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Uç c ·evlet Baş Başa Verdi! 
rünüse Gör be

ilecek şistan Pay E 
lngiltere, Harp istemiyor 
Pariste 

Çok Önemli 
Görüşmeler 

Yap1lacak 
Bir Yandan Da ltalya 

Erzak Satın 

Ah yor 
Parlı, 14 (Özel)-Habeı•ltalya 

ıerglnlitinln sıklet merkezi Pa· 
rise intikal etti. Bu gerılnlf tJn Yt 

Habeı·ltalya harbinin önüne ıeç• 
mek için lngiliz, Fransız Ye ltal• 
yan delegelerlnd o mürekkep bir 
konferans burada toplanmak Uz .. 
redir. lnglltere delegesi Eden bu
raya geldi. Eden konferanaa in· 
alltere hesabına ıu teklifi ya -
pacnk: 

1 - Habeıiıtanı bu llç deY• 
let araıında nUfuı mıntakalanna 

( Devamı 6 ınoı yüzde ) 
_... ...................... _ ..... --................... _ 

l'uktırla: lzmlrl11 altı•ordu lcııllihil 
i•planı Sabahattin, altta Alhnor• 

. dada• Zly• . ~ 

[TUr~lye futbol ıamplyonuı;a alt 
•n ıon haberler 10 uncu sayfada ıpor 

· ılltunuadadır.) 

----·······--.-... ··-····-····-··-·---·---
Dünya Barııı 

Amerika Bakanına Göre 
Naaıl Kurtarılır? 

V atlngtoa, 13 ( A.A ) - Uluılar 
ara sındaki aalatmu!ıkların barıı yolu 
ile kohrılmuını iateyen Amerika Dı t 

Bakanı Hule, dGnyanın aiyaaal, ekono• 
mlk n flnanHl gllnn hiaalne ihtiyacı 
oldufunu Ye ıayet uluılar tecimel 
herp alotlerlal bir tarafa bırakarak 

bunların yerine iyl kom9u'uk Hasına 
dayanan bir liberal tecim ılyaaaaı 

koyarlaraa, dOnyanın daha çabuk 
aaliha ka•uımaaının mUmkUn olaca· 
tıaı bildirmiıtir. 

iki Mehmetler Karşı Karşıya 

Çoban ehmet o·narlıya 
Meydan Okuyor ! 

Dedi Ki: Dinarlı Mehmet, Sırtını Yere 
Getirdiğimi Unuttu Mu ? 

Dinarla Mehmet pehlivanın la• 
tanbula gelmemi ve ınreı yapmak 
latemeal Uıerlne pehliYanlaramız• 
da hareket •• heyecan baı göı· 
terdi. Pehlivanların blrlblrlerine J 
meydan okumaları aldı, yUrUdU. 
Şimdi herkHte merak uyandıran ı 
Ye 1abır1ııhlda beklenen maç, 
dedlkoduıu herglln gazetelerde l 
ıısıe carpmakta olan Dinarla l 
Mebmetle Çobıa Mehmet ara1ın
cla J•pılmaıı kararlaıtırılmakta 
bulunan ıOreıtlr. 

DUn blı ltu huıusta federaı• 
JOD nanuna bu itlerle alakadar 
•• ıallhlyettır bir ıate bat •ur• 
duk. Bize denildi ldı Ço6cıı1 M•hrn.t "Son Poat•., mıı· 

- Dlnarbyı çajırarak yapa• harrlrln• •11latıgor 
caf1 ınreıler hakkında fikrini 
ıorduk. TOrk Ha•a Kurumu men• 
faatlne lıtanbul, Ankara, lzmirde 
birer gOreı yapmlya hazır bulun• 
dutunu aöyledL Bu Uç gllreşten 
blrlıl ••yahut ayrıca dördUncQ 
bir ıureı Çoban Mehmetle )'a• 
pılacak. 

- Bu ıtıreıin tekil? 
- Dinarlı AmerlkanvArl eer• 

bt1t aUreı lıtlyor. Bu ıekll blı 
de ıörmık istiyoruz. Eakat Ço
banla yapılacak gUreıte Dinarlıyı 
bUıbUtUn kendi oyununa birak· 
mlyacatız. Bu güret baıı kayıtlar 
dahilinde aerbt1t yaptmlacnk. 
Çobana kal1&1 o, her tUrlil ı klo 
razı. Fakat Çoban Mehmet bizim 
heran için güvenimiz bulunmaıı 
lAzımgelen bir pehlivammızdır. Ya
rın baıka milletlerin resmt maçları• 
na ıönderllecek. Bir iddia uA"runa, 
tehllkell bulunması ihtimali olan 

l Dev&IJll 9 •oou Hyfamızda] 

Anadoluhlsarı 

Kanhca Ve Kandilli 

Buraların Bilet 
Ücretleri 

Ucuzlatılacak 

Geçende burada toplanan bir 
komlayon, Haliç Yapurları şlr· 

ketinin durumunu gözden a•çirip 
lncelemlı ve bir rapor hazarla• 
yarak Ekonomi Bakanhğma iÖn• 
dermiştl. Ankaradan gelen beher· 
lere 2öre, Bakanlık bu raporu 
tetkik etmektedir Ye ıonunda 
keıln bir karar verecektir. 

Bundan baıka Ankara özel 
muhabirimizin bildlrdijtne 11öre 

( Dnamı 8 la•I 7Gıde) 

C•nnel• ç•ı,,um.,k l.t••ll•n Ahırk•p• -alailleri11dt111 bir ıöratı•ı 

Belediye Milyonlar Kazanabllir 

Ahıırkapı Sahillerini Kıy
metlend:rmek Mümkün 

.-..........·-------·· ·-·- . ....-.-.. 

Burası Modern Binalar Yapılarak 
lstanbulun Cenneti Olabilir 

-4-
Takıimdeki Cumhuriyet Am· 

tına muhteşem bir fon teşkil 
edecek olan ı1luaal tiyatroyu ku· 
rocak paranın bulunmasına 

gelince .. 
Altıncı Noter biraz dllşilndU. 

Bir iki yutkundu : 
- SUrp Agop arazisi bir 

kenara <lursun. dedi. Orası da· 
ima bir kıymettir. Asıl marifet 
kıymetsiz araziyi kıymetlend.r· 
mek ve havadan milyonlar temin 
edebilmektedir. l~te ben bunu 
teklif ediyorum. 

Sarayburnu ve Sarayburnu ile 
Ahırkapı nraıı Istanbulun en gU· 
zel noktasıdır. Buglln bu sahadaki 
arazide birkaç metruk bina ile 
yarı yıkılmış birkaç inek ahırın· 
dan baıka yapı yoktur ve bütUn 

( Devamı 9 uncu yl1zde ) 

-... ,.. ....... ·--····-··-------
Emniyet Direktörlüğü

nün Gaz temize 
Bir Tezkeresi 

Gazetenizin 12/8/935 giln ve 
1805 sayı!ı nuahasmm 2 inci 
sütununu ı baş tarafında ( Jıtan· 
bul polis"nde bir hadi1e, auçiuz 
vatandatlar nezaret altına alın· 

mış, adliye tahkikat yaptı, pol iı 
nezarethanesinde on iki kiti 
bulundu. ) Başlığı altındaki yazı 
lçeriıinde Müddeiumumi muavin• 
leri bir de asliye ceza mahke· 
mcıi azan bulunduğu halde nc
zat'ethane teftiş edildi diye yazı 
yazarak efkirıumumlyeye poliı 
hakkında fena lz.ler bırakılmak 
istenildiği görülmUıtUr. 

Tamamen asıls ız olan bu ba• 
( Devamı 3 ihcii yiızde ) 

--------
Engiıiıyon Papau (Mezarından) - Zamanım'.za göre dlinya biç 

dejiımemi• yalnız de&lfoo ıu işkence Iıletlorldir. 



2 Sayfa 

( ) 
Dinarlı fvlı, 

Çoban Mehmet Mi 
Kazanacak? 

Amerlkadan dönen Dinarlı Mehmet 
nihayet Çoban Mehmet}.- gDreıme

ye karar Yeıdl. Spor alnnında. he· 
yecanlı münakaıalara yol açan bu 
karın karfıaında kendilerile görüş
tUğümib ldm11leı fikirlerini ıöyie 
ıöyledılerı 

Futbolca Burhanı 
- Ben, gOreıle yakından alAkndar 

det'lim. Bu ntbarlo, bu suale cenp 
Yermek ıal&hiycıtlnl haiz detillm. 
Fakat benim bilditlm, bugOn ortalıfa 
meydan okuyan Ye dünya ıamplyo 
lutunu iddia eden Dinarb Mehmet, 
Amerlknya :fitmaden 6nce lbir hayli 
maQi(ip edilmit bir pelıllvandır. 01'ada 
tecrllbclerini. kuYntln1 arthrmıı 
olabilir. 

Fakat b8yle yllkaek perdeden 
abp tutarken unutmamaltdır ki, o un 
Amerlkada ge'1rdiğl ıencler .urfınd 
buradaki pebliv tu da uyu uı 
detlllordir. 

Galatasaray pehlivanlan • 
dan Tevfik: 

- a. o·aarlm:n gilr ı'ini görme-
4lm. Fakat Çobaa ~k kuVYelll, Yo 
ga, altedilir lbir peh!inn o dutun 
kan Um. 

Kendi ı6yledlA"1ne göre Dinarlı, 

Amerlkada 180 du fazla pehJinn 
yenmlı. F alt at bu yendiği pehlinn• 
lıır ara1ında, lkuvYeti Te meharetile 
meıhur olmuı isimler 1aya11nyor. 
Ktı.rtılnfbj'ı rakipler içinde, iımi ya
bancı sı• meyen dde Cim Londoı 
Yar H Oinarl•, onu yenebtlmit detll-
dir. Halbuki Çoban Mehmet bir· 
çok .bcynelmJJel müaabakalara 
1rirml11 W'e birçok milletlerin nam 
'\"ermli pehlivnnlarmı da vermittir. 

Dinarlının oyununu gllrmeden 
3aco, Ye bu Yuiyete bakarak Yeılle
cak bir laUküm, fGphc yo1' ki, Çoba· 
nın lehine olur J 

)f 

Boksör Kemal : 
- Hangisinin .ka.znaabilec•tiJıJ 

kHtirememek lçla muhtelif 1ebep1.r 
var. 

Bu ıtibarla, fın makul hareket, 
kehanetler~ giritmom le, n milsabn· 
kayı bek emektir. 

Fakat bu mUbarek m6sabaka da, 
Habei - ltaiyan k vgasına döndO. 

Miinakı:ıalar biraz daha ıuzatılırH, 
korkarım, çobandan, Dlııarlıdan önce, 
meraklı 'arı aabırlcm yenilecek! 

On Üç Yıl 
Hiç Vergi 
Vermemiş l 

Nuruosmaniyede Vezir hanı 
caddesi:ıde bakkallık rapan lranlı 
Ali Rıı.a, 13 ~oneden beri Salta· 
nat adlı bir kadın nnmma ticaret 
raptığı ve bu suretle de Yergi 
vermediği için hakkmda takibat 
7apılıyordu. Ali Rıza kendisinin 
dnkkAnda çırak olduğunu s~y-

lftyor ve Saltanatın da adresini 
yalnıt olarak veri}'ormuş. Fakat 
nihayet Snltanatm kend~karısı ol· 
duğunu itiraf etm·ş "Ve tahkikatm 
birinci safhası bittiği için Maliye 
Tahıil Müdilrlüğü, AU Rızanın 

dUkkAnmd< ki malları haczotmiş· 
tir. Muvazaa hakkında da Mlid· 
delumumi iğe müracaat edilmiştir. 

SON Ağm.t-cs 14 
---=----=r--=~- -~~ 

Üç Kişi Tevkif Edildi 

Aralarında Adam Öldü
ren Bir Şoför De Var 

Orta Mekteplere Girmek için 
Bir Karar 

Bu yıJ, ortamektep •e liselere 
girecek talebeler önce btanbul 
erkek Haesfncle teşkil olunacak 
bir komılyona mtlracaat ederek. 
aemtlerlne ııare gitmeleri icap 
eden mektebe oradan ha•al• 
edileceklerdir. 

Birisi De Vapur 
Halkını 

Soymak lstemiı 
Dün o, ıu~u hakkında teYkff 

kararı verilmiftir. Bunlardan 
b~risi, hır npur gezisinde, bayan· 
lann çantal nnı, cıarplarmı ve 
g zintide bu.u;ıan ba%l erkeklerin 
a t,n kalemlerini Ye paralarını 
qır ak s pusudur. Adı Yer
wanthr, Yarvant po!ls tarafından 
f& al n.p Ad iyeye Yerilmiıtlr. 

Bu 1111~u sorguya çekilince 
§Unları söylemiştir: 

.. _ Ağnoğlu Ahmedln yazda· 
nm okurdum, çok severdim. 
Vapurda bfrtey yazdı Ye kalemi 
föyle maıanın Uıtünde bıraktı. 

Kalem çok gOzeldl. Dayana• 
madım. Şı..nu alayım dedim Ye 
ravaıça aldım. Eğlencenin gözel· 
liğlnden herkes çantalarım, atkı· 
larını açıklarda ihmal etmfştL O 
vakit de bir çantadan beı lira 
aldım. Di~er ıeylerl ben çalma• 
dım.,. 

Jıl. Bir halta e1v.el bir otomo
bil kauısında yaralanan Nezir 
adında blriai dün Cerrahpafa 
hast nesinde dimağ" neıfinden 

tilmüştür. Tabibi adlf Enver Ka· 
ran cesedin morga kaldırılmasına 
llizum gôsterm"ştir. Kazayı yapan 
ıoför tevkif edilmf9tir. l\~orgun 
ereceği rapora göre tahkikata 

devam edilecektir. 

>f Diln 20 ysıında Hnıcyin 
adlı biriai de çirkin bir ıuç neti· 
ceai tevkif edilmiftir. 

İngiliz Talebeler 
Yurdumuzda 15 Gün 

Misafir Kalacaklar 
Dlln ıehrlmiıe, Özel b.fr Ya• 

purla seyyahııt eden 23 lnglliz 
talebeai gelmiştir. Bunlar milli 
Türk T aiebe Birliji tarafından 
karşılanmıılar ve ıebirde geı.di· 
rimi lerd r. TaJe'beler, yemeklerini 
belediye lokantasında yemekte
clırler. Dun Akşam kendilerine 
dağcılık kulübünde bir ziyafet 
yerilmiştir. 

Marmara ve Ege denizlerinde 
lı::e di vapurlarile tetklkatta bulu· 
nacak olan bu talebelere, Milli 

1 
------·---

Saylavların dilokU temasla.rındaıa bir görüııllt 

Istanbul Saylavlarının Temasları 

Dün De Beyoğlunda Di
l kleri T esbit Ettiler 

Saylavlann, 1a1a mucibince, 
Kamutayın attı aylık tatilinde 
kendi intihap dalrelerlnde tetkl

katta bulunmaları icap etmekte

dir. Bu itibarla lıtanbul aaylaYları 
iki gUndenberl partinin kaza 
merkezlerinde lop!amp, Fırka 
arkadaşlnn ile temas edfyorlor. 

Dun de sayJav Yaşar, Ziya, 
Ali, Hakkı Şinas~ F akibe, Sa· 

deddin Rıza ve Hamdi partinin 

Beyoğlu ilçe konağında topla an 

parti Uyelerile, görüşmüşler, ve 
dileklerini teibit etmiı1erdir. 

Bundan sonra, &a) [ayların, on 
beş gtln aonra batlay cak olan 

C. H. Par:tisi ocak kongrelerinde 

bulunmaları istenilmiş sayla'11arda 

bu konrrelere eelecelderini ••• 
detmlt~erdir. Dfio, bu toplanh· 

dan 11e>nra, aaylavlar, lblr de 

Halkeriııde toplanarak Ktıltllr 

itleri &zerinde gZSriifmUşlerdlr. 

SaylaYlar, bugtln de, Partinin 
IBeşiklaş kaza merkez·n~ gidecek· 
lerdir. 

1 Arteziyen 
Beykozda ikinci Bir 
Tecrübe Yapılacak 
Vlldyetln Beykozda Abraham 

paşa çiçek bahçesinde Ye Arpacı 

çiftliğinde kurduğu meyvasıı fj. 
danlar enstitüsü bu aene çolc 

muvaffakıyetle çalışmııtır. Yalnız 
çiftliğin suyu dikilen fidanları 

idare etmemiye bnşlamı§tır. VilA· 
yet burada nrteziyen kuyuları 

eçtırılmasını kararlaıbrmış ve dört 
gUn ev~el de lıe baılamııtır. 
ÇHtliğin iç avluaunda ilk tecrübe 

yapılmış ve bir 1ıllnde 8,5 metre• 

ilk bir toprak tabakaaı deliomiftir. 

ikinci gllnde burtu bir taı 
tabakasına rastladığı lçJn Mncak 

(20) santim kadar delinebllmiıtir. 

Evvelsi glln de buriu nrt bir 
taşta kırıldığı Jçin Uk tecrübe 

....... -.................................................... . 

sonsuz kalmıtbr • .Şimdi baıka bir 

yerde tecrübe}·e baılanacaktır. 
lstnnbuluo muhtelif yerlerinde 
Arteziyen tecrfibeferl iyi netice 
vermiştir. BakırköyUndekl bir çift
likte su fışkırmıştır. Pa~abahçede 
ispirto f abribnsında günde 350 

Ttirk Tn'ebe Blrrğ.-nden, 1o 0

!.İzce 
bilen biriıi arksdnşl k edecek ve 
kendilerine ılcap eden maJfımab 
verecektir. 

lnglliz talebelerin memleketi• 
mlzdeki tet'klklerl 15 gün sllro• 
cektar. 

ton su veren bir damar yakalan• 
mıştır. Bey kozda da böyle damar
lar bulunacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

P•zar Ola Haa•n 8. Diyor Ki ı 

1 

(O.ünün 

Bir ki 
Satırla 

TUrk - Fransız 
Yeni yapılan TUrk-Frnnıız tleare\ 

mukavele.inin < OoJen itibaren tat• 
bikfne baıJan im ft r. 

Jf- Jf- .. 

AtaUlrk kop !'80 mOnakasa11n10 
birinci dnre1i 17 Ağuıtoıta bltme1'j 
tedlr. O glln bu dene ıı:orfında nı J 
aakuaya ittirak •d•cek ecnebi fit) 
maların fenni ehliyetleri oldutuai 
dair ve1lkalar tetkik edilecektir. 

.. Jf- * 
Ankara Bafmuavlnl 

Ankara MQddeiumumiliğl bat mu• 
Hini Fikret dOn latanbula geJmlıtlı. 

Jf- Jf- Jf-
8 Ut Tallmatnamesl 

Yeni atlt yo~urt ve yağ talima 
nameal, uray tornfından incelenmek 
Ye tatl lkl etrafında hazırlıklar yapıl• 
maktadır. 

Jf- lf. * 
Fen FakOltealnde 

Fen FakOlte1lnin bütnnleme lra• 
tlhanları 2 Eylülde baılıyacnğından 
AYrupada bulunan profeıöı.or b 
umana kadar dönmUt bulunacaklar• 
dır. 

Jf- * .. 
ilk Okullarda 

K6y okullarında kayıt ve kabel 
EyHıUın 15 inde, dcrslerede 1 Toırinl~ 
ye!de, ıebirlerdeki ilk okullarda kayıt 
n kabul 1 Eylülde, dersler 16 EyUll• 
de baılıyacakbr. 

... * * Beledlyenln Hakkı 
Şil'ketl Hayriyenln k6prildtı hakka 

olmadıA"ı halde bazı dUklc!nla l 
kiraya nrdlji, köprGye ve iılrclele 

reklAmlar cıhrdıtı görillmOf, Bcledlfi 
buna engel olmuttur. 

.. ... * 
Sayım için 

Sayım hazırlıkları Ucrlemektedl , 
Ocl'etlJ memur ve daktilolarm ahJS:2 
maaına baolanılmıetır. 

* ... Jf
Boyall Yiyecekler 

Zararsız boyalarla boyanmi9 yfy 
eek ve içeceklere ve toyaJı malta 
nalara ( boyalıdır ) diye yazılmalı 

belediyeden ilsıililöre bildlrilmittir. 

Jf- * * 
Yeni Tramvaylar 

Kedıkliy tramvey ıirketl yenide • . 
6 tramny arabaıı getlrtmittlr. Bunlaj 
dün Kadıköyüne nakledilmietlr. 

Jf- .. * 
iki Sahte Memur 

Pollı, dun MUddeiumumtllfi 
Ahmet oğlu Kimli ve Ahmel 
otlu Ihsan adlı iki ıuçlu vermlr 
tir. Bunlann lkiıl de kendllerlnt 
memur sllıll \'ermekten suçlud• 
lar. Kimil blrlıinhı evine gldere1a 
kendisine maliye tahsil memurg 
ıllsll vermlı, ötekisi de evvele! 
gnn geç vakit ÜskUdar vapuf 
lıke!esioe gitmiş ve: 

- Ben memurum. Bursdtı 
kaç memurunuz var, öğrenmek 
isterim. Demlıtlr. 

iskele memurlnrı bu eahtt 
memuru poll&e yakalatmışlardır. 
iki suçlu da mllstantikllA"e verile 
mitlerdir. 

Habeo. ltalyan durumu yine bo· ' •.• Italyanlar, karınca sibl, ...... , .... Habeıler de kaynıyorlar ••. Bu zorlu 1 Hasan B. - Daha ıorluıu Hf t Ba-
zoldu, Haaaa Bey l hazırlanıyor. Wr ha11> olacak. yanlar, moda7a kar11 barp aoayorl&r•\f ! 
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Hergün 

Troçkige Göre. 

ltalgan Mat bu{ıtı 

Asılanlar 

Troçkiye Göre 
Harp Olacak 

* -

Troçkl, eakl Bolşevik Harbiye 
Komiseri, ltalya ile Habet ara• 
ıında muhakkak harp olacağını 
ıöylUyor. 

Onun görUıUne göre ltalya 
6nce muyaffak olacak, fakat sonra 
memleket içinde başlayacak kar· 
i'Bşahklar yUıUnden daveaını 
kaybedecektir. 

Yine Troçkl, Japonya ile 
Rusya arasında da harbi, çeki· 
İıllmesl lmklnsız bir hal olarak 
kabul ediyor. Yalnız Japonya 
daha bir ıene kadar hazırlıklarına 
devam edecek ve ıonra birden 
taarruza geçecektir. 

Görünen köye kılavuı lıtemeı 
derler. 

Troçklnln alSrUoUnde bir fHka· 
IAdellk yok. Fakat dUnya hadise
lerini hepimizden daha bUyUk 
bir alaka ve bllğl ile takip eden, 
ıabık Sovyet Rusya harbiye 
komiserinin bu görUşlerlnl ebem• 
mlyetle tellkkl etmek liıımdar. 
ÇUnkU onun aörUtU baıka görU§· 
lerden daha isabetli olablllr. 

Troçklyi bu iıt• alfıkalandıran 
ıey, ltalyan • Habıı Ye Japon• 
Ruı harbinin bir cihan harbine 
,başlangıç olmaları ihtimalidir. 
Bu itibarla da bu g6rU9Un ehem• 
mlyetl vardır. 

• 
ltalgan Matbuatı 

ltalyada 84 yeYmi gaıete ça
kar. Bunların yalnız dokuıu doğ• 
rudan doğruya faılst partisinin 
organıdır, dlğ r gazeteler, yalnız 

matbtiat müdUrlUğUnUn kontrolu• 
na tabidirler. Bu bakımdan ltal· 
yan matbuatı, Alman matbuatına 
nlsbetle daha aerbesttir, bunun 
için de F aşlst gazetelerin aabıı 
gayet az olduğu halde, guya ıer· 
best olan diğer gazeteler satışla• 
rmı muhafaza edebllmiılerdir. 

Halk, dünyanın her yerJnde 
kendisine dikte edllenl dığll, ken• 
dl fikrini beyenir. Kendi fikrinin 
ifadesini de az çok aerbest geze· 
telerde bulunacağını zannıdır. 

Bu bB1it kaide, hangi ga:ze• 
lelerin niçin satıldıklarını anlat· 
mıyn kafidir, ıamrız. 

Jf-

Asılanlar 
Rusyada lkl kooperatif me· 

muru ihtllb suçundan dolayı 
ölüm cezasına mahkum edil· 
miıler. 

Ölüm kötU ıey. ÖlUm cezası 
nıeden1 cemiyete yaraşmıyor artık. 

Fakat bir hB&tahğı kökünden 
kazımak için hazan böyle radikal 
tedbirlere ihtiyaç Yardır. Bir da• 
•ayı hakikate çeYirmlye çahıan 
insanlar, o davayı çllrUtenlere 
kartı lnıafsız olurlar. Devletin 
kasasından para çalan adam, bu 
davaya en bUyUk dUıman olan 
lnıaodır ve onun cezası, dava 
namına ölUmdUr. 

Emniyet Direktörlüğünün 
Gazetemize Bir T ezkereıi 

( Baştarnfı 1 lncl yüzde ) 
berin gazetenldn aynı sütunun• 
da tekzip edllm11lni isterim. 

3011 PQOTA . 
b :;ttl"4\b' 

• Yardımcı KufJvet il 

... i"1E'ttt1et tt , lrM;ı; 

Bası peblinn ve boJuörler, hatta bazı avukat ve hatip· 
ler, ring• n kü11Uye çıkacaklan ıaman, ceuıretlerinl 
artırmak: üzer• bir münebbih ilırlar. 

mllnebbihe muhtııçbrlar. Hay&t Jcngaeına baılı başlarına 
giremezler. Yanlarında ellerinden tut&n, veya kendilerine 
d11tek olan birini ararlar. 

Bunlar bir kavga ioin -.eya davalarını müdafaa lolo 
kendi ös kunetlerlne inanamıyan n yabanoı blı madd nin 
yardımına muhtaç olanlardır. 

İnaan her nkit bu yardımoıyı bul&maz. O vekit kavıa 
da 7alnız n yardımsıı kalır. O vakit mağlfibiyet mubak· 
kaktır. 

Hayat kavguında da birçokları, ortaya çıkabilmek için Öz ku-.ntlnlze günniniz, başlcalannın yardımına değil. 

DA Li 
Bu"' y 
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Adliye 
lçinde Bir 
Dolandırıcılık 

DUn aabah Adliye blnaaı 
içinde çok tuhaf bir dolandırıcı• 
lak Yak'aıı olmuıtur. Saat (IO) 
sıralarında Adliyenin en lbt korl· 
dorunda Ayşe adanda bir kadın 
el çantasını açarak paralarını 

karııhrırken yanında bulunan bir 
adam: 

- Bakayim ıu paraya!. 

Diye kadıncağızıo elinden beı 
liralık banknotu almıı ve &Yucuna 

ııkııtırdığı gibi merdiYenlerden 
aıatı inmeye baılamııtır. lıln 
farkına var,an kadın hemen arka· 
ıından koıarak:1 

- Y etlıln, paramı aldı, ka· 
çıyorl 

- Tutun ıu dolandmcıyıl 
- Pollı, pollıl. 

Diye feryat ederek adamı 
yakalamaya çahımışaa da binanın 

çok tenha bulunmaaından, bet 

lirayı dolandıran adam merdiven• 
lerl dörder, dörder athyarak kaç· 
mııtar. 

Bu adam Adliye binası içinde 

it takip etmek bahaneslle ıık 

ıık g~rlllen ve " Kara Mehmet ,. 
namlle anılan birisidir. 

Fakat, Ekmek 
Fiatları 

Artmayacak 
iki gUndllr buğday plyasaımda 

h!ısediHr bir yUkseliş vardır. Bu 

yUkselişln aebcbi, buğday teli i .. 
nfo yine azalmış olmasıdır. Mah· 

ıul henüz harmanda olduğu vt 

dökUm haline gelmediği için 

buğday az gelmektedir. Fakat 
bu yUkaelitln Anıl oldufu ve ek· 

mek fiatlarına tt1!r etmiyeceği 

ıöylenmekte, hatti bugün yarın 

yine bir fiat dDtUklUğU belıı:lenil· 
mektedir. 

DUo borsaya 199 ton buğday 

gelmiıtir. Yumuıak buğdaylar 

5 kuruı 32 psradan 7 kuruıa 

kadar, Hrt buğdaylar da 4 kuruı 

30 paradan 5 kuruı 5 paraya 

kadar 1atılmııtır. Ekmek 1 t ku· 

ruıa çıktığı uman yumuıak buğ
daylar 1 kuruı 35 para ile 7 

kuruı araaında aatıbyordu. Ara• 
dakl fark ekmek flatma teılr 

etmlyecek kadar azdır ve ekme
j'in bugUnkU fiata göre ve huğ· 
dayan yUkaelmlı olm11ına rağmen 
biç olmazsa 1 O para indirilmesi 
icap etmektedir. 

iSTER iNAN iSTER 

ne 
1 

. .........................................•................... 
lstanbulun 
Bayındırlık 

işleri 
B lediye ıehrln bayındırlııtı· 

rılması etrafında çahımalara baı· 

lamı~tır. ilk olarak EyUp • Emin· 
tinU sahasının bayındırlaıtırılmaıı 

kararlaıtmlmıf, mUzeler ldaresln• 
den bu sahadaki AsArı atikanan 

bildirilmesi lıtenllmiıtlr. Müzeler 
idaresi bu sahada Y enicaml, Mı· 

aırçarıısı, RUıtımpaşa camii, Cl· 
balide bazı eaki binalar ile Gül 
camii, Ayvan1&raydakl kale par
çaamdan haıka Aılrı atlka olma· 

dığrnı, Eyübllo baıton baıa Asirı 
atlka ile dolu olduğunu blldlrml .. 

tir. Şimdi müzeler ldarHlolo bu 

bildiriğine aöre bil' bayındırlık 

haıırlanmaktadır. Haritada Emin· 
önü • Eyüp tramvay gllıergAhı ile 

yeni açılacak caddeler Ye istim• 

lak edilecek yerler gösterilecektir, 

Hafriyat Ve Evler 
Su~tanahmette yapılan kaıada mo• 

ır;aiklerin bir lıaımının eYltr altına 

rastladığı aörillmOş, fakat tuarruf 
hakkının bı\rıatlka araıtarmalarına 

eniel olamıyacaA"t anlııtalmıtbr. Efer 
bu evlerde bir ıakatlık huıule ır•lirae 

eY ı ahlplerine tazminat verilecektir. 

İNANMA! 
Şehrlmlıde ıiYrlılnelderle mncadele edb bir he1•t 

•ardır. Bu heyet bllbuaa Kadıköy • Erenkö1 muataka· 
larında uğratmakta, mücadele nlumnamuinl tatbik 
etmektedir. !renköyClnde oturan bir yasıcı ıl-.riıinek• 
lerln orada, mücadeleye rafmen b&li ferman okumakta 

olduklarını yazdı. Buna karıılık veren mClcadelfı heyeti 
batkanı i11, orada tetkikat yaptırdığını, ı:vriılneklerden 
uer kalmamıı oldufunu, orada görQJen kDçllk haıere• 
lerln "tatarcık,, olduğunu söylemektedir. Bl:ıe kalına, 
tatarcık, ıivriılnetin kQçilk kardetl oldutuna ı8re, 
bu haıereler ile l&yıkh mücadele edildltlnej 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

Sayfa 3 

~~-----------------------
Sözün Kısası 

Çocuğunu 

Boğan Ana t-------- Ek ·Ta -
Okuduğum :zaman, tUylerim 

Urperdl. Ana, evladını boğarmı?. 
Boğmuı İ§te. Bakmak, okşamak 
incitmemek için yaratılmıı o ka· 
dın, hem de ana elleri, bir gUna• 
hın, gUnahsız mahıulUnOn incecik 
boynuna sarılmıı, sıkmıı, sıkmıı 
ve onu 6ldllrml1e. 

Nasıl yapmıı bu işi? Bu clna• 
yeti ivlerken kalbi nasıl durmamıı •. 
Parmakları nasıl titrememiı .• Göz• 
lerl nasıl yıışarmamış.. Benllğl 
nasıl isyan etmemiı?I. 

Bu kadın, yarın karşııına çıka· 
cağı bak yerinde, ıuçunu mazur 
göstermek için ne bulacak acaba? 

Onun s&ylemek iıtiyoccsğinl 
ben aıağı yukarı blllyorum. Dl· 
yecek ki: 

- " Ben kimseaiz, f~klr bir 
kadınım. El kapılarında hizmetçi· 
ilk ederim. BlrgUn, yabancı bir 
adamın tatlı ıBzlerine lcapıldım. 

insanım. Nefılm de o adama yar
dım ediverdi. Bir aDnab itledim. 
0 aUnahın mahıulUgU dokuz ay 
karnımda taııdım. Ve dokuz ay, 
bu doğacak çocukla beraber ne 
olacağımı dllıDndüm. ikimize bir• 
den mukadder olan derin bir 
11faletti. Bir baıım& iken bile 
gUç barındığım yabancı yerlerde, 
kucağımda bir de çocukla bent 
hiç bnrındırmı)'&caklar, ıoknğa 
atacaklardı. Bu hakikat, dokuz 
ay, zihnimde bir kAbus gibi beni 
iz'aç etti. BUyüdUkçe bUyUdl\ .• 
Zaten tam ve olgun olmayan şuu• 
rumu altüst etti. Neticesi maluml,. 

Fakat, k11nun bunu dlnleml· 
yor. Evllt katiline mUsAmaha 
edecek kanun hiç bir yerde 
yoldur. 

Kanun, bu kadını affetıe bllı 
sosyete affetmez. 

Fakat soıyetenin onu affet· 
memekte hakkı var mıdır ? Iıt• 
mesele burada 1 

Nefsine aaleb• edemi ye:ı ka· 
dına Fahiıe dedikçe, nikahsız 
babadan doğan çocuğ& "piç ı .. 
damgasını vurdukça, kimsesizlere 
bir yurt temin etmedikçe ve hele 
çocuğu bir engel aaydıkça, soı• 
yete, evlAdını boğmak lıbrarmda 
kalan yUrekılz ananın en bllyUk 
ıuç ortağı, onun hattA mUıevYlkl 
ve muharrlkldlr 1 

aıs:s-::aı_. ........ ~.,_ ______ _ 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

-, 
Çarıanba I 

(*) 

Tütün Tirgakiliği 
Muayenehanemde otuıbeı yaşında 
bir Bayan muayene etUm. 
Şidde'1i bir kalp çarpıotııından ve 
baı döome1inden ııbrabı nrdı. 
Göğıü geceleri tıkanacak gibi olu· 
yor ve uykudan çarpıntı lle uya· 
nıyormuı. 

1 - Uni olarak kalpte bir hu· 
talık bulamadım.. 

S - Ciğerlerinde 11>Usminlttmlt 
bir nezle vardı. 

s - lotiha11 yoktu. 
4 - Bayatmdan hlo memnun 

değildi. 
Bütün bu arızaların bathca 11bebl 
tUU1n tlryakill~lnden ileri geliyordu. 

1 - llık ıu banyolan tavıiye 
ettim. 

2 - Müsekkin bir poıron verdim. 
Ve bilhaH• ( tUtünQ ) terketme· 
ıini tenbih ettim. 

(•) Bu notları ktılp ıaklayıau, yahut 
blr •lbllm• J•P•tbrap kollelııılJH J•P&· 
n& Sıkıah samaauuıı:da bu aotlar bir 
dekter rlbl lmdadıaıaa J•llf.hlllr. 

(Son Poata: Bu haber doğru olmı· 
tabllir n böyle bir nılyett• herkH• 
ten ziyade biz tee11Qr duyarız. Fakat 
bunda Son Poatanın hiçbir ıuiniyetl 
Joktur. Fedaklrlığıaın ve vazife 
•enrllğinin ır yasız delilleri her zaman 
•Gtunlarımızda yer bulan TOrk pollal 
hakkında fena izler bırakmak akh· 
in z lnn bile ğeçmiyecetinl ıCSylemİJ• 

•anırıır; kl lüzum yoktur.) L,-------------------·---------------------~ 1-------



IB IU vfı3 {J~ ~-~ .... ~...-. ......... iiii!iıiiiiiiiiliiiiiliıliiii"1 ...... [ııİliiilllll ............. _.-

Bu Da Bir 'l T a~iusun S&yftyesi, Naiiırun Müstakil 
Boo, Boo Bir Köy 
Olsaydı ? - Oldu I 

fskelenla bekleme 11Joaunda 
bir telq, bıle kadınlarda bir 
çekingenlik Yar. Kapa kaçana 
değilse de bakan bıkaua. Ben de 
merak ettim, f()yle bir baktım, 
aalona kundaklı bir yavra bira• 
kıJmışl.. Herku, ha canlı ytıkl\n 
kendi tisUmde k lmamuı lçln 
uzaktan bakıyor. 

Eski de•irlerde Ye söz ıellml 
Peygamber SUleyman zamanında 
yapmlyoru:z: ki kırk gDnlllk ço-

\ cuja kimin otlu veya kızı oldu• 
ğunu söyletmek mtmldin olsun. 
Z.amamımıda kıyafet ilmi para 
etmiyor ld çocujlm ye.Dne betctp 
filinın o{ıludur demek •• dedlrt• 
mek lmklnı bulunsun. Kınnuı

T arıuı, ( Chel ) - Namrun 
Tarıuıun raylaıulır, Tanmdaa 
otomobllle bet aaılte aidllebilen 
Namrunda Ajııstoaun en ncak 
glnlerinde bile 91caklık dereceal 
25 1 geçmemektedir. Namıunda 
iki blndea artılc e• •e 72 diki.da 
Yardır. Sayfiye olmasına rağmen 
bir ıehir gibi her istenilen ıeyl 
bulmak mtimldlndllr. 

Eıkiden Namron kadar kale 
ldSylln• bath ldL Bu 111 mlatakil 
bir kGy haline ıetirilmlttir. T 9f" 
idi edilen ihtiyar heyeti Namronu 
laer tarafa otomobil yollan ile 

Orhangtızide j 
Atatürk Heykeli 

dan ağlaya atlaJa çıkardalı J&Y. '-~,.,---:--:--~7;-.;;",.,._• 

ruyu gllle ılle blı klt•Y• ah••· 
ren kalp.ıa anayi da oere&.fu 
bulmalı. Pollı bile bu iti ktlaı 
kolay baıaramıyorda :ı.avalh abl• 
mqları darnlicbere gatarlfOI', 
pl~ler kütüjlloe yazdırıyor. 

Tek bir elin • 7anuya UıtP-
ınadığuu, blçareaha yanık yaaak •ilt
dığım g&rUnce hatırıma Londra 
hayvanat babpaladeld •etbar 
Boo,Boo geldi. Ben keadimll ıör
mecUm ya. Gazetelerde o.koyarak 
tamdım. lnılllz:lerlıa Uç ,.UZ mll-
7on Hintliden çok aaha fazla 
sevdikleri bu BOô, Boo bir .... 
panzedir. Dk g&rllen may
munca bir it olmak Uıere 
orada, o hayvanat bahçesi de yo
lunu bulup gebe kalıyor, bir 
1awu d$ruyer. Artık Loudra• 
dakl eevlncl ıormayın. 

S6mUrıe yapılmaıı mllmklln yeni 
bir dünya ile karıılaıılmıı ıf bl 
herkeste bir heyecan. Lortlardan 
tutun da aokak ınplrlkDlerlne 
kadar binlerce k1tl lohuaayı ve 
ldlçllk ıamp;nzeyi ziyarete ko,u• 
yor. Getirilen armaianlana 
ise ne haddJ vu, ne heaabL 
Halli ona •aftb kapa• getirenler 
ye bu 9Ul'etle minimini ma1mun11 
AnıUku ldliMliH alAk•landır· 
mak isteyenler de prlll1Jor. 

Bir bu hikA,.,., .. de .... 
lede polis gelinceye lradar rar
dımsız bırakılan çocafa balny01'11111 
da ana11z, babB1ız kalacak ço
cuklan Londra ı.a,..n babce
lliadeki mayam :ı.ade kadar 
talihli 7mat.Dyaa tahiate lmı· 
yorum. 

RqkR kime lmahıtbiz ki? .. 
M.T.Tan 

= 1 ; 2 5 

BUTff N ULKE.YI, 
HER'C:.ÜN 

Orhangazi, (Özel) - Uray 
tarafından yaptırılan AtatUrktln 
IMykeli ~ok güzel olmuftur. Hey• 
kel Cümhoriyet me7danına ko
aıulm•ftur. 

Karamanda Sarımsak Bolluğu 
Karama, (Özel) - Geçen 

,.ı burada aamıuk azlıtı ylbOn
den urmıaatın kiloau 40 kuruıa 
fırlamıı, bunu gören herkes sar· 
mııak ekmtıtlr. Bu yıl da aar
mııak o kadar bollaıllllflır ld 
timdi kiJnu 5 kuruta dUımlftllr. 

Antalgada 
Hurma 
Yetiştirilecek 

Antalya, (Özel) - Her ab bir 
parça daha ıe· 
U.mekte olan 
Antalyada ev· 
kaf tarafından 
lnemll Mr ça
lqma yapılmak 
tadır. Evkaf 
burada sıcak 
memleketlerde 

yeti14n aebat· 
.. ları yettttlrmek 

tlzere bir bah
çe t .. :, etmlr 

.. 
DOLASAMAZSINI Z 
F~K~TI 

tir. Bu bahçe- · 
de 450 muz , Antalya Evkaf di· 
500 limon, beı rektörO Tahir 
bin kadar da kUlflk fldaa vardır. 
K,brııtan da burma fidanı getir· 
tilmektf'dir. Bunların da yerleri 
bazırlanmıtbr. 

:raraoı yaylaJanndan güsel bir görünüp Çatlayan 
batlama11 •• çuııyı intizama 1 yıl biraz daha çoıalmakta, bu 
koymayı kararlaşbrmııtır. mrctle Namron daha çok g•lit" 

T arauatan yaylaya gidenler ber mektedlr. 

İzmir Ticaret 
Odası 

lstanbul Ticaret Odaaına 
Bir Fabrikanın ihtikar 

... Yaptığın1 Bildirdi 
lzmlr, (Ôzel) - lzmlrde Mart 

ayınd.foberl faaliyet gösterm•A'e 
haflayan bir hamı11karbon fab· 
rlkaaa Yardır. Bu fabrika faaliyete 
ıeçmeıden önce lzmirdeki mUeı· 
ıeselerin hamızıkarbon ihtlyaçlan 
lstanbulda yıllardanberi trUst 
hallndo ~abıan Uç ecnebi fabrika 
tarafından temin ediliyordu. 

lzmlrdeki TUrk fabrikaıı fiat· 
leri dtiıUrUnce, lstanbuldaki fab· 
rlkalar lzmirdeki fabrikayı orta· 
dan kaldırmak içia birçok çare· 
lere baf}'urmuşlardır. ilkin Izmir 
için huıual bir tarife yapılarak 
425 kuruta aahlan bir t8p hamızı
karbonun flab 345 kuruşa indi· 
rilmittlr. 

Ancak bu fiyat yalnız Izmir 
içindir. latanbul ıat&tı 425 kuru• 
ıadır. lıtanbuldaki trö&t, lzmirde 
açılan fabrikayı da arasana al· 
mak l.temiı, fakat buna Ticaret 
Odaaanın müdahale.Ue mbl 
olunmuttur. 

lzmir Tecim ve Eadtııtrl Oda· 
ıa, Iıtaobul Odasına bir mektup 
glJndererek lıtanbuldakl hamıı.ı 
karbon trlSıtOnftn ihtikir 7atığını 
bilnirmlftir. iki Oda, bu önemli 
it llzerinde durmaktadır. 

Ad. 811. 

j Arapkir-M alatga 
Arasında Telefon 
Yapıldı 

Arapkir telefon ıantralı 

Arapkir (Özel) - Burada ba· 
11ndarlık çalıırr alanna önem ve
rllmlttir. Bir aene eYYel bqlanı• 
lan telefon teıiaab lkmal edilmek 
Ozeredir. Güzel bir aantral bina11 
7apslmııtır. eu· telefonla Arapkl
rln bütün k6ylui nahiyelerinden 
bqka Malatya ile de konuıul
maktar. Mutmur ve Şotik, nahi
yelerine de birer santral yapıl• 
mışhr. Jandarma komutanı Ali 
Rııa bu telefonun yapalma11nda 
unutulmaz hizmetler yapmııbr. 

Bartın Ağır 
Bu Yıl Samsunda Ceza Reisliği 
Tütün Ve Mısır Bartın, (Özel) - Atırceza 
n.k Az -elsi Saffet A· 
reı ğabeyoğlu tem• 

Sam.un, (Özel) - lıtatlıtiğe 
ı&re ıeçen yıl Samıunda tOUln 

dikimi 3000, Bafrada 4200 hek· 
tar oldatu gibi alınan tahıillt 

Samıunda 2 milyon, Bafrada iki 
boçak milyon kiloyu buluyordu. 

Bu yıl Samsunda tUtthı dikimi 
3700, Bafracla 4500 hoktar olda

to halde tallmln edilen haaıllt 
mikdarı Sam1Unda bir milyon, 
Bafrada bir buçuk milyondur. Şu 
lıta tiıtlğe göre bu yılki ndmlo 
ıeçen yıla nlıbetle yan derecede 
olduğu anlaıılmaktadır. 

Ba yıl m11ır ekmek bemea de 
mllmkUn olmamış ve ekilenler de 

riz raportörltı

ttıne tayin •· 
dllmiı , acık 
kaıan Ajvcua 
reialiline d • 
Çorum mlld· 
ieiumumlai Ha· 

n Tahsin a• 
lanmııtır. 

Zafranbolu 
Bartın ağır ceza mıntakasını da 
reiıi Hasan Tabiin içine alan Bar· 

tın Ağnceza mahkemea:nin iti 
pek çoktur. 

Karamanda Bir Kaza 
Karaman (Özel) - Bardaı 

k&yünden Hacı Haaan otlu Muı· 
tafa denilen bir kapı altında 
kalmıı, 6lmilftllr. 

Hepimizin Gör
mek Jst(qeceği
miz Bir Vapur ! 

Hlndiıtanın Manar eyaletin• 
Hindlst11.n de oturan zengin 

Hintlilerden mil• 
ogafımıza rekkep bir grup 

._.,_a_eı_ıg_o_r._ı_. dOuyn seyahatine 
çıkmaya karar vermlılerdlr. Fa• 
kat bu Hintliler MüslUınan, Mc• 
cuıl, Budiat, Brahmen Yesai:e 
hepıl de son derece mUteassıp 
lnıanlardır. 

Mabetlerine bir gUn gitmeseler 
yapamazlar. Onun için bUyllk bit 
vapur aatın almışlar, bu vapurun 
içine her mezhep için bir tanı 
mabet yaptırtmıtlar, fazla olaralC 
(Gaaj) nehrinin mukaddeı sayılalJ 
ıuyunu doldurmak tızere bir tan4 
de ıarnıç aabn alarak Yapura 
yerleıtlrtmlılerdlr. Hazırlık bit•• 
bitmez 11yahate çıkacaklardır4 J 
Iatanbula utramalan ihtimali de 
Tardır. .. 

Burtlnlerde en çok IAfı edle 
len Habetlıtan oluyor~ 

.. E-.-ar-.t-o-,a---· ltalyanıa, Hab9' 
el 61 iki • fistanda esareti 

a r n kaldırmak gaye .. 
~I ıablaitır ılnl gtUtllğllnd 

ılSyledlğl Iİ)'a&ada bu aradu eq 
çok nazarıdikkati celbeden bit 
iddiadır. Çtınkn Habeılstanda, 
dtınyanm hiç bir yerinde olma 
yan bir " Kölellk " hU .. UQ) 
ıllrer. Her köle, Ha betli 
efendlılnin tam bir mala sayılar. 
Bunun için de, kendi baklarınl 
mndafaa etmek, ceza ve tehak• 

1 kDmden kurtulmak gayesine ça• 
hımar. Nitekim Habeş·st .. nda 
mahkeme yoktur. Fakat her sa.o 
kak baıı bir mahkeme ıa}&lıl'J 
iki ıuçlu yakalandığı yerde derhal 
mlllk ve para Hhibl, tam Habeşli 
klmaeler tarafından oracıkta mu• 
hakeme edilir. Biri cezaya çnrpı• 
hr Ye verilecek ceza da oldukça 
acıklıdır. 

Suçlunun iki ayağı bağlanır •• 
J•r• atahr, Bir ıahiı uzun kam• 
ç111 ile za•allıya wrmıya başlar. 

Eğer suçlu kalkmak iıterae, ay&., 
tana bağb lp çekilir ve yine yerı 
yığılır, yine kamçılanır. Habef, 

mutlak kölelik ve esaret diyarıdır. 

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

Son Posta 

tr -Çaıetemlzd• çılcao yan 
te realmlnin hüttlıı haklaft 
mahl.uı ve paetemlae aittfr. .... 

ABONE FIATLAl\ J 
e 

Sene A'i 
""' Kt. 

Abooe bedeli peşindir. Ad re& 
4eftlştlrmeK 2& lrorittur. - ..... 

a.ı... nr•lc •• ,ı wrllme .. 
..... ret_ 1nea'ullreı ••u•m.., 
Cenp için mekLupla@ 10 kuıu~k 

pul ilıivesı l&zımdır. Burada evkafa alt çok geoit 
t.flrlafar yardar. E•kaf cflrekt6rll 
Tahtr bu tarlaların hepsinden lı
tlfade etmekte, hiç birinin bot 
kalmaama razı olmamaktadır. lt
letilen tarlalar pek yakında yllzde 
yetmlf alab.tlade aıtacakbr. 

ıeç ekllmiftir. Bunun için bu yal 
mısır Ornmn de geçen yıla niıbet 
edilemiyecek derecede ardır. ______ , ___ , ----- ' 

Poala kutusu ı 741 lawıbul 
Telgraf ıSoopo'!ta Bu yıl hiçbir köylü ne kendi 

ye ne de hayvanlarının yiyeceğini 
kendi llrttmllyle kartılayamıyecak, 
bunları kısmon dııarıdan tedarike 

mecbur kalacaktır. 
Tohumluk için Ziraat bankaıı 

köylüye vAsi mikyaata yardımda 
bulunacaktır. 

Telefon ı 20203 
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i TELG r 
Hasta Mı 
Haklı, 
Doktor Mu? I 

Davacı, EmlrgAn hilkfımet 
doktoru Necdet. Suçlu (mevkuf) 

Emlrganda sakin ŞUkrU adında y ahudiler T opr k f 
bir genç. Suç: Kapı kirmak Ye V B S b• 1 
ev içine zorla gırmek. e ina a i ı 

Duyuluşa göre hAdise şöyle: Qilamayaca.k ar 
Şükrü, doktor Necdete ne· 1 

dense kızgın. Bir .akıam içerek Berlin, 13 ( A. A. ) - Nazilerin 
k• Yahudi dü9monhğı hnariBI Julytla 

iyice sarhoı oluyor ve geç va ıt Straynherin bu ayın ıs indo vercccfrl 
doktorun kapısını çalayorı söyleY bUyllk bir merakla boldenm"k· 

Tak, tak 1 tedir. 
Spor ıarayında ılmdid n 18,000 

- Kim o ? kitlllk yu aahiaıışhr. 
B n ŞUkrU 1 Bu ııC>yleYde, yakında A lmonya• 

_ Ne lstiyorsunz? dnkl Yahudilerin ıoıyal h&ltlnrını 
takyit edecek kanuni ted· 

- Açınız kapıyı l birler ahnacağından \•e lıu&uısile 
Açılan pencere sert bir gll· yahudilerin arJ ıoydan olan kadınlar• 

la vlenmelerlnin, Almanya'da toprak 
rUltüyle kapanıyor. lçerld D iti ve bina ısatın nlmnlannın ynııak edl· 
yok. leceğindeo b hsedilecetJ sanılmak· 

a -
• 
1 

Büyllk manevralarına baılayan loglliz orduıuodan bu lı6ıe 
- Demek açmıyorsunuz ha !. tadır. 

Alrnanyaya Boykot 
Ben bilirim açmasın.. Mekslko, 13 (A. A.) _ Meksiko 

Güm, gllmmm,. Pat, patttl. yahudilerl Alman Orllnlerioe karıı 
lngilterede Bügük Ma-

Tekme ve omuz gayretlerile boykot yapmaya karu nrmitlerdlr. 
kapı kırılnrak açılıyor: Ve Şükrll HUrlyet Kongre•I 

Evlilikte 
Yorgunluğu 
Gidermek için 

Evlilik hayahnda a vgl ut.un 
ömürlü değildir. Bir gün gelir 
vefat eder, iki taraf da ÇJkta 
kalırlar. 

Tabiat bu boşluğu doldurmak 
için ortaya arkadaılık Jenilen 
:reni bir bağ verir. Kan koca ar· 
kadaı olurlar, ve bu arkad lık 
baıl•D&'. taki sevgiden daha tatlı 
ve daha devamlı olur. 

fakat evlenmeler vardır ki, 
yı !._az aevgiye dayanır. iki taraf 
sevgiyi kaybedinc , evliflğin mc\· 
nası kalmaz. O vakit sevgiyi 
uyandıracak çarelere bat 'urmak 
g rektlr. 

Amerikada önmiye başlayan 
aık kanmline y ·den :yağ aöki.ip 
ışığı parlatmak için hafta sonu 
ewlenmesi denilen bir us 1 tatbik 
ederler. 

l Berlin, 13 (A.A.) - 1935 Jılında 
dalıyor içer ye.. toplanncak ol•ıı naayon•• • sosyalist A m rika Da 

nevralara Başlanıldı 
Telli , lcorku, uykudan uyan• koniresi, bir ''özienlik-bilrlyet· kon· 

--· 
lskandinavya 
Dış Bakanları 
Toplanıyor 

Kara koca ayn yatarlar. Yel· 
nız cumarted gllntl bir:e ir, pa· 
:z rteıine kadar barcıber ömür 
s rcrier. ATada ayrı geçen üç 
dt>rt gUn iki taran birbirine dalıa 
ziyade yakınlathrır, Ye, varsa, 
se•giyi al~vlendirır. 

1 gresi,, olacaktır. Bu kongre, Alman LJ J1 il k l • 
ms nr.. hilkQmellain süel eA'emenllğinini elde na va ıvı er ez er ı 

P~J isin mUdahaleıf, ifadeler, ettikten sonra toplanan ilk koogr6dir. 

Amma b etienme tam, met· 
res bayatından forklı mıdır? Ne
tice d ğil. Böyl bir evlenmede 
çocuk ne mevkidedir, nasıl ba· 
lkıfır1 Çocuğun istikbali nElııl ko
t-unur? Bu suallerin cevaplerm· 

1.ebıt varakaları.. 1111acarı·stan Kurugor 
Netice ŞUkrllnUn te•klfi; hA· ırı ı 

Londrn, 13 (A, A.) - Birçok or· 
dioenin mahk m ye intikali. isteklerinden dulartn lştiTak edecekleri btıyUk tn .. 

Falcat .•• ŞUkrUnün iddiası bam gilis manen ları dOa baılamııtır. 
Oılo, 13 ( A. A. ) - NoJ've~, Da· 

ntmar'ka, laYe~ ve Feıılandlya dıı lı• 
leri banknlarJ nllceierinl yakından 
ilgilendiren meseleleri g8rüımek ilse• 
re '28 ve 29 A.ğuatosla Oılo'da top• 

ermek biraz gtiçtnr. 
b I T T • Bu manevralar, alb hafta dev m 

aQ rn. V azgeçmıgor edecektir. Mao yralara birçok ıilvari 
Onun için Am rlka~ılarm bı.: 

u uln bence doğru bir usul de 
değildir. - Blrbuçuk Eenedenbrel ya• alaylnrile iki ytlzd o fazln tank ve 

tan bir n astam var. Bir gece son Budapoıte, 13 (A. A.) - B ıbakan ttırhlı otomobiller lıtfral' edecektir. an acaklardrr. G8mb611 Macar hükümetinin bugüne 
derece feırnlaştı. Hemen doktor lrndar gilttOğll dıı siyasanın dnıım Arnerlkada Bakant r, bundan beıka, ltalyan • 

Habeş nla mıulığı Eylülde utualıır 

• Amma başka bir usul tavılye 
debilir miyim, onu da zannetıni 

yorum. ÇnnkU bozulan kan ko
can:n kalplerini ve knfalnrın 
dini ndirm lerin ihtiyaç v raa, 
bu asıl temin edilir bilemem. 

Necdet koştum. edeceğini 11öylemi1 ve demittir ki ı Vaşington,, 13 ( A. A.) - Ruzvelt, 
" 1 - Orta Avrupa m ıelul, altı hava unlhar kesl yapılmnııınn osyeteal d görllfll dilA'tl sırada h 

nlnv a:alığa ıkarıı elacakluı durumu 
da gfüDıeceklerdlr. 

- Rnlıateızım gelemem; dedi. Karpntlnrda, Macnristansız kotarıln· dal• olan kanun lAylbaaını imzala· 
Çaresiz ov döndlim. Hastam ınaz. Bundan ötDrO, Macaristan, hukuk mııtır. 

1 1 1 d b h c itliji isteklerinde ıarar etmektedir. Amerlkada Patleren 14 Amele Suda ı~hrap TC ~ırpmtı r Ç n va n • 2 - Macaristan barıı uğrunda 
ladı . Bir gece oonra haatamn aynı her tOrlU fednkArlıtı yapmıya hnzır· . Bombal r 

Can V rdi 
Şurası muhakkak ki, karı koca 

e lilik bayatından } oruluncn, ço· 
cuk yaparlarsa aralarındaki bRğı 
yeniden tazelemiş ve kuvvetlen· 
dirmit olurlar. 

flyevr geldi. O kadarki blltnn y dır. Yeter ld bu eşitlik ( mOsavat ) N vyork, 13 (A. A.) - Sendikaya 
T kendisine verilsin. ynzıh olmıyan işçiler kullanan iki 

halkı umudu kestik. bil yln 3 _ Roma konferansının muvaf• ılnemaoın ltapısı önünde lki büyük Romn, 13 ( A. A. t - Gazeteler 
doktor Nccdet<ı ko tum. Kapıyı faklyetl bu eıttllAia kabulllne bağ· bomba pntlamıı, fakat bir zarar Groaette yakloinde au b 11kınınn 
ç lnrak oıın ıok nefesini vermek lıdır. vermem ittir. uğrayan Rlbola linlt madeninde 14 Çocuk an lyl ve en kuvvetli 

bağdır. üzere olan bir hlr haıtaya yapıla• 4 _ Macaristan, Habeı hadlHle- frenaeda 900 Hektar amelenin öldilğünl yazıyorlar. 
cak insnni bir vtızifenin kutsiyetini y 81 ' 1 o·· ıdu Devamlı aile hayatı kurmeı 

istlyenler aevglden ziyade çocu· 
ğa gU•enebillrJer. 

rlal dikkatle takip etmektedir.,, Orman andı r 8 r 
anlatmak lıtedlm. Pencereden B. Göınb81, ltalyan uluıu hakkın· Ekean Provens, 13 ( A. A.) - Bir Londra, 13 (A. A.) - lngiliı ıatr-
boğırtıh bir cevap geldi: da bOyDk ıevgl duydufuau söyle• orman yanırını sonunda 900 bektnrdan ferinin en lhtiyan olan Vilyam Vatsoıa 

~~==~(~D~e~v~a~m~ı~8;,,;:.in~c~l~y~üz~d~e~)~==~~m~it~t~l:r=.==================::::====:=~f~az~l~a=o=r~m~a~n~Y~e~ça=m~a~t~a~cı==y=an~ın=ı=ı~tı~~~~77==;y~a~sı~n=d=a=o~ld~u~ğu:=;:~ha~l=de==;=a=ım~Qıtür.~~==~:-=-:~==~==~==""===~T~E~,~Y~Z-E~ 
bllden birini tercih etmemi söy· canlılık varkl losnn baıka bir gUmliı takımlarlle burada yüzler· 

Emin Tosun Beyle iki buçuk 
aylık hoyntımı:r.a bir kelime ile 
nihayet verdim. Şüphe altande, 
minnet nltmda kalmak benim için 
kabil değ.l. Gururum isyan etmek 
için adeta bahane arar. Zavallı 

Em'n Tosun Beyin ummadığı o 
neticeden sonra önce düttüğU bay 
retl, sonra aldığı o acıklı ha!l 
unutamıyorum. 

Bazı erkekler kadını biçare 
görmekten ılyade ~alim görmek· 
ten zevk alırlar. Sünepe, zavallı 
bir kndın dünyanın en güzel mah• 
IQku da olsa bir esir, bir hizmetçi 
mevkiinden kurtulmaz ıamr,ım. 

~ 

Buraya o kadar alıtUm •• 
ııındım kil. insan yabancı bir 
toprakta, yabancı insanlar ara· 
eında ne kadar olaa kendini iğreti 
ve yabancı duyar. Halbuki ben 
Geneve'i içinde doğup bllyllmUı 
gibi hiç yadırgamıyorum. Ne sa
lcakları, ne insanları, ne mağaza• 
lan brına yabancı gelmiyor. 

Hemen her gUn çıkıyorum. 
Subah gezintilerim daima FJorls· 
11ant taraflarına doğru... BurRlnrı 
bi:r.im Ye iiköyUn, Erenköylln da· 
ha çok güz 1 benzeri.. Bir kere 
•tlere &) rılan dar, hususi yollar 

blle asfalt. Duvar namına bir f y 
yok. BUtun bahçeleri blribirinden 
ayıran ince tellere sarılı yemyeıll 
sarmaşıklar. Bu yeşlllikler arasın· 
da oyna9an çocuklar ve sincaplar. 

Her sabah bir, bir buçuk saat 
kadar yUrDyOı yapıyorum. 

Annem Fransızça öğreniyor. 
Evde Flora ile yalnız kaldıkça 
bildiği, öğrendiği kelimelerle ko· 
nuımıya mecbur oluyor. Ben onun 
bu yabancı yerde rahatsız olaca· 
ğından korkuyordum. O kadar 
çabuk adapte oJdu ki timdi onun 
yeni yeni Adetleri benimaediğlnl 
gördUkçe hoıuma gidiyor. 

Ali Sami Bey on gUn ıüren 
Çekoılo•ııkya seyahatinden dön· 
dü. Scoda fabrlkalarile yaptığ·ı it 
iyi netice vermfı. Gelir gelmez 
bana vadettiği seyahat mUjdeslnl 
verdi. 

Parlso gidiyoruz. 
Oradn bir lıl ver. Bu işi 

mektupla da idare etmek kabil: 
Fakat buradan Parlse gitmek 
o lcadar !:olay kil 

Annemi kandırmak kUç ol· 
madı. Yalnız bir hafta knlncağız. 

Bilmem neden, soyahat denin· 
ce Hvinçtcn içim titriyor. Ali 
Sami Bey tiren veyahut otomo• 

1 dl. Otomobil 1eyahatl fyi ol· aleme girdiğini anlıyor. ce Uısana Hnb yapılı} or. Bir 
makla beraber daha ziyade bir Öğle yemeğini otelin bizim ıofraya iki ganon hizmet edi>·or 
ıpor oluyor. Bunu yapmak için AyaEofya, Sultanahmet camilerine Ye bUtnn bu harekete rağmen 
de insanın kendi otomobili ol• b nzlyen mnksfır li yemek salo• çıt yok.. Yalnız çok gUzel bir 
mali V.. hatta zevkini tatmak nunda yedik. Burası adeta geniı k d 'el .. 1 l d 

"' bir kıt bnhçesl Franıız ptafatı musi inin sln irı nagme er u• 
için d bunu da kendi kullanmalı. b HL yuluyor. 

Tirenle gitmeyi daha doğru AU Sa i Bey 1 Bu ne güzel kadınlar •• N~ gU• 
buldum. - Bu otel tam merkeı:de zel tuvaletler.. Ne mGthiş pırlan· 

Ali Sami Bey pratik fı adam,. olduğu için lı adamları, gelip talar. Buraya ge'işimiı bir Cu· 
Kararını verdikten sonra yapı• geçici müıteriler de gelir. Daha martt:ıi gUnUoe te1&dUf etmiıtl. 
lacak şeyleri de biliyor. Pa· aakin ve Inkı oteller pek çoktur. Ali Sami Bey: 
rlıte Grand HoteJde 7erlmlzl istersen onlara geçeriz. 
daha gitmeden hazırlattı. Ve Şanzelize taraflarında bir - logiliz haftası günU, dedi. 

Parls.. Çocukluğumda oku· Ud otel adı saydı. Cumartesi aab hı Londradan 
duğum romanların hepsinde Pa· - Burada rahatız, dedlm, eğlenmek için Pari&e gelen loglliı 
riıten bir sahne vardır. Franıız konför mükemmel. Her yere zenginleri yemeklerini hemen 
kız l:sesinı giderken de s6rler yakan. hemen burada yerler. Burada 
hemen her vesile ileı Fransadan Onun · işleri de bankalarla ve yerliye pek az rastıelinir. Ve 
ve Pnriıten bahsettikleri için bu Boulvord deı ltaUennea üzerindeki Pariıin bir huauılyetinl anlattı ı 
isim Adeta TCrkçe gibi geliyor. bir komiıyon evi ile olduğu için _ Adlarını, aanlannı gaze• 

Bir yarım gecenin 1abahmda beni çok yalnız bırakmıyor. Ak· 
Parlse goldik. Takıi. Opera mey· ıam yemeğini (Briç ) do yedik. telerde, filimlerde g8rüp belledi· 
danı ve Grandotel. Bunun için yeni yapttrdığım elbl· ğimiz Fransız büyüklerini Pa· 

Buranın Pariılıı tam merkezi 1emin faydası oldu. rlıte görmek imkAnı yoktur. Baı· 
olduğunu hatırlıyorum. Derler ki ( Kafe Briç ) bir Alom. Şıklık, ka yerlerde nazırlar, meşhur 
dllnyanın merkezi Pariı, ye Pa· kibarlık, zenginlik yatağı. adamlar bulundukları yerlerin 
risln göbeği de Opera meydanı, Ali Sami Bey bundan daha en lUks yerlerinde sıl' sık görü· 
Cafe de lapalx •e Grand Hotel lnke bir yerin ancak Londrada oUrler. Fakat mesela Mösyö Heriotu 

b ı Parisio herhangi bir lüks lokao· Parise de tam mcvılmde gellyoru:r.. ola llıceğlnl ıöy lyor. 
Herkes deniz kıyılarından ve ilk hamlede inıana IUzumsuz, tasında, gazinosunda, eğlence ye-

rinde görmek imkanı yoktur. 
su nıblrlerJndeo dönüyor. Opera hattı iUlUnç glbi gelen y mek Onlar bUtün Fran1&yı belki de 
açık. Soknldar yanık yUzlU ka· ve serviı tertibatı okadar z ngin Avrupa slyaaetinl idare ederler. 
dınlarla dolu. Belllkl gUney kıyı· ki alıımayan bir adam bu kadar Fakat Parla halkı onları ancak 
larmdan dönmUoler. k f d ld ,. k 111 rı·nhı hac:ıınıı gelip giderken 11\'l"renin, Genevln sakin, hl· Ul etin ne en yapı ıısına ızar v 

... h ttl k J o6riir1f'r. \' a Pariıtn bu gllrUlttılU raı da babayani inaanları arasın· ve a ıı ı ır. • 
d h • alAf•th b.ı.yatmı lluranların yDı· dan çıkıp Parlıin böyle göbeğine Burada ma ıni eıya opsl 

B l '-1 Ltb f ı de nlnenl ecoeblludt .... girince insan biraz ıaomyor, bu· gUnıOf. iı m Hııı: " liT ıo ra a• 
rada 6yle bir kayoayıf, öyle bir rında mlıafir ıetdikçe kullanılan ( Arlıuı ur) 
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A'nkar~da~ J 
Beş Yıl Sonra 20 

Milyon Lira 

}'"ugoslavgada 
Hzrvat 
Meselesi 

Bugün Yugoıılnyada lç aiyua, 
çok ö ı emli bir yola dökQJmüt bulu
ııuyor. Yevtiç kablneıinin çekilme.ine 
yol açan l:u durum karıısında Yo· 
goı)ayya gazeteleri mfitalealar)a 
doludur. Hırvatların iıteklerinden 
doğan bu siyasal durum hr.kkında 

okuyucuları aydınlatmak lç:n, Be?
gratta çıkan Otacbina ııızetHintlen 
ıu aatırlara alıyoruz : 

11 Hırvat memnuniyetsi:ıliğinin ger• 
çek anlamı Yuıoslavyayı teıkil cdın 
büUln kıt'alar ve ulusal parçalaran 
memnunlyetııizliQ-inin aynıdır. Uluı 

adalet, nizam, ekonomik Ye finansal 
bakımdan dabn tahammül olunabilir 
bir durum iıtemektedir. 

Blriclk ayrılık ıudur: Uluıun ada
let, nizam, ekonomik Ye fiaanul 
bakımdan dalııa tahammül olunabilir 
bir durum lstemeaine inaant bir dilek 
detil Hırvat meulul adı nrlHyer. 

Bugün batan Hırvatlar aynı dilek 
arka1ından yürGme)dedirler. Bir dilek 
birlltioin vDcut bulabilmul bası 

mnıtuna ıartlara bathdır. Bu ıartlar 
yaradılmıı bulunuyor. 

Hırvatlar feYkaltde ı•1n memnua 
bulunmaktadırlar ve her fır.at çıkı· 
ııııda bu memnunlyehlsliklırlai orta• 
ya atmaktadarlar. Bunu ınııl zniye• 
ılndeo görmek gerektir. Hakikat an• 
cak ıevri ıniyHindea balıılınca ıl
rOle blllr. 

Yugoılnya bu mHeleyl kotarmak 
mecburiyetindedir. Yuıoıluya, ancak 
bu memnunlyetalzlik kaldırılır IH 
hikmeti yQcudunu ıapat etmiı olur. 

Yalnız Hırvat muelul aıacak 

ıenlı bir ademi merkeziyet n muhtar 
ldar ( Self ıounrnment ) teaiıile 

kotarılabUlr. Dnlotln yek•llcut olarak 
hareket etmHfnl loap ettirmeyen 
btiUln leler hakkında muhtariyet 
tHlı olunmalıdır. Buauo için de ademl 
merkeziyet IAumdır. ,, __________ ...... _ ....... _, _____ , 

Çerez Kablllnden 

Onun için 

Görünüşe Göre Habeşistan 
Pay Edilecek 

[Baştarafı 1 inci yilzde] 
ayırmak, 2 • ltalyaya Habeıistan• 
dan toprak vermek, 3 • Habeıis· 
tan içinde ltalya serma} eai!e bir 
demiryolu yapılarak işletmek, 
Hnbeıistana da denizden bir mah· 
reç vermek. 

Eden bu tekliflerle beraber 
harp yapmamaa.nı da isteyecektir. 

Öte yandan lnS?!lt~ :enin gö• 
rlltUne göre, Habe : ı.leselesinl 
ilgilendiren konuımalar şimdi en 
önemli bir safhaya girmiılir. 
lngiltero hUkümeti, Habeıistanda 
elde attiğl imtiyazlardan hiçbirini 

r ~ 
lsviçre, ltalya • Habet Harbine Karşı Arsı-

ulusal Kongranın Bal 
Şehrinde Toplanmasını Yasak Etti 

Bern, 13 (A.A.) - Federal konsey, eıas teşkilat kanununun 
devletin emn:yetl hakkındaki hükümlerine dayanarak, 15 Ağua· 
toıta Bal ıehdnde toplanacak olan ve bir ltalyan • Habeş har• 
bine kartı arsıu:uul kongranın la\Iİçrede toplanmasını menetmiıtlr. 

Bu kongraya Jıtlrak etmek Uzere gelecek yabancıların da 
lsviçreye girmesi menedilecek, enelce gelenler gerj çevrilecek 
•• lsviçrede yer1eımiı olup da bu kongraya iştirak edecekler do 
memleketten çıkarılacaklardır. 

elinden kaçırmamak isteiindedir. L-------------------------·
Nevyork Herald adında Amerl· 
kan gazetesinin burada çıkan 
bir nüshaaına ıöre, 1925 
yılanda lnglltere ile Italya 
araaında Habeılıtanda nüfuz 
bölgelerine alt bir muahede 
lmzalanmııtır. Bu muahedeye 
glSre lngiltere, Habeşıiıtanm batı 
tarafında bir ltalya nUfuz mmta· 
kası tanımakta ve ltalyada Çana 
aö1U Ye havallıinin lnglltere nUfw: 
mıntakasını teıkll ettiğini kabul 
etmektedir. Fakat lngiliz ajanıı 
bu haberi yalana çıkarmakta ve 
bByle bir anlaıma yapılmamıı 
olduj'unu blldirmektedlr. 

lnglltere, Harp Çıkmasını 
lgtemlyor 

Londra, 13 (A.A.) - Röyter 
Ajanaınm haber aldığına göre, 
bir ltalyan • Habeı harbinin do· 
ğuracağı tehlikeli ıonuçları her• 
gUn daha fazla kavrayan lnglliz 
HUkO.metf, Pariate yapılacak aö
rUımelere bUyUk bir önem ver· 
mektedlr. 

lstanbuITclefonŞebckesi 
De Satın Alındı 

Şark Demiryolları Da Çok Yakında 
Devlete Geçmiş Olacak 

Don Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetin Kayanın baıkanlıA"ı altında 
Galataaaray Poıtahanesinde bir 
toplantı yapdmııtır. lstaof>ul te• 
lefon ıoıyeteai mllmıHillerinln do 
buluoduju bu toplantıda, latan· 
bul telefon ıobekesinln deYlet 
tarafından aabn alınması görüı· 
melerine devam edflmfı, neticede 
bUtUo ıebekenin hUkümete aatıl· 
maıına karar verllmlıtir. 

Yunanistan da 

'' Y aıasın Kral ,, 
Sesleri 

Paraaı, yılda 40 bin lnglliz 
lirası taksitle ve 20 aenede öde
necek, taksitlerin verlJmesine de 
dört yıl sonra baılanacaktır. 

Bayındırlık &kanı All Çetin• 
kaya, Şark demlryollarmm da 
deYlet demlryolları manzumesine 
girmesi çol' gerektiğini •• bunun 
da ergeç istediğimiz sonuca vara• 
ca~ını a6ylemlıtir. 

lzmir llbaylığı 
Bursa il bayı Fazlı Tayin 

Edildi 

Şimdi çok ıergin bir safhada 
bulunmaaına rağmen ltalyan • Ha· 
bet anlaımazlığına barııçıl bir 
çBzg• bulunabileceği tahmin edil· 

------------ mektedlr.lnglliz hDkiimet,lanlaımaz· 
lığın barııçıl ıekilde kotarılmasım 
aağlayabllecek bUtUn elemanları 

Atlna 14 (Öezel) - Dun bU· 
tUo iıçlJerin yaptıkları iki aaatlik 
genel grev ıUkiinetle geçmiıtir. 

lf- Muharrirler birliği Patris 
ıazeteaine karşı yapılan tecavüzü 
proteato etmiıtlr. 

Iımlr llbayı General Kazımın 
Trakya genel mUfetlıliğine, Burıa 
ilbayı Fazılın lzmlr ilbaylığıoa, 

Yalova kaymakamı Şefiğln Buraa 
ilbaylığına ve hukuk mezunların· 
dan HüsnünUn de Yalovaya ta· 
yinleri yUkaek taatikten çıkmııtır. 

AbdUlhak Hamidia seben üçl1noU 
yaıına girmesi mtina11betile, ''Fey• 
ıiiitl,, lieeıinde tören yapılıyordu. 

BütUn, edebiratın kalbur üstüne 
gelenleri orada idiler. lbnül'emln 
Mııhmut Kemalde gelmiıU. 
Mahmut Kemal, Hamidi çok ıneo 
ona 1ayg1 göııteren bir adımdır. 
Onun hatırı için her §~ye katlanır. 
Fakat fedakiirlığm da, nihayet bir 
dereoeıi nrdır, degil mi1 
Onun içindir ki, biriıiııio töreni 
açmak üzere okumakta olduğu çok 
uıun nutku dinlemeyi keadl taham 
mUlünUn fevkinde ıören Uıtat, 
oturduğu yerden uıuloaoık kalkh. 
Sıraların arasından süıilleıek kapı• 
ya doğru gidiyordu. 
Orada, Ercümend Ekrem• ıaıtladı. 
Eroümend eorduı 
- N ercye, üıta• 1 
- Kaçıyorum. 

- Evet amma, daha bitmedi, 
lbnül'emin, bir ııır tevdi edlyormue 
gibi Ercümend Ekremia kulağına 
eğilerek: 

- İ9te, ben de onun için kaoıyo· 
rum ya !. dedi. 

Tıflı 

En iyi Çay 
Memlekette 

Yetiştirilecek 

Böylelikle Bir Milyon Lira 
Dahilde KaJacak 

Ankara. 14 (Özel) - Türkoflı 
idaresi, Rizo ve cıvaranda, hariç· 
ten gelen çaylara rekabet edecek 
kuvvette fazla çay yetiftirHmeai 
ıçın hazırlıklara glritmitti. Bu 
ırnretle çay için her sone harice 
nrdiğimiz bir milyon liradan 
fazla paramız yurt içinde Jtaımıı 
o:acaktar. 

incele mittir. 
Londrada dUtünUldüğUne göre, 

lkl taraftan birinin ötekini bir 
çözge kabul etmeye mecbur kıl· 
maaı mevzuubabs olamaz. 

Amerika ile Japonya, diplo• 
maal yolu ile Parlı görllımolerln· 
den haberdar edileceklerdir. 

ltelya Erzak Depo Ediyor 
Londra, 13 ( A. A.) - ltalya 

hUkümetl, Afrikadaki aaker kıta• 
larının laıesl için Sovyet Rusyaya 
9,000 ton arpa ılparitl vermlıtlr. 

Bu mubayaa için yapıla• ek· 
ıiltmede, So•y•t Ruıya, Kanada, 
Arjantin •• Tuna birlitlne karıı 
UıtUnlıık kaıanmııtır. 

ltalyada GönUllUler 
Palermo, 14 (A. A.) Sömürge 

aıbaıkanı Le11ona, Tra buluı aö· 
nlillU alayının taıımıt oldutu bay• 
rağı doğu Afrikası için kurulmuı 
olan gönüllü alayına törenle ver• 
mlıtir. 

Le11ona, gönUllUlerin bu savat 
bayrağım mDdafaa, tan Ye ıerefe 
bUrliyeceklerine gUveni olduğunu 
Ye blltlln ltalyan. gençliğinin tek 
bir amaca, ıafero yürüdüğünü 
ıöylemittir. ----
Fransada Mahkum Olan 

Göstericiler 
Tulon, 14 (A.A.) - Geçen 

Perşembe günkü karıııklıklardan 
sonra yakalanan yedi gösterici 
iki aydan sekiz oya kadar hepia 
cezası yemişlerdir. Eıki Şarkurulu 
komlln'ıt üyesi de iki ay hapse 
mohkOm olmuftur. 

Üçüncü Müfettiılik 
Teşkil Edilecek 

Ankara, 14 Erzurumda 
teıkil edilec~k olan UçüncU genel 
eapektöriüğe Konya ilbayı Cemal 
Bardakçının atanacağl ıöylenmek· 
tedi&'. 

'#- Tayyareci aakerlerden bir 
mUfreıe dün Atioa sokakların· 
dan geçerken "yaşasm kıral,, dl· 
1e bağtrmıılardır. 

Yunan Filosu 
Ay sonunda lıtanbul 
Sularında Olacak 

Atina, 14 (Özel) - Son alınan 
haberlere göre lstanbulu ziyaret 
edecek olan Yunan donanmasının 
ziy1tret programı H TUrkiye ıu· 
larında ne kadar kalacağı tefcr
ruatile teıbit edilmittlr. Yunan 
donanmaeı Ağuıtosun ıonlarmda 
lıtanbulda bulunacaktır. 

Bir Vapur 
Kuruçeımede Rıhtıma 
Çarpıp Parçalandı 

Zongu'.daktan kömür yükle
yerek limanımıza gelen Sadık 
zade Nazıma ait Suat vapuru 
Kuruçeımede rıhtıma yanaşırken 
suların ve o sırada esen keıit· 
leme rüzgarının tesirli• rıhtıma 
bindirmiş, baştar afı parçalanmıttlr. 

Bir Çekoa' ovakyah Suçlu 
' ıt'evkif Edildi 

Memleketinde dolandırıcılık 
yapıp buraya kaçan Çekoslovak· 
yalı Herman Şillu adında 
biri, hUkümetimizden iıtenmiş 
ve mahkeme dün hakkında tev· 
kif kararı vermiıtir. Çekoslovak· 
yaya iade itini hUkfımet tetkik 
edecektir. 

Tüze Eakanı Geldi 
TUze (adliye) Bakanı ŞUkrtl 

Saracoğlu Ankaradan ıehrimize 
hareket etmlıtlr. 

Bir Kotra 
lıtan bul dan Pireye Gidip 

Gelecek 
Moda Yat kulUbU azasından 

on kiti, lpar kotrası ile Pireye gi· 
decekler.- 3 gün kalacaklardır. 
Bu kotraya kulübe, eıld t•ker 
tirketi mUdUrU Hayrı hediye et• 
mittir. 

Irak Gençlerine Türkçe 
Kitap Gönderildi 

Bağdat, 14 - Buradaki Mlls· 
IOman Gençler Cemiyeti TUrk 
Elçiliğine mllracaat ederek yeni 
Türkçe kitaplar iatemlf, Ttırk 
KUltOr Bakanlığı gençlerin bu 
dileklerini yerine getirmiıtlr. 

Dün Ankaradaki Maç 
Beraberlikle Bitti 

Ankara, 14 (Özel) - Buraya 
gelmlı olan Macar Uypeıt takımı 
ile Ankara Gücü dUn karıılaı· 
tılar, 2 • 2 berabere kaldılar. 

Arap Atları Alacağız 
Bağdattan bildirildiğine g8re 

Tarım bakanlığı lraktan haliskan 
arap atları satın almak için Irak 
hükumetine müracaat etmiıtir. 

Şükrü Kaya Yalovada 
iç itleri Bakanı Şükrü Kaya, 

birkaç gUn kalmak Uzere Y alo· 
vaya gltmiıtlr. 

lzmirin Kuru Üzüm 
Piyaıaaı Açılıyor 

Izmlr, 14 (Özel) - Yeni yıl 
kuru UıUm piy~ıaaı 1aran açıla· 
caktar. 

Pamuklarımıza Dolgun 
Fiatlarla Müıteri 

Bulunacak 
Ankara, 13 (Özel) - Tarım 

Bakanlığı pamuk itlerine çok 
önem vermektedir. Bakanlığın 
hazırladığı bot Hnellk pllna göre 
Adana mıntakaıında iıtibsallt 
arttm)acaktır. 

Sakarya mıntakaaıoda pamuk 
yetiıtirilmesi için yapılan tecrll• 
beler umulduğundan OıtOn çık• 
mıştır. Malatya, Eliziz, Antalya, 
Silifke, Muğla, Dlyarıbıkir, ladır, 
Trakya ve Orta AnadolunuD 
Kızıl ve Y eıllirmak mıntakala• 
rmda da tecrllboler yapılmakta• 
dır. Öğrendiğime göre Bakanlı• 
ğın planı tatbik edilince bet yal 
aonra yirmi milyon lirahk pamull 
satmak mümkOn olacakbr. 

Salahiyettar bir zat pamukla• 
rımıza dolgun fiatlarla mlltt•rl 
bulunacağını aöylemiıtir. 

Ruslar Bizden YUn Aldll•r 
Ankara, 13 (Ôzel) - Sov1"1 

Ruaya lgdır bavallıindea S320öa 
kilo yUn almqtar. 

Yeni Ahn•c•k Vapurlar 
Ankara, 13 (Özel) - O.alı 

yollarının ıabn alacalı vapurlu 
hakkında yeni teklifler ı•lmiıtlr. 
Yakında fen heyetleri toplanaralfı 
teklifleri tetkik edecektir. 

9 Ayllk KontenJan 
Ankara, 13 (Özel) - Ylrmf 

Ağustoıta mer'iyete girecek ko• 
tenjan 9 aylık olacaktır. 

Mualllmlerln Maatl•ra 
Verlldl 

Ankara, 13 (Özel) - Mail 
aenonln sonuna kadar blltllD 
vilAyetlerdeki llkmektep mualli1111 
lerinin maaılarıoın muntazam• 
verildiği lçiıler Bakanlıiı tarafın
dan yapılan tahkikat netlceıinde 
anlaşılmııtır. 

Madencilere Kredi 
Ankara, 13 (Özel) - ~lronO' 

mi Bakanlığının tava11utu &zerin~ 
it Bankaıı, dııarıya mal gönde,. 
diklerine dair konıimento g.S,. 
teren madencilerimiz.• kredi a9 
mağa karar vermiıtlr. 

Ondüle ilaçları 
Yasak Edildi 

Berberlerin kaclan ıaçlanm 
ondüle ( luvırmak) için kullan
dıkları blltlhı illçlar yaaak edll
miıtlr. Elektrik ondllr makine
leri de mutlaka bir maayenedea 
aonra kullanalabllecektlr. 

_...._.. ........... ----------
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu akıamki nöbetçi ecsanel•r 
ıunlardır: 

Sirkeci; ( Ali Rıza), KtlçUk .. 
pazar ( H. Htı1nl ), Beyuıt ( Sıt. 
kı ), Şehzadebqı; ( İbrahim Halil), 
Şehremini; ( Ahmet Hamdi ), Sa
matya; ( Eofiloı ), Fener; ( Emilya• 
dl ), Aksaray; ( Ziya Nuri ), Kara
gümrtik; ( .A.rif ), Bakırköy; ( Met• 
kez ); Şişli ( Nargileoiyan ), Galata; 
( Karaköy ), Begiktat; ( Nail), 
.liaeköy: ( Yeni Türkiye ), Kuım· 
paşa; ( Yeni Turan), Kadıköy: 
(Faik lskender ve Namık eczane
leri ), Bliyllkada; ( Şinaıi Rıza ), 
Heybeli; ( Yuıuf ), Üıktidar; ( luı. 
hat ), Pa9abahçe; ( Paıababçe ), 
Beykoz; ( Beykoı ), Anadoluhlları; 
( Anadolnhlurı ), Sarıyer; ( Alaf ), 
Beyoğlu; ( Dalla Suda, Ertutrot, 
BaronakyAA e~ıqeJtrl ..).. 



Kahirede çıkan ( ElbelAi ) 
ıazetealnin muharriri, meıhur 
Mııır mUnecc:llllerJnden Şeyh Ali 
Salih Iıyotl ile görUımlıttr. 
Muharrir, fallarının lıabıtl Ilı 
me9hur olan bakıcıya ltalya•Habeı 
harbi olup olmıyacağmı ıor•11,. 
tdt. F ele ki bu ıorguyu ıGyle 
karıılamııtar : 

- Evet olacaktır. Fakat &u 
ay içinde detil. Gerçi Uluılar 
Kurumuı harbin önOne geç•ek 
için çok çalıııyor. Fakat bu 
çalııma havaya ıtdecek '' bir 
ay ıonra muhakkak harp batla• 
yacaktır. Harp baılanııcıada 
ltalya lehine albl 16raneeelr, 
fakat neticede Habeılller lıtlo 
ı•lecoktfr. Harbin ba1lama11nclaa 
iki ay ıonra ltalyaalar araııacla 
Yeba çıkacaktır. Bu barp Mı11ra 
geçmeyecektir. Fakat ltalyaalar 
Trabluı hududunda Mııın çoll 
tazyik edecektir. 

Muharrir Habeı • ltalya harbi 
bir dllnya harbi doğuracatı tık• 
llndekl ıuaUne de ıu ce•abı al
mıfbr: 

ltalya harbinin kı•alcımlan ba,. 
ka yerlerde de lıarp aleti 1aka• 

?.fünecclm Şeyh Ali Sallll 
• 
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ruhar, on dakika 

f tinde ıclküllp lıfr 

paket haline geti· 

rllir. Adi bir çanta 

ılbl kolda tatın 

ma11 mümlktlndGr. 
Bu lık,leye, Mi· 

yaıny uhlllerinde 

yapılan bir ıu 

etlenU.iade tethir 
edildiji zamıa bf

rlaci mUklfat Ye• 

rllmlt H lıHinl 
ıt1ıle7ea l'•nç kız. 

.. lardaa dolayı uDh 

perde adı takıl· 
••ıtır. 

35 Yıl Ayrılıktan Sonra 
Birleşen Karı Koca 

Doktor Lytoa ile ıevc•al 35 
yal e••el Cenubi Amerlkadaa Jn.. 
ıilt•reye ıellrkın bir dıalı ka· 
ıaııaa uiramıılardı. 

Doktor Lytoo kurtulanlar ara• 
ııadayclı, fakat zevceal kaybol· 
muıtu. Doktor Lyton o zaman 30 ---- _ , .. _.. ............. _ .... __ ..._......,.._, 
caktar. EYvell Japonlarla Ruılar, 
ıonra da ylne Japonlarla Çinliler 
harbe tutuıacaklardır. Fakat ne
ticede bu Oç devlet ıulh yaparak 
Aıya Aıyalılarındar. Prenıibinl 
tatbika koyulacaklardır. Yugoa
lavyahlarla komıuları arasında da 
bir harbin patlaması muhakkak· 
tır. Almanya Avusturyayı ilhak 
edecektir. Bu yUzdın de Alman• 
ya ile FranH harbe tutuıacak
lar. Iıte bu harp buıUnkU Anupa 
medeniyetini yıkacak onun UıtUn• 
de daha mlltekimil ve dini bir 
medeniyet doj'acakhr. Bu harp 
1936 martında bathyacak ve 1937 
Ağuıtoıunda bitecektir. 

1 
1aıında bir ıenç olmaaına raj'
men, zeyce1lnl o kadar HYlyor
dukl, bir daha aile kurmaya t .. 
ıebbtlı etmedi, hepi bekAr ya• 
ıadJ. Şimdi bu ıabn ıeçulerde 
bir tetkik HyyahatJ eın11ında 
bir Brezilya tamarhaneılae afttltl 
saman 61mltı aandıfı ztYCHlal 
karı111nda görllnce, uğradıfı hay• 

retin dereceaiol taaaYvur edlnlı. 
Mej'tr kadıncafızda kurbdmuı, 

fakat kaza eanaıında delaıetten 
delirdiği için kJm olduj'uau ıöy· 

leyememiı va 35 7ıl tamarhanecle 
kal mı ıtır. 

lngiliz g11ı.teleri kadıncajuın 
zevcini ıördtıtll dakikada, akıl• 
)andığını ve bahzaıını tamamen 
bulduğunu ıöyllyorlar. Y ekdif .. 

rlnden genç iken ayrılan karı ko-1 
ca, lbtiyarlıklarıada tekrar bu-
luımuılardır. 

Ccçcn Haftaki Bi.rr ec• nin Hal 1 

Bu t ekil Teyl goç
n:eden on mUıavl 
parçaya ayırını z 

demiştik .. 

Doğru Söyleme 
Seromu Bulundu 

" Şikago ,, nun Nart W est Unl· 
veraitesi profesörlerinden Mlıtr 
Keeler ıabıtanın itine çok yara• 
yacak bir ıerom keıfettifioi 181· 
!emektedir. 

Btılan tarafından " doiru ıöy· 
leme ,, adı verilen bu 1erom, her
hangi bir kimsenin damarlarına 
ıırmga ile zerk edildlğ'i zaman 
o adamın yalan aöylemeıl mUm· 
kUn değildir, mutlaka ıorulan ıo
ruya doğru cevap verecektir. 

Miıtr Keeler timdi bu Hromun 
lliç ıeklinde damlalık ile alına• 
bilecek bir çeıidial bulmaya ça• 
hımaktadır. Eter o da buluna• 
cak olurH, herhangi bir adama, 
haberi olmadan, ıu ••ya ıarap 
içinde lçlrllebllecektir. 

Mlatr Keeler Amerika ıaıe· 
tecllerine: 

- Muvaffak olurıam dünya• 

253 Yıldanberi 
iş/egen Saat 
"Amiıterdam,, da oturan Tooe 

vey lıminde bir fırıncı, '253 yıl 
e•v•l yapılmıı bir 1&atl kullan• 
maktadır. Bu saat ona bllyllk 
dedeafnln dedeıloden kalmıttır. 
Bununla beraber ıaniye ıaımadan 
ve hiç bozulmadan tılemektedir. 
Möıyö Tooveyln elinde bulunduğu 
43 yıldanberl yağlama parası 
olarak ancak 50 kuruıa mal 
olmuıtur. Bu ıaatin blltlln mah
zuru, yarım kilo atır oldutu için 
yelek cebinde taıımaıı ıtlç ol· 
maktan ibarettir. Mamafih Möıy6 
T ooYey 'uıuıl bir kemer yaph• 
np eaatl onun içine koymak 
ıuretlle bu zorluğun llnUne de 
geçmiıtlr. 1 

·-···-·------·---· .. ····· .... ·---····--dan yalaa kalacaktır, demlıtlr. 
Mamafih Amerika mahkem .. 

lerl bu aeromu kullanmaktan 
imtina etmlılerdlr. 

Sahibinden Hiç Ayrıl
mak Istemiyen 

Güvercin 
Daisy bir ıll· 

•erclnin adıdır. 

Bu aUvorein 
Amerikada çak· 
m11k ta~• kırah 
Corç Seehen'ln 
biricik kızı ile 
ayni gUnde dUn· 
yaya gelmfı Ye 

kıaın malı ad· 
dedilmişiia. Şim· 
dl gllvti do de 
kız da Uçer ya• 

ımtladarlar. BlrlWrleriae o kadar alıpııılaicbr. Bir odada yaterlar, 
bir ıofrada 1emek yerler •• ,.ıme1e de birlikte çıkarlar • 
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Kadıköyde Muhakkak; 
Bir Deline V r 

Ya~:!I" ı Hatice Hatip -19- 14 • 8 • 931S 

Kamranla Ali Vamık Bir Köşede, için için Birbirlerile 
Atışıyorlar, Dertl rini Dinlemek lstemi_yorlardı .. 
Demlndınberl buradayıL .• 

Burada başbaıa kalmamız nazarı 
dikkati c lbodectk... Ne ı6ylıye
ceksenfz söyleyiniz de gidip ben 
do herkesin arasına kanıayım. 

Delikanlı genç kı:ıın herkese 
karışayım derken gözlerinin çoy• 
rlldlği istikamete baktı. Orada, 
köşkün taı merdivenleri Uıtllndı 
uzun boylu, genlı bir erkek siyah 
ımokinler fçerJsfnda duruyordu. 
Bunu görUnce kaılnn daha fazla 
çatıldı: 

- Bir ıey a6yleyecektlm dedi 
Fakat lüzumsuz ve manAıız oldu· 
ğunu görüyorum beni affediniz. 

Kamran omuzlarını ıilkU; 
- O halde ben gideyim •• 
Aynğa kalkmıştı. Tam bir 

aCtım atacaktı Ali VıvAik onu 
kolundan tuttu! 

- Gitmeyiniz. 
Genç kız onun yllzUne baktu 

. - Ne istiyorsunuz? 
- Kamran yalvarırım beni 

dinleyiniz. Artık tahammUltım 
yok. Çok fena bir haldeyim. 

Hakikaten fena bir halde idi. 
Birkaç hnfta evveline kadar yUzll 
gözlerinin içine kadar gülen bu 
delikanlının sararmış ve zayıfla· 
mış yUzUndekl çizgilerini hayretle 
gördil: 

- Kamran rlco ederim. Otu· 
runuz, yoksa sizi gUcendir· 
dim mi? •. 

- Hayır .•• Hayır •• 

Ve kolunu onun eUnden kur• 
tarmak için bir hareket yaptı. 

Bu har ket Vamığın yUzUnde 
öyle bir elem yarath ki, yaptığı 

bu fenalığı affettirmek ve unut· 
turmak istedi. Ve yine onun ya• 
nına oturdu: 

- Haydi ne söyllyecık1enlz •• 
Söyleyiniz: bakarım. 

- Kamran sizi Hvlyorum. 
- Aa... Vamık... Çaldırdını• 

mı ••. Bu nereden aklınıza geliyor? 
- Bunu bilmiyor mıydıaıı? 

Sanki neden birdenbire ıaıtınıL •• 
Neden? ... 

Kamran sözllnQ keıti: 

- Fakat Vamık istirham ede
rim... Size, bana bu ıeylerdın 
bahsetmemenlzi rica etmlıtim. 

- Hayır... Ben böyle bir t•Y 
hatırlamıyorum. 

- Ben hatırlıyorum. 
- Ben de bunun akılnl ha• 

• tırlıyordum. O menhus deniz ya• 
rıılarmdan on gUn evvel bir gece 
alzio evin balkonunda .•• 

- Ben hatırlamıyorum •.• 
Diye genç kız iırar etti. Hal· 

buki hatırlıyordu, o gece kendi 
eYlerinin balkonunda kOçDk elle
rlni Ali Vamığın kuvvetli avuçla· 
rında bırakmıftı. Ve Ali Vamık 
ona: 

"Sizi ıevlyorum babanızla gö
rlltmeme mUaaado edecek mi· 
siniı ?,, Dediği zaman tatlı ve 
fett.-n bir gUIUmıema ile ona: 

- "Bana vakit bırakımı da 
dUşl?neylm f •• 

Dem·ş, 

DUşUnmek he .•• 
Halbuki o gilndender:i o, bir 

daha hiçbir kere bu teklifi dil· 
tünmemişti. 

O gUndenberi neler.. Neler 
aeçmişU. Umulmadık, dli1U0Ul· 
medik ne hAdiseler .• 

Deniz kulübünün balosunu ak• 

l ıam karanlığında kotraya çarpı· 
ıım, Oıman F eyzlnln onu ziyare
tlnl, daha neler, neler takip 
ıtmi§tL 

Daha dün tınlı kordunda iki 
genç kıı ekzera·z yaparken onlar 
kanapıde oturmuılardı. Yan yana 
ve Osman ona: 

- " KAmran, demişti. Beni 
dinlermlsinlz? ,. Oh dlln ne sıUzel 
bir gllndil. GDneş bulutların al• 
tmda eakh idi. Koruda genç kız· 
lar ince kollarım gUzel bir hey· 
kel gibi germiflerdi. 

Toplar raketlere çarptıkça ne 
hoş lStuyordu. Osman ona: 

" Kimran demiıti. Ben ılıl 
aevaem bana kızarmısınız?,, KAm• 
ran ona hayret ve sevinçle bak· 
mııb: "Siıe kızmakmı? •• " "Evet 
bana darıllır mıydınız? ,,. "Neden 
size darılayım? ,, demişti. "Çünkü 

ben ılzi aeversem ıizlnle avlenmek 
isterim. " V • onun cevap vermedi· 
ğini görerek devam etmişti "Sizinle 
evlenmek istemek içinse benim 
kif i dereced param yok. Ben 
bir banka memuruyum... Ynz 
yirmi beş lira maaşlı bir muha· 
sebccl... Ve bundan baıka bir 
ıeyim. E c vap versenize. 

O zaman Kdmran raketile 
yerdeki toprakları dağıtarak: "Si· 
zı ne cevap vereyim? demişti. 
Siz bana bir ıey söyl mlı olma· 
dınız ki.,, Bunu duyunca Osman 
eğilmiş yUr kten gelen bir he· 
yecanla: " Budala demişti, seni 

seviyorum, ıenln içln çıldırıyo
rum. Karam olur musun?,, Kam• 
ran gözlerinin içine kadar kı• 
zarmıı "Elbette, demlıtl, bu da 
ıual mi eanki. .. ? Ve işte kim bl· 
lir belki yarın belki öbUrsU gUn 
Osman ya Osmanınkller kendi 
anneslle kendininkilerle resmen 
konuıacaklardı. 

* Ali Vamık genç kıza genç kız 
denize taşlıkta ayakta duran Os· 
man Feyzi Ali Vamıka bakıyordu: 

Ve bir az ilerde duran genç 
bir kız da Oımana. 

- Bana cevap vermlyoraunuı 
KAmran? 

- Size nı cevap vereyim 
Vamık .• 

Birşey çatırdadı. Osman Feyzi 
nvucunu açtı. Avucundan kan 
11zıyordu. Ve yer de bir kadehin 
kırıkları vardı: 

- Na o? .. Ne oldun? 

Demindenberi onn bakan genç 
kız yanına yaklaıtı ne o!du 
Osman?.. Kendine gel.. 

Ve kUçUk çantuındnn çıkar

dığı bir mendile cnun alnmdHn 
akan kanı silmeye uğraştı. 

- Yanlışlıkla bardağı kır· 

dım ismet. 
- Y anlışlıklamı .• Ben gördüm 

avuçlarım bir sıktın ki ha} di 
sinire IUzum yok .• 

- Gördün mu?.. Onlan gör· 
d n değil mi? 

( Ark sı var.) 

Peş· de Uç Rekor 
Kadın Tayyareci 

-

Blr rekor uçuıu 7apmak 8ure 

dl1D aabab aaat 4,30 da BerliD'der. 

uça~la kallcan Alman kadın ta17are- , 

clıl Elli Bayahorn, dl1n ıabah 1aat 

ıo.so da Y e1ilk67 ban llta1yonuna 

lnmlıtlr. 

Elli Baynhorn, bınıln almalı için 

bir ıaat kalmıı Ti Jiae BerJiDt dotru 

bavalaamııhr. 

Bu Unlll bayan tayyareci, Ye
,uköy tayyare meydanına indi ğl 

zaman birçok ldmaeler kendiılnl 

karıılamıı •• solimlamııbr. Bayan 
tayyareci, hava yolculuğunun çok 

iyi geçtiğini, tayyareclliğe karşı 

taıkın bir cesareti olduğanu ye 
kırın k istediği rekor için 

muvaffak olmak imkanlarına sahip 

bulunduğunu söylemlıtlr. Resim· 

lerde kadın tayyareciyi, uçağında 

görUyorsunuı. 

Hasta Mı Haklı, ıuaundanı AYram ve ~alıımonun 
D k 'it I ? uhtei taanrrufonda olup İsmail Safa. 

O for LY~ U Salih, Mıthat Recai namlarına ipotek!I 

( Bıı9terafı 5 inci yftıde ) 

- Rahatsız etmeyin ~' B'!~ 
huta, ma~ al!!arııa;, Bir yere 
d" iiidemem. Uykumu bozma •• 

Şaşırdım. Hastamın, kulakla• 
rımdan bir an eksilmeyen feryat• 
larlle bu umulmaz kara vı kötU 
karııhk birleıince baı•mdan çıl· 
gına d6ndUm. V • artık ne yap
tığımı bilmeyerek : 

- Doktor, aç kapıyı, doktor 
hastama gel! 

Diye kapıyı yumruklamıya 
bn§I dım. 

Bir HUkfım•t Doktoru olmak 
11fatlle bu, onun vazifesi değil mi 
ldt? Kanun ve Yicdan karşısında 
hangimiz suçluyuz ? Cançeklşen 
bir zavalhnın iniltileri karıısmda, 
değil bir doktor, acaba hansıl 
fert uykusundan bir lAhıa ayrı· 
lamaz? •. 

Doktor Necdet EmiriAnda alb 
doktor bulunduğunu ıöyliyor veı 

- Ben gltmedimse dlğt.r dok
torlardan biri çağırılama miydi? 
Diyor. 

Şükrü de: 

- Diğer doktorlarm her blrl 
bir baıka illetin mütehassısı. Ço
iuda ekseriya batka yerlerde, 
diye iddia ediyor. 

Htidisenin mahiyeti müteakip 
duruımalorda anlaşılacak. 

Anadoluhisarı Kanlıca 
Ve Kandi.li 

( Battnrafı 1 inci yüıde ) 

Ekonomi Bakanlığı Şirketi Hay· 
riyenin Boğaziçi } olcularmdan 
aldı§'ı bilet Ucretlerini de gözden 
geçirmektedir. Muhabir:miz bu 
bab r Uz.erinde durarak unu 
bildlrJyor : 

Ankara, 14 (Özel) - Ekonomi 
Bnkanbğı Boğaziçi nin Anadolu 
tarafında bnzı lıkele! re ait bilet 
ücretlerinin ucuzlatılması işini 

ine lemektedJr. Kuvvetle tahmin 
edildiğine göre, Kandilli Anado
luhlsarı v Kanlıca yolcularından 
alınan bilet ücretleri bir miktar 
indirilecektir. 

[Son Posla: Hatırlarııoız kl 
Botazlçlnin bu k87lerinde oturan 
halk, bilet Ocr•tlerinin fadalatı hıık· 
kında bQkQmıte bir mtiracant 1ap• 
mııtı.] -....·----·-

( Topl ntllar, Davetle!:) 

Romanya ile iı Yapan 
Tacirler 

Bükreş sekreter Komerçiyall 

Nejat Atyamanın vazifesi bafıne 

aitmeden evvel Romanya ve Yu· 

goslavya ile lılerl olan tüccarlarla 

görUımek üzere bugUn Türkofiıte 

aaat 15 don itibaren hazır bulu· 

nacağı Tilrkofiıten bildirilmek• 

tedlr. 

13 Uncu Mektebin 
Mllsameresl 

F atlh 13 UncO Ukmektep ta• 

rafından buglln uat 10,30 da 

mektep ıalonlarıoda bir mUıame· 

re verilecek, kUçOkler tarafından 

danslar oynanacak, ıarkılar Ye 

manzumeler ıöylenecektir. _ .................. _.. .. _. .... ·-·-···-----
Tepeba,. 

Belediye bahçesinde 
Perıembe: Cuına Cu· 

ı:aatrul, Pasıu 

ıtınU akıamları 
aaat :Zl de 

DEL 1 
DOLU 

l7 Afuıtoı Cumartetl 
aktamı Deli Dolunun 
1Uıı:Uncl1 defa11 H 

ıllrplrlılerl 

lelıak, lıt&Dbul, Şlıllı• tramva1 nrdır. 

cihetinden paraya Ç_e-vrJ}We.l!~b• karar 
\•erilen lleycğiunda Meşrutiyet ma& 
halleri kağıthane cadduinde eski 10, 
10 milk'l!rrer yeni 622, 282 1-1, 1-9 
numaralarla murakkam mensucat fab· 
rikaeı erbabıvukuf marifetilc malınlleo 
yapılan vnl'yed ve takdiri kıymeı mu
amelesi neticeaindd umum mesahai 
sathiyeel (1185) metre murabbaı v• 
tapu kaydına va ifraz haritası& gör1S 
areanın meeahası (2007) metr6 murnb· 
baından ibaret olup cepbeai Uzerl par· 
mnlclıkh ve aııvasında çatlaklıkları havi 
tuğla duvarla kapaomıı Yt çift kanat!ı 
demir parmaklıklı kapı ve kapıdan 
bahçeye ve bahçeden kapııı ıeminl 
çimentolu bir antre ile girilip burada 
bir bahçe odası, bir kapı ilo fabrika 
mahalline diğer bir kapı ile zemini 
çimentolu ve bakla eaçlı merdiven\,, 
çıkılır bir ıofa üzerinde bir oda olup 
zemini betondur. Fabrikaya muttasıl 
anbar da kiLgir du"ar, beton rapeli ve 
tahta d6şemeli üetU potrelli volto tuğ· 
la inşa edilmit korkuluklu daraca •e 
fabrikaya maheuı verilmJı bahço kıe• 
mınıo etrafı tahta perde ile kapatılmış 
ve burada çatısı galvenez oluklu aaçla 
örtülü ve kiğlr inşa edilmiş mermer 
ta9lı ve terkoı terdbatını havi üç hail 
olup fabrikaya çimento yol ile mtr· 
buttur. Ve yine fabrikaya mutta11ıl 
zemini beton ve demir ıatıh duvarları 
kagirden ve demir pencereli motör ve 
kazan daireleri ve bahçede birer ton· 
Juk iki ıu deposu ile ilç adet makine· 
lere mahsuı varil ve eaaı fabrika ise 
zemini beton döoemeli ve demir çatılı 
ve üetO galnnizll eaçla örtQIU vo 
blriblrlnin aynı iki &!atemden mürek· 
kep binada terkos n elektrik teaıiaat.ı 
ve makine kasnakları muylu demirlerin 
istinat ettiği kolonlar betonarme inşa 
edilmiş olup zemini bGyUk ağırlıklara 
mütehammil surette takviye edilmiştir. 
Aransı da dahil olmak tizere mezkftr 
gayn menkulün heyeti umumlyesine 
(32389) otuı. iki bin ti9yüz sekııeD do· 
kuz lira kıymet takdir edildiği n yine 
fabrika dahilinde mevcut 27 adet do· 
kuma tezgahı, 8 adet dikit makinası, 
3 ndot kola mıı.kinnsı, üç adet maeu· 
ra tezgdlıı, 2 adet ölcil mnkinaıı, 2 
adet çözgii maklnneı ve birer adet 
tıraş makinesi bobin makin ıı, lıılatma 
mnkinnsı, &Hindir makina&ı, keıme 
mnkinnsı, ile bir cıdet 2-Ps. 375 R. 
Dizel motörü olmnk üzere 61 adet 
tezgah ve mnklnalıu ile bir adet fani 
buhar kazanı, iki ada* çözgü dolabı, 
bir adet pire& ve bir adet elllndi çin 
torna oıhazı ile S.K.F. mnlzemesilo 
yapılmı~ bilumum transmisyon tesiıatı 
kayışlar ve tarak ayak dokuma tez-
gahları için demirbaş eşya ve elektrik 
au buhnrı toıisatları olmak üzere ta· 
mamına müteaddit mütehassıı erbabı
vukuf marifetile mahallen yapılan 

tntkikatta {07300) elli yedi bin Uçyüç 
lira kıymet takdir edilmiotir. Mezkur 
fabrika teşviki aanayi kanununca isti· 
fade euretile teeasüs etmiş olduğuna 
nazaran fabrika malzemesi hakkında 
(22000) lira raddeeindekl gDmrük r .
mi uıunf olmakla bu miktar taktiri 
kıymette nnzara alınmadığı gerek fab-
rika ve gerekse arsasına (3238~) otuz 
iki bin üçytiz seksen dokuı lıra ve 
fabrika dahilinde makina v • irenin 
tamamına (1>7800) lira kl ceman he
yeti umumiyesine (89689) seksen do· 
kuz bin altıyUz seksen dokuz lira 
olmak üzere kıymotlendirilmiştir. 

Mezkur fabrika 30-9-985 günlemeoine 
rastlıyan pazartesi günü saat 14 ten 
lG yıı. kadar dairemizde açık arttırmb 

ile sahlacnktır. Arttırmada muhıı.mmon 
kıymetin yOzde yetmiş beşini bulduğu 
talcdirde alıcı Uıtüne bırakılacağı ve 
nktıi halde son artıranın nntı yerinde 
kalmak üzere ikinci arttırma on beş 
giln sonra 15-10-985 tarihine rastlıyan 
sah günU 1aat 14 ten 16 ya kadaı 
açık arttıımıya devam ve en çok artı· 
ranın üstünde bırakılacaktır. Arttırma• 
ya ietirak için yüzde yedibuç.uk pey 
akı;esl veya ulusal bir bankanın mek· 
tubuııu hamilen gelmeleri lüzımdır, 
Haklan tapu alcillerlle ıabit olmıyaıı 
ipotekli alacaklılarla diğer alikadarla· 
nn irtifak hakkı sahiplerinin bu hak· 
larını, huııualle faiı: ve ma arife dair 
olan iddialarını llAn tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mU bitelerilo 
birlikte dairemize bildirmeleri liiıım• 
dır, Akıl halde hakları tapu alclllerlle 
sabit olmıyaolar sab~ bedelinin pay· 
laımıı.sından hariç kalırlar. Daha fazla 
maluma' almak iateyenlerlo 16·8-1:35 
gününden itibaren herkesin görebilınoei 
l~in dairede açık Ye esaslı bulunduru
lacak olan artırma şıı.rtnaruesile 934/ 
7387 No. lu dosyasında mevcut ve 
mahalli mezkurun evsaf, ınesaha ve
aaireeinl gösterir •ııı'iyed v'lJ takdiri 
kıymet raporunu görüp anlıyıı.bllıcek
lerl llb oluDı»r. ( 13274) 
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1 lil Harbi • 
ın ilk Şerefli Müda

iddetlenm ft şti .. aası 

Aynı zamanda, rtık mu· 
bitin cereynnlarmı d keşfeyle

miı! rdf. 
N6tekim ertesi llnU (Akhisa· 

ra) avdet ltikleri zaman nrhk 
ııon karlmarmı v rmi ler; daho 
hru , lzmir Y tisi izzet Beye mer· 
but olan hUkumet memurlarının 

bulunduğu mıntaknlardan limitle· 
rlnl kcsmiılcrdl. ÇUnkU, miralay 
K zım B yl B kir Sami Beyin 
Akhis ra vd tlcrlnl hal;>er nlan 
Kaza koymnkamı ile diğer me· 
murlar, •bu zeYat ile temasa gel· 
mcmek için· hUkfımcti terketmi • 
)er; birer k61e7e çcıkllmişlerdf. 
.Hattı, hakikatin en acı dhoti 
fUJ'Uıdır ki, o geceyi Akhlıarda 
Jıeçirmete mecbur kalan bu Ya• 
tanperver zeyata, otellerde bile 
yatacak birer 1atak verdirme
mlılerdi. ,,. 

Miralay Kazım ve Bekir Sl'ml 
beyler, {Manfıa) cıvarında bir 
mukaYemet eıa11 kurmak için hll· 
ton bu mUtklllAt ile mücadele 
ed rlerk n, Yunan ordusu ağır 

ağır Manisa •• Aydın llzerlne 
doğru ilerliyor; ( AyYalık ) dakl 
gizli Yunan har keti de, hakikt 
teklini gösteriyordu. 

Yun nlıtar, mllhlm mikdarda 
bir asker kuvv tini gemil re bin• 
dlrml ler, Ayva1ığın kar ısındnki 
(Midilli) adacıının limanına getir· 
mişlerdi. Bunlnnn ilk fırsatta 

(Ayvalık) a çıkarılacağı tabii idi. 
Vaziyetten haberdar olan (172 
inci alny kumandanı AH bey) , 
derhal Ayvalıkta bulunan lngfüz 
mUmcss'.li yllzbaıı Hadkeıton'a 
haber göndermi9; ıayet Yunan· 
lılnr ihraç hareketine teıebbDı 
ederlerse, ateşle mukabele ede
ceğini blldirmlıtı. 

Ali bey ile Hadkeıton arasın• 
da bu muheberat cereyan eder· 
ken Ayvalık limanına bir Yunan 
Salibiahmer gemisi girmiı; biraz 
ıonra bunu • içinde Yunan kıtaatı 
bulunan • bir nakliye gemisi takip 
etml ti. Vaziyeti hlsıeden Ali bey, 
derhal harekete geçmlt; alayına 
(silah başına! ) emri Yermişti. 

Yunan Hlliliahmer gemisinden 
••velA karaya bir ıabit sıönderil· 
miı, görllşUlmek Oı:ere kaza kay• 
makamı gemiye dant edilmiıU. 
Ali Bey, kaymakama Jaıımgelen 
emri vermekle beraber, refakı· 
tine bir zabit Yermlı; gemiye 
ıöndermiıtt. 'Yunanlılar, bazı 
ihtiyaçlarından babıederek karaya 
çıkmak hıtcmlılerdl. Fakat, AH 
Bey namına gemiye sılden %&bit; 
kumandam namına, ıu lcıaa •o 
kat'ı kararı tebliğ etmişti: 

Salf b!ahmer heyetinden 
bııka, karaya hiçbir ıllAhh 
Yunan aıkert ayak baaamaı. 
Basbğı takdirde muharip addedl· 
lecek ve ıllAhJa mukabele aöre· 
cekUr. Kumandanm emrj, bu 
lllerkudedir. 

Vail ~e kumandanın yolıuz 
hareketleri yOzUnden kolayca 
bmlre giren Yunanlılar, ıimdl 
burada maruz kaldıldara bu mDı· 
kUlit karıısında, birdenbire ıaıır• 
ınıılardı. O gUn aqama kadar, 
hlçblr harekette bulunmamıı• 
lardı. Fakat aece, birdenbire 

iş değişmişti. Midilli' den ge
l n ve liman hnriclnde bekle
yen diğer nakliye gemileri de, 
iki torpitonuo himayesinde ola· 
rnk Umana girmiş Ye ka&abanm 
nçığmda demlrlemi ti. 

Artık vaziyet, p k açık bir 
ıekil almıştı. Müsademe başlıya· 
caktı. Ali Bcıy, kasabtlda lrnpanıp 
lcalmnmnk ve düşmanla istediği 
gibi çarpışmak için Ayvalığm ya• 
nınd -Cenubuşarki tarafınde· ki 
sırtlnra çekilmiş, ihraç hareketini 
beklemişti. Gec , tinde Yunan 
Saliblahm r heyeti olduğu halde 
Yunanlılar ihraç h reketine baı· 
lamıı ve o zaman da ilk flilih 
patlamıfb. 

lıtlklil hnrblnln ilk ıerefli 
mlldafaasını teıkil eden bu harp, 
birdenbire ılddet kupetmlıtf. Pek 
faik kuvvetlere malik olan Yu· 
llnnlılar, bir heyli zayiat verdik· 
ten sonra, kasabayı lıgal etmft· 
lerdl. B6yle olmakla beraber, gllr
dülderl mukabele karıısmda, ar
tık ileri harekete devam edeml
yeccıklerinl hlıseylemişlerdl. 

Bu ean da Ayvahğa lstanbul• 
dan iki telgraf gelmlıtl. Bunun 
biri Dahiliye Num Ali Kemal 
tarafından kaza knymakamına, 
diğeri d H rblye Nazır& Şakir 
Pa a tarafınd n ( 172 lay ku· 
mandnııhğın ) olup her ikisi de 
eynı kelime ve cümlelerle ıu emri 
ihtiva etmekte idi: 

[ Ayvalıkta bulunan kıtaatın 
Soma ve Balıl·eslre kadar geri 
çekilm leri, Meclisi HAiı Vllko· 
llica tekarrlir etmiı olmakla 
hemen o ıur tle hareket edllmell 
ve neticenin derhal bildirilmesi 

ehemmiyetle beyan olunur.] 
Aynı .ınmaııc;la alay kumandanı 

Ali B ye; ( 17 inci Kolordu Ku
mundan vekili, Miralay Bekir 
Sami B y ) den gelen emirde de; 

[ Daha büyUk itlere girişmek 
için miimkUn mertebe zayistt n 
içtinap edilmesi] tavsiye edilmişti. 

Kumandan Ali Bey; Medid 
VllkelA kararlyle Harbiye Nazarı· 
nın tebliğ ettiği emri, reddetmişti. 
Fakat 17 ncl Kolordu Kumanda· 
nımn tavsiyesindeki ehemmiyeti 
na:zımdikko.te alarak o tavıiyeye 
riay~t elmiı; derhal orada dUı· 
mana karşı kuvvetli bir cephe 
•llcude getirmek için Ay•alığın 
cenubuşarki ıırtlarıoa yerleşmlıti. 

Ayvalıkta gösterilen bu mu• 
kavemet, çarçabuk her tarafa 
yayılmıv, çok büyük bir takdir 
ile karıılanmıştı. Hatta Ali Beyin 
• ( meclisi vllkela ) nm kararile 
lstihzıı eder gibi • harbiye neza· 
retfne çektiği telgraftan haberdar 
olan dahiliye nazırı Ali Kemal 
bile: 

- Aşkolsun, yeğitlere !.. 
Demek mecburiyetinde kal

mıştı. 

MiHt mUcadelenin ilk zafer 
müjdesini veren - 172 inci alay 
kumnndanı • kaymakam Ali 
Beyin bu telgrafı kısaca ,undan 
ibaretti: 

Harbiye Nezaretine: 

[ Mntecaviı Yunan ordu ve 
donanmasına kartı mUselleben 
harekete lptidar olunup, Allahın 
inayeti ile, düşman hareketi ve 
istilasının tevkif •e burada bir 
cephe teıkJI edildiği arz olunur.] 

( Arkaeı var ) 

iki Mehmetler 
Karşıya 

Karşı 

( Bıııtarafı 1 inci yllzde ] - GUreı ıekllnl fedaraslyon 
bir oyuna onu bırakamayız. temblt edecek. Fakat ben her 

- Beynelmilel F edaraıyondan fıtediğt gllreşe hazırım. 
izin meseleıi ? - Amma onun bu yeni gU• 

- E•et izin Jium. Bunu reıl bir az ıert •e kırıcı imlf. 
yazarak fıteyeceğiz. Ve mOıbet - iti bokıiSrlllğe çe•irdiyse 
cevap a-cleceği de ıDpbeaizdlr. ona da peki. Onun el!erl de 

- Bu gfiret ne kadar zaman bir pamuk çuYalına dokunacak de· 
ıonra yapılabilir? ğil yal. Sert bir uzuv, daha ıert 

- Bir ay içinde her muamele bir usya çarpar11a acıyı .kondfıl 
biter. çeker. 

Çoban Mehmet Neler Anlatıyor? GiSYded gibi çetin bir ıesle 
Bu iddialı) allr•t hakkında konuıan Çobanın her hareketinde 

Çoban Mabmetle konuımayı da kendi kuv•et ye maharetine inan 
fay dalı bularak dlln bir yazıcımıza getirlı bir bal var. Çukur birer 
pehlhranla 16rU1meğe gönderdik. oyuk içinde mlltomadlyen kımıl· 
Muharririmiı Çoban Mehmedl danan kUçUk fakat ıııklı gözleri 
bularak kendislle föyle konu9tu: ııvanmıı kollarının her hareketli• 

- Dinarlı Mehmet pehlivan çelikleıen paıularına ıık sık ta• 
kendisllo boy ö)çiliecok bir peh· kılıyor. Anlaşılıyor ki Çoban Meh• 
livan arıyormuı; ıiz onun bu ft- mıt kendine çok g11Yeniyor ve bu 
teğine ne diyorsunuz? çetin maçta muhakkak bir ıafer 

- Kaçıncı oldu kardetim! Her umuyor. 

glln bağırıp duruyoruz. Gllre~mek ,---·---------..... 
lıtiyeD Yarıa pehli•an haı:ırf. TA KV İM 

- Fakat Dinarla kendlılne 
çok güveniyor. 0 Ben beynelmilel 
bir pehlivaoım. Kolumu bükecek 
ere raıtlayamıyorum,. diyor. 

- Ne çabuk unuttu canımL 
Sırtını yere getirdiğimiz günleri 
hatırlayıvorsln. Hem Hılep orada 
lae arıın burada.. işte meydan! .• 

- Fakat o aerbelt atıreı 
lıtiyor. 
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Sıyfa 9 

Belediye Milyonlar Kazanabilir 

Ahırkapı Sahili 
metlendirmek 

• • 
rını ıy-

ümk·~n 
( Baıtarah 1 inci yGzde) 

bir saha bugün hiçbir rakkam ifa
de etmlyecek kadar kıymetsizdir. 

Bir Yakıtlar Bizans imparator· 
!arının benimsedikleri en güzel 
noktaıı diye 6nem verdlkierl bu 
ıaha bugün bir zulmet, bir hara· 
biyet halindo"dlr. Şehrin burnunu 
ilk dolaşan ıeyyah· gemileri bura· 
dald ahırları ve bamya tarlalarını 
görerek ilk hayal sukutuna uğru· 
yorlar. Halbuki bu arazi o kadar 
yllkıek bir kımettlrkl ... 

- Be bu fikrde değilim. Bir 
karış toprağa bf nlerce Ura vere· 
rek apartıman kurduranlar eğer 
bir kıymot olsaydı bu boı araziyi 
bugün bir Neyork şehri haline 
getirirlerdi. 

- Sen benim dediğime inan. 
Orası bir kıymettir. Fakat bugün 
mezbeleye dUımnı bir inci vazi· 
yetlndedir. Bu aradnlo bugllnk8 
sahibi {Malf yedlr, fakat buraıı ne 
sahibi olan Maliyeye, ne de Hele· 
diyeye hiçbir gelir temin etmez. 
Şehrin ııhhati Ye gtızelliği namına 
Maliye burayı Belediyeye bıraka· 
bilir ve bu bö} le olmalıdır Burası 
Belediyeye geçince buraya biri· 
birine mlivaıi genlı caddeler 
ve demiryoluna muvazi bir 
bulvar nçı!ır. Bundan &onra 
binlerce yeni bina, modern 
yepyeni bir ıehir parçaıı kurul· 
mıya başlanır. 

Burada arazi öyle bir vaziyet 
gösteriyor ki yapılacak her ev 
denizin ve Marmara ile Boğazın 
bütUn güzelliklerini doya doya 
ıeyredebl:ecek görüme malik 
olacaktır. 

Dediğim gibi buradaki arazi 
iyi bir plan Uzerlno ifraz edildiği 
gün istekliler tarafından peşin 
para ile kapışıla kapışıla elmacak 
bir mata olacaktır vo azizim bu 
toprağın metro karası en azdan 
15 liraya satıla bilecektir. 3 • 4 
bUyUk mahalleyi istiap edecek 
ve adeta kUçük bir ıehir kurul· 
masına yetecek kadar çok olan 
bu toprak hnzinesinin getireceği 
milyonları var sen heıap et. 

Bu para Ue ne yapılmaz ki 
doıtum, dUıUn bir kere. Şehri 
tiyatrosu da kurulur, Yenicamlln 
etrafı da lıtimlak edilir, yeni 
yollarda açılır, su, kanalizaayon 
.elhasıl... 

- Dur Uatat, telif etme, bir 
engel var. 

- Ne engeli? 

- Muhafaıal aaln attka en-
cnmenl. O, senin anlathiın yerde 

Fatihin yaptırdığı bir kale dıvarı 
vorki. .. 

- Şu "Djşlerl düşmllş sırıtan 
kefi!ei sur ,, değilmi? lıittim ki 
vaktile Viyana şehrinin de. bidm 
l&tanbul gibi etrafım kuşatan 
surları varmış. BugUn bunlard.ln 
eser v bu yokluğa hayıflanan tek 
bir Vh analı "''ok. . .. 

Kat'i bir mecburiyet olmamakla 
beraber bu 11 sırıtan kafilei sur,.a. 
birkaç lrnzma vurmak lAzımgelirs& 
bunu elde edilecek hudutsuz inti• 
fadelere karşılık tutmak gUç 
birşey değildir. 

Yarın bura} n Uç, dört mahalle 
vlis'atinde yeni bir şehir kurulduğu 
zaman belediyenin, vergi şeklinde 
devletin, modern bir sahaya yer• 
leıeceği için halkın elde edeceA'l 
istifadeyi kolayca ölçebilirliio.,, 

Birkaç ıu ıarmcını yer altına 
almakla çok yüksek kıymetli bir 
araa elde eden Galip Bingöl ma• 
sa llzerlnde çizilecek bir plAnlı 
da bugün bir toprak yığını ol• 
maktan baika bir kıymet ifade 
etmeyen geniş bir ıabayı kıy• 
metlendirip milyonlar buluyor. Bu 
buluşu ıchircilikten anlayan, bu 
iılere aklı erenler de beyeniyor 
ve bu liin aadeco bir dUıllnUv, 
sadece bir laf olmadığını söylU· 
yorler. 

Salt Kesler 

Garip Şey! 

Yozgatta Şiddetli Bir So· 
ğuk Hüküm Sürüyor 
Y ozgnt (Özel) - Burada iki 

glindenberi şiddetli bir ıoğuk hft· 
kUm sürmektedir. Bu mevstmılr; 

soğuk herkesi ıaşırtmıitır vo 
ıimdlye kadar Ağustos ayında 
soğuğa rnstlaıımamııtır. 

Yumurta. Navlunları 

Ucuzlayacak 
Ankara, 13 (Özel) - Yuınurt~ 

sandık fiatlarından sonra navlun• 
larm da ucuzlatılmaıı için tetkik
lere başlanmııtır. 

Hac Parası ile KöprU 
Ladik ( Özel ) - Biriktirdlj'I 

Hac paraaile köprll yapdırdığını 
bildirilen havza mllfettiıl Ismall bu 
köprü için 1400 değil, iki bin 
lira harcamııtır ve bu parayı 

ikinci defa hacca gitmek fç:in 
blriktirmittir. Fakat k8pril yı !>
manın da hacca gitmek kai ar 
ıevap olduğunu dnınnmlit ve 
paraıını bu lıe tahsiı etmiştir. 
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Lise Direktörleri Toplandılar 

Dnn, şehrimizdeki Ortamoktep ve Lise Dirktörleri Kt1ltür D;rnk· 
törlUğtınde toplanarak, umuml bUtUnleme imtihanlarının günlerini 
tesbit edip, mUmeyylzlerlni seçmişlerdir. imtihanlar talimatn ... menin 
ıon ıeklino 1röre yapılacaktır. Resimde direktörleri bir arada 
1örll7orsunuz. 



ıo Sayfa 

Den ·zıerinde 
Tlrkler Yazan: 

M. Turhan 

Piri Relı- Murat R.ıis - Hadım Süleyman 

Hadım Vezir, Aden Emirinin Çıldırdı
ğına Tamamile Kani Olmuştu .• 

Süleyman pafa, 
.uç!u denilen Emi· 
rin yarı kaçtk bir 
fey olduğunu H• 

ziace kendini top• 
ladı ve lir de'i 
ile konuşur gibi 
davranın ya b ıı ıla· 
dı ve sordu: 

- Bir ı•y mi nu,,,u••ı.111• 
arıyorııunuıı: Emir 
hazretleri. s·ıı öy
le bir duruında 
aörDyorum. 

Aden emiri amir, 
bu ıoru Ozerine 
derin, çok derin 
bir ah çekti; 

- Ent, deye 
inledi, onu arıyo· 

rum •• onu bul-
111ak istiyorum. 

- O kim Emir 
Hazretleri? 

- Toraman, be 
nim Toraman. Bu
raya onun lçln 
l'•ldlm, suçunu ba· 
Q'ııladığımı müjde. 
lemlyo geldim, size 
JalYarıp kendiıfn) 
almıya, yine aara• - Merhamıi y& vezir, hen ne yaptığımı bilmiyorum .• 
rıma götür mi 78 İnnallahe cemHürı yuhibbülcemııl.. GUıeli ıevmek ıu9 
aeldlm. değil ibadeUJr ..• 

Kendinden geçer glbi olarak H• 

rardı, ıoluklaıtı, biraz ıuatu Ye çılgın 
bir ıllklnltl• fırladı, hadım nzlrln 
ellerine yapııtı, yalvarmıya glrlıtl : 

- Onu getirt, yanıma getirt. Dl. 
yetini mi ieterııin, bedelini mi isterain, 
)'erine köle mi, halayılc mı iıterain, 
b• fıtereen vereyim, onu bana Yer. 
Çünkü o benim ytlreğimd ir, ruhum· 
dur, hayatımdır. 

Sill~yman pata, Aden Emirinln 
rerçekten çıldırdıj'ına artık hOküm 
vermitti. Toramanın kim oldufunu 
bilmiyordu, böyle delice bir <Szleml• 
kendinden lıtenllen adamın M11ırda 
aönOllU yazılıp da 8.zel korucular 
araaına ııokulan genç olduğuau 111 
hatırına bile getirmiyordu. 

Hadım nzlr, 8nce de ı6ylıdlk, 
takayı ve ıakalaımayı aever bir 
adamdı. Tabiata uyar h6r feye kartı 
aldırıı etmezdi Y6 ıö:ı; gellml ayafı• 
Dın dibine yıldarlm dü111 gl>.zOnG 
lnrpmaıdı. ÇOnkQ elma atacındaa 
rere bir elma dOıebllecetl l'lbf· oaun 
kanaatine g8re• g8kteo de . yıldırım 
dGıeblllrdl. Fakat tabiata aykırı 
dGten herıey onu neı'elendirirdl 
fakalaımaya •ÜrDklerdl. Slla gelimi 
kulunca tutulup da inleyen bit' adam, 
atın gemi azıya almaaı Ozulne dlz
rlalerl idare edemfyerelc yuvarlana• 
ıUYarl, yaram kuzuyu ylyemiyen nazik 
mideli Çelebi Hadım veıir lçla tabiat 
dıtında kalmıı feylerdl vı o glbUırle 
•tlenmeti pek severdi. 

Çıldıran bu Sultan da onun için 
gO.IUaç blr 111ahlüktu. Koca Hadım 
Jilrek, f>llek gibi kafaıwn da takıldıfı 
boyun Ultllode ıonuna kadar eatlaaia 
k'almaat lizımgeleceflne kanaat b11· 
lerdl. Çt!nkO lhtiyarlıtı, ancak 
uzun yaıamaktan ibaret glJrQr idi 
Y• TOrklerin ihtiyarlara sayrı göı· 
termelerJnf de onfarıa aatlamlık· 
Jarınt koruyabilmelerinin mDkUatı 
ıayardı. lıte l:u huy H bu ioaa 
rOıilnden Aden Emirlnl de a-lilllnç 
bularall takılmak istedir 

- Emir hazretleri, dedi, ıiı benim 
lconuğumaunuz. Ne istcraenjz ve.rirlm. 
Fakat bana ne iıterı~n diye bl>ylo 
zorlama, tıtabım kabarır da kaba• 

. lık yaparım, birçok ıeyler fıtemeye 
kalkııırım, 

- Hayhay, muhterem paıa, ne 
Jateraen veririm, ne fatersen yaparım, 
tek o benim yanıma d8nslln. 

- Peki öyle ile, pazarbf a girlıe• 
llm. Ben deditinfı;( yapa.nam ılı;, 
ıöz gelimi, tu bellniıdekf hançeri 
bana verlr misini~? 

- Feda olıun. ftt• nrfyorum. 
- Ya maılahınııu? 
- Feda olsun. fıt• Yeriyorum. 
- Entarinizi? 
- Feda o~ıun. itte Yer11orum. 

Aden Emtrl hem b8yle ıöylüyorda, 
hem hançerini, maılahını, entariıiol 
'1k&rlp hadım vezirin auöne koyu· 
yordu. Hadım Sllleyman onun göm• 
le~Jnl, donunu da çıkarmakta •• 
çmlçıplak kalmakta tereddüt et• 
meyeceQ'inl görünce kat' arım cattı, 
kendi kendlneı .. Bu deli, tam deli ,, 
diye aöylendi •• hala eUne eteğine 
yapıımak isteyen Emire oturmuıoı 

ıöyledb 

- Acıdım aana, dedi, gerçekten 
acıdım. Sen enikonu kaptırmıtım, 
1apıtmıtıın. Ru durumda bir Dikeyi 
naaıl idare ederaln? 

O hOngUr hüngür atlamıya ko. 
7uldu, hıçkırıklar içinde derdini 
anlattı; 

- Ne mal ne mUlk gödlınde 
değil, yalnız onu dUtClnUyorum. Bura• 
dan eli bot d6n,rsem kendime kıya• 
catım, aylar Yar kl bir tlmlt ile onun 
yine bana dönecej'i Omidile yatadım. 
umdutum gibi çıktı, benden kaçan 
ruh yine bana d8nd0. Arhk ondan 
ayrılamam. 

- PekJ, Emlı Hı. amnıa bu 
ruh deditlniı nedir? Canh mı, can11ı; 
mı ? yenir mi, y4nmez mi? Yerde mı, 
gökte mi? Bilmiyorum ki. 

- Naııl bilmiyorsun babacığım, 
benim ruhum aenin )'anında. 

- Benim yanımda mı? Ne müna• 
11bet? 

- Toraman burada, aealn gemide? 
- Toraman deditin bir adam, 

Bylı mi? 
- G6rün0tt• adam amma yara· 

dılııta peridir, cennet gul&mıdır, yer• 
yBzilnG aevmlıtır, benim tarayıma 

konmuıtur. Şimdi burada bulunuyor. 
HAdım vezirin zihni birden açıldı, 

ıöıllnin lSnlne kendi genı koıucuıu 
Toraman geldi ve içine ıaıkınhkla 
karııık lıfr kııı21nhk yayıldı, iri •Ucu. 
dunu tlSyle bir ktmıldattı, ıert 11rt 
ıorduı 

- Yok1a bu, blı:lm Toramaa mı? 
- Sizin defif yA ve.zir, benim 

Toraman. O benim, ben onun. 
- Sen Jifı uzatma da hna eyi 

cevap ver. Toraman deditin rlral 
yaılarında hir delikanlı mı1 

- Evet y& vezir. 
- Uıua boylu, lıutday yllzll, ka· 

ra katlı gaıtu, kilçük ağızlı, ince )'•· 
pılı, lakin çelik bilekli bir genç, 
dıtil ml? 

- Ta kendlıl y& •hlr, bHI• 
Toraman budur. 

Hadım ve.ztrla tGyıllı yflıO kıpkır. 
mızı keallmiıtl, o afır vOcudü diri 
tutaa bcıtyo kanlar batına toplanmıı 
alblydl. EU titriyor, duda§'ı titriyor, 
g6derl titriyordu. Aden Emlri bu 
detltildljl 11çmıdltl, HÇ,medlil ltlıa 
h&IA 167lenlyordu. 

(ArkHı Yar) 

10~ Ağ 

Spor: ,.. .. 

Türkiye Futbol Şampiyonluğu 

lzmirliler Şampiyon Olmay 
Karar Verdiler 

Futbol Birincilik Maçlarına Bu Ayın 25 
Günü Başlanacak 

Memleket YUzücUlerl 
Şehrimize 

Geldller 
1935 yıll TUrklye futbol birin• 

clllklerinln 19 Ağuıtoıda yapılaca• 
A'ı evvelce bildirmlıti. Bazı mali 
aebepler dolayısile bu mUsabaka• 
Jar 25 AA-uıtoıa bırakılmıtbr. 

Futbol federasyonu maçları; 
Balıkeair, Eakitehir, Trabzon, 
Adana, Aydın mıntakalarında 
yapacaklar. 

Balıkeairde; lıtanbul, Balık11lr, 
Bandırma, Bursa, Çanakkale, 

Eakitehirde: Afyon, Ankara, 
Eskiıehlr, Isparta, 

Aydında: Denizlf, Maniaa, 
Utak, Muğla, Aydın, lzmir; 

Adanada: Konya, Diyarıbtkir, 
Adana; 

Trebzonda: Trabzon, Samsun, 
Giresun, Zonguldalı: ..• 

Gurup birinciliklerlne Kemal 
Hal:m, Ceğfer, Abdullah, Şaıl 
gideceklerdir. 

25 Ağustosta baılıyacak maç• 
lar 30 Ağuıtosta bitecektir. 

6 Eylülde başlıyacak nihai 
oyunlara lstanbulda devam edl· 
l•cektlr. 

lzmlr Futbolcuları Çok 
Çah,ıyor 

lzmlr (Özel spor muharrfrlmlı 
yazıyor;) - Bu ayın sonuna doğru 
Türkiye futbol şamplyona11 mUaa· 
bakalarma, idman cemlyetlerl 
ittifakınca ayrılan Uç grup mer• 
kezinde baılanacak, ey sonunda 
Türkiye ıampiyonu meydana çık· 
mıf olacaktır. Garbi Anadolu 
futbol şampiyonlarının Aydmda 
çarpışmaları onanmııtır. lzmir, 
Bahkeair, Mağniaa, Uşak, Deniıll, 
Muğla, Isparta ve Aydın ıampl• 
yonları Aydına gitmek üzere ha• 
zırhklara baılamışlardır. Finale 
kalacak Uç grup ıamplyonunun 
lzmlrde kartılatmaları, lzmirln 
önemi ve panayırın açılması mil• 
nasebetUe muvafık görülmektedir. 

Son on yıl içinde memleko· 
timlzde laJç değitmiyen futbol 
tarihi yine lıtanbul, Ankara ve 
b:mlr ıamplyonlarmı flnalda karıı 
karııya getirmt1I kuvvetle muh· 
temeldir. 

Şunu haber vereyim ki lzmlr 
ıamplyonu Altınordu, on gUnden
berl yakıcı ııcaklara rağmen ~un· 
tazam bir ıurett• antrenmana 
batlı tutulmuştur. Her akıam ku· 
lüp binaaında muntazam (Basket• 
bol) ekzerslzlerUs çocukların ha· 
zırlıklı olmaları temin edilmiıtJr. 
Haf tanın muayyen gUnlerinde de 
ferdi futbol ek.zeralzlerl ve koıu· 
lar tertip edilmektedir. 

Böyle l1l ıartlar altında çab· 
ıan lımlr ıampfyonu için bu yıl 
Türkiye ıamplyonluA"unu kazan· 
mak lhtlmallerl çok fazladır. 

Altınordu takımının kalesi ve 
mUdafaaıı lıtanbul •• Ankara 
ıamplyonlarından daha kuvvetli· 
dlr. Kalede Sabahattin, müdafaa• 
da CemU, Adil ve Oıman gibi 
birçok maçlarda yer almıı değerll 
oyuncular Yardır. Hücum hattın• 
da Salt, Hamdi ve HOaeyJa ŞDkrD 
kunetll olmakla beraber Iatııbu-

-
İzmir ıamplyonu Altınordu futbolcuları 

(Yukardan ıoldaıı ıııa llı: K. AdH, Tevfik, Adil, Salt, Mazh 

lı 

İzmirln Altınordu oyuncularından 
Oıtman 

)un ve Ankaranın hDcum hatlan 
daha kuv•etli görnlmektedir. Fe· 
nerbabçenin meşhur hücum hat• 
tının lzmlr müdafaası karııamda 
kolay bir galebe temin edemiye· 
ceğ1 muhakkak gibidir. 

Hangjal kazanacak? 
Bu nokta beUI değildir. Şimdi· 

den, en kuvvetli görünen Fener• 
bahçe takımı lehine bile keatir· 
me bir hUkUm vermek mümkün 
değildir. BAhusus Fenerbahçellle· 
rin antrenmanlı olmadıkları ve 
toplu çalıımadıkları söylenmekte• 
dlr. Eğer bu yıl lzmfrin tali'J ya• 
ver oluraa lzmir şampiyonu be· 
hemebal Türkiye ıampiyonluk 
ılldlni Izmlr ıehrJne getirecektir. 

S. N. 

YUzme BlrlnclllklerJne Girecek 
Yurt Sporcuları 

Samıun, KocaeU, Ankara yUz· 
me takımları, önümüzdeki Pazar 
aUnU yapılacak Türkiye yüzm• 
birinciliklerine girmek üzere ı•h· 
rimlze gelmişlerdir. 

Vefahlar Yeni Bir Yurt Afitılar 

Bir yıldır, Gedikpaıadaki yur• 
dun da bulunan Vefa idman Y ur· 
du, Gedikpafa tramvay durak 
yerinde Çarııkapıdakl eski 
Y. M. C. A. bina11nı tutarak loka· 

llnl oraya taıımııtır. 

V ef atılar burada, tam bir 

ıpor kulUbUne yakı 
rett• çalıımaktachrl 
ıalonunu da pek ya 
burayı tam bir ıpor 
sokacaklarını duydu . .................................... . 

• Son Po 
1ıtanbul rellı 

BORS 
13 • 8 • 193 

TUrk Devlet 
Lira 

"715 T, B. 118, l!J il "il 
"7,1 T. B. U 26,40 Dab 
%7,1 T. B. 111 26,80 

Devlet Demlryolla 
Lira 

Ergani 95,00 il An 
SıvaıErturum 96,UO A. 
Anadolulvell 45,90 ,, 

Sosyeteler E 
Lira 

ft• B. MU. 90 
,, ,, Hl. 
• ,, Name 

MerkezB. D 

l•terlia 
1'. Franeı 

20 F.f'rangı 
1 Dolar 
l laterlln 

20 Liret 

9,50 
9,50 

58,25 

Bo 
Ter 
A. 

Çekler 
Krı. 

623,00 il Lt 
12,03 D;~ 

Nakit 
Krt. 

168,00 1 
n5,00 20 
62ı 20 
1116 2•1 

Borsa Dışı 
L. K. 

Kredi Fonılyıı MOb 
1886 ıeneıl U6;00 Gay 
190• " 

87;5i) Alt 
1911 

" 
8450 Me 

Parla Bor 
F. Fr. 

010 7,5T. borou 314 il Do' 
lıterlin 74,97 Oı. 

l_ 

Parla Boraa ı 

Pariı, 13 (A.A.) 
tos tarihli Paris borss 
hafta kaydedilen iyi 
hafaza edilmekt• ve 
dil;r dereceye varaıı 

iyileşmektedir. Fr 
aal eshamının l' 
mahalli piyasa oldu 
kaydetmektedir. 

Aral uluaal değeı 
sile riotinto. royal de 
veyt e1hamında da 
Hlmeler kaydedllmlıı 



Bu mllphem aazlerlm, Ferit 1 
beye k fi derecede kanaat ver· 
medf. Şüphesiz hUsnfiniyetle yap· 
tığı bir işin bn suretle pek acı 
bir netice vermesinden mahcup 
olnn ıavaUı adam, derin bir 
teesanr içinde çıkıp gitti. 

2 Şubat 
Tam on gtindilr hazırladığım 

plAnımı dfla bitirdim. Buglin de 
tatbikatına ıeçtim. 

İlk iş olarak Avukat Ferit 
beye şu mektubu yazdım, ıön
derdim: 

.. Muhterem Ferit beyefendi!. 
On gündür dUşUodüm. Buglln 

kararımı verdim. Liitfen Ömer 
beye ıöyleyinlz. Ben, her.şeyi 
unutuyorum. Kendileri de herşeyl 
hatırlarından ıllslnler. Evlerine 
geJı"nler. 

Hatta, berabere• geliraenlz 
daha iyi olur. ÇOnkO karıılaıh· 
ğımız zaman, ikimiz de ııkılacağız. 
Aramızda siz bu)unuraanız, bir
birimize daha kolayca yaklaımıı 
oluruz. 

Arzı htırmet ederim efeodim. 
Emel 

Mektubu getiren ldriı ağa, 
ıu ceTabı getirdi: 

Muhterem hanımefendff 
Cidden kibar, nazik ve bUyt\k 

terbiyeli olduğunuzu isbat buyur
dunuz. Af buyurunuz; afkelendl· 
ğim için ıöylUyorum; ben bu 
akıam o ayının kulağından tutar. 
huzurunuza getiririm. 

Hürmet ve tazim ile elleriniz· 
den 6perim muhterem hanı
nıefcndL 

Avukat: Ferit 
Aynı ıomanda, poata ile de 

terzi Nermlne ıu mektubu 701-
ladım: 

.. Nermin hanım!. 
Gönderdiğiniz mektubu oku

dum. Umumi hayalin hAdlsatını 
töylece göıUmUn önfinden goçlr· 
dikten sonra, bahsettiğiniı ıeylerl 
pek tabii buldum. 

Ben, filhakika blltlln tahsilini 
Anupada yapmış bir kız olmakla 
beraber; •aktile aldığım allo ter• 
hiyeıi dolayıılle (koza) ve (kader) 
denilen manevi kunetlere iman 
tdenlerdenim. 

Buna bin en mUsterlh olunuz. 
Ne sizden bir kimseye tlldlyet 
edeceğim ve ne de mahkemeye 
müracaat eyliyeceğim. Sizin, be· 
ilim Ye Ömer Beyin mukaddera• 
hnı, sadece • sizin lmnn etti· 
tiniz • ( talih )e terk etmekle 
iktifa eyli} ec ğim. Bakalım ( te
•adilf) denilen ayinei devran, 
haklarımızda ne ıurct glSsterecek. 

Emel 
Hami91 
Modaıı geçmiş bir muharrire 

yazdırdığ•nız mektubu da lutfen al
ıe iade ediyorum. Du da göeterir 
ki, aleyhinlzdo kanuni hiçbir te
ıebbllıte bulunmak fikrinde değilim. 

E. 
Şimdi, pek Hkln YO mOıte

tlbim. Giyinip, kupnıp kocam 
Ônıer Beyle avukat Ferit Beyi 
Beklemekten bıııka hiç bir itim, 
ailcUm kalmadL 

• 2 8ubat • 
Ömer Bey evo gcleIİ iki glln 

oluyor. Vaziyetine bakıhrıa Kll
bahlarına nedamet etmit gibi 
2ÖrUnlly~r. Bunda; bir az (kOnab) 
ttrblyeai ile büyümenin, t:caret 
•ltmbdcki içtimai vaziyetinin 
dahli olmakla beraber; bunlar
daa clalıa fula da. awkat Ferit 

Beyin ona Yerdlif vlddetlfce bir 
dersin tesirleri var zannederim. 

Tater Anenln glzlfce a-etirdi§'i 
malumata nnzaran Ömer Be)•ln 
eve geldiğ:ni haber alan o terzi 
Nermin ıırfıntı&ı kUplero biniyor· 
muı. 

- Eğer, o yağlı kuyruğu 
kolay kolay elimden bırakırsam. 
bana d Nermin demea:nler. 

Diye, Beı bin yemin ediyor· 
muş. 

Bana kalırsa, bu kadınla ora· 
mızda vukubulac k meydan mu· 
harebeııi, yani hı!şlıyor demektir. 
Bakalım; zafer klmde kalacak ?. 

Bugün Istanbula indim. Doğ· 
rucn Babı"li caddesine gittim. 
Kitapçıları dolathm. Bir haylı 
kitap aldım. Kitapçın ın biri, 
beni hukuk fakllltealnin doktora 
fmtfhanma hazırlooao bir talebe 
zannetti. Klmbilir, ne zamandan• 
beri Htamadığı kitaplarından 
birçoklarını b na yllkletmek Is· 
tedf. Ha:bukl ben, ancak taaı:ır• 
ledığım programa uygun olanla· 
rmı lntıh~p ettim. Ömer Bey 
avdet etmeden evv l, koltuğu• 
mun altında, koc bir pak tle 
eve geldim. 

• 5 Şubat· 
insan o, gilo ıarfmda hukuk 

ilminin her hangl bir ıubeainde 
(Alim) olabillr mi ? Diyo bir sual 
kar 11nda kalsam, bl!i tereddüt: 

- Eveti. 
Cevabını •~receğlm. çüokO, 

Uç gllndeob ri f..ltaplan didik 
didik ettim. Öğrenmek istedik· 
lerimi kamllen öğrendim. H tta 
~imdi kartıma t ica ret kl!nunları 
hakkında benimi mtinskaşaya 
gfriıecek bir avukat çıksa; onunla 
göğsOmtl gere gere boy ölçe• 
bmrim. 

Arlık kendimde hasıl ettiğim 
kanaate binaen buglln Ömer Beye 
rica ettim: 

- Evde, fena halde 11k1Jıyo
rum. Arasıra yazıhaneye gelsem. 
Size yardım etıem. Zaten benimle 
izdivaca talip olduğunuz zaman 
da benden bu ıuretle lıtlfade et· 
meyi dUıunmiyormu idiniz. 

Dedim. 

Ömer Bey, evvelA hafif bir 
tereddüt gösterdi. F al<at sonra, 
bllyük bir memnuniyetle: 

- Çok iyi olur, canım. Sen, 
yazıhanede oturursun. Ben de pi· 
yasayı dolnşırım. Zaten kaç glln· 
denberl aksotn durdu. Belki 
ıuradan buradan biraz lı çıka· 
rırım. 

Cevabını Yerdi. 

• g Şubat. 

Dört gUndenberl, yazıhaneye 
devam ediyorum. Ömer beyin def· 
terlerini kamilen tetkik ettim. 
Şimdiye Kadar Nermin'• Yerdiği 
paranın bUyllk bir t•Y olmadığ~
nı öğrendim. Kurnaz karı. Ömer 
beyi o kadar benlmatmit ki, onun 
kaıaıını soymak için hiç acele 
etmiyor. Zaten, Tatar Ayteye de 
ıöylemiı: 

- Bir dalda kırk ce•iı ı&r
mcden taı atmak Adetim d'eğlldir. 

Demlo. 

Şatkın kaltak. Eğer hen de 
ıana o cevizlerden bir tok tane
sini bile yedlrir1em, bana da 
(Emel) demuloler. 

evyork Borsanında 

Nevyork, 13 ( A. A ) - Kam· 

biyo borsası, diln yeniden bUyUk 

bir faaliyet göstermiştir. Muame• 

lelerde 2,43,000 hisse ıenedi 

sahibini değişmiıttr. 12 aydanberl 

bu kadar önemli bir rakkama 
varılmamıştı. 

BANKA KOMERÇiYALE 
ITALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
lbtiyat akoesi ,, 144, 78S,S76,20 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
ltslyanın başhca şehirlerinde 

SU BELER 
İngiltere, Fransa, lsviçre, Avustur· 
ya, Macarietnn, Qekoslovukya, Yu
goslavya, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Oemahiri Müttcbidesi, 
Drcz.ilyıı, Şili, Unıbruay, Arjantin, 

Peru, Ekvntör ve Kolumbfynda 
Afilyaeyonlar 

ISTA BUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( 'J' !of. 44841/i/S/4/5 ) 
hlr d hillndekl acenteler: 

İdııınbuJ<l : Alnlemciyan hanında 
Telef. 2 2 900/3/11/1215. 
Deyoğlundo. : lstiklô.I caddcıi 

Telef. 41046 
iZM i RDE ŞUBE 

• kum 

14 

ası ·ıanla 

Faiz iz8 ksit ek alı 
zarfla satık çiftlik 

Depozito 
Eaaı No. ıu Mevkii Ye nevi Lira 

262 Ktıçllkçekmeco cıvarmdn Turan çiftliği 3. ı 71 

Yukarıda yazılı çiftlik bedeli ıeklı taklitte ödenmek ıartl1lr. 
aatılmak Ilı.er• kapalı zarfla arttırmaya konulmuıtur. 

1. - ihale birdir ve kat'idir. 19 Ağuatoa 1935 Pazartesi glloO 
aaat onda ıubemizde yapılacaktır. 

2. - ihale bedeli Hki peıln olmak Uzere sekiz mll1&YI takalttt 
•• yedi senede ödenecektir. . 

3 - Birinci taksitten geri kalan yedi takait bedeli için faiz •• ' 
komisyon al nmez. 

4 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufassal fartnamemlzi okuyarak ihaleye tesadüf eden 19 ağustoı 
1935 pazarteljl gUnO •ant ona kadar şartnamede tarif edildiği Ye~• 
hile teklif zarflarını şubemize vermeleri ve daha fazla taf&ilat lçla 
de kezalik oubemiıe mliracaat eylomeleri. ( 184) 

Dr. ASS F Sinir ve akıl 
hutalıklarl mUteha11 il 

Cai a oz lu Orhan B. apartımanı Tel.2:.lJlJ Ev. l{a ::i ıköy Babarl1e ileri ıokak Tol.63791 

r Si 
hip rine 
senede 

20.000lira 
~ak&fat 

·ki muhtelif tertip -Yedi kura 

irinci tertip 

e iki dela a 
işlre OD D 

aikr ie 
Her sene 1 Nl11an ve 1 llk teşrinde kumbara 

sahipleri araaında çekilen kuralarda ve her 
defasında 207 kl,lye beşer bin Ura tevzi 
edilmektedir. 

Birinci mlktllat : 
ikinci n 
On lllflye rtzerdea 
Tlrml ,. elU19rdea 
17 5 ldflye oaardaa 

1000 
250 

1000 
1000 
1750 

Bet bin llrallk kura 

lira 
H 

" 
" 
" 

1 ilk tetrinde çekilecektir. 

ikinci tert · p ... 
.. ,.,___.... 

e ede beş delada 
beş kiş · e on bin 

li a ikramiye 
Yeni ihdas edllen bu kuralarm her birinde 

tek kumbara sahibine iki bin Ura ikramiye 
verllmektedlr. Bu kuralar aeınede beş defa ı 

Şubat, Bazlraa, Temmuz, 
Eyltl ve Birinci lıban 

aylarının ilk gUnlerl çekllecektlr. 

iki bin lirahk ilk kura 
1 Eylulde çekilecektir. 

Karalara iştirak edebilmek için 
kumbara sablplerlnin asgari yirmi 
beş lira biriktirmiş olmaları lizımdır. 
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SENELERDEN BERi UGRAŞIYORLAR. KİMSE A YNJN, YAPAMAZ. 
Dünyada misli bulunmıyan bir şaheser 

K 
' 

OSY ve 1 
Has n koloıyasını Fransa, Almanya Ye lngiltere)e beraberce götllrUyorlar. Orada bu~unan ecnebi dostları bu mUsteana kolonyanın bUtUn dllnya piyasalarında bir etine tesadüf 
edilmiyeceğinl birlikle beyan ediyorlar. Esanıı fabrikalarmdan meıhur Sanderıon bile bu huıuıta kat'ı olarak •• Hasan kolonyası kadar nefJı bir kolo:ıya yoktur. ,. demittir. 
Ne İngilterenin Atklnsonu, ne Almanyanın 4711 I, ne Franıanın Jan Mariıl, ne de dUnyadakl kolonyalar Hasan kolonyasının neflı ve can ver:ct kokusuna benziyemez. Haatalara 
tifa veren, ı'nir)erl teıkio eden, her ince kadına, her zevk sahibine kendini aevdiren Hadan kolonyasını yapabilmek için kolonyacılar daima uğraşıyorla r. Fakat Hasan kolonyası 
bir ıırdır ve bu ıır dünya bir araya gelıe yapılamaz. Buna lmkin yoktur. 90 derece haliı limon çiçekleri kolonyaıile, yaıemin, leylak, men kje Ye mll flörlerlni. losyon vo 
IAvaotalarmı Hasan markaalle arayınız ve başka bir kolonya veya loıyoo verlrlerae aldanmayınız. Hasan Deoo'u : Ankara, lstanbul, Reyoğl ·• 

ÇAPA MARKA 
H bubat 

Unları 

SIHHAT ve KUVVET 
VERiR 

..._._,..,,.,.,, Taklltlerlnden 
aakınınız. 

-------~--------~--------~·------------------------
0 sk ü dar Kız Ertik "San'at,, Okulu 

Direktörlüğünden : 
15/8/1935 dea baılayarak Okula GECELi •• gU•tlUılO 

taızayefü>bacaktır. GECELi Ucret Uç partide alınmak U:ce• 

re 200 liradır. Iıyar çocuklarından yUıde on ekıik alınır. 
Okula ilk ve orta okullardan diplomalı olanlar girebilir. Orta 

oku'.u bitirenler iki aenede diploma alırlar. 
Y nı:ılmak için P AZARTESI •• PERŞEMBE illnlorl dokuzdan 

btt• kadar okula baı vurulmalıdır. "4557., 

MOkefftmellyetlnln sırn: terkibinde 

k old krem• in tazlalıOıdır. 

Katd krem ile yapılan bir sabun, 

fazla mikdarda ve kolayca ~Opok1 
yapar. 

KOpOöO cildl yumuşatır, kılların 

etrafındaki yağlı maddeleri giderir. 

ve usturanın yOrOyOşOnO kolaylaş• 

tırır. Bu kOpOk cildi tahriş etmez ve 

yilzde hafıt bir serinlik bırakır. 

Gibbs t:ıra sabunu 
pratik, şik ve yıka· 
nabilir bir kutu deru•· 
nunda satılır. 

Bu kutu, her vakii yeni bır sa

bun konmak Ozere saklanabilir ld' 

bu da bir 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
'I'afailit ı Galata Posta kututm 12fi!> 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular oaddeıi No. Sl 

Den·izyolları 
JŞLETMESI 

AHateleri ı KaraklJy K8prQbaıı 
Tel. '2562 • lirkeol MOhlrdanado 

Han Tel. 22740 .. ~, ___ .. 
IMROZ YOLU 

KOCAELi vapuru 15 Ağuıtoı 
PERŞEMBE günU saat 16 da 
lmroza kadar. "4760,, 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 15 A· 

ğuıtoı PERŞEMBE gUnll saat 
20 de Hopaya Kadar. 0 4761,, 

~---------------' METAMORFOZ 
Zilli ..................... . 

Halls Çavu9 Yer misiniz? 
Halis Tayşancıl çavuşlarını Küçük 
pazarda 35 No. da Bay Ekrem'in 
dükkdnındıı btilurııunuz. Gmm~ ,am ............. ._w~ 

OSMANLI BANKASı 
TÜRK ANONiM ŞlRKEll 

TESİS TAR1Htı 1863 

Sermayeıi; 10.000,000 ln~iliı liraıı 

Tlirkiyenin başlıca oehirlerila 
Pariı, Marailya, Niı,Londra ve 
Mançester'de. Mısır, Kıbm, Irak, 

lro.n, Filistin n Yunanietan'da 

Şubeleri, Yugoslav ya, Romanya, 

Suriy• ve Yunanietan'da FHyalleri 

Tardır. 

Har tUllU banka muameleleri 
yapar 

lstanbul ikinci lflls Memur· 
ıuaundan ı Bir 111üf1i10 alt Beyot· 
luoda lıtiklll eeddeıinde Elhamra 
hanının altında caddenin GzeriÔde 
262 numaralı mnnifatura matazuında 
bulunan Vitrin'er, tezı'h ve came• 
klnlAr 16/H/935 Cuma ıGnQ aabahle
yin ıaat 10 dan 12 y• kadar açık 
arttırma il• blrlııcl olarak aatılac.tıa· 
dan talip olanları• •Oracaatları llln 
aluaurı (13]21) 

,..,. Dr. lbrahlm Zati 41 

BeledİJ• lcartı•ıada Piyerlotl 
caddHlnde No. 21 

HerfÜD 5tledea ıonra haatalarıaı 
kabul eder. 

Kayıp - Beyotlu kazuından 
almıt olnutum nOfuı kljıdımı lrny
bettim. Y .. iıinl alacafımdao Hkiıi· 

• nln lı\ikmtl yoktur. 
AdYlye Serfldan 

Kayıp - 37S ılcil No h toför 
obliyetnameml kaobettim. Yonlılnl 
alacatımdan bQkmQ 1oktur. 

Şiıll Bahçe ıokatı 27 Sellmet 
aparhmanı•d• A'bdullah fbrahlm 

aon Post• Matbaaeı 

Salalbl ı R. KBkçtl 
Nı1ri1a' Mlldllrth Tahlı 

MAZON 
isim ve marku:na 

dikkat 

Mazon Meyva Tuzu 
Sabahları aç karnına bir kahve 

kaşığı abndıkta 
KabızllAı Det'eder 

f emeklerden bir aaat ıonra abndıkta 

HAZIMSIZLl~I, MiDE EKŞiLiK 
yanmalarını giderir. Aiızdakl 
tatııılık ve kokuyu izale eder. 

;~~~ Fazla bir yemek n içm .. 
den ıonra hiısedilen yor
gunluk ve şiwkinllği haf f. 
h:t:r. M A Z O N tuıunuia 
tHirinden memnun kal
mıyanlar şişeai aoık da olsa 
Hahçekapıda İt Bankaıı ar
ka11nda 12 No. lu .MAZON 
BOTTON ecza deposuna iade 
ederek bedelini reri alabilirler __ .:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~--

~---------. lstanbul'da ~d--•m ...... - ... ı .. 
Bomonti Şişe Birası 

Müşterilerine: 
Bomonti Şirketi lstanbul fİşe biratl mUıterllorl araaında 

1935 senesi yaz aylan için: 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTIR 
Her ıiıedo etiketin altında numarala bir kağıt vardır. Bu numarayı 

alanlar aratın.la her ay nihayellııde bir noterin kontrolu 
altında mtıaabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 lirdır 
Müaabakada kuanan numar::ılar her ayın 5 inde gazetelerle 

ilin edilecektir. Kazanan!ar aym ylrmlıiue kadar 
tirkete ınUracaat etmelidir!er. 

Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda numarııeız Şİie kabul etmemelerini 
n ıieelerin therleriodeki numara kağıtlarını muhafaza eylemelerini 

ayın müşteril~rinden ricn eder. ·-~ızı:mrlm~ı:::'.3-:~ 

Satılık Tarih" Hamam 
Bahçekapııında Şekerci Hacı Bekir yanında Çıkmaz Yddız:hamamı 
ıokağanda 436 M. M. mHahal sathiyeai olan maruf YILDIZ 
HAMAMININ dörtte Uç hisseıi satalıkt.r. Arzu edenlerin 
fıörllfmek Oıere 23125 numaraya telefo,1 etmeleri veya hergUn 
&({leden ıonra lstanbulda Poıtaoe arkasında l.5ASIRET hanında 
27 numaraya mtlracaat1eri ilan olunur. 


