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~abeş Kadınlarile Din Adamları da Harbe Girecek! 
-

Fransa 
f evlılade f ınansel tedbir

ler aldı. 

'Güz el B an dı rma .. 
Ban~ırma şirindir, gıcu gıcu yenidir. 8üyük otel ve 
gazinosu ile as~eriü ma~f el. ortao~ul, posta dairesi .. 

~urası. ~ur ası ile göz ahcı~ır. f atat. .. 

Baı rl aıı a 

Bnndırmo, v:ıpur giivert(>

sinden ve tren kompartımıı· 

nından b:ikan bir göze hıı· 
ri lrnlAde görünür: (iüzeldir, 
şirinılir, gı<'ır gıcır yenidir. 

Buyuk otel ve ~rızinosu 
jle askeri ınahfel, Ortaokul 
po:ıtn dayresi . Şusu, busu ile 
göz alıcıdır ... 

Velhasıl. Bandırma. horiç· 
ten bakan gözleri büyüler .. 

Fukat, bir iki adım jçı•ri 
~İren, ~·arşıyı f!r zen hir nıL 

amın ne yalan söyliy· yim. 
fıkri değişiyor . 

Düne k:ıdar, ben de, Ban
dırmadan, sevinçle bahsetmiş. 
tim: 

-On senedt>, diyordum, bu 
kadar tera kiti? . Şaşt1 m, do
ğrusu ... 

Bu sözler görüş~üz bir 
b.ı kışın mahsuhi idi .. 

** ı; Hşıı-;ın: gezılim: Aman, 
ne çarşı! . Cc11ldenin. hiri<"ık 

guzellıği, geniı:?Iİğ'inde .. Ke 
narıl.ın yiiriimf'f!e Ş!Clmiyor. 

Bir taruftan köfte, kehııp ko· 
kular ı, diger yanılan ,. sint>k 
lerirı konup kalkt klnrı ye 
mi~çi dükkanla r1D1lak i mnn 
zuru insanı, istemiyt•rck ca
ddenin ortasına itiyor ... 

8andı rmanın en büyük 
caddesi boyundn - yokını

ndıı - en çok b f!endi~im 
yer <rnmumi helfilarn oldu ... 

lfokikaten, heğenilmiye 

değ'P.r bir hina ... Bu yöndı•n 
Bandırma belediyesi takdire 
lôyıktır. 

Halıke.3İr i~·in nümune .. 
Biraz dahu yüriilliikten so

nra, deniz ~ enarına inmr.k 
istedim .. 

iskele boyuna ilerlerken 
birkaç ıl•ıvarda, kırm •:r.ı ok 
lorla göstnilen «bur.ısı pıır-

kt r!» yaftalurı nozarı dikka
timi cıılbetti .. 

Okların gösterdiği tarafa 
baktım: Hayret. p:.ırka ben
Z»r bir nesne yok buruda ... 
Galiba üz~rlerinde balık nğ
ları kurutulan şu birka~· ka
nepenin kapladığı yere park 
diyorlar ... 

Peki, acanım bir iki oğa
c·ın gölg-elEdiği ve bir ıki 

ı kdl ' 

kıın p •si bu:unjn bir movkie 
do pnrk donir mi? 

Bundırmanın, bilhoss.ı 

<< Purk» etiketini tuşıyan k•_ 
smınfi ağaç lı'lzımd ı r. ffor 
ş ·yden evel falan dikmeli
dir oraya ... 

Ynln,z or:!ya mı'.'. Bnndır. 
ma baştan aşağı yeşile bü
rünmPlidir ... 

(1 Duniz var» Jıye t:ıbiot 
ıhmal edilmemelıdir .. 

Yeşillig:n mavi suloru gö 
lge snlmadığı hır deniz şarı 
değersizdir bence ... 

Neyse ür nokta koyup 
ge\·elıııı: 

Hır yuzman.n lstunbul 
İçin söyledıkleri, Band ı rma 
için de tıpatıptır: 

lstanlıullulıı r dtnize hasret 
ç·ekiyorl:ırmış .. 

Belki miibaldğa .. 
Fakat: 
Bandırmalılar. denize has. 

rettirler! dersek bır lıok i~rntı 
lıaykırmı~ oluyoru:1,; .. 

Düne kadar Bandırmada. 
bir ıleniz hamamı yoktu .. . 

Bilgün var nıı '.1 

Eh biz ((,·ar~» <livelim ... 
Minicik bir yer ... On kişi ya 
alır. ya almaz .. 

Kışlol:ır altında, bir kum
sallığın bulunduğunu söy
ledila . 

Uidip gördük O kadar gü
zel bir kums:ıll ık ki .. Plaj 
iç·in nt~ bulunmaz bir yer! ... 
İnsem. hayret ediyor: 

- Helediye, burasını pek 
din canlandırabilir? .. 

Bulık e~irden her p.ızar, 
hususi trenle beş yüzden fu 
zla in an, Bandırmaya ak n 
eıler .• 

Bu adamoğulları, buroya 
yn denize hakmuk için geli
yorlar veyahut ta bir iş için. 

Plajı , p1rkı ve dııha bir~·nk 
eğlence mahallinden mah 
rum olun bir deniz kenarı 
şnra. niçin gidiliyor aklım 
nl mU1lı ... 
Baılırman n gece manzarası. 

n i diyeı•eğimiz yok: Pulan
lolarla sü~lü bir mihrace sa
rığı gitıi pırıl pı rıl yanıyor . 

Ah, Rand1rmrıyı hep gece 
görsek. 

M. Tu,cjrul 

Verli M a 11 a r S e r g i s i 
Sergide inhisarlar pavyonu f evkıli~e güzeldir. 

lstanbul, 19 (ı\ytarımızılun) vkalthle gıizel olmuştur. Ha-
-. ~edine~. ye~_li mallar BO· Ik, sergiye büyük bir roğ_ 
rgı8J, bugun torenle açılını- bet göstermekte ve al ş ve-
ştır. lnhisarlıır paviyonu re. lrit yoluncla devam etmektedir. 
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Dış gazetelerde: 
•• 
Ornek olacak yanş 

Oeutsche diplomuti~ch po 
litiscJıe kor rt'~pondn z 5 te
mmuz 1935 torihli sayısın'1tı 
yazıyor: 

«Polonva hükumetinin ilk ,, 
resmiğ ziyurctinin sureli <'i'

reyr nı ve iki güo ı:iiren mü 
ı ık ; reler hakkında aldığımız 
hnberler, doğrudan doğruya 
alakadarlar zümrf sinden da
ha g-en i~ bir tabaka jçin hile 
cesaret verecek m:ı h i yetted 
ir. Polonya ve Almanya hü 
küm 0 tlerinin takip ettikleri 
doğru.ton doğruya anl: şmn 
sıyasa<:ıı hnkını • ndan, ba_ 
kan Beckin zı'zareti tTCrPk 1:'\ 

h-!r iki taraf, yakından alü-
kaılnr (•don meselt>l t r ve rre 

~ 

rek umum Avrupa sıyasuıc-ı-

na ait mevzular hakkında. 

etraflıca fıkir te~1i edilme~i. 

TII! yardım etmi~tir. Bu 
konuşmalardon sonra me 
mnuniyetle kuydolu-
nabiıir ki , mütekabil mü 
nusebetlerin Jaimilesme~i 

;) 

ve derinleşmesi hakkında 

her iki tarafın noktainazar 
v~ arzularının hir defa da_ 
ha ifade olunması tarafey

nin, gerek Alman - Polon
ya münasebetlerinin önemi 
b:.ıkınıındun ve g-ert:k örnek 
olJcak bir barış 

sıyasası bakımından, 1934 
anlaşmasına bui•ıallıkları üm-n 
itleri teyit etmektedir. 

Almanya - Polonya mü. 
nasebeti. takviye e<lilmeden 
evel \'Ok hakklı ol:ıruk 
lıüyiik savo9tnn sonra kur · 
;;ılaşılun en mii ·kül mesele
lerden hirisı ve hatt:'i bir 
t ehlike ocuğ'! telaki olun-
uyordu. Avrupa ıçın bir 

tehlike olan bu· vnz ı-
yctin yP.rine s ..ı bit bir barış 

umıli getirmek itibarile ge. 
rek Alman ve gerek l'olon
ya devl11t aılamlar n ı n nıuv -

a(fııkiyetleri de o nisbt'tte 
takdire lleğcr. Führer ve §a
nsulyenin :ızimkfır s ynsı 81 

:\1 ıre~al l'ilsu,lskinin Jir,ıyeti 
vu onun sadık mutemedi 
Hııc·k i n müsbet sıynsu suha
s n<lnk i basiret ve kabiliyeti 

hır rok yerlcrıh yenileııı,.z 
z rnnolunan tP-z.atl:ırı ortallnn 
kaldırarak hır fınkımdun ör
nek olar.ak bir barı~ ı•.<1erini 

mümkün kılmıştır . ller sıya

~a metodunun kıymeti, onu 
ortaya atanlar tn ra (ı n ıl:rn ıl e. 

ri sürülen süpjektiC iddia. 
larln öl\'ülcnıez. Ancak hu 
k ı yıııı.;t ihtiltH amillerinin ııe 
dereceye kadar ortnılan kal. 
llırı l11bildiğine göra ve obje 
ktif bir surette herke ·i ik 
n~ edecek bir şekilıle isbat 

olunabilir. 13u bakımdan Al 
•manyu - Polonya sıy:ısnsının 

kuvvrt ve positivitesi ken
llisini sııılecı> dar bir muhit 
içinde İ!-!bat etmekle kal· 

mamış yeni bir niznın İçırı 

t;apulı)•an Jünyayo. milletle
rin en tab,i hayat hakları tu 
n! ndığı ve lıüyük bir hüsnü
niyP.t ht•slendıfİ t:ıkdird<ı, 
en müşkül meselelerin bile 
hallolunubileceği halkında 
ümitler verr.ıiştir Şimdiye 

kndnr elde edilen semerelere 
ı.:örP, bütün m•· st"'leleri halle 
dılmemiş bir şekilde tutan 
ve bundun dolayı pr:ıtik ter
akki yolunda ~ü~·!iikler ~· ı ku
ran, hatta bilakis y: p lacak 
ödevleri tukJir edemı• nıek yü· 
zünden p"'k kolıı yl.kla tPzut
laru yol aran si:,,tem. hakiki 
bir kollektivitenin tam ve kü
fj bir delili değildir. IJıuslar. 
ın hııki.ld kollı:ktivizme ma
zhar edilmesi g:ıyesıne. 

uluslar arusındaki ger. 
ıYinliU.in izalesini vava .ş o ~ J ' 

yavaş, m :ı hdut şekiller Jt• 
ve fak.lt buna nıuknbil hn 
kikutrrn esaslı ol:ırnk lemin 
eJ<rn bir U!:>ule ulaş lnbilir. 

llulılia hnkiki kolek-
tiv bir zihniyet vP 

mcsul ı yet yaratmuk ıçın 

liizım ol:ın şey, mutiu
ka hare ket noktasının umu 
mi olması değildir. Çünki 
te<'rübeler gösterırıiştir ki, 
h:ır ck ı! t noktaları umumi du
hi ols:.ı. bu umumilik mah· 
ıiut grup teşı!kkülerinin bır

leşip ü\·iıncü bir tanır aley
hine hususi menfaatler takıp 

etmelerine karşı k:ıt i yen bır 

ern~iyet teşkil etmemı~tır. 
~'1 haldtl hakiki kollektalif 
bir zihniyet ve mı>suliyı~t 

yaratmak irin l:'iz ı m olan 
şey horhaldc umıııni ~ulh 

ve sel ti met gayesine hizmet 
uğrunda bi l fııl f ıaliyct ' '" 
icı aat ile i~p.lt olunun katı 

:ızimkı1rlı ktır . Bu bukımd:rn 
mevl'ut sıkı miinuscbetlerin 
deva·m ve Avrupanır, barış 

yolunda bütün kuv-

vetlerin !'larfddilnıesi H;ın 

lıer iki turuftu göı;tcri -
len ~,ruyrct, umumun saadeti
ni istihılı:ıf euen yn r:ıt cı bir 
barı~ s.p susı noktai nazt•r
brının liiyıkile temsil cdıl -
diğ i ni isprıt eder ller iki 
mr>mleket le, bir turaft.ıın de. 

ğerli hir barı~ işi mr>yJ:ına 

!.{etirmek üzre kendilerine 
düşen hisseyi temamile yıı p

m .~ olrn·ık kanaotıni kuvvet 
l t! ndirirken, d i ğı!r taraftan 
ıla bar ş yolunılıı mı~ıl ~·:ılı

şılacağını :~österı:n şaşmaz 

1 ir miyar tesis etmı~lertlir. 

Fransa fevkalade fin(Jnsel tet
birler aldı. 

( ~aş tarrıfı birinci sayfada) 
ri ItaJynn- llubPş anl:ışam:ızl

ığ na müdahale Ptmiyı ı•t-[:'i

ni resmen beyun v13 ~:ün ki 

.Japooyaııın Ilaheşistanıla si 
yasal hi~·bir menfaati olma-

ıl ğını ılılve etmiştir. 

Oiğd r tnr..ıfıan uluslar ku
ru mu İtalyrrn ll:ı b11ş uzlaş-

ma komisyonu fo:ıliyotiııin 

akamete ugrama~ı dol:ıyısi-

1~ 25 temm ııı du bc~inci 

bir hak~ııı at.y:ıcaktır. Ha

lbuki İtalyu bu hakemin at. 
anmnsınn karşı gelmekte ve 

uluslar so-ıyetesi konseyinin 
toplanma tarıhinin g riyu 
h.rnkılmasını istPm• kt <'ılir. 

Anc.ak bö_vle bir tcrhıi haklı 

gösterebilmek i~·in tek hir 
yol vnrc.lır ki o da anlnşaıııa
zlq~ın kotarılmaı-ınn bn~kn 

s ılı 11lu çrılı:_;;ıııJ ktuılır. Bu 
kabil çal ışmalar iso ~ıncuk 

F runsu ve In!.{ıltıqc ı le uy

ıışma ya brı ğ'lıdı r . ı;ürık Ü it -
alyn bu iki hükfım ı tlc uy 
u~madnn llabe~istıınıl:ı ıı ii 
ılahaleJe hulunm ı m:.ları 

1906 andlaşmnnın nlık:irnı 

ı<"n batını lundır. 

TORKUlLl 

Gümrük 
Gümrük yüzde onların~an 
belediyelere düşen hisse. 

Okturva ülkemizin sehir ... 
ve k:ıs ·ıbalarını adeta güm_ 

rüklerıle ayırnn ve milli ik 

tıs:ıt prensipleri mizlo ta ban 

tabanıı zıt olnn ve bı•l·~diye

lerc · ıle tahsilinde <~ok zor

luk {'ekilen eski devirlerden 
kalma bir res •mJi. Aynı za

mııoJa iRtihs ıl, mübadele ve 
istihllik hareket ve münase

betlerinin tnm:ımile serhfst 
olm:ısı gibi milli iktıs:ıdın 

esaslı bir prensibini de bo

zuyordu . Bilhııssn küç·iik mü 

st:ıhsil olan köyliinün şehir 

ve pazar'3ra getir• ceği gı

da ve ilk ma,ldelerin fıut 

larıı.da tacir tesir ynpnrak 
hayatı puhalılaştırıyor ve 

her h ·ı ngi bir "Şyaıl:rn mu
htelif k:ısabalarım ı zılu mü-

kerror resim :ılınm:ısın:ı Re. 

bebiyct vPriyordu. Bunun 

ıçın müstnhsil. okturvası 

ucuz olan, veya hiç olm ı ~·on 

iskele ve limanları :ıramak 

mecburiyıüinıl~ kalıyorılu. 

11 ıkiki ekonomi şurllarını 

hniz olnn limnn ve iskelP.ler 

hu su retle ticari mevkilerini 

gaip ediyorlarılı Bunıl:ın hu

şka Türkiyenin 519 belediye. 
sind~ okturva için 519 nevi 

duholiye tnifesj tatbik eJj . 
liyordu. 

Soıı sene i~tati sti k )P,rjn e 
f!Öre bütün belediyelerin 

okturva varidatı 2.975.216 
lira ic.li. \l i ili iktı s~Hlımı za 

llJkırı VP İ~· p ızrırl:ırtn iler. 
lemesin bıiyiik bir en~el olan 
hu resim meıleni vo sıhhi 

ihtıy:ır)arı pek <·ok olan be
ledivdcrimizin m:ısrafl:ırını 

J 

karşılamn~a kısmen medrır 
oluyordu F:ık:.t mr.hzurlnrı 

bu kaılar çok olon bu res
min d~v:ım ettirilmesi her 
devrimi y:ıpmış ohn Cumu-

riyet Türkiyesiıı<le doğru 

olumozılı. BinMn:ıleyh helo 

ıliyelnin aldıkları bu resimi 

kıırşılıyahileeek yı•ni bir vn
riılnt hulmak l:lzımdı. Bu 
varidatın hem blısilinde hn
lk:ı zorluk ve znhmet ver -

mP-mesi ve hr.m do milli cıko. 

nomi prens ı plr.rimize uy~un 

olması gerekli idi. İşte bu 

Rı>hP.plerclen ~ümrüklern yü
zde on z ım ı>ılil 0 rek nüfuR -

larına gör•! bel~diyelne da
ğ'ıt lmukt~lllır. Bu sıuetle halk 
miikerrcr veng-i vermek.ten 

kurtulmuş ve h 'lVnyici ınru 
riye uenzlrım ış ve beıe.Jiye-

Jerimizdc oktun·ndnn aldık 

lnrı gelırden duha f ızla ge 

lir <'lıle etmişlerdir. 

1934 \lali yılı i~·incle gü
mrük yüzde onlarından 

beleıleyr lı'rimizin hissesine 
ılü.·en mikdnr (3 434 231) 

lir:ı (85) kuruştur, Bundan 

(2 637 946) lira (54) kuru

~u nakden belı>tliyelere ela 

ğı1ılmış ve (547 686) lirn 

57 kuruşu yiiz le 5 lıor\:lnrı 

ıc;ın ve (150 684) lira (61) 

kuruşu istikrar ecJPn lwlcdi 

yı•lerin t..ıksitleri J\' ı n ve 

c97 914) lira 13 kuruşu da 

suir hor~·l:ır i~· i n tutulmuş

tur. rı er nufusu (92,5) kıı-

1 ru~ ılii~mekteılir . 

,---··- ._. -··-··-----··--·· 
; ŞEHİR VE İLİMİZDE 

Tüze 
Yaz azadı 

-
Ağrrcazdan mada dık&r hak-

yerleri kapanacaktır. 
Tüzenin yoz uzadı bugün 

başlamaktadır. Asliye ceza, 

aslıye hukuk, sulh ceza, sulh 

hukuk hakimleri bir ay sü. 

rccek olan azadıJon istifade 
etmakteJirler. 

Ağır Cf'Zn ödevine devam 

eılecek ve diğer hakyP.Tle

r ine :ıit acele işlı>ri de gö

recektir . 

Ağuceza haşkanhğı 
Haber vir!ldiğıne göre a

ğırceza hukyeri başkanı Ha

ydar Nakı Tüze Bakanlığı 

c ı za işleri direktörlüğüne 

atanmıştır. B:ılıkesire k ı min 

atandığı henüz bilinemcıne

kted;r. 

Nışan töreni 
B. Mustafa 

kızı bayan ~ıiuııle ile Umumi 

Vilayet ~1eclisi üyesi B. lbr

ahim Dedeb:ışın yeğ'cni Sn

dırgının tanınmış genclerin
den ~1ehmet Şinası Kayulın 

nışanları dün akşam Doktor 
Mehmet Alinin evinde iki 
taraf.n yakınları ve dostları 

önünde ıcr.ı edilmiştir. 
(;en\· nışanlıları kutlulnrız. 

Ya~ancı bir memle~rnt ~i
~riti satan ~ayi. 

~1 ili i kuvvetler rnddesinde 
tülün bayiliği ynpnn Salih 
oğlu Şükrünün yabancı bir 
memlekete ait kibritleri sa

ttığı görülerek h:.ıllk .ndu 

tahkikata gırişilmi~tir. 

, 

Konya da 
Bir define 
Meydana 
Cıkarıldı 
' (Ust taraf. birinci s ıyfaılu) 

ne buraya "ı.•lerek iJırjli i"'-
~ ~ ~ 

yarlıırla birlikte ara~tırma-
lur ynpmış ve 295 kıi~:ük 

Osmanlı vıi ı3 bcşibırlıkl11 

lı.nrışık yabancı p ıralar ve 
biraz mücıw herat bulunmuş . 

tur . Bunlar ilgıli makılma 

ttslim edilmiştir. 

Basm genel ~ire~törümüz 
Homa, 18 (A.A.) - Yab 

ancı basın genel direlı.törü 

Tiırkiye basın genel direkt
örü Nedim Tör onuruna bir 
şôlen vermiş ve bunıla d ı~

arıişler bakanlığının ileri 
gelenleri ile bus n oruntak
ları ve lst ~fani aj .rnsı ile ha 
~lı<•a gazetelerin ılire ktörleri 
hnz ı r bulıınınu~larılır. 

Dört gün~e Kap 
Londra, 18 (A . ..\.) fng-

iliı uı;nınn Brook tek l.ıaşı

na ol ırnk Lympheden lıav

ı.L:ı.rımıştır. J>ört giinde Kn. 
pa vurmak llileğinılPılir. 

r·HA"L"KE.VT·~ ·se.rvet 
~ Riyaziye kursu. ~ Köyündeki-kanılvakaJB ~iı 
•
: llalkevimi:. lwrslor Şll =. kadm se~en oı~u ... dıJll 

besi kz: ut• erkek orta. f' 
: okula okurlarına malısus : Bir o·fin evel Kepsll bır 
•• • .: Servet tı köyünde kanlıb"'et 

clmak ü:erl' Riya:iyc ku A ••· 
•. •. v J k :ı olmuş, köyJ~o -dı"Js 

rsları cıçacaklzr. f ·· " 
: : oglu Kazım. Mubtıı .~ ·J u·· 
: Kurslar Iıer s1111f' için : biri tarafındnn öJJuru ~t r 
• lıaflada iki saat olacak • tü. Katil dün yaknlan1111~80 • • ~91>' 

: ve saal onbt•şlen on allı- : Cumuriyet gene~. ~3 erı· 
: ya kadat devam edecek : yardımcısı Hilmi ()ılın Jllııl· 
: tir : nılP. ynptığı tahkikııtt 0~ bir 
: : a9ıldıüoına <rÖrP. vak8 )

8 ı~r 
• Derslere ':!5 temmu: 9:15 • k 1 ı-ı lt'I . - heu oııııuŞ 
• • aı ın mP.se esı sP. r 

~ ~;,ıı~;ıbei.:;;;;;;' :ı~~7~~:11 : . o.r. cevdet f ua~;,h•' 
: Halkevimi::e müracaat ecl- lzmır Eşrerpaşıı h9

0 ,.Jet 
• erek adlaruız ve srnı''lar- nı>8i başhekimi Dr. eıııi·· 
: J · ,,c 1 '· 
• ım yazdırmalanm dile- Fuat dün Izmirden r- p8rtı 
: n:; tir. Oeğerli Doktor 

1 
rB~ 

• .. 'OD 
: . B.aşkanımız ın lron?g~ ıle ~ıı· 
• 11.\Ll\Erl bır kac· aün sehrırnız . . ,... ') 

~••••••••••••••••••••••••• l:ıcaktır. 

Balya Ürünleri Mahva~ 
lmak Tehlikesinde .. 

Köylü muzır hayvanlarla lliaş yapabilmek i~in 11 

l&vazımı satm almak istiyor. f a~at ~ulamıJ~r. ııp· 
B:ılya; Özet aytarımız y:ı- tur. Her ~Pce vah~· 5ır 

- ırıror z yor: 

B ılyaJa t:ırım Mhip-

leri muzır hayvanların yar

tı~ı znrnrlnrılıın ı·ok s.ka-• ~ a 

yet~·iılirler . Buıiin arazi da-

yvanl:ırın yaptıgı ·• 1, 1 ı.ır 
\'0~ 

yıl:ımıya('ak ka<lur "iW 
.. "rı r Bu tridiı:.le köylunu ,.ıı· 

t> ~ ~ 
erlle 

!erce ve avla ren ·rıi ıır· 
• (rdı~ 

rerck meyıl:uıa ~e 1 ... 11JıV 
J •e''I 

ğ ! ı'c ve ormanlık içinde hu· ünün mahvolup ~İl cc r 

lunduğundon mezrunt ve ha- korkulmaktadır. t lllfll 1 yıı~ 
yvanlurı korumak imkfinsız Öz•rür olarıık !'t1 1 ,ııı•· 
b · h l l b 1 k ı " · · trı rı rıı "" ır ate u unmn taı ır . :ıv malzemes nın ' ~O" 

'f h l . . d - t JlO o.;ı Jtt ·J!l' ·' uzır ayvarı urın t"rl 1 r~sının atrı muc - 1 ı •• • - !"> 900 

larda ürünlere , s ığı r ve ko- önünde tutular3k bur t•rt1Jıı11 

- il IJ k r'"'· ·ı t"ruf.n·'an y:ı 110

1
:-1•111' ıı" yun agı arınu s:ı ırıp ço .,~ ... u b. bil ; ~ 

zarar verdiği şu 
1 

mevsimde doğruyn, veya ır 1113 ~1 ço 

tar ı m ılairesi neden:-ıe köy- mulzenıesi sattırıl ktır· 
1.. b yerinde bır İ§ ol:l<'3 

.... c~ıe uye ıırut. saçma ve r, ew 
Koylünün hir~·ok ::ılı;tıF 1 

· aC Ç ıl' meyd.ınıl getırlfltıl"' il' 
1 .. .. . 1 rırıırı B~ 

şenk verm~m ·kteJir 

Es 1sen Baly:ıd ·ı barut in . 
urun ve hay,·nn n uırılıtl 

hisar ıd:ıresinin hayii ıle bu- z·r hayvunlarJ:ın kur (lltl:ıfl 1 

1 l - J L 1 0 (il LI l 1' unmoı ıgını un u:ırut, ençm:ı, çı.ı r elerinin bu u ı;D' 

kurşun h:ıltıi bir tek kapsol bura köyleri tıulk•J'ır· 
teılarikine bile imktin yok· rs ı zlıkla bekleme ~~trıı 

=---c=== , ; 

Habeş kadınları da 
decek. 

harbe gı 

eti 
.. ı. ıi (il • 

• hJ.1"' ti' 
(Ba~ tanılı birin<'İ sayfada) 

sın . ) ihtivn etmekte lıüku· 

motiıı nıuks:.ıt Vd niyetlımni 

iz ,ı h etmekte ve şöylı~ de

mı·ktedir : 

Parlümento b·zi f;angın 

müdafJasına ruğ.rmukl...ı pa· 

r:ı k .yuıutinin dilşüı ül ffi('

sıne kıır~ı karar vıırmış 

oluyor. Bız frangın değerini 

düşürmek istemiyoruz ve 

dü:?ürm iyeccğiz. 

</iinkü frangın düşmesi 

türlü soysal tubukoların hu. 

ksı~ bir takım özverilere 

(fedaknrl.khrıı) kntlannınsını 

icnp Ctlecı!k ve hPle fınansnl 

durumları müsait olmı· 

yun Eran!-\ızl:ırı müteessir e

derek sp ·külflsyona hizmJt 

13t.niş ol:ıcJktır. Bunılan buş

ka frank ıleğ•.!rinin <lüşnıı·si, 

işlıırin ""lı~inı> enO'el ' olun ::-. ':ı !'") 

dünyada k; dursuzluğıı (istik. 

r .ırsızlığı) ıLdrn ziyade arttı

r:ıl'aklır . Nilınyet frangın kı-

ymctinin clü~mcsı. 1 1ı:ı ~~ 
bütcPn in ılen k biri .':ııll1S'clı'll 
· ı · · · 0 rf ı El ' ıı rı mesı ıçın ı:ı kur 

·~:.ıt'•I 'I• 
uirrnsta alılwyırıı. "ıııgı n :-. .. ., 

'kıt ~ c 
R ıpordıı Beh-1 

... tcrılı1' 
k ,,o:ı ,e· 

tı~re misal olar0 :'.' }cr)·l1 

l •ı rtı e· 
kt!! vrı orıılnr< 0 P·. 0iW 
. . . ..... 1 >.:joın d ıı 

tının ıln~uru ırıt · ıırıo!:lıfl ı.i· 
'h t vnr1 'il il len.le ten k ı a ı 010Jı~ 

hiikıimetleri :ılıko)' 
d. ıır' 

Llirılın'c kte ır, ,..,jJcr . 
ı ·rJe :" .. w 

11 .. k. et ~e 1 ur~· u um • . 1 jS 
• 3 puı O al· 

sında Jenklık ~ . dii ;f1J 
otıoın 

le para kıyrn ·r · 
. .. .. e "'eçecektı . . ~cı 

n ı o onun r:> .. crı•fl 1• . . k bııtc. ı · rı 
ılk ış ol:ıra itle~ 1 ıı· 

0 deıı · ~ fıt 
len ve tamurnc 0 ıııl ı 

l ekorı efle 
mesi sonra l 

0 . f! 1 ·çın rı· 
liyeti artırmak 1 

1 ııırı.ı 1111 :l9 

h i r hnre k<>t Y3 P
1 J~' 

d
. . .. Jtı 
ır. 1 .. '-oJ 

unc ", 
llrporun son r' 

1110 

1 ıoJh ıı· r n"!l .r~ 1 
« Dc•vlet ın:ı - 0 ıı t ıJl' 

k \'o o ·r' 
dan kurtarrn 3 <'eri' 
... ( ' t'krnrıoı) .... 
lığını ıs ı ' 

niliyor: 

rk istiyoruz.» 



1ıııııı....._ Te1nuı 20 TORKDILI ~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~------!-----~·~-------"'!!!!!!!'-P""...,. ________________ ._;,s~AY•F~~.;..;.3 ___ 
••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
iHIKAve !Bu Dr. Vicdansız mı? i 
~ . . ••••• • .............................................. 
g - Buyurun doktor .. ~izi. . . ... 
~c . 

8 
... 6 yarısı, buraya kadar - Nasıl Doktor:1 Bu sar-

. u~uklediğim ı~·ın offnuzı 
ıatırjh 8 hl edeceğim ... - ..... 
,. L- Doktor. btılki sı.ıhuha 
.,.ıllu 
Yır ~ıyııcağım ... Hayır ha-
lıle. Cesart!t vermek için na· 

Çene yormaya kalkışma_ 
Yınız K ı · l . . . l . "! ·· enı ı ı erdımı 1 erlı-

eı~n ~nstolığımın şifa kabul 
eınıye -· . b' I· cegını, ı ıyorum ... - ... 

1 - Sizin bildilTiniz fahişe· er ı:-ı 
!11• c~:ıhıldir ekseriyetle, de-
ki b~'· Fakat ben. Oh keş
dı ır babasıllı oluma say
karn da her şeyden habersiz 
t Ygısız ve ümit kinde ya-
"'88Ydım ... 

lir - Otursanıza doktor. Ot-
•caıc b. . k'I () h ır nesne mı yo ... 

ıli . ıt~de, lütfen rıyak ucuma 
tınız .. - ...... 
..... Mersi. doktor ... 

iti'- llayır, muayene iste-
'Yor ka Um; nasıl olsa.. Bir 

Du··ç ~aatıi", nihayet yarım 
" nluk .. .. 
İçı . omrıım var . Onun 
lld n: lınhmet:mize teşekkür 

erıın d k , o tor .. -... .. 
ke~~u.rayn sizi. ılaha ziyade 
L· •ınız i.~in~•·ag· ırttım Es-11:1 b' y . , . .. 

~itil ır meseleyi t:ızeliyece· ... 
. . . 

tic....._ T~l<'lş buyurmayınız, 
ıh~ ~dı•rim. Sülı ı1netfo din 
. .rlDız b . " l' b lk' ·~in . . en ı . . . .. ı :111 ı, ı· ı 

bit ıçın kızdınız .. Öyle y~; 
bit Orospu ile, sizin, eski 
~&k meseleniz olabilir mi? .. 
~h at, maaless .. f var. Hem. 

eırırnı·yetlı' h' 1 · ır mese e . 
........ .... 

~.t ...... Deli değilmiş. doktor .. 
tıııı Şantajcı, olsa ... Of, bıı
l;in:ı lceınilllerim bir cendere 
lıti\ 6

. s kılıyormuş kadnr ız
•iıep 1\'ın,fe olmasa. kendimi 
djll'ı d-.h • rahnt dinletebilir-

()j~ 
ı!11t Ceğimi anlayıncaya ka-
ht' Yeniden huyata knvu· 

'"ırı ı· •i~j , ı •yordum. O zumun 
, ıtıa . . d 

l)lııc P ı~·ın e yaşatmış 

::~:~.~~~; ':~b~u0~~ ~:n b~ı1~ _ 
....._ · e ha ı t :ı sız., bu ı ~ ı .. ... 

~e~leA~latacağ.m. doktor ... 
lstiy Yı, ılerhal kavramak 
llç1n ~r.~anız, ~u ~~ekmeceyi 
-.llt..ı \ •nde bir fotogrrtfınız 

'ltr B 
~" · en kalkamıyacuğım. 

•et , ov"t, o ~·ekınPcr.de .. 
. . 

&i,~e Ne oldı:ııuz, doktor?. 
ldillız! bire niye geri Çt ki 
'•tı? •· Yüıünüz: niye sap 

.. 
' ~e Dt!ntek ki, 25 se-

t'dııt ~\'elti ktıntlinizi ne 
~"ıtıl &ndırıcı .. (;özleriniz 
d endi , 
G(t0r ) utkunmayınız .. 

.. 
() .. 

)ı., ok.tor 
" .~l ' ııı,~ g anıak 

....... boştur • 

~it . 

~·ocuk olma. 
bu gün ağla-

le tarar 
' •eL· 1' yazdığınız cüm 

tı.._ il tz 
••1de11· Yıışınd:rnberi ezbe-
'<e· ır: 

'" ,,. ua b ı. ~el" n <'11[ ıwıılurs<ln 
rr/ Yıl 
tt 9ôige Pnarçası ti:erindc-
IJltıi~; 8 m, Yaşw1111iş gıinle· 
htı ~q,11Q'"1a haltrlatacakltr. 

flıettı·/' k<1l/,i il e=ilir mi 

Dr. llakkı Ruha» 

armış mukavva üzerine 20 
senP dök:iilen ~öz yaşlorını 1 

tahayyül edehiliyor musunuz? J 

«Ü zrıman kalbin ezj)t>cf'k 
mi bilmeıu?» Diyen eümlenizi 
okurken sizin kalbiniz ezil-
d , dPğil mi? O kadın ciğn. 
!erini kus ırak ölılü.. Fakat 
bu reiim koynunılay<l•, ö'ür
ken .. 

- Dıkkatla ban:ı bakıyo

rsunuz. gözlerimiz aynı Bi
raz daha dikkutla bakınız . 
Biribirimize ne kadar benzi. 
yoruz. Kız nız: Sabiha. 

- ~e var? Ne oluyorsu
nuz .. Ammo, öpmek teş"'b · 
hüsünde bulunmayın .. Hasta
lığımın vahametini biliyor 
sunuz .. 

- Baha . Oh ne zehir ve 
ne i~·li kelime. Baba . B:ı 

bnmsıotz.. Ooktor Bubam. 
Ben. fahiş~ kızınız Sabiha. 
İçim burlrnluyor. Doktor .. 
Ah. ağlamuk ne kadar kon· 
dır eı. 

Na&ıl mı ılü~tüm'.1 Vic · 
dansız!. ~amussuz! Bııııu 
ne hakla ı-oruyor:--urıuz. ne 
bakla?.: 

B~n düşmedim. Beni dü 
şüren: annemi öldürPn sız

siniz .. Cani .. 
Ah, hu ılakika, kuvvetli 

ol!!!aın, sizi d;şlPrimle öldür
ürdü n. Sö de doktorsunuz .. 
Doktorlar. cemiyetin y:ırnl
arını saran, kötülüklerini 
temizliyı•n, çürükleri s~ığlu
ml:ıştırıın sayın insanlardır. 
Fakat hani zizde bu?. Bir 

• nile yıktınız ... 
- ... 
_ Of. affınızı ıliliyP.ceğim 

ılok:tor. Yine bir huhran ged· 
rdim .. Biliyormusunuz, içerim 
o k:ıdar isyanla dolu ki .. 

Annemin ~·ek.tiklerini ken
di acılarımı hatırlıyorum ılıl 
s zı parçulJmak istegi ile 
y:rnıyorum 

Annem, zuvullı kadın .. 

- Onunlu nasıl tanıştığ'•· 
n ı zı, size, bir ıle ben anlu
tayım \!ünkü, uÜ» nun hi
k:lyesini benim kadar güzel 
kimse bilmez ... Dinlı•y:niz: 

~iralay Akif heyin 18 ya· 
ş nd:ıki k ızı R:ıbia, bir gece 
ansızın b ııstalunıyor ... Konak 
telaş h·inde .. Doktor bulmak 
lazım ... Faknt, dışunla. müt
hiş bir tipi var ... 

İ :tanbulun. en so<ruk gii 
t"' ' 

nlerinden biri.. Mıralay A· 
kif bey. peri~an bir vazı

yette. gi)z gözü görmiyP.n 
tipi altınılt., kopı knpı dok
tor arıyor . Yok. yok... Nı
hayet, oraya yakın bir yer· 
de olan tibbiycliler p msiyo
nuna mür:.ıc:uıta mt>ehur ka-
lıyor ... Tubii siz geliyorsu-
nuz . . . 

O akşam, sabaha kadar~ 
18 yaşındaki Rabiunın bıı~ı 

ucunda kalıyorsunuz .. 

- Biraz müsaallo buyu
run ıloktıjr ... Boğazım t k:ı
nncuk gibi oluyor ::\ Cesim 
kesilecek sanki. Fakut. an· 
latacağım ... 

ll kütü akşamdan 
~onrn, annemle orarıızda. bir 
sevgi brışlıyor ... Evin ılokto 
ru vııziyetimlosiniz .. Onun 

ı~an her vakit konu ~ubilıyor 
vo bol hol :;evişrbiliyorsu 

nuz annemle.. O siz• çılgı· 
nca tutkundur ... Ya c:jz:1 .. Hir 
sene kadar f'JZ ıle öyle .. 

Bir yıl sonra. Annem, ih 
mal edilmiye başlıyor ... Çü
nkü sev.fiği, adam başka 

hir kıza tutulmn~hır. Ve 
bir kaç va lr it sonra da siz 
onunlu nışarılonıyorsunuz .. 

Ya annem~'. 
O, rırtık karnrsızlıi< i{:İn

dedir. İnt i har etmek istiyor. 
Çün.lcii karnında bir çaı uk 
var! Doktoruıı kızı, ben Sa
biha ... 

Ru giinkii hoyatımu 

b:ışlangı~· yaptım... Bı rçok 

dı>falar şidd~tle tns 1 ed ığim 

bir puşazaıleye giJıp tes
lim oldum 

Ne yazık ki, onu kurta
ramadım. 

C:ıtti, doktor .. O ıla oit-r. 

mi~ti. 

Odasıuı, ateş dair< si k:.ı 

dar ıs1ttıgıın h:.ıld..,: gıttı ... 
Ölii:-ken bih., sızi srıvıkla. 

"' 
mıştı. Fakat, isminiz, lanetin 
e~i idi sanki, onun ıluuaklu
rındu ... 

Çin - Japon 
Tas ajansının Tokyo aytn- mış ililn olunması ve bu sur-

rı bildiriyor: etle cezalandırılması Nankin 
Kuzey Çin hükfımeti .lapo- hükumetinden istenmi~tir. 

nynnın ııon ültimatomunu ka- N.ıokin hükumeti hu talebi 
rşı Ç<'har vilayeti ihtilntının 
n~nğıdnk i ~art l::ır içinde lıal. 
edilmeı:.ini trklif 11tmi~tir. 

1 - ~i0 hrır ilhayı Son - <)i. 
Yön - Çin askeri kıtaııtının 
kalkan cephesinıieki hareke
tlerinden dolnyı .lnpon erkfi
n hamiye.sinden bizzat af 
clıliyecektir. 

kabul Ptmeıliği t:ıkdirde Jop 
onlar. Çehar ilbayını asker 
gür.ile ()•hardan rıka racakl

arını hildirmişler<lir 

lfuldsa kuzey Çintle yeni
den bir ayrı devlet meyda. 
na get!rilmektedjr. Hutampon 
devlet kuzey Çinin dört vi· 
lAyetinden mürekkep oluyor: 

~1iralny .\.kif bey, insarlı
ymış; kadere boyun eğiyor .. 
Ortada siz yoksunuz.. Ka. 
rınızh\ ta*raya gitmişsiniz ... 

~ O gündenberi, ılumgu 
luyım ben ıı ... Bir hayat kur-

1 

tarmak İçin namusumu tıntı-

2 - 132 ikinci fırk:ı kor· 
may başkanı işinden ~·ıkarı
lucaktır . 

3 - Çin hükumet memu
rları Japonların Mogoliston. 
daki harekı:ıtlnini kolaylaş. 

tırm 1ga yardım f".lı•ccktir 

H:ı.bey, Çehar, Şansi, Su~·u
van. Bu yeni devletin reisi 
olarak .laponyay:ı dost Çin 
generali Ensi Ş:ın namz<·t 
görünmektedir. 

Hinaenaley Jııponyanın 

-- Aradan yıllar ge~·iyor: 
Annem, hal.1 evlt>nmemişlir .. 
Piçi ile g-örıliindoki, ayaklar 
altına alınmış !'ov;.risi ile ya
lnızd ı r .. 

Yavı usunu, o kadar sevi_ 

lı ğıı ~·ıka rJım .. 
Bunlara sebı·p hep sizsi

niz. Siz, doktor llakkı Bnha 

- Sizi nıısıl tanıdığıma 

gelince ... 

Bu şehre geleli, altı oy 
yor ki .. ı d . 1 f o uyor u. Muayene içın ıa -

Yuvru~u ı~·ın her l'!PVını • ~ tad.ı iki defo size geliyor· 
fedaya huz r.. . l k I . . . ' ı u . sminizi öiinnın<"e ı('ım 

Sı.:vgi~i. kine munkııriz ol- ::--
titremi~ti. Vo o,..,._"ündı•n sonru 

dugu halllr. sizi yine unu· "' her vakit sizin nınzinizi ar-
tanı ıyor. aştırdım 
Şu l"lınizlleki resim, yine 

gözünün önün (lo duruyor Elim!" g-ı•n\·lik fotog-rafı-
h 

n z ıla v.Jrdı. Nıhayflt anl:ı 
eı an . 
~ı!ıayı t !rnn iki yoş nda dım ki, siz, benim huham, 

ıkeıı }1 • r.ıl:ıy ı\ kif' hey doktor Hakkı BJh 'l8ınız ... 
Balk .n harhinde sizlere öm. <dfobornsınız)ı diyorum. Lü

kin sizr: 
ür .. G dıyor .. 

ArJınJan ninemi.:. 1'..vin - Baba!. 
tenkıyi Habiu ili ben, ba~ba- DE>miyorıım . D 'm i yo('t>ğim 
şa kalıyoruz.. <le . Boh ·ı. kenıli kız nin ve 

Annem, bütün ısrarlara ra- yavrusunun katili olnın:ız . 
ğmen evlenmiyor . Haba cı.ıni değild r. Onun 

Oh, günler ne kadar ses· i~·in siz de hn bn nı .. Of. öl· 
siz gı>çiyordu bilseniz. mı}liyim artık . . Vazif ·mi 

Bu iı:li hııva ve sessizlik yaptım .. . Babam olan aılam· 
içinJe içli olacnğım 
edebilirsiniz . 

tahmin 

Bizi, ömrümüzün sonuna 
kadar besliyebile<"ek paramız 
vnrd:. .. 

Fakat. hnrpler ... 
Doktor, boğazım kıırudu; 

bir su · 

g .. celninıle nı·ler \'Pkt iğim izi 
bir hiz biliriz .. 

Ne aC'ı günler gl.l~·irmi~tik. 

.... 
- Bir ~E>C'O itli. Yuka<'nk 

b;r ~·öpümüz yok; odn hnz 
dolabı ... IIalbullİ. annem. o 
iztırap :1biılesi müthiş hasta. 

Deli gihiılim, ı\oktor ... Titri· 
yer~k h~r tarnfa baş vuru. 
yor, fakat. \'aresizlikler i~·io
dP. ltalıyordum. 

Nihayet. . 

la ~örü~tiiırı; onıı, kondinıi 

ve K E~DiSl~i tanıttım. 

** Not: 
Bütün ish·!!ine roö-mNı ,.. ~ , 

Sahihu ölmedi . Brılw. onu 
kurtardı .. 

Ru tııkhf J 1ponyanın Koun-
' ton askeri fırk :ı kıırrnnyıncn 

tPtkik edılmiş \'P Çııhur jlha 
ylığ ı nın Oat:ın anlaşınJs nı 
mütemadiyen bozıluğu ılüşu 

nülerek Çehar ilhoyının az -

Ruba, onu ölümden ve ~·ir
keften kurtarılı . 

Doktor. bu ~iin, resmi va
ziftıo;inden çekilmi)jtir .. 

Guzel hir köyde, sizin un 
Jıyacağ' ntZ riflikl11rinJe, kı

m:ıksudı bir taraftan Man-
çuko ile ~ongolistan. Ji~er 
taruftan dn Çin ile Man\·uko 
urııs • nıla köyle bir tonıpon 
tlı>vlet vücude getirmektir 

J ıponyanın kuzey Çindeki 
veni hareketleri dolayısilo 
İrıgilterc .laponynya bu husu
stu iz ıhat i ·tiyen hir not:ı. 

vermiştir. 

Tıı s ojansmın Şanghay uy
torırıdan: 

.J.ıpon yarbay. Matsoi l)e· 
har valisı general Son - Çi· 
Yo rndan 132 inc~i fırkıının 

zı ile hr>ralıı'r ba~ haşa ya~o- Çı>hnr vilayetinden ~·ıkması
rıınktndırlar . . nı ve Kaltan- Soun - llodaki 

Sabiha: 

Baba, babucığını. diye 
snrıltyor doktora benim iyi 
k ılpli b.ıh:ı<"ığım, o Jelıliği 

y.ıpmasaydın da hep berahcr 
annem ve biz. şimdiki ka 
dar mesut bir hayat gc>çır

seydik ... 
Doktor: 
- G:rndik, toyluk, diyor; 

bir ılelilik .. bir taşkınlık ... 
\' e her ikisi de, göz yaş

lorını göstermemek i~·in hn
kışlarını uznklar:ı. buğdnylı 

sapsarı tarlalara çeviriyor
lar 

Çın kıtalarınm dağıt.ılmasını 

istPm iş lir. 
Çehar vilayetinin doğu 

kı!'.\mına yeniden bir ka~· hin 
.1 ıpon askeri göndeı ilmiştir. 
~1o~olistan huıluılu olan 
D.ıluynorda J:ıpon hava jı:;tu
syonu yapılmak:tudır. Hura 

ya on .lııpon uçağı ~"imiştir. 

İlan 
Refikam Rana hanımla 

her türlü alakamı kestiğimi 
ilan ederim. 
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Et1 t . IJ 
için Liı3 iımlü f.r~yaLarı 

~adan UcuJ ·.7'{/,nJ 

BizJe en eyi Boy~ 
YA.GLR.RJNI 

'Burada bula bililJoru~_ 

Biı. Oy/illerde 
PulluR ve fZençber Dü~eninı 
HEp Buradan Atırı~ 
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'l'u men in Hay ranıı~· g r ruz onu <'İ vaı ır11la bu 1 u n:ın top~·u 
kıtosİlP h:ı:-,talınnı>~İ ıdn ~wnelik ihti) :.ıcı olnrı 69 bin kilo 
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cu:ıt eılerek öğrenebılirler. isteklilerin 2490 nunı:ıralı konu
nun 2 3 üncu nıaıldeleriııe güre istenilen vesuik ile mu
vnkkrıt. tı•ıninat tutarı o1an 776 lirn :?5 kuruşun veya bnn
kıı mı•ktuhıınun ihaleden bir sant ovel Tümen muhasebesi-
nt~ t.n!o.li mi ıle komigyond:ı hazır bulunnwları. 
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