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ita l yan 1 ar Cene.vreden Ayrıl-ı 
mayı Düşünmekle Beraber ... 
; ............ :: ···==::· .................... __ Habeı Hudutlarına j. Sokakta 

Kalan 
Hasta 

. Mütemadiyen A!· 
· . ker Gönderiyorlar 

Önenlli 
Bir işaret 
Hava Kurumu 

Aynı Zamanda Bir 
Benzin Meselesidir 

Ankara, 6 ( Huıuıl ) - Büyllk 
bir hava orduıu kurmamız; onu 
lıletecek olan va1ıtalarna ulusal 
kaynaklara dayaamasıin ıorektlr
mektedir. BuaJarıa baf!Dda ben· 
ZlD f•)iyor ••• 

AlAka dar makamlarla temu 
etmek Dıere lımirden bir aanayl· 
cimiz Ankara<lan ıelmlştlr. Bu it 
llzerindo epey zamandan beri 
çalııan ve bir proje hazırlayan 
bu teknlslyen diyor ki: 

[ Denmı 9 uncu yGzde ) 

ltalyanlarla Beraber Fran
sızlar Da lnrilizler• 

Çatmakta dırlar 
Parlı 6 ( A.A. ) - ltalya 

Haheılıtana taarruz ettltl 
takdirde ln,Uterealn ltalyaya 
karp ekonomik tedbirler alacağı 
hakkında lnılltereden bir takım 
habarler ıelmektedlr. Tempı ıa· 
zetesl bu haberleri ıöyle tefılr 
ediyor ; 

u Gerek Milletler Cemiyeti, 
ıerok lngiliı ılyaHtl noktainazı· 
nndan bu derece çapraıık ve 
halledilmesi nazik bir meHleyl, 
bazı lnglliı mahafllinin bu ıu• 
retle ortaya atmakta ı1rar editlerl 
gUç anlaııhr bir ıeydir. 

Cenevre aadlaımaaımn 01&11 

llzerindı, baılaca devletlerin ıulhB 
korumak ÜHre elbirliği etmele
rinin buaUn her zamankinden 
daha llzumlu oldujuau kliflı 
laklr edemez. Ancak lnıUb: ka· 
bineıiain bunu bu kadar ı•ç 
anlamıt olmaıı •e Inillterenio 
pek yakin bir malide imzalamıt 
olduiu ar1ıuluul bir anlatmayı 
açıktan açıl• bozarak bunun hl-

[ Dnamı 9 uncu ylzde J 

Permanant Meselesi ' Yine Ortaya Çıktı _ ................ -- ·---
lstanbuldaki Makinelerin 
De Muayenesi isteniyor 

Ma•maflh •r Kı•ım ••rllerler, Bu ElektrlkH Maklnelerln 
~ BU...atln Kaldır1lma•nı11 lfl Ole.... KanaaUndetllrJer 

n • ••r•••• ,,../da• lıt• ı• ••rl6ü11elcll •••1t•ıllr 
.-•r••11•11t 1•Ptn•I • , 
O dOJh akloılerinln ka· kırılıp tlöklllmeainl mucip olmakta 

n yon m b veyahut da ondülilfOD yapılırken 
dınlann ıllıellltl paba1ına azı aynı hal vaki olmaktadır. Bu it 
kazalara Hbıp oldutu göriUml~ berberler• de :zarar vermlıtlr. 
Ankara BılediyHI bu mıklnelerı çnnkll ondllliıyonlu 8dın tuva· 
toplattırmııtır. Filvaki Iıtanbulda letlerl en az 2, en çok altı ay 
da en kenar Hmtlere kadar ıUrdntU için berberler az it 
berberlerde bir ondüliayon ma• yapmaktadırlar. 
kinesl vardır ve bu makineyi Bunun için berberler cemiyeti 
bilsin bllme1ln, her rastgelen ticaret oda11 H~af ıubeai müdür-
kullanmaktadır. Mak ne iyi kol· IOğ'lloe ve bıledıyeye ayn ayrı iki 
lanılmadığı takdirde saçLar& HJ't• mllracaat yapmıtlardır. Bu mira• 

le t 
L.. k· ı.ı. zam. 11 ı.onra ( Dewamı 8 iad rü&d• 1 

f .rmeııu.e, .aa o#ıı: ~ 

Koca Şehirde Kendini 
Tedavi Ettirecek Yer 

Bulamadı 

çekilip yatırılmııtar. 

Dlln alqam 
ıaat altı bu· 
çukta Sıhhiye 
mtldllrlyeti ö· 
aUnde Niyazi 
lımlndı ve 
köylD olduğu 
kılıtından belli 
ola11 blr adam 
birden yere 
)'lkll•HI ve o
radakiler tara• 
fından ıılahlye 

mlldlrlUtBnUn 
duYan dibine 

Dllacedea ıel•ekt• elaa Ni
JHI Hlladeld çıka il&iıla• 
dola11 te .. YI prmek için lataa
bula ıelmit. IJlr çok halta evi .. 
rlae baı YUrmuı, yer buluamadıj'I 
beyantle kabul edllmemif, ıefil 
ve perlfaD bir laalde yollara 
dUımtlttllr. Nihayet din akıam 
aıbblye mlldllriyetlnia önlindea 
geçerken birdenbire dermanı ke
ıilmlt ve yere yuvarlanmııtır. 
Bu bal, bize, yapılacak mUhlm 
itlerden bir taneıinl daha hatır
latı yor. 

Musolininin 
Uçağına 
Yıldırım düştü 

Roma, 6 (A. A.) - Muolinl 
uçakla Salerney• af derken uça• 
itnııı telılı antenine bir yıldırım 
dllımnıttır. Uçata bir ıey olma· 
mıı fakat telılı memuru bayıl· 

mıtbr. 

~-------------------~ 
Yunan Kralı Kra-

liçeden Ayrıldı 
Btikreı, 6 (A.A.) - Eaki Yu· 

nan kralı Jorj hı:kkmda ayrılık 
kararı verilmiıtir. 

Kral, ltu kararı 5 1811 içinde 
temyiz edebi lecekllr. 

Habeşistandan Çı
kan Çıkana 

V aıington, 6 ( A. A ) - Ame
rikanın Adisababadakl maılahat• 
ğOıarına ekıeriıi Misyone'°;. olan 
bazı Amerikalılara memleketi ter
k•tm•lerinl tavıiye etm•k ve bwto 
laııa ıtıveni için ıerekli 16rdlli1 
tedbirl•i almaauıa izin nrllmiıttr. 

idare itlelİ telefona 20203 

At.ıtlrk dUn floryar• giderek reni te•l•atı 11Szden geçlrmlf· 
lerlllr. 

Çok Mühim Bir Hukuk Meselesi 
- -----

Bu Dört MahkUm ?dam 
Edilecekler Mi ? 

Bunların Hükmü Derecattan Geçmiı 
Ve Tasdik Olunmuıtur Fakat içlerin
den Biri Suçlu " Yalnız Benim ,, Diyor 

ı'•ll Helılıı 

bmlr, 6 (Huauat muhabirlmiı:· 
den) - lzmiı: ceıa evinin mlln
f erit böcrelerlnde adli etin c6mert 
tecollishıden mDttreddlt ıözlerlle 
ve hayat uman dört ıehpahk 
inıan korkunç aaatler geçirmek· 
tedir. Bunlar Ôdemlıll idam 
mahkümlarıdır. Arada aırada 
',yiyecek bve 1alre ıetireo ıardl· 
yanların yör6ylflerinden, bakır 
larından mevhum manalar çıka· 
ran bu idamlık lnsanlu ıecelerl 
kibuı dakikaları ıeçirerek içlen· 
mektodirler. 

Bu .d6rt arkadq, bundan Uç yal 
&ace bir ı•c• vakti Ôdemlt 
prbaylak daireli yakınında Melı
media evini aillhh olarak l»umır 
·1ar, Mehmedl. karaıı Zebrayı ve 
kUçllk hizmetçisi Haticeyi öldUr
müıler para ve altanlarinı çal· 
mıılardı. 

Hidise karanhkta.. Zabıta ip
ucu bulmak içia çırpımp duru
yordu. Hidiıe yerinin yakınında 

( Devamı 8 inci ylzde ] 

Müzedeki 
Eşya 
Satılamaz 
Bu, Gelen Müte
hassıatan Galat 
Bir Haberdir 

Aakara 8 (H111811) - Mlz .. 
tlekl 4aterU ..,.ıanmma ubl .. 
catı laaklaaa t.illauu Jabancı 
ıuetelerdeld aeıri1at Dıerlnı 
aallbiyetll bir zat dedi ki : 

"Bu her halde mDıelerimlzdeld 
ııyanıa deterlnl teıpit için 
ıetirttlğlmlz mUtebaısamardan ga
lattır. KUltllr Bakanbğı bunu 
elimizdeki değer biçilmez loymetll 

( Dnamı 9 uncu yüıde ] 

Çerez Kabilinden HeHam Çalh 
İlırahito bir ı.h· 
babının kayna

na11nıo reımini 

yapmııta. 
Üç Fıkra 

- Evet l do
miı; doğrıı ! bu 
kur9unlar onu• 
Hçmalarıııa ku· 
tıhkhr. 

Resim bifüıoe, Çallı 
11ordu: 

ahbab1na ı 

- N aaıl, benziyor mu? 
Ahbabı: 
- O kadar benıemiı ki, 
4lmdi kavgaya tutuıağız 

geliyor! 

'* 

dedi, 
gibi 

Kemal Pat• Zade Sait Bey, bir-
gUo, Abdülhak Himidio mektup
lanodan bahıederken: 
- Okııdum .• demiı; içinde biıe de 
kurewılar .ar. · 
Hamit bunu duyunoa gülümaeaıi9: 

Recai Zade Ekrem Hey, Arnavut
luk i•yaoı eana•ında. Aroavutlıı· 
ğUD i•tildllloe taraftar olan Kona 
viliytıti eırafından biri il• konıı· 
şuyormuf. 

- Canım1 demi9; Arnavutluk müı· 
takil yaşayamaz ki 1 o çorak top• 
raklara ne eker, ne blçerıiniz? 
Muhatabı, mağrur bir ta•urla: 

- Baru' ekeriz!. deyince, Ekrem 
Bey: 
- O zaman da 1&çma biter!. ot• 
vabını Yermlf. 

Tı/lı 



( Hallcın Se•i) 
Belediyenin 

Yeni Va itlerin• 
Ne Derşiniz? 

Ulell, T•n•re •P•rtımanl•· 
n11cta. aakerl Mlltekalt Nuri 
Um111•1 

- T••f&•I• kaplambataaıa lalkl· 
,.aial bUinlalz J•· Tn .. a keadl 
luma• slHn•ltı •Ben nuıl olu, ba 
•••••• ba7Hacefın Jreçeri•I. demlt 
n blr keauda M.bırlhate Yar .... 
Neticeyi laerkea bilir. 

Bizim aatola.. Muhiddia Oatlndat 
da, Anupatlaa •elirkea ı 

- Bea auıl olaa bütan bu •Gr
dlkleriml l.taabalda J•p•nml demlt 
olacak. 

Fakat ı.a deylti• aonu, tHf&D ile 
kaplamltata laikiyealaia aonuaa bea
aemeae bul 1 

Jf. 
Kadıklly, Altlyol•lzı 4 nu

marah hane HUsaanetUn GUnel: 
- Vait, bizim Belediyenlnkiler 

•ibi tutulmaaa bile •Dael .. , Yeaae
llm. Hıni fU "187le tatarataat ı8yle, 
boıu•a sldiJOl'I " •ikA1eal .ıbL 

* &Uley•anlye, Camcı sok•I• 
4 ••nt.,.11 hanede 11111tekalt 
Kaymakam Fazıı: 

- lıtaabalda J'apalecalc ıeyleria 
nitleri de, lıtanbulaa pl&alara kadar 
çotaldı. 

Bu aeferJde Muhiddin OatGndat 
aokaklara al'•Ç diktiruek, caddelere 
çizgiler çizdlrecelcmltl 

Haa•J yollara? Hanl'İ caddelere? .. 
Mulıiddla Oıtündat, ya ı<irdütG 

7erlerJe epeyd 'r unuttujıa lataabulu 
•lriblrlne karıft nyor, yahut da ona 
bu keyifli Hyyahatta bir Jltifeclllk 
ariz olcla: Bial slJdlr•ek lçia nlkteler 
AYurtlJOr. 

Balıkpamn 4 11•111arall r•I 
tlcareU..aeal .. hlbl Hacı Emin 

- Db ••c• •nkimdea aabalaa 
kadar ıld•I ayka tutmada. Şarba· 
,..... •adet•ekte lalç bu eeaeld 
kadu cl•ert d naam•IDıfb. Oku
dukça içi• açıldı. Şimdi ae11ıı b!ar 
selıinlerde latanLu.u a ltı ay aonra 
ıBrıOn!er. Sokııklarım z, caddelerimiz 
Ada çamltft- dCSnecek. O bahaedt
lea fİ&l'iler nedir, neye yuaca1ak bil· 
miyoru• ..... J.er halde flzel 
ıeyle' o'aeak. Bana 8y1e ırellr Muhid
din OatGndaf, bu ndettikluıni yerine 
ıetirdikten ıonra, lataabala ken411al 
bile tan yamayacak. 

Fakat fU latanbuUularan s&.IUerl 
de siad ... d&amlf ha iuaa b• kadar 
nittea aoara bir Mfta el1an bayra•· 
da mı etmez? 

Kamyon Bir Adama Çarptı 
Kuruçetme cadduinde ıOr' atle 

giden aile mutfağına ait ıofısr 
Sitkınıa ldarelliadekl kamyon, 
Arnavutkö) llnde oturan Oımana 
çarparak bat we ilılerinde• yara• 
laaUfhr. Oamaa helta11eye kaJ. 
danlmlft.r. Suçla toför 7akalu-
1Dlft.r. 

Bir Sandal Parçalandı 
Şirketi HaJriyeye alt 18 au• 

marala k6m0r kaJlia Beyltrbeyl 
..,ar kulllbOM ait fotoya çarparak 
parçalam p. 

DABlLİ HABERLE 

Minilı Vak'alar ••• 
Aynı Yerde Üç Amelenin Ağır Surette 
Yaralanmasının Bir Sebebi Yok Mu? 

Ewwelki ıll• Ciballde Bay 
Halldin odun depHunda amele
den ffllHyln ojla ffllHynin par• 
maj'lnı makine kapmq Ye derhal 
kendilloi Cerrahpata baıtanealne 
yabrı!mıfbr. Yine aynı depoda 
biraz sonra ameleden Rizeli Me
mif otlu Hasan birdenbire yere 
dnımllt Ye ağzmdan burnundan 
kanlar fııkırmaya batlamııtır. 
Bu da Cerrahpqa butanesine 
kaldırılmııtır. 

Yine Ciballde Fener cadd ... 
ılade ameleden Ellzidi Haıan 
ıırt;nda yükle yürllrk en birden• 
bire yere dDpnlf Ye ıırbndakl 
denk de kafuuıa yuvarJandığı 
için ağır ıurette yaralanmıtlır. 

Bu yaralı da kendisioJ bilemez bir 
halde C.rabpaf8ya gönderilmiş
tir. Mllddeiumumtlik bir gllnde 
aynı yerde olan bu Uç bidiaenin 
tabktkıne el koymu, Ye Tabibi 
Adil Ba1 Enveri haataneye gön· 
dererek muayenelerini yaptır
mııtır. 

Ahlak Mücadelesi 
Bir Ayda 21 Randevu Evi 

Meydana Çıkarılm11 
Emniyet mUdürlUğü ablak za· 

bıtaıı bürosu Haziran ayı içinde 
Beyoğlu ve btanbul tarflarında 
olmak üzere 21 randew evi mey• 
dana çakarmıt. mllbllrlemiı, bura• 
ları ftletenleri de adliyeye teslim 
etmiıtir. 

Bu bir ay zarf.oda yakalanan 
randevucuların ekıeriıi Tnrk de· 
tildlr. Randevuculuk ıuçlan mah
kemelerde de aabit olanlar birer 
1tme haplı, 50 ıcr lira para ce· 
zaaına mahldim olmaktadırlar. 

Bundan baıka aynı ay zarfında 
yirmiden fazla kumar Yak'aaı te1-
bit edilmittir. 

Bir Hırsız Yakalandı 
EminönUnde bir takım dllk· 

kanlardan muhtelif tarihlerde 
hua1zlık yapan firari Sıddık 
nihayet yaka11 ele Termit va 
teykif olunmuıtur. 

Hal Meselesi Muvaff akı
yetle Bitirilmiş Sayılabilir 

Belediye bal itini muvaffaka- ••••••••••••• .. ••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••• .. 

1•tl• batarcla. Ha!in japdmasın· Ne Kadar Tuz 
dan, muamelelerin zapturapt 

albna abnmaaandaa memnun Kullanıyoruz 
olmayan bir kaç kabzımal bu iıte 
Belediyeyi muvaff akiyetıizliğe dil· 
ı&rmek için muhtelif çarelere 
Ye yollara baı vurdular, fakat 
muvaffak olamadılar. 

Hal açıldı, bDtnn dnkkAnlar 
tutuldu •• timdi itler orada 
ı&rDIDyor, fakat emellerinde mu-
vaffak olamayanlar yine Beledi
yeye kafa tutmakta devaaa edl· 
yorlar. Bir kaç kabzımaldan 

mlkekkep bir parti eakl laaldekl 
dOkklnlannı boıaltmamakta 11rar 

Tuz Ucuzladıktan Sonra 
Satıılar Çok Arttı 

HUkimetJn tuz fiatlannı ucuz• 
latmaıı üzerine yurdun birçok yer
lerinde 1arflyat göze çarpacak 
derecede çoplmııtır. Yalnız Kulp 
we Katııman mmtakalarında Hbf 
yllzde yirmi dereceainde arttnııtır. 
Bu vaziyet karııaında yurdun 
hemen her yerinde tuz latibliklnln 
yllzde yirmi derecHinde artacafı 
alAkadarlar tarafmdan tahmin 

etmektedir. 8eledlye bunlar hak· edilmektedir. 
kınJa icraya mllracaat etmiı, 

fakat icra dairesi eYvelem1rde bir 
mahkeme illmi iıtemlıtlr. 

. 
Tutulan lıtatiatlklere g8re 

memlekette 125 milyon kilo tuz 
latibllk edilmektedir. Bunun 5 

Diğer taraftan bunlar yeni milyoa kllo1U ıanaylde kullanal-
hal talimatnamellnden zarar 16r· maktadır. 120 milyon kilo tuz da 
dliklerl lddiaıile Beledi1e aler 
lüae bir dava açllUflardır. Bu 
dava yakında ıörlllecektJr. Bele
diye de bunlar aleyhine mukabil 
bir dava açmıya karar vermiftir. 

ln1an ve hayvanlar tarafından 
iatihllk olunmaktadsr. lnhl1arlar 
Umum MftdftrlOIG 1935 bUtçe
ılnde bu ıcne 127 bin ton tuz 
ıatalacaj'ı tahmin edilmiftlr. 

Orta Okullarda •• 
Bu Sene imtihanlar iyi 

Netice Vermedi 
Bu yıl ilk okullardan ıayet iyi 

randıman alanmış olmamna rai· 
men orta okullarda .umulduju 
kadar iyi netice alınainamııtır. 
Bunun 1ebeplerl llzerinde tetkikat 
yapılmakla beraber bu yal orta 
okullarm ıeçen yaldan daha ka· 
labalık olacaj'ı da ıözlSnUne getl• 
rilmit ve şimdiden bazı t.dblrler 
alınmaaına IDzum 16rlllm01tllr. 

Bu tedbirlerin en bqında 
orta okullann llk ıınıflanna birer 
ıube eklenmeal Yardır. Bllttln 
orta okullarda yeni ıubeler açı• 
lacak bir der1hanede elliden fazla 
talebe bulundurulmıyacaktır. 

ilk okuHardan çıkan blltln 
talebelerin orta tahaile deYamları 
temin olunacak, müracaat eden 
hiçbir talebe ıeri çevrilmfyecektir. 

Bir Yankeılci Yakalandı 
Mcbmetle Kizım iki abbapbr. 

Geçen gün k6prll Oıtllndekl te-
razilerden birinin herine çıkarak 
tarbhyormut. yanlarına Bekir 
aokulmuı ve bir biçimine getire
rek Kazımın aaatinl qırmııbr. 
Bekir tululmuıtur. 

Hususi 
Heıtaneler ••e 

rıp F akülteai Karıısında 
Dayanamıyorlarmıı 
Tıp fakülteli latanbula pçtik

den ve latanbul cibetiadeld ba .. 
tanelerdeki yatak ıa1111 çogal
blchktan aonra bu 1emtteld ha
ıusi hastaneler zarar etmly• 
batlamıtlarc:lır. Bu zarann netlce1I 
olarak da artık itlerine devam 
etmemeği kararlaıbrmqlardır. la· 
taabul 1emtlade 3 taa• lauıut 
baıtane vardır. Bunlardan ikili 
kapanmı" teaiaat ft malzemeleri 
dı re•ir, tuia etmek .. cbarly .. 
tinde bulunan ılrketlve aatdaut
tır. Şimdi Yalnız BeJotlu ıem
tinde baza huaull hutaaelu 
kalmıfbr. latanbulda da bir tane 
vardır. 

Bögrunı Blçak Saflantll 
Kurtulutta oturan OjU lamla

cle bir genç. •taçtan JUlft top
lamak tbere duwarua lnriH pkBUft 
yere atlarku belinde bulman 
bıçak ıeacia bliılH uplaa•lfbr. 

P•zar Ol• H•An 8. Diyor Ki ı 

( Güniin Tar.ilil J 
Bir iki 
Satırla 

Adllye Veklll Şehrimizde 
Adliye Bakam Saracotlu Şükıl 

dlln ıehrimlze ı•lmiıtir. 
.... .... .. 

B•tbakanın Refikası 
Baıbakanın reflkalan B:ıyaa 

laöntı dtbı Ankaradan ıehrimlıt 
ıelmlıtir. . .... .. 

Plorya Trenlerlnde Tenzlllt 
Şark DemlryoUarı Filorya trea 

tarifeleri Dzere 1Gzde 20 tenzillt 
yapmqtır. Tarife bu ayan 13 llnd• 
itibaren bafhyacaktır. Tar:fe1' 
,&re ıtdlt ıeliı Sirkeci Falorye 
birinci mevki 49, ikinci mevki 3" 
lçOncl mevki 25 kuruftur. Gid19 
dönllı biletleri Cumartes"ad .. 
Pazart ... ye kadar muteber • 
Jdacaktır. .. . . 
Bir Yugoalav Mecmuaa•n .. 

TUrkl~• NUahaaı 
YugoılaYyada çıkan ve ı 

çok •blaa Nedelija mecmua 
Tllrklyeye alt feYkallde bir nu 
ha çıkarmııtır. Mecmuanın kaptl 
fi Atatllrklln bllyllk bir reımlfi 
ıllllenmlıtir. . .... . 
Genel GUvenllk Direktör 

ÔDlmOzdeld •1 ortalarıa 
doğru Viyanaya Bidecek oJat 
ıael glwenlik itleri direkHSıl 
ŞükrU Franıaya da utnyar~ 
tetklklnl oraya da tepall ed• 
cektir. 

« • « 
Telefon ••rk•tl il• MUzakere 

Telefon ıirketl Ue Beyındırlafl 
iitıfrilın konuımalan bug~ 

lerde Ankarada başlamıı olaca
br. Mllzakerenla eaaaım telefoa 
flrketl:ıin bDkiimet tarafaada sa• 
abnmaıı tcıkll edecektir. 

• .... * 
Okumayan •otBrler 

Belediyenin verdijl bir kararlı 
mektepte okumayan toförlert 
1eyrtlıefer tarafından ıhli7etnam1 
verilmiyecektlr. 

* • • 
Tllmlr• Muhtaç llektepl! 

lataabulun tamire muhtaç · 
okullarında aafla m&bendiale 
tarafıadaa k...,._ yapbrllar~ 
ıereken tamirler yapılmakta~ 
bitin mekteplerin tamir işletl 
7enl Jll den ba1laJ1ncaya kaclG 
taaamlanacktır. 

* • -fr 
Gamrllk Mulla,.u F••llıet 

Ba hafta lclncle muhafaza 
lrıtttl biri &il kırk bir kaçakç, 
773 kilo ,amrtlk laçajl, 27.22't 
defter llıara kqada, 178 ıtımOI 
aecldlye. 2 tlfek, 20 kaçakçı 
laaJftlll ... peirmiftir. 

Komıu - Huaa Be1, lı a ıbulda bir 
lıtatlatik yapmıtlar, .. uafoı aayıaım bu&

_ ___ __.:cm_11_ılar. Sen bil IN91ım. .. 

' 

••. btanbulda ıllt utan mı daha çok l ... Sebze, me1•• 1atan mı daha çok, ' Ha1an B. - Hiçbiri değil, komta. 
m Atan mı 1 erzak utan mı?, latanbulda caka aatan çoktur. 



L 

7 Temmuz 

Her gün 
--

Başkaları 
Ne 
Diyorlar ? • 

Alman • lnglllz Anlatın••• 
YAZAN - KARL RADEK 

Moıkouda lı•oılla ıraıeteıl baımuharrlrl 
Almanya aened• 100 bin toD" 

elan fazla harp gemlıl yapamaz. 
lngiltereye gelecek . senel~r. için 
bir cemile olarak göaterdığı mi· 
ıaadekirlığı, hakikatte yapa· 
~lleceğinl koparmak maksa~!l• 
yapmııtır. Ingiliıler .pekilA bıl~r· 
ler ki, Almaiıya lbtıyaç ~uydugu 
Ye yapabileceğJoe iaandıgı ıun, 
lngiltere tarafından kal.lul edilen 
donanma miktarını arttırmak için 
yeni deliller ltulaıakta sıecikmiye
~ektir. Her zamaa yeni dellllor 
bulmak mllmkUndOr. 

Diğer bir nokta daha vardır 
ki, ıiyaaal bliylk bir ehemmiyeti 
vardır: Almanya kara •e· ba•a 
~uvvetleriai keadl kendine artt~r
~iı ye kimsesin aıuvafakatıDl 
almaaa ihtiyaç duymadıtı halde, 
~enia kuv•etlırinl arttırmak için 
Deden lngiltere ile anlaı•ata 
llzum görmtlıtllr 1 Almanyanın 
faıllt•r• ile aalaımaia teıebbUal, 
onu Fran1&dan ayırmak mak11• 
dlledlr. Filhakika bu lnglllz • AJ.o 
man anla1ma11Dın en feaa neti• 
CHI, lnglliz • Fraaıı:ı mnaaaebet· 
lerinln bozulmak latidadı 161te
rlmldlr. Ve ılmdlden bu solukluk 
bi11edllmete baılanmqbr. 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Duı kntlptıınuu>ı.kı yaaak roeyva efsauoı:ıi.ui bilirsiniz. 
Hana, Ademi oennei bahçelerinde yaıak edilen meyvayı 
yedirerek battan çıkardı. Bu yatak mıyva bugüa ıarap 
veya diğer itkiler halin• ıeHrllmlıfü. Onu biı yılan bise 
ıunar. Biz ağzımıza dam.layaıı bu kan oynatıcı maddenin 
nereden, ne maksatla geldiğinin farkına varmaz. Kanımız 

il Yasak Megva il 

yanıp dolıııt kçıı lıeyuııniz duına.ulanır. Buharlı ve hulyalı 
bir hava içinde kendimizi kaybederiı. Uyandığımız zaman 
f!f lıten ge9miştlr. En büyük günahlardan birini iılemi-
tiıtlir. Bu zehri bize sunan ol zehirli bir yılan· 
dır. SOnduğu ıarıp da zehirden bqka bir oey 
değildir. 

,,,. 
H•rbln ÖnUne 8eçmek için 

y AZAN 1 NORMAN ANGELL 

Efklrıumumly•J• harp ifade 
eden bir slyaea kabul ettirmek 
1Uç detildfr, harpten ••••iki 
m&daf aa metodları iaualara 
harbe ıötltrea en kısa yoldur. Bu 
metoda göre, laer de•let, dlğerfa· 
den daha kuv•etll olmaya ıahıar 
ve kuvvetli ıayafıa hakkını lnklr 

..., 

SON TELGRAF HABERLERİı 

eder. Bu tehUkell yeldan çakmak 
için biricik çare •llfterek emni
yet tertibatı almakbr. Halk, ordu 
ve donanmanın polis .-adfelinl 
1_ördUğUall ıannetaıekle aldanıyor. 
ÇUnkll ordu ve donaamanın 1111 
yazifu\ ıayif a kuY•etUnln dedlğlnl 
raptırmakbr. 

Daha iki Sene 
YAZAN: EDV ARD BENES 
Çekoılovak dıı itleri bakaaı 

1936 ve 37 seneleri nazik 
aeneler olacaktır. Eğer bu iki 
••neyi de salimen ıeçlrlrt•k 
Şarkta aulb uzua bir mllcldet 
için emniyet altına alınmıt de
mektir. 

Benim kanaatime ıare Millet· 
ler Cemiyeti Avrupada muvase
neyi tutan en bllyllk kuvvettir. 
Harbin önUn• geçmek için ya 
Milletler Cemiyeti va11ta1ile, ya 
doğrudan dofruya anlaıarak 
mUıterek ltir emniyet ıiyasetl 
t~kip etmek ıerektir. ,, 

-.•-=cww•••• ........ 

Sporcularımız Bilkreıten 
Hareket Ettil•r 

Bükreı, 6 ( A. A ) - Anadolu 
•januaıa Özel aytarı11daa: 

Ttlrk - Rom•• futbel maçlan 
için F enerbahç• • Gtla•ı mulıtell• 
tlaln Rom•• Demlryolları klultl 

ile oyuau hanıl aılaada oyaanaca· 

Venizelos Da Kralcı Oldu 
Krala Yunanista;a Nasıl Dönebi

leceğini Bildirdi • 

Atına, 7( Özel)- Parlıte bu· 
lunan Vealzeloı Nkl Yunan krala 
Jorja ıönderdiğl bir telırafta, 
keadlllala tekrar Yunanistan 
tabtına ıelmeıinln özkUr bir 
seçimi• toplanacak uluaal meclisin 
ptnıil• mUmklln olacağını ilin 
etmeılnl iıtemiı •• bu ıuretle 
Yunaalat-ana döndllğtlnde herkH 
tarafından hllrmetle kabul edile
ceğini bildlrmiıtir. Venlzeloıun 
karala ıönderdiğl §bu telıraf 
burada bUyUk bir llıf uyandır

S'caklar Başladı 
Ankara, 6 - Memleketin her 

tarafında sıcaklar başlamııtır. 
Adanada Ye Nazillide ııcakhk 
39, Maniaada 37, D6rtyolda 36, 
Mutia, lzmir, Dlyerıbekirde 33, 
Ankarada 32 derecedir. 

Gireıunda Bir Deniz 
Kazaıı 

Ankara, 6 - Gireıundan kal
kaa Vatan •apuru limandan 
çıkarken yttklD bir mavnayı batır
mııtır. Zarar alb bin liradır. 

mı7tır. 

. Kondilis Cümhuriyetçi Amma 
Cümhurluğa lnanmıyormut 

Ati•• 6, (A.A.) - Uluılar 
kurultayda, General; Kondllla Yu .. 
aaniatancia ( Cu•hur.uk k11ran
lardaa biri de bizzat keadlıi el
clutu halde bu rejim• ıtı•enmi
J•D ilk cumhuriyetçi Yuaanlımn 
4a yine keadiıi olduğunu a6yle-

dıiıtlJ. 
Geaeral Koadillı 1929 ilk 

balaarıada Yuaanlıtaaın Pariı el· 
çlıl Polltis'• fU sizleri ıöylediii-
Dl batırlatmııtar. 

"Cumburlutun normal alyaıal 
lıaytı sathyacağını sanmıyorum. 
Glattn birinde yeniden karalhta 
d6am•y• mecbur kalacatımızı 
kHtlrlyoru-. ., 

* Atına, 6 (Huıuıl) - Harbiye 
Bakanı Kondllla buatn Romaya 
hareket etmiıtlr. S.yabıt ı S ,un 
ıUrecek, dinerken S.lırada ut
ranılacaktır. 

/STER iNAN /STER 

Bir Tevkif 
Divanı Muhasebat Levazım 

Memuru Zimmetine Mal 
Geçirdi 

Ankara, 6 - DıYanı Muhaıe
bat Levazım Memuru lb11n zim
metlne mal geçlrmlı, MUddelumu• 
milltin fate~il• tevkif edllmiftir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Süngercilik 
Devletleıtlriliyor 

Ankara, 6 - Sllnıercllljia 
Raayonelleıtirilmui i~ln ekonomi 
Bakanlıtı tarafaııdaa bir kaeun 
projeai lı.azırlanmaktadır. SOager
ctlik de.-Ietleıtlıll•cektlr. 

Bu Ceset Kim? 
DUn Paıabahçede bir erkek 

CH•di bulunmuştur. Ceaedln uzun 
mDddet denizde kaldığı anlatıl
maktadır. 

Kol ve bacakları kopm11f, y&zü, 
ı&zö oyulmuı, tanınmayacak bf.r 
hale gelmiıtlr. 

Poliıçe yapılan tahkikatta bu 
ceaedin ı•çenkl fırtınada Umur 
yerinde batl&n bir odun kayıtı 
tayfaaındao Bayram oldup tah· 
min edilmektedir. Mamafih tah· 
klkat yapılmaktadır. 

1 NANMAI 
tına dair çıkan anlaıamamaıhktaD 
dolayı bu maçtaa vazgeçilmeye 

lllecburlyet baııl olmuıtur· Oyna- r 
cularımıı bu,UD lıtaobula a•d•t 
etmişlerdir. Cumarteıi ılal 6jleden ıonra tatil yapılmaaı çahıan ltçller tikiy•t ediyorları 
Adliyede yeni Kanunlar ortaya , ••• bir •• çıkardı. Fabrikatörler ya itÇll•r• - " Blı dl1orlar, buıün fabrikada rinde OD ... t 

k 
cumarte1l ,anı ılndellk vermiyor, H yahut hafta çahııyoruL Son iki laafta l,.iade lee fabrika bize yanm 

Dün sıelen TOze Ba anının 1 • k lçlacle fasla çalı1tırı1or ar. ••at •oııra paydoa yaptmyor. CumartHi glalerl İH 
Dlyevine sı6re adliye sicil, mer ez Ekonomi Bakanbjı iti ıatlama batlamak için it •ermiyerek çahıtırmamakta ve bu auretle bir rlln· 

Sözün 
Çiçek 

-, 
Kısası 

Ve 
Eşek 

._ ____ Server Bedi -

Adaları gOıelleştirme kurumu, 
BOylikadada yapbrdıia çiçek 
bayramından aonra bir de eıek 
yarııı bazırlayor. Adaları ıOzelleı· 
tirmek busuıunda •tekler de 
çiçeklerden aıatı kalmadıklarını 
lıbat edecekler, galiba! 

Çiçek gibi inceliğin ve gözeA· 
llğin 1embolll olan bir nebatla 
etek gibi kabalığın •• lnatçılıtın 
tim11ll h&Jine gelmit bir hayvanr 
glbelleıtirm• itinde aynı rolll 
alabiJlrler mi? GörllaGfte çiçek 
•• •tek biribirlerine çok ayk1r1 
ı•ylerdir: Çiçek zariftir, eıelı 
hantal; çiçek bir parmak doku· 
nuılle tlrperecek ktdar nazlk ve 
hasaaatır, Eıek dofme 10pa vu• 
ruılarına aldırmıyacak kakar 
plıkin ve laatçı; çiçek ıusar, 
•ıek anırır; çiçeğin rengi ve 
kokusu ıDzeldJr, ... ğln rengini, 
hele kokuı&ı&pu tikalnmeden tayin 
etmek mllmktın değildir. Güzel 
kadınlan çlç•i•, kafaıaz ve 
huyıuz erkeklerl eıet• beazetlrlı. 
Aralarında bu kadar fark olduğa 
halde çiçek ve eıek. Adaların 
glzellifnde aym hlaelere n&1ıl 
sahip oluyorlar 1 

Bunun nbebl Adada •teklerla 
arabada damping illa etmit ol· 
malarıdır. Mukaye1e kabul etm .. 
yecek kadar ueuzdurlar. Onlar da 
olmaaayauı araba lhtlklrı Uç 
mlıllne çlkacakmıf. Fakat •tek· 
lerln tevazuu aayeılade Adada 
ucuz gezinti mUmklln olablllyor 

1 

•• onların tempoıuı yllrlyOtlerioe, 
ıarsıntılarıaa, bu baylanılarına 
katlaaılıygr. ..u• lçla her yerde 
klflr yerine ı•ı•n " .. ek ,. kell
mHJ, yalaıı Adada bir iltifat ıibl 
kullaaılaalıdır. Çlnkl •k, ora· 
da, araba pahahhğıaa karıı ıavap 
giren bir ka~aaaadır ve uıun 
kulaklarilı Ad. halkıma ilıtlkir
dao ıiklyetlerlnl bn1ık bir lnıaf 
•• te.-aıula dinliyor, halda ı6zlere 
kulak aııyorl 

Uzakta Bir 
Deprem• Oldu) 

lıtanbul, 6 ( A. A) - lıtan
bul raıathaneıl S temmuz 935 
cuma ıUnl\ saat 19 u 58 dakika 
ff aanly• 1•9\ merkez lıtll ı .. 
tanbuldan 3100 kllometro uzakta 
blr deprem yumııtır • 

Deprem hakkıada taüilM almak 
için raHthaney• bat vurduk. Bize, 
depremin orta giddette olduiu, kat't 
olarak yerla tayioi mümkta olmadı· 
ğl bildirildl 

Deı>remin Efgan· Bültloiıtan ha
duUarı yakıwada olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Am••r•• 
Am11ya, S ( Huaual ) - E•v•l• 

ki ılln 1aat 11 de burada ılddet-
11 bir yer aaraıntıaı olaaıtur. 8 aa· 
aiye kadar de•am etmiıtir. Haaa• 
rat •• nlifuaça zayiat yoktur. 

Bir Adam Karııını 
Vurdu 

Eıkiıehir teker f abrika11 la· 
taubul bUroıu memurlarındea 
Şefik, Kınaluıda da karısı F eriba 
ile kavsıa etmiı ve kanaını maY• 
:ıerle yaralamııbr. Ferilaa ölftm 
halinde hastaneye kaldınlmqtır. 

Binicilerimiz 
Döndüler lteıkilih ve avukatlık kanunları açıkça .ayledi: CumartHi ta• ıladelik verilecek, ilk JÖYmi1elerlmiıl vermemektedir. " 

.hazırlanmııtır. laafta içinde de it ıaatleri 48 uati ıeçmeyedk. Ekonomi Bakaalıtıaan bu urahatlae ratİn•• fahri• Curmfimeıhutlan ve yukuah 88•1• oldutu halde bir madeni •tJ• labılka11ad• tirler!• 1ola ıreldlklerl••· arbk: Avrupanın muhtelif ,ehlrluin• 
çabucak takip için baıka memle• j S T E R J NA N J S TER J NA N M A ! de yapılan allı mllsabakalaıda • - don • ırı:- biriııcUık kazanan hlnicilerimlı 

-------e.u..lllll.la-ıı:an.ıwuao._Jılı~!.!!...~k!!!:!-JL ____________ !!!!!!!~~~~~==============~~::'.:::'.:==::~~b~u~ı~üa~k~o~nvanayoaelle gelmitlerdir. 



:t-, •. .w.c M~f MEMLEKET HABERLERİ 
Çorumda Güzel 

~ 

Bir Adet Karasaz Bataklığı Kurudu 
Yeni Mahıulün Törul 

Çorum (Huıuıt) - Çorumda, 
Yeni yıl lrUall baıat edilmei• 
batlaack. Şimdi Çorum ovuı, yer 
rer bitilen ekinlerin &bık &bek 
11tı•ları U. clolmaldac:Lr. 

Artık Köylü-1 
lerin. Çocuk
ları Ölmüyor Çorum ve bl>ltr-iade, yeal 

Grin çok bereketlidir. Butday 
•• arpa dmeleriain butalıkııı, 
oJıun oldap biJ&k bir ıM'lnçle 
ı&rllmllftlr. Çorum f"l'ethM ba 
,.ı bol bol ,atmur dlfmemlttir. 
Buaula b.,..,_ bir eyclar deva1D 
eda iyi bavliar Dslalai lmralt
bldu k ......... tır. 

Akaaray ( Huuıl) - Alaa 
k&ylkldekl KaraıH l.atakktınaa 
kurutuJmaaı M atalaa llaaaHarla 
abaao 8'daa IMSyh Wlfadelen• 
mut 11.Jlrı çok H•cllrelftlr. 
Klflller hu blyak iti fereale 
lmtlvla•ıttar. Alaca lıl,a .. , ... 
dan 6fle lnrılmıttl• ı.ı gocaklan 
r•••dlfı lcfn 2IO evH k67 llO 
eve lamlf ve burada ıocuklan 

Alaoaköyhde .-. tetkil&tı ite batladıktan ıoara dotan ve yaıayan coculdaı 

Bu Hbeple ,...aın 'hd:fr 
ıok llr~emlf -" tD, er.-. ~ 
day &tlırı '-il a.._J ~ 
lamiftlr. 

• 
Ekin bitme zamua, ÇonuDda 

Kbel bir adet te verdw. Alqam 
heri, ifl••· JOl'pil, ... ~ 
.. aalar, ....... -. ..... llljı9çllWI ,.....,et. ....... aflıaıl•lal .... 
M•a u. doWmw&.rl&ea, laerMDQI 
bir tu&acla, lauat 79U ,_. liıs 
tt bdıJduaa, ufai bir ~ ..... 
demıll Ue yailwıa ıelorıka 

- T6rui cU1e, tath tatlı flll.
HdliJnl ıl5rlforıauDH. bu ~I 
adeti, yazık ld, buı ldmaeler b6 
........ ,..,.~ki, bw, ... 
fak ,.P.r ı.ketılDI alarak ..,. 
vermek 1..ı Brh&a el.teri ha~ 
kanda aalalbllle Mı •IJ4• veraek 
demektir. 

Bu, bblm ldetlerfmhtn bucı, 
en ıtızelidlr. 

t,Y. 

Tirede iki Yarala
ma Hidİst28İ 

Bir Adam IWıtesiai, Bir 
Adam Da Meıkeeim 

Y...J.dı 
TJn (th...r) - o .. ıupaw 

malla0..11141. o-... 16 Jtill.da 
Fabe bir ıw•tl..bwl lwa ~ 
• ibl bWillte , ... -.e
··fınclan !-,.,..a. r ...,.... 
,.,. ... = ...... ,.. • 

kald1r11m& ~ 8-- .._., 
malar tarw..a.i'. tlfitP a.i4 
rak••• .. hr. 

• Aull .......... ,-. Aeem 

,....... e ... teJI ~ 1'bam da .,_, -~ı:; 
alır ıareij.9 ,..,....., • 
de,. dait..,ıqa kaÇanı, akat 
orada yakalanmqtar. 

, .... a,aal•a 
- AIHala ..... diye IOl'••k 

Adet lalkmlae glrmlttL Şiadl 
Alacalılar bir muHta yaparak 
k•dilerlne J•faaak lmklalaraaa 
...... clffl• btl ba,lk l1Wll 
unutmayaıaklanaı blldlrdller. 

De•l•t yaloaa 11tma menbaını 
leuntm.W. kalmq detlldlr. Kö
,. bir de at•• doktoru ıtsnder
mlt ve klylllırl teda•lye baıla· 
latflU'. 

Karaaaz bataW.ta kurutulma• 
,. batlaaıldıla ıamaa 

- O. bataklık bıt 11lda lıu• 
ntulurA btl71k •u.affakıyettlr 
dl7eoler vardı. Halltu ki ltataklık 
pek kııa zamaada kvutulmuı ve 
ı.teadljl talldirde aeler yapılabi· 
lecejlae •• iyi mltal teılıil et

Çenıiıkezekte 
Oduna Giden Üç K6yUl 

ÔldilriUdü 
Kıaall1e ( Huıuıt) - Çemlt

keııtln BaraHr kG1Dnla Çay 
•ahalleıiaden iç& ılllhh olmak 
•ere 7 k6yll lıayvaalulle odana 
ıiderken k67e bit buçu1r ı•at 
mHafedeki Hrp bir kayalıktan 
ıeçerka puıu kura• birkaç kitinin 
ateıinı lıedıf olmuılardır. Bu ani 
ateı aeticeıiade köyltUerden lbra
laim dört, Mehmet iç, Muıtaf • 
iki yerinden yarala•arak laemea 
&hnUılerdlr. M&teecavizler köylll· 
lerln kullanmıya wakıt bula•adık· 
ları allllalarıaı, pualannı, elblıe
lerlni ve ha7vanlannı alarak kaç· 
mıtlardır. Bunların Bezger uıaiı 
aıiretintlen oldukları ıuılmakta· 
dır. takiplerine ba1lanılm11tır. 

mlfUr. 
T6ren Japıldatı ıarac:la kay uııa,amayıı KöylUlır 

mttlatarı 11tma teıkilatıoıa iyilikle- Bıyıehir, ( Huıuat ) - Konya 
rlaclea belaaederlNa t6real 11yir ıaylavı kaymakamla beraber 
ed.n çocukları gGıtermlı OıkerlH köylloe alderek iki köy 

- Ve ip. bualar 11tma ter araııada 11lludanberl ıliren mer'a 
kllah çaltımalara baıladdıtaa ıon- ve ıelip ı•çme uzlaıamamaılıtını 
ra dotmuı n yııamıı olan yav· kotarmak lıtımiı, fakat köylillerl 
rularıa .. dw. Bk de buadaa ıonra uzlqtıraaamııtır. Köyllller mah• 
bail'NMI• kaacak çoeuklua ma• kemealn karannı bekleyıcekleriai 
! t1-••ts demlıtlr. 16ylemltlerdfr. 

"EJirnell Gençler Bigada 

BiP ( Hullll ) - IWldetle ı ı .. c buraya ula1•111lardır. Gençı 
aıe&laliJe ..... l6ae &lr•tmea ler lluradaa Karablı•. Teklrdaj 
okuN y... yıl ••zualpaada11 8 rola ile Edlnaere d&nmUtlerdir. 

Karamanda Bir Ço- Denizlide ilk 
cuğun Cinayeti Kadın Hakim 

-

iııAiillll 8 Y •tındaki Muatafa 7 Y •· 
AIMM t.eM ı>etllltliA Mıw ıındaki Arkadaıını 

Deaidl (Hu1aıt) - ProfHlr 
kimyaker Hakla Nalçalaaın km 

..._....,. •• ......,_ Yaraladı 

Gel• nNi ••' ...,,__ Karamu, (H-al) -Selda ç ... • 
.......... --'•llfel •••u f maball..mcle oturan Kahveel Bekta
Cevap ~ ='&t.nr...... pa , .. Yafl•dald otlu Alleddin 

l~e Kaıap Haaanm otla 8 yqında· 
Po•.. •uhlauı Hl flluhi ki Mu•tafa ka\•ıa etmlı, ka1ap 
T...,..t ıSoaposta bıçatı ile Al1eddinl atar ıurette 

· Telefon ı20203 yaramı~br. Aliedclin Omitaia bir 
bıılde ev;ne naldedllmittir. 

hukuk muualan•dan Beİldı 
Atırcıza lıakyerl ly• muavlnli-

pae tarla eclllmlı, ıelmiı, vasi· 
feılne batlamııbr. S.llda villyeti• 
misin ilk kadın lılklmldir. Bu 
lıldlıe lraclıalar uasında laeyecaa 
uyaadırmıı, bOtOa Denizli kadin• 
lan kadın lalldml ı&rmek lçl11 
hak yerlnı ıitmlye baılamıılardır. 

Hava Tehlikesini 
Bilen Üyeler 

Karaman, (Huıuıl) - Tayyare 
kurumu mınfaatlne parlak bir 
mö1amere verilmlı epeyce haulat 
yapdmııtır. 

-tc 
Denizli, (Huual} - HallıeYla

de Saylav Necip Allaln de lıtl
rakl ile bir toplaab Ja palmıı, 
haYa kurumuna yudım için 16• 
kesllmlıtlr. 

~ 
Siva., (Huıuıt) - Tllccardaa 

Rahmi Çeltikli, Hamedarotla 
Rahmi Yilzer, terzi Mehmet Emla 
120, İbrahim Feaer, Halim çerçi 
elliıer, Muıtafa Feyzullala 80, 
Şevket haca Mehmet oğlu 75, 
Ahmet eıkicl otlu 30, matbaacı 
Kimli, lh1&n Kara bayraktar, 
Talil Tirken otlu, Fabrikacı 
Haaan, Ahmet Tatar otlu, Ali 
Haydar, ekmekçi Ahmet, Emir All, 
ekmekçi Mehmet, HAmit, bırber 
Necip, ambara Hllleyla, mlhen
diı Kemal, otelci Rı1a, elblıed 
Mustafa. lbrahim çitili, Celil, 
Halim Naauh otlu, Saliha Hlk• 
met, Mılamıt Bakaa otlu 7lrmlıu 
Hra taahhtıt et•ek ıuretlle ha•a 
kurumuna Dye olmutlardır • 

Horoz Dövüıü 
Yüzünden ... 

iki Genç Mezara, Bir Genç 
De Hapfıaneye Gitti 
Boyıhelr ( Huıuıl ) - Klrlll 

nablyeılaı batlı Selld k&yllade 
Wr mllddet evvel bir horoz dtsvtt.
tll'me ıj'lenc11i JkUndıa arala• 
rında ka•ı• çık•• Allmet ile Ali 
•o• defa lıöytta teılta bir yerlade 
kar1ıl«1mı1JJ1 ., teiErv kav,aya 
tu~muılardar. Bu katıa aıtıc .. 
tlade Ala••t tabaaca llt Aliyi 
6ldGrmDıtllr. Bu 11racla ,OrlltOye 
yetiıenler arHında b•••• 
Ahmıdin kardeıl de AllJI lllr-

8UT1fN~ULK!.YI' 
He~·c.utt 

•• 
OOLASAMAZSINIZ 
fAKAfl 

Bulgaristanda 
ihracat 
Faaligeti 

Sofyadan yaalıyor - Bir Bul• 
E•ton11a6a ıar ihracat eTI 
wa11 •atı· Eıtoayaya otuz bio 

kilo Bulıu totDntl 
ıorlar ıatmıya mu•affaJC 

olmuıtur. Bu ticarethane ıbndl 
1eal partiler 11Sndermek tbere 
lıazırhkta bulunmaktadır. Bulia• 
riltaaın Eıtonyada tlltllalerl için 
l7i bir malareç bulacata tımit 
olunmaktadır. 

Dlier taraftan Mııırlada olaa 
ticaret vasiyeti oldukça faal bir 
duruma gtrmiıtir. Şimdiye kadar 
ora1a 16aderllmeyen yeni 1enl 
maddelerin lılwrda ıtırllml im• 
kblan eldı edilmeye bqlaamııtır. 
Tecrlbe mahiyette oluak ba ıoa 
ay içinde 120 bq blylk laaywaa 
aoo kuzu ve 200 bin lrflo kaıka
val peyalrl ı&aderllmlttir. Mıııı 
Balıariatandan 80 fıçı da bira 
aaba almqtır. Bu tıcrlbelv l1l 
aetlce vırmlttlr. 

>f. 
Batna Yunaalıtaa ve bUha11a 

uan tiitü Makedonyada bu 
yıl lllldlm ıtlrea 

relcolt••I kuraklık yllzlnded 
6o%•1clıır diğer mahıuller 

araıında tDtUnlerde çok mllteeasiı 
olmuttur. Hattı okadar ki ıoa 
yatan yainiurlara rağmen Yunan 
tlttln malııulO bir yıl 6aeekiolo 
bqte lçlla• bile sor yaldqacak 
ve kalite itibarile de aıaii buJg. 
aacaktır. Geçen 111 blltla Yuna• 
alatUUD tlttln rekoltem 20 mll
JODU Makedonya ve Trakyada 
olmak kere 32 milyon okka idf. 
B• yıl lae Makedon1a ve Trak• 
1aaıa tlltll maluulD azami olarak 
12-1 S allyon okka ara11ncla ol .. 
aakhr. B6ylelllde geçeD 111 32 
aUyon okka olan Yunan rekolteıl 
bu yıl ancıak 25 milyona varabl• 
lıcelftlr. 

tntun ıatıııadakl buhran yll
aladın Yunan tltlln ofialerl ael~ 
metl bu lpeml~ketİb tlltllırekol• 
t..ıaı 40 mİlyQD• in mekte 
balmu1Jud1 IOn iM Jılın bu nok• 
ıaa rekolteleri de ofiıçilerl mem~ 
•• edemeue tlltnn tlcuetinlf 
bmalmasa için yeni bir cart 
uamak lizım gelecektir. 

li-
Bel rattan y•sıbyq_r ı Buglla• 
ltu h • l•rde Tuna aıeıq• 

it leketlerl araıınd'a 
._.~...lııı!!a __ • -• bir butday aala 
ıAHı o acatı yolunda INvntH 
baberler dolaımaktağır. q11 anla .. 
.. ya \> UfOllavya, ÇekoıloYaky8', 
Ro11Pn7-. Bulgariataa ve Awuaa 
lllf'Ja dı laU olacaklar. ı~ .. en bu 
aenu ıoa Balkan ant.ada konur 
malanada da •&sıeliıl edllclitl 
lcla meıelere artık bir itfa kuY. 
vedın fille çakma• yolunda bakıl· 
makta •• yaloacla tatblldae ıeçl
le-tl anlatılmaktadar. 

AJDI mevzu etrafında Romaa
J• ile Macariltaa arua•cla da 
lloautmalann rapaldıp ve bu 
ıonuacu mımlelretla de pakta 
girmeye taraftar oldutu ıeylen
aektedir. 

TAKViM 
Gla PAZAR filSır 
sı 7 TEMMUZ eaa 63 

Arabi a • .ı 
5 Reltlllaluar ISM 2t Haalır.. 1351 

Vakit I~ Vuat Yaklt !...S v ... t 
Gla.. il Si 4 Si IJlta• ll - 19 4S 
Ota. 4 :ı.t 12 18 Yataa 2 Ol 21 u 
lldadl 8 35 16 19 lmlll& 6 3S 2 17 
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ita ya, AJ D • p ır -
Jngiltereg• Neden manya enız rogra- YunanistandaRe· 

Kızıyor ? mını T atbika Baıladı yiam Tarihi 

ekô.r Kaldığıma 
Seflindim 

Geçen ,Kb bir dOlln P1 de 
yafetinde b .. OD kadm bulur 
mattak. llenfaatlD• .,.... pl•Mlll ltla 

ı ... ,. ıı. Ha••·- .,. .• clald nau- B T "C. z h'-- y V w.. .ıw.aa 1tir .,.. .. , .. , ... ,... •ı ane p,, ır um apbrıyor e 
Atlna, 6 C Hu...r ) - Meollaia 

•nldl toplaab-da blklmet ekle
ri1•tl• itimat reyi almııtar. Rejim 
... ı • .mıa Ull içla reJil•• m•• 
-.t WıllR .. .,.... t.nıfmden 

Ara ... da oba ,...,..da ... 
........ S-. bir kadın wardl. 
Bir anlak 1-•• IOklllda. ....... lfla ı....-. Jtaı,.,. a.1r takı• B 1 Gizli T 1 -'-

•ldlfltr ,.,.._ 1Mcl u..ıa Roma11 UD ar UtU UJOnar 
mi7antl __ .. ,...... INa ....... 

E.1ea ... İI olmama ae il* 
........... de .. 

ltrdea, bbtle ••.....,.. ..... 
Wr •rette baı...ttlk. la,lltere. laer 
lkW ti• U.ılar Kuu...... .,..ı 
.... Ud ... ı.t ......... ... 
sak••• ...... ,.,ta .... ..,w.•111 .. 
.... bbltl .... ,., ....... ,..,. 
ıulara tekili etalftlı 

ı - Ha ..... taaılaa halwap Y,ak 
ltlr parsa ••••k. AIJebl liatmıl •u. 
()pdft lı•I nrll•• Haltq .Ul,.-t1a•• lbanttlr ki ..... Habqla 
tllrtte ............. . 

1- Erhn ....... ···~= aıar1aa olarak, Aa .... kall == fUU 
lftlaal ettlkl.t • 
wn •• tuWla etmek. 

S _ Erltr_.. ••rbd Aaura Ue ... ........... ...... .... 
11oi..u.1sı ........ ~,.- Wr 
...... dıfer mtlJuial .......... , 
ltal,.,. ftl'•• la ·--,_......,. ........... ...,.. 
•allıladea HaH ..... flO ·-,o) idi .. 
••tn ............ .... kqrldorla .., 
dealı •*•el nr••lr. 8. ..... 
z.,ı. 11.... olacaktır. 

ltalrum Dota Afrlltllln .. ., ... 
.ıptt ....... 1• a1s.ıı.•11~• 
•• lnıllls tekDflal, .... ,. ....... 
............ red••tmtttlr• 

1 - oıad• .u., ... Hau!:":i 
................ t.MM ~ 
...u ................ ba 
.ıt .... ,. Ww tepr• ... = 

k lmUlclMblr .... f: .. .:'~ klatl••• alt olalr• 
... ~~ nd•t•lt ••ar; ~ti •= 
ltalJa, •aa• kaltul ebeJ aa 
olacalıstf. --iL 

2 - Seri• U•UI Fr•• IO__.. 
....... Clbtltl ......... ,... Hl•-_: ......... = ................ . 
~ 11'1'.9 ........ ~ 
M raa.....,.iılad_... ......... ... 

S _ iajll__. b11 nitlldal hl-
taeata da t1pW1,.U. Çlakt l»ltla 
._.., la,w. par1a.uto1aua taa
tlldad .. ıtt•ek lbımJ•llr. Halbuki 
... mlıakenleriade, la,W. parl&
•••toıu, ba7I• bir anlat••,. • ..,.. 
elntuau Mnettlnllttlr.1 • delıJI 

' - iMia"" ...., ... ltalp, a.-...taa bellad• ta• Wr 
..... .. , ..... ,. l.ter. Alaıl talme 
tlrtl• •••aetaa ut-Ja•u. - Btr•na 

mldafaa edllaif, General K•dlllı de 
.. ...... , •• Ya•imt• it .-;. ... 
ııaa mlait olmadıfına, krallıtaa 
v-aaietana ra .. t ••tir•eetm. Çel
dulm de ko111 bir krateı oldutuna 
llJlemiıt·r. 

Df fer taraftan Gea•ral lletakau 
rejim me..ı.ıı.ı laallet••k mecl:ıia 
hakla o!dujuaa aalatmııtır. 

v.a. karara ... ..,ıama 
lairlacı t.frlala - ....... ........... 
lacakbr. 

- Ha,...a., cleclJm. 
Aalatba 
- Burada 15-20 lradaa nra. 

lçlnbde beklr olu bir bea Y .. 

nm. He,.in• blreı birer aordaml 
Kocauu ıimcll nerede dlr? .. Bil• 
meyiz ,, dediler. " Peki, alz koc• 
nızdan •Jl'I banda 8ı9 aranauz?,. 
Diye ...... GDldller. O vakit, 
Awupa _,_ u1atn11 taklide 
yeltea.. bu kachnlana alçla al• 
hayatlannm balak oldupu u-

L ... Dt•et Ve •-----•• tadım •• badi beklrhjıma ... • ...... .., .ylacllm.., 
Kapanda - Ba bcbnm ba prlp ıa-

VartoYa, 6 (A. A.) - Clmbu Reld r&ftl beni de uyandarda. ............ 
dlyetia •• ıeaato- toplenbmaı lra- Bal•clapm• toplab. ~ 
,.,.. •-leri ._,.. lmul••lflır. kaclanların toplub• idi. AlrP• 

Bir ....+· ftlftle koovaa ••··• oep m1a11a Alman Ceza K••••• Dellttl 191 wakte bcl.r PJ içtiler, kolt-
ı.--. 1 (AA) - Dmllr Tel..,. 1 Berlia, 6 (A. A.) - .... reamt tel içtiler, Poker opadılar n et'-

, .. Al ... ,. pek plaa .. ..,._. Yan • t d ıaaetede, ceza kuaauau deflftirea terine ancak -t akma dojn 
•orauta ......... ,., .. ,,.,... ... ama an a ,..ı lıaaua çıkmııtır. ,tttller, 
sırla-etar• K Ih v D v S. ba•u birlacl ma•deelae Kocaı... .. bclar .._ .. ..... 

Ba protenla .. 111.ı.a •Ana ra ga ogru ....... ,..... dotnaw defna1a kana• .. ........ lraeaMrı, .... ,.. 
LH •• ,,_ ...... ..p.r ...... AJDI 

Fraa• " ,ılter• lalkO••tltrl uul- Atim., '' ( A.A) - V..a.eloe'a .. ...._ ...... ...,....,... •~kaDaa derecede lroaılan ~ _. 
1.ıaraa .ta cep kro•adSrlerlala it nn..a.ı ,.tire.. clllea ( •lkafat ) ......._ tle e'ıa••adaodHMtiw. tularlar. Dd taraf ela Wribirlae 
Jld •••b tam•lllle ltellnlzdir. •ermek teldiffaı ileri ..... olaa M k • G ki u il~. Hebl ~ laaıata 

............... tanHlala ,.pıl- •• ,ı .. Moahoı.., ..... de, Glllra... a sım or ça- , .. ,.. EY, ,...... ha iki ... ,. 
..kta •• bularclaa lçlala laıc•ı laaaedaaaaı Wırat n Yuaa tallliret19- v y • ıececlen seceye blrlqtlna bir JV• 
- Miıa toalJlte oldufa bdiai70rH da den JOklUDdW ( ........... 2j. gının erıne Aralanada M dayp. De d ....... 
... iki taaellala uelmlerl flıU S-92t tarilaU karana prl ew•·•• lloeken, 6 ( A.A ) - TH •J•a• .. Jlll8Jll birUll, lldal ele mütl 
..... ,.,. Ula..ı Kv.ıt.,. teWlf ebalflr. WWlrl70n ....... cla .. da 811Jorlu. 8'I 

Timffla ...... ....a.ıeri Janrı 8a tekili, .......... laahle lraW MaW. GarW •Pim.. 19rla pftlerla 1,1 ft ... bir J•R N• 
de Haao•er De Şlealyea ı•milerlaia etlllewk ea.... .,...a.,a ...... uı. ,..ı ..,.. atılım rapd•ua lcla 
1ulerlal tutaeak olu bu iki zırhlıaıa madaa luralhk ua• iade ........ iHil• arumda ~ leDe ka7dı 4 malanna lmkln Yar •? 
Vera•J aadlataa11nıa iıia nrdltl oa taı d k ı Tem•ucla 68 ailr• nbl•J• •ar- Amma bekar kala laa-. 

, ••• o ar. •lfbr. ..1_ L-Jcm 
teadu Jlk•k hacimde olac1aklarıaı •akı ispanya Krall K•za Halk Komlnrleri Kmulu, ltçilerla ... ue .. 118• 
te1lt etmei:tedlr. Geçirdi arzuıana uyaıa• olarak. Maktim Gorld Çlnldl beldr bdaalar çalMlll 

A1aı ........ JUdıfla• ,an ~~) a 'T:: J•rİD• •Jlll bl)illdlkte 16 uçak, • .,... lhtı,arlarlar,. Dalaa blrkaı ... 
tlatll -eak ..... 1ı1r 1ıawa .._ ':i'!....::!:! ..... '!9 .... , .. ~-- ' il B 1 • .. ,--. 

1
.__ .. _ ,.... ___ _.__. 

_._ A 1 .;;;;.;..a. 1 -.-o -• ,,. .... ~ıs.: - ,....._ -~- ___. 
~D•Peara- ...-- ....... ....... ....... ....... .... ~ ICaleW. ... .. 1 -Lla. L-
11P•• k.,.ı..atı -•khll .. ,._ &lıl .,_. ... akıw 5,11 .. Jaftri lehf, Venelhlı Or~ L..- ....... .,e.a•w. o Yw. ar 
labTr. Keet de LM AadH ile birlikte -•ic. K.r•' -.,... ~ J&tma bir odak .ı.a•p.a W. 

Yok 01.n KB111lr .. denlerl Roma•an a,...ım•ft.ır. AdrHf, Kirof,' Fnaae, DaerJ..W: plfmaa ola•"-
Hab tltmelrte elaa otomobil, Ku•ltef. r..- L-1--- L&..1--11-1 

Varto•., ' ( A. A. ) - Dembroua llatlklwla.._ Wrbala patlaruı u. ~ ......,.. ae ...--. M 
klrGr mad....,...• ... du iç rla kapakJaam•• lp.deldlerl ,.,. fırlat· Danalld• Tnklller de lklDCllerl lrMll ~ 
.... 411!1k• 1•~ •dirilme.inde 1nıflardır. Etld bala bir .. J' o ••mlft Varteft, 6 - Dn:al..,S• lhll 8a iki tip de cual7etla k• 

.... 4. ktlrl k Jaffrl llafllp ,....ıaamqtsr. Her iki- ıelea •••urlar ara1ıacla ,...._ teT- h daı E ı.a..cl • 
teW'IM 1J41ldlfcllll ı,ı. are 1 ıl •• U•erao1a kadU ıelcUkt• kifat Jıpal•·ttar· Bu ••Jaada Daaılap anlan • ' • PJ .... 81 
at•tl •dlrm•ktea ...-smlttl. S. ıoara buradan takat ile C.ao• J• ••an samaD Cenewede temıil etmlt olaa bir JUft kurmaktır, •Jn 8Jll ... ............ ile••• laemea 1011 rltalflerdlr. P.,._ treale dlaeeelde,. •lfAYlr Ferb• de •-.lar. P.U. Jk- lenm• ...... 
0ı.qtar. dlr. ...... Ştara da tmdf e.tilmiftir. TEYZE 

1 
Ne yazık ld t ... cllf bt:aim ele l lrltl framca konap1or, kimi 1 hlub•la motM• lndlilmls 

a • •ıı•ı• · U,.tma •• benetti. O para ln.Wsce taklidi rapıyor. umulu bu Emla T .... a.,. 
- - lçill fakir, fakat içi bahar dola Y •I HDp olmuf bir tlcana bir taJam alabaplan da talak, ... 

• 1 Z 1 Wr 18Y8'JI Jftdl. .. de ba ... .....D k ....... az 8- JA puta • ., .... lllrn•• 

7 / 7 / • 
lahkpuan. Hnpr ..... 

..... .-.c1a •op1aldll• dlk
tljlm t.t bea bilirim. Fakat 
•• olana oı.m. baslolml • 
... uld oefalar• borçlaJUID. 

E9ia r .... , patrona bir 
aajlaclla IWlld• ..,. ralam 
bı..- .. ,.,..,. ........ o.. 
.,. ko.ı.rOllCllJaia. ....... 

'71 - ..... tltla ... ,.., • ....... .... U!L _. Mtk• ifl .. ele ................ ,_ 

- - lld,.. pe•••·· ....... 
..... ........ 

()aaa ini J•tlpa• lana .. 
p.teri7orda ld ha1ata 1amek 
1ç1a ok uirat•lf. .... bUJ'lla 
laa••~•, pa dalaa Jlkalderde 
olm•DID 111tebl de bu... Çok 
al et, yolduk ,.kmlf. Hayab 

:..... Şimdi her itin para Ue 
~bllecellaf ıwuaederek paradd 
b b h.,..rl adlı ıarlyor. 
...... kadınlan• paraJI heqeJla 

eatoDde tutmalarmı çirkin bulur

lar... Fak•t tamclıia~ erblderba 
lı mea hepli bu flkraa arkuanda ö Jaıhtımaa bitin .. y*"' .. 
h;!. koJdatum alpnhm ela 
bu kir llDtl_. Ue hayallerimi 

~@p1 

........ aWI •Dlla hlr mcha~ - Tnll opa, .,..,_. .., .... o.a. •l•lllldlkllrlac ,.,.. ~ v.,.... De....... ...... ............. 1ı+ .. ., ... . 
ltıla 11811cı*' •••• ı&atwek 1 ICadmı .,.. at.ala halle....... Ar.... ...... •lılflıl ol. 

ima Tw Berin J•flD•, ba slrdla q. .,._. .. ,. y--. 
• ..... , ... ...,acak kadar haftf o 1a,.,.. dl .... alttlilM ,... ..... .......,..., ..... 
............ k lçla plafryo- ......... ,..... ........ ....... DaYI ldlln& talaYillerl ..... 
~ O•• 1aaaacla ben ldeta blclaia• macah& Sutuacta it ,.,_ Wr Mm..i nr. Hollb
aWa oldu& Halhakl araauscl•ld tpekB 1.lr kap nnla. bu ılbl bir adam. Sn&flk iDi 

raı f•rkı bir ı••ı im Jafllll Gtllmemell 1f1a .tadülanma .............. iti iki••-
tloldmacak bdul uarclım. sDra .. talaYIU..t toplamak, _. 

Acladaa pek Pba1E lnldlm. Herkea ltlr k..,., ..sı. .. ... tire •tmak.. Bu •feci• 
G..U. lhdldl da•etler, •tr llemde.. pek tok para kuaachla .,._.. 

toplaatd•, mllaflrlw maç ikim KadıldlJ lna bdar ı• yor. Pek aa'ewpnm •••• P 
ıetlrcll. pa detllcllr. Fakat llllanlan biri- liba talawlllula falderl .... .... 

Bir .. lace ....... rerleflp blrlerla• dala• 1alwt. dalaa teldlf. laee ..................... ft t1r• 
.... dhılemek latiJorum. Bar.. alzdlrler. Dedlkoda olmaıaa J• handlll• açsarak talaYUlerl .. 
.. ••• lcleta blrblrlDla ulrl, yoktur. Fakat harama cledlkoctu.. tlrlP topla,-. ,...._. nrlllaee 
kllell.. eYlade llJI• ,.np111z.ı da bay•IL- Bua IJle ıellr• ld .._ ,.... ...,_, ..._ ele r:=: 
otarma1a Yaldt yok. Baloya sldu bu llb n ptafat yallDCI lafla-~ lwiaclea 
slbl teplfatlı elhilelvle talam na foyua pbl kirli Ye lire!lf Glrlıdfte ade bir ma•na. 
talwa ....... bubnyorlar. mlu•betl•• kibarlık ..... .... fakat ha adam rallarca .. 

BDtlba IMa ...ıa , ... ,... mlr• 7ara7or. Bu muWtte p.k mataum pllnla ı.- deY• 
•cak. cua Jalaa tarafı da 7ok. pnı laıular 1olr. Para bned ecle ede klfebap un ...... 
Herk• blriblrlae ellal uaabrk• J1e 1apau ita llemba .wdeıl bankw .. .wm. cık-• imla 
tepecln taraaja bd.r 1uJatam fel•iln çeab.ladea ~ la- T .... &.y Oll8 .....,. ta1a11Jor ı 
layafetlol kontrel ecll7or. Koa.,. ualar. Kacluu alaur, Mbllr bir - Hahil, HaYJU ham kapa-
malarda ltratlllk, aellucle bile mahl6k albl slrlrorlar. Gaı •ada .Uadekl ••cldl1.ı.t .... 
hiç de aamlml olma1aa bir 7ap- larplllan. dudak bllldltlerl. açık f81ar aw. da • ....,... ı 
macık yar. açık 11rDapklaldan Jlıteri7or ki - Alta Jlı hla llra ikraml1el 

• Uaktu blrlhlrlal g&renlen kadaa ODiar lcla 18kline. rapa•, D-"'ola talrrilleril Hareli çeki-
- HaDoL .... Hljlnı atre fiat blcNir bir U,or. Ha1tl celdllyorl 
DIJ• ...ıeal7orlar. Kimi kiti bana •alular. ( Arkaıı •u) 



DIJnga Hadiseleri 

Delirmesin• Par
mak Kalan Bir 
Adam/ 

Bir polis memuru, Parlıte gece 
G•cB parısı# yarısandan ıonra 

tenha bir ıokak• 
köş• baıın· tan geçerken, kCS· 
da, /J11kl•n· ıe baıına çömel· 
medik bir mlı, bir yığ ı n 
gö1ünüş I banknotu uymak· 

la meşgul bir adam giSrlrı 
- Hey, arkadaş ne yapıyor

sun 1 diye sorar! 
- G6rmtıyormuıun? Paramı 

aayıyorum! 

- Paranı mı? 
- Ôylo ya, paraau? 
- Peki, aen bu demet demet 

banknotu aereden buldun? 
- At yarqlarmda, mlltterok 

bahislerde kazandım! 
Poliı memuru bu it• pek ak·ıl 

erdiremez: 
- Gel bakalım komiHrllkte 

anlatıraın1 

Adam karakola götOrlllllr, Oze· 
rlndekl para aayıhr, tamam 100000 
frank olduğu i'örllJUr Ye emanet 
kaaaıma yabrılır, kendial de o 
gece orada alıkonur. Fakat erteal 
ıun .-nlaıılır kt bu adamın adı 
Blingottur, gerçektea parayı J&• 
rııta kezaamıı, Hiç ldaııealn iyi 
bulmadığı ata para koymut •• 
bu at da birinci gellnce, adam 
bUynk bir Hr•et aahlbi olmuı, 
olunca da ıaıırarak 1ababa kadar 
ıokaklarda para aaymıya koyul• 
muıtur. 

Doıtları bu ada111111 delfrece• 
tini, yahut da paraıını kaptıraca· 
tını tahmin ederek kendlılae Yl• 
llyetlerdon birinde kUçUk bir 
çiftlik almışlar Ye evlendirerek ev 
bark aahlbi etmltlerdJr. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Paıy 

Notlarından (*) 

Ant11rekolit 
Barsak Nezlesi 

Yediği her yemekten ıonra bar. 
ıaldarında ağrı ile bailayan lıbıl• 
den ıikayet eden bir haıtayı iki 
hafta enel mua7e11e ettim. Bir
çok defa kan n mevadı gaita mu
ayenesi yaptıran ve birçok leebız 
ve mlıhiJ iliçları kullaıaan bu 
h11tam iki aeneden beri çeldiği 
bu dertten kurtulam17aoağı b· 
naatinl muhafaza ediyordu. 
Çocuk iken ana sütünden huıule 
gelen ve barıalr zayıflığı aebebile 
kendini g8ıteren bu hastalığı müz
min bir aoterekolit teklinde devam 
ediyordu. 

Kendisini yağlı Ye yafda kamıl
mu, yemeklerden perhiz ettirdim. 
Bir ay içinde 'l'uıla maden ıuyu 
l9meaini, hıtlınmıı aebıe, hqlan· 
mıt tavuk ve oly elma yeme1lnl 
lki tlte de (Vigantol) kullanm111~ 
nı tavsiye ettim. Bir hafta 1enra 
haıta iııhalin keaildifi n halin
den memnun olduğunu ıöyledi. 

(*) Bu notlara keılp ıaklıyınız, yahut 
bir a!bGm• yapııtırıp kollekılyoa J'•pı· 
aıs. Sıkıntı ıamanıaızda bu notlar ~ 
doktor flltl lmdadımaa yetl9ebll'r, 

HASTALAR 
Derdinizin devalarını öğrenmek ve 

oifa bulmak bter4eniı Dr. Mustafa 
Hakkımn (KAPLICALAR HAK· 
KINDA. GENEL B1LG1LER) iıı
minde yeni çıkan kitabını Q.kuyunuz. 
Fiyatı 10 kuruş. Tevzi yeri Vakit 
'mutbaneı kitııpçılarda da bulunur. 

:~'.n'E'i~M h·y~~s~·F] 
Caia!ojlu Orhan B. ap1rtı111anı Tel.2'JOU 
Ev. l(adıköy Bııhar ye l.erl ıokak Tıl.6079 ı ·-----·--' 

Gll __ V_e _L_A_I~ Bahçesinde -.-:f _B_iım_ece_mi_z ~ 

Çeşit 
Diyor Ki: 

Eskiden Çiçek Me

rakı Daha Çoktu 
Gülbaba, Yalnız Bir Tek 

Gül için Uzun Seyahatleri 

Bile Göze Almıı 
Evlatlarmın gllzelllti Ue ıntıtt 

kabaran bir baba ılbl Bay ŞUlun 
bahçenin kumlu yolu kenarında 
yapraklarını mahmur mahmur ıar· 
kıtmıf, mlı kokulu .Ullerden birini 
gösterdi: 

- Yüz varaklı Sadberk ıUIU.. 
fu da Kızanlık .• 

Birkaç adım attı, bir yenlılal 
daha ıöıterdlı 

- Buna "Blllbtlyuvaıı,, derler •• 

Şunlar da Sakız ti.illeri .•• 
ŞUkrll göılerl ıururJa parla· 

7arak etrafa bakıyor, baıan 
ufak bir fidan Ozerlade duruyor, 
bakıtları tathlaııyor, aonra par
maklarının uclle fidanın toprai'IDI 
)'&pratanı, dlkenlol, tozunu alıp, 
dllzeltlyordu. 

Tam 1200 gUltlo baba11 •• DDa· 
yanın bu en ıtızel, ea ince •• 
eziyetli çlçej'ini Şükrll gece
ıiBi gllndllıtlae katarak yetiıtlr
mlt. Ona 11Gttl babası,, diyorlar. 
Şllkrll içini çekerek mırıldandı: 

- Zaman değif ti. Artık ıtıle 
lileye ehemmiyet veren olmuyor. 
Gnl merakı meırutlyetten ıonra 
Gltl•erdL Ne idi o lncirköylll 
Fuat Paıanın ısoo çeıitll babçeal, 
EyUpte GUmUııulu Bahaeddin 
Efendinin bin çeılt yetiıtirdlji 
bahçeyi naııl arama11ın ?. 

AbdUJbamldin aldlt mlldllrll 
Hacı Mahmut, mtb:e müdUrB 
Hamdi merhum; mallyeli Deli 
Şe•kot, Haydarpaıalı Ahmet, 
Bakırk8yltl Zeynel, meYlevi ıeyhl 
Cemal, evkaf mubatebeciıi Fuat, 
Huırevpaıab Halit dede.. Hepıl 
a~maı~mfy~.~~mdN~ 
rettin, damat Şerif, Salt Halim, 
Mııırlı lımail Paıaların bahçeleri 
de lstanbulun nadir gfillerlnln 
yet;ıtiii bahçelerdi •• Şimdi birkaç 
kiti kaldık: Bir ben, bir Hacı 
Şakir, Selimiyede Ali sade Cemal 
Oaktldarda Arien Mumciyan. 
Adada lımall paşa ıade Sabri 
Bebekte doktor Hikmet. 

ŞllkrO gamlı ıamlı etra• 
fına bakmıyordu: 

- Nur içinde yatsın, bu me· 
rak bana peder merhumden mlln· 
tekildir. Ben gözlerimi bu bahçede 
açtım. Etrafım yine böyle güllerle 
lalelerle, gOl ve Jile kokularlle 
kaph ldL Merhum 81Urken 'taalyet 
etmiıti. Şimdi kalkaa da. bıraktığı 

mizi Doğru 

Gül yetiştirdi 8'.!~~d:!!!';!: ortamektep 

1 
MUrek· ı 378 Hlıniye Güner, Aı&· 

Gülbaba ŞükrttnUn gül ve JAie babçHlndeD birk•o 

J 
göriinlf 

bahçeyi ne ~ ar dan IODf8 bulup tıkardım Ye 

ıttzel, ne unutulmaktan kurtardım. Mahma• 
zengia bir diye gUllnlln menıelnl bulmak 

~t\ hale getir- için 30 aeoe evYel Mekkeye bHe 
~ diğiml gör gittim. 

Bahçenin 
kumlu yol· 
laranda ko 

1 nuıa konuıa dolaııyoruz. Ştık· 
rilnOn natıkaaı lıllyor, fakat 
btıtUn bakııları güllerinin, lllele· 
rlnfn Uaerlnde.. Hafif bir 11cak 
altında bahçenin koçuk çardak· 
larından kuı &esleri ıellyor. Kok• 
ladıkça baı döndUren ve insana 
rehavet veren bu 1Ul Ye ille 
kokuları içinde uzanmak Ye u7ku• 
ya deiil de, hulyaya dalmak ihti
yacı duyuluyor. Şükrü bir ıöl· 
relik altında durdu: 

- 1~00 çeılt glll, 240 çoıit 
de ille .• Hepıi 1440 çeılt. Bun• 
larla~ uğraımak, didinmek çaba• 
lamak az yorgunluk, UıgUnlUk 
mttdUr? •. Bu ıoyu ıopu, ailesi, 
ıecereal, nesebi bende yazılıdır. 
Her ıUIOmUn, her lilemln flda· 
nına bağlı tenekeden numaralan 
var. Görüyorsunuz ya f.. Sonra 
bir de def terim vardır ki, hep· 
ıinln tercümeibaJini bu deftere 
yazdım. 

ŞUkrU birdenbire durdu ve 
ileriye doğru baktı ı 

- Rtbgir u, fidanlarım ıal· 
lanıraa bir · ıey olur di7e korku
yorum. Dedi. 

Sonra içini çekti ı 
- 8 sene evvel bir yanıın 

çıkmııtı. Bahçem ! yanmıı, blUiin 
gtillerlm mahvolmuıtu. Bu bah· 
çeyi yeniden yaptım, yeniden 
çeıitler yetiıtirdim. içlerinde (80) 
çeıldi, eıkl Osmanlı çeıillerin· 
dendir. Yine içlerinden 15 Jnl de 
bizzat ben yeni bir çeıltte ye

tlıtlrdim. 6 ıının babası •• lıim 
babaaı benim. ÜçUnUn laml (Hacı 
ŞUkrU gUIU) , biri babamın lımlle 
(Lütfullah alilU) dür. 

Şttkrll uzandı, fidanlar• 
dan birinin h.enarındakl kuru 
yapraklardan birini koparıp alta: 

- Bu 35 sone içinde Iıtan• 
bulda neailleri tükenen 400 çeşit 
aOIO, uzun •• yorucu araıtırma• 

- Peki Glllbaba.. Bu ufrıf
malarınızdan bir laydı, blqey 
temin edebildin mi? 

- Hayır, ben aUllerl para 
kazanmak için değll, babamın 
••ıiy etini yerine getirmek, ba• 
bamdan tevarUs ettiğim gtll ... 
rakını tatmin etmek itin yotlıtfr. 
dim. Vaktile meıhur Fuat pata 
emıalıiı blr tohumdan yetlıtJrdl• 

tim bir ıolo almıı, hediye olarak 
kırmızı bir keH f çinde 23 ıarı 
altın lira Yermlıtl. 

O kadar •• Ben ılllltrlmf, sili 
Hvenlere g6ıtermek, kendim 
karıllarına geçip .1evkle ıeyretmek 
için yetiıtlririm. Hiç klmHye bir 
tek gül ıatmaıdım, hediye olarak 
verirdim. 

Hafif bir rUzgAr Şllkrt-
Dlln bahçesinde pembe ile llal, 
ebruli, koyu kırmızı, aan •• 
kayısı güllerlnl nazlı nazlı •albyor. 
Kumlu yollardan karııık vo meat 
edici kokular yayılıyor. 

- BUtUn gUllorln çeıidi 1557 dlr. 
Ah ben bu adede kadar pka· 
bllaem " arada 357 çeıit ıDI •ar,, 
Fakat benim çeıitlerlmin Avrupa• 
da bile neailleri kalmamııtır. 

Ben Şükrll ile ılllerine 
bakarken, akhma ıalr Nedi• 
ıeldi.. Ona bayılırım. Nedim' naııl 
her biri birer inci dlziıl IJlbl 
dizilmiı mısralarını bin titizlik, bb~ 
hulya ile dlzmlfH, Hacı Şllkrll de 
bu gülleri ayni tltizllk •e hulya 
ile yetiıtirmittir. 

El, göz değmealnden korktutu 
için bıahçHinde tahtadan oyul
muı eski bir ayakkabı, ıoğan, 
aarmı1ak \fe bir mavi boncuk 
a&mıf.. Bu, onun gUlleri l9ln bir 
nevi aigorta •• Manevi sigorta •• 

ŞUkrildcm ayrılırken, göı· 
lerl butulanarak )'•nlden bahçe• 
ıine baktı: 

- ihtiyarladık, artık ıöçmek 
zamanı yaklaııyor. Çoluk · çocu· 
ğum da yok. Bu bahçe benden 
ıonra ne olacak diyp UzUm OzUm 
UıülUyorum, içim parçalanıyor. 
Aı yaslı ıey mi?. Tam 1200 ıtUI, 
240 illeyi 6kıüı bırakmakL - 'fa. 

kepll kara Türk hava kurumu 
!Selem ıube vesnedarı Cemal 

k111 Perihan, Çamlıca 11 ttııctl mektep 
6~ Flruıaıı, l1111nköpıtl lııllmar Hay• 
rettin mektebi ıınıf 4 &en 182 Rukiye, 
latubul Peykhane ıolrak lıtanbul 
A.paı. '8 MhJYet 8e1tn. 

Kayıerl Kolordu evrak müdtlri 
~ Blrlnol möl&zlml Nuri kı· 
U!!!!!ı!J ıı Fatma, Sultanahmet 
Akbıyık kupacılar No. i N•clA, Anka· 
ra rtlmrlk tatbikat kıımında Galip 
Ba1laa kııı Keriman, latanbul 44 ünol 
mektep ıımf 1§ ten 860 N eoati, lataıı
bul ti iııol mektep Metin Pekoın. 

Ca aloilu 1'aııavaklar ıokaiı 1·8 

1 
uh ıre c&. Neoatl Altan, Eakiıe· 

9t!!!r• bir mlUI Mfer mektebi 
1S6 Zehra Uğanttlık, lttaabal Cinol 
merdaaı l•••İvar mahıUeal No • ._. 
de Slle1mu, EdlrDe &alamon N. 
Levl kaımlr tttoearı V. Yaaef, KOçlk• 
aya1of1a Bardakçı aokak No. 8 d• 
Meliha Alk&D, Aa~ara gtlmrlk 
tetkik kalemlade evrakımtlıblte mi. 
menlıl Aalı KaDer kııı Neılba, 
Vefa llıe1I 1-B deD 773 Sermıt, 
MardlD Aı. laa1taDul huap memuru 
Nuri Çayın e., YI BayaJalar. 

lataabul 18 laol mılltep Ömer 
Lastik Farukı Vefa Azapa1klrl 

ıokatı No. 2 Perlhaa, 
top leyotlu 21 inci mektep 

i DacG ı,aıf 19 Neodet Şb16r Bar 
n Baranlu. 

Aakara SaD'at mektebi llızarl 1 eh 
111 te Melıamef Y Ha, iıtı" 
bul Catalotlu Emni11t 

,...,. .... _,, laadı~ı yanında S8 Nerimal) 
ıcaa, demlt Beyılr r.•sarı Peyalr11 

el Cafer otlu Mehmet, ıtanbul erke
liıeal 808 Nllaat ÔH"9, lttaabul lu.i 
llaeıl ıınıf 810 den 766 Haadan Fe~ 
ıl Bay H Baylal~. 

Dealall ltraat Baak Jılulaaalbl Pa-111 

KUqUk bter otlu Yaıar. lıtaab.ı 
&ulu 4f •HU mektep as Yatar. 
Po • Meralfon Kaıamıaıtafa pi 

llkmektep ııalf 6 ten 6i (iılm okun 
mamıttır), latanbul kız llıeainden 1 
t. Ylkael, Galataaaraf liıHi ıll~ 
6 dan 147 Ferruh Darrnua Bar Ye 
Baraalar. 

Eıkitehlr a9ak fabrlka11 erlerlocle• 
r-;:::;-1 lbui•cle ,aıı~ı E• .. 
L.,.:=.:....I Ôıdemlr, . Gerede tuh,~ 
flye iebar inim, la•atra 43 tınot 
mektep S 8aol 11mf 6S M. Yatar. 
DaYutpaf• orta•eldep 8'7 Mahmul 
Yıllar, Patıbah9e lnelrll ldSr No. 1~ 
Zlluai kııı Zahal, Aakara lnıaat •.:.; 
tehi 23 Şerafettln, BozyGk hGkQ 
cadde1l kuaduracı H. HIHJia yaaıad• 
Hikmet feakut, Alaıehlr berber Ati
eddin kalf a11 Ahmet, Mudanya 1'ıt. 
Kemalpaıa oad. 119 da Sami SöDm•J 
107, Kum kapı Hl.ar t•t•I 1011ak Nf. 
6 da Naime, Konya Ter•ı •ade Oımaa 
Nuri kalfuı GGltekia, Edlrneka~ 
Karaslmrük 20 laol •ektep lff 
Nbbet Ferit, Bur1a Muradi1e A.-p 
camlıi yaaıada No. 10 de Turıfllı 
Kuultoprt 6 ı,.cı mektep 4 lacl .. ...., 
S. Balim, e,&l ortamektep ınuf i de,_9 
179 Ahmet Çelik, Mqıla Ak.dh(t 
oteli mGdOrl Ali otlu Oımın Çe"'tt 
Slvaı piyade alay lsamutanı i 
llılz At•ıfl, Adana Poıtahan• o 
Y eal GIHlllk 11lonuada Kemal 
maı. Ka1aerl 7ollama •••uru lfr' 
otlu Zeki, Ta1ıaa ortımektep ~ 
Tal&t, Ankara Uluı mektebi 3 l•til 
11nıf 808 Mualla Zlra Bayan H Bar* 

Aakara Qnrlm Ukmektebı eE!f 

1 1 
Meh••t Toker, Bira Ar

• Defter _ ııbalcl M. Mutlu, P ... 
ıalb Derebaıı ıokak No. 7 de Na~ 
Kadıköy erkek liHıl 896 Mubifrj 
Balıkesir A113ren mahalleıl karakoK 
altı ıokak No. 4 de Ziya, Üıkldar 
Sellmiali ıaaballHl Tekkelçi ıokala 
No 8 de Haydar, Ayvalık Kurtul.at 
mektebi 3 Onetl ıınıf Dolan SedatE 
Samıu11 Ziraat bank muamellt amlr1 
Hadi Tuna kııı Leyli, Samıun inht+ 
1arlar fen memuru Naflı kızı jale1 
Tarıus dava vekili Safvet oğlG 
Muzaffer, Samıun SalAhlye mahalleR 
yokut ıokek No. 7 de Blllent Ozıa1 
Adana poıta ıeyyar memuru Sami 
kızı Neriman, Samıun Bayezit ıad• 
Ali kızı Servet, Ceyhan Muradly• 
mahalleal No. 2 de HOınO, Amuya 
Derviı zade Abdullah oğlu RilttO •e 
Aılan, İzmir Dı bekbatında 2 inal 
sokak No. 280 de Kemal, Alpullu 
llkmektep 11nıf S den 73 Kemal. 
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mı ıtır. 

a 

Bu'garfata:ıın ~~d.~~=--.,_;;-~~~ 
turıaı: •l ı:ı -
nına oıı Lln· 
lerco knr!'" 
üşU,mllştilr. 

Njoro'da bdllıılz 
bir lttehuo bu

lunmuşttır. 

P1tpuada altın aıa
denle 1 tayyare 
kul onmı ku Ian
mıya baolamı~ ıı ·. 

ong e 1 rul 

lngllterede blltUn loıanların 
Haırotl Adem ve Havva ılbl 
~ıplak gczm 1 rl gerek olduğu 
prensibini müdafaa ed nler bu 
yıl da bir kongre halinde topla· 

l 
ler ve reımla dercedllmemeainl aanlarm yUzlerlnln anlaıılmaması 
lıtemlılerdir. Baı yaııcı böyle ~r için kUç.Ok bir retuı yapmayı 
dileği kabul edemlyeceğinl soy· •adetmlıtir. Yukarda a6rdllA'UnUz 
lemlf, f aktıt reıimde, lla-.:,v_r ...... b_u=lu,.,· __ ,_•"'=s"""im_,_b_u_m""'e""'s=:le!:k~t~a=şı ... m_ı_zı_n_e_11_• ... rJ-=d,;.;lr~. 

n k .. 
8 

larmın naııl tatbik 
ara progr . 

edil "· l dUşUnmUşlerdır. ecegm L dra 
Kongr yeri olarak ~n . 

kenarında Mlıiı Deniı Bedıngfı· 
eldin millk olduğu kötk scçilmlı, 
ve yer gayet gizli tutularak ku· 

. lı ıi bir r rumun Uyelerıne Uii~ • 

mektupla bildirilmi9tlr. Üyeler top 
lanma günll köşke gelip de ~a·I 

b.. iyetlertn 
pısını geçer goçmez, uv 
anlatmak Uzer• ellerindeki mcık· 
tupları gösterdikten başka, bir de 
çırçıplak soyunmuılar v• kBşkün 
bahçesine o kıyafette, daha doi· 
rusu kıyafetsiz olerak çıkmıılar
dır. Yalnız maııle&ef diyelim, kon· 
gtenin en ateşli bir dakikasında 
llyelerden birinin gözü, bahçe 
duvarmın üzerinde bilyllk bir 
fotoğraf mııkincainc lllşhıce top· 
lantının bütün zevki kaçmışhr. 

Bu fotoğrafı oraya yorleştir~n, 
toplanhyı nas.lsa haber alır.ış .. 0 an 
bir gozetecidir ve gcrüldUgOnü 

. e 
anlar anlamaz, derhal yere ın • 
rek kcndis'ri beklemekte olan 
otomobile atlamıştır. b 

Çıplak gezen taraftarları u 
gazct nin hangi geıct ye men~up 
olduğunu keşfederek, gaı.elecı~in 
hıatbaayn vnrdıgından on dakı~a 
sonra baı ynz?cıya telefon etmı~· 

fotoğraf, Kadın Göz··ne 
enzer, azen Yanlış 

Görür 
Folotraf yalan ı8ylemtz derler, 

H lbuki birçok hndi10ler, fototraf 
ıı j ktifinln tıpkı kadın göıD gibi 

op• e lıt glSrdD1'QnC1 bbat ıtmi ... 
baıan yan • . 
tir. lıt• eiıe Amerlkada ıeçın bir 

hadi••· k hl Blrgllıa Amerikanın kllçO ı• r· 

d birinde bir yaı.ılaaaede çalııaa 
lerln en l a 
Edlt~, Remo .. florenc• ~ım ap• ç 

k yanlarında ıehırde ııkaa 
ıenç 11

' ıa fotoıırraf muhbiri da 
bir mecnnıan 6 

h ide uhile 1rldlyorlar ve 
oldutu a halinde buı fototraflar 
burada ır,up Faknf bu fotofrafların 
kıntıyor ar. 

çı . d bl aarııbet 1arGIOyor. Ec!lthla 
blrın e r • b . d esrarengiz ve ya aacı 
dlı.l (h~erın e 
bir el vardır. 

•• 1 .... tbuııta okıeder. Reılm 
meso o ... · ı 

t 1 d. rıkar v kııcağız, göze 
gaıc e er T • 

. . U 'ındc görfin•n bu cııraren• 
dlı.ının zer b 

1 i YllıDnden aylarca OtOn 
iz c reıını 

g "k dedikodu mevıuu oluyor. 
Amcrı an n 

,. et mesele derinle9tirllir ve ha• 
Nk.'lhaty anlatılır. Fotoğraf çckilecati 

1 uı bl" b. h •· 
Fi nco aayet tn ı ır nr .. da ore e 

sır ' ı. • u ı rkııdaıına dotru uınh• 
\,et e 1\0 un · ı t t rı oaun db:ın u uyor. 
yor . ve . • 1 

•bunu kaydediyor. Faknt 
OpcJC ··~ıbf:• uki fototraf çekilmudeo 
uıl ııarı f 

biraz nvell Edlth banyo baılıtını 
arkadnşının kolunun Gzerine koyınu9 
bulunuyor ve bu ıuretiı diz.in Oıerln· 
deki el de eararengi& bir mahiyet 
kubediyor. 

Gemicilik Fenninin Kökünden Değiı~ 
mesi Arifesind Miyiz? 

Sıkıştırı mış -a;a ile işle .. 
yen Bir VapUr Yapıldı 

------..,_~~----------

Yeni Gemiyi Yapan ilk Vapuru lcal 
Edenin Torunudur 

Crary ismindeki Amerik lı, 
resmi i g6rdU~llnUz tU garip ka· 
yıkla Florldada Mlnml 1ah1H rinde 
g6rUndUğU vakit tehir halkı ha· 
yal görüyoruz zaonetmlılerdl. Ka• 
yılın şeklinde gerçi fazla bir 
gar bet yoktu. Fakat baı \'e kıç 
taraflarda tıpkl kuyudan ıu çıka· 
ran yeldeğlrmenlerlne benzer iki 
alet Yardır. 

Halk ltiııl sUcOnU bırakarak 
Florld nın ılık denizlerinde peyda 
olan bu 1ıarlbeyi aeyretmete ko
yulmuı ve Crarrnln arkadaılan 
da lktı1&dl buhranı, arkadaıları· 
nın dlmatına tHir ettlAlnl •• kim 
blllr 1ıördllğO hangi olmıyacak 
rüyayı tahakkuk ettlrmeğe çahı· 
tıjını ıannetmlıUler. 

Fakat bu ııarlbınln mucidi 
onlara blras tabretmclerlnl neti· 
ceyl a6rmeden yeldetlrmenll 
kayığı ile alay etmemelerini her 
ne kadar görUnDıte 1ıarlp IH de 
bunun bugllnl r de birçok kim· 
ıeleri alAkadar ed bilecek bir 
fikrin ilk teıahllrO oldutunu ıö:r· 
lemlftir. 

G ribl ıuraaıdır ki Crary, ilk 
yapuru icat edenlerden biri olan 
Robert Fultonun ahfadından 
biridir. 

GörUldUğU gibi kayağan tek· 
nesi lelAde kayık tekn ılnden 
farkla değildir. 26 kıdem boyunda 
olup forb ferah altı yedi kip 
lıtlap edebilir. Fakat içindeki 
motör bildiğimiz moUSrlerden ol· 
mayıp, taayik edllmlt baya ile 
lıleyen bir motördUr. MoUSrlln 
alelAdo 1ıuolin vaya dlıel maki· 
nelerinde olduju 1ıibl bir pena• 
neai ye bir penrne kolu Yardır. 
Fakat kunei mubarrlketi bildi· 
timiz havadan baıka bir ıey 
değildir. 

RUzgArda dönen yeldeğirmen· 
leri, döndUkçe borular Yaaıtaılle 
hav:ıyı aşağıda bulunan iki hava 
kaınnıno seyketmektedir. Bu hava 
kazanları oldukça büyllk bir taı
ylke mukavemet edecek surette 

yapılmıştır. 
Bu kazanlardan, moUire 

kadar yine borular yapdmıştır. 
Tazyik edilmiş hava hususi 

bazı tertibatla kontrol edil • 
bllen bu borular vnaıtr..ulle 

motöre ıevkedilmekte \'tı motUr 
do itleyerek k yığı yUrlltmekhdir. 

Kuvvcıi muharrlkenfni havadan 
alan v binaenaleyh işleme&i 
çok kolay olan bu motör bUtUn 
mlihendislerfn nazım dikkatini 
celbetmlıtir. 

Kralı Kovdular. 

Kraliçeyi 
Alıkoydular 

Uzun 
yıllardaıa 

beri ln
gllterede 
oturmak• 
la olin 
~lan inal 
14Prayad• 
blpok ,, 
aıçenler 
de yur• 
dundan 

bir hey• 
et gele

' k tah-
tından in 

dl ril~mlf • 
olduğunu 

ı6ylemtı 
tekıt ay• 

'gOnd• 
diğer bir 
l d 

rbılt kıralın kar11ını görerek, yurdun• 
gUı ilk krallçul a çiid:{ri haberini 
vermitlir. lngiliz gnıotc~cri bu 

mUnasıebctleı 
- Krı.I, unvanını kaybetti, fnknt 

karısı kraliçe unTan nı ıılıkoymaktn 

devam edlyar. dlyorh r. 
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Sonra daha mlliflk bir ıeıleı 
- "Ynralı mısınız?,, Diye 

sordu. ~ 

Alman zabiti: 
- "Gayet hafif bir surette, 

herhalde ehemmiy tli bir iey de· 
j'il,, dedi. 

Sir Geoff ry sözüne d vam 
etti: 

-
11Demln de dedlğlm sılbt, 

namuslu bir adam olmak itibarile 
resmen Inglllz arazisi aa7ılan bu
raya iltica ettikten ıonra, arbk 
her ne ıuretl olursa olsun tek
rar harekat& harbiyeye iştirak 
etmek hakkından da Yazgeçmfş 

bulunuyorsunuz, böyle delil mi?,, 
dedi. 

Genç Alman zabiti hayretle 
aeflre bakıyordw 

- "Bu bapta sizin emirleri· 
nlze itaat edeceğim. Fakat harp 
müddetince burada kalmak niye
tinde misiniz? ,, dedi. 

Slr Geoffr~y, reaml tavruno 
takındı Ye gayet barit bir ıd 
ile: 

" Bura ı lnglltere 1efar tha• 
nenidir. Burayı terk tmeme şlm· 
dilik hiç bir sebep göremiyorum. 
Sizce bir mahzur varsa lutfen 
ılSyleylniz ,, d di. 

YUzbaıı Dürer hAlA dimdik 
yeziyetini muhafaza ederek: 

" Biltlln Alman va kuvv t• 
lerine, bu gece zarfında Pr ğ 
ıehrlnl tamamlle tahrip etmek 
için başkumandanlık tarafından 
emir verilmiştir. Arkada larım, 
her ne pahasına olursa olsun bu 
emri infaz etmlye çalııacaldardır. 
Sizin gibi bitaraf devlet mUmes• 
ıUlerinin tehlikeye maruz kalma• 
sını her halde arzu etm yiz ., 
dedi. 

Sir Geoff rey bu ıözleri bilyük 
bir ıllkfınetle dinledi. Alman 
zabitinin nrmlt olduA'u bu mal(i. 
mat onun hiç de hoıuna gitme· 
mitti. Böyle tehlikeli bir zaman• 
da ıehlrdea kaçmasını zımnen 
tavsiye etmHlne bile teıekkUr 

etmedi, yine Hrt bir taYJrJa: 
" Öyle ise niçin doıt bir •il4 

Jetin ıancağına hllrmet etmiyor· 
ıunuz? Doıtu, dnımaaı blribirln· 
den ayırdetmeyerek koca ıehrl 
niçin böyle bombardıman edi· 
yorıunuz? Bunu meırumu ıayıyor• 

• ıunuz? Bana kalırsa bu hareke
tinizi baıka bir ııf atla tavalf 
etmek daha doirudur ,, dedi. 

YUzbaıı Dnrer aldığı emre 
aGre cevap verdi: 

" Biz, kendi batına bırakıl1a 
bUtlin Avrupayı alevleadfrecek 
bir kıvılcıma sZSndllrmektea baıka 
bir ıey yapmıyoruz. Siz de takdir 
edersinlıkl en k11a bir zamanda 
bitirilen bir muharebe, •n inaani 
bir muharebedlr ,, dedL 

lnglllz sefiri hiç bir ıey ılSyle
m di. Lnurence ile yllzbqı Dllrer 
odaya girmezden evvel yazmıya 

başlndığı raporu bitirdi, bir zarfa 
koydu ve mUhOrledikten sonra 
Laurence) e dönerek: 

"Misis Langtonln Mis Perditayı 
beraberine alacaksın ve bu raporla 
beraber en kısa bir znmo:>da 
bizzat Londraya götüreceksin. En 
kest;rme ve oym zamanda da en 
salim ycldan gideceksin, ornı .nı 

' ı11ııHJ)JJ 

i " 
tayin etmeni sana bırakıyorum, 
raporda i'İzli ve baıkalarının da 
bllmlyeceğl hiç bir ıey yoktur. 
BUikiı i'SJet açık yazdım. Kim 
isterse okuyabilir., Yüzbaıı Dll· 

rere gelince.. Onun hakkında da 
blrk ç talar ilAve ettim ve sefa· 
rethaneye ne suretle iltica ettiğini 
anlattım... Eğ r arzu ederse oda 

ıizinle beraber buradan çıkabilir •• 
Ne sur tle har ket edceğlnl artık 
onun kendi namuı ve vicdan 
telakkiaine buakıyorum •• M mafih 
ta11dığı llnlformaya bakılırsa, 
tepemizde dolqan arkadaşlan ne 
kadar fedakirhk gösterirlene 
g&ıt rsinler, onun burııda daha 
zl1ade emniyette olacağını zanne • 
eliyorum ,, dedi. 

Sefirin bu ı8zlerl C6re!Jsenln 
hiç de hoşuna gitmemiıtl. Muhitine 
karp gayet hauas olan Ye fca hına 
göre bisıiyabnı saklamayı veyahut 
da t m yerinde izhar tm yl çok 
iyi bilen bu kadın, a firln bu 
teklifini beğenmiyordu, kar ılaşa• 
cağı, zorluklar, sıkınh v 9imdlye 
kadar ıakmabildlği mahrumiyetler 
ona korkutuyordu. 

O hiç bir z man bir mazeret 
uydurm2kta mUokUlit çekmemioti. 
Bu ı f r de kocasının Praia gel• 
mokte olması onun imdadına 
yetiıti. 

••Ben aıid mem... Kocam gel
meden burasını terkedemem. 
Neredo ise burada bulunncak .•. 
Tabil Perdltaya karıımam. isterse 
Laurenco beraber gidebilir,, dedi. 

Bu a6zler ağzından çıkar 
çıkmaz, huni n a6yl dljino piş
man oldu. Perdltanın yalnız ba§ı:-
a Laurence ile aitmesi ve ken· 

dlaloia orada bırakılmaaını lıte• 
mlyordu. Son clmleyi nasılsa 

ağzından kaçırmııh... Laurenceye 
baktı ve onUJ1la beraber gitmek 
için delice bir ana duydu. 

(Al'kaaı nr) 

( Toplantllar, Davetler ) 

Halkevl Temall Okulunda 
latanbul Halkeviadatl; Şimdiye 

kada.r temaU ıubeal okuluna knydo
laalar eıberledilderl parçalıırı okumak 

Gzere 10 Temmu 935 Çarıamba srl1· 
ntl ıaat 17 de Alayk8tküna gelmeleri 
rica olunul'. 

ÖAretmenlerln Burea 
Gezinti al 

Ôtretmealer Birlltl Baıkanlıtın• 
daa; BurH l'tzlntiıine 9 • 7 - 935 Salı 
ıOaQ aaat (8,20) de Yalovaya riden 
vapurla gidilecektir. Arkadqlann 

KlSprüde Adalar lakalealnde toplan-
malarını dilerim. 

--·········-··-·-· ... ·······················-
Parla Bora aı 

Pariı, 6 (A. A.) - 5 temmuz 
tarihli borsa durumu : 

Değerler Borsası az önemli 
alım ıatımlnr sebebile bazı dil· 
zensiz oynaklıklar gösteriyor. 
Franaız rantlarının gitgide artan 
ağırlığı, nihot bir hava yaratmıya 
yardım ediyor. Bazı değerler, 
vo başlıca Sen Gobenler [düşOk· 
lükten kurtuluyorlar. Arsıulusal 
değerler çok oynaktır. Royal iyi 
tutunmaktadır. Rio ağırlaşmış, I 
altın madenleri de tutunmuıtur. 1 

SON POSTA 

7 • 7 • 1935 
................. __.. ____________ ... _...._. 

l(arısı:n Yaraladı 
KQçUkpazarda oturan Snley• 

man, aYde karısı Fatmn ve baldızı 
Emi11e ile kavğaya tutuımuş, az• 
zamanda işi bUyUltmüştUr. 

Bir arahk fevkalade hır•lnnan 
Snleyman, eline geçirdiği bir bi· 
çakla karJSı Fatmayı vUcudUnUo 
muhtelif yerlerjnden yaralamıştır, 
Süleyman tutulmuıtur. 
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Bir Amelenin Bileği Parçalandı 

Çemberlitaıta Oımanbey mat" 
ba&1mda çahşan makinist Osman, 
bileğini makineye kaptırmıı, par• 
çalanmıştır. Oıman haataneye 
kaldmlmıştır. 

Ad da Eşek Y raşları 
Adaları güz lleıtlrme kurumu 

tarcfından bütün Boynkadada bir 
şenlik yapılacak, bu ercda KUçUk 
turda •t•k yarııları yapılacaktır. 

ç 

[ Baıtarafı 1 inci ynzdo ] 
hancı Hakkmın hnnı vardı. Delil· 
ler, bu handan fıtifade edilerek 
Mehmedin evine girildiğini göste
riyordu. Hancı Hakkı, Veli ve 
Ömer yakalanmış, haklarında 
tahkikata başlanmıştL 

D llllcr bu Uç suç:u aleyhinde 
toplanırken Ödemişli enişte Meh· 
met adında bir zat Gördöse git· 
miı, orada zabıtaca yakalanan 
iki bıraııın çokça altın aattıkla· 
rından haberdar olmuştu. En:şte 
Mehmet Ödemlıe dönünce trende 
Mehm tle aile1i efradının öldn
rüldUğlloU duymuı ve Gördösteki 
hAdlaeyl hatırlamıştı. Bu altınlar 

zabıta için ikinci bir ipucu idi. 
Altanlar ve Gördöst yakalanan 
suçlular getirildi. Bunlar Caferle 
Ali idi. Hadise tam aydınlanacağı 
sırada Ali hapishanede ölmUştU. 

Ôdemiı Ağırceza mabkemeıl 
bu ltl derin bir göz lnceliğile 
kavradı. Dört suçlunun muvacehe 
ve ifadelerinden topladığı esaı 
delillerle dördll hakkında da idam 
hükmO verdi • 

Temyiz mahkemesi bu hUkmU 
tasdik etmiı, Kamutayda da 
onenmııtı. idam hUkllmlerinin 
katlyet kesbettiğlnl gazetelerde 
okuyan hapishane mevkuflarından 
Muhiddin adında biri derhal ad· 
Uyeye müracaat etti ı 

- Bu dört mnhkftmdan Cafer 
bana bundan bir yıl önce bazı 
itiraflarda bulunmuı ve bu cine· 
yeti yalnız başına işlediğini söy-
1 miıtl. B iki bu itirafı işinize 
yarar 1 Dedi 

Cafer de aynı müracaatı ya• 
pınca lzmlr MUddeiumumtllk ma• 
kamı bu i e elattı. Caferin ifa• 
d11hıl aldı. Ve zabıt •arakaaını 
Ödemlı Ağır ceza mahkemeaine 
gönderdi. 

Ödemiş Ağır Ceza mahkem .. 
al bu itirazı tetkik etmiye baı· 
lamııtır. Ancak daha karar veril· 
medeo ve mun muamele yapıl· 
madan (resmi gazete) de bu dört 
mahkO.mun idam kararnamesi 490 
numara ile lntipr etti. Kararoa• 
me aynen şöyledir. 

''Ôdemiş'in Turgut mahallesinde 
oturan Seyrekli köyUnden Mehmedin 
evine ıilnhlı olarak hep birlikte girip 
Mthmetle kar111 lehra n hizmetçi 
küçtik Haticeyi öldüren ve kasa için· 
den para ve ıliı alhnlo.rını cıı.ıım Çal 
kazıuıının Dede köyünden ve malık1lm 
olduğ11 ıürgOn cezasını çekmek üzere 
Odemiı'te bulunan Oaman oğlu 1319 
doğumlu Ömer, ve Hamam mahalle· 
sinde Mehmet oğlu 810 doğumlu Is
mail Hakkı ve Tekke muhalleııindea 

Çallı Çolak Hafız oğullarından Meh
wet oğlu 1323 doğumlu Veli n Ku
ruçaylı Knzucan oğ'ullarından 1329 
doğumlu Cafer hakkında· Ödemiş Ağır 
Ceza mahkemece yapılan mnhnkeme 
aonunda bıraızhk ve öldürmek suola· 
rını itlediklerl anlaoılarak ölüm ceıa· 
uea mahküm edilmelerine dair veri· 
len ilamın değiıtirllmesini ve hafifleı· 
tirilm11lni gerekli kılacak l.lr Hbep 
göıülemedltinden Teşkilntı Eeasiye 
Kanununun 26 ınoı maddesine uyarak 
Lu c.ıaların infazına k:erar -.erilmiştlr,, 

Dört idam mahkumu asıla· 

cak mı? 
Bu nokta henUz aydmlanmıı 

değildir. Bu itte ha~ıra gelen ha· 
zı 5orguiar var. MeselA idam 
mahkümft Caf rin son daki· 
kada hem kendi ıahıı için 
vakit kazanarak ömrUnil biraz 
daha, uzatmak, hem de nasıl 
olsa kendiıl öleceğine göre 
arkadaşlarını kurtarmak için böyle 
b:r şey ortaya atmış olmasıdır. 
Ancak Caferln itirafını gerçek· 
leıtiren nokta, bu işle zerre ka· 
dar alAkaıı olmıyan hapiıhane 

Temmu% 7 

• s 
mevkuflarından Muhittinlnı 

- Bana bir yıl öne itiraf 
etmlıti, demesidir. 

Sonra, bUtUn bunlar doğru 
olsa bile iadei muhak me tmklinı 
mevcutmudur? Ceza usulft muha• 
kemeleri kanununun 338 inci mad· 
desi beş i dei muhakem ıartı 
tanımaktadır. Beşincl tart ~udur: 

" Yeni vak' al ar veya yeni 
deliller dermeyan cdilipte bunlar 
yalnız bav na veya evvelce Irat 
edilen delillerle birlikte nazara 
alındıkları takdirde maznunun 
b raetini istilzam edebilecek ma· 
biyette görülürse iadei muhakeme 
olunur. ,, 

Her ne kadar Cafer tarafın· 
dan orta}& yeni deliller ahlmışsa 
da kanunda kesbi kat'iyet ttlk· 
ten baıka Kamutayca da onanan 
kararların bozularak fadel muhn· 
keme edileceği baklanda bir 
kayıt menut değildir. 

Her dakika sehpaya giden 
yol üzerinden kurtancı bir Ihı 
kavramasmı bekleyen dört msh• 
kümdan UçU, adaletin vereceği 
son kestirhnl b ki mektedlr. Bu 
intizar ne kadar UzUcil de olsa 
UmltlendirdlA'f için alAkalılan ya• 
kından ilgilendlrfyor. - 1f. 

lzmiı, 6 (Hususi) - Muhake
diiekleri kanunun saydığı ıartlara 

uygun düşmediği ve eayılan d lllle 
Anasırı kanuniy d n madut ol• 
madığı için Ödemiı AA-ır Ceza 
mahkemesi ladelmuhak me tale• 
bini r ddetml§tir. Keyfiyet dört 
suçluya· bildirilmiıdu. Onlar da 
bu red karanna itiraz etmlolerdlr. 
ğ r bu itiraz da r ddedillrse hU• 

kum yerine aetirllecektir. 
Ad. Bil . 

Permanant 
Meselesi Yine 
Ortaya Çıktı 

[ Baıtarafı 1 inci ,.C:ıı:de ] 
caatlerinde ondUlasyon makine· 
lerinln zararları anlablmıı, tedbl~ 
ler abomaeı lıtenmiıtir. 

Berberler Cemi yeti lıtanbulda 
mevcut ne kadar makine varaa 
hepsinin toplathnlarak elektrlk 
mtihendiılerlne muayene ettiril• 
mesinl, bozuk olanlarının derhal 
ortadan kaldırılmaıını, bunları 
kullananlarıD imtihana tabi tutuJ .. 
maıını ve muvaffak olanlara 
berberlik ehliy tnamesinden baş· 
ka ayrıca bir de ondlllAıyon 
ehliyetnamesi verllmealnl istemek• 
tedirler. Bundan baıka ondllla•· 
yon makineıl ithal edilmHinin 
tahdidi de dUşllnmeye değer 
gölrUmektedlr. 

Diğer taraftan Istanbul her· 
berlerlnin bUyllk bir kısmı bu, 
elektrik makinelerinin bnıbOtUo 
kaldırılma11na taraftardırlar. 

Buğday Meselesi 
Etrafında 

Dnn Boraaya Anadoludın 90 
ton buğday, 3 ton da un gel· 
miştlr. Yumuşak buğdaylardan 
6 kuruıla 6 kuruı 36 para ara• 
aında 90 ton, sert buğdaylardan 
3 lı:uruı 37 buçuk para ll bet 
kurut 10 para arasında 80 ton 
ıntı~ yapılmııtır. Yumuşak unlar 
620 kuruşla 700 kuru@ arasında 
270 çuval, aert unlar 520 kuruş
tan 20 çuval, eklatra ekistra 
unlar da 1 lira llo 7 40 kurut 
arasından 15 çuval satılmıştır. 

Bu fiatlar da birgiln önceye göre 
dUşUklük vardır. 
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OSMANLI SALTANATIGÖÇERKEN 
• ( Mltarekı devrini• tarllll) No. 7& 

lngiliz-ltalyan lhtilifı 
Şiddetleniyor 

• Her hakkı mahfuzdu. Yaz&n: zı,. Şakir 717186 ( Baıtarah 1 inci 7Dade ) 
lrDmlerlne karşı durduktan .,.. . 
aillhları barakma koaferan11nı 
afatematfk bir tarzda akamete 

tanla harbe tutuıtuğu takdirde 
ltalya ile beraber harp etmelr 
here, bağınıız eski muharipler 
partial, fııizlerden milrekkç bir 
t8fkilit •llcude getirmeye karar 
vermiıtir. 

Venizelosun Yaygarası, Fransız Ye In
giliz Diplomatların!!1 Hoşuna Gidiyordu uğrattıktan ve milletler eemlyetinla 

otoritesini ağır ıurette baltalayan
lara kup en zararla bir mO..· 
maha ıhterdikten aoara fimdl de 
herkeıln milletler cemiyeti mlaa
kıaa riayet etmealal talep etmul 
ıartm teeullf bir .. ,c11r.,, 

Bağımız eakl muharipler Ba,. 
kam Lal Berley, tlmcliye kadar 
2000 fpidn ba tqldllta yam11111 
olduklanm gazetecilere alylemiftir. 

lzmir; btıtlln dhan ticaretine 
kartı, Anadolunun ea zeaaln 
ticaret lıkeiul ki. lfmlrla bu 
Yaziy9*1, miru.PIJJ' •llN,td• 7onl 
bfr lbttYf ye n.tita:l t.dt etmiıtt. 
Yun..War VllHa prell@lplerhadtn 
bnet alarak lz.W mıitakaııada 
Ram ekHrireti oldutaau iddia 
ecM,.tar; milli) et mlauebetlne 
lau...t ederek bu kıymetli mıa
taka,a ele geçlraek latiyorlardı .. 
Veakeloa; yatı• 11tıa haritalar, 
rr•fllder, .... tarihler)• aalla 
..,_aa•aı 1•1ı•ralara ltefuyor; 
lımlr ve hayalill lleriacle f ddla 
•HW .nıt laaklu labata plıııyor• 
da. Bu •anada, lzmlrde buluna• 
Rum komlteellerl taralıaclıa da: 

(Tlirldu, bal katBAm ediyor. 
lmdatL.) 

Dire feldJea JlbJerce Ye bJaJeree 
•lrettep teJıraf ela, ,u11a maıuı 
lzerlade yığaalar tetkll edi7ordu. 

V eııbeloıla beraber Rum ko· 
altecllerlaln kopardıkları bu ya.,. 
ıara; FranMı Ye Inılllz diplo
matlan11111 laoı11na rldiror; A •ua
turya 81İr811 Gıerlade kaYfA ÇI• 

karan ve bundan dolayı ıulla 
mecllalal terkıt•lf olaa ltalyaya 
acı bir den Yerilaek lıtealllyordu. 

V eal:ıeloe, parllrl kazaaaıı; 
Lu aiyaaet ıabeslade oyaadıjl 
(madua) rolD•I blylk bir •u· 
••ffaldyetle alkatl•tmıftL MeoHate, 
Yunanhlarıo lelalae bDyllk bJr 
cereyan UJIBIDlfh. 1'u C.reyaDID 
baımda, Lolt Corc ile Kleaaıao 
vardı. O tarihte bDtDa dtınyaya 
hlklm olaa bu iki bat. alhayet 
Venl.zeloıun kulaj'ına etilmlıler • 
ıu ı6zD fıııldamıılırdı. 

- HaydL. lzmlri lııale illa• 
ıırlanl •. 

Bu f11ıltıyı ilk duyan, ltalya 
olmuıtu. Oamaalılarıa mira1ıadan 
en yağh lokmayı bu auretle elln
den kaçıran ltalya hllk6metl 
6fke1lnden çıldınyordu. Fakat 
o eanada ltalyanın btıtDa Yarlıfl, 
dahili karışıklıklarla ıaraıhyordu. 
Buna binaen lt-alya htUcQmıtl, • 
lzmir için • ne Yunanlılarla çar
P•tmayı. ve ne de Fraasu ve Inıl· 
lb:lere karıı dayanmayı göıe ala• 
IDıyordu. 

lzmirin Yunanlıfara ndi ha· 
•adisi, yalnız lzmir'n TOrklerl, 
l•tanbulun yatanperverleri Uzerlo• 
de detil, Anadolunun en bOcrl 
kötelerinde bl e pek acı bir tesir 
huıule getirmltti. Fakat bu ha· 
•adWn iz Ttirk ruhlarıada huıu• 
le ı•tfreceji galeyandan korkan 
ltllAf devletlerlle IJu d.vletleria 
-dan Ye 7lrektea ealri olaa 
laray •• damat Ferit Paıt hO
khaetl derhal birlet•iıler; vıtan
,_vetleria aubt .. el olan lıyaa 
Ye mukavemetini• lSala• ıeçmek 
için bllyük bir deıiH tertip el'-
IDitlercll. 

ineli, Juılrlll Y Udaahlar ta· 
rafaadan itıal oluaacajı, tokzip 
edilmifti. Sonra, laalr Ye el• 
•anacla pek bozulan a1a• 
rltl te•ln lfin, itilaf deY-
letlerl tarafından &mir• mu• 
•akkat ftgal kunetleri pkarıla· 
cajıaa dair propııandaya ıirl• 
tilmifti. 

Daha 90nra da, Anadolu ye 
Rumeli vil&yetlerinde hlıHdllea 
aiall galeyaom inDne ıeçmek 

1 
Dzere birer (heyetJn•ııha) gön· 
derllmHlne karar •erllmlıU. 

Bunlardan Auadoluya aidecek 
heyete, (Şehzade Abdürrahim 
Efendi) : Rumellye gidecek heye
te de, (Şehzade Cemalettin 
Efendi) riyaset edecekti. Her iki 
laeyetia, glttllderi yerlerde oku
yacaldarı (beyaoaame), ıarayda 
tertf p ec:Ulmifti. Bu lteyanaamenln 
laer ca.Jeai, padiıab Ue lallk6ae
ti• • &atın maaalile • acfa ye 
aaafaaı ılatermekte l.U. Hele lla 
beyaaaamenin lhtl•a ettljl aell• 
llae Ye riyakArane clmlelerla 
IODUDCUIUBU teıkll edea Ye 

padJıah namına ıöylının: 
[Hakkınua kanaat, •atudar 

larmıZID hukukuaa riayet 'fe 
kanuna itaat; cllmlenlze taYılye 

olunur.] 
Söalerl, mlaha11raa Tlrk 

yatanpenerlerial •• Tlrk .ııı .. 
tlal ıuturmalr lçla tertip eclilmiı, 
aarila bir tebcllttea ibaretti. [hl
klmdarıa •• hDkOmetia aaial 

•• Tllrk dDımanlanaa karp esa· 
ret derecesini gtsateren bu tarihi 
beyannamenin sureti, kıliıe olarak 
konulmuıtur; dikkat r •. ] 

Bu heyetlere ha olacak, Ba· 
bıAlide VUkelA MecUaJ tarafından 
Hçilmiıtl. Fakat bu zevattan 
bazıları, bu hizmeti kabul etme
mfılerdl. Hattı, aabık Harbiye 
Nazırı Ferit Pata Sadraum Da· 
mat Ferit pqanın keadi•lnl 
Babılliye da•etle rlıterdltl lara
ra rafmea tiddetll bir nd ce•abı 
YUIDİftL 

Meaefeala en ibrete "yan 
olan ciheti 1Ura11dır ki, 16 Nt.aa 
335 tarilalnd.g Barsaya •• 29 Nl
AD 335 tarihinde ela Ecllraeye 
hareket eden bu iki lae7et yola 
ııkmadaa evvel, Ram •• Ermeul 
patrikhaneleri tarafıadaa Ana
dolu •e Rumelldeld Rum •• 
Ermenilere ıu emir verllıalıti : 

[Oraya gelecek olan heyetle, 
kat'iyen temaı etaeyinb. J 

( ArkHı Yar) 

ltalyanıa milletler cemiyetinden 
celdlmeal lhtlmalfal de dtlfllnea 
T empa makalulai flJle bitir
mektedir. 

.. Japonya11111 pldlmul mular 
karumaau •YreDMI mahlyetial 
nud safa •jratm11 i1e, bam lngl
lll malaaflllala taYliye ettikleri 
yolda af dlldljf takdirde ltalyaam 
da ••hakkak mrette çeldlecett 
tahmin edi.lmelrtecllr. S., milletler 
cemlyetlnla Amıpal malal1etlae 
telallkeli bir teair yapaealrtır ki, 
ba cok daha •ivcLr. Hatta .... 
letler cemlyetlala budu IODra 
7a,.yamyacata bile tahmla eclll .. 
billr." 
Ulua .. r Kurumu Tehllkere 1111 

Girer? 

Parla, 6 (A.A.) - Ek1elllylr 
gazetul Ulaılu Soqeteılnl ltaı-
1•1• karp tedbir almata mecbm 
etmeala tehllkell olacajuu 1amyor 
Ye diyor ki; 

Ulualar SoayetHbWa AYrUpaaaa 
chıındı, dendlalnl zarara ıokacak 
bir meseleye ılrllldemekte l11ar 
etmeğe ae IOzum •ar? CeneYre 
kurumunu kotarılma• da•alarla 
karıılqbrmak adet detlldlr • ., 

Amrlkanın Cevabı 

Vaıinıton Hebeşlatana 
.. nderdlfl kutıhlc aotada Ame
rika •lktmetf, her haaıi bir mtl• 
dahaleden bahsetmemekted·r. 
Y alnıı meHlenln hGldim yolu ile 
halledlleceil lmldfnl ıaıtermek-
te •• her iki tarafın da Keli<+ 
aadlqmaaına koymuı oldukları 
imzaya riayet edecekleri hakkın
daki ,avenlnl bildirmektedir. 

Macar hnk6metinfa bu proje
J• karıı gelmlyecetf Anıbyor. 

Aaker Sevki Benlev•m 
Napoll, 6 (A.A.) - Dalmaya 

Yaparu, 21 1Uba7, 600 uker Ye 
bir miktar da topçu preçUe 
(malzemelile) Somallden Moradif
çlyoya banket etmlftlr. 
•~11 • Fr111181z S.kı Doatıuıu 

Pari1, 6 (A.A.) - ltalya krah 
De Franaa Cllmlaur relll ara11nda 
d7aret teatlalne dair ltal7adaa 
plea haberleriD ualuz oldutu 
IByluiyor. Romaclu blldfrildljiae 
slr• de blyle bir ziyaret hak· 
kında a6rllflldljtbae dair kim
•nin haberi yoktur. 

Doun••••• T•lnrlv••I 
Roma 6 (A.A.) - Ro,ıer 

Ajaa11 Aytarmdaa ; 
Muıollni'nln Bafkanlıjı da 

topluaa Amiraller Kanlu, ita). 
JU dealz kuvvetlerinin arttmJ. 
mua için bir takım mtlabet ted
birler almııtır. 

Ulu ... r Kurumu a.kreterl 
Londra'da 

Londra, 6 ( A. A. ) - UJua
lar Soıyetesi Genel Sekreteri 
Avenıl, pazartesi 1Dn8 Londraya 
gelecek, Salı ıtınU Sir Samuel 
Hoare Ye Eden'le görüşecektir. 

Aveaal'ın, bu ziyareti Sir Sa· 
muel Hoare ile tanıımak içindir. 
Bununla beraber, Habeı me1cle
ıinln sörDtlllmeıl de çok mDm• 
kindar. 

Müzedeki Eşga 
Satılamaz 

Baıbakan lamet Laaatı ıark vlll1etlerlmld tetkik etmek .. badUe 
bir Myahate çıktı. Bu relim Baıbakanımıa Nltdeden ıeçerkea ma
laabirfmk taraf,ndan ahnmıt. 16aderilmiıtir. Reıimde Bqbakam ti
ler yOıl• ıısrUyorauauz. 

[ Son Poataz Mal6m olduğa [ Baıtarafı ı inci ylıd6 ) 
Dıere Hebeıiatın, italya1UD taar- tarihi eaerlerimizin takribi kıy· 
1111 huarlıklan kartııında Ame- metiol anlamak için yapmııtır. 
rlkanın tava11utuna müracaat Mtızelere hergOa yeni yeni eaerler 
etmlftl.] ilave etmek daYasında olan 

Önemli Bir işaret 
( Baıt rafı 1 inci ylzde ) 

u - Kurulacak bir hava ordu· 
ıunun yıllık ihtiyacı en aşağı (20) 
milyon kilo benzin olarak heup 
edilebilir. Devletin yurda firen 
benzinden aldığı gilmrükle fayda· 
!andığı mulıakakktır. Yalnız harp 
gOnlerinde e;de ihtiyacı karp'aya· 
lıyacık kadar stok buJunmaıı 
zaruridir. Bilbaıaa bir harpte bu
gOakD ıarflyata ıöre ihtiyaç ea 

aj'ı 15 • 28 miıll artacaktır • . = balli•b olmadan deaiJebilir ki 

b. u harp ıenesl mem!ekete ea 
ar b. t b · :.. 450-600 ıa on enz1n ..... 
rfuu karfllayacak atoklar bulun• 

~ mayı ı•r•kll kiliyer. Bu iH 
u~ ıUç .,. mlilıim bir ittir. 

ço Bu•• kartı benıiıle yftzde 
ylr 1 .,.. iıplrto karııhrmak klfl 
&ir~edbir deilldir. Elimizde daha 
baık• bir çır• •ardır: Oıum, 

patate1, orman ve nıeyva memle
keti olan Tllrldye alkol· beazoJdan 
yapılan ve daha çok randımanh 
olan benzin yapmaktan daha 
ko,ay ne •ardır? 

Alkol Tnrklyede en kolay elde 
edilen bir maddedir. Benzolll i1e 
topraklarmızı bize ihtiyaçtan çek 
fazla aakJamaktadır. 

Bunları )'apmak için harcıya
cıj'ımıa para alacat•m1Z randı· 
man karı111nda çok azdır. Bu 
yaia11 yurdua mldafaası için ha Ya 
ku•Yetlerimlze lhım olan benı:a 
nakil Yaaıtalannın yakacaiı benzi· 
ai temin etmekle kal•aı, hatta 
ticari h~r ihraç madcleai bile 
olabilir.,, 

MeaeJenln rumea •lracaatt• 
ıonra lazımgelen hau&1iyetle 
tetkik edilece;i tabU allrDlmek
tekir. - Jf 

Harita ve Plan yaptırılacak 
Keıan Belediye Reiılijinden: 
Ketan kuaba11nıa bu ıene harita ve planı yapılacafından bu 

iti &ıerln• almak lıleyenlerln Temmuz ıonuaa kadar Keıan Bele
diye riyuella• mllracaatlan Ula olua11r. 

llakem Komlayonunda lıAk6metlmiz için eakl e1erlerl 
La Haye, 6 (A. A.) - Habeı Atmak menuubaba bile değildir. 

bnktımetlnln ajana olan, Parla Ar11uluul tekimllllere ıöre; n ad· 
Hukuk FaktUteai Profesör!erlnden dl değeri olan • meseli katıkçı 
Gaston Jer, dlln, Şevenlngende elmaıı gibi • etYalar ancak aab-
toplanan hakem komiıyonu kaı"' Iabllir. Biz müzemizdeki diğer 
ıııında Hab ı· ıtanın tezini izaha tarihi eaerlc:rin kıyme i ku ılığı 
haılamıttır. verllemlyecek kadar bUyüktUr.,, 
Görllımelerin eaaı noktaaını Kliltür Bakanlıiı blltUn muza• 
Ualual hadi1esl •e Habetlatanla lordeki e1erlerin hepsinin tafsi atlı 
ltalyan Somaliıl uaaındaki hu· bir rehberini ha%ırlayacaktır. 
dut me1eleai toıkil etmektedir. Kayıeride yeni bulunan Hitit 

Habeı tezi 1908 tarihli ltal· ıehrindo çok değerli eıki eserler 
po • Habeı aadlaıma.Ue, bulunduğu haber verilmekted·r. 
Ualuale'I ltalyaa Somalisi ·--.. --.. -- .... ·-· .. ·-.. - ...... -·-··-
hudutlarmdan yUa kilomebe 
ltede ae;aterea yine ltalyada ba
ıılmıı haritalara dayanmaktadır. 

Jeı:e'alır ldeyf, Habeıiıtanıa 
Ualual' da k•ndi ) urduada bulua· 
dutunu fıbat etmekten ibarettir. 

Bununla beraber, ltalya, çlıi
Jecek olan hudut, Ualualı Hab.,ia
tan top11klarında bıraka& bile, 
1933 ilk KlDun ayanda, ltalya 
kuvveUerlnlo yıllardanberl yer
leımlı bulunduklarını bu b&lgeye 
Habeıiıtaoın taarruz etmit o 'qıaıı 
keyfiyetinin blltDn vahametini mu• 
haf aza ed( ceğinl ısrarla iddia 
etmiftir. 
Macarların ltalyanlara Doatıuıu 

Peıte, 6 (A. A.) - Habeı 1-
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Istanbul Kız 
tebinin 

an' at Mek- 1 Tebliğ I" Askeri ··zede: Bir Mu-
M••o• Ye Şehit YetJmlerlne 

S • • Kadıköy A11kerllk Şubesln- k s h .. 
ergısı den: Harp malQ:Je ·i ile t•hlt yetim- a yese a nesı 

lerinla Ultln paraları ıelmittir• 

Cidden 
Eser 

Güzel Ve 
Meşheri 

Muvaffak 
Halindedir 

Bir 

Aıağ'da; Sergiden bir köşe 
Yukarda;tSerıiyi hazulayanlardau ltir grup 

Maarif Vekaletinin yaptıj1 en I hocalarının ~ardımll~ sergiyi iftl· 
ı i k'J "'tt bl J de memlekette harla aeyredılecek bır hale sok· 
ıy tef ı • an r d 
K , t kteplerl açma11dır, muılar ır. 

ız ıan a me 
d

. b'J' 1 B mekteplerden biri Mektebin 500 küsur talebeal 
ıye ı ır z. u d G d d 

Beyoğlunda Tepebaşında, diğeri var ır. Un e Uç poıta era 
Ayaıofyada, ftçlinclisO de Modada aörmektedir. 
dır. Kadıkl5yde, Modadaki ~ç Mektep Fylülde yeniden açıla· 
aylık diierleri iki ıenellktır. cak dikit. f&pka, nalnt •• çama• 

Mekteplerde Moda sınıfına ıır ıiparifİ alacaktır. Fiatları çok 

d · k ucuzdur. Sergi mftnaaebetile de 
giren ıapka, el iven, çıçe , yas-
bk, kemer lılari ile biçki 9 e df. birçok ıiparişler alınmıt ve yapıl· 
kit va çamatır itleri vardır. mış eşyadan bir kıımı sergiden 

b l ıonra verilmek üzere 1atılmııtır. 
Beyoilundakl mektepde un ar-
dan fazla paatacılık ve yemek Geçen aene mektebin mezunları 

taıralarda İf yapmiya baıladıkları 
'fubeıi vardır. için bunu görenler mektebe daha 

l.t.nbuldaki kız 1an'at mek· d çok hevea etmektedirler. Hatta 
tehi dün Ayaıofyadakl bina•m 

8 
Tarsusdan, Edimeden, Tekirda· 

cidden güzel bir sergi açmııtır. 
Seraide ~er cinı ye renkte ku- ğından olduğu gibi Suriyeden, 

•- ) d t Bulgariatandaa ve Kıbrııtaa talebe 
ID&flan muhtelif desea er e uva· 

letler' 
e1Yaplar gösterilmiıtir. Bu gelmekte lıtaabulda pauiyoner 

k 1 olarak mektebe devam etmekte-
eıbl·ıe ile alikaıı olan ıap a ar, dirler. Bilhassa bazı tatrah kadıa-
yapma çiçekler, yerli mab~dan lar mektebe giyinmeaini bilmediği 
deri çantalar, podüailet e_ldıv~~ halde girmiş ve birçok ıeyler 
ler de vardır. Renklerin güzellı~ı, öğrendikten ıoara çıkmııbr. 
ıllalerin uygunluiu, deıenlerın Bu sene Çapadaki Selçukhatun 
tabiiliği fevkaladedir. Bun.ı~;.1~ son sınıf talebe,i bu mektebi• 
biribirlerine ahenkli yerleıtırı ış atelyelerinde tatbikat derslerini 
pek gllzel ve cazip bir manzara göreceklerdir. Ayaıofyadaki mek· 

veriyor. . k' tepte bu ıeneden itibaren paata· 
~ d" i Ba ıye 

Mektebin mu ırH cıhk kıımı da ite baılıyacakhr. 
ı~e~k~m~e~ra~k~l~ıd~ı~r._;c~ld~d~e~n=k=ı=yJD;;•t;ll;:-i_lı;t;'; ..;: lstanbul ikinci ticaret mah 

kemealnden : Komeuiyate ltalyana 
Baakaaı lımir Şubesi tarafıadan lı
t bulda Abdurrahman Zeki M•aırJı Denizyolları 

iŞLETMESi 
AHateleri ı Karaklly K3prO&aıı 
Tel. 42362 • Sirkui MDbDrdarıtad• 

Haa Tel. 22740 .ıııı ___ _ 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 7 Tem· 

muz PAZAR günü saat 20 de 

Rlze'ye kadar. "3794., 

lskenderiye Yolu 
IZMIR yapuru 2 Temmuz 

SALI günll saat 11 de isken· 

d . ' k d r "3825,, el!ye ye a a . , 
' ıs Fi!! gç; Q.!f!lm! 

,-~ ~r. ibrahim Zati " 

1 Belediye karş 1 11 P Y r:o i 
c d es n de No. 21 . 

H " o-ır. ·ede• .on:a ha• a a-ıu ergun 1> 

kab ) eder. 

ana emrine tediye edilmek Gzere 
~7~ lO. 934 trril.lade n Bankanın 
lıtanbul ŞubHiH ketid• kılınan 

5294 • 5068 numaıa ve 800 lirayı ve 
yine meıkiir banka tarafından keza 

fıtanbu:da Topbaı. uded' Hacdı .~ehk 
t Nuri veya emrın• te ıye • ı nıe 

mn e 17-10-934 brlhinde yine o zere 
b kaaın fıtanbul ıubeıine ketide 

k
ain 5295 • 5069 numaralı 839 lira 
ı ın . n • lk' ' ki 

50 kuruıu muhtuı ı parç~ çe • n 
. uğr.:ıdıtındaa iptah mezkur 

~~:ı:rın hamili o'duğunu iddia eden 
iz.mirde yeni manlfatur cılar çartı•ın· 
da Kulalı Ahmet Riitlil bay tarafın-
<! n arzub• I ile iatenilmif ",• çekler 
:uhteviy tın n ödenmeme11 ltl:uıınu 
K er \ IY le İtaly nn Bankaaı 'iıtan• 

om ubes 'ne bil..irilmit olınnaınn 
l u ' . 'li t ·ı · binaen m :z.kiir iki çckın ı d n ar~~ n-
den itib ren 45 gü~ zarfiın' a tmkad. ede· 

ibraz ed lmec fı • ır e 
mch~ ve ece iptaline kırar verilditinin 

T
rr.a .etmk nununun 638 inci madde1i 

ıc re ) 
bü .. müae tuf ık an iliD ohınur. (380 

10-Te•muz.-935 den itibarın tenia
tıa ı KakıC:ay hliı.U.met binaaıuda 
baılaucakbr. Sahipleri uat 9 dan 
12 ye kadar Çarıamba n Cama 
glnlerl ıehit yetimlerine Perıembe 
ve Cumartcıl gllnleri de harp malül
lerine datılacaktır. Numara almak 
için Pazarteai Ye Sıli gihıleri ıubeye 
mGracaat edilecektir. RHmi 1eaet 
maaı cllzdanlara ile nUfuı cllzdaabrı 

ve ikiter de fototraf beraberlerinde 

Temiz Ruhlu Dedelerimizle Sevr Mua
hedesini imzalayanların Farkı 

ı•tirllece · t -. 
································ .. ··············-············ 

. Biga icra memurıuıundan: 
~ıgada Ahmet karısı Zekiyeye 800 
lıra masraf faiz ve harç barglu Bigada 
Oüvemalanlı lamail Ağanın mahcuz 
tapuaun Mayıı 928 tarih ve 58 numa• 
raııoda kayıtlı Hacıaynz mahallesin· 
de .Qııkurhamam meTkiind«' aağı dı· 
vecı Oaman han••İ ıolu Mustafa ağa 
k.rimeleri araaaı arkaaı ve önünde 
tarikiim ile mahdut fevkani üç oda bir 
miktar ıofa bir kilerimıi odunluk tah· 
tani iki oda Ye bir ıofa ve bir hela ve 
bodruaa :katında bir mutfak n bir ki· 
ler Y~ nln içeriıinde tulumbalı kuyu 
v~ hır abdeltlikli heli ve elektrik teş· 
kılatını havi 1700 bin yedi ylİi lira 
kıymet ~kdir edilen öç kat ahvap kul· 
laınfiı bır bap haaenio paraya çevril-
meaine karar verilmit olduğundan 
tarihi ilAndan i'ibareo l>ir ay müddetle 
arttırmaya konularak 5-8-9J5 pazartesi 
günü saat 14 de Biga icra daireaindı 
alenen aatılacaktır. Satıı bedeli takdir 
olu~a!1 kıymeHa % 75 yUıde yetmiı 
b~şını bulmaısa .ııatıı daha 15 gün tem
dıt ve on betinci günü aynı ıaatte 
en fazla arttırana ihale edilecektir. 
Satııtan mütevellit bilumum masarif 
ve Ucreti tolllliye müşteriye aittir. 
Satış peşin para ile olup aatııtan ni
hayet bir hafta zarfında defaten veril-
~~ıi şa~ttır. İcra dairesi lüzum gördü· 
gu takdırde teminat dahi i11teyebilir. 
İct>a ve .IIJ~ı kanununun aatışa miiteal• 
lık 1!5 ıncı maddeıinia nazarı dikkate 
alınmaaı ve talip olanların kıymetin 
yUıde yedı buçuk ni•petinde pey ak-
oeeile Bi&a icra daireei nya teUil Yu· 
ıufa müracaat etmeleri ilin olunur. 

Biga icra memurlutundan; 
Hacı A.hmede 850 lin •• mural borçlu 
Big&D&n Sakarya ••h••leei.ad.. 41ü
YencJ Hurjldin lcraeo hacla oluaan 
Biganın Çığırgankaya mevlriinde n 
tapunun T. enel 926 T n 57 No. ka-

yıfü hale• ıarb yol garbı tatlık n 
ıahibi Hnet Hurıit tarluı ıimali Müa· 
li• ağlu Halim nreaeleri ta.rluı cenu
bu Menmtn oflıı Şaklı Huan ve 
Bacı ojlıı Muı&afa vereaeleri tarlaııı 
Ue mahdut diiz mevkide tahminen 70 
dönüm miktannda toprağı kara ve 
münbit •e içinde 10 kadar armut ağa
cı ve iki kulühe ve bir kaynar 11u lıu· 
lunan 400 lira kıymetinde hir tarlanın 
aatılmuına karar verildiğinden bir ay 
müddütle arttırmaya konnluarak 
S • 1 • 93S Pa:urteal glnü Hat 
14 te Biıa icra daireainde 1ahla• 
cakbr. Sabf ıGaO 2ayrıaeakul takdir 
olunan kıymetinin yCh.de 75 ı 
bu'aıaua Hlıt 15 fOn dah• temdit ve 
15 inci günil aynı eaatte en fazla 
arttırana ihale edilecektir. Arttırma 
ıartnamesi buıGn t'•n ltibaMn her
kı.ıin iÖrmui için aatıı güoOne 
kadar icrada açıktır • ıtııtan millevel
lit bilumum ınuarif ve Ocreti tellili• 
ye miııteriye tıİUir Hhf peıin 
para iledir. 200• No. k, 126 ıncı madde
ainln naıı:ara alınarak tallp!erin Biga 
icra dalre1iode c!ellal Yuıufa mOra• 
caatları ilan olunur. 

··.· ·H ·a;ız~nn s l z·tl k ta~ n 
.?:.ş_i k~ye t ediyorsan u; 
· YedJDiniz yemdkten 
z ey k . Jf a m ay o''r s an 1 z ; 

.. ·. he·men 

SüooL 
. •: ... · .:·aı.ınız. · < · 

,. / • • • )6 - . ~... ,1 

\ Mide oq.rı~arı 
... :e~ şJfJJt. _·!Je ~: ~ 
.ı;., • ...... ·.,;· .... ya11,,m0Jorı 

ıçın~)':C.9- · :e · Uaçtır_ 
~~l!~~ci?'rd·~: 59 i .u ru ş. 
kunani;ma~ı \:utbd~ki kağıdda 

yazıhd1r. t · · · ·:-i · 

Çadırın iolndeki 

Aakari Muza idarHI çoktanberi 
hazırladığı tarihi ve çok kıymetli 
çadın dun açtı. Bu büyük va 
aDılft çadırm ÜçUncU Ahmet 
devrine ait olduğu tahmin adli· 
mektedir. Çadınn altın yaldızh 
direkleri de bu tahmini kunat· 
lendirmektedir. Çadınn tayanı da 
muhtelif devirlere ait kıymetli ve 
ipekli aayebanlarla stislenmiştir. 

Bu çadır Otağı Aıafi denilen 
bir Sadrazam çadırıdır. MUze 
DirektörlUğU bu kıymetli otağ 
altında Osmanlı devletinin en 
ihtiıamb bir devri olan Kanuni 
Sultan Slileymamn Sadrazamı 

Damad Lutfl Paşanın bir Avus· 
turya Elçlııl ile konuımaaı tanir 
edilmiıtir. 

Çadırın içine sıirince bir perde 
ile bölünen birinci kııımda bir 
ındrazam kapı çavuşu ile bir 
hademe ayakta nöbet bekliyorlar. 
Bundan sonra toplantı ıahnesine 
ıeçillyor. Karııda ziynetli bir 
tahtta ıadrazam Lütfi Paıa ıo· 
lundakl Hdirde Kaptanıderya 
Hayreddin Paıa ile Kubbe veziri 
Damat RD.tem Paıa oturuyorlar. 
KartıRndaki koltukta da Avu .. 
turya kırah Ferdinandın elçiıi 
Polonyab Leçki yer almııtır. 
Sadrazamın saamda ve ayakta 

tarihi 1ahne 
aörlllen Babılli tercümanıdı:-. Bır 
dilsi:ı: elçiye ıerbet ıunuyor. IJ. 
kasında da bir dllılz iç oğla'W 
peıkir getiriyor. Leçki ıadrezam• 
ıunları ıöylllyor: 

- Kıralım Ferdinandın Zapol• 
yaya ait olup eaki Macarlıt.an 

ve Polon yadan zaptettiğl yeı :erin 
Avusturyaya verllmeıini rica edi· 
yorlar. Kralımın bu ricasını yerine,. 
sıetirineniz ıize payansız hediyeltl 
takdim edilecektir. 

Lutfi Paşa elçinin bu tal"blnl 
reddederken Damat Röatem Paıa 
ılSz alıyor ve bairıyor: 

- Elçi Efendi! Elçi ef endll 
Sen bir P~lonyalıaın. B6yle olduğu 
halc.f~ ana yurdunu parçalıyan 

Almanlara hizmet etmek iıtiyor
ıun, biz vatan11zların iıtaklerinl 
yerine getirmeyiL Menıup oldu• 
ğun millete ihanet ederkeı 
biraz yfizllnnz kızarmalı değil mi 
idi? 

Temiz kanlı Ye ruhlu dedel..\ 
rimiz kendi lehlerine bile olı'-ı 
bir adamın kendi milletine ihanat 
etmesini hoı görmezlerdi. Ded.J 
JerimizJn zaptettilderi toprakJad 
bir çırpıda elimizden almak lst_. 
yen Sever muabedesiDi imza v• 
kabul edenlerin ahlak dUıkUnlUğla't 
ne demelidir? 

1 EmlAk ve Eyt~m Bankası llinlan 1 

Taksitle Satılık Arsalar 
Eaaı No. Me'fkii ve Nevi 

647 Teıvikiyeda Karakol ıokaiında eaki 18 yeni 
154/l No. lı 332,50 metre murabbaı arsa. 

648 T ııvildyede Karakol ıokağında eski 18 yeni 
154/2 No. lı 305,50 metre murabbaı arsa. 

649 Teıvikiyede Karakol Ihlamur aokağında eaki 18 

Depozito 

470 Lira 

306 .. 
yeni 154/3 No. h 376,50 metre mrabubaı arsa. 302 ,, 

650 T eşvikiyede Çına1' caddesinde eıki J 8 yeni 73/2 
No. lı 308 metre murabbaı arsa. 340 

" 
Teıvikiyede Çınar caddesinde eski 18 yani 37/1 
No. lı 335,50 metre mur1tbbu arsa. 470 ,. 

651 

Yukarda yazılı arsalar ilki peşin olmak Ozere 8 &enevi ve 
mllaa\'İ taksitle ve açık arttırma ile satılacakbr. Geri bırakılan 
7 takıit için faiz alınmaz. lıtekliferin ihaleye müıadif 10 Temmuz 
1935 Çar,amba ılloü aaat Onda Şubemize gelmeleri. [155] 

* * 
EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN: 

Eıaı No. Mevkii ve Nev'i Depozito 
B. 2 Ödemif 'te Camii Cedit mabaUuinde Aziziye ıoka-

5650 tında Atelyelerile beraber ıinema binası. 
Yukarda yazılı ıinema binaaı 4 taksitle ödenmek ıartile sabi· 

mak Uzere kapah zarfla arttırmaya konulmuıtur. 
1 - ihale birdir ve kat'idir. 24· 7-935 Çarşamba glinll ıaat On 

dörtte Ankarada ıdaro Meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 
2 Bu mUlk bedeli birinci takait pefln olmak lizere dört müsavi 

takaitte V6 üç Hnede ödenecektir. 
3 Peşin ödenen birinci taksitten geri kalan Uç taksit yüzde 

dokuz faiz va yarım komisyona tabi olarak ikrazat faiz ve 
ıeraitine tevfikan senelik aıınUite us.ılile hesap edılir. 

4 Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları mu· 
fassal şartnam6mizi okuyarak ihaleye tesadüf eden. 24·~·93~ 
Çarşamba gUnU aaat On bire kadar şartnamede tarıf edıldftı 
veçhile teklif zarflarını Ankarada Umum Müdü~lüğümilze 
veyahut burada veya lzmir'deki Şubemize vermele~ı ve daha 
fazla tafiilit almak isteyenlerin hergün Şubemıze müra• 
catları. [165] 

• 
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Kebaplarınııı, paata ve çlSreklerlnizi ve aair lezzetli yemekleriniz için koku ye dumandan iri SALIPAZAR MAGAZASI 
Salıpasan, Necati Bey cadd11iNo. 418 - 436, Tel: 44968 

METRO HAN ELEKTRiK FIRININI Tünel meydanı, Beyoğlu Tılefonı 44800 
ELEKTRiK EVi: KULLANINIZ. 

Harareti daimi ve arzuya gtire avar1 kablldlr. Tip ve cln•lne göre bUtUn 
fırınl•rın tlyatl•ruıda mUhlm tenzllAt verd1r. 

Bayası' Mürekkebçiler caddeıi Telefon ı 24378 
KADIKuY: 

Muvakkithane caddesi Telefon: 60790 
Elektrik fırını alan her mOıterlye huauıl tenzllAth tarıfe tatbik edilir. BÜYÜKADA: 

Satış mağazalarından tafsilat isteyiniz. 18 Nisan caddesi. Telefom M - 198 
ÜSKÜDARı 

Taksimdeki Sergiyi ziyaret ediniz. 

Beşiktaşlılar, Kadıklylller 1 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 

Size, bUyük bir kolayhk 
olmak üzere, ayakkabllarınızı 
ayağınız:• kadar getiriyor 

Yeni açılan 

BeşiktaşveKaraköy 
Yerli Mallar Pazarları 

Beykoz Fabrikasının 
Ucuz Satlam, Gtlzel 
Kunduralarını satıyor. 

Bu kolayhktan ve Yerll M•ller 
P•zarlar1nın ikramiyen ••tıt· 

larınd•n lstlf•de ediniz. 

---------~----------------------------------------~~~~~~~--~~---

Yedi Memur isteniyor! 
1 - Nakli1eclllkle ufraımıı, Tatraya ıftmete raz . iki Memura, 
i - Muuaf uıulde defter tutma11 bilen; ıimdilik lıtaabulda çalı9acak 

ve fakat icabında Tatraya sldecek iki Muhaıibe. 
S - Mubabere itlerine Yalnf bir Memura [ Uaan ltilıaler tercih 

edilecektir ] • 
4 - Gllmrtlk lflerlncfea anlaya•, l»ıranname tanzlmlal bilen iki 

Memura ki cem'an Yedi Meat1ra llıtiyaı yardır. 
bteyenlır laıa teçlmelballerl Ue ba yadfelerden laa111ia1ne talip 
oltluklarını birer mekt11pla •• açık adrHlerlle Galata' da 
Mehmet Ali Paıa H1111Dda 41 •••arada 

TIKTAK 
l.tanbul Efya Taııma Kollektlf Şirketine bildfrılnler. 

Telefon: 4t981 

R IE V U E s. ..... 
ea 4akik. ea laueM, en eon modeli .. 

a8Yo0LU-ndıa e Ml81ııtU, l•tlkl&I Oae141Ml 889 
G A LATA 'M : 8AATCI MllVllııt TUnel Cadd .. I 2e 

taTıllN8U&.'•; A . Kl!flfVAN, 8•11tan Hamam. 
Veni damı Cadd .. ı 4 

ANMAltA'U rlti&A ftVFIK, .. nkaı•r Caaa .. ı e 

Umumi 09poeu : l ...... bul, ...... Ka1H, Tq Han 19 T ... fon ; 21864 

l•tanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırkly Akliye Ye Asabiye laaatanui lçia = 60,000 = met· 
re yerli Amerikan bezi olbaptaki ntl•une ve ıartnameıl Teçhile ve 
kapalı zarf uıullle ekıiltmeye koomuıtur. 
1 - Ekıiltme iıi : Caialotluada Saihk Direktlrl11j8 bJnaaındakl 

komiıyonda yapılacaktır. 

2 - Ek•iltme ıllnO : 24 Temmuz 935 Çarıamlta ,anı aaat 
14,30 dur. 

3 - Tahmini fia~ ı : Beher metrHI 32 kuruıtur. 
4 - Muvakkat garanti : 14.tO Hradır. 
5 - Şartnamesi l:edeliz olarak haıtan•den alınabilir. NOmunı 

görülebilir. 
6 - 1->tek ilerin cari aeneye ait Ticaret Odua Yetlkaeile bu it• 

yeter mavükkat garanti makl,uz veya baaka mektuplarUe 
beli uattco önce komlayoaa mlracaatlaa "a6J2,, 

SEKSULiN 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz! 

Çünkü 
onu kullanmak sayesinde 
uzviyetınizde M O H i M 
değişmeler baş gösterecek tir 

sıcak Gençlik kanı 
istekle çarpan bir kalp 

Hasılı 

Bu gün sizde bulunmayan her flYI. .... 

SEKSULİN de bulacaksımzl 
l(UfUSlJ 200 Krı. 

BE$1R KEMAL • llAHllUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Ha11tdın neşesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TableOerl 

Yorgun vUcutl•r1 
dlnçlettlrlr. 

lktidarsı zl ığı 
ve 

Bel· sevşekliiini 
giderir, yafamak ne~eıini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. lıtan•ul'da 
fıatı 150 Kr. Tafııillt için Galata 
Poıta kutuau 1255 

Cildiye ve ZUhrevlye 
Haı,alıkları müteba1e111 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Aımalımeııçit Buraa pazarı 

ittisalinde Atili Han Tel.,43353 

---·---·-·····························-···········-
Soa Peata Matbaaaı 

Sahibi ı R. K6ktl 
N .. ri1at lıllcliiılı Tabii 

Şirketi Hayriye iıkeleıi. Telefonı 60812 

Ol~ 
PAQA 

POITT~ÖYÜNÜZK 
SANOIGINIZDA 
Vt:YA~UT 
K.IQALll< 
KASANIZO~ 
SAKlADIGll'ol iZ 
PARADIR, 

Ç'AKAT 
BANk'ANIZA 
Y~TIROIGINI~ 

PAQA' 
... fAi'Z__ 

tj E1b~J~ 

PAR .ADfR 

Denizcile~e ve Gemicilere İlan: 
Tahlisiye U. Müdürlüğünden : 

1 - Karad.,niz Boğazı Rumeli Feneri yanıada yeniden yapılan 
Radyofar tH:ıah 10/7/1935 Çarıamba nbahı saat aeklzdeo 
itibaren çalıımaia baılayacaktır. 

2 - Radyofar, ıiıli havalarda ı•ce Ye ıftndllz iki dakika iıaret 
Ye dört dakika ıükôt Ye Açık ha•alarda iH iki dakika ita· 
ret, dört dakika ıtlktit iki dakika ltaret •• yirmi iki dakika 
ıllkôt olmak Uıere her tam yarım aaattı ıece Ye gtlndllz 
ftaret verecektir. 

3 - Radyofarın karakteri ile enafma Ye lıaretlerine alt bUlfller 
tahlisiye Umum MlldUrlüiU tarafmdan baıbnlan Ye btanbul 
Deniz Ticareti MUdllrlllğüace dağıtılmakta bulunan Ttırkçe, 
Almanca ve lng:lizce yaıdı talimatnamede meYeuttur. Allka
dlrlnıa bu talimatlardan birer tana edinmeleri llzımdar. Bll
tlin gemicilerle allkadarlara ilin olunnr. 113757,, 

Tlirk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binl•rce kiıiyl zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cU Ketlde 11 Temmuzdadır. 

1 

IOylk ikramiye: 5 O • O O O Ur•. 
Aynea : 20.000. 12.000, 10.000 llnltk ~

( 20.000) Urabk mlklfat Yarclır •• ,, 

l•t•nbul Beledlr••I lllnl•rı 1 
7240 tane muhtelif araba, motoıildet Ye billklet pllldan apk 

ekıiltme ile yaptmlacakbr. Bunlann tahmin lledell 2494 liradır. 
istekli olan!ar ıeralti anlamak llzere Levazım MndOrllthe mUra• 
caat etmelidir. Ekı:ltmeye ıirmek için de 249J numarab arttırma 
ve ek.tltm• kanununda yazıh Yeaika ye 187,5 liralık maYakkat te
minat makbuz veya mektubu ile beraber ihale ınnO olan 817 /935 
Paıarteai aUaD &aat 15 de Dalmt EncDmende bulunmahdar.(8.)"3500,, 

lf.. "' Temiılik itleri hayvanları için lüzumu olan 815400 kilo an 
kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. Bir kilo aamanm tah~in;..b ... e-..___.....-.;ı 
ıiell 85 paradır. Bu lte iıteldl olanlar ıartnameyi paruaz LeYazım 
MndtırlUtUndın ahrlar. 

Ekıiltmeye girmek için de 2490 nunıarab arttırma Ye ekılltme 
kanununda yaııh vesika ve 1300 liralık muvakkat teminat makbuz 
Yeya mıktubUe teklif moktuplarını ihale gllnD olan 817 /935 Pazar-
t11~ alnll aaat 15 de Daimi Encümende bulunmahdır. (B.) u3473,, 

"' ~ 
Belediyeden avans olarak ayhk alan MUt•kait ve ÔkıDzleria 

Wriacl Aç aylakları 8 T emmu 935 Pazartul ıtınllndea itibaren 
latanbul Ziraat Banka11ndaD Yerilecekttr. Maat ubipleriaia m6ra
aatları. (8.) "3828. 


