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Telefon Ve Tramva§ 
Paraaı Yola Mı 

Hananege Mi? 
Ttamn1 tirketinln uıun HD .. 

leN•Dbeıl brphbıs olarak halk· 
taa aidatı anlatılan 1 milyon 
llıa bdar fula para, 1akıada 
llafaa V ekiletiae •erlleoektir. 
.. pualllD earfedilmen lluJD. 
..... 1•rler hakkıada biı ook 
dlhUrlar mullt.lif teklltlu 
tlz•rill•• durmaktadırlar. B• .,... 
• ekHri7et toplqaa yol • .,. 
..... Japalmua fikirleri Dk· 
boda Ulk diJor ki; 

a.hf;ekapı; Tafha• No. a de 
......... ..... ı 

- 81ttaltl 701 rapıl••• tuaftan
JHD. Bhll• •••lekette aıfal• r•la 
olan ıe•ir, M•en •e••• 1• bir nya 
llddll'. O tla bir iki eatld•r• mlalaalll' 
kal.. ı.wrıertllr. l.taab•I slbl Blıaaa 
•• 0.•aalı altaaatlanaıa •ılllm 
ıtırdltl •ltltletıe, lseriade aJrı •Jnt 
parça parp lfle••lt ltlr .. hrla yollan 
elddaa c• itala••• .. lualdedlr. 
Haatue rapahm •rorlar. Fatlat 
••ıh•lrerlu ki .. atalaramıaa lıılr
çota. laanahldanaı u çok b• N
... .., ...... t, ..... •iri ...... •ik
roplu •aldarımııda11 ah7orlar. Bir 
laaataJt laaltaneye kal4bralam •eHals, 
a.~ llarueti 31 olan uata 1allaaa 1aı. 
lana .. ttlti yoUarcl., •iri eaddelercle 
t.,.ız, to,,a)gq Jellartla ltlabltla 
lıunet&ea tlltlJor, laararetl 18,i-59 a 
pkayor. Yol, J•~ roL Ylrl••llal. 
.......... ttA • prip b.ı ......... 
amma • ..... otvap konqma .... 
J•JİP ,U.aaaı, ••slp toıma11aı ..ı. 
... ıh ........... .....,.tı ltr•te
cek yaNv. .. 

........ Yalde Ha•ı 11o. 
le de AYllul •Hl .......... : 

- 8aaa •I IOnJOrlUU? ffalbt
ae •I, JOl •• 1 SIH prip bir ldlıa
J8 ulat.11•; •••claa tam t ••• 
e•••I ben ll•bls talebed idi•. 11.ı 
•••ç luuar ... ı-. Wr -•••, Wr de 
aln•• Yarda. Fakirdim. Glı laalle 
tallıll edeblUyor, 1abahlan plıfbfl• 
bir ruclea altlıtı• para Ue ile• 
••adl•i. ... alle•l ppatliri7ord••· 
Blr fi• laı lıard ... eri•dea biri 
J•t•t• cllttl, 11.......... ,., kal
••dı. Ha.taae bpalanatla .... erce 
onunla lteraber ılrladl-, kani•• 
bitin M •M•et urtaa•a lteal ..... p 
etmemek l9la .. tia ••rjlılal kal· 
landa, erltll Ye lut sflal haltaae 
korldorlanadalsl mada lldlL Yara .. 
deıtlalL Beal ~Hla li1letme1ln. 

* 8emtrada Sulumanaat1r Dlllra 
aokalc No 84 de 8afUU11ler
den ... kko 

- aw. •••lelrette .... 
faılau orta laaUl Ye fakir ı...ıarıa 
doludu. • Jbd• tloktordaa sl1atl .. 
uıtaa.ı .... ••Mat lılm..ıerb. Fenea 
doktora ilatlraç fllhr••Jis. Çlakl 
doktora lıar ... raeak bir ,.,i•b J•k• 
tur. Fakat ee•aa ultaaelue ltat 
wrur, •n itekleriz. .__ lçia .... 
dinip .:::ı•eel'•la Mnaı ı...taae 
daha J thr. ----

Onlıwlittlilerin lzllir 
Si yaba ti ili 

8-Ga Tıp, Edebiyat Ye H.. 
kule f'aklltell talebetlaclea 2o 
ıenç. ı..ın ltir tetkik .. ,_ ....... 
pkacaldarchr. &. MJalaatla •• 
•lreeell ...... lmalrtaclar. 

iskeletin Esrarı 
Selçuk Apartımanında Bulunan Kemik

ler Meselesi Henüz Aydınlanmadı 
Nipatafaacla Vali koaajı ..... ı Sokakta eı·r tle.iaia blru llerlaiadeld ~-

aparltmamnıl w ka1111da w.... Lozan GUnU için 
ı.kelet talaldbb dla de .ı.... Habk Talebal Cemiyeti Çocuk 
etmlftlr. Polla Ye •lddeia•amt- Genel S.knt...U.&:aclu: Lou• 
Ujla ort•ldama .... 111 aetlculade •• Yavru Düıkünler Evine 

Konuldu 
Tanlaa aetlc• laeak •uiJ•U .,. Ba11amaın 24 Temmuz 915 
clmlatacak mahiyette detlldir. Çart••ba alnl Aat 15 de Oaf. 
Morı ela kemllder laaklaadald ra• Yer8İt• Koafer•nı Alonuncla Pollı 1la• 10bk ortaaaa abl

Bllf bir JAY1'11CU balda. ponmu mlddılamumlllğe la•ll 1apılacak btlalama t&reahae 
Ytrme•lıtlr. bitim Y•tandqlan AJpanaula 

Rapor Heniz Yerllmedl 
Ma .. aftla Yuilecek raponm, 

lakeletla eararw clrltecek d.,._ 
cede nzlla olm•J••la aalaplmak
tadır. Çlakl t...,U. •lt•la••••an 
erkek Ye katha lakeletlerlala ta• 
Ye kat'I ltlr aarette tefrik edile
ml1eceğinl •6yliyorlar. MOddei
••umlllk b.ıu- ke•llduia hlr 
n yahut mlteadclit llkeletlue 
alt olup elmıdıiı Dıerlade bllhaua 
durmaktadır. T abklbb idare edea 
Mlddeiamuml •aaYlai Ba7 Klml
lla ••dlil direktif lzeriae pollı 
din ltlrçok ld....ıerta lfadelerlal 
t•blt •bialftlr· 

ver11- 1ta•ı ... Gere 
Bualar ., .. ada Bay Suclbda 

ftldulle ffuaaa lamiade blrial Ye 
baab mld .. Ba1 7Jy .. yaJ. 
dell Hatice •• P..dl ••d• oblraal
lar •arclar. Kltü,.da b.ıau Sa
dlala lfadeiine 1a .. 1z •lracaat 
edllmemlttlr. T alaldbtı idare ecle• 
ler ita kemllderla b .. kada•ra ol
clup llatlmalial llerl drmeldecllr. 
... .,. kadar~· ... ~, 
• .w..ı.ı. ......... ..... lair 
laaasl bir umanda koku clu,.ı. 
dupau ll1U1enler 7oktar. 

•lu••• Yeri• Yaalwetl 
Ke.uder ta•an aruama •çak 

tarafuadald tabtalarua lçla .. 
aruuada balua•qt.r. Bar ...... 
Mn ta•amu talata ile htllm .. 
detlldir Ye tabtalar oda7a ula• 
delil lto111•• dateacllll Ye çift. 
lendltl lçla 'Btlnlana llkllenl& 
tekrar mıhlanmaıına llıtlmal 
••rillaemektedir. Talaklkatla hu
ıllakl ıafbua buau ıGıteraekle 
beraber apartmanda Iİ•diJ• 
kadar bir doktor yeyalaat Tıbbl
Jeliala oturd•ta uldonda da ldç 
bir •alOmat elde e41lememiftlr. 
SaWıl7ettar ltlr doktor ı.kelet 
laaldwada dla aubarrirlmlze ...
lan ., .... ,tir: 

.... Dolder.a Uyiedlklerl 
- lakeletla kadm n rabat -- ol....... kat'lyetle haplt 

etmek lmklm 1oktar. tllMldka 
erkeklerde boa ke.ık t .. elddll• 
lerl Clalaa blylldlr. Fakat bdıaa 
beue1a erkekler •• •kep 
beazey• ....... IKJ1k Ye •kal 
pbna ka...., oldafa da Yardır. 
Kama 1•p1b erkek Ye erkek 
J•pdı kadm olaltilir. loara ce ... 
.. alt k .. ı11ac1e dlflerill •• 

çajannL 
T&en Protramı 

ı - .latlldll ...... 
2 - Apt ll7led Ordlaar

,. Profeelr Reldlr C..ıt BllHI 
3 - 1.ou... lktl.acll aJakl. 

a11 Ord. Prof. Ştıkrll Baban 
4 - Loıan ve Biz: Y nl 

mezunlard•a Halli Rıfat Onat 
& - Loz•nm kıymeti: Bllent 

Halkevlnden 
latanbul Halketlndem 1 • (24 

Temmn l.oza• pi) .,....,... 
ba ... la akta• ••t ( 21 ) ele 
EYl•ld• Glllaw parla lflade 
Ala1klfkbdeld Te..U pbı• 
de bir ••.....,. cllaeDl....tftlr. 
Çap ,o1mar. ...,.. herk• ......... 

2 - Ylae ba glnl btlaJa. 
.. k ....... bubrdatmm ( ı... 
saa) pcMta lwtlanm ela llterea-
ler ..... 17 .... IODfa CaiaJ. • ·•11 ... ·~~....-
... Dlrekt&rllklerladea alabf. 
Hrler. 

s.. 8 .,lak bir im ç ..... 
dar. Ve Paaıalbcla Tanancl 
Fethi aobfuua bir klf11ID• ln
ralal.qtar. PoH., n r•mara ela 
•• l>lltklDler ew,. ae .......... 
tir. B.aba ..p.ı p1ua__. 
••ktachr. 

Haliç Memurlan 
lılerinl Bir He1et Elle 

Gördürecekler 
Hallı ıo•:r•tem mem•I• ıoe

,.tenla feaW karan dola11m:rl• 
kendi 11 T ekalt •anchldan,, lllll 

Yazlyetiala de tufiyulal dlıla• 
yorlarcL. 

Bunun Jpn amaml Mr topl ... 
ta yapmaya karar wer ... 1-di. F .. 
kat kanuni ..,.ıt meYcat olma
chfandan allaade eclll .. mlttlr. 

Bu Yulyet kartıımda mua• 
lar, aralarmdaa lalı kaptu, bir 
csk~ b.,cl~ ••••• -_. 
kep nalı IHn lj iltllk Wr 
hey'et ayır .. ıya Ye ba heyetin 
lcabedea makamlarla temaı etm .. 
li•e karar Yermftlercllr. 

Şapka Kanununa Muhale· 
fet Eden Adam 

Pollı, ıapka kanununa muha· r lan, ııplra kanununa .muhaDf olu 
lefat eden bir adamı te•ldf etmlfUr. ta. bal kar111ında llatarda bal ... 

Bu adam, Çal'fıkapıda fırıncı maılarsa da kıhramaa DlaJ .... 
Mu•tafa... dakkbuada hamur- mft, aym Hrputla dolaımakta 
klrbk eden kahramandır. devam etmek lltemlftlr. 

Kahramaa, din, batma acf. 
btıH•kll bir 1111ne giyerek •okata Banan herine memarlar k ... 

çık ... , 6117• beriye gidip gılmiftlr. dlllal yakala..,ıarcllr. 
K•dlalai 16rea ubata •e•ur, 

olmau banan lhtlyarlıtau da 
delAlet ıtmız çtınkll dfthr ıoa
radan da dBkOleblUr.,, 

Iıte lıkelıt bakkıadald bu
ıtınkft malimat bundaa ibarettir. 
Vazi7et morı raporu•• Yenlikten 
•onra biraz aydınl-bileaktir. 
Buaaala .._ • ._. poUa •• Meclclel
umamllik tabkikata ehımmi1etle 
cle•am ecll1orlar. 

Hllkık Fıklltıll 4 Seae 
IOlllllJIOIUHf 

Baza pnteler, H.bk fakll
t•lnln d6rt ••91• pkanlac•Aı• 
yazllUflarcb. Oain.._. lllJI• 
birıey beniz mevcut delildir ve 
&allmllıdeld 711 lçlade [de bari• 
bir ip, teıebba. eclileml,.cefl 
•abaldıak pelmelrtedlr. 

P••r Ol• H• .. • & Dlwor Ki• 

, ----~~~------------------

• --------

Bir iki 
Satırla 

Norvec;ll Gezglaler 
Nones baadırah Prenı Olof 

Yapuru Ue 80 pzp gelmittlr• 
• Jt- .. 

Ro111a11fadan Gelen Yeni 
Göç111e11ler 

Din Yaparla iki bla SW.tnll 
,aç. ... ,......., derhal , ......... 
lecelderl b61pJen ,e.derilmlp 
lerdlr. 

* • • 
•dlrn• • lat.nbul Yolu 
Edirne • latanbal 1olunua 

lltubal hadudunclaa Llllebargaq 
kadar •• Muratlı, blJlk kanttı
raa yolunu J•palmaa lauarhP 
lan bqlam11br. 

• • • llOOO T•l•be laklllp 111111 ... 
111 Yerdi 

• ,.., mlalap derli lmtiha .. 
luma 5000 talebe slndltir. ba
ti••• klldlanma tetkUd henll 
bltmemiftir. 

.. .. .. 
•deblfat F•kUlteel D•k•• ... 

Edebl1at faktHtem dekanlıtaaa 
pnlea6r Muatala Ş.lüblo ı•tiri
leceil tahminleri ku••etlenm.ı. 
tecllr. 

Yeni Bir Koml•Joncu 
Kurumu 

Belecliyeala yeni J&ptarchla •eb
.. •• me1•• halinde ,.rıeımlf 
olan teclmer •• komlı1oncuW 
-'d KabzmaDar C...l1etlad .. 
a,..Wp keacll aralanacla mllataldl 
Mr birU1I DrlDIJ• karar ••rmlp 
leicllr. Bu fikri Beleclf1e de •9' 
yaf&k ....... BlrlUda bir .. ,.,...._ ..... ,.. ..•. .., . . .. 

Tlrk K... Tetldkab 
ı.taabalda açılacak Tlrll 

Ku .. Kallbl ltla tetldbta ıel• 
SoYJ•t tanare ••'"•lerl 8aJı. 
HJ• gltmlflerdfr. . .. . 

KOBHl"Y9blv•r Bin•• 
Beledl19 tarafuada proj9-' 

kabul olaau komMnablnr blaa\ 
•••• ........ bir iki .,. kadar 
bqlanacaktu. .. . . 

8tadyo111 Yeri 
Belediye tarafmdaa Y enlbaJı. 

19de yapalacak •tadyom yerlala 
lllimlaklne de••• edDmektecllt. 
Ba arada BeleclfJ• bir plln mlP 
•bakua açacak, maruf ecnebi 
.ımarların Yerdllderl projel• 
lserlnde maYafak bir tuui ... 
pı ... ktir. 

• * .. 
81r Otomobil ICaza• 
Şoflr Ea•erln ldanlİDde~ 
~ namarah -..11 otomolt&, 
latodlı caddnhul• ıeçerk-. 
Kocamaat•fa,...ı. Hatlceye çar
pan* ,., .... ....,. 

Tifo alkrobu - Ha••D B. I Bu yaz 1 ... Lljım ıularile yıkanan •ebzeler:n 1 ... EYlerd• de banaldara girerek 1 Haıu 8. - De11M, ...U. hay• 
latanlnılda Hmt ıemt ıueceil•i uaa llatlbıe oturarak e.ı .. airi1oram. 8'1zelce brnamı dor....,..•mlt Ha•• B.I ~hLjuadaa 1'~ç _ tikly«ia 1olr. G .... 
•nelce d1lemlftim. w Jol- -Hlma .. unl 
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Hergüıı " Reaimli Makale il Annenin Hagllli il 

Habeş 
M esef esinin 
Avrupadaki Tesirleri 

* Sinek kUçUktUr amma, mide 
~bulandırır, derler. 

Habetiıtan Afrikanın içlerin• 
IÖmUlmUı kllçllk bir devlettir 
•mma, Italya ile bir harbe tutuı· 
tuğu takdirde btitlln Avrupayı 
birbirine katabilir. 

Daha bu günden ltalya • Habeı 
anlaıamamazlığınıa Avrupadakl 
•sirlerlne bir göz atmak, bu ileri• 
de olabilecek badiHleri anlamak 
için bize rehberlik edebilir. 

* Uluslar C•migeti 
Italya • Habeı harbiaden ilk 

ıarıılacak mUe111H, onaltı ıen• 
•vvel Amerika ctimbur reiıi 
VUaonun bUyllk limitlerle 
kurduğu Uluılar cemiyeti ola· 
c:ak · •• belki dı ölecektir. 
lngUt•rı uluılar cemiyetini kur
tarınaya ve bu ya11ta Ilı ltalyaya 
rol getirmeye çala11yor. Fakat 
Muıolinl ıözllnll açıkça ıöylemltl 
bulunuyor. Uluılar cemiyeti ltal· 
)'aya Habeı manda1ıo1 yerebilJrse 
ile illi yoksa ltalya milletler 
cemiyetinden çekllecektir. 

Her anneoiu çoouğ11 ioia bir hayali •ardır. Bizleri ~ 1pa· 
ıa olıun yavrum,, ninnilerile büyöttöler. Bugünkü analann 
hulyalar• daha baıkadır. Bütün bu hayallerin birleıtiti 
nokta ıudun Çocuğunu büyük adam görmek. Anne gözle· 
ri, çocuğunu kilr1Ulerde, ytikHk mnkilerde h-':a konfe
ranılar verirken görür. Onu büyük dnaların batında 

,. 

tahayyül eder. Annenin bu ıaf Ye ıamimt hayali kaıJar 
ıazel bir ı•Y olabilir mi? Çocu1cların vazlfeıl annelerinin 
bu hayalini hakikat yapmaktır. Anne, çocuğunun onu 
hayal •Ukutuoa uğratması karıııında k:atra katra ölür n 
erir. Bizi bllyütın, bizi yaratan anamıza borcumuzu hatır• 
hyalım Ye yükselmeye çalııalım. 

, DABILİ BABBBLIB 

Bir Şeyh Mahkemede Ulualar cemlyıtlnio bu man• 
~ayı veremlyıcegl lıe aılklrdar. 
~Onkı Habeılıtan da Uluılu 

b•ınlyetinlo bir uzvudur. Bu lıt• O, Zebanı·ıerden Bahseder, Çıplak 
d8,.keınlik yapabilir, fakat birini 

fgerfne eılr edemez. 

Bu harbe mani olamu •• K )) K d ı 1 G •ı D !~~ru~~ '!~ b:··~!::;:: o u a ın ar a ezı emez, ermiş 
1•tamaıına ıebep kalmaz. Bundan bir ay kadar 6ncı G 1 1 K 1 s 
A.vusturgada Krallılc 1~!.d:• .. cı:m::;..,:u _:"! ÜrÜ tü Ü, 8 vga ) pOr• 

ltalya • Habq anJaıamamazh• ederek halla ay.aldandarmak ı M •• b t • ı 
ianın lkiad nıticell AYUıturya ıuçll• yakalaodatanı yazmıtbk. ar un as e e 1 e 
llleselealnde görDlecektlr. Şeyh Muaanıa ilk duruımHı 

ltalya, Nazlleria Avuıturyaya din ikinci Hllyı c11a mabkem .. 
larkmuına kuııchr. Franıa ln,ıl-
tere, klçlk anı .... deYlıtlerl dı ılncl• s&rDlmllfttlr. Bu mulaakem• 
bu noktada onunla beraberdir. Aflr cua1a alt baluaclatuadaa 
Fak at Ital)'• Afrikada meııuJkea duruımada Ap ceza mllddelu-
A•uıturya da zayaflayacatı için mumlll bulunmuı vı cılaı saptım 
Alınanya bundan iıtlfadıyı kal- Alır ceza Jazıam tutmuıtur. 
lcacaktır, ya Naziler bu fır1ab Jandarma lle ııtirllın Musa ıuçlu 
kaçırmak lıtımlyecek Yıyıhut 1&ndaly18ine ı•çlrtilıralr: ilk ıor-
Lugtınktı karala tahtına ııtirmeyı ıuıu 1apılmııtarı 
teıebbUı edecektir. Bu iki har.. - Adan nedir? 
,_et de, biltDn Anupaya birbirine - Şeyh Muıa. 
Katacak kadar mllhlmdir. - Babanın adı? 
ltalganın Mukadderatı - Şeyh AlL 

Italya • Habıı harbi ltal1annı - Ananın adı? 
l•lıceii llzerindı bl,Uk bir tellr - Fatimetlllhatlçe. 
)'apacaktır. - Yaıı• kaç? 

ltalyanlaran Afrlkada majliip - 48. 
olnıaları, Muıolininln •• faıizmln _ Nerellıln? 
)'ılulınaıı demektir. Bunu nda , .. 
rek ltalyada •• ıerek ltalya dı· - Iranın Hoy kualta11ndan. 

- Evli° miıln? tında yapacaiı teılr ılmdlden 
IÖz6nllne ııtirilebllir. - Eveti. 

Galip ıeldlil takdirde in, - Kaç çocuğun Yar? 
~talyanın imperyallıt eme!lerl da· - Oçl 

• çok bilınmlt olacakbr, bu -Burada nerede oturuyoraan? 
defa baıka memleketlere 1&ldar· - Çakmakçılar rokutu Valde 
lllak hevesine kapılacak •• }l•• hanı (29) numara. 
Ortalata karııtaracakbr. [ Duamı 9 ucu 18zcl• ] 

Jf. ·······-···············-···-········--·-·----/ı ·ı· g!tmemiıtir. Onun için ltalya • 
ngı lZ Siyaseti Hai>•t anlaımazlığı bir Fran .... 

Bu harp ihtimali, daha timdi- Inıiliı meaelell çıkarm11br. 
:en lngiliz aiyaaeti &zerinde itile * 
••irini ıöıtermfıtlr. Bir llalyaa • Habıt harbinin 

loglltere Mııırdald ılyaıl kuY- Almaayaya vırecejl lmkln vı 
ı•linl tahkime karar vermlt bu• fıraatlan da göz6nllne alıraak, 
unu)'or. Diğer taraftan ılmdilik Afrikanın ortaııada cereyan ed .. 

llzak ıarkla uğraımamayı ıöze 
•hyor. Vı nihayet, Franıaya hoı· cık kUçllk bir harbin Anupa 
but ıtınek l,.in elindea ıeleal ıiya11ti Dzerindı yapabllecil te-
ra k T 1İfl8' hakkında al ÇOk etrafla bir 
S Pına tan cekinmiyor. lngiltere, fikir ıdinmlt oluruL 
0nıalldıa toprak fedakirlıtı 

Dün Yeni lstanbıtl Mıntakası Başkanı 
ile Konuştuk, Diyor Ki : 

letanbul ıpor maotak.. dön 
,nroltllll bir konır• yaph. Dlln· 
ki ıpor ıayfamızda bu gllrllltO
lerln ıebep Ye lmillerlne ait taf· 
.ıııt vardır. Diğer taraftan Bey· 
kozla Beılktaı kulllplerl de ıllt 
turnu•aıınıo finalini oynadılar. 
Bu oyun da ıDrllltDll oldu. Bey· 
koıdaa iki oyuncu zedelendi. 
Dlln, ıerık bu gOrDltWer mUna• 
Hbetile kongre baıkanı lımall 
Hakkıya, ıerek mıntaka baıkanı 
Hçllen F etbi Baıarana baıvura• 
rak fikirlerini ıorduk, bize aıatı· 
dakl ıekllde fikirlerini ıöylediler: 

lsm•ll Hakkı Dlrorkl 
Konır• Baıkanı lımall Hakla 

diyor ki: 
- Mıntakada 24 kultlp var

dır. Bunların her biri kongreye 
llçer murahhaı g&nderlrler. Bu 
ıur~tlı murabbaı ıayı11 72 olur. 
DUnkl kongrede 55 kiti Yardı. 
bu, ekseriyettir, ıeçlmde relaJer 
lçlo kat'ı Y• Oyeler için niıbl 
ek1erlyet aranır. Baıkanların 
Hçlmlndı kat'I ekseriyetin çok 
fula11 mevcut ldL Birinci Baıkaa• 
hğa 1eçllen F ethl Baıaran 37, 
ikinci Bqkanlağa 1eçilen Necmi 
Ataman 29 rey almıılardır. Diğer 
heyetlerin baıkan ve Gyelıri de 
aym ıeklld• •• yasaya uyıun 
olarak ııçllmltl•rclir. Konırı 

( Denmı 9 uncu ylzde ) 

·-
Ekmek Narhı Baki 
Narh komılyona dla beledi1ede 

reiı muulal Nurl•ia BaıkaDlıfıada 
toplanmıı •• bor1adua alanaa ua 
fiallarıada Hatları iadir,~ll bir dG· 
tük:Clk görDlmediji için eıkl fiatı 
ittifakla ipka etmiıtlr. Buıladea 
itibaren bir hafta daha ekmek 11 
.-e francala 15 kuruıa aatalacaktır. 

Açllacak Orta Mektep Tetklkab 
Kliltftr dlrektörltığO bir yaa• 

dan bu yıl, ilkmekteplerdıa çıkaa 
talebenin, daha slyade, nerelerde 
çok olduğunu tetkik etmekte, 
dlj'er yandan da, liu Ye orta 
mekteplerin ilk ııaıftarımn nı 
kadar talebe alabileceflnl arat
tırmaktadır. 

Neticeler Knltllr Bakanlafana 
bildirilmektedir. Bu neticelere 
g6re açı!maıı dDtUnlUen orta• 
mektebin, hangi 11mttı •çılma• 
ıının daha muvafık olacafl ba· 
kanlıkça te1blt edilecektir. 

Kahve Ve Çaya Narh 
Belıdiyı ıekerin ucuı olmaaım 

ı~bönüne alarak kahveye ve çaya 
narh koymuıtur. Bundan ıonra 
bntna çalğııız kahve ve ıazlno
luda kahve ve çay 100 para, 
3 buçuk ve beı kurup ıablacak, 
bundan fazla para alanlar ceza• 
landmlacakhr. 

~apınıya bile yanapyor. Çttnktı r 
I ra.ıııa, Italya tarahnı tutuyor. 
bglltere iH A •rupada l>lr /STER /NAN /STER iNANMA! 

• 11 evvel bir hava ye ka• 
~ pakb imzalamak fıtiyor. 

e .nihayet ltalyayı harpten vaı• 
l•çırınek için Franıa ile el blr:lj'l 
l~1Pnıaktan baıka çare olmadığını 
uı lyor. 

1 
Halbuki Franıa, lnallterenln 

0ınallden Habeıiıtana bir Uman 
;•rnıeı ·ne kızmııtır. Difer taraf• 
•n Almanya ile yapbia d•lz 
-ı..mua da Franıamn b0tuaa 

M•ml•k•tt• ıpora, atletik hareketleri teıvlk ıt•elıı 
lıtiyorur. Hattı ıtad1am rapbrmata teıebbtlı edl1orus. 

Fakat .. .-elld fla topllaaa l.taabul bcHı•ll ıpor 
konırHlnde bi11ldet lae1•tl •aıkaaı Hikmet ıaaları 
aalatı1or; 

11 Bi•ıklet 1arııları bfltlla dla1aaıa •••••l1et 
yerdltl bir ıpor ıubı•ldir. Fakat biıdı ıpor .. kllal 
tathlk lmklaa kal•amattll'. Clakl Beledl7e, kasa 

tıkar korkuıile, lıtanbuldı blııklet rantlarına mlaaade 
etmemektedir.,, 

Halbuki l;u ıırada memlelretla her tarafında bl11k· 
lıt blrlacllllderi lçla 1arıı yapalmaktadır. Bu 1arıılar 
alha1et Ankara n lıtaabulda toplaa-,eak ... buralarda 
blrlaeller aalafll~~kbr. J.t•bul BelecllJ911 alNadı 
etmeditl lçlil, uıaabllldald W..ldet raılflan Japıla· 
••1acallbr. 

JSTER iNAN /STER INANMAI 
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Sözün Kısası 

39 
Kiloluk 
Dosya 

._ ____ Server Bedi --

Geliniz, bir gazetede ıu ha• 
beri sizinle beraber okuyahm. 

'1Takaı yolıuzluğuna ait olan evrak, 
daha Hakyerinde duruımaya başla· 
madao evvel o'uz dokuı kiloluk bir 
dosya olmuı. Galiba uzun muhake· 
mclerle bir deve yükünl bulacak. 811 
yığın yığın doıyaları yapanlar hakikati 
meydana ç ıkarmıya mı oaJıııyorlar, 

yoksa hakikati gömmek ivin dosya
lardan mezıırlık mı yapıyorlu ? ,, 

Otuz dokuz kiloluk bir kAğıt 
yığınını gözlerinizin &nllne getiri• 
nizf Adalet teraıiılnin bir kefesini 
çökerten bu atırhğın karşılığını 
bJlabilmek için öteki kefeye ne 
bliylik hlr takaı gllnabı oturt• 
ma ·' lizımgeldltf kolayca anla· 
şı l.r. Muhakeme, uıule alt ıaru• 
retlerle uzadıkça bu kırtasiye
c:lik lbideainln a.; ırlaia arttıkça 
artacak, boyu da ıtratoafere ka• 
dar çıkacaktır. 

Otuz dokuz kiloluk enakl 
Fakat bu okkalık kAtatlarm 
kiloıu bu deYlete, bu mlllete 
kaça mal olmuftur? Gazete bu 
ince hesabı yapmamıf. 

Kolay kolaJ yapam•ıcla da. 
ÇUnktl takaı lyolauzlufunun a11I 
hesabına batb olan bu hHap, 
çeki taıından atar bir d01ya 
Jlğınının albnda 1akb duruyor. 
Adaletinden emin olduğumuz 
Hakyerl, bu koloaal abideyi 
devirerek albnda yatan rakamlara 
ıDneıe çıkarmadıkça, hlc kimse, 
otuz dokuz kiloluk doıyanua 
ılzledlğl çaprapk hesabın ince 
rlyazlyemnl ketfede111iyecektir. 

Nafile ıihln yorma1ahm. 

iki Polis 
Yaralandı 

Diba alqam 1•dl11 dotra 
AkHrayda Ymafpqa caddut 
d&rt yol apmda bir pollaln ağır, 
dlierlnln hafif yualanmullı n .. 
ticelınen bir kasa olm111tur. 

Kaıa, dım1e ı•ze• pollı 
Cemli ldueıladıkl motoıikletln 
aksi lıtlkamettıa ıılea bir ara• 
baya yol Yermek için fr .. yapar
ken devrilm111Dden ileri ı•lmlıtlr. 
Bu yllzden polis Cemil a;ır, 
arkadqa F aıh hafif raralanmır 
lardır. Cemil Ha111d, Fazlı da 
Cerrabpqa hutan11lnı kaldınl
mıılardar. 

Taraçadan Sokağa 
Gelinlik Bir Kız Parçala· 

narak Ôldii 
Evvelki ,aa t•nc bir Mu1eYI 

k111, bir apartmanın 6 ınca katın• 
daa dllfırek parça parça olmut
tur. Bu kııcataı, Saltanbama• 
mında emayıcl Yuda l.eYi'nln 
yanında kAtibıllk edea 20 yar 
larında Raıeldlr. 

Rat•I, Altınca daire cıvarında 
oturduju apartmanın albr.cı kat 
taraça11na biraz haYa almak llzere 
çıkmıf, parmaklıktan ludlfçe eti• 
lerek aıaiaya bakmakta ikea 
mtı•azeneaini kaybederek ıokağa 
düımllı ••parçalanarak &lmllttDr. 
Raıelln birkaç ıun sonra dOjllnll 
olacakta. 

Bir Hırsız Tutuldu 
Poliı Samıua Mlddeiumuml

liğinin mUrllcaatl Dzerlnı Lis 
Hüanl adh bir hıraızlık auçluıuau 
arayordu. Hnınll Sanyerd• yaka· 
lanmıı ve tat.klkat netlceliade bu 
civarda 16 eY •• dtlkkln ıoydutu 
anlaıalmııtar. Hilınl hır1ııhklar ... 
nıo blrçoklaraaı itiraf, yaJnıı 
Samsunda harııdık yapmadığ ıaoa 
ısrar etmitlir. Yedinci mUıtaatlk 
HOınOyll tevkif etmiftir. 
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... m;,2d• 
~atbu.ılıQd . .ı 
(i Ü~l)Ül(LE~I ~il ..................... 
Büyük Moskova 
Küçük Moskova 

lngilterenin 11 lıkoçya ,, aında 

lngiliz pos- knçuk bir köy 
vardır ki, içinde 

ta/arını ıa- oturanlar buna 
ıu·ian adlaı " Moıkova,, admı 

takmışlardır. Köynn yanıbqandan 
kUçllk bir dere geçer ki, ona da 
.. Volga ,, adını Yermiflerdir. 
Sonra yine burada iki çiftlik 
•ardır ki, birisine 0A~ağı Ruıya,, 
ötekine " yukan Rusya ,, demit· 
lerdir. Gezenler bu köyde mem
nuniyetle dururlar ye kazaklara 
hiç benzemlyen halkına hayretle 
bakarlar. Yalnız bu yeni adların 
bir tek mahzuru vardır ki, o da 
ldSye tabsia edilen mektupların Ye 
gazetelerin yuım devriilem 
ıeyahati yaptıktan sonra gelmesine 
ıebep olmasıdır. 

Filhakika loglllz posta idaresi 
IDektuplan ve gazeteleri gerçek 
Ruıyaya yollamakta, gerçek Ru&
)'a da Iskoçyadakl adatına iade 
etmektedir. Bunun haricinde henh 
anlaıılamıyan bir nol<ta da şudur: 

Iskoçya kOyUnOn halkı mem
leketlerinin henl\z ıovyetleımemlı 
olmasına mı mUteesaiftirler, yoksa 
R•rlde bırakılmıı bir memleketin 
huretlnl mi çekiyorlar? Burası 
beıu değildir. 

* pariı polisleri vazife batında 
ölmDı arkadaı!arının gerl-

Güzel bir de kalan çocuk-
larını yaz tatille

_d_a_~ı_ü_·n_c_•_··- rinde ıetlmlikle· 
rini mUmkOn olduğu kadar az 
duymaları için, deniz kenarına 
yollamaya karar Termitler Ye bu 
ınaksatla aralarında mUhimce bir 
para toplamışlardır. Üç hafta 
ınUddetle gUıel bir aayfiyede 
deniz ve kır havası alacak olan 
yetim çocuklarm sayısı 137 dlr. .......... _.......,•••oı .......,_.••--------·-----

Harici Haberler burada blt-
7 tnedi devamı 8 inci sarada. 

BABİCi TILGRAFLAB 

Habeş işi Sarpa Sarıyor 
ltalyanlar, japonyanın Durumunu Be
ğenmiyorlar, Ona, "Düşman,, Diyorlar 

Londra, 22 (A. ~ A Habejıiıta• l A • k d B •• •• k B • R 
~;.;zb~~;~:,:~:~. =;r.; .. :,R";; nıcrı a a uyu ır e-

"Ben buraya 2 milyon sterlin lira· 1 M d ç k 
., 6clilnç bulmaya çabınıak içi• g el• za et ey ana l tı 
dim. Harbı allrdilrebilmek n Habe-
tlatFnın ekonomik durumu ile ~~-
denlerini gellıtlrm•k .. ,,!.tm•k ıç•• s· k K 1 1 1 . G 1 
çok p· raya ihtiyacımıı var. E~er lrÇO Umpanya ar, Ş erJDe e me-
bunu Londrada bafaramazaam, Am•· ı 
rlkada adüoç para bulmak imkan:•- K 1 ç kınam · 
nnı arattırmak l:ıeN Pierpont· Mor- yen 8DU0 arJD J 8SJ ÇJD 
gan ile bulutma71 umuyorum.,, M •• h• p ) H ı 

Habeı e lçi• ·, Londray• aynı za· U Jm &ra 8f 8fC8mJŞ &r 
manda İngiltere hükumetini Ha~eıiı
taoa deıtek o'maya ve ulualar aoaye
hıi ve mesolA SüYeyt kana'ıoın ka
pablmaıı gibi bir takım tedbirler• 
seYketmek için nufuzunu kul• 
lanmaya ye Hab .. latana yollanacak 
silahlar üurlıae konulan aaıbari'OY• 
kaldırma~a kandırmak Oıere ııeldiğiııl 
alJylem !ttir. 

ltafya ile Japon Rekabeti 
Roma. 22 (A. A.} - BugünkQ 

lta!yaa ırseteleri Japoayanıa İtalya • 
Habeı anlaımazlıtı ka rıısınclaki yeni 
hattı hareketini kaydetmekte ve bu 
hareketi "tarihte ıörOlmemit l:lr 
ricat,. diye tanif &tmektedir. 

Hele Meaaajero gazete.t, •dBtmar,. 
ba111tı a ltlnda çok tiddetll bir betıe 
yazmııtır. 

Irk Meselası .. 
Roma, 22 (A.A.) - ltalyan gaze

teleri, Tokio hCUdimetiııia Haheı • 
ltal1an anlaıaazlıjt&na kartı ıGttütil 
yeni aiyaaa hakkında tiddıtli yazılar 
yazmaktadırlar. 

Bu grseteler, timdi un ırlıun 
lideri l:ıulunan Japonyayı bGtCln 
renkli ırldarın ldareaiaf, eline almata 
çaJı,makla ittiham etmektedirler. 

kıılyan gazeteleri, bundan hatka 
Japonyanın, Dotu Afrikaaında ftalya 
zararına o:arak tecimel n6fu•una 
ıre•iıletmelr lmdltfnl yaırmaktad1rlar. 

lnglllzlerln TeşebbUslerl 
Londra, 22 (A.A.) - Kabine, 

özel bir toplantı yaparak H&b .. • 
Italyan meıelulni 11örilfecekür. 

uoally Telegraph,, gazeteal 

bu huıuıta dl1or ki: 
.. lngi!tere hllkumeti, barını! 

bir kotarma yolu bulunamıyacağı 
anlatıldığı takdirde, n• gibi bir 
teıebbüate bulunacağını karar• 

Vaılngton, 22 
(A.A.)-Rooıveltin 
utradığı son . m•t· 
lubiyetler in, buı 

kanunların lırabql 
edilmemesi için 
birçok para harea11 
mıt olan kuvntU 
ekonomik örgftt• 
leria (teıkUlt) bir .. 
letmesl eıeri oldu .. 
tu keain olara" 
anlatılmaktadır. 

Clmhur Baılc.., 
nı, "Holding• .. ıoa. 

14.Wıim bir durum kuşııında kalan Cumhuı Rıı.1 

yeteler;ııin adamlan 
tarafından Sena ta 
koridorlannda yapı 
lan propagandalaı 
Ye Clmhur Baıkaa 
hjıaın mağlubiyeti 

ile aoauçlanaa Sına 
to gCSrüım•luiaia 

ne gibi tartlar içiq 
de ceHyaa ettiği Rooıevelt anasile bir arada 
hakkında 11•rçin (talaldkat) 1apılma· dana çıkarmak lıere 1ınitletllm111ne 
aını emretaılıtlr. karar Yermlttlr. 

Yapılaa arqtumalar, 3aemll •o- ŞitMIJ'• bdar ~apalaa .......... 
nuçlara Yarıntı oldufunclaa Senato, Hnuçları lttiJMıa edid btlJGk bir 
bClyak kumpanyalarua yofaua hare- doıya t•kllnde toplanacak Ye 
ketlerlnl meydana ~karmak (bere Rooavelt, EylGlde PHifllt deald H• 

gerçinlerln rolauz harelrıtlerinl mey- btüuin• yapacata gezide bu doa1a11 
... _ ........... _ ................... _ ......... _._ buaberlnde gattırecek, orada• bitin 

lqtırmabdır. 
Bu kararın, lngllterenln 1914 

yılı yuındanberi almlf olduğu 
kararlann, en ISnemlilerinden biri 
olması muhtemeldir.,, 

Cllkeye bildire•ektir. 

Rool'Velt:n girittlli itleri hu 
ı:anıan baıaramamıt ol'1ı1P}Dt, dalma 
trtlatlerin gerçek bir muhalefetlle 
karfılamıt olmasına atfedecetl kuY• 
yetle muhtemel görülmektedir. 

~; ~Ed•~,,, -A!ll!!l!!!!!Oil!N_,,,,AS~l~N~IN ... h .. ~" j 
-,~::;::--.:-~.:,.!.' ~ı_;;._(ı )} 

Şu dakika nabı:darımı dö;eıa j 
kan tabii olmaktan çıkmışbr. Her 
aıkın marazi bir heyecan anı 
yardar. Ben bu dakikayı dizleri• 
nia dibinde başım ayaklanna 
koyup yatamak istiyorum. Y alnu 
bu kadar bir izin •erir banaı 

Heybeli ve Büyftkada arasında 
ekıik olmayan akıntıların tHlrile 
açıklara kadar dlltmti1o Kendime 
K•ldiğlm xaman Sedef 1&daaıoa 
doaru ıllrUklencliğimizi gördUm. 

- Geç kalmayalım Etref Bey. 

Ne ıöyleyeceilml pprmııtım. 
Bu çok gDzel gecenin ıeYkln

den arzu etmediilm bir hldiıe 
ile mahrum kalmaktan korktum. 

Gururuna o kadar al••ndl· 
ilın Eşref Beyin nazik yaziyet• 
~erden latif ade etmiyecek kadar 

•dar erkek oldujıından filphem 
Yoktu. V • aldanmadıtımı gör
duın. O, şlmclt ayaklarımın ucunda 
llılu bir çocuk rf bl oturuyor. 

- Sfd takdir ederim Eıref 
Bey, dedim. Y alna bir kadının 
)'anında herıeyden nace bir 
•rkadaı olduğunuzu unutmuyof'
ıunuı. 

S Ellerini ayaklarımdan çoktL 
•ndalan iki yanına koydu, ben 

dirseklerimi dizlerime dayamıı· 
lıın. Kendi haline terkediJq 
•arıdal titremlye bile takati kal
bııy an denizde bir yaprak glbL 
Etd. ref Beyin yumuıak, tatlı 1eılnl 
ınlfyordum: 

- T esadOfler çok salim olu· 
Y?r GUlseveo, diyor. Y edl yıl 
t•Yar diyar gezdijim halde ıön• 
~rnUn beklediği mahlüku gelip 
tıne öz yurdumun bir köıesinde 

uldum. Fakat 6yle bir buluı ki 
ona kavuımak lmkAm yok. Küçük 
bir Umit bile yok. Kader benimle 
dilenmek ister gibi yedi yıl araa-
ıktan sonra karpma llç aylık 

evll bir genç kadın çıkardı. 
Acı acı aWdU. Kırık bir 1eale 

devam etti ı 
- Ya bın ıeç kaldım, ya 

aea acele ettla. Şu •ar ki bura
daa ayrıhpm bana çok ıstrap 
verecek. 

Bu ııhrabı burada, .JiWerlnla 
önOnde de duyuyorum. Umltsblm, 
Qç aylık evli bir kadından haya· 
tını yıkıp yealden yapmuını ia
temek çılgınlıktır. Katlanıyorum. 
Kendimi 11tıraba alııtınyorum. 
Bunu bılkl de içimde ıtzll 
bir dOpm olarak tapyacak, 
ylae ıurb~t eller• baı•urup rl
decektlm. Ba lllrıkll bir ııbrap 
olacaktL Sen ıfrclijla bu yeal 
bayatın her,an deilılk ufukları 
lclade yaıarlren bir teaadOfle 
tamıblın bir adaman Hnln ip• 
duyduju ıew•sld•n habuıfs ka
lacaktın. Bu belki de daha iri 
olacaktı. Fakat hu ı•ce, bu 
gecenin dayanalmaı zey)d, takat 
ıetlrilmez, heye5anı b1Ja• tuuru
rumu kaybettJrdJ. irademe hlldm 
olamadım. Kalbimde ıakla•ak 
lçia karar yerdiğim bu heyecam 
dudaklanm ıaptedemeclL S..d• 
blrt•Y lıtemly• hakkım JOk GDl
Hvea. Yalnıı bırak beni bu ı••• 
olsun a1aldannm ucundı, Hvp 
mlıa HYklal tatayım. 

Eşref Beyin sesini lıitmlyorum 
arbk. 

Ellerim kttreklere gitmiyor. Bo
tazımda bir 1anıklık Yar. 

Epef B•y HYlmlf, okıanmak
tan botlanan bir kedi ıokulgan
latı Ilı lıkarplnlerlmle oynarken 
Ylcudftm prip, ••htf, kekremai 
bir tatlılık albetl ı•tirlyor. Du· 
daldanm ruıyor. Kulaklanm 
uğulduyor. Kudiml binlerce kilo
metre 1lika•kt• haYa tabakalar .. 
DID tUkendljl botluklarda laDI• 

yarum. Kanım damarlarımdan 
boıahyormaı glbL 

Ne ıenç lnzblımda hele ne 
evllUtimde ba h•1ecam duyma
dım. Acısa, uraruz. fakat lran• 
cbrmayu. doyurma1an nıayhot bir 
ıeYk.. 

Onun ilk heyecanı beni ko,. 
kutmuıtu. Fakat bir zararım kuı 
ılbl ayaklanmın Janında kahp 
bopma gitti. Şimdi ııcaldığını 
ayak bileklerime kadar bluettl
tlm elleri nla banketi ile ııcık· 
lanıyorum. 

Yuvarlak baııaıa yana taraa
ıqq saçlan alnına dGktUmftf. 
Ylslhal ~ıhrmlyor. Ba nazik Ye 
la• ruhla lau111a HYglılnde bile 
IDIUI Brklbn•J•D bir yumllfakhk 
vu. B6yle u kadar kaldık bll
ml7orum. 

Kudl baht kalu lalMlıl 

Yolumuzdan ayrılm1tız. 
Dizlerime bırakbğı baıı yavaı 

yavaı kalktı. Gözgöze ıeldik. 
Baktı. Bakb. Bu bakıılardaa 
ıöıleriml kurtaramadım. 

Parmaklarımın ucuna dudak
larını dokundurdu. ÇekemedJm. 

- Giilaeven, dedL Otu:s b .. 
yaıandayım. BuıBoe kadar bJç 
bir kadın kalbimde yer bulmadı. 
Çok fena teıadüflerle seai tanı· 
dım, Hayatını kurmuı bir kadan 
olarak karııma çıktın. Bağların 
o kadar tazedir ki bunlan kopar
ma:yı dOıDamek blle gftlOnç olur. 
isterdim ki lılmin batına diner
ken yalnız fitmiyeyim. Buna 
imlr:b •ar mı GUlnYen? 

Bilmiyorum aa11I bir ht. ka
famı, dllfUncemi harekete ıetirdl 
Y• &ea ona fU cenbı verdim: 

- Nual lmkla olur ki eYll 
bir kadıaım E,ref Bey. 

Ben bunu niçin aöyledJm, o 
neden beni daha fazla d8fmedL 
S6yletmedL Bilmiyorum. Buau 
anlamak içla hldiselerill ylrllm .. 
ıl mi IAzımdı. Benim toy, ham, 
tecrDbe1b kafamın lılenmeal, 
açılmuı mı lAzımdı? 

Epef Bey suıtu. 
Bea kBreldere asıldım. 
Saadal wimlt kurşun bir ma· 

den deaizinc:lo 111ıfz kaymaya 
bqladı. 

... % < .. ~ 

Atışma - Agtışına 
Mo la Zeyrek mi, Bursalı Hoca 

zade Mustafa mı, yokaa bir bat· 
kaaı m, timdi hatırlamıyorum. 
Fakat Fatih Sultan Mehmet dev• 
rinde On!enmlı hocalardan biri 
old~ğunu biliyorum. işte o adam, 
Hkı kitaplardan birini, ., ıerh " 
ederek tanılmıı bilgenlerden biri
ne gönderiyor. Eserde 8811 olan 
ibareler kırmızı, ıerhi ıösteren 
cUmleler siyah mftrekkeple yazılı. 

Şu tutuma bakıp eıeri okuyan 
hocanın ya iyi veya kötft diyece
ğini, hattı bu hnkmonn neyo 
dayanıp verdiğini bildirecek sanır
sınız, değil mi? .. Hayır. O mliba· 
rek adam, o kadar emekle yazd
mı, ve keındine gönderilmif olan 
koca kitabın kenarına .. ıığır eti 
ftzerlnde dizi dizi ılnek., aolamına 
Arapça bir cftmle çlzlktirmekten 
başka bir t•Y yapmıyor!.. 

lıte Şarkta edebi, ilmi ıiyaıi, 
içtimai aytıımalar [ mllnakaşalar ] 
hep böyledir. IJk adımda atııma 
ile baılar, abıma ile yllrilr ve 
atııma ile biter. 

Ytızlerce örneğini ya okuyarak, 
ya görerek blldttimiz bu atııma 
biçimindeki aytıımaların iki yeni 
çeıidine de bugllnlerde tanık 
oluyoruz. Bunlardan biri genç bir 
edfbimlılö genç bir ıalrfmiz ara• 
sanda ıeçiror. Her lklllİ birer 
olgun ve dolgun kafa taııyan bu 
değerli gençler, bir fikfr aytıımau 
yapmayı düıtınllrlerken atışmaya 
baflamıılardır, fikri falanı unutup 
blribirlerlnin boylanndan, soyların• 

dan, huylarından bahse girişmiılerdir. 
Öbnr abfma bir mizah iaze

tHf ıahlplerile Hsslz bir çahıma 
içinde çıkarıhp duran tamlmamıt 
bir mecmuada yenlllk ve edebi 
dewlm mljdeleyen bir iki genç 
arasında parlamııhr. Onlar da 
ayhımay& bir yana koymuşlar ve 
ataımaya koyulmuılardır. 

Bu iki •Jn abfllı&Dın altında 
uldA11.&11 fılmlui •euem, aez .. 
bllHm belki atıpnlardan o fikirler 
Uzerlııde durmalarını dilerdim. 
Böyle bir sezlıim olmadığı için 
kendileri•• yalaıa bir noktayı 
hatırlatmak bUyorum. Oımanlacadı 
mtınakaıa kellmui abfma anlamını 
ıeliyordu.Mllnakaıalar da atıımadan 
ibaret kalıyordu. Fakat 6z tDrkçede 
atışma bafka, ıyhfma batkadır. 

Bu ayrılıta HJll ıöaterilmeR: doğru 
olmaz mı? M. T. Tan 

Adaya gelmek kolay olmadı. 
Gece yar11ım çok ıeçmlıtl. 

Kulllp Ukelellae yanaımak için 
Yapar lıkelelinl sapıyoruz. Meh· 
taptan dönen bir iki sandal otel· 
luin öntlnde durmuılar. 

Yanlarından ağır aju ı•çf. 
yoruı. 

içindekiler her halde yabanca 
dejlldir. 

Şu 1eıler kulajıma çarpbı 
- Emin T oaua Beyin kanaı .. 
- Sandaldaki kfm? 
Kalın bir erkek Hıl ılSıde 

gizlice haber Yerdi: 
- Eşref Bey. Baralon ıeh· 

benderL 
Şimdl lçlmde gergin bir telin 

koptuğunu biınttim. EYet, Eıref 
Beye de cevap •erdiren o muam
mah hla kendlal belli etti. 8ea 
Emin T oeun B97ln kuı11yım. V • 
evli bir kaclaa HHe bile ••• 

EYet klçlktenberl kafama lı· 
llyen bu ıaf, bu masumane fikir 
bana o demir gibi cevabı ver
dirdi. 

Bea ••ll bir kadımm. Koca• 
mın malıyım. Her ıeyim onundur. 
Kalbim de bqkuınan olamaz. 

Sandalı bağladık. Dar yoldan 
kulObtın bahçealne çıkıyoruz. Eşref 
Bey yorgun g~rllnDyor. 

Bahçede ldmaeler yok. Lamba· 
lar kı11lmıf. Kapıdaki nöbetçi 
uyukluyor. O kulüpte kalacak. 
Y orulmamaaı için: 

- Siz artık zahmet etmeyiniz 
Eşref Bey, diyorum. Ben y-alnız 
fidebUirim. 

( Arkuı var ) 



( Slga•t Alemi ) 

Çek- Leh 
Geçimsizlik leri 

Bir mtlddett•nberi Çekoı!onkya 
ile Lelaiıtan araaında da bir ıeçim• 
ılzlik yar. Daha doA"ruıu mevcut olan 
ı•çimıizlik dnam ediyor ve epey 
artıyor. Çünkü Lehi.tan, Çekoılovakya 
topraklarında bulunan Leh azhtının 
fena muamele ıördütünden tlkiyet
çidir. Bu sebepledir ki, nnlci, 
Elçiler Konferan11 tarafıadan Çekoı· 
lovakya ile Lehiıtan araaında iki 
parçaya ayrılan Tetehın mıntakaaının 
parçal anması yıld<Snümll mftnaaeletiyle 
Lehliler bazı göıterit~er tert:p etmİf• 
ler, beyannameler baaıp datıtmıtlar• 
dır. Lehliler, bu taksimi " utanılacak 
bir karar ., teklinde tanif etmekte
dirler. Çekler lıe Lehlerin bu hare
ket tarzın dan 1011 derece miltee11ir 
olmuı görilnmel<tı vı gazete ya:ıı· 

ları ile mukabeleye çalıtınaktadırlar. 
Çeklerin idd la ıına göre, Lehlerin 
• aziyetlerinden tikayet ettikleri 
1urtdatlarmı kurtarmak için bebem• 
hal topraklarından arazi ayırmak 
icap edlyoraa bundan, en ziyade 
Lehlerin kendileri zarar ıöreeeklerdir. 
ÇünkO Lehlıtanda da bir haylı 
ıulum 16ren yabancı artık vardır. 
Ve bunların aayııı epey tutmaktadır. 

Binaenaleyh Lehiıtan, bu taraı hare• 
ketile Toıyadan pirinç temin etmeye 
giderken evdeki bulıurdan olan • kimaeoio nziyetiae dUımektıdlr. 

Çeklerle Lehlerla f raaıız mltteff. 
ld iki mlllet olduklara dltlnlllne 
bu mlnalcat• n kartılıklf Jddlalarıo 
mabiytti daha ehemmiyetltnmiı olur. 
Muhtelif nazik noktalara llanten 
Anupanın bu bölgulndı de bir 
hauu k111m meTCuttur; d•mek 
oluyor. - SüreyJ a .......................................................... -.. 

Çerez Kablllnden 

Yanllıtına Göre 

Y tniçerl zamanında, bir gece, ıo

kakta, ıabıta memurları 9üphell bir 
adam yakalayıp çevirirler. 
- Sen kimılo ? diye ıorarlar; 
o da; 
- Talebei ultlmum; cevabını nrir. 
Üzerini arıular. Bir de bakarlar kJ, 
koltuğunun altandıo, kocaman bİr 
pala aarkıyor. 
- Bunu ne diye t19ıyor1un? derler. 
- Yanlıt kazımak için .• dır. 
- Hiç bununla yanht kazınır mı? 
Diye ıoruooa, herif Ktilümıiyerek; 
- Ey 1 der. Bazan öyle yanlıılar 
olur ki, bu bile kUçlik gelir l. .. 

Eakl ıadrazamlardaD S... Paıa 
basiıliği ile üo almıştı. Bir gön 
meıhur Manaı Efendiye ıormuılar; 
- Sadrazamın sofrasında aoaba 
kimler bulunur ~ 
Manas Efendi de; 
- Meleklerle sinekler r demi~. 

* S.. Pa~ının rakibi, eadrazam K .. 
l)nşa da mütemadiyen, durdutu yer
de çoneıini oynnbrdı. Bir gün 
vük•lii vapurunda, ıudurdan 11hip 
molla, geviı getiren bütiln hayvan
la rın utini yemek caiz olduğunu 
eöyleyi rı ce, manaa Efendi; 
- Ya? demiş; tevekkeli değil, S .. 
Paıa, K.. PaşanıD baıını yedi 1 

Tı/lı 
~-· ' ... .......... 1 ::..9 • · - · -----· ~ 
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İran' da Kışkırtıcı Bir Şeyh hadise Çıkardı 

Meşlıedde Sillllılar Atıldı Birkaç 
•• 

Kişi Oldü. Yaralananlar Da Var 
Tahran, 22 (A.A) - Iran "Pan,, ajanıı Met· 

hedde çıkan hidlıe hakkında tu tavılhah nrmek· 
tedir: 

adamı ıusturamadıiından halkı dağıtmaj'a karar 
nrmlttfr. 

Silahlar atılmıı ve bir kaç klıl ölmUı Ye yara· 
lanmıf hr. Askerin de it4' karııması ıonunda kar· J 1 Tem muz ak9amı1 polisçe tanınmıı olan kıı· 

kırtıcı ıeyh 8ehlul, vaizde bulunmak bahaoeıiyle 
halkı toplamıı ve ıapka ve yeni elb!ıe hakkında 
abuk sabuk ıeyler 11öylemeye başlamr ıt . r. Polfı bu 

gatalığı çıkaranlar yakalanmıttır. Şeyh Behlül 
kaçmıştır. Şimdi Meıhed' de tam bir ıtlkün 
vardır. 

Almanya' da Yahu
di Düımanlığı 

Bir Gazete Sabah Kapa· 
tıldı, Akşam Yasak 

Kaldırıldı 
Berlln, 22 (A.A) - Yahudi 

dUımaaı olup ıon haftalar içinde 
Yahudilere karıı çok zorlu eavaş 
açan H en 11on numarasın.la da 
bir çok Nazi ileri gelenlere ve bu 
arada baıbakanlık aekreterl Ham
mera' e de çatan haftalık Der 
StUrmer ıaıetHI bu sabah ka· 
patılmıt ise de sonradan bu ya· 
aak kaldırılmııtır. 

Berlin, 22 (A.A) - Yahudi 
gazete1i olan lndiııche Rundıchau 
birinci teırlnlo 22 ılne kadar ka· 
patılmııtır. 

Çıplaklar Kampına 
Hücum 

Paraları Aldılar, Elbiıele· 
ri de Yakblar 

Barcelona, 22 ( A. A. ) - Bu
rada Jaya ıehrl yakınlar1nda rg
Yerverle ılllhlı oa kiti << Çıplak• 
lar kampına » girerek elblaelerln 
cebinde bulunan bUtUn paraları 
almışlar ve elblaelere de eteı vır· 
dikten ıonri' aaYufmuılardır. 

Mareıal Fevzi 
Ankara 22 - Marıtal Fenl 

bu aktamkl trenle lıtanbula ha· 
roket etmiıtir. 

Kudüs Patrikliği 
Atina 23 (Özel) - Boı olan 

Kudilı Patrikliğine Erden Mitro• 
polidi Timoteos tayin edilmiştir. 
Timeteos Sisamhdır ve tahıilinl 
Okıford Ünlverslnde bitirmiştir. 

latanbulda Buğday Fiatları 
Ankara, 22 - Tarım MUste• 

ı arı Atıf I11tanbulda buğday ftat· 
larında bir fevkalidelik olma• 
dığım, bu it• müdahalenin, köy• 
lUnün aleyhine olacağını Bakan· 
lığın böyle bir müdahale yap
mıyacağını söylemiıtir. 

Namzet Hikf mler 
Ankara, 22 - Namzet hA· 

kimler 6 ayda aaaletlerl tastlk 
edildiii takdirde aıkere aittlk
leri mezun ve hasta oldukları 
zaman hakimler kanuna göre 
muamele görecek, yani maaı 
alacaklardır. 

Pamuk Ziraati lçiii 
Ankara, 23 (Telefonla) Tarım 

bakanlığı Çorum vilayetinin bazı 
yerlerinin ve en çok Osmancık 
kazasının pamuk ziraatine elveritli 
olup olmadığını yakından gözden 
geçirmek üzere pamuk mUtehaa· 
ıııı Celili göndermiıtir. 

Döviz Kaçakçılığına 
Meydan Verilmiyecek 
Ankara ~2 - Filiıtine hicret 

eden yahudilerin döviz kaçakçı· 
lığı yapmamaları için aıkı bir 
gUmrUk muayenesine tibi tutul· 
ma!arı alakadarlara bildirilmlıtir • 

Bayrak Hangi Günlerde ve Nasıl 
Asılacak? Kanun Yapılıyor 

Ankara, 23 (T elefc~mla) - SU bakanlığı mevcut bayrak nlzamna· 
meıinin kanun haline i[etİrilmeıini teklif etmiıtir. Teklif Baıbakan• 
lıkça da muvafık görUlmUıtUr. Alikadar bakanlıklar mUmeHlllerlnden 
bir komiıyon yeni bir kanun projesi hazırlıyacakhr. Bu ıuretle reamf, 
buııuıt yerlero ne aUnler Ye nı ıuretle bayrak aaılacağı belli ola• 
caktır. 

Umumi Müfettiılik Mıntakaları 
Altıya Çıkarılıgor 

Ankua, 22 - iç lıler Bakan• Akdeniz Genel MUfettlıllğl 
lığı yaptığı incelemeler ıo- Antalya, Menin, Adana Ylllyet• 
nunda memleketin 6 umumi lerlof, Garbi Anadolu MUfettftliil 
mUfettiılik mıntıkasına aynlmaaı• lımir, Buraa, Canakkale, Aydın 
nı muvahk ııörmUt ve bir proje vH•yetlerini, ılmal Aeadolu mU• 

hazırlamııtır. Şark Ye Trakya Umumi fettitliji Trabzon, Rize, Samıun. 
MUfettlıllklerioden batfıa Ankara, Giresun, Zonguldak vllAyetlerJnl 
Garbi Anadolu, Şimali Anadolu, içine alacak, Ankara MUfettitllil 
Akdeniz Umumi MUfettitliklerl de de Ankara ile çevresindeki •ili• 
ibdaı olunacaktır. yetleri toplayacaktır. 

Rodn• Zafçita Yltniden Kuruluyor 
Sofya, 22 (A.A)- Geçen aone ılyaaal olduju için dajıtılmıı olan 

uluıal ıosyallst Rondla Zaıçita örgDdtlne tekrar kurulma mUaaadeal 
verHmlıtir. 

Sofya, 22 (A.A) - Poliı Sofya'da alzli bir komtınlıt lSrglltü mıy• 
dana çıkarmıı Yt aekfz kiıl yakalanmıştır. 

Yangın Suçluları Suçları
nı lnkir Ediyorlar 

(Baıtarafı 1 inci yOzde) 
çıkarılan eıya mubafaz&1ıaa ve 
evlerden çıkan kadın, erkek •• 
çocukların muayyen bir yere 
yerleıtirilmeııleı nezaret etmit· 
!erdir. 

Bilhaasa bir jandarma muf .. 
rezesi ile, o civardaki bir kamp· 
ta bulunan aakerler, eıyanın 
kurtarılmaamda ve mu haf azasın da 
1011 derece meııai Hrfetmiıler ye 
en ufak bir eıyanın dahi zlyaına 
meydan yermemişlerdir. 

Sıkı rüzgArla, yanan eYlerln 
adedi gittikçe artmıı, ltfalyenln 
elinde mevcut ıu bittiği için mo· 
topompların hortumları Kiğatha· 
de dereaioe sokularak oradan su 
alınmıya baılamııtır. 

itfaiye dereden o derece ıu 
almııtır ki Kiiıthan• deresialn 
üıt kıımı kurumuıtur. 

Bütün bu me1ai, nihayet 
200 evlik yukara mahallenin 32 
evinin yandıktan sonra ateıln 

ıöndUrUlebilmesini temin etmiıtir. 
Yangın Uç saat kadar ıUrmliı, 
on bet buçuğa doğru ıöndUrül .. 
mUıtOr. 

Yangın ıöndUkten ıonra, 
Şişli nahiye müdürü ve jandar• 
manın neıaretind~ olarak yanııma 
uğrayan kimsesizlerin o civardaki 
cami• yerleıtirilmelerl itine ba· 
kılmıf, bir kısmı da o cıvarada 
oturan diğer ailelerin yanlarına 

yerleıtirilmiıtir. 
itfaiye de dtln gece aabaha 

1 

kadar yangın yerinde bir grupuau 
bırakmıı, kıvılcımların yeni bir 
yanıına sebep olmaları lbtima· 
linin önUnll almıttır. 

Yangının çıkıı aebebine g•· 
lince: 

Ev klracııı Şaban, o sırada 
evde bulunmamakta Ye kar1111 da 
ev işile meşıul olmakta idi, yan• 
gmın kadının mangalla herhanai 
bir it yaparken sıçrayan kıyılcım· 
)ardan çıktıj'ı tahmin edilmekte fH 
de, Şabanın karıııı böyle bir ıey• 
den ademi malümat beyan etmek· 
tedir. 

Yanan evin enkaza araaıuda 
bulunarak çıkarılan manıal mu• 
hafaza altına alınmış olup tetki· 
kat yapılacaktır. 

Yangının aebebi hakkında 
Sarıyer jandarma kumandanlığfle, 
Klğıthane karakol kumandanlığı 

eaaılı araıtırmalar yapmaktadır. 

Şimdiki halde, Şabanın karııı 
dikkataizlilde yangına 11ebeblyet 
vermek suçlle maznun bulunmak
tadır. 

Yangını ilk olarak Hüsniye 
iımlnde bir kadın görmUt Ye 
jandarmayı haberdar etmiıtir. 

Yangın eınHında, evinden 
eıya çıkarmakta olan bir adam 
dUıerek kolundan yaralanmıı, 
bundan baıka, yangını fırsat 
bilerek çapulculuk yapmJya kal· 
kııan iki genç de jandarma tara• 
fından yakalanmıılardır. 

} 
Dün Çubuk 
Barajında Bir 
işçi Boğuldu 

Ankara, 23 ( Telefonla ) Çubuk 
barajında Hacı adlı bir itçi der .. 
ye alrmlı, fakat yüzme bilmedi• 
tinden boğulmuıtur. 

At Neslinin Islahı 
için 

Ankara, 23 (Telefonla) - At 
neslinin ıılahı için Tarım bakan• 
lığınca bu yıl alınan tedbirler 
muvaffakıyetle neticelenmittir. Da· 
mızhklar depolarına dönmUtler,,• 
dfr. 1928 aoneainden beri 800.000 
hayYan iidit edilmiştir. 

Ormancılık Hakkında 
Tetkikat 

Ankara, 23 ( Telefonla ) -
Temmuzda BrUkselde toplanaca)I 
Ormancılık kongreaine hUkQmetl• 
miz namına giden Tarım bakanlı· 
iı Genel direktörlerinden F ahrl 
AYrupada Ormancılık bakkıncia• 
da tetkikat yapacaktır. 

Bayındırlık Bakanı 
lzmir'de 

lzmir, 22 (A.A) - BugUn aaat 
18,55 te Afyondan ıelen trenle 
Bayındırlık Bakam B. Ali Çetin· 
kaya gelmlftir. Muılka ile sUel 
kıta, polfı ve uray müfrezeleri 
tören yapmıılardır. 

KlUtür Bakanı GeHyor 
Ankara 22 - KUltUr bakanı 

Saffet Arıkan teftlı heyeti ıeiıl 
Uo beraber Iıtanbula hareke ıt• 
miıtlr. 

Yeni Kamutay Binaıı 
Ankara 22 - Y enlıehlrde 

Kavaıh derede yeni bir Kamutay 
blnaaı kurulacaktır. Bina 938 de 
tamamlanmıt olacaktır. 

Ekonomi Bakanı 
Moskovada 

Moıkova, 22 ( A. A.) - Bay 
Celil Bayar ve Bay Zekll Apaydın 
dUo Leninaraddan buraya dön• 
mUılerdlr. 

SoYyttler Birliği Tecim Odaaı 
TUrk ekonomi aalııh şerefine bir 
tören yapmış ve bunda Tllrklye 
Elçilij'i ve dıı iıleri ve dıf tecim 
komiaerlikleri yüksek lıyarları bu 
lunmuşlardır. --..... ... ...... . ... ........... .. ··-" 
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Pazarola Şair Oldu 
' 

- Haaan Beyim, yayılmııta 
ne ederain orada? 

- Sorma, ıankl bir bahtım. 
•uıuz kaldım karada! 

- Ay! Şairlik damarların, 
ıartıyorum kabardı •• 

- Ne yapayım? Sarm .. akb 
caıcılc yedim de aardı. 

- Şalrllkle ne ilılıl olur yahu 
cacığın? 

- Ortalıkta, hıyardan llol 
l•ir Yar yııın yığın. 

- Hazır elin dejmlf iken, 
otur da bir divan yaz. 

- Yazar idim, eamft olA 
tGyle tatlı bir poyraz. 

- Yokta ııcak, ilhamım 
••nln de mi kuruttu? 

- Suıl Çocuğu blılm bacı 
daha timdi uyuttu. 

- Ne Yar, ne yok daha 
ıazom, ıu Alemde bakalım? 

- Bir haftadır braı oldum 
hlll bitmez ıakahm. 

SON . POStA 

- Aç ıözlerini ıcvdiceğim, bahtım uyanıın ! .. 

Hasan Beyin Telgrafı 
Pazarola Huaa Bey, bir tel• 

graf çekmek &zere teırafhaneye 
ıitmiıti. Memur kendiıine bir 
kiğıt uzattı. 

- T elgrafıaı ıuraya J&Z da 
~etir, Hasan Beyi Dedi. 

Ha1an Bey kızdı. 
-: ilahi bay memur, ct.di, ya• 

zı bdıeydim, telgraf çekmez, 
mektup yazar gönderirdim. 

Damadın Meziyetleri 
Haaan Bey, bir ahbabına, k u 

için bir koca taYllJ• ediyordu. 
- Y akıtıkla bir gençtir, dl-

1ordu, boyu boıu yerinde, ell 7&
sD dUz,Ondllr. 

Ahbabı: 
- Baıka meziyetleri de 7ok

mu? 
Dl ye ıorunca, HaAn Beyı 
- lyl de danı ederi Dedi. 

Hasan Beyin Serveti 
Haaan Beyı 
- Ben zeafialliimf alnımın 

teri ile, çabala1a çabalaya ka• 
sandım! Diyordu. 

Bunu ltltealerden blrfı 
- Tuhaf! Dedi. Ben, baban· 

dan kaldı biliyordum. 

- Anlatıldı IAI etmenin 
hnkinı yok aenlnle, ATA SÖZLERİ - Evet, babamdan kaldı am• 

ma, kurtarıncaya kadar ne ~ekti· 
jiml ben bilirim! 

- Sen dilini biraz kıı da 
ben ı6yleylm, Hn dinler 

- Muıolinl bu ııcakta Afrf· 
lcayı boylamıı .. 

- Halit Ziyayı Pe71ml 
•• T an ,. da epey paylamıı. 

- KayHrld'e Ercly8fe yine 
•pey kar 1atmıf.. 

- Rokfelier'I &idi decflk, 
••ter hllA ela aajmııl 

• '!'-- Ekmek aarkı karar kılmıı 
rıne OD bir Jruruıta •• 
M - Nakaut eJmlı Kanera'11 
arııl Til bir nruıtıl. 

b 
- Habeılıtan hudutlartla 11•· 

hı aaker topladı. 
- Sevincinden ltalyama 1Bre

cltt hopladı. 
- Şu Uluılar Kurumunun 

lcap nedir fayda11? 
B - Yine ötmeye baıladı mahut 

ulgar 1ayd111. 
- Ben uaandım lif etmellten, 

tayku girdi ıözUme. 
- Pek ıUıel, lıt• ben de 

Yelcan çektim ıözUmel 
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Atalar blyle dermit; 
Tatlı cifi ltlr h&nermiı. 
"Kem ıiz ile kem akça 
Sahibine dônermlt 1,, 

- Haaan Beyciğim 1 Ne za· 

man kah•• lçHm uyuyamiyorum. 

- Tuhaf ıeyl Bende de aksi!.. 
Ne zaman uyursam, kah•• içe

miyorum 1 

NAS/HAT 
Ulqır amaca ya•aı ylrOyen, 
Çabulr yorulureua, pek hızlı koıma. 
Y erlal inceden f&Vulla, beyen; 
Raatıele ıofraya hemen yanaıma 1 

"" G8:derlm uyaaık. kulak kirlıte, 
Plrinal ılrDp t• aaama eriıte, 
T emkhali davraDlp tuttupn iıte, 
Sebepli, ıebepıis ıe•iaip coıma 1 ,,. 
Uzaktan geç oi•r tehlike varaa, 
Varım batkaları topla11n parıa, 
Ne kediden kaçıa, ne ıokul parea, 
Uyuyan yılana bele yaklaıma 1 ,,. 
Bir çiçek bulurHn, onunla yaz et ; 
ou,unop tqm da öylece ı6z et, 

-~-&...-~---........!B~a~ı!!Jhğan yerleri iyice gözet ; 
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insan oğlu bocalar, 
Her ne bulaa kurcalar, 
Bu bir OnlO kelAmdır; 
0 Bal tutan parmak yalar!,, 

Anlayamadım 
Karııı Hasan B. le kadın ber· 

berlnden çıkıyordu; dilenci so
kuldu: 

- Allah rızası için bir ıadaka. 
- Biraz enel dükk&na ıirer-

keo Yermiştlm. 
- Darılmayın bayan okadar 

ıUaelleımişıiniz ki biraz evvel 
ıireoin ıiz olduğunuzu ylbOnOzden 
aobyamadım. 

iyi Edersin 
Hasan Bey trq olmuıtu; 

uıaiı ıordu: 

- Karımızdan aynayı da kal• 
dlJ'a}ım mı? 

- Kaldırıraan iyi edersin 
yalnız kalmak idiyorum. ' 

-············································-············· 

- llAhl Hasan Bey f Ne aöy· 
leHm, bir kulağından plp, öte
kinden çıkıyor. 

- Tabii dejil mi ya? Birin• 
den firen, 6tekiaden tlkmıyacak 
olaydı, t.Jr kulak aemke 1•tmi-

-3-
Bu ılSzOmO gel dfale, 
Merhamet dejU binle, 
Ne verirsen elinle 
O gidermiı seninle. 

Haaan Bey - Tann, kadını 
en ıonra yarattığıaa iyi etmit 1 

- Neden Haaan Bey? 
- Önce yaratmıı olıaycL, 

her it• burnunu ıokar, hilkate 
mani olurdu da ondan 1 

Ha .. n Bey Hizmetçi 
Arayor 

Haıan Bey hizmetçi arıyordu. 
Kadıacağııın biri mtlracaat etti: 

- Haaan Bey, ılı bir lıl~ 
metcl arıyormıf11Dıs, dotru mu? 
Diye ıordu. 

H11an Bey: 
- [yet; detll. Fakat bir d~ 

jil, iki hizmetti arıyorum; bir, 
rlden hlımetçiml, bir de onun ye
rine gelecek oluıl 

iltifat 
Hann B. S.7 Mehmede raıt

ladı: 
- YllıDade• ıeklnıa lmYvetl 

belll oluyor, dedi, ıenla yllzUnl 
kim 16r1e ne seki adam olduiunu 
derhal anlar. 

Bay Mehmet f&tırcL: 
- Bu iltifat neden Haıan & 1 
- Benim una çok benzedi· 

ğtml ıöyledller de •• 

GÖRÜNÜR 
insanın dalma majrurdur özU, 
Daracık muhiti enrfn ıörOnOr: 
Kaf dajnada 1'6rtlr kendini ıııa, 
Üç kuruıu var1a zenıln 16rlnDr. ,,. 
Kartaloz kendini clYandır eanır, 
MUrdl ıösOne kanar, aldanır, 
Her taze ıimada lzOnD tanır, 
Tohuma kaçmııbr, erıtn görtlnlr. 

* o,ı. acalptlr lnaanın hali, 
Uymaz hakikate aıla hay•li; 
Baıkaıı olaa da Yuıuf miıau; 
Onun 161lerine çirkin görünllr. ,,. 
Kllaat aç ıezer, o ıade toktur, 
Malının değeri her ıeyden çoktur, 
Hele eYlldına benzlyeo yoktur. 
•ateazpaa, yawraıu, tahin görünür.,, 
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Baıvekll derin derin içini çekti 
Ye muhavereyi daha pratik itlere 
nakletti. loglllz hava kuvvetlerini 

bir ıaat içinde iki misli arttırmak 
kabil olmadığı için bu mevzu 
Uzeriade fazla zihin yormakta 
mana yokutu. 

Nihayet Hariciye Nazın miıter 
Gan~ton ayağa kalktı, masanın 
Uzerinda duran kutudan, Baıvekl· 
Un misafirleri lçln bulundurduğu 

nefis yaprak ıigaraiarından bir 
tane aldı, yakb ve Baıvekile 
dönerek: 

- " Müsaede ederseniz, ben 
aldeyim. Saat dört buçukta tek· 
rar görUıUrUz. Mamafjh ondan 
evvel acele bir şey zuhur ederse 
ıize telefon ederim. O zamana 
kadar Italya btlkiimetinin vaziyet 
hakkmdakl noktainazannt Ye takip 
edeceği haltı hareketi öirenebl· 
leceğiml zannediyorum. Bana 
kalırsa bugün Avrupanın ıulhu 

her ıeyden ılyade ltalyanın ala· 
cağı vaziyete bağladır. Fransayı 
bir sürll ba9ka itler lfgal etmekte 
olduğundan, elinden gelirse böyle 
bir harpten kaçınmıya çahşaca• 

ğına ınph• etmiyorum.,, 
Dedi ve metin adımlarla, o 

yaştaki bir adamdan Dmit edile• 
miyeuk bir çe•iklikle odadan 
çık ta. 

Tam 1aat d~rt buçukta loglllz 
kabinesi tekrar içtima etti. Fa· 
kat Hariciye Nazırı zamanında 
gelmemişti. Bir az sonra geldiği 
vakit, bir aaat evvel Baf vekilin 
odasından çıkarken göaterdiğl 
metanet ve çevikllkten eaer kal• 
mamııtı. Mieter Ganıton hu bir 
1&at içinde adeta on yaf ihtiyar
lamıştı. 

Odaya girdiği zaman Harbiye 
Nazırı ile Mllnakalit Nazırı uzun 
bir mUnakaşaya tutuşmuşlardı. 
Harbiye Nazırı bazı yollanıı •• 
cnddelerln askeri nakliyata tah• 
sis edilerek halkın ve shil nak
liyat vaııtalarının bu yollardan 
geçmesinin sureti kafiyede me• 
nedllmesini istiyor, Nakliyat Na• 
zırı ise buna ıiddetle mu halef et 
ediyordu. Nazırlardan çoğu da 

Nakliyat Nazırının fikrine lıtirak 
ediyorlar, Harbiye Nazırının t k· 

lifini ağır mütalealarla, 11halka 
işkence,, , "harp ve askerlik 
zihniyeti,, , "duyulmamıı bir bez· 
yan,, cUmlelerilo tavaif edi· 
yorlardı. 

Ganıton, hiçbir merasime IU· 
zum görmeden ve yUkHk su!e 
Nazırların bu münakaıasanı 
kesti ve: 

- "Arkadaılar.. GörüıUlecek 
daha mühim veya müstacel 
işler vardır... Şimdi Alman s ... 
flrinden bir ültimatom aldım . ., 
Dedi. 

Bu sözler Uzerine &alonda bir· 
dınblre de.rin bir ıükiit haaıl 

oldu. Kimse ıesini çıkarmaya 

cesaret edemiyordu. 
Fakat mUcadelecl, kavğacı bir 

ruha malik olan Lloyd • Davida 
harici; e nazırının verdiği bu milt· 
bit havadisi sUkunetlc karşıla• 
madı. Fona halde kızdı ve hid· 
dotli bir seslez 

- •' Galiba dün göndermekte 
ıarar ettiğiniz telgrafıarla A :man· 

ları bOabOUla kııdırdınıı. Herifler 
ıimdi de ya bu it• burnumuzu 
•okmımamızı, yahut da cezaaın1 
çekmemizi bildiriyorlar... Bundan 
tabii birıey olamaL.. ,. Dedi. 

Bu aırada BatYeldl Mister 
Bnvdley mUdahale etti; 

- " Rica ederim arkadaflar. 
Bırakalım da, HarlciJ• nazırı bize 
Baro• Kronin'nin nrdiği oltima· 
tomun mahiyetini anlatsın.,, DedL 

Harkiye nazın hAll ayakta 
duruyordu. 

-
11 Alman hnkumetl, Alman· 

yan D Çekoılovakya)'I zapt ve il· 
hak etmeal yOzDnden her banğl 
bir Avrupa devletinin tecavU· 
zllne maruz kaldığı takdirde, in· 

gilterenia bitaraf kalmaauu ve 
bubapta bazı teminat vermesini 
istiyor. Bu akfam ıaat betten 
evvel de bir ceYap bekliyor. ,, 
Dedi. 

Miıter Uoyd • DaYidı bu defa 
bllıbUtUn hiddetlendi. Hariciye 
Nazırı Mister Gonıtuıı'a mı yokaa 
Alman aeHrioe mi kabahat bula· 
cağını bllmiyordu: 

- cı Ne dediniz?... Saat bep 
kadar ceYap mı istiyorlar? 
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Ne bakla ? Hele böyle bir 
tabiri kullanmaya, dosUne bir 
bitaraflık rica etmek için blSyle 
kat'i bir liıau kullanmıya nasıl 
cesaret ediyorlar ? Bu salAhiyetl 
onlara kim vermiı ? .. ,, Diye 
bağırdı. 

Bqvekil Mfıter Bev,·dley de ı 
- " Saat beşte mi dediniz? .• 

Şimdi beı• yirmi var. Demek ki 
bir karar vermek için daha yirmi 
dakikamız var, öyle mi ? ,, Dedi. 

On Sekiz Dakika 
Hariciye Nazırı Mister Gavs

ton saatine baktı 1 

-
11Daba do~ruıu on 1eldz 

dakikamız Yar,, dedi. 
Başvekil: 
- uya mUbletJ falan nazan 

dJkkate almıyarak, iıtedl kleri 
teminatı verme:zaek ne olacak ? ,. 
Diye ıordu. 

Hariciye naıırı ı 
- "Bu mDddet zarfında 

cevap vermedlğimız takdirde, 
Alman hUldimetl bunu bir red 
cevab\, hattl bir fllnıharp olarak 
telikkl edecek Ye ona g5re ha· 
reket edecek l,, DedL 

(Arkası Yat) 

Nafıa Bakanlığından : 
Trabzonda teslim ıartile muhammen bedeli 4700 lira olan Kap• 

tıkaçta tipinde iki adet kamyonet kapalı zarf uaulQ n. ekıiltmeye 
konulmuıtur. 

Ekıiltme 8/8/935 Perıembe gllnU ıaat 15 de Ankarada Bakan· 
lık Malzeme MUdilrlUfUnde yapılacakhr. 

lıteklilerln tekliflerini Ticaret Odası "Vesikası ve 352,5 liralık 
muvakkat teminatları ile birlikte 8/8/935 Perıembe gllnU saat 14 e 
kadar Malzeme MUdtlrlUğilne teYdl etme[erl IAzımdır. 

Bu husuataki ıartnamelerl lsteklUer paraaız olarak Malzeme 
MUdürlUğUoden alabilirler, (1832) (4193) 

Sinop Müddeiumumiliğinden: 
Açık olan ayda 30 lira maaşlı Sinop Umumi ceza evi doktor• 

luğuna talip olanların ıernltl ve ev1Bfı liiıimeyt haiz bulunduklarına 
dair v11ikalarile birlikte ilAo tarihladen itibaren nihaye bir ay 
içinde Sinop Adliye Encümenine müracaat etmeleri i!an olunur. "4191,, 

Bayındır Belediyesinden : 
Acele Bir Bando Muallimine ihtiyaç vardır. 
lsteklilerla muallimlik ve ehliyet ves"kalar1 ile ve mümkUn iao 

bizzat müracaat etmeleri ve dileklerini bildirmeleri ilan olunur. 114 J 96,, 

lstanbul 7 inci icra Memur· 
luftundan: İpotek borcundan dolayı 
paraya çevrilmesine karar verilen ve 
üc ehlivukuf tarafından tamıımınıı. 
8672 lira kıymet takdir edilen Balatta 
Katip Muslilıittio mııhalleainde Dırağ· 

man ıoknğındıı atik 27 28 30 müker· 
ıer cedii 26, 28, 8 No. lu fırının tama· 
mı ile yine tamamına 897 lira kıymet 

takdir edilen aynt mahallede toprak 
eokatında atik ve oedi• 2 No.lu kiigir 

hanenin tamamı . ve 967 lira kıymet 
takdir edilen aynı mahalle ve sokakta 
atik 2 mükerrer cedit 1-~ No. lu kağir 
hanenin tamamları açık artırmıya vaı 

edilmi9tir. Arttırma peşindir. Arttmnı· 
ya iştirak edecek mU~terilerin kıymeti 
ıouhamnıinenin 7,5 niıbetiod• pey 
akçui veya milli bir bankanın teminat 

mektubunu hamil olmaları ioaµ eder. 
Müteraıı:im vergi tanzifat, tanviriye ve 
vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma 
ıartnameai 3.g..935 tarihine müıadif 
cumarlui günü dairede mahalli malı· 
suıuna talik edilecektir, Birinci arttır
matı 28-9·935 tarihine müsadi{ çar
~anba güoil dairemizde saat 14 ten 16 
ya kadıır icra edilecek birinci arrtır· 
moda bedel kıymeti muhamminenin 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde Uıtte 
bırakılır. Akai takdirde ıon arhranıD 

~e~ 
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Tepe başı 
Belediye bahçeıinıle 
25 l'•qem!.e: 26 C:ıma 
21 Cumateıl, 28 Pazar 

gilnü akıamlım 
aaat 21 de 
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Bebek, l1tanbul, Şlıllye tramvay vardır. 
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taahhüdü bakl kalmak lizere arttırma 
on bet gün daha temdi* edilerek 13-
9-35 tr.rlhine müsadif cuma KlinU ıant 
14 ten 16 ya kııdnr dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok art· 
tıranı üstünde bırakılacaktır. 2004 No.lu 
lorn •e iflu kanununun 126 ıocı mad
d11ine teyfikan bııkları tapu aicillerile 
aablt olmayan ipotekli alacaklılarla diğer 
e.l8kıldarlımn ve irtifak hakkı aahlple· 
rinin bu haklarım ve hususile faiz n 
maırafa dair olan iddialarını ilAn tari· 
hiDden itibaren 20 gün zarfında evra· 
kı müsbitelerile birlikte dairemize 
bildirmelerl lbımdır. Aksl takdirde 
hakları tapu ıicillerile eabit olmıyanlaı 
eatış bedelinin paylatmasından hario 
kalırlar. Daha faıla malumat almak 
iaıeyenler 935-644 numaralı dosyada 
mevcut evrak n mahaJJen haciz ve 
takdiri kıymet raporuııu ıörllp anla1a
oakları ilan olunur. ( 18246 ) 

Bira Sevenler Cemiyeti 
Amerikada Garip Bir Müsabaka Ya
pıldı Ve Birinciliği Bir Amerikalı Aldı 

Amerikalıların garabetleri 
meıhurdur. Fakat bu garabetlerin 
mevsim menim değiştiğini 

de Yeni duyuyoruz. Bunlar
dan biri birkaç gün eynJ Nev• 
yorkta kondlni glSıtermi9tir. 
Sıcaklar1n tiddetle bsıbrmasından 
sonra Amerikada en ç.ok makbule 
geçen buzlu bira olduğu için, 
eblikeyiften birkaç kişi toplan• 
mışlar ve aralarında anlaşarak 
"Beyaz Köpük Cem,yetf,. bmJle 
bir bira aevenler kwnba tesis 
etmişlerdir. Bu lkulllbe aza ola· 
bilmek için biradan bqka hiçbir 
f çkl kullanmamıt olmak ta li· 
zımmıı. 

Bu ku1Dp sreçanlude beynel· 
milel bir bira ıiçme müsabakası 
tertip etmiştir. MllsabRkanın re· 
aane şartı ıırt flltll yatarak 13 
lietrelik bir bira fıçuını en aı 
zamanda içmektir. Bu mtlaabaka· 
ya J7 milletten blra HYenlır 
iştirak etmif, Con Saiiç ıiaimll 
bir Amerikalı birinciliği almıştır. 

Mtıaabakaya iıtirak edenler 
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Müsabaka böyle yapıldı 

mUsa baka gUnll milli kıyafetlerlo1 h. 
~ 

giymiıler, 17 fıçıya da ayrı ayrl ,. 

bu 17 milletin bayrakları a11l• b 
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Yunanistanda Rejim Me
selesi Ne Halde? 

Atina, 22 ( 'A. A. ) - B. Çaldarl•, 
bir Yunan gazeteciaine, kıralhtın 
ladeai için )Azım o1an rey nisbeti 
hakkında s:yun1 fırka mGme11illel'in D 

ıonradan anlaıacaklarını ıöylediklen 
ıonra demittir ki ; 

11Ayrıf ba1ın, B. KondiliH rejim 
muelHlnin bir hükumet dar beai ile 
kotarılma11 çareıini aramak oiy•tl 
atfetmekle hataya dlltm•ktedir. sa 
Bakanı ayrıtıklarının sandıklarından 
çok kiyaaetlidlr. Bütün lıareLı:itı ka· 
nunun çerçevHi içinde kalmaktadır.,, 

Baıbakan, Avrupa kap ıcalarından 
birine gezisi hakkında, durumun buna 
ınliaaade etmeditini söylemit Ye 

~ 
Atina tarbayı B. Kotziduin LondraY' 1. 
yaptığı gezl hakkında da demittir ki: 

"Şarbayıo bu geziıinde resınl 
bir ödev ) oktur. Gezi ancak eski 
kıralın <lurum hakkındaki doğr&J 
dUştincesini öğrenmek için fay"' 
dalı ola bilir. 

Bazı çeYenler, kıraf ın ancak 
blitUn fırkalar kendisini çatırdık" 
ları takdirde memlekete dönmeğe 
razı olacağını sanıyorlar. Böyle 
bir dlyev şimdiki karauızhğa v• 
ıiddetll ihtilaflara nihayet Ytre' 

cektir. 

----------------------------------------
Amerika da 

90 Ölü 
Hafta Tatilinin Eir Günlük 

Blançoau 
NeYyork. 22 ( A.A ) - Amerika'da 

hafta aonunu geçirmek ilzere geziyi 
çıkmıt olanlar araıında, kaza, fırtına, 
aıcaklık ve yangın glbi sebeplerden 
auırn 90 ki~i ölmilt .,.. birçok kimle• 
ler yaralanmııt·r. 

loit Corç 
lngiliz Hükume
tine Karşı 

Londra, 22 (A. A.) - Taurlamıt 
olduğu "Nev ideal,, astemlnin red· 
dinden aonra B. Loyd George, lugün 
neıredilcn Lir cevabında, hükumete 
harp ilan etmektedir. 

Hükumetin ileri ıürdilğü belgelerin 
-delillerin• yanlıt olduğunu söyleyen 
Loit Çorç, hilkumeti keadlnl beğen· 
mek hodbinlik ve durgunlukla ittiham 
•tınekto ve gelecek ••çimlerde bil· 
kümete kartı mücadele edeceğini 

bildirmektedir. 

* Londra, 22 (A. A) - Lolt Corç, 
tekliflerinin kabul edJlmesi için mil· 
cadeleye dnam etmek niyetindedir. 

Geiocek genel •eçlmlerde, her 
aeçim dairesinin adayına (namzedin•) 
bu teklifler hakkmda bir ııoru liateıi 

nrilecektir. Adaylardan hiçbirinin 
bu ttkllflerin kabulüntl ıağlamıyacağı 
anlatıldığı takdirde, laer aeçim daire· 
ıine, ayrı bir aday ( namzet ) atana· 
caktır. ( Tayin edilecektir. ) 

Bir Gezinti Faciası 
Allenıtayn ( dotu Pıuıyaaında ) 22 

( A.A ) - içinde (21) turlat bulunan 
bir aandal Darethed glSIOnde batmıt 
H (11) kiti botulmuıtur. 

Yugoslavyada 
Hırvat Meselesi 

Demokratlar Hırvatlarla 
Anlaşmak f stiyorlar 

Belsırat, 22 ( A. A. ) - Birletl* 
demokrat n ayrııık partiler BatkıP1 

Liyuba Davidovlç, dan Hırvat mes•
leailo dcv:etin düzeni meaelesinl, btl
yük bir ıiyaaal toplantı unaaınd• 
incelerken deınittir ki: 

''Demokrntlar, Hırvatlarla anlat" 
mak diletindedirler, zira, Hın·atlarııt 
Yugoılavya devletine ve krallıA'• 
candan )'anat (taraftar) oldukları ka' 
naatine varmıı'ardır. 
B rllnde Fransız Talebe•I 

Berlin, 22 (A. A.) - Undom tatil 
kampında bir ay geçirmek ibere 
Berline 30 kadar Fransız ye Atmall 
tulebe gelmittir. Fran•ız talebeniıt 
çoğu Lyon ve Grönoblden gelmekte
dirler. 

Annibal Gibi 
Amerikalı Yazar Fil Sırtın" 

da Sen-Bernard' a Çıktı 
BOyük Sij'oahi Senbernard, 2ı 

( A. A. ) - Annibalın yaptığını tek" 
rarlamak lıteyen Amerikalı yaı:at 
Burton, fil aırtınc!a bliyilk Senberoard• 
gelaılttir. Fil, ylıkıek yerlerin ha••" 
aına zorlukla dayandığından, BurtonU11 

bu akıam datın lttılyan yamacıo• 
doğru hareket etmui çok muhte" 
meldir. 

Lehistanda Fırtın9 
Y o~lar Su Altında Kaid• 

Varıoa, 22 ( A.A ) - Varto"' 
yöresinde tiddetll bir sağoak hüktlıO 
sürmektedir. Baı:ı yollar su altın ' 
kalmıt ağaçlar kliklerindtn çıkmıttl'' 
Lebiıtaoın diğer tthirlerlnden fırtı~ 
haberleri ıelmektedir. 



2a T••m•m SON PO&'EA. 

.................................................................... 
Bir Şeyh Mahkemede OSMANLISALTANATIGDCERKEN 

f Mltareke devrlala ta•ıaı) 
f Beıtuafa 3 lad ytlıı:de ) 

- Nı. it Y•1oraun? 
yodar. Benim dlaleJicllerlm hep 
lrullardır. Onlara T•k lrıluUllı 
al•ylıtıinde bulwuadtaa ne faJC19 
huıl olur! ··-ıı. Her hakkı mahfuzdur. • Yazan: Zlg• ~ .---------~ 917186 -~ 

- lranilula boc•ııs ,h 

- ... ~ ....... u ...... 
cııı? 

- HocuıJI• 
- Canım; b• llocadan anla• rabzooda Bir za Ölümü Etrahnda 

Bunun llzerlne 11ra ıahltlen 
piti. MI batlı: 

- Bayan Hayriye!. diye · laa• 
..... lçwiyw UJlf. ...... bir 
kadın airdi. Bu kaclıa Şeyll Ma
sayı fıllkiimete bDdirea ldmaeydl. 
lcep edm IGl'plar yapddildaa 
ıoora Hayriye ıöze bqladı: 

Bazı Hadise er Geçmiıti.. 
mam 1 •• Melde, .. alBari 1111• 1 
lrfesçit imamı mı11n ? Neıla 
ıöyle I .. 

- Mesçitteyim. 
Tnabıon tt"MD ..W W. muilt 

idi. Bu fikir ~ pek 
111lllir DetfcelH ._..-. tok 
~uhtenıeldi. Bana aazandildlate 
~..... da, &a,llr mdip -
q;~la titr~ Bim-
lnlıaft almak ip ~ ~ 
DiH'ıor, ,.mı •plt&Dit n 
ta-..Uara pilill~ f.at 
•U...t bir aetice .ıda edlı.
)o..._ 

YQbzoa, tia hpc' ı llfmlm 
Çtlh: ak-. .... Trabma• 
llıQ ................. ..... 
~t111ı1; berkeain hUrmet •• mu· 
•bbttiııi kazanmıı olaa. (Nemli· 

&tde hacı Osman erendi} 
• E'c:ew. • •efat etmlf ti. F alat 
:• Tcaclu ıarJptlr il, hayatında 
d •ndlalni Tralizo11 halkına o 
•ıece ıovdlrmlt olan iu zat, 

:llb11iyle · de memleketbıe pek 
IJllk bir hizmet etmiıtL 

Bu zatın alUmD Ozorlnden 
:k 1tUn aeçınlıtL. Adet oldutu 
b •ra okune.c:ak mavlüda, hemen 
•11ıe11 bUttın Trabzon halkı 

l,tirq etmişti. (Mevlüdu ...-lf) 
~kuııduktan ıonra, heanz kalp
tacle Q. teu. baki ikaa (EJlp 
~de izzet ben [1] bu ••iretten 
ur..,. em.• ........., halka 

~rıı bazı ıazr. ıllyleyerek 
1•bıon'ua Jaa,at -. lıllikbaliDl 

tehdit eclm hallere nihayet v .. 
~lllıılnl ve bunu te..-. ltla ele 
~ '-telddll .. 1 •llt'' ....... 

ı.Wlliı elmif&l 
..... .ı,. ............. 
·~ .... Miat ....... 
~=:::. .... laras• ncla ı... 

lf~ Murat: h• zam 
Zi,_ Beır (iman.), A._Oll 
tatlıa Lir ,s EfMMM. (meıt ~ 
~tip ıade Emin Efendi f-a-
~ h ciit-" na ıevallu 

:-•liep olmaı. l'ler.e ffı'abr:oa 
.. .._batazaı hukuk cemiyeti} namı 
~~·-....... kil •ikada ... 
. ~ Cumyetfn llk ..,~ 
'-.tec:• 111 iç aoktap jatlMt 
"-ıelc .. liıi. 
L_. 1 - Fırlacrftlr lhflaılarımn 
~...._. 

) - Bitin Trahnnlaltmll, 
~ Uarl kaypul - ile • bk 

••ı·• toplıaıma-
.3 - (Adamt ~ 8k,. 

l'lıaia li40tre NddoW...a•' 
._, Faı.t, fPOlltW ... ~ m
f 

1 
•cfu efmu., cemiplı bir 

.:..ıY•t o' Ellll dl..k -c

._.11et1atı hi9aetalıtt. Ç .... 
(~ ~ll&,..tıerfnr feladlt eden 
.;-- IMil6 ............ - '-; 
1 

l'lb20n fçüı de (Pontoı me1elesi), 
Ynı (elAietten lbuettL 

• ( Paotua ~ meseluf hKkıacla 
•••lce biru. malümal •ermiel bu 
:~in. tarihi bJr ....... 
le• ••dan ziyad•, Tlhlr fllerinn 
t"' 41ilaaelt ~ birtakım ...-.. 
f 'ifa komitacileriia kurdiıldan &I~ 
.;--. 0tap oldutuau aratmfttlk. 
..:,-tanchtkf Kerdo• ko•itwl 
b-. s:- aJzll .U.rla idare edil• 
~ t,..,,.. •• -..ı (~acu 
le, l<umandanflta.: 1 terafilrcfaa. 
c1.!'•cfihnifti. latanLulda (Galırta• 'Y.,;. Salllauada Lm metrepolldl 
t..a....__ - aııaa ) namına çekilen bir 
-,..ıw.. ' San&salikea). a-w 
laa. lif Tcab&oa meb'ıma merliam 'a., 

~ ml!Mt-... .... , rlınlİla ( iaptan Yfql pa .. ) 
beriile tahMlk.ta airftita.lpi. Ve nın otha ICodantfiı arm.ll llzen 
ba tahkfht 1IZUD alrmeclea bu Kara6oiz&ı mOnevver nmlann· 
gisl1 t.ıekkll bllttlia inceHklerile dan lll&ekkep bir cemiyet teşek· 
~·itli· ~ıliaa netice puıclaa ktU etmiı; bu cemiyet, latanbul 
liar:ctti: •• Yunaniıfandald feaat komite-

( ._ aw.I• •• .W.tler. lerfle birleıerek (Pontua cemİ)t•ff) 
Uma.r ...... ,......, olma ()e. Damile ite gfritmltti. 

Bu ıorgudan ıaan Muaaaın 
Dk tahkikat evrakı olll9dL Bumda 
Şey b Musanın aalilaiyed olma~ 
halde halka vaaz •wdiği lnlullp 
aleyhinde buJuadap, açık ••çık 
gezenleri, f&plsa aiyenleri köUHe
diği, yeni dil banlletlnden hoı· 
aut bulunmacl+ JUllıyordu. Hi· 
kim yenWen IOl'pya haıladı : 

- ZevU. lraahdır. Valide 
ham.da otannz. O.U.. ~ 
bumm na~ nrclii m-.cide ara 
sıra giderim. VauJ._ geceı.t 
1aat 8 He 11 •-ela dyler. 

- Neler anlabr? 
- 5aylemekle bltmftld efen• 

w&; llq..-orlaajmum -.una Bu cemiyet, iki faalf yet ıelHI 
la__. tmy..ı.; bir tarafhua takip etmekte idL 91rl Parl.tıe - B'ak Mma J s..ı. fPa YAIZ 

ediyor clyorlar : Ne tlera? 

tlimt Neler, nehwl .• 
DOnyanın hali defftmif. IDıan

lar lıak yolunu bırakıp dalalete 
•pllllflar.. Hele Tllrld1e bu h ... 

Pbd tı il"•• .._ mDt ....,._ lıtima ecfeıı ıulll konferaııanda 
ı ı ·• ai,_r trı bilm•• siri- teıobbUaa.tfa bulunmak Dura 
ptb§ ı ; elli-: tı ftlu 6t ı.,.. liyaıl va ald eiap Bıunm __. 
_, f p ... ......... ol• J.ıl, Parlıte iti. f>At- faaliyet 

- Yani• •'-ela 
- Naııl yanllı ? 
- 8ea ftZ Ter:mlyonna. 
- Ne ,.,....? 
- ...,. obywam. 

Z1J11ta bqta geliyor... Mektep
lenle ghwca lisanlar baflanq.. 

Anadolıı dahilinde TUr.lderl imha p&ekeai aizll olup~ umumi •er-
edecek kanlı teıebbllılere Kirlfi· ı.z1 latanbulda idi. Bu ıebeke, 
7orlardı. Bu bpbbUH gfriıenlerden pek u ih- n ... nda Tra&zo-. 

- Senİll o ....pt cı. Nimi 
11fatla _. h-hh•? 

H.IWi ltl:ıe tUrlqe, fraMU~ 
clefı1 anpça liu•nuı. Çnokt 
llealerill ••ette aortuu •raJ>Sa ,...... ...... 

biri de, (T unan komitsdlm) idL S.mıun, Sinop gibi Mylk aahd • 
Evvelce liDlDn tafıilltlle 1udıiı• ıehlrlerliıdeu bqhJ,uak Q>ontua) 

- { Meniye ita ) ltktır. 
- N. z....ı. olmam? 

mız veçhUe bunlar, 60tlln &aliyet prçeweıi dahiline ıolmlan bOtDn 
1alıalarıaıl1Jlç mıntaka:ra baret• t•hir, k ... ba •• k57&.de gayet 

- Mulaan.m aJIDll& 
- Eh; on lair •1 .. Jmparaıa1 
1 F araça yazıfu JUUJ& 

K&dmılm açık ~ ıreziJ•, 
..ı.ırı.ı. kolkola dofatryorJap. 
....._ Gld.tiler, çılbntdar belli 
ol11Jormt1f... Erkekler imame fi
,...... Şimdikilerin batfarıocfa 
'- ( YllCİM kabı ) • acemce bir 
taWr lmif - varmı• Şimdiki nl• 
lrlhlar, nffrlh değil•it Y aamda 
~... kelw anat l8f1Y•• ... 
kekler ... 

mfılerdi. Biri fıtanbul; dljerl •allı bk l8fklılr Ylcude 1.ur-
lzmir; OçUncllall de, Aaadolunun arifti. 

- Menlyeleri ha-.A IWmle 
•kur1un? 

ılmaJ mıntakası idi... Cemiyetin çalııma proğramı 
lıtanbul ve Izmkda na IUl'etle fa suretle hlltıa edilebillrdl: 

ıalııbldarı yerleilnde izah edilen ı - ( Poatu e.-Iİ) ... ,. 
Yunan komlt•cllerJ, BaşYekil iddia olunan J•rferd•, Rum efta· 
VenJzeloaun resmi ve ıayrırosml liyl çok ıöstermell ~ Ruıyadan 
mnzalıarati 1&198inde Şimalt J.a• ftMİr yerlerdea muhacır getirt• 
daludaki faaliyetlerini .la tuylt mell. 
etmlılerdL Bunlar, tarihi i& hak 2 - Yine ba -taka dabl-
diıı• etmelnlercl. Karadmıizin liıdeW Rum k«Syluirim çeteler 
ıarkında Oımanlı hfttriimotinln teşkil et...ri. 
•onı hudut aokta11 olan ( Hopa ) 3 - Bu çehl•I liMJıln..._ 
ciau baılıyarak (m•bolu) da lliha- malı için o baYaliclekl R .. ehe-
,.._ IMalttealt ubll Ylliyet Ye llılea ..,..,, taa• " Mire ıuretile 
UMWilı ils, d t RI L • ş.lıl para ...... ljla el. 
K~•r. T.._ _._.,. _. 
calllm"J Ye ... IAzafw ... l .. r• 
•tırak 6lıl mıntel!- ..W (P•t 
ir.0.tı) ae .it olduj:uau. iddia 

Farıça. 
.Genel SaYman (MUddelumumr) 

ıllz aluali aoçhıya !tazı ıualler 
ıorulmaaım diledi. H&Jdm lıtenf. 
len IDJllferl Musaya llOl'dw 

- Tahsilini nerede yaptı..? 
- Baidat' da. 
·- Derecul? 
- Dereceal... Ş.,hiıl•mlıp 

kadar yOJuelir. 
- Canım, yllkaehnellDI bırakf 

Sen hani,l dereceden çıktın? 
- Ea ylikaek dencedu. 
Demek ımal Ş.,kial;m ..-

tebeaindeafn? 
- Htıı ... h. et•••• 
- Ne mektebi .. e? _ ................. . 
-T•W;o;c•z-•fdfa? 
- 17 amre hcfar ofııyor, 

- Ne denirt Musa? 
- iftira efendim. Bunun ~ 

can benim Tllrk tebaa11na 19ç-
111emi çelremedf. Bana 1>6Jfe dll
aea ettffer. 

- Demek 9C1I ba,le PJI• 
ı5ylemedrn? 

- Hayır, hayır! 
Hayrlyeden Mumnın dtnl .. 

7lcilerl hakkında nal ıoroldu. 
Hayriye amleyicilerln yalnız Yal
.la ff-Nadea d.ejfıl; Abara,claa. 
F••fht"' O·h•bırclıul. Beyba-
4._ I•nt 1 D .... Mllltiadea 

•c:IİJariar; tJmdi de buralarcil lt-~8-.. -·--........ ~A~t.~ı---Bı-11-1=-11 •u,- .,.. &um .Uırif.ti okla- n n 'UJIMVZ ns .,, 
julN" iM+ lll'erelt, bw •lmt Pvnl tt---,.-:-,-.:-:h

1
:----.---:::------1 

lrallilr • aııAfiuht (K•ad9ni• Rum ~::!._ ~~ 

TAKViM - ı.tanhla pleU ne kacl&r 
elcfa? 

- lfd lell9. 

- O zama bdar? 
- Samıunda idim. Yine rr .... 

ıeA.liW, -çil lctıada ... _ •er •"ı • I~ IÇ)'la llitflilr:, W. 
i:llfie btrl.odilğw WWirdi. 

HAllim: 
- Hff .. ltleiadw ele .,.,.. 

•tmft mi? De1imce HaJriye: 
- Eder efendim. C.be ..... de 

ejtlerftmar Qr1D1f; onlu ghe~· 
•1r1an 11ltap,, diye rut...ıa ...... 
Zebaniler, demir tokmaltlarhl 
Hçfu baılan ezermft .• 

Olmburifeti) aavaaı alt.ada JW JW--:-:-::-:-:-:-----:-:-::--7::-y-:-ı'-:-"~._-... -v--11 
b• 1.oll6met •-ali latl7e>ılarda. 

ltu liayaD mak11ch baldkm 
plarmak fiıslD • I~ Gır .... 
eaki •• metbu beledJ1e reiale-

lıtanbuı Sinci fcra 

Emniyet 

GliMt 9' • 
o,... •• ıı• .... .. .. 

Mew111Plafundan : 

Sandığı 
........ 1 imi' denc.m ipotekli o•p T 9111inü lr .Mi ..., t.nfı• 
.lan.•• 5..,a f.137-liia ı..,...ttaWr ecftlm IJotazfçinde KanhcHa 
fıılllr6 JOkllfW .. ,aı ......... E.'J Y.S No.lu maaba&çe ahıap bfr 
., açık arttır_,• •azeclilmlf ol•i0 aden 2918/QlS tadbina ma,. 
•dlf Perıemr.. ,.on Nat 14 tm 16 ya hclar clnir•d• birhıct 
•ttuwl &c.. edilaukm. Arttı... betleli •ymett mvll11111menentn 
% 75 ini buldup takdirde mOıterW Ozerinde bırakılacaktır. Akal 
takdirde en aon antıranm taahbldll baki kalmak llure artbrma 
rS ,en mtfcfthrtl• tw•dlt' .-erek 13"9/935 taribiae miaadif 
C-. ..-ı ... l 14 t .. 14 ya bc:lar ı...a tla&n.i• JllPliac:als 
ikinci 111111 uttll'ln-41• ut1mrıa bedelF kıJDletf meltam.._nia 
% 15 .. balmedljilı taWlr9 lalıt 2280 No. h ltaaua ahlrlmına tev
fikan prf bırakılır. s.tıf' .,..mclfg Arttıı:ma1~ fttirAi: etmek lafe
yuıılerin kıymeti muhamıuneabı. % 7,5 lliabetiada P•J al.çell Yeya 
miUI ltis ........... tıiHnilMlt •eldulaunu hAmil bulunmaları 11.ı--. 
Hdlan Tap15 liclUI ile Ahit- .ı_,an lpıetılklt ... ldar .ta diiw 
alAiadlrliua •e irtifak hakiı ıabf'pliDrhriil b11' haHmm •• hanwiJe. 
f• .. m11·Nle dais alo lclc:lia•••• ewakı mDıbltel'vf De lirJikre 
il .. ta .. I •• llfflar• ....,_t. ıa p arfmcla ltlrllkfe clarie•lze 
bildfı welerf llumchr. AIDl .. k •• Mldua T.,.. lıicWl i&a aabil 
obnıynlar Abf &e•llbfb payliafld&•.._ ~ il 1 lu .. lıllıt-W. 
••rıl, tenwlrlye, tuzlllyecfn mtftenlllt Bal•cllJ- ı aawwwu ._ Vllkat 
lcareıl 6edelf mllzayedecfea tenzil olunu. Daha fal'a maJ8md do 
.. k. Ltteyealu ıe- 8 - 935 tuilılndea itlltarea ierbifa alrefJQ. 
m.i fçls alrecie -.ak bal 'ımılacak .U-. prtaamul le 
-~ Ne. it d..,.,a: ..... ,d ••• t 2 ............... 

lif ,trnbil~ .... ol~ .. ,s.. 

llann lıocaaıydım. 
- Hangi tebadan11n 7 
- Törk tabuıadamml oa ... 

aedeabed •• 
- S.nia ı.. hocalıktan .W.. 

tı11 par& udiı 'l 
- Bell1 olau. Muh-remla 

IOPlaıına doiru to,lanu. 80 • 100 
lra.. 

- Demek aea •&a& Yermedla? 
- U.,.. .....-. ifdl'a .dl· 

Ben bfr, iki sabrettim. Fakat 
mntetim Ye bftllimetfm al9}'1rind• 
1avrufan bu fıezeyanlan dinlem .. 
J• tahammOI edemedrm. Hfll6. 
illete koıtum... 

Malıkuıe. tahfrllcaba clerfa. 
leftirllmeaüae karar Yermiftir. 

Gürültülü, Kavgah Sporlar 
Münasebetile 

" (Baıtarafl 8 laca yhde) 

alumldi• •• J.lpiı aizameplak 
ce...,_ etm.ılftir. 

F ... tf Baflmln'• Göre 
Mıntaka Baıkam F ethf Baıa• 

ran da demittir ki: 
- Keadi kulubtlmlla murah

lıulanaın lat:akifıaa rajmea a8 
N,19 ltaflraaltj'a ..Plmtit .W.
pmu glrdUm. ~yfe yObei: bir 
elued7eti ufak bir eberiyet ıibl 
ıaıtermek doğru dej'ildir. 8-
b.a ,.,..., ..- ilaMl kti..ıa 
,..,.. lıot1rn lçtlmaıada .... ..._ 
lan itizar N ıaufanma raj'mu 
liazumıı bulunuyorum. Şamama 
mlteaDik yazılara ceYap Yermelr 
iltemlyorum. Çtınldt ı.taabul 
aıp•mlMI Hml • yaman ,......, 

..... pkdm "' ..... .. 
blllrlw. Niteldu h ..... .... 
b .. a ftlmatlan Ue ele flpat etmft 
hTnnmakfadarlar. Çarıamba ... 
1111 nuntaka lçtimaa Yardır. Bur.a 

da arkadqlanmla l'Örtlferelr ~ 
eli edlleD iti kabul edip etmlye
ceiimb.i kuarlqtıracajız. 

.."'8 GellllC• 
Fethi Ba .. ran dec:ll iri: 
- Dftn maçta hlr hadise oJ. 

lll&IDlflır. Futbolda ditmek. ıakat 
lanmak, yaralanmak, berelenmek 
lıer n._ ifia ._ J•cle •• 
•alr'alHdmcbr. Bllllum lltanb.lda 
•k 11k vulnaa g.wlmell aabalana 
çimen olmayıp ıiBndiraj yapılmıı 
•kı toprak olıaumdan ileri ıelıs 
meldedir. 

llOabaka abaaal ..-U.cla 
ce...,aa etmit Ye lalç bir aıllla
abetaizlik oım .. ıp. S.rt or 
DA811J8 plİllce; fatbeJ ,,,_. tia 
pek yumuıak bir oyan detltlr. 
Kaldı ld bw maç bir tlJt, final 
maçıdır, her iki taraf da kazan
mak ıayretlle atak •• aert oya• 
oynamıılardır. Bu Mrtlik bey-
nelmilel kaldelerla menefmedijl 
bir •JUD tanıdır. 
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Biat Denizlerinde 

Bahadir Şah Yakalanınca Karaya Asker 
Çıkarılması Emanoele Bildirilmişti •• 
- Gldelim, dedi, durmadan a-lde· 

Um. Burada bir tuzak Yar. 
HlikOmdar, Portakal çlçeti hak• 

kında bir haber almadan gemiyi 
bırakmamak İ•tediğl halde koluna 
Japışan biletin zoruna Y• Saf•r 1/ 
Reiıin etemen durumuna kar.ıı koya• ~ 
madı, ıürüklenen bir adam biçlmiade ~ 

1alondnn çıktı,güverteyl hı:ıla geçti, ~/, 
merdivenden indi,filikuına bindi.fa~ 'il ı 
Safer Relı,tu:ıaktan uaaklatmanın 'h// '/// 
verdiği bir ıevinçle batırıyordu. 1 '/ J !} 

-Küreklere aaıl / 
Jın, adayı atını ı· 
karııya ulaıın l 

Safer Reiıia 

Hzi~i yerinde idi, 
POTtekizH Vlı Ru 

ra Amiral da Sil
nyra Bah&dlr Şa 
hla Safer Reili ıre 
ınide alıkoymayı 
Ye englae açılma• 

J'l taaarlamıftı. Del 
hiyi ele geçiren, 
Mehmet Zaman 
Mirzayı da kaçıran 
HGmayunıaha bu 
iki adama nrtcek, 
kar11hjfında GOc• 
rat topraklarından 
blr parçaaının ken 

-:~ ~~ 
---~ 

- ~ 

HtıkUmduıo baıl ıudan yükselir 1U.kl~lme1 beynine bl; 
diıine bafıılanına· mızrak: indi. 
ıını iıteytcektl. Bu, yapılacak kap göreHk. Sen ele bl.lim kayıta atla, 
kaç ltinl halka karıı temlı glS.ter• hirlikte ıridellm. BOyOk Amlralla 
nıek için dGtll~OlmGı blrıeydf. Yokla geri dtsneralo. 
onun, Hümayun Şahtan iılo almaya Safer Reiıin dGtllncul, Viı Run 
da ihtiyacı yoktu. Hattı, Bahadlr tarafından kurulduj'una inan beıledltl 
Şahı 1akalar yakalamaz karaya asker tuzak dolayııll• Emanuell bir tutu 
çıkarılmuını Emanoele emr•tmiı (rehin) gibi yakalamaktı. Bahadir Şah 
bulunuyordu. İH vezirinin gellıiglHI ıöyledltl 

Vlı Run lı6yle bir karar almakla •<izleri tartmayı dOıOnmeyerek ve 
beraber • ne olur D• olmH dnıtnce• yalnıı HYKiliıi hakkında haber almak 
ılle • gemide hk bir ıGbaydan baıka ihtiyacına kapılarak deli gibi batı• 
kimaey• yapılacak iti habH Yerme• rıyordu ı 

mitti• Matmazel janı IH kudeılnill - Gel amiral, yaıuma ıeJ. Konu• 
gelblılade hapaettfrmlıtJ. O, hGkGm· ıacalc çok ıey Yar. 
dar ile nıirl remtye ıeldlkten ıonra Emanuel, bu lkl adamın kurulan 
aerekll olan emirleri verecekti. Şu- ağdan kurtulmuı olmamalarını uma-
ruplar n ıaraplar içilip yımıklır madıfıadan Viı Ruvanın birden ffkrlai 
ıenllinoeye kadar h6r t•Y haaırlioa• detiıtlrditlni v• BalaAdlr Şahla Saferi 
bilirdi ve ıemiye demir aldırıbrdı. bıraktıtınıJ uraaladı, ıayleallea 

vı. Run itte bu dlttin ile eY•I- ıl>ıe inandı. onların filikaaına geçmek 
1ordu, geniş dnraaıyordu. iti bllea lıtedl. Fakat ı•ıkınhj'ını benOz gide-
aUbay aaloaa rellp de ''hazırlanmaya rememiıti, heyecan l~inde idl, kayık-
htlayalım mı,, deyinoa htyecanlanmıf, tan kayıta atlarken duırehne.inl 
bir tekerlem• aavurup dııarı çıkmıı- ( muyazeniıinl ) koruyamadı, denize 
tı. Ne gthertede, ne merdinn batın· dDıta. 
da konukları gib hapılnde tutacak Şimdi Bahldlr Şahın da, Emanue-
ıaaker yoktu. ÇtinkO Via Ruva, onlarıa lln de kayıklaraada bir telAt bellrmlıtl. 
tuzaktan ltkllleneceklerlni ummuyordu. Kürekçiler denize dDıen Amfrah 

Fakat baıka bir kamarada ıllbay- kurtarmak için kaynaı1yorlardı, Bu 
ları toplayıp emirler nrmtğe batla• didinme birhayll ılrdü ve E19anuel 
dığı ıırada konukların 1&vuıtuklarını filikaya alındı. Llkin arkadan relen 
Ye filikaya bindiklerini haber alınca donanma eaadalları, o kaynatmayı bilı-
deliye döndü, denize sandallar indi· btttGn baıka blr anlama aldılar, amiral 
rllerek kaçanların tutulması için da Suuıun 6ldllr0lmek iatenditlal 
batırmaya koyuldu. Şimdi gemide aanı:hlar, var kunetl bile gevirlp, 
biri karıııklık belirmifti. Neferler yelkenleri de fİflrip aradaki yolu 
ıuraya buraya koıuyorlar, •lllhlaaı- ke1tUer, filikalara ulatblar Ye sorup 
yorlar ve aandalJarı indirm•t• çahıı· aormıya llzum görmeden Babadir 
yorlardı. Şalala Safer Reiıin üzerine ıaldırdılar. 

Dahidir Şah llt Safer Relı iH Safer Reis palaaını çekuek, filika-
baY,li llerlemlılerdf, adadaki 1&raya daki GOceratlılar kOreklere yapııarak 
gitmeyip kartıya kaçmak iltedilrle- bu sAldırııa kartı koyuyorlardı. Bahl-
rioden çala kOrek o amaca dotrıı dir Şah, ne yapacatını ıaı rdıtından 
yol alıyorlardı. KendlJerino y•tiımık kendini denize atınrmiıtl. Safer Reiı, 
pek kolay detildl, karaya çıkbktan Jİrmi otuz mızratın batı üzerinde 
ıonra yakalarına yapıfmak da hemen kümelenditini, eallanıp duran bir 
hemen imkAn11zdı. ÇOnkO erada bayii kayık içinde bu ölOm kGmeaini ına-
aıker vardı n bir ıürQ de top, Ulfek 
vardı. mıyacafını görünce aynı t•Jİ yapmak 

Kaçanlarla kovalamıya yeltenenler zorunda kaldı, denize atıldı. 
bu durumda iken adaaın bir k6ı•· Ancak bu ı1rada aklını batına 

devılren EmanHl, Portekizli wemicl-
ılnden bir sandal gClrilndO ve bu lere batrıyordu : 
rürOyif yolları yüsiladen Bahidlr - Durun, TUrmayıa, bir ranhılık 
Şahın filikulle biraz ıonra yanyana var ! .. 
geldi. Sandalda Emanoıl dö Suza bulu. Fakat dlnJeyen yoktu, berkH 

nuyordu. Herif Bahidlr Şahla Safer relıln denize atılan iki adamı mızraklamak 
hlpsedildlQ'ini umduğuıian Via Ruva- için yol arıyordu. Bu kargaıalık için• 
nın ıon emirlerini almak için ıremiye de Emanoel'de kendini denk tuta-
gidiyordu. Onları birdenbire karfııın• madı, denize dOıtü, l:ıatıboı bırakılan 
da görünce ,belinledl, selam vermeyi• aandallar araaında aerseri HrHrl 
de unutarak haykırdı: yQzmeye koyuldu, 

- Si.a burada hı. Şaıılacak ı•yl Portekizlilerin g&zQ hep Bahidlr 
Safer Reiı, birden kafuına ya pıfan Şahın üıtUnde ldl, onun hakkından 

bir fikrin zorile kürekçilere " yavaı ,, gelmek iıtl7orlardı. SGbaylardan biri 
dedikten sonra Emanode d8ndQ: ' bllkOmdarın kıyıya doğru killaç 

- Büyük Amiralınız, dedi, biıe atlıjfını aörllnce 1andalını hıslandırdt 
geliyor. Ulu ıultanımazın kendl•lne ye oaa yaklaıır yakla1ma1 bir kGrek 
karı• Yafa'da veuceaı kalt yerini UIAttı. 

Alır baıh bir reasam~n ıcrgi• 
ılnde ziyaretçileri ne alAkadar 
eder?. 
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TUrk Devlet Borçları 
Lira Lira 

l 
'0 715 T. B. 1 18,15 il %5 Hasine 8. &7,50 
~•1,5 T. B. il 26,~5 Dahllt lıtlkras 94.50 
%7,S T. B.111 27,0~ 

Devlet Demlryollar1 Borçları 
Lira Lira 

Erıranl 95,00 il Anado\u MO. 4S,7!1 
SınıErzurua 95,110 A. H. % 60 25,llU 
Anadolulvell 4!1,20 n H. % 100 42,71\ 

&o•yeteler Eahamı 
Lira Lira 1,. B. MG. 90 lıt. Tramn1 28,00 

11 • Hl. 9,50 Bomontl 8100 
,. •• Nama 9,SO Terlr.oı 15,,0 

MerkazB. D 58,00 A. Çimento JO,IS 

fıtarlla 
F. Fraagı 

20 F.Frangı 
1 Dolar 
1 lıtırllıa 

20 Liret 

Çekler 
Krı. 

6:t2,G-O il Liret 
12,04 Dolar 

Nakit 
Krf. 

169,00 1 Mark 
121,00 20 Drahmi 
620 20 Leva 
202 20 Ley 

Borsa Dışında 
L K. 

1 T. L. için 
9,6668 
0,7980 

Krı. 
43 
24,50 
24 
15 

L, K. 
Kredi Fonılye MUbadll Bon. 77 
1886 ıene1l 126 Gayri. 

" 190J 
" as Altan 

1911 
" 81 Mecidiye 

Parla Borsası 
F. Fr. 

O/t715T. borıu Sl3 
lıtarlln 7\78 

il· Dolu 

Zahire Borsasında 

17,25 
9,31 

52,S1> 

F. Fr. 
llS,07 

Dün Ticaret ve Zahire lıorauında 
flatlarda hafif bir düıUklQk ı<>ze 
çarpmııtır. Bunun nbebl Anadoludan 
mal gelmeye baılamıı olmaııdır. 

Din boraaya 949 ton huA"day, 30 
ton da un relmittir· Yumuıak but· 
daylar 7 kuruı 30 para ile 6 kurut 
araaında, ıHt butdaylar 4 kuruı iki 
buçuk para ile 4 kuruı 37 para 
aruında, unlar da çuyaJı 780 kuruıla 
460 kuruı araaında muamele r<>rmnı
tlr. 

Ola 245 ton yumuıak, 140 ton 
•ert butday 290 çunl da un satıl· 
mııtır. Ar. muam•l• oluıunun aebebl 
tüccarın fiatlarda btıytık bir dütüklük 
olacatını hisset mHinden fler( ref• 
mektedlr. 

•ı ııtıl ,, ... . ,.._ .... ,.,1ı ır aı•hltııı1o ıtıol••l-.ıi4fl:'l•• M!Sllf l•ll ll'l l i l ,, ,._,.,n .. >11 1 011M•I••••,..._ 

- Tutunuz haımetpenah, dedi, 
tutunuz. Size bir.den ziyaıı gelmeye
cektir. 

Hükümdar, kurtuluı miljdeleyım 
bu ı6ze inandı, kürete yap fİ'. Fa!:at 
batı ıudan yllkaelir yüknlme.r. tam 
beynine bir mızrak indi, arkasından 

birkaç mızrak daha göıilne, yüzüne 
çarptı ve kendini " Altın ukıı ,, diye 
anan zayaJlı adam, Portakal çiçeğinin 
adını bile haykıramadan • beyni 
delile, yüzQ deılk • denize uzandı, 
can nrlp gitti. 

Safer Reiı, bir taraftan yüzüyor, 
bir taraftan hükümdarın durumunu 
rözetliyordu. Onun mızraklanarak 

öldGrGldlltlintl gCSrOnce ıöyle bir 
baktr. Emanoelln bocalayıp durdutu 
noktayı beuplayarak ıuya daldı, 09 
bet kulaçta onuD altına Tardı, ayak
larıaı 1akalayıp ıuyun içine çekti. 
Sandaldakilerden kimse Saferin yap
tıtı ltl ıezememlı Ye Emanoalln göz· 
den kayboluıundakl •ebebl anlama· 
mıttı. Reiı, akla ıığmaıı: bir dayanık· 
Jıklı, Jakaladıfı aYJ IU)'Un altında 
n bir dakika içinde boj'up bırakmıı· 

·. ~.: · .. ~ı Başbakan Yanı Ve 
.... · ... ;Van Gölünü Gezdi 

. . . . 
. ~ . . 

. -
' .. 

Yukarda; Hıyet Van gölii.Ddı, aıağıda §thirde lken 

Van, (Özel) - Baıbakan Is· 
met loönU yanlarında dıı itlen 
Bakanı Tevfik RUttll Araa, jan• 
darma ıenel komutanı General 
KAzım, Ordu komutam General 
Ali Salt, birinci enspektör Abidin 
Özmen •• dokuzuncu kolordu 
komutanı olduğu halde ıehrlmize 
geldHer ve halk tarafından tid· 
detle alkıılandılar. 

Başbakan erteıi aabah GaYaı 
ilçesine Kitmlıtlr. Bllihara ıere• 
fine verilen ziyafette hazır bulun• 
muı, kutu Haydar Aksoy tarafın· 

dan kendilerine Vanın muhtelif 
ırUzel manzaralarını ıöıteren bir 
albüm suuulmuıtur. Baobakao 
bu gezi v• konuımalarda bir Jkl 
seneye kadar Vana 50 bin mu• 
hacmn lskAn edileceğini, . dört 
seneye kadar da ıehrln ılmendl· 
fere keYUjacağına ı6ylemlı Vanın 
bayındırJanm&11 için bDkümet 
blitçeılnden büyük mikyasta yal"' 
dımda bulunacağını valt etmiıtfr. 
ismet lnönll ıehrlmizde iki glln 
kaldıktan ıonra içten ıreleo t•· 
zahüratla uğurlanmııtır. 

Bulgaristan da Tazyikler 
Hili Devam Ediyor 

Sof ya, 22 (Özel) - Şimdiye• 
kadar Deliorman HavaHılnde ken• 
dini hlısettlren Bulıar tazyiki, 

ıimdi Deliormandan Trakyaya 
geçmlttlr. işe, ilk evvel Trakyada 
Filibenin bir saat yakınındaki 

Kuklene köyünden baılanmıştır. 
Bu köyde türln tUrltı bahanelerle 
20 kadar Türk münevverini tevkif 

1 
ederek hepdnl de- dayaktan ge• 
çlrmitlerdir. Köy muallimi HU1eyin 
Sungurdan 25 bin leva, HtıHyia 

Sulakçıdan 15 bin ve bacı Kara 
HUaeyin oA"lu Memiıten de ·ıo bin 
leva kadar bir para latemekte bu 
ağu kefaleti vermedikleri için 20 
glindenberi mevkuf bulundurmak· 
tadırlar. 

~-------·--------,~-...................... ~ OSMANLI BANKASıl BANKA KOMERÇIYALE 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 i T A L y A N A 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
TESlS TARİHİ: 1863 İhtiyat akoeei ,, 144,78S,576,20 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
Sermayesi: 10.000,000 İngiliz liraıı İtalyanın başlıca şehirlerinde 

Türkiyenin ba9lıoa oehirlerile 
Pari11, Mareilya, Niı,Londra ve 

Mançester'de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin Vt> Yunanistan'da 
Şubeleri. Yugoslavya, Romanya, 

Suriye va Yunanistan'da Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar 

ı.:·--~~ ·~~ı;;-·iİe~d; ·;hı~NO ~~;·;:· u~ı'ü:-
ne çıkıp ylzmeye koyulmuıtu. 

Porteki%lller BahAdir Şahınki glbl 
EmanoeHn ölilıilnlin de ıllrDklenip 
1ıittiğlnl r~rmUtler, fakat her iki ce-
1edi almak yolunu bulamamıılardır. 
Deniz gittikçe kabarıyor, undalların 

mannra yapıımı gOçleıtiriyordu. Sa-
fer Reiı bu kanlı ve dalgah alan• 
dan ur.aklaşmak için uğratıp 
duru7ord11. Llkin umudu keaiktl, 
citerlerinln ıon nefesleri pilıkürmektı 
oldutuna inanıyordu. Bu durumda 
kulatına bit ıe1, pek iyi tanıdıfı bir 
Hl çarptı. 

- Durun, yorulmayın, bizim ka
yıta gelini 

Bu ılS•ler, Matmazel Jandan 
mektup ıetlren ve onunla Saferi 
kayahta alStGren neferin atsından 

sıkıyordu. Reiı, ba1H1ı arka11aa 

SU BELER 
İngiltere, Fransa, İsviçre, Avustur· 
ya, Macaristan, Çekoslovakya, Yu
goslavya, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehideıi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör n Kolumblyada 
Afilyaeyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Kara.köy 

Palas ( Telef. 44841/2/3/4/5) 
Şehir dahlllndekl acenteler: 

lstanbuldo.: Alalemciyan hanında 
• Telef. 22900/3/11/12115. 

1 Beyoğlunda: İstilclAl cadde1i 
Telef. 41046 

IZMIROE ŞUBE , ______________ _,, 
.............................................................. 
Yugoslavyada Papahk And11 

ıa,ma Yapıyor 
Belgrad, 22 (A. A.) - Tüze Bakanı 

Auer, Yugoı!avya f!e Papalık aruında 
bir and!aıma imza etmek Gzert 
Vatikan tehrine 11itmi1tir. 

._.., •• , .... ı•ı• ıl•·• 1 ll'I • · ~· · ~"• l ll •H 14'• ••• - l •IOl •hll •ll>t .,, , .. , . .. IMll•l•o .... .9dlı,11 • l lll• l ll ,......,,,, 

çevirip baktı, bütQn ıandalJr.ran uzak .. 
laıtığını ve tek l:lr kayığın kendini 
doğru geldiğini gördll, gGIQmıedl ı 

- Eh, dedi, ömrümüz henDz ıon• 
ermemi~. Bu nefer, beni kıyıya 
çıkaracaktır. 

Gerçek te öyle oldu, Amiral d3 
Suıayı taşırken umulmayan bir hldi
ıelere ıahit olan kayık, o neferio 
çektiği kürekle Safer R•lıin yanına 

kadar geldi, palnını dltlnden ayır• 
mayan Türk kolaylıkla kayıta geçti 
ve aanki banyodan çıkıyormuı rlbl 
fÖyle bir gerindikten aonra Portekizli 
wemiciye emir nrdl : 

( Arkaaı nr) 
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('},ı. arif, ıArif ıeylerin 
Ptk o kadar incesinden anla· 
lllayaz. Sıfabna !bakıhrH, sen bu 
:~p d6ktUgUn asri adamhrdan 

ıne benziyorsun. Haşa, sözlim 
••na değil. O aenln buyurduğun 
U;~ boğler ) den çoğu bergUn 
t, un yazıhanenin kapısından 

•t..ıaı sokar: 
11 

- Amanın etmek, şurada 
.,.na göre bir it yok mu? ,, diye 
•orar. Buna (ne dersin, a iki go• 
~.•)?. bele git; ıu Karaköy 

0PrliaUnilu ortasına dikil. Gelen 
8'•çe.n o tık beylere birer birer 
'-l •yle. Acaba ıkaç tanesi o ay 
;• lcirasını Yermiş?. Acaba kaç 
daneal ogfin bka bata karnını 

0Yutabilmft?. Acaba kaç tanesi 
:-:l~~akl veresiye aldığı elbisenin 
ler-kııtıni ödemiş?. Şapkasız gezen• 
-ı.ln hepsi de sanki alafrangalık 

un diye ml haıı kabak gezi· 
~Otlar? Son ıapkayı eakicl yahu

iye yirmi beı kunııa toka ettik
ten ıonra yerine yenisini alamı
korlar ki.. Hacli bakabm; bakkala 
aıaba, manaya git de: 

•• Aman atam, ben asri bir 
:danıım, ıuradan bir okka mal 

art.,, da. E§'er eanaf ıSTipUrge 

:al>ile dükkindan kovmazsa, fU 
'Yıklar, bana haram olsun. 

'Bir kahkaha tufanı, odayı dol· 
~llrnıuıtu. Ömer Beyi baltalamak 
•teyen genç fena halde bozul· 
llıtıttu. Ömer Bey, meydan muha· 
r•beainl kazanmıt muıaffer bir 
kuınandan aibl memnun ve 
lbafrurdu. 

Fakat ben, çok garip bir 
llltvkido idim. Kocantln kazandığı 
bu kaba zafer karıısında, nasıl 
hır vaziyet alacağımı keıtireme· 
llliftlm. 
1) - Ayo1, saat ıekizl ge_çiyor. 

aha gitmiyekcek miyiz. 

b Diye bir 4ies yllkseldJ. Bu ses 
k ~tUn misafirleri ayaklan clırmıya 

afi ıelmlıtl. 
Misafirler. birer birer veda 

:.~fYorlar; yaşlılar, kulağıma fU 
ozler1 fısıldıyorlardı: 1 

b - Kızım 1.. Kocanın, kabııaa~ 
bil olduğuna bakma. Vallahi, 
k lllahı akılb adam. Iııaanın böyle 
ocası olduktan ıonra, sırtı yere 

aelnıez. 

Kadın, erkek gençler ise, çok 
tnanau bir tarzda: 

t' - Tam ideal bir koca. Saado• 
llli tebrik ederiz. 

Diyorlardı. 
r l !fialam da, az çok benim va· 
~Yetimde; o da, fıkren yorgun va 
U~eli görünmekte idi. Garip 

~aradalııı, artak bay.at ve mukad· 
B eratunıza kar•flDll olan Ömer 
h( _ha4'kıodat onun he•üı: kat'ı 

r •üküm veremediği b1111ediI• 
ınt1tte id' ı. 

Ônıer Bey; aankJ biz.im CIU· 
1"_Gcelerimize hi, ehemmiyet ver• 
~ 1ormuş gibi, ahlilcınm, tablatf· 
•ho . b i ' Yaradılışı '.1m büttin u111s • 
)'c~rlni göate.rmekte idi. Yemek 
terkeot yemekten aonra ıaloada 
b~h~t~rimlıi <içerken gayet tabii 
hır •urette gtilmekte, söylemekte, 
ayattan pek memnun g6rlln· 

llleılcte ldi. 
Dat.a kahve fincanlarımn dibi 

l!o" 
ıurnadan esnemeye baılamıı; 

~?ra büyük hir t~klifaizlilrle 
ll e~~ğhin düğmelerini çözerek 
v1ı tın • ,, u açmış; boy • .mbağını, yaka· 
•·tlı r . • ""' ....... , ·aannda.ki kaaapeain 

iÇiNi 
tısttlne atmııtı. 

Sanki, henUz ayale baatıfı bu 
evin, kır'k yllbk bir lıinası gibi 
hareket etmekte idi. Neteklm 
aradan bet on dakika daha geç
tikten aonra, .. halamdan çekin• 
meye h iç lüzum görmeden • gayet 

tabii bir ıurettez 
- Gayrl varaak ta yatsak. 
Dedi. Bu Uç kelime, birden• 

tuy lerimJ lir,pertmiftl. 
H alam; ağır ağır baıını, de· 

niz tarafındaki pencereye çevir
mişti. Fak at gözlerinde parlD.j an 
ya,Ian, birdenbire gWeyememiftl. 
H "ç fl1phe etmiyordum ki ıimdf 
onun dımağmı: 

- Bu kız bu adamla nasıl 
yaşayacak? .• 

Diye acı bir endişe kemir-

•ekte idi. 
Yatak ()damız• çıkbğımız za• 

man, •oyunmak için yanındaki 
kilçtik odaya geçm;ı; geçerken 
de onun soyunup pijamalarını 
kiymesl için • mektepte kendi 
elimle yapt ğım çok ağır pentor • 
ıaaeyl göatermiftim. 

Aşağı, yukarı bir çeyrekten 
fazla aüren gece tu•aletiml biti
r.erek yatak odamıza gird"ğim 
ıaman onu, paçaları topuklar.nın 
üatUoo yığılmış olan bembeyaz 
patiska donu J.!e geziniyor görünce 
Hisıetliğim hayret ve latlkrahı 
gizllJ ememifl 

- A.. pijamalarınız burada 
idi. Giymediniz mi?. 

Demiıtim. 
Ömer Bey, ne hay.retiınl ve 

n• de iatikrahımı hissetmemİf, 
aayet tabii blr aurelt• t 

- Gece pantolu giymek Ade• 
tim değildir. 

Cevahın1 vermişti. 
En feci hadise, karyolamıza 

ıirdikten sonra baş göstermifti; 
- 'E, hadi bahalım. Şimdi 

9öyl• irahat irahat bir uyku çe· 
çekelimde, ı:abaha yine konu• 
ıuruı. 

Diye Ömer Bey, yorgana sım· 
sıkı bürünmüş, !kendinden geçr· 
vermifti. Aman aUahım; İft• o 
zaman ta'rulmmUI imkanı olmıyan 
blr horlama yUkse1mişti. Eıkl aeml
lerin bozuk makara hırıltılarını an· 
dıran,bu horlama,bana her feyden 
acı gelmiıti. Demek ki, blltiln ha· 
yatımda bu horlamayı dinliyecelr, 
aenelerdenberi hayalimde be.le· 
diğim ve hayatımın en bl1ylik 
hakkı olmak üzere zevcimden 
beklediğim ( gecelerin şiir ve 
aşkı )na ebediyen hasret çeke· 
cektim. 

Dayanamadım. Kalktım yan-
daki odaya geçerek balkon kapı· 
suu açtım. GllodüzUn ağır eıca• 
ima mukabil şimdi hava biraz 
ıel'lnlemişti. Uzaktan bir radye· 
dan, boğuk bir caz havau ifidil· 
melde idi. Marmaranın ufuklarına 
koyu bir sla inmişti. Sol tarafta, 
adalar~n ıııkları pırıltılula titire
mekte iru. 

Göı:üm birdenbire yanımızdald 
Maclt Beylerin köıkfin" Uitmitti. 
köıkün uat kabndald yatak oda• 
ıatnda, karanlık ıpencereoin 6nllı:ıde 
iki bat seçiliyordu. Hiç 1Upb.om 
ld bunlardan biri Macit Beyin 
kızı Cavidan, öteki de kocası ldL 
HalamlD 96yledlğln• nazaran bun
lar evleneli beı aeneyi ıeçmlftf. 
Böyle oluıakla beraber, daha 'hıa 
( Bal ayı ) ıgibl ltath bir .. ,. 
aeçirmekteleraı. 

( Afkaıı var ) 

SON POSTA 

c= Spor 1 
Ege Mıntakaaında Futbol 

Maçları 
Denidi, 22 (A.A.) - Çinil - Y eıil

ova takımı ile Denldi idmanyurdu 
tak••ı arasında bawOa yapılan futbol 
lik maçı çok iyi olmuı n ikiye 
kartı Uç aayı Ue Çinil takımı birin• 
ciliti almııtır. 

lzmir, 22 ( A. A. ) - Şehrimize 
gelea Maniıa .. mplyoau Sakarya 
takımı ile lzmir ıamplyonu Altıoordu 
araıımda yapılan maçta Altıoordu 
blre karıı altı aayı ile Sakaryayı 
yenmi9tir. 

Uşakta M•ç 
Uşak, 22 (A.A.) - Spor böJ. 

geıl finaJ maılarmın yapılarak 
ıampf;onun beIJi olma11 lçin Gediz 
H ıimav aporcuları Uşağa geldi· 
ler. Gediz ve Simav sporcuları 
ara sında yapılan lkl maç biri sı· 
fıra karşı 6, diğeri aıfıra kartı 5 
aayı ile Simavlıların üstünlUğü ile 
bitti. Simavlılar bugün Uıak 
Gençler Biri.iği ile kartdaıacak 
ve bu maçta kazanan takım böl· 
ie ıampiyonu olacaktır. 

Bulgaristan Blalklet Turu 
Sofya, 22 - Bulaar Ajanıı 

bildiriyor: 
8 Temmuzda başlıran b;ı:k· 

letli ikinci Bulgarlıtan turu dlln 
akıam bitmiftir. iki bin kiJomd· 
re olan mesafe t 2 yUğrümde 

• merhale • ve ikinci onuncu yüğ~ 
rl\m:erden soara b irer giin din· 
lenmelcle 14 gilnde ahnm ştır. 
Yarışa giren 37 ıı:o :-cudan (J 1) i 
aıhhi sebeplerden dolayı çekilmiş· 
ler ve (26) sı yarı91 tamambyabl!· 
miştir. ilk liç gl\n çok yağmurlu 
ve eonraki günler gilney Bul• 
garistanda (40) dereuyi bulan 

r 

f il il 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiş!yi zengin etmiştir. 

19.cu Tertip 4. cU Kafide 11 AAuatoa 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O Q ljradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000. 10.000 Uralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mDkafat vardır .•• -................... 1.~ ...................... . 
Antrepo.ar Hakkında 

latanbuı Liman lılerl MUdUr
lUğünden : 1817 /935 perıem be 
günkil aüshanızda Umum MUdfuo.. 
IUgümOze atfen yazılan beyanatın 
son aatır:arında " mevcut antre• 
poların hepa"ni GUmrüğe devret• 

mek hem muamelatta kolaylı~ı, 
hem de masrafların azlığını temin 
eder,, ıeklindekl yazının düşünce 

ve ifadeye tamamen aykırı olması 
itibarile tashihini rica eder, say
gılarımı ıunarım. 

şiddetli sıcnklarla geçmiştir. 
Yol çok arızalı idi. Bt1· 

yük Balkan Uç defa geçilmiı· 
tir. Elde edilen ın büyUk ıUrat 

a3atte 37 'fr.: en kllçük sUrat de 
22 kilometre olmuştur. Varnadan 
marln Nfkolof birinci geJmittir. 
Roman) ada geçen sene yapılan 

ara.ulusal yarışı da kaıanmış .olan 
Marin Nikolof bu mesafeyi 67 
saat J9 dakika 56 aanlyede al• 

m:şt.r. ikinci 67 aaat 24" dakika 
39 saniye ile Gabrovo'dan Miko· 
la Nenofdur. 

j 

SEKSVLİN 

l Bu kelimeyi iyi belleyinizl 
! 

-iu gün sizde bulunmayan her şeyi •••.. 

SEKSÜLİN de bulacaksmızl 
KUTUSU '200 Kr!P. 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi. 

r Sinir ve akd hastalıkları müt. ' 

Dr. ETEM VASSAF 
ı ~aia!oğlu Orhan B. aplJ'tıaanı Tef,22011 
'Ev. JCadılı.Öy Bahar:ye ileri aokak Tel.60791 
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Neıriyat Müdürü: T•lıir 
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iş Bankası Kumbara ikramiylerini liradan 
liraya çıkararak bir misli arttırdı ! -

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden 
maada: Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve Birincikinun a·ylarının 
ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur' alarla 
"her biri ikişer bin liralık,, fevkalide ikramiyeler verilecektir. 
(Bu ikramiyeli kur'alara ittirak için de kumbara sahiplerinin asgari Yirmi beş lira biriktirmif olmaları lazımdır.) 

Sabahları aç 
karnına bir 
kahve kaııiJ 

MAZIN 
MEYVATUZU 

alandıkta 

KABIZLl~I 
defeder. 

Yemeklerden 
bir 1aat ıonra 

alanına l HAZIMSIZLl~I Mide ekşilik va 
yanmalarını aiderir. 

Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. Fazla bir yemek ve içmeden soııra laisaedileO 
yorgunluk ve tiıkinllği hafifletir. Mezon tozanun tesirinden memnun kalmıyanlll 
ıiıeıi açık da olıa Bahçekapıda İt Banlcuı arkı11ında 12 No. lu Muon Boton eo., 
deposuna iade ederek bedelini geri alabilirler. Mazon iıim ve marka11na çok dikk•" 

~· .' ,, ' . 

Pavigonunun büyük zaferi 
Yerli Mallar 
Sergisinde btltiin 
satış ve ziyaretçi 
rek rlarım kırdı 

Çünkü en gilıel sergi 
hediyesi RADYOLiN 
ve en iıtif ad eli paviyon 
da Türkiyenin en mükam· 
mel diı macunuaua ot-o
matik makinelerle naııl 

yapıldığını göıteren 

RADYOLtN 
paviyonudur. 

ADY 

Uo ıündeıaberı ıtady( : 
Un paTiyon•nu siran 

edenlerin adedini 
ıöıterlı ırafilıc 

paviyonunu ıiz de ziyaret ediniz. 

. . .• • . ' . l . ' ' , , 'j • .... ,w ~:::; .,. ~: ". • • 

----·------~~------~~~--------------------~--------------~~----~~~~--
ÜakUdar icra Memurı...-.n

dan; Mahcus n para7a çurıı ... ı 
mukarrer utmal ke~ler Pata klSyla
de 126 No. h afılda 26/71985 tarlbWae 
mOHdif cuma wlntl N&t 13 dea 14 e 
kadar açık arttırma ıuretil• ıatıl•ea• 
ğ'ından talip olanlano mabaUi mH• 

kire l'•lmıelerl illo olu-r. (397} 

SüDO-QO-NO 

• J " • -· _ ...... t. 1..:. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız muhtelif Hrviılerlade çahıtmlmak üzere mUaabaka 

ile •• yUıer lira aylakla oa memur alıaacaktır. Müsabakaya girmek 
itin Uaelerl veya Ticaret LiHleri•I nyabut Galatasaray Liaeıl 
Ticaret kıammı bitirmit olmak ve yirmiden aıaj'ı, yirmi beşten 
yukarı yaıta ltulunmamak lazımdır. 

Mtııabakaya ılreceklerdea ae sılbl belreler arandıiı, ve 
. nelerden imtlhaa yapılacaiı, Ankara, latanbul •• lzmlr Ziraat 
Baakalarımııdan elde edilebilecek ıartnamelerde yazıhdır. MUHba
ka 1.8.935 Perıem'be gUnU sabahı saat 9 da Ankara ve lıtanbul 
Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

lıtekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 
24.7.9.i5 Çarıomba gllnU akıamına kadar Ankarada Ziraat Ban· 
kaıı Memurin MUdUrlüğöne göndermek veya vermek ıuretile 
müracaat etmiş bul unmalıdırlar. (3952) 

ı ____ ı~'~·n._b_u~l~B~l•~d-l_Y_•~•~l_ıı~n-ıa_r~•~~~~J 
Keıif bedeli 330 lira 92 kuruı olan Çarııkapıda Hllseylo aja 

mahallesinde Yeniçeriler caddesinde 38 No. lı Sinan paıa medr .. 
aeıi paıar!akla tamir edilecektir. Kıtlf evrakı ve şartnamHI levazım 
müdllrlnğünde görülür. Bu it• latekli olanlar fen işleri mOdürlUiUn• 
den alacakları ehliyet •esikaeUe 24 llra 8 l kuruıluk muv~kat te
miaat makbuz veya mektublle beraber 2617193:5 Cuma ,toı ıaat 
16 da levazam MüdürlUğDoe mtlracaat etmelidir. ( L ) u4234" 

Müfettiş Namzetliği ve Şef Namzetli~ 
İçin Müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza mUaabaka ile (5) mlifettlı namzedi ve (S) ıef 

namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 atustoı 935 tarihinde An· 
kara, lıtanbul Ziraat Bankalannda yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
kazananlar g•llt ve dlSnUş yol paraları verilmek suretli• Ankarayı 
a•tirilerek ıtfahi bir imtihana tibl tutulurlar. Bu imtihanda 
da kazananlardan beti 140 lira aylıkla mUfettJı namıetlfğfne v• 
dlj'er beşi de (130) Ura aylıkla şef namıetliğlne tayin olunurlar. 

3 - Müffettlı namzetleri iki aene stajdan ıonra MUfettiıllk 
ehliyet imtihanına rlrecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mUfettiı· 
llğ• a•çirlleceklerdlr. 

Ankarada Umum MUdUrlük servislerinde çalııbrılacak olan 
t•f namzetleri İH bir aenıllk ıtajlarının ıonunda ehliyet imtihanına 
ılrecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için ( ılyasai bilriJer ) veya 
( YUkıek Ticaret ve lktıaat) okulasından veyahut Hukuk FakUltr 
ıinden veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - İmtihan programını ve Hİr ıartları rösteren fzahnameler 
Ankara, latanbul Y• fzmfr Ziraat Bankalarından elde edil.bilir. 

6 - istekliler Aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en 
•on 26/7 /935 Cuma gUnü akıamına kadar Ankara Ziraat Bankası 

T eftit Heyeti MüdUrlUğilne göndermek veya •ermek ıuretlle mU-
racaat etm:t bulunmalıdırlar. 

Denizyolları 
iŞLETMESi ı 

Aceateleri ı Karakl7 KlprGbatı ı 
Tel. 425'2 .. SirkHI Mlhlrdaraade 

Hu Tel. 227 40 _ _. ~-ı 
Trabzon Yolu · 

Vatan vapuru 23 Temmuz 
Salı gUoD saat 20 de Rizo'ye 
Kador. 0 4159,. ----

Ayvahk Yolu 
f ANDIRMA vapuru 24 Tom· 

muz ÇARŞAMBA gUnU saat 
19 da Ayvalığa kadar. (4220) 

lstanbul Kadastro Mahke
mealnden ı Şehzade batında Fen'ye 
maballHiade n caddesinde eıkl 1,3 
6,7 yeni 5 ili 9 No. h gayrımenkuldea 
dolayı Ahmet Sadık ile Hulki. İımet. 
Nahide, Mehmet K adri, Kıiı i fe , Hana 
aralannda mlltekevvin davanın mu• 
hakome1l gOnl Ahmet Sadıktan 

ıaaadaamıa mahkemeye l'elmemdori, 
cihetle v aki olnn tclep Uzer iae 
mumaUeyhim haklarında gıyap kararı 
ittihaz ve muhakeme 26-7-93S C1Jma 
rOntl aaat 10,30 a buakılmıt o' du
tuodaa ıto H saati mezkô rda mah· 
kem•J• relmedlkler •eya nkil gön
der-4dlklerl ·..e gıyap maarafını Yer• 
medilalerl takdirde m c hkemenin 
rır-.&uında yapılaca~nı n billhara 
vaki ola..k itlrularıaıD memmu olmı-
yaıatı tel>lit oluaur. (18251) 

Hele ,ukUr r•
,amak zevkini 

elde etti 

b
., 

H y u nrt K ı.a hnmmu.fcrs 
hal ımıştı. Zıra ıztırnp ver~O 
ny lklarıile yürüyemiyordu. RADIO 
SALTS bz.nyolnrını yapmıya baıla• 
d ığı vakittenberi kendia'ni h•· 
fif ve cev va l hissediyor. Bu tu~• 
y pılan nyak banyoları 111yealn 41 

adaleler kuvvetlenir Ye ağrıl•~ 
ve t itkinlikler zail o'ur. En dıı 
ay. kkabılarıoız.la hiçbir ıztır•: 
çekmeden i.teditiniı nklt yit 
yebilira.ob. Hor ecuaede .. blll• 


