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(Halkın Sesı) 
Çocuklara Tiyatro 

Oynatılmasına 

SON POSTA 

A e Dersiniz? 
Bir kaç haftadanbeıi. Şehir tiyatı·osun

da sade çocuklara mahsus piyesler temsil 

edilmektedir. Dün bir yllZICJmız. rugeldiii 

kimaelerin bu yenilik etrafındaki düşünce

lerini öğrenmek istemiştir. Y ukandaki sor

gusuna aldığı karşılıkları aşağıya yazıyoruz. 

Tepebaıı, Çiçek eok.P. Akasya apartı
manı, 3 nuu•arah dairede, ankat Fethi: 

- Çocuk terbiyesi, dünyanm her tara
fında en fazla alaka ve ehemmiyet uyan
dıran bir şeydir. Çünkü çocuğu iyi yetiştir-

& • •• L 

Veren Zehir TücKeyif 
carları 

Evvelki Gün Üç 
Kişi Daha 
Yakalandı 

F aaliyette 
W& 1 .... D ..... t ................... ........................... ~llAllllU ...... I _______________ _ 

r- ' 
Gürültüyü Yalnız 

Dün 

Müvezziler Mi 

l 
Oftnfln 

Bir iki 

Satırla 
Yeni Elll ve Yirmi Betllk 

Yeni elli ve yirmi beı lnınatlak 
miif paralar ellerde dolaflllala 
DUJbr. Halk bu paralan pek 
tir. Bilbaaaa küçüklük Ye hafi 
ıa gitmektedir. 

* *. 
Ta9dele• Suyu 

Tqdelen membama evkaf idi!' 
tircliti için tehre au aelmemekteclİll 
mirat 7apıldaktan aonra ıu v • 

* • • 

iki Yankesici 
Tevkif Edildi 

mek, yanm iyi hazırlamak demektir. Emnivet clirektörliiawi kaçakçılık 
J -- Sabıkalılardan Hüseyin iıminde PllJl•r Ve Deniz Ham•lll 

Yapıyor? 
Çocukların terbiyesinde kullanılan vası- büroıu birkaç gündenberi mühim Gazete satan müvezzilerin fazla gü- birisi dün Eminönünde Koıti adlı Maliye tahakkuk ıubeleri 

t ı d b. ·si tiyatrodur L • L-• ka--L ) .. beLeaı"le rültü yaptıkları, yolcuları taciz ettıkleri • 
a ar an ırı • uır ncrvın \'9Açı 111 ffl • bir ihtiyara raıtlamıı. Görür ıör • ne suretle kazanç 'ffl"l'İaİne tiW 

Bugün, dünyanın bir çok ~rlcrindc meııuldü. Nihayet bu faaliyet le • sörülerek Akay ve Şirketihayıliye va· mez hemen ihtiyarın boynuna sarıl- Iacaiında tereddüt ediyorlardı. 
çocuk tiyatrolarının bulunuşu.' tiyatronun mereıini vermİf ft evvelki gün E • purlanna girmeleri yasak edilmiş. Mü· mıL Ah babacı~ ... aeni -Ltanberl len plijlann deniz 1ıaınamıa..-
çocuklar üzerinde hayırb tesırler uyandır- :..-t.-d ·zı· b bir beroin vezziler arelip dert yandılar. Biz de ken- r -.- ~ k • • tlb" 

t • __ :..:ı• m ...... a 11 1 ça fail dilerine yapmamaltn icap eden ıeyleri 0 Örmedim. Göreceg"im, ıeldi demi•. ya.en. a. z.anç. v.ergume 1 tu m .. nın ne ıc~tt. f brikau dana --L--ılmı ye • :s lan b ldiril t 
Geçenlerde bir yerde okum~m: in- a . mey .~ f söyledik. Hak ve söz verdiler. Yasak Koati hiç tanımadıjı bu adamm ilti- 1 DUf ır. 

gilterede çıkanlan bir istatistiğe nazaran, F~~hı, .~uı~fa ~ukbıl .. v~ .. Haaa.n a~- karan da geri alındı. Fakat bu şehirde fatmdan memnun obn111. Aynldık • ••• 
orada tiyatroya giden çocuklann miktan, b uç kıtı muddeıumumilige venlmıt- gürültü yapan •de müvezziler olmadı- tan sonra cebindeki on liranm uçtu· imar MU.•wlrl nln Kontur 
tiyatroya siden büyüklerin miktarına bayii tir. ima söre. belediyenin harekete seçmek iunu görmüt ve hemen poliae bq Yenllendl 
yalnnll'Uf- Milaim miktarda heroinle kazan için ne beklediğini somnya bihakkın vurmuıtur. Haaan yU~lf Ye Belediye tarafından Almanyad 

Bu itibarladır ki, Şehir tiyatrosunun yap- ve aair teıiaat ta ele ıeçmittir. kendimizi haklı buluruz. tevkif edilmittir. tirilen İmar miifaviri Her Vagner 

tığı bu hayırlı yeniliii alkışla ka~ılamak Bir SarhoQun Yaptıkları Moloz taşıyan araba gürültüleri, so- Mehmet ojlu Hasan adb bir bat- -- iki ....... 
lazımdır. 't hllarda avaz avaz bağıran b&flboı k bık I d d d b" 

b Sa·ım 1°1m1°nde bı0r·ı, 1°ddı0aya oo""re ki ı k ı ı · a aa a ı a ün tramvay a ır br. Bence Şehir tiyatrosu bu sevabile, ir • çocu ar, tür Ü ma am ara ses erıni ayar • • • 
çok günahlannı .üducbilir aarhoılukla bıçajını çekerek Beyoj- etmif türlü dille nara basan aeyyar sa- yolcunqn cebinden on liraıını çal • 

• • • lunda, Necatibey caddeıinde bir ka- tıcılar, çekiç ve keser gürültüleri ve aa.i~ mııtır. Poliı Ha!Mplı da yakalamıt ve 811111erb9•k•• at.catı Y 
Boiulrnen, Yenimesçit aobiı, 27 No. h dmın üzerine aaldınnlf, fakat tutul- re acaba gürültü değil midir~ paraları aeri alm11tır. 0 da tevkife- Talebeler 

tur dilmiıtir. Sümer Bank ileride kulllal_. .. 
hane, Sabri: DlUf • -•••••••••••••••-••••••••••••••••••u•••••••••............ •d • ,_. 

sere bankacı, ı areca, te-••J .. 
- Bugünkü halde, daha tiyatro zevki Onı·versı·te Talebesı· Bel11dı·yenı·n Zahı·re Borsasında tirmek için Ankara, latanbul ti 

memlekette liyıkile duyulmamış, tiyatro- •• 1 • • •· 1 ---1--
• ennın aon uç yı mez__.-ı nun kadri kafi derecede anla"ılmamıştır. J ,T 

Oı>eretıerden başka eserlerin çok mahdut Sayısı, Bu y d (5) Bini r ergi Fi atlar Daha Yükselmeli tlhanıa talebe aıacubr 
ıeyirci bulabilişi de bunun delilidir. G • Deniyor 1 • • • 

Bu itibarla, bence, çocuklar İ<;:İn piyes eçtı Alacakları . .. Ekspreslerde Ucuz TarlM 
temsi) etmekte fazla acele davranılıyor. Bu yıl, üni'Yenitede okuyan tale- Zahıre bonuında. ~ IUll ~l O..let demiryollaruıın yeni bir 
Çünkü çocultlan tiyatroya getirf!Cek olanlar benin miktan çok artmııtır. Geçen baılıyan ve ancak ikı IUD •firen illa- riJe Anadolu ekaprealerinde ucUS 
büyüklerdir. Halbuki. çocultlannı getirme- ıene 4025 talebeai Tarken bu yıl bu 4 Senede 23 Bin Lira bi dütüklük iki ıündenberi ortadan feye söre hilet almıı olanlar aeJ 
ler"ni beklediğimiz büyükler, tiyatroya daha miktar 5000 i geçmektedir. Bu yıl, B I d" ""f • I . 

931 
I kalkmı§, fiatler yeni haftan yüksel- demiyeceklerdir. 

kendi ayaklanm ahştıramanuşlarchr. bilhana ilk ıınıflar çok kalabalık- e e ıye mu ettif en yı m : meğe baılamıttır. Fakat bu yüluel- • • ~ 
• • • tır ve talebe denleri takip etmekte ~a~ 935 yılı?a k~dar ta~akkuk etti- me pek yavaı olmakta, ekmek fiat. 

km k d. nlıp te tahııl edılememıı tam (23) le.rının da yeni battan yükseltilme • &lmltler Pahal~lan~ı. 
Osküdar, Baifarbap, ÇolakfelllM<fdin güçlük çe e te ır. bin liralık ceza teıbit etmiılerdir. . . . im k "b" ~-o:.•--L Son sünJerde buğday fıatlerıaill 

eokafı, 14 namarah hane, Veh'bi: Hususi idareler Va Maa, 1101 mucıp o ıyaca ıı 1 lıunumc&• Mlmeaincl • "ti d halt 
Şimdi bu cezalarm ne için tahıil edi· tedir. Bona mehafiline ~ ekmek ead ~k1• erkurue ~--- Çocuklar için tiyatro oynatılması bit- u ele o. •"' (60) para an 1 1 ıa Ç111PIP 

tabi sevinç verici bir teşebbüstür. ,, - ,J1ı8S "! lemediji tetkik edilmektedir. Mü • fiatinin (12) kurut 30 para deiil, 
Şehir tiyatrosu bu iti bittabi. operetler Maatl&nnı, huauai ıdareden al • aebbipleri meydana çıkarsa cezalan- 12 buçuk kurut olmaıı icap etmek. 

gibi ticaret mak.1adile değil, hayır gayesile makta olan, latanbul ilk tedrisat dırılacaklardır. tedir. Dün bonaya 559 ton hujday 
• • • 

yapmaktadır. kadroaunun, tahaiaatuzlık İfİ, maq- ıelmiıtir. Un geliti azdır. Buna mu· Şehrimizde bulunan ftalyanl 
Halbuki bugünkü şerait bu hayrı temin- lann daima akMmaımı mucip ol • Muhiddin Üstündağ kabil lstanbulda Karadeniz ıahille- senç, Habeı harbine s&nWIU • • 

den uzak kalmaktadır. maktadır. Bu yüsden terfi eden ilk D.. d•• rine un sevkiyab deYam etmektedir. mek üzere evvelki sün Vata 
Ben geçenlerde T epebapndan geçiyor - okul öjretmenlerinin kidem zamla. On U Ana doludan selen haberlere lire balyaya sitmiflerclir. 

dam. Ka.pının önünü, içeriye gimıi~~ ~n rı yerilemediii ıibi, bu defa da 37 Ankarada belediyeler kongresine fiatlar Jiibelmeie hatladığı için • • • 
atan fakir kdıkl. yavrularla dolu sordum ilk okulun miktarı 150 yi aeçen ha· iıtirak eden hbay Muhiddin Anka- k .. r· An d lud • baid 
ve sorup ta tiyatroda çocuk piyeai oynan- demesi de maaılarmı alamaclıkl& • radan dBnmGt lzmit llhayı Hlmide oy utm w abo 1 a ptıyaaaBya t~J Heybelide Asfalt Yol 
d v d .. 1 · d , arze eıe aı amıı ır. unun ne ı • Bir -.!Lll.ı_... • • H • ljA-ıguu uyunca goz cnm ya§&r ı. ..ı _____ 1 k dırlar b" • f" 1 d"" hr" . . • uwamcı.. ~· --

B • "b 1 L _ Şeb" . rmuau ~·nm.a ta • ır ıece mıaa ır o mut ve un te ı· ceıı olarak fıatlarm bır miktar dü • im k _
1
__ falt ._

0 u ıtı ar a ucnce. ır tıyatrosu, ço- - ·-· ·· ·- • • • ·- •·• - - -·-• -·-·- pı a ta - JOM ve aa J 

euklara çektiği bu istifadeli aan"at ziyafetin- mize ıelmiftir. teceii umulmaktachr. ... hil:mip. 
den. bütün küçüklerin nimet1enebihnelerini Cumhuriyet Bayramı 
temin yolunu da hulmalıdır. Hazırllkları 

Tiyatro tamamen bedava oynatılamaaa 
bi1'e. meeela. maballelerinc:lea, aıuht.ç ol
daklannı anlatan birer veeika getirenlere, 
bütün yıl için aerbe.t birer dühul karnesi 
dağıbı.bilir. 

Bu da yap1hraa, bu yeniliji yürekten al
luılamamak elden gelmez. . "' . 

- Benim bundan hiç haberim yok. Be
nim haberim olmadıktan 80nra çocuklarm 
nereden olacak... Bence Şehir tiyatrosu, 
bu itin yürümesini istiyor-. reklim cihe
tine biraz daha fazla ehemmiyet vermelidir. 

Cumhuriyet Bayramuun hazırlıkları 

bitirilmittir. Şehrin muhtelif yerlerin· 
deki taklarla. Beyuıttaki tribün ku· 
rulmu9tur. 
Bütün mektepler pertembe sabahına 
kadar tatil olduiu aibi. bütün remı.i •• 
busuai daire Ye müeueseler de pa. 
zartesi aünü. öileden 10nra tatil ya
pacaklardır. 

Ank•ray• Gld- izciler 
Cumhuriyet Bayramında. Ankarada 
bulunmak üzere. 200 izci. ikinci bir 
kafile halinde, dün Ankaraya gönde
rilmiılerdir. 

Mezbahada Bir Cinayet 
••• 

Şelüır k«mHrvatuvaruım proj 
pMak olaa aıütehaaaıa Pölzik J 

Şişirici Murat, Kesici Bekirin Göbeğine ..... set.cektir •••• 

B k S 1 d Tlrk·ltalr•n Ticaret Ani•• 
J ça a p a 1 Din sümrüldere selen bir 

.. •71D 19 --.... Tiirk - ı 
Dün mezbahada bir cina7et ifl-..1 Murat eline sePrdiii bir ltıçaiı Be- cm anlapnHmm IMr •7 4alaa 

mittir. kirin aöbeiine aaplamlfbr. Ajır aa- dildiii IWclirilmektedir. 
Ölen; haJY&D kesiciai Şakir ojl11 rette 7aralanan Bekir d..ı.aı Mata- • • • 

Bekirdir. Öldüren de koyun titiri • I neye bldınlm•ı•a da lmıtulamıya. v-ı ..... K .... ı..,.r 
ciai Garip oilu Murattır. Sahahle,in rak ölmiiftür. Belediye Sile71DUÜye " • 
saat aekiz aaralarmda Bekir ile Mu-1 Murat 7irmi bet )'afllldadır; J&· IHr puar JWi tesWtine karar 
rat arasında bir bTga çıkmıf, D'Y• blaıumtbr. Minazaanm aileYi bir 1

1
....- puar kmoalmadaiı içimi 

sa birdenbire pklini deiiftirince mesele iserine çıktıjı an'-ı•b70r. .-ma.lcletteüeri ulaab 

Pazar Ola M•-• 8. Diyor Ki ı 

- a. De ittir, Haaan Be,? ..... Awç dolma para barcıyarak ••. 'j ••. Onivenite bahçeainde yapılan raaatane
nin o geçenki hafif fırtınada elamı UÇIDUf ! 
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il Kime Benzemek istersiniz? il 
Hergün 

llabeş Af ese/esi 
Ve Arap ittihadı 
Fikirleri -
Epey zaman var ki arap memleketleri a

~asında genci bir birlik viıcuda getirilme~ 
ıstcniyor. Bundan iki sene kadar evvel, Hı· 
caz kralı lbnissüudun teşebbüsile, bunun 
İçin Mekkcdc iki defa toplantı yapıldı. Fa
kat bir netice vermedi. Çünkü, bu birliğin 
başına, lbnissüudun getirilmesi mcvzu~-1 
bahsti. Halbuki birçok arap memleketlen, 
Rene birçok sebeplerden dolayı, lbnissü~
du, arap vahdetini meydana getirecek hır 
lider olarak tanımak istemiyorlar. İtalyan • 
1-Iabeş ihtilaf ve silahlı kavgası, arap itti-

,. 
Sözün 

Aynen 
Vergi 

Kısası 

.._ _______ Ek· Ta 

ı Amerikada bir tuğla harmanının 
sahibi, vergiden ötürü hükOmetc borç
lanmış. Zahir, Yeni Dünyadakiler bi
zim gibi değil: Onlar, varını yoğunu 

binaya yatırmıyorlar ki, tuğlacı borcu
nu ödiyecek kadar dahi para bulama
ymca, maliye tahsil şubesine 1500 tuğ
la gönderip hesabını kapattırmış. 

Bu usul her tarafta taammüm ede
cek olursa epey tuhaf manzaralara şa· 
hit oluruz. Maliye şubeleri birer ko
caman bonmarşeye, yahut ki sahipsiz 
eşya ardiyesine döner. 

hadı fikrine şimdi tekrar hız vermiştir .. ~u 
toplantı, bu defa, şarki Erden hükumetın_ın 
merkezi olan Ammanda yapılacak, İbnıs· 
•Üut ve Mısır da dahil olmak üzere bu 

1 
kongrede bütün arap memleketleri temsil 9iiı8 ............. Bununla beraber bu usul pekte yeni 

değildir. Eskiden bizim gümrük idare

sinde, bazı tüccardan, gümrük rüsumu 
aynen alınır ve böyle biriken ~ya. hu· 
susi bir dairede, perakende ve ucuz 
ucuz, halka sablırdı. 

edileceklerdir. Kongrenin esas maks_ad~, 
muhtelif arap memleketleri arasında ıktı· 
•~di ve siyasi bir iş ve elbirliği vücuda gc· 
tınnektir. Bu teşebbüste Japonyanm da 
teşviki olduğu ortalıkta dönen rivayetler 
eiirnleaindendir. 

lbnissüudun Hicaz krallığına nihayet vcr
nıesi ve kral Hüscyini taç ve tahttan vak· 
tile uzaklaotırmış olması, bu kongrcni.~ 
loplanabilmeai için başlıca engel olarak gos
teriliyordu. Çünkü Hüseynin oğullanndan 
hiri Irakta, diğeri prki Erdcndc kral bu
lunuyorlardı. Fakat son zamanda lbnissiiut 
;ıe §arki Erden Emiri Abdullahın anlaşma, 
.olrnaları, bu rnaniayi ortadan kaldırmıştır. 
O suretle ki, oimdi, bu cereyan, mütekamil 
bir teşkilat ile nihayet bulacak olursa, müs
ieınlekeci Avrupa devletleri için yeni ve 
,Çolc büyük bir mesele dah• meydana c;ık
Jl'lış olacaktır. 

Beliren Yeni 
Bir Tehlike Daha 

Her insanın ülküsü bir phıiyet ıahibi olmak, batlı batına 
bir varlık teşkil etmektir. 

Fakat bu pek nadir kimselere nasip olan bir tcYdir ve öyle 
olduğu için de clueriya bu gı"biler değirleri için bir örnek olmak-

tadır. ·~· . 

lcri 1tibi. 
Eğer ömeğinizi iyi ıeçmesini bilirseniz, ona benzemek için 

farfcdilecek kuvvet te boıa gitmemiı sayılır. 

Lakin, bu «eşyayi ayniye» aabfl bir 
nevi gayri meşru devlet rekabeti tctkil 
ettiğinden, lstanbul perakendeci tü-;

~---•••••,....••••••••••••••••••••••••••••••••••••\.... carı sızlanmaya başladılar ve nihayet, 
• hükumet bu usulü kaldırdı. 

Hayatlarında veya ölümlerinden sonra heykelleri dikilen 
dehalardan herhangi birini kendinize örnek yapabilininiz. On
lann hayatlarını tetkik ediniz, gittikleri yoldan gidiniz. Onlarm 
erittikleri yere varmaaanız bile. herhalde bir yere vanrıuuz. 

Gen Iere sorunuz: Her biri idealize ettıgı bır adama benze-
ç • • 1 • L- 1- • mek ister. Ba7.ı kadınların amema arüat erme oenzemea ııteme-

SON Tı. DL GRA F HABER L ERi lşte şimdi, Amerikalıların bunu ken-
.6.:J eli ülkelerinde ihyaya bafladıklarmı İ?İ· 

Tlrk • lngiliz Dostluğa 
tiyoruz. Allah vere de, bir yenilik diye 
oradan tekrar bize kadar gelmescl 

Fakat buhranın doğurduğu bu usul, 
eğer dünyanın finansal durumu böyle 
sürüp gidecek olursa, kendiliğinden 

1 1 her tarafa yayılacağa benziyor. Hem 
Ata türkün Şahsına Kastetmiş O:anlara Karşı ngi terenin sade vergi işlerinde değil de. meac1a en 

. . ! K I basit alış verişlerde bile. bu aidi,ıe. ga-
Fi lis tinde Aldığı Tedbırler Mcmnunıyet e arşı andı rip garip pazarlıklar görüp, İfİtecctfz. 

Sovyct Rusya ile Japonyanın kar~ılıklı . . . . A .. . .. . . .. l' 1 n· d b k 1 Zerzevatçı, manifaturacıya gidecek 
münasebetleri yeniden gcrginlcşmiye baş· Atatürkc suikast tcşcbbüsilc ılgılı taf ılat, Ataturkun, yani Turkıycnın duş-

1 
ır er. ız e u ·omşu aramızdan asla baı- d" .. .. . . • 

~adı. Ötcdcnbcri anlaşamıyan bu iki dev· olarak töhmet altında bulunanlara manlnnnın Suriyedc ve Filistindc mü·mit ka bir hnrekd ne bekler, ne ümit eder, ne ort. art;ın yunluye karfl ıkı bat Jahna 
lelin arası, esasen açıktı. Birbirini takip c- kar§! İngiliz otoritesinin aldığı tcdbir- 1 hn7.ırlık ve teşebbüs muhiti aradıklarını de komşularımızın dost bir siyasa dııında teklıf edecek, bakkal, saç.mı keatirdiA'f 
~en hudut hAdisclcri, bu gerginliği artır- lcri dün Anadolu Ajansının Kudiisten göstermiştir. Atatürkün şahsında kcndı bü mcnfnatlcri olduğunu kabul ederiz. Ancak berbere, para yerine bir okka kuru fa· 
ınaktan başka bir şey yapmıyor. Son za- aldığı bir telgrafa atfen yazmıştık. Bu tün mukaddesatının timsalini gören Türki- böyle uzak yerlerde.. bu güven ve ııamimi- sulye verecek, oturduğu evin aahibine. 
manda, Jnponyanın harici Mongolistana el telgrafı neşreden Ulus gazetesi §U ye halkının gözü, ister istemez. fesatçıların yet politikası işlerine &'eJmiy ·r taJwn kuyumcu, kirayı bir yakut yüzükle ödi-
ltmak istemesi, Mançuri hudutlarında sık milta)eada bulunmaktadır: 1 oturmak. toplanmak ve hazırlanmak i~in kimselerin, aefil ve ıteraerilerin tqebbüale- yecektir. 
-k tekerrür eden hudut hadiseleri ile val.İ- Yuk~nda ne~r~ttiğimiz tclgra~, ~nlc;· fırsat arayıp bulduklan bu muhite çevril- rine ve hareketlerine 1ıöz yumarak onlan Düşünüyorum da, '8irin dediji gibir 
)et k 'ddi bir şekle girmiştir. Hele Şi- dcnbcrı ealeyan ıçındc b~lunan Turkıyc ~a · ı miştir. Müsamaha ve misafirpcrvcrli;;inı aui- tetçi edebilecek mevkiler elde edebilmeleri Eyvah ki bu baziçede 
rtı l'çoç· cdı kt çıgva Japonya tarafın- kının derin bir mcmnunıyctlc okuyacagına istimal eden serseri ve sefil maccrapcrvcri Y . b" ··· 

a • ın c açı an a . . . . .. . . ü he etmiyoruz. lngiltcrcnin Filistindeki de imkansız değıldir. Hiç ıüphe etmeyiz ki anan yme ız, gazeteciler ve 
dan te .. vik gören ve Çını ıkıyc bolmcyı IS· ş p D 1 R . . . h lcrc karıı. doıt Fransanın da gereken tcd- k k muh . ı 1 
. " . h l"d k" otoritesi Türkiye ev et cısının §& sına pe ya ın zamanda dost Fransanın Suriye arrır er o uyoruz. tıhdaf eden istiklal harckctı, bu ava ı e ı T'" k'. . '"kA ad t"ınc kaıdct· birleri almasından tabii bir şey yoktur. id · d h" b' d h b b Ç" k" b l k .. •. • 

a· b k d B"'f' b ha· ve ur ıyenın su un ve sa c arcaı a ı, ır a a u gi i scracriliklcre un u u mem e ette en az surumil 
.dı:ıısal havayı ozmaÇ~adır. u ~ ub miş olanlara karşı hakikt dostluk icaplanna Türkiycnin bütün sınırlannda bütün komşu- meydan venniyceck ve bu gibi alçakça tc· olan bir fikir metaımız varl 

ileler Japonların ın c yenıoen azı ·· · · ı · ·· · k ld v ·· d b · 
' • • "ddi dikkat ve itina gostermıotır. arı ycnı rcJımın uru ugu gun en en, §ebbüs ve tasavvurları önliycceJc kat•i ve -· • • ' ' • • ~ -------

-~~eri_ hareketlere gi.riş~ek. i~tcdi:lcri.~i cı Flllatln Ye Surlyede bizim tarafımızdan son derece dikkatlı gü- cezri tedbirler almakta Ôrnek Köyler Yaptırılacak 
Rosterıyor. O suretle kı Şımalı Çın mustekıl tereddüt ctmiye-
1 b Ç. Komplo hakkında •"ımdiyc kadar alınan ven ve samimiyet hareketi tutulduğunu bi- ccktir. Ankara 26 (Ö l) T B o sun ve Nankinlc beraber Ccnu i ın, " ze - arım a • 

larnamcn ehemmiyetten sakıt kalsın. Ha- kanlığı, Sağlık sergiıinde, Sıhhat 
heo. İtalyan harbi, bu bakımdan, Japonya- Üzümlerimiz Ankarada Cum- Bulgar Kıralı.. Bakanlığı tarafından yaptırılan aıh-
)'a Yarıyor. bi köy maketi üzerinden ve ona uy. .............................................................. hurigel Bayramı ıun birkaç örnek köy yaptırmaia 
~· v d k• Z 1 J Türk Tipinden Baıkaları Nazırlarla Baıbaıa karar venniıtir. Bu köyler ıöçmen-

. "- ıgı a 1 e ze e ihraç Edilmlyecek Hazırlıkları. Görüıüyor ·~rin bulunduğu mıntakalarda yap. 

Erzincan 26 _Geçen 14 te!rinİ· lzmir 26 (Özel) - Üzüm kı_ıru- Ankara 26 (Özel) _ C h • t Sofya 26 (Özel) - Suikast bi- ~;.!!~~~~!.~~: ..................... - ..... _ ... _ 
e""el gecesi Kiğide bir zelzele ol • mu için . Almanya~an celbedılen bayramı hazırlıkları bi~~.~~ı~; diseıinin sonucu ve bazı önemli si • 
ltıu! ba•ta hükumet binası olmak Standardızaayon mutehaaaııı Her C h . t" 12 . . 1 f • yasal meseleler hakkında izahat ver-
•• ' :I' w "h f" üzüm um urıye ın ıncı yı ının, geçen k . . b 
\izere birçok binalar hasara u~ra - Baden, 18. ı .. rac:-td ı~aslınınl • yıllardan daha parlak bir -kilde me ıçm, aı, dıı, •Ü ve demiryoJla. 
llııtt K H w k"'yu·· hına • .. lerı uzerın e ınce eme er ya 1 . . . r rı bakanları evvelkı" rırii kr 1 • 
1 ır. azanın ogoı 0 numune . • . kutlulanmaıı ıçın ıcap eden bütün ' •-n a ı zıya. 
ar l 4 d ve k ·· •· tıplerını ayınnıttır rat etmiılerdir • 

.. 
1 

tamamen yıkı mıf, avar para uzum . . d. d tedibler alınmııtır. Trenler her giin 

Çerez Kablllnden 

O, Sadece Flldirl 
:_1.~ır telef olmuıtur. Ayrıca Holl~n Bu üzüm tıpl~rı ye 1 numakra danr 1 yurdun her tarafından birçok va • 1 1 d 0~ 
.:oy" d "k k .... d büyuk b 1 k on bır numaraya a a zm r e zum Satıtı Şurayı Devlet azasından, Keçeci 
I>' ukn e 10, Kozı oyun e af ıyara kt d" Bunlara arsıulu- tandaıları Ankaraya taıımaktadır. İzmir 25 (A.A.)- Burıri~n bona- o~lu Rııoıutd Fuad Bey de.,.; .. : ... belki de ır ısım evler yıkılmııtır. devam etme e ır. k b"' .. d" o- o "-T- .... .... 

1 bir mahiyet verilere utün un· Gümrük Muhafaza da 5 buçuk kuruıtan 18 buçuk kuru- en zarif adamıydı. Nükteleri, değerli 
Dış Bakanllğına Bağ• ;:da <cTürk tipi» ola~a~ ilin. e~ile • ... fa kadar 5612 çuval üzüm satılmıt- birer mücevher gibi erbabının dillerin-

i . .. .. Cektl·r. Bu tiplerin harıcındekı tıpler- Tefkilatının Faaliyeti tır. d w d w dol • • a 1 kler k e, agız an agıza llfır, nept Ye IDfl• nacak Dırektor u le üzüm ihracı menolunaca tır. Ankara 26 (A.A.) - Geçen bir rah vesilesi olurdu. 
A J k ı 54,310 Yabani Domuz nkara 26 (Özel) - ç ~a ~n_ı- K u Kamulaya hafta içinde ıümrük muhafaza ör- Ô ittihatçılar zamanında bir sün, zev· 

la bağlı bulunan tabiiyet ıılerının Orman anun . gütü, 61 kaçakçı, 1516 kilo ıümrük ldürüldü zeğin biri, dıt siyuamızm ittibmetair. n., Bakanlığına ve hukuk itleri di- Verlidı kaçağı, ~o kilo i?~isar kaçağı, 33422 Ankara 26 (Özel) - Tarım Ba- liğinden tikiyet ederek: 
r~ktörliiklerinin de kadrolarile bir- Ankara 26 (Özel) - Yeni orman deft~r. sıgara .~aıı.dı, 3~ . giimüı kanlığı bu yıl yabani domuz mü • - Canım efendim! diyordu. Düveli 
ıkte Dıı Bakanlığına bağlanması k u Kamulaya ıelmiıtir. Kanun ~ecıdıye, 7 T~~ lırası, 4 bısıklet, 3 cadelesini arttınnııtır. 934 yılında Muazzamadan birine olsun daJUUDI• 
ltıuhtenıeldir. anun d ıo"'rütülürken münaka • tufek, 40 mennı ıle 14 kaçakçı bay. öldürülen yabani domuz • t . t "dir? E'-L:..1-

Kamutay a . I · · t• say111 yan sıyaae , sıyaae mı ~., 
1 w tahmin edilmektedır. vanı e e ıeçımuı ır. 54,310 dur h . . la h b" · bir ta larttlre Yeni Göçmenler Geldl 

l:ımire Yeni Göçmenler Geldi 
lzrnir 26 (Özel) _ Bu hafta için· 

ele Y anyadan lzmire 124 göçmen 
:elınittir. Önümüzdeki ikinci te!rin 
Y•nın •onuna kadar Y anyadan ve 

~&ki Yunaniıtandan gelecek olan 
ı_.. aha 1100 goç·· men de lzmir yolile, 
c:.I" • · ·ı azız ve Diyarbekirde yerlettırı e • 
tektir. 

Göçmenlere Pulluk 

lzrnir 26 (Özel) - Trakya göç· 
llıenieri için lzmirden önemli mik· 
tarda pulluk mübayaaıına baılan • 
ltııttır. 

ıalar o acagı • arıcıye nazır nmızm er ın • 

r 1 ı t rafa iatinat etmifler ... MeHJi Mahmqt 1 S T E R N A N S T E R N A N M A ! Nedim Pata rüaofil, yani Ruı muhibbi, 

'·-b bir Anadolu yavnıau, bundan dokuz yll ev• 
Anaıaz, ua anı 

ı _ a b ı lmlf" bir if bulamamlf, kundura boyacıhflna ve) 111an u a ge • • • • 
F k l bu yavrunun kalbinde, sönmez bar aan at atefl 

baıiamlf· a a . . • 
1.• an öjrenmek iatiyonnUf. Nihayet biriktire-

yanıyonnuf. ~em • 
. ·~· ı la ı.ınk bir keman almlf ve baılamlf bar bocanm 

bıldıgı par ar • 
nezareti ,.)tında ıskalalar yap~ya. . 

Hocası onda yalnız temiz bar bevea deiiJ, aym umanda 

kuvvetli bir de istidat ıörnıüı. Bazı hayır aenrlcrin yardanile 
Konıervatuvara yazılm11 ve bu ıuretle. Anadolulu küçük boya
cının ideali yerine ıelmit bulnuyor. Fakat Konservatuvar mü-

davimlerinden biri. her naaılaa küçüğün bir kundura boyacua 
oldufunu öfreıunİf n aiizeJlik mabedinde neredeyse ibtı1ü 1 

koparmak istidadım söıtermit ve müeueae müdürü de çocuja 
«aen. demif, huauaf derı al. Daha çabuk öirenirıin !» 
Ve çocuk, boynunu bükerek ayrılmıı. 

iSTER iNAN iSTER JNANMA 1 

Ali Pata frankofil, Rqit Pllf8 anglofil 

im itler. . . Bizim f im diki hariciye nazı
nmız Halil Bey nedir acaba? anlqılmı
yor ki! 

Orada hazır bulunan Rqad Fuad 
Bey, soğukkanlılıkla, lafa kanprak: 

- Anlatılmıyacak ne var, efendi 
hazretleri?. demif. Mal kendi kendini 
gösteriyor. Halil Beyefendi aadece 
(fil) dir!. 

Tıfl& 
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Aklın-' \f 
Almı_qacağı Bir 
Dava Mevzuu 

v 

gın o u 
Birinci sulh ceza mahkemesinde İç· Vezirköprü (Özel) - Vezirköprü! 

yüzü düşünülmiye değer bir aile dava· ile Havza araıinda uzanan üyük bir 
sının du~ması yapıldı. Genç karı ko- şo e vardır. Bu fOse VezirlCprüde so
ca, y akup adında bir adamdan davacı· na ermektedir. Bu vaziyette de Vezir· 
dırlar. İddiaya göre Yakup, genç kadı- köprü çıkmaz bir sokağın sonuna ku.."'Vl .. 
na ağır bir iftirada bulunmuş. muş bir bina gibi kalmaktadır. Tecim, 

Davacı erkek diyor ki: ve tarım bakımından çok verimli olan 
_ Bu adam benim yuvami yıkmak Vezirköprü bu yüzden birnz sönük 

istiyor. Ben bulunmadığım zamanlar kalmakta, çünkü yol uğrağı bir kasaba 
gu} a evime yabancı erkekler gıriyor· olmak vasfını kaybetmektedir. 

muş. Ben sek.iz senelik evliyim. K~- Bayındırlık b kanlığının yaptırılma
mın namusundan da eminim. Hnkki· sına knrar verdiği Kızılırmak köprüsü
mızda böyle çirkin dedikodular yapıl· nün inşasından sonra bu yolun Boya-
masına razı olamam.» bada, oradan da Sinoba uzatılacağı ve 

Kadın da şöyle anlabyor: bağlanacağı umulmaktadır. Bu takdir· 
- Bu adam bize komşudur. Bir gün de Vezirköprü büyük bir İnkİfaf erze

ımıw. .. maz Bir Soka
rulmuş Gibidir 

VczlrköprUden bir görUnu, ve hUkOmet konalı 

OkugucularıTfld 
Cevaplarım ,;ti 
Ankarada oturan bir genç kıl 

lO'ı ~ 
iki I·b- . ti" ai •• ~j - « ta ı mı var, ıç D1 ~ !111' 

di vaziyet bakımından aralar. ~ 
iöremiyorum, hangisini tercih J1 
llzim geleceğinde mütereddi<fiJllo 

yapayİnı?» .. ~ 
Mesele basit: Bu genç kız iki 

amsında fa k göremediğine göre 
ikisine de gönül ~rmen. eJ11 ı;J 
şu halde şimdi vaziyet, ikisin~e~ fi 
gisinln kendisine daha fazla gö1l :,J 
diAini anlamaktadır. Bir deneJJl~e 
niz. Şeklini siz bulursunuz. Bir. 
birdenbire parasız kalma, maddi 
yeti kaybetme gibi bir haber ka;;J 
ikisinin gösterecekleri ilginin 

çağırtmış, gittim ve ne istediğini sor· decektir. 

Antalyada ir Define 
Bulundu . size bir fikir verebilir. 

dum. Bana teessüf etti. V ezirköprünün güzelleştirilmesi İ· 

_ «Sebep nedir~» dedim. çİn tehrin methalindc bulunan ve pek 

iki Amele Buldukları Defineyi _ Sen F ahirle dostluk yapİyormuş· çirkin bir manzara arzeden Demirciler 
sun. Bu doğrıysa bana söyle ... Kocnnı çarı;ısı, şimdiki yerinden ka1dmlacak, 

kapı dışan edelim. Evde ne kadru kıy- Kuruçay layısmda ~~~~ip b~ ye~ Paylaşamadılar, iş Duyuldu 
metli eşya varsa bir yere kaldıralım. kurulacaktır. Park buyutüleccktır. Bu· An 1 (Ö 1) Ş h • ı · ·- . . '""?• .... G••·-

t .. b" ı b bo nmaktadır ta ya ze - ey sınan ma-l . d .. ...:: un ına ar eyaza ya • Ç kk l d Gramofona semavenn e USu.ane O· hall . . D w• •• •• ddesindeki ana a l///lJI e 
· Şehrin su derdini halletmek için de çn· esının egırmenonu ca u 

tururuz ! dedı. Ben: l I bqlanıhmt harap evini tamir ettirmekte olan bir 
-Ne münasebeti. Kim söyledi bun- ışma ara v.~· Faik Gen• adamın evinde define çıkmıştır. Bu Sar ınf l 

lan size~ dedim. evde çalışan amelele•den Mehmet ya-
- Şimdi söyliyemem: zamanı gel- Verdiğimiz nındaki ar\cndaşile evin bodrumunu Ortaokuldan Bir Talebenin 

sin de ... diye cevap verdi. Ben de eve r..I b D v d kazarken bir tencere içinde 2 ldlo ağır- Baıı Yarıldı 
dönünce işittiklerimi bir, bir kocama in! Q er ogr U UT lığında ve Sultan Mı.ıhmut zamanına Ça kkal (Ö l) 

2 3 
.. .. 

1 B na e ze - - gun on-anlattım. Ben namuslu bir ai eyim. u ait alhn paralar bulmuşlardır. 1 buld hi d"I b 
d ek ı '\ B""t'" tr Kirazlı Ve Çan alı Orman- cı. amele bu paralan paylu~ma - ede nltan a Bsse ı en ıarsmkb. ura: 

sözler ne em 0 uyor' u un e a- JKI _ ~ a o mustur. u sarsıntı ço tıddetlı 
fa da bu dedikoduyu yaymış. Utan· ları Maalesef yanmıştır mışlar, bu yüzden birbirlerile kavga et- h" edilmi'. halk he d"" .. t•• 

. kt w h ısa ş, yecana UfmUf ur. cımdan sokaktan bile geçemiyorum. Kızılcahamam (Özel) - Bozcaar- mitlerdir. Bu suretle c!efme çı ıgı a- Nüfus zayiatı ve baaarat yoktur. Fakat 

* Beyazıtta Bay (Sırri Gün~üS~ 
Henüz 20 yaşını geçmeını_ş: ~ 

ğini yapmamış, tahsilini bıtır 

bir genç; servet, gelir sahibi o~ 
keneli emeği ile para kazan ~ 
müddetçe evlenecek çağa geJnıe. fJ. 
mektir. Daha çocuk denilecek. bit~ 
iken aile kurmaktan çekininıZ· 
serbeJt zamana hasret kalır, oflll 

lik hayatında ihya etmek hevesi~ 
~er, yeni kurduğunuz yuvanın yıl' 
sına sebep olursunuz. ' 

* 
Aksarayda Bayan 

Kı.mı"nle knr~ılaşsam · t y l k"" l • d k" K" ber almmııt, İıte hükiimet el koymuş., rt kul t 1 bel . h I kt r · mu ve onca ı oy en arasın a ı ı· T Y o a o a e en eyecan a me ep· 
- Biz de erkeğiz! ..• diye bana ta- razh ve Çantalı onnanlarmda yangın tur. ten dış~ fı~~arlarken talebeden Cezmi kadının, alelhusus bir genç kıZ111 ~ 

kılıycrlar... çıktığına dair verdiğim haberin Ankara Gemlikte Polat duşmuş, kafası yarılmıftır. Cez. için mutlaka zengin olmasına ~ 

Erkekler için doğru olan va:ıiY 
dınJar için ayni hükmü ifade et~ 

Fakat Yakup bu iddiaları kabul et- il.baylığı tarafından yalanlandığını gör- mi derhal hastaneye nakledilmif, teda- yoktur. Vakıa zaman, sıkıntı• 
miyor: düm müteessir oldum. Verdiğim haber G . Ok l vi altına alınmıttır. l .. d 1 il · d" kızl~-Zelzeleden azı u unun . zor ugu o ayıs e şım ı, .. - Benim ünlü tanıdıklarım vardır. tamamen doğrudur. Yangının söndü· . l ı = ~ 

- . . . Duvarları Çatladı D / V "· yuvaya biraz para getırme erı )", 
Bu karı koca bir kaç kere bana gelerek rulmesı ıçm buradan orman memuru rtJtrO ,ı erın.e ek ed" A ded" bu bit 

. . d'l B k d'I . t . Şerif ile muhafaza memuru Mehmet Gemlik (Özel)- Burada bir kaç sa- md 'Itd. ır.8 . ~ah ım ya,d dah• 
tavsıye ıste ı er. en en ı erme avsı- . . . li b' I I l ç V k l eğı ır ızım ayatımız a 

. ... . b"ld" eli B .. ve 15 amele yanan ormana gıtmışler- niye ıüren şıddet ır ze ze e o muş, 17 Q ,ı Q l QR d b' . . . l 
ye veremıyecegımı ı ır m. u yuz~ d' H tta b l d M h t halk bü. ük" k rku h ·r . e ır mstısna» sayı ır. . . .. . . . ır. a un ar an e me; yangın y o ve eyecan geçı • V .. 
den bana kızdılar. Şımdı böyle bır ıfti- yerine sür'atle yetqtiği ve yangının miftir. tki defa hissedilen bu zelzelenin 1\. oy 
ra ile üstüme çamur sıçratmak istiyor· söndürülmesinde iyi çalı,tlğı için tak- birincisinde Gazi okulunun duvarlan Biga (Özel) -Arkasını çok sık bir 

lar. Ben onlar hakkında ne kendilerine, dimame de almıştır. Verdiğim haber çatlaınıftır. çtım ormanına dayam!f olan Çakmak-

ne de başkalarına bir kelime bile söy- tamamen doğrudur. lzmirtle Bir Tren Kazası çayırı, namı diğeri Tezialanı köyü 120 

lemedim. Hepsi yalandır... . . . Eski~ehirde Ekmek Buhranı lzmir - Basmahane istasyonund_a evli, 600 nüfuslu, gösteritli bir göçmen 
Y könüdür. Mahkeme, evrakın muddeıumumıli- Enkitehir (Özel) _ Un .fiyatları bir tren kazası olmuttıır. Afyon trenı- ' .. .. . 

w - d ril · k rdi ıkın b" • • Kırk yıl once Şumnu goçmenlerı ta· ge gon e m~me arar ve · 9 liradan 12 liraya çıkmıf, bu vaziyet- nin iki vagonu hattan Ç ış, ırısı w •••••• 

1 k Ç- k- - ·· h. ti" • • • d 'imi · y l lard b' k rafından kurulan bu dag koyunun tar-yapı aca tır. un u curum ma ıye te ekmek narbı ıdare elınemıf, netice- evrı ştır. o cu an ır açının . . . • 
• • d b im b" k ı lalan çok verımlidır. Gazderesı adını Duru~a bir asliye mahkemesinde de dört gün süren bır ekmek buhranı berelenmesın en a\' ır ayıp o ma- . ah el 

taşıyan tatlı aulu bır dereden b ç e-
olmuf tur. mıftır. . . 1 b . . . 1 itibarile ağırdır. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Pazar 

("') 

Ellerde ( Paraşezi) 
Hı~ Noksanı 

Gelen hasta iki elindeki uyu§Ukluktsn 
ve kuvvetaizlikten gikayet etti. 

Bursadan gelen bu hastam sekiz ay 
evvel bir yılancık (Erczipel) hastalığı 

geçirmiş, tedavi edilmif. Dört ay sonra 
da ellerde fiddctli ağrılar ve uyu~k 
başgöstennit. ümitsiz bil' halele bir çok 
yerlere beıvmmuş. 

Muayenemde: 
Sağ ve sol orta sinirinin (asabı muta· 

vassıtımn) beslediği cilt aksamında his· 
sizlik ve parmaklarda da uyusukluk ve 

hararet farla vardı. Bu hal bir asabı mu
tavueıt iltihabından ileri geliyordu. 

Bir seri lstriknin) iğneleri yapılma
mnı diledim ve elektrik tedavisinden is
tifade edeceğini anlatbm. Yüzde elli 
tedavi de muvaffokiyet hasıl· olacağını 
temin ettim. Sevinerek gitti. 

Mahsul erim·ze u·kast 
Yapan üesseseler Hak
kında Takibat Yapılacak 

rını &u ayıp se ze yetıftırır er. 
Okulları 3 sınıflıdır. Buraya 150 ta

lebe devam eder. Şehire 8 saat uzaklığı 
olan bu köyde her türlü esnaf vardır. 
Evleri birer kattır. Değirmenleri, or· 
manları yakındır. Devrilen çamlardan 
çıkardıkları çıraları petrol yerine ya· 
karlar. 

Köy sand:ğı parasından bu yıl, ge· 
fzmir, (Son ~osta). - Türkofia, t~ci~ j ~l atarak hile yapanlan meydana çıkarma· l~n giden misafir için. ~tel teklinde bir 

odası ve borsa ıdaresı pamuk mahsulumu· ga savaşmıştır. bına yaptırılacak ve ıçıne karyola ko
ze suikast yapan bazı müesseseler hakkında Borsa komiserliğinin tahkikatına naza· nup hazırlanacaktır. Yeni yazıyı hepsi 
tahkikata girişmi~tir. lzm.irde cereyan eden 1 ran bu hileli muamdcdc ne müstahsilin. ne k la 
müessif hadise şudur: 1 de İzmir tüccarlarının alakası yoktur. Pa- 0 uyup yazar_r. ___ _ 

- Anadolu içlerinden l:ı:mir piyasasına muklaı;: presclenirken mengencciler tarafın· d 
ihraç edilmek üzere gönderilen mühimce 1 dan kastı menfaatle ıslatılmışur. B~rsa ko- K on ya a 
iki parti pamuk mengcneciler tarafından miserliği tahkikat sonucu hakkında ilbaylı· - - -

kasten ıslatılarak piyasaya sürülmek isten• ğa ) azdığı bir yazıda şu mütaleayı ileri sür- Cumhuriyet Abidesi Ve 
miıtir. mektP-dir: E • B d 

lzmire getirilen pamukla .. borsada satıı - Pamuk mahsulümüzün knsten bu şe- Doğunı vı ayram a 
edilmiş ve bunlar şark sanayi mensucat kilde piyasaya arzı, memleketin yüksek ti- Açılacak 
fabrikası tarafından satın alınmıştır. Şark cari menfaatleri nokta ından caiz değildir. Ö B led" C mh 
sanayi "rketi pamuklann tamamen islatıl Bir tek pamuk balycsinin bile bu halde ec- Konya ( zel) - . e ı~e u U· 

mıı olduğunu görünce satın aldığı firmaya nebi piynsnlara gönderilmf'si. ornlard:ı mtls- 1 riyct meydanını genışletmıye ~~~ 
telefon etmiş ve isi Türkofüıe hnber verece- tahsil ve tüccarımız hakkında fena ve çir- vermiştir. Bunun için meydanın bıtışı· 
ğini aöylemi§tir.. 1 kin bir kar.natin memleketimizin aleyhine ülndeki evler istimlak olunmuştur. A

Satışı yapan fırma, bu pamuklann Bayın- olarak >eri eşmesine. yol açabilir. Bu suret lnna bir Cumhuriyet abidesi dikilmek
dırdan gönderildiğini ve orada prese edilir· le Türk mahsulü pamuklar rağbetini kay- t dir. Bu abidenin açılma töreni Cum-------------11 kcn mengeneciler tarafından kasten ıslatıl· heder. Bu noktayı gözönünde tutan borsa e • d 1 kt B 

( *) Bu notlan kesip aaklayum, Y•· w .. )' k d h 1 ., . hurıyet bayramın a yapı aca ır. ay-
hut bir albüme yapıfbnp kollekaiyon dıgını soy ıyere eı rı. para~mı ve zarar idare heyeti, meseleyi makamınıza duyur- d w • • d k"" t 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar ve ziyanını tazmine hnzır olduğunu bildir- mağı rnuvııfık görmü§tür. 

1 
ramdzı Konya ogum evının e u~a 

bir doktor gibi imdadınıza yetiıebilir. mi§tir. Ad. Bil. , resmi yapılacaktır. 
Ancak resmi makamlar, bu muameleye 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geceki nöbetçi eczaneler.~ ~ 

Eminönü: (Salih Necati). Küçük~ 
(Yorgi). Alemdar: (Eşref). f3e ~ 
(Cemil). Şehzadcbap: {Ham~•>:(~ 
ner: (Hüsameddin). Karagürn~ 
Fuat). Aksaray: (5anm). ~~ 
(Rıdvan). Bakırköy: (Hilal).~ 
ni: (Nazım). Galata: (Hilal). ı-1 ~ 
(Halk). Kasımpaşa: (Merkez)• ~ 
taş: (Recep). Beyoğlu: (Galıı~ 
Viuikopulo). Şişli: (Asım). t:.~ 
(Nuri). Üsküdar: (imrahor), 
köy: (Sotraki ve Üçler). B 
(Mehmet). Hcybcfü (~ 

-----·---··------·· 

ti (8) 
3 - Bir santimde vaıı• 

kelime vardır. 
1 

t 

Yaıı a 
4 - lnce ve kalın gor• 

tubıı.cakları yere 
aaulimlc ö çülüt• 
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lngi lizl erin 
ltalganlara 
Karşı Duyguları 

HARİCİ TELGRAFLAR 
Çini İkiye Bölmek Teşebbüsleri Başgösterdl 

japonganın Çinde Yeniden Süel Ha
rekete Geçmesinden Endişe Ediliyor 

IBIU vtf;fıj~ 
Doğum 
BekligBn 
Nazı.r 
lngilterede kral soyundan olan prensle· 

rin ve prente1lerin çoc;uklan dünyaya selir· 
ken dahili;e nutrmın lobuta döteii kurulu 
odanın bilifiiinde oturup beklemesi ııer k
li İmİf. Geçenlerde kral Jorjun ikinci oırlu 
Dük dö Keetin çocu;ı. doiarken de iç İf· 
leri bakanı Sir Coa Simoa Mbaba kadar 



SON POSTA Birinci Teşrin 

MJ'unSuikast Teşebbü-,. SON DAKİKA<---~' 
st·nde ltalyan Casusları l TELGRAF, TELEFON, TELstz HABERLE_!1 

(Baş tarafı 1 inci yüzde 
Fransız makaınatının nazarı dikkatini cel· 
betmcmek için Şam tarikile göndermiştir. 

Türk polisi Suriyedeki ajanları vasıtasile 
bu hazırlıklardan haberdar olduğu için, 
derhal tertibat alarak çeteyi hudutta yaka
lamıştır. 

azkalarak Mezopotamyada yerleşen Çer· 
kes Etem. Mustafa Kemale karşı suikastlaT 
tertip etmekte ve bunlann hepsi ademi mu
vaffakiyetle neticelenmektedir. Be;ıeriyetin 

büyük şahsiyetlerinden biri sayılan ve mem
leketini uçurum ve Padişahlar boyunduru· 
ğundan kurtaran Atatürkc suikast yapmak 
istiyen Çerkes canavarına karşı Yunan mil
leti hürmet besliyemez. 

SiYASAL DURUM YiNE KARARDI 
•• 

Italyan Tekliflerinin Kabulü 
mkinsız Görülüyor 

' Urfa saylavlarından maada diğer ricalin 
de methaldar bulundukları tahmin olun • 
maktadır. Parayı veren Halife Abdülmecit 
olduğu tahakkuk edecek olursa, Türkiye 
hükumeti Fransanın nazarı dikkatini celbe
decek ve hariçteki antikenıatist teşkilatına 

karşı cezri tedbirler alacaktu. 

Hainler Ankaraya 
Gönderilecekler Mi? 

Kahireden bildirildiğine göre Am - Londra Ve Romada Bedbinlik yeniden Başgösterdi 
manda Çerkes Etem ve kardeşi Reşid 

bir Emir tarafından yakalanmıştır. Etemin Paris 26 (A.A. )- Dün Laval ile I-ı 4- İtalyanın hakimiyeti albnda bu-ı beşlerle sulh müzakeratına giriştikle~ ... * * 
fmerisis liriksne diyor ki: ; taraftarları kendi•ini Emirin elinden kurt:!r· l B·· ··k El · • d b" t l t ki · t" · k k bir iki gündenbcri dolaşan şayıalatı . ıl .. ta ya uyu çısı arasın a ır saa • unan opra arın emnıye mı oruma k ·p ' 
Atatürke karşı hazırlanan bu suikastta mak istcmic:lcrse de muvaffak olamamı~- .. • im . . H b • iJ~Ll f"I k l 1 menabii resmiyesi tarafından te ıı 

" ten fazla suren bır konutma o Uftur. ıçm a etıstanm s llD arı ı en ontro k d" 
diğerleri gibi ademi muvaffakiyetle netice· lardır. . me te ır. 
1 Bu konu9malarda Habet harbine bır altında bulundurulacaktır. 
enmiştir. Etemin Suriye tarikile Türkiyeye sevki ih k. . b. 1 5 c dl • ı· En Son Dakı·ka: 

cm. ur or usu za ı crın en ı ı. muhtemel görünmektedir. T ~ Et T .. k d b"tl · d ·d· n ayet verme ırm ır esas aranı mıf· - enevre an atmasının esır ıca· ~ ~;h 

Çerkes asılzadelerindcn Anzavur Tiirklerle tır. Konu9malar yapılmakta olan dip- reti ve sair suiiıtimaller hakkındaki hü- B y } K p 
Mevzuu bahs Emirin Maverai Şerh Hü- arJŞ 0 U 3 

mücadele ederken, Etem ona karşı hareket kümdan Emir Abdullah olması muhtemel- lomatik mesainin çerçevesi içinde ol- kümlerine Habetistan tarafından ta • . ..J 
etmiş ve bu ccnklerde bir çok ırkdaşiarının il l l r~ dir. muştur. marn· e riayet olunacağına u us ar sos- Londra 26 (AA.)- Roy. te 
da kanlısı olmuştur. 1 h 

Haytada Yakalananlar Paris resmi mehafilinde bu mevzua yelesi kefil olacaktır. göre ihtilafın barış yolile halı . ı.:Jıı Etem bu vahşetleri yaparken, millet ınec- ld row 
Berut 26- Bütün alakadar makamlar dair sıkı bir ketu. miyet gösterilmekte· 6- Habeııı"stan, •erbe•t )ı"man ola • pek az ümit vardır. Lavalın bi . 1 

... Jisindc saylav olan kardeşi Reşid bu katli· • .. .. l b dıa)'CV" 
1 1 1 d Ç k M tarafından gösterilen şayanı dikkat faaliyete dir. Ancak müzakerelerin çok dikenli rak A••bı kullanabı"lecektır· • yan teklifleri ngiltercnin daha 1 ~ 

am arı giz emiye ça ışıyor u. ün Ü us· ..... ri sürdüğü şartlara uygun olrt\aktlll1 
tafa Kemal, bu namussuzluklara tahammül rağmen Suriyede Atatürke suikast teşebbü- olduğu anlatılmaktadır. Çünkü bulu· londrada bedbinlik 
edemiyordu. aile alakadar Çerkcslerden hiç birinin izi nacak sureti hallin uluslar sosyetesi ve Londra 26 (AA.)- Bir banı1 yolu bul- zaktır. J · ' 

Cl·nayetler Etem ı"rı"n bı"r zevk teck'ıl edı"- bulunamamıştır. · k · · P · ·ı R d J k Jngı• ltere Akdenı·z fi O " " betler komitesince kabul edilmesi la· ma ıçın arıs 1 e oma arasın a yapı mn • 'f 
Yordu. Bu hal Sakarya muharebesinr. kadar Çerkes Kazım, İsmail, Edip, Kemal ve ta olan konu"malar hakkında Lo d a me T k • d O Edl 

- zımdır ve bu komitenin muvafakati ol- ,. n r • a vıye e evam ... devam ettikten sonra, Türkiye dahilinde Tevfik Hayfada, Çerkes Etem de Ammnn- hafilinde hiç bir şey söylenmemekte ve bu ~ 
kesilecek hıristiyan kalmadığından Etem da yakalanmışlardır. Bunların üzerinde makıızm hiç bir fey yapılamıyacaktır. hususta büyük bir çekingenlik gösterilmek· Londra, 26 (Öze) - İta~Y~ 
Türklere tecavüze başlamıştır. Bu vaziyet mucibi töhmet vesikalar bulunmuştur. Musolininin teklifleri tcdir. buatı, İngilterenin yeni 111 ~; 
karşısında Mustafa Kemal bu şaki kardeş- Bura matbuatı suikast hadisesinden mü- Londra 26 (A.A.)- Timesin yaz· Musolininil" teklifleri henüz müzakere c· tacil etmesini manidar görP1 ~ 
lcrden kurtulmaya karar verdiğinden tcessir olan efkarı umumiyenin Suriye ına- dığına göre, Musolininin teklifleri fUn· dilebilecek kesin bir şekil almamıştır. Son İngilizlerin mütemadiyen ı\1'~ 
iki kardeş, maiyetlerindeki 2,000 kişi ile kamatına karşı Türk matbuatı tarafından lardır: 24 saatlik konuşmalara dair gelen raporlar- 1 filolarını takviye etmelerinin • J 
beraber Yunanlılara iltica etmişlerdir. yapılan neşriyata hayret ettiğini yazmakta- da da bedbinlik göze çarpmaktadır. I k . k 16 11cı11'-J- HabeAistan, biri asıl Habeşis- T" ar urumu mısa ının Anadolu felaketinden sonra Atinada pek dırlar. • ımes şunları yazıyor: • . hkA kt 01 

t · ·ı ki d h ik 1 kı .. .. . . . desının a amını a•ma a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ an,oe eam M omcyan Mm• lta~nclannbugunku~khU~ınınneulu~ k dl : 

ıngı·ıı·z Başbakanı Umutsuz lardan ibaret olmak üzere ikiye bölü- lar sosy~tesi, ne Jngiltcre ve Fransa ne de nu yazma ta ır ar. udi; 
necektir. Habeş imparatoru tarafından kabul edil· Teklifler lnglltereye B ~ 

•• 2- Amharik olmıyan bölge üzerin- mcsine imkan yoktur. Ancak anlaşmazlığın Londra 26 (AA)- Fransız h~ 

Ba ıdvı·n, Harbı·n Onu·· ne de, İtalyanın manda, yuhut ki imtiyaz bugünkü yeni safhasında bu teklifler Mu- lngiliz hükumetini İtalyanın bazı~ le' 
.1 k I h kk I I..&.. • solininin son değil, fakat ilk şartları olması rinden haberdar etmiştir. Bu teklıf 

suretı e ontro a ı 0 acaıuır. muhtemel bulunduğundan büsbütün bed· sabahki gazetelerden bazılannın yaı 

G • D • 3- Tigre halkı, papasları ve rüesası hinliğe kapılmağn da lüzum yoktur. na uygundur. 

eçı em ez, ıyor tarafından kabul edilmit olan İtalya • Roma, Haıelerle müzakereye Londra mehafili bu tekliflerin. b ~ 
nın hakimiyeti bir emrivaki olarak ta· giriıildiğini yalanlıyor halile nnzarı dikkate alınmasına 1111 

Londra 26 (Özel)- Başvekil Bald- tur. Ancak bir imkan vardır ki o da 

vin parlamentonun dağılması münase-
1 

bir abluka tesis etmektir. Halbuki A

betile irat ettiği bir nutkunda: lngiltere 
1 
merikanm alacağı vaziyet taayyün et-

h··ı-~ t• • ·d ld "' 'b· t'd medikçe İngiltere hükUmeti kat'iyyen un;ume ının mazı e o ugu gı ı a ı e • 
'd Ih · · lı b. h··•~ I böyle bır ablukaya muvafakat etmiye-

e su ıçm ça ııan ır UKumet o du- kt. ce ır.» 

ğunu, hatta uluslar kurumuna karşı o· Bundan sonra nutkuna devam e-

lan ödevlerine sadık kalmakla hüsnÜnİ· den Baldvin, İngilterenin yeniden si-
7etini iıbat etmiş olduğunu aöylemis ve lihlanma presipmi müdafaa etnıiftİr, 
e<Uluslar sosyetesile birlik etselerdi har- Müdafaayı arttırmağa salahiyeti ol

bi durdurmak mümkün olurdu. Lakin madıkça, hükUmet reisi sıfatile ken
Amerika, Almanya ve Japonya sosye- disinin İngiliz milletine karşı mesul o. 
tenin dıtında kaldıkça buna imkan yok- lamıyacağmı ıöylemijtir. 

Adliyede Yeni Islahat 
Birçok Yeni Kanun Projeleri Hazır
!anıJıor. Mübaşirlerin Kaldırılması 

Düşünülüyor 

nmacaktır. Londra 26 (Özel)- ltalyanlann Ha- madığı kanaatindedir. / 
............................................................................................ 
lngiltere 
Kızı/denizi 
Kapagor Mu? 

(Baı tarafı 1 inci yüzde) 
Eritre cephesinde Farasmai nehri bölge

sinin işgali için bazı hareket yapılmıştır. 
Yerlilerin inkıyat hareketi devam ediyor. 
Dün Baha Abrnnn da ltalyanlar tarafına 
geçmiştir. 

Somali cephesinde yeni hiç bir ~ey yok· 
tur. 

Somall Cephesinde 
Roma 26 (A.A.)- Somali cephesinden 

gelen haberlere göre, İtalyan kuvvetleti 0-
gadende ilerleyişlerine devam etmişler ve 
Burei vadisine kadar gelmişlerdir. ltalyan 
tankları, Habeşlerin müthi:ı mukavemetiııe 

maruz kalmışlarsa da en nihayet Habeşleri 
püskürtebilmişlerdir. Bir çok esir alınmış-
tır. 

Avusturya Fabrikaları ltalyagtl 
Silah Ve Cephane Yetiştiriyor/al 

Londra 26 (A.A.) - Daily Herald gazetesi yazıyorı Jİ. 
Avusturya topraklarında bulunan silah ve cephane fabrikal•~~ 

yanın sipariılerini yetiştirmek için bütün f aaliyetlerile çah§ııı•:;,
lar. Bu siparişler İtalyanların elinde b\1lunan Avusturya e&h 

iadesi suretile yapılmaktadır. 

~n~j!!~~z?ı)d eYa~:~n~!~~ ~,~::an:~~.~:~~ 
silib yüklü bir Belçika vapuru gel- silih kaçırmakta olduklarını ~ 
mit ve Filistin Arapları bundan fena rek, ve hükumeti protesto D1 • 

halde fÜphelenerek Musevilerin Arap- umumi bir grev ilin etmitlerdit• 

Laval Kabinesi Düşüyor M~! ,,,?,_ 
Uaris 26 (A.A.)- Parlamento mehafili, radikal sosyalist partısı ~ 

Laval hükUmetine müzaherette bulunmıyacağı suretinde kartıla~. ;# 
Daha timdiden Laval, kabinesi yerine hangi hükumetin aeçebilecegı 

Eritrc cephesinde ileri hareketi başla • 
mıştır. Makalle ve Temlin yakınlarınd!ı f-

Anka~adan. bildirildi!ine göre Tüze(bir nizamname vücude getirilecektir. talyan tahşidatı yapılmaktadır. 
Bakanlıgı adlıyede genıt ıslahat yap • 4- Noterler için bir kanun projesi Adua Cephesinde ltalyanlar 

kap olunmaktadır. .,J 

Hitler Müstemlekeye ihtiyacımız Var, Di~·I: 
~ma~ üzere önemli kararlar vermif, hazırlanmıttır. Noterliğe adliye letki- llerlem1yor 
proıeler hazırlamıya batlamlflır. Bu litı içinde önemli bir yer ayrılacakhr. Adisababa 26 (AA.)- Son günlerde 

Londra 26 (Özel)- Almanlar gisi açılmıt ve bu münasebetle bit~ 
müstemleke propagandasına munta - tuk aöyliyen Hitler «Bizim ~ 
zam bir surette devam etmektedirler. büyük devletler kadar müıte I karar V • l ·· Tigreye eri.,en Ras Kassa kuvvetlerinin, l-e pro1e ere gore: 5 Adi" t k·rı · • b" • " •' 1 H~L· 1 k .. A - ıye et la ı ıçm ır mezunı- talyanların Aduadan öteye ilerlemelerine 

- wum er anununa muvazı o.. d k ı 

la k b
. k la k yet ve evam anunu yapı acaktır. engel olduğuna dair şayialar vardır. 

Bugün Hanovrda bir müstemleke ser- ihtiyacımız vardır» demittir. 

ra ır avu at r anunu yapılacak, I . . . . G d ' B d 
k tik hAki 1 d b' .. 6- stınaf mahkemelerınm yemden ltalya Sefiri Hareket Etti ı·rı· e ursa a .,11 

avu a 1 a m ere yar ımcı ır mu- k")' · Londra 26 (Özel) - Adisababa- l1' 
h 1. . il . tef ı ı nazan dikkate alınarak bir mer- J' 

euese a ıne getır ecektır. k . A dan bildiriliyor: İtalya sefiri Kont 2 Alay Asker Gönderildi Bir Y~ngJnda 3 Kişi 1 J1 
2 c· A •o •• h l h o • ez tqkilat kanunu hazırlanacaktır. O 0 0 o 0 • ' • ft , • 

- ınaı curmu met ut ar arıcın· .. . . • A Vınçı ata§emıhterı Kaldermı ıle be- Atina 26 (AA.)- Hükumetin tekzip· Ö I ıııe ~ 
deki vak'aların muhakemelerinin ça- ?- Mubatırlik tetkılatınm kaldırıl- raber bugün Cibutiye müteveccihen lerine rağmen Ciritte fesat hareketi hakkın· Bursa ( zel)- Atıcı .ı ~ 
buk bitirilmesi için bir kanun yapıla • ması, bu itlerin posta ve telgraf idare- buradan hareket etmiştir. daki şayialar devam etmektedir. Herhalde de Osmanın evinden yangın ç ~ 
caktır. sine verilmesi dii9ünülmektedir. Sefir ile ataşemiliter, İmparato • vaziyet oldukça gergindir ve Ciride iki alay tamamen yanmıttır. Yangın • ,;' 

3- Mahkeme kayıtlarının tanzimi 8- lmralı adasında bir zirai hapis- run maiyet bölüklerinden birinin gönderilmiştir. Osman yanarak ağır surette Y' -~ 
h f it d · t k d Diğer taraftan Atinada eski mezhepler ()jtP"'; tô ve kırtasiyeciliğin önüne g,.,.ilmesi ic-in hane tesis edilecektir mu a azası a ın a ıs asyona a ar mııı, hastahaneye kaldırılınıf, ~ 

-::r T • • d"I · · bakanı otelde polisin muhafazası altına a- • te§yı e ı mı§hr. da . _JI, 
....... ............................. ••• lınmıştır. Bundan başka cuD)huriyetçi baş- karısı ile bir yatındaki kızı . .,.--, 

Kaybolan Dört Gençten birinin Cesedi 
Denizde bulundu 

Bundan bir ay kadar evvel bir sandala binerek denize açılan ve son defa 
Hayırsız adada görülen dört gençten Reşada ait olması kuvvetle muhtemel 
bir ceset, dün sabah Akbıyık sahillerinde görülmüştür. Bu cesedi, o civar
da oynıyan çocuklar görerek zabıtaya haber vermitlerdir. Ayni sandalda 
bulunan hava mektebi talebesinden Salihattin, kardeşi Şehap, arkadatların
dan Asım hakkında henüz hic bir haber voktur. 

............. • ÖIUm .. .. ..... kanların ve bu arada da Papanastasyo. Ka- kül olmutlardır. Henüz cesetlel'l 
Karadeniz e§rafından ve ~ehrimizin ma· fnndaris ve Sofulisin tevkif edildikleri soy-

ruf tecimenlerinden Bay Kenan Kulaksız bir lcnmektedir. namamıştır. 
1111

"1 ti 
müddettenberi çektiği hastalıktan kurtula- lj.. Doyçlant Harp Ge tıtııd 
mıyarak Hakkın rahmetine kavuımuştur. Atina 26 (A,A.)- Atina ajansı bildiri· Berlin 26 (A.A.f- peuuch ı•'Jf 
Cenazesi bugün saat 14,30 da Kadıköyün- yor CcP -~ 

· Amiral Scheer adlı Alman , 1 P-
de Moda caddesinde Hacı Şükrü sokağında Ciridde karışıklıklar çıktığı ve oraya sü · ı . ofdu1'1ıt ,(! 
15 numar!'h evinden kaldırılarak Gazi Os· el kuvvetler gönderildiği hakkındu dışa- 1 ları Atlantıkte yapmakta d 8dıt1 

··b · · d Ma er d t• manağa camünde namazı kılındıktan sonra nda çıkarılan yayıntılardan ,Yun~n efkarı ru e gezıaı sırasın a ıtl•' l 

Karacaahmette defnedileceltir. ' .. . umum iyesi müteessir olmuştur. ' qa Funchal limanına varın 
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Meşhur Hearst'e Göre 

Italya, Habeşin lstil~sı 
Hareketini Pek Acemıce 

Hazırlamış 

Spor 

Süel Liselerin 
Spor Bayramı 
Nihayete Erdi 

Süel liseler arasında ıeçea haf· 
ta bqlıyan yeni sene atletizm birin
cilik müsabakalanna dün Kadıkö-

••. ,mele) 1 Ondan sonra da ukerlerini, sırhldannı yünde F enerbahçe stadyomwıda de-
(Bat tarafa~ lincİJ kadar, toplayıp Hal»et seferine llafbyor. vam edilerek aoa verildi. 

Faı&at dünya kendine • 1~ e f1llluiu Ulualar Kurumu Komedyası Büyük bir alika ve rekabet gören 
bplu bir Boa yıl ......... ba 

0= da bir J,te 0 vakit İqiltere, Uluslar Kurumunun ve timdiye kadar memleket atletiz-
aibi koea Britanya. ~~!or en can a1acllk yerine bir itne saplıyarak, mi baricind,s kalmıt olan ıençler 
milleti tim ıövtl~ indD'D'bu. bir pp- IMmu, daldaja derin uykudan uyuubnyor: arasında yapılan bu müaabakalar 

Bu itler kolay, 1tir ~ buittir· fa· o..laa sonra Uluslar KurumuaU11 sahibi da nazarı dikkate çarpan büyük 
kadan lavfMl ÇJkarlaU• • ~ olan Frama, ona numarumı yaplDUllU ve k b·ı· ti •• "'lmH tür 
kat baD 1a·· • • bilmek limaa•· aalab .., ve a ı ıye er ıoru uf . 

Ja ua :i;ıt..-. den a)mlfta'· bu nwraya wd Y~ ~ ten· Süel liselerimizde yeni baılıyan 
S~~~. HUi..la Ncud Çahr? b~ yap.-ıınuı 0 

teY atletizm hareketinin bugün ıördüiü 
IYURK __ t..:6 -u--·· bila ..H:rer. ... be 0 1 . . ~ b. la L-- d 

Bir sün suet_. açbium ~ ı•w_ u..Jmo Klll'Ulllll tla .,...... bul tetfbir- raı t ı erı l'l•en il' ız ıuuı ,11ın a 
ride dinya aulbuaa tehdit -~-:" l ler • _.... öte tarafına döaiiyor ve memlekete çok faydalı neticeler ver· 

' aaUa mtiJIAIDI• ta'Yll)'e -• k · "d d d yik karsafahldar ~ ve tekrar uykmaa dabJer. me ııtı a ında il'. 

na lelİI için JapoDJUID ite koyuldatuna o- itte 0 Yakİt lqiltere muauam doaan • Misabakalara iıtirak eden atlet-
kuraunm. • • ......., AW•iM siiriiJ• ve Fruaa da, ler kadar bu uiurda emek sarfeden 

Japenya hakikat• paya~ topçusa,t • e- kenüini AlmanJ•J• Uıp miidataa mne- hocaların da bu müsabakalarda göa-
___ ı-: ile iatiııaml .... _ _._ ..ı--ı.:..: 

tanklara Ye ~n--:-· dailWli' ...ıPt aine muhlMI, lnsikenJe ,__.. -.- terdikleri gayret kayde pyandır. 
der. Fakat Ortadaki "-:;" uawlQreli .... va4etliJer. • • 

1 
Dünkü müaabakalarda alınan ne-

laakaraam ki llu saDna e .............. V • itte WJle Ü dünJ• barbinia teme • ticeler ıunlardır: 
aancla ~ ~ .:a mi? itte ... leri bnaluyor. • • Telınilı Neticeler 

A. B. C. ka--: ~ B. C. •• ......... Ve Musolini de, laaJ1anm, istikltaline b- 200 metro· Vedat Deniz Ji1e1i 
alism • uetidl A. IMr ibik olanuyacaiuu ..ı.. · 

:::.._ aıy ~ P 24/1, Hilmi Deniz liseıi, lbrahim 
• yor. M it M M...ıininin T ~ Mô.wlar çıkmaia -..,.... a epe. . . . . 

• • • er Mmoliair• baJrehm: O, t..Bt•e ciıWh·e .p bir taYll' takmarak: 1500 metro: Galıp: Denız lıaeıı 
•. tle ~ ? l"-'-a ScJma1iaindeki H mııleaiJete 1wf1 ........ bir cina- 4,55, Sadreddin: Kuleli, Fethi: Ku-

....ı 1f8 ko7_,,.or ... ,, arp, • _!1.,Ll--..1--Jr- 1eı· 
aakin bican lt.ıy...-. vallti Habet ka· yet o•, tliyor ve Habefleri ~...... ı. WW.:.. alanlanMu konmak içüa ._. baflayer. 1 3000 metro: Viııf: Maltepe 10/49 
eaüm .._mi .-ı1qor? B•ıl• maada fnailtere, sav.ıı..zar~m Hüseyin: Kuleli, Muzaffer: Kul~li. 

y olua Eritl'qe •• Sama&,,• , :rant :ra- ye )'111'1 Yallti IMr miUet olan Habetiatanı ... Gülle atma: Fethi: Deniz lisesi 
L_ ı.....!- -1---~ laıclar ...._ miltili 11ar== Mkmhk olclquau, fakat ne 9 48, Hilmi: Deniz lisesi 9 47 Se • 

... 11'1 , ___ - 7-· d" • • '"rti ' , , 
-L or? So_. da Wr sün bircl•bire ... de olea HalMıfie&anı ilkin ken ıaaan sa . P dat: Kuleli 9 38. 
, ... 1 • --'I.!- ,.,...;_..&.: -u_ · Nilin -1'.-... Halte111 ' 
aifeaiai idrak -.-, -..V- .. ---:" ı.w...-, ınaYI • ay.,. .. i;wz ıı· • 400 metro: Şükran: Deiz lisesi 
namma, hudut Lo~-~&tec:a~ tanM ·~ Haı.:~ .... v ~- 56,3, Feyyaz: Kuleli, Vehip: Kuleli. 

• lerini ...-lek....- ta ""li""" ..-- olan Mlllra o•urunu aoy· 
Habet kalılile d -L-a. --L-a. ~ • ~ L--•-ı..... L-....-:Wetin le- 100X4 Bayrak yarııında: 
ril • kadar sürüp ÜD)'lllUD ~ ,._ liyor Ye mM!!!!!nD ·--·· ~ .,,. 
: iPMle .W...- ~ Habefiataa raJdPei a•=-a ..u.ı.ı.ale edip büyük bir 1 - Deniz liımi takımı: 48,1. 
üerintl IMr 1:.,. mi kuruyor? ...•.. t..ı, ...... milli olmai• karar veriyor. 2 - Kuleli takımı. 

y 
00 

~. • Muaolini hiç te öyle ppmıyor. ı.- ....__ itler IHı noktaya ıelmittir. 3 - Maltepe takımı. 
Ya, ne yapayor? F.Mt laiç _. etmeyiniz. So•uncla her 4 - Deaiz gedikli takımı. 

• Evveli bir..--~ bir meJduıltia- teY diiselecektir. Karııılr Bir Yunan Takımı Geliyor 
• ~ ltir fatiet kale•Lp cla..t ediyor. • • • Yunaniıtanın en kuvvetli futbol 
Ve dün,yaya meydan okayer. Ferdan sin Niluayet aulla olduktan sonra bir aabala takımlarından olan Apollon ile Pa • 
halk bu nutku okuyor. Fakat neyin nesi ol· ıaııeteaizi yine açtılğma2 vakit ıereceksİllİız t" ·k k l" l · k k b' t 

d 
w ki L • t--=• . d' na ınaı eı u up erı arısı ır a· 

duğunu, dünyaya niçin meydan okun ugu· Hauetıalanm yansı ... uterenm, ijer kua halintle tein illlise pl•ndl Gala .. 
DU bir tiirlü kavnyamQJOr. ~ - ......... ~ • ....._ oı..,. tuara Betiktat taJı lariJ iJr• 

fakat bunu da yakında ...ı.,.c.ldlr. O Yaldt Maaolini ~~ Wr layat.tle, y ~-•-ı d un e ı • em Wr Nlcona Çlhvak fa.-'-amn yeni maç yapa«;&& ar ır. • • JepJ t ._, Y tak 1 •lk !I_• • 
• .. balla ve ct.ı.a büyük iatiıbalİllİn A vuahll'Jada ve unan un arı ı maçı 1Aıncı 

Havanın iyi olduğu bafka ba san Çekoslonkyada oldujuna ye uten l'ayet teırinin ikisinde Beıiktat la, üçünde 
Jine tophyor. • b" millet berltad ,erler elcluiu için Habefistaam ite- de Galatasaray ile oynıyacaklardır. 

ltalyanuı muazzam n kuvvetli D' ki yanamı almaia lüz .. l'Önnetfiiiaİ liy· Yunan takımı ilk maçta büyük bir 
old~u, • • . w liyecek. netice alırsa ikinci maçı Galatasa • 

Buyük ba 11tikbali old~u. • • ray, Betiktat karııık takıınları oynı· 
.. Bu iatik~. bvupnak ıçm ıeniflemesa Atatürk KöprUsU yacaktll'. 

iham ~elcliiin\ aarada HabefistaD- Daimi encümen Atatürk köprüıü· Yunanlılarla yapılacak maçlar 
..1-~·emek ~~b•fU!J.IL Jma.l.Jı..... nün vapahnuı itini (4) firmadan Takıim ıtadyomunda oynanftcaktır. 
1111111 daha muv11na D' uaae O -....., " B .. be 1 1 

Za H '--·l • irhaız bir liirii •alati müteteldril olan Hfiso Hennan ta· u munase t e stanbul futbol 
ten •~ enn &• M • N f. b. · "l"k 1 "lk 1 oldujun rafından temsil edilen • n. • ır· ırıncı ı maç arının ı oyun arı ıe-

ltal u, hiiyük bir onlua, WiJUk bir maıma ihale etmittir. Bu ihalenin ri bırakılmıı olacaktır. 
~ biiJiik bir bava JmnetJ.-İ" (15) sün zarfında iç itler Bakanlı· Halrem Ve Kulüp Murahhaalarını 
~ bir lideri olcluıtana IÖy~or. ima taadik ettirilmesi mecburidir. Davet 

Ferduı sün ~ ba nutka okU)ııııaca ihaleye, kiprünfln yerinde mon· lstanbul 26 (A.A.) - T. 1. C. 1. 
laayretten donabbJorı 81- tajı dalail delildir. lstanbul bölıesi futbol heyeti bat • 

V •7 c:anma 1 NiJetİllİ apaçık IÔJ~or. Yeni köprü moate edildikten aon· kanlıiından: 
ilin eaki an'aneleri ayaklar altma ~or. Ba- ra eski köprü Mezhaba ile Eyüp a· Adları qaiıda yazılı lisanıiye 
._bir çaresine bakmak IUanl ctiJor. rasına kurulacaktll'. Hasköyle Ay· futbol hakemlerile hakem namzetle-

Fakat Muaolini au111111or. Ne ppac• yanaar&Y arasına kunılmuı da mev- rinin 31/10/935 per-.mbe .. ü 
Alrikadaki eski Roma lmparatorluluna _. • • - .. .- • • sun 
.ı 1caracatuu anlabJ zuubahiatir. saat 18 de bölp merkezının bulun-
- •· duiu Beyoilu lainuma ıelmeleri 8-

E d ebı• yat Fakültesi Dün ~~.:'ı.0~::..!"'·~ Kemaı 
Halım, Saıt Sal&haddın Cıhanoilu, 

Y • d H t• • s çtı• Sadi Kanan, Supbi Batur, Cafer, 

eni 1 are eye JD) e Ahmet Adem, Basri Bütün, Halit 
Galip Ezıü, izzet Muhiddin Apak 
Şazi Tezcan, Saim Turpt, Mehm~ 
Rept, Kadri, Sabih, Rıfkı, Zarif, 
Mehmet Ali, Bahaeddin, Sinan, iz. 
set Asaf, Tallt Özııık, Samim Ta
lu, Ali Rıdvan, Ekrem Eraoy, Halit 
Özbayrak, lamail Tahsin, Mehmet 
Sabit, Refik O.man. 

Kuliip muralahuları hakemleri ae
çecelderdir. Bu münuebetle murah
hular 30/10/935 Ç&l'f&mba stini 
saat 18 de çaiınlmaktad1rlar. 

Ziraat Bankası Burdur 
Şubesinden: 

A,aiıda isimleri yazılı borçluların Ziraat Bankası Burdur ıubesİn• 
den istikraz ettikleri mebaliiden dolayı mezkUr bankaya birinıi aıra 
ve birinci derecede İpotekli bulunan isimleri hizasındaki dönüm mev• 
ki ve dijer evsafı yuılı ıayri menkulleri medyuıılann 2280 numaralı 
kanuna teTfikan evvelce taksite bailaıuaıt olan mezkU.. borçlarını 
tesviye etmediklerinden bu defa tekrar müzayedeye çıkarılnııttır. Ba 
ilanın tarihinden kırk bet sün sonra miifterilerine veya baaka namına 
ihalei :nreliyesi icra kılınmak ve bu ihaleyi müteakip on beı sila 
müddetle borçlularla ve yahut katıuni ikametıihlar11ıa tebliğ oluna• 
cak ihbarnamenin hitamından sonra müzayede evrakının icra dairesi· 
ne tevdiini müteakip icraca kat'i ihaleleri yapılarak 1697 numarah 
kanunun 4 üncü maddeai mucibince ıayri menkulün icraca ihalei kat'i
yeıinin icrasından IOlll'a borçlulara bir ,Ona ihbarata hacet kalmakıı• 
zın müıterisi namına tapu senetleri verilmek üzere müzayedeye konul• 
duiundan talip olanların Te fazla izahat alm.1' iatiyenlerin Burdur. 
Ziraat Bankasına müracaatları ilin olunur. • 
Gayri menkulün bulunduiu 

Köy Mevki Miktan Senet No. Borçlunun iımi 
DekarM. M. 

Alman ve muhtelif 
e,enli 22 parça 

908 891 264/18 Oçdibek mahallesinden 
Saden oilu Ali karısı 
Bayan Gültan 

Çendik 

Burdur 

Hacılar 

tarla 
muhtelif 
ıs parça 
tarla 
yuıbqı 
bir parça 
tarla 

142 445 

4 825 

277/19 Oçdibek malwllesinc:le• 
Alay Bay oilu Bay Etem 

218/47 Şehainan malaallesindea 
Hasip oilu Ha .. n 

muhtelif 79 034 US/17 Bacalar karyesinclea 
12 parça Kara Haaan oilu Hüaee 
tarla yin -.e OllD&D 

latan ul t>'ıDcı icra Memurlufundan : 
- Emlik Te Eytam Bankası Türk Anoaim ıirketi birinci derece ve 

ırada olup tamamına 4858 lira kıymet takdir edilmit olan KadıköJ: 
Oımanaia mahallesi Muhtar sokak eski 6, yeni 9 No. lı hane açık art
tınnaya konmuı olup ilin tarihinden itibaren prbaameai herllu tar .. 
fından ıörülebilecek 'M 29-11-935 tarihine rastlıJ&D cuma .Unü saat 
14 ten 16 ya kadar dairemizde aç.le arttırma suretile satılac:aJ.tır. Satıt 
Emlik ve Eytam Bankaıınm 488 No lı kanunu hüldimleriae tibi eJ. 
duiundan mezkôr kanUBun 15 inci maddesine tnfikan ikinci bir 
arttırma yapılmakıızın ıayri menkul, yukarıda yazılı ıünde en fazla 
arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya ittink için mahammea 
kıymetin yüzde yedi buçuiu nisbetinde pey akçeai veya milli bir haa
kanın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina Terıile
rile, çöp ve fener resimleri ve telliliye ve vakıf icareai miifteriye aittir .. 
Satıı bedeli pefin ödenmek lizımdll'. icra ve iflas kanunuaun 126 ıncl 
madd•ine teTfibn Qtotek sahibi alacalddarla diler alakadarların 
pyri menkul iaerincleld baJdarnu .,.. la......ıle fais w muraflara claw 
olan iddiaların• evraka miabitelerile birlikte 20 sin içinde dairemiz• 
bildirmeleri lbımdll'. Akai halde haklan tapu slcillerlle sabit olma• 
dıkça satıı bedelinin J)871aımasmdan hariç kalırlar. Allkadarlann i,. 
bu kanun maddesine UJIUD aurette hareket etmeleri ve claba fazı. 
mal6mat almak istiyenlerln 34/1677 dosya No. ıile dairemize mir .. 
caatlan ilin olunur. (US) 

KIZILAY 
Satış deposu DlrektUrlilğllnden: 

Cumhuriyetimizin 
12 nci yıldöntlml dolayıaile 1&tıp çıkarılacak olan 6zel 

OTUR lllİITLABI 
ıizler için 

iyi bir hatıra 
GUzel bir hediye olacak ... 

Satıı geri: 
Yeni poıten. einnnda Akaarayhlar han • 20 numarala •alaza 

latanl:ul 6 ıncı cra Memurluğundan : 
Emllk ve Eytam Bankası Türk Anonim ıirketine birinci derece ~ 

sırada olup tam•mına 6945 alb bin dokuz yüz kırk bet lira kıymet 
takdir edilmit olan Tophane Feruzaiada Beyoilu caddesi 18/20 No. 
lı dükk&nllı hane, açık uttırmaya konulmuı olup il&n tarilainden iti· 
haren prtnamesi herkes tarafından ıöriilebilecek Te 29-11-935 tari• 
hine raatlıyan cuma süni saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık art• 
tırma auretlle satılacakbr. Satıt Emlik ve Eytam BankaslDID 844 No. 
lı kanunu hükümlerine tlbi olduiundan mezktlr kanunun 15 inci mad· 
desine tevfikan ikinci bir arttırma yapılmakıız111 pyri menkul, yuka· 
nda yazılı ,ande en fazla artbranın üzerinde bırakılacaktll'. Arttırma• 
ya iftirak için tnuhammen kıymetin yizde yedi buçuiu nisbetinde pey 
akçesi veya milli hir Nnkanın teminat mektubu tevdi edilmek lazım· 
dll'. Birikea bina ~plerile, ç8p ft fener resimleri 't'e tellaliye ve vakıf 

icareai aabf hedeHMm &lenir. Sabt bedeli pefİD ödenmek li.zımdır. icra ve 
lfl&a kanununun 128 mcı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklı
larla diier alikadarlann pyri menkul üzerindeki haklarını ve huıu• 
aile faiz ve masraflara dair olan iddialarını evrakı mibbitelerile birlik· 
te 20 sin içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde baklan 
tapu sicillerile sabit olmadıkça sabf bedelinin paylaf1Da1ından barit 
kalll'lar. AJ&kadarlarua itbu kanun maddesine uysun surette harek~ 
etmeleri ve daha fazla maltmat almak isti1enlerin 35/1087 dosya No. .................. 
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BUyUk Korsanın Aşkı il y~=:ı~:;.,ı. Deniz 
Romanı 

iki Gemi Biribirine Yanaşmış, Gemiciler' 
Arasırıda Yaman Bir Dövüı Başlamıştı 

Düşman Gemisindeki 
Çığlıklar .. 

!WWW Pek yakında ....... .._ ____ .,, 

Yurttan Atatür'ke •• 

Bütün ~emleket, Şefin 
Bağlılığını Haykırıyor 

Her Taraftan Üstüste Telgraflar Gör 
deri:miye Devam Olunuyor 

Tohum ve Oazııaz bu hafta oynanacak: 

rız. 

lzmitten ~ 
İzmit 24 (A.A.)- Şebri~e ~'I 

halle Atatürke kıymak istiyenle~ :.-." 
h1er. Atatürk can evimiz:, onun on 
pimiz, bütün Türkiye vardır. 

Çanlıırıdan WJlll 
Çankın 23 (A.A.)- Atatü~~ ~ 

pllacak suikaab tel'in için ~ ~ ~ 
toplantıda Atatiirke kal'fl W~ 
gösteriıi yapıldı. 

l:unirden ---~ 
bmir 21 (AA.)- Am ~ ~ 

mu :iatiyen melun tetebbiiMi ~~"""' bala .içten aelen danuJ.rla .e 
plamp. B•f"D"'.Ja çok ,.., 
öz yiinlkten dilerİL 

A)'tlınJan ;J. 
Aydm 21 (A.A.)- A.,._,,,_,~ 

.tevledeline lcarJı yapalmlık ~:.. ~ 
ve menfur a....eketi lbütiin ....... ,. · 
bu velile ıile de sonsuz İMD .e 
aumr. ~ 

'Şarlıöyden _.,. IJlr. 
ş.rköy 21 (A.A. ~- Siae ı--; ~ 

necek kafalan parçalamak ~·_;.fi 

TÜRK SiHEn ASI BRiGiil"TE H E L M'in buyuk filmi 
köy, tek bir IWp halinde ~ 
Sağlığmız öz clilqimizdir. 

Acıpayandan ~ 

SENiNiM 
Acıpayam 21 (A.A.)- Sde ~:ı

tiyen hain elleri kırmak için h ~ 
mu:da aonsuzluia kadar yapY1" 

J.1i,.ate11 ı Dtınya 'haberleri. Saat 11 -de 1-nülitlı matine. Clerimia..r ~ 
(~ 
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•" Her 1 akkı mahfu dur. > laıan: Zlgtı Şakır .----------•,.27110136 

Sadrazama Gelen TeJgraflar, Ona 
Pek Müşkül Dakikalar Yaşatıyordu 

ihanette müıterek olan bu iki baf, dar? Mi1le_te ~~ ~ ~ ~ cerey~nlan_ kamilen bil~leri ~ kabine 
~aklaıtığını hissettikleri felaket fırb• nazamm irtikabı kwb durug ettijine fUP• heyetine bır panik yaptırmak Jatemif)er; 
llası karsısında birletmiflerdi. lae yoktur. F~t aİzİn, bu adi ı.n:~e ~t itin .b~z ~a. m~ah tarafuu dÜfÜD ek fÖJ· 

Ferit Paşa Adil Beye sormuıtu: . o~aaız lazımdır:~ 10yleyımz. le bır ııe rın m ılerdi. 
- Ne dersiniz?. Cenp .erelim mı?. Makine bapnda, miHetin ve ord~ ~- Bir Tebdlt Mektubu 
Adil Bey tereddütle cevap yermifti: nna kulaklanıu açarak d' katle dmıe.in. Evv la fU ealde bir mektull YU11119'-· 
- BU" ~f olmak ihtimali vardır. E· Ve siz de, yalan söylemekten vazceçiniz.) dı: 

ier ta ip buyurursanız, aabrecl lim. · Bu teJıraf, a an mem~lar tarafın~ e • Muhterem baD1D1efeacliL. 
Neticeyi bekliyelim. veli .<telgr~f ~e po ta muduru umu~ı) ne Vatanın maruz kalcbiı feWretlere ae-

Fakat kolordu kumandanlan tar~fın· takdım ~ılm ; 0 da, evv .~ ~ye na· bebiyet veren bir çok bidisabn en bafmd•, 
dan gelen fU telpaflar teTali ettikçe zmna ,c;.tenlikten sonra ıo~~· sadra· sadrazam damat Ferit Papam idare izligi 
Sadnazamla Dahiliye Nazırmın tel&fı, zam damat Ferit Papya venniJti. göaterilebWr. Bu adam111 bıkip ettiii feaa 
IOll hadde selm.İftİ. Gerek dahiliye nazm Adil Bey ve ıerek idare tarzı önüne d~ bir tekil 

Aıalıara: il /9/ 33S damat Ferit Pap esa.en henüz, dün ıece almıtbr. Millet, keadİIİaİ fe1iket açuram-

Sadruuaın POfO Haretlerin• ~-Kemal P~ ~ alır telı'ra· lanna liirükliyenleri ~ istemif, 
Bafkumandam akdeaimia " efen· fm team altında e~~ Bu telcraf· bunlan ölchirmiye bıw v•Wttir· 

d:-· h 
1 

• •-- ___ , .. tımızı hl kalı.nd•n aa ve acır liaaM INıbrak, Muhterem zevciniz de o.m.t Ferit p•---.ız azret erme o_. ...... -- ' yaJiler -r-
doirudan dopuya ar.zetmeJi musırran• kolonlu im. ı rdanl•n ve NZI • tara- ile tep-iki mesai ettiği ~ IDH'ccel ha ka-
J.leı- ederiz. Mümaneat buyrulduiu fındaa ~ ~ ~ lıir (Wif) ~ ~dir. Ancak. pek ı..kll olmnk mil· 
la.ide• p c1· tumısa mı11etlmlse, Ta• oım.dıima laüldim Y ......... Zaten iMi lelin mtibrmm almak illiJe.a., Uiawwww 
taa.,.;za ~ hiikmedilerek bat- darbenin albnda ~ t- ~. iD yse kaa dölnaekt.a ictiMp e&,cısw. Der
k. aaretJe itt.iJaaza tedbire mechar kah· ~ makam ve ~- •• ~ !?. bel kabineden ilaifa .-- ..nı., iN lca
hacakhr. Bundan hasal olacak feaalıtın eli bu ~~ da I~ ı~rmes; buabütia rardan iatima etmek MiıaırW. Ş.y.t bu ı ... 
LUtün mesuliyetinin, .zatı fehametpena• iradelermı b~ • • • ~ttan istif~ ecl...k derimi wc U ks il
hilerine raci olacatmı arzeyleri.z. Bu aırada çok P"P ye alqL bir hidiae tifaaını temin b~ çek .. )'ll'h 

• Er•anılMırp reüi ıc. » K oelrili zuhur etmifti. Anadola hareketlerile pek ve isabetli bir it aörmÜf olununm. n 

o..., Holia lleltmet 7"-d• n•rMebetleri ola ._ lleftt, bu (Mw var) 

Er....-ı ll/9/338 

M.ıu..- StMltırCi U.,,.,qa 
.. Şimdi, tiojndaD ....... , ... ,.._ ... 
lanı akdeaimis, Hallfei siı•••••• • 
lendimize nıaruaatı mühimmecle bu • 
unınak mecburiyetindeyis. Hail ika e
~ilmemeaini rica ederiz. Akai takdir4e, 
tevellüt edecek Deta)'İcİ Yalaimenİn .....
uli)'eti; aarf, sata falahnenelerine raci 

Havac1lık Maklniıti Aranıyor 

Hava Kurumundan: 
Tiirk Kutu için müsabaka ile Y eıilköy Makiniıt Okulu mezunların

claa bir makinist alınacaktır. lsteldilerin ilgili kağıtlan ile beraber her 
sün Türk Hava Kurumu Genel Merkezine bat vurmalan. ,<678J,, 

~.,.. 9 

Niçin daima 1RADYOLiN1 i Tercih etmek 

LAzıın geldiğini düşilndünfiz mü? 
ÇiJnkü: 
1 - Fo mu · baıka hi;blr d 't 

m cunu un formUIU ıle kıyaı 
ed lmiyecek olan RAD OLIN 
fır anın g"r nedıgi yer ere kadar 
eirerek diş erJ tem der. 

2 - RADYOLIN difteri temiz· 
lemekle beraber m na tabakaımı 
da tahrip etm en beyazlatır •• 
par br. 

3 - RADYOLIN dişlerin Uze
r"nd ki 1 k leri ç karar, kef k · 
t b k r n er ir. biltliıı m krop-

1 ra o 100 
ö lrllr. 
4-RAD· 

YOLIN dıı 
et erini kuv· 
ve t l eodirlr, 
hoı blr leı· 
zetl " ko
kusu oldup 
için 11ve se
ve kullanıla 

, bilir. 

Bugtinden itibaren __ ___. 

RADYOLIN 
kullanmağa başlayınız. 

...... 66 Asri Mobilya 66~ 
&alon • Sala1Ba11J• • •• yatak odalar1nın en aon 
deMnlerlnl ve HEZARAN SANDAL Y ALARININ envaı 
ç•tltterlnl rekllm fiyatına lstanbulda Rura Pat• 
yoku9und• AHMET FEVZi de bulablllralnlz. 

Tel. 23407 ·-------r1 
kalacatını arzederis. 
l ll inci F. K. K. 13 IC V. K. ll K • . 

llflmfas Ceo4et ICôım 

Sadrazam Pata H•zretlerlne 
Sivas: 11/9/ 35 

Zab bureti ped'4fthiı)--e .... ....... 
aatta balummk iDere yola ........ ı1 .. 
inak hususuna ait iıtirhamm terftc:i tehir 
edildiği takdirde, hidia ol.calı halden, 
lbaddi ve manevi vebal ve mea'uliyetinizin 
derecesi tesaaf etmektedir. Vakit ıeçiril· 
!be ıiacle, laiç bir fayda olmedıinn anecle-

çocuk' BÔYÔ~, ADAM OLUR 
KUMBARASI DA ı<ASA OtlJR. 

1 ~DEMi iKTiDAR 

\J Bel gev~kllğlne 
HORMOBiN 

riın. K. 3 K. 
S.libaddin • 

••• 

, 
iŞ KUMBARASI 

sız de 31 ilk teşrin ~ulusal arttırma gftntl 
bir KUMBARA alarak para birlktlrmlye başlayınız. 
0eıeeek sene bu tarihte kOçOk bir sermaye 
sahibi olmuş olursunuz. 

Taf 1 ' ı Gal•ta Polta btuu 1 55 

TIFOBIL 
Dr .... _ .... 

TJfo ve paraiüo hutalık.larma &atul· 
mamak ıoın agızdaa alman tifo hap· 
landır. Bıo rahataıdık nrmeı. Herkeı 

-..-ı. alabilir. Kutuau 66 Kr. 41m..ııl'· 

K.ocaeli icra tlaiawWenı 
Macar ziraat wakineleri firketine 

ltorçlu Sabancah SUlin Etme kö7ünde 
bulunan Horfer ŞroTs marka Ye 20/24 
beyp kuYYetinde 4188 No. lu •e tama• 
mma 3200 lira kıymet takdir edilen 
.çift laflı 110 santimlik Banko, 2 çift 
110 aantimh"k BaYU7• Ye Franuz tap. 
bir adet asprotör, bir adet 8 metro ana 
kayııı, iki adet 4 metro tq ka11ta, bir 
adet 4 metro Aaprotör kaJlfl, bir adet 
maamı el taham .... , bir adet motora 
mahaua au kaaaza •• deiirmeede tesbit 
eclibait aulıılelif elt'adda aa Ye ek.Oa 
bonaarile kasan •• 28 parça aaahtar 
Ye teferrüabnı mÜ§temil un deiis meaJ. 
Etme köyünde t•lim edilmek üaere 
15-11-935 atinil aaat 14 te dairede ... 
tılacaktır. Takdir edilen la,...m. Jiis
de 7eblaİf betini lluhnathia taWircle • 
çok artbl'aalarm taahhtW8 Mki kal • 
mak ,...tile arttaw Wr Mfta _. ..... 
uaablarak 22-11-831 .-- p utb
rana ..-ileceldir. Talip._.. 7'Me ,..U 
•uçuk pek akçeeile eabfa lftlrak ....._ 
leri ,,. tlalaa fasla malimat .ı.ak ~ 
y..a.r 32/11 tapa No. .. ....,..__ 
mUracaatlan ilb oluaw. (484) 

TAKVİM 
Gla PAZAR Bıı11 

Jı 27 1 el TEŞRiN 935 175 
•'--

Ar•bl 1354 
:l7 R p 

~-~- .~----;--~~-..:~~---
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MUHTIRA DEFTER/ 

MÜSABAKALI 
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Dokuzuncu 

Sahte Vasiyetname 
Muharriıi ı Freeman Wıllı Croftl -8- 27/10/935 

Fatih Ömer Ef. C.d. No. 19 da Necla 
Ünal, Düzce ilk teclriaat müfetti•i Ah-

• -3- ~ JI:' met oilu Sadi Kayhan, Beyoğlu Aynalı- --L:.Lıır •11•r~,,. 

Sir Conun Vasiyetnamesi De Polis 
Müfettişinin Dikkatini Celbediyordu 

çeıme Atlama Sokak No. 10 da Zehra, Bu sıralarda, o vakte kadar noter ker ve gerek muhtelif,.... ... -
Tirebolu sabık tellJl'af müdürü oğlu Veterhedin katli etrafında gayet ge- dan imzalanmıt olan bu ves~ 
Recai Özdemir, Yedikule havagazi Re- veze davranan zabıta, birdenbire ruluğu hiç bir fÜphe gö~ 
cep kızı Bedia Tezcan, Urfa askeri ih- eararıengiz bir surette sustu. Bu sü- Mahkemenin ilk dinlediği tabii. 
tiaaa mahkemesi azasından yarbay Av- kUt efkarı umumiyede üzüntüyü mu- yıldanberidir Bruka ailesinin - Mükemmeldi. 

Yaıına 

11hhati 
bakılırsa 

hakika • 
ni kızı Nermin, Bakırköy Zeytinli ma- cip oldu. kahyalık eden Con Oneyl olda-
halleai Ömer Naci Sokak No. 100 Os- B" A · T · 
m • • . ıraz sonra yrıf aymıı gazete- Şöyle ifade verdi: 

ten hayret vere· 
cek derecede iyi 
idi. Onu a,ağıda, 
iJ odnııında ko • 
caman tahta par. 

! . an Şemaı, Cazı Antep orta mektep bı· si fU fıkrayı neıretti: fraa 
rınci sınıf 372 Lamia Gür. E . b. k kta hab ld - Kahvaltı SO mı 

LASTiK TOP ... « mın .. ır ahyna .n . Ber ayı- metgul bulunduğum bir .ıradat • 
K t 1 M it . H k k gımıza gore, emıerımız ay e· od d f dimin" aesiDI 

ara a epeaı amam so a No. h d" k r k f . b h ld yazı asın an, e en 
27 de Akif oilu Mehmet, Vefa caddesi \ ter e ın at ı ey ıyetı er a e c~ dum Fena halde öfkeliydi. 
Yoğurtçu oğlu aokak N . 1 d A N • zaıız kalmıyacaktır. Zabıtanın bu- ... · 

1 
Yalan 

1 0 
e · u t•• k l ... ... ki çagırıyordu Alçak... CI··· çalarım testere reddin, Beyoilu 46 ıncı mektep binba§ı un etum uguna ragmen, mera ı . . A • ... • Ön~ 

ile keserken, ya • Sait kızı Aybey. ve önemli bir izin takip edilmekte gıbı laflar kulagıma geldi. . • 
but bunları plan· BOYA KALEM/ olduğu ve akıama ıabaha göı:ülecek aldırıt ... etmedim. ~İra. ef~ 
ye ederken gör • Kumkapı Valipaıa yoku.§u No. 114 olan muhakeme esnasında, hıç bek· yük oglu Bay Parııval ile böyle 
ınüt olsaydınız, le Marika, Kumkapı orta mektep sınıf lenmiyen birisinin ansızın, hem de kavga etmesine çoktanberidir 
böyle bir sual sor• 2. ~en 34 Yata-r, Bursa itfaiye yanında mahkeme salonunda tevkif edilece- tım. Bulatık tabakların bir~ mazdınız. Tıpkı 1- t tb k d N 1 - ~l.d 

vı aye ma aaaı ar§ısın a o. 16 da ği anlatılmaktadır.» 1 k tf "" indim. ~ ~rkındaki bir a· Nijad, İstanbul l l inci mektep 5/ A dan Muhakeme günü halkın adliye mkame a ~ah, ~u agl ka ...... '111 ld, 
dam kadar sai • 339 H"Jm" A k o · k b" ' aga enuz e O:JID-r-
'tam ve çevikti. ı ı, n ara evrım me te ı sı- dairesine ne türlü hücum ettiğini od ·ı· "dd ti -'-eh .e 

nıf 3 den 124 Nesrin. • d b"I" .. 1 B d h" Dub- asının zı ı fi e e ~ 
Sağlam Ka• BlJYlJK SULU BOYA tl~hmı_n e. e 1 kırsındı~. en a b1• Paraivalin bana seslenc:lijini 

f•ll Bir fatanbul kız lisesi 2/D den Handan ın~I gıtmıf ve en ıme uyıuıı ır yer - Con! Çabuk gel!. Bebe• 
ihtiyar Fevzi, Çankırı Gazi okulu 4 üncü sınıf sag amııt~m. . • . . . landı eli ordu Doktor MuliPll'' 

_ Belki timdi 260 Cemal, f stanltul 49 uncu mektep 32 Oturdugum bu yerden, ikiaı de bm- ·· Y • 
soracağım aual de Mi• mawil acılrlı bir H•le: ı Yatar, Beyoğlu Hasköy Halıcıoğlu 2 in- birinden yakıtıklı, yaılar içinde ve ken~ ber koftur, sen de buraya, bana 
lüzumsuzdur. Fa- - Doğru •ÖyleyinU:. Zavallı babamın ne oldu jci ilk mektep 196 Ricino, Ankara mali- dilerini lakayt göatermeje çalıtan ma gel! 
kat lütfen cevap iunu, baıına neler ,eldiğini biliyormuaunıu? dedi. ye muhasebesinde Gafur oğlu Kema- Brulu kardetleri tetkik ediyordum. Ufaklardan birini doktora 
veriniz, dimağı ne halde idi 7 Onda da babasının ölmüı olmaaı ihtimalini ortaya leddin. Persivalin avukatı, İrlanda barosu- makla beraber, doğruca JUkarl1! 
yaılılıiın tesirleri görülmüyor muydu? atıyor, onu korktuiu hakikatle kartılqtm· Bo~ ~'!ÇYOK_k~ULKCJ_" BbOYAC d N nun en önemli simalarından Bay Oran- tım. Odaya girdiğimde, Bay 
Kadın gene kat'i bir ifade ile cevap ver- :yordu. Mamafi cevap verirken gayet sakin- gazıçı enı oy oy &§ı a . o 1 rdu. Bafllll 

ifi. Sir Conun dimağında da hiç bir anza di. Halinde hiç bir telif eseri görünmü- 32 de Ali Besim, Kumkapı ValipaşR yo: more idi. Murayyin hakkını müdafaa yerde uzanmıt yabyo 
jyokmuı. Bilikia kafası Frençin kafası kadar yordu. kuıu l 14 Olimpia, Samsun barut inhi- ödevini ise, Bay Hibbert'in oğlu olan nun kollarına dayam•fb. BaJ 
aailammJf. Hatta dimaim ilk baatalıklarmın _ Vasiyetnamenin biltün tafailitını bil- aarı~da? Sait Barut, fatanbul Zoğrafi- genç, fakat çok değerli bir avukat üze- çok müteeasircli. Beni ıöriiJaoe.= 
kendini gösterdiği ha~ı bile ':9pasajlam- miyorum, fakat fÖyle, böyle, umumi suret- on lıaeaı sınıf 5 den 24 Lefter Taraso- rine almıttı. _ Babam kendini b~ 
mlf. Bundan maada ailede, dımafı zayıf ı ba maı.ıı.--t Babam • pulos, Ankara Ulus ilk mektebi 4/E K"" .. k •k d • h""km"" .. inf t t lin • kadar L--- _ ......... 

te zı UDUI un var. soy anane- d 432 M h uçu ar e,m, u unu az e • or ge cıye , .,.... 7~ ve bunamq kimse yokmut... . t b ttu ail • • • lar en az ar Osman. • k . ed"""" . 
1891 

... .. .. lim ~-..1! 
Frenç bu defa sualini deiiftirdi: ame gaye mer. u d"v~ e ~~ın ~sırt • ALBlJM tırme ıst ıgı vasıyetname ta· yatagma goture •• u--. 
- Sir Conun dilfmanları var mıydı? di· ca yapmaaını ıater 1

• un ıçm vasıye na- Ankara san'at mektebi sınıf 
2 

d rihli idi. İhtiyar Brulu bunu ağır bir Efendimi yatırdık; biraz 
d meainde de bana, kaz kardeıime ve Vakto- 11 SM h . en h tal ... d t • etmi" t" • • ti. Je sor u. . ' . 1 e met Yasa, Beylerbeyı Yalılar aa ıgı eanaım a anzım f ı. doktor Mulıgan yetif 

&lr Conun Raklplerl V•r Mı? ra bıraz para ayırdıktan aonra, gen ka an c d 57 d F • y d A ı O ih ··ı·· .. • b 1 • • 
b.. .. t" • lı:ard . ..._11_ ima b ,_ • · e eyzı ez an, nkara Atıf tar te, o unun noten u unan Baktı muayene etti, Hayır, hiç bir dilfnıanı da yokmut. Mis utun aerve mı eıun 1ftlllllO ıra&· B h 

11 
• • • 

Ma•il buna tamamile eminmi• Zaten Sir llllfh. Ma1kolmun oilu oluna bu servet bi- ey ~a a esı marangoz hafız Rıfat kı- Vethered ve Hibbert fırmaama tevdi bana, artık efendimden llaJll' 
• :r zı Alıye, Kızıltoprak kız orta mektep ed"lm" la b · il ib • Con gayet çekingen ve mahçup tabiatlı bir libare ona intikal edecekti. Fakat kardeıi· 7 • • f S . A k • ı ıt o n u vaaıyetname e, tiyar iuu söyledi. 

_ • w . . 1 ıncı sını atıa, n ara Ulus ılk mek- ruk .. l . . iki" "'I ~-il. adarnmıı. Herkesle kolay kolay doat ola- mm oglu olmaua, o öldükten sonra bu ser- tebi sınıf 5 d 147 5 • K k ı B s, oze servetmı Ol unun ara- Bir ka,. dakika sonra, za..-. 
d 1 b!•--...ı t Vikt r' wl lı: lacakt en ezaı oça , atan- d k . _..J! ak 3' _ _. ınazmıı. Kimsenin ona Üfman o a wnıcsı ve o un og una a ı. - bul Nafıa fen mektebi sınıf 2 den 42 sm ayarı yanya ta sım ıcuıyor, anc dim, beni noter Bay Vetlııd..-

lmkanı yokmUf •• • Rakipleri mi? Hayır. Bir Mlr•sın Payı Tayyip, Ankara Ziraat Bank seyyar 1 ticarethanesini küçük oğluna bırakıyor- mağa yolladı. 
Sir Conun ne siyasi ve ne de ticari aahalar· _ Ma&olm;_ oilu var mı? kontrolör Naci kızı Cemile, İstanbul 30 1 du. Buna kartılık, küçük oilu da, ağa- _ Con 

0 

""lum! dedi. Bir "-' 
.ıa biç bir rakibi yokmUf. · · • - Hayır, kardetimin iki kızı var ama uncu mektep sınıf 5 de Celadet. beysine yılda iki bin lira ödemekle mü- . .. .. ' 1 k. K ~ bil 

Frenç, bu vadide fazla bir ıe:y öirenemi- KART lik omrum var yo _ .... __... __ 
oilu yok. Viktorun da iki oğlu var, hiç kız . . kellef tutuluyordu. ' .. l ~ .__. 

yeceiini anlayınca, batka bir noktaya geç- çocuğu yok. Nııantaı Valı konak cad. Yavuz I Gö .. ki M ikin . kopmuf; doktor oy e ua7v.• Jlllll""""' 

ti ve : . • • - Anlıyorum, Mis Magil. Demek ki Sir Apar. No. 2 de Özen Özmen, İstanbul • ruyor~un.uz .'. ~y, cıva- lenip, çoluk çocuk sahibi o·'-••11.,.... 
- Sır Conun ne maksatla Belfasta arıtti· .. .. . . kız lisesi 5/B den 1602 F Yük 1 K ııyetnamenm ıptalinı iatemekte haklı . .. l 

~ni biliyor musunuz 7 diye aordu. Conun bütün serveti bmbafı Magile kalı- ı k • k 1 k . ae , uz- • d" ı Sonunda, ıtte böy e onu 
~-- . • • • :yor. Fakat bu da tarta bağlı. guncu ıa e e arımnda No. 6 da Ele- ı ı ı. B d ... . _ı.-.lltıılJ 

Mıs Maail, ellennı uiutturdu ve: . ... zei, Beıiktaı Şenlikdede mahallesi Kak- Avukat Valter Hihert aöz aldı. 1 en son erece muıeeuu--
- yeni icat ettiji bir makine hakkında Bınbaıının erkek çocucu olmazsa bu pa- Jı k k N 14 K d . . • • • • • zımdan tek kelime ÇIDllUJ'ordd-

•örüımek üzere Belfasta gideceiini söyle- ra, bilihare büyük oiluna intikal etmek Ü· ma. ao fa4/Ho.d 60a6 rEıye: Kfonya Jı. mart 1900 tarihli vasıyetnamenm hıç ot re haber a~-~__ı-
. . . • seaı aını an mın atanbul b" I B B lu elind ık men n e eUDUalUllPt di ama korkanın ki size bu hususta da faz. zere Viktorun elıne geçecek, değil mı 7 44 .. .. k S/C d ' ır suret e ay ru un en ç • .• .. _.... 

• uncu me tep en 4 t 9 da Sema- ld ... . h--'- I A esnada tam saat uçtü Ben a,,--- -la tafsilat veremiyeceğim. Babam daima ye- - Emin değilim ama, öyle zannediyo- hat, İzmir Çayırlıbah e Kah 
1 

mamıt o ugunu, zıra ~eaçe ma um • Ba M 
ni bir ,eyler İcat etmek için uirafır, durm- rum. Babam bu gı"bi meseleler hakkında ma hallesi bakkal Hüs~yin Av::~::t:: bulunan niyetlerile taban tabana zıt rethaned~ bulunan '1 
du. Evin arkasında bütün aletleri, makine- gayet ketum davranırdı. Biz de, bittabi sile Hicran Hamit Vefa erk k ı· · bulundugu"" nu iıpat edec~; ve -y• ı haber yollamıttım. Not•, bir 
1 • • . • h k d B . 1 d , e ıseaı --- r- .. .., be "d" f d" • _....._ ..... ı-~; enle koca bır ~at ane ur u. u lf er e böyle nazik itler hakkında kendisinden bir . 3/A dan 876 Salahaddin, İzmir 9 eylul müteveffa o gün, yeni bir vasiyetname n ır e en ımın yanıaum 
oldukça meharetı de vardı. Tahtadan ve 

1 

feY soramazdık. ik mektep 220 Aytekin Ger d k t • . • b b rh ld B du Birdenbire kapıyı anlık edfl h ). d nl d w ö • e e a vu a tanzım etmıt ıae, unun e a e ay · 
mu te if ma e er en yaptıgı efyayı 1' r- - Tabii, tabii. .. Sir Conun hukuk mii- Sadık Şimtek oğlu H. Şimtek, Afyon va- p · l t f da rt k • ıealendi. 
seniz hayret edersiniz Herhalde bunun · 1 • kimd"? "d t "'d "" .. M f hd erııva ara ın n o aya onan vesı-, · ı tavır en ı rı a mu uru usta a ma umu Rük- • 
sıhhati üzerinde de bÜyÜlı: faideleri oluyor- _ Ça . • _ d 71 d H ). neddin Tözün Burnova dokuz ı - ı ka olamıyacağını söyledı. Muhtelif fa• 
el H . 1 "h • · • 1 d" d d nsen a..eyn e numara a epe ' ey u h' 1 · · ki · d lill 1 d b" u. ıç o mazaa zı nını •ısa c ıyor u, e- t t t b" d 1 1 mek tezi 82 Hasan İsmet fst b 1 C ıt erın getırece en e ere e sa ıt d" vay , narram ve ngram ıra er er. 

1 

, an u a-
1 

L Hususi Kiti ğaloğlu Şeref Apar. No. 3 te Azmi öz. olacağı veçhile, ibraz olunan vasiyet· 
Bilinmeyen Bir Gellr T kk"" ed • Mis : .1 s· C can, Ankara Tüze Bakanlığı Ar!iv di- name battan af8ğı sahte idi. 

Frenç te kadının sözlerini tasdik ederek: - eteikinc~ erun ba ~~.' ~ o- rektörü Memduh oğlu Süreyya, Anka- Persival'in avukatı Orenmore de 
- Evet, bu gibi meraklar bir çok ihti- nun ayın 1 çarpm gunu pm ra Albayrak mektebi sınıf 3 ten 121 ikA k lık k, d"" ba ' 

•arların hayatla olan rabıtalannı temin et- Larn ve Stranraer yolile Belfaata geçtiiini Ad • t t b 1 k k 
1
• • naz ane artı verere ıger zı 

., _ vıye, a an u er e ısesı 1 /F den . • • • .• 
mit ve onların daha uzun yaıamaıına yar- teabit ettik. Acaba biletleri kim aldt? tren- 476 Celaleddin, İstanbul erkek lisesi phıtlerın ıfadelerıle de muteveffa ..:,Y.:,•";,;.r:;:.•.;;•;,;:•1;.;;•;;;.•l;:.•~~~---r:ili 
dım etmiıtir, dedi ve birdenbire cepheyi de ve vapurda yerini kim tuttu, biliyor mu. 1728 Lütfullah Şevki, Burnova 9 Eylul Bruksun o gün yeni bir vasiyetname !teki _Za5tiye, Ç.atalçetmt 
deiiıtirerek: aunuz? Yoksa bu gibi itleri kendisi mi ya- mektebi 116 ilhan Oktay, Havran 2 in- tanzim eylediğinin ve bir zamankini- l&TANBUI. 
.. -: Sir Con~n gay~t zen~in ol~uğunu pardı? ~ ci mektep sınıf 5 ten 145 Hüsnü Cü - ' yetlerinde sonradan bir çok deiitiklik-

aoyluyorlar Mis Magıl. Hakıkaten Sır Con _ Herhalde biletleri Brin almıttır Bri- nay Ankara Aalanhane yoku•u Alanç 1 h 1 J.1:~-• b"t la "" "d 
ded"kl · k d · ·? • • :r er usu e ge ~uım sa ı o cagmı ı -ı en a ar zengın mı· ni biliyorsunuz değil mi? Babamın husu•i sokak No. 14 te famail Hikmet, Konya d" led" B kan' lmak • • ihti 

- Vallahi, Miater Frenç, bu birez da katibi. .. !Pürçüklü mahallesi No. 27 de Melahat, ı ıa ey ı. u~a .. ı o ıçın, .... 
telakki meselesi değil mi? Babamın senelik ı 0 hald 8 . 1 d .. .. li . E 1 Fatih Keçeciler Çe•me sokak No 21 de yar Bruksun, oldukten sonra, yastıgı-. . • . - e nn e e goruıme yım. v· :r • 1 • gelınnın ne olduğunu bilmiyorum. Fakat d b k kim 1 7 1 Nizameddin 1 nm altında bu unup ta Bay Persıval ta-. . 

1 

e aı a ae er var mı • 
Halı vakti yennde olduğuna ıüphe yok. Bir B" d ı. •• •-- ~ M 1 h DEFTER rafından mahkemeye ibraz edilen vasi-I k t • 1 • . • kar r . - iZ en UGT- orta Uf&gl ay s, em 
zama~ ~.vve e en ıt en ıyı ge myor: mutfağa bakan hem de foförlük eden Na- Doğruyol Okçumusa cad. Hayri A- yetnameyi okumak kifidi. Gerek ban-
du. Buyuk harpten evvel ve ondan aonrakı . .. • . par. No. 46 Ayıe Aziz N t d o·· . 1 · · · · · · • · · .. · · · · · • • · · · · • · • · · • • · · ~ . tıng uç tane de kadın hizmetçı var ' 0 er am os Ah il LA f" j • k bır kaç sene zarfında babamın çok paraka- ' . . • • yon mektebi 27 Zehra, Edirneka ı Ka- memuru met o u ut a, :ıunır as e-
zand•ir•nı zannediyorum Tabii timdi i•ler - Bunların hepsı de f&Yanı ıtimat mı? •· ""k 20 • · kt f p 

183 
ri Sarıkııla hastanesi dİf tabibi Hüsnü TORKIYE 

... , • , "T ragumru ıncı me ep aını on 
değişti. Keten piyasası büyük bir buhran - Ben öyle biliyorum. Oğuz Doian, Çorlu Şücaaddin mektebi oilu Bülent,_ İzmir ~rmaa • müd.~riyeti 
seçırıyor. - Teıekkür ederim Mis Magil, sizi ra- sınıf 4 ten 404 Münire, Mardin askeri M. Ragıp oglu Nacı Ösfilu:, Kutahya ECNEBi 

- Evet, ben de öyle iıittim. Fakat, fab- hatsız ettiğimden dolayı son derece müte· haataneai inzibat aübayı Bekir oilu Ke- lise 4 ten 356 Rüıtü, Konya Ereilisi Abone bedel p~şiıdİP. J:.~!' 
ra"ka!arı binbaıı Malkolm'a devrettiği için 1 easirim. Fakat timdi hizmetçilerinize de ba- '. maleddin, Süleymaniye 8 inci mektep buğday ambarında depo memuru Ham- değioUrmek 2& kur6t•-
herhalde Sir Con piyasanın bu dütüklüğün. 1 zı sualler sormak ve Sir Con'un evrakını 252 Necmeddin, Davutpaşa orta mek- za kızı N. Ayhan, Çorlu fototrafçı Mus- -· _ 

den müı .. ,.;, olmamoıhr zannederim. leıkil< ebnek ÜIÖ,oO'Um. leıp D/I dan 572 Nadir Öztürk, Kaba- ı tafa vas>taaile Yu•uf, Buna hükilmel Co/on .,,,..ıt ıerl -~ 
- Hayır, babam o kadar müteessir ol- ihtiyar Adam Nerede? taı erkek lisesi 4/B den 395 Bedri A - karııaı kahveci Mustafa yanında Şev- llln .. rd_ Mea'ullrel ~ 

mamı§tır. Fakat bunun sıkıntısını zavallı Mis Magil elini kaldırdı: tak, Ankara Necati Bey mektebi 4/B ket, Kayseri lise 4/B den 580 M. Ke • Cevap için mektuplara 10 k91 
Malkolm çekiyor. Mamafi it lerin d üzelme- B" d '-ik .. d d" • M" den 729 Kurtuluı, Kayseri Çevik ao • mal, Pangaltı Hamam cad. No. 15 te pul ilAvesa lkımdlr· 

- ır a& a musaa e e ınız ıster . "k bb M 1 ! ~ ie yüz tuttuğu da söyleniyor F Ban b" .. .. )) d B"I kak No. 28 den Faruk Gray, Sıvas er- Zehra, Beıı tat A asaia aıuk ar so-
1 · renç. a ır suru sua er sor unuz. r • • • O ""41 

G.rlp B ·r Vaslv et d"- · ,_ d d" ş· d" be d kek lıaeaı 2/B den 620 Orhan Olcayto, kak No. 67 de Nedret naal, Çorlu Poeta kutuauı ı ı /8 n!trne agun aa ar cevap ver un. un ı n e . . . . • • f 1 T 1 f S ta t ))ah d .. l" M"....ıı M ·ı H · b" al - F ._ b d - Tarsus Türkocaiı mektebı sınıf 4 ten I Cumhunyet mektebı 2 mcı sınıf bra • e gr• ı oopo! - np uze ır ır agı . . . a . .. I aıze ır au aoracagım. aaat ana ogru • .. • • h . k Neci" K 
1 

Telefon : 20203 
S• C · t • h kk d ı· ·· ı · · allı babamın ld ... Alı Donmez, Kayaerı Kurbaı ecza yar- hım pe lıvan ızı ıme, onya 9 I ır onun vasıyc namesı a m a ma u· aoy eyınız, zav ne o uguau ! • . • • .;;;;;~~~;..---.... ~~::iiiıi t ? ba 1 eld"-· ·bili" 7 ]bayı H. Kaplan oilu Aslan Kaplan, Sö- 1 Mayıa mektebı S ıncı sınıf 190 E. Züh-rna ın• :.-: var mı. tına ne er s apnı yor musunuz • _ .. . .. ~ . •• 
Mi:ı Maıril birdenbire irkildi. Ru -ı; (Arkaa var) gut alk mektep sınıf 5 ten 25 .Muzaffer, • t~ Be>:oslu. 13 üncu mektep 294 Ha,. .... 

Kastamonu P. N. T. bat M. muhasebe rı ltık. 

ABONE 



•~._am ·----·-----.-.No.•9 .._ ... ~ -"27-10·935 .... 

Zin an Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 

~·-~ z. Ş -.-----•il> Her hakkı mahfmdur "'9-"" - ., Yazımı • q 

Genç Doktor, ölüm Odasında Gittikçe 
Bunalıyor, Bağırıp Çağırıyordu 

1 rtık b f · dün adan e-y •A Damlasına Benzeye11 Ali Sedat, a u anı Y 
MUteharrlk Böcekler lini çekmiye hazırlanan o ~ht ada· 

· • b" ükfıt etti ve sonra Bu bo k ı üstünde, kuru· mm batın ıçın v an s 
, f aryo anın b" -ıa et erek· 

hlu~ kan ve ırın· • lekelerile en müstek- ıeaine ır mu yem cer • . s . . kada& ıu. 
teh •eylerin lekeleri birbirine k811'm1'; - u ıslıyorum, ar ..,. .• 
hiç bir gözün bakmaya tahammül ede- dedi. 
11liyeceği iğrenç bir bal almıttı· Su Ne Y•pıllr7 

Doktorun gözü; nihayet, kendi ~at· Şimdi, bu demir kapının iki tara· 
bğı Yatağa kaymıtlı· Ot minder üzerıne fında, töyle bir konutma baflamlfb. 
lcıoyu renkli bir dokuma bez geçirmekle - Ne yapacaksın suyu?··· 
Yapılmış olan bu yatakta da, ayni pislik _ A, babaağım !. Su, ne yapdtT? j. 

\'e ayni iğrençlik vardı. çilir. Burada, can üstünde bir h~ta 
Doktor, yattığı yere biraz daha d~· var. Demindenberi bir yudum su, dıye 

Qt etmitti. Her tarafta, müteharrik yalvarıyor. Can dayanmıyo.-. ı 
:tağ damlalarına benziyen bir takım G be · - e nın. 

lciçük böcekler, ağır ağır gezinmekte· - Gebersin mi?. 
letdi. Ancak o zaman, ensesinin ca:ı~ - Gebersin ya! Ben, onıarm oabaıı· 
C.:yır yandığının farkına varmıt; elını nın Ufağı değilim ya?. Daha ıabahle
ellaeainde gezdirmiye baflamıf; par· yİn içeri bir desti su verdim. ffİm gü
lbaklarının ucunda habbelenen yumu- cüın yok ta; yabanın hırsızları, katil

'~ feyleri alıp bakmıt; artık ta~ leri, ıerıerilerile uğratacağım; öyle 
l\11ilü tamamen tükenerek, yatagmın . ? 

iiltüne kapanıp, hüngür hüngür ağla· mıD~ktor; bunlan dinlerken, gene ya-

llılya başlamıttı. vas yavat batına kan çıkmıya başla • 
ÖIUmden Medet Uman mı~tı. Fakat fU zavallı adama ı?n bir 

Adam iyilik yapmak için öfkesini yenmıye ça-

Bu genç adam uzun mac:hya hıçlo:n- i hfb ve 0 adama yalvardı: 

SON POSTA 

Her genç kızın 
Bilmesi lazım 

Bir 
Annenin 
nasihati 

aMeyüı olmaf Bu, bir çok genç kız~ 
lann batına gelir. Yapılmamaa llzımge
len şeyleri yaptıklan için daha ziyade 
fcnalaşhnyorlar. ıı diyordu. 

Biliyor ki mahcubiyetin ıırrını keş· 
lcttim. Münbcsit mesamatı, siyah kabar· 
cıkları ve 5ararmış bir ten onu korku· 
tuyordu. Ona dedim: «Tenin gayri saf 
maddelerinden tamamen kurtulmak, cil
dini beyazlatmak ve güzelleştirmek İçin 
yalnız basit ve az masraflı bir çare var-
dır: 

Hemen bugünden beyaz zengindeki 
(yağsız) bir tüh veya bir vazo T okalon 
kremi satın al, her sabah pudralanmaz· 
dan evvel tatbik et. Terkibindeki saf· 
!andıran, beyazlatan ve kuvvetlendiren 
kıymetli cevherleri sayesinde en çirkin 
ten ve ciltler üzerinde şayanı hayret hir 
surette icrayı tesir eder. Yalnız 3 gün 
zarfındaki memnuniyetbahş neticesinden 
memnun .kalacaksın. ı> 

Bu pek basit tedbir sayesinde bir çok 
genç kızlar saadete kavuşmuşlardır. Yor; •u anda ölümü, derin bir minnet l _ Kuzum babacığım. Canım ağa-

9'e fükranla kabul etmiye hazır ~u- beyc:ijim. Sesinden belli. Sen, iyi bir 
~llyordu. Karyolas1nda kaskatı ~e~ılen adanıa benziyorsun. Gel fU iyiliği yap. ı D e l1 i z y o l 1 a r l 
oliiye, canı gönülden haset etmıt~· it: 1 _ Ay!. Dur bakayım; sen kimsin. J Ş L E T M E S l 
te; onun yanındaki baht.~y~ da ~ımdı 1 Hani fU, Zaptiye Nezaretinden gelen a· Aunteleri ı Karaköy KlSı>rll':ıa'I 
~verecek; artık 0 da bulun bu dakya- dam değil misin?... T11. 42362 - Sık eı Mölılrdar:u • 
llllmaz derecede ıztıraplı hayattan ur· V ll-L! L __ bu d Ua ı T.~ 22740 

- a iLDi, uen raya nere en ve > .cq--m••I 
hdup gidecekti. ıl ldiğw. • b'I • Ew j . b" k naı ge ımı ı mıyorum. ger ora- b Yolu 

Genç doktor, bu bahtıyarları ır ere d ·rc1·ı ih . l ı · b . r ZOn 
.. k . . 1. .. l . . k l an getı ı erse, tıma u enım. 27 a gorme ıçın nem ı goz erını a • vapuru 

O k .. lük" 1 --1 - Jıte, asıl timdi kapıyı açamam. e· . •t i PAZAR aUnil •aat 
ıştı. zaman, 0 pe. ~~ç • e c- ı Hem de, artık seninle konuıamam. mncı eşr n • 

sıtkişen adamın artık ferı sonmıye bat· _ Niçin?. 20 de RIZE'ye kadar. "6767,, 

latan gözlerile kartılatmıştı. _Niçin olacak. Sen intilakaın. lskenderiye Yolu 
insan oğlundan son defa olarak me- - lntilak mı?. IZMIR npuru 29 Birinci teı· 

det ve vefa uman bu adamın kurumuf - Evet. rin SALI gUnll saat 11 de IS. 
l'e bembeyaz .j,·.Jaklan. son bir ümitle - lntüak ne demek?. • KENDERIYE'yc kadar. "6768,, 
q,ırdamıt: _ lntilak yok mu canım. ~anı, " twl, 

- Sa... · / kimse ile konu§turmazlar: Hadı ba· Gaip : Adapazan Emniyet Banka••· 

dl. b'l · t" kalım. Sesini kea. Herkesın de batı· 11111 sahip olduğum 11/8/929 tarihli ZO 
ye ı mıf ı. kk h" kb k " b" _'L...:L!- bir Dl belaya .sokma. lirabk muva at ısse ma uzunu ay-

~enç doktor ır~ fUUl'IUZ · b" · y · · · ı · d h''k -J.aı • ' tılmı • Bu sözler, doktorun beynııae ır bettim- eAUtnı a acagım an u rnu 
de yerınden fırlamıf, kapıya a f ld "b" . • ı· Demek ki artık ;pktur. Adapazarında Adem oğlu Hay- 1 ta. 1( , k . · IJu. yı ırım sı ı IDDllf ı. 
apının açnaca yerını araDUf, k k w derin u urumun, en son .-ullah. j 

1-..ıaını,tı. Çünkü üzerinde top ve hal-1 okr ttuıu kadar ~ü•müt kendisin· _. ___________ ,., 
ıs_ "b' • k e no asına :l' ' ~ EV 

• gı ı hiç bir tutacak ve çevırece f • den bütün insanlar alakasını keı • DOYÇE L ANTE 
ti bulunmıyan bu demirkapı sımsıkı miıti. LINYE H MBURG 
~annıı,tı. o .. ıtatzllk Yla• •• ,ıadı 0-mlıurg, llrem, Anvers,1ııtanbul ve o z • L!'..&::n bütün fU- • na 
.....__ !\man Ati~' uu1.11• ·ıe :ı Fakat hu hal ne kadar sirecekti. Bıılıcııııyııh araamda oziınet ve 
~nu kaybebnıt; artık tamamı çu- B da bu tahammül edilmez haya· avdet muntazam postaları 
-.. b y rukl ura , Hambuıg, Brenı, Sıcııu, Anvers ve 
L .. _ ir hale gelmi•tİ. um arını, kadar zaman dayanabilecek· 'J ı ..... ku T • d' . ta, ne h Roterılııuı un ırnarı: ııızıı. wuvasıılatı 

Un vvetile kapıya ın ıny.~~~ ti. Burada ıeçecek her saniyelik a· b klcuen vı pu•lnr 
b~ - Yahu! ... Burada adam oluy.o.r. yat,· en çetin •. iık .. ence ve ıztı~aplarla Angora vapuru limanımızıla 
Qlt b bed ld Tlnos vapuru 30 ı:Jırinoi Te,rlne Yudum su istiyor. Alla rızası ıçm geçen koca uır omre e L dog"' ru 
"-it · k ? (Arkası var) 

apıyı açın ... Orada kimse yo mu. Andro• npnr• .3 İkinci 'l'eırine 
~d O d .. w -···························--d k ? a aog • _........ d .. a a am yo mu. . . . ra o ...... .A ogru ...._d ...__ · Ü OK 'fENZIT AT Avo1a npunı ' İkinci Te.,rıue 
•e .e kalbi çarpan ... zerre buu- illlaD , B Y doğru 

"•edan taşıyan kimle yok 11111?... · mantolarınızı Ulm npuru 13 lklncileırine doğru 
diye bağnyordu. Buriaı, V ama, Köatence, Kal~s ve 

ltı Sert lbrail için lımanımızdan hareket 
t Rica Ve Cevabı: edecek vapurlar 

Bir Homurtu 1'1no• npuru 30 - 10 - t ikinci 
ba.. akt kı -•-·· vurmak Tqriae cloğı u 

'-" gırm an ıeai su.u..,.; • ulm vapuru 13-16 lkınoi Teırine 
' Ylllnruldan aızl•mıttı. Dlfanda doğru 

~alı bir ayakkabının tatlarda sürük· Yalo11da Hamburg, Brem, Anvera 
~ da ve Roterdam limanlan ioin 
-.. esinden huıl olan gürGltü nr- hareket edecek vapurlar. 
8-··Ç&rpıyor; derin akisler yapı~ordu. Mllo• npuru llmanımııda 
..._ iildenen bu ayak ıealeri, nihayet Herakl•• npuru 19-81 Birinci 
""il O Teırine dotru 

ıya Yaklllfmıt ve durmuftU. za· Art• np\lrU G-6 İklnol T eırio• 
~ dlfarda bağıran fU homurtu du· 4.inı 
""lnıuftu: Alldro• .. ,.. , .. bdnoi T .. rin• 

dotru 
- Ne İstiyorsun, ulan?. • 1."aıla taf11illt ioin Galata'da Ova-)!.u küstahça sual, doktorun kalbıne kimyaıa huunda L&Mr Silbermann 

-11d k t Şu n Şürekiaı vapur aoeııtalJ.tıoa mü-
il en ızgın bir hançer vurmuf u. raoaat. Telefon: '"47 • 6 (11955) 
~a, demir kapının arkuından kendi· vad• il• ve kefaletsi& 

'ille h' ... L:.. ay K O 
l. itap eden adamm uılıyacagı U111 B E Y 
"anı 1 • dl ı ,.. a ona cevap vermek, ağzına ge enı h 'oden tedarik • D 1• 
Ol'leınek 'h . du ticardeolt ::J:.!' arnl şeta1&le ıiparlt 

F ı tıyacı ymuttu· A,aa kat.al otuoar. 
q ak.t orada ölümle ~eleten bir hrn..tpaf8 KUrkçU Ha11 

""Ilı \'ardı ki· 0 fU aon.nefe1inde bir lla Tel. 21681 ••••" 
)Ud ' ' 

Zayi - 1atanbul ithalit Pmrüilinün 
256874' No. 19/7 /3i tariW1 .. w.. -
llUD yenW a1-1ıs. ltiilııma Y9ktur. 

AKTALYA ...... ,.u .,.. .... 

Birinci Tqrln 27 

TÜRKiYE ZiRAA T BANKASI 
YÖNETiM KURULUNDAN: 

Tvkiye Ziraat Bankası ıenel kurulu adi ıurette olarak İkinci 
Tepinin 26 ıncı Sah ıünü aaat 15 te Ankarada Banka Merkez 
W...ında topla.acaktır. Ata jıda isimleri yazılı deleplerin bu 
toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK iŞLER: 
1- 1934 yılı itleri ve hesapları hakkında yönetim kurulu ve 

mürakip raporlarının okunması, 
2- 1934 yılı bilanço, kir ve zarar hesaplarının tasdiki ve idare 

Meclisi üyelerinin ibrası, 
3- idare Meclisi Uyelerinin Banka ile kredi haricinde it ıörme-

leri hususunda karar verllmeai, 
4- Murakiplerin 1934 yılı ücretlerinin tayini, 
5- 1936 yılı için iki murakip ve iki yedek murakip seçilmesi. 
llbaylık adı ve delegeler adı 

Afyon, 

Amasya 
Ankara 

Antalya 

Aydın 

Balıkesir 

"Beyazıt 
Bilecik 

Bolu 

Burdur 
Bursa 

Çanakkale 

Çankırı 

Çoruh 
Çorum 

Deaizl• 

Diyarıbdrir 
Edüne 

Eli.ziz 

Erzincan 
Enmum 

G. Antep 

Gireson 

Gümüthaneı 
lçel 

lıtanbut 

İzmir 

Isparta 

Kara 
Kastamon~ 

Kayseri 

Kırklareli 
Kır,ehir 
Kocaeli 

Konya 

Kütahya 

-( 

Saylav Bay Ali Çetinkaya (Bayuıdırbk Ba-
kani} 

)) •> izzet Olvi Aykurt 
)) t) Berç Türker 
)) l) Nafiz Aktın 
)) » Rif.ı Araz 
)) t) Şakir ICmacı 
)) )) Saffet Arıkan 
)) Jt Rasih Kaplan 
)) )) Numan Abo7 
)) • Adnan Ertekin 
)) » Nuri Göktepe 
)) )) Dr. Mazhar Germen 
)) J) General Kizım Özalp (_$ü Ba-

kanı) 
)) » Hayreddin Karan 
)) » Tevfik Fikret Sılay 
)) )) Ihsan Tav 
)) )) Salih Bozok 
)) )) Ali Şevket Öndersev 
)) Bayan Behire Bediz 
)) Bay lanail Hakkı Uzmay 

t) ,)) Mustafa Şeref Özkan 
)) )) Refet Canıtez 
» » Dr. Galip Kahraman 
)) )) Sadettin Ferit Talay 
)) ')) Ziya Gevher Etili 
)) )) Hilmi Erceneli 
» )) Sükrü Yaıın 
» )) Mustafa Abdülhalik Ren da 

(Kamutay BaJkanı)j 

• • Rifat ünür 

• » Fuat BuJca 
)) » İsmet Eker 
)) )) Jımail Kemal Kemal Alpıa• 
i)) )) Dr. Ki.zım Samanlı 
)) )) Necip Ali Küçüka 
)) )) Yusuf Bafkaya 
')) )) Zülfü Tiğrel 
)) )) Faik Kalt&kloran 

• )) Mehmet Ali Yörüker 
» )) Fuat Ağralı (Finanı Bakam) .. )) Hasan T alısin Berk 
)) )) Abdülhak Fırat 
)) Bayyan Nakiye Elıün 
)) Bay Aziz Akyürek 
» )) Celil Bayar (Ekonomi Bakanı) 
)) n Emin Sazak 
» » Ali K11ıç ,, )) Nuri Conker ,, )) General Ihsan Sökmen ,, » Münir Akkaya ,, )) Hasan Fehmi Ataç 

» )) Hamdi Ongün 
)) )) Ferit Celal Güven 
» '}) Emin fnankur 
)) )) Salih Cimcoz ,, » Abdülmuttalip Öker 
')) ,, Ziya Karamursal 
)) ,, Mahmut Esal Bozkurt 
» )) Rahmi Köken 
)) ,, Şikrü Saraçoilu (Tüze Bakanı) ,, .,. Kemal Turan Ünal 
» )) Mükerrem Onıal 
)) ,, Baha Öngören ,, » Dr. T~fik Aslan ,, )) Sami Erkman 
» ,, HilmiÇoruk 
)) ,, Ahmet Hilmi Arıa 
)) ,, Reıit Ozıoy 
)) ,. Şevket Ödül ,, ,, Mehmet Seyfeli ,, ,, Ali Dikmen 
Jt ,, Ragıp Akca ,, ,, Tevfik Fikret Sılay ,, ,, Ahmet Hamdi Dikmen 
» » Mustafa Ulusan ,, » Recep Peker (C. H. F. Genel 

Sekreteri) 
)) ,, Muhlis Erkmen (Tarım Balranı) ,. » İbrahim Dalkılıç ..... 12 lnc1 •ayfada ) 
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CUMHURİYET BAYRAMI 
Aç karnına bir kahve kaşığı ahndılda 

kabızlığı def'eder 
Yemeklerden bırer eaat sonra ahnırıa 

Hazimsiziiği, mide &kfilik 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki tat
ııılık ve kokuyu izale eder. 

MAZON marka•ına dikkat. 

Ulusun bu en büyiik bayramını, 
ıüphesiz bütün yurddaşlar zevk ve 
neşe içinde kutlulamak isterler. 

iNHiSAR iÇKiLERi 
• 

Zevkinizi tamamlar, neşenizi artırır. 
Vaktile tedarik ediniz. 

ŞARAP, VERMUT, LİKÖR, KANYAK 

.· 
Bayram 
MUnaıebetila\ 

Buyuk 
program 

Dan iz kızı l!FT AL YA 8ADI, Beatekar BIMEN 
Bugtloden itibaren 

DANSLI ZEYBEK TÜRKÜLERi DENiZ KIZI tarafından 
_._.. Ayrıca muhtelif numaralar ~ 

CaQ'•l•il• Keçi Öraa apartıma•ı TeL 22033 EY. Kadık3y 8ıharlyo İleri aokak T•I. 6079i 

Dr. ETEM VASSAF basta~~~~:. v~ü~e~~l9191 

Malatya 

Manlaa 

Mar~ 
Mard~ 
Muil~ 

Muı 
Niğde' 

Ordu 

Samı un 

Seyhan 

Siirt 
Sinop 

Sivaı 

Tekirdağ 

Tokat 

Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozgat 

Zonguldak 

8a9tarafı 11 inci Sayfada ' 
Sayla• Bay General lımet lnönü (Batba-

kan) 
)) Said Fırat (Z. K. Ko. Baıkanı) 

» )) Refik ince · 
)) )) Yaıar Özey 
)) )) Turgut Türkoğlu 
)) )) Mithat Alam 
)) J) Riza Erten 
)) )) Dr. Hüseyin Aıvni Ercan 
)) )) Nuri Tuna 
)) » Şükrü Ataman · 
>l )) Halit. Mengi 
)) >> Cavid Oral 

Hamdi Yalman 
. 

)) )) 

)) )) Muhiddin Baha Pan 
)) )) Etem Tuncel 
)) )) Dr. Aaım Siret 
)) )) Zühtü Durukan 
)) )) Ali Münif Y egena i 
)) )) Damar Arıkoğlu 
)) )) Cavid Oral 
)) )) Mahmud 
)) )) Yusuf Kemal Tenıirıenk 
)) )) Hulusi Oruçoğlu 
)) )) Rasim Batara 
)) )) Remzi Çiner 
)) )) Cemil Uybadın 
)) )) Faik Öztrak 
)) )) Süreyya Tevfik Genca 
)) )) Resai Eriıken 
)) )) Danit Eyiboğlu 

' 
)) Şevki Kıroilu (Tüccardan): 

)) )) Behçet Günay; 
)) )) Münip Boya 
)) )) Sırrı lçöz 

.. )) )) Sungur 
)) )) Rifat Vardar 
)) )) Huan Karabacali 

(6731)~ 

PARA SAHİPLERİ. 

Zelzeleden, yangından korkmaı; 
eksilmesi yok; azalması, 

masrafsız elde edilir, 

Bir gelir ararlarl 
ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
' 

Her ayın birinci günü faizleri ödenen kuponl1' 
vadeli mevduat usu/ile bunu temin etti. 

Ank•r•d• ı A K 8 A 
Her dilde gazete, mecmua vo 
kitap. Biltiin mektep kitapları ve 
kırtaalyeyl. :relefonı Jl77 

_, __ -----·--.. ····--·· .. --
.,. Po8la MaU..••• 
Natrlfat lltdM S.Uın R ... p 

Uatpl ... A. 111rem. 1. ..... iL Lltftl 

Eczanelerden 

HAS KALMiN 
lıteyiols- J1I. 

·ıflll'' ea, - Dtı • Romatizma va Gripe karşı emsal•• 
~---..... HAS " kellmeelne dikkat. 


