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Raskassa,Rasseyum Kuvvetleri Birleşti 
Habeşler 3 Jtalyan Taburunu Kö•t•ncede, Göçınenler Arasında 

B gona Uğrattılar Bu Vatandaşlarımızı Bir 
OZ . · An Evvel Nakledelim 

Mukabil Taarruz Başlıyor 
HABEŞ KOLLARI iT AL YANLAR· 
DAN BiR KASABAYI GERi ALDI 

Mareıal Dö Bonoya Göre 
Harp Şimdi Başlıyor 

~ eli.Jatm öldllli laaldrmd•ki 
_. 1 Surette , ............ 1rtac1 .... 

Yeni Gümüı Paralarımız 

Elunıar, Kenarlar1ndan l>tD· 
rQ Taklit Edilemezrer Ve 

Sahteleri De Yoktur 
Yeni püf paralann, halita icabı 

renkleri ileri ıürülerek bazı1annÜı iyi 
ses çıkarmadığı ve gramlarının noktan· 
bğı hakkında bazı yayıntılar oldu. Biz, 
bu yaymtılan esasından keeip atmak 
makudile darphane ve damp mat .. 
bauı direktörü Fuadin kanaatini sor .. 
Cluk. Bize ,un1an tayledi: 

« - Paralarımızın kenarlarına bir 
Nkuıca taklit olup olmadıkları derhal 
anlafıbr· Çünkil bu kenarlar taklit edi· 
Jemezler. Taklitleri. ,ekercilerin yap .. 
tıklan çikollta1ara benzerler. Esasen 
piyasada yeni pmÜf paralanmızm 
taklidi Jıig yoktur. Maamaffh ilk • • 
manlar letanbul ve lzmirde. blay ve 
pmilften dövülme suretile yapılmıf 
bazı paralar aörülmüftii. 

Yeni gümüt pualanmız. etki .meci
diye ve ak•m• pi (830) a,.rmda • 
dır. Bir Jirahk)ar (12). elli bru,ıuk .. 
Jar (6) ve (25) kunıtluklar da (3) 
pm aiJrhğındachr. Bunlar a-Jırken 
:~ ile hazırlandıklan için pam itiba· 
rile de birbirin• uy1UDclurlar. Paralar 

--.!_~~h_~~-'.~-örli--·-~----- dökülGrken içinde hava bbarcalı b· 
!anlar tok bir set çıkarabilir. F abt bu, 

Uzak Şarkta 
Karışıklıklar 
lsrancllar Muvaffakl· 
Yetslzllğ• Uğradılar 
lik Tientain 25 (A.A.) - Bir kaç ... t

ınuvaffakiyetten sonra T"aenbin'i 
R•yri •akeri mmtakad• nruı.n miiata· 
lcil y...... d 1 t • • • • - .___.. .... • .... ev e çerçnresı ıçme aa---
tiyen isyancılar, kararpb)an önünde 
t~planan halkm proteatoı.n Uzeriae fi
kirlerinden vu geçmek mecburiyetinde 
lc~lınıılardar. Vaziyet veJaamet kesbe .. 
dınce Çin polisi iter türlü ficldet hare • 
lcetı-:..:_ ·· .. ek .• • _,;; 
-- onune seçm usere Jf9 ·-· 

dahale etmiflir. Bunun üzerine iayancı• 
lar lcarargiblamu terketmiflerdir. 
Çin Karıpklılılarına Dair ilk Hab•· 
lerinaiai 6 ci SalıilemiU• Olcayumıs 

pek udirdir· Böyle paralan bize ,.tiri· 
lirae derhal deiittiririz.» • 

* Eski pmüf paralar buddıiı zaman 
bazılannın üstünde tarı bir renk hasıl 
olmuf, kullanmakla ve zamanla geç .. 
ınwti. Şimdi bazı paraların üzerleri~de 
görülen sarartı da böylece geçecektır • 

Merzifon Ve 
Şeker 

Zehra Aglını 
Na•ıl 
Kal/betlik? 

ZelaN A.)'lat • 

Atatürkün laima,.ı.rind• ı..nt-ed• tah· 
ıüde bulunurken ..ı. İçin memleketimize 
dönen ve y,.....nm «Amienn felari ci,,.. 

(Devamı 8 inci yüzde) 

Ekmek Narhı 

Ne De Olsa, iklimin Soğuk Ve 
Rutubeti Sıhhatlerine Dokunabilir 

ICödence wümrifl H yolcu .alon dairen 

Köstence ( Osel) - KiMtence Uma • ıc• tehrinin birçok hanl•n, ca.o.f hu· 
nanda busUnlerde iki TGrk 'baJl'•iı dal- rGnlerde insanlar ve ha.,...anlarla dolu. 
ı•lanıyor. Biri Bursa, diieri de Nbım Konaoloıumuz iyi çabıtı ve lttltlD ırk .. 
vapurunun diretinde. fkiai de ıöçmea daılarımızm hepsini yerlettlrdl. F•kat 
almaia selen vapurlar. Biri dolmutt i,t vapurların ne zaman gelecetl ltelH de
... .., a.ldiyor. Diftri ti• J'aYaf ,. • .._ til. Hani -.....manlar ltlr vapw .... da• 
•oıa,.or. •• iki .. partlan aoara T.w. ,.. çakaracak .,.- J.ulamaJ'I• ~ ... 
~ s8çmek için beldiyen daha (2) ı.,tıktan sonra naaıl denlse tlmdtl ı.. 

l 
hin ılçmen var. ılçmen İfİ de buna benzeclL 

Şimdi burada söçmenler araaanda Köstence oldukça aoiuk bir 7W- H .. 

l 
f8yle haberler dolqıyorı Bet vapurla le göçmenlerin oturduklan bot mat•• 
bilkUmet kunturat yaplDlft ikisi sözünde zalar büsbütün aojuk oluyor. a. ytlz • 

1 

duruyor, fakat diter üçil nakil İfİndea den söçmenler arasında hastale-nlar 
vaz ıeçmiıler. Bu yüzden ( 6000) ıöç • da aörünmeğe batladı. 

1 

men için tertip edilen prosram suya Romanyada çıkan Kürentilr isminde 
dilftil. Şimdi bir çok muhacirler, vapur bir sazetede sözüıne iliıti. 
paralarım kendileri veriyorlar. Köaten• (Devamı 7 nci yüzde) 

Fırtına Geri Tepti 

Karadeniz Yine Çalkalanıyor 
•ırçok Gemller Llm•nl•r•Bılınmıtl•rder. Bir Y•INHI• 

V•purun K•r•r• Oturdulu H•b•r Verlllyor 
Bir kq sündür dinmit olan Karadeniz· lavya bandıralı Velopit vapuru Enıili n

deki fırtınalar yeniden baılamııbr. Bu ara· manında karaya oturmuıtur. Gemi kereste 
da yolda olan vapurlar limanlara ııiuımıf, yüklüdür. Şimdi Ertjli limanında lmktan 
bazalan da hareketlerini tehir etmiılerdir. fazla Sovyet ve yabancı cemil• ........ 

Bu sabah gelen bir haber• söre Yusoe- vaziyettedir. 

Kirgir Bir Ev Çöktü Ve Yıkılan Enkaz 
içinde Yatan Adamı Yaraladı 

Bir kaç gün önce yağan sürekli yağmurların tesirile evvelki sabah Hu • 
köyde iki katlı bir ev birdenbire çökmüştür. Bu ev kargirdir. Ve~ 
eski tersane civarındaki Camialtı caddesindedir. 

Evin çökmesUe insanca bir ziyan husule gelmemiş, yalnız ev içinde yataa 
Hasköy kayıkçılarından Erzincanlı Abdurrahman batından yaralanm•fbr. 
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=(Halkın Sesı) ( Otlnftn ~ 
lşıerin ,.., olc.y 
Yürümesi için Tedbir Bir iki 
Alınmasına Ne Dersiniz? Haliç Hattır da Bir lpnotizme Satırla . 

;:~::~:;:1~~~:n~:ıvaı:ir;n<l::!~ri:~~i Tecrübesi Kapalı ÇUfmm Çöp\'~" 
halini almşıtı. Bir İ!!İn güçlüğünü an- Memur Karnelerı· Meselesı· De Kapahçuşı esnafı se~~e . ~ ~ 
!atmak istiyenler: ııBuna çare bulmak, Evvelki gece Alemdar Fırka ocağında hu- tutan çöp vergisinin indınlı:neSI 
Şurayi devletten iş çıkarmaktan bile IUSİ bir toplanb olmut. bu toplanbda tehri. büslcrde bulunmuşlardır. 

· C 1 d. l d 8 •• J d H J) d•J k mizin maruf iapirtizme mütehauw İhsan • • • 
ş~;ir şu~;rd:vl~tten işlerin çabuk ugun er e 8 e 1 ece Akinin bulunmaa davetlilere meraklı ruh latanbullulara ~_.,. ~ 
çıkması için tedbirler düştiniilmt"!kte, tecrübeleri ıöatennek fırsatını vermiştir. Önümüzdeki ayın 12 sınde ~ 
kanunlar yapılmaktadır. Haliç vapurlan üç cündenberi belediye- biç ismi bile geçmİf değildir.n İhsan Aki davetliler arasından bir Bayan olan milli arttırma ve biriktirme "' 
Bu münasebetle dün bir yazıcımız, nin kurduğu muvakkat idare tarafından Yeni idare ~etenin Yerdiği aylık kar· seçmiş ve bu bayanı bir kaç söz ve hareket- bütün bakkallara birer makb'12 . rıJ1 .. 
rastgeldiklcrine yukanki suali sor - muntazaman i~letilmektedir. Eyübe i§liyen neleri kabul etmemektedir. Dün karneli ba- le on saniye içinde uyutmuıtur. cak, her lstanbullunun bu hafta ~ 9i 
muştur. Aldığı cevaplan aşağıda bu- otobüslerin, seferden menedilecekleri ha- zı memurlar para vermeden vapurlarda ge- Uykuya dalan medyume bir çok tecrü- kilo yerli yemiş almasına ç.alı~'.Jac bit,; 
lacaksınız. berleri doğru değildir. Sal8.hiyetli bir zat lip gitmiılerdir. İskele memurlan bunlann beler yaptırılmış, istenilen işleri bu medyum alışa mukabil bakkallar müşterıye ~ * bu hususta dün bir muharririmize demiıtir hüviyetlerini alDUfJardar. Muvakkat idare muvaffak.iyetle baprmışbr. Her hanii bir buz vereceklerdir. Bilahare bu fllakıııı',t 

Karikatürist Cemal Nadir: ki: ı heyeti bugünkü toplantısmda bu meseleyi kimse tarafından bir kağıda yazılan bir ya- arasında bir piyango çekilecek .. fil h~ 
Önemli bir durum. Fakat aziz.im, hana - «Bu münasebetle Haliç otobüslerinin de göriifecektir. zı manyatizör tarafından med)rumun eline hiplerinden 500 kişiye muhtelıf 

wr~ğınru~~kk~Mcid~m~m-'~==============~~==============~= ~~~m~~cy~M cyanmd~~~~~ti~ 
lardan seçme! • J b ) M h• • o işi yapmaktadır. * 0 e 0 U U 1ttJ0 İhsan Aki dün ccce ilk defa karşılaıtıiı 

• • • 
Tiryaki Çart••1 ··rıd• ~ 

Yabancı gezginlerin gözü önU Jı 11' Konselitçi Asaf: 
- Her hayırlı teşebbüs gibi bittabi bunu 

da sevinç ve ümitle karşılarım. Bu tedbir • 
)erin alınması, bu kanunlann yapılması, her 
fikayetin kulak arkası edilmediğini anlat -
maktadır. 

Şurayi devlete iıi düşmiyen. ve Şurayi 
devlete işi düşüp te sabn tükenmiyen yok 
l'ibi idi.Şimdi halkta, Şurayi devletten ko
lay İ§ çıkmadığına dair çok köklü bir ka -
naat var. Yeni kanunlann, yeni tedbirlerin 
bu kökü kurutması temenni olunur. Ve in
tallah Şurayi devlet o hale gelir, o hale ~e
tirilir ki, yakında hepimiz; neticelenmesi 
zamana vabeste bir İş ~çin ikide birde ha
ftmlZl •intan münasebetsizlere: 

- Patlama yahu, boyacı küpü mü bu) 
Yerine: 
- Patlama yahu 1 Şurayi devlet mi bu} 

cevabını veririz 1 

* Gedikpatada, Tülbentçi sokağı, 7 nu-
maralı hane, Ali: 

- Gazetelerde her gün okuyoruz: Ek
meğin ucuzlaması İçin, odunun ucuzlaması 
için, dalavereci esnafın takibi için, halkın 
tramvaylarda rahat edebilmeleri için, su • 
ıuzluğun izalesi için ve daha türlü türlü yol
auzluklann, türlü türlü dertlerin ortadan 
kaldırılması için habre çare dü~ünülüyor, 

tedbir alınıyor. 
Eier alındığı yazılan tedbirlerin ıcmc -

releri görülseydi, memlekette dertli insan 
kalmıyacakb. 

duyduğumuz, okuduğumuz 

Meselesi Ü 
iki kifiyi uyutmağa muvaffak olmuş ve on-

s tün dağ lara bir çok tecrübeler ıöstenniftir. Müte-
hassıs telkin ile medyumun hissini de İptal 

Evvelki Gün Ankaraya etmektedir. 
Gitti Ihsan Aki tecrübelere başlarken aöyledi-idari Tahkikat Bitti 

Denizyollannda yapılmakta olan, lnebo
lu faciasının idari tahkikab tamamen biti
rilmittir. Y apıJan tahkikatın neticesi, fİmdİ· 
ye kadar bilinen weylere yeni bir ıey katma
m11tır. Vapurun fena iatiflenmesi ve vapu
run tünelalb denilen kısmıma su dolması 
neticesi battıiı tahakkuk etmektedir. 

Tahkikatın neticesi, bir raporla Ekonomi 
Bakanbiına bildirilecek ve ceza l'Örmeı.i 
ıereken mürettebat Bakanlık tarafmdaa tes
bit edilecektir. 

Bir Çocuk 
Dütürmek 
Davası 

İlbay ve Şarbay Muhittin Ostündai ev .. 
velisi gün Ankaraya gitmi§lir. Orada İç İf· 
leri ve Ekonomi Bakanlıklarile temas ede· 
rek Haliç, belediyenin yapacağı istikraz ve 
Kadıköy IU fİrketİ İflerİnİ l'Öriİfeeektİr. Be
lediyeye verilen otobüs imtiyazlan ıneaeleai
ni de cöriifeceii aöylenmektedir. 

Bir Otomobil Kazası 
On y.,Iarmda malül Haydara Salkımsö

iüt caddainde toför Hüaeyinin idaresinde
ki 2102 numarala otomobil çarpmııtır. 

Hıyanetten 
Doğan 

Mahkumiyet 
Üçüncü ceza mahkemesi dün Ekrem •· 

Üçüncü ceza mahkemesi çocuk dütürmek dmda bir adamla Zehra adında bir laıdına 
suçile Sabriye adında bir kadına altı ay ceza 
vermiıtir. Fakat Sabriyenin bu ıaçu zaru

ret aebebile iılediği l'ÖZ önünde tutularak 
ceza ( 4) aya ind~, bu ceza da tecil 

edilrniıtir. Sabriyenin çocuiunu düıürtmek
ten maznun olarak muhakeme edilen Ma-

üçer ay ceza kesmiıtir. 
Suçlulann davacw, Ekremin karw İk

baldir ve iddia edilen suç ise Ekremin Zeb
ra ile gayri meıru münasebetidir. Fakat .uç· 
lulardan Zebra verilen hükmü kabul etme
mekte, bili: 

dam Zarok ise ıuçauz l'Örülerek beraat et- - Ben henüz bakireyim! iddiasını yü. 
miftir. rütmektedir. 

ii bir kaç cümlede demiftir ki: 
- Bu ilmi bazı kimseler p.rlatanlık ad

dediyorlar. Hocaların büyüsü gibi yalan ... 
ruyorlar. Halbuki bu. tamamile fenlCJIDİf 
bir bilgidir ve henüz bütün derinliklerine 
varılamamış bir ruh iıidir. 

Üniversite istikrazı 
Bu Sene 2,S Milyonluk 
Bir istikraz Yapılacak 

Ba yıl içinde, Kültür Babnbiı OaiYeni
te için 2,5 milyon lirabk bir iatilau yapa
caktır. Bunun evveliyah olmak üaere, ıim
diden 210 bin liralık bir iatikraz yapılmıt
tır. Bu para ile radyoloji enstitüsü bitirile
cek ve biyoloji enstitüsünün de enatalisyon 
eksikleri tamamlanacaktır. 

Diğer büyük iatikru ile yeni birer kimya 
ve fizik enstitüleri yapılacak ve bazı bu.. 
tahanelerin eksikleri tamamlanacaktD'. 

Uskumru Baskını 
Balık Bollu§'u Artıyor 

bir manzara teşkil eden Sülcyın~11~ 1 

yaki çarpsmdaki sıra kahvelerıll ::;-' 
ması için civar halkı belediyeye 

etmiştir. 

• • • • 

Kambiyo ihtiyaç Liıt~ 
D ~· ildik --"' eglf .... ~ 

Kambiyo kararnamesinde b~ t6'~ 
liıteıinde yapılan değişikliğe s01"_.,,.a 1 
için gidenlere verilecek ~raf, t ~ 1 

l'idenlere verilecek masrafı ~rrı 
tir. . efJ ~ 

Tam teşekküllü bir heyeti aı~ ~ 
talıiın Türkiye dahilinde tcda~~ 
kabil olmadığına dair rapor verıl _.. ' 

A ahat e•· 
ııhhı maksatla yapılacak aeY 

vi% müsaadesi verilmiyecektir. ""' 

T • A h l • • d .: .... ıet "' .. ..ı ıcan seya at er ıçın e ~ fja': 
yi odalarınca verilecek kararın1~ Bakanlığınca tasdiki lazımdır. ~ 
k . h 1 çalı biler -"*' endı esap anna şan ecne .. d~-
teki ailelerine en çok 50 lira goll 

ceklerdir. 

••• 
Ziraat Bankası Memurl,,..,-

Sigortası .. ,)iiiil ~ 
Ziraat Bankası genel dirckto d i' tdl' 

ka memurları için bir sigorta san 
1 

İfİDİ tetkik etmektedir. 

• • • • 
O eti,,., 

Tramit Hah Antrepo er ""' 
L ntrey- ~ 

Transit halılardan alınacaa. 8 ,,,; Alındıiını 

bu tedbirlere, 
hem olmuyor. 

o yaralarımıza hazan mer- Sar hoşluk Vak' al arı iki Sarkıntılık 
Ailesile birlikte ainemadan evine siden 

kwıduracı Tevfik Te çocuklannın arkauna, 
iddiaya cöre Necati iaimli bir komiayoncu 
takılımt. Bir takım sözler aöylemeğe bafla
mıı. Tevfik: uBu benim karımclır, git ifineıı 
demipe de lif dinletememiftir. Mütecaviz 
polis vaaıtaaile yakalaHınlmıftır. 

Boğaziçinde birdenbire bastıran uskum
ru balığı, dört l'Ün içinde 50 ton hıtulmut
tm. İlk sün, kiloau 30 lmnq temin eden 
bu balık, ertesi ııiia oa kW1lfll kadar düı
miiftür. Dün ise, kilosu bet kuruta ıitmiftir. 

retlerini tetkik eden komisyon r•P
02, 

konomi Bakanlığına vermiştir· B~ I' 
transit halı antrepo ücretlerini~~ f.t 
tuzdan yüzde elliye kadar indı 

Temenni olunur ki, Şurayi devletteki iş. 
lerin ıürüncdmede kalmaktan kurtulması 

için alınan tedbirler de bozuk ilaçlar l'ibi 
teairsiz kalmasın 1 

* Ankara caddesi, zührevi hastalıklar mü-
tebauuı Nihat Tö;qe: 

- Şurayi devlette iıi olanlara cün do
ğacak demektir. 

Beyoiluada Damyanoaun ifkembeci dük

kanına Ali Riza iaminde biri aarbot olarak 

ve müıteri aafatile ıelmit, çorbumı İçmif, 

sıra hesap l'Önnİye gelince, D\&la Te liİra• 

bileri devirmiye baılamıı. Suçlu tutulmuı
tur. 

* Cibalide kahveci O.man 'bir parça iç-
• yumruklamaia baflamıt. Bu yijzden elleri 

* Geceleyin ıelip ıeçen kadınlara teca
vüz eden Hakkı namında biri de yakalan

llllfl1r. 

Boiaziçinde, balıkçı olan ve olmıyan ba
lık tutmakla mef111ldür. . .. dab ıörülmektedir. 

••• 
Yangın Batlangıçları Bir tcatil Serbeat eır~ 

SeTİDc:inden ... ...ı-.lı . .ııo f 
Beyoğlunda, Elmadajmcla bir nelen ....,._ ;r.JtJ 

yangan çıkmlf, fakat aönclürülmiiftür. Se- lzmirde dağda kendisini tahki~ ~ 
bebi, Aaavni iamiade bir kadanm uabi hir zerine hücum eden Muamm8 ad~ 
buhran net.İıteainde limbayı devirmeaidir. öldüren Hasan isminde birinin ııı I , 

Hayırlı duaya «aminıı den gayri ne de
keailmiı, bitkin bir halde yere serilen Os

nir ki~ .. 
man ıimdi hutahanededir. 

Muddeiumumilikte Bir Nakil * 
Ta.laimd Sadıd--.:ı 

1
_
3 

l yapılmı§. beraat kazanmıştır. 5uÇ" 
e, enıue naınan ı b k l . . d ~1 ııtıt· 

-L-. d"lclôa nd _1 .;ı __ L-•--- ıra ı ınca ıevıncın en ag aın ... ~ 

Hırsızlıklar 
Üsküdarda, Azizpafa medresesinden 50 

kilo kurıun çalınmııtır. Bu kurıunJar leble. 
bici Hasanda bulunmuı, Hasan, bunJan 
medrese civarında oturan hamal Ahmetten 
aldığını söylemif, o da suçunu itiraf etmiıtir. * Kasunpaıada kömürcü Avninin dük
kin kilidi kırılınıf, çekmecesinden 18 lira 
ça1ınmııtır. Hüseyin Avni fÜpheli olarak bir 
na1band çırağını l'Östennektedir. * Yersiz talmnından lsmail Gülbane ar
lı:asındaki Arnavut Süleymanın bahçesinden 
aeb:ae aıumakta iken tutubnuttur. 

- Ah, Hasan Beyciğim!_ 

Rasathanenin Kubbesi 
Üniversite bahçcainde yaptırılan ruat

hanenin Almanyadan cctirtilcn kubbesinin 

takılması bir haftaya kadar bitecektir. 

Olgunluk imtihanları 
Olgunluk ve bakalorya imtihanlannda 

birer gruptan kazanamıyan talebenin tekrar 
!anan imtihanlarına dün baılanmıştır. İm-

Üaküclar miiddeiumaml muavinleriaden 
Kitif İstanbul müddeiumumilik mu winliii
ne nakledilmİftİI'. 

Temyiz Azahğı 
Eski adliye müatqarı avukat Kenan O. 

merin açık bulunan temyiz azalıldarmclan 
birine tayin edileceği ıöylenmektedir. 

Yakalanan Kumarbazlar 
Küçükmuatafapataefa Şevkinin kahvesin

de kumar oynayan Yusuf, Mahmut, Halil, 
Ferhat, Halim, Samatyada Marmara cad
desinde Obanneain kahvesinde de kumar 

~ihanlar üç l'Ün sürecek ve yarın tamamla- oynıyan Danyal, Nusuhi ve Avadia yaka-
nacakbr. lanm11Jard1r. 

~ "--D'~• m&ngllMMUI IU'YUQlll llÇ• • • • IJr:ı 

r&mlf. Mutfağın dötemeai tuluflDUf n clö- • B~ ··..i 
teme yandıktan 80IU'& atq diikk'nm c:liier Soy Adlannın Tescil Müddeti ... nlJPJiıl".ı. 
kısımlarım aanDlf- Fakat itfaiye yet:İfmİf· Soy adlarının tescil müddeti 

0 ~ 
tir. temmuz ba§lllda bitecektir. Bu ııı .. ,p,,-.. 

vekalet viliyetlere bir tamiın goı,eıd"t 
Yanmalar tchirli ve köylünün hu hususta h• 

Şiflide, Fll'lll aokağmda 12 Yeflannda dilmelerini istemiştir. 
Tacinin, sobanın üstündeki kaynar auyun dö * • * (, 
külmesile ayağı haılanm11, butabaneye Buğday V azİyetİ ve MaJıaroa ~ 
kaldmlmqtır. Buğday fiatlannın yükseli§İ 91~ * Kastamonulu Durmuı, Osküdarda e- makarnalara yapılan 6 kuruş zafllo ~f 
lektrik direğine dolnmmut ve derhal yere düştüğü halde hala kaldınlmarıııştır p 
yuvarl81UD1fbr. DurmufUll pannağı kömür ı adi kaliteler 28, irmik makaroaı.r' 
sibi olnnqtm. kuruşa satılmaktadır. 

P•zar Ol• 11•••• 8. Diyor Ki ı 

l •.. Gene mübarek Ramazan aeldi, çatb ! .• . . • Bugünden gidip bir yığın öteberi al
malı, eve götürmeli ..• 

Haaan Bey - Bqtuna zahn:ıet 
Şimdiki bayanlpr, za)lflamak için 

. bili orlar ' zam cana minnet y •• 
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Son Postanın 
Anketi 

• 
Det1/et Adamı Ağzı 
Son p • 

•rık t osta doktorlar arasında yeni bir 
e açtı, O 1 . n ara şu sualı soruyor: 

1 - Elinizde b. h H 1 ~ • • c ınizdck' ır asta var. asta ıgı sızın 
teda . Hı fen vasıtalarına göre gayri kabıli 

'Vı. asta .. h' H ıurı d mut ış ıztırap içinde. ~r 
lılnın ~~la damla, katre katre ölüyor. Has· 
Siz de ~· ~rzusu var, bir an evvel ölmek. 
İçinde .. 1 '..lıyoraunuz ki bu hasta bu ıztırnp 
\'el 

1 
° ume mahkumdur. Onun bir an ev· 

ı. ztırapta le • ıtabil. B n urtulması, ancak ölmeaıle 
deiil ~~damı öldürmek insani bir vazife 

ınıdır~ 

Cc~okltorlarımız ye!nci sahifede bu ııuale 
P arılll . B . verıyorlar. 
•zı bu ı· \'c Vak" aua 1 sormağa ıevkeden ıebepler 

lrı . alar tunlardır: 
d gılterede d" b'" 'k olcı l • unyaca tanınmıı uyu 
ı. or ar b .. nı•lcsatl u ay ıçınde bir cemiyet kurdular. 
dolu an hu kabil hastaları öldürmek için 

ora rn . 
hıa'- li ezunıyet veren bir kanun çıkart· 

.:. ast · Lulcu a ısteue, aile muvafakat ederse, 

insan ne biliyorsa kendisi odur. Dünyada en mühim fe1' be
yin, beynin ehemmiyeti de ihtiva eHiii bilsi ile ölçülür. Mai•· 
ra devrinde Y&fl1'&D cetlerimis ok ,..pmuuu, h•yvu uı.m. • 
ıını, alet yakmasını, bir )'UV&rlak tahta içinde bir nehri seçme. 
sini bilirlerdi. Halbuki busün ilim adamlan, klinab ketfe 
muktedir oluyor. Teleskop NJesİnde imanm sözü 100 milyon 
sene ileride ıidiJ'or, binlerce SÜDef iJemini sörüyor. Bize, ar • 
ıqpıw:lu bir milyon defa biyük olan ıfineti tartmak imkan 

il Bilginin Kıg meti il 

•• lmcf...mü veren ilim, atom denilen yeni bir alemi de ketfe 

muv.Efak olayor. 8qiin bir çocuk küreye pannaimı ko,.a· 

nak anıınmn her banai bir yerini sösterebilir ve oranın ....

oldujunu söyliyebilir. Halbuki Kristof Kolomp o yeri bulmak 

için bir bayat feda etmİftİr. 

İtte dünle busün araamda bilsi bakımından ba kadar ilerle. 

mitizdir ve bilci medeniyetin ölçüsü olmuıtur. 

Söziin Kısası 

inanmak 
istemedim .• 

·----------- Ek • T• 
Ayağımın tozıle idareye hcnıiz aelmı,. 

tim kı, kar ımda bu uç kı ıyi buldum. O u 
de devlet memuru, uçu de 1 laliçte oturu· 
yorlarmış. 

Söze ba lan ıç olarak, niçin orada o· 
turduklarını soyledıler: Bar min epey a
pğı derecesinden aylık alıyorlarmlf, Bu 
azıcık parayı, uçer, dorder nüfuılUk aıle· 
lerinın geçimine yetirmek için. kiraların 

ve havaicın nisbeten ucuz bulundaia E
yüp, Sutluce, Cıbalı gıbi yerleri tercih et· 
miıler. 

Bunu anlattıktan sonra, uıl dertlerine 
ıeçtiler. 

Bunlar 'e 'ine bunlar gibi bir eol me. 
murlar, rahmetli Haliç idaresinin -ihiın· 
da, butiın vapur kumpanyalannm ela ,..p. 
tığı gibı, aylık tenzilatlı bilet karneleri ta· 
tın alır, bununla gidip gelırlennİf. 

Bu ayın batında, yine iki yüz bilmem 
kaçar kurut vererek, karnelerini almqlar. 
Vaktaki Haliç idaresi t•P• otuflmll, ve 
kendisine (Akay) vasi tayin edilmit ve 
yahut ki halef olmut. bilet memarluı bu 

UR TE Ll
•F HA B karneleri tanımamıtlar. 

M ER L ER Benim bıldiğım, bir ıirket. dlieriai İı· 
Alınan * tihlaf ecünce, onun yalnız aktif deiil. paaaf 

larıa Yada bir doktor, iki aene evvel hesaplarını da ve bu meyanda büdn ta· 

L rnct te .. d . d k ıııaata muaaa e ederse, bır o tor 
lar. sını ıztıraptan kurtarabilmelidir, diyor• 

ını ted . d' w olarak avı e ıyordu. Hastalııa kanser y . -d A T k · ı A ahhiıtlerini kendı iızerine alır ve böylece 
tÜri.itın·~e~~is etmiı ve tedavisini o yolda enı 1 ~rı eş 1 at halka, mü teriye hem saygı, hem de ilimat 
Lit ı~t Uftu. Hastalık ağırlaıtı. Hasta müt- .... telkin eder. 

ırapJar · · d k A b d ld ı-haın .. ıçın e kıvranıyordu. Do tor ca a te avu e, böyle kaç karne var· 
l.dığ ~ul edemedi, kurtaramıyacağını an· dır~ Olsa olsa, bir iki yuz liralık bir meb-

~rın ' .. astasını hiç olmazaa ıztıraptan kur· Bazı Bakanlıklar, Bu Teşkı·ıaA t lçı·n Me' - lağ için, (Akay) gıbi ciddiyetile ... dil-
kad, ag~ karar verdi. Ona zehir verdi, ve rustlu w•ıle kendini tanıttırmap salıılmıı 

F' n~ 
0
1dürdü. bir idarenin, bir kaç ufak memuraa para 

lllelj . sı gun yapı an et ı meyyıt a· ı e sa ın a ınmı me ru aıı; anna Pine • il at erte · .. 1 f ·h. · K d ı H ı B ı ·ı t 1 h '-1 
~iii~e;•:~~: hAastalığın yanlıt teıhia edil- m Ur a r O arın 1 azı r a m iŞ U Un Uy O r meHsi dkoğru mudur~ 
~i 11}" U, sı) hastalığın kolayca teda· U Umet, memurlannı korumak İÇİn 
f-dı ~rnkünolanbirhastalıkolduğunuan· Ankara (Özel)- Yeni teıkil edilecek tibi (10), (-4) vilayet nüfus katibi (14), Emniyet lıleri Umum Müdürlüiü her g n yeni bır çare du unürken. bvve· 

· e hu hata onun hayatına maloldu. vilayetler için Bakanlıkların memurlan ara· (6) vilayet nüfus katibi (10), (29) tahri· Maaşlılar: (5) Birinci sınıf emniyet me. tini yine hukumetten alan bir mile.IC9enin 
C * sında bazı tadiller yapılacaktır. Bundan bat· rat katibi (20) ( 1) kaza tahrirat katibi muru (55 ), (5) üniformalı birinci komİlef ayni memur lan cuz'i de olta • sarara 

~•p eçende İngiliz mahkemeleri bir kadını ita kanun layihasına söre her Vekalet ken· (20). (30) katip refiki kaza ( 10), (30) (22), ( 10) üniformalı ikinci komiser (20), sokmasına göz yumulamaz. 
~e attılar. dine dü,en memur adet ve maaılarını ata· kaza nufus memuru ( 16), (30) kaza niıfus (57) üçiıncü komiser ( 17,5), (5) .ivil Biz, bu iddia)& inanmak iatemeclik. A. 
a:~nın suçu çocuğunu öldürmekti. ğıdaki ,ekilde tesbit etmiıtir. Yeni vilayet· memuru ( I o) lira. ikinci komiser (20 >: (5) üçüncü komiser kayın bu tarzı hareketinde, ancak ilk de-

J>ir .. 
1 
•dın Yaılı bir kadındı, dünyada tek }ere Maliye Bakanlığından: (17,5), (314) polıs memuru (16), (5) viri telim günlerine mahsuı mnakltat 

L. __ 0 & u va d F k d ki w d Ücretliler: ( 1) Vilayet müvezzii (25), t l fo (20) 1. b' . . • 1 ~ r ı. a at o a çocu uıun an Maaıblar: (-4) defterdar (70). (-4) e e n memuru ıra. ır ıstısnaı muame eden baıka hiç Lir kaıt 
kıd··gciri kabili tedavi bir hastalıkla ma· merkez memuru (-40), (1) kaza malmü- (8) vil&yet odacıaa (25), (30) kaza oda- Ücretliler: (S) odacı (20) lira. olmadıiını ve bu muddet seçince l.anun 
ken~i h o;torlar ümidi kesmiıler ve ha8tayı dürü (-40), (S) kaza malmüdürli (35), cısı (20), (32) nahiye odacııı (S) lira. Adil Raa da yoluna gireceiine inanıyoruz. 
r-bı, h a ı~e bırakmıılardı. Hastanın ıztı· (

4
) muamelat memuru (25), (12) muha-

8 1 
• d ., 

1 
ReJımimizin dayandığı halk putİlinin. 

dıttıyo:~ &un. biraz daha ölümü, kadını çıl. sebe katipleri (20). (9) kaza muhasebe ka- u garısta n a sı·yasa bayram günlerinde Öteye beriye ubrdıia 
~&ın .~· Nihayet oğlunun yalvarmalarına tibi ( 20), ( 4) vilayet tahsil müfettiıi ( 30), vecizelerin içinde: 
'°e oğtrnul edemedi. Bir gün gözü karardı (

9
) kaza tahsil müfettiıi (25), (-4) vil&. c v G Hepimiz bimniz, birimiz bepimislcl-1 PaıcUnu kendi elile öldürdü. et tanclık emini (25), (9) kaza sandık e· emı·yetler e ayelc . diye çok giızel, çok manalı bir tanemi var-

...... di .. >nahkomo onun mazeretini kabul ~ini (20), (8) piyade taluildan .;liyet i· rı d" ki, Akayon bunu incelom..ı öktla ede<. 
Ye kadın h hk. t' d ah "ld k · in Bu memlekette ayrı gayn yoktur w ola-

9 * ( IO) (8) liivari tahsildarı vilayet ( 1-4), a - cçen eeneye Bulga 1 I d G I maz: Eski Halıç idaresinin tanıdaiı Wr laak-
ı apse ma um et ı. çin ( ı O), ( 1 O) piya e t ıı arı aza ıç Sofy 

25 
(Özel) G 

1 

............................................. - .... _ 

'-rı ~ bakırndan doktorlarımızın mütalea- cı o'ıüvari tahsildarı kaza (1-4). (5). vi· kadar Bulgaristan Türklerine tazyik k r S an an e .. kı. onun halefi de behemehal tanımahclırı 
~lıqe Yerdikleri cevaplar, hakikaten me· layet varidat müdürü (30), (5) vilayet k~- yapmakla tanınan koyu milliyetçi Bul- ce lrkdatlarımız L. ·ı ·ı· ır. tibi (20) (3) vilayet katibi (1-4!· (-4)_ ~1: gar Rodna Zattita (melli müdafaa) Hakkında ıman ş eri Ve 
ile lı .. ~ layet Utibi (12). (2). kaza v~~ı~at ltibbı teşkilitm.lı fevkalade kongresini kanu· Sofya 25 (Özel) - Bulgar gazete- lstanb·~I Lı·manı 

ti ef Adamı Ağzı (20), (11 ), kaza varıdat katıbı (l-4), nuevvelin 15 inde Sofyada toplayacak- leri, buradaki Türk konsolosluklanna u 

16 
O.rnanlı aalt d . d d 

1 
d ( 12), kaza _v~r'.dat kit'.bi ( 12 ), ( 1 O) ka· tır. yapılan tebligat üzerine dıf bakanhğı Ankara 25 (Özel) - lstanbul liman·.,. 

~ ıö ı anatı evnn e ev et a aını za varidat kitıbı ( 1 O) hrL On ik · • d w •• ta afı da k beb"J .. T'• L 1 · · • · l<.na ~ crnezdi. Gaf yapmaktan korkardı. • . .
11
. evn gazetesının yaz ıgına go - r n n, lf 8C ı e goçmen ur&- erı ıdaresının tamamen Ekonomi B.kanh. 

ltl atı olrnad .. . . w b ·ı Ücretliler. ( 1 ) em lakı mı ıye memuru k 1 )ere pasa t '] . w. • w d . d . r 'h h 1 tıdi ıKJ açın ne yapacagını ı • (
7
0) ( 

1
) ~mlaki milliye memuru ( 60), re, kongrede t~ i atm nizamnamesin· ) dpohr verı mılydecegını ve pua- ~dna .evrbı~e ahır kayı a azır a~. Bu 

\tcrın ._ve nihayet kendisini kimseye hesap • • . . . (
5

0) (-4) ·• de bazı dcğifiklikler yapılarak nizam • port arı a a evve en alıp da ı arenın utçe a ımından malıyeye bağlı 
e,.. rn '- ( 3) emlakı mıllıye memuru • vı T·· k . . l .. . l 'f 1 • k . ,,___,_ Cu h ccouriyetinde görmezdi. ( 

4
) .

1
• d . dik. ·· t k'I" ur vızeaı o mayan goçmenlerın Türk o ması, tarı e enn e onomıye, an .. ........-rın 

devle~ ;riyetin devlet adamı, eski devrin !ayet odacısı (30), vı a~et o acısı name, flm ı reJıme ve eş ı atan ta· arazisine girmeğe imkan bırakmadan inhi ara ve inşaatın da nafiaya baib olmua 

l. ic a •rnından tamamen farklıdır. Hal· (25). (1.3) "K8 ~dacısı ~O) JıraMüdür· k~p cde~ği yeni gayelere göre tanzim geri çeuilebileceklerini ilan etmekte .. amme hizmetlerinin layıkile schiilmesine 
lev'- ralatı hakkında malumat vermekten Tapu ve a aıtro mum dılecektır. d' 1 engd olmaktadır. 

"' a N d ·ıı· d ar er. tcredd"ır. e istediğini bildiği için sözünde lüiün en: ..... ( 
45

) ('>) Vatan ve mı ıyetscver enen bu 1 ·r p Diğer taraftan lstanbul limanuua Jeni 

B 
Ut, endi- ve '- 1 k kt Maaılılar: (2) tapu muduru • M müfrit ve .nven teşkilatın ba• organi ngı ız arlimentosu baıtan ın .... sı hakkında hazırlanan ---·ın ayı d ır- ıı;ararsız ı yo ur. ( 40) ( -4) t muru T- T ..- .--.-· 

di.inku n ırlık Bakanı Ali Çetinkayanın tapu müdüriı , (2;)pu (;;ta u zatörü ve önderi ihtiyat general Şkoy· . ~~ra 25 (A. A.~ - . .11koçya iinİvs• de formalit si biıtı•i haber verilmektedır. 
t'rıu) gazetelerde çıkan sözlerini okudunuz (25 ). ( 13) tapu memuru. 'b' c'ı 1 5) lip f' aitelilen tarafından aeçılen uç Nylavlık hak- Yakında faalıyete gcçılecektir. 

katibi (20) ( 13) tapu katı ı • ra. no tur. kandaki aonuçun bilinmesi üzerine yeni 1n- L' h ı f il d ·d · f - ş ' d (
25

) (l3) d B I . ımanın mu teı e er en 1 are11, tane. 
L ark 

1
• d f Ücretliler: ( 4) o acı • 0 acı Geçen sene u garıstanda bütün fır· ıiliz parlimentoıu keıin olarak 1111 .. -1.a: lerin du m••ını' ve naklıye şı'rketlerile liman 

111lınrrıii)" ımen i .. rine artık halkın ta· ...- ,_.. ....., _ K u kalmamııtır. (2') lira. . • A • ka ve ıiyaaal teşekküllerle beraber fes· söatermektedir: idareaı arasında ihtalaflar dogurmaktadır. 
.... adıköy . k k h 

11 
d'l Qahılıye Vekaletı hed'len Rodna Za!lltı"ta te•k'IAt d ~ Hükumet taraftarlan 387, muhaf---•.ıı.- · • .....• ,., .• , •. , ,, ___ _ 

·••elidı' •u ıır eti iıi artı a e ı • 50) ı T Y ı a ı a guya ._. r. Maaılılar: ( 1) birinci sınıf vali ( 1 • k ıı· 1 k . h d' . h olmak üzere 434 yer almıılardar. Çerez Keblllnd•n 
l<at"· . ( 

1
) .. .. · e a ıyet ere arşı ım a e ıcı attı ha-

t 1• sarih ve kısa. ( 2) ikinci sınıf vah ( 12 5) • uçuncu •1
• • • w. • • • • .. •• Ayrlf partisi 181 i itçi olmak üzere t 94 

b· tte cumh . w nıf vali ( IOO), (4) mektupçu (55), (29) reketını degıfhrma, gıbı gorunerek ni· rey almıtlardar. 
o~Jc I urıyet devlet adamının agzı k ( .. 5) d baz d'I -....; ..... ~ur. kaymakam (55). ( ı) kayma am "'. • zamnamesin e ı ta ı at yaptı ve bu Sahte Leval•r 

tf.::····-·-·-·---· .. -··--- (32) nahiye miıdurü (25), (50) maayet sayede o da sonradan ihya edildi. ?.. Öz oyyı Muahedesi (25) (4) niıfus miıduru (30). A . ti f hed'I T k Sofya -·> ( el) - Belgratta eah -

V 
memuru • . • ym eure e es ı en ra ya ko- t B 1 1 b. e Bulg I < 

4
> vilayet tahrirat katibi c20>. es> vııa- . . . . .. 1 .. . . e u gar para arı yapan ar aahtekir-

Sofya 25 . . ar ar h . Ut'bi ( ı o> ( t) evrak memu· mıtesı de tımdı ku tur cemıyetı maske- lar grupu meydana çıkarılmıf ve ki .. 
O (Ozel) B J 1 1 yet ta rırat 1 

' • it d kta V f ı· · d 'I B 1 teta p . . - u gar u usa ru (14). (12) evrak katibi (10), (-4) ida- sı a ın a Y8f8?1a e aa ıyetme e-,mı en u gar olan azası da yakalan-
•u)h aısıy teşkilatı tarafından Nöyy_i re heyeti katibi (1-4), (4) idare heyeti ki· vam etmektedır. mıftır. 
ile t muahedesinin 16 ıncı yıldönümü· r~;;;;~~~~~~~:;::;:::;:~:;::;::;::;::;:::;:;::;:;:::;::=:::;=:~;::::;::::;==~~=====~~=~=~~~~ 

esadüf d - . . .. .. ': (:varı ) e en ayan 2 ı ıncı gununde 
tip c;.

1 
memleketin her tarafında ter· 

bıuah~dec~k olan toplantılarda Nöyyi, 
bıuahed esı. protesto edilecek ve halka 
tır. enın haksızlıkları anladılacak· 

~'!ta Bazı Hareketler 
"• . 25 (A. A.) - Futaki Kazablan· 

cı"•rında d • .. li ı· ~ın evrıye gezen dort yer po ıs 
uru he ·· · b. · t itlen ' nuz mutavaat etmiyen ır qare 

ili, ıupları tarafından öldürülmütlerclir· 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

Bir arkadatunız anlatıyor: 
Maruf bir finnanın zeytinyaiandan memnun kaldık. Hep bu 
qı kullanmaya bafladık. Son zamand• iki teneke yai almıt ve 
~iki teneke yajdan birini •çtık. Tadı f~ idi. Bir ~efa ~ 
bulunduk diye bu yajı sineye çekQ. Öbür tenekeyı Jai sahi· 
bine ıönderdik. Y ai tabibi, ayni zamanda. hu Yaiı çıkaran fir-

manm da ealu"bidir. Bin verdiii cenp fU oldu: 
- Y ailanmm biz mubayy• satarız. Binaenaleyh malımıza em 

aiyetimia vardır. Sizin tenekenin tadındaki bozukluk, yai kul· 
lamldıktan sonra bin ,Dmi kUl'Uf mukabilinde iade olunan 
tenekesinin ailebi ihtimal sabunla yakanmıt olmaıından ve bu 
sabun arbjuun teneke içinde kalmıt bulunmaıındandır. 

iSTER iNAN lSTER JNANMAI 
l..iya~ .rin evvel yine ayni yerde ıiliblı ~ 
ıaaoı,:1:çınde Anupalılar bulunan bir oto • L--------------------------·----------------..J 

1 1 durdunnağa yeltenmitlerdi. 

En BUJUk Eeer •• 

aAlexandre Dumaa zade, Fraamz ti· 
yatro unun olmıyecek e erlerindea biri O· 

lan La Dam o Kamel a adındaki piye11ni 

oynatı ordu 
Bu ılk t msılde pıy halkın pek bu-

yuk takdmn ma har oldu Tıyatro bina-
11, d t nl ı tan ıkıl ak ıbi idL 

O lu ıle a,> nı ı ım ve mahlası t.pyan 
b baııı da, hır lo ada oturmu~. bu emıal
sı mu\ 3ff akı) ete heyt" ani şahit olmak
ta ıdı 

B r aralık, taı ıdıkl ı ından biri locaya 
giıdı 'e ıhtıyar t"dıbı t br keder k. aordu: 

F. r sı ın •.. de ıl mı} 

lht ) ar Al xadr Dun ıı oturduğu kol· 
tu·un ı ın 1 gururla do ruldu ve 

l la ırl d ı pı s b nım deiil O. 
nu yaz n adam benım eıeram 1 
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/Jarasına mı 
Yan•ın, Mahku
miyetine Mi? 
Rumeükavağı sakinlerinden iki balıkçı: 

Taşova Bölgesinde Gezinti 
Turhal Kombinası Çevresi için Bir 

mı ıi ~ LE>111J 
BirG;ııç Kad,_,. 
Kızlara 
Tavsiyeleri . ~-

Halim ve Oıman. 
Hikayeleri töyle: 
Osmamn senelerce didinerek biriktirdi

ii (250) liraya yaklaşan paraSt var. Halim 
bunu biliyor. İki meslektaş bir gün balıkçı.
lık bahsini kom.ııurlarken Halim: 

-.- Biz, diyor: para kazanmasını bilmi
yoruz. Çelıımamız, dinde büyük para olan
lara yarıyor. Hani bazı denizlerden büyük 
balıklar çıkannz da onun kamını yarınca 
bir çok küçük balıklarla karşılaşırız. İşte 
bizde o küçük balıklar gibiyiz. Paralılara 

yem oluyoruz. Niçin demiş'ler: 
«Büyük batıklar küçü.k balıklan yutar» 

Cliye.. 

Osman arkada~ın fikrini haklı bulu -
yor. Ve paran da okluğu için soruyor: 

- Ne yapmah> 
-Çok kolay. Meaela farzet ki ikimiz or-

tağız. Katbk nu ilci yüzer lira, eder dört 
yüz! Artık biz patronlar gibi biT tuafa çe
ldlir, pipolarunız tüttürürür. Paramız bizim 
yerimize işler. Günde kendi hesabımıza on 
balıkçı çalışbrm kafi. Hem böyle toptan 
it ucuz dü,er, 'P&halı gider .. 

- E, ne daruyoruz > Yapalım bir or -
taklık!. 

Yükseliş Yolu 
Açmıştır 

Tokat, (Özel) -Taşova bölgesi okulsuz ve yolsuz bir 
çevredir. Bu bölgenin yapılan da basık tavanlı, küçü-
cük pencereli karaıılık ve her türlü mimarri zevklerden 
uzak kalmı§ binalardır ve buralarda oturanlar bu güne-

fİn bol yerinde giin91e hasret çekerler. Son ~amanlarda 
okul ve yol yapma çalı§maları başlamıJ, fakat bu çalı§

malar bir türlü gelifememi§tir. Tokat bayındır bir tehir-

dir. Yeni bulvarlan, Halkevi, Memleket ıhaatahane-

ai, kanaraaı, aan'at istasyonu, yeni lidanlığı ile bu bölge
nin hakikaten az zamanda çok çabuk baymdırıla~an bir 
tehri .• Fakat Tokada verilen önemin birazı da ilçeleri
ne verilmiı olsaydı bu &'elipne fÜpheaiz daha ıümullü O• 

lacakb. 

Tokadın en &'Üzel yolu Tokat • Turhal arasıdır. Tur
halla Tokat araunda her gün kapb kaçb servisleri yapıl· 
maktadır. Turhal battan baıa değİpnif bir durumdadır • 
Şeker kombinaaı durmadan çalıpaktadır. Kombinaya 
kaimlar, arabalar, kamyolllar bir teviye pancar taft• 

TGThcildan Bir Görünüı Ve Şeker Kombinaft 

[ 
maktadırlar. Bu kombina Turhal 'H çeTreai için bir ileri 
sidit yolu açmıtlır. 

Geçen gün okuyuculantna bit 

aller sonnnstum. . ~ f 
Okuyucularımdan biri kend• t fi~ 

zarak bir takım neticeler çıka~°' 
kızlara bazı tavsiyelerde b~ıt *11"~ ~ 
kadın 19 ya ndadır, fakat do tdlr· " İ 
ılidir. Bir oğla, bir de kıza ~ede~~ 
memurdur ve çalı tığı müesses ~ 

b' ile vardır. Erkek bu kızlardan ır Ik yor 
tesis etmiştir. Onunla düşüp ka ~ ı.- ,.J 
tuplaşıy.or. Kadm haber alıyor kat fi"·, 
naıebeti kesmeğe çahpyor. fa ~ 
ıf&k olamıyor. &kek bu kızla:..- "if! 
rü§tüğünü iddia ediyor ve ka acflCI ~ 
larma ehemmiyet vermiyor. ,1( ,,..,,- -
ziycttcn DlU%tarİptİr. Fakat ırıe 

.bilmiyor. . K_ oJ, 
Genç kızlara şunlan tave~ _J/ıfP 
J- Mazisinde maceralar ~ 

diğiııiz erk.elde evienmcyini~ 

lenmemelidir. . ~ / 
2- Fakir bir adam zengin ~lır oıı' 
3 K . ~,e, - ocanızı sevıyorsanız . 

Haliın bilmemezlikten geliyor: 
., ... - Var mı iki yiiz liran. 

-Var. 

Kaıta 
3 Kiıi Bir Evi Soydular, 

Fak at Yaka landılar 

Antepte iki Cinayet 

künlük ıgösterip zafunzı hiss __.. , 
4- Kocasına. mazisini sorrfl ııt' 

'S- F...ırkeği, eve döndükt~ 
zuımuz dedikodularla iiz"aç e ~ ,ti 
~ Sizden çok y.aşh bir erk • .J 

meyuuz. ~ıır.-
7- if ahsil cihetinden arada ç 

-Ver elini öyleyse ... 
iki yüz lira Halime teslim edilıyor ve or

taklık ba§lıyor. 

* Bu hadisenin adliyeye intikal eden bir 

Kat (Özel) - Fethiyenin Girdev yay· 
)asından 3 kifi ıiliblarJa ilçenıizin Kapakb 
köyüne gitm.iıler ve oranın ileri gelenlerin -

Bir Adam Eniştesini, Biri De 
Arkadaıını Öldürdü 

fark bulwmıamalL 

* lle§iktaşta Niyazi: . ~--
!Nişanlandıktan .sonra kı~ ~jte Z 

ğuk muamele yapması ıse,·gısınJ11 ~ 1 
dellllct eder. Siz kendisini aevd t.ıı ~ 
elinizden geleni yapınız ve ~nut' Jışıll "I 
hareketinin sebebini anlamaga ÇS i1İ tJ1' 
hebioi bulursanız çaresini daha 

de ikinci kısmı var: 
Halim bir gün kahveye giderek, Oama. 

run karşısında bağdaş kuruyor. Kahvesini 
umarlayıp sigarasını tellendirdikten •oma 
Osmana iltifat ediyor: 

- Merhaba ort&kl. 
Osman zaten bastığı yaş tahtanın acı -

•ile kıvranırken Halimin böyle karııısına ge
çerek alaya kalkması kendisini çileden çı -
karıyor: 

- Ulanl İki Yüz liramı dolandırarak ye
din. Şimdi de karşıma eeçmiş alay mı edi
yorsun L Ve bu arada bir, ilci de küfür sa-
vuruyor. 

den Ali ÇAVUfUD ev.ine, &'ece yansı baskın 
yaparak evi aoymuılar ve adamcağızı dö -
Terek kaçımılardır. 

Hadiseyi haber alan KBJ jandarması he· 
men takibata b{lşlamıt ve jandarma ku -
mandanı Nadir Gökw bu qle bizzat ilgı1e
nerek soygunculan takip etmİ§ ve az bir 
müddet içinde yakalayarak adliyeye ver • 

mİftİr. 
Evinin aoyulması hicfuesinden ve dö • 

vülmesinden müteessir olan Ali çavuı, bu
talanımf ve ölmüıtür. 

Halim de Oımanı ubana küfür eti» diye Söğütte Bir ıKaza 
dava ediyor. Öz 

Söğüt ( el) - Küre köyünden Hüse-
Duruşma birinci ıulh cezada yapıldı. Suç- yİn oğlu lımail bir düiünde tabancası ile 

lu Osman: rk b 
• • •• • • y oyna en ta anca ateı alm11, çıkan kur -

- Efendım iki yuz lıra bul .. dedı; ag- ıun _ _ı_d K~-!ı vl Sü'I ti 
U"IUl afi unu oı u eymana ras a-

zımdan ne çıktığını bilmiyorum ki!.. İhli- mıı ve a.ı..~ tt al ... Sül' .,.. •ure e yar amı;rır. eyman 
mal ıöylemişimdir. Beni dava edeceğine iki tedavi altına alınmı br 
yüz !İraını versin. J ' 

- Bak Halim; borçlu imişsin ıen Oıı - Kaşta Bir Çocuk Boğuldu 
mana. Kat (Özel) - Kazamwn Demre kö -

- Hayır efendim 1. Jiinden küçük bir çocak bir lnryuya diife-
Osman: Halime küfür ettiği için •uçlu rek ölmiiftiir. 

çıktı ve hem hapis, hem de para cezasına 

Gazi Antep (Özel) - Arasada büyük 
kahvede otunnakta olan nrap Şabanla Ab. 
dülkadir arasında kumar ve &arho§luk yü
zünden bir kavga çıkmış, Şaban Abdülka
diri bıçakla yaraJamıı, AbdüJkndir de Şa
banı kalbinden vurmuttur. 

lneboluda 
Ziraat Mücadele Heye· 

tinin Çalıımaları 
İnebolu - Burada teıekkül eden ziraat 

mücadele heyeti önemli bir ıurette çaht • 
malarına devam ediyor. Bütün köy ve ka· 
sabadaki meyvalara Te meyva ağaçlannı 

eözden eeçirerek fenni ıurette ulahma uğ
r&JID&lda ve İıkenderiyeye ihraç edilen d • 
maların sailam olanlarından sevkini kon
trol etmektedir. 

Muğlada Rontgen Muayenesi 
Muğla - Memleket hastanesine yeni 

eetirilen röntgenin ahnma muamelesi ya -
pılmıf, alınmaya muvafık olduğu görüJmÜf 
ve muayenelere batlanmlflır. 

çarpıldı. Dışan çıktığı vakit yeis içinde el • 
!erini birbirine vuruyordu: 

- Şimdi hangisine yanayım ben bu 
dertlerin l.. ·=------........ ·-. •:;;.ıe> __ ,., __ 

Kayseriye Su 

Keşan Kurtuluş Bayramını Parlak 
Bir Surette Kut/uladı 

Kayseri - Zamantı ırmağının Kayseri
yc çevrilmesi ıİçin, çok eskiden hazırlanan 
planm tatbik edilmesi imkanlan araıtınl
maktadır. Şara bu yoldan lı:olay au getirc
bileceii umulmaktadır. Ceybana kanfBD 
Zamant.ırun meyil noktaamdan Kayserİye 
çevrilmesi de kolay eörülmektedir. tıbay- -
lık bu hususta ilgili bakanlıklar nezdinde 
teıebbüderde bulunmuıtur. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 

Eminönü: (Beşir Kemal), Kükçük 
Pazar (H. Hüsnü), Alemdnr (Cağa

loğlu}, Bayezit (Sıdkı), Şehzade başı 

(Hamdi), Fener (Emilyadi), Kara· 
gümnük (Arif), Samatya (Rıdvan), 

Şehiremini (Ahmet hamdi), Aksaray Keşan kurtuluş bayramı kutlulanırken 

(Ziya Nuri), Bakırköy (Hilal), Ga- Kqan (Özel) - Kurtaluı bayramı bu-ı bir kızın üzerine örtülmüt olan siyah tül par 
lata (Hidayet), Kaaımpaşa (Yeni Tu- rada büyük tezahüratla kutJulanda Köy • çalanmlf ve istiklili temsil eden .kız meyda
ran), Hasköy (Yeni Türkiye), Be~ik- lerden ve civar ilçelerinden relmit olan bin- na çıkarılDUJlır. 
taş (Recep), Beyoğlu (Kanzuk, Ka. lerce halle törene iıtirak etmiılerdi. Kara- Bundan sonra büyük bir alayla büku • 
r~kin Kürkcüyao, Gün,.•), Şi .. li (Nec· bayırda büyük bir tak kurulmuflu. Herkeı et .. .. ..!..l:ı_:_ . tiki~] nd 

.,. ,. m onune "R&ll&&Uf' u a marıı an ve 
det Ekrem), Oıküdar (Emırahor), sabahleyin erkenden bu takın önünde top-

ı 1~-- b' • d "fr · halk al ııöylevlerden ıonra törene ıon verilmi§tir. Kadıköy (Faik ıkender ve Namık), uuunıf, il' J&D arma mu ezeıı ın • 
Büyükada (Şinui), Heybeli (Yuauf). qlan araımda Keıana ilk ııiriti temail et. Fakat laalk tenlilderine devam etmitlerdir. 

------------------ mittir. Müfrue airerken kurbanlar keailmif, Gece fener abıyı yapılmııtır. 

Geçenlerde İsmetpqa olmlu yanında 
Şihman .oğlu Ali isminde biri öldüriilmü.1, 
fakat öldürenin kim olduğu anlaıılamnmıt
b. Y apslan ar8fbrmalar neticesinde Aliyi 
kaymbiradcri Ömerin öldürdüğü anlaıılmıı, 
kendisi leı>kif edilmiı, adliyeye ver.ilmiflir. 

ı . Ziraat Bankası 
Tohumu Olmıyan Çiftçi

lere Buğday Veriyor 

dersiniz. * , 
aBir zaman bir gençle t-" ~ 

vİflİk. Nihayet nipnlamnağa kaf11"~"" 
'D--- b' ,. L • • ··..:'~ ~---' ~ 
UIYl8 U' gua ıuU' ınqan yu ... --~ r" 
nipnlandığanm söyledi. Faka!~ -~ 
maimda nİpn yüzüğü yok. f(~~ 
kimseyi çağırmac:bk. Bu adanJlll 

De İaamlır mt? D "'j 
Denizli- İlimizin her tarafına ekim İt· ~ tr. 

lerine yarayacak yağmurlar dütlüğü için inanılamaz. Nişan gizli olınat-~ 
çiftçiler bütün alıtmalanm kıılık ekim İ§İ· railelerinin bulunacağı bir n1~" ~ 
ne vermişlerdir. Her tarafta toprağa önemli yapmayı ıtoklif edin.iz. Reddedertıetf:~ 
lohum saçılmaktadır. Bu yd geçen yıldan ~ 
daha fazla ekim olacaktır. Tohumluk bui· ............................................ jJ4İ 

dayı olmıyan çiftçilere Ziraat Bankası huğ- Kaşa Doktor Gönder. ,,;_ 
day dağıtmaktada. İlimiz yoksul çiftçileri- Kaı, (Özel) _ Şehrinıi:ıe bit ı",/ 
ne verilmek üzere 400 ton buğday ayrılmıt· mücadele doktoru ge1miş v~. 
tır. Bu miktarın yetiımiyec:eği anla,ılc!ığın.. doktora olan ihtiyacı kar§l• 
dan çoğalblmaaı iatenınİJtir. 

Şarkikarahi,arda Konferans 
Ş. Karahisar - Halkevinde öğretmen 

Hilmi yönünden çok önemli bir konferans 
verildi. Ve Ozan Can yönünden de çok 
güzel ıeyler okunarak iyi bir gece geçin1 • 
di. 

Antalya da 
Halk Evi Köycüler Şub -

anin Köy Gezhıti.eri 
Antalya - Halkevi köycüler 1ubesi İkİn· ı 

ci 15 günlük köy gezisini Çirkinoba Nü
mune köyüne tertip etmiftir. Heyet ara • 
sında her meslekten mütehassıslar vardır. 
Köylüye yarar iliÇlar ve yarden araçları, 
gazete, kitap, ve aaire ıötürmüıle:rdir. 

Niksar da 
Bir Memur Belediye Dok

torunu Dava Etti 
Niksar (Özel) - İcra memuru Hamit 

belediye doktoru aleyhine bir dava aç • 
mlfbr, davanın sebebi belediye doktorunun 
bükiımet memurlarından muayene ücreti al
mıı olmasıdır. Davaya Nikıar asliye mah • 
kemesinde bakılmaktadır. 

Kızllcahamamda Kar 
Ve Kıt 

Kızılcahamam (Özel) - On gün
denberi kazamızda ha•alar çok aoğuk 
gitmekte, evlerdeki sular donmakta • 
dır. İlk kar düttü ve etraf dağlar bem
~eyaz karlara büründü.. 

Bir Doktorun 
Günlük p 
Notlarından (*) 

Ruhi Hastalık 
''Ölüm KorkUS111'/ 

Bir haftndnnbc:ri ölüm ikortcu50 g ~ 
..__ • h • w_____Jd Gc:ııç. 
oır ast evınc çagını ım. ~ 

vetli ve eokakta tcsadü.flcı~.d~ştcri" 
lam goriinen bu hastn duşun bİ' 
gÖTÜfmesindc "'e hare'kctlerin~~.A. 

"roııı•• 
rarsızlık ve muvazenesizlik go bıJ,; 
tün lbir ev halkını telaşa ,eren. rs~ 
teki bu tahavvülün scbeplerinı ~- tfl' 
dım. Ruhi tnhliller yaptım· .~bit ı~ 
vel akrabasından çok scvdigı 1"'" f 
ölümünden sonra bu ölüm kor itıİ'1 İ' 
merak hastalığı başlamıfb· KıJ~, 1 
ruvereceğinden heyecan du~ re~ 
yaşları döküyor ve kalbini go# ı' 

)1JIJ1• 
- Burada çok ağrı duy:ul'° 
fen bir daha dinler misiniz? • ırJ' 
Muayenemde uzvi hiç bir ~~ I' 
düf etmediğim için ruhi zafiY . h' 
d ek . . k. d" . d vi bır ı..: errn ıçın ·en ısın e uz J.kabİY 

lık olmadığını, şimdi aoknğıı ç fÔ· 
... o o A ğını 
'gltlı ve ılaçsız uyku uyuyaca e1' 

b.k eder yorum. Derhni karan tat ı • 0 

rabcr sokağa çık.-zyoroz. Hnsta~,jy 
kikadan itibaren kuvvei ınarıe t,.I 

b h• f hfl' bzaı;uyor ve u ru ı :zııa ~ ' 
dan kendisini kurtarıyor ve art 

mağa karar veriyor. ..-- f"_ 

( *) Bu notları kesip ıakla~ 
laat bir albüme yaP1JhnP ko bO ,,,. 
.,apmız. Sdonb zaman1111zd• ": ~ 
Wr doktor sibi imdacluuz& ~ 



BABICI TELGRAFLAR ##\at~ tınd.ı 
6{}fı()Ü1( Lll21 ~il 
}'ara/anuığı 
Yeri Arayan 
Asker 

•ı ur bir Çok tanınmıı bir lnsiliz 
•/er or ôldil aktoru olan Mister Mof· ,. 

Çinde Karışıklıklar Arttı 
Şarki Hopei, Muhtariyetini Büyük Bir 

Törenle ilin Etti 
~at John,ton Amcnkada ölmüftiir. Bu zat 
dayat a ıkcn bılha .. sa lbsen, Shanv, Piran· Amerı·ka 

cllo Sh k b. h . l . le ' a c pcare g1 ı mu arnr enn eser· 
rını oynardı. Harp zamanında ukerlik te • Yapını hatta Fransız cephesinde ağır bir Pekin, 25 (A.A.) - Şarki Hopeı• 

Yara almı tı. nia muhtariJetİDİI' illaa tirenİ bu sa• 
Mıstcr Moffart Johnston asal yaralan • balı Tounp:haw'da askerlikten tecrit 

dıgt ~crı kat'iyctle tayin eylemek için mu· edilmİf auntaka Admiaiattratoru Yins• 
h~rcbedcn sonra bir çok defalar fransaya You·Kan&' tarafından ppılmıt "!"~ • 
ııderek e ki siperleri dolaım•ı ise de. Al • maileyh yeni idarenin batına ıeçmlfhr. 
illan obusunün patlayıp kendısini yarala • Yinı-You-Kanı, ıümrUk rüsumu ile 
dı ı eri bır turlu hatırlıyamamıştır. tuz reami hariç olmak bere dijer bü· * tün verıilerin muhtar Jalikfunet tarafın• 

liir t·"-l• F ı:-=-_ıe -vlav dan tahsil edilecejinİ beyan etmiftir. ..,. ransız mec._..a -.. • A d • • k • iuıu,.•mı· iken bir mabkGmiyet ne· Yins-You-Kans, ili.eten. eDUflir ~
1 

.,. •açta ticesinde •ylavhiuıın «- Muhtariyet, uker~ tecrıt 
f esh dilmesi uzerine Philibert ianiod• bir eclilmit olan bitüD m•ntaka ile bu ~ • 
latın ortadan kaybolduiun• seçen ,.1 bu takaya mücaYİr olan d&t Jr,azaya f&ID~· 
liralarda d ._ A dan b" -• ka· dir. Yeni hükim•tia tetelddll6 hiç bır 
da a yaz11111t1L ra ar ,.. k • • ilaW t 

r uzun zamanın ııeçmeaine ve bu müddet veçhil• T aaskoa miitan eama • • 
zarfında da zabıta tarafmdan pddetle aran· memektedir. 

Ve ln2iltere Endişe içinde 

tnıı olmasına raimen Phi1ibert bir türlü ele Japon Genenh Doillua Pekinde 
ı_eçrnemiftir. Bunun iki Hbebİ vardu. Bi • AlabiJede Kartdanc:lı rıncısi doiduğu ve tamndıiı muhitlere bir Pekin 25 (A. A.) - Japon seneralll Çilede Bir So•a• Jtlaluırehn 
çok kimseleri Philiberti habzhia ujramlf Doihara, husUn. !i!en-Çin'de~ bur.•~~ Mütahitlere ıöre. ıilihdan tecrit e- yuiyeti tahUI .... Mor ... Post su .. 

:•onalando« ikinci .. bep ı.e Fnnmz ce· a•lmİfı;.. Koa ...... m aelmou, ~- li dilmit mmtalıada muhtoriyetcllor tora· teal H .... oy.-ı. Çhulea aynlmua
.: kanununda hafif ouç ile ,...h!dlm oı.n • ... i~ mllnen9' hallı orU1nda bu· fmdan bör demöryoiUDUD uptedilmosi, m Tehahor eyalotlnin aynlman taldp 
d n ••ldamanon ,.. oldujjuna d.a bk mod· ytlk bör ualıiJ« ayaadmmftu'· . kanfoldoklara .... , olabilör. ..ı-il mUıaı.a..da ............... 
k • bulunma,..,.d.,. Bunun ;,,;..ı;. ki bedt.. iyi malimat al~ ol:"' meh•fdd~ lnııilWer Aynlıiuı Devam Edeceii lla ....... J-yoda - putl-

orkrnadan Philiberti saklamaktacbr. seneral Doihara'mn Jlllldı, son defaki Mütaleu da nln kUYYetll oWaiun ......_.,.. 
hf::eçen gUn bi< F...,.. .-.cı.ı ldi<lik siy.,.d -a....U haD oldujju .. lihi • Londro, 25 (A.A.) ~ Uaak tarktald lıaydediyw. u 

le ırlerden birinin bir sinemumda •bık yettea çok dalla Jiiluek aelikiyetlerle 
tncb'uaa raatgelmiı ıve ondan bir diyn ala· m&cehhez oldutu beyan edilmektedir. 
••k cazetco;ne yazmqhr. Sorsa h&künl ra· Chan-lıai-koaoa'da bir ı.rlıa Japon as- YUGOSLAVYADA trALYADA 
~et . ~·· A dl 
1 

!ye suçluyu nerede ve hangi byafet ke" bulunmaktadır. uçu··k n acma F d Öl 
: b da gôrdUiünli oonnUf İle do ıueteci Muhtoriyetçiler Bir Demiryolu y ırbna 80 enler 

ev P ' rmckten imtina etmİftİr. İdaresini Ele Aldılar S •• / ~ ~ lsPANYADA Tokio, 25 (A.A-> - Tientoia'den Ufl on eransı Artıyor 
Rengo ajansına bildiriliyor: TO l r iki ltl•l Gönüllüler birligi adındaki yarı l ~ °9 an zgO Roma, 25 (A..A.) - Cenup ltalyuı· IVıl gOll üel.., k" ..... ı..,m..ı- olen Uans. Belarat, 25 ( .A.) _ ç.k .. lovak. non maruz kaldıjl korkunç fortınalor. 

A / l •/c mins'in idarool alımda binlorc<o muhta• ya onluo• oenel kurmaY .......... o - : .. ~ - C~ N.-ııta . eçe 8 l riyet taraftan p.ıoride bulunmutlar • aeral Huoarek idi ilk antant devletleri d:; G ::-=:....:::::.--......,.. ... 

Sa , 

' ·~~ :·DON __ ., . ' .. :.~;~ 
Vt=., 

~.ıu t&fü 
HingsfordSını h 
Sağ Mı? 
Şımdı de yapılıyor mu bilmem Ot 

önce okullarda ikı,er ık er. hat a ç r 
ımtıhana gırmek adetı vardı. Calıba 

meyyizler ı lermi çabuk bıtırmek ı tıyorl 
da ki okurları boyle kume kume aorg a 
çekiyorlardı. 

Vefa idadiaınde okurken ben de bar 
böyle çıft olarak tanh ımtihanına ıırd 
:4-rkadatım N)"llı tembellerd ndı, tarihan 
ıae yalnız adını bilirdı. Onun k lıkınz 

raka •81 ıorulara da benım ap verm 
lıgim ıat ncbileceeınd n IU ark lak 
ho uma gıtmemııtı 

Her ne Uıe, imtıhan odaana ırdik. an 
yana oturduk. ArkadafUD b un aondan 
çatık katlı bar .ükiit ıle kal'fllıyordu M 
meyyizlerden biri a ıdı mı ne oldu. k y 

bır teY ordu: 
- Aterea Mubett re kunler ır) 
Malam olduiu üzere 1 llm ta nd 

kiti. daha y.,.rkeo Cenn 
Si ahıutlardır. Bunlar Ehube Ömer O.. 
man, Ali. Huan. Hmeyan. Ebu be de. 
ha. Ziıô yr, Sa"d adL tarih. 1 Mi 
olup bulun meecitlerde. camii rde koca l • 
halar halınde iaimleri yazılıdu a bdar 

8birn arkadq. bu wdan aoru a da 
vap veremedi. Mümeyyiz. bu 11efer kızdı 

- A cfendı, dedi, ömründ cam e 
ııitmedin mi. duvarlara ualı ı. balan 1 
medin mıf 

Arkada ımın fU ioarct uzerı e ka 1 
dak.i çatıklık ıeçti. aozlen parladı. dil 
çaldı Ye Aoerei Mubetterqa • aia b 
ladı. 

- Allah. Mııhammed. El.bekir 
Allaha da Cennete .obn arlt daı bu 

saz ıayr ünden dolıayı afır aldı fta 
dL 

B • LJ. l lı dır. genel kurmay bafkanlannın konferan• ,_ lftİr• 
,,. n ır sız ı Bunlar, biç bir mukavem tle karft • aında hazır b 1unmak uzere buraya Alman - Fransız Konu.malan 

llladrit 25 (A.A.) - ıtamaJ, - • lapaobozon belediye konatıno: jond~r- aelmı tor. • . do 
"" nıe,.leoiade do isimleri aeçoa bör ma daireoini •e Mukden • Pekm deaur· Soçını Kanunu Hazır . Bertin Z5 (A.A.) - Alman a.-ı. h 
Çok oiyaoa adamlarıma oaçla balımduk• yolu idaresini ifral etmitlerdör. Belırad, Z5 <!'-A.) - LouLli nada ro •• Lıl~a '" bu anda C.zette do la ••rı y ni b" • kand 1 ·ı ul •--k & __ ..:&. .. da En.a:.. bir aôyl v v r n aç bakanı Korotet , ye- Bouraa ıle VoelkUcher Beobaht r •a· 

ır ıs a ı • metı o....- • J'UllCI"- u'T" • • • . • • • t•d r. Me d k I L __ ı ..... Vaıinıton 25 (A.A.) - Şarki Hopeı nı bar aeçım kanunu prOJ aı bazırl n • zet ı bar Alman· Fransız yakınlqma· 
l y ana çı an an uu yenıı b · • b • ede iki m"l t l"k L" hll'lızlık muhtariyetinin Dlnı hakkındaki haber· dıjını ve u proJ nın on e ıun sonra 11nı tanıye etmekte ye Franaaz • SoY• ...... , •• ,aca1n 

ı yon peçe e ı uır b k ki" b ·ı · • · 1 k · ~•p lnıoı ve belediye parti lıoooboııa 75 ler dot Lakaalıtmda endito ile karfılon· ta~ ı moo m• seçe o tını ooy e • yet pa bno pldetlo tenkit etrııekhodır-
otonıobil satın almdıiuu a&toraılflir• maktadır. moıtor. lor. ~;..;:::...::=:::..::::;::::;:.:....=;::=-=---===--..---------~;:-::-~--:;~~--:--~~-:--:-~;----~'~~~;---:-:------=-=-:..=.::.. 

26 11-3S it 15 M f T NoSIS ttim R bbıye em net olun... 1 1 r ni kaybetİnifler. yoriUJl golg lcr ~~a.. lılc y r m b r sel mcık sark1ta· a rl ıle geçiyorlardı. 
r k h lındcn, du ı.iklugı.inden umulmaz Butun ıun çabfbğımın yorgunlugu burnunu sildi. 

g~ KLTv6 N L 
r n. bir kıvr klıkl k pıdan iı ühip ç kmış· ~~- veli~gırlıgını, bu kasvetli hava. bu - Ba ımıza ne geldı bil 
1:: K b. .....,vet ı ıklar, bu kaavctli I0'8cler a- oun> T I ndılt r 

lh n ablanın, beni acele beklcdı ini r ında du mağa ba 1 mı tım. lçımde. 
8 

... ı 1 §#f*
5
* 8*"' ' Fak Se ız sessiz hıçkırıyordu· • . .. . anlanutıım at vakit geçti. açık havanın, bol lflgın 'ft renifli ın 

be A seni anlattım. O, benim de ağa· dına benı ı~: Topbpı tanıllannın .ı.,..... hüznü· daunılam yana J8llll yüriıyordwn. Arık bu mahallede barınaınarn. 
haYkun eayıhrl dedi ... Hmn 

1
ençlijine -1,ta ~I • • . aü bol yordum. Elclttriklcr bile, itana Gözlerimin ,,. ayaldamnın a1ıfı1t ol- Bu ma Dede barınamam, el oru 

ma adam oarr§Eıdır... Kadın,~~ tepeden hm•ııa bır.suz· tahta. çarpık evlerin, çarpık çurpuk oo- muma raimen, hı.an ablıının kapısını dıyorum • ._ ......ı bur.dan ııynlı 
ı Benim ayağa lraJkhğımın farkında dü; kim bilir, aklından neler geçırdıl lrakların aruında. fitili lwnk. makineoi ııüç bulmu tum. roml Bu-. benim v.tanun Ben, 

o mu tu: Kafı, ıözü. oyruıdı ve oonra yaklııftı; bozuk. ıifeoi lunk gaz lambalan ııibi Kapıyı çalacıılttım, zı&n kulııiuun burad n, nuıl çıkar da ııidenm> 
- Ne o> Gidiyor mUSUJI> Pek - Titrek bir~ ~rdu: yıınıyordu. bozuk bozuk, pytelt ııevtck donıneoi Vakot vakit mendılini gozlcnnde e 

le _oldu) .. itin mi var! .. ııw- _.in -Dün ele bır Uiıt bıralunııtım, al· llıwı ablanın, bu haber illtıine lıa. ve bozuk, ııev,.ı. ... vermesi, beni dudaklarında ııezdıriyonlu 
evın... Artık aana da, teklifli ya- clınız mı) ber aön~n~ı, haç te ecvınce benzer bir ku kulandınnıftı. - Taşlandık!.. Mahalleli e. re 
hancı misafir muameleoi mi edcuiinı-· Derlıal anlamifbm. Bu iradın. lh,.? İfar"t ıleiJdı. Bu çaiırı,ş, bir dOiiüne ça- T hkta, yorsun bir takunya sesi ıiı rusvay olduk 1 •. 
Ccldin, gönlümn aldın ya. yetitir ... Yi- ablanm hizmetini ~· hayır ı..:1;t;: iu'lf ta clejjildi. ründu; aonra lrapı Onünde, lr.onlt bir,.. Mendilini yumruııunda aılnnıt dizi. 
ile beklerim ... Ama, araoını ooğu--· dıılıa ~· meroau .,. ı ı !hun ~nm, ne lradar 1aygolı ol oordu: ni dövuyordu: 

Kulağıma iği)mif fwldıyordu: it_...., idı: dugunu biliyordum. O, vakit, saat, za- - Kim o> _ Ba bu d ı.. k 
- Düğünümüz ;,.m..ı.ı Aolıyo< • - hıaan abladan mı geliyonunuz 1 man, mcUa .-tinli. Lakin böyle. art, - Benım, llıwı abla! ~ ..;.:::: e hl ~n ya ..• Hele oeni PR'h=klrak belde • IWıııw iradın. anla~ dudak ıaır· art, ayak direyerek çıı&ırlfl, çok miıhım lhoıııı oblıı, wimclea tanımıttı: mı- benzıyord•u f 1_ t tandolvuidgeç 

il , ·ım--.ı· ha A , __ ıL: tah . imci y- • 8&8 iÇi u 1 u -ın... Hatta dü""~ >- .,.veı -',., mlfb: 11" -= tta .,..... mın en, ,_vvurum- - Olıl ereılooin> Celi zun d bi ·..:.ı p Jc· • •unucu .- 1 . 1_.ı.. dan da ___ u. lab:ı:_.ı: h , enn r gogu• geçı • .,.e 
a ızeciğim, biraz ülvan _., ...,.. - yı -nız... .....,. o ııınıı. Ve lrapı açıl-• .....,. abla, boynu Oh . 

telerde de yazdınmn... Ve benim ~ ona ı.a,Jıuıgıca C..ıdode tr-vaya atlarken. içim • ma oonlılı, bepnı omuzuma da,..dı, C - ka 
1 d:· N~~af';1

1 

b 

1

::! ·· ·~ Ben;, lrapıntn önünde oellmetler - tıirifmcden açıvermifti: delti webizliii bir türlü gidcremi~or. hüngiır bungiır oilamaııa bııtlııdı G cc.=i ranzile ~ ııe D A 

80

"" di. ~en, gözlerini L-ıyordu· - iki gündür IİZİ arıyoruz. Dün de clwıı. Toplrapoda. tramvaydan indigım Onun taraluıdu, ilk dc(a böyı,; lrar u uz IO B?'lc:l'°kır : mba dgorfl ~.. ' _u:- b Lıı ad hıaan ablanm ba • cırtahlt · • lra yorum aana . ı ı enn ıı ı aı 
- Sonra da ötekilerinin düiünil .. • ..--• udi' un. 

7
_ lh k zaman, ıyıce nımı1f, yrın IO • ,.!anıyordum. Ve bu lrar,.Lııııt. tüyle Di 1 uda d 

- X1 - ,.... plenleri -yrnuı... ........ eı • lrakların kasveti. cacldccleki biiyülr. am· rimi dibn dibn etmİfti rım ~ toyor u 
On be, • ifil tbııadıı- öldü, öldü, dirildi. pullcrin ıpltlıırını bile karartmıth- Mulıaklıalt iti miitlııt bir feliket var - Buru kim yapar mı) Dü mania• 

Ihsan bl gun ~-1. ;:." Jraiıt Bu etralb anlatıf uzun aürecclt, di· Yan oıolraiia daldım. Ev önlerinde ka- ılı. lnaanhgınıa o dakilcıdo linet et rom mı) llilı~ benım dUf11111nlarım k m 
\>erdole;, anın ...., 7- ır ye ltorkuyordwn· Kopa. ölrilr bade • ra AÇ manııallarını çılranm,, bııtları ör- tim, in- olllf:.....ı,.n ogrcndım. Çun- olabılir mo 1 Dutman bekleme, doot an 

Bunun _L b" da-~ ldum•nu meler. it için doJ.ııan ıubdatlar, ma • tülü kadınlar. ellerinde hindi, Iraz lra • ltü, bir ıııı ıçin ..ı.. bıle, ııeJdııoıne plf bekle Besle kar a ı ııoziınu oyau 
ı 8Çı& lf y-..ye O e- ( ı _ '---L --:1.. .. Jard 1 •• Je • FJ. anlanu,tım. Acele edip etmemekte b- nalı mana ı ~~:~:~or . kı. nadı yelpazeLer, . ult .. "nine aaç boru. man olmuttum. m~~ ttı: lanı dom. Decliltoduyu Jıa,.......-.-- Plf ın lar konmllf ~omur Y'SI annı ruz • Hoılbinhgimi yenelim. Kapıyı kapa - Dttn , sig ra ver; si 

Uyu uk b" .. .. el". ltib ça!ıftım. maJıalle Iuınoı. lıeaıen aiztnı deiiftiri • landınyor ~ kıvılcım oaça - aıe, dım ve lhıuın ablayo, kolundan tutarak h ide el ohm .. Ehm, ayaaım 
I.ôlı geveze!;: :;'?um uk doinJ, vermifti: yııltmaiia ugra ıyorlar&.. muti ii• goturdünı. ngır ti royor ... 
matbaadan çıluy::::;;....".t.:;id.ıa. itana - Bugün do ~·. ~yet, '"'?nbi Ellen~ cıl~, ııalra fı~e•!" bak~- Sc.imi çolrarmıyordum; çunkü ona Uz ttı ım oigarııyr aldı ko nundııa 
sar,.fh, büzük yüzlü bir ibıiyrır iradın· UiJc1ı .tmadınma diye~·;· Hanı, ce- "'.18 gıızyqı, 91rl<•. zeytmyagı ala'.'aga bir 'ICY oomıaiia ccoaretım yoktu. 0,,çalunaimı çabrarak yaktı· 
la kaqııa,tım. Kapıcı hemen elile. lra- ridcde muhaltlralt çıbın ıatıyorlar da ... gıden cılız. 11ska çocuklar, oabahkı ne- naıııl ..ı... oayli,_kti. (M.ı _, 
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Siyasal Hava Değişti lngilterenin Roma Sefiri Yeni Talimat Aldı 
- . - ----

18 ler omitesi Top antı
sını Geri ırakıyor 

ltalyanlarla Doğrudan Doğruya 
Habeş Meselesi Görüşülecel< 

Paris, 25 (A.A.) - Laval ile İngiliz muvafakat etmeleri lazım geldiğini aöy-
• • d 1 .. .. 1 J • t" büyük elçHı arasın a yapı an corutme- emış ır. 

de bu iki diplomatın cumartesi gunu Yugoalavyanın Cevabı 
yaptıkları görÜ§mede olduğu gibi, 18 . ı Belgrad, 25 (A.A.) - Yugoslavy~_: 
le komitesinin gelecek toplanhll mev • mn ltalyan protesto notasına verdıgı 

lngilizler, Lavalın, ltalya ile Mj.inferit Anlaşma Yapmasııı• 
Mani Olmak istiyorlar. Akdeniz Meselesi GörüsülmÜY~ 

ip.ret edildiğine göre, ülkeden ~ 
salahiyet alan İngiliz hükümeti, R ~ 
kartı eskisinden daha serbest ot.:,ak ~ 
ket etmeğe karar vermiıtir. fngılis 1'11 lı" 
elçisinin Mussoliniye yaptığı ziyaret~ 
rarı İfaret etmekle beraber her iki fl1 e'ttl'f' 
arasında doğrudan doğruya görÜffl1~ 
pılması ihtimalinin de mevcut ol 
göstermektedir. 

b h
• l cevap iki üç gün içinde Romaya vara • 

zuu a ıs o muıtur. .. "k ·1 B 1 ' caktır. Bu nota, kuçu anlatma ı e a • 
Evvelce bu ayın 29 unda yapılması k t d h•t d·- d'. t . an antan ına a ı ıger or mem -

tasarlanan toplantıyı Fransa ve İngıl - l k t t f d ·ı . b . e e ara ın an ven en ceva ın aynı· 
tere tehir ettirmek niyetindedırler. Bu 

iki devlet, İtalyaya ihraç edilecek pet· 

rol ve demir üzerinde konulacak am
bargonun !İmdiki gerginliği bir hayli 
arttıracağı kanaatini beslemektedirler. 

Cenevre, 25 (A.A.) - Vaaconsellas, 
18 ler komitesi toplantısının tehir edil
mesi için Fransızlarla İngilizlerin ver
mit oldukları karara diğer devletlerin 

dır. 

Rusyanın Durumu 
Cenevre 25 (A. A.) - Litvinof, eğer 

Milletler Cemiyetine Üye olan ve olmayan 
bütün devletler aynı suretle hareket ederler 
ise Romanya aynı vaziye alır almaz Sov· 
yet Rusyanın petrol üzerine ambargo koy
mağa hazır olduğunu Milletler Cemiyetine 
bildirmiftir. 

Londra 25 ( A. A.) - Londranın bazı 

siyasal mehafili, İngiltere hükumetinin Pa· 
ris'e eksperler göndermekle takip etmekte 
olduiu batlıca gayenin Lavalın İtalya ile 
münferit bir anlatma yapmak için müzake· 
relerde bulunmasına mani olmak olduğunu 
beyan etmektedir. 

Ayni mehafil cumartesi gÜnÜ Mussolini 
ile Sir Eric Drummond arasındaki görüt • 
menin de aynı kaygudan mülhem olduğunu 
söylemektedir. 

Öğrenildiğine göre Sir Eric Drummond'a 
ilk defa olarak Habeı meselesi hakkında 
esaslı müzakerelerde bulunması ve bir tel· 
viye sureti bulmağa çalııması, ancak evvel
ki görütmelerinde yaptığı gibi Akdeniz me· 

selesine ve Libya'daki vaziyete temas et • 
memesi teklinde talimat verilmittir. 

Sulhu Tesri İçin 
Londra 25 (A.A.) - Daily telgraf di • 

yor ki: 
<ıSir Drummond'un Mussolini nezdinde 

vaki olan tqebbüsünden çıkarılan mana 
1ngiltere hükUmetinin, buhramn yeni bir 
safha arzettiğini kaydetmiı olduğudur. Sir 
Drummond, sulhu tesri hususunda, zamam 
gelir gelmez, kendisinin emre imade bu -
lunacağını bildimıiftir. 

Daily Telgraf, diğer taraftan İngiliz do
nanmasının Akdenizden çekilmesi hakkın· 
daki ıörütmelere devam edilmiyeceğini ha
ber vermektedir. 

Royter Ajansına Göre ... ,rJ 
Londra 25 ( A.A.) - Cunıart~ 

Mussolini ile İngiliz büyük elçisi ar~ 
konutma hakkında royterin öit . i-" 
göre bu konutmada özel ehernrnİYell tJI 
hi~ bir mesele mevzuu bahsolm&Jfllf ff 
hangi yeni barıı teklifleri yapılanıaııııtl'' Habeşler 3 Italyan Ta bu

runu Bozguna Uğrattılar Yunan l{raJına Atinada Parlak istikbal Yapıldı 
----- - -- -

Kral,KondilisKabinesininis-
tif asını abul Etti 

500 Bin Yunanlı İstikbal Töreninde Bulunmuştur 

Kum torbalar1nın arkaaında atef eden ltalyan aakerlerl 

Atina 25 (Özel) - Kral karıılaıma 
töreni intizam içinde geçmiıtir. 

Kral ile veliahdı Korent kanalında do • 
nanma ile uçaklar karşıladılar. Tam ıaat 
9,30 da Elli kruvazörü Faler limanında de· 
mir attı. 

Kr.al aaat onda Faler limanındaki Süel 
uçak limanına çıktı. Kralı iskelenin merdi· 
veninde baıbakan Kondilis ile dıt bakanı 
Teodokis ve parlamento baıkam karııladı
lar. Baıbakan bakanları krala takdim etti. 
Kral general elbisesi giyinmiı idi. Burada 
veliahd ile birlikte otomobile bindiler. Oto-
mobilin iki yanında Süel kıt'alara mensup 

'S ıubaylar gidiyorlardı. Bu alay Singros cad-(Ba• tarafı 1 inci yüzde) ıY• verdiği emirde ltalyanların Gorahai-

Habet Mukabil Taarruzu yi muhafaza ederek daha fİmalde zaif. desinden Atinaya gelmekte iken Atinanm 
•.. General Santm" i kıt'aları Makalle ile Do- lıyacakları bir noktaya kadar ilerleme• d Şa b 1!_ .. 1 • kr 1 ·ı kapısın a r ay ve mecua uye erı a ı e 
lo arasındaki mevzilerini tahkim ebniıler • lerine imkan vermesini bildirmiıtir. veliahdı karııladılar. Kralın alayı Andriana 
dir. Bundan da anl .. ıldılrı üzere burada bir Müıterek taarruz o zaman yapılacaktır. f ıld C!-

""7 ° kapısına aıelince 101 de a top at ı • .,.at 
Habeı mukabil taarruzu beklenmektedir. Harp Şimdi 8qbyor 10,45 kral Atina bat peskoposluiu kilise· 
Filhakika Amba. Alagi ile Deasie arasın· Asmaar, 25 (A.A.) - Mare· ıine vardı. Burada yapılan dini bir ayinden 
da miktarı bir kaç yüz bine yalma Habq U• ıal de Bono, Ciano ile diğer zabit - ıonra da meçhul asker anıtına çelenk koy• 
keri tahtit edilmekte olduğu anlatdınııtır. lere gümüı madalyalar vermit ve bu du ve bir dakika sükuttan sonra hareket e• 

Raı Kusa ile Ras Seyum'un aralarında münasebetle •ıaiıdaki sözleri ıöylemiı· dilerek sarayına indi. 
irtibat tesis ettikleri ve bir bat &zerinde ça· tir: 500 Bin Kiti Bulundu 
hftıklan bildirilmektedir. Hi~ bir mulıaoemete te•adül etmelr· Atina 25 (A. A.) _En aıaiı tahmine 

General Mariotti kumandasındaki Da • •İzin Akaumu Acluayı ve Acligartı İf· göre, 500 bin kiti Faliron'dan kral aarayına 
nakilli askerler fırkası İtalyan cephesi Yi gal ettilr ve Takcuze'yi geçtik. Çünkü kadar kral Yorgi'yi alkıtlaınıthr. Bütün di
cenahında Ras Kassa Sebahat'm çetecileri- Habeıler bize karıı niulrauemet etmek ğer ıokaklar tenlik halindedir. Yunaniata• 
ni tenkil etmek üzere yeniden ileri barek ıte ceaaretini gö.teremecliler. Fakat bu mu• nın ber tarafındaki vaziyet, Atinadaklnin 
seçmi1erdir. uallaltıyetlerimize aldanarak aylruya aynıdır. Bütüa bum kralm avdetini selim· 

Diğer taraftan Maravigna kuvvetlerinin dalmamalıyız. Harp, henüz fİmdi baı· lamaktadır. Curnuriyetçi gazeteler halkın, 
de mevzilerinde ehemmiyetsiz bazı değifik- lamııtrr.» krala taçla bir demokrasi rejimi ile idare o-
likler yaptıklarına iıaret edilmektedir. ltalyanlar Yeniden Aıker lunan bir devletin batkanı gibi kabul edip 

Adisababa 25 (A.A.) - Habe§istan Gönderiyorlar alkııladığını söylemekte ve kralın aıelmeai 
hükumeti, Raıı Seyum kıt'alarının dün Napoli, 25 (A.A.) - Priinçipesa Ciyon· ile memleket içinde uzlapna ve refah dev
Makalle'nin §İmalinde Üç İtalyan tabu- vanna vapuru 34 ıübay, 1500 asker 3 rinin baılamaaı için temennilerde bulunmak. 
runu hezimete tığratmıı olduklarını bölÜk kamyon ve bir bölük zırhlı :to· tadır. 
bildirmektedir. 

1 
mobille dün doğu Afrikay~ hareket et· Kral, saraya vardıktan sonra, balkın· aJ. 

Habetler Anabı İstirdat Ettiler miıtir. kıtları üzerine balkona çıkmıı ve halk, bat· 
Harrar 25 (A.A.) - Habeı kuvvet· Bugün de Klomba vapurile 124 •Ü· ta Atina tarbayı olduğu halde, balkonun 

)erinin, Saasabanet'in yirmi dört mil ce· b 2100 k N · S o"nu··nden bir ·-it töreni yapmı•br. 
ı ay ve aı er, azarıo ~ure va- ·-~ :r 

nubunda Anab'ı istirdat ettikleri bildi- puru ile 1000 i§Çİ hareket edecektir. Uluıa Beyanname 
riliyor. ö 1 l V ehip Pata Yaralıları Ziyaret Etti Atina 25 ( zel) - Kra sarayına ıe • 

10000 İtalyan işçisi Dönmek İstiyor Paris 25 (Telsizle) - Cibotiden bil- dikten biraz sonra Yunan ulusuna çıkardıiı 
Asmara 25 (A.A.) - İtalyadan Erit- diriliyor: Ogaden cephesinde yarala • bir beyannamede herkesi geçmitleri unuta· 

reye gönderilen 30 bin iıçiden takri~en nan ve Harrarda Fransız • İsveç seyyar rak memleketin saadetine çalıfmağa davet 
on bini, mukaveleleri bitince evlerine hastahanelerinde tedavi edilmekte 0 • etti. 
dönmek arzusundadırlar. --··---- • ·•• ' "'.,_ "' ·- - -lan Habq askerleri Vehip Pap tarafından a1mııtır. 

Habe~lerin Müşterek Taarruzu ziyaret edilmiıtir. Adisababada Senjorj kilisesinde mu • 
Addisababa 25 (A.A.f - Dün Ha - "ii k dd E hafaza edilmekte olan Beni lsrailin on va -

beşlerin Gorahai'yi istirdat ettikleri lVl U 8 eS şya siyetini hıfzcyledikleri sandık Dessiye gc -
hakkında alınan gayri resmi haber Ha- tirilmittir. Bu sandık Senjorj kilisesinde 
bet hükumeti tarafından ne teyit ne de ~ CepheyeGÖtÜrÜJdü muhafaza edilir ve ancnk bir müstevliye 
te1<zip edilmemiştir. karıı harp halinde ordu karargahı umumi· 

Hükumet, henÜ7. bu haberi almadığı- yerli ltalyan Askerleri Ha- sine götürülür. 
nı bildirmektedir. Bununla beraber Re- 60 Eritreli İtalyan askerinin tüfekleri ile 
uter ajansı muhabirinin gayri esmi beılere iltihak Ediyorlar birlikte Ras Seyyumun karargahına gele • 
bir surette Öğrendiğine göre, Gorahai'· Londra 26 (A.A.) - Disept §ehri muh- rek onun hizmetine ıirllikleri bildirilmek -
nin istirdat edilmiı olma11 muhtemel telif din ve ırklara mensup on binlerce mu· tedir. 
deiildir. Zira İmparator, Rass Nasibu. I haribin toplanmıı olduğu bir kamp halini 

Kral çıırıanba günü iç durum etrafında 
konuşmalarına başlıyncakbr. 

Parti Reisleri Ne Diyor? 

nu tavsiye edeceğim. » . de il" 
Cumurcu lideri Sofuli'J ise §U dıyeV' 

lunmuıtur: • it' 1 
,, Eğer kral beni istiıareye çag. ·~~. 

1
, 

Belgrat 25 (A. A.) - General Kondilis b 1 gı 
deceğim, bu hareketim, milli ır 1 ., ' 

Avala ajansı aytarına ıu diyevde bulun • için kralı filen teuıımıı olmadığım d 
muıtur: tir. ıı ..M 

·ı· "" «Genel olarak düşünüldüğüne göre, kral, Atina, 25 A. A. -) Kondı 11 l #' 
milleti yeni delegelerini seçmeğe davet ede- hükumetin iatilaaını uermiıtir. J(rd 
cektir. Ben, krala hükfunetin istifasını vere. ti/ayı kabul etmiıtir. 
ceğim ve kendfoine yeni seçim yapılmasını Venizelosla Anla§~a ,...-! 
tavsiye edeceğim.» Atina 25 (Özel) - Nea lınır• 1 I J 

Çaldaris ise ıunlan söylemiştir: kral Venizelos ile anlatmasının ıeııe 1" 
«Krala, en kuvvetli partinin tefi ufatile verileceğine en büyük delil oldui"nıt 

•··ç;:~~·"i(·:;.;k;;ki~~·;~ Önüne G;~ 
Peiping 25 (A. A.) - Japon bölgesinden gelen ve Japon ıüel ~o 1'ill 

malarını ta§ıyan takriben 200 kitilik bir çete bu sabah T sien • ~~·~· lı'. 
' ikaP1 Ji Çin mahallesine yerleterek kartıhklar çıkannıttır. Bu çete ııt deP" 

reketin «Ölüm Kolu» ııf atile ıehrin konferans salonunu iıgal e 
buraya makinalı tüfekler yerleıtirmiıtir. . • dil" ı 

Çin otoriteleri çete ile görütmelere giritmemit fakat göıtericılerı 
mıtlardır. 

Eski Bulgar Kabinesi Azasına Nit•" ··1'6' 
Sofya, 25 (A.A.) - Kral ve Kraliçe bugün öğle üstü, istifa ede~ h~ 

met üyelerine bir öğle şöleni vermişlerdir. Şölenden sonra kral eski ~uk 
üyelerine Sen • Aleksandr nişanının Grand officier haçını vermiştır. - -

Amerika ltalyaya Gemi Satmıyor ; 
Vaıington 25 (A.A.) - Deniz daireıi, ltalyaya eıki gemi .•~tıl~~ f' 

yaıak etmi§tir. Roosvelt bitaraflık ilanını yapmadan önce _ık~ eı 
mi aatılmı§tır. Fakat bir üçüncü geminin ıatılmaaı menedilmıttır· 

Bu Sabah 1800 Göçmen Geldi, 
Bu Hbah Köstenceden ( 1800) göçmen ıelmiıtir. Sağlık Bakanlığı menıurl,rl ,cilı" 

puru Kavaklarda karıılamıı 1stanbula gelinciye kadar, vapurda lizım ıe1efl te 
alınmıı ve göçmenlerin istirahatleri temin edilmiıtir. .

1 
jW 

Kızılay cemiyetinin Sirkecide aevkiyat idaresinde açtığı athaneden bu s•b• 
menlere etli çorba verilmiıtir, öile ve akıam yemekleri de verilecektir. 

~ el' Yeni lmzaladlğımız Ankarada Bir 5-" ,t 
Paktın Ehemmiyeti Define Arayacald !'' 
Berlin 26 (A.A.) - Türkiye, Irak, Af· 

ganistan ve İran arasında dostluk ve ademi 
tecavüz anc.lla,masının imzalanması hak -
kında Korrcspondans diplomatik gazetesi 
diyor ki: 

«Mevzuu bahs paktın bu memleketler 
topraklarındaki güvenliği arttırması bek • 
lenmektedir. Paktı imza eden memleket • 
ler bu suretle kendi işlerini daha müstakil 
ve menfaatlerine daha uygun bir ıekilde lıa
ıarabileceklerdir. Bundan dolayı bu paktın 
hem diplomatik, hem de aktüel bir ehem· 
miyeti olduiu inkir edilemez. 

k oJ,ıl 11' 
Ankara 26 - Yeni açılma t• . ıl • 

nayi caddesinde eski Ankara eın11•>' d'_ 
rektörü merhum Dilaverin evinde ·bİ 4'' 
bulunduğu iddia edilmiı ve ev ,alı• " 1 

f • • k . . . .d "l viJ&yete ... ı 
ıneyı arama ıçın ıstı a ı e 

1
w 

racaat etmiıtir. Bugünlerde araıtı• 
lacakhr. 

Bir Tren Kaz••• ı'.. 
Londra 26 (A.A.} - Bağdat· s:;' 

ce ekspresi bir deve kervaııın• c;~r 
yoldan çıkmııtır. 17 deve ölnıiiftii"• 
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redavial mümldJn OlmaRtuı 
Bir ha~ta öldürülmeli midir ? 

Biz Hasta 
Öldüremeyiz? Yazan: 

Dr. Tevfik Sallm 

ıa· Bence, her ne tartlarla olursa olaun 
'lrıll' doktora, bir baatayı öldürmek hak· 
~ .. vernıek doğru değildir. 

1\ik oy)e bir hakkın verilmesindeki bil· 
mahzurları aayaraam, .baldı bul· 

~Y•cak tek kimıe çıkmıayacaktır aa• 
..... ırn: 

rtı} - Evveli, hiç kimsenin .. ,.atına 
.. uudahale etmek hakkı hiç kimseye .,. .. 

ernez. 

ti l<aldı ki bugün içtimaiyatçılar; müc• 
nı fertlerin hayatlarına cemiyet namı• 

"•nı"d • l u aha.lede çok ileri varılmasına bı• 
41 •leyhta.rdırlar. 

la ~eıniyetin aelimeti namına ltir çok 
.; unlardan elzem sayılabilecek olaa 
~ •nı hakkı bile kuvvetli itirazlara ui• 
:l'lcen, bir doktora bir hayab .öndilr • 

ek iıntiy •1 bT •1 f!_ .,. • • boğazında kanıer var. Ne yiyor, ne içiyor, ne uyuyor, 
2 8 azı verı e 1 ır mı ,;,cV61 ınız.ınl b'fyor /z.tırap içinde kıvranıyor ve ıiz.den ölümünü üti-

ı. - ir insan, tifaaı iınkiml• .. JI • ne de n~leıla at ıdı vi. edilemiyeceği ni ıöyliyorlar. Sevgiliıinin dilejini ~~ bEr haatahğa tutulabilir. Bu huta• yor Do1<tor ar e a 
t •k ona. dayanalmaz cibi ıiriinen ız· ya;ıp onu öldürür müıünüz? 
, .. ~Pl•r çektirebilir. . • • I "Tm döteiinde inli • sibi: c•Ölenlerden ziyade, kalanlar 

.. •kat doktorun vazifesi, eline ema• batlı b~r ı~Pn ~· 0 ~a at hakkındaki te· ı için felakettir!· ıı 

.. et ed'J h yen bar bıçarenın y G.. .. .. .. .. .. b' cetirin: 
1 ı en bir hayatı her ne pa asına . 1 bil' ·., ozunuzun onu ne ır ev 

o u.. ' Iikkileri aynı o a ır mı • . b' d Öl - • 
•a olsun mümkün mertebe uzat· k h yat kıymetlenir. Bır yatakta ır hııata var ır: ecegı 

ltlakt Ölüm yaklatb ça a 1 d t 
1 il'. Ve bir doktorun hi .. bir aebep• . d" Ü• haatlar var· muhakkaktır: Bunu doktor ar a. e • 

• T Ölüm döıeiıne uım :s • • d' . d b. 
eıaı Yazife haricinde da'fTanmaaı • n bir saat daha rafındakıler de. hatta ken ısı e •· 

ltl•k l dır ki, her ,.,.ye ragme ' _ . ,. u ı·· "l :s- ~ lir 
ı.- ~ru emez. • b'I ek için dünyanın en agır J§· ••• 
~\>v 1- k 1 yaıaya ı m ' d' raı e a oyduğumuz teıhıat• yanı • kencelerine razı olabilirler. . Hasta dehıctli bir ıztırap iÇinde ır. 

•klalirını 'h • ı· d 1 b h k ver k b b d h t' d .. ız ı hma ı var ır. S doktorlara böy e ır a - Fa at ne u ı tı a an e §e ı. ne e 
Çiinkij doktor koyduğu teıhi.in her ~nra 1 açacağı suiistimalleri hatta kurtulmak ümit : J'ği, o evin içinde 

:~inan Yiizde yUz isabetli oldujunu id· cmı"neanyı:tr:ri dü•ünün: - bir 11ölüm • kad tabut ı ve «kefen» 
•a. edenıez. :s d ı-

llu ·t·ı, b" t b' Bir çok kimselerin. miras a averc- kadar büyük bir f laket değildir. Bü· 
le ~ı ı arla, hastayı yanhf ır e§ ı· lerine, doktor raporlarını ilet etmeğe tün kıyam t, o öle egi bilinen hastanm, 

ban etmek ihtimali vardır. d" .. ··n f • · S0 h. t kalkııacaklarını uıunu ·· . . belki ayl r beki nen aon ne esını 
• lll'a doktorun koyduğu tet ıs e 1 k b lınde bu ra· 
laaL Yüksek rü9vet er mu a 1 veri•indcn 
d uet oldug-unu farzedelim: O takdir• · k d k :s 
e· h • k porları vermekten ~.e~in~ı:.e~~ 0 

• Bir insan tll avvur edin ki faraza 
t .. : 1_ asta bir yanlıtlıi• kurban ııtme • torlar tu"reyebilecegını du9unun.. b'l k • . 
"•• Jt: hasta babası bir defa göre ı me ıçın ~ Urtarılmıı olur. kd' d h yat 

:ıt. '"•kat koyduğu tethiste yanılmadı· Ve düıünün ki. 0 ta ır ; l a 
1 

ti Çindcn lst bula g~liyor ve bir aaat 
ıllna. L• •• • kurtarmakla mükellef olan o dor ar h .. ""n belkı" bu bı'r an aü-qıç bir nman yüzde yuz ınana- h teah ür Y " 
~•Yaca.k olan biçare doktoru, ebedi insanların arasında. bir raporla ayat· recek arzuya kavuşamamak ona, ha-
·•cd k? lara kıyabilen birer katil sibi dolat• • b'I I an &:tabandan kim kurtaraca • yatma mal ol bir ıztırap vere ı yor. 
111 nıanıa .. , dayanamayacaklan • ma~- ceklardır. Hayır .•. D orlar yaıatmıya çalaıır· 

•:tt •• b 1 •o- Hele biraz vehham olan. her an V 1 • . • a, •raplar karıısında ölümu ı e • 1 b Jar, öldürmey d gil.. e mea eıın•n.ga·ı 
•h .. larıa bunu doktorun tavaaautu- öleceklerinden korkan khasta a~~ ~- yesini bilen i hır doktor. cenuyet 

"- IU , ed b·ı· nu""nku''nden çok daha kor unç gorecen· 1 k' l • 1 :tuın görmeden de temin e 1 ır- • k kurma züppe! ine tutu muı ımse erın 
eı-.. )eri doktorlardan bucak bucak aç - eksantrik mu kemeleri ve mantıkları 

L· 8~nu Yapacak takatten bile mahrum caklardır ! dedig~ i 
1 
yüzünden cinayetlere ilet olamaz. 

ll' ın • · • •• ı 5 ··ı··m rtı ••nın ölümü arzu ettığını aoy e • • .!~o:n~ra;,~o~u~:~·:::~~~~~==-=;;__;=-===;;;:._ 
ey~ de mecali yok demektir. -=== 

~Ç\ınku bu iki kolay fiil de, ayni de- Spor G 
.. !;ı:~~:;ün;,~~':~~~ .. d.i•D• ,;;, ... Karakaş Ameril~a ya it~.i 
llılnı

1 

•ne &Öre. onun ıztırabının daya• . 'd' dmanlan içın de perşembe ve pazar gun· 
.. _ 'Y•cak derecede müthi• olduiunu B lk oyunlaranda carı 1 

• • 
-l'ed :s Altıncı a an G 1 terini tesbit etmıştar. 
Eli~ anlayacail'IE 7 • atmada ıampiyonluğu kazanan a a· 3) Kuros kantri idmanlara Şişli Hürriye· 

--~ hlıa:de ıztarabın derecesini tam bır taaaraylı atlet Karakat dün Ro~a~ya tiebediye yolu ve Şişli Maslak arasında ya· 

rn kopar .• 

Sayfa 7 

Uzümlerl~izin Durumu 

ihracat Mevsiminin > u 
Hararetli Devresinde .. 
Ne Kadar Mal Sevkettik Veya 

Etmekteyiz, ilerisi Nasıl Görünüyor? 
Jhracat mevsiminin en canlı devrceinde ıyeste yoluna nazaran yarıdan fazla "'5adır. 

bulunuyoruz. Devlet ıon aylar içinde kuru Tir}esteden Almanyaya sevkiyat 11 gun aij. 
üzüm ticaretine bi.ıyük ehemmiyet verdi. rer. Köstencc yolundan ise 5 gündur. Hü .. 
Hatta piyasanın tanzimi için bir de tirket kumetin Romenlerle yaptığı anin tm) a gÖ· 

kuruldu. re Romanya hukumeti Türk parası kabul 
Biz, piyasamızın ortaya lcoyduiu bu o· edecek ve cenubi Almanyaya doğru koniı• 

zel durum üati.ınde biraz durarak aeçmiı ''e mento kesecektir . 
geleceğe bakmaya faydalı bulduk: Ozüm salatları Üzerinde bam rakamlar 

Üzüm piyasası 1935 acnesi 15 aiusto· Eyliil birinci 15 gün içinde 79388 ÇU\nl 
aunda açıldı. Fiatlar 5. l 4 kuruı üzerinde E> lul ikinci 15 gün içinde 8108 7 ÇU\ aldır 
idi. Geçen ıeneden fiat yüzde 20 düıüktü, 
fiat daha düıtü. Celil Bayar lzmire aelince Ccman t60.475 

Bu yekun geçen seneden 45 758 çuval 7 numaralı uzümün 12 kuruotan apğı satıl· 
mamasını teklif etti. Diier üzümlere de bu· lazladır. 
na göre bir fiat kondu. Hariçten aipariıler 
gelmemeie baıladı. Buna mukabil dahilden 

Son aya ait rakamlar 

Ha•bur~ f ata Londra flıl 
borsaya fazla üzüm aeliyordu. Bunun üzeri· 1 • klloıu l'ıO kllHU 
ne Turkofis ve tecim idaresi Ankaraya tel- o.u ... ın ela1I Tlrk llrHile Şllln ile 

garf çekerek inhisarlann üzüm 1&tın almıısı 
lazım geldiğini bildirdiler. 

Böylece inhisarlar ıimdiye kadar 3499 
çuval, hususu üzüm tirketi de 6350 çuval 
üzüm (yani 952 ton) aatın aldılar. Bu ııahf· 
lar piyasayı tuttu. 

Üzüm iatihealimiz bu yıl az fazla olmuı, 
buna mukabil aksine olarak Londra piya
sasında bu mahsule iotahh ıörünmemiştır. 
Geçen ıene eylul sonuna kadar 139 7 7 ton 
ııatılmıgken bu yıl ayni müddet zarfında 

22 73 7 ton elden çıkanlmıotır. 

Bu ıuretle hukumetin aldıiı ted
birler tesirini gostennio ve seçen senenin 
iki misli ıatıo yapılmııtır. Şu halde bu ıe· 
bepten büyük rekolteden elimizde mal kal
mıync ğı kuvvetle tahmin edilebilir. 

Sevkiyat Yolu 
Köstence yolu cenubi Almanya için Tir. 

No. 

)) 

)) 

)) 

7 
8 
9 

10 
il 

12 

1.3 
14!
n 
20 

20 
21.6 
24 
28,6 
33,6 

Diğer taraftan Eae mıntakasının 19 H 
yılı rekoltesi 50400 ton üzümdür. 1935 YJ· 
lında ise 70 100 ton çekirdeksiz imımdı.ir, 

Şu heaapça iııtihsalit bu yal yüzde 28 fnz. 
)adır. En çok ycti§en yerler: lzmir, Kemal. 
pap, Urla, Torbalı, Seferihisar, Men men, 
Manisa, Akhi r, Kırkağaç. Kasaba, S lır\ 
Ji, Alaıehir, Aydın, Denizli, Ayı. alık, Ecf. 
remit ve U ktır. 

Son mev im baılangıcından 1 O a u toı 
1935 tarıhinc kadar lzmir limanınd n Al. 
manyaya 36494 ton, dığer memlck tlNe 
1 S.370 ton Ü um sevkedilr<ıtir. 

Romanyada Göçmenler Ara~!nda 
•-.. ~~ ölçmeye yarayacak ltlr ilet npurile Köatenc~ye hare~.et ~t~ı§ll~· • pılacaktar. 

J Karakaf Amerıkanın Duk unıverı 4) Pazar günleri sabah (9) da, perıem· (Baı taralı ı inci yibd•) Vapur iti oldukça tuhaflatb· Adnaa 
a:tıl'abı d • • • d .,...ece- k · ·ı ı · l km. 1 tbıı· n ereceaını tayın • teainde tahsil edece tır. . be günleri akpm ( 4) de yapılacak idman· Muhacirler hakkında diyor kiı Tapurı e zmır vapuru ıe ece ''' ıe • 

lbu~a: hUkümlerde 1anılmı1acaiım•• Sovyet Ruıya ve Jngıltere ]ar için bütün atletlerin Taksim stadyomun· «-Yüzlerce aenedir aramızda Y•ta· miyorlar. Naz•m vapurunun 4,6 milyon 
•kkak nu? F atbolu da bulunmaları lazımdır. yan ve bir Rumenin bütün haklanna aa• Ley alacaiı birikmit• göçmenler: ~.8~u kim, neyi• temin ede•Dlr ?.. t Rusya futbol birliii lngiltere 5) Kuros Kantri idmanlara 28/11/935 · 1 y·· ki · d' K" t----..1 - Biz daha ucuz ecnebi •apuru ltul· 

"•hay t Li 1• • de ızb• Sovye • • bb" innit • hıp o an ur er tam ı oa C11KOCUe ao· 
1 .. •pi ~ unutm~yın • e unız ile futbol maçları açın teıe uae lf te baılıyacakur. juk sokaklarda üatü haaır örtülU araba· duk, bindirmedilerl diyor ar. 

·~ &l'ı dındirecek bir çok •••atalar • 6 ) Kuroı kantri idmanlanna antrenôr larda ve bot mafazalarda titreıi1orlar ltUyük iki vapur göndermek, cöçmenlerl 
\' ır.. tirOnUmüzdeki ilkbaharda yapıla~~kı Louia ve Park nezaret edeceklerdir. •e aaire •• T aaire •• ıı Hülaaa buraya söçmen itine eleviritli 

t.1 
41 t•faaı İmkinaıs sibi söriineD h~a- H takımlarile yapılacaktar. Bu mu • 7) Taksim atadyomunda sıcak ıu ve Tabii bu yazı çok mübalasah da ol- tatımak, sıkıntı ve aoiuktan kurtarmak 

ıa_ ~~ın acılarını dindirmek içia bas, am lar Anenal, Mançeater ve Veet ıoyunma odaları temin edilmi§tir. aa itiraf etmeliyiz ki göçmeni naklet- lazımdır. * 
fJt:a h 1 t kin bu maç Le • tt oy· · k d d k G ld. içİıl ~ıta arın ıztıraplanm u bakalar Moıkova ve nınıra a 8) Mart nihayetıne a ar evam edece mek kolay bir it dğildir. Bir adaman Ni.zım Vapuru e ı 

"'1l Çekınnıiyeceiimiz Taaıtalara bat sa ktır olan Kuroı Kantri idmanlarında kulüpleri· kendi paraıile keyfi için ev deiittirmeıi Şehrimizde bulunan iakin ıeMI di • 
-.a::•k inıkanına da sahibiz.. Farzı nanac~lm~nya. /ngiltere Maçı . mizin bütün atletlerinin bulunmalan lüzu- ne kadar güçtür, biliriz. Fakat artık bu rektörü, dün Deni Ticaret Müdüriılü· 
de ~l olarak. koydujumuz tefhlaler• Almanya, lnciltere futbol maçı içın mu tebliğ olunur. vaziyette bu ıöçmenleri burada uzun iüne gelerek, direktör Müfit Necdetle, 
lı•~u~a::e. Yiiz İsabet cöıterecejimİZİ. ~· Berlinde büyük hazırlıklar yapılmakta• Yüzme Dünya Rekoru ı boylu bırakmak caiz olmaz. Konaoloı • ıöçmen nakli hakkanda ıörüımüttür. 
ta)'rj dıyorum ve hastalıiı o aD ıç.ıa Kopenhas 25 (A. A.) - Amerikalı hane memurlarından Abdi bana ıöç • lakin idaresi, bilhassa, İatenildigi za • 
d(ii" ~b~~i tifa .sayılan biçareJi öldür· dır,W 000 kiti önünde oynanan A Te B. Kiffe, 400 metro aırtüatU yüzme dünya menlerin kaldığı yerleri cöıterdi. Han· man, peıin para ile söçmen nakledec~k 

b u,-:ı_uzu. dütünüyorum. k '1 rı maçı çok heyecanlı olmuttur. rekorunu 5 dakika 17,8 saniyede kır • ları teker teker gezdik. Göçmenlerin ıemi temin edilmesini iatemektedır. 
Qf!ll(ı b •- -Lil ek ta ım a 4 3 kazan • b h t 

olaıı 0 lı il' ••ç ay daha Yaf87-. ec Tecrübe maçanı A takımı • mıttlr. çoiu kendi paralarHe geçiniyorlar. Hep Deniz ticaret müdürlüğü, u uıus • 
'-•ft •ıta~ın canına kıyııımızdan bD' kaç 5 dakika 8,10 saniyelik eaki rekor da. ainin de bir kaç kuru•u var. Bütün ar- teminat v<trmi tir. .. 

• h t - mııtır. .. b L 1 '.I' ki 
ti k ~· .• ~a bir kaç ıün aonra, o c•Y· Bolrı Teıvilı Muıa aRa. adrı • kendi Uzerinde idi. zuları bir an evvel ana yurda selmektir. , Dün, Nazım vapuru, göçmen yu u 
'leıt ~lı ?ıfa ıaydığımız haatahia çare Satanbul Bölseai Boka Heyetın en. 21 Saat Havada Oıteleri örtiilü. kendi hallerinde, maz- olarak gelıniııtir. 

8 ed~~dığini duyamaz mıyız?. 
1 

_ 15. Birinci kanun 19lS pazar Honolulu 25 (A.A.) - Manil'e aon but oturuyorlar. ·•····•••···• ••· ....................................... . 

lıolt u!un. kalöriferli salonunun rahat Unü saat tS.30 da Beyoilunda Galat~~ uçuıunu yapan Çina Çipper İsmindeki Geçenlerde Son Postada söçmenler r-
laerai~ı~:d~, ölümün _dehıetinden ha • :.ray kulubü salonlarında boka teıvı büyük Amerikan uçaiı dün akıam bu· arasında çingenelerin ~e buhınduiu YA· T A K V İ M 

- V .•nsan farzedm: üa bakaları yapılacaktır. blitün rada karaya inmiıtir. Uçak 2400 kilo· zılmııtı. Bu çingcneleran adları. •anlar1 
Iİfa . ••ıyetim olsun, diyor, •fer ben m 2 a_ Federe ve cayri federe • metreyi 21 saat 12 dakikada keımiıtir. Türk ıöçmenler bunlar için: G ııı SALI h "llll 

-cı):~ ·~~anatz bir haatahia tutulur da, boksörler bu maçlara İftirak edebıle • Ciritcilcrimizin Dünkü Müsabakaları -Aramıza karıfi11alım itlerimizi ya· .iU 26 2cl TEŞRiN 935 ]!l 

Len· .•çınde kıvranmaya batlaraam l d' Şehrimizde bulunan Bayburtlu cirid- paralar. çaliı çalarlar. Atımızı, araba· 
Fı hıç dütünmedea öldürün!.. ce~ :_ ~~rtalma, Galataaaray kulübün· ciler, dün saat 14 te Üniversite meyda • çingenf'mizi getirmeyelim mi?. Türk 

l"Uıı •kat,. bu adamın, ölümle b~ bu· d• saat 14 ten 16 ya kadardır. nanda ikinci müıabakalarmı yapmıılar- mızı. köpeğimizi, kuzumuzu getirirken 
tı,; g~ldıği zaman da bu dütüncefl de- Atletizm idmanları v • dır. milleti bunca yıldır neler besledi, iki d 

~:ınıyeceği muhakkak mıdır? • İstanbul atletizm heyeti başktn~ı!ı?d8;. Milli sporumuzla yakından alakadar çinıene gelsin!.. diyorlar. G n • 

2 

12 -
l 37 

• • ti 

111 45 
111 :il ~ • Yata istihkar etmekle tanınm•f Dl· 

1
) Müttefik kulüplerin atJ~t en ıçı~ •§ olan iki binden fazla genç talebe bu ...................... ••••. Oğlc 'ı attı 

11 lnıanlar ölümün dehıetiyle karııla • 'k 'dmanlanna Beyoilu Halkevı ••· müsabakaları aeyretmiılerdir. baka yaptıktan aonra Bayburda döne • J in ıl 1, •• l.l 31 s J' ~ 
it~~: 2&Yallıla•mı•lar, pııırıkla•mıtlar, jimnastı ı . ve rar ... mba akoamlan k d A k kl d' 1 \. _ __.._, ____________ ,, 
.... Jt:..,lc) " :s :s 1 nda cumarte11 ,.. ır- Ciridciler bir kaç süne a ar n a· ce er ır. 

J,t eşnıitlerdir. ;nu edilmektedir. raya ıidecekler .e orada da iki müaa· 
•token koltuiunda puro lpD ııb • e":~m 4eyetimiz atletlerin kuros l:antre 
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Genç Kız; Pencerenin Altında Bir Tı
kırdı Duydu, içine Bir Korko Düımüştü 

- 48 -

Güllü de gitmek istemanifd. Fakat ..,la 
Ebu Yahya: 

- Gidecektir. Gitmelidir ..• ZeJMP bi
zim konuğumuzdur. Zorhıamaya, fakat o, 
emrimizi dinliyecektir. 

Demiıti. 

O anda zavallı kadmm sönfiind• ldr kor
ku ayağa kalkmııb. Zej'llehi böyle llUll ha· 
remde bll'8.kabilirdi? Dibis cariye biri ld 
ihtiyar kadın ıeyhin hizmetleri için bhyor
lardı ama, onluın genç ln:r.a ne faydalan o
Jablirdi? .. 

Küçük kervan iki yiiıı ldtilik bir atla mif· 
rezenin muhafazasında yola çıktı. 

Ayni zamanda kalenia lmYVetlenc:lirilme
ai ve askerin çoğaltılmuı için de ıerek olan 

1 

Mısırda Yeni Karışıklıklar 
-- -

Son Çarpışmalarda 
Kişi Tevkif EdJın 

... Roma, 25 (telsizle) - Portsaitten gelen 
bir habere cöre yeni nümaJİflerin önüne 
geçmek istiyen polisle halk aruuıda çarpıt· 
malar olmuıtur. Bu sırada halk arasında bu
lunan Unitet p .... aylara yaralanml§tır. 52 

ki§inin tevkif edildiği aöyleniyor. 

* Loadra 25 (A. A.) - Kabireden bil. 

d • ·ı..1:ı.:..- .. L_.ıe.._ __..._. 1 Kahire 25 (A.A.) -
an ......- gore ~ aonu -unet e geç· . f lsef f-L!!l • ,~Mil"" 

nın e e -u tesı pro 
mİfm Artık tezahürat yapdmıyor' yalnız talebeye kartı güttüğü siy-fi 
beyannameler d.jatıbyor. Liberallar bir be- mete karar venniılerdir. 
yanname Defl'eclerek fırkalara, iatiklal mü- prafeaörlerinin de buna 
cadeleaine ve 1923 kanuna eauiaine dön· vereeckleri söylenmektedir. 

Zehra Aylını Nas 
Kaybettik? 

emirler verildi. (Btlf taralı 1 inci yüzde) gönderilecektir. Bu facia 
Gün çabuk geçti ve alqam old.a. nnda müessef bir kazaya kurban giden lif rivayetler vardll': 
Genç kız yemekten aoma odasına çeldi- Zehra Aylinin ajradığı kaza hakkuıda Bir rivayete göre bu ~ 

di. Onun yam bapndaki odada Od ihtiyar Daily Üp,.eaa gazetesi fU malumatı veriyor: ragözlü kaz melankoliye 
halayık yatacaklardı. «Fnmaz zabıtan tarafından Bayan Zeh- sefareti erkiıundan birioia tı 

Dilsiz cariye ise onlann c:laba öteainde Ye ranm ölümü baldonda ,.pdan tahkikat tu muhabirine söylediğine 

selamlığa daha yakın olaa odada kalacak· Gemilere tıklım bldım dolan Endülüılüler: netice:ri vermiftir: Zehra meJinkoliden ve ~-iP'"': 
tı. -Yap.sın Kemal reiel. diye 1evinçle baimyorlardı. Genç im yamada bir Türk memuru bu· tarip idi. Bu zat diyor ki: 

Korku K lor pkb. llldannın lunduiu halde Londradan Pariae dönüyor· dauualaya tutulm\lfhl. T'iiı·· rkd~ 
Genç kızı uyku tutmayOld& llJ"Ullfa Ay acuna baaanlr hir adll1l du. Tren «Amiena» e yaklaprken, kendisi- mesinin mümkün olup oı-.tı-P'C',' 
Pencereyi açtı ve gene limana, açık de. • 1gec1;,,;. llif te UJaawP niyeti yoldu. altı ve ~~~~.azıcık eaki ye~ .~~~u itti. nİ iyi hiuetmediiiııi söyliyerek, halinden ıi· tu. Türk.iyeye dönünce tifa'PI' 

nize bakmağa bafladı. Şimdi oralardan 1e- Hem de bir Wr kedi böJle uymnudı. Bu :::t ~~w•kapamadı. Gmultü yap • kayet etti. Sonra bava almak üzere korido- muyordu.) 
rin rüzgarlar esiyor, aanld oea MVarilisiaclea ~ içtikt- wıra böyle ohnasmın elbet .~ çekindagı ~~ayo~a. .. ra çıkb. Fakat «Amiena» poliainiD 
koku ve haber setiriyorda. Sanki in fi • bir manası ...t.. raf Ko!~e yanan kandilin lflgtnda dort ta- Yolcu kadınlardan biri onu pencereden genç kız bir kazaya kurban 
loıu pek yakında Cezayiria öniinde s6ril • Kediye J•ldepı, kallııini, nefesini din • a go:r. at~. .. . .. . • v dıtanya aarlmut sördü, kendiaine, yapbga deki podrahk bunun en bilJi* 
necekti. Gönlüne doian ba lüa ona ban. ledi. ~~a~ wtundeki surabı ıle bardaga hareketin tehlikeli olduğunu ihtar etti; fa· Londrada okumakta 11> 
dan bir saat bile ayrıl!DNDllam her an fı • Y apJ"ordu. t e tı ve kendi kendine: kat, kız ona tU cevabı verdi: Hilda mektebi müdürü Kop· 
sıldıyordu. Hem de laı&.l çok dmısin abyonla. Vi- - Sahiden İçmİf .. · Hem de hepsini... - cıBiliyorum; fakat havaya ibtiyacun yanalla bulunmuıtur: 

Pencerenin altında Wr blmb daydL cudunun .....lrlııp i7i idi. Deh"kten yanlıı görmemifim. var!» Bundan aonra ne olduğunu kimse bil- - aZElhra, sevimli ve la~ 
Apğıya baktı. Buruı it adam boya b· Suyun yamaa clöadiL lpia tutarak bak- Diye dtiıündü. miyor. Tahmin eclildiğine göre kız kapıyı Aramızda alb hafta kadar kaldı 

dar yÜksekti. Yalnız bir~ kadar aafda, b. Onda biç Wr renk Jolda. Tadmı JOk • * açtı, bqı döndü ve yere yuvarlandı. Dü. herkese sevdirdi. Bence kand 
Ommü Gülsümün oturduiu odanm dara • ladı onda da defiıildik bdlamadı. Genç lnzm soyunmadan ve olduğu gibi ıerken, sol elile merdivenlere yapl§mak is· batsızlanmlf ve bava almak içİll 
cık ve küçük balkonu vardL Onun karpam- Fakat bunda her halde bir uiursuzluk uzanmıı olduğu yatağa baktı. Gözleri hırsla tedi, fakat rüzg&nıı mukavemetine dayana- açarak kazaya kurban gitıniftİ'• 
da ise gene bir kulaç kadar makta ince bir vardı. Ye arzusuna kavuıanlarm ııevincile parladı. madı ve düıtü. Batı ağır surette yaralan· ni trende çok defa ayni hata)'I 

hurma ağacı yükaeliyorda. Kediden artan SUJ'11 pencereden dlfan Hızh hah nefes alıyordu. mıftJ, elinde podralık vardı. Cenazesi tim· Tren çok süratli gider ve ku:uı 
Zeynep etrafa fÖyle phac.k bir söz al· fırlattı. Yatağa doğra gene ayaklannın ucuna di «Hotel • Dieu» hastanesinde yatmak· de birdenbire sapar, düttüiü 

tı. Günef çoktan babmf, Q ela laeniz cloi· Sirahide blanı da clöktii. basarak ilerledi. tadır. Burada tahnit edilecek ve Türkiyeye bilirim. » 
mamııtı ama, Afrikanm )'lldızh gecelerin Kapılan yeniden yokladı, pencereyi k... - 21 -
den biriydi ve her ıey 1aif obnazaa karalh pada, yatağmm kenanna oturdu. Biraz son· 
halinde g~rülebiliyordu. •· ra uzanır gibi yaptı. 

Başım içeri çekti. · Kafasında hin türlü hayaller, kavgalar, Kemal reia Beni Saftan ayrıldığı zaman 

Bir Kovalama Edirne, Kurtuiuşunun 13 üncü Y 
nilmünn Dün Heyecanla Kutlul 

İçine bir korku düpniiftil. dalnereler, korkular birbirine kantıyordu. gemisinin provasırıı doadoğn.a timale, en 
Ne zamandanheri ilk defa ola-r.Tıı: ,... • Böylece ne kadar zaman seçtiğini bilmi • yakın yoldan İspanya kıyılarına çevirmiıti. Edime 25 (A.A.) - Edime kurtuluşu· Sonra Atatürk heykeline 

bancı bir memlekette ve ,.alna olarak ka- yordu. Fakat istemeksizin gözleri kapandı Güzel bir lodos esiyordu. Hedefe var • nun 13 üncü yaldönümü bugün sevinç ve mllflur. 
]ıyordu. ve dahp gitti. mak için bundan daha iyi bir yardımcı bu· heyecan içinde çalkanarak yapdı ve kut• Gece fener alaylan yapdıolfr 

r-aııkü lunamazdı. ladı. Daha sabahtan itibaren bütün halk ler ve balolar verihniftir. 
Yoksa bu bkırb kapıdan mı ceU,.or • "il'"" en aonra fÖJle diifünmiiftü: ·•"~:.._uf· ·

1
·,;_:.:.:,. " • T. ·e·p-ebal' 

du?.. - Bellıı:i suda hiç bir feY yoktu ve kedi Kemal reis Cezayir kıyılarından biraz ay- sokakları doldunnuı bulunuyordu. Uray· '"" , .. ,~ 
Kapı1ara bakb ve ikisini de süqüledL yorgunluktan öyle oldu. Kapılar kapalı ol- nldıktan sonra Boğa Hüseyin reisi öne ge· l lıkta, gen~I. enspektörlükt~~ ilbayhkta ve ~-h· rtj• ~ Tfyl 
Bu sırada bir kedi pencereden içeriye daldan sonra niçin korkulsun!.. Dıpnclan çirmq, Hamzayı en geride bırakmııtı. İkisi halk p~tmnde yapılan torenlerden sonra ~ ır Uja l'DMI 26111 

atladı. açıı1::~.,ki. •• Bu kadan da boı kuruntu!.. de üç büyük kadirgadan üçer mil aralıkla Cum~et meydanında toplanan halka k~. 111111111pn JÖDT::.O•: _. 
Miyavladı. :r···~ gidiyorlardı. Arkadan ve önden dütman ve. fi Edıme aaylavı Şeref Aykut heyecanlı bır u r UI .. 
Bir ~ey istediği anlapbyordu. Hepaini lçmiıl.. ya bir av görünürse çabucak ana filoya hız nutuk verdi. il ~I N 
Yefil Gözlü Etrafta hiç bir aes blmamııtı. Sokaklar, verilecekti. Şeref Aykut bütün aam.imiyetile duyarak YasKı 
K•dı" ı lim be rd (Arkası ver) ifade ettiği bu nutkunda büyük Önder 

1 

... ev er, an, r yer uyuyo u. 111 İlk KAD 
Bu, Ommü Gülsümün kedisi idi. Bem • Bu urada ,eyb Ebu Yahya ile köse şey. Atatürk'e kartı gençliğin nasıl sarsılmaz bir Pa1art•al 

tan birbirinin ardmdan ao'·zıerinı" bı"r anah· Japonların Protestosu imanla bağlı oldujunu aöyledikten sonra 0 op"'ret o 
beyaz uzun tüyleri, güzel Yefİl gözleri var• • b k d h b" ib" la • 
dı. Sabahtanberi kim bilir nerelerde dolat- tar deliğine Yanatbrdılar. Burası sofaya, a· Tokyo, 25 (A.A.) - Rengo ajansına ! ~yü ~.anın ar pa~vra ... ~fır .~P al· - .. • -·. ----

1 •• ül' .. •-- "d" T .___ da ·· p 1-'! T" t • k i bö"I • k hgı mazı ile ba ıençligın hiç bır İlgİsı ol • Natit • Ertutrul Sadi mıı, hammımn odaaım bot buhmca Zeyae- çı an smg u -pı ı L am ııuu-tı masada gore, eXJn • ıen am as er geaı u- N 
sürahi ile bardak duruyordu. mandana general Sungçeyaan doğu madığmı söylemif Atatürk'ün güttüğü da- Şehıadebatı TURA 

bin odasına gelmifti. h •• d b-....::1.. b. . çl ak b" H ., . • t'kJ~ı· il" d"l" 'd·ı vanm bütün bir milletin kalkınma dava:ri t·yatroıunda aktam8.80 da 
Zeynep kendisine iyi bir arkadq bal • JKW e u,---. w aevm e sıralar ır· opeı nan ıs ı a ı an e ı ır e ı mez, 

b• 1 · ""jclelecl·ı • b!!I~ • k • I T olduğuna i ... ret ....... :. ve bütün bu heyecana ONLAR ER - ı f ·b· · eli. K d" • '----::...-- ır erme mu ı er: •enı ı.ıaumetın mer ezı o an unaçau• ~ --""T ... mu, gı ı sevın e ıyı -.--ğu- aldı: 1 
• "11 · A " k' b J ld v l H · • • · 1 •• • d b··ı·· ~ .. .. d • • J mı etm tatur e orç u o ugunu söy e • M U R A O 1 N A -Ne istiyorsun? Bu ıece bana miaarır - epsmı ıçmlf·•· ya uç pıya e o ugu gon ermııtır. a· •. 

ld. ? N """ 5 '-! •---- L Biraz sonra Ommü Gülaümün odası ta • pon aüel makamlan bu tedbiri protes- llllflır. vodvıl a pıtrde ge ın. e --··· aıunm .. ~ aç • 
Fakat bu zamanda... rahndaki duvann oyuğuna yaptlmq olan' to etmitlerdir. Çünkü Tangku mütare-

Fakat kedi onu dinleınQrordu. Dört ta· büyücek bir dolap yavq yavq Zeynebin kesi Çin katala'"!nm gayri aıkeri böl. 
rafa bakıyor, bir teY arıyordu. odasına doğru açıldL Arkasından bir adam . geye girmeıine mani bulunmaktadır. 

Birdenbire genç kızın kacaimdan atladı. -=----=-

Kenarda duran küçük masaya sıçradı. Ora- Denizcilere ve Gemicilere ilin 
da minimini bir sürahi ve yamnda bir bar .. 

dak vardı. Bardajuı kenarından içine doi. Tahlisiye Genel Direktörlüg" ünden·. 
ru uzandı. 

Su istediği anlqdayorda. Marmara Hayınızaduı Feneri yanında bir adet Tıfon sisteminde ıia dü-
Zeynep hemen oraya sittt düiii teaİa edihnİftİr'. Bu mevkiin coğrafi vaziyeti. 
Bardağa ııu koydu, kediye verdi. 
Kedi büyük bir iftibayla içti. içti ve ya-

rısını bitirdi. 
Şimdi seviniyor ve genç kam ellerine, 

göğsüne sürtünüyor, kuyruiunu onun yü • 
zünde gezdiriyordu. 

Güzel gözlerini Ze,._... sözlerine çe • 
virerek sanki ona tetelddir ediyordu. 

Genç kız da timdi onu daha çok ok,u· 
yordu. 

Aradan on dakika ya geçti, ya ıeçme
di. 

Kedinin halinde bir bqkahk görüldü. 

. ı .. 
Arzı = 40 u38» 40 timali 

Tulü= 27 «29 1 /2 Şarki griniçtencİir. 
Düdük siali havalarda aekiz deniz milinde ifitilmek üzere her dakikada üç 

aeda verecek yani. 
Seda Sn kut 

4 + 6 
olacaktır. 

Setla 
+4 + 

SUkôt 

6 + 
Seda 

4 

Teıisatm 10/12/935 tarihinden itibaren faaliyete 
nın malfunu olmak üzere ilin olunur. «7470n 

+ 
SlikiU 

36 60 

bqlayac:ajı al.ikadan-

Köprü lnıaah Ekıiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Köprüler Başkanlığın 
lıtekli çıkmadığından dolay_ı ihalesi yapılmamıt olan 

yetinde Çubuk kasabası içinde ızsoo lira ketif bedelli ~~: 
buk köprüıü inpatınm kapalı zaf uıulile ekıiltmeıi 6/1 
li cuma ıünü aaat 16 da Nafıa Vekaleti Şoae ve Köprüler il 
'ıiltme komiıyonu odumda deiiıik prtlarla yapılacaktır. 

Ekıiltme prtnameai ve buna miitefeni diier evrak 62,S 
kabilinde Şoae ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 937,5 liradır. 
lıteklilerin yapmıı oldukları itlere aid vesikaları ihaJedcll 

gün evvel ıöıtererek Nafia Vekiletinden ehliyet veıika1• 
zımdır. 

Teklif mektuplarıma 6/12/935 tarihli cuma ıünü aaat ıS 
Ankarada Şose ve Köprüler Reiıliiine verilmesi lif undır. 

((3384» 

Parlak iri gözleri durguıılaftı, esnedi, es • 
nedi. Gerindi, gerindi, diifer gibi kendisini 
yere attı. Yeniden esnedi ve serindi. BOZAMBO!!! BOZAMBOl!I 

Halk Opereti 
Fransız 'llyatrosunda bll 

20,80 da 
Son defa olar•!'I( 

BAY • BAY,,. Kenardaki mindere boylu botıunca azan· 
dı. 

Genç kız hayretle ona bakıyordu. 
Boı 

Bll is im, pek yRkmd" buketin dudaklarında doJaıacakhr. 

Bn iılmı me~bur rej ııijr AI .. EXANDER KORDA tarafından oevrilmit Afrika maoeralannı ptereo bftyük bir 
fılmiıı iemidir. 

Büyük operet 
Y arıa akpm Sevda 
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TURHLEA 
ROMA KAPILARIN' 

Gerhart Ellert'in eserinden 

HünOrdusu 
reket Etmiş, 

- 16 - 26/J 1/935 

ir Sabah Erkenden Ha-
Sür' atle ilerlemekte idi 

Sayfa 9 

inkilip Ders eri 
Üniversitede Ü de 

aşladı itibaren 
Onivcrıitedc, Edebiyat Fakültesine b ğlı olarak kurulan İnkılap En titü ünün 

dcrılcri, dün akpm Profesör Recep Pekerin verdigi ilk dersle baılamtfbr. Bu ) ılın 
ilk derıi olmak münuebetile, denle, C. H. Partisi ileri geleni ri ve Onivcraite 
Dekan ve Profesörleri bulumnuılardır. 

Pckerin dersini hulasa tan yazıyoruz: 

Arkadn!llnrım: ı 
Bu yılkı T urk d ' ımı dcnslcrınin benim d 

payım d uşcn p rç Yeni T urki en n o u 
nü teşkıl eden C. H. Partısi proğramını in 
cch:mek ol ktır. Bir p rti pro ~ rnm m jn. 
celcmcmn onemi bellrdır. Eaki c~nkaz uz ı 

Atatürkün Ketfi 
Bu ksr nlık devnn sonunda genel ' v 

g idi, çattı. Bu sa\ a ın ıonunda dunya t 

nhınden dort buyuk imparatorluğun yıkın 
tı sesleri gelir. Hah burglar, Hohenzo· 
]erler, Romanoflar ve Osmanlılar. 

Buııün on ltı milyon, tek düıi.ıniıyor, 

ideal olarak iyi, ı:üzd ve do~nıyu alan Turk 
milleti bu ankazdan do2du. 

Şmdı <'"" ı tn· 
rifl r p ım. 

Dev ım, bir o al b ny dekı, crıyi, 

k·yı, ti,rıyi, zar rlıyı, fen yı ve h k zı, 

zorla ve bırden ok p, onların yerin l ı 

l nn t zıddını koymaktır. Bu ıtıb la, 
devrim, bir so al bunyede olur. Devrimle 
beraber, o u ya la ak, butun tedbırl r de 
her her lınm lıdır. 

Devrimler ek riya, zor kull n r k ıat. 

bik olunur. Turk devriminin oncmini, tntb 
kı aı ndn g run n guçlukler teskil ede 
Bund n rtık dccck d nıl rdc hah dl'c • 

..................... -....... . ~· ........ -··· ........ . 
AVUSTURYADA 

A rıe e İçin 
Müsait emleket 

Ba bakan Muavi inin vuı
turya işçilerine Vaatleri 
Viyana, 25 (A.A.) - Batbakan mu· 

avini Prens Starhcmberc, Avuaturya 
cndüstriainin mühim bir mcrke::ıti olan 
Stirya'da Leolen tchrinde bir aöylev 
v rmiştir. 

Bu ıöylev, bütün amele aınıfmı müa
takil Avusturya ve esnaf teıkilatı reji
mine baglamak için kat'İ bir aayret lCf" 

kil etmektedir. 
Prens Starhemberg bilhaasa tunları 

aöylemittir: 
<Yeni Avuıturya, amelenin bütün 

haklarından iıtifade edebileceği, ve 
dünyada amele için en müıaid bir mcm· 
leket olmak niyetindedir. Bunu hüku
met ve başbakan Şusnig adına vad di • 
yorum. 

Diier bir tehdit de, Nasyonel • Soı• 
yalir.tlere, tevcih edilmiştir. 

Prens d mittir ki: 
Bundan sonra, ya açıkça Avusturya 

ile birlil t ç ht caklar, yahut da, Al· 
manyaya hicret ed ceklerdir. 

Brezilyada t< n ıkhk 

Rio de Janciro, 25 (A.A.) Br ilya• 
nın ku yinde e Uml Nat l'da, 
müfrit! r b zı ka sıklıl larn s b p ol· 

mutlardır. 
Taf ilat h niız l'Oklur. Rio de J ne • 

iro"d aükun vardır. 

Amiral Jellikonun Cenazesi 
Londra, 25 (A.A.) - Amir l Jelliko

nun ulu 1 c naze töreni hu ıabah ya· 

pılmı tır. 
Cenaze alayını bir müfrf'ze Fıan11a 

bahriye silah endn::ıtının takip etmekte 

oldugu görülü) ordu. 
Bank de Franınn lakonlo Fiah 
Pariı 25 (A.A.) _Bank de Frana'ıa 

iıkonto fiyatı yiud beıten yüzde alb

ya çıkarıhnıtlır. ,----

rdım cd c ktir. 
Hukuk Faküllesinc Kitap 

Hukuk r 1 ult ınc geçen yıl 22 bın li-

r lık kitap aıetırtılrnı~tir. 
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öı ~·m 
Yolcusu 

: 1 Kari Melet a6lan \: 

lnebolu Faciası 
Ve 

Muharriri: Freeman Willı Oroftl 36 - 26/11/955 

Polis Müfettişi Frenç Yin~ Müthiı 
Uğramıştı 

Antalya Liman Reisinin 
Bir Mektubu 

Aldığımız varakadır: 

Bir Sukutu Hayale 21 teşrinisani 935 tarihli gazetenizin iç sil· 
tununda İnebolu vapuru meselesinde Antal. 
ya liman reisinin mea' ul tutulması hakkın • 
daki yazılarınıza hayret ettim. Bu hususta 
alacağınız havadisleri gazetenize yazmakla 
vazife edindiğinizden dolayı sizleri mazur 
görüyor isem de sahibi salahiyet olmıyan 
kimselerin sözlerine kapılarak yazmıı1 ol • 
duğunuz çok yanlııtır. İnebolu vapurunun 
limanımızdan hareketinden evvel kontrol 
edilip edilmediğini ve Antalyadan vapura 
ne kadar yük verildiğini ve kontrol edil -
dikten bir müddet sonra vapurda tekrar 
hadis olan hali bilmediğiniz için sizleri ma
zur görüyorum. 19 tarihli Akşam gazetesi· 
nin muhbirine geliıi ııüzel ifade veren gemi 
ambarcısı sabaha kar11 saat dörtte ve gemi 
kontrol edildikten aonra tekrar gemide ha
dis olan hali neden gelip bana haber ver • 
medi. Diyelim ki ambarcı farku temyizden 
acizdi. Zabitan bu hale neden göz yum
dular; niçin süvariye uydular? Vakia ge • 
minin seyrüseferi halkın can ve mal emni • 
yetinin temini gemi süvarilerine tevdi edil
miş bir vazife ise de gemide hamule mü
vazene ve sıkleti noktasından bir noksanlık 
gördügleri vakit süvarilerini ikaz etmek ve 
buna mani olmadıkları ve fenalık hissettik. 
leri takdirde daha büyük makamlara mü
racaat etmeleri bir vazife icabıdır. Çünkü 
vazifelerinde müştcrektirler. Bu hali liman
da iken takdir edemediklerine hükmed elim. 
Kalktıktag sonra kazanın vaki olduğu ye
re kadar 382 mil seyretmişler. V e bu seyir 
esnasında gemilerinde bir müvazenesizlik 
has.ıl olduğunu anladıkları halde bu yol ü

zerınde bulunan Fethiye, Marmaris, Küllük, 
Çeşme gibi limanlara girerek yükün çıka -
rılmasına ve geminin müvazenesine neden 
çalışmamışlar ? Benim tensip edip gemiye 
v~r~iğim yükten gayri tekrar aldığı yük ge
mının mesaha şahadetnamesinde yazılı ha
~ule tonundan fazla değildi. Belki yükle _ 
~~ t.arzları fena olabilir. Gemiye giren yii
ku lıman reisi istif edecek ve ettirecek de
ğildir. Gemilere hamule tonunda yazılı ton
dan fazla yük vermemekle mükelleftir. An
talya liman reisi vazifesini m:.idriktir. Batış 
seb~plerini tetkik ederken çok incelemek 
mes uliyeti yalnız süvarisine değil, sebep o
lan amilleri araştırmak lazım geldiği kanaa. 
tındayım. Bu yazılarımın gazetenizin say • 
falarında yer bulmasını saygılarımla dile • 
rım.ıı 

Ben bunları, size yardım edebilmek mak
ıadile söyledim. Yoksa bu dediklerimi biç 
te benim aleyhime kullanamazsınız, dedL 

C osun Büyük Sıkıntuı 
Frenç bir müddet düıündükten sonra: 
- Anlamak istediğim bir nokta daha 

var Mister Cos. 
Kısa bir müddet zarfında bir kaç yÜ lira 

bulmak mecburiyetinde bulunduğunuzu, ak
ıi takdirde mahvolacağınızı aöylemİftİnİz. 
flalbuki Sir Condan beı para alamadığuıızı 
ıöylediniz .• Mahvolmadığınız da halinizden 
besbelli .• Şu halde o parayı nereden teda • 
rik ettiniz? Diye sordu. 

Cosun çehresi birdenbire kıpkırmım ol -
du. Ezildi, büzüldü ve büyük bir utançla: 

- Viktordan aldım.. Motörle dol.fb -
iımız sırada vaziyetimi ona açtım ve ken
disinden beni düıtüğüm müıkül mevkiden 
kurtaracak kadar borç para aldım, dedi. 

Fren cin Düfünceıi 
Bir müddet her ikisi de sustular. Ni

hayet Frenç birdenbire yerinden kalktı ve 
gayet resmi bir tavırla: 

-Belki de ıehadetinize lüzum hasıl o
lur .. Onun için müdiriyette bana haber ver
meksizin Londradan hiç bir tarafa ayrılma
manızı rica ederim. Ancak ıurasını da unut
mayınız ki, söyledikleriniz doğru da olsa, 
yalan da olsa gene sizi tevkif ettirmeğe ka
fidir. Ve bu kadar salahiyetim de vardır. 
Bana oyun oynamağa kalkıştığmız dakika
da sizi derhal tevkif ettiririm. BugÜn)ük bu 
kadar Mister Cos. Allaha ısmarladık, dedi 
ve odadan çıkıp gitti. 

Sukutu Hayal 
Frenç, müthiı bir sukutu hayale uira -

mııtı. Şimdiye kadar eline geçen yegane 
maddi bir delil varsa o da Kob ile iki kom
partıman arasındaki kapı idi. Halbuki Coı 
bunların her ikisini de izah edivermiıti. Ger. 
9i planlar hakkında vemıİf olduğu izahat 
pek te tatmin edici bir mahiyette deiildi. 
Fakat Frenç zaten plinlann çalınnuuı ih· 
timaline büyük bir ehemmiyet atfetmiyor• 
clu. O Sir Sonun katli meselesini aydınlat • 
mak İstiyordu. Bu yolda ele geçirdiği ara
lık kapı delili de artık çürümüı gitmiıti. 
Skotland Y ardm yolunu tutturdu. Hem yü • 
rüyor, hem de kendi kendine küfür ediyor
du. Elinde kala kala Birinin mücrim olmuı 
ihtimali kalmııta. Belfasta döner dönmez 
bu noktadan i,e baılamaia karar verdL 

Skotland Y ard 
Frenç dairesine geldiği zaman hi1i ne,e

aizdi. Masasmm ba,ına oturdu. Evveli Kam 
beltavn polis müdürlüğüne bir mektup ,... 
zarak doktor Magregoru bulmalarını ve 
Yiktorun dizindeki yara hakkında kendi
ılnden malUınat alıp derhal bildirmelerini 
rica etti. Sir Conun, ketfi tescil ettirip et
tirmediğini anlamak için de ihtira berab 
veren daireye bir adam gönderdi. Bundan 
ıonra da oturup Cosun anlattıklarını birer 
birer tahlil etmeğe, bundan yeni bir ipucu, 
yeni bir iz elde etmeğe uğraıh. 

Cosun söylediklerinin kısmı azamına ta
mamile İnanıyordu. Bilhassa Cosun, Sir Co. 
nu kendi kompartımanına bitifik bir kom • 
partımana yerleştirerek onu uyuttulttan son
ra soymağa teıehbüs etmesi hiç te uydurma 
bir feye benzemiyordu. Kapılarla oynaması 
ve Sir Conun kompartımanında araıtırma
lar yaptığı hakkındaki ifadesi de inanıla • 
bilecek bir mahiyette idi. Bundan maada 
Cosun Sir Conu Belfast seyahatine kandır~ 
dığına bakılırsa, ona arkadaşile kendisinin 
yeni bir fey keıfettiklerine dair bir sürü 
yalan söylemi§ olduğu da anlaıılıyordu. 
Fakat Frenç, Cosun ifadesinin son kısım • 
l~rının doğru olup olmadığından fÜphele • 
nıyordu. Acaba Cos, planları hakikaten bu
la~amı§ mı idi? Yoksa bunlan bulmuı ta, 
yerıne evvelce hazırlamış olduğunu söyle • 
diği bir tomar kağıt mı koymu~u? 

Maamafih Cosun anlattıklarının hepsi 
doğru olmasa, onun bu ifadesi, gerek ken
disinin, gerek arkadaşlarının, bilahare ya -
pılan cinayetle alakadar olamıyacaklannı ia
bat eden bir çok hakikatlan ihtiva ediyor • 
du. Zaten Cosun bütün ifadesinde Sir Co 
nun katlini İzah edebilecek hiç bir nokta 
yoktu. Gerçi ihtiyarın Belfastta Sandi Rova 
niçin gittiği timdi anlaşılıyorsa da orada 0 • 

lup bitenler hakkında gene bir ıey bilin • 
miyordu. 

Meçhul Cihetler 
Sir Conun niçin Keyv Hil tepesine br • 

Frenç uzun uzun düşündü. Bütün ihtimaller 
bir anda mahvolmuştu 

mandığı ve Lam ile Vaytbed arasında ne • 
den o kadar garip bir surette hareket eUiği 
de bir türlü anla9ılamıyordu. İtin içinde 
meçhul kalan ve bir müddet daha meçhul 
kalacak olan bir çok cihetler vardı. 

Frenç, Cosu bir tarafa bırakarak, Brini; 
onun bu i§te bir alakası olup olmadığını tek
rar dii§ünmeğe baıladı. Cosun anlattık]arı, 
Brin hakkındaki fÜpheleri takviye ediyor 
mu idi? Yoksa bu fÜpheleri izale edecek bir 
mahiyette mi idi? 

Frenç bir hayli düşündükten sonra Co -
sun ifadesinin Brin hakkndaki ıüpheleri ne 
takviye ve ne de izale etınediğbıe karar ver
di. Bilakis bu ifadeden Sir Conu Belfasta 
gitmeğe Brinin tefvik etınediği anla,ılıyor -
du. Fakat Brbı acaba Sir Conun Belfasta 
gİbnİf olmasından istifade edemez mi idi? 
Bu ona bir fırsat veremez mi idi? Frenç bu
nu bir türlü kestiremiyordu. Derin bir nefes 
aldı, meseleyi zihninde evirdi; çevirdi, ve 
nihayet muammanın İnaıilterede değil, olsa 
olsa aene İrlandada halledilebileceğine hük
metti. Ba,müfettiı Miçel de muvafakat e • 
derse, vaziyet hakkındaki mütaleasını fr
linda polis batmüf ettişi Reyniye bildirerek 
itin içinden sıyrılmağa karar verdi. Zaten 
Londrada kıyamet kadar it vardı. 

Cinayet Nerede Oldu? 

Antalya Liman reisi 

, l 
l 

Ankarada: AK BA 
~er dil~~.. gazete, mecmua ve 
kıtap. Butun mektep kitaplan "ve J 
kırtasiyeyi. Telefon: 3 317 

Son Posta 

Fakat bu sırada kapı vuruldu ve içeriye 
bir polis memuru girerek Frencin masa~ına 
bir mektup bıraktı. Frenç dalgın bir halde 
mektubu açtı ve birdenbire doğruldu. Mek. 
tup İrlanda polis baımüfettiti Reyniden ge

liyor ve Frenç planlarını altüst ediyor - • 
du. Reyni, bu mektubunda, İrlandada ya
pılan bazı tahkikata nazaran bu esrarengiz 1 

cina;eti~. iz!erinin a?cak _t~gilterede bulu - ı 
nabılecegını ve tensıp edıbrse, izahat ver • 
mek üzere komiser Maklangı Londraya -:--~--._~=-ııpı=-==wiı;;jj:==--_. 
gönderebileceğini bildiriyordu. \'evıııd, .ı,. .. ı, a-.c11a ve • " , ....... 

(Arkası ver) 

·---·······-····················••:11••• .. -·········"'····· ................................................ 
(_!oplantller, Davetı:·;=·5 

Parasız Hasta Muayeneai 

C. H. P. Erenköy Kamunu Sahrayi 
Cedit ocağı Yönkurulundan: Ocağımız
da halk hastalarına paraaız bakım iti 
başarılmıı ve ıimdilik haftanın üç gü-
nünde belli edilen gün ve saatlerde de-

, JW!ki .Zabti1e, Ç.etaloeşm• eoblt. as 
l&TANBUI. • 

.+91ı·eom 

Oaıetemkde çı~aa. )'.&D 
ve retfm1din bUtUıı hail• 
O>ahfvı ve caıetemlae a1ltlD 

ABONE P'IATLAAI 

ğerli doktorlarımız halk hastalarma pa-
1 
TORKJV! 

rasız bakmağa başladıklarından a§ağı- YUNANiSTAN 
da yazılı bakma gün ve saatlerinde her ~EBf 

400 150 
1IO 2H 
800 300 

kesin gelip bakınabilecekleri bildirilir. ı 
Cumartesi günü saat 11 den 12 ye ka

dar Doktor Bay Leon Eren 
Salı günü saat 11 den 12 ye kadar 

Doktor Bay Ömer Hayri. 

Perıembe günü saat 14 ten 15 e ka
dar Doktor Ihsan . . . . .. 

• · Dr. lbrahim Zati ~•l 
Belediye kart·• n la Piyerloti 

c r.d ~H :ade No. 21 
Herıün ötlede• eonra hutalarını ~ 

ka · ul eder. , j 

AbQDf_ tledeJi peşindir. Ad reı 
4eatotltmelE 28 kurtatt\11. .. ,...._.. 

Gele11 nr11/ı .-rı '""'"'"" .. 
Dlntard- mea'ılllret elı11111aa. 
Cevap için mektuplara 10 k•ru~uk 

pul ilA'ftti IAzımdar. 
... 

Posta kutuauı i41 latanb\ll ..... 
Telgraf ı Soopoıta 

ı.. Telefon ı 20203 

lki.ıcl 

BiKAYE 
-'-----------·------ Yınan : H. R. Talu _.,./ 

NETAMELi EV 
"' • Sürücü, beni, kasabaya akıamüstü geti- ı rı kabarmıştı. Komşusunun yü:ıii::;1 

rıp bıraktı. baktı ve ağır bir küfürle karıtık. ;,oı· 
Sıhhiye müfettişliğine tayin olunahdan - - Utanmıyor musun be 7 dır•. 11111 _. 

beri buraya siftah geliyordum. İki, üç gün elalemin namahremini aözetteJPe1' 
kadar kalacak, sonra yine yolwna devam e- na öğretirim. . .; 
decektim. O geceyi handa ıeçirdim. Ertesi Hacı kavgacı değildi. AJıınedİI' . V'*_' 
sabah gözlerimi açtığım vakit, pencereden malına haset ettiğini biliyordu .. 1':.-11' 
aıördüğüm manzara gönlümü okıadı. Sağ - ceresinde oturup çubuk içıneJUll .. ~ lıif 
da bir kestane koruluğu vardı. Bu korulu- bak olduğuna da kani buJund~ "° 
ğun hemen eteğinde serin bir dere akıyor - aldırmadı. Ve Ahmet, küfür ed.,_.
du. Kendimi sokağa attıiım gibi, o tarafa rısile birlikte evine girdL ,.fi" f 
doğru yürüdüm. Ertesi sabah, Ahmet ild tane d. ~ 

Kırk elli adım gİtmemİftİm ki, kartıma tirmiı, kendi evi ile bacuıuı , .. :J 
bet katlı, ve sipsivri bir bina dikildi. Bütün dört metre boyunda bir duvar ~ 
evleri çamur 61Valı ve uman örtülii birer du. , 
kattan ibaret olan bu köy azmanı kaza mer- Hacı, sağ sağ merua tıkılır~ ... 
kezinde bu Amerikanvari bina hayretimi bu halden fena sıkddı. Dava ette ,,. 
mucip oldu. Durup baktım. kazanırdı, havasını kesen bu d...-r' ~ 

Bunun yalnız bir cephesinde pencereler tlrdı. Fakat buna yanllf1D8dı. 0~ ~ili 
vardı. öteki cephe, koskocaman ve düm - o da duvarcıları çağırarak evinİll ,,_., 
düz bir duvarla kapatıhnıtb. kat çıkarttı. Ve inadına, çub~ iJ". 

Ben oracıkta eğlenirken, yanımdan ae - bu ikinci katın penceresi önünd• ~ .. 
çen birisi, teklifsizce sokuldu. Gülerek: Bundan sonra, iki adamuı ~ 

- Hacı Dursunun evine mi bakıyorau- sidik yan§ıdır baıladı. . IJJ". 
nuz? dedi. Ahmet boyuna duvan Jiikteltİ1°".'~ ~ 

- Evet; cevabını verdim; buradaki ev• yükseldikçe de, Hacı Omsan ...... 
lerin hiç birine benzemiyor da.. çıkıyordu. ~ 

Mektep muallimi oldufunu ıöyliyen mu· Bütün memleket, bu iki koınP , b.P"'. 
hatabım sözüne devam etti: ki zıddiyetle alakadardı. Ve b~w f' 

- Benzemez ya! Hem bilseniz, bunun Hacıyı iyi tanıdığı için, &tekini 11P"" 

bir de acıklı hikayesi vardır. On yıl ev - kartıyorlardı. Hepimiz, bu İfİll tlJlll' 
vel burada taassup ve kukançlık yÜZÜD • ye varacağını merak ediyorduk. '-.. 
den öyle bir facia cereyan etıniıtir ki, hilıl Nihayet, Hacı dördüncii kab da ifl" ~ 
bütün memleket unutamaz. tan sonra, parası tükenen Ahmet. 

Hacı Dursun denilen adamın, berkeı gL temez: «Pes!)) dedi. ı 

bi tek katlı bir evi vardı. Bağlarımıza has- Hacı ba§ınm dönmuine r~ 
talık dadanmadan evvel, bağından aldığı nın günü, sabahtan alqama kadar, 
pekmez ve bulamayı satarak epeyce para cü katın penceresinden aju dol-.-. 
kazanını, olan Dursun ağa bu evin içinde savuruyor, aşağısını aeyrederekr 
bekar olarak, gayet rahat yqayıp gidiyor- çiriyordu. 
du. Son zamanlarda ke•disine bu kadar Ahmet, hırsından ne yapacaj1Jll t' 
refah temin eden bağı da aatmıf, yalnız bir olmuştu. Hususile ki, onunla, ~ • 
iki parça tarla alakoymuıtu. Bunları da or- zarda cümle alem alay ediyor, ~ 
takçılık ile ekip biçtiriyor, kendisi, bütün nisbet veriyordu. Son bir tedbir o p 
günleri, kapısının önünde çubuğunu tüttür- vann üstüne yığdırdıjı kuru otı.r' 
mekle geçiriyordu. gece rüzgar alıp götürdü. ~ 

Günün birinde, kasabıum ahlaksız de • Ertesi gün, komıuıunua tarlara 
likAnlılarmdan Ahmet adlı biri, hacının ta ğini biliyordu. Yol ke11U1Dda bir 
yanı ba,ma gelip bir H' kurdu. Ahmedin içinde pusuya yatb ve Hacı ora~ 
oynak, civelek bir de karın vardı. ken, iki gözünün arasına .,._ O. ~ 

Hacı Dursun, hacılığına ye çenber ııaka- bir ate,te zavallıyı, C8DID, yere 
lına rağmen genç ve dinç kalmııh. Olduk- O gün jandarmalara t..ıinı oı- tlJI' 
ça da yakıııklı idi ama, o tarakta bezi yok- di, mahkeme, bu cinayeti nanı ....... ~ 
tu. Namuslu adamdı. Ko1Dfu karısına göz mak kaygusile iflediil nuarif .... 
koymak, dünyada aklına selmezdi. Onun derek, on beı seneye mabkiıD .ad-.,.. 
İnatçılığından ve rahatma difkünlüğünden O hapiste iken, kum Şerif- _d.•-" 
gayri kusuru yoktu. la saptı. Bir gün onu da tat ~ 

Bir ikindi üstü, tarladan evine dönen Ab- buldular. _ • .-..1 
met, Dursun ağayı penceresinde çubuk içer- İıte Hacı Dursunun e.mlD ~-
ken gördü. Tesadüf, o sırada da Abmedin Şimdi netamelidlr diye, bit 
kansı Şerife bahçede çamapr .eriyordu. onu satın almaia eli vaı'IDIJ'OI'• yiıJll 

Ahmedin beyni atb. Kıabnçlık damarla- yor iıte J .. 

Çingeneleri Toptan Romanya 
Hıristiyan Oluyorlarmıf 

• iı' 1 
Romanyada pek çok çingene vardır. ! vermişlerdir. Rumen razeteleril' ~;. 

Hatta çingenelerin kralbk kurmıya te- riyatına bakılırsa bu çlnıenelerş~ 
şebbüs ettikleri memleketlerden biri de 1 ıelerle Tuna nehri sahillerine : 01". 
Romanyadır. Bu çingenelerin çoğu mekte, havanın buz gibi .ai" ıti' I' 
vaktile Romar\Ya bizim idaremizde i- 1 sana rağmen suya daldırahP ••. Jıl~ 
ken oralara yerleşmİ§lerdir. Bu sebep- 1 dilmektedirler. Resmimiz, 1'_..ı.r'" . 
le çoğu Türkçe konuşurlar. Şimdi bun- bk çingene çocuğunun Tun• •" 
lar her nasılsa bıristiyan olmaya karar ; vaftiz edildiğini gösteriyor. 
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ilk kalluı 7,30 21 18,30 
7,30- 9,00 2ı 

17,30 son kallat 21 19,00 

ilk kalkıt 7,30 
7,30- 9,00 
9,00-17,30 

15 
8 
9 

8 17 ,30-19,00 
19,00-21,00 15 
21,00 son kallat 21 

ilk luılkıt 7,30 
7,30-- 9,00 

ıs 

8 

23,00 

23,46 

7,10 

9,00-17,30 16 20 00 ' 
1 7 ,30 aon kal kıt 8 

ilk kalkıt 7,30 ıo 

8 7,30- 9,00 
9,00-17,30 

17,30-19,00 
14 
8 

19,00 ıon kalkıt 20 

ilk kalkıt 7,30 ıs 

ıo 7.30- 9,00 
9,00-17,30 15 

17.30-19,00 9 
ı9,00 aon kallat ıs 

ilk kalkıı 9,00 
9,00-17,30 

10 
ı4 

17,30-19,00 9 
19,00 ıon katkıt ıs 

ilk kal kıt 7 ,30 8 

ilk 

7,30- 9,00 
9,00-17,30 

7 
11 

17,30-19,00 7 
ı9,00-21,00 16 

21,00 aon kalkıt 20 

kalkıt 7,30 8 
7,30- 9,00 7 

9,00-17,30 11 
17,30-19,00 7 

19,00-21,00 16 
21,00 ıon kallat 20 

ilk kallat 7,30 10 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 10 

17,30-19,00 6 
19,00-21,00 ıs 

21,00 ıon kalkıJ 20 

19,30 

23,20 

24,00 

24,40 

20,00 

20,46 

20,00 

20,41 

23,15 

23,45 

23,10 

23,40 .. 

23,11 

23,41 

• 0 et besle 1 erın bana çılpıc:a bir mu· ~i redd t • nıelerine rağmen, onların hep- _,____________ Tft 

.. ,,._
1 1 

anma uo. Her .....,, ıü•· fdar• merk"i s u 
•~'lcllııdın. ~ a baktın. Daima ıebepsiz yere latanbul ( Galata ) . 
"il. er hareketinle kalbimi kanat· Tiirkiyed111ci ıubeleri: 
el ~de, le nd. lstanbul, ( Galata, Y enioami ); Ş d k d ......... Be ~ me lnn1ı •efret m.ıeri uyan· lzınir, M erBin. 

1 
m ye a ar bin! erce k j f. yl ze -ı gi 

1 

et mi f n • 
::din. Çek~~· kadonlok gumrumn dütü•· Y••••;.ıandaki ;ubelerl, 2. el Ketlde 11 1. el Kin un 

935 
dedir. 1 ır. 

Yet "er ~ manevi ıztıraplara ehem- Salauik, ~tioa, Pıre. 3 "';"'.ı;,. .. ,':t"'- Beni, Mderimdeu ,.;yade, BUyUk ikramiye: O • O O O Liradır. 
r .... h;,. ~ onuhakeme ettin. Ne kadar Her 11evl ben~• "'uemelllı '"'de •- malik......_ ola,..n; kal- Ayrıca' (1250.000000,) 12.000, •.0.000 liralık ikramiyeleri• 

--------~san=::a'....:!ka~r~ı~ı~miiat~·~·~e~ana~~bir~·~~w.~·~-===~~~:::::::::::::::::::~~-~~~~~~~~~===~-~~:::::'.'~~~~~ ll lk b 

· ra ı ır mllkifat vardır . 



SQN POSTA 

....... ~~ 
NRIBUYRUGU 
KUR'ANIKERiMiN TERCÜME VE TEFSiRi 

Bay Ömer Rıza Tarafından Şark Ye Garbın en bllyUk ulema11 tarafından yazılan e1erlerln tetkiki 

i ıo kaieme alı nmıştır. Arapça metni Hafıı Ü .iman hattl ile ayrıca UAve edilmiştir. 

Bez ciltli ıi 4, meşin d lt!ial 5 liradır. Taşradan poata paraaı a!lnmaz. 

Gökyüzü Nikbin Olunuz 
Retat Nuri GUntekln'ln en ıon romanıdır. 

Yeni çıktı. 100 kuruı, ciltli 125 kuruıtur • 
• 

Halit Takvimi 

Doktor Poıe'nln en yeni eseridir. H•rkeıin 

okuyacatı bir kitaptır. 50 kuruştur. 

Peklik - inkıbaz 
En doğru ve çok maltimatlı cep takvimidir. Bu da Doktor Poıe'nln lnkıbazdaıı kurtuluı 

Taneıl 10 kuruıtur. Her kitapçıda araymız. yollarım ıöıteren mühim eserid:r. 8&11lıyor, 

MUALLiM AHMET HALiT KITAPHANESi -4 

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden: 
Tahlisiye müstahdemini için ugari 240 azami 260 çift fotin açık eksilt· 

me usuliyle satın alınacaktır. ihalesi 28/11 /935 pertembe günü saat on bet· 
te Çinili Rıhbm hanında T ahliaiye Umum Müdürlüiü Sabnalma Komis • 
yonunda yapdacak olan bu fotinlerin muhammen bedeli 1560 ve muvakkat 
teminatı 117 liradır. İsteklilerin bildirilen günde eksiltmeye baflayıncaya ka· 
dar teminatlarını idare veznesine yahrılmaları lazımdır. Şartname parasız 

.olarak sözü geçen komisyonda nalmacaktır. (<7121» 

~ ... ~ . .., , 
, ~ . .· . . ............ ._ . 

Her nı•I 

ipek il, Pamuklu, Patiskalar, Ketenler 
Bıyu ve re1akli 

Tuhafiye Dairemizde En Zengin çe,lt 
Haı:ır ve ölçU Uzerine 

Gömlek, Pijama, Kuan dö fö, Robdöşambr 
Kıtlık ihtiyaçlarını temin için muhterem mfiıterilerimizfn 

teırlflerinl hauaten rica ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI 
NEFASET .. METANET· UCUZLUK 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Hukuk Fakültesine bağlı İktisat ve içtimaiyat Enstitüsünde 1935 - 1936 

derılerine iki birinci kinundan itibaren bqlanacaktır. Kayıt muamelesi 26 
ikinci tqrinden 10 birinci kanuna kadar devam edecektir. Kayıt muamelesi 
ve dert programı hakkında malUınat almak istiyenlerin Fakülteye mü • 1 

racaatları ilin olunur. «7479» 

SÜMER BANr< 
Genel Direktörlüğünden: 

Avrupa ve Amerikanm Yüksek Fen Mekteplerinden, Üniversitele
rin Kimya .Fakültelerinden, dört ıenelik yükaek mensucat mekteple
rinden ve telmikum derecesindeki ihtisas mekteplerinden 1933, 1934, 
1935 mezunlarmm, Sümer Bank müeueseleri ve fabrikalarında istih
damları dütilııüldüğünden, bunların 1lf4ğıdaki vesikalarile, Ankara'da 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne, lıtanbulda Sümer Bank İstanbul 
şubesi Müdürlüiüne müracaatları IU zumu ilin olunur. Müracaatların 
yukarısına, ıair müracaatlardan tefriki için «M. E.» i,areti konulmasL 

Hüviyet 
Tercümeihal 
Diploma kopyaıi, 

Dr. ETEM 

«3465n «7 485» 
Askerlik Hizmeti 
Bildiği ecnebi cliller 
iki tane resim. 

VASSAF Sinir v• ekal 
haıtahklan mütehauııu 

Cağ aloi:11 JCeçl Ören aparbmaaı TeL :12033 Ev. Kadllıı8y 8ah.rlye Jt•ri sokllk T~'. 60719 

l'J~ Uferrih 
Midevi 

·' Barsakları 
Temizler 

Aç karnınr. bir kahve kaş ığ ı alındıkta 

Kabızhğı def'eder 
Yemekle rdı- u bir.:r 15aat soara ııl ı omıa 

Haz ı n sızlıgı mide ekşilik 
n yanmalnrını giderir. Ağızdaki 
tatsız ı ;ı ve kokuyu izale edn. 

, ... BASURDAN • 
Ameliyatıız yaln'z 

HEDENSA 
ile kurtuluraunu:ı. Memeleri m&lı,.e
der. kanı, ağrıyı derhal keser. Butün 
dttnyada milyonlarca hayat kurtar· 
mıttır. Birçok Alman profesörlerinin 
takdirnameleri kuimıundadır. 

Son Posta Matbaası 
Ne,ttyat Mlidtırü: Selim Rtagıp 

Saplhl•rl: A. F.kre111, S, Nag1p, H. LUtfiJ 

~SPİRİN 
2 ve 20 komprİmeffil •mbal_!jlarda 

bulur1uc.. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliQin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

1 lstanbul Baledlyesl ~llnları ---------Senelik ,ti~ 
Muhammen r.t;~ı 

Kir.,ı 

Be,ikta,ta Sinanp&fft M. Sinanpafa medresesinin """ 
9 No. lı odası 30 

Fatih Zeyrekte İbadethane S. 3 odalı Saliha sultan ,ş_ 
ınektebi 110 ~ 

Beyazıtta Cuınhuriyet cd. 58 No. lı dükkan. 84 ~ 
Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat tenıiD•tl .f 

olan mahaller 936 senesi may111 sonuna kadar kiraya verilmek İİ'~..ıllJ' 

) 
ayrı pazarlığa konulmuttur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünd~ ~· 
Pazarlığa girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat teın~t ıf
buz veya mektubile beraber 4/1 inci kanun 935 çarşamba günü..-
Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) (7225) 

'Ayaklarından rahatsız olanlar ıçtı' 
Fenni Ayakkabı 
ZarJliği, hafif.i~ I ve aağl amlığı birçolc 

t ecr;} belerle •ahittir. 

A. K i Fi D E S · ... . ,,,ı 
Bey oğlu Post!\ sokağı .Ko. 1 Telefon' ~1 

~~~~ mü.şterilerimiz i n istedikleri izahat posta il• v~ 

TÜRKi YE KIZILA y 
Cemiyeti Genci Merkezinden:" 

Gaz bezi Türk Kodekıine uygun; S X 0,05 eb'adında f1~~ 
ve 5 X O, 1 O eb' adında on beı bin gaz sarwı kapalı ıır. Z 
salan almacaklır. Tekaf mektuplarında fiyat ve ambalAJ 10~ beraber ne kadar zamanda lıtanbuJ'da .atıf bllroıu direkt6t ,t 
teslim edileceği bildirilecek •e bu mektuplar ilin tarlhlD~:1sJ' 
haren on bet gün için~• nümurele~le A_nkırada Gene~ 

m ze göı~ d , i.ocekt:r. ~ 

Istanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına , 
Birinci derecede İpotekli olup yeminli üç ehli vukuf ~ ~ 

mamına 728 lira kıymet takdir edilen Kuun.,..-, ~ 
mahallesi eıki cami arkası yeni Büyük Y okut ~ 
eski 18 yeni 19 No. h bahçeli ahtap ev açık arthrmaY• 

6 
1' ~ 

olduğundan 14/1/936 tarihine müaadif salı gÜnÜ saat 14 ten 1 . ,.~ 
dairede birinci arttrrması icra edilecektir. Arttlrma bedeli kıyın~· ~ 
menenin % 75 ni bulduğu takdirde mü,terisi üzerinde bırakıla 

0 
~ 1 

takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma .~ .-ı ı• ~ 
detle temdit edilerek 29/1 /936 tarihine müsadif çarşanba güıuı ~ 1 
16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında 1.zsl(t"ı 
deli kıymeti muham?'enesin~ o/o 75 ni bulmad~ğı ~akdirde sallf a it~/, 
kanun ahkamına tevfika~ gerı bırakılır. ~atıf peşın~ır. ~tmnaY alı~ j/ 
mek istiyenlerin loym~tı muhammenenı~ ~ 7,5 msbetınde ,.pey dil'· ~' 
milli bir bankanın temmat mektubunu hamıl bulunmaları lazım "' 'I, 
tapu sicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklarda diğer alikadara~UI ~ /, 
fak hakkı sahiplerin~ b~ ~akl~rı~ı ve~~susil~ ~aiz ve."?asarife ~a~el 'JOl 
alarmı evrakı müs~ıtele.rı ıle .bı~hkte ı~a~ tarihmden ı~ibare~ na.;~ ~ 
zarfında birlikte darremı:z::de bıldırmel~rı. lazımdır. Aksı takdır~e katııl"'/ 
sicilli ile sabit olma!~nlar satı' . bedelınm .~ayla~masınd~n barıç 11 "' :/: 
te.rakim vergi, ten vırı ye, tanzıf ıyeden mutevellıt beledıye .. rusuır'~ ':') 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malu"!at. • ~· 
yenler 24/12/1935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ıçi01' ';'!';J 
açık bulundurulacak arttırma tartnamesile 934/1753 No. h dofY• (1'1"' 
caatla mezkUr doayada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunut• 


