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- PAZAR - idare lılerl telefonu: 20203 Ftata S kuruı 

Zenginlerimizin Yeni Vazifesi 
~~--,:__~----~~~--

Hava Kurumu için Fedakir-1 Halide Edibi Istanbula 
lıktan Kaçınanlai-a lzmir Getirten Küçük Ömer 

A P •• k •• •• Halide:~dibin, Şimdi Londrada lngilizce 
Genç iği teş us uru yor o!~::.~,.~~i Kuvv~ Eseri Basılmaktadır 
Müessif 

Bir Hadise-

1 lx - · lzmlrde bere gelmezae, 
pej·gamber dağa 

Güçlükle gider, derler. 
KUçllk Ömer 

nin Önü Ahndı de Parite rıd .. 

lzmlr, ( Özel ) 
- Üç gOnden· 
beri lımlrln ulu· 
ıaJ duyıulu, de· 
rln görUşlU genç· 
liği hey can 
lçind dlr. Türk 
köylllsllnUn va· 

tir. Bu hususta 
aldığım malumat 
ıudur; 

Yılda iki, Uç 
yilı lira ıe-lirl 
olan en varlıksız 
ltmlr mUıtah· 
ılli yurt mUdaf a· 
aaı işinde heye· 
... ma gelerek 

rını em rek zen· 
gin olan baıı 
mahdut ki mıele
rln hava tehlikeıl 

lı:ırelrde htıH telıllk•d lceınlt•ıl mahsulOnUn yUz· 
Toplantı halinde [*] işaretli Avni Doğandır de üçünü TUrk 

ve yurt mUdafaaaı itinde ıöıter• 

dikleri alikasızlıktan dotan bu 
heyecan, az daha ıehirde büylk 
bir nümayişe aebep olacakta. C. 1 

H. PartJıi baıkana A nal Doğanın 
mtidabalealle bu nUmaylıln Hnll 
alınmııtır. 

lıln içerllik tarafı çok iğrenç• 

HaYa Kurumuna terketmiıtfr. 
Ayda otuz, kırk lira kazancı 

olan ve baıka hiç bir varidatı bu· 
(Devamı 9 uncu yüzde) 

imar Sinanın emiklerı 
Ozerinde Tetkikler Ya~ılıyor 

Hidise, 
Türlü 

Şayialara 
Vesile Oldu 

Birkaç gllnd.n beri SUleym'· 
blyede, Mimar $inanın mezarında 
lllr çalıima Yar. S6ylendtğln• 

( Doamı 8 inci yüıd• ) 

Harp Tehlikesi Henüz 
a vuşturulmadı 

~ünkü Ne Habeıliler, Ne De f tal yanlar 
Bulunan Formülden Memnun ..• 

..:enevre l (Özel) - Kon .. • 
tin bugU•kU toplantJıında, Litvl· 
llof. her liç deYletln de 1906 ta• 
rlbli aodta ma eıaaları lb:eriae 
konuımalarda bulunmajl kabul 
ettikleri hakkında bir bildirik 
0kunıuotur. 

Aloiıi. konseyin 4 Eylllld• 
tizel ıurette toplanacatma dair 
olan fıkrayı onaylamıyacajını bil· 
dirccektlr. 

Habeıistanın karar taslaj'ı 
hakkındaki kartılığı buılla bık· 
lınnıektedir. Konsey, bu karıılıi• 
•ldıktan sonra toplanacaktır. 

[ 25 mcyıs 1935 tarihli uılat• 
illa formiilü ıu idi: 

ı - Hakem usulUnll ye bil
ba1ıa lrnnet• mOracaat edilmı• 
meıinl ileri ıürea 1928 tarihli 
(talyan • Habet aodlaımaıınm 
5 ine! madde1inln namı tekrar 
edihaiıtir. 

2 - Uzlaşma uıulU için mUd· 
dıt tayin edilmlitir. 

3 - Hakım uıulO Ue bir 
neticeye varılamadıııı takdirde 
konaey yeniden toplııoacaktır. J 

2 Ağuıtos 1928 tarihinde 
İtalya iltı Habe9iıtao araıanda 
aktolunan muahedename mucibin· 
c• iıbu muabedenamenio tarihin· 
d n itibaren yirmi HD• zarfında 

• ( Devama 6 uuıı yOıd• ) 

Yağlı Gü
reşlerimiz 
Bugünkü Müsaba-

kalar Cidden 
Çetindir 

Tertip ettiğimiz alaturka yaj'h 
gOreılerin UçUncU hafta mtiıaba
kaları buıllo Takılm stadyomunda 

( Dnamı lO uncu yQıdt ) 
_......,.......,.._, ._.,,_, • •w•ı;ma-•--...-..,_._ 

Uypeşt - Beşiktaı 
Maçı .. 

DUn Tak•lm •tadyomunda ya· 
palan maçın netlceel 'udurı 

Uypeft: 1 ••tlkta,, 2 
Yazı•• 10 uncu aayfemızdadır 
BugUn aynı takım Takelm 

atadında' Galataaarayla 
. . kar,ll•••cekt1r. 

mediği için, on 
buçuk yaldeııberl 
1rurbet ellerinde 
yafuyan Halide 
Edip de onu gör
mek üzere Iıtan• 
bula gelmiıtir. 

Bu küçük ve 
ıe\ imli yavru, 
büyük enneılnl, 

çok özlediği yur
duna ko vuıtur
muştur. 

BUyOk roman• 
cımız; 

- Torun bat· 
ka ilf, eYlida 
benzemiyor, dl· 
yor. Torunda in• 
.an lcendlslnla 
bir neYİ devamı• 
na ıahit oluyor 
da, heyecan duyuyor. Toruna 
karşı okadar derin bir aoygf du-
yuluyor ki 1.. Derken lçerdeo 
kllçUk Ömerln aeıl lfltlltyor ve 

K4çilc Ômerl• r••ml 

Halide Edip aevinç içinde onu 
odaya getirtiyor. Kucaklıyor ve 
1evjyor. 

[ Dnamı 8 inci yOıde ] 

KelJikle Fodulluğu Birleş· 
tiren Bir Bulgar Gazetesi 

Sofya, 13 ( Ôzel ) - Bulgar ····················-··· .. ••••••••·••·•· .. ·•••••••••·•••• .. • 

2aıeteler Kırklarllinde •llcude Hamdullah Sulıht 
getirilen aıkerl mmtaka mUnaae· 
betile bili yazılarına deYam edl· Göçmen işlerine 
yorlar. Bu aefer dı Zaryo gazeteal M O 
taıallUm kılıklı tikiyetler yapı• emUr /ugor 
yor. Diyor kl: 

" Doğu komıumuz Türkler, 
mımleketlmize kartı pek iyi bir 
yaziyıt takınmamaktadırlar. On· 
)arın matbuata da dUrUıt hareket 
etmiyor. Ankaradaa bildirildi ki, 
Türk hUkümetl Buliaristana 
karoı olan mUdafaaaı için doğu 
Trakyııaında yeni bir hatta tahkim 
etmek korarında imiı. 

Bilindiği gibi TDrkiye, bUtUn 
komıularımızla mfttteflktir ve 
bizimle de bir doıtluk andı 
( misakı ) yapmıı olduğu halde 
ıorula bilir ki: 

- Tllrklerin teblikedı bulun• 
dukları banııl Hbepten ileri ıell· 
yor? TUrklyıye karıı, Bulgaristan 
tarafından hiçbir ıey yapılmamıı· 
tar ki Türklerin endişt:lerine hak 
Yerlisin. Yugoslavya ile yakmlaı· 
mamız.ın leaaaı, Türkiye ile olan 
doıtluğumuzun aynıdır. Biz hiçbir 
kimaey• kartı gizli bir te9ekkUl 
yapmadtk. 

Bulrarlıtanıa kanuol lıteklerl 

malumdur Ye bunlar uluılar ara· 
ıındakl yardım Y' barışlarm 
korunmaaa için genıl ilclişlere, 

( Devamı 8 inci yO:ıde ) 

Biikr•ı •içimiz Hamdallah Suphl 

Bükreı elçimiz. Hamdullah 
Suphi. bir müddet evvel lstnn• 
bu.o gclmif, ve buradan da An· 
karaya geçmitti. Kendisi burada 

( Devamı 8 inoi yuzde ) 



2 Sayfa 
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(Halkın Sesi] 
istimlak 

Kanunu Hakkındtı 
Ne Düşünüyorsunuz? 

SON POSTA 

1 (o· 
Ağustos 4 

ün Tarihi) 

Bir ki 
Satırla 

Uluköy, n •okak, 14 No.fı 
h n Seffeb Ölmeye azı ••• KIHtUr ltr rl r1nın M kam Ma•t• 

Bu yıl kiiltDr in rlannın ma• 
kam maaşlarının verileceği llmit 
edilm ktedir. 

- Bonim, iatimlAk l&nouounua Hkl 
ıoldiacloD haberim yok ki yealaladea 
olıun. Kıınualar o kadar bol ki, ben, 
alAkadar olduklarımı bile ı:berle,.• 
miyoru • 8 1 le zaktan yakından 
llitltl olmıyaolan nereden bileyim ? 
Onun lcln alı auallnld o•, b rlr, han, 
apartıman ublbl olanlara, yani dok
torlara, aYukatl ra H bllha11a mU• 
bendlalere vi mGtoahbltler• aorun, 

Çiiokü mGbendialerle mOtubbltler 
Hrvet rekorunu doktoriarıa ıı~rJnden 

alacak .ıhı g6rOnUyorlar. 
Blılm ribl, dOay da dlklli atacı 

bHe buluomıyan fıkaraların btimlik 
kanunile allkaaı mı olur ki? 

* K ndlHI Peç el sok k 22 
numereh han ; Kftmranı 

- latimlAk ka ununun yiol ıek-
llf ıden bonüı aberlm yok. Fakat 
bnu un eakl f kll ylı taahlhe 
1nuhtııçtı. EQ'er yapılan dettltlkllkler 
arHında, aksayan taraflar dilzeltildlso 
Ali.. Size, bu kanunun akııyan taraf
larını kıımen tebarüz ettiren bir 
Yak'yı anlatayım: 

Bınlm, bomboı duran koca bir 
arsam nrdı. H kO t, bana hJc bir 
111 getirınlyen bu nadan Yerırl 
lat dl n bir ehllhlbr g8nderer k 
kıymet biçtirdi, bu lcıymetln blcllitia
den sonra ben birkaç ıe e, bu 
arsanın nrglıtnt " rdi ; hem de 
metre murabbaın UO •uruı Oz:erI • 
don •• 

iki yıl 8nce, araaları , tayyare 
baaaan 1apılmak sere lltJmlak 
olundu n o ıı: rna 1lae •JDİ eıhaıı
tan mOrekk olan ehllhıbre, ayal 
ananın metre urabbaı a SO kuru .. 
taa faal kıymet YOr edl t 

Ba itibarla bugOn k aunun, bu 
kabil mafduriyetlore Hb blyet ver• 
mlyecek ıekle ıokulmuı olaaaaım 
temenni ederim. 

Jf. 
Ye,llköy, Boşnak sok aı, 

17 No. h h n , Ekr mı 
- Be ka u mOtehanıaı detlllm 

aı.lzim. Bu İf içi de Anupadan ge-
tlrtllrult birkaç mOtehaa1111 Yardır 

elbette... Pek erak edlyora n &it 
ıuaUnl ona aor 1 

lki Küçük 
Soyguncu 

Benoo İlmlnd bir muaevl 
çocuğu c saat ylr 1 Oçte, 
elinde iki pak tle EmlnönUnden 
geçm kte iken Yuda ve Sab -
haddin laimlerJnd iki çocuk 
yanına yakiaşarak kolun vur-
muılar, dOıUrUlen paketi rd n, 
içinde göml k bulunan bir paketi 
alıp &avuımu lardır, Benon'un 
polis mUraca ti üzerine bir z 
sonr Sabahattin Ue Yud tutul
muşlar, paket t müsadere dil· 
mi tir. 

Eski Hal Yıktırıhyor 
M yvaboit ki ski hal dUn 

B ledlye tar fmdan yıktmlm y 
başlamlmı tır. 

F kat 
•• u 

Dl1n Pollı Belediye Mektupçuıu 
Bay Necatinin yanına 12 ya la
rmda bir çocuk getirdi. Ayakları 
çıpl ktı. Pantalonu •• mintana 
zayıf yQcudllnU tamamen örtmil· 
yordu. Kalbur gibi elbiıeden 
yavrunun teni görllnUyordu. Ellnd 
d yırtık v kirll bir kask t vardı. 
Polis ı 

- M \'Cutla bir çocuk.. Bursya 
mektep için gelmiş. Soknktn 
a!mı . Biz yakaladık.. Dedi v 
vrakını uzattı. 

Bay Necati sordu ı 
- Oğlum, ı n nerelbln ? 

Okum , yazma bilir misin ? 
- Tosyalıyım. Okumaya ge:

dim. ektepl re ba vurdum. Al· 
madıl r. Anam, babam yok. 
Köyde OçUncll sınıfa kadar oku· 
dum. Bazen yaya, b zan trenle 
buraya kadar oku ıya geldim. 

- P ki amma çocuğum! B k 
mekteplerd y r yok Uf. S nl 
memleketine glSnderelim. 

Klm1e iz y vruoun gözlerinden 
ya boıandı. içini çekiyor Ye 
ğhyordu: 

- A an beni memleketime 
g8nderm yl • Bana mektep bulun. 
Okutun. Yahut da öldUrUn. Ben 
okuy cağım. Bir tarafa gıtmem. 

8 y Necati, okuma lçln ağla· 
y n bu kfmseıiz yavruyu derin 
bir fkatlo ıUıdü. Çaresizlik 
onun da kalbini kanatıyordu. 

- Bir defa da ıenl Maarif 
MUdlirlüğlln g5nderellm. Bakalım 
Daril şcfakada fil bir yer bu-
lur! r mı? d di. Kiğıdını polise 
verdi. 

Mekt p için ·~ Ye çıplak 
dola an bu y vru yine mevcud n 
KDltUr DirckUSrlfiğlln• gönderildi. 
Bilmeylı; Toıy lı kUçUk Hasan, 
bir mekt p ırnıında yer bula· 
cak mı? 

Birinci lcr memurlnrınd n 
S idin ikinci lcr daireı:nde 
çalışırken birçok borçlulardan 
paralarını tahsil ettiği halde veı· 
neye y tırmadığı için d ir ye 
uğramadığı iddi diliyordu. S it 

vveli 1 gUn MUdd lumumiliğ 
bir t ıker gönd r r k evind 
h ata yattığını bildirmiş ve 
muay net+Jni lst miştlr. Tabibladlt 

tine Dô 

' 
ma 

Öğretmenlerin 
Ev Paraları 
Ne Bu Yıl, Ne Gelecek 

Yıl Verilmiyecek 
lstanbul Uk okul 62retmenle

rin ·n mes'ccn bedellerinin bu yılki 
bU.çeye konulmadığı gibi, önU· 
mUzdekl sene btitçcsine de ko
nulmasına lmkAn bulunmadığı 

görülmektedir. 
Biltçe henllz Başbakanlıkç 

onnylnnmadığı için, KUltOr Dl· 
rektörlüğiine gelmemiştir. 

Istanbul Öğretmenler Birliği, 
llbaylığa yaptığı bir önergedo 
(müracaat) toplanmıı mesken be· 
dellerinin yüzde 25 ini Hava Ku
rumun bıraktaklarmı bildirmişler 
ise de, Ilbaylık, bu yıl m ken 
b deli rlnin bUtçeye koaulmamaıı 
yüı.linden bu teklifin imdilik 
mevzuubahs olamıyacağıaı blldfr
mi§tir. 

Bir Tabela Düştü 
Babıalido Bir Adamın 
Kafa ı Parçalanıyordu 

Dün ıabab Babıali caddesinde 
bir terzihanenin iple a11ılmıı olan 
rekl m 1 vhnsı koparak yere 
dUvmUı ve parçalanmıştır. Bir 
mUıterl de levha dUıerken ay • 
ğını bir kUtüphoneye atnflş bulu
nuyordu. TeaadUfen muhakkak 
bir ölümden kul'tuldu. 

Bisi det l(azası 
Murat 

Beıikt vt 
12 ya ında 
yar lnmııtır. 

lımlnde bir çocuk 
bisikletle dolnıırken 

Cemile çarparak 

---
u 

• • 
1 1 

evine gitmlı v S idin daireye 
gclcm yecek kadar ha ta olma
dığı hakkında rapor verm;ıtir. 
Müddeiumumilik derhal evine bir 
pol;s göndererek Snidl getirtmiı 
ve diln de Sultanahmet Sulh 
Birir.ci C zn Hakimi tarafından 
hakkında tevkif knrarı olmı tır. 
MUdde:umumilik had:s nin zim· 
met mi, ihtil s mı o!duğu hnkkm
dn tahkikatı derin!eştirmelttedlr. 

meye Deği. 

Bu İş Allık Sür
m k c Sökmez! .• 
Demiı Ve Tekmeyi 

indirmiı 
iddia edildiğin ııöre Teksimd 

Sultan çeşme sokağında bir nu· 
maralı evde oturan Madam Meri 
ile yine o semtte oturan Madam 
H ygnnoı ağız k vga11 tmiıl r. 
Mari bir nr lık bağırar k H yga• 
noşun ll tUn yllrllmUt ve: 

- L u iş allık, pudr ıUrUp de 
t Ilmhane meydanında gezmlye 
benz mezl Diyerek kendi in bir 
tekmo atmı§tar. Hayganoı bu te• 
cavllz Uzerlna baydmıı e erteıi 
gün de Uç aylık çocuğunu dll· 
Urmll tür. 

Polis diltllk çocuğu morga 
göndermit Ye nnnealnl de Hoıekf 
ha t n aine kaldırmııhr. Şimdi, 
h r ıey morgun verecetf rapora 
bağlıdır. 

7000 Çocuk 
Okuma Çağında Fakat 

Okuyamıyormu 
Şehrimizde okuma, çağınd 

olup da okuyamıyaa çocukların 
mıktnrı teablt edilmekte idi. Bu 
miktar bu gllne kadar 7000 ol 
bulmuıtur. 

Bu çocuklann okumalarını 

temin etmek için, yeniden mek
tepler açmak, yeni bütçede 
tahsl t bulunmadığandan lmkAn· 
ıız görUlm kte •• bu ıene vad
yeUn, yeni açılacak ıubelerle ve 
birçok mekteplerde öğl den YVel 
yn, tiğl den sonr yine yrı 

taleb guruplarına ders v rm k 
ur tile idare edilmesi kararloıtı· 

rılmı tar. 

D niza DUşen Gençler 
Dun Haydarpaıad yiııe bir 

deniz kaza ı olmuıtur. 
Kadri v Nabk lıi lerlnde 

iki tnl be bir bot tutmu9lar, 
haydnrpaşa önlerinde denize açıl• 
mışlardır. Biraz sonr 111kı bir 
rlizgiir çıkmış, bot devrilmiş, iki 
genç te denize dökUlmU9lerdir. 

Gençlerin iıtlmdadına kayıkçı· 
ler :yeti mif, ikisini do kurtarmıo
lardır. 

Jf- Jf- lf-
Am null h hanın kalnblr•derl 

Evlen dl 
Bayen doktor Pakize izzet, 

Sabık Ef en Kıralınm kainbira• 
deri T rd He nın oğlu Prent 
Fctt h il evlenmlıtir. 

* .. .. 
Fakir çocuklar1n dl9lerln• 

b kıl cak 
5 Ağuıto Pauırteal gUnU, 

dit hekimleri kurumu tarafından, 
kurum merkezinde, f aklr çocuko 
lara mab ua olmak Uıere bir dlı 
b kim evi açılacaktır. 

ıt- * .. 
Tel fon Şirk tinin Satın 

Ahnme ı 1 1 il rllyor 
T lefon imtiyazının hUkiimete> 

tılması hakkındaki mUıakereler 
devam etm ktc r. Bayındırlık 
Bokanlle sermayedar grupu dele 
gelerl Frank Gill ve Jean Boyou 
raıında yapılan g6rUşmede görUt 

farkı olmuf, delegeler Londraya 
giderek yeni talimat alm:ı ve 

vvelkl gün ehrimlze gelmlşlerdlt. 
Yakında bak nlıkln yeniden mU"' 
zekereye baılayarak iti ıonı 

rdlreceklerdir. .. .. .. 
mplon Ekspresin 

Geclkme11I 
EvYelkl ıabah mutat saatinde. 

hareket Semplon Ekapree yolda 
makinesine arız olan olan blq 
bozukluk yllzUnden bir buçuli 
aaatlık bir ıeclkme yapmııtır. .. .. . 
Trakya Genel MUfettl•llll 

Sıbbt vaziyetinden dolaya 
lıtifa eden Tr ky Genel espek-. 
t8rll lbrabim Tali'ln y rlne kfmilP. 
tayin edileceği henUz bclll değil• 
dlr. Mamafih Genel espektörlUk 
vekaletini yap n iç 1 lerl mUst~ 
arı Vehbi ile Ank ra Valillf 

N vzadın bu vazifeye getirilmed 
muhtemeldir. 

.. "' * oto iki tll Bir lnglllz 
Seyyahı G idi 

Arnold Y aku isminde bls 
lnglliz mUhendlıi motosikletle 
seyahate çıkmıı, Londraden kaJr 
karak bUtlln Avrupayı dolaıtık'.• 
tan ıonra evvelki gUn ıehrimiz~ 
gelmiıtlr. Seyyah buradan FUiı• 
tin - Surye yolil Arablstana, 
Mısır , oradan Tunuı, Fas vı 
lıpany y gldec k, Franaa'da11 
Inglltereye dönecektir. 

"' * "' H yv n Sergll rl Açıhyor 
Ziraat Bakanhğı memleketiıı 

birçok yerlerinde daha ıümullO 
bir tertibotla hayvan sergileri 
açmay karar vermiıttr. Bunun 
için al kadarlara t mimler yapıl• 
mıı, birinci gelen hoyvnnların 
ıahiplerin 2000 lira verllmeaJ 
kararla hrılmı tır. 

- lhtikarla mücadelo iıl devam edi

yor Has n Bey •• l 
Ankara Şarbayhğı ne kadar ibtl

klr yapan esnaf Yarsa hep ini aaz le
lerle Ulo ediyormu ••• 

baılımalı ?. 

1 

... Acnbn bizim arda bu işe nasıl Hatan B. - Bana kalırsa lstanh~ı da 
y lnız biyle ynpmıyan esnafı ilan etm_,111 
ÇUnkU, öbürleri için gazete ayfaları 
yetl§m ı. 
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4 Apıtoı 

Hergün 
__. -

Ecnebiler 
Yerlerini 
Türklere Bırakıyorlar 

* 
Iıtanbulun ne kadar aUzel 

)'•rl varsa ecnebilerin orada ko
loni kurduklarını görUrıUnOı. 

Inglliıler Fener bahçe ve M<>'" 
dayı, Amerikahlar Bobeğf, Fran· 
•ıılar Y eıilköyll lıgal etmiıler. 
Bu koloniler TUrklyenlD yarı• 
lnllstemleke olduiu dıYrln yadl· 
iArıdır. 

Bugün bu kolonller yavaı ya• 
'•ı dağılıyor. Eski lnglllz evleri 
blr~rbirer sablıyor vo güzel yer• 
ler Türklerin işgali a)tma geçiyor. 

Modada lngiliz kolonlıin lnbfr 
kuIUbU vardı. Kadıköy ve Moda• 
da binlerce Türkün bir toplantı 
t r1 yoktu. Şimdi bu lnglllı 
kulubu Türk kulUbU oldu ve in· 
ifllzler TUrk kulUbünUa içinde 
eriyip kayboldular. 

'f 

Dun komıumuz lnglllzlo eıya· 
Iıırı satılıyor, dediler. 

- Niçin? Diye ıorduk. 
- ÇUnkU memleketlerine dö• 

llUyorlar, diye haber verdiler. 

Bu lngfliz, iT elefon ılrketinln 
R Urttiğl on bir mUteha11ııtan 
biridir ve gUnUnU vde ıoçir· 
lbektedir. Telefon tirketl hUkfı· 
tnetln eline geçecektir, ve o, 
tabii lısiz kalacaktır. .. 

Mocla tramvayına dikkat edl· 
Yorum. lngillzler ikinci meYkie, 
l'Urkler birinci mevkie biniyorlar. 

Eskiden lngllizler iıkeleye 
eraba ile iner, Türkler yayan 

1Urllrlerdl. 

* Bu kOçUk mUşahedeler TUrkl· 
Jtdokl değişikliğin canlı misal· 
Itridir. Türkiy yarım müstemleke 
olmaktan çıkıyor. Iktısadt damar• 
larımızı ellerinde bulunduran 

•cnebller birer birer çeklllp gidi· 
Yor, yerlerini Türklere bırakıyor• 
lar. Evvelce ecnebilerin inhisarı 
'hında bulunan birçok komıiyon 
t~ ticaret fşlerlnl ıtmdl TOrkler 
idare ediyorlar. 

Ecnebiler artık TOrktio sırtın• 
dan geçinme kudr tlal kaybedi· 
Yor; Yeni TUrkly , yalnız TUrk· 
lerin memleketidir. Burada ecne• 
bt ancak bir misafir halinde ya· 
l&yabilir, bir hakim olarak değil. 

Ç mi c yı GUzelleftlrme 
C mi eti 

Çnmhcayı güzelleıtirme cemi• 
htı ismlle teşekkül eden birlik 
~alışmalarına devam etmektedir. 

l U arada Çamlı canın ha} ındır· 
anması üzerinde bir hayli fa2ll· 

>'et göctercm cemly t, IO Ağus· 
~0ata Çamlıca tepesinde bir kır 

alosu hazırlamı tır. 

Re•imli Makale 

SON POSTA 

ntlr, duyar ve ııöy oriz. 
Bu maneYf bağları çözen t•Y dilşüocede iefkllldlr. 

Bu da ancak bilıi ile, okumakla mümkfindilr. Örilmcek· 
lenmit inaıınlar anan nin, itiyadın, •• içtimai baglarıa 
biridirler. 

Siyaıi hGrrlyetten evvel manevi hGrriyetimla için 
9alıtnlım. 

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

r---------------, 
Sözün Kısası 

Bu Da Sokak 
isimlerine Dair 

N. -
Amerikanın, hatta Avrupanm 

bir çok şehirlerinde ıokaklarıo 
bizdeki gibi isimleri değil numa• 
raları vardır. 

Semtlere, mahallelere, sokak· 
lara birer isim, birer numara 
vermekten maksat, tllpbe yok ki, 
oraları arayacak olanlara bi~er 
rehber temin etmektir. 

Fakat sokaklara ad koyarken 
seçim zevkinde biraz daha ince· 
lik göstermek, hiç değilıe iıimo 
Jerle mahaller arasında bir mll· 
naaebet gütmek gerektir. 

Bizdeki sokaklardan bazıları, 
ölmüş bUyUk kumandanlann, 
meşhur ~airluin, kahraman 
bitlerin iaimlerınl taıırlar. Bu, on• 
larm lıatıralarıoa karıı duyular! 
hürmetin küçllk bir eserclğldlr. 

Fakat bazı sokaklann adları 
çok mlinasebetalz :r:tYklerln mah· 

·,uludur. 

iL A 

Vo bazı ıokakların isim yafta• 
ları da, yıkıJmıt an'anelerln, göç• 
mUı saltanatların, ve bir dah 
anılmamak Uzere yok edilmlt 
mefhumların bataralannı hortlct• 
mıya çabalarlar. 

Göriinmez 
Kaza 
Sümbülün Baıına Tavan 

Sıvaıı Düştü 
Balatta oturan Y asefin karısı 

ZümbUl enelkl gece yatağında 
uyumakta iken, tavanın, tam ha· 
ıı Uıerine isabet eden kııımdan 
bir ııva parçası koparak kafa1ıoa 
laabet tınlı yaralamıştır. 

ZOnbUI tedaYi altına ahnmııtır. 

Bir Kaza Ve Bir ihbar 
Anadolu Kavağı ıabıt111na 

ıöyle bir ihbar yapılmıttlr; 
Arabacı Ali, Mehmet Çavu· 

şun taı ocaklarında yatıyor. Za· 
bıta tahkik etmiı ve öğrenmlt ki 
bu, bir kazadır ve Alinin arka• 
daşı Ibrahim tarafından 1ebeblyet 
verllmi§tir. lbrahim ıorguya ç .. 

kilmlştir. -----
KUltUr uesseselerine Dadanan 

Hırsızlar 
Şehrimizdeki kUltOr mUesıe· 

ıelerine bazı hırsızların dadanıp 
kıymetli eşyayı aşırdıkları görUI· 
mektedir. Bundan böyle hademe· 
ı r nöbet bek'lyeceklerdir. 

ir l(adın Sütle Haşlandı 
Balatta Dıramanda oturan 

GUlUzar slltçU Yorgi'nln dUkkA· 
nına gltmif, ocağa yakın bir yer• 
de oturarak UtUnU içerken baıı 
dönmUş ve süt tenceresinin Uze• 
rine dUşmU§, tencereyi devlrmiı, 
ylicudunun bir kıımı haılanmııtır. 

ırı n Bir 
• 
1 ca •• 

iki Kişinin Yara
lanmasına Sebep 

Oldu 
DUn öğle üzeri LAielide he· 

men hiç yüzünden ağır bir Yak'a 
olmuı bir mlltekalt karıalle. oğ· 

lunu yoralamııtır. 

Lllıllde Çukur çeşmede otu· 
ran Muhiddin, kendiılnin pek 
ıeYdiğl fincanının kar111 Hayriye 
tarafından kırılmıf o!duğunu gö· 
rerek kızmıt ve bıçakla karısının 
üzerine yUrüy rek yaralamıştır. 

Bu ıırada, Uvey oğlu Ahmet 
de araya girerek llvey baba&ının 
bir cinayet lılemeslöb mani ol· 

muş, oda eynl bıçakla yaralan· 
mıı, vak'ayı du>"an zabıta me· 
murlnrı Mulıiddinl yokalamıılar, 

kadmı Haseki, çccuğu da Cerrah· 
paıa hastanesin kaldırmışlardır. 

ikinci Şube Direktör rfıuavinliği 
Geçenlerde bir tahkikat dola· 

yasile vekalet emrine alınmış olan 
mniyet dlrektörlUğU ik'nci şube 

mudur muavini Sabrlnin yerine 
eski Maraı emniyet müdUrO 
Levhl tayin edilmlt ve vazifeelne 
başlamıştır. 

Levhl eıki zabıta m murla· 
nndandır. 

aliçlilerin 
Şikayeti 

Sahil Kokuyor, 
Diyorlar 

Haliç sahlllerlnde oturanlar 
belediyeye milracaatla pislikten 
ılkiyct etmişlerdir. Filvaki Haliç 
mlltefesaih bir haldedir. Beledi· 
J• de yaptığı tetkJkatta Ayvan• 
1arayda arabalarla denize çöp 
dökUldUğUnü, Yemiş 1ahillerinde 
de bozulan yaı meyva ve sebze
lerJn, bllbaHa kavun ve karpuzun 
Halle atıldığı görmUıtllr. Be-
lediye Yemişten eanafm bu 
çUrUk meyva ve sebzeleri 
denize atmamasını lstemlı, fakat 
esnaf 2Unde ancak bir tek çöp 
arı:ıbaaı geldiğini halbuki her saat 
arabalarla çöp hasıl olduğunu 
söylemiolerdir. Belediye bunun 
üzerin Yemişe ıık sık ç6p ara· 
bnsı gönd rmiye ve orada kapalı 
bir çöplük tesisine karar v rmİ§· 
tir. Ayvansaraydanda denize çöp 
dökUlmesl yasak edilmiştir. 

Yeni Elel<trik Fiatları 
Baymdırhk Bakam l&tanbul 

Elektrik Şirketi l1ç aylık fiot 
tarifesi komiıyonu yaptığı tetkik 
neticecıindcı ) eni elektrik fi atına 
kilovat ımatine 14,75 kuruş olarak 
biçrnittir. 

edad;n Yaptığı Kaza 
Meded isminde bir şoförlln 

idaresindeki 2319 numaralı oto·· 

Sokak başlarındaki kırmızı 
tabel8larda: "Hasaralta;, , 11Sul• 
ten., , ••Kavuk,, , 11Peçecl,. kabl· 
linden kelimeler okumak, gözl • 
rimize, vo gönüllerimize hududsu:ı 
bir aykırılığın ıoğukluğunu veri· 
yor. 

Eğ r ra1tgeldiğlnlz bu teneke 
levhalara bir nebze dikkat gHzU 
ile bakaraaoıs, lıa betli bir bulu o• 
tan doğmuı laimler görmekte 
haylı gUçlUk çekersiniz. 

Denilebllfr ki, sokaklarımızan 
lelm babaları, man&11tlağın şahE<
serinl yaratmakta birbirlerile ade· 
ta yarışa giriımiılerdir. Zira bu 
işteki hUır.Unlyetlerlne lnnnabll· 
mekliğimlı ancak, buluı kabili· 
yetlt:rfn[n kııırlığınn hllkmetme· 

miz mUmkUn olabilir. 

Bu, haddizatlnde çok basit 
görünen tUmfallO aykırılı~ı gldor• 
mek için, ne her derde bahano 

dilen paraya, ne de her lıte ba& 
vurulan Garplı mUteheısısa lhtl• 
yaç yoktur. 

11 Sultan ., farın u peçe ,, lerin 
" ka \iUk ,. ların yeri rl boş k la· 
cak değil ya? Eğer izherıacz edl· 
yorlarsa, ben, kaldmlacakların 
yerlerini dolduracak adlarla dolu 
zengin bir liste hazırlamaya 

fimadeyim : Hem de FiıebilillAh 1 

············································-··············--

Nöb tçi 
Eczaneler mobil dun Çırağan sarayı önün• 

den geçmekte iken bir tramvay Bu gece nöbetçi eczaneler oun· 
direğine çarpmış, arabanın muh· lnrdır: 
teUf yerleri ha11ara uğramıştır. letanbul tarafı: Şehzad baeında 

"d n d Hlnty ı Fabrikası 
SUmmer Bank ve iş bankası 

tatafından Adnnada kurulacak 
~la.n Hintyağı fabrikasının tetldk· 
erıne devam edilmektedir. Bu· r 

tadan tayyarelerin istifade ede· 
keği bJr madde ile Hlntyağı çı· 
llrılacaldır. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

= ( Hamdi ), Yenikapıda ( Sarım ), 
l Jlnfızpnşado. ( M. Fuat ), Şehremi· 

ııiodo ( A. Hamdi ), Sam&lyada 
( Toofiloi ), Ciballde ( Necati Ah· 
met ), Eyupto ( Hlkm~t ), Beynzıt
ta ( l' ııııl ), Balnttıı (Hüsameddin), 
Ca~ logluoda ( Üt:.oyt ), Bnhçekn· 
pıda ( Salılı Neonti ), Bakırköyün

do ( Hilıil }, Beyoğlu tarafı: Yük
eC'l.knldırımd ( Vinikopulo ). G in· 
ta troyd ( Gelntaearay ), Fındık· 
lıdıı. ( Hılô.l ), Şiıllde ( Şişli ) 
K eımpaşndo. ( Yeni Turan ), Has· 
köyde ( Yeni Türkiye ), Kndıkoy 

K laysız K plar Ve 
Lok ntaler 

Bir kaç gün evvel Cerrahpa· 
~llda vukun gelen knlaysız kap-
llrla zehirlenme hadisesinden 

;onra Sağlık mUdlirlüğü lokanta· 
t~rda tedbir almıya karar vermiş· 
~ r. Y apılacRk teftiılerde kalaysız 

8 P kullanan lokantalar on bet 
iUn müddetle kapatılacaktır. 

Maltepede Ali Rıza imzalı bir okuyucu yazıyorı 
'' Elektrik tirkcll k<iyOmüze elektrik getirdi. Sen • 

lerdenberl petrol ııığı ile oturan hepimiz •~Ylndik, 
artık 1 ığn kavuşacağımızı umduk, Halbuki tes11&t bir 
yere kadar yııpıldı vo bırkıldı. 

EYim Bağdat cnddcısl üzerindedir. Tnm kartımızda 
elektrik dlroğl ynr. Cereyan oraya kadar getirildi. Fakat 

bize nrllmiyor. 
Yan ııol<aktan karıımda. (15) m tre ilerideki eyler 

•lektrlktu l•tif ad• ediyor. Fakat bize elektrik 

nrllmiyor. 

" Sebebini orduk. O kıyıda beı ev varmıf. Bunlar 
te•İ•at mouafını ödemiye klfi gelmezmlı dediler. 

" Bu ıuretl ltarşımızdo elektrikle oturanlımı gıpta 
ile bakıyor ve içimizi çel iyoru:ı." 

Elektrilc, •u gibi, han gibi ı:arurl ihtlyııçlardandır. 
Zarardan enel halkın ihtiyacı dOıOnQlllr. Bizim el ktrik 
tirkctl h:llA bunu anlıyamndı ve anlamak da istemiyor. 
Çektiği bUtQn cezalara rağmen bu zihniyeti değiftirc· 
cetine de artık bll inanmıyoruz. Son de ey l'arl, 

iSTER iNAN İSTER iNANMA! 

L------------------------------------------~~ 
l 

tarafı: 1sk0 lo cıtddosiocle ( Sotiryn· 
di!! ), Yeldeğırmcuinde ( Üçler ), 
Uüylikudado. ( :;:ıuasi Rıza). 

L_ J 
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Bir Cüzdan 6 
Genci Mahke
meye Yolladı 

Birinci ıulhc ıada puliı 6nUn
de getirilen altı genç ıorguya 
çekllmiıtir. Bu aençlerin suçlan 
para bulmak v paylaı akbr. 
iddia edildiğine sıöro Y emit lı· 
k lesinde bir motörden karaya 
karpuz çıkarılırken bu iti yap
mnkta olan gençl rden Haaı n, 
karpuzl r araiıında bir cUıdaa 
buluyor. Arkad şlan il rind n 
kapıyorlar v : 

- Bulunan ıey belAldır bel 
Paylaşalım. Deyip cüzdan lçlnd n 
çıkan 27 lirayı aralarında Uç r, 

beşer taksim ediyorlar. Cüzdan 
ıahlbfnf hatıra bile sıetirmeksizln 
paralan barcamata ba lıyorl r. 
Fakat iki gOn goçmedon parama 
aahibl kendi l ıöat riyor ve ıuç
lular da yakalan rak mahkemeye 
gönd riliyorlar. 

Relı altı suçluyu yan yana di
zerek baıtan ltlbareıa ıormağa 
baıladı: 

- Adm ne? 
- Nasreddln hoca. 
- Hoca yeniden mi dlrfldl? 
- Bana 6yl derler de. 
- Sizlerin? 
- Ham 1 Kemal ; fındıkçı 

Basri; p r:arcı ŞUkrU; madrabaz 
Lntfi; istifçi Ha1an. 

- Anlabn b kalım? 
Nasr ddln Hoca: 
- Ben işe dnhll dojillm, pıra 

lmadım. 

Fındıkçı Ba1rlı 
- 4 Lira aldım: 
ŞUkrU: 

- Hisaeme 3 lira dUıtO. Fa· 
kat bu hırsızlık sayılmaz ki. 

- Onun kOçllk kardeıl. Siz 
ne diyorsunuz? 

- Doiru efendim. Biz aahlp-o 
ıi:r. aandık. itin fenaaı paralan 
harcadık ta. 

- Siz eanaf klmaoleniıılz. Her 
iılni:r.io doğru olması lizım. HJç 
sahlpıiz para olur mu?Siılerl Hr· 
beat bırakıyorum amma, duruı• 
mamz devam edecek, haydi ba
kalım. ....... -.................................................. ... 

Soğuk Su Yolu 
Kızılzahamam (Özel) - Kas • 

baden soğuk ıu çamlıklarına gldea 
yol yeniden yaptırılmaktadır. 
lnoaat k19tan &\fvel bitecektir. 

Bir Doktorun 
G nlük Pazar 

Notlarından (*) ___ , _________________ ! 

Nasıl Ve Ne Zamanlar 
Su /çmeligiz 7 

~~r okuy~ou ıoruyordu : Qok ıu 
IQIYOf 'H ıçtlğl IU mldHlni §İŞİrİyor 
ve ıonra da rahat.sız ediyormuı. 
Su gilnUo belllbaılı yemek samanla. 
rıuda içilmul Jilıumlu n fı1dalıdır. 
Yemeklerden evnl loiloo ıu mide
~ekl hızım bez.leriai harekete ıe
tırir. Ve h11mf kolaylattırır Yemek 
ataıında ook aı n yı,ıdum yudum 
ıu iomelidir. Yemek ıonunda hlo 
içmemelidir. 
1ooceğimiı ıuyun ~IJıtan yas nkti 
fazla ~~rlıdiğimiı ıoLı (8 .. 4 ) litreyi 
geçebılır. 

F kat bunu tok ıqğuk 'ft biribiri 
arkaııı ııra ı,memeJittir. loilın ıu
yun miktarını dUtUnırek bunu ,ut 
ı.erbet, hoıaf, ~Y .,.. nihayet eu ha= 
!ınde. •.labileoeA'lmill heaap ederek 
ıçmelıdır. 

C-) Bu aotlan kHlp ıaldayııuıı, Jabut 
bir albllma J•Plfbnp kollokat1oa 7apı. 
nız; Sıkıntı ıamanmııcfa bu aotlar ltlr 
do ıtor ırlbl lmdadtnua J•tlıablllr. 

L E j 

• 
nısa nlatıyor: Say av 

-------

Bulgarlar 
Yap yorlar 
endi Tütünlerini 

ütün atı ında Hiyle 

Türk alı Diye 
Satıyorl r 

Manisa (Son Poıta) - Kı:ırın 
temmuz gUn ti altında, Manl1& 
lıtaayonu civarındaki b ğ aral • 
rmda cek tsiz, yakalıkıız bir top• 
rak adamının trene yeti mek için 
buram buram torledijinl görenler 
onu belki de varlıklı bir 8r tm•n 
s nırlardı. Halbuki o n blr 
batcı, n de bu civarın m ddft 
alAkalıııdır. Sad ce, Türk kamu· 
tayında mUstahıllia 1eslnf duyuran 
müıtabsll bir ıayla•dır. 

Kurak havaların llrlinler tlze• 
rind yaptığı ttlilirleri teıblt için 
günlerce mahıul b~lg terinde 
Jncel meler yapan Manisa s ylavı 

Turgut Tllrkoğlu incel m lerlnl 
anlatıyor: 

- Kul , G6rd s, Eım 
Demircide bu yıl kuraklılttan 
zahire kıt olmuıtur. Halk hiç 
dığlls fyon ıiraatıoe mUaand 
edUmeslni hllkfimett n dllemlıler-
dlr. Bu 1 tekleri Uz rlnd lılen -
cektir. 

Bu yıl tutun ekimi çok g nlı 
bir sahada olmuıtur. Ekime göre 
rekoltenin 25-30 bin ton rnddı· 
lndo olm ıı beklenlrken havala• 

rın kurak gitm 11lnd n rekolte 
1anya dUımDıtUr. 

Elde ıtok tlıtUa bulunmama11 
vo tlltUnlerimlzln kalit bakımın• 

dan iyi olmaın bu yıl sabıl r 
llzerlnde iyi bir tealr yapacakbr. 

incir rokolteai geçen yıldan 
fazla değildir. Incirlerimfıde son 

- 1 

--ani!& HylaTI l.'uJ'gttC Tflrkoğlu 

zamanl rdn rastlanan (Kanla Baı· 
ra) hastohğı, mahsullln az olma· 
sına 1ebebiyet vermiwtir. Kalite· 
aine gelJnce: bu birkaç gün ıon
rakl sergi sıralarınd esecek rliz• 
gArlara bağlıdır. 

Bu yıl incir üzerine alf ne sa• 
tı azdır. Maamafih bu yıl lngll· 
tere ile incir toclmf daha uygun 
ıartlaria yapılacağından daha 
fazla mal satmamız mümkün ola· 
caktır. 

BugUnkU ekonominin craıulu

ıal tecimind• (aline satıtlar) ve 
{spekUlisyon ) çok önemli bir yor 
tutar. Bir lirUnU kısmen olsun, 
vaktinden önce mUst•hllke sat· 
mak, Uretmınlor için daJma ha
yırlıdır. 

Ancak alivrecinin vukuflu ol
manı, rekolteyi iyi tahmin etmesi, 
o yıiın iıtlhlik kudreUnl kavra• 

AH Ç tlnkaya Aydın Ve Nazillide 

Bayındırhk bakanı Nazillide 
Aydın ( Son Poıta ) - Bayıe· ............................................................ . 

dırlık Bakanı All Çetinkaya Zi/ede De Çarşaf 
Çine ç ymda lata edilecek bUyUk l'>eç• Tarı•he 
11et itini lncelemlıtir. Bu ıct en r~ .6 4 
k111a bir ıı:anda yapıl cak, bu V f' 

ıayede 100,000 dönUmlUk arazi .n.arış l 
ıulanarak her tUrlll kurakhk teh- Zil• - Zile kadınları kötll 
likeıioln 6nUne geçilec ktlr. bir görenek eseri olnıı peç ve 

· Bayındırlık B kanı Nazillide çarı fın kıldırılması için llçeb y-
de Horaunlu oYaaı sulama kana• lık •• ıarbayhğa başvurmuılardır. 
lının Nnzllllye kadar uıablm aı Şar kurulu 1 Ağuıtoıtan 11onra 
itile meıgul olmuıtur. Nazillinin peçelerin ve &nUmUzdekf Cumu• 
bir ıanayl ı•hrl haline gelmesi rlyot bayramına kadar da çar• 
11atpandığından pamuk da-.aıının ıafların atılmaamı kararlaıtırmıştır. 
Nazllll böliesinde ön plAna alına• Bu karar kadınlar arasında bUyUk 
rak halli onaylanmııtır. Bu itibarla bir sevinç uyandırmııtır. Şimdiden 
ıulama işi NaziJllde behemehal çarıafları çıkaranlar çoktur, peço 
fonnileıtlrllecektlr. kılkmıı 1Ibldir. 

ması Jiz.ımdır. 

Bu yıl Uznm aline 1ahfları 
mıkterı 15000 tona yaklaımıttır. 
Geçen yıl da durum qalt yukarı 
bugün Un ayni idi. Fakat bu yılın 
Uz Um rekoltesi geçen yılın f eYkin· 
dedir. Fazlalık yfizdo 20-30 dur. 

Bu yıl Avustralya lasıilteroye, 
geçen yıl &bfinın aııfı kadar 
yani 15000 ton üzUm gönderebl· 
lecektir. lngfltere ile yapılan 
tecim aniaımamız biH bu plya
aada daha geııfı işler yapmayı 
temin edec ğl için mahsulllmUz 
tamamen tahlabilecektlr. 

Ei• bölgHI Orllnlerlnf n ve 
bllbaaaa Ozftmle incirin az çok 
lıt ndartları vudır. Bundan ıonra 
yapılacak it naslı, derin incele
meler neticeıinde UzllmlerJmi:r.I 
r.iyana ıokmıyacak, bllakla fayda· 
!andıracak, daha vlllh tiplerle 
ihracını temine matuftur. Ortada 
ne Oretm n, ne de tecim için 
telqlı bir nokta yoktur. 

Bir Bulgar flrmaımın Bulgar 
ttitftnferine ( Ttırk tOtfinO ) dam• 
gasım vurarak it yaptığı ı&yle

niyor. Ecnebi piyaııa)ann Tttrklye 
Urünll namile rakip memleketler 
örlinlerlnln satıldığı birçok defalar 
görlilmüıtUr. 

Almanyada bazı firmalar var
dır ki lnclrimlzf ( naturel ) olarak 
satın olırlnr. ispanya ve Yunanlı· 
tondan do getirflen incirlerle pa• 
çal yaparak ( TOrlc inciri ) adı 
altında satarlar. 

Bir zamanlar bu nokta D2 .. 
rinde fazlaca durulmuıtu. TIUtıa 
için buglln böyle bir t•Y 9&1d 
olabilir. Bu nihayet bir hllodir. 
Mtistehliklerin dikkat nazarını 
çeldiği dakikadan itibaren kıymeti 
kalmaz. Biz bunu temin etmeliyiz.,, 

Ad. BiL 

Atabe_qliler lgl 
Suya 
Kavuşuyorlar 

Isparta, - Merkeze 23 kil~ 
metre uzaklıkta olan ve tarih1 
bir kıymet tqıyan Atabey kamu
nu bayındırlık lşlerile önemli bir 
11urettcı uğraşmaktadır. 

Kamun urayı iyi su ihtiyacını 
çalışma programının baıına koy• 
muş ve halkı arıklardan alınan 
ıudan kurtarmayı kararlaıtırmıt
tır. Bunun için Kamun suyunun 
fenni bir şekilde KnmunR getiril· 
meıl için beton filitre havuzları 
yaptırmışbr. ş·mdi beton küıık· 
)erle Kamuna getirilmeai kalmıt
tır. Bu sureUo Atabeylller yakın· 
da arıklardan alınan sudan kur
tularak fenni ve temiz suya kavu· 
ıacaklardır. 

Bir Genç Kız 
Silvanda Damdan Düıe

rek Yaralandı 
Sil ( Öul ) - Hakim T ov-

flldn 15 y şındakl boldııt gece 
dam OstOnde uyurken 8 metro 
yUkıkten aıağı yuYBrlanmış, ağır 

ıurette yaralanmıı, tedavi edilmek 
D:ıor• Dlyarıbokfr hastanesine 
ıtsnderHmlıtlr. 

Diyarıbekirde Sıcaklar 
Diyarıbeklr (Özel) - Sıcaklar 

ılddetini çok arttırmııtır. Sıcaklık 
sıölaede 39-40 dereceyi bulmak• 
tadır. 

IB ıu veİ; İÔ ~ 
Küçük 
Bir Düzeltme 

Cenap Şahabettfnln kardetl 
olup haylı faydalı yazılar yazmıt 
•• iyi bir öğretmen nO kazan• 
mrı olan rahmetJI AH Nuaratı 

kOçUk bir dil yanlııına dayana• 
mazdı, ılnlrlenirdl, titizlenirdi. O, 
genç yaımda haatalandı, öllllf 
döıeğlne dilftil. Herkes kondiaP 
nln f yl olamıyacağını anlamııtı. 

Annesi do bu acı hakikati kaYıll 
radığından dövUnllp duruyordu. 
Bir gün hHtanın baı ucunda 
yaralı yüreğinin kanlarını gö:zlln• 
don akıtırken 16yle bir inilti k~ 
pardı: 

- Ah, oğlum, yavrum. Beni 
Haybu haııl birakıp ta nereye 
ıf diyorson! 

Ali Nusrat, kapalı Ye fcrsl• 
gözlerini açtı: 

- Anne, dedi, Haybu bası) 
değil Halbn hialr, rica ede:lotı 
doğru konuı. 

Bende de • kllçUk olsun, büyU~ 
olıun • tarlhıel yanlıılara karf 
bir dayanıksızlık vardır. Bir adı! 
yanlıı, bir tarihin ekıik veyA 
artık ıöylenmesfnden enikon9 
ılnirlenirim. Fakat btzdo bir yanlıf 
dOzeltmlye kalkıımok, beş oıJ 
kova kirli suyun baıtan a~ağı 
dökUlmesino yol açmak olduğunu 
bildiğim için hakseverllğine, doğ• 
ruyu gl.Ssteren ağızlan slllclemiye• 
cek kadar kibar yaradıhth old~' 
tuna inanmadığım kimselerlt 
yanlıılannı uluorta slSylemer!i, 
bir çalımina getirip anlatının. 
Son günlerde gördUA-Um mini mlııf 
bir tarih yanlışını burada açışım, 
onu yapan arkadaıın hem dalgın• 
lıkla bu iti ftlediğine lnanış1mdn11 
hem de doğruyu duyar duyma• 
kabul edoceğinl blliılmdendir. 

Y anlış1 ikinci Abdlilhamlt 
deninde kötü bir ıöbret alaı 
AlbOı adlı brr adama ilgili olara 

yazılan bir bikiyede gözüme çnrptı. 
Orada bu at hınızlığından gelmı 
Abazanm AbdlHhamlt ve kızkarf 
dqlni aatbğı yazılı. Halbuki Ak 
bUı, AbdUlhamide kalnbiraderl 
doğlldi, kaynatasıydı. Saraya sat• 
tığı kızın bir ıehıad• doğurmaıJ 
lb:erine Osman oğullarlle taıfa 
hııım olmuıtu. 

Hikayede onun bor azan Tov• 
fite bıçak çekmeye kalkıwtığı da 
yazılı. Bu da yanlıt- O çam a:z4 
manı iri yan at hırmzı, mirala1 
Onlforması giyerdi ve bıç&k değil, 
çifte rovelver i.aşırdı. Bunu ho,. 
kesten iyi bilirim. ÇUnkn bir gün 
bana dn • evet, yanlış söylemiy04 
rum, bana da • iki tabancayı birt 
den çekmiş \•e bir bastonu bile 
bolunmıyan beni o genç ynşımdll 
on iki kurşuni on iki kere öldür 
mek iatemiftil 

M.. T. Tan 

BUT-ÜN ULKE.Y ~ 
HER·c.U 

~nDost!, 
DAKr ~lA. TLA 

&UTUN ÜLKEYi HE.A '-'JN DO d 



BIC 
r orunlarımiz r 

Ne ale 
Girecekler? 

Nevyorkta 
Sıcaktan Ölen 

Ölene 
Londradu "Doktor Odasının,, 

1ngilteredt1 son toplantısında 
fJerileT1 bir bir kadın doktorı 
k f. - • '2000 yılın• 

on Drans da kadın,, mevzuu 
Uzerinde bir konferans Yermiştir. 
Kadın doktor bu konferansında ı 

- 65 s neye kndor kadının 
sıhhati şayanı hayret bir dereceyi 
buJac ğını, ve vUcudUnde bilhasıa 
Zührevi eserlarden hiç eser kalmı• 
Yacağım ve tazeliğinin lSJUnceyo 
kadar muhafaza edileceğini &öy• 
lerniş, iddissmı fennen ve misal· 
ler göstererek iabnt etmivttr. Ka· 
dın doktor bundan bavkaı 

- " Ev işlerinde de kadının 
llıerinde bulunan yUkUn son de· 
re~e hafifllyeceğinf, zira elbiıele
rln, helo çamaıırlaran kiiğıttnn 
Yapılarak bir defa kullanıldıktan 

•onra atılacağını YO bu ıuretlo 
kadına yapılacak ağır it kalmı• 
Yncağını,. &öylemiotfr. 

Konfranscınan fikrine göre ka• 
dının uğraşacağı ıeylerln ıayısı 
ikiden ibaret kalacaktır. "Bunlor
dnn biricisi yemek pişirmek, ikin• 
cisl de çocuk yapmak ve çocuğa 
bakmaktır. 

Londranın "doktor odası,,nda 
Verilen bu konf rans ln~lliz ka• 
dınlarının okadar hoşlarıaa gJt· 
nıiştl ld, gazetelerde bahsedildi
ğinin ertesi gUn konferans veren 
doktora binlerce tebrik telgrafı 
gelmiştir. 

omünist Partisi 
~o gr s·nde 

Mos':ova, 3 (A. A.) - Komlnterm 
Kongresinde Dlmitrof fnıizm taarruzu 
"e am le sınıfmın birliği lçhl fntlzme 
kar91 yapılncak mücadel de Komhl• 
ternin vazlfolerl hakkmdııkl raporunu 
)kumuştur. Dlmitrof laararetle alkıt· 
anmıvtar. Rnpor hakkındaki müzake
~~ye buglln Frans:a delegesi Torezin 
~ nulk"Je başlnnacaktır. 

===== 

Nevyork, a ( A.A.) - Sıcak 
dalgasından Oenubuaarbl Tllliyet· 
lerinde ôleolerln aayııı 139 a 1llk• 
eelmiıtlr. B"ndan baık• ilfk 
mıntaka11nda fırtıoadaıı on klıt 
ölmligtUr. 

L--,---------------~ı 
Hava Tehlikesine 

Karşı 
Bütün Almanyada Halk 

Haıırlanıyor 
Berlin, 3 (A. A.) - HaYA h&cum• 

lnrma kıırtı korunmak yollarıDı 
8~retmek için, bGtOn Alman köyle• 
rinde Hyyar Bğretmealer dolaıaeaktır. 
En uuk k6ylere •arıaca1a kadar, 
kurslar yapdacakhr. 

F şist Aleyhtarları 
ltalyaya Bal9nlar 
Uçuracaklardı 

Bernc, 3 (A. A.) - Pollı, fatiıt 
ııleytırı Glustiılallberta kurumuna 
mensup olup Parlıte oturan bazı 
ltalyaD •lyaaal mUltecllerlnl tn• 
ldf etmiıtlr. Bunlnr ltalyan bYdU· 
duna komfu olan (TeHin) mevklln. 
den, içinde Habeılstoa harbine knrıı 
beyannamoler bulunan blrcok balon 
uçurmak istI7orJardı. 

Ruzvelti Tehdit ! 
Bunu Yapan Tevkif 

Edildi 
Pittsfield (Amerlka) 3 (A. A.) -

Cumurluk Batkaaı Runelt'e bir 
mektup glJndorip, kendiılne el lle 
tcıcnvOzde buJunaca§lnı haber ver•• 
Corc joffera adındaki adam potiıç• 
yake!anmıttır. 

MUnlhln Yeni Adı 
Bertin, 8 ( A. A.) - Hltler, MDnlh 

ı~hrlae • Ulusal Soıyallıt hnroketlnln 
M rkoıl" adını re91nf olarak Yermittlr. 

L h Hudutl rt DançlA Mal· 
lor1n Kapandı 

Dançig, (A.A.) - Lehistan hudut· 
ları Dançlgden relen bitin mallara 
öğleden itibaren kapanmıttır. Fakat 
Lehiıtandan 1apılan nekll1ata, Daa• 
çlJ hudutları açık bulunduru!maktadar 

::z: 

Edebi 

~~Tı-~~:~:ka~4~7~4~/~8~/~86~1iii~~iıJi;~iiiıfiiiiG~~C~a~:~u~( ~ 
Bunu A!J Sami Beye söyledim: 
- AHupa da bundan farklı 

~eğ" ldir, dedi. Yalnız oraları çok 
ttnlabahk ve biraz da karışık 
tnill tlcrle dolu olduğu için kim 
sonr:.dan görme, kim e»kl aile 
P-..k bem olmaz. MeaolA "Nice,, 
Dawale Lido, Poris gibi yaz ve 
lcıı milyonlarca lnınnın kaynaştığı 
Yer} rde hem de •amiml bir dost u· ahbap münasebetine rast iC• 
~ nnıez. Onun içi 1 herkes kendi 
bleıninde zanncdi:ir. FDkat lston• 

ul için ben de &erıin fikrindeyim. 
Dainıi surette lıstanbulda 

0 turncak olsam mcselA Çam· 
lıcn tepesi, H!ur tepesi, Ar· 
rıa•lllköyUnUn Ust, dağ kı•mı 
f!bi ?ir yerde geniş behçe i~ind• 
ır vılln yaptırır, kendi Alemımde 

başarım. Kafa dengi doatlarım 
r:o en( ancak evimde gelir, görUrler. 
.::.vlınin sükuneti vo konförll ba· 
lla en bU; tik saadettir. 
b Ali Snmi Beyin bu fikri tam 
entın fikrim: 

* Sert ayak sesleri ve aert ko-
1\u§flla lar arasında gözlerimi aç
tını. Kulak verdim. ltalyanca ko
nuşu> orlar. 

Aııncm her zamanki iibl ya• 

tağının içinde benim kalkmamı 

beldlyor. 
- Saat kaç anne? 

- Y ediyl geçiyor. 
Atladım. Hafif blr tuvalet. 

Tiren hareket etti. Güzel yerler· 
den g çtiğimld söylliyor annem. 

Kapıyı. açtım. 

Ali Sami Bey karıımdaı 
- Eonjur. 
- Nasılsın? 
- Ahtıhm artık. 
- Venediğe geliyoruz. 
içimde garip bir heyecan duy

dum. Bu, ıanki bana Kadıköyfine, 
Köprüye velhasıl tanıdık bir yere 
ge:iyormuıuz hisa'ni verdi. 

- Hem kahvaltı ederiz. Hem 
etrafı daha iyi seyrederiz. 

- Peki, gidelim. 
Yemek ıalonu hiç boş kal· 

mı yor. 
BugllnUn akşamı laviçredeyiz. 

Ali Sami Bey gece yarısı uyanup 
giyinmemek için yatmamayı teklif 
etti. ÇUnkU tam gece yar111 Lau· 
eanı:ı'eda ineceğlı. 

- Şimali ltalyayı görmek fı· 
teuen gün kararıncaya kadar 
pencereden ayrılma! 

Çok seviniyorum. 
Tren Italyaya girince çok hız• 

SON POSTA 

·LO 

1 a y d 

r 
toı· 

ehş t 
-

n man ığı 
Milli Sosyalisti 

Tahammül 
r, Din Kurumlarına 

Edemeyiz, Diyor) r 

B rlio ıokaklımnda HUleroi gonpliğio gOrlUUilil bir nümaylıl 
Karlıruhe, 3 ( A.A ) - Robert ile lttlham otmlt ve & 

Vagner, ıatoıunun me1danında siya• " Bualar memleketltrhıe karıı 

sal kntollkll§'e karıı nrdl§'l bir s8y· haindirler H anoak ipe çekilmeye 
ı .. de demittlr ki: llyıkhrlar ,, demlıttr. 

" - Din hOrlUR'll kin ıokmık vt on Poataı Robert Vaıner Hltler 
klnl körüklemek öıgenliQ'i demek tarafından dıı teıkllAtını mur;kabeye 
değildir. Artık ne ldllsenln hOcumlar· me ur edilen parti llderlerlndendlr. 
rına, 11• ılyasal kntolilr matbuatının Alman Memurları Ve 
ve ne de ılyaHI kntolik gençlik veya 
din kurumlarıaıo mevcut olmaıma Din Mekteplerl 
tabnmmill edemlyeceglıı. ,, Berlin, B ( A. A.) - Resmi kOltQr 

gazetul, memurla,ra, çocuklarını dla 
Vogner, Katolikleri yeni Almanyaya mekteplerine glJndermemelerlal ta•· 

kartı dıınr:da yanı., baberler 1aymak ıiye etmektedir. 

Rusyah Para UtçUler Rekor 
Kırdıl•r 

Moıkon, 3 ( A.A ) - Paraılltea 
Madam Pladnltzkayı ve Madam Şif· 
moren okaljen makl11e1\ olmadan 
7,9.23 metre yDksoklltlnden atlamak 
ıuretlle nnıuluaal rekor kurmuı1aıdır. 

landı. Ali Soml Bey doksan kilo· 
metre gittiğimizi ıöylUyor. 

Deniz görUndU. Ben Venedlğe 
iellyoruz zann ttim. 

• - Triyutel Dedi. 
Adiryntlk kıyıları, açıkta bir 

kaç gemi görlinUyor. Sahilden, 
fakat yüksekten geçiyoruz, Kıyı• 
larda ormanlar içinde güzel, yUk· 
ıek binalar görünüyor. Ali Sami 
Bey bir tanesi için eakl Avuıtur· 
ya kontlnrından birinin §&tosu. 
Dedi. 

Çok gUzel bir ıato. içinde ge· 
nit otomobil yolları, parklar gö
rUnilyor. Sağ taraf ımızdn bir oto· 
mobil fabrikasının bitüp tüken· 
miyen hangarları var. "Triye -
te,, yl uzaktan beğendim. 

Ali Sami Bey: 
- Acelo etme, dedi. Bu Bal· 

kanlardan sonra gôrdUğUn hemen 
ilk Avrupa ıehrldir. 

Bilm m neden bugUne kadar 
Balkanları geçerken denizıizllğln 
verdiği bir sıkmh vardı galiba. 

TrJyesteye girdik ve çok dur· 
madan y:ne ayni yoldan geri 
döndUk. 

Şimdi beyaz mermer belde
lerine giriyoruz • 

Buralarda o kadar bol mermer 
var ki köy evlerinin avluları bile 
mermer döşelL Eski Romauın 
yollan da bu taılnrdan yapılmıı 

olacak. 
Denizi kaybettik. Fakat (Ve· 

nedik) e yaklaşırken sarı, bulaıuk 
bir deniı bizi tekrar karşıladı. 

Venıdik, V enedik. Gondol. 

Nevyorkta Yani Bir TUnel 
Nevyork, 3 ( A.A ) - Diin Hud. 

ıon yatatının yedi metre altından Ut 

kilometreden fazla uıunlutundıı yeni 
bir tUnel delinmittlr. Tllnel Nevyorlc 
Sltlyl Nnjerseydeld Vihavkene bağ .. 
layncakhr. 

Eski saraylar ve geniş rıhtımlar. 
Bütün bunları okuduğum roman· 
larda o kadar ezbetlemltlm ki 
timdi treni Venediğe bağlayan 
uıun denizd n dolma köprüden 
geçerken hep bu tarihi ıehrin 
meşhur yerlerini birer birer ha· 
tarlı} orum. 

Burada şehri gezemlyecek 
kadar nz kclacağız. 

Ali Sami Bey : 
- DönUşte buradan deniz 

yc.lu ile g.deriz. O zaman birkaç 
gün kalır, ge:ı:er'z, diyor. 

Aklımda kaldığına göre v~ 
nedik Uç yüz sltmıo k9dar adacık 
Ustuno serpilmiı bir ıehlr, bUtUn 
sokaklara, cnddelerl hep su ... 
Duçelerin sarayları, Sen Mark 
ld.isesi ve dnha bir çok mukad· 
des adını taşıyan binalar, rıhtım• 
lar.. Burada hemen hemen ba· 
tında ( Saiı.te ) kelimesi olmıyan 
bina yok. Kim bilir belki evler 
bile mukaddestir. 

Tre.1 durdu. 
indik. Annem bile arbk uyuş• 

tuğunu aöylediğ'i ayaklarını hare-
kete sıetlrmek için ilk defa tren· 
den indi. 

Kapalı, bir yer görünmeyen 
iıtnsyon rıhtımında dolaııyoruz. 
ltalynnlar biraz gUrUltucU oluyor· 
lar. Rıhtımda kitap ve yeyecık 
arabaları gezdiren birçok aatıcı 
durmadan bağırıyorlar. ltalyanca 
belki bir kelime bilmiyorum. 

Yalnız bir şey gözUme fazla 
çarptı. Tiryestede, Venedlkte bU· 
tDn lataayonlarda yeyecektep falla 

Sayfa 5 

kuyucu/arımın 
Sorgularına 
Cevaplarım 

''Ben bir zabitle ıeviıiyorum, geçen 
gün aramızda eYlenmeye kıırnr ver
dik. Öyle ise n tRDlana.hm,fdedlm. ''Nı
ıanlanahm cmı, ben ,imdi nlenemem. 
Askerlik lı::anunu mucibinoe evlenme 
şerai&inl hais değilim.,, Dedi. Ben, 
b~nl aldatmnk ietediğlne sahip oldum, 
mUteeeıılr oldum. Hnkıkaten böyle bir 
ııoy nr mıdır ? ,, Refia 

Evet, aıkerler yirmi bctı ya• 
ıına aclmedlkçe evlenemezler. 
SeYglllnlzin yaıı bundan kllçUkse 
ıösterdiği mazeret dofrudur. 

* .. Geoın gün deniz hamamlannda 
kayıkla gezen bir iki erkeğe rasgeldik. 
Bizi aandala alıp gezmeyi tclcl;f ettıler. 
Kabul ettik. Bir müddet dolaştık , e 
çıktık. Biıi g8ren arkada§larımn: tnyip 
ettiler. Bunda ne fenalık görOyorsuııuzT 

Pakize 
insan tanımadığı ve tanışma· 

dığı klmeolerln bu knbll teklifle· 
rlnl kabul edereo herhalde iyi 

görftlmtz. ÇUnkO bu sizin ya 
toyluğunuın veya fenn niyetinize 
delftlet eder. O gençlerin mak
satları malüm olmadıği için teb· 
ilkeli de telikkl edilebilir. 

* "Kız arkndaılarımdan biri blrkao 
ay en 1 ovlendL Bu kıı dagıcık, bi· 
raı bıab yani bir insandır. Buluştuğu· 
muz zamanlar kocası mUtemadiyan 
bana bakıyor. Arkadaşımı ikaz ede-
yim ml 1 Re.tice 

iyi ederslnlı. Kadinlar evlen
dikten ıonra, bu hatayı çok ye• 
parlar. Kocalarına her zamnn 
temiz ve itinalı bir kıyafetle çık· 
mak llzımgeldlğinl doınnm zler. 
O vakit erkeğin gözU başkaları
nın Uzerfnde kalır. Bunu nrknda· 
ımııa anlctımz ve onlarla t ması 
mUmkUn olduğu kadar kesiniz. 

TEYZE 

Avam Kamaraaı T tll 
Londra, 8 ( A. A. ) - Avam Ka• 

marası 29 teırinl .. vel tarihine kadar 
tatlJe s,rlrmlıtir. Bu arıda parlAmcn• 
tonun fnkalide bir toplantıya çağı· 

rı)ncağı zannedilmektedir. 

okunacak şey, kitap, mecmua, 
gazete ıablıyor. 

Ali Sami Bey dedi ki: 
- Bu, bir ıey değil. Daha iç 

Avrupnye girdikçe bütUn istas· 
yonhmn adeta seyyar kitapçılarla 
dolu olduğunu göreceksiniz. 

Bizim Adanın, Yat kulUbUn 
halini dUşUndUm. koca kulilpto 
iki kitaplık bir okuma odası yok• 
Koca adadn, hemen baılıcn zen• 
ginlerin koca bir mevsim gcçlr· 
dikleri Adada b;r tek kitapÇl 
yoktur. GnnlUk gazeteleri bile aüe 
olsun diye bir Rum tutUncü alıyor. 

Hel kibar, ıengln hnnımcfen· 
dilerln o süslli köşkierine girmeye 
hiç hacet yok.. Birinlo evinde 
okumak için değil, uyku getir· 
mek için bile eski, y2nl okunacak 
bir şey bulunamaz. 

Meple fobrika&ının eşyasını, 
en ıık Amerikan plyanolarmı son 
1 stem radyolan bulup a!dıklımnı 
iddia eden o ıooradnn ve hattA 
eakiden görmele~in evlerinde bir 
kitap od sı, salonlarında bir kitap 
rafı görm•dim. 

Ali Sami Beye bundan bah· 
Eettim, ban&: 

- Sonra • bizde yliksek mu· 
harrir yetişmiyor, derlz. Yüksek 

muharrir yetiıip de eserini kime 
okutacak .• Hem kim bi.lr. Eelkl 
yeti{lyor da biz farkında olmu• 
yoruı. Okuduğumuz yok kil 

( Veriedik ) ten bir ıey anla· 
madan tren \•akti geldi. 

Va&onlara atladlk. 
( Arkuı var ) · 

• 
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Aıemı) (Siyaset 

Çek- Leh 
Aıılaşmazlığı .. 

. Çekoılovakya ile Lehiatan buını 
( mat buat ) araaında mllnekaıa bıt
JaJı, EYvelce, bir mOnaaebotle bahHt-
tirtimiı; lu miluakaıa, lııergilo blr 
pıırça dnha artan lıir tiddatle deYam 
ed;p gidiyor. Bu mDnakı:ıaaıa meuuu 
Teachen denilen bir toprak parçaaı• 

dır. Hakiki ıebebl be, bir türHl telif 
edl!emeyen Loh - Çok iktııadt H 

ıiy:-snl menfaatluidir. Malum oldutu 
lbere laiv ırkına menıup olan bu 
lkl u!uı, ötedesaberl blrlbirlni çek•• 
mez. Hatli bir ara, Sovyet Ruıya 
ordu'arı IVarıovayı tehdit ettikleri 
zaman, Çel<0ıd0Yıaltya deTleti, Leh 
orduıu için ganderllea ıilih ve cep
hnneleri kendi arazlıindcn a-eçirmek 

Bu.0 tu··n Umudlar Eylôle Kaldı /Yeni Köprüler 
Ve Yollar 

Harp Tehlikesi Henüz Savuşturula Türkiye - lran Tranıit 
Yolu Yapılıyor 

madı; ikinci Bir Karar Verildi Ankara, 4 (Telefonla) - Yeni 
k6prUlerJn kurulmaıııaa faaliyetle 
devam edllmektodlr. Yeniden lha• 
leleri yapılanlar araıında en 
önemUıl Sakarya köprUıUdUr. Bun• 
dan baıka daha dört bUyUk köp• 
rU yapılmaktadır. TUıkJye • lran 
trnnılt yolu üzerindeki iki mUhlm 
yolun da ihalesi yapılmıştır. 

lııtcmemi tli• O gOnden beri Leh ulu
ıunu kalb:nde derin bir ukde hallede 
kalan bu htıdlır, zaman, .ıaman türlU 
teznhOrlere naile nrdl. 

Bir nrıı, Lehlatanlıı Almanya ara• 
11nda bir mQnr r.aa mevzuu olnn S!
Jezyn için ArAyıumumiyeye milracant 
edilince n bu lrioın oetic .. ı yüıde 

yetmiı Almanya lehine cıkma11aa 
raimeo Uluslar Soıyetul buau, bu 
iki dnlet aruında takılae kuar 
Yerince, ÇekoıloYakyanıo da 1tııl 

yllkıeldl. O da, Lehlerin hi11t1iae 
düıen Slleıyadao hi11e i.tedl. 

O zaman, blrllayli karıtık tıter 
rörmüf olan u adına .. Stıfera he7etl,, 
denilen kurum Silnyaaıa TeHh•a 
mıntalcaıını ikiye ayırdı. Bir parçuıDı 
Lehlıtana, bir parçe11nı da Çeklere 
nrdi. O gUn, buıOn, Lehi.tan, hak111 
yere elinden alıadığını iddia ettlfl 
bu toprak parçaaıDı geri llter. Hatta, 
bu münaubetle, blrkac ılln HYel 
Jlrml binden f ula lnr;aaın lıtlrak •Hltl 
bir Leh sı6ıterlıi yapılmııtır. Bu 11'.aÖ• 
aasebetle tanılm edllea bir maıbatft He 
bu llhakıa Lehi.tan tarafından lalçblr 
uman habul edllmemlt oldufuDu 
ileri ıDrerek buraları ıırJ iıteı. 

Çek mcıtbuatı, timdi, bu ılsıterlt• 
cevap urlyor n bele lılerladln mi•• 
takU ıolcu bir razete diyor ki ı 

11Lehlllerln tahrlkltıaa kart\..derl• 
bir merhamet duyuyoruı. Çlpkla 
kendimizi kuvvetli lll11ldlyoruı. LM 
hOcumlaraaı pliıkUrtmek 1\H dı lllı 
klmııealn yardımına muhtaç bul•la· 
muyoruz. Mııamaflb, icap tder1t, 
kendilerine hiyanet etme•tı oldutu• 
muz mUtteflkJcrlml&e de ıOveneblllrlL. 

Ve bu hlyanet kellmt1lle, Lelaiıta• 
aın Franııaya diraek çnirmiı old11· 
tunn iıaret olunuyor. Bu da slıteıf• 
yor ki, AYrupadııkl memaunlr•ltlır:• 
likler, yalnız belli baılı mtrketltre 
lnblaar etmiyor, alelGınum batta 
Avrupa kıt'uı tılllnden H halladen 
memnun ırörllDmOyor. - Süreyya 

~···················································· ... ·· 
Çerez Kablllnden 

Kurum 

Dundan otuıbef, kırk yı} eneJ, 
BUylikadnnın bir Şemsi Moliuı var· · 
dı. Gayet ıekf, keıkln n nUkteU 
ıöder ııöyler, kimudeo perva11 yok 
bir adamdı. Sankh olmakla ber&· 
ber rayct muktedir bir hekimdi de. 
Kuleli ailel hutane1inde uzun 
mllddet ba1,hekimllk etmlıU. 
Yaı, kıı, lfdada otururdu. O nkıt. 
ler ııabahleyin köprüye inen biricik 
vapurla işine gider, yine akıamU.
tü köprilden kalkan biricik npurJa 
Adaya dönerdi. 
Bir gUn, yiae böyle lttaahula ini· 
yordu. GUnrtede, oturdı.tfıı yerin 
karşısına da, o aamaoki ldarei 
l\1ahsu1anın nazır munini Con 
Paıa te1adüf ctmlttl. 
Canından bıkmıv glbl eulann üze
rinde µat pat çabalıyarak ilerileme· 
ye çalııan ufaoık, köhne npur, 
auntte iki, üç millik ıllratinl .h.i9 
olnınzaa dört, beş mile çıkarabilmek 
için olanca gııyretlle fayrap ediyor, 
glivertenin üıerint ktiif bir kurum 
yıığmuru yııgdmyordu. 
Bu h:ılden n ihayet bizar olan Şemıi 
Molla, Con Pıı~aya •hitap ederek: 
- Inaaf, be Paıaml dedi; ı;u kilçU
clik vapurunuıuu bu kadar kurumu 
da fozlıı, doğruaul. Hiç yaki~mıyorl. 

( Bıttarafı 1 lrci yOzed) 

her iki devlet arasında hAdlı ola• 
bilecek ihtiltiflorm hakeme bava-
lesi mukarrerdir. 

* 
Londra 3 (A.A) - Taymla'ln 

Adlsababa muhabiri, ıon Cemev• 
re haberlerinin yeis duygulırile 
kartılanmış olduğunu bildirmek· 
tedir. Muhabir diyor ki : 

.. Bir takımları Habeıislanm 
aldatıldığını Ye Uluılar Scıyet•sl 
önünde, mevkilnden koyulduğunu 
ıöylüyorlar. Cenevre andlışmul· 
nan bir maddesin• dayanan ınll
raçaatta, 1906 aadlaımaıına göre 
mllzakere açmak teklifi çok garip 
bir karıılıktır deniyor. Hususile 
ki, ltalya bu garnımelere Ha he· 
efıtanın da katılmasına aleyhtar· 

I, '•h•ıltl•r, hali osk•rl•rlrc• dog••· 
dıklarıru •611llgerlu 

dır. Komiıyooun yctgolorl hak· 
kınaak1 tefsir farkları kotarılma· 
dan veyahut ki bu hakemin va
zifeleri tasrih edilmeden beşiacl 
bir hakem tal ini fikri de tenkit 
edi:mektedlr. ,, 

Milaiıo 3 (A.A) - Botun ı•· 
ıetelır, lnglli.ı Dış Bakanı Slr 
Saraucl Hoare'm avam kamara• 
ıınclakl beyanatı hakkında tid· 
detli tefılrlerde bulunuyorlar. 

Yarı resmi Popolo d' ltalia 
aazetHl ciyor ki : 

" Bu beyanatın Habeş inadını 
arttırmaktlla başka hiç bir faid .. 
ıi yoktur. Eaaaen herkes bllfr ki 
lngiltere, Uluılar Sosyetesini an• 
cak makaatiarla harekete getirir. 
Sir Samuel Hoare, ltalya 'nın ge
lişmetinl f ıtiyor, fakat buna en• 
gel oluyor demektedir. 

Ümitler EylQle Kaldı 
Cenene 3 (A. A.) - Uluılar 

Sosyeteıi konaeyf, bugün ıaat 
19,22 da açılmıı ve Hat 20 de 
kapaomııhr. Tıjlı 

,. ...... - ........... -.................................... Konsey tarafından oy blrllille 
r- D İ K K A T - kabul edilen birinci karar sure• 

1 G A öuslos Sah gUnU ak- ı tinde uzhııma ve yargıçlık komlı· 
şamı 19,30 da HADYOYU yo nunuo Ualua) bölgesinin iki 

1 
dikxaUe dinlerseniz ha· taraft~n şu veya bunun eğemea-
yatnuz lç~n ço:t faydah • liği altında bulunduğu mesoleıile 

L_!eylar tilrenlralnlz. uğraımıyacıjı fakat Ualual hidJ. 

~ ' 
Hab~şistan Teklifleri 
Ka u.l Ettiğini Bildirdi 
Ad:ıababa 3 (A. A.) - Reuter ajansının husuıi muhabirine 

beynnatta bulunan Habeş imparatoru, Cenenedeki murahhuını, 
Uluslar Soıyeteı:ne Laval ve Eden tard ıadan yapılan teklifleri 
kabulo memur ettiiini ı5ylemlttir. 

ismet İnönü 
Erzincanı Gözden 

Geçiriyor Londra, 3 (A.A) - Bazı sıyasal çevenier, yapılacak müzakere• 
lerin Habeı araziıinde ltalyayı tatmin edecek bir ıonunca Yarı• 
lacnj'ı ümidinde ise de bu ümit zayıftır. ÇtınkU Londra Romanın 
gerek 1aydıtı ııyaıal tavizate karııdır. 

Erzincan, 3 (A.A) - Şehrimiz. 
de bulunan Batbakan lımet loönU, 
dün Erılncana 25 kllometıe uıak• 
lıkta bulunan ıalAJelerJ görmeye 
gltmiıtlr. D8nllolerlnde urayı vı 
bugün de kurumları ıeımfılerdfr. 

Hilno ait ankımazhğın diğer 
u . ıurlarıuı tetkik edecoğJ beyan 
olunmakta ve iki tarafın uılaşma 
uaulnnll takip arzuıunda bulun· 
duklarını beyan etmlı olduklan 
kaydedilmektedir. 

Konsey, uzlaıma itinin dört 
Eylule kadar neticeleneceğini 
dUıOnerek neticeyi kendisine bu 

Biga, (Özel) - Telgrafla bU· 
cllrdlğfm •e ıehrln dörtte birine 
mal olan yangından ıonraki vazl· 
yet .. tudur: 

Yanaıa akıam ezanına yarım 
ıaat kala çarııda Pomak Molla 
Kadirin hırdavat dUkkAmndnn 
ııkmııtır. DükkAnda mermi \'e 
barut ılbl patlayıcı ıeylcr bulun· 
duju için ateı derhal bUyUmUı, 
patlamalar karıııında hiç kimse 
yangını ıUndcrmlye, ateıe yaklaı
mıya cetaret edememiştir. Halkan 
endfıell gözletl önünde tahtaları 
çatırdatan bUyük yangın Uıt 
taraftaki e•l aarmıf, omuz omuıa 
bitiımlı ıık ev ve dükkAnlara 
geçerek yayılı•ermfıtlr. Yangının 
böyle yanm saat içinde yayılmıH 
şehirde bUyUk bir panik uyan• 
dırmııtır. 

Bu araada ! 1 ıene evn) baş
tan baıa yanan ıehrin büyUk 
yangını hatıralarında olan Biga· 
hlar, çoluk çocuk, ana baba dört 
bir yana dağılmışlar, yer yer ev• 
lerden •fYalar taıımıya baılamıı· 
tır. Arabacılar 1 ~O metroluk bir 
yere eıyayı (5-8) Jfraya götUrmf· 
ye, bazı çapulcular kurtaracagız 
diye maga1alardan kumaı top
larım, evlerden halıları çalmıya 
baı!amıılardır. Yangm derhal tıç 
kola ayrılmıı, bu yüzden do bü
tün ıehir kili olmak tehlikesin• 
dUtmUıtlir. Çanakkale, Bıhkeılr, 
Göoan, Edfncikden gelen arazoz• 
lar ite baıladıj'ı ıırada ateı park 
kenarmdan çaya kadar lnmlı, 
ıazhane boıaltılmııtır. Şaıkın 
halk içinde tavuiunun folluk ıe
petfnl kapan kadınlar çoktu. Bu 
arada 1eyahatte Yeya ılıcada bu
lunan kilitli birçok evlerde yan
mıı, gitmf ıtir. 

Sa baha kadar btltUn ıehrl 
korkunç bir ugultu ve kı· 
ıılhk içinde bırakan yan• 
gm durduğu zaman blllnço 
ıöyle tespit edlJmlıtir: 

119 ev, 7 majuı, 38 dUk· 

tarihten ev'yel bildirmeye iki 
hUkümeU davet etmektedir. 

Konsey, yalnız ltalyanm lıtin• 
kllfına kar{lı yine oy blrliğfle 
kabul ettiği ikinci karar ıuretiode 
konseyin ltalya ile Habeıiatan 
ıırasmdaki mUnasebetlerin bUtnn 
&afhnlnrında tetkikini görUımek 
üzere EylUlde toplanmaya karar 
•erdiği beyan olunmaktadır. 

kAn, 1 garaj, 3 ahır, idman Yur• 
du, orman dairesi, Adapazarı 
bankası , harita dalreıl, tavanı 
itler yazma komisyonu bloaları, l 
mektep, 2 fırın. 

Yangın eanasında baıı klSyler· 
den göye yardıma' gelen kimse-
lerin manifatura mağazalarından 
balya ve eıyaları aŞ1'rdıkları, · k .. 
nar mahllelerdekl kimıelerin çal• 

dıkları efyahırı toprak altlarına 
gömdUlderl anlaıalmış, zabıta 

tarafından hepıi de meydana ç .. 
karılarak aahiplerine verflmlıtlr. 
Yangının zararı yarım milyondur. 

Ş. Agdib 

Bir Ormanımızda Yangın 
Muğla, 3 ( A.A.) - En iyi 

orman alanlarından biri olan 
Göktepe yerinde yangm çıkmıı 

ve iki gün yandıktan ıonra ılSn• 
dUrUlmUıtUr. Zarar azdır. 

Mujla, 3 (A.A) - Göldepe 
ormanında altı koldan Çıkan yan• 

aının Uç kolu ılSndUrUlmllftUr. 
Ötekilerin de ıöndtirUlmesl için 
çalıtılmaktadır. 

lf. 
Erılnc11n 3 (A. A.) - DDn 

halkeYlne gelen Baıbakan lımet 
lnönU toplanan halk ile Uç aaat 
kadar iÖrDımUttDr. 

Baıbakan, Erılncanda 
bir Halkevl yapılması 
gereken plln ve projelerin 
ma1mı emretmiılerdlr. 

JeDI 
için 

yapıl· 

lnnno, bugün 1aat beıte ı•h· 
rlmlıdın ayrıhnıılardır. 

* Ş. Karahiaar, 3 (A.A) - Bı .. 
bakan ismet Inöntl yanındakileri• 
ıaat üçte buraya gelmtı Ye biraz 
dlnlendl,ten ıonra Glreaon'a hı• 
reket etmlıtir. 

· lvan Mihailof 
Hakkında 

Burgazda Da Bir Davaya 
Baılandı 

Sofya, 3 ( Özel) - DatıtJlan 
Makedonya ihtilal komltHin!f 
ıabık baıkanı lvan Mihailof'u 
Ttırldyeye kaçırmak ıuçu ile Vaı. 
Stumbof ile A. Ataaaıof namında 
lkl kitinin davalarını dun Burgaı 
mahkemeti tarafıadan baotanmar 
tır. Mihallofun kaçırılmaıı mQna• 
ıebetlle bu dava lldncldlr. Sur 
lulann iki avukata •ardır. Biri 
Sofya barosundan Mamço Dlmltrof 
"' dlğörl de Burgaz b~aroaundan 
G. Stoyanoftur. 

Halk, muhakem-. safhalarını 
bUyUk bir aJAka Ilı takip et• 
mcktedlr. 

Yeni Silolar 
Ankara, 4 (Telefonla) - Af. 

yon, Polatlı, Adana Silolarını• 
yapııı 450 bin liraya ihale edili 
mittir. 

Kemerburgaz 
Ormanı 12 

Havalisindeki Meıe 
Saat içinde Yandı 

K. Çekmece, 3 (Özel) - Bu 1abah .aat onda Kemorburıas 
nahfyealne bajlı Akpınar köyU cıvarmdaki meıe ormanında yansrın 
çıktı. Sebebi henüz belll olmıyan yangın birdenbire bUyDdtl v• 
lıtanbul ftfalyealnden yardım lıtendi. Yangını ıöndllrmek Oserı 
Beyoilu grupundan da iki, Haluuoğlu arupundao bir araba geldi. 
Civar k6y1Ulerin Ye itfaiyenin yardımlarlle genlı bir tabayı içine alaD 
ateıin bOyUmeaine meydan •orilmıdi. 

Ateı ancak itfaiyenin gayretlle gece 22 de baabrıldı. 
Sarıyer jandarma bölUk kuman.dam tahkikatla me,guldUr. Zarar 

faıladır. Yangında kaaıt olduğu ıöylenlyor. Şüphe edilenler ıorau· 
ya çekilmektedir. 

Kızılcahamam Ormanları Da Yandı 
Ankara, 4 (Telefonla) - lkJ gUndınberl yanmakta olan 

hamam ormanlara ıöodUrUlmUıtUr. Yanan miktar 250 bin 
kıdard&r. 

Kızılca• 

dönUJll 



4 Ağtıı!oı 

~ Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Hal/edenle,. 

Çapa 81 inci m•ktep 9 Bedreddin, 

Boya ı Muğla Ziraa• Bank mi· 
Kaleml dürü ojfa Necdet, 1aıaa• 

bul Vefa liıeıi 16 BürhaaeUio Öiüt· 
Ceo, Bolvadin Keıtemet M. Sablmıt 
OA'ln Battal, lıtanbul 48 üncil mektep 
52 Ömer Faruk. 

Suhanaltmet lıtnnbul Apar. 49 de 
l&stlk Osman Elçer, lıtanhal 

49 uncu mektep 96 s .. 
muhat, Koca Muıtafıpa• 

ıa Cad. N o. 179 da İrf aa. 

Top 

Kalecik nüfuı momuru kardeıl İl• 
ElUyUk mnil Erkan, Mıuııni ltH· 
&ulu ıinden Jan Pape, Koaya 
Bo a Alfüıddin cı•arı ~l:ft• 

rne,diven mahallesi No. 10 dı Hlda· 
YetJ Kadıköy Çlftehavuzlarda Aydın 
Özek, Galata akender oaddHI Huan 
lIUanU No. 7 de İıhık Sayah . 

.latanbul Bnyülc Rcıltpııa cadde 
KUçUk Haydar Bey apar, Nurlye, 
sulu Samıua Sakarya cadd• 
bo e No 87·121 den M•bmet 

Turan mrıtaıası Burlaaa, lıta.bul Kıı 
llıui D/2 den 766 Handan Fenl, 
Çanaklıalo Ortamektep B/8 dea 861 
~•fit, f.tanbul 6 ıncı mektep 199 Bedia 
Bayuı Ye Baylar. 

Ankara Erzurum mahallHf P .. at 
t--;::--1 ıokak No Sıl de Hacı 
~ Ali, Nfıaataıı Tet•ikly• 
lia;,ıemin ıokak Tet•ildye apar. 
Necil, Ankern Kıs llınl Kltlf, An· 
lrara Sfl Bnkaulajı Harbiye dafrHI 
tube 4 Şevlıet n11taalle Erclaent, 
Afyookarahlaar varidat 111Bdlr8 Muı• 
tafa otlu Rükneddin, Mudaaya M. 
keınalpaın c d. No. 119 da Sami 
St>nıneı, Karaman HOıe7la Serll kar• 
deıi Narin, lımlr Uıunyol Rum luıo 
çlkmazı No. 16 da Sadettla, Buna 
Muradiye Çifte ~ıkmaa Aup camii 
bitııltlnde Ne. 15 de Turan, latanbul 
6 ınoı mektep 414 Meliha Sllalp, 
Beyotlu Clhaai'Jr cıaddt11l GOneıll 
apartıman No. 7 de M. Ayfer, Uzun• 
kBprO mimar Hayrettin meld•bl 132 
Rukiye, Eıkl4eblr ff901 Ali Bey mı• 
halles\ No. 80-A ilhan, Çorlu merhum 
tapu M. Bny Baba otlu Nuri Gtnıör, 
kOtahya jandar•a mektebi 1 lacl 
ha1111c kamutanı en 7Gzba1' Rimıl 
otlu Eıcın, Ankara kooptratlf Or· 
•uncu otlu ıokak tersi nl Mua11b, 
~alıkulr orta okul C-S den 47 Hamsa 
llırılt Kemalpıııa malaalleal e1kl 
hanıam ıokık No. i7 de CelAl Erdi 
Adapaıar kaHplar içinde berber 
Ştıkra yanında İbrahim, Beıiktaı yeal 
)'ol bakkal ıokak No. ıs de Yani 
l<opal otlu. 

ltalyan uk•k mektebi ııaıf 4 dea 
~ 80 Kenaa, Unlırapaaı 
~' Atlamataı f,rıa ıekek 
No. S de SOhı1, Edlrae okuma ıalenu 
lcıh•ecl Bay Eıref, Edirne ıof6rler 
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Dlnyada Olup BI enler 
Amerika Otelleri ile ile olandırıl
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~~~~~~~~~_;__~--

Hiç işitilmemiş Bir Ödev: itiyatları Hatırlatma Memurluğu 

Amerik• pıotelvl rlden derhal para iaten-
bfiy8k Amerika otelle- mez, heaabın g~rlllmeal 
rinde yeoi bir memur{,. haftanın ıon aBntıne 

1et ~hd11 ıdllmlı olft. bırakılır. 
tunu haber veriyorlar. Blnaınaleyh kıhtı 
Bu memuriyetin adı: kıyafeti yerinde olmak •• 

- itiyatları hatlı- yanında da ağırca bir 
latma memurlyetldlr. iki ba•ul bulundurmak 
ilk öace seki bir otel ıartlle cebinde beı 
müdUrftnlla kafaıında pıra11 bulunmayan bir 
dojmuf, çok geçmeden dolandırıcı bu otelJer 
belll batlı bUUln otel• de yabp uyuyahlllr. 

Jere yıyılmııtır. Blltlln meaele zama• 
Bu momurlyetl Gı.. Zenıinltr ve tenbeller earayları denilen yeni oteller.. nında kimseye görUa· 

rlne alan adam otele yeni bir cebinde metolltl olmıyanlar da meden ıavuşmaıında, yahut da 
mUıterf aeldi mi, elinde kalem bllt8n bu r:t'fk Yerici kolaybklar• pollH alderek heaap Yermesin• 
kAğıt ile derhal karıııına sıkar dan birkaç Hat için istifade ode• dedir. 
Yt: bilirler. Amerika otelellerl yolcuJardan 

- Emlrlerlnlıl dlnlemet• ael· Fakat biz hemen ıöyle1clim kurtulmak l~in gelen her mUıterl· 
dlm baılaagıcı ile derhal bı. ki. Amerika srazetelorlnln bah1et· den peıfn para lıtemeyf 

0

dU1Un· 
allrU ıualler ıormata koyulur: tfkler buulmkAndan berkeı detlJ, mUıler lae de mDfterlyl aopta• 

_ Kaçta yataraını%, kaçta yalnız dolandırıcılar fıtlf ade ede- cağı için vazgeçmiıler •e ara 
kalkarsınız kaçta banyo yapar- bilirler. Mesele ıudur: ıırn dolaadmlmayı göıe almayı 
ıınız, ıuyun hararetinin ne olmaıını BllyOk otellerde aelen mUıte· daha kArlı bulmuılardırdır. 
lsteralnlı, kahnlerfnld ne vakit 
lçerslnlı, gaıctelerlnlzl ne vakıt 
okuraunuı, hangi çe;lt yaııJarı 
ıe•eraln~, ıokaA'a ne zaman 
çıkauınız, nereye gideralnlz ? 

itiyatları hatırlatma memuru 
bir kere bu ıuallere cevap aldı 

mı derhal kendi dalreainde yaıı 
maaumın lSnilno ıeçer. buraH 
Adota bir telefon 1anbralıdır, 
her oda lJe bajı Yardır. Duvar· 
ları da her müıteriye mahıuı 
Jivhalar ile kaplıdır. Memur lılu 
Uivhalara göz gezdirir, meaolA 
timdi 11at 11kfıdfr, sekizde do 
45 numaralı odayı iıgal eden 
mUıterinin banyo alma zamanıdır, 

memur derhal telefonu açar çalar: 
- Efendim, banyo ıamanuuz ıel· 

mittir, banyonuz da hazırdır, dır. 
bunu mUteakip hanai mUıtırinfo 
gaıete okuma zamanı geldI1e 
onu bulur: 

- Efendim gazetelerJnfz ha• 
zırdır der ve ıayet o mO§tırl 
gnıetelerde haniİ einı haberler! 
ıe•dii!ni söylemlı iH o cioı 
haborlorln hangi gazetıain laangl 
ı.iltununda olduğunu da haber 

verir. 

Geceleyin 
iki 

Çarpışan 
Gemi 

Müsademe, Tayfaların Soğuk Kanlılığı 
SayesinµelnsancaZararsızSavuıturuldu 

elcıuelıçl Sofu otlu HClıeyia, Urfa 
••kert lhtiıa1 mchkemHI Uyeal Yar• 
bay AYnl kızı Nermia, Zonifuldak 
l>oUı mUdQri7eti mulı:&yyit AHI km 
liaMde, BOyUkada Nnrus mnkll No 
9 daa Mlhrftnalaa, Buna Hlurda 
cıııuı kale M. Aralık aokalc No 8 de 
Seıılz otlu Sait, H .. ymaaa Haeı 
liaıan ve mahdumları tic:ırethaneıi 
Bahaeddin, Slvat K•rude nakli:yr t 
•lbbarı Nureddin oA-lu Cahit, E.klıe· 
hir nailli safer mektebi 14' Zehra, 
l1tunk8prG l:eltdiye kantar aemuru 
lcııı Ferid", Mazdfn Nafia mödOrCI 
Oflu Rıırıp Knzanlı, Alatohlr likmek· 
tep 318 Çemaleddin bayan Ye baylar. 

T abli dört bet dafreJI bir 
otelde bu iti ldaro eden memur 
yalnız değildir, emri altmda bir 

' çok yardımcıları vardır. 
TAKVİM 

Geçenlerde Manı denizinde, 
mllthiı bir f acla ile nıticelıne· 

de bir hayli ıecteleamiı, fakat 
korku ile yataklarından fırlayan 
yolcuları her iki ieminla mUret· 
tebah teakin etmeye Ye böylece 
çok feci neticeler verebilecek bir 
paniğin önünü almıya muvaffak 
olmuılardır. Bu 1Byede kimat 
ölmemiı, yalnız yolculardan üç 
kiti yaralanmıştır. Resmimiz Pren· 
ses Juliano vapurunda hasarahn 
bir kıimım göıtermektedi. 
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Amerika aa:ıoteleri yeni çıka· 
rılan bu memuriyeU haber verir· 
)erken: 

- "BUyftk oteller tenbel Ye 
paraıı da çok olnnlarr için cennet 
heline geldi, diyorlar. Ve ıu dil· 
oU:Jceyi de ekliyorla: 

- Yalnız bu otellerin rahat• 
l .ğındnn .,istifade etmok aad4Pc• 
çok zenginlere münhuır dejildir, 

bilecek bir kaza oldu. ( PrenıH 

jullana ) lımlnde •• 31 J yolcu 

taııyan. bir Hollanda vapurJle, 

133 yolcu taııyan Eıliyer2 lımin· 

de bir Danimarka gemisi lngil

tercnln Herwich limanı civarında 

gece yarısı ç::ırpışhlar, Bu mUsn• 

deme netice1inde her iki gemi 

Sayfa 7 

1 Kari Melctablan t 
Bir Memur 
Sıhhat Bakanın
daıı Rica Ediyor 

Bundan bir müddet evvel, 
gazetelerde çocuk hastaneıinde 
yarala bir çocuj'un hastaneye 
elınmıyarak, ölftınUne sebebiyet 
YerJldikf yazalmıı, Sa~l.ık direktör 
Ye hastane baıhekimllği tarafın· 
dım hakiki Taziyet göaterllerek, 
hAdilıe tavzih edilmlıti. Hastane• 
nln uki katibi M. Emin Yılmaı: 
Çetin, evvelki illn gazetemize 
gelerak ıu §İk6yetleri bildirmlıtir: 

- Ben altı çocuklu bir baba· 
yım. Altı aydan beri açıktayım. 
Çocuklarımdan ikisi döıeğe dU~
tUler ne yapacağımı ıaşırdım. 
Mağduriyetimi bildirmek, ıayın 
Sağlık Bakanımız Refik Saydanan 
nazarı dikkatini celbetmek için 
ılze geldim. 

Gazetelerde bu " çocuk hidl· 
hıi,, y&1ıldıktan ıonra tahkikat 
yapıldı ve gQya bu haberi gaze· 
telere bon vermlıim albl bir ne• 
tice çıkarıl ark iılme nf hay et nl· 
hayet Yerildi. Çalııtağım bir mU· · 
eeseseye bu tekilde bir ıuunuz
lukla mukabele etmeme imkan 
Tar mıdır?. Bu, tamamen bir 
yanJıılık ve sultefehhUmUn doğur· 
duğu bir neticedir. ihbarın benim 
tarafımdan olduj'unu da, yarali 
çocutun baba ve annesinin Ça• 
talcah olmaları ıoklindo göste· 
rlliyor. ÇUnkU ben bundan 6 - 7 
une evYel Çatalca ııhhat me
murluğunda bulunmuıtum. Bu 
yüzden benim böyle bir ihbar 
yapmamı lmkln dahtllnde görU· 
yorlar. 

Beni aaıl meyua eden majdu· 
rf ye Um •• bfr hiç için itimden 
çıkarılmamdır. Alta çocuklu bir 
babanın böyle bakıız olarak pe· 
rlıan bırakılma11 dôğru mudur ?. 

8011 Posta - Bu huıuıta 
biz de . Saj'tık Bakanımızın nazarı 
dikkatini celhederlı. 

Doktorumuzun 
Cevapları 

Van okuyucularımızdan Ş. GöktUrkc: 
- Basur ekHrfyetle fazla ka· 

bııdan llerl ıelir. Bunun için çok 
:yath Ye yağda kaYrulmuı yemek• 
lıre perhiz etmeliafaiı. Çok mey· 
Ya yemellılnls. Yemeklerden e•vel 
ıu içmelisiniz. Yomek ıonunda 
kat'iyen ıu içmeyiniz. Haftada iki 
gün geceleri yatarken NUjol kul· 
lnnmahıınız. Faıla kan kaybetme
DIH karı• tedavi ayrıca srörUldUk
don ıonra yapılmalıdır. Baaur 
memeleri timdi ameliyatla tedavi 

' ediliyor. Fakat Radyokoter ile de 
tedavi mllmk8ndUr. 

Denlı banyoıu çocuklara da 
1Upbealz faydalıdır. G6l ıuyu 
denize benzemea. Dlğ.r akar s11· 

lardan istifade ederseniz gUn~ .. 
( 2 ) dakikayı geçmemek ıartlle 
bu suda yıkayablllralniz. 

Gliaeı banyoıu baı HıerJno 
ıolmemek ıartlle ve göğUı kısmını 
da muhaf aıa ederek yaparsanız 

fayda nrlr. GOnde 1 • 2 &ast 
bir ıeıloni Uı:erine uzanır, bat 
tldUne ıenlı bir ıemı:yeyi ıiper 
yaparıınız ve ayaklar, karın kısmı 
açıkta kalır. SırtnıtU de aynı şeK 
kllde istifade edllebllir. 

(- Cevaplarımız ) 
Aukarada P. Şahor'aı 
Alkoldan sinir felci husule 

geldlilnl çok ıördük. Sizde knn 
muayeneıinde bir bozukluk } oksa 
rakıyı ve sigarayı terk ed:nız. Ve 
bir defa da esaala lliUrette sinh· 
!11Utehasiısma muayene olunuz. 
Jsterseniz ılıe bir mUtahssıs da 
tııvılye edebiliriz. 
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üvertesi 
Sı an 

dle Duran Ada la Kamranın Gırt ağı ı 

Tefrlkamızın HulA• ı 
Dugün de, roaı~nımııı:nı batındaa 

hu:OokG tefrikaya klldnr tam bir hail· 
H5ını 1apı7orus. Bu aunıtle romaaı 

bntında takip edememl9 olan oku7a• 
culnrımıs bir fıraat kaı:anmıt olmakta• 
dırlar. 

Kadri De7 ailesinin, Ömer, Fatin, 
Handan, Klmuran iıl !erinde dört 
çocuğu vardır. Ômer ıı:engln bir 
lzdiv..1Ç peoiodecUr. Mühendis Fatin 
ıevd lği kızla evlenip Anado1uda 
ça'ıoınıya gitmiştir. Handan Berlln 
üniversitesinde arkeoloji tahsil 
etmektedir. Kllmuran, Ali Vamık 
lıım;nde bir ııeoç ıeTm~ktedlr. 

Fakat Kdmurao ondan hoılan a
maktn denfı yarıvlarındn GOılne 
takdim edilen Oıman Feyıı:iyi HV• 

mektedlr. Bir yarıı d3n0ttl geceal 
Moda çayırına bakan evi in balko
nunda gözQ kııranhğın derinlikl • 
rinde etrafı seyrediyor, bu sırada 

yakına bir kamyon gelip d.uruyor. 
İçinden biri ıiımnn, dltori z yıf 
öbOrfi de bir Ortodokı rahibi kı
y;fetinde ola Oç kiti inerler. Bir 
ıeyi ölçüp biçiyorlar, glbl yerleri 
adımlarlar. Bu defa kamyond n 
bir de lumıldnyan çuval lndirer k 
genç kızın evinin önünden gıçl· 

yorlar. 
Sırtta ttıınan çu alda cnnh bir 
cisim vardı. Karanlık içinde blr 
kndın feryadı l§llillyordu. Kamu
ran, bu sesin kızkardeıt Handa· 
n alt o!du~u u blıaettL O da 
babal diye ferynda bq!adı. Bu 
se len içinde kendind n g çmtıtlr. 

iki glinlilk istirahatten ıonra Ka
muran, epeyce eyileGmlıtlr. Kardoıl 
Ömer, onu snen mtlteııhhit Ziya 
Boyln kızı Nadide, KAınuranı IOVCD 

Ali Vamık, Faika, Nadide, Lutflyo 
hep bir rada Moda iıkeleslnde 

idiler. Genç kızlar, Kdmuranın 

evdiği Osman Fey~iden bah1edl
yorlnrdı. Kotraya atlıyarak denlıı:t 
açıldılar, llerd bir yat duruyordu. 
GQvertede bir odam dimdik 
duruyordu. 
Kaınranın re.ngl sapsarı kesil it· 

ti. Bu adam, ona, kılbu.hı gccıede 
boynunu aı1uın ndamı hııttrlatıyordu. 
Hep birlikte otele aittiler. Buz ko· 
va armda yatan rakı ıteo!erlnln 
kartııına geçtH r. Yalnız: Kamra· 
nın ncı'eei yoktu. 

Acnbo fozla mı yorulmuştu. 
Kfimuran gelince o nerede 

oturduğunu bll farketmly c k 
kcdar kendi dUıOnc 1 rio dol· 
mıştı: 

- Herkes bu eyin bir kabus 
olduğunu knt'iyello s6yliyordu. 

Diyordu. Ve gönlüne mUthJş 
bir korku çökllyordu. "Bana ne 
olUJOr, yoksa çıldırıyor muyum?,, 
diye korkuyordu. 

Hayır.. Hayır çıldanyordu. 
Kend.si esns n o ııecekl hAdls nln 
bir kabus olduğuna bir no bilo 
inanmnmı§b... Ve timdi ona bir 
"kdbustur,, diy inandırmak isle
dikleri şey hakikat oluvermi tf. 

Faknt bütDa bunlara aklında 
mantıki Lir mana v r miyordu. 

O gece boğazını vnbft bir 
r şiddetle sıkmış olan korkunç 

mahluk bir kAbw vnrlığı siale· 
rlnden kurtulup hakikat olunca 
Hat danın da gece avaz, avaz 
bağ.rmış olan sesinin hakikat 
olması lazım geliyordu. 

Fakat Handanın aeıl hakikat 
olu. ca .. O zsman ondan bu aa· 
hah almış olduğu mektubn nasıl 
bir· mana verecekti. 

O bu s abah Handandan öyle 
bir mektup almıştı: 

Can.m 

Hastalandığını annem yazıyor, 
f evkalnde mUteoslir oldum. Hole 

Adam ynı 1 

blUUn haatalığın eanasında hum• 
m lar içinde be 1 ı yıkl yıpo & .. 
nl çok mUteesair etti. 

Hele senin gecelerlnl öyle 
azapla geçirdiğin zam n b nim 
burada Kolb rg' de allz 1 bir ote
lin salonunda danı eder k, güle
rek g çir it bulunmakhğım b na 
bUıbUtUn bir huzftn verdi... Bu 
tatili yanınızda g çlr1J1eğ ge!m .. 
diğim için pek pi mnnım.. Fakat 
ıen d blliyoraun aldıtım talebe 
maaıından y phğım ekonomi n. 
oraya knd r i imek mubnlcll Ye 
lldh..,, 

* Halbuki o gece glSrdOğO h 
diseler içinde htr 9ey ... Her ı y •.• 
Hnkikaten iddia dildiği gibi bir 
hayal olabiJirdL Hatta o g ce 
gırtlağını ııkan adamla bu akıam 
b yaz yabn gUvert sinde gördilğtl 
sakallı adamın mU~abeh ti de 
bir tesadn.f oloblllrdl ..• Fakat 
birt y... Bir ey muhakkak haki· 
knt, yll:ıd yOz hakikatti... Bu 
hakikatte gece karanlıklarını bir 
ateş gibi delen o ses .•• 

- lmdnt... imdat. 
Diye bağıran ve kendi isim· 

l rinl çağıran kız kardeşinin s si. 
Ve zihni bUtlln bu ıeylcre 

nkıllı bir insanın verebileceği 
manayı veremediği için beyninin 
adeta ltarıncalandığını ınkokları· 

( Battnrah 1 lnol ylizdo ) 
ııöre bu ça Si anın kemik· 
lerl Uzerinde etnograflk t tklkat 
yapmayı lıtihdaf etmekt dir Ye 
61UınOnUn Uz rlnden 450 yıl g ç
mlı olmasına rağmen büyük 
snn'atk rm kafa taA hiç boz.ol• 
mamış bir şekilde zuhur etmlttir. 

Mlltebas ınlar incel melerindo 
iıaç edilmemek için m zarın 
tr fını ört il lerdJr. Bu, daha 

ılyade h Ikın topl m nsını, 
çoluk çocuğun çalııanlar etrnfın
d gürOlto d r k çalıfnnlaran 
aükünunu bozmnmalan içindir. 
f sk t bu, o mubitt birçok dedi
kodulcra ve ile olmupur. Bu 
d dikodular içi de gtililııç olan· 
lar da vardır. lşt bunl rd n biri: 

- Güya MI r Sin n müzeler 
dllrUnDn rllyaıına glrmiı, 

"ben m zan da sapaıağlam 
duruyorum, sakalımın kılı bile 
di19medt. Beni çlkanp camekAn 
koyup mllxe~o k ldtraanır • H ı
k 11 göaterı nlz • O zamnn Bnl• 
ıarlar da bent çınlçıplak görfirw 
1 r, •e Bulıar olmayıp halis Türk 
oğlu Ttirk olduğumu anlarlar., 
dcmif. Bunun üı rlnc Müzeler 
mOdOrU de me:ıan kazdırmıı; Bir 

de ne görsUn rllyaaında gördUğU 

adam sapasağlam, rengi bile 
ıolmamış bir halde durmuyor 
mu 1 Hemen ceHdJ mezardan 
çıkarmıılar, pamuklar içine 
rabatç uzatmıılar, timdi Uze· 
rine camekin yapıp mUze· 
ye koyacaklar mıt. ezannı 

da kaldırıp mllzeye götUrec-ekler, 
türbenin olduğu yeri de gU:ıel bir 
park yapacaklarmıı. Bu, belki 
ıöyleyenler;n de inanmayacağı 

d. ? 
ı er .. 

nın kuvvetli, kuvvetli attığını 

duyuyordu. 
Bunu anlamağa gayret etmek 

kendi anlayıı kabiliyetinin fevkine 
çıkmakb ve bu hamleyi J&pmak 
bteyeo dtı,Oncelerl onu harap 
ediyordu.. Şakaklarında bliyUk 
bir gerginlik vardı. Knrıncalanan 
beyni dete uyuotu.. Aklı batın· 
dan gider albl oldu. Gayriihtiyari 
yumruğu aılulmışb. Ne yaptığını 
bllm ı blr halde bu kOçilk yum· 
ruğu masaya vurdu. Hem de 
oldukça ıldd tle: 

- Of içim ııkılıyor. 
Ayağa kalker gibi bir har .. 

ket yaptL Hepsi endi e ile ona 
b kıyorlardı. 

- Nen var yavrum? 
Ömer kız kardeılnln kolunu 

• 
ıefkatla tutmu tu... Genç kız: 

- Bilmiyorum ağabey dedi 
içim sıkılıyor v dönmek isti· 
yorum. 

Latife y vaıça N clyenln 
kulağına: 

- Keçınyor galiba 1. 
D yo fısıld dı ve Naciye de 

Faikaya bu södl t krarladı. 

Naciye: 
- Yok deye funldadı. Kotra 

d dikkat etmedin mi?. Osman 
Feyzi kendisini g8rmcyince adeta 
birdenbire çarpıldı. 

( Arkası var ) 

• 
ı 

• yo 
hikliyeden başka aöylenllenlor de 
•ardır. 

Edirnedekl Selimlye camll 
Mimar Slnanın en güzel eaeridir. 

SUloymaniye Sellmlyeden sonra 
gelmektedir. Koca Sinan meza· 
nnın burada degil, Edirnedekl 
eserin1n yanı başında bulunması 

dııha muvafıktır. Mezar bu .un • 
için ıökUlecelc, heyeti aaHyesi 
ile Edlmeye oakledll cek ve 
orada yonld n kurulacaktır. Bun• 

dan ao ra da bllyfik merasim 
yapı' r k Mimar Sinanın kemikleri 
Edirney gUturlilecek ve oradaki 
y ni k brino gömUlecekHr. 

N o, ne do bu maHalların 
hiç biri doğru değildir. Bntnn 
bunlar Sinonın kabrind yapılan 
lac lemelerden iıtifode edilerek 

uydurulmuş şeylerdir. Dediğimiz 

sıf bi çalqmnlar Koc Sinamn 

kemikleri Uzerinde etnograffk 

tetkikat )'apmayı lıtihdaf et· 

mekt cllr. 

Tep başı 
Belediye bahçeeinde 
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1 Catalofhı Orhu B. apırtamanı Tet.2~013 
IE•· l(adı:ı.1S1 Bahar.ye ileri eokık Tel.00791 ,_ 

Ağustos 4 

Caldaris os avya 

Selanikten Geç rken Hal a a şı Ol-
du ç ühim Şeyler Söyle i 

Atlna, 3 (Öıel) - Başbakan 
Çaldaria'f Yugoslavyaya götUren 
tren Selanikten geçerken istasyon· 
da bUyUk törenle karşılanmışhr. 
Çaldarlı ihtiyat :ıabltlerine hitn• 
ben ıöylemlt olduğu kısn bir nu• 
tukta eski muharipleri dalma dU· 
tllneceğinl bildirmiş, rejim mese• 

lesi için d ortada mühim işler 
varken bunun çıkarılmış olduğunu 
hal ,aresinf ancak halkın bulaca· 
ğını, Yunaniatan'da herkea ıUkfin 
ve rabat içinde ya ayaceğmı bil· 
direrek demiştir kl: 

11 
- Ben ahali partisi tarafta' 

11yım. Ve bu kanaatle hallan 
faydn1ına çahııyorum. Bence cu
murlyet He krallı cumuriyet re· 
jlmleri ayni şt:ydlr. Doğru v dO
rUst olarolc yapacağımız rey'iafll 
bu meseleyi bitirmiş olacaktır. 
Eğer ohall kralı isterse, ben d• 
kral için 11Yaşa mi,, diyeceğim, 

fJğer aksi çıkarsa "Yaşası cumu• 
ri)'etJ.,. diye bağıracağım. Beo 
Bled' de ne kralın amcası, ne de 
eski hanedandan kimse ile g& 
rllşmeyeceğlm.,, 

~--------------------------------, 

( Battarafı linci yGzde J 
Koçuk Ömer yaptığı bUynk 

ljln farkında değil, hayr tle t· 
rofı sUzUyor. 

Halide Edip daha iki ay vvel 
letanbula gelmek niyetinde oldu· 
ğunu, fakat blr müddet rahat· 
ızlık geçirdiği için bu nlyotinl 

ancak şimdi tahakkuk ettirebil· 
diğini aöylUyor. Senelerdcnborl 
hasretini çektiği yurduna, sevgi· 

illerine, çocuklarına ve akrabal'a· 
rına kavuştuğu lçJn 1Upbe iz çok 
memnun görUnUyor. 

Halide Edip lstanbulda bir 
ay kadar kalacnktır. Sonra tek· 
rar Parl1&, kocası doktor Adna• 
nın yanına gidecektir. Adnan 
Parla Universiteslnde Türkçe dora 

Hamdullah Suphl Göçm n 
işlerine Memur Oluyor 

( Battnrafı 1 inci yUxde ) 

Romanyadan gelecolc TUrk mu• 
hacırlarmın mal işlerlle meıgul 

olacakb. 
Bu hususa dair konuşmalarını 

ıona erdh·en Hamdullah Suphl 
bu akşam vazifesi batına dö
necektir. 

Romanyada 250 bini hırlsyti· 
yan, ve mUtebaklai müılUman ol· 
mak U:ıere 400 bin TUrk vardır. 

Söylenildiğine göre oradaki 
Türklerin vaziyetlerini çok ya• 
hından bilen Hamdullah Suphl 
yakında eade, göçmen lılerile 
meşgul edilmek Uzere m mlekete 
davet olunacaktır. 

Kellikle Fodulluğu Birleş· 
tiren Bir Bulgar Gazetesi 

( Bııtt rnfı l inci yt\ıı:de ) 
bilhassa B.J.kan yarım adasındaki 
komşuların me11f aatlerine mugayir 
değildirler. Kaltlı ki biz komşu· 
lcrımızın hepisile birer ademi 
tocavllz misakı yapmak için 
teşebbllılerde de bulunduk .. , ., .. 

Soa Po11taı Hem lce], ham de fodul 
olmak diye itte buna derler. 

1 
r 

verditi için golememlştir. 
Halide Edip şimdi Soğanağ• 

mahallesinde kız kardeşi Mahmu• 
renin evindedir ve Istanbulda bu
lunduğu mliddetçe orada kalmak 
niyetindedir. 

BUyUk romancımız )'eni bir 
roman hazırlamıotır. Bu romanı 
olmdl Londrada basılmaktadır. 
Yakanda çıkacaktır. Kendisi bd 
eseri tllrkçeye çevrilirse adına 
11 SfnekJibaltkal sokağı" adım ta• 
kacağını söyl mlı;tlr. ÇUnkO ro" 
man böyle bir semtin içtimai ha" 
yahnı anlatan bir erdir. 

Hailde Edibin " Garp kar~ı
sında Şark ,, iımind diğer bir 
eeerl daha Londrada basılmak
tadır. 

+ Son 
lıtnnbul ıolir n para 

BOR 1 
3 • 8 • 1935 

TUrk Devlet Borçları 
Lira Ltrı 

"7,5 T. B. J 18,07,1 il %5 Hazine B. 67,50 
"7,tl i. 8. U 26,:U Dahll1 lıtlkra1 Oa,00 
'9 7,5 T. e. III 26,80 

Devlet Demlrrolları Borçl ra 
Lira Lira 

Erianl 95100 il Anadolu MU. 46,t' 
SıYHErz:uru 95,Ml A. H. O/o 60 26,00 
Aaadolulve11 45,40 ., H. •• 100 42,50 

osyeteler E h mı 
Lira • Llr• 

ft- O, Mll. 90 ı lat. TramnJ 26,SO 
,, • Hl. 9,50 Bomontt 8,-00 
• ,, Name 9,50 Tcrlı.oa U,60 

rkezB. D 58,00 A. Çimento 10,40 

20 F.Fraııgı 
1 Dolar 
1 taterlln 

2() Liret 

Çekler 
Krı. 

621,7' 
12,03 

Krt. 
t68,00 
U6,-
625 
108 1 

1 Mark 
20 Drahmi 
20 Len 
2•1 L•J 

Bor a Dı ında 

1 T. L. tçl 
9,71~~ 

0,7973 

Krfo 
40 
24,0ll 

's 16 

L. K. L. K. 
Kredi Fooalyo MObadll Son. 74 
1886 Haeıl 126;50 Ga7rl. ,, ıe,75 
1901 ~' 85;50 Altın 9,32 
1911 8ııı.o Mecldlve 53,IO Hitlerin Eski Bir Mua- ,ı __ ...:.;. .. __ ., _____ J ---

Parıs Bor sı vlni Yunanis an a 
Atlna, 3 (A.A) - Poliıin öğ· 

rendlğloe aör • Alman Nazi fır· 
kaeının kurucularından Ye Hltlerln 
e1kl muavinlerinden Otto Stro11er, 
ÇekosloYakyadan Yunanistan' a 
gelmlıtlr. Karısı ile görUşmek 
üzere Slsam ada1ıoa gitmiıtlr. 

Straaser, Çekoalovakyada Na· 
ıllero karşı propaganda yapmı.
tır. Kendiılnlo, propaganda mor• 
kezini Yunanlıtana nakletmek ar• 
ıuıunda olduğu anlaııhyor. Böyle 
blr ıey yapmaya kaJkışır1a ho· 
men 11oır dııına çıkarılacaktu. 

Parla Borsası 
Parl•, 3 ( A. A. ) - Parlı bors",. 

2 ağuıtoltn, mahalli kompratmao1ard• 
ıenel itibarla, mutedil kazançlal 
kaydedilmekle beraber bııııu knzıınçlııf 
mCihim' bir niıbette yllkaelmiotir. 

Felemenk Filorenl 
Amıterdam, ( AA ) - BP.tbnkllll 

Kolijn, ı·adyo ile beyıınatta bulun.., 
rak Holaoda bükümetinin floriol 
koruma7a kat'iyetle azmettlQlnl ıl>r 
lemlttlr. 



SON POSTA 

OSMANLISALTANATI GÖÇERKEN 
( .. ( MI tar eke devrıaıa. tarlb ı ) N.010• 
~ Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zlı• Sakır 418185 • 

Saray Ve Ferit Paşanın Hafiyeleri Sür
gün işine Nezaret Ediyorlardı .. 

Naci Beyin, vapurun etrafında 
dolaıması; mevkuflan pek sevin· 
dlrnılıti. Hiç olmazsa onun vuı• 

ı• tasUe allılerinl yazlyetten haber• 
~.' dar edeceklerdi. Vapurun kiipeı· 
~· teılne dolan akı betleri meçhul 

11 Yolcular, yazdıklan puslaları ıaq· 

1 da la atıyorlar; bazıları da, dafa 
hAIA gclmiyen eıyalarınln ıönde· 
rUnıeslnl rica ediyorlardı. 

Bu yolcularm içinde en çok 
telAı eden bir zat mevcut idi. 
Bu da, • eıki topçu kolağaların· 
dan • (Bolu meb'usu Habip Bey) 
dl. Habip Be)', ellerini boru gibi 
•ğzına dayamıf, kUpeıteden sark· 
lnış; 

- Aman, çantam.. Vapurda 
kaldı, çantam. içinde, on bin in• 
filiz Jlra&ı miktarında bankanot 
•ardı. 

Diye bağırıyor, çantayı bulup 
aetlrmeai için Naci Beye yalva· 
rıyordu. Naci Bey, derhal karaya 
çıkarak Ingilfz kumandanına mO· 
racant etmi§tİ. Aldığı kısa ve 
kat'ı cevap ıundan ibaretti; 

- Hayır... Böyle bir çanta 
hiçbir yerde g8rlllmemiıtir. 

Sarayın vfl Ferit paıanın ha· 
flyelerl, 1abahtanbori cereyan 
eden hareketleri takip etmişler, 
llıevkuflar, açıkta yapura bindi· 
rllir blndirllmez, efendilerine ma• 
lunıat vermiılerdf. 

Her ihtimale karıı, fnkalade 
inzibati tedbirleri aldırmıı olan 
•adrazam; memnuniyetini alzllye· 
lbemf9, doğruca &araya git· 
lbiıtı. Sarayda da bir memnu· 
lliyet havası esmekte idi. Artık, 
tn bUyUk korku bertaraf edilmiıtl. 

Yalnız Fransız karargihı, bu 
hareketten çok muğber ve mtl· 
tcesslrdl. lngHlzler, ancak dUn 
•kıam geç vakit Franıız mOmea• 
•iline bir kAğıt göndermlıler : 

[ Is tan bulun aıayiıinl tehdit 
•det ittihat· Terakki rUeanı?aın 
'fürkiye haricinde bir mahalle 
llakfi, Babıali tarafından rica 
'dilnıiştir. Buna binaen Harbiye 
~.ezaretlnde bulunan meYkuflorın 

ır kısmı, yarın sabah oradan 
•ldırılarak (Malta) ya 1evkedlle
t•ktir.] 

b Diye, baıtaa aa•ma bir ha• 
tr vermişlerdi. 

F lngilizlerln bu ihbarı karşısında 
k ran11z k rargAhı hayretler içinde 
alnıışb. lngllizlerin hotbehot 

~~Phkları bu muamele, Fransızları 
hıç~ &aydıklarını anlatmıştı. Hal• 

Uki Iıtanbulda bulunan Itiliif 
kuv•etlori başkumandanlığı bir 
Franaıza nrflmiıtf. lıtanbulun em• 
lliyet Ye aaayiılni temine memur 
olan ( mUıterek ltilif devletlerJ 
••bıtaaı) da, bu kumandanlığa 
lnerbut idi. Umumi asayiıe 
tıalJnk eden mllhlm meaelelerde, 
( Uınum Kumandaabk Kararı&· 
hı ) nı haberdar etmek, hattı 
~tnlr lıtih&al eylemek elzemdi. 

1 
llhalcika, lngllizler' de bu mese• 

ı9'Yi Fransızlara haber Yermiı· 
brdl, Fakat bu ihbar tamamen 
lı ( •nırl vaki ) mahiyetinde idi. 

d Franıız KarargAhı Umumhıin• 
• bulunan Türk irtibat zabiti 

tllıbaıı Hikmet Bey, bu hidil8yl 
ıqbe, alır almaz, • iyi, kötU, her 
11

' oluraa olıun • bir kııım vatan• 

daıının bu meçhul akıbete ılirOk· 
lenmesinden endit• etmiş; Başku· 
mandan ( Franıe Depere ) ye 
müracaat eylemiıti. lıtanbula ilk 
geldiği gUnlor, Türklere en çok 
aleyhtar olduğu halde, Iıtanbulda 
bulunduğu müddet zarfında Tfirk· 
lerin faziletini birçok sebep ve 
hfidisclerl• anlamıı olan Jenoral: 

- Bu hadiseden dolayı, ben 
de ıizin kadar hayret içindeyim. 
Maamafih mllıterih olunuz. Vaıf· 
yeti takip ediyorum Ye edece§'im. 

Demiıtl. 

Iıtanbulun bir lcıımı ile mev• 
kufların aileleri, bu feci hldlae· 
den pek geç haberdar oJabilmlı· 

ler; baba, koca, kardeı •• e•lit· 
}arının hal ve akıbetlerini öjrene
bllmek Jçln sokaklara dökUlmUı· 
lerdf. Manzara, cidden fecldf. 

elJerlnde, 11petler, bavullar, pa• 
ketler olan genç ve yaılı bir takım 
kadınlar, merkez rıhtım hanının 
karıuıında, Arapyan hanının lSnUn· 
de, Rum Yo Ermeni tercUmanlar 
karıısıada ağlıyorlar, 5ızlıyorlar; 

Hvgililerinin nereye ıönderlldik• 
lerlni öğrenmek istiyorlar, oaftırı 

açlıktan ve çıplaklıktan korumak 
için bu eıyaların ke11dilerine veril· 
meslol rica ediyorlardı. 

Aldıkları cevap, hlsı!z bir r 
kahkahadan ibaret kahyordu. 
( medeni .,. fnlletkAr ) oldukla• 
rını iddia edenler; erkeklerine 
atfedilen gllnabta hiçbir meauliyet 
hluelerl olmıynn bu kadınların 

gözyaılan karıııınde; defil ( me-

deniyet vo fazilet ) 1, taptıkları 
( Hazreti Meıih ) in emrettiil 
( ıefkat ve merhamet ) 1 bile ha· 
brlamıyorlardı. 

Liman açıklannda duran va• 
pur, içindekilerin •• rıhtamlar 
Oıerlnde boyunlan bUkUlerek sıöz· 
yaılarlle bekleyenlerin huzttn ve 

elemini hiasediyormuı gibi • ulu 
dalgalarla • hafif hafif sallanıyor; 
hareket emri bekliyordu. Bu 
hareket emri, kasten verllml· 

yor; bir ı:amanlar koca bir lmpe• 
ratorluğun mukadderabna hftklm 
olan ıabıiyetlerin; ne piı Ye 

mUlevnı bir vapurla, ne bUyUk 

bir ılllet ve hakaretle Iıtanbuldan 
çıkarıldıkları halka gösterilmek 
lttenlyordu. 

Ortalık kararmaya baıladığı 
laman emlr verilmiı, vapur hare· 
ket etmiıtl. GUHrtenin ıuraama 
buroalna ıerllmlı olan, eski ıad· 
razamlar, nazırlar, ordu kuman· 
danları, • ve bntun buuların 
fevkinde olan • Merkcz.iumuml 
ııaları ve katibi mea'uller, derin 
bir teea&ttr içindelerdi. 

Kondllerinden yavaı yavaı 
uzaklaşan Iıtanbul, akıamıo son 
ıllneıll• melfil alslor altında 
titriyor, Mormaranın kararan 
ıuları, gittikçe derlnleılyordu. 

Bu aece; bu Marmara denizi, 
acaba onlara bir mezar olmıya• 
eak mı idi ?.. Y olculann bir 
çoklorımn kalbini bu endişe 
aarmııtı. 

( Arkaıı Yar ) 

İnhiı rlar U. Müdürlüğündenı 
ı - Maltepe Barut Depoıunun ıartname ve keılfnameal mucibince 

.. ı 133,82,, lira keılfll dahili ve harici yollarının 7aptırılma91 
açık ekılltme ıuretile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Şartname ve keıifaameler Kabataıta le•aıım •• mllbayaat 
Şubttsinden bedelıiz alınacaklır. 

3 - Ekı"!tme 6/8/935 tarihine raatlayı:ın Sah glln8 11at 14 de 
Knbataşta levazım Ye mUbayaat ŞubHlndekl AJım, tahm ko
misyonunda yapılacağından lıtekUlerin 85 lira muvakkat gD• 
venme paralarile birlikte tayin olunan ıDn Ye 1&atte mezkür 
komisyono mUrocaatları. 0 4157 

" 

1 lct nbul Beledlye•I lllnları 1 
~i --------------------DarOlaceye için bir sene içinde lüzumu olaa tahminen 60 bin 

tan• yumurta nçık eksiltmeye konulmuıtur. Bir )'unıurtaya 70 para 

Hat tahmin olunmuvtur. Şarteameai lHazım mUdllrlUillnde görlilür. 

Eksiltmeye girmek için 2490 No. h arttırma ve eksiltme kanununda 
ya:ıılı veıika ve 78 l"ra 75 kuruıluk muvakkat teminatı makbuz 

ye.ya mektubile beraber 5181935 Pazerteai ıUnO aaat 15 de daimi 

encümende bulunmalıdır. "4175 ,, 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada S2natoryomu için IBJumu olan l 14 kalem IIAç, 
ecza ve ııhhi malıeme olbaptaki llıt" ve ıartnameai veçhlle açık 
eksiltmeye konmuştur. 
ı - Ekıiltm• 19 Ağuıtoı 935 PazartHI gDnU 11at 14,30 da Ca· 

ğaloğlunda Sıhhat MUdUrlUiU bloa1ındald Komiıyoııda 
yapılacaktır. 

2 Tahmini Hah 1764 lira 72 kuruıtur. 
3 - Muvakkat Garanti 132 lira 38 kuruıtur. 
4 Şartnameler bedelsiz olarak Sanatoryomdıın alınabilir. 
5 _ ]ıteklilerin 936 ticaret odaaı veslkaaile 2490 ıayıb kanunda 

yazılı belge ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplarile belli •akitte komiayoaa ıelmeleri. ••"'5()7,. 

Zenginlerimizin 
Vazifes· 

Yeni 

f Battarafı J inci yüzde J 
lunmayan blltUn memurlar yılda 
20 lira vererek Türk Hava Ku· 
rumuna Uye yazılmıılardır. 

Yurdumuzla alAkası pek mah· 
dut olan lzmir ecnebilerlnden bir 
çokları büylik teberrülerden baş• 
ko bOylikce paralar taahhüt ede· 
rek Türk Hava Karumuna Uye 
olmuşlardır. 

lzmirde fazlaca para kaıannn 
bellibaılı tücca rlar, kazançlarile 
mütenasip teb erriller yaparak 
•e ayrıca yıllık teahhütlere girl
ıerck memleket mUdofaasında 
O:ıerlerine dUıenl yapmıılardır. 

* it bununla kal11aydı hiç kim· 
ıenfn birıey ı8ylemeye hakkı 
olmazdı. Türk yurdunun en para· 
lı ve en çok kazanan bölgesi 
olan lzmirde Türk köylllıile bilff· 
il alakalı bnzı mahdut bUyUk 
zenginler vardır. Bunlar köylünün 
kanını emerek kasalarına sırala• 
dıkları yüzblnlerl gizleyerek yurd 
mndafaaaında .. kaçak,, davran• 
mak lıtemlılerdir. 

Bunlardan bazıları, bu hami· 
yet ve yur!aeverlik davasında 

pazarlığa girişerek aorvetlerinl 
gizlemek istcmiılcrdlr. 40 lira ay 
lıkh Türk memuru yılda 20 lira 
taahhüt ederken yllz kll&ur bin lira 
gayrimeşru aervetli tefeci d 
H bUyllk bir hamiyeti,, aöıtererftk: 

- Ben ha Yn tehlikesini bilen 
Dye olmak istiyorum. Yılda yirmi 
lira teahhUt ediyorum. Makbuzunu 
namıma gönd riniz ! 

Diye T ilrk Hava Kurumuna 
telefon etmekten çekinmemiş· 
lerdir. 

Halbuki herke1ln, bUtUn tUc
carların gelir Ye aenetlerl te1bit 
edilmiıtir. Senetlerine •• gelir· 

lerine\ uygun bir ıekllde yurt 
mfidafailsında vazife almıyanlann 
adlnn ve fotoğrafları teıhir edi· 
lecektir. 

İzmirin ateıli gençliği, adları 
bilinen bu adamları protesto 
maksadile bir nUmayiı haıırlığma 
girişmişler, C. H. parti Başkanı 
bunu haber alınca bu nUmayiıe 
mani olmuıtur. 

Partinin lzmlr Bqkanı Bay 
Avni Doğan bu mUnasebetle 
diyor ki: 

- " Memleketin duyiUlu ço
cukları, bu yurt borcunu bilme• 
yenlere, her medeni memlekette 
yapılması ödev aayılan bir ders 
vermek iıtiyorlardı. Fakat sayısı 
az olan bu kıt anlayışlı para dUt
gUnlerine vereceklerJ dersin 
henüz sırası gelmediğini kendi· 
lerine ıöyledik. 

GUç duyan ve gllç anlayan 
bu zavallılnrın yakmda tehlike1I 
ıezeceklerinden ve yurdun ken• 
dllerinden beklediği borcu yerine 
getireceklerinden ümidimiz vardır. 
Eğer duygusuzlukları devam 
ederse, yalnız adlarını değil, 
fotoğraflarını da size .ereceğim. 

Ulusa korıı yurt selAmetinln 
mce'uliyctinl omuzunda tutan 
partim, harp tehlikesi karıısında 
( yurtta canlı, caoıız ) herşeyl 

devlete mal edecek kadar prog
ramında keıinli kararlar almıştır.,. 

Acl. Bil. ...... çi·~·~I~ ...... Ş~k;;·~t ...... 
lngiliz Gazetecisini 

Bu kmamışlar 
Kalg n, 3( A. A.) - Enelce ••• 

rilen haberler hılafınn olarak Jonc~ 

aerbe ıı t h .rakılmıe detildlr. Y a lı:ıoda 
Hrbest bırakılmuı beklonilmektedlr. 
Haydutların ovYelce istemlf oldukları 
yO:ı bin Çin do!ar yerin 10 bin doları 
kabul edecekleri al>ylenmekt•dir. 

Suadiyede Dünkü Canlı 
Moda Sergisi Ve Pijama 

Müsabakası 

Dün Sııadlyedt yapılan mtlaabaka- ı giren 8 Dayan. Aşağıda pijama ve ma• 
1arı Yukarıda elblH mlsabaka.ına yo mUiabokalarına girenler. · 

Dün Suadiye plljında, bazı moda mUesıeteleri tarafından canlı bir moda 
Hrgiıi •tiouda getirilmit n bir tMkım oanlı mankenler bu müesaeaeltrin uıeY· 
ıimlik kre~syo~larını e~tl•nna giyerek hazır buluıınn 'ııavetlilors ıöılerraltlır 
n ıonra hır pıJama mu11bakH1 yapılmıfLır. Gsoı (t,. hir halk ltaloıu ~eralp 
edllmJttir. Reımiroir, dttnkü mUııa.bakadaki .man~e!ileri göıterh<.or. 
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Kaygusuz Y aşarla Süleyman Paşa Karşı 
Karşıya Seferin Şeklini Konuşuyorlardı 

Kayguauz Ya-
f ar, bu ıözleri 

aöylerkeo derin 
derin dütllnDyor• 
du, parmaklarını 

kendi de farkında 

olmadan çatırdatıp 
duruyordu· Hadım 
SUleymanıo aua
maaı {lzerine dal
•ınhktıın aıyraldı: 

- Çok doğru 

buyuruyoraun dev
letli, dedi, adım• 

)arımızı torla tarta 
atmalıyız. Hntti 

ıağımızı, 6olumuzu 
da boılamamnhyız. 
Sözgellmi ortada 

b lr Zabeyd iti nr, 
pilrüzlll mO pOrüz• 
Jo. Biz timdi Ye- ~ 
men kıyılarını ulu-~ ~.-. 
orta ııymp ~eçer- ~~=1 

ıek hiç de dofru 
bir it yapmıt olma• 
yız. Senin gibi 
tlnlü bir vezir, 

Zllbeyd Olkeai UnUn· 
den g8zQ kapalı O günün gıcııhıde, Paıa baştardaeında kayguıuz Ya· 
geçmemelidir. Ya- earla Toraman 7avaı seıle konuvuyorlardı. 
nında asker var, Jeıker var. Allalıa aolulc alacaj'ımıa yer Adendlr. Oruı 

(tUkUr top, tüfek de bol. Bu fıraata bizim bayrağımız altında bulunmana 
kaçırmamalıım, Znbeyd itini k8kila· belimiz nice olur? 
den dOzeltmelleln, B11a kulun nice - Hım •.• 
yıllnrdır sQrOp giden bu yaman çıba- - Bir it daha nr. Slıdea ~ncı 
nı senin bir haftada timar edecetlnl Tftrk diyarını idare eden dnletliJer 
umarım. yukarı doğru yilrOmeyl taearlıırken 

Süle7man Paıa, bu fikri beyen• Knradnld bir Ttırlc hnuzu yapmayı 
nıediğinl göıteren bir iıaret yapb, gerekil buldular. Rahmetli Gidik 
11ğzile de hoınutauzlutunu açıta Ahmedln, Adlryatlk diniainl de öyle 
vurdu. yapmak lateditlnl ılSylerler. Şimdi ıJa 

- Aılan avına çıkanlar 101 detiı· Hint iline Hfer edlyoraunuı. Kıııl 
tirlp tavıan ardına dUımezler. Bla denlzla •Azını yad lllerde bıra'kıyor• 
Hinde gidiyoruz. Şimdi dOmen kırıp ıunuz:. Bu, akla ııtar bir it ml? 
ZObiyd'o mi çıkalım. Vaz:r•ç kayru· Saleyman Pata, bir daha "hım. 
ıuı, ayle dOtUncelerden nıgeç. dedi, uzun uzun dGıOndO YI ıoara 

ÖbGrO ayak diredi, ılSztlDO kuY• koauımıya koyuldu. 
Yatlendirdi, fikrini yeal battaa orta1a - lıte bunda bakkın nr Kayıruıuı. 
koydu.. Şu Kıaıldenlıla afzını mutlaka elde 

- Aslanın 6le r•çan6ıl tGplı~ll bulundurmalı7ız. Blltla clenlıl 81 
görtlnürae tnvıanı yakala•ak bOyük malımız: bir röl baliH koymayı da 
bir kazanç olur. Hlndiatanı kaYramalc dBniltte dOıOnOrGL Yemeni ahrıı, 
aize de güç görünüyor. Ele gOae kartı Hal:teı kıyılarını ele giçirlriz. Fakat 
küçllk dUımemek için Zllbeydl hin· llkönae dedltlal yapmalıyız, Aden 
kare kıı:ı:eadırmak dojru olmaz mı? itini bııarmalıyıı. 

Terklmiz:de u tan deriai taııyamazaak Kaysruıuz Yaıar, dUtOacelerial 
hiç olmazsa dnğnrcığımızda bir tavıaıı kumaadanına kabul ettiren bir erk&-
bulunsun! nıharp zabiti a-lbl davrandı, çahm111 

- Allah koruaun ya, korktuğumuz bir durumda teıekkOr ettl n fU ıöı-
baş ·mıza gelirde eli boı dl>neuek leri aöyledl : 
d diğlnl yaparız. ZObeyt itine bir - Ben bir zamanlar Adeae de 
düzen Ycririz ve bunu kendimiz• ylb ırittim. 
tutamağı 18) arız. Şimdi em acımızı - Adene mi aittin, Dl mllnuebet? 
~ a~ırmıyahm, yolcu yolunda ır•r•k - Snvaı yerlerinde bahtım kapnh 
'aşar. Bu ntn s~zünil unutma. gidiyordu, ahı verit yoluna d6kUlmek 

Knygusuz yaşar, dudaklarını 11ırdı. i.tedim. Acem körfezine sıldlp inci 
Falrnt gözle rini kızıllnotaran kızgınlı- toplamayı kurmuıtum. Bindi§'imiz 
ğını belli etmedi, edemedi, baıka bir gemi bu Şap denizinde parçalcındı, 
terane tutturdu. biz kUçOk bir kayıkla dalgalar ııraaın-

- Peki devletli, aöz6mQ geri dn günlerce çalkalandık, ıonra Adene 
aldım. Söyl~mek benim borcumdur, çıkhk. Mıaıra oradan d8ndUm 
hoş görüp görmemek ıenln hakkındır. devletli. 
Mühür kimde iee Süleyman odur. - Demek ki Adenl ıöyle böyle 
Lakin ekmetinl yiyorum, iyilljlai i'Ö- tamyoraun? 
rilyorum. Onun için yüreğimden ••- - Şöyle blSyle da ıöz mG paıam; 
çcnlerl ıaldamam. Ben aenln yerinde lblfine ilij'jne kadar tanırım, 
olsaydım ıu Zübeyt itini bitirm~dea - Nas l kolayca ele geçireblllr 
Hlot denizine açalmıızdım. ÇOnkl miyiz? Yolumuzdan gOnlerce rerl 
Zübeydl TOrkleştlrmek blltilıı Yemeni kalmak lıtemem. 
Türk yapmıılc demektir. ZObeyt, Te. - Portekiılller, rDevet nrfp Aclta 
hamenin kalbidir. Tehcmede y caıeaia sult ııanı kcndilerjne batladılar. ili 
çiherldir. O kalbi ele nerlr•n 0 ci"'erl de yatlı kurıun ıaYUrup ıehrl kolayca 

5 e • • alabiliriz. 
de avu•una almıı olur, Yemın fae _ Öyleyae dDtüneylm, denizci 
yarı Hindistane bedeldir. reiılerlo de konuıalım, aklıma yatana 

Süleyman Paıa Batını 1alladı: Adene ynoaııram. Orayı aıyırıp ~•ç· 
- Geç Kayruauz geç. Biz yolu- mek herhclde dotru olmıyacalf. 

muza gidelim. Yemen tlmdillk yerin- Biraz ıonra Hadım ndr, gOçHlkle 
de dursun. yllrUyerek kamarasına çekllmi9tl, ille 

- Yn Aden ne olacak devletli? ynnaııl cak koyda n llmauda bQtln 
Onuda mı yerinde l<oyup geçıcefiL gemi ıllvarllerlnln yanına gelmHI 

- Tabii değil mi? için iıeretle emirler veriyordu. 
- Aman Paıam, ayafını 8peylm, O ,.naen gecealnde ı.. paıa bat• 

doğru mu ıöylüyorsun? tardaamda Knya-uauz Yaıarla Tora-
- Ben her vakit dotru ıöylerlm. man köpeıteye ya1lanmıtlarda, yaYaf 

H ! le adamlarımdan hiçbir dUttlnceml •esle konutuyorlardı. Ve Yatar ıun• 
ın klanı. ları alSy!Clyordu: 

- Naaıl olur Paıam. Aden, kız:ıl - TUyallz nzlrl kHdırıp Ztlbeyde 
donizin aQ'ııdır. Allah a-l>atermHla. çıkartamadım. Benim öç, r•ri kaldı. 

Bir kazaya, bir boz,.una utraraak ilk ( Arkaaı nr) 

SON P O STA 

Y'flğlı 
Güreşl•rimiz 

( Baıtarafı 1 inol yUzdı ) 
Y•P,ılacakbr. Gittikçe bliylk bir 
eb-.mmlyet kazanan :yaf lı ıtıreıler 
lçla memleketin her tarafından 
mUracaatler yapılmaktadır. Bu• 
gUnkU mllaabakalar için Afyonlu 
Süleyman ve Çoban Mahmut, 
Pomak Ahmet gibi çok tanıamıf 
pehll·nnların da ıehrlmiıe gelaılt 
olmaları gUreılere baıka bir 
muhabbet ve ehemmiyet ver• 
mektedir. 

Geçen hafta ayağından sakat 
olan Kara Alinin T eklrdatlı HU· 
sejlne matlfıbfyetl gUret mllıa• 
bakalarımızda mUlıim bir hAdlae 
olmuıtu. Ayni pehlivanların buıön 
intikam mU1abakaıı için lklacl 
dıfa karıılaımaları çok çetin bir 
vaziyet yaratacaktır. 

Geçen haftaki mUaa bakalarda 
kendi oyunlle mağlup olan Araa· 
vut MUliyimln bugllnkll mliaaba· 
kaıı da MoHa ile i11tikam müaa· 
bakası olacaktır. ikinci bir mat· 
Uibiyeto utramamak ı,in çalııacak 
olan MUIAyim buglinkll zorlu 
müsabakayı kazanırsa gelecek 
hafta T eklrdağh HUıeyln ile 
karıılıt"caktar. 

Bugün 11at birde baılayacak 
olan müsabakalar her noktadan 
ayrı ayrı ehemmiyeti haizdir. 

Yelken Yarışları 
Dun saat 15 de Moda ko

yunda yelken ıamplyonası ilk ya• 
rışı yapıldı. 

Anadolu hl11rı kulübO, azala· 
rıum kendi ellerHe buaene dört 
ıarpl fnıa ederek yarııa lıtlrak 
etmlıtlr. Denb:clllk federaıyonu 
kulUbe bir kupa hediye etmiıtlr. 
Y arıı bir ıaat kadar ıUrdU, çok 
hoyocanh oldu. Teknik neticeler 
ıunlardır: 

ı - Trikı adla tekrıe ile De
mir Turgut birinci l.S.K. 1 saat 
18 dakika 41 sa. 

2 - Bekir adlı tekne Ut Şe
ref Rıfik ikinci Anadolu 1 1&at 
19 dakika 25 ıa. 

3 - Bucl adlı tekne ile Sadi 
OçUac8 1. S. K. 1 1aat 27 dakl· 
ka 3 .aniye. 

4 - Karayel adla tekne IJe 
Mehmet Fenerbabçe 1 ıaat 28 
dakika 32 aanlye. 

5 - Moran adlı tekne ile Zait 
Anadolubi11r 1 ıaat 38 dakika. 

Şiddetli Bir Zelzele 
Sumatrada Duyuldu 

Dombay, 8 ( A. A.) - KalkOta 
ruathant' ıl, lıu aabah ınat 6,45 dı, 
merkul kuyvetll bir ihtimale göre, 
Sumatra bölgealnde bu:unan tiddetli 
bir deprem kaydetmiıtir. 

Rasathane dlreklörfi, bu depremin 
merkozl karada olduğu takdirde, hnaa· 
rın pek ağır o1ablleceğinl söylemlotır. 
Aynı deprem Londra'da da kayde
dilnıi9t'r 

Zelzele Burada da Duyuldu 
lıtanbul, 3 (A.A) - lstnnbul 

rasathanesi bildiriyor : Bugün , 
Türkiye saatile 3 ü 21 dakika 20 
saniye geçe merkezi lstanbuldan 
6500 kilometre uzakta tlddetli 
bir deprem kaydedilmiştir. Bu 
deprem merkezinin Hindfstanda 
olduğn tahmin edilmektedir. 

Emniyet Direktörlüğünün 
Bir Mektubu 

Emniyet DlrekUSrlllfllndcn : Guetenlzln 
S1-7·9H rünı' ve 1691 sayalı nll•huı 

birinci 11yfa altıncı •Utuuuada yazılan 

( Çiuıenelcr iki çocuğu aftrmıılar ) batbldı 
yaıı:a lturlne tetkikat yapılıaıtlır, 

Buraanın GUrdD• kaaHına bııih Uzun• 
çaa k6yUnden Muatııfaaıa muhtellUnuur 
karı11 Zeynebla bcı ay önce kecHınıa 

ölmesi Uaerlne lrfm•ulz kaldıj'ı için Uç 
çoc11fu ile lıtanbula gelmlttlr. Bu kadın 
yolda taaıttıiı Fatma ve A11e adındııkl 
iki çlarene kadınına oğlu Orhan fi• km 
Sabahat! nllti&k elarak vermlftlr. Sonradan 
bu iki kadının ÇlareH olduklarını ve 
çocuklarının bakılamıyacaj1nı ve .,unların 

elinde terbiye olamıyacaiı•ı anlıyerak Ko
raılluırUk karakoluna mlracaatla çocuklarııu 
ıerl alınııtır. lıt• çocuk aıırma keyfl1•tl 
yoktur. Bu ıekllde ta1hlb H tnılhlnl 

dllerla. 

Ağuıtoı 4 

Dünkü Beşiktaş - Uypeşt 
Maçını Beşiktaş l(azandı 

.. • ... ........ • · ==-- ........ . 

Rakiplerini 1- 2 Yendiler. Fakat Bu, 
Uypeşt, O Uypeşt Değildir 

Dllnkll maçtan bir eHtantane 

Dun Macariıtanın Uypııt 
amatör futbol takımı ilk maçını 
Taklim ıtadyomunda Beıiktaı 
takımtle yaptı. 

lılmlerl etrafında bir hayli 
dedikodu yapılan Macar takımı 
hepimizin çok iyi tanıdıtı meşhur 
Üpeıt olmayıp amatör futbolcu• 
lar olduğu anlatıldığı zaman 
futbol alAkamız pek tabll olarak 
hafifledi. Macar takımı beyaz 
pantalon, mor faolll ile sahaya 
çıktı. Son maçları maruf kadro· 
ılle ,.apan Beılkta91ılar merkez 
muavinine Vefalı Lfıtfiyl Hakkı· 

nın yerine de Nuriyi oynattılar. 
Oyun beıl kark beş geçe Ma• 

carların akmfle baıladı. Macar· 
ların nlıbeten dUı:gUn oyunu 
daha ilk dakikalarda Beşiktaı 
kalesinde bir tehlike olmaya baş• 
Jamıı ve yedinci dakikada sağ 
açıkları vaaıtaıile yaptıkları bir 
hücum gUçlUkle atlatılmuıtar, 

Rllzgir altına düşen Beıiktaşın 
durgun oyunundan istifade eden 
Macarlar Uat liste yaptıkları htl· 
cumlarla bir hayli tehlikeli olma· 
ya baıladılar. Macar sağ •\.ığııun 
çilgi üzerinde ortaladığı topu 
Boıiktaı kalHf içinde yakalayan 
sol için mükemmel bir ıutu Meh· 
met Alinin ellerinde kaldıs bunu 
yine sağlçin ikinci bir ıutu takip 
etti ise de dışarı ııiden topu 
bu hUcumlarm kesllmeılne yar• 
dım etti. Yirminci dakika da 
Hasan oyundan çıktı, Hakkı soğ 

iç yerini aldı ... Yirmi altıncı da· 
kiknda Macar kalesine çekilen 
bir firlkikl yakalayan Hakkı 
Macar ıol mlldafiinl atlata· 
rak ilk sayıyı yaptı. Beşiktaşm 
galebesine rağmen oyunu haki· 
miyetleri111altma nlan Mncnrlaı 
Beşlkteı sahası içinden bir türlU 
uzaldaştırııamadılar. Otuz yedinci 
dakikada Macar sağ açığının hiç 
beklemeden çektiği güzel bir 
şUt Mehmet Ali tarafından kor· 
nere atılarak kurtarıldı. 

Beıiktaı müdafaasından uzak· 
Ioıan top Şerefin uzun bir hU· 
cumile Macar kaleaine kadar gel· 
dl lsede bu hücum ofsayt olarak 
kesildi. Beşiktaı mUdaf aasını ol· 
dukca bırpalıyan Macarlar ilk 
devrede hftkim bir oyun oynadı
lar. ikinci devrede Beşiktaş toplu 
bir halde hUcuma başladı. Rüz· 
gar altına düşen Macarlar kale
lerini mUdafaya başladıkları sıra• 
da sekizinci dakikada aleyhlerine 
bir penaltıdan ikinci goli yrdiler. 
Beıiktaıın nisbeten dUzelmi) o 
baıhyAn hücumları Macar kale· 
ıinl ziyadesile ıarsmıya baıladı 
ise de oyuncuların duriuD hare· 

ketleri ale dOıan fıraatların kaç· 
maaına sebep oluyordu.. fenı va• 
zlyete dilıen Macarlar bu taı· 
yıktan kurtula bilmek için 
zaman zaman hücuma geçtilene 
de Beşiktaı müdafaası bu akın· 
ları kolaylıkla kHiyordu. 

Buna rağmen düzgUD oyna• 
mağa muvaffak olan Macar ta• 
kımı her hucumunda avrı bir 
tehlike yapmaktan geri kalmıyor· 
yordu. Gitt:kçe hUcumlarıoı kuv• 
\•etlendiren Macarlar merkez mu• 
hacim:erinln pek boı bulduğu 
artadan kaçarak ıUrdUğil topu 
kolnylıkla aoliçe vermeal otuı 
ıekizinci dakikada Macarlara ilk 
sa)ıyı kazandırdı. Macarların bu 
ıekilde devam ettirdikleri hücum• 
lar buna yakın tehlikelerle geçti 
durdu. 

Macar takımı baıtan ıona ka• 
dar iyi futbol oynayan bir takım 
halinde çalıımıı rve ümidimizin 
fevkinde bir oyun çıkarmıştır. 

Beıiktaı takımı : Mehmet Ali, 
HUınU, Nuri, Faruk, LiitfJ, F ey• 
zi. Hayati, Hakkı, Muzaffer, 
Şeref, Eşref., 

Maçı izzet Muhittin ldar• 
etti. 

Bugün Galatasarayın merkez muhaoilll 
oynayaoak olnn GDodüz Kılıç 

Bugün Beşiktaş şeref stadın• 
da Galatasaray, Macar takımile 
son maçı oynayacaktır. Amatör 
takımlar içinde on derlltoplu fut .. 
bol oynayan Macar takımının bu 
günkU maçta yine iyi bir oyun 
oynaması ümit edilir. 

Top kontrolu, pas verlıleri v• 
nefeılul muntazam olan Upeşt 
amatörlerinin ıcn gelen takımlar'" 
dan hiç aşnğı bir kıymette olma" 
dığı, hattA bunlarıu birçoğundan 
kıymetli bile olduğu muhakkaktır! 

Dee1'zll Blslkletçllerl 
Izmit, 3 ( A.A ) - iki gün'" 

dür tehrimizde bulunan denizli 
bisikletçileri bugün lstanbuln git'" 
mişlerdir. Bl~ikletçl:er burada 
kaldıkları müddetçe Halkevl tara• 
fından mi1afir edilmişlerdir. 
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Bir çeyrek, yarım saat, batta 
bir •aat geçmitti. Tntar Ayşe 
gelrnlı; GUlterin teklifini kabul 
•trnit Ye glyinmlıti. BlltUn bu 
lllllddet zarfında benim kulağım, 
telefon zilinde idi. Halbuki zll 
derin bir sUküt içinde ldL Bir 
•ralık gözUm, aaate lliımlıtl. 
Artık Umidim, btisblltnn keail
llılşU. Kalbime, acı bir sızı gel• 
inişti. Sanki kı Jkançlığıo btıtltn 
ııtırabı, ağır bir kabua gibi llstU
llıe çökilvermiıti. 

Gözlerim, bu dayam'maz ağır
lık altında yavaş yavaı kapanmı
)a baılamışh. Işık yekmadığım 
için, odam aimsiyahb. Gecenin 
•esleri, yavaı yavaı uzaklaııyor; 
<:ıvardaki köşklerden gelen köpek 
havlamaları, sıittikçe derlnlevl· 
Yordu. 

Birdenbire acı bir ses, adeta 
bir anda beynimi tırmalamıştı. 
lelefonuo zlli, uıun uzun çınla• 
hlııtı. 

Deli gibi yerimden fırladım. 
Mikrofonu aldım: 

- Kimsiniz?. 
Diye bağırdım. 
Mikrofon; cevap verdiı 
- Ben.. Ömer Beğl •. 
Bir dakika ovnl bUtUn varlı• 

fınıı ezen o ağır yük, birdenbire 
llıtUmden aıyrılavermiıtl. Mikro
fonda boğuk bir lurıJtı ile bir 
kat daha kabalaıao kocamın 
ıeaf; bana sanki bir bUlbUI 
teranesi sf bl gelmiıtl. Hia1ettiifm 
leviocl gizleyememiı: 

- Sizin, telefon etmenizi bek· 
llyordum, Ömer Bey çok teşek· 
lıur ederim. 

Demlı ve aonra, dllıUndllğtım 
Jalaoa devam otmljtim: 

- Mnhlm ltlerinlz araıında 
•lıl kendi lılmlo meıgul etmeyi 
hiç iıtomezdlm. Fakat mecbur 
oldum. Yeni ıamarladıj'ım fıkar· 
Pinler, ınpheıiz bitmiıtlr. Eğer 
)arın gelirken onlan getiriraeniz, 
~ok teıekkUr ederim. -

Ömer Bey, clddeıı zeki bir 
•dam olduğunu göatermlt ve 
tatlı tath gülerek cevap vormiıth 

Bu iskarpin hikAyeaine, pek 
o kadarlık inandığımı Hnma. 
Galiba meramın, beni ıöyle bir 
lıkandil etmekti. Ne iıe, bu da 
••vgiden ileri aelir. 

Demek ki nnzarında ıuncaA-ız 
bir kıymetimiz varmış. Yarın 
•yakkabıcıya uğrar; akşama iı· 
lcarpinfni getiririm. Hadi, gecen 
hayrola. 

Bu cevap, her ne oluraa olsun 
•rtık memnundum. Kocam Pera• 
Palaıta mUıakere ile meıgul olur• 
ilen, tabiidir ki ben burada rahat 
"• h uzur içinde uyuyabilirdim. 

GUltcr: 
- GördUnUz mU, ki.içlik ha· 

11•rncığımf. Azka!ı n, adarncağızın, 
RUnahım alacaktık. Ne ise, içirniz 
rahat oldıı. Size bir ieY getireyim 
do Yeyin, bari aç yatmayın. 

Dedi. 
Şu anda, ne de~eler, ne iste• 

•eler yapmıJa haz rdım. ÇlinkU, 
aldtlnmış olmak fe?aketbden 
Uzaktım. 

• Yemeğimi halamın odasına iste• 
tilrn. Son gU ılerd~ ben.m luılimdeo 
tliphe.eııen halama, bu neı'eml 
iöstt rt rek onu da memnun Ye 
111 at r h ctt"m. Bü· ük bir lştiha 
'-e ) emeğimi ) edim. Gece yarısına 

iÇiNi 
doğru, memr.un H mea'ut bir 
kalp ile yat•ğıma ıirdlm. 

* Geceyi, deliksiz bir uyku ile 
geçfrmlıtim. Bu ak9am kocamı 
büyük bir neı'• ile iıtlkbal et• 
miye, ona muhteıom bir masada 
ralıı lçirmeye karar nrmiıtim. 

Ötlo yemejJnden ıonra, ken• 
dim mutbağa inecek, ona kendi 
elimle mezeler haıır edecektim. , 
Fakat tam bu it• bazırlanarken, 
köşklln bahçekapısmın açılıp ka .. 
pandığını işittim. Pencereden baıı· 
mı uzattım. Tatar Ayşenin kllçlik 
ve çakır g5zlerlle karıılaşbm. 
Az ka:sın aşağıya koşup; bu idi 
çamaıırcı kadının boynuna 1an· 

lor ak: 
- TeşekkUr ederim, Tatar 

Ayteclğim. Kocnmm bu akıam 
oraya gelmediğini haber ırermlye 
geldin değ:l mi?. 

Diye bağıracaktım. Tablt, bu· 
ou yapamadım. Yalnız, elimle 
ona, bir ıUkran selamı yolJadım. 

O gUn proıtelAmı kuıandım. 
Odamdan çıkmaya hazırlandım. 
Kapı, uıullacık açıldı. içeri giren 
Glilterlo çehreai, Adeta karar• 
mııtı. Elinde, Ömer Beyin bir 
tek çorap jartiyeri vardı. 

GUlter, ae&1lzce odaya ıirdf. 
Jartiyeri, ortadaki masanın OıtUne 
bıraktı. Bu aadık ve fedakAr 
kızın srözlerl bulanmııtı. Kirpik· 
lerfnln ucunda birer damla yaı 
parladı. Bunları bana g6ıterme• 

mek içi• bir g61ge ,tbl d19arı 
kaydL Usullacık kapıyı kapadı. 

Artık taf ıilit latemlye, bir 
ıeyler sorup öğrenmlye lüzum 
yoktu. Kocamın en büyük cUrUm 
dellli, itte meydanda duruyordu. 

Ticaret dUnyaslna çarık sıfydi
ren bu adam, demek ki bana da 
aynı oyunu oynuyor; bol para1ına 
gllveaerek • benim sakin evimde 
bulamadıiı zeykJerl tatmak için• 
yavaı yanı yalan ve deaiH uçu
rumuna dotru kayıyordu. 

GUnab yolunu11 ilk merhal .. 
ılnde irtlklp ettiA'I yalancılık ve 
dHisekirhk, çok ıayanı dikkattL 
lcabederse masümlyeUnl fıbat 
için Perapalaaa kadar gelmesi ve 
oradan bana telefon etmeai, beni 
aldatmaktan baıka biç bir mana• 
yı istihdaf edemezdi. 

Derhal telefona yapıftım. Pe
rapala&ı aradım. Kartıma çıkan 
ıeıten bakikatı Hğrenmiyo çalıı· 
tım. Şu cevapla karıılaıtım. 

- Tar:f ettiğiniı gibi bir adam 
geldi. Salonda biraz bekledi. Fa· 
kat ıonra (bekledliim adam gel• 
medi.) Diyerek acele acele iiOL 

Vaziyet, artık bntün çıplaklı· 
tı ile, önUmde açılıvermiıtl. 

Hiç ıüpheslz ki aktam Ömer 
Bey gelecek Iıkarpinimi getire
cek. Ve aonra ıorduğum auale: 

- Gardatl. Bu, köpoğlu AY· 
rupal !arın bir ıHzU bir sözüne 
uymuyor ki.. Doguz herif, beni 
akşam boşu boıuna bekletti, 
gelmedi. Vapur da gaçırdım. Git
tim, ucuz bir otelde yattım. 

Diyecekti. .. 
N,teldm, akıam Omer Bey 

galmiı, i5karpiniml getirml,, ak· 
hma gelen cev, hı da· hemen, 
kelimosi kolime.:ıin• • tekrar et• 

miştit-
(ArkHı YU) 

$ON POSTA 

Yerli Mallar- 'Sötglslnde 

RADYOtiN •• GRiPIN 
Pavlyonu en istifadeli pavlyondur. 

Bu alAkayı tabii bulmallsınız. 

O: 99 
tere ediyor ve ~ dit, 

adale ağrısı çeken her.kes G R i P 1 N'ln ne 
kı1meUt bir müstahzar oldutnnu blllyor. 

--------~----------~~~~-~~~~~=====-~ -~-

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türklg•deki ıubel11rl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: !et. l'ütün Gıimrügü L: Her türlil banka i# -t 

Bergama Sulh Hukuk Ha· 
klmlıltnden: Bergamanın Kınık na· 
biyeıinın aıağı mahalleaiııdcn müte
nffa Hacı Mehme' kamıı Elif 
tarafından aynı mahalleden müteveffa 
Hacı Mehmet kızı Emine altıyhindı 
Bergama ıulh hukuk mahkemeaiııe 
ikame olunan Kınık aıağı mahalleıin· 
dı kfi.ln malilmillhudut bir bap hanı 
ilı bir kıt'a bağın iıalel ıuyuuna mü· 
teallik dannın 19· 7· 935 tıırihioe mu• 
ayyen olan muhakemeıindo miiddeaa· 
leyh Eminenio daveti kanuoiyeye 
ademi icabetinden D&fİ hakkındıı gıyap 
kararı ittihaz olunmui ve ikametaahı· 
oın meçhul kalması haeebile bu bap• 
taki gıyap kararının ilanen tebliğine 
karar nrllmlo Ye muhakeme 7-10.935 
tarilıine müıadif pazartesi günü eaat 
ona talik kıhomııtır. 

lıbu ıcıyap kararını havi llln n
rakaınoın neıri tarihinden ıtibaren beı 
gün içinde itiru n maaarifi gıynbiye
yi muhkeme veznt1ine tediye etmek 
ıuretile mahkemede hazır bulunmHı 
lüzumu •e akli takdirde mahkemeye 
kabul ediiroiyerek iddiaları temamen 
kabul etmiı addoluaaoaii tebliğ ma• 
kamına kaim olmak üzere llln olunur. 

f.IUSUSi ŞARTLAQIMIZ ~Al(ICINOJi 
CilŞ[LEl2iMiZDEN MALUMA1'. ALiNi.fi 

ISTAN~UL- lıCARA9''0Y PALAS - ALALEMCi MA 
---- ----- ------ --- ----

ı Doktor 41:111-~-.. ,.. Dr. İbrahim Zati 
H O R H O R ON İ Belediye kart aında Pıy rlotl 

eaddeı .nde No. 21 
Emioönıi Valde kırıı11thanuı y e.nındn. Heraüa ltletlea ıonra haatillaruu 

Telefon • 24131 .,. hbul eder. ........................... 



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

ilON POSTA 

HOKOMt!TIN VE DÖRT •0Y0K MiLLi BANKANIN 
1,000,000 LiRA 11.R SERMA YE91NE .. TIRAK ETTIGI : 

ADAPAZARI 

Parasını yatırmakta 
ve a.gdan aga 
faizini almaktadır. 

Faizler her •vın birinci günü verilmektedir. Ayın 
hangi gününde oluraa olsun yatırıf an paranın ilk 

faizi, erteei ayın birinci günü verilir. 

allam irad 

lıtanb.l 4 üaaü lora Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
namıaa Birlncıl derecede ipotekli olup Yeminli 11 ehH nbl 
tarafıadaa tamam1Da 8406 Ura kıy .. t takdir edilea Botaz· 
içinde, Beb.kte, Bebek caddeılade eald 29, Sl, a3, 
3111 3a/2 J•DI 21, 21, 26 No,ha 4 dlkklnı ol.. bahçe 

açık arttırmaya Yaseclilmif oldtiiuadın 11/9/915 tarihine mft.. 
ıadlf Çarıamba glal 1aat 14te• 16 ya kader dairede birinci 
arttırma11 icra edilecektir. Artbrma bedeli kıymeti muhammenenin 

% 75 ini bulduğu takdirde mHıtwiıl Üleriade bıralulaeakhr. Akıl 
takdirde en aon arthranaa taahbUdl bald kalmak kere arttırma 
ı 5 gOn müddetle temdit edilerek 26191935 tarilalae mUaadif 

Perşembe gUnU 11at '"' ten 16 ya kadar keza clalremiı:de yapılacak 
lldncl açık atttırma11nda arttırma l:tedelf kıymeti •ubaanmenenin 
% 75 nl bulmadığı takdirde utıı 2280 No. la kaaun ahklmıaa tev· 

fikan geri bırakıhr. Sattı peıindir. Arttırmaya lftirAk etmek iste
yenlerin kıymeti muhammeneoia % 7,5 niıbetiade pey akçHl veya 
milli bir bankaDın teminat mektubunu hlmil bulunmaları llzımdır. 

Hakları Tapu ıicilll ile ıabtt elmıyan lpetekJi alaoaklar da dtter 
alAkadArlmD ve irtifak hakkı aahiplerlain bu haklarını ve buıuı:Ie 
faiz ve maaarife dair olan iddialarını enakı müıbiteleri ile birlikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gön sarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Akıl takdirde hakları Tapu ıicilli ile aablt 

olmıyanlar Hhf bedelinin paylaımHmdan hariç kalırlar. MüterakJm 
vergi, tenvirlyo, tanzl!iyedon mlUevelllt Belediye rueumu ve Vakıf 
icareal bedeli müzayededen teDZil olunur. Daha fazla maltimat al· 

mak isteyenler 27 - 8 • 935 tarihindea itibaren herkesin g6rebll· 
mesi için dairede açık buluadurulacak arttırma ıartnameıi ile 

'34/1129 No. lı dosyaya mllracıaatla mezkur dosyada meYcut Yesa• 
iki görebilecekleri ilin olunur. "451 O,, 

Tllrk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi tı etmiıtir. 

19.cu Tertip 4. cu Ketlde 11 Aluatoa 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Iiralık ikramiyelerle 

( 20.000 ) liralık mlkifat ftrd1r .•• 

KAZANMAK FIRSATINI 
KAÇIRMAYINIZ 

AK 
Amatör fotoğrafları 

müsabakaşı 
1 

~ 

31 Al11•toa 1936 de bitiyor. 
Tafallit u taıtları aatıcınızdan 

alıaıı, Rtaimlerinizi gönderiniz. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat r Galata Posta kutuın 12!S5 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

A .. atelerl ı KarakB1 KöprGbatı 
Tel. 425H - llrkul Mlhlrdarıırade 

Han Tel. 227'0 
....... ~ 41 ...... 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuu 4 Ağu,. 

toı PAZAR gUnü aaat 20 de 
Rize ye kadar. "4492,, 

lskenderly• Yolu 
IZMIR Tapuru 6 Atuıtoı 

SALI gUnll aaat 11 de lıken• 
deriye'ye kadar. "4493,, 

Kayıp - İıtanb11l pul oıUdUrlii
fUalln 1639 ıioH numarasında kayıtlı 
Eminönü MalmttdtirlUğünclen almıı ol• 
duium 22-8-1933 tarih n 147 numa• 
rah pul ruhsa• tukereaial kaybettim. 
Y enlıl alacağımdan e.klılnlo httkmtl 
olmadıiı illn olunur. ( 412 ) 

Şehzadtbatında 9 No. lu 
diilcki\nda Mehmet 

Son Poat• M•tbaaaı 

Sahibi r R. Kökcl 
Neıriya' Mlldürii ı Tahir 

Ağuato• 4 

100.000.000 

kişi 

tıraı 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

.. w-= ·n·=- -------------

' Emlik ve Eytam Bankası llinları 

Eaas No. Mevkii ve Nevi D.pozito 
Lira 

311 Beykoz Y alıköy mahalleal ishak Ağa ıokağında 
eski 15 mükerrer yeni 53 No. b 215,50 metro 
murabbaı arsa ı2 

527 Kuzguncukt'a eski lcadfye yeni aralık ıokağında 
eski 143, 143 mükerrer yeni 3, 5 No.h dükkAn 
enkazını havi 2,50 metremurabbaı araa 20 

642 BilyUkada'da Nizam caddesinde eıki 21 yeni 21/l 
No. h bahçeli köık 1200 

652 Sultanahmet'te Alemdar mahalleıinde Karanlık 
SebzeYatçı ıokağın<la Yere batan Sarayı kartııın• 
da 6 UA 14 No. h eskidea beı timdi dört dOkkin 440 

Yukarda yazalı emlak peıin para ile aatılmak ÜHH açık art• 
tırmağa konulmuıtnr. ihale 19 A§'uatoa 1935 Paıarteal aaat onda 
yapılacaktır. lateklilerln Şubemize gelmeleri, (t92) 

TÜRKiYE 

ŞEKER 
ANONiM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, Ufak, Eskişehir va Turhal Şeker Fabrikalarm1ta 
ve ISTANBULDA fabrikaların teslim edecekleri tarzda: 

Ri TAL Kiloıu Kuruıtur 

Kiloıu Kurut 

MUıterilerimlze bir kolaylık olmak Uzere aıatıda yaııh 
yerlerde de ve hbalarmdakl fiatlerle 10 Aj'uıtoı 1935 
tarihinden itibaren aatııa baılanacaktır. 

Kristal 

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

Kesme 
28,60 
29,25 
29,70 
30,15 
28,SO 
28,80 
28,10 

(Fob Samıun f:atı; Karadeniz . aahiller;nde her banal bir 
lıke!eye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiledir. Ve Samıundan ıoorakl navlun 
ve aair mauaf mü~terlye aittir. ) 

Sipariıler, fabrikalardan gayrı yerlerde OD aUn içinde ifa 
e.dJlir. Fabrikalımn bulunduğu yerlerde en az lllR TON, 
latan bul Ye aair yerlerde eo az BiR VAGON ıipariı kabul 
edilir. 

( Bir vegon 150 çuval veye 280 sandıkt1r. ) 

Yukardakl fiatiere ılgorta dahil dej'ildir. 

Sipariı bedelleri fabrikalarm bulundutu yerlerde veya 
lıtanl:tul, Ankara ve Samıun Bürolarında ödenebilir. 

Diğer ıipariı ıartları fabrikalardan ve Iataobul, Ankara 
Yo Samıun Bürolarından öğrenilebilir. 


