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HakkındaMen'i. sraf atKa· 
nunu Tatbik Edilen Adam 

PoU.. Nu.ı lımlacle bir ••• 1akalayarak hakkında bir dava 
evraka taazim etmif, adliJ•Y• vermiftir. Nazmi hakkındaki ~ahldkataa 
1ebebl, "aa'Uarafat kanunu., na muhalif hareket etmektir: AJYan• 
laraycla oturan Nazmi, ewleamlt •• buaua lçia mlkellef bır clljlD 

tertip etmifllr. L dlUıa- .1-tle 
Nazmi. e•de yaptaja ıtlentl yetl1ml1ormuı gl~i, -.- 91H17• 

birlllcte aaz Jakımmı aokaldara ~karm11 •• ba pkilde clolafma,. 
batlamaıtar. 

a. ·- brpHa...... ........... ... ....... 
• 

Tirede D6rt Sllihh Tutuldu 
Tire, ( O.el) - 1lnala Kur-

4111 ka,ı .... IPad• ••tlerff 
keaanacla, tulumcla ke•cli laalin
de plıpa e.,.. ... çadınaa bir 
hcaria ,........-•• ,.. .... biri 
.... .... clul Jld ,a..ı ima 
nrclar. 
Geç .. akpll 

.talak .... ...... ..... 
diri lltü• 
•• ,., ca•r• 
~le- ••• ,.. 
11' , ...... .,. 
*"'91Fı ,.. ...... '" ...... .. .•. ,,, .... 
... bl'fl ı.ı.elerlae rat
... ..... llrlldeJlp sltlır
........ Şerirler t•.ı.- kır 
lllarl ~ lçla ... ... ... 
lmllaa•ılaı '" laala wal:aer 
Is.Hl terlalanaa u11aea..., .... 
•r. Şerlrler lmcat-11 .... Wr 
aurett• ldrlettlldea ..., ..... .. 
larchr. 

HA.U..11 du1aa Jaadarma 
kumandam •1 Halit derhal 
oto•obd ile hldlae malaalJlae 
,.terek talaldkata baııa..., ••ti
cede ..,trlerdea Kemercl.nll 24 
1aflannda Ali achada biri yaka
lanmıbr. Ali hcedın blrıe1 
dylememlpe de 1amualar ara• 
•ela ıUülar ltulundakta11 ıoara 
laeqeyl itirafa mecbur olmUftar. 
Ah- tertibat 1&Jeliade cllt•r 
iç pir de yakalumıftar. Bualar 
&dllllll M•atafa. Chai7ell kil-
,...._ Hllepa •• TN Şeriftir. .......................... 

t-. lıJllll ........ 20205 Fiall S 11 .. , 

Ziyaretçi Hemşirelerle 
Kapı Kapı Dolaşırken ... 

Ebe Evden Acele Çıkmıı, 
T ak1mlannı Getirmemiş. •• 

Çoculu• Gelt ... RI ••laçıv•• .. lr•elle K-. Allrll• 
De .... H...._ Kefı Mıt Ki ......... ıtl • .._ 

Brı,.. 6frtM ef IMr, iıll lw•ffrwl.,.• d ... , • .,,.. •ll•rlıll 611• ....... .,.,., 
Bir mlddet ; hlklyet.rinha 

llaaıUiu n aeruiadea bqlaya
catım keatirmek lat• ıibl dlfll
aea hemtlr•: 

- Geçenlerd.. dedi, qap 
malaaUede bir ew• sibaiftl.. E.
de Wr ltaçak ,........ Wr çocak· 
........ 1ı ......... 

lvi fibi kendi de 1•tla bir ka• 
dıncajaıdaa bqka ki... yoktu. 

KacLn: · 

- Daha beı ay lace, dedi, 
bir yeıip bin flkndecelr baldey• 
dik. Damaclam fabrikada amelelik 
ediyor, kazancım mm tana kadar 

1 o ..... 8 lacl Jilad• 1 
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Hastane Mi 
Yol Kaogusı Mı 

Ve Halk? 
Tramvay ıirke,inden geriye ali• 
nan paralann ıarfoluıııcağı m&• 
h•l bir tUrlU keıUrllemfyor. Ga-

' seteJerdınbiriıi bu paralarla hu· 
tanı yapılmaıJıu, dijer birisi de 
yol yapılmaıını lıtiyor. Dün 
muhanfrimlz rutgeldiğl kime .. 
Jerin bu huıustakJ düştinceltrini 
öğrenmek iıtemiıtir. Atağıda 
ıtıaUırinı topladığı "evaplan 
neşredlyorus. 

OskUdar, BaOlarbafı, Sebll 
eokaıı, 37 No.h hane, Oaınan: 

- Aıizim, bana kalırsa en lyl 
ıare, bu parayı bankaya koyup mu
nakaıaya davam etmektir. iki tar af 
da tekliflerinin lubetinl lıbata c•lı· 
ıırlar, aaketler açarlu, mUteba11ıaları 
blriblrlerlne katarlar Yt alnakaıayı 
kııııtıra kızııtıra habiro uuhrlar. Bu 
milnakqalar ıona erinceye kadar da 
bankadaki paranın falıi kabardıkça 
kabarır, biriktikçe birikir. 

O uman paraları ahrlu ve Hr• 
mayeaiJe haatane, falılle de 701 7a• 
parlur. Bu ıuretle ltem iki taraf 
memnun olur, laem de halk, en elıem 
Ud ihtiyacına birden knuımuı ohırJ .. 

Sultanhamamı, Dervl9all •o· 
kaaı, 19 numarala hane Sabri; 

- Aı:izlm, benci, bu para Ue 
haataae yapılmHını isteyenlerin 7er
den 18ke kadar hakları nr. ÇGnkG 
nvelA, klmae lnk&r edeme% ki, İıtcn .. 
buUuların hastane ihtiyacı, diğer büUin 
lhtlyaçlanna kat kat baaknadır. 

Sonra b8yle olmaaa bilo bu para• 
lan ıolıaklara dökmek 7iae mAna· 
ıuıdır. 

ÇGnkO lıtanbulda Jolıuzluk iyi• 
bir, iki milyon lira ile kaldınlabllecek 
bo1dan değildir. 

Üat•Hk de lıt.ubullular .aten yol
ıuzluta klfl d1recede alıımıı bulu· 
ouyorlar. 

* Bostancı, Çiçekçi aokafjı, 
27 numaran hane Sırrı: 

Aılzlm, bu it karıtık. Yani mOna
kaıa ettikleri kadar nr. 

Eter o para ile lıtaabula hastane 
Japılaa bir ıeye yaramayacak. Ç6nkD 
hastaneye ~itmek için yol l:ulamaya
cıağı z. 

Yok eter yol J•pılıa, yatacak, 
bakılacak bir yb· bulamıyacağı ı:. 

Onun için o gazeteler milnaka,ayı 
bırakıınlu da, kafa birlltile o parayı 
1&rfedecek baıka bir yer buiıunlar. 

RomanyadanGelen 
Göçmenler 

Dtın Romanyadan bir vapurla 
1500 göçmen gelmfttir. Bunlar 
Kavakta karantinede bekletilmit
ler, fenni ve tıbbi temizlik yapıl
mış, eıyaları dezenfekte edilmiş 
ve a} nı vapurla Tokirdağma aön· 
der:lmlşlerdir. 

Yine dün •ilıiyette toplanan 
komisyon Trakyada yapılacak 
sıöçmen eyleri için 300 bin l:ralık 
keresteyi ihale etmlttir. Ônllaılz
deki hafta Romanyadan bir kafile 
sıöçaıeo dalıa gelecektir. 

-~. l( Giiniin Tarllıi J 
--

Bütün Anadoluda Hemen 
Ekmek Fiaiı Düşüyor 

Yaı Megva lhracı 
Meseele.si Hala 
Halledilemedi 

Yaı meyva ye ttbıe fhraeatı 
isin iyi kombinezonlar bulunmak· 
tadır. Sepz•lerimlıln Ye çabuk 
bozulmayan meyYalanmızın Ro· 
manya yolu ile, Yapur Ye tiren 
Yasltalarından lıttfade edilerek 
gönderilmesi kararlaıtırılmııtır. 

Movaiml çabuk gelip geçen ve 
çabuk bozulan meyvalarımız da 
tayyare lle gHnderUecektlr. 

Franıız tayyare ılrketl her 
mevsimde her cina meyvadan 
otuzar klloıuau Viyanaya kadar 
eıanUyon olarak bedaYa götilr• 
meyi kabul etmlıtl. bir Alman 
firma11 da Viyanadan itibaren 
btitlin Almanya ıar ve kentlerine 
bedava g&tUrmoğl kabul etmittir. 

Ticaret Odasının Toplantısı 
Ticaret Oduı idare mecUıJ 

31 Temmuzda toplanacaktır. Bu 
toplantıda odada hezırlanmıı olan 
oda tekallt aaiıdığı nlzamnameıl 
ile ticaret Ye zahire borsası aza• 
ıının durumları, esnaf federas· 
yonu Ye esnaf teavün ıandığı 
nizamnameleri ıözden geçlrile
cektir. 

Halbuki Biz De 
Ekmek Narhı 
Mıhlandı. Kaldı 

Muhtelif Anadolu ıehlrlerin
deo gelen telgraflarda ekmek 
narhlnın indirildiği, buğday vo 
un fiatlarının düıtüğll bildiriliyor. 
Buna mukabil lstaobul boraaıınm 
yüksek durumu ıUrDp gidiyor. Bu 
gidiıle ht~bulda ekmek fiatınıo 
inmesi imkansız gibi görUnUyor. 
Bu lnmeyiıhı iki aebebl vardır. 
Biri boraada bilhaısa ekmeklik 
buğday ve unlarm fiatlannda 
)'likıeklik olmaaı, diğeri de bele
diyenin bundan on aene ev·Hl 
kimbilir naııl bir zihniyetle lükı 
çaını tutmaıı ve bu çaınıyı bili 
değiftirmemlt bulunması. 

Eğer belediyenin çaın111na 
uygun ekmek yapılsa • ki bu 
çaşnı yllzde 80 yumuşak, yUzdo 
20 ıert undur • bütün Istanbul 
francala gibi ekmek yiyecektir. 
Fakat blr iki mnıtesnaaile I.tan· 
bulda bu kratta ekmek yoktur. 
Sonra çaşnıya göre yapılan ekmek 
horsa vasatisine g5re 1 ı kuruşa 
idare etmemektedir. Bolediye 11 
kuru, narh koymakla da çaşn ya 
göre ekmek yapılmaıını muvafık 
buluyor demektir. Çaınıya göre 
yapılmayan ekmek için de 11 
kuruş narh fazladır. Ve bu ekmeği 
9 • 10kurufa ıatmak mlimkUndtir. 
Eaaaen birçok yerlerde fırıncılar 

lhtikir Cürmile Ceza
. landırılanlar 

İki Sucu ile Üç Buçuk Bakkaldan ibaret 
Belediye bundan lkl sene ev· 

wel ıehlrde ıatılan buzlu ıuyun 
bardağına 30 para, buzsuz ıuyun 
bardağma 20 para narh koymuı. 
Fakat n~denae bu narhı dinleyen 
.olmamış, o glln, bugllndllr au 
buzlu, buzauı ne olursa olsun 40 
paraya satılıyor. Nihayet belediye 
harekete geçmeye karar vermit 
ve dün iki sene evvel konan bu 
narhı hatırlatarak narhtan fazla 
para ile au aatanlarm cezalandl· 
nlmasını bUtUn ilgililere tamim 
etmiş. 

Belediye şekere narh koymuı 
ye narhtan fazlaya ıeker ıatan• 
larm ce:ıalandmlmasını emretmiı. 
GörülmUı ld lkJ bakkal narhtan 
20 para ve 40 para fazlasma 
ıeker ıatmaktadırlar. Hemen bak• 
lannda muamele yapılmıı Ye ikisi 
de cezelandınlmıı. Fakat bizce 
bu faaliyet kAfl değildir. Olma• 
dığı da Herlle meydandadır. 

--- . ... .. 1 • •• 

iki Afacan 
Yerli Mallar Sergisini 

Soyacaklardı 

Polis, Galata1&rey sergisini 
ıoymıya niyet etmlı lki Musevi 
d•ltkanlıımı yakalamııtır. 

Bunlar 13 yaıında Y ako lle 
10 yaşında Jak'tır. 

Bunlar sergiye girmişler, bir 
yolunu bularak Evliya zadenin 
aergisinden bir pudra, bir levanta, 
Berberyanın serg:sinden iki hay· 
van heykeli, Ağızlıkçı Kızımın 
aergisinden birkaç kutu pudra, 
bıçakçı Remzinin ıerglıinden Uç 
tane meyva bıçağı aıırmıtlardır. 
Fakat bUtUn bunlardan sonra da 
yakayı ele vermiılerdlr. 

Küçük harııılar hakkmda tah· 
klkat davam etmektedir. 

akmetl bu fiatla 1atmaktadır. 
Borsada un Ye buğday ffat· 

larının yllksek durumunu kimse 
izah edememektedir. Biricik 
sebep olarak mal aı geliyor 
denilmektedir. 

Halbuki Istanbulda Jld aylık 
ihtiyaca bol bol cevap verecek 
ıahl :e vardır. lıtanbuldaki zahl• 
reden yalnız buğday 21,335 
tondur. Bunun 13,883 tonu Ziraat 
Bankasının, 3,359 tonu tUccarların, 
gerisi de değirmencilerin elindedir 
ve bu satılmamış •toktur. Sablmıı 
mal ıtoku da bu kadar değilse 
bile bunun yansı kadar tutmak· 
tadır. lıtan bul da elde en çok mal 
bulunması itibarile piyaıaya Ziraat 
Banka11 hdklmdir. Eğer banka 
fiat kırar da dllttık flatla satıı 
yaparsa Borsanın yllksek durumu 
fıter iatemez değ'fıecektfr. Akıl 
takdirde Anadolu ve Trakyada 
ne kadar ucuzluk olursa olıun 
Belediyenin bugünkü çeınislne 
göre lstanbullular ekmeği pahalı 
yemeye mahkum bulunmakta• 
dırlar. 

Zahire Borsasında 
DUn Borsaya 89 ton butday, 

105 ton un gelmit 127 ton sert 
200 ton yumuıak buğday, 106 
çuval da un satılmııtar. 

Yumuıak buğdaylar 6 kuruı 
30 para He 7 kuruı J 5 para 
arasnda, sert buj'daylar 4 kuruı 
27,5 para ile 5 kuruı 10 para 
arasında, unlar da 655 kuruıla 760 

kuruı araımda muamele ıörmnıttlr. 

Bir Eroin 
Kaçakçısı 

Ha piıten Çıktı Ve Para 
Cezası Vermemek için 

Kaçtı 

Bundan bir, bir buçuk yıJ ön• 
ce Istanbula gelen Ye burada bir 
eroin fabrikası kurup lıletirken 
yakalanan ltaJyada tayyare sO· 
baylığındao emekli Armando bir 
yıl hapıe, beı bin Ura da para 
cezu na mahkum olmuıtu. Ar
mandonun hapis ceza11 bitmlı, 
kendisi parayı bulmak ve (5) bin 
lira para cezasını «Sdemek llzera 
iki ay mUddetle hapiıhaneden 
çıkarılmtıbr. 

Fakat açıkgö% kaçakçı o Kilo 
bugUodUr meydanda yoktur. 
Kendisinin gemici kıyafetiae gl· 
rerek ltalyaya kaçtığı aanıl
maktadır. 

Kibrit Flatları 
Kibrit ıirketi kibrit fiatJarının 

kutu batına ou para indirilmesine 
itiraz etmiştir. Şirket bundan bU· 
ytik bir zarara tlreceğlol ı6yla-

mektedir. 

P•zar 01• H•••n B. Diyor Ki : 

Bir iki 
Satırla 

ilkokul Mualllmlerlnln Ev 
Bede il eri 

ilk okul öğretmenlerinin ev 
bedelleri işinin neticesi henüz 
belli değildir. Bu netice yeni bUt· 
çe geldiği zaman belli olacakbr. 

* .. .. 
Çek Mlsaflrler 

Bir kısmı geçen hafta şehri• , 
mize sıelen Çek talebelerinin ikin• 
cf grubu da bugOn gelecektir. 

* ıt ,.. 
Tifo Vak'aları Ve Sağhk 

. MUdUrlUğU 
lıtanbulda son günlerde bazı 

tifo vak'aJnrı görülmOş, &ağlık ve 
ıoy1&l yardım direktörD Ali Rıza 
bu yak'alarm normalin fevkind• 
olmadığını ıöylemittlr. 

.. .. ıt 
SUvarllerlmlze Ziyafet 

Avrupadakl araıuluıaJ atlı mU
ıabakalarda muvaffakiyet göste· 
ren binici ıUba}'larımıza dağcilık 
kulübünde bir tölen verflmiıtir • 

.. * * Bir Tefeclllk Davası 
Ankaradan bildirildiğine göre 

AYundok oğullarmdan Osman 
F eui ile oğlu Hasan Nazmi ve 
ortakları Hasan, Adem, Celil, 
Ankara ikinci sulh ceza mahke• 
mealnde tefecllikten muhakeme 
edilmltlordlr. Oıman Fev7.lnin te• 
fecillii aan'at haline getirdiği, 

1abit olmuf, 8 ay bapıe, 4 yal 
kamuaal itlerde kullanılmamaya, 
8 bin lira da para cezası yermeğe 
mahkum olmuştur. Diğerleri be• 
raet etmlıtir. 

* .. .. 
KöprUden DUten Adam 

K6prü altında çalışan amele· 
lerden birisi zabıtaya mUracaatla 
bir ada mm muvazenesini kay be
derek denize dUıtuğllnü bir daha 
çıkmadığını haber vermlf, adam 
aranmıı taranmış bulunamamııtır. 

.. * .. 
Bostanda Bulunan Esrarlaı 

Ungada Vaogel ve İvan adla 
iki Bulgara ait bostanda bulunan 
253 kilo esrar dllvası bitmiş, es• 
rarların aahibl Mahmut bir yıl 3 
ay hapse ye 2532.06 lira para 
cezasına, Vangel ve lvan birer 
aene iklıer ay hapH ve 73590 
Ura para cezasma mahkum ol• 
muılardır. 

.. * .. 
Fenerbahçede Yangın 
Fenerbahçede aktarma amba• 

nnda dnn öğlo lizeri bir yangın 
çıkmıf, ehemmiyetli bir zarara 
me1dan verilmeden aöndürnl• 

mUttUr. .. .. .. 
Frankfurt Sergisi 

Gelecek mayııın on beıinde 
Frankfurtta toplanacak olan a~ 
ııul•sal temizlik kongresine be• 
ledlyemlz de ittlrak edecektir. 

Gareon - Hasan B. f.. Nihayet bizim 
g c.rs '.:'.l mektebi de Eylulda açılıyor. 

.•. Dozrusu buna memnun oldum, 
Huan 8. ! .. Orada btUUn mtalekdaşla• 

... Sofra kurmasını, yemek getirmesini, 
çabuk ve temiz fi 1ıörmııiİnl öirene-

Hasan B. - Ah, ne lyl nU erkekli•: 

için de ıöyle bir mek lep açılıa gnr on l 



21 Temmuz 

Her~ün 
t 
Yazı Çok Oltlal• fllrt 
Bagiin Konamatlı 

......................................................... _. 

Civa Gibi 
Dolandırıcı 
Yine Faaliyeti• 

Geçen ınn Iıtanbulda çeklrw 
I• gibi ıemtten 1emte atlayan 
bir dolandıncıdan bahıettlk. 
F abrikaUSr, meb'uı, mDddeiumue 
nıt \le po!iıl dolaadıran bu adam 
henüz yakalanmamııtır. Bu k~ 
llaz dolandırıcı yeniden Bakırk&
ytlnde Y enimaballede Boılaa 
ıokağında oturan Oımanla Bar 
kaıı memurlarından Bay Fahrlnla 
Ye yine aynı m•hallede 10 Tem• 
bluz caddeıinde Bayan EmlnenlD 
••lerine de bat yurmaıtur. Bay 
F abrinln evine ,ıtmlf, kapaya 

S-hnıı ••: 
- Bay Fahri ile görltm•k 

htlyorum. Demlı. Refikası pıa• 
cıreden koca11nı bankada bulun· 
duğunu ıöylemlf. Ziyaretçi, Fah• 
rlnln saat kaçta ıeUp ıfttJj'fnl 
de 6ğrenmek lıtemit Ye nihayet 
ıunu ıöylemlf: 

- Fahri bana çok llzımda. 
Fakat bu Fahri acaba benim 
tanıdığım Fahri midir? Lütfea 
bana bir fototrafını ıöıterlr mi• 
ılnlz? Fahrinin refika11 bu ada· 
Dıın makaadını HHr ıtbl olmuı 

••: 
- Bay F ahrl1I görmek lıtl• 

Joraanıı bankaya ıf der, keadlslal 
16rUrallntlz demlt •• hemen ıu
ra tana pencereyi lndirmlıtlr. 

Bayan Emlaeden de bir it için 
rtız lira istemiı v• fakat muyaf. 
fak olmadu •ftf••Y• mecb• 
olmuıtur. 

ı.......-,---------------------
S i ı Yüzünden 

Kaza 
Bir Sandal Parçalandı 

Dtln ıababkl Ilı .. aaaında 
Haliçte de bir kaza olmuıtur. 

Saadalcı lbrablm, Yapurlana 
lılememeıl dolayıslle Haık&y I• 
keleılnde beklemekte olan lıak 
De Yakoya lıtanbula ı&tDrmek 
llzere ıandahna almıı 1ola dDıUl
nınıtUr. 

Cibali açıklanna ıeldltl bir 
lirada, ılı daha ılyade bashrJDJf, 
etrafını 1aremtz bir hale ı•l
lblttlr. 

itte bu ıırada aynı ıerait al• 
landa ilerlemekte olan lnebolulu 
Abdullabın ldar .. indki, romorkör, 
.ıandala blndirmit Yt ortasındaa 
P•rçalamııtır. 

Gerek aandalcı, ıerek iki 
•Uıterl denize d&klllmDıler .. de 
ronıorkar tayfaları tarafıadıa 
kurtaralmıılardır. ---
SelAnik Sergisine lttlraklmiz 

Sellnlk Hrılslae reımen itti• 
rake karar yerllmlıtlr. Sllmer 
\'e it Bankaları ile Mıdeacller 
Birliği, T urlnı Kulllp, Zinııl 
Şirketi, lnhiaarlar ldar .. ı Tarım 
Ye End&atrl llrOnlerlmlzl ıergide 
teıbir edeceklerdir. Bllha11a tlltDn 
\'e balık konıernlerl, iptidai mad
deler, Yunanlıtanda lıtlhllk edi
len mamulAbmızın teıhlrlne önem 
•erilecektlr. 

Mide, Baraak Ye Karaclter 
r alıatlıılıklarına 

AFYON KAR AHiSAR 
MADEN SUYU 

SON ropı~ 

Resimli Makale il Tabiata Dönüş a 

Kamp la•1ata, ıelalr lçlade taltlattaa u1akta lcalaa 
laaaalana tekrar tabiata daalflul, tabiat buretlal 

altl•rvada lcurulaa kamplar, aaamıs toprafa olaa bHr .. 
timiıin Wr lf•dHldlr. laaaa tabiattan uzaldatbkça karak• 
teriala blrçok te•lı taraflarıaı ka1beder. Kamp bayab 
oa• bu lto&uklukları h.tırlatır n dG1eltmek imk&aı nrlr. 

ıu.tur•aluıdır. Şehirler bl1üdlkçe la1aaları tablataadu 
kucatıadaa alarak hanıı, ,Onefl olmı1aa, ııhhl tartları 
boıuk H kuanbk 1erlere çekl1or. Şebirlar blJidlkçe 
karlar boıalıyor, tehirlerde 1aıa1anlar tabiata baaret 
JAprJar. itte dat baılarında, 1U keaarlarında, afaç 

0DUD IÇiD JH rellace kendlafzl kırlara abn&I, tabiatla 
aıcalL kucatına atıhaıı. Biraı toprak kokuıa, talal•tba 
flul renkleri ruhuma&u taaflye edea ea kuYnlU amildir. 

' DABILt BABIBLIB 

Gayrımübadiller Arasında 
Satıı işlerinden -Şikiyetler Arİb 

GayrımlbadJUerln tiklyıtlerl 
ıon ,Onlerde daha ılyadı art• 
mııtır. Bu defa ıiklyetler Finanı 
BakanlıtınıD aatıı komlıyonu 
....... toplu•aktadar. S.bfa 
pkart1u bırtakl• •aJlarm. • ..,. 
Yele• bqkalan llzerlae tehls 
ıdUmlf oldufu •• yaahf adnalerln 
illa edildltl g6r8lmektedir. Bu 
haller ıayrımtıbadlllırln çok ıa· 
ranaa netice Ytrmıktı Yt birçok 
flmlt maaraflan mudp olmaktadır. 

Bundan maada bı11 harap 
yerler, mtlkemmel bir •• flbl 
ı&ıterilerek ıatııa çıkarılmaktadır. 

Bu ılbl yanhıhklara, ıayn
mlbadUler birçok mlullır ı&• 
termıkte ve bu Janlıthklan dO
ıeltmealal ıatq komlıyonundaa 
lıtedlklerl halde ba lıtelilerl de 
yeri•• ıetlrllmımekt•dir. 

Bir de, ıalıfA çıkanlan yerler, 
iJAalarda iyice anlatılmamaktadır. 
E.kl ve J eni numaraları ile ı&• 
terllmek lıtenildiğl halde aJAka
darlar çok gtlçlOk çekmektedirler. 

BtltOn bunlara mukabil, ubf 
komlıyonunun lıe baıladıtındu 
itibaren ae kadar mal lba!e ettlj'l 
ve 16 milyon liralık bononun 
ılmdlye kadar ne kadarının ı&n
dlrlldDtD de bilinmemekte Ye 
bu miktan, komlıyonun baıkaaı 
da Yermemekte inat ıBıtermektedfr. 

iki ayakları bir papuca ıo
kulmıya uj'l'aıılarek çok feci 
vaziyete dDıen ıayrımObadiller, 
bu itin ıonundan ya•aı JaYq 
tımltlerlal ke1mektedlrler. 

Nakil V aııtalarımız 
Kifi Değil 

Fakat Bunun Islahına Da En Büyük 
Sebep : Sokaklar 

Iıtanbmdald umumi nakli Ya• 
11talarının ihtiyacı karıılamadığa 
g&ı çekmlf, bunların artbrılma11 
için çareler aranmıt. bu arada 
Tralayblı denilen ray11z tramva1 
lfletilmeal de akıldan ı•çlrllmlt
tL Fakat yapılan incelemelerde 
lltaabul ılbi ıokakları etrJ, 
btljrl, delik deılk bir ıehlrde 
bunlana ltletllmell inıkln11z ı&
rtUmlt ve baıka çareler aranmı• 
ya baılaamııtır. 

Bu arada bizi de dUtlndOrea 
bir nokta yardır: 

Acaba lltanbul ıokaldarının 
•iri, bDj'rllltliUnD gidermek, kal· 
dınmlarını tamir ederek delik 
deılk yazlyetten kurtarmak ·ve bu 
ıuretle Tralaybllı l1letllm11lal 
temin etmek de mi mDmktln 
değil. 

Üniversiteye 15 Yeni 
Y ab•ncı Asistan 

OnlHrtlteye, bu yılbaııada 
15 ecnebi aslıtın getirilerek 
bunlara 125 er lira Dcret Yeril e
celi a;renllmlt tir. 

]-0-rt_a_k-öy-iı-. -S-oy_a_n-la-r 

Bir Bekçi ile Birlikte 
Tevkif Edildiler 

Poliı don mOddeiumumtlli• 
Muıtafa, hafıı Abdi Ye Ahmet 
adlı Oç barıızhk ıuçluau verm ... 
tir. iddiaya g6re bunlar Ortak&y• 
de Uk bu va ıokatında Ômerln ve 
daha birçok yerl•rdea kıymetli 
•ıya çalmıılardar. Çaldıklan .,. 
yadan (ISO) parçaıını da ıuraya 
buraya 1atmı1lardır. 

Bunlarla beraber malalle bek
çlıl Selimin kAjıdı da Adliyeye 
•erllmlıtir. Selim de bunları ya
kalamıt "• menfaat mukabl:indı 
1&hYermıı olmaktan ıuçludur. 
Beılncl mllıtantlk nı ıuçlu bak· 
kında da tevkif karan Yumlftir. 

Darüııafakanı11 Olgunluk 
1 mtihanları 

Bu yıl DarOttafaka llıeılııdea 
35 kiti olgunluk imtihanına 
ılrmlt •• aocak bir kiti bu lmti• 
hanlarda muvaffak olabllmiılerdJr. 

/STER iNAN /STER 1 NANMAI 
O.kadarda bir adam blrdHblre hut•laaır. Vakit ltlr emrası lataalye •HtaaHI nr. Tallıis •d•meatısı 

wece J•rl• Dl reçmlf. Ali• fakir. Fakat derhal doktora alıp oranın kapı•••• çalarlar. Emra&ı lataalye hutaae
mlracaat ederler. Doktor gelir. BatarHk dltll•IH· ıiade de ayaı Htf. Ne yapılablllr ki orada bir ame• 
dltinl ıörllr. D.,hal amell1at llıım oldutuau ılS1ler. liyat oda.. bile yoktur. 

Gece yarııı, derhal amell1at. Semt OıkGdar. Ne 
lS ı O Hmtte bir batka hutane daha Yar. ffHtayı oraya 

1apıl•bllir? Hubyı Zeynep Kimli lautHHİae i tb • ılndermitler •I, nlSndermemltler mi, bilmiyorum. Bu 
rlrler. Fakal oraaı blSyle bir a•ellyab yapabilecek ir • 
laalde detildlr. Haıtayı blylk bir e .. tıe reddet••k dolatma Ye çırpıama içinde &aten aab•h da olmuıtur. 
mecburiyetinde kalırlar. Ve hutanıa Hcak Cerrahpaıa ba1tanHinde ameli1at 

Ne yapmalı? Blr hHtaa., bir hHtaae? EYet, ıurada ol•bilecetl aalat•lmııtır. 

JSTER iNAN /STER JNANMAI 

~. ,.. 3 

rr----------
Sözün 

Yerli 
Mallar 
Sergisi 

Kısası 

·----- Server Bedi 

Mahmutpaşa ) okuıu yılda bir 
kere Be!~iluna göç eder Ye yeril 
mallar seriiıinde boyunu, posunu, 
endamını göaterir. Haapam, geçen 
yıllare kadar, yabancılar arasına 
gelirken kılığına, kıyafetine biraz 
çeki dtızen Yerirdi; kendi ıemtinde, 
işportalar araaında aDr6nen ete
ğini Beyoğluna çıkarken toplar, 
dllkkln aaçakları halinde kabaran 
dağnık 1açlarını tarar, medeni bir 
manzara alırda. 

Son yıllarda, hele bu defa, 
inhisar daireleri lıtiına edlllrae 
yeril mallar Hrılıi, Mahmutpaıa 
yokuıunun ev halile Beyotlu cad• 
desinde yelyeperek, 1elkenkOrek, 
aalkımaaçak piyasaya çıkmaaındao 
başka bir ıey deiildir. Artık buna 
Hrgl diyemeyiz, bal ılbl panayır 
yeridir. lıtanbulun her Hmtinde 
herglln açılan paıarlarmı yılda 
bir kere Galataaaraya toplamıı 
gibi hazin bir kanııldık, ze•kıiz· 
llk, bllgiıizlik Ye teknlkıizllk 
manzara11 arzeden bu panayır 

yeri, ,ıttlkçe kallteal iyil•ı•n 

yerli maJJanmıı aleyhine bir 
propaıandadır. 

Geçen glln ıaHtelu ıerıile
rimizln birer panayır olmaktan 
kurtulacağını mlljdılımlılerdl. 

Yerli mallar Hrglll bu tozel 
haberi tekzip etmek için elinden 
ıelenl yapmıf. 

Bir aergl kurulacata ıaman 
blltlln pa•yonların, aJn ayrı bil· 
tUn ticarethanelerin dekorlan, 
aergl ldareal tarafmdu evvelce 
ba11rlanan ıatetik ••tekaik bir 
plllna 1'6re 7apbnlar. Her 
ml•IHH k•clJ haliae bıra• 
kılamaL Barakıbru, itte b61le 
alacala bulacah, tertlpllz, abenk
llz bir yamab bohça me1dana 
ıellr. 

Sergiler yılnıı Jerll mab de
ğil, yeril ıe•k ve seki da teıhlr 
ederler. Oralarda bir mWetln bil· 
tnn ruhi kablll1etlerl ı&zönOne 
konmuıtur. 

O mllletln aan'atklrları •• 
dekoratörleri tarafandaa muay
yen •• mlıterek bir pllna 
16re tertip edllml1erek, r•r yer, 
pazarcının, dDkklacıma, Haafm 
zevkine bırakılan Hrıfterln Cinci 
ve Kadırta meydanlan fibl hal
in, çoJuju çocuğu ej'lıadirea bl· 
rer bayram yerinde• farkı kal
maz; nitekim 6yle olmı1a baılada. --·-...... ··- ....... - 1111 •• ·-

Eski Bir Polis 
Tevkifhanede 
Delirdi 

KUçUkpazar Yt Alemdar meY• 
kilerinde poli.Uk yapaa Süleyman 
oğlu lbaan iki lira rllpet alcLjı 
lddia11le yakalanarak tevkifha· 
neye konmuttu. lhAa iki 1rnn
denberl de!llik allmetlerl göıte-
rerek tevkifhanenin Udnd koğu
ıundald arkadaılanna uldırmıya 
baıladij'ı için dOa Mnddeiumu• 
mlliğe ı&nderllmiı •• adliye dok
torlarına muayene ettirHmiıtlr. 
lhaan Tabibiadltlerln odaıında da 
buhran n6betlerl geçlrmeie bar 
lamıı ve doktorun sordukları 
ıu&;lerl hep (bilmem) lı karıılamıı 
\le bir aralık daktilo Sabihayı 
göstererek: 

- Bay Doktor bu kadındır. 
Datarıya çıkarıraau l&ylerim de-
11ıif Ye bundan ıonra hlinglir 
hnnınr aj'lamııtar. lbaan mllıa· 
bade için Tıbbıadli mlle11 .. eaioe 
ıönderilmlf tir. 
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HAHKEHElERDE 
GöRDÜl{L[RjMjz 

--.:::'"-=.. ---==-- -~ ----

Mahkemeyi 
Aldatmaya 
Kalkmıı 

Davacılar Veli •• Ahmet ad· 
lannda iki •enç. Suçlu da (19) 
7aıında Adnan. Her içil de Mal· 
tepede Bay Şerifin bağ Ye bah
çelerinde ça1ıııyor. Meael• blı 
yaralama iti : Ahmetle Adnan 
aralarında çıkan bir mUnakaıa 
yllzllnden kavga ederlerken Veli 
iki tarafıda ayırmağa çalışıyor. Fa· 
kat hırsı alevlenen Adnan bıçağıaı 
çektiği gibi her iki arkadaıına 
da daldmyor. Ve hidiae de 
mahkemeye intikal ediyor. Fakat 
meğer Adnanın bıçak çekmekten 
başka marifetleri de Yarmıf. Diln 
ıabah ikinci Cez:ada mahkemeyi 
de aldatmlya kalkmııtır. Bakınıı 
hAdiae nuıl cereyan etti: 

Suçlunun aorguıu 7apıhyor ı 
- Adın ne? 
- Adnan. 
- Babanın adi? 
- Hamdi. 
- Ananın adı 1 
- Tutya. ı 
- Nereliıln ? ı 
- Refahiyeli. 
- Yapn kaç 1 
- On dört. 
Herkeıte bir hayreti Btltlln 

nazarlar suçlunun llzerine çevrili· 
yor. Bu uun boylu, EbOlhevl 
YOcutlU, kalın ••seli en aıağı 
yirmilik deUkanla on dört 
yqmda olabilir mi? 

Sorgu tekrar lanı yor ı 
- Nasıl, naaıl ? 
- On dlSrt l 
- Çıkar nafuı kl~ıdını. 
- itte .• 
NDfuı kitıdı •&ıden •eçirlli· 

7or : Gorçektea öyle 1 Dopm 
tarihi 336. Fakat bir de ne g&• 
rWılln? 1 

Bu nllfua kAtıdı baıkasının •• 
içinde: 

- EfdalOddln lbnl Hamdi 
JHıyor. 

- Oğlum bak ba Hamdi otlu 
EfdalUddin diye yaııyor. 

Adnan yeni bir iddiaya kalk· 
maı mı: 

- Amma yaptın ha 1 Adnanla 
Efda lllddln araaında hlç mlnaıe
bet Yar mı? 

- Öyle •• 
- Şunu doğru a&yle bakalım 

r ., 
Bir Doktorun 
GUnlük Pazar 

Notlarından (*) 

Ademiiktidar 
Yirml bet yqmda bir genç mll
racaat etti. Korku ·nı•ue •e he
yecanlarından n iz.dinç çağında 
olduğu halde evleDIDeye ce1aret 
edemediğinden, bel gevıekliği ol
dufundan tiki.yet ediyordu. 
Um umt muayene •e tahllllerl 
yapıldı. 
1 - Kanda frengi yoktu. 
1 - Belıoğwduğu ııçirmlıü. 
5 - Verem değildi. 
4 - Dahili ua•vlannda ve vlout 
ukeletlnde lair gayn tabiilik •e 
aynca bir kusur ıöıllmlyordL 
Yalnıı: 
1 - Alkolik (çok içki iten) blı 
babanın oğluydu. 
2 - Aoneel çok ılslrli bir lladıach. 
1 - Çok ıuilltimal etmie, ı•nv-
llibıl yormuıta. 

' - lttihuı.W. Bae •trdarı •aı
dJ. Didıri k111llyorda tedavi altı• 
na aldım. 
Kuvvetli cıda ile bealHmulııi 
taniye ettim. Açık han, apor. 
deııis YI kır, ormaıa ıezlaWerl 
hergln iki ıaat ciddi bir meıga(e 
(okuma, razma, çalıırııayı) taY1i-
7e eıtim. İki ay ıonra da haıtamın 
düğUrıUne davet edildim. 

M Bu aetlan kHlp 1aldayınıs, yahut 
bir •lbllm• J•P•tbrtp kollekalyoa 1apı• 
nıa. Sılunlt ıamaıwuzda bu notlu •u 
doktor ııf bl fmdachnıH F•tlt•blllr. 

~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~n n-u~u~z--zraı~~--~-
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MEML HABERLERJ 

Izmitte Önemli Bir Y olYapma 
Çalışması 1 Antepte Şehitler Anıtı 

Var 
l1111lt, (Ôzel) - VUAyıt yolla· 

rının uzunlutu 365 kilometredir. 
Adapazarı· Hendek, lzmit • Kaadra 
yoUarı mUıteSRa olmak illere hiç 
biri &zerinde ıeçlt yoktur. 

15 Eyini 934 de it• baılayan 
eaki ilbay Faik Türel blrlacl teırin 
iptidasından ikinci teşrin ıonuna 
kadar muhtelif yollara mlikellef 
amele ile 30 bi11 metre mik' ap 
taı getirtti. 

llkbah•rda bu 1ek6n elll bini 
geçti. BUtlln tatlar kırdırıldı iz· 
mitten ltlberen lzmlt, Derbend, 
Sapanca, Ariflye, Adapazarı. Hea• 
dek, Kalaycıdağ, Geyy., Taraklı. '. · 
GGyalk, Ada • Söğfttlll • Karaau, 
Ada • Akyam, yollarında lklyüı 
kilometreden fazla tul tuerlnde 
e1aıla ha1ılalar temle edildi. 

BugUn bu 1ollarda on iki il· 
llndlr çallfıyor. VllAyet ıilindirle• 
rlnln miktarı on yedi ye çıkartıldı. 
Önlimüzdekl faaliyet devreainde 
beı ay içinde ıeksen kilometrelik 
yol llzerfnda ye .Uiadlraj ameli· 
yeai yapılacak Ye ıose haline 
gelecektir. ~ 

Eıkl makinelerin btıttı11 nok· 
aanları tamamlandı. Benzinleri 
mazota tah•iledildl. Ziraat Ban• 
kasından 3500 liraya ahnan alta 
alliodirla bedeli dört Hnede 
-ıtll· ...... -------------
Şeker Ka'lllpanga.-
sı Başlamak ., 
Uzert1 

Tokat (Özel) - Pancar 6rDn8 
kemale ermiıtir. Fabrikada ça• 
lıtmalar baılamak heredir. Tur• 

lhal fabrika11 idaresi Iıçilerlnln 
çalıımıya baılamak Oıere fabri• 
kaya mUracaatlarmı ilin etmlftlr. 

--···-- w - ··- • --.. Adnan; aenin hiç kardeıfn Yar mı? 
- Varmıı, ölmllf. 
- Adı neydi onun ? 
- Adnan. 
- Yok, değlttirm• cınım 1 

Galiba o EfdalUddln lmiı de 
Adnan da ıenain detll ml ? 

Suçlu yutkunuyor.. Ne Japıın 
ıimdi.. Bir kere lıe yalanla ba .. 
lamıı oldu. 

- Haydi otlum ıöyleyiver 1 
- Efendim Adnan benim 

amma ; bizimkiler kardeıiml de 
hatarlamak için aruıra EfdalOd· 
din diye de çağırırlar da .. 

- Ha ıöyle I Demek mesele 
böyle .• Oiluaı bak ıuçlu olarak 
mahkemeye çıkmı1110. Daha bun· 
dan kurtulmadan ıabah, ıabah 
ikinci bir ıuç lılemiye kalkbn. 
Bir daha böyle yanlıı f ı yr n: a I 
Cezaaı bOyllktor. 

Suçluya ait obnıyaa anfuı kA· 
ğıdı kendiıine Yerildi •• duruı· 
maya devam olundu. 

Karamanda 
F ınncılar Ekmeğe Narh 
Konduğu için Fırınlarını 

Kapadılar 
Karaman (Özel) - Belediye 

ekmeğe ye ete narla koymuıtur, 
Bu narha göre blrlacl ekmek 
7 buçuk, lldncl ekmek 6 buçuk 
kuruıa, koyun eti 22, keçi eti 
16 kuruıa 1ablacaktır. 

Narh fırıncıların itine gelme
mlı, biltlln farınlar kapatmııtır. 
Belediye de derhal tedbir almıt 
ye ıehirde yedi kuruıtan ekmek 
1atmıya baılayarak hallan 11Ju .. 
bya dUımemeslnl temin etmittir. 

Qmarhcaml mevklinde anıtın kalde1I kurulurken 
Gaziantep (Ôıel) - Antep nln bUyülc anıtlarından biri ola• 

mftdaf aasında caa Yeren altı bin caktır. Aaıt mtldafaanın en hızh 
ıehldin hatıraıını anmak için ku· 
rulmaıına baılanılan Ant lnıaab geçtltl Çınarla cami m•Ykilnde 
ilerlemektedir. Bu anıt Tnrklye· kurulmaktadır. 

ödenecektir. Bunların kadroya köprll vtlcudo getirildL 
alınmaaı bllyftk bir kuvvet teıkU Adapazarı • Hendek yolu Uz .. 
etti. Yeniden binlerce kUrek, rinde ki Sakarya köprftallnUn Na• 
kazma, çekiç, Yaryoz ve saire fla Vekaleti tarftfından betonarme 
mubayaa edilerek mükellef kuv• olarak yaptırılmaıı temin edildi. 
Yetinden azami fıtifade lmkAn· 80 bin lira bedeli keıifll olan bu 
(arı hazırlandı. it Nafiaca ihale edildi. Yalakdere 

köprüsünün lnıası da Vekilet 
Geçen aene bntnn bu yolların tarafından deruhte olundu. Ya· 

ahfap k&prUleri yaphnlmıt Ye kında ihale edilecektir. lzmlt • 
geçlt temin edllmlıti. Bu aene de Hendek arasındaki küçük köp-
lzmit • Karamürsel yolu &zerinde rnlerfn betona çevrJlmeıl lçla 
Değirmendereye kadar olan kı· Nafia Veklletlnden ılmdtllk on 
aımda 47 btlyllk kUçUk ahıap bin lira yardım temin edildJ. 

Herkes Hava Kurumuna 
Yardıma Calısıyor 

Tokat ötretmenlerlnln hava kuru
muna yardım için Tokatta iki, Zile 
Ye Turhalda birer temıll Yerdiflal 
yazmıttılc. Bu re1lm temıll ••ren 
3tr•t•emJerl H Tokat Hallcni tem.ti 
kolu lyelerlnl raıtermektedlr. 

Antalya (Özel) - Uçak için 
yardım burada önemli bir ligi 
uyandırmııtır. Mağaza kitibi 
Netiple eşi Supbiy• nişan yüzük· 
lerini kuruma hediye etmiılerdir. 

Halk partiıl baıkanı Şerafet• 
tin Kancan, tUccar Oıman 

Yere bakan, Berber zade Tevfik, 
Serfiçell Reıit, tOccar Ak HOseyin 
Ahmet ŞeYki, Mecliıi umumiden 
Ali, Mehmet Şevin, Ha11n Tahsin, 
Osman Kemal, komisyoncu Ha1an 
Tahsin, komiıyoncu Demirel zade 
Ali, Uıuo Hacı Haıan, doktor 
Avram, bahçıYan Çalak Abdur
rahman, tllccardan A1lm Mehmet, 
Karabayırb Tevfik, lbrablm kire
mitçi. Hacı Muıtaf a, Hafız Meh
met, rakı fabrikaaı 1&hibl Mehmet 
muhtelif taahhlıtlerde bulunarak 
kuruma tiye olmuılardır. 

Merzifon (Özel) - ilçemizde 
hava tehlikelinl bUenlor kurumuna 
kartı bUyOk bir ligi ıöıterilmek· 

tedir. Halkel'inde yapılan bir 
toplanbda bOtUa iıyarlar, maaı· 
lannın yllzde ikiıini haYa kuru
muna •ermek ıuretlle iye oldular. 

Dokumacı tecimerlerlnden, 
F ereodecl kard8fler 600 lira 
teberru ve her 1en• de ayrıca 
(100) lira taahhüt yaphlar. 

Bütün teclmerlerlmlz Ye her 
11nıf halkımııdan gllcll yetenler 
100, 200 lira yermek •• aeneUk 
taabhDdata girlımek ıuretila ha•a 
tehlikesini bllealer kurumuna 
girdiler. 

Ayrıca bu yal, Merzifon uça• 
tına havalarında görmek arzusunu 
gösteren halkımıı, T a1yare cemi
yetinin veritlnden ekalk kalan 
2000 lirayı birden Yermek ıuretlle 
bu yurtaal umutlannın yerine 
gelmealne çalıımaktadırlar. 

Urfada Baymdırhk ı,ıeri 
Urfa (Özel) - Urfa111n gDsel· 

leıme1i lçlıı ilbay Nizami ile Şar-
bay Ömer el ele vcrmit çahı· 
maktadırlar. uray taraftad1:1ın ıtı· 
sel bir otel v• bir ılnema 7ap-
tırılmıttır. 

-~ 

• • 
lllli 1 ~ Ll& ili ilim , 

Okuyucuların 
Sorguları11a 
Cevaplarım 

M. N. Tutkun 
Dilini bilmediğiniz bir kadın•. 

la anlaııp yaşayabileceğinizi san• 
mayınıı. SeYgiler daha ılyadı 
ıeheYI mahiyettedir, kalbi değiL 
Onun için çabuk geçer. Bu ıeval 
mi blitUn bl• ömür bağlamıya 
kAfl dığUdlr. 

* Diyarıbakirde D. Ş. Şaşıran 
Sevginizde ıamfml laenlz kıza 

bunu anlatmakta gllçlfik çekmez 
ılniz. Kızm ıurat aıması alakası• 
aın delilidir. Nazlanmaaını dl& 
tabii görmek lizımdır. 

'f 
Galatada S. M. 
lnıan nişanlanır, nlıanlııını!J 

•Tinde yabp kalkar da, ondali 
ıonra bu kızla evleneyim mi dlyi 
dltllaUr mu ? Sen bir defa 
bir erkek ıözll vermi1si11t 
lllSılnll tutmak borcundur. 

* .Ankarada Puhu ku9a 
Ne iıtedlğfnizi anlamadım: 

Te•iz bir aile kw ile eYlenmel 
lıtlyorsanaz, bunun yolu bellidb'. 

* Dlyarıbekir'den S. B. Ha ve Ş. N. m.· 
Sorduğunuz ıualltre cevap 

Yermek bizce mUmkUn değildi~ 
Kendi derdlnb:i ancak yine ken• 
diniz halledebilirsiniz. 

TEYZE 
__ _..,ı ' 1 l mtl 'tlDl!llla: lf«lll8lllll ••• ·~ • • • ·~..-

8 urnovada 
Bir Gücenme Yüzünden 

iki Genç Öldürüldü 
l.zmtr (Özel) - Burnovanm 

Naldöğen köyUnde bir cinayet 
olmuf, iki kiti &ldDrDlmDıtUr. Clc 
nayetin ıebebi bir infialdir. Köy 
delikanlılarından lbrahlm bekçl 
Feyzinin kızml lstemif, red cevae 
bı almıı, bundan mllnfeil olmuş, 
Feyziye dDıman kesilmittlr. ibra• 
hlmin kardeti Na.zmlnin de bekçi .. 
11ln kardeı çocuğu Zeynelden 1 O 
lira alacağı •armış, bu parayı Is• 
temlı, alamayınca kız meselesin• 
den doğan infialin de teairile Zey• 
neli tabanca ile vurmuıtur. Ta• 
banca abhrken orada bulunan 
Aziz adh bir genç de vurulmuştur. 
Zeynel da, Aziz de ölmUıtUr. 

Orakla Karısının 
Kafasını Uçurdu 

Malatya, (Özel) - Buraya 
alb saat uzaklıkta Kfüıe HU} Uk 
köyUnde görUlmemiş bir cinayet 
olmuıtur. Köyden Abdullah birkaç 
rıldanberi evli olduğu karısı 
OmmUhan'nın vaziyetlerinden 1Up
belenmeğe başlamıı, kendisini ıı• 
kı bir tarassut albna almııtır. 

Abdullah, geçen aun barmall" 
da çalııırlarken karısına 1aldırmı1, 
bir orak vuruıilo ıavallınm başım 
uçurmuıtur. Katil yakalanmııtır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Ba geoe nöbetçi ıczaneler 
ıwıJardJrı 

latanbul taraftı Şehzadeba§lnda 
(İbrahim Halil) Aku.rayda (Ziya 
Narl), Edirnekapuda (Arif), Şehre• 
mininde (A. Hamdi), Samatyada 
(Rıdvan), Zeyrekte (Hasan HulUsi), 
E7Upte (Hikmet), Lalelide (Sıtkı), 

Fenerde (Emilyadi), Sirkeoide (Eş
ref Neıet), Bahçekapuda (Salih 
Necati), Bakırköyilnd• (Merkez). 
Beyoilu tarafı: Yükeekkaldırımda 
(Vlnikopulotı), Galatuarayda (Gala• 
taıaray), Fandıklıda (Hilal), ŞlşJide 
(Şitli), Ka11mpafada (Merkez), !fos· 
kö7de (Halk). Kadıköy tarafı: Mo· 
dada (Faik İlkender), Pazaryolun· 
da (Namık ismet), Büyükada<la 
(Halk). 
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1 
B b

. t D M. T. Tan 
uraaı ır cenne .. eniz 0 tek aşık yeter. 

A 
U As JM JV ~--- bd>T berrak ki deriulilderin - O halde Latif o saymakta lıaı:ırladığt içia E,rel Beye ne 

&fobi 111 111 &• a.rh11 ~ umtz kumlan e1te totu1acnk kadar devam ederek ben cevap vua- söyllyeceğimi bllemlyoru111. Nazik 

T11frik• K 1 z 1 C.Fıif f A yakın görUnDyor. 1ki tarafın ylm. Bu tek ,..k iki bap bil'don bir adam. Bana yalnız kalmanın 
N o: 33 21 I 7 / 811 - ' 'j ,.qını_ğl koya !•mit ııJbi, Seo J' ok. a ydmlalmak şartile dej;ll mi ? UıUn tDsUnll duyurmamak için or• 

- - n • _.,._ ~ s • .• -- - - - '='~~.r---~~, { 1,ımde derın bir .aükünet var Bu konuşmamız o kadar bftA keklerin •t hayatında k•_.l .. tık· 
pVWL ... _zuvvıw GP.V2 F~ :-·n QL d' . .,- -T· -- ·~ ıyorum, ıne .iyi ctt:uiz. şumuza gitti ki artık her lfuur- lan z.ahmetlerden g.6ğfls gerdik· 

Hu aqam kulübün patırtılı dını? bB{ına bir latife aaymak teri mabnımi;-etlerden bahıediyor. 
cazbandı yahut klisik ha•alar ıarhle e'klemeye baıladık Emin Tosun Beyin de kimbllir ha G~rdtlğt'mtız bir luanıD 

d yatına biraı karıpaadao onun 
6~b<:• kuYvetini, einil' ku"etinl 

çe ilır miyh?. Affedeniniz. Ben 
~emeği Çam Umanmda hamlat-

lf hm, isterseniz iskeleye çıkıp 
araba ile gidelim. ister ... 

l 
- Çam limanına kadar yona

ac -Be •gımı zannettbıiz gaUba f.tref 
~· Sb: dlbneaduiıüzya. idare :!4- Ben de aid Janda buak-
111. 

He - Size gtlYenebiliıla GlllseYm 
nnn. Tanıpb çok olmadı. Fa-

lld anlac:btıma uanedl,orum. 
la Şımdl HeybellllİD g6lg91i 
ka!ıla~mdan gidiyoruz. GUala 

1 
guı sıcajtnı emen çamlar ak

~llıan serinliği ile kokulanm 
• •aya veriyorlar. K•ltin bir yoaan 
l • •rdaç kokuau koyu yetil kıyı;d ve boz. kwl kayalıklar. Ku
hll~ Btiytlkadanın Niıam tarafı 

giinqln aan alevleri içinde 
)'anıyor. 

Ağır ağır kUrek çekiyorum. 
- Yoruldunuz mu? 

13 - Hal ır. O kadar gUzel ki. 
~ Yol çabuk bitecek diye kor· 

)orum. 
H - Ne tyl kadınsınız Glllaeven 
anım. 

GUldUmı 

- lyillk.. Mea'ut olmak için 
kafi pJmi1or E,raf Bey. Ha)'•t 
okadar kal'lfl'k ki yalnız iyl dn· 
tUnce, iyi duyıu lnaanı tatmin 
etmiyor. Hatta bu iyiliklerin f .. 
nalağı bile dokunuyor. 

- ÇOk gençsiniz Gnlaeven 
Hanım bu y•ıta hayali okadar 
anlamıt görl\nmenize ıaımamak 
kabil değB. 

- Hakkınız var. Daha eenç . 
mı.lak ha1abm1• lıl91'hıi kaybet• 
medl111. Hemea 1Mme1t · tld buçUk 
aylık e•liylm. f,akat evimin kuytu, 
.... k&wainden birdenbire 6,M. 
~Ult61ft bir hayata atıldım ki 
şimdi herglloilm bana unn 1ıHa
nn der.U.i ••ecek vak'alar, hA· 

cliael•, mllnaa~betlerle dolu geçiyor. 
- Yine tebrik edilroeüaioiı ki 

bu hayatın içinde kaynayıp git· 
mediniz.. Bu da gösteriyor ki 
.zekanız.la beraber karakteriniz ele 
kuvvetli.. Y erlulzde baılca blr 
genç kız olsaydı bu hhlikeye 
dftıebilirdt. Smn eaaıb seciyentz 
bu tehUke7e brşı lnactif, naaıl 
diyeyim, lAka}ı~' teıirsn kaldı. 
Çok temenni ederim ki bu mu• 
kavemetiniz kırılmasın. 

Onun yavaş yant dftmen 
kırdığını gör\\yorum. Çam1imanına 
ıapıyoruı. 

(Arkuı var) 

ile &afa•n tiıerek femelc ye~ Y .emekten öne• bira içiyorduk. ae kadar aıktldığım •öyJemeğe 
ımekteo, t .. rlfatlı, akıntıb o\unıp Eır.ef Bey: çal&fıyor. 
bıllanaktaa, ifUDUD bunu:!l giJip Litlfe •aymak ıartile Birkaç gUn ~nce yine ba'"•le 

çıkerdtğlm dilin• dolayanlBrm •~elim 1 hl b h ~ dodlkodmuaa dinlemekten okadar Dedi. r • ••• ile Adaya gelmeyen 
bıl<mıı, 1l1anmışım idi Ben de: Emin Tosun fleyka arkadafları ,., 

Hafla arası· oldu<Yu Jrtn kim· L:::.t·r k ~okak kadın1an ile yaptıktan mo• 
• i' ::- tı .ce sayma ıartile 1e· 

nler do yok! m-ı:• baıtayalım. Dedim. tör ileminl hatırladım kendi 

Akıam banyosu lçln ge1en1er Tek fenerimizi yaktık, Sofra· keacUme : 
de çekiliyorlar. mızın tisttinde toz pembe bir - Kim iddia eder ki bu ak· 

Sandalı ince uzun lıke1eye güneı doğdu. Gazino sahibinin şamld iz.mirli tllccar blkayeai do 
batladak. gramofonla bize ikram etmek b· bir maıal değildir. Ve bizim mo· 
lıe 0 kat;6_1:t:!D::: lıH ı..r.ket, tediği lcomN<e tqekldW edetek tör bu aece yine kim bllil' lıangi 

1 .... 0 r ~iz bırakıyor. ~azgeçirdik. kıyılard• dolqıyor. 
Gaanonmı deaae en yakm 

h 

...J O Geceoia •tıkfınetl ... m koku· Maklniıti s~yletmek kabildir. 

ınaaası annanmıı. atllnde tiç 1 ,.- f tane do klirt foner •lllı. ar.nı eınaa baYanın •serinliği na akot yUıg6z olmak iıteml)orum. 
GtUdthn: zamandır danst mUzik hummaları Dirı•Y daha var. Herıeyi öğrend'm 
- feaorin birini yakmıyah• içinde sarsılan •ücodtımD gerilen Şrıp~elorlm sahi oldu. Ne olacck"İ 

lld lclıl kaldık. • sinirlerimi adeta okıaya okşaya Tehlıkeyl g6rllnco fiıtnna gllmek 
Ev-' Bey bir f9Jler .&ylemlye yumuıatı) or. -ceaaE~t değil • hazırlandı Suıtu Ew 

1 
. . ,,;ı ukelı:lerln kadınlar.adan 

- Va~goçtinb: galiba. re Bey finceden buraya gıdı yap~ldan .., kötD çapla•· 
_ Cesaretim yok. gelip aipuişler •eraıit olacak. lıktan bıle gıcıklayıcı bir z.eı:k 
- LAtlfe etmek için cuarete Gazino da her.zaman bulunmayan bulduklsra ımuhakkak. Onu bu 

!Uzum var mı Eırof Bey. birçok ıeyler maııamııa geliyor. zevkten mahrum etmekle bir {ey 
- Utife sayarsanız ı5ylerim. l!oğazına da çok dllıkUn olan kazanacak mıyım. Ne gezer? 

.Bana kalaa ben birini daha yak· Emin T<Mıun Beyin bu ııUzel ge· Daldığımı g5ren Eıref l!eı: 
mam. ceyl kaçırmıı olmuma camm ._, - ~ıkıldınız 11nınm, dedi. 

Nlçha? sıkıldı. ıa.enenız .•. 
Bir kadınla bir erka~e u b - Silkindim: 5 ı.ıana u hoıuma aiden aktamı 
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Komşu Iran 
Bir Gaile ( _____ T_E __ L_G_R_A __ F~,~T __ E_L_E __ F_O_N_, __ T __ E_L_s_i_z __ H_A_B_E __ R_L_E_R_i ______ ) 

Italya -Habeş Harbi Atlattı 
Kom•u Iranı• Meıhet ıehrinde 

bir takım karıaıalıklar oldujuna dalr 
•aberler gell1or. Bu haberler daha 
alyade Hindi.tan kanalıadan ıeçtiti 
için laaldki mahiyetlerini tayin etmek 
mOmkCln olmıyor. Fakat bir takım 
irtica taraftarlarının bu karıaıalıklara 
1ebep oldukları anlaııhyor. 

Iran hOkumdarı Rıza Pehlnl, bir 
mOddet •••el, yurtdaılarının kıyafet
lerinde bir takım detltiklikler J•pıl· 
maaını faydalı g6rdG. Ve bu detl· 
tiklik yapıldı. Fakat bazı mahafilde 
bu yenileım• hareketine karf1 ayak 
depremelerl bl11ol11nuyordu. Bu ma• 
•afil, Abund denilen hoe.lar mabaflli 
idi •• her ne ıuetle oluna ol111n 
lranın yeniloımealnl bot bir ılSzle 
16rmGyordu. 

Bu hareketin batı olan Rııa 
Pehlevi hakkında da, bu ıebeple, 

iyi dflıGnceler bealemiyorlardı. Hal
buki o, kendlılne çladitl J••ll•tm• 
JOlunda, t&fmas Ye HHılmaa bir 
azim ile bu rulaun llararıadadır. 
Onun bu metanetlal glSren Ahuntlar, 
Meıhedde ıokaklara çıkıp Rııa 
Peblnlnfn kararları aleyhiade bulu-• 
nacak kadar jti lleri._ıltlrmlt Ye 

bu yladın blkGme• kunetleril• 
bunlana araaında kartılaımalar ol· 
muıtur. Abuntların makhuren iddia 
alanından çekildiklerini ı6yl•••t• 
hacet yoktur. Bu Hretle lromıu fraa, 
elddtn mllhlm bir ıalleyl bertaraf 
etmlt oluyor. - Süreyya 

• 1 ······-·····-·-····· ... ·--·· .............. --

• 

Çerez Kabilinden 

Haz1r Cevapmıt 
Haocam Zlllm, Abdullah bin Zü· 
beyr'i ıehit etUkten ıollra hir ara
lık Medineye gelmişti. 
Bu vak'anıo ortalıkta ne gibi te-
ıirler yaptığını anlamak için tebdil 
gezen ılaccao birglio, yüzü örtülü 
olduğu halde 9ebrln kaplllndan 
içeriye girerken, ihtl7aı bir adama 
raıtgelir, der ki: 
- Ya ,eybl Medlnede ne nr, 
ne yok 1 
- Ne sen ıor, ne de bea ıöyley .. 
ylm.. pek yaman I 
- Ne oldut 
- Ne olacak? Ahdu11ah bin Zl1· 
beyr gibi bir adamı ıehlt eUiJer. 
- Kim etti? 
- Haccao dedikleri o Allahıo 
beluı, zalim herif. 
- Ya ıeyhl HD Haooao'ı tanıı 
mıııot 
- Kahro11unl nereden tanıya• 
oağım1 
- lıte Haccaç benim r 
Zanllı adam fena halde korkar, 
fakat çabuk kendini toparlayıpı 
- Ya aht 1 der. Sen de beni 
bilir miıin1 
- Yok. 
Ben, Beni Amir kabileıinden bir 
divaneyim ki ne söylediğimi, ne de 
Japtığımı bilmez, höyle boyoa 
ıaçmalar, dururum 1.. 
Haooaç, ihtiyarın bu dirayetini 
beğenerek, onu affede. - Tı//ı 

Almanga'da - Katolik 
Düşmanlığı 

Siyasal Faaliyette 
Bulunanlar Şiddetli 
Cezalara Çarptırılacak 

Borlln, 20 (A.A) - Almanya 
TUze bakanlığı, bundan böyle 
Alman mahkemelerinin katolik· 
lero karıı "Ulus ve devletin ko
runmaıı kanununun tatbik edil· 
meslnl emretmlıtir. 

Bu kanun, Raylıtaı yanaını
aın ertesi ıDaO çıkarılmııtır. 

T8ze bakanı aynı zama~da ka· 
toHlderln ılya1al teıebbüılerini 
tenkil için menut kaaunlann da 
botun ku•vetl ile tatbik edilme· 
ılnl emretmlıtlr. 

IBaa.nın tamiminde mUcrlmln he· 
men cezalaadmlmaıı için muha· 
kem• uıullerlnln tacil edllmeal de 
e111r0Junmuıtur. 

Genel HYamanlar ve muavln
lerJ deYı.t ve ulusa karıı yapı• 

lan bu tahriklbn doiurablleceğl 
tehlikenin halkta uyandıracatı 

duyguyu g6z 6ntıne geUrerek 
ceza talebinde bulunacaklardır. 

Ylyena'd• Heyecan 
Viyana, 20 ( A. A. ) - Geo

rfng'in papaalarla katollk kurum· 
larıuın her tllrlli ıdyaaal faaliyet• 
lerl hakkında takibat yapalmaaını 
emreden tamimi burada ılddetll 
bir heyecan uyandırmııtar. Hakim 
olan fikre ıöre, Hltlerizmin açmıı 

oldutu bu aavaıın amacı, Almaa· 
yanm ekonomik, flnanaal Y• ıoa

yal f aaUyetlerlnl glılemek için or· 
talakta bir ıaşkmbk Ttlcude , .. 
tirmektir. 

Protoato 
Berlia, 20 (A.A) - Papanın 

vekili mlayoner Ceaare, papalık 
makamının Nazi hlkfımetlnla ka· 

tolik kJJiaeıine karıı takip et
mekte bulunduğu dini ılyaHya 
karıı 16nderml1 olduju protosto 
notaiını vermittlr. Bu aota kon· 
kurdato ahkimının ne gibi ah· 
valde bozulmuı olduiunu birer 
birer sayıp dökmektedir. 

Malatyada Evlenen Çiftler 
Malatya, ( Özel) - Haziran 

ayı içinde ıarımızda 13 çiftin ev
lenme muameleai yapalmııtır. ' 

Iraktan Akdenize Ve Is
tan bula Demiryolu 

Bağdat, 20 (A.A)- Dün Irak 
bOkümotl ile .. Britlcb Oil De
Yelopmen Company » adındaki 
ıosyete direktörleri araaanda ö
nemli bir muka'fele imza edilmlı· 
tir. Bu mukavele mucibince sosyete 
lrak'ı Avrupa'ya batlıyan yeni 
bir demiryolu yapacaktır. Bu ıoı· 
yetedeki sermaye paylarının yUz· 
de 40 ı Almanlara, yUzde 36 ıı 
ltalyanlara, yUzde 24 O de lnıi· 
Ilı, F ranıız ve lnlçrelilere aittir. 

Yeni demlryolu ile imtiyazı, 

Ruayan1n elinde bulunan Muıul 
ıUneylndoki petroller Akdenize 
taııaacaktır. 

Bu demiryolu aynı zamanda 
Bağdat • Musul demlryolunu T o· 
roa hattana ve Anadolu yolu ile 
latan bul' a ltağhy acaktır. 

24 Kaçakçı Daha 
Yakalandı 

Ankara, 20 (A.A) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük muha• 
faıa örgUtU 42 kaçakçı, 775 kilo 
aUmrUk kaçağı, 67 kilo ekit 
( inhiaar ) kaçağı, 1O17 ıHmllt 
mecidiye, Hkiz altın, iki taban• 
ca, 12 kaçakçı hayvanı ele ıeçir
mittir. 

jYeni Bir 
Memnu Mıntaka 

l Yabancı Devlet T ebealarının Korun
ması için Tedbir Alınıyor 

imparator un 
Söylevi Protesto 
Edildi 

Pariı 20 - Italya elçiıi Habeı 
Dıı Bakanını ziyaret ederek 
imparatorun parlamentoda ıöyle
dlği sözler için protHtoda 
bulunmuıtur. 

ltaly• Mandasını Kabul 
Etmlrecekler 

Londra, 20 - ltalya il• Ha· 
beıiıtan araaandaki harbin gayri
kabili i'çtlnap bir bale geldlil 
anlaıdmaktadır. Habet ı impa· 
ratru yeni bir diyevinde 
ltalya mandaaıoı kat'iyen kabul 
etmlyec:ejlni, ltalyaya nafuz mm· 
takası vermlyecetlnl, ıöylemiı ve 
ulualar kurumunun vazifealnl ya• 
pacağını umdugunu bildirmiştir. 
Yabancı Devlet Tebaaları 

BrUkıel 20 - ltalya • Habeı 
harbı baıladığı takdirde yabancı 
devlet mllmeaalllerl ile tebeaaının 
naaal korunmaaı f cap etti il hak-

kında Avrupa devletleri araaında 
konuımalar baılamııtır. 
Mla1rda Askeri Hazarhklar 

B•tladl 
Roma 21 (A. A.) - M111ra 

Hlndistandın bet alay lnılllz ... 
kerinin aitmeal beklenilmektedir. 

Mısırdaki lngiliz allel hazırbk· 
larına lnnavla devam edilmekte 
olduğu ıibl m111r kuvyetlerl de 
hazırlanmaktadır. 

Hebeşiıtana Tay
yare Seferi 

Aa Baıbakanda Pilotluk 
Yapacak 

Roma, 21 (A. A.) - Bu BJID 

23 Unde Brendlzl·Hartum, Ka11alo 
~ Asmara araamda yonl bir hava 
poıtaaı lılemi)'e baılıyacakbr. Bu 
poıta haftada iki kere yapılacak· 
br. Uçak pilotu olan Italyan dip
lomatlara araıında aı baıbakan 
Medicl del Vaac:ello varchr. 

Almanyada Yahudi Düş
manlığı Tekrar Başladı 

BerHn Mahallelerinde De Yahudi Ma
ğazalarının Camekanları Parçalandı 
KudUste Bir Metre TopraS}ın FitJı Altınla 

Tartılacak Kadar Yükseldi 

Ankara, 20 - Bakanlar k9' 
rulu Kırklareli kaıabaıı grubu• 
dan olan Yenice, KaYaldı, Bar 
ram, Vire, Mllbarell köyleclnM 
çevreledifl mıntakanın KırkJard 
mOıtahkem mevki olarak llloıDI 
Ye burası hakkında memnu m ... 
takalar kanunu h0k6mlerinln tat' 
blklne karar vermlıtir. · 

Mala Karıı Mal 
Bize Mal Satan: Memle-. 
ketler Bizden Mal Almıyİ 

Mecburdurlar 
Ankara 20 - Arjantin, 9,., 

zllya, Çin, Iran, lıpauya, Hlndlf 
tan, Mekılka, Pero, Portek~ 
Romanya, Siyam, Şlll, Vem~ 
T ra bJuıgarp, Binıazt, Ef ganlıta,, 
BtUUclıtan, Orta Amerika me~ 
leketlerJ ve. lngfllz ıZSmOrgeJ~ 
bize ıattılrJarı mabp Meri.
Baokaıına yatırılmıı olan bedeıtJ 
rlni ancak memleketimizden la 
almak ıuretlle kullanabilee~lr 
lerdlr. 

Hükumet T elefo11 
Şirketini Devir 

Alıyor ___ _. 

Ankara, 20 - HUkümet it' 
tanbul telefon aoıyeteılnl yalmf 
fili murakaboın altına almak1' 
kalmayaeak, ıoıyeteyl teeıamlli 
deYir alacaktır. Soıyeted~ld yUııd• 
altmıı nlabetlndeld ecnebi mr 
murJar yerine Tarı. memurhıtl 
ahnacaktır.I 

Berlla, (Temmuz) - Alman· 
yada, Y ahudllere karıı dOıman
bk hav&11 tekrar HmeA'• baı· 
ladı. Hemen her ,Un yurtaever· 
ler ile Yahudiler ara11nda kavıa 
çıkmakta •• berildlerlıı hayatla· 
nnın mu haf aaa11 itin bir karar• 
ılha taıınmaları Ue ıona er
mektedir. 

çıkarmlıtır. Bu para ile yeal , .. 
len Y alaudl allHl k&amen bir 
toprak alacak, loımea de 149r1111-
ye olarak kullaaacakbr. Yahudi· 
lerin birlikte ıetirmek mecburl-
1etlnde oldukJan paraaln artt1-
nlmas1D1D Hbebl toprak fiyatının 
aon derecede 7Ul11elmeıldlr. Ba 
yUkııllt ıehlr içlerinde Yo ıebriD 
merkez yerlerinde bir metre ar
ıanın fiyatını Parlt opera meyda· 
nındakl arıalar kıymetine yetlt
tlrecek kadar faıladar! 

Ankarada Sünnet DütDa 

Dun de Berlln ı•hrialn en tık •• 
ıDzel maballeai olan •• Y abu dl mer-

kezi undan Kurfllstendame bu çeılt 
kargaıalıklardan birine 1ahae ol· 
aıuı, Brlatol gazlnoıunun blltUn 
camları kmlmıı, aandalye masa• 
)arı devrilmlıtlr. Bu kurumun Ya• 
budl olan aahlblne de mufasaal 
bir kötek çekilmlıtir. 

Akıam Uıeri ise 800 kiılllk 
bir kafile bir Yahudinln peılne 
takılmıı ve Yahudi kurtulabilmek 
için "Ecnebiyim,, diye bajumıf
tır. Fakat kafileııln baıkanı Ya· 
hudlyl iddiaıının lıbatana davet 
etmlıtir. · 

Bu ıırada ıehrln bir k8teain· 
de de baıka bir hidlse oluyordu. 
Burada bir ıinema salonunda 
Yahudilere karşı yapalmıı bir fi· 
lim göıterllecektl. Kapının önlln· 
de nöbet bekliyen yurtınerler, 
içeriye girmek lıtiyen beş on ki· 
ıilik bir gurubun Yahudi olma• 
undan ıüphelendilerı 

- Yahudil•r dııarıyal 
Feryadı ile Uzerlerin• atıl· 

dılar ve berikiler önde onlar ar• 
kada Kurfustendame'a doğru 
koşuşmaya batladılar. Neticede 
tekrar bir Yahudi kahvesi, bir 
Yahudi paatanesi altUıt oldu. 

KudUate Toprak Altın Fiyat. 
KudUı, (Temmuz) - Filistin 

Yahudi komiteıl, Filiıtine ) er• 
leımek llzere gelecek Yahudil.
rln yanında bu1unma11 ıart kof\t• 
lan parayı 6000 lnıiliz lirasına 

Bu aönlerde Almaa7adan telr 
ar g6çmen ıelmHI beklenmek• 
tedir. 

Ankara 20 - Eanaf cemiye 
leri ıehlr bahçesinde fakir d 
klmıe1lz 120 çocuAu ıtinnet et 
tlrmlıtlr. 

Bir Uçak Düıtü 12 
Kiıl Öldü 

Meaocco, 20 (A.A)- Bir Fi' 
lemenk uçaj'ı dUımnıtttr. 12 ki' 
ılnln 6ldUjU ı&ylenmektedlr. 

Bir Italyan Mühendisinin 
iddialı Bir Keşfi 

DUnya yeni bir harpten k .... • İ 
kuyor. Bu korkunun Yerdij'I en• , 
diıe ile bUttin milletler, devlet 
bütçelerinden bDyBk bir kıımııı 
ıilAhlara ayırıyor. Tayyareler, 
tanklar, harp ıemllerl yapılıp 
göklere, topraklara, ıulara b1r .. 
kalırken, bir yandan da diplo
matlar toplanarak harp aleyhia~e 
ve ıulh lehinde konuımalar 7a• 
pıyorlar. 

ÔntımUzdekl harbin, 1914 
barbiaden çok daha mnthlt •• 
korkunç olacağı muhakkaktır. 
ÇOnkU bugUııkO fen adamları 
bUtOn ku'fvetler:nı binlerce lnAnı 
bir anda öldürecek keıiflere 
hasrediyorlar. Havayı bozan, in· 
sanları boğan ıazlardan aonra 
timdi de ölUm ıuaı denilen Afet 
ortaya atıldı. 

ltalyan mUhendiılerloden Er
kolenln lddia11na göre bu ıua 
kendiıi tarafmdan bulunmuştur 
ve bir aaniyede koca bir ı•hrlo 

İtalyan mühendis, laboratuvarındt 

insanlarını yakıp kUI etmekte~ 
Resmimiz, Ita?yan müheo~ 

.. ölüm ıuaı,. makineleri ara1ıo 
gtiıteriyor. 
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YeryüzUnd• oıup aHenıerı Haritada ve Saatle Takip Edelim Almanya Vatana Hainlik 

Ht 

Çlnde kuraklık ,.ı.ınden çıka:a kıtlık ltltDn bir memleketi 

,.eı..uı 1>ırakhjl için Amerikaaıa kermım HHp kurumu yiye•] 
cek J'Ollamıya ltaılamııtar. Şlmdlllll bir mllyoa dolar 

barca,.acaktır, 

Karısının Ve Dört Çocuğunun 
Başlarını Balta ile Parçaladı 

J Bir ifilyonerin Kısı Mahkemeye Verildi ~ Flandre' da, Llchtenald ııhri
nln belediye kAtlbf bir aabah er
kenden pollı koml11rlltlae sld .. 
rek: 

- Bu gece ne oldu bilmem, 
fakat uyanınca ze•cemle dört 
çocutumu 611 buldum, der. 

KomlHr bir ,en öaee bltlla 
aileyi ııhhatte baraktıjı itfa ıoa 
derece hayretle, tGyleaea adreH 
af dl p bakar. Kltlp Baert'la ıe.
cealal, 9, 10, 12 •• 14 Jafla
dald dört çocutunu ıerçeldea 
Jorde 11rill •• 6lmDı bu
lur. V • anlar ki, bunlar iple 
ııkılmak ıuretllk bojulmuılardar, 
ıonrada balta il• kafalan kesti· 
nılıtir, cllrllm aleti olan balta ela 
kan içinde yerde durmaktadır. 

KomiHr hım•n adliyeye haber 
•erir. lıtintak blklml ile ml
tebauıılar gelirler, bir dolabın 
içinde, be1ediye Hkreteri Baertia 
kanla g6mleğini bulurlar •• bfttln 
bu 1ahneyl oturdutu aandalyeden 
dalgın dalgın Hyrcıttmekte olan 
adama dönerek: 

- Y okıa blltDa bunları Hn 
nıl yaptın? derler. 

Adam: 
- Bilmiyorum, fakat mDm-

kllodilr, cevabını verir. 
Araıtırmadaa anlatıldığına 

ıörı facia ıece yanaından iki 
Hat ıonra olmuı •• belediye 
•ekreteri ani bir delilikle 11ra ile 
butnn afleal efradını 6ldürmnıtur. 

Adam bu cinayeti yaptaktaa 
ıonra uyudu mu? Belli değil, fAkat 
ıuraaı muhakkak ki, komiHrliie 
la&d:aeden bet buçuk ıaat ıonra 
Ye en iyi elbiHlerinl glyinmit 
olarak mllracaat etmif tir. 

Baert timdi Brug baplsane1ln• 
de, yanından hiç ayrılmıyan iki 
n6betçlnln gaz hapıi altındadır. 

Baert iyi ıörUlen, ıevilen, te • 
nıiz Ye mutedil bir adamdı, her 
banal bir akıaklığıaı ıören yoktu, 
bununla beraber iki kardeti deli 
idi ve yıllarca tamarhaaede kal-

J 
Bcston g, - .elerl, bir milyoner 

kızının hırsız ıaklanıa ıuçu ile 
nn altına alındığını yauyorlar: 
Bu kız Mlı Edna Şefferdir. Yap
tığı harekete ıelince: Genç kız 
bir ıec• aabaha kartı yatak 
oda11nın yanı batından gelen 
bir çıtutı ile uykudan uyanır, 
kalkıp bakar •• ıörOr ki bir 
genç, yemek odasında bllfeaia 
keoarına llişml1t karnw doyur
makla m•ııuldllr. 

Sorar: 
- Siz burada ne 7apıyoraunuz? 
- G6rllyoraunuı ya yemek 

yiyorum! 
Bu cevabı veren dellkaah 

hıraızdır ve k5ıke glrdltl ıaman 
bllfeyl görllnce karnının aç ola
caim• hatırlamıttır. 

Genç kıı bu delikanbya acır 
we kimseye haber vermeden 
kötkll terketmeılne mDaaade 
eder. Fakat dellkaala kapıdan 
ıkarkea te1Adllfea ıec••lde 

isteğine 
Geç 
Kavuıan 
ihtiyar I 

Jobn weaber Amerikalı ihtiyar 
bir maden amelealdir ki, hayatının 
50 yılını altın damarı aramak lcla 
geçirdikten ıonra dört 7al önce 
yan'.ııLkla batma aelen bir kazma 
darbeıl netlceılnde kör kalmıf, 
buna ratmen hayatının blt8a 
emellne kör kaldıktan ıonra ka· 
•11tmuttur. Amerika guetelerlnln 
anlattıklanna 16re bu ıat Avua
turalyada içinden altın çakabile
cek bir toprak ketfedllfnce yanına 
karı11nı alarak oraya af der, kan• 
ıınıa verditl tarife göre bu top
ratın kıymetli oldujuna kaaaat 
ıetirlr, bir parçaıını .. bn alır. 
Ve kazdırtmıya hatlar, ltu top
raktan da haklkatan altın çıkar. 
John timdi, ıenglndlr Ye ıöılerlae 
ameliyat Japtartmayı dltOnmek· 
tedir. 

-;ı;~'-bi; .. ;i;;;r;; .. t;;~ı;;·~bi"t;;.:-
lur, cebladekl •ıyadan hıraıı 
oldaju anlatılır. 

Mlı Edna Ş.fferha hak yerine 
70Uanma11nın Hbebl, pollller 
tarahndan 10n1ldutu ıamaa deli• 
kaabmn klfkı huuzhk yapmak 
lclD pclltlat ulda-. olmuadar. 

Edenleri Affetmiyor! 
Ber.ln gaze~elerl epeyce uzun 

mUddet fran11da kaldıktan ıonra 
geçenlerde Almanyaya dönmllt 
olan Alferd Roıcnbaum adında 
a•ıç bir Almanın ıebir dıtında 
birçok yerinden yaralı olarak ölQ 
bulunduğunu ve kataini ele l'•çfr
mek için } apılan bUtUn aratbr
maların boıa çıktığını yazı7orlar 
ve anlatıyoılıar ki, bu cezaıız ka· 
lacak bir cürllmdllr. 

Halbuki Fraa&ız gazetelerluin 
bu cinayet hakkında edindikleri 
malümat bundan çok farkbdır. 

Franaız gazeteleri diyorlar ldı 
Alfred Roıenbaum milh ıoa-

yallıtlfk cere1aaıaa kartı idi •• 
bekledltlnln abine olarak bu 
cereyan yurdun batına ı•çlnae 
korktu, Franıaya kaçtı. Bir 
müddet Straıburıta kaldı, aonra 
( Llyon )a aitti, bir marangoa 
fabrlka11nda it bularak calııtr, 
en nihayet de Almanyada, ulddea 
fikir aJnlıiı göıterenlere hlçbı. 
ıey kapalmıyacajım ltitince geri 
döndll. Gerçekten htıllıllmet ıa
ıllnde durarak bu adama bir I•)' 
yapmamıtbr, fakat anlqah1or ld 
mllll1et bahlinde Alman gençleri 
biraz HrbHt dlfOnenlerL affet
memiıler •• t.Lçare,ı bıçakhyarak 
&ldilrmDılerdir. 

Paris Kuyumcuları Parmağa Takılabi
lecek Bir Kadın Saati Y apblar 

Realmde gördtıjllulll patin genitlltl bir ıantlmetre kalanhla 
da 6 milimetreden aztlır. buna ratm•n lale boınılmaclu daldla 
,.,.adan lf)emektedlr. Part.ıı bir 1ru,.ma tarafmdaa 1apalmat ve 
kadın garmafına yOı:llk slbf talolablldlji f çln derhal moda haline 
selmlıtlr. BlltOn kuauru çok p•hab Oll,!la•ndadır. 

K3peklerini Cebinde taıı- Mue•stesnaBı·r 
yan Bir .. Çocuk! 

laılllz mecmualarından birinin T s 
•thtı • 'ay durma olmamak .. rtflı alı· h ahı· bı. 
prip fototraf enıtantane.ı .. mi- • 
ıal>akaıında yuku_da 11SrdDpa81 

, 

re9im birlacUitl kazanmıfbr. Keat 
phrlncle MarıAretb acbacla bir 
ıocuia ıaıtırmeldedlr. 

lf•ml ıeken merakh ba çoca-

Amerika ıııetelırl ( Roıer 
Polrer ) in mtıateıaa bir talih 
aahlbl oldujunu J•zayorlar. Ba 
ıat ıoa bankalar buhranınd\ 
(S,000,000) dolan olıa bDt&n 1er
Htinl kaybetmJ" tekrar çabt
ma1a koyulmak lı:ere elladı 
nakit kalmıı olan (2500) dolarla 
kllçllk bir toprak almıt. bu top
ratı kaıarkea de tam kaybettltl 
ıınete tekablll edecek kıymetle 
bir define bulmUflur. 

Küçük San'ata 
Rağbet ~rtıgor 

Pariale, ispirtolu içkiler tica
ret aendikaı\ tarafından fıçı yap• 
mayı öjretmek llzere 1927 yılında 
bir ıao'at mektebi aplmııtı. Blltlla 
ıayretlo.r• ratmen bu mektebe 
ancak 6 tane talebe bulunablldL 
O ı:aman henh buhran batlama• 
mııtı, it •e para çoktu ve herke· 
ıln aGzl haYadaJdı, çok Ye çabuk 
kaı:aamak latenWyordu, halbuki 
1'uhraa bqlayıp da itlere ke1at 
ıelioce herkeain ıözO havadan 
toprağa indi •• kllçtık san'atlere 
ratbet batladı. 

Pa it ıuetılerinin antathld•nna 
ı&re bu rağbet o derece çoktur ki 
fıpcı mektebinde yer kalmamııtır. 
Alelhuıuı talebeye yaptıkları fıçı· 
larda kullanıldığı için günde 80 
kuruı yevmiye verilmektedir. 

""ta t~~dÖf edince h;.;~n f~t·~ğ;~_= 
fını atmı" ve konu komıudan ıo
rarak çocutun ıerçekten hergün 
b61le ıudljial &trenlp taıdik 
ettirdikten ıonra sazet•y• yolla
.. ,ıır. 
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Londra'da Dally Reeord ıas .. 
tee:nın 5 Şubat 1938 tarihli nn .. 
hanında, birinci 1&yfada bOyllk 
yaz.ı!arla ıu boılıklar •ardır 

" Prag ıebrl baıtanbaıa 
yanıyor. " . 

" Almanya - Çekoıllo•akya ho
dudunda mDthlı bir haYa muha· 
rebesi ., 

" Çekler matlnp ,, 
"Alman ~kQmetlain Reıml Teblltt,, 

İkinci aayfada da Alman hl
kumetinin ıu tebliği vardı: 

41 Şayanı te .. sllf bir hAdiM 
ytlzUnden Almanya bllktımetl dla 
akş--m Çekoslo•akya hlkOmetl 
ile siyaıt mUna1ebatını kat'etmek 
mecburiyetinde kalmıt ve gerek 
Avrupa aulhunu ve gerekse Al· 
manya devletinin ıeref ve hayal· 
yetini muhafaza etmek huıusunda 
lbımgelen tedbirleri lttibaı 

etmiıtir. 

Alman hnkumetl b• mftna ... 
betle doıt ve bitaraf deYletlerla 
tamamiyetine •e iıtıklllhae tama
mile riayet etmekte olduğunu 
bu veslle ile de teyit eder. Bugtla 
tam on ikide ikinci bir tebllji 
reamt daha lntlıar edecektir. ,. 

o gUn saat onda çıkaa uı ... 
ler, bUtUn Anupa bonalarınıa 
kapandığını bildiriyordu. Bir saat 
sonra, lngillz kabinesi alellcele 
bir içtima akdetmft ve umumi 
bir moratoryom ilin edilmifti. 

Tam saat on baçukta Alman 
hllkfımetinln ikinci tebliği el. 
neşrolundu : 

11Çekoalovakya devl•tl orta
dau kaldmlmıı, Bobemya, Mo
ravya ve S!ovakya arazisi anaı 
Yatana ilhak edllmlı Ye lehiıtan, 

Macaristan hudutluı mu'fafık bir 
aurette taablb edilmiıUr. 

Eu aabah erkendeıa Mareıal 
Vacek blltlin kuvvetlerlle •e bili 
kaydışart jeoeral Hoff'a tulim 
olmuştur. 

Memleket timdi tam bir ıUkiin 
içindedir. Ancak şark hudutlarlna 
yakan yerlerde bazı menlJ karı· 
ııklı\dar başgöatermiıae de, bun• 
ları yataıtarmak için icap eden 
tedbirler alınmııtır.,. 

Prague tamamen harap olmu.
tu. Katedralı, ıatoıu ve aarayı 
timdi tUtea, alyab bir enkaz yıj1-
nından ibaret kalmııta: 

Eski ıatonun duvarlanndan biri 
adeta yekpare bir halde uçmuı 
lngiliz aafarethaneı:nfn ttzerfne 
y1kılmıf ve bombalann, gtUlelerin 
kolay kolay harap edemiyeceğl 
bu kocaman bina, bu aiJrlağa da· 
yanamıyarak bir an içinde çökft
yermfıtl. 

HOkiimetfnden talimat alma
dığından Ye Çekoılovak hUkiıoıe
tl de paytahb baıka bir yere 
nakledeccğine dair teblitatta bu· 
luomadığındao, Pragdaa aynlmak, 
ölüme mahkum edilea bu şehir
don kaçmak lsteaniyen lngiliz ae

f iri Sir Geoffrey CuUenden ve 
btitlln ıefaret memurlarile mUı· 
bhdlm eyni bu ankazın albada 
kalarak can Yermiılerdl. 

'f-
lngi!iz hariciye na21n M"ater 

Ganston, Baş\'ekilin Avam kama
rasındaki od .. unda bulunuyo?du. 

detmJt fakat 
AYrupadaa ıelen 
bu ıaıırtıcı ha
berlerfn yaziyet 
tızerlndekt tesir· 
lerlnJ anlamak, 
muhteHf nenret· 
lerln bubapta 
ıönde re cek le rl 
raporları tetkik 
etmek ve ölle
den ıonra aaat 
dnrt buçukta 
tekrar toplan-
mak Ozen bu 
içtimaı tatil et• 
miıtt. 

Baı•ekllle Ha
riciye Nazırı bir
likte yemek ye-
miıler ve bu 
odaya çekilmft
lerc:U. Sattlerden 
beri gerain d~ 
ran ıinlrJerl ıeY· 
f8•lt. koltukla
rina ıömBlerek 

yığ'ıbp kalmıflar-

. 7 •• 1936 

dı. Arada 11rada YUzbaıı Dl1rer, ıenç kısın kolunu. tuUu 
kelik clmlelerJe konuııyorlar, haber srelmlt- Blrlıl Laypclktea 
sonra tekrar kendi doınncelerlne 2ellyordu. BiliyorRDuz ya orada 
dalıp 1Uaayorluch. Zihinleri yor• bize arada ıırada mUhim haberler 
lf1ID, perlfU bir halde idi. veren bir ticarethane Yardır. 

Bir aralık BatYekil Bendloy Iıte orada bulunan Entelllcenı 
dandı Yer .. rviı memurlarmdan biriııl, 7 4 

- «Hal. Şimdi aklıma geldfl. numaradan bir telgraf çekmlf .• 
Langtondan haber var mı? Acaba Bizzat okudum. Bunda, Pragda 
salimen Praga varabilmiı ml?,, bulunan 973 numarala memurun 
de diye ıordu. gayet mllhlm bazı aıkeri maliimat 

Miıter Ganıtoa oturduğu yer- elde ettiği. fakat bunu tahriren 
do§'ruldu: ve batta fifre ile bildirmeye ce-

- .. Hayır.. HeaUz bir haber aaret edemediğlden, bizzat hah 
alamadım •• Fakat demin .Bayfo,. etmek için Londraya mllte•ecci-
dun dairesine utramıştım. Entel- hen yola çaktığı bildiriliyordu. 
licenı Mniae oldukça mühim iki ( Arkam •u) 

Müfettiş Namzetliği ve Şef Namzetliği 
İçin Müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza mUıabaka ile (5) mlifettlı namzedi Ye (5) ıef 

namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müaabaka'ar 5, 6 ve 7 ağuıtoa 935 tarihinde An
kara, lıtanbul Ziraat Bankalarında yapalacaktır. Tahriri imtihanda 
kazananlar gelft •e dlSnOt yol paraları verilmek suretile Aukaraya 
getirilerek ılfabt bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda 
da kazananlardan beti 140 Jira aylıkla mtlf•ttlt namzetliğine ve 
dlj"er beşi de (130) lira ayhkla şef namzetliğine tayin olunıırlar. 

3 - Müffettit namzetleri iki aeno atajdan ıonra Müf ettiılik 
ehliyet imtihaaına ıfrecek ve kazanırlarsa 175 lira aylakla müfettiı· 
llğe geçirllecelderdir. 

·Ankarada Umum Müdürlük servitlerinde çalıtbrılacak olan 
.. f namzetleri İH bir senelik stajlarıaıa aonuoda ehliyet imtihanına 
&lr•cekler •• kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Mllaabakalara girebilmek için ( alyesai bilıiler ) ••ya 
( Ytıkaek Ticaret ve lktıaat) okulaauıdaıı ••}ahut Hukuk Fakn:te
ılnden •eya bualana yabancı memleketlerindeki b.o:ıc:rlcrladea 
dlplomah bulunmak ıerektir. 

5 - imtihan ~ıogramına ve aair ıartlan srösterea izabnamelu 
Ankara, latanbuJ Ye lzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - lateldller Aranalan belgeleri bir mektupla birlikte ea 
•oa 26nl935 Cuma &finl akıamına kadar Ankara Ziraat Bankaaı 

Teftiı Heyeti MtldllrlDğüne göndermek veya •ermek auretlJe mü-

racaat etmif bulunmalıd11lar. 0 395 J,. . 

~evlet Damiryolları ve limanlan işletme Umum idaresi ilAnlar 

Sekili iatuyonundan Haydarpaıa, Derince ve lzmit lataıyoula· . 
nna taşınacak kaya tuzlanna mabıua olan 1 Temmuz 931 tarih•• 
O. D. 31 numaralı tar.fe 1/8/935 taribinde11 itibaren lltvedllerek 
yerine aynı numara altında ve lıer hangi iki istasyon arasında ya
pılacak tam vagon yUkU halindeki tuz nakliyatına ıamll bir tarife 
çıkanlmııtar. Fazla izahat içfo istasyon ve ticari eşya ubu .. fllk· 
lerlne müracaat edilmek 11erektir. uı762,, u4079,, 

em muz l 

Sefalet Yuvalarında 

Ziyaretçi Hemşire )erle 
Kapı Kapı Dolaşırken ... 

~-·- • • • • 1 1 ,..... . ..... ----- • 1 ::.M 

( Baıtarafı 1 lnel yOsde ) 

eYine getiriyordu. Tencerede 
pitirip kapağında yiyorduk amma, 
klmacyQ avuç açmadan, gül gibi 
ıeçinlp gidiyorduk. 

Geçenlerde fabrikada bir kaza 
oldu. Sonra te) zem karnındaki 
Ye kucağındaki çocuğu ile erkek· 
ıiz kaldı. Allah razı olsun yine 
fabrikadan... Elimize ilç heı ku
rut verdiler. O parayı kız doğu
runcay a kadar idare edecektik. 
Ondan ıonra da kızım bir iı bu· 
lup çal11acak, evlatlarına da, bana 
da bakacakta. Vakti 1ıelipde kızım 
ağırla~ınca, ebeye haber ıısnder
dlk. Gellrgelmez : 

- Bahtınıza gUller, dedi, saat 
gece yaruıını epl geçiyor... Bir az 
daha Yaklt geçirebilirsek, yavru 
tam aabah ezanı okuaurken do
lacak... Sabah ezanı okunurken 
doğan çocuklar kara gUn gör
mezler .•• 

Kızımın bl>yle ıeylere itikadı 
blitllndUr ı 

- Ezandan evvel aldırmam 
çocuğu diye tutturdu. 

Kını kıyar k&nanıyor, ebeye 
.ı sürdürmüyordu. 

Nihayet karpdakl müezzine 
haber gönderdik. Eline bir mik· 
tar ·para verdik. Ezana vaktinden 
biraz oyvel okuttuk da, çocuğu 
aldık ... 

Ebe hanım evden acele çıktığı 
lçin takımlarını tamam getirm .. 
mlımİf. Çocuğun göbeğini bah· 
çıvan makaılyla keatl ••• 

Çocuğu alırken de buna ben
zer haltlar karııtırmış olacak ki, 
gUn doA"arken kızcağızım da, ço
cuk da g6zlerlol yumdular; bir 
daha da açmadılar ••• 

Yüreğimde daha damadımın 
ateıl ıönmeden gelen bu iki acıya 
na•d dayandığ'ıma hAlA tatıyorum! 

Üstelik de fabrikadan aldığ'ı· 
mız paraların dibi de gözilktll. 

Şimdi onların acılanna mı• ya· 
nayım, yokaa kucağımdaki ökınzle 
bu yaıımda nasıl geçineceğimi mi 
dUtllneyim? Şqırdım kaldı mi 

ilk hikAyHini aonuna erdiren 
hemıireye: 

- Ona da 6ğllt verdiniz mi? 
Diye soracaktım. 
Fakat onun auçıuzlupna ve 

gözlerindeki ıabraban koyulu~una 
hürmet etmek mecburlyetlle •.• 
Sustum 1 

Hemıtre Mtlıeyyen Meriç ha· 
yalini, bu f adanın dehıetinden 
kurtardıktan sonra ikinci hlkiye
ıini de anlattı : 

- Bir gfin, dedi, merkeze 
sancılar içinde kınanan bir ka· 
dın getirdiler. Bu Münevver adın
daki biçare, bir aeyyar kundura 
boyac.sının karı111ymış. Üç ço
cuğu varmıf. Bu dördllncOyll de 
bakamayacağı için düıUrmek lste-
yormuf. Kocakarının biri imda· 
chna yetlımlı : 

- Merak ettitln ıeye bak r 
Demİf, aana bir tertip ilAç •ere
yim. iki fincan içtin miydi, ço
cuğun kaydığını duymazaın bile r 

Ve kollarım sıvayarak tutmuf, 
aalyangozun kabuğile katırbon• 
cuğunu ezip, kınakınayla ka· 
rıştırmıı, . içine de eıek ıUdile 
söğUt yaprağımn auyunu, ve da• 
ha bilmem neyin bilmem nesini 
katmıt- Kadıncağıza fincan fln· 
ıan yulturmuı. 

Kadın aancıyle kıvranmaya bat· 
layınca blılm aklımıza burası 

ıeldh 

- Gel seni götOrelfml Diye 
UstUne vardık. Razı o!madıl ÇUn· 
kü UçUncU çocuğunu doğururken 
de buraya geUrmek lıtemltler . 
Kocası çok kııkançmıı. Kıyamet• 
lerl koparmıı: 

- Ben, demiş, karıma elin 
erkeklerinin ellerini aUrdür•mem! 

Fakal blçıırcnin sancısı artın• 
ca dayanamadık, ve zorlayarak, 
koc&1ından habersizce ıetlrdik 
bura yal 

Bunları dinleyince kunduracİyı 
buldurup getirttik. Ve kendi an• 
layacagı lisanla konu~arak; dn
ıüncelerinin •açmalığını lıpat 

ettik. 

Yapılan ameliyat netlceainde 
çoçuk aıu çıkb ve btçare ananın 
bayatı güç halle ~urtarılabildl. 

MOzeyy en Merlçin aözllne son 
nriıinden sonra dlier hemılre : 

- Fakat, dedi, timdi, cebale• 
tin kurbanları, yok denilebilecek 
kadar azalmıştır. Bunda bem 

bizim kontr6llerimlzln, 6jltlerl
mlzin, konferanslarımızın ve çok 

açık bir lisanla yazılmıf, bedava 
broşUrlerlmida; hem de biıdea alSr • 

dükleri yardımlardan,blıden aldıkları 
öğUtlerden hayır ıören kadınlarm 
yaptıkları propagandaların çok 
bllyük tesiri olmuıtur. 

Vaktile bize kapdarını bile 
açmak lstemiyen aileler •arken, 
buitlD gelip bize danıımadan 
ellerini bile yıkamıyorlar. 

Neci Sadallalı 
•• .. •·---------••••-• cm•----••••••• 

• Son Poıta • 
l.atanbul ıelir n para 

BORSASI 
iO .. 7 • 193~ 

TUrk Devlet Borçlar1 
Lira Ura 

% 7,5 T. B. 1 18,15 ,, ,.~ Hastn• B. 07,50 
% 7,5 T. B. il 26,!IS Dahut latlkraa iM.~ 
% 7,5 T. B. 111 27,0~ 

Devlet Demlryollar1 Borçlar1 
L~a L~a 

Erranl "·00 il Anadotu Mil. 45,90 
SıvaaErauru• YS,!M> A. H. Ofo 60 2S,tu 
Anadolu(yel( 45,30 ,. H. '19 100 42,7!\ 

&oareteler Eahamı 
Lira Ura 

ft. B. ML 9G l lıt. Tramny 21,00 
,, • Hl. 9,50 Bomontl S.00 
• 0 Namı 9,50 Tcrl.oı IS,60 
lılerkHB. D 58,00 A. Çlm-to 10, IS 

fıterlla 
F. Fra•gı 

Çekler 
Krt. 

6:.tl,00 il Liral 
12,0325 Dolar 

1 T.L için 
1,6480 
0,7995 

Nakit 
Kr" Krt-

20 F.Franrı 169,0I 1 llark 4S 
1 Dolar 121,00 20 Drahmi M.00 
1 lıtarUa 621 20 Len 2'4 

20 Liret 20:ı 21J L•y 15 

Borsa Dı,ında 
L. K. LK. 

Kredi Foa.lyıı Mlbadll Boa. 78 
1886 HnHI 126 Gayrı. • 
1905 " . as Alhıa 
1911 .. 81 Mecidiye 

Parla BOraa .. 
F. Fr. 

'ılı 7,5T. borcu 913 il Dolu 
lıtlf'll• 74,IMJ 

ispanyada E•ham 

17,ZI 
t,32 
5S 

F~ Fr. 
15,07 

, 

Madrit 20 (A. A.) - Htlkfımet 
deha ziyade faiz getiren ne ka· 

dar e11ham Yarsa, yüzde 4 faizli 
eshamlar değlıtirilmek ftzere Ko,. 

tezlere bir yasa tnılağı ıunı&uıtur. 

Travellera Bank Kapandı 
Parlı, 20 (A. A.) - Merkezi 

burada olan ve baıında 3 Am .. 
rikala bulunan Travallera Bank 
( Gezginler bankası ) veznea:oi 
kapatmaya mecbur olmuştur. 



SMANLI SA[ l ~ 
( MI tar eke devrini• tarihi ) No. eo 
-.İılll••••'" Yazan: Zlg• Şakir il/7/85 

... Her hakkı mahfuzdur. <CI 

adrazam, Izmir Valisinden, işgalin V u-

bir ( kararı eltm ) diye tellkkl 
eden V all lııet Bey, bu felAketl 
gllnlerdenbıri bilmekte, temaı 
ettiği Rum ekabiri ,.e ( Hürriyet 
itilaf ) rliesası ile görUwmekte idi. 
İtalyan konsolosunun bile ken· 
disln• bu meseleden bahset· 
tiği, inkar edilemeyecek bir 
hakikatti. Vali I:ııet Bey, ltllAf 
devletleri tarafmdon verilen bu 
kararın hakikaten (elim) olduğuna 
ciddi ve ıemimt bir surette kana• 
at etseydi, her ıeyden eyvel 
Yahudi matatlığındakl lçtlmaa 
riyaset eder, hükumetin bntnn 
müdafaa vasıtalarmı da millete 
denederek kendisi de mukaddea, 
ıerefli •• tarihi bir •atlfenln ba· 
tına geçerdi. 

Aaadoluya çe•rllmiı; botun llmlt· 
ler, Anadolunun mllJI •arhğına 
raptedilmiıti. HattA bu kanaat, 
( Muatafa Kemal pata ) nın hiç 
yanılmayan hislerinde bile, adeta 
ku•vetli bir kanaat ve iman hali· 
ne gelmfıti. 

ku Bulup Bulmad~ğını Soruyordu •. 
O glin, aktama kadar bu 
sele Babıallde hiç klmıe tarafın· 
n mevzuubahs edilmemişti. Yalnız 
Şam Uıerl saraydan yalııına 

den Ferit Pata tarafından vali 
et Beye bir telgraf çekllmlı; 
irin işgaline dair bir te@ebb~a 

kubulup bulmadığı sual edıl· 
ivtl. izzet Bey, bu telgrafa: 
(Amiral Galtrop tarafından ve· 
en notanın sureti arıedilmlıtt. 
Dıdilik vaılyet bundan ibarettir.) 
Diye bir cevap vermtıtl. Gece 
nıına doğru iae, (gayet mllıta
ldlr) keydlle yine ıadratama tU 

lfrell telgrafı çekmtwtl: 
(lzmlrin, yann 18bah Yunanl14 

r tarafmdan lıgal edileceAf teb• 
g •dllmlıtlr. Bu baptaki emir ve 
llmata devletlerini makin• ba· 
nda bekliyorum.) 

Valinin bu telsırafmı, ( yaYer 
ıaf) lmzaalle tu cevap verilmiıtl: 

( Sadrazam PRşa diyorlar ki; 
hndl tlfreli telgraflarını aldım. 
allettlrmek fizcre Dahiliye Ne· 

aretlne g6nderdlm. Yarın sabah 

evap veririm.) 
Vail izzet Bey, kendlılnl 

ea'uliyetten kurtarmak lıtemlt 
erhal açık olarak tU tetgrafı 
ekmişti: 

( Fransa amlrah •e amiral 
altropla bugün cereyan eden 
'11Akabmı şifreli telgrafımla 
rzetmlıtlm. Hemen onu mutalea 

buyursunlar. Şimdi de lnglliz 
teneral konıoloıu ile miralay 
Snııt nezdlme gelerek amlralın 
ikinci bir notasını tebliğ ettiler. 
Bunda, yarın ıabah lzmirln Yunan 
8•kerl tarafından ltgal olunacağı 
hilbeyan (Uç kelime okunamıyor) 
lcurnandan paıayı celbedip key• 
fiyeu tebliğ ettim. 

Saray ye Babılli, bu lıgal 
hAdiseıl karıısmda bOyDk bir 
ılkO:net ye ketUmlyet gösteriyor· 
du. Gazetelere bile bir ıey yaz• 
dırılmıyordu. Fakat hldlıenin 
fecaati, lıtanbulun her tarafında 
çarçabuk duyulmuıtu. Vatanper
nrlcr araıında bUyUk bir hey•• 
can hOkUm sllrllyor; bu facianın 
bUtlln ana •atana ılrayetladen 
korkuluyordu. 

Artık, ne ıaltanat makamını 
tıtal eden padiıahtan •e ne de 
onun kör bir aleti olan Ferit 
Paşa hUkCimctinden; memleketin 
ve milletin lehine en kUçUk bir 
fayda bile temin edllemayeceiine, 
herkesçe katJyetJe kanaet a•tlrll
miıti. 

BlltUn gözler, (ana yurt) olan 

* 
Fakat.. Anadolunua muhtelif 

mıntakaları da, muhtelif tehditle
rin tesiri altında idi. Bir anda 
(Güzel lımlr) 1 kan ya atet der· 
yaıı boline getiren eabap •• 
unıurlar, Anadolunun ıark ve 
tlmal aahalarmda da kanlı hAlle 
ıahnelerl yaratmak için, ılnsl 

birer ihanet ıebekeal te1lı etmir 
lerdl. 

Bu ihanet ıebekelerl; bir ta• 
raftan, röı koydukları muhitlerde 
ıllAhlı ku•YOtlerden mürekkep 
giz.il toıkllAtlarJa (Türkleri katliAm) 
haz:ırlıklerile meşrul olurlarken; 
diğer taraftan da ( Parla ) deki 
ıulh konferanıında (Türk yurdu) 
nu parçalatmaya çalıııyorlardı. 

1919 ıeneal Şubatının 26 ancı 
,ttnO, bu konferanıta, çok dik
kate tayan bir hadlH feçmlttl• 
O glln, • ( yer yUzllnde bulunan 
Ermenilerin mUll haklarını mlldafaa) 
yazlfeılnl deruhte ettiklerini 
iddia eden Aharonyan ile 
mahut Bogoı Nobar ( paıa ) 
konferans huzuruna da••t edil· 
miıler; Ermenilerin lateklerlul 
kah eyJe111fılerdi. 

( _A,lraın Yar) 

Hava Kurumunda 
Tehlikeyi Bilenler 

Üyeler 
Arasına 

Karıştı 

Yeni 

Dün hava kurumuna, değir
mencilik ıirketl mensuplarından 
on kişi hava tehlikesini bllen üye 
yaıılmıılardır. Bunlardan direktör 
Meı'ut 25, yardirektör Muhittin 
20, diğer mensuplardan da Tomaa 
30, Bedros 28, ve Niko, Fran•• 
Levon, Andonaki, Vadi ve Yorgl 
20 ıer lira yıllık taahhüt etmlı· 
}erdir. 

Ayrıca Klzıltopraktan bayan 
Fatma Şadiye de 20 lira taabhllt 
ederek bava teblikeıini bilen Dye 
yazılmııtır. 

Türk hava kurumuna yardım 

Sandıkçı, Kômll Kök, Nuri Ersöz, 
Behçet Onar, Hakkı Uzkal, Kaya 
Dora, RUştU Onay, Ahmet Temel 
H. Hilmi Baran, Kerim Omay, 
Rıfat Kazaııasmaz. 

Am••r•da 
Abdullah All Ozgan, Oaman 

Ağıroğlu, Mıgırdıç Y enant Ka· 
rateke, lamail, Nurettin Gevrek 
Ferit Yıldırım, Rami ve Samİ 
kardeıler, Kemal. 

Bafra da 

Beıtarafı 1 inci 1Gzde) 
mlfettlıl Rıza Soyaal oturmakta• 
dır. Binayı 11-12 ıene evvel eaki 
LA.ılıtan 1&ylavı Sudi •• olarak 
yaptırmış ve alta senede aparlı· 
man haline sokmuı Ye sevdiği 
kızı Selçukun iımlle de adlan· 
d1rm11tır. 

Bina Klmlere Geç mı, 1 
Apartıman Uç aene e•vel bir 

borçtan dolayı Emllk ve Eytam 
bankaıına geçmlt ve bu sene 
baıında da Sungurlayer tlrketl 
direktarU Ömer Salt tarafından 
aatın alınmıştır. 

Aparhmanın ikinci katındaki 
kiracılar Bay Sudlnla zamanın

danberl tam altı senedir burada 
oturuyorlarmıt. Cesedin çıktığı \ 
UçüncO katta da Eytam •• EmlAk 
bankası dlrektörn Bay Ziyanın 
valdcal Hatice Uç sene oturmuı 
•• çıktıktan sonra da ıimdiki 
kiracı Rıza Soyaal tutmuıtur. Bu 
katın UstUndekl tavan araaı kıs· 
mında iki oda vardır. Birisi 
çamaıır odasıdır. lkinclıl çok• 
tanberl boıtur. Beı ay evvel 
taıınan Rıza Soyaal bunlardan 
ıoldakl odayı tlmdiye kadar hiç 
kullanmamııtır. Bu tayan era• 
ıma her Uç kattaki kiracılar da 
çıkablllrler. MDşterek bir merdi· 
yenin sonundadır. 

Tamir Yapıhrken 

OçtıncU katın ta•aaları bal· 
dadtdir. Son zamanlarda ıı••· 

lektleti tavan ara1ınd1ı gören maran· 
goz Dimitrl ve Koı,antin 

ları döklllmeye baıladıiJ için 
mal ıahiblne mUracaat edil· 
mlş •• tamirine de ceaedln çıkb~ı 
odanın tavanından baılanmııtır. 
KoatanlİD ve Dimltrl adında iki 
uıta Perıembe günU nal 11,5 da 
odanın tavamndakl tahtaları sö
kerken birdenbire başlarına bir 
takım kemikler d~klllmeye baf" 
lamışbr. Dlmltri usta Rııa Soy· 
ulın refikaıı Bayan Gtızino kot· 
mut nı 

- Tavandan insan kemikleri 
dlSklllllyor. Gelini:r, bakınız ben 
bundan korkuyorum; demlı. Bayan 
Gllıide derhal polise koımuı Ye 
hldiHyl haber vtrmlıtir. Gece 
nöbetçi mUddılumumtıl Bay Kl· 
mil de gelerek mumla bidlıe 
yerinde tetkikat yapmıttır. 

( Abelil lsliimlye son derece 
lllUteessir ve mtıteheyyiçtlr. ( Bu 
keyfiyetin bir iıgall kat'i olmı· 
)aca~ı ve işgali muvakkati asker! 
bulunduğunu temin ile tesklnlerine 
çalışıyorum.) [1] Kuvvet inzibati· 
Yeye mabihUllstioad olaa aaakirlo 
laılalarma çekllmeıl, zaten kif e.· 
Y•talz olan jandarma ve polisle 
ile mertebeye kadar bu heyec~na 
karıı durabileceğimi bllemıyo
turn. Bunun için lngillz amiralın• 
dan lnglllı, Jtalyan, Fransıs 
lleferatının. kuvvet zabıtamızla 
teıriki meaal ederek mubafazal 
•&aylıe yardım etmek Ozere yUz 
kadar asker talep etmek niye· 
tlndeylm ( ıu ıuretle belkl mahl
)etl lfgal tahliı edilmlt olur.) 

İtte yaziyet ıu merkezdedir. 
1•tı samii fehimaoelerl, bal ve 
lllel)dln tashih ye tadlli için bir 
t•y yaptılar mı ? Bunu tebşir ile be· 

1•ber dllvcli mUtellfece ittihaz olunan 

temini ve ha•• tehlikesini bilen 
Oye kaydı için teşekkül eden te
cim kollarından yUkHk aoıyetee 
lerde çalıımayı tlzerine ılan kol 
çalıımasını bitirmlıtir. Bir iki ııOn• 
kadar neticeyi kuruma bildire· 
cektir. 

9 Ağuatoıta Lenlnıratta top-
lanarak 18 Ağuıtoıta MoıkoYada 
işlerini bitirecek olan 15 inci 
fizyolotlar ar1ıuluul kurultayına 
blikfımetimlz adına delege olarak 
aatlık ye aoıyal yardım bakanlı· 
ğmdan lıayatl itler fıtatiatik uı· 
manı doktor Remıl Göneaç ve 
kllltllr bakanlığından Dr. Kemal 
Cenap itUrak edeceklerdir. 

Hilmi Tekmen, Saracettln Bu· 
lak, Cemal Duruaoy, Hasan Ala· 
çam, Ömer Kurt, Cafer Genç, 
Kerim kahveci, Sllleymao Sırrı 
Ôıkara, Cenap Serçeıme Beyler
oğlu, HllHyio Avni, Nuri Salt, 
Halit Muılu, Akadrl Akaekill, 
Mehmet Acar, Allettln Hoca. 

Bozk1rde 
Ali Numanm Hacı Ali Haaan 
Ali, Baki, Veli, Molla Mehmet, 
Sllleyman HUHyln, Mehmet Sil· 
leyman, Ali Nacar, Hamdi Alp, 
Aptullah, Ak HüHyin Anatalyalı, 
Alim Mehmet, Tevfik Karabayırlı, 
Ali Hırputlu, Ali Zülfikar, Mi· 
tat Hakkı zade, Sabri, Hacı Muı• 
tafl, Süleyman, Oıman, 

Bayan GU:zln Anlatayor 
Bayan Gllzln hadiseyi yazıcı· 

mııa ı5yle anlatmııtır: 

le burada Jedl sekiz sofinel har• 
biye ile ku•vel teyidlyeıl bulunan 
bu kararı ellme karıı ittihaz olu• 
nacak hattıhareketin hemen lrao 
•e lradeslol lıtirham eylerim 
f•rrnan. 

Vali 
Ahlliet lııet BAYANLAR 

Bugllnkü kiracı Ziraat Ba•kau mÜ• 
/dtlıf Ba11 Rıza Soysalın TB/ikaaı 

Güzin 

dır. Kafataıı ile sağ bacak ve 
belkemlklerinin bir kısmı yoktur. 

oıaer bayan anlat.yor 
Bayan GUzin böyle anlabrken 

bemıireil Snheylii Ali söıU nğ· 
zıodan aldı ve i5ylece devam 
ettirdi : 

- iskeletin Uzcrindo bir de 
nefti renginde kaHk parçası 
Yardı. fareler ve güveler delik 
deıtk etmiştir. Ben bunu tetkik 
ettim. ÖrgU •• desen ltibaril• 
çok yenidir. Benim tahminim~ 
göre ilç dört seneyi geçmez, 
Kazağın Uıtünde de kan parça• 
ları hAIA belli idi. lıkcletin az 
sağında da yine yünden yapılmış 
bir erkek iç donu vardır. Bunu 
da fareler dldiklemiı. Ben tale• 
beyim teşribi severim. lakeletin 
kemiklerini birer birer ayırdım 
•e bir sıraya koyarak nokıanla• 
rını aradım. Kalça ve bacak ke• 
miklerlnin teşekkUlUne göre bu• 
nun blr erkeğe ait olduğuna 
hükmettim. 

Ce•et Tavan Arasına Etleri 
Parçalanarak Konmuf 

lıkeletln çıktığı . er 12 aantim 
yllkıekliğlnde •o 30 santim geoit• 
llğlndedir. Bu dar yere etli ve 
tam bir lnaan cesedi sığamaz. 
Kafataıının hacmi iıe kat'iyyen 
buraya sokulmıya elvermez. 
Cinayet itlen dikten sonra 
vücut parça parça edilmit ve 
ıonra buraya ıaklanmııtır. Kafa• 
taaı 11ğmadığ1 lçln de yalnız alt 
çene konmuştur. 

Cesedin Dlfjer Parçalar1 
Nerededir? 

Cinayetin nasıl işlendiği hak" 
kında birçok tahminler vardır. Bu 
adam ya bu evde öldürülerek 
cesedi parçalanmıı bir kıımı hu• 
raya ve diğer aksalDl da aparlı· 
mnnın başka yerlerine konmuıtur. 
Veyaht da diğer kısımları barice 
çıkarılarak başka yere gömUlmUş
tür. ihtimallerden blriıl de cina• 
yet hariçte iılenmit ve ceae
din bazı kııımları buraya goc 
Urllerek saklanmıştır. 

Evin DIOer Kısımlarında da 
Ara1tbrma Yapılacak 

Poliı evde tamiratı durdur• 
muıtur. Tahkikatın seyrine gör• 
evin dlter kısımlarında da araş· 
tırma yapılacatır. 

Cesedin yanında kanlı kazak 
ve dün bulunduğuna göre bu 
lıkeletln herhangi bir Tıbbiye 
talebesi tarafından konulmadığı 
ye muhakkak bir cinayet eseri 
olduğu kanaatini vermektedir. 
Morg raporunu henUz vermemiştir. 
Pangaltı polis merkezi tahkikatla 
meşguldür. Apartımandaki kira• 
cıların malümatına müracaat edil· 
miştlr. Po!is apartımanın eakl 
ıahibini aramaktadır. 

lnet Beyin, tam bir diplomat• 
'lık eaerl olan bu telgrafı. mllnha• 
•ıran kendisini meıullyetten kur
tarmak esasına mftstenitti. lzmi
rio Yunanlılar tarafından işgalini 

Kurultay Qyelerl, ilmi çalıtma• 
lanndan başka, Leningrat •e 
MoskoYantn buton kUltUr •• mm 
enstltll ve kurullarını da ıexe· 
ccklerdir. 

Viyana'dan getirdiğim 1935 modeli 
hnkiki buharlı eleklrlksiz 6 AYLIK 
SAÇ KIVIRMA ALETi ile 11caklık 
hissetmeden 11.çınızı yaptırmak 
istersentz Kadıköy t.ıttbUrdar'da 
Sabit Perukir salonunu teşrif ediniz. 

Bir. bu eve beı ay evYel taşın· 
dık. Fakat evde fena kokan bir 
hava vardı. TaYanları da dökll
lllyordu. Mal aahibine haber gön• 
derdik ve tavanlarının tamirine 
de baıladık. Perıembe aUnll usta 
bağırarak bize ko,tu. TaYan ara• 
ımm ıon kHmındaki döıeme ile 
odanın tavanı araaındakl boıluk· 
tan lıkelctler dökUIUyordu. Yere 
dökülen loıan parçalarını saydık 
tam (34) tane idi. (19) kaburga 
kemiği, (3) amudufıkar1 parçası, 
iki kalça, iki kUrek, bir umuz, 
bir parmak ve sol bacak kemik· 
leri ile alt çene kemiği vardı. 
Alt çenenin dört dişi vardı. Bu 
diılerden (3) U ıağda biri solda· 

Cinayet Ku;ın Mı ltlenml9 
Isk letin üzerindeki yün kazak 

ve don cinayetin bir kış gllnU 
işlendiği kanaı:ıtinl de vermektedir. 

Binanın ilk sahibi eıki Lfiziı· 
tan Mebusu Sudi dUn aronmıı, 
bulunamamıştır. BugCln ma!Uma• 
hna mlirncad edilecektir. 

(l] Vali bzet Beyiu bu itirafı çok 
feoi bir hakıkattlr. 

G6nende 
HUınll Göoıo, Nealmi, Ahmet ıı"' ................. ., 



Biat Denizlerinde 
Tiirkle Yazan: 

Geçen Bilme· 
cemizi Doğru 
Halledenler 

Habeş - ltalyan Meselesinde Japon
yanın Sesi Yükseliror 

M. Turhan 

PiriR<>i11- l\lıırıı.t Reis - Hadım Sii~eyman • 
Pangaltı Hamam Derebatl ıokak 

1 

KU Uk No. 7 de Nuire, Deeik-
s~lu taş akaretler No. 7 de Hükümdar, f c:in Sonunun Nereye Vara- boya NuruUah Yergök, iııtan-

Y bul erkek liıe1i 803 Nihat Özcan, An· 
v B·ı . or Sadece Seviniyordu kura Ulue ilkmektebi ıınıf A-3 ten 

C8gllll ) mty f .._ ıe Mualla Ziya, Devrek birinol mektep 
BahAdlr Şlh, 4 üncii sınıf Zübeyde Karadayı. 

nvıiliıile birletme Beyoğlu ltalyan mektebi 157 Nuri 
gQnilnCln beliniz 1 LI tik Tunç&r, 111tanbul Üıküdar 
a-örünilttlnıt ve sröı· 8 Şeyhoami sokak No. 8 de 
Mrilitlne kartı ken- top Bülent Burhanettla, Ga-
illni tutamadı, Sı- ziosmanpaıa ortamıktep sınıf C-2 den 

( Baştarafı 1 inol yUe;de ) 
bileceğine ihtimal verllemez. im· 
peratorun verdiği söylevin asıl 

metni Roma'ya gelmiıtir. 

• Kahire 20 (A. A.) - Haber 
verildiğine göre timdiye kadar 
SUveyt kanalından 120,000 ltal· 
yan geçmJştJr. 10,000 ltalyan'da 
yolda bulunmaktadır. 

Kobe, 20 ( A. A. ) - Ozaka 
Tecim Odası Habeılatan için 
önemli miktarda kılıç ılparltlerl 
almııtır. fer reisin yakasına 658 Handan Amasyada Bıdeıtand6 

yapıttı: Ladikli Abdullah oflu Rü~tl1 Özgün, * 
- Beni, dedi, Ktiçükayasofya Bardakçı ıokah N"o. Tokyo, 20 (A. A.) - Reuter 

1en aanaldadıo, 8 de Meliha Altan, Düzce Merkez Ajanıı bildiriyor: 
burada ahkoydun. lmaathaneııl müıtecirl Ömer Çelin, Japonyanın Roma bUyUk Elçiıl 
Yola çıkaaydım Kandilli kıa llaeıi 415~ MuallA Pekoan, tarafından 16 temmuzda Muıoll· ıu uğurauıı: Mirza Afyon lıtanbul iıtaıyonu makinisti 

l k 
M k t · Al niye blJdirilen dUıUnceler, ıiyasal UJD zırı bıını çe .. Huan kızı Nermin 1 et, ıı:mır • 

m.zdim. sancak a ünoükahramanlar Alicenap mahafil ile gazetelerde birçok 
- Tanrı bayle ıokak No. Si de Sacit, Fatih Hattatna· tenkitlere yol açmııtır. 

latedl sultanım, zif ıokak SalAhaddin Ünal. Nitlniıl gazetHine göre Hirota 
bunda da fyillk İstanbul 49 uncu mektep 65 Italyanın Tokyo BUylik Elçisine vardır. NeolA, 48 Unoü mektep b 

_ Ne iyilltl olur Boya 62 Öaıer Faruk, Ankara Japonyanıo Italyan • Ha •ı an• 
J,e ad••· Şimdi kalemi Çankaya Bay Zekl oğlu laımazlığında itin hak veya 
kalkıp Ahmed&· Muammer, İttanbul il inci mektep hakaıılık yönlerini bilmediğini ve 
bf.da 8'ldeeetim, =- 8 tinci ıımf 19 Neodet Şenglir, An· fakat Japonya iki memleketle de 
elin utur1uıunu "Vlce Roi iae bot durmayordu. Emınoel dö Suza lle baı kara Tabakhane mahallesi Tural ıo- doıt olduğu için t>u anlaımaıhk 
ajulayacatua. Q. " · k 1 · t h kale No. 4 de Yttklel Abdullah. hakkındaki görUıtınll söyleye• ..... iıtemey• crele• bata nrip konuıtuJdan sonra yapılaoak ıtl eıt rıp a mıo • 

.... • d d Çtl ki Hl dl t bir EdlrH Oımıah bankaaı Meatan k ' d d ol-adı~ını ve cıek elçilerle dalaıaoağna. rayamaz 1 a. n n 1 aaı CI Urum a ..., » 
Belki de HOmıyun Şal. ile boı:uı•• ka9 Jaadan ıuaa eatrlka çenberlnl 1 MUrek· kısı Şilkrlye, Çeng•lkBy Japonyanın dostane bir kotarma 

catım. Bunun ntrHi lyli oldutu a-ibl ıarecek kadar ıiyaaal kepll 28 inci 819 Muıaffer yOnU bulunacağı nmldlle meseleyi 
Ve birden tepinmeye, ba1kır•ı1a incelikleri ötrenmiı detlldl. Eter bu Kalem, Tokcan, Maraı lıtlhbarat ıUkônetle takip etmekte olduğunu 

bafladı .· lnceUlderl kavramıı ol.aydı Mehmet memuru kııı TOrkAn Üli'er, fıtınbul bildi 
h L !ll 62 Mü rmlıtlr. - Mehmet Zaman Mirn delil a, Zaman Mirıayı HUmayunıa a aarfı kıı ll1tıl E/1 den ı., HJYH, 

akaak Ttmur mezardan çıkıp gelH a7aklandırHların n ön aanıta bo. Ferlköy Bila-1' ıokak No, 25 Andon 
Ahmed&bAda gitmem. Portakal tl• ıulduktan ıonra Gleerata ıetlrenlt• AYgoıtidla. 
çetinden ayralmam. Hatta, aevglllm rin Portek\ıı:lller oldutunu anlayabl· Mutia dıt llnıı lenıım mGdU.rll 
bana uyar1a yarın 1oıa çıkarım, lirdi. Dolm• ı oflu Halük, KUçUkaya• 
Mıkkeye 1ılderlm. Sen, vezirim dttll Ent. Bu it onların bıtı altındın Kur,un ıofyu Şehit Mehmetpaıa 
naiıin?. Pirincin taıını ayıklaraın. çıkmııtı. GllttOkltrl g8ıı:etledflderl Kalem yokuıo No. 11 de Yatar 

Bu hadlaeyl kendi çıkarıaa pek amaç ta Dahidir Şah ile Hlmayun Şahı Edirne Alktrl lbtlıu mahkemeai Uyeal 
urgun bulup itin tçla aevinea Sefer tutuıturmak n orada htr iki htlkOm· yarbay Avni kızı Nirmln, Kuımpaıa 
Relı, atırhtını bo~madan e .. ap nrdl: darıa topraklarına el atmaktı. Nite- Ukmekttp ıınıf lçt6n Haaaa. 

- Kadın 1tv1rlıi ne kadar bG1lk kim Viı Ron, amlral Antunn Da. Cihanair caddeıl Gthıetll apar. No. 
otura& olıun bir hGkilmdarl ytlkaelc S1ln1rada, kurulan dGıı:tain b81I• IJl 

1 
1 3 dea MGıerrtf, Tauuı 

lJdevlerial unutturamaz. Slı, Mehmet bir ıonu, nrdlflal duyar du1maa K•rt poıtaae karııaı No. lOlde 
Minayı korumıya borçluıunua. ÇClnkl kumand&11 altındaki filoya demir Ahmet otlu Yakup Sabri, lıtHbut 

• 
Tokyo, 20 ( A. A.) - Öğ;ııe-

nlldlğlne göre ltalyan elçiliA'l 
mOsteıarı, Dıı Bakanlıtma baıvu· 
rarak Habeılatana pek çok Japon 
malı gelmekte olduğunu ve Habe

ılstanın 1928 tarihli ltalyau • 
Habeı andlaım111 bUkftmlerlne 
dayanarak ltalyan malları ıokma• 
yı azaltmakta bulunduj'unu ıöy· 

le1erek ıızlanmııtır. 

Dıt Bakanhğı adına verileli 
cevapta bunun sebebi Japon mal• 
larımn uc.uzluğu ve lyfliği olduğu, 

Japon mallarının mazhar olduğu 
rağbet söylendikten sonra Japon" 
yanın siyasasına dokunur yaıı 

yazan Roma gazetelerinin bu ya" 
zılan ileri sUrUlmUı ve Japonya 
He ltalya arasındaki iyi durumu 
bozacak yazdarın daha ııkılarak 
gözden geçirilmHinl bUkftmetiD"' 
den fstemeai ıöylenmiıtir. 

Parh, 20 { A. A. ) - Oeuvn 
gazetesinin yazdığma göre, Italya 
Habeı durumunda dlln hiç bir 
lylHk görülmemiştir. Londrada, 
ıavaıın arlık önüne geçllemtye· 
ceği inancı, taıa doğurmaktadır. 

ltalyanlar, baıhyacakları sa• 
vaıta ıonuna kadar gitmeğ• 
IUzuın kalmıyacağmı, zira parlak 
bir baılangıçtan sonra, Habeş 
imparatorunun, mutlaka bat 
eğeceğini umuyor ifbl ~6rUnO
yorlar. 

Herhalde, Romada, Parlsto v• 
Londrada gerek Ulualar kuru• 
munu ve gerek bllyllk devletleri 
güç bir duruma dOşUrecek olan 
bu davaya bir sonuç bulmağa 
hararetle çalııdmaktadır. .. 

Londra 20 (A.A.) - Dall Tel· 
grafın Adlsababa aytarı, Habıt 
lmperatorunun söyleYi, yurdsen,. 
lerln heyecanını uyandıracaktır. 
Diyor. 

Habeılatan'da yurd Hvgiıl 
uğrunda birleıik habeıler blrlliJ,, 
adı ile bir cemiyet kurulmuı ve 
ülke lçerlılnde 173 kola ayrıl• 
mı ıtır. 

Bu kurumun baıkanı, ileri 
gelen papazlardan biri, Oyelerl 

de her sınıfa mınıup ldm11lerdlr. 
padftahıınıı. Eter bu borcu ldem,den aldırdı Din aduıaa dotru yQrldG. 28 inti mektep B/S den 196 Faruk 
buradan ayrılıraaaıı bitin GClcerat Adadaki amlralan ona birbiri ardınca Dtaiı, Zoaruldak belediye ıoflSrl 
•• batan Hindiıtan bıllcı ılı\ klçlk 101ladıf1 raporlar, kencUal Jolda but. Kemal Yar , Kadıköy erkek ll1tıl 
18rür. muı H herifi HYlnciaden d6llr• 896 Muhip, Konya PürçlklU mahallHI 

Uzu• ~tıımalardan IODra çhlrmlıtı. Çlnkl tılerln her yanda, No. 27 de vu .. ı lıtanbul Gelenb .. t 
lalkümdar lle nalr, Mehmet her r8nde lrl ~ttltial 1lrtl1ordu. ortamıktep A·l den Kadri Tura•, 
Zaman Mlrza11 Dlu aduıaa c•tır· BCltla Hfat llial nueuaa almak ku• Perapalu caddeal Çatfmektep ıokalc 

Yağlı Güreş Müsa
bakamız 

makta blrleıtiler. Dahidir Şah, •• runtuıile kabına ııf amıyacak kertede No. 18 de Hamdi y etlı, Beyoglu ak-
pahaaına olurH olıun adadan ayrıl· b&bllrlenlyordu • ıam ltıı Hn'at mektebi 870 Nurly•, 
mak lıtemfyordu. Bunun lçla pa11• Vlı Ru•anıa adaya l'•liıl, Mehmet Fatih Altay mahallul mCle:ızin ıokak 
tahta ı•len ııfınb preaıi de OHJ• zaman Mlrıı:anın oraya ıeldltl günlere No. 1t de Cemal, hıhiaarlar fen me-
ı•tirmek gerekl•tlyordu. raatladı. Bab&dlr Şah her iki konuta muru Nafiz TOaDn km Jale, K•yatrl 

HOkumdar, bu itin ıonu nereye kırıı •kıt bir yClıı: göıteriyordu. 811 lıtanbul cad. No. 47 de Kirkor, lıtan• 
Yaracatını bilememekle beraUr ada. a-t-liıterdn glı:li bir uturauıı:luk ıtıin- bul Burgaı ada11 beledl1e doktoru 
db ayrılmamak HYlncile artık ılalr· 1tyerek yeal baetan tltlzleniyordu, Bay Allmet vuıtaaile Cemli, Adana 
lenmlyordu. Mehmet Zaman Mina Safer Reiı de Vlı Runnın r•litlal poıta Hyyar memuru Sami kızı Nnia 
itinin bir ıona ermealle beraber hoı bulmamııta, Portekizlilerle arala• Uzunkl>prCl P. T. T. mDdUrıt kızı Ca-
•tnglllılle bile- re.tye çıkıcatma da rının açılacatını dGtDnllp yOrelc ae• bide Peker, Çorlu merhum tapu M. 
Safer Relı kendini lnandırmııtı. Dua- nltlitlnl blraa eldea kaçırmııtı, Bu• Baba otlu Muıtaf a Gfingör, Ayııncık 
dan dolayı ayrıca ınlnlyordu. auala beraber iç ıılcıntı11nı belll et• Kurtulut tıkmektebl aınıf 8 den Dotan 

Fakat Safer, yeal bir plan kurma• miyerek h&dl1elerio yularını elinde Sedat, Adan• topçu Yzb. Nazmi o§fo 
ra utraııyordu. O, Hümayun Şallıa tutmıya çalı1ıyord11. Nevzat, lzmfr Reıadfyl tramny cad. 
elinden kaçan bu prenıin ıeri alın• Mehmet Zaman Mirza bedluzaama- No. 1018 de Mediha. 
mak iıtenileceğioe ve Bah&dlr Şalun 010, 0 • HOaeyla Mirzanın, o da Baı· Çanakkale hastane bayar! 2SO Ni-
bu iıtetl • flter fatemez· çlfaemtall• kara otlu · Manıurua • otlu olup 1 Defter 1 met, Urfa aekert lhtlsaı 
iki hükümdarın çarpııacatına iaaa Mınanrun babuı Şeyh Ömer Ye onu.o mahkemeal Uytai yarbay Avni kızı 
bealiyordu. BahAdlr Şah tıık btr habuı Akaak Timur idi. Bedlu:zıaman Nermin, Samıun inhisarlarında Muı-
adam olduğundan ve ıngillıindea bir mOddet HoraHnda n Maveraua• tafa kızı Neşe, Ankara merkez bank: 
baıka birıey dütünmedijioden yapı· nehirde hOkümet ıürmOı l1e de ıoo• emlıı3 on Hrviei memuru Btbniye, 
lacak ınaota batbutluk kendinde raları alkeaini baıkalarına kaptır- Klitahya jandarma mektebi ı inci 
kalacaktı. Safe itte bu durumdan mıt n otulları Babllre aatıaarak bölük kamutıım Yüzbaşı Remzi kızı 
kendi ülkOıOne uygun ıonuçlar çıkar- Hindiıtaadı yerletmitlerdl. Necla, Ke.yaeri kolordu evrak mlidüril 
mayı dGtlinUyordu. SözCln kıuıı o, BabClrOn otullara birlblılle botu• Ekmen Nuri oğlu Muıtafa, İzmit lstaı• 
eline geçecek orduyu, GDceratta bir ıurk•n oda PortekblUerfn ıekerU yon hareket memuru Sezai hemıireal 
bOyQk detiıiklik 7apmakta kullan- ballı ıöıı:lerlne uydu, bir kOl&b kap· Turan, lıtanbul erkek lisesi 985 Tev· 
mayı taaarlıyordu. Eğer böyle bir tı mak lıtedl, bulunduğu llbayhkta fık, Adana Hamza Zade Mehmet Sa· 
yaparsa Oamaniı orduıu nya donan• .,.ın bir devlet kurmaya yeltendi, lih oğlu Hamza Salih, Ortaköy Kara· 
muı gelmeden GUcerat topraklarında baıaramadı, yazdıfımıı; gibi GOc:erat ka, ıokak No. 6 da Faruk, ÜıkOdar 
Tlrk hayratı dalgalanmıı olacaktıL. Sultanına ııtındı. Fakat o, ıoy Sultantepe cami ıoğak No. 16 da B. 

Safer reiı yine bu h&diıeyl yaz bGyilklOjtUne gOvenerak kendini Argun torunu Kemal, Alpullu şebı 
tutamatı yaparak bir gün önce kaç• Bah&dlr Şahtan OıtOn tutuyordu, bir fabrikaınoda Yusuf otlu Salt, Sılihll 
mak için kendini zorlayan Janı da ıığııata oldutu halde bir ruca hOküm· Mithatpaşa mahallesi Dr. Cemilin 
ıuaturacatın1 umuyordu, fakat bu dar gibi dnranıyordu, yGkHklerdea evinde Orhan, Kadıköy Kaıaıker ıo· 
noktaya ve bu ite o kadar Onem Ytr- atıyordu. kak No, 80 da Diyamandi, lzmlt İıtlk· 
miyordu. Hazineler mekke, elçi fıtan- daa ili cadde1i kireççi Halit oğlu Burhan, Bah&dlr Şah, kendini 10Jun 
bul yolunda bulunurken ve bGylicelc (d ) k Adapazar ka1aplar içlnde berber Ştikrü 
bir ordunun kumandaaını ele almak alıkoyan bu çatrııı• ant~ı honu• neıtaelle İbrahim, İzmit Bahkpazar 
fır.ati do"'ar gibi göriınürke11 Porte- tun ıu çahmına da kıııyor u, erlfl Ad.l vl 'I t f D" 6 

kovacak ve ıınar dıtına atacak kerte• mUıkiratçı 1 og u J.t uı a a ın9. 
kizli kıza eakisl gibi deter vermeyi --·-·-.. ~- ·- -· • ·· • · ·•· · · · ·•· · ·-

d de ıinlr)enivordu. Fakat Safer Relafn gerekıiz buluyor u. ı 

Reia b6tki doğ'ru gCSrOyor ve dot· ıoğuk kanlı davranmak yolunda 
r1,1 düıOnüyordu. Şu Mehmet Zamaa yerdiği öflltler Ozerlne kendini ı:orlı 
Mirza İf İndea onun bir hayla kazanç tutuyordu, Mehmet Zamaa Mirzayı 
elde etmesi mOmköndO. YaJnıı: o, açıkça hırpalamaktan çekiniyordu. 
bir hakikati kavraya ıyordu H ku- (Atka1& nr) 

Sinir ve akd hastalıkları müt. ' 

Dr. ETEM VASSAF 
Cataloğlu Orhan B. ap1rlııaa111 Tel.2~SS 

EY. 1Cadak8y Bahariye lleıl aokak Tel.6079 1 J 

f Baıtarafı 1 lnol yüzde ) 
dağda dUnyaya gelen HU· 
aeyln, lrl yapılı vUcudile eakl 
pehlivanlarımız tipinde ıaj'lam ve 
aıhhatli bir vücuda maliktir. Çok 
1ıenç y aıında evlenmlı olan T e
klrdatlı HUaeylnln biri dokuz, 
diğeri dört yaıanda iki erkek 
çocuğu vardır. 
Pık genç lkın •llcudunda bUyUk 

bir kabiliyet gören kardtfi, HU· 
seylnl gUreıe teşvik etmlı ve da· 
ha ilk hamlelerde HUaeyln büyük 
kuyvetlnl ve onun parlak netice· 
lerlnl hemen göıtermiıtlr. 

Tam ıeklz aene evvel gUreıo 

baıhyan HUıeyin Uç senedir baı 
pehlivanlık yolunda gUreomek· 

tıdlr. 
105 kiloluk bir vücuda malik 

olan Tekirdağlı HOaoyln en kuY• 
vetli gllreılerlnl MUIAyim ve Kara 
AH ile yapmıf, bu karıalaımalar
da bazan maglup ve ek11riyetle· 
de galip gelmlıtir. 

Alaturka gUreı yapmaktan 
pek memnun görUnmemekte Ye 
bllha11a idmanlarınm istediği gi• 
bl derli toplu olmamasından tlkA· 
yet etmektedir. 

Greko Romen denen ala· 
franga gUreıe çok merakla 
olduğunu, fak at kendisini 
geçinecek bir lı temin edemediği 
lçln bu sahada çahıamadığını 
tee11Urle söylemektedir. 

Kıspetl omuzunda ıebJrden 
ıehire köyden köye dolatan T .. 
kirdağlı Hüaoyln gllreı yapmadığı 
uıua gOnlerl köyünde i'eçirmekte 

olduğunu ıöylımıktedlr. 
Gazetemizin tertip ettftl ml

aabakalara lıtlrak edecek ola• 
T ekirdaj"lı H011yln kuvvet v• 
idmanlarından emin bir haldedir. 

* Alaturka rnreı tıllmatnam .. 
sinin ilk defa tatbik edileceği 
bu mUaabakalara memlekln eD 

yOkıek pehlivanları iıtlrak edr 
cektfr. 

Bata gUreıecekler lçlndı Ka• 
ra Ali, Tekirdağla Hnaeylo. MO• 
IAylm pehlivan bulunmaktadır. 

Bat altında gUreıecekler d• 
Mağnisalı Rifat, Gönenli Hamdi, 
Çoban Mahmut gibi bu ııldetln 
en kuvvetli pehlivanlara bulun• 

maktadır. 

Mft1abakaları, Pire Mehmet, 

Suyolcu, Mehmet ve Cemal gibi 
alaturka gUreşln en emektar 
hakemleri idare edecektir. MD" 
sabakalarda Cazgırlığı Köı• 
Mustafa yapacaktır. 

Güreı müsabakalarında kaza• 
nanlara btiyUk ikramiyeler Yerilr 

cektir. 
Bu mUaabakalar için 25, 50 

kuruı duhuliye alınacaktır. 

Blslklet Ya"'' 
Denizli 20 ( A. A. ) - Batı 

illerinde bUyUk bir turne yapaca1' 
olan halkevi bisikletçileri dilll 
sabah yola çıkmışlardır. Bisiklet
çilerin ilk konak yeri 125 kllo
metre olmak üıerı Dlnardır. 

Blıikletçılerln yapacakl•r• 

turu• 2000 kilometreyi bulacaktat• 



21 Temmuz 
SON PO 

Hatlra Sahlblı Emel Hiza !1 • 1· 935 Fransa'd• Tasarruftan 
Kurtulanlar 

O, hem ıelimlaııyor, hem de 
)tlkaek aeslo aöyltıyordu: 

- Naha, Ferit Bey ıurada. 
inanmazsanız bir yol ıormı· Goz
lerim yolda kaldı. Varıp ıuradan 
Lir araba pazarlık edeyim d• 
ıunlan önleyeyim, dedim· Ona 
tla Ferit Bey kayıl olmadı. Hele 
cok tukur gel o bildiniz. 

Selamlaıma sıraıı bana ıel· 
•itti. Btttttn glSzler de bize çev• 
ıllmiıtl. Öm• Bey kimbllir banıl 
alaycı bir arkadaşının öğrettiği 
flllUnç bir tavırla inUmde eğildi. 
Eldl•enli eme elimi tutarak du• 
daklarına çekti. Ve ıonra, elin· 
deki buketl bana verdL Iı bu 
kadarla kalsa, yine bir ıey de· 
lildL Derhal elini pantalonuaun 
cebine daldırdL Bir kağıt 
'1kardı. Kiğı dm bOklUm· 
lerlni açtı. Dimdik bir tavır aldı. 
Hiç ftlphHlz ki bir nutuk oku• 
Jacakta. O ande gözlerim bUa
bUtUn kuardı. Şakaldanmdan 
buz albl bir ter boıandı. Fakat 
bereket ver1in. allah halim• acıdı. 
Niklh memuru içeri ıirerek def• 
teri açta: 

- Komi•yonca Ômer Beyr 
fendi !.. Bayuruuuz. Emel Rısa 
Hanımefendi L. Siz de buyurunuz. 

Dedi ; Ömer Bey klmbilir 
be kadar sDllnç olaa o nutkunu 
okumıya yaJıit bulamadı. 

Nikah memuru, deftere kay• 
dedilen blYiyetlerimizl okuyup 
lahitlere taıdlk ettirdikten ıonra: 

- Ef•dim, gerek Ömer 
Beyefendi •• gerek Emel Haaa
llıefendi ıeralti llzimeyl hal• 
oldukları için akitlerinde hiçbir 
kanuni mahzur yoktur. Buna 
binaen ıoruyorum : 

- Ömer Beyefendi, Emel 
Hanımefendiyi ze\'celiğe kabul 
•diyor muıunm ? 

Ömer Bey, derhal ce••P 
•erdi: 

- A, Efendim. itimizi gucu
nıuzu brahub ta buraya neye 
geldik. Gabullenme.eyclik, bi9 
bu kader maıraf ney eder 
llai7dik? 

Artık, ne gGrDyordum, ne iti· 
diyordum. Hatti aikih memuru
•un bana da ıorduğu auale, •• 
Ce•ap Terdiğimi bilmiyordum. 

Tıpkı bllmmah bir haıtalakta, 
Beçilemeyen bir riya sı6rllr gibi; 
onunla kol kola nikah dairHin· 
den çıkarak yanyana bir otomo
bile biadiğimizi, köpe gelditi
llılzl, kendimi halamın od111na 
dar atbğıma, karyolanın Dıtiln• 
kapanarak hıçkıra hıçkıra atla
dıtunı hayal meyal habrlayonım. 

Kendime pldi;im saman arhk 
~kıam oluyor, hava karanyordu. 
b ala1111a eıld doktora Edip BeJ, 

•tucumda oturuyordu. Gözlerimi 
açar açmaz, bu vefaklr aile doı· 
tu derln bir ıefkatle: 

- Naııl11nıı? 
Diye ıordu. Fena halde b~ 

•ğrıyordu. Halaman oda11ndan 
~Gçllk bir koridorla ayrılan ıa
ondan karınakarııık ıealer ıelf.. 

Jordu. 

Doktor Edip Bey, nabzımı 
lnuayene ederken, ıGylenlyor: 

- Merak edilecek hiçbir ıe1 
Y?~· Kftçftk bir buhran geçir
;ın 1. Ekaeri kızlar bö)'ledir. Böyle 
~v '.\ f de zamanlarde he: ecaaa 

ı . r. Be ki ele r-ederi izin 

iÇiNi 
1 

Ne be; rahat11zlığıaız tamamUe 
ıeçti. Artık kalkabilinlniz. Ben 

] gideyim de, halanazı göndereyim. 
Di1orda. Fakat doktor bu 

ıtizlerl ıöylerken bana kar11 ne 
acı bir teusür duyduğu, ıealnin 
titremeı'.nden belli oluyordu. 

Hııım, akraba ara1tnda olA 
bile, dedikodulara meydan ver
memek için bUyllk bir metanet 
glS&termem, kalkıp ~lylnerek aa• 
lona ıitmem icap ediyordu. Dok
tora cevap verdim r 

- Teıekkör ederim Doktor 
Bey. Halam miuflrlerle m4'Şgul 
olıun. Ben kalkar, gelirim. 

Dedim. Benden daha ziyade 
muztarlp ye mllteessir ıörtınen 
Pervinin yardımı ile giyinerek A• 

lona geçtim. 
Herkeı beni unutmuş rlbi ıö· 

rllnllyor. Biriblrlle kooufUyordu. 
BeaJ ilk gören Ömer Bey oldu. 
Ve derhal yerinden dotruldu. 
Gen• o kaba ve yayyan esğiai il•: 

- A hanım meğer ıenin yU· 
reğin de pek yufka imlı. Besbel· 
ll ıehir kızlan böyle oluyorlar. 
Bizim Kayiıerlde de adettir. G .. 
llo pderkeıı kızlar bir iki atlar
lar, naılanırlar amma, böyle ı .. 
tanbul kızlan ıibl ayılıp, bayı• 
bp ela yatata yatmazlar. Hele bu· 
yur bakalım, ,e,ıe 1amacımL 

D11•a 
G811m, halamın )'llzllne lllt· 

mlttf. Zavallı kadın gtllmlye ça• 
bşırken, kalbinin kan ağladığı 
açakça laluedill1ordL Miıafirle
rlıı ,e.t•lad• de ..ıatelif 111analar 
okanyorda. Bllhaua ıençlerln 
gösle~de •e dudaklarında ıarlp 
iıUhzalann eaerlerl g6rUnUyordu. 

Bu vaziyetin birçok dedikodu
lera aebebiyet vereceği belli ldJ. 
ihtimal ki balam da bundan do
layı mOtee&1lrdL Bu ,UIUnç mey. 
kiden kurtulabilmek için dlıleriml 
ııkmak, hem kocamı •• hem de 
kendimi fena dllfUncelerden • bir 
dereceye kadar olıUD • korumak 
elzemdi. 

Biraz uzakta oturan Necibe H. 
isminde Jath bir yengemiz, Ömer 
Beye ceYap veriyordu : 

- Biz vaktlle böyle naz, mas 
bilmezdik amma.. timdild kızlar 
biraz ••• 

Hem•• Necibe Hanımın ıözllnll 
keatba. Baıkalarıaa da itittlrebil· 
mek için auiml yükselttim. 

- Emla olunuz yenge, nazik 
deiiJ. Herhalde, böylo pek me'ut 
bir gllnDnde etrafına nazlanacak, 
herkealn caDIDı ııkacak bir 
kız olmadığımı siz de blllr
ıiniz. Emin olunuz ki iki gtln• 
denberl çok fena bir lzOntO içinde 
yaııyorom. Halam biliyor ya 1 
iki 19cedeaberi uyku bile uyu· 
muyordum. Babam mulaakkak 
ı•lecetlnl •adetmiıtL O, bir ıey 
.,adetıin de yapmaıın; bu, mUm
kOa dejildir. Onun için aklıma 
pek fena ıeyler ıeli1or •• Tabii .••• 

Ômer Bey, ıallba lltife atmek 

latedl ı 
- Canım merak etme. Belki 

paraya kıyamamııbr. 
DedL Bu ıoğuk ıaka, Aloau 

ParU, 20 (A.A)- Maliye ba• 
kanı, fimenclffer llÇlalala tekall
diyelerl ile ISnce 193' ilk tetrln 
tarihli kararnamelerle acıt• tıka· 
nlmıı aıkerlerla llvll tekalldly•· 
lerinin ytbde 31 alabıthıd• rap ... 
lacak. lndirmed•a muaf tutalma· 
ıına karar ver•lttfr. 

Tutun Ve Fmdık OrUatl iyi 
Anadoludaa ıelen laaberlere 

göre bu yıl tlltlln ve fmdık mah· 
mlO pek iyidir. Bilba11a 1011 yar 
murlu tlltUnlvle fındıklara çok 
yaramııtır. 

Bir Araba Kazası 
On altı yaıında arabacılık 

eden Daaaa, Jllk araba.He Aksa
raydan ıeçmekte lkea iki yaıın
cla Saim lamlnde bir çocuğa 
çarpmış, yaralamqtır. 

Yarhk - Sln'at Y• Fikir mec:
muaıının 15 temmuz tuibll 49 unca 
eayıaı ~ıkmı9tır. Bu ıayida birçok 
tanınmıı yazıcılarm edebiyata, 1aa'ata 
•• ftkre dair makaleleri htlılyelerl n 
türleri Yardır. 

Bilecik halk tarkUlerl - ibra• 
lai• Çakmak •• H•ıamettin Şemai 
tarafından toplanarak kitap halinde 
çakanlan bu •aerde, bir fOk gtlzel 
laalk tiirlerl •ard1r. 

GOrbUz TOrk çocuıu - Ço
culdan Eılrgeme Kurumu tarafından 
ayda bir oıkıınlan bu mecmuanın Ha· 
ıiran Hyıaı çıkmıtbr. 

Ziraat Gazetesi - Ziraat mek
tepleri mezuolal"l cemiyeti tarafından 
ayda bir çıkarılan bu mecmuanın 6ınoı 
yıl 3 ünotl ıaym lntiıar etmi9tir. 

Kdyıp - Fatih Aakerlik kalemi 
Koca Muıtafapaıa ıube1iaden aidatım 
111keri terhiı VHlkamı kaybettim. 
Yeniıini alacatımdan Hkiıloln htıkmO 

yoktur. 
Mı11rhotl• Aoıbad .. caddeal 
121 Na. da ııi tneDlltll 
AD Ha7dar •ti• Abdülkadir 

Dikiş Muallime 
Aranıyor 

Maaiıaoın Soma kauıında bir 
Bayaaa der1 nrmek Gıere diplomalı 
yeya diplomuıa bir dikit muallim .. 
line ihtiyaç .ardır. Şerait ( Beykozda 
Ali Bey çefmHind• 38 No. ) 1a mil· 
ıacaatla 6frenllebilir. (396) 

OSMANLI BANKAsl 
T0RK ANONiM ŞIRKE11 

fESlS TARİHİ: 1868 

ermayeli: 10.000,000 İDgiliı liruı 

Tftrkiyenin baflıoa .. hirlerilı 
Paril, lılanilya, N'11.Londna .,. 
Kanoefier'de. Jılım, Kıbru, Irak, 
lran, Filistin .,. Yunıuıistan'da 
Şcıbeleri, Yagoela•ya, Romanya. 
Suri,. n Yunaniatan'da Fdy.Ueri 

-nrdır. 

er turlu bankı muameleleri 
yapar 

Clld~e ve ZDhrevl•• 
Hutalıklan mltebU1111 

Dr. Ç 1 P AUT 
Beroğlu, Aımahmesçit Buraa pasarı 

ittiıalinde Atl11 Han Tel. 43359 

TAKViM 
Ola 
11 21 

PAZAR 
TEMMUZ 938 

Bımı 
77 

dolduraa bult dnılncell akraba· 
larımız arasında bir kahkaha ha• Arabi Rumi usı 
suleı getirdi. Bu kahkaha Ômer it ....,..._ 1111 T•-u ı 
Beye cesaret yermqU. Ben, mi- VaMt laaat Ya.. ••kit ııuı v ... , 
1&firlere birer ıeker ilrram için l t-:0:::._:-.. -ıl":,:-09~ı-:,-::_1"':A~h-ıı_•_l;;;11;;;; ... =-1-.:.::::J11 

dolatirken artık o, •81'eli bir Oil• 4 '5 il• Y... ı N 

bülbül ketllmifti. .... ı • 16 ıı 11U1.ı. ' ., 

le .. nb Betedlr••I hlnları 
Cilua ç., ~afr ra•11n 1ertacle Ayupqada Park otell .kasın 

16 2
:•ar • 11 •okajaacla il adadll " 915 • 916 harita No la 1o11 

ol~nlar·:~u•:i!..~ -::!r •ı;k arttırma Ue ıablacakW:. Alik 
Udtr A ttı • evazım .. odGrlOftla) mtlralaat etm 
mi • ' DMIJ• ....... için de 18 Ura SO karuıiuk muvakkat te-
..:ıatl sm:kb'; ı ve1a m•ldublle beraber 12/7 Ji35 Puarteıl ail'J 

e a mi enctlmende bulunmabchr. {8.) "38Sftl 
.. .. 

1 metronna 12 llra kıymet bitilen Ctba--'• · 
Sonuncu IOka"'-cla •~ dad 9 ..... JBDllD yerın 

l.ıı.k d .... ~ mca • a g m~tro 96:.= 1 •-
• a a arlar araıında ublmak lzere a ık • l 11111o ar 
istekli olulu .. raltl anlamak &zere l •• :: mi~ onulmuı 
caat etmelldlr. Arthrmaya ılrmek için de 3 Ura •7 kpn~L-kmO 
vakkat te in t kb " aru,.u 
&artul ,o:1o a ~~6 ~ Dveya mektubu il• berab•r 29n[l~'5 Pı• 

ıaa 1111 almt encllmencle bulwuaalacLr.(B.} "a9J• 
a..ı * * ... 

Adet Beherlaha MMa · 
tahmla fla11 kıy.ut 

Yağdanlık 
Şerit deatere 
Maakap 
Destere eğHI 

2 
75 
so 

75 kllllll 
IO kur111 

Bllyllk destere etul 
lıık 
Vakumyağı 
Kires yağı 

Daban kaynajı 
Deatere kaynağı 
Keaer 

BUyllk İngiliz anabtan 
Rende tığı 
Tenekeci makaaau 
Pafta lokması 
Havya 
Maakat kovanı 
Boya fırçası 

Poyra 42 No. 3 kDo 
,, 37 ,, 2, 100 kilo 

" 32 " 0,800 " 
" 11 " 
.. 10 " 
,, 9 " 

Muhtelif lame demiri 
,, çubuk demiri 

" çivada 

10 ..... 
6 .. 
2 

75 kilo 
liO " 
12 paket 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
2 

25 

1501 150 Ecnebi 
100 

~~ı Yeril 
50 

8000 Kl!o 
2000 " 

16000 " 

40 
260 

J,I 
175 
25 
25 

160 
200 
50 

350 
60 

200 
100 
80 
8 

60 

65 
60 
55 
65 
80 
sö 

8 
8 
3 

" •omun 4000 ., ı,S 
Pul fiOOO ., ı 
Çivi 400 ,, 16 

112,45 

llminall 
16 

425 

İeminab 
32 

1464 

laminab 
110 

Yağhboya 750 KDo SO 375 28 5 
Bal"-1 atelyeıl için lllzumu olan 30 kalem muhtelif el ı ' 

l 1 
· 'b d nı ma zeme 

c ns erı ita arlle 6rt parçaya ayrılarak ayn ayn '- k_.I 
k 1 1 

açı. e ., tmeye 
o~~ muıtur •. etekli olanlar prtnameyi levazım mlldtırlOpnde 

rebılırler. Ekıiltmeye girmek için de 2490 No. lı arttırma ve ekıft: 
me kanununda yazılı veaika ve hizalarında g6ıterllen muvakka 
teminat .makbuz veya mektublle beraber ihale gllnll olan 2217/9; 
PazarteıJ ııtınil saat 15 de Daimi encllmene mllracaatları.(B·) "3811 

lf- lf- •• 

Beherinin 
Cinsi Miktan Tahmin 

Çidene tahtası 400 X 28 X 2,S 2200 
Gllrgen kalas 400 X 28 X 4,5 350 

Taban ağacı 400X 10X 10 
Kolaajacı 300 X 8 X 8 
Sergen ispit 
(Çift) 

150 
750 

3000 

fiab 

85 
200 
120 
50 
25 

Dq budak parmak 12000 S,S 
Batlık 600 65 
lıpitlik ,Orıea300X SX 8 30 250 
Ihlamur tahtaıı330X35X 3 40 180 
Kestane tabta11330X35X 3 20 180 

Tahmin 
fiab 

5948 

teminata 

3'19 

Ealat atelresi için ilzam olan ve yukarda yaaılı bulaaan 10 
kalem malzeme ~apab ~arfla eksiltmeye konulmuftur. Şartnameli 
le•az:ım mUdürliiğilnden parasız alınır. 

Ekalltmeye girmek lıtiyenler 2490 numaralı artbrma •• ekallt
me kanununda yazılı vulka •e hizalarmda gösterau 379 lirabll 
muYak~at teminat makbuz ••va mektubile beraber teklif mektup
lar~nan ıhale ıtıntl olan 20n/935 Pazarte8İ ıDnO ıaat 15 e kadu 
da.mi encllmene vermelidir. (8.) 3812 

. . . " 
Beykosda Perıembe lflnleri kurulmakta elaa pauna C11marte-

•i ılhdl kurulacajı U&a olaaur. (B.) "4181,, 

1 Emllk ve Eytam Bankası llinlan 1 
Taksitle Satılık Arsa 

Eaaı No. Mevkii •• cinai Depoaltf 
Ura 

T .. vlklye'de Çınar caddesinde eıkl 18 yeni 37/2 
No. h 308 metre murabbaı araa 350 

Yukarda 1azıb ana ilki peıln olmak Uzere sekiz aenevi ve 
•IHYI takıitle ve pasarhkla eatılacaktır. Geri bırakılan yedi tablt 
için fam ahnmaı:. &teldllerin 24 Temmuz 1935 Çartamba gllnl 
... t ODU Şubealn .......... (174) 
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EL•KTRtK 
CEP YANTll.ATÖRO 

DAİMON 
Pillerinin en ıon icadı. 
Kullanıtlı Ye ıık •• ucuz. 

&atıf_y~rl: 

J. Dıkalo n Şki, Tahtakale No. 10 
ANKARA r Sohl zade M•hmet Emla, 
MERSİN : Hakkak otlu Silifk•li Rahmi, 
ZONGULDAK : Mektepliler Paııar1 MU1tafa Zeki, 

Satlş yerleri: IZMIR ı Hlbeyin HU•n8 
SAMSUN ı Tursua Eıref 

FLiT ô~c;;öı;ô~ı 

- "". ~ 

Karıncalan ö LD Ü R O NÜZ. 
Her hangi (haşarat öldürücü bir mayi) 
ile karıncaları Oldürmeyl tecrübe et. 
Unlzml ? Eğer tecrübe ~ttlnla tee brt. 
tabi tesirslzflQ1nl de gOrdünQz. Karın
calar sizin bu tecrübenizle adeta ala1 
ederek mutbağınızı isti!! ve .vemek· 
ferfnlzl bulaşttrmağa devam ederler, 
Bunun önünü alma k lçtn mQnhasiren 
ve musirren FLİT lsteytntz. FLiT, 
hakikaten ve ebediyen öldDrür. Lake 
yapmaz. taze ve llttlf kokuludur. Siyah 
kuşakh ve asker reslmll sarı teneke• 

ıere dikkat ediniz. Fiatlu tııuilallt. 

Umuınl Deposu ı J. CRESPIN, f tt. Cılata, Vorıodı Han t 

lıtanbul 4 üncü fcra Memurluğundan : · 
\ Emniyet Sandığı 

, ' 
Denizyolları 

iŞ LE TM E Si 
AeHtelerl • KaraköJ KllprGbat' 
Tel. 42562 • llrkeel MGhGrdaraade 

· Han Tel. 22740 

lskenderiye Yolu 
IZMIR •apuru 23 Temmuz 

SALI günll saat 11 de isken· 
deriye'ye kadar. "4158,, , 

ikinci iflas Memurıuaundanı 
Bıındlrmada oturmakta ve ticaretle 
metgul bulunmakta olan Veyai Mea'u· 
dun if;iıı 20· 7-935 tarihinde açılıp 
tasfiyenin adi tekilde yapılmasına 
karar verllmit oldutundao; 1 - Mtıf. 
llate alacaA'ı olanların ve lıtihkak 

iddiasında bu luoanlarıa alacaklarını 
ve l.tihkaklarını i!Andan bir ay içinde 
2 inci iflll dairuine gelerek kaydet• 
tirmelerl ve delillerini (aenet n 
defter hulhalarl ve aaire) asıl Yeya 
muuddak suretlerini tevdi eylemeleri. 
2 - Hilafına hareket cezai mea'uliyetl 
milateb:im o!mak Dzere mDflism 
borçlarını bildirmeleri. 3 - Müfliıla 

mallarını her ne s ıfatla olursa olsun 
ellerinde bulunduranların o mallar 

1 berindeki bak"arı mahfuz kalmak 
tartile bunlan aynı mtıddet için :ie 
daire emrine tevdl etmeleri ve et
mezlene makbul maıeretl•ri bulun· 
madık9a oeıal mee'ullyete uğraya· 
oakl&l'ı ve ruçhan haklarından mahrum 
kalacaklara. 4 - Sl-7-935 tarihine 
mftaadif Çarşamba giiaü saat 11 de 
alacaklıların ilk içtimaa gelmeleri ve 
mliflis ile müşterek borçlu olanlar 
n kefillerinin ve borcunu tekeüffll 
eden sair kim1elerln toplaamada 
bulunmağa hakları olduQ'u llAn o'unur. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddeııi No. 33 

• • • 
SEKSULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz! 

SOMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini veriyor. 
Mayıs ikramiyeli •atıfları 

lstanbul Yarli Mallar Pazarmdan 26 Mayıs Pazar gOnU 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarından 15 May11 Çarşamba gUnU 
Galata Yerli Mallar Pazarından 22 Mayıs Çarfamba gUnU 

Haziran ikramiyeli satıtları 

.istanbul Yerli Mallar Pazarmdan 14 Haziran Cuma gUnO 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarmdan 27 Haziran Perşembe gonı 
Galata Yerli Mallar Pazarmdan 18 Haziran Salt gUnU 

Mal alanlar ellerindeki aynı 
tarihli kuponlar mukabilinde 

Yüzde yüz 
Parasız mal alabilirler 
Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyeli satışlardan istifade ediniz 

Bu ay son aydır. 

• 

.. , 

namına birinci derecede ipotekli olup Yeminli Uç ehli Yukuf 
tarafaodan tamamına (2033) lira kıymet takdir edilen Botaziçinde 
Anadolublsaranda atik sokak bayırı cedit Otağtepe ıokağmda 
eski 17 yeni 3, 3, J No.lu maa ahır bahçeli bir evin tamamı 
açık arttırmaya vazedilmiı olduğundan 22/8/935 tarihine mil· 
sadlf Perıembe gllnll saat 14ten 16 ya kadar dairede birinci 
arthrması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenln 
% 75 ini bulduğu takdirde mliıteriıi üzerinde bırakılacaktır. Akıl 

takdirde en son arttıranın taahhUdll baki kalmak üzere arttırma 
l 5 gUn müddetle temdit edilerek 6/9/935 tarihine mUsadif 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 

ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 

% 75 nl bulmadığı takdirde aabf 2280 No. h kanun ahkAm1na teY· 
Efkan geri bırakılır. Sabt peşindir. Arttırmaya lıtirAk etmek iste· 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 1,5 niıbetinde pey akçeai veya 

:----~----•ıstanbul'da '4---------• 
milli bir bankanın teminat mektubunu hlmll bulunnııları lAzımdır. 
Hakları Tapu ıicilll ile aablt oJmıyan ipotekli alacaklar da diğer · 

alAkadArlnın Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu ha-klarını ye husuıile 
faiz ve maaarife dair olan iddialarını enakı müabiteleri ile birlikte 
ilin tarihinden itibarea nihayet 20 gön zarfında birlikte dairemize 
bildirmeler! IA.zımdır. Akıl takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit 

olmıyanlar satıı bedelinin paylaımamndan hariç kalırlar. Müterakim 
"vergi, teavfrfye, tanzlliyeden mütevellit Bel~iye rusumu vo Vakıf 

Bu gün sıide bulunmayan ner şayi... .. 

SEKSÜLİN de bulacaksımzl 
KUTUSU 200 Kr~ 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

&on Posta Matbaaaa 

lcareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla ;.mallimat al· 

mak isteyenler 1 - 8 - 935 tarihinden itibaren herkesin görebil· 
mesi için dairede açık bulundurulacak artbrma şartnamesi ile 

' 934/2716 No. h dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut yesa• Sahibi 1 R. KökçQ 

Bomonti Şişe Birası 
Müşterilerine: 

Bomontl Şirketi lstanbul ıişe bira11 müşterllerl ua1mda 
193:5 senesi yH 1lyları için: 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her titede etiketin altında numaralı bir kiğıt vardır. Bu numarayı 

alanlar araıında her ay nihayelindo bir noterin kontrolu 
altında mllsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 lirdır 
Mllsabakada kazanan numaralar her ayın 5 inde gazetelerle 

ilin edilecektir. KazananlM ayın 'ylrmlıioe kadar 
firkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda nuaarasız şiıe kabul etmemelerini 

N eıriyat Mlldürü: Tahir 

• !~~ .S:ö.'~ ~lt~;e.~:~ı. !1.'!1 •• o!~~~~·.•• • • • • •• • •• • • • •••••• • •. _.::1 !~2:: ••• • •• • • • • • • • •• • • • •• • •. • • • • • •. •• ....._..,l;:!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!e~~ 
ve titolerin 

Yerli. Mallar Sergisinde: 

PERTEV ~=~~:;.~~:k:Y·h:~:!·~:;fı PERTEV ~:::ı~:~ KREM 
malı yok iken tamttırmışh. . 

Güzellik ve gençlik tılsımıdır • 
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YERLi MALLAR SERGiSiNDE 
EL E K TR İ K l R K ET i N 1 N, SAT GAZEL Y edikule Gazhanesi) in ve S AT 1 E'n\n 


