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240000 Süngü Karşılıklı 
Mevzi Almış Bir Vazi

yette Bulunuyor 
lt••r••ll•r 40 

T•rr•r• 
Meyd•n• 

Pa . 27 ( .. ru, 
Oz.ı) - Son 

Zlnıanda Avrupa 
:•zetelerine Ha• 
k '' orduıu bak• 
..:nda akseden 

berler dikkat• 

tdeğer mahiyet• 
td" ırler. Bu or-
dunun iyi talim 
f 6rnını mDbfm 
ldlr kıımı Yarcltr 
it bu, 200 bla 
adar tah•la 

'diliyor. Bu kuY· 
••tlerı Belçika 
lahitleri talim 

~· terbiye etmir 
it rdır. Topçu 

~"••ti ıkalk .. 
tanıamlanma• ... 

v ......... .. , .......... 

•çln çahpbyor. 
41., Pttitralyözlerla H•hılll•r lı•I' ''•'• hııl.z•/c tl•llller. llut•H• 

1000 k d aalc•rl•rl 120 61• 
•ld .. a ar 'Ilı ugu haber yerHmektedir. Ma• Habeılıtaa Fran11nm iki mitil 
lllikflh kısa bir zaman ıoara bu blylklOjilade l11de, lldlmla Jft-: 
t tar 'mutlak ıurette detiıe- kıcılatı onun tabii mDdaflldlr. 
•ittir. ÇOnktl mltemacliyea ıiJA& ltalyaaın kunetJerJ de 120 blaclJr. 

•• le . cepane alınmakta dar. Habetll· Fakat, yakında 150 bial bulaea• 
.::.~ cepane depolan dağları• br. Habeı orduıunun malzeme 

l noktalanndadır. vı cephane fakriae mukabil ltal-
lia hlc allAb.ua D&llamulle beraber ,._ ........ tı ahull &ol Ye 

be, tılkHTafD •ldafaUIOA lth •Uk•m•eldlr. Bllh••• taall, _... 
:llYon kadar erkek, kadını• ralyoz ve uçaklara •• zırlak ot .. 
-..!!!eatı tahmin edlJiyor. [ Dn••• 6 •• rl•cl• J 

iit Meselesi Nasll HaHolunablllr? 
..... ~·=- • ... ..... ___ ... ...... 

andıradan Başlayarak 
Sizinle Gezinti Yapalım 
~rapkirli Mehmet,Benim Heıabımı Gö
tiince Güldü V • Bir Hikiy•y• Baıladı 

-1-

Ar"Jl/cirll M.J.111.JI• ın•11llır••••• "Yıltlı%,, ••lılırlı•• 
din::. YıJdız'ıo çorllasııaı ifir- Oalarıa çorbaları plrinçte11, ıeh· 

B ı? riyedea, tarhaaadaa dety, kepek• 

tlniı:i u cUrnleyl okuyunca ı&zlt• na yapıhr•lfo 
.ı_ 

18
n 6nüoe, •ıuct k çocuğunuD 

l>ir a ltldan sual ıeran ariıtokrat 17 Ye,ınd•nlterl 

- PAZAR - il TBMMl'.11 1995 idare itleri telefonu: 20203 Flab S kuruş 

D•rl•ffli•, iH••• •lr•••• •••f•i• patl•••l•r lçlıttl• •••••w ------
Karısını Baıka
•ının Kolu11da 
Görünce ... 

1 Derincedeki Müessif 
Kaza Nasıl Oldu? 

Tütüa Mafuaları Birer 
Yara Mıdırlar? 

lı•lr, ( Özel ) - Akp• ııat 
yedi aularL.Ke
•eralhaıaŞım
lı ıokatı, ti· 
tlia matuala· 
na.lan çıkan 
kallın 'çilerle 
~Utlu.. ıs yaı· 

larında sıınç 
bir adam, baça· 

ti'-;:.: 
- snzeı Wr 
kachaıa kerl-
•• laDc11a edl• 
J•'· Glilla
• .. •• vllıa• 

Karı•••• o•r•• duau malıt .. 
MM••' Uf yerlerlad•n 

atır yaralar, •rak laalk kalababiı 
araııada :ıa1bohı1er • .. 

Dk ıı olarak yaralı kadaa 
memleket ha1tanHlade tedavi 
altı•• alıaıyor. Yaralan •iır •• 
hıyıb tehlikede oldutu lçla lf a• 
dell abaamıyor. Zabıta tah'ldkab 

1arahnı• Sebile lımlade ••il bir 
kacliD oldapau, kocamaua Mela
.. t aduada Wrl oldajna mey
clua pkanJOf· Y aralıyaa Meb-

( :i>'•AIDI 1 laol yUade ) 

Tafsilat Ve Resmi Malumat 

S6•tlÜl'111• ..... ııul• •u•I-•• UJ•l••cilerl•b ,,.. ......... ....,. 
ıa•lrlefllllrlerlc• .. 

[Yuua 10 aaou •,,_.•tl&dar] 

Yağlı Güreş Müsabakamız 
Bugün De Hamdi 
Pehlivanın Hayatı 
Çobanla Dinarlı Mehmede 
Dair iyi Haberler Vereceğiz 

1
/ 1ka geliyordur. Hollvut yıldızlar1111n ltlr9olda· 

tafaka at ben bu sözleri, bir l Dn• •• ? ~~-•-d_•_J __ 
"'•ııd vakti, gUbre keksn ltir 
~i i ra avlusunda, mandra 1&hi· 
'•\; Il a.. d 

y aib ,ereı mlaabakamııl8 ltuıln lkiacl haf. 
tuı baılamııtır. Baılakl mUıallakalar, bilhuu 
bqaltıada 1apılacak ıttr•ıler nek taııadaa çok •ll
bimdir. Bapltınıa ea kunetH slretçileriadea bir 
ve baılıca• iı• Glaaah Ha•clldlr. Hamdi de, birçok 
arkadatlan ıibl klçlk yqta ,....,. heveal••mlt 
•• kılA ıamaatla •i•rlll•ermlttlr. lıtaahul, lzmlr, 
ittire.at. Uıaka ltlrçok streıl•M sir•lı •• lı•••• 
bepalnla ltaplta ,aretlerlal kuglllltbr. Hamdi bu... llek•• MI kUo pl•ektellr. Gelecek ,.ı 

ı dd gzm an iıfttim. Meier 
'-'il~~·· nıandranm ea lteıll 
~ı.ılc;n adıymıf, ve inekler de 
~•r,. baıtalw rfbl çorba 

En Sen T elıraf, Tele fon, Tel• 
ıiz Ve Huıuıi lıtlhbaratımasa 
Ait Haberleri Her ~la 1 ıaa 

Sayfa•ııtla BalaltillnlaiL l (Dnaa••-- ,...., 



· Muharrirlerin 
Münakaşaları 

Ve Halk? 
Son glinlerde muharrirler ara• 
ıındaki mUnakaıalar eıklaıtı •e 
kızııb. O kadar kl, içlerinde 
mahkemelik olanlar bile var. 
Dlln bir yazıoımız muhtelif kim
aelerle görllımüı ve onların, bu 
münakaıalat etrafındaki düşUn· 
oılerinf toplamııtır. Burun de 
aıığıya bu cevaplan yazıyoruz. 

· Nltantafı, Kodaman caddesi 
Şair Nef'I aokelı 43 No.h hnne 
Sellml; 

- .. Müsademel efkardan barikat 
hakikat doj'ar ,, derler. Bu itibarla, 
fikirlerin çarpıı•aaı, hayırlı neticeler 
dofurabillr. Fakat maale.ef bizde, 
fikir çerçnHlndea kUfür ubuına 

dlJkQJ111eml1 mDnakaıa yok gibidir. 
Fakat muharrirlerin, bu ml1allerl bol 
laaldkati bildikleri halde mDnakaıalara 
•irlımelerl bence kGfOrleımekten 
hoılaomalarıadan baıka bir 11bebe 
atfolunamaz. Hem bu kabil mOsademel 
efklrdan dotan barlkal hakikatler, 
ipliklerin pazara çıkmuındaD baıka 
biç bir netice vermiyor. 

* ve,llkBy, Fenerci aokaaı, 
36 numaralı hane, avukat 
&ırrn 

- Bence, ••ut• ıa7faları, l'ad
tecllerdtn ziyade halka alt olmalıdır. 
Oralarda klm11yl alAkadar etmeyen 
1ah11 kngalarından ziyade, halkı al&· 
ludu eden dayalara yer Yerilmelidir. 
Halbuki h kabil mDnakaıalar l'IH• 
tecllik nzif11lnln ıuliltimalladea 

baıka netice nrml7or. Eter bu mi· 
aakaıalan 7apanlar, okuyucularda 
nefret yerine alaka uyandırdıklarını 

ıaa17orlaraa akıllarına ı•ıarım. Kaıla 
l'llz, lıle ılç aruında ahvali lleml 
anlamak için ıazete okuyanlar, biri· 
blr)erlae girmeye hıısırlanan koıkoca 
milletlerin ka•ıalarını bırakıp ta a•· 
hıılarıa kavgalanna ıBz yoracak, 
nklt barca7acak detHler ı .. 

* Yedlkule Sarmacı aokaaı, 9 
numaralı h•ne mualllm &~blhas 

- Nerede, ne etrafında, ne için, 
De ıekllde olur1a olsun mOnakaıaya 
bayıhrım. Yalnız 87le pek allmce, 
pek ukalaca olmamak ıartile ••• ÇOnktı 
muharrirler, ea l'Dzel, en kuvHtU, 
en aOktill, en caalı, en tatlı, hullaa 
en l'llzel yaı.ılarını bir mQnakaıaya 
l'lrlıtllderl uman yazıyorlar. 

"Kedlnla kuyrutuaa ba1ma ulan 
edenini.,. 

Diye çok dotru bir ata ı8zU var
dır. Tetblhte hata olme:ua muharrir
ler de tıpkı 6yle... Kuyruğuna bu lan 
ulan kuillyor; •• karıııındaklnl 
mat etmek için, kafasının olanca 
kuYntinl aeferber ediyor. Bu kafa 
ıeferberllflnde de akla, hayale gel
medik ince nUkteler, buluılar doğuyor. 

Onun için ben gazetelerde hcr
ıeyden eynJ milnakaıa ararım, tıpkf 
meraklı roman takip ederccıino 

mnnaknıa takip ederim. 

• •• • • 
mınonu 

• 
ıze Kayıyor 

Günü T arihl 

Bir iki 
Satırla 

--------------~------------~------------- Klreçburunluler1n Bit 

Şimdilik 50 antim Kadar Bir 
Basış T esbit Edi miş •. 

\ 

'lkAyetl 
Kfreçburnunda oturanlar B 

dlyıye müracaat ederek l 
ıularının açıkta gelmekte ohu 

EvYelkl gün bir gazete gUmrllk 
blnasınm denize doğru kaydığım 
yazdı. Bu haber aıılıız mıf. Fakat 
gümrük binasının az lleriıinde 
antrepolardan sonra baıl•Y.•n 
EminönU 11ha11 denize doğru 

~ökmektedir. Birkaç yıl ••Yel 
buraaı tram•ayların geçemlyeceğl 

kadar çökmUı Y• bir miktar yllk· 
aeltilmlıtl. Fakat o ıamandao 

itibaren yeni baıtan (SO) aantim 
kadar bir basıı te1pit edllmfıtir. 
Halicin bu 1ahill dolma olduiu 
Ye mütemadiyen denizin ortaaına 
doğru kaydığı için birkaç metro 
mlk'abı btıyllldUğtınde bloklar 
yapılıp bunların üzerine rıhtım 

çekilmedikçe bu ç6kllntllnUn 
önUne geçilemiyeceğl söylenmek· 
tedir. Maamafih Emln6nUnde yeni 
baştan bir yllkaeltme yapmak 
için tetkikat yapılmaktadır. 

inhisarlar Kadrosu 
Yavaı, Yavaı 
Gençleıtirilecek 

inhisarlar VekAletinin memur· 
ları lçln açbğl kuraun beşinci 
devreıd de bitmek üzeredir. im• 
tihanlarına bir AğU1toıta baı· 
!anacaktır. Bu kursta yaıları (35) 1 
geçmiş (50) memur vardır. lnhl· 
1arlar idaresi kurs mezunlarının 
ıayısmı arttırdıktan sonra memur
lara nraıında bir tasfiye yapacatı 
ve idareyi kurs görmilt daha 
genç ellere bırakacağı ıöylonmık· 
tedir. 

Teşekkür Ederiz 
Son Poıtanın 6 ıncı yaıına 

girlıinl tebrik etmek lütf08'-if 
bulunan arkadaılanmıza can~ 
hııekkUr ederiz. -----------

Sebze Hali Pek Aıa Va
zifesini Görüyor 

Yeni ıebze hall bealenın ümit· 
lerl boıa çıkarmadı. lık defa 
muhtelif sebeplerle hal aleyhin· 
de bulunanlar da timdi tamamen 
fikirlerini deilıtirmlı Ye burada 
faaliyete geçmlılerdir. Hal mU· 
dUrlUğU blnanıo 6nllndekl rıhtımı 
bltlrmiı ve vlnçlerln konulmasına 
baılamııtır. 

Binanın iki tarafındaki toprak 
1abaya da 1akında aafalt döıen• 
meye baılanacakbr. Rıhtım çok 
mUıalt olduğu için ıchre ait baı· 
ka ticari eşyanm da bu rıhtımdan 
latifade etmeıl mtımkUn olr.caktır. 

~ 
Sebze halinin önllnde duran 

arabalardan halin ~nU kirletlldlğl 
görUlmUı, arabalar otobttslerln 
durduğu yere, otobllılerde araba
ların durduğu yere çekllmiıtlr. 

ı ······························································ 
İki Arnavut 

Seyyah 
Para Cezaıına Çarpıldılar 

Yabancı seyyahlardan Ahmet 
•• Yorgl adlarında Arna•ut iki 
genç Birinci Sulh Ceza hakimi 
kartısına çıkanlarak sorguya 
çekilmişlerdir. Bunların auçu 
aeyyahların mukayyet bulunduk• 
ları kanuna riayet etmemek, 
pollıten ikamet tezkeresi alma· 
moktır. iki ıuçlu, tercüman vaıı• 

tasilc ifade vererek poliae 
mUracaat ettiklerloi bildirmiilerH 
de iıpat edemediklerinden ıuçlu 
görülerek para cezasına çarpıl· 
mışlardır. 

--------------·------
Unutkan Bir 
Kadının 
Başına Geleııler 

Alemdarda bir oYde bir kadın 
gec•leyfn Ani bir taarruza ajra• 
mııtır. 

Ticarethane ıokaj'ında 35 nu
maralı evde oturan Hatlcenln 
iddiasına göre, Yak' a ıGyJe ol· 
muvtur: 

Hatice gece, eYlne gelmif, 
odauna çıkmıı, fakat, ıokak 
kapıaının anahtanuı ilerinde 
bıraktıj-ının farkına ••rmamııtar. 
Hatice, soyunup d1Skln8p tam 
istirahat edeceği bir ıırada oda· 
nıo içinde anııun bir adam bellr
mfıtlr. Bu, cl•arda oturan ahçı 
Haaandar. Abçı Haaaa, kadınla 
aralarındaki e1kl bir huıumetl 
hatırlatarak onu döYmllı Ye bu-da 
yetlımiyormuı ıibl, kadının boy· 
nunda bulunan bir zlnet altınını 

da koparıp almııtır. Hatice, 
blltUn bu itler olurken bittabi 
feryadı butırmıı ve imdat aeı· 
lerinl duyan pollı memurlara, 
Hasanı eyden kaçmak lherı 
iken 1akalamı1lardır. 

dan şikayet etmişlerdir. 

* .. lif- rıç 
Bir ÖIUmUn YlldönunıO di 
Ankara caddesinde Tor 

eaan11i sahibi Eşref Net• 
ölDmllnftn beılncl yıldön 
mtlneaebetile dün Bahariye 
mezarında bir ihtifal yıpıl 
Eırefl ıovenler toplanarak 
meYlut okutmuılar ve mezi 
terinden bahaetmlılerdir. 

« « « 
Numerotej itinde Yenh 

Varmıt 
Numorotaj eanasında 

yanlıılı1'1ar yapıldıAı, bu ar 
birtakım sokak leYhalarımn 

yanlıı asıldığı söylenmekte 
Belediye, •ana, bu kabll ya 
hkların derhal doğrultulm&11 
allkadarlara emir •ermlttir. 

Numerotaj iti için Bele 
tıHfından 48 bin lira hare 1 
maktadır. Numerotaj e1nasıo 

bazı amelelerin bazı eYler 
rlrmlı•r kuruı ücret aldıkl 
tespit edilmlı, bunlar lılerio 
çıkarılmıılardır. 

« * * 
Evkaf • Belediye lhtllAfl 

EYkafla Belediye araaınd 
lbtlllflerı halledecek olan hak 
lıeyetl bir Ağuıtosta vllayol 

Y ilk toplantııını yapacakbr. 
angın * « « 

B 1 1 Kllyo ta lektrlk 
8Ş SDgl Ç arı Kilyoı tahlisiye merkezine 

dinamo konularak elektrik teı"s 
Karaköy Palaı Ve Bir J&pılmaıı korarlaıbrı1mışbr. 

Fıçı F abrikaıında -tc « * 
Dun, ııgara yUzUnden iki 1••· latanbul BaAları 

gın olmuıtur. Bu yıl Istanbul clYarınd 
1 - Karaköy palaıın gltno.. bailarda nzUm çok boldur. S 

ilk tenteıl Ozerlne, hanın odala· Jatmurların bağlaraj çok fayd 
randan birinden atılan algara dUt• dokunmuıtur. 
mUı ve tenteyi yakmııtar. itfaiye, .. * * 
ateıln tirayetlne mani olmuıtur. d 

2 - Haaköyde Plrlpaıada GUmU9U Altın Yapan A • 
lımallln fıçı F abrlk111 arkaaında• Bahke1lrde gtımnı mecidiyel 
ki talaılara yanmıı ııgara atılmak altın ıuyuna bJtırıp boılblryet 

Bu Da Bir Araba Kazası Bir Otomobil Kazası ıuretlle yangln çıkarıl11111 Y• bu- diye satan bir sahtekir yaka! 
d b radakl talaılar klmllea yandık• mıı, Adliyeye verllmiitir. 

Yuıufun ldareaindekl çöp ara• Haçlk lımin • irinin aahtp tnn sonra, Haaköy ltfaiyeal tara• lif- • * 
baaı, dUn ıabah Davutpaıadan olduğu Ye kendi idare ettiği 517 f d n so""ndU uı u tUr 

ın a r m ı . TUrklye • &urye HududLlll ıeçerken, hıyYan UrkmUı, alabil· numaralı husuıl otomobil Şiılide 
dlğlne koıtutu bir ıırada, 15 Cabi sokağında Atiye isminde Yıldııda Cerrahi Kongresi Muhtelit GUmrUk 
yatında Hikmet fımlnde bir kıza bir kadına çarparak yaralamııtır. Ünlverıite doçentlerinden dok· Almanya, Fransa Ye lıvl 
çarpnrak muhtelif yerlerinden tor Ekrem Belıçet Ylllyete mi· hudutlarında olduğu gibi TUrki 
tehlikeli ıurette yaralamıştır. lslQm Eseri eri MUzesi racaatla eylülde ıebrlml.ıde Bal· • Suriye liududunda ÇobanbC 

Gozl KöprUsUnU Y pmak UdUrlUğU kan kulak •• boğaz hekimleri Ua Meydanıekberde birer mubt 
için TekaUde ıevkedilen eakl TUrk kongresi yapılacaj'lnı bildlrmlı ıUmrUk idaresi kurulması d 

ŞUkrU Kaya Şehrimizde Unkapanı köprUıUnUn yerine ve iılam eserleri mUzeıt mUdllrli Ye bu kongrenin Yıldız konferanı ntılmektedir. Bu takdirde Tür~l 
iç işleri Bakanı ŞUkrU Kaya yapılacak Gaıf köprQıUnlln ek· Ibnfilemin Mahmut Kemalin yerlne salonunda top)anmaaıaa izin iste• Ye Suriye yolcuları iki d 

dUn Ankaradan ıebr:mlzo ıel· ıiltmesine girmek için ıimdiye vekAleten muavini AbdUlliaclır miıtlr. Müracaat Ankaraya bil· gömrök muayenetl geçlrmekt 

.,:m~lft:.,,..ir~· .... ______ _,,==-=.....,=--......... --=-=k=a~d=ar __ 2_4_f_ir_m_•.....;,•a_r_t_n_am ..... e=a=l=m-ı~ıt=ır=.ıı:ıı::::~t=a~yl=n==e=dı_·ım~·=lı=U=r=.----= ..... ----===----=d-lr_il_m_ıı_t_ır_ • ....,.=------------------k_u_r_tu_ı_ac_a_k_1_ar~d-w_. ________ -=~~ 
Pazar Ol• H n B. Dlvor Ki ı 

- H san Bey, şu 



Temmuz 

Hergün 
,.,. - ---

aşkaları 

e Digorlar? 
._._._, ___ Keaııl On1l -

Son birkaç yıl içinde, genel 
~etler gören birçok bırakığh 
•yazlı) işler, devlet eline geçti. 

Yo:ı • Kasaba demiryolu satın 
, dı. Aydın demiryolu Ha· 
ndanberl de:.rlet malı olarak 

Yor. lstanbuJ ve lzmir rıhtım· 
krtık yabancı kapitaller için 

ÖtU bir iıletme ile çok ka· 
d~ R'•tiren birer kaynak de
bır. Her iki ıehirde, liman ve 

~nı lılerl devlet yönetimi al• 
iı Yalnız tUrk ekonomisinin öı 
, Ilı kuUanı) or. Bu iı!erin de.-
)' l•çrneden önceki hallerini 
Oruz. Hiç biriıl de lyl kurul· 

'ildıR'ereğinde itler bir halde 
A . 
, ~dın demi ryolu, baıtan atağa 
rı 111•k istiyordu. Yollar ba· 

p •ız, Japılar çok .. ki, teknik 

1~•ite dnıukto. Bu halile ye
)' Ebge'nln eıslz llrllnlerJal natıl 
' llirdi. Bu ya pek pahala 
le, yahut ta bakımııı: bir 

Q!•dıkn dolayı UrUnDn değerJ 
E:"Ce ti. 

td re çevr11inde dolaıanlarıa 
ın dernlryolu Ozerinde çek· 

•rı bir 1 k lltu) gOn U eıinç yıllarca 
lılc anıaı. Vaıonlar köhne ve 

' trenin kaldırdığı toz fırtı· 
ile 

1 çlnde nefH almak bir it· 
'· )( 

Qı ••aba demlryolunda da du· 
t·ı Aydınınkinden pek baıka 

1 
dl Ekonomik akıı buralarda 

Jf1°k gUsleıtirilmlıti. 
d 1 bunlardan devlet demlryol• 

le. •iri tartları lıtemlıtik. Bu ia
•onunda bir anlaımaya vardı. 

tldJ de\'let, TUrklyenln baıka 
•erinde olduğu gibi bntUn Ege 
teıinde de iyi bir yolculujua, 
0ınik bir taıım itinin demir
~olacağını yakında ıöıte· 
İı r. 

lbir rıhtımını• acı talll he• 
t"utulcıamıştlr. Bunu iıleten• 

n .. ,... llrldyede devleti, dıı illerde 
,1 ••hlplerlnl aldatacak birçok 
kt~r• Hpmıılardı. HDkümet 
• ilde fte elkoydu. Bunlar kll-
~' bulııık hıuplarmın içinden 
)( 'tnıyacaklarını anladılar ve her 
lt 10zllatO bırakıp ıltmeyl 
1 aldılar. 
td~tanbuı rıhtımıaın bir antrepo 
tıa._ •ardı. Rıhtımsız yerlerden 

l Y•palmak için birçok para· 
:1 11111ıışken hiçbir t•Y yapıl· 
Yd,;ta. Bunu soranlar olmamıı 

U;'Çllllt deyirlerJn blltUn •iri 

11:
111da yUrllyerek bayi• bir 

~un ~ n d 8Q OnunU kapamıtlar ı. 
iU tllQ bunlan anmakla bir ye

lld 1111•k latiyoruz. Geçen ay A ~ıtanbul telefoa ıoıyetealy• 
dtı, ~arada uzun konuımalar 
k 1 ••let telefonları satın al· 
bir çlo en iyi ıartlar ileri ıOrdft. 
ka ~onuca varmadı. Bayındırlık 

eQN POSTA 
5 " 1 

il Ne Ekersen Onu Biçersin I a 

Hayatta da böyledir. Hem ta rlayı, hüw tolıu1J1u iyı lit:Ç• 

mık, hım kullanılacak alete dikkat etmek llizı mdır. 
Fakat H de olaa alacağınız mahıul ekeceğiniz tohu

mun olnılndea olur. Onun içla enell tohuma dikkat edi· 

1 
nlı .,., hayatta mahıul nreoek tarzda earfedeceğioiı 
gayretin iyi semere vırecık oindııı olma.ına dıkkat 

edlniı. 

r 

DABILf BABIBLEB . 

Bir Mesele Olan Cinayet 
~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~-

8 u Adam Suçlu Amma, Hakikaten 
Bu Suçu O Mu işledi ? 

Abdullah öldOrlllmnı. Cafer 
oflu Muıtafa da onun ölUtçUıO 
(katili). 

Fakat bu ölllt ( katli öltlt ) 
hAdlıesl blı meHle olmuı: Muı· 
tafa ıuçlu mu, ıuçsuz mu?. Suçlu 
lıe ıuçu hafif mi, atır mı? .. 

Mahkemece de it çatallanmııı 
Şahitler dinleniyor; yarııı Muıta• 
fama lehinde, yarııı aleyhinde •• 
Aleyblade •6yleyenlerlo yalanca 
ıahlt olduklan anlatılmlf, onlar 
da mahkemeye verllmit••• 

Duruıma devam ededuraun 
Muıtafa da iki buçuk yıldanberl 
bu ıuçtan 6tllrll heplıte. 

Şimdi ıuçlunun avukata 1ö7le 
dl yon 

_ Mlekklllm kababatılı:dlr. 
iki buçuk Hnedenberl yabyor.lHal• 
bukl kendilioe verilecek ceza yat• 
tağı gOnlerln beıte birini bil• 
tutmıyacak. Bir lnaanı ceıaıındaa 
faıla haplıte bırakmak doğru ola· 
mas. Bu gidlıle duruımanan daha 
bir iki aen• ıDrmeıl muhtemel 
Muıtafa tahliye edllıia •. 

Fakat... Genel ıavaman fıe 
bDıbütftn baıka iddiada: 

- Muıtafa bir adamı kaaden 
6ld0rmekle ıuçludur. Ceza11 en 
aıatı onbeı ıeneden baılar. GI· 
yeceji bUkme nazaran haplıte 
bulundutu müddet mukayese edl· 
lemiyecek kadar ehemmlyetıiz. 
Kanun salıverilmeılne cevaz yer-

mez. Suçlu veklll ile ~be?el ıavbaman 
araıında kanuni ır ay ıma. 
(MUnakaıa) · 

Mahkeme karan ke1tlrlyon 
_ Bir kimse maıum olabilir. 

Fakat bir zan ye ıDph• ile .mah· 
kemeye dDıerH hakkında bır ka• 
rar verilinceye kadar kanunun 

Oklediji me1'ullyetlerden kurtu
ramll, Uç de yatar, bet de yatar, 
on da yatar ... 

1 Evkafın Varidatı Gürültü Mücadelesi 
Bunu Artırmak için 

Tedbirler 
Evkaf genel direktörü, lımlr• 

dıkl tetkiklerini bltlrmlı ve 
ıehrlmize dönm8ıtUr. Yakında 
Ankaraya dönecek YI Evkaf 
iılerl Uzerlne yeni tetbirler alın• 
mr.ata baılanacaktır. Bu arada, 
kurulma11 dlltUnllen Evkaf baa
ka•ı hakkında eaulı bir karar 
alınacak Ye Evkaf varidatının 
arttırılmaıına çahıalacaktır. 

Tetkikat Bitmemiı, 

Bfterıe .•• 
GUrUltU ile mUcadele talimat· 

nameıi belediye fen heyetinde 
tetk;k tdllmektedlr. Tetkikat 
biter bitmez yllk arabalarının 

tekerlekler:ae il.tik talalma11na 
baılanacak, ba arada Dk önce 
belediyenin çöp arabalan lAstlk· 
lenecektlr. 

Bir Hırsızla Çarşı içinde 
Heyecanlı Bir Mücadele 

EYvelkl akıam tam çarıı ka· 
panacatı bir ıırıda ılvll pollılerle 
bir bır1ıs arasında heyecanlı bir 
mUcadel• olmuttur. 

Nazım Jımlndekl bir ıece 
lıçlalniD peıinde olan ikinci ıube 
memurlarından Sadettin ve Rıza, 
Nazımın geç vakit Kapalaçartıya 
ıfrme1Ue, onlar da girmiıler, ve 
elinde taııdığa çabnmıı etyayı, 
nereye ıötllreceilnl kollamı.
lardır. 

Bu 11rada, Nazımın elinde 
kıymetli bir dOrbOa bulunmakta• 
dır. Ve vaktin ıeçliğindea lıtif .. 
de ederek hemen oracıkta alelA· 
cele aatacakbr. 

Nazım, bu aralık 
bakmıt ye memurları 
taaımıf, terıyllzU ıerl 
lıtemiıtlr. Memurlar, 

arka11na 
11Srllnce 
dlSnmek 
Nazımın 

ortadan ıır olmak lıtedljinl an• 
lıymca kendiılnl tutmak lıtemlt
ler, fakat Nazım yumruk •e 
tekmelerle memurlara hllcum ed .. 
rek kendine yol bulup 11•ıtmak 
lıtemittlr. 

Bir aralık, Nazımın bileklerine 
1apışmıya muvaffak olan Sadettin, 
bu ıefer de Nazımın dlılerile yap
tığı tecavOze uğram1ttar. 

Nazım, memurlann nabzına 

dlılerlnl geçirmlı kuYHtlnl kırmak 
lıtemektedir. 

Bu ıırada diter memur Rısa 
da yellıince Nazım, hiçbir kurtu• 
luı yolu bulamamıı ve elindeki 
dOrbUnU de memurlara teallm 
etmiıtlr. 

Memurlar, Nbımı ikinci Şube 
MUdUrlUğUne ıetlrmltler, hakkın· 
da tahkikata baılamıılardır. 

kırı~ 'iı Iıtanbul telefonlarını 
•tdı 8 kontrol etmeğe karar 

d' Bakanlık fuarları ıoıyet• 
o)• çalıııyorlar. Komiıyoo ilk "==========--:-----:-:-----:~=-=~:-=---:--:-:--:~:-:~~-:---:---..._ 

, :'•"' ••bekenin onarılmasını r /.S ,,,.,r R /NA r~ J STER I NA N M A ! 
'r•k~•iıatın kuvvetlendirllmeılnl 1 &. 
s, 1 hulmuıtur. Bu göateriyor 

•t, tt1ndırlık Bakanlığının 101" 

it ını:erlndekl ıa1u ilgiıl, blrgUn 
lefo Yona yakın nUfuılu ıehrin, 
aht•uz kalmaması içindir ve 
hlfk enin gldiılnde, böyle bir 
"' •ardır. 
Utın· lan" ıryollarmda, rıhtımlarda 

\ll ~ Örıeın)l tedbirlerin, lıtan· 
ld11 .. '1•fonları için de alınmıı 
k Runu görmekle, bnttın mem· lSTER iNAN 

ıBtDılerhae talcabllecetin neırolunmuıtur. 
BahHttitlnfz routl Turlnr kulüp yapmıt olmadıtı 

l~ID gaıetıal•d• yazılan 7azıl1rın da lcuJGbı taallQku 
olınıracatını ar• ile bunun aayıa aazeteniade dOzel. 
tllmHlnl dlltrla. Turl•ı Ka61p 

Haydi, menuuba .. ı roıetla a.tOade bulunaıı "T.r .. " 
kılimeal kulClbe alt detll diyelim. Ya aradaa böyle 
iki buçuk •J ııçtltlae, mektubun da lmaaaız oldutuna 
,ıs,., bu iti• kaı J•p•yı• derken aöa çıkarmak 
olmadıtıııa; 

iNANMA! 

Sayfa 

r----------------, 
Sözün Kısası 

Faydalı 

Bir 
icat 

Server Bedi 

Bir Fransız alimi öy le bir 
Alet icat e tmiı ki bunu ku~ğımza 
takınca gürültüden tikAyet etme .. 
rılze imkAn kalmıyacak, zira 
top patla1a duymıyacaksınıı. 
Böylece gUrllltll kanununa da h iç 
ihtiyacınız olmayacak: Satıcılar 
istedikleri saatlerde istedikleri 
kadar bağırabilirler; ıramofonlar 
ve radyo!ar ıabahlara kadar 
çalabilirler; DstUnUzdekl katta 
o turanlar diledikleri kadar danı, 
yahut kav~a edebillrler, hora 
tepebillrler, yahut birdirbir oynı• 
yabılirler. Siz blttın ba ıHlerl 
kulağınızın •tlğinden ıeri çevire• 
rek baıınızın içinde bir çöl seı· 
ıizliğlle rahat rahat dOıUnUr, 
çalııır veya uyuraunus. 

Böyle bir Aletia faydalan 
yalnız dUşllnmek, çahımak Ye 
uyumak için midir ? Eğer onu 
kullanmak göz açıp kapamak 
kadar kola ) ıa fena manzaralar 
karıısında gözlerimizi 1umduğu• 
muz gibi iıitmeslnl lıtemediğimi:ı 
sözler karşısında da hemen kulak .. 
larırnızı tıkayarak ihtiyari birer 1ağ1 
kesiliriı. Kuru na1lbatlar, tenkit· 
ler, tehditler, evvelce bir kula• 
ğımızdaa girerek biç olmazsa 
ıuurumuzda birer brnak yaraıı 
bıraktıktan ıonra ISbllr kulağı• 
mızdan çıkıp giderlerken, bu 
defa kaf amııdan içeri biç ıeçe• 
mezler. Beynimizin rahatını, hu· 
zurunu çalan bu bıraızlara karıı 
hemen kulaklarımızın kol demir· 
lerinl vurur, tam blr emniyet 
içinde yaıarıı. 

Traıçı lıtedljt kadar ı6zlln8 
uzatabfllr, alacakh dlledlğl kadar 
tikAyetlerlnl tekrarlayabUlr, kay• 
nana 1oruluncaya kadar •6ylen .. 
blllr, dinleyecek bir kulak bula• 
mayacak olduktan ıonra dal• 
galara karıı nutuk Teren eakl 
Yunan hatipleri ılbl 11dece bir 
hitabet egıerılzlle kahrlar. 

Böylece aamiamıı •• ıuuru
muz, umumi bir meydan gibi 
içinden her tUrlll 7abancının 
ıeçtlğl Ye çekiç 111U ayaklarlle 
çiğnediği aerbeat bir ıeçlt yeri 
olmaktan kurtulacaktır. Atalara• 
mızın "her lakırd11a kulak eamal,, 
naaibatlarını daha teknik bir 
tarzda tatbik etmenin yolunu 
bulmuı olacatıL _,,.., ___________ _ 
Nemli Zadelerin 
Çalınan Eıyası 

Hemen Kimllen Bulundu 
Nemli Zadelerin apartımanında 

yapılan kıymetli eıya hınızlığının 
f aillnln meydaaa çıkanldığını dOa 
7azmııtık. 

Çalınan e11a ara11nda bulu· 
nan ve 500 lira kıymetinde altın 
kakmalı bir hançer de ıoa olarak 
bir koltukçunun evlade yapılan 
araştırmada bulunmuttur. Bu 
ko!tukçu 500 lira deterlnde bu· 
lunan bu hançeri 20 llra muka· 
bilinde alaıııtır. 

Bundan maada, ıllmDı yemek 
talumlan, daktilo makineleri ve 
Hire de tamamlle meydana çıka· 
rı ln ış, Nemli Zade aile.ıne teallm 
edl.mittir. 

Kagıthanede SilAh Arıttırması 
Zabıta, KAtıthane k6y0 aakin• 

Jeri arasında umumi bir ıilib 
araştırması yapmaıtır. Bu arat• 
tırma neticesinde bahçıvan Şerifin 
Ozerinde bir b banca bulunarak 
mllaadere edilmiıtir: 



Beşibiryerde/eri 
Hap Yapan Adam· 

Geçenlerde Hamdi isiminde 
bir ıencla, dayısının eYlnd~m 16 
beıl birlik aıırarak &avuıtuğunu, 
fak at zabıtıının gayretile JB• 
kalandığını yazdık. 

O gencin ilk duru§mnıı ya• 
pıldı. H mdl jandarma ile geti· 
rildf. Davccı yerinde de dayısı 
Ömer vardı. 

Ömer diyor ki: 
- Bu, benim kardeşi mln oğ

ludur. Kendisini büyUttUm. Bir 
fabrikaya vererek uııta çıkarttım. 

- iki ay kadar önce bir ıün 
evde klmae Jokken içeri girmiş. 
Yengesinin bUtUo kıymetli eşya• 
Jarmın nerede &aklı olduğunu bl· 
lir. Sandıkları nçmıı; (16). tano 
beıibirlik, (400) lira kıymotindo 
bir yllznk, ve 1 S lira kAgıt per 
alarak aavuımuı. iki gUn sonra 
blrıey ararken farkına vardık. Ve 
bu itin kimin tarafıdan yapılabllece
ilnl blldlğimb: için pollıe giderek 
Hamdiyi yakalamalarını ıöyledlk. 

HAklm Hamdiye ıordu; HıımdJ: 
- Evet; ben yaptım. Fakat 

bunlar benim kendime aittir. 
ÇUnkU babamdan kaldı. Babam 
ölUrken bu adama Y&1iyet etmlftl. 
Ve ayrıca benim iyi bllyllttllmem 
için kendiılno (10,000) lira bırak· 
mııtı. Fakat dayım olacak bu 
adam on bin lirayı hap gibi yuttu. 
Beni de bir öksüz gibi kcpıaında 
boğaz toklu~una bugUne kadar 
çalııtırdı.a 

Altın diş namlle maruf Ham• 
dinin bundan bavka bir buj'day 
depoaunun duvarını delerek ıece 
v kti (15) çuval buğday aıırmak 
ıuçu daha vardır. Bu İf için bir 
ıahlt dinlenirken Hamdi mahke
mede: 

- Bu ıahlt fena adamdır, 
ıözllnll kabul etmeyiniz. Beni bir 
kaç kere eYine çağırdı, gitmedim. 
Onun için bana kızgın oldu. 
Demiştir. 

Bir Doktorun 
Un .k 
otlarından ("') 

--, 
Pazar 

Bağır&ak Teıennücü 
Uzun zaman mide •• bağırsak 
Haoılarından ıiklyct ederek birook 
hekim değl~tiren bir haıta Ut kar
Gılagtım. 

Derdini h&DA da anlatb. 
Midesinin tam orta yerinde bir 
noktanın mütemadiyen kıpırdadı
fını ve karnında harektt eden bir 
küçük yılan nyahut baıka bir bö· 
cek olduğundan ıttphelendiğiul 
yapılan birook fennt muayene n 
tedavilere rağmen bu hldi11 dt
nm ettiğini tee111lrle i11h ettfı 

1 - Bağıreaklarında daima gaz. 
2 - Kabııhk bir hafta dnam 

ediyor, bir gUn fanla •eriyordu. 
8 - Mide hail tablidea Uo par· 

mak qağı dU,müıtü. 
4 - Hutamda Habi 11fiyet 

faıla idi. 
6 - İçki ( alkol ) kullanıyordu. 
6 -Ei.ıb'• faala muhıbetl vardı. 
Haıtamdakl bu ••liyet bağır11k-

larda daimi uab! bir teıınntto yap· 
mııtı. Yemeklııf11i haıJama ıekHnı 
tebdU ettim. Müıkln Ul91ar nrdlm 
lçkl n ek9i7i kaldırdım. Su mlk&a· 
nm günde bir bu9uk Ubeye indir
dim. kabzı ıeotl ığrilaı 7ua, ynıı 
azaldı ve iyileşti. 

(9) Bu nottan kHlp •Nıl'1&1ll11 1abut 
ltlr a blru J•Plfhnp l&ofla1ıal10,. 1•p1• 
aıa. Sakıntı a.ıııaoıaısda ltu aotlir •ır 
doktor gibi lmdacilnaıa 1•Uf•blllr. ----·· 

• 
LERI 

•• 
u Yıl 

iyi 
incir Ve 

üş teri 
Uzümlerimiz 

Bulacak 
lzmfr, (Ôıel) - b:mir Tecim 

Ye Endüstri Odaıı Baıkanı Hakkı 
Balcı orta ve ıimal Avrupa11 
merkezlerinde Türk lhraç .UrUnl • 
rlnfn iıt k derecesini lnceliycrck 
§ hrlmize dftnmUıtlır. incir •e 
UzOm Orllnleri Oı rln y palan in· 
c lemenln ıonucu oayl kısalhl • 
bilir: 

Yozgatta Kaymak Donduran Suyu 

1 - Şimal Avrup11ı limon• 
ları ve bllhaHa Almanya UıUm 
ve incir UrUnlerlne bu yıl f adaca 
isteklidir. lımir ihracatçıları tlıllm 
üzerine Alman tacirlerine fazlaca 
alivre eatışı yapmıılardır. 

2 - lngJllz piyas sınd UzOm 
ve incire iıtek fazla olm kla be· 
raber, henUz Avustralya UzUml rl 
hakkında kat'ı maHimat alına· 
madıtı için geniş muameleler 
bati mamııtır. Avustralyada do
lu, ll.zOm mahıulDnDn yllıde 25 
ini mahvetmlıtir. Bununla bera• 
ber r koltenln 185,000,000 kiloyu 
geçeceği sanılmaktadır. 

Çamlıktan Y oııadın bir ıörtlnli& 
Yoııat, ( Özel ) - Y ozıatan halkın rağbetini arttumaktadar. 

•A'lence yerlerinden en gUıell Bllha11a kaymak donduran çeı· 
Y ozıat çambtıdır. Çamlıkta ıayet mesinln suyunun içimine doyum 
nefis menba ıuları da bulunma11 olmamaktadır. 

Mer'iyet• giren TOrk • loglllı 
tocim anlaımaaı OzerJne bu yıl 
lnglltereye 6nemli miktarda incir 
satmama muhtemeldir. Bu mım· 
lekete incir rekoltemfıin yarııını 
vermemiz muhtemel g6rtllmek· 
tedlr. 

* Bu yll haY nın yağmursuz geç• 
mcslne rağmen OzUm ve incir 
mahıulleri bereketlidir. Ve üıUm 

DmehsulU geçen yılın yU.zde yirmi 
fevkindedir. Mahsul tamamen hae
talıkaız ve iyi yetlşmlıtlr. 

incir mahsuln çok iyi ıortlar 
lçlnd hazırlanmaktndır. Aydın, 
Ôdcmlı, Tire ve Kuş ndaıında 
yapılan lnclr kurdu tavaşmaıu 
çok iyi ve iıtifadell olmuıtur. 

ÜzUm mabıulllnUn 10 ağuıto-

AyvalığınSavfiyesi:Çamlı 

(Jamlının pek aUıel bir aörünüşU 
Çamh, (Özel) - Çamlı Ayva• Çambda bir tek boı ev bulmali 

hğın cennetidir. Güzel binaları, lmkAnı yoktur. 
temiz havaaı, lezzetli ıuları ile Sayfiyeye gidemeyenler de 
Ay•alak ye haYallslnin en gUzel Paıar glinlerl Çamlıya giderek 
1ayftyeal olan Çemlıda her evin bu cennet J erin temiz havasından 

bir bahçHI, her bahçenin bir istifade etmekte ve ıuyuodaa ka· 
havuzu •ardır. Bu meHimde na kana içmektedirler. 

Taşköprüde 
iki Hayvan Hırıızı 

Yakalandı 

Taıkliprll, (Özel) - Baıalan 
köyünden lımail otlu Hızır ile 
orkadaıı Abdullah Hasan oğlu 
Muatafanın Kale yaylasında otla· 
makta olan ökUıUnU çalmıılar ve 
bu hayvanı Kırma yaylasında ke
ıip yUıerlerken yakalanmışlardır. 

Adapazarrnda Bıreket 

Adapazarı, ( Özel ) - Bu yıl 
blltUn mahıullerfmlzde berel<ct 
vardır. Adapazarhlar 3 yıldanbed 
btiyle bireket görmemişlerdir. 
Buton çiftçi 3 yıllık borcunu öde
J• bllecektlr. 

BUTON ULKE.YI 
HERCtUN 

.,. 
DOLASAMAZSINI Z 
fAKATI 

' ~nDosta 

j 
~Kr ~IR. TLAN 

fıUTUN ULKEYI HER ..UN DO~lll J 

ıa do~ru, incir de 25 ağustosta 
lzmlrde kuru olarak plya1aya r
zedllecektlr. Bu yıl her iki mah· 
ıul piyasasının açılışında TUrkoflı 
Nlizım bir rol oynıyacak, llret• 
menler kadar Teclmerlerln de 
menfaati göz 6n0nde bulunduru· 
larak kat'i rakkamlar te1bit edl· 
lecektlr. - Ad. BU. 

Geredede 
Atatürk Günü 

Gerede, ( Özel ) - AtatDrk 
ıOnU burada bOyUk törenle kut· 
lulanmıı, o glln bir ıpor bayramı 
1apılmıştır. Toplantı Tuı paıarı 
alnnında yapılmız, ılSylevler s6y· 
lenm lı, Halkevl bandosu ön Un de 
olduA'u halde bir geçit resmi ya· 
pılmışhr. Bundan ıonra da Eıto• 
pede beı bini klSylO olmak Ozere 
11 bin kiti önünde bUyUk pehli· 
Yan gUreıled yapılmıı, geceleyin 
de Halkevl tarafından bOyOk bir 
ff..ner alayı tertip edllmlıtir. 

Kızılcahamam da 
Atatürk Gününü Kutlula
mada 1200 Köylü Bulundu 

Kızılcahamam, (Ôıel) - Ge
ÇNl sene Atntllrktın Kızıcahama· 
p:ua onur Yerdiğinin yıldönUmU bU· 
yUk törenle kutlulanmıı ve bu 
törene cıvardakl 170 kö}den 
J ?OO kiti ittir ak otmlıtlr. Tören· 
d.., ıaylavlardan bayan Satı da 
huluamuıtur. 

Turgutluda Sesli Sinema 
Turgutlu, (Özel) - Gençlik 

lllküsll kurumu birkaç anne kadar 
Armutluya gidecek orada bir mll
ıamere verecektir. Burada huıuat 
bir teşebbüıle Hali sinema maki· 
nesi getirilmittlr. 

Yozgatta Biçki Yurdu 
Yozgat, ( Özel ) - Halkevl 

tarafuıdan burada kadınlar için 
bir biçki, dikit H nakıı yurdu 
açılması kararlaıtırılmııtır. Yurt 
b!r Ağuıtoıta açılacaktır 

Sivasta Maç 
Sivas (Özel) - Sl\181 ıpor 

futbol ko:u MaJatyada ıporla bir 
maç yapm&k lb:ero Malatyaya 
gidecektir. 

Bugünün Kızın 
Gizli Bir Şey 
Kalmadı 

.. BugUnUn kızları, ııll 
deYrlnin kıılarıdır. 

u Onun için bugUnUa lu 
fabrika malı gibidir, hepsi b 
rlne benzerler. Hepsi aynı elb 
ff 7er, dudaklarını ve yUıl 
aynı ıekildo boyar, klrplkl 
aynı yolda sUrme ıUror, konıı 
ktn aynı kelimeleri kullanır, • 
ıözl rJ ıöylorler. 

11Bugün kızların erkek 1 
arbk gizli kapaklı bir tarafı ~ 
mamııtır. 

"Kızların gizli, esrarenglı 
veken bir taraflarının kalmaııı 
onlar için ne bUyUk mahrurııl 

"Buglln artık hiçbir er~ 
aoaba bu klz n dlr?,, SuaU 
ceYabını araştırmıya IDzum 1 
mez. ÇtınkU ne ı6yleyeceğlni 
Yelden bilir; vücudllnU bıra 
kı11n dJmajında bile erkeği 
JOleyecek, çekecek bir ıey 
mamııhr. 

BugUnUn kııt ve erkekle 
HYgiden bahsediniz, ılıe gOI 
ler. Onların kalpleri tnbtad 
değildir. Onlar da sevm k i• 
lcr. Fakat ıevmekton kork•~ 
Onlar bizim bildiğimiz gibi '' 
meıler ve sevmesini bUmezlef• 

" BugünUn erkeği de, kıı , 
da fabrika malıdır. Kendiler 
haa duygu ve dUşUnceleri Y 
tur. Herkese benzemeyen bir 
Yeya erkeA"o raslamak ne ka 
sıllçtür. O kadar gllçkl, bo 
l>lriılne raıladığımız zaman bi~ 
için bir hadisedir. 

" Onun için bugünün gençl 
bedbahttırlar. 

" Şarka has sevginin ta 
tatmamıılardır. Sevmek, aevil111' 
nedir bilme.zler. 

Kıllıe halinde yaıayan 
ıençlere acınır. başka bir 
yapılamaz. ,, 

Bu ıözlerl ben söylemiyorıJ 
Garip bir kadın söylüyor. 

Onun sözleri garptaki kıı 
erkekler içindir. 

Yalnız bu sözlerin bizi al4 
dar eden tarafı şudur: Bit 
oraya doğru gidiyoruz. 

Sinema, otomobil, radyo 
moda bizi de bu tarafa sUrOW 
yor. Bizi de 11ilindirden geçirl 
ve gençlikte ıerefe has hasıl! 
Ye ıahslyet bırakmıyor. 

Bugünün geçleri bu tebli 
ile karıı karııyadırlar ve er 
randa bu silindirin altından k•' 
bilenler pek azdır. 

TEYZtı: 
.,--------------------,/ 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eozaııele' 
ıanlardm 

ı.tanbul tarafı; Şıbzadebaşııııl' 
( A.af ), Aksaray<\a ( Ethem ye~ 
tn ), KaragilmrUkte ( Su•'d, 
Top.kapıda (Nazım ), Samat)'~ ~ 
( Erofiloı ), Unkapknındıı ( Yorg'd' 
EyUpte ( Hikmet>, KumkııP1 ~ 
( Belkıs ), Balatta ( Tolldiı ), çe , 
bırU taeta ( Sırrı Rasim ), DaMe 
kapıda ( Salih Necati ), BakJtk r 
köyllnde ( fstefan Terzlyan ). J3J* 
yoğlu tarafı: YüksekkaldırJ!Jl , 
( Vioikopulo ), Galatasarayda ( Gı' 
latuany ), Fındıklıda ( Bilô d' 
Şişlide ( Şişli ), Kaeıınpa§~ 
(Yeni Turan), Haeköyde ( )'t, 
Türkiye ). Kadıköy tarafı; Mod0!,ı 
( A.lieddin ), Pazaryolunda ( ~,) 
lııfümtaı ), BUyükada ( Şlna1t EıJ 
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Yenilmiı 
San'at 
Adaınları 

1 

1 
www 1 

Nıurıllala Ata9 
Daha ild Uç yıl önce benim 

~e v6U götürmez birer hakikat diye 
b gl ndığım bazı fikirler bugün 
ana bir tuhnf gelmeğe baıladı; 

0 kadar ki bir Yakit kapılmıı 
olduğumu unutup onlan " dUşO
Utilınez,. Jeyler diye karıılıyorum. 
erlıdım mi? geriledim mi? bil· 

":'•nı. Bana ıorarsanıı elbette 
li!11dl daha iyi, daha doiJ'u dil· 
t~düğümU sanıyorum·, çUnkU hiç 
t 1ınso kendiainin gerilediğini, ka. 
li} e, yanlışa doğru gittiğini aklı· 
nİ sığdıramoz. Ama insan kendini 
0 ~uğu gibi görebilir mi? .•. 
it Eskiden bir hakikat dlye baj· 
l nıp da bugUn bUsbUtfin yan
blf diye karııladığım fikirlerin 
k:tlıcaaı, aan'at adamının ancak 

çUk bir azlığı, :ıekl11, zeYkl :on derece fncelmlt kimseleri 
t liştınerek. yalnız onları dnınn .. 
~k çalııması lhımgeldlAinl ileri 

reıı sözdür. 
, On dokuzuncu aaır 10011 san'at 
t daınlarından bazılarının, Gautlcr 
l ~ w. ilde gibi " San' at, aan'at 
I Çındır ., el erin eijerinden çıkarı· 
tan bu dava, sadece ~ikayet 
çekfına bnkılınca, c:\ı>ğrudur. E\ret, 
~o uk san'atten anlamıyor, o 
b adar ki çoğu vakit ea kötüyfi 
h tgenJp göklere çıkarıyor. Bu 
tal n iyi h klkt ınn'at adamlarına 
~~rnrı oluyor. Bir taraftan da 
ol tU eserlerin artmasına ıııebep 

Uyor .. .. 
. ak t o· dava, sadece bir 

:~k Yet dlye değil de ıan'at 
6ınına bir öğilt bir 

Yol gö t rmo diye ele alınınca 
onu, düıUnen her adamın soı· 
teteye, bUtnn lıısı.mhğa karşı 
t 81· ödeYine bayınlılc etmcy ça• 
bıt~aktır. •• insanların çoj'u senJ 
d 'ienmly cck, anlamıyacak; sea 
' on'an dü nme... Blltiln diln

)ada, 1 nln serinin gllzclliğlol 
i?ectık, 6zllnU kavrıyccak ancak 
dır kaç yfiz kiti ·yardır; sen onları 
Uıunı .... Böyle bir öğUdU dinlee 

~tn adam, artık dllıUndilğünO, 
lııak bildiğini berkeae kabul ettir• 
h 'Je çal ımaz., .. iman ., ıaı kay
h~ er, ıan'ata ıonsuz, amaçsıı 

r oyun sayar. Böyle adamlar, 
'-._ [ De nmı 8 lncl yOade ] 
~ 

Ed.bt 
T•/rllc• 

No: 40 

lrıl\ Aldanan erkekleri en kolay 
ı, ndıracak onlan aldatan kadın-
-~dı~. Buno ben hiç günah'm ol
bUi~ı~ için daha kolaylıkla yapa
t"t1i dırn. ıFakat ona kartı dalma 
tı. V k, zayıf bir tarafım kalacak• 
ilim b 0 kendi .adakahılzllğlnf be
b•kı u ıayıf damanmı yenerek 

1 çıkaracaktı. 
lıi liayall çiçek ye reak dolu bir 
"ı!llnlı iken gururumla oynan
~ sına dayanamadım. Erkeğe 
ı..ıı"ı boynumun blkllk kalmasına 
b1t "111•1U edemem. Aç kalayım, 
~eı·baıma eutarl ile ...ıezeyim. 
''} 'P etlenmekten kalayım. Her 
._,,,.. e razıy.m, fakat gururum be· 

olıun. 

* ~•lk"' Şimqi hastalıktan yeni 
lıut hlf gibi k .. dlml teda•iy• 
tvt,

1 
a ate verdim. Annem ara1.ra 

tat ~Peye Erenköy, Kızdtoprak 
~aa arına iatcdiğim ıtibi k6ık 
~tl:~Ya gidiyor. Ben Adanın is• 
s,bcı~ne bile inmiyorum. Fakat 
1-ftt- programımı bozmadım. 
)a_.\1 •abab sekizde plAja gidi· 
t..-a;:'· Gazinonun eski bağlar 
bany hdaki tenha kum•alıoda 
Mlcu:nıu yapıyorum. Ve çok 

.bu eaatte Adanın meıhur· 

SON POŞJ& 

,,. 

BABtCJlı TILOBAPLAB 

KalU1o, 27 (A. A.) - Amerlkab 
Hallburton, meıbur Kartaje kuman• 
danlarından Anlballn ftalyaya hanıl 
ge~ltten geçtiğini t .. pıt etmek lser• 
DollJ adındaki filinla •ırtında Poa • 
Sen • Muen• do§'ru yoluna devnm 
etmittlr. Peıi •ıra kalabalık bir halk 
yıQ'ını oldotu hald• lneaya rirmlıtir. 
Fılin bacakları aj'rıdıtaadaa, mahanir 
baradaa öteye yaya yGrüyecektir. 

Bavyerada Yeni 
Bir Temizlik Mi? 

Berlln, '17 (A. A.) - Hanıı: Bn•• 
yera l~ itleri bakaaı Adolf Vagner, 
dön alSyledlitl bir aliyle•de, BBYy~ra 
Veliahdı Pren• Rüppreht'e kartı şıd· 
detle hlcuın etmlt n demlttir ki: 

_ ''Vittelabala hlııedanınıa bu •O• 
çocuğu, Hki, kırmııı • beyaz • •lyala 
Bnyera bayrağını çekmekle kanaat 
ediyor. BaDa 8y)e geliyor ki, Bavyera• 
da ••n• bir temislik yapmak gere· 
klyor.,, 

Vallaht ROppreht, 66 ynıındadır. 
ye Bavyerada çekUmlt oturmaktadır • 

Alman Gençliği Ve 
Din işleri 

Berlln, 27 ( A.A) - ( Hav ı } 
Almanya Glıll Poli• Kurumu Bnıkanı 
Himler,. iençllAln dint kurumlarını• 
faaliyetin( daraltan bir l:arar afmııtır. 

Bu kurumlar lyelerlain lniforma 
ve Bzel alAmet taıımaJarı, geçit 
töreni yapmaları, kamp kurmaları, 
orkestra •11hibl olmaları n gös öı:ı!lıı• 
dt bayrak taıımaları yıuaktır. 
Bir Krallık MUddelsl Daha 

Lb:boa. 27 ( A. A. } - Po~tekla 
hOlcumeti, Andor aradıl flzerlade 
l{rallık hakkı iddia eden Kont Bo~lı 
Doraalye •1 •onunda• önce Portekız. 
den çıkıp aitmeııinl blldlrmlıtir. 

Kont, keadlllt1ndta 'ıkmıyacak 
oluua, ıı:orla çıkarılacaktır. 

lan, ıeoıt.lerl. kibarlan uykula· 
randa oldukları için bfçbirln• 
ra1tlamıyorum. 

Fakat bir 1&bah korktuğuma 

uğradım. 
Galiba on jOD olmufbL Bir 

sabah banyomu almıf, havlulan· 
•• koyduitJm fileyi omuzum• 
ıarkıtmıf, ağır ıjır Atıklar yo
lundan Azaryu yokuıuna doğru 
yaklaııyorum. Sıcak bir sabah. 
Kimaeler yok. Fakat birdenbire 
Hırlatos tarafına aapan l ol dan 
genlı, kolonyal ıapkalı biri çıktı. 
Önce tanımadım. Geçiyordum: 

_ O Hanımefendimiz, nere-
' D ' . lerdealniz efendim. iye s•~ enın-

ce tanıdım. Ali Sami Beydı. 
Emin Tosun Beyden ayrıldık· 

tan ıonra onun tanıştırdığı erkek· 
ferden ilk karıılaıtığım Ali Sami 
Bey olmuıtu. 

- Naml• nı•, nerelerdesiniz? 
Kaybettik .• Nihayet. 

Bir ıeyler bulup ıöylemiye 
hazırlanıyordum. O bana bu fır• 
satı verdi: 

- Evet, nihayet .. 
_ Nihayet izinizi buldum. 

- Na1ıl? 
GlilUmsedl. 
_ Ml\saade edersenlı Jılnız 

çalarız. 

Durakladım. 
- Vaktiniz yok. mu? Daha 

etl•ye çok var. 
Ben vakti dlltllnmiyordum. 

Fakat oouııla böyle beraber bu
lunmaktan çekiniyordum. N:çin 
çekiniyordum. ilk hamlede bunu 
pek anlamadım. Bana öyle geldi 
ki kocaaından ayrı~mıt bir ge ç 
kadın onun eski ahbaplorile dost· 
lujunu devam ettirine. .. 

Fakat bu dUıOncenin bayağı· 
lığı hemen •ırıltı. Kendimi vaai· 
ye, himayeye, nezarete muhtaç 
bir zavallı mahluk aibl görünce 
irkildim. 

- Hay hay, dedim. Gidelim. 
Vaktim var. 

Şlmdf dar yolda o biraz ar
kamdan geterek anlatıyor: 

- Her t•) den 6nce söyleye
yim ki geçen hadiaehrin hepEİn· 
den haberim 'far. Ve ben bu 
maeLede tamamile IİH hak ver
dim: Sizi anlıyan bir erkek için 
bu hareket yapılamazdı. Emin 
Tosunun en bU}·ük günahı ı~zj 
anlamamış olmaa1dır. Cez"sını 
ağır çekti. 

- B, şka ne havadis' eriniz. \Br 
Sami Beyefendi. 

Bu bahaı kapatmak istediğimi 

, 



[ Slga..t Ale111i ) 

i ta/yan - Japon 
Rekabetinin 
Menşeler:i 

ltalya ile Japonya 1ra11nda Hab•ı 
mcıolHI mDnuebotlle çıkan hidlH• 
ler iktı1adt meafeatlerin llartılatmHıD• 

dan dotmakla beraber meoı• ltlbarll• 
bir parça g erilere •• buadeD Uzak 
Şark •ukuatınııı patlak urdiQ'l aıra• 
lara dayanırlar. O zaman ltalya Çiode, 
mühim iktıaadt menfaatler peıinde 

koıuJIOrdu. Bu cOmleden olarak 
Şanpay ile Tlryeate aruıoda blr 
hava hattı açmııtı. Çin'e pap11 Miı
ronları 18nderlyordu. Halbuki Japon
ra'oın maksadı, herhangi 1abancı bir 
devletin, anel bakımdan Çin'• rardım 
etmomeainl temin eylemekti. Bu 
aelıople ltalranın bu faaliyeti Japon• 
lar tarafından hoı glSrtılmOyordu. 
ltnlya lae Japon ticaretinin dehıetll 
ıurettı genlılemeaini, damping 
ıiatemlnf, Akdeols hanuına 

girecek kadaı yayılmaıını endi. 
t• ile takip edlyorda. lıt• bu 
11rnlarda •e bu Amillerin tealrl ile 
Muıollnl "Uaak Şark,, bathJı altında 
bir makale yaadı. Bu makalesinde 
Uz:ak Şarktaki aOrGltGaCinO bfr ikaz 
telakki ettltlai, Jspo~7aaın duru
munun kıt'alar arası bb meeele lhdu 
etmek latldadında oldutuau, bu itibar 
ile ıark ve ıarp medoaiJetlerl art• 
aında 8nlne ıeçllmea bir teaadlm 
olacatıaı kardedlyordu. Japoaya, bu 
7aaı Uurlne, Romada • dostane ,, 
denilen ılfahl bir teıeltbla J•parak 
balyanın bu tel&kklalnl protesto etti. 
Ve bu hldlHler, iki taraf mBaueba
tını hafif tertip mDteeaalr etti. Maa
mafih bugilnkl Japon Sefiri llıum8ra 
Romaya ırellr ırelmoı: o, eıkl han 
detitlr aibl olmuıtu. Onun aelfıindeD 
enel, Japonyanın Habeıt• geniı 
toprak parçaları elde ettttl ve 
Japon muhacirleri için mGıaade al-
dıQ'ı f&JI olmuıtu. ltalya ıasetelerl 
bu ıaylalardan miltdaair elmuı 
•e japonyanın bu hareket taraı dı-

nm edecek oluraa ltalyan .. Japon 
mflnııaebatının bozulabllecetiai açık. 
c• ya.maya batlamıtlardı. Slırumara 
sefir ııf atile itte bu ııraJarda Romaya 
gelmlı Ye japonyanıa Habııte hiçbir 
ukert ·n huıuıt makudı olmadıtını 
beyan dmlıtı. 

Maamafih Tokyo hUkumetlnln 
battıharekttl, bu ıllzlerl az zaman 
ıonra tekz:lp etmiıti. Şimdi ltalya 
bQtGn A•rupa11, bir Hrı tılallkeye 
ikna etmeye çahımaktıı, b111aun için 
de, ilkeni, elini, Sovyet Ruıya1a uıat 
.. aya teıebbGı eylemekte.lir. GlSrl• 
IDyor ki bir Habeı mHlleaf, dln7anıa 
ılyua kazanını karmakarııık et• 
mııtlr. Süreyya 

Çerez Kablllnden 

Adak 

Balıkçının biri, oğlu ile beraber 
kayıta binip balık avına çıkmıı. 
Kıyıdan epey uıaklıtmıılar. Derken 
birdenbire bir fırtınadır kopmug; 
deoiı köpürüp kabarma1a, kayık 
dalgaların arasında ceviı kabuğu 
gibi çalkalanmaya, booalamaya 
baılamıı. 
Balıkçı aofu bir adam oldutundan 
oğlu nas 
- .Aç ellerini ~ocuğum 1 Dua 
edelim!. 
Dedikten Hora, nliyadan birinin 
adını anarak: 
- Eğer ou dalgaların ırıımdın 
aai ve 111im kurtulur1aJr, filbca 
dedenin turbeaine gemi direği 
kadar bir mum adağım olıun 1 
damiı. 
Oğluı 
- Aman, baba! Biz fıkarayıı.. ıe· 
mi direği kadar mumu nereden 
buluruıi 

Deyince, bahkçıı 
- Sen keyfine ba1cl Hele biryol 
karaya ayak t.aeahm, btn parmak 
kadarını bile götürmem.. de
miş. - Tıflı -----

Poliste Terfiler 
Ankara, 28 ( Öıel ) - Polis

teki ter i imt:han'ar.na gir ... n 250 
ki ni ı C\ r3 ld :ı mm tctk' ki ağus

to;; iç; .C.:e Li .m.ş oh.caktır. 

ltalyanın Uluslar Sosyetesine Yeni e·r Telgrafı Ali Çetin Kayan 
Tetkikleri 240000 Süngü Karşılıklı Mevzi 

Almış Bir Vaziyette Bulunuyor Aydın ·Muğla Yolu 
Jımfr 27 (A.A.) - Bayın 

lık bnkanı 8. Ali Çetinkaya 
yanında ilbay General KA 
Dirlk, Devlet demiryoUarı ge 
dfrektörD, bakanlık ldarl da 
manı Surur~, ıu iılerl direkt 
ile Aydına hareket etmlı, iıt 
yonda birçok sevat tarafm 

.... ( Battarafı 1 inci 1Gzde ) 
moblllerl çok zenaindir. Kırktan 
fazla uçak alim hazırlanmııtır. 
Adfaababa Italya uçak al4ola• 
rından ancak 750 kllometre m•· 
ıafede olduğundan 3 moUSrlU 
ve 2000 kilometre uçabilen Ye 
bir ton bomba taııyan uçaklar 
burasmı kolaylıkla bombardıman 
edebilecıklerdlr. Fakat Adi1aba· 
nr. aın wrulacak tarafı yoktur .,. 
bu ıehir 1812 de Moskova naııl 
yandlae yanablllr Ye harp lıerin
den bu y anııın hiç bir tHirl 
olmaz. 

Konsey Çar,ambaya Toplanıyor 

Parls, 27 (A. A.) - (Reamt) 
Uluslar 1011eıteıl konseyi, Çar
ıamba a4lnl toplanacakhr. 

* Roma, 27 ( A. A. ) - ltalya 
hllkiimetl, Ulualar Kurumu Kon· 
aeyinde bulunmaya çağırılmııtır. 

lnglllz Somallslnden Haber Yok 
Londra, 27 (A. A.) - lnslllz 

Somaliıi hududunda loıill-ı • Habeı 
badi11lerinl teyit eden hiçbir 
haber alınmamıtbr. 
ltalyanı• Uluslar Sosyetesine 

Telgrafı 

Roma, 27 (Özel) - ltalya bU
kumeti bugün uluılar ıoıyetHI 
genel aekreterllğlne bir telgraf 
ıöndermittir: Bu tolırafta ltalya• 
nıo Habeı hUkümıtine 14 ve 23 
temmuzda yaptıfı Jkl blldlrJkten 
bahaodildikton ıonra 16yle denli· 
mektedlrı 

•Habeı hUkQmetlnln dUıUnce
lerl reemi olarak belll oluraa 
ltalyan h8kümetl, uluılar ıoıye

teat konıeylnln baıkanı taranndan 
lıtenllen bir tarihte yapacağı top
lantıda ı6z almakta gllçlllk çek· 
mlyecektlr. Ancak ltalyın hUkü· 
aıeti ıu fikirdedir ki, lıleria buiUD 
lçled• bulundukları durumda, kon· 
HY toplantı11, yalnız komfıyon 
çahımalarıaa faydalı olarak tek
rar baılanabllmeıl için, ıereken 
en iyi araçlar aramaktan ibaret 
kalabilir. 

Eğer b~yle olmıyacakıa ltal
yan hUk6meti bu huıuıtald itiraz· 
larını bildirmek bakkmı muha-
faza eder. 

Kahveler için 
Komisyon 

Toplanıyor 
Ankara, 28 ( Özel ) - Ankara 

kahvelerinde klğıt oyunları tama· 
men kalkmıı, fakat kahYeler 
nıUfterllerlnl hiç kaybetmemiıler• 
dir. Zabıta, kahvelerde oyn oyna• 
nıp oynanmadığmı ıık sık kontrol 
etmektedir. 

Kab Yel erin modernleıtlrilmeal 
•• faydalı bir mtıesaeıe haline 
ıetirllmesl kHin olarak tekarrUr 
etmiıtlr. Evvelce bildirdl&"Jm gibi 
bu buıuıta tetkikat yapmak Jçin 
eylülden sonra iç bakanlıkta bir 
komisyon toplanacakbr. 

Denizli Biıikletçlleri 
Ankara, 27 ( A. A. ) - Deniz• 

liden balkevl adına bisikletle Ba· 
tı Anndoluıu gezisine çıkan altı 
kişi.ik kafile bugün öğle Uzeri 
Polatlıdan ıehrimize aelmlılerdir. 

lçaldaris Kabinesi Kimse
Memnun Etmemiş .. • 

yı 

Yunanistanda Siyasal Durum uğurlanmııtır. 

Bakan, Torbalı, Bayındır, 
demlt lataıyonlarında karııl 
mııtır. Boıdotana çıkan Çet 
kaya Tüze bakanı Saracoğlu 
konuıtuktan sonra buradan 
çuka gidecek, Cellit 118In 
kurutulması lılerlnl gördük 
ıonra a•ceyi Selçukta Yeya 
dında geçirecektir. inceleme 
d6rt gDn sUrecektlr. Ali Çetin 
ya dönlıte tlç atın daha ıe 
mlıde kalacak •• bu arada 
yUk Gediz k3prUeUntın açıl 

Atina, 27 (Özel) - Son ka• 
bine buhranındnn beri ıiyasal 
durum henüz durulmu, değildir. 
Buhranın asıl ıebepleri glin geç• 
tikçe bellJ olmaktadır. Parlamcn· 
tanun bUylik bir çokluA"una da· 
yanan Çaldariıin cllmhuriyotçl 
Yeya kırallyetçl olap olmadığını 
açıkça söylemesi için yapılan 
tazyikler karşlilnda çekllmeğe 
mecbur kaldığı anlaıılmııtır. 

Kralcılar kabineden bllha111a 
Jkl Cümhuriye!çi Bakanın çıka· 
rılmaaım lıteyorlardı. Bunlardan 
birlıl iç Bakaoı diğeri de soıyal 
yardımlar Bakam idi. Baıbakan 
yalnız blrlıinl ıoıyal yardımlar 
Bakanını feda etti. iç Bakanını 
)ine kabineye aldı. Sonra e:ı 
koyu kralcılardan dört Bakanı da 
yeni kabineye almadı. Yeni 
Bakanlardan bir çokları kralcıdır. 
Fakat mutedil kralcılardandır. 
Yalnıı: Adliye Bakani aayıb Cllm· 
hurlyetçllerdondlr. layan ıuçlu
larınd,m bir çoklarının hem do en 
ileri gelenlerinin divanl harpte 
avukatları idi. 

Bu ıekllde kurulan yeni 
kabine kralcıları da Cumhuriyet• 
~ileri de hattA hükumet parti• 
ılnden bir kıımını da memnun 
etmemiıtlr. CümhurlyetçUer Baı· 
bakanın ipin ucunu Kondllisln 
eline verdi~lnf Ye artık Kondilta 
ne iıterae onu yapacağını ve bir 
gün de zor ile kıralı ıetlrercık 
kendfalnl diktatör ilin edecetinl 
ilin ediyorlar. Koyu kıralcılar da 
Çaldariıl, kabine den A'all par
tlıinln ye karal~ıhğın en önemli 
tabıiyetlerlni çıkarmakla lttlham 
ediyorlar. Ahali partlılnden bir 
kıımı da, parllmentoda bu ka• 
dar bUyllk bir çolunlutu Y&I' 

iken, BRşbakanın KondUiıten kork· 
tuğunu söylemekten çekinmiyorlar. 
lıte yeni kabinenin bırakbğı 
tealr budur. Ortalık ıllküne ka· 
vuşmamlttar. 

Buradaki Ayrtıık ıaıetelerln 
yazdıklarına göre kırabn ıor ile 
Atlnaya d6nmiyeaell anlaııl· 
maktadır. 

törenini yapacaktar. .. 
Aydın, '1.7 ( A. A. ) - Ay 

demlryollarıaı ~oftlıe çıkan Bay 
dırlık Bakaıu AH Çetin Ka 
beraberlerinde uzmanlar oldu 
halde builln saat onda ıebri.oı 
a•lmlıler ve İaat ı 3:30 da D•o 
llye doğru hareket etml9lerdfr. 

Yunan Kralı 
Belediye 

ihayet Fikrini Atina 
Reisine Bildirdi 

Ali Çetin Kaya dotnaca pa 
kuralına giderek bir mUddet 
lendikten ve alAkadarlardan ili 
zln Genel Bayındırlık tılerl 
kında izahat aldıktan ıonra o 
moblllerle Menderes köprOı 
kadar giderek Aydın • Muğla 
lunun bu kısmını ve ldSprOnUn 
rumunu g8zden ıeçirmlıtlr. 

~~~~~~~~~~-

Atine, 27 (A.A) - Patraı'a 
gelir gelmez, Atlna Şarbayı, 
Kotılaı, Londrada eski kırat 
Y orgl ile neler a6rUıtUğUne dair 
ıaıetecilere ıu dlyevde bulun• 
muıtur: 

- "Eıkl kıral, lıer ıeyden lSnce, 
yurdun genel menfaatini •• an-

Ekonomi 
Bakanımıza 

.. 
Moıkovada Bir Ayrılık 

Şöleni Verildi 
Mosko'fa, 27 (A.A)- TOrklye 

ekonomi bakanı B. Celil Bayar, 
Toula'da yeni maden endUstrl 
merkezlerini 1ıe1ml~. elektrik ıan
trahnı gözden geçirmiıtlr. Dıı 
tecim halk komiseri bakana bir 
ayrılma tölenl vermittlr. Şölende 
kartılıkb ıöylevler 'ferllmiıtlr. 

Bir Kaplan A vcııı 
Kaplan Tarafından 

Öldürüldü 
Bombay, 27 (A.A)- BUyOk ve 

vahıi hayvan avc1111 Rampala, 
A11am çevresindeki bir ormanda 
13 tindi kaplanım avlarken ôl· 
müıtUr. Vak'a fÖyle olmuıtur: 

Kaplan kaçmış fakat 24 ıaat 
ıonra avcılar dinlenmekte iken 
arkadan, Rampatanm üstüne atıl· 
mııtır. Bunun Uzerlncı Rampita
nın arkadaılarından biri havaya 
ateş etmlı •e kaplan Rampatayı 
bırakmııhr. Fakat Rampata müt· 
hiı pençe yaraları içinde olmakla 
beraber, kaplaoı takip otmek iı· 
temlı, o ıırada boşanan kan ölll• 
mtlne aebep olmuıtur. 

cak buadan ıonra gerek kendlıl· 
nin, .gerek hanedaaının menfaat· 
lerlnl düşünmektedir. Onun flk· 
rlnce, kırallıim yeniden kurulma• 
ıına zaman uyıuo değildir. Bu· 
uunla beraber, bu husuıta tek 
bakim Yunan uluıu oldufunu 
ı6ylemektedir. 

Türk - Fransız 
Anlaımaıı 

Ekonomik Anlaıma Ya
rın Parafe Ediliyor 

Parlı, 27 (A.A)- Ttırk-Fraaııı 
ekonomik anlaımaaınıu pazartHI 
aUnU Faik Kurtoğlu ile teclmel 
anlaımalar dalreal direktörü Fon· 
nofoi·Craponne arasında parafe 
edilecetf sanılmaktadır. 

Yugoslavya Ba 
kan Paktından 
Ayrılmagor 
Bulgariıtan Ve Roman 
ile Yeni Bir. Andlaını 

Y apılaca#ı Yalandır 
Belarat 28 {ôsel) - Yug 

ıa.,yanıo kUçllk anlatmayı 
Balkan andlaıma11nı bırakar 
ayrılacajı, Yaıoıla•ya ile Bul 
rlıtan .,. Romanya araımda 
al Ye ayrı bir antlaıma yap 
cajiı haberi kat'lyetle tek 
edilmektedlr.I 

Yugoılayyama dıt ılyl1aıı 

hiç detlımenılı olduğu reıoı 
blldlrllmektedlr. 

ihracat Ve Ithalit 
işleri Genişletilece 

Ankara, 28 (Öıel) - 2 ı Ajuıtoıta çıkarcak yeni kontenjan lı 
rarnameıi için haıırlıldar yapılmaktadır. Bu buırlaklarda, meml•lı1 ihracatının geniıletllmeal, yapılacak ihracat niıbetlnde fazla ltbalJ 
fmkln verllmeıl göz öntinde tutulmaktadır. Bu buıuıta bakanbklatl 
mUtaleaları ahnmııtır. 

Yeni liıteler dıı tl<?aretlmizln ne kadar dBzeldiğlnl anlatacaktır• 
- - ----------------- - -

Dışarıya Kötü Mal Gönderen Bir fir· 
ma Mahkemeye Verildi 

Ankara, 28 (Özel) - TUrkoflı dıı piyasalara fena mal ııöndet:: 
· lor hakkında çok ııkı bir nizamname hazırlamaktadır. Ekonomi f 

kanlığı, kamutayın bu deneslnde, yabancı memleketlere kötil.
01 

bileli mal gönderenleri ağır surette ceıaland1racak bir kanun pr"J 
teklif edecektir. dl 

Meninde bir firma dıı memleketlere kötll mal g6nderdlğin 
TUrkofiı tarafından mahkemeye Yerilmlıtir. 
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Yeryüzünde Olup Bitenleri Herltede Ye Seetle Takip Edelim Bizden Geri Kalmalarıf çinNeSebep yar 

8 srenç la~ıUs Ko· 
ıe .. blaeııua en 
;rilkuk tepealae 

çılımıılardar 

Arjaatln YO öre• 
..ı J• hlkGaet' erl 
hududa klprl llo 
blrlettlrml9lerdlr 

Habef latanda au 
tas1Ikl ile elek· 
trlk lıtlhaallne 

ça119ılaaktadır 

Japo.1atla 
~.cJ~yaj'mur me.

alml çek ••· 
rar ., ... .,.11 

Keenland<Ja haa• 
tahktaa S allyen 
ko1un aı .. a,uır 

ba9lam19tır 

. lngilterede Güneşin Bir Zerresini 
Bile israf _Günahtır 

- DOnyınıo •• ıekl ıTl•rl laıllterıdıdir, 
4enllae hata edllmlt olmaz. 

Bu, lnıilillerln doiuıtaD muhaf a.1aklr oluılarınıD 
bir ıonucudur. Babalarından kalanı olduj'u ıtbl 
aaklarlar, onarlatarak, hayatını arU.11rak, ebedi• 
leıtirerek çocuklarına, onlar da torunlarına bıra• 
kırlar. Bunun içindir ki koca aparhmanlarla çeYrell 
ıonlı meydanların yanıbııında daracık ıokaklar, 
hattt tahta evler l'ÖrUlllr. Bunl«na kaldırılmau 
ıOçttlr, dalma hldlH çıkarır. Nitekim U•erp9I 
ıehrlndı yapılan bir teıebbUı de, ıoa ıDnlerd'e 
ıpeycı ıtırUlttıyU mucip olmuıt.11. 

Bu teıobbUı btlyllk sermaye Hhlbl bir m\lbın
diıln eıkl sokaklardan iki tane1lnl tamamı• aatl• 
alarak buraya lngllterede T• hattl belki de bOtln 
dünyada ıörlllmemlı ııkllde apartımanlar yapbrmıya 
alriımiı olmaııdır. 

Reamlnden de anlaıılacafı IHH bu aparbmanlar ı 
tamamen daire ıekllndıdlr •• beherinin içine JdO 
aile ııj'acak derecede bUytlktUr. MDbındlı Belıdl
dlyeye •erdiği lıtldada, apartamanlarıaın daire 
ıeldladı yapılmHının Hbıblnl aalabrken ı 

- lnılltereye ıllnıı o derece az ı•Hr ld, bu
nun bir ıerrealnl bile feda etmek aDnabtır, demit -

•• bu aputımandaa her odama mutlaka uaml de
recıdı gDnıı alacağım lıbat etmlıtlr. 

Yalnız ıokaklann aatın alınmaaı " bu t•kllde 
apa1tımanlula doldunılma11 UTerpol ı•hrl halkını 
kııdırmııtır. Vı halk tarafından beledJ11yı lnıaatın 
durdurulmall lçla proteato mektuplan 1ollanmaıınl 
mucip olmuıtur. 

Erkekler Araıında 3 Yıl Cinıiyetini 
1 
Fransızlarla Al
manların Birleş
tikleri Tek Nokta 

Saklayabilen Bir Genç Kız 
Mi11 Zlmmerman 22 yaıında 

bir genç kı:ı olmauna ratmlA 
anneal ile dört kardeılndın terek· 
ktıp eden 6 ldılllk bir aileye Baı· 
lcanlık eder vı bu allıyl 11dea• 
kendi kazancı ile geçindirir. 
Me1leld kamyon ıoförllll'lldllr. 

Bu ıeoç kız beı J11 3ac• 
babaıı 6ltlp te, anneli •• kar
deılerl Jle birlikte aç kalmak 
tıhllke1I Ilı karıılaıblı samanı 

- Ben çalııırım, dımlı •• bir 
otomobil garajına yamak olarak 
ıirmiftlr. 

b 
Bu nihayet biraı ad• uhllfl 

•r ıınç k1.11D yapabUıcell 
t•ydlr. 

Mlu Zlmmermanıa durumu•• 
dakl huıuıiyıt, tarajda yamala 
olarak kaldığı 89 yıl itinde kıa• 
diıiıal erkek tanıtmıı •• bu mOCl
det zarfında ıırrJnı 11klamlya 
lllu•affak olmuı olma11ndadır. 

Mlu Zlmmerman ancak ıofGr-
1Gtl1 6irendlkten •o bir kamyoa 
•atın alacak kadar para btriktlr
dikten ıonradır ki kas oldufuıu 
ilin etmiı ve bu illnı ıay11lnclf 
de erkek mHlekdıılan He bol 
bol rekabet edebilecek derecede 

Herr Hltler birkaç ıUn önce 
bir ı•c• Velmar tiyatroıuna git· 
miıti. S.yrettiti operanın temll· 
lial stızel, fakat dekorlarını çok 
aıkl buldu, aebebinl ıordu: 

- H-lkın 16rehllme1I için 
bllıtlerl çok ucuz yapıyoruz. Ha· 
ıılat yeni dekor tıdarlkioe imkln 
yermiyor, dediler. 

Hırr Hltler derlaal cıYap 
•erdi: 

- Her yal iki operanın dıko
ruau detlıtlrlnlz •e ma1raf pu .. 
la11111 hana 1ollaJ1aıı, cıblmdın 
adl1ec•tl•I 

Fran11• ıa11telerl laldlHdın 
bab11derlerlren: 

- Saa'at hıaabıaa Herr Hlt
lerl alkıılamakta Almaalarla blr
lııeo•tlmla tık bir aokta 1 Dl
rorı.r. ...... -· 
ıaıetecllerlneı 

it bulmaya baılamııhr. 
Miaa Zlmmerman Amerikanın 

Mlıaouri eyaletinde, Moatoıomery 

- Hitlerlo bütllo kadnılan 
e•d• otur•lya lebar ıdın emri, 
it buhranı ıktllmeıH btUUa din• 
71ya ılrayet edecek, o zaman da 
her kadın kadınlıtını ıaklamak 
mıcburlyıUndı kalacaktır, demir 

1 ııbriatlı oturmaktadar ,. Amerika 1 tir. Şuruuu da ili•• edıUm ki 

rAfrika Yerlileri Arasında 
1935 Yılının 
Yaz Modası 

Dalma ıon modıyı takip eden 
ıınç kıılara •• genç kadınlara 
haber ••relim: Afrlkaaın orta• 
ıında yaııyan alyab realdl 1'•n9 
kıılar •• genç kadınlar da moda• 
Ja uymak he•ealndedirler. Y alnıı 
onların takip ıttiklırl moda, bl• ~~ 
dm beğendiilmla biçimlere hen• 
ıemez. Me1ell bu 1ıl orta Afrl
kada çıplak Ttteut lıerlae, bo
yundan 16ğ11 dotru a•lın bon
cuk çileleri modadar. Bu buaaull 
çllelerl llıerine keıUlr, ıoıara bel• 
dı bir karıı UIUD 

lutu ı•çmımık 

&zere bir kemer 
haline ılrer • 

Siyah renkli ıınç laılarCfula 
olarak kulaklarına da kipe yerine 
bir ıakıı takarlu Ye bu ukııya l lrlpıllk memıalııl ke111ıım11I lçJD 

1•1et hafif bir topraktan yapar
lar, lçlaı çlç•k clikerler. 

Amerika Sokkaklarında 
Mitralyoz Ateşi 

Amırlkada "bir numaralı halk 
dlımanı ., illa ıdllmiı H nlha· 
J•t lldlb'Ulmllt olan b1' haydu
du• 7ardımcıudl!ı, atabe~nln ya• 
aına 2ftmlıtlr. rakat hu defa 
hayduClu 61dllrenler, pollı ku•· 
Telleri değil, keadl arkadaıları 
olmuıtur. Ne•1ork ıaıetelerlnln 
anlattıklarına ı&re ha1dutlar Al· 
terlo adını tapyan bu eakl ar• 
kadaılarının bir ıece ılnımaya 
,ıdıcıtlal ltltmlıler T• ılaıma 
blna11nın ta karıııındakl otelin 
odaıını klralıyarak pıncereılnı 

bir mitralyoz yerleştirmişler ve 
Alterlo ıörUndlliU zaman üzerine 
ateı açmıılardır. 

Alterlonun yanında meh'Hi de 
•ardı. V • kol kola yUrUyorlardı. 
Fakat kurıunlann hepıl de ıadı· 
•• Alterloya lıabet etti. 

Amerika gazeteleri haydutla· 
nn niıancıhktald maharetlerini 
dikkate dejer bulmakla beraber, 
bir otelin pencerHlno mitralyoz 
yerlııtlrecek kadar kUıtablık g61-
termelerl kar1111nda polisi tld
detle hırpalamıktadırlar. 

Bir Gizli Komitenin Ortaya Attığı iddia 

Yahudi, Baş Tacı, Memle-ı 
ket Sahibi Esir! 

Vlyana ıaı .. 
telırlnı anlıtbk• 
)arına bakılırH, 
gizli bir komite 
her ııce Vlyaaa 
ıebrlnln ıokak· 
lanna bir eflnl 
kenara baıhtı• 
mız afiılırdıa 
bir tan11inl ya· 
pı ı tırmaktadır. 
Bu afiflerln lıe
rlntle bir Y allu-
dlnla, bir •• 
•••lıkıt ..... 
•ınıa reıml •ar
dır. Y ahucll rlt
beyı Te alıına 
botul•uıtur. Altıada 11 Tatanıe
•erler cepbeıi11de bualar s6rtlllr,, 
clml11I 1a11hdar. Memleket çoca-

r. İH eH kolu batlı bir eılrdlr. 
aıınıa tlıerlnclı bir balta aııhdır, 

altında ela .. Avusturya mllıtakll mi?., ----·············---····---·-·----Miıı Zimmerman bayaboın ıonuna 
kadar çalıımak kaydında detlldir. 
iki yıl daha, erkek kardeılnln 
mektepten çıkmasını bıkliyecek 
Ti o zaman ailenin ytlktlnü ona 
bırakarak evlenecektir. Şimdiden 
21 tue llteyenl •ardır. 

cı.ı.11 yazıbcLr. 

Viyana ıazetelerl bu afltJerl 
memleketin Almanya ile birler 
meılnl lıteyen Naıller tarafından 

yapııtırılmakta olmaıından 1Uphe 
etmiyorlar. Fakat bu Naziler 
kimlerdir? Bunu bulmak ayn bir 
meteledlr. Ve Avusturya poliıi 
bundan Aciz kalmıştır, yahut da 
o da Rf~ıin sll}lediğine inanmak· 
tadu ve afiıl yaı:ıthranı bu"mak 
latemımektedlr. 



• 

Yaza11 t Hatice Hatip -2- 28 • 7. '515 

ll..J!f~~=----::~~=ôiiiiiiiii~~~~7:::;:;~~-::::iiiiii~~~ab:-~~k~O~r:ek~l~e~r ~d:i:X-erinfn ıırtında koca-DlnkD Kısmın Hullaaaı halde bu, bUyücek bir ar a, 1t 

Kadri Bey ailuiwn dört çoouğu belki de bir kamyondu!.. man bir ça•al 
" rdır. En bliyftkleri Ömer, mimar- * Bu çuYal mUtemadlyea kımıl· 
dır. Ve anneelnin arzu ettiği gibi Evet bir kamyondu. Çlnkl damakta •• hareket emekte 
ıengio bir izdiva" pe11indedir. lldnol i.;aı B - Ka-,.,.,.da tecea• 

• v bu ... -'t af de yaklaımıtb Ye uı. una IVl"q am -oğullan Fatin ailenin bitin sensin •• • • Lf 1 Lf d b' f 1 1 ta ve 
Dlbııyet bOyOcek LL kamyonun • 11 il 11 r en ıre az a Af fzdinç emellerini boıa oıkarmıı UU' t 

vo milhondlı diplomasını ahr al• keneli evlerinin etuz aetre ileri- havan111 bUtla aıcakhğına ra men 
ruaz aevdigl bir kızla evlenerek 81nde durdujun• KAmran ıı>r- omuzlannda tlrpvmeler dolaıb 
Anadoluda çalqmı1a ıitmlttl. O- mUıttı. Gecenia bu uatinde bu Papaah, ka•mab, klrekll Ye canlı 
nuıı kUçüfil .ı..a Hudan da kamyoaun bmad• ne iti vardı? bir çuvallı bu kaflJe ıecealn bu 
JI ewi biifrhaoe .Arkeoloji taı..ü ti ..J_ Mod da ne arı• ı· ..,,. Belki eh-ar komıulardan biri lltan- saa nu. a çayırın etm•k tlsere Berlia uDİ•H· d 
ıiteıiue yollaıumıtı. Aııaeler.İllla bul tarafına aakledecekti, ertesi yor u. 

butün flmidi Klmraudadu. Kimrua 1abalald araba wapuruna ylklerial -·--------·---· .. -
H'HD A.ll V uuk iımlnde seagia götlrmek ltlll flmdAden 1ıelaJ1 
bir çocuk vardır. Amma 1Umru bir kamyoDdu. 
o çocuta ehemmiyet vermemek- Klmraa b• aaatte bu ka .. 
tedir. O Moda • Kalamıı dula Y• 
rıılarmdan ıonra birinci dm takdim yoaua •• arachğuu aeralı ettiği 
oluoduiu Oımaa FeyDJi ıevmek- lçla ejlldl •• hakta. 
tedir. Gece eviae ••Imit aoa]du Eneli kamyondan upuzua 
ve onu tanımaktu dıb1duiu 1ae1e- bo1lu biri atlada. Beyaz nya 
c ndu, u1ktma DOllllf, Moda aluk reak bir putaloıa giyiyordu. 
ç ınu bakan balkon1111A vıbı•ftar. Bulatlu ıec•nla alaca karaalığı .. 

Jf. da tberinde jaket olmatlığı aefi-
Bqım arkaya atb. kollarını lfyordu. Kamyoadaa atlayı,ına 

~armıba ıerllmlt slbl •ıh, uzak· bakılıraa çeYlk •• p~ bu iman-
taa, ta uzakta• •W•• bir eli. BeyH adam kamyona elial 
fı11ltıyı andıran bir ... lfltmlıtL uzatarak kamyondan inen bir 
Ufukta denizin lberinde Atık bir baıka inuna yardım ettL 811 
elin oktBYJfı ıfbl dolat•• hafif lnea orta boylu bir ln1a11dı. •• 
bir ruıgAr çıkmıtb ve ufuktaki ilzeriade clbbe sf bi birıey Yardı. 
aular haflfco kırıımııtı. Sonra baıı da da uzaktaa ı•rllt .. kil 
dal alar dalıalara bu terin ok· bil' kaYuaa bemeye acalp bir 
ı y şin, titreyJılnl Yererek ıabile ıerpq bulunuyordu. Bu adamı 
k dar yaklaıtılar... takip eden UçlncD t•hıı da açık 

Kumlarda Ye kayalarda au renk aiyl
1

ordu. Ba a.lam kısa 
çırp ntıaanın hafif Hll •ardı. boylu idi. Ve ılımaadı. 
Sonra ağaçların tozlu yaprakları KAmraa buaları daha iyi ıör-
Jıı da yarak 8rperdiler •• daaa mek için bir az sarkb. Fakat tam 
Jo ra Aıık nefHl kadar ılık bir bu anda ayı 1aran bulutlar ortalığa 
~ 2 ar 1ıenç kıa.ın ı•colijf nl dal- tamamU. karatblar •• ealu da 
.g ıdırdı: gözden kayboldular. Bulutlana 

- Oh rUzgAr.. Çok tDkllr tekrar açılması pek uzun ıfirme-
At çıkıyor.. Diye dDıUııdU. dl. Bulutlar tekrar açıldığı zaman 

~ iz tablatte b'rdenblre peyda uzun boylu adam, adımlarile yeri 
,1 n hışırtı Ye fa11ltı de•am ecll- ölçer albi ıahlle dotru ilerliyor-

0 u. du. Birdenbire ti duis kenanaaa 
foktan rllıılr bplo iyi bir in•• aeddin ucuada durdu. 

hah r gibi ıelmltti ve timdi 08• EHıen aykua tuıamlle kaç-
Jlno rllzılr takip ediyordu. Kim- ••t olan Kl•ranıa ba manan 

( A.rka11 var ) 

Yenilmiş San' at 
Adamları 

( Baıtarafı S lael ytlzde ) 
çokl•ta JeıJflmit ve bu yeailmefl 
haldı bulmuı kimaelerdir. 

Hayır, Ha'at adamı .. erinin 
yamız birkaç, yahut hirkaç 
yh kfP tarafından aalaıılıp 
beteailme•e ruı olmamalı, 
berkeai lreadine çekmek fate
aelidir. Onan ltf bir oyun 
dejil, hak Ye gllzellik yolunda 
açılmıı bir savaştır. Herkul ken• 
dine çekmek için, herkesin ıe•· 
.kine, latod fine uyıun demfyorumı 
811, çekmek değil, çekilmek olur. 
Fakat herkHin dilinden kaçmam, 
anlatılmamak isteği ile çahfma11 
da lizımgelmez. Dostoyenkl 
ıerek insan ıkça, ıerek onatça 
bir Oacar Wi de'den kat kat 
OıtUndUr, o da çokluğun zevlrJne, 
buyrujuna boyun eğmemltf r, 
onun d•rlnDjhıi, lacelijial anlay411 
da çok yoklar. ( "Salome., çabuk 
bayağılqb, "Karamazof kardet
ler ,, glnden gllne aıil eılyor ). 
Ama o herkeı için çahımıf, 
., beni iç bet kJfl anlar, h.a de 
bununla qtintlrtım ,, deyip in• a
lığa kl•m•ye, kendlal bepnmeye, 
ıorla anlaıdmamaya kalkqma
mıştlr. 

[ Batmalı 1 laci 1lzd• 1 
randan çok daha ıevimll olan 
bayan .. Yıldız,, çorbamaı lçe dur
IUD, bb mandra Nhiblle kon• 
ıuyoruz. Arapkirli Mehmet: 

- Bea, diyor, bu it• 17 J,,. 
11mda bqlacLm. 38 aeıaeUk dtçl 
25 .. nelik te mal aahlblylml 
Buglba altmıştan fazla faeğlm var. 
Fakat buna rajmea de kuancım 
gtlitlmftaden baıka auma)'91 
olmıyu bir dt utıcwndan pek 
fula detildir. 

Baıtm iyi bu inek 200 lira· 
dan aıaiı1a Hbn ahaamaL Şu 
hakir, fakir glSrdljlalz Ye ma .. 
cLra dlyip ıeçtljinb ahına için
deki ineklerin tutan onblo liraclaa 
fazladır. 

Bu t,uhl'auh umuda n 
blyük aermaye 11yılı} or. Haya
dan, •dan ıeçlnenlerln haddi 
heıabı yolr. Halbuki b• bu 
manchraya on bla liradan fazla 
para ve aağ'dağ'ım ılltJerdea fu· 
la da ter döktllitı• halde heH· 
bımın ilrf yakannı bir araya ıe· 
tfremiyorum! 

- iyi bir inek ne kadar dt 
•erir aftnde? 

- On alb ile yirmi okka 
arası ••. 

Kar,dıkh Bir He••P 
Arapgirli MehmedJa bedı.la 

~zlerinl tekzip için bir h11ap 
1aptımı 

- Sen sfidU aahc ya 15 ten 
•eriraüı. Hem de okkannı değil 
ldloıunu. 

... D kollarım daha fazla.. daha bllıbtltnn ••ralmaı tahrik etmı, Karısı•ı Başka-
faz a açarken ı •• btlablltan uykuıuau kaçırmııb. 

• - Amma da ricudl•I ,. Jf sının Kolunda 
;.ıtJm 1 Dt1e dlflati1orcl•. Muayyen ıalaa11 llçere b•nze-

Mehmet itira• edecek o(dqı 
- Dur, dedim, ben hesabımı 

tamamlıyayım da, ıonra cevabım 
••rirain... Altaııı tane ineğin Yar. 
Her birinden asgari ve vuatt 1~ 
okka ılt alının. Bu 000 okka ılt 
eder, Dokuz yllz okka dt ı ıso 
ki.ar lıllo tutar. DökBleni, ıa
çılam lı ... ba katalım ve bin yh 
kilo dlyellm. Bin yllz kilo ant, ki· 
losu on b .. kuruftaa 16500 ka
WUf eder. 

lçlae ıtade 165 llra tir•• 
ha manclnam masrafı ıelirlnd• 
de faıla mıdırkl aen laall•d• 
dertleniyonan? 

Jf. ,. adam hlrdeaWre tam deaia Görünce ••• 
Rtızıtr ıttılde flclcletleal· kenannda teYakkuf etti... Öteki- ( Bqtarafı ı iaol yüzde ) 

tordu 1.. •• oluy•da 1 Fırhaa mı iv ona yaklqtılar ve bir 1•1lv met de 1abaha kartı yakayı ele 
İJkacaldı L. Salalll ~i• ..ıum kMllfhllar •e &GDradaa tltaa.. YeftJor. Mehmet bldinyl ı&yte 
eıl her ı•liıte perde perde lanaı orada adeta b6betçl bı· aalahyor: 
Bkaeliyordu. rakarak ı•rl d&ulller. _ Sel>ile kanmdır. Oadan 

Genç kız batla M ıellerlll ŞbncU ka•y011a yaklaımıılar- iki çocutuaı var.. çok ı•nç ev-

E 
Sından bir ulnı·ltu, ldeta bir eh. Belli bir t•Y ıöylemiı olacak· A ı rl · ı idi 

•.. leadflr. •• vnce e aramız ıJ .• • 
urta lflttl •• n• olclupnu lardı. Ka•1oadan ild klf I daha Soua aramıza ..,pkluk ıfrdL 

amak ~ tk)erlnl açtı. O, indi! BuDlana ikiıl M feykaJAde O, tlittbl mağaaına de•••• ba,. 
tJemind•bul rlltla"aa olqamala- iri ye çok uu bo,ı. lnıanlarda. lath. TUtl• mağazalan lradınlar 
ını doya, doya tatmak itin a6m- Onlar da k .. yomm lçlndea bir lpa bir yaradır. Kadınlar eninde 
eri..... L-,.L t ....... ordu. ..,ıer alarak 11rtJanaa yGkledl- d k n d•'--11 

.. .. •••6 IODUD a Mil ) O ara vaa yor. 
Gld.W a~ a~ kadl ler. O.ele clbbeU adam arkada Beaim lranm da b&yl• -oldu. TO· 

~endi• ı o•azlanaa bir ıeyler yllldemiı tine ılderken Zeybek Mehmet 
_ Alala.. Alala cleclL • olu iki IDNll bir kafile halinde adında blrile tanıfb Ye oaunla 

.kadar a il.hat Wnleabln nere- ....._.,. bqlamıılvda. Klıman allka peyda etti. 
den peJÜ oWa 1 sittl.ie artu bir merakla oalaraa iki çocuklu bir kadının yaban· 

8-J. mld slkJ .... la bir kemclj. ••lvlae Jald.,_.ı..,. cı erkeklerle kou111maıı bul tlzll-
tarafmda tizin 'ı de rlztln •ynCll,orda. Klaraa keadW yor, ylb'ejlmi parçahyord11. Çok 
bekley....._.. alltl bir uda_. ,w .. emek içla balkoaa ç6- H•l1ortlum, onu. •• BOUln ihtarla· 
taya plaftlWlltlera. Atama httl- .. bnlfti. rıma rajmen bu yabacı ile 

Hesap aBk•erl•ce 
Kuraaı Arapkirli, •Mahı .. 

evv•lA uzun bir kahkahayla, ıon
nDktell bftı hllrtyerle cenp Yerdi: 

- Herifin blriıinla bir abba· 
bmdu alacajı •-..... ~ 
nun paralan ldemiye llfyeU ol
madıjıaı anltyu biçan alacaldl. 
ISon pnyl, ~ aYa ile 
teladith ltulm ... 

Ba telacli• ele •kiMU. "-" 
111a, .. ,artık ,..... .... ~ 
lu: 

- Hazret cb 'ıı hea1• .._ 

oJu ltorcma 19• lira bdllJ• 
dejil .el 

BerW .. nn. Wr • ... ... 
dik ..... 

- Efttl 
8Grçha ceYap .......... D• binm•· cenıA•erlere benzeyen Şimdi demJr -parmaldaldana • d el dbace k 

.. ı ı araıından onlara balr•akta dMem 16ıOtmM•• • evam e en• ıekillı>r ılyab buluttan as an arıD dislnden boıanma clawau açbm. ramna Wr •J _... 
peşinden gidiyor, daha arkada ediyorda. Ö.dÔkt adam l'ali~ NiJaaJet dUn aktaa.. Şamlı kalar? •• 

- Ala.,. IMa para11111 (100) li
ftllBU• M 

korkl.DÇ ejderhılu ft n arkada bir papazdı. zerinde ortodo • Mkap.daa a-çerken karma r... - 200I 
da upuzun boyunla bir de•• atlr- ruhbanın• mahıua bir klav• ve ladam. Kolada Zeybek 'lelr•et - Geri kala ,._.ela iW 
atle aya hücum etmekte idiler... bquıda yle ortodob ruhbanına yardı. Gözlerim karardı, D• J•P- a1 •wa lder11• H lud.r? 

I' imran ke11dl kendi11e: mahıua bir aerpuı •arda. bğımı bilmiyorum... O.. Yur- - 100 llra.-
- Bu ıes mı• en? Onun arkasındaki adam uzak· ...,..._ _ Ati. BiL _ fJf aJ - 75 lira c1Ua 
Diye ıordu Ye sonra etfJerelr tan aeçmit ol<Jpp lflbl lrollan ---.. -·,----·---·-- YWMm 11 

Moda çayırına doğru balım .. Ve a1Vah bir beyaz ıömlekle bir KaJıpı YqWdSy Tayyue maki- - 25 Ura bill'I 
geceyi dlaledi. Hayır bu MI pentalon aiylyordu. Arkadan ıe- ai•t mekteblndea t9i8 ıetaeeinde e. 80ll ~ _.. ~ 
de:ıizden geliyordu. Bu, aıaktaa lealeria ıiJdikleri iKi gömlekleri alt111f oldutu• taaclikaame7i kaybet- I• i9yala dotnl-t 

1 gelen bir otomob'Jin seıl ldJ. idi. ltçi 16mleii rfyen bu iki U... Yenlılal ılkaracatımdaa uldaiala _ E be birader, bu kadar 

~~JK~im~ı:e:s~iz~so~k~a~k~la~r~d~a:n~ge!iç~•y~or~:Ye~~in:s:a:nı:n'.ın:b~iriai::::n~o:•:ua~u~nd~a:_:u:sl:an:_ı..:l.a:::ka::O~J~o~k~tu.~----(40~lj)~S....~l--.L.dodhıiııamllll.._ .... ..ı.. beal 1 

len - za 

25 lira için mi mahkemeye Yere· 
ceksin 1 

ArabldrU clıarasını taaeliy .. 
rek &tfldl: 

- Sealn hesa imı da b. 
borçlunun ce•abına benziyor. 

Oalan dlaJerken kendimi 
parmakla 16ateril• balltiyu 
zenıia vdea Mrl aaaclam. Fakat 
MD ıel bir ele baaa ..... EneJI 
bea lltlba IWHUDU 15 ha deifJ 
8 kurapaa •eririm, 90Dra he. 
hlek ı S kilo .et •umu. Daha 
aonra ineklerin ıltteD tamam•• 
keaildlklul ıMlt bir uman •ar
dır. Yam bir mek ntteate bir 
Mne iı"ade p it •J, Ja dlrt 
•J alt •erir. Fakat buna kaqdals 
89 dört ıttn açlıta dayuau ft 

pde ea U1 80 lrunıı J•r. 
Oıtellk te, laeldvlla memealn· 

dea Mele kHdll.t cleill. JaYru
(arı, botalan, hattı l'lftda 16r
dllğlnllz bekçi köpekler, oa me 
pralr, ben Ye benı. eohPlll 
çocupm da beıleneeek. 

He1&bını bunlan glSslSnOnde 
tutarak doğrultur-un, haıhnden 
flkA elimi hakmz bulmasan J 

Eyice kanıan bu heaaba 
lnanmacLtımı, avucuna sadaka 
koyup .uzaklaımamakla srlSıterdlm 
ve aaıl isled'klerlml anlamak 
maksadlle ıorplanmın ı•klinl 
deiiıtlrdim: 

- Sence bu ıUt itinin, ıllt 
derdinin aaıl meaıullerl kimlerdir? 

Arapkirli ıltcft : 
- Anlatırım amma, yaza1Da2-

11nızl dedi. 

Ve yazamıyacaiımı vehmetUii 
çok dikkate dejer cevaplarını 
vermeden 6ace b•L aağılmıya 
batlayaa inekleri •eyretmeye 
çağırdı ı 

- Benim, ddl, bGtttn •!
maçlarım lılerfnln ehHdlrlv .. 
Meuıli ıu karııdan ı•l•n Alt, 
TlrkiyoniD en ısllratle laelr utan 
adamıdır, diyebilirim. Bir aaatlaa 
~iıde 10 bletin .. ..ıert.deld 
dtll damla bualıma•-Y• •· 

S..ra .._ çok titbimcllr. 
Sajmaçlana eHerhttl. J8ra, •ere. 
battl ufak bir ıi•ilce ılSrHm 
bpacbpn eclwlm. 

v • ıatım zamanlarıatla ba,. 
larmda cfmıar, .. plli•la ellerim 
lllCS smr yıkabna 1 

Safmaflar, • belld sNerit 
için .. fakat hakikatu efterfnl 
yıka dalar. Ve memelere eanldalar. 
T emla kovalara bopl•a alltlerla 

aesi. p.ko 18llne 'at•• J~ 
.... a•r•J•· 

Bir ma11clıncla, d .. yanm • 
HYimD hayvanlan olan fnelrlaln 
sajalıp, mahaklrak ki &eYldııe 
alç kanıls MJİrlerdan. 

Arapkirli Mehmet, nj•-c•• 
...... t ..... t piduq•: 

- -THDo,, an hatı• .... brtf 
- Yıldızın boynunu kqaf 
- " Bakire ,, yf fazla zorla• 

maymf. 
Ntu:i Sadrıllal 

T-ell••• 
Belediye balıçetıinde 
~P...-1Mı:i6C11111e 
27 Camateal, 28 Paau 

ılDii aktamlan 
aaat 21 de 
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28 Temmus ION POSTA 
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... 
OSMANLISALTANATI GÖÇERKEN 

(MI tar elle dewrlala tarlll I ) fi:.o !7 
Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zlg• Şakir 18/7/llS < 

ilk iş Olarak Samsun Mut8sarrıfı ile 
Polis Müdürüne izin Verilmişti .. 

Fakat ıimdl Rumlar, kan •• bUtln makıat •• ıayHIDI, ea ı ettlfl iddia olana• (Şürl)yı te tldk 

ateı püsküren bir felAkel kayna· e1aılı ha:zırhklarla ıeldlğial Br ıylemeldL Halbald Aaadolu 'da 

iı halini almıılardı. HUkftmet, ·te renmlşlerdi. (Şfiri) namı altında hiç bir teı ek· 

bnkumetl temsil eden mutasarrıf· KarariAhtan ahnaa hu malü· knJ meçcut dejildl. Şurada bu ra· 
hk makamlle poliı mUdllriyeti mat, bUtllo Samıun Türklerine da yapılan ( Reddlllhak), (MU da· 

acı içinde idi. Bu iki makam bllyük bir heyecan •ermiı; artık faal hukuk) namı altındaki ta-

• mahdut aelAhlyetlerlne binae'O • ana •atanın her ttlrlll tebdlt 'H ıa"kllller luıılislere korku v er-

memleketi baıtan baıa aaran bu tehlikeden ma1un kalacajıaa her mlı; ve bunlar, Ruıyanın Bo ı, .. . 
felAketln 6nUne geçebilmek için kH lmaa getlrmiıtl. vik !eıkilltından mülhem bı rer 

lcll tedbirler ittihaz edememiş• Mustafa Kemal paıa, J llnc8 teıekldll zannedllmltti. .. lerdl. Şimdi, her ıeyden evvel, ordu kumandanı mlrala1 Refet Bunlar baklanda tetkikat lcr 
len buradaki hUkfimet ldareıinln ba• bayi muvakkaten mutaaarrıflıj'a 11 da kendi uhdaaine teYdl edl 

ıına, kudret ye aelihlyetl halı tayin etmekle beraber enerjiıiol Muatafa Kemal Paıa, bu ıa rJp 

• bir zatın gıçlrllmlli elzemdi.] Omlt ettiği 11bak dahiliye milat.. vaılfeyı ıtılllYarmlttL Çllnkl b 
Muıtaf a Kemal paıa, epeyce ıarı Hamit bayin • gealt bir tlhı bu teıekklllJar, Yaktile on UD 

ıat uzun ıUren Ye tamamile veıalkı selAhiyetle • Samıun mutaaamfh· Iatanbulda bazı mllnnYerlerl ir 
lıtinat eden bu ılSzlerl bUyUk bir tına tayinini lıtanbula Jnba et· zımnında ılSyledf ji ı6zlerin ca 

nlı 

dikkatle dinlerken; odanın açık miıtl. Ayni zamanda Samıun .,.. birer Herlerl ldL 
bulunan kapııı ~ntlnde, Samıunun raf Ye mllnevverlerlle Yuku bulan Şimdi Anadoluaun ıaf Y• 

f e-
fa 

R f ayrıca bir mnl'k.tta·, Ltanbul daklr linealne kawpn Maata 
ta um •ıra ve muteberanı il" pa· K 

1 hnkAmetlnin vaziyetini lıah ettik· emal Pata, bqbca ıa iki nok 
PH arının ıabınızlakla aeıladik· u 1 rJ d 
1 1 bl ten .onra Orada bulunan ecnıbl H n e Eihainf 7oruyordu. 

1 .. er , r ıey lıitebilmek için ara ı B m"meııil •ı mllfrezelerlnden hı.. - u ayn ayn tqekklll 
ııra kulaklarını içeri doğru çe- u • 9" rln k d t L b ı d 

bir ı'btlraz •• içtinapla bulunul· u re Ye aa Wyet ırl na 
en 

•lrdiklerl ıGrlllllyordu. ibaretti? 
Muıtafa Kemal paıa; Kemal madan mahalli tcıdblrler alınma- 2 - Bu kudret ve kablli7• t• 

H 
ıım ve milli teıklllta baılanma• ler, na11I Ye nerede teklif edil .. 

ikmet beyin verdi"'l bahalı din• · l t i • ıını tanıyo ey em ıt • rek b6ttın millet, ltlr tek vllc ut 
ledikten ıonra, artık mUllkabn Muıtafa Kemal paıanın reımt haline ıetlrllecelrtl ? .• 
hitam bulduğunu ima ıtmlıti. yazife1i, tlçUncO ordu mUfattiıllğl Jf 

k TOrkler odadan çıkar çıkaıaı, dahilinde ve bilhaasa Samıun Bu eanada, Istanbulda pe 
en önde Rum mıb'uılarından (An· ye havaJislndekl ıekavetin önUne mllblm bidfıeler cereyan etmek tı 
ıo oğlu T odorakl efendi) oldup ıeçmek Y• bir de Inıillzler tara• idi. .. 
halde Rum eıraf YI muteberanı fından orta Anadoluda teıekktıl ( Arkuı var ) 
içeri ıirmlıler, Muatafa Kemal 
paıaya tazlmatlarını arzetmekle 
iktifa aylomlılerdl. 

V akıt epıyc• ı•çmlıtL Muı· 
tafa Kemal pqa, klfl derecede 
tınevvUr etmiıtl. Artık, ite bat· 
Jamak zamanı gelmiıtl. Onun içla 
paıa; ikametin• tahılı edilen bi· 
naya çekllmlıtL [1] 

Fakat Samıun müae•verlarl, 
heyecan lçlndelerdL Vakıa ( MI· 
fettlı Muıtaf a Kemal paıa), kendi 
dertlerini bOyllk bir dikkatle din· 
leml9tl. Ancak ıu yar ki acaba 
o da har mUfettiı ıibl ıadeco 
(mercii aldl) ne bir rapor vermek• 
le mi iktifa edecık; yokıa, mem• 
leketl kan •• ateıe boğan fell· 
kete kartı icraata mı ıirfıecektt? .• 

Bu cndi141, uzun ıllrmomif ti. 
Ert11l 1&bah, mutasarrıf Etem 
bey ile poliı m lldUrO~ı (Mftfettit 
Mustafa Kemal paıa) tarafıadaa 
(BiJA mOddet mezuniyet) nrildfğl; 
•• maiyetinde aelen miralay Re· 
fet bıy) in de vekAleten mut&1ar
nflık makamım ltıal ettltl iti· 
tllmiıtL 

ltt• o andan ltlbareadir ki 
artık Samıun Ttırk mehıftll, bir 
MYinç mahterl hallae ıelmiıtL 
Çlnkll bu icraat, Muatafa Kemal 
Paıanın hal• oldup kudret •• 
ıelAlılyetle beraber oaua plıııa
da temerklz eden bDyUk ıeclye 
Ye idare kablllyetiDI 161ter•itti. 

Ayni zamanda Samıun'un ml
aener •• ateıli ı••çleri, Mu .. 
lafa Kemal patanın maiyetinde 
ıeleo zeyatıa etrafında hararetli 
bir çenber çeyfrmltlerdl. Kalpleri 
Dıemleket atetll• kaynayan bu 
ı•nçler, Muıtafa Kemal paıaaıa 

[1] Bu blııa vaktite (Borlu ·oğlu) 
laaıiıule blı adamdan yüıbaıı mite· 
kaidl Nafiz beye iJıtikal etmiıti. I}~ 
aralık (Mıntaka Palaı) namı altında 
otel ve ıonra da (Poıtahaıı•) olarak 
kullantlmıı, nlba1et belediye tarafmdaD 
ıatın alınarak tarihi bir batıra olmak 
bere lıluıtafa l Kemal ,...,. Jaedi7e 
tııljl•fttiı. ... 

Komşunun Komşuyu Ze
hirlemesine Dair 

Bir komıu tarafından yerilen 
tatbyı yiyerek •ehirlenen •• ea 
bUyUill beş yaıında ola• lbrahlm, 

ı-laakkında daYa aÇJIUftar. M8dde 
amumtllk çocukları Tablbiadliler e 

r mua1••• ettlrmlftlr. Ç~ukla 
baatanede mideleri yıkanmak ıu Binnaz Ye Saniye adla llç çocu

ğun anneal dUn mlddelumumlllte 
mllracaat ıderek tatlıyı veren retllı kurtanlm11larcLr. 

lnhiıarlar u. Müdürlüğünden: 
L_._.....,.-_._. ................................ _. ............ ._ _________ ___ 

1 - Paıabahçe Mlllkirat Fabrikaaı At6lye1i için ıartnamesi 
mucibince " 3500,, lira muahammen bedelli " 1 " adet Elektrik 
Motörll• itl•r Pinomatlk Çekiç ile yine Elektrikle itler .. 1 ,, 2 det 
Zımba Maku maklneal açık ekıiltme ıuretlle mftnakHaya 

• 

konulmuıtur. 
2 - Şartnameler Kabataıta Levazım •• mUbayaat Şubeıln· 

den bedelıiz alınacakbr. 
3 - Ekıiltme 2/9/935 tarihine raıtJayan Pazarteıl gllntl ıaat 

14 de Kabataıta Levaıım •• mllbayaat Şubesindeki alam komlıyo· 
aunda y•pılacaktır. 

4 - Fenni ıartnamenla 27 laal maddeal mucibince flataıı tek· 
tekliflerin puarbk ıünlnden On ılln eYYıl verilmeıl llzımdır. 

5 - Ekailtmeye girmek fıteyenlerla 262,50 lira muYakkat 
,OY• ıme paralarile muayyen ıh Ye Aatte meıktr komlıyona 
mllr acaa tları. "31 OS,, 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Tahllılye Mıataka "' •••ldlerlala Hnelik ilatlyaçlar1 için açık 

ekıiltmı 81ullle eYıafı ıartaamHlade yasılı 500 tenıke birinci neYI 
ıaz .. tın alaaacaktır. Mulaam••D bedeli 1812 lira no kuruıtur. 
MuYakkat temlaat miktan 116 liradır. Ekalltmı 518/935 Paıarteal 
ıllal 

18
at ıs de Galatada Çlaill Rıhtım Hanında Talallılye umum 

MDdOrlliiD Satınalma Komlıyoaunda yapılacaktır. Iıteklilerln ekıilt
meye baılaaıncıya kadar tımlaatlannı idare veznHiae tıYdl etme
leri lbımdu. Şartnaae .ad ıeçe• komlıyondu aluaır. "4126,, 

.. Ziraat Bankası lıtanbul Şubeainden: 
Bir ıaae mlddetle kiraya •erilecek olaa Y alovanın Cumhurl-

1,t cad4aılnd• Bankamııın mab •lan 3S/191 aamarah dtıkkln 
yfrlnla .. Basla &ffl dlkklaı olarok kullanalmaktadar • ., 2sn 1935 
tarihindeki atık artbrma11ndı lıteldlll pkmadıtındaa teklif edil .. 
cak bedel haddi IAyık 16rlldliD takdirde 13/8/935 Sah ,anı 
... t On beti• lbaleli yapılmak la•r• apk artbrma alcldet na

bbmfbr· .. 4512,. 

• 

. 

Yağlı Güreş Müsa
, bakamız 

f 
baıa 

Baıtarafı 1 ı .. ı 1Gzed) 
ıllreıecektlr. 

EvYa 
Kara 

lce yaptığı mlıabakalarda 
Aliye bir ıaat, Mllllylme 
kırk dakika mukavemet 
r. Bir buçuk Hne eYYel 
it. kDçllk bir erkek eYllt 

tam 
etmitti 
eYlenm 
aahlbl dlr. 

1 
Ahmet 

drU, Çobaa Mahmu~ Pomak 
ıibl raklplerial dalma 

edeıelmiftir. Son ıtınler• 
aada Cemal 11., lıtanbulda 
ki pehllYaola ıDreıerek 
• kalmııbr. 

mat lap 
de Bur 
da Mek 
beraber 

Ta 
J•tlı 

kaim stadyomunda yapılan 
ıllrıt mUıabakalanmız, 

de aaat birde bqlayacak· buglln 
br. 

* 
an Mehmetle Dlnarb Çob 

Yuıufun gtıreımelerl etrafında 
alftmat Yermlıtlk. Pek 
bu huıuıta okuyuculan

mnun edecık mDjdelerJmiı 

bazı m 
1akında, 
mızı me 
olacaktır 

AUetl zm Federaaronunun 
BUlt()nl 

Tnrkl 
tarafında 

ye atletizm federaayonu 
n ııhrlmlzde 1apılacak 
alkan oyunlanaau hitamı• 
r her on b .. ,ande bir 
aıredllecektir. 

albncı B 
na kada 
btılten n 

ilk 
btıltende 

ıayııı çıkmıı olan bu 
Balkaa oyunlanmn tarilı
slararaaı spor komitesi, 
alann icra edlleceti atat, 

çeal, ulu 
mnaabak 
Balkanlar da bugtlne kadar alınan 

Ye atletlerimizin Balkan 
a nasıl hazırlandıklanna 
ftmatlar verllmıktedir. 
asyon taraf andan neşre• 
bUltın bUtUn Balk n 

kilatlarma da gönderil· 

dereceler 
oyunların 

dair mal 
Fedcr 

dilen hu 
ıpor teı 

mektedir . 
At V • De•lz Y•n9lan 

Bugtın V ellafeodide at, Yeni-
• deniz yarıılan Yardır. kapıda d 

Yeni 
Geçen 

ıpor böl 

Spor Mıntak••• Orelerl 
pazar yapılu latanbul 

gHi kongreıinde yeni 
aeçilen üyeler heniz 

e ba1lamam1tlardar. 
Ozdeki pazarteai glnO 
ölgeal kurumu ilk top
Beyoğlu Halkevindeki 
e yapacaktır. Bu top
urulların m11al prog· 

kurullara 
yazifelerin 

Önüm 
lıtaobul b 
)aotııını 

merkezind 
Jantı da k 
ramı 

kendi 
gö rUıillecek, her lı:urul 

planlı ı&nlaD t•bit to 
edecektir. 

c Tol!I• ntıl•r, Davetler 

Aake rllk •ubealne 
Ç•I rll•n l•r 

) 

s.,., ... Aakerllk fubealn
Hanımot. 10kak HJI 8 de 
iken adrHlade araaılarak 

den: Şitli 
oturmakta 
bulunmayan 
olmaya• lbti 
Safi ot. lbr 

•e timdi adr .. ı belli 
yat pl:rade blabaıı Ahmet 
ahim Sa•İ (171-520), R. 
ktep muallimi iken baıka 
klederek adrHial ıubeJe 

Jal1an 'I1 me 
mektebe na 
bildirmeyen 
lıulua•a1aa 
nkill HHaa 
kl1d• lkea 

•e poU. tabkikatile de 
ihtiyat piyade aabit 

of . ..tazı• (20237), Y enl
ıube1• haber •ermeden 

••rpl Yar19lar1na Dolru 

A1af Hilmi 

Edremit, ( Özel ) Ônft. 
mlzdokl hafta lıtanbalda yapı
lacak olan Şarpi yarıflan için 
Erenin en kuvvetH Ud Şarpicln 
olan Asafla, Hilmi bu müıaba· 
kalar için lıtanbula a•lm1ılerdir. 
Moda koyunda yaptıkları idman
larda bUyük bir maharet va 
ıOr'at aösteren bq iki gencin 11-
tanbul için büyük bir tehlike ola• 
cakları söylenmektedir. 

K119'da Spor 
Kaı (Özel) - Antalya'da 

ıenellk ıpor konıreal toplanmıt
tır. Kaı kazaaı bu toplantıya iki 
murahhaa göndermiıtlr. Toplan• 
bda mmtakayal bağlı Kaı, Fet• 
biye, Elmalı kulUplerine yardımda 
bulunulmaaı kararlaıtınlmııtır. 
Mıntaka futbol birincllfklerlnin 
on beı gün zarfında nihayetlen
dirilmeli umumi merkeı tarafın
dan bildlrilmiıtlr. Takimlar ara• 
8lnda kur'a çekllmif, Kaı ile 
Antalya, Akdeniz ile Feth"ye 
Ege ile Elmalı t~kımları karıı: 
lawacaklardır. 

Ankaradakl GUretler 

Anka,., 27 (A.A) - Ankera 
ftlreıçilerile mtlaabaka yapmak 
tlzere ıehrimfze gelen Eakltehlr 
Y• Buraa güreıçileri buıtın ille 
karıılaşmaları Ankara ,acı .. ala-
nında yapmıılardır. Ankara .. Burıa 
takımlara ara11nda yapılan mu ... 
bakalarda, Ankara takamı 3-1 
Buraa takımına galip ı•lmittlr. 
Yine Ankara-Eakiıehlr takımlan 
araaıoda yapılan mUaabakaları ise 
Eıklşehir takımı 3-2 kazanm1Şbr. 

Güreı müaabakalarıodan son
ra Gençler birliil ile Altınordu 
birinci takımları arasında yapılan 
,Ureı kupası maçını aençler 4-1 
kazanmııbr. 

Süleyman Numan 
ihtifali 

Glllhane bocalarmdaa mer• 
laum doktor Sftleyman Numanıa 

6llimllnlin onuncu ylld6nllmll do· 
Jayıılle dlln GUlhanede bir Tö· 
ren yapılmıtbr. Törende Tllrk 
Tıp Aleminin en tanınmıı ılmala· 
rı bulunmuı, söylevlerde Sül~y
mamn Tllrk doktorlutuna biz• 
metlerinden bahsedfJmlt, mer
humun mektep ve doktorluk ar• 
kad8fları ile talebeleri meılyot• 
lerinden bahıetmfılerdlr. 

batka taraf 
piyade mlllz 

a slbaiı olaa ilatlyat K"" h K ımı Hami of. Fuat(4009S) atıt ane 11zazedelerine 
R. J.laanada iken baıka 1ere •ittltlal Yardım 
ıulte1e haber vermeyen lhtı1at plyaıae .,_ 

nket of. Vaıfl (39039)aıa aaııla1 Beyoflu kaza ıubHlncfenı sabit nklll Ş 
buluaduklarıa dair adrea- Kitithaaeköy J•Diıaıadaa 'ıkaa balen nerede 

meleriat Ye ltaaları bilen 1oklullara yardım olmak Gıere 
ıa da aerede olcfuklanaı Zinial tirketi direktörl baJ Te'Yfik 
aber •ermeleri. Ali 20 lira, Beyotlunda Neegora 
--·,-----·· bakkaliye matazHı aablpleri Katanoa 

lerial bildir 
•• taaı1aalar 
ltW7orla,.a h 

a.nd o fetl Ara•11or 
tt.lkevl a.,kanll· 

Ura maatla •• JOl 
ek Gaere blr baado ıefl 

Mardin 
ıınd••• 60 
paraaı •Hllm 
uı:roruı. 

biraderler 80 kilo patatu, Kitıtlıane 
klyOade bay Abdullah blr koyun, 
Allbtykly n Sil4bdarata furunları 

tlrketi 150 kilo ekmeti kaza 9ube• 
mlze teberrl etmiılerdlr. Bu hayır 

lıtl1ealerl • Marclla Halk••• e.,. yapanlara aoHua teteklılrlerlmid 
kalı .... hl plulle alraeaatlan. .... ., ... 
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Derincedeki Müesslf. Kaza Alman yada y ah udi Düş

Vak'a Nasıl Çıktı VeNasıl a~~~A~~~.~ ... ~~d1:.ı .• ~~!~.~~.1tk Evvelki ıabah ıehrimbe alH••n 
haberler kfnitt• ılddetH 'Wr yan• 
aın çıktığını bildiriyordu. Mttelllm 
bu yan~ın içia yardıma falırılu 
(stanbul ve lstlnr• ftt.i,e ~ 
l!ırının hareketi, Iıtanblitda halılh 
bir teesıUr ve toheyyilç uy_. 
ilırdı. Bir çok okuyuHlarımıı 
matbaa~ telefonla bat vwar• 
Mıden maWimat iıt.,yorlardı. lu 
arada mutad &z.ro aab.h Hat 
on ıularmda gelen Atık ... trHl
ııln de gedkmeal, bu eıulı,.,t 
btisblltUn arttırı10rdu. 

Nitekim Yaalyotten kalttrl 
olmıyan yolcular de, mut.a4 .... 
vapurlarla Haydarpqaya ı~ 
bHetlerinl alm11 ve kompartıtaıa
larma yerief mifMNI. 

Iıt• tam bu ııraludta kulakt9n 
kulağa ha berter J&Jllmala Mlt
ladı: 

- Yanım var mıf. 
- Tren ~ltmlyecek mlf. 
Ve filhakika hareket vaı.tı ... 

llp çattığı halde trenin kalkma• 
<lığı görUlmUftUr. Ar. ıoua ı.ıeo 
bir memur tren pencerelerine 1ak
laıarak yolculara: 

- Bugün tren rlt•IJeHll, 
inecekıinb:. 

Demlılerdlr. 

BUtGn bunlar yangının lzmltte 
olduğunu göıtoriyor, buradan ya• 
palan ıoruıturmalara cı. lıpıltte 
olduğa cevabı veriliyordu. FaluH 
hadisenin mahiyeti, Wr .. D 

ıonra ne§l'edilen resmi teMfi At
anlaııldı ve bu ıuretle tHablr 
etti ki Derincede bir kaa olmUf 
•• tasanca zayiata ıebeblr•t 
vermemek için HyrU.ehr maYak
kateo kapatalmııtır. Vak'a•ın e1&• 

Bir yaralı ıı• nakledlhrken 

ıını f ae, tize •Hdalli teblit da· 
ha belli bir ıurette Gğretmlf 
olacakttr.: 

Ankara, 2f (A. A.) - R .. mı 
teblii: 

26-7-935 ıhtl saat 4, 10 da 
Derince iık•leai alanında bul.nan 
bir cephane depoau cl•arıadakl 
kuru otlar, yolcuların at .. tı ılı•· 
ralardan olduiu zannedilen l>lr 
ıebeple tutuıarak yanaıa kUılk 
ve eıkl bir fit•k Ye bomba depo
ıuna doğru ilerlemeye baılamııbr. 

Depo nöbetçiıt kimHye haber 
\'ermeye muyaffak olamıyarak 
kendlıl söndürmek iıtemitH de 
başaramamııtır. 

Yangın depoya sirayet etmlt 
ve barutlnrın tutcımnı ile depo
da mevcut piyade fişek ve bom· 
baları arasında da inf.ilaklar bat
la mışhr. 

lzmit ve Kadıköy itfaiyeleri 

dGımaalıfı hllkllm aürmekte duam namına ıuinl duyurma11nı dilemiıtlr. 

Sonu Alındı' Okuyunuz. edl1or. Slleıyada, Şırloteoburr kapla· Lltvlnof Marlnbedda 
•alan dlrekUSra, oradaki orkcıtralara Praa-, 27 (A. A.) _ Llhlnof, her 
YahudJ kompo:ılUJrlerln Herlerlnl yıl olduj-u a-fbi, bu 111 da Mırlenbad 

lttal1e gruplarından 1ual1ı11anlat 

ıetiıerek 1abahın uat aeld.dae tur. Bu Hbeple Toroı •• Aakara 
Batna teltilkenlD ıealtlem .. iae ekıprHlerl yolcuları lzmitten 
••j. tedblrrr alanmııtır. Dealıyolu ile lıtanbula naklolun· 

"91• ~~ele ~·:.!~ok 9:-:~tbı~I: mak IHH lıtanbuldan bir Yapur 
ıtkl9r1aa tttadllf olHuyor. JOla çıkarılmııtır. Bu yolcular 

O clYal'-ID ı•çu demlryola ıece lıtanbulı naklolunacaklardır. 
•~•Jlae patlamamlf blrkaı bomba Ntıfuııa hiçbir ıaylat yoktur. 
fJtmııtat. Demlrrolunda bir Bir itfaiye neferi ile alta aıker 
~t ytk• da bomhalann yaaııa .andOrmı esna11nda çok 
Pttlam••• ihtimali dolayıılle tre11• baflfıe yaralanmıılardır. 1,. bat temklealne•r• kadu Hat yarıa açılacaktır. 

•ıntakada ıevltl durdurulm11r Son Poıta - [ Hat aoılmııtır. ) 

1 ~---~ __ .. _n __ b_~ __ .. __ ı_•_d_ır_•_•_ı_ı_ıı_n_ıa_r_• ______ 
1

I 
Flor1ada pl&J içinde yapılan 400 metroluk asfalt yola lllveten 

f89R lira M kuruı keılf bedelli 100 metroluk aafalt yol Ye iıtlnat 
fu•ırlan ve bin IDf&ll iti pazarhta konulmuıtur. istekli olanlar 
kHlf enalonı ve ıartnameyi levazım mlldUrlUj'Unde görebllrller. 
~aıarlıJa alrmek lfka de 2490 N. h arttırma ve eksiltme kanununda 
yasılı tHlka •• 368 liralık muvakkat temioat makbuz veya 
dıektublle beraber 2917 /935 Pazartesi gllaQ aaat 15 de daimi 
eDclmeade bulunmalıdır. ut, "4347,. 

* • 
SeaeHk muhammen klr111 60 lira olan Beyotlunda HUaeyina§'a 

maball.,ina Tarlahaıı So. yeni 51 No. lı kArgir dUkkln 936 
HBHI Mayııı ıonuna kadar kiraya verilmek Uzere açık arttırmaya 

konulmuıhar. istekli olanlar ıeraltl anlamak Uzere levazım mDdUr· 
lltöne mDracaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de 4 lira 50 
kuruıluk muYakkat te•inat makbuı veya mektublle beraber 
2917/9'5 PaıartHI glna aaat 15 te daimi encümende bulunmalı· 
clır. ( ı) (4021) 

* • Senelik muhammen MuYakkat 
kiraıJ teminata 

Haık6yde Keçeçlpfrl mabaUeılde Haık6y 
caddetinde 199 N. lı dOkkAn t8 
leılktaıta Shanpaıa mahallesinde tramvay 
cıddealndo Slnanpaıa medresealain 6 N. lı odHı 30 
EmirgAnda Y enimalıallealndo Emlrgln mektep 

1,35 

2,25 

ıokağında 17 N. lı dükkan 12 O, 90 
Yukarıda 1emtl, kira&ı ve muvakkat teminata yazılı mahaller 

936 Hnoai Mayıı ıonuna kadar kiraya verilmek Uzer• açık arttır
maya konulmuıtur. lıtekli olanlar t•raltl aalamak Uzere Levazım 
mUdürlUğUne müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de hiza· 
larında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubilo bera• 
bor 2917 /935 Pızarteıl gUnll 1aat 15 de daimi encümende bulun• 
malıdır. ( 1) ( 4024) 

* * Beyoğlu UeJediyeainden ı Baııboı olarak dolaşırken yakalanıp 
daireye getirl:ena bir ditl keçi ıl'i<lz ıtın zarfında sahibi ~ıkmazıa 
1&tılacaktır. B. (4363) 

çalma11 JUak etmitllr. kaplıcalarında, re1111I ııfatuu srlall 
HHH'de, Merkenfri~ ı•hrindt, tutarak, kilr yapmaktadır. Beraberinde 

Yahudilerle ahı nrit cdn, ninde Parla Büyük Elçfıl Potemkin Ue bir· 
Yahudi oturtan, Y ahudllere kat gözle takım Sovyet ileri ıelenlerl bulun• 
lıaret eaen kadın, erkek her Almanın maktadırlar. 
Alman uluıuna karıı hain Hyılarak, Havanada Tevklfat 
kendlılne Belediye tarafından hiç bir 
it Yerilmlyecefinl karar alt ına alınııtır. 

Amerlkada AksUllmeller Var 
Vaıiawtoa, 27 (A. A.) - Amerika 

Yahudi kurumlarına batlı bir delc
IH)'O•, Almanyada Yahudilere kartı 
Japılmakta olan :ıulumden lStOrG, 
Dıı Bakanlı tına ıtderek protestoda 
bulun1nuıtur. 

Bir Haftalık 
Kaçakçılık 
Vak'a/arı 

Ankara, 27 (A.A) Geçen 
bir hafta içinde ıUmrllk muha· 
faza örgUdU bir ölU, bir yaralı, 

ı 6 kaçakçı, 580 kilo gUmrUk ka· 
çağı, 360 kilo inhlıar (ekit) kaça• 
iJ, 6420 çıkmak taşı, 19864 
defter ıiaara kağıdı, 3 tUfcnk, 
16 mermi, 270 kAğıt lira, 16 ka· 
çakçı hayvanı ele goçirmiıtlr. 

Ankara' da Şarap 
istihlaki Artıyor 

Ankara, 28 (Özel) - Ankara 
çevresinde ıarap iıtihllkl yıldan 
yıla artıyor. Tutulan bir lıtatiati• 
te ıöre Ankara mıntakasında 
932 yıhnda 187,274 kilo, 933 de 
349, 718 kilo, 9~4 yılında da 369 
bin kilo ıarap imal edilmiştir. 

Buna karııhk 932 de 38 bin, 933 
de 66 bin, 934 yılında da 78 bin 
kilo ıarap dııarıdan gelmlıtir. 

Belediyeler Bankası· 
nın Göreceği itler 

Ankara, 28 (Özel) - Beledi· 
yeler bankaaı umumi heyeti ey• 
lUlde toplanacaktır. Toplantıda, 
bllhasaa belediyeler imar heyetle
rinin Belediyeler bankasına tah· 
mil ettiği önemli vazifeler hak· 
kında yeni kararlar verileceği 

ıöylenmektedir. Ayraca belediye• 
ler imar heyetinin yapılmasını 

muvafık gördUğU ve eaas itibarile 
kararlaıtırdığı demir boru fabri· 
kaaı için de bir karar alanacaktır. 

Yeni ailolar 
Ankara, 28 ( Özel ) - Adana, 

Afyon ve Polatlıda yaptırılacak 
ıllolarm inıaatı ekılltmoye konul• 
mak üzeredir. Siloların ikisi dört, 
biri bet bin tonluktur. 

Beynelmilel Parla
mentolar Kongresi 
Delegemiz Türkiyenin Ba

rıı lıteğlnl Anlattı 
BrUkael, 27 (A.A) - 31 inci 

arsıulusal parlamentolar konferan• 
ıı, Carton de Wiart'ın baıkanlı· 
tı altında açalmııtır. Genel ko
nuıma yapılırken Fazıl Ahmet 
Ayraç, TUrkiy~nln iç •• dıt ba· 
rııı istemekte olduğunu ve baki· 
ki demokraalnln fikirlerini tatbik 
alanına sıeçlrerek kadınlara seç· 
mek ve ıcçilmek haklarını verdi· 
tini ıaylemittlr. 

Davlı Kupası Final 
Maçları 

Vlmbledon, 27 ( A. A. ) - D .. 
viı kupalı flnalı için yapılan maç• 
ların ilkinde lngiliz Auıtin, Am .. 
kala Alllıonu renmlttlr. 

Havana, 27 (A.A.) Heab belli 
olmayan aebeplerden ötOrO, poliılerle,I 
ordunun glıli hizmet kurulu Gyelerl 
bayındırlık bakaalıjlaı kuıataralr 
mUıtetarla birlikte bOtln ltyarları 
tevkif etmit'erdir. 

Bayındırlık bakanı Vll1am Rulb 
hakkında da tnktf mGıekkerHI 
kullmittlr. 

Paşa bahçe 
ispirto Fabrika
sında Yangın 

Dtın gece yarısına doğru Pa• 
ıababçe fıplrto fabrlkaıında yan
gın çıkmıı, birden bire yükselen 
alevler etrafta heyecan uyandır• 
mııtır. itfaiye ateıliı genlıleme
mesi fçlo saatlerce uğraımıf, ateı 
sabaha doğru ıandUrUlmUıttır. 

ÖğrendfA-lmize göre ateı fab
rikanın deniz lrenarınkaki kıa· 
mından çıkmıtbr. Yanaının na11I 
çıktığı benD:z kat'ı ıurelte belli 
değildir. Zarar mlktan da teablt 
edi!memiıtlr. Fabrikanın bir kıamı 
yanmışhr. 

Büyükadada Yangın 
Dün akıam BUyUkadada Balıkla 

caddeainda kömllrcU Abdullahna 
dUkkinından at•t çıkmıııa da 
derhal söndUrOlmUttUr. 

........................ --............ ·-··--
Beşiktaş icra D•lreslnden ı 

Sahipleri araaında kabilltalulm olma• 
mumdan mahkemece 1Gyuun iaalHl 
auretlle aatııına karar nrllea Beıtk
tatta Şe111lkdede mahallHlnde Mı•ırb 
bahçe ıokatında ealcl 45 yeni 10 No. b 
hane açık arttırm11a çıkarılmıı olup 
2917 /935 tarihiade ıartnamHI dl.an• 
haneye talik edilerek 29/8/935 tarlbloe 
tesadGf eden perıembe ıOnO uat 
14 ten 16 ,a kadar açık arttırma 

auretileo utılacaldır. Artırmaya lttirak 
için % yedi buç.ak teminat akçHı 

alınır. Arttırma bedeli muhammea 
kıymetini buldutu takdirde ihale 
yapılacektır, Akıl halde en aon art• 
tıranın taahhGdl baki kalmak Gaere 
artırma 15 gln daha temdit edilerek 
3/9/935 tarihine mOHdlf Cuma •llnl 
ayni Halta en çok artıraaa ihalHl 
icra ettirilecektir. Kı1•etl •uham• 
menHi 1800 dOr, enafı ahıap hane 1 

zemin katı bir tatlık Gaerlnde bil 
oda bir mutfak bir bahçe Git 
katta Ye ıofa üzerinde bir oda lkl 
hela bir kuyu elektrik Yar 200!i No.lu 
icra kanununun 166 ıneı maddHlne 
tevfikan ipotek Hhlbl alacaklılar lle 
diğer allkadarların Ye irtifak haklu 
aahipleriain dahi rayrlmlnkul az •• 
rlndekl haklanaı ve huıuatyle falı 

Ye murafa dair olan iddialarını 
evrakı mGıbitelerile yirmi ~D isinde 
icra dairesine bildirmeleri lbımdır. 

Akıi halde hakları tapo alcllleriyle 
aabit olmadıkça Hhf bedelinin pay• 
latmuındaa hariç kalırlar. lıbu 
maddel kanuniye ahklmına alSr• 
hareket eylemek ve daha fasla 
malümat almak iıteyenlerin de 
935-1208 No. ıiyle dalrembe mOraca• 
atları llio olunur. (403) 

MUnakasa Tehiri 
28 7 /935 Paaar gUnU yapılacak 

olan üzüm nakliyat mtlnakasuı tehir 
edilmiıtlr. 

Tavşancıl Muhtarı 

~ Cildlye ve ZUhrevlye 
Haıtalıklan ml1teba111m 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Aımabmeeçit Bursa pasarı 

ittiaalinde AtlH Han Tel. 43853 
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YALNIZ IENÇ 
BIZLAB iÇiNi 

Şu halde yapabllecej'Jm bir hlılerle mDteh&11lı olaalar bile, 
~ley Yaraa, o da bu ıörlerJ hiç baıkaJarının kardımoa göıterdlk· 
hitmemiı gibi hareket etmek; leri on 11afl temayUle tahammlU 
lllfioaalp bir zamanda da, aptal edemoıler. O zaman karılarını 
kocamı ikaz eylemekten ibaretti. bir az daha ıokulmak lüzum ve 

Kabahııt; Murat Beyden ziya· mecburiyetini hiısederler. Fakat 
de, kocamda idi. Onun IUıumun· bu busuıta çok dikkath danan• 
dan çok fazla ıafJağı beni bu mnk; bu tehlikeli manevrayı ya• 
akıam buraya getirmeye; her parken, bir aile facfa11 yaratm•· 
ikimizi de tahkir ettirmeye Hbe- mak IAzımdır. ) 
biyet vermlştL Ben, bu notlardaki tauiyeyl 

BugUn; her can sıkacak ıey, aynen tatbik ettim. Birer bahane 
Oıtllate gelmiıtl. EvvelA yapurda ile köıke davet ettiğim erkek ak· 
o kUatah herifin terbiyeıiztiği; rabalara, kocamın karş111nda pi· 
ıonra yazıhanede kocamın affo- yano mu, zekAmı, oldukça parlak 
lunmaz bir kabahlda glSıterdiil olan malumatımı; hatti, en ıaldn 

Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarı 
Beyoğlu Şubesinde 

. Liraya 
ısmarla a K stlm 

lakaydane hareketi; daha ıonra kocaları bile harekete getirmeye 
da bu Murat Bey denilen ıımarık kAfi gelecek derecede gUzelUk •• H ~RE K E ve FES AN E Fabrikalarının güzel 
adamın bir arkadaı karısına aöy· cazibemi methettirdim. Fakat tu· aqlam, şık ve yüzde yüz yünlü kumaşlarından 
lencmtyecek olan o sözleri aöyle· haf değil mi?. BUtUn bu senakar· 
meal, çok derin bir toea1Ur hu· larımın karıısında kocamın mem• İkf, icabında ÜÇ prova yapmak 
ıule getirmlıtl. nuniyetlo gülmesinden baıka hiç '' A 

Son vapurla k89ke dönerken, bir tesir husule getiremedim. vram Skofopolos '' tarafından 
·şartlle terzi 
dikilecektir. 

ar tak Ömer Beye kartı hareket• Onun yazıhanesine sık ıık git• _ . .... ----------llıtııı 
geçmeye Ye mektepte öğrendiği.. tim. Bazı f§lerine yardım ettim. Bu ~ O ' İstanbul 4 üncü fcra M 1 ğ d 
mlz metodlar mucibince onun arada münasebetfl mUnaaebehiz e D j z y 0) ) 81 J em ur u un an : 
llzerlodo fılemeye karar Yerdim. arkadaılarının takdir, hayret 1 ş LE TM Esi Em . t San dıg""' 1 

• 17 TeırinleYVel .. • açıkça itiraf edeyim, • biraz da AHatelerl 1 Karak37 KlJprGbaıı n ı ye 
(Erkek ldartal) deral mualll· lhtira&Jarını körükledim. Fakat Tel. 42161 • llrkeel MClhtlr.&arırade 

minin, tutturdufu huıusi notlarda, kocamı, bir türJU harekete getl• Han Tel. 22740 namına l lacl derecede fpotokli olup Yeminli Oç ehli vukuf tarafın• 
f6yle bfr fıkr.a vardı: remıdlm. Bu adam; insan değil, dan t~mamına (8518) lira kıymet takdir edilen GalatB, KılınçaU ma• 

[Kııkançlık, erkekler Ozerlnde 1anki yuvarlanan bir taı parçaıı. lskenderlye Yolu hallesı, Medres5 ıokağı eski 12 - 23 yeni 18 No. lu mukaddema 
çok mUhim tesirler yapabilir. Hidfaat nereye ıUrliklerae ornya E G E- Yapuru 30 Temmuz kagir Salhane elyevm Bekir odalarını havi demirhane 
Size karıı llkayt olan kocanızı gidiyor. RüzgAr ne taraftan sıkı SALI alinU aaat 11 de ls1cen· açık arttırmaya vazedilmiı olduğundan 11/9/935 tarihine mU· 
tamamen kendinize çekmek ister• e1erae, o tarafa dönüyor. LAkln deriye'ye kadar. 114344., ıadlf Çarıamba gllnU aaat 14 ten 16 Y• kadar dairede birinci 
•eniz, kıskaadırınız. Fakat kıs· dönUp, dolaşıp yine kaınıınan ., arthrması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenen!n 
kandırırken, maddi hiçbir eser önünde secde ediyor. % 75 inl bulduğu takdirde mUıterisi üzerinde bırakılacaktır. Akıl 
bırakmayınıı. Sakın, kocanızı kıı· Sevgisi bile, tıpkı bir ticaret SEl<SULİN takdirde en ıon arttıranm taahhUdU baki kalmak Uzere arttırma 
kançbfa ıeYketmek için bir baı· muameJe1ine benziyor, SankJ faz· 15 :gün mUddetle tl mdit edilerek 26/9/935 tarihine mUsadif 
kasını ıevmeye kalkıımaymız. Bu, la ıev•i göııterlrse, sermayesini Bu kelimeyi iyi belleyinizr Pertembe -gllnti ıaMt Lf4 ten 16 ya kadar keza daJremizde yapılacak 
ılzi pek ciddi bir felAkete ıev• israf edecekmfı gibi bana karıı ikinci açık arttırmaıında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
kedebillr. Belki de sizi, kanun garip bir ihtiyat Ye teenni göste• % 15 nl bulmadığı takdirde ıatış 2280 No. h kanun ahkAmına tev· 
karıısıaa kadar sUrUklemeye de riyor. fikan geri bırakılır. Satıı peşindir. Arttırmaya iştirak etmek iste· 
sebebiyet verir. Eğer kocanızı Az çok bir sevgiye lıtlnat et- yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçt1i veya 
kıakandırmak lsteyoreanıı, iffet mlyen lıdivacın fecaatini ılmdl milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları IAzımdır. 
ve ıerefinld bllytık bir taaSiupla dnha iyi takdir ediyorum. Ve, Hakları Tapu ılcllll. ile ıablt olmıyan ipotekli alacaklar da diğer 
nıuhaf aza ediniz. Yalnız, muhl· halamı memnun etmek için göı• alakadilrinın ve lrbfak hakkı eahlplerlnin bu haklarını ve hususile 
tlnJze cazip 1ıörUnUp etrafmızda terdlğim feragate, acı acı oeda faiz YO maıarifo dair olan iddialarını enakı müsbiteleri ile birlikte 
fazlletlnlzo Aıık bir zümre husule met eyliyorum. ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
getiriniz. Onlar slıi her • l kanunusani 1981 • bildirmeleri lAzımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit 
tOrlQ iironç arzulardan uzak BugUn, yeni sene takviminin Bu gün sizde bulunmayan her şeyi._. olmıyanlar 1&tıf bedelinin paylaımaıından hariç kalırlar. MUteraklm 

bir hfıle; ındece faıiletkar· ilk yaprağını koparırken derin SEKSÜLİN de bulacaksımzl vergi, tenvirlye, tanzf{fyedın mütevellit Belediye rusumu Ye Vakıf 
lığınızo karıı beılediklerl takdir derin içimi çekmlı: lcaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malümat al• 
Ye teboll ile aevıinler. Iıte bu - Bakalım bu yeni ıenenln t<.UTUSU 

20° Krt mak isteyenler 26 • 8 • 935 tarihinden itibaren herkesin görebil• 
Ptreatfı, kocanızın kııkançlıjını taUi, beni nolerlt karıılaıtıracak? BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma ıartnamesi Ue 

ECZANESi SiRKECi 93 / 9 kırbaçlamıya kafidir. Çünkü er- Demiıtfm. 4 95 No. lı doıyaya mllracaatla mezkur dosyada meYcut Yesa .. 
kekler, karılarına karıı on mınfi ( Arkuı Ylr) iki görebilecekleri IJ4n olunur. "4362,. 

................................................................... e••········ ............................................................................. . 

iş Bankası Kumbara ikramiylerini 10,000 liradan 
2 0 1 O liraya çıkararak bir misli arttırdı! -

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lira ilk ikramiyelerden 
maada: Şubat, Ha!iran, Temmuz, Eyliil ve Birincikinun aylarının 
ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur' alarla 
"her biri ikişer bin liralık,, f evkalide ikramiyeler verilecektir. 

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

(Bu ikramiyeli kur'alara ittirak için de kumbara sahlplerinln asgari Yirmi bef lira biriktirmit olmaları lazımdır.) 
. :" . ;;· ,.'rı, • . . . . . 

···~ 
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Şeker Fabrikalarında ve Istanbulda 
Fıbriltafarm teıHm ıdeoekleri tarzda : 

RiSTAL Kiloıu: Kurut 

KESME " 
Kuruştur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak Üzere aşağıda 
yazılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 
10 Ağusto• 1935 tarihinden itibaren satışa 
baılanacaktır : 

' ~ 
Kesme lKristal . 

Bursa da 25,50 28,60 

lzm·r 26,10 29,25 

Balıkesir ,, 26,40 29,70 

Ada a ,, 26,80 30,15 

lzmit ,, 25,25 28,30 

Adaj>azarı 
'' 

25,65 28,80 

Samsun 
/ 

· limanında fob 25,JO 28,10 

( F oh Samıun fiab; Karadeniz aahlllerinde herhangi bir iıkel•ye gönde
rilmek üzere fabrika tarafından vapura yükletilmiı bulunmak kaydiledir. 
Ve Samıundan aonraki navhuı veıair masraf müşteriye aittir.) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az bir 
ton, lıtanbul veıair yerlerde en az bir vagon sipariı 
kabul edilir. 

( Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır. ) 

Yukardaki fiatlara sigorta dahil değildir. 

Sipariı bedelleri Fabrikala ın bulunduğu yerlerde v~
ya İstanbu , Ankara ve Sams büro arında ödenebilir. 

Diğer siparit ,artları fabrikalardan veya lstanbul, Ankara 
ve Samsun bürolarından öğrenilebilir. 

Temmuz 28 

.ooo. 00 

kişi 

tıraş 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

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

>MÜNiR· NUREDDiN 
ve arkadatları Bu ak9amdao itibaren 

PANORAMA 
Bahçesinde Tel. 4 S065 

At Yarışları 
Veliefendide 28 Temmuz'da bafllyor. 
Altı hafta, Pazar giinlerJ saat on beşte yapılacaktır. Trenler 
ucuz ve aıktır. Bilfe vardır. MUıterek bahtı zenaindlr. Birinci 
mevki : Elif kuruf, ıübaylar iJe okullulara yirmi beı kuruıtur. 

' İkinci Mevki parasızdır • 
----

..----. MUSIKl MERAKLILARINA MÜJDE : ' 

· Çi ti Parkında 
Salıdan maada her akıam 

Deniz Kızı Eftalya Sadi 
Kemani SADi, Kanuni ARTAKI ve ayrıca bir buçuk aydanberl lzaıir'de 
bulunan kıymetli san'atkarlar letanbul'a gelmiı ve parkımıza ıenlendirmie· 
lerdif, Her nk<ınm altıdan itibnren Kemençeci ALEKO, Plyanlıt YORGO, 
Klarnet ŞEREF, Banço EDiP, Kemani MAKSUT, Okuyucu 
YAHYA, HAMiD ve TAHSI N ile momlckctimiıde tanınmış Bayanlardan 

mtirckkcp heyeti muıikiyi dinliyecekeiniz. Telefon : 49856 ~ 

.... BUyUk Tenzilat 
Şilte, yorgan, yastık, hepıi kuftuyü yüz:lerJJe 25 lira. Y aatık 
75 kurui, bir kilo kuıutyll 75 kuruf, kuıtüyQ kumaılarının her 
rengi vardır. lstanbul Çakmakçılar kuıtUyll fabrlkaıı Tel. 23027 
~ Yerli Mallar Sergiıin de kuıtUyll pa yf yonunu iÖrOnllL 

*Muhayyer Hasan Şevki 
1 Pudra, yağsız krem ve losyonları 
' Cildin letafet ve gençliğini muhafaza eder. Her yerde arayanır. ~ 

a:s VAPURCULUK "CI = - TÜRK ANONiM L- ŞIRKKTI as 
.!: N IST ANBUL ACENT ALIÔI c.:t CD 
a:> o Umu Haa, T el•loaı 82991 c:o 

:i2!! 
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TRABZON YOLU rJ'J 
Q •• ........ Q.. c 

GÜNEYSU Vapuru 28 Tem· o c:a ·--cm muz PAZAR 1aat 20 de Rizeye c:c .,-
>-~ kadar. :E ·-

' NQ 
~<N ,._,. GÜNEŞi '-cc: w . 
:e~ Cildiniz liıerlnde ıüneıin yaptığı 
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