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~eş Yatında Bir Y avroya 
Çok Kötü Bir Hastalık 

Aşılamışlar 
&.illa aclb blrlll it sin •••el 

mltWeh•umWi• bq nrarak 
blf 1-.ndald Haa.ifınhı Ra 

r.ı.cltan berbat Hlldlflal .e,. 
le ... " c:ualaadmlmuam tat .. 
...... llllddelu••mlllk çocuja 
• ..,... .ttlırmlt tUJ1k aerl.t 
.. ll:Aııı d. ıoeutu Mrbat 
....... aettcellal ........ 

Salla dh tekru mldeiam .. 
-''ite ,.ıerek imama .. aeılu 
ltlatle la•ranclıtaaı drl•miı •• 
•11a1•eU.I lateqtlr.Tıbbıadll de 
, ..... mua1•• ...... •e ke• 
.. d. la&clj bir halde bel.otak· 
ı.tu lwtahta bulla.,ıardar. Mıct
tlet .. 11.Wk KemaU t••klf ettlr
•lftir. 

Hint 
Denizinde . ~ 

Türkler 
Yazan: 14. Turhan 

Tarihe büyük bir ıadakat ıöstertle• 
rak Son Poata okuyuoulan ioia 
k•leme ahnmıı cidden ıüzel bir .. er. 
Piri Reiı, Murat Reiı ve Hadım 
Siileyman gibi üo ünlü Türk dıniı· 
ciıinin kah!"amanhldarı •. 

Emniyet 
Müdürlüğünde 

Yeni Direktör Salibin 
Yeni T edbirlerf 

r •• , K .. ,,., a1;•111r;; -s.ııı 
[ · Y az11ı U inci yüsde ] 
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Eroin Kaçakçısı Bir 
Malıkiim, Tevkif lıanede 
Da.lıi Bu Zelıirden Ken

dini Kurtaramadı 
ihtisas Mahkemesine Başvurdu, 
Oranın Kararile Tımarhaneye Gitti 

•u, Ehemmlr•tl• 
aoayal Bir 

Ü••rlnd• Durulecelr 
Hldlaedlr 

lhtln• mahkemealne teyldfha- ı 
•eden ıarlp bir mtıracaat vaki \ • 

olmuı, eroin kaçakçıhğındaa ~ 
mahldlm olan bir •uçlu tevkifha-
nede eroin kullanmama cbpnda 
kullanmada• daha kola1 olduiu-
au bildirerek: · 

.neYkufen ha• 
taneye ı&nd .. 
rlJaiftir. An
cak ihtlsaı 
mlddeiumumi
llii bapialıa
neledn idare 
.... kantma· 
maktadır. 

- Ben erot.aauı-. Bulada 
dipndan daha kolay eroin bu
luyorum. bln .. n-1eyh -.lapuıl.
f6m b..ı. ullluma detfl, bllild• 
daha fena olmama ıebep oluyor. 
m_alak4mlyet •liddetim arta cJP1 
ha.taneye aaldlml rlu etlerim, ., ............. . 

Ku... .... dlı' inleri 
alta aydm u •·•lalı isen 
laMtaae1e f&hlerlkr. r.ttda,. ... 
na •ahktaa ~la 1 

a1ını iidemlftir. Çıkmall için 2 

daha me•kaf kalmayı f3ze ahp 

~aatanede yatma11 tercih et• 
mıktecllr. Bir adama ullb 
balma11 lçla koaaldutu teniflaa. 
nede beyle yeaiden 8 ay 
mahkft•lyete katlanıp camna kur-

tarma ızbranada kahta tızerinde 
elaemmiyetle teYekkuf edilecek, 

acı Ue karıılanacak bir bldlaedir. 
Fllbaldka ihtiıu mllddeluma

mWjlala-tahldkab da bu iddia
nın dotrulaj'mıu meydana pkar
IDlfbr. EroiniSman olan •ahk6m 
yeniden alta ay jatmak lzere 

l••elce de 
wa~ olan ba 
kabil ihbarlar 
llzerin tetJd. 
kat yapıbmt 
fakat te•kif. 
hane1e nuıJ 
eroin pdiil 
t•Wt edfle. 
--'ftir. Aa
cak teYkifhane 

1attıjından dolayı bir iki kiti 
•uhakemr ıdlf•'•· cllrllmlerl Abit 
olmut. kendil.rlne Jenl baıtan 
ceza Yerllmlftlr. 

lbrahim, Abbu, Sabri adb 3 
mablram hakkaoda da teYldfhane 
dahilinde erola aatbldanadaa do
layi dawa açdmıfbr. Baalana mu
hakemeleri 1apdmaktadar. Bu H

beple fhncli, adliyeye mtlhim bir 
yarJfe teYecc8h ecli1or; o da, · 
ceza mtı .... ıelerlae b11 kabil 
zehirli maddeleri kimlerin Mka
bUclllderlol tublt edip ~·•'<•~ ,., 
yap11mak. 
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Memlekette Ucuzlatıl
masını istediğiniz 

Başka Neler Var? 
KUçUk Kınacıyan han avukat 

Salt TevflkJ 
- En çok ucuılatalmaya muhtaç 

olan ıey, etl•nce yerluidir. Biz kana
atktr bir milletiz. Haftada bir i'On blle 
•Alenciyl çok ıörürlL Fakat buna 

t bep de, kendi lateluislifimiı de~U, 
flence yerlerlaln paholılıQ'ıdır. BUyOk

a.;aya gibe.lsde ılSyle bir ga:ılnoya 
otursanı• bir duble birayı en 
qatı 85 ku~uıtan lçerainlz. Bira 
dedimde, aklıma reldi. Bis TOrkler 
keyif içfn kahnyl çok lçeriL Halbuki 
kabye dıtlrdao ıellyor. Kendi mem
leketimfı; rle mahıula olaa arpadan 
çıkaracaQ'ımıs birayı bu koyf için pek 
ili kullonabillrlı. Blranın Almaoyada 
lltrui 6 kuruıtur. Halbuki bf•de 2215 
kuruıa buluyor. Aradakl clôrt mlıll 

farkı dOtilnGn de, lnHf etmeyla 
bakalım. Bıaim lıtedltlm, Ankara 
biraı1nıo ucuı: olarak l.tanbula ıev
klle buradaki biıalaH karıı rekabet 
J•pmandır. 

• Ankara caddealnde No. 147 
de Ihsan; 

- Şekerin ucuslahlmaaıadan aoaıa 
ekmefio pahıtya çıkarılması dotruaıı 

blı:i ıukutuhayale uğr&tb. Çok ıeyle
ria ucuzlatılmuıaı bekUyorduk. fakat 
artık çok ıeylerio pabal:latbralmaaını 
b•klem~liyiz. BugOn lnnfaıı.ca bir 
paha ile aldığımız yiyeceklerin batın
da 1ebze ıelir. Bahçelerde 7,5 kuruıa 
Yerilen fuulye kClçDk satıcılar elinde 
15 kuruta satılır. Domtea f.tanbula 
10 kuru4a gelir, 25 o aabhr. Bir karo 
aebse iti kaklnden bozuktur. Ete 
i"eUnce, onun h :1Jl de 1Drekler acı11 •• 
butaıımıı: bile lhtikirdan, Belediye· 
nln kayıtaı:ı:J ıfından et yüatı g8rmes 
oldu. Su!r r keza.. nulti aakHye 
daha k6tft •• latan bul koca bir ıehlr· 
dlr amma, gelip içinde 1aıayan.lar, 
kapa• içlnde kalmıı farelere benzer• 
ler. Tutulduktan aoora bile 8nlerln• 
deki tuzak için konu]m ı p eyniri 
1i7eme:ı: l er. 

Gedlkpa,a, Kumkapı yoku'u 
Sarısalkım aokak No 2 de 
MJthat; 

- Ucuzlatılmuını lıt•dltim 1•1· 
lerl sayayım. E!ektrik, içecek .u, 
e.- kiraları, nbıı:e, •it tramYay, Yapur •• 
fakat bun!ar kolay kolay ucuz!abla-
eağa l beaumiyor. Bir kere hayah 
k8kUndeo ucuzlatmak lazımdır. Y iyt
eek •e lçeceklerlmi:ıio dart, b•t ele 
dltmHİne meydan Yermeme' ldir. Be
~iyeJer "hayatı ucuzlolma bilıo,, lan 
açmalıdır. Ne bileyim, mu t;ak o lan 
bir ıey •arsa, o da meın1 elıı:etimizde 
hayat pahalıhfı olaa r.ı.nbuida lı<Syie 
bir hayat mGcaC:elHlne ben Ul.ıum 
rlSrüyorum. 

llkmektep Hocaları 
3 Yılda Muvaffak Olamaz

larsa Çıkarılacaklar 
3 yıldanberi muvaffakıyetl gö

rlllemlyen llkmektep mualUmlerl 
meılekton çıkarılacaktır. KUltür 
inzibat komisyonu bugUn top
lanacak ve 3 yLldanberl muvaf· 
fakıyeU görUlemiyon Ukmektep 
muallimlerinJ teablt edecekUr. 

R • 
Mühim Bir Memleket • 

şı 

Sıkı Kontrola Rağmen Sürmeyan, F e
na Barsakları Nasd Gönderebilmiştir? 

Ekonomi Bakanhğanm SUrmeyaa 
adlı bir baraak ihracatcı11 aleyhi· 
ne kanuni takibat yaptığmı dün 
yazdık. Hidiıenin ıekli dikkate 
değer mahiyettedir. Ooun için 
derinlettiriy oruz. 

SUrmey,an Karaağaç mezba~ 
haamda ardiyeal olan bir baraak· 
çıdır. Hor ne kadar bel~diyenln 
banalt müteahhidi Fleman adlı 
birisi ise de mezbahada daha d6rt 
barsakçı vardır, Bunlardan bjri 
de SUrmeyandır. 

ihraç edilecek baraaklar için 
beledlyonlo iyi olduğuna dair 
•• ihraç mUaaadesi vardır. Çürük 
baraaklar imha edilmektedJr. An· 
cak mezbahaya taşradan da bar
tak gelmektedir. Taıradan gelen 
bersaklardan da burada bir 
bir sıhhat ıahadetnamea! lstenil· 
mekte, bu şahadetname giSrUl• 
dükten ıonra barsaklar burada 
ınu:.ı1eno edilip lıleomekte •• 
ihracına mllaaade edilmektedir. 
Bu kadar takibata rağmen naaıl 
oiupia Sfirmeyanın çOrük baraak 
go.:<lerdiğl ,.. naııl olupta ihraç 
m~saade1l aldıfı bir tOrlD anla• 
ıılarnamaktadır. 

SUrmey anın ihraç etmek Gıero 
hazu!ı:dıjı ikinci bir parti barsalr 
buradı.t ahkonulmuıtur, bunlar 
muayene edllec•k •• çUrnk iıe 
lmhu olunacakbr. 

ezbaha antarı 
Bozuk 

Belediyo1ıin mezbaha için ge· 
Urttiğf otomatik kantarın bozuk 
olduğu Ye lıletllemiyeceğl anla· 
ıılmıft müteahhidi hakkında ta· 
kibata başlaamııtır. 

Belediyenin mezbahada kilo 
başına ücret alma kararı kantar 
kullanamıyacağı için tatbik edlle
ml_yecel\,tlr. 

J 
V alde Hanında 

Bir Vuruşma 
Uata Çırağını, Çırak Us

tasını Yaraladı 
Evvelki gece, Çakmakçllarda 

Valde hanında bir cinayet ol
muıtur. 

Handa oturan çuvalcı Haılmln 
bir çıraj1 vardır. Aziz lımin• 
dokt bu çırak geçen glln, Hatimle 

kavııa etmlı, onun yanandalı ay· 
rılmııtar. Hatim buna kızmıı ve 
Azize tekrar yanana gelmesi için 

ricada bulunmuştur. Aziz de bu 
tekllfl kabul etmımittlr. 

Buna bUıbütUn kızan Haıim, 
eHne geçirdiği bir bıçakla Azizi 

· ıırtımn muhtelif yerlerinden ağır 

surette yaralamıı, Aziz de can 
acııile Hatimi bacağından vur· 

muıtur. Vak'aya mUdabale eden 
poliı, her lklıinl do tedavi albna 
aldırmııbr. 

Şile Yolu Cinaye
tinin Suçluları 

Dün Ağır Cezada Beraet 
Ettiler 

OskUdar • Şile yolu llzerlnde 
seyyar ıatıcı Sabetay ve Aklfl 
öldürmek ve paralanm almaktan 
ıuçlu olarak aylardanberl muba· 
kemeleri yapılan Şilenin Hici• 
k6y0nden Çerkeı Ali, arkadaıı 
Şefik, Şakir, RuıdO, Seferin du
ruımalan bltmft, hakyerl ıuçlannı 
aablt a-örmemiı, boraetlerlne ka· 
rar vermlıtir. Ali ile Şakir mev• 
kufen muhakeme edlldiklerlnden 
derhal aerbest bırakılmqlardır. 

Bir Dilenciye Ceza 
Çarıı, pazarda dilencilik yap

maktan ıuçlu HUHyln oğlu HOa
nt\ Sultanahmet Birinci Sulh Ceza 
mahkemeıi tarafmdan lıtanbul 
Belediyesinde 1 O gOn mOddetle 
çalıştırılma cezasına mahkftm 
edilmiıtir. 

Buğdayda Düşüklük 
Memleket içinde De FiatlannlFazlasile 

indiği aberleri G liyor 
Ticaret ve ıahire bo11aaında 

ki durgunluk geçmlı, Ye fiatlar
da biriz bir dUtUklUk de bar 
lamıştır. Dun borsaya 177 ton 
buğday, 45 ton da un geJmfttlr. 
Sert buğday beı kuruş 1 O para• 
dan yumuıak buj'day da 6 kuruı 
10 para lle 6 kuroı otu• para 
arasından ıablmıtbr. Bu buğday· 
lar 4 ;on evvel 7 kuruı 3S 
paradan ıablan buğdaylar ev• 
safındadır. Bu hale a-öre 

aynı cinsten, aynı men .. ll ekıtra 
ekstra mal üzerinde bil' kuruı 
beı para dUtllklOk Yar demektir. 

Dün Borsada 480 kuruıla 780 
kuruı araaında 310 çuval un ıa· 
tılmıştır. Bu aabım 245 çuvallı 
480 kuruıla 690 kuruı arasında 
yapılmıştır. Şu niıbet bilha11a 
ekmek narhı ftzerlnde g6zönUndo 
bu lundurulmalıdır. 

BuGday Flatları Denizlide 
ou,ıu 

L8ğam Suyile Sulanan 
Sebzeler 

Denizli, - Bir aralık birden• 
bire yilkaelen buğday fiatlara 
dntmUştür. Şimdi be, • beı buçuk 
arasında ıahlmaktadır. 

Viyana Ticaret Sekreteri 
iktisat vekAleti Viyanada ibdaı 

edilen THrk oflai ticaret aokreter
Jiğine Türk ofisi turizm rapor· 
törü Bay M. Azizi tayin etmittlr. 
Bay Aziz, Viyana tlniYersitelinl 
ve yllksek ikthıat ve ılyanı polf• 

Bazı boıtancıların, bostanla· 
rındakl ıebzelerl liğam sularlle 
ıuladıkları ıablttir. Sıhhat mü· 
dtırlllğfi ve belediye, şimdi, bu 
gibi bostancıları teıbit etmekte
dirler. Bunların boıtanları kapa• 
blacaktır. Kendileri de, mevcut 
nlzamata uygun olarak Adliyeye 
•erilecek tir. 

MeaelA Etfal haıtaneal clva• 

rındakl IAğamları, bazı bostancılar 
delerek ıu çalmaktadırlar. Fakat 
Karaköy ııibi l4ğamları açtkta 
akan mıntakalarda, bostancıların 

ıu çalmalarına naııl mani oluna• 
bileceği dnıtınUlüyor. 

Biz, bu huıusta Belediyenin 
fikrini sorduk ve ıu cevabı aldık: 

- Ne yapalım. Bütçe maaeleaL 
tahıisatımız yok. 

tik mektebini bltirmiı, uzun aene
ler A\·usturya ticareti hariciye 
ofisinde çah,mış, ticaret ve sanayı 
alemini ve muhitini Jyi tanır gör
gülll gençlerlmizdeodir. 

P•zar Ola H•••n B. Diyor Ki: 

Gt:iniin Tarihi 

Bir İki 
Satırla 

Bir Araba Kazası 
Çatalcalı Rıza isminde bir sU

rOcU, arabasile dün, Beşiktaşta 

Şenlikdede mahallesinden geç
mekte iken birdenbire hayvanlan 
l\rkmllt b!r tUrltı zaptedememiı 
Ye nihayet Fatma isminde' bir ka· 

dına çarparak yaralamııtır. Ara
bacı Rjza da yakalanmııtır. 

* lf- * 
Arnavut ŞUkrUnUn Cezası 

Nakzedlldl 
Birçok hıraızlıkJar yapan Ye 

si'~ · h teca vUılerden çekinmlyen 

ı . vut namUo maruf Şnkrlinflıı 
on dört sene alb aylık babplı 
cezası nakzedJlmfıtJr. 

Jf- • ... 
Bir Tefeci Yakalandı 

Polis dUo mOddeiumumllfA'e 
tefecilik yapan Istif an adlı birisi• 

nl vermittir. iddia edildiğine göre 
htifan kıymetli ytizfik ve klipe· 

ferle başka zinet eıyalarını rehin 
almak auretile ve ytikıek faizlerle 
para dagıtmakta imi§. .. . . 
Bir Çocuk Tahtaperdeden 

DUştU 

Fenerde Salmatomruk mahal
lesinde lbrahlm oğlu beı ya11n·. 
da Nedim bahçede tabtaperde 
üzerinde oynamakta iken düş• 
mUı kaaığından yaralanmışbr. 

.. • Jf-
YaAmurlar Ve Karpuzlar 

Son yağmurlar Trakyadald ka• 
vun ve karpuzlara pek ziyade 

faydab olmuıtur. Bu yUıdeo bu 
ıeneld mahsulün bin vagonu ııe .. 

çeceğl, o nisbette kavun ve kar• 
pu•un bu yıl çok çabuk ucuılı• 

yacağı tahmin ediliyor. 

* .. • 
Oç Yeni Vapul" 

Ônllmüzdekl kıt mevılml için• 
de vapurculuk ılrketf, ayralan 
600 bin liralık tahıisatla a yeni 

Yapur alacaktır. Bu yeni gemile· 
rin FUurya pl4jlanna itletlloceğl 
tahmin edilmektedir. 

Jf- .. 

Çocuk Slnemalar1 
ÔnDmUıdeki kıı mevıimlnde 

phrln muhtelif ıemtlerinde ço
cuklara mahıua slnamalar açılmak 
taıavTuru vardır. 

Jf- * .. 
Pllj Tarlfelerl 

Yaz mllna11ebetile belediye 
plij tarifelerini tetkik etmektedir. 
Bazı plajlar pahalı olduğu için 
tarifeleri tasdik edilmemiıtir. Be• 
lodlye bu tarifeleri halkın istifa• 
deıi için azami şekilde indirecektir. 

Haaan B. - Arkadsı yere niçin yu• 1 Yolcu - Haaan B. J.. bir "imdadı 1 ... Okadar hızla gidiyor ki korkudan 1 Hasan B. - Desene bu imdadıııhhi 

d N ? Oldu ? .ıhhJ'. Otomobili ıJtktU. kat-an kaçana, dnıen dU•ene l otomobilinin yoluna teaadUf edenlere 
varlan ırı • Y • .,, .uah imdat eyleye l 



r 
Hergün 

Köy Evleri 

• 48 Saat iş 

• Ucuzluk 

Köy Eoleri 
Romanya T• Bulıariatandan 

gelen aöçmenlue Trakyada blr 
tip üzerinden kö~lil evI.rl yaptı· 
rılacak. Sonra bu tip evler bütnn 
köylnmtlze 6rnek olarak göıterİ• 
leceka 

Halkevl Tl7k mima1"1arı ... 
anda bir rrrnr açtı. S. tip • 
hakkında projelu iatedl. 

Bu yarıp yalms ~ Tlrlr -.. 
man karJfh. Dii..leri kür Gllr 
diler ve "biz k3yl n köyliyl\ 
tmwnıyoru::a, oalara •Y yapama-
yu,, dediler. . 

Yanşa &fr•a Uç mımann pro-
jelerini gHzden ıeçiren seçme 
komlteainin baıında bir ecnebi 
mimar var. Bu adam, Tlrk mi· 
mulan•ı bu yakanılanm ifltiıaeeı 

- Şaplacak ıey, damit, Tirk 
k5ylerl hakkında tetkikat yap• 
mak Ozere Almanyadınr mimar
lar geliyor da, Tnrk m[marlan 
lendi köy Ye klSyfftlerine telldb 
gitmiyorlar.,, 

Halbuki Tftrk çoculdan hafta 
fatilluinde fU cıYar knylere tet· 
kik gezintileri yapsalar, maırafaız 
ve ı:ahmetaiz köyO de, kö:ylllytl 
de tanımak fınahnı bulaJ>llirdl. 

Jf 

48 Saat iş 
Ekonomi Bakanlağl Cumarteıi 

glindellkleıinl.n tamam nrilmni 
lhımıeldiiinl bildirirken it 11a• 

linin haftada 48 saat oldojunv 
bildiriyor 1'0 Camartaal attan 
öğleden aonra ifçiyl plıftırmama• 
ğa karııhlc olarak hafta içindeki 
iş saatine yanm saat eklınebflı· 
ceğini •8yl6yor. 

Haftada kark sekiz uat, el.. 
mek glinde 8 aaat. BtiUn dU11ya 
40 saati, hatti rasyoael çalıŞDll 
memleketler 34 ıaati bile kabul 
etmişlerdir. Biz henüz endUstrimf:d 
yeni kuruyoruz. 48 aaate bir fe)' 
demeyelim. Fakat bizde itçiainl 
haftada 48 saat çabıbra fabrika 
varsıa parmağını kaldırsın. Yeni 
Türk fabrikatarlerl lıçllerl gOode 
10, bazıları 12 saat çalqbnyorlar. 
Ufak bir tetkik bu acı hakikati 
meydana çıkarmağa yeter. 

Nazariye Ye dilek kolay, faıla 
bir de na1ıl tatbik edildiğine 
bakalım. 

Ucuzluk 
Bazı maddeler ucuzluyor: ş .. 

ker, kibri . pmeııto gibi.. F kat 
buna kartılık bazı maddeler 
pahalıla11yor: Sebze, meyva, ek
mek gibi, bu HDe kuraklık yll
zündeo bu maddeleri ucuz yeye• 
miyeceA'iz ıa11bL 

F akirln ve çokluğun 11da1101 
tqkil edea bu maddeler ucuzla• 
madakça hayatın da ucuslamaaına 
lmkin yoktur. 

Beyhude aevinmeyellm. 
Y alnrı buna karıı, baıka mad

deleri daha ucazlatmıya ça· 
lıtalım. 

• 
Özlü. Sözler 

U~ 1 A 

a Hayatın Basamakları a 

• 

r 
Sözün 

Pancarla 
Buğday 

Arasında 

~ 
Kısası 

•------··Server Bedi _ _,. 

Şeker ucuzlarken ekmeğin 
fırlaması, · sana buğdayın pan• 
carla istihzası gibi geliyor. 

Ben pancarın yerlııde olsam 
buğdaya derim ki: 

Hay t Ö-ıce I:~ ~ aıcaara Lir la"ftir. Otaz yı.pa 

kadar bu Jıa·aa.p ~Eter• nkte luuılar hayatımızı 
lc--ut. •e.ıetimhi bnrbıfttrmq. .,....,.. m•zı ,_liıma 
~ .. yat ntık lt:aim iPt bt.Jl::-ı·r. Fabl w:& 
t.enıdıll.tfer. silÇliild•, branızbJtr.r i.pade Jtı.YadaJıll
~ lta:pt bizim iPı. bnn"ık bir .. ~brbı:a··--. 

Z tra bi.x n b. yokuf •e h?ti karaa kh ytlriyea 
i öriu ribi tereddübii, · hl:,. 1 •kık adnalarla 
bt:ed-.ciz.. S.tlam aclım. ata llar. .ne.ak butı.k.l.an 
yeri bifealel' YC artık karaııh~ı yaracak kadar 
pvrfaıaaıJarcb•. Siı: kar.rnlılda mıaıııı:z.? Yokaa aydıo!.ıta 

ç ldı11 z lllt? 

- Canım, timdi de ~na ne 
oldu ? Ben alçak gönüDWük ede
rek boynumu bükerkeıı blrdenbi· 
re neden aenin burnun büyüdti? 
ikimiz de aynı tor.rağın mahsaln· 
yüz. Şeker pahalandikça ben. 
utancımdan kıpkırmızı keailiyor
dum. Pancar 11oi kızarmak buna 
derler işte ! Halbuki şekerin pa· 
halılığıadan en az mes'ul olan 
bendim. Eskiden beoi ucuza ala· 
rak pahalıya ıatıyor:ardı. Şimdi 
kıymeti büsbütOn indirdiler. Ara· 
dakiler yine çok birşey kaybet· 
miyorlar, aanmm. Fakat oe 
yaparaı ı ? Benim topum tatlıd.r. 
Milnakaşayı sevmem. Vaziyeti 
kabul ettim. Sana ne oldu, iki 
ilızüm? 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Alışveriş 
Beraberliği 
Türkiyeden Az Mal Ahp 
Çok Mal Satmak Y aıak 

Ankara 28 - Türk parasının 
kıym•tini Koruma Kanununun 
değiştirilen 32 nci maddesine 
göre Türkiyeyo ıJdıiından fazla 
mal satanlar ~e arada klirlng ve 
benzeri anlatmaları olmıyaolardan 
Hfm ahnan maltarm param uta
om hesabına Merkez banka11111a 
yabnlacaktır. S.bcı bu parayı 

ancak Türldyeden Tftrk malı al
mak suretite kullanabilir. 

Y ıld1rımla Ölenler 
Gemlik Ve llgazda lki 
Kadına Y ıldınm Çarptı 

Gemlik, 28 (Huıust) - Alt
benlid• bir kadın 8fei• blnmif 
olarak giderken yıldır~m dllşmll.t. 
kadın da, etek te kömllr balbıe 
g•lmiıtlr. Kadının yanındaki ç~ 
cuklar mucize kabilinden kurtul
muılardır. 

Ankara, 28 - llgann Çindir 
k6ytlnden otuz yaflannda 01man 
kızı Şehriye tarlada çalııırken 

yıldınm çarparak öJdllrmUıtnr. 

Ekonomi Bakanının Rusya· 
ya Yapacağı Gezi 

Aakara, 28 (A. A) - Çağın 
Oserbae yakında SoyYet Ruayada 
bir etld gezlaine çıkacak olan 

Ekonomi Bakanı Celil Bayer, ev
veliıl aün öğle Jemeğinde Baıba

kaa lamel lnöaUnüıı köıkünde 
çairılı olarak bulunmuı ve Dıı 
itleri Bakanı T enik Rüştü Arasın 
da buluodutu bu yemekte yap
mak llZAtr• bulunduğu gezi konusu 
etrafında Başbakan ile gorllı· 

mftıtor. 

DOn Atatlrk ile lıtanbula 

gitmlt olan Celal Bayar, bu yol· 
culuk sıraıında da BOyllk Şefin 
bo gezi etrafır cJald yüksek direk· 
tfflerini almqbr. 

f Yunan Meclisi Ya
i rın Top!anıyor 

Kraliyet Taraftarları Pro
pagandalarım Arttırdılar 

Atina. 28 (Humm1 - Kraliyet 
taraftarları glndeo rtine propa· 
aandalarını arbrmaktadırlar. Baş

bakan Çaldaris rejim aueleaf 
hakkında pzetecilero yeni bir 
diyevde bulunmuştur. Çaldari• 
dlyeYinde reylamın tam bir aar
bestl dalresmde yapdacağını, 
ahalinin reylerinin doğru olarak 
tnbiti kümetçe namus borcu 
olduğunu aöylemiftir, Çaidari.I 
bu suretle uhallflerlıı tereddllde 
dfttmel lmkia bırakılmı}'a

caiJnı il ve etmiftlr. 
Ye • f'azartod gaaa 

ilk toplantımnı yapacak, uylavlar 
CDmhuriyet rejim.ine kayl&l% f&ll· 
m: andiçeaklcrdlr. Mecllil Bar 
kanbğma izikiz aeçilecektir. 

Aneluartitos gazetesi, rejim 
meseleaiı:ıhı ciddl bir aurette or
taya ahldlğt bu sıralarda Cumhur 
reisinin eden ıuımakta olduğunu 
soruyor. 

Viyana Müsabakala· 
rında Üçüncüyüz 
Viyana, (Hususi) - Yapılan 

lldnci m abakalarda binici sü-
baylarımız dördllncll gelmiılerdir. 
Viyana ıehri kupa&ı mllaabaka
S111da da 38 yonşçı içinde aübay 
Eyllb liçtıncft relmlftir. 

Almanyada Görülmemiı 
sıcaklar 

9 Yaşında 
Bir Katil 
On Beş Yqında Bir Kızı 

Öldürdü 
Karamaa, ( Hususi )- Burada 

Kinıçl mahallesinde bir kavga 
sonunda dokur: yaşında bfr çocuk 
f81'afından on beş yaşmda Sefine 
adlı bir m taş aldlirlllinüıtür. 

Kavgaya sebep ındar. sefine 
ç•ımedeıı su almaya giderken 
elektrik direğine çıkmalt lateyen 
dokuz yaılarmdaki Mehmedin 
direğe brm.aomaaıoa mani olmak 
iatem..ifllr. Aralannda çıkan diirir 
mele.rde çocuk yerden aldığı bir 
tatı Sefinenin kafa11na firlalmılJ 
kız baygın bir hald y e dilf" 
mtlf' ... wr -•drılcl .amra • 

müştllr. 

Başbakan 
Bugün Yurdu Dolaşmaya 

Baılıyor 
Ankara, 29 ( Husus!) - Bar 

bakan ismet Lıönil Şarkta yapa
cağı geziye bu~n · baıhyacaktır. 
Başbakan buradan huıuat tren! 
ı•ce yamı ayrıl cak ve gezi bir 
ay atırecektlr. 

Yer Deprenmeleri 
Avusturya Ve İsviçre De 

Buğday baş3ğ1 da l>oynunu 
bllkerek şu cevafn \•erir sanırım: 

- Şeker kardeşim, sen yine 
biraz piyuadan anlıyorsun, benim 
hiç bir şeyden haberim yok. Har
manda, değirmende, fırında 
kulaklarım uğu:duyor, gözlerim 
kararıyor, hiç birşey görmüyorum,. 
duymuyorum. Fınncllar belediyeye 
ne demişler? Belediye oe cevap 
vermiş? No olmuş, neler olmu~ da 
•kmek fiatlan artmıı? Bilmiyorum. 
Ben oldum olası bu meml•ketl 
beslerim. Fakat yine de hiçbir 
meselede fikrim sorulmaz. Benim 
değil, fınnclların burnu büytımUş 
olacak. Yahut aradalô baıka 
vasıtaların. Neysem oyum ben. 
Üstelik bir de bana çahyorsun. 

- Doğrusu ben de meıelenin 
esasını pek iyi bilmiyorum. Ka· 
bahatin sende olmadığmı anladım. 
Gel bu meseleyi beraber tahkik 
edelim, bu gece, seninle alaka· 
darlardan birinin evindeki ziya· 
fette, hafif bir hamur tatlıs .mn 

içinde buluşalım. Sofrada konuı· 
tuklarına kulak knbarbrız. 

- Iatomem, iatemem1 •• 

- Neden? 
- Bu randevumuzda 

ıapırbsından baıka birıey 
mıyacağımıza eminim 1 

ağız 

duy· 

Duyuldu 
vıyana, 28 < A.A > - 00n Asiler Pekine 

18,30 da bilhassa Iasbruk, Ber- Girdiler 
genz ve Voralbergde'de üç dakika 
sllreD bir yer depremi duymuştur. Londra, ~8 ( Telaizle) - Son 

Berlln, 28 (Telsizle) -Bugün dakikada Uzak Şarktaııeelen ba-
de bütün Almanyada ıncaklar ba.. ~ heder Pekinde iayan ~ıktığını ve 

Berlln, 28 ( A.A ) - Dün, en uilerin ıehre girdiklerini bildir· mıştır. 1876 danberi Almanyada B 
çok Bale, ZUrich ve ern'de dört mektedirler. Japonlardan 30 kişi böyle sıcak görlllmemiştir. Wür· 
saniye süren vv tlıce bir dop- ölmfirifir. Şehirde Urft idare Uio 

tem beri' de hararet derecesi göl· z h S "~ 
rem duyulmuştur. uric ve alnt- etmiılerdir:. 

gede 38 i ieçmlştir. 8 gllneı çarp. d L--•- -LıL 
Aall'deki evler en uauıan tw.wr Geceki Yangın 

masi vakWll olmuıtur. d -'-·-la dı 
Y unaniıtanda Milli keli bir ıekil e sar~ r r. Dün gece ıaat birde Alemdar 

Fransız Dpnanmasının da ticaret an• ıokağıodald Ali-
Müdafaa Mecliai ettin• aft zarf ve benzeri fabri-

Atina, 28 ( Huaual )- Memle- Manavraları bitti kaallllD kağıt deposunda yangın 
keün mUdafaaiına ve harp t~ Pariay 28 (Telsizle) - Fra°' çıkmlf, içerde çolışanlar ile A· 

1 1 h hizatı İfleri.ne bakmak üzere h~ 81• Bahn"ye bakanı Piyetrlnin n.. lem dar polis merkezi mfirette ba-
[Son telgraf ve le s z •· af d Millt M daf • ·ı · bO ·· · ldimet tar ın an aa zaretl alında Fransız donanması- tının gayreh e ateşın yumuıne 
berlerlmlzl 12 inci sayıfa· MeclW kunılmıwna dair karar- meydan verilmeden aöndürUl· 

d b 1 k ] b ... 1;. d mn Akdenizde ya .. hgvt hUyük ma• Eski Iranlılar Atlnaldan ez- mız a u aca sınız name ugti~ll remıi gazete e.. ~. müştür. 
mek buly sına kapıldıkları zaman çıkmı tır. navralar bugü.n bitmi tir. .. ••••• -----··-····· .. -···-·---· .. •• 

Evlenme Atinanı deniz kumandanı Öribi· ::=:::::==:=:=:::=::==::::=:===::.:..:,_ _______________________ , Resimli Ay matli ası veYorım Ay 

yndes Yonnn donanmasını bere r Is T E R l N A N M A I mecmunaı •:ıhiplerinden H:dayet 
zaha götürmek istiyordu. Temis• ( S T E R [ N A N Erenin lozı Seima Eren il• Füruzan 
tokles bu fikre kar§t geldi, 1'9 Se:aminin nikah töreni dün Bey· 
Y nan donanmasının f ran 1aldı· d b 1 f ı aa lf PnrasızhlC yllzllnden yeni mektep açılamadığı için oğlu evlenme dairesinde her iki &iır n-aıı:etede okudukı 1929 an er çe m r d ı!...: kl k"'-
rışmı beklemesini tnvsıy· e etti. • ilk ·• ektepai:a kalan tahsil çağın au çocu arın ye uuu tarafın yakınları ve doatlan arasında 

bütçesi her yıl yllz.do 30 nisbetinde bir ekılk lr0 •· ~\ktQ ç kü" k tul ı · b tle okulu) ıyan 
Bunun U··zerine Ôribiuadea kamçı h .. >&,.~ r. 60 0 l1 nara .nu 8 

•• yapı l ın ıııtır. Bu münase-l etle dün 
.1 termektedir. Halbuki ate taraftan talebe miktarı er çocuklann miktarı yil.zde yetmıı, ynnl dortte il~tilr. ,.. k r d b" 

ile Temistoklesi stur.:nak istedi. aene artmaktad.r. Yaloıı: ııeç n ıene talebe adedinde DemelC: lçelde tahsil ç:ı.gtnda bulunan çocuklann yuzde akf m Ayaspaşada Par ote ın e ır 
O vakit T emistokles: 1500 fazlalık nrdır. yetmiti olmtulamamaktadll'. toplant~ yapılmıı va evlenm1:t i[ülereli: 

•K'leoerek lrntlulanmıştır. 
- Vur, fakat dinle. JSTER /NAN /STER JN ANMA/ Sel ve Füruı.aola ana"• bab .. 
Ded• ve nasihatini tutan Yu· wını tebrik ederiı:. 

&lan do .. a:ıması muzaffer oldu. 



: l.,eın1.1c« Maıuarcu•r 
Biga dan 
Çanakkale~q" 
Bir Gidiş 

Biga (Hususi) - Biga da pa· 
nayırlara adam ve ena götilren 
kamyonlar henUz geri dönmemiı. 
Ortada yalnız poıta kamyonu 
var. Bütün panayır dönUıO yol· 
culan, bu kamyonla seyahat 
etmeye mecbur. Kamyona kırka 
1akın yo!cu alınıyor. 

Hava Jodo.s, boğucu bir ııcak 
hDkUm ıtri.iyor. Kamyonun gO· 
verteai de var. Birkaç yllz kilo 
etya ve on iki yolcu da oraya 
yerleıtirilfyor. Kamara mUıterilerl 
sayılan iç yolcuları ııcaktan ve 
biribirlnio ıoluğundan bitkin bir 
halde seyahate haılanıyor.Çanak· 
kalede acele itleri olanlar mec• 
buren bu iğneli fıçıdan farkı 
olmıyan kamyona binmlı. Zor 
ıoluk alıyorlar. Lakin 111 çıkaran 

kim?. Patrona ve ıof 6re : " bizi 
lnaanca götür, hayvan muameleli 
yapma 1 ,, diyeme:ulnlı1. Demiş 
olsanız derhaJ ceza olarak ait· 
verteye abndığınızın re1midir t. 

Kamyona balık istifi bindirilen 
biçare halkın çektiğini gören 
yok. Y olcolardan birisi dayana
mıyor, bağırıyor; hakkını müdafaa 
etmek iıtiyor. Fıkat kh111t al .. 
cLrmıyor. 

Gllverte yolcularınhl •• eıyanın 
atırhğına dayanamıyan kamyonun 
taTanılçökmey• baıhyor, yolcular 
telif i~nde. Bir tehlike var diye 
batırıyorlar. Şof6r teminat Teri• 
yor: Korkmayın bir ıey olmaz f. 

Baıımız tavana yapıfbjı halde 
aldını eden yok .• 

Bir aralık ıoflJr tehlfkeyf anlar 
tlbl oluyor. Oluyor da aQya 
ln1af ediyor ve iÜYerte yolcula· 
nndan bir dOılneılnden arbiını 
lttfen yere indiriyor. 

Bu ıuı·etJe yanyolu ke1en 
Jolcular, boğazlan kurudutu halde 
" Balaban Çeımesl ,, ol tutu7or. 
Bir buçuk ıaat burada mola Tar. 
Herke1 nefes alıyor, ufak çocuklar 
cendereden biraı olsun kurtuluyor. 

Arbk yol yarıyı ıeçmiıtlr. 
Ayol ıeralt altında yine ıoyahate 
devam olunuyor. Çanakkalenln 
kenannda ınverte yolcuları olaa 
12 klfl, zabıta korkuıundan Joldı 
lndirlllyor. Bu ıurotle patron, 
kırk papele yakın mnhlm bir 
parti vuruyor. 

itte Biga • Çanakkale llamyon 
yolculuğu. Fakat bu Hyahatte 
çekilen çileyi ılneye çekmeye 
mecbur1unuz. Y andıp ta hükumeti 
haberdar ede11enlz; bu yolımlutu 
lrtikAp edenler, halkın zaranna 
keaelerlni dolduranlar ıabıtaca 
Çaoakkalede kontrol edillrH 
patron kliplere biner. DGnOıt• 
sizi arabaaına almaz. 

BUfffN U~KE.Yt 
Hfrt·c.UN 

.. 
OOLASAMAZSINI Z 
,AK.O.f 1 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Alanya da 
Adaçayı 
içiyorlar 

Oba Köylüler Sade 

Alanya, (Huıuaf)- Kasabaya 
bir saat uzaktaki Oba köyU ka• 
zanm yegane portakal, mandalla 
Ye limon yetiştiren köyUdilr. 

Alanyadan ne kadar narinciye 
ihraç edilirse hepsi bu köyden 
istihsal edilmektedir. Köy 256 
evli ve 459 nUfuslu dur. 

Bu köyde vakti'.e Alleddlni 
Selçukinin kardeıl · oturmuı oJdu
ğundan birçok eser!eri bili göı:e 
çarpmaktadır. Bu köyden Oba 
çayı denilen bir su geçmektedir, 
köyde istihsal kudretini bu ıuya 
medyun bulunmaktadır. K6yllller 
soyaal durumunda en Heri rlden 
fnaanlardır. Dk defa yerli mah 
kullanma kuark Yeren bu k&ylll· 
lerdir Te karar tarihinden itibaren 
çay içmeyi bırakmıılar, yerine 
münhasıran ada çayı kullanmaya 
baılamıfbr. Tayyareye yardım 
bahıında da ilk ~ne• bu ~ 
balkı harekete ı•çm~lr. ~ 

Bir Oba köylü köyüne Adaçayı taııyor 

Köyd• 3 der!Jıeatll bir mek
tfp •ardır. K01IOJtr okumaya çok 
merakhchrlar. 

-------------------Bahkesirde Resim Sergisi 
Balıkesir (Huıuai) - Halkevi 

aalonunda Necati Bey Öğretmen 
Okulu Resim öğretmeni Sırn 

tarafından bir sergi açılmıfhr. 
Sergide en çok 1röze çarpan 
flltUriat reıimlerdlr. 

Trakyada Buğday Mubayaası 
Ankara 27 - Ziraat Bankaaı 

1 Temmuzdan itibaren Trakyada 
Tekirdağ', Çorlu, Çatalca ve 
Geliboluda buğday satan almıya 
baılayacaktar. 

Elizizde Güzel Bir Müsamere 

Elizir;de K.ır.ıla1 .,. ooou koruma 7111cl11 menfaatine tımıil nren htyıt 
Ellzlz ( Hun1I ) - Burada Kızılay ve Çocuk Koruma Yurdu 

menfaatine parlak bir mUıamero YerUmlttlr. Bu 111ilaamereye Halkevl 
orkeatra •• temıU heyeti de lıtlrak etmiıtlr. MU11mere pek ıttz•I 
olmuı ve her iki kurumu memnun edecek baıılAt elde edllmfıtir. 

Herekede Yakala- J 
nan Hırsız 

Hereke, (Huıuıl) - Burada 
Epef otlu Kemal adında bir 
ıabıkalı vardır. Ardı ara11 keıll· 
medlk lur11slıklar yaparak ldSyltl• 
ytı zarara uiratan, jandarmayı 

uğraıtıran bu azıb bıraız ıtmdiye 
kadar da beı defa ffrar etmlıtlr. 
Son firarından ıoara Herek• or
manlarında ıaklanan ve lılnl k17• 
betm•te ujrqan Kemal Jhae 
jandarmalar tarafından yakalan• 
mıı ve adliyeye teallm edllmlıtlr. 

lımitte Yol Yapımı 
hmlt (Huıuıi) - Koaaell Y(ll• 

yeti dahilinde bu yıl J 00 kllo
metre JOI yapıJmHı kararlattın1• 
mııtır. Yeni ıillndlrler ıatln 
alınmııtar. Hendek • Adapaıara, 
lzmlt • Derince ara11ndakl yol 
6nUmlizdekl yda kadar yapalquı 
olacaktU'. e,tak.lıkları lfurtitmn 
için de 15 bin liraya bir kıuıl 
açma makineai abDmıfbr. 

Beyıehirde 
Belediye işleri 
Benehir (Huıuıt)f}- Belediye 

reiıliAJnln kaymakam tarafından 
Yeklletle idare edilmesi tensip 
edllmiıtir. Kazada içecek ıu yok· 
tur, kay.makam timdi tehre içecek 
ıu temini itile meııul olmaktadır. 
5u He lıleyen Avıar değirmeninin 
elektrik fabrlkıaı haline konulma11 
için hazırlanan proje maaleHf 
tatbik edHememittlr. Bu değirmen 
latlmlik ecUlmiı, paraıı ödenmfı, 
tapuıu da ahnmışhr. Buranın bir 
aa eTvel elektrik fabrikası haline 
konulm111 temenni olunmaktadır. 
Boledlyenla blrkat ay evYel bık· 
tirdıtı demirci dtlkkAnları da bir 
mezbele halinde terkedllmiı, yer
leri henlı temlzlenmemiı, enkazı 
kaldıralmamıtbr. Buranın da bir an 
evvel temlzlenmHI Beytehlrlllerl 
ıok ııvindlrecektir. 

lımittı Bir Bıgıflama 
IJnı,it ( Huıuıl ) - lzmit tecl• 

menlerinden Bay Ahmet yapıl· 
gıakta olan çocuk parkı için 200 
Ura batıılamııt11. 

}Her Tarafa. 
Bereketli Yağ
murlar Yağıgor 

Gemlik (Huıuıt) - Gemlik 
ve Orhangazi BölgHlnde bere
ketli yağmurlar · yaimaktadır. 
Çiftçi ıevlnmittlr. Zeytinler be1 .. 
lenmektedlr. Bu yıl iyi mahaul 
almacaj'l umulmaktadır. 

* 
Bolu (Huauıi) - 3 günden• 

beri bereketli yağmurlar yai· 
maktadır. Mahıul fiatları dUt· 
müıtilr. Bereket vardır. .. 

lnegöl (Huıuıi) - Dağ köy· 
lerlne bereketli yağmurlar yaj· 
maktadır. Hoca köyüne fazla Hl 
ıelmf ı, un fabrika11 ile detfr· 
menler •• bir kııım mahıul 
tb:erinde zarar yapmııtır. 

Bitlis Memleket 
Hastanesi 

Bltlia ( Huauıi ) - bir aralık 
faaliyeU hemen hemen durmuı 

olan memleket hastaneai Baıhekim 
vekili Cevdetin· ve idare mlldUrU 
Nuıretin hayırlı bir çal11ma11 ile 
muhit için çok yararlı bir duruma 
ıelmiıtlr. Şehirde zuhur eden 3 
iifUı vak' &11 haıtanenin aldığı 
tedbirler ve ıehirde yapılan arama 
neticesindol hemen durdurulmuı· 
tur. Bu haatane Bitliı Ye havaliıl 
için cidden övünülecek bir mü· 
e11esedlr. 

Merzifonda Mezun Talebe 
Merzifon (Huıuıi ) - Kollejin 

Ye Ukmekteplerlo lmtlhanlar1 
bltmiı, kollejden 6, ilkmektepler
den de 100 çocuk mezun olmuıtur. 

GUdUI Ve Köylerinde Telefon 
GOdlH ( Huıuıt ) - Nabiye•• 

mlze batlı 18 köyUn hepıl tele· 
fonla blrlbirine ve nahiye merke
zine baj'lanmıttır. Beı kö7de de 
telefon 1antralları teıls edilmiştir. 

Çanakkalede Ogretmenlera 
Konferans 

Çanakkale ( Huauıt ) - KOi· 
tir Bakanlıtı Truva hafriyata 
komlaerl Remzi Oğuz tarafından 
Gğretmenlere bir konferanı veril· 
mtı. 4 yıldanberl ıUren Ye Ame• 
rlkalılar tarafmdan yapılan hafri
yatın harita üzerinde izahatı 
verflmiıUr. 

Adıyaman 'arbaylığı 
Adıyaman ( Huıusl ) - Bele· 

diye relıl Emin istifa etmiş, yerine 
belediye üyelerinden Ziya aeçil· 
mlıtir. 

1 
D1Jn11a llcll•at Haberleri J 

1 
Tuna Yolu 
VeKıı 

BUkreşten yazılıyor: Romanya 
Tuna yoluna ıDnden güne artan 
bir ehemmiyet veriyor. Bu yolun 
en bUylik mahzurunu kışın don
maaı ve böylelikle münakalitın 
durması teıkll ediyor. Bunun öoüno 
ıeçlllrae gerek uluıal, gerek arsı• 
uluaal bakımdan Tunanın ehem
miyeti çok artacaktır. Bu işi gö· 
rtlıen komite ıimdilik Brayla • 
Sllllna limanları ara1ında çalışmak 
ve bilahare daha yukarılara da 
gönderilmek Osere buzkıran ma· 
ldnelerJ tlmdiden ıatın alınmasına 
Ye bu kııtan itibaren çalıştmlma· 
aına karar vermi@tlr. Bu suretle 
Tuna yolunun blltUn yıl çahımaaı 
temin edllmit olacaktır. .. 

lapanyanın yumurta ldbalitı 
/apanganl'tı bu yıl geçen yı~-

dan azdır. Bu 
· Jlıımarta it- memleket 1934 
· · hal4.lı yıhnıa ilk ftç ayın· 

da 97.518 kental yumurta idhal 
etmlıken bu yal bunun takriben 
yüzde altmııını, yani 66587 kental 
Jdhalltta bulunmuştur. Bu 66 bin 
kentalın memleketimizden alınan 
kıamı yalnız 4950 kentaldan iba· 
rettir. lıpanya bu yalın ilk Uç 

ayında en çok Belçikadan 15351 
kental ve Polonyadan 9.818 kentaJ 
yumurta satan ahnmıtbr. . .,.. 

Sofyadan yazılıyor: Bu yıl 

Balkan le.o· Bulgar ipek kozası 
za maltnılü mahıulU gerek 

. mıktar ve gerek 
ıgl enaf itibarile çok 

yükHktir. Ziraat Bankası umum 
müdür muavini M. Nikolov koza 
yetfıtlren mıntakalarda bir teftiş 
seyahatine çıkmııtır. Bu seyahatte 
bflhasaa kozaların kurtuluıu tetk!k 
edilmektedir. Banka müdür mua
Ylol latlhaal mıntakaıında Ban
kaya ve kooperatiflere alt olan 
mabsulUn üzerinde bilhasaa dura· 
caktır. 

* Millnodan yazılıyor: Bu yıl hU-

•·• /talgada 1 kün;ı ıUren deh· 
l•• bildkb ı~tli ıoğuklar. d~t 

b le agaçlarınm ınkı-
ozu ıafına mani ol· 

duğu için bu mevaim fazla ipek 
böceii yetlıtirmek imkanları elde 
edilımemiıtlr. ltalyanın koza 
mahıulU bu yal mıktarca az 
olmakla beraber kalite ltlban 
ile iyidir. 

IOD Posta 

011ttemkde cıkan Y.•zt 
te reafm)tırtn bütUo halları 
aıahl.uı ve caıetemiae aittir. 

·~· ABONE FIATLARI \ 
• 3 1 

Se Ay Ay Ay 
• Kr. kt. Ki' 

TORklYI ıcoo 750 400 uo 
YUNAHISTAN 2340 mo no 2H 
iıOIEBI 2700 J400 800 

Abaııe bedeli peşindir. Ad reı 
4etlotırmek 26 kurll,tur. 

Gelen cor•lt geri flflf'ltme6. 

Unlardan mea'uHreı ellnmaz. 
'Cevap içio mektuplar& 10 kuruJluk 

pul UAvesı JAzımdtr. 

' ,... Posta kutusu ı 741 f.stanbul ....,. 
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. ... Telefon : 20203 
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D/Jnga" Hddiseleri 

Almanya da 

Kazanç 

Azlığı 
BuillD Almanyada çalatan 

avukatlann ıayı11 
Avııkatların 18.800 kadardır. 

vadgetl lı azlığı ye reka· 
fena bet, bu hukuk 

adamlarının kazancını aon derece 
baltalamııtır. O ıuretle kl bunların 
ynzdo kırk ildıl geçen aene ancak 
1.600 Ura ka:ıanabflmitlerdlr. 
Diğer kııım IH orta bir hesapla 
senede 720 lira kazanmıılardır. 
Bu aTI1kaUırın, iıçiler gibi lhU· 
yarlık yardım sandıklarJ v• me
murlar gibi tekaUdlyeleri bulun• 
madıkı için, kazançlarının klf a· 
yetılzliği meydandadır. Birçok 
Alman avukatı, bu yDzden meı· 
leklerlnl terketmeye baılamıı· 

lardır. .. 
Mekılkada, dOnyanın lılç bir 

tarafında mevcut olmıyan 

ı
_Fı_a_lı_iı_•_lt1-,-· garip bir sendika 

yardır. Bu ıeadika 
••ndika•ı umumi kadınlar 

araıında kurulmuftur. Başlarında 
Marya Gonıaleı adında yirmi 
dokuz yaıında bir kadın Yardır. 
Mekalka btlkumetince reımen ta• 
nınmıt olan bu ,.ndlka, ıon ıa• 
manda. aıa11nın fıtlımar edilmeli 
mDnMbetile çetin bir spUcadeleye 
giritmlttir. Sendlkaam baılıca 
emeli aza11 hakkında ihtiyarlık 
ılgortaıı hakkının kabul edUmeal 
lmif. Eier lateji kabul edilml• 
yecek olurı.. Mekalka aDU1111t MD 
dlkasıoa yazılı olan Oy ler ılblrJf• 

Ail• ar•• yapacaklarJDlfl 
( N nyork Taymiıten) 

* 
DGnyamn en zenilD pprma~ 

W kollekalyonu, blrfok 

Z 6 ubalarda rekor 
•ngln lr aablbl olan Am .. 

parmak ld rikadadar. Amerl· 
ol l•k•lgon ka federal adliye 

bllroauna ıon hafta içinde verllmlt 
olan fit Ue bu uyı ( 500.000 )1 
bulmuıtur. Bu fit, W. Churchll 
lılmll firari bir caniye alt bulu
nuyormuş. 

r , 
Bir Doktorun 
GDnlUk Ouma 

Notlarından (*) 

Bir günı 

"Nostalji,, 
Daussıla 

Beni bir hatta ••ine ıö&ttrddler. 
Yatakta kırk bet 1aılaruıda bir b
dmı muayene ettim. 
Btlnye1lnde unI bir hutalık bul
madım. lıtahaızlık:taıı 1emek yeme· 
dijioi, iki aenedenberl Anadolunun 
lo ıehirlerden geldiii ba gilul 
latanbulun deniıe bakan kö9eainde 
le, ıııkıntılarından bir türlü kurtula• 
madığını, muhltindekllerin bltiln 
babmlanna n rtilerylzlerine rat· 
men cflndeo g9n• kunetaideıtiil
Dİ, blp çarpıatuındaıı uyku 
uyuyamadıfını n çocuk ılbi atla
dığını anlattı. 

ŞiUyetleriai dinledim. Kendhloe 
lli9 vermiyeceğimi, derhal tebdili
haya ve memlekete birkaç ay iofn 
gitmt1ini ta·niye ettim. Bu haata
mın ıinirlerl uyıfiamı,tı n daUı· 
ııladan noataljl mustaripti. Bir 
ay ııonra mektupla bana yerinden 
teşekkür ediyordu. 

l*J B• •etlan bılp .. klı11aıa, 1•11• 
bir alblme 7ıp11hrap kollelıel7om 7apı· 

aıı. Sılııatı Hmanınıada ltu ••tlar ltlr 
4ektor s'bl t..dub•na )'•tlıeblllr. 

Brüksel Muhakemesinde Son Celse ı ' :. 
_ Kari M e /et u.6/arı __ 

Müddeiumumi SözSöylemeye ....... top-ra_k _ __.... 

Hazırlanırken Düşüp Bayıldı t!~1f!~~akat 
Brüksel, 25 (Haziran) - Glln· 

}erden beri dedikoduıu ıtlrtıp 

ılden muhakeme bitti, netlcHh 
Plerr Nathan için 20, metre1l 

Malou Gerin için 15 yıl haplı 
ceza11dır. Fakat lsteraenlı ıir.e 
bu neticeye varılmak için i•çlrl• 
len ufbayı da anlatayım: 

>f. 
Celaenln açalmaımdan lSnce 

Malou Gerin aaloaa i•tirildiil 
zaman ilk lıi avukatJarana eğflerekr 

- Şu lnıanlar ne kadar nan• 
k8rdUrler, demek oldu. Genç 
kadın iyi huy 1ahlbl olduğunu 

aöylomeleri için birçok tanlk, 
( tahlt ) çaautm\fb, fakat Taktii• 
onun bir gtUftmaemealnl celp için 
arkaaından kotanlardan hiçbiri 
timdi gelip g&rtınmek latemlyor
Jardı. Davete icabet eden topu 
topu dört kltlden ibaretti, Malou 
Gerin' de ceJae açılmadan önce 
bunu &lrenmlıtl, dert yanıyordu. 

• ilk dinlenen tamk M&ıyö 
Deneux lımlnde yaıh bir adam 
oldu ve: 

- BeD Matmazel Gerini ço
cukluktan tanırım, aklı baıında, 
uyaal iyi bir kızdı Fakat bir KOD 
bir otomobil kaz&1ında yaralan
dıktan ıonra değlıti, iayntabit 
bir kız oldu, ben onun yaptığı 

Yukarda Matmazel Gerin, aıağıda 
.Pterr Nathan 

bOtlln delllllderJ, bu otomobil 
kazaıımn baflllda bırakbğa Ar-
11ntının bir sonu ıanırun. 

ikinci T.anık yine yaılı bir 
adamdı, tamamen aynı dtııUnce
de bulundu. buna mukabil Üçün· 
cll Tanık bir tayyare zabiti idi, 
ortaya bUıbUtUn aykırı bir du
tllnc• atb: 

- Matmaul Gerin benJm ıi
bl tey!'arecl olan bir arkadatım· 
la Dlf anlıydı, fakat otomobil ka· 
ıaaına oğradıktan ıonra yüzll be
reli ka'anca arkadatım eYlenmek
ten vazgeçti, Matmazel Gerln'ln 
bir genç metresi oluıu, huyunu 
değittiriıi bundan aonradır, ken· 
diı:ni gayn mes'ul umnm. 

* Buna mukabil Pier Nathan'ın 

A TIJkatların mubtehf nziyetleri 
iyi huylu olduğunu ı&ylemelerl lçla de aynı cezayı latedl. 
lçln çaAırdan tanıdıklarının çoğu, ~ 
ihtimal alleılnln ıentfn oluıu Malou Gerin'in mldafaHını 
dolayııile, hep ğelmlılerdl, ve Fransanın en btıyllk aYukatlarm• 
hepsi da onun çocukken, genç• dan Metr Hanrl Torea'I tabii pa• 
ken kendi halinde, tablt olduğunu, rasız olarak kabul etmlt, ve 
fakat Malaunun tealrl a)bna dil· bunun için Fransa'dan kalkıp 
10nce detlıtiğlnl a&yledller. Belçikaya gelmittl, mndafaası 

'f gayet kuvntH ve o niabette de 

Sua iddiaya Ye mUdaf aaya 
ıelmiıtL Fakat heyet kııa bir 
dinlenme için içeriye çekildiği 
ıırada, mDddelumumlnln nıerine 

birdenbire fenalık geldi, yere 
dDıDp bayıldı, herkeı zan• 
nedi yordu ki, celsenin de Ya· 
mı erteıl gine bırakdacak. 

Fakat blSyle olmadı, muhakeme• 
aha ıoa kasımlarında merak saikası 
Ue hazır bulunmut bir müddei· 
umumi muaYial yardı, iddia ma• 
kamına o aeçtl, vakla doıyayı 
tamamen bilmiyordu, fakat man
tığı Ye muhakemesi kuvyetll ol. 
dutu için bu ekıiği bi1Settlrmedl: 

basit oldu. 

- Malou Gerin mllce•her 
çalmış, mllcevher çaldırtmış, aat· 
mıı, mattırmıı, bfttOn bunları ka· 
bul ediyorum, fakat burada tWn 
muhAkemenize ıunulan auç bu 
değildir. 

Malou Gerin yllkaek adaleti• 
zln önüne, bir kadını öldflren 
adamın ıuç ortağı olmak cllrmile 
ietlrilmiıtlr. Halbuki blliyoraunuz: 
Cinayet Pierr Matban'ın öldür
düğU kadını koluna takıpta otele 
aötllrdllğO •e odaya aoktuğu da· 
kikada baılamıttır. o dakika da 
ise Malou Gerin orada değlldi. 

MUddiumumt cinayete Y&1ıta olan 

Klltahya mllnbit topraklarile 
bir o•a içine yerleşmiı gllıel bir 
,.birdir. Halktan birkaçı bundan 
bir mtıddet evvel Villyete ve 
Belediyeye mllracaat yaptılar. 
Mtıracaatln eaaaı ıudurz Ovanın 
birçok yerleri boı •e çayırdan 
ibarettir. Toprak tahminen bet 
alb bin dönUm tutar ve içinde 
ıababtan akşamlara kadar sığır• 
lar otlar. Hepsi hepıl 800 • 1000 
tane tutan bu sığarlarıu her bi• 
rlne 6 • 1 dönllm çayır dil!}Uyor. 
Mnracaatçdar VilAyete yaptıkları 
bııvurmada bu toprakların bot 
kalmaıının doğru olmadığı• 
m, lıletllirH hem memlekete 
lıem de halka fayda11 dokunaca• 
fuu, binaenaleyh bu araziden bit 
loımını lıtedlklerinl bildirdiler, 
latldalanna bir cevap çıkmadı. 
May•ıta ikinci bir istida Yerildi, 
lıtlda belediyeye havale ediid~ 
Belediye de zannedersem bunı 
lmkin olmadığını bildirdi • 

Bom boı ve bakımsız duran 
bu toprakların fakir çlftçlye v .. 
rflmeai, bu ıuretle fıletllip fayda 
temin edilme1i, köylUnUn vo hal• 
kın çalıtmasınm artırılmaaı mUm• 
kilo değilmldir?. 

iç itleri bakanımızın dikkat 
nazarını çekeriz. 

K6tah1a LaLahOteylnpaıa mıhallcıl 
cami civara No. 4 çoban Muıtafa 

lstanbulun Su Derdi 
lıtanbulda su boldur derler. 

Yalan değil, su boldur. Fakat 
buna rağmen blltlln latanbul ıu• 
ıuzluktan kmbr. Çeşmelerden 
alclm albl bile su akmaz. Iıtanb\J'I 
ıun auyu bol olduiu halde susuz:• 
luktan karılmak ne demektir ılıe 
anlatayım: 

Bozdoğan kemerlerinde aon 
bir haftadanberl ıular tatıyor. 
Alabildiğine dııan dökftltıp gidi., 
yor. Bu bolluktan değil midir?. 
Diğer taraftan Çırçır, Mıbçılar, 
Hacı Hasan, GUllU bahçe, Molla 
Zeyrek çeomelerlndo yine bir haf. 
tadanberl bir dirhem ıu yok. 
Bu ela kıtlıktan değil midir?. - Meaele buittlr, diye aôze 

baıladı, Plerr Natban auçunu 
itiraf etmlttlr. 

kloroformu Maloo Gerin haıırlamır Nazarıdikkati celbederiz. 
br, dedi. Doğrudur, fakat bllirainb: 

Ontınla maıgul olacak de
lilim, bence davada en mllbim 
phaiyet Malou Gerin' dlr, çUnkU 
katilin Pariıe ıitmeal için )Azım· 
ıelen parayı o vermiı, insan ol· 
dllrmeai için icap eden klorformu 
o bulmut, öldtlrlllecek kadını o 
ıöıtermlıtlr. ,, 

Ali Özdemt. 
ki klorofrm, öldüren değil, bayıltan ) 
bir ilaçtır. " c" ____ c_e_v_a..;p_ı_a_r_ı m_ı_z __ _ 

Mnddefumumt yardımcısı, bu 
iddia tlzerlnde iyi bir muhakeme 
yaptıktan aonra her iki nçlo 

Henrl T ore1'in bu mtıdafaa• 
11ndan ıonra Plerr Natbao'ın Ye
klileri ıöz aldılar, gayrımeeul ol· 
maaı IAzım geleceğini ı&ylediler. 

Fakat jOri heyeti bu görllf 
ıeklini kabul etmedi, yalız ortada 
mutlaka öldUrme kasti g8rmediğl 
için erkek 20, kadın 15 yıl hapiı 
cezaıı ile kurtuldular. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca : 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mllkifat vardır .• ,, 

BELSOGUKLUGU ve FRENGi'ye 
1akalaomamak için ea iyi çare, 21 senedenberl bu ha.talıklann tedaYiıile 
utraıaa Dr. A. KUTİEL'io tertip ettlti (NEOPROTEKTIN) lllcıdır.Yalunda 

plyaHya çıkarılacaktır. 

Adana llankurbu mahallesinden 
Mehmet Ali oğlu arabacı Süleymana; 

BJr istida ile Adliyeye mllrac 
caat ediniz Ye hakkınızı arayınız. 
Yalnız bundan ev•el doktora 
mOracaat ederek rapor almanız 
lAzımdır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Da gece nöbetçi eczanelfl fUD· 

laıdır: 
lıtanbul tarafı: Şehzadebaıın· 

da (Üniversite), Yenikapıda (Sa
nm ), Hafızpaşada ( M. Fuat ), 
Şehremininde ( A. Hamdi ), Samat· 
yada ( Teofilos ), Unkapanıoda 
( Torgl ), Eyüpte (Hikmet), Beya
zı"-, (Cemil), Balatta ( Hüaamet· 
tin ), Cağaloğlunda ( Übeyt ), Y ~ 
mlı&e ( Denason ), Bakırköyünd• 
( Hllll ). Deyoğlu tarafız 'l"aksim 
Boatanbaşında (İtimat), Tepcba
ıında ( Kenyoli ), Tarlabaımda 
( Tarlabaşı ), Galatada ( Kapıiçi ), 
Şitlide ( Şişli ), Kaaımpaıada 
(Merkez ), Haıköyde ( Halk ), Ka
dıköy tarafı: lıkele caddesinde 
( Sotiryadia ), Y eldeğirmeninde 
(Üçler), BGyükadada (Şinui Rıza). 
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l Bot Ildır 

Zav•llı 
"Balık aYıaa ıidiyordu: 

l 
- Kanm, dedi, ltahk tutma

dan döneraın aeal ıve almam 
diyı tenbib ıttL 

Acıdalar: 
- Vah za•allı •ah deHne 

bir daha evine dönmek kıımıt 
olmıyacakf 

Kof ardı 
Yakalanan hınız poU.ı dindi: 
- Babam ıtbl lair adam ol

uydım, hayabmtla llir kırı bile 
tevkif edilmezdim .. 

- Bah.n aamatla Wr ati•• 
mı idi? 

- Hayar oda bınl• ıfbl hır
eızdı amma, çok hazh koıar, ldm .. 
yetitemızdL 

Geciktim 
Bay Uf&jllı& bapm: 
- Ayakkaplanma pbuk s•tlr 

ıl>•ylm .. 
iki dakika r•çtl, bay , ••• 

bağırdı: 

- Hani ayakkapl•nm .• 
- Acele ettiiinizl bildliim 

için bay, bağlarım ç6zftp a•tire
ctıktim, bu yUzden ıeciktlm. 

Niye 
Bahçe meraklı11 dostum; ı6tl

dün aJtına ıojao dikiyordu : 
- Balıçeade bqka yw 70J.. 

muı gJbi •oğanJa11 nJyı •öğDdDn 
altına dikiyorsun 1 

Diye ıordum, cevap verdi: 
- Söğllt ağlaaın diye 1 

- Neye birdenbire k.ızardanız? 
- Bana 116ylemlyı çekbadi-

tinlz aözler aklıma ııldl de. .. 

Mükemmel 
F arelır peyniri f6rdllv: 
- Mllkımmıl karnımız doya

ak J 
Dediler, kediler, ı..,.ıım slr

dlilv: 
Onlar da dedllır. 
- MDkımmıl karmmız doya• 

ak. 
Alt Ost 

Cambasbaaedı elleri lıt&ade 
Jlrllyıa aduu 16rmOftl: 

- Zavallı. dedi, klmbllir, 
ae fılAkıt ceçudl de b6yle alt 
.. t oli{· 

Jtnkinı Yok 
Geaç erkek a-•nç kıza kur 

yapb: 
- Ne olur kalbinizde bir 

1erim olsa! 
- Kalbimde ·bir baıka11Hr: 
- O~sun, benim içh de k&-

çftk bir yu aynamaz mıunız? 
- imkanı }ok kalbimdeki yh 

elli kiloluk bir şişma~dır. 

l 
1 

..... ............ 1 :. 
Av Hlkiyesl 

AYcunua, av hiklye1inl din
ledik: 

- K6petim ilerde ytırtlyor 
ben onu takip ediyorum. Bir de 
baktım ld daha ilerde bir ta•ı•n 
fidlyor. Nipn aldım, tetiği çek• 
tim, klpek vuruldu! 

- K6pekmi Yuruldu, ya taY• 
ıan nı oldu? 

- Vunalan k6peii ajzuaa al• 
cL, bana a-etirdL 

Uyudum 
- Uyudao mu çocup•? 
- U7umachm •-•I 
- Öyle ... balık yatını it 1 

- Kocanın 6lümllnden bir hafta •nra HDİ bir z•nd ile birlikte siirmüıler •• - Uyudum annı. 
- Yaı tutuyordum! 

- Gençliğimde kadınlar ı.ıı· 

çımı çekip koparırlardı. 
- Şimdi ? .. 
- Şimdi de paralarımı r .. 

Dayak 
Meselesi 

- Anne bu 
çocuk beni döır
dD. 

- Oç çocuk 
Yar, 1101 d6v•n 
hanfİsİ? 

Gönül 
Gönül lıkara, 
Züğürt bu ara; 
Ayırma& artık 

Beyazla kara .. .. 
Demez, iıtememf 
Ben çirkin aevmıL 
Kabuliim diyor, 
Çirkin, gize! he-.. 

* Olinül bir deli, 
Bildim bileli, 
Sevdi, 1eviyor 
Ne de çileli 1 

* Sevdi bin defa, 
Çekti ook cefa ; 
Sevmekte yokmu§ 
Meğer biç Hfa ! 

Mizahçı 

- Hani ıu yti

ıl ıiımiı, ditl 
kanayan, batırıp 
ağlayan yok mu, 

lıtı o çocuk 1 
- Çiçek bayramında berkeeia tld bende idi. 

Senin ne çl~ek oldaju• ltUem•clilw mi 1 

- Birkaç gtlndllr hi.ç lftahı• 

yo~ 
- Bu akıam yemıji blsde 

yiyelim! 

Olabilir 
Şarapçıya de

dim ki: 
- Şarabın laer 

halde çok eıld 
bir ıarap •• 

Şarapçının kol
tuklan kabardı. 

- Şarapta 
anbyoramıad 

Dedi. 
- Tabii, de

dim, bir iç•• bu 
tarabı bir daha 

Kredi 
Falan ld,inia k6pejl kaybol." 

•aıtu. Gazetelere bir Ula Yerclla 
.. Şu 11kllde bir klpek kar 

bolmuıtur. Kim bulur, filin kitl1• 
ı•tirlr.. kındiaiaı iki bin Urı 
YeriJecektlr • ., . 

Filin klflyl tanı1anlar merakla 
ıordular: 

- Niye bukadar faıla para 
Yadıttln. 

Filin kiti gaz kırptı: 
- Mahallede kredimi ylk• 

Hltecıtlm! 

Tuhaf 
- lnıaa karıaının paflDI bira a 

bırakmamalıdır. 
- Ôylı a6yll1oraunu ama 

lmkln varsa. 
- lmkln olmaz olur mu? 
- Olur ya, karımın otomoblU 

Yar. Otomobille geziyor. 

lçmlyıcıtl itin - Ojlum çoraplanm llıden 
cllkkAada aaa ahrmıf. 
aaman kalmat .. - EYel BaJUD, ._•akit ba 
..,...,. çoraplardan abrlar 1 

________________ ...... _____________________________________________________________ _ 

1 1 
Doiruyu Söylerse 

Hlkim maznuna döndü: 
- Yalan sö'ylem..Un fenalı· 

ğlnı biJirmiain, inaın yalan yUzln• 
den nesini lmybeder. 

- Şerefini! 
- V • dojruyu 16yleree. 
Maznun düttlndll: 
- O zaman da hDrrlyetlnl? 

Yeter 
Slyall iaçb, ıiyah ıözl8 ıenç 

kız, aan ıaçh mavi gözl8 gınç 
kızla konuıtu: 

- Nifanlından niçin ayrıldın? 
- Sebep mi 10ruyoraun pek 

çok, pyayım. Nifanbm bir bar 
kaıile evlendi bu bir klfil 

- Kili. bıılla .... liam 
cleii.l 

- Blr otomobil mi eeçec•k
alnlz? 

- Ha,..., bir oto...wl .w .. ı 
1eçeceiia I 

1 Pdcralar 
1 

S.vllen 
Bay, oğluaa sordu: 
- Hanal bayftlll çok aıv.-

ıln? 
- Aalanı! 
Kızana aordu: 
- Ya sen? 
- Kuzuyal 
Kanıına sordu: 
- Sen ne aeverain? 
- TUki korknnn ! 

Yorucu Meslek 
- Vatmanlak çok yorucu bir 

mealıktlr, bunu kendi nıfılmdı 
tecrllbe ettiğim için bUiyorum. 

- S.n vatman maaın? 
- EYet ! 
- Nı valdtteaberl bu iti ,.,.,.. ., 
-Y- lliatlsrc•PI 

Olur Ya 
Oç defa eYle•mif, &ç kanıı 

da 6lmlftl, 1enld•• ••lenecıktt, 
kendini metlaettlı 

- Ben iyi bir adama, dedi, 
iç kanm &idi, iç kayaana•a tla 
balnyora& Bundan ıonra diri 
lraynına da olu, beı kaynana da 
olaa yine hıpaine bakacatım. 

itine Gellyor 
- Sizi mfteueaeme ala11m 

amma buglnlerdı it az .• 

- Daha iyi a6yledbalz ya, 
ben de kendim• bir yer anyorum. 

Mehtap 
Erkek ta•ıan ay çlçetinla 

altınaa oturuyordu, ditl tavıan 
16rdll: 

- Nı Japı yorsun ? 

- Ay ~e;iaia a1cLal+ad• ... .......,..,_. 
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Şilt Dömi Finali 
Türk - Romen Atletleri 
Yarın Karşılaşıyorlar 

- ~----___,~, 

ş 

~·~ 
Bu l<ufll&f 

ma, Cidden 

Y arm Taksim lltad.yomund 
m min m c b atlethm 
hareketi 1apıhrc:alrt:rr. 

Galataaaray atletiı:m ıubHi 
tarafından şehrimize da••t edilen 
Romanyalı atletlerin Altıncı: Bal
kan oyunlarından evvel Iıtanbulda 
yapacakları bu mtı.abakalar dik· 
ka kip • ecic la.are-
keltir. J ka Balk•n 

yapa Oiğfm& en 
rekabet R yaLiarla 

•im .. T etizm Balkaıı 
oymıiarmda. mtUemadiy Romaıı-
yald'an ova!Jmrq yd 
19&3 te Ailiıad:a1d oyua-
lannda aynı YlJ1 afmafc auretf!e 
6 l puyanra Ttırkiy• " Ro any• 
liçlincn ol ardir. 

Maamafih geç sea Zagrapte 
a damlar m büy lr farkla 
mağliip etnütler • aeaaleyh 
bu n 
lan merakla bekle e 

ROmanyalıbria yapılacak lldl
sa&akalarm 100 
mefred seni ıa IC • • bqtaa 
sona kadar edecek ~ 
göjüse fanfl jdmaıı-
lar fı m meHim&ı. 
eD pnI Jmıp111 yapabilir. 
8(IJ m.troda I.apa.nı O. Po,_. 
vçü:t bima atld.tarla: 
sılqmadan bpM•.ı.ri mbt
k olana · dakika lıeriade 
devam edecek liu yarııın heye· 
canına kolay kolay tahammlll 
edilemiyecekti.r. 

1500 mefra ffe SOOfJ mefrolnli: 
yanşlard'a, &er tıırda hlfyifk fıe,... 
~an do~ın•cak mft•&almlardır. · 

Dr.k atma çem&.rf içinda 
Romanyafr Han.letliı Veyai n 

·ıra.n daha 112aldara nw,.... 
cağı disk, &fzfmlb eri pyrwf• 

Hararetff 

Olacaktır 

--

! Y~dn: Uç l:uvvetli Romea a.tl•ti 
Aüoa ıtadinda-. A9ağda: Eıki Balkan 

ıampiyonlanı Haydar ve V eyıi 

getirebilirae 1eni bir rekor bek· 
liyebiliriz!Yöbek atlamada Ha7du, 

Pulyos, Clbat menimiD en iyi 
derecai için. yüksek atlama pt. 
mula bir laaylı çekiıecekferdir. 

400 Y• B.lkan ba.yı:ak. k<lfulan 
Ramanya.h atletler iJa J•pac.aiınıız 
miabak•lmm ea ateıliı lusmmı. 
~ edeceklir. 

400 metre bayrak yanımda 
Türk takımı Rommıyay.a biç. mai
lüp olmamııtır. Balbn bayrak 
kof11111 ise iç defa bizim, ikf 
cle& da onların mafmbiyefile 
&91mı,tm. 

Ram&llJ&hlarla yap&luak mu
ıabakalar kuvvetleri niibeten 
mhlm iki taitmım aou sayıya 
kadar mtkadefnile ~çeceliWf. 

1 
Yarın, Beşiktaşla 

Vefa 
Karııl8fJyorlar 

ana 8qİkfaf Şeref atady~ 
-uda liduaba d! pmpiyonlo-
jua al maçlan Bqlktaf 

v.ı. ta aracında yapı· 
lacaitır .. 

Geç- pnar Tablm mdmda 
Fener~ ild •at bm 
9JUDdaa ısonn. ı - t gibi Jfibek: · 

fark w •Jlll zamaıı.ıfZ g6:ıel 
oymıla mağltıp ede B•kta
lataabul tiJd pmpiyoa.hlğunda 

llllıal phöfy96 kazanmasa ko-
rlatm•ffm. f"; ubahçey• karşı 

fdldm oyun çıkara 
Beşlklqm Velaya kaqı galebesi. 
tabii Glarai beklenir. lstanbal lik 
maçlıtrından sonra mütamadiyen 
yerli ve ecnebi takımlarla çarpı
ıan Beıikiap mukabil, tam. bir 
durııuo(uk devreai getirmeye mec
bur kalan Vefanın hu maçta mu· 
yaffak olabilmesi, ancak f•tbola 
mahsus ıadp ttcellils diıoleshı ... 
dan sayılabilir. Filvaki futbol aa
laalarında öyle garip cilveler var
dır ki yanu Beılktaıı Vefaya. 
mağlüp edebilir. Mamafih akıl ve 

• 
mantıka llU11un ak.al amirdir. 

latanbul lik maçlarında lıtem.a. 
hemen en dOzglin futbol oyna• 
malda töhret kazanmış olan Ve
f anıa, 8ef1lıtqa kartı çok defa 
tutan dllzıtün bir oyunu olan. 
ma~ın feiıer maçı kadar zeYldi 
olmasın& yardım edecektir. Geçen 
haftaki maçta olgunluk g&tcren 
veı 16.z dolduran bir takını halin· 
de plışaıı Beşiktqıa ue a.yağma 
kadaı: plen filt birinciliğini ko-< 
lay kola1 acua kaptıramıyacağı, 
be.le F .. rt yt111cilkten a.ua 
bpbrmaa lmkim olmadıgı ka
naatinde •ulun ,onrz. - 1f. 

l<Ollfads Uk llaçlvı 

Konya. (Huıusi) - Mınüb 
lik maçları heuüz. baıfaımttır. 
l\hfalıa ldaredlert mektep tatili 
dolayıme ıeJecek oyunaılan bek· 
lemektedir. Dk maç S.lçalupor. 
lchaaa Yarda m~ birçok decL=
kodulara ..hep almaqtm. Bu maçı 
Selçakspcır l - 4 ka:ıamnqtır. 

Bu Akşamki Boks 

:l..Odialnda 1ı1 uır ıa~i.koa l'oıutı:: ... 
KTar.k 

Galatasaray Salonlarında Tekniği Kuv
vetli Çiftler Karş .. Jaşacaklardır 

Bu aktam Galata.aray salon· 
r.n.ta 8.30 da büyük bofcs 
.. slwn ,.pdaıcafi:fır. amatörler 
uuwula ~ edilen f)a mma
llablaır icin uzun m..m 
DfGIU llımrlaam '-obörler 
•iri-iz• tlömallperdir.., 

Elımml.e - Yasumid!a, Levi. lTe 
Kliıak .-Mmd•ki maç organİZll • 

mr• emdi ~dia 
hi1iıt aacle t.emdUf edilir., ~ 
r.d lloksörlerin çarpış· 
lllUI hirşcy ofacali:tır. 

BİZ 1n1kif:a: KüçüIC Kema~ 
sem memelerde •ob ringleri iÇinde 
o: 1ert Y1.Irt1ŞmB&İle şöhret kaza
nan Melihi ha:ıırlıyan Danyal 
l:auaUn. de Klarka menecerfiIC et• 
mekte •~ eılMlaki R-al:>iliyeti ftlH 
talebelerinden fulaı görmekte · 
Kla.rk ile Le~i arası.d.ak.i maça 
da bu DAtkfadan &}'Ci birr kr,met 

• ve ebem.m:ıet veıilmekt.&dir. 

Galatasanlyln Teblillerl 
t.lan~ 28 (A.A.} - (Gala-

tmaray spor :) 
ı - ~ Hzzina 935 c.... 

martesi akpmı aaat W,30 da 
lmliip [ob lac!e a.at&lu nas it* 

da balta ~ misababl.an 
yaplacallb .. 

* 2-llfla" 
v.2Ti s 
Saat 17 de Taksim atad11omunda 
atletlerimiz[e Romanyalı af~et.er 
arasrncfa mür.ı.hahfa" J9pıla
ca ktır. Pazar günkU miisabakalar: 

- ~ 400 ba.yra 7 

uzun atla OJ11ı1t ~ disi;. mrılda 
atlama. 

Sallı ~ m.isaliakal.ac. lSQQ. 
halkan 6ayrak. pbek atla189 
cirit.. 

n.mye pıpi p•piyen.11 Rdilıı:, NlmHlanada 
Bu sene lstanbul ile lzmir mınt!akalannd.a ytizmıe n lıtlnlır ,_ .... 

larıadan daha zi1ade Şarpi yarışlarına elwmw(yet verilecektir. Her 
iki mmtakum ş.arpl sahlpleri bo mUsabablar ~n büynk bazırbldar 
yapmaktadırlar. 

---2 ____ sac: 

Memlekette Spor 

Çonmı • Hale apor: tak.'m!ar, 

Çare-. (Hmad) ~ Hile U. Sağkbpor takımları arumda Wt 
~ Japdmqbr. iki tarafa darpa oya:ıDe seçen i k dawe lifv • 
ima bibaitfu'. 

bdnci don• Sağlıbpor JMk u allr• bAkimiyetinl HAle1• lt.ap
tırmılj, ve biraz ıonca HA~lller ilk sayılarını yapmıılardır. On iki 
dakika kadar dam oyma tekrar baf'•••f; ~ kıaa bir •nddet uaıo 
r.ı Sajlıkspor beraberlik aayıaım yapmııtır. Halelila aleyhin• venim 
serbeat nrup da kaleci kartarmq • CIJ1lll ba matla bir M• 
aibay•tleamiftir 

~Mahya, (Jirrsusr) Kfif .. byada T'tirlHin err eaki çoro olan 
gütqe bq bü}!ü fıir alika vardır. 8i11 müıfriilat içirı<fr: ÇU'"P.11•r 
lıe tedarik ettikleri halıdan mind..- Uı.eriade tcfni-'l!'t! etmei' 

etire itiT'~ıe karşı olan der :a aşklarını göstermektedirler. GUret 
federasyonu.mm Lu &:r,me ı çmDJMarı Jırm~ ed'entk onfanr 1ardım 
etme.si beklenir. 

"I boluda 

Tirebolu, (Hususi) - Klzılay 
tiaftası nriinasebetil&.: I<ıaıla! li:u,. 

, rumunun hazırfatlığı kupa. JDa411Z• 

~ 
da Altıoıu ku:UEıü Ateşspor ku· 
lnliüııa. iiI. ha yeJMtre.lır kugay 
liaza11a111tm: 

Nazilll 15 ÇID8i t 
Nazilli (Huausi) - Nazillf· Çine 

takımları arasında. bir maç ya• 
ptfmrş " Çine~ ezicf Bir hrkla 
yeni" miştir. 8iriaci dew Ma2iJ 
8 - O, iKincl devrede 1 · 1 galipti 
ki 1te~d llazawılığt ıap farkı 
15 - ı ed ... 
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ve H 1 A d 1 ı·k· 1 Horos, Fare, Kedi 

O k 
o an a 1 iZ er Bir gün küçUk bir fare deli· 

Yunca fluden ilk defa çıkmıı etrafta 
dolaşıyordu. Fakat çıkmaaile be-

Bu o unu Siz De ÜBltmlşf raber İçeri keçma11. da bir oldu. 
y Soluk ıoluğa annesıne koıtu. 

Oynayınız : - Aman anne timdiye kadar 
Arbk yaz geldiği için ılı• ~ _ , hiç görmediğim biı teYe raıtgıl· 

açık havada oynaRacak oyunlar dim, dışarda, öyle korktum ki. 
6ğnteceğlz. lıt~ bir tanesi.. Bu koıarak içeri döndüm. 
oyunu kaç kiti iateraeniz oynaya• - Ne gördlln yavrum. Anlat 
bWrılniz. Y aloız iaminl ben bu- bakayım. 

lamadım. Ben ıizo oyunu aalata• 'tllıw~ıl~· 
Jlm adını ılz koyun. 6 İ 

Eger koyduğunuz adı bana 
ela yazarsanız çok iyi olur. 

EYvel& oyunculardın birinin 
,azierl bağlanır. Öteki oyuacular 
onun etrafında bir laalka olurlar. 
Bu halka ilzerJnde iki 7ere te
betfrle birbirinden bir iki •etr• 

.. azakta lld çlı&f çiziniz. Bu da 
bitince gözleri bığh olan ebe 
herkeıln bildiği bir prkiyı a6yle-

Eter Holindah ddzler ldta
laaaı okumufulld bu oyuacağl 
ela muhakkak 7apaa. Bakın ll&lllı 

Btıtlln modeli ince bir kartonun 
ve yahut mukavvaDln llıtnne ıamk 

la yapıftırın. Kuruyunca her rea
min etrafını oyup ayrı ayn çıka· 
rın. Kafeıll etekle tlyah pantalo
aun apğalanadakl noktah çizgi· 

lerle ayrılmıı olu beyaz yerleri 
arkaya doğru btiklln. Baıka dört 

120. 
Yapıttır Arkadan ıilrUnllt 

k6fe bir mukana ••ya karton kızın da 50 görDnecektlr. Şimdi 
parçası alan, bu arkaya bllkt&ğll- bunlarla bir de oyun oynayablllr-
nUz parçaları tıpkı resimde dur- ılhılz. Elinize bir bll7a alın ve 

bunlann bacaklarının araaındu 
duklara gibi yan rana 0 mukav• geçirmeye uğrapn. Yirmiden geç-
Yanın tıattıoe yap11tınn. Sonra tiğl ıaman yirmi elllden ıeçtiğl 
rukarda noktalı çlıgllerler ayn- ıaman elli kazanarak sayılarınızı 
lan parçaları arkaya dotru bil- hesap edin. Kimin daha çok ıa• 
kUn. Kızın resmini kafeıli eteğin, 7w olursa o kazanacak. Hem de 
erkeğiA remini de alyah pantalo- bilya ayaklarının ara11ndan ge-
nun arkasana koyun. Erkek çocu- çerken HolAndalıların eğiHp ıl• 
tun bacakların111 araıından yirmi 1.e ıellm verdiklerini görecekıiniz. 

meye baılar. Ötekiler de hem 
etrafta d6nerler hem de ebenla 
aöyledlği tarkı;yı söylerler. Ebe 
prkı ıöylerken birdenbire durur. 
O dunuıca ötekiler de olduklan 
ı•rde duracaklar ve ıarkı da 
ıö1lemiyecekler. iki tebeılr çiz• 
glllııin ortasında duranlar oyu .. 
dan çıkarlar. Oyua yeniden baılar. 
Y enlden çlgiler çizilir lll ve • 
aona kalaalaftla oyuau kuanllUf 
olurlar. Tuhaf bir OJUD 4eğil mi 

--~~~~~~~~~----------~--------------------------------------~-----·----

Geçen 
Bilmecemizi 

hem k6rebeye hem 4e lıkeml• D "' 
oyununa benziyor. Bakalım ne ad ogru 
takacaksınız. U ıı 3 ı · na euenıer 

Bu Cüzdanı Siz De u; haziran ta-- Ta11h11 KDfllk 

Y 
ılhll bilmıoımif• Ok11yucular 

apınız ~debi· 

içinizde pul merakhlan falan 
eksik değUdlr. Bayrak filin to.,. 
!ayanlar da çoktur. Eğer ılz de 
onlardan biri lsoniı topladıj'ınız 
pyleri koymak için ıa c&zdını 
yapınız. 

Eneli bir zarf alın, kalınca 
oluru daha iyi olur. Zarfın ıamkh 
tarafını moktup yolladajımz za. 
man yapışbrdığınız gibi yap11tırıa. 
Resimde kıpala ıarfıa berinde 
noktalı çizgilerle ayrılm11 bir 
parça görüyonunuz. Siz de zar
fmmn bir tarafında b6yle bir J• 
ayınnız ve oraıını kesip çıkannız. 
Fakat tabii bir kabnı iki kabnı 
birden keserseniz zarf lldye bl
lllaür. it• yaramaz. Halbuki yal· 
nız orta11ndan bir kabnı çıkanr
umz bpkı ut taratakl relİmde 
ıörcllljilDUz gibi cllzdandan fark· 
llZ bir ıey olur. 

Arbk buna lıterseniz pıra, 
lıternnlz pul koyun. 

K11rilcatiir ı 

tr vu 

Muallim - Ağaca çıktıjula 
emin olmadığım için una mu 
veremiyecetim. 

Talebe- Ôyle iae kopardığım 
· · e im mi? 

~rinoi 
ikramiyemız olan 
bir yazı takımını 

Beroııu ltal· 
ran llaeal 1&7 
Nuri Ta11cer 
kaıanmıftıl'. 
Talihli okuyucu- . 

1M·93lS tarilıl1 

muıla lıtanbulda 
bulunan diğer ka• 
nnanlann tı.di· 
7ılerin1 pa1arle1i 
perıembı glnlerl 
öğleden ıonra 
bizzat ldırehan.. IAJUDızdaJd l»llme-
mlzden almalan oenia blylk mü· 

k&faa ol&a. hu.tayı 
lbımdır. Tllf& İltaabul 20 iaoi 
okurucalıri 11111111 İJkmeJdıptll& •• 
hediyeleri poıta 1 a ü A d • 3 ile g8oderilir. ç no an v 

t ta b ı ru:. Xlmul'u Oıan 
ı n 11 vum- __ - -

huriyet ortıamek-

1 Alb0111 1 tep 3 
ten m Şadiye, 
Kırkqaç Mnbqı 

ltileJmaa kızı 
OeW~Fatih park 
oaddlli No. 12 de 
Feui7e 1., eri, 
Tirebolu Dıımlu
panar tlkmektebl 
ııoıf 1 den Ayıe 
tl'oat, Edirnekapt 
Kariye AtikaHpa- ll-6-93lS taıahli 

f& mahallem yat· uy11mım btt1ttk 
hane 9ıkmazı No. bllmeoe mClWfa&ı 
11 .M. Cemal, olu mua ıaatlııl 
Ankara Çanls:aya de Ittanltal Kıı 
Biobap B. Zeki ortameldeWıa4en •• 
oilıı Muammer, 1 inei A dan 801 
Zincirllkuyu mek· Nel.ahat Ar11y ka
tebl 8-A dan 81 ZBllllllf n Mcfıyı· 
Kamuran Osan, lerlni alm11lardır. 
Tokat Gazloımanpaıa mektebi 2 inci 
1mıf 50 Erdoğan. 

İstanbul 49 lnol mektep Metin 
1 Losyon 1 Pıkcan, Erenkö7 Cadde
ıi N o. 12 de Perizat Aktln, l.tanbul 
1 inci mektep 328 Fuat. 

MUrekkepll kalem : lıtan· 

Bu Haftanın Bilmecesi 
O Da Misafir Çağırmış Amma Hiç 

8tri Ortada Yok 

Bir ıDn Jale Ue Fikret oynar
larken ° MiyaY mlya• ,, diye bir 
Hı duydular. Jale hemen 'durdu. 
.. G&rdlln mft Fikret zawalh boıı
cui• bu,oa alH yermeyi unuttuk. 
Ddmiz de oyuna daldık gittik. 
Haydi ıel timdi Yerilim bari. " 

Flkıetle Jale, mutfata gittiler, 
boncuğun tabağ'lnı aldılar. Ona 
bol bol ınt koydular. "Geç kal
dık. Zavalh her halde çok acık· 
mııtar. Onun lçbı :çok koyalım,, 
et.diler. 

Fakat Jale taıbağı yen bıra· 
kır bırakmaz, etraftan birçok 

bal 3 inci mektep 399 Fuat, 
Mardin Dalla muallimi Tahir, Tu
randan Cezmi, EJllpnltaa cami~ 
kebir Kayaklar •okak No 9 da 
Bekir lı.zet, Hana Maarif me
murluğu wuıta.U. Taıkaraca vl• 
ran muallimi Nuri oğlu Nazmi, 
.Kaaampqa Atik Teraane kapım 
Bqhaue aokak 1 ele Mustafa Bay 
ve Bayanlar. 

Dolma kurfUll kalem: Fe
neryolu Muhtupqa çıkmazı Akl· 
le Özek, kmit Attar izzet otlu 
CelAI Orhun, latanbul Kız ll1eıl 

" MiyaY ,. ıealerl daha gelmeye 
bqladı. 

" Boncuğun bugftn mlsaflrlerl
de •ar galiba dediler ,, daha 
çok ant koydular. Sahiden de 6yle 
ldl. Boncuğun o glln birçok misa

firi vardı. Fakat Jale ile Fikretln 
geldiğini görünce hepıi bir kBıeye 

1aldanmıılardı. Onlar gidince çık· 
blar boncukla beraber ıtıtlerinl 

lçtiler. Saklanan kediler tam bet 
tane idi. Bunlarm yerlerini bulup 

iıaret edin bize g8sterin biz de 
alıe hediyelerinizi yoUayalım. 

211 den 766 Handan Fevzi, Sam• 
ıun Bozkurt hkmektebi •ınıf 3 den 
Blllent Ozan, Fatih Hattat Nazif 
ıokak Selihattln Onol. 

Boya k•leml: Ankara hudut 
•• aahilller A. M. Tetkik mtımey• 
Jizl Seyfi Blnget, latanbul Kız il· 
1eıinden 1602 Y&kıel, Samıun 
Halk Kltapevinde Bekir. 

PerapalAı caddeai Çatmamek· 
tep ıokak No 18 de Hamdi Ye
tiı, Samatya 3? uncu mektep 508 
Sabahattin Yıllar. 

(Sonu var) 

- Ne olduğunu bilmiyorum. 
iki uzun ıarı bacak DzerJnde yO
rnyen tuhaf bir ıey. 

- Peki baıka. 
- Baıında da kırmızı bir 

1apka11 Yardı. BllyUk buyuk göz• 
leri vardı. Ağzı da alvrl idi. 

- Seni yakalamıya çalııtı mı? 
- Hayır yftkaek bir yere 

çıktı. 11 Kokorlko, kokoriko,. diye 
6tmeye baıladı. Ben de kaçtım. 

Hem anneciğim onu g8rmeaeydlm. 
pek ıllzel eğlenecektf m. ÇtınkQ 
biraz evvel gOzel bir ıey gör
mtııtnm. Onunla oynayacaktım. 
Hem o gallba bizim akrabamız 
filin olacak. Çnnkft kUrkD bpka 
biı:lmkl gibiydL Rengi kara, be
yazda. Y •til yeıll gözleri vardı. 
Bana yavat 1avq aokuluyordu. 
Ben do " oh oynayacak arkadap 
buldum., diye aevlniyordum. Tam 
o aarada o uzun bacaklı ıey neyH 
o karşıma çıktı. 

- iyi etmlt ae çiTtmıı ydwum. 
- Neden anne. Beni yediğini 

mi lıtiyordun. Aıkolıun aana •• 

- öyle değil yavrum HDI 
korkutan t•Y horoıdu.I O aana 
hiçbir ıey yapmaz. O tana yavaı 
yavq sokulan ıey yok mu? gOzel 
ıey. Iıte senin aaıl dUımaDin 
o.. Ondan kork. Onlara kedi 
derler. Kedi anladın mı? Bu adı 
nere de duyarsan oradan kaç ... 

KUçtık fare bir tUrlll inana• 
mı yordu. 

- Ama, anne okadar gllzel 
feY naaıl fenalık yapabilir diye 
aorup duruyordu. Anneli. 

- Eh yavrum. Btlytıdilkçe 
anlar11n. Herkes görllndüğü gibi 
değildir, dedi amma •• KOçOk fıre 
o gllzel şeyin kendiabıe fenalık 
yapabileceğine hlli inanamıyordu. 

Bu Canbazlığı 
Yapabilir 
Misiniz? 

Bu O)Unu bir .kere kendlnlı 
yapmağa uğraflD, Sonra da ar
kadqlar1D1za yapbrın. Kolay ıibl 
16rl\nür amma ınroltllılne aldan-
mayın. 

E tveli aat elinizin baı pa... 
mağını avcunuzun orta11aa dojru 
bllklla ve öteki parmaklannuı 
onun Uatllne bllklln. Yani avcu
nuzu kapayın. Şimdi avcunuz ka• 
palı iken yumruğunuzu ıağ kol
tuğunuzun altındaki çukura ko
yun.. Baı parmağınızı çıkarın. 
Buraya kadar kolay değil mi? 
Zor olan yerine geliyoru'i,. Şimdi 
dirseğiniz vücudunuza bitişik iken 
onu oradan hiç ayırmadan baı 
parmağınıza tekrar eaki yerine 
koymağa uğratın. Nasıl yapabil· 
diniz mi ? Biraz zor değil mi yL. 
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Almanya acaba en ıon ker 
fettiği gazlerl kullanacak mı idi? 
Zannetmiyordu. Bunları, ihtimal 
ki daha açık arazide ve daha 
kuvvetli dilımanlara kartı 1&kla· 
yacaktı. Daha baılangıçta blltnn 
harp Hrannı ortaya atmak 
doğru olmazdı. Bir iki hafta 
ıonra Avrupa lrimbillr ne ıekle 
girecek? Klmbllir Almanya daha 
kaç diiımanla karşılaımağa mec
bur kalacaktı ? 

Takıiler Neidelmanın göıter• 
diği istikamette ilerliyorlardı. 

Tam ışıklar sönerken ıığmaklar• 
dan pek de uzak olmayan yan 
ıokaklardan birinde, bir eyin 
önünde durdular. 

Neidelmann keskin nazarlarla 
öteyi beriyi tetkik ediyor, takıl· 
den inerken, havada muharebe 
başlayıp başlamadığını anlamak 
için sık sık batını kaldmyordu. 

Şehir karanlığa dalınca, bulut· 
Iu havayı da daha iyi görmek 
kabil olmuştu. Fakat hava muha· 
rebesinden bir eser görtınmiyordu. 
Yalnız eski ve karmakarııık siı• 
temde bir kaç tayyare müthiş bir 
gOriiltü çıkararak uçuyorlardı. 

Neldelmann bunları blllyordu. 
Zaten bunları uzun uzun tetkik 
etmit ve hükumetine bUdirmiıtl. 
Bu tayyareler Çekoslovakya haya 
kuvvetlerinin en eaki, en k&hne 

ve en yavsı tayyareleri idi. Her 
nedenıe hangarlarından, çıkanl· 
mış, gelecek düşmana faikJyetle
rlle değil, fakat pilotlarınm cesa· 
reli sayesinde elden geldiil kadar 
ıarar vermek Uzer• havaya dizli· 
mlşlerdl. Bunların hepsinin ergeç 
parçalanarak yere dllfeceğinde 
1Uphe yoktu. 

Bu köhne tayyarelerin her 
taraftan üzerlerlne doğru ıel· 
mekte olan mlithit Alman bava 
filolarına saldırı,Iarı bpkı bir 
ineğin tavtanı kovalamaaına, ya• 
but da bir tavşanın tilki Ue 
yarışmasına benziyordu. Değil 
Çekoslovakya, ondan çok kuv• 
vetll uluslar bile Almanlar1n bu 
hava kudretine karıı koymağa 
cesaret edemezlerdi. 

Önünde durdukları ev, birkaç 
aaat evvel poliıin tabliye ettirdiği 
evlerden biri idi. isimlerinin Al· 
man iıimlerine benzediğinden Ye 
Uzeri Münib damgalı yan yanmıı, 
bir mektup zarfı bulunduğu için 
evde oturanların hepsi de nezaret 
altma alınmıştı. 

Hila kelepçe ile polis komi· 
serine bağlı olan Her Neidelman 
bir elektrik IAmbasmıo ziyası ile 
ilerde yllrUyerek zemin katındaki 
odalardan birine girdi. Yerde 
ıon derece tozlanmıı bir halı 
•ıardı. Neidelman halının kaldı· 
rilmaıım İfaret etti. Hah kalkınca 
döıeme tahtalarmı birer birer 
1aydı: 

- .. Bu iti bana bırakmız. Siz 
ıöyle geride durunuz,, dedi ve 
aerbeıt olan elife ıol taraftaki 
duvarı işaret ederek ilave etti: 

- "Ben şu döşeme tahtasını 
lcaldıracağım. Fakat bunu kaldı· 
rırken derhal bir tabanca pat~ ı· 
yacakt ı r. Eğer gösterdiğim yerde 
durn . :>a ı ız size hiçbir zar ari do· 

~on Telgraf Ve Telsizler! 
Köylüye Toprak 

Dağıtılacak Toprak 2 Mil
yon Köylüye Yetişecek 

29 • 6 • 1935 Kanun Teşrin Toplantısında Çıkacak 

kanmaz... Şiindi bana bir alet 
bulun bakalım. 

Tahta Pancurlar 
Muhaf ızJar öteyi beriyi arat· 

tırdılar ve bir keser bulup getlr4 

diler. Neidelman kendisine kelepçe 
ile bağlı olan komisere döndU: 

- "iki olimle çahısam daha 
iyi olur, amma, bir elimle de 
döıemeyi kaldırabilirim. Evvelce 
de ıöylediğim gibi döıemeyi kal· 
dmnca bir tabanca patlayacaktır. 
Bundan her ikimizin de korun
mamız icap edecek .••• 

Sizin alacağınız vaziyeti elim· 
den geldiği kadar alze tarif et· 
meye çalııaca§'ım.. Maamafih siz 
bildiğiniz gibi hareket etmekte 
serbestainiz.,, Dedi. 

Bu ıırada pencerenin tahta 
pancurları kapanmıı ve muhafız• 

lardan biri bir de fener yakmııtı. 

Odanın içinde beı alta tane 
silahlı muhafız vardı. Dışarda, 
merdiven baıına ve sokak kapı• 
sının önüne de nöbetçiler dikil· 

mişti. Polis komiseri dOşündll. 
Kelepçeyi çözüp Almanı serbest 
bırakırsa, Alman bundan birıey 
kazanmıyacaktı. Fakat kendisi 
o tehlikeli döıeme tahtaamdan 
uzaklaşabilecek ve canını kurta· 
racakb. Nihayet kararını verdi 
ve Almanı serbest bıraktı. 

Neidelmann duvardan itibaren 

beıincl döşeme tahtasının önünde 

diz çöktu. Bu, yekpare bir tahta 

değildi. iki parçadan ibaratti ve 

uçları aşağıdan geçen bir kalasa 

çivilenmlıtL 

Kurşunlar 

iki ucun birleştiği noktaya 

keseri soktu vo geri geri çeki· 

lerek tahtanın bir ucunu kaldır· • 
maya çalııh. 

Döşeme tahtaaı gıcırdayarak 

kalkarken aşağden bir ıllah aesi 

ititildi. Seri fasılalarla bunu yedi 

patlama daha takip etti. 

( Arkeıı var ) 

Ankara, 28 ( Huıusi) - Ka
mutayın birinci teşrin devresinde 
çıkaracak en mühim kanunlardan 
biri toprak kanunudur. Devlet 
şfırasınm tetkikinden geçen kanun 
bUtUn ihtiyaçları karşılayacakbr. 

BuğOn devletin elinde toprak· 
sız köylüye dağıtabileceği birçok 
yerler vardır. 

Dağıtılacak toprak başlaca şu 
dört mıntakada olacakhr: 

1 - Trakya ve Marmara çev· 
resi, 

2 - Ege mıntakası, 
3 - Karadeniz çevresi, 
4 - Çukurova çevresi, 
KöylUye dağıtılacak toprakta 

bu mıntakalarıo her birinde yeti· 
şen örenlerin ( mahsulUn ) en iyi 
kalitelerinden yetiıtirilmeıi için de 
tedbir alınacaktır. Çukurovada 
Devletin lalah ettlii tOkenlerf sa· ' 

Mussolini Barış 
istemiyor 

ltalya Habeşiıtanı Manda 
Altına Almak lstiyormuı 

Londra, 28 (Telsizle) - Ede• 
ofn Romada ve Parisde yaphğı 

( Ba"tarafı ı looi yu-zde ) f h temaslar hakkında Londra gaze• 
y s m sa asında ıehlr bandoslle I f k 

kadar yerlerini almıı bulunacak· b te er uzun ma eleler yazmışlardır. 

Bir Temmuz Gecesi Yapılacak Olan 
Denizciler Şenliği Pek Parlak Olacak 

lardır. ahriye muzikası çalacaktır. "Deylitelgraf., gazeteai Mu110-
Şenliklere saat yirmi dörtte 11 f 1 H b 'h il f b Muhtelif Tnrk deniz fa'rmala- lD n n a ., 1 t a anı arıı yo• 

Ankara vapurundan verilecek bir ı·ı h il 
rma alt olan gemiler ve bu fir· ı e a etmeğo yanaımadığını ve 

iıaretle nihayet verilmiı olacaktır. H b i t n 1 25 il k b maların mensuplarım taııyan va• a ef ı an zer ne yı ı lr 
purlar yine liman içinde kendile• lf manda istediğini, Eden in f ae in· 

rine göıterilen yer:erde buluna• KaJamıı vapuru denizcilerin giltrenin böyle bir teklifi kabul 
caklar. Bunlar da saat yirmiye ailelerine, Erenköy vapuru kadı- etmesi imkAnsız olduğunu, Musao-
kadar mevkilerini alacaklardır. köy HalkeYİ emrine, 74 numara Uniye bildirdiğini yazmaktadır. 

Bunun dıımda Akay idareainin Cumhuriyet halk partisi emrine. MussoJinİ Çift 
Kalamış vapuru Galata rıhhmm· 73 numara lıtanbul Halke•I ve 
dan 21 buçukta, Heybeliada va· Üniversite emrine, 15 numara Amelesi 
puru köprünün Haydarpaşa iıke· Cumhuriyet halk partisinin Eyllp Roma, 28 (A.A.) _ Mu1aolini bu 
lesinden Kalamııı takiben, Göz- ve Fener nahiyeleri emrine mec• aabah Litoryada kurutulan Pontln 
tepe vapuru da onu takiben canen tahıla edilmiıtir. Diğer va• bataklıkları Ch:erlnde kurulan köy~erln 
köprünün Kadıköy iskelesinden purlarla §enliklerde bulunacak harman it1•rinin açılma töreninde 
kalkRcaklardır. halk bilet alacaklardır. bulunmuıtur. Munollnl, vDcudunun 

Erenköy vapuru Kadıköy ve lf tht kısmı çıplak olduiu halde, yeni 
h yapılan köylerin çifliklerJnde çalıımıf 
avaliıi halkı ile 21, 15te Kadıköy Donanmamızın bu şenliklere ve it bittikten ıonra itçl defterini 

iskelesinden kalkacak ve fener iştiraki ayrıca rica edilecektir. imza ederek gündeliğini alm ııtır. 
alayı sahasına gidecektir. ................................................................ Muı.ııoli ni köylülere: 

Şirketihayriyenin 7 4 numaralı r,,------------- - "Buiün iyl çiftçileris, yarın da 
vapuru. saat 19, t5te Sarıye- 0.. "'\ iyi askerler o'ttcağız., , demiıtir. 

a- z Türkçe 
den kalkarak sağlı, ıollu Buğaz Uzak Şarkta yeni 
sahillerine uğrayıp davetlileri Çahşmaları 
alacak ve Sirkeciye inecektir. Yi· 43 Uncu Liste Çarpışmalar 
ne tirketin 66 numaralı vapuru 1 - Muvafık, mutabık - Uygun 
köprünün Buğaziçi iskelesinden Muntabık - Uyuk Londra, 28 (Telsizle) - Uzak 

1 
Örnekler: 1 - Fikirlerimiz biribl- Şarktan gelen haberler bugUn 

2 ve 73 numaralı vapurlar da onu rine uyaun dekildlr. _ 2 _ Hare· · l ld b'l 
kib 

.. ıs yenı çarpııma ar yapı ığını ı · 
ta ' en yane köprüden hareket ketiois kanuna uyaun dekı"ldlr. d" k d ' l J 

d k 
.. a ırme te ır er. aponya, Çin ve 

e ece ]erdir. 3 - Bu maaanın ayakları yerJe. Mançoko arasında bir ademi teca• 
Haliç ıirketinin 15, 16 numa• rine uyuk değildir. 2 MU ı vliz pakta yapmak Uzere Japonlar 

ralı vapurları köprUnUn Haliç iı· - eyy d& • Berkite 

k 1 
. d lS Örnek: BütGn kanunlar devrim sa•. tarafmdan yapılan teklif Çinllle• 

• esın en, ıaat 21, te kalka- .. M k h k gas .nın birer berkiteri olmalıdırlar. rin anço o il iimetinl tanıma· 
caklardır. Bunlar Haliç balkanı 3 - MUklfat - Öden makta israr etmeleri üzerine ıuya 
alarak alay sahasına gidecek· Örnek: Hayır ve hizmet itlerin de dUşmilotlir. 
lerdir. en bOyük öden, vicdan rahatıdır. Şimali Çinde Japonlara karıı 

Ayrıca, bu eğlenceye iştirak 
edecek olan halk için birçok va· 
sıtalar hazırlanmaktadır. Gemiler 
den ıaat 21,30 da fiıekler ahlmiya 
başlayacaktır. Bunlardan başka 
da Sarayburnundan, Kızkulesin

den, Şemsipaıadan, Dolmabahçe· 
den, Tophaneden fişekler ahla• 
caktır. 

Saat 23,20 de tam Dolma• 
bahçe sarayının önünde tahll· 
Laiye manevraları yapılacak, 

BlitUn gemiler projektörlerini bu 
BBhaya çevireceklerdir. Mera· 

4 - Satıh - Yüzey umumt bir galeyan vardır. Halk 
Örnek ; Akıam OstO, su ytızeyindekl her tarafta Japonlara kartı gelen• 
ıım (ınuzi) kırıtıklıklara daldım. lere yardım etmektedir. 

5 - MUnavebe • Sıra latma 
Örnek ; Gece nöbetçileri araların- Fransız Erkinıharbiye 

daki ııralaımaya göre çaJııırlar. başkanı Romada 
Nol ı Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelim~lerin Osmanlı• Roma, 28 (Telsizle) - Fran• 
caları kullanılmamaaıoı rica ederiz. sız Erkinıharblyesi Genel başka· 

L-------------.J nı General Gamilen Romaya gel· 
..._.., IJl ll- • ..... - ... 11 • • • ••• ' ' ' " ' ' ,, ,, .•• ,, . .. ... .... . . u • ._ 

Hallde ve Arkadafları 
29 Haziran cumarteıai günü akşamı 

9 da ÜıkUdar Beyleroğlu bah9eainde 
" Bir avuç atef ,. 

Komedi 3 perde 

di. Erki.nıharbiye Genel Başkanı 
General Padeglio ve Mareıal Bal· 
bo ile ğörüştü. General Mussolini 
tarafından da kabul edildi. ltalyan 
ordusunun manevralarında bulu• 
nacakllr. 

nayiine yarıyan pamuğun, Kara• 
deniz çevresinde Türk Ofisinin · 
dııarıya satılmak için standarize 
etmeğe karar verdiği fındığın ye• 
t iştirilmesine çahşılacaktır. 

Köylilye dağıtılacak topraklar
da, en iyi tohum ve mahsul tipi
de yetiştirilecektir. Bu hususta 
yüksek Ziraat enstitUsUnün mah· 
sul tiplerimiz hakkında yaptığı 
tetkiklerden istifade edilecektir. 

Yalnız bu dört mıntakada Dev• 
Jetin elinde bulunan toprak ( 2 ) 
mil} ona yakın yurtdaşa yetebil .. 
cektir. Mevcut ve işler vaziyette 
olan toprağın yUzde kırkına yak· 
latan Devlet toprağı iyi ve teknik 
bir çalıf ma ile imar edilirse, dı• 

ıarıya satbğımız ulusal örenleri· 
mizden temin ettiğimiz menfaatin 
en aşağı bir misil fazlalaıacaaı 
muhakkaktır. 

Havada Yeni Bir 
Rekor 

iki Tayyareci 647 buçuk 
Saat Havada Kalacaklar 

Meridlyan • Mieııispl 28 ( A.A.) -
Uçakçı Fred ile Alf Keyı, bcnsial 
havada almak ıuretile 553 aaat 41 1-2 
da ı<ikahk rHmiQ' dayanım ( mukave• 
met) rekorunu kırmııtır. Uçakçılu 

64 7 nat 29 dakika olan aseı rekoru· 
nu kırmak ergealle uçmalarına 
devam etmektedirler. 

Eden Londrada 
Paria V • Romadaki Görüı· 

melerini Anlattı 
Londra 28 (A.A.) - Uluılar ıoı· 

yetesl bakam Bay Eden bu eabah 
kabine arkadatlarıni Parlı'te BaJ 
Laval ve Romada Bay MuHolial ile 
yaptıtı konuımaların ıonuçlarıoı aa· 
latmışt ır. 

Bu 1abah Avam kamaruında bf, 
aaylavm, Parla ve Rom• e-örlltmelerl 
üzerine bir Diyey yapıp yapam1ya• 
ca ğı hakkındaki soruıuna dıf fılerl 

bakanı Sir Samuel Hoar bunun ancak 
pazartesi e-Dnl yapılacatı cevabını 

vermittir. 

Stratosfere Çıkış 
Mokova, 28 ( A.A )- Bütün gaıe• 

leler Strato.fer balonunun yilkaelm•• 
aiodeki parlak başarıdan bahsetmekte 
balonla çıkan pilotlar ın cesaretini [ve 
bu yükselmesinin fenniğ önemin& 
kaydeylemektedirler. 

Pravad aya göre Stratosfere yapı

lan yükaeJmede herhanrl bir re• 
kor kırmak amacı e-örillmemişUr. 

Pilotlara bir gözleme • taruaOt • 
programı verllmit idi. Onlar, bu 
programı yerittiler. 

lngiliz Gazetecileri Geldi 
Bir mliddettenberl beklenilen 

lngiliz gazeteciler bir hey'etle 
Turing ku!Up azaları clUn gece 
on bire doğru otomobillerle teh· 
rimize gelmişlerdir. 

ın ı • . ..... ...... . .. .. ....-•• · - · - ··-~·--

TeşekkUr - Zevcemin vaz'ı 
hamli esnasında hazakatle oevzadı al· 
mıya muvaffak olan memleketimizin 
medarı iftihara profesör Doktor Bay 
TEVFİK HEMZ! ile başasistana dok· 
tor Bay Hulilsiye ve Te~vikiya aağlık 
Evi müdürü Doktor Bay lBRAB.lM 
OS.M AM ve aaiatanı Doktor Bay C:E. 
L :\.L ile hastabakıcı hemtirelerio gös
terdikleri fevkalade itina ve takayyüd· 
lerioden dolayı aaaıimi teşekkürleriınt 
arz ederim. 

bi.ncıltk Şirket inde• 

Atberl LefJi 
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~ Her hakkı mahfuzdur. • Yazan: Zl11• Şakir ~ · 29/6/35 ... .., 

Divanı Harp Kararının 500 Liraya Sait 
Mollaya Yazdırıldığı Söylenmişti 

Tehcir edilenlerden bazalarmın. 
Kcmgari Kltibi Mes'ulü Cemal 
Oguz Bey tarafından teıkll edilen 
çete tarafından ne auretle katle
dildiklerine dair Cemal Asaf Beyin 1 
lfadeai. 

Ve nihayet: 
Dahiliye Nazırı Tallt Bey, 

( Artvin ) de bulunan Bahaettin 
Şakir Beye bw telgra1 çekm:ı ve 
telgrafta da: [ Mademki orada 
ltinfz kalmamı9hr. Artvin mese
letinden daha mühim bir vazife 
deruhte etmek Uzer• hemen 
Trabzooa hareket ediniz. Buradan 
hareket edecek olan Y akup Cemil 
Bey •ize laı.ımgelen izahat ve 
laJimab getirecektir. ] demİf. 

Bir hayla uzun ıUren bu karar• 
name, bir mahkeme ve bir diva· 
nıharp için ( lhticaca aallh ) hl~
bir oiddl delil ve ye1ikaya iıtlaat 
etmiyor; ( delili Te berahin Ye 

•eıalk ) denilen ıeyler; dedikodu 
mablyeUni geçmiyen bir takım 
ıahıl ifadelerden ibaret aörllnil· 
1ordu. 

BeıyOz lira mukabJllnde ( Sait 
Molla ) ya yudırıldıjı rivayet 
olunan bu lttihamnamenin ıo

nunda: 
( Salifllzzikir ceralme mtıcas .. 

retleri ; hakkmda berveçhibalt 
delAll ve berahini klflye latihaal 
kılınan maznunu aleybimden dok· 
tor Bahaettio Şakir, doktor NAzım, 
Atıf, Rıza, Cavat, Aılz Beylerle 
Enver, Cemal, TalAt Paşalar 
kıtalde hem fiil olduklarından, 
harekAtı vaklalan mtlcazatı ter
hiblyeyl mUatelzlm efalden olarak 
Kanunu cezaaan 45 inci maddeli· 
nln birinci fıkraatle 170 inci mad· 
demine; ye hem fiil olmayıp bile
rek icrayı mllıaheretle maznun• 
larm cUrllmlerlnde muayyen olarak 
feran zlmethal bulunan Mlthat 
Şl1kr8, doktor Reauhl, KU· 
çOk Talat, Ziya Gökalp, Ke· 
mal Beylerle Salt Hallm Paıa ve 
Ahmet Ne1lmi, ŞUkrli, lbrahlm Ye 
Halil Bey lerln de, kanunu me.zk6-
run 45 inci maddeılnin 2 iacl 
fıkra11 deliletUe yine maddei aa• 
Hfeye muvafık bulunduiundan, 
mevadı meıkiireye tevfikan maı
nunlann Dersaadet diYanıharbl 

örflllinde muhakemeleri f cra kılm• 
mak üzere cinayetle) muhakeme
lerine )Uzum gösteriliyordu. 

Bu karaname okunduktan 
ıonra, mUddeiumumt Muıtafa 
Nazmi Bey tarafından dava teırlh 
ediJmlıtl. Fantazl kelimelerden 
ibaret birçok aözler aöyleyen 
müddeiumumi uzunca ıilren b .. 
yanab araaında : 

( lılAm ve hıriıtiyan olıun, 

hiçbir Oımanh kanı hedrolamıya· 
caktır. Bu mukatele bAdire1inde 
hıri•tlyan öldüren iılAmları na1ıl 
takip edfyorıam, islim öldüren 
hırlıtiyan Osmanlılar hakkında da 
6ylece takibat icra edeceğim. 

Demişti. Ve bu ıözlerini de: (1) 
Osmanlıların padlıahı, bUtUn 

llemiiılimm halifesi, altmcı sultan 
Mehmet han hazretlerinin, yeni 
battan tecellisine karar Yerdikleri 

( 1] Eli mizd e 1: ulu nan d i vanıharp 

zabıtlarından aynen çıkarılmııt r. 
z. $. 

adaleti lılimiyeye ..• ] 
istinat ettirmişti. 

Halbuki teıkil ettikleri çete• 
lerle. hu biri yüzlerce islim öl· 
düren çeteciler, uzakta değlldL 
Hattı mUddelumumt ıu sözleri 
ıöylerken, Ermenilerin en meşhur 
çetecilerinden [ Antranlk f lı
mlndekl bir Erm~ni, • ılyast ma· 
hiyette olmıyan bir cUrümden 
dolayı • poliı müdüriyetinde, Sa· 
nasaryan hanının taraçasındaki 
localarından birinde, izzet ve lk· 
ram ile misafir edilmekte idi. Ve 
yine bu çetecilerden pek çokları, 
Istanbul sokaklarında aerbeatçe 
dolaşmakta olduğu gibi Yaktile 
tehcir edilen ve firar edenler 
de tamamen avdet etmlıler ve 
yerlerine yorleımiılerdl. Bunlar• 
dan hiçbiri tevkif edllmemlı; 
döktllen masum TUrk kanları· 

nın hesabı, hiç kimıeden l.
tenUmemlıti. 

Filhakika, Anadoludan lıtan• 

bula bazı Ermeni mevkufları gön• 
derllmlıti. Fakat bunların dava· 
cılara, yine bizzat ermenilerdi. 
Çttnkll bu teYklf edilen Ermeniler, 
Tehcir esnasında bazı aafdll mil· 
lettaılarını iğfal etmiıler, o zaman 
onlann ellerindeki alhn ve kıy· 

, •• _,c..::, f 
!!3~~~· 

mettar eıyalarmı şuraya buraya 
saklamak bahaneslle aldıktan 
sonra, timdi iade etmemişlerdi. 

Fakat para, rüşvet ve iltimasın 
en revaçta olduğu bir devirdi. 
lngilizlere çatkın olanlara verilo· 
cek kUçilk bir hediye ıayeslnde, 
her tUrlU menfaat temin edile
bilmekte idi. Buna binaen bu 
mevkuf ermeniler de, birer ıu• 
retle yakalarını dlvanıharpten sı· 
yırmak çarelerine teıebbüı etmiı· 
lerdi. 

Ne kadar gariptir ki, bunlara 
tav&1sut edenlerin arasında. •ma• 
alesef • TUrk adanı ve Türk ka· 
nmı taşıyanlar da görülmekte idi. 
Merzifon ermeni tehciri eımasında 
(Kiremitçiyan) isminde bir ermeni 
kendilerini tehcirden alıkoymak 
için cebir ve hile Ye hud'a ve 
tehdit ile ermenilerf n bir çoğun• 
dan para ve ıinet altını Ye mil• 
cevherat aldığı halde yine kay· 
makama ihbar ile kendilerini aevk· 
ettirmif; tehcirden avdette aley• 
hinde otuz kişinin tiklyetl Uıe• 
rine tevkif edilerek lstanbula gön· 
derilmiıti. [ 1] 

( Arkaaı var) 
------~ neşredilen nılkalara [1] Aynen 

dikkati .•. 

Emniyet Müdürlüğünde 
alınan 

dendir. 
yeni tedbirler cUmJealn· Emnlye mUdllrll\ğll dördllncll 

ıube mUdUrll lamall Raslhin Em· 
niyet müdür muavinliğine tayini 

kararlaımıtbr. Ismail Rasih, Ay 
başından itibaren yeni Yazifesine 
baılayacakhr. 

Kendini Kaybeden 
Bir Adam 

Şimdiki halde muaYinUk işle· 
rlni de dördUncU ıubeden idare 
etmektedir. 

Yeni Emniyet mtıdUrU Salih 
bazı muamele dej'iıikliklerl yap· 
mRya karar vermittir. 

Mevcut ukalemi mahımı,, teş· 

kilatı kaldırılm1ıtır. Bundan başka, 
lıtanbul civarının birçok yerleri 

jandarme mmtakaaı olması dola· 
yıaile jandarmanın daha ııkı 

ıurette birbiriJe lrtlbatını temin 
etmek faili meçhul kalan itler 
hakkında müşterek çıılışmalarla 

faydah neticeler almak, yirmi 
dört saatlik vukuatın muntazam 

bir llsteıinl tetkik edip fazla ıuç 
ltleyenler hakkında polise verilen 
salahiyeti kullanmak bu huıuıta _ 

Poliı dUn MUddeiumumllii• 
Boyabatlı Hamit adlı bir delikan· 
b tHllm etmittir. Kabahati de 
hUkfımete Ye Kanuna ıövmektlr. 
Müddeiumumilik Hamidi sorıuya 
çekmeş ve kendiıindea abuk H• 

buk cevaplar almııtır. Hamit dl· 
yor ki: 

- Ben mUslHmanım. BoyAbat· 
tan da çıktığımı biliyorum. Fa• 
kat ıimdi adımı da sammı da, 
kendimi de unuttum. Zaten bun• 
ların hepsini bir torbaya doJdur
muf, ıırhma almıı. Körolaiı torba· 
nın altı delikmlı adım Sanım, ne 
olduğum oradan döklllmUı aitmlı, 
Hamidin daha evyeJce hmarha· 
neye girip çıktığı da anlaşıldığı 
için Tıbbıadlf mlleHeseslne gön· 
derllmiıtir. Suçlu burada mUıa· 
hede altına alınacaktır. 

Sa:/a 13 

Güzel 
Enstantanelerden 

Atla dUjen ıtlrerken ••• 

Gayrımübadiller ... 
Süı:üp Giden Dertlerine Bir Çare 

Bulunması Dileğindedirler 
Memleketimizde ıllrnp ıiden 

başhca harp sonu dertleri UçtO. 
iskan, mübadele ve gayrimllbadil 
itleri: bunlardan ikisi ıöyle, böy• 
le tasfiye olundu. GayramUbadil 
tıleri, IAboratuvar tahlillerinde 
olduğu gibi iyot lnflradile açıkta 
kaldı. 

Geçen gün, onları konıreye 
çağıran idare heyeti bile, bir tek 
öyeıi mUıtesna, toplantıya aelme
mlıtl. Bu sebepledir ki kongre 
temmuz aekize kaldı ve bu mll· 
nasebetle Uerl geri bir bayh aöy· 
lenilenler oldu. Iıte size bunlar
dan birkaç nilmune. 

"- Biz, bllyUk i•tihkak sahibi 
olan birkaç kitinin yUzUoden bit· 
tik, eridik ancak küçük fıtihkak 
sahiplerinden teıkfl olunacak bir 
idare heyeti, bizim menfaatleri· 
mizl koruyabilir. 

Büyük İJ}erl lıep bUyllk iatih• 
kak aahlpleri yapabiliyorlar. Kll· 
çllk lstihkakhlara ancak bir mili· 
kUn lkl yUzde bilmem kaç hisseai 
gibi gayet kllçllk müzayedeler 
dlltllyor ki böyle bölUklil bir lıe 
hiçbir sıayr ımllbadll burnunu ıok· 
mak iıtemez.,, 

Bunlar baıılarımn dilekleri. Bir 
diğer kıımına aellnce, onlar da 
ıu fikirdedirler. 

u - Biz, mUbadlllere yapılan 
muamelenin bize de yapılmaaını 

lıteriz. Zaten, emlAk takaa edlldl· 
tinden, mübadillerle gayrımUba· 
diller araaında bir fark yoktur. 

Bunun için, hükümet bu müzayede 
itini kaldırmalı ve herkeıe bono· 
ıunun asıl k .ymeti üzerinden mal 
vermelidir. ,, 

Bir kısmı ise şöyle bir müta• 
Jaa ileri ıllrllyorlar: 

11 
- Müzayedeler bonolann 

plya1& fiatı Uzerinden yapılıyor 
diyorlar, bu hal mübaC::ia"rin çok 
aleyhindedir. Çünkü bir bono 17 
kuruıa düımilştllr. Eu vaziyet 
karşısmda 200 liralık bir hisse 
1000 liraya aatıhyor. Halbuki bir 
aayrımUbadil lstihkakmın hiç ol· 
mazaa yüzde 50 veya yüzde 80 
ini kazanmak ister. 

Bundan baıka bizim ezilmemi• 
1zin bir aebebi de buyuk istihkak 
ıahiplerine, iıtihkaklarının hepsi• 
nin varilmeııidir. Halbuki mUba· 

dlllere karşl bunun akııi hareket 
alunmuvtur. Meseli 150,000 istih· 
kakı olan bir mübadlle ancak 
50,000 inin yUzde 20 si verilmiı 
ve mntebakl kıımı, bilttın müba
dillere mUlk verlldikten ıonra 

ödenmiye çahşılmııtır. Gayrımllba• 
dillere karşı da bu ı~kllde hare• 
ket olunması lazımdır. ,, 

Evvelki gll.nkn içtimada heyeti 
idareden kimııenln bulunmaması, 
General Halllin de ıahsen izahat 
vermeyi salAblyet harici ıayışı bu 
bağrı yanıkların alnelerinl bUsbU· 
tlin huneylemiıtir. Bundan dolayı• 
dır ki gayrımlldilerin önUmUzdekl 
kongraın aaburıuzlukla bekleniyor. 

Hava Kurumu için 
HaYa kurumu lstanbul merkezi 

ile kaza ve Nahiye kollarında 
hava tehlikeaini bilen üye yazmak 

için fili çahtmalar baılamışbr. 
Eminönü kaymakamlığında dDn 

bir toplantı yapılmış ve bu top
lantıdan sonra Eminönü kaza 
kolu çahımalarına başlamıştır. 

Kuruma bir kalemde 25 bin 
Hra teberru eden Nurkalem aahlbl 

Nuri dUn kurum merkezine daYet 
edilmiı ve direktör Ismail Hakkı 
tarafından kendialne bir madalya 

verilmlıtir. Bu madalya plitin 
Uzerlne yapılmıı murasn tayyare 

madalyasıdır ve lamall Hakkı 
madalyayı Nurlnin göğıllne biızat 
takmıttır. 

Dlln Fen erler ldarel umumi· 
yeıi kuruma 750 Ura, Salamon 
Yuda Levl de 100 lira teberru 
etmişlerdir. 

Nejat Abut 22,5 Ura, Abdüı· 
aamet, Ali Devrlş, Ahmet Sabri, 
Ibrahim baımacı da yirmişer lira 
vermeğl taahhllt ederek hava 
tehlikeainl bilen ilye yazılmışlardır. 

__ .. .,_ ... _ _ ........ ............... ....-

lstanbul Gece 
Karanlıkta Kaldı 

Dun akşam saat dokuza doğ• 
ru Silahtarağa Elektrik fabrika• 
ıında çıkan bir aakatlık yüzünden 
bütün latanbul karanlıkta kalmış· 
br. Ancak yarım aaat sonra mın· 
tak mıntaka cereyan temin edile
bilmiştir. lık önce cereyan Beyoğ· 
lu tarafına verHmiıtir. 

Ban mıntakalar bir saatten 
fazla karanlıkta kalmıştır. Bilhas· 
1a ğece çahşan matbaalar v• di· 
ğer müesseselerde bu yüzden 
zorluklar çekilmif, i9ler aaatlerce 
teri vurmuştur. 

ltalyan Şairi Geldi 
İtalyan Fülllriıt şairi Marinettl, 

dlln akıam ltalyan uçağı ile BU· 
yükdereye ğelmiş ve karşılanmıştır. 

········y:9·nı··Naş·;i·yai··: .......... . 
Yeni Adam - Terbiyeci İımall 

Hakkın ın çıka:d ığı bu haftalık mec
muanın 7tı inci uyııı d ünya k illtür 
h arek et ler i, n t etkik yazılarile çık· 
mı ş tı r. 



l y~~!~· De~ i 
Eeyfi 

Aslan Tefriki\ 

No. ı.ı: 

65 
~ 

Şahin'in Kapısı Üstüste Vuruluyordu .• 
Yalnız tA arkada -.. kadm

lan:ı arası.dan Yak t yalüt boi'* 
bir ~ sesi du; a • .,.... MDr• 

birdatb:re kcailiyorda. 
BodW p:pa Solo 1 .... 

Hasa. Pat"' T""'wk lmpuatorlap 
n1m - kz..hn•••, ea nada F .. 
şala. mdaa olmakla berabu sar> 

)nıdan İll• t. llttla ......
kaJe bpwma kadar S.lı L•lı

ları ve onlarm, pek iyi tanıdığı 
8;ışbuğu Şahin Be7i karf'lamrya 
tdmişti. 

At l ıtünde Şahia leyla lm
caklaşırkeD:. 

- Bey, yüziln ak, kWcıa par• 
lak~ aa"aşm katla olswtj, bo1wua 
gic. e.imr Dedi. 

Şahin B. i.8e h 81d it•~ 
miş gibi idi. Ağır bir ıeıle: 

- Bi% ... Güfh&a ,, ya afd•
ceiiz f •• 

Diye ial'?IJri nnll. 
Alay, lmparatorlağan illr Ma· 

car stan snqLmnda blyfıi Jiiit· 
lik;er göstermlf bir kahraman 
olan "" Gttl Baba ., 11111 • bugllne 
kadar daran • mezan .Sntinde 
birk2ç derin, eetlmn dakika p
çirdılcte, aonnt I lsendrferi fçfn 
hazırlanmıf olan nfere 1ıöftlrftl· 
dfiicr. 

Şahin Pey hndfne nrilen 
kona~nt blyttk odasında yalnız 
k .rileet, yizindeld o sert11•, dur 
gu~uzluk perdeıl hfrdentrire dtlştü; 
iirerilldeld part•l-mrı mrhr, &e
liudeld ağn çe:1tilmi1 lra•h lnlıcı 
odama hir l>acaft•• hrhtttılıtan 
aonra mindwie Ozeriae ydnldr. 

So• bir baplr ı•llk 1r~ 
k i öyJ lr coşkun 
öyte bir dayga yangını fç, 
olup bitmiı kil iri : Ba kaL 
dra11tHt itfnde l>eğufllnlf, onu 

ker.dileri yapmrf olanlar fçfa 
ne kadar titretici, Brlrttttctl oldu· 

İ93'1 anlamak ,-. yokta. 
Ancak .s-h-lr-. demir ... 

•aeda•, .. yabamo n yaı.. 
edaya çeld&p te lahcleld bala 
..:ıaller. J•ph- e..a .. li•laaaf 
fedakAraldada brp lrupya b-
Jmca di:ılu;..klô ~. gfidll 
tlike ıdiiw. yirei"mi aba dcmİİI 
peeçttb ....... .Waldaiı
... ,.. Dedesi.ia babaa a;a U... 
!ar.le, canlari e kurdukları SubL:ska 
lralesi elden çıkmıf, yanmıt yı
kıfmıttı. Ya onunfa beraber sev
diği Ülker? .. 

Hayataı• b. ,... çiçe~i, 
RÖol~aia Wr tek ) ddızı artık 
ıwrıektea JMta.. O talil atifiitll 
artık g6rüp iş:tmlyecek, o penbe 
yiizllra lfllP ~ayatınm •~a:z kıt Dl 

11ıtmıyacaktı. Seodeliyerek yu~n
den lralktı ve 2enlş göklere ba
km pencereyi açmak istedi. 

Tam f>u Rl'ada oda011 kapala 
kapı111 çekiqen bir er ile vururdu. 

.Ş.fain Bey başını kapaya dö~ 
dtlrcfise de, kurumuı boğazından 
bir mes çdnnamııtı; o, hayalin 
kendisi:• bundan aonra da bfr 
İlilİjİ kaldığına fBŞll'mıt iİbidJ. 

Kapı f>h: da.ha, ucail dalaa 
hızlıca •uruldat. 

Subuaka b .. l>1Jiu J.eadia.i top
lamlya çallşuak ... t.di: 

- KimdR, o?: 
Kapı açıldı ,,. ~eriye Ud zırW. 

Tlrk s-d p.ll 
a.&.da. birili ~ tlaıt ac:h. 

Ü•1 ı r'• ikiwW açdı kapama k .. 
naıma MJ ••ralır d.rmDfhlo 

ş.lııia he, kewlWne yaldaflDlt 
olan askere baJda.. S. .. d.W 
t tfy b r eri 
yüzhUa baylk W. kı- kapa
mıı '-• de daha pek pnç oldutu. 
bıyıklarının bile terlememiı bulun• 
dutu ıörtllllyorda. •• 

Şahfar Bey: 
( Arkaaı nrJ 

===·=========-=====-=-=====--==--=-=-===--------=========--

1 lstanbul Beledlyesl lllnlan 1 
Belediye Merkeı v• mlleu ... tı için ilzam olan (1431 730 ldlct 

o<lun kapah zarfla ekailtmeye konulmuflur. Odua11n bk kllo•na bir 
kurut 10 aantim fiat tahmin edil111i1Ur. la~ekliler ıartnameyl Leva
zım MüdlirlilğiGıden parasız alabilir. Ekailtme7e airm•k lateyen!.r 
de 2490 numarala arttırma v& ~kalltme kanununda yamh 'fuika ye 
1182 liralık muvakkat teminat makbuz Yaya mektublle teklif mell• 
tupfarmı ihale gllnll olan 3171935 ~ ı&ma ...- ıs• kadar 
Daimi Encümene vermelidir. (8.) "3388) 

... . 
AGRIYel§KENCEd 

BEŞiR Kf MAl NASIR f ucı 
Sizide 2-3 günde kurtanr. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AH•t•Ferf ı l(arak81 K8prGbat 
Tel. 42962 • llrkeel Mtlhtlrd11nade 

Haa TeL 22740 

Mersin Yolu . 
KONYA v..,_. 30 Ha-

·- PAZAR s11M1•at10da 
Menine kadar. "3588,, 

Ayvalık Yolu 
llERSIN ••panı 21 H .. 

dran CUMART ESi atınll aat 
17 de Dikili'ye kadar. (3589) 

Trabzon Yolu 
KARADENlz npunı 30 

Haziran PAZAR ghtl •at 20de 
Rlze'ye kadar. "3611,. 

' &htlr n akıl ha!Kalık:lan miit 

Or. ETEM VASSAF 
Caialoilu Orhaa B. apartımaaa TeL2'JOIS 
EalCa~ .... ui,..11.rl .-.. T......,,1 

... PHll 
11.111 PIAft.AIB ... --

..... a..ta•• ( ............ 
liral' • ,-~.., 
, •• .., ... ~u. ........ ,.., ..... 

............. M .. 11-

1 ı ~~~~~ 
nhisarlar stanbul Baı Müdürlüğünden: ... ...-ı!I..-.~~~~ 

idare ambarJarıada me.cut 2992 fİfe le•anta 27/6/935 de ihale 
olunmak ilzere açık artbrmaya konmuı idi. Bu aUn de Yerlle11 bedel 
haddi layıkta prilmediifııdea arttırma on gUn uıablarak lhalf' 
8171935 Pazartui gthaD uat 10 a kadar mtrlmııtar. i 

lsteklinia g6aterilen ıtıad• saat 10 daa •Ynl % 1 111 hmlaat. 
larım vezneye yat:rarak alacakları makbanlan ile Kabatqta e.,. 
mtıdüriyet Muhuebe MOdOrlyetiade toplanacak lromflr- ıelm• 
leri. "lliOf" 

latanbul 7 inci icra Memurluiundau 

Emniyet Sandığna 
birind derecede ipoteklıl olup Y ••İall Uç ehlivukuf tarafından tama
mına (3600) ı :ra kıymet takdir edilen Beıiktaıta Abbaaata mabal
leıiııde Y eolçetme ıokajıada .. ki 16 Mllkerrer yeni 32 No. lu bah
çeli Yarım Maaora suy11 olan bw e•la tamamı açık arttırmaya Yazedil
mlt olduaundan 1-8-935 tarlhiM mUıadif Perıuıba allnG ıaat 14 tan 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma b.dell 
kıymeti muhamm•enin %75 al bulduğu takdirde mDıtarial O.zerinde 
barakılacakbr. Aksi takcBrde e• soa artbraoıa taahhlldll baki kal
mak l.zere arttırma 15 gOn mllddetle temdit edllenk 16-K-9M tırfhl. 
ne mOaadlf Cuma gtlnl aaatl4 tea 16ya kadar kua dairemizde ya
pılacak ikinci açık artbrmaıında artbrma bedeH kıymeti muhammene-
nia % 75 inl bulmadatı takdirde ..tıı 2280No.hr lraaan ahklmına teyft. 
kan ıer1 bırakılır. Sabt ,,..todir. Artbrmaya iftiralı etmek isteyen• 
lerln kıymeti muhmmenenin % 7,5 nlabetlnde pey ak~eai "J• mllll 
l>ir bankanın teminat mektubun• ha•U baluamalan llumdır. 
Haldan tapa ıdcfH ile sabit olmıyaa lpoteldl aJacald.r da dijw 
alikadaramn 'H irtff ak halda aahiplerinla bu haldarnu •• hmulile 
faiz "ve masarif• dair olan lddlalarıaı evrakı mhbitel...U. birlikte 
llA• tarihiadea itibara aihayet 20 gOn zarfında birlikte dairembe 
Wlclt .... leri llzımdar. Alai takdirde haklan tapu ıiclll ile aabit ol
mıyanlar aataı bedellaiD paylapauından hariç kalırlar. MDteraklm 
.,.,ai, t .. viriye, tandfiyaden mttteYeWt belediye ruıumu 

•• vakıf icareai bedeli mtlzayededen tenıil olunur. Daha 
fada malumat almak isteyenler S • 7 • 935 tarihinden 
ltlbaren herkesin 1ıörebilmeal için dairede açılr balundurulacak 
arttırma ıartnamul ile 934nl57 No. lu dosyaya mllracaatla mezkdr 
dosyada mevcut naaild srörebUeceldul Uln olunur (3632) 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 
SATILIK KÖŞK 

iuı No.aı Mevkii •• Ne•i Depozito 
642 Böyllkada'da Nizamda Sefer otlu K6şklerindea 

aJralma 3 Parsel No. h J 920 metre murabbaı 
Kuleli K6p. 1400 Lira 

Yukarıda yuıh kötk ilki peıia olmak Uıere 8 aevevl ve mll
aaw tabltie YO pazarlıkla aatalacaktar. 

G.ı baraluJaa 1 takait için faiz abamaz. lateklilerin 1· 7-1935 
P.utell ... il Mat Onda Şubemiu ıelmelerL (151) 
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Ankara Yüksek Ziraat 

- Ne ohR", kalkıp tuna bir 
ders veraene?.. Nefis bir heykel 
gibi vUcudlle ıana çalım satmak 
isteyen; kim bilir belki de meğrur 
bakıt:le kendialni aeoden yüksek 
gören vu erkeğe, ne kadar aciz 
Ye korkak olduğunu göatersene •.• 

Diyordu. 
Şeytanın bu ı3zleri, lıislerlanl 

tazyik ederken; o, daha hali 
dizlerini aşamıyan aığlarda gezi
niyor; etrafında halkalanan au• 
larda, mtibeykel vilcudOnün akis· 
lorl titriyordu. 

Artık, o meçhul sHİn, lıislerim 
nzerindo yapbğı tesire daha fazla 
dayanamadım. Birdenbire 'Jerİm
den pervasızca yllriimeye bqla
dnn. Sıcak kumlan ıeçtim. Bir 
IAhza bile fasıla Yermeden buz 
gibi denize ıirdim. Metin bir 
yOJtiyfltle ilerledim. Sular, diz 
boymna aıar atmaz, bllatereddUt 
kendimi • o yeşil 2ölgelerle tit· 
reyen • denize aabverdim. . 

YOcudllmU her taraftan saran 
ıotak ıularm tatla heyecam Ue 
titreye titreye llarledim, ilerledim, 
Derledim. Taii, nefeai• keailin· 
cay• kadar ilerledim. Ve artık, 
bunalacak hale geldiğim zaman, 
bq1m çıkarıp ıilkerak etrafa göz 
ıezdtrdim. Gödlme llk lliıen, 
halamla Gtllter oldu. Gllter, elJnl 
•zatmlf, halama beni iöıterlyor: 

- ı,te, hammefeıadU.. itte.
Diye bağınyordu. Ayakta, 

tahta parmaklıklara dayanan ha .. 
lam, endltell nazarlarla baaa 
bakı7ordu. 

O adama gellace; daha hlll 
kenarda çırpmıyor, gözlerilo beni 
ıOzUyorclu. 

Şlmcll çalım aatma aıruı bana 
ıeRlfti. O.un erkeklik gmuranu 
kırmak •e oaaa aczini yüzüne 
vurmak, .. anda bana ıon11uz bir 
zevk -.eriyordu. 

Halam. kaha ..ı litnye 
titrey• 

- Emel! .. Kana; pek bird.n• 
bire ıtrdm. Ot11ecebia. 

Dl1e sealeııl1ordu. 
Halamın doda bir .. fkat •• 

ılyanetle Miylediğl bu .öder, 
bana lam iatedlğim fırut bah• 
tecliyordu. 

Halamdan ziyade ona ifittire
bllmek için setim ylkaeltenk: 

- Hata!.. Deniz o kadar ne
fia ki.. Bu ıhk auda lltUmek için 
insan pek miskin olmalı. 

Diye ce•ap Yerdim. Fakat 
tJotruaunu aöyliJ.eylm ki. bu .ciz· 
)eri ı&ylerken tiril tiril titremekte 
idim. 

Sakın uzaklara ıitme ha 
kıııml.. 

- Merak etme nala.. Adalara 
bdar gider, dönerim. 

A1ayh "'" kat.kaha bamm. 
Tekrar denize Jaldım. 

O adama latedijim tOkab 
.urabildiğiaa i'1n kalben bllyll~ 
Wr Uz duyuyordum. Aym a
mada, denizia hayat Yen• ...._ 
nam, ılnirlerime böyik bir sükin 
Wl'diğlni lılHediyorduaı. 

Vaziyeti, laiisti...I etmek 
fıtemecfün, y1rmi ~alrika ka• 
dar yü"Zdükten sonra, 'tUcu· 
cumuu ber 1:arafmdan ateı 
fışktr:' n sahi:e indim. O, kumlar 
üzerln~ uzanm.ş }'atıyordu. Tıb• 
loda yere demlmiı penbe ilDW

merdcn lir he) kele benziyordu. 
Zihnen kend:a:Ie me9gul odu• 

iÇiNi 
ğ'umu ona sezdirmeden, bftytık 
bir gurur Ue yanandan reçtim. 
Locama gird~m. Çarçabuk g;yln
dim. Halamın yanına gittim. 

Halam, daha hail endişe için· 
deyi: 

- Allah vere baatalanma~ay• 
dın Emel.. Hiç karpuz kabuğu 
aoya dütmeden denize girilirmi 
kızım! Bakaana! daha plajda kim .. 
.eler yok. 

Gl\lter ıtize karışmıt~ı: 
- Zavallı Prena Ali eey •. kir 

türlü girmiye cesaret edemaai. 
Birden irkildim: 
·- Prens Ali Bey, kim?. 
Dedim. Glilterle balam başla· 

riJe kumluğu gösterdiler: 
- Iıte, orada yatan. 
Dediler. Doğrusu merak ettim: 
- Ne prensi imiı bu? •• j 
Halam izahat verdi: 
- Mıaırlılardan. Göztepede 

oturur. Gnzel atları vardır. Annesi, 
lki senedir evlendirmek için kız 
arıyor. Fakat bir tUrlU beğene .. 
mlyor. Zavallı kadın' pek dertli. 
Galiba prena bir Rus karısını 
aeviyormuı. Onu kocasından 

bo9atıp almak lıtiyormuf. 
- Aman halacığ.m yemek 

yiyelim. Karnım zil çalıyor. 
- Yiyelim yal. Seni deniz 

acıktırdı. Bizi de laava.t 
Hava ve denb .• tabiatln bu 

iki büyük ICktfu, burada emaalılz 
bir cömvtlikle birleşmlfti. Ba· 
ıımızın &atllndekl yeşil çam• 

lar, histedilmeyecek kadar 
hafif bir 11hglrla b111rdıyor; tath 
bir reçine kokoa• citerlerime 
fuah veriyor. 

* Yemekte halam, mtltemadlyen 
bozuk dizen giden itlerinden 
babaedlyordu. Bu aödere okadar 
dalmııım ki; Prenı Alinin çıkıp 
iİttiğinl g&rmemlştim. Dotru•u 
o plAjı trkederken; o mağrur 

prenam arkaauıdao parlak bir 
kahkaha koyu vermeyi çok iaterdim. 

-4 Temmuz
Bu ubaJa halama thıi•ersiteye 

devam etmek ~ıtediğimi ıöyledim. 
Bu fikrimJ, ılddetle reddetti. 

Halamın batna aoktahıazarı, 
bir tek mesela llzerinde toplanı• 

yor. Oda evlenmek. 
Bu eski kadın, kadınlann ça· 

hşmaaını bir tftrlt\ kafaıına aığda
ramıyor. 

- Benim ve babanın sağlı· 
ğıada mutlak bir banöz olmalısın 

Demekte urar ediyor. 
Şurada doğruıunu ıöytemek 

llnmge1irae, oaon kUhoa uaaatık· 
lan JBHf J•Yq benim kafamda 
da yer ediyor. 

Mamafih, laeaO& karanmı ver• 
medim. Dlşlllmek lçln halamdan 
bir iki gla a.•aa lıltedim. Et•r 
ona •ypa bir c..-p . Yerirsem, 
gkhe ke.tirebildlif 'ki l'euci 
uzaktan bana tanıtacak. 

-7T .. mn-

Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Ankara Ynkaek Ziraat Enatitliıll talebeal ihtiyacı için aşağıda beş grupda mlfredab ve hizalarında 

tahmin olunuau bedelleri yazılı eşya Jevaıım her guropda ~aterlldiğl üzere kapalı zarf uaol8 Ye alon; 
e'kılltme ıuretilo satın abnacakbr. Parasız ıartname almak ve numunesini görmek iateyenlerln hcrgün 
Yükaek Ziraat Enstitftsll Muhasebesine mftracaatları ve eksiltmeye gireceklerin 12 Temmuz 935 C m' \ 
giinft guruplann üıtilnde gösterilen aaatlere kadar guruplardaki izahata g5re yapacakları t , 
lerini Rektörlük makamına veya idare ve ihale Komiayonuna vermeleri ilin olunur. ..; 

Cuma günü Saat 1~ da Aleni Eksiltme. 
Cinai 

Çorba tabağı 
Yemek ta bağı 
Kaşık düzüne 
Çatal ,, 
Bıçak ,. 
Çay fincanı maa tabak. 
Çay kaıığı 
Ekmek tabağı 
Su bardağı 
Sürahi 
Demir kepçe 
Tuzluk 
Tel nihale 
Tüklirfik hokkası 
Bakır karavan 

Cuma günü 
Erkek talebe elbiseai. 
Kız talebe elbiaeal. 
Erkek ,, paltosu 
Kız ,. mantosu 

Adedi 

aoo 
500 

17 
17 
17 
50 

150 
t O 

500 
ıoo 

50 
50 
30 
50 

100 

Beherinin fiab 
L K. 

50 
45 
so 
50 
15 
25 
30 
8S 
10 
70 
40 
15 
20 

1 15 
85 

Saat 11 de Kapalt zarf ile Eksiltme 
402·412 18 57 
40- 45 18 50 

120-130 13 35 
10- 15 16 00 

Yeki: -· 
L 
150 
225 
102 
IO'l 
153 
12 : ) 
45 
42 ) .) 
50 
70 
20 
1 50 
6 

57 50 
85 

1128 00 

7650 84 
832 50 

1735 50 
~ ·o 

10458 84 

Cuma 
Erkek talebe fıkarpini. 

günü Saat 15 de Alent Eksiltme. 

Kız ,, ,, 
( Beyaz ketem lakarpin ) 
(Kız ve erkek talebe için.) 

370-380 
40- 45 

520 

4 60 
3 40 
2 00 

1748 
153 

1040 

2941 

Cuma 
Yon battaniye. 

gUnü Saat 16 da aleni EksiRme. 

Beyaz labratovar g6mleği. 
San ,, ,, 
K•tlak spor tulumu 
Yazlık beyaz apor faniliıı. 

" " " pantalonu. 
Yftz havlusu 

30 14 50 
300 3 00 
5QO 3 00 
125 6 50 
200 45 
200 50 
500 35 

435 
900 

1500 
812 50 

90 
100 
175 
401~ 50 

Cuma günü Saat 17 de Alent Eksiltme. 
Pamuk ıllte 
Yorgan pamuk 

Dr. A. KUTiEL 
Jraraköy TopouJaı oaad11i No. 13 

25 
75 

12 25 
6 50 

latanbul 4 üacii icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 

306 25 
487 50 

793 75 

• 

namına birinci derecede ipotekli olup Yeminli Dç ehli 't'ukuf tarafta. 

dan tamamına 2706 lira kıymet takdir edilen Tapu kaydlne garez 
Tophanede Deyn ıencdine göre : Kabataşta Mollaçelebl maball .. 
ılnde Mezarlık Uat ıokağında uki 2 yeni 4, 6 No. lu maa bahçe 

bir hane açık arttırmaya yazedilmiı olduğundan 5/81935 tarihJnt 
mllsadif Pazartesi gnnn aaat 14ten 16 ya kadar dairede birinci art-

B•gGn babamd.a mektap pi- ,.-------------., 
di. Halama, karııık itleri hakkmda TA KV İM 

tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammeuenia 

to 7S ini bulduğu takdirde mlfteriıi üzerinde bırakılacaktır. Abl 

takdirde en son arthranm taahhüdü l>Akl kalmak Uzere artbrma 

IS gln m6ddetle temdit edilerek 2018/935 tarihine müaadi 

Sah ınnll Mat 1-4 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 

lldad açık arttmn-da artbnna bedeli kıymeti mahammeueuin 

% 75 .ı bulmadıjı takdirde aatıt 2280 No. la kanua ahklllWMI teY. 
ftkan geri bırakıhr. Satıt peılndir. Artbrmaya lıtirlk etm.k tat .. 

J..teriD kıymeti muUnımeneain % 7,5 aiabetiade pey akç.i •eya 
milli bir baılkaaın teminat mektubunu hlmU bulunmalan lbımdır. 

Hakları Tapu aiciW ile ıablt olmıyan ipotekli alacaklar da dit• 
alAkadArlma Ye irtifak Jaaklo ıablplerinin bu haldannı 'H husuaile 

faiz n .... rif. dair olu iddialarına ••rakı mllabiteleri ile birlikte 

illa tarllabaclea itibar• allıayet 20 glln zarfında birlikte dairemize 

bilcllr••lerl llamchr. Abl takdirde hakları Tapu ıicilli il• sabit 
olmıyanlar •bf bedelinin paylaımaaaodan hariç kalırlar. Mnteraklm 
Yer,ı, tenvlrlye, tanzlflyeden mtltevollit Belediye rusumu Ye Vakıf 

uzurı uzad1ya direktif •eriyor ft 

hapye olarak ta : 
(Emelin izdi.acı baklanda tttr 

ıeyler dlitünebildiaJz mi ?. Ba 
mesele pek uzam••• iyi olur.) 

Diyor. 
Halam, bu fınab ıkaçırmMI&. 

Kati cevap almak için bani tek• 
rar zorladı. ve namzetleri hall
kmda izahat varmiye baı1adı. 

'Al'kaaı 'Hr > 

o.. a.ARTESI Hım 
65 • n HAZiRAN •as 

a...ı 
27 Reltllllenel 1114 ıe Hulru wı 

Yakıt laaal V aut Yakıt ll.aal Va1at 

Gh.. 1 '6 4 Si Mit-• 11 - it 41 
Otl• 4 12 11 17 YaU. 2 IS il 48 
Udacll 8 1S 11·11 tmdlı. • • 1 11 

lcarul bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat at
mak lateyenler 22 - 7 • 935 tarihinden itibaren herkesin görebil .. 

meıi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi Ue 

934/~ No. h dosyaya müracaatla mezkur dosyada me•cut •esa• 
iki ıöreblleceklerl illa olunur. "36:t.9,. 



Kebaplannm, paeta ve ç6reklerlnizl ve aair lezzetli yemekleriniz için koku ve dumandan Ari SALIPAZAR MACAZASI 

ELEKTiK FIRININI 
KULLANINIZ. 

Sahpaaara, Neoati Bey oaddeeiNo. 4i8 • 436, Tels 44968 
METRO HAN 

Tünel meydanı, Beyoğlu T•lefonı 44800 
ELEKTRiK EVi : 

H•r•r•tl d•lmf ve •rzuya göre ayar1 kablldlr. Tip ve clnelne göre bUtUn 
flr1nlar1n tlyatlar1nda mUhlm tenzlllt vard1r. 

Ba7asıt MUrekkebçiler CflÔddeıi Telefon ı 24378 
KADIK Y: 

Muvakkithane caddesi Telefon: 60790 
Elektrik fırlDI alan her mllıterlye huıuıt teozllAtlı tarife tatbik edilir. BÜYÜKADA: 

t8 Nisan caddeıi. Telefonı 56 • 128 
ÜSKÜDARı Satış mağazalarından tafsilat isteyiniz. 

Taksimdeki Sergiyi ziyaret ediniz. Şirketi Hayriye iıkeJeıi. Telefonı 60812 

·······••e••··················•e••••••••••eıee•••e•ee•••••eıeeeee•e••••••ee•e••••••••••••••e•••••••ee••····················································· 

Grip, nezle, başağrısından kurtulmak istersen ASiPiROL NECATİ kullan, Salih Necati Ecıan•.ı 
•••••eeeeeıeeeeeeııoıeııe••••••eıeeıeeeeeeeeee••••••e•eeeeeıııııeeeıı•••••e•ı•ıeıeı•••••••••••••ıeııııııııııııııııııııııııeı•••••••••••••••••••••••ıııeııııı•ı 

Güzelliğimin Sırrı 
Çiçeklerin Merkezindedir -
Franeanın Midi laa•alitl kurbtlacle 

Jatıyan kadınlar, Tabiatlıı 9i99kleria 
werkeıine nzeWğl bakaı ltlr ~u
dluımn oildi beyazlatmak n ıttseDet
tfrmek huuıundaki 1•101 barıet 
llul&IW tanırlar. 

Bıı naıik cnherin tufiy .. ile laan
.. selen .. ( Ciıe AMptlae) ~ 
-Ailen ve oilt l11rintle fnkal&de bir 
tNir iora eden bu ıtızellk taleımıı 
•amlan yatmasdaa enel tatbik 
edildikte clldlnlıio aertletmiı bariol 
tabakuını yumuıatarak par9& pup 
Aıürtir. Sabahleyin tunnr ede•e-
8.iiniz bir aıizelliJde tue n Hraıin 
,eni bir oiltle karıılaıaoakaıoız. Aynı 
tamanda mtiııbHlt mer.amatı, ıiyah 
'enleri gidermiı olacak&ar. Bu Cire 
.A.aeptine denilen rüzellik tılıımını kul-
landığımda yüıümiin ollli ve çirkin 
qlldioi ıayam hayret bir ıurette güzel· 
leıtirmiı ve beyazlatmııtır. btlmali 
pyet kola1 n fiatı uouz olan bu 
Oire AHptlne'yi kollarıma, omuıJanma 
n ellerime de tati»ilc ediyorum. Bltüo 
eezanelerle parflmörllerde ıatılır. 

OakUdarda 

Satdık Hane 
Gllıel manzaralı, sr•J•t kullanııh, 

lçi dıtı boyalı, 650 metre fnDrabba 
7 oda, ha•aıazı ve ıu tetiuh, hamam 
bGy6k bahçeainde meyyı. •taçları, 
çiçekler ve llmoaluk. kuyu, hnuzlar 
Ye Amerikan ıiıtemi kDmealer. 

Fııtıkatcında, tramvay duratı ıo• 
luada, Yazmacı Şerif ıokatı No. 9 
laerpa ötleye luda. •"eki er• •ij. 
rac.ıat. 

Sargı Deler \'arddaşlar ı 
Tam yerli malı "EMiR,, braı bıçaklarımızın 

ıöhreti memleketimizin her köşesine yayılmııtır. 
Artık piyasada 100 paraya ve 3 ve 5 kuruıa sahlan 
ecnebi braı bıçaklarına kat'iyyen ihtiyaç kalmamıı· 
br. Çünkü tam yerli malı "EMiR., tıraı bıçaklarımız 
gayet iyi ve keıkin olmakla beraber 10 taneıi 
yalnız 15 kuruıa her yerde ıatılmaktadır. 

Kanaatkar olan müeısesemi% büyük bir fedakir
lıkla ıaygı değer yurddaılarımıza bir hizmette 
bulunmak ve "EMiR" braı bıçaklarımızın dııardan 
gelen ecnebi bıçaklarından üıtün olduğunu iıle 

ıöıtermek üzere iıbu tam yerli malı " EMiR" tıraı 
bıçaklarımızı umulmaz derecede ucuz bir fiatla 
aatmaktadır. 

Hem iyilik, hem ucuzluk, hepıl bir arada oldu
fundan artık paranızı dııarı çıkarmayınız. Her 
aabcıdan "EMiR,, braı bıçaklarını ısrarla arayınız 
Ye alıp sıüle güle kullanınız. 

RADİUM TİCARETHANESi 

lstanbul • Galata P. K. 1313 Telg. RADiUM • 
iSTANBUL-TeJ. 42878. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz 

zun birinci Paıarteai ıabahından 
olunacaktır. 

tarifeıl T emmu• 
itibaren tatbik 

Hayatın neşe&i 
dinç olmaktır. 

HORMOBIN 

Baı ağrııı G R i P i N ile geçeri 

TallleUerl 
Yorgun wUcuUarı 

dlnçletUrlr. 

lktidarsızhlt 
Çektifi ıztıraplar bu 
hakikati öfreninceye 
kadar aürGp gidecektir 

[ GRIPiN ] 
Bütün ajn, sızı Ye 
iancdarı dindirir. 

Bat va dif ıtllırila nezleye, 
UfUtmektan mutevıllit ızb
rıplıra kartı bilhaııa 

müessirdir. 

GRIPIN lı•ı•l•rl RADYOL/N fllı 
BIH .. • /116rl/c111111111 Mİit•lc111u1• lclın· 
•• .. rl•rl l•r•/nule'll ••palır. Her ec
z•••i• 0111rtlır. 7,j lc•r., flatl111 Nfılır. . 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Ankara Ynksek Ziraat EnıtltUıQoOD 375/425 talebeıl ile 
100 • 120 milıtabdemlninln 1217/935 tarihinden 31 Mayıı 936 tari
hine kadar sabah, öf le Ye akıam ı•mekleri pazarlakla ihale oluna• 
cağından paraıız prtnamealnl almak iıteyenlerfD EoıtJtO Muhase
beıine ve talip olanların 1117/935 tarihine ra1tlayan Perıembe all· 
nll aaat 15 de 5837 liralık muvakkat temlnatlarile EnıtitQ idare 
ve lbale Komiayoauna müracaatlan 

Sonbahar Viyana Sergisi 
9)5 aenHİ eonbabar Viyana •ergiıl 

her aen• oldutu ıibl bu HDe de 
Layipıig aergiıiai mltealdp EJlllO• 
birlaci alal açılacak .... aeıki&lael 
ılalla• ka4lar tlena etlecektlr. 

"3602,. 

h• Poate M•tbaa., 

S.lalW ı R. Klktl 

JfeeriJM K .... ı ı'.W. 

Ye 

Bel sevşeklliini 
giderir, yatamak neıeıioi iade eder. 
Eosanelerde bulunur. l.tanbul'da 
fiata tSO Kr. Taf.eillt loln Galata 
Poıta kutula 1988 

P A R U .K I' •I• 

. . .... . ... 
- , . ~ 

. ' 

CiCI S0RMESi 
AYrupa rlmellerinden lat0nd8r. 

Yakmaz 1 
DakUlmez il 

Leke rapmaa 111 
F"ırçalı ıürmeJeı araıında eııizdir. 

Her yerde bunu arayın1z. 
Farukt ve Cioi markaıına dikkat. .. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
ISTANBUL ACENT AUCI 
U.u Haa, T elefonı SISl9H 

KARAB1GA YOLU 
BARTIN vapuru 29 Haziran 

CUMARTESi ıaat 20 de Ka
rablıaya kadar. 

a 
• 
N 
ç 
L 
1 

K 

Kanzuk eoıaııen mflıtahsarlanodam 

KREM BALSAMIN 
Cildi n .. ,... itimat elli ıenellk 
bir f!lzellik kremidir. Bir defa 
( KRE• BALSAMIN) kullaaa11 

baıka kre• kullanm&L 

Dr. B&rıı C:IMAL 
Dolalllge Milı.Aı,.•ı•ı 

Telefon t18, Dlvanrol• 
22398 Puardaıı maada her 

38-48Kaadilli rilo öğleden sonra 

YIMIK 

Dl6İL 

Diflerini 

RADYOLIN 
ile temi.zlememenin 

cezasını çekiyor 
Diıleri hio temialememek nekadar 

muıana geliıiglael bir maQUnla temis
lemek de o kadar muzırdır. Diılerini
zin minaıını boıacak macunlardan 
aalunınız. Minaaı bozulan dişler çtlrtt• 
meğe mahkumdurlar. Yemek yedirmez
ler, ıu igirmeıler n ıi11 bayatı ce
hennem ederler. Nihayet hepalnl çek
tirerek geno Jat*- diıılı kalır1ıoıa. 

RADYOLİN 
Dişleri, mlna tabakuını çizmeden. 

hırpalamadan if.mizler ve parlatır, 
mikroplan öldtlrlr, dit eUerinl kuY• 
ntJeodirir. 


