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idare itleri telefon11: 20203 Flab 5 kurut 

azanan Numarala 
. aylada 

'Musolini Para ile Asker' 
Toplamaya Başladı 

Tayyare Z1;1bitlerinden İ-ki Sınıf 
Yeniden Silih Altına Çağrlldı l 

Gündelikle 

Askeri 

Radoı, 11 (Özel) - Habıotı
tanı karıı aıktr göndermekle meı· 
gul olan İtalya hükftmetl, kendl 

ldareel altındaki adalardan 40 franlc 
gl.indelikle ııker n 1191 toplamak· 
tadır. Fakat tlmdlye kadar hlo 

kim11 talip olmamııtır. 

l 

p,..,.. "' c.ı 
• 

lngiliz 
Veliahtı 
Geliyor 

Sofya 11 ( Özel) - Buraya 
Zagrepten blldfrlldij'Jne göre, ln
giltere Vellabta Prens dö Gal ya• 
kında Yugoılavyadakl Bled kasa· 
basına gelerek Kıral naibi Prens 
Polua mltaflrt olacaktır. Pren• 
dlS Gafln burada bir mOddet kal· 
dıktan sonra Atlna Ye latanbulu
da ziyaret edeceği bildiriliyor. 

Bulgar 
Tedhişçileri 

Sofya, 11 (Özel) - ••Poıbona 
Poıta,, gazetesi, hDkümet tarafın• 
dan, bUkômeti himaye kanunu 
mucibince maznun olan ao tedhiı· 
çinin daha aranılmakta olduğunu 
lılmlerlle berab.r ilin ediyor. 

Habeşistan 

Japonyadan Silah 
V • Cephane Alıyor 

ltalya Ordusundan 
Kaçanlar Mısırda Hay. 

dutluğa Batladdar 

Roma, 1 l (Ôzel) - Bir çok 
tekzip1ere ratmen, Habeıiıtana 
kartı g5nderilen İtalya orduıun• 
da buJaııcı ha1tahklar1n bat gö,. 
terdlğl, bu yUzden birçok nefer 
ve zabitlerin telef olduj'u ısrar 

ile ıöyleniyor. Bunun 6Hrine ltal• 
J• hUkumeti ıaylalan rHmea 
tanlh etmek lDzumunu duymuıtur. 

MOıtomlekeler bakanını• at
ıından yapılan bu taYılhe ıısre, 
Afrlkaya gönderilen ltalyan a .. 
kerlerlnden bu glln• kadu yalnız 
80 asker ile 150 aırıele lSlmOıtUr. 
600 kadar nefer de, haatalığa 
tutuldukları için memleketlerin• 
16nderllml1lerdir. , 

Malarr• Salgını 
SD•eyf, ıo - Röyter Ajanıı 

bildiriyor: Dotu Afrlkaaına git· 

lstanbulu · Güzelleştiremezken ..• 

Hiç Olmazsa Çirkinleşti
renlerin Ellerini Tutalım! 
Güzel Binaların 

Arasında Şehir Çı .. : 
hanlarının Yuvalan- ı 

masına Engel 
Olmalıyız 

dtıocı noter şehrin paraıır 
baymdırlaıtırılabileceğini duıu .. 
nurken çok !'amimi idi. ou,unce• 
lerinde tenkit vaya övllnme 
mak1adı olmadığı anlatılıyordu. 
O, sadece bir latanbullu olarak 
dL.~llnUyor, düşündüklerinin tatbik 
kablliyetl olduğuna inanıyor ve 
bu inanaıının etüt edilmeainl 
diliyordu. • 

- latan bul da paraaıilığa ye 
bUtçı darlığına ra;men birçok 
feyler yapılabilir. Ben buna ka
naat getirdim. Fakat bu kaaaat 
De bir kefaleti, ne de bir mucl-

( De•amı S tlnoll ytizde ) · 
G•.-llm A•••11•1••' hrhl •il•• 

•• ,. .... .s .... 

mık illere ar 
kerle dolu ola• 

rak Sll••Yf 
kanabndan ge· 
çen Yapurlar· 
dan .. ,.,a,, 
Hılerl lıltll· 
mektedlr. Bun• 
lardan takri· 
ben 1500 D 
malaryaya tut• 
ularak iade 
edllmlılerdir. 

.. KIHpp• 
MaııJnl,, Ya· 
purunda ısa .. 
ker kaç•tı bu· 
lunmuıtur. Por• 
tıalt ile Sllveyt 
bölgeleri Tur• 

Hal•ıl•t••• ••h· pncular lçla 
'•• ınillalm••I aranıp da bu· 

•••tlılc/orı lunmıyan bir 
yer olmuıtur. • 

Fakat kadmlar. hayat paha
( Denmı 6 ınoı yüzde ) 

------·· ····-·· d .. _.. .. _ 

Altın 
Fiatı 
Düştü 

Gayrımübadil Bo
noları ise Yükseldi 

Son bir hafta zarfında altın 
fiatlarında bir dlltOt g6ze çarp
maktadar. Altın bir hafta eYYel 
933 kuruıa 1atılırken dun 929 
kuruıa dUımüıtnr. Bu dOıOı ya· 
v•ı y•••t olmaktadır. Seb•bl de, 

( Devamı 8 inci yGade ) 

Yağlı Güreşlerimi
zin Dördüncü Haf-

tası Bugün 
Yatlı gllreı mü1&bakalarım111n bu· 
gllo dördinctl haftaııdır. Niu.mna· 
mtDİD tanzim edilegelmtkte ol&D 
muhtelif maddeleri nlhaye• iki hafta 
ıonra ıon ıekillerlai almıı olaoaktır. 
Ve bu ıuretle bl:a de yağlı 1llreş9ili
ğe ltir alıamaame hediye etmek 
gibi nıoiı ltir hiıaeıte bulunarnı 
olacağıı. MU1&bakalar iltrledifi içl11 
ehemmiyetleri de artmııtır. Nıteklm 
b11güo Kıra Ali Tekirdağlı gibi me
rakla t.ekleatD t.ir revenı aıagı da 
nrdır. Bunu haricinde Dinarlı 
Mebmedia Tayyare kurumuna kaqı 
71pm171 '8ahhtH ,ettiği ıllr•tltr mü• 
n ... beille bir mll&hasamıı da 11 i11ol 
ıayfam11dır. · 

Perd•si Açılamayan Cinayet I 

Urla Hakiminin Katilleri 
Bu Sefer Bulunacak Mı? 

Altı Suçlu 
lzmird• Tekrar Muha
kemelerine Başlanıyor 

lımlr, 10 
(Özel) - TOrk 

adliyell, ılm· 
diye kadar bel
ki de, eald hl· 
kimi lhıan ZI· 
yanın 610m bit 
diaesl kadar 
kar191k •• ka· 
ranbk bir da· 
Yayı eline al· 
mamııtar. TDıe 
BakanhA'ı lb
aan Zıya hl· 

(Devamı 1:1 inci yOıd•). 

l•mlr •l•r c••• 
rruılık•m•llntl•• 

lılr 1ca,. 

ı~:~~7:~ :~~::!~= 
lzmlr, 11 ( Ôıel) - inhisarlar 

Genel DlrekUSrlllttl bu 111 plya• 
aadan bet miJyon kilo Oz:Dm 6 
milyon kilo Uıttın •• 7 milyon 

• kilo hurda laclr ıahn almayı 
keatlrmiıtlr. 

1 Ekoaoml Bak•nhlı T•hklkat• 
a.,ı.dı 

lzmlr, 11 ( Ôzel) - Baıa 
ihracat tacirlerinin kendi men
faatleri henbına perde arlaa1ıoda 
komedya oynatarak flatlerı dnınr
meya yeltendikleri hakkındaki 
haberler tlıerine Ekonomi Bakan• 

' lığa harekete geçmlıtlr. Bakanlık 
bu itin derhal tahkik edilerek 
neticenin çabuk blldlrilm11lnl 
iatemittlr. 

Halk dOfmaDl numara (> : 1 .eroıo 



(Halkın Sesi) 
l'osta idaresinin 

Nelerinden 
Ştkag•tçlslnlz? 

Boatancı Klrazhk sok•I• 1R 
No ha11e Strr11 

- Bizde, laalkı eD COk flk&Jete 
ınkedea idarelerden birlıl de poıta• 
dır. Po.ta, blrbtrJndea usalıta olan 
lnaaalar arasındaki rabıta11 temlD 
ndfuUe mGkelleftlr. Halbuki, yaıı· 
Jan mektupları baza• Hhlplerinlo 
ellerlne fCÇ Yardırmalda, bu rabıtayı 
:tGıhtttla koparıyor demektir. 

Yine ıantelerde okudutumuıa 
.are, Anadolunun bazı yerlerinde 
mektuplar, deYelerl~ katırlarla, eıek
ler!e, atlarla nakli olunuyormuı, Tele• 
fon, radyo, tela-raf ve telıJz ııuanda 
poatalıırın develere rlkletlli1I çok 
ıarlp ••llyor. 

* 
ae,lkta,, Akaretler, K6tk1U 

aok•I• t9 numarah hane eczacı 
Kerim: 

- Bizim poıtanıa •ıref Hatl 
biç belJI olmuyor. Bazı mektuplar 
umulmadık bir ıOratle Jerlne Yarıyor. 
Bazao da, mHell Ü•kOdardaıı poıta· 
ya nrllea bir mektup, Beyotluoa 
bir ayda aaoak rellror. Ban 1erlere 
uılaa poata k•tularıaıa da dipleri 
delik ralba .... buı •elıttuplar tam•· 
men ortadan kayboluyor. 

Bu ltJbarla ben, poıtıya mekt•• 
buma atarkea, bpln plyaaıodH bilet 
abr gibi oluyorum. Blrlıinde lana; 

- Acaba çıkaoak •ı? dlyt dltll• 
Diyor. Dlferlade lae; 

- Acaba yerlae yaracak mı? 

dl1• merıklıaıror. 

* Şehir tlr•trosu aan'atkArla· 
randan Semlhaı 

- Benim polta ldarealaden olaa 
tlklyetlm, halledilebilecek boydan 
dejlldir. ÇGnkG Posta idaresinin, beni 
tlk4yet~llerl ara11ndan tıkarabilmHI 
lıia, keramet aabibl memurlar bula
bllmHl l&zımdar. Naaıl mı? Anlatayım: 
Bent aahneden tnn ıycınlar arn11nda 
bittabi bazı patnııt11z aeyircller de 
nr. Onların yazdıtı mektuplar içinde 
öyle mUnaHbetalılerl nr ki, okurken 
olADCll ılnlrlerlm bozuluyor. Bu ma
naaebetllı mektuplann elime geçm•• 
mul için memurların batna mektup
larımı kontrol etmelerine bittabi raıı 

olamam. Halbul&.I oaların da bUtGn 
mektuplarımı okumadan mlnuebet• 
ılılerlnl ae9ebllmelerl ancak keramet 
aablbl olabUmelerlle •GmkGndGrl 

Maliye Kadrosu 
Genişletilecek 
Finaaı Bakanı latanbul Mali· 

JHile temaa ederken Murakıplar, 

Tahıdl, Tahakkuk MlldUrlerl 
lstanbul Maliye kadroıunun aok• 
ıanlarıoı ve bina fhtlyaçlaranı da 

Bakana •öylemlıler Ye baıı kadro

larm ıeniı letllmeainl ve yenJ 

binalar yapılmasını istemişlerdir. 
Bakan bu taleplerin bazılarını 
kabul etmlıtir. Ankaray.a döner 

dönmez lı tanbulda yapılacak 
Y'-'İ Maliye binaları için tahsisat 
gönderecektir. 

SON POSTA 

Bir Kız Kayboldu 
Fakat, Bu Kızı Kaybeden Sabıkalı 

Hemen Ele Geçirildi 
fatanbul pollıl. kilçllk bir k121 

kaçıran Ye onu evinden çok uzak 
yerler• aötllren bir sabıkalıyı 
ele geçirmiıtlr. Pek garip aHrll· 
len hidfH ıudur: 

Akaarayda Sofularda oturan 
lnhiıarlar idaresi mamulat kıımı 
mu~urlarından Abdullahın Ned· 
ret adanda Ye 9 yaıanda bir 
kızı Yardır. Nedret iki gtln önce 
babaaıaın tamirdeki ayakkabıla· 
rmı almak için kunduracıya kı· 

dar gitmlıtlr. 
Bu ıırada 3nUne bir çıkan 

bir adam, baba11oa olan on 
lira borcunu vermek için ken
dfsUe beraber aelmealnl ıöylemif, 
kızcaju da bu ı6ıe kanarak bu 
adamla birlikte Topkapıya kadar 
altmiıtir. Euarenalz adam Top
kapı dıtına aellnco kızı bir ke
aarda bırakmıt. tekrar gelmek 
llzere uzaklqmııtır. 

Nedretin babasına ıelince; lu· 
DDID aaatlerco dönmediğini iÖren 
baba hemen poliH ııtmiı, aran
maaını iıtemlıtir. 

DJğer taraftan Nedret Top• 
kapı dııanda beklerken bir 
adamcağız kendisini yapayalnız 
görmUf, 1Uphelenmf1 Ye kıza ora· 
da niçin beklediğini ıormuıtul".. 
Nedret de baınıdan ııeçenlerl an• 
lattığı lçln bu adamca§'IZ kUçUk 
kızı eHnden tutmuı ve Şehremini 
pollı karakoluna tealim etmlftir. 
Ve Nedret buradan evine iade 
edilmiıtlr. 

Pollı bu kızcağızı kandırıp 
götüren adamı da aramış, Halil 
adında bir 1&bıkahyı yakalamııtır. 
Halil ıuçunu itiraf ıttfil için 
Adliyeye Yerllmlıtir. 

Polislerin Yeni 
Elbiseleri 

Bunlar Amerika Poliılerln· 
kine Benziyor 

Y eal kabul edilen ıekildo 

pollı elblselerl Emniyet Umum 

MtıdftrlUğllnce haıırlatıJmaktadJI', 

Biçim Amerikan poliılerlnin 

elblıelerine bnzemektedir. Yaka; 

kraYat takılacak ıekilde açık 

bulunacaktır. 

Blltlln polisler, 29 Teırinfevvel 

aUnU bu elblaeyl aiymlı olacak· 
lardır. 

P•z•r 

1 Ekmek 
Fiatı 

Ucuzlayacak ! 
Ekmek fiatları Belediyedeki 

narh komisyonu tarafından yarın 
yeniden tubit edilecektir. Ticaret 
n zahire bouaemdaki duruma 
göre flatlarıo dü9meıi icap etmek· 
tedlr. Bu düşü§ en aa kırk para 
olacaktır. Çflnktt Boraada un fiat
ları aşağı yukarı, flat yUklelmıl 
baılamadıın nvelki duruma dtıg
müıtUı.-

3000 
Lira 

1 

Vapurda Kayıplara 
Karıştı 

Erıurum Yapuru Trabzondan 
kalkarak lıtanbula yollanmıı. Li· 
mandan limana uğrayarak Zon• 
guldağa eriımf ı. Eıya ve yo!cu• 
lerı alarak bir ak,am Ustu ora• 
dan da ayralmıf .• 

Zonguldaktan binen yolcular 
araaında 11 kömürcü Osman ., na· 
mile maruf bir adam var. Ka
marilda geliyor ve zengince .. 

Yatma zamanı yaklaıınca Oı· 
man Yapur adamlarmdan Rizeli 
Ali ile kamarot Galibi çağırarak: 

- Benim yanımda (3,000) Ura 
kadar para var. 

Bu parayı ılıe bırakayım da 
btrıey olmasın 1 Diyor. 

AJI Ye Galip : 
- Aman bize Yerme ! Diyor· 

lar. Ne olur, ne olmaz 1 Yanında 
duraun 1 

Sabah oluyor. Yolcular uyanıp 
da boğazı seyretmlye baıladıklan 
esnada klSmllrctl Osmanm kama· 
rasandan bir feryat yükseliyor : 

- Eyvah paralarım 1.. 3000 
Ura gitti.. Yetiıinl.. 

Her taraf delik, de9lk edili· 
yor ; paralar yok. Suçlu olarak 
Ali, kamarot G alJp ve bir de 
Trabzon yolcularından (Konyalı 
Mehmet ) namile maruf sandalcı 
bir ihtiyar ; poJiıe, oradan da 
mDddelamumıJiğe veriliyor. 

Dun birinci •ulh cezada bu 

01• H•••• B. Diyor 

"" /;1 .......... 

" o<ı 
..._ 

-

Alfabe 
Müsabakası 
Açıldı 

936, 937, 938, 939 uncu dera 
yıUarında okutulmak lizere KllltUr 
Bakanlığı tarafından bir alfabe 
mlllıabakuı açılmışhr. Bu mUıa• 
baknda birincillği kazanana d6rt 
sene için 500, ikinci gelene de 
208 lira verilecektir. 

Numerotaj Ve 
Vergiler 

. Maliye Şubeleri Sıkıntıdan 
Nasıl Kurtulacak 

Maliye Tahsil MOdDrlori vllA· 
yete baıvurarak yeni numerotaj 
mUnasebetlle tahıil lıJorinin çok 
gUçleıtiğini s6ylemlıler ve bu• 
na bir çare bulunm&1ına lıte• 
m·şter. VaH Muhiddin Üıtllndağın 
baıkanlığında ~aliye MtıdUrlerlnln 
de bulunduğu bir toplantı .Yapıl· 
mıt Ye bu it görU1UlmU1tllr. 

En kestirme tare olarak 
Kaymakamların binalara alt eakl 
ve yeni numaraları alSsteren 
birer liste baıurlayarak Maliyeye 
vermeleri bulunmuıtur. Fakat 
bunun da bir zaman meseleal 
olduğu anlatılmaktad·r. lstanbul· 
daki ( 450 ) bin mtıkelleffn eski 
ve yoni n umaralar1nı teablt 
etmek pek kolay bir it deA'lldir. 
Tahsilat gecikmemeıl için daha 
ameli bir çare dllıUnlUmektedir. 

Tehdit Edilmi,ler 1 
Gardenbar aahlbl Sallhattin 

ile, Şehir tiyatroıu kooperatif 
mUdUrU Mahir, poliıe müracaatla 
kendilerinin Turan bar aahlbl ta• 
rafından tehdit oluoduklarını ld· 
dia etmlılerdir. Pollı iddiayı 
tahkik "tmektedir. 

Sokak Kumarcıları 
A naataı Ye V aail lamlnde iki 

kişi, evvelki gece yarııı lıtiklll 
caddesi üzerinde zarla kumar oy
narlarken yakalaomııtar. 
~ ·~ .............. ·-.. C'-··-- -----

Uç suçlunun ilk duruımaları ya· 
pıldı. Her Uç •uçlu da b6yle bir 
meseleden haberleri olmadığını 
ıöylediler. 

Ali ile Galip terbHt bırakıldı. 
ihtiyar Mehmet aabıkalı olduju 
için tevkif edildi. 

Klı 

Afuıtos 1 J 

( Gtlnlln Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

OH hGcumlarından balkı lcoru•9 
fcln lıtanbuldaki aaraı9 H mahıe. 
lerda yapılaa tetkikat yakında blı.. 
Hk H netlH bir raporla iç ltl!• 
Bakaolıfıaa bildlrileeeldlr. Şehr!ml~ 
de korunma itin bir kura açılaca1ct11. 

Jf- * Jt
Mualllmlerln Listesi 

Bu yıl terfi edecek Ortıımekt~ı 
Ya LiH mualllmlerlnla liıtHI IO 
Atuıtoıta ilin edilecektir. • .. .. .. 
F•klrlerln 8Unnet DUAUnfJ 

Don, Çocuk t:ılrgame Kurumu 
Be7aııt kolu tarafından 41 f 
çocuk, Gll.bane parkında 
edllmlıtlr. 

« '* * 
Transit Ticaretimiz 

lran tranait ticaretinin ar.almaaıaı 
önüne l'•ç•ek için hah traaıi t depı 
ları lcretlerlnde yOzde IO tenıl 
J•pılabUHetl netloeaiae Yuılmıttır. 

Asri Mezarllk 
Eldeki para yetiımedltl lcln belir 

diyenin Zinclrlikuyudalsl aul mezarl1i 
lnfııata timdillk durdurulmutlur. 

* .. .. 
Kontrol Bathror 

Kahvelerin gazinoların Ye etlen! 
yerlerinin belediye tarafındnn fi 
kontroluna buırnn baılanacak, fa 
para alıama1ına mardan nrilmly~ 
cektlr. 

* .. il 

Eski Direktör 
itten el çelctirllta Poliı İkl•ı 

Şube DlraktlSrll Cemal, EmnlJ, 
Umum Mtıdilrlllttince çajırıld jı 19 
Ankaraya gltmtıtır. 

• * .. 
Çabucak SöndUrUI U 

DGn Büyük Çamhcada bir gazlao 
aablbinin dlkkatlizliği ylhUaden kee 
t ane •taçlan tutuımut. fakat çabucal 
ı6:ıdGrül m0jtlr. 

* Jt- * 
Bir Yol• uzluk 

Mehmet adında bir polfı memuru, 
bir adamı yolıuı olarak auçlu 16ıte,. 
mek iddlulle mahkemer• nrllmlıtır. . .... . 

Berberlerin Tatlll 
Belediye, berberleri• Pazar ta't' 

rapmalarıaa kanuni lmkla röremtla 
mlıtır. .. . . 

Afyon Sattık 
AYrupadeld uyuıturacu maddel• 

karteli blsdea btr miktar afyon aa~ 
almııtır. 

• * .. 
Atron Komlsyonn 

Afyon 1.tlhaali tılnl hıılletm•• 
lıeri bir komıiyoa toplanacaktır. 

* * * 
Kedilerle MUcadald 

Belediye ıokaklarda baııboı g•HD 
kedileri toplattıracak, ıonra öldlt• 
tecektlr. 

- HaHn Beyciğim! Bay Galip Bia· 
ıöl'ftn diyevfni okudun mu ? Belediyenin 
havadan milyonlar k11anrna11 mOmkUn• 
dOr, tlifor. 

••• Babkhaneyl belediyeye Yeriyor •• 
Emln6nDaden Unkapanına kadar bUtUn 
binaları belediye Damına lıtlmllk ıdtyor •• 

••. EYkııfı, Finanı Bakanlı.tını, ulusal 
bankaları, belediyeyi blrleıtlrip Clrket 
kurduktan ''-~a, ha,ıl olacak klrla ta .. 
bulu a.u •~ıllu tU tlJU1w•uı 1 

Hı111n B. -· P•tl• parayı daycium da 
keyfimden 1Bllyorum. ulslm 1 

Ot 

"• lb 
ti 

Işı 
de .... 
loı 

••• ... 



, 

Atustoı 

Hergün 

t'aırı Çoi Oldafa ;,in 

8f181in Konamatlı 

··································••·················· 
lstanbu/•u Güzel
leştiremezken .. e 

( Baıtarafı 1 inci yOxde ) 
a.ri ifade etmez, diyor Y• ıunları 
•1dlyordu: 

- Paraaı• hiçbir t•Y yapıla• 
-•aa hiçbir gllzelleıtlrme, hiç• 
bir bayındırlaıtırma lmklnı bu• 
lunmaaa bile çlrkinlettirmenln 
Gnünede ıeçflemez mi? 

Galik BinıUlUn bu ıorıuıuna 
ttvap verecek htr halde ben 
değildim. Onu• için ıustum, 
lthrl gl\zelleştlrmek, bayındırlaı• 
tırmak vaılfealnl Ozerine almıı 
tlbt boı vakitlerini ıehlr ıokak· 
lırıaı doloımak, yapılacak itleri 
tt!t etmekle ıeçlren Galip Blnı&l 
la~rgUn bir ıehlr faclaıile karıı· 
l'ttığını ı6yledl: 

- Alman aef arethanesinl ıö
lllnUıUn 6ntlr.e gelirin, dedi. Bir 
de buaUn şehrin en güzel otur• 
baa, dinlenme ve eğlenme yerle• 
l'lndenblrl olan Park Otele ba• 
lrın. Bu iki bUyUk ve çok gUzel 
binanın tam ortaı;ında daracık 
hır sokak Yardır. Bu sokağa 
beı, on adim girin. S maya yUk· 
•elmiş, mod rn binalar ve bu 
binaların arasında da bir la 
lörec k5inlz. in hiç ıaımayımı. 

'1r in, bu in daha yeni yapıldı, 
Burası EYkafa alt btr arta lmlı. 
•lkaf bu araayı 3·5 kuruı istifade 
•trnek makıadlle kiraya vermlı 
"' kiralarken de bu vakıf araanın 
~efan LIIYakıf imar edilmesini 
buraya bir kömUr deposu yapal• 
llıaıını ıart kovmuıtur. Arsayı 
lciralayan adam kiralama f8rbna 
llymak için burada arsanın to~ 

tığından kerpiç yapmıya bar 
1111111, hergUn beı on kerpiç ya• 
Pırak birer buçuk metro yUk• 
••kliğinde iki duvar yapacak 
lcıdar malzeme meydana getirmlı, 
OJduğu toprağın içine bu kerpiç• 
ltrlı iki duvar örmUıtUr. Mey• 
dana gelen bu iki duvarlı blılanm 
llıırl blr dUz saç lAvha ile örtUl· 
11ıu,, arka taraftaki boşluk 
••vlyesl de ıaçtan dama kadar 
ttıkıeltilmlı ve Evkafın ıart 
"oıtuğu Nefan lllvakıf imar 
lcaydıl yerine getirllmlıttr. Or
lıya dn bir kömUr depoıu diye 
tamamen yer altında bir in, bir 
~cube çıkarılmııtır. 

Bugün park oteli tle Alman 
lefarethan11lnln bltlılğlnde vı 
havaya yUktelmlt modren binalar 
0ttaıında fıte bu çıban, bu in 
•ırdır. Bunun yapılmaaına, kurul• 
lbaıına mani olmak için de lcanaa• 
tlınce paraya )Uzum yoktur. 

Para olmadığı için it yapıla• 
lllını11ı mUmkUndUr. Fakat ıehrl 
bırap göıterecek, ıUıel görUnUı· 
itti çlrldnleıtlrecek yapılııların 
~Une geçmek de peklll mUm• 
"llndnr. 

Biz hiç olmazsa bunu temla 
•tınıU, bir mal aahibl aıf atlle 
l•brtn çlrklnlııtirllmeaine mHsaade 
•t11ıemellylz. - Salt K11slt1r 

Hicaz Kralı ilk 
Defa Cuma 
Namazı Kıldı 

Mekke, 10 ( A.A.) - Hica1 r•h, tahta çıktığındanberi ille 

Reaimli Malca!e 
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Basılara nrdır ld ltledllderl kabahatleri ötlmek ve na11l birbirine dfittlrllrae, hayatta da mOıterek ltlenen 
buaun mea'uliyetlnden kurtulmak için baıkaaını lekele· ıuçlar, canciter doltları birbirine düınıan yapar. Unut• 
mekt•a çekinmn. DY katil huy, kOçöldükt• b .. olamıı bir mamak gerektir ki her cOrmOn bir cezuı Ye hir itin 

ttlradın devamı olabilir. BlrJlkt• temizlenen reçel lran• bir mu'ullyet bl11eıl vardır. DOrOııtlllk, kabahati baıka· 
noz.larımD huabıaı Yermek korkuııu, çecukları hazan eına yill<lememoyl emreder. 
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Ha • s 
Koca F abrikanıın Sahipleri Kendilerini 

Memur Olarak Göstermişler! 
Muamele verıılslnl vermekte 

inat ettikleri için hapHdilen fab
rlkat8r Aleksandr Korpl ile iki 
arkadaıı bir teniye yolu göster-
medikleri için henUı aerbHt 
bırakılmamıtlardır. Mahpus mU• 
kollefler yaptıkları ltlraılarda, 
kendilerinin fabrikada ücretli 
müstahdem olduklarını ve otuzar, 
kırkar lira maeı aldıklarına ı&y• 
lemlılerdir. Otuz bin Ura srlbl 
büyük bir paranın otuı lira maa• 
ıın dörtte biri kesilmek suretli• 
yarım aıırda ödenemlyec•A'inl 
naıaraltlbara alan maliye dalr11I 
bunun muvazaa] olduA-unu ileri ıl· 
renk mahpuıların taleplerini 
reddetmlıtlr. MUkelleflerln, borı· 
landıktan ıonra fabrlkayl baıka· 
larına ı devrettikleri ye ipotek 
yaptıkları da tHblt edllmlıtir. 
Bu noktalardan da mahkemeye 
mtıracaat edilerek ipoteklerin 
boıulm11ı iıtenecektlr. 

Halk evinde 
HalkeYI blnaıı :ranında EY 

tarafındın bir ıpor salonu yap-
tırılm111 k"rarlaıtırılmııtır. Bu it 
lçla icap eden arsa 1atın ahnmıı, 
tal11lıat ayrılmııtır, bu aalon bla 
kiti alabilecek bUyUklOlıte yapa
lacak, 3 katlı olacak, en alt katta 
banyo dalreal, orta katta ıpor 
salonu, Od katta da 1abnı ter
ti batı bulunacaktır. Yeni bina• 
nln kroje1l ETln Mimari Şubeal 
tarafından haıırlanacakbr. 

lstanhul Belediyesi 
1,730,000 Lira Kazandı 
Ermeni Cemaati Aleyhine 150 Bin 

Liralık Bir Dava Daha Açıldı 
Beledi:re mezarlıklar direktör• 

IUğU SUrp Agop meıarlı&ının 
tapuıunu almıı ve bılıdlyı mu• 
haaebıcllltf k&111ıaa teallm 
etmlıtir. LBlr aralık b11 Hnedla 
alınmalı için belediyeden 80 bin 
liralık bir harç lstenmiı, fakat lı 
tapuıuı tasarruf mahiyetinde 
telAkkl edilerek bu harcın alıa
masındaa vazgeçilerek yalnız 
kıymeti Uıerlnden 1enede 400 
liralık bar~ pulu yapııtarılmııbr. 

Mezarlığın beher mıtroauaa 
da 20 lira Dnrlndıa 1,730,000 
lira kıymet blçllmlıtlr. Şimdi 
belediye, me11rlıjın Ermeni c .. 
maatf elinde kalan kıımlle meı· 
ıuldür ve Sultan Mahmut ıama• 
nında ruhıataıı olarak bir rece 
lçlad• kurulan tahta ldllHnln 
ön kapılaraaı da kapattırmııtır. 
Şimdi klliHye yan kapıdaa tiril• 
mektedlr. Ermeni cemaati bura• 
dalcl ıarajların klllHnln akan 
olduA"unu iddia ediyordu. Halbuki 

belediye bu gar1jların mlltareke 
yıllarında Amerlkalılar Ye lnglllı
ler tarafından yapıldıtını Ye mı• 
llyeye verdikleri beyannamede de 
bunlorın vergilerinin kendJlerl 
tarafından Yerllecetlnl ıöyledlll
lerinl teıblt etmlıtlr. Buaa ıöre 
bu garajlar metruk emlAktendfr 
Y• devlete intikal etmeal JAzım· 
gelmektedir. Belediye aynı ıa· 
manda davayı hakıız 1•re uıat• 
bğı için Ermeni cemaati aleyhine 
150 bin liralık bir tasmlnat da
Yaıı da açmııtlr. Bu dayaya da 
yakında Uçllncll hukukta baıla• 
nacakbr. 

Baım Kurumunun Kongresi 
Iıtanbul Baaın Kurumu ( Mat• 

buat Cemiyeti ) dua fevkallde 
olarak toplanıp, lcurulma11 karar 
altına alınaD ( Baıın kulüp ) lln 
lıteditl para yardımı mesı1ealnl 
konuıacaktı. EkHrl:r•t olma• 
dığından toplanb önDmUzdekl 
cumaya bırakılmııtır. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Varidat memurları kapı kapı dolaııp yol nrglal 1 Baııları, ~Yine ıittıklerl zat ın memur o!up olmadı· 

topluyorlar. Bu itte bazıları o kadar ıayret saate- tını tahkike IOz.um ıörmedea kendiıindea yol nrıiıl 
rlyorler ki, hazan srOlünç deaecek hallere 11bebl1•t almıya kallurorlar. O adam, memur o!dut11au H 

yeriyorlar. nrılaln maaıuadan keıHditial iıpat edlnc•1• kadar 
Me1eJA bazı memurlar ıezdlkltrl 11mtlerde kadıa- birçok ulı:ıntılH çekl1or. 

(arın da yol nrılıl nrecetlnl zannederek onlan da Fakat en ı•rlbt bazı mahalle mGmtHIUerlnla 
kaydedlrorlar. nlerdekl k6peklerl blle mükellef aaymalarıdır. 

•fa olarak Medinede cuma na• 
lllııı kılmıı ve camiden çıktıktan 
~llra •Yine yaya giderek vezir· 
Qtle ,. • kendisini alkııhyan halk 1 s T E R 1 N A N ı s T ER 1 N A N M A 1 

• &örl:ımDıttir. L-------------------------·-------------
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Sözün 

Baş 

Dinleme 
Kürü 

Kısası 

r-------- l!k & Ta 
Hiç ol' phe yok ki çok çet:o 

bir devirde yaıamaklayız. Bu .. 
nunla beraber, insanlar, daha 
mUlayim devirlerde de hallerin· 
den ılkAyetçl idiler. DDnya ku• 
ruldu kurulalı, Adem eTladı, hep 
mazinin taha11UrUnU çekmiı: dal· 
ma mllıiıait bir latikbal temenni 
etmi9tir. 

Beşeriyet, akıl kocalar gibi, 
aebepll sebepsiz, homurdanmayı 

çok sever. 
Bazı defa da haklıdır, hani yal 

meHli bu zamanda oldutu gıbl. 
Dört yılda dört &11rlık tahr;bat 
yapan genel harp, duayanın eko• 
nomlk durumunu altllıt etmekle, 
Uzerimizdeki yUktt o kadar ağır· 
lattırdı ki, eski randımanlarımıııo 
beıt• birini ıatlayabllmek için, 
daha da Hnelerce, oa mlıll ça• 
lıvmaya mecburuz, 

Eıkiden, ayda on beı, yirmi 
liralık kendine blr Irat temin; 
eden adam, dünyaya metelik 
vermez, elli yaıındna ıonra her 
memur tekaUt olını ya bakardı. 

Bizler, ha bire ha, çalıııyoru:r.. 
içimizde, yaıı > etmlve erenler bllı 
işe bitmiı nazarlle bakmıyorlar. 

Böyleco, çalıı:rken glttlkçt 
arttırmak mecburi) etinde kaldığı• 
mız hıza nlıftığımız lçln olacak, 
zevkimizde, eğlencelerimizde dı 
hızlı gitmeye ba~I dık. Vaktllo, 
61nemadan, tiyatrodan ~ıkar çık· 
maz evine, yatağına can atan 
nice iııaanlar, ılmdi barda ıabnh· 
lıyorlar. Evlerdeld ahbap toplan .. 
tılarında, atalarmızın .. can sobe 
beti ,, dedikleri sakin Y• zevkll 
konuşmalar bugUn rağbetten dUı• 
tU. Bunların yerine hareketli ve 
heyecanlı etlenceler, danılar, 
briçler tertip ediliyor. Nerede ise, 
g•lecek 1ene, eT Hhlbl davetli• 
lerloe pehllYan gUreıl, yahut ki 
boka maçları aeyrettlrecek •• 

SUtlU çayın yerini kokteyl, 
tavlanın yerini golfle teals, orkes .. 
tranın yerini cazband tuttu. Ki· 
tap okumıya vakit bulamıyoruz. 
Zamammlıı o kadar bol ve boıu· 
na harcıyoruz ki, 11 Yaklt 11aldttir,. 
düsturu timdi hakikat oldu. Şekis· 
ptr'in; "dUnya bir aahnedlrl,, sözU 
meğer dünyanın bugUnkU durumunı 
göre ı6ylınmft. Her blrimiı, mu• 
azzam bir komedinin, durup din• 
lenmeyen aktarlerlyls. 

Kımıldamaj'a o kadar alııtak 
ki, huzur 'f• ıtıkQndan nrker ol· 
duk. Bir dakika ba11mı•ı dinleye .. 
cek olsak, kendlmlıi korkun9 
bir boıluk lçeriılade hlıHdlyoruı, 
Onun için, aeçlm JllıUaden yo
rulduktaa ıoara, caa ııkıntıaı 
korkuıundu, bir de eilıneceğlz, 
oyalanacajı• cltye varhtımııl yıp• 
randmyoruL 

Buna karıı aolHk fena mı 
olur ? Huzur Ye illk6aun da, baı 
dlnlendlrmenla de keDdln• mah• 
ıus • emin olun ki • bir H'fkl var .. 
dır! Eski, bornk 1alrlerl11, roman• 
cıların en ıtııel eHrlerl huzut 
ye sUküo zamanlarında dotmuı YI 
yaıılmııtır. KeDdinl dlnleaı•ie fır• 
aat bulan adam, 8nllnde ı••lı bir 
aaha Y• bu aahada, yeniden ye• 
niye keıfedilecek neler bulur! 
Rahat etmek için ıoyunduiumuı 
aibf, arada ıırada, manevi varlı· 
ğımızı da her tUrlU eadlıelerden, 
UzUntUlerden ıoymalıyıı. Se1slz, 
aUrUltUıüı. bir muhitte, hazan, 
tatlı tatlı dilıUnmek, konuımak, 
okumak baha blçilmH birer nl• 
mettir. 

Hekimlerimiz, haıtalanıaa mer 
Ya, DzUm, ınt, maden ıuyu kUrll 
tavalye ettikleri gibi, hazan da 
bat dinleme kHrD ıatlık •eneler 
ne iyi ederleri Fakat lrorkaram ki 
bunu da cı•ıtlrıa. Y8 ınoblar bu 
bat dinleme kllrDnOD ti• lplltln& 
pazara dtııUrürler. 



Ölülerin 
Efendileri I 

Çocukken tatlı tatlı dinledi~· 
o:ıh masallarda aık aık kulaia 
çarpan bir ıoru •ardm Dllo 
benden ne dilenin?. Bu ... u, maaal· 
da yaıablao blr derebeyi ••ya 
bir bOkUmdar ağzından dinlerdik. 
Karıılığını da yine o masalda 1e.r 
alan bir oduncu, bir Keloğlan, bir 
hizmetçi kız fllan verirdi. 

Fakat tarih okuyunca anladık 
ki " dile benden ne dilersin 11 

diyen hllkUmdnrlar ~almz maaal· 
lardn de~}, hakikatte de yqa· 
mı~br. Sözaellml Babür ıahın oğlu 
HllmayWJ, kendini ölümden kur
taran bir ıakaya o ıoruyu yapmıt 
•• herJf bir ıUn l~ln Hindlıtan 
padiıalaı olmak lıtedlğini söyleyin
ce hemen tacım onun başına giy• 
dlrmiı, tahtını da altına ıUrmllf 
•e Hint UIDI yirmi dört ıaat için 
herifin ellae b1rakmı1b. 

Oıman ofullarmdan YaYUZ 
S.Um de Nil nehrine dftfllp bo
ğulmak tebllkeıln• uğramııtr. 
Kendini ıudan ~ekip kurte.ran 
Abdlllkadlr adlı bir Mwrhya 
" dile benden ne dllersln 11 dedi. 
Herif, . Nil lberlnde dolaşacak 
bUtnn gemilerden haraç almak 
hakkının kendine verilmesini lı· 
tedi. Yavuz bu dlleA'I 1erloe ge· 
tirdi ve herifin eline bir berat 
tutuşturdu. 

Bunlar tarihte okuduiumuz 
ıeylor, timdi do ıuetelerde oku· 
yoruz. lıtanbulda &lüler üzerinde 
tasarruf hakin giden adamlar 
•armıı. Eıkl eYkaf nezaretinin 
.. Hlfirl kubQr ,, adını verdltl bu 
adamlar, Edlmekapıdakf, Sflivrl• 
kapıdaki, EyUptekl mezarlıkla• 
rın • babadan, dededen kale 
ma • mtUklerl olduğuau aö7lll• 

· 7orlar •• tapu Hnedl de gi>ıt .. 
rlyorlarmıı. 

Demek ki bu adamlann bir
kaç yQz yıl öne• yqayan dede• 
lerl de her banal bir yararlıkla• 
rından dolayı 11 dlle benden ae 
dllenln " aoruılle kar1ılaım11lu 
•• öllilerin efendlal olma) ı lıte
yerek birer berat almiılardır. 

iyi amma 6llller ldmaenin kulu 
köleal delildir, fl1aillktea Allahın 
emrine goçmlt ebedtlerdlr. Oala• 
rin ııtındıldan toprak parçaaw 
benimıemek n111l olur? 

Böylelerine mahkeme kapııım 
detil, timarbaneyi aöltcrmtk 
aerek! 

M. T, Ten 
......... -----------··--····-···--.. ····---

Nöbetçi 
Ecza11eler 
Ba ı•oe nöbet9i ttu.o•ltr ıuıı· 

laıdar: 

İltanbul tarafl: Ş•hzadtl.qında 
(İtmall Hakkı), Ctrrahpaıada (Şe
ref Ctl&J), PaUhte (A Kemal), 
Topkapıda (N1ıım}, Samatyada 
(Rıch·aa), Kt19lkpasar4a (Küçllk
pasar), Eytpte (Hikmet), Gedik
paıada (AHdoryaa), Delterdarda 
(Arif), Dlnnyolunda (Eıat), Bah
çekapıda (Salih Ntcaü), Bakırkö
yUnde (Merkez) • Beyoğlu taraf11 
YUkııekkaldırlmda ( Vinlkopulo ) , 
Galataearayda] (Galat&1aray), Fın

dıklıda (Hllll) , c;iılldt (Ar&fn) , 
Ka11mpıı1ada: (Merktı) , H~aköydt 

(Halk). Kadıköy tarafıı Muvak
kithane caddeainda (Leon Çubuk
luyan), Kuıdillnde (HuHbi OsmaD), 
BüyUkarJıda ( Halk ). 
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eni Tecim Okulu 
Çıkanlar Ecnebi Fa-

lımlr, (Özel)- Kllltftr bakan• 
lığı, lzmlrin tecim alanın akf öoıe
mini göz tinUndo tutarak hmlr 
t icaret mektebinin liH derectalne 
çıkarıhnasıoı onaylamqbr. Yeni 
ticaret lfoeal için eıki"SacrC-coeur,. 
Fran11z m•ktebinin blnaaı lıtfcar 
edllmlıtir. 

Bu yılden itibaren ticaret mek
tebi uman ecaebl &tretmeolerln 
de lltibaldle çok kuY•etll bir ıe
kll almıı olacaktır. Ticaret aıok· 
teblain dera prorıamı da tama• 
mea değlıtlrllmltUr. ilk pllnda 
6nem nrilec•k derıler f11Dlardın 

ı:ımlr Tecim okuluadan iki ,.arllıalı 

- Bllro komeralyal. ekonomi, 
yUk11k rl_yaılye. ticari tatbikat, 
flnanı Ye laukuk ••• 

Tal ebeler d n Jıh esnasında 
lı:mirln ticaret mUeastselorlle daıi• 
mt aurette irtibat tH!ı der k 
tatbikat 7apacaklardır. Mezunla· 
nn her tUrlU ticari malümah baia 
olm lan için tatbikata ehemmi· 
yet Yeriltcıktlr. Mezun! r lmtl• 
banaız olarak Lozandaki yllkaek 
ticaret mektebine •• diicı Uca• 
ret fakUltelerlae kalMd edilecek· 
lerdir. 

Ünge Gençleri 
Çarşambaya 
Gidiyorlar 

Ünye, ( Özel ) - Tnrkıpor 
ıençlerl çarıambaya ıiderek ora
da bir müsamere Ye bir konur 
werecelderdlr. Çarıamba gençleri 
ll• de bir maç ynpılacnktır. 

Gençler mOHmere ve konser 
için şimdiden hazırlıklara ba~la· 
mışlardır. Bundan enel Terme 
Ye Çn11ambada yapbkJari gezf. 
lerden çok iyi sonuçlar elde eden 
gençler bu &efor de muvaffskı· 
yeti döııeceklerlnl ummaktadırlar. 

u,akt Çocuk Bahçesi 
Uıak (Özel) :- Halkevl parkı 

ranında bir çocuk bahçesi yap
hnlmıtbr. Fakat bahçe her ne
d nı kap h durmaktadır. 

Söğütte Yeni Mektepler Yapılıyor 

l 

Soitıt (Özel) - Burada mekt•pçillt• lSoem Ytrllmeğe baılaml• 
mııhr. Kazanın 52 klSytınden ftçte lklainde mektep vardır. Diğerle
rinde 1oktur. Şimdi mektepsiz köylerde de yeni mektepler yapılmıya 
baılanılmııhr. Bu mektepler kttftDr ldaretlnln ıon planlanna U)'gun 
olarak 1apbnlmaktadır. Retlmde görülen bina Maden kömUrU ile 
m91hur Kore k6ylade yapılmakta olan mektebin reamJdir. 

Aydında 
Bir Raşi ile Bir Mürteıi 

Mahkum O~dular 
Aydın, (Özel) - AutaJya eı• 

raf mdan Ahmedl 6ldtıren ibra· 
himin ve arkadatlannın duruşma· 
ıına bura<!a bakılmaktadır. 

Çine ormaa muhafaıa memuru 
A'l irtik!p •• lrtiıadan 3 yıl, 
rUtv•t veren Hatipkqla muhtarı 
Mehmet f aYUf da 3 ay bapH 
mabküm olmuılardır. 

Bitlis Halkevindı 
Bltlla (Özel ) - Halkevl MU· 

fettiılerinden AIAeddln, Bitlis• 
gelmif, Halkeylnl bu ÇO\ redeki 
Halke•lerinden çok geri buJmuş• 
tur. Ew içia bir bina temini, 
bunun için de en bin lira kadar 
bir para tadarlki karar)oştınJ. 
mııtır. 

Kızılayda da bir toplantı ya• 
pılmıf, kurumun daha canla · çalır 
maıı için bau tedbirler alınmııtır. 

Güründe 
El T ezgihları 

F ahı ikalaıtırılıyor 
Gürün, (Özel)' - Si1'aaıo gD

ıel b:r kaaabuı olan Gnrnn, 
reemlekette plcıhiın ılb.el nll· 
muneleri.ni vermektedir. Şlmdl 
yüzlerce el tezaihımn, fabrika
laıtırılmasa yolunda çahımalar 
başlamıştır. 

Aynca ıu ku•vetinden laUf ade 
edilerek. elektrik de teıis edilmiş 
ve k saba ışıkiandırılmııtır. 

T aıköprü' de Çarı af Ve 
Peçe Kalktı 

TaşkllprU, (Özel) - Belediye 
kadınların iki aya kadar çarşaf 
ve peçeyi atmalarına karar ver• 
mittir. Kadınlar kararı derhal 
tatbik etm:şler •e manto giyme• 
ye, akıamları halk bahçeılne çı• 

kıp oturmaya baılalDlf}ardır. 

Nazilli Sanayi 
Merkezi Oluyor 
Turıunlu Sulama Kanalıda 

Yapılacak 

NuilH, (Özel) - Bayıadırhk 
bak nımo, fSnllmOzdekl 111 içia 
Nazillide yapılacatını •ıdettitl 
ıeyl r arasında Durıunlu aulama 
kanalının Naı.llllye kadar yapıl· 
mnsı ve kHabalar ve tarlalar için 
çok zararlı olan Dıreköv ve Mcr
gen çaylarının mecralarının te
mlzlenmeıl •ardır. 

Bundan baıka hftkümet ko· 
nnğı da yaptırılacak Ye en hllyllk 
dert olan ıu ihtiyacı da gldorlle· 
coktir. Bir de kay telefooluı tan• 
ılm edilecek ve yeniden mekt p
Ier yaptınlacaktır. 

Borada kurulması dOşUnllleu 
mensucat fabrikasının kurulma 
zamanı yaklatmııtır. Fabrika yo• 
rinde yapılan arteılyenlerden biri 
bitmiı, ikinclaioe barlanmııtır. 
Nazilli lataıyonuadan fabrikaya 
gld cek olan demiryolunun laUm
llk iflerl devam etmektedir, ajua
toa içinde bu iltiıak batbwn lha• 
leal yapılacaktır. Fabrika için k6y· 
IU ve halktan kadın, erkek blo 
kadar itçi JHılmııtır. 

llgın 
Gençler 
Birliğinde 

Ilgın, ( Özel ) - Gençlerspor 
birliğl idare heyeti lıtifa otmiıUr. 
Yapılan toplnnb da blrliA'in da· 
hllt nizamnameal değlttirllmiı, 51 
maddelik 7enl bir nizamname ya· 
pılmı1t Birlik Baıkaohgma da 
kaymakam Sallbattln aeçilmiftir. 
A bmet Nayır aabqkaobjına, Ka. 
ıım Öz kaptanlığa, Ahmet T ezcaD 
idare heyetine, lbrablm Bektaf 
veznedarlıta. V eflk Y al•a, genel 
ıekreterliğe, Necati Uiur m.,'al 
murahhaalıia, Mehmet Ye Tahir 
de üyeliklere aeçildiler. 

Halk part:al baıkanı Süleyman 
Ekmekçi ile partiden Kemal de 
ıeref kurumuna seçildiler. Yeni 
idare heyeti ilk lı olarak 1•1•, 
atlı ve bisikletli olmak Oııere Sa
raycık bağlarma bir a•ılntl tertip 
etti. 

Samsunda Subay Yurdu 
Samsun, ( Özel ) - Burada 

kurulan ıfibay yurdunun açılma 
töreni yapılmıilır. Büyük bir boı
luk dolduran bu yurdunu bahçe
sinde her akıam bando çabn
makta ve yurt menıupları aileleri 
ile birlikto bundan halk da isti· 
fade edebllmektodlrler. 

Okuyucuların 
Sorularına 
Cevaplarım 

ÇerkeaköyUnde Ahmeb 
Kız onun. EYienmek için lale' 

dlfl ıarb koşmakta baklıdJt; 
Ancalı im on aekiz 1•1101 ge~ 
mlpe babaaını dinlemlyerek ıWaM 
nlklblanablllr. Babaaı buna mani'. 
olamaz. Onun için l1z itinizi la.la 
halletmeğe ~alı11n. 

* D. B. Ş. S. 
Çok geç kalmıııınıı. 

* Gedlkpq&da AH Ertiirka 
Doıtların1zın, taaıdlk •• alır .. 

balaranızın delAletlnl rica edi~ 
Daha dotru hareket etmlı olur
ıunuı. 

* 
Ankıuada yaban Giila: 
BGyle ıcngia, otomobfldef. 

lameyın, her meYılm beı elbl 
yaphran bir kaz tizinle e•lenme~ 
O s6nnl eğlendirmekle meıgaJll 
dlr. Aldnnıp onun aevglıla• 
kapılmayınız •• inanmayınız. 

* Ittanbulda Muharrem Yılmaz.: 
Gazetelerde çıkan haberJ, 

yanlıı anlnmıtsınız. O hab•.r. 
sabitler hakkındadır ~e askeri 
ceza kanununun detften 
maddesine aittir. Siz mOddetlnlll 
bitirince a1kere alınacak •e l{a';! 
nanun tayin ettiği mUddotl aıke ... 
ilkte dolduracakıınız. 

* Selnhiddin; 

Zayıflamak için tavaiye edllea 
idman hareketleri iyidir. Fakat 
sirke içmeyiniz, kanımu boza,. 
ıınız. 

D. B. J'. O. rumuz.lu okuyuuuya; 
Duygunuzu annenize açık9_f 

a~ylomekten çekinmeyiniz. lnaao 
anneal Ilı bu huıuata aamimJ at
malıdır. Emrivaki karııaında kaJ. 
mık daha fenadır. 

Maamafib ben duygunuzda a(4 

dandığmızı zannediyorum. Evi .. 
nineniz kız arbk bapalarile al~ 
kadar olmaktan vazgeçer. 

TEYZE 
...... -- ... _ ------

ABONE FIATLA• 

• • .. ,._..., Ar ,,, 
.... ar.. 

10RKIYI ı• no • 
WHA.NlsTAN 2340 1llO no 
ICNtBI 2100 4 8DO 

Abooe b.edeli peşiadir. Adrea 
'1ellltl'ftnek 2& fddtlllr. ....... 

c.ı .. ,., •• ıerl ...,,,,.. .. 
llnlardH mea'uHreı 81111 
Cenp içio me!:f lara O lnuuşlsıt 

pul UA l&i:imdar. 

Poeta kutusu ı itl ı.tanbll 
Telgraf ı Soopo9ta 
Telefon ı20203 
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BABICI TILO AFLAR 
Nikahsız Doğan 
Bu Çocuk 
Ne Olacak? 

He.cer ve Milnet, iki kardeı, 
çartı içinde dolaıırlarkın biri, 
yanlarmdan sıeçen bir kadını 
parmağile ıöstererık heyecanla 
bağrır: 

- A!. Balı, baht kaybolan 
mantomuzl. 

- Sahi dı o. Dem.ıs ki hır
ıız bu kadınmıı; hemen yakala• 
ta hm .. 

Derhal polise koıarlar. Kadın 
yakalanır. Karakol it• ıl koyar 
ve hadise mahkemeye kadar 
g lir. Şimdi iki kardeı daYacıd111 
Kadını manto hırıızlığlle lttiham 
ediyorlar ve mantonun kendile• 
rine iadesini istiyorlar. 

Fakat çartı içinde yakalanarak 
mahkeme buzuruı:ıa çıkarılan Sa
miyenin hiçbir ıeyden babırl yok. 
Diyor ki: 

- Ben manto mu çalmııım? 
Ne mlinasebetl iddia edilen man• 
tonun kumaıını iki buçuk aenı 
öne Mabmutpaıada bir mazadan 
aldım. Bunu bor zaman iıbat 
edebU!rlm. lgte kumaııo parçnları 
hem mantoyu da kendim dikml14 
tim. 

Mahkeme Samiyenln 11rbıat 
bırakılmasına karar vererek du
ruşmaJ ı başka ıUno bırakh. Fa· 
kat Samiyenln bu llk duruşma 
sorguları araııada haıka bir ha• 
reketl gBze çarphı 

- Evlimialn? 
- Evliyim ammal 
- E? 
- Re.men detlll 
- Demek metres glblıln? 
- Evet. 
- Niçin? 
- Babamdan bana 1 tlkal 

eden bir maaı Yardır da bunu 
kaçırmayayım diye. 

- 001. Bu birinciden daha 
bOyllk ıuç. Üç, bet kuruı lçln 
ismine fena bir illYe koydurmak• 
tan nasıl çeklnmlyonun1. Çocu• 
ğun da var mı? 

- Var. 
- Hiç olmaıaa çocuğuna 

düşün! Masum llzln gUnahımıa 
kurban gltm&sln. Ona temiz bir 
isim bırnkımz. 

- NlkAhlnnacatız efendim. 

Veliaht Emir Suut 

.Hicaz 
Veliahtı 
Ve Musolinl 

Roma, 1.!..JA.A.) - Hicaz Tellahılı 
Ceno•adan aynJmadın ••ve1, vazet•• 
ciler• ıu dlynde bulunmuıtur : 

"- B. Muaollnl, çok büyGk bir 
adamdır. Üzel'lade bDyllk bir etki 
yaptı. Ötedenbul onun bOyük bir 
takdlrklrıyım." 

Hava Kurbanları 
Japonyada Sayıları Gittikçe 

Artıyor 
Tokyo, 10 (A. A.) - Japon

yada ha'a faciaları kurbanlarının 
miktarı artmaktadır. 

Bu aen• içiııde tlmdiy• kadar 
31 kaza olmuı ve kırk altı klfl· 
nln öl mOne ı beblyot Yermiıttr. 

İngiltere Borç Para 
Arıyor: 

Bunu Uluıal Müdafaa 
İtinde Kullanacakmıı 

Londra, 10 (A. A.) - Fınaa• 
Hl ievenlerlodı dolaımakta olan 
bir ıaylaya göre hiikiimet, uluaal 
müdafaanın ihtiyacı için iki ylls 
milyoa liralık bir borç yapacaktır. 

ANASININ aurha• 
Calıll 

ıııaı81 KIZI 
- On dakika mUıaade iıte· 

rlm. Dedim, hazırlanayım. 

Aşağıda yemek ıalonuna alren• 
Itri gBrmüştüm. Spor hıyafeti ile 
gelenler olduğu gibi tuvaletle 
oturanlar da vardı. 

iki gUndUr arkamdan çıkma• 
yaiı buruıuk koıtlimU değiıtlıu. 
Daha hafif bir elbiıe giydim. 

GUzel bir mllzlk var. 
" Reıidence ,, in yomıh aalonu 

lçfçe ve pek buyuk. 
BnyUk kalabalık •ar. 
Metrdotel bili palmiyelerle 

yeş•rtilmiı aydmlak bir kôıeye 
yer.eıtirdL Ilk defa botuma giden 
güzel, hoı bir salonda yemek 
yiyc,rdum. 

Yat kulüpteki glbl ma1adakl· 
ler blrlbirlerinin dedikodusunu 
yapmıyor, her ıey titiz ve temiz. 
insanlar olgun, kadınlar giyinmesi• 
ni bilen kadınlar, hntta garaonlar 
bile o kadar seasiz çalışıyorlar ki 
ıelip gilfklerl belli olmıyor. 

Yemekler fevkalAde. 
Ali Sami Bey dedi kir 
- Burada yerleşen haftada, 

cm gllnde bir olsun burada l emek 
yerler. Değişiklik olur. Danı da 
Japılır. 

En koıuma gidon tarafı kimse 
kimse He meıgul değil. En ağır 
tuvaletle gelen oldutu gibi spor 
tayylSrln ka~ınler, golf eibiseU 
erkekler de var. Bunların ecnebl 
olduklarını Ali Sami Bey ıöyledl. 

içimde bir sevinç nr. ilk defa 
hayatın lezzetini tatıyorum gibi. 
Yemekten ıonra cazbant baıladı. 

Yandaki bOyUk ıalona geçen• 
ler dans ediyorlar. 

- lıter misin? Dıdl Ali Sa· 
mi Bey. 

Kalktık. 

Güıel bir fokstrot "' AU Sa· 
mi Bey fena danı etmiyor. 

Yeni geçtiğimiz muaya ıam• 
panya getirttik. 

- Bu yorgunluğumuıun ml
kAfatı galiba, dedim. 

- Hem o hem dı yenl evi· 
mlzln kuruluıu, dedi. 

V • yine ilk edfa HYkle, lst .. 
yerek birçok ıampanya içtim. On 
ikide muzik durdu. 

Herkes dağılmıya baıladı. 
Ali Saml Bey : 
- Burada on lkldı berkeı 

uyumuıtur. Dedi. Hattl b&fka 

Amerikada Grev Tehdidi 

10 Bin 
işlerini 

Kişi Yine 
Bıraktı 

Nn7ork, 10 ( A. A.) - Ba7ındır• 
lak lıterlnde kutlanılan 700 ltçi, lfl 
bırakmıılardır. Arrıca 10,000 llfiala, 
onlara uydukları aöylenmektedlr. 

Fladelflya teraanHlade de bir 
grn baı ıı6ıtermfftir. 

Yeni Bir Kanun 
Vaıtaaton, 10 ( A. A.) - Yeni 

bir kaauna 1ıllre, patronlar •• ltçiler 
llıtlyaç halinde bulunanlara Ye en 
6nde ana •• çocuklara yardım etmek 
ıuretlle i111lzlere mecburi yardımda 
bulunacaklardır. 

lngilterede Saylav 
Seçimi 

Şimdiden 1470 Namzet 
Teıbit Edildi 

Loadra. 1 O ( A. A.) - Siyasal te• 
ıekkOller, a•lec k birincltetrln aeçl· 
mini hnz rlamak için büyOJc bir 
faallyet göaterlyorlar. 

Bu ıin mevcut namzetliklerJn 
tutarı 490 muhafaıak&r, SO Simeniıt 
Liberal, 28 ulusal ltçi, SOS ltçl, 400 
Llb•raJ Samueliat olmak Gzcre 1470 dlr. 

Lott Corcun yeni programını öne 
ınrerek namzet glSat rlp ıöıtermeye· 
cetl lıenOı belli daRildlr. 

Askerlik 
lıpanya Bazı ist:analar 

Kabul Ediyor 
Madrit, 10 ( A. A.) - İıpaayanın 

dıtında yaoayan lspanyollarıo aıker• 
ilkten lıtianaları lçln bir proje hazır· 
lanmııtır. B•ndan mabat lspanycda 
jıaiıı:lifln artma• nın lSnlne geçmektir. 
Yer Altlnda Bir Cephane 

Depo u Bulun u 
Arraa, ( f ranaıı. ) 10 - Dımll'yolu 

tamir edilJrkea 17 aantlmllk lniiliı 
toplarına alt büyük harpten kalma 
250 m•rml lbulunmuıtur. 
Fransada Bir Sovyet Dip· 

lomatı ÖldU 
Parlı, 10 (Özel) - Soyyet elçlliğl 

matteıara blr otomobl1 kezaaındl'. 

öldG. 

otellerde ınuıik do olmadığı için 
kayat -onda söner. Asans~rden 
çıkarken aıllanıyordum. 

Bizim Uç odala apartımana 
glrdliJmlı zaman annem baıtakl 
odada çoktan uyumuıtu. 

* Buraya Vma de Rose dlyor-
larmıı. Dk gelişimde görmedim, 
Bahçe kapııının yanandaki kllçUk 
bir tabe!Ada yazılı. 

Yeni eYimlze yerleımemlz he
men bir gllnde bitti. 

Yeni hizmetçim Flora evin 
lıl•e %aten alışkın olduğu için 
bize çok faydalı oluyor. Annem 
de tek tUk Fran11:ıca öğrenmlyı 
çabııyor. Onun yavaı yayaı bu 
Anupa yaıayışına alııhiını, uy• 
duğunu glSrtıyorum. Önce botuna 
sltmıyen bazı Adetlerin nı iyi 
oldutunu aöylemlye baoladı. 

Ali Sami Bey bizi eve bırak• 
bktan ıonra göreceli kimHlerl 
bulmak için çıktı. Ôğlo yemeA'f nı 
ıelemlyeceğlnl de ıo~radan te
lefonla ıöylıdL 

Buranın bir lylliği de ıu .. 
Biz KadıköyUnde, Adada alıı· 

mıııı. Alııverlşlmlıl ya çarııdan 
hizmetçiye yaptırıyoruz, Yahut 
kapıdan geçen esnafla yapıyoruz. 
Burada öyle ıey yok. Sokaktan 
bir aahcanın bağıra, çağıra geç• 
tiğln lıitmedim. Telefonun yanında 
küçük bir lavhaya pek etkiden 
ya&ılıp barakılmıı bir kart Yar. 

._ .... . ... ·---.......................... ·---··· ..... . 
Sıcaktan 
Ölenler 

Diyarında 1 
Nnyork, 10( A.A •-Lu'aiane'da 

Batonruj Jaaplahaneal ıanındakl 
çiftlikte çalııırlarken, bet aencl 
mnhpuı • caktan ölmGı, dij'el' 
aelda tue•I de bayılmııtır. 

Kanau ile cenup illerinde aıcak· 
lık 88,5 dereceyi geçmektedir. 

Lehistan 
Ve Danziğ 

Berlin, 10 ( A. A. ~ - Siyaaal 
çennler, Lebiatan ile Dan:ılı aru •· 
dakl 1ıerginlitin ırnı•mealnden dola71 
m;ımnundurlu. Huauaila Danı.lif hD· 
hGmetl tlrafıudan yapılan mllaaade• 
klrlıkları kaydetmektedirler. 

Yakında Leblatan il• Dan:ıı:1g ara
,. ıında, aolııtamcmazlıldarıa .rıderll• 

meal için 8ÖrDtmeler yapılacakbr. 

Fransad ki Karga
şa ıklar Ve Partiler 

Pariı, 10 ( A. A. ) - Sol partiler, 
ltçllerln karırııtalık ,ıkardı1ıı:luı ıehlr· 
iare birer tdblı:ik heyeti a-8nderecektl1'. 

Franaa Valllerlnln Bir 
Toplantlsı 

Parla, 10 (Özel) - Baıbakan Lanl 
blltün .alileri toplamıı, yanl flnaoaal 
lurarnamel ... in ve bele ucuduta alt 
olanlarmın dil< katle tatbik edllmeler1DI 
latemiıtlr. 

Siyamda 
Kargaşalık 

Slngapur. 10 (A. A.> - Siyam 
ordusuaunda ciddi karııldık:lar ol- , 
mu§tur. Hllkfımete karı• bir 
bozut • feaad • cemiyeti bulun• 
muştur. FevkalAde tedbirler alın• 
mıt ve birçok kiıiler dı yakalan• 
mışlır. 

Üıerindo bakaldao, cıacıya 
kadar hepıloin telefon numuaaı 

yazılı. 

FJora bunu göıterince it 
kolay! ıtı. 

Ne iıtersek telefonla aöylll
yoruz. Beı dakika sonra veıo .. 
pitle, batti kaaıyonetle kapımıza 
aeli} or. 

Annem bunları g5rllnce tatıyor. 
Hale rtesi 1Bbah eYin her 

gtinkU ıftt, francala, et gibi 
ıeylerinl kamyonetle getirenlerln 
bunları ta bahçe kapısının yanın· 
daki ktıçllk masaya bırakıp git• 
tiklerini görllnce toliıa dOıtU. 

Floraya meram anlatamadıAı 
için bana haykırdı: 

- Gnlıeven, ayol, adamlar 
paketleri bırakıp gittiler, şu 
kadına ıöyle de gidip alsın. 

Floraya söyledim. 
- T elit etmeyin madam, 

dedi. Sonra alanın. 
Kadını aıarhyacaktım. AH 

Sami bey lıitti. Hemen bize 
11ılendlı 

- Bırakın. Akşama kadar 
dursa birşey olmaz. 

- Çalmazlar mı? 
- Ne mlinasebet. Madem ki 

bizim kapıya bırakılmıştır. Snhlbl 
var demektir. Kimse bakmaz bile. 

Bu ~· annem kadar ben de 
ısıtım. 

Fakat bundan ıonrald 1abah· 

Sayfa ~ 

•·!Tl:a.+ıam 
atbu.ıtınd.ı 

(i Ölı()Ü 1( Lll21 ~il 

Bir Dilenciyi 
Diri Diri 
Yakan Adaın ! 

Son yıllara gelinceye kadar 
/talgada 6lr ltal7ada idam ce· 
idam lıük- z~ yoktu. On~n 

yerıoe en agır 

miJ ceza olarak ölün• 
ceyı kadar haptı kabul etmiıler• 
dl. Hu cezaya uğrayanları penco
reaiodın dıprısıoıo aörülmesl 
mUmklin olmıyao küçük böcreiere 
korlırcb, mahküm yeyip içeceğini 
bir delikten abr, adam ytizU gör· 
mu;, kimse ile konuımaz, nihayet 
delirerek ölllrdU. 

Fakat ne de olaa affedllmeal 
Umldl vardı. Faşiıt idaruliktidar 
mevkline geçince, idam ceıeıına 
turum haııl olabileceği dUşUnUldU 
Te idam cezası tesia odildi, bu· 
nun içindir ki ltalyada timdi ve
rj)on idam cezaları bu memle
kette bu çeıit ilk cezalardır •• 
bunun için de göze çarpmaktadır. 

Ve tesadüfe bakınız : bu ce
zalardan bir taneal bu akıbete 
çarpılmaması teesaUr uyandırabi., 
lecek birisine verilmlıtir. Suçu. o 
kadRr ağırdır. 

Bu mehkümun adı VHtorlo 
Longodur. Türen şehrind• tüccar 
kAtipliğl ediyordu. Gllıılln birinde 
evi yandı. itfaiye yetiftlğl zaman 
ankaz albnda tamamen yanmıı 
bir ceut bulundu. Adamıa :Ca· 
zaya kurban gittiği ıanıhyor.du. 

Halbuki çok geçmedi kendisi 
bulundu ve anlqıldı Jd, skrııba· 
aındao birui tehfne iblr Higorta 
yapmıt ve buna tamaan evini 
yakmıt kendiılnin ~ldüğU şüph~· 
ıini uyandırmııbr. Enkoz altında 
bulunan ceset zavallı bir dilen· 
clıılo ceHdidlr. 

Vittorl Longo bu dilenciyi •<>
bkta bulmuı, olom<>bl.lne bindi· 
rerek e'fine getirmiş, elini ko:unu 
bağlayarak bir köıeye oturtmuı 
"onra eve ateı vermitUr. Pllna 
sıöre zabıta dUencloln cesedini 
bulunca Vattorlnin ce11dJ olduğu· 
na hükmedecek, adaman akraba11 
aigortadan tazminatı alacak •e 
bölftfecıklerdl. 

Suç meydana çıkınca adam 
idam cezasına mahkftm edilmit 
ve geçen gün .aaılmııbr. 

lar yllrUyU,e çıktığım zaman 
bizim gibi blrç.ok villaların bah· 
çerıinde b6ylo paketler ıörUncı 
ahşhm ve anlac'nı ki burada 
emniyet tı ku••etli. 

Annem artık memnun, hel• 
Floradan çok memnun., Onun lı· 
Ylçre yemek.lerlno alıımağa baı~ 
ladı. Yalnız ara •ıra kendl ağlı• 
mn tadını dlltllnerek mutfak it· 
lerlne karıımak istiyor, isti; or 
amma burada lıitediğlnl de pek 
bulamıyor. 

Bir kare, kuzu vı koyun etl 
hemen hemen yok glbl.. Burada 
kuzu ve koyunu etten ıaymıyor· 
lar. Dana, sığır ve pork (domuz) 
Banlar arasıada kaz etilli bizim 
Flora o kadar gllıel yapı) or ki 
kaz oldutuna yOı bin .. bit lizım. 

lıtanbulda kulağımda kaldığı· 
na göre lıviçr• pahah bir mem· 
lekettir. EY• yerleşinceye kadrr 
kaldığımız iki otelin de hesapJ •• 
rma baktım. Pek ncuz değil. Ho· 
le (Jeneve) ln fU meıhur Res'lden· 
ce'ında bir gece kaldık. Bize otuı 
liralık bir hesap çıkard\lar. Ban· 
yolu dair ler pahlth, yemek te 
pahalı. 

Fakat evdeki beaaplara ben 
bakıyorum. Çok ucuz.. ilk defa 
telefonla yaptığımız a •. f verişlerde 
aldandığımıı.ı zannediyor, şüphe
leniyorduk, AH Sami Bey : 

(Arkaaı var) 
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z~~:ş;,:;;;!esini l~ELGRAF, TEL~~~N, TE!!İZ HA BERLER! 

Rusyada Fiziyoloğ
lar Kurultayı 

Arııu'usal Kurultayda 1500 

1!.:~.,9,.üd~!.~~.k:. .. d .... ltalya Asker~eri Hastalandı 
Delege Bulundu 

Leningrad, 10 (A.A.) - DUo 
bir çok hUkümet erkAnmın ve 
davetlllcırln huıurlle on be9lncl 
arsıuluıal fiziyoloğlar kurultayı 
açılmııtır. 

tediklori analümdur: Habete vaa'ıyed 

etmek, bu vaz'ı yedin tartı, fUru tu M 1 • • 1 1 F • 1 s M 
~:~ur~ti~:j~!. au:.:0bir~a~~ .. ~~~!: USSO iDi ta yan 1 OSUD UD OD a-
ıefot eden lorilteredfr. İatiyorlrl 
ltal7anıo Habetlatanda tatbik edeceği ı d 8 ı d 
lıtili aiyueti, bil' araal almak ıiye- ne vr a arın a u u n u 
Hti olmaaın, lktıaadi bir laulul olaua. 
Amma, İtalya bu kadarcık bir ıeyle 
kanaat •etirmek fatemiyor. O, Habe
ılatanın herıeylnl elf, avucu içine 
aıtdırmak iatlyor. Şimdiye kadar 
çıkan zorluklar da, ltt• bu ilci fÖrOşQ 
blrlettirmek lıtemedeo dotınuıtur. 
Şimdi, lngiltere, Franıa ve ltalya ara• 
ıında bu, birbirine çok aykırı dUtH 

Kurultaya, 800 den fazlası 37 
muhtelif memleketi temsil eden 
ecnebi Alim olmak Uıere, 1500 

iki röroıa 1akla1tırmalc i~fn rHml 
nıüıakereler baılayacaktır. MGsakere· 
leri bllhaua gOçl•ttlrea, yakınlaımaaı 
mGmkGa olmayan bu farklı dOtlinlltO 
telif mHelHl detlldlr. Her lklıi de 
ulualar kurumunun aıraıı olan iki 
devlettea birini•, naııl olup ela 3te• 
kinin himaye ve tabakkGml alhaa 
veril•bllecetldfr. Eter bu davı, 
Hıbeılıtao Cennre1e daltll olmadan 
ortaya çık1aydı, bir hal ıeldl bulu
ourdu. Fakat baa-ünkG vaıiyet de, 
buna, bir kulp takılamaa, talulı11a 
uluılar kurumunun TUcudunu, pren• 
ılplerlnl loklr olur. Bayle bir ltal•e, 
Alman7a n Japonya teerClbelerlnden 
ıonra Uluılar llurumuaun aıamaae 
•uadll bir la&llo tebaddüall de•ektlr. 

Siireyya 

Çerez Kablllnden 

Ba9kaaın• Göaterl 

PeygamberUk iddlatında bulunan 
bir adamı tutarlar, Memun halift
Din karııııoa ıetlrirler. .Memunu11 
yanında Kadı Yahya Bin Elı:Hm dt 
bulunuyormuı. 
Memun der klı 
- Her iddJayı fıbat •tmılr ıerek· 
tir. Peygamber olanlardan her biri· 
nln bir muoiseıi vardır. Me1ı9l& 
Peygamber Ibrahim ateıe abldığl 
halde yanmadan kurtuldu. Seni de 
ateıı atahm. Eter ui olarak kur· 
tulureao, aaaa da iman tdtrlı. 
Herif: 
- Bu dedllinlı ıttçtılr. Biras daha 
kolay bir mucize iıteylaiı; der. 
- Peki. Öyle ise, Muaa gibi, det
nefini ejder yap. 
- Bu da gUç. Biraz daha kolay 
olıun. 
- Ohalde, laa gibi, 6U1yü dirilt. 
Herif, Kadı Y abyayı ltaretle: 
- Peki; iıte bu adamı öldtirttnüı .. 
Dirilteyim 1 
Diyince, Kadı Yahya: 
- Aman! der. Ben ıana herlıeıtea 
önce iman ettim. Sen mucizeni 
1enln Peygamberliğini inkar eden~ 
lere göıter 1 

Tı/lı 

Kralın Vagonunda 
Hırsızlar 

\.ftomanya Kralının Resmi 
Ve Hususi Evrakı Çalındı 

Kral Karolun Köstence istaa
yonunda durmakta olan huıuıt 
•agonuna hıraızlar girmlt. krala 
ait bazı reami ve huauıl enaln, 
kralın va1ıonunda bulunan bir 
ıUrD Uniformalarını, çamaşırlannı, 
kostümlerini çalmışlar, hattA va· 
gonun bUtün mefruıatını ılSkOp 
götOrmfişlerdlr. 

Zarar 2000 lnıiliz llra11 tah• 
min edilmektedir. 

V egonu bekleyen nöbetçiler 
hiç bir ıey duymadıklarını ıöyle· 
mektedirler. 

Eski Posta Ve Telgraf 
Müdürünün Muhakemesi 

Ankara 11 (Özel) - Eski poı· 
te ,.e Telgraf gene: ı mUdUrU 
Fahri, muavini ŞnkrU ve eski 
Telgraf müdürü İhaan Cc
Cema'ln muhakeme:er;n devam 
edildi. Fakat ıuç:ulardan Şükrll 
haat alık raporu gönderdiğinden 
muhakeme baıka güne bırak ıldı. 

lzmir Ve Bursa 
llbayhkları 

lımlr i.baylığına Bursa ilbayı 
F azimıo, Bursa ya da Y d ova kay• 
makamı Ş. ikin tayin edıloceklerJ 
•Ryloniyor. 

( Baıtarafı 1 lncl yüzao ) 
ldıi'Jnıo artmaıından ıız.lanmak-ta· 
dırlar. ltalyan acenteleri buralar· 
dan birçok IJmon ve mavna ıa· 
tan almıılardır. "' 

Erltrede çalıımall Ozere fO'" 
f örlere 25 loglliz lir Hı aylık tek· 
lif edilmektedir. MııırlıJarm eritre· 
de asker yazdmaları yasak edil· 
di~ halde birçok ltıizler, bllhas
H Cidde gibi dolambaçlı yollar
dan Maauaya aitmektedirler. 
SUih Albna Çatıralan Zabitler 

Roma, 10 ( A. A. ) - R11ml 
gazete, 1909 •• 19IO doğumlu 
tayyare Htefmenlerlle makinlıt· 
lerlnl ıllAb altaoa çaj'ıran kral 
emrini neirotmittlr. 

Emir, bu çağrıhıın ihtiyat 
tedbiri olarak •e tayyarecilik 
faaliyetini gellıtirmek maksadile 
yapıldıj'ını bildirmektedir. 

Habetl•tan japonyadan 
mUhlmmat ahyor 

Adisababa lO(A.A.)-Habıı hll· 
kGmetl, btıyllk miktarda mObim• 
mat aahn almak Uzere Japonya· 
ya bir heyet g&ndermlıtlr. Söy· 
JendfkJne göre Habeılıtan, bun· 
ların tutarının yllzde 50 ılnl pe· 
tin olarak &deyecektlr. 

ltelr•da Matem 
Roma, 10 (A.A.) - Afrlkada 

tayyare ile dOtUp 6Jen ltalya it 
Bakanının öltlmU Italyada ulusal 
bir matem teıkU etmektedir. 
BlltUn gazeteler, uluıun çok HY• 
dlğl bu eski faılıtin hayatına 
alt yazılarla doludur. 

" Yurdun yeni bUyDklUğll ,. 
uğrunda can Yeren ilk kurban 
olarak telakki edilen Bakanın 
hAtıraaını anmak UHre botun 
f aılıt kuruJlarında özel tedbirler 
abnmııtır. 

Anıa,amamazhlın ÖnUne 
Gef;llebllecek MI? 

Pariı. 1 O ( A. A. ) - Laval 
ltalya - Habeı anlaımazlıA'ı Gze· 
rinde görUımek Oıere 16 Atuı· 
tosta toplanacak olan konferans 
için, Londra Ye Romaya çaj'rılar 
göndermlttlr. 
lnGlltere itin Çabuk Bltmealnl 

istiyor 

Londra, 10 ( A.A) - Yetkili 
çevenJer, Uluslar Kurumunun 
gelecek kon!leyinln. Italya-Habeı 
an '.aımaılığı hakkındaki lnglllı· 
Fransıı·ltal)· aıı görUtmelerine daha 
fazla zaman bırakılması maksa• 
dile 30 Eylôle bırakılacağı yolun• 
daki söylentileri yalanlamaktadır. 

Kellol Andlatması ite 
Yaramayacak Mı? 

Sen Pol (Amerika) tO - Kel· 
loğ andlaşmasımı yapan eski Dıı 
Bakanı Kellog, bu andlaımayı 
imza eden bütün devletlere hita
ben bir mektup neır•tmittir. 

Bu mol<tupta bilhassa: 
" Italya ve Habeşls :anm ara· 

larındak i an'aımazhğı dUzeltmck 
için harbe girme!erlne hiç 5ebep 
yoktur. Bu andlaşma, İtalya ile 
Habeşistan arasındaki anlatmaz· 
lığa tamamile tatbik edilebilir. 
Andlaımada imzası bulunan biltUn 
mt:letlerden, sulhun korunmasını 
ve a . dlaşmanın emrettiği teahhüt• 
lcıre rİa) et edilmedni : ı tomek her 
milletin hakkıdır,, denilmektedir. 

Japoayade Habet 
Tokyo, ( A.A. ) - Dlp~omatik 

i1iV 

çevenlerln ıöylodiğine g·öre 1932 Mussolini Manevralarda deo faz.la delog• lıtlrak etmlıtir. 
yılında Japonya He Habeşiıtan Sailık itleri halk komiseri 

Lespez.ia, 10 ( A .. A. ) - B. Ak I h kA t k ı arasında imzalanıp Japonyaya en u on, u ume namına uru • 
ziyade müaaadcıye mazhar devlet Muasolini bizzat kendiılnfn idare tayı 1elAmlamıt ve Yerilen ehem• 
muamelHinin tatbikmı emreden ett:ğl bir uçak ile buraya ı•lmit mi yet aebebile fiıi} oloj, ilminin 

•e hemen torpitoya binerek Zara k ı k anlaıma kabı olarak 1' apon tecl· k ço f erleme te olduğunu •• ku-ruvözörUno ıltmlıtir. Baıbakao 
menleri Habeşlstao'da ve tecim filonun 100 manenalarını bura• rultayın Sovyet Ruıyada toplan• 
alanmda tam bir özgUrlUkten dan seyrettikten sonra 18at 13.40 m&11 dolayıaile kn·ancını bildir-
( huıualyetton ) lıtifade etmek· da yine uçakla Romaya hareket mittir. 
tedirler. eylemiıtir. Muhtelif dolegeler tarafından 

ı 
Irat edilen nutuklardan sonra 

ngiliz - ltalyan Anlaşamamazlığı kurultay Amerikan delegesi Can• 
noDun raporunu dlnlemiıtlr. 

ltalyadan lngiltereye Çok Kaynanasını Odun-

Sert Sesler Yükseliyor ! · 1~.21~!.!~~ C:~!::. 
Roma, 11 (A. A.) - Glor· 

nale Ditalya ıaıeteal ttıze (ada
let) maskoal altlnda lngllterenln 
Habeıiıtana ıillh •erilmesi y,aağını 
kaldırmasından bahHderek diyor ki: 

11 Bu tUze ( adalet ) aynı za· 
manda bitaraflığı da tazammun 
eder. E§'er ltalya bUyllk harbin 
llk yılında bitaraf kalmamıı 
o]ıaydı lnıfltere saferinl daha bir 
kaç yOz bin 6ltl ve ulusal kaynak
larının daha fena 1arıılmaall• 

Ankaraya Dönme
leri Muhtemel 
Cümhurrtiıi Atatürktin bugilo 

.Aokaraya dönmeleri muhtemeldir. 
Bu takdirde Baıbakao t.met İnö· 
nlle şehrimlıdeki difer Bakanların 
da Ankaraya ıideoekleıi haber vt• 
ıiliyor. 

Balık Vergileri 
Bunların Bir Kıımının Kal

dırılması Düıünülüyor 
Ankara, 1 l - Ekonomi Ba· 

kanhA-ı, halk ihracatının çoğal· 
maaı için balıklardan alınan resim 
ve Yergilerden bir kısmmın kal• 
dırılmasını dUşUnmektedlr. 

Fikir Hürriyeti Ve 
istibdat 

Stokholm, 11 (A. A.) - KUI
tOr Bakanı B. Engborg 6ğret• 
menlerin kongreılodeki ıöylovln
de fikir hürriyetinin devlet lstlb· 
dadına karıı mUdafaaaı lUzumun• 
dan bahsetmiıtir. 

iç Bakanı Şehrimizde 
iç f t i eri Bakanı ŞUkrU Kaya 

dUıı akıaro Ankarudan ıehrlmi:ıe 
hareket etmiştir. 

Beraet Ettiler 
Bir yolıuzluk iddiasile mahke· 

meye verilen Beyoğlu nikAh me· 
muru ismet ve muavini Galip 
mahkemede beraet etmişlerdir. 
Fakat bu iki memur bir muamele 
ynnlış,ığın dan tecilen onar lira 
para cez :ısına mfthküm cd:Imlş· 
lordlr. 1 

Arsıulusal Adalet 
Divanında 

Arsıuluaul adalet divanındaki 
açık balıklardan biri TUrkiyeye 
verilmiıtlr. Buraya Ünivenite 
Rektörll Cemlllo aeçilec:ejl . ı6y• 
leni yor. 

6demlt olacakb. 
Sonra Inılllı fmparatorlujunun 

baıka bir çok hldiHlerl karıı· 
ıında bu tUıe adına Inalllı dn,. 
manlarıoa ıUah •ermekten ka· 
çmmamıf ol1aydı lnglltere-
nln sanıı çoll daha 
güç olurdu. Inılllzler ıunu unut• 
mamalıdırlar ki, d8nyanıa uou 
Adf1ababada delildir •• tarih de 
Italyan • Habeı anlaımaılıtıoda 
kapanmıyor ... 

Yunani•landa 
Genel Grev 
Yapılacak 

Atlna l 1 (Özel) - Iıçller birli· 
llnlD bazarladığı genel grevin önüne 
geçmek için hOkGmetin yaptığı 
ıalıımalar bota ç~kmııtır. 

Sah gllntl Yunaniıtandakl btı· 
ton ltçller lılerinl bırakarak g•· 
nel gre• yapacaklardır. 

Sekiz Çocuk Anası 
Bir Babadan Üç Çocuk 

Daha Doğurdu 
Adapazarı, (Özel) - Akyazı· 

nın Vakıf köyOndo Emet adlı 
birinin •ti, birkaç gUn e•••l bir 
batında Uç çocuk dojurmuıtur. 
Çocuklar ııbhattedlr. Sekiz ço
cuklu olan bu aileye, Adapaıarı 
çocuk esirgeme kurumu tarafın· 
dan bir keçi •erllmlttir. Ayrıca 
UçUzleıre bir miktar maaı da bağ· 
lanacaktır. 

Sarıglll nablyeaine bağb Koçak· 
lar k~yUnden Emine lıminde bir 
gelin, kayaanaaını bir odunla 
eYYoll yaralı1arak 6ldOrmUı, hın
cını alamayınca da zayaJlının 
•Dcudunu 28 yerinden bıçakla• 
mııtır. Cinayet geçlmıizlik yUzUn• 
den lılenmiıtlr. Emine kız yaka• 
lanmııtır. 

Konya'da Sulama 
Iıleri 

Konya, 10 (A.A) - Üç dol
mada dokuı milyon ton au ala• 
cak ve 40 bin dönGm araziyi 
ıulayacak olan ıtlle barajının 
projelerinin tanzimi iti Jlbaylıkça 
lnlçreden getirilen baraj uzmanı• 
dır. Grunor' o Yerilmiştir. Muka• 
vele buglin Ubayla uzman arasın• 
da lmzalanmııtar. 

Bundan baıka aekıen milyon 
ton ıu alacak olan altın barajı .. 
nıo etütlerine baılanmııtar. 

34 Kaçakçı 
Yakalandı 

Ankara, 10 (A.A.) - Geçen 
bir hafta içinde gUmrUk muhafa• 
za 6rgUtU tarafından34 koçakçı, 

1687 kilo gOmrDk kaçağı, 17 kilo 
inhisar kaçağı, 718 defter ılgara 
kiğıdı, dört tUfek, yUz mermi, 
altmıt iki keçi, ondokuz kaçakçı 
hayvanı ele geçlrllmiıtlr. 

----------------------------------- --------------
Ankara Birincisi De Ma

carları Mağlôp Etti 
_ ....., .. '9!.~·. ···~=--·-.-......... 

Dünkü Maç Canlı Oldu Macarlar Bu
gün Ankara Gücü ile Karşılaşacak 

-Ankara, 10 (A.A)- Dün şeb· 
rlmlıe gelen Macar Uypeşt takı· 
mı ilk maçını bugUn Ankara bl· 
rlncisi Gençler Blr:iği ile Ankara 
GUcU alanı ıda yapmııtır. 

Mutat merasimden sonra yargıç 

Sedadın idaresinde beş buçukta 
oyuna başlandı. 

ili< devreyi Ankara blrlncis:nin 
ıol içi Niyazinln ayağiyle yaptık· 

Rları bir golle Macarlar mağ:üp 
vaziyette bitirdiler. ikinci devre• 
de gençlerin güzel bir akanı golle 
neticelendi. Ankara birlnciıi çok 
canlı für oyun oymyor Ye hemen 
hemen OfUD Macarların oııaf 11• 

hasında cereyan ediyordu. 
Devre ortalarıııa doğru Ma· 

carların çalışmaya başladıkları 

görUlüyor \ ' e nitekim birbirJni ta• 
ldp eden akmları bir golle neti• 
celeniyor. 

Devrenin ıon dakikalarmda 
akınlar ıiddetini artırdı. Ve ni· 
hayet gençlerin ikinci devrede 
attıkln rı dört gole karşı Macarlar 
da üç go: le mukabele ettiler. 
Misafirlerimiz bu maçı da bet• 
karıı Uçl• mağlup bir vaziyette 
bitirdilısr. 

Macar Uypeıt takımı yarın 
Ankara gücü ile aynı alanda 
karıllaıacakta. 
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-
Yuknıda Artidftk Guillaum. Aıağıda 

metre1l Paulett 

Ar4ldnk Guillaum Yon Hab .. 
bourg, bDyllk muharebede Orta 
Avrupa deYletlerl galip gelıelerdJ, 
Ruayanın bir kısmında teıkll edi
lecek olan Ukranya deyJetfne 
imparator olamadıktan baıka 
kendi memleketlerinden uzaklaı· 
mak mecburiyetinde kaldı. Şimdi 
alloıl efradından birine tekrar 
Avuıturyada hUkllmdar olmaaına 
lntiz.aren diyar diyar dolaımakta, 
bin bir sergUzoıt peıindo koı· 
maktadır. 

ArıldUk Gulllaum von Habı· 
bourg en ıon olarak Fransaday• 
dL fakat bir gUn istintak hikl· 
minden bir çağırma kAğıdı alınca 
buraııni da alelicelo torketmlye 
mecbur kaldı, Sabık A•uıturya 
prenılnln Fransız mahkem11ine 
çağırılmasıoı mucip olan meaelo 
bir dolandırıcılık ~ldir: 

Ar,idnk Gulllaum •on Habı· 
burg Pariıte eakiden poıta Ye 
telgraf Bakanlığında aekreterllk 
etmiı "Paulette Courba,, isminde 
bir kadınla tamımııtı, ve ona 
••nfşanh,, ııfatını •ermişti, ılmdl· 
den karıkoca gibi birlikte yaıa• 
yorlardı, Bu ortak hayatta . fldsl• 
nin do menfaati Yardı. 

Kadın bir imparator alle1lnln 
bOyüklerinden birinin niıanlııı 

olarak, mllstakbel -Artl dUıes ha· 
Unde görilnilyor, erkek lıe kadı· 
nın bu sıfatla yeptıaı dolandırı· 
cılıklarm mahsulUnü onunla pay• 
laııyordu. 

Muhakemede yalnıf. kadın Ue 
alacaklıları bulundu. Bu alacak
lıla~ın arna~da en gnribi meıh,,r 
"Riç,. otel inin vekili idi. 

Pau!elte Courba gUnüıı birin· 
de sermayednr Möyö Eymar ile 
tanıımış, ondan ( 400,COO ) frank 
&dUnç para istemiş: 

- Karşılık olarak (Roçild) 
bankaıın.a yatırdığım uhamı gcs• 
hririm, demiıti. Ve Baron (Ro• 

çild) in do huzuru ile Rlç otelin· 
de bir toplanb yapıJmaıı karar
laıtırılmııtı. 

Bu toplantıda bir aUrO daYetU 
bulundu, fakat içlerinde Roçllt 
all11inden tebfl ldmH yoktu. 

Paulette Courba mlaaflrlne: 
- Roçllt daha enel baıka· 

ıına ıöı Yermlf, dedi Ye ziyafet 
de böyle bitti. Tabii paratı ve-
rllmedl, Rfç otelinin alacaklılar 
içinde bulunmaaının aebebl budur. 
HAklmln sualine ceyap olarak 
kadın: 

- Otelcinin, kOrkcllnlln, ter
zinla, kuyumcunun, hullıa alacak 
iddia edenlerde• hepılnin, para· 
lırnn Yermediiim dotrudur, dedi. 

HAklm - Peki, bOUln bunla· 

seN POSTA 

rı neden yaphnıı? 
Paul•tte - Prenıln karnını 

doyurmak lçlol 
Şahitler kadının ıözUnQ teyit 

ettiler, hatta içlerinden biri: 
- Prenı bu kadının keaeain• 

den ıeçindiğini bana itiraf etti, 
dedi. Ben ona bir lnaanıa bir 
kadından ancak anne1l veya 
k~z~ardeşl olursa para alabilecc· 
tını, aksi halde ıeni, kötü bir 
(P) tellkki edileceğini ıöyledim, 
başını ejdJ, ceyap Yermedi. 

• Mahkeme heyeti ıuçu mey· 
danda glSrmOı, prensi gıyaben 
beı yıla, kadını da Yicahen tlç 
yıla mahküm, fakat kadının ceza• 
ıını tecil etmiıtlr. 

Dört Yıl Müddetle Gazeteleri 
Uğraıtıra11 Kız 

Bir Güzellik Kraliçesinin 
Oynadığı Oyunlar .. 

Dün Muharrirdi, Bugün Avukat Oldu, 
Yarın Tayyareci Olacak 

- Madmaaell 
Mfrey Lıf arj 61· 
dl. 

Pırf ı 211ete· 
Itri, bununla Fran 
ıız hayatından 

.... -,~!.!); "•' 

önemU bir ılma· 
nın okaihalı ol• 
dutunu ıöyll • 
yorlar. Bununla 
beraber Madma· 
ııl Mirey La· 
farj'ın ııyHal 
ya ıoysal hayat• 
ta mllhlm bir yer 
tabibi oldufu ıa· 
nılmamahdır. O, 
aadece bir «ser
güıeıtçl., den lba 
retti. Fakat ly· 
le bir ıorgll• 

ıeıtçl ki, HYJlmlı, Matmanl Mire fLaarj 
ol:şanmıf, kanunun lııına çıkbfı Jıllyo1du. Bir pıeteyo ıJrdi, bir 
zamanlar bil• bu hareketinden kitapçıya hlkiye yazdı, ıonra yine 
daima affa bakan )'Umuıak bir parasızlığa dUıtU. Bir gDn ona 
dil ile babaedilmittlr. bayatta ne yapbtını ıormutlardı: 

Madmazell Mlrey Lafarj daha - Avukatım, dedi Ye ıonra 
çocukluğunda anadan da babadan kendi yalanının tuzağına tutularak 
da yetim kalmııtı. Onu bir yetim avukat 1ıörünmeye çalııb. Baıka 
mektebine koydular. Çok gonlt bir ıoa yine böyle bir aual-ar• 
bir hayal kuvvetine 1ablptl; ar· ıııında tayyareci olduğunu ıöyle• 
kadaılarma: mitti. Tayyarecl elbiseıl ile ı•z· 

- BüyUyUnce ıaıetecl olaca• meye koyuldu, tutup mahkemeye 
iım, romancı olacaA-ım, aktiriı yerdiler, birkaç hafta ııkıntı çek· 
olacağım, para kazanacağım derdi. ti, ıonra tiyatroculuk yapmayı 

16 Yaıındayken mektepten dllıUndU. Muvaffakıyet kazandı, 
kaçtı. ilk aıkını kimin kollarında bütün bir mevsim alkıtlandı. Fa• 
tattığı belli değil, fakat bu aık kat hayal kuvYetlnln lı!emesl onu 
çok sürekıfz çıkmıı olacak ki, biç rahat bırakmıyordu: Gidip 
mektepten kaçııından iki Uç ay bir terziden veroalye elbise aldı, 
ıonra Nis aahlllerinde pnraaız ye ödeyemedi, yine mahkemeye dUı· 
kimsesiz knldı. O zaman orada tü. Hu:&sa güzellık kraliçesi se-
glb:ellik mUiabakaıı yapılıyordu. çildiğinden, bir zatUrreeye tutula• 
Genç kız bunu gazetelerde oku- rak hayata ııözlcrfni kapadığı da-
du, gidip mU1abakaya girdi ve kikaya kadar geçen dört yıl 
ittifakla kraliçe &eçildi. Fakat bu içit•de hiç aralıkiız hep kendinden 
kraliçelik onu umduğu aervete bahsettirdi. Fransız gazeteleri: 
götürmedi. llk günlerde 1arhoı· - Yazık oldu, güzel, çok gU-
luğu geçince ' yine paraıız ka!dı, zel, Ustelik tirin, çok şirin bir 
yalnız hayal ku•Y•ti mütemadiyen kızdı, diyorlar. 

Sayfa 7 

"Ecnebi Bayrağı Altında Elli Milyon Almanı~ Yaşa· 
makta Olması loıana Huzur Yerecek Şey Değildir,, 

...... 
"· 

FRANCE 

.... ... \,,.,_ 

Deyli Meyi gazetul, Avru
panın buıiln içinde bulunduğu 
tehlikeli durumdan ııyrılsa bile 

önümüzdeki yarım aaır zarfında 
huzura kavuıacağı, fikrinde d•· 
ğildlr. Buna sebep olarak da 
Avrupa harltuımn fena yapılmıf, 

'···\" 

·"' . . ...... 
\ 

hele 50 milyon A!manın ecnebi 
bayrak altında bırakılmıı olma• 
ıını göstermektedir. 

Yukarıya koyduj'umuz harita 
bu gazeteden keıllmiıtir. Noktalı 
yerler, cnebi ldzrea:nde bulunao 
50 mllyon Almanın Y4famakta 
olduğu toprakları a-~hterlyor. 

Kö1nünistler Şim- Bu Da Bir }'ahud~ 
di De Din Hamisi intikamıdır 

Franıız gaıeteleri: 
- Komünistler bildiğimiz aki

de! rlnden fedakirlık ede odo 
bizi faşırlmaktan vazgeçmlyecek· 
ler, diyorlar. Orduyu kaldıracak· 
lardı, taraftarı oldular, zengin 
ıınıfı sevmiyorlardı, fatiıme 
alehtarlık etmek bahaneı;Ie mU· 
dafl keaildiler, timdi de Alman 
katollklerinfn himayesine koıu· 
Jorlar.Fraıısıı gazetelerini bu mil· 
taleayı serde 1evkeden hAdiH 

Alman komllolıt partisi imza· 
ıı ile Munlb ıehrlnde gizli bir 
beyannamede: 

- Alman katollğl, dinine ya· 
pılan taarruza karıı tlddetli bir 

Birkaç glln e•v•l Amerlkade 
kllçUk bir tehrin Şarbayı, Alman 
tabiiyeUııde bulunan bir adamın 
bir banyo mUesıeaesinde masaj• 
cılık yapmasına mani olmuı. Se· 
bobini ıordukları zaman da : 

- Gazetelerde okudum, A !· 
maoyada dini Yahudi olan adam• 
lara m&1ajcılık yaptırmıyorlarmış. 
Yaptığım şey bir karııhktan iba• 
rettir, demiştir. 

Amerika gaıetelerl hldiseyl 
anlatmakla beraber bu Şarbnyın 
da Y ahudl olduğunu ıöylemeyi 
unutmuyorlar. ... -······················ ........................ -....... . 
mücadele açmalısın, biz senin 
zahtrln olacağız, denilmektedir. 

On Beş Yılda Sönmiyen 
intikam Ateşi 

Ameri ·ada işten el çekmiı Ye 
affa uğramıı eaki bir haydut, 
odasında aUkiinetle gazete okur 
iken penceredon gelen bir mit· 
ralyoz aleti ile yaralanmıı ve 

hemen kaldırıldığı hastd:rr.eniıı 
ıımollyat masasında ölmUıtür. Bu 
haydudu öldUrerı'cr eakl arka· 
dnılarıdır. B:-a!edikleri kin on beı 
)ıl enele aittir. 
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Kamranın Başından Geçen Vak'a, Bütün Modada Duyul-· 
muş, Ağızdan Ağıza Herkese Yayılmıştı .• 

Sağ gazinonun traaasında otu
ran Naciye ile Faika onları glS
rUnce adeta içten gelen bir kay• 
nayı,la kaynadılar Ye Naciye du· 
daklarını bUkerekı 

- Al .• dıdl. KAmran ..• Oıman 
Feyzile birlikte gecenin bu 11a• 
tinde .•• 

Masada otcran blltlln gençler 
onlara bekblar ve aralannda 
Q-UlUştüler. 

* Ertesi gUn Kimranın baıına 
gelen bnttın Modada duyulmuıtu. 
Fakat kUreğl kaybetmeğl sı•nç 
ıporcunun kotrasına çıkmak için 
icat edilmlt bir bahane zan••· 
denler pek çoktu. 

Bntnn Modanın genç kızları 
bu htidlseyl lılttlkçe tuhaf tuhaf 
gülüyorlardı. Bir mecliste Naciye: 

- Canım kUrell mahsus kal• 
dmp deniı• atmııtır. Osman 
F eyzl gibi bir genç ıporcu için 
bir kur k feda etmek it mil •• 
Beni kotra11na alacatını bilsem 
bir sandal bile babrırdım. 

-6-
- • • • Profea6r Hub rmann 

ayağa kalktı. 

Ha... Şunu da iyi bllinlı ki 
profesör sliküU olarak tanınmıı 
bir insandır... O yalnız fevkallde 
iyJ takrir verfr.. Fakat bunun 
haricinde hayatta on az ıöı stsy· 
leyen insan odur. Profe15r Hft• 
bermaon konuıtu mu 1 iyi · bllln· 
mel:dir ki bUyllk ve mühim bir 
mısele mevıuubahstir. 

- Çayınıza kaç ıeker ko
yayım? 

- iki kafidir efendim, teıek· 
kDr edtrlm. · 

- Limon? 
- Evet. 
- Bir blıkilYi ? ... Bir paıta?. 
- Çok teıekkllrler ederim 

efendim beni ıımarhyoraunuı. 
- Anlabyordunuı Beyef endl. 
- Evet efendim anlatıyordum. 

Yalnız ne diyordum.-
- Prof os~r ayağa kalkmıı 

diyordunuz. 
- Ha evet efendim. Profesör 

ayağa kalktı Ye paımağını da 
yukarı doğru kaldırarak. ••• 

- Ne dedi? 
- Mnaaade t Osman.. Au· 

labyorum.. Bak ıuou iyi bil ki 
Profesör Huberrnann çok mllhlm 
bir ıahııiyettlr. Onun lakırdıları 
öyle düşüoUlmedın yabana atıla
maz. işte Profeı6r .... ayağa kalktı 
ve parmağını da hayaya kaldırdı 
ve •.• ve.. ve; 

11
- Talebem Handanın tama· 

mile hakkı Tardır, dıdl. 
V aktilo körler memleketi de

nli en ve şimdiki lımile Kadık61 
diye anılan yerde muhakkak bir 
define vardır.. Evet muhakkak 
bir define Yardır .•• ,, Pıofeaörlln 
bUylik bir hakikat olarak kabul 
ettiği bir iddiaya, yani kerimeniz 
Ha ıdan HanımefondinlD iddiasına 
göre oski Halki'donun hudutları 
içi ıde yani Haydarpaıa caddesi• 
ı in yarısından başlıyarak tahml· 
nen Az:ziye aokağından eski Rum 
mrzarlığmn kadar bir kavis ıek· 
llııde o'an mıntakada ve oradan 
Bahariye ve Moda cadde!erlal 
geçerek MtıhUrdar caddesine ka
dar ohu mahal dahilinde \'eyahut 
onun hudutlarına pek yakın olan 
mabitl erde meseli Rııapaıada, 

Mllbürdarda yeya Moda burnunda 
l'lSmUJmUı bOyUk bir define varmıf. 

- Bu ne defincıl b&yl e? 
Eıki padiıahlardan kalma bir 
ıey mi?. 

- Hayır hanımefendi... Padl• 
ıah devirlerinden de daha çok 
eıkl zamanlara alt bir define. 
Meıbur Ucinluı'un defineal. 

- Llcfnius mu... Bu Uclnluı 
de kim oluyor ?. 

Klmraeın anneat merakla 
ıormuıtu. LAml ellndekl çay 
fincanını yanındaki kliçUk mBl!la• 
ya bıraktı. Bağa 16zlüklerinl dO
zelttl ı 

- Ltclnluı lmparatör bDyBk 
Kostantenln kayın biraderldlr. 

Bahçe üıtnndeld mlırnflr oda· 
sında idiler. GnndUı sıcakta rahat 
edebilmek için yatak odalıırını 
öne bırukmıılar... Misafire yemek 
odalarım arka tarafta ·seçmiolırdf. 
Balkon kapıları bahçeye açıktı. 

LAml ile Osman ~eyd bugün 
Kadri Beyin evine davet edilmlt· 
lcrdl. Kimranan tahmin ettl§'I 
anneal babaıı kızlarını deniz ka· 
zaıından kurtaran ve esasen ba· 
loda da kendllerin• tamtılmıı olan 
bu gençlere evlerinde te§ekkUr 
etmek iıtemlşlerdl. 

Ucuzluk 
Sigasamız 

Hele Lamllo, Handanın bir 
llııiYerılt• arkadaıı oluşu aileyi 
adamakıllı uvindirmlıti. Onun 
Handaaa alt olan ıöılerinl bllyilk 
bir zevkle dinliyorlardı. 

Y alnıı biitUa bu bahH kan.
madan oturan Kadri BeJ bir sual 
ıordu: 

- Peki bu neticeye varmak 
için neye l9tlnat ediyorlar? 

- Efendim Llcintuı Edirne 
clvannda Kostantinle muharebe 
etmlı -.e mağHip olarak Bizanılı• 
lara iltica etmiıtt.. BizanH gelir 
gelmez Lklnlua kaleleri hemen 
tamir ettirmiştir. Bu, tezi ispat 
ediyor? Onun Blzanıa para ile 
ieldlğinl... Bh:anslılar Koıtantlne 
karşı harbe hazırlanmışlardı. 
Çünkü Ucinluı taraf mı Utiıam 
ediyorlardı. Bunun lizerine Koı• 

tantin BJzanıı muhasara etmiı· 
tir. Burada ikinci v• dnha 
feci bir mağlubiyet olmuştur. 
Bunun Uıerlne bir gece 
Liciniuı kayıklarla ( Halkldon )a 
yani KadıköyUne sıeçmlıUr, Kadı· 
köy, Haydarpaıa veya Modaya, 
l'•çerken beraberinde bUtlln ser
vetini, botun paraJannı da getir• 
miıtir. 

(Arkuı var) 

J Yunanistanda 
Genel Grev ... 

Zonguldakta Elektrik Oc- Hükumet Gereken Bütiln 
retl Yaraya indirildi Tedbirleri Almıı 

Zonguldak, 11 (Ôzel} - Baı
bakanımızın lrıat •e buyuruk· 
ları üzerine elektrik llcretl ucuz• 
latdmıı, kilovat baıına alınan oD 

kuruı llcret beı kuruıa indiril· 
mif tlr. Halk bu karardan çok 
ıHinerek Başbakanımıza telgrafla 
teıekkllrlerlnl ıunmuıtur. 

Muğla Ve Denizliye Bol 
Yamğur Yağdı 

Muğla, 10 ( A. A. ~ - DlSrt 
aydanberl yağmur yllzU g6rmiyın 
MuA'laya, buglln öA'leden ıonra 
yağmur ya~mıya baılamııtar. 
Ycğmurdan evvel ılddetll bir 
fırtına esmlıtir. 

Denizli, 1 O ( A. A. ) - Altı 
aydanberl hiç dUtmlyen yatmur 
bugün aaat 17 de batlamıı •e 
1 ıaat kadar çok ılddetll olarak 
yaimııtı~. Etrafta da kuv•etll 
yağmur yağdığı haber alınmıştır. 

Aydında Çarıaf Ve Peı· 
tema) Y aaağı 

Aydın, 10 ( A.A. ) - Bugln 
toplanan ıarkurula, kadınlann 
çarıaf •e peştamal örtünmelerini 
yasaldıyan bir karar vermlıtlr. 

Orman Yangınları 
lzmir, (Ôıel} - Birkaç glln 

enet CumaoYasında ve Urlada 
iki orman yangını çıkmıştır. Urla• 
da Ka-.acık köyündeki yangın, 
(2000) hektarlık bir 1eri yaktık· 
tan sonra bastırılabllmişUr. 

Polonya Dıı Bakanı 
F enlandiya' da 

Helslngfors 10 (A.A)- Polon· 
ya dıt bakanı B. Bık bugUn 11&at 
1 ı de buraya gelmiı, rıhtımda 

Fenlandiya dıı bakanı B. Hakzel 
tarafından karıılanmııtır. 

Atına, 10 (Öz.el) - Bir hafta 
kadar sftren vapur kazancılarının 
ırevl biter bltmeı: patronlarla 
çıkan yeni anJqamamazlık yOılln• 
den Pirede bam uygunsuzluk
lar olmuıtur. Polia blUQn fabri
kaları muhafaza altında bulun• 
durmaktadır. 

Don Atlnada ilin edilen 
ıre• sUldmetle geçmiıtir, 

Hükumet genel bir grev ihti
mali karıııında ıerekea bntnn 
tedbirleri almııhr. Dün akıam 
General Kondiliıln eYinde iç •e 
Ekonomi Bakanlan toplandılar. 
T oplanhda ltçllerla istekleri ine ... 
lınmiıtir. 

General Kondilla gaıetecilore, 
grev ilin edildiği taktirde mUna• 
kalat ve lave ltlerinde zorluk 
çekilmemesi için hDkumetln kap 
eden tedbirleri aldığını sHylemlwtlr. 

Yunan Donanması 
Eylulde Geliyor 
Atına, 10 (Özel) - BugUnkO 

ıazeteler Yunan donaamaıının 

•1lnlde lıtanbulu ziyaret edec .. 
ğlnl ya11yorlar. 

ltalyan Adalarında layan 
Çıkaranlar Radosta 
Radoa, (Özel) - Bundan bir 

kaç ay önce bazı ltalyan adala• 
nnda çıkan, Kalimnoı Ye Lerloı 
adalarında 6nemll bir ıekll alarak , 
ls1an hareketlerinin elebaıılarıa• 
dan 200 kiti buraya getlrilmlıtlr. 

isyancılar, burada ıorguya 
çekilecek Ye ı,lerlnde mahkum 
edllmlı •• edilecek olanlar mab
kumiyetlerlnl burada ıeçlrecek• 
lerdir. 

Perdesi Açılamavan 
c·nayet ! 

( Bıııtarafı 1 inci ylbde ) 

dlaetlnin ~ebemehnl aydınlanma• 
ıını adliyemiz için bir onur igl 
&ayarak önemle bu ite sarılmıı 
•• auçluların meydana çıkarıl· 
masanı lstemlıtlr. Suçlular ne 
kadar kurnazca hareket ederlerse 
etılnler, hAdiıenin içi muhakkak 
aurette açığa Yurulacaktır. Yeni· 
den yakalanan altı ıuçlu ayın 
on OçUnde muhakeme ed.lecektir. 
Bunlar hakikaten bilfill suçlu 
mudurlar? Buna ılmdlllk kat'ı 
bir cevap verilemez. 

* Ihsan Ziya cinayetini Son 
Posta okuyucuları hatırlayacak· 
lardır: 

HAldm bir . gece tiyatrodan 
d6nftıte evine giderken hUvlyetl 
meçhul hnıı klmaelerlıa tecavOıllne 
uğrayarak 11opalarla fena halde 
dlSvillmDı Ye yaralanmıftı. Kendi 
eYinde tedavi altına alınan yaralı 
hakim ölmezden e•••l doktor 
Nebile ı 

- Dava V•klll Fehmld n 
tUphe ediyorum 1 

Demlı ve ölmnştll. 

Bunun özerine bir kaç kiti 
suçlu olarak muhakeme edildi, 
Jlk defa mahkum oldular, sonun
da temyiz mahkemesinin nakzı 
Uzerlne beraat ettiler. 

* Şüphe edilemez ki bu hftdlı .. 
de kuvvetli ve gizli eller rol oy· 
nayıp duruyor, tahitJer öliimle 
tehdit ediliyor ve bir şahit lzmlr 
adliyeılnde ifade Yerlrken pence
redea aıa~ı ahlarak ölUyordu. 

Nihayet ortaya ıadık çavuı 

adınd biri çıktı. Bu adam Urla
da dava Tekili Fehmlnln hizmet• 
kArıdır. Adliyeye yaptığı ihbara 
inanmak llzımgelirH Ihsan Ziya 
hadi111l dava vekili Fehmlnla 
eseridir. Oaun an1athklanna göreı 

Ihaan Zlyanıo yaralanma11 
hAdlseıinden bir hafta önce 
lnceıulu Mehmedln da•ası mUna• 
sebetile hAkimle avukat F ehmlnln 
aralan açılmııb. 

Bir akıam Fehmi yazıhaneye 
ıeldf. Banaz 

- Ben hAldm Ihsan Ziyayı 
ortadan kaldıracağım. Yahut da 
avukatlıktan vaı: geçeceğim ... 

Arnavut Abdurrahman ile kır· 
deil Hnseylnl yazıhaneye davet 
etmemi aöyledi. Abdtırrahmanla 
Hüaeyln yazıhaneye gelir ıel· 

mez avukat Fehmi ile bir· 
ilkte tıst kata çıktılar. Beni 
aıağıda gözen bıraktılnr. iki seat· 
ilk bir konuımadan ıonra tekrar 
aıağıya indiler. Ondan ıonra 
Fehmi bankadan 20 lira alarak 
AbdUrrabmana Yerdi ve: 

- Bunlardan baıka da daha 
6000 lira •ardır. Hiç korkmayın. 
lhaau Ziya meselesini halledin. 

Dedi. Abclnrrabmanla Hllııeyln 
lzmlrden iki 7ardımcı arkadaı 
almak Uzere. Ur ladan derhal 
ayrıldılar. 

Hidlae ıece1l Fehmi, onunla 
arkadaılık eden Kavalalı Emine• 
nia evine gltmiıtl, Ben de bera· 
berinde idim. Fehmi mlltemadiyen 
pencereden bakıyor ve bir ıey· 
lere intizar ediyordu. 

Bir aralık Abdurrahman gö
rllndll. EYvelce tertip edllen 
parola mucibine• cı lı olup bitti,. 
manasına gelen blr mendil aalladı. 

Fehmi derhal AbdUrrtbmana 
S11lendl: 

- Teıekklr ederim. Bu l'•ct 
rahat bir uyku UJUJacljım, Siı 

aörUnmıyln. Bir hafta yazıhsne 
uğramayın, dedi. 

* 
Bu facianın safhaları bura 

tamamlnnmıı değildir. Şimdi 

kadar dinlenen yllı.lerce ıahltt 

hiç birinin lfadeıl birbirl11l tu 

mamaktndır. Bir ıahlt bir g~, 
a6ylediğlnl erteıl l'llnli dal;J 
tevllen s6ylemlştlr. 

Bu işte ıahitlero para Yerildlf 

bile bazı kimseler tarafından tev 
edilmek auretlle iddia edilmfştfr. 

ŞimdJ ıanaltında bulunan el 
ıuç1udan davavekllf Fehmi 

Sabri mUıevvik olarak görUlmek'. 

tedlr. lnceıulu Mehmet, muhb 

Sadık çanıo, AbdUrrahmac 
Salih Zeki de hldlsenln bilf 
allkalıaıdırlar. Altııı da ajır c 
•ada muhakeme edllecekUr. 

Altın Fiyatı 
Düştü 

[ Baıtarafı 1 inal Jlb:de J 
fazla satıcı çıktığı halde alıcını~ 

aı oluşudur. Yokaa dllnya plya• 
aaımda altın fiatı dlltrPilf değUdf~·t 

Son günlerde kıymetli eml4T. 
ıatııa çıkarıldığı ı,ın gaynmüba' 

dil bonolarında da bir harekcıt 

baılamıştır. 16 kurDfB kadar d~ 

ıen gayrı mübadil bonoıu fazl• 
alıcı olduğu için dtıa 17 buçu~ 
kuruıa yUkHlmfıtlr. 

( Toplantılar, Davetle!:} 

Anadolu KulUbUnUn Konar••' 

Anadolu kulUbUndım Bugün yapı• 
laoak olan kongremiz ağuıtoıun 215 io· 

oi pazar gUntl ıaat lO'a te.hir edilmlt• 

fü. ~anın o gU.n kongred9 haııt 
buluıımalan rica olunuı. 

DEL 1 
DOL lJ 

Yasan• Ekrem Reıll 
Beıtele1enı Cemal ReJ~ 

Bebek, lıtanbal, Şltllt• tramva7 nrdır. 

--·~~,a;---·- --- .~ 

Bir Doktorun 
GUnlük Pazar 

Notlarından (*) 

Uyku ihtiyacı 
-1-

Gllolerce uylruıuzluktac ııtırap 
çekmlı blr h11tayı muayene etmio· 
tim. Yaphğım taniyelerden ıonrıı 
bu defa da uyku iptillaına u~radı· 

ğını n gtinln hemen hem•n bir 
ka9 aaatini uyanık geçirdiğinden 
müteesıir olduğunu ıöylüyordu. 
Kendisine izah ettim. Muayene 
ettim. Düoyot veya ( uyku hasta· 
lılı) ıeklinde bir arizıHt Ye haBta. 
lığı yoktu. U7ku, Yftout i~iD dimağ

da muayyen bir merkez tarafından 
idare edilen. Yemek yemek, au iç
mek, hava almak gibi belli başlı 

bir ihtiyaçtır. Yalnız herşeydı ya· 
pılan euiiıtimali buna da tatbık 
edersek elbette böyle aksUIAmel 
yapar. 

(•) Bu notları kHlp ıakla71nız. 1abut 
blf aUıGaı• yıpıttarıp kollekıl1oa 1•pı· 
nıa. leluah aamıuucııtdı bıı notlar ltlr 
delat., ıtltl laıdadlolJla ,.ıı,ebll.r. 



SON POSTA 

SMANLISALTANATIGÖÇERKE 
( Mltareke d.evrlnla tarlbl) N.0111 

> Her hakkı mahfuzdur. "' • Yaıan: Zlg• Şakir CY WS > 11/8185"' 

Yunan Ordusunu 
lif çılardan • 

ır 

istikbal için iti
Heyet Vardı .. 

Kumnnc:J.-nlar vaziyete hAklm 
olmnk için burada tevakkuf et· 
mişlerdi. Y linu o emri hamil 
olan Kara Oaman ıı:ede, bUyllk 
Ye vatanperverAne bir cesaretle 
yoluna devam etmişti. 

Kumandanlar, doğruca telgraf· 
haneye gitmişler, Yunanlıların 
henüz ( Maniaa) cıYarmdakl te
pelerde görlindllklerinl •• kaaa· 
baya giremediklerini memnünl· 
retle öğrenmiılerdl. 

Ba heyet, ka1abada bir otele 
J•rleımlştl. Artık, fillen harekete 
ıeçll •cektl. Fakat ba hareketteki 
muvaffakiyetl temin için, halkın 
rardımına mliracaat alı.emdi. 

Halbuki, kHabanın muhitinde 
.... bava, pek okadar lmlt •e
recek halde değlldL Bir atin 
enel lımirden ıelea ( HUrriyet 
Ye ltilAf) fırkaıma mensup Yunan 
propagandacıları, balkın fikir ve 
ılhnlyetini k&mllen ifaat etmiıılerdi. 
Buna orada bulunan Rum komi· 
tedlerlnln kurnazca aldıkları ter
tibat da lnı.lmam eylemişti. Çar-
11dald Rum mağaza ııre dükkin
larile evler, kAmilen Yunan bay• 
raldarllo donablmııh. Hatta, Y g. 

sıan ordusunu istikbal etmek için 
Rumlardan ııre Hürriyet • itilafçı· 
lardan, bir heyet aynlmııtı. 

Vaziyet, lyl değildL Herşeyden 
evvel, bu Taziyeti ıılah etmek 
aerektl. Onun fçin Miralay KA:ıım 
•• Bekir Sami Boylu; otele Jer
lotlr yerleımez derhal kaza kar 
makamana haber göndermftler; 
lımlr felAketinln hakikatinden ıa· 
fil o1an saf halkı irşat ederek 
mllll ye vatani vazifeye davet lçla 
,kasabanın .,rafım otele lıtemlr 
lerdl. 

Kaymakam; ötleden biraz 
ıonra, kaaabaaın tanınmıı ı.eYa• 

tına alarak otele gelmişti. Hey'ot 
tarafından bunlara izzet ııre ikram 
edildikten ıonra, makaada glrf· 
ıllmiıti. Evveli mualllm Vaııf Bey 
tarafından, bunlara hitaben çok 
hazin bazı ~zler ıöylenmiı; lzmh 
faciasının De ılbl aebeplerdea ıı.. 
rl geldiği ııre bunun neticealDia 
ne olabileceği izah edilmlıtl. 

V aaıf Beyin ıözlerinl, miralay 
Kızım Beyin nrdlii ukert lza• 
bat taklbetmiftl. Khım Bey, Türk 
1urduau muhafaza •• mDdafu 
etmek için bennz elinde ılllh bu
Junan her aakerln, ıon lmrıununa 
atıp ıon damla kanım d6kllnc•J• 
kadar vazifeye deııram edecepl 
ı6ylemlt •• bana hallan da ma. 
sabent 16-t••Hl lhımıeldlifal 
lllve etmlttL 

Son ıC>d •iralay Bekir s .. ı 
Bey ıöylemifti. Boyalı Itır lmu 
Ye he1ecanla t6yleaen ba ıhlu; 
• kıaa bir ıaman aYYeJ, bllylk 
kamandan Muıtafa K••al Pa,. 
tarafından latanbulda bntua ml
DevYu yataopernrlerla ruhlarıDa 
aıılanın • Mllll müdafaa eıaaına 
mlbtenltti. 

Bu ıözler; dinleyenlere klfl 
derecede heyecan vermlıtl. o anda, 

Vatan •• millete faydala ola
bllecek mOzakerata girlıilecek, 
sok nafi kararlar Yarllecekti. Fa
kat orada bulunan aUfuzlu bir 
ıat da ayağa kalkmıı: 

- Hele, ••••il blıı:lm arama-

da bir mlb.akere yapalım da, 
tekrar görUşUrUz. 

Demlıti. Bu a&ıler Uıerlne, 
orada bulunanlnr da, klmilen 
ayağa kalkmıılar; dağılıYermlş· 
lerdl. 

Bu ıoğuk vaıiy t, heyotln 
kalbine bir nrperme ıırerml§ti. 
MJ!let Ye vatenlarma kartı bilyllk 
bir muhabbet bealedilderine bfç 
fUpho edilmemek lizımgelen bu 
1af edamlann kalbi; •artık tama• 
men anlatılmıtb ki • iç damla 
zehirle lf1at edllmlıtl. Bu Oç 
damla zehir de, ıandan lbarettL 

1 - Iatanbuldakl lciz •• 
korkak hUk6metln lzmlr vilAye• 
tinde mllmeıalU olan V .U Inet 
Beyla ·Yunan lıtUlaına maruz 
7erlerdekl· halka yerdiği teminat. 

2 - Yunan htlkdmetinln lf· 
aat Ye icra vaıttalanndan birini 
teşkil eden ( HUrlyet Y• ltllAf ) 
fırkasının ihanetklrane propa• 
gandnıı. 

3 - Yuaan komltecllorlnln 
meharetl. 

Heyet, vaı.lyetten mnteesslrdl. 
Halkı, eıı:ell ıaflyetlerinl haleldar 
eden bu acı tesirlerden kurtar-

Balıkesir 

libagı 
Dursunbey de 

Dursunbey (Ôxel) - BahkHlr 

llbayı Salim GUndotan Ue muaYlnl 

buraya sıelmlıler ve blittln lılerl 

a-ösdeo geçlrmltlerdir. Dbay bu· 

rada bu yıl behemehal bir dil· 
pamer açılacaf ını vadetıaiılerdlr. 

ilbay 10 ağuıtosta açılacak olan 
ikinci Durıun bey panayın Ue de 

alakadar olmuf, panayıra a-elmeyl 
yadetmlş, bet yıllık bayındırlık 

plim tatbik edilmesinde Duraun· 
bey için bGylk faydalar bulundu· 

pu •Bylemlftir. 

Türk Endüstri Heyeti 
Ruayada 

Moıkova, 10 (A.A.) - Tiril 
ındUıtri heyeti, Zaporojieye gelmlı 

ye Dlnyepur aehrl kerlndekl 

elektrik aanhrah ile allmDnyum 

fabrlkaaııu, elektro • metalllrjik 

fabrikalarım Ye sellkhanelerl 

a-umiftlr. 

BUflJN ULKE.Y(' 
HeR·c.u~ 

.. ' 
DOLA'SAMAZSINIZ I 
fAK~fı 

mak için ne yapılabllecetl mftza .. 
kere odilmekt• idi. O ıırada, 
(Ayvalık) da bulunan ( 172 inci 
alay ) kumandanı ( Ali bey ) den 
[IJ (kolordu kumandan vekili, 
Bekir Sami beye ılfrell bir telgraf 
gelmftU. Bu telgrafın meali, ıun
dan lbarettlı 

( Yunan 1allblahmer heyeti, 
Ayvalık da da faaliyete ı•çmlıtlr. 
Yunanlıların, buraya da aıker 
'1karmalan muhtemeldir. Harbl-
1• neıuetinden ıelen telrrafta; 
ıayet Yunanlılar Ay?ahğa da 
aıker çıkarmıya teıebbtlı eder
lerse, hiç bir mukavemet glSıte .. 
rllmomoıi emredilmektedir. Fakat 
bu emre rajmen Yunanlılar, alay 
mıntakamın herhanal bir nokta• 
11na ayak bumak teıebbUıUnde 
bulunurlaraa, derhal at.,le muka· 
bele görecelderdlr. Dllımanın, 
benllz bir ihraç hareketi hfHo
lunmamııtır. Maamafib, blltlin 
tedbirler alınmııhr.) 

Ali beyin bu telirafına derhal 
ı• cevap ıırerllmlıtl: 

( Arkn11 var ) 
~~-----
(1] Şimdi, Baymdırlık Bakam, 

(Ali Çetin Kaya). 

latanbul 4Unca icra memur
lufjundan ı Tamamına yımlnll 4 
ehllYukuf tarafında ( 397,385 ) Ura 

kıymot takdir edilen BeyoA-lunda 
HIHyiaafa mahalle.lain Hld H yeal 
C.cldeikebll' •e ti,.atn aokalda.nnda 
n Tokatlı1•• oteli lttiHJlnde 170/ 

1721174/176/4/6/8/16 huıuıt 212/3/4/4/5 

JIDI •• 15/16/20/21/1 na 6/17 /18/19/ 

!5/22/l llA 6, 23/241190/1/2/'d/4/5/6/7 /8/ 
9/10111/12113/14 Hld numaralarla 
murakkam kaydıa Ye ıeaeden 11rf 
mlllk odalarllı b6raber dlldıllllar n 
mafaıaları H hllea rerctk iıtlklAI cad
~eal ngerek tiyatro ıokafında npa1aj 

dahilinde dökklD .,. matau Ye oda• 
lan .,, bunların llıtllnde apartma•· 
ları mDetemll elektrik .,. ıu tealuta 
mnc:ut ( Hırlıtakl bu •• Paujı t 
almı dlfer ( Sited8pera ) dulJea 

.. anın on hl111 ltlbarll• bir hlaaeai 
1 potek borstan doları •tık arttırma 
lle aatııa konmuı olup fartnameai 20 
Atuıtoı t31S tarihinde divanhaneye 
talik edilerek 935 HDul EylttlOntin 
11 lnci Çarıamba glnQ aaat 14 tıa 
16 ya kadu latanbul 4 Gncıü icra da· 
lrHlade açık artbl'•a ile aablacaktır. 
lıba arttırmada l•YI'• meakal 
lalaae1e muhammea luymetlala tama
mıaı buldutu takdlnle llaaJeal yapaJa-
ıaktır. Akel .. al de lklacl uttwmaya 
koa•lac:aktır. Arttı,.a bedeli petba
dh artw••r• gineelderin •eakb 
lüuey• laabet edea •ulııam•ea kıy· 
metla " pdl buptu alabetlnde 
p•J akçeal Ytrmelerl ••ya mili! baa
katarın teminat mıktuplanaı tndl 
11lemelerl llzı•dır. Verrf .,. beledi· 
1• rtıum• mtlıteriye aittir. t29 
tırf .. 11 lcıra kaDUDUDUD 119 uneu 

maddtılae tnflkan ipotekli alaealda· 
lar ile dlftr alacakhlarıa n irtifak 
ltakkı aahipltrln\n ltbu laaklannı Ye 

laaıuıilı fal• •e maarafa dair olan 
lddlalarıaı na. tarlhladea ltıb ..... 20 

ıta lçiade nralu aa .. bltelerlle bir• 
liktı memuriyetlmfae mlracaatle 

kaydettirmeleri akıl takdirde hakları 
tapu ıiclllerlle aablt olmıyaalu aatıı 

••deHaia paylaıtırılmHıadan hariç 
kalac:aklan YI da .. a fHla malti•at 
almak lıterealHla 9J3 • 127 doı7a 

No. ıll• me111uri1•tl•I•• m&racaatlerl 

llaa oluaar. Ul677) 

Sayfa O 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnlar1 1 

Pazarlıkla Satılık Emlik 
Eeaı 

No. 

MeYkll ?e Nevi lepozito 

Ura -
161 Beşlktaw Cfhannllma, boıtan ıokak ı, 2, 3, 4, 11 nu· 

maralı iki hektar 4,400 metro murabbaı bos an 2,928 

212 Ferlköy ŞfıH Klhtane caddesi 45 numaralı 798 metr• 

murabbaı nraa 560 

513 Boğaziçi Mlrglln Balta limanı boıtan sokak eski 31 
yeni 6 numaralı 2 hektar 1,880 metre murabbaı arazi 475 

647 Tetylkiye'de K&llakol ıokağında eski 48 yeni 154/1 
numarala 332,50 metre murabbaı arsa 466 

648 Teıvikiye'de Karakol okağmda eıkl 18 yeni 154/2 
numaralı 305,50 metre murabbaı arsa 306 

6-49 Teıvikiye'de Ihlamur sokağında eski 18 yeni 154/3 
numaralı 376,50 metre murabbaı arsa 302 

651 Teıvikiye' de Çınar cadduinde eakl 18 yeni 37 /l ou• 
maralı 335,50 metre murabbaı ana 470 

Yukarda yerleri yazılı emlAk bedelleri peşin veya sekiz taksitle 
8dınmek tııere pazarlıkla aatılacakhr. Takıitle satıldıkları ıurctte 

birinci taksitten geri bırakılan 7 taksit için faiz ve komlıyon nlın· 
maz. lateklılerJn 16 Ağustos 1935 Cuma gUnU saat onda ıubcmiıe 
ıelmelerl. ( 190] 

Jf Jf 

Pazarlıkla Satılık Emlik 
Ea11 No. Mevkii Ye nev'i Depezitc• 

Lira 

199 Hocapaıa'da Tramvay caddesinde Şahin Paşa otell 
yanında metre murabbaı kalın Muıtaf a Ağa Med· 
resesl 4005 

229 Lllell Mimar Kemalettin mahalleıi l..Ale!l Tramvay 
caddnl 114, 116, 118 No. b 436 metre murabbaı 

232 

245 

246 

aıo 

454 

467 

&32 

621 

635 
640 

646 

arıa 

Kumkapı Baklalı Kemalettin mahalleei KOçftk Llnga 
ıokak eikl 37 yeni 39 No. 179 metre murabbaı araa. 
Yoşllkl5y'de Şe-.ketiye mahallesinde Bulvar sokatın• 
da 20,22 No. lı 1768 metre murabbaı arsa 
Bakırköylba'd• Sakır.ağacında Taıhan caddeainde 22 
No. lı 582 metre murabbı araa 
Koca Muıtafapaıa 'da Sazende •• Ramazan Ef. ıo
kağında 7,36 No. lı 614 metre murabbaı araa 
Koca Muıtafapaıa'da Hekim Oğlu Ali Paıa'da et· 

ki 240, yeni 266 No.lı 55,SO metre murabbaı araa 
KOçükpazar RO&tem Paıa mahalleıl Mahkeme ıoka· 
ğı Hkl 3 yeni 32 No. lı 35 metre murabbaı araa 
Edirnekapı Karabaı mahallesi Sofabçeıme ıokatı 
82,84 No. lı araanin 990/ 19200 hlıseai 
Edirnekapıda Hacı Muhiddin mahallesi Yuıuf Ağa 

J30ü 

72 

177 

31 

20 

35 

n .. 
ıokak 1·3 No.lı 1016 metre murabbaı arsa 61 
BtıyDk Çarıı'da Gnlıtım ıokağında 7·9 No, b dükkan 200 
Dlvanyolun' da Doatluk Yurdu arsasından ayrılma 
8-10 No. la 282 metre marabbaı ana 
Divanyolun'da Dostluk Yurdu araaaından ayrllma 

1241 

16 No. b 241 metre murabbaı arsa 964 
Yukarda yerler) yazılı emlAk bedelleri pe9io veya ıeklz taksitltt 

6denmek Ilı.ere pazarlıkla satılacaktır. Takaitlo satıldıkları ıurette 
birinci takıitten a-eri bırakılan yedi takıit :için f alz ve komisyon 
alınmaL lıteklilerin 15 Aiuıtoı 1935 Perıembe 1Unü 1aat lO da 
ıubemiae ıelmelerl (189) 
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Geçen Haftaki 
Bilmecemizi Doğ
ru Halledenler 

Piyango 'keti desi Başladı 

Yazan: 
•• Turhan 

Piri R<>iı- Murnt Re"s • Hadım S 'iJ., .. rr.nn Ankara Akbn kitap evi cahibi Bi· 

Bugünkü Keşidede Kazanan Numara

ları Aıağıd ki Sütunlarda Bulacaksın1z 

Safer Rei Aden Sarayı a ön ero 

ın 

diği e tubu Toraman Y azmıştı .• 
1 

ht liil kızı Nilüfer, Kaeımpa
u ıra şa Mevlevihaneei eokak 

Defteri No. 17de Semahat Ayar, 

Muğl Ziract Bank müdürü oğlu Nec· 
det Uğur, Fatih Altay mahallesi N'o. 
11 dı Cemal, Aydın belediye yazı 
iolerl mUdllril Aıaf Oökal oğlu Faruk, 
Kandilli kız JiHeinden ~55 Mualla 
Pekcan, Muğla dllğ alayı hesap me• 
muru oğlu Kamil, 1ıtanbul 16 ınoı 
roektep B-4 ten 384 Saffet. 

On Dokuzuncu Tertip Tayyare Piyangosunun Dördün

cü Keıide~i Bugün Öğleyin Asri Sinema Salonunda 

Baıladı. Bu Keşidede Kazanan Numaralar Aşağıdadır 

Ödemio yıldıı otelinde Ateı Ahmet, 
1 Boya Zincirlikuyu 20 lnoi mek• 
1. kaleml tep A-3 ten 134 Ferda· 
ne, Söke M. mütekait yüzbaşı Ennr 
kızı Nezahat, Çenberlltaı No. 216 ka· 
naat berberi oğlu Bekir, Slrkıol Ebue
ıuut cad. No. 40 da Nesim Kohen. 

Teşvikiye lhlamur No. S te Suna, 
MUrek- Elbiz beşinci llkmektep 
kepll 25 Turhan, Unkapanı 
kalem Hacıkadir Saferbey ma• 

halleel KUlhan ıokak N o. 45 Sabriye, 
Maraı lıtihbarat memuru kızı Turhan, 
Vefa 1!111si B-2 den 1036 Yaşar 
Angan. 

Kocamuıtafapaea oaddeal No. 179 

1 

Dolma 1 da İrfan, Iatanbul i6 inci 
Kurşun mektep A·3 ten KAmu
Kalem ran, Mardin aıkeri ha1-

tane inzibat eübayı Bay Bekir km 
Naciye Günay, Samatyn pamukçu so· 
kak No. 67 Necmiye Arul, Adana 
o.skerlik dairesi Bnb. Salp oğlu Saba· 
hnttin. 

Adana poıta eeyyar memuru Sami J:lcı.dım vezir gUver\ede onları gozliyordu. 
Behram Bey olayının ıon g'clkmedl, Aden Emlrl aline sunulan 1 Kert l kızı Neriman, İzmit Ke-

partlsl kayıklara binerken Juyıya mektubu okur olcumnz ferinden fır· mo.lpaşa M. Hnmıım sokak No. 27 de 
yfıtlttiı bir knyıRn atladı, Amiral lndı, çılgın bir heyecan içinde haykır• lludlye, Konya. piirçüklU mttlıallesi 
battardealne Janaıtı. Yukarı cıktı, maya baılndı: No. 97 de Yücel Tüzün, Ni#de Avu-
gl1nrtede kendini yelpazeleten Hadım - Toraman gelmlf, Toraman kat H. Sabri o~lu, Menemen dava 
Vezirin yanına sokuldu, kulaA-ıaa burada imlt, Toraman yanıma gelmek vekili Emin oğlu Ibrahim, Konya Akif 
doğru eğilerek fısıldadı: latlyormuıf. _ pntıı mektebi talebcıinden Ko.drlye 

- Ok yaydan çıktı, dllodiğlmlı Bu Emlrln adı Davut oAlu Amir- Atay, Burdur hastane oad. No. 4 te 
7cre varırsa Adl!n ılzlndir. dlr. Ktındltl 1433 yılından beri Adea Beyhan, Erkal, Niğde avukat H. Sab• 

O, batını çnlrmeden ıordur de hOküm süren Atı Tahiı pnnıle· rl kızl Nezahat, Bealktaı Vnldeçeşmeel 
- Ne vakit billl olacak bu iti rlndendlr. O topraklar,• Yemtn ülke• No. 8 de Sablt Aybek, 'l'arsua ecznoı 
_ Belki yarın, belki öbür gUn. aile beraber • bir samanlar Eyap Slyaml vasıtasile AJı Dl:Snmeı, Kayseri 
- Geclkiue? otullarının elinde idi, onlardan Re!ul Kolordu evrak müdürü Bay Nuri km 

K il ı l dl ! otullarına •e bu ılllAleden de Ali Fatma, Sivas Defterdar Remzi oğlu 
- e em 

1 1 
n r Tahire i'OÇtl, Y eal bir hOkamda1 * Niyazi, Tarııuı pastaoe kariısı No. 101 banldlnı kuran Tabirle beraber Aden b ı 

Safer Relıln Aden aaraytna 160• 
derdiA'i mektubu gerçekten Toraman 
yazmıotı, falrat deyim Saferindl. Yaıı 
Toramanındi. Bu mektupta genç 
pehlivan, yanık kelimelerle af dlll· 
rordu. Adenden kaçtığından dolayı 

nedamet i8ıterlyordu, uzun uzun 
diller döktükten ıonra 18y)e diyordu: 

"Yurduma d8nmek için kaçmak 
ıuçunu ltlemlıttm. Mıııra Yarınca öz 
yurdumun ileride değil, geride oldu· 
Runu yana yanli anladım. V elinlme• 
tim olan siz, lrlıllme. bir ay gibi 
gözümde parJıyordunuz. Sarayınızda 
sıeçea tatlı g0nl8rlm rüyalarımı ılls• 
lıylp duruyordu. Bir adım atsam, 
itinde dotdutum topraklara knuıa• 
caktım. Fakat o adımı atamadım. 
Daha doAruau adımımı aePI attım. 
Hlndistana gldıck TOrk donanmaaıaa 
18nOllO razıldım, yine Adene sıeldlm. 

•Şimdi buradayım Yellnlmet. 
Xumaodan saıe1mtn pafinın gemi• 
.i1nde1lm. GlJılerlml gbel Aden ıeıı. 
rtne, bir zamanlar lçtade dolıthtım 
mukaddu sara1I dikip aAlı7orum. 
Kaçamam, çGnka sıemtde ııkı blı 
alSbetçlllt vardır, lzlnalı çıkanlar 
hemen yakalanır, lSldOrfllGr. lıfa 
alamam. Çnnkü tek bir aeferla dahi 
karaya çıkmaıı yauk edllmiıtır. 
Bundan dolayı cenn6t kapııında, 
cennetin eıltl 8n0nde dlaennem 
azabı çeken bir adama d8ndOm, 
kafamı dlSA'Up duruyorum. Bir kere, 
ralnız bir k~r• mflbarek ytııOnUd 
ılSrum, mübarek 1eıinlzl doy1am 
ölmete rnzıyım. Fakat heyhat ... Bu 
bahtiyarlığı ummuyorum, göıyaıları 
dökerek burada çırpınıyorum. 

" Kumandan SUJeyman Paıa, 

de hGkUm aOren o ıoya baAh Emlr- de Ahmet oğlu y akup, lstnn u 13 
lerJn aayııı d8rdil Q"tçmez. içlerinden Uncii mektep l545 Muhıia, Ezine Sa-
yine Amir adlı biri, TOrklerln ıu karya ıokak No. 22 de (isim yoktur), 
i•liılerlnden yirmi bir yıl lSnce Mııır lzmlt lıtasyon hareket memuru Sezai 
Beylerinden Baresbay tarafından BldO· hemılreai Turan, Edirne hastanesi 
rOlmOıtO. Şimdiki Amir onun torunu hemılre Fatmn kı:.ıı Nuıan, Uzunköprll 
olup Toramanı baıukl yapmak ve onun Haısa baımualllml Niyazi kııı OUlUm-
elloden farap içmek hırslle zavallı 801, Kırklareli terziler eokak berbeı 
dellkanlı71 zincirlere vurdurmuı, kam• Ferit vasıtaılle Neriman, Vize bina 
çılarla dövdUrmtif, zindanlarda ya- tahrir heyetinden Fehmi kızı Y •hibe, 
tırmııtı. Çorlu merhum tapu m. Baha kızı 

Ruh boıukluRundan llerl gelme Adalet OUngör. 
olan bu çirkin dOıkUnltlk, Toramanın 
kaçması Dserlne geçmlt değildi. Emir Bursa Çakır hamamında Ali, Kııık· 
Amir, a1lardanberl hep o kaçak genel 1 Defter 1 lı Kank bayırı verbetoi 

diltllnU7or ve isin lçln kan ağlıyordu. zade Ferit evinde Engin Esen, İzmit 
Onun belllbaıh iti yok gibiydi, Por· Kemalpaıa mahalleıl hamam ıokak 
teklılllerdea aldıtı aylığı, kOçlllc No. 27 de Celal, Tekirclağ halk ote-
Olkeılnden lnaaflızca topladı~ versrl7I linde HGaeyln, Adana topçu yllıbaeı11 
ktndl keyflae, lçklılne ve eğl6nctalnt Naıml oflu Nevzat, l.zmlr Dibekb\• 
harcıderdl. SOJeyman Paıa flloıunun şında lklnol müverrlhane ıokak No. 
limana demir attığı gUn de mahmurdu, 280 de Galip kızı Keml\1, Kenya kutu 
datınık bir kafa ile uykudan uyan· Hamldin kayınblraderl Nurullah, Uıuo 
mııtı. Kendine bir Tlrk filoıuDua köprtl belediye kantar memurb kı:JJ 
geldltl habır Yerllloce ilk dDtOndltll Ferldı Çelebi, Buraa Hisarda cami 
feJ, gerilere dotru kaçmak oldL kale mallalleal aralık sokak No. 8 de 
TGrkl,rla, 1lrml otuz Jıl lSnce Mııır M. Salt, Mudanya M. Kemıt.lpaıa cad• 
kölemenltrl glbl dnranaeaklarını deııl No. 119 da Sami, 1.zmlt fetaayon 
dGıOneHk böylı bir karar almııtı. hareket memuru Sezal hemoiresl Nu• 
Fakat gerilere çeklıdlktln ıoara ran, Ankara Aaafartalar oad. çareı ıo-
Portekblllerln yardımtle yine tahtına kak No. 29 da Madlen, Buraa intizam 
dönecetial umm~ktan gerl kalma- mahalleal tabako~lu ıokak No. 8 de 
yordu. Muzaffer, Ankara Gedikl kl1çUk erbaı 

Filonun dOımanca davranma. mektebinde devre 4 te 255 Niyazı Öz· 
muı, kale1I bomh.rdımana kal· tilrk, KUtahya mektupçuau Şükrü kızı 
kıımamaaı ve hatta liınandakl Por· Kdmuran Gül, Ankara Ford acenta 
teki• l'emilerloe bile ilftlk et- müdürü vaaıtaılle Reıit, Ankara Sa-
memeal Gıtrlne içi blraa dOnldl, mAn pazar arka ıokak No. lOda Ha-
Behram Beyin gelip de pafanın doat. san oğlu Burhan Bay ve Bayanlar. 
luğunu blldlrmeal ile aaraı!an neıealal .. . . • , . . .. . . . . . • .•. • • ~ -
bUsbGUla 1erlae sretlrdl. Fakat TOrk• =-

' 

12000 Lira 
Kazanan 

13686 
Bunun 75 yukarıaı ve 75 aıa· 

j'lll lkiıer lira amorti alacaklar" 
dır. 

10000 Lira 
Kazanan 

17383 
Bu numaranın 75 yukar111 ve 

75 aıağısı lklıer lira amorti ala· 
caklardır. 

3000 Lira 
Kaz na lar 

2011 
1000 Lira 
Kazananlar 

369 
1409 
500 Lira 

Kazananlar 
15754 11445 

273 25200 8368 
14544 28581 884 

25920 14086 
18983 3328 29549 

29382 
17104 
12618 
4347 
1109 
498 

29641 

4097 
7528 

25130 
5451 
4883 

10830 
26229 
8343 
9124 
21651 
27356 
16117 
4843 

261 

150 Lira 
Kazananlar 

6555 
9860 

10899 
4153 

25711 
21950 
15264 

2858 
5765 

27413 
6752 

16698 
~488 

loo Lira 

6392 
186 

1180 
20760 
8759 
611 

Kazananlar 
15258 

6670 
12092 
2678 
9397 
7000 

14935 
30000 
22688 

7462 
28389 
2278 

11382 
18602 

2830 
26633 
27607 
14621 
24691 
25362 

20065 
3348 

29425 
16214 
22486 
16508 
10870 

29596 
2696 
615ı 

18869 

23141 

12017 
24398 
2969 

18796 
25741 
13022 
21621 

ıiılnle doıt olmak lıtiyor. Onun bir 
dOtUnceainden iıtifade ederek beni 
cehennemden kurtarmak ve lSzlıdlğlm 
cennete ka.-uıturmak elinizdedir. 
Llkln •linahkir, ul Ye kaçala bir 
köleniz için b67le bir ıahmetl elbette 
kabul etmeulnlı. O halde benim için 
rapılaeak 1e7, Aden denizini kHdlm• 
.. ezar yapmaktır. Beni kurtarınız, 
diyemiyorum, velinimet. Fakat affedl. 
ala. ÇOnkll affınıza lhti1acım nr. " 
Atılan ok, Hp)anacatı 1•rl bulınlkta 

ltre yeni uzaktan merhaba deme7J .. T A K V ı M 
:::
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Bu dOtilnce ile Behram Beye de il 11 AGUSTOS 935 98 mniyet U U1U 
pek yill vermemlıtl. Kıaa bir konuı- Arabi 1354 ~ Rumi 1151 K d 
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2446 
24492 
19600 
17945 
28077 
16470 
4994 

25851 
8985 
1.:.574 
3361 
5178 
26640 
23839 
9648 
2240 
3699 
1724 

27015 
11746 
6988 

27892 
4044 

19801 
3660 

12579 
191i9 

312 
11779 
21543 
12832 
27342 
10553 
5212 
21894 
9571 

29147 
13679 
13463 
19406 
9406 
12850 
18310 

50 Lira 
Kazananlar 

4987 
15216 
12202 
26473 
26085 
6813 

15691 
22595 
14130 
29252 
19489 
6600 

22301 
24349 
18466 
13019 
28368 
19381 
6444 

18731 
3977 

22658 
14955 

3037 
7522 

28424 
7756 

12709 
92~6 

29138 
23202 
14627 

2659 
24748 
42050 

7041 
13323 

691 
2883 

23449 
28907 
26702 
16955 
18149 
13048 
27901 

11065 
2'38 
15411 
22'243 

24471 
244ld 
10193 

21703 
13041 
9632 

25236 
19563 
5490 

12033 
13614 
13594 

24847 
25487 
15778 
22940 
26126 

2223 

3364 
24730 
12908 
14815 
20205 
9409 

7886 21395 
9370 28339 

14405 

30 Lira 
Kazananlar 

29341 
7553 
6940 
3944 

12515 
1763 

27806 
4352 
22559 
9734 

27700 
11268 
2682 
5915 

10046 
24248 
27881 
25801 
25140 
24789 
23697 
1071 
5700 
6935 

15581 
18753 
26118 
9399 
8043 

19894 
29317 
29987 
29695 

18208 
2267 

19125 
21850 
28589 
19941 

4158 
17938 
22773 
30625 
10349 
5000 
1885 

192t9 
19081 
6869 

11782 
13725 
9319 

17413 
22114 
22984 
25634 
19690 

2466 
24908 
20545 
26023 

ı40 
16416 
18946 
3544 

26002 
14882 
20947 

9752 
25689 

9280 

730 
9.284 

23292 
5830 

20052 
13184 

6899 
13603 
12274 
15721 
22604 
2702 
4353 
9111 

27828 
19409 

4371 
17989 
7576 

23774 

25438 
3387 

25601 
23328 
17997 
11749 

9024 
13521 

2336 
21096 
6420 
2162 
1728 
5125 

25465 

12968 

18761 
10764 

28976 
5838 

29940 
24095 

14326 
1534 

14855 
t4So6 
5763 
4997 

3431 
12297 
18363 

25419 
29101 

4341 
14837 

7606 

1129 

17066 
13873 

12328 

8619 
20730 
18063 

23451 
5235 
3877 
4991 

16454 

22114 

21619 
22930 

10563 

21325 

14774 

24933 



11 Sa,Ea 

Tefrika No ı 70 Hatı,. Sahlbb Emel Rıza 11 • 8 • 985 

YALNIZ IBNÇ 
BILZAB iÇiNi 

A•uk•t Ferit hey, beton bwı· 
)arı gittikçe artan bir tee11lirle 
dinledi. Fakat, ıözlin ıır&1ı terzi 
Nermin metelealne ıelir gelmez 
artık sabredemedi. 

- Vay, ayı vay. Desenize, 
çeşni değiıtirmenln zevkini o da 
öğrenmiş. 

Diye baılayarak birçok ıeyler 
ı6yledl. Ve ulha) e t: 

- Hakkınız var, Emel Hanım. 
Hakikaten çok çekmiı, ve bUyUk 
bir fednklrlık göstermişıiniz. Bu 
me&elenin halli, artık ıidn Yere
ceğinlz bükme batlıdır. Eger 
lstarsenlz; tereyağından kıl çe
ker gibi, sessiz sedaıız ben alzl 
bu ademdam ayırınm. 

Dedi. 

Derhal cevap verdJm: 
- Hayır, Ferit Beyefendi. 

Bın, bunu istemiyorum, Halamın 
dediği aibl; ılmdiye kadar hiçbir 
ftlnl mahkeme kapılannda hallet• 
tirmımilj olan ailemizin adet ·ve 
uıullerine muhalif hareket etmeyi 
arzu etmiyorum. 

Bahuiuı, para me11lelerl için 
Ômer Beyle lzdlYacıma çok ta· 
raftar olan halamı Uımekten çe
kiniyorum. Hele babamı, benim 
lzdivacım için ne parlak hülyalar 
kuran bu zanllı ihtiyar adamı 
mUtee1111ir etmemek için en bDyllk 
fedakarlıkları bile g&ze alıyorum. 
Ancak ıu ıarUa ki; Ömer Bey de 
bir ferağat göıtersln. Artık bu 
ıırfıntı karıdan vaz geçsin. 

Arukat Ferit Bey, Bu haklı 
talebimi derhal kabul etmu ı 

- Siz bana, müsaade buyu
run hanımel endJ. Ben ıimdl gider 
o ayının ağzından girer, burnun
dan çıkarım. Tamamile mUıterlb 
olun. 

Cıvabını verdikteu ıonra, öf· 
ile ile çıkmıı gltmiıti. 

içimin ıohirlnl avukat Ferit 
Beye d&kmek, asabıma biraz ıll· 
kun verml§tl. 

Bu gllnOmOz de böylece geçti. 
Bakalım Ferit Beyden ne haber 
plecek. 

- 21 klnUDOlaDİ -

Garip detJI mi?. BugOn, ne 
Ferit Bey geldi. N • dı, bir haber 
ıönderdJ. 

• 22 J{ı\nunuHni • 
Hani, meıhur bir hikaye var• 

dır. Balık, yavru larını btıyUtmUı, 
yetiıtirmlş. Artık onları kendi 
mukadderatlarana terkedecek za
man gelml§. Son a nalak Yazifesini 
yapmak için hepsini etrafına 
toplamıı: 

- Yanularım!. lnaan oğlu 
denilen bJr mahluk Yardır. Bizim 
etimizi yemeye bayılırlar. Bu 
mab~Qk ekseriya bizi olta denilen 

bir aleUe aYlar. Olta denilen ıey, 
uzun bir iptir. UcuP.tla yem Yar
dır. Şayet bGylı bir ıey ıörllr
aeniz; yeme, hemen ahlmayınız. 

Hatti, onu görlir görmez, kaçınız. 

Demİf. Fakat bu ıözO ikmal 
eder etmeı, birdenbire ıular 

Kerıımıı. Etraflarını blr ağ 1ar
mış. Meğer, deniz kıyısındaki bir 
bal k avcısı, bunları öyle toplu 
g6rllnce elindeki serpmeyi atmıı. 
Zava h balıklar, bu serpmenin 
l"inde kalmıs. Yavrulardan biri 
ıormuş: 

- Anne, buna no derler. 
Ana balık c~vnp Yermiş: 

- Y anumt. Buna, t~eden 

1 
I 

inme derler. Bundau kurtulut yok· 
tur. 

Bu hlkAyeyl kfm uydurmufH, 
rahmet olıun canına ... 

lıte timdi, biz de bayle bir 
tepeden inme karıııındayaz. 

Avukat Ferit Beyin . yardımı 
ile - kahrolaaı • kocam Ômer Be
yin, tekrar eve gelecetfal; Ye ar• 
tık yaptığı mlln&1ibetılzliklor1 
mukabil göıterdltim fedakiriak
lara karıı lıilahmefiı edeceğini 
Umit ederken; gele gele, bir mek• 
tup geldi. Hem de kimden?. Terzi, 
Nermin Hanımefendiden ••• 

- Bu~n tam öğle Yaktı 1 dl. 
Gnlter, elinde bir zarfla odam· 
dan içeri alrdi: 

- Knçnk hanım!. Bu mektu
bu bir çocuk a-etirmİf. idris aj'a• 
ya vermlı. 

Dedi a 
Hem~n zarfı açtım. En evvel 

mektuptaki imzaya bakbm. imza: 
Nermin. 

Dudaklarımdan hafif bJr tebe .. 
ıDmle beraber, içimden de : 

- Ne iH, karı inaaflı lmlı. 
Herhale yaptıtı ahlaksızlığa ne
damet etmiş. Bir tarziye mek· 
tubunu glSadermlı. 

Sözleri geçti. 

KendimJ, derhal ıobanın ya• 
nındaki koltuğa attım. Şu me~· 
tubu okumıya baıladım ı 

[Hanımefendi f. 
Benim yUzUmden, allenlı ara· 

ıında vukua gelen tat11zhktan 
dolayı mUteusirlm. Fakat aiıl 

temin ederim ki, buna ben nbe
biyet vermedim. Y alnıı, açık ve 
doğru ıözlU bir kedın olduğum 

için ıunu itiraf edeyim ki ben; 
ancalc talih Ye tesadUfQn önüme 
çıkardığı bir fıraattan lıtlf ade 
ettim. Sizde, yemekte kaldığım 
gece, pek 1af bir adam olan 
Ömer Beyin bana kartı birden• 
bire kabaran fttlbaaım kaçırmak 
lılemedim. 

Siz; okumuı yazmıı, Avrupa 
ıörmUı bir hanımefendi olduğu• 
nuz için peklll takdir edersiniz 
ki lnsanlann hayatında en mfthlm 
rol oynıyan, talih Ye tHadDftUr. 
Eğer Jnsan1ar; bu iki mfthim kuY· 
yatten istifadeyi bilmene; oe 
kadar zeki, ne kadar Alim, ne 
kadar çalııkan olurlaraa olıunlar: 
hayatlarının sonuna kadar ılirU
nllr, dururlar. Halbuki lnıanlar, 
dllnyaya sUrUnmek için değil; 

zeYk, u fa, refah, aaadet içinde 
ynıamak için gelmişlerdir. 

Dokuz ay on a-Un aonemla 
karnı-:l da bekledikten &onra, ıu 
fAni dünyaya ıelirken, Allah ta• 
rafından sağ elime bir dlkiı iine
ılle ytıkıUk, sol elime de bir 
makas yeriJmemiıtl. Annem de 
befiğlmi 1allarken: 

Uyuıuo da hDyU.Un 

T erzl obua, geçln•i• 
Diye ninni 16yllyerek, beni 

1adec• ters lik için bOytltlp ye
t; şt:rmemiıti. 

Zavallı anacığım eğer Gmrll 
nfa etseydi, torba takar dilenir, 
belki beni de mekteplerde oku
tur, } üksek bir mevkie eriıtlrfrdl. 
Fal.at onun ölOmU, bir haylı za
man ıu hayatta sUrtinmeme se• 
bebiyet verdi. işte bu ıUrOnme, 
bana hayatı ve hayatın blltlln 
ıırlarını öğretti. . 

(Arkaaı •ar) 

SON POSTA Ağuıtoı l 1 

Spor: 

Dinarlı Nasıl Güreştirilmeli ? 

Bu işin Başıboş Bırakılmaması 
Doğru Olur 

Yurt içinde Spor Çal1şmalan Oldukça Canlı Geçiyor 
Dinarlı Mehmet pehlivan hl

ktyesl, hergUn bir baıka biçime 
ıirerek uzayıp duruyor. 

Dlnarlı Mehmet pıhUYaa 
Amerikadan döndOkten ıonra, 
bundan eYYel de yazdığımız gibi 
matbı:amıza kadar geldi ve bu
rada kimsenin bilmediği pankreaı 
usullle gUretmek ıartile, her 
rakiple karşılaımıya hazır oldu• 
ğunu ıöyledf. Tayyare Kurumu 
menfaatine yapacatı bu gUreılerl 
de organlzaıyonumuz altına al· 
mamızı rica etti. 

Biz, federasyonla temaıa al
rlştlk Ye Dlnarlaoın karııııoa, 
latediA'I ıartlarla raktp çıkarıla• 
mıyacağını 6j'rendik. 

Dinarla federaıyonun teklif 
ettiği aerbeıt gUreı usullerini 
öğrenmek iıtedi. 

Kendiılne bu huıusu F edera .. 
yonla görllımeıini bildirdik. Hal
buki federasyonun muhtelif Ya• 
ııtalarla yaphğı davetlere rağ
men, Dinarla federaayoola tema• 
ıa gelmedi. Halbuki bu arada 
Dlnarlıoın yapacağa güreılerln 
programı neıredillyor. 

Dinarla lstanbulda Kara Ali 
Ye çoban Mehmetle, lzmlrde MU
llyimle, •e Ankarada da Arifle 
ıUreıecekmiı. 

Biz, mesel& çoban Mehmet 
gibi federasyona bağlı bir gU• 
reşçlyfe, prof Hyonel bir aUreıçlnln 
federaıyoodu baberab na11l kar
tılaıabiJecelderfnj merak etUk. 
Ve Dinarlının, federasyonla, bf
ılm haberimiz olmadan temaa 
geldiiine hükmettik. Fakat fede
rasyona yaptıA'ımız müracaat bize, 
bu zannımızda yanıldığımızı öt· 
retti. 

V • kısa bir tahkikat netice· 
ılnde bu programın, Tayyare ku· 
rumlle, Dinarlı araaında çizildi· 
tini anladık. Meğer, Dinarlı, ı .. 
tanbala a-elir gelmez, Tayyare 
kurumile anlaımıı. 

Şimdi Çoban Mehmetle ıtır .. 
ıecetl uıuln Federaıyonla teıblt 
etmek iti. Tayyare Kurumuna 
kalı7or demektir. 

Biz, Fedıraayonlı, Tayyare 
Kurumunun b u huıuıta anlaıa· 
blleceğlnl umuyoruz. 

Fakat, bu mUnaHbetle, mühim 
bir noktaya temas etmek leterfıı 

Dokunacağımız nokta: Muh
temel Çoban Mehmet • Dinarlı 
mUsabakaaına alt olmamak tlzere 
Dinarlının alaturkacı ıllreıçilerle 
yapacağı mlıabakalar için ileri 
ıllrdDttımDı elHZ 

Bu mDaabakalar, llalettayla 
hakı•lerin ellerinde bırakılma· 
malıdır. Ya, reımen F ederaıyo
nun, yahut da bugtlnkO J•ih 
ıttr., denım• mtlıabakalaruu 
idare eden he1etln nezareti alhaa 
konmalıdır. Alul takdirde lfla 
ciddiyeti haleldar olar. 

Çoban Mıhmet • Dlaarla mllaa
bakua Federaıyonun nesaretl 
altında olacaiJ için bu buıuıta 
herhangi bir tereddtıt akla 
gelemez. 

Galatasaray Futlıtolcular1 
Avrupaya Gitti 

Galataaaray futbolculan dan 
akıam dolıun bir kafile halinde 
Anupaya hareket ettiler. Galata• 
aarayblar Macarlıtanda Seıet'de 
iki maç J•paıaklar, oradan bir 

1 ~ 

Dün Maoariatana hareket eden Gılatuaray futboloaları 

Bugünkü Spor 
Hareketleri 

Buran t•hrimlade yapılacak 
olan •por hareketleri ıunlardır: 

Sabah eaat 10 da Moda 1fbıme 
ha•uzlarında dladen baılanaa 
yttsme ıamplyonaaıaa dnam edi· 
lecek, Taksimde ıaııetemlı.in ter• 
tip ettili J•ilı rtlretlerla ilçOacll 
haftHı bitirilecektir. Bu ıGreıler· 
de TGrklye baıpebllnnı Kara All 
lle Teklrdatla HGu1la latikam 
maçı yapacaklardır. 

Ayrıca Veliefendl çayıranda at 
1arıtlarınm lçllnel laaftHına 

denm edilecektir. L... _____________________ -J 

ihtimale göre Peşte)ede gidecek
lerdir. Galatasaraylıların dlSnUıte 
de Bilkr~ıe uğramaları muhte
meldir. 

Yurtta Spor 
Hareketleri 

Mardin (Özel) - Mlntaka hl· 
rlncilikleri için iurup merkezi olan 
ıarımızda Urfa takımı ile, Mardin 
Türk Gücü ıpor kulubD ar&11nda· 
ki maç yapıldı. Oyan iki takımın 
ıert hareketlerlle denm etti. 
Maç Urfalıların bir 11fır ıalebe
ıile ıona erdi. Mapa hakemlltlnl 
doktor rDzbaıı Iımet yaph. 

Behkeslrde 
Balıke1lr (Özel) - Ballkeılr 

8alıkealı mmtakaıı pmpiyonu İdman 
7urdu takımı 

kUme birlncllltlol idman Yur 
kazandı. Nihal maç A ve B 
meleri maçı Balıkesir idman Ya 
du ile Edremit araıında Balıkeı 
Geııeral Ali Hikmet alanın 
yapıldı. 

Sabada hOyOk bir kalabalı' 
vardı. ilk devre rllzglr altındj 
oynayan Edremldin hlkimeyttl 
altında sıfır ııfıra bitU, ikinci 
devre Bahkealrin aiır basu 
oyunu kendini göıterdl. Balakeılp 
idman Yurdu 1 ı YI 42 inci da• 
kikalarda yaptığı iki aayı ile 
maçı kazanarak kOme birincl!I 
oldu. idman Yurdu ikinci devr .. 
de bir de ceza vuruıu kaçırdı. 

Burdur ve Denizli blılkletlerl 
Ağustos ayı ortalarında ıarmıza 
eeleceklerdlr. Denizli biıildet~I" 

lerl Bahkeılrde kaldıkları mllddet 
zarfında bir de mllıabaka yapa• 
caklardır. Denizli blılkletçllerl 

2000 kilometre Burdurlular lıt 
1437 kilometrelik bir yol gide
cıklerdlr. 

Yüzme Müsabakaları 
lıtanbul yOzme birincilikleri 

mllıabakalarına dOn Modada ba .. 
lanmııhr. 

T eknlk ıoauçlar ıunlardırl 
100 Metro özaOr (Serbeat).,.. 

kekler; Galata1aray' dan Orhaa 
birinci, dereceli 1, T, 4, Galat .. 
••ray'dan Halil ikinci, Beykoıdaa 
Fuat UçUncU. 

100 Metre özgUr (aerbeıt) ka• 
dınlar; Iıtanbul au ıporları kulU
bUnden LeylA birinci, dereceıl 

l, .44, 4, Beykoı.'dan Krisantl 
lldncL 

100 Metre ıırt Uıttı erkekler; 
Be1kozdan Agih birinci d.receal 

1,27,2, Beykozdan Fuat ikinci, 
Galata1&raydan Orhan ClçUncll. 

100 Metre ıırt DıtO kadınları 
8e)kozdan Krisantl birinci, der .. 
celi 2, 2, htanbul ıu ıporlan 
kulGbOnden Leyli ikinci. 

200 Metre 6zgi1r (serb .. t) er
kekler; Galata1araydan Halil hl· 
rlDci, derecesi 2, 30, bu, yeni Ttlr• 
kiye rekorudur. Galataıara71 dan 
Orhan ikinci, Beykozdan Fuat 
Uçllncü. 

200 metre kurbağalama ka• 
dınlar; lstabbul ıu sporları kultı
bUnden Leyli birinci, dereceal 

4, 10, 8. 
Tilrk bayrak yarıtı; Beykoz ta• 

kımı birinci, derecesi 6, ı 8, Ga· 
latasaray ikinci. 

MUıabalcalara bual1n devam 
edi!ecektir. 
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K ZILAY ' 
~"" .... tabakıcı Rem ireler 

OKULASI DiREKTÖRLÜGÜNDEN : 
Genç kızlarımıza çok onurlu re önemli bir iıtfkbal hazırhyea 

okulamııa yeni talebe yazılma Ye alınma muamelHine baılanmııtar. 
Kabul t•rtlar1 ı 

1 - Türk tabaası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir butalıfı bulunmamak 

( Muayene okulada yapılır ) 
3 - Yaıı 18 den •f&ğı Ye 25 den yukan olmamak, 
4 - lf fet ehli Ye ahlak aablbl olmak, 
5 - En aı orta tahılli bltirmlı olmak Hyahut o derecede tahıll 

ettiğini vHikalarla göatermek. 
6 - Ev:i bulunmamak, e'fYelce eY!enmiı ve ayrılmıı Yeya zevci 

ölmllı IH çocuğu bulunmamak. 
7 - Okulayı veya mHleği terki, beı Hn• mecburi hizmeti ifa 

etmediği veyahut bu hlımet eınaıında izdlYacı, okuladan 
Yeya meslekten ihracı halinde tahıl! ma1rafını ödeyeceğine 
Ye mecburt hizmeti ifadan ıonra evlenmedlii ve mHlekte 
kaldığı müddetçe Hemıireler yurduna bağh kalacağına 
dair Noterden musaddak bir kefaletname vermek. 

8 - Tahıll mllddetl 3 1tnedlr ve Birinci Teşrin baılangıcında 
başlat. 

9 Talebelerin laıelerl, glylml~rl Ye Y ahları Kızılay Cemiyeti 
tarafından temin edildii'I gibi kendilerine her ay mUnaef p 
bir harçlık da Yerilir, 

10 - Okulayı bitiren •• hemılrt çıkan Bayanlar Kızılay Cemiyeti 
tarafından kurulan HHtabakıcı bemılreler Yurdu himaye
sine girer. Haetalaoanlara Ye çahıamıyanlara bu yurd bakar. 

1 l - lsteklllerin 15 Eylül 1935 gllolemecinc kadar bizzat Yeya 
yazl Ue Aksaray' da Haatkl caddesinde Okula Direktörlü· 
ğUne müracaatları. 

lstanbul Valiliğinden 
Şehir içinde ıllAh taıımak llıere eYYtlct Emniyet MUdUrlUğQ 

tarafından kendilerine veılka Yerllmiı olaDlar bu veıikalaraaı 
hemen Emniyet mlldllrlllj'Dne iade etmeleri IAıımdır. Bu YHlkalar 
bundan sonra muteber olmıyacağındao kimde bulunursa latirda· 
dıiçin pollı teıkllltına da aynca teblltat yapılmıştır. (4549) 

r l1ıı l 

PERTEV RUJU 
ile •oyayaa 

Clldlnl : 

PERTEV KREMi 
lllt besleyen 

Rengini: 

PERTEV PUDRASI 
ile muhdııza eden 

Her zaman 
böyle genç kalır. 

,mn.-.:s:m ... mmma:;m~-. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy KöprQbaıı 
Tel. 42361 - Sirkul Mllhllrd ına le 

Han Tel. 22740 
Nt:~:m!~... ~ı•--!m-ıl 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 11 Ağuı· 

toı PAZAR günü aaat 20 de 
Rizeye kadar. ''464411 

lskenderlye Yolu 
EGE Yapuru l 3 Ağustoı 

SALI günll aaat 11 de laken• 
deriye'ye kadar. "4641,, 

Son Posta Matbaası 

Sablbl ı R. Kökça 

Neıriyat Müdilrüı Tahir 

• 
1 

TDAS r>IÇAGI O 0,10 "!.. İNCELİGİNDE OİD 
~ 

HALiS İSVEC 
ÇELİGİLE Y.APILMISTIR 

ARAYlnl~ 

• 
RADIUM· 
TİCAQETHANESİ \ 

Ttltfoı~ U878 • Telıırıfı lstıobul Radlıım. ,, K. 1111 

....-··----··--------·---------------
: ' ; • :· 1. ~ - • , . • 

Belediyeler Bankası 
Bina Proje 

MÜSABAKASI: 
Belediyeler Bankasından : 
Ankarada yapılacak Belediyeler Bankası blnaıı projetl 

5/Ağustos/1935 tar~hindoo 5 ilk Teırin 1935 tarihine kadar 2 
ay mUddetle mUsabakaya konulmuıtur. 

Müsabakaya Türk Ye ecnebi mUhendfı ve mimarlar g1r .. 
bll:rler. MUıabakada blrfncilitf kazanao 1.000 lklncllltl kaıa• 
nana 800 UçUncUdcn beılnciye kadar da dörder yUı lira verile
cektir. Müıabaka ıartnameai ve Yaılyet pllnı Ankarada 
Belediyeler Bankasından para1ıı alınır. Ba müddet ıonuna 
kadar projeler Ankarada Belediyeler Bankaıına tHllm edllmlı 
olacaktır. Posta ve~alr 1tbtplerJe gecikmeler hiçbir ıuretle 
kabul edilemez. (2011) (4482) 

Gümrükler Satış Müdürlüğünden: 
\t K. M. 

1022 
Cloıl e11a 

Melle 

Ağırlığı 

36366 
Kıymeti 

164 43 
Yukarda yazılı Ye bozulmuı •ıya yaban Olkelere götDrDlmek 

ıartile 2490 S. Kan. 41 inci maddesinin gerekin• •• açık arttırma 
ile 12/8/935 G. aaat 14 de Satıı Komisyonunca aablacaktır. 

lıteklilerln yüzde yedi buçuk pey akçalarlle beraber bu aat· 
ten ••Yel Komlıyon Reiallifne mllracaat etmeleri IJlo olunur. (4546) 

Tele fon ı (23166) 

*Muhayyer Hasan Şevki~ 
P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M 1 

r·fil, f 
' yJol tı:J 

Dünyada em1alsiıdit.. Her yerde arayınız. 

P•ris yazıh etiketlere asla aldanmayınız. 

l•tanbul 6 ıncı icra Memur- .11111 .. ı.t•ı:m•------.. 11111..ı~ 
ıuaundanı Bir alacatın temini için BANKA KOM6RÇiYALE 
hacla edlllp paraya çnrihnuine İ T A L Y A N A 
karar nrllen bir beya·;r kuvntlnde 

elektrikle müteharrik motör ve kah .. 

detlrmeol ma kaanak açık arttırma 

ile Fatih Macar kardoıler cadduinde 

4~ aumarah aktar dGkkanı derununda 

1S/8/93S gOnOnde ıaat 18 de aahla· 

Sermayeıi Lire* 700,000,000 
İhtiyat akoeei ,, 144,78S,S76,20 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

SU BELER 

~A (rtfm~D o ... ~ ll!1 
catı l!An olunur. 
~~~~~~~~~~~-

latanbul ikinci Hila memur
ıuıundan: Mahmutpaıada Yeılldi

rekte Caferata ıokatında 7 auma

rada trikotajeı Fillp Nikolaidlıla ala

caklıları ile yaphj'ı konlıurdatonuo 

taıdlk H laClkmllD katilcımul üzt-

!ugil tere, Frausa, lıviçre, A vustur
ya, Macaristan, Çekoslovakya, Yu
goslavya, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör n Kolumblyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 44841h?/3/4/5) 
Şehir dahlllndekl acenteler ı 

letanbulda: Alalemciyan hanında 
Telet 22900/3/11/12/15. 

/ rlae mahkemed 10 • 8- 93S tarlhlnde 

IOl11aa kuu nrlldJft il&o olu-
aıar. (1867S) 

Beyoğlunda : İstiklal oadde1i 
Telef. 41048 

IZMIRDE ŞUBE 


