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talyanlarliiiôgilizler Arasın- ispirto F abrikasıY angını-· 
da Bir Hidise Çıkacak nın Sebebi Anlaşılamadı 

Denize Ahlan 20 Kadar ispirto 

Habeşleri Kışkırtan 

"•rı GörUımek lcln 

Buıun Toplanıyor 

lngiliz lermiş l 
/Biga 
Yangını 
ŞehirKül Olmaktan 

Güç Kurtuldu 

Varilinden Eser Yok 

Zabıta, din, Çbgeoeler tara
fuadan zaptec:ijlen iki çocuk vak' a81 

hakkında tahkikata elkoymuıtur. 
Hldi1enia tef errllab flyledin 
35 J•ılarında kadar bulunan 

bS, kadın, ıaçı baıı datılmıı, 
periıan bir Taziyette Topkapı po
Uı karakolundaa içeri pmİf. •• 
lıteclltl ıoruluncaı 

- iki çocuiuma Çiaıeaeler 
zaptetti !. Çocukları iıterha 1. 
Diye ailamıya baılamııtır. 

zı,..et lımial taııyaa Y• Ga..
d .. U olan bu kadım, çocuklarım 
alan Çlnıene kadınlarıaın Hmtial 
tayia etmekte lae de ban,ı eY 

olcluiu11t1 katlyetle g6ıterem .. 
mektedlr. 

Zlyaetlo aalatbfıaa ıare, bir 
ana kalblal parç.alıyan bu Yak'a 
flyle ıeçmlttir: 

Ziynet aılen Girdeıll olup Mu· 
dan1ada oturmaktadır. Bundan 
bet a1 kadar evvel koca11 ortadaa 
b1bolup ıttm•ıtlr. 

'Dw••• ...... ,w.t 

--------------------------Demirgolu 
Erganige 
Ulaıtı 

IHlt•• 26 l•el ldl .. •fr••I 
fT•.., B lılcl •1,...atluar/ 



r ' 1 Halkın Sesi_ 1 
Eğlence 

Yerleri Ve 
Halk? 

Göztepe, Yeni aokak 14 No. 
91ualllm HD•erlnı 

- lıtanbul çok ~Hl bir t•hlrdlr. 
11. lta•bultla eturaa her ntaadaf, 
tıat.latfn wQulJlkledtU.11 lıtlfade et• 
ilek laakkıDa nlalp&. Fakat •"• 
;&in ld, •tleaoe Jeflerjala Nhtplerl 
.. telerfne koydukları llorlcuaç flatlar• 
la, lıtanbullwları bu tabii haktan 
mahrum etmlt bulunuyoılar. 

Etlence, lnaanlaran en taltli H e11 
elsem Uıtfyaflarıadaa biridir. BlaaH• 
aleyh, ekmek, au, atlt dertlerlle utra• 
faDlarıo bu cılbetl do ihmal etmeme
leri elHmdir: 

- Camm, etlence 1erleıl palaah 
lıe ae Japahm? Ku•lerlne u1dura• 
aaıyaalar ı'itmHlnler. Didip çalmak 
lıakkı parayı nrenlerladlrl Diye•ler 
çok yaalıı dBtlinealerdlı, 

* Tarlebafı, GBzcl aokaıı, 19 
No. h hane, lamaH ı 

- Etlence Jerleri ı•k pahalıclır. 
lıtanbulu11 gldileltUHek 1erlerl utan 
mahdut n muanaacftr. MHelA Sua· 
dlyeyl, Klçlk çlftlitl, flor1ayı1 Ada 
plAjlarını, Caddeboıtanını, BelYIJI, 
Arnnut k4'1Gnl filin 9ıkardıaız mıydı, 
J•rl1e dar, piı ıokak ltlerladekl 
hanı z, plı koltuk •eyhanelerl kah• 
Jor. Halbuki bu aaydıfı• Jtrlera 
~dip de keaeyl drlithıe kadar beıalt· 
madan çrkabllmek l•kla hariciade 
filtl bir t•Y· Eter bu muayyen 1erler 
haricinde tle, bu •uayyaa yerler 
kadar olaun aıhht Ye ucuzca plljl11, 
ıaziDolu buluaaaydı blrıe1 dealle· 
mezdL 

Fakat bugGaka hallacle etl•ace 
1erlırl aade bltçeleri ç->k ıenlt kue• 
lera lablaar etmektedir. 

Va bunun dıtıada lralaalır, iri •k· 
Hrlyetl teıkll ederler. Bu Jerlare 
sltaıek lhtlyae aı Jen•••dlklerl tak
dirde nafakalımnı kumak mecburi· 
7etiade kalıyorlar. 

BunuaJa meuul ol•a•ak beaH, 
etleamenia de alıem biı llati1aç 
olcfutun11 inkar etmek aayılır. 

* Ulukay, Gencoııu ••k•tı, 4 
numarah hene, Kadril 

- Onlara etlenee yerlerlaclen 
alyade botuatu Jer!erl demek daha 
dofru olur. Çlakl ıittltlalz yerlerde, 
laHap pualaaı reldl miydi, yedltialz, 
lrlltialz, duydufunu:t, ılldltlalz 
burnunuzdan geliyor. Blaaeaale1b, 
buılakl halde itiz ıaılaolarda, plAj· 
)arda etlenmlyoruı, razinocular, pllj 
Hhl~erl bizim Hfaletl•lzle eti•· 
niyorlar. 

Çalışan 
Kadınlar 

Adliyede Eoyanmayacaklar 
Adliye Memurin Encümeni 

Adliye mliesseselerinde çaLıan 
bUtün kadın'arm it zamanında 
ılyah elbiıo giymelerini, dudak, 
tırnak boy aı ve podra kuJlanma• 
malanna, saç kıvırmamalarını 

kararlaıtırmıı ve bunu alAkadar
lara tamim etmiıUr. 

POSTA 

D iL B LB 

İstanbul ulara Müjde 
Et Ucuzlayacak. Çünkü Dışardan 

Sürülerle Koyun Geliyor 
l•tanbullulara mljdeı Et ucuz· 

layacak. Anadoludan ıDrlilerle ko
yualar ı•fmektedir. 10-15 gUn 
ıonra latıubulun her tarafında 

kilomu IS kuruıtan buz ıf bl et 
bulmak mUmktln olacaktır. 

Kuaplara 16re et fiatlarının 
bugtlnktl yUk11kliji menim ica· 
hıdır. Bq mevılmde etler daima 
biraz pahalıca olmakta •• lıtan• 
bul plyaauında et flatlan dalma 
atuıtoıtan itibaren dllımeye bq
lamaktadır. Bu Jtlda 6yle ola· 
caktır. 

Hay•an ihracata eYYelkl 7ıllara 
at.betle aıaldıjı, bu yalda kuzu 
lıtlbsali her yıldan daha fazla 
oldutu için bu yal ucuzluk ıeçen 
yıllara bakılınca daha çok 
olacaktır. 

-------
yerli Mallar 
Sergisinde 

Bir Adam Ayrandan 
Zehir!enmiı 

Yerli mallar •ergisinde bir 'le• 
hlrleome vak'aaı olmuıtur. Zehir• 
lenen adam, Tahtakalede hamallar 
katibi Mustafadır. 

Muatafa iddiaaıaa srlSre evvelki 
gUn sergiyi gezmiı, bu ıırada bir 
bUfeye uğrıyarak pasta yemit v• 
ayran lçmlttlr. 

Muıtafa, bu ylylp içmeden bl· 
raz •onra fenalaımıı ve zehlrlen· 
dilini anlıyarak doktora •• sabı• 
taya müracaat etmlftlr. 

Poliı, Muıtaf ayı Cerrahpa1A 
haatan11ine yatırmııt.ır. Sergi· 
deki bu büfenin de vaziyeti tetkik 
edilmektedir. 

Memleket için Genel Bir 
Seyri Sefer Nizamı 

Seyriaefer ldarHI Anupada 
yapılan tetkikler ıonunda bir ta
lhnabıame bazırlamıı ve lıaUkumete 
JÖndermlıtl. Ôkrenildiğlne ıöre 
bu talimatname daha genel tekil· 
de ••.blltlba Tllrkiye ,eblrlerl için 
bir kaaua haliade lauırlanmakta• 
dır. Kamutaydan geçlrUdikten 
ıonra tatbik edilecektir. O zaman 
ıokaldarda halk dalma aat tarafı 
takip edecek, bir taraftan c:Uter 
tarafa ıeçmek ı,ın lıaretli yerler 
bulunacak, bunlana haricinde bir 
taraftan dl ter tarafa ıeçmek ya• 
Hk olacaklar. 

Kültür 
Şura•ı 

Atuatoı içinde Toplanıyor 
Ôtedeaberl, toplanılmuı dil· 

ı&aUlen KUltllr Şüraıı Apıto• 
ayı içinde Ankarada toplana· 
caktır. 

Memleketin bütün klllt8r ı,ı .. 
rlnl inceden inceye tetkik edip 
birçok kararlar almak l\zere top· 
!anacak olan Şuranın hazırlıkla· 
rlle meııul olmak Ozere, lıtan .. 
bul ilk tedrlaat ml\fettiılerinden 
F evzl ve Şevki Ankaraya çağırıl· 
mıılardır. Bunlar yakında Anka· 
raya ıfdeceklerdlr. 

1 Askerlik -
Yapmayanlar 

Memur Olamayacaklardır 
icra Vekili eri heyetinden ODl

verılteye de gelen bir tamim 
mucibince deYlet kadroıuna alına• 
cak olan ÜolveHlte Ye JDkHk 
mektep mezunlarının, askerlikle
rini bltirmit olmaları ıarttır. A1-
kcr1Uderlnl yapmıyan ıençler 
devlet memuru olamıyacaklarchr. 
Enelce bu usulll yalnız Tllze 
Bakanlıjı tatbik edlyortlu •• bu
ylıden birçok ıençler bqka 
bakanlıklarda memuriyet alıyorlar 
•• bu 1Uretle Tize Bakanbtmın 
kadroıu ıayaflayordu. 

Bunun için icra V eklllerl lıeJ• 
etinde bu husu• için, bllha11a bu 
bakanlık ı•rar etmlıtir • • 

Funda Yangını 
iki Yüz Dönüm Yer Yandı 

Beykoza bağla Polonez köyU· 
nftn Yeni çiftlik ormanlarmdR bir 
yanaın çıkmı~ ve iki yUz dönUm· 
lilk orman yanmıştır. Tahkikata 
Beykoz Jandarma Kumandanı 
TeYfik Demir el koymuı ve yan• 
gmın (13) yaıında Mehmet adlı 
biı· çocuk taraf odan çıkaraldığı 
teablt edilmlftlr. Mehmet yaka· 
lanmııbr. 

Kadıkög 
Suyu 

Şirketin Alınmaıı Müza· 
kereleri Baılamııbr 
Kadıköy ıu ıoıyeteaiain 11tın 

alanmaaı lçla tetkiklere bıtlaaıl· 
mııtır. Soıyetenln mukaveleıi 161· 
den ı•çirilmekte Ye nhn alma 
ıartları incelenmektedir. i•hir ıu
lannın belediye tarafından idare 
edllm11l faydalı olacatı dGtllal
leHk ıoıyeteain bayındırbk bakaa
hia tarafındau detti, aray tara
fından utan abama•• tu,ip edl· 
lec•il umulmaktaclar. 

Vapur Ambırma DUftU 
.. Aadirya,, Yapurunda çalıımakta 

olan Tahıla, yapurun anbarına 

dllferek muhtelif 1erlerindeo atar 
ıurette yaralanmııtır. Tahala, ha• 
yatından tımlt keıllmff bir •ul
rette Balat haataaeılae kaldanl· 
mıtbr. 

Orkın Hayv1111n Yaptıkları 

Karagtımrftkt• Tekke soka• 
iJnda bahçıvan Aılanın kım Mll
kerrem, beyıfrl 1ed•tl•• alarak 
ahıra a&tlrllrk•• çocutu llrald .. 
mlı, onu tehlikeli ıurett• yara• 
lamııbr. 

Sakala Bir Çoouk Daha 
Bırakıldı 

Dtln yine ıokakta bir yanu 
buluadu •• Dltldbalu Evine tu
llm edildi. 

Heniz d6rt ıGnl&k bir im 
olan bu yanueak, Şehzade eamU 
arkHında bir k6 .. ye barakılmııbr. 
Polla, bunu barakan adamı teıbit• 
çalıımaktadar. 

Avrupayı Boylayan Prıfııörler 

Edebiyat faklllt11I feı.efe or
dlnaryllı profe.CSr Hanı Relchen· 

bach iki gUn ••••I Kopenlıaia 
ıltmlıtir. Ağustoaun orta11na ka• 
dar orada kalacak olan profellr, 
ondan ıonra, Porlate toplaaacak 
olan Araıuluaal felnfe koa•r••lne 
lftirak edecektir. Bundan baıka 
lisanyat profeıörll Leo Spitzer de 
Viyanaya gitmittir. 

Avrupaya giden bltUn prof .. 
ıörler, E} lfıl iptlda11nda burada 
bulunmak mecburiyetiadetlirler. 

P•z•r Ol• H•••• B. Diyor Ki ı 

ft;IDllUCııt J l 

Günün Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

T•llm Ve Terbiye B•tk• 
KUltnr Bakanlıiı tarafınd 

tDrlU derı prosrramlan llzerln 
c•hımak iller• kurulan kom 
yonlar haeel•melerlne de 
etmektedir. 

FelHfe hakkındaki blltiler 
den faydalanmak lçJn lıtaab 
Kllltl\r direkt6rU Mehmet E 
Ankaraya çağ'ırılmııtır. TaUm t 
bl7e baıkanı llııanın değlıece 
haberi bundan çıkmııhr ve a 
111 olduğu blldirillyor. .. . .. 

Fakir Talebe için Yurt 
Fen F akUlteılolo arkaaao 

olan YO milli emllkten buluna 
Malili Gaziler Cemiyetinin bulu 
dutu binanın, ÜnlYer11lteye de 
rolunarak buranın OnlYeHite 
okuyan fakir talebe için bir y 
laallne ıetlrllmed dlılnllme 
tedlr. 

« • « 
llkmaktep Kltaplar1 

llkmekteplerde bu 7al tatbli 
olunacak kitap liıtealnlo tetkiki 
bitmlıtir. Bu liste on gllne kad8' 
Aakaradan kllltnr dlrektörltlillllf 
11Dderllecektlr. 

« '* * 
Son Dört Sanellk ••rap 

lmalltımız 
Yapılan bir iıtatlstll• nazar .. 

1930 aeneaindenberl dlSrt ıea• 
içinde TDrklyede yapılan ıara9 
mlktan 44.917 hektolltreyl bul
muıtur. Yalnız 1930 da 22.204 
hektolitre olan imalat 1934 dt 
.c.t. 9 ı 7 1e çıkmıttır. 

.. • * 
Yeni Poll• Kıyafeti 

Yeni poll• elbiselerine ve ki" 
yafetlerlne alt krokiler tama_. 
laamııhr. Nizamname hazırlall' 
mak azerecllr. Polislerimizin it 
batında ve itten gayrı zamanlar" 
da ıtyeceklerl Hrpuılar birbirill"' 
den tamamile farklı olacaktır. .. . .. 

.. n• Topl•111• Nlz•mnam 
iç bakanlıtı, ••ki hlkfımlerl 

llıti•a eden •• detittirmiy• karat 
••rdlti 11 iane toplama ., alza..
aameıinl bugtloktı ihtiyaçlara u'f 
şun olarak tadU edecek ol .. 
j>rojenla hazırlıtına batl•maıbr. .. .. . 
Kadıköy Tramv•JI Yln• 

Uz•yor 
Kadıköy tramYay ••yet..ı 

g.aclaldSyden Kurbatlıdere •• 
Gazhaneye kadar tramvay batlt 
uzatmıya karar Yermlf, ma zemeJI 
de Anupaya ılparlt etmiıtlt• 
Malzeme on beı anne kadar ,_.. 
lecektlr. Malzeme gelir gelmd 
derhal hattın d61enm11ine batla# 
nacakbr. 

Komşu - Bütlirı mloakı!şalar bu 

Temmuz ayı da olur, H~ıu Bey. 
Birçek ihtUiller de hep T emmuıda 

,ık•ı tar. 
••• Harpler •• harp korkuları da hep Haaau B. - Neden olacak 1 Sıuit• 

Temmuzda ol 



' 
,_.eı- Hergün 

1 

lltu lar Cemigetf 
Yine imtihanda 

1 

• 
Alrnangada 

* 
UluıJar cemly U bir imtihan 

dıha geçiriyor. 

1 
Bu hafta, ltalyau • Habıı aa• 

•ıınaılığı hakkında Jrarar ver• :•ye davet cdilmlı bulunuyor. 
F u defa arkasında İngiltere •• 
'~nsa olmaaıoa rağmen, Ulusl!r 

terııty ti ltolyayı yola getirebilir 
IZll? 

Gtçrnlşte yaptıkları bu defa 
~apabUccıjinl gUstır eye kAfl• 

1 
lr. Çtınkll ılmdlyı kada.r Uluı• 
lr cenılyıtf in faally•tl, blrbirial 
dtklp eden mu·taffakıyıtlizllkle~ 
• · IJ>arettlr: 

tik Uluslar c miyetl Cıaubl Am .. 
ada Bolivya Ilı Parago••J 

~aııııda bUyUk Çakoda harp 
0 ınaıının UnUne geçımıdl. 
'd Japonyanın Mançokoyu lıtlll 

erek orada bir hilkfımet kur• 
illa · sına mani olamadı. 

1 
Alrnanyanın Veraay muahede· 

1 
ili Yırtmasına seı çıkaramadı. 

t> ltalyanın Korfo meselcıinde; 
<>lonyanm Galiçya işinde, 

~karı Sillzya ve Vilna meselel .. 
'
1nde, hattd Llhanva'nın Memel 

keaelesind Ulusla~ Cemiyetine 
lf a tutmalarına bir ıey dly .. 

~edı. 

Bu defa ftalya'ya mı ıözUnU 
teçlrecek?ı 

Y nlnız şunu unutmamak lazımı 
t Ulualar Cemiyeti lngiltere vı 
d ransanın bir organıdır. Bu iki 
evlet istediklerini bu cemiyet• 

hptırırlar. 
Uluslar Cemiyeti yukarda 

hlalan meselelerde muYaffak 
alarnamıısa, seb•bl Inglltere Fran· 
•anın bu itlerde evYelce anlaımıı 
allbarnaları yeya bu meselelere 
iöt kapamalarıdır. 

Bu ıefer Inıllterı ayak dır .. 
~ittir. Diletial Uluslar Cımiyıtl 

1 
'naıue yaptırmak kararındadır. 

dtalyayı kıımın olıun milzakerıy ... 
lJ~ razı etmiıtlr. Bu Hbeple 

\lalar Cemiyetinin bu hafta 
~ereceği karar çok mühimdir. 

4-lmangada ~ 
Alnıanyada itler kar19ıyor. 

le UA"1upa, ltalya - Hab•ı mea•· 
• 

9 
e Uiraırırken Hitler de momı .. 

llltt. ... ' 
ta tçindı temizliğin• devam edi· 

r. 

, 1 Fakat bu defa dUımanlırı el 
Ilı' Vererek mUıterek cephe yap
ıya çalı"ıyorlar. 

hh l<ornUnlstlerlı, katolikler vı 
Udiler el birliği yapıyorlar. 

da Alnıanyanın bu iç bozukluğun• 
lı.n bahseden lngiliz aaıetelerJ, 
'lıtle · \r ran aklbetfnl yakın görüyor 
a:b~lrnanyanın yeni bir doğuıa 

.. olduğunu yazıyorlar: 
hı Almanyada muhalefet, mi• 
h lbtnat ve top hazırlığından da• 
n~ •ur'atle il rllyor, diyorlar. 

defa muhalefet ce11urdur, 
allu dk d i katle takibetmek lbım· 
ıt B .d 'd · ugUn Almanyayı ı are 

tıı'nl batından kovduğu glin in· 
l• tereninde hörmet Y• itimadına 
Yı~ olacaktır. ,. -- .... _ ....... ...-.......... ._ ............. ,_ ............ 

== 

ll~~)R~,.~ ~ : 
. Sari haataı;k bir yere ıirditi zaman ora1a karan:ık 

.a 
hayvanlardan •tatı derkeyo düoorlor. 

ç8ker, ••ler yıkılır, İDHDlar aöner, Ye bir Mediae aa 
samancla bir harabı1e döaer. 

KlStQ abllktan içki Ye kumardan sari h&1talıktan 
koçar ıtbl kaçıaıL Evinizi mamur, mulaitlnld ıon, k n· 

KlSll ahlAk, f çki H kumar da ur! bir baatalık •lbldlr. 
Girdikleri mubitl zehirler, pençelerine aldılıı:lan klmHlerl 
ezip aıdarar. Vo unlce lnllD ıibl yaıayanlar bu defa 

dlalzl aıhhatll ve meaut görmek i.teraeniz, bu 
manevi hutalıkların da ı·rny~tindon kcndlnl:d 
koruyunu:ı. 

= 

DA iL BE LE 

d a 
ya 

lstanbul kunduracılarmın ara· 
da sırada sesleri işitilir, Bu aeı 
ıikay t seaidir, Zaman zaman bir 
ıeyden tikiyet ederler, Son 
şikAyetlerl lfatik ayakkabı rtka· 
beti ldJ, Bu sefer de ham deri 
gelmiyor deye sızJanmıya baıla· 
dılar. Söyledlklerlno göre ham 
deri ıelmeyitl dı lbtik ayak· 
kabı yapan Ye ıatanların kazan• 
maaını mucip oluyor, bizim yerli 
sanayi zarar ıörUyormuf. Ham 
deri de yabancı memleketten 
geleceği için bu zararın mahiyeti 
kolay kolay anlaıılamamakla 
beraber biz sorduk, soruıturduk, 
ıu neticeyi aldık. 

Bir takım ekonomsal Hbeplerlı 
ham deri gelmemektedir. Fakat 
blı o kadar çok ham deri lıtih· 
ıalederlr: ki dllnyanln birinci ıınıf 
ham deriıi satıcıları içinde bulu· 
nuyoruz. Kendi istihsal ettlifmir: 
bir malı dı~ardaa beklemektekl 
aebıp b;zlm derilerimizden daha 
Adi ve ucuz deri bulabilmektir. 
Nitekim ham deri gelmem~ıl 
bizim ham deri plya1amız Ozerın· 
de iyi tesirler yapmış, ham deri 
Hatları 23 kuruıtan 40 kuruşa 
yllkselmişfr. Bittabi bu yUkaeldlk 
ihraç mallarına da teıir ıtmlıtir. 
Şimdi dıt pazarlara daha y~k11k 
Hatla mal satılmaktadır. Pıyaıa• 
mııda da ihtiyacı karıılayacak, 
hatti ihtiyaçtan fazla ıelecek 
ham deri v_a_rd_ı_r. __ _ 

Bir çocuk Pencereden Duştu 
Dli sa ot 19 da .. Fener " in 
B n mahallesindı oturan 

~:~~af: adlı bir adNamıin iri 
d ki çocuğu ur ev n 

yatın a i OstUndo oynarken ıo· 
pe~çeredııt Üf bayım bir baldı 
kaga uşm ' 
h t Ye kaldırılmıştır. 
aı ane 

1 
o 
e 

Beyoğlu Hamalları 
Birer Merkeze 
Bağlanıyorlar 

Belediye Ekonomi Direkt8r!UğU 
Beyoğlu tarafında yalnız iıkeleler· 
deki hamalları teıkillt:andırmış 

Beyoğlu, Şiıli, Takıim ve Bomonll 
tarafındaki hamallar numarasız 

Y9 serbest kalmıtlardı. Şimdi 

bunları da birer hamalbatının lda• 
reainde merkeze bağ!amak ve 
k•ndi!erine numara vermek için 
tetkikler yapmaktadır. 

Tramvaydan Atlarken 
Eıkiallpaıada durak yerinde 

tramvay arka1ında gitmekte olan 
on Uç yaş'.arında Ismall Hakkı 
oğlu Kemal; kontroldan korkarak 

Dünkü 

• 
ı or 

Bir Kaçak ... 
h.inıiz Huduttan Girdi 

Diye Yakalandı 
Po'fı dUn MüddelumnmiJife 

Muharrem oğlu Mehmet adh 
KaYalalı bir genç vermiftlr. Suçu 
uhte nUfuı klğıdı kullanmak "' 
kaçak olar.ıık hudutlarımızdan 
içeri girmektir. Mehmet Yunan 
tebeasındandır. lıtanbula ıelmek 
ve Ttirk tabiiyetinde ıarUomek 
fıtemiı. Y unanlıtanda Şevket fı• 
mlnde birlıinden de beı liraya bir 
nüf uı kliıdı tedarik etmit ve 
pasaport almadan lıtaobula ı•l· 
miştir. Po:iı Mıhmedl ıUphell 
görmiiştUr. 

bİrd~~ı.Ür~··;tİ;;ıİ-~~-~j;;;;-
net:cesinde yaralanmıı olmakla 
Gurabn hastanesine kaldırılmıştır. 

aza 
Haydarpaşada Bir Araba Hayvanları

nın Bacakları Kesildi 
Dün, Haydarpaıada timındi· 

fer ambarının bulundu~u yerde, 
idaresiz kalan dört vagon bir 
kazaya sebebiyet nrmlıtlr. Vak'a 
ıöyle olmuştur: 

Eminin idaresindeki bir ~ilk 
arabası Haydarpaıa geçidinden 
geçmaktedir. Bu i•çlt üzerinde 
muhtelif tren hatları Yardır. 
Araba, tam UçUncU bat Uıerlne 
geldiği bir ıırada tren memurları 

tarc:fı ıdnn, bir manena yaptırı• 

larak rıhtıma doğru yolda iler• 
ler bir tekilde b1rakılan dört 
vagon, nliııın arabaya bindirmiş, 
araba parçalanmış, hayvan:arın 

bacaklara da keııilmltt:r. 
Arabacı Emin, kendini bir 

tarafa fırlatıp atmak suretilo 
kurtulmuştur. Hadi11 tahkikatına 
ı:;olia vazi'yed etmiı, kazanm mU• 
sebbipleri Aranmaktadır. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
TAKVİM 1 1 memurların• defıtılmak Unre I unuhılmuı. 
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Paraya 
Verdiğimi~ 

Kıymet 
._ _____ 8erver Bedi _ _., 

Hiç maddi olmayan ,.. en mU· 
cerrıt mefhumları bllı para ile 
ölçmek adetlmb:dlrı ıeref aUgOrdQ 
bir adamda bahHdırkın: "On 
paralık hayıiyetl yoktur.,, deriz, 
Sanki hayılyet alınıp aatılabllen 
bir maldır Yt kimimizde bundan 

on paralık olm dığı lfibl kimi• 
mlıde dı ane k ynz kuruıluk. 
bin kuru uk, yOı lir lak, bin hralık,' 
on bin Ur hk vardır. Hele bir 
fJat aUrUnUı bakalım, kap kadar 
dayanabllirlı? .. Parayı t n dQ• 
dUğU çalar,, d ğll mi? 

Eıkl paıalarımııdaa blrl, ken• 
di ine tekllf dilen on bla liralık 
bir rUıv tl n11ıl rtddıttlğlnl 8114 

1 ttıktan sonra dermiş ki: .. Deha 
fazla teklif ıdilıeydl kabul etml· 
yecek midim acaba? Bllmiyo
rum. T crUbı yalnız ıunu ııbat 
tmiştlr ki ben on bin liraya ka· 

der namuslu bir adamım.,. 
Halkın gözünde beceriksiz, işe 

yaramaz adam, " clicrl b o pnra 
etmez., biz heriftir. Birçok bUkUm• 
lerimiz " kaç para eder? ,. ıualile 
başlar: " kaç para eder? Bilgisi 
yok. ,. , " kaç para ed r? yaş 
yetmİf, iş bitmiş. ,, , ., k ç para 
eder? Gez.dik amma ğlenem • 
dik. 11 , " kaç para eder? Herifte 
akıl yok. ,. 

Kıymet tayinin• alt cevapları
mız da çok defalar 11 on para 
etmez ,. htıkmile biter: 11 Geç 
gelirsen on p ra etm z, azizim.,,• 
" bene• bu söz on para etmez. ,, 

ill ... 
Hatta baıan bir flldr kartı• 

ıında bir tUccar tanu tekınırız: 
cı Ben böyle mantıkı kaç paraya 
alırım?,, deyllp çıkarız. 

Bize• buton kıymetlerin ölçUsU 
para olduğuna 16re Muıevt vatan• 
daılarımaz kadar ıli sıka mıyız? 
Ne geıerl En hoTarda, en mUsrlf, 

ın eli açık millet de biziz. lktaaat 
•• ticarete yeni yıni aklımız 
yahyor. Sık 11k: .. Paraya geçer 
hükmllm,, veya "paranın g5zU kör 
olıun ,. , " paradan babeı· ver ,, 
deditlmlz haldı paraya kıymet 
Yermeye yeni baılıyoruı. 

Baılıyoruı. amma parayı kazım· 
maaını atreadlğimlz sıibi ıakln· 
masını da bllmezaek en bol para 
bile on para etmez, azl:dnı. 

AdUyede lzlnll Memurlar 
B'rincl müstantik Ramazan, 

altıncı milıtantik Muhiddin mUd· 
deilumuml muavinlerinden Hikmet, 
Nureddin, CelAl n Meliha birer 
aylık Hnelik izin almıılardır. Ya· 
rındnn itibaren mtt:uniyetleriııl 

kullanacaklardır. 
•••••••••••••••••••••-•--•••-•••••••• .. •••n•••••••••••• 
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' 1 -Yerli Mallar 

lngiliz 
Kumaşlarına 
Yerli Damgaıı 
Vuruluyor I 

1 

( Baıtarafı 1 inci 1Dzde ] 
bulunduiu albl mllU fabrikaları• 
mn:dan bazıları da Tardır. 

Son zamanlarda ulusal f abrl· 
k hmmızda hazırlanan yerli ku· 
ma Jar n, ln2iliz kumaşlarına mu• 
adil vaafta iylleımeslndon lıtl· 
iadeye kalkııanlar TUrk kumaı· 
larm lnglliz firma damgalarmı 
•ur rak ihtikara sapmıılnrdır. 

Hatta uluial fabrikalarımızdan 
biri, iyi evsafta hazırlanan yeril 
kuma toplarına altın tozilı (Made 
lo Turkey) yazısını &oiuk damga 
Ue vurduğu gibi ayrıca kumaıların 
kenarına da ( Dormey Sportekı ) 
ibarc•inl ya.zmıthr. 

Yerli fabrlkalano 'birçok mua• 
fiyetlerden istifade ederek yeril 
endUıtrlyi halka yerli taaıtmıya• 
rak lnalliz kumap diye taaıtma• 
ları ulu1al bir duyıu Ue mahzurlu 
iÖrUldUill için Tecim ve EndUıtrl 
odaıı bu albllerl teablte bqla· 
mııtır. Bunlar, odalar kanununun 
be inci maddeılne uyularak teczl· 
ye edilecek Ye haklaranda ayrıca 
halkı aldatmak bakımından kanuni 
takibat yapılacaktır. 

Halkta yerli mallar hens Ye 
arzusu uyandığı ııralarda Inglllz 
kumaılarına ( yerli malı ) damıa· 
•ını vuranların buglln yeni bir 
heveale halkı tekrar aldatmalarına 
meydan Yerllme1ecektir. 

Tecim Ye Endüıtri odHının 
teablt ettltl bu gibi firmalar ara· 
ıında tanınmıı flr••lar çoktur. 
Ve bu ıekil aahteklrlığın latan
bulda daha genlı bir ı•kilde 
bapıldığı ıayfdfr. 

Ati. Bil. .......... _. .. ,.............. . ........... ._........, __ _ 
( Topl~nbl•r, O.vtÜ•!:J 

Halkevl Koro Deralerlne 
Ba9hyor 

lstenbul Helkevlndenı EYiml
lin Gülhan• parkındaki AııylfisıkU 
temıil kolumuz tarafındın 1-8-1185 
perıembe ıgllnUndeD itibaren koro den· 
Jerine başlanacaktır. Eıkl kayıilı tale
beai ile yeniden yazılmak iltiyınlırin 
her gilo eaat ( 17 ) dtn ıonra Alay. 
koşkU Direktörhiğönt baı•urarak 
kayıtlarını yaptırabilirler. 

r --, 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

Böbrek Taşları 
Bir haıta müraoaat ıttt. 

1 - Sabahları baı döDmMfıa~n· 
' 2 - Bulaııtıdan; 

3 - Bel ığrıııodu; 
4 - Ay4a Ud üt el.la relea 

yan taraf ılddeüi aucalul•daa 
ıiklyıt etti, 
lirar maayea11I yapbrdı•. 
J'aıla miktarda ( Ok11lıt döıtl ) 
•ard1. 
Roatken maayenelile dt1 
Sol taraf böbreiiod• Ud kl91k fa. 
ıulye taneli kadar tat m••out 
olduğu görClldl. 
Operatörler ameliyat &a•ıl1e MI· 
yorlardı. 
Ben Plperuba iki •1 zarfııula d~rt 
ıit• kullanmumı H ea 11Jds ıthı 
kadar ( Tuda iom• .. dea aoyıı , 
koru yapmuını tıni11 ettim. 
Amıll71~ıs tlf]ar •rltÜ tlo q 
ıonra ayın lııata •• afn ım, itti· • 
Jantı kalmamııh, rontken m\lı7en .. 
ıl dt aynı böbrıjl cok temiz •o 
lekemiz olarak öıterdi. 

(•) Bu aetları kHlp Hklayın11ı:, 1Aut 
bir a'blm• 1apıptmp kollekal7oa 7apt• 
Dl&. Sıkıntı •amanınıalla bu a9tlar ~ 
doktor ıılltl lmdadınıaa 7•tlfebll;r. 

____________ _, 

• 
L J 

Nizipliler Bir Orta 1 ekteple Trahom 
Dispanserine Doktor istiyorlar 

NlıJp, (Özel) - Kaaabamız 
nOfuau sekiz bini atkın bulundu· 
tu halde iki ilk okuldan baıka 
mektebi yoktur. Bukadar kalabı· 
lak bJr kent için iki ilk okul, 
elbette ki lbJlyaca kifJ değildir. 
Bir UçUncU ilk okul daha yapıl· 
makta l&e de bunun da ihtiyacı 
!karııla iyacağı anlaşılmııhr. 

Bununla beraber Nizip içi.o 
llkm ktep kadar bir ortamekt p 
de pek IUzumludur. ÇUnkU; oku·· 
mak çağında bini aıkın çocu§'u 
bulunan bu kuabada ortamektebe 
olan ihtiyaç pek aıiklrdır. 

ikinci bir önemli ihtiyacımız 
trahom doktorudur. Trahom bu· 
rada ıalsrın halinde Ye % 90 gibi 
korkunç bir nisbettedir. Trahom• 
ıuz bir klmaeye, raıtlanmak adeta 
mtımklln değildir. Bunu ı&ren Ye 
değerleyen Uılliler Nizlpte bJr 
trahom dlıpan1erl kurulma1ını 

ıağlamıılar Ye hatta diıpanser 
için gerek olan malzemeyi teda· 
rlk Ye memurlarım belitmlıler 
(tayia etmftler) b• lıyarlar da 
ıelerek iıe baılamıılarsa da he· 
nUı doktor gclmemiıtir. Öğren• 
diğime göre bu ödeve atanan 

Nizipten bir görllnUı 

Malatya Beledi- l Efgani&tana 
ye/erinin Gümrük Giden Doktorlar 

doktorlar kasabamızı fena iıite
rek gelmek istememektedirler. 
Halbuki, Nizip yahuz ıark ve 
Cenubun değil garbıa da birçok 
ilçelerinden daha gOzeldir. Elektrik 
hal, mezbaha, pazar yerleri, yol 
ve heykel gibi en modern ve 
medent ihtiyaçları utlanmııtır. 

Nizip halkı llslli olanlardan 
bu iki lhtiyacınıD aatlanma11aı 
dileyor. 

Hisseleri 
Malatya, ( Özel ) - 14 beledi· 

yeye ait yUzde on gllmrllk hls11· 
lerl ıönderllmiıtlr. Bu paradan 
Mal•tya belediyesine 7.343, Adı· 
yamana 3 t 11, Akçedağa 637, 
Ar.apklre 2441, Be&ni'ye 2525, 
Darendeye 2162, eski Malııtyaya 
966, Hekimhana 738, lsmetpaşaya 
2053, KAhtaya 300, Keferdlze 32, 
732, Kemallyeye 1255, Polada 
7 44, PütUrsreye 792 Ura düşmllıttlr. 

Malatyada Şiddetli Sıcaklar 
Malatya, (Özel) - Burada 

6yle bunaltıcı 11caklar Yardır ki 
15 yıldanberl eşine raıtlanmamıı· 
tır. Sıcaklık glSlaede 39 derecedir. 

Tokatta Köycülük Çalıımaları 

Tokat Hallrevi üyeleri BiHr köylode 
Tokat ( Özel ) - Halke•i ____ ... _ ............................................. . 

kGyctılUk çalıımalanea önem ••· Akhisarda Nüfus 
rilmlıtır. Son haftada Blıeri 
kGyln• gidilerek k61löler muaye· Ve Tarım 
ae edilmlı, h&1ta olanlarma 
para1ız llAç •erllmtı, koy çocuk· 
larına ç6rek dalntılmıı, Himmet 
dayı adh eser temıll eclilmi9t:r. 
Köyde bir de pehH••• aftretl 
tertip edilmiıtir. 

Ba gezi e1n11ında k61 ••lerl· 
ae al\man• olmak tb:ere bir köy· 
llnt\n eYI badanalanmıı, dij'er bir 
köylUnUn evine de apteaaaı ya· 
pılmıştır. 

Aç Kurtlar 
Muıta 46 Kuzuyu 

Parçaladılar 
Muı, (Özel) - Bingöl datları 

eteklerinde otlatılan bir kuzu 
ı 'jrllıUn• 3 aç kurt htıçuı.- etmfı, 
yedi kuzuyu yemiı, 36 tanealnl de 
parçalamıttır. Kuzular Karaapaxar 
köyü ıDrlllerine aittir .. 

Çalıımaları 
Akhisar (Ôıel) - Manl1& il· 

bayı Murat Germen Soma ve 
Kırkağaç ilçelerinden baılayarak 
bitin tarın bölıesfni gezmekte• 
dlr. Yapılan gezide yeni tohumluk 
lıleri incelenmektedir. Soma ve 
Kırkağacın ekim durumu çok 
iyidir. Bu yıl llzllm llrünD pek 
bereketli ve pek nefiallr. 

Yakında yapılacak olan ı•
nel nufua sayımı için hızla bir 
çahıma vard1r. Blltllıı köylerdeki 
binalar numaralanmıftır. Uçebay 
Cavid kö)'lerde numarataj itini 
bizzat takip etaıektedlr. Sayım 
ve IHotrol it yarları ılmdiden 
ayrılmııtır. Akhlıaran nUfuıu son 
Jıllarda önemli surette artmııtır. 
Kayıtaız •ak'alardan teabit edilen 
nllfuı miktarı 15 bindir. 

lımlr, (Ôıel) - Klblld• weal 
teslı edilen Ub· · 
biye mektebi· 
ae TUrkiyeden 
uzman doktor 
latenJlmiştfr Ta·,ı 
nınmıı doktor
lardan bay Tev· 
fik Sunaç, KA· 
bil tıbbiye m~k-
tebl direktör· 
IUğile muhabı· Efgan tıDbiye mek• 
re ederek aç teblnin teıhiel ma
yıllık bir anlaı· razl hocası Tnfik 
ma yapmıı •• Sunao 
KAbil' e gitmek Uıere lzmlr Ya· 
purile lıkenderiye'ye gitmiıtlr. 
Oradan Bombay, Peıa·:rer yoliyle 
KAblle geçecektir. Bay Tedik 
Sunaç, lıtanbulun çok Jyi tanıdıi• 
TUrk doktorlanndandır • KibU 
tıbbiye mektebinde (Teıhill ma• 
razt) tedrfı edecektir. 

Hava Tehlikesi 
V.e Halk 

Mardin, (Özel) - Şimdiye ka· 
dar hafa tehllktsinl bllen Uye 

yaaılanların verdiği para 1600 
Urayı bulmuıtur. 

* Niksar, (Özel) - Burada ılm· 
diye kadar hava teblike11inl bilen 
Uye yBZJlanlarm ıayııı yU:ıU geç• 
mittir. Herkes büyük bir istekle 
bava tehlikesini bllen üye yaııl· 
maktadır. 

Her Tarafta Cehen-
nem Sıcakları 
Mardin (Ôzol) - T emmuıun 

on beıindenberi tiddetlJ bir aıcak 
dalgası hüküm ıUrmektedfr. Şim· 
diye kadar Mardiade bu kadar 
sıcak görlilmemiıtir. 

1f. 
Mut (Özel) - Memlekette g6-

rllmemfı ııcaklar hOkOm ıBr
mektedir. iki gttndenberl ııcaldık 
derecul gölgede 39 dan aıaia 
dU9memektedir. 

Çorumda Sıcaklar 
Corum, ( Özel ) - Sıcaklann 

ıiddeti çok artm11tır. Sıcaklık de· 
nce~ı gölgedo otuzdan aıağı 
dilşmemektedir. 

Sivasta 
Bu Yıl Saman Az 

SJvaa {Özel) - SiYas ye çı•· 
reıinde yeni yal arpa •• butday 
Orlinlerl alınmaya baılamlfhr. 
Mahıul pek bereketlidir. Yalnız, 
Hman azdar. 

emmuı JI 

ı Yangın 
Şehremini Yangını 
naıebetile Bir Çift S" 

( BaetarafJ 1 inci yüzde ) 
lanarak ateıin sirayet tme 
öıatlne geç.miı, halta y 
ı6ndUrmUıtUr. Fakat teıl t 
men yok etmek için ıu ra 
baıladılı zaman eli böğr 
lralmıı, T erkoı borularını kup 
bulmuıtur. Bu vaıiy tte boı 
iki arazöz ıu almak için ı O d 
ka mesafed ki Y nibahç ç ı 
ılno ko§mu(, bir hayır sahibi 
pollı karakolundaki telefona. 

ıözler dolmGkte, bayır &ahibl t 
etmekte iken mücadele iz k 
kOçUk ateş blrdenblr tekrar 
lamıı, ıu olmadı ı Jçln y 
yalaz yanmiya ve etrafı r 
baılamış, lit koca ev sıu u 
yUzUnden bu ikinci ate§l J 
auıter. 

MaamafJh yapılan telefon 
tice Yermiı. yarım ıaat ıo 
Terkoı muıluklarma ıu gelm 
amma, ltf aiyınin dl tini tırna 
takarak yaptığı gayretle ateı i 
baıtırıldıktan ve ev tama 
yandıktan ıonra. Fakat buna 
kabU au lıteameslnden can ı 
mıı oldu§ıa içi nml ? aede 
anlatılmaz, telefonla terkoı lJ 
larına ıu verllmtaini iıteyen 
karakola celbedllmlı, ne için, 
hakla, ne sıfatJa,I ne 1&lih Jy 
ıu lıtediği içln inceden tııc• 
ıorjudan geçlrilmlıtir. 

ltf aiye yangında çok iyi çaltı 
hatta iki neferi de ynralanmıf 
yalnız Lunda a AkadıırJarı ha 
olarak tenkit edecek nok 
Yardır. ltfai teıkilatı yangına tı 
tertip gelmemiştir. Merdiven ııt 
bası ve can kurtarma tent 
yangın yerine g tirilmem· 
Yanan binanın Uzerinde ale 
içinde kalan iki fedakir Ufal 
aeferi dakikalarca dam Uzerlıa 

- Merdiven, kJJJm, t• 
çarpf deye hay kırmıı, halk 
ferleri kurtarmak için didin 
nihayet neferler, kendilerini a 
atarak canlarını kurtarmışlar 
Fakat biri bacağını, diğeri 
burga kemiklerini lcırmnk 
basına. 

T erkoı muıluklaraoda ın 
lanmamasınm, muıluklara su 
rllmeıi için telefon edenin ka 
hat iılemfı gibi sorguya çekil 
ılnln, yangın yerlno noksan t 
kilit gönderilerek iki nef 
yaralanmaıına ıebep olunmall 
m11'ullerlni aramak J[jz mlud 
Ye kanaatimizce bu yapılma 
takdirde bu kllçllk hidise 
bUyUklerl karşısında kalın 
zaman hiç hayret etmedi 
llzımdır. ilave edelim ki Topk 
•• Şehremini cıvan 3 günden 
1Uıuzdu ve buralardaki çefmB 
ancak dün akmıya baılamıfbr· 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıuO" 
larcLr: 

l.tanbul tarafı; Şehıadebqıodl 
( lbrahim Halil), Yenikapıda ( s.
r•• ), HafJıpaıada ( M. 'FuAt ). 
Şehremininde ( A. Hamdi >, 5,. 
matyada { Erofıloı ), Ciballc11 

( Neoatl Ahmet ), Eyüpte (Hl~ 
mıt ), Beyaııtta ( Cemil ), Bal•*" 
( Hüıamettin ), O.~aloğluod' 
C Obıyi ), Bahçekapıda ( A. Rıı•), 
Bıkırköyünde ( l.tı!an TırziyaD )· 
Beyotlu tarafu Taklimdı (Deli• 
Sada >. Yeniıehire• ( S. Bırun~· 
yu ), Taksimde ( Ertuğrul ), Gal•" 
tada ( Karaköy ), Şiılide Şaf•" 
ıokağında ( Nargileclran ), KasırJl" 
pqada ( Merktr. ), Haıköyd• 
( Halk ). Kadıköy tarafı: Iskel• 
caddeeinde ( Sotiryadiı ), Yeldr' 
ğlrmeninde ( Üçler ), Büyükadad• 
( Şinasi Hıza ). 





[Siyaset Alemi J 
Komüniz1nde 
Yeni Yeni 
istihaleler 

Moıkovada, Araıulusal komUnhıt 

partileri kongresinde Alman komÜ• 
nlıt partiıini temıll eden murahhBB, 
ıelecek t• komünizm mncadelui 
için dikkate çok değer sözler Eliylrd:. 
M. PJck ( murahhuın iıml ) dünyada 
ilerlemeye bat\ayan irtical n fatiıt 
meylllere kartı tiddetle mevki ve 
mevzi almak icap ettitiai an attıktan 
sonra, komOnizmin, fat'.zm• ve 
lrticaa karıı olan her parti ile miica
dele metotlarında birleımeıi lllzumunu 
ileri ıUrUyor. Bundan anlEıtılan 

tudur ki komünizm, aoıyalizm ıibi 
ıoıyalizme yaklaıan radikalizm gibi 
partilerle elblrliA'j ederek mr uli 
Fransada oldutu miıillii bir " Halk 
cephe1l " teıkil etmeli ve daha 
tesirli bir ıurette mDcadeleye girit· 
melidir. Komtlnlıune kartı iyi cihaz
lanmıt olan bu Hjcı partiler, bu 
suretle al aıatı edlllace ıeriye dOnktl 
mGttef ıkler kalır kl kom Galim için 
sonra onlara kartı danmek bl7Dk bir 
mesele detildir. Yani, ba auretle 
görOIOyor ki komlnlzm, dine kadar 
reddettiti bir Opportnnl&me gidiyor. 
Zamanın loap ettirdlji veçlalle bugtln 
bir takım mlttefiklerle blrleıecek, 
ıtıniln ihtiyacına mukabele ettikten 
aonra tekrar ayrılıp kendi 1oluada 
Jlrlyecek. 

lbtilllcı partller, ifratla hareket 
ettikleri mQddet~e mOmeyyl• n11fla· 
n olarak lbtllllcı btlvlyetlerinl muba
fau etmektedirler. Baıka tirli hare
ket, bu Ani fırkalara dinamik ol•ak
tan yavaı yavaı çıkarmaktadır. 

Mazide buaun birçok mi1allerl 
Tardar. Komllnizm partlsialn en bü
yGk mtlmeyyi& va1h da OpportOnlıt 

olmamaktı. Halbuki, timdi, o da, bu 
ldareima1Jahatçıhk yoluna aapmıt 
bulunuyor. - Süreyya 

Çerez Kablllnden 

insan Diyen Yokmu9 

Eski devrin, aıtığı aıtık, ktltiii 
kestik, nllm ve mürtekip valile
rindep biri azledilmiı, utanbula 
geliformuı. Yolda, ıeneltrce ilendi 
ldartsl altında bulunan ıehirlerden 
birinde konaldamıı. 
Burada, halkın kendi hakkında ne 
dllşUndOklerini öğrenmek ınduına 
düiüp, eıraftan, ıözUntl e1irgemez, 
nUkte ıever birini yanına gağırtmıı 
n sorguya çekmiıı 
- Benim için, bu memleket halin 
ne diyor," acaca? 
:Muhatabı cevap nrmitı 

- Vallahi, efendimis.. Bir takımı 
Melek diyorlar. 
- Onları ıeo.. Onlar mürai. 
- Bazıları da Şeytan oldufunuzu 
ıöyltıyorlar. 
- Onlar da bedhah .. 
Eıraf, bir dakika kadar durmuı n 
Hnki ''içimde kalmaııol ,, der gibi, 
Uive etmlı: 
- Fakat, tuhaf değil mi, Pqamı 
lnıan diyene de biç rast ıelmediml 

TıJlı ----·-·---··-··--· ... ··-----····---
Rekor Bizde 

Ankara, 31 (Telefonla) - ih
racat maddeleriml:dn en mUbim
lerlnden olan krom madeninin 
1934 ıeneainde ihracat yekiinu 
120 bin tondur •• dUnya rekoru 
bizdedir. ihracat yekfınunun gele
cek yal 150 bin tonu bulacatı 
muhakkak g6rlılmektedir. 

20 Bin Lira ihtilas Eden 
Ankara, 30 - Bir aahte çek 

ile 20 bin lira ihtilas eden çocuk 
eıirgeme kurumu •eznedarı Rtiş
dünlln duruımaaı ağır cezada 
yapılmış, genel aavmao ceza iste
miş, duruşma karar.o bildirilme· 
ılne kalmııtır. ----Hekimler Arasında 

Değişiklik 
Ankara, 30 - Çanakkale aa

hil sıhhiye betdoktoru Hıfzı ba
kanlık emrine ahnmıı, Istanbul 
baıdoktoru Galip Ata Haydarpa• 
ıa buiaşık bastahklu baıhekim• 
lijlae tayla edilmiıtir. 

Italyanlarla lngilizler Arasın
da Bir Hadise Çıkacak 
Habeşleri 

( Baştarafı 1 inci yUzde ) 
ke dar mDdaf aa edeceğini ı8y• 

liyor. 
lmperator, ancak böyle hare• 

kete ıelAhiyet aldığı içindir ki, 
bu tavrı takınmaktadır. 

ltalyan llazırhklar1 Devam 
Ediyor 

Napoli, 30 (A.A) - 132 asker 
Ye 200 katır taııyan Abbajla 
vapuru dDn Maaıua'ya hareket 
etmlıtlr. Vapur, Meuina'da ytlkUnU 
tamamlayacakhr. 

* Londra, 40 (A. A.) - Dally 
Telegrapb ıazeteainln Kahire 
mubablrlnlD 6pendlğine ı&re, 
Trabluıtald ltalyan ku••etlerl 
Habeılıtaaa yollanmııtır. 

ltalyan hllkumetl Erltrede it 
kampları kurmak için Trablualu 
Arapları toplamaktadır. 

.,.. 
Parlı, 30 (A. A.) - Htıkftmet, 

ltalyan • Habeı harbi ba9ladığı 
takdirde, ıınırda çıkması muhte• 
mel olan karıııklıldann 6nUnll 
almak için Fransız Somalıaındakl 
gunlzonları çotaltmıya karar Yer
miıtlr. Somalıya baya ku••etlerl 
de yollanacaktır. 
Habef Ordusunda Ermenller 

Adiıababa, 30 ( A.A.) - Ha• 
beılıtanda dotmuı Y• Habeı 
orduıuna· glrmiı olaa 47 ermenL 
dtln lmperator tarafından kabul 
edilmiılerdir. 

* Adlsababa, 30 ( A.A. ) - Ha· 
bet lmperatoru, bir tlSlen ııraaın· 
da, flnanı uzmanları Ye tecimen· 
lerle görOımtııtllr. Taler ( Habeı 
parası ) meseleslle nlkenln eko
namlk kabiliyetleri iti, ıörDıme
leıJn eaası idi. 

• 
Vaziyet Ne f•kllde? 

Londra, 30 (A. A.) - Rnyter 
ajanıının Cenevre aytarı bildi· 
rlyor; ı 

Burada herk .. ın ıandığına 
ıare, lnrilter• uzlaıma komltyo
nunun iti uzatılmak ıuretlle ltaJ. 
yan· Habeı uzlqma meaeleainin 
ileri atılmaıına taraftar olmıya
caktar. 

Yine ajan11n Pariıten telefonla 
6irendiğlne göre, F raa11z çewen• 
leri Cenene toplantısının Hsalz 
ıeçeceainl •• ltalya ile Habeıiı
tanın anlaımazbklarını 5ulb yolu 
ile halletmeleri için 28 Atuıtoı 
tarihine kadar vakit bırakılaca• 
&ını ümit etmektedirler. 

ltalyanlara Kartı Mısırda 
NUmarlfler 

Londra, 30 ( A.A.) - Timea 
gazetesinin ll'kenderiye muhabiri 
Mııır halkının Habeşistandan yana 
yaptıkları dostluk nümayişlerini 

) ı!Zmaktadır. Kopt patriği Habe
ş:c.ana karşı duyulan dostluğun 

gösteramesi için ahnacak tedb;rJe· 
ri görüşmek üzere cemaat konse
yiı.I toplantıya çağırmıştır. 

Genç Müı'.Uman bir:iği Koptlar 
ve MUılümanların lıtirak ettiA'i 
bUyUk bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda bir de Habeıiıta~ de· 

Kışkırtan lngilizlermiı ! 
r -., 
lngilizlerle De 1 

l ltalganlarla Da 
Dost 

ileri geldiği söylenmektedir. 
Hlndlstanda da Galeyan Var 

Londra, 30 (A.A.) - Taymiain 
KalkUta muhabiri ıezeteslne 
bildfriyorı 

Kalklltada MnıJllmanlarla Hin• 
diilardan mUrekk•p bllyUk bir 

Pariı 30 (A.A.) _ Cumur Bat· toplantı yapılmııtır. Bu mllnaıe-
kanınm baıkanlığı altında toplanan betle verilen ıöyleYlerde ltalyanın 
Bakanlar Kurulunda Laval, Uluıılu Habetiıtana kartı takındıaı durum 
Soıyett1inde Franıayı oruntaldaya• Ye emperyaliıt deYletlerin durum-
cak (temsil edecek) olan deleıtnln ları takbih edilmlıtlr. 
İngiliz dostluğu ile ltalyan doıtlu- Habe,ıer Haz1rlanıror 
ğunu basmamak, Uluslar Soııyete• Kap, 30 (A.A)- Royter ajan11 
ıin• kartı ytikenlerfne (teahhltle- bildlrlyorı Habet imparatoru Kap-
rlne) riayet etmek ve bu ıoıyet.. daki mtlme11llin• bir telıraf ç .. 
nln vahim bir buhrana dll1me1lnin kerek hemen beyaz ırka menıup 
önüne geomek kı\ygu111 ile hareket Ye talim görmUı kur'a efradından 
edeceğini n blr uılaıtarma yolu bir miktar g8ndermeılni lıtemit-
rüdeoeiini ıöylemlttir. tir. imparator bunları Habeı or-

ı .. ____________ _J.,. duıunda ıablt olarak kullanacak• 
tır. Mtlmeıall, bu zabitlerin leva
zımanı temin etmek Ye kendilerini 
tayyare ile Habetlatana 16nder
mek için icap eden batna tedbir
leri almıtbr. 

j'emenliii komisyonunun kurulma• 
ıı glrUtlllmUıttır. Ôteyaadan yerli 
plyaıalardakl arpa fiatlarının ,Ok· 
aelmealnin ltalyan alımlarından 

-------------------
Kültür işlerinde Yenilik-
ler Yapılıyor, Köy Prog-

ramları Değişiyor 
Ankara, 31 (Telefonla) - KUl· 

tir Bakanı Saffet Arıkan tetkik· 
lerinl bltlrmlı, KUltUr lılerlndekl 
değifikllk kat'iyet keabetmlıtir. 
Talim terbiyede J&lnız Baıkan 
lbaan ile Ali Haydar kalmaktadır. 
Talim terbiyeye hep genç ele
banlar getirilecektir. Bunlara da 
barem eaas olmıyacaktır. 

Üç, dört ıömeaterli kny mek· 
teplerinde, araaız devam edecek 
ye askerlik gibi takip edilecek bir 
tahsil ıekll muYafık gömektedir. 

imtihan ıekll de deiiıtirll
mektedir. 

KUltUr Bakanı Saffet Arıkan 

Telefonlar 
Ucuzluyor 

Zonguldak T elefou Alu•
toı Sonunda Açılıyor 

Ankara, 30 - Bayındırlık Ba• 
kanı Ali Çetinkaya buraya dön· 
dükten ıonra uzmanlardan mat .. 
ıekkll bir komlıyon toplanacak, 
telefon dahili konuşmalarını ucuz· 
)atacak bir itarlf• hazırlanacaktır. 

Zonıuldak telefonu Ağuıtoı 
aonunda açılacak, Ankaradan bir 
liraya lıtanbul ve lzmirden bir 
buçuk liraya konuşulacaktır. Her 
konuıma 3 dakikadır. 

M:sır Kralı 
Mücevh~rlerini Londrada 

Saklatıyor 
Roma, 31 (A.A.) - Kahire 

gazetlerlııe bildirildiiine göre 
Arap IJ'atbuatına nazaran Mısır 
Kırallığma ait milcevherlerle Kı· 
ralın ,ahsi mücevherleri Londra
ya gönderilmiıtir. Bunlar Londra 
bankalarından birinin ka1a11nda 
muhafaza edilmektedir. 

bir dlyeYlnde lise Ye orta olsul 
programlarında değiflkllk yap
maya llb:um olmadığını, ancak 
okutulan kitaplarda faıla lr111111· 
lar yaraa çıkanlacağını, bunun l~ln 
bir komlıyon ,yapıldıtını s8ylemit 
ve demiıtlr ki: 

- imtihan tallmatnamtainl bir 
daha ıözden ıeçirmekte fayda 
bult.yoruz. Ankarada açılacak 
fakültenin Dil EaıtltUıUnde yalnız 
•ıkl diller dej'il, yaıayan diller de 
okutulacaktır. Kny okullannda 
lr6y1Ulerl bilıllendirea bllılltr Ye
rllmeaini amaçllyan bir proıram 
dUtUnUyoruz. 

--------------------Adana da bir infilak 
Bir Kiti Alır, 3 Kip 

Hafif Yaralandı 
Adana 30 - Milli menıucat 

fabrlka11nda bir patlama laldlHıl 
olmuf, ameleden Muıtafa ile 
ŞUkrD Ye Kemal adında 2 kiti 
Jaralanm11lardır. Muatafanıa ya
ralan atır •e tehlikelidir. 

Beı Yıllık Tarım 
Programı 

Ankara 30 - T arlm bakanlıj'ı 
beı yıllık bir proiram hazırla· 
mııtır.Bu programla çiftçilerimizin 
çeıitli ekim yapmaları temin edi· 
lecek, sulama işlerine 6nem Ye
rllecektir. Program Bakanlar He
yetinin toplanhıında görüınl~· 
cektir. 

Teminat Olarak Kab•l 
Edilecek Eıham 

Ankara, 30 - ft ve Emlak 
bankaları hiue senetleri ile Bo
monti, Anadolu demiryolları, tram• 
vay ve Kozlu kömür tlrketi tah-
Yilleri te•at olarak kabul edl
lecektlt. 

Sarı Su Begşhir 
Pazarına 
Akıtılıyor 

Ankara 30 - Tarım 
lığı Sarı ıuyun Tomruk ıöl 
akıtalmaaı için hazırlıklara b 
lamııtır. Bu aayede kurak ha 

larda Y enlbeytehlr civarında 250. 
dönUmlUk arazi ıulauabllscek 
Sarı ıu akınca Beytebir baraj 
H•iyeal de yllkaelecektir. 

Hava Tehlikesini 
Önlemek için 

Bayındırlılar Ürünlerin 
Yüzde Üçünü Veriyor) 

Ankara, 30 (A.A) - Bayan 
Dretmenlerl haya tebllkeılai ön.I 
mek için tlrlnleriaia yllzde iç 
kurumumuza YermeA'f kararlaı 
mıılar Ye bu dileklerini hava 
rumuaa blldirml9lerdlr. 

Baymdınn Uladı klyllnd 
fabrikatör Karaotlu kardeıler 
lbrahlm, Ali, Muıtafa aahlbl 
lundukları llç bin lira değerlnd• 
e-.lerlal de kurumumuza batı 
mıılardır • -----

ismet lnönU 
Erzurum da 

Erzurum 30 (A.A.) - Baı 
lran lımet ln6ntl •e Dıı iılarl b 
kanı T edllr Rllttll Araı dlln ı 
17.30 da ıehrlmlıe gelmiıler 
lıyular, ıubaylar Ye halk ta 
fıadan karplaamtlardar. 

Adapazarında Bi 
Adam Karısını 

Öldürdü 
loara Karakola Gidip 1( 

rım Kayboldu Dedi 
Adapazarı (Özel) - Beyn• 

klSyUnden Halil Karapllrçek ja 
darma karakoluna giderek blrk 
ıtndenberl karııınıD kayboldu 
au 16ylemiı, aranmaıını lstemlt 

Jandarma yaptıtı tahkike 
Halllla karııını ormana ıattı 
rek kııkançlık ytlzllnden baça 
8ldlrdllitln8 meydana çıkarmıı 
lıln meydana çıktatını ı&ren H 
kaımııur. Araam&ktadır. 

Kaçakçılık 

Tirede iki Kardeı Tutul 
Tir• ( Ôıel ) - Birkaç 

eYYel ıebrlmlzln Do1ranla k6y 
de mllhlm bir kaçakçılık Yaff' 
meydana çıkaralmııtır. Köy la 
kından Kerim Ye kardetl M 
mudun uzun bir mllddetten 
ılgara kljıdı kaçakçdıjı yapl 
lar1 haber alanmıı, jandarma kt 
mandana Halit Andaç tarafıncil' 
eYlerinde ani bir araıtırma 1' 
pılmııtır. Bu arada Kerim jand~ 
ma kumandanma rDıvet tek!' 
ettiği için mahkemeye verllıllİt 
ııkı bir ıorgu neticeılnde ken~ 
tarlaları ara1ında topraj'a ı~ 
mUIU 6400 defter ıigara klğ• ti 
1579 kağıt ve 33 de altın li 
meydana çıkarılmııtır. Suçlul-' 
bunlarm kendilerine ait olduğu_, 
itiraf etmişler, adliyeye verilılli( 
lerdir. - Jf. 

Linyit Madenleri 
Ankara, 31 (Telefonla)- T•~ 

ıanh kazaıınM değerli U•r 
madenleri buluamuıtur. 
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ela ~lr lalı• Mlkel Anj'ıa MuH =:=~~~!ft'!Bl!I!!!~~~~ 
ta lserlD• be7kellado aedca 

bir
a• a7ak h ltopus •ardır? _ - 11 ayvanın 

laaıta Ue ~ k * 

DUnya111n 
En Yallf~ 
Mu har .. ....... 

Bundan 
391 yal ... 

ce Kinlecls-
locby ki· Gorlç Toma• 

•• sı arnının Bunun Hbebl (Teual) 
altındadır. ta 7aıı'I b ir lıe'lme· 

ala lbraalcedea fn· 
elle ıaçlrl.lrkea ya•lıt 
anl atılmıt olmasıdır • 

• Bu kellae (ter) mi· 
•Hına ıelecektl. Mu
Hnın alnı terliydi 
cl•loaindeydl, yanla ~ 
tercim• de boynu~ u 
idi .. k llad• ı•\m tı 
be7keltrat ta t e7ke 1 

3yle yapmı•t r • 

7aadı oltlu. · DDnr•· 
iki kabile çarpı• 108 1atanda &usaaka nın En 

fiy
ordu. Bu çarpr lkın, 85 Jll Atletlarladea Klçlk 

k
--

1
• • dil elan hu adam , ma okacier .... 6nce gvr • (llOO) meıreUk Klllaaal 
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f b-...1- ---·· -1- k aacak hakkında ıaha• 2ı ı•~JOrt yel• arkada haih el• 8d81JDdadJr, BOJU I mu arı 9U9 ~ .... ra . . ...... ıara al- . dutu halde (S) da· 

1 
10 ayaktır •• ı de ' 

dokuı kiti ka1mlfb· det etmııtır. daama71 1uııl klk•cla lrot•Uftur. •J•k 'rellr. 
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Yumruğile Sert Tahtaya Çivil Şu Garip Dünyada 

Çakan - ıa...ıııende NH. ecı. eHrerrık Oluyor 
•• Napoll ıulb bakirdi 10kakta 

Ad ı 
Gözil /cuv• lımlnde bir adam Bir lpacilc azua macL1a GpO-am wtll bir Taymlı ıaseteılnl llcl ••nlg• ıen bir kadanla 

ad•m lkJ buçuk mıtre erketl hapH mah• 
_____ _. uzaktan okuyacak ••r••ll k6m etmlttlr. Ka· 

... laıilteredı bir mldMt 1aoe 
alndellk Ilı amelelik eclea lalr 
adam timdi Lontlra ıabaılırlndı 
••uç doluau para kazanmaktadır. 
Bu adamın boyu orta, aiırlata 
Ilı 67 kilodur. Buua ratmın dlla
faDID herhanıl bir yeriadı ku•• 
•ıtUı matrur olan hiçbir adamı11 
Japamadıjı hlnerlerl ıöıtermek· 
tedtr. Söyleyelim de bakınız: Bu 
adam çıplak yumruju il• btıylk 

çı.u.rt ....... ..,. ıutaı.n 
dlbla• katlar çakmakta, ,.,. ta
rak boya•••• llerlaclea ,ak oto
mobillerlal ııçlrtmıktedlr. 

Vakla bu ,ak otomobWırl 
boıtur, fakat kıadl atırlıpda 
baıka blritl ayni ııyl yapablrae 
içi clolu ylk otomıblllırlnln altına 
yatabllıcıtlnlde a&1lemıkteclir. 

Bu laayret yırlei adamım yap-
bia ıeyler bundan ibaret detiı. 

MaMıl D.jil, Gerç•k 

lngilterede, lnsanlari Bı
rakınız, Köpeklerin Yer

leri De Belli 

6; IJd -u. ••n•u elıalr 
çabuldancla lacı bir tel ıfl.1 •t 
mekte •• ciltleri Ue tutarak 1 
ılbain 1arcL•ı llı b• tlemlr çu
buklan •akara halladı aarmak
tadır. Soa tımullerlaln blrladı 
IH 1000 yapraklak bir tılıfonu 
hiç zorluk çekmeden ortasından 
lkiyı bölmOıtlr. Aııl ıaıılacak 
ı•Y bu adamı• bntnn hDaerlerl 
biç hazırlanmadan, idman yap
matlan yaptatını iddia ıtmHldir. 

lnıtltere •• Amerlkada buıOn, 
köpek •• kedi mezarlıklan aayı· 
lamı1acak kadar çoıalmııtar. Fa· 
Irat baalar&n araıında ıa btıyOtD 
ılphı yok ki Londranıa IDlfhar 
Ha1tl Parkandakt kabrlıtaatLr. 
Zira bura,. flmdl11 kadar oa 
bladın fazla klpık •• kedi ,.. 
•llmlftlr •• lçı.clı bir o kaclar 
etaba kedi •• kapek mezarı laa11r
l•DDUft orta J•rlae de il bip 
llra1a •alolan bir köpık heykeli 
cllkRmlftlr. 

Rıamlmiıde ılrdOtbh kedi 
•• klpık ••1arhjıaa ı.Unıı, 
bu .ta Iaıllterıclıcllr, fakat Harcl 
Parlaa 1uıada pek klılk •• 
••ta• .. kahr. Bunala berab• 
bir lıelliil Yarclır ki. O M laep 
otomobil tıkerletl altanlla can 
yeren klpık •• kedilere tahılı 
edll•lf ol•aaıdır, bunua lçladir W 
adına .. Terakkiye kurban ıldıa 
klpek •• kıdiler mıclfeal,, deaU
mlıtir. 

Rıal•d• bir dı mızar tqlan
aıa ara11Da alllmıı çaydanlık 
11SrU1or1unuz, bu çaydanlık oraya 
Inıtlldırla hay•an H•ıtılndea 
lıttfade etmeyi dDıtının bir ıaıl
aocu tarafınllaa konulmuıtur. 
Rıkllmdır, ziyarıtçilerl, pık ya
Joaclald pybaa•y• cla•et •t•ek
tıclir. 

kadar ku•••tli ıöze malik oldu- ramamılinde 80kakta &pltllleblle• 
ğunu lıpat ıtmlıtir. cıtl, fakat &plımınln iki saniyeyi 

lf. ııçmeme1I llzımııldlil yazıbdır. 
Ruıyada bir bahçı•aa dört Jf. 

lllr •laçta çııit ... , •• YIHD 
bir ataç yetiıti,. 

dört meıva mlştlr. Mey•alar 
mevılme batla oldutu için bu 
ağaç aenenln hır mevıimindı 
fayc:lalıdır. 

* ................... lalı iddia 
El•/ctrllc lzerlae elıktrlldl ••rlll• tram•aya bıyslr 

kotulDNt •• ba 
ll••ılr beygir tramvaya 

elektrik ku•vetlnla ı8ratlal Yermlıtir. .. 
Dotroit ıehrlnin hay•anat 
aıa aslan balıçHlndı ıeçın· 

de hıruz ıtrerek 
ka/••lnd• 200 dolar çalmııtar. 

o ıamandanberl bahçınla ka1am 
her akıam aılan kafHlnln içine 
konulmaktaclır. 

Amerlkaaın llllnoir Onlverıl• 
.S•rlcı s6ı· tuinı dı•am eden 
l iJgefl Jcö- bir genç, ıarkı 

ıöyleyen bir kö-
pe/c pek yetlıtirmiıtir. 

Bu klpık flll'lmua bıcelerlnJ t .. 
laffuı edım111 tle ltut11lnl .,. 
aın taklit etmıktıdlr. e. kapıt• 
5000 albn kıymet blçllmlıtlr. 

* 
Y ıtmlı bir yqında zen,ın bir 

Genç lcalpll Amerlkah geçen
lerde Japonyada 

ilıtlıar Y okohama ıehrln• 
deki otellerden blrindı çalışan 
Tomlko Kureda ilminde on alb 
yapnda bir ima kendiallı evlen• 
mek ıartile iki milyon lnıtllı 
llraıı teklif etmlftlr. 

Karnı Acıktığı Zaman ln
··sanlara Benziyen Bir Kuf 

dırı11 karpaaatla tabaal~raDI kaldırıp 

A. nıtualfl•a 
ltlrtok •• ,., ... ,. .... -.. ,.. .... .... 
lu •e1aaıada Ke
okaltuna tleaHen 
kltlk •loutlu •• 
koıa kafala ltlr 
kut ••rciar. Son 
derece k•••••• ol• 
dutu •ibl kulakları tırmalaya• ke1a 
kfa H ıtrkla bir ıell nrdır. 

Bu kaı bllhaa.. karnı acıktıfl 
Yaklt ralaıt11s edll•ektH hoflaamaL 
, .. ı • .ıe J•••tl~I kap••I• a•l•a 
klılk ltir köpek baııaa ı•lealeri 
1Brlyor1uauL Bir arahk kBpek kuıun 
acı acı ltatarm•llD• kulak umamıı 
fakat bir •lddıt aoma b,.a ıalıo 

.. , ...... . 
• ... k b• ... ., tlrlda ıe1la,,. 

•• dola,. AftltarU,ada ımb8 
...... ........ Ye oaa k - . 't 
bpkı karplara kartı olduJ'1l 

~· Wr ......... at••flartla. 
ftıllat Mr _..w.t ıoaıa .. k•t-

..,._ual•••1•rd' 
,.. ..... fOlaldı .. 

... lmlf Kıokı• 

hnaaaa bualan 
.... ettitl ..... , 
.... , " mi• 
.. deledea •uge-
cll•ltU. 



Kadıköyde Mabakkak 
Bir Delin Var 

Yazan; Hatice Hatip -5- .. 31 - 7 - 931S 

Kamran Ağlamaya Başladı. Ağlarken De Balodan Eve 
Her Şeyi T afsilatile Anlattı Nasıl Geldiğini, Her Şeyi, 

~~~~~~~~~~-

Zaten o gece baloda mllthit 
bir hat ağrııından şikAyet 
etmemit miydi .• Ve bu baı ağrısı 
yüzünden onları bırakıp erken
den eve dönmamiı miydi! 

* Annesi onu kolları arasında 
tutuyor. Dağılmıı saçlarlle kapan• 
rnıt ahımı öpüyor, 6pllyordu. KA· 
muran heyecan içerisinde: 

- Babai Diye anlatıyordu. 
Dün gece yemin ederim. Dun 
gece Handanı getirdiler. Handanı 
bir çuval içerinde buraya getirdi· 
ler ..• Bir papas, bir uzun boylu 
adam... Bfr koca sakalll adam .•• 
Bir de ..• 

- Kamran... Y avrom... Neler 
s öyleyoraun. Onların hepsi rüya ..• 
Rüya idi çocuğum. 

- Anne... Anne rüya değil 
yemin ederim rüya değll •• 

V • hıçkırarak ağlamıya baı· 
ladı... Ağlarken de balodan eve 
nasıl geldfğinl, nasıl uyuyamadığını 
balkona neden çıktığı, kamyonun 
gelişini, her ıeyl, ber ıeyi blttln 
tafsllatiJe her şeyi anlattı. Fakat 
ona inanan yoktu ki ve bDtDn 
bu gördnklerlnin bir kAbua ol
duğunu ıUylilyorlardı. Onlar ba· 
lodan aYdet ettikleri zaman saat 
takriben llçe geliyordu. Modada 
11e bir kamyon ne bir araba •• 
'ile de bir insan Yardı. Y alnı:ı 
lerde, taıların ftıtlnde bir claim 
6rmttılerdl. Beyaz bir klllçe Y• 

~na yaklaştıktan zaman btlylk 
l>ir dehıet içerisinde KAmıran ol· 
uğunu anlamıılardı. Ve burada 
amran ince gecelltl içerisinde 

·arı çıplak bir halde yerde 
uzanmış yatıyordu. Ve kendi iki 

ti kendi gırtlağına okadar geç• 
işti kl lnee ve ıl•ri tırnakla
nın batbğı yerden kan 11ımıtb 

~
i:e.. Elleri kendi gırtlatında ta• 
allüJ etmlt bir halde idi. 

Çağrılan doktora hldl1e an· 
llatılmıı ve doktor da kendlainia 
aünet çarpHından ha1talandıaanı 
•öylemişti. 

lkl gllndenberl kendbal bll· 
hıez bir halde yatakta çırpınıp 
duruyor ve iki gllndenberl klbuı 
)çerisinde kıYranıyordu. Blltlln bu 
iki gün ve iki gece hummaıı 

J.çinde hep Handanı g6rmU1t1ı. 
r - Handan yetiıiyorum canım! 
Geliyorum. 

Diye bağırmııtı .• E~er kamyon 
hikiyeaini ve boğulma hAdiHsinl 

andanı ili•• etmeden söyleH 
elki buna inanılabilirdi. Fakat 
andan.. Handanın ıf'li.. Bu, 

lc:abil değildi. Aııneai komodinin 
ı üzerinden aldığı bir zarfa KAm
ı.rana uzatıyordu: 
~ - Bak Handandan daha bu
gUn mektup geldi. Senin o hldl· 
•eyi yaşadığını tahmin ettiğin 
aUnün bir evYelkl tarihi taııyaa 
bir mektup! 

G0zlerlnin yaoıaı ıllen Kim· 
ran rn ektubu aldı. Evet mektup 
Handanın mektubu idi. Üzerinde 
1 erlin damgası vardı. Berllnden 
gelı) crdu .. Ve tarihi deniz yanı· 
lar, gününden bir gön evvelki 
glinib tarihi idL 

Kamran, perlıan gözlerle 
annesiae, babaa.na baktı. Onlar 
o lUD ba1ını ckşayarak onu ya· 
tı :mıya uğraııyor :ardı: 

- Uyu b\!beğ:m .. Uyu yavrum. 
.O kabus .. Kabustu •• Uyu 1 

Daha, çok kuvvetılzdl. Ken• 
dini müdafaa edecek kuvvet bu· 
lamadı. Yattı. Gözlerini kapadı •.• 
lçlııdı, tA içinde bir seı mektuba 
•• onların teminatına rağmen 
" inanma ., diyordu. Hayır bu, 
kAbus değil .•• Bu, bir hakikatti. .. 
Hepıi hakikatti... Hepsi hakikat 
boynunu sıkan adama kadar ... 

Onlar istedikleri kadar kendi· 
sinin 1ahilde bulunmut olmasını 
istedikleri ıekilde te•il edebilir· 
lerdl. Ateıln ılddetile bir buhran 
halinde sabile fırladığını s6yliye• 
bilirlerdi... Bu, ıayanı kabul, 
mantıki bir ıey değlldil 

Hayır... O, Handanın ses\nl 
duymuıtu... Handanın sesini ••• Ve 
sonra elini boynuna götUrdu. 
Boynunda balA aıkan parmaklarm 
bıraktığı çUrllk lzlerl sıı:lıyor, du
daklarının içi hail yara içenin· 
de idi. O korkunç yllzlU adamın 

ODU IUlturmak lçfn aazınl pençe 
ıılbi demir bir el ile kavrama· 
mıımıydı? 

Klmuran bir ıey ıöylemf yor
du. Fakat emindi. Bu, blr kibuı 
detll... Bu, bJr hakikatti. 

Denizden kopup gelen kuYvetll 
f akd aıcak bir rUzgAr onların 
kealk saçlarını bol eteklerini 
boyunlarındaki fularlar• dalgalan• 
dırıyordu. Hepıl deni• ı•nannda· 
kl ıubaoya oturmuılardı. Oldukça 
111 bir cubut neıell hawalar 
çalıyordu. Ve onlar ıakalaıarak, 
atllllşerek denizi seyrediyorlardı. 
Denizin Oıtl pek kalabalıktı. 
Şiddetli rnıılnn öntınde kotralar 
iri beyaa Martllv ılbl UÇUfuyor
lardı .• 

AH Vamık bey&11 lr6p0kltl ıan 
blraaından bir yudum daha içtik· 

l ten sonra Klmurana döndDı 
- Bizim denlz gezintileri ne 

zaman baıhyacak Klmuran hanım 
diye ıordu. 

Kamuran uzun bir lıkemlede 
uzanmış sılbl oturuyordu. Yüztt 
eskisi gibi pembe değildi. Siyah 
pırlanta gibi ıııkla gözlerinde 
artık eakiai gibi yaramaz bakıılar 
yoktu. Bu gözler sanki daha 
durgunlaımıt sr:h:ydi. 

Hastalığındanberi ona bir 
seasizlik gelmiıtL Bu, bir nevi 
halsizlik mi idi ? 

Annesi: 
- Sinirleri bili bozuk r diye 

endişe ed;yordu. 
Evet hakikaten ıini rleri hala 

bozuktu. Hem de öyle bozuk ki .. 
Mamafih o da kendls:ne telkin 
edilmek lıtenllen ıe} e inanmalc: 
arzusunda idi. O gündenberi 
yine eskiıi gibi Handandan hlif· 
tada iki mektup almıştı. Hep 
mektuplar muntazam ildip geli· 
yordu •• Handan kendi yazdık· 
!arına da mun'tazam surette ceYap 
veriyordu. .. 

Ali V Amık ıuallne hemen 
cevap alamamııtı. Tekrar ıordu : 

- Deni. gezintilerine ne za-
man baılayacağız, Kamuran 
Hanım? 

Rlı•lrla tiımiı yelkeninde 
kocaman harflerle (Kurt) yazılmıı 
olan bir kotranın dalgalarm üs· 
tünde yana yatmıı çılgın koıu· 
ıunu g6zlerlle takip eden genç 
kız: 

- Hemen bu akşam 1 Dedi. 
- Anneniz kızmaaın amma 1 
- Annem mi? .. 

( ArkHı var ) 

Biga Yangını Çok 
Acıklı OJdu 

Şehrin Dörtte Biri Kül Oldu V ~ 
Bir Kişi De Öldü 

[ Bııtarah 1 inci yOzed] 
ve halkı paniğe uğratan bu yangın 
her ftç ıehrln yetiıen itf aiyul 
tarafından gece yarııından sonra 
baatmlabilmlt Ye ıehrin baıtan 
başa kili olup J&Dmasınin 6nllne 
ıe{ llmiftlr. · 

Bu mDddet içinde 150 ev, 59 
dllkkln, bir mektep, Adapazarı 
Bankası, Aıkerllk Şubeıl, Orman 
dairesi tamamen yanmııtır. NO· 
fuıça hiçbir zayiat yoktur. Yalnız 
Turhan isminde bir genç yangının 
dehıetlnden heyecana kapdmıı ve 

kalp aekteıinden ölmtlttllr. Sokak
lara d6kUlen, açıkta kalan halkın 
yaziyetl çok acıklıdır. Birçok 
kimselerin evl1 tek bir iğne ku,.. 

taralmadan yanmııtır. Biga itfalyeal 
batta olmak lb:ere dlier llç 
tehir ltf aiyeslnin arazözleri hlli 
için için yanmakta olan yerleri 
söndlirmekle metguldUr. Yanan 
bina ve eıyanın kıymeti tahminen 
yarım milyondan fazladır. Zabıta 
tarafmdan yapılan tahkikat devam 
ediyor V eziyet acısını ve teıirinl 

muhafaza etmektedir. 
Son dakika öğrendiğime aöre 

yanıın tam aaat 19,30 da bir 

barut ve patlayıcı maddeler dUk· 
kinından çıkmıtbr. Atet ancak 
aabahın UçUnde ıöodUrlllmlittür. 

Yangın hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
kast oldtJiuna dair hiç bir de:il 
bulunmamııtır. 

* Biga ( Özel ) Yangında 
açıkta kalanlar otellerle bftyük 
binalara yor!eıtirilmişlerdlr. Fela· 
kete uğrayanlarm yiyecekleri için 
llzımgelen tedbirler alınmaktadır. 

Yani•D haberi Uzerine Çanak• 
kale Obayı vekUi ile ıarbayı 
buraya gelmişlerdir. 

Ş••lc•I Agtlas 
[ Soa Poıta - Bu 1Hgıadaa, 

dOakO nilıhamızda da kııaaa bah· 
( ıetmlıtik. ] 
•••••••·-··-···---••••••••H•88••••••••Wee••e---····-

DEL 1 
DOLU 

Yasan: Ekrem Re9lt 
Beıteleyea: Cemal Reflt 

a.»ek, lıtaabul, Şl1U7e tramYAJ wardu 

Temmua 31 

Bir Adam idama, Bir Di
ğeri De 13 Sene Hapse 

Mahkiim Oldular 
Manlıa, 28 ( Son Posta ) -

Manisa Alır Ceza Hakyerl, şent 
bir clnay~t hakkında hükmUnQ 

. V11trdi Ye ıuçlu Muatafa oğlu 
Hakkı'yı idama mahküm ettL 
Mahkeme aafha1ıaa ı3re hidise 
töyle olmuıtur: 

- Manlsanın llyaalar köyUn· 
de Şehriye adında l 5 yaılarında 
tirin •• gUzel bir kızcağız var. 
Bu kı.z, anaımdan batka hiçbir 
lnıana yllz vermediği için adı 
erkekler arasında kötüye çıkarıl

mıı.. 934 yılının Birinci teırln 
ayında Mustafa oğlu Hakkı adın
da bir delikanlı bu kızcağıza 
g5z koymuştu. · 

Şehriye evinden pek ender 
çıktığı ve hemen hiç yalnız do· 
laımadığı için Hakkı Şehriye ile 
görllıecek fıraat bulamıyordu. 

Nihayet birgün Şehriye, . yanın• 
da anneıi Ayşe olduğu hal· 
de ( Şakrak çayı ) na git· 
ti vo orada çamaşır yıkameğa 

başladı. Ana kız çamaşır yıkar· 
larken Hakkı geldi ve kızı kaçır· 
mağa teıebbüs etli. Yüreği ana· 
bk heyecanile çarpan ana, kızına 
1&rılarak istimc!at etmeğe baıladL 
Bu mümanaatin önüne geçmek 
lıteyen Hakkı Ayteyi tabanca 
ile derhal öldllrdD. Ondan ıonra 
Şehriyeyi · zorla, 300 Metre me1&• 
fedekl .ormana getirerek fercine 
çomak 1ıokmak suretlle lekeledi. 

Ağır Ceza hakyerl, auçluyu, 
ctırmline uyan Türk ceza kano· 

nunun 450 inci maddesinin 7 inci 
bendi mucibince idama mehküm 
etmiştir. Suçlu bu kararı temyiz 
etmiştir. - Jf 

* 
Mağnisa, 28 ( Son Posta ) 

Karııı Bayan Sabriyeyi zehirle· 
mek suretli• öldürmekten suçlu 
Maniaa ziraat katiplerinden Va· 
hlt oğlu ' Zü1fikarm ıruhakemesl 
neticelenmiş ve kararı verilmiştir. 
Uzun müddet gizli kalan ve 
Mani.ada dedikodu uyandıran 

Manİla agır ceza reisi Raıim Us 

bu hadisenin lçerilek tarafı ıöy• 
ledir: 

- Ziraat katibi ZUlfikarla 
karuıı Sabriye arasında geçimılz· 
lik vardı. Zülfikar behemehal 
çocuğunun olmasına istiyor, fakat 
bu imkan elde edilemiyordu. 
iddiaya göre Zülfikar lzmirde 
Bayan Besime adında bir kadmla 

muhabere ederek bir (çocuk ilacı) 
temin etmiş ve bunu Manisaya 
ıetirtmlıti. Sabriye bundan ha• 
berdar olduğu zaman, 11rf koca· 
ımın arzusunu yerine ııetirmek 

için kullanmıya karar verdl 

Nihayet Bayan Sabriye bir 
gün Maniıada hamama gitti ve 
kocasının ( çocuk lllcı ) diye 
Yerdiği llAca kullandı Ye kııa bir 
zaman içinde de öldO. Meter bu 
lliç (çocuk illcı) delil de ıtriknio 
denilen bir zehirmlı. 

Yapılan muayenede bu nokta 
açığa vurulunca Ziraat katibi 
tevkif edildi. Mahkeme, suçluyu 
Af Kanunundan .lıtifade ettirerek 
13 yıl ağır hapse mahkQm ettJ 

Suçlunun, bu ilacın mahiyetidl 
bilerek karıuna kullandırdıj1 
tahakkuk etmiıtir. 

Ati. Bil. 

Demiryolu Erganige Ulaştı 
........... . ... . u ...... ............. ...... , ... _ ....... -

Ergani ( Özel ) - BDyUk bir çalışma ile bu bllyük kısmı batar• . 
faaliyetle devam etmekte olan maya muvaffak olmuelardır. 
Fevzipaıa .. Diyarıbeklr demiryolu Anadolumuı.u baıtanbaıa kate-
hattı 25 lnci kııım nihayetine den Dlyarıbekir • Fevzlpaıa battı, 
kadar bitirilmittlr. Bu hattın en bugDn Ergani madenine kavu .. 
uzun ve ehemmiyetli kıımı bura· ·muştur. Yukardaki resimlerimiz 

aıdır. Bu hat üzerinde 19 büyük ikmal edilen 25 inci kııımda bu
tUnel ve 3 büyük köprll vardır. 

lunan meşhur Karataf tüneli ile 
Dicle üzerindeki bllyDk k6prllyll 

Inıaat, hükumete verilen muayyen 
tarihten önce bitlrilmif, mllhendiı 
Sadettin ve mUtaahbit Hulüıl ve Erianl maden istasyonunu ıöı• 
geceli gOndUzlU ve plAnlı bir termektedir. 

Aydın Yolunda Bir 
Kamyon Kazası 

Aydın - Şoför Kayıerlll Ke
rimin idaresindeki kamyn Koçar
bya ılderken bir dönemeçte dev• 
rlimiı, 10 yolcu yarlanmı1tır. 
Birisinin yaraıı atırdır. 

Adliye Memurlarının 
Soyadları 

Aakara 30 ( Özel ) - Ttlze 
Bakanblt btıtlln memurların ıoy• 
adlarını bildirmelerini ilılll 
olanlardan lıtemiıtlr. 

Bir Öküz Yüzünden 
Ankara, 29 - Obacık k&

yUnd• Hllıeyln adh bir adam 
miraı olarak kalan bir 6kOılln 
paylaıılmamaıı yllzllnden Haun 
adlı blri.ıal &Id&rmDt. dlier blrbal 
de yaralamııtır. 

Moskovada Türk 
Doktorları 

Moskova. 30 (A.A.) - Profe
ı6r Kemal C.na hın kaokanlığm· 
dakl ar11uluaal f ;zyolojl kongre· 
ıinde bulunacak Türk delegaıyonu 
dUn buraya gelmiıtir. 

Avam Kamaraaı 
Londra, 30 (A.A.) - B. Bald

Yln A•am Kamarasında parla· 
mentonun 2 Ağu&toıta toplantı· 
lar&na aihayet vereceğini ve 28 
ilk teırinde tekrar toplanacağını 

ıöylemlıtir. 

ilk Gazeteci Mektebini 
Kuran ÖldU 

Kolombiya, 3Q (A. A.) - Dllnyada 
ilk ıazeteclllk mekt•bini kuran v• 
1925 t• dloya baaıo konırHlnin ilk 
baıkaaı olaa Valter Vilyam 71 yaııad• 
bugOn ölmOtlOr. 



OSMANLISALTANATIGOÇERKEN 
( MI tar •il• dıwrlal• tarlll 1 ) N.0100 

Her hflkkı mahfuzdur. YJıaa: ZI•• .l•klr 1117/16 ~ 

Şiiriyı Saltanat Komedyasından Ümide 
Düşenler De Bulunmamış Değildi 
Sarayla B•b•All, mUletln fikrini 

·,eldirmek makı•dll• yapılacak 
olan bu harcketVı mevzuunu, 
çarçabuk bulmuıtu. Bu mevzu, 
bpkı eski (tulüat kumpınyaları)
Qın oyun başlayacağı zaman ter
tip ed·verdlkleri (facialı komik) 
oyunlara benziyordu. 

Bu facialı komedinin mevzuu, 
tundan ibaretti: 

[Padiıah Ye hl\kiimat, hmlrin 
lııal edllmulnden ye Yunan 
ordusunun dahile doğru llerlem .. 
llnden mtıteosılrdlr. Mlltareke
Dame ahkAmını lhlll edın bu 
hakıızlıia karp ( tedablrl liılme 
•e lclle) ittihaz edilmek Uzer• 
~ \larayı bllmayun) ela blr (türayı 
aaltanat) aktıdllecektir. · )f bu 
(nıecllıl lll)de ittihaz ıdllecek 
(tıdablrl 1albe)nin derhal tatbi
katına glrltflecektlr.] 

Doıtınnı, fena detlldL Haki
katen bir an için efklrıumumlye
fe allkun vermlttl. 

Şimdi bDttın nazarlar, IW'•,.a 
l•nllmlfti. Dant ıdlten zeyat 
'fe mUe11esat murabhaılarınlD 
ehemmiyetlerine nazaran, ıerek 
padtıah ve ıerek hllkOmet tara• 
flaclan blyek lrir h18nlnl7et -81-
terildf tfn• htlkllm •ırllmild· Uec· 
ita, fU zevattan t•k'.dtl edıcektlf 

VtıkelA heyeti 
Ayan heyeti 
Ştuayı dnlet relılerf 
T....,tz mallkemaıl r.W. 
Dlftm 111t1law&at ......,. 
Mani bulunan aamlar Y• ... 

flrler 
Şeyhllllıllm tarafmdan intihap 

olunacak (Umf ye ricalinden) aiti 
aat 

( Bahriye nazın pııa haıret· 
lerl) tanfından intihap olunacak 
(Bahriye erkin vo Umeruınd•) 
dört zat. 

Darulhlkmettlliılimlyıce IDtl-
laap ohaaacak. 

iki aza 
F at.ahanec• •latablp lld sat 
0.rlllfllııua ,...-dın -cl-

lecek on bet ut 
Barodan iç sat 
Matbuat Cemiyetinden ıekll 

lat 
TkaTıt Odaamdaa cllrt at 
Dull hillfetll • alin• Med

..._ mlldeırlelerl mafıacl• 
lecleeek cllrt ut 

V.tıdetl ••• , ... D lld -
Trabzon MBdafaal ı..ı.ku 

111111,e cemiyethda lwtanbul mer-
lcniDden dd ıat 

PaıaeH MN•feelbebk _..., 
Jetinden dd ot 

MWt konJl'ıcı... iki •t 
Hom,.t • ltlllf luka--'• 

.. ıat 
s.a. .. ..ıam.ı flrkaınm ..... 

A-. Mthlaf«al ........... 
re ce•lyetlala lltrsbll wkıa
llndeıı iki sat. 

lamir r'defıll lı ..... mM'lp .... ,.11..... iki ut 
L Vlllyatl ş.,Jd,. Mldıfeel U
•lllcu milliye cnaiJ•tladea iW ut 

fGl1 abur farkumdu iki Jat. 
KGrt T.dU caalyıtlad• Od zat. 
GertHIJorld (Mec:lı.tlll) J9 ela• 

:;ı •dlluler., .-11lek•tin llyaııt. 
-.lc6•ıt,. Jdue, ilim, Waa mırı• 
111.tırlQ• ••'8P antt• .,.. 

rekkepti. Bunlana ek...W de bi
taraf ıahıılardan ibaret olaeajı 
için - arbk pek iğrenç bir ıekll 
alan fırkacıhk cereyanlarından 
nefret edenler· bu mecliatın mil· 
him şeyler Umit etmiı~•r; Padiıab 
Ilı bUkümet reisi damat Ferit 
Paşanın bOyilk bir htıaotıniyet 
göaterdiklerlne hökmetmiılerdi. 

Lık;o itin lçyUzll böyle de
ğildi. MecliH fıtirak edenlerin 
fikir ve kelim büriyotlırl tahdit 
edilmiıtJ. 

( Şurayı Saltanat) proıraau, 
hulasaten ıuodaa ibaretti : 

Mecliı, lıtiıar1 mahi1ettıclir. 
Davetliler, halihazırdaki wuiyıt 
hakkında iktiza eden tedbirlere 
dair fikir Ye mltaliallll'llll IÖJ
liyecekler; [hDkômetl, t.akip ed .. 
ceji ıiyaıette] tenYlr edınldercllr. 

Her heyetten, ıaloız bir zat 
ılSz ıöylemek baklana haizdir. 
Ayan lzatan ile • o 11rada fllın 
dnlet blsmetind• buluamı1an • 
Yllrell ye ıtlfera, bu kaideden 
•ht•nadtr. 

MatlNat •• dıtllfhua c.ml-
retind•n lldter zat ak .&1Uye
billrler. 

Sös aa,Jemı,t .,... eden u-

nt, mediala açılmuaaclaa ev•el 
lılmlerlol kaydettir .. k ıartUe 
ılz ıöyliyebllirler. 

Mecliıin (HllınD cereyanı mU· 
zakeratına) memur iki ıattan bl· 
riıain lhtarilo, sadrazam tarafından 
• iıimlerlnf kaydettiren zevata • 
tıraılle ıöz verilecektir. 

( Meclial ili )do yuku l>utae,ak 
beyanat, MebuND meclial zabıt 
kltıplerl tarafından ~•pt...W. 
cıktlr. ~ 7-

&sz a6ylemık lftiJ~ ıa 
tartlara riayet edeceklerdir( 

1 - 8.ıgDnkD Hziyet;n (11bap 
•• ileli aıtHekaddimeaiadea baha 
olunmiyarak ) (1) yabaız çarei la
lllwaa dair beyanatta bulunacak• 
lar, hallbUll' lmdw.+a harice 
pbaıyacaklar. 

2 - Söz liyll1ecek zevat. rl-
1uet makamına hitap edecek; 
yıkdiğerlle muhanra ve mtlna• 
lıaıadn ihtiraz eıJlyecelı. 

( Arblı Yat ------
[1) Bu rimle, ~ clikbte ,.yan. 

daı. Bu aheUwdea ballledldijl takdir
de, lsmıı fallketiaia ae ıiW eıbap ve 
,.rait albnda vuba ı.ıdiiJ UaJa tdf. 
lıoek: aaray ve hlkllmet, mütkW bir 
nziyete gJreoıkti. 

Nevyorkta Bir Haydutluk 
Şakiler 250 Bin Dolarlık Mücevher

leri Soyup 
NeyYork, !O (A.A.) - 00., 1 ,otctaa çıkmıı n qala ,.... 

beşlnd caddede, Nevyorlnm en Yarlaam11br. V ..-•ana 8Dkazt 
tanınmıf kuyumcu magazalanndaa · • nmı ..,...,r ._.._._ 

ıiddetll bir ,.,._ atefl açdmıı birine çok c11arele bir taarnu: 
yapılmıştır. 

Cadde, baıtan baıa kalabalık bir 
ltalk kltl..a ile dolu ltaluud.P ft 

••tezamn IO adım bclar lerwlllde 
ltir polia memura n1&et-bekledli1 
Wde ... k -,dutlar -tazaya 

...... dcldl W.... lllft•d ••••• iP tiM. ....... ıp. det-H .... 
mleeT._.._ çabtt• ...... c:br. 

89 _.c1a Wrdnhlre mapıa 
•lldOrll ile, orada tııadllfea bu
bfDl.D bir aıDtt•rhain l&erill• atı
larak ktındllerinl .-ala batluMr 
ı.r •• ~ acel•r• 1la1uD 
ıöruıeda ertada.ld alıeYh.n.
rba ea 1,uedal usmllJ•r Y• 
camakAnda Ulunan ve waktll. 
Yari Antuanete ait olap fJat ko
nulmayacak derecede deprll 
olaa bir pJmt prdanltjı ı••"nm 
,w.te.Gade.ı.n ....... Ha,. 
dal).ar, bu .-dınlıi• .. ldld ... 
.-paa 41alr ••t-da ı..Juaan 
Wr ....... ...,. .ı..11 da 

•natmallDflarchr. 
lllerlal bitirdikten ıoma Mr 

dallar, Wcblr tu,ylke utramedan 
ınajudaa .aınlautlll'dır. Aldaklan 
e)ma.Jar.111 dejtd, 250,000 dolan 
llfllleldedlr. Bu taarruzu J•P••• 
lan• kim olduklaruu ,.....ecek 
Wçb1r deld roktaw. 
çı•a.e .... TrMI ........... 
ıw.w ... , 30 (A.A) - a.-

klu'clea Kore)'• •tm•kt• olan 
~ katın. phlr.clu 70 klo-
...... kta ... ,.. 200 .. ,. 
ele he ..... Da ....... r. 1 ...,.,... ....... ..,..... 
.~ ............ ....... 

.... Aw.palt, 5 ..... ..,. ı Çinli 
-. altıatla &1•11 Jlbl, 5 J•· 
penyab d• 1 ÇlnB dı 7aralan
mıtlu' .. 

Baıı Japoıar.W.la Qalllrr 
haydutlar tarafından dağa kaJ.. 
cbnlm•fle•r. 

* Ludra. aG (A. A.) - Geçen-
lerfi• ÇiD laaydutlan Miller l.lmfn· 
a bW Almu " Goreth jom 
.... d .... lawiliz paet.-.ı 
dağa kakhnn111a.dı. LOJd Con: 
C.etla Jom'ın kendi ı*1rl l:ltlbl 
ol4upnu anlayarak bu itle bizut 
..... ,. batlamıt .. ••l'nwt 
ılmalr ••• Dıt İtleri BabaJıtma 
mlracaat etmpir. Gontiı Jon• 

...... Wr .... edclir. -
, ... RalJ& Ukkatlakl raportaj-
lanndu 10Dra blyUk bir tlhret ......... 

• 
P.W. • (A.A.) - Atma 

pzet.d MtWar ._beat JuralaJ. 
llllfbr. Loyd Corean eRi .tya .. ı ........ ,. •dedir. 
Felemıak Ktlbim•I• ......... 
UM • ( AA t - ICallJla'la ,_ı 

.. .,.,,. ..... ltla Mrfettlfi 
pJ.NtlU K.tolllc pal'tlll:ala pkard tı 
•• , ••• k••'n .. •kW.. Kelfjıa 
...... ,. -.wı ........... ·
m•dıfı takdirde K.ır••c .. ı• ltıa iti 
..W KatıeMk llllıdır•11ıa • ..W 
Batbak .. W• ...... ....._il aaı.. 
te..ı.... ıw.a-. mua.. ...... 
a.llb parti'f• fllcurh9'9 delerd•• 

~- ................ lat~ ... . 
lan üa Slorla ,..... ....... . 

/ 

Zahire Borsasında 
Düa Müddeti Biten idare Heyeti De 

Bir Ara Tazelendi 

Db H9İID 1apalarken ve ny ablırktn 

ı..:anbala uhlre ıalfl flla ı 1erbe1t olmut, fırka weya ticaret f etti c• cotal•aktacLr. Dla odaaı tarafından namHt ıGıterll· 

t 
oraya 47

1
ml2 .. ~-y balda.!, bl 15 memlıtir. intihap nıticeliade ıakl 

OD an ı• ..... U•1lf8& •• 
daylar 6 kuruı 35 para il• 4 kuruı ~are beydetindın Otman Nuri, 
35 parA aruında, Hrt butda1· . nacı za • Mehmet Ye Efdal e..ı• 
lar da 5 kurut 12 buçak paradan dıa yıaldın idare medlalne aeçll· 
•uamıJe ı&rmDıtllr. 372 ton yu- ....... dlr. Hariçten de Nebi zade 
_.k, 30 ton da ...t lnatdar HaW Hilmi, Alemdar zade Şera• 
Nbl-.br, • flatlan 510 kantla fedcllna, H ... yln Ye Fahri idare 
710 br.t ara1111da deiifmll •• Hı•tla• aza olmutlardar. 
'18 pnal • .mı-.m. Bap oda medW toplanllCllk, * oda ... ına da •ecllll ldar.,. 

Ticaret " Zahire bonallDID Od aa aeçllecek, bu .. a 10nra 
mBddetl Wtea ldue MeclW real idare mıclill ip bqlıya
intlhabı din yapılllllfbr. intihap cakbr. 

Cingeneler, Bir Kadının 
iki Çocuğunu Aşırmışlar 

( Battaralı 1 laef yl&de ) 1 lnrakbjl çoculd&nD1 artık ..... 
Ziynet ~ylarca, kocuıaı beldemif, mamaıını, ~nların artık k•dıle-

ıılmedijinl g6r0nce lstanbula riıala oldutunu a~ylemlf •• ~ocuk· 
gelmiyı karar vermif ve Sabahat, lar için kendisine yirmi. otuz Uta 
Dotan, Ahmet ismindeki Uç ço- kadar bir para verebileceklerial 
.... allrak pbri-'- plmlttir. llJle.ı,tir. 

Jatabalcla ...... it ,,.. llJaet ................. . 
........ Welfl;e;. ..... t .............. k c-P-
etmek as... ora7a sltmf ... de mak lstemif, llfman Çlapna 
waklm .. ~ ol•MI c1oı.,..11e ela- kadmı da bu walyet kaqmnda 
... ,. kapalı bulmuştur. Ol'tadaa kaybolup ritmif*. Şimdi 

O ,_.. ytltaeak bir yeri ol- Zi111et, uptoluaaa kant.,._... 
...... , ... -. kadın, beledi1e cıwanada korkuile kocaktaa inmlyen ~ 
bir araaya çocuklarUe beraber mecltle atlıya mh,a xabıtaJa 
11jınıp 1abahı etmeyi kararlar baıvurm.111 ve Çiaıeaeleria .up.-
brlDlflır.. • tettlil yaRulanmn bub•arak 

Çocaklar birer Wrtr urkara kendialae tealimiai iatemiftlr. 
c1aı ... ı .. , Zipet ele dalmak ı~er• 
w...ı+ bir ıırad, baıacunda Amerika ... su.a tt.zwlllder 
biri ılıman, biri zayd iki kadm Vatiagloa, 31 ( A.A. ) - S.nato, 
bellrmittir. Alallb lıölpnde alb haYa konaa.a 

Bu kadınlar Ziynete orada ne a.taüa kunııt_.. haklma4atd 'WilcH 
at'ad•Nıı-.. 'Hı.. İi t d Projesini kabul etmit •• imna....atr 

•- ıormueuar. rne e ıa... a ... welt'e 1ollamlfbr. Sil -Sa· 
oıa. biteai aolatmıp. BuDUD kanlığı bu leleda 7erlai tealılt eıh-
IHriae m iki bdm Zlpete bir oktir. 
laaJarı.labk (11) ya(hBak W•mlt- Amerlkada Alnaen 
ler .e: DUflll•nlllt 

- Hadi aen w.lmle sel de ...,_., 80 ( A. A. ) - ( Atmaa 
belediyedeki iflol bitiıinuı• ka- Al-- bllclWror) ~al• Soa,.aliıt 
dar bizde kalu-aaal.. ıllı•••• ,..__,..., Pullltnl ..,._. D.......... k1 toplanb11Dda Almaa ......... na 

Zı,.et ba blJGk 1ttfa (?l) kaqa 1ealdu ı..reute p~ 
çok aeWunlf " bu kadıalarla ._...-.. ___ •_t_llif_m_· _. ------. 
b.raber yola dBzlllaaittir. 

Gece yar111 karaalajl lçerilia· 
ele SuJulmle eiYanada lalr eYe ............. 

Burada, iN dd ha1ırt.la 
kadın ('ll) Zlnete llOJUDUp dlktla
..-ı, keacll evi sfbl lıdrahat 
etmulnl dylemltler, lcadmcajlz 
Ü 7ol yorp.aluiu tffirlle ~ 
l9rile Wr tarafa yatlp k•'•lfhr. 
.... -. 7Jrnaet ,.... M-ı 
....... ,_ ........ • .,111r s.-......t 181aln .. kt kadle a 1•...
tlald Dojan lamiaclekl erkek 
ÇGC ........ eYde bır4lmq, iki ka
cluulan lalrJIİle wa.._ IObia 
çıkmııtar. 

EwiD baluacl.p ...._ bir 

.., ... ,.. ...... -· Z.,.tla ,-..wç..- ........ 

Yeni Netrlyat: 
Halla - Yeal ..,..... Pe,...ı 

S.*•••• ....... .,. .... Jel. 1.-'ılda -· .. ..... ,_ 
........ IPn .......... •Şellre-.ı 
Mna ..... • ....t 8Wth1lltflitüae 
tlalr taf.nat, pnç Juztarımuıa De 
.... ,... .. .. slrdlld•ri•• ...... 
NPGl'taJ nrcbr. Ayrıca küçtık hlklp, 
ffUB fıkralar., brlbt&-

V.tnk - Bu deterll •••'•t, fikir 
" .. el>ifat mecmua11a1a t Alutôil 
tarlbll aapı, taDJDmlf ,_..•.,.18 

••kale, '"'· .,. ~...... .. 
Matkat Umma MlldM Vedat Ne6 
mla pJyeal de p1cm.,.. oıuu..,. 

deter bir .-cmudır. 

.. - ...... " .. eM,at lllee• 

........ 11 • 12 lael .. ,... ~ 
Şekba Prolulr ReJMghad D-. 
Jludaer Ş.vUt Dekart, "'•• S.Ybaf. 
Calllt Sllknna ,..autl• fi._.., 



Biat Denlzleriiıde 
~ Tlrkler Yuan.: 

M. Turhan 

Piri Relı· Murat Relı - Hadım Stileyman 

Süleyman Paıa, Muıiki Dinler Gibi 
Karşısındakini Hazla Dinliyordu~. _ 

SOleyman paıa ghrik anrek ılltllı 
-Gerçekten er imlııhı. Bayratı• 

altına henOs alrdln, bir yararlık ıaıttr• 
medln, a,ı. iken unll btnll koauıu.· 
rouun. Demek kl B.110 yltlhln. Fakat 
ıu ıfrrı açıfa ... ur: Btn anadan lladım 
dotdum, tlly.10z kaldım. Seni baaa kl• !. 
banzettl? 

- Bir kırk ayak, dnlıtll 1 
Ent,Qblr kırk ayak. 
- Nuıl oldu bu it t 
- Bizim yeri• 

mlı yok, yurdumuz 
1ok. GGn olur, bir 
hamam kQlhanıadl 
geceleriz. Yatağı· 

mız toprak, yorgnı
mı• havadır, pala
mıza ya1lanıp uyu• 
ruı. Araaıra da dQk 
Jdin peykelerinde 
uyuruz. Böyle yer
lerde bitten, pireden 
tul ta adı aanı be· 
liraiıı böceklerin 
eıı baba yetil ine 
kadar bile tilrlilıO 
•irdır. Hele bura• 
da, bu kubbe1iıı ha· 
mamda. ( M11ır de 
mek iıtiyor ) yafa• 
yan böceklerin sa• 
y1111nı belki Ulu 
Tanrı da bllmez. 
Karasinek, slvrlıi
nek, tatarcık, arı, 
bit, pire, tahtaku
rusu, hamam böce 
ti, karınca, burn• 
daki böceklerin ya 
nanda evliya uyılır. 

Sllleyman Paıa, Oımanlılar devrinin ea anutulmas 
simalarından biriydi. 

Jcemeler, bOraler, a•repler de sem• 
ıemle yıkannııı hayvancıklardır. Fa· 
icat h6r peykede taht kuran ı• kırk• 
ayaklara can dayanmıyor. lıte beal bu 
biçime ıokan da onlardır. Sakalıma 

lltilttOler, katıma kadar flldılar. 

Kaıınmaktan kurtulmak içla tilyallı 
kalınıya katlandım, kırk bir yaıında 
bir kırkayak yüzünden Yealçerl cin· 
Jetine döndüm. (1) 

Süleyman paıa muılkl dinler rfbl 
has ala ala bu ıözlere kulak 'Yerdi, 
Çünkü konuıtutu adamın yapılıtını 
betenmlıtl, yürek peklitial beten• 
enlıtl, çelik gibi çınlayan bir aeıle 

konuımaaını batenmltti. Onun ıuı· 
1nuı Gzerlne, bindiği atın bel kemi· 
tini çatırdata çatırdata 18yl• bir 
kımıldadı: 

- Bundan geyri, dedi, tOylen••· 
Seni aaaıl tanıdımıa o biçimde kal. 
Varsın bir yitit dt böyle dolaıaan. 

Yalnız adın ne, onu ı<Syle. Bir de ae 
hilnerin var, bildir. 

- Adam kayguıuı yaıardır, de•· 
letll. Elimden her it r•llr. 

- Ne •lbi? 
- İyi sıüreı tutaram, iyi kılıç kul. 

lanırım, iyi ok atarım, iyi ata binerim, 
iyi yüzerim. 

- Kaç batman yilk kaldırıraıD? 
- Kaldıramadıtım yüke henGı 

raellamadım, kaldırdıklarımı da tart• 

(1) Mııırda tufıyll böcekler pılı: çok
tur, Yabancılar bu yllzden çok aıkıab 
çekerler. Glllllaecek bb fıkra olarak dlllor• 
de dolaşıp durduğuna göre bb Tflıkllıa yolu 
bir gUn M111ra dü,er, konukladığı yerde e't' 
aahlblııo ıorarı •auralarda na111uı var mı.,. 
Türkün makudı, o tıpraklarda ahllkt dOa
turlara Yerilen değeri anlamaktır. Halbuki 
Arapçada ılvrblneğe dı nemuı - namuı 
derler. Ev 1ahlbl, mluf!rln UrluııemHI lııay
l'"•ll• •• blraı da yalan ıöyleaıık ltıyadlle 
''hıyır, Mısırda namuı yoktur Te bls namuı• 
ıuzlukla iftihar e-derlz. cevabını verir, Blras 
ıoara da konukla ev ıablbl ara11nda ••in 
hanımını paylaşamamak ylzllnden ka•r• 
ba9lar 1. 

Kırkayak b!Sceflnln Oımanlı edebiyat 
tarihinde de yeri vardır. BUyllk muharrir 
lerlmlzden ŞlnHlnln •akalına ba böcelııler 
U~üttüklerlndcn adamcağıs • hplu hlklye• 
m zdckl ıönll'IU gibi - traı olmıya ve bır 
l'Ün ti biz er• benzemeye mecbur olur, Fa• 
ka o dnlr ukala çok değer Hrdlğlnden 

ş·na1inln yaptığı it bir hUkOmd meuleal 
halini alır, tahkikat yapılır, fezlelceler dilzll· JI 

lür ve ıonra udraıı: m Ali patanın kalemin• 
d • n tU methur buyurultu çıkarı Sakal ve I 
bıyığı trat eden m •rkumun hemen mıatının 
kat'ı rUtbcılnln ref'l Ye memuriyetten def'i! , 
Şinasi bir kırkayak yll:ıUnden bu afır ceııa
y:ı uğradığı •ırada Maarif Nuaretladı 

Jllkuk bir mevki aahlbl idi L 
il. T. Taa 

madım. Biz itin uvkiadeylıı, tartmn• 
da detil. 

- Benl attaD alıp ata koyabilir 
mlıin? 

- Bu kolay it dnletll. Sea bir 
ı•t maa!Ahat ,.aater. 

- Hele ıu kolay dedlflnl yap da 
aOcOati ıoara dOtDnellm. 

Kayguıuı Y •t•r bit dltOnmedl. 
kOçUk bir hfaaplamaya da ltızum 
g8rmedl, 1&••1 yerinde bir atbya 
aaldırır •ibl 18yle bir fırladı, d8rt 
uı~tıD ıtçlOkle yerladea kaldırabll. 
dlti o dat parçaaı nılrl •terden •e 
Gzenıllerden kurtardı, bet on aaaiyt 
kollara araaıDda tuttuldan ıoara yiae 
•ter Uıtüne bıraktL Sıf a ııra •am. 
leklller ve kim• ktlm• Hyirc:ller 
TOrkçe, Arapça haykırıyorlar n bu. 
akla 11tmı7a11 kol kunetlal alkıtlı• ,,, 
yorlardL 

Slleymaa Paıa, atın ıııım ıııım 

aızladıtında fOph• olm11a11 bel •e· 
miti Ozeriade yerleıtikten Ye diıgln• 
lerl ele aldıktaa ıonra ciddlletti : 

- Bu, dedi, Allah için bea. U111d11-
tumdan UıtOa çıktın, ıazame rirdln. 
Seni yanıma alı1orum. Benimi• bile 
bulunacakıın. K11metlnde vana bu 
J•titlitin anOkifatıaı garüraiiıı. 

Kayıuıuı Yaıar, hadım veziri 
11IAmladı, bir yana çekildi, paıa da 
sıeçit alayının ylrilmHI emrini vere
rek yeni baıtan ır•çenleri aeyra daldı, 
G8nOIJüler, ıahlaamıt bir dalıa kU
mHi gibi akıp aidiyorlardı. Yu, bu 
akışın heybetlndea uakl OrkOyor Ye 

o demir adımlara aayıı g8ıtererek 
çekiliyordu. Halk, 1ı1,bir relin alayın• 
da rörOlmiyen, ıeıilmiyea bu erkek· 
çe akıtı• hattına kendilerini kaptır

mııtı, röılerl kama9a kamaıa yetit 
TClrklerin ıbillGtOnü aeyrediyordu. 

Fakat ınlacla, kıvancın bUyGfl 
Süleyman paıada idi. O, turaa H 

kartal IÜrlllerine feçft rHmi yaptıraa 
adaıı peyıamber gibi derin bir tatlı• 
lık duyuyor n a-~zUnOn içine kadar 
sıOlüyordu. Bir aralık dura•a.dı, batını 
ıöyl• çevirdi, yanı baııaa raatlamıı 
olan kayıuıuıı J•tara gönlllOlerl 
sıöıterdi: 

- Ben, dedi, bu.alarla Hindl 
detil Çin••çial de ele aeçirirlm. 
Bunların her blrl bir ejder, birer 
Ulke devirecek kıratta ejder. 

Kayruıuz Yeıar da fikriDI ı<Syledl. 

- Öyledir, 8yl• olmaları da ıre
rektlr. Çlakl bualar hlrer TClrktttrl 

( Arkuı nr ) 

.. 

TUrk Devlet Borçlar1 
Lira Lira 

"7,5 T. B. ı ıa,ıo 11 "5 Rasin• B. &7,U 
"7,1 T. 8. U 26,3l5 Dahlll iltlkraa 9f,00 
,~7,1 T. B, 111 26,75 

Devlet Demlryolları Borçla,. 
Lira Llra 

Erıaal 95,00 il Anadolu Ma. '5,7!i 
Sına!uuru• 95,IO A. H. o.- 4'ö 25,80 
AHdoluı .. u 45,25 " H. u 100 42,50 

Soayeteler l!ahamı 
Lira Lln 

lfe 1. Ma. 90 lat. Tramwar 2,,&0 
• • Ilı. 9,50 Bomo11.tl 8,00 
,, n Name 9,H Terlıoı U,60 
llerkeıB. D 57,75 A. Çlmente 10,tO 

J T. L. l~ln 
9,7375 
ı,97811 

Krf. Krt• 
l69,00 l Mark 40 
124,00 20 Drah1Dl 24,00 
'2:!' 20 Le.,. 2-4 
116 2lJ Ley 15 

Borsa Dıtında 
ı.. K. LK. 

Kredi Fon•lye Mllbadll Bea. 74 
11fG HnHI 126;50 
190• ,, 85;50 
1911 " 8250 

Gayri,, • 18,75 
Altın 9,95 
Mecldl 1• 52, IO 

Parla Borsası 
F. Fr. P. Fr. 

O'o 7 ,5T. borcu 312 il Do' u 15, 13 
lıterlln 75,04 Oı. Bankuı 277 

~ .1 
P~rls Bors111.ında 

Pariı, 30 ( A.A. ) - 29 tarihli 
Pariı Borsa durumu: 

Esham Borsuı hlli dar bir 
çerçeYe içerisinde oynamaktadır. 

itler, asgari derecede mahduttur. 
Yalnız Franıız rantları biraz f aa· 
Hyet Ye ıağlamlık göıtermektedir. 
ÖbUr eaham dllımek lıtldadanda• 
dır. 

Royal Dutcb, florin 'in hl11olu• 
nur derecede aa~lamlaımaıı nze
rlne akıOIAmel yapmııtır. 

Çin Dolarında DUtU• 
Şangbay, 30 (A.A.) - Yeni 

para çıkarılacatı hakkındaki ıa· 
yıalar Unrin• Çin doları dUı· 
mnıtnr. 

KUçUk Andlatm•nın Konsey 
Toplentıaı 

BOkreı, 30 (A.A.) - KüçGk And. 
laıma Koaaeyl toplantıları 29 Atuı
toıta Yuroıluyada Beledde yapıla· 
caktır. ...................... ·-·······················--········-
Numarasız 

Evlerde 
Oturanlar! 

Batvekilet Uaıunı lıtatatlk Mn. 
dGrllttladta: 1 • Nüfuı aayı111ına Hal 

olmak Ozere Belediyelere• bOtüa 
blnalata aumara konulmaktadır. 

2 - Numaraaız binalarda oturan· 
lar hükumete haber nrmey• mecbur
durlar. Oturdutu bina numaraaıı 

olduta halde haber vermlyanlu bu 
nu•aralan bozant silen ve kaldıran• 
lar için para cezası vardır. 

* ' VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALICI 
Uau Han, T elefonı Sl29SB 

iZMiR SURAT YOLU 
SAKARYA vapuru bu hafta· 

ya mahıuı olmak Uzere CUMA 
aOntı aaat 16 da lıtanbuldan 

1 IZMIRE •e PAZAR gUnlerl de 
IZMIR'den lstanbula kalkar. 

TRABZON YOLU 
A K S U Vapuru 1 Afuıtoı 

PERŞEMBE gUntl aaat 20 de 
Hopaya kadar. 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 31 Tem· 

muı ÇARŞAMBA ıaat 19 da 
Ctddey• kadar. 

Sümer~ Bank 
Umumi Müdürliiğünden: 

1934/1938 Use ve Ticaret Mezunlarına 

Müsabaka ile memur alınacaktır. 
Bankanın dahili ttıkllltındA, fabrikalarında YI df ter mo ....... .. 
rinde lıtlhdam edilmek Uıet mOaabai ile " 25 ti memur 
ılınacaktır. 
MUaabaka imtihanında muvallaU olt61i hatyı M olmil 
Uzert, kazanacakları dtrecelere göre, 50 • 69 • 70-ıfta teri cektlf\ 
Bu memurlar ayrılacaklan teıekkUIUn idari, te'knlli it b8ltımltt 
rinde muayyen devrelerle çalııtırılarak 1etlıtlrlldllııİl1 ıontl' 
ehliyet .,. llyakatlerlle temayllı edenleri bir stç.lm imtihanına 
tlbl tutularak tecrUbe Ye bllgllerlni tektmmlll ettirmek Uıere 
Banka hesabına ecnebi memleketlerde fabrika Y• ticartt mUt,. 
seaelerlne gönderilecektir. 
Müıabaka imtihanına kabul ıartları ı 
1 - Türk olmak, 
2 - LIHdtn ••ya Ankara, lıtaabul, lzmfr Ticaret mekteplerinin 

birinden Yeya LiH muadili ecnebi mekteplerden Pek lyl, 
iyi dereee ile 1934/1935 den 11n11l mezunu olmak, 

3 - 18 yaıından aıatı 25 yaıından yukarı olmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak, 
imtihana alreceklerln nihayet 20 Ağuıtoı 1935 tarihin• kadar 
aıağıdakl •11alki Ankarada Sumer Bank Memurin MndUrlllğllne 
ve lstanbulda Sümer Bank Iıtanbul Şubeıl MUdtlrlUğllne ılSnder· 
melerl llZ1mdır : 
J Nufuı tezkeresi, 
2 Mektep ıahadetnameıl veyahut mektep tarafından verilmiı 

muvakkat taadikname. 
3 Resmt bir hutaneden alınmış ııhhat raporu, 
4 - 3 adet vesika fotoğrafı. 
Müsabaka imtihanı 26 Ağustos günU saat 3 de baılıyacak ve 
Ankarada Snmer Bank Umum MUdürlOğUnde lıtanbulda Sümer 
Bank Şubesinde } apılacaktır. 
20 Ağustoı tarihinden sonra vaki 
itibar• alınmıyacakhr. 

olacak mllracaatlar nazarı 
(1781) (4114) -

1 letenbul Beledlyeal lllnları 1 
ı---------

Seneliğine 72 lira değer biçilen :ArnavutköyUnde Lfıtflye ma• 
balleainde Elçi aokağında 32/61 No. h 2 katlı 4 odalı •• 1936 
senHl Mayısı sonuna kadar açık arttırma ile kiraya ·nrllecektlr. 
lateytn gelip ıartnameslnl Levazım mlidUrlUğUnde iÖreblllr. Arthr
maya girmek için de 5 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubu ile beraber 12/8/935 Pazartesi iOnll Hat 15 d" 
daimi encümende bulunmalıdır. (I) (4322) 

* * 
Senelik muhammen mu•akkat 
kiraaı temlnab 

KadıklSyUnde Raalmpaıa mab. dıvar so. 
149 yeni N. lı 3 odalı 1 katla ahıap baraka 60 4,50 
Kabatqta karakol ıo. ıu haznesi yeri 252 18,90 

Yukarda Hmtl, aenelik kirası ve muvakkat ttmlnab yaıılı olan 
mahaller 936 senesi Mayııı ıonuna kadar kiraya verilmek için ayn 
ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 1181935 Çarıamba gtlntı saat 
15 de bizalarmda gösterilen muvakkat teminat makbuı YeJa 
mektubile beraber daimi encUmende bulunmalıdır. (8) 4237 . .. -

Darlllaceıe için bir aen• içinde lazım olan 20 bin kilo Meraı 
cinsi yer:i pirinç açık ekılltmeye konulmuotur. ŞartnamHI levazım 
mUdUr!UğUnde görUIUr. Bu pirinçlerin hepsine birden 4 bin Ura 
değer biçilmiıtir. Eksiltmeye girmek için de 2490 N. h kanunda 
yazılı vesika ve 300 llralık muvakkat teminat makbuz Yeya mek• 
tubile beraber 12/8/935 Pazartesi gUnU saat 15 de daimi encU· 
mende bulunmalıdır. (M.) (4318) 

[ Emllk ve Eytam Bankası llinları 1 

Taksitle Satılık Arsa 
Eaas No. 

284 
Mevkii ve Nevi 

Fındıklıda Selimehatun mahallesinde eski 
Molla bayırı yeni S<lrayarka11 ıokağmda eski 
11 yeni 8 numaralı 1. 995 metre murabbaı 

ahırlı araa 

Depozito 

Lira 
2000 

Yukarıda yazıla ahırlı arsa llld pe9in olmak l\ıere Hkiz aenevl 
ye mllsavt taksitle ve pazarlıkla aatılacaktır. Geri bırakılan yedi 
taksit için falı ve komlıyon alınmaz. isteklilerin 3 Ağustos 1935 
Cumarteıi gUnU aaat onda tubemiz• gelmelıri. (182) 

Sinir va akli hastalıkları müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Caialoihı Orhea B. apartımeaı TeL210SJ 
E•. teadaktiy Baharıro llırl ••kak Tel.60791 

,. ... Dr. lbrahim Zati 
Belediye karı11ın i a Piyerlotl 

caddeıinde No. 21 
Hersıün l>tledea ıoora baıtaları:ıı 

kabul eder. 





a.,IUIMUA va r 
Dünyada 
En iyisi HASAN Z EY T· i N YA G 1 D 1 R. 

Bobrek, mesane, bllha11a aafra ve sarılık v• karaciğu hsatahkları11da ıerbet iİbl içilen yeglne z.eytinyağıdar. Salatalarda ve her yemekte Hasan zeytinyağı çok nefistir. Litrelik 
şiıeai 65 iki litre 125 kuruıtur. Safi 6 kiloluk tenekeler 350 kuru§tur. BllyUk tenekeler de safi kilosu 50 kuruıtur. Haaıın markaaına dikkat. Huan deposu : Ankara, Beyoğlu, Istanbul. 

ER 
iZ 

HÜKOMl!TIN VE DÖRT BOYOK MiLLi BANKANIN 
1,~,000 LiRA iLE &ERMA YE81NE l'TIRAK ETTIGI ı 

·A OA PAZARI 

-

ratırmakla: 

Her ag başında 
Muntazam irat 
Almaktadırlar. 

D l K il A T : Irat ıablplerı, Adapazarı Tlrk Ticaret 
BaDll:auaa J'&tırdıllları vadeli aıevdaatm lalzlerlal, bar 
•JUi ltlrlllcl glal Bankanın dlledllılerı ••besinden 
alabllmellte, ba gibi paralar için meccanen bavaıe 

verebUmektedlrler. 

100.000.00 

kişi J 

tıraı 

bıçağı 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aeeateleri ı KaraklSy Klprlbaıı 
Tel. •2H1 • Slrluel MGhlrtlanade 

Han Tel. 22740 

Kullanmaktadır. 
Ayvahk Yolu 

BANDIRMA vapuru 31 Tem· 
muz ÇARŞAMBA gtinü saat t 

19 da Ayvalığa kadar. (4386) 

Türk Hava kurumu 
•• • 

ım ıyel• ar ınlerce iııyı zengi~tmıştır. 
19.cu Tertip 4. cU Ketlde 11 Ağustoa 935 dedir. 

BUyUk ikramiy9: !!l iradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.~1 . lira ık ı ramayelerle 
( 20.000) liralık mlklfat •ardar ••• 

. , Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 2 

Ağuıtoa CUMA iUnU saat 
8 11 de Meraine kadar. "4300,, 
~IRiifM 

lstanbul Birinci 1111• Memur
tuıundanı Bir mllfliH ait türlü 
erkek, kadın, ~oför çocuk muşamba1arı 
n bazı Jıumaı parçaları ve bankolar 
ikinci a91k arhrma ile aatılaeağıadan 

talip olanların 5 Ağuatoı 935 pazart11i 
günü ıaat 10 da Baaçekapıda 
Sachkır• hanıada 8-9 mumarada U.. 
bulunacak mımura müracaatları Ula 
o1 ..... J 

, RMA u 
· Herşey için kullamlan sabun 

TURAN, HURMA adını verdiği yeni aabunu eaygı değer 
mUıterilerine takdim eyler. Bu ıabundan beher kutuda 24 
veya J 2 adet bulunur. 

Herşeyl yıkamak için kullanılabllecek olan bu aabun, 
gerek eısiz kalitesi ve gerekse idareli olma11 1ayeainde 
herkesin bUyUk teveccühUnU kazanacakbr. 

HURMA aabunu, hem ıoğuk ve hem de ııcak ıuda bol 
klSpUk haaıl eder. 

HURMA sabunu her evde bulunmalıdır. Fiyata: içinde 24 
Hurma ıabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruıtur. Ve içinde 
12 Hurma sabunu bulunan kutular yalnız 40 kuruıtur. 

HURMA sa bununu bakkallarınızdan arayını•. Kutunun 
ilıtUndeki MA Vl KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu lıbat eder. 

HURMA sabunu TURAN mamulltındandır. 

TÜRKiYE 

.. 

ŞEKER FABRiKALARl-
ANoNıM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikalarında 
ve iSTANE ULDA fabrikaların teslim edecekleri tarzda : 

KRiST AL Kiloıu 25 Kuruıtur 
KESME Kiloıu 28 Kuruı 

Mlltterilerimiıe bir kolaylık olmak Uzere aıatıda yazıb 
yerlerde de ve hiıalarındakl fiatlerle 10 Atuıtoı 1935 
tarihinden itibaren aatııı baılanacaktır. 

Bursa da 25,50 
İzmir Vagonda 26,10 
Balıkesir ,, 26,40 
Adana ,, 26,80 
İzmit ,, 25,25 
Adapazarı ,, 25,65 
Samsun ur;::;d• 25,1 O 

28,60 
29,25 
29,70 
S0,15 
28,SO 
28,80 
28,10 

( Fob Samsun fiatı; Karadeniz aahillerinde her banal bir 
iıke· eye ııönderılmek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiledir. Ve Samıundan ıoorakf navlun• 
ve aair ma'lraf müşteriye aittir. ) 

Sipariıler, faİJrikalardan gayrı yerlerde on gUn içinde ifa 
edilir. Fabrikaların bu!unduiu yerlerde en az BiR TON, 
Istanbul •• Hir yerlerde en az BiR VAGON ıiparit kabul • 
edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 

Yukardakl Hallere ıigorta dahli değildir. 

Sipariı bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde veya 
latanbul, Ankara ve Samıun BUrolarında ödenebilir. 

Diicr ıipariş ıartları fabrikalardan ve Iıtanbul, Ankara 
•• Samıun Bürolarından öA'renilebilir. 

... P..U M•tba•ea 

S.WW•Jl~ lletr. IHAll: ,._.., 


