Oyunlara bir 
temmuzdan itib ren başl na:cak · 

lıir Ji::;tc halinde tr.sbit edilerek sak· tır. • 
lanması Jıilclirilmiıstir. 6 - Şi!lide oturaa. Anc Divan· 

TUN.EL - 1\IECIDlYEKöYU _ yolun tt.n :geçerken numar"' ı tes • 
'fiinellc l\teddiyckiiyü arasında yeni bit c:lilemiyen bir tramvay ça.rpa
bir tramvay seferi haşlamıştır. Alına· rak kendisini ba mdan yaralamıı
c:ık neticeye göre bu seferlerin de,·amı tır. Ayfe Haseki ha&lane3 inc kal _ 
n~yn de,•am ctmcmt'Si knrarlaştmla • dırılmı§tır. 
cal, trr. 

El\1\tEI\'. NARHI - Belediyece ek
mek nnrhı bugün t:csbit olunacaktır .. 
Bu narh on hcş günlüktür. 

1'lWEUAŞI BAHÇESiNDE 
2 Temmuz gecesinden itibarc.n ~ehir 
tiyatrosu artistleri cumarte i ''c pa • 
zar geceleri Tepebaşı bahçe~inde o -
ııerct oy nnnıaya haşhyacakla rdır. 

7 - Şitlide Mehmedin mandı-
rasmda çalışan on bir yaşmda 
Hampanom, kömür taşımakta o -
lan bir kamyona atlarken dü§ · 
mü§, yaralanmı§tu·. 

Bir gazetecinin şikayeti 

• 
Yunan hükiimett 
neler yapacak? 

(1"aymis) gazetesi son Ytı'1~ 
aeçiminin sonuçlanm anlatarı b: 
baıyazısında Çaldarisin tam b 
mavcdlakcyct kaz.anmakla bl!fO" 
her, bu muvalfakıyeti kat'i ıot 
m için biraz vakit geçmesi /a 
zım gclcliğini söylüyor. Bamın ,. 
bebi, istinkallar, boykotlar ıJe ~ 
• d" T • ' IJ ıre ır. ı aymrs, V cnizclistlerıtt 
ğır bir darbeye uğramamak i~' 
seçime giriımecliklerini anlataral 
Çaldaris lıü~kümctinin bu mıııJi 
f a1nyeti kazandıktan sonra nele! 
yapacağını §Öy[ ece İ§arct ediyor' 

Yeni hükumetin ilk isi V cttiı' 
losçu ihtilal. şıra$tncla ~ ~e Jah 
ıonra çıkardığı emirnameleri ytf
parlamentoya tasdik ettirmeJılİf· 
Çünkü bu emirnameler içinde ,,ıe'" 
lisin feshi, ayanın ilgası, !takif!I' 
/erin nakli ve daha baıka merrııır· 
lann yerinden oynatılma.ı gibi tr 
mel yaBaya aykırı g tenleri ıJafJı 
Hükumet, temel yaıayı tadil i~f. 
projeler haz.rrlamı bulunuYo' 
Ban/arın da meclue biltliTillflef. 
icap etler. Bu itibarla hii~ 
pilcbüti, vaziyetini şağlamlO§tır0 

cağı zamana kadar g~irmi§ J:I 
yor. Hükümetin kauınilığı ~ 
luk~ programının tatbikini tetfSL~ 
edecek derecede büyüktür. fr(lf 

hale/et, gülünç derece.tle kü'iiİ 
tür. Komünistler daha fazla tt1 

almakla beraber bir tek mefıl' 
kaz.anamamıf gibi görüniiyof 
Yeni mcbu&ların bqte clördii c)' 
clarisin taraharıdırlar. Ge~1 

kalanların ~oğu ise onun müt1efı 
ki ve muavini General Kondilil ~ 
birliktcclir. 

Hükametin p/t?biait iıle#.~ 
müdahale edeceğini gosteren ~ 
iz )"oztur. Fakat siyasal fıarcF 
hcmgi şerait <iltında yapılıraa '" 
pılsın, neticesinin kat'i olacal ., 
uınnetmek pek uz.aktır. Yunaıı' 
tancı krallığın dönmesi için iki ~I 
tın gerçcklqmui gcrckleşiyof• 

Krallık siyaai bir lırkanrn f(I 
vaf lakıyeti netic-csi olarak iaJe ~ 
lunrrıalı, Yunan halkının biif' 
çokluğa ona istemelidir. Yo~~ 
dönckliğiyle tanınmı§ kü~ük b 
ekıeriyet, rejimin deği§tiril111P 
ni haklı göıtercmez.,, 

ö. R. Do~r~ 
- Springfield (lllinois) 15 (A. 

'.A.) -- Bir fabrHm önünde 500 
grevci işçi ile 25 polis araımda bir 

tır. 

YAŞ 1\IEYVECIJ ... ER - lstanbql 
~aş mc)'\C \C sebze ihracatçıları dün 
1'üı·'k.ofiste toplannrak bu i.1c uğra • 
şanlar arasında bir birlik yapılma ı 

üzerinde lrnnuşmuşlardıl'. 

Galatada bir handa oturan ~ti
na gazetelerinin ~ürkiye muhabiri 
Bay Kostantin poliıc müracatla 
gazeteci Yıani tarafından dövül · 
düğiinü tikayet etmiJtir. 1Polia tah-' ~ ,.,. __ 
kikat yapmaktadır. r 

boğuşma olmuıtur. Polisler grev -
cilcrin üzerine göz yaıı döktüren 
el bombaları savurmuşlar ve grev-

cilerden üçünil yar.alamı lardır. 

Sonunda dövü§ yerine gelen dört 

bölük asker grevcileri dağıtmış -
br. 

SERGiLER - Selçuk sanat o
kulunun her y.ıl açtığı sergi bu yıl 
da yirmi iki haziranda açılacak · 
tır. Serginin mükemmel olması i · 
çin hazırlıklara devam edilmek • 
tedir. 

ONlVERSlTEDE - Üniversi
tenin sözlü amaçlarına yirmi ha -
zirandan itibaren baılanacakbr. 

Bundan başka yaş mc.> ,.e n sebze 
Türkofisi genel merkezinin göster • 
mck istediği kolaylıklar iizerinde gö. 
rü,.Ulmü§tür. 

'I'EClM ~NLAŞM LARl - Türk • 
Yunan tecim anlaşmasının iki ay da· 
ha uzatıldı 'fı dün ilişiği olanlara bil -
dirilmiştir. 

G1ZL1 RANDEYU EVLER! - Ah· 
Jak ı.abıtası Beyoğlunda dört gizli 
raııdc,·u e\'İ meydana çıkarmış, sabı • 
ka 1r olan ev :sahipleri a.dliye) c ,·eril -
mişlerdir. 

ESXAF CEM1YE'l'LERl - Tecim 
odasına bağlı bulunan esnaf cemiyet· 
!erinin ayrılacuğı havadisi etrafında 
cemiyetler direktörii Bay Galip Bahti. 
yar, böyle bir emir nlmadıklarını, ce
miyetlerin nynlmnsı işinin hir kanun 
meselesi olduğunu öylcmiştir. 

YE rt i ---"l 

Bu gece ntibetçl eczanel' 
~URŞUN BORU VE LEBLE · ı"----------_,. 

Samatyadn: 1'eofilos, Aksarard~ 
Şeref, l\aragiimrüktc: A. Kemal,~ 
rcminindc: Nazım, Fenerde: ı\ci 
Şehzadebasında: lhrabim Halil, JJl 
~iktaştn: Nail Halit, Lalelide: Si~ 
1\üsükpazarda: Hüseyin ll üsnü, ~ 
ğaloğlunda: Ohcyt, Eminönünde: '5f. 
lih Necati, J<~mdıklıda: Hilal, Galııt: 
sarayda~ Ahmet CeYat, Yüksekk:l~) 
rımda Yinikopulo, Şişli ele: Asım, ~li. 
ı·ü. l\as1mpaşada: Yeni Turan • ıt' 
lıcıoğl unda: Yeni Türkiye. 

BlCl - Küçükpazarda Hacıkadın 
caddesinde açılan kanalizasyon
dan çıkarılan yirmi iiç kilo kurşun 

boruyu leblebici Bekir uatanın dük 
kanına 6atmak üzere götüren Ali 
ile Mustafa yakalanmışlardır. 

EŞYASI SOKACA ATILMIŞ 
- Alemdar caddesinde, 22 nurna· 
ralı evde oturan Raşe], polise baş· 
vurarak aylık on beş lirayı petin 
verdiği halde ev sahibi LUtfiye • 
nin e_şyalarım dışarı attığını şika· 
yet ctmi~tir. 

İhtisap resmı 
fJc.!ediye sınırı içindeki bazı pa· 

znrlaTda satdan merkep, at ve ka· 
tırJardan ihtisap resmi almmadığ1 
anlaştlmı§tıı·. Belediye şube direk· 

.ıı1ıtıııttı11MılJJllHlllltlımıııı•ınıııuı~ 
Geçmiş K.ıurunlar:. 

16 Haziran 19ı06 

ANADOLU 
Kl.Hüphaneai 'lörlerine dün bir yayım göndermiş, 

- Paristc Jozc l\larya sokağı11d~JI' 
numarada oturan Petro Koçino jstı1\ 
de bir Rus nhiren Petresburgda" 1'

1
, 

mektup almıshr. Petro mektubu il'c t 
mali tehalül .. le açnu;;-, fnknt tari1'~,. 
bal,ınca altı ~enclik olduğunu görıt'11 , 
tür. Ji'ilhnldka hu mclctup ilanı hB1~, 
ten a1. cn·cl 17 temmuz 1914 tnrihlfl ~ 
ı>o::.bı)a verilmiş \e o :ıamandaob~ 
muhtelif memleketleri dolaprali ~1 , 
hayct beş lhaı.iranda sahibinin etıJ1 

' 
, lngili:ler, Payyarclerin r'iizgc"l ra 'dayanma kuvvetini il enemek 

tradıköy • Altıyolağzı 

Dün ve rarın 
Külliyatı 

Vakıf Neşriyatı 
nın satlş ııeridir. 

için bir alel icat etmi§lcrdir. Ruiın. le görülen bu alet ıun'i rüzıar yapmaktadır. ·--'-' ______ rlll ______ _ 

bütün satışlarda ihti~ap resminin 
muhakkak ıalmm:ı .. ml bildirmiştir. 

Nüfus yazımı Yasıl olabilmiştir. 1. 

istatistik genel direktör vekili - 1'ülbcntci Hacı Muhiddin efcJld, 
Bay Celal Aybar dün vilayete ge· yj :ı>aras:ma tama ederek öJdürcıı1r~, 
1 

den Çerke Hnsan namında biri JJ.t!ct 
erek nüfus yazımı İfleri etrafın - J)İI koz taraflarmda yakalanmı!';tır. 

da me§gul olmu§tur. Bay Celal Jcri arnnmaktadtr. :.-" 

yarın Ankaraya gidecektir. 1111 ıı _,,,, ııııımıııı "'asın ..,._,.., -
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Kendi evinizde 
caktınız? işte 

olsaydınız ne yapa
b urası da sizindir. 

• 
" R 1\ Uuvnu u \t u \t 1 u ~~ :::!~:~~~~nda son genelgesini O·~i 

tt • .. 

Binnaz doktorun gözlerine bak-
tı; fakat o anda sarsıldı, vücudu 
titriyordu. Bir iki san.iye içinde 
başı arkaya düştü. Artık hiçbir ha
rekette bulunmuyordu . 

Boğa dövüşünden sonra 
Garnataya hazırlık .• 

Bu heyecanlı boğuımalar çok 
aürmemişti. 

Döğü§çülerden biri, Emir Meh· 
rnedin yanından geçmekte olan 
bir baıka boğanın sırtına küçük 
bir ok sapladı. 

Boğanın gözleri döndü .• Şaşkın 
ıa,kın iki yanına bakındı .. Ve E
mir Mehmedin üzerine saldırdı. 

ilk vuruı o kadar şiddetli ol
mamıştı .. Boğa iki üç admı yürü · 
dü .. Tekrar döndü ve yere yuvat'· 
lanan Emirin sol omuzuna bir boy 
nuz yerleıtirdi. 

Mehmedin omuzundan aka:~ 
kanlar yerde kıımızt lekeler çiz -
mitti. Emir Mehmet yerden kal · 
kamadı .. 

Bir boynuz daha .. Birkaç boy
nuz daha.. Ve nihayet Endülfü 
prensinin vücudu birkaç dakika i
çinde delik deşik olmuıtu. 

Kral F erdinand: 
- Oh .. İşte, Endülüs tahtının 

meıru variılerinden biri geberdi 
Diye mmldandı. Kraliçe koca -

urun sözüne cevap vermedi .. Ba 
,ını arkaya çevirdiği zaman, kızı . 
nın olduğu yerde balmumu gib. 
donup kaldığını hayretle görmüş. 
w. 

- Yaşasın boğalar ... 
-~--

Diye bağrı§anlar ve ellerini çır· 
parak: 

-Haydi .. Bir boynuz daha VU(. 

Belki gebermemiştir ! 
Diye haykıranlar sayısızdı. 
Kral, kızının geçirdiği baygın . 

lığı görmemiş gibi görünüyordu. 
Kralın muhafızları kimseye sez. 

dirmeden - Kraliçenin işareti Ü· 

zerine - Maryananın koluna gı 
rer~h tribünlerden dışarıya çıkar 
mniardı. 

Kn.liçe lzabel, kızının b'u kanlı 
oyunla:-r seyretmeğe tahammülü 
olmadığını anlamıştı .. Üçüncü ka· 
fileyi beklemedi .. Krala başını u
zattı: 

- Müsaade edersiniz, kızımın 
yan.na gideyim •. ! Galiba biraz ra· 
hatsızlandı .• 

Kral cevap vermedi .. Fakat, bi· 
raz sonra başıyla muvafakat ett( 
'ğina anlattı .. 

Kraliçe yavaşça yerinden kalk 
tı .. Başkumaııdanm karısı Krali· 
çeye refakat etti .. Onlar da bir .ı l 
sonra tribünden uzaklaşhlar. 

Dölü§ meydanında açılıp kapa· 
nan bu kanlı sahneler, tüyleri ür 
pertici bir tekilde aktama kada: 
sürmüttü. 

Emir Melimedin cesedini ba
caklarından ıürükliyerek, 'demir 
mazgaUar arasında homurdanan 
aç aslanların ağızlarına attılar •• 

Meydanda kalan elbiseleri par· 
çalanmı§ bir halde yerde sürükle· 
niyordu. 

Emir Mehmedin yeryüzünd~ 
İ7İ kalmamıttı. 

Zavalh vatansever gencin ko
lu, bacağı, gövdesi, baldırları ayrı 
ayrı aslanların midelerine inmİ§· 
ti. Şimdi demir kafesler içinde aJ
laİılarİn pençeleriyle biribirine 
fırlattıkları kuru bir kafa vardı .. 

ii 3 - Timsal - Sembol ii 
Onu da iyice kemirmişler., Kıpkı- !i ORNEK: Atatürk Türk kurtu-ii 
zıl bir kemik halinde, bir kölleye f! tuşunun bütün davalarının sembo.!f 

T - r 
atmı§lardı. il lüdür. :! 

4 4 ~ i: 4 - Ekseriyet - Çoğunluk n 
:: Ek 11" t A ık :: Birkaç dakika süren bu hareket· 

Aktam üstü.. .. ·a ıye - zın ı e= ii Ekseriya - Çoğun, çokvakit ;! sizlikten sonra, Binnazın başı doğ-
Düşman karargahı haştanbatı ii ÖRNEKLER: 1 - Fransada!i ruldu, gözleri açıldı. Doktor yarı 

Çin fenerleriyle donanmıftı. As· i! parlamento çoğunluğu Flandinin ~i da bıraktığı sözlerine devam edi -
ker şenJik yaparak egvleniyordu :: önergesini reddetti. :: • •• :· yordu: 

ETteıi sabah lspanyol ordusu :: 2 - Uluslar sosyetesinde azrncık· :5 :: · .. - Dediklerim ne kadar doğru 
Garnataya girecekti. !: lar meclısi her vakit ortaya konur, g 

:: bir türlü kotarılmaz. :: imiş. Gözleriniz yeni bir hayat ve 
Sultan Abdullahın, sulh mua- ~i 5 _ Takrir _ Dilerge fS kuvvetle parlıyor. Düşündüğünüz 

hedesi imzalanır imzalanmaz şeh ii ÖRNEK: Kültür Bakanlığı büt-n gibi olsaydınız, maddi ve ruhi tliıı
rin kapılarını açacağı beklenmi .. Si çesi hakkında üç dilerge veriJmiş · Ei Ienmenize vicdani serbestliğinize 

Yordu. ii tir. H ·· ·• rağmen böyle bir fark gösteremez· 

ı . H NOT: Gazetemize gönderilecek ya-!! 
ki taraftan yeni heyetler seçı · ft zılarda bu kelimelerin osmanlıcala-H diniz. Eminim ki daha şimdiden-

lecek, bu seçim dört beş gün süre- i rı kullanılmamasını rica ederiz. :: kendinizde bir hafiflik, iyiliğe 
cek .. Garnata kapıları bu iş bi!· mı.:::ım:m:::::::::::::mm:::=:::::::=::::.I doğru bir başkalık duyuyorsunuz. 
tikten sonra açılacaktı. ı Q 1 Binnaz, biraz önceki konuşma· 

Kral Ferdinand hunun sebebi- ..._ ____ K_U_L_L_A_R ___ ...a. nın devamı olan bu söze hiç de 
n: araştırırken, Endülüs sultanın H k• • k şaşmadı; Uyuduğunun farkında 
dan ıöyle bir haber geldi: . avama IDISt O U• bile değildi. Cevap verdi: 

"Kahtani kabilen rei•i on bin Juna girme şartları - Çok doğru söylüyorsunuz. 
kitilik bir kuvvetle Garnata üzert· Okul parasız ve yatılıdır. Bura. Hasta olmadığımı,burada her şey 
ne yüriiyormuf. Buraya geline~ da okuyan talebe a~keri liselerde hana anlatıp duruyorken size i -
haneclanımı kesecek l)e Elhamrayı olduğu gibi onların talimatname- nanmamanın imkanı var mı? Beni 
yakacakmıı. Böyle bir laciay .r sine göre yetiştirilir. Okuma müd . bir günde değiştirdiniz; ölümden 
meydan vermemek için, yarın •a· deti iki yıldır. kurtardınız; hayatımı size borç · 
bah fehrin bütün kapdarını açıyc· Okulu bitirenler sekizinci yd Iu olacağım. 
rum!,, sonunda baş gedikli olurlar. o,1 - Hayır, bana hiçbir borcunuz 

F erdinand bu haberi alınca. ikinci yıl sonunda, isterlerse terhi4' yoktur. Ben ölmüş bir meslekta -
01ln Petroyu çağırttı: olunabilirler. Yirmi yılı doldu şımın ·hatırasına hürmet ediyo • 

- Bu gelen, hakiki Kahtani re- ranlar son aldıkları maaşla tekaü: rum. Değerli polis müdürümüzün 
is\dir. Onlara karşı koymak için. edilir ve ayrıca kendilerine 500- tavsiyesini gözönünde tutmalı de

-,. ... .- .. ..ı.-ı.~ .. .ı---- rnab· 7 O ira a.raaın a ikramiye veri \r. , ~ ğil miyim. Hem böyle sözlerle va
yı işgal etmesi ve kaleyi ele geçir Yirmi yılı doldunnut olup va- kit geçirmeyelim, buyurun yeme· 
mesi gerektir. Bu gece sabaha ka · zifelerine devam etmek istiyenlc- ğe gidelim. 
d:u tertibat alınsın... rin asli maaşlarına her yıl yüze · SlVlL MEMUR YENl SÜRPRiZ. 

Don Petro kraldan aldığı tali- kuruş zam yapdır. LER KARŞISINDA 
mat üzerine karargaha döndü.. Bundan başka bunlar aynca - 16 -
Bütün ceneralleri topladı.. Heps1 her uçuş zamanında uçma ücreti 
ne ayu ayrı emirler verdi .. Ordu· olarak üçer lira para da alırlar. 
yu haztrladı. MalUliyet halinde kendilerine 

O gece üçüncü fırka Garnata 1500 lira ikramiye verilir. Ve mü. 
mn şark kapısını, ikinci fırka da lazım olarak tekaüt edilirler. 
cenup kapısını tutmuştu. Okula orta okul mezunları ve 

Kahtaniler ancak şehrin cenu.> kabiliyetlerine göre, tayyare, ma· 
kapısın!':. hücUJD edebilirlerdi. la· kiniııt, elektrik şubelerine alınır · 

Ertesi sabah odasına kahvaltı -
sını getiren hastabakcı: 
- Doktor, bahçeye çıkmazdan ev
vel, kendisini görmenizi söyledi • 
Ier, dedi. 

Doktor odasmda idi. Binnaza 
gelince yerinden kalktı, elini uzat .. 
tı: 

panyol kuvvetleri sabaha karşı hu lar. Pilot olmak istiynlerin Eski . - Naslısınız? Geceyi iyi geçir. 
cepheyi de iyice sarmıttr. Arbk şehir hava okuluna başvurmaları diniz değil mi? dedi. 
dü,manın hiçbir kuvvetten korku· lazımdır. - Çok iyi, doktor. Yıllardan .. 
su yoktu .. Güneş doğunca askeria Yazılma zamanı bir Haziran • beri böyle rahat uyumamıştım. 
büyük bir kısmı şehre girecek, ka· dan on beş Ağustosa kadardır. Dt- - Gene rüya gördünüz mü? 
ieleri, surları baştanbaşa işgal e- şardan okula girmek istiyenlerin Doktor bunu gülümsiyerek söy· 
decek .. Yüksek burçların tepesint" okula direktörlüğüne yazılma za- lemişti. Binnazıı bu sözü, önce 
ağır toplar yerleştirecekti. manında başvurmaları lazımdır. gördüğü rüyalara alaylı bir im 

"" • • Yazılmak için şu belgelerin (iaşret) sanarak kızardı. 
Endülüs sultanı o gece son de getirilmesi gerektir: - Hayır, görmedim. 

fa olarak tahtına oturmuş, akra Orta oJiul şahadetnamesi, nU- - Ben de öyle sanıyorum. Ar· 
ba ve dostlarını etrafına toplıya fus kağıdı, aşı ~ağıdı, sıhhat ra- tık burada bunlara lüzum kalma-
rak': ponı .. 

-- Kahtanilerin kılıçları albn 
da doğranmak ister misiniz? 

Diye sormuştu. 

Endülüs asilzadeleri sarayların 

Girecek talebenin yatları 1 7 
den küçük 20 den büyük olmama· 
sı lazımdır. 

Okul Y etilköydedir. 

da ve kaşanelerinde eskisi gibi ka. --------------
lacak ve ya,ryacakları umgusiyle " Vefa ,, kongresi 
elbette Kahtanilerin kılıçlarına Vefa idman yurdu genel yazganlı. 
boyun eğmekten kaçınacaklardı. ğından: 

- İspanyollarla uzlaıtık. Şeli. Yurdumuzun senelik kongresi 30 -
6 - 935 tarihine rasthyan pazar gü -

rin kapılarını ancak onlara açabi nü toplanacaktır. Üyelerimizin o gün 
liriz. saat 9 da Cağaloğlundaki lstanbul 

Oiye cevap verdiler .. Ve Sultan halkcvinc gelmeleri rica olunur. 
Abdullah ertesi sabah Garnatay, ı~~~~!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
lspanyol başkumandanına teslim dütmana teslim bayrağını çekmek 
edeceğini söyledi. ten ve kapıları aç.nıaktan batka 

b~r şey dütünemez bir hale gelmiş. 
Asilzadelerden hiçbiri lju ka • ti. 

ı ara aykırı bir ı5ÖZ söylememişti. 
Herkes lspanyollarm kendilerini 
bü1ük bir öğgenlik içinde yaşata· 
cağına inanmıştı. 

Zaten açlıktan kırılan halk dıı 
1 

Kalenin dışındaki düşman or
duoıu şenlik yapıyor, kale içindeki 
halk d;,. tarihe karışan Endülü.'J 
devletinin matemini tutuyordu. 

(Arkası var) 

mıştır. 

- Önce gördüklerime inanma • 
dınız mı? 

- İnanmaz olur mu~? De
met( istiyorum ki burada bulun -
manız baıbanızı memnun etmiştir. 
Bundan sonra size görünüp tali • 
mat ve teselli vermeye lüzum gör
miyecektir. 

Çünkü bizim yanımızda bunları 
fazlasile bulacaksınız. Hastanenin 
size karşı gösterdiği ve göstere -
ceği durumdan başka talimata ih • 
tiyacınız olmıyacaktır. Biz onun 
neler istediğini de biliyoruz .. 

Kız şüpheli bir bakışla sordu: 
- Nerden biliyorsunuz? 
Doktor ağzından kaçırdığı bu 

sözü başka türlü yormak istedi. 
- Size, öteki hastaneden çıkar 

sanız, hayat \."e saa'det bulacak .. 
sınız dememiş miydi? Bunu bize 
söylemediniz mi? Sizden öğren · 

dim d('lmek. Ne ise, şimdi bunlan 
konuşacak değildik. Sizi buraya 
kadar yormaktan maksadım, iyi 
bir haber vermekti. Polis müdürü 
hastalığından kurtulmak için bu
gün buraya gelecek, bir hafta ka
lacak. Kendisini ağırlamak size 
düşen bir vazifedir. Hastanenin 
sahibi gibi her ne gerekse yapa · 
cakamız. Bütün dileklerinizi her -
kese, bana bile, çekinmeden söyli-

yebiliuiniz. Masrafı da dü,ünme· 
yiniz. Siz nederseniz biz onu ya -
pacağız. Kıymetli sivil polisleri -
mizden Hüsnü, onu buraya kadar 

getirecektir. Kendisini tanırsınız, 

sanırım; dün sabah polis müdür · 
liiğünde, Cemilin yanında idi. 

- Evet hatırlıyorum, müdürün 
yanında birisi vardı ki benimle 
alakalı görünüyordu. 

- lşte o! Yemeğe kalmasını tek
lif edersiniz, olmaz mı? 

- Emredeersiniz ... 

- Hayır, hayır! Ben hiçbir şey; 
emretmiyorum. Polis müdürünün 
sizi buraya getirmekle ve kızı ye-

rinde tutmak1a yaptığı büyüklüğü 
ve iyiliği, gene onun gibi 

sizle alakalı görünen sivil memu· 
ru da düşünün. Kendi evinizde 

olsaydınız, ne yapacaktınız? İş• 
te burası da sizindir, biz size tabi· 
iz. Artık ince fikriniz, iyi terbiye .. 
niz ne derse onu yapmalısınız .. 

Binnaz söyliyecek söz bulamı • 
yordu. Gerçekten ]>ofis müdürü o
na büyük bir iyilikte bulunmuştu. 

Buna karşı elinden geldiği kadar 
ağırlamak bir boçrtur. Fakat daha 
dün geldiği, polis müdürünün tav· 

siyesine, Y.ahut babasının hatıra • 
sına hürmet olarak kabul edildiği 
bir yerde, doktorun nezaketli söz-

lerine, rağmen nasıl dilediği gibi 
hareket eder, nasıl buranın sahi· 
bi imiş gibi herkese istediğini yap. 

tırabilirdi? Yalnız bir şey düşüne
biliyordu: Doktor böyle istiyor, 
i;te~iıi.d;-d~ bir-~ebep-olmalı. 
işte bu düşünce ile onun dediğini 
yapacaktı. Zaten doktorun ateşli 

ve tatlı gözleri onda itiraza hal 
bırakıyor muydu ki? Doktorun 
yanından ayrıldı; bugün ilk defa 
bahçede dilediği gibi gezecekti. 
Kendisi gibi diğer hastaların da 

gezip dolaştıklarını gördü. Onlar• 
la konuşmak, duygularını anla • · 
mak istiyordu. Haştabakıcılardan 

kendisi hakkında işittiği sözleri. 
onlardan da işitmek ihtiyacında 

idi. Fakat cesaret edemiyordu. 
Bir kaç defa yanlarma gitmiye 

çalıştı. Gene yapamadı. Bir saat
ten ziyade süren bu mücadelede, 
df.'ktorun kendisine doğru geldi -

ğini görmeseydi, belki muvaffali 
olacaktı. 

Nezir saatini çıbnp bakh. 

- Tam vakitttir, dedi, nerde 
ise selecekler; geliniz de kendi • 
lerini kapıda kartdıyalım. 

Binnaz, laf olsun diye sordu: 
-Şimdi mi gelecekler? 

- Evet, onları almak için has • 
tanenin otomobilini göndermiş • 
tim .• 

- Size erkenden haber verdi • 
Jer demek! 

_.. Evet, pek erkenden ... 

~Arkası var). 



lzmir Kız San'at 
enstitüsündeki s~rgi 

Mektep için yangın yerinde büyük bir 
bina yapılacak, arsası alındı 

lzmir Kız San'at En•ti tümnde pasta pişirme dersi 

İzmir, (Özel) - Cümhur~ycll 
kız san'at enstitüsü, ders yılını b:. 
tirdi, bir sergi açtı. Sergi, hakUa
ten görülecek bir izerdir. 

ve bayanlara müsbet bir ev ki;lt.i 
rü verilmektedir. Çocuk bakımı. 
ev idaresi, yemek, tatlı, kompor,0.J, 

pasta, ütü,. çamatır, leke, küçük 
dikit, ailede ekonomi tedrisatı y:ı.
pılmaktadır. Sergide hun!arı 

gördük ve enstitüden hepimı"! ıyi 
duygularla ayrıldık. 

Enstitü, 932 senesinde kuru)
muıtur. Programı orta mektep 
·derecesinde nazari tahsille, ayrıca 
san'at ve meslek tahsili üzerine 
liazırlanmııtır. Müessese ilk me· 
zunlarını gelecek yıl verecektir. 

Enstitüde, dikiş, nakıı, biçk!, Işıklar köyünde kanlı 
~Wik, ıapkacılık, resim, çiçek· bir vak'a 

dililr., ev id~eıi tedrisatı çok önem 1zmırde f§ıklaf ·İ<ôyü y\Kımn-
li bir yer almaktadır. Sergi, sar· da iki ki!inin ağır surette yarah:-.
fedilen mesainin iyi bir randman maaile sonuçlanan bir vak'a ul -
verdiğini göstermektedir. muıtur. Çoban Yusufla Mehmet 

Burada tedrisat gündüz ve ak· Ali; akşam üzeri köyün sığırları
ıam olmak üzere iki kısımdır. Gün nı otlatmaktan geliyorlarmış. 
düzleri devam eden talebe. bhJil Hayvanlar Altındağ köyünden A
çağındaki çocuklardır, bunlar 13u li oğlu Musanın ekilmiş tarlasını 
kiıidir. Akıam kısmına devam e- çiğnemiıler. Bundan kızan Musa; 
~enler ise, aile kadınları ve kızlar- çobanlara küfretmif, onlar da kar
'dır. Onların da sayıları 200 ü şılık vermişler. Çıkan kavgada 
:tiulmaktadır. Enstitü kadrosun . Musa belindeki kama ile hücum e
tıa 20 muallim vardır. Rağı>t-t derek Yusufu sol böğründen ve 
gittikçe artmaktadır. Sayısız de üç yerinden, Mehmet Aliyi kar
necek derecede müracaatlar vu· nından, sağ omuzundan ağır su
ku bulmaktadır: Fakat şimdiki rette yaralamı§.. Mehmet Alinin 
bina müsait değildir. Bu itibarla bağırsakları yere dökülmüf. 
önümüzdeki yıl içinde Beyler so · Vak'adan sonra kanlı kamayı 
iliağında bir ıube açılacağ< g~b; atarak kaçan Musa, Pınarbaşı ıKö
yangın yerinde ve lise civarınrla yü yakınında jandarmalar tara~ 

l:rilyük bir enstitü binası yapılmll\!J fından yakalanmıttır. Yaralılar 
"da kararlaıtırılmıttır. Arsası ~a· hastaneye kaldırılmıtlardır. Meh-
&'lınalmnıtır. met AHnin hayatı tehlike1idir. 

Enstitüde nazari tahıil ve m~:; Adliyece tahkikata devam edili -
leıi tatbikatla beraber, kzlarınıı7a yor. 

Kadıllöyl'nla • ..-.ıı~ 
-mıım~ B o• anı I 

' 

Tefrika numarası: 18 

- Sana bazı genç beyler miıa· 
fir geliyor. Hele geçenlerde bir 
~neıini g.ördüm, siz Sunaya git· 
mezden evvel. Ben Caferle soka· 
ğa çıkıyordum. Bahçe kapııında 
kirşılqtmı. Beni görünce şapka • 
smı çıkardı, yol verdi. Ne güzel 
genç! Kara kqlr, kara gözlü, çe· 
neıi çukur. Mahcup, nazik bir 
ıey. Bu çocuğu merak ettim. Kim
di o? 

Bedriye, yüzü pembeleıerek, 

Necdet! dedi. 

Yazan: Safiye Erol 
- Necdet? Kimin nesi? İti ne· 

dir? 
- Gazeteci. Benim kızlığımda 

bir komıumuz Halet hanım var • 
dı, onun oğlu. Küçükken tanırım. 
Anasını babasını kaybetti. Mu • 
harrirlik yapryor. Kıymetli ço · 
cuktur. 

- Görünce dayanamadım, ko • 
nuştum. Bu oğlan bir içim su. Yal
nız güzelliğini kasdetmiyorum. 
Çok tatlı, çok cana yakın. Kimi 
arryorıunuz,-ojlmn? dedim.Kıpkır 

Bir gebe kadın 
Sopa ile muhtarın 

kolunu kırdı 
Bartında Kozcuğaz köy yolun

da bir köylü kadın, muhtarla köy 
heyeti üyelerine sopa ile saldır~· 
rak muhtarın kolunu kırmııtır. 

Hadisenin şekli ve sebebi şu. 
dur: 

Sütlüce köyünden Hızarcı oğ. 
lu Tevfik, diğer köylüler sırasm· 
da kendi payına düşen yol parça· 
sını yapmamış ve verilen emirlere 
karşı koymuş olduğu için, hakkm· 
da, köy heyetince, köy kanunun~ 
göre muamele yapılmış, kendi pa 
yma düşen ücret ile yaptırılarak 
paranın kendisinden alınmasına 

karar verilmiştir. 
işte buna kızan Tevfik, arkası 

na anasını ve kardeşinin karısını 
takarak, yolda çalışan köylülerin 
yanma gelmiş, küfürler savurarak 
Sütlüce köyü muhtarı Tabirle köy 
heyetinden İbrahim ve Hüseyinin 
Üzerlerine yürümüştür. Tevfi~ 

muhtarla boğuşur ve iki üye muh
tarı kurtarmağa savaşırken, Tev
fiğin karısı Fatma, eline geçirdi · 
ği bir sopayı1 muhtarla üyeler~ 

neresi rasgelirse indirmeğe başla
mış, bu yüzden muhtar Tahiriu 
kolu bileğinden kırılmıştır. 

Tevfiğin karısı Fatma, hu i~i 

görürken, bağıra bağıra gebe oi
duğunu "da öne sürerek kendini 
karşılıktan korumak istemiş, k'ar~ 
nındaki çocuğa saygı gösteren köy 
lüler, bu zorba kadına el sürme
mişlerdir. 

'Y....a. ~ar.~eye fa.hta· 

rılmış, 'Zorbalar ha'Rkında da tel• 
kibata başlanmııtır. 

mızı oldu, adeta titredi. Seni 
sordu. Fakat o kadar mavcup o 
kadar helecanlı idi ki, sana ali. • 
kası olduğunu derhal anladım. Se· 
nin hususi hayatına karışmak de • 
ğil, haşa, fakat müsaade et sora· 
yım. Mesela bu Necdet beyle ev· 
lensen ..• 

- Anneciğim, Necdet küçük • 
tür. Yirmi dört yinni beı yaımda. 
Nasıl olur? 

- Yaş meselesi pek ehemmi .. 
yelli değildir. Bir kadın senin gi· 
bi güzel olduktaıı sopra. 

Bedriye azap içinde kıvranıyor, 
parmakları sinirli sinirli 1hareket· 
lerle çevirecek, bükecek bir ıey a• 
rıyor. Nihayet kolunu alçak bir 
masaya uzattı, görümcesine bir 
sigara verdi, ateşledi. Bir tane de 
kendi yaktı. 

- Necdeti hatırımdan bile ge· 

iki tonluk kaya 
işçiyi ezdi 

1 • 

Dır 

-------
Amasrada Dökük ocağındaki acıklı 

kazada fen hatası var mı? 
Amaarada, Dökük kömür ma. 

deninin. 145 numaralı ocağında! 
acıklı bır kaza olmuş, bir İfçi, D

zilerek ölmüttür. 
Olen Kalaycı köyünden lb -

rahim oğlu Osmandır. Osman ar -
' kadatı Mehmetle ocağın kuyudibi 

bacasında, gece vardiyasında, kö
mür çıkarırlar ve bağlama yap.u
larken, sukardan, bir buçuk, iki 
ton ağırlığında bir kömür par ;ası 
düşmüştür. Kazmacı Osman, bu 

iri kütl,.,.nin altında kalarak, batlı 

göğsü ezilmek ve bacağnın biri 
kırılmak suretiyle ölmüştür. Ark•· 

datı Mehmet, biraz geride olduj"J 
ıçin kurtulmuştur. 

Kaz'l halrkmda müddeiumumi· 
likçe tüze (adli) tahkikat yapıl· 

mıttır. Hadisede fen hatası olup 
olmadığını da, Zonguldak fen he-

yetinden gönderilen mühendis teı· 
pit edecektir. 

Manisa öğretm~nleri lzmirde 

İzmir, (Özel)' - Ma1ıisa tı. f 
baylığı muallimlerinden 150 t;;:;. . 
yan ve bay, trenle ıehrimize gc!
diler. Karııyaka ve Basmahane is-
tasyonunda lzmir muallimleri ta
rafından sevgi ve alika ile ka•şı
landılar. 

çinnedim. 
Derken utandı. Necdeti pekili. 

hatırından geçinnitti. Fakat o za • 
man diğerini tanmuyordu. Diğeri· 
ni gördükten sonra Necdet naza -
rında gene bir çocuk, bir arka • 
daş, elhasıl erkekten gayri bir teY 
olmuştu. 

Görümce gelin göz göze geldi .. 
ler. Biribirlerini nazarlarile ölçtü· 
ler ve anlattılar. Bedriye bütün 
halile (bende bir sır var) diyordu. 

Mihriban (anladım anladım) 
der gibi içini çekiyordu. Ağır bir 
ıeıle: 

- Bedriye! dedi. Ne derdin 
var? Neye üzülüyorsun? Zayıflı • 
yorsun. Bak §U haline! Derinin al· 
tından damarların görünüyor. içi· 
ni kemiren nedir, kızım? 

Bedriye artık dayanamadı. E · 
linden sigarayı fırlattı. Görümce • 

• Edirnede yeni bir otel - E· 
dirne, 15 (A.A.) - Şarbaybğın 

yaptırdığı Uray oteli bitmif, ku· 
rağm açılıt töreni yapılmııtır. O· 
telde her türlü konfor vardır. 

iki ay önce modern bir mez· 

beha yaptıran Şarbaylık, pek ya• 
kında bir sinema kurağını da bal· 

km eğlenceıine hazır bulundura· 
caktır. 

"' Un pahalılanıyor - Muğla, 

15 (A.A.) - Kuraklık: yüzündeJI 
fabrika unlarının fiatı çuval ha • 

ıına bir lira artbnlmııtır. Buida • 
yın kilosu da bet kuruttan sekis 

kuruşa çıkmıttn. 

ıinin kucağına düıerek kuru, aıa· 
bi bir ağlama ile aaraıldr. Yüzünii 
kadının göğsüne gizlemiı, iki eli· 
le omuzlarından kavramıı silki • 
yordu. Yalnız bir kelime aöyliye • 
biliyordu. 

- Anneciiim bilmiyorum, bil• 
miyorum, bilmiyorum anneciğim·• 

Mihriban, genç kadının sırtını 

okıryor, saçlannı öpüyordu. Rik • 
kat, teeasür hiıleri gülmek arzula" 
rı ile kar11ıyordu: 

- Ah gençlik, hey gidi ıençli1' l 

• • • 
BALIK 

Evvelce 'de söylediğimiz ıibi 
çahttığı gazetede hem muharrir, 
hem raportör, sırasına göre nıü • 
rettip, taıhüici, kliteci, daha bil • 
mem ne olan Necdet o ıabah gene ---__ ... _ -

(Arkcuı var) 



Amerikan Kollejinde 
Erkekler kısmından 54, kızlar kısmından 31 genç 

diplama aldı; tören yapıldı, söylevler söylendi 

Her ne zaman, her uerede ve her ne olur•anız olunuz, 
elinizi kalbinizin UstUne koyduAunuz zaman kalblnlzlnc 
''Türkiye ıc;in, TUrklye içini,, diye ejarptı§ını duymahaınnı:I 

Deniz- Devleri 
Bremen 'iSterse Normandiyi 

kolay geçebilirmiş ! 
kolay 

~~,,,~...,..-~.-.,--~-·!il -----.-.... -ct~ Normandinin Ameri~aya gidip gelmesi, hız rekorunu 
" ' . 
~ f kırması ortaya bir çok.münaka.sala~ın cıkm~sına sebeg oldu 

: Denizlerin devi, Franıızlarm , ~- ~~ . : _ -~ , - . ~ - ~ "' 

lstanl:iul J\me,.ikan Kolleji Kız tar kıımını bu sene bitiren 
bayanlartl.:tn ba:zılart 

latanbul Amerikan Kollejinin Ar 
navutköyündeki kızlar kısmında 
hu sene mektebi bitiren bayan · 

lara diplomaları dün törenle ve· 
tilmştir. Bunun için yapılan top • 
lantıda Malatya aaylavı Bayan 
Mihri Pektaş tarafından türkçe ve 
büyük elçi hay Skinner cenaplan 
tarafından da ingilizce birer söy· 
lev söylenmiştir. Mektep direktö • 
rü genç mezunlara bundan sonra
sı için de saa4et ve muvaff ak1yet 
dileyen birkaç söz söylemiş, dip· -
lomala.rım vermiş ve kendilerini 
kutlulaını§tır. Bu sene Arnavutkö· 
üy kızlar ko1Jejinden ot~z bir ha · 
Yan diploma almı§tır. 

h.ta.ııhııl Aınerilcan Kollejinin 
Bebekteki erkek kısmından me -
ıun olan elli dört gence diploma· 
la.rınm evvelki gün törenle veril • 
eliğini dünkü sayımızda yazmış • 
tık; bUTada yapılan törende türk· 
Çe bir söylev veren İstanbul Şe -
bir meclisi üyelerinden bay Refik 

Ahmet Sevengil, okulun lise ve 
mühendis kısımlarını muvaffakı • 
yetle bitiren elli dört genci kutlu· 
la.dıktan sonra kendilerine şunla • 
tı söylemiştir: 

"Siz Atatürk'ün övdüğü, Cü -
ınuriyeti koruma ve yükseltme va· 
%İfesini verdiği Türk gençlerisi . 

niz; Y.Urdumuzun ilerlemesi, yük
selmesi savaşında sizin de kafa · 
nızın ve kolunuzun emeğine ihti -
Yacımız vardır; içinizde Türkiye· 
li olmıyanlar varsa onlar bizim 

misafirlerimiz ve iyi dostlarımız • 
dır; kalbimizde onlar için iyi 
duygular vardır; fakat elbette on· 
lar da memleketimiz için ve bizim 
için her zaman bir centilrnene ya· 
kışacak şekilde hareket edecek -
lerd-ir; böyle olmak onların insan· 
hk vazifeleridir. Bizim iyiliğimiz 
için çalışan ecnebilere saygı du -
Yarız; fakat bir aralık memleke • 
limizde yanlış bir cereyan uyan . 
tnıştı; Türkü inkar etmek, Türkün 
bütün kabiliyelterine göz kapa -
tnak, kendimizi hiçe saymak ve 
her şeyin ecnebilerde olduğunu 
zannet~ek, yabancı medeniyetle· 
l'in ışıkları etrafında şuursuz birer 

Pervane olup yanmak cereyanı al
lltış yürümüştü. Hiç bir millet böy
le bir inanı~ içinde büyüyüp iler· 
liyemez. Bu yanlıştı, tehlikeli idi, 

hizi cansız, taklit ve sahte bir in -
&an tQpluluğu haline getirebiHr 

biı- yoldu. Bugün böyle bir düşün· 
ce yoktur! 

Bizim ecnebilerin bilgisine ih " 

tiyacınıız vardll'; onların çalıtma 
metodlarını öğrenmeliyiz ve ken· 
dimizde böyle adetler edinmeli • 
yiz; fakat garp medeniyetinin tek· 
niği içinde Türk ruhunu işlemek 
ve parlatmak lazım olduğunu da 
hatırdan çıkaramayız. 

Yurdumuza kucak kucak irfan, 
bilgi, teknik ve metot saçacak bir 
halde yetişerek buradan çıkıyor -
sunuz; uğurlu olsun, kutlu olsun, 
yolunuz açık olsun. Her ne zaman, 
her nerede ve her ne .olursanız olu· 
nuz, elinizi kalbinizin üstüne koy· 
duğunuz zaman kalbinizin: 0 Tür· 
kiye için, Türkiye için!,, diye çarp· 
tığını duyacaksınız! Sizi bu sağ • 
laın 1fe fAl]I umutla, eaygı ve sev· 

gi ile tekrar selamlıyorum, çocuk· 
lar !,, 

Refik Ahmet Sevengil'den son
ra Amerika Birleşik devletlerin 
Türkiyedeki büyük elçisi Robert 
Peer Skinner cenapları İngilizce 

olarak çok değerli bir söylev ver
m~ştir. Bundan sonra mükafatlar 
dağıtılmış, direktör Dr. Paul Mon· 
roe söylevini söylemiş, gençlere 
diplomalarını vermiştiı-. 

İstanbul Amerikan Kollejinin 
kız ve erkek kısımlarını bitirerek 
çıkan genç bayan ve bayları biz de 
kuıtlular, yurda ve ulusa faydalı ol
malarını dileriz. 

Bir haftada yakalanan 
kaçakçılık · 

Ankara, 15 (A.A.) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük muhcifa· 
za örgütü 68 kaçakçı, 1010 ki~o 
gümYiik kaçağı, 47 kilo tekit inhi· 
sar kaçağı, 3 tüf ek, 2370 def ter 
cigara kağıdı, 20 kaçakçı hayvanı 
e:-le r-eçirmiştir _ 

Dört devlet Amerikaya 
borcunu vermiyor 

V~: : •-~n, 15 (A.A.) - Ma • 
caristan, -'olonya, Tetonya, Lit -
vanya hükL "lletleri bugün, gunu 
gelen harp borçlarım ödemiyecek· 
]erini Amerika hükumetlerine bil· 
dirmişlerdir. 

Teksasta bütün sular taştı 
Ovalde (Texas) 15, (A.A.) -

Bütün sular taşmıştır. 8 kiıi bo • 
ğulmuştur. Ayrıca bircok kişi de 
kaybolmuştur. Birçok köyler su · 
lar tarafından götürülmüştür. Yüz 
lerce kişi kaçmaktadır. 

Şimdiye kadar maddi zarar iki 
milyon doları ge§miJtir. 

yeni yaptıkları hNorm•ndin tran- ~ 
ıatlantiii Amerikadan döndü. Bu 
gidit ve aelif te ,imdiye kadar dün
ya yüzünde yapılmıt olan en yük
ıek hız rekorunu kırdı. 

Bunu anlamak için Normandi
den önce Avrupadan Amerikaya 
giden büyük vapurların hızını kar
tda§tırmak yeter: 

Italyanların Reks'in vapuru or
ta lama olarak 30 mil 11 lik bir 
hızı vardı. Normandi 1935 Hazi
ranının dokuzunda 30,91 lik bir 
hız yapmı§tır. 

Almanların Bremen vapuru 
1934 yılı lkincite§rinin sekizinde 
ortalama olarak yirmi sekiz mille 
dört gün, yedi saat, yirmi yedi da· 
kikada Amerikaya gitmiıti. Not 
mandi ise ayni yolu dört gün üç sa
at ve beş dakikada almııtır. 

Normandi kendiıini karıılıyan vapur lar1 tayyareler ve bir balonla beraber 
Nevyork tim.anına giriv_or. 

Gene Bremenin 1933 yılı Ha
ziranının on betinde dört gün, 
on altı saat, on bet dakikada git
tiği yol üzerinde Normandi on iki 
Haziranda dört gün, üç saat, 28 
dakikada gitmiştir. 

Şimdi gemiciler arasında yeni 
bir münaka§a baf.gÖstermitlir. 'Bir; 
takımlarına göre Alman vapuru·· 
Brem en, karıısında daha hızlı gi-_ 
den bir gemi olmadığı için . fazla .· 
hızlı yürümeye lüzum görmem.iş-:· 
ti. Eğer isteseydi, kolayca -otuz, 

milden ziyade gidebilirdi. 

Birtakımları da diyorlar ki, J .. ~ 
talyanların Reks vapuru yola çı· 
karak Bremenin aldığı "Mavi kor
dela,, yı (rekoru) elinden kap
maya çah§tığı sıralarda, neden Al
man gemisi bir yahut iki fazla ka
zanmak, birinc~liği kaybetmemek 
İstemedi?. 

Buna cevap veriyorlar: Reks· 
vapuru Cenubi Aferikaya gidiyor· 
du. Şimale giden Bremen bunu 
kendisi için bir önürdet (rakip): 
tutmadı. Bu sebeple kendini zor
lamaya lüzum görmedi. Yahnz 

b-; kadar değil. Bremen kurnaz. 
lık yapıyordu. Kendisine karıı • 
çıkan ilk önürde~i yanİlbnak iste
di. Bu sebeple yirmi yedi, yirmi 
sekiz milden fazla gitmedi. , 

Bunu söyliyenlerin düşünütüne _ 
bakılacak olursa Bremen Fransız
ları şaşırtacak bir harekette bulu· · 
nacaktır. 

Karnında sakladığı makineler· 
de öyle büyük bir kudret var ki 
Normandinin ortaya çıkmasiyle, 
bunu göstermek zamanı gelmiştir. Nomıandin{n "Hiiason,,a girlşi11i göt mek için limana foplana1ı 'Amcrikalllar 

Şim.di kim bilir ne büyük bir ~ı~l~ geçemezmiş de Karadenizde kal-l :::::======::::::::::::========:
denızleri yararak Fransız gern1sm1 maya mecbur olurmuş! 
arkada bırakacak ve cam isterse 
ark d .. ··p Nor d"ye· "E Mahmudiye gibi, Bremeni de 

asına onu man ı . · . . . . 

1 k 1 d
. b" d lA e bır efsane gemısı halıne getirmek sen e a ,, ıye ır e se am ver · . . . 

kt
. ıstıyenlerin kuvvetlerini hayalJen 

ce ır. 

Bu münakaşaları Fransız gaze· 
telerinde okurken vaktile Sıvaıto· 
pol muharebes;.nde bulunmuı o· 
lan Mahmudiye firkateyni ıçm 

uydurulan masaHar aklımıza gel
di. Guya iki kat de§ sekiz sene hu 

değil, Alman -:--. Fransız reka
betin_den,, hele Almanların Büyük 
J1arp~e yaptıkları büyük işlerden 

ahyorl<?-~· Hani pek uzak mesafe
lerden P.arise gülle atması, kırk · i

kilik loplar yapması gibi .. 

· . Buna alışan biraz da Alman
lardan yana olanlar, Almanl.ır,n 

Giresunda yağmur 
Giresun, (Özel) - Dndenbe:. 

ri Giresun ve havalisine bereketli 
yağmurlar yağmaktadır. 

:f. Erzurumda Kızılay haftası -
Erzurum, 15 (A.A.) - Erzurum
da Kızılay haftası ayın 17 si (le 

23 ü arasında yapılacaktır. K~:n 

laya üye yazılmasına başlanmı~tır. 
Halk tarafından büyük bir Tlg; 
gösterilmektedir. Kızılay fayda
sına bir de balo verilecektir. 

gemide askerlik etmi§ler de biri
birlerini görememitler. Mahmu· 
diye iki tarafından toplarına sal- her ha 1 de bu k!rılii n rekora hin .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

vermiyeceklerine Norrnadiye "M.'\. vo yaptırdığı vakit deniz açrhr· 
mıt da gemi inip tekrar yukarıya 
çıkarmıt. lstanhul bofazından 

vi kordell,, yı bırakmayacaklMı

na inanıyorlar. 

f ' 

ülkümüze son 
yoktur 
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1 * l\'evyork 
! + Parls 
'ı " l\111lno 

lı'21. -
126. -
168. :;o 
20!, -

.,. Vhana ~4. -
* .Maı:lrrr !6 -
*· Berlln 42 . -· 
• Varşova 24, -

~azan: b Tefrika ~o. -164-

-1-
ı BrUk~eı 8J. -
* Atina 24, -

• Budapeşte ~s •. -
• Bütreş lö, -

Kü&B~avasolYB Gamiini . ~im yootır~i1 
· \ K'1lf.::ieGen v,a~alar ... - W. Kee Maxwell -

iren, Sapolpa iıtaıyonundan 
hareket ettiği esnada sarı · saçlı, 
mavi gözlü ve güzelliği inkar edi
lemiyecek derecede p~Jak bir ba
yan; • yataklı vagonun okuma 1& -

lonundan.. geçerek, arka aa.hanlıkta 
durdu ve kırmızı otomobildeki şık 
baylara elini sallıyarak veda işa· 
retleri verdi. Güzel kadının el'an 
sallanmakta olan sağ elindeki kıy
mettar mücevheratın parlaklığı 
gözlerimi kamattırıyordu. Ayni 
sırada oturan açık yüzlü bir adam. 
bana doğru döndü... Bu adamm 
çok ~yecanlı olduğu ve derdini 
görerek, kendisini teskin etmek ih· 
tiyacında olduğu pek aıikir ola • 
rak görünüyordu. 

Tren yolculuğu esnasında 
benim de vakit geçirmek için bir 
arkadaşa ihtiyacım vardı .. Bir si· 
gara yaktun; kendisini dinlemeğe 
hazır o1duğu-mu ifade edebilecek 
bir tarzda yüzüne baktım. Derhal 
söze batladı: 

"- Sarı saçlı güzel kadın ve 

E
ücevherat ... Her ne zaman bu 
anzarayı görsem, hemen iç cep • 
rimi yoklamak ve paramın çalı -

nıp çalınmadığını anlamak hissini 
'd~yanm.,, 

" A . BA l . 'ka - cayıp şey... atı ılı t .... 
Dedim. 

"-Bende batıl itikat yoktur.,, 
Dedi. "13 numaralı odada oturu • 
r.ırn ... 13 kişi ile sofrada yemek 
} .'.!ı·im .. Ayın 13 üncü günü vapu • 
ra l:ir.erim .. Fakat sarı saçlı, ma
vi gözlü bir kadın görünce, pek 
yakında keqdiıini gösterecek o -
lan bir uğursuzluğu hatırlama • 
mak elimden gelmez.. • 

Ben, on beş sene kadar evvel 
hunu gördüm .• Fakat ıiz, böyle 
bir tesadüfün ıize ne gibi tesir ya· • • 
pacağını bilemezsiniz. 

Kendi kendime aarıtın dilber -
ler hakkında bu hususta bir fik • 
rim olmadığını düfiindüm. Bahu· 
sus esmer karı11 olan benim gibi 
bir adam .• Bununla beraber hika· 
yesini anlattırıp hoşça bir vakit 
geçirmek için dedim ki: 

- Anlatılıyor ki siz de gençli -
ğinizde bir defa böyle sarı saçla • 
ra bağlanmı, ve epeyce ıztı:rap 

çekmitsiniz ! 
Adam, biraz daha yanıma yaA 

naştı .. Ve: · 
- Doğrutu, dedi, ben de ma • 

atteessüf, bir defa bu· oltaya ya • 
kalandım .. Ve epeyc.e çırpındım. 
Hikayemi dinler misiniz?. 

-Trende vakit geç~ek için 
elimdeki aylık mecmuadan haılCa 
bir fey yoktur, dedim, lutfen hi -
kayenizi anlahrsanız memnuniyet· 
le dinlerim! ' 

Ceh~ı•den uzun bir sigara Çıka· 
rarak yaktı ve anlatmağa batla -
dı: 

- Ben, bu hikayenin kahraman· 
!arından biriyim ... 1Bu rıebeple ev· 
veli kendimi size tanıtayım .. Be -
nim timdiki ismim "Löter Lav -
rens" tir. Fakat Mak Alester diye· 
çağırırlar. Bunun ıebebi de; eski 
zevklerimi terkedeı-e.K, bazı çift • 
çilerin hayvanlanna itina ettiğin
den daha fazla, kendi çiftliğimle 
meşgu~ olduğum<landır. Liyut Çal
gı demektir. Eski hatıralardan do
layı bana böyle hitap ederler. . . 

Bir, ad~ bir kere insana - ya· 

lngilizceden çeviren: Kalaykurt • Cenevre 816 ·-
" sorya 24, -

• Betgm . ~4. -
* Yokohama 33, -

ban eşeğinin kuyruğuna yaprşe.n 
sinek gibi - takılınca, iyi olsun 
fena olsun, ondan kurtulmak ka -
biİ olmaz. Ne ise .. Hikayemize ge-

l * Amsterdım s.~. - *Alna 94~. -* Mecidiye 59, - 1 

._ flİntnot !30. -
* Praıı 99, -

ı • ~rnlcho'm :ll. --

Çekler (kap. sa. 18) 
__..__ 

lelim: ı • Loadra 6lJ 7~ • Stokblm 
• l\e\'yorlı 0.79~~ • Viyana 

On beş ıene kadar oluyor: ci - ~ Pırls 12.0."·· • Madrıt 

dak. "f l 'kl d ııı l\lll.1no 9.6243 + Bcrlln 
varımız ı çı t ı er e oturan, ı * r.rükseı 4.687:. • Var$ova 

yirmi kadar c!elikanh, inek sürü • · • Atını. e3. · osı; • fludapeşte 
lerimizle beraber, atlarımıza bine- • Cenevıe • 2.4.11ıı • Bükre, 

k d 
L d * So!ya 6:l,4144 • relgrat 

re , Mak Ala.ter en cenuoa oğ - • Amsterdam t.l7 3 • Yokohanııı 

1,97-;-
4,2043 

4,4564 

7!1.l89.3 

ru 60 miJ kadar bir mesafeye git· ı • Praıı 18,99- • l\loskova 

miştik. Maksadımız, hem gezip eğa lll=====E=S~,::::H=-==A=M=~==9ı 
lenmek, hem de, arazimizde, inek- 11ı:.:====;:;~-=-~=-;;;-~~===~~I 

iş Aankaso 9 6'1-
lerin her gün yiyip bitirdikleri ot• Anadolu 2!1.~0 * (.'lmento u 

lar azaldığından, uzaklarda bun- * Heif ~ 7ı> Cnyon · Ue!. 
ları beslemek idi. Burada, alçak Şir. ll3 Hiye ıs.- ~ark De!. 

l 
l\1trktı fiankası ~8 - 'Ralya 

tepelerin arasında, karşımıza, se · u. ~iJ?.ort.ı -,oo Şark m. ecza 

kiz on evden ibaret küçük bir köy l'oıronıı. F,40 . reıeron 
11~-=-:-::=======-=--:::========-: ı 

çıktı. Bütün arkadaşlar, buraya ilk · istlkrazlar 
defa geldiğimiz için ismini bilmi • l===-';;..;:;;=-..;;.;;.;========;;;J 
yorduk. ilk tesadüf ettiğimiz a .• * l93J'f:Ur'kBor .. I . M~ Elektrlk 

-.--.-
-.- incili köıkünün · 

üç muhtelif 
göriinÜ§Ü 

*. . il 26,60 Tramvay 31.i'O 
dama, buranın ismini sorduk .. "1- • . _ ııı 26.9!'1 Hıhum 17,oo · ' ·~. . • . _ 

faret kule~i,, dediler. Bu köye, .ı~1ıı.:rb1Dıhııı 1 .9~.so "' An:ıdola ı <144~ 1081. de.Nisefor. lB. ôtanyat'ı ta.n-ı rdm. ıt olduğu 1halde askerlerin Ü • 

b 1 •F.rı:aol lstllcraı:ı 9!i.- * Anadolu ır 44,4~ 1. 1 l ık ld 
öy e bir isim vermek için, husu • ı<ııs A :ı.ı ~ ıo, Anadaıu 111 51,50 tından tndın'nek ıçın as.il-er erı e zerıne Y ı ı. 

si hiç bir sebep gözümüze ilişme-' S·vu·t-rzururn 9s, - •\1ümessıı A. · ~290 gelen ~leksi :Komnen, Bl.!koleon· Kilisenin önııünde yüzlerce aha· 

di; fakat, mevki ve manzarası · leriınizden' daha ziyade, temin edil sarayına yerleşmişti. li birikmİ!tİ. Aikerler, bir ta.tkin .. 
pek güzel olduğundan çok hoşu· miş olduğu halde_ iater lüks, is· Bey""zıt kurununda Hüseyin a- lığa meydan ve!rmemek için papa• 
muza gitti. Burada bir müddet ter ihtiyaç deyiniz _ kadııi has • ğa tarafından camie çevrilen Kü- yı bırakıp gittiter. 
oturmağa karar verdik.. reti biran hatırımıidan Çi:kınıyor. çük Ayaıofyanın Hürmüz . sarayı Bu' kilisede btt- de "Havuzlu fal-

(1,aret kulesi) nin nüfus def; du. ... yakininde: olduğunu· yazmışbk. cı,, aa: ile anılaiı bir falcı bulunu· 

terine bakacak olursanıı: - hem. 1.. Bumin için olmalı ki; bir· cu • · ·. ~a~s ad.m,ı-taşıyan bu kilise· yor, adı Jan Hililas olan bu falcı 
de dünyanın en müteassıp insan ;·: mart~si günü Holsterin evinde, ak- yı J~stınyano~ ım karısı T eodora tunçtan bir hav..iz iç.ine bakanLk 
!arından - bulacağınız isimleri~ . ıam yemeği ıam'anı, sarı saçlı, de- yapt~~ştı. _ .. . 'Kayıptan haber +İyormuf. Bu fal 
yekunu yetmi~ beti geçmez. ~u. •niz renginde elbise giyinmiş bir Bır rıvayete gore .fustınyen bu cının ne büyük rı01l oynadığı Bi ,, 
yekuna, on açne önce, k~~ •. pLek göriinıÜD de, bwiliaEta ka·-1 kiliseyi bir at!ağın~··~ide'·~ •· ~na tarihinden alınmq §U satır• 
nun öküzlerine tamaıh ederelC mu· ~ ijar ~endisiffi ~Diisafir kabul etme- mek"rÇıii yaphrmı§fl. ,;.tt~ı.." f ._.., • • ı·~; P. · k: ~çıİt ôla~ göstennelrte .. 
kaddes kitabın emirlerine aykrrr mizi rica ettiği zaman, heplniiz' Jü~~iniyen_, imp~ratô~ Aii~tas ~dir: 1 ı \ 1 • ~ 
hareket ettiklerinden aolan, ası- bu ani teklif karşısında yapaca n aleyhıne amcası Justen ıle bera - "K . l -:ı'Uaı-·-veya , ...... p-

cl - • ,.. . ,, . . "d h'. eşış er, yap~ uJ..lLI w 
tan üç yerlinin adları da ahildir. ğımızı şaşırm1~ ve aklımızı kay.! b~r fe~~t çı.lt~rd~gı ı~ın~ı .:ımama. lu olarak yaşarlardı. tık kuııınlar· 

Burada, arkadaşımız Leaaville' , hede. r gibi, sersemleşmiştik. ıkum edılmıştı. idam gununden bır d k · ı·"w · k d" d · lanl ya .C' ... . .. · • ı S a eşış ıgı ço ın ar o ar .. 
in gördüğü gibi, Sierra Joe'nin e- Ev sahibi i!~ ~azarhk etmeli ü- gün önce Anastas rüyasında er - 1 d . · , 

. d b . • k' "} s·-l --' dl • J -• .• ' par ar I. 1 
vın e ir poker partiai kurula .. . zere, san ·saçlı mele~ m\ıt(ak mer- ıyö ı e aıciis a ı azız en gor .:. "'" r w. • 

ı:.. ·ı cek al ~"'::~ - · · · .. · ~ 1 k d. · J" t. · • · Bu sonralan degıştı. Şark ke .. 
uı e masa, sand ya ve.iaauuu -• divenlerini çıkınca, arkadaıınlız muş ve oun ar en ısıne us ını • · · • h" l · kad d 
b·ı '- ı · · ,. ··d d - · · · · .• • ışışlerı, garp ra ıp erı ar me e-

ı 'Aağıt arı ve Holster'lerin e • . (French Jakey) bir kelime söyle- yen ı ı am an vazgeçmesını soy • . . . 1 , . ..... 
· d d b" f 1 • 1· , J·· t · 'd L' .. d · nıyete hızmet etmez erdi. Çogu e-

vın e e, ır onoğrafla eslü za •. meden, üç dak-ika kadar tavana emış er. us en e uu ruya an . ı • . ... 

ul b
. "d h ·· ı:...:·· ... . 1· , debıyattan hazetmezler, butun va-

man us ü ır piyano vardı ... He· . baık.ıp. donakalmııı.tr. Ha~ti bu sı • ·sonra ı am uıı.munu yerme ge ır- ki 1 . . -:.:ı: ,.. • , •• ,, 1,..,..L",.,1 ld ~ · · . , - · t erını wnı mun~ ar 
pimiz ayık o uğumuı: lıaldıe bile rada arkadaş1arunızrlan tek kol • mektten bva~hg~c!ç~ış '. . . v~ kilise tintihaplan ile geçirirler, 
ıburada eğlen~biJirdik .. lıaret ku-:. . lu (Leftia), Frenc.h Jakey'i kızdır· şte u a ıseyı unutm~yan h 

1
. , .. ··ıt··ı k 

lesinae, tamam bir kır eğlentisi ;IDak için: :Jüstiniyen sonra talita geçtiği va· .a a 1 arasın?~. g~1:1 .u erd~apar~ 
yapmak için yalnız bir eksiğimiz .• -· Am~n ! Ne oldu.! Boynun mu tu-ı 'kit burada bir mabet yaptırmi, - z.orla namzetliklennı ~s ik ettı ,· 
olduğunu söylemeliyim: Şarabı - . tuldu? Diye alay etmi!tİ. tır. rıyoı1ardı. Manastırlarda kadim.la.-

b 1 k d l · 551 • ....ıt d rm bulunması, açlkça, re .. 
mız o ; müzi amız a var, ya · . F rench de buna cevap olarak Bu eski mabette 1'."m a 

kad k G · H ı ı 11 ~ h d" · d k zaletlere meydan veriyordu: '.Aha· nız ın yo tu. ercı o ster e • .... d ·· ı·· · · e. geçen garip bir i. ıseyı e ay -
. . . ,, :. .. . - ece gu umsemıf v • • · / ı li keşişlere itikat ettiği için talih " 

rın evımn yamr.da, kuçuk öır aşçı . - Gökten inen güzel mele - dedelım: lerini onlardan sorardı. Bunlar aa. 
dükkat"ır.:ı oenzer bir yerde, ye • i ğin hangi delikten içeri airdig""ine Papa Virjil, dini bir bahis üze-

b. k k d o• . ileri de kimlerin imparator ola .. 
mek pişiren ır te a ın var.sa bakıyordum! Demitti. rinde konuşmak ü~ere lstanbulaı 
da, bu da köy muHtarmın karde.. 1 t kul . "b" d • t gelmişti. Fakat verilen karar Jüs - ~klanm haber ~-erir~er, bu suretle 
· · k 'd• v b. · ·b· h ·· ~re esı ıı 1 me emye ımpaı·ator aleyhıne ısyanlar rıka-tının arısı ı ı.. e ızım gı ı a- k . d ak b' d 00. f • ,. h 't · f B ~ { . • . . • . . . . mer e:zın en uz ıt yer e. y· ınıy;en ın oşu!laf gı ıpeınış_ ı .. u - rırlnrdı . 

kil<ı cıftli'k ada.tnları, - ıster ınek 11 •• l b. •~ d •. .. · . .nun jiıerine napa haya.tın~ tehlike-!1 • • :H . . .. - . · • 1e guze ır ~a mın goTunmesırte. "- • fy • • 
olsun, ıster kadın ol~un - baş:WCa- ·bu d d h .. . t t.• l d'e görerek Serkiy.o ve Baküs kili- "Küçük Ayaso a camıim çev • 

. . n an a a muna&ıp aoır o a - _11 k 1 
sına aıt olan hır ıeye hürmet et · d E "' k d l .. ısesine. sıg~ mmı•tı. Bunu. haber: alan .rcıiye~ ~itabe, tür çeye şöy.e çev• . . . . . 

1 
l maz ı. ger a ının ·omın: arı u • ~ - " .1 . 

mesını bıhrız . Bu sebep e taret . d b. ·r kan t .. · d'k ı imparator, papanın hemen yakala· -rı mı~tir: · · 1 

k ı · d b" · . . 1 d bul zerın e ır çı t a gorsey 1 , 
u esın e ızım ıçın 'a ın un· narak hapsedilmesini emretmiş ve "Bı:ı~ka imparatorlar eserleri 

b·1· bize, hiç de acayip ı gelmiyecekti. ! .. "'ti' 
madığım serbest söyliye ı ırim. askerler kiliseyi sarmışlardı. Papa hiçbir faide vernıiyen ölürlerin a-

. · - • · O, hoyah ve soğuk sarışınlardan 
llkönce, burada söyliyeceğim askerleri görünce ~ . başmihrabm amr kutluladrklan halde impara .• 

değldi. Sarı ile altın renıgi arasın .. 
fikri kabul ediniz ki; dağlarda ge- d pilpayelerine (biiıalarda kemer v·e tortınıuz' Ji1 c:tı"t~iyen, kainatın ya • 

a dalgananan ıaçlarmın ta.bitli· ~ 
zen çiftçiler, daima kadınsız ha • 1. kubbeleri tutan, yahut başka bira· ratrcrsı Isarun Jrulu olan, Vi"" ina • 

ği ve gözlerinin mavi ıği ile teni- ç 

yattan şikayet ederler .. Ve yem~k- nin beyazlığı .araıınd.A öyle bir a· ğırlığı kaldırmak üz~re lrullanı • nı da ne alev, ne kİlıc ve ne ba.Ş-
lerin güzel pişirilemediğinden, 'lier :h'enk varch ki; cazibesine tutul. lan amudi ve direk şe!dinde kaim ka işk~n~eı~~ie ~ıl~;yan. v~ 1 .. 
tarafm güzelce ,derlenip toplana- k k b'l - ·ıa· M . .. ayaklar) &arıldı. Askerler, papayı 

d v d b h d ı F k mama a ı degı ı. avı, goz - ki d 1_ 1 d çJ sanın scygisine ölümden korkma" 
maı ıgm an a se er er. a ·at l . b' k .. l . 'b. . aya arın an. ıaıuuın an,. sa a • · · aı ' ·yıp kanım d. ök,erek sonsuz yaşayı~ 
bunların gerek bilerek ve gerek en, ır çocu gaz erı 0 1 m~um d km "' b 1 d] f k t ~-k b' d ki bak l ı nn an çe ege aş !.'- ı a1, a a h k k Se • ' Ikıcı." 
b·ı · k · d'kl · bu h' re. at ıraz a!ha kes- n ıt ı oı· d 1 'h 'h şa a azanan rgıyo yu a ~ ı mıyere , ıste ı erı ı~et • · . ayrrama ı ar, en nı ayet mı rap.ye 
ler değildir. Hasretini çektikleri n_ı~kla. berab~~'. nazarları, .. an~a~ rinden koptu, papa pilpayelere sa- . lamak ve insanlara 'dlindarlrğa is" 

h ta ett man gozle te-k ,·ıyan'dııınak ı"çin btı yu"ksek bİ" ıey, old~kları yerde bir kaaınm ııze 1 P ıgı za . ' rını- ••••""'""'""""ııı"'""'"'""'""'"'"'"'lll""'""'""'""'"'""".""'"'"""""""'... ~ . 
bulunmasıdır. Cennetten yalnız ze tesadüf ederdi. Epiz bir güzel mağa çalışıyordu. E .• Ne yaparsıri ! nayı yaptrrdr. Uyanık _impar~to ... 
Havva tardedilmiş olsaydı, Adem olduğundan şüphe yoktu. Garip - 18 aydanberi bir,tek ~~dın görme-" ~m~ztl1' dost~_ Seı:giyoyu her~:.: 
babamız orada, bir dakjka bile, tir ki; bu Mrı'ın kadın, zavallı ih- miş olan bir adam, öekle~ilmiyen ıpan saklasuı ve kor:usun. . İyıl~ğt 
yalnız kalamazdı! Çobanlarunızın tiyar Holster'i hepimizden daha bir zamanda, böyle bir görüş kar· büyük olan, fakirleri, yoksulları 
arasında, öyle afçılar vardı ki; önce ve çabuk yakmıştı: . şısınd~ neler yapmaz?!. . , beslemekteki yoııılmayabiİmiyeJl 
hiç bir beyaz kadının yapamıya - Herkes.e yeni bir zeyk ve· neş'e . "K~dmm girdiği yerde çabuk' ·Ve Allah yönün.den.taç giydiriltnİŞ 
cağı derecede güzel yemek piti - geldi, .. S_iyer~ Ç~'I?~n-.setlı, ahır - yş.ng~n :çı~ar,_, sözünü '!;>ura,da bjı: , q]_an Te~dora\Hll gücj.inü· _d~ ~r{.rr-, 
,rirler ve temizlik yaparlardr. ita .. . dan vabti bir at ,9karar~~, bu~u. dnha li~tıtla~ııt~k! .. · ... , .~JP..,, . . ,,. . . . . , , . r 

ret kulesindeki istirahatimiz, ev - alı§tırmağa ve emirlerini yaptrr .. ·- .(.ArKa.sı ~.~~( .. • Arkası varJ. 

~· ·I 
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Şeker salı gününden Yabancı Memleketler Postası 1 ·-----~Ö~l-d_ü_r_u_·ı_e_n-~B~ir~F-ra-n-sı_z_t-ay_y_a~--G~o~·belsin 
recisi düşüp öldü berber.. sözleri 

trans ada 
)andıran 

merak 
cinayet 

PARIS - Franaada Ezn kaıa · 
°'-ıııda altmıtlık bir berber bir · 
Çok ıaman evvel karııından ay · 
tıl11ır1, g~etelere ilin vererek ar-

~d-ılık için bir kadm aradığını 
0ildirmittir. Kendisine müracaat 
tde"Ier arasından botuna giden 
bt L k • " 

I' .:adını metres yapma ıstemtt-

lir, kadın buna razr olmu• birçok 
liiııler haftalar beraber yafac'ık· 
ftıı ao:U.a berberin eıyası~ı, pa • 
t\ltrını alarak ortadan kayboJ.-·1~ 
~· itin ilk kısmı bu. imdi ikinci 
1"'1ına gelelim: 

&erberin Velli adında bir kom· 
~u var. Bunlar sevişen iki ar • 
~daıtırlar. Bay Velli geçen per · 
~'-lbedenberi arkadatınr görme • 

lııit önce merak etmif, fakat biraz 
'°"ra içinde ııkıntılı şüpheler u · 
>lıımrthr. Merakını gidermek için 
'-bab erkenden dükkanm önüne 
~~lir, kapıaını çalmıya hatlar. Hiç 
11' cevap alamaz. Daha Çt'k me • 
tlldanır Kasabanın kenarında bu 
1uııan evine gider. Kapıyı açık bu· 
Itır. Bahçeye girince yerde kan le. 
~tleri görür. Bunları takip ede ede 
ttiıı alt katma kadar gider. Orada 
tördüğü müthi! manzara zavallı 
'damı, çıldırtacaktr. Berber kan · 
r içinde yere uzanmı! yatıyordu. 

'ldını başına toplıyarak derhal 
~İ..,ar janrfa,.ma komutıınlığme 
~c'ar, işi anlatır. 
~----.'-'- -..,ı. •. Ö&..i 

0tcl>aiye gönderilir. Anlatılır ki 
b~tberi öldürenler ini olarak üze 

1~ne hiicum etm:~ . ba~ma tokmak 
l \·ura vura senem edip yere 
:~~Ürımi.if. Sonra bir bıçakla öl • 
Urınü,~er .• 

Ar ~ ... --.·--.:ı ... .., :- .. · ... ... . ı .. . ~· -

töre katiller berberin zengin ol · 
~u~ b' l" ' 1 · d tunu ı ıyor 3r ve evın e para 
~ladığını sanıyorlardı. Önce 

~l\diıini yakahyarak paraların 
lunduğu yeri aormu9lar, hiçbir 

t~\'ap alamayınca kendisini öldür 
llti.itlerdir. Poliı, berberin birkaç 

tlirt evvel Suaıon bankaaına bü
)iiL 
~~bir para yatırdığını ve bu ban· 

F ranıız hava okulunun çok par 
lak bir uzmanı (mütehassısı) o · 
lan pilot baıkan yardımcısı Kar· 
)iye tayyare cambazlıkları yapar · 
ken dütüp ölmüttür. Tayyarecinin 
ölümünden kısa bir müddet evvel 
alınmıt resmini baaıyoruz. 

Korkunç 
bir ö lüm 

J.llmanyadan nel~r 
bekleniyormuş 

Lö Jur gazetesi Fransız - Al • 
man münasebatma dair yazdığı 
bir makalede diyor ki: 
Göbbelıin bir İngiliz gazetecisi· 

ne yaptığı diyev (beyanat) olduk
ça ilıi uyandıracak bir şeydir. Hit 
)erin ötedenberi bilinen bir sözü · 
nü geli,tiriyor: Almanya Fransa 
ile anla,mak istiyor; fakat Fransa 
İşlemiyor, yahut yapamıyor. 

Eğer Göbbelı F ransada kuvvet· 
Ji, özgen (hür), devamlı menfaat 
ler ve fena dütünüşlerden kurtul· 
muı bir hükumet olmadığı için 
Frant'amn hiçbir ıiyaıal yola gire
mediğini ve hele onunla beraber 
olan diğer devletlerin arzularının 
sarsılmıyacağından emin olmadık· 
larının söylemek istiyorsa, yazık 
ki doğrudur. Fransa Avrupada 
zaferinin ve intizam zanıretinin 
lüzum gösterdiği rolü oynıya • 
mamaktadır. Fakat Göbbels iıter 
kuvvetli, ister zayıf olıun Fransız 
hükumetinin, Alman batkanları ta 

Dört Fransızm Mısır çöllerin- rafından açılan kollar araaına kö
rle susuzluktan ve açlıktan öldük· rükôrüne kendini almamakla Av· 
lerini yazmıştık. Dün gelen gazete rupadaki vazifesini yamıyor de · 
ler buna dair şu tafsilatı veriyor - mek istiyorsa pek acele ediyor. 
Jar: Hitler Alsaı ve Lorenin bizden 

Fransızlar otomobil ile çöle açı- iıtenmiyeceğini inanclamıştı. Pe · 
lacaltları zaman bu yolda siditin ki öyle olıun? Fakat ayni inancla
tehlikeli olacaiı ve vazgeçmeleri mayı Öpen ile Malmedi hakkında 
kenedilerine ıöylenimit ise de on- vermiyor. Sonra yalnız Viyanayı 
lar ..ıldırmamıtlardır. Çölde 64 istemeyi değil Viyanada Pan Cer· 
derece bir ııcakhkta yollarını menlik kazanıa bile Seriinin bu • 
kaybetmişler. Otomobil bozulmuş, nu reddedeceğine dair Almanya · 
&lıü.i ,..,.. olaralt NU -lcı:v~na can elan açik diyevler bekleniyor. 
llt1'"ak iıtemitler... itte Almanyanın orta Avrupa 

iki ceset, ağızları, burunları, yeğrimine (salahına) yapacağı 
kulakları kanla dolmut olarak yardım budur. Naaıl ki bundan 
bulunmuf. Birinin rengi morar · yüz yıl önce Lui Filip, Belçikalı
mı,, öteki bu müthiş sıcak altında )arın kendini ailesinden bir pren· 
kupkuru · keailmitti. Seyyahlar ıe vermek istedikleri Belçika tacı· 
Hartuma vardıkları vakit bunlar· ni reddetmekle, Batı Avrupaya 
dan biri annesine bir mektup gön· sükunet vermiş ve lngiltere ile 
dermi, ve seyahatinden sevinçle F ranıa arasında devamlı bir anlat 
bahaetmitti. Şöyle yazıyordu: mava yol açmıttır. 

"Aziz anneciğim! Ne seyahat! Eğer Almanyada batı ve güney 
Bu bir harikadır. Iln seyahatte el- (cenup) için ite dayanan böyle i· 
de ettiğim hilgil~ri hiçbir zaımrn nançlar verseydi batı devletleri o
hatırımdan geçirmemiştim. Bü · na daha baıka özgenlikler (hürri
tün gü~lükleri yendik. yetler) verebilirlerdi. Fakat bun • 

Çaı~anı ha giinü ŞellaJ istjkanıc- dan çekindi, Göbbelsin sözlerinde· 
tinde v~dihalfaya yollanacağız. de hiçbir ilerleme görülemedi. 
Birçok gün daha fena yollarr t~ : --:ı--· , -~~""." • ··-
kip edeceğiz, ama ondan sonra ıy1 bu ılk seyahatı degıldır. 1932 de 
yollar bulacağız.,, gene Afrikada muvaffakıyetli bir 

Bu mektubu yazan Ödiyenin gezinti yapmıttır. 

da hesabı olduğunu da öiren -
-.İttir. Şimdi katilleri ele ıeçir
~~k için birçok sivil memurlar 
~maya batlamıılardır'. 

Çin elçisi Uzak Doğu işlerinde lngil· 
terenin harekete geçmesini istedi 

itibaren ucuzluyor 
Ekonomi Bakanı, valilerden ihtikarın 

önüne geçmelerini istedi 
Ankara, 15 (A.A.) - Ekonomı ( 

Bakanı Celal Bayar btanbul iz. 
mir ılbayları ile r4iğer bütün ilbay. 
hklara ıu telgrafı göndermittir: 

"Halkımıza '1CUZ ve çok şeker 
yedirebilmek gc1.yf'!1ile Kamutay!! su 

nulan teker layihası onaylanmıttır 
18.6.1935 salı günü re•mİ ga "tde

de netri mümkün olabilecektir. O 
tarihten itibaren atideki hususlara 
riayet olunaca~t:r: 

ı - lıtanbulda ve lf'!ker fahri· 
kalannda tesl;m edilmek ü:rere 
&.optan ve toz ,eker timdiki fiat 
olan 36, 75 ve 37 kurut yerine 25 
ve kesme teker 40 kuruı yerine 28 
kurut fiat ile satılacaktır. Bu fia
ta bütün vergi ve reıimler dahil 
olup fabrikalarda vage,,n Istanbul
da ambar dah:I: teslim fiatlar;dır. 

2 - Sair mal.aJlerdf" toptao ıa· 
tıt fiah yukarllci fiatlora ya!nız 
nakliye ve buna ait d;ğer masraf 
ların ilavesiyle !>ulunacak fia•tan 
ibaret olacaktir 

3 - Perakend~ fiatlar ile yuka
rıdaki maddelerdeki toptan s.stıı 

fiatları arasındı ki farlc bu.ı·in 
müteamil bulunmakta olan ve pe

rakende ıatıfçıların cari ve nC"t • 

mal karını teıkil eyliyen miktar-

dan ibaret kalttcl\ktır. , 
4 - Bu ıure\!e tespit ediler.ek 

olan toptan ve pf'rakende salt§ tı· 
atlarının f evkiaıde fiat!arla ntrt 
yapmak ihtikar telakki edilecek
tir. 

5 - Havayic: zaruriyeden olan 
bu gıda madd<'-s;nden bilaistisna 
herkesin istifadf' edebi.mesi içi• 
valiler le belediv,. reislerinin vazi
te noktasından haasaaiyetlc:·ine 
müraca'lt ederim,, 

DON PIY A~ADA ŞEKER 
YOKTU 

Oün ıehrimiıdeki hemen bü
tün dükkanlarda 9ekeı yoktu. Ba· 
:..ı bakkallar sakladıkları şekeı le
ri fazla fiatla vermiılerdir. Bu 
\•a.:iyet sah gür.üne k&dar süre· 
c .. ktir. Ondan ıonra şeker, ~ene 
~~k· ıi gibi piytt

1

a:jda boJ, bol bu-
1unacaktır. Fabrikalar yeni flat
ia satıta ıalı giir.ü sabJhmdan iti· 
ba ... ı:n batlıyaca~ lardır. 

Ankara, 15 ( A.A.) - Şeker 

yoğaltım ve güwrük re.:imleri hal( 
kındaki 2785 numaral: kanun 17 
Haziran 1935 tarihli ıeami g.sze. 
lede çıkacaktır Kanun o ıünden 
\•t)rütü)ecektir ( müteberdir.) 

ismet Paşa enstitüsünü bitirmC'ğc muvaffak olanlar 

l:._ Stokholm, ıs (A.A.) - Çin 1 nın oyu olmadıkça hiçbir önemli 
~~ ~çiıi lngilz dı, bakanlığın- ite karar vermiyecek yerli ma • 
t ~ Uzak doiu itlerinde harekete kamlar tarafından yönelitmesini 
k'sılıneıini iıtemittir. İngiliz hü· (idaresini) istediği doğru mudur? 

kutma hareketlerinde bulunuyor -
lardı. Çin ıü bakanın ardı aıra ıi· 

Ankarada lsmet İnönü kız enstitüsü nün yıllık sergisi a~ılmı~ tı. Yukarıki 
resimler açılma töreninde alınmıştır. 

;:-eti bu meselede dokuz devlet - Evet .. Demittir. Zaten Ku • 
J laımaımı imza eden memleket· zey Çinin bu siıtemi pekala ka -
~ konutnıalara batlamı,trr. Dıt bul edeceğinden eminiz. Biz, bay 
'İt" nı bay Samuel Hoar pazarte· Şanı·KayŞek iki yüzlü bir siyasa 
~· llnü lngilterenin uzak doiu hi· güttüğünden ve Çin - Japon dip· 
~1'-lerine kartı olan durumunu Jomatik ilıilerinde bir dottluk ıi· 

"1\inde anlatacaktır. 

>~ ~'ria, ıs (A.A.) - Pöti Pariz· 
l'-'11 

tazetesi, Pekindeki uçakla ıe· 
~Önemli Japon diplomatların· 

bay Vant ile görütmiif tür. 

~~zeteci, bay Vant'a sormu~ • 

~,' Japonyanm, Kuzey Çinin, 
\i)~kinin batatlığmı (hi.kimiyeti

tlıınnakla beraber, Japonya· 

yuaıı ıözettiği halde Kuzey Çin· 
de bizim nüfuzumuza kartı açık • 
tan açığa tinel (manevi) bir mu -
kavemet hazırlamakta olduğun • 
dan ötürü karıthk. 

Hopei'in her tarafında, kuomin
tanı IWrumları, jandarma kara • 
katlan, gizli kurumlar ve bu ara • 
da mavi ıömlekliler, Japonyaya 
kartı propaganda, ltoykot ve kot'· 

den hükumet kuvvetlerinden iki 

tümen lleyüsueçong orduıu da bi· 
ze kartı fena niyet besliyordu. Her 

tümenin içinde Japonyadan öç al • 
mayı öğreten ve bizimle içten bir 

anlatmaya yanat bulunan Çinlileri 
hırpalıyan ıiyaaal birer büro bu · 
lunuyordu. Japon orduıu bize kar
tı ıelen bütün etkileri (&milleri) 
ıöküp atmaya karar vermit ve Ja· 

pon dütmanı generallerile ityar · 
ları Su nehrinin güneyine ( cenu -
buna) ıürdürmekle ite batlamıf • 
trr. Şimdilik bu harekti yalnız Ho
pei' de yapıyoruz. Ancak Kuzeyde· 

ki diğer illerin de bizim nüfuz böl
gemize kendiliklerinden katılacak 
larını umut etmekteyiz. Çünkü bun 

)arın da bize dost olduklarını hili- ı 
yoruz.,, 

Pekin, ı5 (A.A.) - Japonlar 
tarafından iıten el çektirilmesi iı
tenilen Hopei ilbayı, Juhchchung, 
Paotinfu'dan Shetsi'ye hareket et
mittir. Genel karargahta yakında 
Shetsiye gelecektir. 

Londra, ıs, (A.A.) - Reuter 
ajansının öğrendiğine göre, Lon -
drade.ki Çin büyük elçisi, İngiliz 
dıt bakanı, Sir Samuel Hoar ile 
görütmüttür. 

Bu ıörütme, Japonların Ku • 
zey Çine kar,, giriştik,leri hareket
ten dolayı, Çin hükumetinin, 9 
devlet antlatmasını imza eden 
devletlerle yaptığı bilclirikle ilııi 
lidir. 

Jlalyada işler cumartesi 
13 te bırakılacak 

Roma: 15 (A.A.) - Bu sabah 
Bakanlar kurulunun kabul ettiği 
bir kanunla itler cumarteıi gün • 
leri saat ı3 te bırakılacak ve it • 
yarlar siyaıal, kültürel ve hele sü 
el talimler görmek üzere bu azat 
saatleri de bağlı bulundukları fa. 
şist kurumlarının emri altında bu· 
lunacaklardır. 
AN KARADA LEHIST AN SEFA· 

RETHANESlNDE YANGIN 
ÇJKTI 

Ankara: 15 (A.A.) - Bugün 
ıehrimizdeki Lehistan büyuk eiçi· 
lik bina11nda yanıım çıkmııtır. 
Yangın bina çatıaının bir kısmı 
yandıktan sonra söndürülmüttür. 
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" Hipomani ,, ye uğra yan delikanlı 
Uzun l»oylu, dınç dUl'llflu. mat· da Aaafa ıuç itledi diye ceza ve· dar feYka\ldelik ,.k, hlil mi? •. 

!'Uf yüzli bir delikanlı aaçları kı· rilemiyeceği, ancak ya timarhane· Çünkü ben evimde ve evimin al • 
aa keailmit bqı açık, ıırtındaki ye ıötürülmeıi, yahut c!a ve!ayet tıntlaki dükkiala yabancı ıayıl • 
yenleri ııvalı gömlek üıtüne' yün· altına alacak ve korumağı taahhüt marn. Evin ve dülckinın aahiple
den örme beyu bir yelek geçir • edecek akrabaaından birine fart • rindenim. Aailem .hem ı:enginclir., 
mİf. Bacaklarında haki bir panta· la teslimi gerek olduğu neticesine hem de kibar! Bunu deli aözü .aan· 
lon bulunuyor. Bunun üıtüne ga· varılıyordu. Özgür dola'jması her· mayın, ha! ... Ben deli olduiuma 
yet u~ konçlu ıiyah çoraplarını kes için tehlikeli görülüyordu. itiraz etmiyorıam da, lifımm bu 
çekmit. Dizkapakları berisinden Muhakeme kararnamesine ge· • kısmının delilikle hiç bir alillıuı 
bu çorapları birer beyaz bağ tutu· !ince, bunda raporda yazılanlara ·oktur. Bu cihet, 1&hiden böyle · 
yor. Bu bağlar, eıki zaman don • iıaret edilmekle beraber, Aıafın dir! 
larmın uzun paçalarındaki bağla· ı:>rulaı:ıa cevap verebildiği de ya· Eve ve dükkana kartı otan Ta· 
ra benziyor. Sanki o donlarm bi • zılıyor -.e gerek olan ıeyin veril"· ziyetime göre, yaptıklanmda pek 
rinden ıökülmüt ! cek kararla yapılması üç.üncü ceza o kadar fevkaladelik de yok delil 

H•vanın hayli sıcak olmasına hakycrinc brre.kıhyordu. mi?. Herne hal i&e !. Bir bakıma da 
rağmen, boynunu yünden bir atkı A1Mfm, yaptıf;ı iıten dolayı da suç, ya!. Buna da itiraz edecek 
ile smıaıkı kapatan bu uzun boy • kıca!a sorguıu yapıldı. Cevap o · değilim. Suç ıayıyorlar, ıuç ol • 
lu, dinç cluruşlu delikanlı, ayak · !arak ıöylcdikleri ıunlar: ıun ! 
ların:l kahverengi ayakkabılar - Evet, öyle bir it yaptım. Du- Beni §İmdiye kadar, hop git • 
giymitti. Gen; bir jandarmanın •ar delerek diikk&n~ girmeğe kal· raiyen bir takıl1\ hareketlerimden 
önüsıra genit adımlarla, yere sağ· luthm. Elimc:le hıcak bulunduju dolayı sık aık tımarhaneye aoktu
lam baHrak, latanbul üçüncü c~· filan da dojrudar. Duvar delmek lar. Ben, bir fırıatını bulup kaç • 
aa hak,-eri salonuna eirdi. bıçak çdmıek filan! .. Peki, fakat tım. Ba~kalarına bakılırsa, b~n 

Vakit, tam öğle üzeri. Bu, ü • bunları niçin yapbm 7. Yaptığımı "Mazhar Osmanlık,, olduğum için, 
çiıncü cezada dinün 90ftrlan bir ör. halırlıyonua da, niçia yaptığıma daima tımarhanede yatıp kalkma· 
ceki da•a11. Başkan Hikmet, deli· aldım ermiyor. BUflu biç aklım al- h im itim! Guya Bakırköyünün 
kanhy•, ıoruyor: mı1or doiruıu 1 havaıı bana pek iyi gelirmif ! De· 

- Adın ne? - Peki, oğlum. Anfatıldı, otur! Hliiime karşı aözüm olmadığmı 
- Aıaf. Ne buyuruluyor? ıöy)edim. Size. Şu halde timarha· 
- Bı:hanın ismi? Mü:ldeiumumi muavini Feri • nede mi yatıp kallanalıyım? Hal· 
- Asın:. dun, ceza kanunundaki kırk be • buki orada adam akıllı içim aı • 
- Kaç ya1ında11n? ~inci madde ile rapordan bahsede· kılıyor! Her def aamda bir pundu-
- Yirmi dokuz. rek, Auf •n bu ~uç hareketinden nu bulup duvar qtım ve kasımı t 
- Nerede oturuyoraun? dolayı mea'ul edilemiyecf:ğİDİ ile- Koridorda bulunanlardan biri· 
- Şişlid~, Osmanbeyde. ri ıürdü. Bu yolda karar istedi. ai, bu MTada yaaındaıkine Aaafm 
Aaf 1 ıokaiı ve ev numaranını Ba•kan Hikmet, karar "Yerilme- aileainin hakikaten zengin ve ki-

Cla söyledikten ıonra, hakyeri baş· den ~ahitlerin ifadelerini de okut- bar olduğundan hah.ediyordu. 
kanının, ne it yaptığı yclundaki tu. Aıafın annesi, anne olmak it;. Jan:larma .yanındaki delikanlı, 
ıorguıuna kar~ı, tok sesle §Öyle barile kanunun verdiği haktan İı· devam etti: 
dedi: tifade ederek ıahitlikten çekilme- - Ben, reuam ve heykaltrqım. 

- Reaıam ve heykeltraıım. Tab ği tercih etmifti. Aafm kızbrde- Resim Ye heykel yapmak, açık ha· 
lolanm ve heykellerim •ar! fi, hadi.eye dair bildiklerini anlat- vada ilham almakla mümkündür. 

Aaaf, bö,.le derken dimdik clu- twld•n aonra, erkek kardqinin bir Timarha:!~ ~i ka uuk ~erden, 
ruyor. Pik dik balatlı aazı·fl!rİİ..-naıııc ~ -h-..~1""'1111 ..... ~~Wıfwı>~}tfal;~~, İı?:ttst 
aeyyal bir parıltı, dudakları ucun· tığını, ötedenberi avare bir bal • ruhluyum, içten aan'atkinm. Ser· 
da hafif bir aiili&MJİf... ele aobk aobk dolaftıimı aala . bett kahna)ıymı ! 

Hak,m hatbm Hilanet. bir. btım btmlllı. Ba arada H~e Derken, zil çaldı, t..kyeri mü-
aa IUlta. 8a ceı.IN nrene, dilr • de olan biteai anlabJorda. b&!iri Gani, kottu, kapıyı açtı, A· 
katle baldı. Semra, bir ciheti arat- - Ba phit.Jerin ifadelerine ne aaf tekrar salona akndı Ye Mt • 
tırclı: ·tienia, oilw? kan Hikmet, üye Hile)'in 'N Ta· 

.\aaf, ..1:1... d!L L-L-11 l;:.,1-!-. - Nı•ıı clola11 mn~? 9 • • _.,. ---111 birle birlikte Terilen karan bil. 
Delilc•aWma fU cnaltı aldı: de MYJU 1air panltı, dwlaklan u- dirdi: 

amda hafif lair :...::~.-:. unıı -T&hil auçtaa dola11! •w--.,,.~ -Oğlam, npor• pre HM ce-
Bu yolcWd IGl'pnun cnabı, Ye aajlam ~ laauldatb: za vermiyoruz. Seni hukuk mah • 

_._ -Baabhna.wadaaöyledik· k • Öl!:!~--LJer D-.1 -••iJ-..e -llD neTini aö;le. emeaıne g ~ • U&llG&D 

--L .----- ~%.!. L-lcle, "'--~, lerinİ buraya ielip -:ı...::.-- L--ı llft:ll ,~ ,,._. uu•• uu A9al" •-- ...-, ötesini, akM vaziyetini töz 6nün • 
bu -'da ... ~n Tenlı". Hep ıaa· · • u teluarJ..-lan ...._,. olur. de tutarak, oruı br'arlattıracak~ 

.J"V. -·- il -----•- L--L-r, - -· 'l...ıı..,.:_ 
dik clanatlu, laep hafif ıüt•k se • ~ gcn,uı; •- 8 

--- - Yani timarhaneJ'e mi toka· 
7ifli.. caklar gene? Yoksa muhafaza i-

S.tbın Hikmetin liyleyip ğı. - Ne •:yarvlur? çin vuiye mi teslim edecekler? 
wine, aı.t aekreteri, alıtma ia • letk• ffjlmeet, mü.weiııw ' - Artık onun orumı lmkuk 
6!-!=)- ..l-!--!-..1- ·~- L...... • ...__ -._:.: f--!1...L-- L.:!•le ..1--=-. • .._ .. ~ ~ uu ._,,_ ·- ıa-'"""'9 uv, _,,._ mabkemeai bilir. Gerek ıenin, ge-
__ ..____ "t ..ı...-..1_ ukb JrA. cıe, oma ..-dili ceYap tu= rek ltatkalarının haWuada hayır· 
;~~bir bçnu - O-in liJled.iiim ademi lıaı ne iıe, elbette mahkeme dü • 
olmywa, itin v..r.-. orta- -.La. --·~ ,..ı ... •= müt.leamı fiinür. Haydi, artık git! 
Asaf, olQrdup ~·~ d;: telErv MİJOl"Ulll l - Kararına, doinı bir karar • 
Wmn duY&l'IDI icenlm delmit- Bir ._ Mnbfa Wru dıfanya çı • dır. Mi•cleİldllumİJe olclula sihi 
bç tatla c!aha ~delikle• dülr· lmnD. s.ı... laopltm.. Karan ıize de teıekkür ederim. Ailalıa ıı· 
kina girecek ve terzi Viçenin tul· müzakere ~eceğiz. marladlk. ! 
tuju budiiWJ'nclaki elbiaelenlea Aaf1 juadarma yanında ko • Di,ea aıaa Hylu,. clinf du • 
IMr IEatmı a91np, lıendine MJl'&M- ridara tloğna pat pal 1'irirkea, l'Uf)u delikanlı, genç jandarmanın 
bk elbiae yapacakmıt. Tam bun- miidcleimnuml muavini feriduna önü11ra ıenit adım atarak, pat 
rada, evdekilerden Huriye iamia· ıloiru dön~ü, eii1di: pat yürüyüşle, çıkıp ıitti .. 
de hir kadm yetİflllİf, Aafı vaz . - Mütaleanıza ittirak ediyo • 1---·----------

ıeçirmek istemiı, Asaf buna kı • rum. Ben de böyle yapılmak li. • Hava tehlikesini bilenler 
zarak, b~ak çektiği gibi Huriye- zımdrr, kanaatindeyim. T qekkür üye o!uyor 
nin U2rine yürümüf. Bereket ver· ederim! lzmir: 15 (A.A.) - Ha\'a teb-
ain, etraftan yetitilmif, A2af ya · AMJ, koridorda on dakikadan Jikeıini bilen uye yazmak için ae-
blanm'!, güçle zaptedilmit ! fazla bekletilmedi. Etrafına top • çilen kural toplenhlanna dnam 

Fakat .. itin içyüzü bundan iba- lsnanlarla fundan bundan, hava· etmekte, tecim odumdaa pten 
ret c:leiiL Asıl bundan aonruı itin dan ıudan konuıuyor, her ıorguya defterleri incelemektei~ f:bietik 
i~yüziinü tetkil ediyor. Arqtmna düpedüz cevap yqtiriyordu. ten eonra genel bir ~ '111P"" 
ııruında altıncı iatintak bikimi. Bu aracia hafif aülümseyif i du · lacak, tecimenlerİmİ• · ,-.wla· 
AAEm hal ve tanmdan ıüphe • clakları ucundan biran ol.un ay • caktr. 
lenmif, kendisini adli tıp itleri •ü· nlmıyordu. Ne ıuç itlediii, ne de Dün birçok yıartlatlanma, O.. 
tabedebaneaine aöadermiı. Orada deli olduiu iddialarını reddedi • mania baka• ifyar:luı " pala -
bir müddet ahknn11lan AAf h-1< • yor. Sakin bir tavD"la: mutçalar M>l)"eteti haYa telllikeai 
IDnda ftrilen adli tıp rapora, bu - Evet, diyor. Biziıp evde böy· ni 'bilen iiyelije yazUntlanlır. 
delikanlnun akli Ye rulıl duru· le bir ıey oldu. Fakat eyde bizim,, Elb.iz: 15 (A.A.) -Türklaava 
manda 'bozukluk oldujuna, "Hi • d:iikkia K f •• Ben, kendi evimiz - kurumana yardım için buitia W · 
pwnani,, deden ba8l•lıia qra • den kendi dükkinrmıza ayak bu· kevinde illta)'lll batkanlıiuula. 
mıı bulunclujuna dairdi. Rapor • mak üzereydim. Bunda pek oka· büyük bir toplantı yapılmıttır. 

Lavrens dirildi 
..-1u.,.,_ 1.•fı/4111aJ ıöıailrp itlerine karft J.._. 

HABEŞ IMP ARATORU SON SE- 2etelerinin aldığı durumwı 
Y AHATINI NlÇlN YAPMIŞ? lerini f&fırtblı •• buMa• 

Roma, 15 (A.A.) - "Giornale acı duyduklarl hildirilmektedİfı 
cl'J ..... _....... 7...,_1 BARIŞ NOBEL MOKAFA 

Habetiatan imparatc:dl n ,. ALAN "SOVEYŞI JTALY 
ıaclen bl1paiDC1e Ll ....... en ar- LARA KAP AMALI,, D 
b bulmaya çabtblı ll,-leni7or. Roma, 15 (A.A.) - BarJf 
lmparatoraa Harar'• yaptığı bel miikifatmı almq elan S. 
IOD ıui.wd. .... hıiltere ile selli». Norveçli Daıbladet Halaeti•• ~dala uzlapaayı teliDe yaptıjı sö1lev İtalyalı 
lwtWI tsli •aiıilsl. (mekedile) zetolerinde kuvvetli pr-••1

...,.. 

...... 1t-... '-lai ıu-ldachr. yol açmııtır. 
.GiıııinlAllA d'llalia p ... i; im- B. Aqell, lt:alyan - HaW 

......... hal,a - S..ıı an- kifllle.liade ulualar aoaye~ 
laıı•mlmda ı..u-.,. apaa. te karıprak Siiveyf kanalıDI 
bileceil ~ .,..ı.,.. (te. J•n ıemilerine kapamaaını 
baalarma) ........... ,az. ~ürmektedir. 
maktadır. Giornale d'ltalla diyor ldf 
BiR MISIR GAZETESiNE GÖRE Süveyı kanalmın ve ıenel 
SOVEYŞ KANALININ VAZI· rak boğazların uluslar 

YETi elinde bir i.let olabileceli 
Roma, ti (A.A.) - lakende· ediline ille hce hitön 

ıiyeden bildirıl:yor: E!belai adlı rejiminin delittiria...ine 
Mııır ıazeteıl bq l>etlr.elin~e Sü- mek lazımdır. Artık ae •!•. ·-'

~eyı kanalının İtalyan gemilerine da ne de SUYen kanalında 1 
kapablmaaı ihtimali J!,kkmda ıon baJraklannm, toplanmn •• 
günlerde lnıiliz ıazeteleri tara • kerlerinia yeri yaktur. Çünkü 
hndaa ilsi liirt:len ıt>eaeleıi in · yada hiçbir memleket ulaalar 
celemekteclir. ,.._i jandarmalıjuun tek bir 

811 ıaute, larili4eria ortaya lete 'ftrilmeaini kalNI ed 
attıkları kanıtları ( deHUeri) red- Boğazlar yalnız ltal:Jaya kart' 
~ikten aonr& J 888 tarihli and- jil, fakat öteki de•letlwe karf 
!apna preuiplP::ne gtre ıuııları ft bunlarıa ır&111ada ıeçmitlt 
yazmakt..aclır. dulu ıibi Afrika ve Aa7a 

1 - Süveyı kana~ı ierek ı-~nı leketleriyle ola.bilecek ihtilif1'1 
ve ıerek harp zaıııanlarında bü • .da Jnıiltereye kartı da ileride 
tijn uluılarm harp ve teciın re • patdmau lbım ıelecektir. 
milerine açık bulundurulmaaı ıe • lıt1illerede hi~ kimae B. 
rektir. pllin bu düıünceıine yuuı_. 

2 - Gemilerin Süvet kanalın· caktD'. Çünkü böyle bir hali 
elan özaür oı.r.k ıeçmelerini ıai- baqibir memleket olurA 
la•ık iti ~ b~Uw~J!ig ~,ay· kencliıine karıı fjli bir düt 
fttliüfm .. r. hareketi olarak karfl)a,,~ ..... 

BulıariıtanCl.ı ,Uıan Mir goze. HABEŞİSTAN EGEMEN~1'. 
ıeıi ~7or: iDDiASINDA DECIL 

ltal,...lu lnıilialerd.a aiçin Adiaababa - ıs (A.A.) -
memmua dejilmler? ltalyan - Mı imparatorunun Agaden'de 
Habet ibtilifmJa laciltere, ulu- malili bqkanlan toplıyarak 
tar hirliii ni....-.... iııe uypn tün Afrikayı Habefiıtanm 
bir mam alllllfbr. Ayai aama• menlik altına koymak fikrini 
da itidal• hareket etmesi için l- ıürdüiüne dair ltalyadan çı.__ .... __ 
t&IJıa,. bir t1izü,e öjüt ._...q. haberlıl cloftp olmadılt HalHlt 
tir. Hatti lqilterenin U'BJ& ıir- kemetince bildirilmekteclir. 
meai)1e Ye Habetiatan araırnda rator gezisi ııraımda blyle Mı 
ihtilifı itidal ile bitirmek için b!r ime bulunmamqln'. ... 
anlatma ohmqtur. Bu anlEIP" •J• 
IÖf'e ltalya HalMıfiatanla olan ht
Aplarını temizlirecekti. Ba JOl · 
da Wr taraftu ulular birlitinir: 
bir yandan da &139t Wr deYlet o'.an 
BüyOk l!lritanJanm istekler· 'I~ 
hürmet etmek ım.dı. Şimdi c~
renildiiine göre Cene.rede ve-i
len karardan iki sin ince Mıur 
lıükWlleti - yani Bü:rük Brih.,· 
Y• - Hala111iuaala lıir aalatr. 
fmzalamİtbr. lıai anletınaya ı· 
Habeıiıtan, Cana gölü çevree!ncle 
Mum. ..... h bir duw 
tektir. 

BiliniJer ki bu ıöl. Mavi Nile 
ıu veren ve Mısır• sulayan .bi • 
kaynaktır. Puua kartılık, HaJ,e. 
fiataJı ailiblanmM İçİn Mııırd•D 
büyük bir para alacaktır. Hafb•ı
ki ltalyada ıuya bot •e çok verim. 
n olan bu yerlerden utffacle t't.. 
meyi dütünüyordu. B8yök e~
tanya ile Habef btan arumcla ,.a.. 
pılan ICOmıpnalar ıizH ohnut. f. 
talya lqiherenm dottlquna r~ 
Yenerek, bundan halter almııamtt 

ltalyadan çıkardan 
gazeteci meselesi 

Ştkaıo, 11 (A.A.) Şikaı• 
bia ••zeteeiain aahibi Mac Ol 
nik pmları eöyıe.itlir: 

"ltalJ&dan pkanbn Da 
yerine haıkuuu ~e 
yetim yektur. Çüaldi ancak 
yan hükimetinin ietM" 
ra•ak üzere oraya bir aylar 
..,_ek ilba hiç lrir lebfıp 1 

b. 
Bu anlqmamn ortaya çılanaw ,_ b.U.,aı2 J 

halyanlan pek .:wüteeMir e .... h·. ni tA.;eleriaiııl r~ 

lTALYADAKI INGIJ.JZI.ER ~;,ı··· "· 2~~.!::.-.-.ı 
NE DOŞONUYORt:AR _,. uwp tpaaaınpa Jnq.t'I ~• ~ 

Roma. 15 (A.A.) - Stefaui •· mm~ •kkmcla ~ 
;anaı bildiriyor: 8uuı clirektiS"!'le- bu--.p Seaato kuıul-~ 
ri Milada atman laaillzlerden •I! kili olmadıilPI tleri ...-
ıen bir bitikte ltalyaya ve onl!n aalonunu terlcetmit)erdir. 



Çiftçilerin 1 

20 milyon .. 
i 
1 luk borcu 1 

1 

010 3faizle ve onbeş 
senede ödenecek 

TAKViM 

+ 
Gün doğuşu 
Guo batısı 

Sabah namaz 
rıgıc namazı 

ikindi nama.z, 
Akşam namaz 
\"arsı ııamaz.ı 

imsak 

Yılın gtçeıı günleri 
Yılın talan 2üclerl 

PAZAk 
16 Haziran 
!5 R. Evvel 

4.~8 

19.42 

3.30 
12.14 
16. t:I 
tM~ 

21.4? 
M8 
176 
190 

Pazartesi 
17 Haziran 
16 R. Evvrı 

4.Y.8 

19,4.1 

~.'l9 

12.14 

16.16 
19,4J 

21.47 
2.01 

177 
1119 

An~tara, 15 (A.A.) - Kamu- ._ ___________ _. 

lay dün yaz tatili kararını alma- ı R A D y Q 
0an önce, devamh bir surette yap- _ ·------------:
lığı toplantıda tanm, ekonomi, ba-
Yınclırlık, kültür ve finans bakı
mından çok değerli bir seri kanun 
layihasını kabul etmİ§h. 

Ziraat Bankasının 1931 yılı so
nuna kadar olan ipotekli ve mcte
se Jsil kefaletli bütün zirai alacak
larının yüzde üç faizle on beş yıl 
kin taksitlendirilmesine ait ka
nun bunların batında gelmekte • 
dir. 

Bilindiği gibi, 1929 yılından Ön
ce ve onu takip eden yıllarda ürün 
düşmesi, çiftçilerimizi üretim 
tnasraflarını koruyamayacak ve 
l:iankaya karşı olan borcunu öde
Yemiyecek bir h"ale düşürmüştü. 

Ödemesinde çiftçilerimizin 7or· 
luklarla karşılaştığı ve 20 miloyn 
liraya vardığı tahmin olunan bu 

horcun çiftçiyi sılimadan ödene -
cek bir şekilde taksitlendirilmes1 
iti ise son yıllar içinde hükumetin 
bir hal sureti bulmak İçin üzerin-

Cle durduğu başlıca meselelerden 
ib'irini ve belki de en mühimmini 
teıkil etmekte idi. 
r Bir taraftan çiftçilerimizin lia
Yatında bir genişlik: yaratacalt ve 
onu toprağına bağlayacal'. ~lan 

bir bal §ekline varılırken gene var 
lığı çift iJerimiz için Jifa~ti bir 
~egerde bu unan Ziraat Ban&u-

nrn vaziyeti de gözönün.de bulun
durulması zaruri idi. lıte l>u iki 
t!J~him noktanın, iki tarafm Clava
i;yetlerini kurtaracali bir tekilde 
telifi için alakadar mal<amlarca 
ve Kamutay koıniayonlarmca ya-

pılan uzun tetkikler sonunda bu
lunan ıekil, dün Kamutay genel 
toplanbsından bir kanun olarak 

Bu gUn 
ISTANBUL: 
12,30: Plak neşriyatı. 18,30: Dans 

musikisi <plak) 19,30: Çocuk saati. 
Hikayeler. Mesut Cemil, 20: Konf e -
rans. 20,30: Stüdyo orkestrası. 21: 
Radyo caz ve tango orkestraları. 
Türkçe sözlü Şan. Bayan (Birsen) 
21,30: Son haberler. Borsalar. 21,40: 
Gitar solo. Maryo. 22: Pliik neşriyatı. 

BüKREŞ: 

12: Koro konseri. '2,30 : Radyo or
kestrası. 13,35: Plak.14,15: Duyumlar. 
14,35: Plak, 17: Köylü yayımı, 18: Sü
el müzik, 19: Duyumlar. 19,15: Süel 
(askeri) konserin süreği. 20: Sözler. 
20,20: Plak. 21: Operetlerden şarkı 
parçalar. 22: Spor duyumları. 22,10: 
Operet müziğinin süreği. 23: Duyum -
!ar. 23,t;>: Plak. 

VARŞOVA: 

20,25: Piyano konseri. - Söz~~r. -
Duyumlar. 21,10: Konferans. 21,15: 
l\la tem saati. 22,30: Müzikli yayım. 

2a: Leh - Macar futbol maçını trans
misyon. 23,20: Bahriye asker mızıka
sı. 24: Sözler. 24,05: Spor duyumları. 
:!-1,25: Salon müziği plakları. 

MOSKOVA: 
15: İsveççe yayım. 18,30: Karışık 

konser ve dans. 21: Şarkılı karışık 

havalar, danslar. 22: Almanca yayım. 
23,05: İngilizce. 24,05: Almanca. 

PRAG: ..-
20: Almanca 'duyumlar. 20,05: Plak. 

- Sözleri. 20,15: Karışık koro konse -
ri. 00,40. Xa.~k'mUZlklf yayım. 21,20: 
Diyaloğ. 21,35: Orkestra (filharmo • 
nim) 22,35: Ulusal lsveç günü için ya
yını. 23,15: Duyum1ar. 23,35: Plak. 
23,50: Orkestra. 

BUDAPEŞTE: 

20,45: Piyano birliğile şarkılar. 21: 
"Göçmenler,, adlı stüdyo piyesi. 22,10 
Duyumlar. 22,10: Opera orkestrası. 
<Ulusal müzik) 23: Spor duyumları. 
23,45: Çingene müziği. 24,1:>: Konfe . 
rans - Duyumlar. 

ç,ıkmıı bulunmaktadır. -------------

Türk çiftçisinin hayatında bir Konya dördüncü yerli 
dönüm noktası tt>şkil edecek ve o- malJar sergisi 
nu iç lerahhğı iç7nde tarlası üstün- 20 Haziranda açılacak, 10 Tem· 

de çalııtıracak olan bu kanunun muzda kapanacaktır. Yerlimalı ya • 
ana hatlarına göre, ve yukarda pan ulusal fabrikalarımızın sergiye 

katışmaları en değerli vazifeleridir. 
iıaret edildiği gibi, hankanm en-

lflusal Ekonomi ve Arttırma 
\'arterinde yazılr vadesi gelmiı ve- Kurumu. 

Ya gelmemiş ve yine bu tarihten !"•••••••••••••• 
&onra yeni senetlere bağlanmıı ve· Yeni çıktı 

KANTTAN PARÇALAR 

Bay Emin yazmıt oldu· 
ğu bu kitap, İstanbulda Va
kit kütüphanesinde, taşrada Va
kit kitap bayilerinde satılır. 

Temiz bir baskı ile meydana 
gelen bu kitabın fiyatı yalnız 25 
kuruştur. 

)'a bağlanmamış ipotekli mütesel
ail kefaletli bütün zirai alacaklar 
Yüzde üç faizle ve on bet yıl müd· 
detle taksitlendirilecektir. Şu 

kadar var ki bu taksit adedi her
hiri bC! liradan aıağı düşmemek 
li:ıere ilk taksit 1936 yılında alma
tak ve taksit vadeleri her yerde 
mahsul toplama ve satma mev:41m. 
lerine göre hesap olunacaktır. ..•••••••••••-•İİ 

lücek hallerde bu tecil, bankanın 
Ba.nkanın 1932 yılı ba,Iangı · teklifi ve bankalar kurulunun tas-

cından sonrrı yeniden yap,lmış vibile kararlaştırılır ve tecil edilen 

Yeni Çıktı 

Dlln ve Yarm 

TercUme kWllyatJ • 

Sayı-33 

KADIN 

ve 

SOSYALiZM 

Avguat Bebel 

Sabiha Zekeriya 

İstanbul - 1935 

Fiatı 100 Kuruş 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

BÜYÜK, FAKAT KELEPiR 

Şişli Bomonti tramvay istasyo -
nu, Şitli palas arkasında kasaba 
biti,ik 34 numaralı 11 oda, elek • 
trik, havagazi, terkos ve banyo 
tesisatını havi, mevkian şerefli ve 
müferrih kagir ve mükemmel bir 
hane ıon 4 hin liraya ıatrlacak~ır. 
Fırsattan istifade için acele ediniz 
yanındaki 36 numaraya müracaat. 

İstanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Seniha. tarafından Kasmıpa!a 
mescit sokak 31 No. da oturan 
kocaaı Şadan aleyhine açılan bo -
şanına dnvasındaq dolayı tayin o
lunan 14 - 6 - 935 tarihli celse 
ilanen vaki tebligata rağmen gel· 
mediğinden hakkında H.U. M.K. 
nun 401 inci madde~ine tevfikan 
gıyap kararı ittihazile tebliğine 

gelmediği veya itirazda bulunma -
dığı takdirde gıyabında karar ve
rileceğine karar verildiğinden mu· 
hakeme günü olan 28 - 6 - 935 
S. 13,5 da mahkemeye gelmesi 
veya bir vekil göndermesi tebliğ 
yerine geçmek üzere ilan olunur. 

(7690) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehcuıtıt 

Pazardan başka günlerde ~aat 
(2,5 dan 6) ya kadar latan.bul Di. 

vanyolundaki (ll8) numaralı hu 
susi kabinesinde hastalarını kabuı 
eder. 

Muayenehane ve ev t.defontJ 

22396, yazlık telefonu Y..:ındilli 
38, Beylerbeyi 48. 

GUndellk Siyası Gazete 
lstanbuı Ankara caddesi, (V AIUT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 
Yazı işleri telefonu: 21Si9 
(dar& t.elefoou ı 24810 

Tele-ral adresi: tııtanhnı - (l<.URUN) 

ABONE BEDELLERt 

Posta kutusu No. "6 

her nevi ipotekli ve müteselsil ke- hu taksiltler yüzde Ü~ faize tabi Senelik 
faletli zirai istikrazlardan mütevel tutulacaktır. 6 aylık 

Türkiye Ecnebi 
1100 Kr. 

730 .. 
Z700 Kr. 

1450 
800 .. 
800 • 

lit alacakları bu kanunun hükmü s ayııı, 
dııındadır. Ziraat Bankasının Diğer taraftan bu kanun ile zi- 1 aylık 

tOO 
150 

• .. 
hu kanunun hükümleri içinde tak- rai borçların bu wretle uzun yıJlar hAn tıcretıert: 
&ite tabi müteselsil kefaletli ala- için taksitlendirilmesi yüzüntlen rıcarı ııanıarm ııac sayıfalannda san . 

k timi 30 kuruı,ıtan baıııar. Uk sayıfada 250 

Uşak Elektrik Şirketi 
ilinı 

Müessemiz için 100 ila 120 bey
gir kuvvetinde T yp elektril< bir 
buhar lokomobili alınacaktır. Ta-
liplerin kataloğlarile tekliflerini 
bildirmeleri ilan olunur. 

Uşak Elektrik 7 ürk 
Limitet Şirketi 

SPOR POSTASI 
Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel ı·esimler Spor 

Poıtaısmdadır. 
Yurdun en çok okunan hu spor mecmuasını Pazartesi gün-

leri mutlaka alınız. 5 kuruştur. 

Devlet Benıirpolları ve limanları islelme ~mum idaresi ilHnları 1 

Ailelere mühim tenzilat 
Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi ve iyi şartlar 

ıçinde geçirmek istiyorsanız Devlet Demiryollannda ailelere yapılan 

büyük tenzilattan istifade ediniz. 

Bu tenzilat, beş kişilik bir aile için % 64 

Sekiz kitilik bir aile için de % 70 
Nishetindedir. (3208) 

Türk Hava Kurumu 
üyiik • 

ıyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

79.cu tertip 3.cü keşide 11 1 em11ıuzdadır 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 Hralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardıt •.. 

Ankara Jandarma 
Genel Komutanlığından: 

Muvazzaf jandarma hesap me muru olmak için Milti Müdafaa Ba· 
kanlığının lstanbulda bulunan he sap memurları mektebine istek~ı ih· 
tiyat subayları (zabitleri) gönderi lt:cektir. istekli olanların kabı.!! şe
rc.itlerinı anlamak üzere janda"'ma mmtaka komutanlıklarına \ku
mandanlıklarına) müracaatları ilan olunur. (3269) 

Holivutun 1.3 Haziran nüshası zen
gin yazıları ,.e güze) resimleri ile çık-

DOKTOR 

Kemal Özsan 

Holivut 

1 tı. 'l'aYsiye ederiz. ürolog - Operatör 

1 
Bevliye Müiehassısı 

Go .. Z Hekı"mi : Kraköy - fJkselsiyor mağazası 
1 yanında. Hc:r gün öğleden sonra 

Or. ~ükrü Ertan 1 2. den 8 · c kadar.. Tel: 412.35 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 
Salı günleri meccanendir .. 

HÜSEYiN USMAN 
Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassrsı 

Laleli Lütüf Apartımam saat 
4 • 7 e kadar Telefon 22459 

KiRALIK ARSA 

İsmail İsmet ve Halil vakıfla -
nndan Yeni postane karşısında 

köşe başında 51 numaralı arsa 
kiraya verileceğinden istiyenle · 
rin : 7 Haziran 935 pazartesi gü -
nü Evkaf müdüriyeti encümen i • 
dareye müracaat etmeleri ilan o· 
lunur. (7616) 

taklarından, kooperatif ortakla-, ban amn işleme ve kaı' zarar ·ıra- kuru~a kadar çıkar. 
tı nezdinde olup te§ekküllt>:1ni ziyetlerinde pek tabii olarak im - BUyUk, fazla devamlı Ub vcrenıer.ı ~ı1111111ınııı111111 mıın 111nıınııııuınuııhuıııınııııruıııuıııuıını11 1111111ıttııu11ıumıı§ 
ltliiteakip bu kooperatiflere devre- sule gelecek mühim tesirlerini kar ald ayn tcnzıınt vardır. 'J Şişli Etfal hastanesinde ~ I 

ZAYl 

d'I •damak için de devlet l936 mali '111i ilanların bir satm 10 lcuruşt•ıı ~ Göz mütahassrsı doktor ~ 
1 IDİf olanları da tecile tabi tu · -:r KüoUk 111\nları s § 1 

llılnıaktadır. yılından başlıy!uak her sene, ban- Blr defa so, tkJ defası ao. uç defası 65. l Rrfat Ahmed Göz berk \ 
kuraklık ve herhangi bir afet kanın fevkalade ihtiyat akçesini 'ı dört defası 75 ve on defası ıoo kuruştur. i C. Halk Fırkası sırasında kız li· 1 

Uç aylık UA.n verenlerin bir defası beda· ~ t•:;i karşısmda ~2 numarada. l\lua- § 
\reya mücbir ve fevkalade hlr se- teşkil etmek üzere bir milyon 'ira 1 vadır. Dört aatrrı geı;en ntnıarm tazın 3 ti 1 ~ b ı ~ vene saa er saat ıs ten 1~ e lrndari 1 

l!ıp ile birkaç taksitin kısmen ve· vermeyi üzerine almış bulunınak-ıiiılls•at.ır.ıa•n-~-ku-ru•ıı•tan-h•ea•a•p-edlll-r111. --;:; ~1tıııııııııu1111ııınıııınnuııııınıııı111111ıııııııııı1uıır ıııınııuııııı ııı .ımıı ııı ııruıııııı~İ 
h. tamamen teciline zaruret görü- tadır. t 

İstanbul 2 inci mektebinden al -
__ :.adetna:-.:Ic:ni za·: ~· · ·"J. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisi • 
nin hükmü yoktur. 

Sultanahmel 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesi zabıt katibi K. Güler. 

,(7699) 




