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Şimendiferleriınizl Biz Yapacağız 

Ali Çetlnkaya Böyle 
Söylüyor 

Mısırda Kanlı Vuruşmalar 

Dıyarbekirden Sonra V~na V~. Daha 
Ötelere Doğru Da Gıdecegız 

Halk "Kahrolsun lngiltere,, Diye 
Polislere Hücum Ediyor 

I 
·ı k hat açılıtı Bayın· hakkında istilqaflar yapıldddan k)nra 
ı yoı • lrma t mm . ' Karabükt büyük bir endüstri müesae-

dırlık Bakanı Ali Çetinkaya ıle, bu hat· e erdir 

Yaralıların Sayısı Yüzleri Buldu. lngilizler, Bu ffi 
ltalyanlardan Biliyorlar. Araları Daha Ger2inleşiyor 

tın açılıt töreninde bulunan arkadat1• sesinin kıuulmuı mutuahan .a. ~•--
.. • elif ·c~-e dair Diyarıbekir hattı- Bu ttı ~a-

mızın, Turk ,ımen ercı.11!5... • ka ·· sonra açmaia 
f d 1 b. ha bihalde bulunmasına ve- ya avdetten bır ç gun 
a} :ı ı ır ı Di--L.1.:- vannası 
·ı · t" Ali ÇetinkaY• bu müna· gideceiiz. Hattm Y~--

ıı e vermıt ır. ...ı.· l • • • b" defa daha birbi· 
be 1 de . . ki Şark ır--·ır erımm ır ae t e m .. tir : lu Q.:-..l:Glr battm 
- uŞimendifer; askeri, iktisadi ve rine bailamıt o yor. ~ . 

içtimai cephelerden bir milletin birinci Van Ye 1rana nrmuma kadar, ~=an
d ed f d imillerindendir. Kömür bekir, kendisinden sonra ıelen viliyet-

erec e ay a ı·· ·· ovnıya--1..a.ır 
la • ı · istas u ro unu J - ~' • mıntakumm ihtiyacı bunun tatnun erın Y~ • ... 

edilecektir. Anadolunun dahili kömür Şüpbeliz Diyan~ .clurmıyacaiız. 
• · · · d"f ·ı kat'- ıu· V h duda ..1_;:,... 1.DfUla devam ihtıyacı bu yenı tımen ı er ı e ı ana ve u ~:... • 
rette tahb temine alınm .. olacaktır· Şi· edeceiiz· Buranın 11tikameti ve rüzer· 
mendifer her yer için olduğu gibi bu· phmın fenni tetkikleri ~ ... ~br. Bu 
raıı için de bir hareket ve iktisadi faa· İfİ yapmak üzere ıön~Z heyet 
liyet amili olacaktır. Halkın istihsali· ıelmiftir· Henüz ı~rınediın: Raporunu 

tmı mesaisini timendifer müamir kıla· tetkik etmedim· Diy~ ~ 
cak;ır. Orman)aruıdan istifade imkim EMzirden bafhyarak Vana Plfteceldir. 
kolayla,.caktır. Kömür bavzumm se- Di,....a,ekirdea sonra ana çok olclu
risinde mevcudiyeti kuvvetle ümit edi- junclua Elizizdm ~ Palu, ç... 
len demir madenlerinin hududu. ris'ati (Devamı 9 uncu yilzde) 

Kehlre aokald•n••• h•lk il• poll•I• il••••• evnlllı ••1'f1••9111aı•111a alt .. ,, ••h•• 

Kıyam Nasıl 
Okla? 
Kalaire 14 ..,.. 30 Wa Jdtlala lftiraldl• 

)"apllan mitiaat• Vefd flrkuı reisi Na. 
laas Pap lqilis ale,.laine fiddetli bw 
autuk .a,.ı.mı,, lt-aa &serine halk, fİe 

1
.. •• tatlarla, keacliaini daptmak isti• 
J• poliM latlcum ebaİftİr. Nalaaa Pata 
autlnmu al)"lediktea sonra balkevin• 
sitmit •• halk, ltinaam önünde «kahrol· 
sına lnsilt .... » di)"e bajlnnıtbr. Polia, 
buna ıilihla mukabele etmiıtir. Ve 
halken lainasını hUcumla iısal etmittir. 

AH "•tlnk•r• hadi •f1118 tare••11•• Tanla •• Kahire Jaralıları (170) ola• 

• 11:1::::=1mm:=------=.:::..~y-::~~:... .... s::ıı:: ............... -::-==-------~:------· rak tahmin olunuJor. 
U tla G • • d Saat 19,30 dan itibaren hastaneler /talgan nd Tinin erlSlll e ,.arablarla clolu idi. Bu yarablardan e•· 

Ç U b • B l d • .ı hastanelere Jabnlmıt olaalann sa-

şi Jd et/ i Bir •te nar ı aş a ı )"lal <10> idi. 
Mitinat• ( 3) maddelik lair karar 111• 

1 81 K t V reti kabul edllmlttlrı 

Habeş er a ır e 1 - lnsllislerl• kat'inea ........... 
çabtılmı)"acak, 

Mühimmat Ele Geçirdiler 1 (Devamı a inci yüzde) 

Makalle 14 (A.A.) - Uçaklann J0P" ncbolunun 
bkları kefifler sonucunda, Habeı kuvvetle· 
rinin bazı toplanmalan görülmüt. Amba 
Alagui cepheei komutanlığına atanan Ra• 
Muluguetanın bir taarruz yapmak niyetin· 
de olduiuna ihtimal verilmittir. Toplanan 
Habeş askerleri haki üniforma giyınekt• 
idiler. 

Mıaır Kralı Puat 

Sel Kalanların isim· 
lerlnl Yazıyoruz 

Londra Ne 
Düşünigor? 

Londra 14 - Mısmlald karsllf&lıiın 
•• heyecanın, Mısırdaki (50) bin hal· 
yanın tahriki eaeri olduiu .... 1mak • 
tadır. Siyasi mehafil, bu hldüelerden 
itilrii, f nsiliz • İtalyan miin•s•tsn • 
tlald serıinliiin artacatlnı ta••in ecli· 
.torlar. İtalyanların Mısırda sitdJr:çe ar• 
tan faaliyetlerine kartı, o niabette ar • 
tan bir asabiyet duyqlmaktatlll'. Bu a• 
•abiyet, Kahire karı&f&bldanndan 
aonra, son haddini bulmu9tv. Gene al· 
ıasi mehafile söre Mısırda, Vefd fır • 
kasının idare ettiii cere7an .-eler • 
denberi vardır. Fakat dlln w cere7a • 
nın birdenbire bir infillk ifacle eden 
hldiaelere dayanması, ltalJanlarm ateı 
llzerine yai dökmek kabilinden olan 
propasandalarından ileri selmektedir. 

Ayni çevenler, Mısırdaki (IO) bin 
İtalyanın bu aaleyana ....... )"ardım 
ettiiine kanidir. fnsili• hllkbMıti, bu 

(Devamı 8 inci yüacle) 

purun henüz tamir Ye muaJ•••• çık· 
biuu bildinniıtir. 

Resmi makamların iddlaıar.a ıh 
•apurların çilriik olmalan ~,.eti 
me.zu ltahaolamaz. Ukin .._ "-fıbk 
deniz Jollarının btlttln ı...u.ri, aaıa• 
rl ( 45) .... ıik ı....Uer oM..._. için, 
hiç biri sisorta edilememeld.dlr " bu 
arada lneltolu da sisortaaızcla". Bu iti· 
barla kaydetmek llsımdır ki, 7alnıs 
lnebolunun deiil, bUtUn s...n-ln si • 
ıorta edilememesi ile, semilerin çok 
aailam oldukları hakkındaki iddialar a· 
rasında bir tenakuz mevcuttur. Bununla 
beraber, deniz ticaret direktörlütü, in • 
bolu ıemiıinin ıon aylar zamncla 45 
bin liralık tamir ıördüıünü bildinnek· 
tedir. Ve g ne bu direktörlük laildir • 
mektedir ki bu tamir maarafile, 7epye
ni bir lnebolu vapuru almak Wle milm• 
kündür. 

Kazaz.edeler Bu•ün Geıq.ı., 
lnebolunun talihsiz yolcmn lııusiia 

(De\ ama 1 1 ınc& yil&cle) 



2 Sa fa 

[Halkın Sesı] 
A..uauz 

Vak' olarına 
Ne Dersiniz? 

Memleketin dertlerinden biri de ku· 
duzdur. Bu dert müzmindir. Dün, bir 
muharririmiz, okuyucula·ımızla bu 
mevzu üzerinde görüşmüştiir. 

Faik- (Koeb tramvaJ caddesi 17). 
Atalarımızın pulanta gibi kulağa küpe 

yapılacak sözleri vardır: Merhametten ma
raz doğar derler. Bazan ölüm bile doğıu. 
Şehrin dört köşesinde köpekler kudumyor. 
Hergün hastahaneye beş on kişi göndeti· 
lıyor. Hatta geçen gün bir zavallı kudura· 
rak öldü. Buna rağmen hala :ı:ehirlenen kö
pekleri kurtarmaya ça!qanlart, köpekleri 
aaklıyanlar, batti köpeklerin ağızlarına yo
ğurt dökerken ellerini ısıranlar bile vardw. 
Biz bu manasa ve zararlı merhametten vaz 

geçmeliyiz. 

* Sabri Gündüz- ( Cağaloğlu, Kapalıfırın 
aokaiı 71). 
lstanbulda bir kuduz salgını vardır. Köpek
ler hergün insan dalıyorlar. T t:mizlik mc.. 
murlan köpekleri öldürmek İsterken bazı 

kimselerin miimanatine ujnyorlar. Ortada 
• bir çok fuzuli köpek hamileri görüyoruz. 

Bu manasız himayeden vazgeçmeliyiz. Ge
çen gün T arabyada ölen zavallı bize bir 
ibret dersi olmalıdır. Eğer hemşerilerimi

zin kudurarak ölmelerini istemiyorsak kö
pek avukatlığını bırakmalıyız. Oiinyada hu
nun kadar manasız bir müdahale taau·vur 
edemem. 

* Huip- ( Naromıaniye Halk aparlı • 
maJU). 

Dün gece Beyazıtta memurlar kıskaçlar
Ja köpek yakalıyorlardı. Etraftaki büyük bir 
kalabalık köpekleri kaçırmaya, memurla
rın işlerini zorlaştırmaya çalışıyorlardı. Ye· 
rinde izhar edilmiyen şefkat ve merhame· 
tin hiç kıymeti yoktur. Hayatımızı tehdit e· 
den tehlikeyi himaye etmeğe hiç aklım er
mez. Halkımız memurlarla elbirliği ederek 
fstanbuldan kuduz tehlikesini J:aldırmalı
dırlar. 

Flistin Bizden Elma 
istiyor 

SON POSTA 

Kuduz işleri, Haliç Ve 
Ekmek Meselesi 

Muhiddin Üstündağ, Gazeteci!ere 
Dün Mevcut Curumu Anlattı 

ilbay Muhiddin Oatündai muhtelif 
Jehİr İf)erİ hakkında dün sazetecilere 
ıu malumatı vermiıtir: 

- Gazetelerde sık sık kuduz vak'a
ları olduğundan bahsediliyor. Fillıaki • 
ka Tarabya ve Sarıyerde bir kaç vak'a. 
ya raatlandı. Şileye silmeden evvel la
zım selen tedbirlerin alınması için e
mir verdim. Esasen bu aibi vak'alarla 
uirapcak tqkilit vardır, kuduz vak'a· 
larmm devamında halkın kayıtsızlığı 

da vardır, bu kayıtsuır:lıia merhamet ve 
acımak hisleri amil oluyor. Halk köpek
lere acıyor ve köpekleri zehirleyici me
murlara mÜfkülit çıkarıyorlar. Halk 
köpeklerin umumi sıhhat noktasından 
büyük bir tehlike teıkil ettiiini takdir 
etmelidir. 

Son vak'alar söstenniıtir ki bu ha • 
diseler en çok ıehirden uzak kenar ma
hallelerde olmakta, bu da kuduz kfi.. 
peklerin köylerden selerek" tehir kö • 
peklerine aııladıklannı aöstermekte • 
dir. 

Hali~ Meaele.i 
Şirket ne resmen, ne de hususi ma • 

lıiyette olmak Üzere tatili faaliyet ede
ceğine dair belediyeye hiç bir malu • 
mat vermemiıtir. Esasen belediye ile 
ıirket halkın hizmetini görmek bahsi 
Üzerinde mahkemeye gitmi! bulunmak
tadırlar. Maamafih bir müracaat vuku 
bulur.. belediye halka karıı yapmaya 
mecbur olduiu vazife noktasından icap 
eden tedbirleri almakta tereddüt etmi

durumu normal vaziyettedir. Fiatlerde 

yükseli§ ve düıüt yoktur. Dün borsaya 

566 ton buiday gelmittir. Fa:ala alıcı ol-

velisi ıün Şileye aittiii için dün aaat 
(16) da ancak dönmÜf ve Asım Sürey
ya ile görütemediji için de ikinci nevi 
ekmek meselesinin halli bul'üne kalmış-
tır. I maaına ve 1134 ton buğday sahlmasına 

Buğday Durumu rağmen fiatlar hiç bir yükaelit arzet • 
Ticaret ve zahire borsaaında buiday memİftİr. 

Hangi~i Doğru? 

20 Kadar Ta lehe Birinci 
Muayenede Sağlam, ikin
cisinde Çüriik Çıkmışlar 
Haydarp&f&daki erkek muallim mektebi- tehusıa filimlerinin muayenesini müteakıp 

ne girmek üzere muhtelif tehir ve kasabala. «iyidir» hükmünü vermesine rağmen bu ta
nmızdan selmit olan talebelerden ( 20) ka- lebe yeniden muayeneye tibi tutulmuflar ve 
dan muhtelif sıhhi sebepler ileri sürülerek son muayenede (20) belan doktor tara
mektebe kabul edilmemİflerdİr. fmdan çürüğe çıkarılm11lardır. Bunun üze-

Halbuki bu talebeler Ankaradan latan- rine de mektep idaresi kendilerine memle
bula cönderilmitler ve kendilerine muame- ketlerini dönmelerini tebJii ebnİftİr. 
leleri ikmal edildiği, kayit ve kftbulleri için Bu talebelerden ekserİIİ yol paralannı 
mektep idareaine emir verildiği, İstanbulda belediyeden alarak ve yahut borç olarak te
bir röntgen muayenesinden geçirildikten darik edip l'eldikleri için bu neticeden mii
ıonra mektebe kabul edilecekleri bildiril- teessir olmuı)ar ve muhtelif makamlara mü
mİftİr. Bu talebeler İatanbula aelmifler, ra<:aatla mektebe kabul edilmelerini rica 
Haydarpapdaki mektepte yahp kalkmtya etmeğe baılaınıtlardır. Talebeler Dlelllle • 
baılanu,Iar ve röntgen maayenesine tabi 

1 

ketlerine dönmeleri için deiil, mektep ha
tutulmUflardır. ricinde bir gece kalabilmeleri ic;in bile pa· 

Kendi söylediklerine göre Röntgen mü- l".alan olmadıimı söylemektedirler. yecektir. 
Filistinden yeniden külliyetli miktarda Elemek Me•elea 

Bir Kadın Taşla 
Yaralandı 

İki Tramvay 
Çarpıştı 

elma ıipariı edilmiftir. ilk sipariıte küçük fehrin bugünkü ekmek meselesi nor-
ambalajlarla cönderilen elmalar pek beğe- 1 mal vaziyettedir. Normal vaziyetten 
nilmİf, bu ikinci ve mühim sipariş bunun ü-1 maksadım ekmeğin ucuzlamıı olduğunu 
zerine yapılm11tır. Filistin bilha:ı5a elmalan- söylemek deiildir. Son borsa cetvelleri
mız ~de. 7~ ve ~evamlı ~ir müfteri 1 ne aöre fiat normaldir, demek iatiyo • 
olduiu IÇlll upanılere onem venlmekte ve rum. Bir iki pnlük muvakkat bir fiat 
en iyi ~im cönderilmcsine dikkat edil - dütüıü kaydedilmİftir. Fakat bugünkü 
mektedır. ve dünkü borsa teme'VY6catı bu dÜfÜfÜn 

flıeyhane Kavgası 
Beyoğlundaki Kohut birahanesinde 

dün aece ıarkı söylemek meselesinden 
müıterilerden Bürhan ile Fazla arasın
da münakap çılmııf, Fazlı bir içki ka • 
dehile Bürhanı yaralamııtır. 

Yabancı Diller Merctebinda 

muvakkat olduğunu aöatermiıtir. Fı -
nncılar ekmeie bir kunt zammedil • 
mesi için yeniden müracaatta bulun • 
dular, kendilerini çaj'll'dım, temaa et • 
tim ve ikna ettim. Bir hafta müddetle 
daha ekmeğe zam yapılmamasına razı 
oldular ve bu ifte hakikaten hüanü ni • 
yelle hareket ettiler. Belediyenin bir fı
rın tesis etmesi itine setince bu evveli 
bir ihtiyaç, sonra da bir aermaye Te 
nihayet bir etüt ve saman meselesidir. 
Fırıncılar buaünkü hibnü niyetlerinde 
devam ederlerse buna lüzum kalmıya • 
caktır. 

iddiaya Göre, Bu, Bir 
Tecavüz Eseri lmiı 

Kulaksız caddesi Hah1ef endi çdunmıncla 
2 numarah evin kadmlarmdan Necibe ch
f&l'ldan ahlan bir taıla ahımdan aiu' aantte 
yaralanmr§. hastahaneye kaldııınlmqw. id
diaya inanmak lazım seline Nea"be pencere 

önünden dıtanyı seyrederken aJDİ mahalle
den 15 yqlannda Ahmet oğlu Mustafa o 

yoldan geçmit ve Necibeye lif abmf. Ne
cibenin kendiaini azarlamasına hiddet eden 

Mustafa bu sefer de yerden kaldvdıiı koca 
bir laf parç.uını evin içine fırlatmqhr. 

Trenden Düşerek Yaralandı 

, 
Sebebi: Tramvay Hatla-
rından Birinin Dar 
Yapı mas ymıı 11 

Osküdardan Kadıköyüne siden l 04 sa
ydı tramvayla Kadakö, ma tiaden selen 16 
sayılı tramvay Üsküdar merkezinin brp
smda birbirlerine sürünerek çarpıf1111Jlar· 
dır. Her iki arah.nm bpt camlan ve hda

mak yerleri kınlnuıtır. Hadiseye sebep, yeni 
dötenen ilıcinci b.tbn dar konmau İmİf. 

Bir Kadın Pence
reden Düıtü 

Bu yıl, Oniveraite yabancı dil mektebine 
6477 talebe yazılnuttır. Bunlardan 4008 i 
Almanca, 2094 Ü Fransızca, 293 ü inai. 
lizce, 63 ü Rusça ve l 9 u da İtalyanca o
kumaktadırlar. Kmnkaplda, Kaclirga caclclesinde (3) * Haydarpaıa lisesi talelH!sinden Fah- numaralı eYİn kaclmlarmdan Eksabet 

1
' Tan ,, Aleyhine Bir Daava 

Eminönü kaymakamı Raif Tan cazetesi 
aleyhine bir hakaret davuı açll'Ufhr. Bu 
davaya yakmda bakılacakbr. 

Belediye ekonomi direktörü Asım Sü- reddin mektebe aitmek üzere Erenköy- üçüncü katın pencerelerini silerken 
reyya dün Ankaradan dönmÜf ve be - den trene binip aahanhkta dururken kendini tut&mallllf, ( 13) metre derin • 
tediye reisi muavini Bay Nuri ile temas müvazenesini kaybederek trenden düı- likteki alt kata diİ:flDÜfliir. Kadmm .ol 
eftikten sonra Bur .. ya ~tmiıtir. İl • mÜf, bapndan yaralanarak ... taneye ayalı iki yerinden lanlmıf, 'riicudunan 
bay ve ıarbay Muhiddin Oatündai ev- kaldınllJllfbr. muhtelif yerleri J'lll'llhuumtbr. 

P•z•r 01• N•••• a. Diyor Ki ı 

.,.,/ 

---
' • 

- Haıan Beyciğim, ıenP. aklın erer. , 
Şunu bana tefıir ediver: 

. . . Memlekette, 
laalde .•• 

evlenmeler •• • Bopmna danlan &ittikçe azah • ı 
JonDUf. Necim acaba 7. 

Gllniln 

Bir 
Satırla 

Göçmenler içi• 
Kızılay kurumu Trakyada ısı 

tahaneai olmıyan ve fazla 
men yerleştirilen mıntakalarda 
hane tc!sis etmeği kararlatbrııtJllll" 
la ielen ve burada bir müddet 
menlere çay ve 91cak çorba 
de bir aşhane tesis edilecektir• 

* * * 
Çam Tırbllarlle Mld 

Bu yıldan itibaren Üsküdar, 
Kartalda oturanlar çam tırııJlaıl 
deleye mecbur tutulmaktadıdıa" 
huriyet evlerinde, bahçe .. 
çam ağacı olanlara aittir. sunJ-r 
daki tırtıl keselerini ayıkl~ J. 
lar. Ayıklamıyanlar hakkında ..-; 
takibat yapılacak, hem de onat 
zaaı alınacaktır. 

••• 
Slllvrlde GlSçmen Y• 

Son günlerde Romanyadan 
arm göçmenler Silivriye yeri 
lanmı~ır. Silivrinin Çeltik çi 
satın alınarak göçmenlere t.ıı-i' 
Çihliğin arazisi mahsuldar ol 
çalışkan olan göçmenlerden 
beklenmektedir. 

• * • 
Yeni Yll Zeytlnyal• 
Yeni yıl mahsulü zeytinYd 

piyasaya çıkanlmıı, 32 kuru,.... 
görmü,tür. 

••• 
KIJprlde DulNI T• 

Galata köprüsünün ( 7) 
rette tamir edilecek.tir. Bel~ 
cümeni bunun için istenen 
da bir iki giıne kadar karat 

• • • 

havagazi tarifeleri de uc 

Doktorlaran 
Etı"bba Odası yeni idare 

m vemıiyerdt odaya 12 bio 119 
riken ( 300) doktora bir~ d.sJI 
dererek 1 5 gün zarfuıda aıt 
melerini iatemiftir. . *. 

f ltalyan Konsolotl'I 
Şehrimizdeki İtalya k~~ 

aevkedilmittir. Dün •alİJi _,.~-. 

da etmittir. 



,_ 15 ikinci T eırln 
SON POSTA 

,---------...~ Resimli Maka.e 
Hergün 

a Şuur Ve Hadisat il 

Güne~ - Dil 
Teorisi 
Hareketi -
Türk dili üzerinde tetkik ile mefgul olan 

ııTürk dili kurumuıı uzun tetkiklerden son

ra Yeni bir teori drtaya attı. 
.Şimdiye kadar bütün dil mütehassısları 

dilin nıenşeini muhte1if kaynaklarda ara -
1tıı1lar, başka ba,ka yollara gitmişler, fa~~t 
Türk dili üzerinde tetkik yapmadıkları ıçın 
daima yanlış neticelere varmışlardır. ııTürk 
dil kurumu» Avrupa dil mütehassıslarının 
bu Yanlııını iııbat eden yeni bir nazariye ile 
ortaya çıkıyor: <ıGüneı • Dilı> nazariyesi. 

Güne§ - Dil 
Teorisi Nedir? 

* 
Türk dil kurumu bu nazariyt>yİ ıöy)e an· 

latıyor: 
1- İlk insanların bütün dikkat ve ala· 

l.alarını tizcrine çeken glineş oluyor. 
il- Harici alemi tcııkil eden ( objer) ler, 

güneşe göre büyüklük veya küçüklük. par
laklık veya sönüklük, yakınlık veya uzak· 
lık itibarile farklı bulunurlar. Ba~ka başka 
dairelerdeki noktalar bu objeleri gösterir. 

ili- İlk insanların her şeyin üstünde tn
rııdığı ve her şeyin üstünde tuttuğu ilk ( ob
je) rüneı olmuştur; güneş onlar için her 
leydi. Güneşi tetkik ede ede onun v.ısıfla· 
rından, hareketlerinden, önce maddi, sonra 
ruhi, fikri, abstre mefhumlara intikale baş· 
ladılar. Böylece gÜn<'slen ve onun hareket 
\re vasıflarından aldıklan başlıca mı-!ln:m
lar sunlar olmustur: 

1- Güneşin kendisi; esas, ıulhİp, Allah, 
efendi, yükseklik, büyüklük, çokluk, kuv
vet, kudret; 

2- Güneıin saçtığı ııık, aydınlık, par
laklık· , 

3- Güneıin verdiği sıcaklık, atq. 
4- Hareket, imtidat, zaman. mesafe, 

hr, kara, toprak, gıda, hayat, büyüme, ço" 
ialma; 

5- Renk, su; 
6-Seı, söz. 
IV- Jlk insanlar bütün bu maddi ve 

fikri '\arlıkları güneııe verdikleri isim ile 
anlatırlardı. Sonrı:ıları kendilerini ve 

<eben-ego > mefhumundan çıkan bütüa 
düşünceleri ve nihayet teıbit ettiklen 
bütün (obje) leri de, taptıkları güneşin ve 
güne ten çıkan türlü mefhumların yerine 
loyarak bu ismin anlamını genişleımi~ler
C:lir. 

Not- Bu kısa izahattan anlaşılı:ror ki ilk 
İnsan dil denilen varlığı yaratabilmek için 
eüneşi idrak kabiliyetinden başlıyor ve on
dan aldığı mefhumları genişletme ve anlat
rna çabalamasına girişiyor. Dil bu çabala
rnanın nt'tİcesi oluyor. Onun için biz, Türk 
dilinin etimolojisini, morfoloji>lini. fonetik 
tekamülünü izah eden filolojiye. ( ı Güneı -
dil» teorisi • La theorie de «Soleil • lan• 
llUen) diyoruz. 
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ilk Tedrisat 
işleri 
Parti Komisyonu Dün Bir 

Toplantı Yaptı 
Ankara 14 (Telefonla) - Parti ilk 

tedrisat komisyonu bugün Kiiltür Ba

kanının iştirakile bir toplantı yap -
trııştır. Aldığım malumata göre toplantı 
da kiiltür işleri genel bir surette göz
den geçiri1miş, bakan ilk tedrisat işle
ri hakkında neler düsünüldiiğünü an -
latmıştır. ' 

Köy mekteplerinin sekiz sınıfa çıka
t~lması, bu mekteplerden çıkacakların, 
lıselere, sanat mekteplerine ve köy 

trıuallirn mekteplerine devamlarının te
min edilmesi müsbet ilimlere ait ders 
lcitaplnrının kısaltılması tasa\'vur edil
trıektcdir. 

Ayrıca, köy mekteplerine muallim 
Yetiştirmek çareleri ve liselerin bugiin 

oldugu gibi üç sınıf olarak bırakılması 
1 

Ve :Yahut dört sınıfa çıkarıhp çıkarıl - 1 

n:aması lazım gelip gelmediği mesele-
81 de görüşülmüştür. 

fzmir Şarbayının Moıko• 
vadaki Tetkikleri 

Moskova 1'4 (A.A.) - izmiı şarbayı 1 

Bir çoklarımız bu dünyada sellerin 
önüne katılan kum gibiyiz. Bizi hadisat, 
rüzgar gibi istediği tarafa sürükler. 
Ne nereye gittiğimizi biliriz, ne de niçin 
oraya sürüklendiğimizi. Bunlar İrade· 

siz, kuvvetsiz, cahil, zavallı kimse

lerdir. 
Fakat iradesi kuvvetli, 
metin, azimkar insanlar 

vardır ki, seli önüne 

istikameti verir. Ha -
diaat ile bir oyuncak 
gibi oynar. 

Bunlar dünyayı •· 
vuçları içinde oynatan 
müstesna kudretli t•h 
siyetlerdir. Bir kum 
gibi, bir yaprak gİ· 
bi, bir kaya cibi ira
desiz, ıuursuz hi.
diıtan oyuncağı al-

rüzıira 

istediği 

mak herhalde terefli bir İf deiildir. Bizi bu aülünç vazi yett,.n evveli bilgi, aonra irade kurtarabilir. 

• 
DAHiLi HABERLER 

Zafer Ve Tayyare Anıtları 
Yakında, Büyük Merasimle Afyonda 

Yerlerine Dikileceklerdir 
• 

Ankara 14 (ÖzeJ) - Milli Mücadelenin sonunu ve 

Dumlupınar zaferini temsil edecek surette, Afyonkarahi

sar<la büyük ve tarihi bir anıt dikilecektir. Ayrıca, Başku

mandanlık harbi aıralarında uçuf yaparak fehit dütcn 

tayyareciler için de dikilen abidenin küşat resmi yapıla

caktır. 

Zaferi temsil eden anıdın bir kaide ve kabartma olarak 

dört cephesi vardır. Bu köşeler: 

1 - Ordunun Afyona girişini; 
2 -Atatürk, ismet İnönü ve Fevzi Çakmağın bir ara-

da Af yona dahil olarak belediyede, düşmanı ihata planını 

harita ilıerinde mi.iznkere edişlerini: 

:i - Dumlupınarda düşman hezimetini; 
4- - Atatürkün bir portresini gösterecektir. 
Kaidenin üstünde yere serilm~ bir düşman ıre onun 

aöğsüne ayağı ile basan silahlı bir Türk vardır. Bu Türkün 
çehre hatları, Atatlirkün çehre hatlarıdır. Abidenin yük
sekliği (8) metre olacaktır. Bu abideyi de Krippel yap -
mıştır. 

Tayyare anıdına gelince; 
kırık bir sütundan ibarettir. 

bu, üzerinde çelenk bulunan 

--=======,...,---===..,.""""===s==-= 

Karadenizde Fırtına Hala 
Hırsını Yenemedi 

Samsun 14 (Özel) - Karadeniz

de iki gündenberi hava gene karışm•ı' 
ve yeni bir fırtına baş göstermiştir. Bu 

fırtınada gene Sinop ve İnebolu sahil

lerinde tesirlerini göstermektedir. Fa
kat Zonguldak, Ereğli, Akçasehir sa -
hillerile Boğaza kadar uzanan kısım da 
yeni bir fırtınaya başlar vaziyette çal

kalanmaktadır. 
Haber alındığına göre Erzurum ve 

Güneysu vapurlarile Attila, Sevim şi
lepleri Sinop limanına sığınmışlar ve 
fırtınanın şiddetlenmesi ihtimalile ine· 
bolu yolcularım Sinoba çıkarmışlardır. 

* Şehrimizdeki vaziyete gelince, dün 

beklenen Tarı vapuru da gelememiştir. 
Bugün beklenmektedir. lstanbul?a 
dünkü hava vaziyeti karışık geçmııl, 
ögleye doğru güneş açar bir halele iken 

birdenbire değişerek akpama doğru va

kit vakit hayli soğuk rüzgfır esmeleri 
görülmüştür. Dün kısa kısa fasılalarla 
bir kaç kere de yağmur yağmıştır. 

lıkmektep Hocaları 
Tetkik Müsait Çıkarsa 
Maaılarını Umumi Büt

çeden Alacaklar 
Ankara 14 (Özel) - Haber aldı -

ğımıza göre hususi idarelerden maaş a
lan ilk mektep muallimlerinin devlet 
bütçeaine konaca~ tahsisattan diğer 
memurlar gibi maaş almalarını temin 
için kültür bakanlığınca incelrnıelcr 

yapılmaktadır. Bu tesebbüsün gayesi 
de vaktinde maaş alamıyan ilk mck • 
tep muallimlerinin maaşlarını munta-
7.aın olarak temin etmektir. 

Belediyelerin 
Kalkınmaları 
Me•elesi 
Ankara 14 (Özel} - Fll'kada mü

teşekkil mahalli idareler komisyonu 

bir toplantı yapmış, kendi mesaisi ara

sında belediyelerin kalkınmaları ıçın 

hazırlıyacağı program üzerinde çalış -
mıştır. Bu programla yakından alaka

dar olacak ;~ kişilik bir heyet seçilmiş

tir. Bu heyet ayrıca iç Bakanlıkta top

lanmıs, belediyeler kıongresinin var -
dığı neticeleri de göz önünde tutarak 

belediyeler kalkınma programının e -
saslarını konuşmıya başlamıştır. Heyet 

raporu hazırlayıp fırkaya verecektir. 

lzmlrde OzUm liatı9lar1 

lzmir 14 (A.A.) - Bugün borsa
da yedi kuruş otuz paradan on beş ku
ruşa kadar beş bin yüz kırk çuval ü
züm satılmıştır. 

---------------------------------------------------------
r iSTER iNAN iSTER 

«Arkadaıım birkaç cece önce bir lokantadan çıkm•t· 
BaS1na bef altı küçük çocuk üıütmüı. Bunlara beıer kurut 

• · ve demiı ki· <Siz dilenmeğe utanmıyor musunuz? 
vermıt • . • • 
Ni in mekteplere eitmiyorıunuz 7 Hımayeıetfal Cemlyetı 

ç • d" . 1 h d" . 1 ne eünf? duruyoı? Sizi hem eıy ırır er, em ye ırır er, 

mektebe verirler, okur, adam olursunuz .. ıı 
, Çocuklardan dördü konferans bitmeden aıvıımıılar, 

fakat birisi kene ıibi eteğine yapıımıı; 

iNANMA! 
<1Amca beni bir mektebe yerletlir!ıı diye yalvarmaia 

baılamıı. lıte o gün bueün bizim dost, çocukları koruduk

larını iddia eden ne kadar cemiyet varsa hepsine bat vur· 

muı. Fakat nafile. Küçüiu bir yere yerleştirememiı. Hele 
Hima:veietfalden ne demiıler bilir misiniz? 

- Evvelce böyle bir yardım evimiz vardı. Fakat idare 

edemedik, kapandı .• • dememiıler mi 1 -n 

iSTER iNAN iSTER JN ANMA 1 
~0ktor Behçet Uz, Sovyetlcr birli~i daimi 

1 
ınşaaı sergisini gezmiş ve teşhir edilen Mos· 

k~va gt·nc:l imar planını saatlerce tetkik et· 

1 L-------------------------------·------------------
~~~ 1 

s.,,. 

Sözün Kısası 

Şuradan .. 
Buradan .. 

i--------- Ek· Ta 

- Dun, Ahmet Beyle karısı bize ccl-
mi lerdi .. 

- Ya} Neler konu tunuzi 
- Hiçi Şuradan, buradan konu~tult .. 
- l lt>rı n sıl gidi} ormu~~ 
- Şoylt>, bôyle. Biraz tütiin, mutun .. 

Bu d ıy. muğday .. F.ılcın, fıstık.. Geçınip 
gıdı}ormu , 

l tc: siu, iki ahbap ara ında, her giinkü 
yuzdc dok n konu nınlnrın l!ltandard bir 
ornt> i. 

Fıllı ıkıka, konu mak sıın'lltİni, ıohbet 

ze' kiııı ünden unc kaybctt ik. Laltudı 

ed<'rkc:n, zihnimiz mutlaka baska yere dalı
)Or, kdnn fc_r a ";zımızdan isteksiz, adeta 
dôkulur ·ibi çıkıyor. 

Mulıaverdcrımiz, masal tekerlemelerine 
döndü. l ·,fı bulamayınca, de.reden, tepe· 
den, falan fıstıktan istiane ediyoruz. 

\ nktıle, sehreıııanetinde çok yqL bir 
arkada ım 'ardı. O da - fakat onunltiai ih
tiyarlıktan ve dımıığının fazla yorulmuı ol
ma ındnndı - kclimt'leri bulamaz: 

- Kuzum arkadnsl Şeyin, feyıini teYİt• 
tin mi} di ~ derdı. 

Ben de: 
- f:, et, seyiti İm Cc\ abını Vt'rİıdim, 

Ve yanıınızd.ı bır } nbuncı bulunur da, 
hayret izhar ed cck olursa, arkadaıım gule.. 
rek, onn: 

- Menk etme} in .. Biz pek güzd anlıı
ıııyonız. 

Dıye iz hat \erirdi. 

Şimdi bır çoğumuz, dıkkat cdıyorum 
dn, o zata donduk, Mulın,erclerimizde ne 
İp \ nr, ne sap '.-ır. A malar budamağa 
kalkı ık, hır tc:I ıhlümur bulanııyacaiız. 

Be rı} etin bu erkt>n bunama alameti iyi 
Şl:'Y dt>gıl. Eskidt>n, bir adamı •ena eder
ken: 

- Scizü, sohbeti yeıindc .. derlerdi. 

Şimdi: <:Dt"rt>dt>n, tepeden.. Şuradan 
bur d. n .. f" nlnn, fı tık .. » Derken esnerne
ğe haşlam ıyıp ta IGkırdıya biraz daha ta· 
hammül gosterenlerin karsısında, nerede 
ise ha,> ran kalacağız. 

Geçim darlığının öldurduiü ııilzel teY· 

ler nraııında, sohbet kabıliyetini de yabana 
atın malıyız:. 
_. ........................ ____ _ 

Kahve Önünde Bir 
Cinayet 

Ad pa7arı (Özel) - Sabancanm 
Ahınediye köyünde evvelki gün esra
rengiz bir cinayet işlenmiştir. Köy kah

vesi öniinde oturan Adliye köyünden 
l lüscyin oghı lbrahirn meçhul bir f8 -

hıs tarafından atılan kurşunlarla ol -
diirülmi.iştür. 
"~-·· ••• 1. 1. 111 ·~ •• ·--------

Çerez Kablllnden 

Doktor Abdullah Cc\ det ile edebiyatı

mızın ülnıiyect'k ustndı Sulcyman Nazifan, 

bir zamanlar aralarında ıu bile 11zmazken, 

ıonr ıları her ikiııi de biribirlrrine düıman 

olnıu~lardı. 

1 nknt, doğru unu sÖ} !emek liztm ıelir. 

t1c, n"ıl kin gudC"n Naıif ıi ve ağzına ııelenl 

söylüyor, doktorun nlc:yhine atıp tutuyor
du. 

Doktor Abdullah <!:c:\ det İııt', sadece Na-

zif le konu mamnk ve ııelamlaımamalla ik

tifa cdıyordu. 

Derken, Nazıf ölun c, doktor uliivvücc

nap gost!'rİp cc:nnzf'siııe geldiği gibi, fır~at 

du tukçı- de mezarını zİ) arct eder oldu. 

Bir gun, gene bu zh aıetten dönüt. bir 

meclı ıe. doktor tahasııwıatını anlatıyordu: 

Nazıfı ziyarete gittim .. M<"zarının ü

zerİnt" i •ıldım .. Uzun uzun ha~hıhal t:ttilı. .. 

Öteden biıı sordu: 

- 1 f bıhal mi etıinid •. Ya, Nazif ne 
dC'dı) 

Bır ko ede. 

(E. E.) atıldı: 
k h"c ıni içmt"kte olan 

- Ne dt"dı •ıni ben ıize abyleyeyiml 

dcdı. Muti.ık ı. C't'\ dt"t 1 Bu "ıiniıbirlik ıe· 
lışini sa}nınm, seni beh .. mehal yabya bele· 
!erim 1 ı dcmiıtir. 

TA / 
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MAHKEHElEIDE 
~-·· .. . . J:zQQDUKLlRJ M lZ L T 
Ser Verirmiş 
Sır Vermezmiş te 

- Biz seni suçlu bulduk Hasan. Üç ay 
yatacaksın. Sabıknn da olduğu için on beş 
gün zam. Aynca üç buçuk ay da göz hapsi 

Uzunköprüde Bir Müsabaka 

T k. d vl H.. . M·•ıA • p hı· Bu DefaDa e ır ag ı useyın u ayım e ıvanı Ben 

altındasın ... 
Dırırı çıkarılınca kanepenin bir köşesine 

lişti. Başını iki tarafa sallıyarak: 
- Desene .. dedi; kabak bizim başımı-

Yendi 
Uzunköprü (Özel) - Burada Ço

cuk esirgeme kurumu tarafından bü .. 

yük bir güret müaabakaıı tertip edil-
za patladı. • 

Ona benzer kılıkta, onunla tanışık oldu- mittir. Bu gürette Tekirdağlı Hüseyin, 
ğu anlaşılan birisi söze karıştı: Müliyim, Uzunköprülü Hüseyin, U-

- Ne demek!. içi tıklım, uklım e1ya do- 1 zunköprülü Mehmet, Çerkes Müshinli 
u çuvalı aşıran sen değil misin}. Eşyalar Süleyman, Romanyalı Mustafa gibi 

sende tutulmadı mı}. nanllı pehlivanlar güret tutmuşlardır. 
- Öyle .. Öyle ama, mesele, senin bildi- Tekirdağh, Müliyimle karşılaımıt 

ğin gibi değil! Ben bu i~te masum sayılırım. 
ve bir hayli uğrattıktan sonra Mülayim 

- Hem hırsız, hem masum 1 Bu nasıl 
pehlivanı yenmeğe muvaffak olmutolur bel. Anlıyamıyorum. 

- Anlıyamazaın yal .. Ben de, bana ni- tur. Uzunköprülü Hüseyin pehlivan 
çin ceza verdiklerini anlıyamıyorum. Far- da eti Mehmedi alt etmiftİr. Hakem 
kındasın). Ben zanaatı epeydir bırakmıştım. heyetine Edirneli Kara Emin batkan· 
Doğru yola ginniı. gitmiştim. Fakat §ey· lık yapmıttır. ı tlzunlıöprüde güreıen pehlivanlar 
~nboıdururmu).Be~m~ri~~kn~ Güre~~~9b~~~cib~~U~ -----~~-~~=~==~-~~=~-~-===-~====~ 
yı ince kızmış olacak ki suçu başkasına iş- tur. Bu güret bu havalide büyük bir YURTTAN ATAru·· RKE 
etti, cezasını bana çektiriyor .. 

- Ulan Hasan 1 Meraklı laflar söylü· alaka uyandırmıf, bilhusa T ekirclajlı ---------------------
yorsun bel. Yoksa kışı geç.irecek yer bul- Hüıeyinin Mülayim pehlivanı yenme- B M ı k ş f 
dum diye sevincinden beni maytaba mı ai günün mevzuu halinde her yerde ko- Ü tün em e et e ine 
alıyorsun} nutulmaya bftflanıllDlfbr. 

- Yok be kardeşim 1. Dinim hakkı için B 1 1 H k 
doğru söylüyorum. ıcııin antikalığı nerede Ayvalık agv ı ıg" ını ay ırıyor 
biliyorsun. Bak anlatayım sana .. Yatsıdan 

sonraydı. Can çıkmazlar yokuşundan bi- Esna' 4-ın ın 
zim Kel Ömerin kahvesine gidiyordum. "} l 

Bilirsin: o sokak geceleri pek tenhadır. Bir B • D l k • 
evin önünden geçerken alt katta bir takım ır i e çesı 
ıpırtılar işittim. Baktım, kapı da aralık. 
çeride de ışık falan yok .. Dur bakalım de Ayvalık (Özel) - Belediye burada 

dim, bu işte bir ıey var.. Kendimi bir çatı cumartesi günü öğleden sonra nalbur, 

altında sipere aldım. Aradan ik" dakika saatçi, gramofoncu, sara~, marangoz, 
geçmeden herifçi oğlunun biri sırtında bir tenekeci, demirci, mobilyeci gibi dük
çuvalla kapıdan hırlamaz mı 1. Eh.. Bugü. 
ne bugün bir hırsıza da mal kapUracak de- kfuıları kapattırmaktadır. Halbuki İs
ğiliz ya .. Arkasından koşarak bağırdım: tanbul, İzmir, Ankara gibi büyük ,e. 

- Bırnk ulan çuvalı .. Yoksa yakarım. birlerde bu dükkinlanu açık bulundu
Pck tabanı yufkaymış. Beni evin sahibi ğu haber a~tır. Bu esnaf ilçebay

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen 
suikast dolayısilc yurdun her tarafında 
uyanan heyecanı bildiren telgrafları yaz· 
mıya devnm ediyoruz: 

Düzce Gençliğinden 
Düzce - Toplanan Düzceliler sana 

kötü gözle b kanlcan lanetlediler ve 

atalarına uzun ömürler, mes'ut günler, 

sağlıklar ve esenlikler dilediler. ................. -....................................... _. 
Mahkemesiz 
Kaza Merkezi 

NevıehiTden 

Nev.tehir - Biz Nevıehirliler 17 mil
yon Türkün yüreği olan sen önderimize 
namussuzca bir komplonun hazırlandı
ğmı bütün yüreğimizle lanetledik. Al
çakçasına yapılmak istenilen bu suikas
tin sana değil kurtardığın Türk ulusu
na olduğun ve ulus var oldukça yaşa
yacağını dünyaya bir daha haykırırız. 

DaJayJan 
Dadny - Öndere kıyınç yapmaya 

giriıen alçak yurtsuzları bunlara katı
lan doymazlan ilenlemek için toplanan 
binlerce halkın CO§kun, kızgın gösteri-

Size Soragı 
.. t oda~ 

Şimdiye kadar bu su u ~ 
culanmın sorduğu suallere ~ 
çalııtım. Bugün de ilk defa ,isieti' 
ben sonnak istiyorum. Ben ~ 
nlzi cevapsız bırakrnadıın~ 
de beni cevapsız bırakma L d 

k yVel 11.• Sualim daha ço e 
b b. d 0nlarıo Soru§Umun se e ı e .. kiin" 

den istifade etmek ve mu~ ,ı,.; 
· · bır..., lardan genç kızlar 1çın 

maktır. 

Sualim fUdUI': • rıisbt 
Ne için evlendiniz). ~~ 

mi> Sevdiğiniz iç.in mı) 
im k .. ı:ni) 

sı:zlıktan kurtu a ıçın rınak ~ 
bğınız iç.in mi) bir ev ~ y _,_ 
~uk anası olmak için Jlll? • _,? 
çıkan fırsatı kaçırmam~~ 
ken ailenizin muvafa~tinl ~ 
canmn ailesi bu izdıvaca ~ )lir 
V • nihayet. bir mucize oı.a 
ye basarak kendini~ .. evl~ 
mümkün olsa, bu dugrne1 

Evlilik tecrübenize naı•,.rı 
ra neler tavsiye edersiniı? 

JTk h• Bu sualler sizin e\' 1 1 • ~o 
zünü meydana verir d~yc~ 
Mektubunuza müstear bır 
. . F l 1 k yzeniıe ti sınız. az a o ara te . pdJ' 

yet edebilirsiniz. Şirndıye .. ~ 
l nı 0 

okuyucunun nice sır arı. ·f 
h. b"rinı ı ta 

teyze, bunlardan ıç 1 --•d' 
• aP--

Mektup}annızm ne rı .,.,... 
istemezseniz mcktubunuzd~ 

0 
memcği imdiden kabul e ıy 

* ıeısdil". 
cıllk d fa 14 ya ındn e' ~ 

Ş. d"ye ~· 32 yaşındayım. ıın 1 f 
. Ü .. vJJ.C• evlendım. ç çocugum f'l" 

nm bir iın e~yayı alıp an•"~ 
tı. Ben de a ırdım. Ne yaP~. Ş. 

mi sandı nedir; çuvalı yere attığ, gibi tüy
dü. Çuvalı aldım tabii.. Fakat sen hak ver 
arbk; bir hırsızdan kopartılan mal da hır· 
sızlık sayılamaz yal .. Bu mal arhk haram 
olur mu) Fakat ben de iki adım atmadan 

lığa bir istida ile müracaat ederek ken

dilerinin de açık bulunmalarına mÜsa· 
ade edilmesini dilemİflerdir. 

.. nıSI il' 
Sizin ba!lkalarına yaptıSJ del' 

)erini ve acun yaıadıkça yaıamaları S" ben 
Adapazarı (özel) - Buraya bag-lı baıkası size yapmı~. ız 

için bu uğurda kanlarını dökmeye and . . .. .. .. rsıınuS-

bekç.iye enselendim. işte böyle .. 

- Sen mahkemede böyle anlatmadın) 

Jandarma. ellerine kelepçeyi takıp marş 
emrini verirken o, arkadaşına bakarak gü
lümsedi: 

- Biz ser verir, sır vermeyiz. 

-----········----·········---·····-·-------
Sındırgılılar 

. 

Bir Doktor istiyorlar 

Sındırgı da 
ilk EIJe 220 Bin Kilo 

Tütün Satıldı 

Karuu nahiyesi bir buçuk yıl Önce ka- ittiklerini a-özyaıları arasında aunarız. tecrübe sahıbı gorun~yoıaııııı 
za merkezi yapılmıa.tı. Kanunlarımıza y · h' d yapılacak geyi bilmenız .. fP 

enlfe ır en b .. ~ t yı"ın swıı 
her .__--da h k k d 1 yorsanız en ogre e · göre ıu.ui u u ve ceza ava a- Yeniıehir - Biz Y eni,.ehirJiler, Ye· h il der 

:ır ancak mahkeme a e · 
nna bakmak üzere bir adiye mahkeme- niıehir kadınlan •e kızılay kurumu * . 
si bulunması lazımdır. Halbuki burada sana uzanacak dilleri koparmaya, el- «İki defa evlendim· l~i~o,JJI' 

leri kırmaya ant içtik. ifi1 
auDı mahkemesi yoktur ve halk kolnfU çocuğum var. Çok sev 

Matlarmulan Idık. Sındırgı (Özel) - Tütün piyasası kazalara giderek adli itlerini gördür- kaynana yüzünden ayrı ~ 
k • · d k l kt d l K Mudurnu - Kıymetli f&hsınıza kar- ı'yı" oldu. Tekrar birleşme açılmı~tır. 90 kul'Uf& kadar tütün ahf me vazıyetın e ama a ır ar. ara-

b l' mabk fi J'apılmak iateailen auikaat haberi il- dersiniz) Ş. 
verİfi olmuflur. Şimdiye kadar satılan sulular kazalarında ir as ıye e- çemiz halkını çok teeuür ve heyecan '{. 

tütünün yekiinu 220 bin kilodur. Bu mesi tesisini dilemektedirler. içinde bırakmııtır. Feaatçı vatan hain- B" I . . . sebeP 
• ır eşmemenız ıçın 

yıl Sındırgıda 600 bin kilo tütün var- lenne yüz binlerce lanet etmekte ve kı- Hele arada çocuk olduktatl Çanakkale Ve Bayramiç sa bir zamanda cezatannın hesabını 
dır meniz fazla. · Şarbayhğı sehpada ödettirilmesini aabırsızlıkla 

beklemektedirler. 

Sındırgı (Özel) - Sındugı bir bu

çuk iki yıldır doktorsuzdur. Sındırgıda 

bu doktora ihtiyaç gösteren 78 köy ve Gemlikle Yeni Bir Köy Okulu Çanakkale (Özel) llayramıç 
2 nahiye vardır. Buraya bir doktor Gemlik {Özel) - Karacaali köy o- tarbayı Muammer, Biga hükfunet dok-

Kahinden 

gönderilmesi halkı çok sevindirecektir. kulu bitirilmittir. Köye yeni bir öğret- torluğuna tayin edilmiş, ressam H. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

~ men atanacaktır ve derslere başlana- Hüsnü Özer de Bayramıç tarbarlığına 

Cuma 

(*) 
Göz Kızarması 

Bir sabah uyandığı zaman gözlerin
de kan rengi gören hasta korku ve telaş 
içinde muayene odama girdi. 

- Felç gelecek diye korkuyorum: 
diye telaşını izah ett1. Kalbini dinledim. 
Tansiyonuna baktım. Ciğerlerini mua· 
yene ettim. Yaşı 39. Damarlan kalbi 
kadar sağlam olan hastamın bu rahat
sızlığı •oğuk gecede fazla hava cereya
nına maruz kalmasından ileri gelen bir 
kan toplanmasından başka bir şey de
gildi. 

Baı ağnlan da gene bu üşümenin ne
ticeai idi. Gözlerin beyaz tabakasındaki 
bu kan rengini papatye kaynaı:ara.k bu
nun ılık suyilc yıkamasını ve yahut yanm 
litre su içine ( 7) gram saf tuz koyarak 
onunla gözlerini banyo etmesini tavsiye 
ettim. Üç gün zarfında evinde istirahat 
ve banyolannı yaparak, hastamın göz. 
lenndcki kandan eser kalmacfı ve tela
fi, xorkuru da beraber geçti. 

( • ) Bu notlan kesip saklayınız, ya
W bir albüaıe J'•Plfb'ıp kolleluiyon 
yapınız. Slkmh zamanınızda bu notlar 
bir doktor ıibi imdadınıza yetifebilir. 

caktır. Küçük kumla köyüne de ayrıca seçilmiştir. Çanakkale tarbay vekilliği. 
bir öğretmen atanmıfhr. ne de doktor lbrahim seçilmiştir. 

Bu ~sad11 Asri Kaplıca 

Bursa (Özel) - Bir aydanberi Gen eral Ahmet Vefik hutaneainın altında 
ve civannda yapılan kazıda bulunan ve aaray olduğu tahmin edilen eser, 

gittikçe bütün teferruatile ortaya çıkmaktadır. 
Yeni yapılan asri kaplıcanın intaatı sona ermit tir. Şimdi binanın ve ha

mamın dötenmeıine, lüzumlu ~yalarmın tedarikine bqlanıhnıtbr. Asri kap

bcanm otel kıamuwı konforu mükeinmelclir. 

Keskin- Ulusun varlıimı kurtaran 
gözbebeğimiz Atatürke kartı kötü kalp 
l8§ıyan hain adamlar olduğunu ve ya
kalandığını öğrenen Keskin halkı bu 
alçakları lanet ve nefretle andı. Çok 
sevgili önderimize derin ve sonsuz say
gılannı tekrarlıyarak sundu. 

Ereğliden 

Ereğli- Binlerce Ereğlili gözbebek
leri sevgili Atatürke y&ğınç yapmak ia
tiyen alçak hainleri lanetlemiıtir. Ulu 
öndere kal'§ı yürekten aajlık ve bailı
lıklarını bir kere daha sösteren halk 
gelecek her tehlikeye göğüa germek ve 
yolunda ölmek için and içmiı oldukla
rını aonauz SAJ'gılanmızla arzederiz. 

Serikten 

Serik- Size uzatılmak iatenilen kö
tü ellerin kırılacağına inanımız olduğu
nu aöyler, alçakları tel'ia ederiz. 

Pınarbapndan 

Pınarbaıı- Biz Pınarbatılılar, de .. 
ierli önderimize karıı kurulmak iste .. 
nen fenalığı ve kuran hainleri bir mi
ting teklinde toplanarak c:ihan önün
de tel'in ediyoruz. 

lmrozJan 

İmroz- Yiice varlığınıza caniyane 
kaaıtta bulunmak iatenildiiini teesaür 

ve heyecan içinde duyduk. Sizin çok 
önemli ulusal ve tarihi kıymetinizi an
lamıyanların, bilmiyenlerin bu ulus ara· 
aında ve bu )'urtta yeri yoktur. 

Halk 

• 
Nöbetçı 

Eczans/er , 
pA~( 

Em. ·· - . (AnoP ~- _,w'• 
ınonu. D. A~ 

çükpazar: (Necatı)· &.. 

d an>· (rr Beyazıt: (Asa orY~: • 
(Üniversite). Kar. Şelı~ 
mal). Fener: (Arif~)· 
zım). Aksaray: ~ . (rJe~ 
(Erofilos). BakırkoY ·di•)· 
lata: (Mi~cl SofronY"' t.J~)· 

_ı ... y· (rı 
(Merkez). Ha-0 

• aktitıl• 
(Nail). Beyoğlu: ('f. (~~ 
Şifli: (Halk). SanY~~c;)': ( 
dar: (Selimiyc). Kıt ') 

ıu.ı . ) 
bukçıyan, OsmanH~. (1~ . 
(Mehmet). Hcybelı· 
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HARİCİ 

• 
lngiliz Suriyede 1 lngilterede Rahmetli 

Arapbr Muhtariyet Seçimde Liberal- l b l 17 

Gangsterleri istiyorlar lerin Durumu 8~~ b;~u.ı~;".~~f.!.~~~m•k 
4merikaiılarla iatemedigıın bir tanh dedı kodu ll vardı 

Partiler Tek Bir Cephe Loyd Corç Yeni Tavsiye- < 1130> )'tlından. ıki uzun aaırd nheri kitap 
v G · · t ·ı r 1 ko elerınde sırıtıp duran bu korkunç dedı 
.1 arışa ırış l B Halinde Birleıtiler ercıe Bulunuyor kodu. hatırıma geldıkçe veya kiıaplanmı 

1 • F'l' • Londra 14 (A.A.) - Loyd Corç karıştmrken gozume çarptıkça tı ylcrim ur 
• dil · •• -•- 1 5 ir söylevinde demiıtir ki: perir, yi.ıregim kabam, boğazım dugumle-

1 
Lo,.drada Eğer lngiliı: gazete en Kudtb 14 (A.A.) - ı ıstin arap b 

bır lokomo- mizah sahifesine gire· partilerim ken enne om- a an u • 
f f çalındı cek bir fıkrayı yanlıı· riye ve Lübnanın sekiz arap partisi de I ııKeadi intihap dairelerinde biç bir nır. 

] k k tek bir cephe halinde birleımiıler ve liberal namzet bulunmazsa bile Jilte • Lale devrinı kuran Damat lb ahimin bir 
ı la zabıta 'ak'alan sütununa oymamıf, g«"nıı dolusu Türku, o gemiyi batırtmak 

11
• 

Yah t . . b' _: ... n balım yap· Fransız dlf bakanlığına dört maddelik raller kendi merkezi komilelwinin e • 
u ta mevsımsız ar ,,_ D" • • retıle deruzde hoidurduju hakkındaki ra-

mak . t . . 1 1· g'ıl'ız o-angsterleri· bir muhtıra vermıılerdır. ~ mirlerine kartı d 1 ·ı · h 1 1 ı ememış ıse er, n e • • • a o sa aı a aız anma ve vayeti ıöy emek istiyorum. CGya ince ruh-
. . . ve Bunlar Sunyeye muhtariyet veriline- • · l'k 

nın Aın«"rıka Canksterlerı ıle ceaaret .• b:ua- S • • t k bir siyasal bir- ıısız ı meaelelerincle tam ltir erıinlilde lu. şair mcırepli, san'atUr duy ulu dıye 
k. h . . . Iduklan· aını, u~un urıyenın e h k h 1 b 

u tn lık musabakasına gınımış o . rk h r d t 1 aiyaaal bir af are et edebilecek namzetlere oy ver- 1) ret a an u adam. şark sınırlarındaki aıı-
ha ınanaca w ız. Filhakika lngiliz gazetderı 1 a ın e op anma~~' • mece mecburdurlar. 

1 
k ri bozg1,1nlukların latanbulcla duyulması-

g .. .. b' çıkarılmuanı ve te,kılatı eauıyeye da-
yol yapısında kullanılmakta olan kuçuk ar anan bir hük\imet kurulmasını iste • Maclencılerin Greoi na eng 1 olmak için o ımırlardan dcinen ya. 
lokomotifin bellisiz eller tarafından çalın· y L.&ed· 1 Lo d 14 (A rala aakc.rleri Karadcnızde dalg ima kap 

meın ar er. n ra .A.) - Kömür ocak • 
dı~ını ve bütün araşannalara rağmen ıim· larında yapılan referandum s d tm~~ i_miıl . 
diye kadar izinin bulunamadıiını yazmak· Çinde oaucun a oruyorsunuz ya, rıvayet korkunçtur. 
tadırlar. Acaba bu lokomotif hakikaten itç.ilerin. aündelilderin arttırılmaaı için \ atan uğrunda savaşa girmiı. yaralanmıı 
çalınmış ise nereye götürülmü~iır ve ça· D T k Amerilrcın uçalrlarının bir beraberlilr yaptıkları dileie kuvvet vermek İçin askerleri, içinde bulundukları gemiyi ba 

J ı bı urum e rar U"UfU grev İlan edecekleri sanılmaktadır. 'tırtmak SUrctıfe. öfdurtmek, Jcafalann ala anların ne itine yanyacaktır) fte ceva ... 
kolay kolay verilemiyecek bir auall G • 1 t• A d /t6ol8t, lAreı:at FtUL. mıyacafı, yureklerin dayanamıyacajı bir 

ergın eı l merik8 8 Londra 14 (A.A.) - fnıilterenin ilk cın yettir. Eier Damat b,rahim Pa .. bu, * B •• • M ' teırindeki ithalatı aon 4 senede ve ih • en buyuk alçaldıktan daha büyi.ık olan al-

i 
Bir dt/•11· lapanyol hülcümeti it- Japonlar Tazyik için uyuk anevra ar racatı da - 5 Mnede aöriilnıedik de - çaedklı~ı y~p::'ı.''rdise kenk~!~ini pöldı.ırten, cel 

recede fazla olmuıtur. 11 ını soıı:aıı: a suru IC'ten atrona Halı · ı L çı'lere kalJI, biraz aer· Seb J A ] 400 U k M J l L,_ 
Cl.tl •• 1~ ep 8f nyor 8fmJfı ça ft0eYr8 ara ın mezarına oİn mumluk elektnk }ambn ı 
b• la11dı best meslekte çah§l'Uf F'ı A '- 1 

Ş b d f TQR •tz - lman asmauyız. Çunku o, brahim Pa ayı öldwt-
olsalar dahi oldukça ilicenabane hareket Londra 14 ~A.A.). -:-. • ~· ar .. an Şlİrak Etti .;, mekle denizde boğdurulan yüzlerce Tür. 
etmektedir. Bu prenaibin IOD eııeri. bir di. Time1 .. azeteaıne bıldirildıiın~ ~or.e, San-Pedro -Kalifornia· 14 (A.A.) - va kın ,aşma., kim öcunu almıı demekrır. 
lenciye aylık L-~1 .. m.. olmannda sörül- Japon ajana. laruun, vuku bul.duaıu .ıddıa 100 1 4 Lj ~ B im 

&Ha&___,, kk d k 1 harp semisi ile 400 uçak, sahil a• i cm neden, 17.mirde batan lnebolu 
. . H k. . ilk b-L-- . "ril edilen hidıaeler ha ın a • f&Y•a arı ki d Mıu··m ku··n Mu··7 L '-'- d-L' ınu tur. u umetm -...ta SarJP ao · . . . çı arın a ve ıizli tutulan bir noktada vapuru naıuun ıa&İ habCTleri elemle oltm-

b d zlı ola d·ı . ta ya7111aJan üzerıne durum, ıer~ınleım•t· '- L 
nen u yar ımına ma ar n ı.encı • • yapılan manevralara iıtirak etmekte • ı un natınma hep bu tarih dedi koduau sel· 
ruam 103 yaşındadır, kadındır ve hükümet· tir. ı dirlcr. Hücum manevralarana amiral Berlin 14 (A.A.) - Bir Frama • di Jbrahim Pap.run boidwduiu TurklCI' 

- Genel te.aire söre. Japonlar Nankın ... 
ten ölünceye kadar günde dort buçuk ~!---· ik k • . • Bannig, müdafaa manevralarına da via- Alman anl&flD&u lıa.aldunda Ger....a. cger rivayet sahih ise • bir cina) etin kur-

1 1 el .._.. .... taay yapma ııçm yenı ae • . 1 H . d' k' b nad 1 1 bo frank yevmiye alacalthr. apanyo gazet e• be fer ktadırlar c_ .. • r . . amıra epburn kumanda etmektedir. gazeteıı ıyor ı: a ır ar. De lu Vapuri}e denizin derin· 
ri bu ihtiyar dilencinin gördiıiü ,ardıma ~ arı ama &--.ıik •tmr-k ır. pto ~ının Gemilerin muharebe kabiliyetini • Franaa Almanp ile kollektif aietem lıklerine gömülen uç dort duzine vatandaı 

. taahh "t çauıma arını U1M1 e e ıı emıyen • . w 

rnukabil dılenmekten vaz ıeçmeyı u J 
1 

• k 1 1 h. d rahne ve yaralara rajmen muhafaıııa et- ıçınde miizakerelere •iriımek arzuaun • ta eııer okuduklarun doiru ise • ağır bir 
, , v. , 1 apon sazete en, f&r UrD U a ey m e d d n ' k L 

edıp elmedıgına yazmıyor ar. .dd tl• b• .. d 1 . • kt mek için tatbik edilecek yeni bir siste • a ır. Halbuki bu sistem, ne İtalyan • ga etm uroanı görünüyorlar. 

* 
fi e ı ar muca e eye ıarıpne e ve H b •h C ı d -L-

min tecrübeleri yapılmıtbr. a et ı tarlarında, ne de diier meae- emı er e _... etya71 alt, hafif .-va'" Çinlileri aamimiyetaizlilde ittiham et • L _ - .. , 1 
• 

mektedir. Bankaların Durumu lelerde müeuir olamamıştır. Almanya üst anoarlara Ye s{İYertelere lı:oymalı Adet 
Herkes bilir: Nobe1 * Nevyork 14 (A.A.) - 1423 banka Franaa ile lı:onupaelıtan çekinmiyor, M- iken lnebola 'ftfMlnuacla pamuk ~eri 
bir Javeçlidir ki. en daha iflis halinde bulunmakla hna • Jakia bunu istiyor. Fakat her hangi bir alt anbarlara yedqtir:ibni .. buid•y ve pi. 
mühim harp silahla- Tokyo 14 (A.A.) - Rengo ajansının ber finansal vaziyet çok iyitc~mi~tir. konutmanın bir neticeye varmaaı için rinç çuvallan da ıüvcrteye konulmut im&,. 

nnd n birı olan dinamiti icat etmi,tir. Son- verdiji mal&amata söre, Japon Sü Ba • 1923 tenberi ilk defadır iri b.nkalar her iki tarafın da a,ai banket nokta • Bu d~rumu ,öyle gözöuüne alınca anbar· 
ra da kendı adı ile anılan Nobel .imıindekf kam Çindeki Japon ata,....Siteriae s&ı· ......,_ sararlar ,......_ 1938 ia Hlr tlç aından , ....... .. tfamalan !Asım • Jara Siren • J'ldndu pamuk IW)'elerinin 
aulh mukafalı için büyük bir para bırak· ~iti ~ ~~ Japon deniz ve a7111da 71 mil~oa dolarlık Wr lı:aıııanç dır. Mım... )'imli bt .p.Wr alacafını ve muva-
mı tır. lngiliz gazetderinde okuduğumuza dıplomaaı otorıte).,.Je temaata bulun • kaydetmiflerdir.' B I I zeneyi bozac:aiım anlamaz mıyız) .. 
gore buyük bir İngiliz filim kumpanyası maaanı ve Çinin türlü böla'elerinde Ja - u ger nanda Fakir- Yukleme itinin böyle uygunsuz yapıl-
Nobel'' ha atanı ainemada c:anlandınna· ponya aleylainde yapılmakta olan pro- Kadnı Uçman Rekoru Kırdı lere Elblae maaandaki sebehi arattırmak istemiyonam. 

fa kar~: ve~miştir. Filmin en mühim bir pag~d~lann l'e!İf~İnİ dikkatle takip Londra 14 (A.A.) - Yeniz~lindah So(ya 14 (0ıııel) _ Bura belediyesi Fakat içimde bir inanmamak ihtiyacı varı 
parça ında çok ateşli bir sulh taraftan olan etmesmı emretm1Jtir· k~d~n uçman Joan Betta.n, çar~amba fakirlere siyecelr elbise toplanması için Yukarıda anlattıiım tarih dedi koduauna 
Nobel'in dinamiti münhasıran bayındırlık sunu .~t 16,45. te. B~zılya4ia Natal altı kamyon tahaia ebaİftİr. nasıl inanmamak iatiyorsam, lnebolu vapu-
iılcnnde kullanılmak üzere icat etmit iken. 8UtUn Kllleeler SoyulntUf ~kunde ~ an~iftır. Kadın tayya • Şehir İçerisi.ele d la cak olaa .. runun açık, apaçık bir gaflet yü;ı;unden ba 
1870 Fransız. Alman harbinde harp ailibı Madrit 14 (A.A.) - T .... ı riliye • ~ 'bu auretle, pney Atlantilr deniai- kamyonlu •Fakir.:... fA • CI' • • tıp gittiiane ile İnanmamak İstiyonım. 
olarak kullanıldığını gördüğü zaman hiaset· tinde .oo 24 aaat içinde bütUa kiliaelerj na t~yyare ile aıma rekorunu 3 .. at ısj <Fakirleri' aiydirelim 'ı ve.-~~;::.:: Yapdııın incelemelenn •onu, bi~i alır bit 
f~ .1 k . aoyulmuıtur dakıka farkla kırmııtar. tb• . • aaflete ioanmaktan konar inta1!aJı 
ıgı tt- sur gö ten ece tır. ' e ıae verınız)) ibarelerile aüslenmiftir. il. T.' TAN 

U-11-35 it ıs ~ f T No'4 1Mkaşa1Jahk gliıd'zel ~ızbcdır. dal . . Pakize} e Nerede yatar?.. Eve, hiç m"i·~elmiye- * jğildi, yüzüme dikkatli dikatli bak" ·: 

çı ı aca o um, nım ede kavgaya cek' Ba · b' L be · · ls 1 
1 r rı, ar na rını o un a a- ta: 

tutşmaz mı) Be · ·b· b' b 

T 
. v• yım. nam gı ı ırana, una dayana- -Anladın, değil mi? 

g ~ KL Yb N L b n lkı parmagılc yakasını tutmu, silki- bilir mi? Bo bü'km" al H d ynunu Uf, Y varıyordu· 

e !§'§d'M*1·1si • yo:__u ~n ııünlcrde Pakizeyc olanlar MahKzun ~ah~n. b:'m' sallıyordu: -baOh' be~im evladım; çok bü~~ 
ı ld s· · · b' . . N - aç aundur, akı ar~ da. bu- seva gırmıf olacaksın ... Agahcylıgı-

1 .. d .. ı_..ı: unutmıyayım diğime pişman olmuştum. hsan abla- o u... ır •mır, ır sınır... e söylen- d Sc · .. _L • k 
- smını e eoyH:W; • ... d ı.. ı... .. .. N . ra an soruyor... n, onu, nasıl anya- nı goaterect:&sın, artı .. . Sen. yavru-

diu zd dı 5 . vde bekliyor! nın kapısını çalarken, ideta ran evu· se ıuzıyor, a.opuruyor... crcıındcn k ,. P'-'-' - k . 
Jc ya ım ... enı, e ... _,_, .b. .. v• _ d H ca sınr cutızc. benimle dargın ama cagı mera etmiyor muaun~ 
Ş;mdı' ;,. demııımı'tb'. Benı' evde bek- ya gCÇ kaJmıf toy afuuar il l, yuregun varacagımı f8~1lr 1m. Uriyc ile kavaa· "' --L ( ' ' B' d nb' _Lı L~-

• •y 0 ..,. l da I eger sen soralAA o ursan. belki 9()ylıer ar e ıre IKllD& U&r" feY ıelmif p. 
liyen ı'htı'yar ı__.J.n kimdi) Merakla titreyordu. armm as mı, astanna bilmiyorum. Paki H . . . . . . b' 1· . _ı_ 

ıuw.ı K da .. .. k ze, urıyenm ııttıgı yerleri bilir ı e ını ... ına vunrnıftu: 
bcldemeğe başlamıştım. İhsan abla, kapıyı açmwtı; yüzü sap- .. oynun n tutun pa etini çakardı, Sen, ağızdan lilurda kapmajw da~ - Dur. dur ••• Sen, ilci MbT bir feY 

Arkadaş, aradığı kiğida bulmuftU: sarı, dudakları .~o~ ~ renginde idi. dızıne koydu: . rirsin. Ben, bir feY dÜfÜnüyorum. yaz da bırak. Böyle daha iyi olur ..• 
- Ihsan abla Topbpıda oturu • Soluk, cansız göz.lerı, bıran parladı: - Ah, bu çocuklarm delışmenlikle- G" ) . k Pakize seni sayar C ld' ... 

·" . lebil . oz en urnaz kurnaz parlamıfb. • · e ıgı zaman, 
Yormuıııl -Nihayet ae din: rı... F w • ona hakikaten bir ia varmlf .-:ı....: :ıı.. 

T A b - eatlıga pek ki · '11' .. ..,. a •• z 
- Ihsan abla mı) Omuzları dütük. le8i yaralı lunktı; gır ağır ir cıiara sarıyordu: ben. . • ım erıyormuf kullanırsın. Sonra, bir biçimine etiri 
Arkadaşım, benim birden afallayı • topallar gibi eenc:leliye tendetiye yürü· - Sağ ol.unlar, hiç ıöz dinlemiyor· la ım ... Sena, bulduruşumdan da an- Huriycden bahis açar1H1 Ca g p, 

'trna şaşmıştı: yordu: lar, meram anlamıyorlar ... Çocuk, di- ~n mı) KOl'Rf'llardan kantarcının bizıe aeldiiia zaman, teaadafeny;;:: 
- Neye duraladın) - Amfln oturalım, ayakta duracak yorsam, artık qucuk bebek te dğiller Salame, pek abukat bir karıdır. Ona ınifainl 
Bunu anlatmak çok güçtü: halim yok. ya ... Bir parça akıllarını baflarına al- açıldım. Senin matbaalarda çatıfhiını Sol ıözünü mAnah mAnafl kı 1 r-
- Benim tanıdığım Ihsan abla. so- Mutfağa per ıirmez, kerevete otur· malılar biraz ... Şimdiden alışmalılar. söyledim. Hiç diitünmcdi bile; .en, du: rp yo 

ltağa cıkmaz da... du: yarın öbür aün evlenecekler, el adamı merak etmef deda; ben, elimle koynn1t - Ne,..._..,., canım; idare llzım .. 
Ark daş, gülüyordu: _ Matbaahaneden haber verdiler. naz çeker mi) Hani, tikayet için eöy)e- gibi bulurum. Ben, konu komfUYU, Hariye sütte 

- Belki vekil göndermiftir. Hasta huta süJüyordu: ~iyo~um. Benim İltediaim. kendi iyi- Duyduğu takdiri hala aaklı}amıyor ıinde, diye oyabyorum ... Doğrus:': 
lhsan abla, sokağa çıkmaz; çıku bi- - Seni görmek, uzun boylu konuş- liklerı... du: eöyliyecelf oltam, neuzubiHah, mahalle 

le, matbaayı bulamaz ... Acaba, burula mak iltiyordum. Kimi göndereyim~ C.l'ara11nı yakmıfh: - Kan yamancLr, neme lazım ..• allak bullak olur. Huriyenin huyunu 
bir muziplik mi vardı) Fakat bu muzip- Kendim başımı örüip eokaja çıksam, - Huriye, nerede) Ne yapıyor) Onun bir matbaada tanıdığa varınıf, bihnezler, tlrlü çirkin dedi kodular 
liği, kim yapabilirdi~ Böyle bir pka. arasam, yol iz bilemem .ki .•• Daha kö- ~en~ çoc~k, neredekalı.r~ Kime misa- eormuf, anlamlf, eenın çah,tıiın yeri çıkanrlar. 
ki~in, ne münasebetle ve ne diye aklı· şeyi dönmeden f8flrır, yollarda kaybo- fir gider kı) Dargınlık filan, demedim i ôjrenmif ... Gitti, hakikaten de dediği Katlarını çatmıştı: 
na gelirdi~ lurum. Pakizeyi 11kıladım . Aman, ne inat ı ıibi, buldu. - Kızım r Diye ondan yana çıkıyo-

Dü ündükçe merakım artıyordu: Bakıtlaramdan kufkulanmıştı: Nuh diyor, peypmber demiyorf On- lkı eli dizinde, namazda tcabil ki- rum, anma... Evlenecek genç kız ..• 
gidip öğrenmeden, matbaada oturup - Pakize ile dargınız ..• Huriye de dan hayır relmiyeceğini aldım kesince, yor gibi sallanıyordu: 

1 
çe Altın ismi, bakıra mı çıksın? Bütün 

rahat rahat çalıpmıyacağuru anlamış· yok... sen, akb~ geldin. - Şimdi, ne dufunüyorum, bak. korkum bu ... Yoksa Huriyecigimin Ü• 

tırn. Derdi tazelenma,ti; ıeiiriyordu: Sol elmı omuzuma koynmftu: Sen bugu"n buray k d ı·-· d tline, kotüluk yoramam,Allahtan knr· 
H 

. . • a en ı ıgın en gel- k 
Matb adan çıktım, Topkapı tramva· - Huriye, Pakize ile kavga etti; - unyeyı, sen ara, evladım. Sc- miş olunun. Palcizeye b" . b I arım .Hem konu komşu, neden bil-

d ı..~-· ld d k · d ki k ır •f u mUf- "' K l k Yına atladım. Tramvayın ağır gidişine Huriye e .._.,.nı a ı, ev en çı tı, gitti. nın tanı ı ann ço tur. Kızın derdi ne- sun onunla konufm k . t• Ha ınn,. o ınhr yen içinde ... . • a ıs ıyorsun. f- y 
•İrıirleniyordum; bir otomobile bınrnf'o' Parmak kadar cocuk. nereve crider) dar) Acaba hastalandı da yatıyor mu} ta içinde Pakizeyı' evd be'-'' maun bir iç çekişle ba 11111 mıa•i: 

• e ıuıvorsunl .,. 
(Arkaa var) 
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yı 

N ·~ . .1 "v H.. . t ası n a ıy 
umayışçı er : aşasın urr1ye ,, a 

r 
Diye Bağırarak ilerlemişlerdir. Ölenler lnebolu Kaplanı Qadesinde, ikinci Mevki Kamaral~f 

Ve Yaralananlar Çoktur Da Eşga Konulması için Emir Aldığını Söyle~~ 
Kahire 14 ( A.A.) - Üniversite mehalilinde heyecan öğleye doğru lzmir 14 (Telefonla) - İnebolu,rek tetkiklerde bulunmu,ştur. 1 Bu sırada istikbalden g~ ıcıııJ' 

yeniden baılamııtır. Beı bin talebe Kahire civarında toplanarak ihtilal f~ci.ası e_~rafın~a _yapılan adli. tahkikat Üçüncü Kaptan ve Telsiz Memuru sandallar da kurtardıkları c~l~btf 
için ant içmifler ve ondan aonra hükumet merkezinin Üzerlerine doğru gıttıkçe onemlı bır safhaya gırmekte - İzmir 15 (Telefonla} _Tahkikatın gelmeğe batlamıtlardır. Yol .. tUt· 
« Y aRaıın Mı•ır, yaıasın hürriyet» diye bağırarak ve lngiltere aleyhi- d" h • · b l ·· ··1111uf . ı.laO 

~ ır. .. . . . . . .itamına kadar Ü
0

çüncü kaptan ve tel- sının aygın o duğu goru aı ... dJI' .. 
ne ıiddetli nümayişler yaparak ilerlemeye başlamıılardır. Poliı atef İnebolu suvarısının ıstıntakma bu- sız memuru lzmırde kalacaklardır. İnebolu tayfaları vapura au· ~ 
açmıı ve bu çarpııma neticeıinde dört kiıi ölmüı ve altı kiıi yaralanmıı· d d d'I . · S · ]\~ I .ı caıı ııA 

h l b gün e evam c 1 mıştır. üvarı ıe 1- Bugün hareket eden Ege vapurile sonra İnebolunun sandalı oa Jl-S• 
tır. Çarpıfmada iki de polia ağır surette yaralanmıf ve ni ayet ta ıe e- Al" . d 1 h . 1 da11' 

l l d met ı ıan arma arın mu atazası a - İnebolu yolcularından 10 kişi lstanbula tarmaya gönderilmif, bu aaP ıtJfl' 
ler çekilmeye mecbur ka mıı ar ır. tında adliyeye getirilmi" ve G saat rnüd- kurt ılın t İ tikL·}~e b'\.i il' 

Bakanlar kurulu fakültelerin bir halta müddetle tatilini emretmiıtir. T gitmiştir. can ar lf ır. s .,.. ır 
11- deiumumi tarafından istintak edil - istikbal Vapuru 18 kitinin hepıi de kurtarl11a 

Fransız Gazeteleri Nasll Görüyorlar 'l miştir. Kaptanın Mesuliyeti Bu Gece Geldi mefgul olmutlardır. • ,,,,,~ 
1 bol f . d k ed Polo vapuru İatikbalden bır,,.;,·1 ~.' 

Paris 14 (A.A.) - Akşam gaze - sır hadiselerinin, Afrika meselelerine 
teleri, Mısırdaki hadiselere büyük e - barışçıl bir sureti hal bulmayı güçleş -
hemmiyet vermekte ve bazt gazeteler 
Mısırdaki karışıklıklar ile Habeş har -
bi veya İngiliz - İtalyan gerginliği a -
rasında doğrudan doğruya mi.inasebet
ler görmektedir. «T emps» gazetesi Mı· 

tireceği ihtimalini ileri sürerken Pa -

ris - Soir gazetesi Mısır nasyonalistle -

rinin İtalyanlar tarafından fışkırtıldığı· 

nı kabul eylemektedir. 

Akdeniz Meselesi Halledilemiyor 
Londra 14 (A.A.) - Sanıldığına göre, dün aktam Musolini ile Sir Eriç 

Drummond arasında yapılan görütmeler, Akdeniz durumundaki inkitaf hak

Ayrıca üçüncü kaptan ve telsiz me· ne u vapuru acıasın a azaz e- tO ~·1 ır 

İ ra kaza yerine gelmif ve '"'"rı;_. muru da isticvap ve müvacehe edilmiş- leri kurtaran stikbal vapuru dün gece f ıı ~ ... 
lerdir. lsticvaplar neticesinde kaplanın limanımıza gelmittir. Vapur kaptanı tarmıftır.Kaptan Musta anı 1~ .. 

ne göre lnebolu karaya oturlU Jİ. 
mes'uliyeti açık bir surette tebarüz et - Mustafanm anlattığına göre İstikbal k cJiıirıe .(4 

mektedir. Süvari Mehmet Ali ver - İnebolunun imdat düdükleri üzerine Kurtarılan yolcuların en birİfl'1 # 
diği ifadede bilhassa şunları söylemiş - durmut ve aaridallarını indirerek ine- tıklarına göre de lnebolunu~ ~~ati 
tir: boluya göndennittir. Fakat henüz bu ikinci kaptanları kavgalı ol ı.ı ~ 

dall lmed b k k .. .. . • tedbirler " «-Tayfalar vapuru ter kettiler. Ben aan ar ge en vapura ir baş a azanın onune geçıcı . ı,ıtlıl' 

kumanda edecek kimse bulamadım.n sandal yanatmıt ve bununlnebolunun mıtlardır. İnebolu yolda bıt ~ 
1ct11tJ11' ~lJ 

Kaptanla Tayfa Arasında Kavga sandalı olduğu içinde de Jnebolumm pura rasgelmif, yolcular 8 ·ıteld""" 
Bunun üzerine tayfaların ve üçüncü tayfaları ile üçüncü kaptanı bulunduğu masını istemişler, faknt bu 1 

kaptanın malumatlarına müracaat e - görülmüttür. kaptana anlatamamıtla~ 
kında hiç bir anlatmaya vannamıttır. 

İngiliz büyük elçisi, yeni talimat aldıktan sonra bu 
edeceği tahmin edilmektedir. 

dilmiştir. Bunlar süvarinin ifadesini - J 
ıörütmeıerin devam reddederek vapurun batacağı zamana ltalyan Hatlarının Gerisinue 

kadar vazifeleri başında kaldıklarını, /ı Jt 
İngilterede intihabat Başladı 

Neticeler Yarın Akşam Belli Olacak 
Londra 14 {A.A.) - lngiliz inti -ıtır. 

habatı normal bir şekilde ve hadisesiz Londra 14 (A.A.) - Eski Başha • 
cereyan etmektedir. Hiç bir tahrikat ve kan Mac Donald Londraya dönmeye 
galeyan olmamıştır. Bürolar, akşam karar vermiştir. İşçi mchafili, bu kararı, 
saat 21 e kadar açık bulunacaktır. Bir eski başbakanın kendi seçim dairesi o

çok memur ve amelenin reylerini işle- lan Seahamda kazanmadığını hisset • 
rinden çıktıktan sonra verecekleri an- miş olduğuna bir işaret telakki etmek
laşılmaktadır. Baldvin, ilkıey verenler tedir. 

arasındadır. Saat 22,30 da tasnifi biten dairelere * :3:3 muhafazakar ve 16 işçi, 4. liberal ve 
Londra 14 (Özel} - Çeltenham ve :3 müstakil saylavın kazandığı anl~ıl

Stoktonantide intihabat neticelenmiş mıştır. 
ve muhafazakar namzetler büyük bir Londra 14 (A.A.) - Saat 2:3,30 da 
ekseriyet kazanmışlardır. alınan sonuçlar: 

* Muhafazakar 42, Liberal 7~ Müsta-
• ~ondra 14. (A:.A.) - 232 dairenin kil 6, işçi 2:l 
ıntıhabat. nctı~~sı bu akşam geç vakit Seçim neticeleri, muhafazakarlar 
~~ 14 d~ıre mustesna olmak üzere bü- için bir gerileme ve Liberaller için ka
tun netıcelcr yarın akşam belli olacak- yıplar göstermektedir. 

Yunan Kıralı Lon- 1 Partide Toplantı 
d d A Jd · Ankara 14 (A.A.) - C. H. P. gen-ra an yrı 1 yön kurulu haftalık toplantısını yaptı. 

Londra 14 (A.A.) _ Yunan krah, Parti işleri konuşulduğu sırada bu yı
Atinaya dönmek üzere, saat 11 de Pa- lın kış konferansları konuşu üstünde 
riae müteveccihen buradan hareket et- durarak bu işin bir hafta içind~ planlan
rniıtir. Kral, istaayonda 1ngiliz veliaht. ması kararını aldı. Bu kış parti genyön 
ile Dük ve Düıes de York ve Dük ve Dü- kurul üyelerinden saylavlardan ve pnr· 
fes de Kent taraflarından uğurlanmı~, ~i yön ~urul baş~anlarile partililerden, 
ayrıca halk tarafından da aJkı~lanmıt· ıller ve ılçelerdekı halkevlerine konfe _ 
br. ransçılar çıkacaktır. 

Londra 14 (A.A.) - Yunan kralı 
hareketinden evvel demittir ki: ' 

Büyük Britanya ile Yunanistan ara
aındaki bağlar tarihidir. Bu bağların, 

geçmitte olduğu kadar gelecekte de 

sağlam olacaklarına eminim.n 

Atina 14 (Özel) - Kralcı partiler a

rasındaki zıddiyet gittikçe artmakta _ 

dır. Ahali partisi merkezindlh bugün 

•erilen bir tebliğde hükumet tarafın • 

dan hemen aeçim yapmağa karar veri

lirse partinin bu seçime girmiyeceği bil
dirilmittir. 

Gemlik Yolunda 
Soygunculuk 

Bursadan bildirildiğine göre Tiftik 
köyünden Gemliğe giden V.! içinde altı 
yolcu bulunan bir otomobil Gemlik -
Orhangazi yolunda yüzleri maskeli 4 
ki~i tarafından durdurulmu' ve yolcu
ların paraları alınmıttır. Hadiseden 
jandarma haberdar edilmiştiı-. Yol ke
sen bu haydutlar aranmakta ve bir iki 
gün içinde yakalanacakları umulmak
tadır. 

«vapur batıyor, tehlike vardım diye bi- Şiddetli Bir Çete Harbi Baş a 
rinci kaptandan emir almadıklarını, ~ f 
tehlikeyi bizzat gördüklerini. kargaşa- Habeşler Sl Katır v. et 
lık olduğunu, kaptanla tayfa arasında 

kavga çıktığını söyledikten sonra: d Je 
((- Eğer birinci kaptan rıza gös .. M .. h. t El G . r J 

terseydi, vapuru baştan kara edebilir- u 1 mm a e e çı 
dik.n . yer 

Genel Müdürün Bir Telgrafı (Baıtaralı 1 rinc:i yücle) ı reketine devam etmekteO'.r. hı>re1' .J 

Müddeiumuminin neden bu kadar İtalyanlar, Degasmatch Ghebriet ta- kolordusu Geraltayı işgal jçııı dıt! ).g 

fazla yük alındığı sualine karıŞı süvari rafından Hausien garbinde Gheralta na devam ediyor. Şimdiye )en .• •iİ~ ~ 
Mehmet Ali cebinden bir telsiz çıkara- bölgesinde İtalyan muvasala yollarını lan müsadcrelcrde düşınan ~tl~~i )el 
rak gösterdi. Telsizde genel müdürün kesmek için yapılan hücumu püskürt- yiat vermiştir. Bizden bir :zııbı~ııııe' 
imzası vardı. Ve bütün iskelelerde ti - müşlerdir. Buraya muannidane bir çe- ölü vardır. ikinci kolordu 'ftı JteP 
caret eşyasının alınması emrediliyorClu. te muharebesi cereyan ettiği haber ve- • d t k"l"t devaJ11 etJ11.<1 ~ 

. .. . . . zerın e eş ı a ına tıı~lr · .; 
Mehmet Alı bunun uzerıne: rılmektedır. S 1. h · d du··şrnan1 j,, ~ 

.. .. . ,. . .. oma ı cep esın e o" ,/A 
«- Goruyorsunuz ya, ben mecbu Habetlenn Anı Bır Hucumu Maletti kolu Faf vadisinde pii<ıı1 11 

ren aldım» demiştir. Adisababa 14 (A.A.) - Makalle k tl . t" ....,iı:tir. I 51' . . uvve erme ye iŞ••· T • rtı) ı,ı 
Tayfaların ve ambar memurlarının bölgesınde, bu şehrin şımalinde ecre -

300 
.. 
1 
.. d ba k bir ok 111ıt ~ 

k "f d 1 · ·· d"l · d h b l ·· f • h 0 u en ş a, ç ~8Jll) .il te rar ı a e erme muracat e ı mış - yan e en mu are e er mun erıt are- .. f k .. h. yu··kHi sP" 
. B 1 'f d 1 . d b" .. k l h" . . l k d ç·· k"" tu e ve mu ımmat ıırt' A tır. un ar ı a e erın e utun mesu- et er ma ıyctını ama ta ır. un u ör·ter d r 

Jiyeti birinci süvarinin üzerine yüklet- ltalyanlar cepheden taarruz etmemek- bırakarak kaçmıştır. . u bir c J 
h"" · t" t hk"k d"leın1Yen · ~ mekte ve: tedirler. Bir Habeş kumandanı dün ak- uvıye 1 a ı e ı . bır ~ 

«- Biz kellelerimizi koltu5umuza sam Makalle simalindeki İtah·an kıtaa- rupalı vardır. Biz bir zabıtlı:· '·a'~ 
., • ' • J • • 5 er ı ,.. 

koyduk, ne yapalım» demektedirler. tının gerisinde bir irtibat hattına hücum zabıt, bır nefer ve ), Y erli~·'. 1 1 

Verilen ifadeler sırasında vapurun etmiştir. Habeşler, 81 katır, mühim Bir zabit, iki nefer ve 60 :aitlj11 '~~t 
altı filikası bulunduğu, kaza esnasında miktarda mühimmat ve 100 yeni tüfeği dı. Müfrezelerimiz Gora 1'" te<~ıl 
bunlarda nancak ikisinin denize indi • ihtiva eden bütün bir katar ele geçir - linde Gadredar bölgesinde 

1 
rı~ 

rildiği beyan edilmiştir. mişle~dir. T aarru~ o kadar ~ni ~lmuş - bitirmek üzeredir. D· '· V 
Kamaralara .Efya tur kı, Habeşler hır tek zayıat hıle ver- Asmara 14 (A.A.) - .. 0 r· 

ı b"tdır1> r• Kaptan, isticvabı sırasında, icap e - memişler ve talyan iaşe kolu. bir çok hususi aytarı telsizle ı h8t111ıtf 
derse ikinci mevki kamaralara bile eş- ölü bırakarak kaçmıştır. Makalle şimalinde ltalytıfl tef11jı r 
ya konması emrini aldığını da söyle - Resmi Tebliğ gerisinde yapılmakta olan J11ll~r.':i 
miştir. Roma 14 (A.A.) - Steiani ajansı harekatı Habeşlerin az çolk] 311f,1f ~ 

1 · l b k d 4- l hl· w • • • • k k d r trd d 111 
stıcvap ar saat on eşe ·a ar sür - :> numara ı tc ıgı neşretmıştır: tıne maruz alma ta ı · 80 •1 

mü"tür. Danakil kolile daimi irtibatta olan diye kadar bir topçu kuJ11 / 
Kazazedelere Yardım birinci kolordu Tiğredc temizleme ha-

1 
yerli kaybetmiştir. ~ 

İzmir 14 (Telefonla) - ilbay bu- -=----- (l(l 
gün kazazedelerin tedavi edildikleri Dün Par iste lfa(qan .. N __ ot .. adsı:; 
hastanelere giderek bakanlık namına / ,,., 
hatırlarını sormuş, bakanlığın gönder- Verilecek Cevap Goruşu 1 ett11İf~ 
diği para ile yardımlarda bulunmuştur. . • J<şbıl ,et' 
ilbay kazazedelerin bulundukları otel- Paris 14 (A.A.) - Lava( bu sabah İngiliz büyük elçisını tttsıııtl 

iyi haber alan mahfel1ere göre, mülakat esnasında, balyan 
110 

•
1 

j 
lere de giderek ayni suretle yardımlar- dı t"". 

cek cevap meselesi görüşülmüştür. e··di e .
1 

.n da yapmıştır. t ~ 1 eı-·· 
Buna göre, cevapların metni ayni olacak ve fakat ayrı ayrı "'e' .. :o 

Kaza Yerinde Tetkikler Yapıldı rıra t~ Al 
· tir. Bu cevabın İtalyan hükfımetine 18 ikinci teşrinden sof"'..;r tt' tıt'' 
Izmir 14 (Telefonla) - Ekonomi . ııv )e 

1 zannedilmektedir. Londra ile Paris arasında yapılan bır .
1
. de"W ·il 

Bakan ığı namına gelen tahkikat heyeti •Jgı ı f11M" 
den sonra Fransız hükumeti, İtalyanın proteato notasına ı f·'·ıtl el 

çalışmalarına devam etmekt~dir. Heyet a .. ~ 
kollektif bir nota vermeleri hakkındaki İngiliz teklifine ınuv 

azası bugün motörle kaza yerine gide-
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Tarllı.te11 Y apralclar 

Efsane ve Masallar Tarihe 
Nasıl Malolur? 

Şakasever Birinin 
Uydurması Ve 
Y ardakçılan· 
nın Şabadetile. 
Ondan Ötürü Tarihin 
Sağını Çürüğünden 
Ayırdetmek Güç oluyor 

Irmak • F'IJ:roa hattmcla 70 kllometre 800 metre,.9 Wı bekit 

Irmak - Fllyos Hattı 

Yolun Açılı Töreni Çok 
Parlak Oldu 

·~~- .. ,:,~,,,,,/.... Bu TöreneI,tirik Eden Arkadaıımız 
,..,,,~~., ... ~. Jd Müıahedelerini Anlatıyor 

~ / 11/. ~ -~ ,. • 7- Irmak • FU1oe •attı, BaJDUhrhk Ba· DUfb " itte nllaaJete --ı•tir.» 
~~ ..., --'!.9-- kanı Ali Çetinka7a tarafuMlan •1r kat Mal6melur ld ~· Çanlun • 
~ Jil• elafftli Ye kalahalık •lr halk ktlt• FilJ01 Ye Aakaraclaa Ka7aeri • Ululuıı. 
~ leai •uHnmela açalelı. Tireaele •ulunan " Ka,....i • SiYu • Samsun •atlan ı ... 

~ 
0 

:? arkadAfllmmD meruimi tuYir ed• mak iatuJODunela aJnlırlar. Hattın ı,... 
· mektu•u apiıelaclırı l mak Ue Fil1oa aruınclaki uaunlujq 

• ~~, ..... -• .. ,...., Hat, 12/11/35 te Bayuadarhk Bak••ı (391) ldlometrecllr. 0...W. (27) le. 
~ "'-' " Ali Çetinka1a tarafmdan ..,ıiief.,. taaJon ( 1368) mafea" klprl, (8800) 
Bulaar kadınıle çocuktan tavuk ve civciv olu vermıtlerdi.. açıldı. M•uİme latanhulclan "Anka· metre uunluiuncla (37) dinel •arelır. 

• . ·ı örtü- kan sirdi, çirkin mi irkin, murdar raelan elantliler selmiftir. Fll1oe • EaJd. Bu tünellerin için.. 3440 metre usun• 
Oa yedinci ...... adruambk clflttflm hureb> dıJIP " Jeti d ? M I k a.ç L-etl" k uk paaar kıamını 1apan lanç • Danimarka lutunelaki BabheU ttineli TUrkiJeele 

M 
•-L a.L-- L...-n.. b" _ ne tıtmaaı mı mur ar •• e e ftlllll ı on , --=• _ _. N haL .:.; • 

J'apan yezirlerd.. e1cıa ......-. Jfl uuruu.... ıras -~- . . . lann f .11. . larak od • srupunu te ...... .aen ( • .D) ,..keti meYCUt tGnelleria • uaanuelur. Bu •at• 
Pqa adb biri haJli in almlfb. Ta· kalır, ne bilmem neaı. Ukin miakm; aaç ı. ılı ıtıl JO aya. ı•· milmeaailleri ele •asır huluamutlarclı. tm inta•- müteallik her 191 TUrk m&. 
ribçi ........._bu aMmı enlabrlcea: bir tirli dananamıJOI'. ren bu pıı ~~~.lu iradının ne dıye- Generallanmısdan Fahrettin, Atim, AH henclialeri tarafmclaa 1apılaut Ye (41) 
ccNamualu bir calüJ idL iyilik yap- Melek Alamet P&f&, merak ede- odaya ıel~ııını anlamaya aavaıır· Sait ile Aakeri Fahrikalar Reiai, sasete- milyon liraya malolmuttur. 
mak Wıenli, fakat bec:eremacli. ICq rek aordu: ken o,. aelamıız aabahaız ~ ~at~· ciler ve daha hir çok sevat Yardı. Mera· Bu laat iiurindelti Uluyonlor 
ppaJllD derken boyuna ık çıkarıl'- - Akyazb baba kim? na 1'9Ç1P oturdu, ldiflir eder 11bı bır aime Ankvadan aktam hirer aaat faaıla Irmak, Klecik, AliheJ, Tlney, Ger-
dm diyor ki çok doirudur. Melek - Ulu kiti• Batoftllın ta ucunda ,eyler haykırmaya koyuldu. ile iki tren •areket etti. 17 aaatlik hir mece, Çankan, lldıa1m, GillUce, Sumu• 
Ahmet Paf&t onma clecliji sibi, bir JÜll'• llelalr Al-etli _, 'lpkler ta- eeplaattea " _... ... ltW.. ...,. .... K-.-a.. Adıaraaalar, ç.n.,. 
d d - Ulalaia ...... wu .._.,1 ra1...taainc:ltOdliW..-1a ... H• ~...w..KuaMlk~z... ••ı•••'· ı .......... ~. Eew. 

a j ~ d (1650) ,.tmda Silil- _ Bir ,aa o, ~ dalmdan tifler men chtan wlencli, k .. dilerile o suWak .. ,....._ •••••- tefldl et- paw, Haak~, ICaraMlk, ••ı•ıaık, at.. 
• fte .. ~.~. ~m Öd leline bJ. dbip kebap pifiriJonla. Yanmda ne .. lmit olan bir iki 11f&İI saiınP tiil ~ Zoqulclak YalW HalWla rlp· )'aellhi, Tefen, Ça~, ru,..tur. Mec-

tire ft ı ı11n ~ -!-1-.,.h la __ u_ L:-i nrcla, onlarla bile yi- aorda, marclar kocelrenya kimaenin aeti altmda hlr ...,_ tlafttlllerl karp- muu 131 kilometreclir. - H. L. 
dınJdı Sert bır ....-- -temell JO llC&Ui OD •-. lad1. ••nu 11 

plrma;ma emir ..;Jdiiinclea o da 1orclu. y...._. wara o ajaç tit- tek bir lis .a,a-ediiini anladı. O ZafraaWua- tla lataa,.a• olaa" .-----..-... - ... --·--
laem tal taraimı topladı, Od ı.cı.. birini ,_. dikti Ye birden mada odap ,an çıplak Jecli çocuk (l l) ldlomen _,... ...._. Ka· o• • 
Jolune: ~ ilkin Adab, oradan 0 çap parçaamdan bir kestane ajacı p.ek koc:akannm etrafında pY• ra•Gkdeld karpla;flCllar .....-. z.ı. o.,.. ... _. KH,.,.• 
Ça,...ıı, oradan Renkler ki78ne peJda oldu, tatam tutam ~y+a yer. ~lendi. Kan " 0 ilanlar, balsarca raaltolu .. ,... de nrtl1. Yolda Barba- Onyoa Frawad .. ~ ı S iaci cuaıa SU. 
kond oradan Jlacıoilu puanaa clL Yanmdaldı-•• _,.. olduiu- b8' 19Yler konupayorlardı, Melek hlar kaflleal treal alklthJ'Wlanb. nU aaat 18 de pilot Antuvan da S.ntek.U. 
aeld" u, prka dinerek l(oda- au anlacblar, eline aJ&ima dlflller. A ....... kmak ta bin bin balo,.. FU~ muaaum •a- tak. ,.... ..... peri tarafuadan •Ha.a aeyahatiain tıırl• 
IDaa ı,k:;::.e konakladı. s-ra Bat Keeta• aiea altmcla bir JUV& ~ du. .... bu .... da o ihtiyar ft mur- na hlr de ldlral kmoabaUflU. Talan ..._ Ye Jaa Mari Konti taıafuaclan ela Hava 
Oft • di, lmk silD otuftla. (1) rap AkJuh babaJI oturttular. Şım- dar kadın, ocaktan ltiru idil alth, ..We Atatlrldla, .......... ÇetinkaJ•· :rollan UserindH mnsulanna claır hara 

.. 
fa m L• --1. v .... .U 0 ajacm clibinde rabJOI', ıatmab- ........... 11n11, bir ·- ki- - ............ ft etrafl ....... , tala • konferaae YeriJecekdr. 

ton, asma ull' 1&7...., •-- :..: ..ı· . ._ ta Wr ... 111tıatif lroaulm"fltl. Tak .... 
,.. 1a1aa bir ,.- W ,.,.... ...... ,. •JGI'· • . le .. bir~ olıUJwp ranmda laal- taMeta elektrikle ._bllıaqb. Aaka- Onl.,. Mald•lat Arll•ew• 
Melek Ahmet Pap•• ...- lark Mıllk Ah 1t Pap, ı.a rnaJ9ti lrale•n difili .aldi pplak çoc:a1ı • ...._ 1aareket .._Dk._ lldDcl)'I &eyoilu ukerlik .-..aden: Ordı11a 
da kon-Mameu adarml .. ,....... diftll ---- .. ,.~ttinll, Ak· lana ..... laÇb. ........... .... ............. ,...... telU malrhWt alnw-.lmdan i.teklilenn mua• 
.. içindi. Fakat o dewia wm.I. ,_ ..... .....,._ PliP ..... • Şimdi ,..il çocuk ,.ıi Pille olmuf- 1, ... U..,. .,..... z ..... .Wslr nllll nı•lelerinin ikmali icia pal>eye muracaat • 

.. tehir halla a,.lacô kadar lamtla, ._.. .- ,... tlldldl, ta, el. Pi cliJip tiolata7orlardı, bdm Halit 91kb, a.t11k llJWL Swe Z... lan 
lralabebkla koaap ~ 8a- kw,. knnlenk ....0. Mamciki da lplJlk Wr taftia d&unlftil, pWall ...._. " Haı. .PartW ...W -------
-..... ,........, ,.....- w.. ..,..., a.1pıa. Konmaya, Gflll.1mr1s, kurk dl7-elr piliçlerin etra- Mitlaat tok • .,..... w.. ..,. ... ~ Yeni Ne9rlyat: 
-. kirlerin ahalW, bir wairi~ P" sar IUltana. Yılanhp airath, .,... fanda d&alforda, Melek ~ AU Çetiaka,_.. P~ atik. Wtl " Hulw• - Bu. baftabk .=m ua• 
Jlr4a ~dırb --.ah ........ clall Gllllllll ,... Doklc:e,e .. konak,.. blMf ife (lal'IDak Uinp -:-.. ......... .:: =- I ... 1111111 J04 Uacf1 .._,...nakli bir bpak IÇIA• 

lltlace pilarau, llaUarm, ..,_ ti, h~ ........ Mr ~ .. durarkea kurk taYak Jedi pillcini •'= .. lalaa albwlaW ·~:, .. ..,.de ılbel nibia Ye ,.alarla ~r 
~ ııjarlaruu, ~ ...... kaldı w JCaraharmandan pçıp ÇllE· anim& takip odaua Ye nd• cllfUI kedi ... tren Çaalnn iataapa..,. _. 0.- •ıı:m •• - Cenel karmay 9 un• 
lanna abp or&Ja ....,,,, dl. ~ nkfafa ft O klJdeD ........... in- çakb. Koaak ta daJmmıJarak pef- dW Ba1 Nafiala iclareaiaele ,_ı hat cu deniz. f'lM ta...ı.ndan ile ayda bir çı· 
k-. bir c-rll kmap pata tak-ıle clL Bmada lkm lanWdan bir ka· ı.iM dlttl- Fakat eolraia çakar ptı ........ dllcllk ... ı.n arumela kimi- kanlan bu mecmuanın bırinci tetrın 338 
abt •erite k~ ... eli, Od epletiDe Neb •iri· OatiJar bir Bulpr hemen kotta, ulafb. ıncı AY* çok sensin munclencatla çak • 

Melek Alamet p ... da .,._.. .. plCI -..a- oa-aı-, kmdillnia ~X da, piliçlerin Cle...... " * mattır Bu •yada bilhaaaa Skqerak cleaia 
Joktaa olma ..,., klJ- nin .. ,_ • • • tan.& ap. muharebai, lnsılız donanmw, bü k har-
lllerıe 'fal' ~..,.. ... R-6 nlW ,...ıdalmt bildirdi. telt ...... ,. a,,alcl& Şimdi taYak AU Çetiaka7anın açılma ınerulmln- hın Jaıdımcı kruvuorlen. seael • atta 
ba abrc:IL-..., afak lllJle doa.. Mlllk A•mlt P .... .a-ıı fimal JO- ,_.murdar Wr h... pillçls de deki autlnmcl.- •u .. , ~ palan ala- Falkland harbe ve ..a yaalar. Skq ıQ 
flrken Bir ... _. llvtiM .... l»Jr&lap cıaohe .....,........ ,an pplak Wnr ldrU pcuk ......_ JOl'USI deniz harbine ut kroki ve haritalar varclar, 

lrir klJ._ ..... ::.Uii- y.-.,.. ••• ,.ri cleiiltiril- mittll.. -• B• .. ttm '-1 ........... .U. DUıwelWa Hfl7f/lll - D1a • ana 
~ mpr ...... in-..,_ .-k ••tlalmcl•n Ya1le, w dl- Mılelr A.._.. Pqa, ita ftk'aJI .......... darla ._.._ 7/3/WI ... teıclme ldllll,.ataua 41 lllGI .,.., ..._ 

elrdi, acach, ltiru Jrı- ..._ ı- • klJleri ...,u itan. Mu- s6dle ...... i ama, lmlaiiJe lflttl. •••••• lnec " D-aima ... ır•..-a rak latifar ..._ iMi _., AMn Ma• 
~ ipaeaini ~ ~ ati orat1aa ıc.ra-ra nnla. Da· ICIJllleri de IUJ& çekti bd ftrilmltdr. l .... t ma1 ..... 1nia kola,. roia'claa 1-U H .... AH,.am ka....._ 

qiaqaiaa ..,,,_ W ı,a. BiJMd, ICwrak, Dllaı- IGI' bl,le ' O 1- akWu.wı.c.ti ...... 11110. .. tba ... le dlllmlw ................ 380 aahlfe tu-
fonun kaJD&imı t9fldl .._ ba >.,. ha ~.:.1.1.ı., Kaaaph, Denkler, nm ,.ıu Wr ka ta~ "1• ....... da 13/8/917 tarllaW. Fil,..._ taa •tok .. ,...... ... ..__ata .ı .. 
llaerikadan ..... aiaç kelNlm cillr, ~- Arnawtlu, Kara- kara koacoloe oldalanu, kiaue,e llatlaanuftll'· Burada ...... Wsele " Wr ..,..._.. 
o dninie bentls •Uml~ • GiDi, ~Kat-. GeHnlik, ç.. •ifam clolianP9dıinu ~eli. Ak· aalr t..U.t ta • mtle kw uh'llflW. ~-----------... 
!4bePle ha.taam ......... claru madra. y lerinde ~ak1adı, ba 1ub .... Wklyeli libi '*na da Sonra SiYu .. tb .....,._ ......._ T K V M 
kırçıl bir adam, itimatmldda ...... lıkkaftk klJ • ..= klJI d .. difta efendi.m- ka1dettircli. nakU,.ablua bra ...,..._ )'apalmw •----------
aalladı· kirclea kalkmca iki plaltle ... iMan canmcla olw ...._ kola)' ........ '" lrmata tloln Gun CUMA Kuırn - Km.c1an ae p1rar pepm. dedi, ı..diae ...... ......... Şaka ..._. bir atlama •1• U.l-•fde olu Flboe hatb Eaklpa..... 80 tS 9 el TEfRIN 938 
l'lracla A '---'· .... ftl'· Difini ... ........in .pmda ,_. o adı ta• .L-.L.s.. bir mual da kendine ben- .ı. ............... Bu defa lnaaktan aı-""i':'::r..;-"";D;~-;----..:-~=,.---1 
L ,_,_ .-:.-_ ocajma bir k1J yarda. Papam adam- u_...._. __ ..1_L ._.._..11_ n,... tlolru iataata el...- ollllU\'ut ı Huml 1861 
•ıp ta orap kadar ......, • ~~ ... -- L_._.__ olaalar .. klycle- z• 11 ,_....çmm •~et 97 ....... , " Çaalanp lraclar olaa IOI •ilomet· 1 ci Tetrln 1 

.......--- ..l-Ll-.. 1-...1 bis .. --.il&~ demelerile........... -1 &-...ILL...1- Z.I •-
(1) Köy iıaimlerinl hlJle ..,.Jamaktan ld ..... W.-, Qdılr -~·I, .--ıı:-·· . ..nlı 7V9 D/4/131 _....._ .,.etmele Y• -•al ••Ilı Valdt laa•I V eatt 

-a.dun Türklerin ıkdkl-ri :rerleri ...... ocak ......... ~ içi.. çer. 0- ~la delil midir ld tariW. eflhmfbr• Ola ' 1 M I ' ~ il - ı• il 
tenlendirdiklerini " ., kadar ltol klJ' kur· riad• ltiri ..... olarak pdiji Lir •ima Pltlilncl• arat ebMk sif Bu ........ Dstlaedl darhklar Ye •sel- otl• 17 u 11 M y... ı • il • 
duldaruu hatırlatmak icindir· Ç&nki bu ... ... ..... ,..... ocaia wrlp -..ı ............. lataat ............... lld ' ' t 44 •• ss ... il ,, • u 
lan 1-..ıu köyleria laepli TGıldırr ~ pr rktia ,..._ 1Hr bca-i & 1. 1AN aka& .......... ~apma iti_. .............. 
dan bralmuttur. T. ... 
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· Çift Göz arşı aş ı , 
Saçmış, Öbürü De Ürk •• t .. 

35 - 1 bulamamı lardı. 
Sonra kendi kendine öyle söy- Duvardan aşarak dışarı çı ·tığı anla-

lendı: şılmıştı. 

Abdullahı tanıdığını da helli etmek 

istemiyordu. Bu heriften çekiniyordu. 

Mümkün olduğu kadar çabuk uzakla~
mak ve ayrılmak istiyor.du. - Adam en de... Bu kadar kut" Şeyh Ebu Yahya: 

kulanmanın manası var mı? Ceza- - Onu bulun, ölü veya diri, onu Atını mahmuzladı: 

ıyirden bu yana benden başka giden bulmalısınız r.. Yoksa!.. 
bulunmıyacak mı?.. Di) e haykırmış, köpürmü;tü. 

- ~m olmadan Milyanaya var-
malıyım. Allaha rsmarladık !.. 

* -17-

le an Sarayında 
Abdullah atına sert bir mahmuz 

Clah •·urdu. At, sağrılarını gerdi ve 

şa ılacak bir hızla ileriye atıldı. 
F rnep geriye baktı. 

Gelen adam, beyaz bir maşlaha 
bü Üt mü tü. Yüzünün yarısından 

fazla nı örtmüştü. Yalnız gözleri ve 

ka ları görünüyordu. 
1 Bunt.ı o kadar şaşmadı. Kendisi de 

1YÜziinü iyice kapamıştı. Cczayirin 
!)'akıcı güneşi altında yol alırken ör
tünmekle, sıcaktan ke'f!disini olduk

~a korumuş oluyordu. 
Hem, bunu orada herkes yapaıdı. 
Emep te atının karnına dokundu. 

Fakat buna rağmen Abdullah, ele 
geçmemişti. 

Şimdi o Tiemsanda ne yapacaktı? 

Herhalde eyh Ebu Yahyayı sulta

na şikayet edecekti. O halde Ernep ile 

Abdu1lah birbirine düşman iki adamın 

adamları idiler. Onlar da birbirine düş
man sayılırlardı. 

lki 
Yolcu 

Diye seslendi. 

Abdullah ta atını mahmuzladı: 

- Benim de senin kadar aceledir. 

Cevabını verdi. Sonra hemen ilave 
etti: 

- Ey Ernep, niçin yalan söylersın 

ve beni tanımamazlıktan gelirsin! Se
sim ve gözlerim kendimi tanıtmak için 
yetmiyor mu? O halde yüzi.imi.i de açı
yorum. Bak!.. Ben kimim? .. 

Ernep sesine bir aldırmatr.azlık ver- Ernep istemeksizin ba .... ım çevirdi. 
di: Jki çift göz birbinle karsılasn. Biri kor-

- Yolum o kadar uzun değil, ben ku saçtı, diğeri i.irktü. 

Mil yan ada kalacağım... Abdullah devam ediyordu: 

- Yaaaaa!.. - Senin adın Erneptir. Şeyh Ebu 
Ernep bu manalı cevaptan bayaf=:ı Yahyadan, Sultan Ebu Hamuyd gidi

ürktü. Bununla beraber belli etmedi. yorsun. 

Ve sustu. (Arkası var) 

~yni ~manda kend~ine yetişm~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

ıüze-r olan adamı düşünerek: s rda Kanlı Vvr şmalar - Benden daha acele işi olan da 
\armış!.. 

Diye mırıldandı. Kıyam Londra 
Nasıl Oldu? Ne Düşüngor ? 

Birdaha geriye baktı. Adamın kı
Jığınd hiç bir haydutluk işareti gö

)'emedi. Hatta bu, tam manasile sul-
ldna sadık şeyhlerin askerlerine (Baffaralı 1 rinci yiüd~) {Bao tarafı 1 inci yüzde) 
•~ . d B tk• d E . ••t•• 2 - Nesim Pap. kabinesi, ulmal bir müna&ebetle halyaya kar§ı daha metı"n 
!-'enzıyor u. e ı e rnepm go ur- . • • 
, .. .. .. .. vazıfe olarak utifa edecek. bir siyaset gütmiye azmetmiştir. 
pugu mektubun aynını goturen baş- 3 _ f ngilizlerle t--..:1,: mesai ede - M fih · -

b
. k ·d· ç·· k'" h ~ ~ aama , en son dakıkada Londra· 

a ır ar adaşı ı ı. un u hazan şey • cek her hangi bir kabineyi bütün millet dan v ·ı h b ı · dil'k l ·ı en en a er er, ıun 1 ı , ngı te-
Jer ve kumandanlar, postacılardan bi- boykot edecek. .. . renin bu hadiselere rağmen dahi siya • 
'tinin yolda öldürülmesini düşünerek Son gelen haberlere gore Kahireden setini değiıtirmiyeceğini bildirmekte • 

böyle yaparlardı. dir. 
Bu ihtimali çabuk savdı: Romada Te ebbinler Yapılacak 
- Böyle olsa bile, bu kadar aralıksız Sir Eric Drummond, Bary telsiz İs -

tuyonu tarafından arap dilile İngiltere 
~önde-rilmez. Herhalde bir yolcudur. aleyhinde neşriyat yapılmasına ve Mı-

Bu sırada arkadan gelen atlının nal sır ve Filistinde İngiltereye karıı pro-
sesleri kendi atının kuyruğu hizasında pagandaya devam edilme$ine, İngiliz 
duyuldu. Aynı zamanda meçhul atlı hükumetinin daha uzun müddet taham· 

mül edemiyeceğini bildirmek \izere, 
Roma hükUmeti nezdinde teıebbü te 
bulunmak iç.in emir alacaktır. 

'" .. on.ı s .ım vermıştı : 

- Selamünaleyküm ey kardeş! .• 

Muslümanlıkta hiç bir alam karşi
lık ız b rakılmazdı. 

- \' e aleykümselam ••• 
- işinizin pek acele olduğu anlaoılı-

yor ... 

Ebu Eymenin 
Adamı 

.. 

Erııep bu sesi gittikçe kendisine ya
bancl bulmuyordu. Çekindi. Yoldaşı
mn gözlerine dikkatle baktı. Hatırla

maga çalıstı. 

Abdullah sözüne devam etti: 

- Benim de pek acele işim var .. 
Tlemsana gidiyorum. Sanırım ki yol

• , t 
• 

Ayni çevenlerin fikrine göre, Akde
niz meselesi hakkında yapılan cörüıı • 
melerin neticesi, ıimdi Mısırdaki gale
yanın menıei hakkında yapılacak ger
çinin vereceği sonuçlara bağladır.» 

caat etmifae de bir netice elde edeme -
miıtir. Maamafih aonunda nümayitçi • 

ler kaçmıf ve polis tarafından takip e

dilmiıtir. 

* Bütün Mısır üniversiteleri tarafın -

dan ili.n edilen CreT devam ediyor. U
mumiyetle Nesim Pap laükiımetinin çe
kileceği sanılıyor. istikbal karanlıktır. 

larımız birdir. 

E 
Veft fmrkaaı reisi N h p Mısır Hükumeti, talebe derslerine bat-

rnep, cyh Ebu Yahyanın sarayı- 8 a• •t• lamıyacak olursa üniversiteleri bir haf-

ıun bahç ·sinde geçen bir gece kavgası- ba§ka Tanta ve Kahireye 25 kilometr~ ta müddetle kapatmıya karar verm.İ! • 
ııı heme ı hatırladı. Orada bu ses, ona uzakta Nil üzerindeki Beni Cuire kan.· tir. Dünkü kargapllklarda tnailiz kon
\ e ark.ıd kırına ne sunturlu kiifur ler j basında da 1,sargaıalıklar olmuıtur. soloshanesi tahrip edilmiş, bazı dük: • 
savum uc:tu !.. Çokluğunu talebe le!kil eden halk kanlar yaima ve bir kaç tram'HJ' ara· 

_ ya seyh !.. ya Ebu E . 1 S _ I nümayiılere bu sabah ta devam elmiı· bası devrilmiıtir. 
· -} men ·· a · T h · l ·· ( 1) ··ı·· (200) 

k ki k 
,,. tır. a mın ere core o u, ya• 

ırn ancı· ı edecekler ... Kendiıw gel! Gece Sükunetle Ge,ti o· 1 k - . ı rah vardır. Maamafih dünkü kargaıa· . 
ıye ') ırmıştı. 1 ki K h' T t Be . C . Kahıre 14 (A.A.) - D. N. B. i>ildi • 

ı ar a ıre ve an a ve nı uıreye 

Şey 11 Eb~ Eyı~enin çoktan :akala-
1 
inhisar etmiıtir. Tahminlere göre (3) riyor: .. A • 

narak tl'Y',,11.(1 baglanmı~ oldugund.:tn ölü vardır ve yarıdan ziyadesi polis ol- Gece ve bu sabah aukunelle aeçmıı-
haberi yoktu. mak üzere (147) kiti yaralanmıftır. tir. Yeni karıtıklıldar beklenmektedir. 

Bu adam, etrafını saran on beş yir- Sopa ve ağaç dallarile müsellii.h ola- Veft partisinin fnailizlere kartı açtığı 
mi kıs· ın içinde, bir aulan gibi döğüş- rak Gizeden Kahire üzerine 1500 ki - mücadele .ebebile Nesim Papnın isti· 

müş, eyhin yakalandığını, arkadaşı tinin yürüdüğü bildiriliyor. Pofü kuv • faaına intizar edilmektedir, 

Z 
vetleri bunları durdurmU§lardır. Bu mÜ· v 

übeyirin başına vurulan bir kılıçla ~ nas~betle :fİddetli çarpıımalar olmuı, 
ı>•ere scrildigini görmüs. tü. Is. t~ o zaman 

birde-nbiıe etrafını saran semberin en 

cılız tarufınd bir hamle yapmış, halka

yı ) mm ıs, bahçenin karanlığında kay

bolmu tu Onu mesalelerle aramışlar, 

bu sırada bir lngiliz zabiti, halkın üze• 
Kahire 14 (A.A.) -Sanılchğina gö-

re V eft partisinin muhalefete geçişi 
rine ateş ederek dört kiıiyi öldürmüı • 
.. Londranm vaziyetini değittirmiyecek tur. 

f ngiliz polislerinden bir çoğu yara· ı ve Londra Nesim Patayı tutmakta de· 
lıdır. Zabıta. bir çok defa silaha müra "i vam edecektir. · 

Bu aktam T R K sinemasında • t g da 
En büy, k Fr ız ) ı rlıı I rl , ea Lu} ıık Fransız fılnıi 

s 
GABY 

HE h Y BI iL S fl l~'ııı e erındeo ) 

(Le Bonbeurtr' 
.MORI.AY - CJJ \HLCS BOYER - JA(QUf. (.'.-ı1f.l.ı\ 

ilaveten : Dlinya haberleri :-.-;..:~ 

---Ş-eh-z-ad-e-b.ı-şı- i LAL S;masında ~ 

MO TYEdanK'RiS~ 
#:E:l:Z:_. Yar ndan ıtibaren 41-• 

D D 
• • 
1 1 

K TA 
ER AH Sinemada 

Halk Opereti 
Bu akeam 1' rnıı ız byııt 011 nda ~0,30 da 

BAY· B YAN 
Yakında TELLf TURNA 

lt1lflW ldldld 
ŞthiPTiyat ıa 

mmmnı 

~J 
lllllll 

Naılt • Ertuğrul Sadi 

Şehı.adeba ı TURAN 
tiyatroaunda 20,SO <la 

SÖNMEYEN ATEŞ 
Surpik mahkemedr 

Kom edili 

Iatanbul Milli Em'ak Müdürlüğünden: ~ 
Dimitri t .. ızı Sofiyadan metruk olup hazineye intikal ed~11t4 0~ 

Tarabya mahallesinde Kalpakçı ıokağında eski 18 ve yenı ~~ 
b"r evin eski sahihi Sofiya tarafından 22 rebiülevvel 1271 ..N!~~ 
kemei ter'iye hüccetile tasarruf olunarak tapuda kaydı ol~datıat:i 
lan araştırmadan anlaıddığından İstanbul milli emlak mu.,,.-':) 
17 /9/935 günlemeçli ve 130/3547 sayılı bildiriğine göre ha~i ,il' 
senetsiz taaarrufatın tabi olduğu hükümlere tevfikan teıcı t ~ 
olan sözü geçen ev hakkında mahallinde tahkikat yapılacakt~~~ 

İşbu evde tasarruf alakası olanlar ve bu tescile ·itiraz~ tl".,J 
varsa ilin t rihinden itibaren on beı gün zarfında maha~ fi ~ 
cak tapu memuruna veya bu müddet içinde ellerindeki 'i"' 
resmi vesikalar ile beraber 935/6057 evrak numaraıile ~~
bat memurluğuna müracaat eylemeleri ilin olunur. ccM.)) « '9 
-f stanbul Qrman Direktörlüğüıı~~ 

H liç ve Y enikapı orman idaresinde mazbut 1200 adet do~, 
12 kental mefe kömürü, 4 kental fırın çalısı, 26 kental ıne§e ~/ 
kilo ıhlamur çiçeği, 32 det me§e tomruk, 272 ve 210 adet tfl 

resteye ait müzayede müddeti 22/11 /935 cuma gününe .ka~ 
daha temdit edilmi!tir. İzahat almak istiyen taliplerin -_,,. 
Haliç orman idare ine ve yevmi ihalede saat 14 te orınaJI 
kalemine müracaat eylemeleri. ((7179» 

latanbul 4 üncü icra Memurluhundan : 

Emniye Sa dığııı~_. ~ 
Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 1031

4 ~ 
met takdir edilen Galatada Kemanke§ mahallC$inde Halil~ 12 
da Ea. 26, 28, Ye. 22-28 No. maa dükkanlar, k·rgir banın 2/-~ 
doksan hissesi açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 25/~ ~ 
ne müsadif çarp.mba günü saat 14 ten 16 ya kadar da~ 
ci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti roub p· 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde müıterisi üzerinde bırakal•C:~/. 
takdirde en son arttınınm taahhüdü baki kalmak üz~·~"/. 
ıü müddetle temdit edilerek 9/1/936 tarihine müsadı! ~ ı -~~ 
nü aat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ıkıflC ~ ~ ~ 
tırmaaında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüı:t' 0 1"'4. ~ 
madığı takdirde satıı 2280 No. lı kanun ahkamına te"fİ ~.. ~ 
kılır. Satıı pqindir. Arttırın ya iıtirak etmek iıtiyenl~li J,it ~ 
muhammen enin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya ..,, t~ ~ 
nın teminat m.;ktubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hak'-".,~ 
lile ıabit ohnıyan İpotekli alacaklarda diğer alikada..-111~fe 11' ~ 
hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve nı• .. ~-~. "/ 
iddialarını evrakı müsbitclerile birlikte ilin tarihinden : . ~ J 
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazı~ _., p1~' 
dirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar atıf bed~h~:.- ~, 
aından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanz!~L.. t, ,_ 
vellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzay~~1, 
nur. Daha fazla malumat almak iıtiyenler 10/12/935 ~ "2 
ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurul~ .~ 
tartnamesi 934/1077 No. h dosyaya müracaatla oıe (1, J 
mevcut •esaiki görebilecekleri ilin olunur. 111tw 

1 • . r• ,rıet'1 -' 
t.tanbul asliye altıncı hukuk mah • stanbul yedine• ıc ·ll'.JJ 

kem esinden: dan: çef'I' ~ 
Seniha tarafından kocaa1 Fatihte Mahcuz olup par•1• ~· e~ J 

çar§amba civarında Mehmet ağa ma • karar verilen ga~inO diif 1,, 
hallesinde Mehmet dede sokak 16/18 19-11-935 tarihine tes• lı•dJr / 

sayılı evde Süleyman aleyhine açılan günü saat 12 den ~ 3 :.cırorı' ',i'J 
boıanma davasında mllddeaaleyhin stadyom yanındakı S ~jııde" ı'1'. 
ikametgahının meçbuliyetine mebni da· sunda paraya çevrilece~ır •;.~ 
vetiyenin 15 gün müddetle ilanen teb • lanların mahallinde b• il•" ( ~ .. tl•r• r 
liğine ve tahla"katın 13/12/935 cuma memuruna muraca• . . f 
Hat t O na talikine karar Terilmiı ve .... · ' ' _.ıl' 
davetiyenin bir niiahaıı da mahkeme di- -·- • · ~ · · · ~ · :~ t• 111•

111 ~ 
vanhanesine aaılmıı bulunduğundan aksi taktirde tabk• ~~ yetiıscl• 

. k 1 • ı·· u tebhl muayyen gün ve saatte aalıye •ltıncı ı acagı uzum 
hukuk mahkemesinde bulunulmaıı ve nur. (500) 



9 Sayfa 

TURHLER 
ROMA KAPILARIN 
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15/111935 

•• 
Prenslerin Oldürmediği Esir, Onların 
Oturdukları Yere Kadar Getirtilmişti 

Garbi Roma Bafkuınandant 
J Bu aralık sokağa nazır olan kapı bir

denbire açıldı. İçeriye hücum eden so-

ikinci Teırla 1 S 
• 

Bu vaziyetten A vitüsün canı sıkıl
mıştı. Yunan dilile Aetiüsün kulağına 
mırıldandı : 

ğuk bir hava cereyanı az kalsın m~- "8tll bekçi C.mal gBtUrUIUrken 

leleri söndürecekti. iki kişi, Bleclanın Ad o·· 
- ((Mademki burada oturmağa 

mahkumuz, o halde müsaade et te ni· 
çin buraya kadar geldiğimi sana anla
tayım. İki prens kendi lisanlarında ko

öldürmediği son esiri prenslerin otur- am Idu .. ren Bekçı· ..• 
dukları kerevete kadar getirdiler. Ble-

da_: ccBu ne demek} dedi. Ben esirin yeri Deği,tirildiğl için iki Mesiek-
nuşuyorlar, bizim 
de aramızda konuş· 

buraya getirilmesini emretmedim ki h c K d 
Attila gayet mülayim ve oktayıcı t&flDID 8DID8 IY 1 

ınamızı esirlere ya • 
pıldığı gibi menede • 
mezler yaf» dcdi. 

Aetiüs evvela ya• 
rı karanlık içinde 
bomboş duran avlu· 

ya, sonra da ara • 
lannda fısıldaşarak 

konuşan iki kardete 
dikkatle baktı: 

- «Söyle, Avi • 
tüs, dedi. T etfin me-
rasimi esnasında za
ten en mühim kıs • 
ınını anlattın, Boni
faciüsün öldUğünü 

haber vermiştin». 

- «Evet, dü ma· 
nın olan Bonifaciüs 
öldü. Onun ôlii · 

r 

bir tavırla cevap verdi: Dün tehrimizde bir cinayet daha İf· 
- «Kardefİm, bu emri veren be- lendi ve bir adam, meelek arkada~ların-

nim ! .. » elan ikisini eokak ortasmda tabanca ile 
- <ıFakat esir benimi..» öldürdü. 
- «Tabii kardeşim. Senin olduğunu Katil Topkapı bekçilerinden Cemal-

hiç unutabilir miyim}» dir. Ölenler de Abarayda Muratpaşa 
- «Şu halde ondan ne ietiyo11un? >ı mahallesi bekçiıi Zülfikar ile bekçi 

- «Görmek istiyorum, başka bir Ahmettir. 
fCY değil. Yalnız görmek istiyorum.» Cinayete, Cemalin Akaaray bekçili-

Yunanh Qneeea ğinden Topkapıya ahnması aebep ol· 

Eaı.rı·n za f ·· ·· d tıra ] b. h mu,tur. Zülfikar ile ayni semtte bekçi
yı yuzun e ıı p ı ır e-

yecan belirdi. Oynak mCf8le ışıkJarile lik yapan Cemal Aksa.rayda yapılan ve 
duvarlard d · · ·ı 1 bel. d. E . kendiıinin nakline sebep olan bir hır11z. a erın go ge er ır ı. sı- .. .. .. . ı 
rin go··zler· ·· ··ı ·· ·bi d" J lık yuzunden Zulfıkarla bozu mus ve 

ı goru muyor gı y ı, ya nız 
balmumu · d k. k · d bundan sonra birbirlerini gizli gizli şi-

rengın e ı uçu sımasın n .. . .. .. 
göz çuku J ·ki b" ... k L 'ek .b. kayete başlamt lardır. Bır muddet on· r arı ı uyu AOyu , e gı ı 

görünüyordu. ce de her ikisi k ymakamlığa birer istı 

Attı.la b. d b. y °İ• da ile birbir} ri d n fikayet etmi leıdir. 
ır en ıre ona unan usanın-

da ıordu: Kaym kamlık C mali T opkapıya nak 

( S b. y 
1 

d .1 .'\ A l tmi , Zulfik rın da Fenere n kli 1 
- n ır unan ısın e ı mır -

dm nedir?» k ar] tırmı tı r. Topkapıyn nakli C 
A T' m li f 'k lade ü müş ve hır landı ı 

münd n sonra hasıl ttı yunancayı gayet yumu ak bir t ç ·· k . T k I Jl . f k 
olan vazıyet s na d ·ı "d . ır. un u op npı ma 1U ı n ır -

e a ı e, a eta tagannı eder gibi konu· d. O d k' I ll . d k" .b. 
t
. d. · } b · d O ır . r es ı ma 1a esın c ı gı ı su 

ge ır ı ım ıa rın ŞU} or u. nun yunnncaya vakıf oldu- k k __ 1_ 

ikinci kısmını teşkil w kada A . b tafıyara para _azanamıyacaJLtır. 
gurdnu 0 zamana r etfüa te ilmi Geceleri T opkapdaki mahallesind 

eder: İmparatoriçe YQ u. •1._ • -:..J Ce ı vazııeıme 15 .... ~n ma günduzleri yi 
Placida ile Roma ae· Kral Ruhanın büyuk yeweni ve Attılinın lcardqi Bleda Yunanlı eair titrek dui.laldarı ara· ne Aksaraya donmekte ve eski yerine 

ni konsül ve bütün garbi Roma devle-I hiç bir fCY s~7Ie":'~en. Attilaya baktı sından şu ~elimeleri ~~rla çıkorabildi: geçmeyi döt gözle beklemekte imiş. 
tinin bapıkumandanı yaptılar. . 1 ve sonra çekılıp. gıtb •. ~ıraz s.o~ra Z-_~r- - ~<~amun On~. tır.» Dün sabah yine bu maksatla erken-

Aetiüs birdenbire cevap vcrmedı; kon tekrar geldı. Aetıus Attılaya do • Attı~a, ~e ~~rd~ının .. ne de Romalı- ce kaymakamlığa çıkmıf, dileği için ıs-
fakat güzel yüzünün kızardığı, başına nerek: ların hır ıoz aoylemelerıne vakit bırak- rarda bulunmuştur. 
kan hücum ettiği görülüyordu. Niha - - «Kölen ne bekliyor)» diye sor • madan aualine devam etti: Kaymakamlıktan çıktıktan ıonra 
yet sesi titriyerek: du. - «işittiğime aöre son muhnrebedc Horhordaki çeşme ba,ında kin besle 

«- Bu netice beklcdiğimden ve Ü· Attila kısık bir sesle: askerlerinizi mahirane idare eden, bi- diği bekçi ZüJfikar ile kendi yerine gc 
mit ettiğimden daha fazla ve daha ça- - «Beklemiyor. Orada duruyor, de- zim ricatimize ve kral Ruhanın ölümü- tirilen bekçi Ahmedi yanyana su dol-
buk çıktı, dedi. Şu halde Romayd geri di. ne eebep olan aen mi,in?» dururken görünce kimbilir ne hisse ka 
dönmekten başka çare kalınıyor.» Bu cevabı~ ne ma~a ifade ettiğini Yunanlı cevap veremedi. O. kral pılmış olacak ki resmi tabancasını cek-

- «Fakat her halde Roma~. uzun anlamak bbıl olmadıgı~dan ve ~v~ha- Ruha'nın ölüsünü yakmak için yapı- tiği gibi Zülfikarın üstüne iki el bo
zaman kalamıyacaksın. Konsü1luk va- vereye ~~vamı da teş~ık e~cdıgı~ - lan merasim canaaıncla idam olunmayı şaltrnıntır. Zülfikar kalbind~n ve bö 
zifesini bir tarafa bırakarak başku p den Aetıuı gene kendı kendınc du - metanetle goze aldırmı,tı. Fakat çarını- ründen aldıgı kur unlarla canııız olar k 
nıandanlık vazifesini ele almağa mec · fÜDmeğe ba Jad~. ha gerilerek ôldürülmesine t h mmüJ yere ) uvıırl nmı!'I, fakat gozl rı don 11 

bur olacaksın. Çünkü hudutta (Frank) iki Kardct cdemiyordu. Halbuki Attilamn sordu- kl'ltıl bu k d rla d kalmıyar. k : 
la~ kargaşalıklar çıkarıyor, Galyada ise O, hiç bir zaman rah t durmıyan ve gu sualler kendisinin de ; Jc nceli bir n mı in beııım yerime g ,. n 

dilenciler isyanı baş gösteriyor. daima Romanın ba ına gaile çıkaran sur tte oldurüleccğine delalet edivor d m ı dı c dı er kurfunlarını da b kçı 
Cüce Zerkon Galyalı dilencilere kar ı yapaca ı se- du. Ahm d b it 1 tır Bekçi Ahm 1 

ferin ana hatlarını kafasında çiziyordu. (Arkası var) kolund l Y• r ] n k yere <lü mu H r. 
Aetiüs büyük bir hırsla sordu: . . . Cemal iki ki iyi yere serdigi hald 

din-:ı;~~skeri kıt' alarm listesını gelır- ' Şimendif erlerimizi Biz y apacagv iZ sogukkanlılıgını kaybetmemi ' Hor 

f h 
hardaki kahveye de elinde tl'\banca ol 

Genç Romalı uzun süren men a a- . . • 
Yabndan çok bıktığı için yeni vazife· (Bat tara~ ! ıncı y~z~e) • 1 melrteyız. (8) senelik müsait teklifler duğu h ide gir rek oturmuRtur Kalı 
ler pcfinde kOf!Mia çok iftihalı görü- pakçur ••Mut 11tibmetini takip ede-I yapml.flardır. Yapal.cak maırafa (SOO) vedekiler kendisınden ürkmü,Ier ve 
nüyordu. rek '!~ varac:aja. • bin lira iliTe edenek hattın Kozluya masa altlarına girmişlerdir. Az sonru 

A 
"tü·· --•-=- tb•. Şimdiye kadar hatlanmm ecnebi kadar uzablmuı kabil olacaktı cinayet polisçe haber alınmış ve katil 

vı •onu tC111UU e · _ı__1_ 11 __ ..ı:_ı • r. k h 
:__ ccTabit )isteler yanımdadır. Ae • fiı:ketle~e ~p~yoruua. M ......... en: Afyon. Antalya hattının Karakuyu- a venin üstündeki odada yakalanma., 

tiüa. aenden bir ricam var: Beni Gal. ma ~ifbr· ~ ~ .kendi ya kadar Japabmt olan loaımnm açıl- tır. 
Yadaki L eti _ _ı_ bir. ·nin kuman- kendim'- her türll ameliyab laiz ya- ma törenini Di:ranWrir hatb .u.ı..&...._ Aksaray halkı bu faciayı büyük bir 

AUVV eraen 181 .. Ni~a.-1-!- (Nehab) • • altm- .. BÇ--.uuı f danhğına tayin eder misin~.» pK&I& nauw • 1&1111 • eonra yapacqa. Karalaıyu, Aydm hat- ne retle karşılamıştır. Katil yoldan gc 
A . .. daki lıveç 'f'e Dannnarka ..-mayeun- b üzerinde ufak bir iatu:rondur Bura çirilirken biriken yüzlerce halk kendi 

etıuı: de ·· kk ebi gru Er · • • · · li 1 · - «istediğin bu olıun I» cevabını n mure ep ecn pu ıanl)'e elan )aparta • Burdura doiru Baladize ıını. net emış ve yüzüne tiılcürmüt -
_.

1 
.. _ b" k kadar olan hattı yaptılar. Ondan aonn, '--da A d b tb üz • lerdır. 

Vermek üzere iken a~ ır apının • • kadamu bizim mühendia- JA r 1 m •• a erıncle aefer yap1- . . 
gürültüsü ona vaziyetini ve nercde bu· Di~~ .. . . lacaktır. Yetlfll'le lapartaya kadar olan Bu arada yerde yaralı olarak ınliyen 
lunduğunu hatırlattı. Hün prenslen iki ~ _ ya~~~tır. M6!'encli~lenmu: lcıımm dahi bu urada açdmua yapala.. bekçi Ahmedi haatahaneye kaldıracak 
Romal da en muhaverey~ fennı ruttlerım ıabat elmlflerdir. lıveç caktır Baladizden • D •• --1..___ L- L - bir vaaıta bulunarnamJf, bir kamyonla 

ı arasın geç il beuba kellik. ı,· b•tti. • ~ allUN' o• . 
dikkat etmemİf görünüyorlardı. Bu • pUpU e ı ı lan kıamın infuma devam edilecelc • Cerrahpap haıtahaneame kaldınlmak 
nunla beraber, Aetiüı arkadapile yap- ~k. ~dyoa batb .(390) kilomet- tir. Hat Babalık mGhendiıleri tara- zarureti haaıl olmuştur. Fakat Ahmet 
tıgıv ··--L de dan _L!-di E- redir. 45 lllİl)'on liraya malolmuttur• fmdan -pıl--ı .... _ı_ te olmıittür. 

rnu~ereye vam 11'-IUll • :L-.. Ç 1 .. (13) idi eclir ı- ıuaaUIUll'. • ıaaen duyduğu yeni ,eyler uzun müd- F°hr- • :-"laJgzı .. 0~.. • ..... . ................... - ..... - ................ _ ~mayet haber alınır alınmaz miid-
det ,_ J!_ •• dü ... d- we ka"fı.ydi 936 tenetinde Çatalaizmdan komur a- deıumumi muavinlerinden Ahmet Nu-

1tenwamı tun urmeg · .. B dan Zo ı..ı..=... • • • • • Açılan kapının Attilanın dairesine Jacaiız. ura 111'1 ....._. ve Erei· rettın ıle adlıye doktoru vak a mahalli-
giden dehlizin kapısı olduğunu Aetiüs llye ~o~ ha~ bat~~·~k ve• ne giderek hadiseyi teabit etmi~lcrdir. 

ÖldUrUlen bekçi ZUlflkerın 
kerıaı yel• içinde 

Fransızcayı 
.. 

BERLiTZDE 
öğ aıi ı iz 

1 - Metodu e n pr tikt"r. 
2 - Her o renilen dil için imtıh n • 

dan aonra bir diploma. 
:i - Her sene yapılacak mu b k8' 

ile Pariste :ı sene bedava okuma. 
4 - Talebelere hususi tarifcl r. 
:> - Tediyatta kolaylık. 
Geliniz paraıız bir tecrübe derai ah. 

nız. Kayıtlar açıktır. 
lstanbul : :ii3, istiklal caddesi. 
Ankara : Konya caddesi. 

HASAN 
ACI BADEM 

YAİI 

KREMİ 
Tatsız gladtlz,Jarım 
1alb gece llremıerı 

< illerl •• livilc..leri 'te lekeleri 
kat'ıyen bale eder. Dönyada mev· 
cut kremlerin en nefi.ı.ri, en 11h
hıletidlr. Nuık olldll bdıolar.ın 
ba1•' arkllflatıdar. lhtiyariarı poç• 
leo&.irır H renol•ri ıtlzelletllrır. 
lnsana ebedi bir taraYet •eren 
lln1110 acıbadem yaglle yaJ(AIZ 

güodi1ı H yaram yatlı gece .kreın
leriaı unutmaranıL Kutusu 81>, 
tuh lu&l ndo ao, l'ı.irklyede yapılıp 
ta Avrupa elıketi )apıtbnlan n 
halkı aldalao kremlere va aair 
ıtrıy.ıta alda!lmayınıı. Hasan iımi
nı H mukaıwa dıkkat ediniz. 

Hasan deposu: 
Ankara, lataııbul, e.,oglu 

bili} ordu. Kapının önünde Attilinın e- leldrilde ~~: ~li ~nıın Ölen bekçilerin aile ve çocukları var 1 

'l. · l ·· '---b z _L ·· ·· dü" yapalma11 IPft Wr lnCiliz sruPile srörü.. -ı. ·------------rı o an cuce 1UU1 ur e,...on gorun • 
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Polis Müfettişleri Aradıkları Adamın 
izi Üzerinde Yürümeye Başlamıslardı 
Sonra kızın yüzüne dikkatle baka • 

rak: 
- Size hakikati aöyleyim ama, sakın 

kimseye söylemeyiniz. Ben Skotland 
Yard müfetti~lerindenim. lıte hüviyet 
varakam. Bu adamı anyorum. Bir cİ· 
nayet iıleyip işlemediğini bilmem ama, 
her halde kendisinde bizi tenvir edecek 
mühim mallımat var. Bana yardım ede· 
bilirseniz çok minnettar olurum, dedi. 

Skotland Yard ismini itilince ıenç 
kadın hafif bir heyecana tutuldu. Alnı 
kırıştı. Bir müddet düıünür gibi oldu, 
sonra baıını sallıyarak: 

- Zannetmiyorum. Kırnuzı 

mı dediniz 7 Öyle bir adam ... 
aaçb 

- Evet, öyle bir adam hatırlar sibi 
oluyorum. Müsaade ediniz de biraz da· 
ha düıüneyim, dedi. 

Zile bastı ve gelen ıaraona: 

- Baksana Andi, bundan on bet sün 
evvel, Londra treninden çıkan kırmızı 
saçlı bir adam geldi idi. Hatırlıyor mu· 
sun? Hani, otomobille gelmiı olan bir 
arkadatı ile burada buluımuıtu ... 

Garson hiç dü§Ünmeden: 
- 1yi hatırlıyorum. Hatta yedi bu • 

çuğa doğru beraberce kahvaltı etmit • 
lerdi. 

Yeni Bir /.im 

Genç kadın Frence döndü: 
- Ben de şimdi iyice hatırlıyorum. 

Bu ... Dostunuz Londra treninin mu • 
vasalatından biraz sonra buraya geldi. 
Tıpkı sizin gibi kahvaltı ısmarladı. Fa

Polis müfettioi Frenç düoündükçe hftdise 
lerin birbirini tutmadığını göriiyordu 

kat henüz yemeğe batlamadan kapı - marasını hatarlıyamıyordu. 

da duran bir otomobilden bir arkadaıı 
indi. Birbirlerini hararetle karııladılar .. 
Bakın timdi her ıeyi dün olmuı gibi 
hatırlıyorum. Gelen adamın ismi ne 
idi? .. 

Biraz tereddüt etti, hafızasına yar • 
dım etmek için parmaklarile saçlarını 
karıthrmağa baıladı. Önündeki bir def
terin sahifelerini açtı ve: 

- Tier, dedi. Evet otomobille gelen 
adamın İsmi Tierdi. 

Frenç ile Maklang etrafa bolca bah • 
fit dağıtarak otelden çıktılar. 

Portpatrik Limanı 
Yolda ciderken Frenç, 
- Şimdi yapacağımız iki ıey var. 

Doğru polis merkezine giderek yeni ve 
altı silindirli bir Moris otomobili •örüp 
görmediklerini sormak. Bu bir. İkincisi 
de oturup bu adamların nereye gide • 
bileceklerini düıünmek ve sonra da bu 
izleri takip etmek. Ben ikinciyi tercih 

Hayatın nete•I 
Dinç olmaktır. 

HORMOBIN 
TABL~TLERI 

Yorgun vücutları 
dinçleıtlrir. 

iKTIDARSIZLICI 
ve 

BEL GEVŞEKLIGINI 
giderir, yaıamak: nejeafni iade eder. 
Eczanelerde bulunur. latanbulda 
fiyatı lSO kuruı. Tafıildt için Galata 

Poata kutuau 1255 

~---------------, ,- ADEMi iKTiDARA 

FOB TESTİN 
arörülmemiş llAçtır. Yorgun vücu tlara 
gençlik. dinçlik ve yaşamanın z.gvkiui 
.., nrlr. Belgtvşekliğini geçirir. 
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Aç karnına ı.·r kahve kıışığı alındıkta 

Kabızhğı def'eder 
Y cmeklcrdt-u birer eaat sonra alıııır!ll 

Hazımsızlığı mide ek,illk 
n yanmalarını ıiderir. Ağızdaki 
tat11ız'ığı ve kokuyu izale eder. 

Frenç hayretle ıenç kadına bakı • 
yordu: 

ediyorum. Şimdi bu adamları nerede -----·-----------, 

- Aferin! Size çok teıekkür ederim. 
Beni büyük bir zahmetten kurtardı • 
nız, dedi. 

Şimdi Frenç, avının izini bulmuJ bir 
avcı gibi tatlı bir heyecan duyuyordu. 

Genç kadın daha sözünü bitirmemİJ· 
ti: 

- Şimdi aklıma bir teY daha geldi. 
Sah günü, yani Jİmdiki anlattığım vak'a 
dan iki gün evvel, Tierden bir mektup 

arıyabiliriz 7 dedi. 
Maklangın tereddüt ettiğini görünce, 1 

sözüne devam etti: 1 

- Evvela bunların Stranraere kadar 
yaptıkları yolculuğu tesbit edelim, de
di. Ve parmakları üstünde sayarak: J 

- Kota Londradan geliyor, bir. Bin
diği tren Karlay), Damfriz, Kasıl Dag
laa İstasyonlarında durur, iki. Tier, Kar

layldan geliyor veya geldiğini iddia edi
yor, üç. Her ikisi de Tierin otomobiline 
athyarak Stranraerden çıkıp gidiyor
lar. Şimdi dütünelim. Acaba hangi İsti -
kamete gitmit olabilirler? dedi. 

iki Yol 
Maklanır biraz dütündükten sonra: 
- Her halde Karlayl İstikametine 

gitmemiılerdir. Her ikisi de zaten o ta· 
raftan geliyorlardı. 

(Arkası var) 

almıştık. Çartamba aktamı için ken • 
disine iyi bir oda ayırmamızı istiyor • 

du. Mektup yırtılıp atıldı. Fakat hatı • 
rımda kaldığına göre Karlayldan oto • 
mobille yola çıkacağını ve çarıamba ak
Jamı geç vakit buraya eeleceiinden O• 

danın hazır ve garajın da açık bulun
durulmasını yazıyordu. Tabii istedik • 
)erini yaptık. Fakat çarıamba akıamı 
selmedi, ertesi gün, pertembe sabahı 
geldi. fıi çıktığı için geciktiiini, artık 
odaya hacet lı.almadığını, kahvaltı edip 
gideceğini söyledi. 

-..... -................................................. , K A R G i B i 
Denlzyolları 

JfLETMISl iki Arkadaı 

- Anlattıklarına bakılırsa per,embe AH•t•l•ri ı Karak87 K8prGbatı 
gün sabah aaat yedi raddelerinde bu- Tel. •2161 • lirkul Mlhlrdanade 

l I 9E:V~LATIF=< İstanbul 4 iincü icra 
Mem· rl,.ğundan : 

raya geldi değil mi? Han Tel. 22740 
- Öyle olacak. Kırmızı saçlı adam- •••••• 41••••1 

ıa kahvaıtı ettikten aonra saıonda bir Trabzon Yolu 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen ev 

saat kadar oturdular ve saat dokuz bu- GÜLCEMAL vapuru J 6 ikin• 
çuğa doğru her ikisi de otomobile binip clteırln CUMARTESi gUnU 
gittiler. saat 20 de HOPA'ya Ka-

- Her ikisi de mi? Nereye gittikle· 71 
., d 1 k dar. 11 54,, 

rini biliyor musunuz. Ken i erine me • •----------------!S 
tup, falan gelirse, gönderilmek üzere Mersin Yolu 
bir adres bırakmadılar mı? 

ERZURUM vapuru 17 ikin· - Hayır. Bırakmadılar, nereye gide-

1 e§yaları 18-11-935 pazartesi günü 
saat 9-10 da Fatih Sofular caddesi 
41 No. da birinci açık arttırma ile 
satılacağından isteklilerin memuruna 

müracaatları ilan olunur. (270) 

Vakıf 

citeır:n PAZAR gUnU raat 
ceklerini de söylemediler. 1 Kadırga çar•ısında ve cami kar-

1 O da MERSiN' • kadar. "7193., 3" 
Hangi istikamete gittiklerini de gör- tısında eski 34/1 yeni 6 numaralı ev 

Gazi Yahyapaşa 

MOtevellilillnden : 

memişti. Zaten bunun ehemmiyeti yok- Ayvahk Yolu arttırma suretile kiraya verilecektir. 
tu. Otelden uzaklaıtıktan so~ra İsti · . . 

MERSlN V<'puru 16 ikin- I İstekl~ olanlar ikin~~ ~~şr~~ın yı·,·m~ 
kametlerini pekala değiıtirebilirlerdi. citetriıı CUMARTESi · fÜnU 1 birincı pertembe gunu yuzd~ yeJı 
Yalnız eski bir ıoför olan kapıcı, oto • 19 da I Z M I R'e kR· buçuk pey akçesile İstanbul evkaf 
mobile dikkat etmitti. Bu, oldukça ye- saat k' b 

dar "7194,, lmüdürlüğünde ı encümene atvur-ni, koyu kahve renkli, altı silindirli bir • 
k . a..._ rl 1 maları. Moris otomobili idi. Fakat yazık ı nu • 1 P' 

Spor 

Arıenaf Gerilemekte 
Parlıte, Ra•ingJe ~ erabere Kaldı 

Mütarekenin yıldönümü münaae· J F enerbahçe • Betiktaf 
betile Pariste Arsenal takımile Ra - ları. 
sing klübü arasında bir futbol maçı Şeref stadında: L-i. 

1 K .. "k Bey)efUS'I"" yapı mı§hr. aragumru • f • 
30.000 seyircinin bulunduğu bu lbulspor - Topkapı, Ve• 

maçta iki ilk devreyi 1-1 berabere (A.) takımları. 
bitirmitlerdir. Taksim stadında: ~ 

ikinci devre iki tarafın bütün gay- 1 Fener Yılmaz • KaııJll S 
retine rağmen takımlar yine birer neş • Eyüp, GalatasarY .. 
gol atmıslardır. ye (A.) takımları. 

~ ~· Bu suretle Arsenal, Raıing ara • Bir Sporcu Dah• 
sındaki müsabaka 2-2 aıibi bir dere- G 1 t k ı··bünün~.U tofl' a a asaray u u .. 
ce ile sona ermi§tir. ve memleketin kıymetli .. 

Bu cumartesinin lilı maçları yakalandığı hastalıktan kurtU 
Fener stadında: fot etmiştir. ,;Jtl, 
Beykoz - Hilal, Fenerbahçe ·Be- Bu kıymetli sporcu TetvikiY 

şiktaş (B.) takımları. den dün knldırılarak FerikÖY 
Şeref stadında: lesi kabrine defncdilmittir:ıııteif 
İstanbulspor - T opkapı, Vefa • A· çok sporcular bulunmuo. m .. 

na dolu ( B.) takımları. ve tahsilini yapmakta oldul" ok 
Taksim stadında: mektebinden gönderilen bir~ 
Güneş • Eyüp, Galatasaray - Su- eller üstünde götürülen Meh 

leymaniye (B.) takımları. nın göz yaşlan arasında ebedi 
Pazar maçları rakılmıştır. Kederli ailesine. 

Fener stadında: ]übünc, onu seven bütün •J>O 
Altınordu • Haliç, Beykoz • Hilal, sağlığında bulunuruz. ==----
~İ~L~~Q~,~ i·~~~l~~-

yemekten sonra bır likör 
: kadehı mıktarında istımali 

: kısa bir zaman zartında • 
: en kansız hastalar kuvvet· 
: terini iktisab ederler -: Onun ıcın zayıf olanlar. -=. hastalıktan veya fazla ca· 
: lısmaktan kuvvetsız dOşmOş \ 

=. olanlar, pek sert neşvO nO· ~ 
:=. ma hesablle..vorulmuş gene· J = ler kansız genç kızlar ve • -=-
- ihtıyarlar. ;--=. Tıp fakUltesı takdırnamesını halı .. 

lstanbul 

e e 
.uınıu• 
- altırr•11ı• 

Evkaf 

şaraDı aımaudırl-'• 

Bütan Eczanelerde ehv• 

Değeri 
L. K. 

260 ()() 

Pey parası 
L. K. 
17 50 

. ~ 
Balıkpazarında Demirtaf ipçiler ___ .... 

83 35 

674 87 

46, yeni 46, 48 sayılı 26 metre ....---

( 5754) dıtC ..... 
6 25 Büyü~çar§ı dıtında ~at pazarı Ça~ 

sinde eski 25, 27 yenı 194 sayılı d 

yı (3160) . ~ 
50 55 Oıküdarda lcadiye ~ahallesinde •

8 
t/3 

ğında 31 sayılı bahçeıı bulunan e~ 
420 00 31 50 Yemi§ Zindank~pı~a ~ar~ak ıok ,240~ 

yeni 31 sayılı kargır dukkanın 20/ ile 
Yukarıda yazılı paylı mallar satılmak üzer~ 3.~ gün : ~ 

çıkarılmıttır. Üıtermeıi 5/12/935 pertem~e gunu ıaat ""'::ı .. ..U. 
yonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedı buçuk pey.,.....-~ 
kalemine gelmeleri. ( 6845) , 

RE V U E Saatı 
eo senelik bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve cep saatleri 

Kontörler. Kronograflar 

Spor saatleri 

eı,ııca uatçilerd• satılır. 

Umumi Oepoau : latanbul, Bahçe Kapı, Ta' Han 19 
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HASAN LEKE SUYU ÇAMASIR, BULAŞIK, CİLA 
Deri, yOn, ipek Ye her tOrlO men•ueat ile bntnn elbl•elerde •• çamaıırlardald 
mfirekkep yaj', pa• Ye dımir •• her ne•l lekeleri kat'lyea we ıa1ıt kolaylakla ıa1anı 
hayret bir •urette tımisler •• yeni ıibl Japar. Şlse•l 28 kuruıtur. 

850 ıramhk amballJ • 

nJRY AC saf, hasmı kolay Ye bütan yemekler 
için kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yatıdır. 

Çok idareli olup, ateJ teairile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhtevi delildir. 

Kendi ambalijında lair kaç ay taze olarak mu haf aza 
edilellilir. 

Saf aebati TURY AC ile piıirilen yemekler çok lezzetli .... 

TüR~iYE YAG VE M~MUlATI 
S/lN~Yii LiMiTED ŞiRKETi 

lstanbul • lzmir 

Çamatırları •ıcak •uda yıkarken bu tozdan koymalı •e uğuıturmalı, 

lekele!" •• blltün kirler kolaylakla tıkar. Gayet temiz o!ur. Kutu•u 10 
Hsaan depoau : latanbul • Ankara • Berollll 

Diıler niçin çürür ? 
Salya dediilmiz ağız guddelerlnia u .. r..t 
yalnız yemekleri hazma hazırlamakla ka~ 
aynı zamanda yemek •aatlerl arasında d" 
temizleJneğe de yarar. Fakat bu temizlik ~ 
deiild r. o.,ıerinizl çllrlimektea kurtar• .. 
istiycnanız ubah Yo akıam RADYOLb~ 
kullanarak tabiato yardım etmeliainJı. 

Ankara - latanbul arasında iıliyen sündüz trenlerine 
terdiii rağbeti nazan dikkate alan idaremiz Hayd~ 

. pazar, pertembe pnleri Ye Ankaradan Haydarpqaya 
be sünleri hareket edm trenlerden bqka Haydarpap~._ 
radan çarf&IDba sünü hareket etmek üzere birer tren ..._. 
muıtur. 

Haydarpaf&dan ..ıı Ye Ankaradan çarf&IDba ıünleri 
lerde her aınıf yolculann, her cina biletle hiç bir m__.. 
mekaizin rahatça aeyabat edebilecekleri ve bu trenlerde 
vason da bulunduiu muheterem yolculara ilia olunur." 

A~AM SAAT J DE 
VEMEf\ YEt1EDEN VE 
l)AN~A GİTttEOE N 

PUDRALANIYOP. 

Yüziıa parJakbiau isale 
•• cildin &b•lliiial l.t.. 
ae ioa.ı tekrar tekrar 
p11dralaaau7a -l1Am 1ok-

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

tur. Son bir lrıtif, •ise yalmı 
t.ır dıfa p•dralaul•iı n b• 
aanla teahıılıf a tueliğinl •• 
r••utaklıtuaı 7 •••• koru· 
raoafına ..... olal>lliraiaiz. 
•• Krem köpüiO ,, tabir edilm 
•• f&YAD• hayret HYhır ıim
tti lmti1uh bir ual dalreeb
•• Tokaloa padruilı ...... 
tıırılmlf bt. Bu -• 'İ'o-
kalt1a padrUJ, .... Mi ,.._ 

Dr. ETEM VASSAF Sl•lr ve alrll ı .._ Poat. Matltaaaı ralarclaa bıı .. ....... terklbiadı "Kn• 
lııutahklan mltelııwı• N..,t~at W Sella Rapp •tidclıt Rbit blir. Bil 11oak baluuaa 7eg&n• P.-

C.t•••tl• ICeçl Or- aputın1••• TeL 12133 EY. Ka•klJo 8allar1Fe b.ı Mkak T•I. 11711 Sahlplerla A. a.... s. Rqıp, iL Lldl hnaluda ıa 7--. teııiı pudruıdır • 
.................................................................................................................................................. 

Havalar ıoju~u, 11hhatinlza 
dikkat ediniz. Ehemmiyetsiz 
görUlen bir haıtıhk bDyUk ve 

N•sı. vahim neticeler doğurabilir. 
NEZLEY•, aOclUK 

ALGINLlcllNA, CIRIPE, 
ROMATiZMAYA, 8At 

•e Dit atrılanna 

ACRILARA • SIZILARA 

A-doludallt eaaaelw kapk lbtlyapanm flmdldıa tımia 
etmelidir. Toptaa lataabalda ZAMAN ıcaa depoeuada utalır. 

• tesirli ilAçtır. 

ALGOPAN 
harici tııirlerden korun
mak için madeni kutu· 
lara konma,tur. ısım 
va mırkasma dikkat. 


