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BAŞAIUHARRIRI : ARiF OR UÇ 

Tezvir başladı, uydurma 
>gayretkeşlikten başka 

haber erle adi bir ---11 

bir şey yapılmaz! ..__J 
Tezvir başladı! 

l u defaki tutuma bakıla· 
c ek olursa, peP.de arkasında 
oynanılmak istendi!:ji enlaşı
lıyor. Zavallı • gazeteciler, 
bindikleri dalı baltaladıkla
rının farkında mıdırlar 7 

Arif Oruç ........ --......... 
Yeni • C. L Ç. l • fırka11 

teıekkül edeceği haberi ilk 
d~fa verildiği gün Ankara ve 
İ•tanbuldaki hükumet gaze· 
telerinde ani bir ıaıkınlık, 
beklenen bir telaı hasıl ol· 
muıtu. Ertesi gün meslek ve 
miıvarı bir türlü anlaıılamıyan 
bir akram gazetesi, adeta hüku
met hesabına halkı yeni bir 
fırka teıkil edilemiyeceğine 

inandırmak iç in gayretket· 
lik gösterdi. Daha sureti hak· 
tan görünmek maksadile de, 
ima yolile Fethi Beyin fırka-
11nı göstermek latedl. 

Bundan maksat ne o idi, 
ne de: bu. A11l hedef le: yeni 
yapılacak fırkanın " programı 
mechuf, müenisleri mechul, 

' ' gayesi meı;hul • olduğu safsa· 
taaile guyd halkı kandırmak, 
hükumete yaranıp ne olur ne 
olmaz, bir vakitler lehinde 
bulunduğu 'Fethi B. meselesin· 
den dolayı, kendini tezkiye 
etmek hedefi idi. 

Erted gün, hükumet gaze· 
telerinln ıuotukları görüldii. 
Bu sükut da, gayet tabii 
olacaktı. Çünkü: Halkta, 
hükumetin, kendisine mu· 
arız fırkaları yaıatmıyacağı 

kanaati kök salmıflı. Hüku· 
met gazeteleri yeni teşekküle 

hücum ettikleri takdirde, oka· 
naat büsbütün kuvvetleımit 

olacaktı. 

Aradan üç gün geçmeden, 
gene bir vakitler Fethi Bey 
fırka11 saflarında görünmüş 

olan öğle üzeri gazetesinin 
uydurmaları karşı~ında kalındı. 
Bu gazete, sur a yen! fır

kaya dair haber verlr görün· 
mekle beraber, halkın zihnini 
gıcıklamak için muhayyel Lider· 
ler, katipler, murahhaslar ihtira 
ettiği de nazarı dikkati celbetti. 
Ya pılan uydurma neşriyattan 

maknt ne olabilirdi?Yeni fırkayı 
ehemmiyetsiz.. göstermek mi? 
o teşekkü lde muhakkak gô· 
ğüsleri sırmalı, yahut Helk 
fırkasına mensup muvazaalı 
mebusların bulunmadığını 
anlatmak mı? Yani: ehemmi· 
yelliz üç beş muharririn 
yaptığı teşekkül denilmek is· 
temiyordu galiba .. 

Filhakika, onlarca ehem· 
m iyetli görülen •Paşalı me
buslu. teşekküllerin, yeni fır· 
kı ca asla kıymeti yoktur 
ve olmayacaktır. Çünkü a 111 
Halk tabakasını ıatafaılı ze· 
vatın temsil etmiyeceı}i ıüp. 

hesizdir. Hıı.lkı halkın kendi 
göğsünden, kendi kucağından 
doğan halk teıekkülled tem· 
sil ettiğini anlamak istemi· 
yfnlere ne yapılır, ne dene· 
bilir? 

Yeni doğacak fırkada hal· 
kın münevver esrafından, mü· 
nevver çiftçisinden, aklı baıın· 
da l§çisinden adam lar olacağı 

tamamen bir hakıkallir. Yeni 
fırka tamamen ha ika i&tinat 
etmekle iftihar ve şeref duya· 
caktır. Anlamıyanlarla, anla· 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Memurlar işlerinden 
çıkarılmıyacak ! 

Fırka grupu içtimaında M. vekiline 
şiddetle hücum edilerek noktai 

nazarı kabul edilmP<li 
Ankara, 11 (Husu&i) :~~ ·] 

Maliye vekili M. Abdülhalik 
Beyin memur kadrolarından 
tensikat yapılarak tasarrufta 
bulunulması hakkındaki tek
i.fi dün fırka grupu içtima· 
ında müzakere edilmiıtır. 

Müo:akerede birçok mebus· 
lar ıiiz alarak Maliye vekili· 
ne hücum etmlt ve noktai 
nazarının pek çürük olduğu· 
nu iddia e tmitlerdir. 

Maliye vekilinin taıarruf 
hakkında kurduğu esaslarının 
ancak memleketteki lısiz 

mlkdarını arttırmaktan iba· 
ret olduğunu ve tasarrufun 
memur maaılarından tenzilat 
yapılmak suretlle icrasının da· 
ha hayırlı ve iyi olduğunu 
söylemi ıtır. 

Maliye vekili bunlara ce· 
vap vererek müdafaatta bu· 

Memur kadrolarındsn tenıfkat yapılması 
hakkındaki notıai 111n.rı H. fırkasınca da 

kabul olunmıyan Maliye vek!U 
Abdiilhalik B. 

lunmuısa da grup heyeti 
umumlyesl Maliye vekilinin 
noktal nazarlarmı kabul etml· 
(Devamı •on dakika sülanunda) 

Ecnebi şirkt!tlerin ekmeğine yağ sürüldü! 
~~~~~~~~~~~~~.....;;~~----"--~~~~~ 

20 hin lira için 1 
Yegane maden mühendis 
bimiz kapatıldı, 

Çil yavrusu gıbi dağıtılan yegAne maden mühendis 
mektebimizin talebesi 

Zonguldakta •Yüksek sa· Her sene bir kaç maden 
nayi ve maadln mektebi. mühendisi çıkaran mektebin 
800,000 lira ıaı fedilerek dört bu suretle ve yok yere kapa. 
beı sene evvel ıesiı ve bu tılması, Zonguldak~ ınadenle. 
güne kadar istifade edilm ;ı rinde çalııan ecnebi mühen. 
bir roüesseıedir. dislerin menfaatlerile !alaka. 

Son tasarruf programı lat· dardır. Çünkü madenlerimizi 
bikatından olarak bu mektep ellerinde tutan Yüksek maa. 

ı··ı·· s· t . ' o um ,,-- ır ezvır.'~"· ' 
Karşısında. s P . ld ., . / - on osta gazetesı a ıgı emır e 
Kuruçeşme halkı Çif çi ve işçi fırkası hakkında bu- 1 

Meclise müra- dalaca ercufeler uydurmuştur 
caat ettiler 

Kuruçetme kömür depo· 
!arının kaldırılma11 hakkin da 
Belediyece hiç bir teıebbüste 
bulunulmuyor. 

Bu civar ahalisinin tevali 
eden tikayet ve feryatl arına 

raAmen Belediye seyirci vazi· 
yelinde kalmaktadır. 

Kuruçeıme ahalisi bir çok 
imzalı bir istida ile B. M. 
Meclisine müracaat etmiıler· 

dır. 

· intihar! 
,,, c it 

55 yaşında bir 
kadın 

ölmek istedi 

Dün intihara teşebbüs eden 
Ayşe Hanım 

(Yaz ı sı 5 inci sahifemizde) 

Dün akşam ki (Son Posta) gazetesi ercufoleri meye· 
nında yeni f ırkanın (Varın) tahr ir heyeti tarafıncan teşkil 
edildiğini yazmaktadır. (Varın) tahrir heyeti suimaksatla 
uydurı.lan bu asılsız h l beri tekzibe li;zum görür. 

(Yarın)ın tahrir heyeti yalnız gazeteye ait ve muayy.en 
olan vazifelerile meşguldür. Bunun haricinde hiçbir vazıfe 
deruhte etmiş değildir. (Yarın) Başmuharriri Arif Oı u9 B. i~ 
siyasi hukuk va hürriyetini istimal ederek şah en yanı 
fırka işile meşgul olmakla tahrir heyetinin fırka me~ele· 
sile yakından ve uzaktan bir meşguliyeti olması ıcap 
etmiyeceği bedihidir. (Yarın tahrir heyeti) 

~~ ~ ~ 

Dün akşamki (S~n Pasta) Biz, Ankara muhabirimizden 
gazetesi yeni Çiftçi ve İ çi evvelki gün ( Son Po ta ) nın 
fırkasını guya arkadan vurmak böyle bir harekette bulunacağına 

1 
gayretkeşlığile ve sözde yeni dair ikaz mahlyetin:le aldı· 
haber veriyormuş gibi bazı 
ercJfeler yazmı~!ır. ğımız telefon haberınl neıre 

Son günlerde uydurma ha· lüzum gö mPmiıtik. Fakat 
herler vermek gibi bir yol muhabirimizin evvelce haber 
tuttuğunu teessüfle gördüğü· verdiği ıekil tahakkuk ettiği 
müz bu gazetenin nihayet için, hadisenin mahiyetini pek 
yeni fırka hakkında da aynı ala tenvir eden bu haberi 
usule müraca • t etme•ini daha neşre mecbur oluyoruz: 
büvük b ir t• e-stirle karş•ladık. (Devamı 5 'nci snh ;fede) 

ı.ı-..ııılıııiiııiııııiiıııiııııiiımiıii .............. ~ ... ----...... 
Hakiki toprak adamları konuşuvor ! 

Aydın çiftçilerile hür 
he ·•ıAk t' ır mu a a .... 

Mebus namzetlerinden Dr. Vassaf 
B. in Muğla yolunda mülakatı 

Ciftci hür konusunca ne istivor? ' , 
lstanbuldan müıtakil me· 

busluğu namzetliğini koyan 
doklor Etem Y auaf Bey ka· 
rilerimizce meçhul olmasa ge· 

reklir. Mumaileyh g"zetemız 
namına Aydın ve cıvarı çift. 
çilerile mü' ak atlar Y• p -nı~tır. 

(Devamı 5 inci sayfa;/a) 

........................................................ 
T arlabasında cinayet! Piyango! 

Tam listeyi neşre
diyoruz 

~ 

\ 

de lağvedilmiş ve içindeki din ve sanayi mektebinden 
talebeler kapı dışarı edilerek ı ./' 
kapısına kocaman bir kilit çıkacak gençlerllstihdaın etmek lL 
aaılmııtır. mecburiyetinde -oldukları hal-

~u karara nazaran mille· de bu güne kadar hep kendi Mustafa isminde 24 yaşlarında bir genci Kadriye isminde 
tin 800,000 lirasına mal olan adamlarını kulanmıtlardır. Du"n bir kadının evinde Arap Muharrem ile şoför Zeki namındaki 

T 1 b k d k tayyare piyangosu d k 
binalrı takılmat ıahipleri öl· a e e ala a ar ına am· k l k ıahular bıçakla vurmuş ve öldürmüılerdir. Resim e i cinaye· 

ı;e ki ir en 
mü• birer ev gibi bom bo• kal· lara telgrafla müracaat ettiği tin vukua geldig"i evle katil Zeki ve Arap Muharrell"dir. • ~ (Kazanan numaraların tam t istesl 
mıştır. (DaoPmı 2 nci 11ehifede) 4 ünc!i sahifemizdedir) 1 Cinayetin bütün talsillitı 3 üııca saylam ızdadır . 1 

....................................................................................................................................................................................................... 

l:..,. _________________________ Ç~o_k ___ h_a_cı_l_a_rı_n,__;ç_ık_t_ı __ h_a~ç_ı_z_i_rı_._b_a~g~~a_l_d_e_n_! __ ·~--------~--------~--~' 

ftlı.önce Serbest fırka ~~manında muhalif 
maskesile ortaya çıkan (Son f-osta) günün birinde 
Ankaı ada bazı mühim rıcıı.le. arzı hulue edip .. 

Avdetle birdenbire Fethi Beyi peynir gemısıne 

bindirmek, yalan mülakatlar isnadı gibi garip ve 
esrarengiz bir döneklik göstermeğe baıladı .. 

N ıhayet ( Milliyet ) in baımaka ' esı r. de t yarı'lı 
nrnhalif kaldığı) hakkındaki uyuşma ilan edildik· 
lan sonra bizi de torpillemeğe ydteniyor .. 

Efendiler! Maskeler asağı!.. 





• 

12 t?~ziran 'YARIN 
" - · d c KUŞ r;sAKIŞI J 
· Tureci'ye ,. 1 

Tere, satılmazl 
Dört ortaktan clördünüo, 

' dört tarafa çeke, çeke bir 
türlü siyasetinde karar ve Is• 

tilcrar temin edemedlkle.ı 
"SonPosta" gazett-ıl, son gün· 
lerde bir bakıcı kadın malumat 
furuıhığuna baıladı. 

.Arap Muharrem bıçakla Mustafa 
B i feci bir surette katletti! 

Herıeyl bıldlğinl, herıeyl 

kendisi yaptığını ve herıeyln 
baıında isminin bir bayrak 
gibi dalgalandığını iddia eden 
bu gazete, dün de yeni bir 
haber peydahladı. 

Bu hiç sebepsiz cinayet Kadriye isminde bir kadının 
randevu evinde cereyan etmiştir. 

Hem bu haber kulağı 

deliklıkte rekor kırdı. 
BunÜ uyduran kafaya 

bir baş earm11akla mavi bon• 
cuk vıı bir tutam çörekotu 
umak U.zımdır, nazar değ· 

ıneain diye. 

* Okumıyanlar vardır diye 
bu haberi hulaıa !diyorum: 

Yeni • Çiftçi ve işçi ,. 
fırkaıını kimler teıkil edece• 
ğlni haber veriyor. L'steei de 
ıudur: 

Lider: Arif Oruc, 
' Katibi umumi: Süleyman 

Teofik. 
Me,'ul murahhaş : Naci 

/ımail=Habil .Adem. 
Muavin: Bürhanettin Ali 

Jf 
Bu haberin uydurma olduğu 

' daha okunurken anlaıılıyo.r 
Gaye ve maksat ne kadar 
büyük ve ne kadar ıereflf o
luna oleun "isnat" esauızlıkla 
karıılaıınca sıfıra iner. 

Muhalefeti, kuşkonmaz ye· 
meslnl bilmeyen bir yeni zen• 
gln gibi yüzüne gözüne bu
laıtıran akşamcı gazeteye bu 
cevap yeter galiba? 

BÜRHANETTlN ALl _ ................................ ·-················ 
Adil B. · 

Bir haftaya kadar 
Londraya gidiyor 

Maliye heyeti teflişlye 
rebi ve Borsa komiseri vekili 
Adil B. 23 Huiranda Lond· 
ı:ada bulunacaktır. Adıl Bey 
01manlı bankası umumi mer• 
kezi içliıaaında balu11acak 
ve hü' umetlmizi vazifeten 
temıil edecektir. Kensile gö
r üten muharririmize, Adil B. 
apfıdalıi beyanatı vermtfllr: 

- Buradaki ışleriml bi· 
tirir bitirmez hareket edece• 
ğim. Maama(ib, dahe. bir haf. 
ta kadar buradayım. Bu ıey• 
yahatıını, her ıene mutat ol· 
duğu veçhile. Osmanlı banka11 
oıerkezi umumi lçtimamda 
bulunmak üzere yapacıığımn 

200 Amerikalı geliyor 
Yakınd' Amerikadan, reh· 

! rimize 200 kişilik b ·r seyyah 
kafilesi geleceği haber alın· 
mrttır. 

l.Jün ·gece Beyoğlunda, bir 
randevu evinde feci bir clna• 
yet olmu~tur. Bu ciııayetin iç· 
yüzünü bildiriyorum: 

Her şeyden evvel bu clna· 
yete ıebep olan Kadriye i•· 
mlnde bir ~adın vardır. 

Bu kadın veılkalı gürü· 
hundan olup 40 yaılarında 
sarııın, ılıman ve çok fettan 
bir kadındır. Etrafına 10 ka
dar bikes ve cahil kızları top· 
lamıı, Tarlabaıında yağhane 

sokağında 19 numaralı haneyi 
isticar ederek gizli fuhılyata 

baılamııtır. 
idaresindeki kızlar, umu• 

miyeıle İsi anbullu olup, bu 
çirkef hayata birer eseri kaza 
olarak düımüı vo bu ane ka· 
dar içerisinde çabalamağa 
mecbur olmuılardır. 

İşte bu \ irkef içerisinde 
yüzen zavallı ve bedbabat 10 
kadar biçare kız, Allahın gü· 
nü rokak ortalarında gezer, 
tozar, neticede btr lokma 
ı çln kendilerine müıterl ar&• 
yıp dururlar... Güzel, çir· 
kin demez, ne bulabillrl~rse 

hemen alıp Kadriyenin evine 
getirir, birkaç saniyelik zevki 
bir nefis lıörleterex bir 
çok gençlerin paracıklarını 

alır ve hemen ev sahibi olan 
tiıman Kadriyenin avucuna 
verirler. 

Ev sahibi 
Bu kadıncağız, alın terinin 

ne olduğunu bilmedilii için 
kendisine mahsus bir cilve ve 
bir eda ile bu paraları alır, 
cebine indirdikten sonra · bi· 
çare günahkarlara kuru ek· 
mek ile peynir yedirir, ken· 
disi de ıamdanyaları yuvarlar. 

itte bu türlü yaf8.mağı, 
zavallıların sayeılnde elde 
eden Kadriye, evvelki gün yl· 
ne biçareleri sokağa dökmüı, 
harıl harıl vağlı müıteri arama· 
ğa batlatmııtır. 

Zoraki çalışan bu kızlar· · 
dan bazıları kör topal, herne
bal, ise kendilerine göre bir~r 
müıteri bulmuı, bazıları da 
bulamayıp boyunları bükük 
yetimler gibi bu zalim kadının 
evine dönmüılerdlr. 

Müıterl bulamayan günah· 
kıir'ar boynunu bükedursun. 
Gelelim o gün için mü§lerl 
bu!anlara. 

Neriman, Şaziye, Saadet 
ve Mualla, hte bu dört kı:ı 
o gün müıteri bulmur, ıen 
gıı.tır evlerine gelmiılerdir. 

Mual'a ile Sadetten gayri kız· 
!ar, müftl'rilerini bir iki saat 
eğlendirdikten sonra selamet· 
lemit Mualla ile Sadet te 
mU.terile birlikte gecelik ka • 

Muharriri: Miltcrcimi: 
Raynond&- maohat'd Ahmet FürkAn 

- Fransız edebiyatından lılıyiı k aşk romanı -

170 inci binden tercüme edilmittir ..• 

Nöbetçi talebe, hıtstaııın göz 
kapaklarını açıp muayene et· 
Ukten sonra profesöre: 

- Hasta hazırdır, üstat, 
diyor. 

Profesörle aılstan on daki· 
katianberi ellerini, kollarını 

yılı:emakla me§gul bulunuyor
la-r. 

Profesör cesaretle asistana 
- Haydi öyle ise, diyor. 

H'astanın iki tarafında iki 
korkunç adam duruyor ki, bun· 
lar battan aıağı beyaz ;ıiyln• 
mitler .• 

Ellerinde lastik eldivenler 
var, baılarında IA.stik birer 
takke.. Bunlardan biri profe· 
sör, diğeri aslıtandır. 

Profesör mırıldanıyor: 
- Kim bilir, bu ıun'i dolfu· 

ruıla basta belki kurtulacak. 
Asistan ıöylece cevap ve• 

rlyor : 
- Evet, bazen dediiinlz 

eluvor. Fakat biz buna gilven· 
mlyelfm. 

Asiıtan tentJrdiyot ile bag. 
tanın karnını adeta cilAlıyor, .. 

Profetör, hiutabakıcı ~!!ıı· 

lacaklarından rakı masaıarını 
hazırlamağa baılamıı!ardır. 

Mualla. kimdir ? 
MuallA, 18 yaılarında eı· 

mer ve zayıf bir kadındır, 
Kaıımpap.da doğmuı, bü· 

yümüı, bir iki ıene evel bu baya· 
ta atılmııtır.Saadet te 22 yatla· 
rında orta boylu earııın bir 
kandın olup o da !ki ıene ev· 
vel bu hayata atılmııtır. İıte 
bu iki kadın o günü bi· 
rl Zeki, dığeri de Arap 
Muharrem ismindeki gen
çlerl bulmuı ve evlerine 
getlrmiıtir. Arap Muharrem, 
İstanbulludur, 24 yaılarında 
dökmecilik sanatile iştigal 
aden l bir gençtir. Zeki,de 19 
yaılarında olvp ıoför mu avin· 
liği yapvrak ge~lnmektedir. 

İıte bu iki genç, o gün için 
bu kadınların pençesine düı· 
müı cehalet ve kör o!aaı nefsin 
üzerine bu eve gelerek Zeki 
Hacerf, Arap Mııharreın de 
MuallAyı almııtır. 

Sofra kurulmuş 
Aksamdan sofralar kurul

muı, mezeler hazırlanarak 
önlerine lkonmuıtur. 

Bu ikl genç, kadınların 
sonsuz cHveleri ara11nda lç
meğe baılamıılardır. Yemitler 
lçmiıler, gülmüıler oynamıı· 
!ardır. 

Nihayet saatin bir olduğu· 

nu gö.rmüıler ve yatmağa ha· 
zırlanmışlardır. Bu sırada evin 
kapuı vurulmuı, içeriye Muı· 

tafa Bey namında biri gir· 
mittir. Mustafa Bey , 24 
yaşlarında nazik, terbiyeli 
birdir. 

Knsımpaıada doğmuı, yük 
ııelı. bir terbiye ve tahsil gö· 
rerek vatana hayırlı bir evlat 
olarak yetlımitlir. 

İşte bu Muatafa B~y, bun· 
dan bir kaç gün ev el Mualla de
diğimiz kadını görmüş, Kaaım 

paıadan tanıdığı için sokakta 
durup konuşmuıtur. 

Bu görfitme esnuında Mu· 
alla, kendiılne adresini ver
mıı ve bir akıam için evine 
davet etmtıtır. Bunun üzerine 
evvelki gece Mustafa Bey, te
sadüfen bu mahailden g~çmek
te iken Muallayı hatırlamıı 
ve onun için o eve girmiı ve 
Muallayı sormuştur. 

Kadınlardan biri de kompile 
olduğunu ıöylemlıtlt. 

Bunun ü,zerine dı'§arıya 
çıkan Mualla, Mustafa beyi 
görmüı, gördükten ıonra 
tekrar odasına kaçmışlar. Bu 
sırada kör kandll olan Arap 
Muharrem ile ıoför z~kı, Mu· 
allanın hızla odaya ·lrdiğlnl 
görmüıtür. Merak edfp aor
muıfar, neticede meseleyi 
anlamıılardır. 

İıte bu meseleyi anlayan 
Arap Muharrem hemen yerin· 
den fırlamıı, sofaya çıkarak: 

- Ulan, kimmit o baka· 
yım Muallayı soran, demlıt;r. 
Bu sözü itilen Mustafa bey de 
aıabiyetine hakim olamayıp 
yukarıya fırlamııtır. 

Bu sırada Arap Muharrem 
bıçağını çekm'ı, aman ver
meden zavallı Mustafa B.1 kası· 
ğından, bacafından ve birde 
ar>fuından olarak üç yerinden 
yaralamııtır. Mustafa B. yere 
düımüı ve bir tek kelime ıöy· 
lemeden ölmüıtür. 

Bu cinayetin akabinde ka· 
dınlar feryada baılaınış, za· 
bıta yE litmiıtlr. 

Vak'a mahalline gelen 
Takıim merkezi mt!murları ka· 
til Arap Muharrem ile ıoför 
Zekiyi, aynı zama., da rande· 
vu evinin sahibi Kadriye ile 
10 kııdnr fsermaye kadını 
da yakalamış, adliyeye teslim 
etmiıtlr. A. S. ................................................................................................................... 

Tarife komisyonu tetkikatına devam ediyor 

Tarife değişiyor mu? 
Kolonyacılığa 

• 
resını 

ait mayiat gümrük 
azaltılacak ! 

Gümrük tarife koınhyonu \ 
cumartesi günü öğleden evvel 
içtima edeceklir. 

Tarife komls) onu reisi lıı

mail Hakki 8. bazı ithalat 

mevaddtnın resimlerini teozil 

h';..ı~aunda tetkikat yapmak· 
tadır. 

Cumar'.-&i günkü içllmaın 

ruznamei müzakeralı içinde 
bilhaua şu vardır: 

Kolonyacılık sanayilne alt 
mayi halindeki mevadın da· 
ha ucuz gümrük resmi veril· 
mit olarak memlekete girebil· 
meıt. 

ltrlyatçılar, tarife komiayo
nunun noktai nazarlarını bakb 
bularak ona göre tııdilat yapa· 
ca*1nı ümit edfyorlar. 

-- - - - - --- ------- ----

de tuttuğu bir cam tepsi üstün· 
den neşteri alıyor. 

- Oldu mu? 
- Evet üstat. 
Karın tentürdiyot ile sara· 

rıqca daha büyümüı görünü• 
yor ••• 

Profeıör elile rahmi mua· 
yene ediyor, neıteri cilde te· 
maıı ettirerek göbeie kadar 
çekiyor. Sarı cilt açılıyor, ve 
Profesör, ameliyat •abasını 

gQya bir barata çizer gibi nef" 
terin ucu ile tahdit ediyor. 
Açılan yara üzerine ali&tan 
temiz ga:zler koyuyor. 

Yaranın üstünde bir çok 
pensler var... Biızısı deriyi 
çekiyor. Bazısı pansuman gaz• 
!arını tutuyor: 

Clldln altından beyaz bir 
yağ tabakası çıkıyor. 

Profesör ayni neıterle he· 
ıaplıca derinltfiyor ve çiz· 
dlği yerlerden telirar geçiyor. 

Buralardan hep hafif ba· 
fif kan akıyor ••• 

N;bııyet Profesör, baıla· 

dığı yere kadar neıterini geti· 
rlyor. Şi ındi neıter kan içinde 
ve karın tekmil açık ... 

Açılan yaranın içinde Pe
riton bir dantela gibi vuzuh· 
la görülüyor ... 

Profesör emrediyor : 
- Çeviriniz. 
Kız doktor Klotild, elile 

blr manivela çeviriyor, ame· 
liyat masasının bat ve ayak 
tarafları aıağıya iniyor. Has. 

, ta öyle bir vaziyet alıyor ki 
ayak ve baı kısmı aıağıda 
olduğu halde kadın yukarıda 
kalıyor. 

- Yeter! 
Maıa bu vaziyette li:all· 

yor. 
Ve burada san'at baıU

yor ! 
• Profesör elinde küçük bir 

makasla bir kadın nasıl bro· 
döri keserse tıpkı onun gibi 
zıtif bir el ile Periton'u açı· 

·Sahife 3 

Yarım milyon liraya 

Türkiye 
emniyet 
Planları satılıyordu 

lntelijens servis 
faaliyette ! 

-7 
- Saadet 1.. Evet sizinle 

müıerref olmak hakikaten 
değer bir saaıılettir. Fakat 
ıervet ?. 

- Siz, benim daha en· 
telijenı servis azaıından ol· 
duğumu duyunca ıaıırdınız, 
korkar gibi ağladınız, ıervet 

para ancak tupe sahibi ces
ıur adamlara gider. 

Daima, amma dalma kaçar. 
Siz de bunu tak.dtr edecek ka· 
dar zeka yok mu sanki?! .• 

Belki yoktur. 
- Yalnız beni aldatamaz· 

sını:r.!. 

- Aldatmak?!!!. 
- Bunu söylemek bir nevi 

aldatmak drğil m 'dir?. 
- Düıüncelerinizl tudik 

etmektir. 
- Mister (Ber .• ) 1 nasıl 

buluyorsunuz? 
- Kendilerini iyi tanımak 

ıerefine daha nail olamadım. 

lıte, arz çatııı üzerin• 
deki nadir bahtiyarlarden 
biri •.• 

Ne mazhariyet!, 
- Öyle olmak, hatta o 

dereceyi geçmek sizJa eliniz· 
dedir. 

... Bu bir talih meselesidir. 
- Ayağınıza gelen talih 

kovarsanız, kabahatı gene 
lalihe mı atfedecekılniz, 

- Neden 
nuz? 

- Neyi? 

1 1? . . ~ ... 
&öylemfyonu· 

- Anlamak istemediğiniz 

ıeyi? 
- Anlatılmak lstenmlyen 

ıeY bittabi anlaıılamaz! .. 
- Anlatı:mak istenmfyen 

ıey mi?. Siz birkaç dakika 
evvel benim entelijenı eerviı 

teıkllatı azasından oldulfumu 
öğrenince titrfyerek sararmıı· 
tınız. Umacı'ardan korkan ço· 
cuklar gibi. Paraya, refaha, 
kadına malikiyet, münhasıran 
ce•ut' ve maceracı insanlara 
müyesser olmuıtur. 

İşte mister ( Ber ) cesareti 
medenlyeıi sayeıinde bugün 
refahın mestil saadeti içinde
dir. 

- Mister (Ber) in başlıca 
meıgalesl nedir? 

- Bilmiy,,r gibi safdi!aae 
~oruvorsunuz. 

yor ve açılan Perilon ince 
bir muslin gibi ktvrı'ıyor. 

Perllon açılınca içinde yu
varlak hl~ ıey gorunuyor. 
Profesör hiç u.man kaybet• 
meden elıni buraya tokuyor 
ve rahmi dııarıya çıkarıyor. 

Bu, efla~un renkte bir balon ... 
üstündeki deri o l<adar ger· 
ğin ki ... 

Burada dikkat lazım, Ufak 
bir yanhı hareket burada is· 

tenilme::•en chayete sebebi· 
yet verebilir. 

Profesör neıteri tekrar alı· 

yor ve eli litre.meden b.ı ef· 
litun deriyi pulatıyor. 

A,ılan bu delikten gı'.lya 

imdat talp~der bir vaziyette 
küçücük, minimini bir el sal· 
lan:yoı .• 

Profesör soğ Jk kanlılıkla 

çocuğu alıyo~, kordonunu ke
sıy<>r, o Z'lman ço:u;tun körpe 
ıesl duy-Jluyo• ... Ve öltim köp. 
rüaOr.lin ba~ınd.•.ki Ananın kar· 

1 
Mlıter ( Ber ) entelljen.,' 

ıeroiı teşkilatının en muvafık 
en esaslı ve en kıymetli bir 
unsurudur, mlster(Ber) dünyaci, 
takdir kazanmıı müstesna bir 
zekadır. 

- Hayret].... Demek mis• 
ter (Ber) de ...... 

- Hayret edilec~k ne var? 
Zavallı insanlara, yasamasını, 
kazanmasını, onlara refah ver• 
mek için çareler aranmasını 

kendine meılek edlnmiı ve bu 1 

yüzden nlhayetıiz servetlere 
mazhar olmuı bir insana hay
ret mi edilir?, 

- Her ıeye rağmen ben 
bunu ümit etmemiıtım de ••.• 

- Canım! Sizinle hep mü• 
nakaıa edecek değillzya! •• 1ıte 
ıize bir refah ve servet piyan• 
goıu dütlll. İstifade etmek ve
ya etmemek sizin elinizdedir. 
Bu gibi ciddi meTzuon üzerin. 
de fazla tevakkufa değmez, 

insan 11kılır, neı'eal kaçar. Bir 
az gülelim, hayatımıza neı' e, 
zevk katalım. 

- ?! •• 
- Biz sizi uzaktan böyle 

korkak, mütereddit, iradesiz 
ve ıükôti tanımıyorduk. 

(Deoamı ııar) 

·······-···········-······························-
Avukatlar 
Kazanç vergisin

den şikayetçi 
Sabah gazetelerinin birinde 

Baroda fevkalade bir içtima 
ahterlı!diğine -:!alr bir yazı 
Ç•İcmııtır. 

Diin bu hususta tahkikat
ta bulunduk ve hu içtimaaa 
aslı olmadığını anladık. Vak' 
anın E slı ıudur: ~eni kanun
da Avukatlara asgaıi senede 
300 lira kazanç vergi•i vermek 
mükellefiyeti tahmil olunınuıtuı 

Bır çok avukatlar bunun 
ağır olduğunu söylemekte ve 
kanunun tadiiıni id•mektedfr. 
Bazı a vul(atler bu me$' efeyi 
heyeti umunılyeye arzede· 
bilmek için umumi kongrenin 
s çılması 1-• .ısusunda l ;:.ıbat 
heyetine müracaata karar ver
mişlerdir. 

Maamafili daha müracaat 
etmemişlerdir. Mürı• caatten 
eıonra lın:lbat heye\i liu uın 
görürse u1D11ı:ni kogreyi içı:~maa 
d~vrl •decrktir. 

nınddn bir hayat eıcri ayr.lı· 
yor. 

Çocuk Ebeye veriliyor .. 
Ebe sevinçle bağırıyor: 
- B'r güzel ojilan •. 
Ve onu •eve sevine gö Ü· 

rüyor ... 
Hastanın kalbi d<: ha lu v· 

vetli atmağa baı'ıyor. Sanki 
bilmiyerek Ana .olduğuuu11 far· 
kına varıyor. 

........ 
AmAl .yat muv:ıffııkiyctle 

bitınişti. 

Dikit biteli de yarım saat 
kadar olmuıtu, 

K1or!c ·mu<ı tesiri yavııı 
yavaş tükendiğind·~ rı has ,\ g\ı 
lerini ağır ve !..uhran!ı ı.;,. •ır 

kud•n uyanır glL güdük'e 
açma ğ:ı çalıtıyor:lu .•. 

P. ofesôr ha ·lanı ı Yu••tndnı 
a) rılmadı. 

S.ılonun b ·r l,ö .<•slndn A•h· 
tan ile nö'l• tçi 1.tle bcnr. piı l r 

(o_,, aım v. •) 
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E k. d 1 ı ' çekildi. Kazanan numaraları srar eş a ga arı . kamilen dercedJyoruz: 

Tam karyolaya atıldıg~ ı zam~n ne 50.000 
lira kazanan n1 ımara 

görse beğenir siniz? 28.693 
Aradan bir kaç dakika 

geçrniı, hep birlikte dolan ka· 
deh1eri (terefe, ıerefe!) diye 
lıo~ıltmıılardır. Bunu müteakip 
hayatında Leman gibi güzel 
bir kadın görmeyen T ahıin, 
ufalan gözlerini ona çevire· 
rek: 

1 ::.lada kö,ke gidelim. Dcmlı· 15.000 
Bunun üzerine ıof ör oto· 

mobill çalııtırmağa, Tahsin de 
cebinden ıarı sarı liralan çı· 

kararak hesap vermeğe bat· 
lamııllr. Heaap verilmiı. Tah· 
ıin, Lemanı koluna alarak 
garsonların iltifatları aru1nda - Aff edeniniz hanıme· 

fendi, zannederim bekarsınız 
değil mi? 

Demiıtir. Lemanda, kiraz 
gibi iocecık cuJakları arasın· 
dan: 

- Şimdilik öyle, fakat bir 
kısmetim çıkarsa füphesiz ev· 
leneceğım, demiıtir. 

Bu sözü itilen Tahıin 
hemen gözlerini dört açarak: 

- K11meliniz karımızda, 
aman tepmeylniz ha! demi§ 
ve cebindeki ıarı liraları ıa· 
kırdatma«a baılamrıtır. 

Bu ıırada Leman da manidar 
bir kahkaha ile : 

- Nasibim lıe kaçmaz. 
demlı ve Tahslnin yanına ıo. 
kulmuıtur. 

Bu hali gören Tahsin, ar
tık kendisinde ıabrm tükendi-
iinl anlamıı olacak ki hemen 
ıoföre: 

- Haydi yavrum, arabayı ha· 

otomobile binmiılerdir. 
Oto, son sür'atine devamla 

Tahsin Beyin Akıaraydaki köı
kün önüne gelmif, hep birlikte 
inerek içeriye girmiı\erdir. 
Uıaklar, lalalar, bacılar ve da· 
dılar bunları karıılamıı, batar 
ve hayale gelmfyen bir tazimle 
ıalona çıkarm11lard1r. 

Salona çıkmıılar, soyunup 
dökündükten sonra Marmara· 
ya nazır bir pencerenin önüne 
oturmuı1ardır. 

Hayli müddet konuımuı· 

lar, oynayıp gülmüılerdir. 
Fakat, bu sırada Taluinin 
sabrı tükenmiı, gözleri karar
mıı olmalı ki hemen ıoför 
Hayriye :hitaben: 

- Haydi yavrum, bizi iki 
dakika yalnız bırak ta hanım 
ıultanla bir ıeylu konuıayım, 

(Detıamı var) 

JMIWL··~·w·;;r 
AdanaJa işçi ücretleri ne kadardır? 

Komisyonun takdiri! 
Çapa için iki buçuk, kızak işleri 
İçİJı yarım lira farkla üç liradır 

Adana - Adanada çiftçi· 
ı ler ihtfyaç1arına aörc ve çift· 

çl komlıyonunun takdir ettiği 
haftalık Ozerinden amele tut· 
maktadırlar. 

Komisyon bu hafta çapa 
için iki buçuk, kızak itleri için 
yarım lira farkla Qç Ura· 
dan karar vermtıtlr. Takdir 
olunan bu ücretlerden fazla 
para verip amele götürecek· 
ler için komlıyonlarca ceza 
tertip edllmeıl takarr<lr etmıı 

Eve keyfiyet dün tellallarla tlln 
olunmuıtur. 

Haber aldıfımıza ıöre 

içinde bulundutumuz hafta 
içinde kızak iti artık bitmlı 
olacaktır. lane kozalannın 
çapa iti de bitmek üzeredir. 
kozaların vaziyeti tlmdilik 

1 

Bereket venin ki, Adnan 
Salim, Enf si, suaJl~rin vahıe· 
Unden menediyordu. BüUln 
muhbirleri, bir araya topladı 

ve lıtedıklerl malftmatı yaz· 
dırdı. Giderlerkea, her biri
nin kulafına efllere k yeni 
bir ıey ıöyltyormuı hlaalnl 
verdi. Hepıl D1emnun ayrd· 
clılar. Bazı gô.ıl\ açıklar, fır· 
tattan iıllfade ederek genç 
•Clellifln yeni romanı hak· 
landa aaaller eoruyorlardı. .. 

iyidir ve mahıulün de iyi o
laca~ı tahmin edilmektedir. 

Pazar yerinde oldukça ha· 
raretli alım satım olmak· 
tadır. Yerli buğdayın okkası 

6, 5 ve arpa ise 3 kuruıtan 

ıatıı yapılmııtır. Bu heıaba 
ıöre buğdayın güyleği Lir bu· 
çuk liradan ve arpanın ise 60 
- 65 kuruı arasında ıataı 
yapılmıı demektir. 

Yeni mahıul hububat ye· 
tııtiğl için bUhaaaa köylü halk 
ıehirdeo torba ile un almak .. 
tan kurtulmuı ve aralarında 
yardım baılamııtır. 

Kızak iti hitam bulan ma· 
hallerde patoz ve dögenler 
faaliyete geçmlılerdlr. 

Yeni mahıülden hafta için· 
de Mersine bir kaç vagon da 
arpa aevkolunmuıtur. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
caninin, maktulün kocaeı ol· 
mak lhtlmalfni düıünüyor, 
zavalh Enise, y6reğini deıeo 

ıualler soruyordu. O, o kadar 
müt~easlr bir ıamlmiyetle cevap 
veriyordu ki, reis, derhal iı· 
Ucvaptan vaz geçerek bir 
masuma tıkence etmekte ol· 
duğunu anladı. Tahkikatı, 
baıka bir tarafa tevcih ıat
mek lazım :geldi. Bütün gay· 
retlere raimen zulmetten 
baıka bir ıey g6r(Uemedi. Her 
ıey muzllmdi: Gittikleri yol 
karıoılık, JıaktıkJarı yer ka· 
rar.bk, karanlık... Her yer 

~.n,....ıraobkta. •• 

lira kazanan numara 

20.512 

12.000 
lira kazanan numara 

38.291 

10.000 
lira kazanan numara 

5.452 

8.000 
lira kazanan numara 

19.527 
5.000 Jira kazanan 

24,544 
2.000 1ira kazananlar 
30868 42091 8360 

144:24 11585 

1.000 lira kazananlar 
25 ı 33 ı 0549 35322 
22 13 1 32863 29't 78 
2951 2 6990 t o 139 
47791 4718 35877 
46697 17749 

200 lira kazananlar 
42837 2658 28674 
14662 11356 23039 
48281 33689 28465 
47523 7331 15043 
43587 30143 17464 
24947 16505 11396 
33375 47399 780 
2489 16181 25476 

44600 33336 33370 
6602 1264 19060 

40603 13499 28633 
6482 26553 14077 

4517 
1778 

43095 
23688 
40561 
37812 
45928 

7494 
14270 
24710 
26747 

125 Lira kazananlar 
48963 16165 33636 524 

6926 30553 41271 8175 
32561 30552 10660 38030 
23781 6113 35863 35527 
41691 33224 33971 32895 
41366 39128 13511 45213 
18382 49722 4623 823 
21297 19269 28430 44733 

8370 23848 32145 4466 
838 19208 27354 3992 

46297 16508 34597 26587 
19319 26415 6759 45818 
18725 7413 2399 3736 
33155 35590 21482 39506 
31292 16365 6811 11446 
10551 27166 41707 12158 
4110 19925 23649 28310 

35800 24922 9711 9361 

Enis, Salimin ıüpheleri 

üzerine, "0 kadm,, dan bah· 
ıetliği zaman, hakimin göz· 
leri parladı. Genç kadının 
mazisi, Enfsle olan münase· 
batı, ahlakı, adetleri, serveti, 
hakkında bir çok sualler Bor

du. Bu def il, cinayetin f ailı· 
nl bulduğunu zannediyordu. 

Buraaya gitmeden evvel 

Adnan Salimle görüımek ste· 
di. Fakat Enisten aldığı tafsi
latı, romancıdan alamadı. Genç 
adam; hakimin hicranı hara· 
retle takibe koyulacağını ao· 
layıncn üzüldü. Bu fıten vaz· 
geçmeıi için iyice uğraıtı. La· 
kin boıunn zahmet ettiğini 
anladı. Kendi kendine diyor· 
dl ki: " Şayet Hicran mücrim 
tae, adaletini pençeeılne dü· 
ıecektlr. Maıum tıe, bunu 
kolayca lıbat eder. Lazım ge
lirse bu huııuıta yardım bile 
ederiz." 

-Hikim hiç birıe1 bilme· 

16205 
42342 
31755 
2429 

43511 
36162 
36934 
33822 
31462 
14549 

45050 
22124 
47811 
43770 

43770 
16541 
49207 
20150 
47097 

33882 
20454 
24065 
463q0 
22936 
43966 
38002 

Kaplumbağa ile giden 
postalar nasıl düzelir? 

8326 
31147 
29010 
48259 
26135 

8689 
5088 

12162 
l'i677 
44501 
15418 
44691 
39055 
34425 

6567 
8643 

70 
46609 
11025 
43524 

4737 
49669 
2734 
8826 

3460ç 
44635 
47'[23 
29846 
45953 
8938 

2767 
27067 
46217 
22361 

9910 

24412 
40201 
42070 
35190 

35412 
37365 

164~5 8097 42480 
19052 22819 41809 
32466 46 37 11002 
15735 26609 42924 
5357 45769 29078 

41402 29773 20816 
42370 38529 23316 
8340 

44951 
39578 
14427 
33210 
38695 

17790 
32704 
44229 
12621 
8955 
2533 

66362 48412 
14781 3626 
2154~ 615 
19151 36088 

24257 
22769 
42641 
14095 
34455 
26068 
36339 
44607 

lira kazanan!ar 
14046 9880 14472 
9337 43752 1411 

13871 28~83 28174 
27885 4070! 24132 
22008 4375 3597 

6407 20213 32553 
9275 338 18391 

35284 26472 36726 
losz2 37930 8678 
28968 43951 40536 
28197 150~8 32765 
42057 39706 30814 
2558 15013 13709 

38284 43036 32747 
9267 5120 32030 
1492 1641 741 
2041 5205 
5898 11000 
6721 17065 

23498 
89:!5 

42600 
5219 

32859 
37051 
3Gl46 
20642 

9042 
18899 
1350 41270 7611 

Kütahyalı Bir kariimizden 
postalar hakkında bir mek
tup aldıK, diyor ki: 

1 - Mektup, vesaire vürut 
tarihinden 2 3 gün sonra sa
hibine verilirse, 

2 - Mektup gazete ve 
mecmuaların hır kısmı pos
talarda zayi olursa, 

3 - Bazan mektuplar 
yanlıı adreslere verilir, açllıp 
okunduktan 6onra sabıbine 
iade edilirse, 

4 - Bazı mektuplara mev· 
rude tarih damgası vurulmaz, 
son merkeze ne vakit geldiği 
belli olmı;,z; ele geçtiği zamanı 
vürut tarihi kabul zarureti ha· 
sıl olursa, 

5 - En yakın bir mahreç
ten (açık bir mektup) 15 gün
de mürsilüoileyhe geline, 

6 - Posta müdürle~ine 
daireleri dahilinde intizamuz
lık ve dikkatsizliğe sebebiyet 
verenleri cezalandırmak sala

hiyeti verilmezse... bu ehem· 
miyetli vazifenin hakki le tf a 
edildiğine na11l kani olunur ?: 

Hayat pahalılığına uyarak 
asgariden azamiye kadar yük· 
self"n ve son had de bi!e islik· 
rara pek niyeti olnııyan posta 
ücretlerine mukabil - intizam· 
aızlık memba ve sebeplerini 

lzmirde 
136SO 41665 
12500 :b0939 
40921 44316 
38057 25862 
42630 5429 
20609 33678 

9263 
43978 

7787 
31098 

5067 
1989 

25323 1 

12886 

Zeytin sinek/erile 
mücadele başladı ! 

İzmirde zeylin sinekleri 
43692 türemiştir. 

22038 • Zeytinyağı mahsulümüzün 
38648 nefasetini bozan bu haşereye 

6280 kaııı zeytin sineği mücadele-
2865 49363 

49008 35454 
133;;1 ı 1704 
30540 17256 
48127 31331 
39584 37520 

39231 
853(j 

21651 sinin tatbikine baıtaomıt ve 
10830 l.ımir vilayet inakammdan bü-

1198 
1133 

33701 Hin kazalara ve müstakil 
3159 nahiyelere yazılmııhr. 

38859 
34252 
16889 
17534 

54S4 Bu mücadele için lazım 
21693 olan Arsenik ve levazım Zira· 
8705 1 7538 

31840 
429) 

63 
10776 
40329 
46277 
32241 

44642 
23420 
29720 
11492 
41488 
38927 
38047 
11594 

39683 
i al dairelerinden temin edilecek· 
1 llr. Kazalarda ve Ziraat idare

lerinde kafi mıktarda tulumba 
bulunmadığı takdirde İzmir 
piyuasından temin edileceği 

41860 
257b9 
33889 
34002 
20308 
28390 
21277 
36691 
47408 

1802 
4970 

43031 
43104 
41160 
12684 
39012 
18570 
29667 

14740 
27927 

2473 
21270 
36470 
42795 

47232 
48079 
10997 
3959 

37933 
8 l::S3 

10832 
7<140 
5587 

45955 
36786 
36291 
48256 
48260 
20664 
16560 
34526 
35533 

38778 
29103 
20356 
48004 
32026 
43155 , 
70ı).t 

13172 
2898..J 

8402 
4222~) 

31470 
14834 
12298 

49 
9446 
8623 

26601 

dif'lni, binaenal~yh kendi$ini 
mesele ile alakadar etmemele
rini rica etti. 

Vaktini Adliye koridorla· 
rmda geçirmek, Adnan Sali
me tahammül f ersa go·unu

yordu. Bununla ber abcr bir 

çok suallerden, lsUntalctan 
yal,asını kurtaramadı. Enis,ka
rasmın cesedini almak i~fn 

Morga gittiği zaman kendisi

ne refakat etmek mecburiye· 
tinde kaldı. Sahne, çok acıklı 
ve müthlı olmuıtu. Za valt. 
çocufun ıeıi ıadaaı çıkmamıı 

bağarıp çağırmamıf, saçlarını 
yolmamııtı. Son uykusunu 
uyuyan bu masum kadının 

karııemda bir korku, bir deh· 
ıet, bir hüzün, derlo bir mer· 
hamet bluetmlıti. 

Gerek pollıçe, gerek mah· 
kemece yapılan tahkikat oeU· 

cesinde, Hicran hanımın tama· 
mile maıum olduiu meydana 

(Deoamı uar) 

ayrıca biJdirilmi~tir. 

10221 
36231 

1597 42119 
12755 36813 

35520 27813 16605 
17492 47111 46613 
26895 14084 28062 
10763 J273J 30314 
22727 10481 4276 
21577 44155 8714 
11553 19628 45822 
9531 37189 28841 

33624 28212 21444 
2ö728 28328 
42452 36858 
16565 2430 
3rt577 45920 

40885 
24900 
18607 
15879 

156 l:i 
6003 

13027 
2253 

42:155 
35381 

27435 
27224 

3003 
32201 

1248 
37704 
15508 
16833 
19779 

34354 
2303 
9645 

25548 
17413 
41343 

6485 
3277 

19940 

48005 
12707 
17708 
32359 
40983 
15128 
25256 
11735 
28353 

2249 15089 
21195 34062 
12334 6429 

916 37310 
13927 23885 
14533 29023 

6226 39936 
1886 2020 

33756 
45460 34861 3067 
28056 32448 22451 

1229 12445 14757 
34884 49614 11894 
21363 38169 22292 
21235 25477 4603 
26348 44138 21076 
24572 38360 19834 
28995 
25904 
18343 
10535 

23049 
10327 
4879 

37426 

25954 
4755 

15586 
9896 

41416 48017 26178 
6021 16Q38 10285 

41311 
16668 
9739 

29826 
35311 
42297 
49767 
26937 
16915 
3743 

16334 
48984 
44499 
38742 
14232 

ortadan kaldırma!~ mümkün 
değil midir? 

H. lbrahim 
! Yeınek istiyorlar 
'· Mersin hapishanesinde ki 

mahkumlar namına" Yusuf Ziya,. 
imzasile bir mektup aldık. Se
kiz senedenberi hapishane ko-
ğuılarında yatan me:hkumla• 
rın gıdaıızhktan pek feci akr 
bette olduklarmı ve bu halin 
nazara itibara alınmaıını en 
büyük makamlardan bekledik• 
terini yazmaktadırlar. 

On bin 
- ..,._ -

Hasta lstanbul için 
tabii yekunmuş 
Vilayetin 11hhati hakkın~ 

da Sıhhiye müdürıl ıunlan 
söylüyor: 

- Vilayetin umumi aıhhati 
iyidir. Tabii 700 bin nüfus• 
lu bir ıehirde meseli on bin 
hasta her zaman vardır. Fa· 
kat her türlü ıari ha.talık .. 
lardan ıehir ve vilayet ma• 
sundur. 

Bu ıene yeni dlıpanıerler 
açmak için bütçeye tahsisat 
konulmuıtur. Beıiktaıtaki Bai 
kım ev;,.,i ıslah ve tevsi ed~ 
ceğfz. Ü&küdarda da bir ha· 
kım evi evi açmaia çalıııyo-
ruz. 

Çok. yazık! 
Mahreç/erimizi 

kaybediyoruz 
•Hizmet" gazetesi yazıyor: 
Lehistan hükumeti bu ıe

ne Yunaniıtandan Z560J kilo 
kuru üzvm almağı taahhüt 
etmiıtir. Lehistan hükumeti 
evvelce her ihtiyacını bizden 
alırdı. Yunan tüccarı bizim 
bu sağlam mahrecimizi elde 
etmeğe muvaffak olmuılardır. 

Yine ayni hükumetin tü· 
tfin rej si bu sene Bulgaristan· 
dan iki buçuk milyon kilo 
tülün alacakllr. Lehistan tü· 
tün rejisinin bizden tütün al· 
maktan isUnkif edişine sebf p 
geçen sene bir tacirimizin 
beynelmilel ticaret kaideleri· 
ne uygunsuz olare.k yaptığı 
harekettir. 

47252 20398 27770 35798 
33025 32164 21374 43279 
38674 33188 39733 15456 
3670 19096 38938 45281 

33635 24273 11647 33481 
43073 32683 8262 28108 
40821 40833 3498 41359 
18608 17695 13801 29257 
6743 15363 39903 639J 

38172 28340 45076 40706 
17659 7393 16461 4~452 

25898 33917 26951 15823 
14329 21211 25939 22938 
27332 7069 47147 31974 
34880 28180 44431 33039 
46907 21621 37631 23515 
9524 18618 2L529 22784 

25754 20438 33839 29j92 
19294 22545 23312 43894 
40193 18961 29159 47189 
22096 30484 44303 33747 

4046 334Z4 39066 10338 
48736 26526 2460 1691 
43832 
30266 
47410 
4108 

38087 
32568 

20197 
23866 
26905 

4768 

44044 40426 
47461 5583 

5187 26601 
35320 7950 

6006 
45739 

23800 
10726 

29134 33053 46135 
5610 22542 12196 

31515 34107 38330 
27152 1696 32596 
18773 20739 40634 
4059 32233 42744 

3128 46427 16006 
24362 49508 34070 

3652 
49859 

1333 
36064 
21544 

4285 
12243 

6289 
383 o 
6608 
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L .. ,.M •••l•i 1 
Poliste: 

intihar! 
Aaliyede: 

Memurlar işlerinden 
çıkarılmıyacak ! 

Bereket versin öl· 
meden kurtarıldı 

Belediye 
/ 50 bin lira 

4 

tazminat istiyor 

(BirİrJcİ aahifeden devam) 

yerek tasarruf hakkındaki 
esasların bir kere daha bütçe 
encümeni ve bü~·ük Millet 
Meclisi heyeti umumiyeainde 
tetkikine karar verm ştir. Ek· 
seri mebuslar Maliye vekilinin 
nokıai nazaru. ı:ı aleyhinde· 
dider. 

~ 

Ankara, 11 {A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Re· 
fel beyin riyasetinde toplan· 
nuıtır. Kütahya mebusluğuna 
intihap edi!en Alaetttn ve Ha· 
Ji1 be,Ylere aft intihap mazba· 
taları muallel görülerek maz. 
l>ataln rı tetkik encümenine 
ıverilmiştir. Burdur mebusu 
Halit , l stanbul mesbusları Sa· 
adc ttin, Milhat, Aliıettin Ce. 
mil, 'Ve Ziyaettin beyl~rin inti
hap mazbataları kabul edilmiı 

ve Sadettin ;Riza ve Mithat ve 
Alaettin Cemil beylerin tah· 
lifleri yapılmı~tır. Meclis cuma 
er tesi günü toplanacaktır. 

Ankara 11 (A.A)- Bugün 
cumhuriyet Halk fırkası mec· 
lis gurubu Afyon mebusu Ali 
beyin riyaseti altında öğleden 
evvel ve sonra olmak üzere 4 
saat içtima elmiş ve kadro 
münhalleri tahsisatının tasar· 
ruf euilmesi etrafında müza
kerelerde bulunmuıtır.Bu bap
ta Maliye vekili ve bir çok 
hatipler söz soylemiı ve hü· 
kumet l <ı ra fmdan teklif edil
mi§ o'an ı . a rı un maddelerinin 
alelusul .bütçe encümeninde 
ve meclis heyt. t i umumiyeeinde 
müzakeresine devama karar 
:\'e.rilmi§lir. 

Kayseride bir eşkıya 
· çetesi imlıa olundu ! 

Kayseri, 11 (A.A.) Pmarbaıı mıntakasında şakavet Japan 
Yalaklı Ömer ve arkadaeı Elbis~anlı Ali, S.arnız nahiyesinin 
Geyve yaylasında jandarmal r tarafından ölü olarak tutul· 
muşlaröır. 

Sellerden Ankara treni geç kaldı 
Ankara, 11 (A.A.) - Bugün posta tıreni Biçer ve :Sazılar 

istasyonları arasında sel tahribatından dolayı üç buçuk saat 
f Pahhurla gelmiştir. 
• 
lzmirde elektrik Ücretleri ucuzladı 

İzmir, 11 (A.A) - Vekiller heyeti kararile İzmir elektrik 
ücretleri 2-l kuruşa tenzil edilmiıtir. Tasdik olunan _y.enl itilAf
name mucibince İzmir elektrik tirketi Karvıyaka tesiaatmı bir 
ı1ene ve İzmir be:ledi,Ye mmtakası hududuna .alınacak Buca ve 
ve Burnova'nın tesisatını da iki senede ikmal edilecektir. 

~ :.;ı a 

Yunanlılar ilk buğday 
Şehrimizden t Bu şerefe Mani- t 

çimento alıy~rlar salılar nail oldu 
İstanbul 11 (A.A) - hıra· 

cat ofiıinden tebliğ edilmiştir. 

l -~Yunanistan hükumeti 
450 ton çimento mubayaası 

için münakasa açmı§tır. 

Münakasanın tarih ve ıe· 
raitini öğrenmekistly-enler dör· 
düncü vakıf handa ihracat 
ofisine müracaat edebilirler. 

2 - Bulgaristan hükumeti 

Bir tezvir! 
( 8ir:incı soyfadaı1 devam) 
Ankara 10 (Hu. Mu.) -

{Son Posta) bazı meaeleler hak· 
kında bazı zevattan direktif 
almaktadır. 

Sahiplerinde birinin Anka· 
raya gelip bir çok mühim 
z.evat ile temasları malümdur. 
(Milliyet) gazetesinin 8 Haziran 
tarihli baımt kalesinde de aynen 
(kala kala iki muhalif, bir 
yarı muhalif kazete kaldı: 
cümlesile (Son Poata) nın bu 
yeni vaziyeti iıarct ve ilan 
edilmiıtir. 

Yeni farka hakkında hü
kümet gazeteleri lbirdeobire 
fsüküt etmiılerdlr. Fakat Ser· 
best fuka mace"rasından sonra 
halkta, hükümetin fuka teı· 
kili gibi teıebbüsleri fena 
ıekillerde karııladığı kanaatleri 
yer yapmı§ bulunduğu malum 
olduğu için yeni fukaya hü· 
ga-zctelcri ıt kümet doğrudan 
doğruya!hütum etmiyorlar. 

Ancak (Son Posta} nın ya. 
rı muhalif görünerek yeni 
fırka haklnnda hücümlara 
medar olacak bazı sania?ar 
icat edeceğini haber alıyorum. 
Ma!üm olmak üzre bildiri10Jum. 

Süleyman Tevfik Beyin 
Son Postaya cevabı 

"Son Posta,. , matbuatın 
en eski mensubu ve hayatı 
büyük bir telif şerefıle oldu 
bir muharriri olan Sü!eyman 
Tevfik Beye de hürmetsizlikte 
bulundu. Bu ıayanı hürmet 
matbuat emektarımızın "Son 

Manjm, J 1 (A.A) - Nu
rlye köyünden bugün ilk 
buğday mahsulü getirilmf§· 
tir. - • • • - ~ """ - • -~ 4 ~ 

Sardalya balığı konser:veleri 
için lcutlamlmak üzere ithal 
edilecek Zeytinyağı ile 
pe1nir tuzlamak üzere kulla
nılacak tuzların gümrük reı· 

1 mini kaldırmışlar. 

Tezvir başladı ! 
(Baımakaleden devam) 

mak işlerine galmiyenler iyice 
anlamalı, bilmelidirler ki yeni 
fırkada Halk fırkası mebusu 
.)'oktur. Halk fırkası erkanı 
yoktur. ~)lmıyacaktır da.. · 

Zaten bizim' adam ola
.mamamızın sebeplerinden 
biri de budur. Her şeyde 
halktan ayrılan :tihniyetle 
yürüm~k hastalığı her tara· 
fıutızı sarmııtır. Hüs!lünlyet
ler, ka yılsız bir ahlaksızlıkla 
fena görülmek, bu topraklarda 
adet, ittyat olmuıtur. 

Her te11ebbüs hatladığı ande 
kemale ermez. Onun, tekamül 
devrelerini geçirdikten ıcnra, 
bir gün, gözleri aydınlıktan in· 
c•nenlere hakikat perdesini 
açtığı görülür. Şu imkan a.le· 
minde her ıey öyle başlam1f 
ve böylece hedefine ulaşmııtır. 

Y cfer ki, samimiyet, hüs· 
nüniyet, kırılmaz ve J>ılmaz bir 
azim olsun. 

Tezvir, hücum, küfür, istih· 
faf ve her şey, yoluna düzü· 
len hak yolcusuna engel ola· 
tnıyacak, onu yolundan ve 
imanınd.ın döndµremiyecektir. 

Mukadderse elbet görülecek 
ve ~ÖrPceklerdir. Arif Orut; 

Postan ya cevaben yazdıjı 
mektubu ı nqrediyoruz: 

"71 yaşındayım. 97 sene· ı 
sinde matbuata intisap etmiı 

oldu~~m cihetle gazetecilik 
ve tahrir hayatım 52 seneye 
baliğ olmuştur. Bugün mat· 
buatta benden eıkiıi yoktur. 
Matbu asarım üç yüzden fazla· 
dır.lhtiyarhfım ve gazetecileki 

Betikla§ta 'Kılıç Ali ma· Zeytinburnu çimento fab-
hallesinde Alim kadın ıoka· rikaıa aleyhine Belediyenin 
ğında 8 numaralı hanede otu· açtıiı da vaya yakında birinci 
ran Ane Hanım dün, iıap Hukuk mahkemesinde baıla· 
hastalığının tesirinden kendisini nacaktır. 
evinin kuyusuna atarak intiha- Belediye f abr-lkadan 50 bin 
ra teıebbüs etmf vse de kurta· lira zarar ve tazminat islemek· 
rılmı§tar. tedir. 

Bu hususta kendisini dün, Dava evrakı Birinci hukuk 
Beyoğlu Zükur hastaneıinde mahkemesi tahkikat hakimli· • 
ziyaret ederek ıu malümatı ğine verilmiıtir. 
aldık: Bu hadise için ehlivukuf 

AyJe Hanım 55 yaılarında olarok Darülfünundan bir he-
ih ti yar bir kadındır. Yedi ıene yet istenecektir. 
evvel kocası 6lmüı, damadı Bir gazete beraet etti 
Ali ile kızı Senihanın yanına Son Posta gazetesi aley• 
gelmiılir. Bu ane kadar birlik· hine açılan Türklüğü tahkir 
te oturmuıtur. Fakat düıünce davası dün Ağırcezada neti· 
neticesi sinir haıtahğına müp· celenmiıUr. 
tela olmuı, uzun zamandan· Malümdur ki bu davaya 
beri kıvranmağa baılamııtır. sebep Son .Pıostanın lzmırde 
Hastalığı gittikçe Jlerlemiı, ni münteıir Hizmet gazetesin· 
hayet dün sabah kendisini ani den naklen iktibas ettiği bir 
bir buhrana sürüklemittir. yazıdır. Muhakemede gazele· 

İıte bu buhran neticesi •a• nio mes'ul müdürü dinlen· 
bahleyin kalkmış, kendisini mlştlr. 
kuyuya atmııhr. Bu sırada Bundan sonra makamı 
kızı görmüı, feryatla komıu· ıiddia maznunun ceza kanunu· 
larını çağırmııtır. Bu ara kom· nun 158,159 uncu maddeleri 
ıular gelmiJ, Ane Hanımı mucibince tecziyesini talep 
kurtarmıılardır. ıetmiıtır. y Heyeti hakime müzakere-

angın den sonra ms'ul müdürün 
Murat paşada Tanburacı beraetine karar vermiıtir. 

Cemil Eokağınka mukim hır •••••• • • • ••••••• ••••• ••• ........ 
ticarethanede katip Hilmi be- Elbise çalarken 
yin hanesinden yangın çıkmıı, 
etraftan yeUıilerek söndürül· 
mü.ıtür. 

Bacağı kırılmış 
Kabala§ açıklarında bulu. 

nan ıAndize isminde tahlisiye 
vapur•1na kömür vermekte 
olan Ôıner oğlu Hamdinin, sol 
bacağı mavuna ile vapur ara

Galata ıakınlerinden met' 
bur sabıkalı Laz İhsan dün, 
Beıiktaıta Akaretlerde polis 
memuru Hamdi Efendinin 
evine girmi§, bir kat elbiseyi 
çalarken cürmümeıhut ha· 
1inde yakalanmı§tır. 

Kadın o ~ ursa böyle. 
olur! sına eıkııarak kırmııtır. 

Cerh Samatya'da Saka Niıan 
ile Madam Virijin, su paraıı 

Kaaımpa§ada Kazgancı Sa· yÜzünden kavga etmiı, neti· 
lih ile Kasap Nedim, alacak cec?e , Madam Viıj ln, saka 
meselesinden kavga etmiş, ne· Niıanı merdivenlerden yuvar· 
ticede Salih bıçakla Nedimi, (ayarak baıından yaralamır 
üç yerinden yara1amıJtır. 

Z 1 
tır. 

or u müşteri Bacağında yara 
usküdarda Arap Hasan na· Kısıklıda ıucu Mehmet ıle 

mmda biri ıorör Ahmedin oto· Çerk~ıli Mehmet, aralarındaki 
mobiline zorla binmek istemlf, alacak meselesinden k9.vga 
ıoförün mümanaati üzerine etmlı, neticede Çerkeılı Meh· 
Hasan bıçağtnı çcherek Ah· met, ıucu Mehmedi bıçakla 
medf yaralamııtır. bacağından yaralamıotır. 

............................... ~ ......................................... ~ .. 
Hakiki toprak adamlar.ı lıonuşuyo! 

Aydın çiftçilerile hür 
b. ••ıAk ' ır mu a at .... 

Çiftçi hür konuşunca ne istiyor? 
(Birinci sahifeden devam) 

Aydın - Muğla yolundaki 
mülakatı memleketin temeli 
olan çiftçilerimizin söyledik· 
teri bakikatları bildirınekte
dir: 

Aydından: Aydın - Muğla 
§OSesi üzerinde bir koy kah. 
vesinde oturuyordum. 

Bozuk yotlarda mecburi 
te\'akkuf ıı tabi olan kamyonun 
tamirine epey zaman var. 
Çitten örülmüı bu köy kah. 
vesi misafirleri olan·· rençber-
lerle görü~tüm. içlerinden 
gelen ne çok ihtiyaçlara var
mıı hepsini anlattllar. 

Vaktile oldukça servet ıa· 
hibi olan söylüyordu: - Dört 
senedenherl gldlıabmız de. 
ğlıti. Elde avuçta ne varsa 
hepsini verdik. Mahsul zaman. 
lıırı o senenin borcunu üdemiye 
bile kafi· gelmiyor. Çoluk çocı.k 
h~p bir ele bakıyor. Yaı geç. 

til<çe onfara kuru bir toprak 
bile bırakmayacağına üzülü
yorum. 

- Çocuklllr kac tane b~ 

kıdemlmden do!ayı bana. her·
kes "beybaban derler Dün 

ak~am gazetelerinden birinde, 
hiç lüzumu ve esaıı olmctdığı 

halde benden bahsederken 

isihfafkarane "baba demekle 
maruf" tabirinin kullanılma
sından beyanı tee11ür vetees· 
ınf eylerim.,,Süleyman Tevfik 

• 

- Allah bağıılaraa iki tane 
kaldı. lkııı Milli kavgada 
ıehit oldu, biri askerde!. 

- Ötekiler mektep çağın-
da mı? . 

-Öyle ... amma hangi mek
tep? Köyde bir tek muallim 
yok. 

Okuyanımız ıade bir muh· 
tar. O da ,öyle böyle •. , :harf· 
lerf çıkarmağa ve bize ha vadia 
vermeğe çalıııyor. 

- KöyünQz kaç haneli? 
-70 hanell, nüfus 350 kadar. 
- Yakın köydeki mektebe 

neye göndermiyorsunuz? 
- Y akıo köyde de yok, 

uzak köyde de yok. (Bllahara 
tahkik ediyorum. Çıneye mer· 
but olan bu köylerde ancak 
on altısında mektep mevcut 
o~duAu, mütebakiıi olan ıek
aen köyün mektepsiz kal. 
dığını haber alıyorum.) Ge
çende mektebe muallim iı· 
tedik "olanUe yapın, dediler, 
sonra muallim göndeririz" iyi 
a~ma evlat, bizim binalar 
hep çerden çöpten. 

Haydi mektepte ona 
benzer bir tey oluversin za
ten l:.iz hükümete maarif ver· 
gimizi de veriyoruz, mektebi· 
mizi onlar yapsın diye bek· 
liyoruz. Çittf'" ofgım ne ziya· 
nı olurki... Yeter kl okumak 
öğrenelim. Biz de çocukları· 
mız da okumağa can atıJorus • ., 

Bu günkü maçlar! 
Stadyomda Eintraht maçı, Kadı. 
köyde de atletizm müsabakası var 

-Bu gün tam bir spor fa- bir maç seyretmiş olacağız. 
aliyeUne ıahft olacağız. ikinci takımlann bu ıon lik 

Tahalmde futbol maçları maçlarından sonra nihayet bu 
yapılacak, K.adıköyünde .at• güne kalan ıilt maçlarına de-
letizm müsabakaları. vam edilecektir. 

Taksim de yapılacak mü· L k maçlarından sonröl 
him maçların birincisi .biç yapılacak olan bu karıılat-
şüphesiz Galataıaray-Eintracht maların çok heyecanlı olması 
karşılaıması o!acaktır. liizımgelir. 'Çünkü lik maçla· 

Dün bu maç hakkında kafi rında eyi bir netice alanııyan 
miktarda malumat ve:diğimiz· takımlar bu tilt maçlarında 
den bu gün diier maçlar hak· birincilik ve bu [neticeye 
kında yazıyoruz. yakla§mak fçin çalııacaklardırt 

Geçen hafta ikinci la· Yapılacak maçlar ıun1ardırt 
kımlar ıamplyonasını oynayan lstanbulspor - Anadolu, 
Fenerbahçe ve Beıiktaı ta• Fenerbahçe - SüleymanJye. 
kımlan bugün ikinci ve son Vefa - Be§iktaı. 
defa ıampiyonluk için kar· Bu ıon maçın kuvvetJerin 
ıılaıacaklaTdır. Geçen hafta mütevazin olması itibarile çok 
yapılan maç 3·2 Fenerbahçe· heyecanlı :ve zevkli olacağı 
nin lehine bitmiftl. tahmin edilir. 

lıte bugün de Fenerbahçe Diğer maçlarında heyecan· 
bu evvelki neticeyi almak Jı o'ması lazımgeltr. J ÇünkG 
için, Be~iktaı lıe bu neticeyi yukarıda yazdığımız ~bl bu 
Fenerbahçeye vermemek için karıılaımafarıilt birinclllğilçlndlr 
çalııacaktır. Diğer taraftan da Kadıkö· 

Bunun içindir ki her iki yündP atletlzll\ heyetlnln ter· 
taraf ta azami kuvvetlGrfnt Up ettiği müsab3kalar yapıla· 
sa.rledecek ve bizde heyecanlı kt A R ca ır. . . 

Dünkü boks maçlar.ında kimler kazandı ? 

Selimi ltalyan boksö
rünü abandone etti 

Maçlar çok heyecanlı olmuş ve bir 
çok kiş\ Selamiyi alkışlamıştıw 

Dün akıam Tepebaıı bah· 
ç.eıinde mühim boka nıaçları 
yapıldı. 

Romanya yarım orta boks 
ıampiyonu Runca Fransız bok· 
sörii Franckfe M,run Ue da· 

vüıtü.Ve.f ranckle Romanya ıam· 
piyonunu dördüncü ravunlla 
nacka vut etti. 

Selami - De Santo 
Romanya ıampiyonu ile 

ıehrim:ze gelen ltmlyan bok· 
6Örü Marle De Santo Selami 
ile kaTıılaıll. 

ltatyan boksörü ioğuk kanlı 
Fakat Selami altıncı ra vuntta 
hasmını sersemletti ve yedinci 

ra~untta da De Santo yu (Abon· 

Köylü coıtu, Daha bir müd· 
det bu vadide sön1eodt, sonra 
ovalara doAru yüzünü çevire· 
rek: 

- On dönüm lopraia tülün 
ektim. Ziraat bankasına gitti· 
llm zaman bir za.hmetle 'lcef a • 
Jetle dönüm baıına bana beı 
lira ödünç verdi. 

Bu para ile bir rlönüm 
tütün kalkar!mı? Çapayamı, 
lfçiye mi, yoksa eve mi? hangi 
birlne masraf edeceifme ben de 
ıaıtım doğruıu ... 

- Mer~k elma baba, ıana 
bayır olur... Allah Gazi ba· 
bamıza ömür versin, her ıe• 

'yi gören o bu dertlerden de 
bir gün ölur ıfzl de bizi de 
kurtarır. 

- Elbet!.. Zaten güvendi· 
ğimiz hep o demi? (değllmi 

manasına) geçen aylarda 
Aydına kadar gelmlı, sonra 
da dönmüı geçmiı··· Bir gö· 
rüıtüren olmadı ki, htedikle
rimizln hepiılni de ona dökelim 
dinletelim.. Bir geldi haberini 
aldık, bir de aitti dediler.Yolu dü· 
ıerde bir yol köyilmüze uirarsa 
elimizden geleni eıirgemlylz. 

- Neden bu kadar üzü· 
lü)·orıun baba, bak vergiler 
hafifleıiyor, bundan sonra 
yol vergiıl olıun, kazanç 
vergisi olsun hep vergller. 
de eskisine göre fark olacak. 

- Nerede lbeylm, para 
nerede? Az. olıa da cepte 
para kalmachkı .•• Bir taraftan 

one) etti. De Santo bu ma• 
çın revanıını istedi. Sellml de 
kabul etti. 

Loronzo da De Santoyu 
(Defier) etti. Santo da kabul 
etti. 

Bu Mühim maçlardan ev· 
vel Leon • Ihsan, Filosof • Frtdı 
Faml • Yorgo Katuıt • Kant 
maçları yapıldı. 

İhsanla Leon berabere kal. 
dılar, fridi ile K;\nl rakip.~rl· 
ne sayı besabile galip geldi· 
ler. 

Fami be (azla favul yap
tığından dlıkalifıy edildi. ~u 
auretle Yorgoı bükmen galip 
geldi. 

paramız yok.JiükOmetimize biz 
sadıkız, bağhyız. 

Emir kumandasına baı 
eğeriz. Amma bir u: paramız 
ot.ada ziraatimizi ıağlam ya:p. 
sak borcumuzu bir ödesek. 

Ondan kelli gene bir az 
kauımız, canımız yerine ~e
gt lir " 

Diğer köylülerde ıüküne • 
le dUıl2diklerJ bu c&nh ınu. 
bavereyl g-özlerile ve canlarUo 
tasdik eder gibi bat fğdilcr. 
Feminki ıözünü tamamlarken: 

- Efendi, ıen rençberln 
derdinden anlıyorıuo. Ne olur 
fu dedikleriınizl bir cerideye 
veraen çok makbule geçecek 
Allah senden razı olsun,, dedi. 
Kamyon bu 11rada nokıa.nını 
tamamlamııtı. 

Bu toprak adamlarının ve 
ebedi çapa mahkQmlarının 
na11rlı etlerini sıktım ve ay
rıldık. __ ...... ___ .. "'-''---
Zeytin yağlarından 

resmi kaldırdılar 
Yunanistan hüküm.eti 450 

ton çimento mub:ıyaaıı için 
münakaıa. açmııbr. Münaka· 
sanın tarih ve §erailini öl· 
renmek lstiyenlı?re ihracat off· 
sinden uıeJtlmat veriliyor. 

BulAarlıtan hnkometi sar
dalya bahla konıeryelerl içlıı 
kullanılmak bere i&h.al cdt!e
lecck ;; e ı·nrafı, peynir tuz• 
Jamak üzere kullana acak tuz• 

fiil pmrilk reaminl kaldır-




