
idare itleri telefonu: 20203 F1ah 5 K....., . 

Ogadende Tam Bir Hezimet Olmuştur,Italyanlar, 
· Yerli Somalilerle Beraber Perişan Bir Halde 

Çekilmişlerdir. Birçok Yaralıları Var 
., 

Makalle Mıntakasında ltalyann 2 inici Bası 
Kuvvetlerine Karşı Halkın isyan ltalgaııların Adigr,-tıt-a 

Ettiği Bildiriliyor. Doğru Rical/eri Başla 1ı 
Adlsababa 27 Özeı-ltal· mfştlr l Adisababa, '27 ( A.r:.) - Makalley1 

Yan askerlerinin Mısır hu· Çftukii talyanların yerli- işgalleri altında bulundurmakla ola.ı 
dutıarınıgeçerekmiitema- lerekarşı Fena muamele- ltalyan kıt'aları Adigrata doğru geri 
diyen kaçtıkları haber lerisondereceyi bulmuştur. çekilmektedirler. 
"eriliyor Makalle mıntı- Her ne kadar ltalyan kay- Habeş hükUmeti namıne söz söylc
k:asında, itaıyan makamla• nakları bu haberleri tekzip meye selihiyct sahibi olan bir zat bu 
l'ının fena muamelelerin· ediyorlarsa da hakikat bu münasebetle ltalyanlarm Makallenin 
den dolayı, ahali isyan et· merkezdedir. , şimali ile münakaleJerinin inkıtaa 

llabeş Hükômetinin Tebliği ~!;i=:~?r~an korkmakta oldukların• 
Raı Seyyum'e teıtim olmuı olan yerli bir ltalyan 

55 Gu 
.. nlu"k Muharebelerı·n Kazancı zabiti ltalyanların Makalleyi iıgal etmekle büyük bir 

tabiye hıttaıı yapmıı olduklarını ıöylemiıtir. 

D 
• •• M•k•ll• :T•hllJ• Edilmemle 

Bl·r Anda Suya iıştu Roma, 27 (A • .4.) - İtalyan Propaıanda Bakanlıiı, MakaJle'nin lta1yaa. 
lar tarafından tahliyesini tekzip et ın • ktt'd 1 ı. 

~Adi.. Alıol.a, 27 cu.> - na- ~ çarpıtmoll .-o:-~! =:::'"8 plmıaktan imtina etmek· Kızılagın Göçmenlere 
. et, teblij ediyor: .:.1~ T çok ölü bınlmntlar- Habefler, Gorahai ve GuerJoıou· Al Ak B •• ••kt •• 

((lta11anlar, o,acı.n cephellnde -~ ' ve . • bi'yi tekrar İfpl etmek için tertibat a as l u g u ur 
llnı bir hezimet baJbMleclrler. Gora· panik, Gonhai ve Guerlotoubi almaktadırlar.. I 
~~den bildirildijble ıöre, ltalyaalana pnatsoaıarma da .•~Jet etmlt v•o':' : .~1; ~~·Ü 0:~~D Köstenccden tehrmize 1800 göçmen rindcdir. Bu metruk ardiyelerin iki gö-
"Utt tank ve !l ... .L• -=-alyö•lerİ hamil (amisonlar y•lerin• bırakarak 

1 
• c .. eam •• •-...L.-t-.:':'ı cadir e e e- gelmw ve bu göçmenler daha karaya zü için Şark şimendifer kumpanyua -a .... ID&U • ,,._ __ , Wardair' ııjuımlf o up nnm aemereauıı .. ,.~......,.er • b lcaırayon ka bet • olcluı.larİ aaa• al • uwu ve • basar basmaz Kızılayın cidden takdire Kızılay cemiyetinden (100) lira kira 

...., Y llUf değer himayesine mazhar olmuşlardır. alacağını bildirmiş, muztar vaziyette 

A d G
.. .. T yyar . Kızılay, göçmenler için vücude ge- kalan cemiyet bahalı olmaw raimeD 

dl.sabaha a orun en a enın t~rm.e~e. k~~ar verdiği 8fhan~lerde~ ~i- bu şeraiti kabul etmiştir. 
rıncısını dun lstanbulda teıns etmıştır. Evvelki gece derhal faaliyete acçil-

M 1 1 H k G •• ıd.. Bu aşhane Sirkecide Şark şimendifer - miş. bu metruk ardiyeler temiilenmİf. 

ahiyeti Afi aşı ınca . er_ e~ u ... ~ . leri kumpanyasının metruk ardiyele. (Deuam• 9 uncu yüz4•) 

. . çünkü bu tayyerenin, Adia. A· bır Am~ ı•zetecıaının kiraladııı Bir Kaynananın Y Bptıkları 
tin Adıa. Abal>a, 17 (Özel) - Şeh· !:ha bo~llD&D edecek bir tay• bir tayyaredir. o zaman herkes genit Damadının Kafrasıtnı Balta 
._ (60) kilometre kadar dOiuıun~ 11 filo ldavuzu aanılmıth· bir nefes abmt ve kahkahalar biribiri- ı 
ruiar~naız bir.; tayyarenin uçtuiu ıo- ~:i:..t = anlafılmıfbr ki bu, 'ni takip etmiftir. . . . p 1 k . t d. 
-.:::::· bliyiik ondlteJi mucip olmut- ... • ile arça ama ıs e 1 

1 d 1 Bir /talyan Evvelki sabah tehrimizde kanlı bir 
Mısırdaki M Uca e e aile vak'••· oımuıtur .. Çok def•, bu nevi ''Eh Askerinin kavgalar gelin - kaynana geçimıizliii 

A 1 it lya IÇID ve. yiı:zünden olur. Fakat bu defa, hadiıe, 

rap ar a ilticası :~~u:~av~ d;;:;tb~re~:.::~i;:e~h~i~~ 

nişe' r oı·yorlar . . . li surette yaralanmaaile neticelenmiı -
• ,, ___ -- .•. -- ; ·-~ Bir halyan denız aıken lzmırt: iıtıca et- tir. Suçlu vaziyette kaynana görünüyor. 

L kal.ire 2G _ Karıaıalıkların her an Çanakkaf eDID miotir. Habeılılerden korktuğu için har- Hidiıe Fenerde Hamami Muhittin 
•tl•ınaaı ihtimali oldu;ıı..• için zabıta be ıitmedifini aöylemi,tir. mahlalleıdinde Ka~a~ataBk aokdaiı~dak,. ~ 

tedl:t' • •- . G • d• v • sayı ı ev e ,aeç.mı,ttır. u ev e uç ııı 
t.t ırla davranmakta devam edıyor. eçtr Jgı oturmaktadır. Ömer Seyfi adında bir 

d eınıeket, askeri ve zabıta iJıali altın. Maraıal Badogliyo Kenç, onun, karısı Naciye, Naciyenin 
•dır v k • d' K a annesi Saffet .. Ömer Seyfi Takıim nahi-

e ır i idare bakım ır. az 
(o d ) Eml.rler Verdı· ye mudurıütünde memur .. •ta.j.ye.ri.oı. _ • 

............ evamı 1 1 inci yüz e .... .. ••• - ...................................... . _..... ur.- Bozca•• ~ • rak çalıımaktadar. Her aunku ııbi ev • 

Bugun Ramazandır Çan ... .... braya ot•mM A.m•r• 28 (A.A.) - halyaya gitmek velki .. hah ta vazifesine ıitmek üzere ~:.~ .......... Q«ffa1 
l juMla pıftı loftlmt!I, h pla- .. . . kall11p JibtinU yıkamak ilzere masluta m&.ı~~u.illl-

. - ftar 1maak teldik..W ~ nbl ,.ad üzere Mar..-l Do Bono hareket etmlftlr. aitmittir• Tam yüzünü aabunladıiı bi.r 

~-· D4;ika SSC Dt-jk• ..... ,.,. JP 'I*• (O,.-. - ,W.) ,,,_,,_, • .... ~) Yercılı ,,.,,.., 0wr S..-



' •1. _.. 2 ~a: fa SON POSTA ikinci Teşr ti ~ 

(u~--~a,l=k~ı~n=S=e=s=ı)======================-====-=-==----=s=-==--=-(~atın-fin--- ;-~ 

Ekmeğe Bir iki 
.. Hile Katılmasına Satırla 

Ne Dersiniz 
7 Ekmek Vazı·yetı• 

Belediye ikinci nevi ekmek çıkar-
dı. Fakat bazı kimseler bu ekmeklere 
bazı hnncılar tarafından hile katıldı-

~:~ ·;~"'y::.::' :.~k:ü;;:~~: Şimdilik Narh Değiştirilmiyor. Durum; 
topladı. aşaiJya yazıyoruz: 

s~":' Mubtarp ... ookağ• No. 
27 

de Bir Hafta Daha Böyle Gidecek 
-İkinci nevi ekmeklere hile karı~tml

dığını sanıyorum. Ekmek fiatlan bjr türlü 
makul halini bulamadı. Buğday buhranı ol
madığına göre ekmeğin pahalı satılması 

doğru değıldir. Bu nrada ikinci nevi ekme
ğin hileli çıkarılması da aynca endişe uyan
dırıyor. Bu hususta bilmiyorum, hilekarlık 
eden fınncılann yalnız dükkanlarını mu
vakkaten kapamak mı lazım ge1ir'?. Bu çe· 
şit adamlara daha ağır cezalar tertip etm~
Jidir ~. 

* 
Aksaray, Hasanbaba mahaUesi, Klrık· 

tulumba caddesi No. 14 te Salih: 
- Ekmeğe hile katılmadığını iddia e

denler pek çoktur sanırım. Bunun için fı

rınları çok sıkı kontrola tabi tutmak. ceza
ları ağırlaştırmak lazımdır. 

Halkın, bilhassa 2 inci nevi ekmek kul
lanan halkm ekmeğe ne kadar fazla düşkün 
olduğu göz önündedir. Belediyemizden bü
tün isteğimizi bu halkı düşünerek hile de
nilen şeytanı kullanarak para kazanmak is
tiyenleri ezmelidir. 

* Üsküdar, Bağlarbaıı No. 21 de Fahret-
tin: 

- Şu günlerde başlıyan ekmek derdi ol
dukça mühim bir safha göstermeğe başla
dı. Konyada ekmek altı kuruş olduğu h::ı.lde 
İstanbulda niçin 14 kuru§tur, işte ben bunu 
anlıyamıyorum. Konya ile İstanbul arasın
daki mesafe 10-15 saatlik bir mesafedir. 
İkisi ayn ayn kıt'alarda sayılmaz ki, ekmek 
fiatJarı böyle yan yanya bir fark göstersin. 
Eğer fstanbul zengin, aristokrat bir ~ehir 
sanılırsa aldanıhr ~. İstanbulda ekmeğe düş
kün halk daha çoktur. Çünkü Anadoluda 
halk kendi ekmeğini kendi pişirdiği halde, 
burada bu çare yoktur. Bence ekmek mese
lesi. biT belediyenin en ileri gelen işlerinden 
biri sayılır. Halk ekmeğine düşkündür ve 
ekmeğine hile katan fınncılan hiç bir zaman 
affetmez!. 

Bir Hırsızla Bir Dolandıncımn 
MahkOmlyetlıri 

Bir balı çalarken yakalanan Saim lldmda 
bir hınaz 6 ay bapıe; Hakkı adında bir do
landıncı da 3 ay hapse mabküm edilmİf· 
lenlir. 

Asım Süreyya Ankarayı Gitti 
bba,. Muhittin 0.tiindağduı ıonra ve O• 

nun çağırması üzerine belediye ikbaat itleri 
direktörü Asım Süreyya da Ankaraya ait· 
mittir. Muhittin Oıtüadajm 'baein dönmesi 
bekleniyor. 

Ath Polis Böf UgU 
latanbulda atlı polis te~k.iJatı yapJma.kta

du. Hayvanlar Macar atı olacakUr. Leva
zımı hazırlanmıştu . .Beygirler alınır alınmaz 
atlı polis bölüğü faaliyete geçecektir. 

LAftım Tankı 
Belediye kanalizasyon ve lağım temizle

me itlcrinde kulanılmak Üzere 6700 lira 
kıymetinde bu liğım tankı almasa karar 
vermiıtir. 

' ·-' - ' -·----· ' ·-ı Belediye, ekmek fiatlan azami haddi 

İşçİ Çocuklar••• buldcldan. s.onra tevakkuf devresine ~diği 
ve bwıun ıçın de durwnun normalleştigı ka-

B u Se 1e De Okutulamı- naatindedir. Belediye normal durumlarda 
i ekmek narhını on beı günde bir tetkik 

yorlar eder. Fakat dün narh komisyonu toplan

flk okuma çağında olup, fabrika ve sair 
yerlerde çalışan çocuklann okutulması için 
bunların miktarları tesbit olunmağa ba~ • 
lanmı§tı. Şehrimiz ilk tedrisat bütçesi çok 
sıktıık olduğundan, bu yıl, bu çocuklann o
kutulmasına imkan görülmemektedir. 

icraya Verilecek DoKtorlar 
Etibba Odası, idare heyeti, dün yaptığı 

içtimada, aidatını vermİyen 280 doktora 
ikinci bir tebligat daha yapılmasmı ve yine 
borçlarını ödemedikleri takdirde İcraya ve
n1melerini kararlaftll"llUfbr. 

Altın Suyuna Batı
rılmış Mecidiye 

mamlfbr. Esasen iktısat direktörü Asını 

Süreyya da An.karoya çağnldığı için du
rum tabiatile tetkik edilememiştir. Birinci 
ve ikinci nevi ekmekler bir hafta dalla bu
günkü fiatlarla .. tııac:aktır. 

BaJıkhanenin 
Islahı için 

Akla Gelen Fikir Tatbik 
Edilemedi 

Şehrimizde balıkçılığın, refah verici bir 
it haline getirilebilmesi için, ıimdiki balık
hane binasınm arkasında bulunan depoların 
soğuk hava deposu haline getirilebilmesi i
çin Finans Bakanlığı balıkçılara bir teklifte 
bulunmuf ve buna gidecek masrafın balık
hane resmine ( 20) para zammedilmesi ile 
tahsil edilebileceğini bildirmiştir. 

'""''"' _____ .... =· ··-· 

imtihan Meselesi 

Orta Okul Ve Lise T ale• 
beıi Yine Memnun Değil 

Orta okul ve liselerin imtihan proğram· 
lannda yapılan deiifiklikt bu yıl, yine bir 
çok talebeyi hotnut etmemift:ir. Yeni tali
matnaıneye göre, den yıh içinde yapılan 
iki yazdı yoklamada alınan notların mec· 
muunun ( 5) tutmalı ve bu notu doldura· 
mıyan talebenin, sene sonundaki imtihana 
pememeleri wu~bnlmafbr. Bundan 
bafka, sene aonmd•ki imtihanda da ea u 
üç numara almak prttır. 

iki Tramvay 
Toslaıtı 

Taksimden Harbiyeye giden 182 DU• 

maralı tramvay arabası Sipahi Ocağı ÖDÜD• 

de dururken arkadan gelen 109 sayılı t.ram· 
vay hızını alamıyarak ilerlemiı ve önünde
ki tramvaya arkadan çarpnuıtır. 

Mehmet adlı birisi Eminönünde bir sarra
fa altın suyuna batınlmıı bir mecidiyeyi 
bC§ibirlik diye sürerken yakalanmıttL Polis 
Mehmedi dün müddeiumumiliie vermiıtir. 
Mehmet bunu muhacir olduğunu aöyliyen 
bir adamdaıı ( 1 O) liraya aldığını ve bu au· 
retle tavlandığı halde kendisinin tavcı djye 
yakalandıjuu iddia etmektedir. Müddeiu
mumilik Mehmedin tevkifini istemiftir. 

Bazı büyük sermayeli balıkçılar, red ce· 
vaba verdirerek, bu İfİn yapılmasına engel 
olmuflardır. 

Yo1calardan Naime admda bir kadmla 
badiseye sebep olaa vatman Y akup dizle
rinden yaralannutlanbr. Yakup bastaba· 

~ neye kaldırtlmı.ftlr. 

- . ______ ""'..._~~--.... ··-- -· . ·---···---
'r 

Tedavisi Mümkün 
Türklüğü Tahkir 

iddiası 
Olmıgan Bir Hasta 
Öldürülmeli Midir? 

Hırsızlıklar 

ftalyan tebeasmdan ve fite tüccarların· 
dan Jozefle kardeıi, Türklüğü ve hükiımetin 
manevi varlığını tahkir iddaaile adliyeye 
verilm.İf lerdir. 

Bu çok anteredın anketimize Dr. 
Mahmut Atanın erdiği cevap 8 in -
ci •ahilemizcledir. Okuyunuz. • 

Kadıköyünde Y eldeğirmeninde ( 78) sa· 
yılı evin hizmetçisi Limia, evden iki manto 
ve bir kaç iskarpin alarak saVU§mUf, ev aa· 
hibinin fikiyeti iizeriııe yakalanmqtır. * Sabıkalı Kadir Snltanabmette ahçı 

1 Ahınedin dükkinından bir ceket çalıp ka· ._, ________________________ __. çarken tatalmuftur. 

1 

Harbin Yıprathğı Vilayetlerimizin Doğumlarında Artış Var 
•. .İstatistik Umum Müdürü (10) aavaı böl-gesinin 1934 yılı umum doğum ve ölümsayı ve nisbetlerini eösterir dikkate değer 

bir cetvel nqretmiıtir. Bu cetvel alaka ilegözden ıeçirilmek guektir. Çünkü doğum larda büyük bir arbf kaydediyor ve cetvel 
ıudur~ 

DO CANLAR ÖLENLER 
Çooak 

Umumi Dolam Ölüm lyaııadaa aıı. 

K61 Köyler Umumt niııbetl Umum nitbeti qağı niıbetl 
Mıatakan ıayıaı nüfuıu doğum binde ölüm binde ölüm binde • Aatalya ( 1 ). 311 103,961 3,610 3.f,724 1,804 17,352 288 79,778 
Ay dm 442 170,595 6,538 38,324 3, 121 18,294 729 111,500 
Bursa 256 142,071 5,086 35,799 2,718 19, 131 625 122,886 
Eakifehir 202 67,060 2,644 39,.f27 1,205 17,968 209 79,064 
lıtanbul 29 12,087 657 54,355 265 21,924 96 1'46, 118 
Kocaeli (2) 318 94,575 3,640 36,584 J,475 15,595 :503 87.572 
Konya 274 110,566 4,760 -43,051 1.833 16,5 78 +47 93,907 
Manisa 332 129.130 4,328 33,516 2,656 20,568 418 96,580 
Samsun 235 65,834 3,678 55,867 1' 1 '4 16,921 272 73,953 
Seyhan 679 198,554 7,990 40,241i 3,091 15,567 717 89,737 
Ufn\mll :rek6D 3078 1,094,433 42.751 39,062 19,282 1 7,618 4, 104 95,997 

Doğanlar: 39.062 
NETİCE: l\ı--•-- 17.618 

Binde çoğalma nisbeti: 21.444 

( 1 ) Manavgat. Finike, Serik, Kaş, Fethiye, Elmalı merkezleri dahildir. 

(2) Geyve ve Sabanca kazalan dahildir. 

P•z•r Ol• M•••• . B. Diyor Ki ı 

--

Yangın Baılangld ~ r 
Şiıılide Çayır sokağında ( l 17) bt''~ 

vin alt katında çamaşır yıkanırk~ e~ 
rumları tutu~arak ikinci katın d~~ 'fll 
yakmı~, fakat itfaiye yetişerek y.ı.
brmıştır. 

• • • 
İki Papelci Tutuldu ~ 

apel w 
Talimhane meydanında < P r. ar .-t• wı 

suretile gelip geçeni dolandırma ~·" 
«Papelci» namile maruf Ekrem j)e 

Yahudi Kemal yakalanmışlardır. 
• • • 

Kumar Oynarken Y nkal~de ~' 
k,ah't 

Ortaköyde ( 1 ) numaralı JZaP'~ 
mar oynıyan Mustafa. Ahnıet, ı.ısl~ 
kahve sahibi Şakirle birlikte ya 
lardır, . . . ' 

Bir Şantaj Meselesinin Muh~~ JI' 
Danüp sigorta şirketinden rı.ıŞ ~ 

binde bulunduğu için mahkeme)'~~ 
maliye hesap mütehassıslannda~ ~ 
dün üçüncü cezada muhakern~ '7..J,) .. a~J 
mııtır. Mahkemede firket müdiJJ' i V 

k K A H'' ·· hasebe'' . .W mura ıp azım, usnu, mu f""'. 
ve komiser Hamdi dinlenmişler, dufll 
eelecek aya bırakılmı~ır. 

• • • 
Ankaradaki Galatasaraylılar illi /1 

Ankaradaki Galata~araylılar bı.ıg 1'"1 .. 
kara Halkevinde bir toplantı yapacıık~ 
bir cemiyet kurma işini konuşa~: 014' 
Ankarada ( 4-5) yüz Galatasar•Y 
sanılmaktadır. 

• • • 
Yeni Yolcu Tayyareleri . ı,J'.., 

Yeni alınacak yolcu tayyarek7 ~ 
renin Lihamlen fabrikasına ısrna; 0;.;
Tayyar eler martta teslim edilırılf 
caktır. 

• • • 
••• Ankaradaki Ege Yurdu ;J 

Ankarada bulunan lzmirliler, ~eJla~ 
adile bir c.e.ıniyet kurmağa ve Yur

1 
r" 

. e'• 
mecmua çıkarmağa karar vennıŞ 
muamelesini ikmal etmişlerdir. 

• * * 
Zecri Tedbirler tza1ınarnes'-J 

Zecri tedbirlere ait izahnarne 1' Ol' ~ 
tebliğ edilmiştir. Bu izahnaıneye 1 tı. JP" 

ı · 'hrac0 ı/ yaya silah ve harp ma zemesı ı 
1 

r• 
h ··kA • . k d w • tikrııı.ıaı_r J ya u umetının çı ar ıgı ıs ,~ W 

rak, külçe altın, gümü~ ve pata lli>" r 
olmak üzere İtalyadan ithalat, JJAJ~ 
!erinde kullanılabilecek bütün hn .. 

11 
1' 

b"tı.l .... 
harp işlerinde kullanılabilecek ı.ı ,.,,. 

'hfll"'" _ ... 
denleı- ihracı yasaktır. ltalyaya 1 rıı' 
durmuı gibidir. İtalya ııimdi ihracı 
olmıyan eşyayı da almamaktadır. 

• • • 
Aak~i-&reni" ~li ~ 

Ordu için yeni bir barem kanUpıJ ~~ 
··re 

lıaıım11br. Layiha enslanna go t 

barem cetvelinde yeni sivil bareıtl c~ .C 
uyacak şekilde değişiklikler yapılsC 
aübaylar istifade edeceklerdir. 

• • • 
Tiyatro Mütebaas111 ~ 

Memleketimizde tiyatı"o san' a~ıı )1 
mesi için Kültür Bakanlığı AvruP0 ifP· 
mütehassıs getirtmeğe karar TerJll . . . "" 

lıtanbul llbayı Hakkındaki 1' ~ 
Ea f Ba k 

. . . ... _ ..ı n.v>leh, ~ 
na n ·ası ışı yuzunaen v-. . •'lı' 

Mülkiye Dairesince İstanbul Vahfl ti 
J.ıı.r" ~ da verilen lüzumu muhakeme fıtı 

hafta içinde Şura umumi heyeti uı.tll 
eörüııülccektir. 

- Ellıamdülillih, Hasan ıfeyciğim! Gör· ı 
dün mü müjdeyi? 

... Yd on iki ay, aktığı günler, au 
çamur veren, 

yeriııe.

1 
Kadıköy ıu kumpanyuınm ela hesaba- \ H •!l,:1ı11, Huan Bey - Ey dostum! u-• LJif 

• te .,.. 
na bakılıyormut !.. :l W,11ında perende atılmaz.. Sonra, Jf 

le, akan ıular durur!. 
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ı Resimli Makale il ilmin Aydınlığı il -, 

Kısası Hergün 
it!·· 'k uzı ihtiyacı • 
~aponga 

!augare Postaları 

* C
JQPon;ya ve 

e . 
Japrnı;yefi Akvam 

" onya nih ç· . . ld k' b • ._Yeti ayet. ının şıma e ı eş 'ı-

~lYcti~e S rnuh.tariyet ilan ettirdi. Bu beş \'i
hn ik· O ınılyon nüfusu vardır. Yani lt.tl
~riyct 1 .~efa içine alır. Bu vilayetlerin muh
~C§ Çc~j~n e~mesi demek, Japonyaya piş
~ilc b k rnesı demektir. Japonya ekono
tİbi ku~l ırndan burasını kendi toprakları 
Marıçuk anacak ve yarın lüzum görürse 

Hab 
0
:a ilhak edecektir. 

Dünyanın dört köıeıinde binlerce ilim, &'eceli gün

düzlü bilgimizi arttırmakla meıl'uldürler. Her gün yeni 
bir alem keıfediyor, her cün yeni bir meçhulün kapısını 
açıyorlar .. Bir heyet ıina• komtumuz Müıteri yıldızının 
&'Üneı etrafında 50 senede dolaıtıiını hesap edebiliyor. 
Bir kimyaker elektronun, atomun merkezinde aaniyede 
tiril yon defa devrettiğini söylüyor •. Oturduiunu:a odada 
küçük bir kutu size bir saniye içinde bütün dünyayı oda-

nıza ıetiriyor. Finikelilerin 500 senede dolaııp varabil

dikleri Habetiıtana, biz §İmdi tayyare ile bir sünde •İ· 

diyoruz. 

Evvelce İnsanlar için meçhul, gizli ve karanlık &'lSrü

nen dünya, ilmin ıtığı ile hayli aydınlanmıt bulunuyor. 

Biz, ilim ve fen devrindeyiz .. Onsuz yolumuzu söre-

meyiz ... 

MUHTELİF HABERLER 

ida A 

1 Yeni 
Bakanlıklarca Yapılan Yeni (adrolar 

Sözün 

Bügüklerd;;,
Kinıi 

Tanıyorsunuz? 
Ek· T• 

Bozuk 'e çuruk rejimlerin hususiyetlerin
den bırı de, h i Jiy k ttcn ziyade i1timasa 
önrm \ermektir. 

O mnnlı imparatorlu~ u zamanında, gun 
gıbı n~kur ve haklı bır i inizi gordürcme
mckt n ikfıyet ettiğiniz znm n: 

- Elbette! Arknn yoks , nafile uiraşı
yor un ... derlerdi. 

Cumhuriyet rejimi, o bozuk dlizenin a
) ıplnrındnn, kusurlarından bir çoiunu atıp, 
bızi lamete çıkardı. F kat maale9ef, buı 
mue e elerin, bu <ınrka aramalı:» zihni
yetini sökemediği anla ılıyor. 

Bilhns n, yabancı idareler altındaki mı.i
esse elerden herhangi birine baıvurup ta 
İş istiyen ciddi liyakat sahibi lı:im.elere: 

- Buyuklcrdcn kimi tanıyorsun} diye 
oruyorlarını". 

Bu sual, belki de o zavallılan atlatmak 
için bir desisedir. Fakat ne de oı... bunun 
çok çirkin tesirleri olduğunu itiraf etmek 
gerektır. 

Fertlerin şahsi meziyetlerine kıymet ve
ren demokrasilerde. arka aramak. iltimH 
İstemek, o rejime ve o rejimin bü,rü.kleıine 
aa} gısızlık etmektir. 

T vsiye meşrudur. Duomüı, muhtaç kal
mış her fert, kalkınmak için bir iatinat nok· 
lası İster. F kat istin t ız kalkınmalı. iısti
ycn, kendi ncf İne guvcnen kimaelerin de 
umidi, azmi, gu~ enci, arka aramak euretile 
kırılmam lıdır. 

B .ı:ı kabıliyetler, en zorlu tavıiyedm çok 
daha cleğcrli olabılir. Bunları denemehi • 
z.in, unun bunun iltimn ına, himayesine. 
aah bc.-tıne mufıekır kılmak insanlık .!atını 
hiçe ) maktır. 

Sonra, kendi ohretlcrinin, nüfuzlannın 
bu turlu isti mar cdilm sinden, büyükler de 
memnun de •ıll rdir. 

Resmi d ırel rimizde, mcmurlann azli. 
n sbı, terfıı. tecziye i, hususi kanunlarla 

•iltcre eııstana karııı yapılan tecavüzde ln
~İitlin ;~ Cemiyeti Akvam aslan kesildiler. 
tetirdi) unyayı İtalyaya karşı seferber hale 
~'llıın er. Bunu yaparken de Cemiyeti Ak-

n mıştır taayyun ctmhıtir. Mu nbakalar, iltimu UIU• 

lunu kaldırdığı gıbi, b rem kanunu da, il-

( 25), (4) memur (22), (3) memur (20, Maarif Vekaleti çüncu ahısların müd h lelerine MCI çek-

T es bit Edilip, Tamam) 
Çin ~aı.ifcsini yaptığını söylediler. 

Wc '-):ad e C.cmiyeti Akvam azasındandır. Ankara (Özel) - Yeni tefkil edile· 
~l'tıiyet~n bırinin haksız tecavüze uğraması cek olan vilayetlere ait kadroların bir 
tektir. 1 Akvaını harekete getirmek ae • kısmını dün bildirmiıtim. Busün de ba-

i mi tir. 
(4) katip (20), (12) ftübn§ r (10) lira. Mnn§lı: (2) kültür direktörü (55), ı "k Od ı..U in b zı hu usi mücs eseler, ınaalaef, 

acı (2) kültür direktörü (45), (4) bat aek-Ücretliı (4) odacı (25), 6) odacı ayni titı:ı:lıgi, ayni ciddiyeti aöıt .. rrnworlar. retcr (20), (6) ıekreter (16) lira. c ı --,, 
(20) lira. O dnu ısterdi ki, memleketin bu neTİ lu-t •kat C kiyesini tamamlıyorum. 

:tlc bir . . enevre ve Londrada ne bir ses, Sıhhat Ve içtimai Muavenet 
cretli: (6) odacı (20) lira. ruml rı da huk" ti JL• 1 w· • ...!_.__ 

Hapİ•ane ve Tevkilhaneler N ı· • ume c e uır ıgı e~ a ıa Vekaleti T~ k' t lk · k' · · tJai aa~tıraz. Halbuki Japonyanın İ§gal er- Vekaleti 
Jı.h n ·a, ltalyanın zaptetmek istediği sa- Maqlı: ( 4) müdür ( 55), ( 13) bü-

M 1 (4) b d
. (50) (18) 11 ı u u enın ım e ız gençlerine, ph 

HJ ı: af ıar ıyan • Maatlı: (4) nafia müdürü (70), (4) si liyakatin d b ' d w • b ı d x... L_'LL_ -

birinci ıınıf ıardiyan (35), (3) l'ardi- .. h d' • c ır eg rı u un u ... ~n-
~ı; llli 11!

1
.betlc bir kaç misli büyük ve bir k' t hekimi (40) (21) küçük sıhhat 

mu en ıa veya mımar (50), (4) fen da inanç gelsin. 
yan (30), (14) rardiyan (20), (1) ec- memuru (45), (4) fen memuru (40), ı- · · · · · • • ....... ·------
zacı (75), (8) nisa cardiyanı (20), 

1 

(4) fen memuru (35), (4) fen memuru Ç!ftçlye Fidan Dalıhh~or 
lira. (30) lira. fzmıt 26 (A.A.)- Hususi m11haıMbenin 

örnek fidanlığında bu yıl 25.638 ..alatelif 

:A ı ı ı :ı:e . O C . . ume ' ll"llt"arrı h ngın. halde neden emıyetı urları ( 14), ( 25) tedavi evleri sıh-
htı A'- arekcte geçmiyor~ Çünkü Cemi- mem l (25) (21) sıhhat ifleri 
bı 11:vaın bat memur arı , 

•kta.n b mu~yyen menfaatlerin aleti ol- katibi (l4) lira; 
aıka hır teşekkül değildir. Ücretli: ( 4) sıhhat müdlürlüjü 

l'Q.V.Var *. hademesi (20), (30) hükumet hekim • 
Ali Çere Selerlerı leri hademesi (15), (25) muayene ve rtlt taraf;:kaya, yakında yurdun cenup ve tedavi evleri hademeleri ( 1 7 ,5) lira. 

trlerj t • tına muntazaman tayyare ıe- Adi' Vekaleti 
.4. crtıp d'I ~ ıye 

~tı'- "rupa Ve e;.:,_ce'gkindi haber veriyofr. 1 • Maatlı. ( 5) reis bakim, aza sulh hi-
1 11: k en a a tayyare se er.en • 5 • 1 • 
••cak ;l'cl ve deniz seferİerini geride bıra- kimi müddeiumumi (5 ~·ve. m.uavınr:~; 

Bir inek, Eşi Görülmemiş 
Acaip irEuzağıDoğurdu 

Mut (Özel)- Bir kaç sün evvel Karni 
·' 0,00o ~~ecede ilerlemiıtir. Kaliforniyadan icra reiıi ( 45) • ( 5) rnuavı.nlen ıcrah"'-. 
;.ı 1 gıloın . . . (45) (13) mustantık ve a&ım k'' "nde bir ın· -•- acaip bı'r d w ~l arı etro uzaltta bulunan f ılıpın a- • • . oyu ıı:a yavru ogur-

" na ta"'• . ( 40) (14) muavın (35), (1) muavın f • . ı ol "'" are postaları işlıyor. • 1 muıtur. kı aaat yafayıp ölen bu yavrunun 

ayagı daha, iki baıı, her batının arka tara· 
fında birer tek kulagı ve alnı üzerinde de 
birer gözü vardı. Aynca bu baılarda ağız 
ve burunlar tamamen teıekkül elmİf bir 

48 Yol:: t.a~arelcrinde banyo, lokanta \'e ( 30) lira. iki tabii ön ayağından batka aynca dört 
insanı ıçın yatak var. Katipler Baıkôtip 

vaziyette idi. . .. 

;etek Yo~;~ kara ve deniz müşküllerini y~- Maatlı: (2) batkitip (35), (3) zabıt 

i
•Jcat h n açıncıya kadar asırlar geçtı. k•t" )eri (25), (11) icra katipleri (20), 

1 
av 1 a ıp • k. 

duta Ver a.~rı fetetmekte acele gittilt>r. ( 2 ) icra katipleri (17,5.),. (8). ıcra ~-
. e\rti itle n ın dünya etrafında 80 günde tipleri (16), (2) icra katıplerı (14) h· 
liii ın ıcyah t' 1 w h . ta.rn I a ı yapı acagını ta mm et· ra. 
~0ktur. I~~ 8 aramızda büyük bir mesafe icra Memurları 
.,~.i~~ Paris Yolcu tay:ares~ 1919 ~.a L~n.~- Maaıh: (2) fcra memuru (45), 

ll}'uk h' arasında ışlemışti. Bugun bu tun ( 3) icra memuru ( 40)' ( 1 ) icra memuru 
iti· §e ırl 1 1Yor. er arasında tayyare posta arı ( 30) lira. 

Curnh icra Memur Muavinleri 

~er\ •on Uriyet hüku·metı'nı"n •ı'mendı"ferler· · QU. " ra ta y Maaılı: (2) icra memur vemu~vı1n : 
t. ctrn . yYarc postaları tesısıne teşeb· I . (45) ( 3 ) icra memur ve muavın erı 
..,.. esı bi · d I erı , . 1 • ~ ından . ' tım e bu nevi 11aki vası-

40
) (l) icra memur ve muavın erı 

Suriyede Meydana Çıka
t"ılan Gizli Cem:yct 

-
Şam (Özel)- Berutta meydana çıka

rılan a-izli cemiyet meselesinden dolayı ) eııi 

tevkifler yapılmııtır. Bunlar arasında Kral 
faysalın adamlanndan Fuat Bey Yakub 

Müfric, Trablueta doktor Samih flmettin ve 

lar. Bunların dediklerine göre cemiyetin hü· 

kümeli devirmek, iktidar mevkiine seçmek, 

Fransız mandasını devirmek ribi sayeleri 

yoktur. Cemiyet, sırf memleketin ticari Ye 

iktııadi kalkınmasını düıünmekte ve buna 

çalıımaktad ır. 
t\ı.... ıstifadey b ) k .. ld ( ' • l • (25) I• "'U~u ... e aş ama uzere o u- ( 

30
) ( 4 ) icra ve muavın erı , 

.!Jckiye drn~Jdelediği için, ehemmiyetle te· ( ) • ' rnemur ve muavinleri (22), 1 ......... eger. ( 3 ıcra . ) r sini istemİf, baro divanında beyanatı dinle- zm•r Borsasında Ozurn •• 11,ıarı 
'••·······••• ) • rnernur ve rnuavinlerı ( 20 ı- ahi' 1 b' 

tcı. Ed.)~·r ... n .... e .... d .... e ................... r(al. ıcra nildilden sonra t ıye tae ınde urar edil- İzmir 26 (A.A.)- Borsada dün altı 

diğer bq a-enç vardır. Berut barosu mev

kuf avukat Kıbrulının muvakkaten tahliye· 

.
1 

l -l·tir. Diöer taraftan sizli cemiyetin ele kuruıt J 7 k k d · neı ue Tevkı ane er .. .., .. an uruıa a ar 2672 çuval 6-
"'' ırne, 2S (A dd Hapı~a üdürü (40) ( 1) ha· seçmiyen azası faaliyette devam etmekte züm ve 3,5 den 13 kuru .. •--der 467 ..... 
•- hb . A.) - Bütün yur a ( 1 ) hapısane rn ' . I r· . :r- - y--...,-ıc t:ncı hleınleketlerde en iyi peynir o- • ane müdürü (35), (2} hapisane mü- ve cemıyeltd~:::a ge;. ~carlı eıyayı aat· val İncir aatılmııtır •• Bugüne kader satılan 
~ .... _ nınan Ed' . . • . d pıs (

5
) t bip (25) (2) mernur mak ve e en ~arm IÇ1D Ç4l lfhaktaJır- üzümlerin hepsi 442,249 çuvaldır. 

le ~rlard ırne peymrlermın ıç ve 
1
f dd~ü~ru;··=(~3;0~),~~~a~~:;:=:;;';;;;:::;:;:::;::;:::;;::;;::;:;:::;;:=~~=====:~e::::==:~:==:;=:~~:::;;::=:=.:~~::;;;;;:~::;::;:;: 

it l'r-ıc a eski revacını bulması rnaksadi- ~ - -

~a.k y.·~· rnubte]if tipte kooperatifler r I N A N I S T E R İNANM A! t ~>'rı ~ın llrathrmalar yapılmaktadır. 1 S T E R 
tlkike C.. kozacılığı canlandırmak için de 
~·- Relen • · l ~el • • ıpek ve koza mütehassısı ın· 
,.... ennı b"t· f h d tah k 1 ınnek üzeredir. lkba ar a 
~eler• Ozacı uıtalar retirilecek, kurutma 

1 •çıLacaktır. 

t··Ş.rbon b * .. 
~sı llltalıkları ile aavaf yapan mu· 

Terrneden yazılıyor: 
Yirrni sekiz bin bet yüz küsur nüf~su bulunan. il~e-

• · k enelerdenberi eczahanesız ve ebesızdır. 
JlllZ bır ÇO S • hlik • d k 

d 
evcut olması lazım selen umet o • 

Kadrosun a ın - • • 1 k k 

bile dahi yoktur. İlçe içinde hasta olan büyük, küçük; 
erkek, kadın doktora muayene için Çarıamba ve Sam
suna silmek, muayene edilmek ve ilçlarını almak için 
bir çok zahmet ihtiyarile para sarf ına mecbur oluyor

lar. 
• b ı d'ye doktoru olmadı&'ı &'ıbı mem e ette •· 

toru ıle e e ı 
iSTER lSTER iN A N iNANMA! 

aıılı köklü ve 77.000 •tısız köklü a 
f 'd • • • meyv 
ı anı yetııtırılmiıtir. Bu fidanlar ciftPye 
dağıtılmıya baılanmııtır. 

- . . ..... 'ıii~~.~k -
Birinci lftarlJ• 

Bugun Rnmaz.an baılamıfhr. Bu 
sebepledir ki Çerez kabilinden» baı
lıklı yazımız, bundan boyle elftarhk• 
Sl'rle" ha ı altında devam edecek ve 
her gun size, bu sütunda, hOfUnuza 

gide ek bir iftarlık unmaya çalıpca
ğı:r.. Ramaz nınız kutlu olsun. 

Onu Giden Hançerden Sor! 
Hamaz n ıçın, otcdt>nberi: .Bereketli 

aydır! ı derler . 
Halkıa, boyle bir kanaat yerktme· 

sine sebep te, bir zamanlar, ramazana 
mahsus bol ev erzakı düzmek, pİI bo

ğazlı~n bu ayda hu usi bir ehemmiyet 
vermek adeti olmu tur. 

Filh kika, eskiden, şabanın on betin· 
den itibaren, ve hatta daha da önceden, 
her aile reisi, evinin bir bucağım bakkal 
dukkfınına dôndurür, sanki kıtlık kart1· 
lıyormuı gıbi kılcrini, ambarını doldurur
du . 

Bo) le yapmazsa, C"!e güne ka..,. kil
çuk du eceğıni de ıanır. mutlaka batJca
larınn uymak için, parası yokN da borç 
alır, c~inden öte beri satar, h8111ı ne 
yaparsa ) apar, emsal ve akranından ata
ğı kalmamağa bakardı. 

Yine buyle bir ramaza arife.inde, hc
nfın hırı, çarııdan kufcler doluıu erzakla 
evine dônnıuetu. 

Bir )andan bunları 

etmekle mc gul kansı, 

içini çekerek: 

bo altaralr.. istif 
bir yandan da 

- Ah, ahi. Şu mübarek Ramazan, ne 
bereketli aydır!. 

Deyince, artık d yan ınıyan heni, du· 
varda bo duran bır çiviyi ioaretle: 

- Eveti dedi. Sen onun berelu~di o
lup olmadığını, ıuradan yok olan mü
cevherli hançerden aor 1. t'ıca , .. sht~tkikJerine devam etmektedir. Ay-

lh.."? " rıın· -""""'te,.. • ~e ırelen Sıhhiye Bakanlıgt 
~. ....r, ıle ın"f • 1 • A • 1 • r a..c 1 u ettlf er 11kan ıt en etra.ın·J l-.---------------------------------------------------.J 11FU 

ernelere b~Jl&DIUl<IAl:~C!..--~----....:._::~--~----~--~----------~------------------~----------~----------~-------~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 



SON POSTA 

'1AHKEHElEIDE 
~.. .. . . 

f :zOQQUKLC~I ~ iZ MEMLEKET HABERLER/" 
Genç Bayan 
Haykırdı: Bir 
Şahidim Daha/ 

Yedi, sekiz yaşlarındaki yavrusunu elin
den tutmuı bir baba koridorda belirdi. 
Mahk"'me kapılan önlerinde beldeşcnler B· 

rasından geçen bir bayan küçük kızı ııörür, 
görmez sevinçle haykırdı: 

- Ha 1.. Şahitlerim den biri geldi. 
Bu sözü iıiten baba, ııcnç bayanın önün • 

de durdu: 
- Kmmı p'hit yazdıran siz misiniz> 

Manisa Geri Kalmıı Şehirlerimizden Biri idi 

Fakat Şimdi Birçok Önemli işlerin 
Başarılması i 
Kararlaştı

rıldı 
- E vct efendim 1 1 
_ o halde ben de sizden davacıyım. Manisa, 22 ( ÖzeH - Yirminci me-
- Niçin efendim? deniyet asrında elektrik ııığırun soku-
- Çok sebep var. Bir kere bizim hanım lamadığı, auyun, caddenin, kaldırımın, 

asabt ve evhamlıdır. Daha mübaıir elini lajım teıkilatının yer bulmadığı bir vi
k.apunızın tokmağına uzatırken bayılıp ıe • liyet merkezi tasavvur ediniz. Böyle 
rildi. Bizim evimizden hiç kimse bugüne bir merkez İzmirin altmıf kilometre 
kadar mahkeme kapısına ayak atmamııtır. yakınında bulununa elbetteki bütün 
~bin çocuia ait olduğunu görünce büs • fÜphemizi Ye alakamızı üzerine çeker. 
bütün ta~rdık. Beni bile kuruntu sardı. Me- Maniaa -rilayetinin nüfusu 400.000- Harap Maniaadan bir köıc 

ede nedir bilmiyoruz. Çocuğa ıoruyoruz; dir. laaline selmiı bulunuyor. Şarbayın iati- Manisada çalııuı iki bat vardır. 
o da bilmiyor. Tütünden, üzümden, afyondan, bui· fa etmeai ıehrin elemli halini bir hanı· Parti baıkanı ve Yozgat aaylavı Avni 

Sonra mahkeme İn•na korkuya benzer daydan •• diter üriialerden )"lllık celi- lede ailip aüpürecek bir durum kazana· Oganla Manisa ilbayı Murat •• 
bir bia Yerir. Büyükler bile ekıeriya ha- ri yirmi milyon lirayı qkındar. maz. Maniaada aiatematik bir çalıpna Parti baıkanı bir taraftan Halkevini, 
kim karıısında ne aöyliyeceklerini tafln - Etenin bu bai bölgesinde bağlı öy- havasının kurulmaaı için belediyenin parti teıkilatını tanzim ederken öte ta
yorlar. Böyle bir çocuk daha hiç ıelmediği le ilçeler vardır ki oralarda elektrik, gelir membalarını tanzim etmek lazım· raftan da gençliği ele alarak faal bir 
bu muhit içinde pflrmaktan geçtim; kor • hava ııazı, aafalt yol ve bütün medeni dır. hale getiriyor. 

kar. Bu korku onun hayatına tesir eder. vaaıtalar, kübik binalar ve seniı cad- * İlbay Murat da borç içinde boğulan 
D_'La ma'--rlannı sayayım mı} Mesela deler so""zl-i üzerine #-ker.. C..-h • t d b"r sünahkar çı"lesi 

an n..... ~· ,.._ 'r' rın or aaın a 1 muhasebei husuaiyeyi kısa bir zaman çocuğumun bucün mektepten kalııı onu bir Buna mukabil bu ilçelerin bağlan • •ibi wiikaelen memleket haatahaneaine 
ı • " - içinde iıler bir makine haline getirmit ıünlük bilgisinden ctmiı sayı ır. dıiı Yİliyet merkezinde hiç, amma her sün bir çok yalvaran eller uzanı • ve JOO,OOO lira kadar bir paraya ban-

Genç bayan cevap verdi~ hiç bir -y yoktur. yor. Hastahane 80 yataklı olduğu hal-
F k d .. ·· ·· :r- kaya teslim etoıiftir. Bu para çok Ö· - Hakkınız Tar efendim· a at uşunu- * de kapıdaki tabloda 110 hastası bulun-

nüz ki çocuğunuz bugün bir hakikatin mU • Manisa, Cümhurluk Türkiyesinde duğu yazılıdır. Bu vaziyette hastalar nemli ve kültürel itlerin ~ar!.ılığı~ırh •• 
d f __ L e· .. kt b" dcıı k b 1 kJardan -tir· ••• Yeni mektepler ve ekonomık onemı a-a aaıını yapaca&. ır &Un me e ın diier vilayetlerin lüç biriıine benze- yata u amıyor •• uza •-
kalıyor, fakat buradan edineceği intiba kay- miyen bir serilik me•zuudur. Yağmur- lenler hastahane kapısı önünde bırakı· ı iz yollar hep bu parayla yapılacaktır. 
bcttiklerini bol. bol k.ar11lar. lu bir havada, Manisa dağından inen lıp gidiliyor. Adnan Bilget 

Çocuğunuz buıün burada yalanla ger • il L. h bed f k l --ı. • "c::::w 

V• • • • • •• k ae er uır ara ea ar sız o an FMn s • d A ..., oegın, fena ıle ayının çarpı§masını ~o rece • d . . • . Ak ak 1\ .. •k d l m Q V a ga Ç 
•• hakikatin zaferle neticelendiğini anlıya- hır çam~ e~ızınke ~~ırır: 1 ~amd v • ı y ı sar a 

ti evlerıne sıtme ~ere lf erın en ÇI• ~ 
cakbr. Oü§Ününüz ki çocuğunuzun görgüye h l k 1 k Kıa··yıu··ye Arazı· oruma dayanan bir kaç ıözü hakikatin aydınlan • kan halk, mu teme aza ara arşı 

masına )'11..nyacak. Siz bir hakikatin anlıı- hazırlıklı bulunmuı olmak için ellerin- ç 1 l 
plmuı için çocufunuzdan istenen yardıma de birer fener taıırıar. Dağıtılıgor aıışmaıarı 
mani olur musunuz) Böyle olduğu halde, en bü,.Uiü 16 

Hem, mahkeme, hakikatin tecelli ettiği ıantim boyundaki kırma taılar üzerin
bir yerdir. Oradan ancak vicdanından fÜp- de aekerek yürüyenler arasında vasati 
hesi olanlar korkarlar... bir metrelik hendeklere yuvarlanan, 

Bu ıırada koridor bapnda genç bir ba- ayaklarıru aakatlaya.nlar fazladır. 
yan daha belirdL Küçült kızın babasile ko- Manisa halkından la.iç kimse bu vazi
nuta1.ı bayan koridorda beliren bayanı EÖ· yelten ıikiyetç.i deiildir. Herkea derin 

rünce de sevindi: bir tevekkül içinde itlerin iyileJeceğin-
- lıte bir tahidim daha 1. dan ve belediyenin tehri imar huauaun-
Küçük kız iae ellerini çırptı: da pek yakında faaliyet söstereceiin· 
- Babai Babai. Bizim öğretmeni.. den ümitvardır. 
Duruıma baıladı. Küçük kız da dahil 

olmak üzere bütün phitler dinlendi Haki -
kat hakikaten zaferle ıona erdi. Genç ba-
yan davayı kazandı. 

Duruşmadan ıonra öğretmen ve küçük 
talebesi el de oltullanna döndüler ... 

---············---············ .. ······-· -----··· 
Kaşta 

Manisa belediyeaini harekete &'etir· 
mek için önce nokaanları tamamlamak 

lazımdır. Belediyede mütevazin bir 
bütçe yok, para hiç yok.. 

Paraaızbktan ıik,yet eden belediye 
reisine Manisalılar ne deyebilir 7 Para 
olnıadıktaa aonra belediye ne yap-
un?. 

_. __ 
Niksar (Özel) - Niksarda göçmen

lere ve yerli köyfülere arazi dağıtılma
ya baılanılmııtır. Bu arazi metriık ara
zidir. Şimdiye kadar ekilmeyen •e bo§ 
duran lbu arazinin köylüye dağıtılması 
halkı çok aevindirmittir. 

Niksarda 
Fırıncılar Şirket Yaparak 

Çalıımıya Baıladdar 
Niksar (Özel) - Niksarda ekmek fi. 

atlan aon cünlerde yükaelmiıtir. Ek
mekçiler bir iki gün dükkanlannı aç
mamıılar ve ıarbaylığa çıkarak eaki fi· 
yata idare ettiremediklerini aöylemİf • 
lerdir. 

t'aıarruf Haftaıında Kahve 
Ve Çay İçilmeyecek 

* Şarbayhk ta altı fırnı kapatımı, 
Şehir Meclisinin toplantısında öbür ekmekçilerle birlikte çalııarak 

ıarbayın icraat raporu okunduktan aarfiyattan istifade etmeler~ni bi!dir. • 
Kat (Özel) - Önümüzdeki tasarruf aonra reye kondu ve meclis bir muha- mi.§tir. Şimdi bütün ekmekçıler hır ıır

haftasının dit• •enelerden dalıa canlı lif reye kartı kahir bir ekseriyetle a-ı ket halinde çalıımakt~dırlar. 
INr fekİlde seçiriJmeai için timdiden ! demi itimat reyi verdi. Buğdayın kilosu sekız ve dokuz ku-
halk ve köylüler ara11nda propaganda Bu auretle tarbayın iatifaaı zaruret ruıa kadar çıkmııtır. 
ya seçilıniftir. 

Hafta rüalerine münhasır olmak ii· 
zere kazamız iGinde kahn ve çay kal
kacak, bunlarm yerine yurt içinde ye
titeD yemiıler aablacaktır. 

Bu Yll Portakal Bol 
Kat (ÖzeO - Bu yıl kazamızda 

portQal irün8 ~ bereketlidir. , 

Termede Bir Evde Kaçak Tütün Yakalandı 

Simav (Özel) -

Ağaç Koruma ku

rumu sonbahar 

fidan dikme ve 

kırızma yapma İf· 
lerine ba_§lamııtır. 

Kuruma bağlı o • 
lan yedi ıubeye 

de bu faaliyetin 

batlaması için di

rektif verilmiıtir. 

Bu devrede ku • 

rum 10 bin fidan Simav Ağaç Koru-
diktirecek ve mo Kurumunun 

yüz binlerce &fi yeleri 

yapbracaktır. Aıılar çekirdekten 
ti§lllİf fidelere tatbik edilecektir. 

Çanakkale 
Sporcuları 

Biga Slnemllsında Bir 
Müsamere Verdiler 

0-

ye-

Biga (Özel) - Çanakkale • Bip spor
culan, Biga spor alanında birleşerek güzel 
bir maç yaptılar ve ıonunda iki ikiye bera
bere kaldılar. Oyun çok hararetli oldu. O 
günün gecesinde Çanakkale takımı gençleri 
Biga sinemasında çok heyecanlı bir müsa
mere verdiler ve hayli alkıı topladılar. 

Recep Peker Biga HemfehrHisi 
Biga (Özel) - Biga hcmıehriliğine a -

lınmasına karar verilen Halk Partisi Genci 
Sekreteri Recep Peker, bu hcmıehriliği ka
bul etmiş ve bu teveccühten dolayı Bigalı
lara bir teşekkür mektubu ııöndermiıtir. 

Komşunun 
Penceresind! ? 

~ Neler Gördattlr.-; 
Ankaradan - bir mektup ::;:,_ ~ 

babalannın gözünü açar Ü~ J 
.koymak.sızın ana hatlannı ~~ 

«Evimin karJJ.Sl.Dda ko~~S- P"llf 
reme bakan bir penceresı ya~ 'f"., 
aencim. Bu odada yatar, bu . ..,, , 
odada çalışının. Pencerenıi. ~. ~ 
va ve ışık veren yegline ın~,~ 
mam. Fakat bu pencereden go .,
zaralar beni rahatsız ediyor~', 
bir ııenç kız var. Biti~k ko .,..Jjj$ ~ 
kcği ile sevi§iyor. Kız gece guı-~l""'f 
reye çıkıyor, beni görürse bana< ~.J 
koIDfU gence bin türlü jşvelı:,_ ,-.,. 
pıyor. Hatta annemin ve ba d 

bulunduğu zamanlar bu dek~ -
reketlerini tekrar etmekten ~; I 
benimle mi, yoksa kom§Unun ~"' 
alakadardır, anlamıyorum. Kıı ~ 
vimli. Hatta evlcnmeği akJıındaO i"r' 
rum. Fakat onun bu hallcriııİ ~ 
doirusu korkuyorum. Siz ne d 

Ankar•··· ·I 
Bu kız atk arıyor. Henüz ~I 

• d v•ıd• T b' t" _!I- ~ ~~ 1D1f egı ır. a ıa ın emfllll' ,-ı!.,. #. 
kad&§a ihtiyaç duyuyor. Fakat---~ ~ 

oldağu, batb türlülerini d~~ 
ba .evgİ ihtiyacını kompı Ç 1'19 ~ 
rnİD etmek istiyor. Şimdilı"k kıdlol"' ~ 
ketlerini fena manaya almak d ttlfl'1j 
dir. Ama, anası babası vııktile tı1İ'_.,J 
obnaz, kızlarmm bu inki?fını ,. 
onu tabii yola sevketmezlerse feıı' 

1 

verebilir. ~· 
Evlenmeğe gelince, ailesi ını.ı 

derse mahzur görmüyorum. 

* 1 İzmirdc Ben. • J}J_ ı 
Dii§ündüğünüz doğrudur.~' 

•iDi kesmek prtile bu kızla e• )dl'~ 
niz onu kurtamuı olursunuz.. ~ ~ 
larile temas ebnez, onlann feo'I Jı'. f 
uymak imkanım bulmazsa ()IJ ,, ~ 
Maamafih kız henüz pek geoÇ-~ ~ 
pnda bir çocuk bilmem eYI~, 
Sonra da m de askerliğinizi ! . df#• -1' 
mühim İfe atılmasanız da~.'~ ..-M# ' 
kurtarmak ümidile kendinıa ~ 
mu bir tehlikeye atmayın. 

Gönende N. N. :. -~ 
Sualinizi anlamadım. Kızı;.:.-, 

fınatı da kaçırmak iatcmiy A 
menmiyonunuz? ~ 

--··-······· ............................ . 
Bir Doktorun _.,, 
Günlük ~ 
NotEarından (•) 'il 
Tırnak Yeme Ha$td 

r ' On dört yaşında bir mektcP 1 
,j. 

d . d'l Afıtl muayene o ama getır ı er. 1ı' I 
· eıı desi ağrıyan ve yemek ycın1Y .i;J 

- b" . "h •tA rrne~lı cuguna ır ıştı a ı acı ve 
ilaveten istedi. ıadf 
Muayenemde: Bu genç delik•0 Y, 
vi bir rahatsızlık eseri bulmadıı1'· ~ 

k k 1 d .. ·· · nazarı aı aı so ucan u~nne51 •
1 

timi cdbetti. Sebzelerin iyi sU 1~ 
ce yıkanmıyan kısımlarından ,.~ 
mideye ve bağırsaklara geçeıı b" 
yumurtalannın sebzelerle befS ~ ~ 
tulmasından ileri gelir. Bu ,ol .I' ~ 
talığının bu çocukta tırnakları~ J 
ıczdirmek ve dişlcrile kopa pi" J· 
ccııi tırnak aralanndaki birik~ . <ti 
yutması yüzünden ileri geldiiitı'b' 
de ağrılan da gene bu eoluell~ ~ 
lerinden baıka bir şey olın~ % 
lcdiın. Solucanlar çocuğu• .,_,..-.. 
Tunak yeme adetinden ın~ 
mcaini tembih ettim. Sol ··.,d• ( 
çiy kabak çekirdeğinden gu _.. 

. . .. 1 d. Solu--~ gram yemesıru aoy e mı. . . cP""' 

verdim. Üzerine de müshil jçJf -,,., 

Netice: Solucanlardan kurtııı.t'.,
iun sinirleri de iyileşti ve b~ 
nak yeme ve koparma ill 
kendini kurtarmış oldu. f. 

( •) Bu notları kesip ~~ 
laat bir albüme yapıfhr1P 

1 
ti!'~ 

Japuıa. Sıkmh :ıuunanmısd~ 
Wr doktor p&i imdadınıaa 
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H üz. dli mil ka • 
if r nçhnqlardı ki Hu• 

sey" rci in küçük se
mi i, yabancı bir s• • 
mi söründüğünil 
anl bayrağı ç lL 

bt n buır olan 
lev Jer büsbütün gid 

kesildil • 
Çok ıcçm den bir· 

biri 'n ardından üg 
y iken göründü. 
lar uçuk t kn l 
En lü v Ce 

aha 
Çü 
dol 
idi. 

ıkçılar kulla • 
dı. Hu halde 

bir IQ.smı 
i. kaçırıyorlardı. 
· bkhm bklnn 
olduklan beUJ 

Onl rın arkalann .. 
dan d bü "c vo SÜ• 
zel bir g • ge1i7or • 
du. Bol y lkeruerl ve 
oldukç çok kiittklcıi 
vıırdı. Eğer rüzgar ıo. 
do&lan eserek onun 
) olunu kesmemiı ol • 
aaydı, ep yce hızlı gİ· 

Amiral Anrikez filoıu bUtiln kuvvetile Kem 
reisfn pqine dUımüftÜ 

)lece i belli idi. Fakat · dl öndeki ~ , .. 
)ni ile aralan epeyce açıktı. 

En öndeki geminin içi Türk gemisini ;ö
tür görmez kanıtı. Fakat Hüseyin reia Ke· 
mal rcİ5İn emrettiği gibi Türk bayraiını re
~in c bu kargaplık birdeıablr. durdu. Bir 
sevinç görüldu. Ayni zamanda Tilrklcrf 
Öufman sıınar yana dön mile y •• 

d minki t r fa g-cldiler. 
dogru emal • • fil una r or

Jardı. 
u kar(l alık aıruında en arkadan a-• • 

mi pe~ ce ynklaımıı, hatta üç &'O • 

mmin aonum~u un doina top ateıi açmıı • 

tı. 

Top 
Ate i 

yordu. 
Bo 

tL f 

rampa yapb. ~.noıuarm atıl!mıuile 
lcrin d man g~rnı:ıımıa a-tm~f~rıte 
malan bir olmuıtu. 

lspan)•ol 
Filo u Geliyor! •• 
On d kik 

• ·ölü vcy 
agu yaralı olarak kanlar içinde güverteye l 
serilmişlerdi. 

-Aikamwfllll b 7'ik bir 1 panyol fi • 
losu ıeliyor. Yolunum hemen Mostag ~ 
m• çeviriniz 1 .. 

YilzJcrce uvalb Endlilih mı.lhaciri bes~ 
belli bir ölümden kurtulmuılardı: 

- Kemal reisle leventlerin• Allah u • 
zun ömürl • 1 izi Türklerin yardım• 
larmdan m in1-

Diye dua ediyorlardı. 
Kemal reis daha sonra Jıpanyol 1ıemisi~ 

nin kaptanına döndü: 
- Bir daha denize çılarumıak için yemin 

edeneni:ı: sizi bırakırım, yokıa cehennem 
1ıöndcririm ••• 

Hepıi birden haç çıkardılar ..• 

Türk 
Yalan Söylemez.! •• 

- Fak t biliyonım ld L:r Imız bu yemi
ninizi tanımıyacektır. O zaman gene çık n 
am , böyle il" bsız zavallı halkı soymak 'e 
bogm için d~ bcnıml dövüşerek Ö • 

cünüzü alm k için ... Anlıyor musunuz? .• 
Kimsenin ıeal çıkmıyordu. 

Kemal r is d çok durma.dı. KaP.t nın 
omuzuna elini koydu: 

-Ad 

bir nehrin aü;wıda ırii • 
nyoll ın ellerine • • 

Im<ımtttı. Son ~ıuhasaıarla kalenin 

büyük gemiyi bir aırn)I a 
toplarile kaleye aman ız 
reisle Boğa Hüseyin da-

ha içcril~, brfu .pına kadar ıokulmut· 
lar, küçük 1.ılr tep üzerindeki kumandanlık 
ptoıuna bir ç gülle aavunnllflardL 

Bu ıırada ufukta bir yelken röründü. 
Bu, Don Anrikezin filosu idi. 
Kemal reis: 
- En&"fneL •• ~in L.. 
Diye haykırdı. 
Gcmllcır üç beı dakika soııra prov • 

nnı Gata bumun çevirer-elt açılmıılardı. 

Çok 

Kızmıı Adam 

Çocağunu% Jrad.a% 
oldu. Tepine tepuıe 
ölm~e mahltiım. 
Tedavili mümkün 
Jeğil, çocuğunuzu 

u;tıraptan kurtar • 
malt ıçın aldürür 

müaünüz? 

Bu anke • 
timizin ce • 
vapları • 
nı toplayan 

Kemal reia ıöyle düıünüyor.du: 
A 

• ya zı cımıı:, 
- ize yel1f

0 tikleri iyi oldu. Don nrı· 
Dr. Mah • 

kez, İspanyol kaptanı eöyl diğim yolu 
ınut Ata ile 

deiiftinnedİğİmi gördü. Artllt arkamı bı • 
de eörü~ -

rakınaz. Bu rüzair devam çe kürekçi· 
ınek iıtc • 

leriml yormağa lüzum knlm z:. Gemilerim 
miJtir; De- • 

hafif oldufu için yalnl% yelken bize yeter.. 
1 
• ..ı...;;. 

ak b iJ I b ğer ı ~&u 
F at o u kocaman ve ağır cem er c n k b" '--'ksa, bugünün doktorla.rile ant .... 

ti bilmek · · -=ı-..:-: de alıfb do toru, u- b sefer de IWl ~ 
ye~ Halb ıçı~ kürek~ .. ~ ç k • tün anketlerden olduğu gih!, u maaı tabii görülebilir. -
ra ... ukı Valansıya)·a vamıcıya a· k mak istemİftil'· Çünkü bugünün hekimliğile 
dar e de fo .. u -"'-i olacaklar ... o k~çama f yapd k çamak yapmak iste· • r w. d t <>nıal\ 

•• • ... T gı.u .. bı bu ae er e a devrinin hekım ıgı arasın a, ar•Yıı. . 
rnan ÜJtune çul malıyım. Hem onun o • : . n kadar büyük farklar &l. 

.. d -'der _L!-' • tuttukça mı9t.ır. 1 ak ren zama "•t'd 
nun en a• fcıuncn to . a • Fak t, onun, yazıcımızı cevap a m. • • Bugün aşağı yukarı kat'ileşrnerni ll', 

damakıllı le. Çok kmnıf olan bır D• tan gönül riznaiyle vnı: eçirme~ ıçın kilcatları kalmayan hekimlik, riy 1 ~il. 
dam her kınca ve kay e· söylediii ıözlcr kendiliğinden bır ce· ı kadar müsbet bir ili~ haline &irrrı~~~y., 
d .. . vap te•kil edecek §ekil almqtır. Ressa.nlbkta, şaırlikte, edeb·ı' l?'. 

{Arluısı ver) =- * f•' .. · "'b h Yattı\ Lürrealizm uturızm mu a tır. 
l!!.......,~-~~...-~~=~~~~~~3' . doktorları . l't • 'd _ lngilterenın en tanınmıf . Hekimhkte rea ı enın •tına 

1
,_ 

Bu cemıyet K"b.k . kü•b'k ç ttll -biı: "y: kıı r.. mazaınız. u ı reaım, ı hik& 
n-·-•--, fİf&S1% hastalıklara tutu •• k"bik roman olur amma, kübik t d Ye, 
·~-· çektır· u e a"· 1 'ç f.a.z!A ıztırap kübik teahis olmaz. ı, 

an . .. yıyorlarmıf-· Ve doktor· F kat-buna rağmen bugün ko 
meyı g .. Jdürınek a naoı 

anlaıamamazlığına dair yapmıı oldu- lara ba vaziyetteki hastlan ° 1 yanlann bu devirde Lokman h kinti '· 
iu görü m ler klanda izah.at vermİf· hakİtını ' esini istiyorlarm • • rataea gaflar yap lar var. il· 

tir. Hükumet iktısadj ve siyasi müznke· i- bu iateiii yer.inde buluyor.mus~uz?_ Ayni bilgilerle ~üceh~ez • hekünı 
relerd tiir an evvel aılam aı iÇin mec- Sualime cevap vermeye nıyetlı oim en • t'ileJmİ' bakıkatlerı münakaı e,., 

Jiain vatan ı verliğine ba_f vuracaktır. 

Meclis aynca deniz konferansına gİ· 
d ek murahh farı ayırmı,tır. Mur h· 

hasl r Londra büyü elçisi Corbin, Vis 
amiral Robert en 1 ilbaylardan Car• 
de, Piyietridcn mürekkeptir. 

dığı zatı:n ııe:dlen doktor: d laılkqıyorlar. J 
- Geçenlerde, dedi, orta.ya yan e· Mütehassıs geçinen hekinılere L·ı 

fikr' tılmıftı Fa· . 1 • h lk 111l' liJeri lu11rla1tırma ı 1 a •• nlatılamıyan fikır en a çın le 
kat ciddi ve hayırlı bir niyetle ortay a mana var? a la 

• d alay mev • ne • il 
atılan bu fikır, az zamıın a • • Ağ%1mı bir de sıgara e k Patnalc. . 
zuu otdu. Yan delileri kısırlaıt:!rmA 1~1: • üstada Tevfik Salimin 'Vl't'o4::.- l&. 

d · abılı ~en ' - -.gı ~ 
nin alaya alındığ-ı yer e, sayn k bı anlattım ve: • 
ti h l rı öld-rmckten bahsetme - O, dedim. t ıhislerd Yiizde .. 

c. ~ l ? ·ı . -. . .. ı J\iı _!O p J tam d lili o m z. mı . iubet gösterı emıyecegını aoy ÜYor V 
.,;;..:;~;;.;.;.--..;...------- Yür ye yolu bulunmıyan ~erler • b itibari da hekimi ' öld~ e 

de, • için •usi cadde ıs & l :k.kının verilıneaini doğru butnı it 
Gülhane klinigi tibbi müsamerelerine • kalkqtr güff ,. olursun~- 1 

Bu kan at nedeniniz? 
1°"· 

geçen cuma da devam edilmiı, Dr. Ab· I O y ir fikir atar n, boyle ykı· _ Dogru... Fakat biziın rn 1 lc~t 
dülkadir, Niyazi, Suphi, Emin, Sani Yn· ırıhld zımd r.. t için ... Ve ilive etti: 
v r, Niyazi famet tarafmdruı muhtelif G"' in, vey ayın tutulın~ı~~ _ _ Bizim memlel·et için diyol'lıJıı. 
h ıklar üzerinde td>liil r y ılnu§, lat d" ·· bir cahiller "' emıru u • Çünkü usul erin içtimai bünye} r 

td• ınd aral rma ı· d M ı· b 0 1 • münıık l edilm' tir- nün.. Eğer o &f aras gun olması azım ır. ese a ı:z:illl 

1 
b. . k 1 u -

--------~--~-----'!!! katılır da: • h". su ilerimiz, ızım an un arınıı:z:, liot . d b sıze q u • . • • • b" • an. 
~ı::;B~•.:;;i2~3!l;ı;:::::ıım~~-~. - Efendiler, urun en . . to ahalisının ıçtımaı unyesınde a'~ü]• 
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Yn. ı : cip Faz1l 
Kıukünık: 

llk. Kanun içind 
Pttz rte~i akıanıl ırı 
op rnt oyruuıacnkhr. 

N tit • E•tı ğrııl Sadi 
Hıı ıdA 

kı m 

l ıyuk op t 
P k p. nda Tılll T 

·ı · b"kmetını an· ı· IQI il auf, un, cıküsufı> un ı mı ı • . •. mel yapar .. Ve mese a Amerikad : 
k -t • yedigın gun· b" . • t' • h Cıtı-ı 

la tayım l dersen o egı ol n bir usul, ızım ıç ımaı Üny~i:z: 

dur! uynı yabilir · · · 
- Fakat sorduğum suali, en tanın • Hatta kanun, usul dciil, bilği b' 

mı prof "rl r e ernmiyetle karııl.~dı· öyledir .. Mesela, ltöylerimizden hirillcı 
1 

.. Hiç olmazsa sa-dece böyle .... ni, en fcı:ıni ve en mükeınm ı il• 
ar, s •. Inıad ·mızı en~-- b·ı U. 1. 

bir ·y te taraftar olup o ıg lerle köprü- kurmasını ı en bir tııüh 
ıöyle eydiniz? 'dis gelse, muhakkak ki İ§ görmek i~ • 

Değerli doğumcu güldü:. • ·rı kiuun• bulnınazb. ·ıd·.. '--!ld • 
-~m ofeaiir r söyleyebilı er. Çünkü onun ı ıgı f ""' eki kö . 

- Bu,ı...- pr • 1 . . • k"ld - Pl'ij. 
• ., ..... ·m böyle mülum sua • yü kurabilmesı ıçın, o şe ı e köpru·· . 

Fakat bcnım ıuuı ' . 1 1n. 
meme kafi değıl.. Sen "aatında ça.Iıımaya a ı mı~ uıtaı 

1 re cevap ver 1 =- • • d lll'll, . . • elelcre ıhtıyaç var ır. 
beni geçıver aı:ız.ım.. am .. .. .. 

. - . • Binaenaleyh, koprunun kurulah"l 
Ve ilave cttı. 1 . ı -

._.__n. kendi ınaııtalitesine mesi için, ma zemenın, ve amelenin d 
- SonrBJ nıua. • "l • ı· • lan fikirden (anır.. Amerikadan getırı mesı azım gelir. 

d uyJPlll o eı· ·b' w in ı . 
M - biz. • doktor bir araya 8' b ~- Bunun gı ı ;ger:. <ı ! ed ngılteredeki 
rix det oku ı ya.znınsı olına~ . ır Ullulü tatbik e ecegılı: ııl ersek bünye. 

1 
b

. b yutmanın tehlıkesız· lerİ 0 usule alqkın o an arı da geti 
kadını, ır P kar 1 rnıe. 

1
. • ·nandıranıayı:z: .• Fakat onun • miz li:z:ıın. 
l e 1 _.ı;..... kendi kah ı- · 
1 

n bir. Ay IDı.nun ._.......... • ~ lngilterede u u utenilen bitde 
!nı dığı dille ko on , bir «.hap ı ıimdilik yalnız hayvanlar tatbik olu. 

d~ı bir küfe -pürge to uyuttu • nuyor: Ha5ia hayvanlar toplatılıp .. , 
C::KUt v b t • 0 • dürülüyor... e una « naanı» den·ı· 

rur.. . . h k · an· 
Şimdi senin bu aualıne, er ~ 

1 madlg- 1 kadar ba:rit bir lisanla ce
aya • d·-· a· 

vah versem, mev%UUD icap ettır ıgı 
pır ba lıbktan uzaklapnıJ olurum. 
g ' • tird·-· aaır ba lılılda evzuun u:ap et ıgl -

k "'-mahalle kahve.inde küsufu 
u .... • - • ' 

a tan ad&ımn haliiıe d~.. ·
endisini söyletmek için bır dıger 

ha%11"landı~ı sezeıı 

l 1 -

yor. • ı·· · 1 Fakat aynı uau un ınaan ara ~ lll 
bild ayni derecede kolay değildir. t. 

çünkü hayvani nn pek kıymetli ol. 
mayan hayatlarına kıyarken fa~ı d .. 

b 
• • , ........... _ .... 

ünnıek mec urıyetı yo.a.ua. 
f • '---Fakat ınsanı.aruı .. 

Siı mumda 
sual sormaya •-·.J.b .. ·· " de 

~-Eml~?J'I••-~ b ude ~ .. usumu .... do r, u 

sorguma cevap vermeye baıladığı 
sandığım doktor sustu ve: 

_ l!te, dedi, görüyor musun? B • 

Gemide it yarıyan ne varsa çabucak 
nlmdı. Küreklerle yelkenler parçalaoarAk 
d İı: tıldı. Şimdi f ,panyol gemisi koca • 
man bir çamatır teknesind n farkınzdı. 

AK ç CEG i 11 ' ._( _D_E_D_E __ I 
önl me i teği~ . yine sarpa sarıyor! ~insanların bay•tı. .. 

_ Geç azizım. dedı geç... hayvanların hayatları kadar kt 
i. islerde. alk ıöyle dursun, 1 ~iz değildir l » diyecektim... 1 

• 

daha doktorlar bi~ birbirlerile anla}&·ı Fakat ya birisi çıkar da: 

byıklan 1 ın ıu emri ver· 
di: 

J R \ZISKA GAAL 
HANS JAUAY 

~ ._. __ _.. Jµr 1 Havndi lerl 
ı 

A L B F. H T P R E J E A N • 
DA:\rnr,u~ DARRlEUX 
Telefon 43374 

mryorlar~ d (Deuamı 9 unca :yüzdeJ 
Eğer Lokman hekim mezarın an 

• 

,• 



iN 

OUk 
Leopold 
of Gol· 
burg 

(1816) 
13ir İngı
liı. pren• 
,esile eY· 
ıend" ği 
jçin 1~
gilıı ~u
~aınetı~· 
den yı.• 

d• 60 bin 
altın aylık almııtı. Olümlne kadar 
,ıdığı paranın vekfınO ( 4 ) milyonu 
butıııuetu. 

-........... 

SON POSTA 

iL 
Ey 

Yı da •nlı •n 
gözlü .. amları· / ........._. 
nın•yıs: ~ 1 
5~ 672 .. 6;> 803 373 v v 
tur. 

Dllnyaaın en u:ııua tüneli 
o'.an Semploaun tulQ 
12 buçuk mild r .-e açıl· 
madıın •vvel aantlml 
aaatlmlne bııınplanmı9tar 

lSKOÇYADA 
Öyle bir ata~ 
vardır ki lııerlae 
GD bla kiti ta• 
rafındaa •iur 
ıretlrlr dü9ilnce
a1la adlan baka
dllmlıtlr 

.·.:.- .. -
flr'avun ar s•aıanaaın nhlplcrl tarafın

dan Yl<DBn müverrı hl (Herodot) a anla-
) ı'dığına göre uklden ( Nil ) aclırl luı: 
~ tutardı 

Say· 7 

~····························· ..... ·····················~······· ..... ·····__. ............ ~ ................................................................ ..... 
Bisikletin Hikim Olduğu yer Şu Garip Dünyada 

penzinsiz Y~rügen Bir Neler Oluyor? 
Otomobil icat Edildi 

lekele 7eni ırelmiı bir 
yabancı, bisiklet a· 
laylarınm bir ıreçit res-

mi Japılıyor sanılır, 

... dde nya ıokak bi
ıikletlllerle o kadar 
doludur. Fakat bu ıon 

&amanlarda Danimar
kada 6ç tekeıiekli ye· 

al bir alet icat edilmiı· 

tir ki, hele ktiçük ço .. 
cuklu ailelerde biıikle· 

te pek fazla müraccah 
ıörülmektedir. 

Bu Uç tekerlekli •· 
let, Od kitinin binme-

sine malısuı çift pe • 
dallı bisikletlere &ir te· 
kerlek Te bir ıe • 
pet ilbe edilmek ıu • 
retile 7apılmqbr. Mu· 

cidi reaimde ırördüğü
Dm Od çocuklu aile -

dir. Bu çocuklardan 
bilyüjii sidonun üze • 

~ her lwql 1'1r teWr •eJ• rine blndirı1miı, köpeji de arkadaki sepe• 

,,,,,.-tfi"Üyebilecek Pfla ne kadar Dl- tia fthae 7erlqtirilmittir. 

~ 
0 

pdar da ltlslklet •ardır. O d.. Bu reni aletin adı o:bemimiz Jiiriiyen 

fi~ ,aııüıı her hanbi bir 1Utlnde mem· otomobil» dir. 

~ ~-===-==~---========::::sıııı-====r:::ı::ıı-==:::::ıı:=ıı:::=:::ııı=:=::ıı:::::m 

~vanlara Mahsus Bir 
LJJuslar Sosyete.si Açıldı •. 

flllsının Al· 

5" ~e geçtik • 

1 ne bale ıir· 

rıı' ~ tetJıik etm~~e 
~ ,ı.ıı bir fngilıs 
~ .. bu ınemle • t"' ~Jann da, 

f da yek • 

~derece iyi 

~e oldukta• 

r.~ vannıf • 

~apmıza bu 

, ... eren incele • 

~.,...,}ara aİt O• 

~ konuıtuğu 
~ .,.,... 9 yni ıeyİ 
'~-asının bir 

• 011" 

~ . Hayvan· 
~ırı:.n kısmı iıe 
'fi tiJ. 

0 
e gördiiğü 

)il ~an doğm~f· 
r.._ ,.,anzara ıse 

.. k ~- k'. k .. - yatıyan eaı, ope , serçe, ıru· 
)ll~yıın -ve ineklerin yekdiğerine biç 

,i'- ~ bir arada yem yemeleridir. 

~hayretini yenemiyerek: .. 

- Fakat bu bir mucize diye haJlmmıt~ 
çiftlik sahibinden be: 

- Hayır, bir itiyat mahsulü! 
almııtır. 

cevabmı 

Dünyanın En 
Küçük Kumrusu 

' "Nevyorkta,, 
Nevyork hayvanat bahçesinde bütün 

dünya hayvanat bahçelerinin gıpta ettikleri 
husuıiyeti resimde ıörJüiünüz cibi bir yc
bir kumru ailesi vardır. Bu kumru ailesinin 
mek kaııiına ıığacak kadar küçük olına • 
sanda, ve cinsinin cayet nadir bulunmasın • 
dadır. 

Nevyork gazeteleri bu kumru ailesinin 
gayet evlat canlı olduiunu yazıyorlar. An
lattıkJanna cöre digi kumru yumurtlıya -
cakmıı • .kendisine erkeiinin de yardımı ile 
cici bici bir yuva hazırlamıı, fakat bahı;e 
memurlan bu yuvanın yanına içi pamuk 
döıeli bagka bir yuva yapınca kuı küsmüş, 
yumurtlamaktan vaz ceçmiı, ve ancak iki 
mevaim ıonradır ki tekrar yumurtlamaya ra 
zı olmuıtur. Bu defa bahçe memurlan kuşa 
kar11mamaktadırlar. 

Projektör ile 
Kurbağa 
Avlanabilir. 
Londra gazeteleri elektrik ziyasının bazı 

kuıılar üzerinde miknatiai tesir yaptığını 

gösteren bir hadiseyi anlatıyorlar: 
Bir fabrikatör geçen akııam Susseks vila

yetinde Petnvorth şehrine cidiyormuıı, ace
le de işi varmııı, şoföre «son süratle» emrini 
vermiı. Fakat otomobil aaatte 120 kilomet
re ıüratle uçarken bir ıınngırtı işitilmiı, pro· 
jektörlerden biri ıönmüo. Bunun üzerine ııo
för otomobili durdurarak arızanın ne ol • 
duğunu anlamak istemiş. Bakmııı ki, pro • 

1 
jektörlerden biri kırılmı§tır, çaresiz tek pro
jektör ile yoluna devam etmiş ... 

Sonra garajda yapılan muayenede anla • 
ııldıiına göre projektörün kırılmasını mu • 
cip olan ıebep bir ardıç kuşunun gözleri ka
maıarak gelip cama çarpmış olmasıdır. Bu 
münasebetle İngiliz gazeteleri projektörün 
bazı kuılar üzerinde miknatis tesiri yaptı • 
ğını, hatta projektör ile kurbağa da avlan-

, dısnnı vazıvorlar • 

Vücudü11 1 Amerikalı bir doktor sonunda Guillnumun hiç bir zaman sakal 
!çifti gö,.en ( .x) ıuıu ile lfliyen koyvermemİf olduğu anlatılmııtır. Bunun 

dürba11 bir dürbün icat etmiı· üzerine Hasting tehri belediyeai büyilk tes· 

tir. Bu dürbün ile insanın vücuduna bakıl • tereler vasıtasile heykelin sakallarını kestir

dığı zaman kemiklerdeki kınk parçalar ile mittir. 

vücuda ıirmit yabancı katı cisimler masa 1 
üzerinde duruyorlarmlf ıibi garahatla gÖ· 

rülmektedirler. Amerika gazetelerine göre 
Hızm•tçiaiz 

bir •u 

* Amerikalı mi!yoner 
Herald Branton ı·aha-

tına dü,kündür, kon· 
bu dürbün sayesinde bir çok ahvalde bas· 

laların radyografilerinin alınmasına lüzum 

kalmıyacaktır. 

Bir he11lc•· 
litı salcalı 

k.slldi 

* 
İngilterede Hastinıı 
ıehri halkının 1066 yı
lında f Harold) un ku-

foru sever, ayni zamanda da son derece 

mcrdümgirizdir. Evinin içinde batta hizmet• 

çilerin vücutlarına bile tahammül edemez. 

Am&ikalı milyoner karakterinin bu iki İs· 

teğini telif etmek için her kö,esi elektrik 

cihazları ile dolu bir ev yaplırlmlfbr. Bu ev 

mandası altında bulunan Sakıon ordula • hizmetçileri temizlik itini ev sahibi uykuda 

nnı yenmİf olan büyilk ( Guillaum) a kartı iken yaparlar ve milyoner uyanınca sokağa 

derin bir minnettarlık bealedikleri ve onun fırlarlar. Artık adamın kahvaltısı kendi ken· 

namına büyük bir heykel dilmıif oldukları dine elektrikli masa ile gelir, kapısı kendi 

malumdur. Bu heykel sakallı idi. Halbuki kendine açılır. Pencereleri kendi kendine 

ıon zamanlarda yapılan tarihael incelemeler kapanır. Hülasa peri evi gibidir. 

BütünŞehrinAşıkO duğu 
Kız, Erkek Çıktı 

Bir m&ddet evnl 
Şam tehrine Rita is • 
minde bir Alman dan· 
sözü ırelmit, ırece bar· 
lanndan birine gİrmİf. 
Yüzü o kadar aUzel, 
vücudu o kadar kıv • 

rak ve ıeai o kadar pü
riizaüz imit ki luaa bir 
zaman içinde ,ahret 

kazanmıı ve eakiden 
20, 30 kiıinin zor ui· 
radıiı bar, artık müı· 

teri almaz olınuJ. 
Şampanya tiıeleri mit

ralyoz gibi patlıyor, al
bn liralar sahnenin Ü· 

zerine yağmur gibi ya· 
ğıyormuı. . . Fakat ra· 
ıetelerin anlattıklan • 
na göre bu muvaffa • 

kiyet bir gün içinde 
ıönüvermİ§lir. 

Bunun ıebebi, dan

ıöz Ritarun bakikatte 
gayet iyi boyanması • 

m bilir bir erkek ol • 

duğunun anla§ılmıt ol· 

masıdır. Bu ke§fİ ya • 

pan, dansözün kaldı • 

iı otelin garsonudur. 

Mutat üzere Rita oteline döner dönmez olduğu hayretin derecesini tasavvur ede • 

odasına çıkar, kapısını ıüzelce ıürmeler • bilirsiniz. 

mİJ, fakat nasılsa bir gece bu adetini unut· Şehir balkı ertesi gün hadiseyi öğrend~ 

muı ve o gece de nöbetçi garsonun kapıyı 

açacağı tutmuı: Adamın ayna önünde er· 

kek baılı bir kadın oldujunu ıörüp düçar 

zaman Ritayı linç etmek için otelin önüne 

koımuı ise de adamı yerinde bulamamlf • 

lard.ır. 
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BABIC:I TELGRAFLAR 
- DON, 

:. . - ... \~ ... · .. 

ALMANYADA '(prnak izi 
flerine Göz Elçileri Kabul 
1' fi Günü D~tirildi 
f 01~!ra ! ..... 1ı1ıı ..... ..ı.- 8eıtin Şarbayı Nazi p.,.. 

:t••""la mın el izi diieriniıikin• 1_! 
I' ',. .. 1,. benzemez, bunun irin· taaanclen Çakarıldı 
11"',_.. tlir ki pOlla c1aire1eri bir Berlm 26 \(A.A.) - JlükU.met, obua • 
~I 61r aablkalı7I talhilar mı dan 'böyle elçilerin ve dlplomatların yal 
I' •••' laem• parmak izillli a- ha.fanda Mbal eclihnui baklandaki 
.. faili 'beBilİz 'bir •9 ~erinde bala· an'aneYt törenl ilsa etmeie karar ver· 
~ olan izleri aab~ panmk mittir. 
~ ......... olanlk Wcada "'* • Hitler, bundan IJ»öyle .Jçileri naıyo· 
~ ~ ..... ODda ......,..1ar, nçt- nal ıoıyaliıt lnlolabınm ,..ı dönllmii o· 
~ .....,a ~. !811 mal •hl· lan 80 likbacl ldnunda bbal edecektir. 

ek faydalıdır. Fakat muleaef 10D Berlln ~arba .. 
~ ._ıauçlalar, plaa mit lmllan· °" JI 

~ ......... parmak :mı.w ~ Berlln 26 (A. A.) - Berlin birinci 
~ ----aff.lr •ldnklen 1g1ıa ._ ..ı • ıarbaJl Sabm, na:ıd partlainden ,çıkarıl· 
r:~ --;.,t.etmiye batkmp. Halbtılıd mıttır. Bu çıkarılmanın mumaileyhi 
r~ ~ ~ J.lala. ıuraydald vazifealnden istifaya mecbur 

~ kJymeti ~bir zamma brlaol. etmeal muhtemeldir. 

~~eai bir usul l.nhqwpelr ibereclir. -----
~ Gobtein n Simon iuııaiade Ud A· JNGILTEREDE 
~doktor aöz eniceablin Wt lair m· p ) "" T 
,,.;. ~· beıu:emediiini ketfet· ar amento op· 
~ ,._ foloinfuu alımya muvaffak ol • 1 ç "' 
~ • ~erika zabituı timdi ı.u yut anhye BO?ılıvor 

.-,m ... lüml tecrlftıl etmekle o ·· 'J 
~ Londra 26 (A.A.) - Kral parlimen-
~ ...Jllll· toyu birinci kbunwa (3) ünde açacak-,-.- * tır. rAçdma .nutku ıhakkuıda avam b -

~ad• 
ıJ• ı•Ç-

Madrit pzetelerinin mar&a& müukorlerı eekiw: ciin •iiı-e -
anlatbklanna söre cektir. 

~-,,.ıı•" bir adam belediye '1r 
101i1t1r daireainden nikahının Kabinede seçimlerden biri ilk d f 

çıı.ar~ınak iıtemit. belecliyedoıı ni- yarın ~planacakbr. Bilhassa cör.ii§::. 
~ dtrP-dıgı cevabını alnut, tabü telqa 'terin İngiliz • Habet meselesi üzerinde 
,...-_ .. tahkik edilmesi talebinde bulun - olacaiı ıanılıyor. 
.-ıı11" •• • d . b" r bunun uzenne e ortaya pr1p ır me-
-_.,. çıJcrrıışur. Meğer belediye litibi iki ae
fı'. ri evlenenlerden harç alıyor, fakat 
~ ıvak'.alannı deftere kayaetmiyerek 
,,,-~e atıyormuş. 

~ Çek- L•h 
~nlafamamazll§ı 

Bir Tayyare Kayıp 
ılCopenhas il (A. A., - Deniz ;sa. 

kanlıiuaa ait bir 11eniz ıtayyaresi :Sund 
bopzı .üzerinde bir talim uçuşuna çık
ınİJ, bir <dat.a .tönmemİ§tİr. Müretteba
tı ıiki zahitti. Aramaya çıkan ilk 'tayya
re ıkafileai aia ')'tizün(len dönmÜ§, lbu sa
bah ıtekrar havalanan iiç tayyareden bi
risi, .faveçin .bab cenubunaa kaYbolan 
tayyar.enin bir parçaaım 1'u1up getirmiş
tir. 

*'ıtl°'ll• 26 (A.:A.) - Çekoa1ovak • 
~ Leh ekalliyet mekteplerinde 

f:"'" ~aııın okutulmUllWl ,. ... k edil
~ • .-ı:eteler yazı_yorlar. Çek hüJdl. 
, )IJl busuata bir dc'ararname nep-et-
~ AlllUlnJ.tıtda GençUlla Mecbuı! 
i'~ :Hizmeti 

•"yada Bir Caauaua idamı Berlin 26 (A. A.) _ Gençlik için 

""! 26 (A. A.) - Süel ..aarlarını ifp· mecburi 'hizmet'. ihaaı edilecektir. liİ§ 
~ dolayı ölüm cezaaına mahkôm servisi ile süel hizmete tekaddüm ede· 
'-29 ya~ın~a ~Albrent Spier l>u ıa-,1 cek olan ıter.biy.• merhalesi için oğlan 'Ve 
Jl"' ~ eelılmı.ftir. kızlar kaydedılecek1eriiir. 

J Çinde Karıııklılc lar 

Nankin Nüfuzunu Takvi
ye için Herşeyi Yapacak 
Merkez HUk umetl Muhtariyeti ilin Eden 
Kumandanın Yakalanmaaını Emretti 

fiankin J!6 ( #.. 
A.) -Nankin htl· 
katnet icra bn. 
eeyi, Hopei'cle1d 
hükumet memur -
1arına pazar sünl. 
duğ-u Hopei'nin 

muhtariyetini illn 

elmİf olan Yin • 
youkens'i tevkif 

etmeleri emriai 

ıvennip. 

Merkez llükU • 
metin kuz~y Çin· 

deki nüfuzunu 
ta'hkim için e1in -

· .. 

Bizde 
Yetişseydi 

Ne Olurdu? 
Gazeteler Al&ed FUiı- adh bir İngillzin 

doksan iki yqıııa baamıı olmasından do -
layı .fıkralar yazıyorlar. hu adamın en gü9 

hesaplan - kliıtsız ve kaleımiz - bir çırpıda 
yürütebildiğini hayran hayran anlabyorlar. 

O fıkralara bakılıra Alfnd Filipa, kendi
ne verilmit olan. canla heeap makineal adı
na aerçekten llyık. Çünkü en en iyi heaap 
bilen adamların uzua Sulitation'lar n uzua 
operasyonlarla on dakikada yapabil"ok .. 
leri rakkam itlerini o, bot alb aaniyc:ıde ya • 
pıyormuı. Fen akademW .le, vaktile, ı. 
kıvrak zekimn dillerde sezen cilvelerine ll· 
,ai göstererek. reamt bir tekilde Alfred Fi .. 
lipsi imtihana çekmiı ve onun canh hesap 
makinesi olarak tanılmasına karar vemıiı. 

Akademi tarafından ona verilen meıele 
şudur: ( 5 ) ıterlin, ( 5) ıilln ve 1 1, 1-.f pe

nesin 1,000,000 la zarbından naııl bir Y•· 
kun çıkar) Bir kaç çqit operasyona ihtiyq 
gösteren bu meaeleyi Alfredin ne kadar 
müddet içinde hallettiğini tahmin edersi .. 
niz) .• Sekiz uniyedel .• 

Ben bu fıkra1an okurken fU adamın ba 
meriyetinden ne suretle istifade ettiğini, na

da old.aWu aanıl ~ sıl bir İfe sanlıp yaşadığım merak ettim araı 
ımaktadır.. M...Jılariyet ilan düme.i nteıNft 'Kuzey Çini söderen harita hrdım, büyük bir çuha ticarethanesinde he-

aen seleni yap • 

mak tasavvurun • 

Japonların Durumu Yingyukeng, Çin davasana ihanet etmiı· "Sap kalemi teAiii yaptığını anladım. iyi, 0 

ifo'kio 26 (A..A.~ _ Umumiyetle aa• tir. Hükümet icabeden tedbirleri almak· makineye ancak böyle bir yer yaraşırdı. 
nıldığma göre, Japon garnizonları muh- ta gecikmiyecelrtir. Şimal Çinin muhta• Sonra bizim yurdumuzdl" - seyrek te ol
tariyet !bareketinin adım adım genişle· ri:,eti b~rada ~ .hükümet için tabanı- ıa - yetişen bu gibi anadan doğma hesap • 
mesini ~§Çİ edeceklerdir. mul edılmez bır durum addedilmekte- çıJarı hatırladım. Sözgclimi Bursa köylüsü 

Gazeteler, mUhtariyet taraftarları dir. Şaban. Bu adam da bir Alfred Filips idi, 
planının hali hazırda Tchahar ve Hopei ' Bundan otuz yıl 'kadar önce İstanbu1a ge-

lleri ile P.ekin 'Vle Tıientsin ıehirlerini is- f'RANSADA lerck - o devirde sayısı üçü a§mıyan • ııa _ 
'tihdaf etmekte o1duğunu yazmaktadır· s zete idarehanelerini dolaşmıştı, galiba T e • 
lar. f aoi•ki pcbaşı bahçesinde açık bir imtihana d:ı gi. 
ıÇinde Dahili Harp ı8aşlamak Ozeııe rerek sekiz on haneli rakamları bir iki su • 

Nankin26 (A. A.) - İcra komitesi Davasında niye içinde zarp ve taksim cdcbilmektcki 
dün Pekin 1Süel meclisinin ıd.a.iıtılmaaı- kudreti1c herkeac parmak ısırtmıştı. 

na ve Yimyunkeng'in 'azli~ kar.ar wer· Yeni Bir Sa-lha Şaban, çobandı, onu nasılsa tanıyan bir 
miştir~ P..elcin ve ;tfiyen Çin ~nları '.} ~ yurttaş İstanbula getirip kapı kapı dolaştır-
kumandaııı Sung~erıyuan, Hopei ve Ça• Paris 26 (A.A..) - Cinayet malıke • mıştı ve ıonunda gene koyunlarının başına 
bar <Vİlayetlerind~ bir anlapna tesisine mesi, bucün .Staviski meselesinde ıahit~ yollamı~tı. Su örneğe bnkılınıa Alfred Fi -
memur edilmiştir. Sü Bakam Pekin ko· ' lerin dinlenmesine ba~lamı§tır. Eski Jipsin aramızda yetişmiş olması halinde el
miaeri ı.tayin ıed.ilıriiJtirA ıBütüa. bu tedbir- kısmı adli komiseri Paşo o zaman yar· de edeceği yeri oranlamak güç olmasa gc -
ler ıhükiımetin ımuhtariye:t hareketini gubıy 'l'DÜşavirlerinden Preua•un idare- rck: Kaval çala çala rakkam hesaplamnk 
baatırma.:ya azmelm.İ§ olıinğıınu göster- sinde 1bulunan müddeiumumilik Finana ve .•. Yarı aç yapmak!.. 
mektedir. • i§leri da;resine Staviskinin hare'ketleri· M. T. Tan 
Milli ~kfunet M~ Bir Durumda r n~ ~ldinnit olduğunu, .faht bu daire - - - ·~ L~li'J;;j;; H-;br~t; ~ ~ ~~ 
~ankın '26 { A..A.) -'Gazeteler, gay· nın ıh arlannı nazan ıh'Dara almadıiı- Londra 26 (A.A.) _ Ll d J . h 

• ik - _.. • l . . . 1 • eh. p p ' oy or J' a· rı as erı mıntakaua muhtelıf yer erın nı eoy enur ... qa, reus un bu hare· tıratını tamamlamak ·· 'k' 
h · · · · ~ · · ketin' k taı......ett• · - • 1 uzere ı ı ay me • mu tar,ıye'tinı ılan etmış olan Yıngyu- ı ço ı s1yas1 teaırleı- 1lltın· zuniyat alacak ve ihtimal T 'da • 

ikeng'i @aaetle tenkit ıebnektedirler. da kalmlJ olmasına atfetmektedir. racaktır. anca otu 

~- 27-11-35 it 1 a-~f ~n T' ~os' ı 
Koy.nundaki paketine saldırmıştı: ı bir tilki3 bir kurt bilgiçliğile yorgun 1 _ Çiçeklik Ne.cdetı'n b d _ 

1 alı ··1·· ·· rd ~ • aşın a par 
- nsanın ş'hğı rbaşka o1uyor... yorgun gu umıuyo u : 1 çalanmaz mı? 
qncecik ısigarasını sararken, başını ö- - Karı ile koca .kavgasına girmek, lk· ı· k . 

• • v • l d h" ·-•-~ı.. _, ___ H .. dah k 

1 

ı e ı yanına sar mıstı. • 
Ql;KllY~NLhQ. 
N ., ' , -- MA.1-4MUT Y._!:SARi". ;. 

rJangaldaki de safi .kül .•. Yemek vakit biraz :gecikip te, sen de gelıni -
,;.jyoruz ki, ateş yakalım, Paki - yccek olsaydın, o, buraya gelip, beni 
pıır-~ c!e, benim de kursağımıza lok - alacak, doğruca size gidecektik ... E -
~girdiği yok ... Yemeden, içme - vimden, iYurdumdan -ayrılacağım, di -
;..t-r~ildi'k ... Yemek içmek kimin aıö- ye üzümseyorum değil ..• Geldiğin, çok 
~ iyi oldu. 
~..;~sını derin nefeslerle çekiyor • Ocağın altındaki kömürlüğe küreği 
~- daldırmıştı, !bana döndü: 

11= t.ğer bu gece de aıelmiye idin, - Sakın alınma ha 1 Sizin ıev, ya -
.,..... fakizey.i de alw size geliyordum. bancunız dc;ğil ... E.h, ne:kadar .olsa, ~n-

lıd" ~ kor~a bcwladım. sanın kendi evi, gone baışkadır. Sen, 
~ ijıÜll1e baktı, suçlu suçlu sordu: bur~ım, pek~~ ~l~. v •• 

ftj jen. kahvesiz duramazsın Şöy- .. Kurekle ~~ Jc.~~~~lerı ocaga elek
_,, ç olsun kömür dökeyim de tu; .tel dolaba dondu, iki ~ çıra ç.ı.kar-
bİ' 3\l'U ' dı • 

~ yakayım·~· . . ~ 
~~e bakmaktan vaz ;,geçmışb; - Pakizeciğim, benden ifazla 'kork-

.,. ~ tutukluğu, sarsaklıjı git- tu. !Ben, :nihayet, ihtiyar bir kadınım ... 
~ tf~ın içinde .mekik dokuyor- O, genç kız ... Körpecik taze ... Kork
"1 ,- maz mı ya L ı:>dü lkoptu, "Zavallıcığın .. 
~ Ben de kahvesiz yapamam, doğ- Çıraları yaktı, kömürlerin . ü~tüne 

.,..... . l(;.hvesizlilrten bafıın dönüyor. koydu,. saç. boruyu. da y~rleşhrdı: 
(111'··~ içelim, ba,ımız:, )beynimiz - Şımdı o, kendı kendıne yana dur-
'1' ,eiein... sun, sa~a anla~yım. • 
~ erkek ayağı basıtı; ona, kuv • Geldı, bodur ıı'k.em1eyı çekerek kar· 
ı~· j et vermişe benziyordu. U- ~uma oturdu: 

fl/.ı ~d~t korkan ıve çaresiz çırpınan - Evvelki gece idi. .• Yatsıyı biraz 
ıfP rou uzaktan ve ~rden çönten geçiyordu ,galiba ... 
r~ın. "r 

~- ı.it" yardım. bir destek bulwı~ Ağzındaki benim verdiğim sigarayı 
~~. .ne~lendikleri .gibi, o ela parmaklarının ucile ,ekip aldı, kuru 
,...-k,al'ıYf!DUŞ bir kaza ::v.ıugunu ae-ı kuru öksürdü: 
~ jdeta ~natlanmıftı: v .. -.. ~man, bu hazırlar da beni, fena 
~mı. k<nDfwıla... Eger ıoksurtuyor.-

'f"' "' 1 

nune egmış an atıyor u: ıç 'Y.a.51fAA- CWW1Z. cnuz a an ko- B f ' . ~ 
- Sana, evveliyatınoan ba~lıyayım. ca değiller, eayılmazJar ama, sonunda - u se er de_, . ~n, hır ç.ıghk ko -

Hani bir gün gelmiş-tin de, Pa1cizenin evlenecekler ... Eninde -sonunda kan pardım. N~t, iki. yanına sallandı, 
nişanlısı Necdet ten bahsetmiştim 1 Se - koca, &me1ctider .• . Karı ile koca arası- son~a ~~re .~gılıverdi. Ben,. ~lduğum 
sini de duydundu ... 'Hem duyunca da na girmek, etle tırnak arasına girmek yer e .. ıtmışım. Gene kendımı topla -
kallqp gidiYerdindil gibidir. 

1 

dım. Oyle ya, eğer kafası, gözü yarıt-
İki ıı.armağil~ -:yakasını tuttu, 'lsı:r.ch: Birden 1caş1an çatıldı, ciddileşti: dı ise, .ne 'Y~panz?. Pakizeciğimin hid-
- A 1 Senden kori.."hım .doğrusu! - 1Ba,ğrışma arttı, nihayet dayana- det halıte elmden bir kaza çıkmış. Kan-

Bernek, o gün, yüzünü bile gör.moclen, madun, her p,eyi aöze aklım, yukarı fır~ Jı katiller gibi, karakollara düşsün, ha
sesinden, -bir 'eyler aezinleyiverdin... ladım. pislere mi girsin? Hemen, Necdetin ya-

Kafasını yumrukluyordu: O.muzları dÜflllil.\>, sesi .kırılıverm~- nına koşacak. ofdum. A 1 
- A:h, alık Raziye ... Onun, -seni sı- ti: . .. j ihaan abla, elile ağzını kapamıftı: 

kılasam, sorguya çe'ksem, ucundan ke- - Onlar, benı gerecek haldeler mi? ı - Pakize, ıkolumdan tutmaz mı~ 
narından anlayıversem ya. . . Neodet;, hir aöyJ.ii!orsa. Pakize de pa - Kaşlarını bir çabş çattı! 

Sigarasını sardı, çakmağile yaktı, ya ıpay cevap verıyor ... Bağırdıkça su- Kızının taklidini yapıyormu' gibi 
dudaklarına yerleştirdi : s~c.aklarına, •anki bağırmak nefesle - kar;ı1annı çattı~ 

- iste '°• Necdet Ne rir ... kmi~ a- rım 'kızışurıyormus gibi, ikisi de kame- y-· - a·k dik b k • • • • ::ı :r- ,,, . • - uzume ı a tı. 
ma, Jle çiçelt ... PakU.ıeciğimle bcı:ı,, jpek tı azdırdıkça azdırryordcı... . .. .. . . 
h d ı "-l"k~L b .. l"hsan abla !L! •~ıe - .. .. J_ Benım .de yuzume dık d.ık bakıyor -

ayra yorup ura ı~. .ı. -ıo;ı _an.. ug~ , -.ı eu yuzunu ~apa - du. 
oldu, yarın olur, .diye heklıydım. Bır mıştı: S ded" b.li -ı. 

·· ben b ık 1'.L_..J_t -:1--1· riledi d lan - onra, ne J, ı yor musunr gun, , gene urac ta oturuyorum; - ı ~ • eso:aaaçıyl, cc e, o - v v. • • w 

yukarıda, bir bağırtı, bir kavga ... Ara- ca hızile .Pakizeciğime bir tokat atmaz Bana dogru egılmı,tı; agzını, ıbaııa. 
sıra, ufak tef ekten kavgalar oluyordu.. mı? Pakizeciğim, bir çığbk kopardı. yaklaftırdı: 
Ama bu seferki. hq>sinden baskındı! Ben, o anda, ~p bayılacak sandım. - Bırak, hergeleyi ... Ona, bir ~ey -

Dudaklarını ısırarak bakıyordu: Doğrusu, "kendi "korkumu filan unut • ~ cik olmaz. Kaşcnlanmış ittir, of 
- Necdet lıağıpy.ardu :ama, .Raki- muştum. 1 Kızının söylediğinden utanmış gibi 

ze de,~~ kalmI:J•ordu. ıBu ıkar- Gozleri, hala gideremediği bir şaş _ ' gözlerini kapadı: 
şılıklı bağın,, hepsinden fena .•. Şaka- ıkın1ıkla açılmıştı: ı - Neler duyuyorum!.. 
sı yok, mahalleli •y-a'ldanacak .•. Za - - Meğer, ıbildiğim gibilerden değil- Gene kızının aleyhinde bulunmuş ol-
ten, pek ho, gören -de yok ... Sonra, miş... !maktan cayml§tı: 
halimiz, neye vanT~ Göjaünü gerdi ve doğruldu: ı -Hiddet hali ... Hiddet, insana söy-

Çok gün görmü,, ıgeçirmiı:ı ve ıgör- - !Pakizeciğim de ıbir gerileyi~ ge - letir ... Hani. bunu söyley~~i yüreğime, 
düğü gün1erin, gecelerin 'tadını, acısı- Tildi, !f8';1tlm. Sonra, bir dönüf -döndü; su aerpmemif te .değildi. Oyle ya. he -
nı denemiş, aünyanın zevlderini, hırtı- 'konsolun üzerinde duran çiçekliği al - '!ife, bir ıh.al olsa, bizim ~çin, daha mı 
)arını, kederleriui ve insanların zaa'f - dığı-gıbi fırlattı Necdetin başına... iyiydi~ 
larull, küçüklük1erini .tartmış, elemiş,~ !hsan aöla, eller ile başını tutmuştu: j {Arkuı ıvar) 
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Yolcusu Ambargo locillıc•d•• __... 

Londra 26 (A.A.) - Resmen söylen· O N Y E D I~ D E V E 
diğine göııe İngilterenin petrol üzerine 
ambargo konulmasına müteallik siya • 

sasında hiç bir değişiklik olmamıştır. filitlı ~ !ı~r /\rı 
Muharriri ı Freeman Willı Croftl - 37 27/11/935 

Sir Conun Siyasi Düşmanları Tarafın-
dan Öldürülmüş 01ması İhtima)i Vardı 

Hükumet, 18 ler komitesi tarafından a· ~ ~~ · - • f lınacak her hangi kollektif bir karara .'/ ~1 j 
1 f~ 

Frenç fena halde kızdı. Fakat elinden' 
bir feY gelmiyordu ki!.. İster istemez Rey· 
niye bir telgraf çekerek Maklangı, izahat 
vermek Ü.zere Londraya g~ndermesini rica 
etti. 

Bir kaç saat sonra komiser Maklangın 
yola çıktığına dair bir te]graf aldı. Frenç 
ertesi sabah daireye ııeldiği vakit Maklangı 
orada buldu. Kendisini gülerek kar,ıladı ve: 

- Y abu, daha İrlandaya ,ideli iki ıün 
ya oldu, ya olmadı. Madem ki sana ihti • 
yaçları yoktu, ne diye seni çarğırdılar? 
dedi. 

Maklang sınth: 

Şimali lrlandada 
- Yeni bazı ıeyler kqfelm.İfler. Bunları 

öirerftnek ve sonra da size anlabnak ifin 
beni çağı.rmıtlar, dedi. 

Frenç batını iki yana sallsyarak: 
- Çok karııık, çok berbat bir mesele 

azizim. Biliyor musun, daha dün size bir 
mektup yazıp, muammamn ancak İrlinda
da halled~ebileceğini bildirip bu itin için • 
den çıkacaktım. Şimdi de sen celmif, mu· 
ammayı ancak Londrada halledebilec:eji • 
mizi iddia ediyorsun, dedi. 

Maklang ıülümsiyerek: 
- Henüz öyle bir ıey iddia edecek Ya• 

ziyette değiliz. Ancak iıin timali lrllndada 
balledilemiyeceğini zannediyoruz. O b • 
dar. Yoksa bu sırrın anahtarım ner.de ele 
geçireceğimizi Allah bilir. 

Frenç yerinden doğruldu: 
- Desene sizin de kat'i bir fey blldlil • 

niz yok ... Dedi. 
Ma~lang bu defa kahkaha ile güldUı 
- Siz de iyi bilirsiniz ki, resmen bir ft!Y 

bilmiyoruz, diyemeyiz. 
Fakat aramızda kalsın ... Vaziyet •taiı 

yukarı sizin dediğiniz gibi, dedL 
Frenç mevzuu değiıtirdi: 

Siyasi DüımanlC1T mı? 
- Brin hakkında yudıimı mektubu 

aldınız mı? Almadınız ha?.. . Öyle ise, pi· 
ponu, yak, gel ıuraya kartıma otur .,.. an· 
lat bakayım •• dedi. 

Maklang, gayet iyi anlatıyor, Frenı bB· 
tün vakayÖ sanki bizzat tahft olmuı ıfhl 
sözünün önüne ıetirebiliyordu. 

~<'· ..... ~~·i'a .,:.. ...... ·.":r.:..~. - ·J.·~ ... t·· 
~-- "--·~~ ı: .• ... 4'~ ,_ . ~ 

11· -~ .. lk,_ .. , 
f: ··.:..;· :öıl9i:..':ti 

iştirak etmeğe hazırdır. Bu kararın A- A il V1 
merikanın takınacağı tavru harekete 

bağlı olduğu ıüphesizdir. İngiltere hü· fr~{J tlı ,Kt' 
kumeti, bu meseledeki hattı hareketi ne 
olduğu hakkında Amerika hükumetin· 
den bir guna istifsarda bulunmamıştır. 

Amerika hatb hareketini İngiltereye 1 d 
Ebu Yusuf, bu fani dünyadaki ömrÜ· ı' onu bize bırak da sekiz de~• • 1 

resmen bildirilmlı değildir. 

t 
nü tüketip de öteki dünyaya göçtüğü ler.. ..ti' 

hgiltere hükUmeti ile Milletler Ce· k' .,-
1
• . . . va ıt, oğullarının üçü de son derece Büyük kardeş buna hiç faO 

mıyetıne aza ve bu mesele ıle alakadar mütessir oldular ve ıünlerce babaları· du: 1 J" 
olan. ~~vletler arasında noktai nazar nan arkasından ağlathlar. Fakat ölen· - Niçin sekiz deve alaflll1~fJJll İf' 
teatısmde bulunulmamı,. oldug~u ancak 1 ··ı·· ' N'h ··ı·· h k · b · · ' ·~ :r • 1 e o unmez ya... ı ayet o um a , mı· abamın vasıyetini yerine ıe bıf" 

!l ~usya ve Ro?1anyamı;ı müstesna oldu- ras helal. .. Onua için Ebu Yusufun o· tiyorum .. SürünWı yansıııı baO• ,f11 
->{ gu, beyan edılmektedır. ğulları da bir taraftan babalarına ağ· madı mı? Niçin hakkınıdaD ~aJ 
.:il Rusya ve Romanyanın Durumu lamakla beraber~ diğer taraft~n da ~ir yim: ~edi.. •. . ft ., 

1 

:.~~~ Cenevre 26 ( A. A.) _ Romanya ve a.n evvel onun mır asını ele geçırmek ıs· Gıtgıde münakap büyudiL• df 
. ----"· Sovyetler, ltalyaya yapılacak ihracat tıyorlardı. j men hemen silleye toPta-' ~ 

· ~~ .. ·~~~~ üzerine mevzuu bahis ambargoyu 18 ler Ebu Yusuf, üç oğluna küçük bir de· yanmak üzereydi.. Fakat bal> u#• '·~'~·· ~r.r.f·h:~ .. .. . td•r .. -- ... ., -·.a.· •Git' komitesinin teıbit edeceği tarihten iti- ve surusu bırakmıı ve ölmezden evvel lümiyle kendisinin aile reisi o ~ 
baren petrol, kömür, demir ve çeliğe de y~pt~~ı vasiyetnamesinde de bu sürü • bu yeni mes'uliyetini birdeni>~~ 

Yabani çalılıklar arasından birdenbire teşmil etmek hususundaki teklifi kabul n~n uç. kar~~ş. aras~nda fU ~u~etle tak· eden büyük kardeı, milnakat•fl ~ 
bir adam çıkmıf··· ettiklerini Milletler Cemiyeti genel sek· sı medılecegını vaıuyet ebnıştı. b ve diğerlerinin (le araların• 

Bu zatın ifadesine göre 3 teırinievvel, per· reteri Avenol'a bildirmi§lerdir. B~yük .. oğlu .s~r?11ün ya~ıs1nı, yortan· sert bir tavırla: • . ~flJI'~ 
ıembe ıünü, yani Sir Conun Bdfasta gel • . ca oglu uçte hırını ve kiiçük oglu da - Üçümüz de kardetıı; .. P.,. dı' 
diii gün, karısile kendisi bazı misafirlerini Amerıkada Nasıl Kartılamyor dokuzda birini alacaktı. Haksız diye· kavga etmek yakıtmaz •• Haydi f~Jiıl" 
gezdirmek üzere Keyv Hile çıkmıılar. An- Vaşington 26 (A. A.) - Kongre çe· ceksiniz amma ne yapabm? İhtiyar, kalkıp, molla İbrahime kadar 1 d-' 
trim caddesinden ayrılan patika yoldan git- venleri, 18 ler komitesi toplantısının ge· öyle münasip görmüıtü. Alim, adil, Allahm aevgiliaİ bir' 0 " 

mitler ve gene ayni yoldan dönmüşler. Ak- riye bırakılmasını, umumiyetle, gayri dır •• Derdimizi ona anlatablll 
11 

Günün birinde üç kardeı evlerinin İ 
ıaın saat albya doğru Malon sokağındaki müsait bir §ekilde karşılamışlardır. avlusuna çıkarak develeri saydılar. Sü· derse, onu yapahm, dedi. _,ı 
evlerine geldikleri zaman, kansı küpele • Hükµmetin bitaraflık kanununa sa· rü de tam on yedi deve vardı. Öteki kardesler buna derb•

1 ~-1~ 
rinden birinin düımüt olduğunun farkına dık olarak takip ettiği politika, kongre dular. Çünkü MoIİa fbrahiın b• &.:,. f' 

1 Büyük kardeş, ötekilere dönerek: 51" 

Vartlllf. Kıymetli bir ıey deiilmif ama, bıızı Üyeleri ve kamoy tarafından iyi karşı • - Haydi çocuklar, babamızın vasi· alinı, namuslu ve ~ayet dürii'~ııt" 
hatıralar dolayısiJe, karm bu küpelere çok lanmı§tır. yetnamesine göre her birimize kaç de· damdı. Hatta söylenenler• .,.,,~ 
b~h .~t· F~na halde cam sıkılmıı, telaşa Fransız Gazeteleri Ne Diyorla;? ve düşüyor, bir hesaplayalım bakabm, ömründe bir çok mucizeler bil• 
duımut ve nihayet adamcajız, kansını tes- p . 26 (A A.) P l .. • dedı·. mı§tı.. -"~ 1ı:· tın k . . k" . d" .. d··ı·· .. ah • arıs • - etro uzerıne il fbt_.. fb' ın e e ıçm upeyı uıur u unu t mın ambargo k ul l . p . Üçü de ayrı ayrı heıaplamagy a ba~1a- Ne ise, üç kardef, Mo a 11' 
ettiii yere kadar gidip aramaiı teklif et - t 

1 
• • on dması mese eslı arıs ga· ~ gittiler dertlerini anlattılar• r.to .11of' 

. K d l b' ze e erını son erece mesgu etmekte • dılar, fakat bir müddet aonra ıatkın, ' •]ıteO.,., , 
mtf. a ın yo un ır noktasında kayıp düş- dır' G t 1 • b' ~y A d şakın baba'--ınm • .:'zJ!-• baka kaldı· rahim bir müddet sükiit ettı .. .ıf1 
t"ğü' d k'" • k b ·-· . . • aze e erın ır çogu, zecrı te • _ ....- ~.. uu '"" u yer e upeyı ay ettıguu zannedıyor· b. 1 • t h' • 1 b" d k. b b • h gülümsedi eliyle ak aakalınJ 

H 
. w ·~· ır erın e ırı e ın e ı es a ı ıza a lar. ' muı. er ne ue adamcagız karısının dedagı • rak · tef 

• ._;. kü' • d bulm K H"l ' gayret etmekte ıae c.Je sol cenah gazete· Büyük karde§: · L baJll" yere s•......us ve peyı e Uf. eyv ı • 
1 

• A d . . . . - Evlatlarım merhum .,a ·- ~#' 
d Antrim dd • • k d b' d 1 erı zecrı te bırlerını genışletılmesini ıs· - Eğer ben aklımı kaybetmedisem, ' ,.,,, ~ ~n U ca esıne mer en e ır 8 am rar ile istemektedir. on yedi devenin yarısı aekiz buçuk deve kit maksadiyle gpylemiyor: ,.aGl'ıl" 
gorm I• KaT••ık Bı'r Yol Petit Parisien, yazıyor: eder. Halbuki bir deveyi ikiye böleme· on yedi develik bir ıürüyü ~ _tıf 

... · d d. kısma bölmek hakikaten ıı:ı _ .... ıor 
u!t... • L «Milletler Cemiyetm• m' İtalyaya kar· yız ya.. e ı. far il' nuuıyenın uuruına .,.elince Maklang sÖ· gıw ·ı B fakir b' d----- ~ ır • Ortanca karde,.: · · · en D' a aaa-

zilnü kesti ve bir müddet dliflindükten son· §1 yeni zecri tedbirler tatbik etmek ta· :r b. k d Fakat bu bir w.V 
k 

- O gene bir ,.ey de~L. Ya benim ır le evem var. .._.ıld ,... • 
ra: savvuru ter edilmit olmayıp ahval ve :r •· • d · x.ı- Stır'"" u · hesabıma baksanız a ... On yedi devenin ve mı e sıze verecea ....... •• _, ": 

ıeraıt müsaade eder etmez bunların tat- nız. Develer on sekiz tane olııP "'.~ - Hikayeyi iyice anbyabilmeniz için bu 
patika yolunu ıize biraz tarif edeyim, de • 
eli. Bu yolun qağı kısımlan, ethası huıu • 
siyeye ait araziden ıeçtiii için, her iki ta • 
rahnda da, üç dört adun içerı1erde dikenli 
tel örıüler ve yol ile bu tel örpler arasın • 
da da defne çalılan vardır. Antrim cadde· 
sinden aynldıfs vakit yol bir müddet sık a· 
iaçlıldar arasından geçer. Fakat üç dört 
dakika sonra ıol tarafta oldukça genit bir 
açıklık ve bunun tepesinde de on, on iki 
metre genifliğinde bir yabani zekkum çalı
lıjl vardır. Bu zekkum çalılığı ıayet sdchr 
ve yolun kenarından apğı yukarı yirmi bet 
otu adım ötededir. İsterseniz ıize bir kro· 

bikına yetiıilecektir. Ancak bu hususta üçte biri .• Beş deve ile bir devenin Üç· 8 t,Y 

A 
·k • k le ikisi eder. Bir deve-m üçe bölmek, iki· banızın vasiyetname.ine ı red J,,I.. merı amn ne gıbi ararlar alacağmı ;r • k 1 tııbı _., 

ye bölmekten daha zor •• Gel de bu ı' •m' etme te güç ük çekmesa ' .t öğrenmek için beklemek icabeder. :r pb• ~ ..J içinden çık .. dedi. Kardeşler, evvelA bunu ti• İf'" 
istemediler .• Fakat ihtiyar pıo 

Küçük karde§ ise hl~ bir fey söyle- etti: 1' .,ıf ~ 
miyordu .. Ne söylesin? O yedi devenin - Bir deveden ne çıkar? ~ Memurlar Kanun 
dokuzda ikisi bemberbat bir §eydi. bir deve benim iyi hiı:nıetind 1 dl~~ 

Ankara 26 (A.A.) - C. H. P. Kamu- Bir müddet üçü de hiç bir feY aöyle· du. Fakat komşularımın araflll "'7·~ 
meden dü§ünüp durdular. Nihayet bü· nizaa mani olabilirse ban• eP iaH ( 
yük kardeş: hizmeti yapmıf olur, onun içlo ı/ 

Projesi 

tay grupu idare heyeti başkanlığından: 
C. H. P. Kamutay grupu bugün saat 

15 le Dr. Cemal Tunca'nın başkanlığın· 
da toplandı. 

Maklangm anlattığına göre, Frenci. ba· 
reketinden aonra İrlanda poU.i evY.ıl Slr 
Çonun Sandi Rovdan ayrıldıkta sonra 1 • 
lümüne kadar olan harekitıma bütiia te • 
ferrüatını teabit etmeie uir•tlDJf• Bir ara· 
~ Sir Conun ıİ)'aıi düımanlan tarafından 
öldürülmüı olma11 ihtimalini düıünmllfler, 
fakat bu faraziyenin üzerinde pek fazla dar
mamıılar. Her ne kadar ihtiyar Sir Con ko
yu bir muhafazakar idiae de, diipnanJann. 
ela, kendisini öldürecek derecede J,ir kin 
uyandırabilecek bir adam değildi. Diier ta
raftan, siyasi düımanlan tarafından öldü-
rülm. • ak .. kiıini çwvereyim. 

esı t arrur etmİf olsa idi, onu yedi se-
l t

. Frenç buna lüzum gönnedi: 

Parti grup komisyonunda yeni esas • 
lara göre hazırlanmakta olan memur· 
lar kanunu projesi hakkırula bu komis
yon rapörtörü Mardin saylavı Edip Er· 
gin'in izahatı dinlendi. 

. - . ~d~~ s~~ de! dedi.. Y ar.ım ~eve kinmeden devemi alınız., ~~ 
hıç barımızın ışıne yaramaz .. Şımdı be· ı hiç tasa çekmeyiniz •• Allah b ~ 
nim hissem sekiz buçuk deve değil mi? adildir. Dilerse, vakit ve z:aıııaıtl 
Gelin, siz bana öteki yanyı da verin, ol· ce devemi gene verir, dedi. p ~ 
sun dokuz ... Zaten doiruıu da bu .. . Kardeşler, son derece 111ab': ~ 
Geri kalan develeri de siz aranızda minnettar bir vaziyette nıollaJlıst ~ 
paylatırsınız • de ezildiler, büzüldiiler •• Falı•t,, ( n~ evve ıcaret ve siyaset bayatından çe-

kilmezden evvel öldürmeleri lizım ıelirdi. - Anlıyorum Maklang, anlıyorum ... 
Yelhasd Sir Conun polltikacıbk yüzünden Sen hikayene devam et, dedi. 
katledilmiı olması ihtimali varit değlldL Çaldıklar Arasındaki Adam 

Kaybolan Küpeler Maklanı biraz dütünür gibi oldu: 
- Peki Mİiler Frenç. . . Nerede kaldı 

Bir bayii düfündükten sonra, Reyni, nl· idik? .• Adamcaju küpeyi bulmUf, yoku~ 
bayet Sir Conun ölmezden evvelki hareki· tan qajl iniyordu değil mi? Tamam .. Ma. 
h hakkında malUınat verenlere para miiki· komb ormandaki bu açıklığın göründüğü 
fah vermeii kararlaıtumıf ve keyfiyeti b&· yere gelince yabani zekkum çalıLklarmdan 
tün gazetelerle ilin ettiği gibi bütün nıemle- bir adamın çıktıjını gÖrmÜf. Bu adam, tıp· 
kette polis merkezlerinin, karakollarının ve kı görünmekten korkuyormuı gibi ihtiyatla 

Ötekiler buna şiddetle itiraz ettiler: onun devesini de yularındaJI d~ ~ 
- En doğrusu bu mu dedin? Ne evlerine döndüler .. Mollaaıo 1>al"'"1ı• 

söylüyorsun? Gerçi yarun deve hiç bi· bi on sekiz develik aürüyil, ba 1:.fl 
rimizin İ§İne yaramaz.. Fakat, en bü- vasiyetine göre aralarında p•1 

Tokyo 26 (A. A.) - Japonyanın yük hisseyi zaten sen alıyorsun .. Onunjta hiç zorluk çekmediler. <fi') 
garp bölgesindeki bütün şoförler grev için sen kendi yarı devenden vaz geç, · (Ark.,a 

Japonyada 20 Bin 
Otomobil ltlemiyor 

ilan etmi~lerdir. Bu suretle 20 bin oto- ----
mobil yani bütün Japonyadaki otomo • All••••••_.. Beyo§lunda Yeni Açllacak .,. •• -......-
billerin yÜzde 20 ai çallJlllBIIlaktadır. • 

GENÇTURK ~ noktalarının duvarlarına ve sair yerlere bu ve çekine çekine iki yanına bakımı ve a- Laval Radyoda 
bapta büyÜk ilanlar yaplfhrbnıı. cele acele patikaya doğru ilerlemeğe hat • 

Bu ilanların gazetelerde nefl'edildiji aün lamlf. Makl&DK ıon derece hayret etıniıse Sö yl ed i 
:ransis Makomb İsminde birisi pofu mii • de, biç üstüne vazife edinmiyerek yuluna Paris 26 (Telsizle) - Laval bu ak· 
ürlüğüne gelerek, ilanı gördüğünü ve la • devam etmlf· ve Antrun" caddesm' e m' mt· "'· d d d b. 
nil 

,.. ıam saat 8 e ra yo a ır söylev ver • 
te en malUınatı verebilecelrini ıöylemJı. (A k ) ~~------=~-e---~--~---~------~~r~a_s:ı_v~e:r~-m~~h~a~tin~mem~k~~~d~ 
. lngiliz Müdafaa Komitesinin Toplantı- :::.d· b•ı•rmıı 014

uru iı•••i ··•·•m•f -

sı Almanyada Merak Uyandırdı 
Berlin 26 ( A. A.) - İngiliz milli müdafaa komitesinin ani bir tekilde 

toplanmaya davet edilmesi burada büyük bir merak uyandırmıflır. _ . . . . 
Sanıldığına göre komite petrola ambargo konulmasiyle İngiliz • İtalyan 

gerginliği arttığı takdirde alınacak tedbilreri tetkik etmiftir. 

Tiençindeki Muhtariyetin Sonu 
Pekin 26 (A. A.) - TieRçin'dekilerin karargahını basmıı ve mu,htariyet· 

muhtariyetçi hareket gülünç bir suretteçiler silahlarını ve cephanelerini bıra· 
nihayet bulmoıtur. Halk muhtariyetçi-karak kaçmııtır. 

, ..................... ~ 
Denlzyolları 

IfLITMESl 
A.Hatelerl a K.arakö7 Köprtıbatı 
Tel • .t2HJ • llrkeel Mtlhllrdanade 

Ha11 Tel 22140 .. .. ___ ,. 
Trabzon Yolu 

KARADENiZ Yapuru 28 lkln
citefrln PERŞEMBE gUnll aaat 
20 d• HOPA YA kadar. 0 7511,, _________ ,, 

Itriyat şuheaioo hizmet edecek bir Bayana ihtiyaç vardır. Fasla li•b!ıııtJd' 
tercih edilecektir. Saat dörtten beşe kadar Mahmutpaşada Huu•~ 

' 25 No. ya müracaat ~ 

Emlak ve Eytam Bankası , 
lstanbul Şubesind~~ 

Mütekaidin Eytam ve Eramilin Mart, fıi:,._,r 
l'l.ayıı 935 maaıların1.n fskontoıuna 4-12·935 '' 
ıamba günü baılanacaktır. ~ ~ 

2. ve 3 • 12 • 935 pazartesi ve sah günleri yalnız malüllerin. ltl~,ıail 
lacakhr. Bu tarihten aonra müracaat eden malililer umumi all'•Y• 

lar. (274) 

"~ , 
Dr. ETEM VASSAF ha&ta~::ı'~~ ~;u~·~· 
Ca~aleihı ICeçl Öreıı aputamaal TeL 22@33 E~. Kadaaöy Bahariye b..,ı .. kak 

1
' 



SON POSTA 

. Zlati;; BişelerlDdea !I~ "~I ____ •_&_• _T • _ __,), 

Tddlı SaraJlllB 

ikinci T 91r;a 

Bu Aktamkl Program 

b Yazanı z. f.,. ., "Her hakkı ••hfuıclv ,.. _ _, ISTANBUL 
oir Gece Madam Aşkovanın Evinde IS: Danı muııikiıi (pllk). ı 9 : Konf•-ran• • Dr. Zühtü Tevfik (TilbeıkUIBz bak· 

lhtı·ıa"' 1 K omı·tesı· Yı·ne Toplanıyordu bnda). 19.30: Senfonik musiki. 20. ISı Ço-cuk Esirgeme kurumu İstanbul merkezi •· 
il dma oöylov. (Çocuklua öiütl•d· Z0.30o 

"'-,~:•~afif hıçkınyor; aedef renkli eDe-lmaz, arabanın kapuı .~dL ·~~adam, Beat~kar Hasan Feridin eeerleri. Bayan 
'-d nıın atq gibi yanan aJnında ıezdirİ· yere atladı. Kapının onundeki küçük tahta Bedrıye Tüzün ve Stüdyo •rkestrua tara· 
lihi u. :· Şimdi, bu saray kadınının nıerıner barakanın penceresinden baflDI uzatan (ka· fından. 21: Radyo caz ve tanso snıplan. 
ı.ı. ;;...ı. kalbinde, yav"' yava• garip bôr P' nöbetÇÜÔ, tüfekçi) ye' • • . 21.3 5 ' Son habe>le< • Bo,...Lu. 2 J.SO, J.. 
"'i "1kunlanıyordu. Papazın tavsiyesi ü- - Benim; Kamil Efen~ı .. Acele IJIJll var. tanbul konservatuvan pn profeeörlerinden 
...:- '-a..na bü- gÖ"erio yapmak ;.te • Dôye bağnd•. Kap-~~ bo • Nurullah Şevket tarnbndan muhtelif vokal 

~ F"-1cat, kadınlık ıefkati birdenbire lunan dört nizanıiye neferı ile kapı .ça • eeerler. Piyanoda Latcnski. 

t\a , .• ~ıt; onu ciddi ve samimi hislere doğ· vutunun arasından kaydı. Havagazı 1i.m • PARİS ı:::'-iıti. balvile aydudatolnu• olan tallonh yoldu 16' Oda muoikioi. 17, F"Wkl ve'kimyevl 

~ •. a bundan aonra, bütün o tatkın koşmaya ba,ldı. musahabe. 1 7. 15: Konser. 18: y anm aaat 
I;. ;,: feda edecek; bu ihtiyar, çörlön ve T"dfekçi Halil Bey yatmaya h":"lan'1•• ıançlik. Mubahaoe. 18.30 .shubertt
.... ba" kaplan kadar aert •• çetm adamo dn. Menlivendon acele a~ bU" adamm Robauddan pa"alu. 19.lO, 1880 Fnnn• 

1 
ecek rni idi?.. çıktığını i§itince durdu. Kulagma kapıya ve- pirleri, musahabe. 19.50: Mubahıue. 

tlı;,• ihtilal Komilaft re..k dinledi. K....ı; ~~ine' • • • 20.30' Neşdyat. 20.45' iki pe..delik piy .. 

tı 

Madeni Eşya Fabrikasında 

Dün, Törenle iki Pavyo· 
nun Temeli Atıldı 

~ 
1 
karanlık bir aece idi. Sefaretb• • - Mutlaka. efendimiz acele bD' ıey IÇID 22.45: Dans müziği. 

,. ;ı.,ı"k~ Vahan, ağ.. ailu" Takaône doi· beni ütiyor. DERUN .ı_ :""';ve oonra ıu..tanenü> 
1

.,..daki Dedi. 16• Frankfo,ııan. 17, Şulu n oda.....ı- '""rikada _,,/haline..,,.... demir pot_.-a il t l a.. "°"". Fakat, kap• açdD" açdnw< ,.....ı• lçorl k" . 1 7 30 K" - a ' ' "-" ...... ı.ı·"a '"P'•emüıti. Sokak, ......,uıe '"" • ' •t.plar. 18• Brealaadan. Karaağaçtaki unayil harbiye ve zekUile v·· d • d""" b k . 
........ L E•lenlen, IUç bir.., ;,;tihnİYO'• ,iren .,ı..,., 18.400 Akpm hab..le<i. 19.U• Gene mll· madeniye fabrikamun im 1 le ~cu e getir ıaı u m ıne • v..:.,ı...ıe, biç bir ..... ııöriilmüyo<dU. - Da telif ... Selim Ef-f- llyetcile> oaati. 19.45' Ko ... r 21 ' Haberle» 16 ınct yıldönümü d 1 il ru :""~·n ı:h v~·;; ~-~pı~ta<Lr. Fabrikadıi 
....... ı .............. davor q,ı.n.t ı.rr- Diye ı.a;.rd•· 21.25' Müruhden. 2 uo, Lau&enbe..adoa. tören •-·- bu .. 

0 ayı• e un ır •. ?_'"' ' o agırloğında olan ~ 
.... . ....,.., köpeı.ı.n b _..... k..ı.a- Kobıı ,..,.UU od• VİYANA . ~~"...., t.önon mıııncla ye- buyük hacımb tayyare bombalan .ı,. 
ıı.. :"'?""; ildde binle; ........... .,.......,. Selim Ef~ acele acele omla•:tu 16' Viyolan va piyano ,.,.... 16.S5• ::den ilq pavyonun ela temeli atılımı· yapılmakta ve bunların görünüşü bikı 
oiıo. ı.t. loün.e .. lip aelmed;pü dDJiyor • - EfendDnL. V~ ... ..ıat ,_....... Koni.,.... 18.30, v......,m -· ı 1.10 • • inoafta clehtet vermektedir. Bir TürW ı;,,,,; d dom A,kov...,n kap"' öaüne a• • haneden çdot• Talum>e kadar, aiD" - pi- l o•eph Shrammelin yddöniimü. 2 2.S, Ha- • T ~eli atılan pavyonlar Preohane müteşebbisi tarafından işlet ·ı b f ı;.. 1ııısı..,ıır.ı.. Alt kabn pencerelerinde gayet di. Oradalö hasfaneoln ,.....ı.n ,.ph. Çak lif müzik•• DawOng. ıle mdabane pavyonlancLr. rika imdi büt.. . •• 'e~. ~- • .. 

• :~,,... RÖ<inüyonla ihlôyatla il<dedi. Kor ............. adan ba • BRÜKSEL Dünkü törende davetlilere fabrika . . ! ukn mesaısını koylunun ıL.... ._... k.ıd ' _.ı .. d b balll arkamdan ıel• 16 5 5 H b d. ·1 · b h ışıne yarayaca tarım ve nakil aletleri 
- a· D"dL p .................. biar • ... - ....,.,., S e · ' a eri... 1 7' 0.k9tno. 18. f 5 o gez ırı Mlf, OZO arp ma)zemeaioin h . 9loı.. V .. iki ..m,. • ..,...., kapo ....ı- • olap olmaohiuu .ı;.ı...,...,. Hs .hald~ . .,.,;;. Mu,.habe. 18.300 Kon-. 19• M.,..habe. n .. ,ı yapıldoğı göaterilmiştir. Fabrika- yapma-'." ~sretm•ş bulunmaktadır. 

- C. ..ı,~ öçeri kaydL Holif bir ,..ı.o hUn ve sizli bir ;,. -~ ı.;,.ediliyor- 19.200 Delil., oukw. 19.300 Konu,an ıa· nın bütün emekçileri Türk çocukları • Fabroka hır yılda 3 buçuk milyon ll· l>.,ı; el.Llermi? du. Ko.m- Nuri Beyle, takipt. devam el- zete. zo, Müzik. Z0.30, Oç pe<delik ko- dır. Endüotriel alanda c'dd b"" .. k rahk 
1

! yapını,, 900 bin küsur lira iıçl 
1' lıi.·ı;· Madun Atkon, bü-denbôre bli- tik. Fabl, kendimizi röotennemek için çok medi. 21.45 PIAk n.,riyah. 22 aazete. muvaflakiyetler gös~renı T.:;. :.::.. para•. 40 bin küour lira elektrik ücreti 
• - V ">ret aöolenlh .- .. klik.. lf'~yet • Vahon. o .~ 22. I o, O.k .. tıa. !arının burada da güzel eııerleri ç .... J. ödemiştir. Fabrikaya bir yılda 200 bin 
iıli.. , olıonL. Serum bua !ierelenl• ..,.,.. ;ı.dedL. Bir..., ,,_......e ıı;. BUDAPEŞ'IE ek edlr goru lirahk madd . • . . • • . 
il, _it;,;, o kadar merak. ...b., lö. U... ~ ı-. ,,...ı.ı.ı..ı ,_. ....... kapı o- l 60 Müv1<. 16.55' O.k.,tTa. 1 7 55. m t • . . eı optıdaiye gımı~ır. De • ~bile .,.kad..ı-, ....m ı..ll...ıa .,ı.ı.. v.ı..n da;,,..; .,;..ı;. .. S. .,~e, .... Konfenma. ıe.30, Opera Ayda (Ve:..U) • :"'~upaclan bu'.~ya (3 • 4) a~ ııc; m>'. cntme °"'.'klan on ~in kilo, at ku~• 

C.. Ye airi,tiler. Çabak. yd<Mı çılı. baldo ı,u. .. T 
0

Jdaiuno omla.ı.k- E...,, .,. run. 22.10, Çigene 0,k9ıı.. tmlebtlen ve en_~ !"P'~ makınelen retınde clektnk cereyanıle kızdırılmali• 
V .ı,.., Verdi. ka ı.ralmdaki Lot onaya doı.,tdoo Pence • ROMA Avrupadan getırılmı' eşlenne bakarak ta ve bu ocaklar erittikleri demiri ot<>' 

l>.ıır <>ha., -divenlerden uaul ...ı çddL relere baktd<. O.ı kattaki odanuı pencere • 15.40' Q,k.,ı .... 16.40' Çocuk matine& burada aynen yapmııılar, ıonra da bun· 1 malik bir f"kilde ve olukla akıtmakta• 
~·~ ıeçı;. Bir ,.niye kap- önllode terinde bbn perdeler bahmuyonlu. Fakat 17' Zi.at bab«leri. 1 7.2 5 , Yaba~• diller- !arı tekemmül ettirerek daha büyük iş dır. 
'f e ,. '<erid.., ,..ı... nun1bfon .ı;.ı..ı;. ı.mlona .....ıanndan. beW belftla lıofif ,..ı.. den haberler. 18' T unzm bahisleri 18.15' yapacak vüs'ati• makineler vücude gc· Törende bir çok generallar lstanbul ı...'::.ı ~P'!" açarak ;çeri giroli. Lu •wyo~•.: ilen, Nuri Beyin omuz\anna Pllk ••ı•iy~u. Barld..O, Vaeyet• müzik. tirınişlerdir. Şimdi fabrika imalôtından pa<ti reisi. ııanayi mülettifi v~ endüsrl t..,. 

0 

k"• .. iLtilôı komit .. inin icra heyeti, baılmı. Kuçiil< ~çc duvarma brmarulım. 18. 30' lngdoz<e ha t"'ı.,. 1 8.4 5 ' Kon· mühim bir l"smı Türk iıçioinin kendi ev !eri sahipleri bu lunmuılardır. 
~ to 

1 

__ uçuk ve yuvarlak ınaaanın etrafın· Tanı boyumun hızasına selen pencerelerden eer, varyete. Napolideıf iıakiller. 18. S s : y •· lıtJ.;p"Qllh'ılf}ardı. Önlerinde bir takım Ü. içeri bübm .. Vikıi, o incec:İk arabklardan, hancılar için ltalyanca denler. 19 . .f: Ya- Ed • • K t ı 
..... ~~-mektuplar vardı. Kap• açddığr ... ;ç..;,; pek o kadar-. - ıı&filnül. naniotandon nakiU... 19.20, Radyo jumal. ırnenın ur u uşu 
di. V -.lanı., bp,dan -ıa çevirmi,ı..- yonlu. Fakat, birbirine yakm danuı bir ta· 19.50• Üç P"delik komedi. zz, Radyo 

...._ L~Lanı ıörür ıömıez hepsinin ağzın. kım ba,1ar tarkecliliyorda ..• Aflliıya indim. jurnal. Coşkunlukla Kutlulandı 
ltet- hayret nidası ~di. Gördiiklerinıi komiser Nari lle7• söyle • V ~VA ı.ı..," •ha.,.n "-f-1- w.....ı• elim. • • 16. 20' ş.,kdu. 2 h Muhtelif paıçal ... "oı.... "'- <>hbor, yem.den kafkb. EllerirÜ -Tamanı ... Demolr ID komDdler, \ıa- ııtlKREŞ Edirne 26 (ö.el)-29 ikinci teırin E· dmo taplaaddar. Nataklar .a,lmdi, ,..int 

...... , nda içtima ..ı;,..-. KOf. 11eTo bahar -- 19.S• Piyano kon..,i. 19.45• Şan. dirnerun 13 üncü k_.. yrldönümü bun· ııöz ,...ı... döldildi. - alanda 

...,;;;;-. ... , V.ı..aL. ııı.; ...,.ak ;çıade in• Ben burada beklerim. 20. I O' flftt •olooa. 20.0' &\on orknt...,. da büyük bir cotk...ıak " heyecan içinde ku ............... ablon - -· E.ı;.. l>ı,. J)edi. BeW ııöndenli. ) 21.4So F....,tta ve Ahnanca k.,....n ga- ı.utıulandL Yurdun ba • pi ve tari>i n~ ıözbebeii Selimiye camüne bliyülj 
lla.. ~- H•rM< ·- zete. 2 US' Son haberler. beldeoin• kart• ..... ptenliii candan bor bayrainmz çekildi ve halk banun mlnlo 

"'-ta °" t.tiı....ı ile Serenes u-ı; .,.ı.- Halil Bey; Selim Efendimn .ı;.ı.rinl, .o- _ Wblok .. ,..p ,_ _..... kadar hü- bütü.'.' ~·••?'e baykmp .ııo,JadL , ".ı. ••....ı... Vabam -~-•-'_,...._ __ .... .,..ı;ı.bllodioıledL Ve- kal- ""ktü ilk 1 k 9 _._ A .___1_..1 Buyuk ıeçıt resmi muvaffakiyetle yapıl-
-- L.•· 1 ' oruu--.- lllUJl9ll 1 el ek • • ~~ JU • o ara .aat aa Yft!lla-"an b"'t'" --L -1 L-• ~ ""Ye - b" __. ı.a:,bol • q, ... e ac e c .- • .,--• m~, u un -ı.,..er, ....ı. .-tW ve urq ~ ~.,ı...,. ~ ,__ "'-" - Sea banda d•, Sdm Efmdi. Ben ... rtonc• o..dayu -.ilm Edirneye kıt'alar tarafından A.-t. - pleodol k ' 

- ;' ...._ bn,.ı. _;;;;;;;:;;; ,mı.ı; pirim. - atb köylül., Pdi. B,_ poçlik " mu,ıur. Gece fener alaylumdan ı.:....: 
- il~ ı.ı;,,, Vahan?.. o;,. .,,..,, v~. • balk taraluıdan .... cotbn _.. ....... '-· ray daireoinde büyük bi• loalo verilmi,ılr. 
.-~ Mni kaçtı annettik. . ~cele ... ıe'..~ mabeTm ~ pnddar. ·•· Edirneye Giden Gençler ~ 1.:..... •da, burada .. eni im •-- - • Kapaun oaiiooda dararak Abdülba • A1,.ı-ı.ı.ıa. ........... -"" ı.urı...- Edimenin kurtulut bayramına iıtirak ... 

,,. ıoa Posta .. 
iLAN FIAn.ARI 

ı - Gazetenin •••• YUllile 
bir aötüııu iki aatm W. 
(aaaü•) •JWr. ~ d ıor er o uf. l"UUA' • • • •• • lar k _!11.:ıı•ı k - E.:1!..- • O ~ e dofru d .... t b" ··yliye • nudm o.ı..-~ ... ,..dlnli -=• - ı.;;ı;ı. \ıaWıabk ..;.ç ..,. - .....,.. .,d.., _,it.ıi aenç. .._: """ ,,. ..,. '° p_....ı.nıe opk ......,..ıı. Çinldi. .akil .. ı..,- ;p.ı. 1"r ..ı aiW ~ .,. ler, lıoo9 döneceklerdir. 

1 - S.yfalDl• 11N Mı ... 
timin lllıı fWı tunlardm 

Mısırdaki Mücadele 
'-,le ~biliyor ya?. Ben• Vüu kork· ıeç idi, Abdiilb.mİt te yatmak içia (üb· 

.._0~iteden çekildi· ded. ' ıahı hümayun) dem1en hlUIUİ dairesine 
di..ı· ırıele d ' un. ı..:ı-:. • 
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• ' ,. .... i. Burada, demir bir kapı öooWe, lô benfiz yen; b;r say; MLeri aelm.W,tir. 
· vve a, ona cevap ver• ~..: !l- L· ... d d L- •-- Bir kıaım Filietinli araplar, lnoiltere - ------- - .....,...,_, . le. 11.n.. V aban. , nöbet ~ karımnda ltalyanm tutu\muım illi••· 

L •··~ <>hb • Korkacak, a,.te ımf.. . banlan• men propaaanda yapmaktadırlar. Bun· 

..._tç. bQ. ar!. Sen benim ne domuz ne Halil Bey • ~ herif oldaöwna ı.;İ;.,m. .. Bak,• ba· -; ,_Bey, ~ mi_?.. • !arın ar..,nda baZ> Suriyeliler de var • 
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s - Bir ıantimd• vaıati ( 8) 
keli111• vardır. 

' - İlle• •• kalıo 7uılaı 

tutacaklal'I 1•n ıöre 

aaotimle ölçOlilr. 

54 milleti ayaklandıran devletin Mısır. 
da gösterditi ıidclet ve aertliii bütila 
Suriye takbih eder. Hürriyet için dökü· 
len kan bir milletin iatikli.lini tesbll 
eden kaidenin temelidir.>ı 

* Kahire 26 (A. A.) - Vefdcilerle U. 
beralleri bir araye getirecek bir koal~ 
yon tefkili için aarfeclilea meaai ta ... 
miyle auya düpnüıtür. it - - olar ,_ ' - E..._ Türkiyeye kart• i•7an aden arap\ara 

t6aJ ""'-• ..........w--·· Cevabom -· V• Halil Beylo kaprJo -diji aöaii tutmam•klo. itloam ed'7or-~.::u \' ....... Ç8+U::.!:-::: .çmÜ için elini mattJiuu söriir ıörmez, p- ----------- HH Jar ve ftaiya~ «l!b'V'eDi f91'D adııle)Iİ:J01"• ~-•e1ınit;ki;,ed.ıd-6rin_,.... "e .......... -ıı.. . .ı.r•ko- VAPURCULUK 
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ı... .,_...._k..-,&unad... Ayvalık Yolu Adli Tıp işleri Genel 
~ ;,;m; KEMAL _... 27 lldacl-ıı.. ""'G-='".İr ..,,_ tetrı• çARŞAMBA ..,. Direktörlüğünden: 

~rı, •tla:~ .. burada böylece devam eder· Pektorın• ll•t 19 da AYVALIÔA kadar. Müesaue için açık eksiltmeye konduiu ve 25 lkincitefriıı 935 pazar-• \',ı.ı 
0

" nala kopn bir kir• .,..baar teoi günü aaat 15 de ihale edileceği bundan evvel ilin edilmi• olan Gaz. 

'ıı-or:2 Yokuıundan yukarı doğra tır • MERSiN YOLU :r 
de L ' arabanın içind k. d ikid b. l hane kok kömürü eblltme ihalesi görülen lüzum üze<me 5 Birinci kl-
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Elbiselerinizi, Pardesülerinizi, 
Paltolarınızı ve Muşambalarınızı 
ııaarlamü w11a b•zır almü lçla dalla aı lle~rorıuu 7 

mükemmeliyeti, kusursuz biçimi ve fiatlaranın ucuzluğu ile 
en güç beğenenleri bile memnun eden : 

Büyük 
ELBiSE 
Mağaz•l•nnı 

ziyaret ediniz. Her k•••Y• elverltll flatlarla bulacaksınız. 

K A ' E e 

NEOKALMINA 
Grip • Nevr•QI • Bat · ve Dlf •Arıları • Artrltizm • Romatizma 

Öksürenlere: BA TBAN BABBI BBBBM 
lawmal Aaliye malakmneai Oçiiacii Ha

kak Daireainclm: fıninenin koc:ua lmıir-

------------ de Meurbk bapncla ÇaJcıcılar kah.esiade 

Nezle, birçok büyük 
baıtalıklarıa anasıdır 

Nızlı olanca R tılallkılllla 
lalba• ıecm•k bere 
rapacatıma ilk .. 

Bir kqe 

GRiPIN 

• 
• 

almak olmalıdır. 

GRIPIN 10pk alıınhtı•a. 

ıripe, romatizmaya kU'fl çok 
mleuirdir. 

GRIPIN bltla afn, mm •• 

aancılara derhal kuer. 

• GRIPIN bat. elif, adele •• 

bel atrılarında flrülen aul 
•• kat'ı ı,ılrllı tamnmııbr. 

· MtUn ecaanelerde lluluaur. 

Fialı 7,S kuıuıtllı. 

TIFOBIL 
Dr. lhHft ...... 

Tifo Ye paratifo butahklanna tatal
ma•ak itiD afasclan alman tifo hap• 
landır. Bio rahaUıahk nnneL Herk• 

.__. alaltillı. Katuu 66 Kr. 4m-• 
• 9cMIPomMaU.a• 

N•f'lrat Mld .. Selıa Rapp 
s.w.ı .. /t. ..._ 1. ...... iL um 

lumeni Ha1dar 1anmcla HiileJin ofla Meh· 
met ale,lüne açtıil hopımna da•umm icra 
lohnan muhakemesi neticesinde: Kanana 
Medeninia 132 Ye 138 inci maddelerine 
temkaa 1.opı,,,,,.ı.rma dair mahkemeden 
çıkan 935/422 No.h Ye 5/7 /935 tarihli ka
ran baYİ i1lmm Mebmedin ikametpm 
meçi.al olma.ama mebni ilinea tebliii ten· 
aip lolmmlf olduiandaa tarihi ilinclan iti
baren on bet sün içinde Mehmedin tem • 
yizi dua edebileceii teblii mabmma 
kaim olmak üzere ilin olunar. ( 513) 
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ADEMi iKTiDAR 
'H 

BEL GEVŞEKLl61NE 
B.roila 4 liacl salla bukak MkirnJiiin· 

dea: Nipıat•pnda Vali Koaaia aıdd.We 
Ut- aparbmamma 3 aa,.m ......._e öli 
Zi,a kanii Hac.in (Piaikm .....,_. dep
n.iıl) deailea akil lautahima miipteli ol
dajanclan bacrile Qnİ 1.-de km Kamil b-
1111 Melibama ftlİ ta,in . ectildiil ilb olu-
·aar. (514) 

KAR GiBi 
O'=;'V'A7t_ AftR 

Her genç kızın 
Bilmesi )azım 

Bir 
Annenin 
nasihatı 

uMeyüa olmaf Bu. bir çok genç kız. 
lann bapna ıelir. Yapılmaması l&zunı_.. 
len teYleri yapblı:.lan İçin daha ziyade 
fenalqtınyorlar. • diyordu. 

Biliyor ki mallcubiyetinin aımnı k~ 
fettim. Münbeeit meeamatJ. miyah kabar· 
cılı:.lan ve eararmıt bir ten onu korku· 
tuyordu. Ona dedim: «Tenin ıayri eaf 
maddelerinden tamamen kurtulmak. cil
dini beyazlatmak Ye ıüzellettirmelı:. için 
yalnız baait ve az maarafh bir çare var· 
dır: 

Hemen busündea beyaz rengindeki 
(yai-z bir tüp n ya bir vazo T olı:.alon 
kremi eatm aL ıı.. eabalı pudralanmaz· 
dan eVYel tatbik et. Terkibindeki saf. 
lanelıran. beyazlatan ve kuvvetlendir• 
kıymetli cevherleri 1ayeainde en çirkin 
ten ve cildler üzerinde fa)'ant hayret bir 
..,._ İcnl1I lmir eder. Y alaız 3 süa 
zarfmclald memnai)'etbaht neticesinden 
memnun lı:.alacakan. » • 

Bu pek buit tedbir •yeainde bir çok 
ıenç kızlar aaadete lı:.avupnutJardır. 

... .,.c .... .;o, .... 

-~"''~ c.•ıaı 

Sıvas - Erzurum hattı 
tahsis edilen o/ o 7 faizli 
razın 4 buçuk milyon lir 
2 inci tertibin kayit muamel 

Maliye Vekiletinden 
30/5/934 ve 23/12/934 tarihli ve 2463 ve 2614 D~ JA 

nunlar mucibince budı Sıvu • Erzurum batta inpsma ~ 
mek üzere yapılmaaı kararlqtınlan 30.000.000 liralık • 
4,5 milyon liralık ikİllci tertibinin kayid muamelesi 20 ...,..._..,.. 
1935 tarihinde batlaimt olup 5 kinunuevvel 1935 akta• 
tir. · 
1 - lstikraıun hu ikinci tertibi beheri 20 ter liralık ~ 

mette 100.000 Ye beheri beter yüz liralık itibari 
5.000 aded hamiline muharrer tahvillerle temsil 

by~• • ı• • •L--lt L ett k• tah •11 • !L-- e-h ıt ınnı,er il'& 1ti1NU"1 aıym e ı YI enn uu~ ..... 
500 lirabk tahvillerin ihraç fiab da 475 u.. olarek 
olunmuıtur. ..J 

2 - Bu istikrazm aeneTi faizi% 7 dir. Her tahvile 20..,. 
nelik kupon .....huttur. Bu tertibin ilk kuponu 5 ..... ._.~ 
vel 1936 da iclenecektir. 

3 - Bu istikraz talml Ye kuponlarile tecliyeleriae mflitll~ 
rak ve aenecller, faiz -.e diier muameleler istikrazul 
men itfasma bdar her türlü vergi ve resimden m-.... -· 

4 - Bu istikraz tahvilleri, umumi ve mülhak bütçelerle İ ... 
nan daire ye mGeaaeaelerce, Vilayet Husuıi idareleri _, 
lediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve maka 
de teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden hafaW 
bul edilir. Bundan hatka hazinece aatdmıt ve-~ 
milli emlik heclellerinin tediyesinde dahi baphq ...... 
nur. ~ 

S - Tahviller Türkiye CUmburiyet Merkez, Adapazarı -ı_.. 
caret, Emlik ye Eytam, Türkiye J,, Sümer ve Ttirki,. 
at Bank.alan merkez ve ıuhelerile Osmanlı Banbslt 
Bankası, Komerçiyale Bank.ası, Roma Bank.ası, Ho"_ .. __.. 
Bank. Oni N. V., Rus Ticareti Hariciye Bank.ası,~ 
yent Bank., Dreadner Bank. ıubesi, Doyçe Bank Und 
to Gezelpft tarafından aabhr. 
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aavOCl.U"nda' MISIRU, letıkl&I o...-.. ,,, 
GALATA'dıl: 8AATCI ldYStl ,,._ 0...
taTAN•UL .... f A. KaflfVAN. iki,_ 1112 m 

VentCamtC......• e 
AllllCAllA"• •81ZA TaV~ .. __. ........ 

Denizcilere Ve Gemicilere DIJI 
Tahlisiye Genel DirektörlüğÜ_!.. 

Marmara Hayırmaduı Feneri ,anmcla bir adet Tifon.._. 
cfüiü tem edilmiftir. Ba meftiln coirafi vaziyeti. 

o " 
Anı = 40 «38)) 40 fİmalİ 

o 
Tulfi = rt «29 1/2 Şarki piniçtenclir. 

Düdiilr sisli ......... aelds elem. milincle ifitiPmelr - .. 
Mcla vsecek yani. 

Seda Sükit S.tla Slldt Seda 
4 + 6 ~4 + • + 4 ~ 

olacakbr. 
Te.iAbD 10/12/931 tarihinden iti.ren faaliyete 

nm maliimu olmak tbWe ilan ohmur. cc7470» 
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