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Sene 6 - No. 1808 Yası lıleri telefona ı 20203 

Adligemiide · Y•nl 
I 

Beş Merkeide Çocuk 
Mahkemeleri Kurulacak 
Şimdilik Bu Merkezler: Ankara, lstan

bul, lzmir, Adana Ve Diyarıbekirdir 
Tnzo ( Adliye ) Bakanı ŞnkrU 

Saracoğlu dUn 1abah Ankaradan 
ıehrimlz:e geldi. Bakan Saracoğlu 
Ankaraya, daha önce lıtlrahatte 
olduğu lzmlrden dönmllttll Ye 
oradan Ankara yolculuğu için 
ayrılırken ıunları söylemlıtlr ı 

" - TOze BakanlıtJ bu yal 
6nem verdiğimiz bazı yasa pro
jelerini hazırlayarak Kamutaya 
Yer ecektlr. Bunlar araaında T8ıe 
itlerinin daha çabuk görlUmH~ 
reni Ceıa EYieri 101111 gibi 
tinemll lJleı Yardır. Arkadaılaruna 
Yerdiğim notlar dahlHnde bu 
projeler hazırlanmıfbr. Ankaraya 
d6nllnce yapılan hazarlıkları bir 
daha gHreceğim. " 

Bldm mevıiık olarak ıstren• 
dlğlmlıe göro bu )'il Çocuk 
Mahkemeleri lhdaıı iti, Bakanlıaın 
önemle takip ettiği projelerin 
başmda geliyor. Çocuk Mahke• 
melerlnde vazife görecek hakimler 
Avrupada alh ay staja tAbi tu• 
tulncaktır. Çocuk Mahkem Jerl 
şimdilik Ankara, lstanbuJ, lzmlr, 
Adana ve Dlyarıbeklrde ihdaı edile
cek, ihtiyaca göre arttmlacakbr. 

Dinarlı 

Moda Dütmanhğı 
Hot Görülmedi 

Artlıt B•dla Mııoahhlf 
(Moda n tu..-alet atlppelltl dOt· 

mHlarına birçok baynnlıırdan ce..-ap
lar topladık. 9 uocı.ı aeyfada oku· 
yunuL) 

Mehmet mey 
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ilk Çin Elçisi İle Konuştuk 

''Atatürk Yurdunda Çok 
Yücelikler Gördüm,, Dedi . 

- • ol 

Türk Tarihinin Yüksek Eserleri Için 
Çinde Araştırmalar Yapılıyor 

Türk - Çin 
Münasebetlerine 

Gelince 
Elçl Diyor Ki : 

iki Memleket Ticaret lı· 
lerinde Birbirine Faydalı 

Olabilir 
Çln'fn Türkiye Elçl•I General 

Hayatıe dUn Ankara'dan ıehrlmi11 
, gelmiıtlr. Dlln bir muhanlrlmlı 

elçi tarafmdan kabul edllmlt ve 
muhtelif meaeleler etrafında sıö
rOtmllttllr. General Hayatze lSnco 
yurdumuz hakkındaki lntlbalarmı 

. ıayle anlatmııtır: ~ 
( Dnamı 10 unou yüzde) 

ltalya Ve 
Habeş 

İngiltere Ağır Bas
mağa Başladı 

Bir Yandan Da İtalya Ye
niden Asker Topluyor 

[Altıncı sayfada okuyunuz} 

a Çıktı 

• 

1 

Biz• 8n•mll 61r dl'.a v.1•11 ilk 
Çl11 .ı,ııl ı•••ral Hag•IH 

. . 

40 Bin 
Liralık 
Yardım 

Ankara, 14 (A. A.) - Adıoı 
bildirmek fıtemeyen bir Yatandaı 
Baıbakan llmet lnönD •aaıtaalyle 
Türk ha•a kurumuna ( knk bin) 
liralık bir verltto bulunmuıtur. 
Bu para ile alınacak uçağa, 
kendi arzuıu llzerine, • Mudanya 
mfttarekeal • nin bağıtlandığı 
yerin adı olarak • Mudanya • 
konulacaktır. 

Tnrk hava kurumu, hava teh• 
llkulne karıı ıuurlu bir duygun• 
luk iÖ•t~ren •e yardımını çok 
beğenilecek bir öageçenllkle ya• 
pan bu de§'erll TUrk çocutunu 
heyecan ve teıokkllrle alkıılar. 

•• 
Kuru Uzüm Bugün 

p·yasası 

Hükumet Bu 
Izmlr, ıs 

(Özel) - 935 
yılı kuru Uıüm 
piya aıı buglln 
saat on birde 
bmir borsa sa· 

' rayında açıla· 

Açılıyor 
1 te Çok Dikkat idir 

yllk bir ligi •• bir az da hoy .. 
canla bekleniyor. 

reş 

Müliyim Pehlivanı Yenmek için Çok 
Zorlu idmanlar Yapıyor 

Babasi e 
cakhr. Bağ böl• 
geslnln bir yıl• 
lık çnhıma mu· 
kadderatmı ta 

yln edecek 
olan plyaaanın 

tik açıht ha
berleri, bUtUn 
mıntakada btl· 

TUrkoffsln lzmlr ıub si, Ur.Um 
plyasaıının ger k mllatahsll ve 
gerekse tUccar lehine iyi flathı 
açılm&11ını t min için gereken 
t dbirlerl almış ve piyasanın açı• 
lııında devletin nAıım bir rol 
oynnmaııoı temin etmiıtlr. lzml• 
r;n alıcı •• aabcırları, tecim 
odası, bonıt ve Tttrkofiı delege• 
lerl bu ubah saat onda borsa 
aalonunda toplanarak kuru UzUm 
flatlarnı aleni olarak teablt ede• 
ceklerdlr. Buadan makaat, mUı· 
tahıil namına hareket eden Uzllm IJir k•ra tl•Üm 

1uırm aıu 1 Devamı 11 looi Hyf amızda] 

Nihayet, uzun dedikodulardan } Fatih • Harbiye tramvaymı tenha 
uzun mUnakaıalardan sonra, Dl· bırakacak kadar kalabahk. 
narlı Mehmet pehli•an, önUmUı· Ortaya aerllmlı inc:e minder• 
teki paıar gUnll, MOIAylm pohll· lerln üzerinde, ~inarlı,, kendiıln• 
vanla karşılaşncakhr. Federaayon de~ ~ yapıh bar pehlıvanla gft· 
bu mUsaboknnın hakem heyetini reııyor. 
llhamiden, Seyfiden ve Sadullah• Yirmi da~ika ıUren, ve ciddi· 
tan t şkil etnıittir. ye çok benzıyen bu gUreımede, 

GUre Dinarlının lıtediil ser· Df n~rhmn altında soluğu bkanan 
ş, , pehlıvan: 

beat Amerikan uıu.ll• yapılacak· - Yeteri Diyor biraz daha 
tar. ÇUnkU bu usule Amerikada UstUmo varırsan ba;ılaceğıml 
iki sene kalmış olan MillAyfm Dlnarh, aoyunmoı v kenarda 
pehlivan da \•Akıfhr. b kliyen iki pehlivandan blrlal · 

Şimdi iki rak:p, mor khların çağarıyor: 
bllyUk bir sab!rsızhkla bekledik· _ Sen gel ı 
leri bu gUreıo hazırlanmaktadır· Ve yirmi dakikada onun ıolu• 
lar. Aıağıda, dUn Dinarlının ğunu da sona erdirdi kteo ıonra, 
idmanlarım aeyreden arkaıJaıımı- UçlincU pohlivonı çağırıyor. 
ıın kata ve merakh intiltalarım Yarım aaat geçmeden, kelle· 
okuyacakıınız. ılai fena bir boyunduruğa kaptı• . 

Solıla•: •• ,.,, .. p•lallo•• il• k11r1ıl•1ac•k ol•• oı ... ,, • ..... ,,. ldın•tt 1apı11or, .,.,.. O•buil• ıp1f49<Gf'. 
••r•ı lfi.,•11lerı 6ltl•c• ıl• koı• lllınanı ı•pıgor 

* . ran llçUncll pehlivanın boj'uk 
Sultanabmettold (Y. M. C.A.) boğuk çakan sHİ duyuluyor: 

ltlaa11nın jlmnaatlk ._toau, bir ( Dnamı 10 u•c• yDzde ) 
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(Halkın Sest] 
Ondülasgon 

ilaçlarının Men 
Edilişine Ne Dersiniz? 
Sıhhaı Dakan'ığı, berberlerin kadıa 
uçlarını kıvırmak lcla kullandıkla· 
rı llAçları yaaak etti. ÇünkU moda 
namına kullanılan bu lllolar, genç 
kızların 'fe Jradınlenn ıaçlarını 

harap edlyormuı. Bu karar karıı
ıında fikirlerini ıordufumus klm
ı•lerden ıu satırları topladık: 

Bebek, Dereboyu, 29 No. h 
ilene, Muv•kker Ekre1n Talu r 

- Kadın aaçlarının kııahııadaa 
ıonra, ondll&ıyon ,.aklneleri •e 
"'ldGlhyon lllçlRrı, en kolay ye saruri 
~~a Yoaıtalan arasına girdi. Faknt 
bittabi bu maklnelerlo erl apları tara• 
fındao kullaaılmalan n bu lllçların 
meZRrrat "ermeyecek ıekilde terkip 
edilmeleri IAıumdır. Halbuki gaıetı
)erdo ıık aık okudutumuı kara 
havıı .Jiıler, bu IGzumlara pek riayet 
olunmadıtını glS.terlyord11. Bu han• 
diılerl hatırlayanlar, ıok 7crinde blı 
l1abetle Yerilen bu :raaak Jı.uaruai 

alkıılayacaklardır. .. 
Fındıkla, .. ret aokalı, 19 

No.h hanede öjretmen Nahld•ı 
- Saçları• kendilitinden kı•ırcık 

oldutu iıln, oadllla7on lllçlarıaı, 
•ade Jsttanbuldan detll, yer yüz.ünden 
kaldır1alar umurumda detil. "Fekat 
bence, bu memnuly•t, çok fena aett• 
eeler doaurabllir. Çlnkl tunlıJ 
naaitl; kadınlar indinde •ukddıı 
uyalan bir ıillhtır. Sillhın mer• 
mlleri, erkelıleria ya elzdaalanaı, r• 
7lrekelrlal •urur. Gedik yerinde ltelkl 

• mllletler •illilları bırakablllrJer. Fakat 
kadınlar, bu ail&hlarıaın bir tekinden 

, bile nıgeçmezler. Bu ltibula, hu J•• 
aaldan ıonra, tuHlet clitküaleriala, 
oadllla17on lllçluıaa kuuımak lfln 
kaçalcçıhta ba1lamalar1 mulate•eldlrl 

-tt 
Gaztepe, lata•~•• caddesi 

• GUlvere• ,. sok•tı, 14 No. il 
llane, daktilo a.111 .. 

- Bir kadına bu Hali aoraak. 
1»1r auayaı 

- ÇocufUDUlllD 8I01Gne H der. 
llnlz? Sualini ıerma7a beaıer. a •• 
b• karardaa tikAyıt etHm, JH•fl 
kaldıracak detlller ya? 

Oadttllayoo makfnelerl de, •ite• 
ha11ııları tarafıadaa kullaaılacakmıı. 
Bu da llf mı 1ankl. 011dlllı7on maki
aelerlnl timdlye kadar tenekeciler mJ 
kullaa17orda ki? -----

Doçentlik 
Onlverıitede Bir imtihan 

Açılacak. 
Onlnraitedekl Boı Doçentlik· 

ler için, bu ders yılı baııada, 
bir imtihan açılacaktır. Bu imli• 
hanlara ııirebilmek için, kırk ya• 
tını bltlrmemlı olmak, garp il· 
aanlarından birini iyice bilmek 
ıart koıulmaktadır. Bu Taaıfları 
haiz olanlar, bir yazıla Ye birde 
ı~ılll olarak imtihan edilerek, 
her iki imtihanda da kazananlar, 
Üninrıltey• namzet doçent 
alın caklardır. Bunlar aıll doçent 
o!abilmık iÇln, Uç Eene zarfmda, 
ikinci bir imtihana gireceklerdir. 
Bu imtihanda kaznnamıyanlar 
baıka vazifelere geçirileceklerdir. 

. ' 

Eti Daha Ucuz Yemek Mllmkilndttr 

Belediyeye Teklif Yapıldı 
Et Taşıma Ücretleri Yüzde Otuz 

Nisbetindo Ucuzlatılacak 

Başbakan Yaz Tatilinde 
Değil, Yaz Çalışmasında! 

ismet la6aU; yurt he1abına 
çok faydalı, kendi hesabına çok 
yorucu bir tetkik ıeyahatinden 
ıonra ıebrhulıe, f arzediforuz ki 
bira:r. dinlenmek taaavvuru ile 
ı•lmi,tl. 

Fakat farzettiğlmlz bu tasav· 
•ur, ancak tasavvur aabraında 
kaldı. Vakti Başbakan ismet 
ln6nD ılmdi çocukları ile tam bir 
aile babası olarak araaıra Ad da 
tur yapmaktadır, plaja gidip 
tlenize girmektedir. Fakat bu, 
gllı Un aı cak bir iki ıaatine 
münhasırdır. Zira o, 6iledeın 

ıonra evinde yine devlet işi ile 
uğraımakta, geceleri de e\•lnln 

önünden ıeçenler onun geç Yakite 

.............................................................. 
Üniversiteliler Arasmda llmı 

Mübadele 
Sovyellerle aramızdaki KUJlll· 

rel mlinasebetlerh artması vo 
ilerilemeıi iç'n, Jıtaı.bııl Ünlver· 
sitesi ile Sovyet Üniversitelerinin 
neıriyah arasında bir mlibauele 
e11ns tatbik olunr:cakt r. Bıı saye• 
de her iki memleketin kfiltilr ve 
bilgi yolunda, beraber adımlar 
atabilmesi imkin dahiline alınmıı 
olacaktır. ............................................................. 
kad..ı r çalııtığmı görmektedirler. 

Bunun lç"ndir ki, biz Baıba· 
kana yaz t atilinde değil, yaz ça· 
lışma&mdadır, diyoruz. 

1 

Buglla eti 40 • 50 kaart ara• 
ıında yiyoruz. Bu flatta, etin 
mezbalaadan ıehlr içindeki kaaap 
dDkklnlarına taıınma lcretlerl de 
Tardır. Fakat uraya (belediyeye), 
lstanbulluların eti daha ucu. ye
melerinin mllmkDn olduğunu 6ne 
ıllren bir teklif yapılmııtır. Şo
för ler Cemiyeti Baıkanı S•nihl 
tarafından yapılan ve Uray tara· 
fından dikkatle fncelendltl aöy• 
lenen bu teklife ıöre, taııma 
Ucretinln yüzde otuz lndlrllmeal 
mDmkOodUr Ye Senlbl bu aiıbet 
ile et taıınmaıının kendiıine 
verilmesini fıtemiıtlr. 

BuıUn eldeki muka•eleye gö
re bir gövde koyun mezbahadan 
kasaplara 30 kuruıa, bir gövde 
kuzu 20, dörtte bir ıığır gövdesi 
55, bir domuz 100 kuruıa taıın· 
maktadır. Senlhl lae blr gövde 
koyunu 20, bir fÖYde ku
zuyu l 5 kuruıa, ııtırı 35 ve 
domuzu da 100 kuruta ta11mayı 
teklif •l•lıtir. 

Eter bu teklif, arayın lacele • 
mHI 1011unda muYafık 16rllOp 
kaıtul edlllrıe buılnklt fiatlan dı 
ylzde otuz ucuıla1aeaktar. 

l•tanbul 
Telefonu 

T eıellüm Muameleıiae Ya
kında Baılanılacak 

Telefon ılrketl hlkimete ıeç
miı buluamaktadır. ·Fakat laenlı 
teaellllm iti baılamımıtbr. 21 
Temmuzdan beri ılrketln muame• 
latını murakabe altına almıı olan 
komıiyon dOn de mllrakabe itine 
batlamıştır. Tesellüm muamelesi 
bu ay içinde bitirilecek Ye ılrket 
bir Eylülden itibaren hUkQmet 
tarafmdan iıletilecektlr. 

Ş:rketin 14 binaaı nrdır. Bu 
binalarda &} rı ayn tesellim mua· 
m~lesl yapılacak, ayniyat teker 
teker teablt edilecektir. 

Fırka Oyalerlnin Ve Halkın 
D11eklarl 

Şehrimizde, halkla tema1 ede
rek tetkiklerde bulunan, lıtan· 

bul ıaylavları dün de Beılktaı, 
H alk Partisi aalonunda toplanarak 
Fırka Üyelerile ve halkla görU.
mUı!or, dileklarinl dinlemlılerdir. 

Pazar Ola H•••• B. Diyor Ki ı 

•eıhur bir ten8r 1ell1orm ' f, Ha1an Beyi bir kere dinleyen.. 
- Yakında, buraya Tuuber lımirıdo ı ... O kadar tatlı bir 1111 varmıı ld, ••• Onu unutamazmıı.. Kulaklarında 

o aeaia da11Da akıl çıalarmıı 1 

( Gttnftn Tarlhl) 

Bir iki 
Satırla 

Uray Muavlnllll 
Kocaelll llbaylıjLDa atanan uray 

aıuoini H&mldln yerine dabillye 6ael 
aekreterl Ekremla atanacatı a67len
mektedir. 

• • • 
Tunuate Veba V•r 

Tuauıta Büboa teklinde iki nba 
Hll'Hı ırGrlldOtGaden Tunuı llmaDı 
aıt1Hredatına nba7a mabıuı tedbirler 
konulmuıtur. 

.. * .. 
Belediye Vergllerl 

Hafta tatili rub1atl7e harcı ile dlfir 
bl• kıaım belediye nrıllerlade bua• 
daa ıon•a mall7e dalHltrlDİD takdlı 
ettltl Iradı gayrıufiler e1ııa olacaktır. .. .. .. 

Fevkallde Doktorlar 
Etıbba OdHı aon taanifinde fey. 

kallde ıınafa beı doktor .. aç kadar 
ditçi ayarmııtır. .. .. .. 

Tıp FakUlteslnde 
Tıp Faklliteııinln ikmal imtlhanla

rıoa 16 •ylulda baılaoacaktır. .. ... .. 
Ortaköy Okulu 

Bu yıl ilk okullardan çıkanların 
çok olmasından ötOrtl Ortaköyde bir 
orta okul açılarak moktep lhtlyacfn ıu 

önüne geçi l miı olacaktır. 

• • * 
Tetkik Gezlal 

Oainraite cotrafya enltlUlıGndın 
Gç doçent, Aoadolunua tabii .. ikb· 
aadl blayeal Gıerinde eıaah bir tetkik 
yapmak Gzere, bir tetkik ı•zlatlıine 
çıkacaklardır. 

.. ... « 
8e1Anlk Pan•Jlrl 

S.liaik a11ıuluıal p•••rmna ,a •. 
derllıcek eıyalar hazırlaamııttr. S.rıl 

komlHrl SAre71a baılalerde Aaka· 
radaa ıelecek, S.llnite laarek•t ıd•• 
.. 1c. • ., ...... da beraber sltlrıcektlr. 

Jt « .. 
Damgalanacak 

Almaa7aya ıöaderllHek 7umurta
larua damıalaamHı kuarlatbrıl•ıt H 

b• karar allkadarlara blldlrll•itti•. 
• • Jt 

Peynir DUfUyor 
Son gln!erde peynlr fiatlan dl(t 

•iye batlamııtır. Bunun Hbobl lıtltie 

ilke nlıbetle lıtihaalın fHlaca olu· 
tudur. 

• • * 
Göçmenlerin Vaziyeti 
I~ itleri Bakanhtı lıkln Dlrektar• 

IOtlae g6nderdltl bir blldlrikle 
mlbaıllJ, gayrımlbadll •• ırBımu?er• 
yerilen yerler hakkında rakkr ~Q. 

mat iıtımittl r. 

• * * 
Bulday Flatı 

Bir iki gUndUr Anadoludan 
u bujday gelmekte olmaıı buğ
day flatlannm az da olu yUk· 
eelmeıine yol açmııh. Dün Ana• 
doludan tekrar mal gelmeye 
başlaauıbr. 

Ekmeklik yumuıak buğdaylar 
5 kuruı 30 para ile 6 kuruş 30 
para arasında, aert buğdaylar da 
4 kuruı 36 para l!e Leı kurut 
arasında sablmııtır. 1 

... 



15 Atustos 

Hergün 
•• 

Uçler Konferansı 
Konferanslar Becercmczs• 

: Otomobilin Rolü 

* 
Üçler Konferansı 

11 MllleHer arası mUnnl<~alar Ye 
Paıarhklar devam ederken, Italya, 
Doçenln çizdiği yol üzerinde ıaı· 
lnndan yUrUyor.,, 

Pariste toplanmak Uz re bulu• 
ilan Uçler konferansının arifesinde 
Popolo Dltalya g nzetesl ıu satır· 
lırı yazıyor. Ve ilA-.e edlyorı 

.. Cenevre, ve Oçler konferanıı 
bıUnaka o ve · tehdit edebilir. Fa· 
icat milletler sosyetesi, ne bugün 
ç.trpınan devletlerin tarihteki 
llıaıikl rinl, ne ıömUrge yapmak 
için kullanılan usulleri, ne de 
ltalyamn tarlht ve tabii haklarını 
lnkAr edemez. ,, 

Demek ki İtalya, diğer de•• 
lttierln gUrUltU ve niUnakaşaları• 
lla ebemmiy t vermiyor, ve son 
bohar başlangıcında harbe ba .. 
lanıak Ozere hazır bulunuyor. 

Fflhaklka ltalya, Eyl61 baılan• 
lıcmda harbe baılamak için btl· 
tun hazırlıklarını tamamlamııbr. 
Oçler konferanalnln l 906 anlat• 
llıaaına dayanarak Hcbeşlıtanın 
l>aylnşılmasm: teklif etmHI do 
ltalyayı tatmin tmiyecektlr. 

Yalnız daha imdid n lngilte
l't ve Amerika, ltalyaya krediyi 
k, amielerdir. Y arm lngilterenln 
ıtııır ve Afrik da diğer tedbirler 
llmıyecağı da temin edil mez. O· 
bun için ltalya günden gUno çık· 
llıaza girmektedir. 

* Konferanslar Akim 
/(alırsa 

Üçler konferansı bir lt yapa
bıaıea, Hah ı mes l ıi için bir 
'blawma yolu bulamnısa, hakem 
heyeti de bir netice vermezse, 
lnglltere Milletler Cemiyeti va11• 
la sile taarruza geçecektir, çllnkU 
liabeılstanı ltnlyanın yutmasına 
b:ıUsaade etmemeğe karar Yer• 
bıiıtir. 

lngiltere Italyaya kartı Millet• 
ltr Cemiyetinde ancak l 6 ıncı 
tnnddenln tatbikini iıtiyeblllr. Bu 
llıaddenln tatbiki lkhsadl ablu
lcnyı icap ettirir. Fakat bl>yle bir 
ltşebbUsU milletler arası anlaıa• 
llıamazlıklar doğurur. 

Fransa, bu tedbirin tatbikinde 
lhgiltereden ayrılır. Almanya fır· 
•attan istifadeye kalkar. 

Huliisa İtalya • Habet ihtilAfı 
daha şlmdid n beynelmilel bir 
ltıesele olmuıtur. ltalya harp fik· 
tinde lsrar ederH, pek yakanda 
tlhana ıamil bir hadise dolabilir. .. 
Otomobilin Rolü 

Son yıllara kadar çöllerde na• 
ku işlerini bedevtler develerle 
hparlardı. Harpten sonra lnglllı.
ler Irakla Suriye araıında otobtiı 
~e otomobil lşletmlye baıladılar. 
'\' o!cu ve eşyayı nakil işinde oto
bıobil devenin yerine ıeçtl. 

Bu dcğl iklik deve nakliyeci• 
ilki yapan bede-.llerl ltıılz bıraktı. 
~•de\tiler kendilerine yeni bir 
ieçlnm yolu aradılar va kuyular 

SON POSTA 

Halta, ilAçteıo, tedui gayretinden önce, ıcfkate, teıelli
ye muhtaçtır. Çüokll teıelli denilen maonl kunet, •n 
büyük ilaçtır. TeHlll, haataya U.ôçtan ııfa umudu kazandı· 

rır. Şefkat iH hnataya, yakınlıırıuın kendlei\e aliıkadar 

olduğu hlıslnl nrir, onu hayata bağlar, ye~sleriol flÖodürUr. 
Haetanıza karı• teselli edici ve oefkatli davrnnınız. 

D · BiLi ABB B 
Yer Altında ., Küp Alın H- iyesi 

• 
1 • 

1 Kd 

Mlldd !umumlliğo "Arap Mev• 
lut Hoc , , adlı bir ıuçlu verilmiş• 
tir. Boyoj'Jundıı oturnn bu Mevlfit 
hoca, lddlnya göre, fala bakmak· 
tan ve iki lrndmın altınlarını do· 
landır111alctan suçludur. iddianın 
tafılllta da ıudur; Mtvliit hoca 
faldan hayır umanlar ve cine 
periye inananlar araımda çok 
meıhurmuş. Zeyrek yokuıunda 
oturan Bayan Y aoar da bir mU • 
kUlllnUn halli için on beı gUn 
eYvel Beyoğlun gtçmit Ye ho
cayı bulmuştur. Mevliit hoca 
okumuı, UfJemlo, bakla dökmUf 
katıt açmıı ve nihayet Bayan 
Y aıara ekilerek pek mühim ıır 
vermlıtlrr 

- Kuzum Bayan.. Sizin evin 
bodrumunda tam bir kUp altın 
vardır. lıtera nlz onu çıkarabiliriz. 

Paradan yana bir ııkmtııına 
ılfa aramak için iflden Bayan 
Yaı,ar, bu haberden çok memnun 
olmuı ve: 

- Hayhay hocam hemen ya• 
rın teırlf ediniz. Siz yerini göı· 
teriniz. Beraberce çıkaralım ve 
paylaıalım, teklifini )'apmııtır. 

Yaşar evine dönmUt yemekler 
haıarlamıı, ıofralar dllzmUı ve 
erteıl glln de Arap Mevltit hoca 
koltutunda bir yılın arapça ki
tapla ve garip kUlihlarla Yaıarın 
evine damlamıı. Hoca yemlt 
lçmlı. Ve eıref aaatl bek· 
Iedlkten ıonra kitaplarını çıkarmıı 
baıına ıeytan kUIAhını geçlrmlı 
-.e cezbe dervlılerl gibi inliyerelıı 
bodruma lnmlı Ye orada yüksek 
ıeale arapça dualar okumaya baı· 
lamıı. Bayan Y aıar yukarı dı 
merdiven araamda tltfreyerek çı• 

kacak altınları bekllyormuı. Bir 
arahlc hoca ağzından köpUkltr 
saçarak çıkmış ve: 

Kuzum boyan.. Sizin ela• 

Ofü e 

l rlniz çok kuvvetli .. Mağlup etmek 
içi on tane beşibiryerde IAzımdır, 
demi • Bayan Yaıarın ( 8 ) tan 
befiblry rde altını yarmıv. iki 
tane de komıuau Beybandan al· 
mıı ve hocaya vermiı. Hoca bu 
altınları bir tencerenin içine koy· 
muı, UıtUne de ıu dökmUı, biraz 
da cebinden çıkardığı bir toz 
ili•• etmlı •e tekrar bodruma 
in rek haykırmalarına, höykürme· 
lerlne dev m etmiı. Bir mllddot 
sonra çıkmıı •o yine cinlerden 
ılklyet etmlıl 

- Bua-Un gideceğim, iki gün 
ıonra tekrar ge!eceğim •e işime 
devam edeceğim. Fakat siz aıağı) a 
inmeyiniz, ıonra çarpılırsınız. 
Tavslycalni yapmıı •e gitm;ı · iki 
aun ıonra Mevlnt hoca yine gel· 
mİf, yemlı içmiş. Bodruma ln mİ'f 
't' fnkat cinleri fethedemen•;ş. Bir 
horoz kurbanı latemiş. Derhnl 
horoz kesllmlt ve akıam hocanın 
evine gitmiş. Fakat tılı ımlar yin 
çUıUlm ml9. iki gUn sonra yine 
g lmlf. Bu defa kuzu keıllnılı 
UçlincD iki günden sonra koç 
boğallanmıı •• bu it böylece on 
beı gUn deYam etmlı fakat aarı 
altmlar meydana çıkmamıı, en 
IOD aellılndo Bayan Yaıar hocaya 
ıu teklifi yapmııı 

- Hocam artık çok oldu. 
tahammftlllml:z kalmadı. Artık 
ıu elhnları çıkar MeYltit hoca 
plılılnllklo ı 

- Bu kolay Iı değildir. iki 
ayda ancak geçer. Demlı. Yaıar 
yamna Beyhanı da alarak bod• 
rumıı lnmtı H tencerenin içinde 
yalnız ıudan batkı bir şey bu• 
lamamıı. Bu ıuretle dolandmidı· 
ğını öğrenmlt Y• pollae müracaat 
otmfıtir. MUddelumumtllk Mevliit 
hocayı dUn beılncl mUıtantlklij'o 
Yermiştir. 

\ ............... :··· ....................................... ._ 

~-en 

Ç cuklar 
Adliyede lki 
Hadise Tahkik 
Ediliyor 

MUddeiumumtllk dOn iki çocuk 
dUıUrme tahkikatına 1 koymuş• 

tur. Birisi Şehremininde Beyazıt• 

ağa mahallesinde oturan RAklbe-

dir. Çocuğunu dUıllrmUı, kendiıl 

Has ki hastanesine kaldırılmıştır. 

lkinc: sı de Tal<ıimdo otura Edadır. 
Bu da bir korku Dzerine hastalan• 

mış \ e beı aylık çocuğu tehllkey 

dtişmUştUr. Bu da nym hastanede• 
dlr. Dun Adliye Doktoru Enver 
her ikisini de muayene imiştir. 

Verilecek rapora göre tahkikat 
derinlc§tlrilecektlr. 

Königsberg Panayırma lftirak 
Ediyoruz 

Könla-ıberg' de her yıl mUhlm 
bir panayır açılmaktadır. ilk önce 

yalnız Almanyanın ıark taraflarını 
allkndar eden bu meıherl uman· 
lo bUtUo Almanyayı tutmuştur. 

Sergi idare komiteıl Almanya 

ile Türkiye araaındakl dostluk 

bağlarını öne ıUrerek bu pana• 

yırda temıll edilmHinl lıtemlıtlr. 
Almanyadakl Türk ticaret oda• 
Berlln merkezi bu sergide TUrk 
pavyonunu şerefile mütenasip bir 
tarzda hnzırlamıya başlamıştır. 

•• •• ozu 

Ödeve 

Bağlılık 

Sayfa 3 

DiinlıU gazeteleri gözd n ge· 
çlrirken, tafsilitile anlatt !aıı bir 
hadis nin Uzerind durdum. 

Boğaıiçindo, bir doktor, ge• 
c leyin hastaya çağrıldığı haldo 
gitmediği için, zorla evin giren 
basta sahibini dava ediyormuş. 

Bu, bizde kıeriyetle vakidir. 
Bazı hekimler, vakitsiz hoatay 
çağrıldıkları \•akit, ltme1<ten 
fatlnkiif od rler. Buradaki vakitsfı 
tabiri onların t likklıine göredlr. 
Yoksa, bir hunnakıaadır buhı·em 
geçiren, yahut felce uğrayat • bir 
adam, uğradıiJ bu arızanın vakit 
v saatini seçmekte muhtar de• 
ğildlr. Haıtahk ve aıum, gelirken 
eski zaman gemicileri gibi " mu• 
vafıkı eyyam,, yahut ki müneccim• 
ler gibi 0 ammllteyemmen,. kolla· 
mamakla meıhurdurlar. Halbuki 
bazı h kimlerimiz bunu sla naıarı 
itibara almadan. ıece yarıın evin· 
den deli ıibl fırlayıp, yardımlara• 
oı dilenmlye koıan, muıtarlp haa• 
ta sahlplerlnl ulu orta lıtlıkal 
ederi r. 

Dfyoceklerlnl blllyorumr " Biz· 
insanız.. biz de can taııyoruz .. 
bizimde, b rkeı gibi dini nmek, 
uyumnk, rahat tmek h kkı• 
mızdırl ., 

Evet amma, bunu ıöyliyen her 
hangi bir baıka &an'at ehil oba, 
bu mazeretlerin hepıl de m klıul 
olurdu. Bir hekimin apındn ise, 
bu kelimeler 1abancı •• baksıı 
durur. Zira bir meıl i• atıhrken 
o mesleğin blltDa mabıurlarını; 
kötU taraflarını da he11ab katmak 
gerektir. Böyle olmayup da, yalnız 
kazancını, ıöhretfnl, rah tanı dU• 
Unünce, o meslekten vaı g çm 

ildir. Kaptan, kısmetinde var• 
sa, fırtınaya tutulacaAını. kaya• 
y oturacağını ve belki de 
ifUnUn birinde dalgaların arcsm• 
dn kaybolacağını naaıl bile bil 
kaptan oluyorsa, bekim d , gUnUn 
ve gecenin herhangi bir aaatindi 
r hatsız edllecoğ!nl bllorek hekim 
olur. 

Hususile ki, FakDlt yl ikmal 
edip de çıkarken, hekimlere zorlu 
bir and içirirlcr. Bu andı içtikten 
ıonra, nrbk, hekim çağrıldığı 

ha&taya gitmemezlik odemeı. O, 
berkeaten ziyade adovlne, ıosye• 
teye bağlı olacaktır. O, lçlrilen 
anda nazaran, hekim bir tecimer, 
bir bezirgAn deA-fldlr. Halkın, 
kayıtııı. ıartıız, ıarezalı, lvoısiı 
bir hadimidir. Her nereye çağıra .. 
hr v• berhanıl aaatte çağmlıua 
gideceği gibi. her ne ••rillrse 
alacak, haeta herhangi bir başka 
hekimi istene, onun da çağırıl• 
masına karıı gelmlyecektlr. 

Halbuki, bau doktorlarımız, 

evvelce yemin ederek, timdi do 
namuı Ye ısreflerl lberlno söı 

y rerelıı glrlttlklerl bu taahhUdtı 
zamanla unutmuı gibi görlinll
yorlar. 

Bunun, ne derecelere kadar 
yakışık alablleceğinla t kdlrlnl 
yine kendi -.lcdanlarıns havale 
ederim. 

·-··-------
•trafında bulunan toprakları eko· 
l'ek mısır \·e buğday yetlıtirmeye 
koyuldular. Bu yeni meşguliyet 
onı rı göçebelikten kurtardı, yer• r-----------------·-----·-----------------., 
~!i~bu~·:!u. bir hayat kurmıya 1 s T E R ı N A N ı s T E R ı N A N M A ! 

Parlamentolar Birliği 
BrUkselde toplanan parlamen• 

tolar birliği kongresi konuıma· 
ları bitmiştir. Kongre bu son 
loplantıdn para, ltslzlik, I~ ıaati, 
ve daha bu gibi umumi mese!eler 
Uıerinde önemli kararlar •ermiı· 
tir. Bu kongre delegelerimiıden 
Elazlı ıaylavı Fazıl Ahmet Ay• 

Asırlarca 16kAn siyasetinin ya· 
l>e.rnadığı işi, otomobil bet on 
•cncde kendlllğinden hakikat 
haline geHrml§ oluyor. 

Bizde de Şark vilAyetlerlnde 
bl ennr. göçebe halde bulunanları 
•k~ıu m.cbur edecek en bUyUk 
kuv'ttt otomobil ve tlmendifer 
~;~aktır. 

Bir gaıetede ıözllmOze illten hDcGk bir babH ı 

" Sokakların isimlerini tı111an n ktsıebaılarıai 
~akılan lnbaların maltall• çocukları tarafından 
ııl1nn1ıAb ıttlbaa edllip mOtemadlyen taılandıkları n 
blnnetlce lnhalarıa okuamaı bir balo geldllderl 

ıBrGlmektedlr. 

Birçok paralaı ıarfllo yııpılıp çakılan bu levhaların 
çabueak boaulup 7eollerl takılıncaya kadar ıoluklnrın 
lıimıla kalmaması için ıabıtal belediye memurlarıoıa 

•• pollıln u7anık bulundurulmaları ıerektlr.,. 

ıs TER iN AN IST ER iN ANMA 1 kaç dUn aabah Semiplon ekspro ... 

L-----..:....------------------------~~------_J ılylo Iıtanbula aılmiıtlr. 



Bizde 
Bö~qle 
Yapmalıyız 

1 1 

C nglz yaıeıında dikkate de
ğer bulduğum bir noktada "ihti
IAs yapan iwyarların öldtirlilmesinl,. 
emreden madd dir. Hilkümet 
l lerlnde en kOçl\k bir mU ama· 
hayı suç aayan Hiikan "devi t 
mclı ~nlz, yemeyen domuz,. 
dJylp de bırıızlığ~ yelteneni rl 
ölUme mnhl<Cım cıdiyor. , . 

Bu yasa, TOrk .. Mogol lmpara• 
torluğund uzun yıllar mfiteber 
tutuldu, hırsız işyarların mnn ve 
zaman verilmeden kafası kop • 
rıldı. Argun hanlar Oruk h tu• 
nun oğlu olup kurultay kararllc 
1304 de tlhenlık tahtına geçmlf 
Ulcayto han da hırsızlığı görlllen 
flnanı b kanı Sadettin Savcıyı o 
yasay göre eell da Y rmiwtl, 61· 
dOrtmUştU. 

Son osırlarda ortaya konulan 
ceza fels fe l Cengiz yasaıı gibi 
kanunları biraz ıert Yo biraz us• 
tiit buldu, işlenen suçla verllecek 
h ber cra md bir uygunluk bu• 
lunması nazcrJyeılnl llerl sllrdO, 
devlot malı çalanlorı 81Umden 
kurt rdılar, fllozofc bir dUşU· 
nu,, masa b tından bir görU olan 
bu hüküm birçok memleketlerde 
devi t hazin sinin ıoyulmasını 

kolaylaıtırdı. Hemen her yerde, 
her Olked Ye O meyanda bizde 
bir noterin blr mutemedin blr Yezne
darıo bir tahsildarın devlet malı olan 
paradan ufak veya bliyllk bir 
vurgun vurup yakalandığı, Hak· 
yıarina götcrllldU~U, birkaç yıl 
hapse mahknm olarak mahp se 
atıldığı duyulmakta ye görUI· 
mektedlr. 

Şimdi Sovy t Ruıya, bu hır• 

ııdık suçile ona seçilen ceza 
era ındakl nlıbetl uygunsuz bul• 
muv ve Cengiz yasaaına gl5re ce
za v rmeyJ daha doğru ıayarnk 
luınunlarını değfıtlrmiıtlr. ilk 
yont yaannıo hıımına uğrayanlar 

kooperatif t şkllAtının baoında 
bulunan iki bnynk lıyar olup 
geçen gUn 6lllm cezasına ç rpıl· 
mqlardır. 

Mllletln vergi diye d vlet 
hazlneı·no verdiği parayı çalan} • 
rın her memlekette bu biçlmd 
cez landmlma&ı, verimli bir daV'• 
ranı olacaktır. " Bal tutan 
parmağım yalar " diye bu en 
kötu hu azlığa yeltenenlerin ara• 
mızda glSrUlmemeal için biz de 
böyle yapmalıyız. 

M. T. Tan -
BUT1fN ULKEYI· 

HE RC.UN 

.-
T H l~E 1 

• ıldırı 
Türbe 

eyaz d n apıs dil 

A e 

amı 

yo 
Ak§ hlr (Ôzol) - Eski es r• 

ler kurumu buradnkl gllı:el 
eserleri, bllba11 oyulmu;, lılen· 
mie toıları bir ar y toplamok· 
tadır. Bunların lç!ndo çok kıy· 
!J1etll serler ardır. Bu eserler 
T ımedre~ede toplanmaktadır. 

TJmUrlengin Yıldırım Bey -
zıdı lçerslne hapla ettilğl Seydl 
Mahmut Hayrnni tUrb al d çok 
kıymetli bir eserdir. Bu ı r 
s mnnla harap olmuı, bazı kısım· 
lerı yıkılacak gibi bir h l 

Akşehirde Yıldırımın be.pi; edlldlfi Seydl Mahmc.t Hayrani Türb si --
Hayvanlar Bul ıcı Hastallklar- Edremitte 

dan Korunuyor 
Yozgat, (Öz I) - Hayvani • f çlim Doymadım 

rın bulaııcı hastalıklardan korun· Suyu 
maıı için çeımelerJn önündeki 

lmıitı. Bu tUrbenl.n de tamirine 
baılanılmııtar. 

yalaklar kırdırılmııtır. Çanakkale, ( Ôıel ) - Edr • 

)#.. 
1 • d 1 k V f S mitin yakan köylerlnd n Kadıkö· 
zmır 8 ç 1 e rengi avaşı yllne yeni •• gllz 1 bir ıu getiril· 

Akıehf r bankHı burada aUn• 
de 150 • 200 çuYal un çıkaracak 
kudrette bir fabrika kurmı:ıyı 
kar rl ıbrmııtar. Fabrika elek• 

trlklo l leyecektlr. Yapılmakta 
olan yeni elektrik tesisatının 

kaaabadl\kl sanayll d iti teceğl 

lsmlr, (Özel) - lzmlr köyle· miıtlr. Yanında 3 de11aneli yeni 
rinde içki ve frengi ile tavaşma bir mektep ynpılmııtır. Bu her 
J pılmaıı onaylanmıştır. lıbaylık iki Yarlığın meraaiml, ilbay, Şar• 
k6y bUroıu, köylUnUn anlayacağı b y, Halk yf baıkanı ve daha 
bir dili fuhıun, içkinin ve fren- bazı ıcvat hoıır oldukl rı hald 
ğlnin zararları hakkında bir yapılmıitır. Okul için 2500 v su 
bitik hnıırlayarak köyler içinde 1700 lira sarfedllmlıtlr. 
yaymı tır. Okul, aynı zamanda yaklninde umulmaktadır. 

~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- bulunan 4köyUnokuma lhtfyn«ru 

Antalya Lise inin ilk Mezunları temin edecektir. Suyun dı"lçtim 
doymadımnsuyudur. 

Ant ly l111eı olınnluk imtlhanmc.r kazananhır mfüıtirlerl Z. Omer ılo hirliK'• 
Antal10, (Özel) - Önemli ............................................................. . 

bir mevkll olan ıehrlmiz lisesi Denİzil 
bu &eıne ilk mozunlarını vermiş-
tlr. Bu deu yılı liseden 23 genç İSİ JetçiJe İ 
diploma almıı, bunlardan 12 el Karacabeye Vardılar 
olgunluk imtihanlarına girmiştir. . 
Yapılan imtihanda 6 g nç mu• Kıırac bey ( Özel) - Denizli 
vnffok olnrak yUkıek tahsile Halkevl tarafından bisıklet turuna 
devam hakkını kazanmışlardır. çıkarılan Rıza, Ali Mehmet, Halit 

Ayrıca bu ) ıl orta kısımd n Ali, Mustafadcn milrekkep altı 
dn 38 g . ç diploma ıılmıya kişlJik sporcu knfil &I buray 
munff:ak olmuılardır. gelmiı, spor kulUbU tat'afından 

Isparta, Burdur, AlAiy deki törenle karşılanmıştır. Gençlerden 
gençlerin tahı· ı ihtiyaçlarını kar- Mu, tafa yolda bir l<öpeğ çarp· 
şılnyan lisemizin teıkil-tı ve m:ş, dU,,müş, ko?undan ve baca-
diıiplinl mükemmeldir. Ancak, ğmdan hafif ıurette ytralannııştır. 
giln geçtıkçe talebe miktarı 
faılalaştıkça, bulunduğu bina, 
ihtiyaca kAfi gelmemektedir. 
Daha genlt ve idareli bir bina• 
nın temini için bntlin Antnlyalı• 

lar KOltUr Bakanlığından büyUk 
himmetler beklemektedir. 

Buyuk Bir Orman Yangım 
Soma, (Özel) - ŞehrımizJn 

Akça adlı köyU mıntakasında \ e 
buyuk Işıklar köyU iJe kUçllk 
Işıldar köyU11U11 şimalinde çıkan 
orman y rıgını iki gündenberi 
devanı etmekt <lir. Yangını sön
dilrm~k için köylO ve jandarma 
bl\yUk gayretlerle çalışmaktadır. 

Karamanda Uzum 
Karaman ( Özel ) - Bu yıl 

havaların yağmursuz g çmeaine 
rağmen U:ıllm mahsulü bereket• 
ildir ve geçen yıla nisbetle yUzde 
on bet fnıladır. 20 Ağustosta 
kuru UzUm plya1aya auedlleccktir. 

Y arAları pıınsuman edildikten 
sonra gençler tekrar yoll .. rına 
devam etmişlerdir. 

Çorumda Bir Müsamere 
Çorum, (Özel) - Halkavi 

temıll koJu, çocuk esf rğeme 
kurumu faydasına çok alkıılanan 
bir mUsamt-re Yermiştir. Aka 
GUndüzUn "İkizler,. adla piyesi 
Jle bir kom(;dl teırı8il edJ:miştir. 

Bir Ruyamn Sonu 
Malatya, (Özel) - Kemaliye 

kazasında gli~ünç ve acıklı bir 
hadise olmuştur. 60 yaşlarında 
Tahir isminde bir ihtiyar, gece 
damda yatarken rüyasmda bir 
l>kUzi.in bostana girdiğini görmüf, 
ökUzU koğmak için koşmak ister
kcm damdan aşağı dü~erek tehli· 
keli surette yr.ralanmıı ve o 
zaman rllyaya kurbnn olduğunu 

anlamııtır. 

Somad 
Turgutalp Köyünde Hay
vani arda Dalak Haıtahğı 

Çıktı 
Soma (Özel) - Turgutolp k8-

yllnde hayvanlarda dalak hastalığı 
çıl{mış 4 • 5 hayvan 6J0nce he
men hUkiimete hab r verilmi , ve 
ilbayhkhm baytar istenilmiştir. 
Fnkat baytar ancak iki gUn sonra 
gelmif, gelirken de aıı ve serom 
getirmemiş, bu müddet zarfında 
da 45 koyun 6lmtııtnr. Baytar 
cncak bundan sonra aşı ve se
rom getirerek hay anları aıılomı , 
hastalığın ılrnyetinfn önllnü 
lmıştır. 

Somada Tutun Ve Zeytin 
Soma (Özel) - TUtUn rekol· 

tesl geçen yıldan çok nokundır. 
Bunun ıebebl havaların ııcnk 
gitmesi vo yağmur yağmameaıdır. 
Bu yıl zeytin mahP.ulU iyidir. 

r.:alatyada l<eçi Ve Koyun Eti 
Malatya. (Özel) - Uray koyun 

ye keçi etlerinin birbirinden 
O) ırt edilmesi için koyun etlerine 
kırmızı, keçi etlerine mavi 
damga Yurmoyq kararlaştırm19hr. 
Koyun eti 17,5, 20 kuruta ıah} .. 
maktadır. 

Yozgatta Tifo 
Yozgat, (Özel) - BJr kaç 

eYde münferit tifo Yak' aları gö
rlllmUf, ııhhat idaresi hemen 
tedbir almış ve haatahğın yayıl· 
maıının 6nllne geçmlttir. 

Yozgat Ceza Evi 
Yozgat, (Öıel) - Ceza evinin 

tamir ve htdlll kararlaştırılmıf, 
inşaat mUtnahhld ihale edH· 
mittir. 

Vozgatta OtobUs Tarifesi 
Y oıgat, (Özel) - Uray nakil 

vaaıtaları Ucrollerlnl bir torlfe 
ile tespit ctmlıtir. Kauhedaa. 
Yerköye kadar otobUıle 75 
kuruşa ııldil8cektlr. 

Sevgilisini 
Başkasına 
Verirlerse •.• 

Emlrılndan Nenat imza.ti 
yazılan mektupta, ıenç Tıbbiyel 
diyor ki: "Onunla kUçUktenberl 
beraber bilyllmtlştlllr. Son gilnle,. 
de, onu bir zabitle Hlendirmoyt 
kalktılar. Beu de timdi anlıycruıo 

l, onu bl\yllk bir aevgi ile ıev
mekteylm. Onu ben latesom, hen 
tahsilimi bitirmediğim için, bunC 
d yapam~yorum. Bu çıkmazı' 
içinden nasıl çıktam?,, 

Genç Tıbbiyeli, ktıçllktenberl 
beraber bUylldllğll kıza Atık ols 
doğunu pek ıenç anlamı.. Şimdi 
y pacaj'ı it, klmaeye duyurmada~ 
genç kızla anlaımak ve bu nlkQ 
1 ini bozup, kıza kendlaine nlta~ 
lam aktır. 

* 
Pangaltıdan G. Snll 1uıyor ; 
"Teyzeclil•, yaıım 17. Orta6 

mektebi bu yıl bitirdim. Bendea 
on yaı bllyllk amcamın oğlunıt 
aevJyoram. Bundan ne kendiılnia 
ne de ailemin kabGrl 't'H. O. 
yarlar1a mani olurlar dl7e koP 
kuyorum, Ne yapayım ? ,. 

G. Se•il daha Pek toy ı&
rUnUyor. ilk yapacağa it amc .. 
ıının otlunu kendine bağlayup 

Hesinden latetmektlr. Eğer, bu 
ite engel olacak mühim ıebeplet 
varsa, daha pek ıenç olan SevJle, 
başka bir ae•glye kapajı atma11D1 
tavalye ederim. 

* "iki haftadır nf ıanbyım. Nfe 
ıanlımı eYvelden tanımıyordum. 
Şimdi beraber ıezmek ~esilea ·ıe 
ıuraya buraya gidiyoruz. içime 
şUpho gfrmlye baıladı. G6rllımelıı 
için uzaklara gitmlye ne hacet 
var. EYimizde butuıabm, diyorum. 
razı olmuyor. Ne dersiniz? 

Lutfiye 

T ereddtıt etmekte hakbsınıL 
Anlaımak için glSrOımlye lhtlyao 
v rdır. Fakat uzak ve tenha 
yerlere gitmeyiniz, lırar ederse 
k bul etmoyloi::. Bu bareketlnı. 

onun daha ziyade boıuna gide• 
cektir. 

TEYZE 
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orsa Oyunu 
Ogna.qanlo.ra 
Bir Ders 

Parla gazotecaerl bugllnlerde, 

Amerikalı on binlerce Paria• 
bankt1r Kris- llyl dolındırmıı 

olan bir Amerl· 
to/ Kolom· kalı bankerin çe.o 

bun yumnrta- vlrdlğl dolapları 
sını buldu anlatmakla mef'" 

guldürler. Neidecker adını taıı· 
)·an bu zat kendi kendine dU· 
tünmUş ı 

- Dünyada borsa oyunu ile 
zengin olmuş acemi hiç yoktur. 
B.Imedikleri için yüzde 99 ziyan 
ederler. Bunlann bu bilgisizlik· 
rlnden istifade etmek mlimkUndUr, 
diye dllşUnmOı ve hemen mili'" 
terinin boraıı muamelelerlnl icra 
etmek maksadile bir banka aç
mış, reklAmla da birçok müşteri 
toplamıf. Hareket tanı şu imiş : 

Bir mllşt rl muayyen miktarda 
vadeli t1sham sabn almak için 
emir verdiml, bu emri bir kenara 
yazar, karşısma oıftnUn fiahm da 
kayd der, fakat bu emr~ esham 
watın almak suretile filen icra 
etmezmiş, sonra satın ahnma11 
istenilen esham borsada hakika
ten düştllmO, banger müşteriye 
müracaat ederek aradaki farkı 
istermiş; 

Bu mnnavra ıenelerce devam 
etmiş, bangere milyonlar kazandır
mış, fakat geçenlerde kUçUk bir 
ihmal yllzUndon meydana çık· 
mıştır. 

Amerikalı olan banker ~imdi 
yine ~merikadadır. Frnıız adli· 
1Cilİ bu zatın Amerlkad n çık • 
rılarak Frnnsaya teslimini iste
mektedirler. .. 

Fransanın en genç uçmana 

Fransanın Madm zıl Eliıa 
Bierlen iımindo 

en genç tag· bir genç kızdır, 
garecisl yaşı 16dır, Uç d1jrt 

gUn önce jllrl heyetinin önOndo 
imtihan vererek diplomasını al• 
mıştır. 

Madmnz.el Elisa Bierlen Franaa 
tayyare kulllbll baokanının kızıdır. 
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• oğuldu
Veriliyor 

Yıkılan Bir Gölün Bun ar, Duvarları 
Suları Arasına Gömüldüler 

Turln, 14 ( A.A. • - Alesııandrla 
ctvarındaki onda klJyD halkından yCb 
kadar adamın bir meddiıı yıkılma11 

•onuncuda botıJldujtu Y• yliz evin 
yıkıldıtı haber nrllmektedlr. 

Torlno, 14 ( A.A ) - Nolare fell• 
keti, çoğu evlerinde anaıısn au bna· 
kınına uA'rıyan kadın Ye çocul<lar 
olmak bere, kırk kitinin ölilmilne 
11ebep olmuıtur. Dunrları yıkılan 

gal, Cenen fabrlkalannı çalııtıraD 
elektrik unbralmı lıletmekte idi. 

Torino 14 / A.A ) - 700 nüfusu 
olan Nolare köyll lle bn.tOn muhabere 
ve mu•asale kcailmlt olduğu için 
ölenlerin aayuı ke1ln olarak belli 
detildir. Biriblrine zıt olan haberler
den birine g8re 8leoler1ıı aayıaı 500 e 
yükaelmektedit. 

Finlandiya - lskan-
dinav Yakınlaşması 

Kopenhag' da Yeni Bir 
Konferans Kuruluyor 
Pariı, 14 (A.A.) - B. Bech'in g6-

retlnl çözele1•n Jurnal SıfBZetesiniD 
Helılngfon 8ı:el ayları, Polony dıt 
b~kanının bu g8retlo •onuç'arından 
umusnya • fnkfura • utradığını yu• 
maktadır. 

Balbk blSlgelerinln durumunu de
A'lttirecık olan hAdfeeler arasında, 
bilhaHa, Finlandiya dıı bakr:n nın 
yakın latifaaı ye Finlandiya • Skandl· 
naY yakınlaıma•ı bulunmaktadır. 

Rivayet edildiğine göre, hAIA gizli 
tutulan bu yakınlaımayı laveç Dıı 
Bakanı Sandler hazırlamıotır. 

B. Sandleri , laveç, Norveç ve Fen· 
lıındiyayı EylQI baı'onırıcında Kopen• 
hngda toplanacak bir konferansa ça
~ırdığı ıöylenmekt~dir. 

ltalyanın Y.enl Parls Elçlsl 
Dulln, 14 ( A.A.) - balyan elçlıl 

B. Vlttorlo, Pari•teki yınl ödev"ne 
başlamak üxue Berlinden ayralm ıtır. 

····-·-·········----···---......... -............ ... 
Hem Haydut 
Hem Koruyucu/ 
Romanyada Azılı Bir Hay-

dut Hapisaneden Kaçtı 
Bllirreo, 14 ı A.A ) - Moldnya 

111 poliı Ye jandarması ıefcrbcr hal-
dedir. Cinai maceraları He Romanya 
da tıınınmıt olan azılı haydut Corolu 
yanındaki bekçtıi ile birlikte Botoıanl 
haplııhoneııinden kaçmıttır. Bir yıl 
evYel Corolu, Moldavya ve Bukovina 
zenginlerini haraca keHn haydutların 
korkutucu tefi idi. Corolu kendiılnı 
0 zayıflımn Ye ezilenlerin koruyu• 
cuıu ,. ndını Yermlıti. 

Haydut, gerçeken fakir klSyllllert 
ynrdım etmekte idi. Bundan dolayı 
köylerde kendiılne bDyük bir nam 
yapmııtı. Corolu öUlt - kaUI .. ıuçu 
lle n gıyaben müebbet kiıreQ'• mnh
ldlm edllml§ti. 

HOkUmet makamları kaçan hay-
dudun baıını a-etirene lkrıımlye 
Ttrecektlr. 

Fransada Yeşil 
Kurbağa Yağmuru 

Grenoble. 14 (A. A.) - Son gün
lerdeki faıla eıcakladan sonra, Grc· 
noble yöresine, yaA-murln kan;ı k 
kOçilk ye il kurbağalar yoğm ştır. 
Sıb hl, hortumların curgun sul rı 
emerek l:alık ve kurbağaları da b"r· 
ilkte çekmcaldu. Bu mahlüklar hazan 
gOnlerc• hayada kaldı ·tan sonra 
ya murla l:eraber yere dOtmektedir. 

im ny d K ç kçıhk 
B riin, 14 • A.) - BuıOu Ber• 

llnde esham n döyiz kaçnkçılığ na 
lllt iki d nnın rüyetin baılanm ıtır. 
Birçok din adamlarllı iki afyll ıuçlu 
bulunmaktadır. 

L hlstanda 1 alzllk 
Varfova, 14 ( A. A. ) - lıııldcrln 

geçen Martta SOO bin olan sayısı 300 
bine lnm!ttlr. 
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Edebi 
Tefrika 

No: 58 

"Briç,, deki mllz.lk de pek 
ıllksek. 

Burada çalanlar ıan'atkar 
olduğu gibi dinleyenler de aanatl 
takdir edecek kıratta insanlar. 
Bizim yat kulUpte travyatanın bir 
parçası çalınırken: 

- Ne güzel tango! 
Diyen ahmakları habrladım. 
Lüks, şatafat meraklısı değl· 

Hm. Fakat eyi ve güzel ıeyi se• 
verim. Bu seyahat içimdeki bUUin 
asıl arzuları birer birer meydana 
çıkar mayo başladı. Y aıadığımı 
yeni yeni duymaya bq1adım. Bu 
gece, ( Kafe briç ) in bu aydınlık 
\'e yeşil köıes:nde yemek yerken 
zevkin heyecanından kalbimin 
çarphğını blsaedlyorum. 

En gUzel yemek, en gllzel 
içki, en güzel mUzik Ya en ıık 
insanlar... Hayallerlmi:ıl dolduran 
cennet Alemlerini ibadet Ye per
hiz kartılığı olarak bize vAdeden· 
ler yalan aöylOyorlar. Vehim Ye 
mide hümmasından gelen tatlı 
rüyalara kapılmak için sebep 
Yok. Ölümden sonrası için mev'· 
lut lemlerJ hayatta bulmak, 
duymak ve yaşamak varken!.. 

Gece ) ar.sından ıonra başım· 
da pembe bir ııımpanya ıarhoı· 

luğu ve içimde coşkun bir oa 
dokuz yq heyecanı Ue otele 
döndük. 

* Ali . Sami Bey ( Parla ) teki 
işlerini bitirdi. Şimdi bir haftalık 
11ıkı bir proğramln geziyoruz. 

GUndUz ağırbajlı, ciddt; san'at 
yorlerinl geziyoruz.. Louvre mUzcsi, 
mUze nasyonal. güzel san'atler 
akademisi bunları ayrı ayrı gün· 
lerde gezebildik. Yalnız Louvro 
müzesini gezmek hem do listün· 
kör gezmek için ancak bir gU· 
nUmUz yete bildi. 

Ali Sami Bey aan'ata karşı 
meraklı, heves:i görfinOyor. Fakat 
ıan'at hakkındaki bilgisinin pek 
yalınkat olduğunu anlıyorum. En 
sade ve belli eserleri )'anlış an
lamq. 

YUılemiyorum. 
Onu edip, alim, ean'atkfir bir 

koca diye düşünmedim kil Bu 
Kategorideki insanlar hep böyle .. 
Emin Tcsun Bey bundan birkaç 
gömlek deha geri idi. 

Artık kendim için yaşama· 

nın zevkini latmıya çalıııyorum. 
anladım ki hayat arkadntlığı 
için bir çok feragatler knbul 
etmek liı.ım, telakkiler, gör-

güler, duygular o kadar başka 
baıkakil dünyanın en güzel ıan'at 
eseri rini toplayan heykel, resim 
aan'abn incilerini gentı galorile.o 
rlnd dünyanın kıymet bilfr ga
zllne teşhir eden Louvre mll:ı.esin· 
de Ali Sami Beyin en ho,una 
giden denizcilik hayatının durum· 
!arını gösteren ki kalyon, 
brik ve korvet örn•klorl oldu. 

Venusde Milonun etrafım olan 
kalabalığı gördüğü zaman: 

- Budalalık, dedi. Bu kolu 
kırık heykelin nesine bakıyorlar 
sanki! ve onun asıl hayreti, hatta 
hırsını kabartan şey kıymetli 
şeylerin bulunduğu galeride teş· 
bir edl:en pırlanta oldu. 

Kohinor dedikleri l:au ham, 
yontulmamıı tat Napolyonuo el· 
maslı, incili kılıcının bulunduğu 
bOytlk bir cameklnın ortasında, 
lAcivert bir kadife Uıtünd• ıtıl 
ıtıl bakıyor. Bunun dünyadaki 
meşhur clmaılardan UçUncü~O 
olduğunu bir yerde okumuıtum. 
Ceviz bUyUklUğUnde bir tat- in· 
san Hhlcl olduğunda füphe ede
ceği geliyor. Belki de taklittir. 
Olur a. Milyonerler asıl pırlan· 
talannın takl~tlerini kullan r, aaıl• 
lannı kasalarında saklarlarmıı. 

Ali Sami Bey : 
- Kfmbilir, dedi. Belki asıl 

taş Fransa Banknsının yeraltı 
mahıenlerindedir de bu t-.eklidldir. 

- Peki, etrafındaki dört ta· 
bancalı bekçi ne duruyor. 

- Gösteriı olıun diye l Bun• 
lar olmasa tıııın kıymeti kalmaı. 

l 

AFLAR 

Bulgar başbakanı Toıei 

Bulgarların Temel 
Yasa ı 

Toıef Yasanın Eylülde Ha
zır Olacağını Söy!edi 
Sofya, 14 ( A. A.) - Baıbakan 

Toıef, hazırlnnaıakta olan temel y 11a 
projesinin Eylnlde hazır o'acağını &lJy• 
leroit!ir. 

B kanlar kurulu, se14hiyet11 ıah
aiyetler ve nçilen parlamento Oycleri 
bu projeyi gözden geçirecekler lr. 
Knrnr bir geneloy ile değil, parlamen• 
to tarafından verilecekt" r. 

Toıef, yeni bir seçim yasası da 
hazırlanmakta olduğunu iltve etmio
tlr. Parlimento aeçimi, ikinci KAnun
dan veya Şubattan evTel yapılma• 

yııcnktır. 

Fransız Parası 
Evvelce Düştüğü Tehlikeli 

Durumdan Kurtulmuş 
Pnr·ı, 14 ( A. A. ) - Franıız bnn· 

kaııı genel direktöril Iskonto fiatları· 
n n nz lmn ının, dah normal b"r du .. 
rumıl c 6n0.mekte olduğunu gösterdi
ğini söylemi.ftir. Bntçe dcnıizl ğin 
frnnga k.:rfı < oğurduğu tehlikenin 
kes"n olarnk önüne geçılm'ıttr. 

fsvlçrede Bir Gö teri 
Lvgnno, 14 (A.A.) 1- İsviçre telgraf 

ej nsı, dilo, uray binnaı önünde lrre• 
dontlderin hnreketlerine l· aroı protes• 
todn bulunmak Ozere, uray tarafından 
tertip edilen b~r gösteri yapıldıkınt 

bildirmektedir. 

Tam iş adamı dUşUncesi. 

Bu taı Iranlılardan Ruslara, 
Ruslardan F ran&ızlara geçmiş di· 
y bir rivn} et Yar. B iki de doğru 
çünkü adı d bunu hntırlabyor. 

Franoızların Kokioa dedikleri ta• 
ıın asıl adı {kllkinur) iköç!lomuş. 

Loune mllzeslnl iki partide 
gezdik. Ôğlo yemeği için Ali Sa· 
mi Boyin pek eıklden keşfettiği 
ınrn bı ile meşhur bir lokantaya 
gittik. 

Burası bir ltalyan lokantoaı. 
Hakikat warapları pek gUzel, müş· 
terisi de temiz. Y aloız bira:ıı: gU· 
rliltülü yer. Buranın bir hususi· 
)'eli varaa çok gilı.el kahve pi• 
olriyorlar. 

Zaten adı da Restoran moka 
yarından sonra Paria etrafını 
gezm 'ye çıkacağız. 

Patuya ı smarladığım bir tuva• 
letle bir msnto ve iki apremidi· 
min provalarını bugün bitirdim. 
Pariso gelince boş getirdiğim 
elbise valizlerini doldurmadan 
gitmek doğru değil, lsviçrenin 
zenginler) de elbiselerini buradan 
getirtiyorlar. 

Ali Sami Bey çok para sar· 
fediyor. 

Şan:ıı:eliı.dekl bUyUk Kerlcn 
fabrilrnsınm satıı mağazacııoa uğ· 
ramııtık. BUtnn çeşitJerdcn birer 
örnek aldı. "Koku,. mağazala· 
rmdaki hesap da pek kabarıktı. 
Bunlan ben istemeden o ısrar 

ederek aldı. 
Halbuki ben böyle çeılt koku 

mcroklııı değilim. laterim ki be· 

HKEHElERDE 
• •• • • 

OJlliIDbl21= __ 
Suçlarını· 

1 Unutan 
Bir Suçlu 

Suçlu Ra1rıp oğlu Şeref. Suçu 
zimmetine para geçirerek hn neyi 
zarara •okmak. iddiaya gl>re, bir ma
liye dairHinde memur lken dalan· 
reli itler çevirerek yekunu epey tutan 
devletin resmt damga pullarını nok· 
aanlc.ftırmıf. 

Şimdi tabii mevkuf. Duruomrsı 
yapılıyor. Son durutmado Şeref mah
kemeye bir istida uzatarak okunma· 
•ını diledi. Suçlu istidasında diyor kl; 

'
1
- Ben kabahatsizim. Bana düş

man olan bir mtıfettiıin iftirasınıı 
uğradım. llk duruımam yapıldık• va
kit auçıuzluğum an'ntıl rak serbed 
bırakılmıtbm. Fakat ıız bir müddet 
•onra beni yine yakaladılar 35 aydır 
yatıyorum. Beni tahliye ediniz.,, 

Buna karoı müddeiumumt dedi ki: 
Suçlu Şeref, yaptığı itler yetmi

)'Ormuı gibi mahkemeyi )'enicen 
iQiale kalkıyor. Kendisi, maliye mil· 
fetftl Hakkı Atam nın teft"ıte teablt 
ettiği pul zimmeti Oı:erine yaltalana• 
rak mahkemeye getirilmitti. Sonra 
mahkemeye maliye müfetti'li~i tara. 
fından bir tezkere g8nderilerek 
Şerefin 11uçsuı: olduğu bildirildi. 

Biz.de kendisini •erbHt l:ıraktık. 
Fakat lkl giln ııonra anlatıldı ki 
maliye miıfetttıliğinden glSnderilen 
mD:r:ekkere tamnmile 11ahtedrr 'Ye 11uç'u 
Şeref tarafından ikinci bir ıuç itlene
rek yapılmıştır. Kendiainl derhal ya· 
ka1attık ve ~er iki suçtan da takibata 
başladıl1. Binaenaleyh Şeref kabahat
siz değildir ve iatcği de )eniz.dir, 
Tolıliye talebinin reddini dil rjm, 

- GördünmO Şeref? Sen lblr de 
tabliye lstiyorsuu. 

- Ben bigllnahım, 
- O artık en ıon duru madn an• 

lntılncak. Fakat aen i serbest bıral<a· 
mayır. 

- Fakat ben ıflrilnOyorum. 
- Mahkeme klmse7J •llrDndilrmeı, 

ŞlmdJ maz.nun•un. 
- Değilim. 

- Suçsuz clma1aa burada lı\n 

olmaz. 
Mahkeme, Mllfettlt Hakkı Atama• 

nın teftl t bulunduğu Mu~la'da ora 
mnhkemeıl nııtaalie f bit olarak 
dinlenmesine karar erdi n duruıma 
baoka gllne bırakıldı. 

Suçlu, jandarma önUnde ulonu 
terk ederken bllA a8yleniyordu: 

- Suçau:tum ben, suçıuz.um. 

nim kokum kendimlo olsun. Kız.• 
lığımda bazı şık hnnımlnrın el· 
blselerinden ziyade kokula!'IDI 
kıskanırdım. Bu kokular bizim 
tuhafiyeci dUkkfnmda, esans ,.~ 
losiyon saten maR"azalardıı duyul• 
mayan garip, vahıl, l nbancı 
kokulardı. 

Gitgide anlamıya başladım. 
Kokunun da iyisi pahalı. MUpte· 
zeli ucuz. Herkesin kokuaunu sU· 
rUnmek 1ıoşumn gitmiyor. 

Ali Sami Bey böyle husu11iyet 
meraklısı değil.. En pahalı şey:erin 
en iyi şeyler olduğuna incnmıf. 
Belki doğru. Yalnız en pahalı 
ıeyler arasında insanın kendi zev· 
kine, duygusunn g5re seçebilece
ği nyı·ı bir örnek olmalı ki lldfin·. 

lUğli beUI olsun. 
Bir gün gezmek için Prjntearps 

mağazalarına girmiştik. Jene' re 
(Grand Pnasage) an on, on beı 
misli büyüğü olan bu mağazada 
en ucuz ve en çeı"tli şe) ler var. 
Çorap. mendil ve boyunbnğı dai
resi bir alem. Binlerce, yUz bin· 
lerce çeıit. ~ş·t deniz gibi. dalga 
dalga ıerilmiı, ge!en geçen karış· 
tırıyor. 

Bir giin önce BulvaT Hosmanda 
bir muğazadaıı kendime b ir dü
ıUno ipek ço,rap almışLım. Pahalı 
çoraplardı. Gece çornpların n bir 
çiftine doksan fr,.nk \ erm ştiıt. 
Burada beş franga çorap '\iar. Ve 
hiç oe fena dcgil. Evde giymek 
için çok işe yarar. ipekli ve ba· 
getli. Almak itıtedim. 

( Arkaııı var > 
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}~pongadaki lTELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 
Sıgasal - -
Cinayetler 

Japon ordu dalre.t •ldlrOnla 
Tokyo ıGel oku~u mldlrl tarafından 
kıhçla Harbiye Neaaretlndıld maka
mında G!dOrblmHi, o •rada araya 
siren bir diter satın de atır bir yara 
almHı sGıterlyor ki Japonyada, ikti
dar me•klinl elinde bulunduranlar 
arHında eıaalı bir fikir anlapmamaa:• 
lıtı yardır. Bu mlHıef cinayet lıin 
ileri ılrllen eıbabı mucibe, cinayeti 
ltleyenle maktul araaıadı, Japon or• 
duıuaua uluıal llküıii mlaaaebetile 
bir mlnak... çaktıtını, alel okul 
Mildlrüala, ordudaki müfrit uıu..ı 
ırupa menıup oldutunu bildirmekte
dir. Dememek oluyor ki Japon ordu
aunda, memleketin hedef •• ıayılerl 
hakkında lkl dOtlnlı yardır: Bir 
ailmrt, me•cut mınuata riaretklr 
olarak mutedil&ne bir uluaal ılyHa 
sütmeJI lıtiyor; diter kı11m berçlbadı· 
ablt ye laiçblr mnzu taaıma1arak 
Japon emellerinin ulu orta tahakku
kuna dotru ıltmekte ıuar ediyor. 

Bundan .... ı Bldlrllea bir bat••· 
idi il• harbiye nasırıaıa n büylk 
bir maliyecinba •• lflenea dltır alya• 
ıal cinayetlerin aıbeplıri de, Jine b• 
itidal ile ifrat taraftarlarmaa prpıpa 
fikirlerinden dojmuıtu. Japon ordu
auaua ıenç unaurlan, Samurar ( Hkl 
Japon ulller almreıl )lana uanHlae 
ndık kalarak Garbin oyalaJICI •• 
l•lcaçlı mlıakerı yollanaı barakıp 
dotrudan dotruya .. kıadl kunıtlae 
dayanarak hareket etmek latıtladedlr. 
Halbuki Japoa dıYletinia araıalu1al 
tıahhltlerllı bu dlflalıfl telif etmek 
mlmkla olamıyor. JaponJ8da aa•aa 
sama• nkuuaa plalt olunan ılyalal 
cinayetler bundan Deri ııllyor. Bu 
ltldl1eler de ıa.terJ1or ki Japonra 
birtakım laldlıelere ıebedlr. Bu ıe• 
.. lifin hamil tarihini ı•••ldın teablt 
etmek •lmkln dıtildlr. - Siireyya _______ ,_ 

Çerez Kablllnden 

Hep•I Bu K•d•r Mı ? 

Vıtaclım Abmıt Ruimill, blıdıo 
10nra ıılıotk olanlara da tamttır
dıia Muhain merhum belki de ııi 
baluuamıyaoak bir tipti. Onan tu· 
bafhp yalnıı uılatbia b.iklyelere. 
pek büyük bir munffakıyede yap
tatı tu itlere lnhiıar etmesdi. A.,. 
lı yukarı bitin taYırları, bitin 
ıöılerl, blUtlıı hareketleri de tuhaftı. 
Bir gln, Boruan Te.tlkle beraber 
B.7ua da oık•ak User.. Emiaö
aUnden bir payton arabaya l»ia· 
mitlerdi. 
Araba hareket edipte, oa, oabtt 
adım Deriye lider gltmıı, hılkatın 
alcıi latellk de yorgua olan haynn
Jar birdıabin durup, tekme atmıya, 
ut• ıola Htirtmeyı, n tahlaamı· 
1• bqlayıp, niha7et arabanın oku 
baoaldarınıa aranna ıeomıklı ade
ta 1U1ta duruaoaı hemen qağlJ.• 
atlayan Muhala, arabaoı7a, en oidcll 
tanil• aorda: 
- Mqallah ı ook iyi.. Qok Jaot 
ammı.. Bqb hlntrlırl 7ok ma t 
Bıpal bu kadar ma t .. 

Tı/lı 

Alhn Ve Demir 
Madenleri 

Ş. Karahiaar'da Birçek 
Madenler Bulundu 

Ş. Karahlaar, 14 ( A. A. ) -
Baıbakan lamet ln&ntlnla W. 
alzl tetrifleriade ıırdllklui . •e 
lrnelderlain Ekonomi Bakanlıfıaa 
flnderHmuinl emrettikleri, Wmlz 
lclad• bulunan, madenler ıua
larclar ı 

Altın, llmU kurıua, klmlr, 
alçı, kara boya, demir, tebeılr. 
Bu madenlerin arnelderl . dan 
Ekonomi Bakanlıfına ılnderiJ. 
mittir. 

llkmektepler 
Program Daha Pratik Bir 

Şekle Konacak 
Ankara, 14 - Dkmekteplerla 

plqma programlara 1adeldftlrilmek 
•e daha ameli bir ıekle koaul· 
mak tlzere bir komiıyoo ıeçU• 
mittir. Bu komiıyon yeni yapı· 
lacak k6y mekteplarinb tiplerini 
b"rer proje ballade teıbit e• 
cektir. 

İngiltere Habeş işinde Ağır 
Basmağa Başladı 

Konuşmalar Boşa Çıkarsa Habeşistana 
Silib Gönderilmesine izin Verilecek 

KONFERANSTA BARIŞ YOLU BULUNABiLECEK MI? 
Parlı, ıs ( Ôzel) - Habeı • ı •• 

ltalya anlaf&mamazlıjı, lnıiliz ve it 1 1 12 Ad d o f:A 
Framaa matb6abnın dil blrliğlle a yan ar a a r ) 
ı6yleclllderl ,tbl, hakikaten en 
ciddi ye &nemli bir ıafhaya bil- Id il A E • ı rDnmtııtlr. Burada bulanaalntillz are an ttı er 
Y• Franm deleıelerl dlla ilk 
toplaablanm yaptılar. Habeı • 
ltalyan kısıtmaıımn haW içi• ha· 
urladaldan plAalan ı&zd•• ır 
çirdUer. 

Ô1le aala11h1or ki Fransa 
ile lnılltere, yarın açılacak olan 
içler konferanıına bir fikir bera
berHjlle slrebllmek lmkAalanııa 
•armak emelindedir. Bmauala be
raber buaOnkB Laval • Eden 
araıındald koauıma çok aidl 
tutulu1or. Fakat 11zan haber
lere ılre, lnslltere deleıui 
Eden, et•r Afrlkada harp çakacak 
oluraa lnslltereal• bunu Ulualar 
Kurumuna iDdirllmlt bir balta 
darbeli •yacağını Y• Anupa 
lflerlle allka11111 keıeceğinl anlat
mıtbr. Ote Jandan Eden, ltal-
1amn içler konferaa11nıa, Ha
b., • ltalyan uzlaımuıaı ıeclk· 
tirmek lcl• bir tala• aaanewalar 
~evine-ti kanaatindedir. Fakat 
lnıtlter• ba manevralara ranat
mıyacakbr. 

Parla O.zetelerl Elldl .. 
içindedir 

P...U. 14 ~A. A.) - Ba,nnkl 
ıueteler, Parlat• toplanacak olan 
iç devlet konferanııada bUbaua 
lagllterenln alacaja darumdu 
endlt• etmektedir. 

Patı Parlzyen pıeteılnba 
Lonclra a1tan ıunlan 1a11yor: 

" BltOn lnıllten, l1elerla
den •ırlnla dlterlae uldır• 
ma .. a mGuad• etmemelial 
alullu ıoıyetealDda latemekt .. 
" arualaul teıldlita ltayle bir 
darbe wralmaam •••tmık 
lzere hlkt••tln, elladu ı•lenl 
1apmU1D1 km olu~ dilemek
tedir ... 

Eko dl Parlnia Loaclra aJtan, 
pstteala• ıa telpafa cebüftlr ı 

- Ecluln. l.aYal awlincle 
fU mel deWI kallaaacaja Loadra
da ,Wamemektedlr. 

"Eter Fraua, lntlllı tulaı 
arka olmaı te ltalyama Hab .. 
flatana pmeala• karı• ıelmeue 
ba, Anupa kollektif al•enUlc 
ılıtemla• lnclirilmlt lldlirlcl ltlr 
darbe olacaktır. Ba takdirde la· 
ılltere, bir Alman tehdidi kar
ıııında Fran•aya hundan heyle 
yardam etmekten cekinec.k Ye 
bilb11aa Avuaturya •ıemenlijinla 
muhaf aıa11 meıele.Ue olan ilai• 
ıinl keHcektir.,. 
Mabet HUkGmetlnln Yeni •ır 

Prot••lo•u 
Cenene, 14 (A.A.) - Habeı 

btıkômeti, ltalya açıkça bir f8tu• 
bat harbi hazırlarken, uluılar 101-

yeteal Byelerlnia Habeılıtana ıillb 
ihracatına mlaaade etmemelerini 
aoıyete nezdlade tlddetle protesto 
etmlttlr. Habeı nota11nıa u•ôlea 
4 Eyli! toplantı11ncla konHy• ıu• 
nulma• muhtemeldir. 

lt.lr• .. vklr•bnın Artlı 
Hiç Ke•llmlror 

Roma, ( A.A) - Glonaale 
d'ltalia 5azete.ı, lla•na llma
•tlakt ,....,..... ... , .... 

Tahkim Edilen Leros Adası Mü
himmat Deposu Halindedir 

Atlna, 14 (A.A.) - Reuter ajanıı blldlrl1or: 
On iki adada Rumlar hakkında 11kı bir kontrol tatbik ecllJ. 

mekteclir. Bu adalarda lrfl idare •e muhuara durumu Yardır. 
ltal1anlar tarafından tahkim eclllea Leroı ada11 llllb Ye ml

lalmmat depoıu hallndecllr. Rodoa •e Leroı aduıada bir çok 
e•lere el konmuıtur. Banlar Erltredekl ltalyan cephuindea 
ıelecek halta ve yaraWua tabaia edilecektir. 

ltalga 1914 Doğumluları Da Silah 
Altı11a Çağırdı 

Roma, 14 (A.A.) - 1914 dotumlular tıç ay ukerllk etmek 
Dı•r• .Uah altma pflnlmıflardır. Bu 11111f kur'• erlerini• filıa 
llllb altaaa almmalan adet defilclir. 

Amulbda Abdllbaml& ~aiti ~ 
Dilli ttf Balteı ıa..uma pnlDI 

JUIJOr 

pcle .O toaclan, 3600 toaa çak
blual haber yermektedir. 109 
ldlometro 101 onanlmıı 388 ldlo
metro :r•al )Ol yap1lmı1t 79 kaya 
açılmııbr. 

Şimdi, alfuaa 4500 d• 55 
blae çıka oamua için bir bead 
1apılmaktaclar. 

Napoll, 14 ( A. A. ) - Dtla, 
Merano Yapura, 480 .... Ye 
ıereç Jlkllyerek Muav•aya ba,.. 
ket etmiftir. Buıtln de Gaaıe 
•apuru S8 ıablt Y• iki bin altmıı 
bıı aıker götDrecektir. 

F•Jd••• Ne? 
Ne•yorlL, 14 (A. A.) - ltal

yan - Habeı anlaımazlıjını çaz .. 
leyen Nevyork Taymiı ıazete.ı, 
ltalyanın Habetlıtaada elde ed .. 
ceji baıı ktıçlk kazançlara mu
kabil batnn dllnyanın ılkiyet ve 
nefretini uyandardıtı taktirde, bu 
kazançlardan naııl bir fayda elde 
edeceğini ıormuıtur. 

Yab••cı Memleket· 
terdeki ltalyanlar 
Roma, ıs (A.A.) - B. Muao

.._. yabaa meml-.U.tla ota
r• ._ ... klılllk 

Takaı Yolsuzlu
ğundan Sonra 

Birçok Büyük Memur 
Mahkemeye Verildi 
bbaylık idare heyetine• takas 

JOl•uzluiundan dolayı lllıumu 
mahakemelerln• karar •erllenler 
lçerlalade eıld T ec1m DirektarD 
Muh•in, Ticaret Oduı Genel 
Sekreteri V ehbl, zahire bor
ıa•ından Akli, ııkl Ticaret 
Komlaerlerindea Bahri Dotan, 
Sanayi Mtıdllrtl Refik, Dem 
Ticaret MldDrll Mllftt Necdet, 
ukl müdllr Zeki, Sana,ı ml
fettltl Daalf, Ticaret Oduua
daa Talp Ser•et, ha•hlca Haca 
Recep, alıortaca Raika, eczaa 
Necip. S.at Kara O..aa, o,. 
maa elbayet memura Slleymaa, 
Samim. ,amrlkten Cemal, Hakla, 
Blrhuettla, Y ah7•, Ke•al, Sahip, 
N•rallah. Faruk, Eaver, Senet, 
Celil, Mahmut, M. EaYu, Aılh 
Ue dılaa 48 ılmrlk •emua 
Yardır. Haklanada karar Yeril ... 
lerla laepal 81 Jdticllr. 

latanbul • Ankara Aafalt 
Yolu 

lıtaabul • Aakua aıfalt 7olu
aaa iki ,.ı içinde bltlrilmul ka
rarlaıbnlmııtır. 

ilk Şiti Elçial · 
ŞIU lallkumetlnln ilk defa Tir 

kiye elçllljlne taylo ettljl f,... 
pıko din ıebrimlze ı•lmiıtlr. 

bir ılyah g&mlekll ıannııı ala71 
kurnlmaıına karar Yermlftlr. 

lngllterenln Keran 
Loadra, 15 (Haıu1) - Parlı 

iconuımaları aetle•lz blclıiı tall
tllrd• la,Utue, Hab9flataaa llllla 

--·..ı•••••••l4•• ........... 

ltpı• ıı 

[ Ankaradan ) 

Romanya'ya Mal 
Göndereceklere 

Huıuai Müıaadeai Olmı· 
yan Mallar Gümrükler· 

den Çıkarılmıyacak 
Ankara, 14 (A.A,) - Tilrko

ftı Baıkanlıtından: 
Romanya hBk6metl, konten

jana tabi tutulan malların Ro
manya uluıal banka11ndan tran .. 
fer •lzeıile birlikte ithalat mBıa• 
adeıi alınmaksızın Romanyaya 
ihracı birçok zorluklar doturdu
tunu bilcllrmektedir. 

Romanyada kontenjana tabi 
tutul .n etyamn bu ilkeye 
ibrQcı ancak Romaaya Ulu1al 
bankasından enelce ahnacak 
hususi mU1aadeaUe mllmkOndOr. 
Akı: taktirde bu ılbl etyanın 
glt. rüklerden çıkanlmama11 hak· 
kında Romanya h0k6metinln 
kat'ı emri •ardır. 

Dıllllerlmlzia buna ı&re har• 
ket etmeleri tanlye olunur. 

iş Arhk Zora Bindi 
Kondiliı Kıralı Zor Kuv• 

vetile Getirecekmiı 
Atlaa, 1 S (Ôzel )- Rejim için 

yapılacak ıen OJUll ( HJllmm ) 
~.:.I bırlolmuıam pek muhtemel 
oldufuau aare• koya kralcılu 
uuandakl faaliyet artmıfbr. 

Bulu araımda bulunan , .. 
aval Kondillain ıor ka•• 
Yetil• ı•tlrmek için ıerbut kal
mak mabadile kabineden çeld
lecetl ı&ylealyor. 

Ordu Ve ReJl111 
Atlna, 14 ( Ô&el ) - Yuau 

orduıu ileri ıeleaJerinin rejim itini 
zorla balledecelderfne dair ıaz .. 
telerde cıkan haberleri General 
KoaclUi• ,. .. anlamlfbr. 

F ransada Bir 
Rezalet Daha 
Pariı, 15 (A. A.)- Mlltantilr, 

teJslz llm ba •• aletlerinin ıtım
rDktea kaçırılmuı itinde Hane'la 
b87Dk tapma ve tranıit ıoıyete
lerlnden birinin dlrekt&rl olan 
Follnylnln tevkifim emretmlıtlr. 

Beserabga'da 
Gizil Bir Şebeke 
Romanya Hükumeti 58 

KlıiJI Tevkif Etti 
Sof1a, 14 (Ôl•I) - ••Zora.. ıa

••te•lll• Bllknftea bUcllrllditla• 
,an, Buerab1acla. pli bir 
.. bek• me1daaa pbııl.... 58 
kiti teyldf •clllmlttlr· Glsli t• .. 
ldlatm iyeleri, anıuluul bir 
komlteala emrlle hareket 
etm•lde7mltler. Ve bualarm bat
lanada bir kama bulunmakta ..... 
r 

Nöbetçi 
Ecza11eler 

Ba akıamki aöbetol ....... ı.r 
ımalarchr: 

Bahçekapı; ( Mehmet Kbım ), 
Ktivtıkpuar; ( Neoatl ), Alemdar. 
( Sım Raılm ), Be1aııt; ( .Alador ); 
Şıhıadebqı; ( lamail Hakkı ), 
Şehremini; ( Ahmet Hamdi ), Sa· 
mat)'a; ( Teoflloı ,, Fener; ( Arif ), 
ünra1; ( A. Kemal ), Bakarköy; 
( lıtepan ), Şitli; ( Kurtlhıt. Dl
mltrl ), Galata; ( Ani İttihat ), 
Beyoğlu; ( Parlh •• Llmoaeiyu 
eoıanılıri ), Betiktat ( Rıza), 
Haıköy; ( Halk), Kuımpqa: (Mır· 
keı ), Kadıköy; ( Lton Çubukc!· 
yu n Oımaıı J:luldıi ), Büyükada 
( Mehmet), Heybeli; ( Yuıuf ), 
Üsküdar; ( Abmadlyı ), Beykoı, 
( Beykoı ), Patabahve; ( Paıabah· 
çe ), .Aııadoluhiun; ( Anadolalliıa
n ), RumtllhlAfı; C ~arım ), Sarı
JW,r 60-M ).. 
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Lambasız Ve Nasıl Asar Ve Keserlerdi? -f-~-ö9-ıu-·9e_Z_e_yt:f-
Bozuk Bir Fidanı 
Cadde Dağıtılıyor 

Unkapcuıındı Y@şlltulumbada 
Sıhhpaşa caddHI çok bozuk 'fe 
ve IAmbasız bir haldedir. Gece 
karanhğı baatırmca, bu caddede 
yürümenin imkanı yok. Şehrjn en 
iılık 'fO bUyUk caddesi sayılan 
bu caddenin böyle karanlık ve 
berbat bir halde bırakılması doğ· 
rumudur? Belediyemizin nazarıdik· 
katini celbederim. 

Gedlkpa9a Eılrcl kemalettln cami 
ıokak No 12 de ı AH 

HAii Ecnebi işçi Çahştırıyorlar 
KUçUk san'atlar kanunu tatbik 

edildiği gUnden buillne kadar 
uıun bir müddet geçtiği halde 
birçok fabrikalarda hAli ecnebi 
lıçi çalıştırıyorlar. Bu iıçiler da· 
ima mahzenlerde veyahut fabrika· 
)arın huıuıt evlerinde teahhüt 
eyledikleri itlerde iıtihdam edili· 
yorlar. Şimdilik Uç fabrikanın 
lımlni n çahttırdak!arı adamların 
leir.11erlnl )·aııyorum. ( Bu lılmler 
mntbaamııda mabfuıdur ) alAka· 
darların nazarı dikkatini Cfllbe· 
derim. 

Oku:-~cı111lrnnııdan Haaan 

Tehlikeli Bir Çukur Ve Elr istek 
Ziodaokap1da dar ve lşl•k bir 

cadde vardı:. Eı. cadded•n glln· 
de yUılorce araba ve kamyon 
geçer. Yolun kenarındaki Özkan 
berber dükkanının ~nltnde bUyUk 
bir çukur, aylardanberl etrafı 
taıJar, içi çamurlArla dol:J, plı bir 
holde duruyor. Birkaç defa Na• 
hfye MUdUrlUiUne tlklyet ettik, 
fakat bir· netice alamadık. Bura· 
da bir kaza olmaaı da çok muh· 
temeldir. Yeniden Nabiye MndU· 
rU Oımanın nazarıdikkatini cel· 

bederlm. 
Zlndaıııkapı caddaıl yat tUccara 

HU11ylıı Aml Yalçın 

Tuzlahfar KömUrsUz Kaldı 
Tuzlada halk ıon gllnlerde 

k8mUraUılUkten ııkıntı çekmlye 
başladılar. Buraya ~elen değir
menlerde aarfedlldiği için Tuıla· 
hlar kömUrallz kalıyorlar. Alaka· 
darlarm nazarıdlkkatinl celbe• 
derim. 

Tınla lbrahlm Dlkaa ............................................................... 
OSMANLI BANKASı 

TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESlS TARİHİ: 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 logili:a Uraıı 

Tllrkiyenin ba9Iıoa oehirlerile 
Pariı, Marsilya, Niı,Londra ve 

Manoeıter'de, Mmr, Kıbm, Irak, 
han, Filiıt.in n Yunaniıtan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriyt ve Yunaniatan'da Filyalleri 
.-ardır. 

Hır tortu banka muameleleri 
yapar 

SELANIK BANKASI 
----------------------Tesis tarihi 1888 

• ldartı merkezi 
lala!nbul (Galata) 

7'~,·Jclged~kl şubeltırl: 

İltanbuJ, ( O~lata, Yenioami ); 
İıı>.ir, Muniı: . 

1ttilamellh 
-

- --

-
1632 yıhnda lıtanbul çok kanlı 

sahneler gördU. Saray, BabıAll, 

Y enlçerl kıılaları, ıipahi hanları 
o yıl içinde blribirlne girdi, ceh· 
Un Te ihtirasın doğurduğu cina• 
yetlerden Istanbul sokaklarına 
adeta kan ılndi. O sırada Hlln· 
kar, Tokatta bulunan eski sadra• 
um Husrev paıayı öldUrtmüştU. 

Bu cineyet de ayrı bir karıııklık 

doğurdu. Huırev yiilt bir adam 
olduğundan balkın göynüne gir· 
mfıtl. Onun baıı latanbula ıelfn• 
ce kıyametler koptu, her ağızdan 
bir hikaye belfrdf. 

Artık neler ı8ylenmlyordu ne• 
ler? .• Husrev, pusuya dUşUrUIUp 
kahbece öldllrUlmUı imiş. Huerevo 
agu yutturulmuı ve bu ıuretle 

&ldUrtUUkten ıonra batı keıllml9. 
Husrev, uyurken üzerine çullana• 
larak canı abnmıı lmlı. Tarlhci 
Peçevl bu dedikodulardan ıu su· 
retle bahndlyor: " Huırev Paıa· 
nın katli haberi l(elloce halk ara• 

ıında bir ŞurU ıavga ve bir 
Mualata Yll fitne hOveyda oldu • 

Gtıya Iıtanbul bir arı kovanı idi. 
Köıe köıe Ylzıltı YI her canipte 

bir çeıit sızıltı Yardı. Y eniçerl 
odalarında, ıokak baılarmda ve 

1alr kalabalık yerlerde açıkca,battl 
yUkatk seıle: .. Huırevin dirisin· 

den korkardınız. Bakınlz ölllıl 
ıize ne yapacak? Derlerdi.,, 

Sadrazam Recep Paıa, Hus• 
revin öldllrUlmesinden son derece 

memnun olmakla beraber aarayı 
tahakküm altında tutmak, kendi 

movklinl sailamlaşhrmak için 
"zorbalara dil ıokup,, onları kış· 
kırtmaya koyuldu ve nihayet 
aUrUltll koptu. 12 Mart 1632 ta• 
rihlne · tesadüf eden bir Cuma 
iUnU saraya bUcum edildi, Huı· 
re• Pat anın baıına kartıhk ol· 
mak Uzere birkaç bat lıtenildi. 

LApa lipa yağan kar, 11&ray ka· 
pılarında toplanan kııgın kümeyi 
dağıttı. Fakat Pazar gllnU ·daha 
bUyUk bir kalabalık Topkapı Sa· 
rayı önUno yığıldı, HDnkArın ken• 
dini korumak için kardeolerlni 
ölbUrebtlmeal ihtimalini haykıra· 

rak onların kendilerine gösteril· 
melerinl ye HOnkAıın da he1&p 

vermek Uıere ortaya çıkmasını 

lıtıdi. 

Beyııat, SQleyman, Kaaım '' 

lbrahlm adlı dört ıehzade dışarı 
çıkarıldı, halka gösterildi. Beya· 
zıtla Süleyman yetişkin gençlerdi, 
kalabalığa doğru ilerilediler ve 
yalvardılar: 

- Bizi kendi halimize lcoyun, 
adımızı dile almayın. Bu, bi:ılm 

hakkımızda 1Uphe uyandırır, ba• 
ıımız.a felAket getirir. 

Kalabalık Hünkarm da ortaya 
gelmesini, kardeılerfne kıymaya• 
cağına dair yemin edip kefil göı· 
termeılnl fıtediler. işte bu ıırada 
Sadrazam Topal Recep Paıa, 
sakat ayağını ıUrUldeye ıUrllkJeye 
HUnkirın yanına yanaştu 

- Ne olur ne olmaz, dedi, 
apteıt alın, halkın 6ntlne 6yle 
çıkın. 

Hllnkar bu kaba ihtara kulak 
aamamıı gibi davrandı, dışarı 
çıktı. Tam kalabalığın arasına 
girerken Sadrazamın mataracı 
batııı Husrev, Ffendfslne yaklaıtı, 
Hllnkira ışittırecek bir seıle 
ıordu: 

- Bu adama abdest aldıray• 
dın ıultanım, ÇUnkU kellesi teh• 
likedol.. 

O gUnden ıonra tam altı yıl 

geçti, bu gUrlHtüler unutuldu; kan 
dökülerek, para saçılarak, enti· 
rlkalar çevrilerek 1araya ku'fvet 
temin olundu, o meyanda topal 
Recebin baıı kesildi. Şimdi hUn· 
kar ıarka aef er açmıth, uzun 
yolculuğa glrltmiıtf. 

Tam yUz on konağa ayrılan 
bu yörllyUıOn her günUnde kel• .............................................................. 

BANKA KOMERÇIYALE ' 
ITALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat ak9eıi ,, lU,78.S,576,20 

Merkesi idare ı M 1 l. A N O 
ltalyaotn bl\,lıoa o•hirltrindı 

SU BELER 
logllttre, Frauu, lniçre, A .udur· 
yo, Macariıtao, Çekoeloukya, Yu· 
goıluya, Romanya, Bulgarİ&lao, 
Mıaır, Amerika Cemahirl MUttebideti, 
Breıilya, Şill, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekntör n Kolumblyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda eaddeti Kare.koy 

Palas ( Telef. 44841/2/3/4/6) 
fehlr dahlllndekl •centel•r ı 

letanbulda: Alalemoiyan hanında 
Telef. 22900/3/11/12116. 
Beyoğlunda : letiklll oaddeıi 

Telef. 41046 
IZMlRDE ŞUBE 

- Bu adama abdeet 
aldıraydın ııultaoım. 

Çüukü kellı•I teb1l• 
kede ! .. 

Ielar uçuruluyor, evler ıöçUrO· 
lUyordu. Meaeli lzmitte bir oğlu 
dünyaya geJdij'inl haber alan 
hUnkit, çocuğun oğlan değil ~u 

olduğunu öğrenince mUjde getl· 
ren adamı kazığa vurdurdu. Bol· 

.-adında, Mlhalfç kadııı ipe çe
kildi. Akın çaymoda iki aaraylı 
aııldı. llgında Sakarya ıeyhl diye 

Damlan bir adam, botun kemikleri 
ayrı ayrı kırıldıktan ıonra, kaf111 
kesilmek ıuretile 8ldUrUldU. Hır• 

ıızlık, yankeelcilik, huvardal ık 
ıuç)nrllo aaılanlarm, kazıia vuru• 
lanları İH aayııı dOzUnelerl i .. 
çiy ordu. 

Ordunu Konyada bulunduğu 
gtlnlerden birinde hUnklr, kılığını 

değlttlrmİftf, çadırlar ar11ında 
dolaıarak, keıllecek kelle seç• 
meye 1&vafıyordu. Bir çadır 
önUnde iki adamın konuıtuğunu 

glSrdU, yanlarına doğru yörUdO. 
Bunlardanblrl Fahreddin ot!u 

HUıeyln Bıydl, 6bllrll yeniçeri 
çorbacilarmdın ıubatl Huarey 

tanıdı. O altı yıl eYYel kendisine 
abdeıt aldırılJp aldırılmadıtını 
ıoran mantarcıbatı idi. 

Hünkarın rengi detltmlı. 161• 
lerl birden k•pkırmızı keıilmlıtl, 

bir yara • almıf gibi hızh bızh 
yllrUyerek otağına gidiyordu. 

Fahreddin oğlu da, subaıı HuıreY 
de onun yaman bir hiddete ka· 
pıldığını anlamıtlardı, lllklerine 
kadar tltremiılerdl Ye hemen 
kendi çadırlarına 1avutmuılardı. 
Biraz sonra bir çavuı geldi, Huı• 
revl Yeni çeri kAbyaıı Bektatın 
yanına davet etti. Eski matarcı 
baıı, bu vakitılz davetin uiur
ıuzlutunu aezlnsemekten ıerl 
kalmadı, kaftanımn altına koltuk 
görde1I denilen klaa demirli bir 
kıhç koydu, kahyanın çadarma 

alttı. 

O denin kanunlarına göre 
yeniçerlluden buyuk kUçUk her
hangi birinin öldUrUlmee! ocak 
ıabltlerlnln ellle mUmkUo olab.I· 
lirdi. Hunl<ir, bu kanuna uyarak 
ıubaıı Husıefln öldUrUlmt1lnl 
yenlçerller klhyaaı Bektaıe em· 
retmfıtl. Şimdi bu emir 'uioo 
ıetlrilecektl •e mabknm, ıUkao 
içinde bekleniyordu. 

Subaıı HuııeY, teliııııcı , •• 

Çanakkale, (Özel ) - Çekir
dekten yetiştirilen zeytinler bu 
ıene köylllye dağıtılacaktır. ltal• 
yada ikmali tahsil ile Bakanhkca 
Vilayetimize zeytin mUteha111sı 
olarak gönderilen Zeki Demet 
diyor ki: 

ltalyanların belki elli sene ev• 
ve) çekirdekten zeytin yetif tirme 
usulleri, TUrklyede ve bllha11a 
Çanakkalede geçen ıenedenberl 
tatbik edilmekte Ye bUyUk mu• 
vaffakiyetler elde edilmektedir. 
Yabani zeytinlerin çekirdekleri 
toplanarak katlamaya tabi tutul· 
muı, çabuk intaçları için kimye\·t 
muallceden geçirildikten sonra 
yaıtıklara ekilerek iki ay içinde 
çemliklerinde muvaffak olunu!• 
muıtur. Geçen ıenedenberJ bUyü• 
yen ve bu ıur•tle yetiıen fidanları• 

mıza bu aene •tı yapılarak köylüye 
datıhlacakhr. Attlu, bllhaasa 
ltalyadan ıetlrllen va anaç ola• 
rak fldaoiıkta yettıtirilen ltalyan 
ıeytin clnılerinden Orhangazi 
ve Gemllktın retlrllen aıılardan 
yapılmıı bu ıurUle Vllnyetlmh:· 
deki zeytin cfnıloln ııJabuua adım 
atılmııtır. 

Bu aayede her HDI binlerce 
zeytin fidanı daAıtılaoakhr. Bu• 
aUakU zeytlacUljla en fenol ıekll 
Çanakkalede tatbik edilm•ye 
baılaomııtır. 

.............................................................. 
dırı girdi, yarım dOıUne ça•ufuD 
orada ııralandıjını ve K4hyenm 
da ekti bir yüıle oturdutı:no 

aördu, selim verip durakladı . 
Çadırdakilerden ancak bir lkhl 
onun 1elAmını iade etm!ılu " 
Ust tarafı ıusmuılardı. Husrc'• 
bl! muameleden batına gelecek 
fellketl tamamlle anladı ve Kih• 
yanın idam htıkmUnU tebliğ et• 
mesine meydan fermeden koltuic 
aördt1inl çokti, Baıçavuıun 
Uurlne saldırdı. Onun darbesi 
çadır dlre~lni ikiye b6lmUı ve 
ortalıtı altUıt otmiıtl. Yıkılın 
çadırın altında kalan çavuılar 
ye kAbya, ktndllerini toplayıp 

dııarı çıkabildikleri vakit Subaşı 
Huırovin lıl bile aöze çarpmı• 
yordu. Herif 1&nkl berhava 
olmuıtu. 

Hünkarın halaza kuvveti hu 
ıuretle bir kol kuvveti önl1nde 
yenildi, verilen idam hükmUnUn 
yerine getlrllmerine imkAn kal• 
madı. zor oyunu bozar derler. 
Huırev de kendi için kurulan 
tuzağının bir darbo llt parçala• 
mııtı. ' 

M. T. Tan 
1 - Urfa aıkert ihtisae mahkem&9l 

azasından kaymakam Bay ATnl Bekb 
oğluna: 

Nasraddfa hoca hakkındaki 
ıorgunuza husuıt bir mektupla 
cevap. verdim, aayın bay. 

* 2 - Okuyuoulartmn:dan Bayan 
Bediayaı 

Bulup okumak istediğiniz man• 
xumu, hoca Sadeddinin taclltteva· 
rlhde, Haberi ıabihde, Enderon 
tarihinde, Hammer tercllmesinde 
n daha bir çok kitaplarda •ardır. 
Bulmakta gUçlUk çekerseniz yan• 
oıı, ıiıo bir ıuretinl yollayayım. 
Yalon: ıur aamı da unutmayınız ki 
bu mauıumı, hoca Sadeddinin 
"&]eminden çtkmıetH·. yani uydur· 
t":ıtdar u;•ıo bayan 

M . 1·. Tan 
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~ Sayfa SON POSTA 

Badıkoyde llubakkak 
Bir Deline Var 

Yazanı Hatice Hatip -20- 15 - 8 - 938 

Bütün Genç Kızlar Gibi Siz De O Yabancıyı 
Seviyorsunuz! .• 

Kiimran ismeti görllnce birden 
bozuldu .• Bu kız da yine nereden 
peyda oluvermlıtl. 

Orada ne yapıyordu. 
Elindeki mendilile? 
- Bana ceYap vermlyoraunuı 

KAmran? 
Genç edam genç kızın bakıı• 

lnrınm iılikametlne baktı .• 
- Onun için bana ceyap ver· 

miyorsunuz .. 
- Vamık!! .. 
- Evet, onu sevlyoraunuL. 

Blltnn genç kızlar gibi siz de o 
kaba yabaniyi aevlyorsunuz.. iıte 

yanında bir taneai daha \lar ..• 
Hepinh bUtUn kadınlar onu se• 
Yiyorsunuz. Ve o hoplnlzle eğle
nıyor... Hiç biriniz onun umurun• 
da değilsiniz ... O hotpeıent, mağ• 
rur bir sporcudur o yalnız geo~ 
kız kalplerini ayaklarına atan 
şöhretini aeven bir Dempsey bir 
Karpantiye gibi tir filim artiıtl 
aibi kalpsiz bir yabanidir o ... 

- Fakat VAmık ?.. Susacak 
mısınız. Çocuk mu oldunuz, nedir? 

- Sizi seviyorum. 
- Beni tahkir odiyonunuz. 
Ali VAmık utanmasa hıçkıra• 

rak ağlayacaktı ı 
- Sizi kııkamyorum. 
Diye inledi. 

* ismet kolunu O.amanın koluna 
geçirmişti : 

- Osman, dedJ, yUzUn çok 
fena.. Haydi gidelim ıuradan. 

Kamran ıapsarı olmuıtu. 
G6zleri irileımiı vo onlara ba· 
kıy ordu. 

BlitUn erkadeılarının lımetle 
Osman hakkında yapbkları dedi· 
koduları o anda habrlamııtı. 
Kalbi tiddetll tlddeUi Yuruyor. 

Bağırmak, ağlamak lıtlyordu. 
Or lar ilerlediler. Ve genç kız ne 
)1apacağını bilmez bir halde ayala 
kalkb. Ali Vimık da. ayakta idi. 

- Bana cevap vermiyonunuz. 
Diye ondan bir cevap almak 

lçla ıtrar odlyordu. Genç kız: 
- Cevapmı dedi. Beni timdi 

bm:ıkınız. Beni bu gece bırakınız 
Vamık ... 

Kendisine doğru yaklaıan ev 
sahibini görerek çehreılndeki ma
nayı değiştlrmiye uğraştı: 

- O .• , GU:z:el hanım nereler
desiniz böyle? Demindenberl ıizl 
arnycrdum. 

- Beni mi? •• 
- Öyleya nihayet blrfıi Va· 

mıkla burada olduğunuzu söyledi. 
Hemen yanınıza geldim. Size bir 
dostumu takdim etmek isterdim. 
Biraz evvel sizden kendiıine bah· 
aettlm. Deniıclllğinizi methettim 
mllthiı alAkadar oldu. 

- Benim denlıclllğim dedi Ye 

gU!dU •.• Kim lmiı bu doatunuz? 
- Bir ecnebi.. Iıte o da ie

liyor .•. 
Genç kız •• sahibinin lıaret 

etmek iıtediğl tarafa ba§ını çe
virdi. Ve birdenbire titredi. Kar· 
şısuıda kendilerlno doğru gelen 
ndnuıı tanımışh. Çok muı•tazam 
kesilmiı gözel bir ılmokin giyiyordu. 

Gözlerinde dyah cam gözlük· 
ler vardı ve geniş kır ıakalı bU
tUn gôğslinU örtmüt gibi idi. 

Genç kız: 
Arkadaşınız 1 Diye keke-

.. oedi. 

- Evet arkadaıım Mlıter Phll 
Norton. 

Eıasen renal ıolgun Ye çeh
resi lrarmakarııık olan ıen~ laz 
bllıbUtUn perlıan bir hale gelmlıtl. 

- Hallo Norton 
- Hallo .•• 
Uzaktan elini ıallayor Ye on· 

lara Adeta neıell bir adımla J•k· 
laııyordu. 

Bir dakika ıonra Nortoa Ali 
Vomığa ve KAmrana tanıtılmıt 
bulunuyordu. 

>f. 
Çok abUI çehreli bir adam 

değildi. Bir kaç dakika aon~a 
ressam Atıf, KAmran, Al1 Vamık 
Ye o bUfede bir kadeh ıımpanya 
f çerlerken genç kız böyle dDtO· 
yordu ı 

BllAkis neı' ell bir adamdı on• 
lara hemen memleketinden bah· 
setml~ti ( T ekıoı ) dan kendisi 
T eksoılu Roncher tesmiye edilen 
bnynk hayvanat çlftlfklerl sahibi 

idi. Fakat unun 11nelerdenberl 
Roncher'aln baıına bir çiftlik 
mlldtir8 yerleıtirmlt T• Avrupaya 
geçmiıtl. 

ÇiftliA'I eski Mekılka ile yeni 
Mekılka hudutları arasında kain 
Pecos cı•arında idi. Sakallı adam 
bir taraftan ikinci kadehini KAm• 
ranıo ıenfine içerken diA''" ta• 
raftan da btıtOn bunları anlatı• 
yordu. 

Evet Klmran ilk korku ve 
dehıetinl belki bu çok fakat 
gllzel konuıan glllen gO.ldUren 
adamın karıısında unutacaktı. 
Fakat bu adamın gözlerini göre
bilseydi. 

O bu glbleri göremiyordu. 
Siyah camla g5zlükler bu gfü:lerl 
kapıyordu. Vo işte bunun için 
KAmran tebesııllm bile edemiyordu. 
Pembe elbiseleri içinde balmum· 
dan yapılmıı kUçllk bir heykel 
gibi solgun orada duruyor, iri 
ılyah gözlerlle ona bakıyordu. 

(Arkası var) 

1 l•tenbul Beledlye•I llAnları - 1 
Seneilk 

muhammen 
kiraıı 

Gnlatada Karak8y caddcdnde 11/18 N. dftkkAn 
" " " 10/16 ;, " 

Unkapanı köprUıtı cıvarı ıokağında 104 metre 

1200 
1200 

mu•akkat 
teminat 

90 
00 

murabbaı arsa 200 IS 
Yedlkulede kale tap ıokağ111de 5 N. dnkkln 24 l.80 
Küprünlln Üsklldar iskelesinde 21·62 N. dükkan 480 36 

Yukarda semti ıenelik kiresı ve muvakkat teminatı yazılı olan 
mahaller 936 aeneal mayıı sonuna kadar klrnya verilmek Urere 
ayn ayrı açık artbrmaya konulmuıtur. istekli olanlar 'eraiti anla
mak Uzere levazım mUdürlüğline ;mtırncaat etmelidir. Arttırmaya 
girmek içinde hizalannda g6st rllen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubllo beraber 26/8/935 pazartesi günU saat 15 te daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) (4630) 

* * Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Eyllpt• mtınzevt camii yanında ŞerafettfnJEf. 
mektebi ankazı. 50 3. 75 
Cerahpaıada OaYutpaşa mahalleılnde Ko-
camustafapaj& caddeaindı e1kl l 25 yeni 
109 No. evin ankazı ( temel taıı Ye duvar-
lan hariçtir ). 45 3,00 

Yukarda semti muhammen bedeli ve mu•akkat temlnob ynzılı 

olan ankaz B)rı ayrı satılmak Uzere nçık artırmıyn konulmu~tur. 
İıtekli olanlar ıeraitl anlamak Uzere levaum mUdürlnğilne müraca
at etmelidir. Arttırmıya girmek için de hizalarında gösterilen mu· 
yak kat teminat makbuz veya mektu blle beraber 20/8/935 salı 
gllnU saat 15 tı daimi encUmende bulunmalıdır. (1.) (4562) 

lf ~ 

itfaiye amir ye efradı f çln yaptırılacak olaiı 449 çift çizme açık 
eksiltmeye konulmuıtur. Bir çift çizmenin tahmin fiatı 10 lira 35 
kuruıtur. Numunesi ve ıartnameıi leYaıtm mUdllrlllğUnde g8rD1Ur. 
Eksiltmeye girmek iateyenler 2490 numaralı arthrma ekıiltme ka· 
nununda yaz.ılı vealka ve 365,5 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 20/8/935 sah gOnD saat 16 da daimi 
encümende bulunmalıdır. (8.) (4568) 

Kızılcahamam Hava Kurumu Baıkanlığından; 

Pehlivan Güreşleri 
30 ağustos lıtiklal ve Zafeı bayramında yapılacak ıealilderdo 

bDyük pehlivan güreşleri yaptırılmaaına karar •erilmiıtlr. 
Beta (100); baş altına (50); orta (30); ayak ( 1 O) liradu. IıtJrak 

edecok olan pehlivanlarm mUsabakaya geleceklerine dair bulundult· 
ları mahallerin bava kurumu ıubelerino imza vermeleri ve isimlerini 
de Son Poıta gazetealne bildİı'meleri ilAn olunur. 

Akşehir Bankasından: 
Akıehlr Banka11 elektrik ıebekesl için altilat kuturları 20/22 

aantlm ve uzunluğu 9 metrelik mldevnr l 50 adet kuru katranlı 
çam direğe ihtiyaç &örUldftğUnden taliplerin Akıehirde Akıehir Ban• 
kaaına müracaatları Ye tekliflerhal bildirmeleri ilin olunur • 

lzmlr bieikletollırl mQıabakaya i>aılarkeıı yan yana 

Spor: 

lzmirde Bisiklet Birincilikleri 
--·---- 1 ... ..._......._ ---

Bütün Dereceleri lzmir 
Sporlular Kazandıı 

Hakeme Tokat Atan Bir Futbolcuya 
Boykot Cezası Verildi 

hmlr, (Özel) - Pazar ınntı 
hmlr mınta
ka11 935 Jlh 
bisiklet muk.a
yamet blrlncl
llğl lzmir apor, 
Altay ve k.ı.k. 
bl sikl etçi lerl
nin tıtirakl· 

le yapılmıştır. 

Mukavemet bl· 

riuciliğl Tor
bals yolunda 

45 kllonıetre- İki yıl boykot edl-
JJk bir alanda len Cemil 
yapılmq ve çok hararetli olmuş• 
tur. Neticede birinciliği lzmlr 
ıpordan Kizım, Hdnclliği hmir 
&porlu Stıleymao, UçüncWUğü iz· 
mir spordan Ce•det almıştır. 
Rekor 1.55 dlr. 

ÖnUmUzdckl hııfta doktor 
Mustafa c ddesinde bisiklet sür'at 
bir:nciliklerl yapılacnktıl'. 

iki Yll Boykot 

lzmir (Özel) - lzmir futbol 
kurumu, •por ıahasında hakeme 
ltlraz eden oyuncuları tecrlye et• 
meye karar vermiştir. lzmir şam• 
piyonu Altmordu, Aydın mınta· 
kası takımilo oyun yaparken 
hakeme tokat atan lzmirli Cemil 
lki sene boykot edilmiştir. 

MGmlekett• Spor 

Samıun, ( Özel ) - Spor kn· 
Inplerl arasında tertip edilen deniı 
yanşlnrı park lıkclesi cıvarında 
yapılmıştır. Bu müsabakalarda 
Bayrak spor b·rlnci, Demir •por 
ikinci olmuşlardır,. 

Çankkalede 

Çanakkale, (Özel) - Çanak· 
kale mıntaka• birinciliği Türk 
Glicll, Ezine araaında yapılmıştır. 

Hakim bir oyundan aonra 
Türk GllcU bire ka.rşı Uç sayı ile 
aalip gelmiştir. Tnrk Gncn Tnr
klye Birinciliklerinde Çanakka· 
leyi temıil edecektir. 

Balak esirde 

Balıkesir (Özel) - Mıntaka 
blrlnclıl idman Yurdu, Gönenle 
yaptığı maçta iki iki berabero 
kalmııtır. 

Atletizm birlnciHklerlnde ld· 
men Birliği 46, ldırJan Gncn 34, 
idman Yurdu da 37 povanla 
OçOtıdl olmuttar. 
Balkan Oyunlerılt9 Ar11avutler 

Da Girecekler 

Altıncı Balkan oyunlanna pek 
az bir zaman kalmııttr. Atleti2m 
federuyonuna gelen bir habere 
•azaran ArnaTutlar bu aeneki mil· 
aabakalar için 12 atlotle gelecek· 
lerlni bildirmişlerdir. Balkan at• 
Jetleri Azami l 9 eyHilde ıehrl
mizde toplanmıt olacaklardır. 

H• takım )'lrml atleti •• 

bir idarecisi Tftrk Atletizm F ... 
dera1yonu hesabına seyahat ede
ceklerdir. 

8ovret Rusya Futbolcular1 
Geliyorlar 

12 teşrlneYvelde ıehrimlzl 

ziyaret edecek olan dost Sovyet 
Ruıyamn fotbulcuları Istanbul, 
Aokarada, lzmlrdo lkifer maç 
yapacaklardır. Futbol fedrasyo
nu bu mllsabakaJarda yllksek 
derece alabilmek için maç yapı• 
lacak mıntakalorda kamp ku· 
racaktır. Bu kamplarda fedara1• 
yon mDmeısillerl bulunacaktır. 

Balkan Güreşleri 
Hazırlık için Viy na Takı

mı Buraya Geliyor 
T. L C. L gllreı federaıyo

nundan: 
1 cyllllde bnılamak Ozero fe-

derasyonumuz tarafından tertip 
edilmekte olan dördUncU Balkan 
gllreılerine hnnrlık olmak Dzere 
Viyana şehri muhtelit gllreı ta· 
kımı davet edilmiştir. 

Bu takım ile güretçllerlmiz 
&!'asındaki kar§ılaşmalar 24 atus• 
tosta başlıyacaktır. 

Viynna muhtelit gUreı takımı 
ile müsabaka yapacak gUreıçUe
rlmizi seçmek için 18 Ağuıtolta 
bir mlisabaka tertip edilmiıtir. 

Seçme mftsabakalarına aaat 
14 de baılanacaktır. Tarta .aat 
13 tedir. Sıkletlerde bir kilo tole
raDI kabul edilmiştir. 

Alakadar gttreşçllerin glSste· 
rilcn gUn ve saatte müsabaka 
yapılmak üzere Taksim ıtadyo

munda hanr bulunmolarmı ebem• 
mlyetle tebliğ ederiz. 

'--·----.............. ·-··-----
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15 Ağustoı 

Ayvalık Zaf 
E Metin 
Kaymakam AH Beyin mütevazı 

bir IJıan ile yazdığı ıu t lgr f 
pek buyuk ve p k derin bir ma• 
nayı ihtiva tmekte idi. Bu Uç 
satır yazı ; evv JA, koakoca ( vU· 
k la meclhıl ) nin ıırarını bir 
•nda hiç indirmiş; v sonra da, 
rbk bu m mlokette her kuvve· 

tin fevkinde bir r h, vatan aşkın
dan doğan sar ılmaz ve yıkılmaz 
bir ruh ve iman olduğunu· bllhısssa 

Babıali vca saray sakinlerinin 
yUzUn çarpmıştı. 

"" Mütarekeyi müteakip, isten• 
bula oyak basdığı gUndenberi; 
muhtelif vaııtalarla Anadoludakl 
ordu erklln, Umera e zapitlerino 
•• bUtUn mUn vver vatanperver
ler arasın bu ruh ve imanı dam• 
la damla akıtan ve bu suretle d 
Türk tarihinde e siz bir (ruhlar 
muclzeıl ) ynratmıya çalışan 
(Mustafa Kemal Peşe); ( Ayvalık) 
zaferini duyduğu zaman kalbinde, 
ımsalıls bir baz ve meserr t 
hlısetmiıtl. ÇOnkü bu zafer• bu 
buyuk kumandanın: 

[Milletin vlcdaııında ve iatik· 
belinde keıfettlği ve bUtfüı hey -
ti lçtlmalyeye tatbik ettirmek] is· 
tetllğl bUyük • flilıi kudretin en 
bArlz bir eaerl idi. Aylnrdanberl 
okllen tohumlar, nihayet feyzini 
göstermiş; ordunun bir kıt'ası • 
hain ve kork k hUk(imctln kat'ı 
~mlrlerlno rağmen • memleketin 
bak, boyat ve l&tlklAllni, elindeki 
lldhı kadar kudretli olan iman 

ve vJcdanlle mUdnfoa etmi§ti. Şu 
halde (Ayvalık) zaferi. müstakbel 
(TUrk istiklal mUcadel ai)nde k -
sıınılncak bUyUk zaferin. en emin 
•e en metin nUveslnl teıkll et· 
mekte idi. 

Fikir ve kanaatindeki iıabetJ 
bu suretle görmUş ol n Mnstaf a 
Kemal Paıa, artık baıına geçmf• 
ye karnr verdiği eoll milletin; b r 
çetin i 1 ba nracnğınn knt'iyetle 
hükmctmff, f lerfne daha bUyUlı 
bir faaliyet verml ti. 

(25 Ma}ıı 1335 • Pazar) gUnU 
karargahilo (Havza ) y gelen 
Mustaf Kemal P şa, bütün fan• 
Uyetlnl ıu noktalar üzerinde tek• 
ılf etmlvtl: 

1 - Umumi vaziyeti kavraya 
bilmek lcln ordu kumandan ye 

erkAnı ile muhabore. 

2 - Sivil vatanperverler ta· 
rafından Anadoludn vUcude a•· 
tlrllen teşekkUUerl bir noktada 
'tekıif edebilmek için, Anadolu• 
bun merkezinde bir kongre aktl. 

3 - Hllkiımetln muhalefetine 
raA-men; Yunan lsUJfi kuvvetlerine 
korı1 kuvvetli bir mUdafaa cep
heıi tesisi. 

4 - Anadoluda yer yer ihtl
IAUer hazırlayan Rum ve Ermeni 
komltecllerlle mücadele ederek 
aaaylı ve emniyetin tanılın vo 
tomfnt. 

Artak, (Havza) telgraf merko-
11, durup dinlenmiyordu. Tel· 
grnf mnkfnelerlnln manlplAları 
ıakır şakır İ§lfyor, tellerden geçen 
ılfrelerin nrkaıı keıllmiyordu. 
Must fa Kemal Pnıa, beı gll• 
nUnU bu ifreler ve telgraflar 
arasında geçirmiş, ve eltıncı gUn 
(20 mayıa} cuma namazında 

,· 

SON POSTA 

L ATI c··çERKEN 
• 

tar lb ı ) N.011s 
Zlg• Şakir 11518/85 ,. 

Jil Ücadelesinin 
kil Ediyordu .. 

(Hana) camlılno giderek ilk 
defa olarak halk hitap etmlıti. 
Fakat bu hitap, ıııdcc o gUn 
köylerden ve cıv r kasabalardan 
koşup {teJen h llta mUnhnıır 

değildi. Buradan yllkse!en hitabın 
bUtUn Anado'u ufukl~rında dal· 
galnndıktnn ıonra, lsb:ınbula ka· 
da r aksederek sarayın ve BabıAli· 
nln duvarlarına kader çarpacağı 
pek tabfi Jdf. 

ı 
cami~e giderek halka nutuk ver
me 1, ne demektir? Bu lfte, bU· 
yük bir tehlike var. 

S6zlerJ, dolaımıştı. Bu ilrada, 
Samsunda bulunan lnglllz mu
m ssiıi yüzbafı (Solter)do, bu 
h~dfseyl derhal Iıtanbula yaz· 
mışh. latanbulda lngiliz kararga· 
hında da bir teltiı uyanmı~tı. 

Aym zamanda Istanbulda; 
gerek lngillderin Ye gerek 

Nltcldm çarpmıı; ve pek 
korkunç bir tesir yapmııtı. Der· 
hal saray ve Babıftll muhafillnde: 

saray ile BabıAlloln Mustsfa 

- Mustafa Kemal Paşa, ordu 
mOfettfıldlr. Bir ordu milfettişinln 

Kemal Paıa hakkında eodiıeye 
dil mel rjn sebebiyet •oren bir 
takım hnb rler de ıelmlye başla· 
mı§tı. ( Arkası var ) 

1 ı ilanları 1 

z rl k ık Arazi 
Eını 

No. ıı Mevkii Ye nevi 

613 BnkırköyUnde. Çırpıcı ve Veliefendide 50 Harita 

Depozito 

No. lı 2 Hektar 4336 metre murabbıu arazi. 212 
Yukarda yazılı yer 8 taksitle ve pazarlıkla satılacaktır. Alıcı• 

ların 19-S.1935 Pazarteıl gUnU ıaat JO da Şubemize gelmeler1[208] 

• • 
atılık E lak 

Eı No. Mevkii ve Nevi 

311 Beykoz Yalık8y mahalleıl ishak A~a aokağında 
eski 15 mUkerrer yeni 53 No. lı 2 l 5,50 metro 

Depozito 
Lira 

murabbaı arsa 22 
527 Kuzguncukt'a eald Icadlye yeni nrnlık sokağında 

eski 143, 143 mükerrer yeni 3, 5 No.lı dükkiin 
enkazını havi 2,50 metre murabbaı Drsa 20 

642 BUyUkadn'da Nizam caddesinde eski 21 yeni 2111 
No. lı bahçeli k6ık 1200 

652 Sultanahmet'te Alemdar mahalleılnde Karanlık 

Sebzevatçı 11oknğında Y erebntan Sarayı karııslD· 
dıı 6 llA 14 No. lı eskiden beı timdi dört dükkan 440 

Yukarda yazılı emlak pesin para ile satılmak üzere açık art• 
tırmıığa konulmuıtur. Ih le 19 Ağustos 1935 Paıartesi aaat onda 
yapılacaktır. isteklilerin Şubemize gelmeleri, [192] 

• lf. 

Eıaı No. 

165/4 
165/6 
20212 

iralık Emlik 
Mevkii ve Nevi 

Galatasarayında Anupa pasajında No. 4 dDkk4n 

Depozito 
Ura 
67.-
57.-" " " ,,6" 

Galatada Kuledibfnde 5-13 numarala kah•ohane 
arsası 64.-

428 Tophanede Kııla altında 335/345 numaralı dOkkln 54.-
1 /3 Teı•ikiyede Hamamcı Emlnefendl sokağında 

eıki 3 mUkerrer yeni 19 numaılı ToıvlkiJ• 
aparhmanmın 3 numaralı daireal 

Yukarda yazılı yerler bir yahut Oç aene mtıddetle kfra1• Yeril
mek Uzere açık arttırmıya konulmuıtur. lıteklllerln 15 •luıtoı 1935 
Perşembe gUnll saat onda ıubemir:e gelmeleri. (196) 

Büyük Serbest Güreş Müsabakası 
Amorlka'dakl mtıteaddlt allreılerlle ün •lan •• pederini ıö,.. 

mek Uıere memleketimize gelen Dinarlı Mehmet pelıllYanla Jlne 
evvelce Amerlka'da bulunmuı olan ve halkımızca da H•ll•a MUll• 
ylm p hlivao araıında Türk Hava Kurumu aamıaa 18/8/935 P&1aı 
gUnU saat 16 da Takılm ıtadında ·Amerikan uıulll aerboıt ıureı 
yapılacakbr. Aynı zamanda Feder11yon tarafından amatör aDrer 
çiler arnıında bir ıeçme mU1abaka1ı tertip edUmlıtlr. Seçme mUıa• 
bokaaına tam ıaat 14 de baılanacağından bilet aahlplerlnla bu 
amatör gllreılerden de lıtlf ade etmek tiıere aaat 1 de ıtadda bu• 
lunmnları) ricn ediliyor. 

Mevki biletleri Ha•a Kurumu lataabul Merkez ıubealle lıtan• 
bul Piyango MOdUrlUAO •e Galataaaray 11ıraıındald Pl7anıo aatlf 
kişelerlnde ıattıa çıkarılmııtır. Seyircilerin rahatııı olmıyarak 
görebllmelerl için ıuretl 1cahıuıada tertibat alınmıt Ye tam bir 
inzibat temin edllmlıtir. Biletler mahdut oldu~undan acele temin 
edilmui muhterem yurtdaılardan rlea edilmektedir ..... 4794,. 

Sayfa 9 

Moda Düşmanlığı Hoş Görülmedi 

ayan) r Diyor ar 
Kadın için Moda Ve Tuval~tten 

Vazgeçmek İmkansızdır 

• • 

iki ıtın lince, bazı genç ı 
kızların, "tuYalet •• moda dUı· 
manları,, adıyle bir cemiyet kura· J 
cakJarını yazmıştık. Bunlar, Mo· 
dayı çok i\llllnç ıeklll rlle mUcn· 
dcJeye geçeceklerini, bir yandan 
do pudra, krem, ruj, rlm l 
gibi tuvalet vasıtaları kullan 
mamak propagandası yapacak· 
larmı öne sllrUyorlar. Bu iti 
meegul olen muharrirlmlz, tn· 
nınmış bayıınlnrımızdan baııl • 
rile g8rllşmUı, b8yle bir cemiyeti 
naııl kar11lnyacaklarını öğrenmek 
btemiıtfr. Bayanlarımııın, muhar
ririmizin ıorgulanna v rdlkl~ri 
cevapları aşağıya yazıroruı. 

Şehir tiyatrosu artlıUerindon 
Bedia Muvahhit: 

- Ben, diyor, ıan'atkAnm. Dadağııuı raj •tirü11or 

mekten kaçınmak kurnazlığını 
t6sterlyor: 

Sahneye çıktıtım ıaman tuYale· 
time itina göıtermeıaem, ıeylr· 
cilere karıı hllrmetıiıllk etmiş 
olurum. Sahne haricinde fıe, tu· - Bu huauıta diyor, hiçbir 
•afete, modaya dUımnn olacağım ı•y dUıUnmedim. 
deye, gUIUnç kılıklar giremem. Soruyorum: 

Hem ben. böyle bir ccmiyotl - insanlar her §eyi evYelden 
kurmak isteyenlerin mak1&tlarını dUıUnebilselerdl, dünyaya gel-
nnlayamıyorum. mczlerdil Bu itibarla, Y&ktll dU· 

" Moda ,, , çok mütereddi ve ıunmemiı olmnnız, bu t ıebbUsU 
Adi ıevklerden doğdujıı zaman haber aldığınız u anda bize 
gUlllnç ve garjp şekiller alıyor. cevap Yermenlze mAni değildir J 

Fakat böyle oluyor diye, Calibe, aynı cevabı tekrarlıyor: 
••moda., nıo geçirdiği tabii ve - Hiç dUşUnmedlm 1 Ve gll· 
gUıel lltlhaleleri lnklira, redde lerek ilave ediyor: 

kalkııamnyız ya? - ln1&n filhakika het' ıeyi 
Bu itibarla, bence modaya ve dllşUnmUı olarak doğmaı. Fakat 

tuvalete değil, tuvalet ve moda sorduğunuza benzer bazı şeyleri 
adıyle ortaya çıkanlan bUtlln de 81Unceye kadar dUşllnmemek 
acayiplikleri maymun gibi taklit lıtiyebillr ı 
eden zUppelero dU§man olmak 
llizıml 

* Rakipsiz golf ı mpiyomı A%l• 
ze, bayi bir cemiyetin kuruluıu• 
nu hayretle karıılıyor ve hayrc· 
tinin ıebeplerinl anlahyor: 

- Son zamanlarda, garAbet 
gösterme ıamplyonluğunu Amerl· 
kahlardan alacağa benziyoruz. 
Modaya dnıman kesilmek fıte
yenler, modayı takip imkanından 
mahrum olanlardır. 

Bu mahrumiyetin verdiği hn· 
aetlo, )'etl§emediklerl moda kata• 
nna ıulkall J'•pmak iıtlyorlar •.• 
Fakat modanın ve tuYaleUn bu 
tcbil dDımanları, merhum Kadın· 
lar Birliği kadar da aza bulamı· 
1acaktır. 

Çtlnkll teıbthte hata olmaıaa 
moda ye tuvalet, kadın denilen 
balık için, clııında yaıanılemaya• 
cık bir deniz glbldJr. 

Bu denize ıtrmeyenlerln dOı
manlıtı IH lifta kalmaya mah
kumdur I 

* 
Rom•ncı Suat Danlı bu lıl 

•lddlye almıyor, alllllyor. Ve 
diyor iris 

- Birçok modaları geçmlt 
kadıalar vardır ki, moda •• tu· 
yalet HJHlnde barinarlar. 

Eter moda ve tuvalet ortadan 
kaldırılıraa, onların yaılan ve 
çirkinlikleri, irin beliren ılıll bir 
illet sılbl meydana çıkacaktır. 

Moda •• to•alet denilen ka· 
lenin kapııı, böyle gönOllD n8· 
betçller tarafından boklendikçe, 
içeriye dUımanın aölgesl bile 
giremez! 

Böyle bir cemiyeti kundakla· 
mak lıteyeceğine ınphe olmayan 
meıhur terzi Calibe, c•••p ver-

* 
Kablle Atiye Hanım, böyle bir 

cemiyetin kurulmasma o cemiyeti 
kuranlardan bile tnrnftar : 

- Çok ,uknr, diyor, nihayet, 
hayırlı bir cemiyet kurmak akıl 
edilebildi. 

Ben, bu cemiyet için elimden 
ıoldlği kodar çalıımıya hazırım. 

Çünkü moda ve tuvalet iptl
IAsı, kadınları maıkıırayn çevirdi. 

Salkım salkım yırtmaçlar, açıl 
1&çık elbiseler, kadınların zarA" 
fetlerlndeki asil ve gfzli clddiya 
te, hafifmeşrep ve k6tu bir ahenk 
veriyor. 

Şimdi, kadınların boyadan gö 
rDnmeyen yüzlerinde; eski kadın 
ların tertemiz yUzlerJndekl baki~ 

güzellikten de eser kalmadı. 

Bahı;ettlğiniz ıekilde bir ce .. 
mlyet, gözlerimizi mahrum ka' : 
dıkları 1>u ıeylerc kısmen olsu ı 
kavuşturabilecektir llmidindeyim! 

Bir işçi 
Toprak Altında 
Can Verdi 

Dün sabah Kağıthınede tuğ
lacı Sabrinin harmanında bir çö · 
kUntU fociası o'.muştur. Ameleden 
Ali iki buçuk metre yUksekliğin · 
de bir toprak nlhnda kazmn if 
çalışırken birdenbire toprak Us· 

tüne göçmüş vtı nlhndn ezilerek 
ölmüştlir. Tabibi adili Bay Salih 
Ha im had·a~ mahalli ıe gitm ·ş 

ve toprağın nlttndnn ces!di ç k r• 
tarak morga kaldırtmıştır. Müd· 
de:umumilik, amc!eyi böyle teh· 
likeli yerde .çalıştıran harman s ~· 
bibi hakkında tahkikat yaktırl• 

maktadır. 



10 sa,fa 

Biat Denizlerinde 
Tir ki er Yazan: 

il. Turhan 

Piri Bel1- Murat Reiı - Hadım Süleyman 

- Tez 
Kaygusuz 

Bizim Toramanı 
Da Gelsin! .• 

Çağır, 

- Onu tanıdın yl Y1alr, iyi taaı
•ın. Zaten tanımamak da olmasdı ki. 
O, ıakteld ay rlbl yıldııdu lçin4• de 
parlar, kendini taaıtır. 

Blynlne yökaelea kaaların ltlr 
k11mını ılçllkle damarlara•• ı•rl 
çeYlrea SC1le1man Paıa batarclıı 

- Blreıel, kim •ar oracla? 
içeri ılren iri yara bir nıf ere ••lr 

•erdlı 
- Tia ltlalm Tora•anı cıfar. 

Kaypıuz da bile ıılıla. 
Onlar, Adın Emlrlnla kamara1a 

,ırdlil dakikadan beri r••1aaa, bat
bqa bulunuyordu, k•lak kalata ke
aaıurorlardı. E•lrln aıTaaadaa cıktı· 
tını ıız•lt olmamakla beralter To
ramaaı lateyecıtl•I ku•••tl• orala· 
,.. Safff Reı .. bu daru•a kufi •• 
rapılacatıaı blw kırre dalaa dıllbalı
J• fltretlyorda. Patanıa Toramaala 
bi,llkt• keadlılal dı lıtedltfal da
Janca aeı'eleatll ı 

- E, e•IAt, decll, arbk sorlak 
cekmlr•••kıla. Çlakl ben yaaıada
rım, De yapılaeatı•• keltlrlrl-. 
raparım. 

Biraz ıoarı lklıl de kamua1a 
pmltl•rdl, Safer 8adı1dl, arkası .. 
dakl delikanham birden 18rlnmealae 
tB1l• b8yle eaıel olu1orda. Emir 
Amtrı Slleymaa Pquıa Tttrlrçe Yer
dlfl emlrclıa ralaıs Toramaa ı•lme
llnl anlamııta, onun ıatınldıfıaı ... 
ala11ml1t1, •IU takıp 01aı1acak ltlr 
•aıe ıelmlttL Gerçektea deU ,ıw 
ellerlal onıturaralr, l'lllaı bir iti• 
timde ı•rit ıetlrerell kapırı •8ıll
rorda. Bekledltl aJ&D ıllallllp tıerl1• 
c;lolaoafl kapıdan, ruı. dedltl .. iri 
malal6kua bir ııık akıtll• •ılalerlae 
cfalaeatıal amdutu o •ııldtktaa borla. 
poılu •• -8111 ku•ntll bir adamıa 
strditbai ıBrlaee 1lne 11Yanadaa tıktı, 
arkadan bir ba1ka11nıa firlp ıfrm .. 
tllfinl anlamıya llıum 18rmedea 
prpınmıya baıladı ı 

- La ra YHlr, Toramaa h ... 
tlL o bir peri, bu blr ifrit. O bv au, 
bu l.lr ıeee. 

Ve Tora•aaı •8rlr •lr••• lrol
lannı açtu 

- Geldin mi ruhum, beal buldua 
mu auruaar 

Feryadlle ileri atılda. dellkanlıra 
1a•ılmak lıtedl. Hadım Yedr, keacll 
sözü fSnOnde korucuıuna lnaealdlaa
J• rıltenıa zirzop hllklmduı raka
lamak için yerinden fırlamdt fıtedt. 
beceremedi, yalaıı rlrlıdl; 

- Bre Ka11uıu1, koma ıu k ... 
dini bllmı&l, yakalal 

Paıanıa bllrle glrleme11De, kBpl
re k8ptre ba emri •er•Hlae ıa... 
rokhl. Safer Rılı ıaten kolaaa , ... 
lamaıına uutıaııb, Toramaala lmlr 
Amirin araııaa çelikten bir 11t ıek• 

l' mlıtl. Ruhu bir laoıuldufua aleYlea• 
meıllı dlmat muyaaıaeılal dl kaf'" 
betmlf o(aa, ae J&pt&fıDI O buuu 
11raııada ltll•eyen E•lr lalao 
cllldlea 1etlde ıarpu çupau Had .. 
l•dl. ıerllecll. Eakat ldrakl felce •1-
ra•ıı oldufuadaa keadlal prl ltıa 
eapll ııçemedi, ı.Jdanııaı 141eletll, 
., ruW. hahl bl ,. dire laa1lura •a:rlma 
•ır daha atıldı. Bu 11fer Safer Rela 
ODU koJundaa Jakaladı, k ... JI dOfn 
IGrdO, rt111I bir arapça Ue emrettb 

- Dur ya efıadl, ıurlr• otur, ulla 
•ar. Toramanın ıeadea tlklJttl Yar, 
dann nr. Pata hasretleri dlalt1lnler, 
b.llklm Yeraln!er. 

I ., 

•• •He•, kemikten r•pılma bayrak 
Tflrktl köle 1apmak •• filtıllk onlana 
namaıaııu kirletmek lıtiyenlerln ıonu• 
au göıttrea korkuao bir yaprak afl>I 
,uknldiğl yerde ..Uamyordu ... 

mu•H••Hlal buluyor ıllılydL 
Hadıa Veılr, kendl koracularındaa 

blrlae YI keacll 18d 8alndt yapılaa 
111 uaulaaa mua•eledea H Toramaa 
blkkıncla Kmlrln delice ıBıterdlfl 
llıldıa clolaya aatıa kipler• bl•mfıtl. 
Adıa kal11lnl fflla aautarak bayıl· 
J6tlnı ıGrUlıa lık17I tımizltmık 
ka11111una kapılmııb. Oaua dltl•· 
etılaı r3n a•amlarındaa birine ıBs 
koymak, aikAhlı karıııaa Wımıktea 
a1ırt ıclUeaeı blr edıpalsllktL Hele 
o acla•a biri• atılmak naaaı ile 
aJAkah Jatrhaa.. bir ıalaaeye beaıetl• 
lemerecıek kadar atır bir ittL Bundan 
atari ıu Aden E.frl denilen bozuk 
ruhla adamı •atlaka cezalandırmak 
lıtlrordu. 

Safer relıla ılylıdlfl ı8zler onua 
bu dlttlaceılae bb de •erak aııladı, 
oturd• .. yerdea, dal kı•alduma11aı 
aadıraa GrkUtlcl bir laamle ile 
kımıldadı" 

Bre kaypıuz, dıcll, çabuk ı8ylı. 
Toramaaıa bu berlftea •• da•aaı Yar? 

- l.ıa Hrlr11a onu kendi ı8yleala. 
Toraman ilerledi, kollanaı ıatılne 

UYUfturdu, JflrtkteD relen aJnll bir 
•ıa9 ile Adın ıara11na flrdltl ,Uadea 
laYUftata ,Oae kadar baııadan l'e• 
ııalerl aalatb, ıonuada ıunlan 181lıdlt 

- DeYletll ndr, 11nla kapına 
.elmlıtl• ba ada•daa a, almak lçla 
ıeldl-. Bıal kadıa r•p•ak lıtlyıa 
ba kıdaa Japıla •11bur., ıira11nda 
aalaa ke1lllyor, benim ıtbl farlp Jl
tltlerl aeaclre •aru1or, aladaaa atı1w. 
Niçin?. Çtiakl dln1•r• yalaıa ars 
rıkm~k itin ııldltlae lnaaıror. Bea 
taııdıfl• lıaaclaa aidatım )'lrek 
pıkllll1Ie, rlılle k•adlml korudua, 
ko111dua, laala111dıktaa rıtae oclahk· 
lar tlbl klıleamıdl•, er kaldım. 
Lakla oau plı baJaılanadu 
Jlıl•e bala1&• kiri, oaaa nrdufa 
kamıaludaa tenl•tl• kalaa lal lll•ek 
l.terı-. a. blal• haklo•chr, ... 
........ ••rlw ...... 

Şl•dl zı•nadu p•a 11rU1 
hadım Ylllrt ıılmlftL F alıat lrade
ılH •akim 0Ju1orda. Birden kllplr 
•tlrordu. Zluiade ıııalaaaa ,bir ılrl 
ıalaHlerclıa btrlal nç•ere 9ahtt• 
yortlu. Tor•••• ı8a0nl bltlrlace 
Emir Amire çnJrdlı 

- Bak, dedi, Toraman neler ıı1• 
Iaror? 

O, baa bin dıllkaalı1a baktı, 
ıa•b ,.... ., •• , t•ktlı 

- Anlamadı• ,. •••• aı.ı. 
Tora•an Şl•dl tGrktı koauıuror. 

- Benimle tatlı tatlı arapoa 
koauıurdu. 

- Yine konuııua. 
( Arlra11 •ar) 

Dr. lbrahlm Zati 
Bılıdl1e kar11tıan Pirerlotl 

eaddeılade No. 21 
a.,,.aa atlıdea IODl'a hıtaluaaı 
kabUI ıclv. 

SON PO iTA 

RkÇin 
Elçisi ile 
Konuştuk 

( Bıttarafı 1 inci Jthıde ) 
0 - Üç aydanberi memlek .. 

tlnlzdo bulunuyorum. Çln'do iken 
takip ottljılm bllyllk Tlrk lnkı• 
llbıaı yakından görmek ve a1rı• 
mızı• en b01Uk dihlıl dlyoblle· 
coğim Şeflnlı Kamil Ata TUrkle 
ıörUımek ıereflnl kazanmak için 
Aakaraya ,ıttim. Burada lnkıll• 
bıa ruhunu anlar gibi oldum. 
TOrk lnkıllbı berına bUyl1on, 
dalbudak 1alaa ye bol meyya v .. 
ren bereketli bir ataca benziyor. 
Memleketinizde •• ıiyade dikkat 
gözllme çarpan ıey halk 
ile onu, KımAI AtatllrkOn bar 
ka11lıta altında idare eden bOytlk 
adamlarınızın araıındakl çılaıma 
ortaklıja, daha ziyade CC>9ordl-
natlon ruhudur. Anadoluda yap
mak lıtedilf m bir tetkik ıezlıln• 
de bunun daha açık mlaallorine 
teıadtU edeceifm ıllphealzdlr. 

Çlıtle Tlc•r•t Muk•v•l••I 
Sefire Çin'lo aramızda ticaret 

mukaYeloıl J&pıhp yapılmadıjım 
ıordum, General bu sualimi 1&1le 
karıda cif. 

- Buıtın Tlrldye Ue Çin 
ara11ada bir ticaret mukavelen..
moıl zeminini mlltaloa etmekle 
meıplUm. Çinin tllttıa, llzllm, incir 
Yo ıalr kuru meyYalar gibi TDrk 
mallarına lyl bir plyaıa olabUec .. 
tlal unnodlyorum. TUrldyenla do 
Çlnden çay alabllmeai mtlmkllndllr. 
Ancak Ttırldyede buıln iıtlhllk 
edilen çayın b01llk bir kııma 
S.1Iln çayıdır. Flatlar rekabet 
edeblldiil takdirde bunan yerine 
Çlaln neflı çaylarını ikame etmek 
kabildir. Heniz bir ticaret and
ı..... lcla mlzakerelue bar 
lu•amqtır.,, 

ÇI• • J•pon MUnasebetl 
Ne Durumda 

SaJID elçi, Çin • JapoD mtına• 
aobetlorl hakkında da kı1&ca 
demlttlr ldı 

- Çla • Japon mlna1obet1 .. 
rinde ıon zamanlarda hlc bir 
doifılldlk ıoktur. Yeni bir 
bldlae de olmam11tır. Japon1anın 
bazı lktııadl ve mali imtiyazlara 
mukabil Çin hllkiimetlDe bir 
uyuıma teklif ottlilnden de re• 
men mal6mlhm yoktur . ., 

Çin Ye TUrklyenln Tarlhsel 
MUnaaebeUerl 

Çlnlllor tarihin çok 01kl de· 
mlorlnden beri Ttırlderin iyi bir 
komıulan olmuılardı. Hattı Con
ıfzlD Torunu Kubllly da Poldndo 
0 Hu Babı,, bir Tllrk doYletl 
kurmaıtu. Muharrlrlmlz General 
Hayatıa1a Çinde bu tarihi mll
naaebetl habrlatan Ttlrk enrlerl 
buluaup bulunmadafım ıon bir 
ıual olarak ıormuıtur. AlcSıta 
nftp da ı•dar ı 

11- Tllrld1• Ue Çin arumdald 
m8nanbat gayet ealddlr. 

Aalwada TOrk Tarihi Tetkik 
Kurunıaun talebi lsorlao Tlrk • 
Çla tarihi mlauebetlerl baklanda 
buı tetkikat 7apbrmaktayız. Ne
tlcellal heDla bUcllrmodlk. Çlade 
Sey • Ven Ylllyetlnde Cengi.in 
torua11 KublllJ Kaına alt ıapka 
lalat. bııak, mızrak •• elblH ılbl 
buı ıahıl •11a bulunmuıtur. 
Bunlar orada muhafaza edUmok· 
todlr. Son yapılan kımlarda 
TUrls • Çin mlnaaebotlorlnl ı&• 
toreD baıı tq yazılan da bulun
muıtur. Bunlan da tarlbçllerlmiıe 
tetkik ettlrecelfz.,, 

Maharrlrlml110 blyllk bir teYazu 
Ue beyaaat ••ren General Ha· 
7abe, muharrlrlmb otelden ayn
brkoa memurlarından blrlıinl 
koftmmUI •• Aakaraclua dıha 
1,.ta taribl mal6ıaat ıladerebll••lr tela Ylllh adre .. aldarDllfbr• 

Aiaatoa 15 
... 

Dinarlı Mehmet Mey-
dana Çıkh 

( Baıtarafı 1 inci rlsdı ] 
- Bırak, boiulacafım 1 
Dinarlı, dev boylu pehlivanın 

koltutundald kollellnl, ılltorcln 
aıatlar ıtbl bırakıyor ve ilk kar
ıılaıtıtı pehlivana Hılonlyor ı 

- Bira• da aon ı•l bakalım 1 
Temlndenborl dlnlondha arbk 1 

MOtemacll7en relim çeke çeke 
flllmlorlnl bitiren fotofralp, 1et• 
mit dakikadır dlalonmedon botu• 
ıan Dlnarlınıa, uzun bir aykudu 
Jenl u1anmıı kadar rahat Jlıln• 
bakarak, hayretini glıle7eınlyor ı 

- Bu adamıa •• aıala Hkll 
kalbi ve bir o kadar da cli•rl 
olıa ıorek. Çtınkll bu kadar bo
fuımaaıa 1orgunlup, bir laıam 
detll. bir bota11 dabl yıkabilir 1 

. 
Dinarlıma yapaoafı .Amulbfa gtlr .. 

tinde böyle ayak uırma •a Yar 

Mladere ikinci plupndu aı 
ıoara. k6tll bir YUIJ•t• dlfon 
de• bo7la pohllYaa Dinarlıya 
batırıyor ı ı 

- Yavaı ol 1ahal Ben Cim 
Londoı dotlllm 1 

alafranıa ldmular, alaturka.., .. 
monlylo sona erdL Bea, bplu, ldll
Hdea çıkan bir adamı• camiye 
tlrmulnl udaru bu teıatla ,., .. 
monlden ıoma, Dlaarhnm kırk Ve, bu 01uadan kurtulup 

mladerla dıtıaa kaçarak lllY• 
ediyor ı 

- Altmıt 1aıımdan ıonra, 
ıonlDI• 01nqabllir miyim ben? 

Meğer, 11S1ledlğinden Jirml 
1•1 dinç vo genç g6rllnon ba 
pebllvan, Dlnarhma babuı Yuıuf 
ffDHylnml• . 

Y orlQJlluktan daralan ı&plnl 
ı•nlt nefHlorle ferahlqtarınıya 
ıalııarak, dlier bir pehlivana 
ortaya çeken oğlunu, dorla bir 
baba lftlbarlle ıllzdU ı 

Hldz ıaat sırt 8ıtl 1abp dinle
neceğini ıandam. 

Fakat m•i•r o~ bı.t ıaatlerce 
ayakta dikilip Hyrotmekle bUe 
1oraa bu bofuımalardaa ıonra, 
uzun bir do koıuya çakacakmı,. 

" MDllylm,. pohll•u mlıtulh 
olabilir. 

Çtınkll b11 ıorlu idmanlar pa
Hra kadar ıllrerae, DJaarhnm 
bazulan kuYvettoD •• cllerlorl 
takatten haylı dtııeceldlr. 

N. 8. 
- Aıkal11n bacağımı kır .. 

cakbn? Pehlivanlardan Soruyoruz

Kızılcahamam Mü
sabakalarına Git· 
mek lıter Misiniz? 

Dinarlının, "MUllJim,, pehU.. 
YADID adına kanmadıjl holll, ona 
lımi kadar yumuıak bir rakip 
ıa1madıjı, yaptığı idmanları• 
ııkılıtandan anlatılıyor. Bir aralık 
koadlılne, bu mtııabaka hakkın• 
dald dllfllncelerlnl soracak oldumı 

- Bu, dedi, pl1anıo için 
bilet alan bir lnıana; 11Ka11na• 
cak mıııa? dlyo ıormaya benzer. 
Çtlnkl bu ıuılo cHap verebil· 
mekllifm için, ben Mllllylmla 
kuvvetini, kablllyetlnl, maharetini 
patatoı ılbl teraziye koJUp tar
tabllmekllilm lilım. Görllyorau
au ki, kaıanmak için ellmdoD 
ıolonl yapıyorum 1,, 

Son idmanım da babaılle yrr 
parak minderden çaktıktan ıonra. 
Yuıuf Hll117lnln elini ISptll. Yu· 
ıuf Hllsoyln buna, kahn dudak· 
larım, oğlunun terli yanaklanna 
71p11brmakla mukabele etti, Ye 

Bu Takdirde 81•• 
Bir Mektup Yaaıi11zl 

Ankarada Kısılcahamam Dçe
ba1lıiı tayyare ıubeıl 30 atuıtoı 
zafer bayrama için bir pobUYan 
ıtıreıl tertip otmlftlr. Bu ılr•ı• 
glrecelderdea bqa 100, bıı alb• 
na 50, orta1a 30, •J•I• 10 lira 
vorllecebtlr. 

Mllaabakalara lftlrak etmek 
lıtlyen pehllvanlann, nerede bae 
lunuyorlar1&, oramn haya kurum 
ıubelorlne baı vurmalan, •• bize 
de adlarını bir mektupla bildir
meleri kıffdlr. 

Tenin tarAveti için sırrım 

r 

iyi hazım 
CHARBON D• Bl!LLOC, basım 
olhazının en mlkemmel deseıafelda
nıdar. Toz Teya putil olarak aluıdakta 
ın eakl n muannit mide •• barıak 
rahatıız1ıklannı n lılıali nrlaa tedaYI 
eder. Midede lAnf blı hla tHlit eder 
•• iıtaha11 açar, hazmi kola1latbnr 
n lnkıbaıı defeder. Yemektta ıonra 
hi11edilen mide afıı1ıklınna n ıul 

hazlmden mütnellit bat •tnlanna, 
mide ekşttikleriııe n 1umalınna 

nlhasll mide Ye barıaklann btıtttıı ae 
ıabi halatına kartı pık mükemmeldir. 

SOrekll J•r Hnıntalarındaa, rıldı· 
rtm plıklrea ılk ıGrlltllerlade•, 
korkunç yaa11nlrdan lrkerelr aldıaı 
karbedıa adamler çoktur. AJDı U. 
dlHlerln bu ka7b0Jmuı akılları J•rla• 
••tlrdltl de 18rllml1tUr. Adea emlrl 
de lkoluaa 7apııaa pen~enla soru, lale 
lajıada upJdayan ılr aeıla stt•blı
tlıl ile itte b8yle blr bilete ertll, 
birdea kıadlal topl•dı, abl••ktaa 
Yazgeçtl, haykırmayı bıraktı, bh 
bin d8rt r•nıaa balıı:ml1a koJUlda. 
Ku•ntia ve kudretin yapbll it• 
delltlkllkte bellll Toramaaın Yarbta 
da arnoa lmll oluyordu. 0Da kup 
••ada ılımtJr.le Emlrl4a ..,,g kafua 
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Artık yavaı yavaf, plinımın 
en esaslı maddelerinin tatbikatı• 
na girlfiyorum. 

Yazıhanede (Nesim) isminde 
genç bir musevi kAtip var. Çok 
iyi, çok aadık, çolt tetblyoll bir 
çocuk. Dört gUndenberl bunu el• 
de etmlye çalışıyordum. Nihayet 
muvaffak oldum. 

Bugün onunla f6ylece ko
nuştum! 

- Nesim!. Piyasadaki itler, 
galiba pek yolunda gitmiyor. 

- iş yok hanımefendi. 
- İhtimalki iş Azdır. Fakat 

bana kalırsa, tUccarlar da itlerini 
pek o kadar iyi bilmiyorlar. 

- Bu da doğru, hanımefendi. 
Şimdi, nvantör peşinden koşmak 
moda oldu. 

- Bizim Ömer Beyi naaıl bu· 
luyorıun. 

Sağlamdır. Yaı 1ero baı• 
maz, 

Amma, onun da zayıf ta· 
rafJarı vardır. 

- Bence, Ömer Beyin bir 
kusuru vardır. O dn, çok atıl· 
gandır. KUçUk bir ktirı bile lca• 
çırmnmak için bUylik aermayeye 
bağlamaktan kaçınmaz. Geçen 
hafta, ehemmiyeslz bir it için, 
bankalardan çok bOyllk bir para 
çekti. 

- O lıl görebildi mi? 
- Tabii gördll. Fakat, tehll-

kelJ bir fıti. BOtDn kazanç, yüzde 
Oçten ibaretti. Belll olmaz ki, 
bu da kaybedebUlrdL 

- Bankaya olan borçlarını 
ISdoyeblldf mi ? 

- Üç hnfta Y!desl Yar. O 
lıten çektiği parayı, başka bir 
mala yatırdı. Bu malları devret
tikten &onra, bankaya borcunu 
ldeyecek. 

- Neıim !. 
- Efendim. 
- Artık ben burada Ömer 

Beyle beraber . çalışncağ'ım için 
herşeyi bilmek isti yordum. Ömer 
Beyin bankalardaki kredi heaap• 
larile tediye edilecek bonolarının 
bir listesini çıkarıp bana vere· 
bilir mi&ln? 

- Hay, bay hanımefendi. 
Vakıa, bunu hl risl iıtese, Uate:llk 
yUz lira da verse, yapmam amma, 
ılı yabancı değilsiniz. 

- Aferin Nesimı. Bu ıada· 
katine de memnun oldum. Tabii, 
böyle ıeyler yabancıya söylen· 
mez. Fakat ben, Ömer Beyin 
zevcesiyim. Bu yazıhane, biraz da 
benim, demektir; değlf mi? 

- Şüphesiz hanımefendi. 
- Bllhassu,ı bonoların tediye 

tarihlerini öğrenmek latiyorum, 
Ne1im. 

- BaıllstUne hanımefendi. 
- Yalnız fU varkl, Neılm; 

ben Ömer Beyi daha aağlam 
işlere sevkelmek istiyordum. Hattı 
bunun içindir ki evdeki rahatımı 
bırakarak buraya geliyorum. 
Ona } ardım ediyorum. Maksadım; 
biitun dağnık itlerini toplatmak, 
bunları ortadan kaldırma ve 
ıonra onu sadece bir it arka· 
smda koşturmak. 

- Çok iyi olur, Hanımefendi. 
Az it, t emiz iş. 

- Öyle değil mi ya? .. Lildn 
aağ olıun, Ömer Bey avantör 
itlere alıfnııf. Bundan pek vaz· 
sıeçmek istemiyor. Bazan aramız• 
da mlinakaıalar çıkıyor. Fakat 

iÇiNi 
onun aldığım, verdiğin!, kredlstnf, 
borçlarını btlıem; belki ona hak 
veririm. Şimdi aenden alacağım 

malumat ile hakikati öğrenmfı 
olacağım. Kimbllir Ömer Bey 
haklıdır. Fakat ı na wunu da ıöy· 
leyeylm ki; ben, bu malumata senden 
aldığımı ıöylemiyeceğim. Kendi 
zekAmla ketf ettim; diyeceğim. 1 
Eğer sen de bana böyle bir liste 
verdiğini Ömer Beye ıöyleme:z:.• 
aeu, ben Ömer Beyin yanında 
bllyUk bir ıerof kazanmıı ola· 
cağım. 

- Mademki siz bir f yillk fs· 
tiyorsunuı; nasıl isterseniz, 6yle 
olıua hanımefendi. Karı koca 
arasında kötUIUk olacak doğilya? •. 

Modern, it bilir bir kadın 
veba husus Ömer Beyiİı zevcesi 
olduğum için &af :kalpli Nesim'J 
çarçabuk ikna edivermiçllm. Eğer 
bu çocuk olmasaydı, bana pek 
lAzım olan bu malümatı, her hal· 
de pek gUç ele geçirebi:irdim. 

- 11 ıubat -

BugUn yazıhanede Ne11im'ln 
Yerdiği fisteyi tetkik ettim. Bu 
ayın yirmisi ile ylrnıi beti orasın• 
da, Ömer Beyin tediye etmesi 
zaruri olan mUbtm miktarda 
bonoları var. Bunlardan birkaç 
gUn ıonra da, bankanın borçlarını 
ödemeai lazım. Şu halde, vakit 
gelmiı demektir. 

Şimdi plAmmın en mühim mad• 
delerlnl tatbik ııraaı sıeliyor. 
Bilmem ki, Allahtan mı; yokH, 
Şeytandan mı iatlmdat lbım ?. 

• H Şubat• 
Vay alçak kırı, vay. Bugiln 

fena halde sinirlerimi oynattl. 
Yazıhanede, bir taraftan bir 

fabrikanın kataloğunu tetkik 
ediyor; diğer taraftan, yapacağım 
iş:er.i dUtUnüyordum. Poıtacı geldi. 
Birkaç mektup getirdi. Mektup• 
ları aldım. Zarfları birer birer 
gözden geçirmıaye baıladım. 

(Arkaaı nr) ............................................................. 
lzmirin En 
Ateşli 
Günü 

( Baştarafı 1 inci yUzde ) 

1atıcilarJle Uzllm alıcıları arasında 
tam bir it anlaıma11 vo it bfrlf ti 
temin etmek, dııarı piyasaların 
taliplerini arııulusal plyaaaya uy• 
durmak olacaldır. 

Bir Doktorun 
GUnlUk Perşımh 

Notlarından (*) 

Keçelenme 
Karıncalanma 

Bir hastanın konıtiltaeyonuna çı:ğ• 
rıldım. Du zraşlcca ( 60) lık bir 
haıta idi. Bir hahadanberi bazı 
unutkanlıkları vıe dergunluktao, 
dimağında bir boşluktan n ağrı
dan ş i kayet ~diyordu. 
Muayene etlik ve tedn'ritlni tlzerl• 
me aldım. Bıı hastam >irml ıcne
denberi her gece ıarap "' rakı 
kullanmı§, 1ı1igara içmiş kalın tir
yakiliğine devam etmişti. 

1 - Karaciğer biiyümüttU. 
9 - Göz kapaklan §lwti. 
S - Siy h kan damarları ger

gindi. 

4 - Cilt hnesııııiyetinde iki ta.· 
rııfta da ayrı ayrı farklar vardı. 

5 - S ğ taraf kol ayaklarda 
hçclonmc vardı. 

1lerj)emlı bir damar eortliği felç 
yapmak üzere idi. Kan aldım. 
iyot verdim. Mfüıhil ve mUdrir 
tavıi) e ettim, i\ rııaııın öniine ge9-
tim. 

(•) Bu notlan kH p ııaldayı ııız, 1ahut 
bir a ' bOmo 1ap19lırıp kollok•lyon 7apı
nız. Sıkıntı •amanınızda b u notlar bir 
do tor gibi lmdadınıu 7ctltebll r. 

• • . • • -~··- ••• • . . • • ·-=- ~ 

Gezetecllerl Kongreye Davet 
lıtanbul Baaım Kurumıuıdanı 

lstanbul Bnıın Kurumu kurulta}'I 

ikinci fe•ka l&de toplaotııını 16 Ağuı

toı 1935 cuma gUnQ saat 14 de Ku· 

rum merkez:nde 7apncakhr. Bu top• 

lantıda mevcut Oyelerin .ayııı tokluk 

te!Akld 6dileceğinden sayın Gyelerlo 

her halde gelmelerini dllerlr. 

, -: .. · ,· '. . .;· ... 

En tehlikeli 
noktada en 
emin nöbetçi 

Ağızıve diılerinizi 

RADYOLİN HUkümetin bilyDk bir bassa• 
siyetle el attığı UıOm davaaı 
bu ıuretle herkeııin lranıyacağı 
bir anlamda, •çık olarak halledf· 
lecek, fiatlar kat'ı olarak teabft 
edildiği takdirde buglln saat on 
birde ilk Uzllm aatııı baılıyacaktır. 

ile temizlerseniz vücudü
nüzü birçok haıtalıkiara 
karıı korumuı olursunuz! 

Bazı ihracat firmalarının UzUm 
Ye incir alivre 1&tı1larında fıtenol 
bir durumda hareket ederek yap· 
takları hatalı satıılar TUrkofiıçe 
takip edilmektedir. Plyaaayı ae· 
bepsiz olarak dli§ilrmeğe yeltenen 
altı firmanın adı Ekonomi Bakan· 
lığına bildirilmlttir. Bakanlık bil· 
hana Alman piyasalarında yapı· 
lan fJat kırma hareketine ha1sa• 
siyetle sarılmııtır. Son Uç gUn 
içinde İzmir ihracatçılarının Ham• 
buri ye Berline teklif ettikleri 
alivre flatların da mUstahıllf tat· 
mln edicJ bir durumda olmadığı 
anlaıılmııtar. 

Ad. Bil. 

A~ıı, mikroplara kartı daf ma 
açık olan bir kapıdır. En bOyUk 
hastalık mikropları bu kapıdan 
girer, atzın içinde yerleılr •• 
çoğalarak vOcude yayllırlar. ÇU· 
rUk, bakım111 bir tek dlıln 
UıtUnde mllyonlarca mikrop barı· 
nablleceğlne göre tehlikenin bU· 
yOkltığU kolaylıkla anlaıılabllir. 

Bu açık kapıya 

RADYOLİN 
gibi mikrop öldtırücll haaaaaı % 
ıOO olan bir nöbetçi dlkmellılnlz. 

, 

Yllz.Dn parlaklığını 

izale ve cildin gdzeJll. 
ğlnl fdame için tekrar 
tekrar pudralanınıya 

IOzum yoktur. Son bir ketlf, ıl:ıe 
7alnız bir defa pudralanmayı ve 

bununla teninizh tazeliğini ve 
yumuşaklığını 7 ıaat koru-

yacağıon emin o1abflirıiah:. 

''Krem Köpllğü., tabir edilen 
bu ryanı hayret cevher, ılmdl 

imtiynz.h bir uıul dairuinde 

Ağuıto• 15 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALANMAYA LİJZÜM 
GÖRMEDİ. BÜTÜN uf CE.., 
DAN5ETMİŞ_ OLMASINA RA<T 
MEN BURNU HIÇı PARLAt'llYORDU. 

maçlarından, uzun danı ıuYa• 
relerinden IOnra bile kat'ly· 
yen bir parlaklık izi bırak-

maz. Tokalon pudrası, bin 
genç kızın oermin Ye taze te
nini temin, hiçbir erkelin mu
kavemet edemi7ecej'l aehhar 
bir gftzellik bahşeder. Hemn 
bugUnden bir kutu ahp tec-

Tokaloa pudra.ile karııbrıl• rübe ediniz. Sair birçok pud-
mıttır. Bu ıuretle Tokalon ralardan ne kadar farkh ol-
pudraaı, diA>er adi pudralar-

a duA"unu g8recelulnlz. ÇOnkG 
dan beı defa daha uzun 1 terkibinde '' Krem klSpOğO ,, 
mOddet aablt kalır. En ııcRk buluaan yei'lne pudra, Tokaloo 
haYalarda en yorucu tenia pudraa•dır. 

e ediyeler Bankası 
Bina Proje 

MÜSABAKASI: 
Belediyeler Bankasından : 
Ankarada yapılacak Belediyeler Bankaıı binaıı projeıl 

6/Ağustos/1935 tarihinden 5 ilk Teırin 1935 tarihine kadar 2 
ay mOddetle mllubakaya konulmuıtur. 

Masabakaya Türk Ye ecnebi mOhendlı ve mimarlar ah .. 
bilirler. MUıabakada blrincllitl kazanan 1.000 ikinciliği kasa· 
nana 800 UçOncliden beılnclye kadar da dörder yllz lira Yerlle• 
cektfr. Müsabaka ıartnamui ve Taziyet pllnı Ankarada 
Belediyeler Bankaaındao paraaıı alınır. Bu müddet ıonuna 
kadar projeler Ankarada Belediyeler Bankaeına teslim edilmlı 
olacaktır. Posta vesalr 11beplerJe gecikmeler hiçbir auretle 
kabul edilemez. (2011) (4482) 

İnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 

Leyli ve Nehari 

Boğaziçi Liseleri 
Eski F E Y Z İ A T İ llıeal 

Boıazlçlnde ı ArnavutköyUnde: Çifte 8araylard• 
Kıı n erkekler için ayrı bölGklerde kurulmuş, ana •mıfı, ilk kıımı, orta 
okul n U.e ımıflarını havi uluaal biı mlieHesedir. 

Ylllardanberl kazand•ğı muYBffaklyetle tanınmış olan mektep 
kayıtlara baılamııtır. Kayıt için bergUn . saat ondan on altıya 
kadar mektep yönetimine bat vurulabilır. isteyenlere mektep 

~----• tarifnameai gönderilir. Telefon: 36.210 ____ _..,. 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en hassas, en son modeller 

BEVOÔLU'nda : MISIRLI. l•tıklAI Caadeel S9G 
O /4. LATA 'da : SAATC I MEVER TUnel Caad-1 29 

ISTANBUL'dtl: A. KEŞIŞVAN, Sultan Hamam. 
veni Camı Caddeeı 4 

ANKARA"d& ı-RIZA TEVFiK. Bankalar CaaaMı e 

Umumi oepoeu : l•tantıuı. Baf\oe Kapı. Tat Han 19 Teleron : 21864 
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UMi, KA S Z IK ve KEMİK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, Gençler, Genç rızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler.HASAN ECZA deposu 
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Paralarını Yatıranlara 
Her Ay Faiz V r n 

ADAPAZARI 

• 
1 

. 

· GOSterdiğl kolll ylık13r: 
. . 

1 - Aydan aya faiz alan "Kuponlu vadell mevduat" 
sahipleri ayhk faizlerini ve vadesinde ana 
paralarını bankanın hangi şubesinden isterlerse 
masrafsız olarak alabilirler. 

2 - Keza gerek falzlerlnl, gerekse vadesinde ana 
parayı başkası namına dahi masrafsız havale 
yapabilir veya çek alabilirler. 

3 - Bir ihtiyaç zuhurunda paralarını vadesi gel· 
meden evvel de alabilirler. ( Bu husustaki çok 
müsait ve tamamen müfteriler lehine olan 
teraiti banka kişelerinden öğrenebilirsiniz.) 

d • 
1 

' 

nın 

"""I!• · 

, tan z u ve 

" Kuponlu vadeli mevduat ,, hesabına 50 liradan 
itibaren para kabul edilir. 

''*' 

100.000.000 

kişi 

tıraı 

bıçağı 

Kulla11maktadır. 

Ayna Yaratmaz I 

, .. ~~ ,/ '\ l.-· . 
. ~ 

" " 7ı1' ~ -.. ~ .. ~~ ··· c . 
\ ~-!'* .. ·• .... ;p, .. . .. , -~ _,,,,.,, ;· .. . 

...,,....-~.. .. J t . . 
'4?10 '* 

Dünyanın en tanınmıı 
kremi olan 

K 

yaratır l 
# * * KIZILA Y'ın BAHÇE E<iLENCESI 

_ı 

~---.! 

1 Eylülün Yedinci Cumartesi günü saat dörtten &ıı.haha uaar sürecek bah9e 
eğlencesi tertip <?lunmu~tur. Bu eğlencede Şehir Tiyatroıu operetlerinden 
bir kısmı oynanacak, bar kmnındıı numerolar, ateş etlenceleri ve bir çok 

lıfl'll.....,~_..,,.,~"""'t!:"t""'!'~-W~~~~~"l!l!"'1!'!~r'~~:""?1~~~~~~....,,.,....~-;"'"":"l""":"T'":~-:ö"'f7"!';~{i1 varyeteler yapılacakt r. -ııı~;:cJı::=:.::::!:3!::S:::::::::lmlll' 

l' Denizyollar7' . 
IŞLETMESl 

AHateleri t Karak6y K3pr0baıı 
Te!. 42362 - Sirkl' c i MOhthdarıa 1e 

Haa Tel. 22740 
~ ... 

iMROZ YOLU 
KOCAELi vapuru 15 Ağustos 
PERŞEMBE günll saat 16 da 
Imroza kadar. "4760,, 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 15 A-

ğustoa PERŞEMBE gUnU saat 
20 de Hopaya Kadar. 414761,, 

' M E TA M O R F O Z. 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALiCi 

llill Ll••D Han, T olefom 22928 

iZMiR SÜRAT YOLU 
SAKARYA vapuru her hafta 

PERŞEMBE günlerl saat t 6 da 
lıtanbuidan IZMIRE ve PAZAR 
gilnlerl de IZMIR'den fstanbula 
kalkar. 

MERSiN YOLU 
SADIKZADE vapuru 16 

Atuıtoı CUMA 1aat 10 da 
Mersine kadar. _, 

................. .., ..... 
Iİon Po•t• Matbaaaı 

N .. rlyat MlldllrG : Tahir 
Sablplertı A. Eluam, S. R•rıp, H. Lltl& 

S A . H 1 B i N i N S E S 1 'nin 
En Son Çıkan Tnrkçe PIAklar llıteal : 

MAHMURE Şen ses~ AX 1845 FAIDE Y'LDIZ ı A X 1849 
llufdi dostlar Rumha Dikmen güzeli 
Hop hop gelen vo.r Konyalım 
· RUHA T ı A X 1848 MÜŞERREF ı A X 1880 

• Şu · kızın gözleri Hicaıı; gazel. Konca Gtıllıı 
•. Çobanın aşk:i Adahya ıeTdt.landım • 

. '· FAHRiYE: . AX 1847 'sAFIYEt A X 1851 
. Uörtınoe o dilberi < ' Akşam 
GörQoc• ben göyoümü Gecf!nin matemini 

KÜÇÜK MELAHAT: AX 1848 'AFITAPı AX 1852 
Açılan giiller Aşk denilen ctllita 
Kanamam, Aldanamam. Rumba S öyle ruhum 

NAHiDE: A X 1854 Anam Anam • Yeni Adanalı 

MEVSiMiN YENiLiKLERi 
~~~ Merkezi : SAHiBiNiN SESi. Beyoğiu - Galataaarny 

• 

~arphane Ve Damga 
Matb~ası Müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf uıulilo elli ton yerli saf kUlço kurıun 
ahnacaktır. 

2 - Eksiltme 11 Eylfil 935 çarşamba günü ıaat 16 da MüdU· 
rlyetlmizdeki Kom:ıyonda yapılakhr. 

a - lıtekliler ıartnameyi almak Uzere Pazartesi, Çarıamba, 

Cuma günleri saat 14 den 17 ye hadar 30 kuruıluk pulla beraber 
Muhasebemlze · muracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 640 liralık muvakkat 
teminat akçasını veya Banka mektuplarını teklif mektupleriyla birlikte 
yukar.da· yaııll ınn ve ıaaattea bir aaat oTnlloe kadar Komiıyoaa 
Yereceklerdlr. (4758) 


