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Parkotelde Müessif Bir Hidise İtaJy p v J•d• 
ir PaşaZade,Kıskançlık· aya ara ermeme ı ır •• 

la, Bir Doktora Saldırdı Bunu lstiyen lngiliz Amelesidir 
Bütün 
Onun 

Dünya Ekonomik Bir 
Gelsin, 

ilin Abluka 
Diyorlar 

Etsin. 
0,Evvelce BirBiçarenin Bir Ayağına Mal 
Olan Bir Hadisenin De Kahramanıdır 

Barada vak'a olıun da biz haber 
almıyahml Siz yanht duymuı ol• 
mayaıınız.? 

Dun akıam tlzerl matbaamıza 
•çalan bir telefon bize ••vellıl 
lece Ayaspatada, Park otelinde 
~Uesıif bir hidf1enio ıeçtfğinf 

aber verdi. 
lı Bu haberi abr almaır: bir mu• 

l.rririmlzl bidlsenln tahkikin• 

dllı•nıur ettik ve Park oteline aön• 
•rd'k • h k 1 • Arkadatı,tnız orada, hAdlse 
• kında malumat alabilmek için 

~:bt~Uf ıaraonları, mUeaaeıe ıa· 
~tklnı. ve ıefgaraonu ıorıuya 

nııştlr. . 
d Garaoalar da, mUeuese sahibi 
b~' ttfgarson da biç duymadıkları 

1 r haber alı:y orlarmıt ılbl dudak· 
arını btlkmUıler ve: 

-=-==Hayret, demfılerdlr, hayret. 

Bu cevaplara inanmamak lçlo 
Hbep görmeyen muharririmiz, bir 
kari muzlplli!ne aldandığına bDk· 
metmit ve dönmeye hazır]anmııtır. 

Fakat o aırada bir tesadüf, 
yazıcımu; da hllkmltnde yamldıj'ını 
lsbat etmiştir. 

Muharririmiı, orada bulduğu 
ipucunu çekerek, bAdiHyl çorap 
ıökDj'O flbl çözmUıtOr. 

Park Otelinin altını DıtDn• , .. 
tlNn bu teea1Uf yerici hidiHyl 
aıajıya yazıyoruz: 

HidlHye mi, yokıa Park ote• 
( DeY .. ll 8 laci ylıda ) ) 

Dinarll Mehmede Cevap 

Çoban Mehmet Kendisile 
Güreşmeye Hazır 

Güreı F ederaıyonu, Bu Karıılaşmayı 
etdlecektir 

Ç•H• ll•Mıt•I ,,aııl•rı•• ••'-r ... " 
Bir ••••ye yala• bir za•a• ı •- G• .. Federu1ona Dl-

~••rlkada gDreıl•r yapan Dlaarlı aarh Meh••4'• karıı Çoban 
"1•hnıet y f hll blrkaı Mehmedla çıkmaııaa muhalefet 
lllıı uıu P• van et•lyecektlr. Şu kadar Yar ki 
leldl ene~ dlnleo••k iti• buraf a .,ualerdaa Dlnarlıl profeayonel, 
d ve uraaya . rtttt. Şehrim z· Çoban Mehmet Amat6rd8r. 
ten geçerken de, ıazetemlzl• Maamaflh hirl profeayonel, 
.. :rup ettiii alaturka yatlı ı• etekl amatör olan iki pehlivanı• 
P•~~r nıUnHeıbetlle herbanıl bir ıirllt•••I ti• bUıbltl• allmklo· 
•ld lıvaııla karıılaımıya hazır ıOs ıayılamu. Bu takdirde gUreı 

uğunu ılSyledL blr hayırlı meafaate oluraa, • 
f Biz, bu mlinaıebetle ıllret ı~ID&D mlimkllodUr Ye bu takdir-
ı:deraıyonuna mDracaat ettik, de, bizim için araıuluHl federa .. 

\1 husuıta bir tertip yapılıp ya• yon izini almak mUmklladlr. 
Pılanııyacağını ıorduk. Bize, Binaenaleyh ı Çobaa Mehmet 
•alAbiyetl olan bir Oy• ıu cevabı meydandadır ve Dinarlının karıı· 
~erdi ı ıına çıkmaya hazırdır. 
~=-=--=----==--=----~-=-=-==-===~--=--

l'd ü dürün den Odacısına 
l<adar IştenElçektirildiler 

I<aramaa, 15 (Özel) _ Maliye •alreılnd• yapılan teftlt aetlceılade 
ıs bi1a lira açık 16rllmlf, ltltl• memurlana kaa1111ıu• laar•k•tl•rl 
t.. · dürlntl•• ofiaaı,. kadar biti• ••aurlar• 

Da. Aklı Baıına 

.... "j._···--· .. ·-·· ......................... -..... ·-

1 lladılllyde llabu
ll:all: Bir Define Var 

Tefrikamız 

Yazaıe : 
Hatice Hatip 

Of 1 Bu gece ne· 
fe1 almak JmkAoı 

yoktu Galib& 1 
Biraz rllzgar ıöylt 
denizden doğru 

selen ff 

hku~illllMlf"lllf 
rüafA~oJ·~tcl" Su
lardan pleıı hafif 
nerıili, rutubetli bir 
rlzılr... Balı:ııları 
açık balkon kapıla· 
rından dltarıya bir 
aknmaria clbi 
şeffaf n mni ııık· 
h göft baktı. Bu 
gece inanılmıyaoak 
kadar parlalı: n 
güzel bir mehtap 
•ardı. 
Ve bu ıııiın altın• 
da denia hlo km
ııkııa n tıpkı ıü· 
milıten bir a1aa 
ıi~i usanıyordu. .. 
Batını arkaya attı, 
kollarını oarmıha 
gerilmlt albl açtı ...... , .... 
Arkuını, cumart•
ıi sttnkl SON 

POSTA' da 
okurauauz. 

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

Son Posta 
6 ıncı Yaıında 

Sev,UI okuyucu. 
• " Soa Poıta ,, aın kuruldutu 
ıUadea lıtuıD•• kadar aradan tam 
5 yıl geçtL Şimdi eline aldığın 
nü.ha altıa11 111ının ilk nOıhaııdır. 

• 1 Soa Poıta ,, Bu uzun mlld· 
det lçlade, gördUtUnü va itlttl• 
ılal oldutu ılbl ılylemlya çalaıb, 
her ya1ıaıa4a yurda f a1dalı olmak 
lıtedi. V • fln ıeçtlkçe biraz 
d•a olıualaftL Muvaffakıyetlnl 
aacl••• okuyucuauadaa 16rdtıtı 
raib•t• .,orçhıdur, bunun lflacllr 
W iNi rıl dlalmlacle, kadillae ,...... . ... aı.. tetekkllıl -
batlı ltlr .... WllJoı. 

Z•lılrll 6•% •••"••t11l• H•••ıl•t••tla 
Loodra 25 (A. A.) - Uluaal 

itçl partisi kongresinin kabul 
ettiği kararda bilbas1a 16yle d .. 
nilmektedJrı 

" ltalyan fqlzml ltal1an ulu• 
· ıuna, Doğu Afrikaaında ıOphell 

tereflerle dolu bir macera ıun· 
maktadır. KaYıaya vHHe olan 
hAdlselerln ıerçek bir 6neml yok· 
tur. Ha"H;I taiiili" ıt~n ı.. 
•arp batan Aldlrada kantılrhklar 
çakarabillr. 8611• bir harp, A.
rupa barııının temeli olan Kelloı 
pakta ile Uluslar ıoıyetHI nizam
na meıini tehlikeye dUıUrebllir. 

işçi kongreli, Habeıiatan ile 
ltalyamn ıoravlannı • aıeaullyet• 
lerlni • teabit etmek ftzere Uluılar 
ıosyeteal konaeyinln toplanmasını 
lnriltere bUkômetlnden latemek· 
tedfr. Habeı:stanan bundan ••Yel
ki dlletl yerin• ıetlrilerek bu 
ülkeye -..akit kaybedllmebb:la 
bitaraf mUtahldler aönderllmelldlr. 

[ Duamı 6 ıcı yOıde ) 

Bir Namus Dütmanı 
Katmerli Suç · ı,ıedl 

Adapazarı, 25 (Ôsel) - E~ 
yelld p iri boylu, blmazca Ye 
eamer yUzlO bir adam, Adapasan 
müddeiumumilik makamına , .. 
lerek ıunhtrı ıöylemlıtir: 

- Ben Kara PUreçak aahly .. 
ılae bath lrfanaanl lrlyUadea 
Salih otlu Şebadetlm. Bu ıabab 
bir ırz dUtmamnı öldUrmek i .. 
terken kazaen karım Fetlllyeyi 
61dtırdnm. T eallm olmaya ıeldlm. 

Bizim V • Rusyanı 
Fikirlerimiz 

Parl•, 2S (Özel) - jurnal ıaH• 
teainin Cennr6 muhabiri ıu laıb.rl 
veriyor; 

• Kanada, Danimarka, İ•p••yaaıa 
d..,,.."-" la.ı11a aoktal naaanaı 
tutacak blr ••11 •J.hriyor. li,ılt•· 
reala aoktaiaaaarı tudun ftal.ran • 
Habeı lbtllifını ta H••na kadar 
deımek •e icap edeH• Ululllar 
Kurumu mfHkının (IS) iael maddHI 
mucibince ltalya ile Habeti•tanı 
batkı tirli aalaımaların• imklD 
olmadıtı için dnalarıaı •ilahla ball•t· 
mekte HrbHt bırakmaktır. 

FraaH n milttefikleri, Habetiıtan 
Gaerinde tuir yaparak ltalyanın 
mOmlcGn mertebe memnun edilme• 
ıinl iltiyecek ıibl glSriiaü1orlar. 

SoYyet Ru•y• llt TlrklJ• İH 
misakın tamamli tatbiki taraftarı 
bulunmaktadırlar L . 

Aile•inin Düı111an 
Gözil• Baktığı 
Bir Biçare 

Salih otlu" Şehadeti• anlatb• 
ğına ıöre, bu cinayet 1611• ol
muıtur: Şehadet aabah karaall
ğında boıtan kazmak üzere tar
lasına gitmiş, birkaç aaat ıonra da 
evine dönmUıtUr. Fakat eyin• 
yaklaıtaiı bir aırada kanııaın 
mııır tarlaıından acı acı• haykır
clıj'ını duymuı, du,ar dlblndaa 
kaptıiı balta ile bntnn bııll• kor 
muıtur. M11ır tarla11na ıöılerl 
kararmıı bir laalde dalan Ş.haclet, 
kar11ınıa, Necip lımlade biri ta• 
rafıaciaa taarruza uj'radıtıaı 
ılrmllf, elhuleld italtayı btitb 
laılu. H ...... dlfmanma dotru j 

l ......... ,.. .. e I 
llf9flr• U~ E•I• 
(Yası• tun ,tlade ı 



HI s • 

içki lnhisarının 
M /erinden 
Şikayetçisiniz? 

Geçen ntlııhalarımııdan birinde, 
tiry kilerin TUtUn luhiaan hakkın· 
daki oikayetlorini yazmııtık. Dün 
de muhtelif kimıelue yuk&rıdıı.ld 
ıuall sorduk. Bu ıorguya ~erilen 
karşılıklo.n aınğıya yaııyoruz; 

Yenlkepı, F nercl aoke ı, 
9 numarall hane, Rlfat Pek• 
dllekı 

- Bence, fç i lnbl11n, içkilerin 
ande yapılııını aatın nlmıf, çGnkU 
gaz.inol rdn, meyhanelerde içilen ara
ndıın içki ıiıelerlnin ylıde doksan 
dokuzu iauıuai lmalAtha el rin ala eti 
farikalarını taııyor. Bu, inhisar İdarC.· 
ıinlo çıkardı içkilerin aatıla lara 
lllabeten kötO oluıundan detildir, 
HattA tıcr6bıme lıtlnadea dlyeblli· 
r'mld bllakiı, huauai lmal&tbanelerdc 
rapılan lçkil r lnhlaarıo lçkilerile 
r.!ı:ab t edemeyecek derecede k8lll· 
dGr. Fakat buna rağ en, rağbeti 
k6ta lçldlcrln kaıanmaaı, lnbiaarın 

lçldlerlnl halka taaltma naıdır. in 1· 
ur fdarHI f çkllerloln re ki Amma biraz 
ehemmiyet Y ne, bem doldurdfu 
tlte!erl maıteriefır:llkteo, em d b lkı 

oam kınfı a-lbl k6tQ lçkllerl içmekten 
kurtarmıı olur, 

lf 
Çene lk6y Koru aokalı 19 

numarall h n , Ekmel 
- En b01Uk tilcl7et, lçkilcrio 

pabalılıtındaodır. Sıırhoılulda hldise
ler, nk'alar çıkaranlarm Jitiklerl içki
lerin miktarı t tklk cdllH, ~8rllle-

cekfü ld ekHrlıioln baılarıaı döndü· 
ren kadelaletbı adedi fkiyJ, aça ya 
rew, ,. ıtfmeı. 

h L ıGaterfr kt, o•ların beyinle· 
rfne Yurao rakı, ı•rap, bira, konyak 
filao defU, beaaphr. Çlnkti Oç kadeh 
ldp de a.uç doluıu para nrfnce, 
akılları bqlıırıadan gidiyor biçarelorla. 

Hatta bence, me lekette lçkl 
lptllbını ltlır:umundan faı:!a arttıran 
ıebeplerln içinde, içkllerla pnbahhtı 

tla vardtr. ÇOnkO bu pahalıhk içkiye, 
ı ç ele 1J•çfrll D ıeylerln cadbulnl 
veriyor. 

Ve tabii cok ldmeeler de bu caıt
be1e kapılmaktan kurtulamıyorlar. 

• Sultanahmet, Nahncı sok §ı, 
11 numarah h•ne, Esat; 

- Ben içki kullanmam. HattA içki 
kollanaolsrla koouımaktaa kaçuurım. 
ÇOnkO •ummülhnbafı" denU n bu 
k3t0 DHneaia, en ağır baıh bildik· 
lerlml&I bile zıvanadan çıkardı ı ı 
a-3rmek korkutuyor beal Bu ltibcrla 
içkinin 1111ymııkla bitip tnkenruez 
k3tGl11klerlnl g3z 3n0ne ietirinee 
içki iohlaarın·n mevcudiyetinden tlkA
yet edeıim geliyor. 

Bir Amelenin Ayagı Ezildi 
EyUpte Bahariyede bir lastik 

fabrlka1ında çalı§an ustabatılar· 
dan Kirkor, iki ton ağJrhğmdnkl 
bir diıllyl yerinden kaJd.rmnk 
lsterk n ayağının üzerine kay ıı 
ve kırılmııtar. Kirkor hastaneye 
kaldırılmı t.r. 

r1n Sonu 
kampları dün 

tamamen ıonuna rmiştlr. 

Diln de Vefa liseılnde a ker• 
lik imtihanları yapılmış v blltOn 
tnlebe muv ffak olmuştur. 

u, C '"'leddln Pa a 
de hme ert v 

Celaleddin Peıa z de Mehmet 
Pertev isminde bir satın uzun 
mUddettcnberi kaybolduğu hak
kında zabltay bir müracaat vaki 
olmuitur. 

Mehmet Pertev Şiıllde otur· 
akta ve Uref feb bir hay t 

g çirmokt dlr. 
Ail ıl i , zabıtaya yaptığı 

mDracaata n zaıan, kendfıl biraz 
sabi bir adamdır. Şf diye k dar 

iki d fa daba tegayyllp tmiş ve 
polis vesıtftlil bulunarak eil ıl 
haberdar edllmiıtir. 

Zabıt , Mehmet PerteYi bir 
defa dah ar mıya koyulmuıtur. 

Erik Ağacından 
Dü müş .• 

Bur da Öldü Amma 
Ölümü Şüpheli 

Adapazarmda rlk ajacından 
d ıtliğü için evv llıl gtln Cerrah-

paıa hastanealne geUril n 25 
yaılarında lsmall Y Ahya d n 
öhnftıtDr. Tabibi adli ce11dl 
muayene tmlı va hariçte bir 

1ara Ye bere eseri ııörmediğl için 

morga kaldmlmasına lllzum ıôı· 
termlştlr. 

Zahire Borsasında 
Buğday] r Habfre Düıüyor 

Zahire boraaaında butday 
ff tlannın dUtmeal dev m etmek• 

tedir. Dün de Zir at bunkaaı 
piyasaya buğday verml tir. Ana· 

doludaa Ye Umanlardan da bol 
miktarda buğday ve un gelm ğe 

boıla ııtır. Dun gelen buğdayın 
miktarı 612 ton, un miktarı da 

133 tondur. Yumuıak buğday) r 
7 kuruı 10 p ra il 6 kuru 12 
para ra nda, ıert buğdaylar da 
4 kurut 22 buçuk para ile beı 
kuruı 15 para arası d muam l 

aörmUı, 280 ton yumuıak, 222 

tonda sert ~uğday ıatılmııbr. 
Un fi tları 735 kuruşla 460 

kuruı ara ı d d ğf mektedir. 
700 çuv 1 un satılmışbr. 

Otomobil Sademesi 
Şoför N vzat, ldareslnd ki 

2506 numaralı otomobille e velki 
gece Şehz debaıından ıeç okt 
iken 11 yavmd Haaan isminde 
bir çocuğa çarpıp yara) mıttir. 

a 
Ki s iz er Y rduf 

Yakında Kadro u 
Genfıletilecek 

Galatnda Kimıeslzl r Yurdun• 
da timdlki halde ancak 80 çocuk 
barındmlabllmektedir. Yurt f bir 
için çok faydalı bir mUesse&e 
h line gelmiı olduğu için bunun 
geniıletllm ıi karnrlaıbrılmıştır. 

Bütç gelir gelmez yurdun kadrosu 
150 y çıkarılacak, b~nanın y nın· 

dakl ar1nlard n da lstifad edi· 
ler k yurda bir bahçe temin 
edilecektir. 

B şibir~qerde 
Aşıran Hırsız 

Polia ikinci Şube DirektarlOğU 
bir bırsızhk tahkikatını yaparken 
bazı üph lileri göz altına almıı 
bunların içinde Ahmet adlı bir 
1abık lı v rmıf. Bu Ahmet bir 
aralık ıerbest kalan ark daşla• 
randan birisine bir beıiblryerde 
Yererek bozdurmak letemittir. 
Pollı bunu öğrenmiı Ye beılblr
yerdeyl yakaladıktan sonra da 
AbmedJ ıorguya çekmfıtir. 
Ahmetı 

" - Ben bir gOn Sultanah
met'den geçiyordum. Siyah man· 
tolu bir kadının boynunda korde
leye takıJmıı bir beşibiryerde 
gördtlm. Dayanamadım. Kopnr• 
dım k çtım. Diyerek ıuçunu ltfr f 
etmlıtir. Ahmedi dUn Yedinci 
Müstantik tevkif etmiıtfr. 

lnkdAp Dersi lmtihammn 
t4eticeleri 

Bu yll ÜniYerıitede yapılan 
fnkılip imtihanlarının neticeleri 
alınmaktadır. Dnn hukuk, tıp ·re 
edebiyat fakUlterlndo okuyan 
aokert talebe ile harp ak demlıl 
ye orman mektebi taJ.~belerinlo, 
kiiğıtlarının, t tki l bitirilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, bunlard n 
% 10u imtihanı kazanamamışlardır. 

V purların köprüde yoku 
beklerken fayrap yaparak zifir 
gibi kara bir duman salvermekte 
olmelan geHp geçenleri taciz et• 

tlğl gibi dlSkOlen kurumlar da 
bilhusa bu mevsimde beyaz ve 
açık renk elbloelerl leke!emekte· 

r 
ültiir Bakanı 

Dün Ankaraya Gitti 
Ü~ gUndenb rl ıohrimfıde 

bulunan KültUr Bakanı Saffet 
Arıkan, mayetfnd•kJ zeYat ve 
bir de KUltUr direktörü Mehmet 
Eminle bfrJikte, dün akıam 
Ankaraya dönmUftUr. Dun de, 

ıehrimizdeki tetkiklerine deYam 
eden Bakan, V aldebağınd ki 
prevantoryoma sılderek, oranın 

durumu hakkında yakinen bilgi 
edinmiş v ihtiyaçlannı tespit 
etml tir. 

tfaiyede 
T eknikleşme 

Grup Amirleri Mühendfı· 
lerden Olacak 

Alman mUtehaesııı itfaiye 
grup Amirlerinin makine mllhen• 
di i olmasını IUzumJu aörmUıtUr. 
Belediye her yıl ifaiyeye iki ma• 
kine mühendisi almıya karar 
Termi tir. Bu ıuretle birkaç yıl 
içinde bnuın ıırup AmirlJklerl 
makine mfthendialerfne teYdf 
edilmiı bulunacaktır. Aiustoıta 
itf alyeye ilk iki makine mUhın• 
diıi alınacaktır. 

Am Ii Hayat 
Müesseseye Pr tik Bir 

Durum V rilecek 
Dlln YHiyette bel diye Oyele• 

rlnln de lttiraklle bir toplaab 
yapılmıı, bunda Amell Hayat 
Mektebi in duru u hakkında ko
nuşulmuştur. Ameli Hayat Mek• 
tebln doha pratik bir tekil ve
rilme1l; burada talebelere klltllk 
el işi ıan'atlan öğretilmesi Ye 
tlcurethan 1 rd kolayca calııa· 
bilmelerini temi edec k m lfımat 
nrllmesl kar rlaıtınlmııtır. 

dir. Vapur bac Jcrından duman 
çıkmamasını t mln etm k mU • 
kün olamıyaca~ı için belediye bu 
işe bir çare bulamamıı, ancak 
Deniz Ticar t MüdUrlUğUne bir 
tezkere yazarak vapurların köp
rüde fayrap etmemelerini temenni 
etmiştir. 

Bir .ki 
Satır} 

• • 
l ' 

Bir rabacı, Kendi Areb ~ 
sının ltında K ldı 

Dün öğleden &onra Yeni köyde 
feci bir kaza olmuş ve bir arabacı 
kendi hayvanlarının ayakları 
tında 610m haline gelml tir. 

Vak'a ıöyl olmuıtur: 
Y eniköyde arabacılık edoo 

lbrahfm, araba ma fasuly yUkJ • 
mi , Istinyo yolunda Uerlemekt 
dfr. Kendisi de fasulyelerin üz 
rinde oturmakta ve arabayı b • 
radan idare etmektedir. 

Bir aralık her na ıls arab 
nan hayvanları Urkmüş ve alabl 
diğine koşmiya ba lamı lardır. 

lbrahim, bulunduA'u yerden 
hayvanları zaptetmiye uğrn mı • 
da muvaffak olamamıi ve oldu§&i 
yerden düferek hayvanların ya 
larile araba t kerl klerl altmd 
ezflmiıtlr. Araba ned n sonra pe>J 
liıl r tarafından durdurulabilmf 
tir. lbrahimln hayatından ftm 
yoktur, hastaneye kaldırılmıvtır. .. .. .. 
Akll uhtar Da BrUk ele 

Gidiyor 
A~ustoıta. BrUkseldo, araıul~ 

aal bir mido Ye bariak kongreı} 
toplanacak Ye bu kongrede T 
~yeyJ, ordl arylls profesör Ba1 
~kil Muhtar temeli edecektftt 
Akil Muhtar Brükse!e bir Ağuı• 
toıta bereket edecektir. 

.. * .. 
Bir Profe örUn Tetkik 

Gezintisi 
Hukuk faktılteal ordinaryüıl~ 

rlnden Bay Samim tetklkatta bu~ 
lunmak üzere Al nyey gltmiıtlr, 

... .. * 
Floryanın B yındarh ı 
Flloryanm b yı dırlaşma ı 

çahımalan devam t ektedir. B • 
7ındırlık için yapılan proje geni 
letllmiıtlr. Bu projede tre hattın 
bir miktar g rl alın aıı da vaf
dır.I Şimdi hattın geçirileceği il 
mllnaaip aaha tetkik edllmektedlt. 

. * * ... 
Kumarcll r1n T klbl 

Polis, kumarcıları 1tıkı takt 
bine de am etmektedir. Dun 
Yenfçarııda hem ıof6rl0k, hem 
kahvecilik den Meh et Alini 
kah"le&lnd Kem l ve brl isimli 
iki adam lıkambil ile kumar op 
narlark n cllr fim vhut haıinde 
yakalan ıılardır. 

* * .. Bel ly vk f PUrUzl r:I 
Evk fla: Belodiye ra ınd ki 

lhtilAfları halledecek olan hake 
lt~yeti dün makamınd Valiyi 
ziyaret tmiı ve bu lhtllA.flar etr • 
fında görU mUıtür. Hakem heyeti 
bugünden itibaren lı başlıya• 
cakl rdır. 

ihtiyar - Hnıan Bey !.. Biz.im zoma· 
nımızda hcrbs bir sürll boı itikatlara 
inanırdı. 

... Büyükler bile cinden, periden kor· 
kar:ardı. Şimdikilerin boı itikafüm yok : 

H san B. - Nasıl kalmadı yol.ıu? Hu o B. - loanmuak ~ ıulh p • 

rislnin tUrlU cilveıerine aldaolr m•)·ıı. ·ı Asıl biz. bugün cine, periye inanıyoruz l 
Periye inanan kalmadı arhk. - ı .. 

Ne 

• Tü 

Nı 

Ne 
ı 

hir 
keli 

has 
blış 

lıaa 

• • 
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Hergün 
Nezle 

• 
1'ilrkige Uyan 

• 
Nicin Ölüyorlar? 

* -
Nezle, Büyük Düşman 
L· Inıilterede Sıhhat Bakaolağı 
le ır rapor neşretti. Bu rapor ıu 
•linıelerlo huliaa edllebllir: 

in .'
1 

Son ılrmibeı sene içinde 
l•lterede ölüm miktarı azaltılmı1t 

••ıatı bayat uzablmııtır. .. (.'" 
~rı hastalık kalmamqtır. 

b 
11 

Sıtma, freoıi, verem aıibl 
•ıtaJıklar tehlike olmaktan çak· 

lllıttır. 

lı 
11 

BuıUn bizi korkutan iki 
aatalılc: kalmııtır: Nezle •e k ... 

:r· Şlaıdl blltDn lnalliz doktorluk 
11.a•ıni l.u iki haatalakla AYaf h .. 

dedir. Çlnkll yalmı nezle ... 
~de Inıiltereye 400 milyon Inıillz 

•ıına mal olmaktadır. ., 

tı .. 
D,.kige, Uganl 

le Bu raporu okuduktan ıonra 
l)•ndı kendime : TOrklye, uyan •• 

td' un. Bizde henUz v&1atl ömllr 
llıeıeleal konuıulmıya bile deter 
ICSrlUmemiıtlr. Bizde ııtma, frengi, 
;erem, hlll en bUyllk ve en 
•hlikell bir dDtmaodır. Bizde :rr haıtalık heoOz öldOrDlmUı 

lb r dUıman dejlldir. Medeniyetin 
t Gıneyylz vaııfJarından biri de, 
t ••atı 6aırll uzatmaktır. lnıiltere 

1 Aınerlkada vanU ömUr 40 
htıııdan 60 yaııaa çıkarılmıftll'. 
lar Tllrlciye uyaa, Ye a,u doıma .. 

• karıı metodik bir 1avaı as. 

Jf. 

40() Milyon /ngilU 
it Nezle 6ldOrmeL Biaaeaale1h 
P hlikell bir hutabk 1ayalmu. 
L. •icat mWete Hnede 400 milyon 
lf rlliz lirasına mal oluyor. NHalı 
•ıtalananların çab1amama11, lıtlb

~~ kuvYetlerlnl kullanamıma11 
---•tile. 

._ Bu 6lçDyll bize tatbik edlalz 
bir heıap ediniz. 

lfll Tnrk yurtdaılarının haıtahlr, 
1 zllk, tenbellik ve 1&lr Hbep-
•rle k b b ele ay olan zamanlınnı lr 
b tGnuaoı. Eğer bunlan bir 

0~18~ etmek, ve lnıfJterede 
'-ılcugu gibi rakkama Yura1ak 
la Anı olıaydı, çıkacak yeküa 
erbalde korkunç blr1e1 olurdu. 

11_ 1 1tırklye uyaa, Yakt,nia kıym .. 
,.... biL 

Resimli Malcalt1 

Etleamek H dialenmek bir llat11açbrı Yemek ribl, 
içmek rtbi. Fakat biz Şarklılar, efleameyl ,.. cilalenmeyl 
Garp milletleri ,ıbl aalamayıL 811 •lkQtu H huauru 
HHria. Bir ı•• albada deaiıla ea,ınlerlae dalmak, 
ay ıtıfı içinde yıkanan denizde hul1alarımııı dialendir· 
mek, ruhumuzu temizler, yGcudu•uı Ye ruhumuz hafifler. 
Garpll dialenmefl lı3yle anlamas. O, l'llrültl içinde 
ejleair. Etleace :rerlerlade içici, daaı, caz ve l'Ürültl 
arar. Şehirde Ye iıte ,.araltl, etleamede rlrGltl 

r 

il Ellenmek Ve Düılenmek a 

ıiairlerl bozar. 
üefle •3rlyorua kl biz de Garbıa bu, etlence tarsıaı 

taklide baıladık. Çam lim8DıDın tabii •Dzellijiai, bera• 
berimlzd• r3t0rdltlm0z •r•mofoaun çıtırtkan nıile 
1ırtmaktan aeYk alıyoruz. Cazı Ye danıı çam altlarana, 
kuytu tabiat köıeleriae ıokmata çalıııyoruz. Bu. yanlıı 
dlnleam• tarııdır. Bu •ilence tarzı dialendlrmes, yorar. 
Garbın berıe1ini alalım, fakat gGrlltülG efleaeelerindea 
mOmkOn o~dutu kadar uzalı kalelım. 

... 

BABBBLIB 

Şarbayımızda~ Bir Dileğimiz 
Muhtekir Esnafın Listesini Neşrettirsin 

De Hiylekirlığın Kökü Kalksın 
J 

Şlmd~ hu iki daire aruıada, 
.. ll8te, acaba nere,. 81kıtmlfhr• 
denin .. ? 

* Sıhhat Mldllrlltl mıhl6t 
yajlan bo1amalr brarm1 Yen.alt, 
lnı haıuata beledl1• daimi eacll
mealne ltlr teklif Japmııb •• 
oraaı bir talimat basırhyacakb. 

ı 
Bu ıuretle, lltanbulda bozuk Ye 
temi• Jaia ltlr '"katta fark.-. 
cektL Fakat teeulrle atrnl1oras 
ki baa itirazlarla ba karar Sdaluat 
MldDrllllae iade edilmiftir. 
Uba1 Ye Şarbay Muhiddin Oıtla
datdan, alhayet rıdamlza Ye 
ııhbatimize taall6k eden bu itlerle 
pbıen utraıma11aı dlleyorm. 

Memleket e1Dahaıa ııkı bir 
•lraka .. 1• lht11a• nnhr. 8'1Dw, 
seçealwde 981p•6• 7apdaa bir 
teftltl de !,la blrlael defa m•r 
daaa çakarda Ye 16rDltlD ki llrk• 
Ye yıl aatanlınD rmallan Jlzde 
elli Ye dok11n alıbetlerlade !,o
zuktur. ülddea bir tuaYYUr 
yardi: Bu taıavwra sar• mallan 
bonk çakan eınafaa Ulteılal Sah• 

bat MıdDrıo;a belediyeye yer.. 9 Aylık Bı·r Çocugv U Soka-
cek, belediye de bunlan matbu-

ata datıtarak muhtekir Ye bil.. B k K 1 
klrlar tııhlr olanacak. Biz, bu gv 8 Jr 8 JP 8 çtı ar 
karara dayanarak ıon teftltin 

beledlJ•)'• bqYurdak Ye mallan h7or. Gla pçmlyorld, .. DltkGa- Garson Mektebi •• 

r 
Sözün 

Tavandaki 
iskeletin 
Mahiyeti 

--. 
Kısası 

._ ____ Server Bedi -

Bizim aazetecl arkadaı:arın 
Nat Pinkerlonlukları boıa çakb. 
N:ıantaııodaki evin tavaomda 
buwoan iıkeletio karanhk bir 
c:oayetle allkaaı olmadıj'ı anla• 
ıılmıı. Bu vesile ile bfJmeyenler 
de öğrendiler ki tıbbiJe talebeal 
derı yapmak lçia birer iıkt:let 
edinmeye mecbur oldukları için 
birer iıkelet buırlaJlp ıatanlar 
varmı1o 

Ben de bu tllyler Orpertid 
ticareti yeni öğrenenlerdenim. 
Hem bu yalnız ticaret deiil, ı,. 
kembecillk slbl bir ıan'at lmiı 
de ; Muhtelif ke•lkler toplanıyor, 
sinir ve et parçalan tamamUe 
ayrılıyor, yanmamq kince bat.. 
rdıyor. Hele kafa kemiklerlnia 
hazırlanma11 Adeta aıçabafdıktan 
farkıız; Kafataımıa içine kuru 
nohut Ye faıulye doldurarak 
kaynar tencereye atıyorlarmıf. 

insan kafaıından yapılan bu 
dolma yenir, )1Utulur ,., değildir. 
Bereket verain ki bu korkunç af, 
lokanta listelerine ılrecek kadar 
rağbet bulmamıı da yahuı Tıbbiye 
talebelerine l•fl'İh 6j'retmiye 
yarıyor. O kuru kafalar karıııın
da gençlerimizin ıojukkaolılıkla• 
rına hayranım ı Naaal da korkmu• 
yorlar, lğrenmiyorlar, lrperml
yorJar? 

Bu da bir alıpkhk mueleıl 
olacak. Bakaanua, bu ilim oyun• 
cağına ahımamq olanlar, apart.. 
manıo tannında birkaç kemik 
parça11 ıörloce yer Jeriaden oy• 
nadı, bOtln poli1, bltla ıaz .. 
teler, bOtlln utubul ı .. ukelet 
var!,, Diye ayağa kalktı; muhbir 
arkadaılar birer cep feaerl, ta• 
banca, poliı dlldllP, kelepçe 
tedarik ederek, Şarlok HolmH 
ıibl takma Akallarla, ba7ıklarla 
yeal bir Tllrk futo•umm ,.. 
tin• dlftDler. Bu blle bu .... 
Hle hakkında kahramanım Claslı 
Recaiala fikrini ıormıya IDıum 
16rdllm, daha netice anlqdma• 
dan eYvel bana dedi ki: 

- Aziz doatum, 1ana bu me .. 
eleden bir roman mevzu• çıkaca• 
İJDI zaanetmlyonam. BabHdlJea 
kemikleri ben de ıırdlm. Bunlar 
klmye•I •aaıtalarla beyazlaıtanl• 
mıı, temizlenmft, muhtelif llkelet 
parçalarının mecmuudur. Bir cina• 
yet eMri dejlldlr. Gazeteciler de 
haYadll olarak bir yağL kemik 
parça11 yakaladaklaruu zaanedl· 
yorlar amma aldancLldaruu pek 
yakında anla1acaklardll'I 

-. ......... 1 .. .. 

hlleklrlannı t.,hlr et•ek iol• Sokata ablaa J•vrular çoğa- ' 

bozuk çakan klmıelerla lllmlwial ler EYi ,. kapısından aokakta bu• Garıonlar Ye qçılar mektebi 
lıtedlk biz• t• ce•abı Yerdiler 1 luamut bir ,a,ruculr daha ıtr- açılması iti telremmlll etmektedir. /ki Çocuktan 

Sıhlaat Mldlrllill sladermedl. meni. Mektep bplo maarife bath ••k- Bı·r ,·, Öt11kı·nı· 
t6nderdl amma Jaaht ı&ndwdL Ola de, ı&ztepede Kavı•dax.. teple~ ıfbi idare edllteek, 1.ıcla 

ı- k -•- ı· ı--ı-• ,, •• 8 ay derı meYaiml olacaktır. 

* 
Malları te•aa Çl a11111n• il ..... c:addHiad• mllhencllı Nurlnla vara 'a J.ı 

d oDI Ula ttlrm k t Mektebin mllddetl iki MDecbr. ı 4 ı~ Uı ili • Ô ıöader L arı e e e k61ktlnln bahçeılne ablmq bir Haftada iki ,an Ye her den 
Çın lügorlar? para7a mlltevakluf, oaun lçla yaYru bulunmuft ebeye muayene ,Onlnde 3 1aat tedrlut Japıla- DtlD yine Ud çocU araanda 
lkld b 1 f ıazetelere Yeremedllr. ettirildltl zaman 9 ayhk bir caktır. Sah ailnl cemiyet merk.. bir yaralama Yak'aıı olmuıtur. le • lr Çinden gelen te ıra • Bu cevap Ozeriae Sıhhat MI- Bu 1efer Jaralanaa bir lozcaia· 

t r, orada falan neblrin taıtıj1oı d k erkek socuja olduta teıhlt edil- zinde bir toplanb Japa!acak •e dır. Tarlabaıında Yenlyol 10ka• 
L • bUıneın ka,. yllz bin kiıinia dllrltliDne 1.aıvur u Ye : mittir. bu toplanbda mektebia denlırlae x..nda bir apartmanda oturaa 
•o"- ld T _ y alau l Dedik. Sis llateyl ait müfredat proıramı teıblt •• 

• 11 utunu haber verir. Po11• .. ocu;;... •• DDıkDnler k 10 yatında EYıenya llmbıdeld 
d miplaiz ..., "' •• edllece tir. Mektepte ıanonlara D h ıısa erm• • EYi ,. ne ı&adermlı olup bll'akan kız, elinde bir zeytln7ağı tifea 

~ ~ a bu hafta gelen haberler Sılthat Mlldlrl sildi n eh b her ylyec•tln •• J••ella blltlla oldu~u halde, apartmanın alba-
vuu bın '-' · bildi i erkek Yeya ka oın DYlyetlnl me- dl dili ı d ki dl d b • 
) aııınin öldDillnl r • kat'iyetle ı , nya er n e a an a ez er dakl bakkala bım'·tlr. . 

0rdu çı ili b 1 b d dL daaa çıkarmaya utrqmaktadır. ettirilecektir. • 
la • n er niçin 6y e oıu =~-~G~6;n~d~e=rd:l:k.==e====:========::=::::=::==:=====:=~~=========\ Bu ıırada. aynı yerde oturaa 011111

• Glllyorlar? -: ' ı 8 yatında Paraııe•a lamlndeld 

.. ._tllııkcı taıan nehirlerin k•J· r ıs T.'E R iN A N Is T E R I N A N •ı A I Rum çocutu da EYıenyaya ta• 
"''•dar d il d ki lrı kılmııtar. 
o ın a ve ıeçtlji yo ar a Erkek çocak, kızan elindeki 
1:r~~nlara Çinliler tahrik etmir l•taabula llk defa 1elea bir eeaebl doıtu•la, - Şlmcll ae1e rıkıp dHlıl aç•ı1orlar? fifeyi al•ak IUretile 1aka yap• 
' ır. Neltlr taımca ıuyu tutacak k .ılar ıByle bir ıealatl yapmak lıtedi• Suıtum Ye Jlrldük. mak lıtemlf, kızcağız da bu ıaka• 
ll~l•l kalmamııbr. Kay:er ıu ~:=bile abladik .- yola çıktılu Ortakl1de aıık dereyi ,.ardtl ,.. .ordu: 7a tahammtU etmemlıtir • 
._ •nda kalıyor Ye 1Bz blelerce K3prl- ıeçtik, Galatada Hjb aolla dlkklalara - Ba deri •e:r• b3yle •ahelle ar ... a. •tık Paraıaeva, E•ıen7anın bu ıe-
IQlan 618 ,. ı•tl1or. YokN ba Ur aç•k IAjım mı? 

p gidiyor.. bak~ :Nede• bu dllkktalar bu kadar kirli, dedi, Mıt•r Suıtu• ye yürldlk. kildekl hareketine luzmq, ve 

B
11lrkiye uyan.. ••Jdandı. Burada S.ledlre 1ok ••? Bebete rlı yardık. bakkal dOkklaında eline ıeçir-

.. 
izde de ormanlar .. neden S•• çılcar•adım, Jlrldlk. Bu kttılk ... ı.t1 itana ıuna ltrettl ı Mualda blr dlği bir ekmek bıçatı ile, kaııa 

nıy 1 Betildafl reçine• Hfh ıoll• ,11ue1s duyarlaı ara• ecaebl u. lataaltulu dol•t••1• cık•a1ıaıL Vencek llzerine hllcum etmlt .. bacakla· 
•ld· e tahrip edlliyor. Güze a •irdik. cenp bulamaz••••L rının muhtelif Jerlerladea )' .. 
~.h•!er, kel baıa döodDrllllyor. 

11
• _ Bu duyarlar ae? dedL • a.. de bı. dalaa apı yazlrete d••meaek 1.... ralamııtar. 

ır ka k t ki 1 k - Eılcl ••r•• duYarlan. dedi-. bare• ....... aa -. _. it lcaı YDa Ye ya a arı çıp ı ı doıtumla ıea•ere cıkmıyerum. Hldlıeye pollı Ya•'ı1ed etm 
'Yor. kalma kiti .,...ı.r. EYıenyayı •uru çocup teYklf 
"araaa biz de bayi• kurbanlar ıs TER I NAN Is TER ı NA N M AI etmif, kızcatw da teclaYI altı•• 

aldırmııtar. 



HAH KEH ElERDE 
f;_QQD_ÜK~LRiB iz 
Mahkeme Kara
rını Uzatlıran 
Adam!. 

Pastırmacı Mihra!l lıtanbulun 
meıhur ıabıkablarındandır. Bir 
mahkemede hınulıktan ıoreuya 
çeki!lrken, dij'er mılakemede yan• 
kealcllikten duruımaıı yapdır. it· 
\ediği ıuçlar bu kadar çoktur. 

Mihran, her ikisinin adı da 
4

• Antraoik ,, olan iki arkadaıile 
bfrlikt• bundan alb ay kadar ön• 
-ce faaliyete baılar. Bu öçler 
"umpaayaıı nk hamlede Mahmut
paıada Yeni handan (2700) lira• 
.\ak patilka, Gadiltpepda bir ev• 
den («ıoo) liraı.k mUce.tıerat, 
Galatada bir tltlloj)O dükkinm· 
dan (400) lira ~ •tınr. Ve 
daha bıuılU'a L.zs. Uç dört iı 
baıanriec. ~t taıbll yakalaua· 
!lak kaDUDUD elM dftterler. 

Malıke~ 90ri~ları, duru .. 
malan 191>*11; ıabllhr dinlendi 
Saçla oldaklan meydana çtkb. 
MDddelumamt ceıalınnı fıtedl vı 
it karara kaldı. 

Fakat Mihran nedenıe bu ka• 
ra.rı ııeclk:Hrlyor. Nllfuau.nu saklı· 
t1ayor. Mahkeaıeye KayHrinln bll
lnem hangi köyUade ltayıtl' oldu· 
iuno IÖylemlftl Oraya talimat
name ıönderilc:U. Pıkat gelen 
cet·apta kaydı buluaamadığJ bil· 
dirildi. Mahkeme Mibrana tekrar 
ıordu. Mibraa yine bir batka yer 
lami attı. Malakeme de bupun 
Ozerlne Mihraam JAflDID aalihi
J•ltar birkaç ldıl tarafınclaa ta• 
)'inile allfuA yeni baıtaa geçlril
~Hfne karar verdi. B& hDlusta 
iç Bakanhğıudan ıorulacak, mu• 
vafık cevap aellrae karar tatbik 
4difecektir. 

A111pUllerl •tırıyorlarmı' 
Mehmet Ye llyo adlarında vı 

( 18) yaılanada iki ıenç aokak 
lçlerbadeld eleldrik aıapGU..inl 
~almaktan 1UÇladurlu Ye bu H

beple mahkemeye nYkedllmif
lerdfr. 

iki ge~• evvel Dl vanyolu Hm• 
tinde lbrahJm Zail aparbmam 
öalndeki bllytlk eı.lıbik l&mba
ıını .aat 23 den ıoora AfD'llllJ• 
yeltenirlerkea bekçUu tarafınd•n 
görtllerek yakalanmıflaPdır. 

Fakat gençler o ıece bir ka· 
dm takibetmekte olduklar1&1 ve 
böyle bir İf 7apmadıklannı ileri 
aUrmektedirler. HAklm ıuçwı aai
yiıi umumlyeye taaRolm dhettle 
her ikisini de tevkif etmlftl. 

····--·························----·---
Nazillide 
Öğretmenler için 
E'D Yapılıgor 

Naıllli (Ônl) - Burada hal
kın aarurl UitiJaçlarınd- en pa• 
halıya mal 01111 Jiyim, flleaken 
va nakil vuıt8laf191r. §v kiraları 
15 liracllı. HU~A•Uf lijiyl!l '91n 
çıkudıjı ucuz olbltelır, h•lkı vok 
aevindirmlıtir. 

Öir•lm•n r l@ı 
bqlaınlan m"ll'1.l•(('. tsiretme • 
leri 1evlndlrmifijr. Qf" etmenler 
bu mahallelerden ç btlfado 
edeceklerdir. 

Anlepte Tayini 
Guleatep (Özel) ı)tu~çu 

Bay Hilmi Dai~ .l~ eli:. 
tupçuluğunı, Emniyet Q\t*Hirl 
Bay Necati Keduoa Akpdağ 
llçebayhğına tayin edllmifl.ıdir. 
Adua mektupçu1111 Raif Antıp 
mektapçuluğwıa, EmDlyet Mülıt• 
tifiednt!en Sebatı Emniy•t Mli· 
rin.lni'riina .. t .. nmı•IA•tlır. 

• ___ M.LE BERLE J 

lz.mitle .,Bayındırlık Çalışma
ları ilerliyor 
Birçok Ba

taklık 
Kurutuldu 
lımit (Özel) - Burada ha· 

taldıkları kurutmak ve kanal 
açm14k lılerl llerlemektedlr. Gök
çe Ôren göl On lln kurutulm&11, iki 
kllometre ur.unlukta Ye 12 metre 
genltllkte bir kanal açmak aure· 
We aetiselendirilrait ve bunun 
teairJeri derhal görülerek binlerce 
döntım arazi ekiJmiı ve balkm 
sıhhati kurlulmuıtur. 

Derbent bataklığını Kllh va· 
1&taaile merkeze akıtacak olaa 
kanal, bu ft f çfn aetiril•n ekıkf
laYatlSrUn montajı bittikten sonra 
bJtmlı olacaktır. 

Bu yıl kUçtık ıly mtıkellefi
yetlle daha birçok kaaıllar açıl
mıı ve mevzii bataklıklar kuru· 
tulmuftur. Bu bataldıklamı kurıı
tulmaaı Malaryanın ortadan kalk· 
maıına çok yardım etmlstir. 

Bundan bqka Mudurnu ıuyu· 
nun akıtılm111 iti hakkındaki 

etüt ilerHyor. 
ilin iman ltf nde anemi• ça· 

lııılmaktadı.ı. Bu cnmleden olmak 
tııere Sapancanın yollan tamir 
olunmut •• pl kenanoda gUzel 
bir gazino yaptmlmıı ve buraya 
demir borularla ıu gollrilmiştir. 

Aynca &tıt6n yıl çalışan mu
allimlerle, kiıçBk memurların iati· 
ra&ati lçla Karamllra.lde., modern 
konförll havi ve ucuz bir kamp 
kunalauıı Ye buna aeben kişi 
fttlrak etmlıtir. ---··--· ..... ~----· ... ·--... ---.. --........ 

Urfa da 
Butday Ahm Merkezi Açıl· 
muı Köylüyü Sevindirdi 

Urfa (Özel) - Burada boğ· 
day alım merkezi açalnıaaı k~ylll· 
yti çok ıeYlndirm.iftir. 

Urfa topraklan tarım işine 
çok elverfılf ofdu§undan burada 
her tarta lirin yetifmektewr. 
Yalnız tarım uıullerlnin ekaik ol· 
man köyltlyft Ozmektedir. Ba yıl 
özel bfttçeden .atın alınan demir 
pulfuJdarın halka kolaylıkla daiı· 
talmaaı hafla sevindlrmif ve çift· 
çiler icara sapandan kurtularak 
daha fenni ıklm yapmıya batla• 
llllflardır. 

Malatyada Demiryolu Çall9maları Hlzl,andı 

l:' ·~ l l 

Malatyada lımet Paşa parkı 
Malatya, (Özel) - Bir yandan ............................................................... . 

Malatya - Slvaı hattının öbür 3 Gün Ara ile 
yandan Fevzipaıadan başlıyarak 
ve ıehrimlze uğrıyarak Diyarıbe- lki Dog~ um 
kire varacak demir ağın bltimino 
ıon derece çalışıldığından bugün· Merzifon (Ôıel) - Zuğu k&-
lerd• burada karınca yuvaaı gibi ytinden nalbant HaaaD oğlu Eml· 
bir çalışma kalabalığı göze çarp· nin karJıı Halime bir kız çocuk 
maktadır, her gün birçok otomo- doğurmuı. fakat 3 gttn sonra 
b~ler her iki yana amele taıımakla 
bitiremiyor. tekrar aancıfanmış, diıpanaere 

Bu ka!abalık ytizllnden burada gelirilmiı, belediye ebeai tarafın· 
yiyecek fiatları yUkaelmiştir. Her dan muayene edilmft ve yine ge-
sene bfrkaç kilosu beş kuruşa be olduğu görOlmüttUr. Filhakika 
kadar diişen domatem, Patlıcan aradan bir az zaman geçince ka· 
ve benzerleri nfn bu yd kilosu yirmi dm bir ikinci kız çocuğu daha 
kuruştan nıağı düşmemiştir... doğurmuştur. 

Son hafta içinde Malatyada 
bir spor fıııLlyeU de göze çarp- Antepte 
maktadır. 

Malatya Lisesinin r elediye ihtikarın Önüne 
imtihanları Geçmek için Dört Dük-

Malatya, ( Özel ) - Bu yıl li- kan Açtı 
aede imtihanlara 305 çocuk g1,.. Gaziantep, (Özel) - Gtimllı 
mlf, 124 çocuk lkmalaız smıf geç- para fiabnın ylikselmeal üzerine 
mlı, 154 kişi ikmale kalmıt. 27 kaaaplar et fiabm yilk1eltmiılor, 
kişi de sınıf geçememiştir. etin kiloaunu 40 kuruıa çıkarmıt· 

Akıncı Köprüsü lardı. Belediye ibtlkAr yapılma· 
Malatya, ( Özel) - İımet Pa· maaıoı temin için yeni halde 4 

ıa nahlyeılnde Derme suyu üze- dükkan açımı Ye buralarda klloıu 
rindeki betonarme köprlloiln ya· 35 kuraıtan et Attırmaya baıla-
pıaı bitmiştir. K~prüye Akıncı mııbr. Ka1aplar da bu vaziyet 
kl5prftıil adı takılmııtır. karşııanda et fiatlanm derhal 
Malatyada Maaşları Artan lndirmiflerdir. 

Ôğretmen!er Halk Belediyenin bu hareke-
Malatya ( Özel) - Şanınız ilk tinden çok memnun olmuttur. 

okul aıreımen!orinden 38 muam- Gaziantepte Buz ihtikarı 
mln maafL 1750 den iki bine, Gaaiantep, ( Özel ) - Buzun 
2 000 den 2 200 ve 2 200 don kiloıu Şarbaybk tarafından iki 
2 500 kurup çıkarılmııbr. kuruıa satdmakta, fakat eanaf 

Malatya' da Sevindirilen halka buzu on kuruıa kadar yük· 
lıyarlar ıek fiatla satmaktadırlar. Şar-

Malatya, (Özel) - Daimi en• baylağm esnafın buz satııına 
cUmen baıkatıbi Muıtafa, idare narh koyacağı sanılmaktadır. 
heyeti başkatibi Hamdi, başkatip Eiga - Karabiga Yolu 
Haliı, katip lrf an, Tevfik, Kemal, Biga. (Özel) - Biga - Kara• 
Cemil ve daktilo Şukrnye vazi· biga yolu, onarılmağıa baılanmıı· 
ielerine bağlılıklarından dolayı tar. Yola yüzlerce ltçi yollan• 
takdirname ile sevindirilmişlerdlr. mııtır. 

Eliziz Kültürcüleri Bir Arada 

Karilerin 
Sorularına 
Cevaplarım 

Bir firkette 30 lira maa,,lı b" 
memurum. On aydanberl bir kıılf 
nıtanlıyım. Hatta onun evind• 
yatıp kalkıyorum. Evlenmeınb 
kararloıtı. Fakat dUğUn için ha' 
zırhğımız yok. Bu gidişle düğf 
nümüz uzayacaktır. Ben ise bd 
evde iğreti vaziyetteyim. N• 
yapayım. 

Galata; Ürkınez 

DOğUn yapmıya ne IUıum vaj 
Bir evde oturan iki nışanbnı 
evlenmek için düğün yapmıy 

ne ihtiyacı vardır. DUğOnsfiz m 
raılmıiz nikAh olur, evleoiverlA 
ıiniz. En kestirme yol budur. 

lf-
Ankarada Yahya Hasan; 
istediğiniz adreal bulmak b~ 

zlm için mUmkUn değildir. Elini 
deki adreslerden bir kaçına bf 
den mektup yazarak aradığ1nı 
bulabili11iol%. 

lf-

•• 23 yaıındayım, beni 25 y~ 
tında bir genç istiyor. Ben ara~ 
mazdaki yaş farkını az buluyoru3 
Bu yaıta bir erkeğin bir ev idaı 
edemlycceğinl zannediyorum. 
nı dersiniz ? 

Fahriye 

Erkek için 25 yaş tam evle114 
me çağıdır. Bu genç hayata atili 
mıısa, m uayyan bir mealeğe ~ 
mişıe, ve kazanç yolu bulmuıı8f 
eYlenmeıl zamanı gelmlı demekf 
tir. Aranızdaki yaş farkı fHvaJ4 
tok değil. Fakat arada çok farlf 
bulunmaııda doğru değildii, 
Bence elinfr.e bir fırsat geçmit'• 
kaçırmamanın tavsiye ederim. 

)f-

.. Vapurda bir gençle tanıf1 
bm. Bir mllddet konuıtuk. NişaM 
lanmaya karu Yerdik. Ail~~-~ 
haber verdim. Hakkında talı.ka 

kat yaptırdık. Fena refrans aldık/ 
Ailem benl bu gence vermeyt 
razı olmuyor. Halbuki genç beJ 
aevdiğiodeo bahıediyor, ne det4 
ılniz? 

UJviye 
Macera yaıayacak değilsiniff 

oturacakaınız, bütiln bayabnııt 
onunla geçireceksiniz. Herkd 
tarafından fena tanınmış bir adaıoU 
bütün bir hayata sürmek kudr~ 
tini kendinizde görüyorsanız evlen• 
menlzdo mahzur yoktur. Fakat..• 

TEYZE 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler 
ıunlardır: 

İıtanbul tarafı: ŞehzAdoba~ınd• 
( İbrahim Halil ), Cerrahpaşada 
(Şeref Cel8l ), Fatihte (A. Koman 
Topkapıda ( Nazım ), Samatynd• 
( Teofiloı ), Küçükpazarda ( Ktı .. 
<ı_ükpuar ), Eyüpte (Hikmet), 
Gedikp•§ ada ( Aııadoryan ), Def• 
terdarda ( Arif), Dlvnnyoluııda 
( Eııat ), Bahcek npıda ( Agop 1\11· 
naayan ), Bakırköyünde ( Bilal ). 
Beyoğlu tarafu K alyoncuda ( De.o 
yoflu ), Taksim de ( Taksim ), Ga• 
lata Mehmediyede ( Miuel Sofron-
yadla ), Şiıli Hamamda ( Halk ) ' 
Kaıımpaşada ( Yeni Turan ), 
Huköyde (Yeni Turan ). Kadıköy 

Elkiz, (Özel) - ltlziz kllttkcelerl burada ltir kUltllrcll giintl yapmlflardır. Buna Elhlz ve çenesindeki tarafı; Muvakkithane caddesiude 
blUtln ktıltUraüler katı1mıılardır. Toplantı pek Hmlmi Ye pek neı'eli olmuf, bütün 6ğ'retmealer bir yıllık ( Leon Çubuklıyan ), Kuşdilinde 
çalışmanın verdiği yorgunluğu dinlendirmiılerdir, naimdeiknltlircWer liUaUnde bir araya toplanan Ellziz ( Huluıl Osman), BüyUkadad• 
Aöratmenle.ri aörlllm ktadir.~~~~N=-=--=E=---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-LJL-(~H-a_I_k_).~~~~~~~--d---~_,=-
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Pahalıya Mal 
Olan Bir Çocuk 
_ Avdm Kamarası Oyelerinden 

Dört yıl Lort Ampthll 
ıil,. .... n b. geçen gUn, 66uıcı 

.. ,,. . d'kt d yaıına ıır ı ın 
-

0
"

0 az ıonra öldfi. 
h L~rt Amthil bilbaaaa iki 
d~StJaı~·:ti .il~ nn almııb. Bunlar· 

n ~ bırıncııı Kembriç .,.. Okıfort 
QI\' • l lik k •rsıte eri ara1ındakl Hft• 

0~yık yarıılarma, batkürekçi 
~ ll~a~ Eırtıırta dört kere &irmif 

1 1 kı kere.sinde Kem briç lehine 
Yarışı kazanmıı olmasıdır. 

1 Lort Ampthil'io lkim~i buıu· 
A1etl zevceıl ( Lady chriıtabel 
tnpth;ı ) aleyhine bir da'fa aç

~f \le bu davayı da dört yıl sür· 
rıııuş olmaaıdtr. 

y Bu davanın menuunu ıimdl 13 
r aşına gelm'ı olan küçük Geoff. 
ey teıkil ediyordu. 

lord; 
sın - Bu çocuğun benim olma• 
d' a maddeten imkAn yoktur, 

1Yordu. 
b - Çocuk tabii Lordundur, 
llf~ türlü olamaz, iddia11ndaydı. 

bitı uhakeme dört yıl ıUrdü ve 
y hl paramızla tamam yarım mil· 
'filon liraya mal oldu, çok yıpratıcı 
l asraflı bir davaydı, oderecedekl, 

ord daha ıon celseye gelılaeden 
'"ve} mahkeme huzurunda: 
illi - Maddeten mabYoldu•, de .. 

fti, 
h 'k Neticede mahkeme kadını 
ı: lı g6rdtl ve çocuk nUfuı k\l• liine Geoffrey Russel Ampthll 
' 

1 altında kaydedildi. 
d Mamafih bu hnknmden sonra 

la karı koca barışmadılar, ayn 
Ştrak yaşamaya devam ettiler. 
l llldi Lordun ısJnaıtınden ıonra 

Oortıuk unvam b&yUk oğlu olan 
0 hn Hugo Ruaael Ampthil)o 

l•çecektlr. 
Bu kadar uıun alrmtlı da••••• 

'f'llevzuu olan kUçUk Geoffrey lae 
lıtıvanın " veliahtl ,, olacaktır. V • 
'l•r ağabeyi bir çocuk yapamaz• 
" onun vefatında, kendisinden 
~genmiş olan lortJuk unYanıoı 
Zerine alacaktır. 

ltornanyanın Flnana l9lerl 
Fı BGkreş, 25 ( A.A ) - Romanya 
d•rıan~ Bakaaı, hOkumetla paruıaı 
dı/•rınden dOtllrmek niyetiade olma• 

ıııı...; 1nı söylemlttir. 

• - Vah, vah. Batan, boğulan 
•r nu? 

- Var, ben. 
- Açık ıöyle. 

Çok - v Çam limanı gezintlıinde 
eglendiniz mi? 

it - Çok. Güzel bir geceydi, 
•çırdın D . 

udaklannı ıaardı: 
fak - Ben o geceyi kaçardım, 
f at benim olmayııımdan doğan 
ır&atı kaçırmıyanlar olmuı. 

- Ne demek lsteyoraun 1 
•it k Şunu demek iıteyorum ki 
le 

1
1 aramızda bir mOnaıebet 

i~elllanuştır. Sen lıter inklr et, 
lcOdr itiraf et. Bu kadar dedi-
~~an tonra bHaber yeıama· 

•aıkin yoktur. 
)lld Seaı t.treyordu. Biriken hıncını 
,

11 
" 111 yudum ıarfedemelllİf gibi 

an. son söyleyeceğini bir çırFıda 
oı:ından k . . B açınYermıştı. 

lltGo gururum tahfanmııtL 
kar Onun . kestiı"IDe, kısa kararına 
l6 fı n~ ınkAr na de itirafa lüzum 
lia. rkedım. Onun teklifinden da• 

ııa ıu emri verdim : k Hemen dışara çık! 
titr· 1Pkırmızı oldu. Dudaklan 

)'lt{ u. Bir eyler s6yleınek 

BARİCJI TILOBAFLAB 

lngiliz Filos~ Yenileşiyor 
Geçenki Resmi Geçitte Eski Gemi 

Adedinin Fazlalığı Göze Batmış 
ıl 

.. 

y enilet9Ctk olan lngilfs donanmasının bazı parçaları 

Atina Tiyatrosunda Kanlı 
Bir Hidise Oldu 

Kral Alejhi~d~- -ş.;b- Söyliyen 
Bir Artisti Yaraladılar 

Athı• 25 ( A.A ) - Aakerler, 
Atina tİyatrolarının birinde; " Kral 
gelecek, amma. yine aanecek " tnr
küııGnO çağıra• bir arfıti yaralamıf
lar ve dekorları parçalamıtlardır. 

Bu tllrküyll, aııkerler, kra!a baka• 
ret Nyıaııludu. 

Tiyatronun icladeki tliale~ler, 
blriblrlerinlıı glrmitler, bJrsok aılib 
ahlmıttır. Ba ytlzden kimseye ltlr 
zarar relmemlp• de tiyatroda panik 
olmuıtur. Bu a•kerler laava •ınıfına 
menıup idiler. 

Atlna, 25 (A.A.) - !'flikümet 
çe•enleri, geneloy • reyıAm • ta· 
ribi hakkında Atina Şarbayı B. 
Kotılaı tarafından Karalın dtitftn. 
celeri hakkıada yerilecek izaht· 
tan aonra bir karar ahnabileceğl 

Yalnız tnnu ... 

- Sual 
- hahaL ••• 
- Beni yahu bırak. 
Her tarafım demir ke.ilmifti. 

Yumruklartm laf gibi kablafllllfb. 
Yatak örtilleriol tutup ç.ektim. Ba• 
ıımı yaatıklarm uaaıoa aakladım. 
Bir buhran aelecekti. 

Dlılerlm kilitlenmiştL Aila· 
sam açılacağım. Boğazım kupku· 
ru. !çimdeki yaıatıcı cihazJarln 

bepıl katıla~mıı gibi. 
Fakat bu kilitleniı çok sftr• 

medi. Ya••• )'dYa.f aerllen ainir· 
lerim gevıedi. içimin katılmıı 
parçaları yumuıadı. Gözluiıade 
donup kalan yaflar 'öziildtı ve 
ya.rtıklar ıslandı. 

Annemin seıini duyuyorum. 
_ Gillıenn. Ne var. Ne ol-

du. Hasla mııın? .. 
Bu ıes bu tatlı ana sesi ıçım· 

deki bll:ln zebiri .ı:ip götürdü. 
Kendimi Kadıköytındekl evl· 

mizde zannettim. Geç kalktığı.m 
ıabablar annem hep böyle ge,tr, 
saçlarımı okşaya okıaya beni 
uyandmrdı. 

Her teYi un~t~uştum artık. 
O genç kıdık net eaıle kollarımı 

na doladım. 

filuindedirlv. 
Gcneloy, Saylavlar Kurumunun 

göıterdiği tarihte yapıldığı tak· 
dirde, hUkiımet bu husuıtakl tart• 
larıo tubitl için ayrış partileri 
ile uyuımıya çallpcakbr. Geneloy, 
..... ,. makıı- Wlıl~6m•t, 
talik karannı •.ırmek ..uAl1etial 
haiz olan •)'laYlar kttl'tlluau 
toplutıya ıçatuaaktır. 

"' Athiaalka " p.zeteshıe pre 
Veai•eloı, 'huıGalin .bula11ık durum• 
içinde ılmdikl lılkimet tarafındaaı 
yapılan reyilmın ulusal fi• dile ... 
t•elman ola•l)'8C'ltı fikriadeclw. 
y .. izdes, saf•W t .. .il .ı.taaai ile 
mecli•İ mUeaa...-ı lçlıa derhal Hçim 
yapılmaaını aniye etmektedir. 

- AnneJ 
- Ne var. Ne oldu. Merak· 

ta 41ec~hn. 
- BU f8Y 7ok amae. Ne var 

... •IJle· 
- Bilaem, Emha Toıun Bey 

erkea ...-ken ~Dtaamı alıp ,aitmif. 
- Gidel' ,.ı 
- f •kat maklaiat Ahmede, 

ba aan Wr aey.Julta .çıkıroram. 
Mot&ii 'bağla, del9İş. 

Yataktan kalktım. Ağ"" ağır • 
teriüderimi ~iyilm. 

Annem hayretle ytızllme bakı· 
yor.du. lsldda blı' prla tutturdum. 

- Çaldırdl.o mı Glilsewen. 
- ~in aone? 
- Bir ,.y 'ffar. Anlat da m ... 

raktaa kurtulayım. 
Auemin Oklu vardı. Oaun 

bir ıeyden haberi yoktu. Ona 
dört bet kelime ne vaziye'tt an• 
lattım. Sonra : 

- :Bogln Sadi Z.ya Beye 
teiel~n edelim. O lıwte1I f0-
1- koyar. 

An•em ııkılmtfb • 
Keflarınan Maaıncla acı bir 

1upbe okuyordum. Bunu itiraf da 
etti: 

- Emin Tosun Bey aldatılmıt 
bir erkek cdarak mı a~·rıldı Gül· 
ınen? 

- AalA.. Belkı ben a1danmıt 
bir kadımm. Fakat o karısı tara• 
fından halli ihmal edi:miı bir 
erkek bile değildir. 

Annem ae&inl çıkarmada. Be-

Londra, 25 (A.A.) - Morn'nsr Poıt 
gautes1ne göre, hükumet, yaz tatilin• 
dn tYvel munzam denia bütçeatnl 
parllraeatoyn arzetmek fikrindedir. 

Yeni tahıiaat müddetini dolduran 
kruYUÖr •• torpitolarıD yerine sür'atle 
yenileriaia konwlmaaı ve mürettebat 
aayınnta 11rttırılmaaı içlo aarfedile
cektir. 

B• tedbirin Al•aa deniz •llihlan 
muından ve kralın tahtına çıktığ'ıoıo 

25 lac1 yıld&.Gmtl ila-isile yapılan 

müddetini doldurmuı, fazla mıktcrda 

e•kl i••İ ıayısın•D ı~h• -çarpmasın• 
dan ileri gelcligi auulmalrtadır. 

lngllterede K1rahn JUblle 
••nllklerl BltU 

.Londra, 25 (A.A) - Kı'.alın tahta 
çıkmaaının 25 inci JıldönOmO lla'•l 
ile yapılan ,.ıılikler, buıtın bltm ittir. 
Kral ve kraliçe bu tlıi ile Bakenıam 
..... yanda bllgtn bir srua.. parti 
ver•lflerdlr. 

Y.hünden bir hay1i ha<liH glkan Yu
naniltanı• eıJıi krah J orj 

Ba7 Çaldari .. vene11t)'U lıtemeıct. 
111ar edu-.e blr .. ıuaal birlik hl
kiimetlnin lwrulmaıı n Mart 

( Devamı .8 inci yllzde ) 
5 

nim iik.irSerimde 1)9 kadar ıaş• 
maı elıckajlUDu Dildiği iç.in bir 
komblee.100 ıDalmak isin bile 
çalıtm adı. 

Sarim' uodaa bir tev•kkül 
•itaatle: 

- Kamet, dedi, hay'1hll •• 
iM o olsua. 

Aıuıem beni yalnu bıraktı. 
Garip dajil mi, ipmde h1t 

bir tlzl\ntn yok, Hayatımua .bu 
mühim .dönll.m .ııoktaaında bu 
kadar 11ormaJ kalıfllll~ kendim de 
ıaflyoru.m. Her zamanki gibi 
kahYealtımı balkonda yaparken 
küçUk bir ıstırap bile .duymıyOl'
dum. Acaba hi9siz, heyecansız 

bir /kadın iDi idim. 
Sadi Ziya Bey akıama kadar 

birkaç kere te!efon etti. Bazı 
ıeyler sordu. 

Akıama doğru annem yine 
avu'katmuzm beni telefona istedi
ğini söyledi. iİttim. Fana: 

- Şimdi Emin T oıun 1 eyle 
g5r11ş1:i.ım. Eğer bu meseleye dalr 
izahat verilirse ona gere aon 
kararı \1ereceğlni sö_y1edl. isler e• 
niz y.azıhanec'!e bu uıup glirüşftn, 
mese1eyi kapatalım. 

Ve Sndi Ziya Bey şoou ilive 
etti: 

- Emia To1Un Bey .dütllnceli, 
nadim görünUyıOI'. Bu tekrfl biraz 
da gururunu tamir etmek. daha 
doğ.rusu mesele} i kapatmak için 
ya ıyor. Kat'fl karşı} a gelince o 
bahse bile avdet dnıeden barıt· 

VE 

IBIU tGİÜ~ 
Wımllliilil.211a..ıı8illlilil~:-........ra.aı-. ... 

Bir Ölüyü 
Tanımak Da 
iş Oluyor! 

Geçenlerde Nıtantaıında Sel· 
çok apartımanında bir iskelet 
bulundu. Mezarsız yaıayan bu 
ınn, gl>kten inen bir bohça gibi 
ırgatların kucağına diltmllş ve 
kendini görenlerin yUreklerlnl 
•iızlanoa geUrmitti. Şimdi poliı, 
~aı:ete!erde . okuduğuma göre, 
ıskeletın vaktıle nasal bir yUz, 
ne biçim bir deri taııd ğını ve 
hangi adla anıldıilm meydana 
çıkumıya çaJışıyor. Eğer bu ka· 
raalık noktalar ve iskeletin 
hangi ıönmUt hayata ilgili olduğu 
meydana çıkan1ıraa sıra öldllrenl 
aramaya gelecek? •. 

Bu iskelet iti bana şu tarihıel 
fıkrayı hatırlattı: Vaktile Anado
luda kanlı bir fırtına gibi dolaşıp 
tehirler yıkan. canlar yakan 
Abaza paıa, öç be' bin kişi öl
d~rdUkten Ye Uç beı l'iliycti çe
kırge uğrağı olan tarlaya çevir• 
dikten iiOnra devrin paditahlle 
anlqmıı ve Topkapı aaray.na yan 
aelip keyif çatıaıya koyulmuttu. 

Padiphların dottluğu sabun 
k6pöğlhle benzer, ömllrıOıdür. 
Abaza da bir gftn 'ters bir iş 
ftledl. HOakArın emriJe boğdurul
du. Fakat dOnyada açık ııöz mil 
yok. Bu öUhlılln Uıttlodcn birkaç 
Jll t'~•ce o talnmdan biri çıkh, 
'"ben Abazayım,, diye ıehirlerl 
haraca kesmtye koyuldu. 

itin srflllaç tarafı, ıarayın da 
bu ite inanıp tellp dtıımeıldir. 
Ne hUnkAr, ne vezirler Abazanın 
boiulduğuna kanamadıklarmdan 
taaaya dllfllyorlar, oau botan 
callidı, •alilikle buluadağu, Bos· 
nasaraydan getirtiyorlar, Abauyı 
öldlh1lp öldllrmediğinl ıoruyor!ar. 
Herif ne cevap Yer11 iyi DJyor ki 
bua karaalı.k Wr odada. yOzU
koyun yatan bir .adam göıter
cliler. Abua badur dediler. ben 

de on11 bojdum, eeeedlnl bir çukura 
ılSmdnm. ÔldOrdUğnm herif, Abaza 
mıydı, değil miydi. bilmem ! ,,, 

Şu lıkeletln kim olduğunu an
lamak için de gaJlba onu öldU· 
reni bulup s&yletmek ltmmgelecek 
Baılra tftrlO 1,tn aydınlanacağını 
ummurormn. M. T. Tan 

mak pek kolay olacakbr. 
- Hayır Sadi Bey. Dedim. 

lzabat tstemekte geç ka!mışhr. 
Bir kadından fÜpbe eden erkek 
filulnde ıahlt kalmalultr. 

Karıı karııya gelnılye lnzum 
yok. Ben izahat yermiyeceğlm 

gib1 ondan tarziye, 1SzDr ve iza1ıat 
.da istemiyorum. 

Sadi Zira Bey beni yumuıat• 
mak için avukatça ıeyler sftyledi. 
Fakat bani fikrimden döndüre• 
medl: 

Hayır, deciim. Vaziyet 
geri aelemez. Ayrdmak tekiif 411 
ilk yapan kendlsidh·. Eğer ıkanY· 
ni sebeplerle bu11U inkAr ederse 
ben eer lıakkımı bırakmm. 

SaCll Ziya Bey beni teskin 
edem~ce mukavele hak'kmı 
korumak içtn her ıeyi yapacaiım 
söyli; erek telefonu 'kapadı. Arlık 
her ıey bi't:miıti. 

Dün gecenin yarısına kadar 
devam eden lkl buçuk aylık efl• 
li.lk bayabmın höyle bir iİnir 
lsynnı ile kapam\'ermeıi beni hiç 
te atlatmadı. Ağlatmadı değit, 
diiştndürmedi bile! !Niçiu cltye de 
kendimi yoklaml}'Orum. Bu o ka· 
dar iğreti bir e' li1ik mit ki niha· 
yet bulduğu dakika 'kendimi Çl.P'" 
lak ve bot bu~maclım. Emin To
sun Eeye ..il) g.tJD vardı. Oııu aı .. 
datma)ı iılr ıaıNın dfttünmcdim. 

( A.rku· y,.r} 



( Slga..t Ale~~ı 
Almanyada 
Katolik Kilisesile 
Mücadele 

Bir maddettenberi Almanyada 
•arip bir otorite buhranı var. Öteden 
beri memleketin bir kısım siyasal 
hayatına tahakküm etmeye abtmıı 
olan Katolik kiliHıi, Milli Sosyalist 
partisinın yasağına rajtmen ıayanı
dikkat bJr inat ile bu ite burnunu 
sokmaktan yazgeçmiyor. Onu, bu 
1olda yürümeye devam etmekte tetylk 
eden hiç ıüphHiz Papalıktır. Papalık 
makamı, bu •uretle Alman Katolik 
lıı:ilisni vaaıtaaile Al manya (berinde 
nüfuz sahibi olmakta devam etmek 
istiyor. Halbuki Milli ao•yalist hOkQ
metioio eaaı umdHi, kiliıeyi, aiyaaal 
alandan tamamen uzaklaıtırmaktır. 
Bundan dolayıdır ki bir mClddetteaberi 
Almanyacla, mütemadi surette kartı· 
laımalar oluyor. Papas teYklflerl 
yapılıyor, Katoliklere ıöz açtırmamak 
için her çareye baıvuruluyor. 

Katolik kilise1lne karıı Almanya
da bu mücadeleyi yapanlar, mllli ıoı
yallst fırkasının en faal hatlarıdır. 
Göbelı, Görlng, it cephHi reisi Ley 
birinci safta a-lSrOnOyorJar. Şayanı dik· 
kat olan ıey, timdi7e kadar Cumhur• 
reiıi Hitleria ağzını açıp da bu vadide 
ıakkut•fe etmamlı olmasıdır. Maa
maflh Hltlerin daha ziyade silkut 
etmekte ıHar edecetl aaaılmamakta, 
bugünlerde bir nutukla vaziyeU aydın
latacağı umulmaktadır. O zaman milli 
ıo•yalist fırka1ıoın Katolik klllı11lnt 
yukubulan hllcumları daha ziyade 
tlddetleoecek Ye bir hamlede, belki 
de bu kilise ortadan kaldırılacaktır. 

Almanyada, otoriteye kartı blr nevi 
hcavlı;ler, bu tecavtızlerl yapanları 
ortadan kaldmaak için bir nslle 
aayılacağa benıiyor. - Süreyya 

Çerez Kablllnden 

Sef•het 

Şehit Ali Pata Sadrazam bulun• 
duğu sıralarda, o asrın ileri gelen
lerinden (meıelecl) Jlkablle m•t· 
bur Hııaan Paıa namında bir ada• 
mın oğluna, sefih olduğundan 
dolayı, yekçefim Mehmet Ata 
adında birini vaat tayin etmiıti. 
iki gün ıonra, Haaan Paıanın oj'lu 
Sadrazama gelip; 
- Mehmet AA'ayı bana YHI tayin 
etmitalniz, Hülbuki o, benden 
daha mlhrif, daha aeflb bir 
adamdır .• 
Diye tikiyette bulundu. 
Şehit All Paıa; 
- Nereden hllkmedlyorsun? 
Diye sorunca, çocuk; 
- Öyle ya, efendim! dıdl. Yalmı 
bir srözb kör oldutu halde çift 
camlı gliılGk takıyor. Bu, 1efahet 
detlldlr de, nedir? 
Bu ıöz, Sadl'azamm hoıuua ılde· 
reJ, vasi taylnlnden nzıreçti. Tı/lı 

Bir Doktorun 
GUnlUk Cuma 

Notlarından (*) 

Melankoli 
Genç bir haııta kız muayen11i için 
evlerine çağrıldım. 

Bir seneyi geçen bir zamandanberi 
evden dışarı çıkmıyor. Bir evin 
içinde kendini hapsederek yaıı
yor, yemek yemek istemiyor ve 
mulıitile hiç gc)rüımüyor n ağlı· 
yormuş. 

"" Geçen bir ölüm vak'aıından ıonra 
başlıyan bu hadi.. geııç kız ru· 
bunda bir inhitat ( Durgunluk ) 
bırakmıf. !rade kunetini aıaltmıw. 

1 - Kanı temiz; 

2 - Baba11 ııe einirll nı de içki 
meraklısı; 

8 - VUcudün umumi Ya:ııfyettn
de bozuklu~ yok. 

4 - A<letlednl muntazam gö
rüyor. 

Kan aı:lığile beraber yürüyen 
yorucu hastalık bir melankoli oldu
ğunu ve deniz banyolarından lıti
fade edebileceğini enlatlım iyi 
gıda vermelerini eöylo<lim. 
Sinir kunet iğneleri yaptım. İki 
ay zarfıııda lıaııta iyifoşti. 

(*) Bu notları kulp aaklayını:r:, yahut 
bir a bllıı o yapıftırıp lı:olla .. •iyoa yapı• 
nas. Sıkıntı ı:aınaıuna:ıda b.ı notlar ltir 
doktor gibi imdadı ııı:a 7etl9ebll.r. 

[ ___ T_E_L_G_R_A_F_,_!,_E_L_E_F_O_N_, _T_E_L_s_i_z __ H_A_B_E_R_L~E_R_i _____ J 
Bu Gece izmitte Büyük Yahudi Nişanli 

Yüzünden 

Bir Y an~n Çıktı 1 
Bir Alman Şehrindf. 

Karışıkhk Oldu 
Berlin, 25 ( A. A.) - HaY• 

ajanıı bildiriyor: Palatlna bölg•'
Naayonal sosyalist başkanı bf 
bölıe evlenme memurlarının Y• 
hudilerle Arilar arasında evlenlll~ 
lıinf görmelerin) yaaak etmlıtft• 
Bu karar Lamdau da karışıkbklt 

Saat 3,55 de Telef on Ve Telgraf Hatları 
Kırıldı. T afsilit Alınamıyor 

Bu Yü~den Anka~a Gizli Ayin Yapanlar 
T renı Gelemedı Nevşehirde 25 Kadın, Beı 

Yaş Sebze Ve 
Meyve ihracatı 

ra Hbep olmuştur. 
ÇUnkU hakyeri eYlenme lıyl' 

rını bir Y ahudfoio Ari bir kadıO' 
la evlenmesine ait muameleyi yaP' 
maya mecbur etmeai üzerin• 
hücum kıtalarile özol kıtalar o~ 
ıanlıların eyi önUode göıterlf 

lzmit bu sıece bllyllk bir yangın 
tehlikeal geçlrmfıtir. HenUz kat'ı 
olarak aaatl tayin edilememekle 
beraber eaat 3,55 de lnfllikla bir 
yangın başlamıı •• çıktığı yerde 
birdenbire büyümUıtilr. 

lzmltle yapılan telefon ve tel· 
graf muhabereleri durmuttur. Saat 
3J55 den itibaren telgraf veya 
telefonla konuşmak mümkün ola· 
madıtı için yangından haber al
mak mUmkUn olamamııtır. · 

lzmit ilbaylığı tarafından 

Iıtanbul Emniyet MUdUrlUğU vaıı• 
taıile Iıtanbul itfaiyesinden imdat 
fatenmlştir. itfaiyenin Kadıköy 

grupu karadan hareket etmiştir. 

Bu grup bUtUn teıkllatı ile bera· 
her gitmiıtir. 

Iıtinye motorll de son sür'atle 
denizden yangın yerine ulaımak 
Uzere yola çıkmııtır. Iıtanbul it• 
faiyeıılnden aaat dörf buçukta 
imdat iatenmif, itfaiye mUdllr 
muavini de ırupla beraber lıml· 
t• gitmlttlr. 

Ne emniyet mUdllrllljUnde, 
ne itfaiyede, ne do telgrafhanede 
yangın hakkında hiç bir malümat 
yoktur. Y aloız yangının aaat 
altJda devam etmekte oldutu, 
ara1ıra infilaklar vukua geldiği ve 
ateıin cephaneliğe ılrayet ettiği 
tahmin edlldiil ıöylenmektedlr. · 

Telgraf ve telefon hatlarının 
tamiri Ye muhaberatın iadesi için 
yollara hat çavuıları çıkarılmıı, 
fakat ıon dakikaya kadar bun· 
lardan da malumat alınamamıştır. 

Y angımn tren geçiıine de mAnl 
olduğu anlaıılmıthr. Ankara treni 
lımitten geçememiı ve Ankara 
tarafında bir evvelki iıtaayonda 
tevakkuf triıek mecburiyetinde 
kalmııhr. 

lltH} onda trenin bet saat 
toahhurle gelebileceği umuld~ğu 
ıöytenmlştlr. lzmit iıtasyonu ile 
Haydarpaıa lıtasyonu araıındakf 
hatlar da bozuktur. 

Erkek Yakalandı 
Ankara 25 - Nevşebfrde Romanya ile Anlaıma Oldu 

ılzll iyin yapmaktan ıuçlu 25 Ankara, 26 (Özel)- Yat sebze 
kadınla bet erkek gotirUmlıtir. ve meyvalarımızın Köıtencı yo• 
Bunlar mevkuftur ve Adliyeye lile sevkedilme.l hususunda Ro· 
teslim edllmlılerC:lr. manya lle anlatma yapılmııhr. 

B• iki ·ı A k Orta ve ıimall Avrupaya timdiye 
ıs etçı er n araya kadar üç haftada giden malları· 

Döndüler mız Küstence yollle beı gUnde 
Ankara, 25 (A.A) - Anka• gidecektir. NaYlun, tahmil vo 

radan 25 haziranda Uç bin kUaur tahliye fiyatlarmda Köıtence yolu 
kilometre Uıerinde batı Türkiye Triyesto yolundan yUzde yirmi 
gezisine çıkan bet kltilik btılklet ucuzdur. Bu yol aayesinde lhra• 
kafileal bugün saat 6 da ıehrl- catımmn yll.zde kırk artacağı 
mize dönmUılerdir. umuluyor. 

-------------------------------------

yapmıılar ve pollı komi11ri el• 
nııanhları tutmuıtur • 

Ankarada Güreı 
Ankara, 25 {A.A) - DuydıJ' 

fumuıa göre BurH, Eaklıebltı 
Ankara glireşçileri 27 ve 28 teJIS' 
muz cumarte.I YI pazar günleri 
Ankara gUcll •lanmda karıılaı•' 
c:aklardır. 

Türk • Franıız Kültür 
Sö~ Bağı 

A •k it 1 ' K Pariı, 25 (A.A.) - TUrkly• merJ a 8 ya ya arşı buyuk tlçial ile B. Laval ve Egl-
tim Bakanı B. Marlorouatan, dOO 

B N d k 
aaat 18 de Franıız • Türk kUJtOI ey a nname . eşre ece ıözhatını imza etmlılerdlr. ' 

1 V 1. . Bu Sabah 3 ŞiddetV 
talyaya _P_a_ra __ e_rm_e_me ıdır... Zelzele OJdu 

[ Baıtarafı t inci ya:a:de ı Habeılstanda da aynı t•Y olacalı Fakat Raıathanenı·n Bull' 
Hiçbir devlet ltalyaya, biricik anlaııhyor. 

ergesl yeni faılst lmperatorluA'u· lngllter• ile Amerika Beraber dan Haberi Yok 
nun ıaoını yUksoltmok olan bir Londra, 25 (A.A.) _ Avam Bu ıabah biri aaat beti btf 
harbi kolaylaıtırmak için ödllnç kamarasında General Spear, in· geçe, diğeri fi •• ttçUncUsll yedid• 
Para vermemelidir. Bütün dünya, 1 k h d 3 ıı glltere hUkümetlnln, lt•lya• Habeı o ma Uıere ıe rlmiz e tlddetıa 
ekonomikl bir abloka ilin etmek aolaımaılığı me1eleafnde, Amerika ıelıele olmuıtur. 
ıuretile ltalyan fütuhat politika· ile danıııkb bir ıiyaaa glltmeğl Bu zelıelelerden Ukl uykudt 
sına karıı koymıya azmettiğini dDıUnUp dUtUnmedltlnl ıormuıtur. olanları bile uyandıracak kadal 
göıterdltl zaman ltalya, tehlikede 
olduğunu anlayacakır. Str Samıel Huart, bu ıoruya ılddetli ıeçmlştir. Diğerleri pe~ 

ıu cevabı YermlıUr: hafif olmuıtur. 
Zehlrll Gaz Para Etmiyor u A •- h k 

- vam •amaraıı, U O· Kandllli raaathaneaJnden r:el-
Berlin ( Özel ) - Cenubi ti b k k ı ı me n, arııı oruyaca en Y sole hakkında 1&at tam 1eklzd• 

Amerlkada cereyan eden Şako çareleri araıt1rmak huıuıunda, 
harbi mHnasebetlle anlaıılmııtır ki Amerika hUkfımetl ile dalma el· malümat latedik. Fakat aldıjıaıd 
11cak mıntakala.rda zehirli gaz blrllğl yapmıya haıır bulunac:a~ına cevap ıu oldu: 
maaketi kullanılamamaktadır, çlln• emin olablllrler. ,. - Malumatımı• yok. Siımot 
kU aııker bunalmaktadır. Türkiye Ve Rusya Miıakın rafa bakıp ancak bir aaat sonfl 

Bu münasebetle Şako harbinde Tatbikini iıteyecekler 
Musollnlnln OQuller1 

Roma, 25 ( A.A ) - Doğu PariıJ 25 ( A.A ) - Le Jur 
Afrikaya gitmek Uura gönUllU ıa.zetealnln Cenevre muhabiri bil· 
yazılan Duçe'nin oğlu Vittorfo diriyor: Cenevrede Kanada, Da· 

haber Yerebll1rlz. 

Ankaraya Otobüs 
Ankara, 25 - Eylüle kadat 

buraya 28 otobUı getirilecektlt• 

"'Muaolinl, hava ihtiyat aateğmen· nimarka, lıııpanya mUmeulllerfnln, A d h JJ b 
llğine etanmııtır. (Tayin olunmuı· uluslar kurumu konaeylnde lngi· f 8 80 ÇC ayJ 
tur.) liz tezlerine muzaheret edecekleri Hudut Boyunda Bir Kaıl 

H U 17 Ya'lndakl k d i kabul edilmektedir: ... 
en z ar eı Geçirdi, Batuma Götürüldil 

Bruno da pilot çavuıu olmuştur. Lltvlnof ile Tevfik RU9tU Araıın 
Her iki kardeş, 1 ağustostan 'miıakın harfiyen tatbiki husuıun• Moıkovadan bildirildiğine glSr• ı 

lzmirde Eski Bir itibaren doğu Afrikaya gönderi- da ıırar edecekleri tahmin edil· Ardahan ilçebayı Özdemir Nuri 
Cinayet Mi? lecek dokuzuncu bombardıman mektedir. Çekoslovakya ltalyayı yanında eıi ve çocukları oldujd 

grubuna memur edileceklerdir. daha genit bir mikya..ta tatmin halde hudut boyunda bir otomobtl 
lzmir 25 Kar9ıyakadakl 

Damdöıyon Fransız mektebinin ltalya Lireti Gev,ek etmek çarelerini arayan Franaaya kazası aeçirmit ve Batuma gO-
Biıim kambiyo boraaıında müzaheret edecektir. Cen(ibt A· tUrUlerek baatanede tedavi altıD• 

bahçesinde bir adam gömtUü merika devletleri de aynı •eçbile ahnmuıbr. Kaza kaymakaınl• 
olduğu polise haber verHmiı ve ltalyan parasının ıevşekUği de· hareket edeceklerdir. Ortada do- "'T t. 

vam etmektedir. Dün de liret aile1inln blnditl otöbUıUn 1:1 
Bulgari11tana gitmek üzere olan laşan bir ıayiaya göre Birleıik k k ı 

Uzerine borsada dUıUk fiatla mu• metre yükse 1i ten yuvarlanma• -Hanri adlı bahçıvan bahçede Ameri~a, ltalyaya Kelloğ miaa· 
araıhrma yap.tancaya kadar yo- amele yapılmııtır. kınm tahmil etmekte olduğu ta• le vukua gelmittir. liçebaym ya-
lundan alıkonulmuştur.GömUIU ada· Paragvay ve Bolivya orduları ahhütleri ihtar eden bir beyan· ra.sı ağırdır, fakat hayatı tehllk•-

ının Mestan adlı bir diğer TUrk bah- zehir:ı gaz kullanmamıılardır. name neşretmek niyetindedir. de değ'ild;r. 
çıvan olduğu samlmaktadır. Bah· 1 • ----
çede araıtırmalara ba,ıanılmııtır. ngiltere ŞiMDiLiK Habeşistana Silah Üniversiteliler lzmird• 

Rüam Mücadelesi Gönderilmesine izin Vermiyor Izmir, 25 (A.A.) - llimizd•"
1 

Ankara' 26 (öze .. ) - BUtUn L d 11 ~ ( A A ) B S ı H h k H b örnek köyleri gezmek v-a incıle" on ra, ,., • • - . amue oar, ü fımetin a eı meae- 1 
memlekette rüam mücadelesi lesinin sulh yoiu ile hallini tehlikeye dUşUrmemek için şimdilik Habe· meler yapmak Uzere çağırılan ,~ 
bitmittir. 414207 hayvandan 657 ı ııı~ana ve 1talyaya silah çıkatı mUsaııdes: vermiyeceğini ve fakat 1930 tanbul tiniveraitesl gençleri bd 
ıinde has:alık çıkmış ve bunlar anlaşmasında yazılı olduğu gibi lngiliz topraklarından transit olarak aabah limanımıza gelen Imir ,wr 
öldürlilmilştUr. Bu da gösteri) or Habeşiıtena silah geçmesine kartı gelmiyeceğiLİ Avam Kamarasmda puru ilo ıehrimize gelmişlerdlt• 
ki, memleket e rtiam söylendiği bi ; d ;rmiştir. Yarından baılayarak örnek kör' 
kad&r değ~il~di~r·~--~~~~__ıL--~B!!!!.ak~a~n!!.t..!F~r~a~n~ıa~n~ı~n~d~aL..!!b~uLla~n~d~la!!.l!!m~a!!l'..!!aLlı~a~d~ık~k~a~ld~ı~~ı!.W....wllli~U.!lJıg.uwı~_:.::le~r~i ~d~o~la:ı:a~c=a=kl~a~rd=u=·=--------' 



26 Temuz 

Dan11a 1ktlıaı Hab•rl•rl -
1 

Arsıulusal 
Bir Mesele 

1 

Auıuluaal ıarap oflıl tarafın• 
Diinga ıa- dan yapılan iıta• 
apçıl ıf I tiıtiklere g6re 

1 •n 1934 yılının aıeb-
duramda zul rekolteılne 

'~imen dtlnya ıarap tlcaretialn 
bır yıl 6nceıine kıyaıla daha fe
na bir durumda oldutu anlatıl• 
IDlflar. 

Dtınyanın en bOyUk ıarap 
lllemleketlerinden biri olan Fran· 
••Dın 1935 yıh ilk beı ayında 
Yaptığı ihracat 86 bini kendi 16-
IDOrgelerlne olmak Oıere 287 bin 
hektolltredir. 

Halbuki bozuk mabıule ral
l934 yılının ilk bet ayındaki lla· 
racat 305 bin hektollir• idi. 
d Diier ıarapçı memleketlerla 
Ye •aziyetl FranHdan fark11Jclır. 
b •hıız portekiz, bir yıl 6actJ• 

akarak blllklı durumunu dU
~eltmfttlr. Bu yılın Ok aç a11ada 
.._ldz ı•çea yala kıyaıla 43 

bin hektolitre daha fasla prap 
~raç ederek ihracatını 174 bin 
••ktolitreye Yardırmııtır. 

* Yunaniıtanda yulyet lalç de 
iyi dejlldir. 1934 yıblllll illr a, 
ayında dııarıya 97 bin hektolitre 
farıp talan Yunan komıumaz 
bu yıl, ayni mtıddet sarfında, 
•ocak 93 bin hektolitrellk bir 
ihracat yapabllmlttir. Macarlatanan 
ihracat rakamlara lıe 1934 deki 
55 bin hektolitreye kartı 1935 de 
40 bindir. 

ltalyada ihracat s~k ıerile
IDlttlr. Bir yıl 6nce 309 bin hek
tolitre olan ltalya ıarap iluacah 
!93S yalının Oç ayıada ancak 184 
ulae Yarabllmlttlr. Bu •uaszam 
l•rllemede lıvl9reaia rolU W
>llctnr. ltalya earaplannın b8ylk 
alacı11 olan bu m..ıeket hu Jıl 
•lıılarım aıaltmıttır. Kendi mü· 
••We kendini idare etmekte daha 
bayık fayd• ı&rmOıtllr. 

Araıuluıal ıarap oflal, dOnya 
:rap çahtının bu fea• YaıiJ .. 

nl dnzeltmek için yetlf tlrld 
~•nıleketlerln blrleıerek topten 
~!r propaıandaya ıirlımelerial 
..... ,. etmektedir. .. 
_ Aaweratea yaııbyor - ltal-
Beı ~ilca il• 1aalarla Belçika• 
ltalga ara- lalar ara11Dda ya• 
•ı d palmakta olu ti-

n • 6lr ti· caret konuımalan 
earet anla,- k111nea bir aalar 

i ma•ı maya yarmııtar. 

1 
u anlaımaya ıöre Belçlkaya 

\•l7an ihracata 19M yıll eıaı b nıak Uzer• ancak yOıde 56 aia
•tlnde olacakbr. 

t ~•kat bu anlqmanın bllfUI 

1 
•tbak me.kiiae koaulabllmeıl 
çln bir kılirinı anlaım111aıa da 
JapaI-.sı ıarttır Fakat IJenlı 
Para ldenmeti y~luada bir ı..v· 
:a 

1 
•aralamamıftar. Bu ylzclen ilk 

~fı da verim• kalmalrtedlr. -
BANKA KOM RÇIYALE 

8 
ITALYANA 

lb~lll&yeai Liret 700,000,800 
)'at akoeai ,, 144, 71J,n6,20 
llerk11i i<We ı M ı L A • O 
İtalyanın ba_tlıça ~Wtlıriaci• 

ln •u••tı•ll y rllterı, Franıa vitre, A YU•llJr· 
g~ı!1-cariıtan, <).koll••~)'I,. Y11· 
lf -.Y•, :tıoaıan7a, JNJı~ı~ 
B:'ır, Ameri~ O•ıpalairi MU~~· 

;atfya, Şifi, Uruı-q, ArJoü. 
eru, Ekvatör ,., Kolumblyaila 

••TA Afüyaıyonlar 
G NBUL ıua• llMKPI 
~ Voyvoda oa4d11i lbraköJ 

h •lu ( Telef. 448jl/l/814/6 ) 

1 hır dtııhlllntl.-CI aoe..teJerı 
stanh1ı1Wa: Alalçoiyaıı Jıaıııocla 
Telef. a2900/8/ff/11/'I& 

Beyotlaa<f.t : latiklel oaddtlİ 
Telef. 410•t 

DIDr.adaO _lap Bitenler 1 Hana• M•kt•b• 
Glrecekalnlz ? 

Otomobille Bağaj Sandığında O-ku-gu_c_u_lar-ımı_.n 

G d
• •ıd•k S Sorgularına ez ırı 1 ten onra Göle Cevaplarım 
Atılmış Bı·r Ceset 1 ı.rı?ı:~~~=~;~;miJ:~~~:.•an;;: e taY1ıyemız muntazaman gazeteml-

dn ilin aUtunlarını takip etmıktir. 

FransızZabıtası, ilk Bakışta Karanlık 
Görünen Bir Meseleyi Çabucak 

••. ~:ı;:.f.:: A11dınlatı 
Franaanıa lale "7 
detifH iç ıeaç v J. e kızı için hafta er uı 
tatili pek fena 
ıeçti, halbuki 
daha ıabahtan 
ne tatlı o..ıtıer
I• yola 91kmı .. 
larclı, aaa4al ıa 
f a11 yapacaklar
dı. GOltlD kaya
ııada ytııecek
lercll. Ataç al· 
tında 1emek yl• 
yeoeWerclL Fa
kat ltiadiklerl 
aanclal, hareket• 
)erinden yarım 
ıaat ıeçmemlı· 
ti ki, ••rt 
bir clım• çarp 

tı, muattal kaldı. 

Guinti ilk öno• bldiaeıiı 
baılamııtı .•. 

lu, bir kaya değlldl. Genç 
kızlar eiilerek baktılar, kll
reklerl ile yokladılar. Bu, bir 
paketti. O ıırada kıyıdan geçen 
bir köylll kafilesi Uç genç kızın 
ıöln araıtırmııkta olduklarını 
ı&rllace merak edip durdular: 

- Suyun içinde bir paket Yar, 
aedlr aahyamıyoruz! 

K6yllller paçalan 11Yacblar, 
ıuya girip paketi çıkardılar ve 
açtıklara zaman gördDler ki, içinde 
bir kadın cHedl yardır 1 

)#.. 
Frınıız zabltı11 ilk 6nc• anla· 

ıılmaaı gllç bir m11ele karıııında 
kıldığanı undı, fakat meıele 
aaaıldıtı kadar çaprapk çıkmadı 
ve 6lllyll ihtiva eden paket, Hra• 
nnı aacak alb taat taklayabildL 

* 
Şambon k6yl halkı ıu) un 

içinden ••ı'um bir paketin ııke• 
rıldıtını ltlttiklerl zaman aylarca 
6nc• ıözleriae çarpmlf olan bir 
hldlseyl habrladılar: Niıan ayaaıo 
Uk bafta11nda bir ı•c• ı&llln ıuyu 
ızerlade bir otomobil projektörl
nUn panltı11nı ıörmllılerdL Far 
ı6nmeyordu, ıablt duru1ordu. 
Gidip baktılar, kıyada bir oto•o
bil duruyordu we içi boıtu. O ıa
radn ıölUa lzerlnde bir sandal 
kOretlal• ııkırtı.::.ı ititlldl, dikkat 
ettiler, bir Jllge karaahkta uzak• 
laııJordu. Beklediler, ıandal daa
medi ve otomobilin aahibl de 
ı&rllnmecll, kOylller evlerine 
d&adlller. Aradan bir iki ıaat 
ıeçtl, herk•• uyku1a dalmııtı. Ba 
ıırada bir k6tklla kapııı çalındı, 
bir dellkaalı: 

_ OtomobW• ça•ara uplaa• 
dı, l6tfea b- yardam eder ml
.ıab ? Diyordu. · 

lq tuıamamıı bir ıl•a da 
detilcU, Parlı ciYanada, blylk 
blr otelfa .. lalbl ola• M6ıya 
ClaaaprollİI ... iade bir •damın 
otlu lclf. . 

Kapla •ldaltrl otemeltlb 
ca•urdaa brtardılar •• lfDela 
de otoaobUe atlayarak Pırlı 
1eluau tutt11p•u ıardtlkt•• ıonra 
eyleri•• ,ardller. 

Jf 
~abat• b• ltlklyerl dlaledlktea 

ıoıra ••- olıılr nt ol••• cllfl•· 
cellle 1•• (Chaaproaalı) la • 
( Jeıa ı t.ılup IOl'IUJa çeker, ••Wlle 

ıorduğu ilk ıorgu ıudar ı ılddetlenir, arada ka•ıa çı-
- Bu kadını neden 6ldDrdln ? kar ve dellkaah keadl lfadulae 

T eaadllfe bakınız, katil gerçekten inanılırsa oka dar kızar ki, ıe•ı 
bu genç lmtı, ıual karıııında ıa· kadının boğazına ıanlar, 111dakça 
ımr, kekeler, kızarır ~• en nlha• ııkar, ta, onu boğuncaya kadarl 
yet itiraf eder: Şimdi ne yapıın? 

- e .. d.a a1nlmak latlyor- C.aedl otomobilin arka11adakl 
d• da oaclaal •••J .. acLjaaa 7erl .. tlrJr, fÜn 

Jf. dBner, bir çacLr bul tedarik 
MeHleala ..... ıudurı ederek tekrar 161 keaanaa sellr 
Jean Champromlı bir ı••• Ye bu defa ceaedl beze urarak. 

metrHI olan Jermaln ltmladekl dalma yanında tqıdıiJ, hawa ile 
ıoaç kadım otomobile alark or- tltlrlllr llıtlk tandala ylkler •• 
man gezintlalae çıkar. Ve tam glSIOn orla11na açılarak orada 
ıöl De ince derenin blrleftiii dalgalara 6ırakır. 
noktaya geldikleri zaman muha· -le 
vere esaaaında Bğrenir ki ı•nç Bu genç katilin muhakemeal 
kadın kendiıladen ayrılmak arzu• tatil tonunda yapılacakbr. vı, .. 
aundadır. Otomobili dvdurur, ceği ceza ılmdiden tahmin edW-
yer• inerler, o •akit mllaakaıa yor ki ölGmdDr. - * 

----------------------------------1936 da Sovyet Rusyada 
Heyetıinaslar Toplanıyor 

Sovyet Ruıya· 
da yapılan tet· 
kikat aeticeal•d• 
1936 ıenetl 19 • 
Haziranında ıO· 
net tam olarak 
tutulacata te1blt 
•dil mittir. Bu 
hldlıo hakkında 
tetkikatta bulun• 
mak 8zere bOttın 
tlbya Aıtroaom· 
lan SoYyet Ru .. 
1atla toplana· 
caklardır. So•yet 
A ı t ro •om 1 arı 
timdi.ten tetkl· 
kata bqlımı.
lardsr. 

Gll••tln tu• 
tulmatı lıa~kıada 
ltuıyadald Pulka· 
Ya Raaatlaueai 
Dlrektlrl KerH· 
alaovlç ıu mılü· 
11•b wermekt .. 
clir: Ay,1111111• klrımlaln aruına itte böyle girer ve ~Dil tutulur 

- 1914 teneılnden lterl Uk ola 1 Kraınayarak ıehrl ile Baykal gBIU 
r•k ılaefln tam olarak batulmaaa haYaliıiaden en iyi bir surette mil 
luı tepraldarından tetkik eclileb._ l ıahede edUecektlr. Yapılacak tet· 
lecektlr. Gtınetln tam olarak tutul ldkat ıonunda ilmi birçok faydah 
.... 111 _., • ..,.c..alr. HlcllM aeticeleı edilecektir. 

Ayrıca biz d• tarih ve ayı ötrenir 
öğrenmez ılltunlarımızda neır .. 
deceğiz. 

Adapazarında K. R ya: 
- Deniz liaesine girmek lıt .. 

yea lıuıuli ortamektep veya aan'at 
mektebi mezunları imtihana tabi 
tutulurlar. Siz de imtihan olmadaa 
1lreaıe11iaiz. Y qıaız Ye b&tlln 
ıeralti•lz mllaaitte, on bet yirmi 
gtlnlllk ııkı bir çahımadan ıonra 
ortada çekinecek ne kılar?. 

Jf. 
Çonm ortamektep mezunlarından 

Emin O.lep oğlanaı 

- Size maarifçe tasdik edllmlı 
hulMI llıelerdea Bot az· çi llaealal, 
bir de Galatauray ll1eılol tanlye 
ederiz. Her lklıl•in aenellk tak· 
litlerl 275 liradır. Biri Arnawt
k&yllade, diterl de Beyojlunda 
Galataaaraydadır. 

Dlter haaual Uaelerln talult
lerl muhtelif rakkamlar lzerlnde 
detlfir. 

Dhçede S. Alpaıo• ofla B. Dotına; 
Mademki reıme lıtldadınız yar, 

ılze lataabul Saa'at mektebini 
taYılJ• ederlı. Bu mektep le1li 
meccaaldlr. 16 yapaa kadar ta• 
lebe ahrlar. Dah• fazla maltlmab 
11 haziran tarihli ınetemlıde 
bulacakıınız. Sonra Konya vı 
Err.lncan orta ukerl mekteplerlnl 
Kmkkale ıan'at mektebini tavıiye 
ederlL Bu mekteplerin kayıt Ye 
kabul f&rtları 9 temmuz tarihli 
ıazetemlzde çabuıtar. Okuyuaaz, 
aynca Kua ve deniz Gedikli zabit 
mekteplerinin b1ıt ve kabullerlal 
21 haziran tarihli ıa:ıetemlzde 
bulacak11nız. 

* Sam1uda Anadolu Ambarı nııta· 
ıUe Haıana: 

- Yukandakl ıence Yerdltl· 
mis tavılyeleri, ık• de tekrarlanz. 
Bu mekteplerin kayıt we kabulle
rlai dikkatle okuyarak blrlni ıeçl· 
alz Ye ka1ıt için teıebbOı ecHnlı. .. 

Adanada M. iL yıı 
- Size gazetemlzcle kayıt •e 

kabul ıartları 2 haziranda çıkan 
nafta fen, 14 hulranda ç kın 
Bur• slraat Ye 38 haziranda 
çakaa Halkalı siraat mekteplerini, 
19 haziranda çıkan orta orman 
mekteblai tanlye ederiz. Bu 
tarihli ıaıeteleri bularak okuyup 
kendinize glSre ıireceğiniz mek· 
tebl ıeçerainir. -
BUTON ULKE.Yt 

HERC.Uıt 

... 
OOLASAMAZSI NI Z 
F4KATI 



fefrika No: 95 

Almnnya hUkfımetlaln bu lode 
gayet seri hareket edeceğini ve 
müzakere kapısı açmak istemi· 
yeceğlni tahmin ediyorum.,, dedi. 

Dahiliye nıızırı: 

- " Almanların verdiği mUh· 
letin bitmesine daha on dlSrt da· 
klka var. Mister Gonston'un Al· 
man sef areline kadar gitmesini 
ben do muvafık buluyorum., dedi. 

Hariciye nazırı yorgun bir 
tavır ile yerinden kalktı, başve• 
kile baktı: 

-
41Isterseniz gideyim,, dedi. 

Başvekil Mister Bevdley hiç 
bir şey söylemedi, muvafakat 
makamında başını önüne eğdi. 

Mister Bevdley bütUn bu ge
çen müzakereleri zahiri bir etildi· 
netle dinlemişti. Fakat için için 
bUyUk bir endişe duyuyor, kalbi 
parçalanıyordu. O ııradaki his· 
siyatını kendisi blle tahlll ede
miyordu. Hiddet, endi9e, korku, 
sukutu hayal ve çaresizlik hisleri 
lıep birbirine karı,ıyordu. 

~ Hariciye nazırı mister Ganston 
~aveş yavaş kapıya doğru ileri· 
~edi ve elini kapının tokmağına 

oyarak arkaya döndU: • 

- "Gidiyorum... lnşaallah iyi 
bir haberle dönerim,, dedi ve ka· 
pıyı açarak a.alondan çıktı. 

Nazırların hepsi susmuştu. 

Hepıi de büyük bir dUınncey• 
dalmıılardı. Baıvekil mister Rovd· 
ley başını önüne eğmiı, Alman 
sefirinin sözlerini dliflinUyordu. 
lngiltere imparatorluğu hakikaten 
inhilôl etmek Uzer• mi idi ? Bu 
iddiayı tekzip etmek, Almanların 
bu kllstah teklifini tlddetle red
detmek istiyordu. Fakat blltnn 
dünyanın anlamağa bqladığı bir 
hakikati gizlemek için milyo:ı• 

larca kimsenin hayahm teblik ye 
koymağa, A·uupayı kana bo}•a· 
mağa hakki ar mı idi? 

Boğulmak here olan bir ada
mın zihninden bir an içinde ha· 
yatının bntnn safhnlarının gcçlfl 
gibi, koca Britanya lmpnratotiu· 
ğunun tarihi ~e miıter Bevdley'· 
in gözlerinin' önüne pldi. A.ırlar
ca çalışılarak, bunca feda karlık· 
la yavaı yavsı kurulan bu impa
ratorluk çökmek llı:ero mi idi 1 

Birdenbire kapı açıldı ve ha· 
riciyo nazırı tekrar odaya girdi: 

"Alman sefiri, Almanya'nın 

26 • 7 • 1935 

hiç bfr suretle müzakereye giri· 
şemlyeceğini ve muayyen mUddet 
zarfında mfiabet veya menfi her 
halde bir cevap vermemiz lazım 

ııeldlğini ılSyledJ. Tam beı daki
ka vaktimiz var,. dcdL 

Başvekil biila bir karar vere· 
miyordu... Salondaki münakaşa· 
ları dinlemiyordu bUe ••• 

Bnuın bu bay ve huyun ara· 
ıında saat biri çaldı... Mühletin 
bitmea:ne daha Oç dakika vardı. 
Bqvekll, bili, bir lf8rcti üzerine 
clüme koşacak mi:yonlarcn insanı 
dllştlııüyordu. F kat nrbk f z:a 
tereddfit etmedi. Silkindi, }erin· 
den kalktı ve naz:r:ann her birini 
ayn ayn sllzdükten ıonra: 

- " Arkadaş! r... Bu \ az.iyet 
ka11timda silah sarılmaktan 
bqka çare ııaremiyorum... Mister 
Ganstonl Şimdi Alman sefirine 
telefon ediniz... lagiltere Al1Dan• 
ya'mn bu tekliflerini kabul ede· 
mez.. .• ,, dedi ve yerine oturdu. 

Bir saat sonra budutlardakl 
toplar 61lim aaçmağa Ye bir sUrU 
insanlar da biribirine aaldırmağa 
batlamıştı. \ 938 harbi buton fe· 

, cayiile patlamıştı. 

- SON -
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aks"tle Satılık Eraz· 
$sos No. Mevki Ye Neri Depozito Ura 

575 Bakırk8yUnde Çırpıcı ve V eliefendide 8 harita nu• 
maralı 1 hektar 5135 metre murabbaı arazi 132 

576 BakırkHyUnde Çırpıcı ve Veliefondide 9 harita 
numaralı 1 hektar 2133 metre murabbaı arazi 100 

577 Bakırköyl\nde Çırpıcı Veliefendide 10 harita numa-
rah J hektar 2776 metre murabbaı arazi 112 

578 Bekırk6ylinde Çırpıcı YG V liefendide 11 harlta 
numıırah 1 hektar 1614 metre murabbaı arazi 115 

613 Bnkırköyllnde Çırpıcı ve Velicfendide 50 harita 
numarala 2 hektar 4336 metre murabbaı arazı 212 

614 Bakırköyünde Çırpıcı ve Vellef endi de 51 harita 
numarali 4526 metre murabbaı arazi 50 

617 Bakırköy ünde Çırpıcı vo Veliefe11dfdo 56 harita 
numaralı 1 hektar 7963 metre marabbaı arazi 235 

618 BalnrköyUnde Çırpıcı ve Vellefendlde 51 harita 
numaralı 1 hektar 5971 metre murabbaı arazi 209 

619 BakırköyUnde Çarpıcı ve Velief endide 58 harita 
numaralı bir hektar 7993 metre murabbaı arazi 234 

620 BakırköyDnde Çırpıcı Ye Veliefenclide 59 ha~lta 
numaralı 1 hektar 8013 metre murabbaı arazi 236 

Yukarıda yerleri yazılı arazi ilki peıin olmak Uzere Hklz aenevl 
•• mUıavt takıitle ve pazarJakla satılacaktır. Geri bırakılan yedi 
taksit için faiz alınmaz. lıt"klllerin 12 AA-ustoı 1935 Pa:ıarteai günU 
saat onda ıubemize gelmeleri. (179) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüöünden ı 
Muhammen 

değeri 
Lira 

KADIKÖY ı Bahariye caddesinde Nevzımlo ıokak eıkl 
3/ 17 M. yeni 4 arıanın tamamı. 165 

MERCAN : Kalpakçılar Yeni Han Saka çeımesl ıokak 
uki 33 yeni 19 sayılı dDkkAn Ye odanın 
tamamı. 450 

EMİNÖNÜ ı Şeyh Mebmat Geyllnt Arpacılar caddeal 
eıki 39 yeni 33 sayılı dükkan ve odanın 
100/1440 payı. 1250 

Yukarda yaıılı mallar 3017/935 Cuma gUnU saat 12 yl 30 da 
mDb!ldll ikinci tertip taıffye veslkaslle Ye arttırma ıuretile aatıla· 
caktır. lstekltlerln % 7,5 pey akçelerinl 12 den evvel yatırma• 
ları. B. (4032) 

lstanbul ikinci lfll• memur· 
tuğundan; Müflis BozuyOklG yumur· 
~acı Alinin if'6s doayaaı yanmıı oldu· 
tundan yenilemenin ikmali için alı· 
aklıların 20-8-935 anlı günO saat 

da dairemizde hazır bulunmaları 
n olunur. (13311) 

Sinir ve akıl hnstulıkları müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Ca~alojlu Orhan B. aparll•anı TeL2!lDJS 
Ev. ı<ac!ll .. öy Bnhu ye lıorl ıoluk Tel.60791 

, ....... ._ .. ,mm .. _, 

Konyada Bi•iklet Yarışı 
Konya, - Ankara bisikletçi· 

J 
!erile Konya idman Yurdu errı• 
liında (50) kilometrelik bir yanı 
yapıldı. Ankaradau yalnız Eyüp 
ile Taldt Konya idman yurdundan 
da yedi kiti gtrdi. Eyüp bir saat 
on dakika ile birinci ge!di. Kon· 
yada Rauf ikinci, Abdullah tiçllncU 
Hamit döroüncü oldular. Ankara 
bisikletçiler konyadan nyrı1dılar. 

lstenbul Mıntakasının ilk 
Toplanttaı 

T. (, C. 1. latanbul Bölgesi 
baıkanhğmdan: latanbul B6Igesi 
merkes heyeti ilk top~antaaını 
29-7-1935 Paıarteai gUnn saat 
17,30 da yapacağından 21· 7-1935 
gUnlemeclndeki bölge gongre· 
ainde merkez heyeti b8§kan Ye 
6yeliklerine ıeçilen arkadaıların 
o gün va aaalte B~tıe merkezine 
srelmeleri rica olun ar. ·---------····· .... _......_..__ ... ...._ 
Çocuk Plyealerl MDaabakaaa 
Ş.htr Tlyatroau Dircktörlllğllnden: 
.Su yıl "lıtanbul Şehir Tiyatrosu,, 

tarafından nrllecck çocuk tenııilleri 
için bir ''çocuk piyesleri ırıüaabcka.ı,, 
açılmışhr. Bu mtısabakeda bbincl 
HçiJen çocuk piyesini yazana 150 lira. 
ikinci seçilea piyuin y11zıCJ1ıDa 100 
lira ·n UçüncUye 50 Jira Yerilerek 
temıil hakkı eaba alınacaktır. 

Yuılacak bu çocuk piyeslerinin 
kllltare, b1lgiye, \erbiyoye, ulu1al ın
klye ve tiyatro tekcıitine alt ıartla· 
raaı 8trenmek lçlıı pa:ııırleal, Çarıam
ba allnlerl ikiden diirde kadar Tepe· 
batı Şehir Tiyatrosunda Dramaturar 
Şllkrll Erden'• mlracaat edilebilir. 

Eeerleria Dlhı1ot IS Eyinle kadar 
Şebtr Tiyı:troıuna g8nderilmiı olma• 
ları lazımdır. _.... .... -................... _..... .......... __ _ 
loaMtlll ..... 

$ıhil'Tıtatl'lw 

ınnııwmıı 
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Tepebaşı 
Belediye bahçeıinde 

2S Pwtembtı: t6 Cuma 
27 Cuııaateıl, 28 Paur 

gllail aktamlara 
aaat 21 de 

DEL 1 
DOLU 

Operet !-J Perde 

Bet.ek, LıtaobW. $1tll1• traava1 waıdu'. 

Parkotelde Müess~f 
Bir Had·se 

( Daştnrafı 1 inci yüzde ) 
Unde geçen bu hadiseden Par 
otel garsonlarının, Park Otel sa
hibinin,· ve Park Otel şefgarso· 
nunuo haberdar olmnmalarıoa mı 
tqmak IUzımgeldiğini varın aiz 
tayin edin r 

Evveliıl gace, Park Otelinde 
eğlenenler arasında · Şevket 
Remzi adında bir paıaı.ade de 
Yardır. Şevket Remzi, yamada iki 
erkek arkadaıı, refika11 ve b:r 
diğer kadınla birlll,te içmektedir. 

Şevketin bitlıiğindeki masada 
ise Burhan Fehmi adında genç 
bir doktor oturmaktadır. 

Şevket Remzi, hem çok kıs• 
kanç, hem de bay!ı asabidir. 

Hatta geçenlerde, yine kıs

knnçhk yüzünden Mehmet Vala 
Nurettine tabancayla nteı dmiı· 
lir. Fakat namludan kopan 
kurşun, hedefine değil, oradan 
geçmekte olan suçsuz bir biçe· 
reye is bet etmiştir. 

O zaman ŞeYket, Mahkeme}'e 
Mazhar Osmanın bir raporunu 
giiıtermlı, ve bu suretle neabt 
buhranlar geçirdiğini ilıbatla be· 
rnet elmiıtir. Fakat o kurıun, 
onu yiyen edamın bir ayağına 

mal olmuıtur. Zira, o b1çare, 
timdi o ayağını kaybetmiş bir 
topaldır. 

Şevketin kıskançlığı ve asabi
yeti dOn gece yine tutmuı olacak 
ki, bir aralık yanındaki masada 
oturan doktora dönmllf, Ye te
hevvUrlü bir lisanla bağırmıştır: 

- Bana baki Edebini takın. 
Yoksa gözUnU patlatıraml 

Doktorun bu tehdide pabuç 
bırakmayışı asabi paşa zad yi 
iyice çil den çıkarmııhr. 

Ve Şevket yerinden fırlayarak 

1 

doktorun üzerine atılmıştır. 
Bu suretle de, garsonların, şef• 

garsonun, ve müessese ıehibinlP 
duymadığı müthiş bir boğuıma 

ba~la mıştır. 

Şevket, galiba yumrukla baıa 
çıkamayacağım kestirdiği için 
olacak, tabancasına aarılmııtır. 

Araya girenler, atmasına mtinl 
olmaya çalışmıılar, ve bu itiıme, 

kakişma arasında doktor Burha· 
nettin, arkasındaki masada aile· 
sile birlikte oturan bir ecnebinin 
UaUlne yuvarlanmıştır, kavganın 

başından beri sinirleri haklı ola· 
rak gerilen ecnebi yerinden kalk· 
mış ve: 

- Ne oluyor demlılfr, ne 
aluyor Dağ başımıdır burası? 

ŞeYket, bu haklı isyana da kız· 
mış, ve ecnebiye sunturlu bir 
kllfnr sallnmıştır. 

Bu vaziyet koroısında bir ecnebi 
sefaret erkduından olduğu anla· 
şılan bu zat ve ailesi masalaranı 

terketmiıler ve henüz yetiıemiyen 
zabıtaya baş vurmaya gitmiılerdlr. 

Kavga gliç halle yabştırılmış, 
Doktor Burhanettin de arkadaş• 
ları tarafından götUrUlmUıtnr. 

Çok geçmeden, lşt belki ec• 
nebiden, belki de bir baıka 
menbadan haber alan zabıta 
memurları yetişmişlerdir ve mata· 
sında tınmadan içki içen paıs 
zadeyi yakalamışlardır. Tahkikat 
devam etmeldedir. 

Biz hfidlsenin teferrOatını an· 
lahrken yanılmamak için, telefon· 
la Doktor Burhanettlni bulduk, 
ve kendisinden mütemmim mala.
met fst dik. Dolctor hAdlseyl 
teyit etti. Ve fakat kendi ağz.lle 
tefsllAt •ermek istemedi. 

Çinde Hayd t ar Yeni Bir 
V a'ka Daha Çıkradılar 
Hsin .. King - Mançukuonun merkezi, 25 (A. A.) - f yi ailAhlı 500 

haydut, Hlngan ilindeki Namanıi polis merkezine saldırmışlardır. 
Karakolda bu!unan 10 Japon polisini öldllrmUılerdlr, mahpusları da 
sahvermlılerdir. Vak'a mahalline bir tedip kuvveti glSnderilmiıtir. 

Annibal Alpları 
Nereden Geçmiş? 
Fil Üstünde Dağa Çıkan 
Amerikalının Dedikleri 

Aoste, 25 ( A. A. ) - Amerikan 
yazarı ( muharriri) Halliburton gece 
yarısında buraya gelmittir. Gazeteci· 
terle koouıan yaıı:er, Fil ıırtında 

yaptı~• geziyi bilhn11a etlenmek lçla 
yaptiğmı ve tariht hadiıcyl tekrarla-
mak huıuıundakl llt•ğinin ik~ncl 

derecede otdutunu ıaylamlt ve 
dtmiıtir kiı 

"Annibahn bUyGk Saint•Btrnard 
geçidinden hiçbir zaman reçmemit 
olduQ'una eminim. ÇGnkG bu gezim· 
deki •orluklara atlatması lmkinııı: 
idi. Annlbnlın küçük Saiot-Bernard, 
yahut Genevre datında.1 l"tÇmİf 
olaıuı muhtemeldir.,, 

Atina Tiyatroiunda Kanlı 
Bir Hadise Oldu 
(Baıtarafı 5 inci yOzde) 

lhtili.Unde yakalananlar için l'f'Del af 
ilin edllmul lbımdır. 

Athinaika Nea l'H•t .. ı, CGmhur
cu çevenlertn Venheloı ılbl dllıiln• 
diklerini illve etmektedir. 

Patraata Arbedeler Oldu 
:AUna, 25 (A. A ) - Patru'da bir 

tUtün fabrikoeının iıç\leri, kralhtıa 
yeniden kurulması projesini protesto 
etmek üzere greY llta etmişlerdir. 

Atine, Pire n Selini~lu bir çok 
lıçl sendikaları bugün aynı 1tbapten 
dolayı greT yapacaklarını blldirmit· 
lwdfr. Polis, Hkak toplantalaraaı 
y11ak etmlıtir. 

Yahudi Düşmanlığı 
Hakkında .. 

Amerikalılar Çok Haııaı 
Görünüyorlar 

Vatington, 25 (A. A.) - Utab bil· 
kumeti Hnetoau demokrat ilyelerlndeo 
King, Alman hlikümetinin katolikler 
ile Yahudilere kartı takındığı durumun 
Amerika lle Almanya arasındaki 

diplomatik ilgileri kesilmeıl için hakla 
bir sebep olup olmadığını ııraıtırmak 
(!zere werçin ( tahkikat ) yapılma11nı 

lsteyecotini sl>ylamlıtir. 

Harp Çıkarsa .• 
Amerika Bitaraf Kalacak 

Kanun Yapılıyor 
Nevyork, 25 (A. A.) - Nev

york Times ıazeteıioin Vaşlng· 
ton aytarı yazıyor: 

Roosevelt, ~teki Uluslar ara• 
ıında bir harp ç.ıkbğı takdirde 
Amerikamo bita af kalacağını bil· 
diren bir kanunu, kongre pr~ 
gramına katmışbr. 

Felemenk 
H .. kiimeti 

istifa Etmek Üzere 
Lahaye. 25 ( A.A ) - Hol. nda 

hDkumeti iıtifa etmek huausundaki 
kararıaı yarana talik etmittlr. 



Umumt harpte Ruı ordularının 
tekrar Erzuruma girmeal IH, bu 
:cıyı artık dayanılmaz bir ıııtırap 

alin• getirmişti. Blhusuı Rus 
irduıuna piıdarhk eden nank6r 
rnıtnllerln yaptıktan zulüm ve 

~ena.at, btitUn Erzurum halkının 
albıne derin bir intibah vermiş 

idi, Bunun içindir ki şimdi 
UçDnctı bir felAketln tehdidi 
altına giren Erzurumlular, arlık 
en btıynk Ye tarihi bir Ya· 
~ft karıuında bulunduklarını 

••etmiıler; tekrar e1aret acııı 

:6rnıemek için en kanb akı· 
betleri hile göze almayı, bUyllk 

lr ıntmnunlye\lı kabul eyi .. 
hllflerdl. 

Fakat her taraf derin bir zul· 
ine\ içinde idi. Bu korkunç zul· 
'(;:!. gittikçe arbyor; buftlln 
~r) l kanlı bir Türk mezarı 

ne getiren (Parla ıulh konfe· 
"•1111) bUtUn Şark ve Şimal vlli· 
YetlerJııln mukadde.rah üzerine 
de ıeamet 1açmıya hazırlanıyordu. 

Btıttın bu ~iliyetlerde (15 Ma· 
Yla ı335. 1918) iünft başlayan 
endi.. "· ıııbra~. iki a, ,On 
tarfuıda arttıkça artmııb. BlltlD 
llhlnler ve fikirler: 

- Ne yapacağız? .• 
Suali altında bunalmııtı. Fil· 

haldka bu suale ceYap yermek 
için her 7erde toptamlmıı, kon
ll'eler yapdmaıı kararla1bnl1111ftL 
Fakat bu lçtimaların ve kongH· 
ltrin aonu ne olacakb ? ... 

• 
Kalplerde hllkUm ıUren bu 

buhran, aanki tabiata da •lrayet 
~lrniıti. Mayıaıa on befiocl ıünll 
le aılıyan bir fırtına, garpten ıar· 

il dotru blltlln Anadoluyu 11yu· 
hlıı geçmiftL Ba fırtma dinmll 
01tnalda beraber, Kar:adenls _. 
h~lltri 611 dalıalann t811rile •tu' 
•gır köplirmekte idi. 

(1918-1335 .... ..ı .. ,ı. •Jl• 
llın 19 uncu pazartui pi) •babı 
llineı dotarken, koJll lidYert 
dalgalar üzerinde lbafif !hafif pl
Palauan (Seyrisefala idarem) ala 
(IanıaU kaptan) idaresinde (Ba .. 
~rıaa ~ [ 1 ] iamiadeki yapanı. 
•nıeun) llmamna doğru a1b:till

~?rdu. Vapurun prova dlreğhade 
ır (Paıa 'bayrağı) nın dalgalandıfl 

16rUIUyordu. 

(l Bu ı1rada hUkômet clvarmdakl 
d llttın merkezi illkele.i) karha• 

e Ylllyet n askeri foka ..-kl
llından bir çok zeut De blr ko
lnlaer kumandumda bir polla 
hılifıezeai toplanıyordu. Bular, 
~apurdan çıkacak yolculan llalik· 

ale Lazırlamyordu. 
de ~apur ı&lıile epeyc.e aukta 

nıır atmqh. Biraz sonra da ba· 
~•nda Yine (Paıa bayrağı). kıçında 

a Oamanlı aancağl dalplanan 

11 
[l] Ne kadar yazıl..'iır !ki bu npur 

~ın:ıarı çürüğe çıkanlmıı •• ıabl .. 
tat r. BUtlln u.ıfettiğimis ıayrete 
M aıe.n, reami dahi bulıuııımamıştır. 
ır1;'ınaf!b, Sey:ruefain idareSi bir 
" llletjınwık goıtemıi,; bu tarihi n• 
~urun ı · · tniştır Hmtıt~ı baş'ka biY ..-apur~ 'Hr-
ile • a a, •ski vapurun eskı yazı 
levhYaıılmıi olan ismini çıkararak o 
tiyl ayı, Yeni vo1mra mıhlatmak ıure
b • 0 büyük hatıradu bu kadar olawı 

r 

--
bir 1&ndal, ıahlle doğru ilerle

me§'• başlamııh. 
lıkele bir anda kalabalıklar 

mııtı. istikbale haxırlananlardan 
başka, iskele cinrına bir çok da 
mfitecessls halk toplanmıştı. Halk 
arasında bir fısıltı vardı. 

- Kim geliyor?. 
- Kumandan. 
- Ne kumandanı? •• 
- Bilmem ki ... 
- Kumandan değll, mnfettlf. 
- Ne mllfettlşl? •• 
- Bilmem kl... 
- Niye geliyorlmuı? •• 
- Bilmem ki ... 
Orada toplanan iıHkbıl hey•• 

tinin malümati da, aTam arasın· 

da dolaşan bu fıııltıdan faıla 
değildi. 

Sandal iskeleye yanaımııtı. 
Arkaaınna llTa Unlforması bulu• 
nan genç n aa111ın bir uker, 
rubunda ve riicudunda meYCut 
olan kudret ve aindegiyi ııııteren 
bir çeviklikle iskeleye atlamış; 
tunç bir heykel glbl, dlm dik bir 
vadyet almıştı. Bu aakerjn, çelik 

renil ıöılerlnde, hiç kJm1enln 
bakıılarma benz:emlyen; bUyUk, 
derin, bir anda insana heyecan 
veren ve sonra, derhal emniyet 
ve itimatla rubu cezbeden bir 
kuvvet vardı. 

Bllllln glizler, o çelik rengi 
gözlere çevrilmiıtJ ye bUtUn kalp
ler; o çelik rengi gözlerden aU• 
ılllen ifade karıııında bir saniye 
heyecan geçirdikten ıonra - sanki 
Hnelerce hasreti çekilmiş bir 
1evgiliye kavuıulur iibl • derin 
bir baz ve allrur keabetmlştl. 

lllklere kadar tatlı bir Orperme 
zevkı veren metin bir Hl yUk· 
aelmlıti: 

- Merhaba, efendiler! .. 
Bu hitabı ıerefli bir iltifat t .. 

IAkkl edenler de: 
- Merhaba, Paıa hazretleri. 

Hoı geldiniz. 
Cevablle mukabele etmlılerdl. 

Bu, öyle candan, öyle blaten do
ğan bir Hlimlaıma idi ld en 
parlak lıtlkbal ra1imelerl bile, 
bunun samf mi haımetinl lf ade 
edem es dl. 

( Arkaıı ~ar ) 

• 
Müfettiı Namzetliği ve Şef Namzetliği 

için Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

1 - Bankamıza mUubaka ile (5) müfettiş namzedi ye (5) ıef 
nalll2edl alınacakbr. 

2 - Bu mUaabakalar S, 6 •• 7 afuatoa 9.15 tarihl•d• An
kara, lıtanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
kazananlar gelif Y• döaUt yol paralan Yerilmek auretile Aokaraya 
get:rilerek ıifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda 
da kazananlardan beti 140 lira a1lıkla mtif•ttit namıetlitin• •• 
diğer beşi de (130) lira aylıkla ıef namzetlij'lne tayin olunurlar. 

3 - Müffettlt namzetleri iki ıeoe stajdan ıonra MilfettiıJllc 
eblfyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıklı mllfettiı· 
llğ• geçirileceklerdir. 

ADkarada Umum MtldDrlük aervislerlnde çalııtmlacak olan 
pt aamzetlerl ıiM lalr .. nelik •tajlarıaın ıonunda ehliyet fmtihanıaa 
JSlrecelder •• kaanaalar terfi ettirileceklerdir. 

.t - llllsabakalara pebllmek için ( alyual bilgiler ) veya 
( Y:lbek 1lcaret •• bıtısat t okulaaıadan nyahut Hukuk FakUlte
•dea l'•J'• bualana 1abaacı memleketlerindeki benzerlerinden 

.tlplomah buluamak gerektir. 
5 - l..tibaa programuu •• aair ıartları aösterea iı.ahnameler 

.Anbra, htanbul •• lzmlr Ziraat Bankalarından elde edilebiUr. 
6 - bteklller Aramlan belgeleri bir mektupla birlikte eo 

MB 26nt935 Cuma ,nnı akpmına kadar Ankara Ziraat Bank&1ı 
Y.eftit Heyeti Miidlrllğline ıöndermek veya vermek ıurellle mü

racaat etm · ı bulunm&Ldırlar. u395 J,. 

latanbul ikinci icra dairesin
den: Mahcuz olup paraya çenilm•• 
sia• karar verilen bir adet üç beysıir 
kuvntind• ve teferrilatil• beraber 
A.f.G. •arkalı su motirl H oto••· 
tik teai•ab 'H l>ir tadet iç bey6İr 
b•vetiade _.. teferdatile birl ide 
Jeaeral marlaılı motOr •• otomatik 
tesiaab 1/8/93S ıtarihiade blyük.adada 
Niıa• lkar kolu önlnd• •aat 11, O 
il• 1 • kadar ıaçık arbrma ile •ahla· 
catmdan tal"p 0 aalarm •aha1Uac1e 
•uı:r bulu acak memur• •tlncaat 
etmeleri illa olunur. (13320) 

Zayi Makbuz - ODu Hacı 
Durımı zade b raderler namına 70 u.· 
yılı .50-7-911 günlu be:ranname mub· 
tıeTlyatı (O} marka Ye 1029/Jl28 
.ayıya bdar 100 sandık çay n reıımi 
pmrtıgu alınarak karııl gıoda 1 412 
:S49 ı11yı n :80-7-932 gunll nuıf' 
ınakbusu Ye:rilmiı .... iıbn makpuzu 
sayi edildiğine dair Ta~ müracaati 
üzerine ye Trabzon Y enı Yol gazete
Slnio :2038 aayılı 30·5·935 ıünla nüs
baaile illn edilml~ .oldutundan !.tbu 
kayıt ıweti nrlllllJftiL Bu auret aua-
. övb nril.mıL 

NASIRLAB 

Ayag n zn lrundura giymek imk!
nını • bederler, YOrDyüıilnGz •b:• 
az p verir. itte; nuırları k8ktlndea 
ıökecek pek kolay ve az maaraflı bir 
tedbir: Akıam arı derunUJ1a klfi mik
tardn RADIO SAL TS i1ive edecetl
aiz •uda ayak b nyoaunu yapınız. bir 
lu:ç ıün zarfında bu aı:.ap ••ren na .. 
ıırları kolayca çıkuabileceJuiniz. 

Hemen lıu aktam ecı:.aneniı:.den 
l>ir kutu RA Of O SALTS iıteyiııis. 

Her ecsanede labhr. 

Ailesinin Düşman Kesil
diği Küçük Bir Çocuk 
DUn matbaamıza. hayırsever 

bir genç, onblr, on iki yaşlarında 
bir çocuk getirdi. 

Emin adındaki bu yavru, 
Amaıyamn GUmUıhacı köyUn· 
denmlı. 

Anaaının babaaınm ölUıUoden 
ıonra kendisine halaıına vaai ta· 
yin etmf şler. 

Halaıı çocuğu lıtanbula getir 
mlş ve çocuğun anlattığına göre 
de ıonra ortadan yok olmuf. 

Çocuk, son aınıftan şahadet· 
name aldığı iptidai mektebinde 
kendisine öğretilenleri hatarhya-
rak bir karakola başYurmuf. Fa· 
kat karşılaıhğı klmaeler bu 
çocuğa yardım etmeye, yol göı· 
termeye harcıyacaklan zamanı 
daha mtıhlm itlere aarfetme7l 
müreccah bulmuılar. 

Bu aon tutunağının da koptu-
tunu gören :yavru, kaldmp ken• 
dlsinl aefaletln uçurumuna koy• 
vermlf. 

Tam Uç gDn, llç gece, ulan
mıı para klsesl aibl bUdllen 
kUcllk mldeıinl, seyyar ıatıcıla· 
rın verdikleri bayat leblebllerle 
duyurmaya çahımıt-

ebeye değil, bana buluyorlar: 
- Uğursuz piçi diyorlar, daha 

dUnyaya gözlerini açmadan ana
sının kanına girdi, bunu eve 
ıokmaya gelmez. Bu kara kedi 
gibi bir mahlfık. Kimbillr uğur• 
ıuzluğile bizim başımıza da neler 
ıetirir, ne dertler açarl 

Cemiyetteki koyu cehaletin, 
hpkı belediye gözUnden knçan 
çatlak duvarlar gibi, baz.an ııa 
maıum baılara yıkıldığını anlatan 
acı misaller içinde, kllçllk Eminin 
akibetinden daha kuvveUial ola
maz kanaatindeyiz J 

Bir Namus Düımanı 
Katmerli Suç lıledi 

( Baştarofı 1 inci ) üzde ) 
aavurmuıtur. Fakat Necip, birden• 
bire eğllmiı, boşta dönen balta 
o aırada Necibin yanında bulu• 
nan Şehadetin karısı Fethiyonfn 
baıına çarpmıı, zavallımn beynini 
karçalamııbr. Fethiye derhal ~l· 
mnş, ın dliımanı Necip kaçmiftır. 

Jf. .. .................................... -.............. -.... 
KöprO altlarında, çeıme ya• r~-----------, .... 

laklarında kıvrılırken, bekçiler Dil İşi eri 
pollıler tarafından glSrlllmekten, 
koğulmaktan korkmu1. Etrafında 

latanbul 25 (A. A.) - Tlrk dili 
araıtırma kurumu pnel •ekre• 
terlitladen; 

Açlık, uykuıuıluk vı bu ha· 
ztn korku biçarenin au:l'atında 
yaşayan yüzlere bas olan bllttln 
renkleri 1Brartıp soldurmuı • 

KUçUil\n Amasyada bir ha· 
lası varmıı: 

- Eğer, diyor, onun yanına 
gidebilıem aç bırakmaıdı bent! 

Biı, bu halanın Amaayadakl 

adreıine bir telgraf çektik. V • 
kUçüğO, ceYabın gellıin• kadar 
barınmak llz:ere Galatadaki kim· 
ıuiz çocukları koruma Jurduna 
aönderdik. 

Teıekknr olunur ki yurttan, 
çocuğu, alıkoymak lOtfliDU esir• 
gemediler: Fakat bu lutfu btrkaç 
a-Unden fazla devam ettire mi ye· 
ceklerinl söylediler. 

Amasyadakl baladan menfi 
cevap ıeldiğl takdirde, kUçDjiln 
tutabileceği yolu keıtirmek mlim· 
klln değildir. 

Ya çocukları eıirgeme kuru-
mu, llitfUnU uıatmak imklnıoı 
yaratabilecek, yahut da ktıçUk 
Emin, Himayel Etfalin kapııı 
önünde yarım avuç sadaka Yere
cek fıkara leblebici beklemiye 
devam edecek 1 

Fakat inanabilir miıiniı ki, 
bu işin buraya kadarki kııımla
rını baahracak katiar acı bir 
tarafı daha vardır ? 

KUçllk Emin: 
- Benim diyor Aınaayada, 

hattl burada birçok yakın, hem 
çok yakın akrabalarım var, fakat 
onlar, düşmandan kaçar ıibl ka .. 
çıyorlar benden ! 

Hayretle soruyoruz: 
- Bir fenalık mı ettin onlara! 
Küçiik iç burkan hıçkırıklı bir 

1esle parmak kadar varlığının 
maaum aczini anlatıyor: 

- Ben kime fenahk edebi· 
lirim ki? 

- O halde neye kaçıyorlar 
senden? 

Ebenin yUzündenl 
- Hangi ebenin? 
- Anamı doğurtan ebenin! 
Bununla akraba.ların dllşman• 

lığı araomdaki garip münasebeti 
anlamaya çelıııyoruz: 

- Bunun için aana ııe diye 
düşman olsunlar? Yoksa baıka 
bir kabahatin mi var? 

- Hayar... Baıka biç kaba· 
hatim yok. Ebe acemi imiı. Ben) 
alırken anamı öldürmllt- Fakat 
bunu 16renler, duyanlar. kabahati 

Kurumun çıkarmakta olduj'u 
- TOrk dili • blllteninln 11 inci sayısı 
çıkmııtır. BOltenin iklııcl abone 
1ılınıa baılani'ıcı olan bu ıayıda 
genel merkez kurulu ü7elerlndin 
Ahmet Cevat Emrtnln Hint-Anupa 
dillerile TGrk dilini karıılaıhrma 
yolunda ikinci TO.rk dili kurultaJında 
ıöyJediği tez vardır. 

• Türk dili • ain on ikinci sayıaı 
da ba•dmalctadır. Ulut &.derimizin 
lld bayak ıö1JniJe ılıleaen bq 
uyıda, kıla.Yut çahımalan Ye aentakı 
aaketi Ozerlne yazılar Tardu. ikinci 
Türk dili kurulta7ıada aöylenen 
tezlerden bir kaçı da orada yer 
bulmaktadır. Pek yakıada bu 1ayı 

da çıkacaktır. 

Birinci abone yılında baıım ve 
datıtma yerlerinin iki kere defit
mul yllzünden yayın itimi:ıde geri 
kalmalar olmuıtu, Yeni yıl iç1n abo
nelere Ye satıcılara datıtma itinin 
akıııksız yilrllmesi yollan dtltüntll· 
mUıtOr. Gerek yeoidon abone yazıl· 
mak ve gerek geçen yılki abonelerini 
yenilemek lltiycnlcrin doğrudan 

doğruya - lıtanbuldaki Ankara cad· 
deainde Tilrk Kitapçılık L"nıltet 

tlrketl .. ne baı•uraralc on aayı için 
abone karıılıj'ı olan Oç Urayı g8n• 
dermeleri gerektir. 

Ulusal dil denimi itini adım adım 
kovahyan deterli okur anmııun bül .. 
tenla yeai yılını daha Yorimli bula .. 
cak bir •ev2i ile ilgileneceklerine 
inanıyoruz. 

L---~~~~~~~-
Ni,an merasimi - Naılllı •ıJl

yet daimi encümen aıaıuıdan Bny 
hmail Hakkın10 hemtlruadesi ve 
talusildar Giritli Bay Ahmedio kın 

Bayan Nimet ile Nazillinin genç mu• 
nllimleriuden Bay R ı:.a ÖzGa n"9anlerı 
Naxillide yapılmışbr. 

---- ·--...-.=------------
Baylar; 
1 ekııayt prcııarvatiflerl her ccıancde 

(1) ( ) Ye (6) hlr portakal renkli :ıarflarda 

•atılır 

r * 

TAKVİM 
Gln 
Jl 26 

Arabi 
:ı4 RablUlahar USt 

Va~ıcunt Vıı•al 
Gla .. 9 17 ' 50 
Öjıa 4 "7 !2 20 

lkladl 8 4S 16 11 
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25 Biat Denizlerinde 

Kapıcıbaşı, EJçiyi, Hünkarın Odasına 
Götürerek T ~slim Etmişti .• 

Ayas Pa9a dediğini yaptı.. Bu konuımadan yarım eaat aoııra Kanuni Sultan 
Sttleymanın yanına gitti, konu9tu. 

Aya1 Pata, batını ıllladı ı 1 Ve birden ayafa llalktı, ıert Hrt 
- El maHle auç au batıtlatılır?.. ı811ea4i: 

Biz böyle ıaket it ıörmeylL Saferin - Saferle MU1tafaaın Y •meadea 
Muatafaaıa temize çıkabilmeleri iti• lıaçııluıaı bir tirli unutamıyorum. 
kefenlerini boyunlarına 1arıp bt1raya Bir Tlrlr auç lıleyablllr, çlnkl inaaa. 
gelmel...t, ıevketH htlnklrın ayatıaa dır. Fakat hiçbir TGrk &ktitl tohumu 
kapanmaları lazımdır. Paditahıa ••r· blçmekt•n kaçamaL Bu iki adam, 
laametl çoktur. Belki oaları affeder, hatlarından büyllır haltlar ettiler, 
t.u olma4ıkçe biz Glctrat için k••· ıonra HYUftular. Şimdi Safer, beni 
•il•rlle 1rlrlteme7lz. ayaj'ıaa çafırıyor. Bu, ıerçl bana 

Elçi bir daha klkelıdh yaranmak lçiadlr. Lllda yene kOıtah-
- O halde ben srerl döne,tml ça bir dnranıetır. Bunuala berab., 
- Hayır. Şimdi buaa da pekl onu dlnli7orum n Güeerata el koJ• 

diyemem. Çtlnkl tnketll hlnklrıa ma71 dGtGnüyorum. 
De dOtDlldet6nl bilmiyorum. Blraıdaa 
arzedeyim, ae ferman bu7ururea oaı 
gön hareket ederiz . 

Ve elçinin telAt içinde bulundu· 
tunu aezerek ylbGntl tathlattırdı, 
11sioe yumuıaklık verdi. 

- Belki HGnklrnı da hu111ruaa 
Jıkaraın. Kendine çeki dOua. nr. 
Aklını batına devtir. DiltGnkl 11a 
Safer Rei• detllıin, elçin•. Elçiye 
lıe bizim yurdumuzda ze•al yoktur. 

Ayaa Pat• deditlol yaptı, t:.u 
konutmadan bir aaat ıoara KaD"DI 
Sultan Stleymanın ylaıaa rlttl, 
konuttu, kultbe altına döaaıte ol~J• 
ıu ı~bleri ıöyledi: 

- Şt'rkettu Hönlırir Hal sr8reoek. 
Hem de yllnaz olarak. Hardi, 7Grl, 
aılanhantre ( an ocluıaa ) ılt. 

Kapıcıbyı n birka9 kapıcı, törtD• 
~iz olarak, hf._ıura çıkacak olaa elçiyi 
6olerine kattılar, arlt.frcliKer, Hlakl
rın özel W.uııetk~rıaa tHllm ettiler, 
_,eri d6id!.~r. Onlar da kendlılal 
'Sultan StUey111anın bulundutu aaloaa 
ıoktular. 

Paditah, bir Hdlr llltiinde1dl, ge• 
liıigüzel uz .. mııtı. Elçiain yer öperek 
UerlemHİ Gurlne fÖyle bir b•tıaı 
kaldırdı. 

- Sen, dedi, GOctrattaa l'eldin, 
öyle mi? 

- Ent, Şevketli Hankir f 
- Bahidlr Şahı aer•de bıraktın? 
- Diu aduıncia I 
- SafJr Reiı de orada •11dı? 
- Evet, paditahıml 

Suıtu, kıı•ı• kızgın dolaıtı, ıoara 
duraladu 

- Safer bot adam detJI. FerHetl 
Yar, anla1111 Yar. Ti oradan be•lm 
fÖrejiml oku .. uıtur. Ben çoktan Hlnt 
iline gitmeyi taaarlamııtım. ÇBnkQ 
babamın fran lıerinden bu Glkeye 
ulaımayı dtltftndütGnO bllfyordum. 
Onun dGttlncıHiae 1ay1rı göltermek 
borcumdur. Bunun için Hladiatana 
Hfer etmek içimde 1ata1an dilekler
d•n biridir. Safer Relı itte bu dJlefl 
1esdl, ın laoe 9marıma butı. Şimdi 
iv•ell { acele etm•k ) iıtiyorum. Ya. 
kında Hladlıtan benim bayraklarımı 
ulAmlayacaktır. [l] · 

Eltinin korkudan dudakları çatla
l!lftı, çeaealae dofru kan •ızıyordu. 
HOnklr ltu kıııl korku Lelıelerlai 
ıardi, bellibellr1lz •Oltimaedi: 

. - Gllcerata ıelecek adamlarım, 
llkın Safer Relıi yakalayacaklardır. 
.l;:fer o, Hkerlerima candan yardım 
eder1• kendiıla• kıyılmıyacaktır, ln
eitllmeden buraya aöııderiJecektlr, 
Muıtafa da öyle. Fakat kaçmıya 
yeltenlrle11e, yahut oyuna, dGıeae 
aaparlaraa bGtüa Hiadi.taaı ateıe 
nrdlrlrlm, keadil•rfal yakalatıp 
derilerine ıaman doldurttururum. 

Bir aa durdu, katlarını çattı, fu 
ımrl nrcli ı 

- Sen Sadraza•ı l'Ör, •• da11e 
onu yap. lıe yarar bir adam çıkaraan 
glisOıae •irenln, mOk&fat 1rörlnl1a. 

( A.rkaaı var ) ---------- Yolda hiçbir ıey du1madıa, 
değil mi? (1) Ynus Sultan Self•la 7er Jl•U ha• 

H rlta1ı•a bakıp da 11dlnya bir padltaha yet•· - ayır. 
111 - ÔytleyH olup lıiten feylerl bea• cek kadar lyBk dedltl. rtva,.et olHurH 

da ODUD bl51I• .ıs. ılSyledlfJ ıllpbelldlr. 
den duy: B.tlJldir Şah &lda, Safer ÇiiakU a1nı ıazUn baıka htlkGmdarlar •t-
Reis kayheldu. BabGrla otlu HClma- zından çıktılı da rlyayet olunur. Fakat 
yün, G6eerat topraklarıaı çifaedi, \' nuaıan lraa Bzerlallen Hh dlataaa aımayı 
ilkin geri fekUdi. Şimdi orada hökGm erada Hltanat kuran Tlmur •i•llarlle çar• 

pııarak kendinden 115 yll kadar lace yukua 

• lı0n .Poıta • 
letanbul ıelir n para 

BORSASI 
5ı5 • 7 • 1935 

TUrk Devlet Borçlar1 
Lira Lira 

!,7,5 T. 8, 1 17,95 il 9-ôıl Ha1lne 8, ~7,35 
J '" 7,1 T. B. il 25,00 Dabllt latlkra• 94150 

!ô 7z5 T. e. m 26,65 

Devlet Demlryollar1 Borçları 
Lira Lira 

Er~anl 95,00 il Anadolu MU. 45,!\0 
Sını!rzuru• 95,50 A. H, 0/0 60 25,50 
Aaadolulnll 44,85 " H. % 100 42,50 

Soayeteler Eahamı 

lf. B. MU, 
,, • Hl. 
• ,, Name 
llerkuB. D 

Lira 
90 

9,50 
!1,50 

58,00 

l.t. Tramny 
Bomontl 
Terlı.oı 

A. Çimento 

Çekler 

Lira 
2~,50 
8,00 

16,60 
ıo,ıs 

faterlla 
Krı. 1 T. L. için 

6~110 il Liret 10,03 
f, Fraaıı 12,04!J Dolar 1,9810 

Nakit 

20 F.Fran11 
Krf. 

168,50 l Mark 
Kr" 

40 
1 Dolar 126,00 20 Drahmi 24,50 
l laterlla ,, .. 20 Len 24 

20 Liret lN 2IJ Ley 15 

Borsa Dışında 
L. K. LK. 

Kredi Fonalye MU.badll Boa, 78 
1886 aeneal 126 Gayri. 
1901 

" 
S5 Altın 

1!111 
" 

82 Mecidiye 

Parla Borsası 
F. Fr. 

% 7,5T. borcu 313 
,lsterllıı 74,94 

L ~ -

.. 17,25 
9,30 

52,50 

Askerllfie Çağrllanlar 
Sarıyer askerlik 'ubeslndenı 

381 doA"umlu ve bu doğumlularla 
muayeneye tabi olanların kendi 
mahalleleri askeri mllmualllilderine 
milracaatla göıterilen gGalerde ıube
ye gelmeleri ll'n olunur. 

htanbul 7 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
150 lira mukabi1inde birinci derecede ipotekli olup paraya çıvril
meslno karar verilen ve tamamına 500 Ura kıymet takdir 
edilen Boğazlçlnde Kandilli mahallesinde eski 26, 26 mükerrer yeni 
6 • 6/1 numaralarla murakkam dükkanlı bir evin tamamı açık art· 
tırmaya vezedilmiştfr. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iıtirak edecek milşterilerin 
kıymeti mubammenenin % 7.5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil olmalara icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma ıartnameai 5/8/935 tarlhlne müsadif Pazartesi 
gllnU dairede mahalli mahsuıuna talik edilecektir. Birinci arttır

maaı 26/8/935 tarihine müsadif Pazartesi gtlnU dairemizde ıaat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıy· 
meti muhammenenio % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Akıl takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak Uzer• arttırma 
on beş gün daha temdit edilerek 10/9/1:)35 tarihine mUsadif 
Sala gUnU ·saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttıramn üstünde bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfi· 
kan hakları tapu ıiciUerHe sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
al&kadaranın Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 'H huıuılle 
faiz Ye masarif• dair olan iddialarım ilin tarihinden itibaren 
20 giln zarfında evrakı mftsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Akıl takdirde hakları tapu slcillerile aabit olmayanlar 
ıatıı bedelinin paylaşmaımdan hariç kalırlar. Müterakim verıl, 
tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye ruıumu ve Vakıf 

)careai bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malftmat 
almak lateyenlerin 934/567 4 numar&lı dosyada mevcut · evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklan 
ilin olunur. (4311) 

Emniyet SandıOı MUdUrlU· 
ıunden: Bayan Dilber 31-12-934 
tarihinde Sandı~ım1za bıraktıtı para 
için verilen 61584 numaralı bonoyu 
kaybettiQ'ioi aöylemittir. Yenlai veri
leceğinden eskisinin hUkmG olmıya• 

catı ilAn olunur. (398) 

Kaylp - Slvuın Zara kaıa11 81• 

karlık 'ubeainden aldığım terbi• tez. 
keremi kaybettim yentalnl alacatım• 

dan hGkml yoktur. 
Zaranın lmranlya Kekder• k6yGne 
den Kemahlı 1319 Haua oğlu Nuı' 

Yerli Mallar Sergisinde 

RAD y OLi N ve G Ri Pi N 
paviyonunutı gördüğü emsalsiz rağbete sebep nedir ? 

Çünkü: 

RADYOLIN 
Türkiye halkının % 99 
unun kulJandığı en mü· 
kemmel diı macunudur. 

Dlılerl beyazlatır, mikropları % 
100 6ldtlrtlr, dit etlerini aatlam· 
laıtırır, nefeı kokusunu keser. 

Çünkü: 

GRİP İN 
latırap dindirici ilaçların 

en tanınmııı ve en 
çok kullaııılanıdır. 

Bat, dlı adale aj'rılarile mllmaılll 
bllttla aj.rı, ıızı ve 1&ncıları kalbe, 
mideye, böbreklere zarar verme· 
den ıllr'atle •• kıt'iyyen keHr. 

Yerli Mallar Sergisine 
giderek 

Radyolln v• Grip in 
in otomatik maklnelerle el değ· 
medea n11ıl yapıldıiı•ı görlln 
yu Hrrl becliyHi olarak tercihen 

onlardan alın 1 

Rad11oll11 v• Orlpln p1111lgo
nunda11 111ulıt•lif ıarını,l •r 

PortekiılHe.-indir. Daaütt• birçok ı•l•n Aakara ltezrıaalutuaua lclal alaayı 

_____ ç .... :ım_ıa_r ... a __ .,_"''-"_•_k __ o_J_d_u_f _u_a_u __ a_&_•_·_ .. _.ı_u_,_ın __ d_&f.Lil-d~!r~.ıur. it~• Sul~~S~lll!:•!7•~··~----···················· 
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aTefrika N o ı &4 Hatıra Sahibi: Emel Rıza 

TALNIZ IBNÇ 
l IZlA ll iÇiN 1 

lı Bir kadın karıııında lrıde1ial 
•ybetmeyen, vicdan Ye hayıiy .. 

tini ayaklan altında çiğnemeyen 
hu ıaf adam daha bllytık bir 
lafiyet g6ıtermlf; bize bütün 
llaaziılni anlatmııtı. 

Kocamın bu temiz Ye açık 
~lpliliğl ıu anda bana çok hoı 
lelnıişti. Onun hoşa gitmeyen 
birçok hallerinden dolayı kal· 
~oıde biriken boınutauzluldarı, 
ulr anda ıilivermiıti. 

dar acı bir kalp i•tıra bile Jlfılmıı 
kalmııtım ki, Bu konuımamn D !· 

kadar de Yam ettiğinin far km da b. e 
olamamııbm. Nihayet, kocamm 
karııma dikilerek o bUylk kar
mnı ellle ıiYaya aı•aya: 

- Niderlİn gulum? •• Menıur 
kelamdır. Ayınıa kırk tOrkUıO 
vardır; hepıi, ahlat llıtllne 
derler. Bizim yarenlikler de itte 
böyle, hep akaata tıatllne. 

Dediği zaman • Adeta korkulu 
bir rflyadan uyanır gibi, titre
dim • onun yllzllne baktım. 

Vapurdan çıkarken; önden, 
lrkadao, yandan vllcudUmU sıkıt
bran, ellerini, kollarını en müna• 
lebetalz temaılarda kullanmaktan 11#-

&evk duyan fırsat dlltkünlerl ara• Akıama kadar Beılktaıta iki, 
•odan bir an evvel kurtulmaya Maçkacfa bir, Şiılide keza iki 
~hııyor; ve yine bfr ıanlye evvel, akraba ziyareti ıavdıktan sonra, 
koeama kotmak istiyordum. Beyoğluna ıelmiştik. Haçapulo 

Yazıhanenin kapıımdan girdi· paıajının kapısındaki dlljmecilere 
lirn zaman onun her zamanki uğramıı. halamın ıiparlf ettiği 
libl yllk•ek •etini duydum. düğmeleri almııtık. Tünelle Ka· 

- Saz bir, Allah bir. On bin raköye inecek, oradan da vapura 
llra kazanacağımı bilsem, Bu ahı binip Kadıköye geçecektik. 

'•riıten gene caymam. Tam, Oliyon mağazasının an&· 
Diydrdu. KAtibin birine: ne geldiğimiz zaman, birdenbire 
- lçerde kim var? karıumza bir adam çıkb. Büyük 

Diye ıordum. Karııık bir Mu• bir teklifıizlikle kocamın kolun-
ıeyt tlccann iımlni verdi: dan yakaladı: 

- Deri meaelesl için görtı- - Merhaba, yahu!.. Dört gOn-
IOyorlar. dOr ıenl anyorum, Kaç kere te· 

Dedi. Kocamı, it bapnda gftr- lefon ettim, yazıhanede bulama• 
lbek, bana aynca bir zevk vere- clım • 
eektf. Parmaklarımın ucile kapı· Diye bağırdı. 
ilan camını bkırdatbm. Ve sonra Şimdi, kocamla bu adam ara• 
ıe11lzce içeri kaydım. Doğruca 11nda bir konuıma baıJamııtı. 
onun yazıhanesi antıne kadar ~- - Hayrola, Murat Bey. YI· 
derek • Adeta muhab\e e • ellml ... a.;...,.·tıarh bir trmı nr yobaf:. 

Uzattım. - KArb demek te aöz mil? • 
Kocam, dalgın bir nazarla ba· Pirinçten kaybettltimlzl bir hafta 

Da baktı. elindeki kalemin ucunu zarfında bol bol çıkaracağıs. 
köıedekl yeni abnmıı maroken 
takımın koltuğuna uuttı. - Ne işi bu ? .• 

- Şimdi burada ıana naııl 
- Hele tlSyle otur. anlatayım?. Gel ıurada bir yere 
Dedikten ıonra yine o Muaeyl ıirelim. 

tUecara karıı ıözllne deY&ma _ Yanımda hanım yar. Haaa, 
baflaclı. dur ıana bizim hanımı prezante 

Elim, birkaç 1aniye ö_ylece edeyim. ( Beni alile 1röıterdL ) El· 
lcalmııtı. Yllzllmde, bir ateı dal- zim hanım. 
ialanmııtı. BUtUn hislerim derin ve ıonra eWe 0 adamı 1a .. 
bir boıluğa yu•arlanmııtı. ihtimal terdi • 
ki o Muaevl tnccar bile benim ıu - Bizim tllccar ukadaıl-.rdan 
ınde duyduğum ııhrabın farkına Murat Beğ. Amma, Murad Beg 
••r11Uftı. Dorbal masanan Oatlln• deytlp te ıeçme, haaaa. Akıota-
dekl kAtıtlarına çantaıına doldur- mn köpoğlu klSpeğldlr. Duttu mu 
nılya b8flamıfb. ko~vermez. Tırnakladıj'ı işi elilt" 

Kocam, mlltemadiyea defter- den alama alnını kanılanm. Yok-
ler açıyor, faturalar g6ıteriyor; 

H para tutmaz. Eliae avcuaa ıe-
ı6zlerinl baıka lılere intikal etti- çeni tutsa, piyaaada kartııına da· 
rlyordu. yanan olmaz. 

Ben, o köıedeki koltuğa oka· ( Arlraıı var , 

SON POSTA 

Bayanlar! 
Artık yorulmaktan ye UztH· 

mekten kurtuldunuz. 
Olanca emeğinize rağmen 

arzu ettiğiniz ıibi temiz Ye beyaz 
bir çamaıır eld. etmeğe muYaffak 
olamazsınız. 

Halbuki çamaıan kendi ken• 
dine yıkayan Ye her kuma .. 
parlak beyadıiı Yeren ı 

TURSIL 
kullandığınız takdirde hem zah· 
metten kurtulacak, hem de iıte· 
diğiniz g:bi temiz ve beyaz ça
maıır elde etmit olacak.tınız. 

Şu halde, siz istirahat ediniz 
Ye çamaı.rınızı : 

TU RSiL·ıa 
yıkatınız.. Netlceı'nden hayrette 

kalacaksınaz.. 

TURSIL 
Terki binde hiçbir muzir 

madde olmadığı gibi 
çamaşırınız için kat'iyyen 

tehlike teşkil etmez. 

K· A Ş E 

NEOKALMİN 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrlları • Artritizm • Romatizma 

.-~Tereya§ı 
DHıl •llcuntl beıler ? 

KREM PERTEV 
de cildi ayle beller ••• 

Oıdaıını Krım Perte•'den alan 
kadın ciltleri çatlamaz, buıllfmaz 
kararmaı ve lhtlyarlamazlar 

,-satıllk 
Gayet iyi bir halde Ye en 

birinci new'lnden yarım kuyruklu 
piyano ( Baby Braadwood ) 
markalı lnıiliz mefruıatı, 1alon, 
yatak odaları, bllyük apartaman 
efy&aı ıatıhktır. Telefon: 2 J 300 

&on Posta Matbaaaı 

Sahibi ı R. Kak,ı 
Neıriyat Miidürtt: Tahir 

Nafıa Bakanlığından : 
Trabzonda teslim f&l'lil• muhammen ltedell 4700 lira o1an Kap

bkaçtı tipinde iki adet kamyonet kapah zarf usulü ile ekıiltmeye 
konulmuıtur. 

Ekıatme 8/81935 Perıembe gt1nl 11at 15 de Ankarada Bakan• 
hk Malzeme Müdllrltltllnde yapdacalmr. 

Iıteklilerin tekliflerini Ticaret Odaıı veıikaaı ve 352,5 liralık 
muvakkat teminatlan ile birlikte 8/8/935 Perıembe gllntl aaat 14 e 
kadar Malzeme Mlldllrllliüne tewdi etmeleri llzımclır. 

Bu husustaki ıartnamelerl lsteklller para11z olarak Malzeme 
MtıdUrlUğOnden alabilirler, (1832) (4193) 

Türk Hava Kurumu Piyango 
Direktörlüğünden: 

Bir buçuk milyon adet beyanname baatırılacaktır. Mtınak11aya 

açık ekıiltme lle 30171935 Sah gllntl Hat 14.30 da baılayacak. 
latekli olanlar heralla Direktörlük Muhuebealnde ıartnameıinl 

(4286) 

iş Bankası Kumbara ikramiylerini 10,000 liradan 
2 0 10 O O -liraya çıkararak bir misli arttırdı! -

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin liralık ikramiyelerden 
maada: Şubat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve Birincikinun aylarının 
ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur' alarla 
"her biri ikişer biri liralık,, fevkalade ikramiyeler verilecektir. -(Bu ikramiyeli kur'alara ittlrak için de kumbara sahlplerlnln asgari Yirmi bet lira biriktirmlt olmaları lazımdır.) 



STA 

e 
Yeni kömürü bekleyin. 

Kara kışta sizi koruyacak yeni kömürdür. 

Acele Etmeyin 
. 

Y ni OrO bekleyin. 
Sobalarınızı değtştlrmege lüzum yok, çünkü 
reni KÖMUR her sobada yanar. 

Acele Etm yin 
------------------------------------

Yeni kömürü bekleyin. 
Çünkü YENi KÖMÜR en mükemmel 
kaloriler kömürlldür .. 

Acele Etmeyin 
Yeni kömiirO bekıeylnı 

Çünkü; YENİ KÖ~Ü~R ,fakir ailelerin maltız 
ve mangallarında yanan en ucuz kömürdür. 

Acel Etm • 
ın 

Yeni kömürü bekleyin. 
------------------------liıiiiiiiliöil:Oilil.-________________ __ 

Çünkü; YENİ KÖMÜR manikürlü elleri 
kirletmeyen yegane kömürdür. 

-

Acele Etmeyin 
1 • 

• 

Temmuz 26 

kiW +; 

HURMA SABUNU 
Herşey için kullamlan sabun 

TURAN, HURMA adını verdiği yeni eabunu eaygı değer 
mUıterilerioe takdim eyler. Bu ıabundan beher kutuda 24 
veya 12 adet bulunur. 

Herıeyl yıkamak • için kullanılabilecek olao bu ıabun, 
gerek eısiz kalitesi ve gerekse idareli olmaıı .. yetinde 
herkesin büyllk teveccühünü kazanacaktır. 

HURMA aabunu, hem aoğuk ve hem de ııcak ıuda bol 
kaptık ha1ıl eder. 

HURMA sabunu her evde bulunmalıdır. Fiyata: içinde 24 
Hurma aabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruftur. Ve içinde 
12 Hurma sabunu bulunan kutular yalnız 40 kuruıtur. 

HURMA sabununu bakkallarınazdan arayınıı. Kutunun 
Uıtllndeld MAVi KUŞAK ambalAjın hakiki olduğunu lıbat eder. 

HURMA sabunu TURAN mamulataodandır. , ________________________________ _, 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Satınalma 
Komisyonundan: 

Yüksek EnatitU talebeleri için mevcut numunelerine glSre r1a• 
pılacak 25 çizme v~ 25 pantalon açık t9kıiltmeye konulmuıtur. Şart• 
namesini almak ve nUmunelerloi glSrmek lıtiyenlerin YDkHk Enıtl
tU idare MUdUrlüğüne Ye ekailtmeye iıtirak edeceklerin 12/8/935 
tarihinde Pazarteai gilnü hizalarmda ıöıterllen ıaatlarda % 7,S 
teminatlarile b:rlikte Yllkaek Ziraat Eo.titGatl RoktörlDk blaa11nda 
idare ve ihale komiıyonuna müracaatları. (1862) (4271} 

Tahmin olunan bedeli 
Beheri Y ekfuı 

Çizme 25 çift 15 37S Saat 15 de 
Pantalon 25 7 175 Saat 16 da 

550 ------

100.000.000 

kişi 

tıraş 

bıçağı 

kullanmaktadır. 

UZLA iÇMELERi 
ve Oteli açıldı 

Köprllden 6,30 • 7,35 • 8,20 - 9,45 • l 1 • 13, 15 • 15, lO da 
Haydarpaşaya giden vapurların trenleri membalara kadar 

hergUn gideceklerdir . 

Bayındır Belediyesinden: 
Acele Bir Bando Muallimine ihtiyaç vardır. 
leteWileria muaUimtik •e ehliyet .eı:kalart ile •• mllmkla iM 

................ , •• dileld.riai bti ..... 1 illa... • .. .ı ... 


