
- PAZAR - 25 AGUSTOS 

Hüf(ômet Bir Plin Hazır~ıyor 

Şar t Beş Koldan Islahat 
Yapılacak 

__________________ ....... , .......... , ______ _ 
Verem Tedavi•inde Yeni Bir Keşif 

Mikroplu Ciğerler Don-
• 

durularak lgi Ediliyor 

V•r•mll ha.ta t•dad nt1•ıllnl 
lmul'*or 

Amerikan doktorlarından Ralph 
Vlllardın nrem tedaviılnde yeni 
bir keılf yaptığı ıöyle:ıiyor. 

Doktorun bu ketfi, yepyeni bir 
tedeYI tarııdır ve ••reme uğrayan 
ciğeri dondurarak yaranın seyrini 
durdurmak ~ayeaial glltmektedlr. 
Mııhur 11hne vazilerinden ve 
Hollvudun çok yakından tanıdığı 
ıimalardan Stefan SmlkoYlç de 
Tereme tutulmuı YI iyi edilmek 
Uztre doktor Wlllard'a mctraceat 
ıtmiftlr. Bu reaim, Smikoviçin 
noter huzurunda cljwlerlnln 
dondurulaıaaana m11Yafakat etti· 
ğin• dair aeoıt imza ettiği 
•ırada almmııtır. 

Meslek Y qlıları Arasında •• 

AbdüJhamide 14 Yıl 
EczaCılık Yapmış 

Diyor Ki ı 
O, Kimaenin EHaden 

ltiç Alm•zdı 
Amca Ha· 

ıan Türk: ec• 
ıahane nhip· 
ferinin en e1-
klsl ve hemen 
hemen de en 

iyi blArdo oynRr, Amca dama 
oyununda da uıtadır. Kiğıt oyun• 
Iarındın lıi9blriıinde onu yenmek 
mGmkUn olamamııtar. Onunla bir 
ta•IA partisi yapıp da galip ı•I· 
mit ldm11 ıııterilımemıktedlr. 
Domiaodan ıatranca kadar bil· 
meditl ve oynayıp da ıallp ı•l· 
mıdltl tık oyun yoktur. 

Dlror klı 
- Ben yalnız çtllk çomak 

( Dnaaa 8 taci 7lulı ) --------······················ ...... --._.. ...... 

idare Makinesine 
Yeni Kuvvetler 

Eklenecek 
Erzurumda Yeni Bir Mü
fettjılik Kurulmak Kararı 

Verildi 
Ankara, 25 (Son Poıta) -

Burada tatil aOnJerioin en çok 
hlıedillr zamanlarını yaııyoruı. 
Gldif, ıeUı ve tenzilltlı bilet 
alanların 1&y11nna göre Ankara• 
dan otuz bine yakın bir nUfuı 
yığını ayrılmııtar. 

Bununla beraber Ankaranın 
hatsa& •e yurt için çarpan kalbi, 
büyük lılerin arfHiode olduğu• 
muzu çok iyi duymaktadır. 

Baıbakan, doğu illtrl gezini• 
ne çıkarken "Son Poıta,, ıark 

( Devamı 3 üacü yGıcde ) _ _. __ ·---....... ..................... --·-··-
r- "' 
Hazır 01! 
Habeş Ordusuna 

Emir Verildi 
ltalya, Maltaya Da 

Taarruz Edecekmlf ... 
( 6 ıncı sagJamızdtı sen 

l•lıra/l arı ok•11unuz) 

, ............................................................ . 

Ja1h11dır. Yal· 
nız eczacılar 

arasında dıtU, 

bUtOn şehlrda 
bUyllk bir töh· 
retl olan Bay 

Florya yolundaki Dirtlcl rilr•ıl•r,.,. bir .. .,.,.ı.,.. 

V k M 
[Mac.ılara buılln de dnam ediltoık, 

Amca, beyne!· 
nıilel bir t6hret 
de kazımmııtır 
ve TUrkiyenin ı="'"-"""-

blArdo ıampl· Türlcige 6ilirdo 
Yonudur, eline ıampt8onu •c.ncı 
lıtakayı aldığı Boy Ha~o.11 
zaman en azdan 60· 70 sayı yap
llladıkça bırakmaz. 

Amca iyi Uaç yapar, amca 

a a ünasebetile tafail&t 11 inoi aayfadadır] ---·4__. ..... -............................ ~_,__ __ __ 
Iıtanbul Emniyet Direktl5rlll· 

ilinden: Gazetenizin 17 /8/935 ve 
1810 11yıh nllıhaaımn birinci 
ılltununun alt kıımında: " FJorya 
yolunda bir hadlH, ilci kafadar 
bir otomobile 1aldardılar, fakat 
foyaları meydana çıkh.,, Baıhğı 
altındaki yazı ve rHim dolayııf la 
halkın zihninde hasıl olan FJorya 
yolundaki emnlyetaizllk kanaatini 
silmek için Yakanın olduğu albl 
hakikatini bildirmek ve yanlıılığa 

( Dnamı 8 inci 7llzde ) 

Son Dakika 
Galatasaray Biik
reşte 3 - 2 Galip 

(Altıncı ••rteda) 

Arnavutlukta 11 Kiti 
idama MahkQm 

(& ve 6 ıncı sayfalarda) 

idare itleri telefonu: 20203 fjab S kurut 

Jz .. ır pareagı rınll•• 1ör•11ü,ler 

Yukarıdan ııra ile ı Celil Bayar n 
lımlr Belediy• Bııkaaı Behçet Uz 
ıÖylev Hrlyorlar, dantlllere ziyafet, 

en altta da fablHrlar paYlYonu 

[Y IZlll 9 UDCll eayfada] 

= = 

Beş Günde 
700 

Talebe 
Mekteplere Akın 

Çoğaldı 

Talebelerden Bir Çoğu 
Geri Dönmek Mecburiye• 

tine Katlanıyorlar 

Uae •• Ortamekteplere 
yeni talebe yazımı lılerl yUrU. 
mektedir. Fakat mOracaat eden 
talebenin yek~nu, gün geçtikçe 
bir hayli çoiahyor. Htle bazı 
mekteplerde mllracaatçıların çok• 
luj'u göıe çarpmaktadır. 

Talebe akınına en çok uğrayan 
mektep, Iıtanbul Erkek Lfıesidlr. 
Buraya beı ıDn içinde tamam 
(700) talebe yazdmııtır. Fakat 
yazılmak için sıra beklemek vazi· 
yetinde olan talebenin 1&y111, bu 
miktarı aımaktadır. 

Kayıt odaaından mektebin dıt 
kapııma kadar bD) llk bir kala· 
bahk birikmekte, kaydolmak üze
re ııraya girmek için llltmeler, 
kakıımalar olmaktadır. 

GUnun kayıt saatleri bu ya· 
zım işinin baıarılmasına yetme· 
dlğlnden müracaat eden gençler
den bir çuğu kayıtlarını yaptıra· 

mak91zın geri dönmekte ve her
gDn bUtUn Hatlarını mektep ko· 
rldorlarında geçirmek mecburiye
tinde kalmaktad rlar. 

Bu vaziyete aebep olarak, 
her gencin Iıtanbul ll1eslnde 
okumak fıtemHI ileri sürDlmek· 
tedir. V • bu münasebetle semt• 
lerl batka mekteplerin hudutları 

içinde bulunan talebeler kayde• 
dilmeyerek, ait olduklan okullara 
yollanmaktadırlar. Fakat bu semt 

taanifl iti de biraz ıDççı oldu• 
ğundan birçok ı•nçler de bu 
yUzden tikAyıtçl bir vaziyet• 
tedirler. 

Yeni Tefrikamız• 
Bekleyiniz 

Zindan 
Köşelerinde 

(Romanof) hanedanına mensup olan genç ve güzel bir prtnıcı (Nad· 

ya Demirof) : maktul (Çar Nikola) nıu emrlle Kafkasyanın (Şemhal) 

aileaine mensup (Ahmet Demirof) iımlnde bir Dıığııtan a1ılıadulle 

evleamitti. Çarın yavorlerinden olan Ahmet Demirof, bazı huımei ıe· 

beplerden dolayı ıın9 karııını letanbula getirdi. 
lıtanbula ıifa aramaya gelen ieDC prenııea, burada bir aşk kazandı. 

Fakat ihtiyar Demirof, bir kaplan kadar kıskançtı. Çıldıraaıya 1evdiği 

geno prenuıe, bh an bile göz açtırmıyordu. Fakat buna rağmen, ilci 
ıevın kalp, birbirini bulmu,tu. Faka' bu buluşma, emıııleiz bir fala· 

ket doğurmuıtu. (Doktor Sedat Ali) yi (Zlnd•n Kö,elerl) ne sil· 

rUkleyın bu •tk. nihayet Yaldız sarayına kadar aksetmioti. 

-· --===~ 

Birkaç Güne Kadar 
Son Posta Sütunlarında 

L 
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(Halkın Sesi) 
Ev Kiralarında 

ihtikar 
Var Mıdır? 

Muhe.birlmlzln bildirdliine göre, 
Aııkarad• av kiralannın belediye 
rarafıodaıı tHbit edilmtsiııe lüzum 
görlilıctkmlt. Düo bir muhaırlıi· 
ıniz, raıtgeldiği kimselerden, ı.. 
tanbulda da böyle bir lüzumun 
mnaut olup olmadığını öğrenmek 
istemiştir. Topladığı cevaplan 
aşağıya yazıyoruz: 

Beylerberl, Resnell Osman 
mahdumu Fuab 

- Bu auale, her Hmtte baılıta 
baıka cevaplar alacakaınıı. Yani bu 
ıorıuouıun cevaplon, mubatıplarıeı:ı.ın 
HmtJerinc ııöre de~iıecıktlr. Vakıa, 
bu, dilnyanan bor tarafmda böyledir, 
dünyanın her tarafında, her ıehrinde 
•~ kiraları 1emtlere rılSre detitir. 

Fakat bizde ucuz o!maıı luzımgelen 

1emtJer pahalı Yt pahah olmıya defer 
Hmtler, tahmin ıdllealuecek derecede 
ueuxdur. 

Muell, Sultanalunette, Aksarayda 
S·4 odalı bir apartıman 30-35 llaaya 
kiralanıyor. 

Halbuki Botazın en ılbel yerlerin• 
de 8 - 10 odah koca, tamir g6rmGt 
J•lılar 8·10 liraya kiracı bulamıyorlar. 

Bu, çok kimselerin lılerl icabı 

lataabulda oturmak meeburiyetinde 
kalıılarandan ileri geliyor. ÇUnkG 
lturada ev .ahlbl olan açıpııö:ı:ler, 
halkın bu mecburiyetini latiamar 
ediyorlar. 

* 
Fındıkh, Sakızçı sokak, 14 

numaralı hane, Sıracettlnı 
- EY ldraJarı, lhtlillr .ayılacak 

derecede pabah detlldlr. Fakat beklr 
paaayonları, ta1avvurun Gıttlnde pa• 
halıdır. 

Bugan meHIA, TarlabafıDda, Sıra• 
Hrvilerde, Paosraltıda, ılrkeclde, 
Akaaraydı, hulba birçok yerlerde 
15·20 Ura aruıada mükemmel, 4 • S 
odah evler kiralamak mümkündar. 
Fakat yine ayni aemtlerde tek birer· 
oda arayan bektrların ayPı paradan 
aıatıya barınabilmeleri lmkAnıız 
deneblleoak derecede gG~tllr. 

Buna belediye bir ıey diyemeı, 

ıO.nldt hiçbir allı, bekb bir panıyo• 
aere oda kiralamıya mecbar tutulama1o 

Fakat belediye, münulp aemtletde, 
tıpkı açtıft ucuz Jokanta ııi.bi, ucuı 

Ye temiz beklr panıyonları tul• 
edebilir. 

l\ek&rları çok atır paoıyon kira• 
tından kurtaracak olaa bu pamıyonlar 
belediyeye nrldat da getirebilirier. 

lf 

Pangeıltı, Çiçekçi aok•Oı, 24 
numarall hane, Safteb 

- lıtanbulda ev!er ucuz, apartı· 
manlar pahalıdır. Bugün vuati .apar• 
t ıman kirası 40 • 50 liradır. Hatbukl 
naatt kaıaç da bundan pek fazla 
dej'ildir. Bu itibarla, latan 1:: ulda bu 
rrJd!tl• konfil; ye rahat, .adece fn .. 
kallde ka.ıaoçh ailelere nıilnhuir 

kalacak demekti. 

Dişleri Kırıldı 
Mecidiye göyUnde oturan 9 

yaımda Süleyman çocuk evinin 
bahçesindeki dut ağacına çıkmıı1 
bir aralak muvazenesini kaybede· 
rek dlitmllı çenesinden yaralan· 
mış, 4 de d'ti kırılmııtır. 

"ON POSTA 

1 
Beıibirlik Meraklısı ! 

Bir Açıkgöz, Kadınlardan Bir 
Hayli Altın Çarpmış 

Vaktlle kadınlar1 kandırmakta, } 
onları kafe1e koymakta çok ileri 
gltmiı olan Eyllpli Halidi okuyu• 
cular hatırlayacaklardır. Bu timdi 
baplıhanededir. Fakat poliı dtln 
onun yerini tutmıya yeltenen bir 
adam daha yakalamııtır. Adı 
Huan Hayridir. Kındiaine han, 
aparbman aahibl ve binbaıı mll· 
tekaidl ıDatı 't'trmekbdlr. iddiaya 
glSre de yaptıjı marifetler ıun• 
lardm 

Huan Hayn beıiblrllk meftu• 
nudur. Baıka ıeyı pek iltifat 
etmez. Bunun için de gerdanla
randa beılbirllk bulunan kadınlara 
muaallat olmaktadır. Geçende 
Nazife adlı genç bir kadının 
boynunda beıibirllkleri glSrmUı, 
kendisini takip etmlt 'e nihayet 
Kilçllkçiftllk parkında kendfılle 
tanıımıya ve kouuımıya muvaffak 
olmuıtur. Hasan Hayri bu kadına 
apartamanlarından ve tekaütlük 
maaılanndan babaetmtı, kendisin• 
evlenme teklif etmlftlr. 

Nazife bu tekJIIi bot bulmuı, 
beraberce çarfıya gelmiı, kuyum• 
cularıa önünde dolaımışlar. Bir 
arahk Hasan Hayri demJı ki: 

- Kuzum •• Boynunuzdaki be
tlblrlllder ipte pek g0%el durmu
yor, onlan ver de bir altın ko,.. 
don yaptırayım. 

Nazife, mOıtakbel hayat orta• 
ğının bu teklifini kabul etmiı •• 
beılblrllkleri vermiıtir. Fakat 
ondan ıonra Ha.an Hayri bir 
dana ortada göztıkmemf.ttir. 

Haaan Hayri bir baıka glln 
köprn tlıtUnde Nazire adlı bir 
kadına rastlamıttır. Onunda boy• 
nunda birkaç bıtibirllk Yarmıı. 
Onu da Nulfe gibi eldatmıı ve 
beılblrliklerinl almııhr ve bu gibi 
davacılarımn 1ayııı yarım dUztine
den fazladır. Hasan Hayri yaka· 
lanmış ve kadınların hepıide 
kendlılnl teıhis etmlttir. Tahkika· 
ta Müddeiumumi mua•inlnrinden 
Şefik elkoymuıtur, 

Şüpheli Bir Adam 
Mllddeiunıum1lij'e Hakkı adlı 

uzun sakallı, pejmürde kıhkb 
bir adam verilmiıtlr. Ayağında 
eski bir pantalondan baıka bir 
ı•y yoktu. Vaziyetinden tUphe 
edilen Hakkı, on bet illn HYel 
lzmlrden geldiğini ıöylemektedir. 
Müddeiumumilik bu edamın hll
viyetini tetkik ettirmektedir. 

DünkU Sünnet DüğUnleri 

DQn Kızıl Ay .,, Çocuk Eıirgemı Kurumları tarafmdan Ud alnnet 
dOj'Unü yapılmııtır. 

Kızıl Ay 80 fakir çocuğu, Ahukapı sahil gozlnoıunda, Çocuk Eılrııeme 
Kurumu da 80 çocuğunu, Çemberlitaıta sDnnet ettirmlıtlr. Reılm, Ahırka• 
pıdakl ıünnet dilğOnünü göıterlyor. 

Sarıyer Ormanında Bir 
Ceset Bulundu 

Don aabah Sarıyerde orman 
içinde bir ölü bu'.unmuş, Sarıyer 
jandarma kumandanlığma ve mUd· 
delumumilğe haber verilmiştir. 
Jandarma ceıed;o hUviyetini tes• 
bit etmlıtlr. Bu, Sarıyer çoban• 
larmdan birla!dir. Koyunlarını ot
latmıya götUrmUş ve orada da 
ölU hulunmuıtur. Koyunlanda o 
civarda tam olarak görülmüştür. 

Bu ölümlin fllc'etenmi, yok&a 
bir kut eseri olarak mı vuku 
bulduğu araştırılmaktadır. 

Dünyanın 
En Zengin 

Eserleri 
Sultanahmet kazısında mey• 

dana çıkan, blltUn dünyanın en 
bUyUk ye en önemli mozaikleri 
olan eaerlerl tetkik etmek üzere 
lngllterenin en tamnmıt Arkeolog· 
lanndan Rossel bu sabah ekspresle 
şehrimize gelecektir. 

Yurtdaş: 

Y•ı•m•k oe k•zan .. ak lçl11 ça• 
lıım•k nuıl Ön•mli ise arttırma-
11• da çalıımak o kadar l>nemll 
oldaia.nıı •nutm11. 

Uluul eko11oml •• 
arthrma kurumu 

1 
........ ,,.,_.. ......... ' .. ' .. ·-·~·...,..._ 
Kagıpla.ra 

Karışan 

Bir Radyo 
Geçen gece Çemberataıta 

lstanbul kıraathanesinin bUytık 
radyosu, tam bir el çabukluğlle 
ortadan kaybolmuıtur. Elde hiçbir 
ipucu olmadığı için, bu kıymetli 
radyoyu çalana bulmak bir haylı 
mUıklH olmuştur. 

Alemdar merkezinin ılvil m .. 
murları, radyoyu çalanın ut• 
ması ihtimali olan yerleri 
araıtırmışlar Ye nihayet radyo 
makines·nın çarpda L6tfl isminde 
birinin dükkanında bulunduğu 
haber almmıı ve Ani bir arama 
ile meydana çıkarılmııtar. Radyo 
musadere edilince tahkikat derin· 
leıfrilmlş ve bunun Niyazi ismin· 
de biri tarafından aıırıldıiı da 
tesbit edilip yakalanmıı Ye adJl· 
yeye veı Umiıtlr. 

Bıçak Fırlay1nca 
Balatta oturan Doma lımin

de bir musevi çocuğu kasap MI· 
kailden et almakta iken ka1abın 
el"ndekl bıçak fırlamıf, Donanın 
koluna gelerek yaralamıtbr. 

P•z•r Ola H•• •• 8 . Diyor Ki ı 

Aiuıtos 25 

( Otlnftn Tarlhl] 
o 

Bir iki 
Satırla 

Yolsuzluk Mu? 
GOmrök komi•youcu rının geçen• 

lerde ilk yapılan imtihanı nda :yolıus 
itler yapıldıjı lddlHı il&erine imtihan 
heyeti hakkında tahkikata baılan
ınııtır. 

* "' .. 
Kaçakçılar 

Ankara, 24 - Geçen iki hafta 
ltlnde blrJ yarala altmıı bir kaç3kçı 
ve birçok kaçak eıya yakalanmııtır. 

* * * ltıilyan Gemlcllerl 
Limanımızda bulunmakta olan 

ltalyan mektep gemileri dOn Akenllt 
dofru yola çıkmııtır. 

* * « 
Konrada Bir Miting 

Konya, 24 - Han telsllkeıln.~ 
kartı halkia ödevleri hakkında bOytU 
bir miting yapılmııJ değerli 167lnl•ı 
nrllmlıtlr. 

• * Jf. 
Yasak Edllecek 

Madeni ve krlıtal e11a parlatmalı 
lılnde kullanılan bir maddenin eıyayı 
tahrip ettıtl iddluı Ozerlno yaırd 
edllmoal iltenllmiıtir. 

,.. .. .. 
Sellnlk Serglalnd9 

Selanik sergııılnde tcfhi.r edilecel 
otya dOn Sı!Aolte gfüıderllmif, ser< 
gl komHrJ Süreyya da Selanile hac 
roket etml9tlr. 

* Jf. )f-
Bursaya Gidecekler 

Şehrimizde tetkikat - yapmaktı 

olan lt uzmanları yarın Bur.aya gl• 
dip incelemeler yapacaklardır. 

* * • 
Hukuk FakUlteelnde 

Hukuk FakültHinln ikmal imtl· 
hanları EylUIOn iklılnde baılıyacaktır 

* .. * 
T alebe Blrllllnln Seyahati 

Talebe BirliQ'I üyelerinden 15 kiti• 
ilk bir grup, bugGo yapacafı Anada• 
lu Hyabatini 1 EyİlUe btrakmııtır. 

.. * * 
Hava Kurumunun Balosu 

Diln akıam, Haya Kurumu, Sua~ 

diyede bir ktr baloıu tertip etmf ıtl 
Balo çok gllıel n etlenceU gıçmittlr 

* ,.. * 
Ressamları mızın l!aerlerl 

Yakanda, Moıkovada b07ilk bb 
realm Hrilıi açılacak> bu Hrgld• 
TGrk 1an'atkirların da eHrleri glJıte~ 
rilecektlr. . . .. 

Maden Memurlufiu 
lıteo el çeklirilmlt olan ltıınbul 

maden memurunun yerine Ahmet 
adıDda bir baıka memur tayla 
edilmiftir. 

• * ... 
Halde Postane 

Yeni sebze n meyva hali bina• 
sında bir posta Ye telgraf merkezi 
açıllmaaı kararlaıtırı)mıı, yer ayrtl• 
mı ıtır. 

.. * • 
Para Vermezse 

Şehirde oturan yabanctların da 
yerlller gibi yol para11 nrecek!er, 
nrmeyenler bedenen çahımıya 

mecbur tutulacaklardır. 

- Hasan Beyciğim! Biz, Kadıköylü· 

lerln, halimi& ne olacak ? 
... Mualuklarımız akmıyor •• .•• Susuzluktan, hepimiz, karaya vur• 

muş lodos balığına döndük •• 

Ha1ao B. - Galiba, Su Şfrkef nln 
vurdum duymazlığma, akar •uJar duru• 
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Hergün 

Vazı Çok Oldala için 

Buglin Konamadı 

Hükumet 
Bir Plan 
hazırlıyor 

(Baı tarafa 1 inci y8zde) 

için geniı, ıUmullO Ye cezri bir 
"imar ve lnıa,, pllnı hazırlana• 
cağını, bu ıuretle yurdua bu kö· 
IHiniu ekonomik, kUltUrel ve yl· 
betıel (idart) bir lnklıafa kavu· 
tacağ'ım müjdelemfıti. Şimdi hu 
haberlerin tahakkukunu anlıyor. 
Yeni alınan mevıuk haberlere 
aöre, Iımet InöaU, doğu illeri 
için pllnh bir çahımaya derhal 
başlanmaıı neticesine varmııtır. 
Şarkta yapılacak ıslahatı beı 
lılama bölmek mümkündür: 

idari, ekonomik, kültürel, ba· 
)ındarlık ve :zirai ... 

l - idari ıslahatı En dej'erli 
•alllerlmlz, Kaymakamlarımız, hu· 
lruk ve mOlkiye mezunu nahiye 
~UdUr!erlmlç ıarka sıidecekrir. 
Erzurumda kurulacak bir Umumi 
MUfettltllk idari murakabeyi ko
laylaıhracaktır. iç Bakanlığı Müı• 
teıırı Vehbi Demirelin Umumi 
Mllfettiıllte gönderileceği ıayia• 
ları yeniden dolaımaktadır. 

Y ozıat vıliıl B. Baran, ma· 
lıalli ldarelerler umum mlldUrll 
Nacı, Aydm valiıl B. lbrablm 
Ethemln Şarkta valilikler alacağı 
ıGyleoiyor. 

2 - Ekonomi iılerl: baıbakan 
IDaden ve toprak bakımların Şar• 
lcın orta anadoludan çok zeaıia 
olduğunu görmOıtür. Burada mu· 
hltln huıusi bUnyeılne uygun bir 
Ekonomi pliaı tatbik edilecek 'H 

bıı senelik aanaylletme planın• 
dan muvafak görlilenler ıarkta 
Yapılacaklar. Bu arada Birecik de 
bir kendir fabrikası kurulacağı, 
llıaden arama enıtitUsUnUo bura• 
larda kolları bulunacağı hah er 
tıriiiyor. 

3 - KtHtür ıslahı: Şark için 
•n mühim dava olarak bu, 
ıörUlmektedir. Burada iskan 
kanununu hökümlerlle ayklrı 
olmadan bir kültür prog• 
ramman tatbiki, Tlirk kUltUrünUn 
Jayılması, Türkçeye önem veril· 
111 .. ı. aeyyar mektepler kurulma11, 
ltnell ve mUmkUn olduğu kadar 
çok çocuk yatı mektepleri hılıi, 
toprak meseleılnln halli gibi ted· 
birler vardır. 

4 - Bayındırlık ıslahata: De· 
lblryolu ile birlblrine bağlananu• 
)'an ıark vllAyetlerlmlz, muntazam 
toıalarla blrlbirine bağlacaktır. 
lrınm transit yolundan a-eçeceğl 
hrlerlı birleşen veya ona muvazi 
olan yollar, yurdun doğusunu, ba· 
tıya bathyacaktır. 

Şehirlerin, kazaların ve hattl 
llahlyelerin • buıUnkU kötll Ye 
layri11hht kulubelerden kurtulmak 
için nUmune evleri J•pılmaaı 
dtııünUlmektedlr. 

5 - - ZUrrat lıJahat: en 

Re•iınli Makale 
Kemıumuz ay, elinde pertu• 

ıu:ı:, yer yUı.Ond'll olup bitenleri tel· 
kik ed yor. 10 mtlyon lnunın haya· 
tına mal olan clhaa harbmd•n çıkan 
in1anlann tekrar yeni bir harp lçİa 
h•ıırlaacbklarınl lflt•lt olacak 111, 
merakla ltlll tetlıı 111 ediyor. Her ta• 
rııfta harp YHıtalarııtın arttırıldıfı nı, 
bltftn mllletlerla ılllhlaamakta biri· 
hlrlerll• yorııtıklarını 18rlııca 7•· 
tıyor. Metlen yeller kurmak, re ah 
" uaclala kavutm•~ mli•lrla iken 
latan daha ve kudretinin tabttf> 
edici •uıtalar lcadıaa huredl hne· 
ıln• rtllyor va ıonra lneanıa'ra acı
yarak ı 

- Ayol, •• oluyoreunas, noyl 
payl&fa•ıyereunaı? Diyor. 

ltaklıdır. Ourlada lneaa daa(· 
lan mahlGk Y•t•madıfı için ay kam· 

a Arza Bakıyor il 

' 

fUIBUJ: blalerl anlamamakta maıurdı.ır. Biz ıı.ılhten hotla•mayız, rahata kavutt•fı.ımU• r•n •lnlrlerlml• bosulur, ...... ,. ararıs. Ayda, 
komtwlarııun malına rlSs ıilkeıa, l>&fkalarılll kendi hH•plaraııa çalıthnnak lateyenler elmadılı için, o, dUnya llurla41akl emperyaliım 
hıularaaı ve harbin Hbıplerlal aola1amas. Mazurd11r. • 

r ___ D_A_B_İ L_i __ B_A_B_B_B_L_B_B~l 
Eroinciler Mahkôm Oldu 

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

yedi Suçlu 19000 Lira Para 
•• 

Cez sı Odeyecek 
Polisi 
Soymak 

istemiş/ 
' · 

Emniyet DrektörlilğU ahllk 
zabıtaaı memurlarından biri, Ga· 
)atada garJp bir şekilde ıoyulmak 
lıtenmitlir. 

Alieddin adındaki bu memur 
Galıtadan ıeçmekte ikeD aabıka· 
hlardan Çeşmemeydanh Hüseyin 
yanma ya1daımıı: 

- Ah babacığım 1.. Sen be· 
nim hemıehrlmıln memleketten 
ne haber Yar ?.. Şeklinde sözlerle 
boynuna ıarılmış, diğer taraftan 
da öbUr ellle yeleğinin dUtmele• 
rint çözerek para cliıdadmı aşır
mıya kalkıtmı,tır. Fakat memur 
çok mHteyakkız davranarak Çeı· 
mımeydanla HU1tynl cUrmUmeı• 
hut halinde kıskıvrak yakala· 
m19hr. 

Garsonlar Mektebi 
Garaonlar Mektebi için açılma 

hazırhklın baılamıf, bina bulun• 
muıtur. Mektep Beyotlunda Mu• 
ılkl San'atklrları Cemiyeti ile 
Berberler Mektebinin bulunduğu 
hi•ada açılacaktır. Her garaon 
mektebe devama mecbur tutula· 
caktır. 

Jandarma Gümrük Muhafaza 
memurları bundan bir mfiddet 
evvel, Bakırköy ka:zaıına bağlı 

Lltroa çiftliğinde gizli glzli faali· 
liyette bulunan, oldukça genit bir 
Eroin fabrikası meydana çıkar· 
mıı ve iıletenlerlde yakalamıştı. 
Fabrikayı idare edenlerin baıla· 
rmda bulunan Andonyadiı, Arif, 
Sultan lsmlerindekl ıahıslarla 
diaer dört ıuçlu bir mUddetten 
beri Sekizinci lhtisaa Mahkeme· 
ıinde muhakeme edilmekte idiler. 
Bunlar hakkındaki duruşma bit· 
mittir. Suçluların hepıi birer 
aene haplse mahkôm olmuılardır. 
Ayrıca da müteıav:ye 1 taksim 
etmek ıartile J 9000 küsur lirada 
para cezası vereceklerdir. 

Bir Tan• Daha 

Bundan Uç gün evvel, Gôzte· 
pede istasyon cadd ılnde MUıtakın 
eYinde yapılan araştırmada bir 
miktar eroin bulunmu9tu. Dlln, 
zabıta tarafından aynı evde bir 
araıhrma daha yapılmıı, b:ı 
aefor do 24 paket eroin daha 
bulunmuıtur. -----

Bir Çocuöa Çarptı 
Şoför Burhamn idaresindeki 

201-3 numaralı otomobil Ergene
kon cadduinde 12 yaıında Ma· 
nol laminde bir çocuğa çarparak 
yaralamııtır. 

-· ~· • *1;;:1 • s..;:;ı etce _,_, ___ , ·-

Kısıklıda 
Bir Köşk 

Yandı 
Don akşam Uzeri Kı11klıda 

bir yangın oldu, ve bir kötk 
tamamen yandı, yanan köık 
Ali Haydar lıminde bir zata alt 
bulunmaktadır. 

Yangın bir saat kadar devam 
etmit ve ancak kötk tamamen 
yandıktan sonra ıöndllrOlebllmiı· 
tir. Zabıta, yangının ıebeplerlnl 
araştırmakta olup henUz kat'ı 
ıekilde teıblt edilmit delildir. 

Otuz Şoför 
Haklarında Kanuni Taki· 

bata Girişildi 
Belediye, bütUn belediye za bı· 

tll merkezlerine gönderilen bir 
tamimi ... , taksi otomobilleri l lıı 
tekrar muayenesini iatemiıtlr. 

Dün aababtan akıama kadar 
her mıntakada otomobiller, yol· 
larda durdurularak, ıon muaye• 
neleri yapılıp yapılmadığı, ıoför
lerin ehHyetnameli olup olmadığı 
birer birer araıtıralmışhr. Mua• 
yenesi~ otomobil kullanan, yahut 
ehliyetnamesi olmıyan hakkında 
takibata geçllmiıtlr. Bu tekilde 
10 kadar ıoför yakalanmııtır. 

~llhim daya bu olacaktır. Baıba· 
•an dotu vllAyetlerinln Yerim 
lcabiliyetlnl ve bllha11a genlı 
~çUdo bay•ancılığa ne kıdar ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-

~Osalt olduA-unu görmUıtUr. Kars, J S T E R J N A N J S T E R ı• N A N M A ! l 
c:.rıurum, Siirt mıntakalarmda 

btı1nk hayvan kurumları teıkil 
•dilecek hayvan nesli ıılah edile
~•ktir. buralarda dağlar arasında 
llalan kuytu vadilerde en 11cak 
:ltlimlerln mahsullerile beraber, 
kliın değiılkllkleri Ye toprak 
;ınıleri dolayısile ( çeıitli mahıul ) 
0rınü1Unnn bUyUk muvaffakiyetle 
~bik edilecej'l anlaşılmııhr. 
L .. ralarda da haralar ve aalah 
--ıaayonları kurulacaktır. 

lıtan bulda •akliye ltltrlala pahalıhtındaa jalnıı; 
ecatbl diyarından gelealer detll, Jerli halk ta tiki· 
yetçldir. 

Almanya ••ya Aintrlkaya bir mal ıımarlaraalllL O 
malın çıktıtı yerden lıtanbula kadar nakli Dertti bir 
lira İH1 npurdan mafaı;aya kadar nakil lçin verliea 
para hiç olma21a ayni, fakat çfk defa ikl ınt.lldlr. 

MaYaa, Uman, kayık, bama ücretleri eıyanın kıy• 
metini arttıracak kadar pabahdır. 

Bu, bu kadarla da bitmiyor. Anadofodan gel6n 
halk, Dıı hatların bir vapurile lıtanbula kadar bir 
lld llrııya gelebilir. Fakat fatanbula çıktıktaa ıonra 
Yer•cetl nakli ücreti, onu lıtanbula kadar l'etlren 
npur Gcretiadea daha pahalıdır. 

Yeni U111aa itleri direkt8rü bu nlıbetllzlltl dOult
mtdikçe balkın bu hamal, kayık, mavna pabahhtındaa 
kurtulablleutlne, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

~r~-----------------------
Sözün 

Doktor 

Oluyormuş 

Kısası 

•-------- Ek -Ta 

Sinema yJldızı Greta Garbo 
doktor oluyormuı. Bunu haber 
Yeren Amerika ıaıetelerJ ne 
doktoru olacaA"anı apaçık yaz· 
mıyorlaraa da, her halde ben 
ona tıp doktorluğunu yakııhrı· 
yorum. 

Kalp haatalıklara mUtehaısısı 
doktor Greta Garbol Lokman 
hekimin ye dediği kadar güzel 
bu zamane yoamaaı ılmdlden 
ıonra bizzat Lokman hekimin 
mealekdaılarından biri olacak. 
Sinema perdesinde gözUkmeklt, 
dünya yUıllnde yllz bJnlerle kiıl• 
nln sıönlUnde unulmaz yaralar 
açmıı, ıönmez ateıler tutuıtur· 
muı, d inmez heyecanlar uyandır· 
mıı, yO:z binlerce baıın Uzerınde 
kavak yelleri oatlrmiı, akıllara 
periıan etmlı olan bu zehirli 
çiçek, bundan böyle, ettiği fena· 
lıklarJ, açtıjı yaralara kendi elle• 
rile tedaYI edecek. 

Atalarımızın bir ı6ıQ Yardlr: 
Bazı hafif meırep kadınların ıonu 
ebeliktir, derler. Aınmıı tekAmül 
aırı olduğu için, Greta Garbo 
bittabi ebeliğe tenezılll etmeyip, 
doktor oluyor. 

Kendisine bu bilgi Ye ihtısas 
payesini verecek olan Kalifornla 
Üniversitesi, yakındı, yıldızın 
tezini dinlemeye haıulf!nıyormuı. 

Ben de o heyetin lçerlılndı 
olsaydım da, bu tezi dinleseydim, 
çok iıterdiml Kim bilir, gU:zel 
Greta, ne yeni naıarlyeler, fikirler, 
kanaatler v• tecrDbeler ortaya 
atacaktır? Kalp tedaYlsl husu• 
aunda sayın profesör Neı'et 
Ömere parmak ısırtacak birtakım 
yenilikleri Gretanın ağzından 

dinleyip, öğrenmek her halde 
faydalıdır. MHell, Gretanan öğ• 
reteceğl lllçlar lçerialnde, kalp 
katılığına karıı bank1aot llpaeının 
mUıtesna ılfai bir telir yaptıtı, 
fazla heyecana kartı da bazı 
ıoğuk evza ve tavırlann ekaeriya 
bir dut gibi möeaıir olduğu 
kablllnaen denenmlı hakikatler 
bulunacağı ınp,Hlıdlr. 

Ancak, doktor Greta bunları 
bizzat ta'fllye ve tatbike kalkı· 
ııraa ne dereceye kadar muvaf· 
fakıyet elde eder, onu bilmem? 

Kalp mUteha111ılıtJ hekimli· 
tin en naılk bir ıubeıidirı Bunu 
her babayltft beceremez. Ve bir 
gtln olur ki, kalbini tedaYI ettir-
mek makaadlle gUıel doktora 
baıvuran bir haıta, onun muay ... 
nehaneslnden daha bitkin, daha 
yarala ve daha muıtarlp olarak 
çıkar. 

Greta içla bu doktorluk teh· 
llkeJI bir oytan olacaktır. Yıllar· 
danberidir, ılaema ıtldyolarında 
kazanılan etılı t6hretinl, &UHI 
yıldıı, bu m11lekte, bir an içinde 
kaybedebilir. 

Zira gönll yaralamak çok ko-
laydır da, tamiri Y• tedavlıl ka· 
dar g8f bir ıey yoktur! 

OndUIAıyon Makhıelerl için 
Son Karar 

Ondlllilyon makineleri Uz•• 
rinde tetkikat yapaa ıağhk mil· 
dürlUtU, aidatı neticeyi beledi· 
yeye bildirmlıtlr. Belediye: bun• 
dan ıonra berberlerin ancak 
elektrik clhazlle ondtlle yapma• 
larına mtlsaado edecek, makin"· 
lerl sıkı ve daimi bir kontrole 
tabi tutacaktır. ................................. ___ ............... -

ZİNGAL 
PARKELERi 

Kurudulmuf Ye fırınlanmııtır. 
BlltCln memleketlerde takdir adllmlttlr. 



HAHKEHElERDE 
fiÖQDÜ l<L[Qj M iz 

. -- ~----.-~~-:- '7,.- - -- ---

Bir "35,, Liranın 
Hikayesi 

Davacı Necla adında bir ka• 
dm, Suçlu da V eyael nimında b(r 

genç. Veysel, Neclinıo yanında 
uıak.. bir senedir bu yazlfede bu· 
lunuyor. Fakat, en ıoounda bir 
hırsııhk iıliyerek mahk meye 
düŞÜ}Ot. 

Duvaeı Neclanın tddlaaına bn· 
kılırsa V yscl yazshane annhtarl• 
le hu u t b r konsolu nçmı • 
koncıol içi den 35 l"ra para ti , 
g~hiba bf r iki p rça da elmas şı
HVcrm f•• 

Ş'mdi i inci cezada bu suçun 
duruşma ı yapılıyor. Fokat suçlu 
Veye l bambeıka lddiada.. dl· 
yor ki: 

- Ben hanımın yanına aylıkla 
girmiştim. Llkln çalııtım, çalııtım 
para fllin verilmedi. )\yrılmak 
iatedim aalmadılar. Kaçacak 
oldum, nUfuı kağıdım onlarda .• 
bGylece tam bir tene geçti .• fakat 
ben de artık tabammnl ed meye
u k hale ıeldim. V • nftfu klğı· 
dımın konıolda oldupnu blldi· 
ğimden bir anahtar uy.durar9" 
cnzdanımı aldım. Cebime koyvak 
evden ayrıldım. Meter n&faı 
kağıdımın •çJnde (35) Ura para 
Yarmıf. Ben ne bileyim? Sotı.ra 
beni hıraız diye yakaladılar. Hal• 
buki tamamUe masumum. 

Bu hldlaeyl gören kimse yok. 
Veysel bu lıl hakikaten nllfuı 
kAtıdı için mi, yoksa para için ml 
yaptı, tabii meçhul. Hakikat 
mahkeme kararile belli olacak. 

işinden 
Çıkarılan Gencin 
Söyledikleri 

Su~lu yirmi beı yaılannda bir 
genç!. ismi Ahmet Ertürk. Suçu 
Euver adında bir ı•nce bıçak 
çekmek. Fakat bAdl1enln iç ykll 
biraz batkaL Suçlu hlkim k81'p
aana çıkarıldı. Mailim ıorplardaa 
IODl'a hlkimı 

- Ne it yapıyoraua? declL 
A1unet Ertlrk ceYap Yerdi: 
- Seldı Hnedlr bir lıteydl•, 

çıkarıldım. 
- Niçin. 
- Ebemtalyıtu bir •e1ele. 
- Peki anlat bakalı& 
- lıteu pktılrtu 10Dra mem-

leketim olan lzmlte ır'tmeye ka· 
rar verdim. Sirkecide yattıiım 
Afitap otelinde bana muya)lkat bir 
it verdiler. Be1a de bu iti kabul 
ederek Yapurlara ıidip yolcuları 
karııladım. Fakat dJi•r otel rek· 
lamcıları beni çekemediler Ye 
tUrJU tllrlU alaya baıladılar. Giiya 
ben otele yo~cular ..... 

- Ben siz.in bildiğiniz adam 
değilim dedim. Otele döndüm. 
Fakat biraz •onra baktım benim· 
le alay edenlerin bepal otelin önU
ne toplanllllf)ar, beni çeldştirl• 
yorlar. Ba bale kızdım •e atalı 
inerek ne demek lıtodiklerinl 
ıordum. Enverle ka•ı•ya bqla• 
dık. Bıçak çekmiflm; bllmlyoıum. 

- Seni teYkif ediyorum. 
••••-u••••••••---•n•••••n•••-••••••••••••••••---

8 ıh hat MBdUrlDIDnUn Bir 
lektubu 

Gazetenbln 22/81935 ıllale· 
meçli ouahuaaın d6rdOocU sayfa· 
ıuıın " Dlln ye bualln,, ıtıtununda 
11 N&betçl ec•aneler dolayııile ,, 
baıhtı albndakl 1azınız okua
muıtur. 

&enkl1, Kwltoprak Ye Fener
yoluodakl eezuelerdea aayrl Kur
bağlıdere • Motla • Y eldeğlrmenl • 
lake)e çevreal lçiade yani nefıl 
Kadık&ytınde ıektz eczane meveut 
Ye bunlardan her ı•c• tkt eczane 
ınBbetçl bulunduklanndan bu çeY• 
·renin lhtlyacmı temine klfl ıörlil
mDıtür. 

Keyfiyetin bu aaretle tavzihini 
aaygıfanmla dilerim. 
l.taı.ı Setlik ,,. S.ayaJ Yardım Dlrektlrl 

4 Ali Raza ) 

SON POSTA 

E LEKET HABERLER/· :r~:'~T:: 
Senirkent Kasab sı Bir Dokuma F ah- Baldızını 
rik Si Halin-' Seven 

dedir ~~~!! .. ıı_ ım. a~ d• küçaı. 
Senirkent (Özel) - Senirkent 

Uluburluya bağlı bir kamuudur. 
1500 evJJdfr. Dokumacılığa ile 
16hret bulmuıtur •e 1'u bin beı 
yüz vll k sabllda 1200 dokuma 
tozgAhı l itmektedir. Beş yıl önce 
tez: Ah sayısı otuzu aeçmlyordu. 

Bu 1200 tezgah an 800 tanesi 
müte diye 1 1 ektedir. 400 
truı sl ba~ ve tarla mevıl inde 
durmakta, 7alnız kııın 1 lemekte
dlr. TezgihJ r çek e Ye atma 

m ktadır. 
Senlrkentte doku a •atııı 

olerak iki kııma oyrılmakta, çek· 
me te:r:gihlar glade 20 metre 
kaput, 12 metre reçina, atma 
tezgAhlarda 15 metre kaput, 
9 metre reçlna çıkarmakl4dırlar. 
Gllnlnk lıUhaal Ya1at1ıl 1 bin ll• 
9 bin metre Haaıadadır. 

Boyama lfl de Hd tOrll yapıl
maktadır. Biri ıo§'ıllr boyadır H 

kat'iyen aolma111aktadır. Diğeri 
ııcak boyadır. Ytııde 10 ıol· 

Burada kendi kendine dotan 
dokum cıbk birdenbire lnklıaf 
edince dokumacılar blrleımlıler 
Ya ralarında blr Dokumacılar 
blrlltl kurmaılırdır. Birlitln bir 
eksperi vardır. Bu ekıper dalma 
tezglbları kontrol etmekte ve 
fena mal yapılmaıma meydan 
Yerme ekte, feıı- mal yapan 
tezgAliları çalııbrmamaktadır. Do-

Balıkeılrde lvrindi Nahiye_ı_i _ 
1 

/ 

kumalar da galanmakta ve dam• 
galandıktan sonra 1atııa çıkanl• 
maaına mUıaade edllmektodir. 
Senirkent dokumacıhğmın atl>I· 
yeleımeal Ye f abrlkalaıtırılmaaı 
için bu ay içinde dokumacılar iki 
toplantı yapmıılar Ye bir doku• 
macılar kooperatifi kurmayı ka· 
rarlaıtırmıılardır. Dokumaların 

daha düzgün çıkarılmaıı için du bir 
aillndir makinesi ıımarlaomı tır. 

Begıehirde Su 
Vc Elektrik 
işleri 

Beyşehir, (Özel) - Şehre, 
elektrik getirilmesi için belediye 
bütçesine yeniden tahıtaat konul• 
muıtur. ilkbaharda dikilen ağaç· 
lar biraz kuraklıktan, biraz da 
bakımıı:r:.lıktıın yctiıememlılerdir. 

Uç baylık, en bUyllk dert olan 
ıueuıluğu ıidermek için çalıımak· 
tadır. Bir su depoıu ve 11hbt ıu 
yolu yapılma11 ivin ıfmdiden mO• 
naknıa açılmııtır. Halk yakın 
zamanda temiz içme ıuyuna 
ka •uıacaktır. 

lniıull köyt n pasan 
lnbull ( Özel ) - Balıkeılrin -=..,;,,.=-==---..=====-=====-==---==-=Em::ııııı-===----------

ea bıyak kamunlanndan b1r1 de Çanakkale ilçelerinden : Eıine l 
Inlncli aalal7oaJdlr Baruı ea eıld 
kamun (nahiye) dlr. Kamun me,.. 
kezinde 315 eY 1600 nlfuı 
yardır. 'l:1 k6yft ile beraber eYlerl 
1700, nnfuıu da 11300 dlr. 

lnindiden ha•a kurumuna 
ılmdiye kadar 2300 Ura yardım 
yapılmııtır. Kamuoda Şeyh Bed• 
rettin Sima•İ tarafından yaph· 
ralmıı bir cami ile bir hamam 
vardır. 

Bedrettia SimaYİ bu hamamı 
yaptırırken herkH allltrı - Bu 
ıusuz köye hamam yapılır mı 
dermiı. Şeyh kendlaine bu sualin 
teYclh edlldlğ'I yerde ıu bulun• 
duğuna ıczmit ve kazdırarak ıu 
çıkarmıfbr. Nahiyenin bir de gll· 
xel yatı mektebi Yardır. CıYar 
köylerin çocuklan da bu yatı 
mektebinde okumaktadırlar. 

Namron Bayındır-
laştırılıyor 

Tarauı, (Özel) - Muıtaldl bir 
köy olarak teıkllatlandırılan Nam• 
ronda yeni kay heyeti çalı1111a
larına baılamııtır. Tepe enaoıl 
denilen yer bayındırlaıtırılmakta, 
köyün mUblm yollan da yaptml· 
maktadır. Köylla çarıııındaki 
bUttın dtıkklnlar aarl bir ıekle 
konulmakta, Tepe ensul, G6bter, 
Çayıreldnllji, Cumayaka1ı, Bala& 
çarşııı ve cıYarı Kalearkası taraf· 
larına otomobillerin rahat rahat 
lıleyebllecelderi muntazam bir yol 
yapbrılmaktadır. Buraya bir de 
poıta açtmlacaklar. Köy heyeti 
Uerdo ıehrln bu aayfiye yerini 
elektrlklendirmeyl de dUtllnmek· 
tedir. 

Ezine (Özel) - Çanakkaleye 
49 kilometre mesafede olan Ezine 
Bayramiç yolu Uzerlndedlr. Oto
mebiller bu yolu iki aaatte al• 
maktadırlar. 

Kaaabada aer pazartHI gUnU 
pazar kurulur. 

Ezlnenin ekonomi durumu 
dnzallndnr. Ev v• oUfuı adedi 
oldukça iyidir. Kasabanın tam 
ortasından geçen derenin kuru• 
tulmama1ından dolayı biraz sıtma 
vardır. Suyu çok ğUıeldlr. Her 
tarafı dağ ile çenilmiı olduğun• 
dan yazın hawaaı &1cak ve ağırdır. 

Ezinenin yakınında bulunan Kei· 
tanbolu kaplıcalarından her taraf 
lıtlfade etmektedir. Bu kaplıcalar, 
belediyenin gayretlle asrt bir bale 
getirllmfıtir. Bundan dolayı fazla 
rağbet g6rmektodir. 

Ezin enin baı" ıca ticareti pala· 

mutçuluktur. Her yıl clııanya mi· 
blm mıktarda ihracattı buluaur 
ve b6ylelikle köylO Ye kaaabalı• 
mııın yllıU gOler. Hububat lıtlh· 
aalitı da oldukça mllhlmdlr. Her 
yıl kendi lhtlyacatını temin ettik· 
ten baıka dııarıya da mal ıat• 
maktadır. 

Eılnede elektrik teslıatı var
dır. Sineması oldukça mBkemmel· 
dir. Kaıabanın blltOn ıokakları 
kaldıumlıdır. Ayvacık ıoaaıı da 
bitmek üzeredir, 

Gaziantepte Muzik MUıamıresi 
Gaziantep, (vzel) - Hakevin· 

de öz tUrkçe kursunu bitiren 
yurtdaılar ıerefine bir muzlk 
müsameresi vorllmittir. MUsamo• 
reden ıonra kuraı.ı bitiren 30 
yurtdaıa diploma verilmlıtlr. 

otlum nr. Karım Qiizol, temiz bir 
kadındır. Aramızda hiç bir anl ınma1 
mazlık yok. Fakat b n ııon ı:ama • 
laL'da 20 yaıındald baldıııma Iuırıı 

kun ili bir meyli duymıya bı:ıtl"'dı"l~ 
Kecdl kendimden 1 ronf yorum. Bu 
duygumla mficad 1 diyorum. Baldı• 
zımı gBr em ye çahgıyorum. Fakılt 

mUmlıOn olmuyor. Kıxcağı• hiç bir 
ıeyden h be da dejtll. Sık mk bize 
geli7or. Hele yaıı ğeldl miydi :ki n9 
ayını bizde geçirir. -.ı 1mdl yine bizd • 
Onun bizde o!uıu b nl bUUla bUtOI) 
harap diyor. Ne yapayı • Bu çlrkla 
n:ziyeltcn nCBıl kurtalayı • 

Necdet 
Bir rk k ölmü karısmın k~ 

kardcıile vlenebllir. Fakat yaıa• 
yan, bir kadının kız kardeşin• 
a5z koymak herhalde affedilemc., 
yecek bir harekettir. Hfsaini:ıl 
lçlnlze 1ıömUnllz. Bunu ne baldı• 
ıınıza, ne de karımza duyurma• 
mıya çalııınız. Zavallı masum ka• 
rınwa ya•runuzu bedbaht etmek 
hakkın malik değilsiniz. Zanne• 
derim ki hlslerlnlıl hapıelmcyt 
ye kızdan mUmkUn oldutu kadar 
uzak kalmıya çahııraaaız, zaman 
ile bu du)•gunwz kayıp o!ur. 
ÇUnkU karşılık g6rmoyen HYgl 
nihayet ölUme mahkümdur. 

* \ " Ben bir llkm ktep hocasıyım. 
Geuclm, srilıellm. Erkok hocalarla, 
baıı ıençlerl• arkadaılığım .ardır. 
Fakat BulunduR-um muhit bu hareket
Jerlml mnr.ur gör•iyor, beni ayıplıyot• 
lar. Peki amma, b•n kafH arkaa.nda, 
po'e altında ihtiyar kadın hayatı ya 
oayacak detllim1ıl Ben de gencim " i 
her genç glbl benim de yaıamali 
hakkımdır, ılz ne dera\nlı? 

Nurly• 

Hakhaın kııım amma, bulun• 
dujun muhite de uymağa moc" 
bursun. Huıuılle hocaaın. Çocuk· 
lar llzerlnde otorite kurabi'.me~1 
ı,ın muhitin çok dııına çıkma•., 
mak lazımdır. Serbeıt hareket• 
)erden, erkek arkadaılarmla hef 
lrealn bulunduğu yerlere gitmek• 
ten, beraber gezmekten çekil 
'bu ihtiyatlı hareket ıenln lehine 
olur. 

TEYZE 
_. ..................................................... . 

IŞlr Doktoru 
GUnlük 
Notlarınd n (*) 

Pözar 

-----------._;iı------------~ Aspirin :t irgakiliği 
Bir Boyan haata müracaut etti. 
K.Iblndeki 9arpıntılımnda.n ve ha• 
tındaki ve omuz batla~ndaki ağrı" 
lardan ıikliyet etti. Verem olduğun· 
dan ıttphe eUitlol ıöylüyo: d 1.1. 

Muayene ettim. Cığerlerlnde uzTi 
l>ir baıtalık yoktu. 
1 - Kansızlığı vardı. 
1 - Kabıı çeklyordıı. 
5 - lıtihııı azdı. Y emele hemen 
hemın pek ıs yiyord11. ltn bü) ilk 
hatalı ağrı gelecek nyahut uğr• 
nr diye mütemadiyen ( aepir;n ) 
kullanıyordu. 
Çarpıntıyı çoğaltan, tıtih!yı ı zal• 
&aa, mideyi yoran bu Uicı ury~ 
kıdl.onmamaaını •e ıef~alı, üzl1111, 
karpuz gibi -.ıtaminlerden istifıı.ds 
etmtslni, ılık ıu banyoları yapııı•"' 
ıını taVllye ettim. Bir tlıe de ku~
nt ıurubu veı:dlaı. Bu asplrill 
tiryakiliğini birkao siln içind• 
unuttu -.e iyileıtl. ...-

) ,.,.bıa• 
(•) Bu notlan kHip ıak ayınıı, J 

•P'" bir albllm• yapıttınp kollekalyoo 1 bit 
mıı:. Sıkıntı ıamanınıı:da bu notlar 
delıtor 1tlbl lmdadınııa 1ettı_•b_ıı_ı,. __ ...-
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l•·ıll::rz• 
~atbut1lınde1 
(j Ö~DÜl(Lll21 Hll -· Arnavutlukta 

Karışıklıklar 
Arnavutluk, bir zamanlar TOrk 

bayrağı altmda idl Fakat laken· 
der Be}iıı öltıml.e o hayratın 
altına kayıtıız ve ıart111 geçtiii 
günden ayrıldığı gUne kadar dik 
batlı kaldı, b:r tUrltl rahat dur
madı. Bir taribçillliz, ArnaYutlupn 
( 1648 ) tarihinde ayaklanmasını 
yazarken ıöyle eliyor: 

"Arnavutlar bir gfıllt taifedlr. 
Adam öldürmekten ve yatmadan 
ııa) ri birıey bilmezler. Clha•ı 
kendi dağlarından ibaret aanarlar. 
Her biri harbe ve sapan kullan
makta, meç denilen iki yUzlt\ kılıçla 
kelle uçurmakta pek mahirdir. 
Ayaklarında çar1k, bellulnde meç, 
ellerinde harbe ve aapan dağdan 
daga keçi gibi brmamp, u~urum
lardan kendilcri•i atıp yUrllrler. 
Doçe Paıa bunlarla aylarca 
uğraştı, çok Hker telef oldu. 
Sonunda baılau olan Kudur, bir 
kaya baıında dururken kurıunla 
Yurulup dUştırlildü, kafaaı keıildl. 
Yine e!ebaıılardan olup 1Umll1 
bir el erabasile mecUainde kadeh 
•• aurahl dolattırdığı ı6ylenen 
Yasam da ele ı•çlrlldi, karıtıklık 
bastırıldı, amma çok pahalıya 
mal oldu . ., 

Arnavutluk tam beı Hır itle 
böyle kaldı. Kudurlarıa, Yasam
larm yerine her yıl baıkaları 
geçti. Doçe Paıaların yerini de 
başka Türkler aldı, durmadan 
onlarla uiraııldL Sonunda iki 
mllletln arasına batka milletler 
l(irdi Ye kavga bittJ. 

Ben dikkat ediyorum. Arna· 
yutluğun bnytık bir kıamını ele 
geçlrmit olan YuıoalaYya hftki
meti, vaktile Osmanlılığı tııal 
eden gUrUltl\lerle, ayaklaamalarla 
karşılaşmıyor. O hUkiimetln idı• 
real altında yaıayan AraaY11tlar1 

ne Kaçenik boğazını kesiyorlar, 
oe Üskübe baskın yapıyorlar. 
Hepsi ant dökmüı kedi gibi 
Hesiz. Iıittlğimize göre onların 
elbde timdi harbe, sapan, iki 
ruzlu meç, mavzer, martini filin 
değil ekmek bıçalı bile yokmuı 
re ıomunlar1 çakı ile kealyorlarmlfl 

Fakat beı uzun aıır dağlarda 
ıaltanat stlrmeye, botazlarda pusu 
kurup devlet aakerl 6ldUrm•ye Ye 
berglin bir gllrDltft ç~karmıya ahı· 

Sevdi. ve gitti. 
Artık alıımııtım. Öncekiler 

gibi burada yaloız kalmaktan 
korkmuyordurr. 

Ali Sami Beyin gittiii•in ikin
ci günü ilk kar yağdı. 

Karıımızda lsketlnı bazırlan-
1bııtı. 

Buradaki rahatım o kadar 
Yerinde idi ld hergOn it.. alta 
kilometre yUrllmeme ratmen ılı· 
bıanlamaya baılamııtım. Patiaaj 
bu tah.lkell aldlfe ka111 Uk çare 
olacaktı. 

Ben de yazıldım. 
Şehir lçJnde böyle birçok pati· 

llaj yer:erl var. Bura11 en temiz 
bir mahalle olduğu için ıelenler 
Çok iyi in11nlar. 

ilk gUnli çok zahmet çektim, 
Bir Rua kadın ekıeraiı yaptırdı. 
Btraber kaydık. Pek çabuk alış· 
tun. ÜçOncU glln buz lberinde 
ldeta figOrler } apıyordum. 

Çok eğ'enceli ıeydl .• Burada 
iyi inaanlar da tanıt oluyor. Bir 
!!'hah dönerken yanımda bir genç 
ı Grkçe: 
a. - Bıravo hanımefendi, dedi. 
Wllikemmel.. Ne çabuk. 

BARIC:I 
Arnavutlukta Dökülen Kan 

Cümhuriyet isyancılarından 
200 Kişi Tutuldu 

Belır•t. U (Ô.ıel) - Setla• kaJ- 1 
naklardan alıaan haberlere ıör•, 
Arnnutluktaki ıon lıyaa, kıralı de• 
•İrmek •• ca•lauriyet lclareıi kur•ak 
için tertip eclilmlttir. fıyaa hariçten 
idare ediliyor ve lıyaacılar para yar· 
dımı ıGrGyorda. Fakat hlk\lmet ku•· 
vetleri daha tedblrJl dnranarak 
ayaklanmayı çabuk baabrmııtır. l17aD• 
cılar Draç, lılcodra, Tlraa •• Beratta 
da laallu ayaldaadıracaklarda, fakat 
mvvaffak olamadılar. Şimdiye kadar 
bu kaubalarda 200 kiti tevkif edll
mlıtir. lıyancılarıa elebat111 olan 
eski batbakaa Şevket V arlacı ortadan 
kaybolaıuıtur. 

lsveçte: 

Sovyet Gemileri 
lıveç Karuularında Mı 

Geziyorlar? 
Stokholm, Y.o& ( A. A. ) - OklHd 

adaıı ku&eylıade, Sovyetlere alt oldutu 
sanılan dealzaltı ıemllerlnia, balıkçı 
atlannı paraladıtı haber •erllmekte
dlr. Dört Ruı torpitoıu ıBrlil•ltttb• 

Bu ıemlleria, l.nç ıularında 
bulunup bulua•adıklarını anlamak 
Gaerere, blrkat uçak •• bir romorklJr 
i'anderllmlttlr• 

Hindista1t.da 
Bir Zelzele 

Musafferpar, 24 (A. A.) - Bura• 
d-. ... yan•, ku•Yetli bir •nıah 
duyulmuttur. $lmdl7• katlar hiçbir 
hHar haberi ,.ımemlttlr• 

mıı olan bir mlHet blSyle tnfoksiz, 
bıçaksız Ye hele lraygHız, sava,. 
•ız aa11I dara bilir?.. lft• bmaaa 
cevabanı Arnavutlakta Jllııösta
ren karıııklıklar veriyor. Onlar, 
dalda dolqmayı 'fi bojazlarda 
puıu kurmayı seven o millet, ahı· 
tıklan lıl baıka de•letlerln bay• 
ratı alhnda yapamıyorJana da 
kendilerine bıralulaa •• kendileri 
tarafında• idare oluaan toprak· 
larda yapıyorlar demektir. 

il. T. Tan 

Bu konıftla 'da çahıan ıek· 
reterdl. 

- T eşekknr ederim dedim. 
Bilmem yapabiliyor mıyım. 

- Fevkallde.. Ali Sami Bey 
Pariıten dönmediler mi daha l 

- Pariıte değil Pratda. 
Durakladı. Ben de durdum. 

Gelip ıeçe•lerl rahatsız etmemek 
için bit kenara çekildik. 

- Ali Sami Bey Pariaten 
ıeldikten sonra (Prağ) a gitti. 

- Ne zaman? 
- Bir hafta oluyor. 
Çocuk da f&tırmııtu 
- Garip ıey, dedi. Biz p ... 

portunu Franu icin hazırladık, 

ıonradan caymıı olacak! 
- Böyle yapaa vlzeaiz ~d .. 

bilir mi? 
- Her zaman Yialerinl bizim 

kava• yaptırırdı. Bu aef.r de bana 
bırakmıştı. Yaptırdım, Pariı için. 

Aklıma tllrlU tllrlll ıeyler 
geliyor. itin içinde pek açık bir 
aldanma vardı. Çocuk da bu 
bahaı açtığına sıkılmııtı. 

Fakat aldatılan biri varaa ben• 
dim. Klıki buraya ıelmeaeydim. 

AraaYutluğun merkezi olan Tıranda bir bayram günü 

lngilterede : t 
Deniz Konferansı 

Geri Kaldı 
Londra, 2o& ( A.A ) - EylQlde top• 

laaması diltOnftleo n birçok d•vlet
lerln lıtirak edecetl ailihları tahdit 
ıörOımeJerinia yapılma11 kuYntle 
mu1ıtemeldlr. Bunun baılıca ıebebl, 
Japolarıa, Amerika n lnırilhn Ue 
•tltlik tezinin kabul edildifi ıllrmek 
Utefinde olmalarıdır. 

Maden FHI••• 
Londra, 24 (A.A } - Sutlıkarbl 

111adeal pntlamu nda yaralananlardaa 
bet kiti daha öh1181tlr. 

Albn Çıkanldı 
Vankuver, 24(laıilia Ko'omblyası)

Soo altı ay zarfında 6,979,175 dolar 
alba çıkuıl1Diflır. 

Franseda: 

Staviski Davasına 
Başlanıyor 

Pari-. 24 (A.A.) - Stni•kl daYa• 
11nıo ıllrlllmealne tetrlni1aninia dör· 
dttade baılauacaft haber alıamııtır. 
iddia maka ... • bluat cll•burJyet 
f•H'aa•manı ( mUddeiu•••I ) l11al 
edecektir. 

Keıkl bu çoeuta rast aelmesey· 
dlm. 

YaYq ya,•t •cak bir kanıa 
ba•m• çıktı~nı hiısettim. Da• 
marlenm botılıyor, çekiliyor lflbl 
oldu. Genç memar bir buhraa 
geçirdia;mı anlamıı olacak, ne.ş'ell 
l'lSrlnmfye çalııan bir hareketle: 

- Her halde bir yanlışlık 
olacak hanımefendi, dedL Belki 
ben yanıhyoram. fatenenb ben 
tahkik edeyim. Size telefonla •.• 

- EYet, ent, dedim. Haber 
Yvirslnlz. 

Bu elim bahse nihayet vermek 
lizunch.. Yabm: ka!mak istiyorum. 

Genç memur bqlle selamladı. 
Yanına yaklaıan bir kın koluna 
alarak çift ç.ft kayanların arasına 
kanftı. 

İçime bir durgunluk çöktü. 
Kafamda beliren ilk f ıkir ıu oldu: 

Heme• buradan çıkıp gitmek. 
Bunu yapmalaydım. 
Hayatımda ea korktuğum 

ıeye uğramqtım Ye ilk defa 
Umitı:zlik içinde kalıyordum. 

Ayaklarımdan patenleri rGç· 
lllkle çıkardım. Şiddetli bir lir· 
perme duydum. Efraz önce h fif 
terlemiştim. Hareketten kelı .. ca 
ft9ilmllşttim. 

Paltoma aarıldım ve sketingden 
çıktım. Donuk, kurşuni bir gök. 
Kar taneleri aeyrek düıUyor. 
Kuru bir soğuk yar. 

Karıı kRpıdan bahçeye gir
dim. iki aevlmli sincabım beni 

Almanyada: 

iki istikra• 
Bir Milyar Mark Borç 

Para Toplanacak 
Berlin, 24 ( A. A. ) - Reaaıl bir 

blldirikte, beheri bet ytl~ milyonluk 
iki nevl iatikraz. tahYili çıkarılacıft 

bildirilmektedir. Bu istlkradardan biri 
halktan yapılacak ve 1üzde dört 
buçuk faiz ıretirecektir, diğer tall'ırruf 
1andıtından aktedflecek, faiz. ulıbetl 

dlterinfn nynı olacaktır. 
100 Unca Uçuf 

Berlln, 24 ( A.A t - 18 ay nnl, 
Almanya ile gllney ( cennbt) Amerika 
araaıada kurulm•ı olan muntazam 
haftalık poata .. r•lahwı yUailacl 11çuı 
yap lacaktır. 

Kısa Haberler: 

Venedik, 24 - DHe kanalında 
lntaat yapııırken harpten kalma bir 
mermi p•tlnmıt, aç "mele CSlmDt. 
beı amele yaralaam fhr. 

§ V atiartoa, 24 - Altı• •Hele
ıin e alt olarak hllkumet aleyhinde 
hiçbir dn• açıl•mayacafı HDato 
tarafındaa tasdik edllmlıtir. 

karıaladı. Ne ıarlp talihim •ar ki 
bu ya11mda beni onlar kadar 
candan kartıhyan yok. 

Annem, kızının saadetinden 
artık kuıkulanmıyan annem belki 
öılemiıimdlr dJye bana mahallebl 
yapıyor. Flora pek aade bulduğu 
bu ıüt tatlıaı hakkında annemden 
pek öğrenemedij'J tafailib bana 
soruyor. 

Biraz önceki ürperme ıeçtL 
Şimdi ıakaklarm, yüzüm, boğazım 
yamyor. Terliyorum. 

Odama çıktığım zaman diıl~· 
rim:n kellldiğinl hiuettim. Zor
lukla soyundum. 

Yorgunluk mu, alet mi, tabii 
olmıyao b r bal. Goı~er:min 6nlhl
den pencereler sil 11di. Oda ka
rardı. Gftçl6kle nefea alıyorum. 
baıım taı glbL 

'f 
Şiddetli bir anj n. annemin 

Ye doktor ( Choiay ) nla bUtlln 
dikkatlerine rağmen beni OD bq 
gUn yatırdı. 

Bu on b~ı glln içinde A 1 
Sami Beyden bir mektup aıdım. 
( Prag) damgalı. 

itler ve iş er. lld aatırbk bir 
parçaaıuda be . .I öz.ed ğjni yazıyor 
ve Bank Fedı ral ile namıma beı 
bin frank yo adığ•"• ilf.ıve edi er. 

Doktor, bizim 1::1 diğimiz li'üt· 
me tedavid in bUsbütü 11kı ne 
b·r } ol tuttu. Has ahğt'l en 
şiddetli devresinde pencereleri 
açık tutuyor. 

.................. mil 

Yer Altında Bir 
Cami Harabesi 

Bubarada (1547) yılında ya• 

TtJıbntl tl- pılmıf, aoora kıs· 
va1'ında a- men topratın al-

g tında kalmıt olan 
pılon a1'aı· (Magld Attar) ca• 
lı1'malar mlinin etrafında 

arqttralmalar yapılmaktadır. lık 
aonuçludan anlaıaldığına göre 
cami 9 veya 1 1 inci aaırdan 
kalma daha eıld bir bina
nın temelleri üzerine yapıldığı 
anlatılmıı, biraz daha tetkik edi
liace bu eak.I bina temelinin de 
daha eski bir te:nel Uıerine tut· 
turuldutu görUlmllttOr. Bu bina
ların her lkiai de eıld atefpereat 
mabetleri .. !dindedir. 

Orta Aayanın eıkl tarihini 
aydınlatmakta olan bu arattır 
malardan bllyllk fstif adeJer görU· 
lecetl tahmin edilmektedir. 

Birinci Petronun 
Hagatı Sinemada 

Leningrat gazetelerinin anlat· 
tıklarına göre Ruayada " 80yük 
Petro,, adı altında tarihi bir fılm 
J•pılmaktadır. Senaryo Aleksi 
Tolstoi'n bir uerinden alınmııtır. 
Rejlt6rlftk Tazifeai de birçok 
&nemli ffllmlwl baıarmıı olan 
0 PetroY ,, a YerHmiıtfr. 

Bu tarlbael filmin, Hki zaman
lar hayatını tamamen yaratabil
mesi için hiaarlar, kale, istihkAm
lar, liperler yapılmıf, kenarlanna 
asırlık toplar Jerie,tiriJmiıtir. 

l.eningrad gazeteleri diyor
lar ki; 

- "Rejisörün verdiği bir emir 
11zerlne bnytık Petro zamamna 
g6re sıiyinmlı olan dev c\lsıeli 
aakerler canlannı azılanna alarak 
bu i.tihkimlara aaldırmıılar, 
Adeta hakiki bir muharebe yap
mıılardır. ilk hllcum dalgaaını bir 
ikinci, bir OçUncO takip etmiştir. 

O ııırada ortalığı barut du· 
manian kaplamııta, " dUıman., ın 
llzerine aDlle yağıyordu. 

* BOyllk Petronun hayatı bir 
bOyllk kıımında Tftrk hayatını 
11yıraralr geçmlftlr. Bu noktadan 
bu filmin bizce de enteresan 
olacağı muhakkaktır. 

Ba korkula tedaTI teklinin 
neticesi fU oldu kl ikinci hafta 
batında ben bahçede karlar 
içinde geziyordum. 

Doktor bana blru yllkaek 
havayı ll:ıumlu ı&rdll. Gene•e'in 
deniz seriyeal 340 lt-adarmıı. 
Hnlbukl en aşağı bin metre 
yUksek istiyor. Birçok yerler 
tavsiye etil. Bunlar arasında 
en rahat edehileceğim yerin (Caux) 
olduğunu aZSyledl. Telefonla oteJ. 
lere aordak. Nıhayet Rejlnapa
laı'ta bir daire bulundu. 

Doktor orada bntO• kış spo,. 
tarını yapacaksmız, dedi. Kork· 
maym, artık hiçbir tehlike yok. 

Doktorlar hastalarını bep fiıJ. 
yo~ojlk bakımdan görüyorlar. 
Mes'ut insanlar. 

BunlM da bir ba.fka çqit it 
adamları! •• 

Annem kalacaktı. 
Ote]erde rahat etmeabe im· 

kin yok. Benim için cnun üzUl· 
me.ine de razı değilim. Kadınca• 
ğız bastaltğım ıırasanda o kadar 
zayıfladı ki. Haata ben değil 
keod ei cıldu. 

Ali S mi Bey mektubunda 
Pragda har. gi otde indiğini yaz· 
mtm ş: ı. Ben onun Pcagda oldu· 
ğunu d;ı hl erek önce kald ğı 
( Sclın. bek ) otellııe üç &alırlık 
bi mt ktup ya7.dım. H sıal ğımı 
ıöyl .. yerek do~orun d. ğa ç kmamı 
c., gru b lduğun ye bugua Cnux'ya 
çıkacağımı ~ aı.dım. 
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(Siyaset Alemi) 
Silah Yarışını 
Sona Erdiren 
Son Buluı 

Dealz ıillhları yarııına bir nihayet 
.ermek lddiaaile ortaya atılan blyOk 
dnletler, tat dnri mlıtebuıleri 
araaında nümunelerlne raatladıtımıı 
muazzam mutodontları andıran bl-
70k b87lk dritnntlar yaptırmakla '111 
batladılar. Almanların 10000 tonrutc 
cep zırhlıları yaptıklar nı gören 
Franıızlar, tezrlhlara 20,000 tonluk 
gemiler koydular. ltalyanlar geride 
kalmak iıtemedfüır. Bu tonillto hac· 
mini 80 bine çıkac•h"ar. lnılllzler iıe 
40 bin ton~uk gemilerle bu yarıta 
lttlrak eylediler n... blSylece yarıt 
devam edip ıiderken fU hckikat 
tezahür etti ki bOtOıı bu zırhlılar, 
krunzBrler, drilnotlar beyhudedir. 
LOzumıuzdurlar. ÇünkG... Berlln ile 
Tokyo topu tepu yirmi metre uıun• 
lutunda bir motörbot yapmıtlar· 
dır. Bu mot6rbotun içinde, yine 
topu topu Bç kiti buluaacalr, 
ye ••. Göz açıp kapayıncıya kadar en 
muazzam dlritr.nll denizin dibin• 
yollayacakhr. l~inde lnıan tla bulu• 
nan bu torpll taııyan npura l»lr de 
ıtzel lıim bulmutlarJ 

.. intihar ıı•mial". 
Bu ıuretle muharebe, •• kunetll 

dnletln bile ea kGçllk bir dnlet 
tarafmdeıı can evinden -.urulabllecetl 
tehlikeli bir nııta haline ıelmiıtir. 
Maaınafib bu hakikat benOa herkH 
tarafından anlatdmıt detlllf ir. Aııacak 
anlaııldıj'ı takdirdedlr ki mtlyoalara 
yutan muaızam drltnanlar lzaıbeha• 
nelere ınkedilecek .. uıu.ı .. rara• 
•ındald danlara halletmek iti• 
muharebe, bir .. ibkakıhak" nııtaaı 
olmakten çıkacaktır. Fakat bu 
hakikat ne zaman aalaı laoaktır? 
Aııl meçhul olan da oraaulır .. 

Süren•• -······· .. ···········-·-········ ........................ .. 
Çerez Kebllln elen 

BClabUtUn Klflr MI 
Olayım? 

Sıcak bir yaz Ramazanı.. Gtiııltr 
uzun.. Han atır.. 01'alıkta yaprak 
kımıldamıyor. Bektaıi fukar .. lllci•n 
biri, lıtanbuldan kalkmıı, Bağdada 
gidermiş. Konyada, tlbıtil•anı ke· 
ıilmif, mecalden dUımüı, Mevlni• 
hanede konaklamaya mecbur olmuı. 
Baba erenler, burada, rahat, yan· 
gelip yatarmış. Seyyah ve ,arlp 
olduğu için oruç tutmaz fakat her 
gece muntazamen, dedelerle i»lrlit· 
te ıınhura kalkar, mükemmelen 
karnını doyururmuı, 

Bir gün, tekkedekllen 
- Y abu! Hem oruç tutmuyor, 
hem de aahur yiyoraun.. Bu ne 
ittir ? 
Diye eorunoa, Bektqi; tiüz bir 
tavırla: 
- Öyle ya: Dıomiş; 1abur da yemi· 
yeyim de büıbütün kAflr mi olayım~ 

Tt/lı 

Bir Adam Karısını 
Öldürdü 

Merzifon (Özel) - Buraya 
yekan köylerden Dlphacıda birkaç 
aUn evvel bir cinayet ftlendl. 
Soğancı otuliarandan Ahmet otlu 
Halil, bir mUddetdenberl ayrı 

. yafadığı karısı Hallmeyi, tabanca 
ile öldUrdU, yakalandı Ye adliyeye 
verildi. 

Bir Suçlu Daha 
Biga, (Özel) - Şehrimize 

bağlı Ebekli köyUnden Halime 
isminde bir aylık gelin kocaaım 
zihirlediği iddiaıiyle adliyeye 
verildi. 

Tekkecilik 
Suçluları 

Eskişeh"r, 24 - Buraya ıetl• 
rHmiş olan tekkecillk suçlularanın 
muhakemelerine Ceza mahkeme
aicde ıizli ceJıe halinde baılan• 
mıflar. 

,. SON DAKİKA.. [ illerden ·-ı 

lTELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERtl Üzüm Koruma 
- - Kanunu 

Habeşistan Ordusuna Hazır 
Ol Emrini Verdi ... 

ltalganın Maltaga Da Taarruz Ede
Tekrar Ortaga Atılıgor_ "' . 

cegı 
---------------

24000 Siyah Gömlekli Afrlkaya Gönderiliyor 
Londra, 24 (Özel) - Adis· ı 

ababadan buraya aelen haber· Galatasaraylılar su··k-
••re ıöre Habet ordusuna her 
ihtimale kartı hazır bulunma11 

için emir verilmlıtir. Fakat, henllz reşte 3-2 Gaıı·p Gcldı· ler 
umumi Hf erberllk ilin edilmİf 

delildir.Bu ıabab Makdonaldm baı· 
kanlıjında toplanan Bakanlar 
yine ltalyan-Habeı aolaımazbj'lnı 
konuımuılardır. lngilterenin ltalya 
neıdintle yeni bir teıepbtlıte 
bulunmlyacatı kat'ı ıurett• anla· 
ıılmakta dır. 

Bununla beraber harp llatimal· 
lerl azalmıı değildir. Harp çıktığı 
takdirde buradan Habeşiatana 
bekim heyeti l'ö~dermek Uzere 
Londralı bir cerrahın baıkanLj'I 
altında bir hekimler komitesi 

toplanmııtır. Dally Telıraf ıazetHI, 
hiç bir ıeyln Muıollniyl amacından 
ayırmayacaj'lnı yazmaktadlr. 

Zecri Tedblrler 
Parl1, 24 (Özel) - Franııı 

ıaıetelerl lnılliz kabinHI tarafın· 
dan verilen kararlann JUmuıak 
oJclutunu yazarak memaunlyetJ .. 
rlnl ortaya wrmaktadadar. Caı .. 
teler, buna ratmen, Yerilen ka· 

Yarım Milyon Asker 
Manevra Yapıyor 
Bolzaao, Udine ye Berıame böl

ıelerlnde büylk •anenalar bıı• 
lıyacaktır. 

Dört gıneralia kumındaaında 
bulunan yarım milyondan fazla 
aaker bu mane•ralara lıtirak ede· 
cektlr. 

En lnemll maanralar, dat hl· 
cumu kareketlerinin hepıl•i iatih
daf ed•n mane•ralardır. 

iki ıündH l.erl Si an oda baıka 
manenalar da yapılmaktadır. 

rarların genel dur1UDu dtızeltece
iini 1aomamaktadarlar. Bununla 
beraber, lnallt•renln zecri ted· 
birler me1elHini inceden inceye 
takip edeceği m8talea11 yllrOUll· 
aektedlr. 
ltalya Malta'ya Taarruz 

Edecek Mit 
Neyyork, 24 (A.A.) - Reuter 

ajansı blldlriyar: 
ltalyanın Nalta'ya karıt muh

temel bir taarruzu hakkın.la 
ltalya matbuatanın verdiii habe,. 
ler Ne•york gazeteleri tarafandan 
neıredUmektedir. 

Heraltl Tribün gazete1I, bu 
haberler hakkında tefıiratta bu· 
lunarak diyor k!: 

"Maltaya taarruz aklın kabul 
etmlyecetl ıeydir, meğer ki Mu· 
ıollni aklını kaçırmıı o'.ıun. 

24000 Siyah Gömlekll 
Koma, 24 (Özel) - Sekiz 

bin ılyab gömlekli Afrikaya 
hareket etmek Uzere Yapurlara 
binmiılerdir. Yakında 16 bin 
ıiyab gömlekli 18 vapurla Afrika· 
ya yollanacakdar. 

lnglllz Donanması 
Malta, 24 (A.A.) - Akdeniı

deki lnalliz flloıunun kuvvet;en· 
dirlleceii hakkındaki haber bu· 
rada resmen yalanlanmaktadır. 

Maltada Tedbirler 
Malta, 24 (A.A.) - Hükumet 

adanın her bölgesine hava hü
cumlarına karçı halka mahıuı 
sığınaklar yapılma1ını emretmiıtir. 
Poliı dağıttıtı bUdirllderde gaz 
hücumu esnaaında ne yapılması 
l&ıımıeldijioi halka anlatmaktadar. 

Ogun Zevkli Oldu, Galata~araglılar 
Güzel Oynadılar 

BBkreı, 24 (A.A.) - Buglln 
Onef stadında bUyllk bir kalaba· 
Jık önllnde Galta1&ray takımı 
Romen YuventUı takımını 3-2 
yendi. Maç umumiyet itibarile 
ze•kll oldu. 

lllr dakikalarda Romenler hu
cuma geçerek az bir zamanda 
birinci ıollerJnl yaptılar. Bu i'OI· 
dea ıonra Yu•entllıı hllcumlan 
Galaraıaray mOdafaHınuı bll· 
ba11a Avnl'nln 19zel oyuau ıay .. 
ılnde netlculz kalmaya baıladı. 
Ve tedrici bir ıurette açalmıya 
baılayan Galataurayblar da bir 
sol yapm17a muyaffak oldular. 
V • Uk dene berab•lilde netle .. 
lendi. 

ikinci devrede Galat11araylı· 
lar gllzel oyunlarını deYam etti• 
rerek iki gol daha yaptılar. 
Ve 3 • 1 galip yazlyete çıktalar. 
Oyunun bitmeılne bir kaç dakika 
kala Yunntilıde ikinci golle yaP"' 
mıya muyaffak oldu. V • bu 
suretle uyu 3 • 2 GalatHarayuı 
aaliblyetlle neticelendi. 

Uıak Takımı Aydınlıları 
Yendi 

lzmir, 24 (Özel) - Aydın 
ırupu futbol blriacllikleriae bu 
akıam saat 17 de baılanmııtar. 
Alta mıntakanın ıampiyonları g .. 
çit re1ml yaptıktan ıoara Uıak 
ve Aydın takımlan karplaıhlar. 

Uıakblar daha ilk dakikadan 
itibaren kvvvetli bir oyun aöıter• 

1 
diler. Faik bir oyun netice1inde 
Uıak takımı bire karıı 6 golle 
ıalip geldi. 

Yarın (buıUn) lzmir ıamplyonu 
Denizli ile dömifinal maçı yapa· 

.cakllr. 

Türk Biıikletcilerl 

Bükreı'te 
BUkref, 24 (A.A.) - TDrk 

biıiklet federaayoou ikinci relal 
Cavidfn baıkanhtında Romanya 
t•runa iıtlrak edecek olan Tork 
billklet takımı buradaki ıpor 
mahafff llnde çok iyi bir te1ir 
uyandırmaktadır. 

Yabancı takımlar araııncla 
en çok nazarı dikkati celbeden 
genç TUrk biıikletçilerldlr. Y ar11 
yarın ıaat 9 da baılayacak Ye 
15 glln sllrecektlr. 

Krallık Tekrar 
Kurulursa ... 

Atine, 24 (Özel ) - Krallık 
taraftarı 92 saylav imzalarlle Yu· 
nan ulusuna. bir beyanname çı· 
karmıılar we Yunaniıtan için en 
faydalı rejim olan krallığın tek· 
rar kurulmasına rey vermelerini 
lıtemlşlerdir. 

Diğer taraftan Glrltte bulunan 
Yunanlıtanın Devlet banka11 eakl 
ı•nel dlrektörll Çuderoı, aazete· 
lere, Yunaniıtaada krallık tekrar 
kurulursa drahmJain kıymıtlDla 
ııfıra ineceğini söylemiıtlr. 

Arnavutluk'ta 11 Kişi lda
dama Mahkôm Oldu 

Kütle Halinde Tevkifat Yapıldı 
Belgrad, 24 (A.A.) - Tiranda Poltlka l'azetealne bidlrlldlifn• 

g6re geçenlerdeki lıyan hareketinin vukua aelmif oldutu fleri feY• 
kalade mahkemeli 3 kilçllk zabit ile 8 jandarmayı idama. diler 
1ekiz jandarmayı da 15 1ene hidemath ıakkaye mahkOm 
etmiftir. Diter bir takım mahkumiyet kararları daha verllmeıl 
beklenmektedir • 

Arna•utlukdan gelen haberlere göre iıyan hareketinin pek 
ıiddetll bir ıurette baıbrılmıı oldutu anlatalmaktadar. Kütle halinde 
tevkifat yapılmııtır. 

Askeri Terfi 
Liıte Hazırlandı, Taıdika 

Arzeciildl 
Ankara 25 [(Özel) - Aakerl 

terfi liıtesi hazırlandı, 30 Ağu1-
toıta ilin edilmek Uzere taıdika 
arzedlldl. 

iç B•kanhkta 
Ankara, 15 (Özel) - iç Ba· 

kanlık memurlarının terfileri için 
bir proje baıurlamııbr. 

Temyiz Mahkemesi 
An karada 

Ankara, 25 (Öıel) - Temyiz 
mahkemHinin bütün daireleri 
buraya taıandı. Ay sonunda bat· 
müddeiumumilik de gelecektir. 

Gazi Enstitüsü 
Ankara 24 - Gazi enıtittııB

nOn yllkıek mektep dereceıinde 

ol.dutu alikadarlara blldirilmiıtir. 

Müstahsiller Türkofise 
salihlyet Verdiler 

lzmir, 24 (Özel) - Ekonomi 
Bakanının baıkanlığında UıUm 
mUstahıillerl mUme1111lerl ile 
kuru meyYa ihracat birliği Uy .. 
!erinin toplantııı çok önemli 
olmuıtur. MtımeHiller, UzUm flat• 
!aranın daha fazla düımetlne 
kartı icap eden tedbirlerin alan· 
ma11 ve aıağı fiat t11pit edilmHI 
için TOrkofiH 1alAhlyet vermlr 
lerdir. Mtıme11iller, ayrıca buğday 
koruma kanununa benzeyen bir 
Oztlm koruma kanunu projeal 
hazırlanmaımı dilemlılerdir. 

Bakan UrUnlerlmizln ıatılma
yacağı hakkında lzher edilen 
endiıelerin kat'iyen varit olamı• 
yacaiını, memleketin ekonomi 
durumunun sağlam Ye f nklıafa 
doğru ıeçmekte olduğunu ıöy• 
lemlıtlr. 

Yeni Basma 
Fabrikası 

Nazım, 24 (A.A.) - Dnn bO
ytık göıterl ile temel atma töreni 
yapılan basma fabrikaaının yapı• 
ıına hemen baılanmııbr. Fabrika 
1 Kinunusani 937 de bltmlı bu· 
lunacaktır. Fabrikada dokuma, 
iplik, boya ve apreıur, tamir 
daireleri vardır. 

Fabrikanın kurulduktan ıon• 
rakl lıçi kadroıu 2500 olacaktır. 
Yalda 1800 balya pamuk lıJey .. 
caktlr. Nazilll pamutu Yerim vı 
kallte bakımından dOnyanın en 
iyi pamujudur. 

Nazilli, 24 (A.A.) - Ekonomi 
Bakanı Bay Celil Bayarla bera• 
berindeki uzmanlar bu 1abah eaat 
dörtte Keçlborluya hareket et• 
mittir. 

Türk- Yunan 
Tecim Uzlaşması 

Atina, 24 (Özel) - Yeni bir 
tecim uzlatmHı elde etmek için 
buraya gelen TOrk heyeti ile 
Yunan heyeti arasında dün ilk 
toplantı yapılmıştır. TOrk hey .. 
tine Ekonomi Bakanlığa mUsteıarı 
Kurtoğlu Faik Yunan hı yetine de 
Yunan Ekonomi Bakanı Stofano
puloı baıkanbk etmektedir. 

ilk konuımalar pek doıtanı 
bir hava içinde ıı•çmlıtlr. Her 
iki heyet de komıu Yts dost iki 
uluıun tecim mUna11betlerinin 
daha ziyade ııklatbnlması arıu• 
ıunu göıtermektedirler, Bu ko
nuımaların ıonucunun iki devlet 
için faydab olacağıoa burada 
herkeı kani bulunmaktadır. 

Konuımalara pazarte1l dev•m 
edilecektir. 

r 
Nöb•tçi 
Ecza11eler 

Bu akıamlııi oöbet9I ecıanel.,ı 

ıunlardm 
Emln8ntl ( Salih Necati ), Kü· 

çükpazar ( H. Hulusi ), Alemdar w 

( Eaat ), Beyazıt ( Belkı• ), Şebzü.• 
debaşı ( İbrahim Halil ). Şehremini 
( Nasım ), Samatya ( Rıdnn ), 
Fenflf ( Vitali ), Aksaray ( Ethem 
Perte• ), Kararümrük ( Suat ), 
Bakırköy ( Hilal ), Şiıli ( Asım ), 
Galata ( Hilal ), Beyoğlu ( Galata• 
saray), Yükaekkaldmm ( Violkopu· 
loı ), Betiktaş ( Recep ), Hasköy 
(Halk ), Kasımpaıa ( Merkez ), 
Kadıköy ( Alaeddin ve Rifat ecza· 
neleri ), Bllyükada ( Şinaıl ), Hey· 
beli ( Tan•t ), Üsküdar ( Omer 
Kenan ), Beykoz ( Beykoz ), Paoa
bahçe ( Paşabahçe ), Anadoluhisarı 
( Anadoluhiaarı ), Rumelihiıarı 
( Rumellhiıarı ). Sarıyer ( Nuri ). 

_... 
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Q. 1 DÜNYA MATBUATINDA 
O R D U K L E R 1 M)I 

······················································································································································••"iiii° 
Yeryüzünde Olup Bitenleri Haritada Ve Saatle Takip Edelim 

Tekıuta 

yeni bir 
e'nı kurt 
Oremlttlr. 

mıvaimdı gllneıin · 
vaziyeti budur 

11u l ınyeda bir kü
çUkluıı bir kapla .. a 
kar~ı 1. eadlılnl 

korumuıtur 

Kine 
adalan na 

alıyoaer be· 
yelleri rıt· 

mittir• 

insana Yalan Söyleme Kabiliyetini Ve
ren Küçük Bir Kemik Parçasıdır 

NeYyork ıaı.etelerinin anlattık' arına 
töre Nnyorlc tıp akade•lıine verllen 
bil' rapor bllfialuln anane yeni araı· 
tırma ufukları açmııtır. Bu rapor 
Baltimorda Joha-Hopkia butaneainde 
Japılaa bir amiliyatın aetlcHlnl an• 
!atmaktadır. Ameliyat yapalan adamın 
adı raporda .. M. A.,, diye raıterilmi .. 
tir. Bu .satın beyninde kUçlk bir ur 
Yardı, coatları, doıtlırı ODU ö:Omo 
ınahkum aandılar, fakat Adet oldutu 
1lbl ameUyattan ıoara Blmedf, l1Ue1tf. 

Doktorların ıöyledlklerlae ba• 
kılına tabll ömrU çok aıacaktır, 
O derece aağJamdır. Y aloaz bir 
nokta Yar: Bu zat ameliyat ol· 
IDadan enel çok nazik, çok ıa· 
rlf bir adamdı, Ameliyattan ıoa· 
ra ise dejiftl. DUşUndUkOnft ol
duğu gibi ıöyler oldu, ona kaba· 
laıtı, dediler. Filhakika blriıinl 
ıev1111 11Ydiiinl, sevmene aev• 
IDediilnl ıöylUyordu, Hiç çıkfn• 
nılyordu. 

Doktorlar diyorlar kh 
.. lnaana nezaketi, nezaketle 

birlikte yalan ıöylıme kablllyetiai 
•eren, beynin o çı karılıa kısmıdır. 
Bu nokta hakkında inceleme 
Japılmab, kanaat gelirH YI O 

parçanın herkesten tehllkeaıiıce 
çıkarılmaaıaa lmkln bulunursa 
çıkarılmalıdır." 

YaaıJmayınıı, 
reaimde ıördOk• 
lerlniz bir ıen• 
likte arkalarına 
aıker elbl111i 
glydirilmlı 1111 
çocuk dejlldlr. 
Vakıa bu iki 
yauunun yaıJa

rmıa mecmuu 
(25) 1 doldurmaL 
Fakat arkalama• 
da taııdddarı ıe
neral ünlformaıı 
kıadilıriae ,,. 
badetname Ilı 
•erlhnlıtfr. Rlt· 
belerin• tıka l.İl 
eden aylıkları da 
vardır. Tıpkı ı,ı. 
ılm (Hamit) H• 
manında oldutu 
gibi. 

Bu focuklarıa 
her lldıl de uıak 
Çin 'riliyıtlerin• 
den bfr:nı ıle 
ıeçlrmlı olan 
Hrgırdea!n çe
cuklarulır. 

562 Türk Lirasına ! 

Bir Otomobil, Bir Köşk, 
Bir De Apartıınan .. 

Bu menim 
bqında Amerika 
plyaaaaına yınl 
llıtem bir oto• 
mobil çıkarıimıı· 
tır. Bu otomobilin 
uıı.ktan, batta 
)akından baka
lınca bildiilmiz 
•lelldı otomo
billerden hiçbir 
farkı yoktur, 
'i alnız: 

Koçnk bir dnt
llıeye basılınca 

•tka tarafında 
iki kapak açılır 
•e gözünlizlin 
anone bütün ı .. 
•azımı ile minimini bir mutfak J dır ki içinde latersınlz puta 
tlkar. Bu mutfak okadar tama.. paltlllr, itini& plelrıblllnlall. 

, .. 

DUnyanın Y•tÇll En 

KUçUk Generallerl 

Amerikalılara 
Göre Büyük 
Adamların 
Kıymetleri 

Tık cilt halinde yapılan ilk 
Amerikan analklopedlıl ıeçın 
hafta "Nıvyork,, da ncırıdilmq .. 
tifo. Bu aaıildopıdide, ın fazla 
yır lııal eden iıimlerdın blrln
clıl jlll Seıar lkinclıl (NapoJyon) 
dur. 

Blrinclal için 3000, iklnclıl 
için IH 2000 kelime kullanılmııtır. 
Muıollnl için kullanılan a6zlırin 
11yı11 1518, Hitler lçiD kullanılan .. 
ların ıay111 111 1012 dir. Amerika 
Reiıl Clmlıurlarıadan (Ronılt) • 
857, (Hoo•er) e (1100) billdaler• 
den 326, Edlıona 209, ıioema 
ıan'atkln Şarloya da 127 kelı. 
mıllk yer •erlmUıtir. 

Sonra ikinci bir dlj'mıye ba· 
11hnca, otomobilia lıt tarafmdan 
da bir ıabb kalkar, bir tuaft 
ltltlelk kalmak prtlh it tarafaa-

Yahudi Düşmanlığı Bir Moda Doğurdu 

Almanyada Sokaklar Re-
simle Gösteriliyor! 

Almanya· 
nın Kolonya 
urayı 9ehir 
içinde meıhur semt· 
lerin istikametini 
ıöıteren levhaları 
resimli yapmağa ka· 
rar vermlt ve kara· 
rını da tatbika baı· 
lamıthr. Yan taraf· 
ta gördtiillallz iki 
redm bu kararın ilk neticııidir. 
Birincisinde iki e\harl ıörOyor· 

aunuı. Anlaıılmaaı ıliç t•Y dıtll. 
Ok i9areti o yoldan yarıı meyda· 
nına çıkılacatını anlatır. 

erkekle kadının yOzlerinı 

d ikkat ediniz, bunlarda 
bild iğimiz klasik Ya· 
hudi tipini bulmaz mı• 

ııuız ? Filhakika bir 

müddettir Almanyada Adet 
olmuştur: re11amlar, ka· 

rlkatllriıtler, gazeteciler, 
romancılar hep fena adam 

rolünde Yahudi 
tipi ya• 
ratmak· 
tadırJar. 
Burada 
da Ya· 

hudileri 
kaçma yolunda göa• 
termiılerdir. 

Amerika gazeteleri bu hidiıe• 
lıre bakarak: 

- Muhakkak ki Almanya Ya• 
budiler için dünya cenneti değil• 
dir, diyorlar. Hakluını teslim 
etmeli. 

ikinci r11me ıılincı, •ltında 
11 lıtaıyona gider ,, cümleai var
dır. Fakat 9lmındlfıre koıan 

----=-----------------------
Haatanenin Seaini 

Dinleyiniz 1 

83 Ameliyat 
Geçir•ıı Bir 
Yavru 

Amerlkada bitin dtTlet adamla• 
rının baı.ır bulundukları bir zl71fette 
aon kadelaler içilirken Nnyork Hoı
pltalda, OD dört J&fıatia ltlr COCUk 

HD daklkalamu yaııyertlu. 
Baba11, Harry Pfleıır lımlade 

timdi itıiı kalmıt blr kemaacıclır. 
Y atatıa baıucunda atlıyordu. 

Çocukta kan HhlrleamHI nrdı. 
Buna bir de -kemik hHt•lıtı lnsımam 
et•lttl. Tamun 83 defa kan nrllmif, 
ameliyat yapılmıfh. Fakat lt•pıi de 
faydı:aız kalmııb. 

Bir dokter yatata yaldaıtı, bılkl 
70sllncl tlefa olarak klçlk. baatayı 
bir daha m111ayeae dti, baataitalncıyaı 

- Biade bir Gmit ile hir tecrBlte 
daha yapalım, dedi, 

* 
Dnlet adamlarının ılyafetlade 

radyonu• yalı hnuı blrd•n ıu.tu, 

ıplker; 
- Hutaneain ıeaial dlale1lalz, 

dedi n baataneden de bir Htlam kan 
Yerici iıtenildi. 

Ziyafette buluaaalardH ltlrl me1-

ılzce kalktı. KJmHJe fÖrlamedtD 
çıktı, haıtaneye ılttl, klçlllc haataya 
kolundan kan nrdi. 

* 
KUçü~ haata timdi lyileımlttlr. 

Binde bir talihi kazanmıttır •e ihtiyar 
kemancı da 8llnc-r• kadar lıminl 
bile bilmediği kurtarıcıaın ıark11ıaı 
terennlm edecektir. 

dan yUkaelir, bunun içi dı mll· 1 
kemmel bir yataktır. 

Amerika gazeteleri: 
- Böyle bir otomobile aablp 

olan otomobilden baıka bir apa,. 
bman, bir de aayiiye ıdinmiı, 
elemektir, dl1orlar. 

Filhakika 1azıo •cak pi .. 

Yukarda reıminl g6rd0ii.:n~ı ı 
ııocl bOytık bir otelin veatiyer J 
memuru aanmayınız, bu vnç, 
Fransız tlmendifer idaresinde 
çahşmaktadır, vazifesi pazar gllnO 

' gezmeye gidip ge!enlerin vagon• 
lar da unuttukları eıyayı topla• 

maktır, ellerinde, gllnUoUn ilk 
verimini görüyorsunuz. 

rinde ıehirden çıkarak istediği 
yere gidip beğendiği yerde ya• 
ta bilir. 

Bu otomobilin fiatına gelince, 
oon da ıöyle}elim. Tamam 470 
dolardır. · Bizim paramızla tamam 
582 lira. Fakat tabii Amer 'kada, 
ılmrDkallz olarak. 
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adıkö1d 
Bir 

ubakkak 
e ine Var 

Yazan ı Hatice Hatip -30- 15 • 8. 935 

Kaun ısır Kapı Açıldı, Horası Pek Aydınlık Değildi. Çakan 
Şimşekler Sanki Pencereden içeri Süzülüyordu •• 

DuTarlar beyaz boy ah Ye 11lyah J 
nakııh idi kenarda iki kat balkon 
vardı. 

K1Sa boylu adam net' ell ltlr 
ıesle ı 

- Haydi, haydi işe dedi.. 
Haydi işe bathyalım .• 

Azize reılmlerl önUnde yere 
diz çökmUı olan papas şimdi yine 
ağır adımlarla onlara yaklnşmııtı. 

Genç kız etrafına dikkatli 
dikkatli bakıyordu. 

Sonra döndil. Bekçiye emreden 
bir sesle ı 

- Daha ııık yapl dedL 
Şlıman bir el titreye titreye 

knlktı.. Bir elektrik düimeai daha 
çevrildi. Şimdi renkli camla aYl
zelerden bin bir aklali ı11klar 
döklllmeye baılamıfb. Genç kız 
lcone'1arm bulunduğu rere yaklaıb 
ve bu defa duvarlan daha dik· 
katle, daha dikkatle muayene 
etti. Karşıda Oatfi aıvanmıı Kfbl 
aörllnen bir re1lm nazarıdikkati 
celbettl. 

Uzun boylu adama d6ndll : 
- Beni yukarıya kaldırınıı, 

dedi. 
Uzun boylu adam onu belinden 

tutarak höcreye doğru kaldırdı. 
- Bana bir mum veriniz. 
Meryem ana reaml önünde 

yanan mumu ona •erdiler. Dik• 
katle baktı... Baktı ... 

- inmek iıtiyorum. Dedi. 
Onu yere indirdiler... iner in· 

meı yUrUmiye baıladı. 
- Bana bfittın ldllaeyl gezdi· 

rlniz.. ıu balkona çakmak la
lerim. 

Kalın demir bir kapı açtılar ••• 
Buraları elektrik IAmbuı lyl tea
Yir edemiyordu. Karpdakl pence
re mütemadiyen çakan timıekl .. 
ııığı dönll1ordo. Yana dandtUer 
yürDdiller... Burada dua etml7e 
mahsus iskemleler Yardı. Ve k .. 
narda adeta metruk •• atılmıı 
gibi duran bazı tablolar genç im 
duvarların dibinde yftrUdU ..• Ve 
elindeki mumla btltb. buralan 
1C1zden geçlrdJ. 

Sonra ikinci kata ~ıkhlar. 
ikinci balkonada baklalar •. , Genç 
kızın kalinden pek belli ldlki lı· 
tedlği şeyi bulamamıfb. Merdf. 
~enden aıatıya inerken blrdenbi· 
re te\•akkuf etti ve parmağile bir 
t•Y iıaret etti; 

- Bu nedir? 
- Bir t•Y detfl madam ••• 

Etki 1andık. .• Esiri kitap! 
Genç kız 1erdekl kDçOk ıu· 

dığa yaklatllllfb. .• Yerde diz çlSkttı 
mumu yanına bıraktı,.. Almanca 
konuşuyordu: 

- F cvkalldı bir .. Y dıclL. 
çok kıymetli bir 11ndıkçık çok 
Hki bir ıey. 

Genç kıı aandıjın kapağını 
kaldırmııti ... içi knf ve toz kokan 
Hp-arı kağıtlarla dolu ldf. 

- Nerede buldunuz bunu? 
Türkçe ıormuıtu, ıitman 

bekçi. 
- Bilmem? Ben aeldi lau 

eğlisya... Var bu.. hurda laer 
zaman ..• 

Genç kız tozlu kAğıtlara elfnl 
ıUrdil. 

- Çok ıey.. çok ı•Y dl yorpa.. 
fakat bu kendi baıına bir haziae.. 
içinden bir kitap çektL çıkarda-

Bu iyi ve aUıel el yazııından bir 
kitaptı. 

- Bakını• Vladmlr yoldaı 
dedi. 

- Ben yoldaı değilim. 
Genç kız aDldO... Beabelll bu 

hatayı rahibi kııdıımak için kul· 
laomııtı. 

- Bakınız muhterem blrade• 
rf m dedi... Bu kitaplar birer hi· 
rikadır... Şuaları bu adamdan 
ıahn alalım. 

- Satın almak mı?. 

Genç kız elindeki kAğıtlan 
karıtbrı1ordu. Birdenbire adeta 
rengi .arardı ye telAıla daha, 

daha karııtırmaya baıladı ve 
nihayet bir teıto kAğıt alarak 
muma yaklaştırdı: (O. A. P. ka• 
pısının aırrı) deye yazılı idi. 

Genç. kız gitgide artan bir 
teliıla:j 

- Bu kitapları muhakkak 
beraber glStilrmeliy:z dedi. Bun
ları o adamdan satın almahyıı. 

{ Arkası var ) 

1 letanbul Beledl~e•I lllnl rı 1 
Motosiklet, Eisiklet, Ziraat Kamyon ve Arabalar ile, Huaust, 

Kira, Binek, Tek ve Çift Atlı Ytık Arabalarının P1Akaları değ;ıtl• 

rılmeğe baılanmııtır. 

Motosiklet, Bisiklet Numaralarının değlıtlrme mUddotl 30 bl
rfnclteırin 935 tarihine kadardır. 

Ziraat, Binek, YUk arabalarının değiıtlrme müddeti 31 Birinci 
Ki. 935 gününe kadardır. 

Bu mUddetln aonunda eski plikaların bUkmU olmıyacağından 
bunlarla seyrüsefer edilmesi yasaktır. 

PlAkalarını değittirecek olan Vesait 11hiplerinln Cemlyetlerln· 
den alacnkları Fotoğraflı itletme beyannamelerini Te lkametgAh 
adres~erinl mahalli Nahiye MUdiirlüğllne tasdik ettirdikten sonra 
Emniyet Altıncı Şube Mlldüriyetlne mllracaat etmeleri. 

Huauıi Mahiyette bulunan ( Motosildet, Bisiklet, Husu11i Binek 
arabaıı ) sahiplerinin Cemiyetlere müracaatlarına mahal olmayıp 
Fmniyet Altıncı Şube SeyrUıefer Kısmmd~m olacakları Beyanname
leri Nabiyclore taıdlk ettirdikten ıonra Altıncı Şube Müdlirlüğüne 
getirerek Plika almaları ilin olunur. (B.) "5065,, 

lnhiıarJar U. Müdürlüğünden: 
1 - Konya BaşmUdürlyetl binasında yapılacak 4900 lira muham

men bedelll Kalörlfer tesisatı açık eksiltme}'• konulmuıtur. 
2 - Şartname ve projeler Kabataıta LeYazım ve milbayaat ıube· 

sinden 25 kuruı mukabilinde verilir. 
3 - Ekılltme 30/9/935 Pazartesi annn saat 14 de Kabatqta L.. 

vazım •• mUbayaat Şubulndeld alım komlayonnnda 
yapılacaktır. 

4 - Feaai şartname 26 ıncı maddesi mucibince fiatsız teklifJ.r 
fen heyetince tetkik edilmek Uz ere ihaleden 15 ıftn •TYel 
bUtlln teknik lzahatile beraber idareye •erllecektir. 

5 - Ekıiltmeye girmek isteyenlerin 368 Ura muvakkat teminat 
paralarile muayyen gOn ve uatte mezkiır komiıyona mllra· 
caatları. ,.4820,. 

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden: 
Tahlisiye meTkllerl için açık eksiltme mulile 5/8/935 tarihin· 

de ihalesi eVYelce llAn ~dilen 500 teneke gazm lbaleai ıartname• 
ılade yapılan tadilattan dolayı 26/8/935 tarihine bırakılmııtır. 

ihale bu tarihe raıtlayan Pazarteal gllnll saat 15 de Galatada 
Çinili Rıhtım hanında Tahliılye Umum MUdürlUğU Satınalma Ko
mlıyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 1812 buçuk Ura ve 

muvakkat teminatı 136 liradır. Iıteklilerin eksiltmeye baılanmcaya 
kadar teminatlarını idare Veznesine yatırmaları lazımdır. Şartname 
ıöıft geçoo Komisyondan alınır. "46 ı 9 

" 

Terzilik ve Kürkçülük okulu 
Direktörlüğünden : 

1 - Namzet talebe kaydına baılaamııtır. 
2 - Mezuniyet ve ikmal imtihanları 2/9/935 de bqlayacak Ye 

20/9/935 el• bitecektir. Okal 30/9/935 de açılacaktır. 
a - Okulda Üç Şube vardır. 
A - Dikit ŞubHI, Taball zamaaı Üç yıl 
B - Biçki Şub11l, Tahall zamam bir yıl 
C - KllrkçUlük ŞubeaJ, Tabıil zamanı Üç Jıl 
4 - A Ye C Şubelerhıe kayıt olmak için en az llk okul mezunu, 

yaı 12 den KUçUk 16 dan bUyDlc olmamak, okula nilfuı ki
tıdı, ııı, sıhhat, g~z raporlan ye 4 YHlka fotoğrafı Yermek 
lAzımdır. 

5 - Biçki Şubeılae kayıt ıartları da dikit ıubeıl af bldir. Yalnız 
yaı 16 dan kllçDk 20 den bUytık olmayacak •e dikitten lmtl· 
ban verilecektir. 

6 - Okul yatııız, parasız Ye nlharidlr. Fazla bilil iç.in okula baı 
yurulmaaı. "498 J., 

Adr11: Sultaııabmet DbdariJ• .. Telefoa. 22480,. 

• 
Ağ'ostoa 25 

Mes ek Yaşlıları 
Arasında •. 

[ Baştarafı 1 inci yüzde] 
oynamadım. Baıka ne varsa hep
sini blllrJm. 

Inaiiterede yaptırdığı ve bu
suıi bir Jtlna ile dalma elinde 
tapchğı lıtakaaını bir billrdo 
maçı f çla hazırlarken onu yaka· 
ladım. 

- Amca, dedim, Hnln için 
AbdOlhamidin eczacısı idi, diyor· 
lar, dotru mu ? 

- Doğra olacak. Bence aılı 
olmıyan hiçbir 9ey slSylenilmez ve 
her ılSylenilen lifm aslı vardır. 

- Abdülhamit llAç alır mıydı? 
Korkmaz mıydı, içine zehir katar
lar diye. .. 

- Neye zehir katıınlar? 
- Eh... Evham bu ya. Derler 

ki o, her ıeyden korkarmıı, ge
ce yatarken bile tabanca bulu· 
nurmuı yanında. Hem nasıl gir· 
din sen u.raya? 

- O zaman eczacı mektebi 
aıkerl idi. Bb: de o mektebe 
harici olarak devam ederdik. O 
vakitler alvil talebeye harici 
derlerdi. Harici talebenin hepıl 

rum, ermeni, yahudl idi. TOrk 
olarak biz 3 kiti deYam ederdik 
mektebe. Ben, lbrablm Hakkı, 
Beypazarlı Oıman. O zaman 
memlekette iki tanecik Türk 
eczane vardı. Biri Vefada Hamdi. 
Diğeri Dlvanyolun da Ziya. 

Ben mektebe 306 da girdim. 
309 da diploma aldım. Eczane 
açacak ve UçUncU Türk eczacı 
olarak çalıımaya ba4lıyacaktım. 
Hazırlıklara baıladım. Birglln 
eve bir hfinkAr çavuşu geldi. Be
ııl aaray ur eczacısı Bekir beyin 
iıtediğioi aöyledi. Saraya gittim. 

O zaman piyasada olduiu gl· 
bl aarayda da bütün eczacılar 
Hlristiyandı. Zaten Tttrk eczaeı 
yetiımlyordu. Saray ecıacılığında 
iki eczacılık boıalmıı, iki eczacı 
alacaklar mıı, htınkara arzetmlş· 
ler, h8nkAr da : 

- Hiç TUrk eczacı yok mu, 
bizde eczacı yetlımiyr mu? 

Diye aormuı, bunun Uzerine 
mektepten tahkik etmiıler ve bl· 
zim diploma aldığımw öğren • 
mlfler. 

Bana bunları anlattıktan ıonraı 
- Iıt• oğlum, '!eni bunun için 

çağırdım. Seni de arkadaıın lb· 
rahim Hakkıyı da buraya alaca· 
ğıı, dedi. 

310 da 1araya girdim ve tam 
14 yıl sarayda eczacılık yaptım. 

Amma biz nöbet ec:ıacası idik. 
Yani sultan'.arın, aarayhların, ıeh

zadelerin, kadınefendilerin, &Bbık 
büııklr Muradın ve sairenin illç· 
!arını yapar, Abdülhamlte ilaç 
yapmazdık. 

- Onun lliçları dıtarıda mı 

yapılırdı? 
- Hayır •• O da aarayda yapa

lırda. Sarayda yapılırdı, amma 
onun huıaal eczanesi Yardı Y• 

oraya eeklr Beyden baıka kimae 
airmeı:di. Ben 14 yıl 1arayda ça
hıbm, adeta Bekir Beyin muavini 
vaziyetine geldim, Hamldin ecz ... 
nesine her zaman giderdim. Fakat 
bir ana bile eczane kıamına 
ılremedim. Hep bllro tarafında 
otururum onun illçlannı Beklr 
Bey kendi ellle yapardı ona bü
ytık bir itimadı Yarda. 

- Sarayda mı yatarcbnız? 
- Elbette, yalnız izinli oldg. 

tumuı zamanlar çıkarcbk. 

- Maaı mı alırdınız? 

- Evet. ben 10 lira maqla 
atrdl-. IODl'a aaa•flm 15 lira el-

du. Bize maoşta albn değil, m 
cldiye verirlerdi. 

- Bittabi yemeği de Hraydaa 
yerdiniz. 

- Tabii, saraydan yerdik am' 
ma, bedava değil. 

- Acayip. 
- O zamanlar Beşlktaıa "0• 

cak tütmez" mahallesi derlerdi. 
Her alqam saraydan tabla tabi• 

yemek~er çıkar, sokaklarda satı· 
lırdı. Koca bir hindi dolmaıı (bil• 
tDn olmak ıartHe) 6 kuruıtu. Oa 
kuruşa, lçJnde on kişiyi tıka basa 
doyurabilecek çorbasından pila· 
vına, tatlıaından tuzlusuna kadar 
dar en az 7·8 çeılt yemek bulu• 
nan bir tabla ıabn almak mum• 
kündO. Abone oluraanıı bu fiat 
ta yarı yarıya ucuzlardı. Bu vazf· 
yette yemeği para ile yenıekle, 

parasız yemek ara11nda fark ka· 
Iır mı?. 

- Ne vakit çlktınız ıaraydan? 
- 324 de. Abdülhamit hUI"' 

riyet ilan etmeye mecbur kaldığı 
ıaman bizden şüphelendi. Halep 
askeri haıtanell bq eczacılığına 
tayin etti Te bizi ıaraydan uğ• 

ratb. Meşrutiyet ilin edlldlli za• 
mao da rütbemi indirdiler. Ben 
de iıtifa ettim, döndllm, geldim, 
327 de Cataloğlu eczanesini te• 
sis ettim. O glln, bugflndUr ec• 
zacıbk eder, dururum.-Sait KHleı 

Salt Kesl•r 
Clv•n Allnln S15yledlklerl 

Ve iki Nokta 
Dun toförler arasında Civan 

Ali Ue konuşurken, onun Çoban 
Mebmedl yendiği yaıılmııtı. Bu 
ıöz. herhalde dddt bir gtlreşln 
aooucu olmıyacaktır ki Civan Ali 
bize tekrar ıelerek Çoban Meh· 
medi yenmedl~lnl ı6ylemlıtir. 

Yine kendlı:nlo ıonra yapbğı 
izaha göre, ıoförlerln doktorlar· 
dan fazla para kazandığı lddasmı 
ihtiyat kaydlle karıılamak laıam 

gelmektedir. ----
Florga Yolundaki 
Vak'a 
Münasebeti le 

( Baıtarafı 1 inci 7üade , 

izale etmek isterim. 
itin iç yUıO budur: 
15-16/8/935 gecesi •aat 23 tı 

Çobançeımeden ıebre aelmek 
için vesait bulamı} an komiıyoncu 
Adil, Zekeriya ve Meliha 11lmlr 
rinde iki erkekle bir kadın yaya 
olarak asfalt yoldan gelirken 
Floryadan dönmekte olan ve 
içinde yalnız aıiıtanları bulunan 
Doktor Oıman Şerafettine alt 
otomobile bot takı! olduğu 
zannile binip 16tanbula gelmek 
için otomobilin önüne geçerek 
durdurmuılardır. lçiade yolcu 
olduğunu a&rnnce bırakmıılardır. 
Bu 11rada ıoför ile bunlar ara'" 
11nda ağız ka•gaaı baı1amıt ve 
bunların içindnn Zekeriya otomo
bllin camana bir yumruk vurarak 
camı kırmııtır. Bu hareketinden 
dolayı polisçe yakalanarak bak
klnda kanuni muameleye baılaır 
mııtar. Bildirlrlm. 

Emniyet Direktörll 
imza 

(&on Posta: Biz Bu bidiıe· 
yl tahkik eannsında şoförUn tikA• 
yetlnide gözönUnde bulundurmı r 
tuk. Şoför lecavtbe uğradığı ıek"' 
linde şikayette bulunmuı ve o yol
da bir iddia Uıerinde durmuştur. 
Demek poliıin incelemes.nde yu· 
karıda ya:ulan neciceye varıl .. 
mıttır·I 
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\ M··kafatlı Anket.miz 

( M reke ewrını arlb ı ) 
Her hakkı mahfuzdur. 4l:::::wı~::::;ı::::!ir.l!ll• Yu.l\n: Zlga Şakir ~--~~:::::;::;::=z::::;:;::::::na. 

e iti ı, 

Hayatının uzun senelerini mah
rumiy t içinde geçiren izzet Bey 
için; Vnhd itinin tahta geçmesi 
ittihatçıların ıukut etmesi, büyük 
bir nimet ve sandet olmuştu. Nl· 
tekim, sen lc?denberi hasret çek· 
tiği, nazırlık makamına kavuş-
m ıtu. Bizzat Vehdettinin arT.Us'Ie 
Tevfik Pa a kablneıinde ( Evkaf 
nazırı ) ve sonra • bir aralık • 

u vozif yl deruhte etmfştL 

1 - EfkAnumumiyoyl, Yunan• 
Jılnrın lehine çevirmek. 

[ Bunu temin etmek için y pılan 
propagand esasları: 

A - Hükumetin ellnd bulu
nan ordu bokıyesllo, Yunnnhların 

muntazam, :zinde ve son Listem 
11.lahlarm mllcehhez ordularmo 
mukavemet imkanı yoktur. 

B - Buna binaen Yunıın 
ordusunu, sUknnet ve sami· 

mlyetl karıılamah; lllzumıuz 

•• 
yere kıın dökUlmesioe ve lstlll 
edilen y rlerd şiddetli muam~ 
lelere me} dan bırakmamalı. 

C - Yunan orc!usu, memle
kete servet ve m deniyet getire-
cek: lttih tcılarm açtığı de in 
rnhneyi tam"r edecektir. 

D - Yuna ordu unun yak
]a tığı yerlercl , rum belinin yn· 

paceğı tezahurnta işt"rak etmeli; 

gelenler, bir dost gibi istikbal 
edilmelidir. 

(Arl,ası var) 

b 
ülayi 

Din 
e Yaptığ 

• r ı ıne 

Çob n M hmetle DJnarh Meh
met 7 eylülde boy ölçllş cek\er. 
Fakat hangisi ka:ı.anacak? 

Çoban mı, Dinarll mı? 
Bu suali etrafında okuyucula· ] 

rımız erasmda açtığımız mUkafalı 
onket, çok büyük bir alaka ile 
karşılandı. Her gün yüzlerce ce• 
vap mektubu alıyoruz \ bu sn
tunlarda kısım kısım neşrediyoruz. 
7 eyllilde ynpılacıık karışılaşma
dnn ıonra r y1erinde isabet gö
rülen cevap ahlplerioden üç oku· 
yucumuza (50), (30) ve (20) lira 
mükafat v rec ğiz. Fakat c vap
lann nihayet 6 eylül akşamına 
kadar elimize geçmesi IAzımdır. 

Gönderil n cevaplardan bir 
kısmını da buglln neşr diyoruz: 

( Dahiliye nazırı ) olem izzet Bey 
yine bizzat Vahdettinin gördiığü 
IUzum üzerine lzmir Valiliğine 
gönderilmişti [t] Babıdllde çekir· 
dekten yetiıen, bilhs11a, birader• 
:ınd l Şerif Paşanın gayr tini gli· 
(den izzet Beyin artık lzmlr ali· 
llğinde taklb deceil hattıhareket, r 

hiç şUpheılıkl aarayın ve Babıalt· 
nin (bUyllk ıiyaset) d diii idare 
ılst minin çizgisini geçmezdi. 

Siz zmir Panayınnı Gezdiriyo uz 

Bu çizgiye Sadık kalan hzet 
Beyin, kendi \llayctl dahilind ki 
m morları da ayni idare ılyaset 

ve slıtomlne itaat ottlrmeal p~k 
tabii idi. E&aıen bu yazlfeyJ ka .. 
bul eder etmez, vllAyctln mllhlm 
idare memurlm·.nı bi:ı.zat seçrniı; 

bazıl rım da r fnkntlne ollp 
lzmlre gltmi ti. 

l:ı.zet Beyin lzmir valllfginde 
(nzaydill} dairesinde muvaffakly t 
göıtermeıf için lizımgel n ves it, 

· aadecc (hUkümet ku vet!eri) nı 
lnhi ar edecek değildi. Aaıl mll• 
hlm vazifeyi (fırkacılık) lf a ede· 
cektl~ Sarayın ve Babı linin (yük· 
11ek siyasetlnl) propaganda etmek· 

le goçla n - beıcr, onar ıahıı• 
tan mürekkep • muhtelli faimll fır• 
katar tliremiıtl. Fakat taray~n ve 
Babıllloia lıtinat ettlif belli baıh 
bir fırka vardı Jd o da sadece (Hür
riyet •e ltilif) fırkasından ibaretti. 

Madaindeu •e hllladıa • ıaraal 
geldikçe bahsettiğimiz bu 
fırka; Memleketin felAketi 
arttıkça, saakl o felAkotln ateşi .. 
rinl arttıran bir körOk haline gel• 
mi9tf. 

O tarihte, Türk milletinin et
rafını birçok düşmanlar çevirmişti. 
H nçerlerinden kan damlatan, 
ellerindeki meşalelerle masum 
Türk yurtlarım tutuıturan hıristi· 
yan komitacılar bile, bu farka 
kadar - bu ( Hürriyet ve itilaf 
fırkası) kadar • Türklere fcmalık 
etmemişlerdi. 

Hürriyet ve Itllif fırkası, ( hli· 
kiimetln yOksek ılyasoU ) nl mil
lete telkin etmek, ayni zamanda 
terviç ve kabul ettirmek veaifesinl 
deruhte etmlıtl. Ve bu sebeple de 
fırkaya ikinci bir va:ı.lfe terettüp 

•tmittl. O da; (ltlllf de•letlerinln 
•erdiil karar mucibince "lzmlr,, l 
lfgal eden ve lzmlrdoa de etrafa 
dağılarak budutıuz bir fotil4 
Programı tatbik eden Yunan or-

duıuna, rehberlik etmek ) den 
ibaretti. Bu meaole etrafında adeta 
( hUk6met ) le ( Hürriyet ve ltlllf 
fırkası) vazifeyi taksim etmlılerdf. 
( h6k6met ) , vatanperverane 
hiılerl ye fikirleri söndürmeye 
karar vermlıtt. Buna mukabil 
( HOrrlyet ve ltllAf fırkuı ) da, 

[l] izzet Beyin fımir nliliğlne, 
(GOmGlelDeli lımall ) Beyla Buru Ya• 

llliğtoe ne ıuretle H ne makaatla 
tayin edilip aanderllditini nktll• 
•rıetml1Uk. 

' 
vye 

Rusya 
v 

avyonla 1 
.. t .. n İzmir Gece 

Yar )arına Kadar 
Ayaktadır 

lzmlr panayırı, 23 ( Özel Mu· 
hablrimlıden ) - On alh uluıun 
bayrağını yanyana sıralamay, 
muvaff k olan beıind arııuluıaJ 
I:ı.mlr panayırının iki geniı nur 
ılltuau halinde yllkaelen kapuın
dao akıp geç n g'lrncn kalaba• 
hklarını aralıyarak geçmek pek 
de kolay bir it olmaaa gerek ... 
Gecelerin zifiri karanlıklarını on 
binlerce Yoltluk elektrik •tıiı 
altında nurdan bir dlayaya çe• 
yfren bu mftateana iıer, Egelilerin 
eko11omlk buh.randan kurtulma 
ıuaımaaının bir aembolJ gibi 
Egenin kapı11nda yUkaeliyor. 

On alh kardet •lusun siyaaal 
hfi•iyetlerinden ayrılarak ekonom
sal hllvlyetlerile yanyana çıkat 
mallarını ( lbıacet ) görllcll kala· 
bahklarının önlerine 'ermeıf, 
herşeyd n önce bu teıebbüsll 
baıaran uluı için onurlu ve ba
ıarımlı bir lıtir. ilk defa olarak 
lzmfr pana}!ırı bunda muvaffak 
olmuı sayıhr. 

* Panayırın kapısından ayaiını 
atan bir ziyaretçi için istenci 
bir dolaıma programı çizmek 
IA:um.. ÔnUnUze serile genit 
aafalt yollardan aağ taraftakini 
tercih etmek ve panayır içinde 
bir devridaim yapmak en muvafık 
olanıdır. Sağ" taraf TOrk endilıtrl 
izlerini toplu olarak anlatan ve 
görUcUlere ilk ve en kuvntli 
fikri aıılayan k111mdır. 

Burada TUrk çimento 1&naylini, 
ulusal doricillk ve köıelocilik 
endüıtriıinio birkaç yıl içinde 
Fransız kösele ve dorlcilfğlno 
rekabet edecek bir durum kaza• 
nan ileri vasıflarım, madencilik, 
kuyumculuk, porslen Ye çinicilik 
endUstrlslni en canlı l:ı.crlerile 

teabit etmek mllmkOndUr. Fran· 
ıızca, lnafüzce, Almanca Ye ltal· 
yanca konuıan bllgili Tnrk kızlan 
ıize )'.alnız Tnrk endüstrfıini 
delil; devrimci TUrkiyenin eko
nomıal alanda da naaıl bir ıaTaıma 
yapmakta oldupnu anlalıyorlar. 

İzmir panayırının geceleyin 
HulAıa panayırda Tlirklyenln 
bUtün ekonomaal •arhğı parlak 
bir çahıma yığını halinde aörn· 
lllyor. 

Yunan pavyonu 
Akropolun mermer ıutunlarını 

hatırlatan ince yapılı bir paTyo
nun iki tıırafındn TOrk ve elen 
bayrakları siyasal ve ekonomıal 
bağlarla adeta öpüiUyor gibi sar
maııyorlar. Doıt ulusların eko
numsal alanda bu do&tluk teza· 
hürleri daha ilk anda glSzleri çe• 
Uyor. Yunan pavyonunu bü)•Uk 
bir san'at zevkile hazırlayan bil
gili eller oraya hepimizi beycca· 
na getiren bir e!ler ilave etmiş

ler ... AnatUrkün ilk Ulu&al savaş 
znmanına yapılan bir bUstft Elen 
pa~yonunda mlltena bir kaşeye 

yerleıtirilmlt··· 

Yunan pRvyonu, adeta bütlln 
Yunaniıtanı içine almıı bir en· 
dllsterl ve tarım meıheridlr. 

lran Pavyonu 

Kardeı İran devletinin vticude 
getirdiği pnYyon, panayıra husuıi· 
yet veren k6şelerden biridir. Bu 
pa•yooda teıhir edilen maddelerin 
hemen aynı olanları bizde de ye· 
tittiii için ziyaretçiler bunun 
önünde de uzun uıun tevakkuf 
ediyorlar, 

İran O:ı.llm yetiıtlrlyor, halı 
yetlıtlrlyor. Yani bu iki ba~lıca 
maddenin ıatııında dünya pazar
larında bl:ıe rakiptir. Si} asal bağ
larla biribirlne perçinlenen lki 
uluı, rekabet biılerinden uzak 
kalarak baıbaıa Ye yanyana ken
di maddelerini a6rUcülere arı .. 

bUründüğll cazip görUnüı 
derken aamlmlyet çerçevesi için
de iki iyi nilmune veriyorlar. 

Sovyet Pavyonu 
Emperyaliıt dünya lle eko · 

nomsnl bir aa•aşmaya gırlıen 
SoTyet Aleminin neden mu•affak 
oldunuğu ve naııl çalııtığmı gBr• 
mele için Sovyet pavyonunu gez• 
mek kAfi gelir 11;mmm. 

Bu pa•yonu gezerken görüyo• 
ruz ld Sovyet Rusya, kendi ihti· 
tiyacı olan bUtOn endüstri mad· 
delerinl en genlt bir çnlışma ile 
hazırlıyacak bir durum ka:ı.aomış· 
tır. ikinci beş yıllık Sovyet pla
nının yeni durumu, Sovyet fab
rikalnrının çalı§ınaları ve istihsal 
neticeleri hep bu pa•yonda on 
canlı izlerlle ve grafiklerlle görli· 
cülcrc a nlohbyor. Ağır endlistriye 
925 ten sonra ekonomsal planın
da yer ver n Sovy~t dfinyaaı bu 
alanda noler yaptığım meydana 
döküyor. 

* lnaarıları saat 9 da uykuya 
yatan lımir ıehri, pnnayı mUna
ıebetile gece yarı~ından sonraya 
kadar ayaktadır. 

Ad. Bil. . " --·--- -·- . ·-...... ·-·-, 
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Şehzndetbaşı Hallaç Mensur sokak 
No. 19 İheıın ı 

- Pek tabii 
olarak Dinarlı ye
ner. Dinarlı Çoban· 
dan daha çevik 
yapılıdır. Amma, 
d ey e c e ksinlz ki, 
Mülii) im gibi bir 
pchıiva a yc::ni'ir do 
Çobana nasıl )'e· 
nilm z?. Hayır, bir -----
defa Dinarlı ancak bir iki antren· 
man yapt , dinlenmedi. Boy 
yo gun olduğu hcJao Miılayim 

sırtını yer getiremedi. Dinar} 
şimdi fazla ntrcnmanlnrla Çobaııı 
y nec ktir. 

* Okuyucularımızdan S bnhaddin: 

~_hl.;;..::::::;:.:~ 

- Bu karşılaş· 
meda Çoban kat1 . 

surette galip gele· 

ccktir. DJna r l ı ya 

yiiz lira koyanlara 

Çoban namına bin 

lira koyabilirim. 

"" Buru posta müvezzii l&met vuıta• 
ıllo Zeylingöz Melımet 

Dinarlı tec
rUb il bir güreş· 
çldlr. Çobanın 
kuvvetini her 
zaman için aJt 
edebilir, Din&rl -
Mül yim gOreşln· 
de Dinarlı yor· 
guuluk v idman· 
sızhk yüzUnd n 
yenlldL Şimdi ise Dinarla lstirahr.· 
te çeldldl, seasizca çnlı9ıyor, id· 
man yapıyor. Müsabaka gilnU de· 
mir gibi çıkacaktır. Çoban .fo~· 
met gtbi iki tane olıe O\lıı'23 v~' 

ıellr. 

Ety4mtz Sultan 
1ıoyu ıokalr No. 
7 de Y. Kemal 

- Elbette 
Dinarlı yenilecek 
çllnkli Çoban 
Mehmet ondan 
daha gUçlU, sırtı 
yere değmeml§ 
bir pehlivandır. 

"" İr:mltte Akçe ca
mi caddesinde No. 
4:7 de Zıhni 

- Çoban 
Mchmedio sırtım 
yere getirecek 
dünyaya gelme· 
mişti. 

lf 

Pulatlıda Muddei· 
umumi Taliit Ozberlr 

oglu Sabahattin: 

- Ç9ban Meh· 

met diğer rakip• 

leri gibi Dinarh• 

yıda 15-20 daki• 
itada yenecektir. 

~ 
Yakacıkta A. Gani; 
- Çoban M h· 

met Dinarlının sır· 

tını 20 dakikada 

yere getirecektir. 

Güreş 20 dakika
yı geçmiyeccktir. 

Dinarlı Çobana 
fazla dayanı.maz. 
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Tlrkler YazaD: 
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Piri Reiı- Murat Reis - Hadım Süleyman 

Vis Ruva Bütün Cesaretini Toplayarak 
Dileğini Ortaya Sürmüıtü .• 

Ya PortekiH döa• 
mele, yahut karde· 
tinin yaptıtı blma• 
ye7l omu:ıuna ala• 
eak ltir erkek but• 
mak :ıorun4a idi. 
Ömrlntta ilk afkıaı 
kendiae tattır•• hu 
muhitten, o aılua 
en kıuak batıra• 

}arını götalııde ta .. 
ııyan o kayalıktaa 

ayrılmak, kendine 
aıamden atır g•H• 
yordu. Kardetiala 
dal.alarla örtGlil 
belirab karar1aı 

aramadıAJ halde 

atkının beılti olaa 
kayalıtı ıık ıık zl. 
yaret ediyordu. 

O, Safer Relıle 
kendi ara1tnda bir 
uçurumun da a9ıl• 

dıtuu dltlnmOror 
defildl. Kardaııa• 

ın kanıaa bulaıan 

bir tll, HYe H• 

n CSpmek artık Vtı Ruvı .A.ntunn 11ki bir amitaldi ... 
oDun için çok ~çtG, belki almkln o dtnl:ıln coıkuala1mi11 hallade ne 
detlJCfl. LAkln kayalıkta buldutu J•paeaklarını dltlnmelldirlır mat• 
koku, kardttlni öldtlrea adamın d.. mas.el. 
tll, kalbine aık lıleyH erketia lco- - Öyledir a1aletmeap! 
kuau idi. Bu kokuyu taılan yalaya - Bu dlılnce o tekaenla, ıama-
yala7a ararken Ye bıddutuaa laana• nıada, ••l•nacalc bir Umana 16nderil· 
rak citerlerlne alndlrllHJe aavaıır· muini milmkln kılmaktan baoka bir 
kan •• ıon gi1nü ,, dU1Unmlyor, lık 1e7 olamar. 
glnlerln he7eeaah batıralarıDa bta· - Ôyledlr auletmdpl 

lljlnl .-eriyordu. - Ha7at dHiılnln Umaaları i11 
L&kin hayat, hatıralarla 70rlae:ı, keadilerlne ıGnn bulenllın lHan• 

J.idlHltrle yllrtlr. jan da, 8kallı kal• larJD kalbi H kMcafadır. 
dıktan aoara beliren real duruma _ Öyledir a1aletmeapl 
r6re 711a•ak ıorunda idi. Kendine 
bu hakikati ilk olarak Vfı Ruva An· - Halbuki ılz bütün Umanlardan 

uzak, bltUn fırtınalan kartı korum. tuvan da Sllnyra aalattı. Altmıı ya• 
ıına r•lmlı, denizle .,, .... halı ıibl 
daYranarilc bütün ~mrlntl gemllertfe 
ıeçlrmiı olan bu dlaç aalral, yapa• 
yalnız kalan bir kızın durumuyle il· 
glll olmayı borf tanıdı Ye matem 
gGnlerlnln sonuada onunla ltlr g8rllı• 
mı yaptı. 

GlSrilnOtt• bu görDı••, ldn11Hlı 
bir kızı o acıkh durumdan kurtarmak 
emeline dayanıyordu. Halbuki Amiral, 
gizil bir fıtejla zorunada kapılmııtu 
Bir icadından alınablllcek tatlara• 
en kGçOj'ilnft bile Yermeyen denizle 
yaptıtı niıanı bozmak n mGmkOn 
oluna ömrlnGn ıon yıllarıaı • yl•• 
bir de alı, fakat baıka bir deniz olaa· 
ıenç bir kadının ıen dalıaları içinde 
ıeclrmek lıtlyordu. 

F ekat bu latetl1 bu dUıl1nceyl 
açıf a vurmak çok ıDçtU. Gllctrat 
topraklarında kale kurmaktaada 
aüçtO. ÇünkO ıllyleyeoek ıBnül ıeç· 
kindi, dhıleyecek sıönll ıeaçti. Bu 
durumda iki kalbin konufmHı öll• 
lerin dlrllere ıBz ıBylemHinl andırır. 

Onların anleıabilmui l1e gece ile 
ıündflzGn uyuımuı kadar imkb· 
ıııdır. 

Bununla beraber Vlı Ruva ltlltlia 
ceaaretinl topladı, btiylk hlr fırtına 
önünde i'emfıinl idare ederken takın• 

dıtı ıotuk kıı.nlıhfı ele aldı, birçok 
manevralar yaptı, booaladı, dftıeldl, 

aapıttı, doj'ruldu, ıonunda diletfai 
ortaya koydu: 

- Aziaem Jan, dedi, hayat ltfr 
denizdir v• inaanlar o dealı ÜHri .. le 
ytlzen bir teknedir. 

- Öyledir ualetmeap! 
- Her deniz gibi hayat de11lalde 

durgun duramaz, ara ııra Ye hattı 
11k sık kabarır, dalgalanır, korkunç· 
laıır, 

- Öyledir HaletmtBpL 
- Bu fırtınah rBnlerde tekneler, 

tekneye benzettiğimiz adam:arıa 

durumu çok ırOçleıir. Onların fırtına· 
ra dayanamamaları, parçalanmaları, 
darmadatıo olmaları bile mOm• 
kGndOr. 

- Öyledir aaaletmeap! 
- Ucu bucatı bulunmayan bir 

deniz lıtDnde m"ni mini bir tekn .. 
den baıka bir ıe1 olmayan iaaanlu 

ıuı znallı bir ttkıaeye hens1yonu· 
nuı. Atar fırtıaalarla karıalaıtıaız. 
Dlmenioiı aerenlerlni:ı kırıldı, kG· 
reklerlalz ıuya dOıtn, yelkenlerlni:ı 
yırt ldı. RDzgAr ılıl açıklara n çok 
•tıklara ıllrdl. Ne yapacaluıaıı, bat• 
maktan naaıl kurtulacııkıını:ı? 

Jan gtlzel bat aı kaldırdı, gize) 
ırlzlerlal yıılı denizcinin yosunlu bir 
kıyı parçuıaı andıraa buruıulc yOzil
ne dikti, uıun uıun baktı: 

- A1a?6tmaap, dedi, hayatın de
niı Y• insanların o denizde yOzen bf. 
rer hkae oldutu dotrudur. Fakat bu 
tekneler kul iti detildir, Tanrt yapı-
11dır. Onun f~ln elinlı altında bulunan 
fU teknelerden kendilerlal l\yıran bir 
ıeyler vardır: DDş011mek, duymak n 
iatedlklerlnl yapmak. B6n de dlıtlnen 
bir tekneylm, duyup ıeıen bir tekne
yhn, lıtedltlml 7apablleeek bir tek. 
neyim. Bu hayaiyetle size ılSylüyorum: 
Ben fırtınadan kurtulmak lıtemiyo· 
rum, parçalanmak Ye batmak iati
yorum. 

Amiral 06 Silnyra "T" ye aldıtı 
bir filonun o battı boıup uzaklattıtını 
görmGı ır:bı neı'•ıizlendf, yHI bir 
manevra ile lyl bir durum almayı da 
hecueanedl, kekelediı 

- Ben bunu dotru bulmuyorum 
madmaze). S"ze yakıtan batmak detll 
kurtulmaktır. Ölmek defli, yaıa~ 
maktır. 

- Hayat benimdir, dileditlm ıribl 
kullaııırım. 

- Göa töre glSre kendinin kıya
cak mıı .nız? 

- Hayır. Öyle bir küçDklfiğll 
kendime yakııtıramam. Fakat çırpın
mayı da ınmtm. Hele tek bir kinı-
11nln bana el uzatmasına tahammül 
edemem. Dedij'inlz ılbi d(imeHiı • 
11renıiz, yelkenılz, kürckıia bir tekne 
olarak ve fırtınaların yumruj'una 
göğh açl\rak yanı yavaı, fakat 
aevine sevine batmak iıterim. Bunda 
zevk var amiral r 

- Sizin znk dedlttniı bu bahı 
benim için bir felAkettir. ea bl71ik 
acıdır madmazel. 

- Sebep? 

( Arka .. yar) 

SON POPTA 

Geçe.11 
Bilmecemizi Doğ
ru Hallede.,./er 

Sultanahaıet No. 6 da Sevim, An· 

1 
bohtta kara İt Banka11 teker 
f(urtun bUroıunda .Attila, İıtan· 
K lem bul llaeıl No· 101 Ah· 

met. Akıehir EYkaf 1dart1l k&tlbi 
Oılllettin, t.tanbul 48 üncü mektep 
61 Omer Faruk. 

Ktlçiikay&1ofya Mehmıtpaıa yoku
ıu N o. 11 de Meliha, 

!ıt .. btıl 6 noı mektep 
4 Mthrlbaa, Eraaol maarif memura 

ofl11 Celll Günno, lıtınbul 6 noı 

mektep 399 Bedia, Tareuı ecıacı Sl
yaml vasıtaıile Ali Sönmez. 

Yoagat P.T.T. müdi1rl1 oğlu Ali, 
Muhllra Samatya Kö1edayı sokak 

No. 3 te Muammer De
Defteri 

niz, Zlltdt Sefer oğlu 
Ahmıt, .föıantaıı Vali konak oad. Y ıı
vuı apadımanı No. 2 de Özen Ozmen 
Balık11ir Kunayımllllye oadd.,i Sa
dettin ıokak No. 221 de Mll~erref, 
lıtanbul 44 Unoil mektep A-3 ten 62 
Mihriban, Kırklareli buz fabrlkaeı JI. 
Şiikrll oğlu Aydın, Fener Dinbatı Ke
r,pal Ünal oğlu Zafer Gilngör, Edremit 
Buran ikinci mektep ıınıf 5 ten 14S 
HUınti, İıtaobul V ezneoiler Büyiik 
Reıitpaoa cad. Haydır B. apar. Cela· 
leddin. 

Pangaltı Derebaıı ıokak No. 7 de 

L'atlk Nazire, Uskildar Dizdarı
)'• sokak No. 19 Nermin, 

Top 
Kandili! kız liHıi 455 

Mualla Pekcan. 

İatanbul kıı lladıi 101 Pllkize, Ça-
BUyUk nakkale ortamektep B-3 
Sulu ten 861 Retit oğlu Alp, 
Boya !etaubul 49 uncu mektep 

96 Semahat, İstanbul kız Uaeıl A-4 
ten 1S4 .M. YUkael, Ankara Yerli Mal
lar pazarı memuru Şahide kızı İnci. 

Bursa Veziri caddesi No. A/16 da 

KUçDk 
sulu 
boya 

kıınuuracı Hamit oğlu 

Alie<ldln, Beyoğlu k z 
eıın'at rnektobi 3i0 Nıır:-

ye, Trabzon Hacı İbrahim zade Jlacı 
Ahmet torunu Mehmet Eınin, Vefa 
erkek lisesi 10S5 Ya,ar Alkan, Unka
paoı atlamataıı No. 102 de .Melahat. 

Akhisar Manifaturacı Seyfullah, 

1 Kart 1 Betikt1111 Valdeçefmesi 

No. 8 de Sabit Aybek, Sirkeci Ebus• 
ıuıı& carldeei No. 4S de Hober Kohen, 
'l'eıvikiye Ihlamur No. S tı Suna, 
Elmalı askerlik tubesi yazıcısı Denizli
li Nuri, Turgutlu tütün bayii oğlu 
Rauf, Eskişehir uçak fabrikası levazım 
Md. ynı:ıcı lıl. Emin, Bursa Hiııırda 

cami kal'a M. No. 8 do .M. Salt, Kon
ya Eroyliıl buğday alım memuru l 1Jvi 
kızı Mübeccel, Zonguldak Bayanlar 
dikit, biçki mektebi mlidürll kızı Ner· 
min, Konya Ereyliaf ıimendifer 8 inci 
ıube mtlhendhi Emin oğlu Kemal, 
İzmit deniz kumandanlığı revir eczacı 
Abdilllatif kızı Hlidiye, Bilecik aekeri 
mütekait Behzal E'Jenin oğlu Turan, 
Konya Porçuklu mahalleel No. 27 de 
Melahat, Ankara Yoni•ehir Tonekll 
!amali oğlu Faik, M. Kemalpafa Ke. 
malpa~a caddesi No. 114 te Doğan, 
Konya Yilayet daimi enclimeni üyesin
den Ömer oğlu Sncit. Yenifehir posta 
telgraf mUdlirü oğlu SalAhattin, Bursa 
kuruçeıme yolgeçiu<le arabacılıu lıa
nınpa No. 314 te Mehmet Ilavlucu, 
Pangaltı Elmadağ caddesi Asadoryan 
apar. No. 16 <la Auduhi, Ankara 
hamam önü çnğlıyan ioknk No. o to 
J alt Cemali. 

Fatih Golenbevi mektep ıokak No. 

1 Defter 1 38de M. Muhıln, Ankara 

zafer caddesi bizim perukar Mehmet 
Lutfi kızı Muazzez, Kızıltoprak cami 
sokak No. 27·29 da Satia Balom, 
Menemen dava vekili Emin oğlu İb
rahim, İzmir dlLt>kbaıında ikinci nıli
verrihane sokak No. 280 de Galip kızı 
Kemale, Uzunköprü belediye kantıır 
memuru kızı Feride Çelebi, Çorlu 
merhum tapu memuru Baha oğlu 
Nuri Güngör, Dursa Murndiye Çifteçı
nar Azapcamilne bitişik 1\o. 15 te 
Turan, Balıaeıki Dr. kaymakam Tev• 
fik kııı Mine, Çerkeslcöy merkezinde 
bakkal İbrahim oğlu Hasan, Antalya 
ltraiye ıoför 1. Özmen kııı İsmet, 
füzıltoprak 6 ıncı ilkmektep 56 Fazi
let Kamil. İzmit HacıhUrrem mahallesi 
No. 20 Vahit, İzmit iı&aıyon hareket 
memuru S11ai kardeıl Turan, Ilgın 
dökmeciler yanında Suat Metin, Anka· 
ra. Cebeci İltekin mektebi 2 lnol 11nıf 
136 Bülent, Ankara Atıfbe1 mahallesi 
Hafıa Rıfat k111 Aliye. 

Ağuıtoı 25 

Kapalı Zarf Usu1ile Eksiltme 

Adliye V ekiletinden: 
1 - Temyiz mahkemesi için yaptırılacak demirbaı efya ve 

mıfruıatıo kapalı ıarf uıuliylı açılan ekıiltme1lne bir firmadan 
baıka talip çıkmamuma Ye çıkan talibin de noksan ıeraft dolayı· 
ılle ekılltmeye kabul edilmemealne binaen bu it 2490 numarala 
kanunun 40 ancı maddesi mucibine• yeniden kapalı zarf uıullyle 
ekılltmıyı konulmuıtur. 

2 - Yaptırılacak eşya ve mefruşat fartnamesfnde miktarları 
yazılı yazıhane koltutu, daktilo ve kAtf p maa11ı, dolap, ealdalya 
ve maruken Hndalya olmak Uzere 12 clnı ve kalemdir. 

3 - Tahmin bedeli 36,580 liradır, 

4 - Muvakkat teminat 2444 lira olup Malaandığı makbuz vı 
ya Banka mektubu olması llzımdır. 

5 - Eksiltme 9 Eylül 935 pazartesi gUnU saat 14 dı Yekilet 
levazım mUdürüyetlnde toplanacak eksiltme komlıyonunda 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerjn zeyli ıartnamenin 1 inci madde• 
ılnde yazılı belielerl tekliflorlyle birlikte vermeleri ıarttır. 

7 - Teklif mektuplarının nihayet 9/EylDl/935 Pazarteıl gUnll 
1&at 13 e kadar Komlıyon Relollğine imza mukabilJnde verllm11l, 
poıta Jle göndereceklerin bu saate kadar yetişmek Ozere iadeli 

taahhUtiU mektup ıeklinde göndermeleri ve dıt zarfın mllbUr mumu 
ile iyice kapatrlmıt olması lazımdır. 

8 - Bu işe alt ıartname ve resimleri 185 kuruı bedel muka• 
bilinde Ankarada levazım mUdUrlyetlndın Iatanbulda Adliye LeYa• 
zım memurluğundan lzmir ve Samsunda Cumhuriyet Mtıddelumu• 
millklerlnden alınabilir. "2225,, "4886,, 

Bölge San'at Okullarile Yapı Ustası 
Okuluna Alınacak Talebe 

Kültür Bakanlığından: 
Ankara, Aydın, Bursa, Dlyarıbekir, Edirne, lıtanbul, lzmlr, 

Kastamonu ve Konya Bölge San'at Okullarlle Ankara Yapı Uıtaıı 
Okuluna parasız yatalı olarak talebe alınacaktır. Bu okullara 
alınacaklarm: 
1 - TUrk olmaları, 
2 - 13 yatından kUçUk, 17 yaıından büyük olmamalan, 
3 - En az bet ıınıflı bir ilkokulu bltirmft bulunmaları ıarllle 

isteklilerin bulundukları yerlerin lıbaylarına 3/Eyllll/ 1935 Sala 
gllntı akıamına kadar bir dilekçe, okul dlplomHı veya bılgeıl Uç 
tane belgelik fotoğraf aıı raporu ve özbeleklorlle (nOfuı teıkereıi) 
birlikte baş vurmaları. (2259) (4947) 

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

, Beyoğlu • TUnelbaıı • Y enlyol 

Kıı ve ALMAN Lı·sEs·ı YeTlcaret 
Erkek mektebi 

Tam devreli H.e - Orta ticllret mektebi• Lisan öğrenmtk için ibsart ıınıflar. 
Derslere 9 EylOI Pazartesi ba9lanacakt1r. 

Kayıt muamelesi 2 Eyliilden itibaren Pazardan bqka herglln 
saat 8 den 12 ye kadar nüfus tezkere1l1 ream1 aıı klğıdı, ııhhat 
raporu, taıdiknamı veya ıehadetname ile mllracaat edllmeıl. 
Fazla tafıillt için mektebe müraonat veya 44941-44942 ye telefon edilmesi. 

'-....................................... __ ~) 

lstanbul Dördüncü icra Memurlutundan; 
EYnlce Küçük Mustafa pafada GUlcamil ıerlf mahall11lnde Hf1ar· 
dibi sokağında 14 No. lı hanede mukim iken ılmdikl ikametgahı 

meçhul Şakabeddine 
Murlıinlz Muıtafa'nm Emlik ve Eytam Bankaaından borç 

aldığı paraya mukabil birinci derecede ipotek ıöıterdltl 
yukarıda adresi yazıla gayrimenkule Dairemiz marlfetlle 
16 • 6 • 935 tarihinde yapılan ve tamamına 1770 • bin yedi yUı 
yetmit lira kıymet konan vaziyet muamele1l eana1anda 
hazır bulunmadığınızdan icra ve Ifliil Kanununun 103 llncll 

maddesi hUkmUne göre zaptı tetkik ve bir diyeceğini• varaa Uç 

gUn zarfında dairemizin 934 • 2426 No. it doıyasına blldlrmenizln 
hakkı da tarafınıza tebliği muktezi davetiye ikametgihının meçhu· 
liyetine binaen tebliğ olunur. ( 209 ) 

lktısat Vekaleti iç Ticaret Umum MUdUrlUğUnden = 
30 lklncl Teırln 1330 tarihli kanun hllkilmleri dairulnde te1cll edllmlı 

olan ecnebi ıirketlerladen lagill:ı tabiiyetli (Di Nort Brillt Rubber Kompanl 
Limitet - The North Brltiıh Robber Co. Ltd.) Şirketi bu keri mOraeaatla 
TOr kiyedekl muamelitanı tatil ettltinl bildirmiıtlr. 

Mu"tıızl ve1ikaları verm;ı olmakla bu ılrketle al&kahlarıa l.taabulda 
Çakmakçılarda Sabr-Safa hanında AYukat Daniı Saide mtlracaatlan lOzlmu 

ilin olunur. 

fatanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
Betiktaıta Yıldız mahalleıinde Şair Nahifi sokağındaki hanede 

mukim iken ıimdikl ikametgahı meçhul Bay Oımana: 
Bay Himmet ile birlikte EmlAk ve Eytam Banka1mdan borç 

aldığınız paraya mukabil birinci derecede ipotek göaterdlğlnlz Be· 
tiktaıta Kılıaç Ali mahalleıinde Yıldız caddesı ıokoğmda derdest 
inşa aparlımana 16-4·935 tarihinde dairemiz tarafından yapılan 
vaziyet ve takdiri kıymet muamelesi esnasında hazar bulunmadığı· 
nızdan icra ve lfllı kanununun I03 Uncü maddesine tevfikan tara· 
fmıza tebliği muktazl davetiyenin lkametgAhınızın meçhuliyetine 
binaen ilAnen tebliğine karar yerllmlı olduğundan bir hafta zarfmda 
dairemisiD 934/5294 No.h doıyaaına müracaatla zaptı tetkik ve bir 
dincetlnla varaa ılSylemenlz buıuıu davetiye tıbllil yerin• ıeçmek 
lıere illa olunur. (210) 



Spor: 

Dünkü Güreılerde Yenildik 

Fakat Bugün Ulusal 
Takımımız Çıkacak 

Ti1rlt • A vuıturya gliıeşlerinde dünkü takımımız 

' 

Güreş Federasyonu tarafından ı ııklette Salih ile Avuıturyalı 
tertip edilen Avusturya .. TOrk arasında oldu.. MUthfı kuvvetini 
gllreı maçları dün Takıtm Stad· istediği gibi kullanamayan Salih, 
)'omunda ilk maçı yeni yetiı n rakibini mütemadiyen minder ha· 
gtlreıçJier yaptı.. istikbal için ricinc atıyordu. Birinci devre 
bUyUk Umitler bealenen agUreıçl• beraberlikle bitti. ikinci de.rede 
lerimiz arasında aslanlar gibi lıe Salih kolunu kaptırarak 
gUreıerak hasımlarınl )'tmenlor yenildi. 
göisUmU:tD kabarttılar. Evvelki müsabakalarda Istan-

Oünkn mU abakalnrda teknik bul takımı Avuıturyalılara dörde 
neticeler ıunlnrdır. karıı üç ile mağ'iip olmuştur. 

56 kiloda Avusturyalı llo kU· Deniz Festlvah 
çllk Ömer karşılaşhlnr ve Ömer Bugün Heybeli ada plajında, 
sekiz dakika, on iki saniye toıla bUyUk vo zengin proğramh bir 
aallp geldi. deniz feıtivah yapılacaktır. Feıti· 

61 kiloda Avusturyalı ile Ömer Yalda birçok spor müsabakaları 
Zeki araıındaki maç çok beye· ve oyunlar vnrdır. 
canlı geçti ve Ömer &ayı hesa• Hava Kurmunun Futbol Maçlar1 
bile galip geldi. Hava Kurumu,30 Ağustoı 

66 kiloda Avuıturyalı ile bayramı mllnasebetile, futbol maç· 
Sadık karşılcılıYar ve Sadık 20 ları tertip etmiştir. Bu maçların 
dakikalık maç da hükmen galip bUUln hasılatı Kuruma ait ola· 
geldi. caktır. 

72 kiloda Avusturyalı ile Maçlar 12 kulUbOn lştirakile 
Şaban çcrpııtılar.. ilk devro Taksim stadında yapılacak •o 
Avuıturyalınm hakimiyeti ile geçti yedi gUn devam edecektir. 
iıede ikinci devrede Şaban bllylik BugUnkU GUreşler 
bir falklyet gösterdi ve hlikmon Bugün Tekıim atadyomunda 
rallp geldi. devam edilecek mUsabnknlarda 

79 kiloda Avusturyalı bizim Istenbulu, Türk u!usal takımı 
lbrahfm ile anreıtL Ve hükmen temail edecektir. 
iallp geldi. 66 da Hüaeyin, 61 da Yaıar, 

87 kiloda ise Avusturyalı ile 66 da Saim, 72 de Ankaralı HU· 
bnyuk Mehmet karıılaıtı Yo Avuı• aeylo, 79 da Nuri, 87 de Muı· 
turyalı gUrqçi hAkfm bir oyunla tafa, ağır ııklette Çoban Meh· 
Mehmedl llç dakika. Jİrml yedi met gUreıecektlr. 
•aniyede mağlüp etli. MUaabakalara dUnkü gibi saat 

Günün ıon mUsabakaaı alır 16 da baılanacaktır. 

~ulell Aıkerl LlHıinla ılrbb ve dinç talebeleri din çok casah bir ıpor 
•yramı yaptılar. MuhteJlf maaaltalralarla bezenen bu bayram, parlak 

~\l\'affakıyetlerle geçti. Rulmde ırenç talebelerlD ır•çitrHmlni ı~rtlyorauaUL 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

BiRiNDE l<A YDINA EYLÜLÜN 
BAŞLANACAKTIR. B:rinci SINIFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha evvelki doğumlulardan arta kalanlar alınacak· 
tır. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-
LÜLE kadar bulundukları yere en yakıa okula, çocuklarını 
kayıt •ttirmelorlnt valilerden rica eder. "5015,. 

Mimarlar 
Kazanç Vergiıi f çin Dün 

De Toplandılar 
Doktorlar ve avukatlar gibi 

t•hrimlzde bulunan mimarlar da 
yeni kaıonç verglıini tayin etmek 
Uıere aralarında bir komisyon 
aeçmfılar ve ıimdlye kadar GU· 
ıel San'atlar Akademisinde 4 
toplantı yapmıılerdır. 

Komıiyon ıon toplantılatına 
nakli kazanç Yergfıinin bfr e131a 

dayanarak tayin edilm11ine ve 
mimarların timdiye kadar verdik· 
lerl kazanç Yergisini tetkike 
haaretmiıtfr. Bu çalışma bir müd· 
det daha devam edecek, en geç 
bir hsftıı sonra bOtnn ıekil.er 
tcıblt edilmit olacakbr. 

---··;;.;;;~·i·:;·;;;üi";;; .. ;;;;;:;;: .. 
ıuaundan: Mecmuuna 12&68 lira 
kıymet kesilen Feriköyünde, eski Barut· 
haue n Tatnvla ıokak yeni Dnruıhı\· 
ne caddesi ve eskiden 15 atik ve 65/2 
bugün 65,1,55 numerolu biribirin• 
maklup vaziyetindeki bir hane ile iki 
dilkkfm va evveloe menıucat fobrikn.Eı 
olarak kulıanılınıi şimdi iee mekıııa· 
dan ari geniş ve nıllhmmel bir garaj 
m4nzarasındaki fabrika binası daire:• 
mizce açık ıırttırmaya oıkıırı!mıo olup 
~nrtuamesi 10-9-935 turihinden itibaren 
divanhaneye asılarak 80-9-935 tarilıiı a 
raıtlıyıın pıızarteııi gUnü saat 14 ton 
16 ya k dnr dairemizde eatılııcaktır. 
Aıthrmıya iştirak için %7,S teminat 
akçesi alınır. Birikmiş vergi, belediye 
resimleri ve vakıf icııreei miiştcriye 
aittir. Artırmada gayrımenkule keı;ilen 
kıymetin yüzde 75 bulmak ıe.ri olup 
aksi lıalde en aou arttıranın taııhlıürf ü 
yerinde kalmak tiz re arttırma ıs gön 
daha uzatılnrak lS-10-935 tarihine 
raııtlıyan ealı günü ayni yer ve saatte 
.atılacak ve l.ıu Bl\ferde kıymetinin % 
75 ini bulmazsa 2280 numarali kanu· 
nun ahkamına te•fikan ııatıı geri 
barakılacaktır. 

2004 numaral icra kanununun 126 
ınoı maddesi mucibınce ipotek aahibi 
alacaklı'arla dığer allıkadarhırın vo 
irtifok hukkı sahiplerinin gayrı men
kul ÜZPrindeki haklarını huausi ile fofz 
n maerafa dair olan iddıalarrnı 20 
gUn içinde ve müebet evrakı ile bir· 
likte dairıttnize bildltmeleri liizımdır. 
Akli takdirde hakl rı hpıı ıicilile ga. 
bit olmadıkça •Atıf bedelinin paylaı· 
mHından hariç kalırlar. Duha geniş 
bilgi edinmek iııteyenlerin 93-1-900 nu
maraaile dairem:ze mGracatlan ilan 
olunur. (13926) 

TUrklye it Benkaslndan: Ge
nel tatll gOn!erlmiı:den Zafer Bnyra· 
mına rulayan 30 Ağustos 1935 Cumn 
runa Merku ve Şubeferlm"zin kapııh 
bulunacaaını 1&yın elAkahlarımıza 

bildiririz. 

Zayi: Galata ithalat gfimrüaünftn 
(2529) numaralı u 23 • 7 - 935 tarihli 
beyaonamuinl kııybettik hükmü 
yoktur. 

Tahhlta1ede hırd ntçı Jal< 
Dekalo ve tiirckisı 

PORT~öY.ÜNÜZDt 
SANDIGINIZDA 
Vt:YA~UT 
K.IQALlk: · 
KASANIZDA 
SAKLADIGINIZ 
PARADIRı 

ÇAkAT 
BANk'ANIZA 
YATIR.DIGIN12: 

DARA 
_l='AiZ 

GE.TIRirt• 
·o:·~ 

PARADIR 

l-IOLANT~[ BANk' Of\fi ~ 
l<ARAKOY PALAS - ALAL(;MCI HAN 

e ediyeler Bankası 
ina Praje 

ÜS ABA <ASI: 
Belediyeler Bankasından : 
Ankarado yapılacak Belediyeler Bankası binası proJeıı 

5/Ağustos/1935 tar:hinden 5 ilk Teırio 1935 tarihine kadar 2 
ay mllddetle mllaabakaya konulmuştur. 

Müsabakaya TUrk ve ecnebi mllhendia ve mimarlar gire· 
biJ:rler. MUaabnkada birinciliği kazanan l.OOD lkfncfliğf kaza· 
aaoa 800 UçUncüden beşinciye kadar da dörder yUz lira •erile· 
ccktir. Müsabaka ıartnameıi ve waziyct planı Ankarada 
Belediyeler Bankaıından pnraaıı alınır. Bu mUddet ıonunn 
kadar projtsler Ankarada Belediyeler Bankaaına teslim edilmlı 
olacaktır. PoJta veıalr HheplerJe gecikmeler hiçbir ıuretle 
kabul edilemez. (2011) (4482) 

lstanbul Erkek San'at Okulu 
Direktörlüğünden : 

Nem:ı.et talebe kaydına baılanmıthr. lıteyenler bir lıtlda, nUfuı 
kAğıdı, aıı tahadetnamesi, dart vesika fotoğrafile Okul Diroklöf'" · 
lUğUne gelı:nler. 0 4948,, 

,- Diı ve baş ağrılarına, romatizmaya, s ıyatik ve nevraljiye 

En tedrli i:içtır. ismine ve SAKAL L l markasına lôtfen dikkat _____ _.. __ ...., ____ ...,. __________________________ ...., __________ _. 

Havza ilçesi Köy telefonları açık eksiltme İŞİ Komisyonundan: 
Miktar 

1 
2 
8 

30 
ı 

50 
100 

20000 
16 
50 
75 
5 
5 

Cinsi adedi 
Kurut Lira Ku. 

Otuzluk 935 model Tartu &iperisaikalı ıantral 28000 280 00 
Onluk ., ,, ,, ,, ., 13500 270 00 
Masa ,. ,, ,, te:efon 2700 216 ()() 
Dıvar ,, ., ,, ,, ,. 2700 810 00 
Seyyar ,, ,, ,, ., ,, 5000 50 00 
Parantoner ~5 12 50 
Kilometre 3 Milim birind nevi tol galvaaizll l.J/5 K. 725 00 
ma demir tal fincanı 16 320 00 
Kilometre 400 kilo bağ teli 1 /5 M M birinci 17 I 5 K. 70 00 
Kilo mumlu tel birinci nen l le/00,, [ 57 50 
Leklanıe pll kopmle birinci nevi 92/00 71 00 
Telefon için beıli komitatör 11 ' 5 95 
Altılık ,. 141/50 7 12 
Bir çift mahmuz ve bel kemeri IOuO 10 00 

5 Tel mongeneıi 150 7 50 
S El ., 50 250 
S Pena 25~ 1 25 
5 Keski iyi clsten 25 2 75 

10 Burıu 22/~ 2 50 
Yukarda yazılı köy telefonları muhammen bedeli Ozerlnden Ye 935 modeli Tartu marka kabul 

edildiğinden bu flatlarında tartu modeli olmaaından isteklilerin Havza teslimi olmak ıertile eksiltme 
mektuplarını 15/81935 tarlh.iııden 31/8/935 gUoU sonnodan önce iöndormelerl bunu harici sipariıler en 
aıç 10 ,nn içinde Havzada haıır bulunup karıılıi• Ziraat Bankaaında bulunduğu ilin olunur, 
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HÜKOMETIN VE DÖRT BÜYÜK MiLLi llANKANIN 
1,000.000 LiRA iL~ &ERMA YESINI! IŞTIPAK ETTIÖI ı 

ADAPAZARI 

Her. ay başında 
Muntazam irad 
Almaktadırlar 

kla· 

~----.-ı-----------------------------, DİKKAT : lrad ıablplerı, Adapazarı Tiril Ticaret 
Bankasına yatırdılıları Vadeli mevdaaba ıaızıerıaı, 
bar &J'ln birinci glal Bankanın diledikleri ıabeılndea 

alabllmelıte ba gibi paralar için meccanen 
havale verebilmektedirler. 

~--------------------------llim'JI ________ , 

na 

~·~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~Q~~r Samsun Birinci lcraMemu~ 
•• lulundan ı Samıun ıulh hAklmlltin-

s U M E R B A N K den verilen 2/10/934 tarih ve 934/449 
sayılı ilim mucibince Samıun beledi· 
yesine maa masarif ve ücreti vekllet 
iki yOz otuz bir lira d8rt kurut borcu Umumi Müdürlüğünden: olan lıtanbulda Fenerde Abdlıubatı 
mahalleainin Klreçhane ıokatında 

Bankamız nam ~e hesabına Avrupaya mUıabaka ile mailhllf 28 nu•arah hanede oturan Yani Mf-
aanayi mUhendlıliğl tahsili için on talebe •önderilecektir. nalidlı hakkında yapılan icra takibatı 
Biri Ünlveraite kimya •• elektro mıkanik ıubelıri meıunlarına oetlcHlnde, borçlunun mezkür adres• 
ve dl~eri de llH mezunlarına alt bulunmak Uzere aym ıamanda te bulunamadıtı n adreıinln meçhul 
iki mUıabaka lmtiham yapıJacakbr. oldutu lıtanbul tebligatı adliye me· 

murlutundan gelen eenptan anlatıl-
MUsab9kaya glrebllmek için ,artlar berveçhlltldlr ~ muı Ozerine icra emrinin lllaea teb-
A - Ünlveralte kimya ve elektro mekanik ıubelırl mezunları lçlnı lltiae karar ••rllmlıtir. Neırinden 

ı - TUrk olmak itibaren borcu beı gün içinde öde· 
2 - Yatı 20 den 25 araıunda bulunmak,· mul liı:ımdır. Bu mDddet zarfıada 

borcu ödenm11 nya tetkik merclin-
3 - Aıkerllk ·vaziyeti muntazam olmak ~ den ••ya mablcemel aldt1lnden lcra-
4 - Tam 11hbatll olmak nıa •eri bırakılma11na dair bir lrarar 
5 - Üniveultı kimya •• elektro mıkanlk getlrmeıH cebri fcra yapdacaQ'ı 

ıubelırinden ıoo Oç 1ene zarfında diploma n yine bu mDddet içinde mal 
almıt bulunmak beyanında bulunma11 l .. tlza edeceti 

•e mal beyanında bulunmazu hapis-
6 - Bankaca iıtenecık kefaleti •erebilmek I• tazyik otunacatı ve bakikate mu-

Ataıtoe 25 

Kumbara sahiplerine h•r sene 
dağıttığı ikramiyeleri 10.000 
liradan 20.000 liraya çıkaran 

iş Bankasının 

ikişer bin lira mükafatlı 
kur' alarından birincisi 

1 Ey Al 3~d 

Ankarada çekilecektir 
Yeni tertip ikişer bin lira müklfatll 
be1ş kur'a senenin Şubat, Haziran 

Teırimuz, EylQI ve Birinci kanun 
aylarının ilk günü çekilecektir. 

Ayna Yaratmaz I 
Dünyanın en tanınmıı 

kremi olan 

ERT 
yaratır I 

8 - Use mezunlara için : hallf beyanda bulunurH haplıle ceıa-
1 - Türk olmak landırılaca~ hhlitat makamına kaim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2 - Yatı 18 • 25 araıında bulunmak olmak Uzert Hin olunur. {426) 

3 - Askerlik Yazlyıtl muntazam olmak - ' 
4 - Tam ııhhatli olmak Denlzyolları 
5 - Bir TUrk LIHslnln ıon Uç sene zarfında 1 c L E T M E S 1 

iyi derece bakaloryasını almıı bulunmak Y 
AHateterl ı Karak3y KlJprtbaıı 

6 - Bankaca lstenıcık kefaleti verebllmık Tel. 42161 • llrkeel MGhDrtlarsatfe 
Kayıt için SUmer Bank umumt MlldUrlUjUnde Kimya 1&nayll Haa Tel. 22740 
ıub11lne müracaat edip aıatıda yazılı vesaiki vermek llıımdır. 

J - NUfuı tezkere1l veya Noterlikçe mUuddak 
ıuretl 

2 - Mektep ıehadıtnam11I veya notırllkço 
mUsaddak ıuretl 

3 - Aıkerllk vaziyetinin Anupaya tahsile 
gitmığı mani olmadıjına dair aakerlik 
veıika11 

4 - Sıhhatte oldujuna dair Şarbaylık doktor• 
luğunca tudikll sıhhat raporu. 

S - Dört vesika fotoğraflıl 
Kayıt mllddeti 15 Eylül 935 tarihine kadar olup bu tarihten 
ıonrakl mUracaatler sureti kat'iyyıdı kabul olunmıyacakhr. 
imtihanlar EylUl sonunda yapılacak olup kat'ı gUn ayrıca 
bildirllecektlr. ' , 

' iTAL YAN LiSESi ve TiCARET MEKTEBİ 
TOMTOM SOKAK BEYOÖLU 

Kayıt muamelesine Eylülün ikinci gUnU baılıyacaktır. 

lskenderlye Yolu 
EGE Yapuru 27 Aiuıtoı 

SALI 1UnD 1aat 11 de lılrın· 
deriye'ye kadar. 0 5038,, 

Önemli Bir Bilmece 
Kıııla7 Cemiyeti Emlnönl kaza11 

berkHten ıoruyor: 

fsEMRE~ 
Bu kelimeyi dofru okuyanlH 711• 

karılci çerçeveyi ke1lp kelimenin 
dotruıunu ey adreslerlle Kızılay 
EmlnBnO ka1& baıkanlığını S EylUl 
akıamına kadar gönderalnJer. 

Kelimeyi dotru yaıı:anlardaa bir• 
çok kftlye 7 EylOI CumartHl akıamı 

Takılm bıhçeıılndekl KERMESTE 
kıymetli hediyeler nrilecektlr. ............................................................. 

Son Posta Matbaası 
NttrlJlt llldlld ı Tüh 

ıı.w,ı.a ' .. ıı:m.. .. ....,. •. &.1111 

Yalova Kaphcaları 
PAVYONLARDA 

TAŞ OTEL 

ÇINAR OTELi 

Tek yatak 

Çift yatak 

Tık yatak 
Çift yatak 

Tek yatak 
Çift yatak 

PARK LOKANTASI : 

KURUŞ 
30 ili 75 

150 

100 
150 

200 
300 

Kahvealtı 25 
Öğle ve akıam ye mekleri 75 

BÜYÜK OTELDE : 
Tek yatak 200 
Çift yatak 300 kuruıtan baılar. 

BÜYÜK LOKANTA ı 
Kahve altı 40 
Öj-le ve akıam yemekleri 120 

On glln kalanlara otel flatlarmdnn ~o 20, yirmi gllo kalanlara 

' % 25 tenzilat yapılır. "5032,, ~•' 

Dr. ETEM v ASSAF hatt~::ı:ıv~u~:ı:!sıı8l 
C.jaletl11 Orbaa B. aputımaııı T•l.2:.IDU Ew. l{adıllÖJ Babarıı• l!arl •ekak Tel.6iJIH 


