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İdare itleri telefonu: 20203 Ff atı S kuruı 

ında n 
--~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~ 

Vuruşm.alarda 1 Binbaşı · 4 
Asi Öldü Yaralananlar Çok 

----------------------------------, 
Atina Tayyare Karar-
glihındaDa isyan Çıktı 

Parla, 5 (A.A.) - Röyter ajansı bildiriyor ı Buraya gelen 
bir telgrafa göre Atine tayyare karargfihında 25 asker hUku· 
met aleyhlnde tahrlkltta bulunmaya t•t•bbUa etmı, ve 

: keraşıkhOı baatarmak için oraya gelen jandarmalar sllih 
ateşi ile kar,llanmı,ıardır. &UkOnet teala edllmlf ve yaka
lanan 15' asker d lvanıharbe verllmlflr. 

L-----------~---:-~-:-;-:-:-------------' Atlaa, 5 (A. A.) - Ha Ya• ajanıı " bildiriyor : 
Gautelerln haber aldıian• g6re Kandiyede kuru Uzt1m amelesi 

içinde çıkan karıtıklıklar, bir lıyan halini ~lmıt!•r. GreY~ller, h~kfı· 
met dairesini itıal ve bUroları tahrip etmışltrdır.! Grevcılorlo muıel• 
l'h lcuvvetler arHında vuku bulan bir mUıademede 25 kiti yaralan• 
rfuohr. Bunlardan beti jandarmadır. Girit kumandanı takYlye kıtaları 
ile Hanyadan hareket ettiil fibi iki torpito muhribi de kandiyeye 
doğru açılmııtır. 

Vail dabUlye nazırına çektiği telarafta grevcilerin ıiyaaal Hlk· 

Hareketi 
Ki ler 
Hazırladı 

Bunda Da V enizelo

sun Parmağı Var 

Atlna, 5 ( A.A.) - Rögter 
aja'ltıının öğrttndlline fÖl'e 
Ka11diga karışıklıklarıttda 6 
ölll 11• 40 yaralı flal'dır. 
Sükünet şimdilik iade edil
ml$H de geniden htfdiseler 
çıkmaıı muhtemeldir. .............................................................. 

)eri olduğunu bildlrmiı n ıUkfı· 
nıtln bugUn iade edllecejl kana• 
atini ıöstermlttir. Bir bombırdı· 
man tayyare filoıu da hanyadan 
hareket etmlttir. 

( Dnaml 8 •••• 1l2de) 

i>inarlıMehmetMatbaamızda 
Pehlivan Meh~et, Son Postanın Tertibi 
Altında Tayyare için Üç Güreşe Hazır 

Dlnarh, 

Skeçkeç 

Güreşini Tercih 

Ediyor 

Dun matbaamıza açılan tele· 
fonda Burudan dönen Dinarlı 
Mehmedln ıeslnl duyduk: Matbaa• 
ya gelmek, ve yapmayı vadettlfl 
glireşler hakkında görll~mek ı.t .. 
diğini ıöylllyordu. 

Telefonu kapatışımızdan bir 
ınUddet sonra onu karıımızda 
bulduk. Bize kendiılnl tanıtma11, 

ltırk yıllık nhbaplarımlzm ıakalarını 
hatarlattı. ÇünkU, kartımızda dal 
boylu adamın, muhtelif realmlerl· 
ni görduğlimllz koca Dinarı. oldu· 
ğunu anlamamıza imkAo yoktu; 

Tertemiz ve çok iyi kesimli 11· 
clvert elbisesinin altında çelikle 
}'uğurulmut kadar sağlam Ye 
hey keltraı elinden çıkmıt kadar 
da mevzun vllcudU, mUtemidl bir 
kavga itiyadile kımıldıyor ilbiydL 

Parlak ıiyab gözlerinde, ıafer
lorinln gururile yıkılmamıt bir 
t vazu okunuyordu. V • ancak 
kuvvetlerinden emin f nsaulır• 

1 Devıımı 9 uncu sayfamızda J .................................................... _.:.._. .. 

f Bulgerlsten flmdl De D~nt 
TahrlkAta Betla~ı . • 

Yazı•• 6 ıncı Sayfamızda L .J 

1 . - j 

r ..... ı.tan v• Glrldln umumi haritGSI 

Ucuz Ekmek Mcse
Karıştı lesi 

Konyanın 5,5 Kuruşluk Ekmeği için 
·- Bir Çok ihbarlar Yapıldı 

Ankara, 25 (Özel) - Konya ( 
Bıltdlyealnlo halk ıkmej'i lıml 
altıada 5,5 kuruta Ye yalnız bir 
lira Koruma verglılle mtıkellef 
olan fabrikalar unile yaptırdığı 

ekmek hakkında bir takım tiki· 
1•tler yapılmıttır. Ayda hazineye 
(6000) Ura kadar verıl veren 
Konya un fabrikaları bu harek .. 
tin kanunt ıartlara uymadığım, 
çtınkU yalnız bir lira ile mükellef 
olan ve elakıfl ve vol11hı: değir
menlerde öğlltlilen unların ancak 
halkın ylyiatiıine mabsuı olduiu
nu iddia etmektedirler. F allat 
m .. eıe bu ılklyetlerle kalma· 
mııtır. Ştiphe Uzarino nzifelerlne 
nihayet verilen iki Uç koruma 
memuru da Konyada kurıun 

mUhUrlerln taklit edildiğini ve 
böylellklo vhl bir kaçakçılık 
ıebekealnln kurulduğuau ; irsali• 

( t>n•uu 9 uncu ylzde ) 
Fitıaırs bakanı, bu işi elbetteki 

•gdı11Iatacalclır 

. : · ... . : . , . ~- ___ .. ~ 

flabe -ltalyan Savaıı -ihtimalleri Hak
ndakl H· b_erler. 6 ıncı Saytamızd dır 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi] 
Seggahlar lstanbulun 

Nelerinden 
Şikô:get Ediyorlar? 

Dun, bir muharıirlaıiz, 1erll 
mallar Hrıllinl ıuen Alman 
•eza-inlerinden bazılarile ,a. 
rüımUf, n onlardan, İıtanbu
luD en fazla ael•rlnden tiki· 
7etçl olduklarını ıormuıtur. 
Afafıdı, ıeıglnlerin JHICI• 

mııa nrdltl alAka •• dikkat 
uyandırıcı cel'apları bulacak• 
aınıı. 

S.yan Hllda Lorbea 
- fıtanbulunuz o kadar gtlu11r:f, 

lnun lçlae bir kere ayak baatıktan 

ıonra bir daha d6amek latemiyor. 
Y apılaa çok fena propataadalara 
kanarak fatanbulu daha e•••l 18r· 
mektea keudlml mahrum ettim. 

Şimdi memleketime, btanbulua 
aleyhinde ıöyleyenlere Tırilecek bl.r 
aGrll cenp, ve f 1tanbul11 bUmeyenleıe 
nrUecek bir 7ıfın bahatla d6ııl

)'orum. 
Her memleketin oldutu ılbl, ~ok 

tabıtdlr ki, l.taabulun da sr6:ıe batan 
ba.ıı beledi n Sda.rl lu.11urlan Tar. 
Fakat lataobulun tabii fGxetllil •• 
tarihi zenıUılltJ, ba ufak tefek 
kU1urları pek hlaaettlrmiyor. 

Hem lıtanbul kadar glul bll' 
ıll de dlkenıiz olama• ya? 

Bay Rldel ,uierek llfa kanıtı: 
- Ba7aa Hilda Lorbeain Jaak'la 

nr ... lltanbul öyle bir rll kl, bea 
biraz koklayabllmek utrunda dikine 
detll kazıt• blle katlanabilirim. 

Nitekim kallanıyoruı da ... ÇGnkl 
ıuya bile pua lıtl1orlar.. Ben e•nli, 
ıuya para alaıaların 1ab11ncılıtımız

dan lıtlf ade etmek lıtedlklerlnl HD• 

mııtım. Fakat ıonra yer:lilerla de 
para verdikferlal 1llril.DH alnablanna 
rirdltlml anladım. 

* Bayan lrma Loyter: 
- lıtanbulun kuıurlarını ıBrmek 

için burada blıden çok f da kalmak 
l&:t:ım. Hem eter ku1U1lar varaa, onları 
ıia bizlerden çok iyi blllrılnlz. Bize 
ne diye ıoru7orıu11ua? 

Bl:ı lstanbulun kuıurlarını 41ıtll, 
gDı:elllklerinl gOrmiye geldik. htanb11J. 
da g8rlllmiye, geıllmeye defer birfok 
1crler var. Okadark blai, daha onları 

glSrmey•, onlan ıeımeye çalıımak:tan 
kusur glSrmeye •akıt ayıramadık. 

Fakat darılmaz •• ~cenmeannla 
ıöyliyeyim ki, ıokaldarınıır: klfl due• 
cede bakımlı detil 

Bunu ıöyleylflmln Hbebl de, hu 
balumaıilık 11Uü.adea ha1h :raltataız 
otuıumaıdu.r. 

Umumhane Arasında Kabadayılık 
Kumkapıda oturan Garblı ve 

Edvard ilimlerinde iki Ermeni 
genci, evvelki gece kafaları tUt· 
ıllledikten sonra, Zibara gitmiı· 
fer, bağırıp çağırmıya baflamıılar, 
bir de yetiımiyormuı gibi Katına 
isminde bir kadının ıvlııe glrmok 
lıtemifler, kapı açılmayınca cam
ları kırmıılardır. 

üniversite Mezunları Ve 
Askerli ki eri 

Ytık&ek mektep ve Oninraite 
mezunlarının, askerliklerini yap
madan, Devlet kadrcıuna ahn
mamalan luırarlaıt nhnıib. 

Bu gibi gen~erin, boşta kal· 
me.malan için, talı.illerini bitirir 
bitirmez, aıkerllklerlnl yapabilme-
leri de imkan dahiline alınmııtır. 

SON POSTA 

.it 

Nihayet Ekmek Düştü 
Bu Düşüşün Gelecek Hafta Da Devam 
Edeceğini Gösteren Deli ler Vardır 

Nihayet yaıdıjımız Ye tahmf.. 
ntmlz gibi ekmek Hatları indirlldl. 
Buillndon itibaren Iıtanbul B le
dfyesl budutlar1 içinde irinci 
ekmek 10 buçuk, &aocala da 14 
buçuk kuruta satılacaktır. Bu 
fiatlar gelecek pazarteal akıamma 
kadar müteberdir. Fakat hemen 
mnjdeleyellm ki gelecek hafta da 
30 veya 40 par hk bir ucuzluk 
beklemek lwmdır. Çlnktı fiatlar 
bergtın biraz daha dDımekte Ye 
htanbula pek ,ok butday iel· 
mektıdir. Diiıı de Boreaya 598 
ton buğday, 71 ton un srelmiştlr. 

Flatlu dllfmeye bqladıiJ lçlD 
1reçoıı hafta tllccar mal almaktan 
korkmuı, pek b raretll alııverlı 
olmamıı ldL Don eldeki mev• 
cut azaldığı, fiatlar da dnha 
sok dliftDğD iç.in bir az daha ha• 
raretll alıı verit olmuı, 782ton yu• 
muıak, 80ton •eri buğday .ahlmıı, 
buna mukabil un lizerine gayet 
az muamele olmuıtm. Ancak 275 
JllYal • aablmııtır. 

Yerli Mallar Sergisi 
Dün Akıam 21 de 

Kapandı 
Yedinci Yerli MnJJar Sergisi 

dUn akşam aaat 21 de · kapan· 
mı,tır. Ulusal Endllelrinin yeni 
öroeklerl do teıhir edilmiı olan 
bu ıon iergi yainız htanbul hat· 
kının dea;ı, aerginin devam etflğf 
müddet znrfında Istanbula gelen 
seyyahların da takdJrlnl lcazan· 
mıştır. Sergb'I yerli ve yabancı 
gezenlerin .ayııı 350 binden taş· 
kın sanılmaktadır. 

Sergiy tıtirak tden firma· 
lardan bir çoğu lzmir raı ulusal 
panayırına iıtlrak edeceklerdir. 
BugUn nı·gldekl paYyonlar bozu• 
lacak, qyalar ıahip1erl tarafın· 
dan çıkarılacaktır. 

Yedinci Yeril Mallar sergisi• 
nln glSrdüğ11 rağbet fnklr edllo 
mez. Ancak bu rağbette serginin 
EndUstUriel bir mefher olmaktan 
ziyade bir bayram yeri manzaraaı 
arzetmeılnin bUyllk rolU olmut
tur vo g6n01 istiyor ki Ulusal 
EndUstirimizin genel sergisi olan 
bu meşher yerl manzarası ar.ıet• 

Gökte Aranan 
Yıldız 

Ud g'llndOr BeyoJlunda bir 
Adet peyda oldu, herkea hayaya 
bakıyor. Beyo~lu adllyeılnin ~il
lerine noğru bir kalabalık topla· 
nıyor, bntno kafalar lıaYaya kal
kıyor, birkaç tan• parmak da bn
tlln gözlere lltlkamet :rerl1or •• 
herkes giln ortasında ha Yada pld11 
arıyOI'. Fakat gören yo'k. 

iddialarına göre parmaklarile 
g5zlere istikamet nrenler yıldızı 
g~rllyorlarmıı. Bir arkadaıımız da 
bu kalnbalık kaf:leye karıımıf, 
b ir haylı durup gökte )'ıldız ara• 
mış, sonunda! 

- Demek gözlerim, kulakla· 
rım kadar keskin değill Diye dil· 
şllnerek yUrUmUtlUr. Muhakkak 
elan gtın ortasında g8kte 11ldıı 
g öril lcmfyeeetldlr. Nitekim bunu 
ırasatano do görememifUr. 
-·- w ·----

mektın kurtul&un Ye EodUıtirJ 
alemine yaraıan ciddi bir çehre 
göstersin. Yumuıak butdaylana ftatı 6 

kuruı 30 para 11e 5 kunıı 5 para 
araıında değlımekte, aert buğday 
4 lmnıt 25 paraya satılmakta, 
un da 690 kuruıla 625 kuruı 
arasında muamele 1rörmektedir. 

Ekmek Fiatı 

TramvayŞirketiborcunun 
lkinciT aks ·tiniDe Veriyor 

btanbu1 Belediyeslndem 
Ağuatosun yedinci Çarıamba 

srtbıtlnden itibaren .kmeğin on 
buçuk ve francala on dört l>uçuk 
kuruıtur. 

Tramvay tirketi ödemeye 
mecbur kaldığı bir mllyon yedi 
yllz blıa Jiranm lklncl Uıkaltl olan 
350 bin Jfrayl Perıembe glintl 
Merkez bankasına rab.racakbr. 

Bundan ıonra ıerl kalan bir 
milyon Urayı da her ey munta• 
zaman 15 bin llra YermekaUJ'etile, 
her yal da ayrıca yUkaek yekunlu 

takalkler vermek •uretile ödoy.cekUr. 

iki Kanalizasyon Amelesi l Türklüğü 
Tahkir iddiası 

Havagazından Zehirl ~ndi 
DUn iki kaoallıaayon ameleıl 

lıavagaz'ile nblr!enm1Jtir. Vak'a 
16ylı olmuştur: 

Cihangirde Kaptan aparhmanı 
6nUnde kanallzaayon f aallyeti 
'tardır. Rahim -uata ile ameleden 
Mehmet, kanalizaıyon bacailnın 

kapağını kapamaktalar iken bir· 
denbire intiıar eden hawagazı ile 

ıeraem1eml ler ve az eonra zehlr
lendiklerinhı farkına yarmışlar 

Yo oldukları 1ere yıtılıp kalmıf
lardır. 

Hadiseden haberdar olan 
zabıta memurlan, her iki ame1eyi 
de Beyoğlu hastanesine kaldır
mışlardır. 

---
Üniversite Rektörü 

Ankarada 
Onlvenite rekt~rll Bay Cemil 

Bllsel, bakanlıktan •akl olan 
bir daYetlo ADkaraya gUmfttir. 
EvYelce çağrilaıı llniver•lt• genel 
aekretert Ferit ZnhtU de dlhı 
alqnm ankaraya gitmipir. 

Karakös Emniy t e:nurluftu 
Ablik zabıtası baımemuro 

iken ıeakl emniyet direktörü !F h
ml taraf andan, parmak izi bqme
marluğuna naldedilen· Mennan 
Emniyet Umum MildUrlliğtlnce 
Karaköse emniy ı memurlutuna 
liıfm edilmiftir. 

Pazar Ol• H•••• B. Dlvor 

Kapahçarııda kuyumculuk ya• 
pan G briyel 1'.0rklftie hakaret 
ettiği tiddiasile dlln mllddılum"Umt
llğe YerilmJıtir. 

MnddJumumllik baklanda taki
bat yapılmak üzere kamutaydaa 
mllsaade ahnmasmı I'ıllı.e Bakan
Lğına yaımışhr. Kendisi ~elalete 
bai'lanarak serbest bırakılmııtır. 

Sandal Bedestanı Sandığı 
Beled;ye Saad lbedeatanındald 

rardım fiBDdığına ( 2 ~ bin Urabk 
daha setmaye koymuıtur. Şimdi 
11andığın &er:mayeal ( 14 > bin lira• 
y çıkmııtır. Bu &andlk her çeıit 
rehin mukabllindo yirmi beı lira 
ya kadar borç vermektedir. Şimdi 
( 3 t bi. liraya kadar param var
dır. ( 11 ) bin Ura dajıtmııhr. 

Ağuıtos ö 

( Otlnüo Tartht) 

Bir iki 
Satırla 

lf Kan unu için inceleme 
Ekonomi Bakanlığı it bttra

ıundao Haluk iki gUndenberl 
ı•hrimlz lı sahalarında tetkikler 
Japmaktadır. Bu tetkikler öniıe 
mUıdekl yıl içinde Kamulaya 
verllecok lı kanununun bir daha 
a6xden geçlrllmeıi içlndh. 

• • • Limon Fiatları 
lstanbulda liman stoku azal

makta berdeYamdır. Bu yllıde11 
fiatlar mfitemadiyen ytıkaelmek.
tedir. Umonun tanesi 4 kuruıtaa 
1 kurup kadu ıablmaktadır:. 

* « « 
KöprUde Yeni iskele 
Akay ldaroshıln köprDyf 

bftltik olarak yaptıracağı iki 
katlı yeni iskelenin havuzlar id .. 
reıinde yapılma11na baflamlmııtar, 
iskele 937 de bitecektir. 

* * « Sebze Hall Genltletll•cef; 
Belediye 6nUmUzdekl llkbı4 

harda yeni ıebze ve meyve 
haline ek yeni bir hal yaph:-mayı 
baılayacaktır. .. .. .. 
&alAnlk Serghalnde TUrk 

Pavyonu 
Selinlkte Eyliilde açılacak ola!9 

beynelmilel sergide kurulaca .. 
Türk pavyonu için komiser olarak 
ıeflerden Süreyya seçilmlttir. 

Stlreyya on beı gftne kadar 
SelAnlğe giderek pavyonun hazı,. 
lanmB111le uğratacaktır. 

* * « Anadolu Ve latanbul 
Doktorlar1 

Haber verildiğine sıöre Sıhhat 
Bakanlığı lstaobuldaki doktorlarla 
Anadoludaki doktorlar araıında 
blr mecburi becayiş yapmak ta• 
aaYvuruudadır. Bu ıuretl• UI• 
merkezi olan Iıtanbuldan uzakt 
bulunan hekimlerimiz azami fıtl• 
fadelerlni ve buradakiler de ihtJ• 
aaılarını kullanmaya muvaffak ol• 
muı olacaklardır. 

.. « .. 
••ker Şirketinde Açıkta 

Kalanlar 
Şeker tirketlerlnfn bir!e§tlriJ. 

meal Uı:erine ıehrimlzdekl Alpulhl 
ıeker fabrlk&11 bllrosunda 47 
memur açıkta kalaıııtır. Bunlar' 
çalqbkları her ıcne lçJa bir aylıll 
ikramiye "Verilecektir. 

.. * * 
Yeni Tramvay Hatlar1 
lstanbulda yapılacak yeni tram• 

yay hatları lçln Bayındırlık Ba• 
kanlığı ile tlrket araıında aJ 
aonunda Ankarada görUımelere 
baılanacaktu. Gl\rOımeler iyi 
neticeler verirse, Eminönll • EyUp, 
Şebzadebaşı • SUrpagop hatlarıma 
yapılması baolanmıı olacaktır. .. .. .. 
Kazanç Vergi 1 Ve Re mi 

ıdareler 

Finanı Bakanlığı devlet denlı 
yolları, Akar, baYUz.lar, fabrikalaı 
ldareleril~ ziraat bankasından da 
kazanç vergiıi alın1T.a61 icap et• 
tiğini alakadarlara bildirmiştir. 

Hasan B. - Komıu, latanbul pllıu 
bir ao evYel yapılıa rahat edeceifz. j 

... Me11ll mtltohuı11larıa J'&pbldara 1 ·- GIAI Botaan ır tarafmdu, 6bDr 1 ... Plia yapılıp da, tatbik edllince:re 
pllna ı5re.. tsaı.a ~ U. .. ~ec•k•lfia; .. ibel bdar, biz Sırat k6prUala8 bUe geçeriı 1 

4etft .ı? 



6 Ağustos 

Hergün 
Yahudi Düşmanlığı 

• Moskova-Sanf ransisko 

• 
Havadis Nedir ? 

* Yahudi Düşmanlığı 
Almanyada, bir müddet ıUkQo 

bulur gibi olan Y abudi dllıman· 
hğı, bu defa daha tlddetle tekrar 
baıladı. 

Sokaklarda, gazino ve sinema• 
larda raıtgellnen yahudiler dövil· 
lliyor, Mağazalarına hakaret edici 
lnhaJar asılıyor, yahudiler)e ınl· 
.. n Alman kızları tutulup hapse 
tıkılıyor. 

Bu yahudl dllımanlıtının ya• 
latnda Katoliklere karşı yapılan 
•kı, çelik miğfer tef kllltının or· 
ladan kaldırılmaıı da var. 

Bir mOddet durulur gibi görU· 
llın iç durumdaki bu kargaıahk 
ll•den? 

Yaptıklarının dıt dünyada fena 
akisler yapmasından hoılanmıyan 
Nazileri tekrar, aleyhlerinde kötll 
l>ropaaandaya yer huırlıyacak 
olan bu ılddete H'fkeden sebep 
Dedir? 

Bu faaliyetin ılyaat iki sebebi 
•ar dırı 

Birlnclıl Hitlerl bir müddet 
lllubafazakarlar idare etmittl. 
Şimdi tekrar müfrit Göbelı Ye 
Goerina'ln eline dUşmUı bulu· 
btıyor. 

ikinci aobep de, mllhim bAdfse· 
ler ve buhranlar arifesinde efklrı 
"ınumfyeyl aldatacak ve oyalaya· 
tak hAdiseler icat etmek lhtiya• 
tıdır. Hf tler ortaya yeni bfr ı•Y 
atacak değildir, fakat Almanyada 
ID•li durum günden gllne fenalaı· 
IDaktadır. SllAhlanmap için bUl• 
sede para yok. Bu parayı öne• 
bankalardaki ihtiyat paralannı 
alarak temin ettiler. Bu, yetmedi 
bu defa sigorta soıyetelerloin 
ihtiyat paraları alandı. Bu ıuretle 
bir milyar mark temin edildi, fa· 
Irat timdi arhk para bulacak 
r•r kalmadı. Bu paraaızlık birçok 
l•yler doğurablHr. O halde mUletl 
baıka ıeylerle iıgal llzım. itte 
Yahudi dUımanlığıoın aııl kökO 
buradadır. .. 
Moskova-Sanfransisko 

Genç fertler gibi, genç mlllet· 
ler de atılgan olurlar. 

Son yarım asrın en atılgan 
llıllleti Amerikalılardı. Çtınkli yer 
ttızUnUn en genç milleti onlardı. 
Ytrmincl asrın en bUyUk hamle
lerini onlar yaptılar. 

Şimdi dünyaya doğmuı yeni 
Lir millet var: Sovyet Rusya. Bun• 
lar eski Isl!vlar değildir. Sovyet 
Ruaya bDıbUtUn baıka, bOıbUtUn 
reni, bUablltUo genç bir alemdir. 

Bu genç ve yeni millet bu 
atlnUn en atılgan mllletidlr. 

Bu yeni cemiyetin ortaya çı• 
lcardığı yeni bir DHll var ki, atıl• 
lllalc, harikalar yaratmak için 
fırsatlar arıyor : 

Önce lıtaratoıferl fethetmek 
lddiaaı. Kaç tecrübe yaptılar •• 
lcaç kurban verdiler. Fakat yd· 
llıadılar. Ölen bir kahramana 
lrarıı 500 kahraman çıkardılar. 

Sonra dünyanın en büyük yol• 
eu tayyareaini yapmak lddia11. 

Sonra kutupları iıtilA hıraı. 
Daha sonra lnaan kalbini çı· 

ilarıp saat zeobereli gibi tamir 
•trnek arzusu. 

Nihayet Moıkova ile San·Fran· 
liıko arasında yolcu aeferlerl 
lcurnıak eme:ı. 

BtitUn bunlarda gençJlk ham· 
l.lt\rl görmüyor musunuz? 

( Devamı 9 uoou yüıde ) 

Resimli Makale il Başı Gökte il 

Şu adama bakınız; Ytlrüylişiiod• "~ bakıt~nde. öyle bir 
han nr ki, kendinde tık . b~ı.ına biltUn dünyaya .~arş~ 
durmak kudretini görtt7or gıbıdır. Başı yukarda, ıozlert 

duymıyan rubu sağlam, kafoııı ımı~ ıı ·ıı, kaliıi ı;ağlı.un bir 
varlıktır. Çiinkii kendi kendinin htıkinıidir. Toprağını ken
diıl eker, haynnmı kendisi ydiştirir, kimseye minneti 

ilerdedir. Kaygu denen t•1 kafaıın~ .girn;ıe,mit, ha1talık 
oiğerlerinı, ealdıramamııtır. O, tabıatın ıçınde, tıblı&tle 
haırüneır olmuş, kendi kendine yaşayan, klmHye minnet 

yoktıır. Tabiatla baıbaşadır. lşt.e hepimizin erişmelc iste
diğimiz ıon budur; H.uhu, kıılhı, ve dimağı huzur. Bu 
huzura kavuımalc ııaadete knvu Jmak demı>ktır. 

ıD A.a ·t L 1 BABBBLBB 

Bir Genç 
•• 

Bunu Ezen Florya-Kalitarya Yolu Uze-
rinde Giden Meçhul Bir Otobüstür 
Dtın akıam Uıerl Florya ile 

Kalitarya arasında feci bir kaıa 
olmuı Ye 18 yatlarında bir genç 
otobUı altında can vermlıtlr. 

Bu yol üzerinde ıon ıUr'atle 
ilerlemekte olan bir otobOs yol 
Uzerinde dalgın dalgın giden bir 
a•nc• çarpmıı •• vllcudUnO H· 

dikten sonra, aavuıup gltmlıtlr. 
Biraz ıonra yol üzerinde bir gen• 

cin atımdan ve kulaklarından kan 
aelerek yattığını aörenler Bakır· 

köy jandarma kumandanlığına ha• 
berdar etmiıler, ·gelen jandarma• 
lar, ölllm halinde bulunan bu 
sıencl derhal yedlkule Ermeni 

haatanesln• kaldırmışlarsa da an• 
cak kendisinin ve babasının laml· 

nl ıöyleyebilen Karabet oflu 
Klrkor biraz ıonra ölmllştOr. 

Bu facıayı yapan meçhul oto
bllılln Kalltarya ile lıtanbul ara· 

11nda 11fer yapan bir yolcu oto
bllıll olduğu tahmin edllmekle 
beraber, yak'a ıaatlnde bu yol 
üzerinde hanğl otobUslerlo reçe· 
bileeeğl araıtırılmaktadır. 

Tahkikata mUddelumumtıik de 
yazl'yed etmlıtir. 

Bir Kamyon 
Kazası 

Direksiyonu Bozuldu Ve 
Bir Ağaca Bindirdi 
DUn öğle Uıerf, Akaretler yo· 

kuıu Uıerlnd• mühim bir otomo· 
bil kaıaaı olmuıtur: 

3890 numaralı kamyonu idare 
eden ıoför Hırant, Akaretler yo· 
kuıundaa aıağı inmektedir. 

Bu ıırada an11zın dlrekıiyonun 
bozulmaslle kamyonu idareden 
Aciz kalmış, fren de yapıp dur• 
durmıya muvaffak olamayınca, 
neticenin feci olacağını keatir· 
mlıtlr. 

Bu vaziyet kartııında kamyo• 
nu yol Dzerindekl büyük bir ata· 
ca bindirmlıtir. 

Bu çarpışma ile kamyonun ön 
k11mı parçalanmıı, foför Hırant• 
la, yanında oturan Haçik lımlnde 
biri yaralanmışlardır. 

Vak'a Dzerine, poliı •e aeyrO· 
Hfer memurları müdahale etmiı· 
ler, yazf yetl t11bit etmekle bera• 
ber her iki yaralıyı da Beyoğlu 
haatanealne kaldırmıılardır. 

Kamyon muhafaza altına alın· 

iSTER iNAN iSTER 

1 Şeyh Saidin 
1 Akrabasından .. 

Biri Öldü. Ölümü Şüpheli 
Görüldü 

Şehremininde Melıkhatun 
mahallealnde oturan ve Kurt 
iıyanmın tetvikçil•rlnden Şeyh 
Saidln akrabaıından Mustafa oğlu 
Haaan Baba evnlal glln ölmüı· 
tur. Polis ve belediye doktoru 
bu ölUmO şüpheli bulduğu için 
iı• müddeiumumilik el koymuıtur. 
Hasan Baba tam 125 yaıında idi. 
Eıkl bedestenin tellAllarmdan 
H&1an, Cemil Paıa Saadalbedea
tenini yaptığı ve açtığı zaman 
kendiıi albl 20 emektar tellAla 
ylrmiıeı- lira ile tekaüt etmlı ve 
nihayet onlardan biri olan Haaan 
baba da ölmüttllr. Şeyh Salt hl· 
dlıeıl mllnasebetlle bir aralık 
Haaan Baba da nezaret altında 
tutulmuştur. Rapor verlldlkten 
ıonra ceaet gömUlecektir. ............... ________ _ 
mıı olup HyrUHfer mllhendiılerl 
tarafından makine akumı tetkik 
edilerek mH'uliyetJn ne tarafa 
alt olduğu anlatılacaktır. 

iNANMA! 
Hllküm•t telefon tirketinl alaak Ouredlr. Bir 

komi•yon ıoıyet• merk11inde incel••• yapmakla 
ki, bualara lbtlyaı 1oktur. 

meffuldUr. Bu inceleme ortaya mOhlm baklkatlır 
çıkarmııtır; 

Şirketin gllnlllk geliri orta bir hıupla 2000 liradır. 
Soıyetenin 934 geliri 1,100,000 lira. MHrafı 400 bln 

liradır. 
Bıa murafın içinde birçok da lDzumıuı olaalar 

ıörlllmütUlr. MeHlA 11 tane ecnebi mutaha1111 nrdır 

Htkamet telefon tlrkelinl aldıktan ıonra bu mu. 
rafları azaltacak, klra lkl11el derecede 6bemmlyet 
Yerecek ve bu HJ•de h•m lcratlerl lndlrtcek, hem 
tHl1at mHrafını 75 lira yerlae 25 lira J•pacaktır. 

Bu rakkımları ılrdOktia ıoara ecnebi tlrketlerla 
imme hlımıtlerlae alt m0.11Helerde balkı dOtlaerek 
it ıBrdQklerlae, artık: 

iSTER iNAN iSTER INANMAI 

L--------------------------------------------.J 

, 
Sözün 

Sayfa 3 

l 
Kısası 

----
Acı Bir 
Hakikat 
Daha 

N.
Senfn eUl kurut borcun 

var. 
- Ben böyle bir borç hatır· 

lamıyor.um? 
- Benim ıöylemekllğim, bu 

parayı borçlu olduğuna inanman 
için kAfi değil mi? 

- Ben size olan itimadımı, 
hürmetimi göstermek için hafıza· 
mı da inkar edemem ya? 

- Bunu söylemekle de benim 
hafızamı inkar etmlw oluyorıun. 
Sana elli kuruı borçlu olduğunu 
ıöylUyorum. Ve sen, bu parayı 
ödemeden içeri ye giremezsin! 

• Nerede geçtiğini tahmlo ede-
miyeceğlnlz bu konuımanın mn
t•kellimi ve muhatabı ; bir gazino 
bir kahye, bir sinema, bir tiyatro, 
bir plij bir bar müıterlıl ile, bir 
ıazino, bir ıioema, bir tiyatro, 
bir plaj, bir bar sahibi değildir. 

Ve ne akla gelmez, ne ina• 
nılmaz ıeydir ki, bu konuıma; 
ecnebi liselerdan birinin imtihan 
kapısında bir talebe ile bir mu· 
allim araıında geçmiıtlr. Maidur 
talebe, ders yılı içinde kazaya 
uğrattığı bir nesnenin küçük vo 
şüpheli borcu için, mukaddera• 
tında rol oynayacak kadar hayati 
bir haktan yani imtihana girmek· 
ten mahrum bırakılmtıtır. 

Bana bunu anlatan talebe, bu 
apaydınlık hakkrnı aramaktan 
korkutacak kadar dehıot içinde idi 

Onu tedhiı eden, ihtimal, bu 
yolsuzlugun iftaaı yllzllnden daha 
bUyUk bir haksızlığa utrahlmak 
korkusu idi. 

Ben, kim bilir daha ne biçim· 
ler:ne raat gelebileceğimiz bu 
garip adaletsizlik kökUnlln kuru
masına vasıta olmaya çahımak 
vazifesini ihmal edemedim. 

Fakat, doatluğuma pvenerek 
derdini yanan talebeyi korkusile, 
hidiae) • &ahne olan mUeueıenin 
adını gizli tuttum. 

Fakat bu ketumiyeti ancak; 
yok edilen bu hakkın iade olu
nacağı zamana kadar muhafaza 
edebileceğim. 

Mektebin adını yazmayışımın 
bir diğer aebebl de bir aynı 
haksııhğı yapabilecek olan diğer 
kurumlara da hitap etmek lıtegidlr. 

Maarife bağlı liıelerde bile 
uzak yakın mlaallerlnl göıterebl
leceğlm bu kabil hidlaeler, tele• 
belerin istikballerine karıı gHıte· 
rilen lit1ballliğin acı birer deli· 
ildir. 

En fakir talebe bile, mekte
bine borçlandığı ıeffl bir Dcreti 
ndeye billa:. 

Fakat en cömert fani bile, bir 
ömürden ekallen koca bir yılı 
gerl veremez. 

Ve ne için temenni olunurki, 
talebelere dera Yerenler b6yle ha• 
slt hakikatların denin• mliıtahak 
olacak kadar ıuurauı davranma· 
aalarl 

Zira, akıl takdirde, imtihan• 
ları tahsildarlığa vasıta uymak 
isteyenleri bir hesap imtihanına 
çekmek mecburiyeti hasıl olacak· 
tır. Ve bu bayıltan ııcaklarda 
böyle acı bir mecburiyete kapıl· 
maktan kurtarılmak iıtlyoruz. _ .... ···--. ·-------

Teşekkür 
Bay Ruşen Sadık Oğlu'nun 

Cenaze mer&1lmlnde hazar bu· 
lunmak, telgraf Ye mektupla 
taziyetlerini bildirmek ıuretlle aziz 
ölüye kartı tevgilerlni ve alaka· 
larmı gösteren aaym ıoıyeteler 

ve kurumlarla arkadaılarına Ye 
ailelerine ayrı ayrı teıekkUr borç
larımızı ödemeye bUyllk acımız 
mani olduğundan bu vazifemizi 
aayın gazetenizle yapmakta bizi 
mazur görmelerini saygılarımızla 
dilerlı. 

Karısı Kardeflerl Otullara 
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Halk Dili 
Doğacak Hadise
lerin esidir 

Mısırı lan Oamanlı orduou Ka
hlreye (1517) yılının ilk ayı biter· 
ken girmişti. O ordunun beıınd 
bulunan Y n uz Sult o Selim yedi 
ay k dar Mısırda kaldı. Y enl le 
geçen bu ülkeyJ ide tut bilme 
için bir ylcr y pmıy saveştı. 

O, daha bir bayii za an orada 
kaim k, başladığı itleri bitirmek, 
Nilin kaynaklarına kadar inmek 
istiyordu. Fakat Y niçerller, ıipn· 
hiler yavn yavaı mırıldanmıy 

b lomışlardı. HattA kazasker 
lbni Kem 1 lat nbula dönm k 
için padJıahı ndırmasmı rica 
edeni r do vardı. 

Bir gUn Yavuz, pek scrJdltf 
e saygı glS11terdlğl lbnl K mal 

ile bir t aeıı:intilıl y parken 
sordu: 

- Aıker 
konuvuluyor? 

rasınd acaba D 

Kaza k r fıraatı kaçır dı, 
çadırlar ar ıında dola ırk n bir 
neferin ıöyle bir torkO ırl dığını 
ltlttlğinl s6yl dl .•• 

Nemiz kaldı bldm mülkü areptı 
Nfce biı durnruli Şamli Halepto 
Oihan halkı k&ID itti tarepte 
Hemen gitack g r k Rumillerine!.. 

lbni Kemal bu tUrkliyU or • 
cıkta uydurmuıtu. Fakat bir H· 

k r ğıile konuştuğu için hlln· 
kArm için kurt dUşmllıUl ve iki 
gtın &onr Mı ırdau dönUf hazır· 
hkl rı baıl mıştı. 

Şimdi Atlnod da 11kırat g • 
1 cek mm yine gld c k" nak • 
ratb bir tUrkU ırlaoıyormu • Ejer, 
kırallık tacının kolay d ıer bir 
baılık olduğunu, ıon on beı ıene 
içinde babasında v k ndl ı h· 
sında ımamıt olan Jorj, bu tllr• 
kUyU duymu aa elbette plrelenı• 
c k v o tUrkUnlln bir uğurl ma 
ı rkı ı gibi bir gün ark ıınd n 
haykırıldığım duym mak için 
Atlnaya gelmekt n mutlaka ••• 
g ç cektlr. · 

Halkın dili, doğ cak h diı .. 
1 rln ıe&I demektir. 

M. T. Ten 

SON POSTA Ağultoı 6 

ER E 
HAH ICEH ElERDE 

•• rl)Jlli 
-------- "lık iş eri En Düzgün llleri- Karagümrük 

Soyguncuları 

• 
ır 

u üzgünl .. ğün 
z lar D Ya

yılma ı lazımdır 
Gaziantep (ÖzeJ) - TUrk • 

Fraoıız sınırmdakl n bUyUk ka· 
znlarımızın bir çoğunu çerçeyesl 
içinde tut n Gaziant p ilbaylığında 
sağlık itlerine bllyfik bir özenle 
bakıldığını ı6ylemek gerektir. 

Bununl ber ber, g6rUI c k 
d h bfr çok işler bulunduku da 
ıaklanıl m z Anteblo içinde ta• 
m il yoluna konulan v en 
h in haıt lıkların kolunu büken 
bakım r dı ın bir az uıanm k 
iller. 

Kanlarda h nUz kaynak ıu· 
lannın merkezlere ıetirilememlı 
olması, dizanteri ve çocuk 61Um· 
lerlnin bn ı hepi rioden biri ldir. 
Uraylarca dökülen emekl r, değ r
li h kimlerimlzin ldığı tedbirler, 
tlfo ibl hastalıkların 6n0ne 
geçmiş hıede dizanteri canava· 
nnın kafa ı bir tOrlü tam eılle· 
memiştir. Hele çocuklar bunun 
korkunç kamçılannı hayli yemek· 
tedirler. 

Sağlık ltlerile uğraıanlar bu 

1 l 
l 

KsragUmrOkte Refiğlo eviyle,· 
doktor Ihsan Samlnln evinde ya• 
pılao hır zlıldardan aaçlu olarall 
bir h fta önce abıkalı Yekvart •• 
lh1tao adlannda ikJ kiti yakalan• 
mıı, ve çalınan eıyayı bllerelf 
lmaktan suçlu c naftan Hafıı 

Nuri de bu ıuçlul r raaında n .. 
zar te alınmı b. 

Bu Uç suçlu birinci aulh caıı 
hAklmi karşııına çıkarılmışlardır, 

Neş' et oğlu Ihsan: 
- B n Y ekvıırta sokakta ras• 

geldim. Ellerinde paketler vnrd1t 
Kendisinden ödUnç para iıtedlmı 

- Şu paketleri bırakalım da 
•ereyim,, dedi. Gittik. Y ekvart 
paketi ri Hafız Nurlye teslim ettff 

Antebin gınel sı6rllnOott Ondan (40) lira aldı. Bana da o 
hastalığa ka11ı ın etkin ıavaıın ı layan memleket hattenHl degerll para içinden beş lira verdi· Bea 
her kuyu suyunu halka fçlrtmemek mlltehassıılara maliktir. Tanın• bu etyanın huıızlık mal olduğun• 
ol c ğmı ı6ylllyorlar ıenel ıağlığı mıı doktorlardan Sılp Saflıılo mey• bilmiyordum. Sonrado.n 8ğrendlaı. 
korumak için elden gelen herıcyl dan çık rdıjı doiam ıvl Avru• Hemen gidip polise haber verdi~ 
yapan uraylarıo, Antebin GOney P nın bu ıınlf ıağlık kurumlarile Ben suçıuzum . ., dedi. 
kaz larıua bir an önce iyi 80 bir ayardadır. Trahom dlapanser- Ye1'vart: 
getirtmek çareılnl bulmaları bu· lerl d göz dUtmanı mikropları - Sabahleyin erkence denize 
uuo için çok l tenillr. herglln bir az daha yenmektedir. banyoya gidiyordum. Dizdarlaı 

M k 
11 

S .. 
1 

k 
1 1 1 

En can işe dokunur su derdi· den n bir ıokakta bir evla pen~ 
•r eze ge nce: ag 1 

•• ' .r nin de uraylarca bir an öne cereılnin açık olduğunu 1ıördUıq. 
en dUzgUn ıarlarımızdan bırıalnın t d k ld 1 .. 1 k · 1 1 J • i k or a an a ın ması, sag ı ı er çerı g rere e yaları aldım. Ihıa4' 
Antep olduğu ı6ylen:lebilir. Sağ- bu der ce dtlzrlln olan bir nın ıuçu yoktur. KaragUmrUli 
lık durumu çok normal bir dere- merkoıe bağlı kazaların en baş meselesini ise ben bilmiyorum, 
ced dlr. Bulaşık hastalık yok m cı olmalıdır. Gnzel Ant bin dedi. 
gibidir. Son ıistem kurumlar, bUyllk kazalarına yaraıan şey Hakim ihsanın s rbeaet bıra .. 
aağlık işlerine yardımcıdır. bunu b ıarabilmek için her kılmasına, Yekyart Ut Hafız Nu-

T mnmış bilginleri batına to~ engeli yıkmaktır. rlnln t vkiflerine karaf yerdi. 
------------------=~------...,_-------------·-- ........... _..... ..................... ,_ . .,., '"''"'""';om"" 

Brzifonlular Taygar Kurumu için Yozgatta ·r Kuduz Kurt 
Çok Ça/ışıgor/ar egh/ik Dörtyolda 30 Hayvanı, 7 

T l Ad insanı Isırdı 

Merzlfonda tayyare için toplantı 

Merzifon (Özel) - 58 köyttn Şimdiye kadar vehlrde haYa 

.1 QS ayan am , Dörtyoldan bildirlldlğine g6rı 
31 Müridile Birlikte Erzin nahiyesine bir kuduz kurt 

gelmiı, 30 kadar sığırı yaralamıt. 
Mahkum Oldu 6 ki iyi 1Bırmı , bir kiti aldığı 

y ozgat, (Özel) _ Sungurlu• ısırıktan 6lmilştUr. Kurt öldllrOI• 
nun Mudu köyünden HOı yin mUıtllr. Belodiy kurdun ısırdıjı 
adlı bir ad m eski ıeyhliğini h • hayvanları 61dUrtmO , fnsa:ıları 
tırlıyarak etrafın bir takım mil· tedu·I altına aldırmııtır. 
ritı r topıamağa başıamı,, f kat Akmeşe öyün de 
iş haber alınmıı, y kalanmıft d· 
lly ye v rilmlıti. y pılan duruf'" Su Yüzünden Bir Genci 
mada hem şeyh, hem de kendisine Vurdular 
uyan 31 rkadaıı llçer ay bap e Adapazarı (Özel) - lzmitl• 
mahkum edilmiılerdir. Akm ş köyUnd o Sadullah oğl11 

Bir Do 
GUnr k 
Notlarından 

, mUmes 1ll rl burada toplandılar. tehlikesini bilen Oye k yd dlleo-

Olur Edepsiz ik 
Değil 

Iımail kny çeşmesinden au doldu• 
rurken köylülerden topal Ahmet, 
Durmuş, Kel Hasan, korucu Mcbe 
met kendisine au vermek istem~ 
mitler. Bu yllz en bir kaYga çık" 
mış, lsmail yaralanm19tır. Kavı .. 
cılar tevkif edllmft, lsmall haata• 
haney kaldırılmııtır. 

orun 

(*) 

ÜzB.m Kürü 
Egeli bir hastam soruyorduı 
Üzüm yiyeyim mi i 

Salı 

Sinirleri bozuk kanı zayıf n t Jrı. 
den ııtma geolrmiı olau ha hasta
ma ihtiyacı olduğu kanı kıınet
Jendir cık bundan daha güzel •e 
yerinde bir iliç tavaiye edemeıdfm. 
Yiyiniz dedim. 
Faka.t; )'alıııı üzllm kcırıuıuna ıah h 
ao karnına b ılamııh ve ''ndo bir 
kilodan bqlıy rak ( a - 4 ) klloya 
kadu oıkmılıdır. 

IJçebay bir IÖylıYle baTa tehlike- lerin ıayısı 57 dir ve toplnnan 
ılnln b mmlyetlnl anlattı. Daha para da 2202 liradır. 47 kfti de 
oracıkta 792 yardımcı nye kay- 2130 liralık teberralta bulunmuı·· 
d dildi •• 1362 liralık taabhat lardır. 8Utlln hesap yekunu 5754 
lmıal ndı. liradır. 

Armutluda 
Bir Çocuk Dinamitle 

Yaralandı 
Armutlu (Özel) - Ali lımin

de bir koç.Ok çocuk Koyunder• 
çlftlijında çobanlık ederken b -
hk eYlam ya mahsus bir dinamit 
bulmuı. bunun ne olduğunu an· 
lam mıı üzerine tatla vurmuı, 
din mit patlamı , çocuk bir kaç 

Güdülde 
Kıymetli 3 Eser Bulundu 

Gndnl (Özel) - Sabanlı klS
yllade Arslankaya denllen yeıde 
köy çobanı koyunlannı otlatır ve 
avunmak için elindeki sopa il• 
toprağı eıelerken ıopaaı bir tap 
takılmıı, ~oban taıı çıkarmak 
lıtemiı, toprağı sonuna kad>tr 
kazmıt v o zaman meydan 

Bir Genç Kadının Cesedini 
Mezardan Çıkarıp Telvia 

Etmiıler 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eozaneler ıuo
Jar dı: 

Bazan yeni Uıtlm ktırünt bnıJı· 
yanlardn ( amel ) de baelar, o 
zaman o ~lrdeklerinl de oiğneyerek 
yemelldir. Bir ay Ozüm kürü yap
tıktan ııonra tılmır.; mutlak 
( 3 • 4 ) kilod n ful bir sıklet 
fazlalığı uanaoabınız. 

, yerinden hafif ıur tte yaralan· aayet gllzel lşlenmiı iki arı!an 
heykeli çıkmıştır. Hidiı k~yden 
nahiye yolile Ankoraya bildirilmiş, 
Müzeler MlldllrU Hikmet Turanoğlu 
gelml , tetkikat )&pmış vo bu 
heykelleri Ankara mUuıine gö· 
tllrmUştUr. Bu ar da bir de çok 
kıyın ti olduğu ıöylonen bir h ç 
bulunmuıtur. 

Çorum ( Özel ) - Iakillbln 
Ulaşdere mahalleaind n Lütfiye 
adlı genç ve güzel bir kadın bir 
knç glin evvel ölmüı, cesedi ak· 
rabaları tarafından mezara götU. 
rülerek gömlllmUştür. Fakat er· 
tesl ıab h 9ehrin sokaklarında 
Lutflyen[n kefenll ceıedl, çok 
çirkin ve akla ağmaz bir şeklide 
klrJetilmfı olarak bulunmuıtur. 
Bu çirkin hareketin faili ubıta 
tarafından ıtddetle aranmaktadır. 

Poliı yaptığı tahldktta Lfıtfi
yeden geçimsizlik yllzUnden ay· 
rılmıt olan Sabriyi zan ltına 

almışbr. 

letanbul tarafı: Şebaadebatındn 
( lamail Hakkı ), Aklar yda ( Ziy,, 
Nuri ), F.Ainıekapıd (Arif), Şeh
remininde (A. Hamdi}, Samaty11.dıı 

( Erolilos ), Zeyrekt. ( Hauıı 
Bullııi ), Eyüpte ( Hikmet ), Lah•
llde ( Sıtkı ), :Fenerde ( Emilyndi ). 
Sirkecide ( Eşref Neeet ), Bahçe· 
kapıda ( Beşir Kemal ), Bakırkö
yüode ( lıtefan Terziyan ), Beyo • -
lu tar fı; Beyoğlunda ( K•nzuk ), 
Pangaltıda ( Güueı ), Taksimde 

Ego gibi ilıUmU bol 7erd ııinirleri 
1nğlamlaşt.ıraoak en güıel meyn 
budur ve bu kOril her ı ne yıpı
nır.; dedim. 

r) Bu ootluı kulp 1aklayııur, 7ahut 
bir a!bame 7ap11tarıp kol10Iıal7011 7apı. 
nız. Sıkıntı ıı:amanınııı:da bu aotlar lr 
de .. tor a 1 lmda Wl J•tltablll.r. 

mııtır. 

Samsunda Plaj 
Sam un ( Özel ) - Sahil de

mlryolu üzerinde Kirazlık mesl· 
resine D vl t Demiryolları tara· 
fından bir plAj yapılm sı karar
laıtırılmııtır. 

Adapazarı MUftiligi 
Adapazarı (Özel) - ilçemiz 

mUftnlUğüne e1kl dersiamlardan 
Osman Supbl tayin edilmiı, vaıl
fı ııe baılamııtu. 

Urfa llbayı 
Urfa (Özel) - Yeni lıbayımız 

Necati sıelmli, 6deYine baılamııtır. 

GUmU hacıköyde Yangın 
~erzlfon ( Özel ) - GUmUı· 

haclköy lnhls rlar idaresinde bir 
yangın çıktıiı haber hnmıı, 
GUmU hacıköy itfaiyeaf derhal 
giderek lizımgelen tedbirleri 
almlf Te ateıin bUyllmeıioe mey• 
dan vermeden ıöadUrmUıtUr. 

( Karekin KUrkçlyan ), Galatada 
( Hidayet ), Kurtuluıt ( Necdet ) 
I!."Krem }, Kaaımpn ııda ( Yeni 
Turan ), Haıköyde (Yeni Türkiye), 
Kadıköy tarı:ı.fı: Modada ( Faik 
lık ııder ), Pezaryolunda ( Namık 
İsmet ), Büy'1k:adada ( Halk }. 



Bir e.11ahat 
Acente i ·n Garip 

ir Teklifi! 
elçikn1ı bir seyahat cen· 

tesi, bir mllddettcmbırl va· 

Bu işin ko• tandailarını, hu• 
ramet nere· duttan atlayarak 

i d ? 
F 1 menge gidip 

8 n e b' zl U ır ge o yap-
mıya davet etmektedir. Bu ae
tlnti sabahleyin saat (6) da Brllk• 
sel şehri lde bnılar, otomobil ile 
b~şl.cn F elomenk ıehlrleri gezi!• 
dıkten ve bir de öğle yemeği 
Yenildikten sonra ekıam aaat 
(6) da yino BrllkHI vehrinde ni
hayet bulur, seyahat ücreti her 
Şey içl:ıde olmak üzere, bizim 
Paramız ile 3 adet TOrk Uraaıdır. 
Bu ucuzluğun 11 bebl, lkl mem!a· 
ketin bitişik, ve h r ikialnfn de 
avuç içi kadar knçnk oluıundan· 
dır, yoksa oralarda hayatın daha 
iyi tandm edilmesini bildiklerin· 
den ınl, pek b lll değildir. 

* ~adam Da Pan Franıa'nın 
tarihte ad bırakmıf, ger• 

Bir haydut çekten asil aUel • 
rindcn birinin son 

oqunu mOmessiJldir. Eski 
:tnmanlardn asaleti kadar sağlam 
serveti de vardı. F nkat dUnyanın 
değ"şmcıl, helo buhran aervc• 
tini bırakmadı. Bunu ıonunda 
asaletinin bıraktığı ıer ff de 
göçlirttO. 

Hadise şudur: 
Madam dö Paon bUtun Hrve

tlni kaybedince, yn nyıı ııldfni 
deği9tirmemek için para kazan• 
mayı düşünllr. Fakat ihtiyardır, 
iş te bilmez, ne yapsın ? Komvu· 
larından zengin bir ailenin 1'UçUk 
Çocuğunu lmçırarak ailesinden 
para koparmayı dUşUnllr ve teıeb
büse de girişir. Fakat ne çare ki 
yakalanır, mahkem y& v rllir, 
gördUğü ceza hafiftir. Fak t ma• 
nevi kısmı bUyUktUr. Zira tarihte 
Şerefle ba lamış bir ad, acı ile 
•önmllr.tllr. . 

lra • Alm nya T cim 
Anlaşma ı 

Berlin, S ( A. A. ) - Irak ile Al• 
~nnya ar ••nd ki tecim ilgilerfnl 
ıınz m ed n bir nndla ma imza edil· 

Ilı· çt"r. 

Edeb1 
Tefrika 

No: 49 

Gece ıln bu ıaatlnde blıim 
Şlrkeci istasyonunda bile hiç ol· 
lllazsa iki, Uç sarhoş, bir iki po .. 
Ilı bulunur. 

BuraJa ne aarhoı vır, ne de 
po:iı;. 

insan adeta t rkedilmlı bir 
Vehirde kıılmıo sanıyor. Yokuşun 
Sonuna doğru otomobil ıolda 
geni b:r camlı kapının önUndo 
durdu. 

Ortadaki kapı açıldı. 
iri, pala bıyıklı bir adam 

taklaştı. Çantalarımızı ad•ta bir 
arnyonet gibi yüklendi. 

Gözlerimden uyku akıyor. 
Ali Sami B y lcapıdan girince 

•ağda geniı yazıhanenin arka
sında bizim gibi U) kusuzluktan 
Rö1leri kızarmış sarı, bebek gibi 
bir lnz. Tutulan oda numarala· 
tını sö_, ledi. Bir deftere bir ıeyfer 
not etti. V c a nnsör kapııında 
bekleyeu bir garson bizi üçU cll 
tata çıkardı. Burı:ı mm fevkaliido 
dır otel olmadığı belli. Çok lUks 

ğil. Fakat çok temiı. 
Yan yana iki odn. 
B rl ild yatak!ı, biri tek. 
Ali Snml Bey önüne bakarak 

•ordu: 
- Hangi odayı almak lıterafn. 

• 

tel 
• mer 

y 
ir Karikatör, Bir Hadiı 

Doğurdu 
Vr.şlngton, S (A. A.) - Bir Ame· 

rlkıın ga:ıete1l, geçenlerde Japon 
imparatorunun gOIOn9 bir karikatli· 
rOn yap ııtı, Toklo hllkOmett, bu 
mesel•J• o derece ehemmiyet 't'Pr

mektedlr ki, Amerlkadakl Japoil 
BOyilk Elçi•l Amerikan hUkum•t ma· 
kamJnrı Ue bu meaeleyl g3rUtm•k 
Uıere muuDlyet mtlddetlnl ktaaltarak 
Vaıingtooa dönmek zorunda kalmıtbr. 
Bu bapta "Vanlty • Fau .. miıah mec• 
muaaı dlrektörll Frank BroYDlnahiıldı 

••Amerikalılar, karlkat3rlo nı 
deraelc o'duğuDu bllirler, mecmuamı
ıın ıahılyetl, lbumıuı kır11Dhklara 
bertaraf etmetc yetmelidir. Cumur 
bıııkanı Bay Rooııeveltln JÜZİ re• 
karlkatlSrOnG yeptık. Baıkaa, bunlan 
tebeaaOmle karııladı •• arkadaılarına 
dağıtmak Oıeri, karikatörO çıkmıı 
olan n(bhadan yOzlerce 1atın iıldı.,, 
demittlr• 

Dir ktör, m Y1uubahlı nuı adaD 
yalnız SOO kadnranın Japooyaya 
ıönderilmif olduğunu ıöylemlftlr. 

* Tokyo, 5 ( A.A ) - Dıı Bakanlıfı 
dınıı diycvdo bulunan bir sat, 

" Vanity Falre ,. adh Amerikan mcc• 
muasında Japon lmperatoru için 
hakaretamiz bir karlkııt<Jr aeıredil· 
mesinden ötDrD, japonya'nın Va lng
ton nezdinde dlplomnıi i>lr haknrette 
buhmsfuQa kakkındakl haberlerden 
balısederok, hOkQmetln japoDya'da 
ıatılıka çıkanlmaaını yaaak ettiği hu 

ecmua ntı balarına toplattığını ve 
çllnkll lmperator ailealne bağlı bulu· 
nan Japonların yalnıı gaseteye karıı 
değil, belki Amerika hDkQm tine 
lureı da glS terlltrde bulunmuı olaca• 
fını a6yl mittir. 

Vatington'dakl Japon bilyftk 
elçlıi, D\Heleyl, ya Amerikan haldı. 
metl nezdinde bulunmak, veyahut 
m cmua dlrekUbQ Ilı doğrudan doA'• 
ruya görUıerek kotarmak huıuaunda 
lSzgOr bırakılmıotır. 

L hl t nda KomUnlat 
Göst rlşlerl 

arıovıı, 5 (A. A.) - Komünlıtler 
dOn Varıova ıoknklarında göıterıı 
yapmak teoebbüsUnde bulu muolnr•a 
da pollı kendilerini datıtmıı n 22 
kişiyi yak lamııtu. 

Gecel yin bat t6hrin tDphell mn· 
hnlleluinde yapılan bir bukındn 20 
ıl kadın olma" üzere 250 kiti daha 

Anlamamazlıktan geldim. 
- O kadar yorgunum ki han• 

glel o!uraa olsÜo. Iıt• buraıı 
pek iyi. 

Bunu sUyl rk n iki yataklı 
odada idile. 

Annem de kuçnk çantasını 
yataklarmın birinin Ustllne bırak· 

mııtı. 
Bu vaziyet karşısında Ali Sami 

Bey mırıldanır gibi: 
- Pek glh:ell dedi. Yarın 

görUşUrllı. Bir istediğiniz varsa 

söyleyin. 
- Hiç bir t•Y yok. Bonne nuit 

adlmları adeta geri gidercosine 
ıUrllklendi. Odasına geçli. 

Anneme: 
Çok yorgunsun anne, 

dedim, hemen yat. • 
Ben odadaki ııcak ıu ile 

başımı göğsfimOn yarısına kadar 
yıkadım. Uu seaslılik, bu temizlik 
o kadar hoşuma gitti ki. 

Ömrümde ilk defo bir yabancı 
' yerde yatarken yllıUmU hiç çe· 

kinrneden yastıkn silrdUm. Çok 
titizdim, misa lrağe de bunun için 
gidemem. Zaten bizim misafirlik 
gece yatııı misafirliği adetini 
bunun için s vmem. 

Evlerimiz zaten kendi rabab-

~~~~~~~~~~~~~~! ~~ucufunn 

Hnboş meselesi k rııeındıı Avrupıı ·yine ·'kara., 

==-~=-------------d_o,:_tı_n_cel re daldı. !Iıveatiyo] 

b 
Berlln, 5 (A. ·A.) - Buradaki halk 

mahkemesi, Reichtag'dald Hki ko• 
mOnlııt saylaYlarındaa, 36, yaıında 
Albert Kayur•ı G!Om euuına mab-

üm ıtmlftlr. 
K yaer, komllnlıt partlıi m rkes 

dlr kt3r]Oft6 tarafından, bu pnrtiyl 
yeniden kurmak Bde•izle, merked 
Almanynya gönd rilmlf ve orada 

Cenubi Çinde Bir 
Hadise 

Tokyo, S ( A.A ) - Kuz y Çln'f 
ratıllel bölgeıslndo bir hadise çıkmı,.. 
tır. Japon kaynııftmda bUdirUdlğfoo 
göre, 4 ÇloU Luanıoyt'teki Çin polid 
e•fl 11 bir Japon poliıinf öldllr o,. 
!erdir. Çialilerln OçO yakalanmıı n 
'' MnYi Gömfeklner BlrJlğl ,, Oyelerln• 
den olduklnra anlaoılmııtır. 

Japon S el makamları, bu hldlı yl 
Çin memurları udlnde proteato 
etmlılerdlr. 

n 
e 

1934 1ılı Martından, 193S yılı ikinci 
kAnununn kadar çalıtmııtır. Suçlu 
laakkındald Hbnbı mOıeddede ıudurı 

Kendlıl bil k6re tnklf edilerek 
temerkllz kampında nlıkouulmuı ve 
komQnlatliktın 7ana çalrıma ak 
n hükumete dogman her türln f aa. 
liyett n nıgeç ek hosuıundıı 181 

verdiği için 8ıgt\ı> bmıkılmıttı. 

1 

Bir AJman Casusu 
B lçlkahlar T rafın an 

Yakalandı 
Uege, S (A. A.) - La MenH ga-

11teai tn hııber nrdlğine gllre 
Eupen jandar aaı, Prlmadyul adınd~ 
bir Al llD C8&UIUDU ynkala.14tır. 
Bu canua, doA'u ınnırındıı yapllmaktn 
olnn t hklmnta nlt belgeleri -veallc • 
ları- ça1makla euç1odur. 

Tokyo aOeJ Çtıvenleri, bu ldiıeyo 
bOyllk b"r Bnem vermektedirler. 

mızı bize "eremfyecek kadar ı 
biçimsiz v konHSraliz otduğu hal· 
de yazın bir tUrlU, kı~ın bir çe· 
eit miaafirl r davet ederiz. Bazı
ları da kcndilikl rinden geliri r. 

fedakArhkten istif ada ediyorlar. 
Peki amm·a günlerce d6şeklerinl 
ç.llrllttllklerl, sofralannda liftlen• 
dikleri ev sahiplerinin rahatsız 
olduklarını da hesap etmiyorlarmı? 

Ben oldu ola ı; bu ad tin 
aloyhlndeyim. Ahbap olsun, ak· 
raba olsun ne olursa, kim olursa 
o'.sun şehir içinde, h tta uzak bir 
yerden de ge1miş olsun bir insanın 
akrabaıma gece yahnna gitmem 
kadar manasız, •açma, gtılünç feY 
olmaz. Ben bu fikri daha kızken 
bir çok aile erkAnı arasında öy
ley ıt>yley birim evde gece 
yabs1 misafirliğini kaldırdım. 

Ne lüzumu var efendim. Canı 
gezmek llitiyen otele gitsin. Beni 
özliyen 1lyaret günUmdo gelip 
beni bir iki saat görsUn. GOnler
ce oturmakta ne mana var! 

Bu çirkin, saygısızca Adetten 
kurtulamıyanlara da ıaşıyorum 
Gittikleri yerdo nasıl rahat edi~ 
yorlar. Herkesin yeri, yurdu, na· 
sıl diyeyim, bardağı, ha\'loıu ça· 
talı kendiı"nindir. lnaan bu~lun 
bağlıdır. Ben bir misııfirJikte eli· 
mi hevluya &ilerken bile ku§ku
lanmm amma evimdeki havlu b l· 
ki daha kirli. Zararı yok, Benim 
olsun da. 

Sonra herkesin . yemeği. işi, 
ihb:metçisf, yemek yıyi§i kendine 
göredir. Her ailenin, her evin bir 
çeşit giditl Vllrdır. 

Bu misafirlik meraklıları hay
·dt kendileri gittikleri yerde ra
hatsız olmıyorlar. Ev •uhlbin'a 
kendilerini aplamak lçio 7aptıjl 

Ben bir gec , bir b şka yatak· 
ta yatsam gözüme uyku girmez. 
Hem ahbap olsun, akraba ot un 
birbirini rahats.z etmiye n hak· 
lan var canım. Amma insan çok 
zengin olur. Evinde, köıkunde 
dalma misafirleri için bir dairesi 
hazır bulunur, •• misafirlerini 
kendi evlerinde olduğundan da· 
ha rahat ettireceğine kendJ d 
inanır. O zaman da davet dil· 
mek şartil misafirliğe gitmeyi ve 
misafir kabul etmeyi anlenm. 
Roma.1larda okumuştum. Eski ve 
kibar zenıinlerin şatolarrnda böy· 
le buaust apartmanlar \'umıf. 

B nyosJndan kUtUphanesine kadar 
a}'ra, mUstekil d ireleroıiş. Evvel
ce h;zmetçiler bu daireye misafir 
edilen dostlara, ahb plara hizmet 
ederlermiş. Böyle mfsnfirliğl ve 
böyle ev :sahipliğini onlarım. Fa· 
kot bizim ederi, mahalle evJerinf 
dOşUnftn bir kere.. Znten tahta
dan, bağdadi 11..alı, bir yeri ıde 
ökaUrsen radyo g:bl ber ) erin 
ses götUren evlerirrlıl düşünün 
bir kere. Bfr taraftan p.s pis, 
mutfak kokar, bir kat c.ık· 
tın mı leş iibi ;\esane kokar:. 
Avuç kadar 11ofa Ua ünde, tu u 
kayanozu gibi odalar. 

Buralara mis fir kabul ede.rJz. 

oralarına 
evaplarım 

•• Arkedaşl rımın her biri bir erke\ 
ile konuşuyor. lçleriodo y locz ben 
ti~diye . kadar bir erkek e.rkndış 
edınmedım. Kızlar benimle olay di· 
yorlar. Hazan ben de kendi keodimdın 
ıüphe ediyorum. Çok mu çirkinim 
yok.an çok ıeri fikirli mn Bunu k rar~ 
laıtıranııyorum. Ben de arkadaelarunın 
ıitliği yoldan ıideylm mi 7 

Hürriyet 

Shin yolunuz arkadaılarınızın 
yol dan iyidir. Onlar timdi 
mes'ut gwUnDyorlor. Fakat v• 
lenmck zamanı geldiği gUn, yap
hklart bntanın n b yük oldoA-unu 

olamakta geclkm yec kJ rdlr. 
Bizim ark kl r, konuıtuldarı 
kı:ıl rl eğlenir, fakat evlenm z• 
ler. Hnlbold bl r kız için varılacak 
gAy nihayet vl nmektir. 

il 

" Dört ıene bir erkekle ıevl9ttm. 
Beni hep evlenmek vadilGt oyalııdı. 
Nihııyot yaaun 20 yi gcotL Bntka 
taliplerim fıkmıya bn§ladı. Fnknt 
reddediyorum. Yalnıı aon z manluda 
seYgilimden ümidimi kesmeye ba~la
dım. Beni nldattığını ınnıyorum. Yeni 
taliplerlmdoo birile eYlens m mi der-
ainin ? ., Behiye 

B nce tereddüt tmeylnlz:. 
Maksadı evi nmek olan bir adam 
ı vgl mlldd Unl bu kadar uzat· 
maz. Uz.atmaıı, niyetinin s mimi 
olmadığımn en buyuk delilidir. 
Onun siıl dört seno b kletmlı 
olmaai, ondan intikam almak için 
kAfl .seb ptlr. Yeni talibiniz varsa 
t reddllt bile etmeyiniz. 

* 
.. Kız kardoıime bir talip cıktı. 

Fakat knrdevtm, ben evlenm dikçe 
nl nmeyeceğloi aöylüyor. Ben ise 
onun htikbelin mlini olm k bıtemiyo
rum. DoA"ru düıünmiyor muyumi 

Rukiye 

Haklııımz. lsrar ediniz. Kar
d şinizi k ndırmıya ç.alltını~. Elbet 
bir gDn de sizin kı&metlnh çıkar. 

TE~ZR 

Bu hnlimiıl bllm yiz, bö) le yer~ 
er mi&aflrliğe gideriz. Benim 
khm bunu almaz sseHim. 

Hem ne zorlu var a canım. 
in amn bir ziyaret gllnU olur. 
O gUn rahat rahat ml.s firi· 
ni kabul edersin. HattA ılynret 
gilnllnll d bırakın. H rgün Bğ· 
leden sonra mis fir kabul eder
sin. M;aaflr de oturur, konuşur, 
elqam olunca kalkar, vin gider. 

Blzae m:safirliğln saati, gUnU 
de yoktur. Tam evinizde koca· 
nııla oturuyorsunuz, yahut ço
cuklarınızla uğraşıyorsunuz, )'ahut 
mutfağa girmiş yemekler bn· 
luyorsunuz. Kapı çalınır. Bir do 
bakarı;ınız fa komşu, ya bir 
bbap. 

Bir kere aabah ziy reti mfaa· 
aebe!ı"zliğin ıunturluaudur. H r 
lccsin aabnbtan öğleye kadar evio· 
de işi olur. Hatta Uç, b9f hizrn t· 
çisi olan bile sabahları Jdç olmazsa 
hizmetçl:erio• talimat Yermekle 
meşğul olur. Yahut evlnd pija· 
maıı, cır ktyafell ilo g lfşi güz ) 
otur ak, ) aLmnk, uzanmak Latcr. 
Bu zamanda gelip rahatsız tm k 
hel mahalle kadınlarının: 

- Sabah kahnsine geldlkl 
D'ye en münasebetsiz zaman· 

larda kapı· ı aşındırmak terbiye• 
izlikten ba ka birsey deR'ildir. 

Bütiİll bu fena ad tlerimlzi dUşU· 
o dnşüne dalmışım. 

* iki gece!ik uykusuzluğun acısı 
Hote1 de la Pai:x"nin kuş tllyU, 
tertemiz ')at aktarın da çıktı. 

( Arkası var ) 
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(Siyaset Aıemı] • r--------------------1 
SON DAKiKA · ' Koca Sinan 

Japon.lJa ile Ame-
rika Arasında 
Yeni Bir Hadise 

~ 

TELGRAF TELEFON TELSİZ HABERLERİ 1 Hakkında Top-
' - ' ' lu Bir Eser 

Amerika• Japonya münuebatı, bir 
defa daha ııerglnleşmlt bulunuyor. 
Bu geralollğln ıcbebl basittir: Ama• 
ıikada, bir mizah mecmua11 Japon 
Kralının bir karllıatlJrOnG yapmıı, bu 
karikatar, imparatoru IJiillnç bir 
vasiyette göıteriyormuf. Bunun Gıe
rine Japon hükumeti, h4diHyi, Ame
rikan Hariclyeai audinde proteeto 

Girit Adasındaki Asi ere 12 lıtanbul, O (A.A.) - Türk tarihi 
araıtırma kurumu • başkanhğındın 
bJldlrilmiştir. 

Saat Mühlet Verildi 
Türk Tarihi Araıtarma kurumunun 

nrdiğl karar üzerine Türk ııanahnın 
evrentel uıtaeı koca Slnının hayatı, 
ıahıiyetl Ye eeerlerl üzerine toplu 
bir e11r hHırlanıoaktır. 

ettiği rlbl Tokyoda lılall bulunan 
Sefirine de hemen vuifHl batma 
dönmeılnl Ye protHtolara daha ciddi 
ve kuvvetli bir maht1tt nrmeılnl 
blldirmiftlr. 

Giritteki Asilere Karşı Gönderilen 
Bu lı icin Tiirk Tarihi arattırma 

kurumu ıimdlden çalıımaktadıı. 
Bu 7önden aynı ıamında bu bU· 
ytık dlhi Türk mimarının blolojik 
ve morfolojik ııhıiyetl de incelen· 
mek ve bu dAhi adamın bUyu.k 
huıuılyetleri iskeletinde de aranmak 
iııtenllmlıtlr. Torpitolllr Geri Döndüler Ttlrk Tarihi araıtırma kurumunun 
verdif l bu karar ttzerJne koca 
Sfnanın meıannın ufak bir kıımı 
Türk Tarihi Araştırma kurumunun 
seçtlfi bir heyet önünde btiyiik bir 
dikkatle 1.8.1930 tarihinde açılmııtır. 
Ve ne )'Hık ki, lıkeletin pek büyük 
bir kumının çok boıulmuı bir hale 
geldiği görOlmtııttlr. Zamanın YI 
tahrip amillerlnln teeirinden kurtu· 
larak bu,.Une kadar kalabllmf ş iıı
kelet k111mlarındaa bazıları Uz.erle· 
tinde tetkik yıpılmıı Ye 7ine ayaı 
heyet önünde mezar kapanmıııır. 
Aynı umanda mesann toprak üı· 
tündeki n altındaki yapılış tanı, 
mimarii nokta1ından anlııdmak 
Uzere ölctllerl alınmıwtır. 

Demek oluyor kl, ötedenberJ, fçta 
lçln kaynar bir halde bulunan b• lkl 
memleketin ruOouebeti, bu bidlee ile 
tekrar nazik bir ufha1a rlrmlt bulu· 
·auyor. Japonlar, imparatorlarını, laer 
ıeyio tlıtOode tuttukları lçia, onun 
bir heztl menuu addedllmHla. 
mutlak ıurette tahammQJ edemezler. 

( Baıtuafı 1 inci yll:ıı:d c ) 
Ölenler, Yaralananlar 

Atlna, 6 (Öıel • Telefonla) 
Köylere kadar geniıllyen iıyan 
hareketinin önUne sıeçllmeal için 
ılddetli tedbirler alınmıştır. Baıı 
yerlerde AsAylf iade edilmiıtir. 

Aıilerle hUkumet kuvvetleri 
araıındaki kanlı mOaademelerde 
tlmdly• kadar bir binbaıı, bir 
aaker ile dört Aılnln 6ldUğU tı.-

darlıe bildlrllmiıtir. · 
Donanma Geri DöndU 

Atına, 6 (Özel· Telefonla) -
Kandlye'y• alikün iade edilmfıtlr. 
Girit adaaına gönderilen donan• 
manın gerl dönmHI için emir 
verilmlıtlr. 

Siyasal Tealrat 

Atlna, 5 (A.A)- Röyter ajan· 
ıı bildiriyor: Harbiye nazırı Kon· 

1 

dlllı Girltteld aakerl •• ıl•ll ır
kın ile 11örU1tUkten ıonra harp 
gemileri ve tayyareler ğ6nderme• 
ye karar Yerdij'Jni bUdlrmlıtlr. iç 
bakanının bir blldlrlğtn• göre 
Kandlye llbayı grtYcilerlo ıi7aıal 
teairat altında hareket ıttlklerl 
kanaatindedir. 

Gre•cllerlo Glrltteld cepbane
ll1derden birini ele ıeçlrdlklerl 
ı6ylenlyor. 

Amerikalılar IH, bu huıuıta en 
genlt anlamında liberal dOıOnea klm• 
Hlerdir. Belki relıl .Omhur Ruzveltln 
gGnde 7Gı karlkatörl lntlıar eder, 
bundan dolayıdır ki iki lllkiimetin 
buna alt olan telklnleriai telif etmek, 
HlmalA1a ile Alp daflarını birbirine 
fyaklaıtırmak lıteaek kadar rtlçt8r. 
Bu itibarla bir biç yGzOadeo çıkan 
bu h&diae, Jııpon-Amerlkao mOaaH• 
betlerini dahn bir haylı bozacak, 
durgunJaıan duruma ytnl yeni fe11t 
tohumları karıttıracaktır. Japonların 
Mikado hakkındaki bu malüm tellk• 
ldlerl karı111nda da hldiHnin kola1 
kapaamıyacatına tlmdldeo inanablllrlL 

bit edllmlftir. Ölenlerin daha 
fazla oldutu tahmin ediliyor. Yer 
yer· mOaademeler dt•am etmek· 
tedlr. Afrikada Tehlike 

Yaralananlar ar11ında 3 ıU· 
bay, J7 a1ker ye 23 Aıl vardır. 

Kandiye'y• tiden fırka ku· 
mandanı teallm olmaları için 
irevciltre 12 1ı11t mühlet ver• 
miştlr. 

Atlatılamadı Başbakan;Ge:ıiıl-
nin Sonuçlarından ~ .......... ---=---.. - · ....... - • ........... 

Si1rey7a 
ita/yanlar Yeni Bir /şıkla Motörleri Memııundurlar 

--·····-···-............. ·-·-···· ... --····· ..... .. 
iş Ve Dostluk 
Ankara, 6 (Telefonla) - Po

lis amirl•rl ile doıtlukları olanla· 
rın polla nizamnamesine kartı 
lılenen suçların mtlsamaha ile 
karfılanması etrafındaki ıikayet• 
ler dolayııll• iç Iıler Bakanlıtı 
•ilAyetlere bir tamim g~ndermlt· 
tir. Tamimde bu sılbl hareketle
rin şiddetle cezalandırılacağı bil· 
diril miştir. 

ilk Hareket frakllyon'dan Çıktı 
Atlna, 5 (Öul) - Girit iıya• 

nının Kandiyeden •••el lrakliyon 
ka1abaıında patlak verdiği anla· 
ıılmaktadır. Hareketin baatırıl· 

Durduruyorlar, Bu 
Yapıp Tecrübe 

Jşığı Manevra 
Edecekler 

Ordu, 5 - Doğu illerinde bir 
lncelemı gezlıl 7apan Baıbnkan 
lımet lnanu bir dlyevlnde de· 
mlıtJr klı 

Efgan Sefirleri Kabilde 
Toplanıyor 

Kibll 5 (A.A) - HUkum•tln 
çağırışı Uıerlne Efganlstan'ın 
Londra elçlıl ile, Moıkova ve 
Ankara buyuk elçilerinin, yakında 
Kabile gelmeleri beklenmektedir. .................... -........ _ ............................ . 

Çerez Kabilinden 

Bal kabalı 

maaıoda blraı geç kahnma11dır ParJı, 5 ( A. A. ) - Parfı 
ki itin genlılemoalnJ intaç etmlıtfr. Solr ıaı:eteılnln ıandıima göre, 
Fakat hldlaatm lnklıah sıraıında ltalyan • Habeı hakemlik komla· 
bunun , mükemmel ıurette tertip yonuna tayin edllocek beıincl 
edildiği anlaıılmııtar. azA, Yunaniıtanın Parlı elçisi ve 

AtEnada Bir Tiyatroda da Cenevre delegeal Polltlı ola· 
Hadlee Çıktı caktır. 

Atlna, 5 ( Özel ) - Peroke Parla Soirin Roma mubablrl-
tJyatroıunda dUn akıam oynanan nin haber ve.rdlj'loı göre, Italya 
oyun arasında söylenen tUrkUyll bu ay sonunda, Avuıturya aınırı 
cumurlyet lehine propaganda Uıerlnde bulunan Trentln b{Slgı• 
aanan yirmi bet kadar tayyareci ılnde büyük ıUel manevraları 
aıker sahneye hücum ederek yaptıracaktır. 
artlıtlerl döğmUılerdlr. Bu ıırada Kral, Muıollnl Y• erkAnı har• 
yetişen askeri devriyeler, aeylr- biye ıefi Mareıal Badoğll Baı· 
ellerin yardımı l!e hadise çıkaran kanlığı altında yapılacak olan bu 
tayyarecileri yakalamıılardır. As· manevralara 500 bin kiti ıirt· 
kerlerden bir kıımı karakola cektir. 
göturülUrkın yolda kaçmıılardır. ordunun teknik servisleri ta· 

Asller Köylere HAklİn rafından incelenecek yenilikler 
Atina, 5 (A.A) - Hanya' dan arasında, kara ve hava motörlerinl 

bildirildiğine 16re, iıyan hareketi derhal durdurabilecek euarenglz 
,• Kandly• cıvarındakl bası köyler• bir ııık vardır. Bazı ıartlar içinde 

-----·------- de alrayet etmlıtlr. Buralarda kullanıldığı takdirde bu ııığın 
Çareı içinde, kıhııçılarda aşçılık lı k d bil '-
eden rahmetli Mıgır Ağa çok zeki greYciler mahalli hUk(imetlerl or· cep c hatlarını yo • • ece11 
1arif, nükteden anlar •• biızat tadan kaldırmıılardır. bir kudrette oldutu ı8ylınmek· 
nükteler ıavurur, şakacı, rind bir G k K d 'd tedlr. 
adamdı. revcller• arıı, an iya a Bu ııık, Habeılıtan Ilı harp 
Kendisini htll hatırhyınl., Ye hı· bulunan ıUel kuv•etlorln kAfl 1111· baıladıtı takdirde kullandabll .. 
yır ile ananlar çoktur. mediğl görUldUğü için Hanyadan cektir. 
Onu pek sevdiğimiz Ye dllkklnında k k d'I f Pi 'd d 
temiz, nefie n ucuz bir yemekte• 81 er aev e 1 m 1 •• re en • Habette De Haz1rhklar Var 
bııka, neı'e ve inıirahta bulduku~ lkl torpito acele yola çıkarılmıı· Pariı,S(A.A.)-Adls·Ababa' dakl 
muz için ıık ıık oraya gider, hem tır. Kuvvetlerin bu akıam hldlte dlplomaal mabaflllnde muhtemel mu• 
karnımı:ıı doyurur hem de ıakala-
ıırdım. mahalline varacaklan tahmin edil· barebeyo alt ıUel hareketler 16rlU· 
Bir gün, Mıgır'ın töhretlni lıitmit moktedir. Bu lıyan hareketinin mektedir. Baılıca ltalyan hUcu• 
fakat heniz kendlıinl tanımamıı ılyaaal bir er1ı• ile yapıldığı tUp- munun Maıura • Adlirat demir: 
arkadaılardao birini oraya götür- hesiz olmakla beraber grovcllı· yolunu bir Ua olarak kullan•cafı 
müıtük. rln Vonlzellst bir cereyan takip ve bu hOcumun baıhca hedefle• 
Bu arkadaı yeme~lnl gü1tl atiıel i•ttiklerl henüz sabit olmuı de· rlnln Akuun ve Adua olacağı 
bitireceğine yakın, lılıa11 geldi, UdJr. Hükumet çevenlerJ, lıyan ha· aanılmaktadır. 
karşııına dikildi ve ıord u: reketinln tamamilo mtvıli kalaca· Akıum'un ltalyan aıkerlerl 
- Tatlı, ne yiyecekein i Bir kom- H b l ğı · ve kuvvetler gelir gelmeı der· tarafından zaptı, a eı er Uao• 
poııto nreylm 1 bal yatııtmlecağı kanaatindedir. rinde pek bUyUk manevii bir 
- Hayır. Ç k 
_ Kadayıf yenin 7 isyan hareketi telg_ra_ı_ıa __ Ç_a_ı-__ t_e_ı_ir_y_a_pacaktar. Un U Akıum 

- Yemem .. 
- Elma, armut istersin i 
- Jetemem .• 
- E, pek eyi ! Ne yenin ? 
Toy arkadaı, guya tuhaflık olsun 
diyeı 

- Kendi baıımı yiyeceğim .. Diyin· 
ce, Mıgır, mutfağa eeılendl: 

Sofga, Bu Sefer De Din 
Talırikô.tına Başladı 

- Ver, beylme bir bal kabağı ! .. 
Tı/lı ........................................................... 

Sofya, 5 (Özel) - Dünyaya 
bUtUn yabancı memleketlerdekl 
hıristiyan üniversiteliler kurumları
araeında Sofyada bir cihan kon· 

,,-- D İ K K AT -- grealnin yapılmaıı maksadllo bg. 
....,. raya Bulgarlar tarafından davet 

6 AOuetoe Sah gUnU ak- edilen, 25 memleketin murahhas• 
şamı 19,30 da HADYOYU ları gelmiştir. Kongre, bu Hbah 
dikkatle dinlerseniz ha· saat 11 de burada Univeraitenin 
yatınız için çok faydalı bUyOk aalonlarından birinde açı• 

__ ,_e_r_ıe_r_ıı_a_re_n_ır_•_ın_ı_z_. ----' lacaktır.Aııl konıre, Sof ya cıvaranda 

Çamkoru denilen köyde toplana
cak ve on gUn ıürecektir. Kon
sırenin toplanmasından maksat 
gQya dünya barışının temini için• 
mit, diğer yandan bu toplantı 
haçlılar toplantısını andırmakta• 
dır. Burada slya1al mahafllde 
söylendiğ:ne ıöre, bu kongre, 
Yunak·Sokol ve Varna ıenlikle• 
rinden ıonra OçOncO bir Bulgar 
manevraaı aayalmaktadır. 

mUnbit bir bölgenin merkezi 
olduktan baıka Henellk zamanın• 
da ltalyan aıkerlerlnin Habeıler 
tarafından kılıçtan geçlrllditl 
alandır. 

Birkaç gOndonberJ Ual • Ual 
yakınında sınır Uzerlndo önemli 
miktarda Habeı aıkerlerlnln top
dığı blldlrJlmoktedlr. 

Boyuna Aaker Gönderlyorlar 

Napoli, 5 ( A. A.) - 1500 
m\ltaha1111 lçtl Ye mühim miktar
da levazım taııyan Nazario Saure 
ıemlal, Erltreye hareket etmlttir. 

Londra, 5 ( A. A. ) - Adlıa· 
babadan Taymiı ıazettafne haber 
•erlldlfine göre, Konta .. ve Valla· 
mo bölgelerinin 60,000 muharibi 
Adiıababa, etrafında çadır kur• 
muılardır. İmperator, bu muha
ripler nezdlne bir memur gönder· 
mittir. .......... __ ..................................... __.._. 

"Genel olarak gezi sonuçların• 
dan memnunum. Hemen yapılacak 
ye ııraya konulacak birçok lıler 
gördük. Karadeniz kıyılarJle içeri 
illerin mUnasebetlerlnl yakından 
araıtırmak baılıca dikkat ettiğim 
me1eleydl. Dlyarıbeklr ve Erzu• 
rum ılmendlferlnln Hopadan Sam• 
ıuna kadar Karadeniz kıyısında 
muhtelif lıtlkamotlerde bağlanma11 
buralarfn her bakımdan gelişme• 
ılnl ve llerlemeslnl arttıracaktır. 
Karadonls kenarında boydanboya 
bir kıyı yolunun çok faydalı 
olacağını ıanıyorum. Karadeniz 
kenarının mUstesna gUzelliA"infn 
yaı ve kıı ayrı ve özel alımının 
bUtUn yurtça bllnmesinl ve bun• 
lardan kolayca istifade edilmeılnl 
çok arzu ederim." 

Bulgarlar Doğru Değiı lskin Umum Müdürlü· 
Diyorlar ğU Kuruluyor 

Sofya, 5 (A. A.) - 1444 de 
harp alanında ölen Leblıtan •• 
Macariıtau krala Ladlılav için 
Vardada yapılacak törenler dola· 
yııile bazı yabancı kaynaklardan 
Lehistamn Bulgari.tam alav birli• 
tinden ayırmak lıtedlğl hakkında 

çıkan haberler baıtanbaıa asılıızdır. 

Ankara, 5 - tıkan Ye NOfuı 
Umum MUdUrlUklerlnl ayrı ayra 
birer Umum MUdtırlUk haline 
koymak lçhı J•nl bir proje ha .. 
ıırlanmaktadır. Proje Kamutayın 
önUmUzdekl toplantısında görll· 
tUlecektir. 

Grevciler Ve isyancılar 
Hükiimetin Merhameti

ne iltica Ettiler 
Atina Tayyare Karargahında isyan Yok 

Atlna, 6 (Telefonla Ôıel Ayarımız Bildiriliyor) - Kaodiye hA· 
diaeıJ bUytltUlmU9tUr. Grevci UzUm ameloainfn çıkardığı bu hidlıe 
Fırka Kumandanı Bakopuloıun ameleyi çevirip derhal lıyancıları 
teslim a lmas:le hemen ıona ermiıtir. 

Grevcllar ıartuz ve kayıtıız itlerine baılamıılardır. Greve ön• 
ayak olanlar ve bAdiselerl çıkaranlar tesblt edilmiı ye derhal tev• 
kif olunmuşlardır. 

Kandiyeda sOkün tamamen iade edildiği için örfi idare kaldı· 
rılmııtır. Grevciler hükumetin merhametine iltica etmiş bulunmak• 
ta dırlar. 

Atine, 6 (Özel Aytarımız bildiriyor) - Atina tayyare karargl• 
hında 25 askerln hUkümote karı• gelerek ııilGh kullıadıkları haborl 
yalandır. Tayyarı karargAbıada böylo bir Ytk'a olmam11br. 



-. 6 Atuıtot 

Yunani•tanın 
Tütün Çıkısı 

Atlna (Özel) - Yunan tOttla 
Bu aens federaayonu tara• 

fından yapılan b .. 
~ epeg arttı 1aplara iÖre 935 
Jılı ilk beı ayında Yunanlıtan dıı 
Pazarlara 20.845. J 55 kilo 1aprak 
tntun göndermiıtir. Bu çıkma, bir 
Jıl öne.ki g~nderlıe bakarak 
7.383.935 kiloııram daha çoktur. 
(Bir yıl önce ilk beı ayda Yuna
lllstan tütUo çıkııı 13.261.330 
lclloaramdı ). 

Bu durum Yunanistan t0t8n 
1•tlıtiricllerini çok memnun et• 
lbİftfr. Yeni rekolte birçok yer• 
lırdtı: kuraklıktan boıulmanna 
ratınen iyi olacajı için eakialnln 
lahlınıı bu1unmaaı, •• böylelikle 
•toklann gelecek yıla deuoiu .. 
lbaınuı flatlar Ozerlne iyi bir t11lr 
1•pacaktır. 

Il-

- Sofya, (Özel) - Buıtlaltrde 
Balgarbta- Bulgarlıtanda r•ı 

ıebıe Ozerloe bil· 
nın taz• yUk bir ihracat 

rnegva lla- faaliyeti Tardır. 
_ l'acatı Son gOnlerde bil· 
ba11a domatH ihracab artmııbr. 
Vagon doluıu Bulıar domateılerl 
BırJin, .. Laypziı ve Breslava ıoY
kolunmaktadır. Holandanın orta 
Avrupnya yaphfı domateı ibra• 
tata mevaim dolayııile artık ı•ç· 
tnlı olduğundan orta Anupa pi· 
1•ıalarmda domatea flatları yllk· 
•elınete baılamııhr. Bulgar do· 
ınatealerinin Avrupa pazarlarında 
fi ati 100 kilo için 38 ranmırk· 
br. (T•krlben yJrml lira]. Bu 111 
bulıar domateılerl Almanyatian 
baıka AvU1turya vı Lıhlıtaaa da 
lönderHecektlr. 

* 
Danimarka, yukarı Avrupada 

Danlmarlca- komıu bU1llk 
ıun gumurta mımleketleriaı çift· 

llğl vazlfealnl gö,. 
- ihracatı mektedlr. lngiltc• 
rı, Iıkandil\aYya ve dlter Daal• 
!barkaya kara hududu olan yerler 
bu . memleketin yıtiıtirdlll ılt, 
Peynir, yumurta ıf bl ziraat mah
ıulJırına büyök ratbıt ıöıter
lnekt•dlrler. Danimarka bllha11a 
)Uaıurta ihracatında çok Deri alt• 
fblttir. Elimizde bulunan reıml bir 
lstatlıtiğı göre 1885 yılında 7al· 
llıı 60.000.000 adet yumurta J}ı. 
•aç eden bu memleket 1915 dı 
Uaıumı bjtrp batladıtı zaman lh· 
tacıtını 440 milyona çıkarmıt bu
lunuyordu. BDyUk harpte hu lh• 
••cıt biraz airlledl Ye 420 mll-
1on adede dliıtU fakat o tarihten 
•onra Danimarka yumurtacalığl 
dılnıi bir JOk11lit alıp i6lUrm0§• 
tQ, , 

1925 de 760; 1930 da 862 
lllllyon adede Yaran yumurta lh• 
tıcatı muntazam bir ıurette yıl· 
dan yıla artarak 1933 de bir mil· 
l'ara •armıt Ye geçen 1934 yılıa• 
~ada tam 1.125.000.000 adedi 
ulnıu9lur. ........ ··--············································-· ... 
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ADAMLARDAN : 
Gazete Alfred 

Krallığından Hugenberg 
NazırJığa d•'•• •tmıye ... bu•• ıvın de 

1 
ıon derece mlfrlt millfyetpener, 
••atar,, bir propaaanda 7apmıya nen.. karar verdi Ye bu· husuıta her 
Yaııtadan, matbuattan, radyodan 

Ve Sonra 
Karanlığa 

Giren 
Adam •• 

Amerika matb•abna Hearat, hattA ılaemadan Iıtffad• etmek yon, yani Alman para11nıa ıuku-
lr.alltere matbubaa Rotbermere yollarını buldu. tu, onun için mlkemmel bir Ya• 
ye BeaHr brook Dalll hakim lıe• 11t1 oldu. 
ler, Alman matbuatına da Alfred Onunla birlikte çahıanlar, 
Huıınbırı hlklmdlr. Ancak ara· Huıeaberı'ln hiçbir fikre malik Almanyada monartlfl~lr idare 
da bir fark Yardır ki, eynJklier olmadıjanı, dlmatıaın çelik bir teslı etmek için blltDn n81yoaa• 
daha dJade kıadi ıabı1 menfaat• ka1adan ibaret oldutunu ıöyler· llıt ıaıetelerl bir araya toplayup 
lerlnl temin ıtmık için çalaıtak• ler. Bu, belki de doğru olabilir. muazzam bir trOıt kurmalı do-
lara halde, Alınanyada bUyUk bir Fakat ıura11nı da tA1dik etmek ıUndO. Ve bu makHtla enflA1-
matbuat tröıtU kuran Huıenberı llumdar ki, Huıenberg'ln yalan yondan iıtlfade ederek yok ba-
11kl Alman mUliyıtper- ,,,._---A-l-~-r-e_d_ll __ u_g_e..;;;n;...b_e_r-~·-----, haaına matbaalar, gaıe· 
Yer ılyaaetloln hlklm ol- teler, mecmualar 1atın aldı. 
maıı monartlk fdıreain _ BJr kaç tene zarfında 
tekrar t1111U1D için ça• Seheri mUe11ıaeılnln et• 
lışmııtır. rafında, •llayet matbuabna 

Proıyalı eıkl bir aile- bavadft. makale, realm 
ye menıup olan Huıın• nlh11ıl gazeleclliif alA-
berı till tahılllnl bitir- kadar edecek yaıılar tı· 
dikte ıonra Heidelberı min ıde11 muhtelif neırl-
Yt Berltn Uniwerıltelerln· yat ıubılerf topladı •• bu 
de okumuı, Straıburıda ianteleri adeta kendlılne 
da ekonomi polltik tıbıll bağladı. BJr aralık Alman-
etmlıttr. Tahıll hayatını yada çıkan 1600 ıazıte 
tam bir Almaa talebeıl Yeya mecmua blltUn ya~ 
albl 8•çlrmittlr. Glndı larını Hugoabersfa maı .. 
fıçılarla bira deYirir, bt- H1tılndea almakta idi. BU 
rabanıdıkl hizmetçi klı- ton bu itlerden hA11J olan 
larm peılnden koıar ve kaıanç dotrudan doj'ru-
bUtHo ıUnUoU vı ııc11ial ya Huıenberıle bir kaç 
dera ve eğlence içinde arkadaılarana aitti. Fa}<at 
ıeçlrJrdl. Kındiılal tanı· bunlar bu kazancı ıahı,. 
yanlar, o yqta iken ı.. larına aarfetmekten ziyade, 
tlkballnln pek de parlak milli Alman 1anayilnl, ec-
görUnmediğlnl ıöylerlerdl. nebi aermıyaılnin lıtlra· 
Nihayet ebeveyni onu me· kile teıis edilmek lıtenın 
mur yapmat• kararlathr• sanayle karıı mUdafaa et· 
dılar. Bir müddet malı- mek huıuıuna tahlis et· 
kemelerde ıtaj gördllkten mitlerdi. 
ıoara Roffeiaenl idareye Matbuatı eline ıeçlrın 
memur edHdl •• faaliyeti Hugenberı mtıhim iki pro 
Ue enerjlıl çok ıeçmedın paıanda Ya• ııtaıım aine-
naıaradlkkatl celb'ederek ma ile radyoyu da eline 
derhal Pruıya Maliye N.. geçirmeyi dDınndll ve ev-
ıaretla• mlta•lr tayin veli 1916 da Deutacher 
edildi. Llchtblld geaelJs cbaft 

Neaareıt• Huıenberı ıiyaal J fikirleri, ılı alacı meziyetleri ılnema tirketlnl kurmuı ve 1920 
muhafll Ilı tıma1 etmıJ• yokaa bJlı, onda mayaff akı yetin HDHlnde Deuthiı film ıoıy .. 
baılndı •• polltlkacalıj n ma• Hatıaı teıkil eden baılıca iki tealnl teıls ederek ecnebi 
llyeain bir ıubeılndea baıka meziyet yardın Gayeye iman •• m•mleketlerde propaianda yap-
bir ı•Y olmadıj'ını, ıiyaaetln bu ıayeJe, her ne pahasına olur· mira ba9lama9h. Nihayet 1927 de 
dotrudan dopuya Maliye itlerin• 18 olıun YHıl olmak azmi. elli milyon mark borçla lflla et· 
tlbl oldujunu aaladı. Bu sırada Hugenberı e•veJA kaçtık bir mek Ozere bulunan bllyOk Ufa 
Frankfurt • 08 • Mela Belediye k 1 k ıloıma ılrketlol aatın alarak onu 

neırlyat tir et teı ili Ilı ite 
reiılain kııı il• eYlendi •• mevkii b 19 b ıılah etmit H bu suretle ıerek 
bir kat daha yOkHldl. Bu izdi.af aıladı "' 14 te irçok rakip dahilde, gerek hariçteki VHI pro-

b'llh çıkbiı halde Berllndt intlıar eden ona kibar 1&lonlarının •• ı are paganda mOHHıetini ikmal et-
dı Ren ye V eatlfalya •ıntakala• Lokal ·Anzeiger gaıet .. lnl aatan mlıtl. Radyoya gelince, bUtUn 
rındakl atır eadUıtrl fabrlkalan• aldı. radyo tlrketlerinde blıaedar olan 
nıo kapılarmı aftı. Nıteklm 1909 Harbi umumi çıkhjı ıaman Hugemberg konıonlyomunu bun· 
da Krupp'un E11ea'dekl fabrika• Krupp fabrikası ı•c• ıDndUz ça· ların da kısmen ldareıinl ele al· 
)arının heyeti idare relıl oldu. lııarak cepheye malzeme yetlıtlr- mıı demektir. KoeniııuvDaterhan-

Huıenberg o zaman kırk dört mlyı çalııırken Hugenberg de Hn telılz telgraf lıt.aayonu İH 
yaıında idi "' bir idare adamın- cephe gerilerini tak•iye ile ut- dotrudan doğru7a bu konıoralyom 
dan ılyadı bir 11lon adamı ola• raıtı. 1917 de V ero neırlyat ılrke· tarafından YDcuda getlrJJmittir. 
rak tauınmııb. Fakat Krupp fab· tini t'-'tkll ıttl ve bunun etrafına Vı mllıtakllen onun malıdır. 
rlkalarına girdikten ıoara kuvvet• bir ıDrO gazeteler topladı. ilk ıa1e1inde munffak olan 
il bir idareci, yaman bir teıkJ· MDtareke Hugenbergl it ba• Hugenbert bu defa da ılyHI fi· 
lltçı olduğunu ıöıterdl. FabrJ.. ımda buldu. Dcıtları ve daha kirlerini tahakkuk ettirmek HV• 
kaya atrer girmez nqrlyat iılerlle, · bir çok ldm1eler her ihtimale kar- da11na dOıerek eıkl naıyonallıt 
ılyaal ye ticari propaganda .... ıı ihtiyatlı davranup birer birer partiyi ihya ederek baıına i•çtl. 
ııleltrlle ye bunu temin etmek aahneden çekllmlye baıladıkları Faklt tahıl gayelerinde okadar 
için ıaıetelere •ırilea ıhdl tah· halde o, elde etmlı oldutu kuv- bOylk Ye ıerl muYaffalcıyetler te-
alıatla utraımıya baılıclı. Alman •ıttın lıtifade etmekte Ye banu mln edemedi. Hltler fırk111lı kar-
emp~ryalll.ınln can damanm arbrmakta de•am etti. Bir çok· ıılaıınca, mevkii iktidarda bul~ 
tefldl ıd••· •tar eatllltrlyl ... im için bir fıllkıt olan ufilb- mak için feclaklrhk rapmlJ•• 

Sayfa 7 

J X«ri llek1a6Wn l~ 
Okuyucularımı
zın Sorgularına 
Cevaplarımız 

Olr:uyucularırnuı:dan Büumettln'tı 
Mektubunuzda tarih adrealnlz 

olmadıjı için cen bımızı bu 
ıUtunda vermek mecburiyetinde 
kaldıkı O, Uç arkadaıınız buraya 
••lmlı, it ararlarken Bakırköy 
bez fabrikasının açılıtmdan ıoora 
orada kendilerin• it bulmaya 
muyaffak olmuılar. Bu, daha 
ıl7ade bir talih itidir. T eıebbaı 
ediniz. Bir iıtJda ile Somer Banka 
mOracaat yapıma •• dileğinizi 
bildiriniz. 

* Erzurum muallimJerlnden A. Taı-
kına n 1. lııieye ı 

- Geçen ıene muallim mık· 
teplerl phadıtııamelerinin ille 
mezunlarına muadil olduğuna 
dair maarifin biı tamimi vardı. 
Daha f ula mal6matı, bulundujue 
nuz J•rln maarif mUdOrlUIUndın 
alabJIJ11iab. 

Jf 
Polatlı'da Gasl mahall11indı 7ek· 

keli oğla Mıhmıt Çanı• : 
- Çok çocuklu allelere lkra· 

mi1eyi biz defll, Sıhhat 
V eklletl veriyor. Bir lıtlda tanzim 
ederek bulundujılnuz yerin 11hhat 
MOdUrlUj'U ••ya memurlarına 
müracaat edinia Ye çocuklarınıııa 
miktarını blldJrl•lz. lkraml1ıyl 
ancak bu ıuretle alabllirainiz:. 

.......................... ·--·-················· .. ···-·· 
onunla ittifak etmfye mecbur 
kaldı. Onun için burada Huıea• 
bera'in siyui bayatından ziyade 
matbuat ve propaaanda hayabnı 
hullaa ıtmık lıtedik. O, koyu bir 
monartlıttlr, H bltUn ha7atı mUd· 
detlnce Alman halkına, Alman 
kOltlrlae hizmet etmek iıtemlt 
Ye bunun için de 811d, klislk uıul
de çahımaktao bir tUrlU vaıııçe
memlıtlr. Her tabaka halka hitap 
etmlyı çaht1J1ıtbr. Oaa nazaran 
bir fikir karlimlıl uzun zaman alllu 
dar edemez. Bir gazetenin HYf yeal, 
onu okuyan balkıo aevlyHlnde 
olmalıdır. Gazetenin tevlyeıl ne 
kadar yllkaek olu111, karilerinln 
adedi de o kadar az olur. 

Onun için Huıenberg ajlr 
batla bir gazetenin zlyamaı, d~r
bal daha hafif yazılarla çıkardıjl 
diğtr bir gazete Ue telifi et
miıtir. 

Kendlıine b&yle btlyUk •• 
mlle11lr bir lllAh temin ıdıa 
Huıenberg bunu hiç değiımeyın 
bir inatla idare etmlı, propaıan• 
da ubaıında mu•affak olduju 
halde kendi ıahal emellerini he• 
nUz tamamlle tahakkuk ettir .. 
memlttlr. Fakat onun kurdutu 
bu muazzam fikir fabriL.aaında, 
tıpkı Krupp fabrikalarında top 
dtskUldntn iibi Alman milletinin 
duyıuları imal edllmekte, onlara 
bir ıeidl bir lıtlkamıt Ytrilmık· 
tedir. 

Zahiren Huıenberı ciddi Y4t 

metodik bir Pruıya devlet me
murunu andırmaktadır. 72 yaııa• 
da oldutu halde alabros taranmıı 
ıaçları, yuvarlak ıözlOklerl, hali 
çapkınca kı•nlmıt bıyıkları, parıl
dayan kllçUk g~zleril• karikatö
riıtler için bot bir mevzu teıkil 
etmektedir. iyi bir hatip olmadığı 
için kllr1Uye çıkmaktan çekinir. 
O her ıeyden eYYel yorulmaz Ye 
yı'maz bir tıtkilAtçıdır. BUttln 
gayeti Alman matbuatına Alman 
orduıunun diılpllninl vermektir. 
Fakat Hugenberııt yıkan, Hitlerlo 
mlllt ıoıyallzml olmuttur. 

Bir zamanlar Hltlere kayatıız 
mOıaheret eden Hugenberg, Ho· 
benzolern hanedanının Almanyada 
tekrar it batına gelmeleri meal .. 
ılnde anlııamamaı •• 1ahneden 
çekllm!ıtlr. Onun bOtUo propa• 
ganda vaaıtalan da. bu,nn Hlt· 
lercilerla elin• ı•çmlı baluou7or. 
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G nç Kızlar, Aralarında Uzun Bir Dedikoduya 
Da mışlardı. Hep Birbirlerini Çekiştiriyorlardı .• 

Tefrlkamızın HuUlaası 
BugUn de, romanımızın baıındaa 

bugUnkO tefrikaya kadar tam bir bııll· 
auını yapıyoruz. Bu ıur•tle romaaı 

b:ıtındıın takip edememlt obn okuyu• 
cu\anmı• bir fınat kazanmıf olmakta· 
dırlar. 

Kadrl Beyin kı&ı Kimranı Ali Va• 
mıkıım"nd• bir fH9 HYm•ktedlr. 
Fakat KAmraa ondan hoılanma
makta deniz yarıtlarında lcendi•ine 
takdim edlleD Oıman Feyziyi 111'• 

mektedir. Bir yanı dlJnltl gecHl 
Moda çayınna bakan evlaln balko
nunda glJzO karanlıfın derinlikle
rinde etrafı aeı•redlyor, bu ıırada 
yakına bir kamyon gelip duruyor. 
içinden biri ıiıman, diterl ıı:ayıf 
öbQrO de blr Ortodokı rahibl kı· 
yafotfnde olon Dç kişi inerler. Bir 
ş yi 6lçQp biçerler, gibi yerleri 
adımlarlar. Bu defa kamyondan 
bir de kımıldayan ıuval indirerek 
genç kırın nlnin önünden gi
çerler. 
Sırttn t şınan çunldıı canla bir 
cisim v rdı. Karanlık içinde bir 
kadın feryadı liltillyordu. KAm· 
ran, bu sesin kızknrdeıl Handa· 
na nl t o!du§'unu hl netti. O da 
bobal diye feryada baıladı. Bu 
aeıler içinde kendinden geçmtıtlr. 

~I günlOk lıtlrabatten sonra KAm· 
ten, epeyce e7lle1mlıtfr. Kardetl 
Ömer, onu snen müteahhit Ziya 
8 yln kızı Nadide, K&mranı HYeD 

Ali Vamık, Faika, Nadide, Utife 
hep bir arada Moda iskelesinde 
idiler. Gen~ kızlar, Kamranın 
acvdiği Osman Feyziden bahıedl· 
yorlardı. Kotra)'& athyarak denlıe 
açıldılar, Uerde bir yat duruyordu. 
GUvertede bir adam dimdik 
duruyordu. KAmranın rengi 
ınpsnrı kullmlıtt. Bu adam, 
ona, ldibuılu gecede boynunu 
eıknn odamı hatırlatıyordu. 

Hep birlikte otele gittiler.Buz ko· 
va arında yatan rakı tlıelerlnln 
lcarQı& na geçtiler. Yalnız Kfımra
nın neı'esi yoktu. O sabah 
Berlinde bulunan kıı kardeıt 
Hıındondım aldıdığı mektup 
ODU bOoblltUn onıırtmııb. Akıl
ı rn hayret nren hftdiaat için· 
c· ydi. D,.ll gibi olmuıtu. Ali 
Vamık, istirahate muhta9 olan 
KAmrnnı, aldı, r8tQrOp evine 
bıraktı. Kalan kizlar aralarında 
dedil«1du yapıyorlardı. 

GüldU: 
- Hem dişi de bozulsa na

den bana gelıln, benim mUıterl• 
erim hem erkek Modnnın Kadı-

}töyUn genç 'kızlarının bepıl bok· 
ör Atıfın atölyeaine gidiyorlar. 

/}lem boksör hem de dlşcl. Bu -z şöhret mi ? 
Sonra Oaman Feyzinin koltu• 

jun kenarmdakl elini muhabbetle 
:pktadı. 
t" - Hem ıen bana surını he· 

k>Uz dun açtm kocaman deve 1 
Ne bileyim ben m•ıer deYeler de 
ııık olurmuş. 

Osman Feyzl cevap Yermedi. 
.Garıon gelmlıtl. 

~ - Ne emredeulnlı. 
Dlye soruyordu. Osman Feyzi 

ismete döndü. 
ismet yanındaki gence döndO. 

O oturduklarmdanberi bfrıey söy· 
lemerılş cebinden çıkardığı def· 
tere müt madiyen birıeyler kay• 
dctmİftİ. 

- E en ml dedi Lami baksana 
ban "' .. 

- Efendim: 
- Ne içeceA'lz. 
- -çmek ne demek, ayyaıb· 

ğın ltızumu yok yiyelim. Saat kaç 
biJiyormısı 1? 

Ortalık ıahlhten kararmıı gl• 
'l.>1 idi. Müziı}'enler de gelmiı yer• 
terine oturmuılardı. 

w 

Garsona dönen Oıman Feyzi: 
- Yemek liıtHlnl getiriniz. 
Sonra Iamete bakarak ilive 

etti. 

- Kız bu akıam hiddetle 
öyle lttiham açıldı ki Tallahi ıent 
bile yiyeceğim. 

Kahn enHll boynunu ıağa ıo· 
lı ıalhynrak: 

- Ah o ıllppe bir ıeçse ell· 
me diye içlnl çekti allaha ahtlm 
olsun bın onun Ballnaamı bizim 
kurda parçalatacağlm. 

Muılk baılamııtı. GUzel bir 
tango çalıyordu. 

Bahçe hlll tenha idi. Toprak 
ve nebat kokan Hrlnce bir akıamdı 
bu ... ismet göılerini kapadı ı 

- Serin dedi çok serin bir 
elcıRm •• 

O gece KAmran ıababa 
kadnr uyku uyuynmamifh. Gözle
rini kapadıkça kızıl sakallı ecn • 
binin hayali göıU önünde teceasUm 
ediyordu. Bu hayali yenmek için 
başka bir oey dUşilnmek isteyince 
bu defa Osman F eyzlle lam et 
beraber. Bir çift olarak karıısında 
diklllyorlnı;:dı. Bu §Uphelerinden 
evde de kimaeye bahHdememtştl 
Kendisine deli diyeceklerinden 
korkuyordu .• 

* O gUntın Ostftae timdi bir 
hafta geçmiftl. Esaaen ııhhatll 
olan bOnyesl tamamlle kendini 
toplamııtı. Doktorlar deniz ban• 
yosuna olduğu gibi tı!Jf& korlarına 
da gltme&fne mOıaade ediyordu. 

Fakat Klmran Osman Fe1zlye 
ismetle beraber tesadüf etll'ek 
korkuılle kura gitmiyor, yalnız 
denize çıkıyordu. 

Bu deniz geılntllerl ekseriya 
Ali Vamığın motörlle fakat arada 
bir do kendi kUçUk sandnlilo 
yapılıyordu. · 

Genç kızın bllttin 1ıezlntllerl 
beyaz yabn etrafında oluyordu. 
Amerikan bandırah ince ve ıllı· 
gUn çlzglll bu beyaz gemi bir 
kaç gUndUr tamamlle deniz orta· 
sına terkedllmlıe benziyordu. 
Öyle boı ve biçare bir heli vardı. 

* Bu akıam gök yUzll olıun 
bir ka\UD içi renğinde ldJ. Ve 
Nil yeıili ıular uzarup gidiyordu. 
Yata yaklaımak ve bunun için 
denizde yalnıı dolaımak isteyen 
Kamran bu akıam Ali Vamığın 
kendhılnl gelip eYden alacağı 
fılaatl beklememlı knçtık sandalı 
ile tek baıına denize çıkmıştı. 

Deniz dalgasız ve gök rüzgAr· 
ıızdı, yelkenli kayıklar ve kotra• 
lar kanatları tath tabağına ya· 
pıımıı &inekler gibi sanki bu 
kınııkıız denize ağdalaomıt 
kalmıılardı. 

* KAmrao uzun, uzun kürek 
çekti. Yatın yanına kadar yak· 
lqb. Fak at kimseyi ~aremedl 
yatan güvertesinde bir tayfa bir 
ıeyler yapıyordu •• direklerden 
birinin UstUnde kUçllk bir mar 
mun uyuklu} ordu. 

Yarım ınat belki de bir •aat 
belki de bir aaat yata kAh yak· 
la~ıp kAb uzaklaıarak orada 
dolaıb ve nihayet bUtUn 2özet• 
leyiıin beyhudeye olduğuna karar 
vererek oradan uzaklaıtı. Gözleri 
yatta ağır, ağır kUr•k çekerek 
modaya dl>nllyordu. 

Akıam daha lomlt nll yeılll 

deniz ılmdl koyu tirşe rengini 
almıota Gök araıanda hala kızıl 
hareli bulutlar taşıyan açık elek· 
trlk mavlıl bir göktn. 

Dınlz tenhalaımııtı. Fenerden 
dotru gelen bUyUcek bir aanda· 
ba içinde gDzel bir kachn sesi 
( Hoff manuı Erzöhbingen ) bir 
barkarul okuyordu. 
Ve bir kltara da çalınıyordu. 

Kamran başım arkaya doğru 
eAmlıU. K11ık gözlerle uzaklaı· 
tıkça ma•l denizin Uzerine kon• 
muı olan kocaman bir martiyl 
andıran bu ~atfı bakarak o gUzel 
ıe1l dinliyordu. 

içinde tuhaf bir nrkekllk, 
hayır bir buz.tın yardı. Akıam 
ıaatlnde denizde duyulan bir 
huıftn bu akıam Modanın en 
gtızol Ye en ıahane akşamların· 
dan biri ldl. 

* ince parmaklı esmer elleri 
birdenbire hareketsiz kaldı. Mev
zun adaleli ince kolları durdu. 
G6zlerl dikkatle açıldı : 

( Arkası •ar) 

Spor 
lzmlrde Maçlar 

lzmlr, 5 (A.A) - Dun ı•hrl· 
miıe kalabalık bir gezginci ile 
gelen Aydın karııık takımı, Al· 
bnordu ile yaptığı maçta bire 
karıı iki Hyı ile galip gelmı.
lerdir. 

Mant Denizini Geçtiler 
Calala, 5 (A.A.) - Calaiı yOz· 

me kulObOne mensup olup bu sa· 
bah saat (6) da Douvresden hare
ket eden (6) yfiz.Ucn, Mantı mer
haleli olarak geçmiye muYaffok 
olmuılar ve (18,30) da Calafı ya· 
nanda bulunan Songote plAjına 
ayak basmıılardır. 

Ollmplyatlar ve Milletlerin 
Tanu;ıkbftı 

Berlio, S ( A.A. } - Olimpf· 
7atlar komitesinin kaydı hayat 
ıartile baıkanı olan Baron de 
Coubertln, radyo Ue yayılan bir 
alSylcvinde 1936 Berlio olimpiyat· 
larım kutlulamış ve bllbassa de· 
mittir ki: 

uuıuslardan yekdiğerlni sev· 
melerinl fıtemek, yalnız bir nevi 
çocukluktur. Fakat yekdiğerinc 
saygı g6stermelerfnl istemek bir 
hayal değildir. Fakat saygı gös· 
termek için tanışmak gerektir. 

Uype,t • Pera maçı çarşambaya 
Beılktaı ve Galatasarayla bi· 

nr maç yaparak bar defaıında 
( 2 - 1 ) netice alan Uypeşt Mn· 
car takımı, bu çarşamba Pera 
kulObile Taksim stodyomunda 
aaat 18 de karıılaşacaktır. Pera• 
Jılar, ao ajuıtoı tayyare maçla· 
rına haı1rlanmak için kampa ÇJk· 
mıflardır. Şimdi, bu knrtılaıma 
Ue, kamptaki kazançlarını dene· 
mit olacaklard11. 

Ancak ondan aonradır ki Ma· 
carlar Ankaraya gideceklerdir. ·······-· .. ··-··· .. ············· ................ _____ ····· 

Tepeba,ı 

Belediye babçe•inde 
8 Perteınbe: 9 Cuma 
ıo Cumatut, Jl Pa:a:ar 

,Unü akıamları 
aaat 21 de 

DEL 1 
DOLU 

Ya:a:a•: Ekrem Retlt 
B~ııelr7•nı Cemal Reılt 

Bebek, lıtaabul, Şlflt1• tramn1 ,,ardar. 

Diıpan11ria agılıa töreni 

Diş Dispanseri 
Dün Çocuklan Esir-ı 
geme Kurumunun 
Binasında Açıldı 

Diı doktorları cemlyetlnln 
mektepli çocuklar 1 çln hazrrladıtı 
dispanaorin açılıt töreni, dtln 
bllyOk bil kalabalık 6nllnde, 
Çocukları Esirgeme Kurumu bina· 
ıında yapılmışlar. 

'Jf 
Çocuk esirgeme kurumu lı· 

tanbul kolu son üç llY içinde 
ISnemll faaliyetler g5ıtermiştlr. 

Bu orada 7043 çocuğa sUt ve 
teker, 141 çocuğa kundak tnkımı, 
ayakkabı, kHkct, çamaıır, çorap, 
1 çocuğa mektep levazımı verilmiş, 
665 çocuk tedavi cdilmiı, 64 
çocuk da ultraviyole tedaviıl gör· 
mllıtUr. 

Başbakan Halk Ar~sında 
lnönü Tepe Köyündeki Çimento Sahasını Gezdi 
Giresun, 5 (A.A) - Bu gece 

binlerce halk önl1nde bando o• 
nuncu yıl martını a!Syliyerek Baş· 
bakan lımet lnönUne candan •eT• 
ğl ve Hygılannı sunmak üzere 
istirahat ettikleri vali konağının 
önUne giderek büyük gösteride 
bulunmuşlardır. Hnlkm yanına 
gelen bUyUk Başbakan bu taşkın 
gösteriden memnun olduklarını 
ve herkese ayrı ayrı sevgilerini 
blldfrmloler ve coşkun bir surette 
alkıtlanmışlardır. 

yanlarındaki zevat bu fılobah 
onda Tlreboluya hareket etmişler. 

Başbakan bu gez.isinde Hartlt 
köprUaUnü, yolla" ve Tepe kö
yUndeld çimento sahası ile o 
sahndakl diğer çeşitli madenleri 
gözden geçirecekler Ye akıama 
Giresunn döneceklerdir. 

Ordu'da 

Giresun, 4 (A. A.) - Başbn· 
kan General ismet lnönU ve 

Ordu, 5 ( A.A ) - Başbakan 
ismet lnönU 4 Ağustoıta Tirebolu 
ve cıvnrmı tetkik etmit bugün 
Giresondarı hareketJe ögleden 
sonra Orduya uğramıştır. 

[ Emik ve Ey Banka arı 1 

Esaı No. 

165/4 
165/6 
20212 

Kira 
Mevkii ve Nevi 

Galatasarayında Avrupa pasajmda No. 4 dUkkln 
" ti " .,6 il 

Depozito 
Lira 
67.-
57.-

Galateda Kulediblnde 5-13 numaralı kahvehane 
arsası 64.-

428 Tophanede Kışla altında 335/345 numarnlı dUkkan 54.-
1/3 Teşvikiyede Hamamcı Eminefendi sokağında 

eeki 3 mUkerrar yeni 19 numarlı Teşvlkiye 
aparhmanının 3 numaralı dairesi 

Yukarda yazılı yerler bir yahut üç sene mUddetla kiraya veril• 
mek Uzere açık arttırmıya konulmuştur. lsteklllerln t5 ağuıtos 1935 
Perşemb" gllnll saat onda ıubemiıe gelmeleri. (196) 

'Jf • 

Pazarlıkla Satılık Emlik 
E11aı 
No. 
185 

215 

239 

455 

638 

Mevkii ve nev'i 

Beylerbeyi Bostancıbaıı mahalle ve sokağı 66 
No. h 1116 metre murabbaı kayıkhane ve 
mutfak mahalli arsası 
Kandilli'de Mezarlık ıokağında 26 No. lı 4 
hektar 6143 metre murabbaı arazi 
Kandllli' de Mezarlık ıakağında 27 No. h 6 
hektar 4770 metre murabbaı arazi . 
Kadıköy Haıan Paıa mahallesi Nahit Bey ıokak 
13 No. b 526 metre murabbaı arsa 
Beylerbeyinde Bostancı mahal:ea·, Kalaycı &okak 
5 No. lı 148 metre murabbaı arsa 

Depozito 
Ura 

224 

200 

280 

54 

ıs 
Kandillide Vaoıköy caddeıinde S • 1 No. lı 1 
hektar 3132 metre murabbaı araa 624 

YukardR yerleri yazılı emlik bedelleri petln Yeya sekiz tak• 
wltle &denmek Uzere pazarlıkla satılacaktır. Taksitle sahldıkları 
ıurette birinci taklitten geri bırakılan 1 taksit için falı ve komlr 
yon alınmaz. isteklilerin 21 Ağustos 1935 Per,.mbe jUDU saat 
oncla tab.mlse plmelerL ( 194) 
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zmir F eliketine Karşı Istanbuldaki Mi
ting Mühim Bir Tesir Y apmııtı .. 

Fertlerin yaptığı inkılAplar, 
lıt• nihayet lflb etmiıtl. 
Üç, beı kiti il• lıtık6met 
dair•lorinl basan, Ylllyetlerdeld 
•ianlarile telgraflar çektirerek 
bıe\'kilerini (blöf) lerle tutmıya 
'alııan ittihatçıların yerlerinde, 
bugun yeller esmekte leli. Sel git• 
llıiı ve nihayet kum kalmııtı. lıte 
timdi, bu kumdan istifade etmek; 
•rtık hiç bir kunetle aarlllmıy .. 
talc Ye yıkılmıyacak bir bina 1ap
laıalc ltizımdı. 

Muataf a Kemal Pqa, bir ta
taftan diğer ordu •• fırka k .. 
lbındanlanna telgraf ~ekerek ordu 
lle yakından tem111a ıeltrken; di
ler tlraftan da mlll1 bir heyecaa 
llYaadırmıya çahprordu. 

HUkümet, lzmfr ve ha vallıla• 
d• cereyan eden fecayll aaklıyors 
btıt&ın Anadolu halkına, ıöılerl 
bağlı kurbanlık koyunlar gibi, 
dlltaıanlarıD latili hır11na aanıa 
bırakıyordu. Ba hldiM kalJlıın
da •usan mill t; lıUkbalde maruz 
ilalacafı her feJAketo, boyun el .. 
'•le; koca Anadolu dUıman çiz• 
lbtlerl albnda inim inim lnllye
t•lctt 
~ bmlr fellketlne kartı latan• 
Ulda yapalan mltiııı, epey• 

'' mlihla bir tealr husule 
letlrmjıtl. Fakat bu, klfi değildi. 
Çnaktı Yanan lıtllbı, hergln 
~lldudunu ıenlıletmelrte; her ... 
l•len kanlı facia haberleri, tllylerl 
lrpertmekte ldL 

Bu hal kal'flsında b8y0k •e 
lblllı bir ha11asi1ot sıöatermok 
•lıemdi. Ve sıösterllecek olan bu 
'ılifi hHsaıiyet, bitin mili tin 
'Yrı ayn dttıOncelerJal bir nokta
~. blrleıtlrecekti. 

Buau temin etmelr lıteyen 
'1uıtafa Kemal Pata; •alilere, 
lbutaqrrıflara, kolorda kuman
:•nlanna, Konyadaki ordu ml-
•ltifine mlleulr blHr telpaf 
'ektl Oç atıa .... a Oe ( blJl)r Y• 
he1ıcanh mltla,ıu aktD• taabl
tatı mllllyede balunuJm .. aa ta..
llye etti. 

Baıııs Yllcut, kudret Ye lrad .. 
'lıı tlmaaU olan bir bq balduktaa 
~0ııra, artık harekete ıelmlıtL 
Gttın Anadolu • .u&yet merk .. 

~lrıden, en Ocra k6ıelere kadar • 
~le defa olarak candan ve aamfml 
~ lr heyecan bftsetmlıU. Yualı 

1 
•lblerl içinde ayludanberi ht.. 

t'tiraı qJdıyan Tlrldel'., artık bl· 
'ıı •edeni d8ayaya k&rfl Ok 

tllcayetlerlnl yftlrHltmlılerdf. 
Hıkümet, birdenbire ı•leyaa 

~den bu mllll hi• kartı•nda. 
b OytUr bir korka hl11etmlıtL Ba· 
b llll, mlllletin bu tikiyetlnf de 
0inıak lıtemlı; dUıman tatili• 

••nı proteato eden ve milli ntl• 
'-'•1l1lerl bildire• telaraflann 
"'•rkezlerde alakonularak çeldi• 
'-'•nıeılni emreylemifti. Fakat ba 
~lblr, efklrıumumlyede çok fena 
h lr teıir huıule getirmlftL Hatta 
._ Gknmet, bir anda parlayan bu 
tllllı hamiyet ateılnin, kendi 

•ybfnde çeullmealnden kork
'-ıaı, verdiği o emri: 
" (GayrlmU.ellah olualc yapı• 

talc mıtfnı ve hu neYI pro-
'-to hareketlerbae mlaaade edU. 

Kadıköv mitiqiaclen bir manzara 
meaiade mahzur ılSrlll•medfğl] ı inzibat tedbirleri allDlfb. 

ŞekHada tadil etmeye mecbur Miting, cofkun bir vataaper-
olmuıtu. Terliğin • Af •• en umimi 

Artık Anadolunun her tara- heyeu•larile geçmiftl. Alil bir 
faada, ruhlardan heyecan kaynı- mllletin ruhundan dofan bu 
7or; ve bu ayn apı kaynaklar- heyecan karıııında - miti•rf 
dın taıan heyecan, bir mecrada Hyretmek için oraya gelen -
toplanarak milli bir mucize g6ı· F ranuz zabitleri bile hialerial 
tedyordu. ıaptedememif}er. 

flfanhul, daha muauam bir (Arkaaı -ra.r) 
mıtınır yapmaya karar vermlttl. -··- · ·-- ·-·-·-·----·----·, 
Bu miting, yalmz latanbul Hm· 
tlade dejil, ayDi ıa•anda Kadıı
lrly Ye 0.Jddarda da alrtedlle
cektl. 

Muıtafa Kemal Paf8DI• Ana• 
clolu ruhuaa bahfettiğl kudret 
lıtanbuJa da akıetmlıti. Şimdiye 
kadar bllkümetia hain ve kor· 
kak aiyuetine karp aUkM mec
buriyetini hiHeden laatanbal •a
taapeneıleri de bu kudret ••m· 
baından aldıldan ilhamla hare• 
kete geçm)flerdl. Bir anda Iıtan• 
balon d6rt k&ıeainde, ıa beyan• 
aameler teYzl edilmlftlı 

(Mlallhnanl •• 

Y anald ca•a sini. nım1 ........ 
Yana; F •tllt. S.Jtanhmet, 

Beya11t camllerlade, cama aama
anclaD 80lll'•, mhll.aa •• Türk 
7artlanaaa laaJ.. lçla dua edile
cektir. 

VatalWll MYeD hor •lalOma
nın, ba duada bulunma-. dini 
bir yecibecllr. 

Camilerde, eYlerde Cenabı 
Hakka yalYar. Daadaa 80nra, 
Allaha Jlbelen kalblale Sul· 
tanabmede, bUtOn Tnrk Ye mUı· 
lllmanların koıacağı blylk Ye 

umumi lçtlmaa 1911. 
G6zlerlnl ·~· Dindqlarnu 

clOıOnl bmir faclalanm Otrenl. 
Bu mltf nıte, kurtancı karar

larını ver. YW"dwı lçiD çal&tmaya 

yemin eti. 
Ba beyannameler, arayı Ye 

BabıAliyl bwblrtne katm11b. laıl
llzler bu milli ıaleyandu aon 
derecede kuıkulaamılardı. Hli
kümet mahafillnde, hararetli bir 
dedikodu baflamfb. Her f8Jclen 
evvel bu mltlaıl meaetmeyl 
dUılaea hlldlmet; •niyeti daha 
feaalaıtınaık korkuile .akata 
mecbur kalaıtı fakat o ala lcln 
lataabaha• her tuafmda • ltlUf 
kuY...._.. lttlraldle • fe•lrallde 

Hergün 
Yaluull Düşmanlığı 

• Moskova-San/ransisko 

• Havadiş Nedir ? 
Jfo 

( Baıtuafı 3 Oaci 7bd• ) 
Diğer milletler harp içla ha

zırlanırken, onlu yeni bir dluya 
kurmak ve yeni bir Alem yarat
mak ka•gaaile meıguldUr. Onla
ra bu gençlik heyecan \'e hamle· 
ılnl veren lıte bu iddia ve bu 
dandır. 

"" Havadis Nedir ? 
HerıUn bet kuruı •erip ba 

gazeteyi abyonunuz? Ha•adia al-
mak, dtbıya haberlerlai 6ğreamek 
içla. 

Hawadla o.dır? 
Bir gazeteci arkadq diyorki, 

bizim guetedler bunu büaaezler. 
Mliblm haberler dururken bele
diye yeya hükümetiıı •az.ifeai olu 
bir pyl yapmaamı havadia diye 
bildirirler. .. Meaell Ankarada 
ondDllayon makineleri muayene 
edllmif tir. ,, diye bir haber gelir. 
Bu sadece belediyenin •azifeJe
rinden biridir Ye onu yapmlf ol· 
maaı bir haber değildir. 

lıt• bu ıaıeteci arkadaı da 
banda aldanıyor. Havadfı, olma11 
tabii olmıyan nk'acLr. MeaeJA bir 
klpek bir adamı uırı11a tabil ol
chlğu için bir havadfı deilldir. 
Fakat bir adam bir kepeği rmnr1a 
tabn olmadıiı için laa•adiıtfr. 

O.au sibl ondalAıyoa mald· 
aelerlnln ıauayeaui beledi7enln 
Yaıifealdlr. Bu, tabii birıoydlr 
laavadf• dejildir. Fakat bizde b.,: 
lediyelerin nılfelerlal blJfp yap
malan pyntabll old.p lçla, ... 
clllla7oa .. ldaeleriaın beledlıe 
tarafıadan mua1•• eclUmit o .... 
bir hawadlatlr. 

Oaua lciadlr ki. Anupa ıu .. 
teleriacle 11nMdltlnb ft 16r..._ 
1oceiillb vak'alM, blade IMaber 
slbl Wldldllr. 

Dinarlı Mehmet 
Matbaamızda 

f Bqtaıah 1 iaol ylade ) 

da 16rUbilen bu te•azu, yalu· 
flkb pehllYana hudutau:a bir 
ıevfmllllk Yeri yordu. 

Dlaarbnıa ytlzllade; mlltema
dJyen a6•delerlnl çalııhrıp da 
kafalarını ihmal etmiı insanların 
maa&11ıhğı da yoktu. 

G6raUler •• tecrübeler, Dinar
lının Jtbln• lılenmiı bfr zekinın 
lncelijiai ,.. aydınlığını da Yer
mlıtL 

Bizimle k11a bir haabtıbaldea 
sonra, kendlaile görtlfmek lıteğini 
gösteren arkadaıın yanına ıJttL 

Şimdi sözU, Dinarlının hakiki 
bfr merakla okuyacajmız cevap
larını dinleyen arkadap bıraka-
yoruz. 

Jf. 
Dinarhdan eneli burada naa) 

ye kimlerle ıt1reımek istedljiai 
ıorclum: 

- Bea, dedi. Klmiale olaa 
gtırqlrim. Fakat bealm blldljlm 
1aptıtım. ahthğım, ıerbut aln
ıln profeayonelcealdir. Greko Ro
men aaalile aörlflD••lnf bilmem! 
Her Jltldln bir pilly yemeal vardır. 
Ben, Jemealof bilmediğim pllaYa 
katık aalJayamam. 

Deditim .. kilde ,ar... çık
mak mteyen bulunursa baDl'ım. 

Eğer yenerlerae ellerlrıl &pe

rim. Altta kalırlar1a, llzülmem .. 
lerini öilltlierm. Bence, spor 
ıahaaında en blyDk mağlübiyet; 
mağlübiyetlerl hazmedememektir. 

ÇUnkU yenmenin en uata 
hocası yenilmektir. Çelik bile 
döktlle dökUle parıldar •.• 

Dinarlının ilSılerindekl mem• 
leket hır... memleketine kaYUf
tuju laalde bile ll&uaemft aibiydl: 

- Beaim, dedi, u bUylk 
gayem, y•d1m1a kup borc
klçlUı bir loamını olHa ödeye
bilmektir. 

Biriıi b.mlrde, birial borada 
birlii de Ankarada olmak Uzere 
de üç güreı yapmak Diyetinde
yim. Bu fliretleria her biri
ne bir bqka rakiple çıkmak 
latiyorum. 

Ve makaadım, Tayyare Kuru• 
mu menfaatine gllr .. erek, hava 
filomuza bir tayyue kuandu
maktır. 

Dinarhc:lan, bildJpl, yapbiJal, 
alıfbfını •Bylecllğf ıtreı malini 
anlatmaamı iatedfm. 

- Ben, awbeıt gOrefiriml o .. 
dl •• llive etti: 

Serbut gllreft• par .. kla r• 
klbin glıBnl oymalr, telnH,Je 
hayaları patlatmak, •• gırtfata 
1&rJlmak yasaktır. Bunun harici~ 
de, rakibi altetmek için yapılacak 
her hareket Mrbeattir. Bama 
lçiaclir ki, ıerbelt ılrq çok kırıcı 
bir .. ydir ve bana Skeçkeç d..
ler. Beo, ilk samanlarda çok ıopo 
Juk çektim. 

Çünkn muell, ı•th allreıte, 
rakibi yerinden kaldınMk mlm
ktı. değildir. 

Eakat merbe.t ılrette, kar
ıınndald ıhf lranadı mıydı, dart 
bıı metro 6teye fırlatabilir. 

Eğer ustaca dllfmeıilli bece
remeıMllİz, lurdmacLk tek keml
iiaiz kalmyıbtllr. 

Bunlar eneli 18zltmO JJldınr 
ıibl olmuttu. Çllnkll mideme 
tekme, •• aurabma yu111Juk , .. 
dikçe, bir kedi yanua ıJbl 
koca ringin bir lr& .. mdea ISblr 
k6pılne farlabldıkça ciğerlerim 
kopacak, lialblm duracak ıtbl 
el ay ordu. 

Fakat ıaw., JaYq l1le ıbf-

1 

1 

bm ki bugln karnıma tekmeyle 
değil balyozla Yuraanız aezmiyo
rumJ 

Ve dUımenin yolunu öğren· 
dikten, riap bir k6ıealnden 6btlr 
kötuine diier, lataobulun bir 
köteıiDden 6bür k6te8İn• farlahl-
ıam a111urlamı7oramJ 

- S.rbed sDreıt• de kazan
mak için rakibin ıırtmı yere 
ıetlrmek mi lbımdır? 

- Tabil. Rakibe ya pes de
dlrttlreceka:nb, yahut da iki om ... 
zunu da ıilteye iyice yapıştırmak 
ıartile alt edecekıinJı. Hem de 
rakibinizin bu vaziyetini, hakem 
ağır ağır ilçe kadar uy madaa 
bozdurmiyacaksınızf 

Dtnarlıdan, Avrupada ve Ame
rlkada yapbğı güreşlerinden han• 
gisinde en fazla zorluk çektiğilll 
ıordum. O hiç dlltllnmeden ceYap 
Yerdi: 

- Cim Landoı'la yaptığım 
sDreıtel 

Ve, ihtimal birkaç defa tek
rarladıtı için hafızaaına çok iyi 
JerJeıen bu yaman aOreşi, lb 
donmut Jftreklerl blle heyecaaa 
aetirebllecek bir ifadeyle anlatbı 

- Orada, bUyllk pehlivanlu, 
rakiple aBrefmiye tenezzDI etme ... 
Ju. Hele Cim Londoı, benfmlı 
alreıe çıkma11 kabul etmek lçla, 
tam 179 pebJi•anı alt etmemi 
latedi. 

Ve bealm, ba 179 ıırh ,.,. 
ı•tiriflmden aonradu ki kunturatı 
imzayı attı. 

Giireı Ditroyt' da oldu. V • 60 
binden fasla seylrd YardL 

Serbest ıUreıte ıarnan teabltl, 
rakfplerfn isteklerine göredir. 

lıteyenler 30, 40, 60, 90, 150 
dakika gUreımeyi kararlaıtırırlır, 
iateyenler, zaman teabit etmuler 
•• ...... W. ...,_ ..ru yere 
gelmede• bltlrmezler. Cim Loa
doıla bu ıon tekilde ulqmııtılfı 
Yani gOreı, bir tarafın ya yenlJ. 
meainden, 1ahut da Pu demelia
den önce bltmiyecekti. 

Naci Sadallal 
( Yar1nkl nUahamızda Y11· 

nanh Cim Londosla nasd 
gDre,tlm? Amerikan kadınlar1 
ve Dl narh Mehmet) 

Ucuz Ekmek 
Meselesi Karıştı 

[ Baftarafı 1 laei ,.zde ) 
relerin kontrol'nı Ye 111111111 
olduiuau ihbar etmftlerdir. S. 
iddiaya kar11 detlrmencller de 
Finau bakaalatma mllracaatla 
k ... dei••..ı.rlala bir ir..Uye 
Ue asprl on pYal • kaçırcblt• 
lannı, ba kaçakphp baıtıakl 
teıkllltla kontrol ecBlecetlnl, he r 
fırına Ye her deiirmene •J•"I 
muaur kOM117a i•kb olmaclıiuı• 
aBn Jİlle kaçakplık r•plabileec· 
ğinl bildirmlflerdlr. l>ejirmeaclk t 
kanunun, ba detirmnler acalı 
balkin yeylntiaine mahıuı •11 

6iQtmelerini ıart kottutunda11 
kara dailrmenlerlade bir koruma 
teıkilAtı yapal•uına llzum c1 .. 
ıöatermedljiai, buaa mukabil 
keadiluinln aenede 100 bin liraya 
1alua •ersi verdiklerini ve böyle 
ıidene deiinaealerinl kapamalt 
mecburiyetinde kalacaklarını, ko
ca bir tehir h.Iklaın ekmekala 
kalmak tehllkeaiado bwundujmae 
aöylemektedirler. BelediJ• bDtGa 
bunlara rağmea eluneji çıkart
makta ıieYam etmektedir. 

Fiaam Bakanhta Konyaya bit 
mOfettiı ghderip tahldlrat yapa-
caktır. 

Baylar; 
Tellaayt .,,.._...ıflerl her ttwaaue 

(1) fi) .. (I} lak pertakal NU1l aarfl•da .ı. 
.. t .... 
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Yazan: 

M. Turhan 

Piri Relı· Murat Reis - Hadım Siileyman 

afer Reis Ümitsizliğe 
sıra Ulaşacak Yolu 

G emici kayıtın• biniyordu, Safer 
d karanlığın içinde yClrUmey• hazır· 

lanıyordu. At nalından çı an bir gG· ~'I 
rülta kulaklanna çarptı, ikisini de ~;////~ 
oldukları }'erde alıkoydu n biras ''f' ' 
sonra çalakamçı yol nlan bir atla ~ !/ 

apılmıyor, Mı
Arıyordu •. 

görllndft. ~ ~ 
Suvnri, kumaaldan biraz uzakça "- ~,, 

geçiyordu, satına ıolunn bakmıyordu. 
Fakat Safer Relı, atları bile yGrümek
ten alıkoyacak kadar gür olaa Hıile 
haykırdı: 

- Dur bire atlı, beni glSr. 
Kim idütll belfrafa atlı durdu, 

Safer Relı de kumsalı atıp onun 1a· 
nana •ardı, ıordu: 

- Ne bu hıı arkadııt; mOjde mi 
getlriyonun, kelle mi? 

Herif, YolkHen bu adamı terıle
yecek oldu, l&klo 
16yle bir dikkat 
c Gioce uygıh bir 
durum aldı: 

- Siz, 
v6zlrimiz 
haz.retleri 
mlılnlı? 

- Evet. 

dedi. 
Rumi 
d•tll 

- Ben Ahm~· 
tabdttan gellyo• 

; 
rum. BnbQr otul· 
lar1nın ordusu Ga-
cerat ıınırlarıaı 

geçti, kalelırl de• 
vire dnlre llerll• 

r 

yor. Sultan hazret- ÇekUln doğrarım 1 diye Dlralar atıyordu. 
lerlne haber getiriyorum. Slıe de hOkömdar llln etmft •• herifi Ola 
•cıkillnizdın mektuplar Yar. adaaında oturmıya mahkum ederek 

Safer Rela batını aallndı; b&tOn Gildratı zaptetmek yollarını 
- O mektuplar Jl•• sende kal· aramıyıı ko1ulmuıtu. 

ıua. Çünktl ben arhk Gilcerat veziri Saferla Adine nrıtlle l.taabuldald 
değilim. Sultan da l>ldil. Balkl timdi ılçinln Mıııra dotru 1ollaaııı hemen 
bu kıyılardn Portekblileria ella• hemen bir 1rUne r11tlamıı gibi ldL 
'•çecelr. Kendlıl allıel bir talihı del&let edea 

Atlı fafkın fatkıa bakarken Safer bu teaadüfila farkında defildl, Aden• 
kartı durulmaa bir Hılı ımlr nrdl. den SlnJfı aldeeek bir ıeml arı-

- Attan in. yordu. Dlyo ad&1lle Aden ara1ındald 
Ve iner inmez k•ndlıl atladı H o kurak, o korkYDf n uaun 1olu 

ve atın batını gOn batıya çnlrdl ı •ımakta kendiae rar olaa laayna, bir 
- Allahaıımıırladılr. Eter aat iki gla dinlenir dialenmeı, ylae dlaç· 

kalırsak yine bir gOa 1'8rGtOrOz. leı•iıtl, dahi haftalarca yOrDyeblle· 
Atlı yaya kalmııtı. alık alık bakı· cek bir kudrete btırttamüttG. Fnkat 

nıyordu. Portekizli i'emlcl de onun Adenden 7ukarı atla ritmek, Safer 
uzaklaetığını aördilkten ıoora kürek· Reiı ayarında bir TOrk lçln gtıç 

lere as ılmııtı. Diu adasına dofru olmaaa bile •aldt kaybettirecek bir 
açılıyordu. yolculuktu. Bunun için Hra-Gzett ltılu 

Safer Relı, karaya adım attıtı Safer, deniz 1o!culuğu yapmayı dotru 
dakikada GUcerattan uzaklaımayı buluyordu. 
taaarlnmııtı. ÇOnkil Balaldlr ŞRhın O, kendini amacına ll•tecek bir 
t;JQmlle kendi durumunun ldSkGnden yelkenli bulmakta ıGçlGk çekmedi. 
sarııldığını biliyordu. Mehmet Zaman Hlkiyeınlzin cere7aa tlttltl yıllarda 

Mirza bund4h bir harp baılayacatını kızıl denizin Yemene kadar olan aat, 
anlıyordu. Porteklzlllerin karaya uker Hab•t• kadar inen ıon kıyıları Tilrk• 
dökeceklerini de kuYntle oranladlj1 lerin eıemenlltl altıada, alt yanları 
için orada verimli bir rol oynamayı ite Portekizlilerin elinde bulunuyor-
~ ttık mümkDn görmüyordu. DOtOa• du. Bununla beraber • o dnirlerln 
t..OğQ fey karadan nya denh:dea bir küçük mikyuta fnrlllderl uyılan -
~ ol bulup Mıııra ulntmaktı. Zira Venedikliler de her lki tarafa ka-
b tanbula giden Pıena Bllrhan ile vuk aallayaralc tecim dOzenbaı:lıtl 
Juindi elçiıinio dilekleri dlnleairH yapıyorlardı. bttCln Umanlara ririp 
Mııırdan donanma çıkarılacatını çıkıyorlardı. Faalı, Trabluılu • yarı 
umuyordu. Bu donanmanın hareketin• koraaa • ıemiciler de bu dHizde 
den evvel Mıaırn ulatına laadlHlere dolaımaktao aerl kalmıyorlardı. 

lı&klm olacak bir mnkl tutmayı ko- Sefer Reia SGnyt• aldecek bir 
lay buluyordu. Yirmi 1ıllık ıınayıtl•r V~aedik yelkeallıi bulmuetu. Pirinç· 
onda her ıOçlilğii yenmete bir alıt- ten, butdıydan tutun da Nil ıuyuna 
l.ınhk uyaadırmııtı. O yOzden Gmlt- kadar birçok Jllk g•tlren n bunları 
a!zliğe kapılmıyordu, M111ra ulaımak ateı pahaaına 1atarak ytiade yb 
yollar1 arıyordu. kazanç elde eden VeaedikJI kaptan. 

O, ele geçirdltl atla uzun bir bOyllcek bir lnel kartıhğında Se• 
)'Ürllyilı yaptı, kıyı boyunca ylrly•· feri SDY•Yt• kadar glStOrmeye ıaz 
rek Adene kadar geldi. Aç ve ıuıuı vermitti. Artık amaeına erecetlne 
kaldıtı gftnler ohauftU. Fakat kafa· inaa getiren Safer, r••lnin hareket 
a nda çizdiji yoldan geri dlSnmetl rUnünO beklemekle .akit aeçlriyordu. 
b~r an bile dDtUnmemlftl. KArvanlar• Aden pazarlarında dolafıp duruyordu. 
dan, kC>ylerden, vahalardan atına asık Nihayet o gDn ıeldl, gemi aon 
buldukça kendi karnını doyurmuf hazırlıklarını yapmıya baeladı, Safır 
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kanı, fran ile Irak ara1ındakl ıınır 
anlaımazlıtı hakkında doatça bir 
kotarma yolu elde etmek irfHllo 

bura1a gelmlttlr. 
·--· • ·=-- • • • ...... •• ... ......... _._ 

lstanbul Yedinci icra M•· 
murluftundanı Yeminli Uo ehlivu
kuf tarafından tamamına 1619 lira 
kıymet takdir edilen Akearayda Ko· 
taoıdede Inoebey mahalle1lnde kara 
Ömerpaşa ıokağında 80,SO·l numarala 
dtıkkl\nı lıa.l kabçell klrgir bir bap 

hanenin tamamı açık arttırmaya YA• 

zedllmfş olduğundan 9-9-98S tarihin• 
müıadif pazartHi günü ıııat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttirmaeı 
icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
meti muhammlnenln yüzde 76 ini bul• 
duğu takdirde üste bırakılır. Akıl 
takdirde en ıon arttıranın taahhüdü 

baki kalmak ıartile arttırma lS ıUo 
daha temdi• edlltrek 24-9-935 tarihine 
mü1adlf 11lı güoti .aat 14 ten 16 ya 

kadar yapılaoak ikinol arUırma neti· 
cesinde ın çok arttıranın tiıtünde 

bırakılaoaktır. Arıhrma şartnamesi 

17.3.935 tarihinde dairede mahalli 
mahıu11 talik edilir. Müterakim vergi 
tanz1fat ve tenviriye n ioatai vak· 

fiye borçları borçluya aittir. i004 nu· 
maralı icra ve iilô.a K. nun 126 ınot 
maddesln2 tevfikun hııklım tapu eioi!-

lerilı 1ablt olmıyan ipotekli alacaklı· 

larla diğer alakadarnnın ve irtifak 
sahiplerinin bu haklarını ve huıusile 
faiz n maearife dair olan iddialarını 

ilan tarihinden itibaren 20 glin ur· 
fında evrakı mttsbitelerile birlikte da-

iremize bildirmeleri lazımdır. Akıi tak
dirde hakları tapu ıicillerile 1abit 

olmıyanlar ııatıı bedelinin paylaıma-
11ndan hariç kalırlar. Daha faıla ma• 

lfımat almak isteyenler 34-2598 numa

ralı dosyada mncut evrak ve mahal• 
len haciz takdiri kıymet raporunu 
görtıp anlıyacakları ilan olunur (13505) - ' Denlzyolları 

iŞLETMESi 
Aeeateleri ı Karakör KöprGbatı 
Tel. 42162 • llrkHI Mllblrdaraade 

Han Tel. 227 40 gibi seviniyordu ve atına yem • .,. de uzun .clrecek blr yolculuk lçln 
medikçe mldHlne bir lokma ekmek gerekil olan azıkları tedarik için bir 

111........ ~ ee: 
•eya bir avuç vemlı koymuyordu. daha pazara çıkh, öteberi aldı, bOyUk 

Snferln bOtOn 1ezinıe1ltlerl de bir heybeye doldurdu H bir çoeuğua 
g eride birer birer gerçekleniyordu. ıırhna Jilkletlp ll•aaa dotru Jlrl· 
Sudan valisi Mustafa Be1 bir harpte meye batladı. 
a:mOıtn, Babür oğlu HOmayun Gti- Aden, iki yarım adaaıa yarattıtı 
ceratın en mühim kalelerini ele bir kuy GıtDndedlr. Biri bu kuyun 
eeçlrmiştl. Portekizli Viı Ruva Aml· içinde, biri dıtında olmak lzere lkl 
rol dö SHveyra da, Bahldir Şahın limanı nrdu. Saferin bineceği gemi 
3lUmGnO gören ıOnUn ıabahı Olu dıı limanda demir atmıftı. Bata. 1a· 
ada11 karfıaındaki 4oprakları İfgal bancı gemiler de 8yle yaparlardı, iç 
etmlt bulunuyordu. O, öldlirOlen limana airmealerdl. 
aultanın yerine Mahmut ath bir ini (Arkaaı var ) 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 6 Ağuı· 

toı SALI 1ıUnU ıaat 20 de 
Riıey• kadar. ' 14494,, ' , Kayıp ı Adapazarı emYAlinden 

almakta oldutum itam maaıı tatbik 
mlhrllmll kaybettim. Y enlılnl yaplı• 
racafımdan hGkmU kalmamıttır. 

Adapaaarı Budaklar köyGoden 
Ali otlu Mehmlt kı11 Seher 

Ağuıtoı 6 

~ .Kuvvetli olunuz 
OUINIUM LABARRAOUE,ın 

, *emekten sonra bir Ukôr 
kadehi miktarında istimali • : • kısa bir zaman zarfında 

: en kansız hastalar kuvvet· -: terini lktlsab ederler. 
: .. Onun için zayıf olanlar. 
~ hastalıktan veya- fazla ca· 
: lışmakta n kuvvetsiz dOşmılş 
...,_ olanlar, pek seri n~vo nO· 
F,. ma hesabile yorulmuş gene-. = fer kans ız gene kızlar ve = ihl ıyarlar. = Tıp fakültesi rakdlrnamesini haiz -'--.. ,... 

e 

Şarabı aımahdırıar. 

BOtOn Eczanelerde ehven 
fiatla satılır. 

__ ...,,__... 

Iıtanbul 4 iincü icra. Memurluğundan: 
Emlak ve Eytarn Bankaıı Türk Anonim Şirketine birinci derece 

•• ıırada ipotek olup tamamına (26310) yirmi alta bin üç yllz on 
lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlu albncı dairede Bedrettln ma

hallHI Şimal sokağmda 5,7 No.lu Abunf apartımanlle aynı mahalle 
Ye ıokakta tamamına (2744) iki bin yedi yU:t kırk dört lira takdir 
edilen 5,7 No. lu hane açık artırmaya konmuş olup ilan tarihinden 
itibaren ıartnamHİ herkes tarafından görülebilecek ve 11·9-935 
tarihine raalayan Çarıamba gllnU saat 14 den 16 ya kadar daire• 
mizde açık artırma ıuretile aatılacakhr. Sahf emlAk ve eytam baa
kaaının 844 No. lu kanun hükümlerine tabi olduğundan mezkur 
kanunun 15 inci maddealne tedikan ikinci bir artırma yapılmakıı• 
sın gayrı menkul, } ukarda yazıla günde en fazla arbranın Uzerinde 
bırakılacaktır. Artırmaya ittlrak için muhammen kıymetin yUzde 
yedi buçuğu nhıbetlnde pey akçesi veya mllJl bir bankanın 
teminat mektubu tHdl edilmek lAzımdır. Biriken bina 
Yergilerlle çöp ve fener realml rl ve dellallye ve vakıf lcreat 
saht bedelinden ödenir. Satıt bedeli peşin ödemek IAzımdır. icra 
ve tflla kanununun 126 mcı maddesine tevfikan ipotek aahlbl ala• 
cakhJar!a diğer alikadarlarm gayrımenkul Uzerindctkl haklarını YC 

huıuaile faiz ve masraflara dair olan iddialarını evrakı mUıbltelerlle 
birlikte 20 gtln içinde dairemize bildirmeleri llizımdır. Akal halde 
haklar1 tapu slclllerfle aabit olmadıkça satış bedelfnlo payla1ma11n• 
dan hariç kalır. Allkadarlann iıbu kanun maddealne uy~un ıurette 
hareket etmeleri ve daha fazla malftmat almak lstlyenlerln 934/9721 

973 doıya No. sile dairemize müracaatları ilin olunur. (199) 

Niçin Cildim 
' ~ 

İster ynğ11n, iıter rüzgAr Hain nmu• 
rumda değil, terkibindeki "Kre na köpiiğO,, 
sayesinde "Tokalon pudrası,. D 1 her türlll 

lıavaytL dayandığını iyi biliyorum. C ldıuı yağlı amma 
.. Tokalon pudrası ,, diğer adi Jıtıdralardan 4 defa ılyade 
oi!de yapı,ık kalır, tere dayanır ve mekamatın geoie• 

lenmesine mani olur. 
• ' e yapsanız, güudilı giine9inde veya gece aydınlığında 

bulunıanız harikullde gi.izeıliğln 1abii tenin eize verebilecek n parlaklık eseri 
t.ırakmıyacak yegane pudra "Tokalon puJrasıdır,, dır. Kuşu bir cild için 1'Tolı:a• 
lon Petalla p ııdrası,, nı yllğlı cil<l ler için "Tolrnlo ıı Pero pudruı,, nt lcullanınıı. 

ancak H İVEA ile duyulur. Güne~ 
oanyosuna ;:ın cveı vücudünü bol Nivea 

kremi weya N İVEA l!!! ile i yice 

uv 1 Böylece güneşten yanmak tehlikesi 
.,? ' kal kar . cildine gıpta uyandıran bi r güzellik 

!lnıılr.» r:a---... V' ı · F • • " ge ı r. akat h ıcbır zaman ıslak 11ucutıe 

gü neş oanyosu yapma ve kuvvetli 

güne~ altında N iVEA ma'iaiına 
icap cttİkç~ tekrarla! 

' lJ 

1 
k 

' 
l 
~ 
b 
I> 

' 

d 



Cenahın zevkfle men ve mahmur 
tlan erkekler, o ıarhotluk dem 
~lnce1e kadar, tamamf'n (dnaet) 

l ıdedir. Zeki ve kurnaz erkek· 
1.,, bu cinnet halini, ıe11lz aada· 
.. • hattı, sanki bu fUaabların• 
.... •Acdanen bir aı:ap bi11edi
hrlarmıı aibi, kanlarına derhal 
Plreıtlı etmeye koşmak suretli• • 
l9çlrebilir!er. Fakat terbiye Ye 
~nı noksan erkekler, hayalle· 
... de temadi eden aeYldcrin, hiç· 
~. ıuretle ve hiç bir kim1e tara· 
~an ihlll edilmesine tahammOI 
'demezler, her zamankinden daha 
'-zıa huıunet göıterirler. 

4 - Buna binaendir ki, 
f rav Emel), (Her Ömer) 1 tim
-le tabiatla tcabatına terket· 
"'11: •• koca11nı (terzi Nermla) in 
tlladen kurtarabilmek için evvel 
"-irde f11 cihetleri nazandikkate 
::ala, bunlar hakkında inceden 

Y• tetklkatta bulunmahdır ı 
A - Teni Nermin'ia haagi 

~be kuvveti ( Her Ömer ) t 
-.adJae çekmiftir? 

B - . Bu cazibe kanetlnla, 
( lier Ömer ) üzerindeki tesiri 
'-clir? (yani, terzi Nermin• karp 
"-aylllD, hakiki bir seYal midir; 
hlııa, muYakkat bir hlı buhra· 
.._dan mı ibarettir? ) 

C - Her Ömer, ıu hareketi 
... ruhunun dOtlklDğlnD ı~ıter
lllittfr. Bu dbet, Frav Emelin en 
"IE ehemmiyet Yereceği bir m ... 
"ledir. Kocaları bu ruhta olan 
~kaek Wm Ye terbiye a6rmtlt. 
~olana, bu huaıta batftl'a· 
"klan bir tek çın Yardır. O da 
-..eli kocalarının derecesine 
"-•le; onunla her hususta tama• 
:ı- anlqabilmek; •• ıonra onu, 
•ıadı derecealne 1iikaeltmek. 

( Filhakika bu çare biraz gUç 
01111akla beraber, çok pratiktir. 
~\trupanın bil'çok aıılzade kadın
~ ba Ya11taya mlracaat etıaı .. 
~r: buyuk faydalar j'armBflerdir. 
alnıı bir tehllkeal varaa o da. 

~ d&ıok dareceain bazı huau.lyet· 
'~nden hoflanan kaclmlarıa 

• lrocalarlle beraber • o derecede 
~llıalarıadan ibarettir. Maama
İ:' ba, bir zeki •• arzu meıe-

lldlr.) 

~ D - Fra• Emel, bu cihetler 
klanda tetkikatını ikmal eder 

btlllez; bUyUk bir ıUkünet •• itidal 
' harekete aeçmeli; terzi Ner

'-llnin (Her Ömer) üzerinde kul-
~dığı sihirleri birer birer bizzat 

11Üanaralc, kocasına bu kadmın 
•Utd~n tahl;a etmelidir. 

Se•gili kızım!. 
it Şu yukarıya yazdıfım madde
~· Meclisin Yerdiği kararlardır. 
b nların haricinde aklıma gelen 
'tka bir ıey daha var ki, bunu 

.,,le mahrem olarak aaaa taniye 
'd•bilirim. 

Butun dllnyada, milletler ara
••ıacı. kabul edUmit bir darba
:'8•1 vardır •. Şllpheaiı bunu, sen 
' blıirain. 

.ı [Acı, acıyı ; au, sanayı ıeçlrJr) 
~tler. 

tı...._ Şimdi.. Dikkat et, •i•r koca
..._ bu terzi Nermin• olan tema
)'11, ı•çici bil' haYeaten lbaretae, 
;"• kal'fl yapılacak tedbirleri, 
'-lcırıkl maddelerde bulabillrain. 

'fok •iv ; kocan bir •tk 
~U& seçlriyor... • z•••• 

..... ~ et. Nisa-

iÇiNi 
dqlarmdan ea ••İn oldutun bir 
kadını, kocamın kerıııana çıkar. 
O.un fikrini. teni Nermi•den 
çeldir. Bu kadıa •~•eli ko• 
canı kendine çekıla. Sonra 
da ta• Ju va•ıada, Oll& ıtı· 
zelce bir den werm. V • doj'· 
ruca unla kollarının araıına 

aandenin Fakat çok dikkat et. 
Bu kadın da kocam lldad bir 
maceraya ıllrilkleme.ıo. 

lıte kızım, ıana verebilecfği· 
mlz na1ihat!er, bunlardan ibaret• 
tir. Mektebimizden çıkan aevgili 
talebelerimize, hayatta tuadllf 
edeuklerJ - tabii ve umumi • 
manialar lıarıısında yardım etmek, 
bizim için en uaalı bir vuifedir. 
Eğer ıu mektubumla bu yazifeyi 
ifa edebildimae, çok bahtiyarım ; 
HYiill kızım. 

Meı'ut Yuva Kurma 
mektet.i mldilr8 

Lilyan 

Mektubu bitirdim : 
- Ek .. ik olma, Fra• Ulyaa. 
Dedi-. Ve Aç .. ne, ömrllmü 

•akfettiğim o mokteb:n koskoca 
( muallfmler mecliai ) Ue, Alman• 
yama en ••thur terbiyecileri 
aruıada 1&yılaa müdirenin ver
diği nalibatlara bakarak: 

- Zavallı Emel L. 
uneni bir bmarbanede 
din, hiç ıüpbeaiz ld 
ederdin. 

Şu Dç 
geçlraey· 
daha eyi 

Sözlerini llive ettim. 
Mektubu derhal ka~radım. 

Parç• parça edip aobaya atacak· 
tım. Fakat, birdenbire gelen bir 
fikirle bunu y:ıpmadım. Şayet 
milletta,lanmdan böyle mektep
lere dHam etmeye havea!I olan
lara rastge 'irsem, ibret olsun 
diye onlara g6ıtermek için aak· 
ladım. 

• 14 Kaoı1nuaallİ • 

Ömer Bey, heniz gltmftt1 
Gnlter, Rba.. odun atmak için 
her za111a11kl pbl • 8eHizce odama 
glrm"ftL 

Sobaa•ıa ~nine ç6mellrken 
ince ve titrek aeıi, 71kıeldl: 

- Amu kDçlk banamcıtam, 
banıhjmıza •• i7l ettiniz. Vallahi 
kaç l(God6r, mlonttdaa boğulu• 
yorduk. Ş6yle böyle bir adam 
amma, Allah ,... eblkliğinl 
göatermeaia. Evhı içinde erkek 
all, ne kadar olsa, bafka oluyor. 

D•di. 
Gülterla ba 13zlerine cevap 

yeremedlm. Çüaktl zibnta pek 
mlhlm bir meaelenin halli ile 
metıul olmaktaydam. 

Bu m•ıguliyetlm, Gllter ıe
bayı doldurup da otlatlaa çıkınca
ya kadar de•am ettL Fakat, o 
odadan çıkar plmu, derlaal 
ıul•dim: 

- Gllterl. Biraz ıe!ir•lala? 
Gllter, kapaya arala& Ba•m 

eokarak: 
- Bir emrialı mi Yar klçlk 

haaımcıtım? 
Diye 1111r1ldaadı. 
- Giilter içeri afr de kapıyı 

kapa. 
Glllter, tekrar ocla1a ptii. 

Kapıyı kapadı. Orada tlararak 
ytızllme baktı. 

- GIUterl 
- Elen.tim. 
- Sea. cJftetelU .,_..,. 

blUrmilia? 

SON POSTA 
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PARKER 
DUOFOLD 

dolma mlnkkeplertaia 
f abrikatiirlerl 

Th. Park er Pen Co., Ltd. 
TUrkiyede ıatıı iti indi 

etmej'e Amldedtr. 
Yalnız ciddi, ıerma7edaı Ye .._ 
tetkilita malik mleneMl.ıa tek· 
lifleri uazan itibara .Jı•....Jrur. 
Tekliflerin mdtki .dıue ıöadıe
rilmesi: 

The P•rker PeR C:.., Ltll., 
Bush Hou•e, Lond...., W. 
C. 2, Angleterre. 

Darüşşafaka 
Direktörlüğilnden 

Mekteb:n Kıao!oidleri bozulan 
Bla metre murabbaı kadar yerle
ri•• pazarlıkla tahta dö .. me yap
tırılacağından iıtek edenlerin prt• 
namesini r&rmek Ozere hersftn 
Ye pazarlığa lftirak etmek tl~ere 
23 Ağuıtoı 935 Cuma günll saat 
15 de Nuruoamaniye malafellnde 
TDrk Okutma Kurumuna mtira-
caatları. .. .. S.f4,, 

lstanbul 7 inci icra Memur
lutundan: Bir borçtan do!ayı •ah
cuz olup ııablmaaına karar verilen ev 

etya11 101&/935 tarihine gelea C.
marteai aaat 12 den 13 e kadar Bey

otlunda Patmakkapıda Haaaaata ma
lıalleal 22 numaralı hanenin önüade 

srhlacııt ilin olunur. (413) 
-- • • :...:ı.e •••• --- ...-.. ·-~ 

Son Posta Matbaaaı 
Sahibi ı R. KBkça 
Neıriyat Mü<liirü: Tahir 

Apatcı 8 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünd• : 
Mubamm• 

deierl 

AKSARAR ı Kltfpka•m, Llnp boıtaaJan ıokalı eıki 
Lira 

4 eayıL boetanın 45/ 480 payı. 228 10 
MERCAN ı Bl1ilk 1em faan birinci kat .... 1..ı 7 

aayılı dükklnın 1/4 payı. 153 
KADIKÖY r Caferağa Muradiye ıokak e1kl 11 1•ni 

23 aayılı evin 1/l payı. 938 

FERIKÖY ı Birinci ıa.. F.tnf F.f9lldl 10lrak eıkl 
24/S nyılı erHnı• tamamt. 1029 

GALATA ı Kemankeı 1'ara Mullafa pqa maJaalJMi 
Kara Mutafapap Ye rılatım aolr•W.rı 
e.ki 9, 30, 32 yeni 24 fli 30 ıayıb Dç 
dükkan ile pzlno ve hua 85,51540 payı. 4157 

0SK0DAR ı Y:enimahalle Gemici Ohana.. sokak H· 

lci 15 yem 17 aa7ıı. •• 112 paJL 319 
ÜSK0DAR ı Kasıldı aalaallal K•kll cadcled e9ld 13 

yeni 21 sayılı bosta111a 7140 paJL 700 
HASKÖY ı Abcl•HJim mabaU.11 Kumbaralaaae" 

Sayo c:a •okakları eıkl 14, 9, 9 m. yeni 
154, il, 13 ev ve dllkklnın 1/2 pa71. 250 

T AKS1M : Btiyllk Pa111altı Cedidlye aokak e1ki 
117 yew 143 •ayılt ••m tamamı. 600 

FERIKÖY ı Rum kiliaeei .okak elkl 39 aayılı ananın 
tamamı. 542 ., 

SAMA TY A ı Koca.-&l..tafa pa14t Y U1Bac1 Kaıbar IO-

kak ukl ,..ı 1 •ayıh evla tanyw1. 600 
KOÇOKP AZAR: Sandemlr müaltesi Karakolba•e n ICab-

ı. çeımıal •okaia •ki 4 yeai 3, 4 •ıdı 
dtıkklnın 113 payı. 434 

OSKÜDAR ı Y.W..ahalle Kabri.tan .akak uld 20 , .. 
111 14 sayıb •• ve dlkklam 1'6 paJL 193 

ÜSKÜDAR ı Pazarbaıı Karamanlı ıokak eıkl 72 1e-
ni 74 aayllı mn 4/18 pajı. 214 

BOYOKDERE ı Klrkor ıokak yeni 22 evin 1/4 paJI. 500 
Vukuda yanla mallar JOnl935 Sala ıtıd ••at 14 de P•ı 

para ve açık arttırma ile aatdacakhr. lıteldllerln yUzde yıdi buç 
pey akçelerlni aaat o ı ikiden evvel yatırmaları. (M.) (403 

1 ~yoib 

3 " t&&o.{\.~t.~ o:o+t11 
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v 
Dünyada 
En iyisi H SAN z YTiNYA IDIR 

Böbrek, mesane, bllha11a tafra ve 1arıhk ve karacijcr haıtahklarında ıerbet gibi içilen yeglne zeytinyağıdır. Salatalı.rda •• her yemekte Hasan zeytinyağı çok nefistir. U.treli• 

0tiıeai 65 iki litre 125 kuruıtur. Safi 6 kiloluk tenekeler 350 kuruıtur. BOyUk tenekeler de ıaff kilosu 50 kuruıtur. Ha110 marka1ıoa dikkat. Huan deposu : Ankara, Beyoilu, lstanbuL 
---~ 

ı ... . ı ' ' 1 • 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20.000lira 

mük8fat 

iki muhtelif tertip -Yedi kura 

Birinci tertip ikinci tertip ... ___ _... _..... 

Senede iki delada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 

Senede beş delada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene 1 Nla•n ve 1 ilk te,rlnde kumbara 

sah ipler 1 arasında çekllen kuralarda ve her 
defasında 207 kltlre beter bin Ura tevzi 
edll mektedlr. 

Yeni ihdas edllen bu kuralar1n her birinde 
tek kumbara sahibine iki bin Ura ikramiye 
verllmektedlr. Bu kuralar ae"ede bet defa : 

Birinci mlkllat : 1000 Ura Şubat, Bazlraa, Temmuz, 
EJllll ve Birinci llAnan ikinci ,, 250 

1000 
1000 
1750 

" 
" 
" " 

On klllJe rtzerdın 
Yirmi ,, elllterdea aylarının ilk gUnlerl çekllecektlr. 
l 'l 5 111,ıye onardaa 

1 

Bet bin llrahk kura 
1 ilk tetrinde çekilecektir. 

iki bin llrahk ilk kura 
1 Eylülde çekilecektir. 

Karalara iştirak edebilme için 
a bara sabiplerl in sgarl y· mi 
eş lira biriktirmiş olmaları lAzım 

TUZLA .iÇMELERi ~ 
ve Oteli açıldı 

Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,20 - 9,45 • 1 ı • 13, 15 • 15, 10 da 
Haydarpaıaya giden vapurların tnnlırl membalar• kadar 

hergUn ildeceklerdir. 

1 t 1 Beledlye•I lllnları 1 

ASi iN N 

Keşif bed~li 284 lira ~8 kuruı olan mezat idarHi mücevher 
kısmı için yaptırılacak camekan çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
ovrakı ve ıartnamHİ levazım mildürlDğünde g&rUlür. Ekıiltmeye 
girmek isteyenler 2490 No. la arttırma ve ekıiltme kanununda yn· 
zıh \'esikn ile fen iılerl inf aat ıubealnden alacakları ehli yat veslkaıı 
ve 21,5 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
1181935 Çarşamba günü saat 15 de Daimi Eocllmeode bulunma· 
lıdır. (ı3.) .,4233., 

Halis ve hakiki tabi tlari ııh· 
atinlzi ıoğuktan n bütün atrı· 
fardan korur. 

TÜRKiYE 

ŞEKER FABRiKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, Ufak, Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikalarmda 
ve ISTANBULDA fabrikalarm teslim edeceklerf tarzda : 

KRiST AL Kilo•~ 25 Kuruştur 
KESME Kilo•u 28 Kuruı 

MUıterilerimize bir kolaylık olmak üzere aıa~ıda yazılı 
yerlerde de ve hizalarındakl fiatlerle 10 Ağultos 1935 
tarihinden itibare.1 aatııa baılanacaktır. 

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

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

(Fob Samsun fiatı; Karadeniz aahlllerinde her hangi bir 
iıke:eye gönder.imek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiledir. Ve Samsundan ıoorakl navlun 
ve sair ma~raf mU9terlye aittir. ) 

Sipariıler, fabrikalardan gayrı yerlerde on iÜD içinde ifa 
edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BiR TON, 
latan bul ve sair yerlerd~ en az BiR VAGON ıipariı kabul 
edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 ••ndıkt1r.) 

Yukardakl fiat:ere ıigorta dahil değildir. 

Siparit bedelleri fabrlkalarm bulunduğu yerlerde veya 
lıtanbul, Ankara ve Samıuu Bürolarında ödenebilir. 

Diğer ıipari, şartları fabrikalardan ve lıtanbul, Ankara 
ve Samıu!l Bürohrından öğrenilebiJir. 

ADEMi iKT·o 
ve 

Bel gevşekliği 

HORMO i 
Tafsilat ı G lata Posta kutu•n 1255 

100.000.000 

kişi 

KER 
tıraş 

v 

ıçagı 

l<ullanmal<tadır. 

Dr. iEL 
Kımıköy Topçular caıldui No. 83 

Sinir ve akıl hasblıkları miıt. 

Dr. TEM VASSAF 
Caia.oılu Orhan B. apuhmanı Tcl.2:.!0JJ 
lv. ı<adıkö1 Bahari1e llerl •okak T•l.60791 

Sabahları aç 
karnına bir 
kahve kaşı2ı 

JJI A z o N alındıkta 

MEYV ATUZU KAd~f~~~IGI 
Y emeklerdea 
bir aaat sonra 

alınırsa 1 
HAZIMSIZLl~I 
Mide ekf llik va 

yanma?arını giderir. 

Aiııdıki tıtıızlık ve kokuyu izale eder. Fazla bir yı.mık ve içmeden sonra bi11ediJe.o 
yorıuoluk n oiıkiolij'i hafifletir. Mezon toz.tınun tesirinden memnun kalmıyanlal 
tiıeıi açık da olta Bahçekapıda lo Bankası arka11nda 12 No. lu Mazon Boton eosa 
deposuna iadı ıdtırek bedelİlli ıeri alabilirler. llazon İiim ve markaaına ook: dikku 

etm 
ıını 

Yan 
hak 
her 
rek 


