


2 'Sayfa 

( Hallc.ın 
Harp 

Olur~a 
Kim Kazanacak? 

.. Harp,, llkırd111 aldı, yilrldtt 
Habeı .,. İtalya ına11.m bemea 

. · b.,Iamak lztra olduiwıu taJıral
lar herıün bildiriyor. Bu durum 
önlode ~is de halkın dtitii•lt

/ leriol topladık, yaaıyoruı; 

Kuruçe,mede, Akarsu ao
k .. •d• 52 Na. h evde, mllte-
k.at yl•bafl Hamit ı " 

- Harbi bence ftalya ltaıanaealt• 
tır. Çinko balyanın laarp YaaıtaJa,ı, 
lletlerl, yaai topları, tayyarueri km 
en aoa ıiıte-, he• de .... fÖtw. 
Halbuki Halteıiataaın uk.,I kunet• 
lerl, elbette ltalyHınlrl lladar dejlldir. 
Hattı bu iki kunetl llç•ek bile 
hatadır, Nnıyor••· İtalJ•, cepane, 
mühimmat bulmakta pçllk çok.mi
yecelctir. Eter Hab~lataa, UYYetll 
bir deYl•tte• yardım 1ılSrmezH, pek 
çabuk ıülibıaı iadlrmiye, n ltalyaa• 
)ara bo1u• •tml1• mecbtlr o!acaktır. 
Habetiıtan1n cepaneal, mllhimmatı, 

usu• bir harbe dayanamaz. Fakat 
ltaıya, lr.encU fabrllcalımndanı ltafk .. 
7abanoı fabrikalara 4a lıtecUti top ... 
tlfefi tayyareyi, bomba71, flıetl ıı•u ayablllr. 

lf. 
ICoa,. ..... ~a, 111Dtelleff bht

-.. cemaı: 
- Bu, bene•, aeticeılia bir laarp 

olataktır. ÇGnkl ltalyanlar, kea41. 
)'urdundan uaakta, Ha.betler iae, ken• 
di topra klarında harp edeceklerdir. 
ftaıyaaların ukerJik kaynakları Habefli 
Jwinkladen aekadar thtln o1ura ol1UD 
tanımadıkları •e bllheüa aıcata, mu
llitin atır Ye fua buıuıiyat'erlne da· 
1anamı1acaklan bir yerde harp ede· 
eek)eri içla, sOçllktea ıDç'.Dt• ufrı• 
7acaklardır. 

Bu itibarla, ukerl 1117metlerl T• 

laarp lı:abiJiyetlerl bir hayli aHlacak· 
tır. lıt• bu aebebledir ki, enlarıa 
Habeıı. taadakl mukadderatlarını teh· 
llkeye ııokmaktamr. 

* Heı-..at Keru eokalc 39 nu-
marall h••• koml•yoncu 
Memduhı 

- Sana ıarip bir hikayecik anla
tayı• doatumı Geçenlerde bir ecnebi 
ıaaelHinde okamu,tum, bilmem hanıl 
t•hirde pmyarmuı 1ıibi bir delikaob 
ur.mı.. Bu. puaları titkia dcllkaah, 
JAIDAD bb Mkak d6Ylff 1.0 İ•lfo 
GlnDn blrlade, bf, menajer delikan !ıyı 

.ıı •• .ı..• 99 ... boa denlwl 
,,.....,. IMtl..... Deliliaalı, feanl 
b•p ... Uwlai atrendlktea aoara 
lalae ~ı .. ct .. uyak 7emeye batla
.... B .. timdı. HabetJuJ, bu deli· 
... hı• benzetiyorum;. açanlar ne 
'-dar utık k ..... daa ....... topla-
,.p batlanna s•ıirmifler. Korkan• 
... 7lzd• bildllaleri do•ltme uaulle
rinl uautacaJdar9 •• aer.i H.rp bilfil ... 
ıiae kurbn ~deeek'er. 

Blf Yıflndald Çocuju Ordoren 
Vatman 

Mecidiye kayUnden b.. ya~ 
larındald lnaall çocutu Beyoğlu 
Parmak leapula tram•aya çarP'" 
dırarak ~lllmllne aebeb olmaktan 
auçlu yatman Mohmet Ali ojlu 
Şakirin albncı iatintak hakimli· 
j inde aoı:ıuauna dlla de de,·am 
ecillm!t Ye me\·kufluk mUd<MU 
uzablllllfltr. 

SON POSTA 

Gümüı Liralar Değişiyor 

Bir Milyonluk Yeni Gü
müş Lira Basılacak 

Nikel Paralar fçin lşek;;-
De Hazırlığa Sıkıntısı 

Geçildi Daha Bitmedi 
Darphane ldarHI Haziranın 

blrlae kadar (4) mllyoa liralık yGa · 
kur11fluk ıllmlf para bum11 Ye 
pl7aaa7a dajıtauıh. E... itibarile 
(8) milyon lirahk ..... pua ı,... 
ııJmaaı kabul edilditf için pride 
kalaa dlrt •llyon llrabim yar181 
( 50 ) •• Janll da ( 25 } k•rutluk 
olacakb. 

Maliye Bakanbja laslltenda 
dllnyanao .. thur iç para kaJıp
çı .. dan birli! olan M. Pe.-.lyl 
ı•ttrtmftt 7eni kalıplar 7aptu-
1D1fhr. 

Bu mOtchauı.. baaılacals (50), 
(2~) kuruıluli: gttmUf, ( 10), ( S ) 
kuruşluk Dikel Y• ( 10 ) paralık 
bronz paraların kalıp!arıDı yapmıt. 
itini de bitirdiği içia memleketine 
dönmüıtUr. Maliye Bakanhğı M. 
Peniye yeniden bir liralık ınmnı 
para kahbı yaptırmJttll'. 

811 kalıbuı yOzU ealdal gll»hlir. 
P' akat arka tarafında bir değiım• 
olmu" hililin Yaziyetinl bayrağı• 
mızdaki ıelrle göre aağa doiru 
açılmııtır. Ayrıca ( Jlz kurut ) 
yuuu da kaldırılmıı ve hililin 
tam ortaıına (1) Ye altına d• lira 
yazılmııtır. Bakanlık bu yeai tekle 
aöre de bir milyon liralık daha 
bir liralık para baıtırmaya karar 
ve.rmipfr. B;r haftaya kadar ba
aılmaana bapanacaktıt, budan 
ıonra da Uç mUyon lirabk ( 50) 
Ye (25) kurutluk bualacaktu. 

/)eniz Ortasında 
Boı Bir Kayık I 

Zabıta. oldulqa ••arlı Wr 
hidlse U. karfllAfllllfbr. hzet 
kaplanan ldareaindeki "Ceylim 
Bahri,, lsmJodeld yelkenli ı•ml, 

Gemlikten ielmekte ika. Hayll'
ıaada önlerinde bir ıandaba bo
calamali:ta oldujuau ıarmlt; oaa 
yalda,arak, içine bakınca klmı .. 
leri görememiş:erdlr. 

"Ceylaaı Bahri,, l'emiıl, ka
yığı yecleğ;ne almıt " lılanbula 
ıetirrr.i§tir. 

izzet kaptan kayıta zabıtaya 
tealim et:niıtir. Kayıtın bot bir 
hafde, Haywıııada açıklaranda 
kalmıf olmatı çok garip prll-

Kanun Salı Günü Tatbik 
Edilecek 

Plyuada dla de •liu alwı• 
baı çeldlmiıtir. Heniz k•an 
ne.,.edilmedljl için tlc:carlu cı.. 
polardu .. u. al~orlar. Fakat 
lruun r91111J ıuetede çıkar çık· 
maz tehird•ld tek• •I•• bqa
lamak için timdid.. tedbir aJia• 
mıfbr. Ealdıehirdea ~ok ,.iter 
ylldeamittir. V • latanbalclan 
yapllacak latelderl Ul'fllamak 
Gzere 50 •agon ı•ker: bmitte 
beklemektedir. lıtanbuldaki depo
larda da şeker doludur. Fakat 
kanuD resmi gazetede S.lı 
ftla& çıkacağı için bu •kıntı 
o itl• bitecek, demektir'9 

Buğday 
Ekmek 

Fiatlar Düşer Gibi 
Oldu 

Fakat Ekmeğer 30 Para 
Zam Yapılacak 

Buiday piyasa• din biru dl
aelmlye •• f.atlarda belini:& bir 
dilfüklllk görWmiye baflanmıfhr. 
E••elkl ıun 6,30 paraya kadar 
muamele pen yumutak butday 
din 6, 13 paraya kadar dDflDU.
t•. sert l»aj'da7 da 5, JO paradu 
Mblmıtbr. 

D&a Bona1a ıel• baiclaJ 
miktan 384 taaclUI'. Yann Tralıt
yadaa yelli yıl .. haula ı•lme8i 
umuluyor. Eskf .. blr •• Polathdu 
da ıu ıtıalerde buiclay ı•lm..ı 
beklenlyor. 

Belediye elrmelr aarllı lromfa
yonu yanıa toplanac:akbr, timdiye 
kadar yapılan tetkikten alınaD 

neticeye ıöce ekmeie en ~ok 30 
para ı.am edllme1I lAzımdır. DDa 
bir sabah arkada~zıa yudıjl 
aibl 40 para Yeya 60 para zam 
yapılmıyacalchr. 

--··········-... ·······-················-·--... ----
mOştür. 

Kayıktakilerin ne oldutu belli 
değild: r. Poiiı tahkikat yapıyor. 

Öz Dil 
Çallımalan 

Otuzuncu Liste 
1 - ihmal etmek· Sa•aa•u 
ihmal • Sa••• 
Örnekler ı 1 - Han iti HTHJ& 

ı•lmeı. • 2 - itini 1avaa7aa .... 
ıtaHllten bahaetme...U. 

2 - ihtiyat .. Saknı 
ihtiyat et11tek • Saknı•alr 
ÔrnellJer; 1 - Hap, o bu itte 
ıa•aa delil. Hk• ııCSatnmlftir. 
2 - Kr6cM lfl•riM• 1akn17 .. b..,. 
kaJara kızmamahyıL 

3 - Kaide - 1 Kural 2 - Durat 
Öıaekler; 1 - a.. cimi• ıra .. , 

kurallarıaa ıllre dotr• deftldlr. 
2 - TakaiJn a1a1tııua mermer du· 
raçını na11I baluyouaauı? 

4 - Tarif etmek· TADl•lamak 
Tarif .. Tanım 
Örn•kler; 1 - a ••• elionomlnla ıoa 

taaumaaa ..,._ ..ıahuz. - 2 - Eter 
J•labl iri taaamh7abllae1dla b• 
kadar 11ra7ıp ıor•azdım. 

• - T ... ttllt • Apılı.-a 
Ôıaek: Yut itl•rlatle flJW &Jflht• 
muı n blytlk ftllkettlr. 

Notı Gaıetembe gllncf erllecek JHI• 
larda b• li~Umeleria Oa•aalıeal•n
aıa kullaıul• .. aaanı rlca eder&. 

L._ .J 

Tevkifhanede Ça
kının lıi Ne ? 

Geçenkl Kanlı Kavganın 
Sorguıu Yapılıyor 

Geçende Tevkifhanede kaab 
bir kavga olmuı, birkaç suçlu 
birib&lerfnl vurmuılardı. F ertkl5yltl 
lbrahim, kardetl Yqar, ArnaYat 
Hacı Y• Salfm adındaki bu 
auç.lulann ıorgularına Sultaaah
met birlacl ıulh ceza mahkeme
llİad• din deYam edil•lıtır. Ola 
ıahit olarak dinlenen te•kifhanı 
gardiyanları, glSrdOklerlnf anlat· 
mıılar. Bu arada Salimin elinden 
bir au.tala çala alclıldanm da 
ıöylemlşlerdir. 

Muhakeme, ltekl tahltlerla de 
çajll"ılmuı lcla b .. ka ıla• bıra· 
kılmııtır. 

Öliime 
Sebep Olmuı 

Framız llastanHlnde çahpn 
Kateria adiada bir. ••taazel 
~üacO Cezada mulaakeme edt). 
mektedir. Katerin AJ.. adaada 
hasta bir kaduwa 610.IM •b•p 
olaakla auçludur. 

iddiaya göre, Ayte, dlzaaterl
d.en hasta lmif. Katerln ele ba 
hastanın kolundan eajek.dyoaa 
yapmtf. Falıat ba enjekıiyon 
usul.az 7apılclıj1 için llOI kanpea 
olmuf, kadın kurtanlamıyarak 
ölmUf. Dllllkll celıede fenni i:til
ailerfne müracaat edU•ek lzere 
ayni hastane doktoru 11Gauea., 
de ,.Mt olarak dinlenmlJUr. Mu· 
hakeme deYam edecektir. 

Pllzaı Ola H•••• iL DIYor Ki ı 

Haziran 16 

Giiniin Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

. 

' 
Mtlhaclr Mall Diye Getlrlle• 

tellerlw 
Muhacir malı diye ıeker ge

tirtvek l'UmrUk kaçakçılığı yap. 
maktan suçlu Salllutddha Rıfatle 
arbd .. larmın clurupaa•na dla 
deYam edllmfı, bazı ıeker tle
carlan ıahit olarak dialenmiı •• 
duruıma bqka sftne buakılmııtır. .. . . 

Bir ltçl ÖldU 
Amaara ( Hususi ) - Blrkq 

....... ı cl6klk kim• ma ... 

.ıade iki ton aplapada Wr 
Umlr ~- kamaa O.... 
llmlacle bİriıllll lavlM JUYarW 
...... aawalh11 derlaal alcllrmlf& 

.. .. .. 
Trtlk'J•hlM'ı• letelderl 
Trakya brpuzcalan 7eni halt 

,.,...... dola,..U. .. hıulla 
an.l••c•tiaf. uJd .. kllde iat ... 
roada ... miaaade .......... 
lılle•'tl•rdlr. BeWlye bu iateli 
tetkik ediyor. . .. .. 

Yaz Geçlldl 
TramYay kapılanma l»aaamaJD. 

lua kadar azablm ... c:lan ••• 
bfr fayda g&rttlmemlftlr. Bund 
için lUzum11uı. yere mauaf yapal
mamaaı ve kapıların eakl haliıaA 
kaJmaaı kararlaıtırılmııtar. 

• lfo. • 

Bebek • emtn~hıU 
Tramvay tlrketl Bebek • Eml• 

a8nU seferlerini 40 dakikaya -
dirmfıtir. Bu mesafe etkiden 
dakikada almıyordu. 

Jt ... ... 
Berberler Tattı 

lataıabul berberleri ilbay (Hll) 
Anupadaa döndllktea aonra her 
hafta Paıar gtlnlerl tatil yapa• 
caldardır. 

ir • • 
lnflllkta Ölenler 

G•çenlerde] KAğıthan• f abrl
ka11nda vukua gelen lnfillkta 
6lenlerla çocukları fabrika tara• 
faDdan leyli mektepte okutturue 
lacak, yangına ıöndlrmeye çaJ&e 
pn f ıçilere mikifat, &lenlerla 
ailelerin• tazmiaat Yerilecektir. 

• ir .. 
Harlclr• 9erlrlyatı 

Haaeli haataneıinde yapalmak• 
ta olan yeni pavyonla Şehreml
aiade tlttln depollll olan pavyo• 
larcla• blrhala hariciye Mririyata 
olarak yapılan teaiıab ikmal edt~ 
•ektedir. ' 

• • • 
Aerf Hell 

Saltaaahmette oldutu gibi 
Takaimde de Temmuzda bir aırl 
yeraltı helası yapılacakbr. 

.. * • 
Nü111u11e Mallalleel 

Belediye SUrp Aiopta bir 
nlhaune mahalleal taıiı etmeye 
karar Y•rmlftlr · 

Yolcu - Hasaa Eey t.. Demia 111 l ... Y .... a kotluk, Jlzftne •• ••ptill, ' ... Dwc:liai aÖ)lemedi. Gel, bot.aber l HaHn B.. - Oaba ne e1am 7a1111 ... 
kaıede bir adamcaiız bayılmııtı. atlamı~a ltqt.da. Bir ıa)lrimllbadilmlt. ficlip aornhm, iapna blr felAket mi G.Jr•UbaCW 1ii) •••• ya I 

~ pWI acalla ? 
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Hergün 
Hangi 
azeteleri 

Örnek Alacağız ? .. 
Matbuat umum mlldllrlllill bl· 

•• hemen de berılln ıasetelerd• 
llrdllğll kuıurlan bildiren birer 
-.ktup g6aderlr. Ve bize matbu• 
G kurultayında verilen kararlan 
laatırlatarak yanlqlanmıza dllzelt
llemizi tavılye eder. 

Gazeteler, Matbuat umu• ml
"8rlllillnlo bu ıGzlerlae uyarak 
lllcaalar birer ilin levba11ndan "'rt edilir yerleri kalmas. 

* lu vuHe ile ı•ç•n ,an lap 
lla ıazeteleriade glrdlill•b bir 
l.adleeyi anlatmak iaterb: 
. Bundan birkaç ,aa evvel Mu• 

..-0, Habetlata• mnnı•betile 
'tr 16ylev vereli. Bunda biru Mrt 
Jr-Ufuyor, bafka devletler bizim 
a.ı.uze kanf&.U, diyordu. 

ln,Uiz ıazetelerlndea biri ha 
llylevi yazark .. bqına mDbalaıah 
"- ltalyan bqvekillne biraz ça· 
'- bir bqlak ko1mUf. Iaılli• 
-.buılarmdaa biri parll•enteda 
... ye çaktı. 

- lnıillz matbuata, dedi. 
'-a.n devletia ılyali mllnaHbet• 
l.riai ıDçleıtlrecek yazılar yazı• 
rorlar. ya baıkıdan evel bir 
,...lir uıulll koyarak bu kabil 
-..,ıyabn 6ntlne ıeçellm. Y abut 
lll•teler için Ahiplerla• bir 
'-t11az verelim, o blyle bir hal 
9'111aea elinden imtiyazını alahm. 
•-Bu Mebuaa cavap veren vekil 
-.eli ki: 

- lnıllterede matbuatın hlr-
tl1eti en ziyade lvlndltlmtls 
!lla&e .... elerd.. biridir. lntilb: 

mentoıunda bayi• bir teklif 
anda kalmak iıteaıezdik. 
bqka mUletl•le doatlap 

•• lıadar ehemmiyet Yerlyor .. lr, 
._tbuaba hDrlyedne de okadar 
.._.miyet veriris. Inıilb matbu
~- !lgundur. Y azacatını bfllr. 
,.....,. muhtaç deiUdlr.,. 

• Alma•yada matbaab• elarg. t:u araıtaran bir Alman fUozofu 

1 
aa matbuataadald diliplial 

.ayor ve ıu misali allterlyor: 
.. _Hitler bir 161lev verdlii zamu 
~lindeki Lokal Aaçayker oaa 
" IUretle yazar: 
L - Bllytlk ıefimlz Hltler • 
lllllll~eUi, ea elerln, • 
~~ nutuklariaclan blrlai dla 
lp;t Pllıede verdi,, 

Dreaclende çıkaa ıazetede ba 
....... keu .. deiifmedea tekrar et! Blltlln Almu su•telul 

bir apdaa ltu IOJl•YI apl 
elerle yazarlar. 

Çtınkll beplia• ruacata ınH 
.. tlıtuat ve propaıanda veklleti 
tide etmlftir, 

Jt 
..._ !ıfatbuat u•u• m&ellrllil 
~ ıazetelerlae •anıl matbuata 
l le ılateriror. Almaa aatbua
~I mi olaha, roba hapık ~ 

rine .ı be-..iye çahphm? 
Oaıı ... ler 
lir al• BIJlk Petr.,.. duvarlara 

1 aleyldade IM1aa•••• yapıtları
•• halter •••iti•· Petro kaı· 
; 

a. - O IMyaaaa••JI Wk• ob1a· 
:-""eeli bir yen a.., de•if. 8ea 
~· lkl.W de •••••• • ... 
"'5 ....... ,.pb-. Oalar iatedllde-

~--· IMa •• latecliti•I 

Ökten 
Ada 

Yere Bir 
Düıtü 

~tiaa, 16 ( Huıual ) - Otla 
Meaara cıYanaa hl1lk bir 

riaem&vl cllfaalftar. Bu ılk· 
"'•" tertip .. .... ..,.. 

• 

Resimli Makale il BligiJlt. Adamlar • 

Butla aiıe muhtelif milletlere •••••P blwer blJlk 
alla• tipi koyurorua. Bualar .. rıar iclade lle•e, fe••• 

l•dlr. Klçlk adam, orta adam o!•ak kolaydır. Fakat 
blylk ada• aadlrea yetitlw. 0,le oldutu lçia de namı 

•• •eaaup oldukları •Wetlere t•ref v.rmlt laHalarclar. 
Her birJ, deninde lalıultp J•paa Ye IHanlana taltlate 
lalldm olmalarına yardı• edea k ... fl.. Ylcuda ••tlr•lt-

u•aalarıaı ve muhltlerlal at.r. Oalar bitin deYirlerl• 
ve biti• •Dletlerla malı olurlar. Birik ada• olmıra 
c•btıaaz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Çiftçilerimiz 20 Milyon Liraya Va-
•• 

ran Borçlarını Taksitle Odeyecekler -
ilk Taksit 1936 Yılın da Alınacak 
DefJlet Ziraat Bankasına Her Sen• 

l Milyon Lira Verecektir 
Aakara, 16 (Huull) - Ka

muta1 tatil karan yerirkea 
kabul ettlti kanunlar ara11nda, 
bir aeri de laemli kanunlar vardar. 

Ziraat baaba... 1131 rılı 
aonuna kadar olan ipotekU v• 
mDte•l•I kefaletli bltla dral 
alacaklaraaın ,Uzde 111 faizle • 
b.. yal lçia tabltleaclirilmelln• 
alcl olan kana banlana bqmda 
plmektedlr. 

Ôdeamuladec çlftçilerimlzla 
zorluklarla kartılqdaja borcunun 
20 mll1oa liraya Yarmlı tahmla 
olunuyor. 

Tlrk çlftçlllain laayabnda ltlr 
ellalm aoktuı tetldl edecek ve 
oau iç ferahhta lçiade tarla11 
lltlade çalafbracak olan ka
aam• •• hatlanaa pre, buka· 
mn · eavaaterlade yuıh ndMI 
ıelmit veya plmemlt ve yi•• ba 
tarlbten ıoara yeni aeaetl•r• bar 
...... ve1a batlaa•• ... lpotekU 
mlte•I• kefaletli bfttln , zirai 
alacaklar yDzele iç faizle ve .,.. 
beı ,.ı mlddetle takaitlendlril .. 
cektlr. Şu kadar varld bu tablt 
atlecll h• biri bet Oradan •f811 
dltmemek lzere Ok taklit 1938 
11hada alınacak ve talult vaelel .. 
rl •er yerde maluul toplama ve 
Atma mevalmlerine fire laeAp 
oluaacakhr. 

Baakanıa 1932 yda lta .... p 
andan aonra yeald• yapıl ... 
laer .. vı ipotekli ve •lteH .. 
k.falet:I zlraf lltlkradarclaa •l
tevelllcl alacaklan bu kaaun• 

/STER 

hllkmD d111ndadır. Ziraat bın,a• 
11nın bu kanonun hlkllmlerl için
de takıite tabi mlteıelail kefalet-
li alıcaklınndan, kooperatif or
taldan aucllade olup t•kkllle
rlnl mltealdp bu kooperatiflere 
devredllmlf olaalan da tecile tabi 
tutalmaktadır • 

Kurakhlc ve laer ..... bir 
afet veya •lcblr ve fevbllcle 
bir •beb De bir kıç tabltia 
laamea ••1a tama... tacilia• 
zaruret ılrllecek hallerde ba 
tadl. bankama teklifi ve hakalar 
kurulunun tasYiblle kararlqtmlar 
ve tecil edilen bu tabitler yDzde 
iç faize talıtl tutulacaktır. 

Dii•r taraftan bu kanun ile 
•iral borçlann bu mretle uzan 
yallar için takaitlencllrilmeei yhla
den · bankama itl•tm• ve kir, 
zarar vaziyetlerinde pek tabii 
olarak huıule gelecek mlhlm 
telirlerinl karplamak için de dev• 
let, 1936 mali yılıadaa baflayarak 
her Hne, bankanın fevkalade 
ihtiyat akçellai tetkil etmek &ze
n bir milroa lira vermeyi lıeri
n• almıı buluamaktadır. 

Korkunç 
Fırtınalar 

Pari1, 18 (A.A.) - Franıaaın 
dotaıanda çok kanetll farbnalar 
olmakta.... Ka11p 10 .Uroaa 
ıeçmlıtir. 

BurAlılar Ankarada 
Ankara, 16 (HulUll) - Buna 

halk partlılnİa tertip ettlii bir 
ı•zi•tiye lftirak ect. kalabalık 
bir halk kltlul bura,. ı•ltlL 

Beşiktaş 
Galip 

Ankara Gücü: O 
Beıiktaş: 8 

Ankara, 15 (A.A.) - Ankara
,. iki maç r•pmak tb:ere ıelea 
Betiktaf Jlmnutik lmllbl bu,na 
çok kalabahk bir •ylrcl IDtlacle 
Uk maçlDI Ankara Glcl ile Japb. 

Çok gtızel bir oyun eyna1an 
Betlktqlalar birinci devrede d&t 
•• ikinci devrede de dart ıol 
atarak 11f ıra kartı Hkb: ıolle 
rakiplerini 1enmlflerdlr. 

Birinci Genel 
Müfettiı 

Ankara. 15 (A.A.) - Birinci 
ıınel müfettlf Abidin Ôımen 
buıtın Ankaradan aJftlmlf ve 
lıtaıyonda bir çok bakanlar, .. Y. 
lavlar •• tanıclaldan tarafıaclaa 
uj'urlaamııtar. 

Erzurumda Kızıla1 
Hafta• 

Erzurum, 16 (Hu....r) - ıc.. 
zılay haftam barada JUID &.,. 
hyor. Halk ıimdlden ba Kızdaya 
iye yazılmaktaclar. Kızalay lçia 
bir balo da veraeceldir. 

Kadın Muallimler 
Dk •ektep muallimlerinin aeldz 

111 mecbtirl laiuaetlerl vardar. 
Fakat Klltar Belrnllfl, evlen• 
kadm muallimlerin ba •im ,.. 
doldurmadan da mulektea ayrda• 
bileceklerini bildirmiftlr. 

1 NANMAI 
Han telalltse1ial aalayanlarıa r•~•• •areketlerl 1 fedilmiftir. Bu .. ne kadar, itçi'eria tahmiaiae •lre, 

••Jecaala denm ediror. Bu laarekete kantm•k l•t"J•n hiç ol•aa.. 500 bin lira toplanmıt olmak IAa•dır. 
el~ktrik ye tra•HJ IO•J•l•d ltcUeri, ı:mdlye krdar Falcat aoefete biriken paranın ancak Jt Wa 'ira kadu 
'' ceıa •• yar4!ı-.. a<'aada Wr Nadıkta badi emiıler:ne b·r ter oldatunu aaylemektedir. 
Mrlkea paraları ta11are iti•• .ermeye karar werd;ler. 1 Aradaki f . rk ıaadan ç kıJOI' ki, •oarete ti•4iye 

Bu ... dık .o.,ete lnuuldutundanberi wardar. kadar bu aaodıkta toplanan para haklcıada İffİJ• Mç 
O yaldtteaberi toplaaaa paradaa İffİJ• pek H .. ,. bir heaap nrmem:ıtll'. 

ıSTER JNAN JSTER ~·NANMAI 

Sözün Kısası 

Sebzelere 
Dadanan 
Hastalık .._ ______ ..,.,., .... 

latanbulda eebze çok pabab. 
Domatesin cak••'•'"'u• patlıcanın 
naundau, biberin klbirlnden, ba
yarm, hattl kabağın bile azam•· 
tinden yanına •aralmıyor. Eaıina• 
nn bDylk bir iftiharla ıöiall 
kabarmıf. Hepli de, nnevatçıla• 
rıa alçacık aepetJerlnde, bir 
mlcevhercl vitrininin bdlfeline 
y aalanan lncllerla ve elmaılarıa 
prurH• yan . ı•lip oturmuılar, 
kendl!erine llmitaiz bir lttabla 
bakan g6zlerdeki haıretl Hzlyor
lar ve durmadan ı.Up ı•çea 
halkı Hyredlyorlar. 

Haklan var. Eapana taneli 
8 • 10 kurut; ufarak bir luyar 
3 kunaflı 7 aruanda mlıterl 
arıyor, ili. •. 

Bu babacaalana keadilerlal 
biri• pabala1a •tmak Wemeı .. 
rlnln Mbebl M ? 

Bir ıazetecle fD Abrlan oka· 
dum: 

•'ll•lte,,., Pe•tlll&, K~lc.•lı 
.,. Kart•I •••• hltf9l•rlıul• laaa
t•lcldı Hrtlır. Hıı•rl•rw N i•hi• 
l•r• "6ag•ı•lılc,, oe "...,11.rlılc,, 
,,.,.,,.. '"' tirli h•t•lılc ,,., ••• 
,,.,,,,r. aırçolc ''"••'.,. ,.. ..,,.., 
"r•celcl•rl ••r•d• •r•r•11 • ••· 
ıılmıılardır.,, 

Tuhaf py ••• zavallı luyarlana 
ve kabaklano da ioun•ar ıibl 
ur'a nöbeti geçlrdiklerial bllml· 
yordum. Bir Hbze n..ı bayılır 
acaba? Zavallayı a1ıltmak için aaae 
ruhuna, limona ve kolonyaya mı 
ıanlmah? Şakaldaraaı ma opaala? 

Bilmlyoram; bildijlm ıudur: 
ıallba biz zerzevatçaJ• paralan 
ba1almadan oalar a,.m.yorlar, 
yapmacık alairi tutaa kaclualar 
albl, pır•••• yllzlal ,artıace 
kendilerin• geliveriyorlar! 

Hava Tehlikesini 
Bilenler 

Ankara. 16 (Huull) - lzmlr. 
ele mubteHf IOIJeteler memurlan 
hava tebHkemi bll• ly.Uje ra· 
zdmatlardar. El•dzcle, Orduda bl
,tlk toplanblar Japılmalda. ı, .. 
lerla 1&yııı çoj'almaktadar. 

Terkos 
Kesiliyor 

Borular dlzeltilcliii için T.,.. 
k01 bu alqam •• yana alqam 
uat 21 dea Abalı bete kadar, 
yanl iki ıece kullec:ektir. 

lnıül Beraet Etti 
Nevyork, IS - Temyiz malı

k•••ll ı.111 .. karclefi laalda
nnda beraet karan vermlftir. 

Yunan Donanmaiı 
Manevrada 

Atiaa, 16 (ı-...)- Y-
•oaanmau -•vr•...._ Jap .. k 
lırel Faler Akdealze açalmqbr. 

Yahudilerle KaYga 
Atlna, 15 - Sel•alkte Ya• 

laadllerle Yuauldar ara-4& bir 
ka•ı• ...... 

45 Tayyare 
Yunan Hava Filoau 

T akviJe Ediliyor 
Atina, 16 (Huaul) - Hlkt••t. hava fllaı•a takYIJ• lçba 

ıon liltem 45 .boabartluua ta,. 
1areıi ıı•arla...-. 

Bir Ceıet Bulundu 
Din Unkapam ~ altan .. 

deniz üzeriadc bir erkek ce1e• 
bulunmuı, 1apılu talaldkatta 
bunu• •eyyar Aba Kbm eld ... 
•lafılm ıtar. 

Kl11aın ae •retle dealu 

""'"' b.ldllj• \aWrik ... .. .... 



t~ ~~ ~~·-·ı: 
Nazilli 
Köylerinde 
Son Po•fa 

• 

Pirlibey Köyünüa Tal'la\an 
Kaaabalılara Aittir 

Nazilli (Huıuıt) - Y azırlıdan 
ıarka dotru ıldfllace karıncalı 
dağın eteğinde Pirllbey klSyllne 
Yarıhr. Burası 250 haneli ve 1160 
ntıfuılu kaubanın bUyUkçe köy· 
Jerirwfon biridir. K:öyde cuma 
gUnlerl pa11r kurulur. iki bakkal, 
iki berber, iki fırın, alta kahve 
dQkk&m Yardv. 

Nazilliye D~ ıaat mHafede 
olan bu k8yüo ltir de11hanelJ, iç 
11nıflı hlr mektehl Tardır. Bu klSy• 
de mektep çok eıkidenberi mey. 
cuttur. Mektebe 75 çocuk devam 
etmektedir. BuıAnkU mektep 
blnaaının köbneliii yeni bir mek· 
tep inpıı Hıtlyacıaı doiurmuı 
k&7de mektep yaphrmak aaTatı· 

• : da köy muallimlerine ••Ydu ol
dupndan • kiyln inkillpcı mual· 
llml ŞGkrlaUn ıayretile bu iÜDUn 
pllnlarma uyıu• bir t•kilcle yeni 
bir bloınıa iaıaa ına bı~lanmııtar. 

K5yUn ( 1650) lira olaa 9'5 
bl!tçHlade bu it lflo (800) lira 
tahıl1at ayrıhaııtar. Plrllbey mula• 
tarı Muıtaf a çavu111n mektep lr 
lerindeki ıayreti kayda deter 
mahiyettedir. Pirllbeyln vlridab 
pamuk •• hububattan ibarettir. 

Bu köyde ortakcılak uıuH el• 
rlcllr. Tarlaları•ın çoiu ka1abah• 
lara ait olduj'u lçia kts1ltUer ı .. 
çimlerini katabahları11 tarlaları .. 
da ortakl• çalıımak ıuretlle 
temi&ı etmektedirler. 

Nizipte 
Haıan Keyf Tütünü Ekli· 
meai V aaak Mı Ediliyor 

Niılp (Huıuıl) - Burada 
tlmdlye kadar pek ıok afyon 
ekilir Y• bu yftıden lca1abaya 
yılda en aı yirmi bin lira girerdi. 
Fakat 11on k•n!.!::~i' Niı.ipte afyon 
ekiJ111~ıi yaıak edilmlf, bunun 
tlıerlne Nldplller de Ha1aDke1f 
tDtllnU deailen n Antepte 7etl· 
fen bir nnl tUtlln ekmlye bat• 
lamıtlardı. Fakat Aateplileria te• 
ıobbOıl lberin• IJu tUtln ekimi• 
nbı de yaeak edlleceii a6yle .. 
nıektedU. Haber NlıiplllerJ mi! 
tee11ir etmiştir. 

8011 Posta 
Ynal, 

Abooe bedeli peJhadir. Ad ret ..... "'-" .......... - . 
a.ı.n ..,.. ..,., ..... , ..... 

....... rc1 ................. .... 
Cevap içi.o mek&uplara 10 hr"fh* 

tul ilAHm llauedw. 

,.. ~Poeta kutuau ı 1'1 lataabtl -... 
Telgraf ı Soopo!ta 

t... Telefon ı 20203 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Osmancık Bir Milyon Lira Sarfile 
Suyu Bol 

Bir Kasaba 
Olacak 

Oımancık (Hua•ıl) - KaN• 
banın tam ortasında akan Kııılır· 
mak Oımancıiı ikiye ayırmakta• 
dır. lrmatın tlıerlnde 15 ıözll, 
Hkfden yapıl111ıf, Çok aaj'Iam bJr 
köprll Tardır. Oemancık ve .Kuıhrmak 

Oımancık ormanı tok olan 
kaıalarmızdan biridir. Bir tlrket Bigada Evlenme/er Niçin 
tarafından Jıletilmekte olaa köı 
•• kunduı ormanlarından bir yılda Eanaf Ve Garaonlar Beyaz Güç/t1şigor 
103 bin lira orman reıml alın- Gömlek Giyecek ı Polatlı, (Husuıt) Evlenme-o 
mııtır · Blıa (Hunaıl) 7 BeJedly• l•deld ınç ldetJ.r deYam edip 

Araılnln ıulaamuı lçla Kuıl burada blUln ıarıonlann, rlyecek gitmekte, bu ıuretle baıan karar-
ırmaktan cetveller açılmaa• Ye it• ve içecek talan bUtUn esnafın Jaıtmlmıf evlenmeler bile &mkia-
blr milyon lira aarfedilmHl karar• behemehal beyaı ıı>mlek 1l7meal ıız bir bale ıelmektedlr. itte 
laıtırılmııtır. Tahıitat Ekonomi mecburiyetini koymuıtur. Gece buna bir mlaal: 
Bakanlıtı bUtçHladen verilecektir. Yaktl el ayak ceklldikten ıo11ra Polatlının Ahmetli k8yftude 
Elyevm ırmaktan tadece ıahilde da bütUn ıo~aklar ıulanmaktadır. Şeyho Mehmet adlı biri kızını 
bulunan eraıl iptidai ıekilde dolap Bıga Pazarı Cihanbeyllolo Ortakııla köyünde 
kurmak ıuretile latifede etmek· Biıa (Huaull) - Her hafta Haaan ojtu Haaana niıanlamıı 
tedir. Yeni ceheller açılınca Paıar ıUnleri kurulan Biga •tY• Ye ağırlık olarak 1187 lira para 
Oımancık çok vtrlmll bir kaıa ye h&yTan panayın Perıembe ile yirmi tan~ beıiblryerde altın 

_o_ı_a_u_k_b_r_. ___ . ________ ~•~n_n_ı_k_u_~_ı111_•_Y_•_h_a_ı_~_n_ıl_m_ı~~-''-·~ ve hl~ok ~p ~m~b~ ~kd 

Kooperatı•fı• tam nlkAh kıyılacağı zaman da 
baıhk adı ile 2 bin lira para Armutova 

Aımaton kooperatifi hl11edarıan 

Armuto'fa, (Huaull) - G&meç 
kooperatifi ,.Uık toplaatııını 
7apmıttır. Hi11edarlar kooperatifin 
yıllık Jılerial bej'e11mltler, yeni 

idare heyetini ıeçmltJer •• blH· 
ç11ial yapmiflarclır. Toplantıya 
Burhaaiye Ziraat bankaaı memu-
ru da lıtlrak etmlıtir. · 

T arıuıta 1 Adıyamanda 
Yapılan Eıki Eser Araıhr· Leyleklerle Kartallar Bir 
malan Ônemli Neticeler Hava Muharebeai Yaptılar 

Veriyor Adıyaman (Husuıi) - Bu yıl 
Tarauı ( Huıuıl) - Yapılan buraya pek çok kartal ve leylek 

eıki araıtırmaları lntJDli neticeler ielmiıt:r. Ve ieç en hafta JeyJok· 
nrmektecilr. Romalılar dnrinden lerle kartallar araıında müthit 
kalmıt birçok meıar Ye lıkeltt bir haYa mubarebu; o:muıtur. 
buluamuıtur. Romahlarm Uk de· Bu muharebede ölUp ) ere dil· 
Ylrlerine ait eHrler de çıkmaktadır. fen bir leyleğ:n bacatmda hlr hal· 

Yer altıadan boyahane ve ka rörülmtııtür. Halkada Ünive.,.. 
ç&mlek lmallthaaeleri buluru11uı· ıite Kannas. Sit Huvanil B. 1616 
tur. Hititler• ait birçok boncuk, cllmlesi yazılıdır. Halka vlllyet 
bakır ve altın paralar elde edil- tarafından Ziraat Bakanlıtına 
mittir. Aıatı laildikçe tunç de~- ıöndırilmiıtlr. 
rin• •• tarilatea enelkl deYirlere Merzifonda Bir Kaza 
ait birçok eHrler hulunacatı Merzifon (Husuai) - iki çocuk 
anlatılmaktadır. kut avlarken biri aaçma ile di· 

Arapkir Egımınlili j'erial vurmuıtur. Çocuğun yara• 
Arapkir (Huuııi) - Kazaauı:, hafiftir. 

Eıemenl Hlfz1 Akıacı Yozııat Sındırgıda Ucuzluk 
Aiırceıa Dyeliiine tayla edilmiıtir. SıDdıriı, ( Hususi ) - Afyon 
Bandırmada Deniz Hamamı aatııları rençberı memnun edecek 
Bandır•• (Huıuıl) - Bele- halde dea'ildir. Kilosu 100 kuru.-

diye Cumhuriyet Meydanına bU- tan 250 lnıruta kadar ublmak· 
,Uk bir 1aat kule1I yapmııtır. tadır. Bu fiat 2eçen yıho fiatla· 

rına nazaran çok dOtUktUr. 
Şimdi de duba illerinde 32 localı Her oeyde fiat dütllldüğU ıöze 
gllıel bir denlı hamamı yapıl- çarpmaktadır. Tereyaiı 35 kuru-
maktadır. 16 ıUne kadar Men- ı•. en iyi yaib peynir JO • 15 
dreiia burnuna konulacaktır. kuruıa aatılmaktadır. 

latemiı, bu para Yerilmeylnce 
kızı Yermekten Yaı: ıeçmiıtlr. 
Bntua Adetlerin kalkm&11 ve 
evlenmenin eılr alım ıatımına 

benzetllmHinln önOne •eçllmeıl 
IA11mdır. • 

Sivas Memurları 
Maaılarının Yüzde lkiıini 

Tayyare Kurumuna 
Bıraktılar 

SiYıs, ( Huıuıi) - Si•aıtakl 

blltUn memurlar maaılarının yüzde 
ikiıinl baya kurumuna terketmeğ• 
karar vermitlerdir. 

Aydında 
Kuraklık Bu Yıl İncirlere 

De Zarar Verdi 
Aydm (Hu,uıl) - Ha\ zamızın 

belli batlı ve ıeliri eD çok mah
ıulü olan foçir 40 ğUne kadar 
yetitecektir. incirlere artık aııhk 
babalar aıılmaya baılanılmıtbr. 
Fakat kuraklık bu yıl incirlere 
zarar Yermeye baı1amııhr. Re
koltenin geçen yıllardan daha az 
olarağı tahmin edilmektedir. 

l<ızılcahamamda 
Telefonsuz Yer Kalmadı 

Kııtlcahamam (Huıuıi) - Ka· 
ı:a dahilinde 134 köy telefonla 
biribirlerine bailanmıı, merkeze 
elliiik bir Hntral konmuı, ayrıca 
nahiye 4 aantralla, bllyUk köyl•r· 
dede 14 santıralla takviye edil
mlıtir. 96 kilometre uıunluiunda· 
ki mHafede bütün telefon direk· 
leri yenileri ile dealıtir:lmlılir. 
Bu yıl içinde yeniden 150 kilo· 
metroluk bir hat Çamlıdere nahi• 
yuin•, 33 kilometoluk bir hatda 
Gllnen nahiyeaine çekllmiıtlr . 

Kaza dahilindeki telefon hattı 
yekunu 1270 kilometroyu bu!· 
muıtur. 

Manyas Panayarı Kapandı 
Manyaı (Huıust) - Manyat 

panayırı kapanmııhr. Dört ııDn 
devam eden panayırda her sene-o 
kinden faıla it yapalmıf, alıcı ve 
aahcı memnun dönmUttUr. 

Haziran 16 .. 
Dangtı llctı.at Haberleri 

. 

lran, Sovget Ru~ 
ga ile lktıaadiAn
laımalar Yapıyor 

Tahrandan yazıyorlar - lraa' 
Elconomllı la SoYyet Ruıy4 

lıl•rd• lran· ~a1ındaki alış v41P 
rııler ıon yıllardt 

I• lovgef yeniden çok ar'9 
Rrugn an· mıthr. lki doal 

laşıgor memleket hllk6• 
metleri bu mUnasebatm daha 
HHlı ıurette inkişaf etmeıi içla 
ıalıımaktadırlar. Daha ıon günf 
lerde Iran Ticaret Nazırmm ,., 
yaaetlnde bir Iran heyeti Sov)et 
Ruıyayı gezerek birçok ııan~yl 
mlleıHaelerinl Ye gördtıkleri iılerl 
yakından tetkik etmlıtir. iki 
memleket murabhaılar1 bu veallt 
ile iç ten• için muteber olaca' 
7enl bir ticaret anlaımaıınm es ... 
larını te1bit etmiılerdlr. Bu an
latmıya bağlı olarak yapılan ve 
takaı eaasına dayalı bulunaa 
huAat ltiliflara göre Sovyetleı 

Irandan pamuk yDa, deri gibi 
maddeleri alacaklar Y• karşı~ 
tında makine, ziraat aletleri gibi 
aanayi mamulAtı vereceklerdir. 

lf-
Atina ıehrl milli bankadan 

Atina bele· 190 milyon dralP 
di l b mlye yaran bir 
ıs• orç· istikraz yapmııt .. 
lamgor Bu lıtlkraz ıehll 

ıtııelleştirmek için muhtelif ba• 
yındırlık işlerinde kullamlacakhr

[120 milyon drahmi bizim pa• 
ramızla aıağı yukara iki miJyoll 
lira kadar tutar]. 

>f. 
Bükretten yazıyorlar: Roman• 

Romanya-Al yalılarla Almanlar 
arasında Ekonomi 

manga tica· ve finanı itlerhıt 
•I anlaıma· yoluna koymat 
aı tasdik •- için ıon zamaaııt 
dllemig•c•k larda yap~h n •• 

ml ? Romanya tarafıu 
dan Bay Manoleaco, Almanya 
için de W o'hltabn lmzalarıQJ 
tqıyan ticaret anlaıma1ı aJeyhindt 
mecliıte şiddetli bir cereya• 
baıgöıtermlıtlr. Bu anlaşmayf 
ı&re Almanyada kalan Blo" 
marklarla Romanyalılar Almall 
malı aatın almak Te bu rnallar1 
Romanyaya ıokmok ıaruretindt 
olmalarına raimao Almanlar, 
~omanyadakl Bloke matluplaranl 
Romanya aanayilnde sermaye 
olarak kullanmak imklnını elde 
etmektedirler. Bu hal, Romanya 
ıanayiinin Alman hakimiyeti altına 
pmeıinl intaç etmekte ,.e bu 
aebeple kamutıyda haklı bir 
OzUntD yer bulmaktadır. 811 
Hbeple kamutayın bu anlaşmaya 
taıdik etmiyeceii ve imzaİlyanlan 
da ı.uçlu addedeceği tahmlo 
edilmektedir. -,__ 

BUTUN ULKE.Yl 
HE RC.UM 
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DOLASAMAZSINIZ 
f.AKb.~ I 
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18 Haziran 

( Slga•t Alemi) 

l:labeş-ltalgan 
Sava~ı Kaçınıl· 
maz Bir Haldir 

İtAlya lle Habeıi•taa ara1ındakl 
lbtlllf an artık bir harbe ıittlti lnkb 
kabul etmez bir ltakikattir. Buı 
pren•ip eauları üzerinde •on zamanda 
mllnakafaya ıiriıen ve ltalyan ııaH• 
telerine cenp veren fngfüz matbuah 
da ltlraf ediyorlar ki laılltere içha 
İtalyan semilerine SünJf kanalını 
kapamak mnıuubah• detlldir n 
lnıılltere, ltalyanna Habetiıtanda 
tallinl denemesine muhalefet etme• 
yeeektlr. Şu halde bu aÖH ••zaran 
lnılltere ile Franu, bu muharebeye 
berveçhipıtln munf akat etmfılerdir. 

Şimdiye kadar ayda yılda bir defa 
semi utrayan dotu Afrlkuıadakl 
Muaavva limanı, buııtln aaker •• 
erzak tafıyaa ltalyan aakliyehırl ile 
doludur. ltalyadan a"lSaderllecek 
euakıo kifayetliıliti dlıtınüler&'k 
cenubt Afrlkadald lnııillı flrmalarile 
aalaımalar yapıl•ııtır. Kap Ye Dürbaa 
ıehirlerlnden Erltr• ve ltalJH Soma• 
li•hae dotrudan dotruya erzak a-eml· 
lerl aönderilmektediJo. Habeı hudut· 
larıaa davanall ltalyan mlatemleke· 
lerindekl barat ıartlanaıa aorlutuıuı 
srlS.termif olmalıl içi•, ltatyanıa, loa• 
bında, buralara kadar içecek eu 
rlJndermeye meobur oldutuau kay
detmek l&zı•dır. ltalyan • Habet 
lhtilAfı, ltalyanıa hayati lçia bir 

dlJaUm noktaııdar. Ya, ltalra burada 
elde edeceti munffakıyetle l•tikb•· 
llnln geniıleme lmkinların• kurmuı 
olacak, yahut ta ebedlyta dotu 
Afrlkuındald emellerine nda ede. 
cektlr. - Stlrena 

Sıgaaal 
Bir Suikast 

Navyork, ıs ( A. A. ) - 2SO.OOO 
ilyHi bulunan lrlanda • Amerikan 

kurumlarından 8 tanul, da Valera 
hOkumetini dnlrmek amaoile bir 
Jatınç (aufkHt) hazırlamaktadırlar. 

Stratosferde 
Burbank (Kallfornlya) ti - Amt• 

rlkan uçmanı VUey Poat, bu tabab 
•tratoaf er yolu ile Ne\'yorka uçmuı• 
tur. Aradaki ırakhk 2450 mildir. 

Londranın MUdafaaeı 
Londra, 16 ( A. A.) - Si Bakan• 

htı Londra blSls••lndekl 1 ala1 maa
tabfııı hava korumaaıaa aytrmııtır. 

Havada Çarp19ttlar 
BOkret 16 (Hueuıt) - Uçak ka• 

rarıihı uzerinde iki harp uçatı biri• 
bJrlne çarparak yanmıılar, dört pilot 
ölmOttllr. 

Edebi 
Tefrikamız 

SON POSTA 

HARİCİ TELGRAFLAR 

Japonya, ·Çini Al-Emri 
istiyor! tına Almak 

Bunu Söyleyen 
Bir Japon 

Diplomatıdır 
Parla, 15 (A. A.) - japoayadaa 

yeal 1relen •e öaemll bir diplomat 
olan Va•t, Japonyaaın Kuzey Çin 
halılcındaki Glktl•Gal eoraa bir l"H• 
tecly• demlttir kiı 

•'- JapoDya Nankin hUkQaıetlaia 
japonyanın 01• (reyi) olmadıkça bit 
bir ömemll lt• alritmemHloi l•tlyor. 

Bfs, 8. Şaaı • ka1 • t•k lkl yClall 
bir .ı, ... l'lttütllodea Ye Çln-Japoa 
diplomatik lll'll•rl•d• bir doıtluk 

alyaaHı ıBHttltl halde Kuze1 Çlnde 
biıhn allfusumuaa karıı açıktaa 

açıfa tln•t • mannl • bir mukan•et 
haıırlamakta oldutuodao ötQrll ka
rıttık. 

Hopey'ia her tırafıada, k11omintaa• 
kurumları, jandarma karako11arı, rb:ll 
kurumlar •• bu ·arada ma\'l tr8m• 
leklller, jıponyaya karı propıranda, 
boykot n korkutma hareketlerind4 
bulaau1orlardı.1, 

Diplomat, Çiala, ıthalln birinde 

Japonyaya 1aldırm•k dG1Dn1t1lade 

oldutu•u da ıBylemlt •• ıunu 
eklemlttlr: 

11 Biı, •lfuıumuıu ku11y Çini 
Nanklne bathya• batlen koparmak• 

• uuo, •atlam olarak kurmak ama
cında1ıı. Blılm l9ia, kuuy Çinla 
kendi kendlal rönetm .. ı • idare 
ıtmHI • r•ter, 

Bir Japon latell Yerine 
Getir il dl 

Pelrfa, tS ( A. A. ) - Japonlar 
tarafından itten el çektlrllmeıi late
nllen Hopey llbayı Paotinfudan Ş•t
alye laarektıt etmittir. Genel kararrih 

da J akında Şetal1e ••lecektir. 

Harp Tamamen Durdu 
Aııompalyoa, 16 (A. A.)- Bolivya 

•e Paraıuyay ordulara kunıandaalart 
din harbi dardurmuılardır. Bitaraf 
aıkerl heyeti buraya r•lmlı .... Şako 
mıntakHıaı ıitmlıtlr. 

Amerlkadakl Uluaal Kal-. 
kınma Kurumu 

V•ılnıton, lS (A. A.) - COmbur 
rel•l Runelt ulaıal kalkı11•a ylSn•· 
timinin (idarealala) dhamındaa yana 
olan kararı lmaa •haittlr. 

Y•~cı•: 
Mahmut Yesari 

N.o 
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japoay• harlc:ly• balıı:anı Hirobita 
(ortada oturan) 

Blkref, ıs ( ~ A. ) - Gealt bi' 
e••uılulı tebekHI meydana çıkaralmıt, 
birçok Macar yakalaamııtı1. Bir Ro
mea &abltlaia de bu itle ilrfll ( a 'A· 
kadar ) oldutu anlatılmaktadır. 

Amerlkada Bir Fellket 
Oulde ( Amerika ) 1S - BDttı• 

aular taımıttır. BlrÇitk klSyler •u al
tında kaJnuttır. 8 kiti CSlmlt birçok 
kltl kaybolmutb•r. Hallı kaçmaktadır. 
MaddJ zarar iki milyonu geçmittir. 

450 Bin Kiti Greve 
Hazırlanıyor 

V •tln~on, 15 ( A. A. ) - 450 bin 
klSmDr ltçlainin b11 puartHI yapacatı 
rreY 1 temmuza barakılmıthr. Bu 
tarihe lndar İtçlaia darumuau dDzel
tecek olan bir kanua ~kma11 um11-
luyor. 

Fransız Bütçesinde Beş 
Milyar Tasarruf! 

--~--~~~-------------

Cümhuriget Mi, 
Kraliyet Mi? 
Çaldariı: "Reyiamın Yapı· 
lacağı Şüphesizdir,, Diyor 

Atina, 1 S (Hususi) - Başba· 
kan Çaldari• rejim meaelesl hak· 
kında kat'i olarak ıunları ı6yle• 
mittir: 

"ReyiAmın yapılacatı ıOphe-
aizdlr. Bunu ıöyllyebllirim. Eğer 
mlllet rejimin deği9mesinl isterse 
o vakit saylavlar da }eni rejime 
1adakat yemini ver•ceklerdlr . ., 

Baıbakan muavini harbiye 
bakam general Kondl:iı ele: 
"Rejim meselesini ortaya çıkaran 
hUkfımet değildir. Bu, hDkümetin 
lıyancılara galebe çalmaamdan 
istifade edenler tarafından ~ka
rılm19tır. Venizeloıun iki aene 
içinde çıkardlğı iki iıyan hareketi 
rejim meselesini doğurmuttur . ., 

_ dedikten sonra Elen milletinin bir
leımesl lüzumunu ileri sürmllt ve 
eakl kıral ile glSrUımek Uıere 

. 

Memurlar Azaltıla-
cak, Aylıkları Da 

Kesilecek 
Partı, 15 ( A. A. ) - Bir i8Htey6 

sröre, Franu hGkumeti, memurlann 
aylıklarını keamek, demlryolları 

memur kadro Ye aylıklarında taaan"af 
yapmak, bCltDn ltyarların (memurların) 
aayılarıDı azaltmak •e •oayal •lgor• 
taleıa yeni bir düzen v•rmek auretile 
bütçede Leı milyar frank taaarruf 
ya?Ecaktır. Bunlar için yaaa kuvve• 
tinde kararnameler aeıredilecektir. ······-·····-···--···· ................. -............... . 
Londraya gideceğine dair çıkan 
haberleri tiddetle tekzip etml9tir. 

Doıru DeQll 

Atina. 15 (Hususi) - Baı
bakan Çaldariı. Pariıte çıkan 
Pariı Solre pıeteıine Yunanlı· 
tanda 'balkın yOzde •eknn beıtnln 
kraliyet taraftan olduğuna dair 
beyanatta bulunmadığını aöyle
mlştlr. 

Çam Tırtılları 

Hacer, pencerenin kenanndaki 
aedirin liıtline yıkılmıştı; Demir 
ağa, onun Ozerlue etflmlı merak· 
la bakıyordu. 

Demir ağa, acı ve şaıkınlıkla 
inledi, kalkınacak oldu; lakla 
Muharrem Bey, lakemleyl tekrar 
kaldırmasile indirmeıi bir oldu. 

Demir Ağa, 
lomurdandu 

böillrDr gibi J Muharrem Bey, karar verme
mfı, titriyordu. Bu ıırada, Dımlr 
Ağaı 

Muharrem Bey, Demir ağanm 
UıtUne atılmak. eeri çekmek is· 
tedl. fakat onun elinde parlayan 
kamayı görünce Urperdl. Demir 
ağa, kendinde değildi: O kadar 
kendinde değildi ki tokmağın çev
rildiğini, kapının gıcırdayarak 

açıldıimı, odaya birinin glrdl~inl, 
hlrıey, blrıey duymamı-'tı. 

Bu ikinci darbeden Hia kay· 
kılan Demir Ağa, yanlamaaına 

elindeki kamanın üıtüne düştü; 
kama, böğrüne uplanmııtı. 

Demir Ağa, canevlne ateı 

dfttmüş gibi bağırdı; sıçradı, diz· 
lerl llıttıne doğruldu, aol yumru• 
aunu havada sıktı. kelu bOküldU, 
yana aarkb •e enli omuzu, iri 
yapılı gö•de1i1 kökünden balta 
yemlf çürtık bir kntuk gibi yı

kıldı! 

- Neroye çeklllyor muıum ; 
Senf n baımı yemeden nereye 
çekllirlm ki? 

Genç kadin, hiddetle baj-ırı• 
Yordu: 

- Çekil, diyorum, be adam, 
anlamıyor mu•un? 

- Nereye çekilecekmltlm ba· 
kayım? 

- GözUa nereyi kHerse? Git 
karşımdan... Defol ... 

- Üleo, Hn, beni kof acak 
gaıba mmn? 

- Ağzını boıma, ayı 1 
Hacerin Hainden, dik dik o .. 

"•p verişinden, ayıldığı, kendini 
toparladığı anlatılıyordu. Genç 
kadmın verdiği ceYaplar, Demir 
Ağanın pUıkUrdUğU ateşlere, 
alevlere gaz d6kmek giblydL 

- va·,, 
Diye gllrledL 
Bu, korkunç bir fllrleyiıtt. 

Odada, ileriye atılma, ıoriye 
sıçrama gibi ayak pabrhları ol• 
muıtu. Muharrem Bey, fazla 
tereddüt etmedi. kapmıa toknıa• 
jını çevirdi. 

Kapıyı açarken, acı bir kadın 
çığlıit, Muharrem Beyi kapanın 
önünde çlvllemlıtl. Arkadan Ay• 
ıe kadının hlr bıçkmtı andıran 
Hılnl duydu: 

- Kıydı tazeye!.. Yandı Ha· 
cer!.. Yandı kızcağııl.. 

Muharrem Bey, odadan içeri 
glrdL Ma1&nın Uıerinde yanan 
lamba, odadaki glSlgelerl bOyUl
tllyor, birbirine karııtarıyordu. 

Kendindea bu kadar • geçmlf, 
hayYanlaımıı bir adamın, aağa 
ıola ıaldırma11ndao daha tabii, 
ne olabllfrdl? 

Hacer, kerevetin tıstünde. biç 
kımıldanmadan yatıyordu. Acaba 
6lmUt miydi? Hiç kurtumak Uml· 
dl kalmamıı mıydı? Fakat eğer 

Demir ağanla elinde parlayan 
kama, bir daha loecek oluraa, 
hiç bir Dmlt kalmazdı. 

Demir ata, tekrar Taracak· 
mıydı? Maharrem Bey, yavaş 
yavat ilerledi, ma1anm yanındaki 
lıkemleyl aldı, kald1rdı ve hızla 
Demir ağanın 11rtına lndirdL 

Yorgun bir inilti, odayı aarstı ... 
Hacer, kereYetio üstünde upu

zun yatıyordu; ne Demir Ağamn 
can acıslle bağırması, ne çfirUk 
bir ktltllk gibi yıkılmaaı, lolemeıl, 
hiçbiri, Hacerl, daldığı ıonsuz ve 
artık rllyaı1.z1 korkuıuz uykuıun· 

dan uyandıramamııhl •• ,,. 
Jandarma zabiti Cent Bey, 

mumlu el fenerlerinin titrek, kör 
ıtıkları Ye el çıralannın par par 
yanan alevlerlle alaca bir aydmhk 
içinde lfÔZ f&fırtan odaya airdiğl 

Sayfa 5 

'( Gönül lıleri J 
Bugünkü 
Kızlardan 
Hoşlanmıyorum 

" BugünkQ kızlar hoıuma git• 
miyor. Onların Hrbestliğini, caka· 
una, açık 1açıklığ101 beğenemlyo-. 

rum. Onun lçlıı de evlenemiyorum. 
Ben, biraz eski zaman knlarına 
benzeyen, durıun, aeıaiz, çekin• 
gen, bir erkeğe bakbjı zaman 
yanaklan al al olan mahcup bir 
kız iıtiyorum. Fakat bunu bula• 
mıyacatımı aandığım için evlen• 
miyorum. Sb •• derainiz?., 

Adnan 

Bene• aldanıyorsunuz. Hayat 
değltti. Kızlar eyden çıktılar. Ar• 
hk onları kafes arkasmda kendi 
hayallerile baıbaşa yaıar bula
mayız, buınnnn kızı as çok ha· 
yatı da, erkekleri d~, lnaanları da 
tanıyor. 

Fakat kaft1 arkaaanda 
yaşayan kız yokıa, manen 
aradığımı evaafı mu haf aza 
eden genç kız çoktur. HAii 
ailHinin dizi dibinden ayral• 
mı yan tutumlu, •• itlerini 
bilir, aöıQ bayata açılmamıı saf 
ve temiz aUe kızları çoktur. Yal· 
mz bunları ıokakta ve turada 
burada ararsanız tabU bula· 
mazaınaz. Bunları daha llyade 
tanıdık aileler vasıtaslle bula• 
blliraiolz. Onun için meyuı ol· 
mıya lQzum yok. Yalnız aradı· 

iınız yolu değiıtirlniz. 

* "Otuz yaıında bir adamla ... 
•i~lyorum. Evlenmeyi dllşlindftk. 
Fakat o, reımt nikAha yanaım .. 
yor. "Biz blrlbirimiıl sevdikten 
aonra, iki yabancı adamın bir 
kağıda eylenmek fıtediğimlzl 
kaydetmesile hiçbir ıey değişmez. 
Onun için nlkiha IUıum yok. 
Böylece yaıayıp gidelim ., diyor. 

Onun bu manbkım benim 
aklım pek almıyor amma. Siz ne 
denialı?,. 

Alyie 

Sadece HYglslnde samimi of .. 
madıtam ve ılıin aevgfniıl 
lıtiımar etmek l1tdiğlnl aöıterir. 
Bu adama lnanmaymtz Ye ken
dinizi tehlikeye atmayınız. 

TEYZE 
zaman, polia ve jandarmalar geri 
çekilerek yol verdiler. 

EYiD önftnde toplanan kalaba
lığın sağır homurtusu, cesetlerin 
yattığı arka odaya kadar gell· 
yordu. 

YUıU sapura, ayakta duran 
Muharrem Bey, jandarma mUIA
ıimiol görünce, titrek bir aeıle: 

- Olanları glSrdUntız mn? dedi. 
Genç J:abitin yllıll de otelcl· 

nin ytlxünden f arkıısdı. Cevat 
Bey, bir ıey söylemedi. Komlıer 
yaklaımıtb: 

- Odaya girdiğimiz .zaman, 
Muharrem Beyi burada bulduk. 
Ceaetleri muayene ettik. Hacer 
Hanım da, Demir Aia da ölml\~· 
fer. Demir Ağa, elindeki ıllAhın 

Ustllne düşmUı .. Odanın halinden, 
dehtetll kavga ettikleri anlaşılı· 
yor. Demir Ataya ya:ıık oldu. 

Jandarma ublti, batını ağır 
ağır aallayarak komiıerl dinliyor

du. Di>ıeme tahtalan pıhtı pıhtı 
kan içinde idi. 

Komiser, devam ediyordu: 
- Cesetlerin durumunu boz· 

madık. Müddeiumumi ile hüku
met doktoruna haber gönderdik. 

' arkuı var ) 
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........................................ ~ ......................•..•.•.••...•............................................................................. 
YeryUzUnd• Olup •itenleri Harit•d• Ve S••tl• Takip Edelim Kanunda Yeri Olmayan Bir Suç ! 

Oblo' clelıd ki· 
•• eeelılla· 

nam ltirt .... 
rak alba:ia 
50 :p111.-. ·1 
••IUktadl'. 

Eaclt7aaada 7eal ltlr ,..t ... 
..... ,., •••••• ar. 

La_~r-~ıız ıazıtılerl, bitla .. ,. 
-U&eftlerl en ince teferrtlata Y&· 
"-eaya kadar ılnemalarda ıö.te
tU•ektı olan Amerika Ganptel'
~İain Fraaaada iyi talebe yetir 
::,... olacaklarıaı dDılaliyorlar. 

kaclqlanma bu acı dltllncıyı 
fltlrea hidiıe, ParJı ııhrinln ta 
llbetinclı bpkı Şikaıo 11hrindı 
)'apUanlar albl bir haydutluk Yak· 
~~illa yapıı..ı ol•a11cLr. Anla· .... , 

- Möıyo T alUartıl adında bir 
..__ •balta kartı. ••im• la_. 
..... Hbze almak Uzer• hale 
tdiJormUf, bir k61111in baıma ... 
~·· hımın arkaaında ltir ote•o
..._ 6rın yaparak durdapu lai .. 
~ Ye o aada kocamaa 'bir 
-::elYırln namluıuna pkafaatla 

/(ızm~-Oğlan mı? 

•ıııka larabaa kltlk 1qp 
~ Şarlet Jojefla ıet• 1\1 
~elde Yerllıa bBJlk bir .... 
~ erkık lu7afıtindı 11t1r1e 
..._ - bll71lk ltlr haınt •• illd 
~•ut. Ye BrlU.1 ıaıet .. a;-a JUmJdanaa tin •kek• 
ıır...::.- kamlar ara•ncla lluı• 
~alar ıeç••li•• ... , ... 
~· Erkeklerin kamalara .a,. 

iri ıudur: 
'-1. - Kamlar laer Yaldt •kılı
.._. aallaaYI olcluklanaa 1.ttlla 
~· 8u iddiama •• denae. 
~ elclupau aala•alr ltla 
~ luraHpaiala hile lama 

lraJıfitfM Mk•a•• 1ta1P 

ArjHtl•de b"r 
komla7oa clemlr· 
yolunu otomob ı· 
' e'1 ı .. ı ,,.ö mli!JtÜ • 

Wal vldlainde 
aoçhul b "r ba7v. a 
mUateHaaeal bu· 

hınmuııtu·. 

1V nrlbeo Goti< a 
Jeoloji totk ' kah 

yap•lmaktec;ır. 

·= 

Fransada Bir Mahkônı 
HapisanedeKendi Yerine 
Başkasını Yatırabilir! 

. 
Birkaç ıan 6ncı, Franaanıil 

latrazburı rhrindı, ıaıiaoluını 
m6tat ıaatte kapamadıkları için 

bedava içki Yeriyorlardı. Bizden 
bu yardımı lıtıyince reddedem ... 
dik. 

birer hafta haplı cezuana malı- Hikim ıazinoculara 10rdu: 
küm edilen iki adamı• laapllha- - Neden kendi yerinize bq• 
neye kendi yerlerine iki lpls kaıım hap•• yolladınız! 
amele yolladddannı YI it .. ,_ Gazinocular ıu ceYabı Yerdiler: 
dana çıkınca tutulduldanaı 1n- - Efendim ıjer hapiıhanıye 
mıitık, F raomz ıaıetelerl ba iki ,ıtııydik lıimia Hldeye ujraya 
ıazinocu llı iki ameleaia bu auç- caktıda ondan! 
tan dolaJl tahminin aksine olarak Kanunda böyle hir ıuç yazılı olm81 
beraıt ettiklerini haber Yeriyorlar. dıiı için mliddeiumuml gazinocu· . 
Bunun Hbıbi kanunda b6ylı bir larla amelenin, bapiıbane idare-
auçun yazılı olmayıııdır. aindı hakıız yemek almak ıureti· 

Gazeteler diyorlar ldı le dolandırmak ıuçundan ceza· · 
Bu itin mubakemeai ıerçıktıa landırılmalarını istedi, avukatlar 

ıarip olmuıtur. Rıia amelelere itiraz ettiler. Mahkeme rei•i zar 

F H d ti A 10rdu: ıor berat kararı Yermek mecbu• 
ransız ay U arı me• - Nı«lea bqkaııaıa J•rla• rlyıtinde kaldı. • k H d 

1 
d 

1 
• •aplıhaneyı ıltthdz? Şimdi an~aıılıyorki, eğer ka• 

t nuaa bir madde eklınmızıe F ran-
ll a ay u arın an yı ~mEfeleelnıdrı·'·u·c·•Y.:ı~n·on•u•.rdll.ahenlne uda hır mahkum hapishaneye 

• r kendi JlrİDı b&fkasını yollamiya 

~ers~lmıya Başla~lar! -~--d_._~_a_~_m_~_rd_~_.,_~_r_•_t_q_~_b_h_•d_._~_"_~_t_~--~ı 
- --.. ·· Damarda Akan 1, 

ılrmlt. korku ile 'bir adım ıerl- yOrOr, aonra bir takıl otomobili 
leyince otomobllln kapı11 açdmıı bulur, lpnı atbyarak Parlae ıellr, Kan Na•ı/ 
lçladen uzanan 6 taae kuYvetli pollı komiserlltln• mOracaat 
kol adımı yakalayınca içeri eder. Mııle11f tabancama tehdidi D•aişf iri/ir ? 
çıkmle •• otomohll tle ıola alt.ada iken, .. pkalan ııderlnla 6 
koymmuıl lıtDne kadar lncllrllmlf olaa 

Haydutlar Adeti Amırikada •aydutlaran 7llzluinl ıarememlftlr, 
J•pılmıı hlr llnema kordelaaıaı 1alaız bu adamlann muhakkak 
aad1raa bu ıulkaıttın ıonra ıoa kıadlainl tanıya•, itılıtlerinl ltilıa 
ılr'atlı Parlaten çıkmıtlar, o ... laaanlar olaealdannı dlftıamık
man da biçare Mlıyl TaWarcb tecllr. 
lıtlal\ arayarak bultluldan 10.000 Franm pzetılerl eliyorlar ldı 
fraak Uı kıymetli .,yuaat a1m1f- - Fraaaıa laaydutlannın Aae-
lar, Ye I>• it laltlaee otomoblU rlbhlardaa aldıldan dınJırl IJI 
J•Yaflatarak adam yol kınanaa tatbik ettikleri muhakkak, fakat 
abYu.ıtler... M. Talllard fimcll unuttukları bir nokta Yar: Bmaa 
lardatlar, fakat bereket Yanla Amerika detilcllr, ıalndı aonuadı 
Frauaaıa llın lfl•lltlr, adam Wru ılı ıeçecekfercllrl -------
Amiral Byrd'in Kutuptan 

Getirdiği Hayvan 

Amiral lrrcl cıaup btltutlu cilaya •1•aaat laahcılerlaclaa 
ldçltlrlala, Mfl»li ..... ılcle ıd••••it oldata bir clflt (rı..,..I•) 
ptlrmlıtlr. Bu •araalar <B!»ıtoa) ela Hrln l>lr 1111 konulmuılarclır. 
C..ap k.tı.u•da ltırakhldara 1erl ara•a••lan lcla 7eal 1artlan da-
Wrtak .... t6da1irf u. .............. . Çocalsla -rı. .. ,.. .... .,.. ...... ,., .... ~. .... 

• 

Almu ıuıtılul ltalJ ... 
Awıturyaclan mlraı olarak ele 
ııçlrdltl Tlroldald blylk Al ... 
kltlulnl ltalyaalqbnaak •• 
elinden ıılcllll kadar 9ab ... tau 
1myorlar: Bir kuı iMi JUdU 
aaa ..U olu Alaucaıı ····•••k ruaktar, çocuklar, 
Alman olaalanaa rapau ltal1aa 
aıktıblaı alfmık mecbarlyıtt.-
dedlrl• .................. . 
Alma• laıaı•ı lta11u kam U. 
ltlrl.,tlnaık .. ,... .. .....,. 
ltaı vurulmuflar. Ba pn, ..,...,. 
hklana cıkarclıldan para .lldf .. 
btlar. la alklfat Tlrolle hlr im 
alacak olu -•iti ltal1ah ukek· 
ı ... , ... tta, ca•ltl ltalradaa 
eYlıaecık Tlfella de11kaalllata 
nrllecıktir. 

Bu daldka1a iratlar dlayanua 
•• bD,ak Yapana olan Nermaaia• 
•ı• Amerikada •1anclarchla Dil 
okatılar tlwla ela ld, iMi .. ,_.. 
.alyoalarca motl.U yapakh .. Sal>an 
11911nde, el 1Jıamak iP• ltltb 
.. p.aı.. _.ekblanacla •lll-

..w"•• 

Yulw\ld ,. ... de 16rdliftnla 
ı••c lu btıylk ltlr Amuika 
baaka•ın Yuaıdanc:lar, hinde 
tattap 11tın 1H 200,000 dolarhk 
banlmot deat•lldir. Bu para 
.. lllltr 1fıyuhauu. tarafmdan 
k•cll laıaabıadaa ~eldlmlt. vı 
conta• kaç...... olan laa:rclat 
ıetuinı "kurtaraa,, par .. olarak 
yollaamfbr. ( Mi8tr W eyerhae• 
Hr) in klçlk yanuıu bu parama 
....Umlliaden iki ıla aonra saj
aala• .elank ıtri ıdirilmletlr • 
.ŞlmtM Mydaflat ~•iilitlMhr • 
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..,._ .,,, .. 
t. 

Fakat IMalfl c1a1ııa tlrDltld& ••da .. , ... ,..,..... Amiri-··· ... 
mwua olacakb. Eliai aatb w 
Penllta11 w..... ecal
makta olan bot111fa doln pim-
.. ,. bqla... . 

Geaç im t.IJle •uael•J• 
....... ....... lcla .. ıp. ...... 
ul bir korka U. imim pldp 
brtulmak ....... Fabl At.aaa 
lta defa ta,lldml aıtbr• •• oa 
latltlla lmnetlle ......_eye ......... 

L.8-..c• 
Apl a ... cla 1aa tarafa 

kayan kapa t. ... n. aplda. Fabt 
Almama Wdeclill ıtW ltofluk ..... ...... .. ....... 
ı.-. ele odaya •tla7aa Laa
naee 8"11l& 

Almaa Mr ...ı,. .. tereclcflt 
etmablda tahaacaana dawancla. 
Blrdn patlaya lld tahaaca Mil 
Mrlblrine bnftı. Fabt P•clftaaaa 
pıp1Dmam •• Alwa•ıa. IMfde. 
...... ... ..... bq.maclald 
pflaDlata ,.....,. Laarwe ,... . ..,. .... .. 
edebilmiftl. 

Almaa .. wuarak P..._. 

•,.ıdanam •••• ,.vrt ıll 
Percllta laaJ•ıtaılr ... , .. 

- ''Bir aa enel baraüa plt
maklJAa•· Ba 
ltlettiklerial ...... al? 

Şmcli ..... ..... ele ....... 
W.•ltl• .... ılln-., ...... 
F•t ••••k Wr tWI ....... , .... 

Perclita •••ılrtl• flldu - .. .. .. .. ,. .... ... .... ,...t~ 

alfllllleldd ....... ...., ..... 
- •• DM.t ... Al•illr ... 

nket eder elma d•laal iprlye 
•ti& .... .... ' f • Wrlılllzla 
tekrar 1'mz br.... bt'l
"8 dotıa ol ... ,,tlecll. 

Gmçtmatlama• ... .... 
...... l.aareaea , ....... dip. .. 
ı.. r.u..,a llqracla. Aaaıuılrcl'e 
~ • ., ..,_ket......._ Füat 
........ ,... ,.....,... b-
pancla. 

Bir mlclcW clda ajrafbfdu 
soma Laareaa cftltmeı.rt. o,..
mdtmi •uı~la 

- .. c.n,... ..., .. ., ... 
a.r. . ..... ...., ....,. ,.rcr. ... 
............. tar ..... ı .. 
,., .. ıc...., c11n1 ... Hı~ t.rr 
... plmfJordll. Her •aıde, lçv
cle .._ nna. polW• p1• .... 
nltı alellcet. helDlfll. 

llrcle . birı Laureace 'la ak
im• ıelcll. Alla baçafa bclar 
keaclindea bir r...., alaman 
Slr Geoffr., .... ..ıtmat ... 
ncektL Şim •llt her lralde alb 
~ olmdfl& Percltata dlacllı 

_ .. y - 1Mt1 kadar .. 
llal ... pa.c ........... , .. .. 
Fakat yukınra ...ı pkacaJe. 
lar acaba? •• Ne - clia ..._ 
dtlflullaler ... ,. Dedi. 

o. .... . 
dutu boı unclıfıa Dzerfae yan
,_ .a.rd... poli• ....... 
.......... ,. ..... f 1 • p .... .. .... .. 

- ... .... .... ,1 .. .,. .... . 
....... ce, ........ .... ... .....,..... ,... ... ... .... 

lialıılıtmeyenk ... ,. lmac:a 
aalatta. Nuil pldliW bala ecfet. 
k• Perdlta l&illlll hstla 

- "SaJal C..... de .... 

-· 

fi. 8· 19!5 

ili? Ş'z ........ - ···~ ., ... ... ___ .... 

··•·tb 
Saat , .. ,, bir kaç dakika 

•P- .. de ......... .._ 
uaaıartla lnlft:ıi ftidlclL Anlqalaa 
polİller ıelmlf ft ceryaıu tekr• 
...,.ıard&. 

Oç daldb IODn PercBta Ue 
l.aarence mohia iam"tler ft •ı-
11 .......... Mlsf-..ı ...... 
Car .... in yanıra p~di. 

C....... PJ•l llkayda• we 
-.ta beldemt.ktea .. btr•z•• 
.... Wr eda D• 

- "Hele ld ,.ı.&n•·•--.. c.
fecellnk lmllr1'ı kum11tt.L. 
Banda l»elda1e 1Mlde7e ıofuktaa 
cleadum,, eledi. 

•T•ı,_. 
Şfmcli pollferla fuall altında 

hhrnan pçfclhr apncla olclulça 
'* blabahk toplumlfb. Glcflk· 
le buu yararak 10kaia çıbl>D
Ar. Fabt blılıdlr oelan IJak· 
..,..., plrir 8-iade clolapktaa 
..,. flmale clUi•• bpoı..ita 
olu .. fa1JU'9)• ... , ..... .. 

( Aniua ... ) 

ite 
...... ~ .... aza Ormanları işletme 

.... , .... ftıidüğün 
Otrmıı~..-. • ........... 

...... ya Çok Zorluk 
Çekiyor 

C Bettaralı 1 laoi ylsd• J 
...... bize n mftfldtl n
...ıanla ,..._ ede• " cillaa 
laarbiade en sadık •• •• muhte
... altlefiJd.nmİa ol8lı lta17aa
W.. .ı....... bize bqı Wr 
............. ,. c-•ı••• .. 
8CIDllCllk - ..... ..... ... 
.., eh m.,. 

o.,M ~ .......... muha· 
lıirlu aln, ıw,- Habıtl.taa 
....... - ... alp&J.r be1 ... 

n ' ık 1Pa Eritre ..W. 
•thld ldlçlls Mı•aaa lmlllllDI 
llrmelı ldffcftr • 

Bld.ç ay Mftl •parlann tek 
... .wmn ............ 

... ıt.ı,. pmilerle •t-
- -- ....... u ..... .,. ..b ..... cla. limaa *ı .. .... .... . _ _.,ı, ... . 

........ içia • ..,.. 
, ......... tlalaa ftl'dır. Bua-
lana ..... c1a ltal, ........... 
l.t latuta ..... .....,. pkaılta _,_,..... .......... ,.. 
,..a.t. ptlt h1 "°11lk ......... , ... 

Umaadald -...rmk aUDan 
.. ,ret ftl'eeek clerececledlr. Gemi 
..... .... JlkWllenk ı&a• 
.ıı.ı,, ,..., .. Ucl'r li-a• 
yuaitl biç ı...alaa kata:m...-. 

C...W Ahlkaya sit...lde 
olan fabt ba llmaoa eva ptt
nn bir pml, ltuau tahliye ecle
hi ... lr içla tam le Wta ...... 
•lıftlr· 

Bqna rai.... Jin• laeraDa 
blribirl arka• •• ytlldl ıe•ll• 
plmUtedlr. Halbuki U..lwua 
.. , •• ,, .... ld:. •• bu kal.bakla 
elftl'lll.m.tdedlr. 

Soa samanlarda ta Ad .. dea 
vapslarla IU ptlrmek .. cRrl
ptf laud olmafbar. BltDa ba 
mltldlllt ,.tmiıormut sfbl bir 
taraftanda stbaet çarp .... , .U.u
terl •• atma albl hutahklar ba 
..._.. ltal1aa çocaklamu 
lrmppeinDekte6. 

ElwWd ........ pi .... 

dlifnclen ftafyan latlktmetl Ha 
flstaaa aıker Ye mlhlmmat t 
.. ırıp., ... ,... ......... 
almaktadır. Bir tarafta ela 
•• Eritre de Jol yapmak 1çia 
t.clarildae çabpealdaclar. 

ltat,.m BataYyaclaa ... 
.. ••el• teplamak lçla J• 
~Felemenk YI 

lalk6awllwi llllt'IJ• 
lerdir. 

bMıllr. 

Fa~de Maalulı Mehmet pap il. a-wa.r 
12116 --- tllldrAlt aw•• Ot11111 11bıı11 So. , ... .._ ••hP • il 
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OSMANLI SALTANATIGOCERKEN 
Sporı 

Girmediğimiz Balkan 
ller kallı mahfuzdur. ( Mltare~! .. ~~ı!rJ!,~· tarllll ) ~:= Maçları Bugün Başlıyor 

Milli Hareketin Daha ilk Zamanlarında Kadıköy Stadında Da ·Fenerbahçenin 

Siviller de iştira kc Başlamışlardı.. 27 inci Yılı Kutlulanacak 
Gerek lıta• bul da Y• ıerek 

Anadoluda IUIAf kuw·ntlerile on
lara l•tinat eden mllatekimleria 
ıulnm ve Hyylatı arttıkça, TUrk 
mGae•verlerlnla ruhlan itlenmit 
bir tarla haline ıeliyor; atalan 
•er ••tanpenerane tohum, fllia 
•eriyordu. 

( KuYayl milliye ) erklaı IH 
•niyeti .. iki maddede hullıa 
ediyorlar; Y• Terk milletinin ru
._ aıılamak ıayretinl pıterl,.._4u 

1 - · Milll Yarhtı kurtarmak 
.... mlnener Tlrk kltlulne 
lllr yulfe c11,.ektecllr. O da, 
derlaal taYqa pç•ektir... Eter, 
.. dl.ata HJUn ei'erMk, lcizan• 
'-•ıllkll " teıll.ıyet ıaıterir
lek, n.• lclama•ıza kendlmb 
lallmetmif olacaıu. Ortada; mil· 
l.tin bıklm11, btlklllinl mldafaa 
edecek Wr hlk6met me•cut d .. 
lllcllr. Umamt alya11tin mani• .. 
..... l11aiHzlerin eline ıeçmiıtlr. 
laallzler, keadl ılyaHtlerlıal iıte-
41dder1 ıibl çeYirebllmek için 
T•k mlaınerlerinl J•Y&f yavq 
•eeek " imha edeceklerdir. 
8-ıu hakkında reımen (idam) 
lıararları YermeHler bile, (Boer) 
eeaerallerl ılbl bir adaya top
laJIP orada eaaret albada ı.
lete inlete lldlrecelderdlr. 

2 - laglllzleı, kendUerlle ml
tadeleye jiriıecek ku••etlerln 

ne pçmek lçfa, ••mleketl• 
........ da ılJndllrecekler, Tlrk 
lldlletlnl Hindi.tan halkına dlSn
der.ceklerdlr. MOnener TOrk ta
h.kuı imha edilecek; 1enl bir 
.. laener aınıf yetlfmeyecek; TOrk 
•elll, hUıraa içinde erl1lp tlde
Cektlr. Şu halde? •• 

Şa halde yapılacak, tek hır .. 
ltet Yardı: - Mlcadeleye pç
lllek. .• 

Acaba ba mlcadelede kazan
•lc lbtlmall Yarm,dı? •• HaJll'. 
Clla1oada, bir) bU. kuum.k •• 
kurtulmak lhtimaU 1oktu. ÔJleJ· 
.. , bu mlkadeleye slrlt••ktea 
•e f a1da umulu7orcla ? •. 

8'a IOD •alia CeYalN, ıayet 
laribtl: 
· - Madem ki Tlrk milleti, (1-
... ) a malakim edilmittL Ve bu 
.. kam d•; huıln detilıe, yana 
letbili edilecekti. $u halci•, artık 
ilimden korkmak abeatL Nil .. 
IEl.n (Kar.) kalul mldafaa edillr
lıee, oradaki nrk kadaalan ela 
....... eıir oı.amak lçla ayaa 
aldbetl kabul etmifler, kea• 
t..ia Ye alil balan içinde ... 
'-he botulup can Yermlflercl. .. 

MaWttae J&ftl Jaftf 11911 '•tan,. ....... • toplır•r• 1t.,. 
..... (k11YaJ1 millİJe). llir taraf. 

nWeda it• kataraamca ka
-,..W 1.ldpf ettir..,• ~ 
C.~ dil• taraftu da mllaa-

~·• .. ecli1ortl.. 
... _ • ..a.akerel•e • .u.. .. 
..._ kararlardaa biri de, mlca-
~lecle bklp edilecek li1aıettl. 
... •• ,_. Tiril milletlala 
~aclcleratıaa blk .. tmif olu 
~11aat • T eraklri) kuvveti, iç 

faaet takip etmlfti: 
1 - Oımuh ılyaeetl. 
2 - 1-"m Iİ)·aıeti. 
3 - Tllrk ılyaıeti. 
' ._ ... """ ., ........ '~-·· ... ~ ır·• ... 1. . .. . 1 ." ....... -

Y• hadisat aöıteriyordu ki, ba 
•İyaHtia tlçtl de . lflAı etmittl. 
(Oımaalı) unnnı •erilen TGrkten 
baıka unıurlar; kendilerine mllb 
bir yurt 'H milli bir iıtildll temin 
etmek için (Oımaalı kütlesi) ne 
olan bağlar1111 kopanp ab•ermir 
lerdi. ( Iılim miyaaeti ) iH, hiçbir 
fayda vermemİftİ. 

ittihatçılar, (TUrkJDk aiyaHU) 
nl de yAnlıt bir mecraya ıllrtlk· 
lemitlerdL Yer yUzlindeki TOrk 
unıurunun en medeni •e en •l
••vYeri Aaadolu Y• Ru••li Tlrk· 
leri oldutu halde, bualan lhmal 
etmitler; •iıleriai (Turan) clakiJwe 
dikmiflerclL 

( KuYayı Milliye ) eller, (Turu 
ıiyaaetl ) nin bıraktıtı kanlı •• 
llayall izlerden uuldaımak iıte
mltler; ancak (Anadolu Tlrkl) aO 
keneli iz Yalanında cltlfman •••· 
ntinden kurtarmak, kendi milli 
llutlutlara lçlade har n mDstakU 
r• .. tmak .. aıııaa matuf bir •iyaıet 
takibine karar Yermlılercll. 

itte, • ittihat •• Terakktnla 
iç yı11lı1 ıiyametlnl bejenmeyerek 
reddeden • (Kuyayı Milliye), milli 
mOcadelede takip edilecek ıiya· 
met• ıekll ararlarken bu Hat 

Ozerlnde te•akkuf etmlıler; (Yatan 
ılyaıetl) namı albnda ıDmullft ltlr 
dyaıet takibine kırar Yermlflerdl. 

Bu ıiy11etin programı, uıua 
dejll.ll. Bqlıca, bir ct..ıe De 
ifade edilmekte idi: 

" Milli hudutlar içinde, tam 
bir iıtiklll , , 

Bu programın tatbildatle bar 
hca dayanılacak kuY••t. ( halk ) 

olacaktı. ( lı8k6met Yeaıttl ) ele, 
bu kuvYete yardımda bulunacakb. 

Fakat lıllk6met Teaaltiaia 
yardımı ne muretle temin edil .. 
cekti?. Şu anda ( devlet ricali ) 
denilın ze•at ile mevki ye memu
rJyetleriadea latlfade olunabilecek 
kimseler, ikiye aynlmif(ardı. Bun
lardan bir kJsmı (saray) ile (ltlllf91· 
lar)a mal olmoılardı. Bwılardan, ID 

kllçük bir ı.a,ır Y• menfaat hUe 
beklenemezdL Dipr laama ... 
lince; Tlkıa ilanlar memleketi• 
maruz kaldıjı uval •• fecayldea 
mUteeulr olu1orlardı. Hattı, lçla 
için ılıyaılan dikerek kendi) .. 
rlnee birer bella çarffl dltlnl-
1orlardı. F alrat bltla ba dlfl
•ltlerinde, ( talipleri .. eeadlr
••k ) ha korkuyor " tltriyor
larda. \ 

ltt• bu ıakat dllfllnceye ka· 
pılaa zlmre, memleketin laalll 
çarelerini ı•llplerln lauf Ye 
merhametleri•• Utiea etmekte 
arıyorlar; lagiltere vuayetl, Am .. 
rika himayul •uaire tlbl çlrlk 
•• fel'afılı tedbirlere bq •un· 
rorludı. 

GörUlllyor ki ( Tlrk ). laayat 
Y• hayal1et clavaaında 1alm1. 
kalmııta. Ne ( Oamaablak ) tan ft 

ne de ( Oımanh blkiimetl ) nd• 
en klçllk bir UJlr Ye meaf aat 
umamazdı. Şu halde? •• Bu aaalln 
ceYabını Sı•u konırul Yermiftiı 

- Bu Yadyet kartı•ıada, bir 
telı karar Yardır. O da, hlldml
yetl milliye eıaıına mUıtenlt, bl-
likaydDıart mldaldl, yeal bir 
(Tlrk hl\k6meti) t•la etmek. •• 

(ArlıHı Yar) 

latanbul 5 laci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup Y emiall iç eWi nbf tarafmclan 
tamamına 301 O Ura kıymet takclr edilen Beyotlnda Ha.,ıa ata 
M. Ferldlre S. E. 124 Y. 140 No.lu cllkkiah bir kip •• açalı arttır
maya Yaıeclilmiı oldupdan 22nms tarihi•• mllaadif Puartell 
pi aa•t 14 t• 16 ya kadar tlairede birind arthrmua icra edil .. 
eektir. Arttırma bedeli kıymeti m11hamm•ealn % 75 lal buldap 
takdirde mUıteriıi tizerlnde barakılacakbr. Abl takdirde • 
aon artbranm taabbn41 baki kalmak lbere artbrma 
15 ti• mUddetle tem.Ut eclllerek 8181935 tarilıloe mUaadlf 
Sah tl•I ıaat 1-1 ha 16 ya kadar keaa dairemizde rapdacak 
Hd•d apk artbhnumda artbrllla becleH kıymeti muhamm•eaia 
% 75 al bulmaclıiı takcllrde aabf 2280 No. h kaaaa allklmına t~ 
flkan ıerl bırakılır. Satıı pefladlr. Artbnaa7a lftirlk etmek 1at .. 
yenlerin kıymeti muhamm•enin % 7,5 niabetinde pey ~ "'a 
milli Wr bukaaa te•iaat meldu.,._ lalmil lndanmalan ll11mdır. 
Haldan Tapu aicilU Ue •bit olmyaa lpotelıll alaealdarcla dlier 
allkadaraaıa •• irtifalı hakkı ... lplerhala bu baldanm Ye lmnıile 
faiz •• maıarife dair olu lddialanal etnkı •llWtelerl Be birlikte 
ilin tarihinden itibar• ıallıayet 2» ,en ıamact. Mrlkte dalnmııe 
bildirmeleri llıımdar. Akli takdirde haklın Tapa ıicilli ile ıablt 
olmıyanlar aalıf bedelinla paylqma•ından ~ bllrlar. lllhraklm 
ftfll, taYirlye, t•nlfiJed• mltenlBt Belediye w• "Va .. f 
icareti bedeli mlbayededen teaıll elu•. Daha fula ...ıtmat .J. 
mak lateyealer 4 • 7 • 9!5 tarlhladen itibaren laerke1· a alreltH• 

· mui için dairede açık bulundarulacak arttırma prtaameal He 
934/4406 No. lı doayaya mllracaatla mezk6r •1•411 .. Ycut Yeaa
lld sar.bilecekleri illa elaaar. 115358,. 

Nafıa Bakanlığından: 
Ha1darpqada 111 teallm ıartll• 2al50 lira muhammen bedelH 

170 atlet l'a)' kakllrma At.ti kapalı zarf amile ebiltmeye konal
maıtur. Ekıiltme 16 Temmuz 935 Sah ptl ıaat 19 da Aakarada 
Bakanhk Malzeme Ml4DrlDifbıd• yaptlıcakbr. Kltrlaı tarthr. 

lıteldllerln teklflerinl 1518,75 liralık muvakkat teminat ft 

Ticaret Odaıı veaikıai!e birlikte l 6/7 /935 Salı p6 aaat l S • 
kadar Bakanlık Malzeme Mldürllil\ne te•c:li etmeleri IAzımdır. 

latek61er bu huauataki ıartna ... Leri parama olenk Aakara"cla 
~·"""''le M1tlHme Mtıdnrllfhdea alabilirl•. .._..., -

Bagla Strnt takımı Ue e11a1,..U ola P .. ıbalate ...... 
lot,a, 16 (Husul) - e.,a. raklerlle parlak bir Nil r"ml 

huada Balkan futbol kupMI JapıJacalı, IODfA ft - l.Yiçrenlq 

lanacaktır. Bu maçlar lcln eh .. - karıala .. caldudar. 
nclaa T• Balıariataaın lcerllndea Boksör M•k• a.er lleydaa 
birçok 9p0rcuJar Sofya1a •eldiler. Okuror 

Maçlan aeyretmek lçla ıele- Nevyork, 15 (A. A.) - Bokllf 
cek ılyuetçllere Bulıar Demir- Mallı Baer ba ayın 2' iade 1• 
1olları ldareıl ylzde 70 tenzlllt palacak olaa Karnera- Lul maç6 
7apmaktadır. Romen Milll takımı kazananla D~taımeyl kaW 
eTYelkl akıam Sofyaya ı•ldL etmiıtir. 
Yanlanada Romen ıazetelerinden Vefahlar Toplanıror 
"Dlmlaltaa., ile "Ual•eraul,. un Vefa idman yurdu Genel Y • 
epor muharrirleri de bulunuyorda. ıanbjından : 
Romea oyuacuları, akt•m latira- Yurdumuzun 1enebk kongreli 
hat etmek lçia teferrtlç malaaW 30. 6 • 35 tarihine raıtlıyan p~ 
olu BukiJ• çekildllw. ,ano toplanacaktır. Üyelerimi 

Romen Milli takıma, maçlarda Ol'Dn Aat 9 da Cafalojlund 
ıu auretle t•kktll edecektir: 

GreçetaDI; AYp, Sutaitulıku; lltanbul HalkeYlne ı•hneleri rl• 
olunur. 

Krauae, Yuhatl, Çuedan Dobay; 
KoY&fl. Sepi. Boclola Ye BiDdea. 

Yu- Milli talama da, Sofya
dakl beflnd Belkan kupua tur
auba• lftlrak etmek lzere Yunan 
futbol federaıyonu relal Konıtan
taru'm rl1aaeti altmcla cllin bu
raya ıeldiler. 

Yunanlılar maçlara, fU .. kilde 
çıkacaklardır : 

Rlmbu, Kaıparla •• Hrizafo
puloa, Sidlropulo.. Daneliy.aa, 
Vikeladı., Mlyalda, Baltaıl .. Hu
mla. Simaomlclee " Huiatodulu 

Yu,_JaTlar da maça .. ,.ko
cle çıkacaldardar: 

Glanr, Zaıor•tll, Mat.t~ 
Hiç. Bel0f9Ylç, AnellleTlç, G .. 
Jer, Lehner •• Premrlç. Şlpow, 
Jin•Ylç, MariyanoYlç. SekuUç, 
GlitOYlç, Vuyac:UnoYiç. Lemeılç, 
•• Tomqeviç. Romea milU 
takıma, Viyanaıun " Admira " 
talumi.. yapbiı bir maçta 3 • 3 
berabere kalmıthr. Romea saz•· 
leleri ba aetlcenla Romea mWI 
takımı için çok IJI bir .netice 
oldutuna yazıyorlar. 

'{ unan milli ta kam da Buda
pette milb takımile yapbiı maç
tan .onra kat't ıekJ;..ı almııtır. 

Bulıar mUll takımı İ9e Çek· 
(erin profe1yonel Bohe1D1anı ta
kımile Ja"'bia hir maçta 4 • O 
yenilditinclen dolayı Mra tp0r 
mahafillal •e Bulıar ıazeteterial 
eadite}• ~· 

Gazeteler, Bulvar milll takı· 
mımn b6yle ı.tiblm bir farkla 
Çeki•• •ail6p olqu• fiddetle 
tenkjt ederek, 9JUDCular ara11n

da....:. dtj'iıildilder 7apd1DU1D1 
iatemektecirler. 

Fenerbahçenln 27 inci 
Yıll 

Busl• ltleden ..,.. Kadı
kaynncle Fener bahçe •tacL ... da 
Fenerbabçnia 27 aci yaldö 11imO 
kut!.&aucakbr. Bil •lnaaebetle 
bit.. f.., ıpOl'cularımn itti• 

işçi Kadınlara 
Yardım için 

Çocuk Eairgeme Kurum• 
Hayarlı Bir lıe Giriıtl 

Çocuk Eıirreme Kurum' 
Şehremini ıubesl çok hayırlı b" 
ite giriımiıtir. Şehremini •• Topt 
kıpı muhitinde ltçl kadın pela 
çoktur. Fakat çocuklan bunlann 
it• gitmelerine enrel olmaktadır. 
Kurum, ba bdınlann ubahleyla 
... giderken çocuklarıaı bıraJıi. 
•alan ye aqamlan iıten da .. 
dtUderi zaman almalan için bir 
çocuk bucata yapmaya karar Yer
•lttir. Bu bucak için yeni hlr 
bina kurulacalrbr. Binanın t .. 
maarafına karııhk olmak Ye 

T emmuıua ylrmilinde yapalmall 
._. bir ... , ıııta.. ıezlntlll 

tertip edilmifttr. Şehremini " 
Topkapı mullitinchld laalk fakir -
ektup içill 1500 lir•JI reçmiy .. 
eek .aaa bD t .... muraflnı Wr 
talata cleYincek hami7etli W. 
naıin de bahmamadıtı için ba,11 _ ~ 
bir gezinti tertibinden bqka pn 
dOıünOlememiıtlr. Gtındllzün aaat 
lçl\adea bqhyarak aabUa kadu _ 
.Urecek bu rniatiJ• iftlrak ecle. 
lerden bnyllder içha 1, ldlçlkleı -
lçla de yan• lira almacak Ye 
bu bu. befylz lira blyle topla- -· 
nacaktır. Kurum timdi, latanb.1-
lulardan ba ucuz •• çok zeap 
proiramL eilentiye ittiıak .ı. .. 
lerinl rica etmektedir. 

17 Haziran Pazartesi 
saat 16 da 

Yetilköy, Yetilkö, :falM otelia9 
Elektrik fırmmua ta&bibtı aöııerileeek 
•• bu meyanda, gelenler ara11nda 

kur'a çekileHk, bir 

ELEKTRiK ALETi 
Hediye EdHece~ •r. ....... ..., ...................... . 
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Asker Koğuşunda Işıklar Titreşiyordu .• 
Evet, Subuska palangaıı &1· 

mek üzredir; ıu kadar ki: 
Son kerteye kadar gUçlO f6Y• 

de!erde, varlıklarda görllldllill 
ıibl en korkunç bir çabalanma, 
en yıldırıcı blr "can çekişmeal,, 
lle ölecektir. 

Onun içine dolmuı karanlığın 
derinliklerinde yaıama Ye kendi· 
ni koruma makanizması, )'Urtkler 
titretici, ancak sonuncu elle& ile, 
sonuncu hamleaile çarklarını çe· 
virmekte, korkunç. korkunv. it· 
lemektedir. 

Bu çarklarm uğultusu, bu it· 
lemenin derin gllrUltUsU llf •yoz 
yıldanberl, o yfüı ydların uzun 
koridorlarında çınlamaktadır. Bi· 
zlm fU anda kulağımıza aeleo, 
can evimize kadar aaplanan aeı o 
uğultunun en ince bir ıoluğudur. 

Evet, Subuskada bu karanlık 
ıokaklarda, bu ıasız evlerde, 
kale kemerler(, koğuıları Ye 
cephanelikleri içinde yaıayış daha 
bltmemittir. Buralara bakan bir 
ıöz bunu açıkça anlar: 

Palanganm kapı altına yakın 
cephanelikte, palanıa dııma bir 
tek penceresi, mazgala bile bulun· 
mıyan gınfı asker koğuşunda 

bUyUk ln1&n kümelerinin çabuk, 
ıetsiz ve ahıkan kaynaşması var. 
Dumanla yanan ÇJra ıııklannın 
titremeleri altmda ıilAhlı, tulgalı 
birçok adamlar gelip gidiyorlar, 
durup yürüyorlar. Kmk ve kirli 
taşlı duvarlara kocaman ve oyna• 
ıan gölgeler dUşUyor; palabıyıklar, 
lpermiı sakallar, tulgalar, kavuklar, 
Keniı omuzlar, ' yumruklar titrek 
ıııklarla bUıbUtlln bilyUyor. Ôı 
bfçf mlerlnf değiştiriyor.. korkunç 
ve tabiatta gerçekten görlllmemlı 
mahluklar ortaya çıkıyor. Bunlar, 
bu, bllyUmtlf, eğrilmit, biçimleri· 
nl değlştirmiı insanlar eğillyorlar, 
yerdeki kümelerden, yahut du
warlardald çivilerden bir kılıç, bir 
mızrak, bir topuz, bir tUfenk Y• 

bir reze başlık seçiyorlar, lu• 
hçların, • yataganlarm ağızlarım 
kHkin mi diye yokluyorlar, tulga· 
ları ba9larına, demir ağdan ağır 
gömlekleri genit omuzlarına uy
durmıya çalışıyorlar; yahut botuk 
bir şeyler mırıldanarak sinirli 
kollarla, aalhyor, sanki dUtUnce
Jerindelci dUımanlara karıı bun· 
ların kukinliğinl, aatlamlıjını 
deniyorlar. 

Karanhk gecenin bağrında 
ılmdi kıvrıhp yatmıı (Subuıka) 
ejderi, yıldırımlarını hazırhyor ••• 
Acaba şimdi kaç Alman, Macar 
ıövalyesinin, iloven lftvaşçısının 
anneleri ve sevgilileri, yürekle• 
rinde neden olduğunu bilmedik· 
lerl bir acıyı duyuyorlar ve aj'la· 
mak istiyorlar?. 

. . . 
PaJan2a kumandanlığının •e 

evlerin ahırlarındaki küheylinlar 
ha11rlanmıt1 olde kalan biraz at 
yemının çoau TUrkün son yoldaıı 
olan bu soy hayvanlarm önüne 
dökülmüş, 

Kılıç, mızrak kullaomaktea 
naaırlanmıı titremez eller onların 
'"on tımarını etmi,tir. 

Daha acıklısım mı latiyonu• 
nuz: Genç Türk kızlarının kınalı 
parmakları, parlak gözlü çocul<· 
Jarm eUeri kendi sıcak kanlarına 

bulaşmadan önce, Türk yurtlarımn 
en değerli, en eıkl bir candaıı 
olan bu atlarm uzun yele:erini 
perçemi erini ve iri ateı i gözleri• 
ni uzun uzun öpml!ştür, li.e! 

Bu, ıon IO\'iş. bu, aon t>pütUlr •• 

Kadınlar, çocuklar, yaılılar 
karanlık, klm1eıiz, kanla mezar· 
larına uzandıkla11 .zaman, kendi 
kocalarını, babalarını, kardeı!e· 
rint ölüm Ye erlik meydanma 
&ötOrecek küheylan atlara Türk 
yurtlarının ıon seygfsldfr ..• 

Evet, kahraman erkekler, kah· 
raman kadınlar, küheylan atlar, 
kılıçlar, mızraklar hep hazırdır. 

Subuika palangasmın içinden 
dı~ardakl dUıman ordusuna doğ
ru esmiye baılayan ıoj'uk 6ltım 

rüzgArlarmı ıimdld•n duymuyor 
muaunuı? •• 

* Güneş batah artak iki aaat 
kadar olmuıtu. DeJI Aılan hlll 
kapı altında, ıece baakınının ha· 
zırlıklarile uğraııyor ve yll· 
reğini doj'rayan keskin a• 
cıları bu çoşkunluk içinde 
unutmağa çalıııyordu. Deli Aslan 
için kalenin kapı altı bayağı iki 
yandan bir aığınacak olmuştu. 

DayanılmH acaların, düıtıncelerin 
saldmtı önünde de oranın coıkun 
fedakarlık heyecanına 11ğmıyordu. 
Aılan oradan evlerin olduğu yana 
doğru ıitmek değll, karanlıkta 
oraya bakmaktan bile korku· 
yordu. 

O sıralarda Şahin Bey Aslanın 
olduğu yere doğru hiç gelmemittl. 
O da kim bilir nasıl dlltünceler 
içinde evine kadar gf tmlıtl. Şim

di kapı altında kalmıı olanlar 
evli olmıyan yeniçerilerle Subua
kanın aile 1abibi olmayan 1avaı· 
çıları ve "guraba,, denilen Jl'Önlll· 
lU aUvarl 'H tllfekçilerdl: bir de 
kılıçlarlle atlarından baıka soyları 
sopları olmıyan "DıU,, neferleri 
ortalığın karışıklığı içinde Kaplan 
postları, çelik mahmuzlu uzun, 
ağır çizmelerile tunç heykeller 
gibi ıörllnmekte, hiçbir it olma· 
mıı ve hiçbir fada olmayacak• 
mıt gibi ağır, aert klime kllme 
oturmaktaydılar. Bunlar tunç bey• 
keller değil, demir adamlardı. 
onların hazırlanacak bir ıeylerl 
yoktu.. Onlar her ınn, her aaat 
ölllm ıııne hazır bulunurlardı. 
Taptıkları kılıç, ıürdilkleri at, 
klbelerl savaıtı.. Baılarmın eA"ll· 
diğinf, arkalarının döndllğünll gö· 
ren olmamıfb... Yeri öperlerse 
ölüm yarasını alarak toprağa seril· 
dikleri vakit belki öperlerdi. Kim bilir 
belki bu demir adamlar Su buska 
palanga11nda bu gece tarihe ya· 
ıulacak kanlı yaprağı hiç titreme· 
den dUşünebillyorlardı. Çünkü ıu 
ıırada bile uıun boylu, genç bir 
Deli neferi atlle, silihile her Yakit 
yanında taııdığı küçük kubuzunu, 
tazenesiz, yalnız parmaklarının 

ucu ile pek yavaı inletiyor, vo ağ· 
zile de mmldanıyordu: 

Alman eli1 Macaristan 
Ucu yok bir mezarlıktır, 
Bayrak, toprak çiğnenirse 
ÔiUp ıitmek te Yarhktır. 

* Ne k1zkardeı a&"lıyacak, 
Ne anam var gözll yaıh; 
Kim karalar bağlıyacak 
Sevgilim yok samur kaıhf 

* Bir kır atım, bir kılıcım 1 
Çelik topuz, keakln baltal 
Düşmana armağan olsun, 
Gider isem bugün alta! 

* Ben öleyim,. kurtulsun da 
TUrk elleri, güzel yurtlar, 
ıuız mezenma gelıin 

Dolanımlar . kurtlac, kuşlarf 
( Arka•ı WH) 

' 

SON POSTA 

Acımışlar! 
Çaldıkları Paranın Yirmi 
Lirasını Geri Vermişler 

KUçükpazarda oturan ve ek· 
mek paraamı amelelikle çıkaran 
Ha1an, mahkemeye baı vurmuf .. 
tur. Parasının çalındığından 
tlklyetçidir. 

iddiaya KÖre Hasan, uzun za· 
mandanberl gUnd•liğinden para 
biriktirmekte lmlı. Bu biriken 
para 320 lirayı bulmuı. H&1an 
paraaını her gece nüfus kiiğıdile 

birlikte yaıtığının altına saklar
mıt. Fakat bu para geçen!erde 
bir gece aıırılmıı. işin tuhafı, bu 
iti yapanlar Hasana acımıtlar Ye 
320 Jiranm (300) liras::ı ı alarak 
nllfua kağıdile birakto yirmi 
lirasını bırakmıılar. 

Haaanın odasında yatan Ut 
kiti ıuçlu olarak ıorguya çekil· 
mektedir. Fakat bunlar bir ıey 
bilmediklerini 11öy1Uyorlar. 

Dalaman Köprüsü 
Muğla 15 (A.A.) - Türkiyede 

ikinci tip olarak yapılmakta o'an 
Ye dünyada eıl iki tane bulunan 
Dalaman köprüsünün iki ayağının 
yapılııı bitmiş, Uçüncii dördüncü 
ayaklarının yapılmasına baılan· 
mı9tır. 

Yağmurlar Başladı 
Giresun, 15 (A.A.) - Uzun 

zamandanberf aüren yağmur

ıuzluk yüzünden ekinler sanrmıya 
batlamıt ve buğday Hatları da 
bir misli yükselmiş iken dün ak
ıamdanbori başlayan ve bol bol 
yağmakta devam eden yağmur 
her tllrlU korkuları gidermiş ve 
vo herkesi sevindirmiştir. 

Ordu, 15 (A.A.) - Bir buçuk 
aydanberi ıüren ve herkesi dU· 
şllndüren kuraklıktan sonra dün 
akiam faydalı yağmurlar batla· 
mıı, ekinlere, f ndıklara yeniden 
hayat verdirmiştir. 

Muğla, 15 (Husuıi) - Kurak· 
lık yüzünden buğdayın kilosu 
bet kuruştan sekiz: kuruta fırla· 

ıwotır. Onun cidal~ de bir lira 
yükselmiştir. 

Çok Değil Mi ? 
Son yirml dört saatte ıehlrde 

dört kaza olmuıtur. 
Hayri laminde birinin 1959 

numaralı otomobili, Galatada bet 

yaşında Sabriye, toför Reşadm 

2215 numarala otamobili Beyoğ· 
lunda Ali isminde birine,, şoför 

Ahmedin 68 numarah tecrübe 
kamyonu Sultanbamamında Bayan 
Şahindeye, Isak isminde bir 
Musevinüı motosikleti de Sadık 

ieminde bir çocuğa çarpmış, 
yaralamıthr. 

Ölüm - ikinci Ağır Topçu 
MDfettiıllğinden Mütekait Miralay 
Hüseyin Tayfur Sonkur Tanrının 

rahmetine kavuşmuştur. 

Yeni Neşriyat: 
Hollvut - Holl•ut'un 15 haılr•• 

aUahuı güzel reeimler Ye aenıin 
yaınlar Ue intlfar etmiıtlr. 

Satıhk Ev 
Sulta.nahmette Firuzağada Ti

carethane sokağında 29 No. lu 
eY ıatalıktır. Alh odası, elektriği, 
terkoı suyu vardır. Oivanyolunun 
yamhaşmdadır. Almak isteyenler 
mektupla Son Posta gazeteaiuda 
M. ·Turhan, yahut Modada Seki· 
zinci mektep Ba,muallimi Bayan 
Zahide ile görllıebliirler. 

Halide ve arkadatlar1 
16 huiran puar l'i\nl akıeım1 

aaat' 9 da B•.tiktaı Suat Park tiyat
rosunda • 81' lae·npta yoktu • 

Hazf ran_, 16 ~ 

Istanbulun En Tehlikeli 
Yeri Galata Köprüsüdür 

(Battarafı 1 inici 1ayfada ) 
rlyetle kııın meydana çıkan has· 
tabklardır denilebilir. Bunlar, ya 
kışın ıoğuğuadan, yahut, soğuk· 
tan korunmakta ifrata varmak
dandır. 

Yazm ııcaklarlle beraber de, 
mide ve bağırsak hastalıkları 
artar. 

leri, 2az ocağma oturtulmuı 

saç tava 2f bi kızar. 
Bu itibarla köprll yazm, jan• 

darmasız bir da~baıı kadar 
teh!ikelidlr. 

Bu liflanmı kulak arkaıı 

edenlerin kirh çıkmayacaklarını 
hıpat için, ılze bir •ak'ayı anla• 
tayım. 

Bunun se bebl, sıcakta yiyecek· 
lerin çok çabuk hozu)maıı, ve çok 
yemiş yenilmesidir.,, 

Ben ne zaman klSprtt Ustun· 
de ~ğır atır, ve baıı açık yllrll• 
yen bir dostumu görsem, hemeıı ı 

Tevfik Sağlamdan, en 1amimt 
yemek listesinin oaad olabilece
iini öğrenmek istedim: 

- Doktorlar, dedi, hastalara 
rejim llateal yaparlar. Bu itibarla, 
sağlam kimseler, yemek listealni, 
lokantacılardan isteye bilirler. Her 
itibarla sağlam olanlar lokantacı· 
tarın keyiflerine de eair olmazlar, 
ve kendi yiyeceklerinin llıteslnl, 
kendi keselerine, iştahlarma ve 
zevklerine göre kendileri yaparlar. 

* 
T evff k Sağlamdan ıonra, onun 

liste babamdaki son ıözlerine 
tamamile zıt bir cevap alabilmek 
Umidile, Mazhar Oımana uğra• 
dım. Ve evvelli, hastalıkların 

mevıimlere bağlı olup olmadık .. 
)arım ıordum. Tevfik Sağlamın 

cevabını tekrarlayan Uıtat, aaabl 
hastalıklardan da bahsederek: 

- Çok kimseler, dedi, ılnlr 
hastahklarının yazın çoj'aldığını 
sanırlar. Onlarda bu zehabı uyan· 
dıran da yazın hastahanelere ve 
muayenehanelere tehacUmUn arh· 
şıdır. Halbuki, butehacUm, ha&ta· 
lığın çoğabımdan değildir. 

sokulur, hareketinin dotura· 
bileceği fena akıbetleri sayarım. 

Geçenlerde, teudUf karıımı, 

bir mebuı doıtumu çıkarmıttı vı 
ona da ayol ikazda, ayni tavafyedı 
bulunmuıtum. O, omuzlarını 
ailktl, dudaklarinı bUktU, 'fi 

gülerek: 
- Doıtum, dedi, deliler ara'" 

ımda yaıaya yafaya aen de ev"' 
hamlı olmaya baılamıısınf 

Fakat bu azarı ylylılmden tana 
iki saat sonra zırlayan telefondı 
beni, yatafa dU,ea dostumull 
imdadına çağmyorlardı ..• 

Ve gittiğim zaman, onun çr 
nealnl bağlaomıı bulduml,, 

Ayrılmadan en-el, ttıtaddaD 
bir de yemek llıteıl Yermealnl rl• 
ca ettim. Geçen yal Yerdltf lf ıtı 
etrafıoda epeyi dedikodu uyan• 
dıran Mazhar Osman: 

- Bu sıcak havalarda, aıhhata 
en faydalı tedbir, mümkün mel"' 
tebe aı: yemektir, dedL 

GUldtım: 
u_ Eğer öyle olsaydı, kuru 

ekmek bulamayan fıkaraların nal" 
bant oğlu Hıfzıya dönmeleri il· 
zım gelirdi!,, 

Kııan, yağmur, çamur, Ye 
soğuk yUzllnden lstanbula iele• 
miyen dııarlıkhlarm sıcaklar basar 
basmaz yola çıkarlar. Ve hasta· 
larmı, yolların kapanııından evvel 

Üstadın zoraki ınlUıllndan ba 1
' 

nükteden kendlaine de pay çıkar
dıiı anlaııhyordu. 

getirip yerle9tirlrler. 
T ehacllmUn de Hbebl bu· 

dur. 
Yoksa, sinir hastalıkları, yazın 

değil, bi14kiı, kııın çoğalır. 

Zira, bozuk, yağmurlu, kspah, 
aoğuk havalarda bir oda içine 
hapsolmıya mecbur kalmak, 
insanlann sinirlerini, çllrUk lplij'e 
çevirir. 

Fakat ya:.1, ihtiyarlar ve taoıf .. 
yonları yUkaek olanlar için tehll· 
kelidir. 

Bu itibarla onların, güneıin 

kızgm günlerinde ıemsiyeıiı: veya 
arabasız ıokağa çıkmaları, yUzme 
bilmeyen bir hf1anan cankurtaran 
kuşanmadan denize ahhtı kadar 
teblikelldir. · 

Sözüne bir an fa1ıla veren 
llstat, çok mühim bir öğllt verir 
gibi ilan etti: 

- Yazın lstanbulun en tehll· 
keli yeri do " Köprü ,, dür, fU 
Gala ta Köprüsü... Ağaçıız, 2öl· 

Kıaa bir dllfUncıden ıoorı 
llstealni verdfı 

- Yoğurtlu, 1armı1akb kabak 
kızRrtma11, az kıymah semizotu, 
yahut kabak kalyeal, blraı da 
kiraz... Bu aUnUn ea ııbbl 
öğle ve akıam yemek llıtesidlr. 

Ve llA ve ettir 
- Çocuklar için, bu llıtey• 

ya kuru UzOm, ya fındık, ya ıar 
dalya, yahud da palamut lllve ohr 
nurlB mUkemmeldlrl 

St11im T•vfllc 

Vapurdan Atlarken 
( Baıtarafı 1 inol yiizde) 

sine yanaşacağı ıırada yolcular
dan biri denize diltmllıtur. Der 
hal vapurdan sandal indtrihnif 
araştırmalar yapılmıştır. 20 da• 
kika süren araıtırmadan ıonr• 
denizden ancak bir ölll ceıet 
çıknılmışhr. 

Yapılan tetkikat neticeıaind• 
kazaya kurban gidenin yumurtacı 
Yani iıminde bir zavallı olduğLI 

gesiz: köprllnlin aıfaltı v_e_d_e_m_ir_· __ a_n_ıa_ş.;..ı_'.m_ı..;;t_tı_r. _________ ~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Numuneleri mukavemet ve diki1inde 102 X 70 eb'adında 6X8 

dokumalı Kalkllte mah birinci nevi JUtten mamul 50 bin çuval 
20/6/935 tarihine milsadif Perıembe gUnil ıaat 16 da pazarlıkla 
ıa"ıu almacaktar. Taliplerin % 1,5 muvakkat aOvenme paralarU• 
birlikte Ciballde Levazım ve Mübayaat Şubeaine müracaatları. (3210) 

İnhisarlar lstanbul aşmüdürlüğünden: 
BaımtıdUriyet ambarında bu:unım muhtelif cinı levantalar 

18/6/935 sıönü için açık arttırmaya konulmuştur. Bu ıatıı 27 /6/933 
Per,embe gllntt saat Oo da Kabataıta Baı Müdüriyet binaıı?d• 
toplanacak olan komiıyonda yapılacağından iıteklllerln göıter1lell 

1oa ve saatte 18 liradaa ibaret , % 7,S lnanca paralarlle .elmr 
··~n2s,, lerL 

..ı 
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TALNIZ llNÇ 
BllLO iÇiNi 

Eğer dönUıte bu herife te'lr.rar f t.abam 1arafandan benim refaka• 
lloridorda teıadUf etıeydim, adam· time tayin edildiniz. Vaılfenizl 
•kıllı bqllıyacaid•. ıFalı:wt, 'Yel'- ifa eillaiz. }'ımumchm .,,.ı....J'.mız. 
~ 'fU .:ktn .Gere .k&fi .plmlt J)j~dHn. LAkin, •l•Hip 
4Dlacak iri; briaor.u lbomltot bir yalan 4>Ulup ıuyduramnnm 
Clum, te'krar >kompammanıma ..._ da Gtu prip :Y, tllp'lıe~ 'ÖüfU· 
1>anamı. recektim. Berek•t verela, "u 

Ar.adan Dır ,e_yn1' .kaaar mUiklfl vai1yetimCle orada, . ..onun 
IRtiçıli, .geçmedi; kapı •uruldu. yatağının JlatU.11de .duran felıefe 
.Sait bey e:.ui Utnnetiim. Ye· kita8ı :ghUme dli,ıf. Bu kitap, 
.-imd-en blit:-raik ıbiznıt -kaptyt ..batta .ftrltıtl bir .fikif' -ilham .. Ht 
•çmak istedim. Karııma, 'b;r gar- - Efendim .. f'elsefe ... 
•on çikta. 'E.ııulelü c1ört 'köşe pa· Dedim. Ve aonra '"fDtlamarak 
•eu uzattı: llAve ettim : 

- 'Swn · in. 
Cedfkten ıonr-., derlıat urak· 

lattı. Sormaya zum -Mıe 'Vlr
~edim. Bunu, '5a1t 1>ayln yen1 'bir 
neul\ce't eseri zannettim ..• 'K"B'pıyt 
a.p.dım. f>.aketi, ldiÇük mıuaam 
••tüne koyarak 9hJn. Ewnli bir 
laıt e ra ı& bir pkerUeme 
•utn.Ue k•ıı\attım. Kara •• 
•larak .baktlm. Üurln.tle.: 

A. ıM. iBJUlaer 
Çini aofra eşyası ve kıymettar 
~amlar fa'brikalô~ 

Y azasmı oknr 40lwmaz, hayret 
•e Wddethndea az alım kay'ki· 

acakhm. 
Paketi dwba1, bli.Ylik bJr dik· 

•atıe biç açılmamış g1bi bağla· 
dım. 'Zili çalaım. 'Mor 1ıalt1e ııy· 
ıun bir cevap almak hulyaaile 
.... lrop pHD İrU nftlla 
........ ıuatbm. 

- P.akeff_. ...... a.m a... 
ş p t y gönderili, a .. 
" li? .. DeCDm. Garson, ualmc1ea 
biraz lbonılm gibi "01ao. lfakal 
lti piıkinliğe vurdu: 

- 'Salt 'Bey mi?. Hayır.. Şu, 
A1.nı. fabrikat6r ctinrlerCii, 'Cl .. 
lcen hafifçe gülüyor ve baıile 
lıoridorun ..Dllıayetlnl ı1öl'terlyordu. 
Derhal kaılarımı çattım: 

- O zati tımımıyoruıa. 'Bir 
)anlııl&k .olacak. Alınız, aer ae· 
lllez, ıUr,aBlO kapıyı derhal çok· 
tlııı.. bpathm. 

* Salt Bey, trenin hareketin• beı 
dakika JuWa ııeldL Bana. ~Uk 
bir amMt eyaz lcaranfil ptirii: 

- Viyanada. lıtu ç~erJ ~k 
••vlyorJar, ldedi. 

Bu ederi ıö1Jerken ıözled 
)ere eğilmlı, rengi pembeleımitti. 

- A, çok teıekkUr ederim 
Salt bey_ B.alan ben de Pek 
çok • ..,•lm. 

Diye cevap verdim ve ıonra 
bir saattenberi kafamuı i"'1de 
Jtrleıen ıu karan · IY• .ettim.: 

- SizdeD .b1r19y Tlca .a.ce
tim. Eğer azce IHır mahzar yom 
)•meğiotiti .aym maaa4'a rlyelim. 

D.dim... Sait bey, bir aa 
hafif L1r bnraıihk ı.çiN. Ml
teredait liir uvurla.: 

- Bir emrim 1IİI Y• laMMD
.Je911 ıieii. 

Şlmii de cucll'lamak ..... ,,, 
bana ıd=ipi. 

- A ... HaJll',. Eıtağf urullah ... 
Cevabını ?el"'C!Im. fakat bu 

~ ... ban ••u tatmİ•• Jdfl rlral· 
Y-•iiol bl.uettim. i1lbiidir id: 

- Ha11r ıef eadia... Hiçbir 
•rnrlm yok, fakat, bir takım ku .. 
\ab erke1<1erin garip muameleleri· 
.._ ımaaruz kahyorum.. Gen;ç bir 
lrıtın ya1nız btı11n• nhatça aey .. 
\.aı •<ieceğ'I zamamn henti:z '"l•I· 
llıediğilli anlıyorum. Maaemld, 

ötllyorum ki, is lfel.e le 
mqgctlsüıtttz. Vtkıa i:ıh de "JD-ek· 
tepte .bir.n okuduk amma.. .P, k 
basit.. Pek az ... Hazır fU refaka· 
tlnirilen ıntifade -ederek 1birn 'tla· 
ha fikir edlnmeil ıdUıUnmUıtUm. 

S.it Beyin, me !kadar Hf ruh
lu 1bir genç ol8ujunu, o zaman 
an1atbm. Derhal c&zlerinl kaldır
dı. Gödcırinln l~nde, memnnni
yet tebeasilmled parlayarak .glS:z· 
lerimin içine aktı. ıMeşguJi)'6tle

rile alakadar olanlara karıı liler
h&l ııınıveren inaan1ua mahauı 
Jw .tavırla ej"ilm: 

- Aman !Hanımefendi.. Bea· 
denizin malômabm :da, aaaeoe 
bir ap okum&ktan ibaret. Fa· 
Ut wtzl bazı Do'ktalar& tenvir 
.cı~oiliraem, kalbimde ~k büyük 
bir iha:z duyanm. Deat we aonra, 
,.....da ltiraı hzJa 1cahrsa, anki 
bir yılışkaıill'k J•pmıı olac~ 
gibi Pbir çekingenlilCle: 

- Y enMk 'Ya1dine ık.adar lıti
rahat buyur.anua. Y11melde, emri
me amadeyim. 

Sözlemil ili•• ettikten ıonra, 
~kmp aitti. 

* Bllmem neaeose bu 1efer yal· 
aıı kalma'k, benae -.inirU bir 
n'bıraızh1c 'husule getirai. 

Gllzlerim, bir ttırlD 'biletf mdekl 
aaatin yelkovanınaan ayrılmıyorau. 
Uç -defa elbi• aeğiılircUğim •• 
Saç1arımın formasını blı'kaç ada 
bozup yeniden tanzim ettiğim.. 

Hatta, açıkça itiraf edeyim ki, 
.dudaklarıma bafif,e boyama~ 
ylb.tlme birıtı ıpudra ıürlb>ylkamak 
Ue vakit geçirmek istediğim halde 
yine dakikalar uzuyordu. 

Nihayet, yemek ısuı çalandı. 

Koridorda, kompartıman kapıla· 
rınm açılıp kapanmaaana ayak 
•ulerl karıştı. Ben de .tlOD defa 

dar.ak aynaya ·bir gö:zıgezdiraim. 
Epeyce ııkılarak 11•mek ıa1onuna 
girdim. Sait Heyin itlnab ...verans
ları arasında, )Yemek ımas&1ıoa 
yerle1tim. 

Saki bir kabahat lflamilim 
gibi, iJaıamila hlllflf bir -&snme 
;waftL. Pek eicadar beclrikılz bir 
b .lmaaığım halda, ı>•çetmln 

ıka1&n .-.Ua1 bileziği elimduı yere 
ıkeyclt, ..-rl bir tek....._ ılbi 
ileri a+u pvarlandL Aüi i>u ya •• 

Gitti, gitti •• O ıarnaıık Ye küıtab 
'Fra .. Ettı ayağına çarptı. Bu 
ıevıalc iıerff enelA, eğildi. Hal• 

kaya baktı. Sonra g&l.n benim 

tu.afıma kaydı. Hemea yeriadm 

.kalkar• k madeni halk.a.11 •lclı. 
Dudakhuana kaldırdı, daha kim· 

\iHr, .. • ..... lddu fapaaKb. 
Çok filkUr ki, yemek aetiıeo 
g.,.. ar.amıza •ireru .bol 
·d:fkUl 'bir •~iJettıen mt~ 

1 1 :Aikul YU ' 
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ÇEKi.ER 
1. T. L.loin ı. T. L. loln 

"•• • r•~ o,7t3ı •ı,.... 4,2090 
P•rl• B,03 lladrll l,I07t 
•11•• 9,6241 a.rııa Ji87 
aralmel 416175 Var90.. C>M3 
Atlaa 83,60IB .J>Aıtte ,ff64 
c. • ..,. "2,U30 aa•• "'71,28!3 
••• ,a ~ ...... ,.. .,.~~ 

A••'-n• ı,n~ Leatl,.. • 623,75 
Pras ı~w ........ • ıoıu,so 

ISHA'M Ye TAHVlLA T 
Lira 1 Lira 

it ••\r.fN•••) ıt,60 Boıaoall 11,25 
,, ıHAmtle) 9,50( Jt33 la!lkra• 19.-

• tlılle11 •) 90,- 1 Jıtı <rall Dahili 94,25 
Oıma ılı Maa:.. 2J,,O DD1uou llıı. 00,
lallaHc .. ~.- ı tiaj~a• ı.ru, J ~,70 
fi" .. "•1·•1• 15,50 .. • 1J ~70 
H• Ut ~ ı ••JI 2,öO 
.... olıı •60'f. 4'5,50 ...... , 00,- 1 

• • IO P. 26,11 R•htua 0,-
Aaıh'u • ıoov 42,50 011&Ucbr n "IO~,
fark .D. :r. 00,- 'huo• C0,00 
lıt. l'raaY.17 ~ Mı1trKr.Pe.llH 127,-
0akltlar •• 8,0J • • • ltı>J 87,00 
leılMı Jt, I • • 9..ıilJ .111~ 
HaYafHI 17,- ILWildrlll -.-
\elel.. ı.,ıo \ 

MESKÜ1'A1' n 
Kuru, j E:uruı 

Ti ·le altı• ~3 (Ham'9 '47!10 
laıL 1 10!>3 18-.ıl) 51 
Jr. 1 il4!\ (Vah.l) ~ 

ku • JOI~ laae beılbft'lll a lrn 

~ .. wt,. BD,CIO (Olbıiblltl7e.) 4725 I 
»a:ık~•l Oa. B. ı iıQO . (Hııa!l) uaıb ~tJ 
t..al a ._,l .. lrl.ı1 •lt111 il att ... 'SOSJ 

~ ~1t-h..ı1•''"' ı.MKO W•hll) .. UDJ 
\ıUl9) ~b25 l (•# iS,erM Jha!Wl 

Perl• • l.oadra 
ı8oraalar.maa 

P.ada_, :ı:S (A. 1\.) - '.11 ibzh-.aa 
bor•• lllurumu ıl>yledir, 

ID~er1er bor.aaı il' ,.an •nıe ki 
durumunu 1ro•t1.Y-0:-. Buıı1ln ~. alım 
a:ıtım yo"klu}u yU.zOnilen piyua tat
a • zdır. Birtak ım yer:ı ieıel'ier -önem
aiz bir düıüklilt• uA-ram111n. ıF.r.a11111. 
ulu1al fondo'arı ile auıuJuaal fondolar 
_daha dayanıklıdır. 

Londra, 15 (A.A.) - DGD, Franaız 
paraaı, lngiliz konlrolu araya ıirmek
ai:ıln ir:az Clllzelm'ij wıe ıpetla 75,l -15 

ya kı:rtıl& 71, 5-'1'6 ıi!a lra_panmtjbr. 

Bir Kaçakçı HalikOm Olunca 
Caı1 lkıldı 

A.mall'ada -Baidcalhk eden 
Derv.İf Ahm~n ~izU *Wi •ara 
kAğdı ıattığı haber alınmış ve 
nihayet 411tl'kldiaı aranmııtır. 

DBk'kia candlfp mam• fa
ıulycı pYAtmın ılçlnde ı.Atc1anmıt 

ııgna ÖgıtJarı lbulumnu;tur. 
Derviı Ahmedin ıuçu 1al:>ıt olmuı 
6 ay hapse .konulmaa.na karar 
tefhim ıeai1clijıi :.mm- Derviı 
Ahmet mlr1enmif: 

- 'Ha'kaız karar ~unuz, 
ben maıumum, Clemlf, lfalmt hi· 
kim 'bunu ımabimıun teeulirUııe 
baj'ıfhyar.ak hakkında aynca ta· 
kibata JU:zDm g~rmemi,ştir. 

&ı~ttll VGk 1'-.a~yacak 

Hamallarm ınr.tlamada .rUk ta· 
ıımama8\, eff4&'1 ._ domuz 
ara"ba1arı De latımaları 'IJI tetkik 
-edllmeldeair. 

Xat'i,,.._ nrB • nı melen t•i !k ..... , 

9ıokuya ı.aa. ••· 'Blille " +; • pli 1 
nnıı._.. ..... ,_....,.. ırVcu. ! 

Afyon lşinde Nas 1 
Ziyan Ettik ? 

( Baflbafı 1 laoi ilaae) 
(allkalaodınq) ba meuu etrafın· 
da dütllnceJerlnl uzu• •ylu n· 
lamak için ıaördllm. Kendiıini 
"Iİ,.,.t .Uğim :zamaa Jfi 8Ul%Cll 

a'fyon 'statistiklwi Ozerinde "me1· 
rul buldujum Bay Türker ban• 
dedi Jd: 

.. - A~nu iki bakımdan 
mOtalea etmek mec builyetinfü•:Yh. 

A - Keyif içla Jıar.canan 

afyon. 
· 8 - Sıhhat için, far.da •• 

tıbbi ımliıtabıaratta kullanılan 

afyon .•• 
A1yon, bir bakımdan lnaau• 

lıtın ııhhaUne temaı etmui, 
dolayııilcı evrenıel (cihanıllmui) bir 
değeri o~ması, onu yalnız bir 1&h• 
maun olmaktan ııkararak arsıulu· 
sal (be) ne:milel) ıanlaınnrhıra lbtrflı 
kalması ger.eken bir madde 
haline 11okmuıtur. 

1912 senea inBe La'beyBe imza· 
lanan afyon mu'kavele.U. 1914 we 1 

i1~25 tarihJi Genevre afyon mu• 
Jcaveleıi •e protoko'.una hülcüme· 
timlzin Ut bakım ıyalnız ıbir cep
heden görmemiz ttumrur: Bey· 
nelmilel ıeaadet e hasaııtyet 

artlarJ me'\"Zıı:hahs lduj'u man 
eôakarlık. ~11;pmayı Tiirldtiğ.e as 
ir ızaruret ~}ikici .Den kü-

'ft1Üİ111iz,, lbu ED qmaları fyonun 
inıanlık ıağlığı namıml kontrolunu 
uluslar sosyetesi gibi yük•ek Gir 
-cemboetin ~:ı~ 'Nl'meK sibi _ç;ok 

-yükee'-k '" -aşıl iblr 1üllôi Je lkabul 
etm:ştir, 

Bu, temiz ve insanlık için ya-
pılan f~dakariıklara örnek olan 
hareketini 14 ikinci kanun 1933 
tarihinde, bir kanunla bu muka· 
.eW-. ıgirmelc .-etlle ıhüküme
timiz iitiin cüııj'Bya rmter.m4~ir. 

Bu ıanun1a ;afy.oa · salib· 
.ıaııun tahdit ııedfünelUM mecburi
'1e't haaıJ o'lmuştur. 

SaylaT o'larak 'Kamulaya ıgir-
ltik'ten sonra 1ro 1fi ımm boyla 

tkik ettim. V• Uenü.f.ler.le sör
ıdii m ki, Cenevrede kuvvetli kapi· 
aiiıtler tarafmdan finama eiliJe'ft 

!bir • afyaa lutrte. " te,.ı&ül 
tmiştir. Ve 'bu kartel o zaman 

ıııdimdik duran ~e taı.bikme ke.ndi 
memur olan mukave1e'!-ef9 rağmen 
-..1alluaa1111 ıpara Cla1av.eıeii ve 
apekü!Asyon makaadile bUyük 
ımikıyaata iyon ticarati ?•pmak· 

ada. 

'Biz, att~unız 1mzaya liftrmet, 
• bajlaıulığum.z .mukavelelerlea 

ne bahane 'C>lurea .olıun qa•ı 
çıkmamak gibi araıu1unt anlaşm .. 
ann >orç 'lmnı ,em.. .getbıerek 

lifyon 1stibsa11tmnzı 1tlih0lt Wtttk • 
'Bu ıebep1e Uyuıtınucu maôaeıer 
ln1hiaarı01n ıticareti 'lnKiıa'f etme• 
miştir. Hu, malıdul ve pllnlı 
iatihıl] • 'k'i latlhıll 'ıllsbeti lmza• 
.!Mi ıtı111ı.z. aukavelelu.a ıaör• 
yapılnıııtır • Gıwı,.nleNle • d ,S. 
2 ısıil)·orı ıliralak 'bir iıı elimlr.den 
ka~nıasına sebep olmuıtur.. Bu 
kaçmlan f1raatların devamı de 
pile :bnetJi bir ihtimaldir. Benim 
ıaaiam lflldur'= Biz fe dakarhk 
.ıapıp Jmr.aladıtımız mukavelelere 
bağlı kalırken, ayni muka• 
veleleri imzalamıt olanlar bir 

arte1 yap'llTIİk .clilediklerl 
,aibi s.atıı y~ıyor Ye mukavele 
ıartlamu bozarak bizi xarara 
uğratayor1ar, o "h111ae ~Jz, .,u iti 
esaalı ıo•ak ;tetkik .dip dıakkı• 
mızı arayaıım. 1Man ve ılyaal 

geniı kunetleı:e ıi:layanmıt olan 
bu kartelin çalıımaıına eng•l 
olan veya onun mukave'.e ıart• 
larma uymıyao me·aaiıine aou 
'Verilmezse. :bizi ağlayan 14 
!ilCinci kanun ~ :makaveleslnla 
btlkiımlerinaen ~-.nhlzl 11yrıı. 
mq 'Uyalım e maknele_yi bot 
ca1ım. 

sayı. ranb - ıma'h•allha 
az para •'ttjil umanLarda çok 
tThul siıtem'lni hlCihe mecbur ka• 
iman zamanlaraa afyoıa gibi dun,_ 
pazulnrında mUıteri bulabilen vı 
zaten çeşidi mahtut olan lstihıal~ 
maddeler:mizin başında gelen bir 
madden:n iıtihıalini tahdit etmek, 

lb.nce 1h" ~ ~· 
Size 11Çok eca bir aiaal ._.. 

ceğim: Çlatle ,fy.ona 1 
ıOlan~.n u.ym ııem • &mt J. 
yondur. Bunlara kim afyon veri• 
yor? Daha geçenlerde uluılar 
'Bosye'tefln!en lbiT lftye, Çin• 'ltlrti 
•dilen afyonu• ılı 9.000 kUo 0)4 
auğunu a~y1emişlir. 'Bunu 1r1m 
'Hlrnl'f? T•1'ii 'kanel. Bu ıniwaller 
benim korkumun do~ru oJdujunu 
~t ebniyor ma? 

'KamUtay• ön1lmD!.lle&CI p• 
lantııı için 'bu m1"Vm .. trafnıda 
1ıuırlanarak dUşUncelerlmi mtl
ıdafaa ıe<Mcetim. 

~~------------· ... 
lzmir Tacirleri 

Sıkıntıda 
Çok 

( l811p...f1 1 Jnel ı.Dsd. ~ 

altınaa lıer tacir, maftarı ~apura 
yükleyinceye kadar Wtarya ltt9tl 

demek unıretin&tlir • .Bu .-kil 
im malın malljet fW.O. rui 
bir lllv• yapar. 

Palamut, arpa ,aibl mallar, va· 
pur .zarureti vea8.1H De ma•• 
llzeriırCJ• ~ b.. tin ~lmap 
mtd>w .tftğn ztellMlll ıma11a kar 
mMtıihl f..,\ioh 1J1r 16Cl'dt öde
mq• 'IRCbur 1atdluna 4nı ıelıll 
btıutDfta\a1ralli, hem iftccan, hem
de 11ıtaca'tı aekl•y• u}ralır. 

'2 - Dev1et aemir .\YOilar lda
reSl a. lıer mahsul için 24 saatlik 
mua11•n 'bir lıtarya Dereli '.kablİI 
etmiıtlr. Halbuki •v•elco ıPalamut 
aabaullhıDo iıtarya müddeti Ud 
,.y,, .hububabu ~ aym .• Mnatah· 
ıil malını Devlet demir y0Jlar1 

..-.nda bu müddet hırabrak 
.._ yllp8r -.e n ._..tıe tliccar 

•• '9o•ilyonculara ardl79 ita-eti 

Yermekten Jnırtulurdo. &taı,. 
itinden dolan bor iki :zorlu"k ta 
lham mbtahıil hem de tUcc .. 
'.ilkilendirmektedir~ & ari~er• 
tatbiki lıaıiade Yıaaalİİlitara y.,.. 
Ju J&a~.qa Jhr&UU .aeldeye uj'.a• 
~ ... -...~-ı.ıı 
lermiz rtle •lte_.r ~ 
.......... .aıtılllawr 

mıştu:. T.- " e•• 1 .._.. 

bula ~lir lWP 

dtM ırapor• hnW-,.nılk ökon .. 

" fiDam ılsekau\ı\M •• gön .... 
llllilfir. 1,, 1Ba'Jın&a41k bakan~ 
ele temaa rMlile..ek Jıal y~ 
~ılaca\:br. 

Ail. U. 

r Cildiye ve ZUhrevlye 
Rıuıtalıklan mllto'h'Rımıı 

Dr. Ç t P AUT 
1 ~yeığlı1, ~.'ımahmetıçit &ırııs . paun 

iıti•linde Athre Ban Tel. 43~3 
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UCUZ MAKINALARI~ 
EN KIBARt 

.. Cfievrorer• 193' Mutu moaea ia fflt\dt,. bd., ft ~ 
rfizel v• en Lüks arabuını meydana ptirmit oluyor. MO. 
kommel Fit- lcaroserlJi lle, lllU daWli tertibatı U.. real 
Chevrolet pek yerinde olarak eD kibar .,.ı. olmdt 
pcfini kaıan~ı., 

r 

1935 Oıevroı.t' l\lft direluılyona etıai• aldıflnss u•aft 
yeni hislerle brfılqacakaını:ı. Derhal harekete ,ele• 
~otörl Ui hayrete dlifGrecak derecede hassastır. 

Hole b«I motarQn .... ial't', çok aı bendn ve yaf urfetme.t 
randımanııu bir kat daha artırmaktadır. 
Chevrotet bayUerl samimiyetle bu reel arabalan teh'Obeye 
.ır.ı davot ediyor. Arabayı blır.at kutlanınıı. ve Chevrold 
mühendlderlnhl ne mük.emmel bir .. a...er meydana retir
Ctik1erinl takdir odlM&. 

Hemen b11ıtndoa taııA yot.. • • iMi ..... uabaJt tidio 
lİ'9rOıteb. 

OTTA.. at.MMft Ttu.- 'f, ll, .. 

····"""' 
.. ... " ..... -. .... ..ı. 

A"ltu• 

• • v • • • ..,,.,, .. ~··-· 
ı. .. .ı. 

A14ı lta .. ı tada ""•(I ~ anenıMtu a.. Ahlftd-. 
aa ... aun • Tr•tı••a 

lıtUftl Zede M. Harrt we A, Valf M . Alt. 
CI ... Antep • Mersin 

tfar:ı taıihaııd• Ah111•t .....- " '"' ,. .... ,,. 
..utTıe&NtMınfff 

K• ..... 

Kar•ı.ı ..... ıı z.-. Alaeddhl 
- -rt 

( 

-\ 

) . . • . . ... . . . • • . . . . ,· • .• . . . . • . • • ... ;,.Jlc. 
--- ~ - --_ ·_·.~·· ,.. ·J' - ... - • . . _r_. "111 •"'-. • > ... -·.. -·~--·..o: _·.•. . . W '•. . ... '..-i& 

· M.ASRA.FININ. AZLlG 1-RANQM~NININ,FAZ.LALIG..f tQ,I ~ .. '. 
. . - . - • :. - . ~ - .. -. ...... ·-ı.ı• \'". _... .f • . ~ ·.· • • '!ı"~-~."i; ... •ı 

. . Ş EVR O LE ·· YI -~"·.·ı-'TERc·ı~(iEDlNIZi\:-.. ~~,~<i·:,: 
.. • .• . ...._. . . . . · _-.· .. 

Yenilik, Neşe, Hissiyat 

Sahibinin ıesl yeni imla ettiftl plAkları ıaıı,a çıkarmıftır. 

AX 1838 • MOzeyyen 
SÜRMEYi GÖZ ÖLDÜRÜR 
GURBET MEKTUBU 

AX· 1819 • Müseyyen n ŞUkrl1e 

MAÇKALI 
GÜNEf YÜZLÜ 

AX 1841 .. Seyyaa 

ÖZLEYiŞ, 
SUNA. 

Tango 
Tango 

AX 1842 - SUheyll Bedriye 

cd 
"'a 
= -c... 
tU 

.!:: N gco 
mO 
c:: o 
J!N 
00 •• 
o c:: 
C..o ---= CD m-
>~ 
·;:;o .:N .... 
CD O 
:ıez 

U>- c:: 
.::: . 
C\S .c 

fi) c... 
ca ·-._ -

-:>. 
- cu C\S &... 
oo as 
CD U) 

-c::s .:ıı: 
c... cı 
CD 
>ot .... 
CD ::c 

AX 1843 • Bireea Ş.mıl 
SENSiZ HAYAT, Tanao 
GÔNÜL HIRSIZI, Fokıtrot 

AX 18•0-Faıilet •• Beıildaıh Kemal 

T•rr•r• Yolcuıuı11, llonolok 
MUzlkll Takllt 

AX 18« • Bigah Mıh.met 
Hioas gazel. KONCE GOLLER 

GlBlSlN 
Uıak nen ıa1tl. 
ALEMİN RUHUNU SARMIŞ 

ŞIK ŞIK BEYiM 
HOP HOP GELEN VAR 

Y aı mey11fmJnde 

Beyoğlunun en IJGzel 
ÇALGILI BAHÇESi dir. 

TAZE BiRA 

Buyuk 20 Kadeh kuruftUr. 

istifade ediniz. 

Mudanya kal'şısında ; şifdı.ı locrüuoli 

~A R M U T L U K A P l I· C A L A· R 1 
~çıldı. Otel , Yoınek . mükemmel. Posta, 
Talorııf var. Mudanya Ydpurlıırile 3 sııatıı ; 

.iskeleden de ..araba ile. 15 . dııkikada vııril!r'-
~ ·-:-~· :·~·'·).: ); •. ·'"'=· .. _ ·--. : ..... ; ..... ,.. _,~ 1. • - • ·• 

Wcıpur ;: pazar.ve çarşamba lopancden ·9 da 

gider, 1r:t"si gÜnlor 12 °de Armulludıın döner. 

--------------------------------------------------~--------~--~--~~~---c 
inhisarlar İstanbul Baımüdürlüğünden: 

Kasımpaıa ve Sirkeci Tuz anbarlarına gelecek tuzların vapur· 
dan çıkarılmaıı ve anbardan vapura ylikletllme1i lçhı 8/6/935 de 
açık arttırmada teklif edilen fiatlar haddi liyıkta iÖrllmedltfodeD 
2/7 /935 Salı a-UnU pazarblda iıtekliıine verilecektir, 

Mimar, Mühendia fi• Reşsamlar 
Fabrikacılar o• Beledigecil11r SiZLERE: 

RAPID eczalı maYI kopya 
lliğıtlarıaı tavsiye ıderlL 

RHlm malı:emHl Htan btıtlhı mağnz:alarda 
bulunur. AA P 1 D markaıına dikkat ediolı. 

Toptan satıı gerl•ri ı 
lstanbul : Mahmutpaf• Hawuzlu Han No. :18 
Ankara : Ömer Nail GençtUrk 

~---------• Nlmueltr ••ooanea gönderilir. f.teyiıılı l 

Bebek Bahçesinde 
Yeni Bir Devrim 

HergDn deterll ince ıaı, ca11band, muhtelif l>abçe •tlencelerl, 
__.. Her yerden ucuz Hniı 

RADiO SALTS 
ile çabucak geçecektir. H .. 
men buıUnden bir kutu ala· 
nız, •• akıamlarl derununa 
klfJ miktarda koyacağına& 
Radlo Saltı ile bir ayak ban• 
yoıu yapınız. Kat'ı bir te
davi bulunacak, ayaklarınız 
\aafıfliyecek, Hncı Yt ılşkln· 
llklu zail olacaktır. BntUn 
ecıanelerdtı satılır. 

I 

KREM PERTEV 

Senelerin 
cllde yapbl• 
fen•hGın 
en gUzel 
tamircisi 

, . . .., 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
A.eeateleri ı Karakö1 KaprGbaıı 
Tel. 4:1561 • Sirkeel MOhlrdanade 

Han Tel. 2J740 

lskenderlye Yolu 
ANKARA Yapuru 18 Haziran 

SALI gUnU aaat 11 de laken• 
deriye'ye kadar. "3339., 

.__ .................................................. ...._ 

80• Poata atbaaaı 

ialalbl ı R. KBkçG 

isteklilerin a-öıterilen gUnde 1aat 14 de inanca paralarlle bera• 
ber Kabataıta BaımUdUrlyet binasında toplanacak komlıyona 
ıelmelerf. "320S., 

~ususi ŞARTLARIMIZ ~Al(K'INDA 
GIŞE.LE:l21MiZDl;N MALUMAT ALiNi Z 

iSTANl!»UL- KA'2AKOY PALAS - ALALEMCI 14.AN 
Neırtyat Madara ı Tabir · 

••••••e•&•••-~~~•••~~•••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_. 
Sabahları aç 
karnına bir 
kahve kaııit 

MAZON 
MEYVATUZU 

allndıkta 
KABIZLICI HAZIMSIZL:l~I 

defeder. Y emeklerdıa Mide lkfilik YI 
bir ıaat aoara ahaırıa yaomalarım alderlr. 

4JııdaJri ı&bıılık n kokuyu izale eder. Fasla bir y .. mek ve iomeden sonra lliuediletı 
7orgunluk n ıiıkiııllti hafifletir. Mazon 'uzunun tesirindttn memnun kalmıyanlat 
tiıeel aoık da olıa Bah9ekap1da İt Banka11 arkasında 12 No. lu Maıon Boton. eo~• 
dıpoıua iaclı ıderek bedelini ıeri alabilirl•r. Mazon i11im ve mark.a11na çolc dıkk•'-


