
Uzak arkta a Çarpışmalar Var 
MongolKıtalan y enidenMan-1 Bir /ktısadi ~esele Karıı•ındagız 

çuk K rakollarına Saldırdı Rados · Uzümlerimize 
O a Rekabete Kalkıştı 

n• • 1 ·ı Memlekette 
vın Komünıslıerı e... -Bir Müstahzar ltalyanlar lzmir Tipinde Üzüm Yetişti· 

riyor Ve Bizim Üzümlerimizi Kendi 
Malları Gibi Göstermek istiyorlar 

liükiimet Kuvvetleri Arasında Da Buhranı Mı Var? 
Şiddetli Çarpııma·lar Oluyor 
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UkO.rnetin b' Hô.diaelerin geçtıgı memleketlerın bır harıta•ı 
rot~t e ır 
M 0 notası gönderdiği bildiriliyor. Zorlu muharebelerin vukuu biJdi .. 

Ma on~ol hükumeti de geçen gün bir riliyor· Zannedildiğine göre Hunim 
htıdllçurı - Japcn müfrezseinin Mongol istikametinden vuku bulan taarruz, 
n U.tlarını ihlal etmesini Mançuko ~imdiı KuangSi hükumeti tarafından 
~•nd 'd d ·ı k · k • 1 'f · lllij .e fı detle protesto etmiş ve gön erı en ta vıye ıt a arı marı etı • 

"t\Jc~asıl hadiselerden doğabilecek a- le durdurulmu~tur. 
taiı1Ptenb Mançukonun mes'ul tutula- Siyasi Bir Suikast Mı? 

nı ildir · · 
l<o ... ınıştır. Pekin, 25 (A.A.) - Şangpei civa-
Ş ınuıuıt Ordulan Yürüyor!.. rında, bir otobüsün içerisinde, bir ta-

lcJaı. a~ghay, 25 (A.A. )- Holung'un kım meçhul kimseler, Nankin merkez 
ı,.. ~ınde b l k ·· ' l · · d N k' "-Veşov böl ~~nan o.munıat erın, icra komitesi üyelerın en ve an ın 

lzmir, 25 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Üzerinde önemle, ilgi ile du-

Son %amanda bazı Avrupa miUtah
zar ilaçlarının memleketimide buluna· 
maclığı için bazı ıikôyetlae yol aç• 
tığı görülüyor. Biliyoruz: ki bu nevi 
ilaçların memlekete girebilmeai, Sıhhat rulması gereken iktısadi bir mesele ile 
Bakanlığının müaaadeP,.e bağlıdır. Bu karşı karşıyayız: 
aebeple, bu müatahzar buhranının ae· Radoıta, İtalyan bankalarının vo 
bebini öqrenmek için bazı alôkadarla • sermayelerinin koydukları kuvvetli 
ra baı vurduk. Bunlardan biri bize fU b' ·ı · d"l · k' 

b d
. ır sermaye ı e tesıs e ı en genış teş ı· 

ceva ı ver ı: ,. . 
latlı bır kurum her yıl asgari on mil -

«- Avrupada keşifler ve tetkikler k'l . . .. .. .. .. 
·1 ] d'k ·.· h l d yon ı o ışlenmemı~ kuru uzumumuze 
ı er e ı çe m usta zar ann a sayısı t r ld 
artıyor. Hemen her hafta doktorlanmı· a ıp 0 

u. 
za Avrupanın her tarafından yeni keş- En az on milyon kilo üzüm her yıl 
fedilmiş reklam ilaçlar geliyor. Doktor- ne pahasına olursa olsun lzmir borsa
lar bu müstahzarları hastalan üzerin .. sından temin edilerek işlenmeden Ra

dos ndasına taşınmak isteniyor. Ra-

dosta faaliyete geçen sermayedar gru· 
pun başında, çeyrek asırdanberi iz • 

mirde geni~ mikyasta üzüm muamele· 
si yapan bir İtalyan firma da vardır. 

Bu işin iç yüzü bulanık bazı safha· 
lar taşıyor. Dikkat ediliı:se: 

(Devamı 8 inci yü:ıule) 
/ z.mir bor aaaı lıomiaeri 

Mazhar Nurullah 

Üniversite Rektörlüğünden Ricamız 

Talebenin Gadre Uğrad -
Dair iddialar Var 

v 

gına 
fan .. . gesının merkezı olan Kvey- h"k" t' · Monaol makamları nez· g UZerm .. .. 1 . ba . u ume mın o 

)onerleri b 
0 ybö~lrumde erı, yka ncı mıs- dindeki delegesi olan Nimaaotehsuer - de tecrübe ediyorlar. iyi netice alınca 

~- u gc en çı armaya ve · ba l 1 
--.p fehirl · v v b ı' h" .. Jdürmüıılerdir da hastalarına tavaıyeye ş ayor ar. Bu iddiaların Tetkik Edilmesini Ve Ha

kikatin Aydınlatılmasını Rica Ediyoru2 
ını~ . erme aıgınmaga mec ur et- ı o T • • • •• 

"ftir. (Devamı 9 uncu ~zde) (Deoamı 8 ıncı yuzde) 

IVlakallede Çarpı 
-------

mal ar 
25,000 Kişilik Bir Habeş Kuvveti, 

iki ltalyan Fırkasına Saldırdı 
fiabeşlere Göre, Bu Çetin Muharebe 
Makallenin Pek Y ilkın arında Oluyor 
be ~ondra, 25 (A.A.) _İtalyanlar, şimal cephesinde üç gün süren muhare· C kendilerinin kazandıklarını iddia etmektelerse de, Habeşler bu muha
te nin faaılasız olarak devam ettiiini bildiriyorlar. 

Adisababadan bildirildijinG söre Ha~lerin bu muharebenin neticesi· 
tlt it' . 

Di~rnatlan vardır ve hedef Makall~ır. .. 
Ber taraftan İtalyan menabiinden alınan haberlere gore Habell ordusu-

:~n en rüzide ae1'erlerinden mürekkep 25 bin kişilik bir kuvvet MakalJe
ı/t\ Rarbinden hücuma aeçmiflor ve karşılarında bu mıntakadaki İtalyan 
b uvvetlerinin snğ cenahını himaye eden ve kuvvetli mevzilere yerleşmiş 

ulunan iki hrkalık Eritre aekori bulmu;;lardır· 
~ I;~ hücumunun fiddeti kartıanda ileri İtalyan müfrezeleri iki fır .. 
~k kuvaj külliyeye doiru çekilmifl.rdir. 

d talyanlar Habctleri yanlardan vurmak için ana vatan kuvvetlerin • 
en rnüteşekkil bir üçüncü fırka daha göndermişlerdir. İtalyan topçusu hu. 
~rna kalkmış bulunan Ha~ kuvvetleri önünde baraj ateşi açmış ve Ha • 
d f saflarında mühim boşluklar yapinı9tır. Fakat gene taarruz tamamiyle 
uç:arnıştır. Geceleyin Habeşler bir miktar ilerlemiş bulunuyorlardı. 

bu rt•unba sabahı kısa bir topçu hazırlığından sonra İtalyanlar muka .. 
c .taarruza geçmi~lerdir. halyan piyadesi hücuma kalk.mı§ ve bunun neti -
lcaınde çok kanlı eüngü muharebeleri olmuştur. Bu esnada İtalyan hava 
Uvvct}eıi Habeşleri mitralyöz ateşine tutmuşlardır. (De•11mı 6 ıncı yüzdeJ 

Müteve/f a Kralın 
Cenaze Törenine 
Hazırlıklar •. 
Kralın Tabutunu Bir 
Günde 1~0 Bin Kiıi 

Ziyaret Etti 

Tal ebe, imtihan kap .. ı önünde 

Tıp Fakültesinin birinci doktora İm· kaydedilmemiştir. 
tihanları fakültenin kurulduğu za • Bunun en mühim sebebi olarak 
mandanheri nadir görülmü9 bir ~kil- Tıp Fakültesi proğramlarında bu yıl 

L d 25 (A. A. ) _ Kralın de devam etmektedir. yapılan deii,iklikler gösterilmektedir. 
on ra, 1 'h . l be . k . . 1 

b b 1 d au W -.:--t mtı ana gırcn ta e nın e ser~yetı ddiaya nazaran ayni dersin Tüı k ta utunun u un u. eı .. auu.u er . 

H 
, .. ~ k .. c .. ki' muvaffak olamamaktadır. Hattl hır ve ecnebi profesörleri arasındaki ba-

ol u dun sogu , ruzgur ve ıure ı .. d . 'h . l 5 lehe . 
9 

.. d ) 8Ull e ımtı ana gıren « » ta nın zı tel~kk.i farkları da talebe ale"hi· 
(Devamı anca yuz • 3 .. f ak . J 

·-- ancak « » u muva f olabılmekte - ne neticeler vermektedir. 
••••••••••••- dir ki böyle bir netice şimdiye kadar (Devamı 8 inci yüzde) 
lnglllzle~~eni Fra~ız ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kabinesinin Onlarla Suriye Milliyetperverlerinin Müracaatı 
Elbirliği Edeceği Şam (Özel) - Suriye milliyetperverleri, Uluslar Kurumuna şu telgraf-

Kanaatlndedirler la müracaat etmi~lerdir: 
<cSueye ulusu, Habq ulusundan daha ziyade istiklale müstııhaktir. 

Yeni Fraruız kabined tralındaki Osmanlı imparatorluğundan munfasıl bütün kıtalar tam istiklallerini ka .. 
talaiUit altıncı aaylamızdadır. zanmışlardır. Yalnız Suriye kıtaaı, lngiliz, Fransız ve Siyonist müstemlcke

ai kalarak azap çekmektedir.» 
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(Halkı~ Sesi) Otlnftn 
Ôliilerimizin ·Rahata Bir 

Ktlflllfllll'almalarına S J 

bok~~~;;;:;:;: Evkaf Vergisi Ve Tereddüt er ~.;~r~~!:-
:t-E::~-:::::;~ Bazı Kimselerle Evkaf Arasında lhtilif =::;:5~~ 
polan Te kemik muhafaza yerlerile ç k v E k f B D K b lemizin cumuriyet ve vatana faydah 

::.=:~ı;.~.:.:=ı:. ... ı,;; ı b e v a , azı avayı ay etti ...... ı...ı.'bu•·--::.da.nm .. 
~ rutseldilderine yuJumki G • • A.A...1-L-.: , • • licli D--'-- • -1: 1:-Ls:-:!-~- Ba N • -~-li Aldıv 1'.ar.hklan~ aym ,.... ~u.u .. nıuuıı:ın ye- reı zem• r. w icarete., .... ya. -~uaae oturan 1 azmı 111111 

sua v d soı:=~ınız. 11 
ni evkaf kanununun tatbikma baflan· laf lriilaniindedir. Bir de bedeli Öfilr bir allkac:lar da mahkemeye Iİtmİf ve Aiuatosta .şehrimize Lilksenı 

aNJ a u dı. Yll'IDi senelik icare ve,..bat mu - 1 mukataahlan vardır. Yani buranın hak kazanm'fbr. muhtelif müesseselerine mensup 50 

Bir T etldkçit Kafile Gel 

* lrataa yeqiaiai .,..m ye yahut dört 1 veıııiai evkaf tarafmclan ötür olarak Bu idttiada balunanlarm esbabı bir kafile gelecek ve ilmi tetkikatta 

Galeta..,.y lisesi muallimlerinden Bekir: taksitte verenler menkul ve pyri 
1 

ahmrdı. Ltanbul, F.renköy, Gözte • muc:il»eleri tuchır: Bu topraklana ma- nacaklardır. 
-Sen bu müjdeyi, ya ölmeye niyetli menkullerin haJrild aabibi olacaklar. pe ve aair bir çok köylerde böyle vakıf 1 kataan ÖfÜrledir. Halbuki hükUmet • • • • 

olanlara, yahut ta öldükten sonraki rahat- Fakat bu •ersll-in tahlili noktum • hi1t•i ÖfÜrle ödenen bir Sok topraklar bir kanunla ötürü kalcLnmt ve bunu Araıuluaal Gazetecıler Kon 
lanna fazla ehemmiyet verenlere yeti9tir dan alibdarlarla evkaf anamda ihti-1 vardır ki l;usün bunların üatüne bafka bir verai haline bU:>etmiftir. Beynelmilel gazeteciler biıliii ko 

azizim. . . liflar çıkm'f ve bazı ihtiliflar da mah- bina yapıhmttır. Şimdi evkaf bu yer• Eier evkafın bu aibi ywlerden bir ala· li maygta Bükreıte toplanacaktır. ~ 
Ben ne yakında ölmeye niyetlıyım, ne k ~-• .._,;.. .........L.....ı! b .:ı_ I • ele • • Jik ••• :..a .. .. t -1--~ •• L •• _ lantıyı müteakip elli ecnebi pzetecı 

d -ldüL "bi mezarlarda emeye un..-. .. .......,. ve ~ u ua· enn JU1111 aene vergıaım -• • ı cagı vana muracaa ~· yer ,,.......... b la 1 -'- 3 .. --L . . d 
e o den sonra •ray il valardan bazıların ka be . • En ektedir B "b" • sah" I . d la ..w:.:ı d I hazin "dir D I u ae ece& ve gun geıınmız e 

yatmaya meraklı. • • ı Y ~· ~ • 11 11 1 arazı . 1~ erm en 1 r ~. ev et .• ea~. · ev et caklardır. Belediye 1ıazetecilerin şebıl 
Sen Ömer Hayyamın Allaha hitabını çok ~a kapı 9Pll VeflP mukataa bar ço~ ev~ b~ tal~bınm kanun .. - j yapbjı bır kan.unla ~ ~~ zebilmeleri, görülecek yerleri gönnel 

bilir misin) Koca filozof; <eHey Allahım verııaidir. auz olclagunu ileri aurmutler ve hatta ve onu bqka bır vergı ile telifi etmif- ağırlanmalan için bir program h 
demit. eeain cennetinde fıakÖ'elerinden Mukataab valaflarm bir kısmı ica- mahkemelere bile müracaat etmitlerdir. tir. maktadır. 
prap aaçılan havuzlar, yefilliklcrine do -

1 
G 

ıfum olmaz ormanlıklar, ve cazibelerine lki Defa ıda Maddelerine Bundan Böyle Evlerde Kıyılan Nikahlar 
da7amlmaz huriler 'YUIDll: Hutalık gibi zaruri eebeplerle naıla 

••• 

Benim bütün bunlarda sözüm yok. Sen istenen Vergi Etiketler Yapıştırılacak.. ireeine gidemiyen çiftlerin nikahlan 
hana: dünyadayken, kınk 'bir temde hiraz rinde kıyıldıia takdirde evlenme nı --p. saı-aine aıjınabilecek hir aiaç. ve Feriköy maliye tahail tubeai ikinci ı iu t fı d __ ı_b __ ı_ b"'"-~ 
.--- .. Belediye luaJkm saf hil • da mi •• ektedi:ı B da • u ara n an n--. uz mU&a ıUDU"" 
sinbime ıöre bir eevgili veri lmmmm 1477 numaruuıtla kayıth clc:I I • kulL __ Lilınve •• eaız il. zu dau go~- • --~-ı:~e_:ankullanıpl• lira ücret alınması kararlatbnlmıttır· 

Onan dediii P,i. dünyayı biraz daha bir aputımanuı t ver • i b • ma e en ua.uau eaını temın yaaa aat..u ve yeUK:IU&li1e • 
dflzelbialer, hen mezann kötüaünde yat- dan iki elveraaeerilmi. tir"gıalki ':!_ makaadiyle her maim üzerine evaafmı 

1 
ı.n nebati yağların üzerlerine de .., • * • 

sene evv v f • ...... .. ik --'----- ı·· de imal eclilldi"'" ı __ .......__ rlektrik Fı"atları maya razayıml el b" b" • _L!L· goateren et et yaplftın1DJAMJ1ı U· Dil YllP'KlllWI'. E. * evv ır memur ınanm yem wuuı- · Elektrik tarifesinin on para uc 

u.ww... Hopmdiye. Tepecls .atı, ne gelerek: s· Ko··y:u··n u'"n Elb. M ki Dl yazmııtık. Şubatta tatbik edilecek 
ıoe ~ • nle Sania: - Veruet verıiaiDden 199 lira il • ISe era iSi :reni tarife Bayındırlık Bakanlığı t 

- cA.rt bir mezarlık• muah batbalı (40) kurut borumuz vardır. Ya bunu ZekaAsı B. Hırsız dan tasdik edilmittir. Üç ay aonra 
L- u••• d Jı!.fil • • • • • -L t --•~ --'-!L:_: b il 2 - 3 kurut ucuzlıyacafı umulmakta~ am Oıu.JOr: naaa a a e aeçouyoruz. VerD"alDIZ Ve 7.uU a.I IMUllDIDJ U • 

Temenni olunur ki. ölülere hürmet vazife- lununuz. Bulmamnız vergi phsm Ar J -Ç - H • • • • 
liai ihmale daha fazla devam etmiyeliml değil, binanmdır. Sizden bacb aure- pa arını alan ıra1:1~1 Nıhayet Yak.ayı Ele Yunan Zabitinin Tetekkürl 

ltittiiime söre url mezarlıkta lüka tiyle abnz, demittir· Yakalatb ı Verdı Mülteci Yunan zabitlerinden 
bekleme alonLm. hademe. memur odala- A..................... • -L!L" a--•-- Kalitarya köyünden Abclurrabman Fatih lelDtinde 80ll samanlarda b" Merkoryo Vaailyoa buradan en .on 

1 d la la--L-·- b r-a ....._..... yem IMUllDI l&wıwu-ı 1' -•-·- } ı. . d"" .. .. 
n. ma zeme epo n o .....UU9f ve u me- bulm ve makbUZUD\I da alarak ma- gece JUW arabaamı komtUA1 Hüse- elbiae haram tiiremifti. Bu adam evle- a~•w™V ve -~em e~etine onm~~: 
zarlıklar birer park haline sokulaeakmııl • Uf. • • • • . yinin evi önüne ............. iki nl 'rİn ka-·•--·- u•---.:1-L! --•-'--~-- gıderken Turk matbuatından gorduiil 

8-im ha bdar l8bte sözüm yok: liye lmirfiiine tiklJet etmiftir. • • Y---T-: çu • ..,._.lllUI ~ ~ ce allkadan dolayı bir tqellür m 
.. • v Müf,...;•lik iki defa iatenen bu ver- arpumı ıçme abnıf ve tehir yolunu elb11e &f~· Ba tekilde tamam bırakm r. 

Öluler bır çukura yıgılmasın, ve mezar- • ... •• .,. tutm11a_ Hüae.n... abalı bJkmca iai (20 ) ı..:. • • .. 1.-.. _:L_ et lfb • • • 
la k f 1 1 1 k"f" .. hakkında tahln1cat yaptırmaktadır. -r ,,_ -r --,mm canını J...aaAf ve 11111aJ 

rdan e en er, taş ar aşırı masın a ıl.. •· anlamlf, anbanm izini takip Ne - dün poliain .eline dütmüt ve bütün Şarkta Guete 

* L• v ) ıelmit " Ahclarrahmanı Unbpanm· ı marifetlerini itiraf etmek mecburiye • Üçüncü mıntaka müfettitliii 
~· taW mlifettifleriaden Hikmet: Jm8DJD 8Sll8 an da, çaldıiı arpaları •tarken yakala • tinde b.lmıttır. okuma vwtaa olarak Ermrumda bir 
- Ob .•• Oh ... Ne il& ... Bu hesaba gö- llllfbr. Abclurrabman Babköy aulh Bunun adı Kadir oğlu Şekiptir. Fa· delik gazete çıkaracakbr. Bu 

re yakında mezarlıklarımız birer meeire Romorkör Ve Mavnalar ceza -ı.kemeeince tnlôf edilmiftir. tih ıulb mahkemeei dün Şekibi tevkif memleket ve ajans haberleri günu 

ı..um~:::"!:~ '"' yokJulun • Az Geliyor Üniversitede Yeni .....;,w. • .. ,.wıeceı.tir. • • • 
dan fikiyete de mahal kalmıyacakbr: Veaaitin kifayetaizliğinden dolayı Enst·ııu··ıer Anasını Döven Parmağını Kaptırmıt 

Gramofonlan, nevale sepetlerini 11rtla- liman ifleri büebütün IÜç)qmiftİr· 

dık nuycb. mezarlık m~rlık do~nz: Bir Mevcut 300 ımvna, tahmil ve tahliye Ltanhul Onivenitesine, ~· ... Bir Evlat tu dairesi itçilerinden Rabia bir 
pazar Karacaahmet, hır pazar Eyiıpsultan, ile kömür nakli için gayet az ıelmekte dar danlardan ba k iki büyük • iını makineye kaptırarak.. )'aralan 
'bir pazar Mevlinekapı, bir pazar Edime- ft fimclililr en az yilz mavnaya daha "!~ .:ı_L_ ili'"' edil~a, ktir O . Karqiimriikte Denit Ali mabaDe- • • • 
kapı... !ihtiyaç ıöeterilmektecli. Bundan ~ ~ ve ece • mver- ıinde 31 •Jıh evde oturan .1.maiJ a-

Bu auretle hem diriler eilenir, hem de bafka eldeki 16 romorköriin, on tane aıte .~ınde •• ~·~ .olan • bu clmda bir saç abda t.nfmc1an J&• Bulgariıtanda Petrol Bulu 
Cilüleriıa nahlan .-d olurl daha ilavesiyle Z6 ya çıkarılman İaten· ı enatituler~ bırı fizik, diğerı de ~ lralanmlfbr. Balpn.tanda Vama cmnnda 

Hele un'atkirlara, mütefekkirlere, e· mektedir. yay~. tahaıa 0~™~: ~u ~tıtu • ı lamailin auçu .... mı dövmek ve zengin bir petrol menbal bulun 

diplere luuual -yer a)'nlınaaına hiç diyece- l.inwn Umum Midiirlüiü, IMı illti- ~•-~~Ve a~(2Milli15) '::: ,.,.ı.-ımr. Bulpı büktmetiain l.v~_._ı 
iim yokl ima__..... . edil .......a .......... yapacacı Lmail bir it yepmv ve vakit nkit mab Lir arrupla ualllfbia ve.-... ... 

Faluaralar mezarlıkta ol.un açıkta kal-~ ~ eMletine ~ • yon lirahk iatilaazm illrbahar içinde ihti • Haticeden nkı lan etrahmla tetkikler yaphrmaya 
~ demektirl meu ipil t V _,. YUI' • aktolunacajı ve enatitülerin gelecek ae- • y-: .. -:eaı L-~---l'..- .. P81'_!!1 iı haber verilmektedir. 

m...tn.. . =•-=- • .. ......:-~-- :a:L____ ıater, zu aau.._..w uzer ve uu- • • • -r- nenın llUllCI aomeauıuuau .......-cu ça- • Son c1e~- .. 
b b') "'" L!l...1:...!1--La.~ Vermlf. nl amll ÇOC:usun&: ..-.; 

Clr'ıtklr Bir Kı1tn Hırsız M ıı· 1 e· ı·gv. .. 1 ecıega ~· - Param kalmada artık. Bu ihtiyar Bet Yıllık F.ndüstri Proır ua ım er ır ı 1 halimi ___ .;ı __ bula A.-&...L İkinci b,.a yıllık eanayı' pro.,,...aınlpa 
C.J.bıda Şeftali ......... " ilk · K 1 e ncn:ucu yun. n.rua sen ...,. ... 

na ..... Wr ..... AJ:D1iU. Jncui Kendı· Kend,·nı· Fesb aza ıar çaht da beni beale!. Deyince, lamail meei ~buı et1~n.~evzu1u te~bit 
--1-:-..L. "' • Edimeka 1 • Sirkeci uumda itli- hiddete ıebnit" UIDeaiaİ dövdükten raportorler 8eÇilmııtir. Raportorler. 

Pftf --.- llpk INJdaia Wr • P/ .. b D.. y 1 P lanna mart ortuına kadar Ekononıı 
.. bpmncl.n icmi ....... .. ... uracaa Dl un ap 1 yen Hl& numaralı tramvayla Hami-1 batka batını YllnDlfbr. kanlıiına göndereceklerdir. Yeni p 

ti, ,atak oda- lradar MW ak ife let Lal ~ hr 8irliii n.&ni ciye c:addeainde ÜÇ kamyon kart11ata· ı dır. IDUl hazirana katlar ilh edilmelİ ,. 
,_... ewaian tatmmaia rthm 1 ıa fe •• ıHili-- 4lair elaa iıltidaJ'I, dün rak ÇU'plfmlf ve tramvaym ön aahan- * Şoför ...... idueaindeld 2578 meldir. Yeni bet yıDık programın 
ela n .... tuafmdan ,&illerek Ü · Yill,..a varit ft ba -etle NllDell lı;ı bonlnwt, kapı demirleri, omlan aayılı otomohil Okçu Muaa c:addeain-t' için 100 milyon lira kadar taJaaiaat 

tara tellim ........... ,iafilah ...... kınlmıt, sonra kamyonlar kaçm'fW • ele Duduya çarpDUfb'. caia umulrnakt.dır. 

- $a bizim belediye ne kadar 
dır, Huan Bey birader! 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

6EL'Oİ'it 
# • 

BuT_Ç E'S ı 

1 
... Ba ._e, yeni bir it J•pı1Mmeja ka • 

rar Termit-
•.• $imdi de, ıeliri ualdıiı. için... 
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HAH KEH ElEliE 

Bir Tehdit 
iddiasının 
Davası 

• 

Davacı sandalyesinde düzgün kıya
fetli, traşlı, otuz beş yaşlarında bir 
adam. Suçlu tarafta burma bıyıklı, sert 
bakışlı, heybetli birisi ve onun yanında 
yirmilik bir genç. 

Davacı; Sirkecide Ankara Oteli sa
hibi Mehmet. Dava ettiği kimselerden 
burma bıyıklısı Bursalı Ahmet, diğeri 
de Enver ... 

Otel sahibinin şikayeti şu: 
Bursalı Ahmetle arkadaşları 

Nuri, Enver ve Hüseyin epi zaman
danberi bana musallat oldular: Gece
leri önümü kesip beni korkutarak ha
raç istiyorlar. Ve türlü türlü tehditler
de bulunuyorlar. Bu dört kişinin kor· 
kusundan kendimi emniyet altında 
bulamıyorum ve geceleri sokağa ayak 
basamıyorum. Mütecavizlerin ceza
landmlmalarile beni her an endişe için
de yaşatan bu vaziyetten kurtanlmamı 
istiyorum. 

Birinci sulh ceza hakimi Bursalı 
Ahmete soruyor: 

- Bak, bay Mehmedin geceleri yo
lunu gesip zorla haraç almağa kalkı
yormuşsunuz} Ne diyeceksin} 

- Benim böyle bir şeyden haberim 
yok efendim 1 Kendisini de tanımam 
zaten. 

- Demek böyle bir şey yapmadın) 
- Hayır, hayır l 
.- Ya sen Enver} 
- Benim de haberim yok efendim. 

Ben de kendisini daha şimdi görü ~ 
yorum. 

Mahkeme diğer suçlulardan Nuri 
ve Hüseyinin de getirilmelerine ve şa
hitlerin çağmlmasına karar vererek 
duruşmayı başka güne bıraktı. 

KUtahyada Ogretmınlerin Çayı 
Kütahya (Özel) - Öğretmenler 

yeni gelen vall Te maarif müdürü 'e
refine bir çay ziyafeti vermİf • 
lerdir. Çayda mutekabil söylev • 
ler söylenmif, yeni maarif müdü -
rile tanıtma yapılmııtır. 

Bir Doktorun 
Günlük Pazar 

Notlarından (*) 

Hava Cereyagının 
Zararları 

Boynu yün atkılarla sarılı yuzun
de ağnlann bıraktığı buruşuk çizgiler
le dolu hasta muayene odanın girdi; 
ilk sözü: 

- Omuzum ve boynum tutuldu, 
kolumu kaldıramıyorum, acaba ne o
lacak) diye korkulannı anlatmak ol
du. 

Otuz ynşlannda kuvveti yerinde 
sağlam bir görünüşü olan bu genç al· 
kol kullanmıyor, sigara içmiyor fakat 
günde, işleri dolayısıyla ayakta dört 
beş saatlik bir yürüyüş yapıyor. Koşu· 
yor terliyor. Ve akşam bitap evine dö
nüyor, yemeği yer yemez yatıyormuş. 
Bu fazla yorgunluğun bir (felç getir
miş olması) korkusuyla tutulan boy
nunu bir taraftan diğer tarafa çevire
mediğini görünce bann uğramış ... 

Muayene ettim. Bu boyun adale
lerinin fazla soğuk bir hava cereyanı 
tesirinde kaldığı zaman husule gelmiş 
bir adale romatizmasıydı. Kolonya ile 
karışık tentürdiyot sürmesini. ve gece 
yatarken iki aljin almasını tavsiye et
tim. 

Ve yorgun ve terli zamanlarında 

fazla hava cereyanına müsait vapur 
güvertelerinde ve sokak başlarında

} kalmnmnsına dikkat etmesini tenbih et
i tim. 

i ( *) Bu notları kesip sakla yanız, ya
hut bir albüme yapııtarap kolleksiyon 
yapınız. Sıkmb zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetişebilir. 

SON POST_,. 

E H L 
A 

1 araağ çta 
Afyon Cinsi Islah Edildi. Yüzde 

On Üç Morfin Alınıyor 

r 

Şarki karaağaç, (Özel) - Şarki 
Karaağaç ilçesi Sultan dağları ara~ 
sında deniz seviyesinden 1181 
metre yükseklikte düz bir ova üze• 
rinde kurulmu§tur. 31 bin nüfuslu 
bir kazadır. 

Ovası genit arazisi çok münbit 
ve her mahsulü yetiıtirmeğe elve
ri§lidir. Dört bet senedir orta dene
cek derecede bile yağmur görme-

mesine rağmen etraf ve diğer uzak 
şehirlerimize geceli gündüzlü zahire 
sevketmiştir. 

Afyonları Anadolumuz içinde 
morfin derecesi itibarile ikinciliği 

kazanmıttır. 

T B k T K d. Şarhi Karaağaç ve Çocuh E•İrgeme Kurumunun giydirdiği çocuklar 
arım an ası ve arım re ı . . 

k t .f. · 1 ki k b. 1 geçen bir kaç sene zarfında çok ı-ı Çocuk Esırgeme Kurumu her ıe-oopera ı ının a aca arı mu a ı- .. ul 
· .. d f I k 1 lerlemittir. Kazamız tren güzergahı ne bayramlarda yuze yakın yoka 
lınde zurra an a yon a ara atan- · ki ıh· k•t 

lm d w d · t Ak ve yetım çocu ara e ıse, ı ap, bul afyon idaresine ıevkettiği dört o a ıgın an u asyonumuz §C· . . • 
b. kil fy d ot. 5 b·ı f ık bir kasabasıdır defter ve kalem ıhtıyaçlarını temın 
ın o a on an 7<J ı e ıre ç • • etmek suretiyle ıevindirmektedir. 

Ben 
Nasıl 
Evlenebilirim? 

. ~ 
« 18 yaşında, mütevazı bir aiJeı:ııı:ı ıJ 

zıyım. Tahsilim ortn. Okumağa h:~ı 
yim. Fakat babam öldükten sor-a t· l~ 
me devam edemedim. Şimdilik eY 1~ / 

meşgulüm. Danslara, balolnra, çaylll~orf'I 
miyorum. Erkeklerle görü~mem. . ı 
flört, sevgi nedir bilmem. Sokakta b~ 
kek yüzüme baksa utancımdan ktzll ~ 
Peki amma, timdi görücü adeti .' 71 
Bu ıerait içinde ben nasıl evbnebı1••1Jıl 

lzmir: cnn-1 
Bütün aile kızlarının mÜ§terek derdi-

11 
Filhakika bugün bir kız erkeklet~ 

lllf8bileceği yerlere gitmezse, dans,,;/ 
çay nedir bilmezse, erkeklerle konu ,, 
terbiyesi müsaade etmezse ne ya~s~n · .,I' 

Bu sualin cevabını bayat kendası / 
mİftir. Dansta, baloda, çayda tanı~~ 
kekler nadiren tanıdıklan kızlarla ~ 
ler. Evlenecek adam alacağa km ~ 
aramaz. Kıymetli insan, kafes ark ,,ti 
bile olsa bulunur. Dostlar, bildikler• ,fi' 
daklar vardır. Sizi beğenirler. Bunlst , 
bir nevi fahri propaaandacılarınudat· 
fırsat dÜ§ünce kaçırmazlar. fi" 

Kaldı ki m henüz 18 yqmdasın&J-~ 
ha evlenme çağma eelmİJ sayılın•-.~ 
Arta kalmlf bir kız değilsiniz ki ıipıCP"-
meraka dü§müısünüz. mamı§tır. Kır§ehirle • Karaağaç arasında- I 

Kızılay Kurumu bir çok yoksu 
Kazamız senede hemen hemen ki 48 kilometrelik §Osenin bir çok l(.. 

hastalara yardıma ko§makta ve yaz. 
on be!! bin kilo afyon ihraç etmek- yerleri 40 seneden beri tamir gör- dan mühim miktarda odun alarak Bandırmada R. M. .~ 

d . . . B 1 k b t Kızı • li ·· ·· nlzi d x..... bıJIP"" . te ır. memı§b. u yo ço ara a ve o omo- kı§ın en tiddetli zamanlarında muh- a gız goru§me oıı .. • ~ 
ıh t f b wd b.l k l b b. t kte yon.mı. Bir gün cörülür ve fena v . .1 raca ımız, a yon, ug ay ar- ı aza arına se e ıye verme • taçların kapılarına kadar götürerek iı"'~ 

düıeniniz. K1z1 böyle bir Bkıöetten ~ 
Pa, ,.•vdar, nohul, mııır, faıulya dir. •vı·ndı·rmektedı·r. ak • · · _J•d ·ı · d :.te 

:r- 0 m ıçın onu ıımuı en aı esm en .,, ~ 
bol miktarda yumurta, tiftik, yün, Memleketimizde çocuk esirgeme, Memleketimizde gün gün adedi Niyetinizin aamimi olduğunu bu ~ 
yapağı, kıl ve muhtelif av derileri Kızılay, Ulusal Ekonomi ve Arttı- artmak üzere yüzü mütecaviz doku- iapat edince, kızı size vermekte t 
ve mebzulen koyun, keçi, sığır ve rım Kurumları, Altuğ ıpor klübü ve ma tezgahı açılmıı ve yerli malları- ebnezler. 
saireden mürekkeptir. Halk Okuma evi faaliyetle çalı§- na halk tarafından çok alaka uyan- * Memleketimizin bayındırlığı §U ;maktadır. dırılmıştır •• 

Elaziz Halk Evinde} Tokatlılar Bir Üç Çingene Karııı 
Bir Sıhhat Müzesi, Bir De Liae Istiy orlar Niksar Müstantiğinin Evini 

Derahane Açıldı Tokat (Özen - Tokat orta oku- Soyuyor;ardı, Fakat ... 
Elaziz (Özel) - Halkevinin tem- lunda 61 İ kız olmak üzere 380 lale-, Niksar, (Özel) - Burada 3 çinge-

ıil salonu muvakkaten Halk Ders- be okumaktadır. Bunlardan orta ne karm hırsızlık makaadile müstan
hanesi haline ifrai edilmiıtir. Bura- t~~silini. i~~a.I edenle~d~n. çoğu j tikin evine girmitlerdir. Evde öteyi, 
da 200 vatandaı dera görmektedir. butçelerı musaıt olmadıgı ıçın bat· beriyi karıttımılflar, buldukları etya· 

Evde birde sıhhi müze tesis olun- ~a şehir~eri~ize gidememekte ve l ~~rı toplamıtl~.r ve ~~ğlayı~ aavutmak 
muıtur. Burada Halkın hastalıklar- lıse. tahsıllerıne devam edem~m~k-

1 
~e~ey~~n m.ustantigın eşı tarafından 

dan bilhassa trahumdan korunmaıı tedırler. Tokatlılar burada bır lıse gorülmuşlerdır. Ko1Dfulann da yardı
çareleri de gösterilmektedir. Hasta- tesisini arzu etmekte ve bunun için mıyla bu çingeneler bulunduktan oda
lıkların seyirleri, İnsan vucüdünde fedaRarlıklara katlanmıya da hazır ya hapsedilrnitler ve yakalanmak üze. 
yaptıkları tahribat sıra ile ve canlı bulunmaktadırlar. re adliyeye, jandarmaya haber veril-

bir ıekilde teşhir edilmektedir. mitlerdir. Çingeneler gelen müstantik 
Bu müzenin açılışı halk için çok K ramanda ile iki jandarma tarafından kapabldık-

faideli olmuştur. lnrı odanın içinde yakalanmışlardır. 

Fidanlık NI Hayvan 
alığı Karaman (Özel) - Cumhuriyet 

Samsunda Yakala· 
nan Kaçakçllar 

İmıirde Miray: , 

Sevmiısiniz, sevilmipiniz. Güze) ~ 
ma, ileride mukadderatmızm ne ola ~ -.J. 

bilemezsiniz. Bir kız bir erkeği uzun "" 
det bekliyemez: Belki sevdiğiniz ~ 
yarm sizi unutmaia karar verir, belki 
batkasma gönül verir. Siz açıkta ~ 
nır. Bugün talibiniz vana reddetrnefP'" 
Evlenmeğe çalıımız .. 

TEYZE 

Nizip Belediye 
Bahçesi 

Nizip (Özel) - Belediye e;:: 
belediye bahçesi yanındaki so1' bit 
ları düzeltmif, burası pek güzel ııı
hale konmuştur. Bundan baıka il 
ıabanın tam ortasında daha getl ~ 
ve daha güzel bir bahçe daha yaP _ 
mııtır. Yeni yapılan bahçenin 1'ıf 
lık ve yazlık kısımları ayrı ayrıdıt• 

Niksar, (Özel) - Köylerde hay- , alanına konulmakta olan Atatürk 
van hastalığı çıkmıf, hemen tedbirler 

1 

heykelinin açılma türeni yakında 
1 alımn1f, hastalıklı köylere giden yolla- yapılacaktır. Be1ediyenin tesis et-
1 ra İfaret bayraktan dikilerek kord~n tiwi fidanlıktan da ilkbahardan iti • 
konulmu,, 1 gün et aatıtı yaıak edıl-ı g l f.d 1 

Bartmda Bir Cinayet d' 
Samsun - Subatında Abacılar Bartın - Bir eğlenti aıraııJJ 1"-

sokağında, Merzifonlu kunduracı Safyeddin isminde bir sabıkalı at al
Nuri ustanın dükkanında bir küçük daşı Ahmedi bjçakla yarahyar~1'Lki
ve bir büyük bavul içinde 4400 def- dürmüştür. Suçlu yakalanmlf ~ 
ter sigara kağıdı yakalanmıttır. Bu kata baılanmııtır. ı · • B edb. 1 · d h t I baren halka bedava atı ı ı an ar mıştır. u t ır er aayeaın e aa a ı-

j 

ğm sirayetine mani olunmuttur. verilecektir. 

Tire Gençleri Çalışıyorlar 

Tire, (Özel) - Halk evi teşkilatı çok veri~li bir •. tarz~a çalışmaktadır. 
Burada gençlik teşekkülleri biribirleri ne her ı~te muzahır ol?'1~kta, bu sa
yede güzel eserler meydana getirilmektedir. Res~mde Halkevmm spor ve 
köycülük şubeleri üyeleri bir arada görülmektedır. 

kaçakçılığın, Merzifonda Gürcü Re- LA,ııkidı Elektrik 
cep ve kardeıi Mustafa, itıiz takı- Li ki (Ö l) Li eki f~ pse , ze - ps .,. 
mından Adem Nuri ve otelci Nihat nin elektrik tesisatı bitirilmif, IJlut' 
tarafından yapıldığı teıbit edilmit- zam yanmağa başlamıştır. 
tir. Suçlular ihtisas mahkemesine r-
verilmitlerdir. Jl ı••b f • 

Bundan batka Ladikli Hasan a- J Y 0 e Ç l 
dında birisinden 14000 varak, Un- Eczaneler 
kapanında bakkal Rahmi adında 

birinden de 81 defter kaçak sigara Bu geceki nöltetçi eczaneler fU~~:.: 
kağıdı yakalanmı§ ve her iki ıuçlu Emin önü: (Minnsynn). Ku~.1~11-
da tevkif edilmittir. zar: (Necati). Alemdar: (~b ;ebll' 

d D .., E . dir). Beyazıt: (Asador). Şe Z1l rif>• 
Konya a ogum VI gı: (İbrahim Hnlil). Fener: (A ·pi: 

Konya (Özel) - Doğum evi için Knragümrük: (A Kcmnl). Şehre;;!•' 
yeni bir bina yapılmıştır. Ev yeni (Nazım.) Aksarny: {lstepan). . ·c)· 
binaya taşınmış, bu ıayede daha ta: (Hilul). Hnsköy: (Yeni Türk,~ııat 1 

Kasımpaşa: (Yeni Turan). Beş• °'lll: 
fazla mikyasta hasta kabulüne baş- (Nail). Sarıyer: (Asaf). Bc.>'0~.A' 
lanılmııtır. Şimdi doğum evinin yeni (Galntasaray, Vinikopulo). Şişlı: k ''/: 

k d K d• o binanın büyüklüğü arşıaın a mey- sım). Üsküdar: (luihad). a (l\1ctı· 
dana çıkan bazı noksanları tamam- (Üçler, Sotraki). Büyükadn: 
lanmaktadır. met). Heybeli: (Tannş). 
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lngilizler, 
"Doğruluk 
Seromu,, nu 
Keıfetmiıler 

Almanyanın Sillhlanması 

Yeniden iki Büyük Zırhlı Ve Bir 
Tayyare Gemisi Yapılacak 

Zamane vecizeleri 
Diyojenin Eflltuna verdiii dere, met • 

burdur. Sokratan fakirdi, Ariatonun boca11 
olmak gibi iki )'iihek bahtiyarbia eren 
Efl&tun talebesine «İnsan» ı tarif ederken 
•İki ayakb tü}'lliiz bir hayvandım demifti. 
Bunu duyan Diyojen hemen kopr, bir ho
roz yakalar, tüylerini yolar ve aetirip Ef. 

Bir "dd 1 L·· .. mu et evvel ntriliz doktorlannm. 
fu:n tıp alemini alt üat edecek bir ket
... :n bahsediliyordu: «Doiru)uk flnD • 

Göbels: " - On Sene Sonra Muvaffakiyetlerimiz Herkes ıatu-nui:ü;;r:::U. tarif ettiiin imanı 

Temin -....1·1d·v· b 
için Bir H k.k H 1 Al k o· Tarifler birer vecize, vecizeler ise bi-a J &t 8 İDİ 8C8 lif" Jyor rer beliğ tarif olmak gerektir. Frenklerin 

Iİnd .:uı ıgıne göre, u 11nnga aye-
ona=:. en ~i sırlar dahi bütün aç~lı~e 
Co dokulecelanif. Briti.b medıcal 
.,_. ~~ci~ıı de ]ngiliz alimlerinden Horsley, 

N adı.eyi IÖyle izah ediyor: 
de ilernbuta) denilen bir lQ'Utturucu mad
ırı · ~· UYUtulan bir kimse, ipnotize edil • 
L lf 8ır medyum gibi derin bir uykuya da· .. , .. 1 
~ •0~ elikle uyutulmut bir kimsenin. bü-
llild·~ırlerine bakim olmak, kafaamı iste-
1>-. 111 gibi iıletmek kabildir. Hatta ben 
..._~ede hafızasını kaybetmit bir hasta• 

B.a ~?ı iade ettim. 
~la alerı iddia tıp ileminde tereddütle 
~ nn:'1ttır. Hatti bir kısam doktorlar, 
tefilt . bir alaydan ibaret olduğunda müt
~ tırler. Beklemeği, tecrübe etmeii dahi 

•ddetrnek tedirler. 

Bu.lgaristandaki 
SuikastTeıebbüsü 
1..'I.~ 25 (Özel) - Krala ye hG • 
~· tdinına suikast yaparak hü • 
.&)ip eti devirmek mabediyle tqkil e-

te ıneycJana çıbnlan suikut 

"3 Yıl Ö:ıceki Almanya Bu· 
günkü Almanya Değildir,, 

Londra, 25 (A. A.> - Deyli Tel· 
fJl'af sazeteainin emin bir menba • 
dan haber aldıiına söre, Almanya 
yakında 26 pr bin tonluk ilri zırhlı 
ile 20.000 tonluk bir de uçak ıemi· 
si yaptıracaktır. Zırhlılar on bir 
pusluk toplarla techiz edilecekler • 

dir. 

~~esinin IODunkİ celsesinde fe
~ hazn.la7Ul1ardan eski albay 

""-~~ Velçef ile ihtiyat ıeneraH Meksika 
~ ""Glllıir Zaimof Ye bİnlJafl Kiri! 

~in devleti himaye kanununun Grevcileri •• -:!. ~i mucibince cezalandml· Birçok Mağazaları 
• ıatenmittir. • • 

~~ maddenin muhtni)'ab ile Tahrıp Ettıler 
J
1 

• Meksika, 25 (A.A.) - Pueble • 
1'1:..~~ letyik eden veya isyan orga· deki umumi arev münasebetiyle bir 
~-.uru,· ~e yahut da uker, ~ • çok hidiaeler olmUflur. Pueble'de 
Lir L!°lia ve bunlarm ~~ böyle süt, kömür ve yiyecek taııyan ara· 
IO ekette ~lunanlar olümle Ve'J_a balar ırevcilerin hücumuna uira • 
._ ~ 8'&11 .olmamak fizen ~· mııtır. Yedi tahrikitçı yakalanmıt
hra -~ı~ bm levaya bdar 8111' tır. Yiyecek 1&tın alan bir çok kim· 
~--_::-me cezalancbnbrlar. d ·ı · ta .. -;-:·~ üdc:leium • • kalan aeler e ,revcı enn arruzuna uı-

24 lcitinin de m. kan unua
2 

ncil, ..ı _..,,.. ve bir takım diiklcinlar tah • dea· •)'Dl unun mau- .__,. M .. 1 cak 
~mucibince asgari 10 sene hapis ve rip olunmuftur.. aıaza ar a

1
n 

~ lain &e.a .. ceza1arma polisin himayeaı altında kapı arını 
......___; --·· ..... para çarp- . . 1 clir 
..;..,..._-.aannı İstemiftir. açabılmıt er • 

== 

' 

l<ERVAN Y0R0YOR 

Korkunç 
Kazalar .• 

iki Tayyare Çarp11t1, Bir 
Vapur Yandı 

Harbur cc Honoluluda >> 25 ( A. 
A.) - Bir ıece manevrasından 

dönmekte olan iki bombardıman 
tayyaresi hava meydanı üzerinde 
üç bin metre irtifada iken çar • 

pıımıtlar Ye alevler içinde yere dü
ıerek parçalanmıtlardır. İki tayya. 
reci ölmüt ve dört tayyareci de ağır 

Apborimıe adı albnda aualadıklan veci· 
ze, ister Gnome, ister Maxime, ister Ada
ge. ister Apophthegme cinsinden olıun. 

mutlaka bir hakikab -fakat veciz ola• 
rak- ifade etmelidir. Doğru olmayan. 
bele mania bulunmayan aöz vecize ola
maz. 

Büyük filozofların. ediplerin. Pirlerin 
her vadide bıraktıkları vecizeleri görüp, 
yahut duyup o yolda parlak ve kıvrak 

sözler yaratmağa heves edenlerimiz gittik
çe çoğbyor. Ben, bu vecize sevgisini sez
dikçe kıvanç duyuyorum. LilWı ortaya ko
nulaıı vecizelerin klisik vasıflardan mah-

Haydutlarla 
Mücadele İçin.. veci=:·o~==a:::a~s:~:t::. s~:::~t:: 
Amerika Bütçesine 42 mak, telkin ve terbiyeden gelir. Tabiatta 

utanmak yoktur. Medeniyet te yavat ya• 
Milyon Tahsisat Kondu vaş bu duyguyu kaldırmaktadır. çıptak1ı1t 
Vaıington, 25 (A. A.) - Parla- modasına bel bağlayanlann çoğalması bu 

mento 58 milr- dolarlık munum akıbeti müjdeliyor. 
lrilt~i bW illllliflir. Banma 42 ~l'I &i)'olojilr. eebeplerd- ileri 

·ı lercle !L~- aelme bar keyfVet u,yanaJt veci-ha a, 
mi yonU SeçeD .unnl8 olunan metİ '--bu' tü" & • Ç"-'-" L---- b • • • • • u. Q • ra ıner. UUAU &aıuu er• 
emnıyet ıdaresıne aıttır. hangi bir sebeple beyine çıkmasından iba-
MUthlf Bir ÇerpıfmB D•he ret olan kızarmanın hayvanlarda görülme

Nevyork, 25 (A. A.) - İçinde 11 meai derilerinin kalınlığmdandır. BunUQla 
kitilik bir aile bulunan bir otomobil beraber akabaramazsm kel fatm .. diye a
W anyn civarında bir trenle Ç&l'plf· lay edince hiddetlenen hindilerin luarda-

.. dekil d ec1· • ... .. ğını pek ala görüyoruz. 
mı~ ~e ıçın -:_r en Y ıaı 0 muı GörÜyoraunuz ya. Yeni vecizelerde ne 
ve ıkı çocuk da aaır surette yaralan- h"1t·· b k d · b d eda b u um a ımın an ısa et, ne e a· 

surette yaralammftır. mııtır. lamından halavet var!... - M. T. Tan 

lannı bula~ ~Yte ~e~ gördü. ı Hacı lb~?n ceketi~ ~ cebi~-:ız - Yahu merhaba da yok mu) 
Bu ne ı~ teuduftü. den. kalın, .d~~ Bfınmıt uzen ıı:'I~ bai· Kasabanın bu ileri gelen zenginle-
Ay~ mne, kasabanın hemen her L bır metın cüzdan çıkardı. lpını çöz- ri biribirleriyle yarenlik etmeği eever· 

evine girip çıkan kadın nefea nefeae 1 dü. Ve bir gözünden çektiği bet lira- lerdi. 
idi· Ağzını yaya yaya: hğl uzattı: Hacı lbrahiın onlan görünce artık 

- Bu ne gençlik hacım, diyordu, - Şimdi bir kurt, çiftlikten dönüt" fikrini değiftirdi. 
beni k<>fhırdun, fU halline bak bir ke- te mağazaya gel bir kurt daha 1 Meclise kanfb. Kahya oğlu Nuri 

- ae - _ Birlaan Calait - ı 16 -1 • 98€ re. Ayte nine parayı hemen koynun- efe: 

Bereket versin Hatibin ezberindeki 'ediyordu. Şimdi ~u,ıarm. da yok etti. .. -:- Nerden böyle, dedi. Keyifli aıö-
~fiyeli d b 1 __ d d ı Kal larını acele acele ayağına ge- Hacı lbrahim kadının soluklanma- Orada, duvann altında Hacı ibra- runuyorsun) 

ua u 1U1 ar ı. Of L_u_ __ı__ rd . h" t ladı" •!!'> l H d _L 
llzun b" .. ett '--· par· çirdi ve kendini dı-n attı. Art.k ma- sını DC&JCmeae11 IO u. . ım asar il pmnı an attı. acı udaıt büktü: 

ft\alt ır ay en sonra ..,._, 1 r--· Man'fa gid' H Sad k 1 b l .. .. k N k bir lan açık bir çok eller havalandı. ğazaya geç blmıfb. Nasıl olsa ak.tam - "'I ı .;uracınm evıne ıyor· a~ .. ı:cıe:ı ı atan k u ~ g;::urece 1-:-- e e~flisi canım, mevluttan 
.. iki saniye kadar cemaatin yüzleri olmut uyılırdı. Şöyle rahatça düfÜn· sun deği mı . vapur og eonra a ıyo u. . ge ıyorum. Sız görünmediniz. 

llöriiıı-- ld Son ---•- L ek MeHLtin sözlerinden mana ,.,_ o zaten bu sorguyu beklıyormu, o akf8m, saat tam altıda otomohıl Şakir Bey: 
•..-.:Z o u. ra y&Yaf llCIJlllC ~o- m • uuıa r --•1 d M )!!'>l.. t• v· . . ... d L _Lı· 

il~ ha eke ler L--ladı karmak için yalnız kalmak istiyordu- gibi batını lllll a ı: 1 e ana ı ıran meecıt onun e oe& ı- . . . . 
A w r t UG\' • .. w "I hah ine d .. - Gitmez olur mıyım ayol. Şimdi yecekti. - Tamam, dedı. Bız eksiktik. Ha-

Yaga kalkanlar sızlayan bacakla- Ağır agır Kara og 0 çea og· ._L: ile k San ı A · l _._ Ha cı Sadık çağırdı amma herifin eğlen• 
l'lılı Yiir" .. I ~--L • • ell · le ·· .. d.. mevlutta senuuu onuştum. a Yff! nıne, mevut wtşamı cı . . . . . 
dı ... ı - .- umege a lfunna& ıçın eny ru yuru u. Sad ki d .1 ı_ b l tunne gitmedik. Mevluduna gıtmek a· 
-..enııi oğuyorlardı. Bu mevsimde bahçede kimse ol- müjdem v~.. .. . ı · . ı ar a verı ~n ~~m~ııLte u unmak olacak) 

Ôrtiindülderi emala be azdı Hem pzinoda bir iki tane par- Zahirecının gozlerı parladı. ıçın hemen aen dondu· Bu fınatla yıp N . f _1d ... 
~la .. . . pqt .. ~L~- mlatab·ı: di de ı - Hacı Sadak öbürgün latanbula Melihate haber ulattıracakb. Hacı lb- un e e gu u · 

gözlennın yalnız bın IJlllU• ı ır h' L-- ha ada .... .. .__L __ ,_ H b l d . . 
ilen kadı la .. .. .. .. a- Şimdi Melihatin cesaretine tat•- gidiyor. ra ım uaoı1 v • gogsu IUWIU"IJL, - acı u mev u u pek tezı tezıne 
he ai n r e~~lere aürtunup pn d _ Ne diyorsun 1 güreşte peşrev yapan bir ha., pehlivan okuttu. Aradan bir ay olsun geçme· 
beıtli;m:ek ıçm onların çıkmaaını yor ~cı bu yap gelmİf, böyle cesur _ Mal 8lacakmıt. çevikliğiyle Bahçe gazinosuna &irdi. liydi· Daha Güllü kasabada. 

or dı. kadın gönnemitti. _ Melahat). Burada. haftada üç~~ ince saz - Bu .. ~k~ nerede~ 
Hacı Sadık her taraftan gelen: Anlatılıyordu ki Melahat Dalaman _O kalıyor. vardı. lzmırden gelen ıkı kız '8fkı 1 - Alaıyeli Esat Beym kqpkündc •• 

- Allah kabul etsin. iftliğindeki eğlentinin tadını unuta· Hacı lbrahimin ,tespih tanesine söylüyor, gazel okuyorlardı. O aktam· ı Hacım sen sıraya girmedin galiba 
- Ölınütlerinin ruhu t8d olsun. ~amlfb. benzeyen kurt gözleri parladı. Acar 1 tar çok kalabalık oluyordu. Zahireci isteksiz, alakasız: 
~ :-.Jiacı Efendi allah ecrini ihun ey• Hacı lbrahim bunu dütünürken bir tilki bakıtıyla kocakarıyı ıüzüyor· Bu akf&Jll çalgı gecesi değildi. Hııcı - Neme gerek, dedi. Geçti bizden 

Ilı. • • batında hapn bir gençlik rüzgln ea- du. . . .. .. lbrahim ,<;yle .a~ üst.Ü. bir iki tek artık ı 
D~alarına kartı ganp pnp bo~u- tio.ini hissetti. Demek kadınlar hili o- Ayte nine elindeki teker kulihın- atıp çıkmak nıyetinde ıdı. 1 Nuri efe yüzüne baktı: 

llu buk" L din. oo·· dun- •. _1.:..ı-.: v ttık G . L l uyor, 1Len 1• ~ .... .. nun sevgisini arzuluyorlardı. dan çıkardığı llJUU'U,. agzına a tan azınonun par~a açı an taraçasın· - Yapma hacı. Daha dur baka• 
~aya Vermiş bir adam gibi eli aogaun· Hacı lbrahiın timdi 0 çiftlik gece- sonra: . da bir kaç kifi çilingir sofrası kurmuş- lım. 
c lCf.?Ckk~r ediyordu 1 .. )erinin hatırasına dalmıtb. O ne gece- - Metahat eenden haber bekliyor· lardı. ' Şakir Bey dedi ki: 

I - Eksık olmayın. Sag olun. Var o- lerdi... Kasabanın bir çok evlerine girip Hacı o kadar dalgındı ki bunlann _ Hacının fikri başka. Böyle eğ-
unı Birden yanı batında bir aes duydu: çıktığı için her yerde eli, kulağı olan Kahya oğlu Nuri efe ile İlyas J>Cl'8 zade lencelerden elini çekti. Amma, ba ka 

Kalabalık, mabedin kapısında pa- _ Hacı efendi, hacı efendi. Ay,e nine bu gönül ıimsarlığmda ka- Şakir Bey olduklannı tanımadı. 1 dalgalar olursa eyvallah değil mi ha-
~Ç~rını giymek için yine .~tmıttı. Kabahat itlerken yakalanmıt gibi şarlanmıfb. Bunu söyler söylemez za- Büfeye doğru giderken arkadan cım. 
ltı hıreci Hacı lbrahim pqı~ı. bırak· heyecanla befmı çevirdiği mman kar-ıhirecinin yüzüne baktı: eeılendiler: ı (Arkası · 

ayan Hatipten kurtulmak .ıçın acele aıaında bohçacı kadını, Melibatle &l'a- - Bahfifimi isterim hacı 1 - Hacı efendi. haca efendi. var 1 
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,. SON DAKİKA---.. l TELGRAF, TELEFON, ~LSİZ HABERLERİ 
Sabah Saat 4 ten Sonra 

Gelen Telgral Haberleri ---Muvafık Ve Muhalif Fikirler .•. 

lngiliz Gazeteleri; Yeni Fransız Kabinesinin lngiliz
lerle Elbirliği Edeceği Kanaatindeler .. 

Temerküz Kabinesi Üçüncü Cumuriyetin Kuruluşundanberl 
101 ncl Kabinedir. Cumuriyet Federasyonunun Kabine Aleyhinde 

Rey Vereceği Zannolunuyor 

HabeşlerGöğüsGö
ğüse Çarpışıyorlar 
Fedailer Birçok Italyan 

Paris, 25 (A. A.) -En büyük ha- nun bu defa kurmu§ olduğu cumu- Sosyalistler Bir KaraT Veremediler Mı.tralyo·· zlerı· Zaptettı·ıer 
vadis gazeteleri tarafından iyi kar- riyet temerküz kabinesi, üçüncü cu- Pariı, 25 (A. A.) - Sosyalistler 
tılanan ikinci Saro kabinesi sağ ce- muriyetin kuruluıundanberi 101 in- yeni kabineye karıı ne hattı hare • HABEŞ KITALARI iKi MÜSTAHKEM MEVKii 
nah gazetelerinin şiddetli hücum • ci, ve bu teırii devrenin batından _ ket takip edecekleri hakkındaki ka- DE ELLERiNE GEÇiRMiŞ BULUNUYORLAR .. 
ları~a u~ramaktadır. Buna mukabillberi de 11 inci kabinedir. rarlarını _tali~ ebniş~erdir. Bu Adisababa, 25 (A·A.)- Son gün- ı Habeşler, İtalyan taarruzunu püs.-
kabınenın kuruluşundan pek te içinde: demokrat sol cenahtan grup, ~abınenın teşekkul tarzından 1erde Tembiende ve Maka!!e etrafın- kürtmüş, ftalyanların üssülharekeleı: 
memnun olmamakla beraber~. ·~~ 4, radikallerden 6, radikal sol ce • tamamıyle m ... e~nun olmamakla be- da vukua gelen büyük muharebe hak- l ne atmıt? ve çok müstahkem iki me~ 
cenah gazeteler ona oldukça husnu bt 1 l h . .1 raber, umumı aıyasaya taalIUk eden kında Habeş menabiindcn verilen taf- girmiş olduklarını söylemektedirler. 

. I na an , so cena cumurıyetçı e • b h b l d l .1 .1... .. .. .. R D E • ·· · kabul gösterıyor ar. . . . . azı a er er o ayısı e ona gene sı ata gore, üç gun zarfında mutema - aa eata sır Duımemıf .. 
Sağ cenah Flandenin İtalyan a • rınden 4, sosyalııt cumurıyetçıler • müzaheret edecektir. diyen göğüs göğüse harbedilmiş ve he- Cibuti, 25 - Habeş paytahtında 

leyhtarlığından dolayı endiıe gös • den 1, sol cenah müstakillerden 1, Rei•icumurun Kabulleri men hemen yalnız kılıç ve süngü kul- Ras Destanın ltalyanlara esir düştüğii-
termekte, sol cenah ta Flanden ve ve sırf müstakillerden de 3 kiti Pariı, (Telsizle) - Reisicumur lanmak mecburiyeti hasıl olmuştur . ne dair bir haber çıkmışsa da Ras Del" 
Paul • Bonkurdan Milletler Cemi - vardır. M. Lebrun bugün yeni ve sabık na- Mücadele, geceleri dahi durmamış- tanın Sidan dağlarında saklanmakta ol-
yetine kat'i bir ıadakat siyasası Yeni kabine, Laval kabinesine zırlardan bir çoğunu kabul ederek tır. Hah~ fedailerinden teşkil olunan duğu anlaşılmıştır. 
b ki k d

. hücum kıtalan, yolu müdafaa etmek Bir ltalyan Tayyare.si Daha Düf18 
e eme te ır. nazaran daha ziyade sola maildir. görüımüıtür. H ')r:. . . t' 

M t . d d' k'. üzere ltalyanlar tarafından kurulmuş arrar, -::> (A.A.) - Cıcıgadan g 
a m e ıyor ı. l 1 1 H · a. 

S • k t D d y • mitralyözleri iki blokhauz hücumla en yo cu ar, avas a1ansı aytarın 
uDıt iılerinde, Paul Bonkur ile uı as avasın a enı zaptetmi~lerdir. Bu müstahkem mev - Daggabur civarında büyük bir ltaly~ 

Flandenin yeni kabineye İ•tirakleri, ' · · d'' ·· - ·· .. H be ı rid 
3' kilerdeki ltal anlar ölmüştür. Harekat tayyaresının uştugunu ve a Ş e . 

Fransanın Milletler Cemiyetine ve Suçlular Ortaya Çıktı H b l . y ff . . ·ı t' l iki tayyareci ile üç İtalyan askerini etiı 
Fransız • İngiliz dostluğuna daya - a eş erın muza erıyetı 1 e ne ıce en- aldıklarını haber vermişlerdir. 
nan an'anevi ıiyasasını muhafaza miştir· Bir İhtilal Durduruldu 

Ankarada görülmekte olan ıui -ıfında hududu Hamdi, Yakup Ça • Habeılerin Mu%alleriyeti 
etmek azmini belli etmektedir. Eaa- Adisababa, 25 (A.A.) - Havas el 

kastçıların muhakemesine perıem- VUf, Aziz ve Ate§ Mehmet ismin • Dessie, 25 (A.A.) - Royter ajan-aen, İngiliz ıiyaaaıının inkipfı, aon jansı aytarı bildiriyor: 
zamanlardaki ihtilafların önemini be günü devam edilecktir. Bu cel • deki tahıslarla birlikte geçtiğini sı muhabirinden: Gocam ilindeki ihtilal hareketini ter" 
oldukça hafiflebnektedir. sede müddeiumuminin iddianame- aöyle~if, faka~ sonr~~a~ ~ahke~e Şimal cephesinde vukua gel~iş o- tip eden ve Gocama avdet etmek üze~ 

. . k celseıınde bu ıfadeıını ınkar etmıt- lan büyük muharebeye müteallık bu- taraftarlariyle birlikte cepheyı' terke .1 

Elb . ı·w• ıını okuması ve maznunun avu atı · y h A M h d' S · d b h be · ıT ıgı tı. a ya, tef e me ın urıye e raya gelen haberlerde umu are nın den Deccaz Gassassah'nın nihayet, 
Londra, 25 (A. A.) - ((l>ejli Te- müdafaasını yapmaıı çok muhte • aıker olduğunu, Altındişli Aziz is- Habeşlerin tam muzaffeıli.yeti ile Tana gölü kıyılarında tevkif edikliil 

legraph» gazetesi, yeni Fransız ka- meldir. mindeki adamı da uydurduğunu, neticelenmiş olduğu ve Habeşlerin on 'bildirilmektedir. 
binesinin dıt siyaaada İngiltere ile Cumhuriyet gazeteıine Ankara • böyle bir kimıe tanımadığını iddia ağır top ile yüz mitralyöz ~inam ey· Bu sebeple Gocamdaki ihtilal. h~.t' 
ııkı bir el birliği ile çalıpcağı mü • dan bildirildiğine göre daha bet al- ebnittir. }edikleri bildirilmektedir. keti bilfiil nihayet bulmuş sayılabıllf• 
taleaaını ileri ıürerek diyor ki: tı kiti hakkında dava açılmııtır. Da- Bunların milli hudut haricinde 

(cSaro hararetli bir Milletler Ce • va ıuikaıtla ali.kadar oldukları ile- oldukları anlapldığına göre iıtintak 
miyeti taraftarıdır ve Flanden de ri ıürülen Elbeaanlı Hamdi ile ar- daireıinin bu hususta icap eden ka
ötedenberi lngiliz - Franıız teıriki kada9ları hakkındadır. nuni muameleye tevessül ettiği söy
meıaisini iıtiyen bir devlet adamı - Suçlulardan Yahya da bir itira • lenmektedir. 
dır.» 

«Mominıı Post» gazeteıi iae, 
Flandenin, bir çok nutuklariyle de 
sabit olduğu üzere halya ile bozuı
mamak arzusunda Lavaldan geri 
kalmadığını ve binaenaleyh müfrit 
zecri tedbirlere gidilmesine kartı 

duracağını yazmaktadır. 

Kabine Aleyhindekiler .• 
Pariı, 25 (A. A.) - Lui Marinin 

ba!kanlığı altındaki cumuriyet fe -
deraıyonun kabinenin aleyhinde 
rey vereceği zannediliyor. 

Saronun Gazetecilere Beyantıtı 

Pariı, 25 (A. A.) - Dün akıam, 
arkadatlarmı cumur reisine takdim 
eden sonra Eliza aarayından çıka"r
ken, baıbakan Saro gazetecilere 
§Unları ıöylemiıtir: 

«Kabine muhtelif partilere men • 
aup olmakla beraber, Franaanm fi. 
nansal ve siyaıal menfaatlerini kol
lamak ve dııarıda emniyeti aağla -
mak hususunda hep ayni endite ile 
hareket eden kimselerden müteteI<
kildir. 

* 
ltalganlarla 
Müzakere 
Kesildi 

Mısırda Vaziyet 
Nahhas Pata Hemen Bir lnglliz • Mısır 

Müzakerat•na Giritilmeslne Taraftar 
Kahire, 25 (A. 

A.)-Kabine buh
ranının halli hak • 
kındaki müzake • 
reler neticelen ı. 

memittir. Bildiril
diğine göre 10 
mart seçimine ka
dar bir bitaraf ka-

Zecri Tedbirler 3 Şır 
batta Şiddeilendirilecek 
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--;~;·;~;~~-~;·~;~·~·~;:nıerı Harita~a önu_v~ıı~ Soğukkanlı Bir Adam 

Yılanla Başa Çıka~ilir ! 

l:iaııt Claua 4ahrl kendi 

Arjaotlııd.:ı 

yani b ' r bııvR 
limana yapılmıf 
fır. 

Traa11uvalda bir 
aı an ı"JrUı!l 
c"hre gırmltt t 

Aııç l:>prl 'de 
Y"nl b r giimü1 
n ad ani b ! u n· 

rn • 1.ı r 

~ bit heykel yaptırtmıthr. "' 

l<oınünistliğe Sapan Güzellik Kraliçesi 
Fazla Sır Öğrendiği için · Ö:dü? 

«Fazla cesur, faz
la kuvvetli olmağa 
lüzum yok, biraz 
soğuk kanlı olmak 
,şartiyle, herkes 
dünyanın en zehirli, 
en büyük yılanları 
ile de başa çıkabi

lirn 
Amerikanın bü

yük gazetelerinden 
birine bu teminatı 
veren zat, hayatının 
mühim bir kısmını 
Brezilyanın vahşi 
ormanlarında ince
leme yapmakla ge
çirmiş olan Juan 
Berrone isminde hi r 

kaşiftir. 

Yan tarafta r. 

mını gördüğünüz 

bu zatın iddiasına ~ 
göre Brezilya or

manlarında uzunlu
ğu on metreyi, ka
lınlığı elli santimi 
geçen öyle yılanlar 

vardır ki, sarıldıkla-

bir t kaç gün evvel «Bükreş» te genç 1 di, çünkü kendisine bütün bu imkan- ı düşmüş :lan. kız ka~deşine yardım edi· rı bir ağacı kırabi
aeç dı~ın oda hizmetçisi sabahleyin ları veren zengin mimar hem evliydi, y~rdu: Şımd.ı evlenırse ~u. yardı.m .bel- lecek kudrete rna
ltıazı v~~ıt oda kapısını tıkırdattığı za- hem de çoluk çocuk sahibiydi. Üstelik ! ~ı ~esılecektı, kız kardeş~nın bu ıhtımdal liktirler. Fakat kü-
.ı.. ıç bir cevap l dı Meraka k" d" F k k d onunde aklını kaybetmış olması a çük bir çocuk bile 
"'U~tii k ama • yaşı da geç ın ı. a at genç a ın .. k"" d"" . d . . • apıyı ) k · · gi mum un u. Fakat bu ıp ucu a netıce- w k k l l ki b 
tıncc ha zor ıyara açtı, ıçerı .• buna ehemmiyet vermez görünüyordu. . k ld B .. . .. ai.incü bir sogu an ı ı a u 
" nırnını yatagwında hareketsız 1 sız a ı. unun uzerıne Ur- l . h 1· d"" .. b"I M ... l 1 l .rat \ yı anı acız a me u~ure ı ir· esela insanın bir e i i e yı anın boynunu 

ıyor buldu H 1• h her Jıf. ihtimale geçildi. \tcrd" . emen po ıse a . . . yakalayıp zehir kesesinin altını tazyik etmesinden ibarettir.» 
Jl

0 

1
' CeJip baktılar ve anlaşıldı ki, Polis genç kadının katillerini bul- .. Cenaze merasımı. esnasında ~~r çok Bu iddiayı dinliyen Amerikalı gazeteci: 

ıeı'Yanın güzellik kraliçesi Matma- makta müşkülat çekti. Ve el"an da bu buketler arasında hır kırmızı gül de- - Evet, diyor. Fakat bu soğuk kanlılığa milyonda bir kifinin bile malik 
Tittl C "t •. 

1 
.• .. .. k··ıA · · d ·· kt d" meti göze çarpmıştı. Tahkik edillincc olduğu iddia edilebilir mi? 

rı escu o muştur. muş u atın ıçın e yuzme e ır. ' . . . . . .. 
t . 0~~ ~ ~~~ ~~~a l&~~k~a~ıramu~dif ilit~~~ld~etı~~ı~~un~ ~k~=~====~========~==~=~~=~=====-
&ctı .• ··ı .. . k kesinin yolladıgı ogrenıldı ve genç a- A v d k • H A d • d ş 

R goru muyordu. Bır dakika maller geldi, bir aralık genç adının .. . ld ~ şagı a } a JSe e a-
o~ç ... kadının tabii bir ölümle ölmüş Romanyalı bir diplomat ile evleneceği dının hayattayken komb~nıstko ~gı·u ve 

u&una "h . I . . .k komünistler hesabına ır ço gız ı va- k N k N d • ? 
•. . ı tırnal verildi fakat sonra şayi olmuştu. htiyar mımarın mtı am k şı a ca o ta e ır .•. ıvı1 bir 1· ' l l zifelerde kullanıldığı meydana çı tı ve 
dı Po ıs memuru 0 gece odaya almayı düşünmüş olması ihtima i la- . 
Şarıdan b. b . . im tıra gelebı"lı"rdı'. Fakat tahkikat yapıldı. hatıra şu düşünce geldı: 

11 d·· ır ya ancının gırmıf o a- .. · l · 
U~ü k d · ·· ıd·· .. 1d.. - Acaba komunıst erın esrarını .-. 

ik· . ncesine hak verdirebilecek bir Öğrenildi ki: Genç a ının o uru u- 1 k .. w d· ~· a·· ı- Çuval Uzerı·nden ı ız .. d "" . . . R d 1 . tehlikeli gen\ş i te ogren ıgı ıçın 
(~.a gor u. Genç kadının cesedı ğü gece ihtıyar mımar omanya a >1-

•vıorg) .. .. . k" 1 w "ld" dürülmüş olmasın? D .. V,,,. .., f f 
~~d a goturuldü, ve anlaşıldı ı le degı ı. 1 0 o A ed r k" b uşen nagı 
lq ın, burnuna zorla asid prüssik kok- Bunun üzerine daha feci bir ihtimal ı Maamafih ıl~~e . e ım ı u son • • • 

tılrtıak suret' l · ·ıd ·· .. 
1 

.. t"" .. . d duruldu Genç kadın ihtiyar ihtimal de şimdılık hır efsaneden iba- Fransız gazetelerinin anlattıklarına 
ıy e o uru muş ur. uzerın e · .. .. d" 

1 

Derhal k t"l" k .
11 

. "mardan aldıgwı paralarla zarurete ret gorunmekte ır. y;öre daha liç ay evvel Parise yerleş-
llıa a ı ın veya atı erın aran- mı ================::::ıı a.ına başlandı. I miş ola~ . Ruherman ismin~e ~ir .. Al-

1 ,, rr.· l J ır:!. e• ··lmemı·ş man tacırıne geçen pazartesı gunu sa-• 
Be Mı· adrnazel Tita Critescu Bükr~te, 

r •nde p · b' · tn • arıste pek tanınmış ır sı-

8o aydı. Bir defa henüz 20 yaşındaydı, 
t\ra fevk l"d 1 k' . eli B"' tü a a e güze di, çe ıcıy . u· 

~otı b~nlardan başka gayet iyi bir tahsil 

ha;:nuştü. Üç dört dil bilirdi. Vakti 
~ Yolunda bir Burjuva ailesinin kı-
ıydı, rn k h im k . . . tirn· e tep ocası o a ıçm yetıf-

rn·· 'Yordu, fakat nasılsa bir güzellik 
usabaka . . ·ı . M' ~ sına gınnesı, seçı mcsı ıs 
Urtıani .. k b"" .. h unvanını azanmaıı ut un 
a'Ytltının . "k . . d w. . . ı· 

ıstı ametını egıştırmıf ı. 

* ..:ı Madrnazel Tita Criteecu bu seçim· 
1.1cn 
~sonra dünya güzelliği ünvanmı 

lt tırnak emeliyle Parise gitti· Vakıa 
~ ~ntlrnadı, fakat ~zelliği, bilgisi, 
craf et" ·ı P h f'l" . d h 1 ı e arisin kibar ma a ı ını er-
al tesh· f k' .., la ır etti. Fakat maalese es ı sag-
~ rtı ahlakı bozulmağa yüz tutmuştu. 
Ortıanyaya dönünce zengin bir mima

l'ln ilt"f ı ed' 1 • • k ı at arını, şahane h ıye erını 

ı ıro ,, ua '{)loru bahı posta müvezzii küçük bir çuval 
17 getirerek teslim eder. Alman taciri hiç Bir Kış var. bir yerden böyle bir çuval beklemedi-

ği için şaşırır, fakat çuvalı açıp ta i-

çinde tam yüz bin liralık banknot ve 

esham gördüğü zaman bu şaşırması 1 

defalarca artar ve hemen çuvalı sak- 1 
ladıktan sonra avukatına giderek akıl 

danışır ve onun tavsiyesi ile hadiseyi 1 

posta idaresine haber verir. Az sonra 1 

bir müfettiş gelir ve sened mukabilin
de çuvalı alıp götürür ve hemen tahk; 

kata başlar. . 
Anlaşılan hakikat ~udur: 
Bir posta şubesi merkeze gönderi-

• 1 
lecek olan o parayı boş çuvallardan hı-

rinin içine koymuş, üzerine de «mer
keze gidecek» yaftasını yapıştırdıktan 
sonra diğer çuvallarla birlikte posta a 
rabasına yerleştirmiş, fakat yolda bu 

yafta düşmüş, üzerinde de ancak çu

valın eski sahibi olan Alman tacirinin 

abuı . d A k 
d ettı. Onun metresi ol u. rtı y· I . b 1 A T" k - d ··ruı . "d cbdebel" . .. .. .. w ıyana gazete e~ı ~- yı vusturyanın ırol ısının a go memı~ ~ı • 

adını ve adresini gösteren damga kal· 

mış ve bunun için de çuval posta ta
rafından Mösyö {Rutherman) a yol-

•••••••-••,,.•••••••••••••••••aa••111••••••••••••••••"'••••••••91 

Ağaca Çıkmayı 

Öğrenen Köpe.1<. 
İndiana"nın Muncil şehrinde otu· 

ran Jams Richard isminde bir zat bir b B· ı hır omur surmege başlamış- dette bir kışın hükiım surmekte oldu~unu yazıyorlar; Derece sıfırın altın-
~ ır apartnnanın da sahibi oldu. da (35) e düşmüştür. Her tarafta üç metre yüksekliğinde kar vardır ve bir 
d nkada da epeyce dolu bir hesabı var· 1 çok köyler arasında muva~le k~silmiştir. Hele son günlerde .o kadar tiddetli 
d 1' Zevk, neş' e ve para içinde yüzüyor- • bir kar fırtınası olmuştur kı, resımde gördüğünüz gibi evlerın pencereleri 

lanmış 1 ı iddia neticesi olarak köpeğine bir kedi 
Fransız gazeteleri bu dürüstlükten gibi ağaca tırmanmayı öğretıneğe mu

dolayı Alman tacirine bir mükafat ve-, vaffok olmuştur. Bunun içi.1 sarfettj. 

u. Belki a~k cihetinden mes'ut değil-lkırılmı§ ve odaları karla domuştur. rilip verilmediğini yazmıyorlar. ği zaman tam iki yıldır. 
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iz incisi Yazan : 
Kadircan 

Kallı Akde 
26/1/9 16 

incinin Düğün Günü Kaçırıl
ması Kararlaşmıştı ... 

Kişnedi ve ön ayaklarından birile 
yeri eşeledi. Sevinçli sevinçli batını 
sallıyor, yularını koparıp ta genç e
fendinin boynuna sanlacak ıibi o • 
luyordu. Köpekler ise onun ellerini 
yalamıya, üstüne atılmağa baılamıı
lardı. Pulat onları yabfbrdı. Ata 

yaklattı: 
- Kara Duman, uılu dur... Ben 

geldim İ§te ... 
Onun başını kollannm arasına 

aldı. Alnının ortasındaki el ayası 
kadar bembeyaz lekeyi, yanakla • 
rını öpüyor ve ilave ediyordu: 

- Benim yiğit arkadaıım ..• in • 
ciyi beraber kurtaracağız. 

Yüksek boylu zeki ve çevik hay
van da delikanlıyı öper gibi ağzını 
onun yüzünde, boynunda, sırtında 
dolaştırıyor. 

- Elbet . .• 
Der gibi sesler çıkanyordu. Kö -

pekler de kısık kısık havlıyorlardı. 

İnci rok gÜ%el ve iılemeli elbiaeler 

-
rayım ve bizim Pulabn sevgilisini de, 
lçcl halkını da kurtaı:ayım. ••• 

Veli hemen cevap verdi: 
- Devletin bir paşasını emırsız 

öldürürsek cellitlık oluruz. Fakat bize 
izin ver de, lnciyi alıp buraya getire • 
lim. Pulata da haber yollarız, o da bu
raya gelir . 

Murat hemen atıldı: 
- Yaparız. Nasıl Ramazan? Sen ne 

dersin? 
- Ne diyeceğim?.. Böylelikle ant • 

!atmamız bozulmıyacak. 
Veli sessiz Aliye döndü: 
- Sen susuyorsun? ... 
Dedi. 
- Sustuğum zaman kabul cdiyo • 

rum demektir. Hem de candan ... 
Kıbrıs 

Sel eri 

giymiıti. Y "f'"aiından yalnız; Kırlangıcın birisi hemen tezgaha 
gözleri görünüyordu. kuruldu. Coşkun bir çalıtma ile bir kaç 

Ö 1 · h ı 'd' gün içinde bitti. Dört arkadat ona bin· nce ge nıesı ayır ı ı ı amma, son· 
. . . diler ve Kuru Pınar koyunda karaya 

ra gelmesınden hıç hır fayda yoktu. _1_. l (T ) · · l d' 
çuuı ar. aş ucu ya gıtmemıt er ı. 

Her ihtimale karşı, oradan geçerek * 

Dilsizler Arasında .. 
Istanbuldaki Merkezlerini Ankarayı 

Götürmek istiyorlar 
Şehrimizdeki dilsizler son bir ay 

içinde bir kaç kere toplanarak ha -
raretli münakaıalar yaptılar ve he
men hepsinde kongrelerini yarım 

bırakıp bir neticeye bağlamadan 

dağıldılar. Dilsizler cemiyeti idare 
heyeti bu yüzden sarsıntı geçirdi ve 
hatta cemiyet reisi istifa etmeğe 

kalktı. 

İtte bu maksatla cemiyetin idare 
heyeti dün Ankara caddesindeki 
cemiyet binasında yine bir toplantı 
yapmıştır. Toplantıda cemiyetin es
kidenberi baıkanı olan Süleyman 
Gök sıhhi ahvalini ileri sürerek is -
tifasım vermiş, fakat bu talep ida -
re heyetince reddedilmiı ve yeniden 1 

yapılan seçimde umumi reisliğe Sü- 1 Dilsizle in diınkü toplantısından 
leyman Gök, İstanbul merkezi re - girmesi, Aı \dolu içindeki kız 11 

isliğine Medeni, umumi katipliğe erkek bütiiı dilsizlerin «6» •1 
Kazı~, muhasebe ~e vezn~d~rl~.ğa i içinde bir ça·ı '. altın~a. toplanabil: 
lbrahım Duymaz, ıdare mudurlu - melerinin tem mi, dılsız kız ve et 
ğüne Hamdi seçilmişlerdir. keklerin birbirlerile evlendiribııe' 

Bu heyet, yedi maddelik bir pro- leri, dilsizlere mahsus bir kütüpiı'' 
gramı tahakkuk ettirecektir: ne teşkili, haftada bir kaç saat ge' 

Kurum merkezinin Ankaraya ce dersleri, aan'at sahibi olm•Y'° 
nakli ve hükfımetin bu hususta mü - dilsizlere boyacı dükkam açtırıl • 
zaheretinin temini; cemiyetin Cüm- ması, dilsizler için haftalık bir roe" 

huriyet Halk Partisi himayesine mua çıkarılması gibi itler. Pulat Kara Dumanın yelesini, 
boynunu, göğsünü okıuyordu: 

- Artık uslu dur ... Anladık. Sen 
de beni benim kadar özlemitsin. 
Fakat biraz sabretmek gerek. Ses 
çıkarma ve bekle ... 

-12-

Gönülden Gönüle ..• 
~;::~:.:.'.0 •d•ml•nn• görünmek Bir /ktısadi Mesele Karşı•zndagıt 
Düğünden bir gün önce aktam üze-

Alanyaya dönen Durmuş reis o • ri şehre girdiler. Herkese: (Baı taralı 1 inci yüz.de) dos mahsulü adı altında İzmir üzÜ ' 

Kara Duman hiç fÜphcsiz bu söz
leri anlamııtı. Çünkü timdi kendi • 
sini tutuyor, bir kuzu gibi duruyor
du. Köpekler de susmuılardı. 

rada iki haberle kar§ılaşmıştı. Bun- - Kıbns seferine gideceğiz de ana- A) Rados adasının İzmirden çek- müne dışarı piyasalarda rekabet irtı' 
lardan biri lstanbuldan geliyordu. mıza, babamıza, kardeşlerimize ve ni- mek istediği üzüm, Ege bölgesi vasa· kanını bulacaktır. 
Bunda yakınlarda Lala Mustafa şanlılarımıza «hoşça kalın!» demek ti rekoltesinin dörtte biridir . D) İtalyanlar Radosta İzmir ası:l18 

Paıa kumandasındaki donanma ve için geldik. B) Bu üzümler işlenmeden, yani 1 bağlarını yetiştirmeğe başlamışlardır ' 
ordunun Kıbns üzerine gitmek üze- Dediler. Türk müstahsilinin emeği istismar e- Rados markası üzümler bir taraRill1 

Gurbetlerde b Yolda sözlesmİRlerdi· d·ı k · ı ld d'l k · · dışarı piyasalarda lzmir üzümünün ye· re yola çıkacağı, donanma ile ir - · • · ı me suretıy e e e e ı mç ıstenı - d 
l k .. R d F' "k Dördü de silahlarını kufanacaklar, B l h 1 b 'k .. .. rini tutmağa çalışırken öte taraftan ll 
eıme uzere a os veya ını eye . İ . H D . 1 yor. u suret e er yı u mı tar uzu- e' 

ı . 1 "d" atlarına bmecekler, ncı anım emır .. . l f l k 1 ... k . mahsuli.in ilerisini temin etmek iste'} 
P l d d .. d...... ge meaı yazı ı ı ı. 1 . . k mun ış enme masra ı o ara ur ış· . 
Yafamak 

u at o asına on ugu zaman o- • .. Beyın evınden Ferhat Paşanın ona- 1 (GOO OOO) l ceklerdır 
Z t 1 d b T k k çisine veri en en az . ira · rada duvara asılmış olan silahlarım · a en ay ar an erı ne ur ı- ğına gelin götürülürken ansızın hü - ı ll--

da gördü. Hepsini okşadı.Çıkarıp yalarına Venedik teknesi yaklaşı • cum ederek onu kapacaklar, kırlangı - üzüm işliye~ !?rk am~leden. al~na - Bütün mahzurlar bertaraf, her )11 

yokladı ve pırıl pırıl olduklarını yor, ne de her hangi bir gemi veya cın beklediği yere gideceklerdi. İnciyi rak ~a~~~ ışç.ısı~e verılmek. ıs~enıyol r. wlenerck ihraç edilen ve binlerce if 
gördü. Eni§teıi sık ıık yağlamıı, te- kayığın Venedikliler tarafına git • Murat kendi atının terkisine alacak, Y~nı b~tun ~ır .1ş~eme m~vsımınde z- çiyi geçindiren üzüm mahsulünü işle~ 
mizlemiş olmalıydı. meıine meydan veriliyordu. Bu işi diğerleri de onu koruyacaklardı. Bir mırdekı 450 wçının nlacagı para hal- meden ihraç etmek memleketin ço 

Şimdi inciyi kurtarmak için ken- Adalar denizinde yirmi beş kadirga defa kırlangıca kapağı attıktan sonra yan işçisine iş bulmak için dışarıya aleyhine sayılan bir hareket olur. ~l 
·ı M t • Al i I h b"tmı"Jı: olacaktı kaçırılmış oluyor· sasen İzmirin üzüm rekoltesi her 'i1 disinde on misli kuvvet buluyordu. 1 e gezen ura reıa ve anya, çe er şey ı T • 

O gece Ahmet Ağa ile baıbaıa kıyılarında da tek başına Durınuş Düğiin C) İzmir borsasından üzüm satın a- tükenmektedir. işlenmemiş üzüm ih, 

ı · 1 d M il h ki Alayı lacak olan firma lzmirin teamül haline 1 racına müsaade etmek zararlı bir hB' verdiler. ncinin nasıl kurtarılaca - reıs yapıyor ar ı. arçe oyu a a- · ıe 
ğını konuftular. Onu kaçırmaktan dıktan sonra bu kıyılar için zaten Geceyi heyecanla geçirdiler ve ya- gelen üzüm tipini bildiği için, İzmir ti- rekettir. Türkofis merkezinin bu ıŞ 

ıla pi üzümlerin ayni Radosta yetiştirile • alakadar olacağı muhakkaktır. ve Ferhat Pa&Jt denilen belalı herif korku kalmamııtı. Durmuş reis hiç pacakları iti kimseye açmad r. I l eJ 
:r- ,.-1. d cek, bu suretle zmir üzümleri, Ra- Adnan Bi g......,...... buradan gidinciye kadar gurbette çekinmeden Finikeye gider, baş - ı Ertesi gün sabah erkenden ~·ir e _ 

yaıamaktan baıka çare yoktu. Bu· kumandan ile derya kaptanı ve di- davullar zurnalar çalınıyordu. Daha 
" d · 1 · · b ki' b'l' a civardaki köy ve kasabalarla Si-nun için de en uyırun yer Durmuı ger onanma re ıs erını e ıye ı ır· ı s.onr . . . .. ., .. . . 

· · k k " d ., Al h • di Bir kaç gu"'n Alanyadakı" ı'htı'yar lıfke zengınlerınm pafaya dugun ıçın 
reı11n sı sı ugra ıgı anya fC rı · 1 • • • · k " .. 
'd' Ert · .. Em" k d D • anaıile kız kard,._.inin yanında ka- verdıklerı hedıyeler vali onagma go-
ı ı. esı gun ıne a ın emır • 1 •. ••1 ., ba 1 dı B nlar Şam k 

1 k • · • w 1 cak "k" d k turu mege f an • u u • 

Memlekette 
Bir Müstahzar 
Buhranı Mı Var? 

.... 
Universite 
Rektörlüğünden 

Beye su haberi götürdü: aca , gemısmı yag ıya ' ı ı e ır- h 1 l V edik ka 
~ • . . .. langıç yaparak yola çıkacaktı. ı matlan, Acem a ı arı, en -

«Kele§ Mehmet JU bır ıkı gun K I . .. . difeleri, altın ve gümüt kaplar, kese· (Baf taralı 1 inci yüzde) (Baf taralı ı inci yüzde) 
içinde mümkün olduğu kadar ha • rini~r an~, .. ~-~;~ Tı:rk k g~ıl:: lerle gümüt ve altın paralar, atli.a ve Halbuki bu ilacın Türkiye mümessili d8 

Ricamız 

§arı bir at bulacak. Onu ahıra ka • d enH çkür~~kı ~ki·. ı.:..~ ra regı ipek örtüler, ballar, yağlar, Arap ve henüz bakanlığa nümunesini vererek Son yapılan fizyoloji imtihanırı 
k d -" .. ·· ·· k d b 1 var ı. er e 1 ....,ı tarafından l k yunl k ·ı bo- 1 h d Al f l d y· . bit pıyaca ve ugun gunune a ar o ekil' d" 8 . de Ik . b l d Çukurova at an, o ar, eçı er, ithal müsaadesi a mamıştır, ya ut a man pro esör er en ıntersteın .. 

l b 1. k b" b"' .. d ç ır ı. ır ye enı u unur u. • eki di ı l • de k ilan d cd l . • s·· 1 1 rıll • yeme es ıyere us utün az ıra- ç k haff ld ., ek h zlı 'tt""' ğalar ve m er · Ç erın o ithaline müsaa e i memıştir. oy e diğer ordinaryus profesörün nota 
k D .. ., .. .. .. d .. 1 . . o ı o ugu ve p ı gı ıgı . . ı· . ı..ı.-- k"lcl b" ka b' h zah ha b"t 1 l , 

ca . ugun gunun en once ncıyı . . b . . ·ı . f K k l ha zıncır ı zencı ve .....,...,...,. o er, ır Ç ır asta, ec aneye ş vurunca ı • dan hazırlanarak imithana giren ta e 
kaçırmak korkuludur. Bu itten ben- ~ı~ u ısı~ v~d mt:iı a~a d 

0 
ve • güzel cariye de bulunuyordu. Hepsi tabi tavsiye edilen ilacı bulamıyor. . . klara.O ' 

den baıka kimsenin haberi olmadı- er etme lf erın e anı ır ı. birden lıtanbul kapısından Göksu bo- Bazı doktorlar da hastalarına çok eski- beyı, kendı n~tlarını okum'!dı. . .,oı 
ğını göstermek için inciyi Papnın Pulatın yunca büyük bir alay olm~ Halk den kctfcdilmiş bir ilacı tavsiye eder-

1 
den dolayı muaheze ederek ıyı 

konağına ıiderken ve onun gözü ö- Arkad'lfltn'ı ise iki tarafta bunlan sc!1'ediyor, da • ler, haatalar da onu daha muvafık bu - vermemiştir. 
nünde kaçıracağım. Hiç merak et • ikinci haber inciye dairdi. vullar v_e. ~~ bu. ~~ malları • luyorlar. Halbuki ondan sonra başka Talebe, talimatname mucibince, ~ 

· d d'kl · · B . nın geçifını gormelcn ıçm bafblarına ilaçlar kctfedildiği için eczahanelerde 'b' h hakkı d h .. 1 .. ~ meyın ve e ı erımı yapın. enım Ferhat Pap onu zorla nikihı altfna • rdu "be 
1 

d ı gı 1 ususat n a er turu 
ld ·.,. . d k" .. ., . da haber vcnyo • o ilaçtan kalmamıştır, rag t o ma ı •

1 

. sit" 
ge ıgımı e ımse ogrenmeaın.» alacakmıt (A 1___ ) I I k . 1 d v • • Onıver 

• ra.aaı var ğı için de eczacı ar o i acı artı getırt- yetten meno un ugu ıçın, ı:le' 
Emine teyze dönüıte bet yüz al- Durmut reis bu koca Arnavutla ~---···- ) memeye başlamışlardır. Elinde böyle idaresi bu meselelerden haberdar eov 

tın dolu bir torba ile gelmiıti. Bu- yaptığı kavgayı hatırladı. Son defa (_ Toplantll•r, Davetler _ b 1 h . d k' d ı 
ir reçete o an asta pıyasa a ı epo- miyormu!l, 

nu da Demir Bey ıöndermiıti. iki ay kadar önce içele gittiği zaman Gülhane Müsamereleri zah ı d b ·ıA b 1 ' .t11' 
larda ve ec ane er e . u ı acı u- So p B' b "dd' Iarı r 

Ahmet Ağayı sevenler iıe yakın Ferhat Paşa ondan armağan istemişti. Gülhane ıcririyatı 6 ıncı tıbbi müııame- lamıyor ve nihayet sürümü az olan n osta: ız, u 1 18 Ooi" 
köy ve kasabalardan tanınmıı bir O zaman Durmuf reis fU haberi yol - resi ayın 1 7 inci cuma günü profesör Dr. bir eczahaneden bu ilacı ancak bu- karıya kaydettik ve bu suretle .. 
kar k' . • F h t p "k"' t lamatı· Niyaz.i İsmet Gözcünün ba~kanlıiı altında l b'l' B b' t . "d . . dikka örı~ 

:r ııınm er a apyı fi aye "T • • a 1 ıyor. u, ır arzu ve a - versıte ı aresının t nazarı 
1 A ., • t 'lir B" toplanmıştır. ~ 

İçin ağır armağanlarla stanbula git- - rmagandıu. ~nm: .;e~il. ız. Müsamerede: Profesör Dr. LUtfi. profe- lep iŞıdir. Bakanlık faydalı müstah - koymuş oluyoruz. Ümit ederiz ki~ 
tiklerini haber vermiılerdi. Ahmet den a~t'ğan a a tın . ç ey~~ • sör Dr. Mim Kemal Öke. Profesör Dr. zarların ithaline müsaade vermekte - cJere' 
A ., b lere yaglı kurtun keskin pala verırız di K . .. ''kt ·· k'·lAt ziyet tetkik olunur ve bu inte ne , ganın en üyük ümidi Karaman . . ' • Burbanettin Urua ve profesör Dr. Kemal r. ontenıan ve gumru e muş u a 1'0 
Beylerbeyi Hasan Paıaya giden es· Demıştı. . . . . Hüseyin, kulak asistanı Dr. Emin. asabiye çıkanldığı hakkında benim malumatım ce hakikat hissesi var. Meydana 
k . b M d Aw d 'd" H Sonra da 'ehirden çıkıp gıtmıftı. Q. hac asistanı Dr Lfüfi. Dr. Cemal tarafın- yoktur.» nulur. ı su a§ı er an ga a ı ı. asan . ki d d " · __.,,.,-
D S k il M h nun ıçelde yaptı arını uyunca acı ı. dan muhtelif hastalıklar üzerinde vak'nlar -------------- _...... 1 aşa 0 

u u e met Patanın ve Fakat Lala Mustafa Pata gelir gelmez gösterilmiştir. 
Lala Mustafa Paaa .. ·· d "d" 

• w. • -:r nın _ gozun e 1 1• ona her feyi olduğu gibi söylemeye Umum Mütekaidini Askeriye 
Çok sevdıgı ve ınandıgı Merdan A- k dı' 

arar ver . Cemiyetinin Yıllık Kongresi 
ğanın dediklerini onlara söylerse Likin inciye yazık olacaktı. Kurumun 1935 • 1936 umumi toplan -
hemen İnandırabilirdi. Düğün gü • Bunu Veli ile arkadatlanna açh: tısı bugünkü pazar günü sa~t 13 te Şehza· 
nünden önce veya daha sonra Fer • - Öyle istiyorum ki gideyim de debaşı V cznecilerde genel merkezde ya -
~at Paşanın azli de belki gelirdi. düğün günü fU herifin kellesini uçu • pılacaktır. 

BUtUn ,ehlr korku ve heyecan lçlndti 1 
ÇOuld herkes haber alıyor ki cananr ölınemış n 

F R A N K E N Ş T A Y N' 1 N N 1 Ş A N L 1 S 1 
filmile tekrar iellyor ! 
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Öl Om 
Yolcusu 

Muharriri: Fr.eaan Wıllı Crofıi - 84 

Zifiri Karanlıkta Nihayet Dört 
Bir Araya Gelmiş:erdi 

Frençle Reyni birdenbire olduklan 
yerde durdular ve kıpırdamadılar. 
Ondan sonra meçhul adamın ne ya· 
pacağını tahmin ederek, patikanın 
akıi tarafındaki defne çalılannm 
arkasına geçtiler ve aea çıkarma • 
mak için elden aelen itina ile yavq 
yava§ ilerliyerek meçhul kimsenin 
tam hizasına geldiler. Bundan son· 
ra ıola dönerek gene yavaı yavat o

na iki adım kalıncıya kadar yak • 
lattılar. 

T ierin H eyul&.ı 

i6/J/936 

Cani 

1 Spor: 

Gala~aaarag • 
Beıiktaı ( B) 
Talcımları Maçı 

Sahte Bir Memur ... 

Bir Tüccarı Do 1 andırmak 
lstiyen Şem'i Yakalandı 

Galatasaray • Befiktcw (B) takım -
ları lik maçlarının tehir edilmiş oyu -
nunu ~~n Şe.ref stadında oynadılar. Zabı~a ~~·i adı~~ .. bir .~olandı~ıcı 1 halJebici dükkanına da yapılan bir te-

En ıyı şekılde sahaya çıkan iki ta • ele geçırmı~ır. Şem ı gumruk komıs - lefonda paranın köprü başındaki ma
kım arasındaki müsabaka son derece !~ncuları. yamaklarındandır fakat bu hallebici Halim ustanın dükkanına 
h~raretli olmu!tur. Oyunun beşinci da- ı!~nden zı:~~ ~h~~ ~haiyetle~e bü - 'getirilmesini bildiriyor. Ben Basat 
kıkasında Beşıktaş merkez mühacimi ru~erek, turlu turlu hılelerle hır hayli Halim ustanın dükkanına girerken za
ilk golü yapmış, buna Galatasaray muesses~ dolandırmış ve nihayet son bıta memurları da vaziyeti hissederek. 
solaçığı on ikinci dakikada mukabele defa çevırmek istediği cür'etkarane köprü başına ilerliyorlar. Lakin Hacı 
ederek beraberliği temin etmiştir, dolapta muvaffak olamayarak yakası- Recep ustanın çıraklanndan bir çocuk 

. ilk devre?e. Beşiktaş daha hakim nı ıc:n~na t~slim etmiştir. . . ı hepsinden tetik davranar.ık (aebebi 
hır oyunla ikı sayı daha yapmağa mu- Hadısc alaka uyandırıcı bır mahı - h 1) H r t d""kk.. a 
vaffak olmuştur. ilk devre 3 • 1 Beşik- yettedir. Resmi makamdan aldığımız · :eç u a ım u~ anın ~ k anınl 
ta,,ın galibiyetiyle sona ermiştir malumat~ göre mesele şu ~ilde vu- d otuı yor ve memub~lda~ı? ge Ke ted.

0
; 

ık . · d Ga · k b l u arını oraya ı ırıyor. en ın 
ıncı evre latasaray bütün hat- u u muştur: zabıta M ff ·· ·· ·· 

lariyle hücuma geçmis baştan sona Galatada terazi ve ölçü tüccarı Ben d me~.urub. uza er susunu ve " 
kadar hakim oynamış i~e de oyunun Basatın bir gün yazıhanesindeki tele- re~ aı:m :ta ıh sav~:.or. .. . d 
tekli değişmemiştir. Bu suretle niha - fon zili çalıyor ve tüccare telefondan .. ad t za ıtak u ıse uzerın e 

l Be 
. .. I b · · k d' tıtız avranara uzun arattırmalar ve 

yet enen maçı şıktaş takımı ( 3 - 1) şoy e ır ses a se ıyor: I · l l . . 
k 

Al 
1 

s· B Ba , ınce eme er yapmış, nıhayet bu komıı•-
azanmıştır. - o... ız en sat mısınız? - . d' l Jar-L 

Be E . o· k .. l"-. ? . yoncu yamagı şun ı suçu o aA ya" 
Vefa • Hllll Me~ı n mnıyet ıre tor ugü _ ncı k l 

"' bcd M H . a amıştır. 
Şe f d d I V şu en uzaffer ! akkınızda tanzım 

re ata yomun a yapı an efa - d'l kt 1 b' ak p· Şem'i zabıtaya suçunu tamamiyle 
H 'lAl (B) k 1 d k" .. e ı me e o an ır evr var. ıyasaya ı a ta ım arı arasın a ı musa • ht d .1 .. .. ikrar etmiştir Şem'inin yakayı ele 
b 

k d k h l l sa e ve amgasız terazı er auruyor • · L 
a a a ço eyecan ı o muştur. T hk'k .. b' . vermesi bundan evvel yapılan bir ço .. 

B. b k l'k d H.1 .. 1 k mu~sunuz. a ı atı ıyı ır netıceye A . . . 
ır uçu saat ı oyun a ı a ta t- ha "'l bT . b · · .. . F k 1 dolandırıcılık hadıselennın de aydın • 

k d h hAk• b' .. g aya ı ırım ve u ışı orterım. a at 

Yağmur ve rüzgi.r olmasa idi 
meçhul adama bu kadar yaklatma· 
ia cesaret edemiyeceklerdi. Fakat 
meçhul adam elektrik fenerini yu
karıya kaldırsa bile, çalıların aal • 
lanmaıı ve fırtınanın sürültüıü on
ları görmesine ve hatti çıkardıkla
rı gürültüleri ititmesine mini ola • 
caktı. 

mı ço a a a ım ır oyun goster - ka . . . lanmasına sebep olmuwtur. Suçlu 
miştir buna rşılık sızden de (100) lıra ıa- b d l A- d da b" .. 

Uzaktan elind ... ki lenerl• İlk .sayıyı Vefa s l" . b" . . d d terim. Parayı bir zarf içinde Bahçeka - un an evve gop a ın ır tuccatk" 
V·Lı .ı - .• :; ... - o ıçı ırıncı evre e d k d" · ··f tt" ·· ·· e 

111: or ua gorunm-ru. b H'l~1 (
3

) k pıdaki mahalJebici Hacı Recebe (mu _ an en ısıne mu e ış susu verer 

T b 1 l k n -- '-I yapmış, una ı aı sayı yapara ı ( 100) ı· k k"" ·· ba da 
am u ça 1 arın ar ası a aaa an· aptal Viktorda, koyun kadar ze • k b 1 · · 1 ayyen bir günde) getirip bırakınız· ıra oparmış opru şın 
1 d k

. .k ld b' ık d mu a e e etmıştır. • . b' ba 'd b" . inı mıt ar ı ı, patı a yo a ır lf a- ki olaa idi, o cenabet makineyi gö- Maç Hilalin (3 - 1) galibiyetile bit- ben gelir alırım .. » e~menı ır yı e~ tayyare za ıtıy 
ha göründü; biriıi daha yukarıya merken, kürücük bir çocug"'un ken· · t" Ben Basat bu telefon haberini alır dıye gene toplu hır para kaldırmış, 

~ nlJFil ır. ~~ b' .. d .. rtik .. 
doğru geliyordu. Birdenbire karan· diıini gözetleme.ine meydan ver • almaz hemen Emniyet direktörlüğü- uı.ıser ır tuccarın a gum memu 
lıkta, iri bir adamın heyuluı belir- mez, iti aağlam görür ve bizi de bu Berlin Olimpiyadı ne koşuyor ve alakadar memurlara 1 ruymuş gibi külliyetli bir meblağını 
di ve Malaıın ıeıi ititildi: hallere sokmazdı. Aptal, budala idman Cemiyetleri İttifakı Umumi meseleyi anlatıyor. Tayin edilen gün- dolandırmıştır. Şem'i hakkında zabıta" 

- Sen miıin Tier? h f ' merkezi, önümüzdeki hafta içinde de sivil zabıta memurları mahallebici ca icap eden tahkikat devam etmekte-
ıersem eri . . . 1 k Be ı· 01· . d 1 Yeni gelen adam gayet yavaı bir C b. l ld d top anara r ın ımpıya ı mese c • dükkanının etrafında gizleniyorlar. dir. 

oı ta ır ıey er mırı an ı. · · .. .. kf F d ba k · ·· ·· dl" li ed"J .. aeıle «evet» dedi ve ondan sonra da Tier homurdanmasına devam e • alını gorAuşekce ır. 'te elra~yon k"~I a~- Ben B?~t pafrakları bzarf içindadebdükka· P~rthesı gulnd~ a ıyeye tcs m ı 
daha yüksek aeıle küfür tm " arının n araya gı me erı meş u go- na getırıyor, a at u esna u ma- mesı mu teme ır• 
~ld· e qedu•: ~~~n&numu~mmbzba~am~==========~=~====~====~-~=~-

t a ~İl h b 
1

.. • .. - Şimdi de nerelerde kaldı, ap- Aziz Akyürek lstanbula gelecek ve 1 f l 
- ll~kl ~asını versın boyle ha- tal herif ... Bilmem amma burada toplantılara başkanlık edecektir. r apUTCU ar 

vanın. 1 enme kadar ıslandım b h .. G" Antr .... B .. Gel' Mu lcavelesl .. . ' u men us yagmurun altında ıır - urct enoru ugun ıyor 
aırsıklam oldum. Acaba otekıler bl- ıkl 1 be . . GürCf federasyonunun Finlandi-

• k beklet k • d • ? • am o up ce rıncıye kadar bek· d zı ço ece mı erıın 1 k d d. yadan angaje ettiği antrenör Pellinev lm za lan ı 
N d • 1 d lir etece , e ı. - ere e ııe on ar a ge • M l • yarın şehrimize gelecektir. 

Zannedersem yarım saat içinde bu- a aı • 
dak. • • · • b•t• · d f I . - Artık fazla gecikmesine im • 

1 
ra ı ıtımızı ı ırır ve e o up gı. 
deriz. kin yok. Nerede ise gelir, dedi. 

Coı ta: :,_ ___________ __. 
BAD\'0 

- Toprağı kazmak için bir leJ' 
setirdin mi? - Tabit. .• Nerede ise, timdi 0 da Bu Aktamkl Pros}ram 

setir •• Kuzum Tier, Allahını ıe • lSTANBUL - Getirdim. Büyücek bir mala 
aldım. it im izi sörür zannederim. 

Cehennem Gibi Bir Gece 
Tier gene homurdanmağa batla

dı. 

versen, tU homurdanmayı bırak ar

tık... Zaten vaziyet berbat... Oıte

lik bir de sen mütemadiyen vızıl • 

Ceben "b' b. h danır, homurdanıraan, büsbütün ta-
- nem gı ı ır yer, ce en-

nem gibi de bir gece ..• Linet ol • hammül edilmez bir vaziyet oluyor, 
aun... dedi. 

ötekiler nerede kaldı 1 Dört Cani Bir Arada 
Malaıın aeai iıitildi: Tier hiddetinden soluyordu. Ga-

- Öyle ... Buradaki itimizi debi- yet baıin bir ıeıle: 
tirdikten aonra, elimize geçecek - Vızıldanmak mı? Homurdan-
paraları tamamile hakketmit ola • mak mı? Allah · b l" · .... aenın e anı veraın 
casız... Co S b" 

S t 'k ·· fma • .. • ana ır teY söyleyim mi 1 onra pa ı anm ote tara ı• 

12, 30: Muhtelif plak neşriyah. 18: To
katliyandan nakil. Telsiz caz. 19: Haber• 
ler. 19, l 5: Muhtelif plaklar. 20: Keman 
solo. Piyano refakatile. Stüdyo san'atkar· 
)arımız tarafından. 20,30: Stüdyo caz ve 
tango ve orkestra grupları. 21. 35: Son 

haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile

cektir. 

BERLlN 

1 7: Solist şarkılı konser. 19: Karı~ık 
yayım. 20: Kuartet konseri (Haydn, Be -
ethoven, 2 1 : Straus konseri. 2 3: Haberler. 
23, 30: Dans, hafif müzik. 

VARŞOVA çen Malaı: Artık sen çok olmaia batladın. Had-

- Bu tarafa gel Tier, çahlıkla • dini bil.·· Unutma ki bu itin eleba- 19: İspanyol müziği. 21 : Operalardan 

nn araıı yağmurdan daha mahfuz, fiil benim. lıtediğim vakit vızılda- düolar. 22: Şenlikler. 23: Dans. 

dedi. nırım, iıtediğim vakit bomurdanı • MOSKOVA 

Denizyollan /darea ltliidiriinüıa 
nezdinde imzalama raimea 

ı Hususi vapurculann ellerindek 
yolcu gemilerini Denizyollan idaresi . 
ne devretmelerile nihayet bulan vapur 
cular - Denizyolları İdaresi arasındak 

-
1 

Malas, Reyni ile Frencin sizlen • nm. Sana halletmek dü,er. Anla _ 
dikleri çalılıkların arkasına seçtiii dın mı? Şimdi kes · · · 

k
. o pıs seıını ... 

19, 15: Enstrümantal konser. 22: Al • 
manca yayım. 2 3: lngilizce. 24: Almanca. rekabet, dün, bu husustaki anl~m a 

va ıt Frenç helecandan boğulu • dedi. VİYANA mukavelesinin imzalanmasiyle artık 
tarihe karışmıştır. Temenni olunur ki 
yeni şekli idare, Türk vapurculuğu 
için, yeni bir inkişaf devresinin başlan 

1ordu. Herif kendilerinden ancak Coı ta biddetlenmiıti: 18, I O: Koro, orkestra - Sözler. 20, I O: 
iki kartı bir meaafede duruyordu. p k' . Senı'n bu Llnz postasının açılı§ töreni (Org, Senfo. 
Bereket versin elektrik fenen·nı' so"-- - e 1 canım, pekı ... .. - nik konser). 23: Haberler. 24.20: Dans. 
dürmüttü. Yavat yavat Tier de Ma- itteki mevkiini ve ... mea'uliyetini 
lum yanına geldi. O ıırada patika- ne inki.r eden, ne de yüklenmek ia-
da titrek bir ıtık daha göründü. tiyen var, dedi. 

Bu yeni gelen Coıtu. O da ha • Coıun bu cevabı Tieri büsbütün 

vaya .bol bol küfür ettikten sonra çileden çıkarmııtı. Nerede bulun • 

BUDAPF.ŞTE 

18: Orkestra. 19: Reportaj. 19, 30: 
Senfonik konser (Keller, Verdi, Lehar, 
Straus, Hubay), 20,45: Tiyatro. 22,50: 
Piyano - keman ile şarkılar. 24: Çingene 
müziği. fenerıni söndürdü ve diğerlerinin clu" tt "d ba""' ak • gunu unu u ve a eta gırar : 

yanına geldı. F renç elini uzataa o- A . , BOKRF.Ş 

• 

-
gıcı olsun. 

ÇoclAl Esiraeme Kurumunun Kutlama 

Telgrafnameleri 

i Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkez 

tarafından hazırlanan ve sureti hususiyede 

Viyanada bastırılan bu çok zarif ve süsliı 
cclüks» kutlama telgraf kağıtları her tel -na d k b·1· d" H .k. 1. - Allah belanı veraın.... Ne de-o una ı ır ı. er ı ı po ıı me- . . . . . · · 

muru d · d' t ·ı mek ııtıyorsun bakayım Coı? dedi 12.1 O: Kılıse korosu. 12,45 · Dınıko or- graf merkezinde bulunmaktadır. Kutlama 
a tım ı amamı e yere u • k 14 l 5 H b ı 17 K" I" J f .... " d 1 k""fü tt"kt estrası. • : a er er. : oy uye. telgrafınızın bu süslü kağıtla muhatabını· 

zan~ı§ ar, ne eı almaga cesaret e- ve agı~. o uıu u r e ı en sonra 1 7, 15: Romen müziği. 18: Romen halk za verilmesini isterseniz. telgraf müsved -

demıyorlardı. gene yüksek sesle: havalan 19 15 • Caz 21 : Tiyatro - Egw - d · · b' k" • L"'k k ı· · 
J 

· • · · esının ır oşesıne « u sıı e ımesı yaz-
Aptal V iktor (Arkası var) lenceli yayım. manız ve telgraf parasından ayrıca 15 ku-

Tier gene homurdanmağa baıla- ru~ fazla vermeniz kafidir. 

dı= Dr ETEM VASSAF 511 ki -··=-~-· ~-· ·-
- Amma da berbat bir İfmİf bu • haı\alık~a: v~ü~eh
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16 • 1 • 936 _ 48 _ Yuu: ·•· .. Us'dK TOP 

Be~r Ag"' a ·, Casus Pavl:ıyı Kendisi Fatih Hırkai terif 19 unca mektepten Şe-
y• rif. lıtanbul 44 üncü mektep 3/ A dan 

Ô d d •• - ı • f E • ti• S04 ....... Balıkesir Namık Kemal mek-
i Ür iiğuDU Üf3 .. mJŞ •• tebi 4 üncü aanaf 17S cmt Ünal. 

....... 11.t· d 1ô, efendi lwudsmel• aJUllllY&D ..a.tantik Jl,rahim BOYA KA•Dll 
lıit .._ ....... ı. aanc:aldK. V• BeJia ,izüDde bir tehe1sim tlalıa- E.akitehir Ömer ala mahallesi Büyük 
~ ':st.ı -...:& ediniz. landL Sa tmd mahir bir opera • aokak No. 16 da mekiniat Süle.)'Jllan oilu 
biJe . . _,,..-. ' _ . - .. a lralbincleki yarayı Salih. Cümhuriyet orta mektep Z7S Ha.-

~hiç~ elmifti ... ~'. llu_ da- tor ~a, 8efirin niye, Edime Karaaiaç ilk mektep amıf 
"-lda 11' m.ai Telem 1fti. Böyle dcf1111JO baflaclı: • S tea &6 Recai, lıtanbul 2 inci mektep 
~ llir ...... ıremaiptia ialp ettir- _ Ewet . .". Katil, bizzat .endin ... 5/A dan Fuat Katkal, latanbul 44 üncü 

..-&b . mı Lwiıetle anhaya binmif; Sen, bu bdmtlan iatibm almak i .. mektep S07 Mehmet. fl 
de. ~· dipiinceden düşünceye sevke teclin. Hem de kimin iatikammı?.. Al.BOM 
~ler ~ ezı1e ~zı~e, Sadrazam Dur. Onu da söyleyim. Hanı~ın Konya gedikli küçük zabit mektelti be-

konaima gelm~ intikamım... Çünki _.; efendin· ! sap memuru ŞeTki ojl11 Kemal, Ankara 

* d 
• d h mma merbuttua. O· O. D. yollan kalemi memunı Emin oğlu 1 

L~ en zıya e anı h 0 ~ k -.ıtır ağa r Ca-.it eE cinin bu k d - .. den felakete Ay an ray, Beyoglu ltalyan kaz me te· 
~oda la ' po ıs . . . ~. aç· nun, a ının. yuzun bi Suna. Şehremini Mimar Acem mahalleai 
~ pısmdan ıç~n .~ ~ ujradıimt i.teaııyord!'°: Karı koca Zağncı ıokak No. 21 ı de H. Şen. iz · 
~ aenemlemıtti. Çünkü Sad- aruınc1a seçen her hidıseye alaka· mit Akçakoca ilk mektebi 3 üacil _.f 
~Talat Pqa ile Divanı harp müa- dar oluyordun. Hatti, o kadar ali.- Semahat Ardi, Yedikale o üncü mektep 

~ .. ~be~. ~afiz gözleri, kadar oluyordun ki, ,ehzade A6 E- 2/A dan 45 Vedat, Tekirdağ o~a ~~k.tep 
s...-=:e çevrilmıtti. f eli, b sertlanlıimı yaver l/B den 90S lhrahim Ö2dil. Bojaziçi liae-

ta..ı..... Talit Pata, Bqiri bir bç en anımın d .. bu me- eiaden Şehime. 
--n llazarJari-1- tahlil ettiLteu son- Nuri Beye Attır ııı ~an, • BOYOK SULU BOYA 

" Itri µı; ı · · N · Beye muracaat ettın. ,_.___~mit; maroken bir koltuia se e ıçın ~ le ... de Kilyoa Kale caddesi No. 22 de Umia 
illa-~ 1faftm aiumm ~ Bu serdanhııa •b aaı Hüaeyin, Keşan yeni okul 4 teıı J 56 Me· 

Konservatuvarın Prova-· 

~ lhnbim beye t,erluılmifti. tarafmdan alınmasını~ ... ~ımı ~e Wıat Ardoian, Küçük u 08a Akarçepne 

de B.a ltir kaç uniye zarfında, 8efİl' kadar mltee..ir ettilJDl~le~ karta.. 132 de Tinügin. Buna Muradiye 
'ilt !lzi1eti tahlile girifmitti. Miatan· Ve eoma, artık ı.n•a kendi evı • ikinci Murat ıokak No. 8 "e Doğan Yel. Provaya bir baluf 
11.i..~ bey, biç te saraydaki gibi ne sidip te, o kadının saraya pi · KOçOK SUUJ BOYA Koneenatuftnllld, bir müddettenberi -.mmekte olduiu senfonik koa-

1 

;;"': Şİnıdi onun çelıreainde, ağır ve meoi üzerine; büsbııtün akluu Ye Konya I;...; muf 1 den 784 Necat; -Ierde bir ~ olmak 8z.e ba delald komeri muhtelitlettlr ~ 
bir ciddiyet ıörülmekteydi. uunmu kayı.ettin. Ondan IGlll'& ela, Erol:. lııtanbul 48 inci mektep 179 S.tkı. mittir. Çarpnbaya -.erilecek olan ba komse, tukı aöyliyen bir kis 

._; Cet bebJım, Bqir aja... Senin ~ bu kaclmı ölclfinnefe karar Oakudar 30 uncu mektep 177 Celllet, talebe IJ'UP1I da iftirak edecektir. Din konaerin bir pl'O'YUI ppıhmf 
~ ........ ftl'. Fakat, ba kaJıMh. wNİll. BöJle cleiil mi?.. ~:i:ya 19 ma:yıa mektebi ...m S tea 

181 
ve çok muvaffak ohmmUfhlr. 

) doıa11 hen aeniale remli llir İltrahim Beyin bu -lini, azun ram. ======================--ıı==:ı==-. 
~'-'e IÖriifmek istemedim. Sadrazam b" h çkınk kartdadı. Bu luçlunkta KART _ • . Oeküdar 8İriDc:İ Sulh Hukak Müke ·ı Betiktatta Vipıezade maballeainde Cami 
'ta~ istirham ettim· Ba- il' ~ • • ID korkıuunclan ziya • Karaman orta okul 22 Hu.pı _:;ew. metinden: eokaianda (3) numarah hanede otur· 

l"4la ~---~ Sen, akıllı bir _....__ acı bır ıtiraf L d Utak orta mektep 1/A dan 268 Süley • Ural dilek ve Sultana ile Hazinei Mali- _Lt ik hal ed ld .. b·ı· 
~ --~m. ..... ele, d • L.!- kal --u•m reıya ı K h ma& a en en ner e o ugu ı ıne• 
~:........ İCİn tabii 'ftZİyeti idrik eder- enn ıııu- P J-- men, on~ uk .. ert o~ mektep eeap me· yenin pyian ve miiftereken mutaaamf ol- miyen Şakire 
lila. \'e ~ • • a1es· ı.: aorulacak yanlı. muru Mee ut oaha Hikmet. Konya erkek 

1 

duklan Kaquncukta lcac:liye caddesinde latanhal ~ I 
"aslea ümit ... iDi.., Talit Pap ile müstantik İbrahim tatbikat mektebi anuf 3 ten 76 Haluk. eski 5 ve yeni 7 No. lu maa bahçe bir bap . cra ~ı 
~ 6 9Çlk 'Ye dojru olarak ceT&P ve- Be suımutlardı. Gittikçe kalpleri· Konya lımet İnönü mektebi 2/ A dan dükkanın izalei şijyu auretile ve açık artar- Hazinenin Betiktat Sulh Hukuk Mah-

1\...._.. • 1' b• zt ·ı D-ire baka- 827 Nedret, Ankara Sümer Bank genel ma ile sahlmaaına Üsküdar sulh hukuk kemeainden aldıiı 5/3/93S tarihli ve 
~ m Aran ar ı ırap ı e, ~ "d .. 1...... h .b. B . wl S · .__.- mu ur ugu mu ası ı &!mı og u amı, hk e8n karar veriJıni .. tir. 935/ 115 159 numaralı ilimile aizden 
~ L-- - .. ... d• • 1orlarcb. "--&--- P. ... ... L-~_.ı .. ...lb ... , _ _.._~ ma em ce y ' ..,.,mı onune es 1• • • • _ - • •· •· ........W. .--s ı - MU' lil"dfiklr&..- ·-- ... • alecaim buhinan on dört liıa Pmi alb ku-

lıı__': 8ildip.. bir teJi ........-.. Beıır, ellennı yüziine DP""''f, ollu Ceqiz, s....,.er Yeaiıinıha11e Ballar miJrem1 46 ....... _ .... , ııir .. bir liıa mm uubtlak 
~eaiz, ef..,.linı. ricuduna chnara dayamıfb. Bıçkı • :rolu ~ 80bk No. 14' te Şemaı '• LA- cephesi 2.10 metroclar. Kqmed ...... • ...... • • iv ._., Gc-

l>iJe kekeledi nklar omuzlanm aaruyor. parmak- leli tiirbe9i brpmada No. 29 da rn - mene i ( 350) liradır Ebemmiyetlice ta- nti Ye bir Jiıa 19 
lmnt mehk-. --

Bir lra . • .. k.. ·ı çti• ve la ' Mn ~lu çe- men. Ankara Hac1bayram İnkilap ma • mire muhtaçbr • fınm tahaı1ine dair bulunan ilam berayı 
~ ıı, ç ~nıye s~ ut ı .e g~ 'da· ~~ arasın s=-~ ac:..... halim Şehit lbrabiın .,kak No. S te Mu- 2 - İşbu dükkan 28/2/936 tarihine infaz dairemize tevdi edilerek meblaiı 
la. ... rabun Beyin ıesı, bıraz neamm ucunda par ' zaffer, Edimekapı 20 inci mektep amıf 3 müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya ka- mezburun maa masarifi icraiye lüzumu t 

•1tr1atarak yilueldi: yere damlıyordu. ten 167 N6zbet Tibkb. Anbra Adapa- dar açık arttırma ile aatalacaktar. Kıymeti viyeaine dair namınıza ıönderilen iaa 
'-t - 8-.. O aece .. O kaclmı tevkif Hıçkıriklarla sarsılan ba lfik6t, zan 1ıen1r .. memarlanndan Sellhaddin muhammenesinin o/o 75 ini bulmadığı emrine mübaşirinin verdiii meşrubatta 
, ec~elctün. Niçin mini oldun?.. bir kaç •akik• devam etti. Ondan oilu Sedat. Ankara Ulae ilk mektebi amıf takdirde en çok arttaranm taahhüdü baki ikametgi.hmwn meçhuliyeti anlatıldaim· 

• L_ ---1!- _%.-1.:.. altmda •- • • • • 1 'b• ıt" itil• S/E den 787 Hayali. Uzunköprü Bezaz '--I _L .. L- •• dah -:ı..ı. ' uu auum ........ 80lll'&, ucftnD teSI ın er CI 1 • Lema 1 . ıut ma& uzere aatıt on ~ 8UJI • tem • dan bir ay hakkı itiraz tayini auretile icra 
.... ._ Birdenbire cnap -.eremedi~ eli: Mehmet Sah~~.. S~· zmıl Ht yad~a ala- dit olunarak 16 3/ 936 tarihine müaadif emrinin ilanen tebliğine karar verilmiftir. 

.. .. .. I )'I tabur 1 boluk "' te ıvas 1 & 19 oflu azarteai ııünü aaat 14 ten 16 ya kadar aa-
1.....!_--:-':" -.zlanıu kaldırarak goz • - Ben aldurdum .. Evet.. Ben a. İhrahim Yılmaz, Ankara Hacıbayram Ca- p d ec:1·1 k L Tarihi ilandan itibaren nihayet bir ay İçin• 
--.-illi, L---•~ d• d". •• mk" h • b"I" tıp evam ı ece ve en ço" artırana d bo .. . . . -.-o duYarda ıez ır ı • dürtlum... Made ı er teJI ı ı · mi Arkaçardaşlar aokak No. 3 te Avni • ih 1 • • L-l --Lm Sa .. • • d" e rcu ödemenız veya temyiZ ve iadel 

- 'D_ • a e11 1era mu ınaca5 . ...,, pepn ır. 
ot-_, ..atağ~ efendim. Mbi ,.rsunuz; ifte, 'ben de itiraf ecliyo- ye. Ankara laönü mahalleai Omai 80kak 3 _ Müzayedeye iftiralt etmek i8ti _ muhakeme yolile icranın darclurulmuma 
~~im ne haddime ... Sizden ftml•• Onun için.. Oaun -.adeti için •• No. ~1/23 te ~ AnlJata ~~e Ve • yenlerin kıymeti muhammenenin o/o 7,5 d~ir bir karar getirmeniz lizundar. Akai tak-

ettim. Maksadım, sarayda bir O alan karıyı ben öldilrclüm. Uleti muhaaebe11nde Gafur oglu ~~ : niabetiDde depozito akçeai vermeleri il · dirde hakkmıvia cebri icraya devam oluna,.! 
ltiwtıtii -.1__ .. .. ----ı. Dey d. V da-nchp.. du leddin, Ankara Necatibey meltteba 5 ancı zamdır caia aibi itbu müddet içinde mal beyanın· 
ti. O ~aamm onune •~· ı. e ._..., J- • f 457 Se . Ed. it Eski Oam . labiiir ki, f eli b etleri bu- lra--1. • um vun. ırne apı • • 4 - Tapuca müaeccel ve gayri müeec- da hulurunaıuz bulunmadaiuuz takdirde 
"- . e. en azr . • yardan • ya~ Pftf 7 .. _, ~llD· niye ayı 111 de Nurb Sencil, K~dıköy cel hak aahipleri ilan tarihinden itibaren hapiale tazyik olunacaiuuz aibi bapia ce "' _ '-rt~ olmak •terler. Belki de 81- llyab bar külçe Mlinde , .. Jlllh· 49 aacu mektep 2/ A dan Rıza. Cihangir (20) ·· za h d --'-- ,._L•telerile __ __,, d ı ___ .ıı_nla .. • • ... b• . . .. • Se . gun r n a evnuu mURJı -.e e cezallURll c:aguuz ICra eml'İDİD 
1:.. 1 ır bürmetaızlik ıoatenr • .-di. Özoilu aokak No. 31 de vun, Ankara birlikte mahkemeye müracaatlan li.zmı • t bl!%.! k L · b--L----L ._; d" - . le eh. Ali Kurt. Ed • Ha e .... ma amına "aun 1U1111111115 üzere 

IJe dilf'lllclüm. * Necatibey me t 1 
_ .. • renut v- dır. Akli takdirde tapuca müaeccel olma· ilanen tebliğ olunur. (19375) 

il'.-;::- Pekali. Bunu kabul edeyim. - E.. Geçmif olsun, Nuri. raa •nıf S ten 1:; Humu Günay, Erdek yan hak aahipleri paylapnadan hariç tu • 

'-~t, ertesi sGnll bana ıeleceiine _ Hakibtaı _,.. sesmif ol • KaD v~ Felunik·L-1 _ _; ·~~mer,f 1~9ü~ tu.lacaklardar. Mukaddema Kacbköyünde Mwrlaoilu 
•efQ ld enlfPll .. me u:- :ı -- auu ııcı uun- S lhal . .. . d ı __ ,__ L--' li 

O ujun bir kadını ıözünden aun Saffet ... Az blıun, bedava • nbra Canhllk mek • - e11 uzenn e _,... zat ucue Çe1me .,kak 59 numaracla mukim iken 
,,..___ : • • • • • • • dar Kayaaoan, A . . . ~1 müzayedeyi nihayet bet sün zarfında mab-.. -L~ ıcap ederdı. Ya, o sece - sıdıyorcluk ... Bilinin p? .. Ha- a11uf 3 ten 265 Yılmaz. Eııkitehu liM.in - k . t lim ___ L_ __ _. AL_! halen nerede olduğu bilinemiyen Nec-... •clıa J- eme vezneeme es e ıucc;uuruur. ~ 

"- firar et.eydi; ertesi SÜD ba- nİ, fU öliilll tlenilea ..,. .... siızümü de unıf 1 / B de Muammer Erkan, Tarauı halde ihale bozularak bundan mütevellit det Riiftüye: 
lae Cftap TereCektin?.. bile kırpmam. Falmt, kurıuna di • Miıeaka Milli mektebi muf 4 ten Ahdi. lı • zarar ve ziyan ve fark ve faiz ondan taz. k•-W 9'inci icra ,............._ı 

.._ Bilmem ki efeadim?.. zilmek.. Aakerliiin fC'l'ef Ye ku•si- tanbuJ 3 7 inci m~tep B11Uf .2 den 4 4 Mu- min ettirilir. Hazine vekili a.U.t Edibin Sultanala. 

Jt. .._ Bilinin, Setir ağa; bilirsin ... yetine leke atirecek bir ölümle öl· alla, Konya Şema ma_ha"eaı aınıf mektebi 6-Rüaumu delWiye. ihale pulu ve ta· met 3 acü mlh Hakllk Malak~ 
L._!" Jalnız ona dejil· een daha mek.. Bana çok alır ıeldi. Aman arkU1 No. 12 de Emme Yılm~ l.tanbul pu harcı müperiye ve maliye Yersiai Ye be- 2 S 934 tarila ve 934/91.f ıwmanJı iJ&. 
-.. teJler de bilinin. ' Y al.iN 1.. Sanlan .az:..:.:-~L- tit· 64 üncü mektep 290 Saat. lzmit. Tepecik tediye . riiaumu ve .naı. icareai ve .ım.:n mma iatinadeıa 31 lira SO kUl'UfUn o/o 10 

._.. ar u~_. M. çarp aokak No. 4 te CeW Enli. Adana nepedilen kanun ..... ilıwı:e (20) eenelik • 
.,e aibi efeatlim? rİJOl'llllle Hele, ~ Pla bir blta- erkek liaeai llDlf 2/2 den 893 Ediyo Sö • vakıf icareai taviz bedeli •tnlara aittir. Uc:reti vekalet ve 1/1/933 den itibaren 

~ Meaeıa ... Ba kaduu, kimia öl- im iftirasına kurban olup sidece • Mek, Tekiidai orta mektep l/B den 753 1 - Daha fazla mal6mat almak iati _ % S faiz ve muarifi muhakeme ve ic,.._ 
clGiG.a? iimi ıöz önüne ptirdikçe JÜl"eii- Sam. Ankara Mevcut maballeai Slyi ao • yenlerin mahkemenin 936/4 No. lu doa • ye ile birlikte haciz yolile tahaili hakkında 

.... ._re.. ),il.eydim, t.Mrjlgata ... me inecek zannedi,...dum. kak No. 5 te Jbrahiın Nail, Söiüt ~ mek- yauna müracaat edebilirler. Talip olanla. vaki takip talebi Gzerine dairemizül 
"'-•lara söylerdim. _Geçti .. Çok fikiir seçti.. tep aam~ 5 ten 2~. Muzaffer, Al~~ t~pu nn •hı günü muayyen ... tte Oaldldar 93S/2063 numaraa ile adresinize gönd .. 

._ F.Jsat .&..) ek • t edin T • YüzL--ı Saffet sevinç :-:-..ı_ • di. aekreteri Şeref Türker ~dep Zülfikar ...1h mahkemellinde hazar .halunmalan lü- rilen icra emri mübqiri tarafı d ika 

._ aaz_. -.ıAlll ıs em • : .,_. . ' ~ 1 Censiz, Bura kız muallim mektebi 2/ A zumu ilin olunur. ( 19366) .. . n an .. 
•I ;"açlD ~ istmnJYe,_ Biraz eYYel dıvanıharptaa. ,..... dan SSI Kay.kan Pekkol. Konya ereilW _ metgaJı.ınuan meglıuliyeti buebile bil& 

9lad111a?. Nurinin tabliyesi emri aelir selmez Dam...,._• mebıW ...ı J ten Hamza m- Daldal' llldlz Cwal teblii iade edilmit olJM._ binaen tebl-
...::: ~ katil senin yabancın hemen kOflll'lf; ona mahpaa Wua- za Memnune, Zonguldak orta mektep l/C Dahl.11• mltehauı• ğatın yirmi gün hakkı itiraz tayini auretila 
-...... dağu odadan kendi elile çabrar.k den SS4 Züleyha. Konya Sakarya mek • Pazardan maada herıfta S • 6 ilanen yapılmasına karar verilmiıtir. 
ef - Nasıl.. Yabancım deiil miydi, merkez kamandanbimclaki od•ııM tebi 2 inci mektep Kadriye Atay. Cerede Divaoyolu (118) No. Telefon: 21398 Tarihi ilandan itibaren bu ~üddet içia-

eta ... ? .• getirmiıti.. ·~kat Sa~.ak .~~36°ilu.7 M ~a ilk de bocunuzu ödanez veya tetkik mer~ 
- ..,. ... td• H • ele .. d• m-tep .f uncu 81- eıu.._. Tar.. G a •1 p•ı N d - • tl, S:.'\'et ••• Yabancın deg1 1. at· Nun mütema •Y• sualler IO- Tirkocaiı mektebi 4 /A dan 342 Ali Dö e veya temyiz veya iadei muhakeme~ 

it ~ kadar yabancın de~:!di ki. .. ruyor; hapsolduğu günden itibaren mez. ıc.,.m letanhal caddesi No. 47 :.. lile ait olduğu mahkemeden icranın prl 
tıl a· d" ed k' 1 --- bırakılmauna dair bir karar ıetirrn~ 

b ·•• ızzat ... Sen ın. .. cereyan en va a an öireniyor· taauki. Tokat vil&,et tahrirat Mtkatibi -. . · ' ~ Drı lbrahlm zati cebri icra yapılacağa ve )'İne bu müddet 
d ll'in ricudu, ıidd e s 11an • yizbqı Saffetten aldıjı cnaplar Tevfik km Gönül Demirel, Sivu erkek li- • içinde mal ~ buJamnanız .W 

ı. n.--...el( için, önünde durdu- kartıaında, hayretten laa,..ete clifü· ~ l/C ._ 6ıO o.lam OJca,_ ~ .a.ı-:.~c!=::?g.ı.a&.. takdirde hapaen tazyik olunacaianaz ma. 

lll ft el yanda. T t"f:'l""lbeli na • y•rdu. n Yol~ meıpuru Eimea R.. .Bek-. Herıla Btlecl lumunuz olmak ve icra emrinin tebliği 1 .. 
• "le BetirQt ~ bı Necile. Ankera JC. V. cle.ia ....... .:W ..;. .. _,. lauı:alar aa rine pçm~ üzere ilinen teblii olunur • 
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12 Sayfa 

P .OKER_ 

lstanbul Satıı 

PLAY 
-

SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

, 
KES KIN 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRA Ş BI ÇAGINI 

KULLANlYOR 

Gümrüğü 
Direktörlüğünden: 

M. K. N. A. Ağırlığı Kıymeti Cinai Efya 
2983 483. 198.03 Kuarıız bir telli pamuk ipliği. 
2963 828. 66.24 Demir makine abamı. 

Yukarıda yazılı e,ya 31/1/936 G. saat 13,5 kta Atıf salonunda ihaleleri 
yapılacaktır. İıtddilerin f&l'llanmız mucibince eıyayı almak için yüzde 
7edf buçuk pey akçelerini gösterir makbuzlarile kanunen muayyen olan za. 
manda a&llf salonuna gelmeleri ilin olunur. (323) 

1 latanbul Beledlye•I ll6nlar1 1 

SON POSTA 

Botaz ajrııı~-~ 

~~ Nezle 
.il \ --

,@ 

•roqlt 

kullananların 

Asla tutulrnıyacakları 
hasta . ıklardır. 

-

Aiı:r:, burun ve nefes borusunu mikrel>lara 
karşı koruyan en mükemmel ve en ıeri 

tesirli antiseptik : 

Tecrübe ediniz. 

v~niis 
"•nU• Huju: 

Hepsine 90 lira değer biçilen Y enibahçede Arpa Emini mahallesinde 
Köprilbatı caddesinde 19 N .lı bina ankazı satılmak üzere açık arthrmaya 
lmmalmuftur. Şartnamesi Levuun müdürlüğünde görülür. Artbrmaya gir. 
...- iatiyeoler 675 lnınıtluk muvakkat teminat makbuz nya mektubile be
raber 27/1 /936 puarteli ııUnil aaatlS de daimi eucümmde bulunmalıdır. 

(8.) (174) 
Gayet cazip renlderile lmllanenı.n 

ilarretlere dÜfÜrÜr ve 24 saat dutlaldartla 
aalMt kalar. ............................................. 

1 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kit "yl ze 1gi 1 etmiıtir. 

4. cU Ketlde 11 9ubat 938 dadar. 

Bayık ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
A7rıca ı 15.000. 12.000, 10.000 liral ık ikra111İ7o!erle 

( 20.000) liralık bir mll'<i fat vardw. 

lahiaarlar U. Müdürlüğünden: J 
Şartnua.i mucibince 600 ton tüvenan maden könrlrii 27 /1/938 ta

tilaine rutb:raa pazartesi siinü ıaat 11 de pazarhkla aatm alınacaktır. 
lıteldiler prbıaae7i cirmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin 
~lunan süa ve aaatte Kalaataıta Alım Komisyonuna. •iracaatları. 

«341» 

K A Ş E 

Venüs Kremi: 
T erlübi, esrarla, güzellik kremlerinin 

içiade en fayani emniyet ve itimat .ı..u. 
tlU'. , 

Venüs Pudrası: 
Ştk ve lülaar familyaların r-Cbetini ka • 

zaaan, urin ve nazik cildlilsi teahir eti• 
:riikMk evsafta etsiz pudradU', 

YenUs Rlmeli : 
V ..Wı Rimeli ile tuvalet gören kirpik • 

ler kalplere ok gibi aaplanır. 

EvHyaz.:da Nure~~in Erın 
~ kimyeviye alit n ~ 

tle,...u. lıtanbul. 

• 
..__ Clld ve ZUhrevlye 

HHtalıkları mltehaHtll 

Dr. Ç 1 P R UT 
• erof:u, Rua .. ıarothanul auanııda 
Poı . a aolrafl lrötHlada M•r• ... t apv· 

~-· tımaııı. Telofoa ı •3353 ~-r 

NEOKALMİNA 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit •Orllan • Artritlzm • Romatizma 

lkincikinun 

Mevduat için elverişli şartlar ~ 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gftn arasız açıklı; 

• 

Karyola ve Mobilyanın ~-.. 
Hem ueanH ~•m g!lzP.lini almak içi• Irian-al4a Rızapaıa yokuıuada 

66 No. ASRI MOBiL YA malazu191 ziyaret ediniz. 
AHMED FEVZi Tel. 23407 .__,, 

VERGiLEH 
Ekonomik ve Finansal kanun

lar ~.ıadea 1 ncl kitab 

Yuu: Hakkı Yeniay 
( S ümer Beak Şeflerinden ) 

BUtUn verıl kanunları 
]/JO/H5 tarihlacie mer'i olduk• 

ları tekilde, ... 4 il ve ekleri, tefsir 
n kararlara, niz:uuame ve izııb
na meleri ilo bır &re.ile. 
Hususi w• pratik bir tasnif 

522 blrtik 11yfd, İ) i kAğıt 
Resmi •~ıriyat h dar ucuz. 

Fiyah: 180 kurut 
Maliye memur u, avukat, mil· 
kelleflere, hukuk ve ticaret 
hoca ve talebesine bllyük 

kelaylık 
Umumi tevzi yeri ı 

Ankura cali. Haf ta idarehaııt1l ••h• r•rlerl : 
Ahmet Hali t, i kbal, liafet 

•--.. Kit&phantıled .._ __ .,,, 

lstaobul p y IMlM yc\kın ve ıa ı'at •er
kui bir y~•ıude L&br.ka tHİiİ ıı •· elnri1li 

Geniş Bir &iiu KirdıA llr. 
Müracaat 7eri ı 11.Jamut Pata fıhuı D > 

•k= .. ı No ı 

.. LINİ• ,, l<emetl latlrıhall 
, .... ın, r•llanmarı .... " •d•• 
•• hıre~ehnlıe ge~lik werır. 

Valı• ıa ı 

I J, "OUSSRL .. ••"'' '• 
ltUMIUl Tanıt MerOoı llt il. 

9 Mu1111rolu kalılogunıunı 

.._..,r, bMl•I 111<1d.,lllr. 

0r.A. KATIEL 
(A. KUTIEL) 

I••hö1 Top,_. cadd11i No. 13 . .__. ................ -._ ............................ . 
... Poet. Matb•••• 

N-.ıi7at Mü.lürü: Selim Ragıp 

ieW.t.ıiı A. Ekrem. S. Rqıp, H. Lütfii 

j .. KANZUK~. 

· MEYVA TUZU 

T alııii meyva uaarelerile hazırlan • 
maı yqlne meyYa tuzudur • 

Mitle. ltaraak, kara ciier, babrek 
haataliklanntia fevkalade faydalıdır. 
Hazmi kolaylattmr, inkıbaz& izale 
ed.er. 

İNGlLlz KANZUK i.CZANES 
Bcyoi lu • lıtenbul 

A11karada ı A K B A 
H er tliltie ııazete, mecmua n 
kitap. lütün mektep kitaplan Ye 
ltırt&9İycyi. Telefon: 3377 

AS i P i N KE N A N 
Halis ve ha.kiki tab letleri aahhatindl 
soğuktan ve bütün ağrılardan korur 

l•IRID• dikkat 


