
itleri &ıJefo~a ı 

Pantıgır Bugün Açılıyor 
• 

lzm·rde 
Kişi 

On Bin 
Birikti 

Yurdumuzun Ht1r 
retçi Akını 

lzmlr, 22 (Te· 
lefon) - Ar-
11ıulusal lzmir 
pan vırı bugün 
aaot 18,30 da 
Ökonomi Ba· 
kanının bir 
s6ylevile açıl· 

mı olacaktır. 
Celal Bayar 
bu sabah sekiı 
buçukta t•hrl
mlze geldi, tö· 

tenle karıılan· l•mlr aragı 6•1-
dı. Üç ıOn· lc•nı S•llla Uz 
d oberi kara ve denlı yoJJarUe lıml• 
re on binden fazla ziyaretçi ıelmlı 

12 Yaşında 

Bu Çocuk, 
Tüfekle 

Şimdi, Bu Cinayetin 
' lçyüzU Ara tırıhyor 

Dun sabah saat onda Fatih 
jandarma bölUk kumandanlıtı bir 
lcöy arabası içinde Adli Tıp iılerJ 
mUdUrlllğU önUne bir tabut Ye 

mUdd iumumtllğe de onlkl yaııa· 
de bir çocuk göndermiştir. jan· 
darmalarm nezareti altında getl· 
rllen bu tabutun içinde (20) ya· 
tında ve BilyUkçekmeceli Tevfik 
adında bir gencin ölllsU Yardır. 
MUddelumumtılğe gönderilen ço· 
cuğun adı da Hns n oğlu Memo .. 
dur. Hildlaeyl iki taraflı tahkik 
ettik, erİ§tlğlmlz onunç şudur: 

Memo ile Tevfik BUyUkçelı· 
nıec de iki komıu çocuklarıdır. 
Evelisl gün ortada iki av çiftesi 
bulmuşlar, Memo komvusu Tevfiğe~ 

- Haydi.. Seninle asker1ik 
oyunu oynayalım, demiı vo o da 
kabul etmiş, sonra da tarlayı 
çıkm ş'ar. Ev,elii Tevfik Memoya 

( Utıvuuu 8 rnci ) uztJe ) 

Yanından Ziya
evam Ediyor 
ve ,ehir hayli kalabahklanmııtır. 
Dun k amdanberl şehlrd ki bll· 
tUn ot Her dolduğu lçln pansi· 
yonlarda ve aile vlerinde ha· 
zırla nan yerlerd n lıtif adeye baı· 
lanmıştır. 

Bu akıam Aydın, Bandırma 
Ye Afyondan hareket eden özel 
toenler lzmire yeniden binlerce 
•lyaretçi 1ıetirecektir. Bllttın bata 
anadoluıu balkı lzmlre dökUlmUı 
buluomaktadır. 

Beıl11cl lzmir panayırı Ctlm• 
laurlyet meydanında, Atatürk 
heykelini önlloe alan buyak alan
da açılacaktır. Açılma töreni 

( Dnamı 9 uncu ytlzde ) 

Bir Katil! 

Arkadaıını 
ÖJdürdü. 

Katli küçük M.,,.• 

- PERŞEMBE - 22 AÔUSTOS idare ftlıri &ılıfonu: 20203 Fiab 5 kuruı 

Atatürkün Huzurunda Yapılan Toplantı 

Hü A. u 
Ka 

Yeni 

C•lal B•gar 

l ·································"························••M 
10000Lira 
Tazminat! 

Bir Adam Oğlu
nun Diyetini 
istiyor 

Ka&ımpaıada oturan mUtekalt 
yllzbap C mil Ozay, mUddelumu· 
miliğe mUracoat ederek, oğlunun 
fena Ye fen uıullerlne aykırı 

olarak tedavi yüzünden ölümüııo 

Hbep olduğu lddiasllee Ortaköy· 
de dlıcilik yapan doktor Ahmet 
ŞUkrll aleyhine bir dava açmıilır. 
Bu iddiaya göre, hAdisenin ma• 
hlyetl şudur: 

Cemil Ozayın oğlu Cemnl, 
diı ağrııı çektiği için temmu· 
zun birinci günü Ortaköyde diıcl 
Ahm t ŞUkrllyo müracaat etmiş, 

[ Deyamı 8 inci yüzde ) .............................................................. 

Mükafatlı 
Ank"timiz 

"Çoban Melımel mi, Dinarlı 
mı g•necek ?,, sualine her gün 
güzlerc• c•vap alıyoruz. Lüt
ft1n 9uncu aagf agı açınız. 

• ••• ·:.. 1 ... . ' 

Çok 
lar. • 

lar Hazıra acak 
Kamutayın Toplan
tısında İlk İş Ola

rak Bunlar 
Görüşülecek 

Yapllacak işler için 
Bütçeye Yeniden 

Tahsisat Konulacak 

Bir mUddetteDberl ıehrlmizde 
bulunan Baıbakao Iımet lnönD 
ile, Dış, iç, Bayındırlık, Flnana, 
Su, TUz , Sathk, Tarım, GUmrUk 
ye inhisarlar Bakanları dün öğl 
dın sonra Filoryada Cumuı Bao
kanı At tUrk tarafından kabul 
edildiler. 

Baıbakan Ye bUtUn Bakanlar 
saat J 6,30 don itibaren sı ç vak• 
te kadar Cumur Baıkanı nezdin .. 
de kaldılar, AtatUrkUn huzurun• 
da Bakanlar Kurulu halinde tope 
lanmıs oldular. 

( Devamı 6 inci yOzde ) 
--=-· ~--=--·· . -------

Vaziyet çok endl9ell 
görUIUyor. En son haber· 
ler altıncı aayfadad1r 

Filoryada At•tilrk tartifıntla. ka6ul 
•dilen Balca11lor111 dlia fotoğraf ma• 
ha,irlwıtzln t.s61t •ttlll nılml•rl 

"Habeşistanda Medeniyet Yaratacağız!,, 
- Muıollolnln Bir S!Sylevlnden -

Yirminci asrın medeni insaı. ı karıısmda \lahji i.ısao l 



* Edlrnekapı Sakız sokalı t2 
No hane Fahreddin: 

- btanbulu ~:ıelleıtlrme cem1-
1•tfnt plhcdan sokmHalu barL 

* Kızıltoprak Şe111setU11 iNiP 
sokalı 34 No. Fahire; 

- btaDbulu ghelleıtlrme'k için 
ce mi1et kurmak, fena bir hareket 
detil l.taabulu ~zelleıtirmek lçlo, 
lıtaabulu çlrldnleıllrea t•1ler de, ia
ıaattald HYluldik Ye latizamıı.dıktır. 

Raat1rttl• yere rHtıel• biçimde bina 
yapı!ıyor. Kar,.ır e.-lerle, ab9ap koli• 
beler, •e beton, klbik apartıma1alaı 
bir araya ıeliyor. 

Bunun aeticeıinde de, meydana, 
aari, ıG.aeı, muntaz.am •ahalleler y .. 
riae, bir garip bhaalu pasan çıkıyor. 

* Karak8~, Ba11kalar caddesi 
Kal•fat aokalı, 4 numarall 
ha11e, Nesim: 

- Dllıayada pua Ue J•pılmıyacak 
fıler, para11z )'•pıJabilecek itler kadar 
azdır. lıtaabulu 10zelle1tir111ek lçla 
cemiyetten, ftlrirden, plhdan öace 
bol para lbımdır. Sonra, stlr:allik, 
bence mllbrem lhtiyaçla111D temialndea 
aoara diiıGollmeai lhım,.elen bir 
lıta. 

Ve ben, l.taabuluo nde ıilıalllk 
taaHma dltebllecelc kadar derbb 
oldutuau Anmıyorum. 

Bu ltlbarla, latanbula; 11iıtanbula 
gG.ıalleıtlrme., cemlyetiodt n 8nce; 
•'lıtanbulıa ihtiyaçlarından kurtarma 
cemiyeti., lbımdır. 

Yedi Suçtan 
Ceza Aldı 

Sabıkalı fımail birçok 1Uçlar 
lılemif. Hırsızlık ve do1andıncılık 

1 
yollarlle tam yedi e\iln lnıanlarını 
kandırarak çarpmıf. ikinci Ceza 
mahkemesinde muhakeme edildi. 

· işlediği suçların bazılarından Uçor 
ay, bazdarından 1 ıer ay ceza 
yiyerek elUıer lira da para ceza• 
ıına çaıpıldı. Neticede bu ıuçların 
hep&l toplandı ve lımailin bir 
Hne 3 ay 23 glin hapıine, 290 
lira atır para ce:r.aaına, 7 ay 
emniyette kalmaıma karar Yerildi. 

btaobul Kız llH•lıade talebe ka7dı yapılırken 

Mekteplerde Yazım işleri 
~~~~~~~~~~~ 

Bu Yıl Talebe Sayısı 
Çok Aşkın Olacak 

Uae ve ortamekteplere don de 
büyük bir alika ile mUracaatlu 
yapılmıı ve birçok gençler yeni 
talebe olarak yaulmıılardır. 

Y alnıı, kayıt gUnlerl her 
mektepte bir değildir. Birçok liıe 
Ye ortamekbpler birer lkişer gün 
ara lle kayıt yapmaktadırlar. 

Dün talobe kaydeden mektep· 
ler evYelki gllnllokUnden daha faz. 
la iıteklilerlo karşılajmıılırdır. 
Bu vaziyote bakılırsa on gUn 
içinde her Hıe ve ortamektebe 
kaydedilen talebe miktarının mu
ayyen kadroyu çok fazla aıacağı 
anlaşılmaktadır. 

Sınıfları ve yerleri mUsalt bu· 
lunmıyan mekteplerden fazla ta• 
lebenln alınarak daha mlhait 
mekteplere nakledilmeal kararlaı· 
tmlmııhr. 

Birkaç liae ve orta mektebin 
Ud glinlllk yeni talebe miktarını 
yuıyoruz: 

lıtanbul kız li1eıh 140, CUm· 
huriyet ortamektebi: 65, Gelen• 
beYi: 3(). 

Bir Cinayet Davası Nakzedildi 
Mehmet oğlu Oıman iddiaya 

göre, bir g5ntll meselesinden 
Hazmlye adında bir kadın 6ldUr· 
milş. Osman.ın Ağır Cezada 
duruşmau yapalmış ve 15 yıla 
mabküm olmuştur. Fakat Temyiz 
MahktmHi bo kararı nakıettlğln
den ıuçlunun muhakemea.ne 
yeniden başlanmııtır. 

Tramvaylar 
Yürürken 

Atlamayınız! 
Belediye, umumi ıekilde tram· 

Yay kazalarının önUne geçmek 
için kat'i kar nnı vermlftir. 

BUheasa tramvay kapılan 

mutlak ıurette k&pab bulunacak· 
tır. Kapılarını kapamayan biletçi
ler, birinci defasında 125, ikinci 
defa11nda 2, Oçüncn def asında 
3 l:ra para ce:r:aa~:e cezalaııdınla• 
cak, bu iti daha faz'a tekrar 
edenler hakkında o nisbelte ceza 
tertip edilecektir. 

Ayrıca, be!edlye zabıta me
murlan da tramvaya atlamak 
ıuretile binen ve inenleri yaka· 

lıyarak 102 kuruı para cezuı 
alacaklardır. 

Parmakları l<esildi 
Kasımpaşada Havuılar fabri

kasında çahıan Abdullah oğlu 
13 yaılarmda lımet, ıol ko1uau 
kaza ile makineye kaptırdığından 
iki pnrmağı kesilmiş, hastaneye 
kaldırılmıfbı'. 

ŞakalaşırJarken 
Beşiktaş Köyi~indcn Abbaa 

arJradaıı SUJeymaola ıakalqırkeo 
yllzUne bir yumruk femiı ve gö
zü ılpoiıtir. 

BeledJyenln yapbrdığı bir ted· 
kike göre, litanbul Tllrkiy cn
dllatri&inln bir merkezi halindedir. 
Türk ticaret ve sanayii n bfiyük 
inklıafa bu ıehlrde göı!crmekte• 
dfr. Bugfin lstanbutda büyilk, 
küçnk 563 fabrika ve ate!ye 
vardır. 1932 yılına kadar açalan 
Te iıliyen fabrikalar Ye ntelyeler 
içinde en yllksek yeküou doku
macılar teıkil etmektedir. 

Istanbulda 76 dokuma, 68 
trikotaj, 52 kereıte Ye marangoz, 
43 mensucat 33 aepf debağat, 31 

çorap, 24 matbaa, 17 ıeker ve tahin 
16 ekmek, J J fanila, 8 ıtriyat, 
8 kırtaılye etyatı, 7bakır aletler, 
7 ıa bun 62 çini YO mozaik, 6 
kundura levazımı, 6 çikolata, 
6 gazoz ve ııra, 5 boya, 5 tarak, 
5 konserva, 4 bfakDvl, 4 makara 
ve fotinbağı, 4 kaaket, 4 
kundura kalıbı, 4 otomobil 
karuaerlsi, 4 tutla, 4 teneke 
4 11oğuk hava dopoıu, 3 kundura, 
3 tıbbi ecza, 3 emayı, 3 çimento, 
3 hurufat döklimhanell, 3 demir 
dökUmhaaeaf, 3 bab, 3 kova " 
galvaniz, 3 ku~ıun boru, 2 
karyola, 2 (gramofon, 2 
glikoz, 2 aıfalt, 2 muıamba, 2 
yazma, 2 çivit, 2 ağ, 2 hamm 
karbon, 2 iplik. 2 femslye Ye 
baston, 2 çlyJ. 2 tamir havuzu, 
2 ayna Ye cam, 2 hayJu, 2 zil, 2 
kireç, Ye birer de draat aletleri, 
ekmek çeltik, bakll' tel, eczah 
pamuk, paapaa, cıvata, gramofon 
makinesi, kablo, elektrik levaıımı, 
kazan tamlrhanesf, kuı tUyl fab
rika ve atelye!erl Yardır. 

Tarihl Kapı 
VilAyelln, Soğukçeımeye ba· 

kan bUyUk kapı11mn tamiri ka
rarlaşmıı ve iskeleler de kurof. 
muştu. Tarihi kıymeti olan bu 
kap mm aılen mu haf azası mu
karrerdir. 

Tamirat, ancak öaUmUzdeld 
ay başlıyabllecekUr. 

"Duvardan ODştU 
Sultanahmette Detırmen aokak 

9 sayılı evde oturan 40 yqında 
Nuriye 2 metre ylbekllkte bir 
duvardan dllpnk bayp bir 
halde lıa1taaeye kaJcLnl&fbr. 

Seylavh~r1mız 
lıronbul ca;·lavları, dlln halkla olan 

temaa'&rını Llt.ir lılerdir. DOn ıoq 
olarak Şiıli n Şehrer.ılnlode inceli• 
me!er yapıo ıı1ar ve halkın dileklerhal 
lHblt e!nı:ı?cl'dir. 

.. « • 
iki Eroinci 

Gaute cıilv~uil Avni ile lbrahlllll 
adıl'da blrlnla Oı:crlerinde eroin bulun• 
muf, ikid de yakalanmııtır. 

* • .. 
lnkılftp Derslerl 

iııkdAp deraler:n in Eylül devrHi 
imtihanları EylOIDn 9 unda bıı1lı7a• 
caktır. . .... . 

ilk Teh il Kadrosu 
Şehrimiz ilk tedrl.at kadroıu Q~ 

srllae kadar son ıekliol alacaktır. Bu 
1ıI. dlQ'er vilAyetlerden 1aakiller pek 
udu. 

* .. • 
San•at Mektebinde 

btanbul mınbıka Hn'at mektebi· 
alo müıobaka imtihanı EylUlllD 
!3 tinde yapılacaktır. 

* .. « 
GUne,te 58 Derece 

YetilklJy Raaol Merkezinin verdl~l 
rapora göre, dlla •lcakhk gölgede 29, 
ııtfneıte 58 olarak kaydedilmiıtlr. .. . . 

Kaçak Et 
Edlrnekapıda oturan fbrahlm tara• 

fıodao kesildiği aolotılan kaçak bli 
ııtır ve bir ko7un yakal&nmıtlır. .. .. . 

iki MUfettlt 
l.tanbulda münhal bulunan Url 

llktedri1at lıpektBriaaaoe, Atatllr 
EnllitOıO mezunlarından Recep YI 
Şakir atanmııludır. 

« .. • 
Bir BoAulma 

Mernhofta .. hildekl kayıklarda 
071UJ•n 9 ır•flada bir ı•cuk deme 
da mDı, bojulmuıtur. 

.... .. * 
Bir Taarruz 

Bur•alı Tahir adında blrJıi, dllf 
sece faila aulaoı olarak Saraçhane 
bqı11da ŞayHte adında bir lcadınua 
eYhı• taarruz ebnlf, yakalanmııtır. 

:it- • .. 

Tan•r• Aozetlerl 
Ba 711 80 •Ruıtoı bayramında 

tayyare roıetlerlnl, yl)uek mektc.p 
talebelednin datıtmaları tımln edl• 
leoekth. 

• .. * 
Fazla Yolcu 

Far.la yolcu alan otobtlılerln ıofBr 
H ıahlplerlne ceza keallmektedir. 

.. * .. 
Zelzele Olmut 

lıtanbul RuathaaHi 20 ağuatoı 
aeh gOaG aaat Gau SS dakika 19 1anly4 
l'•çe merkez eıtl lstanbuldnn 546 
kilometre uzakta bir deprem ka7• 
detmittir. 

• * .. 
OtobUa Çarpmıt 

Vefada oturan Rıfkının ku:ı 
10 yaımda Velide, Beynııttan 
kartı tarafa geçerken ıof6r ibra., 
lıimia ldarealndeld 3269 •ayılı 
otohllH ~arparak yere dn1mU1t 
bacağından yaralanmııtır. 

P•z•r Ol• H•••• 8. Diyor Ki ı 

- Hasan Beyciğim ! Diıimden tırna· l 
j'amdaa arttırdım, bir radyo dı bea 
aldım. 

•.• Fakat ATI11pavı 

dlktea IOllrL. 

güzelce diul.. 1 ... Sıra Litanbula geldi 
yorum.. Acaba neden 1 

mi idi, kaçı-1 Haaau. 8. -· Ötekiler kın nye uzun 
dalgah.. latubul radyoıu lıe tadeu 
dalga da oadaa 1 
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Hergün 

Yazı Çoi Oldafıı i9in 
8aglJ11 Konamatlı 

·························· ........... .. .......................... .... . 
Vor Mı, Yok Mu? 

Maltepeliler Sivri
ıinekten Şikayetçi 

Değiller! 
Şehrlmlıin Anadolu yakaaında 

bir aralık kökU tamamen kurumuf 
olan slvrlılneklerln tekrar çoğal· 
lllıya baıladılcları iddiası etrafında 
bir arlcadaıımızda açılan anket 
devam ederken bize de bu mesele 
•trafmda Maltepeden bir mektup 
ıeldl. 

Bu mektuba imza koyanları 
Feyzullah caddHlnde 34 nu• 

Dıaralı eYde maliye mOtekaltle· 
rlnden Oıman, 32 aayılı eyde 
lbrahim, 18 aayalı evde R&1ime 
Iımall ye karde9lerJ, hat boyun• 
da miltekalt mülazım Ha1an 
Baul, kOçllkyah caddHlnde :ıs 1 
ıaydı evde Kemal, 3 aayılında 
Mehmet, dnrtyol sokağında 17 
numarada Yuıuf oğlu Abbastır. 

Bu okuyucularımıı diyorlarkl: 

Sıtma mücadele lc:urumu k6· 
JDmUzdekl ıivrl ılneklerl yok et· 
nıtye var kuvvetile çalıımaktadır, 
lau yUzden çok rahahz, bir çok· 
larımız clbinlikleri kaldırdılar. Bu 
itin yalnıı k6tU tarafını değil, 

iyi tarafını da gHrmek ve s6yl•· 
mek bir vicdan borcudur. Savaı 
kurumunun bu değerli çalııma· 
ıından duyduğumuz Hvinci sayaı 
değer gazetenize bildiririz. 

iktisat Lisesinden 
Çıkanlar 

Bunlara Derhal Birer 
Vazife Verilecek 

Bu yıl, yUkıek iktisat ve tica• 
ret mektebinden mezun olacakla· 
hn miktarı, geçen yıllara nfıpstle 
'ok daha fazladır. Bunun da 
ııbebl, bu yıl, devam mecburJye• 
tinin konulmasıdır. Haziran dev· 
reıinde imtihana giren 99 tale· 
beden ancak 5 kiti muvaffak 
olmuısa da, Eylül devresinde 
muvaffakiyetfo zlyadeleıeceğl 
umulmaktadır. 

Bu mektebin mezunlerma 
Ekonomi Bakanhaı, doğrudan 
doğruya lı verecek ve bflha&Sa 
evvelA ticaret odaları kendi 
aekreterliğinde kullanacaktır. 

Bir Kadın 
Sarhoı Ol1nuı 

MelAhat adında bir kadın, 
ıuçlu olarak Adliyeye verilmlıtir. 
Muddeiumumillk de tevkifini iste• 
Jerek bu kadını ikinci MUıtan· 
tlldlğe göndermiıtlr. MeJAhatin 
)'akalanmHım icap ettiren iddia 
fudur: 

Re•imli Makale a Mektebe Girerken il 

Mektepler açılmak Gzere. 
Otluau mektebe ..eren her babanıll ona en btıyllk 

3tDdU budun Ben babamdan ilerideyim. Sen benden ile
ride 0Jmal111n. 

mHlete, hnyat•n haa.gi ıuheaine girene girsin, i•nç, ukl 
nHle lbtUn olmahdır. Çocutu babaaından daha iyi aYukat, 
daha iyi doktor, daha iyi yaucı, hatta daha mOkemmel 
adam olmazsa, baba vazifesini yapmamıı, çocuklar da 
hayatta kendiıine llyık olan rotil alamamıt demektir. 

Bir çocujun ea bUyllk hedefi baba11aı geçmek olmah
•ır. Baba, geçmlt bir devrin adamıdır. Onun dDtilnceal, 
duyfuıu, biltlıl eaklmlıtlr. Yeni nuil onlarl ıerlde brak p 
ileri bakmalıdır. 

Cemiyet, ancak yeni nulin ileri bamlelerile ileri gider. 
Neall!er det:ıtikçe cemiyet de değiıir. ileri, aözOnüz 
dalma ileride olıun. Babaaını geçemiyen çocuk geri kalmıf demektir. Hangi 

,. 

DABİLI 

Gözleri Yaşlı Bir Suçlu 
Ben, Diyor, Mümtaz Bir Adamım 

DUn öğleden sonra Birinci Sulh 
cezaya Ali isminde bir adam ge· 
tirilerek sorıruya çekilmiştir. Ali 
kırk yaılarında saç 1akal karma 
karıtık, peritan, Ustll baıı içki 
kokuau içinde bir adamdır. Suçu 
da Hrhoı olmak ve gece yar1sı 
ıokak ortalarında nAra atarak 
halkı rahatıız etmektir. 

ilk suallerden ıonra hiklm, 
Aliye, yaptığı ıuçu ıordu. 

Ali de ıöze baılıyaralr ıöyle 
ıarip ifade Yerdi: 

- Ben kimim, blllyor musun? 
Ben dünyanın en mUmtaz ada· 
mıyım. 

Ben töYbe kitabına el bastım. 
Benden fenıhk gelmez. Fakat 
beni takdir eden yok!. Ne aUzel 
şeydir ıu içki J Aynı zamanda 
fenadır da.. Her husuılyet içki 
ile dııa vurur. MHelA şimdi ba• 
na bHyle cevherler ıöyleten de 
içkidir!.. 

Suçlu bu sözleri hem ıCSylUyor, 
hem de göz yaıı dökUyordu. 

- Geç bunları efondlm. içtin 
ml içmedin mi? 

- içtim. 
- Ne içtin? 
- ispirto içtim. 
- Batırıp çajırdın mı? 
- Bağırıp çağırmııımdır. Fa• 

kat her halde lylJlk içindir. 
- Seni tevkif ediyorum. 
Suçlu birden değlıtl. Garip 

bir tehe•vUre kapıldı Ye jandar
ma kendisini ahp glStnrUrken o 
de•am ediyordu: 

- Beni anlyan yok. Vicdanı• 
mın aynaılnı bulamıyorum •• 

-== 
1 Lokanta Ve Gazinolardan Şikayet Var 

Belediye, geçenlerde bütün 
bar, birahane, kabYe, han, otel 
ve 1alre gibi yerleri umumi ve 
resmi bir tarifeye bağlamıı ve 
birer mUhUrlU resmi liıte tanzim 
ederek bu yerle re Yermlıti. Bu 
llsteleln göze göztıkUr bir yere 
konmaıı da Belediye nizamları 
iktizasındandır. 

Fakat halk tarafından yapılan 
birçok tlkAyetler• göre, bir kmm 
kahve ve gazinolar belediyenin 
bu tarife ve liıtelerJne riayet et· 
memekte, kendileri tertip ettik· 

lerJ huıuıl tarifelerle mUıteriler
den diledikleri gibi para almak· 
ta dırlar. 

Belediye, bu clhetl göz önüne 
almıı olup, bunların her blrerlnl 
birer birer tetkık etmek imkAnı 
olmadığından, halktan bu ı•kllde 
bir muameleye maruz kalanların 
derhal belediye zabıtasını haber• 
dar etmeleri iıtenmektedir. Her 
yer, belediye tarifeal dahlllnde 
mUıterlden para almaya ve her 
llteyen mUıterf ye de belediy .. 
nln tasdikli tarifesini glSıtermlye 
mecburdur. 

Şehrimizde bulunan ltalyan 11blt namzetleri dUn de ıehlr 
dahlllnde Ye Butaılçinde aezlntller yapmıılardır. Mf1aflr zabitler 
bu arada mUıelerl ve camileri de ıeımlılerdlr. R11lmde mlaaflr 
ltalyan zabit nam11tlerlnden bir kaçını görUyor1unuz. 

Mellhat evvellsi akıam fazla r 
içmiş, Beyoğlunda nAra atmaya 
baılamıı. Polis kendisini yakala· iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
lllak lıtemiı. MelAhat bundan 
lllbteesılr olmuı. Polise karıı 
ıelmeye yeltenmiştir. 

ikinci Mllstantik işte bu iddiayı 
tahkik etmektedir. 

Ornek Hastanesi 
Haydarpaıada yapılmakta olan 

Jenl haıtanenln açılma töreni önU· 
111Uzdeki 29 birinci tetrin Cümhu· 
riyet bayramında yapılacaktır. 

Yalovaya onbeı gün lıtlrahat n tedaviye 
yıpacanız ma1raf şudur: 

Otel bir kltillk oda 400 kuruı 
Banyo lOÖ ,, 
Yemek [öğle, ak9am n k.&hnUı] 800 ,, 

ılUıtniz l ıudıırı 
Gitme ı•lme npur ttcrell blrinol 4~ 
Pasaport 25 
Birlnoi ıınıf otel, yemek, veaıire 
~nde 150 kuruştan onbeı gilnde 29 

lira 

" 

Yekun 800 ,, . 
Başka hiçbir manafınıı olmaıııa günde ııeklz lira sar· 

fına mecbur1unuz. Onbeş gUndı 110 lira eder. 
V arna ve Romanyaya glUıenlı Yapacağınız ma1raf 

" 
Yekun 99 

Y al~nda onbeı gün 120, Romanya ve Varnada 90 
liraya mal oluyor. Bu ıerait dahilinde Yalovaya ecnebi 
getirmek mümkün olabileceğine, artık; 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

r 
1 Sözün 

-, 
Kısası 

Ya Sert 

Olsaydı?! 

1-------- Ek • Te -

T eknlk demek o demek f •• 
Cim Londoı'u tUy gibi yere vur• 
muı. artık baıkaları va geliri. 
Heykel gibi bir vOcut.. Sanki 
yeddi kudret yekpare çelikten 
dökmtlş.. Kurtdenli ile Kara Ah· 
met mezarlarmda hasetten çatlı· 
yorlardır.. YUzllne dikkat ettiniz 
mi? Musoliniye b~nzer çizgileri 
var; onun azmi, onun iradHl, 
onun kudreti .. 

Gazeteciler, fototrafçılar, ptt• 

vane gibi etrafında dolaııyorlar. 

Hangi gazeteyi açsanız: 
- Babaaile ldmMn yaptığının 

reamldirl. GOldUaOnUn rHmldlrl. 
P ezılarınm resmi diri. Bilmem kimi 
yendiğinin resmidir!. 

Sorgular, cevaplar tllmen ta
mın. Her IAf, on minare boyun• 
da, zihinlerin Oıerlne bir varyoı 

ağırlığlle, 11ktıt,. diye dtııOyor. Sa• 
de bu lif kalabahtı, değil bir 
haımı, btıtUn bir klltleyl yere 
sermiye, ona pes dedlrtmlye kAfl. 

Barl yanda, ıaf, mOtevekkil, 
Hssiz bir Ttirk çocuğu daha. 
doğduğu zaman, babaaı, onun, 
gUnUn birinde pehlivan olacağını 
aklına bile gotirmlyerek, yahut 
ki onun ça?ımsı:ı Yllcuduna bu 
ıorlu 1anaati yakııtırmıyarak, 
adını Milliyim koymuı. 

Gazeteciler, hatırı kalmasın 
kabilinden de kendlıine de bııı 
vurdukları zaman ne cevap ve .. 
receğini bilmiyor, ıaıırıyor. Bir 
mektep talebesi kadar mahcup, 
yapacağı ırUreıin acaba ne neti• 
ce vereceğini kendiıladen ıol'-' 
dukları vakit : 

- Ne bileyim? Diyor. Inıal· 
lah yenmlye çalııacafım. Bakı• 
lım gayri! 

Yerlerde • sllrOnen bu cevap, 
gUrUlttılU diyevlerden hoılanan bu 
iÜnUn okuyucusunu kandıracak 
mahiyette değildir. Gazete ıay· 
faların& kUçUcUk puntolarla ae· 
çlyor. 

Bu mız mız adama için için 
acıyan merhametli ln1anlar• 
da •arı " ZaYallı diyorlar; baim& 
gelecek Yar. 

Derken, bUyOk gln ıellyor. 
Neticeyi önceden kHtlrlp, bey· 
hude zahmet ettiklerine kail 
olarak Takılm Stadyomuna gelen 
binlerce kitinin kar9ısında ıUreı 
baılıyor. Şık, ıaı kamaıtmcı bir 
kimonoya bUrUnmOı, bu aarm 
teknlkll pehlivanı, yerli malı bir 
Bursa bornozuna 1anlmıı b&1lt 
kıyafetli, ,alımııı Ye çellmıiz 
hasmı ile karplaııyor. Bir hamlet 
bir teki. T eknlk altta.. Tevekkel 
•e inanç UıtteJ. 

Dikkat ediyorumı Tekniği:' 
ııtırabı kadar feci bir man::ara 
daha görmedim. Ötekinin kıh 
kıpırdamıyor. Eıkl Ttırk pehliva• 
nının tekniğe öyle bir yan g6ıle 
bakıtı var kil. Yanımda oturan 
Ye gUretenleri tanımayan yaıhca 
bir adam, bana dönUp ıoruyor: 

- Oıt olan pehllYan, kim? 
- MUIAylm. 

ihtiyar, baıına 11llayıp mırıl· 
danı yor: 

- MUlAylm, öylemi? Ya, &ert 
olaydı, ne olacakmıt?J . ............................................................. . 

ZİNOAL 
PARKELERi 

Kurudulmut ve fırınlanmıthr. 
Rllllln m•mlel.e tierd• takdir edllm!ttlr. 
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Nöbetçi · Korkudeli Antalyanın Biricik 
Eczaneler y J d 
Dolayısile... ay 851 Ir 

Şehnamenin en acıklı blkty... KorkudelJ (Öıel) _ Korkudell 

1 terinden biri de Zal otlu RUıte· Antalyaya 73 kilometre menfe-
min kendi çocuiu SUhrabı bilme- de bir ka a k idi E ki d 

F
. d . . z mer ez r. s a ı 

yerek öldürmesidir. ır evıının ° lıtanozdur. Kasabanın eıkl tarih· 
eti az bulunur kıvrak UsHiblle an· l•rle il . 1 kt K k d il d .. d k " gıı ço ur. or u t a ını 
lattığına aare, baba. ogul ol u - almasının sebebi ikinci Beyandan 
)arını bilmeyerek karıılaşan bu h d K k 
iki kahraman, kıyasıya boğuşur• ıe za eal or udun Antalya ve 
ken Rüstem bir iki defa alta Teke Yallliklerlnden aonra padf· 
dnştU, dUzen kurup kurtuldu. Fa· ıahm ıazebinden korkarak bu· 
kat Snhrap alta dU§ünce RUstem rada bir mağaraya fltlca etmlı 
aman vermedi, genç ıilAbşörUn olmasından ıstllrlldUr. 
yüreğini hançerledi Ye bunu Y~P- Korkudeli Antalyanın blr1clk 
bL.tan ıonra onun kend! ogJu 
olduaunu anlayarak dövünmeye yaylasıdır, Kasabanın ortasından 
koyuldu, Iran payitahtına adam- bir dere geçmektedir. Belediye 
lar uçurdu, Has hazinede sakh ıon zamanlarda bayındırlık işlerine 
olup her derde deva, her yaraya 6nem vermlıtır. Kaaaba elektrikle 
ılfa aayılan Nuıdiruyu getirtmek de aydınlahlmaktadır Kasab 
utedi. Fakat SOhrabln ölOm dö- · anın 
tetlne dtııttttn yerle o eluirln Oıt tarafında Oıman Hallfe adlı 
aakla buluodutu yer arasında bir bir kay. bu klSyDn tlıtilnde de 
ayhk yol vardı. Gidenler dönlln· 
ceye kadar yaralının yaıamaeına 
Jmk4n yoktu. Neteklm Sobrap ta 
öldft ve Rüstem, oilunun toprağa 
glSmtilmeıinden sonra gelen tan• 
rıael ilacı ayağının albnda çiğnedL 

Gazetelerde hergUn listesi ba· 
ıılaa nöbetçi eczabanelerl g6z· 
den geçirirken hatmma hep bu 
hikaye gelir ve içime bir titreme 
yayılır. Çünkü eczahanelerimiz!n 
mıntaka bölUmU pek uygunsuzdur. 
Söz ıeliml Y eldeğirmeni Kadıköy 
mıntakaaındadır ve haftada bir 
veya iki gDn oradaki eczahane 
ıeco nöbetçiıl yapılmaktadır. 
Şimdi dUşllnUa. Ben Modada otu
ruyorum, ıece yarııından ıonra 
butalanıyorum. Y anm aaat için· 
de ilAç bulmazsam gOrleylp gide
ceğim.Anam mı, eılm mi, kimim var• 
aa biri bu tehlikeli durumda ıokaja 
fırlıyor. Otomobil yok, araba yok, 
tramvay yok. ister istemez yaya 

Bir Kadın Doktor
luk Yapmak 

İsterken 
Alanyada Bir Baıka Ka

dını Kolsuz Bıraktı 
Alanya, ( Özel ) - Hasbabçe 

mahalle.inden Alinin karısı 25 
yaşında Fatmanın elinin üzerinde 
bir sivilce çıkmı9, Kcitel kız~ 
deailen Ye ötedenberi ha111ta

Jarı tedavi etmekte olan Ayıe bu 
sivilceyi glSrünce " yılancıktır ,, 
diyerek Fatmanın elindeki ıivJl
ceyl uılura ile yarmıı, ustura 
mikroplu olduğundan F atmanın 
kolu kUUlk gibi tişmittir. Fatma 
haataneye kaJdmlmıı, Kestel kızı 
Ayte hakkında takibata baılanıl
mıttır. Fatmanın kolunun kesile
ceği sanılmaktadır. 

KorkudellDe giden ıoıadaa bir g&Oaaı 
aıiretlerin yayladıkları Rahatdağı ı Çaoakyaran aclh pek ıojuk iki aa 
vardır. Bu dağda Çanakkaçan ve akmaktadır. 

Meşe Kütüğü Sanılan 
Yılan 

Muşta Asırlık Bir Yılan Var, Fakat 
Kimseye Dokunmuyor 

Muş, (Özel) - Buranın en 
güzel meslrP.ıi Karaağaç bağla
rıdır. Bu meıire ile Hacin 
çeşmesi arasında ytiz küsur scnı· 
denberf ıörUlen ve Arabo diye 
ad takılan bir yılan •ardır. Aeır· 
lık bir Bmüre malik olan bu 
yılan ıimdiye kadar hiç kimseye 
dokunmamııtır. 

HUınO Adlı biri geçenlerde 
bağa giderken yol ortasına 

uzanmış bir ciıim görmUı, bunu 
bir meıe ktitüğU sanarak üzerine 
basıp geçmek iıtemif, fakat tRm 
üzerinde iken ayaklarmm altın• 
daki cismin kıpırdadığıru i(Ör
mn,t11r, dikkat edine• bunun 
Arabo olduğunu anlamış Ye pok 
fazla korkmuıtur. Hayyan çekilip 
g&tmiı, Hüsnüyc birıey yapma• 
mıştır amma, HOıntl korkusun
dan bir kaç gUn haata yatm1ttır. 

Bir Kadın 
Kocasından ive 
Vakit Agrılabi/i,,. 

11 Beı aıneUk evliyim. Kocamı H 

ml7orum. Onun her aözD, her har 
lıetl beni renc!de ediyor. huzuru 
blle tabammll edemiyorum. Bun 
keadiılne ıle ı6y}Gyorum n ayrılma 

lati7orum. O gDlilyor, elhaden gele 
Hlrgeme. Belki muYaffak o1urau 
diyor. O nklt çıldmyorum. Bo~anın 
daYaaı açsam ka:ıanamazmıJyıın? 

Fahriyi 
Kanun boıanma için muayye 

aebepler gBıtermiıtir. Bir tara 
nefreti bu bopnma sebeplerinde 
biri değildir. Maamaflh bir def 
bir avukata gidip dan11ınız. Bel 
bana anlatmadığınız bazı şeyl.ı 
Yardır ki, ayrılmanızda ıize b 
Yerdlrobllir. 

* .. Bira• hercai tablatli 
imam. Birçok erkeklerle tanışı 
rum. Fakat bir mOddet konllf 
tuktan ıonra soğuyup ayrılıyoru~ 
Hiçbir erkeğe bir aydan fazl4 
tahammlll edemiyorum. Bu gidişi• 
evlenemiyeccğlmden de korkuyoru 

Siz ne dersiniz?,. 
1nviye 

Hercai bir kız hakkında e~ 
keklerin verdiği hllkftm herhnld! 
o kızın lehine delildir. Erkelf. 
kadının kendisine bağlanm~ııat 
Te yalnız onu sevmesini iste 
G6zti ve gönlü dııanda gezel 
kadına bağlanamaz. Bu kabil lo~ 
lar erkekler üzerinde fena teali 
yapar ve hiçbir erkek böyle bil 
kula evlenmeye kalkmaz. OnUf 
için bu tablatinW deiitliriniz •1 
bir genci aevmeye çalııınız. 

* Ankarada M. R. 

koıuyor, Rıza Paıaya alaııyor. 
Oradaki iki eczane kapah. Bu 
sefer, helecanını baıbrarak lıke
leye kadar iniyor. Orada da ecza• 

Anlattığınıza glSre artık sizin 
bir arada yaıamanıza lmkin kah" 
mamıtbr. Mahkeme ne karaı 

Son Posta Balıkeıir Köylerinde : Tavşancılda Yerirae ona uymaya mecbursunu~ 
Zaten mahkemeye müracaat et1 

Ih • 1 a·· . K" .. .. K 1 A Bu Sene Üzüm Bol, Fakat tikten sonra DO yapablliraiolz. 

neleri kapalı buluyor. Altayola 
çıkıyor, ayni kapanıklıkla kar11· 
lqıyor. Hatınna polis noktaaı 
ıeliyor, oraya koşarak açık bir 
eczaneyi nerede bulabileceğini 
ıcruyor, Yeldoğirmenlnde covabıni 
alıyor ve o tarafa fırlayarak ilacı 
alıyor, yine tabana kuvYet geri 
dönUyor. Bir de ne i(Örslio, haıta 
yefat eylemlı J •• 

lıte it• yaramayan Nuıdiru 
bu naderler. Moda ile Y eldeğir
menl bir mıntaka içine sokulursa 
birçok llAçların o mahiyeti ala• 
cağına ıllphe yoktur. Bu acı 
haklkatın lllcı nöbetçi eczahane-
leri çoğaltmakla ve ıözsıeliml 
Moda halkını Rlıa Paıa eczane
lerine batlamalda eldo edil•bllir. 
BGtnn lsranbulun ayol durumda 
bulunduğuna ıöre de yapılacak 
iıte bı:da dananılmak gerektir. 

iL T. Tan 

- Boa Poıta -iLAN FIATLARI 

1 - Guetenin eıu yuısUe 
bir ıtitünan Ud •tın blı 

• ( ıantim) ıa71br. 

1 - Sayfuına göre bir •n· 
timin ilan flab ıunlardır ı 

.. ,.. .. ,.. .. ,, . ..,,. Dit er Son 
1 2 3 s rcırler .. ,,. 

400 250 200 100 80 30 
Krfo Krt• Krt. Krt- KTf. Krt• 

3 - Bir aantimde vuati ( 8) 
kelime •ardır. 

' - İnce ve kalın 7aıılar 
tutacakları yere göre 
ıaotimle ölçUHlr. 

tiyar ar omenıç oyunun uru uıunu nlabyorlar? Nasıl Satılacağı ------·---~· TEYZE "* 
r Düıünülüyor Niksar Spor Teşekkülleri 

Tavıancıl, (Özel) - Bu sene Nik1ar (Özel) - il ve llçed~ 
Oıllm mahaulO, diğer senelere ki spor tqekkllllerlolo lttif ak4 
nlıbetle daha bereketlidir. Yal- bağlanmaıı için bir teıebbüs yaı 
nız bu mahsulll aatabilmek için pılmıı, bu maksatla bOtUn spo' 
mUstahsllin alacı ve sabcı ellere teıekkOllerl mümesalllerl toplana• 
bUyUk ihtiyacı vardır. Bütün i.. rak kararlar ittihaz edilmiştir. 

Bir Doktorun 
Günlük Perşembe 

Notlarından (*) 
---------------------------

GBmenlç k3yU 

taıyonlarda köy çocuklan aer· 
bestce Uzüm 11atabildlkleri halde, 
biz de bu menedilmiştir. Mahsu• 
ltın •atılmaması tehlikesine karşı, 
istasyonda temin edilebilecek sa
tışları ıerbest bırakmak lizım 
gelmektedir. 

Sinir Ağrısı 
Gllmenlç ı Bahke11rde (Ôzel)- alarak Kumyanlç, sonra da Ga-

43 evlik, 250 kitfllk balkı ziraat• menlç olmuı, Yeni yapılmıı bir Geçn hafta klSyftmllze bir 
aeyabat yapan Reıat Riza lı· 
minde •ki doktorumuz burada 
parasız olarak yh köyltıytı muayne 
etmif dir. 

le ağrqan kOçllk tirin bir köy. mektebi var. Fakirce bir kay. 
Köyft kuran Matnph Eıe Bey Bu köyde hava kurumuna 90 kn-
adıoda bir hoca oldufunu ihtl- ıür lira toplanmıştır. 
yarlar a6yl0yorJar. Ve bu kuru
lq için bir hikaye aolabyorlar. 

Gnya köy uzakta •• ıuyu as
mıı. E1e Bey ıuyu az köyden 
ayrdmıı burada tek batına otu• 
rurmuı. E,kıyalar köyll her yağ· 
ma edifinden kimin qyaıı hanıl 
eıkıya aldığını bu hoca haber 
verirmiı. Eıkıyalar hocayı 61d0r
mek lıtemlı muvaffak olamamıı, 
evini yakmıya teıebbUs etmiıler, 
yakmıılar fakat erteıl gOn de evin 
yerinde durduğunu görUrlermİf. 
Köy hem ıuıuz hem eıkıya ya
tajı, hem de obadan uzak oldutu 
için köyltıler mecbur olmuılar 
onun yanına gelml7e. 

Dursunbey Pana
yın Kapandı 
Durıunbey (Özel) - Panayır 

kapanmıı, Konya, Af yon, Eski-
ıehlr, Kntahya, Babkeslr, ManiN 
Ye lzmlrden gelen tüccarlar dön• 
mnılerdfr. Panayırda umulduğun-

dan daha çok hayvan sahıı yapıl· 
mııtır. Panayırın ıon gUnU glireı 

Diğer taraftan kBymnznn suıuz
luğu devam etmektedir. Bu ihti
yacı ıöz önllne alan Tav
ıancıl gençleri yann aaat me1a
fede bulunan bir ıuyu tamir 
edip akıtmaya muvaffak olmut
lardır. Çeımeye TaYıancıldan 
birçok kimseler nakdt yardımda 

buluomuılardır• 

mUıabakaları yapılmıı, birinciliği Yozgat Çar~ısı 
Babkeslrln Bey köyllnden Sllley· T 
man, ikinciliği de Çavdır köylln• Yozıat, ( Özel ) - Belediye 
den KAmll kaıanmıılardır. çarııda yeni deiitlkllkler yapbr-
Beyşehirde Hayvan Saghk m~kta, dar yerleri geniıletmekte, 

· Memurluğu harap •e 1ılulmıya yoz tutmuı 
Benehlr (Özel) - Kazamızda dUkkanları yakbrmaktadll'. Çarşıya 

bir hayvan aailık memurluju iyi bir dU:ıen Yerilmiıtir. Ankara 

Delikanlı ve gücü ku vnti yerinde 
bir hasta müracaat etti. Otuz yaı• 
lannda ve en çok ıol omuzuuun 
altında aık ıık gelen n 11planan 
atrılarından bahletti. 
Muayene ettim. 
1- Zatülcnp .,. aatttrree geçir· 
mflmiotl. 
1- Kalbi ..,. ciğerleri aağlamdı 
Yalnız ıon gtnlerde denia baı yo
lanu çok ıık denm etaıit, den Lde 
•e kumda alta yedi ıaatttn f~Lla 
kalmııtı. 
De.oiıdeo çıktığı zamanlar r en 
rtlzgiirlara ehemmiyet vern ı~ı 
omuz etlerini üşütmüı, burı tk1 
lialrlerde ağrılar meydana gelnı ı şti. 
ı- Deniz banyolanm on bet ~ün 
için tatil ettim. 
ı- Klorform ve tentürdiyotlu .,.. 
klfUrulu alkollü bir iliçın ağrıyan 

• yerlere slirülmeılni n dahil on ~e 
glinde iki tadı kaıığı Nnropotın 
almuını tavsiye ettim. 

r> Bu notlan kealp Hklayanız, yahut 
Wr a lblm• Jap1tbrıp kollekeiJOD )'&pi• 

... Sakıab ... an11uada ba notlar bir 
Ve böylece Gömenlç kalesine 

1akın olan )'erde bu yeni k6y 
kurularak eYYell kalenin lımlol 

lladu edllmif, ıeleo memur hayva11 caddealne ballanan bnkomet 
11bbl .. u. bUAtl u.u&.ı .... &.o._._ ~~;Gıl.....aaıni.ılallllauı.lch..dı.ı-_Jl.Wlak.t.ALJ1ı.Ua1..lmdada.ııı.aıı.a...-.&l.aaDJ!MS------
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Acaba 
Şarap 
Propagandası Mı? 

" Sionne ., ıohrindo toplanan 

Bir doktor tıp kongresinde. 
' şaraptan bahsolun• 

çalışırk11n 1 vı içkinin • mu , 
şarap tav•ı· içeni rln çalışma 
gB ediyor kuvvetini azaltıp 

azaltmadığı münakaşa edilmiştir. 
Profesör J. Defevre yaptığı 

muhtelif tecrUbeler!e, ıarabın vU· 
cuda şekerden daha faydalı oldu· 
ğunu işaret etmiotir. 

Şarap, bazı oarUara rlnyel 
ederek iç.ilmek oıntil • inıanlann 
çalışma kabiliyetlerini yUzde on 
beş, hatta yüzde yirmi nlabetinde 
nrttmyormuş. 

Tecrübe için çalıştırılan işçi• 

Ieı·in yarısına su, yarısına ıarap 

f çirilmiş, &u içerek çalıvan eme· 
leler ytizde yirmi iki, şarap içe• 
rek çalışanlar yllzde yirmi beı 
randıman vermişlerdir. 

Bu tecrUbe n tlce11inde, kırmızı 
şarabın, az miktarda vcı çalışma 

esnas nd içilme inin fay dala 
olduğund karar kılınmış. 

Zira çalıımadan önce içilmeıl, 
çnhşma kuvvetini eksiltiyormuş. 

Buna nazarn, it başında ıarap 
içeceğiz demektir. 

* Yalonda, motoslklerin, sessiz 
çalışmalarına çare buluna• 

R-5--. --- cag~ ı s5yleniyor. 
esaız mo· 

Birkaç ay sonra, 
tosiklet bu y nl k şfin ses• 

ıl:ı: eserlerini görebilecekmi iz. 
Fransız gazetelerinden birlıl, 

motosiklet sahiplerinden bazıla· 
rmn, bu husustaki fUdılerlnl ıor

mu tur. 
Bu sorguya cevap v reni rdeu 

birisi : 
- Eh, demiş, arbk motostk• 

1 timi satıp bir otomobil alablll· 
tim. ÇUnkU insanlar arıunndan 
sessiz, sedasız, cakasız, nUm -
yişslz geçecek olduktan ıonra, 
otomobilin konfllrUnd n mahrum 

almekta mana yok. 

Edebi 
Tefrika 

A 
No: 65 22 I 3 I 86 

Ali Sami B J: 
- Kim onlar ? 
Dedi. 
- Mezeleri yahu.. Hangi içki 

vardır ki o kadar mezesi olsun. 
K fir baklava H bile içlllr, amma 
glln oldu ki biz onu kayatuzu 
ile de içtik. Hey gidi günler hey. 

Meb'us Şadan Bey, Ali Sami 
Beyin iki kadehten fada içme
mesine rağmen yarımtar kiloluk 
iki ~işeyi hep bu hey gidi gUnlerl 
anlata anlata bitirdi. 

Biz salonun ayrı b!r kUçUk 
köşesinde idik. Öteki masalarda· 
kiler yemeklerini bitirmişlerdi. 

Şadan Beyin aavaş yıllarma 
dair anlattığı hikAyeler enteresan• 
dı. Fakat artık rakı ile beraber 
onun ilham kaynağı da kurumuş• 
tu. Yemek yiyemedi. Biz blr par• 
çn şey >edik. 

O nrhk rengi ve istikam ti 
değişen gözlerini kısmıı, kekell· 
} erek, peltekleşerek bir ıeylor 
rnırıldnm1 ordu. 

Ali Snmi Bey bir yere tele
fon etmek için müsaade alarak 
oynldı. 

Misafirimizi oyalamak fçin: 

f\rnaYutluk ihtilnlinin önünü alan In· 
gtliz miralayı Beroi [Sağda] 

···············-······················· .. ·················· .. 
taly da : ------

Bir Felaket Daha 
Odu 

Yeni Bir Su Baıkınından 
Ölenler Var 

Napoll, 21 ( A.A.) - Çok tiddetll 
fırtın tarla karııık aalli yağmurlar, 

,birçok sokaklan ıuya boğmut n 
NnpolJ ile Salerno arasındaki yolları 

harap etmittir. 
Kastellamar.'de 5, Garanov'dn 1 

kiti BldUğQ ve 5 kitinin yaralandıfı 

haber verilmektedir. Bu lı6lgelerdekl 
.. 

aberler: 

Londra, 21 - Olimpik adındaki 
bOyük traneatlantik vapuru çllrOA-
çıkarılmışt r. Parçalanıp demirleri 
me:ında çıkarılacaktır. 

§ Paris, 21 - Hükumetin yenl 
kararnamelerini protHto fçln ıQk<l· 

netle bir miting yapılmıftır. 

§ Vaıinıton, 21 - Kongre bat· 
kanı vekili Japonyayı ziyaret ede
eektir. 

§ Moskova, 21 - Yedinci enter· 
nuyonal komllniat konırui diln 
çalıımasını bitlrmittir. 

§ Tunus'un kur.ey tarafında bir 
kaıırga olmuı, bir kiti ölmü~, dört 
kiti yarelanmıı ye batlar harap 
olmuotur. 

- B yefendi, Parlıl na ıl 
buldunuz? 

Dedim. 
İstikameti ve rengi değişen 

gözleri gUldU. Sağ elinin parmak 
uçlarını biri ttlrip toparlayarak: 

- Nah, dedi. Kum gıbl 
kadın. 

Sonra eyllip srözlerimo bakarak: 
- Amma nerede bizimkiler? .. 

Söz temsili senin bir bakışını bU· 
tftn Paris güzellerin değişmem. 

Şaşaladım, apt llaşhm. 
Bu adam çıldırdı mı acabaf 

Bana mı söylüyor. 
Bu sersemlik içinde etrafıma 

bakıyordum. Sert bir el bileğime 
yapıştı. 

- Çok gUzel kadınım blllahL 
Elektriklenmiş gibi y rimden 

fırladım. 

Haykırmak istiyorum. Boğazım 
kurumuş, tıkanmış gibi. Secim 
çıkmıyor. Ne yaptığımı, ne yapa· 
cağımı bilm d n kendimi bUyük 
salona attım. Hole çıkıyordum 
ld Ali Sami Bey önüme dikildi: 

- Nereye? 
Birdenbire durdum. 
HayreU yUzümı bakıyordu. 

o FLA ~·· .. . WllDJJJürn ı tlLZ 

Bi ço 
Ve 

evk·f er Yapıldı 
Yapılıyor 

Bir efasızı 
Kaybeden 
Siyah Kız 

Siyahi renge mensup bir genç 
kızf. Fakat alyah deyip de geç· 
meyin... Bu, daha ziyade tatlı blı 

esmeri. O kader ki, siyah dudak· 
}arına sUrdllğll ruj bile ona yakı· 
ııyor. Ara sıra mahkeme kori· 
dorlarında görtlnllyor. Bazı kapı· 

!ardan ba~ını uzatarak. baxı da· 
vaları. dinleyerek bir lki &aat du· 
rup sonra kayboluyor. 

General Giraldiyi 
Öldüren Adam 

al yada 
Belgrat, 21 ( Özel ) - Burnyn Ti· 

randan bildirildiğine g6re, Arnavut• 
lukta illyaoın çıkarılmasından maknt, 
hOkumetl devirmekten ve Fan Nolinin 
batkanlıA-ında yeni bir hOkumet kur• 
ıpaktan ibaret olduğu on!aıılmıft r. 
Asiler, Fiyeri'de ieyanı, acele olarak 
ildn etmelerinden dolayı muvaffak 
olamamıılnrdır. 

lııyan harehctineo, birçok ıilberlar· 
dan bnıka bQyQk aiynaal il rig 1 n· 
)erle zengin çiftlik uhipleri de yardım 
etm'olerdir. Şimdi Arnavut önderle· 
rindcn 200 kiti mevkuf bulunmakta· 
dır. Yine tevkif edilen miralayl~rdnn 
Tılbra ile Ali Şevket n siyasal Ön· 

derlerdcn Ram is Mustafa, esi 
silbaylar hakkındn mühim ifoantta 
bulunmutlarhr. 

Sabık nuır Brioninin kardetl 
Zayta da kaçan layancıların ı:raıın· 
dadır. 

Arnavutlukta bugilnkü r jimin 
kurtarılmasına, ellel tetkilatı idare 
etmekte olan loglliı. miralayı Bersi 
yardım etmiftlr. 

lhtll lcll r ltalya'da 
Belgrnt, 22' ( Özel ) - Arnavutluk 

lıyanının lSnderleri, ltalyn'nın Bıırl 
ıehrine va ıl olmuılardır. Bunların 
arasında, isyan eden Fiyeri lcaııabaaı
nın Jandarma Kumaod nı Mustııfo 
Kurj ile General Ghlrııld.i'yi öldilrmek
ten maznun gazel ci Koata Çerkui'de 
bulunmakt dır. 

Uzak Şa kta: 

25 O Haydut 
Mogoli tanda Zengin Bir 
Şehre Hücum Etmişler 

Tokyo, 21 (A.A.) - 2500 haydut 
Mongo1lllnnın ı. ngin ıebirlerlnden 

blrJ olan Tumuteye hücum ettiğind n 
Japon ve Mançukuo kıt'aları haydut
lar ftzerine yilrüm~ktedlr. 

Ellerimi tutluı 

- Ne oldu, ne var? 
Onunla kar§ılnşmem sinirlerimi 

kuvvetlendirdi. K ndimi topladım. 
O ıerhoş, o ktıstah er'amın yap• 
tığını anlatmak için hazırlanıyor
dum. Bir anda düşUndUm ki bu 
kareketim iki adamı, iki yurtdaşı, 
yabancı bir yerde biribirlne dü· 
şUrecektir. 

Ecnebi topraklarında iki mem· 
l ketli rnsıoda patlak vcrec k 
bir rezal t benimle, biılml bera• 
ber m mleketimizln de onorunu 
kirletec kti. 

Bir an içinde kafamda çakan 
bu ııık bana yolumu gösterdi. 
Kendimi toplnmıya çalışarak: 

- Bir fenalık g idi, dedim. 
G liba içki dokandı. Duramıya• 
cağım. Sen misafirinin yamnn git. 

Bir şey anladı mı, anlamadı 
mı, gözleri o kadar ifad siz bak~ 
tı ki hlsıedemedim. YaYaş. sa
kin bir sesle: 

- Peki, dedi. Eve dön. Ka• 
pmın önUnde taksi 'far. 

Arkama balc:madan yllrlldUm. 
Çantam, eldi enlerlm masada 

kalmıştı. 
Kendimi otomobil attım, bu 

dart adımlık yere ilk defa oto· 
mobllle gidiyordum. 

Eve geldiğim zaman ann m 
yatmıştı. 

Floraya banyo hazırlattım 
ve hemem odama çekildim... Sı· 
cak ıu ve maıısaj siniri riml tes· 
kin edememişti. Gözüme uyku 
girmedL ÖmrUmde bu kadar 

Rusyad : 

Siyasal 
Bir Hadise 

Bir Leh Gazetecisi Hudut 
Harici Edildj 

Moskovn, 21 ( Özel )- Lehlstanda 
çıkan bir gazetenin aytarJ (muhnblrl) 
hudut harici edildi. Buna karşılık 

Lehlstan'da Verıova'dnkl İneRtfya 
ayt rını d19nn çıkarmıştır. Bunun 
üzerine Lthistan ajansının buradaki 
aytarı Rusyayı terk etmittir. 

Siyamda: 

Bir Prens 
Tenkitlerden Müteessir 

O!arak Kendini Öldürdü 
Bangkok, 21 ( A. A. ) - Niyıı bot 

kuru'.u bnık nı Pr n Anuvonta'nın 
birkaç gfln evvel vukubulan ö!OmU· 
nOn, intihar iiODucu olduğu saylavlnr 
kuruluna bildirilmittir, 

Bu prens eski kralın mallarını 
ldnre ediyordu. Gerek bu, gerek 
kendi ııhhab Oıerine yapılan tenklt
lerdon müteessir olup kendlol öldür
müıtnr. 

E vatörde: 

Bir İsyan 
Hükumetin Başındakiler 

Hep Hapis Edilmiş 
Gu yaquil • EkTDtör • 21 (A.A.) -

Adliyeye geldiği günler orada 
bulunan diğ r inaanlarda d ilgi 
uyandırmıyor d ğill. 

O görUndUğU günler başlar 

biriblrine yakla arak, gözler kıvır· 
cık saçlnrın kıvrımlarına çevrilerek 
ağızdan ağıza fıaıltılar çoğalıyor: 

- O geldi l 
- Kafir, gUzel ey be !. 
- Bak, bak; avukatla d ko-

nuıuyor •.• 
V o; geziyor, dolaşıyor; gtl· 

IUyor, konu uyor. 
Acaba bu genç kız kimdir? 
Adliyed e lol var? 
Bir gUn er k ettim. Ve y • 

oma yaklaşarak ben d sordum. 
- Bir davanız mı 'far sizin? 
- Niçin •ordunuz ? 
- Belki yardım ed bilirim 

diye •• 
GüldU ı 
- Öyle ise yardımınızı bek· 

Jlyorum. 
- Söyloylnlı d vanw l 
- Bir vefa1ızı kayb ttim; 

onu arıyorum •.• 

Alm nyad : 

işçiler Ölümden 
Kurtarılamadı 

Ne.Tyork Timea gazetesine g6re1 Cu- Berlin, 21 (A.A.) - Metropoliten• 
mur baıkanı lb rra ve kabine ilyeleri, de yıkıntıların ortadan knldırılmaıı 
askerler tarııfından yakalanarak kıt· için gece çalıtılmıttır. Fakat l(lçiler, 
lada hapsedilmijlerdir. Bu ıulkıuıt gal rinln sonuna ul ttıkl rı halde, 
Quito garnizonu tarafından tertip altıada itçilerin gömillOp knlmıt 
edilmlttir. olduklan bir kısma rastg lmltlerdir. 

( Ekvatar cumhuriyeti C nubl Direkl rle kapalı olan bu lueım1 
Amerikada küçük bir cumhuriyettir. ) iti güçlettirmektedlr. 

-=~~~~=""'~~~~~~~~ 

küstahça bir saygısızlığa uğrama· gibi doy doya tUrkçe konuta• 
mışhm. cağım. Bu zeykten k udimi mah• 

Ali Sami Beyin 1abaha doğru rum diyorum. ÇUnkU bu it 
geldiğini duydum. adamlennın dostları pek garip 

Zavallı adam mulıakkak o insanlar •• Adada nel gtirdllm •• 
mtithi misafirini ayıltmak için Naler itittim. Hoşlanmadığım 
b ra aöturmOt olacak. O sreldigl münasebetler, anlaşamadığım i~ 
zam n artık halslzllkt n gözlerim sanlar için feragat, f dakdrlık 
kapanıyordu. O beni uyandırma• etmek manasız bir ş y. 
mıya çaLıarak y vaıça soyundu, All Sami Bey Prag, Parla, 
yatt:. Mllano arasmda mekik dokuyor. 

Onun bard sabahlamasını Bahsettiği mis firlerinl Vlyanada 
i Ik defa bu g ce doğru buldum. karşıladı. Biri hastn imi önce 

Jf. Viyanad hastalığına t şbiı kon• 
Ali Sami Bey bana bir ıey muş. 

aormadı. Ali Sami Bey Viyanodan yaz· 
Ve ben de o geceyi hatırla• dığı m ktuptn bu muoyenı m_. 

madım. Misafirinden bahsetmedim. selesini şöyle anlatıyordu. 
Sormadım. Yalnız bu hadiseden - Meıhur profes6r onu iki 
ıonrn Ali Sami Beyin bana karşı gfin muayene etti. Şunları söy· 
dahn çekingen davrandığım his· lcdl: 

aettim. - Mideniz Uç misli büyUmU 
Bir gUn Bu vak'adan ıonra Çiğerlcrlnlzin uzun zaman teda· 

bir Un bana Iıtanbuldrın g le- viye ihtiyacı vardır. Böbrekleriniz 
cek bir kaç hb hından babıedl· h rap bir haldedir. Bu vaziyette 
yordu dedim ki: vapılacek şey şudur: Ne §ekilde 

- Eğer gezdirilecek, eğlen· 
dirilecek, ziyafet çekilecek misa• olursa olsun ağzınıza bir damla 
flrlerin Tarsa kendi kendinize eğ~ alkol almıyncaksınız. Altı ay kn· 
lenin, gezin ... Ben önce de sb} le· dar mut, ak bir sanatoryom te-
m:ştim yo •. böyle kalabnhk, teş• davisl görecekıiniz. Ondan sonra 
rlfatlı toplantılardan p k zevk sizi tekrar göreceğim. 
almam. Profesöre ıordum : 

Sesini çıkarmadı. _ Bunu yapamadığı tak· 
Bunu niçin söyledim. Istan• 

buldon, TUrkiyed n gelecek bir dirde .. 
ahbap bana (yurdumun kokusunu Kurtulması imkanı yoktur. 
getirecektir. Onlarla lstedığim (Arkası var) 
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(Siyaset Aıe~IJ ı SON DA KİK A 
Arnavutluktaki lTELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 
&n - ,. 
Hadise İngiltere Barba Devam İmkanını Kırmak istiyor 

Ara aıra oldufu aibl bu defa da 
Arnnutlukta beklenmiyea bir iıyan 
hareketi oldu. 

1924 yılında Arnnutlulc batbakan• 
htına ifa eden n bugilnkll Arnavut
luk idarealne muaraz oldutu için epey 
zamandanberi ltalyada oturan Şe•ket 
bey Verla11i'nln idare ett:ği kıyamcılar 
Fıyerl kaaabaaanı ele geçirdikten ıon
ra LGshiıja tehri tlzerine yürOrlerken 
hükumet ku•ntlerile kartılışhlar. 
Müudemenio ne derece tiddetli o!
dutu, Arnavut kuv•etlerinin kuman• 
danı Celil Ardaa'm maktul dlltmeai 
ıöıteriyor. Arnavut hül,ümetinin teb· 
liğına göre, bu aırada Fiyeriyi ziya
rete giden Arnavutluk ordusu bstmU 
fettiti ve uki Avuıturya - Macar 
orduıu erkAnından General Gllardl 
kıvamcılarııı eline diltmilı ve öldü· 
rilİmilttür. 

Bu kilçilk hilkumetln iç durumunu 
anlamak noktaıındın bu hldlae, 
Ozerlnde durulmaya dejer. 

Arnavutluk t•t•kklll ettltl zaman 
ltalya ile bir mütekabil muzaheret 
andlaıması yapmıttı. Bu aodlaımaya 
göre, iki taraf, biribirine haber ver• 
meden bir UçOııcU devletle herhaDgi 
bir mukavele yapmıyacaktır. 

Yenl t•tekkCll etmit kGçlk b:r 
devletle b6yilk bir devletin bu nevi 
anlaımuı, bir ne•l himaye demektir. 
Nitekim herkH, İtalyanı• Arnavutluk 
Clıerioe el koyduğunu Ye Balkanlarda 
bir lıtlaat noktaaı . ele geçlrdltinl 
aandılar. 

Yugoılavya He İtalya araaındakl 
nzlyet ıekeıreok oldutu •Üddotçe 
bu dlltilnce dotru idi. Fakat Fran• 
aanın tevaaautlle lkl taraf araaındakl 
gerginlik kalkınca, timalt Arnnut· 
lutun tahrlklta mil.ait olan durumu 
da dilzeldl. ÇGnkU, umumi kaneat, 
oralardaki ahYalio lıoıuklutuou, dı
ıarıdan uzanan ellerin doturdutu 
merkezinde idi. Bunun Gıerlne Arna
yutJutun iç durumun\ alt ılklet 
merkezi cesauba ıeçtl n burünkll 
hilkumeUen memnun olmıyanlar, hep 
o mıotakada çahımıya batladılar. 
Şevket Bey Verlaaai b&dileai de 
itle bu tartlar altında huıule ıelmlt, 
bugOnkO Arnavutluk hlkOmetlni 
hedef tutan bir kıyamdır kl relen 
haberler tamamen bubrıldıtını tlh· 
terlyorlar. - Silreyya 

------.......-ı• • ·---·-™_....._ 
Çerez Kablllnden 

Geldl, Geçti ı. 

Meıhur Hi\let Efendinin lkiaoi Mah
mud un emrlle boynu Yurulduktan 
ıonra, kesik baıı Konyadan lstan
bula ıetirHerek, Galata mnl.eviha• 
n01lnin caddeye bakan mezarlık 
kıımına gömülmüştü .. 
Bu vak'adan birka9 ay IOora, İkill
oi Mahmut, bir gün Galata mev
levihanealne gelmlf, iyiade hazır 
bulunmuştu. Ayin bitlpte, Hünkar 
1&rayıoa dönerken, Galata Şeyhi 
Kudretullah Efendi, kendiıini tek· 
kcnln kap111na kadar uturladı. 
Bo ıırada, İkinci Mahmudun gözU, 
Halet Efendinin mezar taıına illttt. 
Kudretullah Efen diye döaerek: 
- .. Te der1ln ıııu Hale* Efendiye? 
Diye fikrini ıordu. Şeyh Zeki ve 
kurnaz bir adamdı. Leyh n aleyhte 
hır ne 11öylemlş oba, fena tesir 
edeceğini bildiğinden, gölllmatdi n 
derhal: 
- o da bir haletti, geldi, i•Çti r 
Cevabile işin içinden ııynldı. 

Tı/lı 

il '·mektep Muallimleri 
Arasında Nakiller 

Ankara, 21 - Yalnız h&1talık 
ve evlenme dolayısile nakillerinde 
zarureti olanlardan baıka ilkmek· 
tep muallimleri araıında naklJler 
yapılmamak kararı nrllmittir. 
Bu yıl bu şerait altında nakledi· 
lecek muallimlerin aayııı 350 
kadardır. 

Çankırı' da Deprenme 
Çankırı, 21 (A.A.) - Şehri• 

mlzde bu sabah 4.30 da bir dep• 
renme duyulmuştur. 

Nıııf Ücret 
Ankara, 21 - KUçOk yumur• 

- sandıklarının mııf rıhbm ile· 
retine tabi tutulmaları kararlaı· 
brılmlflır. 

Harp Olacak, Her İtalyan 
Bunu Kafasına Koymuş ••• 

Londrada Önemli Görüşmeler Oldu 
Londra, 22 (Özel) - lngiliz \ 

kabinesi bu ıabah toplandı. Top· 
Jantıda çok hararetli görüımeler 

olacaklar. 
Habei • ltalya gerginllğin:n 

artm111, Londrada, bugüne kadar 
çok az görUlmüf, geniş mahiyette 
a'yaıal faaliyete yol açmııtır. 

Ba,bakaa muavini Makdonald 
gazetecilere dedi ki: 

"- Şu günlerde, 1914 yılıuda· 
k'nden çok daha tehlikeli taatler 
yaşıyoruz.,, 

Dun, lngllterenin parti lider
lerinden bir çoğu Dıı itleri Ba· 
kanlığına gelerek bakan Sir Sa· 
muel Hoar ile gUrUtmUşler, ken• 
d'ıinden vaziyetin nezaketi hak· 
kında izahat almıılardır. Bu ara
da Hki baıbakan Loid Corç da 
dıı bakanlığına g•lmittir. Biraz 
sonra da Avustralya, Kanada ve 
Yani Zelanda komiserleri dıt 
bakanının yanında bir imparator
luk konferanıı yaptılar. 

lngilterede umumi kanaat ıu· 
dur: lta!ya, herıey• rağmen Ha· 
betistana kartı bllyük bir harp 
açacaklar. Bu harbin Anupaya 
ıirayetin~ engel olmak Ye hele Jn .. 
gilterenlo milıtemlekelerdeki men· 
faatlerinl korumak lbımdır. 

G6rllnüıe göre, lngiliz kablnHI 
bugUokU toplantııınd11, Habeı • 
Italya itini görUıecek olan uluılar 
kurumunun 4 Eylülden evvel, yani 
Italyanın Habeıiıtanda harbe ai
r;ımeaindcn önce toplanmaamı ı .. 
temlye karar verecektir. 

ltalyada BUyUk Man•vreler 
aa,ıadı 

Roma, 22 (Özel) - Franıız Ye 
lnglliz gazetelerinin buradaki mu• 
bahirleri araıında çok geniı bir 
faaliyet mllıahede edlliyor. V azl· 
yetin bir harbe ıllrOklendiil ka· 
naati artık herkeain kafa· 
s1Dda yer etmlıtlr. ltalyanın 

uluılar kurumunun 4 EylUl· 
de yapacağı toplantıdan önce 
Habetiıtanda harbe ba1lamas1D1 
muhtemel görenler de çoktur. 
Öte yandan, ltalya, kara ve ha· 
ya ordularlyl• donanmasını gün• 
den gllne takYiye ediyor. 

Bundan sonra, havacılık kad· 
rosunda iki filo komutanı yerine 
5 komutan, 10 general yerine 
21 general, 22 albay yerine 68 
albay, 57 yarbay yerine 66 yar
bay, 43 binbaıı yerine 160 bin· 
baıı ve 93 yUzbaıı yerine 673 
yUzbaıı bulunacaktır. 

Yeni Pietro Mlcca denizaltı 
gemisi de dalma deneçleri yap· 
mıt ve I08 metre derinliğe ka
dar inmiıtir. 

sn bakanhf', atuıtoıun 800 

10 gUnO içinde manenalar yapı· 
lacağmı bildirmektedir. Bu ma· 
nevraların Sannloda Alplarda, 
doğu Friulide ve Bolıanoda, ayrı 
bir önemi olacaktır. 

Bundan baıka, ordu komiteleri 
ve komutanlarla erkinıhapler 
taraf andan temıll edilen diğer 
cüzOtamlar, talimlere ıerçek 

bir harp ıGrllnllmn •ermek Uzer• 

bu manevralara iıtirak edecek· 
terdir. 

2,000 ıiyah iömlekll faıiıt 
genci de dün akıam Napolide 
gemiye binmiıtordir. Başka bir 
vopur da uçak yUklll olarak 
kalkmııtır. 

Frenaa'da Endl'e içindedir 
Parla, 22 ( Özel ) - İtalyanın 

Habeı itinde barıı yolile bir 
anlaıma kabul etmemeıi F ranaayı 
çok enditelendirdi. Fran1a, Al· 
manyaya karşı yaziyetinin çUrll· 
memesi için ltalyanın gücenmesi· 
ni hiç iıtemomektedl!· Italyanın, 
Almanya· Avusturya ittihadına 
karıı koymak üzere Avuıturya 
hududuna kuvYet vermiı olması 
ıinirleri biraz yahıtırmıtbr. 

Yine ltalyanm Tuna anlaı· 
masının imzalanmasını kolaylat· 
taracak hareketlerde bulunduğu 
haberleri de Franaada aevinçle 
karıılanmııtır. Bununla beraber 
ltalyanın uluslar kurumunun 4 
Eyllll toplanhıına lttlraki ıUpheli 
görülüyor ve Muıolinlnin bu ta· 
rihten 6nce Afrikadaki kuvvetle· 
rine taarruz emri vereceği aa• 
nılıyor. 

Gazetelere ıellnce; Franıa 
gazeteleri, lngiliz kabineıinin Ha
beıiatana allih ıatııını birakmlya 
karar vermeai lbUmalinl korku 
He karıdayorJar. Böyle bir ka• 
rarm Italyayı, lngiltere ve Fran· 
aaya kartı gUcendireceğl aöyleni· 
yor. Bazı gazeteler de lngilterenin 
bu itte güttOğü ılyaaeti beğen• 
mlyorlar ve bllbasn Eden'in 
ltalyaya karşı takındığı tavra 
tiddetle çatıyorlar. 

Diğer taraftan verilen bir ha
bere göre, logiltere kabinesi, 
ltalyayı, Habeşiıtanda bir harp 
yapamamak nya bir harbi aça• 
cak olursa devam imkanlarını 
kırmak l~ln çok mUhlm kararlar 
verecektir. 
Habet Ordusuna Girmek 

isteyenler Çok 
Adiaababa 21 (A.A.) - Ha· 

bet ordusunda harp etmek Uzer• 
hizmete girmek isteyenlerin ıayısı 
o kadar çoktur ki, hükumet bu 
işe bakmak için yeni bir büro 
açmağa m4'cbur olmuıtur. 

lngllterenln Tedbirleri 
Londra, 22 (A. A.) - Resmi 

olarak bildirildiğine göre, ufak 
bir lngiliz kıt&11 Adiı Ababadakl 
lngiliz Elçillğinin muhafızlarını 
takviye edecektir. 

ispanya bitaraf 
Barcelon, 22 ( A. A. ) - Bir 

ltalyan • Habeı Harbi takdirinde 
lıpanyanın bitaraflığım muhafaza 
etmeai için hükumet mühim nota• 
ları takviye etmek Uzer• ıtıel 
hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Parla Zencileri 
Paria, 2:l (A.A.) - Parlsteki 

Hnciler Habeıiıtandan yana bir 
toplanh yapmıılardır. Bunlardan 
yirmi kadarı sokaklarda a6slerlde 
bulunmak lıtemltler Te pollı hO
yfyetlerf ni tahkik için beı kiıiyi 
yakalamııtır. 

Amerika da bitaraf kalacak 
Vaıington, 22 ( A.A. ) - Bir 

ltalyan· Habeı harbi takdirinde 
Amerikanın bitraf kalması hak• 
kındakl kanunu aenato kabul 
etmittlr. 

Atatürkün Huzu- Venizelosçular ls-
runde Yapılan yan Mı Edecekler? 
Toplantı Yunanistand~ Bir Ayak-

< Baıtarafı ı ıncl yüıde ) lanma Şa,,1aıı Çıktı 
Bu toplanbda Baıbakan ismet Atlna,. 22 ( ~zd) - Gazete• 

lnlhıü, Şark yiJiyetlerimizde ve )erden blrı, Vemzelos~ulardan bir 
Karadeniz havzasında yaptıkları kıamımn yeni Yunanııtanda bir 
ıon tetkik gezintlıl bakk1nda iza· isyan hazırladıklarını yazmııtır. 
hat vermlf, anlatıldığına aöro Bunun Uzerlne iç Iılerl Bakanı 
yurdun bu parçasında yapılması Ralli.ı, ıorulan bir ıuale karıı 
lizım gelen mühim itler bulunduğu de1!!ıitlr ki: 
Uzerinde durulmuıtur. - Ve.nlz~loıçularan Make· 

DUnkU Bakanlar Heyeti top• donyada ıımdıye ~adar hiç bir 
lantısı Ye bu toplantıda görUtUlen fUpheli hareketleri gö!~lememlıtır. 
itler Ye Yerilen kararlar hakkında Bu yayıntı doğrn degıldlr.,, 
Anadolu Ajanıı yasıtaaile bu 
ıabah ıu malümah elde ettik : 

Verilen Kararlar 
Baıbakan lsm3t lnönU doğu 

ye Karadeniz vilAyetlerinde 
yaptığı tetkikleri, gördüklerini, 
derhal yapılmaaı lizımgelen itleri, 
Cumur Reisine arzetmitti • 

Tedbirleri hakkında Atatur .. 
kUn yUkaek tasviplerini aldıktan 
sonra Bakanları lıtanbula çağır· 
mı ıtır. 

Dün 2 l ağustos çarıamba 
gUntı FUorya deniz evinde Ata· 
türkün huzurunda toplanan Ba· 
kanlara, Baıbakan gördüklerini 
ve yapılma11 gereken işlui anlat• 
mııhr. 

Devlet idaresinin her noktaamı 
alakadar eden itlerden bakanlar 
aa!Ahiyetinln yapmıya kafi olan· 
Jannın derhal tatbiki, yapalma11 
kanun ve bUtço ile alakadar olan· 
larının tlmdiden hazırlanarak Ka· 
mutayın ilk toplantıaında kanun· 
la1bralma11 muvafık görllldn. 

Atatllrk Baıbakanı Ye bakan• 
ları akıam 1emeiln• ahkoymuftur. 

Evkaf ta 
Tasfiye Mi? 

Ankara 21 - Evkaf Genel 
Direktörlllğll bütün Evkaf me· 
morları arasında çok genit bir 
tasfiye yapmıya, blltlln ihtiyar 
memurları tekaUt etmlye karar 
vermiştir. 

Yunan Kültür Bak11nı 
Şehrimize Geliyor 
Şehrimizde yapılacak Balkan 

oyunlarında hazır bulunmak 
Uzere Yunan KUltür Bakanı ile 
Beden Terbiyesi Müfettiıi buraya 
sıelec•klerdi_r. ___ _ 

Öğretmen Okullarından 
Eu Yıl Çıkanlar 

Ankara, 21 - Bu yıl öğret• 
men okullarını bitirenlerin sayııı 
800dUr. ilk okullardan 6281 kız, 
17175 erkek çıkmıştır. Kliltllr 
Bakanlığı kız liae1i olmıyan yer
lerde kızların erkek litelerine 
de•amma karar vermiıtir. 

( Ankaradan 1 

Belediyelere 
Dağıtılan Para 

934 Yılında Gümrüklerd• 
3,388, 118 Lira Alındı 

Ankara, 21 (Özel) - GD 
rllkler resminden belediyeler bi 
111lne dUıen yüzde onlardan Q 

yılında tahsil edilen 3.388. 1 1 
lira belediyeler bankasına yatırı 

mııtır. Bu paradan 2545171 lira 
belediyelere gönderilmif, 15068 
lirası da istikraz edilen borçlar 
kartı tutulmuştur. A)rıca 64560 
lirada diğer borçlar için alıkoJ 
nu'.muştur. 

Bankada bu paradan 4665 
lira mevcut bulUnmaktadır. 93~ 

yılında yüzde onlardan belediye• 
lere dUıen pay 36547a3 lira idi. 
113 Belediye Borç Para lsted 

Ankara, :! 1 (Özel) - 933 yı 
landa 113 beledjye, bankada 
bor~ para istemiıtir. Bunlarda 
72 belediyenin iıtekleri henüz ne• 
ticelenmemittir. 934 ) ılında yapı· 
lan yardımların yekunu 882.029 
lirayı buJmuıtur. Yardımların 935 
yıla içinde daha fazla g•llıeceil 
umulmaktadır. 

Üzüm işleri 
Tetkik Ediliyor 

Türkofis Direktörü lzmir
de Tacirlerle görüıtü 
lzmir, 22 (Telefon) - Törko

flı direktörü Necdet buraya gel· 
di, hemen üzllm işi üzerinde 
tetkiklere baıladı. Sonra da 
ihracat taclrlerile çok Gnem 
verilen bir görllıme yaptı. 

Türk • Yunan Tecim 
Uzlaşmaıı 

Atina, 21 (Özel) - Ekonomi 
mUsteşan Kurtoğlu Faikın baı· 
kaolıtındaki TUrk heyeti Paristen 
bura1a gelmiştir. Heyet TUrk • 
Yunan tecim uzlaımaları etra• 
fanda konuımalar yapacaktır. 

Çankırı'da Atatürk Günü 
Çankn, 21 (A.A.) - Cuma 

gUaD Atatürklln Çankırıya ilk 
geliılnin onuncu yıl dönllmUdtır. 
Bugünün hatırasını ebedtleıtlr• 

mek için Atatürk adile açılacak 
bulvarm yapı itine 23.8.935 cuma 
gUnU törenle baılanacaktır. 

••trançta laveçlller Önde 
Varıova, 21 (A.A.) - Şatranç 

olimpiyatları: 
Yedinci ravuntta, lıveç· ltalyan 

karıılaıması 4-0 lsveçln na ün· 
lüjU ile ıonunçlanmııtır. Iıveç 
hali hazırda 22 buçuk puvnnla 
önde gelmektedir. ...................................... -................... . 

f 
. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu akıamki nöbetçi eozanel~r 
ıunlardır: 

Eminönü ( Mehmet Kilzım ), 
Küçukpazar ( 11. Hiisuü ), Alem· 
dar ( Cağaloğlıı ), Beyazıt ( Sıtkı ), 
Şebzadebnıı ( Asaf), Şehre mi ıi 
( Ahmet Hamdi ), Samatya ( Hı i
van ), Fener ( Emilyadı ), Aksaray 
(Ziya Nuri ), Karagümrük ( Arıf ), 
Bakırköy ( liilil ), Şışlı ( kurtulu~ ), 
Galata ( Asri lttıhat. ), Be) ogl,ı 
( Limonciyan, Garıh ), Beşild .ş 
( füıcep ), llııekoy [ Y ı.:ni 'l'iirkıyo ], 
Kasımpaıa [ Yeni Turtııı J, KtL<lı
köy (Faik lıkender ve Namık), 
Büyükada ( Şinasi ), Heybeli ( Y u
auf ), Oııküdar ( imrahor), Be) koz 
( Beykoz ), I'utalıalıçe ( Paşabah 
çe )r Aoadoluhisarı (Ana<loluhis11rı), 
Rumelihiaarı (Humelıhisarı), Sarıyer 

[Nuri}. 
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1 D/Jnga lktbat Haberleri 

Filistinde Porta
kal Yetiştirmeğ• 
Önem Veriliyor 

Yafadan yazıyorlar - Fillıtln• 

ihracat da de portakal ve 
diğer nar.nciye 

lu1r gıl ar· mahsulOnUn eki• 
tıgor mine büyük bir 

6nem verilmektedir. Bu mahıule 
ayrılan arazt 200 bin dunamdan 
fazladır. (Bir dunam 100 metre 
hlurabbaıdır) Böylelikle portakal 
\'e benzeri mahıullerin çıkıtı da 
her yıl biraz daha artmaktadır. 
1926- 1927 mevsiminde yalnız 
2,025,000 ıandık portakal çıka· 
ran Filiıtin 1932-1933 menimin· 
de 4,317,000 aagdık ihraç etmlt· 
tir. Bu ihracat yal geçtikçe art• 
ınaktadır. Geçen 1933-1934 mev• 
•iminin ihracata tam 5,414,000 
aandığa varmııttr. Bu hız deYam 
etmektedir. Filistin bir yandan 
ılraate ehemmiyet verirken diğer 
taraftan da loglltere ve domhı· 
Yonlarında kendine lmtJyaılar ve• 
ren 1rUmrük kolaylıkları elde et
ınektedir. 

• Yunan lıtatlstlklerlne ~re 

Y komıu meml.ke• 
unanistanın tin 1935 yılı ilk 
dış ticar11tl Uç ayındaki &, 

ticaret blinçoıu. ithalatın ihra-
cattan 772 milyon drahmi fula 
ohnasile. aleyhte kapanmqıhr. 
Bizim paramızla yuvarlak bir 
hesapla aeklz milyon lira kadar 
tutan bu aoık ihracat yektnun11n 
)Uzde 46 ı ve lthallt yek6mmun 
lıe ytııdo 31 i nlıbetlnde bulun
ınaktad11. 

1935 yalı llk l1ç ayındaki Ya• 
nan ithallt umumi y.ldma 
2,307,799,000 drahmiye lbnca
tınki ise ı.586,017,000 drahmiye 
tarmııtır. 

* Şanghaydan Londraya hHdlri· 
aponlar 11a- Hvon Şimali Çl· 

nln japonlmn e
arı Çini 8a· llne ıeçeU daha 
1t•gll•ıtlri· çok az eklu. Bu• 

•orlar nuola beraber Ja• 
Ponlann Çinin bu kıımmda bU· 
)Clk IJlr Hnayl hareketi ortaya 
koydukları ıörlllmektedlr. Yapı· 
lan bJr plina ıöre en kııa za• 
hlanda ıimalt Çin, Japon ıerma• 
)ed ve Japon tekniği ile endnı· 
lri yolunda ileri gitmit bir mem
leket olacaktır. Plina gire tıe 
demiryolu yapmak, kömOr ocak· 
larını işletmekle baılanaeak. alır 
\re mensucat endüstrisi için d• 
huyuk bir yer aynlacalcbr. Bu 
•uretle uzak farkta ekonomik 
bir Çin· Japon· Mançu cephesi 
teıkil edilmiı bulunmaktadır. 

* Londradan yazıyorlar: SoT)'et 

Sovg.t Rus- Rusya tar.afmdaıı 
ga J ngl l ttJ· lnglltereye ,.,ı .. 

len aiparifler bu 
l'eden güz yıl, eakl )llllara 

..... çevirdi kıyasla çok aaal• 
lbııtır. Sovyetlerin lngilteN plfa• 
•asına yüz çevirmelerine RUJlcaltil 
Çekoılovakya, Almanyada(d alıı· 
larmı erthrdıkları ıörUllJlif ve 
hu nokta Londra ticaret mihafi• 
lltıde af Aka lle takip edllmlttlr. 
Geçen Mayıs ayındaki Inı.Utere
den Sovyet mUbayaata bir yıl 
iSncenin 750 bin Iaterline mub· 
bu ancak 589 bin lngiliı llrıaı 
değerindedir. 

Yalnız alıı!arın değiJ, aynı 
lanıanda Sovyetler taralıcdan 
kiralanan lnglllz vapurlarının da 
hu yil az oluıu iki taraflı tJ~ret 
lbtlnaaebataom tamamile aııhlıjını 
löıtermektedir. 

Diinratla Olup Bitenler --
~~~~~~~~~~~~~~--

Alman Dehasının Bir Mu-
· vaff akı yeti Daha 

129 
BUyUk devletler arasında Ok

tanusu geçmek için l:ıfr mtiddet
tenberi deniz nakliye V811ıtaları 
için cereyan eden yarıi, timdi 
de hava nakliy~ vaaıtalarma 
geçmittir. 

Bir taraftan Amerika, bir ta
raftan Ingiltere, · Avrupa ile Ame• 
rika arasında ha va yolu ile bir 
yolcu ve posta nakliyatı te•ls 
etmek teıebblisUndedirler. BuGun 
için büyük, dev gibi tayyareler 
yaptırıyorlar. 

Almanlar, bu yarııa zeplin 
yaparak karışmıya kraer vermif· 
tir. Almanlar, yedi aenedenberl 
Atlantlk Okyanusunu yüzlerce 
defa geçen, l I bin yolcu taflyan. 

havada 10.839 ıaat dohııan ıep· 
linden sonra, bu postaların hava• 
dan ağır gemilerle yapılabllece· 

ğine lnanmıılardır. 

Bu inanca dayanarak Konıtanı 
gölU civarında L 2. 129 markah 
yeni bir zeplin yapmaya başlamıt
lardır. Yeni zeplin 248 metre 

.. uzunluğunda ve 42 metre kutrun· 
dadır. Umumi heyeti ile bu zep
lin ötekinden hem daha bilyllk, 
hem daha sağlam, hem de daha 
mükemmeldir. Altında dört btlyilk 
motörU vardır. 

Bu yeni zeplin, hem yolcu, 
hem posta taııyacak, ve tam 
manaılle bir ha va ıemlıl ola· 
cakbr, 

Yeni zeplin yapılıyor 

Kürk · iptilisı ••• 
Kadınlarımızın CanA ttık
ları Kürkler, insan Hayatı 
Pahasına Elde Edilir 

• 

Kadmların bayıldıkları, ui· 
runda baıan aile saadetlerini bile 

feda ettikleri ve kıt geldiii za
man bfr kedi ıoku!ganlıjı ile 

&arındıkları kUrklU mantolar, nı 

meıakkatlerle vUcude gelir bilir 

miıiniz? Dünyanın karh orman• 

larnnda, buzlu çöllerinde, hayatla• 

rlnı hergtın tehlikeye atan, bu 
111ız yerlerde aylarca insan y&ıO 

girmiyerek tUrJG ttlriU yokıuıluk· 
lar içinde vahtl hayvanlarla bo-

iutan aYctlır, derisi kürk yap
mıya elverişll hay\lanları avlayıp 

deriılol yüzerler. Mevıiml geldiği 
vakit bu derileri, oralardaki ara· 

side avlanmak imtiyazım al111ış 
olan birtakım kllrk ıirketlırlnı 
yok pahasına satarlar. Onlar da 
bunlardan kürk yaparak ateı pa• 
hasına kadınlarımıza satarlar. 

Reamlmiz, Kanadanın ılmalinde 
yaıayan avcıları •e tayyare Ye 

kızakla zevkedilen kurk bıl-

Eski zeplin bulutlar Ostünde ................................................................ 
Bir Kırlaııgıç 
Müvezzilik 
Yaptı 

Italyanın Erltre aamUrgeslnde 
kırlang\çlara tıpkı gtlvercinler 
aibi poıtacıhk yaphrıhp yaptm· 
lamıyacağı tecrübe edilmiıtir. 
Kırlangıçlar bu deneçten muvaf· 
fakıyetle çıkmıılardır. Zira Erit• 
reden ıalverilen bir kırl ııngıç. 
ayaiına takılı ytlzllk içinde bir 
mektup ile ıimali Italyanın Ta· 
ranta ıehrindeki 1uva1ına dön• 
mUştUr. 

Bir Arı Kovanı Polislik Etti 
Cenubt Mora•yanın Hadonin 

ıehrinde bir an kovanı azılı Dç 
baydndun tutulmasına aebep ol• 
muıtur. Bu haydutlar demiryolu 
kumpanyııınm muba11be daire• 
ıine giderek birçok kıymetli eı· 
yayı çalmıılar, fakat dışarı çıkar
larken bahçede durmakta olan 
bir arı kovanım devirmlflerdir. 
Arılar hırıızlara hücum etmltler 
yUzlerlol ıokmuılardır. Pollı hA· 
diıenin ertesi ılinll, yliıll olt 
içinde bulunan hırıızı tutmakta 
mOşkUlat çekmemiştir. 

Sayfa 7 

Km 

Su Bekleyen 
Mahalleler 

Unkapanında ÜsküplU mahal· 
leainde Seniye Osman imzaılle 
aıağıdakl mektubu aldık. Mek· 
tupta deniliyar ki: 

0 Blrblrimize pek yakın on 
mahalleli kadar •arız. Bu on ma• 
hallede oturan ı&yle böyle ikf, 
Uç bin kişi Yeşil Tulumba cıva• 
rında bulunan Kırkçeşmeden ıu 
alırız. 

Bu çeıme aktığı zamanlar bir 
çok kadın vo ~ocukJar bir kova 
su almak için aaatlerce nöbet 
beklemekte ve hatti hazan su 
alamadan gitmektedirler. Fakat 

ı bu çeımenln suya kaç gUndUr 
yine keallmiştir. 

lıtanbul tarafında her iki 
mahalleye bir terkoı çeşmesi 
isabet ettiği halde hizim susuzluk 
çekmemize zannederim ki bele· 

1 diyenin gönltıde razı olmaz.,, 

! Okuyucularımıza 
Cevaplarımız 

Berrama 
Muıtafı: 

Uıuo.9ar1ıdıı helncı 

Sorduklarnız henüz kitap be· 
llode basılmamııtır. Baııhrsa ay• 
rıca ilAn olunacakbr. .. 

Alpulluda şeker anbarında Abdur• 
rahman: 

Sorduklarnız henüz kitap halin• 
de basılmamıştır. Çıktıkları zaman 
ayrıca ilin edilecektir. .. 

Maniu haplsbanealnde mevkuf ı&· 

bık ziraat katibi ZUlfıkar'aı 
- Biz muhakeme aafbasını, 

mahkemede dinlemek suretli• 
bitaraf olarak yazdık. MUtalea 
yUrUtmek ve iki taraftan birinin 
mütaleaaım yazmak hakkına maUZ. 
değiliz. Temyiz netlcealnl aynca 
yazmak suretlle bu bitarafhğımızı 
teyit edeceğimize tUpheniz olmaaıo. 

* Silifkede tücoar Nazif oğlu A. Tol'a; 
- Yükaek muallim mektebine 

llıe mezunları ve muallim mektebi 
mezunları imtihanla alıoır. Mezun· 
)arın mezuniyet derecelerinin de 
pek iyi olmaaı lh.ımdır. 

• Fatihte mütekait malul zabitlerden 
A. Peçele: 

- Btıgibl yazılar ilAna tabidir. 
Binaenaleyh yazmamakta bizi ma 
zur görünüı. Dlter ernzo-ıuu ye• 

l " , "i rine getirmeye ça ııacn ::r z erıua m~ 

yelerlnl aöıtermıktec!_~r. Kıııadada kı7melU derl avcılığı YI derilerin tayyaıılerlı medıııi mırkealeH 11vkl ' 
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Badıkiyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Yazan ; Hatice Hatip -27 - 12-8-938 

Simsiyah Bir Ağustes Gecesiydi, Vakit Vakit Gökte 
Bir Projektör Parlayor Gibiydi ... 

- Kız kardetim getirdi ... 
- Kız kardefin mL •• 
- Evet kUçük bey. Dllll .. ce 

tuhaf bir ıey olmuf, annemin 
evinde çok tuhaf bir ıey.. O
nun evine biri girmiş ve kUpU 
alıp on lira bırakıp 2itmi1 .. 
Gece yarıaı 

- Ne kUpU lmiı bu •• B6yle.. 
- Su kUpU .. Size kı:ı kardeılm 

daha iyi anlatır. 

- Kız kardeşin burada mı 
çağır bana onu •. 

Her halde Huriye kapının 
önünde idi. 

- Buradayım gllçtık Bey. 
Qjye içeri girdi. 

- Vay Madmazel Dita Parlo.. 
Sefa gıldlolz Matmaıol Gnta 
Garbo! 

- Sda bulduk kllçUk bey. 
Başında ıoluk bir hasır ıapka 

vardı. Ba ıapka eski çiçeklerle 
ıUılU idi tohumları dııarıya uğ

ramış.. Ve önlüğün ıiyah parlak 
!kumaştan dlkilmlı bir kurdela 
yanmdnn sarkıyordu. Kadife bir 
kurdele gibi.. ayakında sandallar 
vardı. Ve bu sandallardan nasırlı 
kirli boyalı tırnaklı parmaklan 
dışarıya fırlıyordu. Üstünde aoluk 
markizetten ark&11 açık tamamile 
kolsuz uzun etekli bir elbise 
giyiyordu. Ve kulaklarında ko
caman halka küpeler vardı. 

Oturdu LAmlye geceki hldlHyl 
eni attı. 

- Çok ıey.. Çok ıey.. Ba 
kOp ne kOpft idi böyle ? 

- Bilmiyorum kDçtık Bey 
anneme Ahmet Paıanın Hanıma 
Yernıiı biz de aYluya g8mmllfUlk 
eski blrşey.. Çok eski. Hanım 
Efendi bunu yanan koaatıa en
kazını satarken temelleri aöktür
mOt orada bodrumda bulmnt-• 

- Na1al Bir lcftptft bu? 
- adeta bir kftp toprak bir 

t•Y· 
- içinde ne vardı ? 
- Kir paa kUçUk Bey. Meı· 

be1ede bulunan bir :.t&:llp içinde 
ne olur .. 

- Çok t•Y dedi, herhalde 
kUp ehemmiyetli bir ıey olmalıdır. 

- Ehemmiyetli olur mu ka
çlık Bey.. Annem tartladı da 
ancak öyle içinden IU içebildik.. 

-9-
AğuatOIUll ıonlannda bir ı-c• 

idi, gök kapkara idi. Arada bir 
1ankl uzaktan çevrilip çekilen bir 
projektör TUDUf ıibl S6k aydan
Janıyordu. •• yalçın delinmea 
kayalar ıibl keıif balutlana ara
ımda nurdaa bir yılan ıf bl bir 
ylldmm izi dolaııyordu. Gekıtt
rDltUeU vardı .• 

iki cabllln gölge Ye ıııklarlle 
tııacak gibi dolmuı olan HaUcla 
kirli sulan lçteıa, içten kaynıyordu. 

Köprtınlln Haliç lıkeleainia 
yr.nındakl kayık iakıleainden 

kalkan ıııkıız bir aandal hızlı 
hızlı ilerliyordu. 

Sandalın içinde lıirl kadın 
o!mak üzere d6rt gölge vardı. 
DürdU de konGfmuyorlar, derin 
bir sessizlik içinde oturmuşlar 
sanda ın biran evvel kı) ıya var• 
masını bekliyorlardı. 

* Sıı d ıldan ıllc dı~arı;a çıkan 

uzun boylu ve zayıf bir inoan 
oldu. Ouu takip eden ince vUc:utlll 
bir kadındı. Onu da tişman bir 
adam ve ıifman adamı bir dör
düncll fnaan daha takip etti. 
Bu, bir ortodoks papazı idL 

Yağmur yaj'mıya haılamıfb. 
Yaj11lurluklarının yaka1ını kal· 
dıran bu dört kiti hızlı adımlarla 
iakeJedaa çartıya doğru ileriye 

ilerliyorlardı. Çartı tenha idi. 
Gecenin bu geç saaatinde her 
taraf uyku içerisinde gibi idi ..• 
Hele bu yağmur, kimaeyl ortada 
bırakmamıı insanları çil yavrusu 
gibi dağıtmııtı. Galiba. Bira• 
lleriledlktea ıonra bir köt• ba• 
flDa aeldikJerl zaman teYakkuf 
ettiler. 

Sağa Te ıola baktılar... Sonra 
içlerinden kadın konuştu : 

- Sağda gördüğUnUz kilise 
patrikhane klllıeıidir dedi, biı: 

ıola sapacağız... Sola ıapblar 
Uzak.. Uzak yanan sokak 
fenerleri vardı... Fakat bunların 
arasında okadar çok mesafe var
dı ki, mütemadiyen karanlıkta 
yDrUyorlar demek caizdi. 

Gak gUrUltilleri gitgide tide 

12 Yaıında 
Bir Katil I 

( Battarafı 1 inci yüzde ) 
hücum etmlt ve bot tüfeği ııkmıt, 
ııra Memuya gelmlı, o da Tevfl• 
tin ıökılnı nfıaa alarak ateı 
açmıı, fak at çlft•nln gözl1ndea 
çıkan uçmalar oyunu bozmuı ve 
Tewfik derhal kanlar içinde yere 
dUıerek 6lmnıtnr. Iıe jandarma 
el koymuı •e Memoyu yakalamıtt 
gencin cesedini de bir tabuta 
koyarak buraya aöndermiıtir. 

Memo dün MUddeiumumillkte 
hldiıeyl itiraf etmiştir, ancak 
nınddoiumumilik bu itirafı kift 
bulmamıı ve Memoya baıka ıe
kilde b~ tecawti& vuku bulup bul· 
madağını htklk ettirmeye lllzum 
ıörmftt, kendisini adliye doktor
lanna g6ndermlıtir. Morgun ve 
adliye doktorlarm11ı Yencekled 
raporlara ıöre talaklkata devam 
edilecektir. ·---·--

Karıp - 920 No. h aHbacıhk 
elııli1et cbdaaımla haynnluıma ait 
buı YHaUü kaybettim. Yenisini 
~ karacat mClan eeldlerla bükmll 
olmadatını UAa 8Jlerlm. 

Yealf iakelaal arahcılarıadan 
RHim 

&UTlJN ULKEY-1· 
HERCUN 

.,. .ıf 

DOLASAMAZSINI Z 
F.AKATI 

1 e 'O ,., 

detlenmlı ve ıimıek blribirl ar 
ka&ıııra çakıyordu: 

- Yolu biliyor muıunuz. 
Yakasını gözlerine kadar çek· 

mit olan uzun boylu adam konu• 
ıuyordu, ıu içinde kalmamak için 
adeta taıtan taıa zıplayan genç 
kız: 

- EYct, dedi, çok iyi biliyo-
rum... Bir müddet sağa sapıp 

yllrlldilkten sonra ıimdl ıola bir 
ıokağ'a ıapmıılar, bir yokuı tır· 

manıyorlardı... Etraftaki üç katlı 
kArgir evlerin ekaariainde ıııklar 
ıönnıUı bulunuyordu. E•et. Evet 
tüphesiz ki Fener balkı çoktan 
uyaomıı bulunuyorlardı. Şimdi bir 
merdiven tırmanıyorlardı. Kank 
eski bir duvarJD albndan geçtiler. 
Yine hiçbiri konuımıyordu. Niha· 
yet ufak bir meydancıta geldi· 
ler... Solda bir duvar vardı. 
Saint Marl'de Mongol kiliseainio 
duvarı ve Bizanı devrinde killae 
olarak kalmıı ve bu gllne kadar 
o halinde muhafaza edilmiş olan 
bu bina bir karalb gibi gecenin 
içinde farkediliyordu. Klliae avlg. 
sunun duv.armı takibederek iler
lediler Ye biraz aonra kilisenin 
kapııına geldiler •.• 

( Arkaaıvar) 

10,000 Lira 
Tazminat 

( Baıtarafı 1 inci yüade ) 

Ahmet ŞUkrU hastanın ditfnl 
çekmiştir. Fakat bundan sonra 
mtıthit bir ııbrap baılamıı ve 

haata Gnmtıpuyu haıtahaneaine 
kald1r1lmıt. orada mühimce bir 
ameliye geçirmlı, •e on gün son
ra da ölmUştnr. Şimdi babaaı, dit 
doktorunun bu ölüme sebep ol· 
doğunu iddia ediyor ve kendiıiniıa 
cezalandırılmasını, ayni zamanda 
da ( ı O) bin lira tazminata malı
kOm edilmesini istiyor. Mlldd.,f· 
umumilik doıyayı Tabibi Adli 
Enve.re hayale etmlıtir. Alınacak 
rapora göre tahkikata dowam 
edilecektir. 

Yoksullar 
Topkapıdaki Kurum Yar· 
dım Hazırlığı Yapıyor 
Topkapı ve muhitinde Hne)er

denberi bayırlı yardımlar yapan 
Fukara Perver Cemiyeti, 6nUmUz· 

deki Cumhuriyet bayraminda 300 
kadar yokau)un kıtlık ihtiyaçlarını 

temine karar vermiştir. Bunun 
için do yoksullara yağ, makarna, 

pirinç, faıulya, patatea, sojan, 

ıeker, ıhlamuı·, kömUr Ye sabun 

verilecek, ayrıca bazdarıoın üstleri 
ıiydirHecoktir. Cemiyet bu mUna• 

ıebetlo hayusever ldmaelerden 
yardımda bulunmalarını dilemek· 
tedir. .............. -........................................... .. 

Tepeba'ı 

Belediye bahçeıindı 

Perıeınbe: Cuma Cu· 
matrell, Paau 

rtaü a)qamlan 
aaat 21 de 

DEL 1 
DOLU 
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lran Mektubu : 

Iran Parlimento Binası 
da Şenlikler Yapıldı 

' Irak Dış Bakanının Tahranı Ziyareti 
· Sevinçle Karşılanmııhr 

Iıak hariciye veziri Nuri Sait Paıa Tahranda İran dnlet. adamlan araııuıd;> 
Tahran, (Özel) - iki memle kardeıl Te yeğeni tarafından 

kıt arasındaki hudut meseleainl dUrUldUğtı meydana çıkaralllJlt 
halletmek Uzere tayyare ile bu• ıuçlular tevkif edilmiılerdlr. 
raya gelen Irak dıt bakanı Nuri Bu lşitlJmemit aile faclaıı bıl' 
Salt Paıa burada bllyUk T6renlo rada •e Isfahanda derin bir te 
karşılanmıştır. NurJ Paıaya refi· bırakmııtır. 
kası ve oğlu Tayyareci Sabah 
Beyle Irak tnze bakanı Mahmut 
Saki Bey refakat etmektedir. 

Nuri Paıa Tahrana vardığınm 
erlHİ gUnU Irak tuze bakanı ile 
birlikte Şehin9ah tarafından ka· 
bul edllmlıtir. 

Bu ziyaret münasebetiyle Tah• 
ran gazetl!'ri Iran • Irak dostluğu 
etrafında hararetli makaleler 
yumıılardır. La Jurnal dö Tahrıan 
gazeteıi, ilk görU9melerden sonra 
yazdığı bir yazıda, hudut mese
lesinin iki komşu ve doıt mem
leket arasında, her iki tarafın 
menfaatlerine uygun bir aurette 
hallodilecoğl ümidini ku•vetle 
izhar etmiıtlr. 

Tahranda Bayram 
Tahran bayram Ustnne bay .. 

ram günleri yaf&maktadır. Met-
·rutiyet llioının otuz.uncu yıldönll• 

mU mUnaaebetiyle lran parlAmen• 
toıu tarafından tertip edilen 
şenlikler ıimdfyo kadar görlilmemiş 
derece parlak olmuıtur. Şenlikler 
Adeta ulusal bir ~steri hallol 
almııtır. 

Şenliklerde en göze çarpan 
hususiyet Parlamento bahçeıin· 
deki eğlencelere Iran kadınları· 
nın genit mlkyaıta lıtirak etmiı 
olmalarıdır. 

Baba Katm. 
Isfahanda aylardenberi esrar 

pe.ıderi alhnda kalan bir cinayet 
etrafmda bura gazeteleri sütun· 
larla tahllAt Yermektedirler. Vak'a 
şudur.: 

lıfahanda berkealn se•gisinl 
kazanan Malkem adlı oldukça 
zenain bir Ermeni zengini birden• 
bire ortadan kaybolmuştur. 

Ermeninin ortadan ka7bol· 
ma11 ilk önce komtulann 
dikkatini çekmiş, nihayot me..ıe 
polise akıetmiıtir. Polis tarafın• 

* Mektubuma ıon vermedtf 
Iranda da bu sene fiddetli ııc•~ 
lar hüküm ıllrmekte olduğııtı• 
bildirmek iaterim. Bilhaısa Boıl' 
chehr' de son gUolerde aıcaklsr 
dan beş kiti ölmU§tUr. - lf- Jf 

Bir Yalanlama 
C. H. Partisi genel ıökretef 

llğlnden yalanlama: 

Tan gazetesinin 116 sayı •' 
16/8/935 tarihli nüshasında b•1 
Konanın Irana hareket ettiği '" 
yolda giderken transit yolların" 
sonra da Irana alt fHimler alacır 
yazılmaktadır. Bay Kenan Anka'' 
Halkevi sinema memurlarmdaod•: 
Kendiıi yıllık imini lranda kil 
(anmayı tercih etmlıtir. Bu ,.f 
yahatle ve ıiaema iılerHe An~•.~ 
Halkevlnia hiçbir auretle llat1»' 
olmadığı ıibi kendiıi de tabJel 

B.O. Tapu ba,memurlulll~ 
danı Tophanede Kılıncali mahalle~ 
de Topçular caddeııinde yeni 850-3 " 
350n. 350/3 • SS0/4 .. 854 No.IU r' 
ılyOYm Denlzyolları lşl•tmeıi müdil -
lüğün• ait Muhasebe daireai Le-vaı1 

-

&nbarı ıflyyahln binaıı telıiı kul~ 
ve müştemlliitlle deniı rıhtım mah p 
mülga Seyrlaefain İrlaresine ait oı;, 
bu kere mezkur gayrımenkuller 22 ~ 
No.lu kanun mucibine• yeniden te~' iJ" 
kül eden Denizyolları lşletmtııi )1

1
,. 

dUrlüğllne devir edildiğinden bu yır ki 
rin tapudıı da kaydı bulunm~dı 

0 
cihetle idarei mezlrOre namına yenıd• ı 
inyı• ve t11cill için senetsiz tasar~", 
muamelesi zapılacagaodao bu yır~ 
hatkında tasarruf iddiasında bulun•01 'h ... e lar varıa tarihi iliiodaıı en nı a,,,. 
on beş gUn ıarfıoda yedlerinde ~:ıı 
cut neaiki tasarruflyelcrile birlı 

0
, 

bil1BaJe nya kanuni nkillerl *-'-'',. 
dan biiTekile 935-5348 varJde oıııjıı· 
rasile mahallinde berayl tahkik bve
nacak tapu numara11na nyahut 

16 yoğlu Tapu Başmemurlağuna ıııll:4 ı caatları illa olunur. ~/ dan yapılan araştırmalar aylarca 
hiçbir ıonunç vermemit. esraı 

perdesi çöıOlememittir. Polis •n r 
bir Umlt olarak Ermenioin evinde 

... 
TAKVİM 

ııkı bir araıtırma yapmq, en 
ıonra Malkem'in cesedi ••in 
bahçeıinde bir kuyuda bulunmuı· 

tur. Muayene neticesinde Erme
nlnin zorla boğularak 6ldllrlll· 
dUğU anlaıılmıt. tahkikat derin· 
leıtirilmif tir, 

Glhılerce allren tahkikattan 
IODra Ermeniain paruı lcla otlu. 

Gla 
11 22 
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Trabıonlular, aynı zamanda 
Erzurumlulara kararlarını bildir· 
mlvl r, mliştereken btr kongre 
aktinl toldlf etmfılerdl. Fakat 
gariptir ki aynı günde Erzurum· 
lular da Trabzona bir telgraf 
çekmivler; 

(10 temmuzda burada vmı. 
yeti Şarkiye namına bir kongre 

ktedilecektir. Siz d iştirak 
ediniz.] 

D mlşlordl. Aynı fikrin bir 
iki y rde birden doğmaıı, cidden 
hayret §ayan btr tesadüften 
lbar ttl. 

Muıtaf a Kemal Pat•• Her 
iki toıebbUsten de haberdar edl· 
lir edilmez, bOyUk bir memnuni• 
yet hiıaetmlıti. Bu teıebbüı, 
milli gaye10 Ylııl olmak için 
atılacak ilk adımı teıkll ede· 
cekti. Fakat, bu teıebbilste nok· 
e n olan yalnız blrıey vardı. O da 
içtima edoc k kongre, Şark •l· 
lfiyetlerlne mUnbasır kalacakb. 

Halbuki Muıtafa Kemal Paıa, 
nkt dilecek kongrenin birkaç 
vilayete mllnha1ır kalmasını kafi 
ıgörmiyor; böyle milli bir lçtlmaa, 
'bütUn Anadolu •il yellerinin iıtl· 
rakinl temin etmek istiyordu, 
HattA bu kongrenin de Anndo
lunun tam merkezi olan (Slvas)ta 

ektlnl tensip ediyordu, 

Erzurum da aktodllecık kon• 
gre, derhal alakadarlara blldirH· 
mlş e icap eden talimat veril· 
nılıtl. LAklo, o gOnlerln ıeraltl 
içinde böyle bir mak1&dın teminin 
deki mlltkilAtın bUyUkllliD, der• 
hol başgöstermiıtf. 

Halbuki Mustafa Kemal Paıa, 
bu kongrenin akdini pek mllhim 
görüyor; bunu temin etmek için 
kuvvetli teı bbUslere giriıiyordu. 
G r k hUkum tten ç ldnon ve 
gerek hırlıtiyan komitecilerin her 
tarafa kurduklnrı puıular dolayısilo 
yolculukt n ihtiraz eden kongre 
nıurahhaslarmın sellmet ve em· 
niyet lçind Erzuruma gUndoril• 
meleri için kumandanlara ıifrell 
telgraflar çekmlotl. Ve nihayet, 
kendisi d Erzuruma harket Ye 
kongrenin mUzakerAtını yakından 
takibe karar vermİ§ti. 

Bu ıırada Babıali ile 1aray, 
büyük bir endiıo içinde idi. 
Daha bUyllk bir endişe içinde 
bulunan logllizl rln, te•alt eden 
müracaatlarına karıı, Muıtafa 
Kemal Paıanın yakında lıtanbu• 
la avdet edeceiine teminatlar 
Verilmekte ve bu suretle lngillzle· 
rln gUceodlrflmemeJerJoe ıayret 
gljsteritmekte idi. 

Halbuki Muıtafa Kemal Paıa; 
11 Haziran tarl hinde ErkAoı har• 
biyel umumiye Relıl Cevat Pa· 
fadan aldığı husual ılfrell tel· 
ar afta: 

[lnglllzler, lfzln ıtbl kıymetli 
bir kumandanıo Anadoluda ıeya
hatlnl, efklirıumumiyeyl tahrik 
edecek mahiyette bulduldann
dan latanbula avdetlnlzl istiyor
lar ve bunu temine çahııyorJar.) 

Diye hakikati blldlrmeıl Oıe· 
tine; Mustafa Kemal Paıa Padl· 
faha bir telgraf çekmiı: 

[MilletJn baka ve mevcudiye-
tinin dUımam olanlara karıı, 
benden hiçbir mDmaıatkftrlık 

beklen mez. lstanbula avdet eder· 
em, ya Maltaya gönderilcceğim. 

Veyahut milletin, her ferdinden 
hizmet beklediği f6yle bir zn· 
manda, tamamen atalete mııhldim 
edileceğim. Halbuki ben, bu 
hizmetin ifosma kat'iyyen karar 
verdiğim ıçın; eğer latanbula 
avdete icbar edilirsem, mcmurl• 
yetimden istifa edeceğim. Ve 
yJna Anndoluda, milletin sinesin· 
de luılac ğım. Millet; tamam n 
istlklfilinc mazhar oluncay adar 
bUtUn mevcudiyetimle çahıac gım.] 

D11mişti. Bu suretle de, yalnız 
padiıııha karşı değil; Istanbulda 
bulunan v kendisinden gizil bir 
korku duyanlara, ıon fikrini ve 
ıon ıözUnU en açık bir llıanla 
ıöyJemİ§tf. 

Muıtafa Kemal Paıa; bahsetti• 
ll hizmetin • resmi vozlfesln ta• 
elliik eden • en mühim eaerinl 
filen göstermişti. Samsun vo Hav• 
ıada bulunduğu ıu kısa müddet 
zarfında aldığı tedbirleri , soylı 
ve emniyet m s lesini dUzeltmi ti. 
Aıker mUfrezelerJ tarafından y • 
pılan ııkı tnkib t say sinde, (Pun• 
tos komitecileri) birer k6şo7e 

por: 

ngr 
ş ı .. 

1 • n 

sinmişlerdi. Yollarda gezdirilen 
ve tehlikeli mevkii re yeri tiril n 
büyük ve kUçUk a&k~ri kuvv tler 
de balkın seyahatini ve ticaret 
nakliyatını emin bir hol g tir-

miıti. Vakıa bu tedbirlerle, (Pun· 
tosçuların f esnt ocaklara) tama• 
men söndlirlllcmediği gibi harp 

ıenelcrindcnberl k6klc en (şaka0 

v t) do ort dan kftmll n kaldırıl· 
mıı değildi. Ancak ıu var ki, 

Bu muvakkat sUkün muvaffaki· 
yetlo atılmıı bir dım tevkil d • 

cek; halkın r hat y huzurunu 
ı }beden bu iki unıurun tama• 

men ortadan kaldınlması için mll• 
temadi bir mUcadeley glrlıll .. 
cektL 

R sml vaılfoılnl bu suretle 
ifa ettiğinden dolayı vicdanen 
müsterih olan Mustafa Kemal 

Paıa; ılmdl bUtOn kuvvetini, ma· 
nevi Yazlfel r llzerlnde teksif t• 
mitti. Bu da; artık Türk milleti· 
nln t'arlık ve JstlldAUnl t hdit 

eden katli v kahir uıııurlarla 
mUcad leye girişmek için fil n 
harekete geçmekti. 

(Arkası vnr) 

Bisikletçilerimiz Roma yad , Fe 
Gidiyor 

r-
a çe lıkesire 

Birkaç gUn sonra Rom oyada 
bUyük bir blsfklet mUaabaknsı 
yapılac k, buna bizim gençler do 
iştirak edecektir. DUn, burada 
realml rlnl gördUA'UnUz g nçler 
Köstencey hareket ttil r. Ken· 
dllerine muvaffakiy tler dileriz. 

F enerbahçe Balıke irde 
Bu yılın lıtanbul futbol ıam· 

piyonu olan Fenerb bçe birinci 
takımı, 16 kltilik bir kafile ha· 

Unde buglln Balıkealre gidecek, 
or da y pılacak olan Türkiye 
futbol birinciliği mııçlarmıı iştirak 

d cektfr. Balıkeslrde, Istanbul, 
Bandırma, Balıkesir v Bursa 
mıntakalıırı ıamplyonl rının kar
ıılaşmaları yapılacaktır. 

vcıler Beyr mı 
lstanbul avcılar bayramı Pazar 

gUnU Ambarlı Çobancoşmeslode 
kutlulanacaktır. 

Panayır Bugün Açılıyor 
( Baıtarafı 1 inci yftıde ) 

ııraaında halk kalabalığını idare 
etmek lizere tel örgülerle gentı 
halk ı:ralan yapılmıştır. 

Panayır açılma töreninde bu· 
lunmak Uıere ecn bi gazetelerin 
aytarları da Iımlre gelmlşUr. Pa
nnyir töreni yapılırk n alneması 
do çekilecektir. 

Beuinci hmir p nayiri 179 
bUylik ve müstakil pavyondan 
mürekkep olarak TOrk san'at zev• 
kine göre hazırlanmııtır. Doğu 
ye batı san'at telAkkl ve zevkle
rini yenyana tesbit d n bu 11an'at 
mecmuası Jımirln on parlak bir 
beri ( eseri ) ıayılabilecektfr. 
Dost Sovyet Ruıya ile Elen vo 

Yugoslav uluıları adına lnıa edf. 
len pavyonlar ve Tekltler (iohfıar
lar) idaresi pa•yonu diğer pav• 
yonlann yanında bariz bir Ulitün• 
lnk taıımaktadır. - Adnan 

Nazllllde 
lzmtr, 22 (Telefonlo) - Ôko

noml Bakanı Celil Bayar, yarın 
da Nazillideki mensucat fabrl· 
kaaının temelini atacakbr. 

Celil Bayar 
lzmire Gitti 

Şehrimizde bulunan Ekonomi 
Bakanı Celil Bayar, dUn akıam 
lzmire gitmek llıere Ertuğrul 
ya tile Bandırmaya harekot 
etmiıtir. 

Sayfa 9 

M··kafatlı Anketimiz 

a oba ehmet 
enecek ?-

O oyucuları ızdan Yüzlerce Cevap 
Aldık, Neşr diyoruz 

Üç gllrev y pmak fllere Amıp17a riden Mülayim pehliY&n (Ortada) 
Mükafatlı ank tlmlzln nallnl ,Ureı 1apıl1aydı, Dinarlı yUz:d• 

•• şartlennı, bug D de hulAıa yOı MlllAyiml yenerdi. Dinarlı 
ederek tekr rlıyoruz: Mehmet, Çobanın karşıaında 

Yedi EylUld , Dinarlı Mehm tle kuvvet Ye meharetlnl ıarfederek 
Çob n Mehmet ero ında bir g • onu yenecektir. 
reş yapılacaktır. '* 

1 Gedlkpap. Tatlıkuyu, F:ırmn 
Çoban Mehmet, Dinarla i c sokak No. 19 da HulQsl: 

istediği şekilde gllr ımey hazır - Fikrim herkesin düşlinc~ 
olduğunu söylUyor. inde idi. Fakat hocam 11Nurullah 

Dinarlı Mehm t ise, daha Ataç 
11 

benden daha er ( erken ) 
dlnlenmlı ve daha hazırlanmıı davranmış. 
olarak çıkacağı bu ikinci karıı-
la moda istediği uıul dalrealndo 
gUreıtirildiği takdird kazaaaca• 
ğını iddia etmoktedir. 

Biz okuyucularımızdan ıoru• 
yoruzz 

- Bu gUreıl, Çoban Mehmet 
mi kazanacak, yoksa Dinarlı mı? 

Bu covaplarm, nihayet alb 
Eylül akşamına kadar elimize 
geçm si IAzımdır, 

Cevap gönderenler, mUkafatlı 
anket koponunu eklemeyi unut• 
mamalıdırlar. 

isteyeni r1 cevaplarlle birllkte 
n şrodllmek Uz:ere birer resimle· 
rlal d g6nderebilirler. 

GUreı neticesinde, tahminleri 
doğru çıkanlardan Uç kişiye par 
mUkafatı vereceğiz ve birinci) e 
elli, ikinciye 30, UçUncüye de 20 
lira hediy edeceğiz! 

M ktupJarm, mUkafatlı anket 
memurluğuna adre ile gönderil· 
m ai lfizımdır. 

Anketimize başlayalı pek ez 
olduğu halde yllzlerco cevap aldık. 
Bunları da bugünd n itibaren 
n ıretmiye başlıyoruz: 

* Nuruosmanly No. 20 den 
Ahmet: 

- Güreı hayatına abldığı 
gUndenberi önüne geleni de\•İren 
Çoban Mehmet Dinarlıyı cz:e ıe 
yenecektir. 

lf 
Burae Menzllhane Unu rpo· 

cı Nevzatı 

- Kenarda blr 300 lira kn· 
dar param var. Kim isterse bah· 
ae girişirim. Eğer Dinarlı Mehmet 
yenilecek olurs , bu parayı feda 
etmeğe hazırım.. Dloarh Çobanı, 
bir solukta yenecektir. 

lf 
Lllecl F thlbey caddesi No. 

49 da Nişan: 
- Eğer tam Amerikan usulü 

Meltep v pur lskelesl kar
şusında No. 12 da Zef r K rtel' 

- Çoban M hmet, Amerikan 
pehlivanlarına alı§mıı olan Dl· 
narl.ya lasa bir zamanda " peı,. 
dedirtecektir. 

Emniyet 5 inci 9ubede poll• 
1592 R. DeaerU: 

- Dinarlı ile Çobanı tanım~ 
dığım halde hangisinin daha 
olgun olduğunu tefrik ederim. 
Çoban, Dinarlıyı her ne şekilde 
olursa olsun daima ezer, yen r. 

Yenlkepı, Sandıkburnu ced. 
No. '19 de Fethi Özen : 

- Çoban Mehmet birinci sınıf 
pehlivandır. Dinarlı ise kllçükorta 
pehlivanlnrden.. Artık aradald 
farksı bakın da hfikmUmU anlayın. 

M .. layim Pehl·van 
Avrupaya Gitti 

Üç Güre Yapıp Tekrl'.r 
Dönecek 

Mülayim Pehlivan, dUn Ro• 
manya, Macaristan ve Almanya• 
da Uç güreı yapmak (}zere, Ro
manya vapurile Küstenceyo hara• 
ket etmiştir. 

Bir habere göre buılln, K• ra 
Ali pehlivan da hareket ve o ıa 
ilUhak edecektir. 

Halbuki, Hava KurumunüD 
ıalAhiyetli llyelerladın bir:sindan 
ıorduğumuza nazaran, Kara Ali 
Dinarlı ile bir gUroı taahhüt 
etmiştir. Ve bu körcıi yapmadrn 
bir yere gidecek değildir. 

Verdiği söze rağrııan gidece1t 
umulmadığından, fanımuhal ol.ı
rak gittiği takdirde •erilocelc 
karar dUşUnülmüş değlldir. 

•• oa o a,, om 41atb Anket Kupon 

KiM KAZANACAK ? 
Dlnarh Mı? • • • • • • • • 
Çoban Mehmet MI ? • • • • • • 
Ad re• • . . . . . • • • • 



51 Biat Denizlerinde 

a Tilrkler Yazan: 
M. Turhan 

Piri Relı· Murat Reis - Hadım Süleyman 

Safer Reis, Bir Aslan Gibi Dört Yana 
Saldırıp Duruyordu ..• 

Llkin bir karıtıkhk ııruında 
onların ipi kırmaları, arkadan aaldarıta 
kalkmaları mOmkGndG. ltt• bu ibtl• 
mal Safer Reiıin 

canını ııkıyordu, 

Kukada yaptıj'I 

l'lbi bir 1aldırııa 

kalkmaktan ken• 
dini alıkoyuyordu. 

Fakat orada gtla 
lerce kalmak da 
tlotru değildi, il•· 
rlde Diu nrdı ve 
or•ya gidilerek ıaı 
lı itler baıarılmalc 
lizımdı. Zatu Tlrk 
eri Hint denizine 
rıtlrmıkten makta 
da Diudaki Por• 
tekiz donanmaaım, 
aıkerlnl ~ldermek, 

GDceratı elde •t· 
aek içindi. Bu itin 
yapılmaılledlr ki 
Kayıuıuz Yatar, 
•aakulnl atabile
eek Ye yeniden 
Safer Relı olup 
1ahaeye çıkacaktı. 

Yiğit adam bl! 
dlltOne• ile sabır· 
ııslandı, tlddetll 
bır bombardıman 
ile kale dunrla-
rını iyice aaraıntıya Safu Reiı uferf bıraktı,. Yüknldiğl noktadan yere atıldı .. 
Y6rdlkten ıonra bir ınn o bin ulrl beyaı beılerle tutaaklıtı G!limden lyl 
ııluca batlattı, ukerlnl her taraftan bulduklarını anlatmıya baılayıaa iti•· 
bOcuma kaldırdı. Kendlıl yine 6nde yen kıh' durdu, kolların batlanma-
ldl,Kukada olduA-u gibi yine duvarlara sına sılrlıildl ve bu it bitmeden Kat 
pençe ıreçlrerek yilkıelm•t• aanıı· kalHine TOrk bayrağı dikildi. 
rordu. Ooun lztnde k3kreyen uker, Tarihlerin bu harp 11raaında 
duvarlara yapıımıt canlı birer ıölı• kılıçtan geçlrlldltlnl yudaklara bin 
gibi kaynaıı1orlardı, amaca dotru Hker itt• bu bin tuhaktır. Sanı 
Jlceliyorlardı. Zafer, kalenin tepe• 1apılırken 3len Portekizlilerin ıay111 
ılnden kolluıaı uzatmıf, oalara kın· belH de§'ilcfir. Fakat birkaç bin kiti· 
dine çekmete baılnmıı rlblydl. den az olmaaa rerektlr. 

lıt• bu ıırada nuıl oldutu bllin· Kat kalul de, Kuka ırlbl 1ıkılıp 
mez, 1rerlde bırakılan tutuklar ipi•- hiç rapılmamııa çnrlldlkten ıonra 
rint kırdı, çadırların kaııklarını kopa• Safer Reis, yanındaki ukerle Gua 
tarak, turada burada bulabildikleri Jlmanına dlSndO, birlikte 1r•Urdlfi 
baltaları, aopaları, demlrlerJ yakalı• birkaç yOs yeni tutaatı kOreklere 
yarak Türklerin Clzerin• aaldırdılar. datıttı, Silleymaa Paıanın yanına 
Kaledeki aıker, bu umulmaz yardımı ııkarak yapılan itleri anlattı ve 0 
1rörUnce gayrete gelmit Türklertn 11rada mllnaubet dUtOrOp blrkat 
üzerine bir ateı yaA-muru dökmete yerinden yaralı olduj"unu söyledi. 
ko··ulmuıtu. Biraz ıonra onlar dııarı Hadım vezir, iki kaleyi pek ko-
farlayarak hOcum edenleri, karıılıklı )aylıkla devlrmlt, donanmaya birkaç 
iki yumruk arasına alneaklardı. 1Uz kOrekçi ıretlrmlt olnn yiflt 

Safer R'iı, hatlarından dökUlen adamın 1aralı oluıuna hayıflandı 1 

ateıten ziyade ayaklarına yapıfaD - Bir dUtman kalesinde, dedi, 
tuhalc ellerin tehlikeli oldutu· tezdi. açılan redlk bizi nasıl aevlndfrirae 
Yakalanmak Uzere bulunan zaferi bir TGrk teninde açılan yara da 
bıraktı, yllkseldiA'i noktııdan 1ere okadar ve belki dahıı artık OztıntO 
atıldı, gür seaile arkndaılarını topladı, verir. Biz düıman kalelerini delik 
hain tutsaklarla boğuımıya baıladı. detlk etmek latediğimiz kertede 

Umulduğu gibi kale muhafızları kendi kalelerimiz olan nıkerlerlmizln 
da dıtnrıya fırlamıılardı, bu boğuıa yarasız bereals kalmaıını isteriz. 
karışmıtlardı. Artık kalenin düflp Hele 1enln ılbl 00 kale, yliz kale 
dOtmemeııl açıkta yapılan şu kaalı dej'erlnde olan yiğitlerin burunlarının 
çarpıtmanın ıonuna bağlı idi. bile kanamasına dayanamayız. Bert• 

Duvar ardında t6yle bl>yl• bir ket vıralnkl yaralarm ağır detil. 
Yarlık teıkll eden Portekb kılıcı, du· Yokaa dayanamaıı:dım. Şu kllreğl vur• 
rumun çok nazik olmaaına rağmen, durdutun tutsakları • aenl yarala· 
açıkta kolay fıleyemedl. ilk ıaıkın• mak suçund n 8t8rCI • biret birer 
lıklarım çarçabuk gideren Türkler, kuerdlm. 
kendilerine yakııan biçimi almıılar S f 
•6 anane ıeleni biçmlye ıtritmlşlerdi. a er Reiı; bir iltifat olarak ı6y-
i lenen, bu ı6zlerl ıonuna kadar dı'n• 
hanetl pek iğrenç 1r8ren TOrkleria ı edl, ıonra Siileyman Paıanın öaOne 

orada, o karıtık alanda hınç ile ara- dls çlJktG: 
dıklara kelle, içeriden çıkanlıırınkl 

değil, dııarıdan kendilerine uldıran· 
larınkl idi. Büyük bir sofukkanlılıkla 
o hain baıhm arıyorlar ve ... Keılyor· 
lardı. 

- Devletli veılr, dedi, ben yara. 
larıma deter nrmiı detillm. Her 
yaranın bir ylj'ltllk haykıran atız 
olduğunu bilirim. Fakat yaralandıtımı 
aana ınylemekten baıka bir makta· 
dım yar. 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

AHatelerl ı Karak8J Köprlbıtı 
r.ı. 42162 • llrkHl Mlhlrdarsade 

Han Tel. 12740 

~----Mersin Yolu 
KONYA vapuru 23 Ağuı· 

toa CUMA annu aaat 11 do 
Mersine kadar. "4949,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 22 Ağuı· 

toı PERŞEMBE aUntl saat 
20 de Hopaya Kadar. "4950,, 

MODERRIS K. KOMORCOYAN 
aari Ye tlcart Herler ı 

Yeni harflerleı - tenzilll be deli 
Ameli n tatbiki kambiyo 
Yeni muhaaebe uıuld 
Tlearl malumat ve bankacıhk 
iktıaat ilmi 
ibtiaaı muha11belerl 
( Şirket, aanayl, ziraat •• ban· 
ka) ticari ve mali heaap 
LOıaritma cetvelJeri (yeni raJt.. 

Kr. 
35 

122,S 
ıos 

87,S 
176 

70 

kamlarla ) 56 
Batlıca aatıı yeri: ikbal kGtüphaneai 

'·M Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
Korsal ar 

letiyenlere ölçü 
tarif eııi gönderıliı 

EmlnönU 
İzmir sokııgı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulo3 

Taklitçilerden 
salunmız. 

lat. Birinci lflAa Memurlu· 
Qundan: Dakııköy yalı sokak 32 No, 
nde oturmakta ve Çakmekçılard& 

Aıopyan hanında manifaturacılıkla 
me91ul bulunmakta olan Karnik Pa· 
naıyan iffıle etmiı ve ifideı 29-7-ll35 
tarihinde açılıp tasfiyenin adi tekilde 
yapılmaema karar verilmiş olduğundan; 

1 - Mlifliıte alacağı olanlar ve 
iıtihkak iddiasında bu' unanların ala
caklarını n istihkaklarını ildudnn lıir 
ay içinde 1 inci iflus dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini [ senet 
ve defter huliiıaları ve Hlre ) aeıl ve· 
ya mueaddak suretlerini tevdi eyle· 
mel eri. 

9 - llılAfına horeket cezai meEı'u• 
liyetl miistelziın olmak iizero müflisin 
borçlarının aynı nıiiddet iciııde kendi· 
lerinl ve borçlınını bildirmeleri. 

8 - hföfliein mallarını her ne eı· 
fatln olursa olı;un ellerintlo bulundu
ranların o mtlllar üzerindeki hukları 
mahfuz kalmak şartile buuları aym 
müddet içinde daire emrine tevdi et· 
melerl ve etmezlerse makbul mazeret· 
İeri bulunmadıkça cezai mesuliyete 
uğrayacakları ve rüçhan haklarından 
mahrum kalacakları. 

4 - 29-8-935 tarihine miieadlf per 
ıembı r,ünU saat 10 da alacaklıların 
ilk lçtimaa gelmeleri ve müflis ile 
mUıterek borçlu olanlar ve kefillerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair kimse. 
}erin toplanmada bulunmaya hakları 
olduğu ilan olunur. ll3 58) 

• 
~ı·.-.KiRALIK• ' 

Çiftlik ve Ahır 

Safer Reiı, bir 8k0z ıOrilsll içine 
dOıen aslan gibi, dfüt yana saldırıp 
dururken Tilrk ıOcüniln kendinden 
beklenen feyi yapmak Ozere oldufu
nu, Portekizlilerin erimete yllz tuttu
funu gördO H o karmakarııık du. 
rumdn bUyllk bir sotukkanlılık ıD•· 
tererek hemen bir mOfreze ayırdı, 

kale kapısına giden yolu keatirdl. 
Şimdi Türklere yapılmak lıtenilen 
çevirme, Portekizlilere ya pılmııtı, 
laeriflerin aıome veya esirliğe boyun 
etmekten baıka çareleri kalmamıftı. 

- Nedir o makaat Kayguıuı? 1 
- Efcndimdea bir t•Y ötrenmek 

Topkapı haricinde Ferhat Paşa 
Çiftliği ve inek ahırı kiralıktır. 
Tutmak iıteyenler Eminönünde 
Vıılde hanında Noter Ilüsamettin 
Baydu Çamer'e müracaat etsinler. 

Bu çare.lzllği belki biraz geı 

anlayan Portekizliler mendllJerle veya 
ıömlelderiDden koparıp aalladıkları 

lıtiyorumı 

- Sor, ılJyleyeylm. 
- Bir 1ara bir ıuç batııladablllr 

mi, bafııladamaz mı? 

- Suça vı yaranın altnıt yoluna 
göre hOlc.Um detltlr. Suç Yarld yara• 
!anmakla detll paralanmalcla da batıı· 
lanmıy. Onun isin Hn hanıi ıuçların 
nerede alınmıı yaralarla bataılanap 
bafıtlanmayacatını anlamak lıti7or• 
IUD a5ık . IÖJ)e. 

(Arka11 var) 

Ankara için TOrkçe ve Almanca 
bilen Türk bir 

ISTENO • DAKTiLO 
Aranıyor. lıteklllerln mektuplarını 

(4222) numara ile Beyoğlunda Al· 
manca Türklıe Poıt gazetesine gön
dermeleri. 

Dr. A. KUTiEL 
Kan.köy Topgulu oadd11i No. aJ 

Aj'utoı 22 

1 l•t•nbul B•l•dlye•I lllnl•rı 1 
Koyun ıtl 

Zeytinyağı 
Zeytlntaneal 
Sabun 

Tuz 
Soj'an 
Nohut 
Merci mık 
Kuru fasulye 
Patates 
Makarna 
Şehriye 
Pirinç 

Un 
Pirinç unu 
irmik 

Kuru bezelya 
Salça 

Şeker 

Ekmek 

Yumurta 

lıpanak 

Ldhna 
PraH 
Sakız kabağı 

Semizotu 
Çala fasulyası 
Ayşekadın faaulyaı 
Patlıcan 

Barbunya Fasulyaaı 
Kırmızı domateı 
Taze bamya 
Taze bakla 
dolmalık biber 
Kereviz 
Havuç 
Enginar 
Y eıil sa' ata 
Marul 
Um on 
Salamura va taze asma 
yaprağı 

Pancar 

Yoğurt 
Sut 
Sade yağı 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

Kilo -3200 
110 
180 
350 

250 
800 
200 
150 
450 
750 
28U 
50 

950 
550 
25 
40 

150 
70 

650 

8200 

9000 

550 
350 
350 
500 
150 
100 
650 

o 
150 
450 
50 

200 
100 
200 
120 

o 
o 
o 
o 

40 
100 

;380 
780 

800 
170 
220 

Adat 

o 

l 
Tutara -1600 

130 

182 
002 

167,S 

3000 

200 
,500 

500 
600 

366 

169,60 

640 

279 

Muvakkat teminat 

120 

14,3 

61 

14 
68 

12 

27,S 

13 

48 

13,S 

Konservatuvar yatı kısmı için 31/5/936 tarihin• kadar lbım 
olan ve yukarıda yazılı bulunan yiyecek cinsleri itibarile on kııma 
ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. latekll olanlar 
tartnamesinl Levazım MüdUrlUğUnde 11Hrebllirler. Eksiltmeye afrmek 

için de 2490 Mo. h artırma ye eksiltme kanununda 1azıh vealka 
ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz ve1a mektubu 
ile beraber 28/8/935 çarşamba gUnll saat l 5 de daimi encOmende 
bulunmalıdır. ( 1 • 4712) 

* * Eminönü kazası çenesindeki yolların tamirinde kullanılmak Uzere 
IAzım olan 500 metro mik'abı Sultan çiftliği kumu açık ekıllmeye 
konulmuştur. Bu kumların hepsine 1500 lira Hat tahmin olunmuı• 
tur. Şartnamesi levazım mUdür:UğUnde görUIUr. Eksiltmeye girmek 
isteyenlere 2490 No. b arthrma ve eksiltme kanununda yazılı 
veılka ve 1 12 lira 50 kurutluk muvakkat teminat makbuzu veya 
mektublle beraber 23/8/935 Cuma gUnU ıaat 15 de daimi encümen• 
de bulunmalıdır. (I) (4634) 

.. .. 
Darülaceze 1 çln lUzumn olan 100 ton tUvenan yerli maden 

klSmUrU açık eksiltmeye konulmuıtur. Bu kömürlerin hepsine 1055 
lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım MOdUrlUğUnde 
görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. il artırma ve ek· 
ılltmo kanununda yazılı vulka ve 80 liralık muYakkat teminat 
makbuz veya mektubilo beraber 23/8/935 cuma gUnU aaat 15 'de 
daimi encUmende bulunmalıdır. (4632 

latanbul ikinci icra Memur• 
luAundanı Mahkemece ifJilına ka· 

rar verilip memurlyetimiıı:ce tasfiye· 
sine başlanmlt olan PAMüK VE NE· 
BATI YAGIN SANAYfl T. ~ Şirke· 
tini ait müstacel tedbirlerin ittihazı 

ye idare heyetine aalAhiyet ltaaı zım· 

oında alacaklıların 23 Ağuıtoı 1935 
cuma gOnU ıaat 11 de lflAs dalrHin· 
de hazır buluDma11 ilin olunur. 

(18866) 

l•tanbul birinci lflA• Memur· 
lulundanı MOfllı Todori Koıtantln• 
ait ev ety•11 28/8/935 çartamba g0nt1 
ıaat 10 da ikinci arttırma ile 1atıla• 

eafındaa talip olanların o •lln H 

Önemli Bir Bilmece 
Kızılay Cemiyeti Emln8nl kazuı 

her"esten ıoruyor: 
ı-s E-M~R""'""'E._Jq 

Bu kelimeyi dotru okuyanlar yıa• 
karıki çerçeveyi kulp kelimenin 
doğruıunu ey adrealerlle Kızıla1 

Emin6nfi ka:ııa baıkanlıfına S EyIUl 
ıkıamına kadar gönderalnler. 

Kelimeyi dotru yaıı:anlardan bir• 
çok kitiye 7 Eylül C.umartHI akoamı 
Takılm bahçealndeld KERMESTE 
kıymetli hediyeler verilecektir. ___ ... -· -........... . .. .........-
ıaatte Tarabyada Klreçburnu cadde• 
ılnde 134 No lu H• ıelmelerl ili• 
olunur. (13868) 
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Beyoğlu Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Adlan ve fılul aıağıda yag:Jı kaıa•ç yerglıi mllkellefleri menaup oldukları maliye ıubelerlne 
Yermiı oldukları 931, 932, 933, 934 takYim yıllarına ait kazanç beyannameleri hesap mutoboıınslarmca 
defterleriie karıılaıtll'mak için gösterdikleri ticaretgah adreılerinde araoılmış iseler de bulunamadıklarmdaQ 
defterlerini getirmek için kendilerine tebligat y.spmali kabil olamamııtar. Hukuk UsulU muhakemeleri 
kanununun 86 ıncı maddesi deJiletile kazanç kanununun 45 inci maddesi mucibince on bet gUn lçlndı 
Ga?atada gt\mrllk karıııında Hudavendigar han beaap mlltebaısısları bUrosu.ıa defter Ye vesikalarını 
ıotlrmediklerl takdirde kazançlarının re'sen takdir edilecekleri llln olunur. (4980) 

B. N. lıml 

251 lbrahlm zade Ibrahlm 
LUtf ü 

553 lbrahim :ıado lbrabim 
Lütfü 

167 Simonta Mltz 

179 Hüseyin Naim 

403 Koço Negrepotls 

411 D. F eritz Mergıtntbaler 
Heine 

413 K4tip zade Sabri 

679 Vaginak Acemyan 
717 Haaip zade Mehmet Ka• 

sım 

718 Haslp zade Mehmet Kaıım 
736 Mehmet Sırrı 

737 Mehmet Sırrı 
763 Vahan Agopyan 
802 K. Ku•afyan 

909 Harllaos Orelllı 

1033 Ali ZUhtll 

1105 Hacı Bayram zade Mak• 
eut 

B. N. ismi 

5 Mehmet Ali 

6 Mehmet Ali 

7 Ali Nihat 

61 Hayim Iırael 

74 Hayim lnael 

92 Ahmet Mftflt Yt Hida
yet Mustafa 

93 Ahmet Müfit ve Hlda• 
yet Muıtafa 

96 Peter Fabrl 
126 Beıim Kimli 
127 Bealm Klmil 
145 Petor Fahri 

B. N. ismi 

221 Koço Pendelloı 
241 Yusuf Ziya 

Galata 931 Zabıtlı 

işi 

Komiıyoncu 

Komlıyoncu 

Sigorta Şlr. 

Müteahhit 

KomİS) oncu 

Komisyoncu 

Komisyoncu 

Deli al 
Simaar 

" 
Mühendlı 

" Emlik dellAb 
Mimar Mühendlı 

Halk Şapka Ma· 
1a. 
TütUn Tüccarı 

Tutun tDccarı 

Ticaret yeri 

Melek han 

Kemankeı, Melek 
han 27 No. 
G. Mertebani ıokak 
ı;gorta han No. 1 
G. Melek han 7 No. 

Perıembepazar Ro
man han No. 7 
G. Eakl Poıta han 
No. 2 
Voyvoda cad. Boz• 
kurt han No. 20124 
G. Karakaş ban 8 
G. Karamuıtafapa• 
fa sokak 50 

• .. " 
GUmrllk ıo. Ada 
han No. 17 

" " " Hıdıroğlu han No. 12 
G. Abit han 2 lnd 
kat No, 8 37/38 
G. Kemankeı Ka• 
raköy No. 1 
G. Mertebani ıokall 
Kefeli ban 21 
Garıınti ıokak Ha• 
110 bey han No. S 

Galata 932 Zabıtah 

Nakliyat acenta• 
il 

.. Şark Teneke 
kutu fabrikası,. 
"Şark Teneke 
kutu Fabrikası., 
Fabrika mUmH· 
ıilliğl •• komi&• 
)'OD kollektlf tir· 
keti 

" ,. 
Komiıyoncu 
Milteahhlt 

" 
Komisyoncu 

Ticaret yeri 

Maritim han No. 4 

Maritim han No. 4 

Maraim ban No. 1 l 

G. F ermencller 48 

G. F ermenciler 48 

G. Ahen MOnlb haa 
6 ıucı kat No. 6 

" 
G. Manhaym han 9 
Aben MUnih han 8 

it " " 
G. Manhaym hın 9 

Galata 933 Zabıtlı 

Sigortacı 

Ticaret yeri 

G. Gabay han 4 
F ermenciler Yeni 
han No. 1 

Galata 934 Zabıtlı 

iti 
T. L. Şlr. 

Zahire bor1111 

Ticaret yeri 

F ermencller 48 
Voyvoda ban 13 

HaY)'ar han 81 

Ömer Ablt han 4/11 
mubayaacı11 
KahYeci K. K. Rıhtım 19 

Kulekapı 93 J Zabıtlı 

Oturduğu yer 

Ştşll Bulgar çarşı'iı No. 40 

Şlıll Nermin Apar. 

Pangaltı Altın Bakkal Tur4 
na so. Arif pa,a npnrtıman 9 
Kadıköy Rıhtım caddHI 
Raif 3 Apart. 
Kurtuluı Kurtoğlu sokak 
No. 53 • 
Beyoğlu Poıta 11okak No.88 

Takılın Şehit Muhtar bey 
cad. Cumhuriyet npar. 1{1 
Tarabya Klliıe sokak 43 Noi 
EmlrgAn Muvakkithane 
caddesi No. 66 

" " " 1 
Divanyolu Iıık ıokak No. 8 ' 

.. " " ,, 
Kınalı ada No. 10 
Şitll btavrl apar. 

Sofyalı ıo. AUcl oğlu A.• 
par. 5 No. 
Beyoğlu Polonya ıokık 
35 No. 
lstanbul 

Oturdnğu yer 

Beylerbey Abdallab atı 

M. Sünnetçi ıokak No. 20 
Beylerbey Abdullah •la 
M. Sünnetçi ıokak No. 2Ö 
Feriköy KAğıthane cad. 1 
No. 22 Aparhman 6 ınoı 
daire 

Maçkada Teıvlklye Kara• 
kol ıokak 1 11 
Maçkada Teıvildye Kara• 
kol ıo. 111 
Ahmet MUfUt Pangaltı zı .. 
fer ao. 2 Hidayet Mustafaı 
Şiıli Hasat So. 6 No. 

" " " .. 
Ştıll Sadıç S. 21 
Üsküdar Sinan caddeıl 104 

" " " .. 
Şiıll Sadıç S, 21 

Oturdutu yer 

Sakızağaç Ananlk S. 42 
Oaman bey F oıkolo apa,. 
tıman No. 4 

Oturdutu yer 

Pangalh Hamam Eıref IOI 

kak No. 23 
Beyotlu Polonya ıo. Mer 
menet han Peıta ıokak 
Sıra Seni Papadoplo • .,.. 
tıman No. 1 
A~nı Jerde 
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A lnyada D 
Şimdiye kadar icat oiuoao bUtlba traı bıçakları aruında en mOke•mıl n en fnkalAde olduA-u tahakkuk ıtmlıtlr. Piyasada meYCut traı bıçaklarını ıaıırtmııtır. Huan traı bıçatıaıa t. 2. 

numaralı gayet keakin .,.. hHaııa tarafları vardar ki her bir tıırafile Jlakal on defa tıraı olmak kabildir. Bu henpla 5 kuruıluk bir adet Haaan Tıraı Bıçağile 40 defa ve ıalak bardakta blleadi 
yOı defa tıraf )'apılmak mtımkündDr, ki dünyanın hiçbir bıçatında bu meziyet )'Oktur. Hasan Bıçatı iıtıditlnlı halde batka marka nrirlerH aldanmayıaıı, taklltlırlnden Hkınıaıs. Fiyatı 1 

adedi S kuruıtur. 10 adedi 45 kuruıtur. Haun Depoıuı Ankara, İstanbul, Bıyoj'·u . ................................................................................................................... ~················~~~~~c;;;·~~'ii~~~~ 
zın ins n ke din·ı daha VAPURCULUK ~G-; sayesinde canınızın 

TÜRK ANONiM ŞIRKITI iıtediA'ini yiyebilirıini 

k laylı la oşoı··r 1 ISTANBUL ACENTALIÔI 
• ı Liman Han, T lefonı flSl9811 

Nezle 
Başağnsı 

Krrı ık 

Dikka 
Ediniz! 

.. 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

p • 
1 N R • 

1 
lmak lazımdır. 

G R 1 P 1 N, soğuk algınhiının fena akıb tler doğurmasına mini 
olmakla beraber blltUn aztırapları da dindirir. 

H•,. eczansd• 7,5 krı,.uı flatla •«tı/,,.. 

~~:: . · ···i'w ·'. 

Darp ane V Damga 
M tbaası Müdürlüğünden: 

1 - Kopalı zarf uıullle elli fon yeril aaf kUlço kurşun 
alanacaktır. 

2 - Eksiltme il Eylöl 935 çarıamba gUoU ıaat 16 da MUdU· 
rlyıtlmlzdel<i Komiıyonda yapılaktır. 

3 - istekliler ıartname7i almak Uzere Pazartesi, Çarşamba, 
Cuma günleri saat 14 den 17 ye hadar 30 kuruıluk pulla beraber 
Muhaseb mlze mUr cnat edebilirler. 

4 - Eksiltmeye ılrebilmek için lıteklllerln 640 liralık muvakkat 
teminat akçasını yeya Banka mektuplarını teklif mektupl rlyle blrlikto 
yukarıda yazılı ıUn ve 1aatten bir Hat eyveJloe kadar Komisyona 
vereceklerdir. (4758) 

Belediyeler Ban kası 
Bina Proje 

MÜSABAKASI: 
Belediyeler Bankasından : 
Ankarada yapılacak Belediyeler Bankası binası projesi 

5/Ağuıtos/1935 tarihinden 5 ilk Teırin 1935 tarihine kadar 2 
ay müddetle mUaabakaya konulmuştur. 

Müsabakaya TUrk 'H ecnebi mtıhendis ve mimarlar ıılre• 
bilirler. MUıabakada blrlncillğl kazanan 1.000 lklnciliğl ka:r:a• 
nana 800 UçUncUden be~laclye kadar da dörder yüz lira verile· 
cektlr. MUaabaka ıartnamHi ve vaziyet plAnı Ankarada 
Belediyeler Bankaamdao para1ıı alınır. Bu müddet sonuna 
kadar projel r Anknrada Bel diyeler Bankasına t alim edilmlt 
olacaktfr. Posta vesalr 11b plerlı gecikmeler hiçbir ıuretle 
kabul edilemez. (2011) (4482) 

Joavlel Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi il4nlarıl 
Ankaradan Ha.\'darpafaya bırglln saat 19,10 da ve Haydarpa· 

tadan Ankaraya saat 19,00 da kalkan Anadolu ıllr'at katarlarında 
20181935 tarihinden 1/12/935 tarihine kadar ÜçllncU ımıf araba 
bulunmayacakJır. 

Bu mUddet zarfında seyahat edecek ÜçUncll m Ykl yolcular 
he!gUn Haydarpaşadan Ankaray aaat 14,50 de ve Ankaradan 
Hnydarpaıaya saat 19,45 de kalkan yolcu katarlarHe ı yahat 
edec klerdir. 

ÜçüncU m vkl yolcularanın lıtlrabatlerl için de bu katarlara 
fazla UçUncll mevki arabal r bağlanılacatı aayua halkımıza 
bildirilir. 2218 ''4936,. 

iZIY.iR SÜRAT YOLU 
SAKARYA vapuru her hafta 

PERŞEMBE günleri saat 16 da 
lotanbu~daJ IZMIRE ve PAZAR 
günleri de IZMIR'den fstanbula 
kalkar. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR vapuru 25 

Ağuıtos PAZAR aaat 10 da 
Mersine kadar. 

'EDEIE~s:llllı::maEZ:mmm..,,_, 

, ' 

KAR GiBi 
E3E;VAZLATIR 
flllili ... lialliiam _______ , 

ADEMi iKTiDAR 
"e 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
TRfsıliit: <1 ıl11ta Po-ıta kııtuım H!35 

C İ C İ DUDAKLIK 
DGnyanıD en 11bit 

dudak boyaar, 

FARUKl'nin CiCi 
allrtıdır. Hiç bir te• 
ma•l• allinmeL Yı
kansa bile ;ıkmu. 
24 Hat dudakta kalır. 
T ecrübesl kolaydır. 

Deposu ı Sultachamamıııda 

FARUKi GÜZEL KOKULAR --rwm• mağaı.aııdır. • 
MET ORFOZ 

Son Posta Ma&baaeı 
t<t1riyat N141:9 ı TU!ı 

Balılplul ı A. Qıem, ı. IUc'Po •· Uıll 

ÇHARBON Dl! BELLOC, lı 

cihıızınm en mükemmel dezenfektana 
Toı ve7a putil olarak alındıkta en e 

n muannit mide Te baraak rahat 
lıklarıoı n iıhall •erian tedui e 
Midede latif bir hia tevlit eder 
iştihnyı açar, hazmi kola7Jaştlrır 

lnkıbazı defeder. Yemekten ıonra 

ıedilen wide ağrılnnna n aui haz 

rb
deon mütevnellll baı •ğ:;:;:~::ı 

larına 
haaıl 

clloc ~:,:~~: 
meldir. 

BU.tlln eczanelerden arayınız. 

Leyli ve Nehari 

Boğaziçi Liseleri 
Eski F E Y Z İ ATİ 111111 

Boğazlçlnde ı ArnavutköyUnde: Çifte ••r•rl•rda 
Kız ve erkekler için ayrı bölGklerdı kurulmuı, ana 11nıfı, ilk kıımı, orta 
okul n li11 sınıflarını havi ulusal blı mUeneeedlr. 

Yıllardanberl kazandığı muvaffaklyetle tanınmıı olan mıktıp 
kayıtlara başlamıştır. Kayıt için herglln aaat ondan on altıya 
kadar mektep yönetimine bat vurulabilir. lıteJenlıre mektep 

'--mm-_.. tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 ~---.. 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 
1 - Kırklarellode yaprak tUtUo ambarı lnıaab kapalı sarflı 

eksiltmeye konmuıtur. 
2 - Tahmin edilen h•deli keılf (22498) lira (23) kuruıtur. 
3 - ihalesi 3/9/935 Salı gUoll Hat 14 tedir. 
4 - Şartnameıl (113) kurJı mukabilinde Kabıtaıta LeYaıım •• 

Mllbayaat Şubesinden ·nrllir. 
S - Eksiltmeye glreceklerlıı (2490) aayılı kanunda yazılı ıırtlar 

dahilinde ve muayyen gUn Ye aaatinden bir saat ıvyeJ (1688) 
liralık teminat Ye teklif mektuplar1nı Kabataıda Lıyazım Ti 

MUbayaat Şubesindeki Alam komlıyonuaa mUracaatları. (4710) 

Kı:r:ve 

Erkek 

Beyoğlu • TUnelbaıı • Y enlyol 

ALMAN LiSESi ••Ticaret 
mektebi 

Tam devreli ll11 - Orta tioaret mektebi • Lban öirenm1'k için ih11rt ıınıflar. 
Derslere 9 EylOI P•••rtesl ba9lanacakbr. 

Kayıt muamelesi 2 Eylfıldın itibaren Pazardan bqka hergllJI 
saat 8 den 12 ye kadar nüfuı teuere1l, r11ml aıı kAğadı, ııhhat 
raporu, tasdikname Yeya ıehadetname ile mUracaat edllmetl. 
Fazla ta!lil&t için mektebe müracaat veya 44941-44942 yı telefon edilmesi. 

, ... mm.-.-........... _. ... .._._._._._._._.~I 

Bölge San'at Okullarile Yapı Ustası 
Okuluna Alınacak Talebe 

ültür Bakanlığından: 
Ankara, Aydın, Bursa, Dlyarıbekir, Edirne, lıtanbul, lzmlr, 

Kastamonu ve Konya Bölge San' at Okullarlle Ankara Yapı Uıtaıı 
Okuluna parasız yatllı olarak talebe aJmacaktır. Bu okullar 
ıhnacakların: 
1 - Tilrk olmaları, 
2 - 13 yatından kUçUk, 17 yaıından bUyUk olmamalan, 
3 - En az beı ıınıflı bir ilkokulu bıt;rmlt bulunmaları şartll• 

lıteklilerla bulundukları yerlerin lıbaylarma 3/EylUl/1935 Sah 
ııllnü akıamına kadar bir dilekçe, okul diplomaaı vey belgesi Uç 
tane belgellk fotoğraf aıı raporu ve özbeleklerile (nüfus tezkeresi) 
birlikte baı vurmaları. (2259) (4947) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lıtanbul 
SatınaJma Komisyonu Reisliğinden; 

Gllmrtık Muhafaza ıenıl kamutanla lıtaobul 1&tınalma ve yok· 
1 ma kemisyonları için 45 lira Ucretlı ve müsabaka ile bir daktilo 
ahnacaktır. Memurin kanunundaki ıcraitl haiz: olanların 27/8/935 
atıoOne kadar Satıoalma komisyonuna müracaatları. u4s91,, 


