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BasınKurumunun yemeğinde! lzmir Müzesindeki Hırsızlık 
., Çalınan Altınlar Ve Eşya 

Başbakanın Müjdesi - Yunus Nadinin Sarraflara 
Hakkı Tarık Usu Atlatışı Ve •.• · 

Sahlmış 

Vesaire Vesaire Gizli ipek Kumaş Ticareti 
Vesaire... Ve · Bı·r Tevkı•f Ankara ( HuıHI ) - Gaze-

teler, Şllkrll Kayanın, Baııa 
Kurumu murahhaıları ıere• 

flne bir ıiyafet yerdiiln •• bu 
ziyafetin çok eileaceli ıeçtiilal 
yazdılar. 

Bu hakikaten •tlencell ıeçe• 
ziyafeti anlatırsam, ılz de etle
nebilecek taraflar bulabilecekılnlı 
kanaatindeyim. 

Benim ilk ıözilme batan ıey; 
kongreye programdaki vakitten 
epey sonra gelebilen murahbaa
ların, ziyafette göıterdilderl er
kencilik oldu : 

Zira ıehir lokantaaındald al• 
rafet ıofraıı, dyafetln batlaya• 
c•i• vakitten cok evvel doldu. 
Hem de kapanmıı birkaç ıan• 
dalyedea ~qka tek yer kalma• 
111aaıya 1 •• 

Bir aralık, birdenbire bq-
layan bir kotuımak oldu. Uzun 
uun alkıılanan hmet lnönU'nlla 
raoıada, Şlkrü Kaya, AU Çe-

( Denmı 8 iaci yüzde ) 

S~l•l•r ••Ü•••"•· Mkl• .... ,,, •• ,,. Hrı••• relılllrl•rlc•11 
Oç ıi.U emniyet memuru din Mlcldelumumtllte iç kadın teıllm 

ettt. iddia ectilcliiiae 16re baalaraa ıuçu Avrapadaa lataabula lmmq 
ıetlr•ek Ye ıtlmrDkıllz içeriye ıokmaktır. Bunlardan birisi Beyoi
luada terzilik yapan Samoel Mo•lya kw Madam Aliı Bebar, lkinclıl 
ltunun yakm akraba11ndan Moil kw Matmuel Jermea. DçDnclllD de 
meıbur ·Selim Melhamenla kıa kardefl Maclaa Melbamedlt. Poliı 

( DeYamı ' uaou Jlı:de ) 

Hava l: Tehlikesıne arşı •• 

Koma, 3U ( A. A.) - iyi ha• 
ber alan ltalyanlara ıGre, ltalya• 
nın Afrika ıGmOrgelerinla ( mlla
temloke ) korunmuı için kara 
orduıundan daha birkaç tlmea 
ıefer edilecektir. ltalya, Hab91ia-
tanm aıwzın yapmau ihtimali 
elaa bir henllete ... So•ılls• 

Müze Anbar 

' 
Ağzından 

Memuru Sarhoşlukla 
Neler Kaçırdı ? 

lzıplr, ( Hunll ) - Bura 6n-
ttıkler "asarıatika,, mlzealnde 
esefle kartılanan btıytlk bir bır
ıızhk oldu. ""'9e çok ıeç 
meydana çıktığa için 611 devirle
rin çok değerli eHrlerl kaybolup 
,ttti •. 

Çalınan eserler araıında Ve
neclik, Bizan• Ye Oımanla devir
lerinden kalma mDhim miktarda 
değeri ve pahaıi olmıyan altınlar, 
altın paralar Yardır. Ubaylık 
bldiaeyl haber alınca bu iıia 
tahkikine bizzat emniyet dire'· 
törD Bay F ey:ıl Akkoru memur 
etmtıtir. 

Y apdan araıtırmalar ııraaanda 
mDzenln ambar memuru Ba:r 
Eıattan tbphe edilerek ••I aran• 
mııtır. Araıtırma ııraunda 1arhot 
olan Bay Esat ağzından bazı ı&a· 
ler kaçırmıı; çahaan enrleria eY. 
de olmadıpu ll&ylemlftir. r, böyle bir renp lirine• Bay 
Eıat ulu1bnlm11 ve altınlardan 
bir kısmım Araatadaki 1&rraf L .. 
ona, mühim bir kıımanı da 1arraf 
Peçoya ıattatauı ı6ylemlftir. 

iki aarraf bu albnlan aabn al
dıklarını itiraf etmltlene de bun-

f 

l•rnlr ••u•I tllrelıtlrl ••• 
S•/.tA•fff• K••t.r 

ları tanımadıklan mlft..U.re ıat• 
taklarını da uı •• etmitlerclir. Şim· 
dilik altınlar kaybolup fltmlftlr. 
MtlddeiumumUlk anbar memuru 
Bay Encb tewkif etmlftlr. Altı .. 
larıa Ye dlter 6ntllderla araıb· 
nbnallna &ae.te ( ehemmlJetle ) 
deYam ediliyor. 

Ad. 811 

Bir Tek Kişi 

.A..br• 

Btıytık Ôaderlmlzln dahice 
rehberlik •• kumandaıı alhnda 
kurtardıtınız ıevgill yurdumuzu 
her tlirltl tehlikelerden koruyacak 
baya kuvYetlerlmize, bedelleri 
mecmuu 100 • 120 bin lira clva· 
nnda 1-3 uçak Ulve etmek lıti· 
yorum. Bedellerini iıtealldlji an
da emri devletlerine amade bu· 

Vatan ha•asımn maıunl1etl 
için göıterdlğlnlz ytlkHk ilgiyi 
Ye ıenit ölçllde yardıma kotmak 
için fedaklrlatımzı takdir ve teb-
cil ederim. Sizin gibi çahıkan ve 
fedakir evlatlan ile yatan ha• .. ı 
elbette maaum •• maaun kala
caktır. Telcı'a&nıza T•k hava 
kurumuna Yerdim. 

.... ,,, ı .... , .... 

Fransa 
Flnan• Bakanı letlta Etti 

P11rl•, 30 ( A. A. ) - Flfl••• 
b•k•nı a. G•rm•I• idi/• •l•lıtlr. 
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2 Sayfa 

Halkın 

Esnafın 
ihtikarı Ve 

Seıi 

Kara Liste 
Nuruosmanlye caddeal 98z 

hekimi Bay HUsnU Hazım ı 
- Bu auall bana dej'iJ, ihtikara 

J•paa Ye kara Uat•1• ıirmelerl 
li:umıelen Haafa aoruauL Çinici 
llatenln karalığını oalar iıGabltGn 

karalıyorlar. Belodi1• ba1I• bu kararı 
bGtün intizamı ile tatbik edecek 
oluna kıamen pahalılık ta ortadan 
kalkacaktır. 2 Hne eYvel Yuaani•tana 
sitmifim. Orada Hnaf lıeriadeki 

Belediye mGrakabasına hayran oldum. 
Yuoaniatandald eaaaf, bu kara ll•te
~ yGzinden Belediyeden dehıetli ç•• 
kinir. Bizde de "unaf namu•u,, denen 
birıey Yardır ki, buıl• arbk tarilae 
karaı••ı gibidir. Bu '• kara llıte ,, 
lıinJ tatbJk etmek demek, la•lkın 

keaeeiaden ahnan faa'a paranın Bele• 
diye1e ır•ç•r•k iyi 1erlerde kullaaıl· 
maaı demektir. 

* TUrbe Bozkurt kareathan .. 
sinde Maliye levazım memur
liırından Bay Edip: 

- Ne diyoraunua azlaim, aeaba 
latanbulda kara llete için memur, 
iıtalem, kij'ıt y•titlr mi?. Şuradan 
çıkıp cadde boyundan afatı lnlnia. 
s:u her Hnaf, ufak bB1Gk, derece 
derece ihtikar Japar. Bu, beaim 
dllttlnc:em.. bir dıi eanaf a ıorua, 

hepin kiadilerinl ıuyun tiatDne 
çıkarırlar. 

Bence bu kara liıteyi gazetelerde 
n•ıretmek u•ulOnO d•gil, koca koca 
harflerle "'bu dilkkln falan tarihte 
bir mOıteriılne fÖyle hile yapmııtır.,, 
Demek daha münHip olur. .. 

Dlvanyolunda No. 103 te bak· 
kal Murtaza: 

- Bizim esnaf hile yapmıyor de
til .. Amma bu hileyi iyice anlayıp 
\a ••uta 1Hrm•k lb.ımdır. Ben öyle 
mtlıteriler biUrim ki, hırıltı çıkarmali 

ırllrlllta rapmak için hile icat eder
ler. Bu kara Iİ•teye yazılacak esna
fın hlleai naaıl teebit edilecek? Bu 
kolay it değildir. Belediyenin bu hu
ıuıta çok dikkatli •• temkinli dn· 
ranması, müıt•ri n. eanaf araaında 

çok bitaraf kalması IAıımdır. 

* Sultanahmet Akbıyık Topuz 
çıkmazı No. 10 da bay &allh 
Kemal; 

- Kara ll•teain e•nafa bir tHir 
fapacağını ben zannetmlyoru ... 
ÇilnkG Hnafın okadar mahirane, 
8U ıBUlrmez hile•, ihtikara var ki, 
earı•ı bini geçer. Geçenlerde, yerini 
ıBylemlyJm bir bakkaldan öteberi 
aldım. Şapbe!eadim, evde tarttım. 
60 ıram nokaan geld:. Ertesi gDnil 
bunun için dQkkina gitmittim. Bu 
ıırada çıratın kolu yer teraıialain 
bir kefHiae takıldı, kefe döttü ve 
albndaa da mumla yapııtırıbnıt Hld 
dirbemlerden biri meydana çıktı. 

Yaralandı 
Kuledibiode oturan Oaman 

isminde bir çocuk Galatada Doi• 
ruyoldan geçerken şoför KAzıman 
ldareaindeki 2190 No. Ju otomo
bilin ıademeaine uğramıı, yaralan
mııtır. 
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D atıl BABIRLIR i(G· .. 
1 unun Tarilıi ] 

Tahkikattan Netice Alınamıyor !Yandık 

Sarıyer Cinayetinin Esrar Tutuştuk/ 
perdesi Y ırtılamadı Sıcaktan Bir Kişi 

Dinlenen Şahitler 
Muhbiri Yalancı 

Çıkardılar 
· Polfa ve adliye mDıtereken, 
Sarıyerde öldUrlUen Madam El· 
maayan meselesini• tenvirine 
çalqmaktadırlar. Yakalanan iki 
Mebmetle Cs birin ıorguları de
vam etti~l için tahkikat evrakı 
ikmal edilmemlı, suçlular da 
mUddeiumumiUfe henOz verilme
nıittlr. 

Poliıin bu busuata dUnkll faa
liyeti, cinayette muhbir vaziye· 
tinde bulunan bir fırıncı ilo suç
luların müvacehelerine devam 
olunmuıtur. 

Bundan baıka, muhbir fırıncı, 
iki Mehmetlerin bu cinayeti ken· 
dilerine itiraf ederken bazı ıah• 
ıiyetlerin de bulunduğunu IÖyle
miJ ve bunların isimlerini zabıta· 
ya vermiıtir. Zabıta, dl1n l:Junlar-
dan bulabild~ğini aori(uya çekmlı 
ve maliimatlarına müracaat et
miştir. 

Fakat bunlar, iki Mehmetlerin 
böyle bir cinayeti anlattıklarından 
haberdar olmadıklarını ıöylemlı· 
lerdlr. 

Müddeiumumilik ve zabıta 
ayrıca, Zonguldak adliyesine mU• 
racaat ederek, auçluların çalııtık· 
ları yerde hiç !_Yrılmıı olup o'ma· 
dı ]arının, ayrıJdılarsa ne mü et 
olduğunun bildirilmeıini iıtemiıtir. 

Oradan gelecek kat'ı cevabın 
buradaki vaziyeti daha iyi aydan• 
!atacağı muhakkaktır. 

iyi Bir Karar 
Çocuklar İçin Güzel 
Kitaplar Baıhrılacak 
Kültür Bakanlığı kUçUk yaı· 

taki çocukların ahlikları üzerinde 
kötO tesirler yapacak kitaplar 
okumakta olduğunu ve okuyacak 
baıka çocuk kitabı bulunmadığım 
göz önline almıı, tahıil çaiında 
olan çocukların okumalan ıçın 

çacu1dann çocuk kitapları yazdınp 
baatırmayı kararlaıbrmııbr. Mek· 
tep kütüphanelerinin zenginleı
tiri!mea;ne de karar verilmittlr. 

Su Çalmışlar 
Ali ve Neıet adlı iki kafadar 

bir gece ıucu bay Velinin dük· 
kinına anahtar uydurmuşlar ve 
( 7 ) damacana au çalmıılardır. 

Suçlular dUn Sultanabmet Sulh 
birinci ceza hlkiminln önl\ııe çıka· 
nidalar ve lkial de tevkif edildiler. 

....................... _ .............. _.. .................... . 
r 

Öz Türkçe 
Çalışmaları 

On DördUncU Ll•te 
1 - TevazUn • Denklik 
Örnelc; Devlet yBnetbninde bOtç• 

denkliti birinci ıarttır. 
2 - MUtevazln - Denk, dengetlk 
Tevzin etmek • DenkleıtirmeJr, 

denge,tirmek 
Örnekler; 1 - TGrkiyenin dıt leciml 

dengeıiktir. • 2 - Denk bir bütçe, 
HHbr. • 3 - Bltçemiai denklet
tlrinceye kadar ae çektijimiııi 
biz: biJir(L 

3 - Muvazene • Deaır• 
Örnek; Arkadaıım dengeainl kaylıe. 

derek düftü. 
4 - Merkezi .. kıet - Deaıe1 
Ôraeln Franaıa parlamentosunun 
den~yi timdi yan - aağdadar. 

5 - Taziyet - BatHtbtı 
Taziyet etmek • Bataatlamak, 

Baıaatlıt diJetinde bulunmak, 
Baısathta dilemek 

Örnekler, 1 - Bütln b0k6metltr 
Mareıahn 31GmCl lzerlne Polon
yaya batHflıtJ t•'ırrafı ~ektiler. 
2 - Size, baısatlığı dilerim. 

Not ı GazetemJze g6nderilecek yazı· 
hırda bu kelimelerin Oamanlacaları
nın kullaoıl•amH:na rica ederls. , ________________ _J 

Bir Adam 
Karıs1nı Bıçakladı 

Hapishaneden birkaç gUn ev· 
ve çııtan alıf adın a bfr a am, 
Nafia adındaki karıııuı, uygun• 
suıluk yaptığı iddiuile evYelkl 
glin Ayvansarayda kovalamıı, bir
kaç yerinden bıçaklamııtır. Nafia· 
nın yaralan tehlikelidir Yo haıta
neye kaldmlmııtır. Halit de 
yakalanmıştır. · 

r-----------------·~ 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

Önümüzdeki tatil deneainden •on
ra yeni 1935 • 1936 ders y.ılı bqbyor. 
Her •ene blitün gençlere rehberlik 
eden SON POSTA'nın mektepçiıi 

Yarından itibaren 
Bütün Ortamektep, Liee ve Yük

ıek mekteplerin kayıt n kabnl p.rt
IEırıw netre başlJyor. Bir mektebi bi
tirip yeni bir mektebe girmek iıUy&n 
gençlere soruyoruı: 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? •• 

Bize karşılaşacağınız biitftn mtış
küUeri sorunuz: 

L 
Cevap Vereceğiz ı. 

Bayıldı 
Dtıo Istanbul, mevalmin en 

11cak gDnUnU yaıamııtır. Bir ara• 
lık ııcaklık derecesi gölgede 37 
ye kadar yDkaelmiıtir. Kandllll 
gibi Boğazın en yllkaek Ye en 
serin yerinde olan Raıathane bile 
sıcaklık derecosinl 34 olarak 
kaydetmittir. 

Buna rağmen Rasathane bu 
11cakları tabii ıörmektedir. Dlln 
müracaat ettiğimiz zaman bize 
dediler iri: 

.. _ Sacaklar mevmim ııcajt

dır. Her yıl bugOnlerde hisaed .. 
riz. Ancak bu,On havanın lodoı 
oluşu da 11caldarın daha kuYvetll 
hissedilmesine 1ebep olmuştur. 
Hava değiılrae 11caklık dereceli 
azalacaktır. 

Dlinktı 11caldardan mDteesalr 
olanlar pek çoktu. Şehir dahilf n
de hemen herkes ceketlerini 
çıkarmıı bir Taziyette dolaııyor• 
du. Sicaktan yollanna devam 
edemlyenler, sucu Ye ıerbetçl 
dükkanları önUnde nöb•t bekli
yenler de görtıltlyordu. 

Diln kelli felli bir .1at Anka
ra caddesinde sıcakların teslrile 
dUtmUı, bayılmıf, hemen tedavi 
edUerek ayıltılmıı, tekru yola 
çıkarılmıı, fakat bu ıat doktor 
Mazhar Oıman'ıo muayenehane-
6 önüne gol iği ıaman te rar 
dUtUp bayılmıtbr. Zavallı doktom 
run muayenealne alınarak tedavi 
edilmiıtir. 

Kim Bırakmış? 
Bir Kapı Dibinde Bir Kun· 

dak Daha Bulundu 
Sokağa atılan çocuklara he

men herglln raıtlanıyor, Don de 
yine bir kaıeye Lbarakalmıı hlr 
yavrucuk bulundu. 

Bu, on gllnlilk bir erkek ço
cuğudur •• bir lmndata ıardı 
olduğu halde, Beyoğlunda Nakil
bent ıokağında bir Lkapı dibinde 
bulunmuştur. 

Poliı, bu yanucuğu dlfktinlor 
evin• aöndermifiir. Bırakan ada
mın hllYiyetinlo teıbitine çahfıl· 
maktadır. 

iki Kafadar 
lbrahim ve Foti adlı iki arka

daş bir aandalda ve S8leyman Ye 
Cemlllo eYlerinde hır11zlık yap
mlflardır. Müddeiumumilik dlla 
bunları teYkif ettirmiftir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Bir lki 
Satırla 

Çimento Flatı 20 Liraya incit 
Çimentonun tonundan alınan 

latllılik reami yarından ltlbarea 
250 kuruı indirilecektir. Çimento 
fiatlan 22 buçuk liraya satılacaktı. 
Fakat vergiden yapılan indirme 
niıbetlnde flatlar da ayrıca azal· 
tılacaktır. Şuna göre, çimento 
fiatı ton başına 20 lira olacaktır. 

.. * * Vapur Tarlfelerl 
Cuma tatUJ Pazar günleri 

yapılmaya başladıktan 11onra 
Akay ve Şirketi Hayriyenin Per• 
ıembe tarifesi Cumarte1I, Cuma 
tarif eai Pazar günleri tatbik 
edilecekt Perıembe akıamı yapı• 
lan ucuz gezinti ıeferlerl de 
Cumartesi aünU Hat 2 de yapı• 
lacaktır. 

.. .. * 
MUhlet Uzatlldı 

EımafJann tescili için beledi• 
yece Yeril~n mühlet don bitmittfr. 
Bu müddet zarfında mevcut esna
fın ancak yllzde 25 i teıcll edH .. 
bilmit olduğundan mühlet yenidta 
15 ,On uzahlmııhr. 

* * * Yeni Bir Çocuk Evi 
ÜııkUdardakl Zeynep K4mll 

haatanesinin kaldırılarak yerine 
bir çocuk bakım evi kurulmaet 
kararlaıtırılmı,t.r. Hastanenin ya
tak vesair levazımı diğer haata .. 
nelere taksim edilmi~ir. 

.. * .. 
Yeni Tetklllt 

Gtımrftklerde yeni tetkilat f 
Hazirandan itibaren tatbik edfl .. 
mektedir. Yeni teıkllatta gUmrü)c.. 
lerden 18 muayene memurluğla 
ebiltllmivtfr. 

* * * Hamallar Arasında 
Hamallar intihabı GnUmllı.dekl 

hafta yapılacaktır. Tahmil vt 
Tahliye Cemiyeti tcşkllitı Umarı 
Umum Müdllrlüğli kadroıuua 
bağlanmıthr. Bu te9kiJAtın mil .. 
tahdimleri Dcrot ve maaşlarmı 

badema Liman umum Müdürlüp 
bOtçesiaden alacaklardır. 

.. * .. 
TUrklye • ispanya 

lıpanya ile aramızdaki ticaret 
mukavelesi mnddetl yeniden 18 
gOn uzatılmııtır. Bu mtıddot zar
fında ispanyaya yeniden yumurta 
ihraç edilebilecektir. .. .... .. 

Poat•nın OtomoblH 
Posta ldareıioin otomobili 

din Şehremininde (1 l) yaşında 
Muzaffer adlı bir çocuaa çarplllll 
Ye ağırca yaralamıştır. 

* • il 
Dayak Atan Memur 

Belediyenin Kuledlbindeki Ha• 
midiye ıuyu memuru, Hüseyin 
adla bir aakayı dö•mit ve yara• 
lamııtır. Memur hakkında takibat 
yapthyo'- \ -----. 

Hasan B. Pazar ola dnkkincı Esnaf - Haaaa Bey 1... upazar ola,, ı 
diye diye nihayet Cumayı Pazar yap
tırdın. 

•.• Eizlm kalbimizdeki Cumamn yeri 
baş'lcadır amma it için tatil gününün 
Pazar olmua da çok iyi l 

Hasan B. - Elbette ya ... inşallah b.un• 
dan ıonra Cumanız Pazar olduğu gibi Cu
ma ıünleriaizde de bereketli bir pazar o.url 

ba,L.. Bakıyorum, yüzün 1Uliıyor, hay· 
? .. 
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Hergün 
Öz Tiirkçe 
Fakat 
Güzel Türkçe J • 

Aşağıya öz Türkçe birkaç 
örnek alıyorum. 

Bu örnekler dilimizi güzelleı
tirenlerle bozanları, öz Türkçeyi 
iyi ve yerinde kullanmakla fena 
kuJlanmanın çirkinliğini öğretecek 
ye bize gitmemiz lizım olan yolu 
gösterecektir. 

Birinci Örnekı Bir Nesir 
Parçası. 

" Ağumda yemiılerin tadı, 
gözümde yemiılerin boyası, bur
numda yemiılerin kokuau cluyulur 
duyulmaz, batılır tatılmaz, görülllr 
aörülmez bir buğu gibi kımıl· 
danmıya başladılar. 

" Y emiıler çeıit çeşit, yemişler 
tat tat, yemitler boy boy durlar. 
Ben onlarm birini birinden tbtün 
tutamam. Hangisi hangi y;ldö11t\· 
mUnde tomurcuklanır, hanırııJ 
hangi ııcaklarda, hangi 141.tı l arda 
~lgunlaşır. Bu oluıun sıra~ :ı nedlr? 
Bilmiyorum. 

Al yanaklı elma mı daha ~nr4' 
dalandan kopar, yoksa bir ı ıcak 
Ulkeler glizeline benzej o ı mür~ 
dllmeriğl mi? Bunu bir tlirlü an· 
lıyamam.,, 
~ Diğer bir örnek: Bir hl· 
kayeden bir parça. 

" Biribirlerini seviyorlardı. Bu, 
belki sevgi bile değil, bir duyuş· 
tu, bir birleşiştl. iki ayrı vcrhğm 
birHğindeki yükselişti. DUnyada 
yaşayanlarm erişmedikleri duygu
hırın sonsuzluğuna erişmekti. Buna 
aevgl mi denir? Blımiyorlardı. Biri· 
birlerinin yanında iken, en kaJa
balak yerlerde bile, dünya ile ara· 
larına buğu gibi rengi belirsiz bir 
bir perde geriliyor, onlar gözle
rinin içlerinde avaz avaz haykıran 
denizin dalgalarını görüyorlardı. 
Ne yazık, ne yazık ki, onlar bir• 
leıemiyeceklerdi.,, 

Şimdi bir de ajansın yarı öı 
türkçe, yarı O•manhca ve yarı 
frenkçe ıu telgrafmı okuyunuzz 

"Vaşfogton, 29 ( A.A. ) -
Patronlar uluaal kalkınma yöne· 
timi t .: rafmdan konulmuş olan bu· 
rünktt gUndellklerl muhafaza 
etmek istemediklerinden bUtUn 
birleşik Amerikadaki asfaltla kö
mür madenlerinde çalışan itçi· 
ler birliği 17 haziranda genel 
grev ilanına karar vermlşlerdJr. 

"Bu kararın tersine olarak 
Detroit bölgesindeki Kbryale fab· 
rlkaları ulusal kalkınma idaresinin 
emirlerine bayrı kalmaya karar 
vermişlerdir. 

''Yüce hak yerinin verdiği hii· 
kUmden sonra deterler borlft• 
ıında bir tasfiye dalgaıı görül· 
müştür. 

.. Artık meydanda itlere direk· 
ttf verecek bir nizam kalmadı· 
ğmdan yeniden fazla ürün elde 
edilmesinden korkulmaktadır. 

"Enflasyona karım bir hava 
husule gelmiı olduğundan dolar 
yükselmiştir. 

"Yüce bak yerinin hükmüne 
kartı bir dayanma haroketl be· 
lirmektedlr. ParlAmento TUzel 
komisyonuna yflce hak yerinin 
kongre kararlarını bozmak husu· 
ıundaki yetkesini tahdit edecek 
veya tamamen ortadan kaldıra· 
cak 9 proje verilmittir.,, 

Birinci örnekler bize öz türk· 
çeyi ne kadar sevdiriyorsa, ajansın 
bu tercümeleri o derece ürkU· 
tüyor. 

Birinciler duyarak, kendilerini 
(Devamı 10 uncu yUzde ) 

• • .. ' •••• '1 ••• .1 ••••• 1 •••• 1' ..... 

Tuz 3 Kuruş 
Ankara, 31 (Huıuai) - Yur· 

dun her tarafında tuzun 3 kuruşa 
ıablması hakkındaki kanun layihası 
dün kamutayda alkıılarla kabul 
edildi. 
AArı Vallsl Kalp sektesln· 

den ÖldU 
Karaköse, 30 (A. A.) - Bu 

aabah saat 4.30 da Ağr' valisi 
Bay lnıadettin Arda kalp durma· 
ıı.ıdan öhnüıtür. 

Resimli Makale a Sulh içinde il 

Türk köylüsilaün en bü.}ük ihtiyacı ııulhtur. O, yirmi 
otuz ıeıae rahatsız edilmeden yaşayabil.e, hüUln toprakla· 
rımız zeııgin birer aernt menbıı olurdu. Y ıran memleketi 
böyle meı 'ut, şen, gürbüz ve bereketli görmek iatiyoraak 
köylüye bu uzun huzur ve sükun devrini temin edebilme-

liyiz. O da anoak müdafaa kDTvetlerimizi arttırmakla 
mümkündür. Batbakan, hava bakımından müdafaamızın 
zayıf olduğunu ili.n ediyor n bUtün milleti vazife başına 
çafrıyor. Vatana bayram içinde görmek iatiyor11k bu 
çağrışa kulak vermeliyiz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi ! __________________________________ _.. 

Fransız Başbakanı 
Nutuk Söylerken 

Frank, Büyük Bir 
Tehlike Geçiriyor 

Paria, 31 ( Husu81) - Fransız 
frangi büyllk bir tehlike geçiriyor. 
Bazı muhtekirler frangı dUşUrmek 
için el altından çalışıyorlar. Eu 
yUzden blltçe açığı da kabarmak 
tehlikesin dedir. 

Baıbakan Flanden frangı kur· 
tarmak için Parlamentodan tam 
aalihiy~t istedi ve diln meb'us
ların karıı11ına çıkarak sert ve ağır 
sözler aöylemiye baıladı. Muhte• 
kirlerle mücadeleye glriıllmek, 
frangı kurtarmak ve malt vazi
yeti düzeltmek için fevkalide 
salahiyet verilmesini iıtedi. Fakat 
Flanden a6ziinUn yarısında fena-
laıtı, bayılıverdi. ÇUnkü ge-
çenlerde kırılıp ameliyat 
yapılan kolu ona çok 
zahmet veriyordu. Flanden bayıl
dıktan sonra kür.sUye devlet nazır· 
larmdan radikallerin önderi Heryo 
geldi, hükumeti çok özlü bir aöy· 
levle müdafaa etti ve tam salahiyet 
verllmeıini istedi. Bir aralık hli· 
kdmeti devirmek isteyenleri tak
bih etti. Bu arada çok tlddetli 
mUnakaıalar oldu. MUzakerelore 
bugün de devam edilecektir. 

(Bu husustaki ilk haberler bııinoi 
1&yfad11dır' •• 

Uç Bulgar 
Eskişehirdeki Vazifelerine 

Nihayet Veri!di 
Eskişehir ıeker fabrikasında 

mutehasaıs olarak çalııan üç Bul· 
ıarın vazifelerine nihayet verilmit 
ve memleketlerine dönmiye müaa 
ade edt" mittir. 
Başbakanın Seyahati 
Ankara, 30 - Başbakan fı

met İnönü lstanbul seyahatini 
birkaç 1ıün için tehir etti. 

'Aİmanyanın Mü-""! 
him Bir Teklifi 
Bir Hava Anlaıması 
' Planı Hazırladı 
Londra, 30 ( A. A. ) - Bir Batı 

Anupaeı hava aodlaımaeı yapıl· 

mak için yeni bir adım atılmııtır. 
.A.1..... Jaü.liuıne6i. oahadalıi el9'-
11ioe, Con Simon'a verilmek üzere 
bir plan projtai yollamııtır. Bu 
proje, Almanyanın böyle bir anlaı
ma için lüzumlu gördüiii noktaları 
ıöııtermektedir. 

Londra, 30 ( A.A. ) - Almanya 
tarafından biı han planı projesi 
giioderilmeıi, İogili~ diplomatik 
oevreninde Alman hGkıimetinin iı 

birliği düşünceBI ile A vrupanm ba
rışı için çalışmaya hazır olduğunu 
göıterir bir hareket olarak telilkki 
edilmektedir. 

Eski Liman Şirke
tinin Hesapları 

Uıulıüz Verilen lkrami-
yeler Geri Alınacak 
Ankara, 30- Mefsuh lstanbul 

Liman Şirketinin tasfiye muame• 
lesi esnasında yapılan tetkikler 
neticesinde, şirket ıermayesinin 
yarıyarıya azaldığı anlaıılmıtbr. 

Bu arada bazı Amir ve me· 
murlara usulsüz olarak verilen 
12500 lira kadat bir para geri 
alınacaktır. ş;rket umum mlidUrll 
2250 lira, idare meclisi azalan da 
9340 lira ikramiye almışlardı. 

Türk Ofiı Reisliği 
Ankara 30 - Türk Of;ı reis· 

liğin~ muavin Necdet tayin edildi. 

/STER iNAN /STER 

Mecliste 
Bayıldı 

Pazar Tatili 
Yarın Başlıyor 
Yarın Öğleden Sonra 

Pazartesi Sabahına 
Kadar Tatildir 

Ankara, 31 (Hususi) - Tatil 
günleri kanunu yannki Reami 
Gazetede netredilerek mer'iyet 
-· ....... si·-~ .ı-ı..t.- iuJ..Jc,J· 
bu vaziyete göre bugUnkU cuma 
gUnü eski kanuna göre tatil 
yapılacak, yarın öğleden ıonra 
baılıyarak Pazarteal sabahına ka· 
dar da yeni kanuna göre resmi 
dairelerle müesseseler yeni hafta 
tatilini tatbik edeceklerdir. 

Venizelos 
Vaktile Oımanlı Hükume

tine Caıualuk Ediyordu 
Göçen osmanla fmperotorlu• 

Juğunun son sadrazamı T evflk 
Paşa, bir haftalık mecmua mu• 
harrirlne habralarını anlatırken 
ıunları söylemiıtir: 

••-Venizeloıu bundan 52 se· 
ne evvel, Atina Hfaretl kAtlbi 
iken tanırım. O, bizim casusu· 
muzdu. "Leftor Efendi,, derdik 
ve bizden l 5 lira aylak ahrdı, 
bize Yunan hükumetinin gizil 
faaliyeti hakkında haberler ge
tirirdi.,, 

Bulgaristan Ve 
Balkan Paktı 

Sofya. 30 - Son günlerde 
Bulgaristanın Balkan anlaşmasına 
girmesi lehinde bir cereyan baı· 
ladı. Bazı gazeteler Bulgariıtanın 
Balkan paktına girmegf lizımgel· 
diğini ileri sürüyorlar. 

1 NANMAI 

•Kalkan bahtının kilosu 50 kuruf. Orta halli bir Bebekten Beyotluna 100 kuruta otomobil geliyor. 
Ar srazetede okuduk: • 1 toptan 10 kuru,a •.• Bunda da yOıde yUz ihtikAr var • 

lokantada bir porsiyon yani en fazla 150 gram bir Ta ksimetre ile iki liradan çok fazla tutar. Demek 

b 1 k 35 40 k ' B l d' ı k ı d k k bunda da ~ir bityeniği \ ' llr. parça a ı - uru9. e e ıye o • nta ı r a e ıne E . .. .. d B 1 k d t 
mınonun e, a ı pazarın a uz•uz tereyağın 

fi atını aykm bulup ta indirtti. Balık f ata yüksek k "I 130 k 8 ,,.1 · "' 180-200 k 
. ı oau uruı. eyo15 un t a aynı ya15 uruf. 

değil mı?. Bunların ikiai d e saf yat. Karı şık olu beled;ye bırakmaz. 
Dahası var. Bir bardak ayran bet kurut En Bu fnrk ta inkar e dilmez ya 1 

kabadayı yoğurtun lcilosu perakende olarak ~O kuru4a M mleket yemit memleketi. Bir portakal 15 - 20 
bır kilodan k aç bardak ayran çıkacı.ığını siz keatir:n. kuruta. Görülmüt tey değil. Bunda da ihtikar var.,, 
Bet kuru9a ayran olmPmalı. Yüzde yiız ihtikar var. Bu izah tı okuduktan sonra latanbulda ihtikar 
Bir ufak kase ıüt:ic 12 buçuk kurut. Sütün kiloıu yapılmadığına art ı k: 

iSTER iNAN JSTER iNANMA! 

r 
Sözün KısasJ 

Şapa 
Ve 
Şekere Dair _j 

•-------- Server Bedi 
Tuz ucuzladı, fakat şeker 

hali pahalı. Yiyeceklerimizin 
tadım, tuzunu kaçırmamak için 
şekerin de tuz kardeşinden ibret 
almasını iıteriz. Hiuedarlarına 
yllzde yUz kar dağıtan fabrika, 
ffatları indirmek için hepimizin 
toptan ıeıker h&1t1thğına tutulma• 
mızı mı bekliyor ? Gerçekten o 
zaman teker talebi azalır, itler 
şeker rengi alır ve fiatlaf dUıer. 
Ha yır ha yır !. . Bu memleketin bir 
teker hastalığı var amma inıan· 
larından ziyade ekonomiıine 
musallat 1 

Yuzde yüz kiri... Bu kiran 
yüzde yUz şekerden mürekkep 
bir lezzet olduğuna fftpbe yok
tur amma ihtlklr kanununu niçin 
yaptık? .• Orada bir tek vatan· 
daşın mllracaatı üzerine müddei· 
umumiJerin harekete gelmeleri ya
zılıdır; matbuattan öbek öbek 
Hsler yUkaeldiğl halde henUz 
bu yüzde yliz kArın hesabı so· 
rulmamışhr. Neden acaba? Çok 
ıeker yersek dişlerimiz mi çllrUr? 

Ben eminim ki Ankarada ga· 
zetecJlerin ziyafetinde tuzun ucuz· 
ladığı mlljdesini veren İsmet in
önü, pek yakında, şeker için de 
böyle bir tatlı haber sunacaktır. 
işte o zaman bu haberler, he· 
pimhl için, tadlyle, tuzu ile mtı· 
kemmel bir ziyafet olacak! 

Kamutayda Bütçe 
Müzakereleri 

Ankara, 30 (A. A.) - Bugün 
toplanan kamutayda yüksek ziraat 
enstltüsO. devlet demir yolları ve 
latan bul iz mir liman lan idareleri· 
nin 1935 yılı bütçelerıyle hava 
yolları devlet İfletme idaresi bUt· 
çeıi ve tetklllt layfbaaı görtlıül
mUıtür . 

TUksel< zrraat enıcttasa batça-
ai reye konularak, enstiUlye 1935 
masarifi karşılığı olarak 1 .137 .180 
lira tahıbat verllmlıtir. 

Devlet demir yolları bütçesi
nin görUıtUmeainde de bir ıoruya 
karıılık olarak bayındırlık b&kanı 
Ali Çetinkaya yataklı vagonlar 
ılrketine alt ahşap vagonların 
çelik vagonlarla değlttirllmeal ve 
yemek fiyatlarının indirilmeıl 
itlerinin temin edildiğini ıöyle· 
miştir. 

Kamutay bu idarenin 1935 
yılı masarifi kartılığı olarak 
20.200.000 lira tahaiut verilmesi 
hakkındaki kanun layihaaını ka· 
bul etmittir. 

Yeni Mali Yıl Ve 
Üç Aylıklar 

Yarın 935 mali yılı baılıyor. 
Bu münasebetle bUtUn resmi dai
relerde 934 mali yılının hesapları 
kapatılmıştır. Üç aylıklar aym 
altııından itibaren Yerllecektir. 

Türk Haritacılığının 
25 inci Yılı 

Ankara, 30 (Hususi) - Tllrk 
harltacıhğmm resmen kurulutunun 
25 inci yılı dün burada Harita 
Genel direktörlUğllnde ıamlmi 
mera1imle kutlulandı. 

lran Elçisi 
lranm Ankara bllyUk elçisi 

Sadık Han tekaüde sevk~dilmlıtir. 

······································--··-···-·-····-· 
Güzel 
Fotoğraf 
Yarışımız 
Yaz geldi. Şimdi kırda, de· 
nizde, plajda birçok gllzel 
manzaralara tahit olacaksı
nıı. Elinizde fotoğraf maki· 
neniz varsa, hemen bunlar· 
dan birini teabit ediniz ve 
çıkardığınız fotoğrafı bize 
göoderin.z 
Her neşredilen fotoğraf için 
sahibine ( 1) lira verilecektir. 

l 
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Gemlik 
Köylerinde 
Son Posta 

Bulgaristan Gül-
400 Domuz Oldürülünce 80 Bin Liralık yağı Ticaretini 

--,- inhisara Aldı 

•• 

Küçük Kum~a' da Elektrik 
T esiıatı Yapılıyor 

Gemlik ( Huıuai ) - KUçftk 
Kumla iti•l senelerinde tamamen 
yanmıf, fakat çahşkan halk tara• 
fmdan 300 evli olarkk tekrar vo 
yeniden kurulmuıtur. Köyde lkl 
bin kiti barınmaktadır. Gemlite 
8 saat uzaklıktadır. 

Köyftn okuma çağında olan 
150 yavrusu vardır. Fakat mek· 
tep kAfi ııelmediği için bunlardan 
ancak yetmiş beti okumaktadır. 
Bu yıl yeni mektep yapılınca 
bunlar da okumıya baıhyacaklır• 
dır. KöyOn bayındırlaşmaaı içia 
dört yıllık bir yapı programı çl· 
zllmiıtir. 

Bu programda yapılacak itler 
araaında elektrik ·n kouene 
fabrikaları inıa11, kanalizaayon 
yapılması, ıokakların kaldırım• 
lanma11 da vardır. 

Kllçftk Kumla çok Yerimll 
bir köydOr. Yılda bir buçuk 
milyon kilo zeytin çıkarır. Ay· 
nca Gemlik, latanbul ve Bur• 
salıların da ıayftyeıi halindedir. 

Dört yıllık programın tatbika· 
boa gf riıilmittir. Elektrik te1iaatı 
köylü ile ortak olarak Müfit 
adlı bir mUhendi1e Yerilmiıtir. 

Yapılacak teaiaat 40 beygirllk 
bir dinamo Ue çalııtmlarak 220 
volt Ye 130 amper kuvvetinde 
elektrik lıtfhaal edilecek, •okak· 
lara, okula, muhtar oda1ına pa· 
rasız olarak 135 limba takıla· 
caktır. 

T aı, direk ve emek köy inlerin 
olacak, bundan baıka 500 llraıı 
potin olmak, 800 Ura11 biriacl 
yılda, 550 llra11 da lkJ yal •onra 
6denmek illere mllteahhlde 1850 
lira para verilecektir. 

Buna mukabil kazancın yarııı 
mliteahhicli~. yarııı da köy aan• 
dığımo olacaktır. KöylO iıterae 

bet yıl ıenra paraıını Yererek 
satın alablJecektir. 

'T ekirdağmda Göçmen Evleri 
Tekirdağ (Husuıi) - Göç• 

menlere ait evlerin mal:ıemHI 

gelmiıtir. Tekirdağında 20 bin 
göçmen eYİ yapılacaktır. .............................................................. 

Zararın 

Önüne 
Geçiliyor 
Adıyaman, ( Huıuıl ) - Bu 

bavalide domuz pek çoktur. Şim· 
diye kadar mficadele yapılmamıı 
olmaaı da bunların burada ekln· 
lere telifi edile mi yecek kadar 
fazla zarar Yermelerlnl mucip 
olmuştur. Yeni baılıyan mllcadele 
çok faydalı olmaaa betlamıttır. 

Mücadelenin ilk adımında 400 
domuz, 720 tane de kurt, tilki, 
çakal, porsuk, aanaar Ye1&ir mu~ 
ıır hayvan GldürDlmOıttlr. Bir 
domuzun bir yılda yaptıjı zarar 
en az iki yUz Uradır. 400 domuz 
6ldürmekle bir yılda en az 800 
liralık zararın önüne geçllmiı 
demektir. 

Bir diıl domu&11n bir yılda 12 
yavru Ye yaptığı da dOıtınUlllrae 

mücadelenin ne kadar faideli 
olduğu görUIQr ve kolayca anlaıı· 
lır. Köylüler domuz mUcadeleıinln 
en kısa ıamanda verdiği faldeleri 
görünce bu ite bllyllk bir 
•evlnçle atılmışlardır. Domuz 
inlerini aramakta, yavrulannı 
canlı canlı yakalamaktadırlar. 

Domuz mllcadelesi bilhaua llu 
havali için çok faydalı olmaktadır. 

1 

lninden y&kalanan domuz yavıuları ----··----.... ·-···-··········-·· ............. --
Bit/iste Koyun 
Ticareti Başladı 

Bitlia ( Husuıi) - Bu ciYarda 
koyun yetlıtirme belllbaılı kazanç 
yollarından biridir. Her yıl bin• 
lerce koyundan mUrekkep yUı· 
lerce silrll latanbula ve Halebe 
aevkedilmektedir. 

Siirt ve Diyanbekirdeki koyun 
tüccarları Bitliıe gelmeye baıla

mışlardır. Bunların sahn aldıkları 
sllrllfer bugOnlerde otlaya otlaya 
yürlltUlerek Suryeye ve lıtanbula 
gitmek ti:ıere yola çıkarılacakJaulır. 

da azat" aBay Fat
maMektebindeMüsamere 

' ~ .. .. ~ "'" 

..-------------! Adapuan ( Huıuai ) - Bayan Fatma llkmektebinln ıon ıJDıf Son Posta talebeleri dera 1e11uının •on• •rmea• dolayısll• ıüzeı bir ayrılık 
mU1amere1l vermlılerdir. Mlbamere pek parlak olnıuı, miniminiler 

Yn•t. .. , .... Ha .. cUa •• alla fM .... l 

üki ZabtJye. ~.atalçeom• eobia. 25 
ISTANBUL - -
Cantemlade çıkao ıaı• 
" reaim1"1ln bütün hulM'I 
mebl.uz ve c•ıetemiae mttlr. .. .. 

ABONE FIA TLAAI 
e a 
Ay 14 

• Kr. ICr. 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
4111111rme1& as kul6ıtuı. .... 

Geln nrdı ••ri ..,.,, ..... 

uo 
270 

lllnlercl• •••'ullrel ....... . 
Cevap için mektuplara 10 lruruolvk ~ 

pul ilAftlı l&11mdır. " 

,... Poeta kutusu ı 1U ı.t..nb1ll ...,. 
Telgraf ı Soopo!ta 

... Telefon : 20203 

çok alkıılanmıtlardır. 

Of Çocuk Esirge
me Kurumu 

Memleketin Dört Köı,.aine 
Y ayıJmıı Olan Orlulann 

. Yardımını istiyor 
Of (Huınıi) - Ytiz bin nUfuı 

•ıkın olan Of' da tabıil çağında 
10 bin çocYk Yardır. Bunların 
yUzde ylraıiıl fakir ailelerin ço
cuklarıdır Ye bu yüzden okuya• 
mamaktadır. Of çcıcuk e1lrgeme 
kurumu bu yavruları okutmayı, 

s,i; dirip doyurmayı tasarlamıştır • 
Fakat Otuların yardımlle ancak 
20 çocuk himaye edflebUmittir. 
Kurum bunun için Ofun dıımda 
memleketin d6rt köıeaine yayılmlt 
büyük veya küçlk bir Hrvet 
edinilmiı Ofluların yardımmı 
istemekte, bu hayırlı ite koımala· 
rını temenni etmektedir, eğer 

Tarsusta 
Kurutulan Batak:ığın Ka .. 

dastrosu Y apıhyor 
Tarıus (Huauıi) - Burada 

kurutulan bataklık ahaliye dağı· 
tılmışb. Fakat bu bataklık içinde 
tapulu arazi de Yardır. Tapolu · 
arazi ıahipleri bu vaziyet kartı· 
sında ıuzlanmıya baılamışlardır. 
Bunun üzerine tapu memuru 
Hayri Ye mühendis Muatafa lru· 
rutulan arazının kad&1troıunu 

yapmıya memur edilmişler ve iıe 
başlamışlardır. 

••••H••--···--·-··--··-·••••••••••••••P••••••••••• 

Of;ular bu yardımı esirgemez!erae 
3-4 ay aonra mektepler açılınca 
Ofda ne kadar yokıul çocuk varsa 
toplanacak, giydirilip kutatılacak, 
mektebe g6nderiletek Ye bütün 
tahsilleri müddetince himaye edi
leceklerdir. 

ı------:man·---------

Biga ya 
Yerleştirilen 
Göçmenler 

Biga (Huauıt) - HUkiimet 
buraya yerleıtirdlğl a-öçmenlere 
tarla ve f akirlerİD• de sekaener 
lira kıymetinde bir çift 6kllz 
vermiıtlr. Göçmenler için köy· 
lt1ler imece yapmakta, tarlalarını 
köklemekte ye yüz binlerce kerpiç 
kesmektedirler. 

Dursun beyde 
Bütün Köyler Telef onla 

Birbirine Bağlandı 

Dursunbey (Huau.ı) - Bu 
yıl Duraunbey nahiye ve köyleri 
arasında 155 kilometrelik yeni 
telefon hatb çekllmitti. Telefonla 
blrirlne bağlanan k8yler Durıun 
Beyin Selim Ağa, Çam, Akbaılar, 
Çatalçam, Göbül, Tafak, Sağırlar 
köyleri ile Kavacık nabiyeılnin 
Karahaliller, Hasanlar köyleri, 
Gökçedağ nehiyeainln Hopanlar, 
Hatunlar, Akçealan 1&ğır köyleri 
ve Kireç nahiyeainln 13 köyftdür. 

Arapgirde 
Uzun Zamandanberi Ara
nan Bir Haydut Yakalandı 

Malatya (Huausi) - lzmlr, 
Adana, Menin, T arıus, Sivaı, 
Samsun Yilayetlerinde baıka baş· 
ka adlar taşımak auretile gezen, 

r p lr ve Malatya tiavallsiiiaa 
birçok vurgun Ye soygunların 

faili olan Arap kirin Kızaluıağı 

köyünden Kako nihayet Jaka· 
lanmııhr. 

Kako Arapkire birkaç gtın 
önce ıelmlı ve köyde gizlenmiftir. 
Halil adh bir jandarma da bunu 
haber almıı ve tek batına Kakoyu 
yakalamıya kalkmıı, uzun mOddet 
utraıbktan ve boğuttoktan scnra 
elini ayağım bağlayarak kara• 
kola ietirmeie muvaffak ol· 
muıtur. 

Somada 
Belediyeden f zin Almadan 
Düğün Yapmak Y aaak 

Soma, ( Huıual ) - Geceleri 
Şarbaylıktan hin almadan çalgı 
çalmak, ve kınageccıi yapmak 
yasak edilmiştir. Düğünlerde de 
ancak Çarıamba r-nnleri gündüz 
tenlik yapılacak, Perıembe gtın· 
lerl de gelin arabaya bininceye 
kadar çalgı çalınacaktır. Her 
düğllo de bir be'.ediye zabıta 
memuru balunacaktır. 

Edirne lstanbul Yolu 
Tekirdağ, (HuıU8i) - Edirne 

latan bul yolunun T ekirdaj- ve 
Kırklareli vilayetlerine ait 79 
kilometrelik kaımı 2225833 liraya 
26 haziranda Ankarada ihale 
edilecektir. 

Bahkesirde Bayındırlık işleri 
Bahkesıir (Huö:>usi) - Bele

diyenin eski binau tamamile yı .. 
kılmııbr. Burası gayet güzel ve 
geniş bir meydan haline gelmittir. 
Buraya Atatllrktin güzel bir 
heykeli dikilecektir. Vilayet da· 
lresine kadar olan dar yol da 
genişletllemektedlr. Yeni Viliyet 
Konağı blnuının yapılmaama 
başlanılmak Uzeredir. 

Sofyadan bildiriliyor - Yeql 

Brı.lgaristan· bir kanun muo) 
da gülgalı hince gUlyağı ~ 
inhisarı caretile mımhaa~ 

ran milli bankı 
uğraıacaktır. Bu kanunla reko~ 
teyi tamamile satın almak VJ 
ıonra ktıçllk ve maktu bir kArla 
ıanayio satmak hakkı inhls• 
teklinde mllll bankaya verilmlft 
tir. Rekoltenin fazlası doğruda6 
doğruya banka tarafından işlen• 
cektlr. Blttabj, banka husuıl 
mlle11eaelerde yapılan gülyatf 
imalatını da kontrol edece~ 
ihracat işi ıerbest bırakılmııtd. 
Şu kadar ki gnlyağı ihraç eden 
ticarethaneler bankanın yaphı 
gtllyağından muayyen bir mikt 
aabn almak mecburiyetinde ol 
caklardır. 

* 
Londra - Almanya· lngiltert 

Jngiliz-Al· husuıi KJiringİl\f 
man hususi dayanarak Alm1 

mallarım lngilt 
, __ 1c_ı_ır_l_n_1_ı _. reye ihraç etme 
yaaak edilmlıtir. Şimdiye kadat 
baılamıf olan ihracat sona er~ 
ten aonra yenisi bırakılmıyacakt~ 
Bu haber Alman ihracat nıahaffi 
linde çok fena bir tesir yapmııhr. 

• 
Pragdan yazılıyor - Mayıı 

Çtlkodovalc· 935 ayı lçiodf 
t dııarıdan Çeko• 

11a gumur a lovakyaya bil 
•okmugor sandık yabancı 

mamlaket yumwtaaı gelmemişUN 

Bunun ıebebi Çekoslovakya canlı 
hayYan sendikasının bu ay için~ 
yvmurta ithal ruhsatfyeal verme• 
meaidir. Bu aendika yerli zirai 
mahıulitı korumak için bu sureti\ 
hareket etmektedir. 

lf 

T6r kofialnden 8lrenrllğimizt 

Tana rolrı. 
ll11 gumurta 
fH1 küm•s 
lıa gvanatı 

göre ihraç otun .. 
cak zirai mahsu• 
lAtın takas sur .. 
tile sevkini kolay• 
laıhrmak Uzue 

1tö11derilecek bir Macar vapu,. 
culuk o::=rketi Tunada muntazam 
bir h<. açacaktır. Bu yaz Kara• 
deniz limanları vaııtasiJe yumurta 
ve kümes hayvanatı nak!i) atma 
baılanacaktır. Bu işe Uç motör 
gemisi tahais olunacaktır. 

Bergama Belediyesinin Yerinde 
Bir Emri 

Bergama (Huıuıi) - Belediye 
kunıltayı çamaşır ve bulaşık sularlle 
bunlara benzer kulJanılmıt su:arıo 
aokağa döklllmesini yasak etmiıtir. 

-··-··········•••111•••···-··-················· ··-· 
---- --~ - - J 

BUTON ULKE.YI, 
HERCtUN 

.. 
DOLASAMAZSI NI Z 
FAK~TI 

~n•os!! DAKİ t>İR İLAN 
6UTUN ULKEYi HER <;.UN DOLA$18 

1 

• 



a.ı Ma,. 

Yeni Alman 
lngiliz 
Müzakereleri 

Hltl•in •• _...... Mnra 
.. ...tak .... tstalanls ı..utere ile 
Almaaya uuıacla bul .ı..ı..eı.re 
....... ,tar. a. •IHkerelerl bir 
taraftaa Alma• hrricizHi, bir taraf· 
t• ela lafiltereai• Berlra elçlwl Stw 
Fi.,. idare eıliJW. Hitlerl• ..,rMftl 
Dtllk ............. pek IJl ...... ·····••il ifl..ur ld ~- ..... a.ta Al ... 1adaa laabat 1.-aitti-
Bıı mluk•elu, itte o laalaab Hl'• 

mek içia yapılıyor. Bndaa haık• 
be ..tim ..... lıJt Wldk edebilmek 
ltia Wr kı.ua ı..ma aeb'•ı!aa ba
aua bir beyaz kitap halinde laa11ı1• 
maııaı lıtemltlerdir. Nutuk yamada 
ltiır klıtap Wiade .._..caklw. o.dan 
ıoara da la,lllıere Ue AlmaJ& ., .. 
ııada deai:ı ail&hlara babıi etrafında 
Mrtalam lpticW ........... piti· 
l.c•k~ a.. .. ıelMW, ,ı.. bu ... 
takta ... ıU&Wara dair , ....... alaa 
bir ipretU... Hitlel' Almaaıaaıa ute
diti denl:ı ıifllalarınıa fagili:ı donan
maııaıa yl:ıde etus b .. hH mlHYI 
olmH aı i.ti1orda. · 

Şhadi ile, bu lltella telenub 
a&lfllecelr, l»Gylk. klçlk clzGler 
noktHıadaa ltu kunetfa •alaiyetl 
te.Mt edlhalJe çalaf!lauk; tlld 1936 
de, L_.ada yapdacak .a- ...... 
el.-. ıllllalm1 ko-.... ..... da Mr197 
hasarlanmıt olıua. Bu iptid.& koDfe
l'Anıta, Alman heyetiae mlteha1111 
G_.ral F- lllbl»ntrap ... balak 
,....eaım.. 

1- ılrlalt. tl-'llill Al••,. lla 
laıaltereala aruanda lel•rl• lJl aitti• 
tini, ıitmek llltidadıada buluacl•lunu 
aiSderiyor. Bu da Hitlerla IOD aut• 
lanadaa ileri plmlftlr. Herae4--, 
lnıilterede, ba autuk çok ••IHNn 
1oı. - Sürena ----

so POS'IA 

BABIC:i 

Ll•s, D ( A. A. )' - A....tur,. 

.,..., ......, ... ·- Ye 
mllalm•a• .ı.,_. luı..awtur. lltr 
•· n bmaa al' .. elaa • .a.poda 
birtok aillW•dH ........ 1 ' ıl 
tlf.W• •• bir bo.a.ıa •Un iıılL 

] 

a_,zı ÇehreO 
l!•mer KacAnlar 

Eald Fna11a alatubıid1'11lw 
.._ M,I~ IJUrwı iema}I 
WHca ,..._ ı-aapt llJala 
...... Jd.ıL ___ .._. 
........ jlallli .............. .. 
ili& llh me llllhrtmat ,...,. 
beyzi pfareD Ilı um• ladaD 
tipi. 

a. UpMW. km.ı. taMatça 
aadak., altfik. w.. ... r,ı brps.. 
61-. S...- lıılldmlardan dalla 
_,.....s Mliate Ye ı.RIM• 
, .. çaiai" taluA ........... 

a. haNt&n,. mmr boyı..-. 
ayıf •• uiE dirratl~ f>Cr kadın•• 
wakar ve pranuaada UA.. eder
Hniz b6yle ka._D _ ,..._ 
cazibeli oldap.u b••m ede-
Mlııılaiz 

Cia _,. iı · i• pua hrUl Japon PoO.. ba itte, ~ ... .ı.. wr 86ytw lir kMLnı -rillıine, 

t F~ans .... 
8
.ti Bir KAla•·nb• ~·i1u1n •• e .. br. Buh... kocasına •• m·lidut .... çm. w.. Amerikanın ıı~ arkada.- r.,fl don,.... 

DllrDmıı en adık Men tath bir kadrm· 
cfır. Rut,refe taudıld.- veya 

~ .. :: KC:: ranına Dogv ru Gidiyor =: ~~:~·· 
.--- .. u,ta ....... çe ...... 

Vqlast-. !ti f A.A.) - C.m' r t mektuplara aidatım ,.:ımaktadar. _._ b~ •~__. 
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Çam Tırtılları 
s..&ar, bM ıerl .ttiler- Etrafa 
yayıla yayıla Kahbederenia kur&a
r• yataaana tlol-ai• bqlachlar. 
o... Dellçaym il• tuafaaclakl 
u.....ı.. .. albada kalacak 
-*ldL.. Kalıt.eder_. 1atağı 
dolunca. yillardanberl lrepbn 
oyuk duran dere yolu, nlarla 
doldu... T q, toprak. kuru l .,. 
yolunu bkamıfb. .. Salar laemea 
yayıldı, Aktap yllrllclll.. Dit aflz, 
hir ağıh dawarlarile birlllıte sular 
... kleyip röt• diler •• Ca111111 ıllç 
k.tarao çoba-. deli fiW Akt.p 
lnııtWftu.. Kl,ln tehi lı_.. oWa
iu anlaııldı.. Jandarmalan ••ya 
Mjirtthn ••• Ka,allv de ayaklan
llllfl.,.da, bainfa'alr, lllh atarak, 
uyuyanlan uyandırı,.,....._ 

Hacer. b .... NU.,orda ı 

- Duyda•, çok korlduw ' 
Hamit onhqr. anlatmalrta lclh 
- Sular, İaİf bqına kadar 

1lrttmll1tii... lnlt bafllldald toprak 
köy evleri çökmiy• bqladı. •• 
ffuıi bil' J•na kopcapmm ıa· 
f&rmıuk... Birine yetipek, 6b .. 
rtne yetltemlyorduk... Allahta-. 
Jıjmuıua hm &nmiftl. amma, 

ıalar. hlll klp6re lıapllre ytlı
rDxordu... Satfltlllmeaçide kadar 
aular hah ... K&yll, .... ,. b
çacalam bftemfJorclu ••• 

Jndarma oaba... .., pil-

- Bltlll pee, ıabat.. lraw 
upllfl& .. K•lwabiWijimisl ı... 
tri~ lmrtarwadaklarwnm _. 
.... a~tlD... Sal>Mlaalaal dıe 
talakikalla upafiy..._.. Kua
kola döndllillm zamu. -. O.. 
mir Ajayı buldum... Sis,. bayııa 
yabyordunuz. Demir Afa aular 
içinde ldL.. Burada btr tanıdıfa 
aütl.. llllhal laındacM. I Bina~ 
~il, aim nl t ...... ıtiar. k .. 
.,.,. .... m ... .._ Bisbçmı J•ka
ı.mm. O- tablrikmaa ela Le: 
bcafpm... •• 

Hacer. 1U1uyorda ı 
- Niçin bizim •Yİ tatfadalar? 
Di1e ıoramıyordu. 
Hamit eab8f1, tekrar btı a

ı•ra ydmııb: 
- SabahleJba, üln eve bir 

adam pndardim, qyalanmzı aJ. 
darttam. Anaeniz, lyfdlr. Ga'rmel 
latvHafz. ~arakola cafanns. 

Hacv, bir aıara içmek iıtqor, 
fakat utanıyordu. ICaJmaia aluı
JIWDlf ııcai allttl lçtilten sonra. 
caalanmııta. Canı, emnfyett. idi;. 
kanaı da daymuftaı. Arbli: cııara
mhfa katlanabilirclr. 

Hamal onfaqa, jlbell: Hile: 
- Nuril 
Diye bapcla. 
Jandarma Nuri lçarl girince: 
- Şahin Reiam e.viae Kf t, De

mir Ai•J• alyle, buray• ı_elainf 
Dedi. 
Geaç jandarma. çıfdı. Hacer,. 

J11llıunda: 
- Belki DatOnl daha kurut• 

mamı..... f>eJtf .. UJUWWflur; 
beldaayd 1 

Hamit •h •• chulllk b .. ttl:
- ilzam, .,. ı ·~ •an~ 

..... ...... et.el" itil 6jl.. al• 
Y•··• Vakit p.çlnndell' b.aba,a 
alıleliaı.. 

Hac-. --- Wlek ... tım ..... 
- S.W. oa bir bucuja pliyo~ 
Ve lanutc doauk wdu: 
- 1'•ıb.,. im 9cleuıiiz? 
- Ben, raportuma vermel 

1\;la kaabara mutfal ıJdfteğiıa. 
Bilik• )ola çakanL Eler aeçıe 
bb.ak, ... Ka'-J!l atelincll 
pcelera:nlz. ,_ ..... d&ıeP 

Hamit oabap, cr..am .tllc 
Ha .... bomli:wğu•• 

.. 11,-. .. b.. ···-~ .._._.,. .............. ... .... , .. ; ... b...,_. .... .... 
ak ....... . 

Hacer, teplKrlhfw gllllrmwdL 
Çelr ı~ecfalr, k paya •arols 

cbr. Hamit or.•.. dllC Rlfr. 
- G&l clıtdi. 
Kapt açr dr, Demir Ata 11-

,..; •tında hftn t,ir ıocok 
...he I' nketiaf pkarwal: Hacerf ....... : 

- Getmiı ofna, 
Nalll11nız? 

llaıııwl 

Hacer, fremen syağa kalhnıb; 
o.t .... artasn1a lferfeyn Dem 
Afay• dir.i antfft 

- TeşelkOr ederim, ağacı§"ım. 
Demır Ağa. onun e ıni ııf<fifl• 

tim ıonra Plaım"t onba~ıya der.dil. 
er verdi: 

- Sen, nas lsıa, çavutf 

j,ndarma nnh•l'Rs claal fair 
tam=•a. ~ ..... lılıwis ~ 
nan elini 81kıJqrd11· 

- Sat ol, afam. f1.i1lm.. Su, 
...... 1 

DemllAğs. pa ....... 
alltlyorc:lb:-

- 0.•ir jilftyim; pmlf! 
Ha•-1>-.-cıtu•gp 

ta _,. er..dm ..... tle, 
lıke..,e o!QnaUfba. 

Demir Ala. tutak tutak dara
ru,ordu. 

Hamil ... -·= -SMW..W....,Y.ba 
k ........ .,.. .. 

- Slt •• ~ .......... 
lçtm. ltir .. ,.. .. __ 

..__, etwdui- ,_. ....... Dl,...-
- .... ., lawlılm ınnnw. 

•taııi• 
Demi Ata,. m•ı•ı •h Pi 

gW w ...... ,-b••: 
- Vaktlı .. •aw+m _ 
Geatk ................ ,...... 
-Hem_.~, ....... 

K-,uı.tma. 
Demir Ate. ..... .... .. , • 

baM.: - ç.""' anlat•••_., 
jaadrr- uku .. , ......... 

r1,. itmltıtic -Teli_....__..... .. 
Fl& yDNW ,.. ... aldmcbt bhh •• 
Sen, HaaAB oldııısiw fibl ...... 

Efem~ Ala.. lc._raıa11& pf• 

l mlfb. -t )11&rui'a• Ci:da• nr6t 
(Aıl&aiı nrJ 



tl Sayfa 
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Dünga Hadiseleri 
-. 

Çar Nikolanın 
Bir Hediyesi Me
zar dan Çıkarıldı 

Çar ikinci Nikolauın Çariçe'" 
ye hediye etmiş olduğu 

··a-;-,.-.-.,-,,,-u-,-, ... yapma kırmızı yu· 
murta bugilnlHde 

sotılıı•r ( Nevyork ) ta aa• 

tıhta çıkarılmı4tır. Bu kırmızı 
yumurta kırmt!ı akiktea yapıl .. 
m.,tı, içinde en kıymetli taıl1rla 
dalft bil' ıerdanlık vardı. 

* Şimdi laenlb: bilgilik çağında 
bulunan WeYizyon önümüz• 

iki fikir hı.; dıki yıllarda ge-
1..ı Uıiree acaba ti-
u r zam•n . yatro Ye aıaema• 
blrleıemu ları aöndUrllr mil? 

bir F raoaız gaıeteciıi bunu 
iki tanınmıf tiyatro mtldOrUno 
ıormuıtur. Birincisinden: 

- Evet, cevabını aJmııtır, 
ikincisinden de: 

- Ha}ır ! Cevabını. 
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1 Nöbetçi 

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi ecıanel.r ıun

lardır: 
İstanbul tarafı: Şehzadebaımda 

(Hamdi), Cerrahpa9ada (Şeref Ct• 
ltll), Fat\hte (L. :Kemal), Topkapu• 
da (Nazım), S amatyada (Erof11os). 
Cı balide (Necati Ahmet), EyUpte 
(Hikmet), Gedikpaşada (Aaador• 
yan), Defterdarda (Arif), Dinnyo• 
]unda (Eaat), Bahçekapuda (Agop 
Mio&Ryan), Bakırköyünde (Merkez). 
Beyoğlu tarafı: Kalyonouda (llel'· 
oğlu), Tr.ktimde (Taktim), Gal•l• 
Mahmudiyede (Mitel Sofronyadiı), 
Şitlide Hamam (Halk), Kaıımpa· 
ıada (Merkes), Haıköyde (Halk). 
Kadıköy tıı.rah: Munkkıthııe oad· 
deıiode (Leon Qubuktuyan), Ku.dt· 
lind• (Hulusi Oıman), Bttyükadada ' 
(Hıilk). 

----------------------
1 1 
Bir Doktorun 
Günlük Carqı 

Notlarından (*) 
-------------------------....... Kemik Hasta/ılı 

Buglln beni bir hastaya çafırdı
lar... Oittim. Yirmi bet yaıında 

bir geoç, bel ağnlanndan, her iki 
ayağında ııiddetli ıancılardan 
ve rehat yürtiyemediiinden, gün· 
den güne zayıfladığından ıilrtyıt 
ediyordu. Muayene ettiro. 
Belinin nihayet kıamıodaki fıkra
ların üzerine biraz ha111ınca ağrı 

fazla laş ıyor. Frengi geçirmemiı 
bu kan n;uayeneıile de aabit .. 
Akıamları ateş halitabiiden bir 
derece fazla 37 1/2 kadar yGkae
liyor. Dogu~undan ı:onra kemik· 
)eri zayıflamış ve iyi büyüyeme· 
miş bu hastırnın bir hmik veremi 
geçirdığini teabit ettim. Güeeı 

Lauyoııu td.vsiye ettim. Vücudu· 
nun iyi bealeome!İni ailHine 
tenl ih ettim. Ağrılaı ını teskin için 
günde on ıumtigrarn !ık Pırllmidon 

tablet lerinden almaaını aiiyledim. 
Yaz güneşi ıırtü.tii yatan bu haıı
tliwıu sadecu beli üzerirıe teair 
etınrıı i için yalnız bu kısmı güne
şe açık bı rak tım. Hergfto 6 saat 
gıine~ benyosu yaptı altı AY aonra 
oğrıları geçli, ka.uı ve i ştilıaeı ço
.iblılı vP. Fılıhatını kuandı. 

t• J bu uotl ıır ı keaip aakl yıa •, yahut 
b • albüır e yap19l ırıp lı.oll .. J.ıaiyon yapı· 
ı .~. ~ıkıntı u111anın11cda bu n•tlar bir 
dc.>ktor g ibi lıı dadınıza yet ıelılllr. 

SON POSTA Mayıs 3• 

Tarihi Mlsababe Kari Mektubları 

ara Çıkan İmparatorluk ... Bir Tramvay 
_ Biletçisi Ve 

•• 
ihayet Vitelliüs Zırzopunun Uzerinde Bir Vicdansızlık 

K l 
Bir okuyucumuz yazıyor : 

a mıştı 1 Vitelliüsün Ölümü 1 Geçenlerde,. yani 21 Mayıı 
ıalı gUnU tahmınen saat bet ile 

· Neron, her bakımdan çekilmez 
bir ytık biçin:I almııtı, koca Ro· 
mayı ağırlıği!e inim inim inlet~· 

yordu. Tavam yürür, döner fil 
dişi llYhalardan yapılmıı, her 
salonu bir bahçeye çevrilmiı olan 
altın saray Neron için yer yüzün
de bir cennet, fak at halk için 
gerçekten bir cehennemdi. O ya· 
Jancı cennetten herkesin ciierine 
alev dökülüyordu. Bununla bera
ber Neron diyar diyar dolatıyor· 
du, ıiıtarını çalıp şarkılarmı ırla· 
malda vakit geçirirordu. 

O altın 1arayın yapılıp yaşa
dılmHı gibi bu gezişler de Ro· 
mayı yOk altmda eziyordu. ÇUnkll 
Neron, yere inmiş bir ilAh gibi 
geziyordu. BütUıı ıeyahat eu ası 
sedeften Ye fil ditindendi. Her· 
gün içJn erguvani ipekten bir 
kostüm yaptırır ve gün batarken 
onu çıkarıp atardı, bir daha ıır· 
tına geçirmezdi. Hor yola çıkı· 
tında ardında birkaç bin araba 
bulundururdu. Yük taııyan katır• 
ların nalları gümUıten, karısı 
Poppee 'nin bindiği beygirlerin 
nalları ise altından idi. Bu kadın, 
•abahları •tek sutU ile yıkandı
ğından Neronun aeyahatlerinde 
bet yüz de diıi eıek bulunurdu. 

Romalılar, halkı aoyup ıoğana 
çeviren bu ıirzop herifi öldürmek 
iotediler, beceremediler, ağır ce· 

Vitelliüı 

zalara çarpıldılar. Nihayet lıpan· 
yadaki ordu ayaklandı, bundan 
Romadald Pretorlyenler cür'et 
alarak uyan bayrağı kaldırdı, 

Neronun önünde diz çökmeğe 
alışan Senato'da canını dişine alıp 

deli iıııparatoru ölüme ma~kiim 
etti ve Roma o beJidan kurtuldu. 

Şimdi imparatorluk pazara 
çıkarılmııtı, fazla pey sürenin 
.tiatünde kalıyordu. llldo ( Galba) 
adh biri o yeri ele geçirdi, yedi 
ay kadu hllklim aürdükten ıonra 
öldUrUldi', yerine ote geçirildi. 
Fakat Rayn orduıu kendilerine 
h:çbir kazanç göstermiyen bu 
adamı beğenmedi, VitelHyUı'U 
imparator t:> mdı. 

itle obur imperator bu adam
dır. lmperator ilan olunduğu s11a
da atağı Cermanya valisi idi. 
Ordunun zorile Roma Uzerine 
yiirUd41. Askerler arasında ne nu .. 
fuzu, ne de değeri vardı. Yalnız 

Romayı ona soydurup kendi ko· 
ıelerini doldurmak iıtiyen bir 
•ürü kalabalık ( imperatorumuz~ 

ratoruo ırözUne 

bülbül çaaatı 

gibi kUçUk ırö
rUnUrdU. Hemen 
herglln gözUnll 
doyuracak kadar 

bftyUk bir ıahan, bir tabak J 
yapılmadığından dolayı acı acı 

ıöylenirdi. Bu, kendinde değiş· 
mez bir fikir ve ılSnmez bir iç 

z n o efkU e tflg in<fen an 
sonunda dayanamadı, akıllarına 
güvendiği adamlara danışarak, 
birçok projeler yapıp kalıplar 
döktürerek bir ıshan icat etti. 
O güne kadar olduğu gibi bu 
ırüne kadar da eti görUlmeyen bu 
taban, bir iki dUzUne adamın 
midesini doldurmaya yetecek 
derecede çok yemek ahrdı, adt 
da .. Minerova kalkamu idi, Vitel
llyUs arhk bu 1ahanla önline 
getirilen yemekleri mldeılne bo· 
ıaltıyordu. 

Onun her 6nUne gelen yemeği 
beteodlğinl ıanmayın. Obur 
imparator, yemek &eçmekte pek 
ince davranırdı, en nefiı ıeylerl 
aratıp buldururdu, nefsine mUkel• 
lef ziyafetler çekerdi. Söz gelimi 
onun en çok sevip ıofraamda 
ı .k sık bulundurduğu yemekler 
balık ciieri, tavus beyni, sUğlUn 

kızarimaıı gibi kıymetli ıeylerdi. 

Bundan otUrü do herifin mutfak 
maarafı korkunç bir yekfm tutardı 
ve bu masraf onun parasını 

kendi malları gibi sayan askerleri 

SOD Posta 
iLAN FiATI..ARI 

1 - GaHte11ln •.as ga~••İI• 
,,, mtuıuın iki .,,,,., 6/r 
(mntlm) wıgıtır. 

2- So.gjaşıtca g6re bir ıa11tl· 
mln lldn fiah ranlardır: 

eayfa sayfa .ııayfa eayf a l>ığer Soo 
l 2 3 ~ · S )·erler sayfa 

ıı---ı-

400 2so 200 100 &o ao j 
Kış. Krş. Krş. Krş. Krş. Krş. 

.J-' Bir nıntlmde ""mil 
•(8) k~llme vardır. 

4- ince fi• k•lın pazılar • tutocaklan ger• ıon 
Ntıllml• ölçülür. 

kızdırmaktan geri kalmazdı. 

Midelerini fazla Çl\httıran 

adamların kafaları çokluk iılemez 
ve o glbilerln duyguları bo2.ulr. 

olur. Obur imparator da yftcutça 
hantal olduğu kadar duyguca 
dahi kaba idi. Oturuıunda, kal· 
kıtında, konuıuıunda iğrendirici 
bir yontulmamıılık ıezllirdi. Bu
unnla beraber RomadakJ impara· 
tor Otonun Orduaunu bozdu ve 
rakibini intihara mecbur bıraktı. 

Zafer ııünli harp kalkanını 

hemen bir tarafa atmıı, minerva 

kalkanını 8nüne çekmiş ve okka· 
larla balık ciğerini, kümelerle 
tta vus beynini, dUzl:-ıelerle ıUğlUn 

altı araaında Fatiheten, Fatih• 
Harbiye tramvayına binmlıtlm. 
Tep•baıına gelirken içeriye bir 
kontrolör geldi ve hepimizin hl .. 
Ietlerlnl kontrola başladı. Bu 11-

rada ön sırada oturan bir Bayan 
da biletini gösterdi, dedi kJ : 

- Ben biletçiye altı on para 
verdim, bana Uçotuz paralık bilet 
verdi. 

Biletçi)• baktım, beti benzi 
atmııtı. Sapsarı keıllerek : 

- Yalan ıöyleyoraunuz Bayan! 
Dedi. Siz benden Sultanahmede 
kadar bilet lıtemlıllniz, llçotuz 
para verdiniz. Rica ederim, be· 
nim ekmeğimle oynuyoraunuz. 
DUıUnUs de 6yle ıöyleyinlz. 

Kadın hAli ayak dlreyordu. 
Bittabi kontrolörün eline en btl· 
ytık fırsat geçmlıti. Gözleri par• 
!ayarak derhal defterini çıkardı, 
not tuttu, kadının adreıinl aldı, 
çıkıp gitti. 

Biletçinin ylizU teeHürden p•• 
riıan olmuıtu. Suçsuz olduğu her 
hareketinden belli oluyordu. Fakat 
kendisini müdafaa etmeıinl bllml• 
yordu. Tramvay Takıime doğru 
çekerken biletçi kadının yanına 

yaklaıtı: 

- Beni niçin b6yle mUı kUI 
bir durumda bıraktınız, siz eğer 
«• on para vermeeeydiniz beo 
size bu bileti verir miydim. GörU· 
yorsunuz ya, beni birkaç günlük 
ekmekten ettiniz .• 

Bu sahteklr, yUzıüz ve vicdan• 
ıız kadın ne cevap verdi bilir 
misiniz? 

- Dur bakalım, dedi. Daha 
Hna oynayacağım oyunlar var. 
Bu, birincisi.. Kontrolör adresimi 
aldı ya, kAfl. Bekle, daha neler 
yapacağım sanal.. 

lıtanbul 64 üncü okul öğretmem 
Hadiye İşıkeal 

kızartmaaım midesine indirmeye r ::J 
\.._ Cevaplar 

koyulmuftu. Sofra, yenilmlı as• ıııı....-----------------
kerlerin cesetleri araıında kurulu 

idi. Ölüler onun itlihasını açmıt 
olacak ki VitolliyüıUn aofrası 

tam kırk gün orada kuruldu. 
Artık dayanılmaz bir koku etrafı 

kaplamıştı, aakerler;n burun di
rekleri kırılıyordu ve kendine 

tikayetler ediliyordu. Vitel· 
liyüs bir gU·1 söylenen ıöılerl 

ıen fen dinledi ve Minena kal· 
kanından bir avuç tavus beyni 

alıp yuttuktan &onra ıu kaba 
ıozü söyle dl : 

- Ölmüş bir dütman ceaedl 
mut~aka güzel kokar! 

Romahlar bu kadar kaba ve 
bu kadar obur bir imparatoru 
yıllarca omuzlarında taııyamaı• 

lardı. N;tekim Suryeden ve 
Tunadan onu gidermek için ge• 
len eırdu:arın Romaya yaklaş• 
maıı üzerine halk ayaklandı, bir 
deliğe sakJanmıı olan VitelliyUs 
aranıp bulundu, eller} arkasına 

bağlandıktan ve boynuna bir ip 
takıldıktan 11onra genit bir mey• 
dana getirildi, elbiseai yırtıldı, 

Hçları tel tel koparıldı, &ura tına 
avuç avuç çamur sUrüldU, yıllu· 
clr'lt,~ri v~cfi;;.i n .. ficı Y"F""'~l~• .. r 

Ba.lıkHirde İzmir mahallesinde lpekçl 
Mehmet Mahtumu Mustafa Atalaya: 

- Sorgularınuı:a ceyap va• 
rlyoruzı 

1 - Futbolcu Bekir futbolu 
terketmiıtir. Zanmmıza göre timdi 
Almanyada ticaretle meşguldür. 

2 - Beşiktaılı Şeref Beıiktaı 
takımmdadır. 

3 - Feuerbahçenin 
oyuncuları Fikret, Eaat, 
Yaşardır. Mamafih bu 
mes~leaidlr. 

en iyi 
Niyazi, 
telikkı 

4 - lstanbulun en iyi ıol 
açığı Rebit. en iyi sağ açığı 
Niyazı, Ye en iyi orta hafı Nihat• 

tır, diyebiliriz. 
5 - Yeni bir Ruıı • Tllrk 

maçı için henUz hiçbir teşebbll11 
duyulmamııtır. 

6 - Galata&araylı Nihat fut .. 
boldan çekilmemiştir, zannındayız. 
Fakat ıon günlerde oynamıyor. 

burnundan getirildi, ve ıonunda 
kılıç:a delik detik edilerek Tlber 

nehrine atıldı. 
Obur imparator, Roma tari• 

hinde unutulmaz bir adın 1&· 

bibldir. 
1\19. T. Tan 
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" hana ait o-.,a• Wr Jditd., 
ıahibi tahmia ettiifm kimse,. 
&-. etmekle, yuifemua batb 
....., ,.,.... t1.;m.. il tılı~ 

time plince, lagllten hr aman 
..U. iatemftlir Ye laur..ı. M 
do.t geçinmek ••=• .. •.,. 

- ''Zaten biz de bund- .... a 
bir .. , iıt ... onı& idi. lrkclapm 
G1aa A•11atrrya • biıtıı•_. 
pek tabii bir .. , dejil mi fdı"? ,. 

Lnreace: 
- " O zama zaten Milletler 

Cemiyeti-., 
Hen Mtılln ikini biti ft 

lıtihfafla: 
- .. Mllleder Cemiyeti .ı? 

Barakımz ıu lclz, badalalanf,. 
dedi. 

utal:ht wr..koffJll aihaiftir. 

lzmirde E Kaçakçıları 

° Cemiyet e zamaa çekta• 
6lmt1ttii bll•I O, zat•• keacD 
•az.ttiği niza.Un tatbik etaek
ten çekindiği ilk gOadenb.ı can 
,eldıaıey• bqlamlfh. Onua 81zlnl 
diulemeyen ilk devlet ha.,W idi 

lzmirde de .t luplcçalan t8re41illııl M '- .,... Mlmı ..m 
ell Wle yattuntdup.. tll.lrl S.. Pom'da obd.nzz Mu~ 
.......... bD relim•• ~ ..... Ye kaçak etleri- alllfll4ml~ 

-
Basın Kurumunun 

Yemeğinde ... ______ ....._.......,_ -
f Baıt•afı l inci yüzde ) 

tlnlla1a n Saracoğlu ŞUkrll 
g--.ı..cB. 

Sofradaki yerim, Bakanlar 
grupuna okadar yakın dUpıiltlD 
ki, wle lao-.t.Wlanoe deill, _. 
.. alıfi-ım Wle cluy•7ortlum. 

Ka......ıa U•rın ortancaıı 
HaJrb Taık; eau y...,.ı. da 
lzmlrft melfekdaı lsmaO Hakkı 
oturuyordu. 

Çok ,eçmedın, Abicl"m Ô»' 
•-. Mulılb. " CeW Ba1ar da 
9elip ura.ya pdöes. V • sofra• 
dakl Bak.-. heyeti ekaeri,.U 
buldu. 

Koca ulODdıld tabak ptal 
plurb-. bir k«Stede çalan orU. 
tıaaan •ailli bUe baabrıyor. 

Bil•• Baaııı KuıultaylDlll 
olanca aaflı"1an ı&ılerlmill- &ıüa
da bir alnema wJdi ıfbi cıda• 
mpr, Şimdi o muwaffakıyetler, 
ye 6zlll .. ri.U.. rejiaörleri. aktör
leri Y• fiıUraaları, aopk bira 
yudnmlırilo yorgunlu ıöadlr&
yorlar. 

lçlerlndu bazıları, 

perken yapmacWdan 
bu ziyafete ıelirkea 
memifler: 

koaır•y• 
bazlrhjı 

ihmal el· 

Zira habire boplan bardak· 
lara bJn, ve tabaklara yemeli 
7etiftinbilmek lçla fırt dAwa 
blpre ıarsonlarp endlfe Yerecek 
kadar bitldolqtl. 

Bir aralık: 
lam et ln6nl. Hakkı T arığa 

dlndn: 
- Sin, clecM ,.... Wr .... 

.. lamrladalr... Çok .... ., .... 

........ .us .... _ 
HaldD Tarak caqp nsdi: 
~ Sii.lla- --- • • 5 ·ç.;.,_ 

iılilılli .,.. iDİ olur papm? 
Sime .. 1 iç IWı ' da ........ -* 
- Şız• 81Jlyecelı ..-

ı•ı -7 
......... Clllmeddll ... 

....._ HMlaT..p: 
- O.., cleı:I , B•ıi ••• 

.. wlı" af &likwamın ... ..... 
&a - ,_ bir ..... .. 

..._...... 1•rnz* • ldlWir. 
Ba ıklerrW H •1g T.,.._ 

., .. aı:.t•h- ..... 
- bt pntedl .. İllft ettİI 
- Mı da., ._ laandWw 

-walde ......... ,. ... 
o .... Atatlrld• ... 

Wtraf ... ....,... lin 1 1 

geçiktirdL Şnkrn Kayanm çok 
ellnflen•n ba telp-afı elwyuşuıı
dan sonra,. Y m• Nadi ayağa 
kalktı: 

- Ankarada... Diye &qlapa 
ı&ünft 161lece ıona erdirdi : 

- Atatllrke hemen timdi bir 
telıraf çekelim •• "Senin yolun· 
cta,n r,,. Dl,ellm t 

Oılu• bu telrlfi de içt• P" 
le •eldi allotlarla karfll-dı. 

Şllu&. K9)'• wta,a lıııitab• 
ıonl11: 

- Bar llldifi ,...i ....... i,. 
,.. ı ma? 
~ .... ___ ..... : 
- o.ı.. .. -ıı. aw•lnı ...... .......... .. ... .... 

..,,. ... 1 
Çdıll•ıai ............ teJ. 

paf yazılırken, reuam Ratlp 
Tahir kadehini blclırdı: 

- AWD•klla tuefine 1 
BudaYMt•clituteklifkadaı 

bmaretl& kabul edildl ve RatibJn 
.wı-. budaldardakl biralarm 
billlt~ alda. 

Faka'- Bwwı ... 1rı.ı. ul
... d±h= banlaldan. bir Wasatla 

boıahıını ıören garlODların ı&e
leri Ratlp Tabire pek doıtça 

dikilmedi. V • blçueler, ellerinde 
tiıelerle yeniden koıuımaya 
batladllar. 

Az MDra l...t lnld, Halda 
Tankut kal.p.a ••prWI UY .. 
- .. c1ı: 

Ginı• .,..... tlzled 
~per ... ft: 

- P...-. llecli, .._ a11lıll 
tlatJanım atlatmak ~ eJime 
geçen bu ik fınab bie ı.
edeceiim ve mDıaade buyurur
sanı& bu mtıjdeyl arkadatlara 
verec•iimf 

ismet loonDn&a bu mUuadeyl 
veritl herine ayaja kalka• 
Hakin Tarık uzun bir mukado 
deme yaptı, Ye nihayet: 

- Beni dedi, ı6z ı6ylem•y• 
sevk.den ısıl ı•bep, tfmcli Bat
bakandan aldığım bOyOlc bir 
miljdedir. 

Hakla Tania bir habed tl
faben bile evvel vermeme7l çok 
gören Yunus Nadi hatırda: 

- Kendlalnden dinleyellml 
Kendiıi versin miljdealnL •• 

Ve bittabi, aeğdan ıoldan 
yilkıelen ıesler, GJreıun uylavwa 
bu mljdeyi vermek ı.evkindea 
mahrum ettJ. 

Bqbakan Olla oturmaaıDI 
ipret ederek ayağa kalktı: 

- Tuz fiatlan yarı yar•J• 
lndirilmiıtlr! dedi. 

Bunu aöylecliktea soma 86aDae 
devam etti: 

- Arkaclaflar •.• Matlüp olu 
ıey, biribirlmlıl şirin 16rmemlz
dir. BiriblrinıW tirin aarebllme
mlz de, biraz ıotukkanh. biraz ela 
genlt 1•ıekH olmakla mDmklad8r. 

Herkeei, biraz aenft Jllr•kll. 
biraz da ıoğukkanla olmak için lil 
leım•i• davet eden I.met ln6n0, 
...... , • ...- oturwk• hlrbl 
hj11tk 

- ı.met 196~ .. refhr .. 
Ganeal1m11 ylreldetlni .,..

._ .. davetlll ct.h•I terflle 
ıwtiriMljiai ,.....,. itile Maa• 
,.trtur. 

Şlkrl Kaya. hpl• ....... 
maaaya l»tnlurlren: 

- Ş., _., Alamet C.vcl.tlıl 
6llml de oır....y• ksaita1a 
c:liyttelr ,.okta t 

Ve teeulrle ili•e etti : 
- Oawı aıo,aaı. tapkı illtik

W kabrB1D&Dlanmn akibetleriaa 
benzetiyorum. D~. Matbu
ata. unelerce emek •ermlt bir 
yazıcı... S..elerce, bayatındaa 
çok sevdi.ji bu itbr chşuada yqa
Dalft albayet bö7le blr koagrecle 
buluam•k arz1M111w yeıı.emiyor 9'9 

ı.tauuldaa kalkıp. ı.uta lıaata 
buaya seliyac. Fakat butalığuwl 
ağırlatı•eriti. imteğilal yeriue , ... 
t:iınMllaa iaakla bırakmıyor. Ve. 
içinde dayuralmam&f bk imreal
y.U. yataia dqayw. 

lçl.riade hal•nmak. içia Çil',_. 
dağı kiiuelaria keadiaiai tama ... 
le unuttaldanaa kaelclir. 

Fakat tam, unutulmanm ac .. 
sile zebirlenirkeıı kapuı açılıyor. 
V • içeriye, kongre namına ıal
mit bir heyet gir11or. 

O anan mmeYI tadı. ve bil· 
yftk heyecam, bir hastayı değll, 
ıağlam bir imanı hile &ldftre!;i)ir. 

Hakkı Tank cladaklanm M
brek bapm nDach: 

- Çok... Çok hazin 1 
Ôbllr yanındaki Saracotfu De 

plpa Batbekın, ba WkiaJ•JI 
fl>wlllDI' ..... ,...., 
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Deli Aslan Tefrika 

No. sı: 
36 

Şehit Cesetleri Sırtlarda Taşını yordu .. 
--·--------

Sealerl sarp kayalıklara akan 
ulu bir çayın uğultusu gibi, ta 
kalenin üstünden duyuluyor bay• 
rağm kaynaşan dilıman denizini 
yararak, yaralayarak ilerilediği 
ve yeni mevkiinde yeni bir ho· 
ğuşrna arasında tekrar ileri geri 
titremiye başladığı görülüyordu ..• 
Iıte o zaman genç Ali de Adeta 
çılgın bir halde ellerini aşağıdaki 
öJüm ve yiğitlik ovasına doğru 

aallayarak haykırıyordu : 
ileri, Subuıka 1 IlerJ. .• 

Ueri bel 
Çocuk o gün kalede iıte böyle 

unutulmaz liç dört aaat yaıa· 

mıştı. . 
DUıman iyice ezildikten aonra 

Ali kaleden inmiş, ağabeğlılnl 
ve Çakır Mehmedi karşlamak için 
kale kapısına koımuıtu. 

"Deli,, bölüğü, daha doj'ruıu 

Aslan Beyin yUzü de zaten Alinin 
ona koşmasma, hatti aöz ıö;•le· 
mesine cesaret verecek halde 
değildi; onun yüzünde yorgun· 
luktan çok, inaam çekindirici bir 
çatıklık vardı. 

Birçok Macar atları, dUşman· 
dan alınan siJAhlarla, tepeaşağı 
edilmiş Macar bandıraları ve 
flamalı mızraklar ile donatılmıı 

getiriliyor, herkesin coıkun ba· 
kışları önünde geçip gidiyordu. 
Ali bunlara bakmak bile istemi· 

yerek Deli bölUğtlnüu yanandan 
yavaı ve mahzun yürilmaya baş· 

ladı. Sade vakit vakit bir "Deli,, 
neferinin atbjı bir taka lafına 

kısaca cevap veriyor, yahut ata· 
oın Ozerinde mecalılz sallanan, 

fakat acı nikbinlik göstermeyi 
)'lğltllk ıanından ırörmeyen ağır 

İleri Sabıııka ! tlerl r.. 
onlardan 1&A' kalanları kaleye yarala blr ıazlye yardım etmek 
bütün kıtaattan ıonra alrmqtl. için bölüğe karıııyordu. Acaba 

Subuıkanın bu hakiki kah· Bayraktar Çakır Mehmet ne ol· 
ramanları kaleye, birçok yiğit muıtu? Her an dilinin ucuna 
sllahdaılarmı dııarıda ölll bırak· ıelen bu sorguyu aormaya bir 
bktansonra dönüyorlardı. Fakat tUrlll kıyıaamamııh. 
genç Ali, ilk bakıtta Ye berkeı• En ıonra Ali bö1Ukteo blls· 
ten evvel deliler arasında bir bütün geri kaldı, hatta kırık, son 
boşluk, bir eksiklik farkettl. O bir t1mft ile tekrar kale kapısına 
güzelim, sUılU De11 bayrağı her gitti; yOreği ezilerek ve kalbi 

çarparak orada durup bekledi .• 
;zamanki bayraktarın başl ÜH· ( Arıcaaı var ) 
rinde dalgalanmıyordu!. .. 

Çocuk yüreğinde bir ııık 
sönmüş, birdenbire soğuk bir 
suya batırılmıı ıribl bir ıeyler 
duymuştu. 

işte pehlivan vücutlu ağabeysi 
de b61UğUn ta geriıinde UıtU 
başı kanlı, zırhı dellnmif, yı~tılmıı 
geliyordu. Fakat yanında Çakır 
Mehmet yoktu .. Acaba kız yUzlU, 
çakır gözlü genç bayraktar ne 
olmuştu ?. 

Anneılnin bile oğlu gibi 1ev· 
diği bu melek huylu ve daima 
şakrak genci Ali gerçekten 
ağabeysi kadar aeviyordu; Çakır 
Mehmet ona hatta ağabeysinden 
daha yakmdı; saatlerce çocuğa 
ıilahşörlUk, süvarilik dersi veren , 
uzun vzun yiğitlik masalları söy· 
Jeyen, kubuz çalarak yanık seıile 
türkü, koşma, destan çaaıran 
Çakır Mehmet te ideta ailenin 
çocuğu gibi idi. 

Mevcudunun Uçte birinden 
fazlasını kaybetmit olan " Deli ,, 
bölüğli kaleye girerken, AH bun
ların ara11nda Çakır MehmedJ 
göremeyince, işte bunun içiradfr 
ki: olduğu yude taşı gibi donmuı, 
zaferin bütün coıkunluğu ve 
ıcvinci taze yilzünden aiJlnmiştl. 
Çocuğun hali okadar fena idi ki: 
ağabeyainin yamna bile kot•ll1'ldı. 

Denizde Yüzen 
Bir Otomobil 

Bir Alman Y epy~ni Bir 
icat Da Bulundu 

Londre, 80 (A. A.) - Dün saat 
11 de denizde yüzen lir otomobil 
ile boğazı a-eçmek üzere yola çıkmış 
olan Alman Jacob Boule saat 19,30 
da Duna gelınit ve halk tarafından 
alkıtlanmıttır. 

lnglltere ltalyayı Protesto 
Edecek 

Londra, 30 (A.A.) - ltalya gne. 
telerinin lnsıiltereye kartı yazdığı 
yazıların protuto edileceği aöyleniyor. 

lngllterede KulUbe Yasak 
Londra, 30 ( A.A ) - Barakaların 

yıkılarak aıhhi evler yapılmaaı hakkın
daki kanun onaylanmıttır. 

Japonyada Zelzele 
Tokyo, 30 ( A.A ) - Bu aabah 

Formoz adaaında bir ay zarfında 
üçflncü defa olarak bir yer aaraınbıı 
olmuttur. Ölen kimae yoktur. 

Bir Haftadaki Kaçakçıhk . 
Ankara, 30 (A. A.) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük muhafa .. 
za kurumu tarafmdan biri ölü 
54 kaçakçı ile 17 48 kilo gümrük 
kaçağı, 15 kilo ekit • lnhjsar • 
kaçağı, 49927 defter sigara kA· 
ğıdı, 9506 çakmak taşı, l tüfek, 
1 tabanca ile 51 kaçakçı hayva· 
DlD ele ıeçirilmitUr. 

Hergün 
Öz Türkçe 
Fakat 
Güzel Türkçe . -

( Battarafı3 üncil yüzde ) 

zorlamıyarak, duydukları ve dil· 
şündükleri gibi yazmıılardır. 

Onun için "tatiıdır, sıcaktır ve 
gerek kafamıza, gerek yüreği· 
mize · yakındar, ÜçUncU örnek 
soğuk· bir tercümeden başka bir 
şey olmadlğı için bize kolay 
gelmiyor ve anla~ılmaz bir dil 
gibi görllnllyor. 

Öz türkçeyi çabuk yaymak, 
çabuk sevdirmek ve hal:cın anlı

yabiJeceği bir dil yapabilmek 
için, onun kafamıza ve yüreğimize 
cevabını vermesi lazımdır. Birinci 
örnekler bunun mümkün oldu· 
ğunu da isbat etmektedir. 

O halde bu kestirme yoldan 
yürüsek daha iyi olmaz mı? .............................................................. 

Adliyede Yeni 
Tayinler Yapıldı 

Adliye Bakan:ığı ma'.i 'ene 
başlangıcı olduğu için ytni bazı 

tayinler yapmış ve dün telgrafla 
lstanbul MUddeiumumi:iğine bil· 
dirmiştir. 

Istanbul Asli, e Üçiincli Ceza 
mahkemesi azas.ndan Eikmet 
Gümüş Elbüslan azal.ğma, Üskll· 
dar Müddelumtımi muavin lerinden 
Bay Nazif Ankara Suib hakimli
ğine, Ankara Suıh hakimi Orhan 
Üsküdar Müddeiumumi muavini~· 
ğine, Artvin Ceza re:si Salih 
Gelibolu reisliğin .. , Uşak aza 
muavinliğine lstanbul hak:m r:am
zetlerinden Hatice Mü~ire, Isparta 
muavinliğine Hayrinnisı, Kırklar· 
eline Beynan, Denizli aza mua· 
violiğine Belkıs, Çankırı aza 
muavinliğine Bayan Hidayet tayin 
edllmiılerdir. 

Adalar Açığında 
Bir Ceset Ç•ktı 

Bir Ermeni Genci Boğuldu, 
Fakat Sebebi Meçhul 

Dün Kınalıada sahillerinde 
bir genç erkek cesedi bulun· 
muştur. 

Cesed, zabıta marlfetile sahile 
rılmmış, poliı ve belediye dok· 
torlarına mua} enesi yaptırılmış, 

denizde boğularak öldüğü hsbit 
edilmiştir. 

Cesedin hüviyeti etrafında 
tahkikat yapılınca, bunun o ada
da oturan Mihran isminde bir 
Ermeni olduğu tesbit edilmiştir. 

Zabıta, Mihranın ne şeki:de 

boğulmuş olduğunu tettbit et· 
mektedir. 
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Artık i htiy.arladı m 
diye yese kapılmayınız ... 

" S'9(süLiN 
Q{\Y~ ett)giniz ~nçliği 

~ size iadQ edecektir. 

SEKSÜLİN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 

dirir. yorgun beyinlere 
ıhtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR. 

KUTUSU 200 Krş.. 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SjRKECI · 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipoteka olup eh.ivukuf tarafından tama· 
mına 1234 l'ra kıymet takdir edilen Boğaziçinde Ortaköy mahal· 
leıinde Portakal sokağrnda eaki 53 yeni 73 No. lı bahçeli ve 
mü,terek kuyuyu havi ahşap bir ev açık arttırmaya vazedilmit 
oJduğundan 2·7·935 tarihine milsadif Sah günU saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin % 75 nl bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıra'lm taahhüdü baki kal· 
mak üzere arttırma 15 glin müddetle temdit edilerek 17 • 1 • 935 

tarihine milıadif Çarşamba gUnli saat 14 ten t6ya kadar keza dalremizd• 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammen .. 

nin ~o 75ni bu!madığı takdirde satıı 2280No.lu kanun ahkamına tevfikaı 
geri bırakıhr. Satıf pe,indir. Arttırın l / a iştirak etm"k l!Jteyenlerln 
kıymeti muhammenenio % 7,5 nfsbetiode pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil .bulunmaları lizımdır. 
Hakları tapu ıicili ile ıabit olmayan ipotekli alacaklarda diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklar.mı ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı mUıbiteferfle birJikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gUn zarfında birlikte dairemize 
bildirmereri lazımdır Aksi takdirde haklar• tapu ı;c111 1le sabit ol• 
mıyanlar satış bedelinin paylatmaıından hariç kalırlar. Mllteraklm 
vergi, tenviriye, tanzffiyeden mütevellit belediye rusumu 
ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenıil olunur. Daha 
fazla malumat almak isteyenler 15 • 6 • 935 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmeıl için dairede açık bulundurulacak 
arttırma ıartnamesi ile 934/ J 839 No. lu dosyaya müracaatla mezkür 
dcsyada mevcut vesaiki görebUeceklerl ilan olunur (2993) 

1 lstanbul Beledlyesl llinları 1 
30 bin tane emaye bina numarasile ·3 bin tane emaye sokak 

levhası pazarlıkla yaptırılacaktır. Bina numaralarının beherinin mu• 
hammen bede!i 14, sokak levhalarının beherinin muhammen bedeli 
125 kuruştur. Şartnameıi Levatım Müdürlüğünde görlllür. Talip 
olanlar 2490 numaralı arttfrma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 
ve 596 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektublle 
beraber ihale günU olan 2/6/935 Pazar ıünO saat 15 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. " B. ,, 113042,, 

Istanbul 7 inci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
(1200) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrtl
mesino karar verilen ve tamamına (5 l 50) lira kıymet takdir 
edilen Bogaziçinde Anado:uhisannda Otaktepo sokağında eakl 
2 yeni 4 numaralarla murakkam içinde cari bir çuvaldız 
maileziz havi bahçeli bir ahşap "vin tamamı açık artbrmaya 
vezedilmiştir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya lıtirak edecek müıtarllerin 

kıymeti muhammenenln % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanm teminat mektubunu hamil olmalara icap eder. 
Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma şartnameıl 10 • 6 • 935 tarlhlııe müsadif Pazartesi 
gUnU dairede mahalli mahsuıuna talik edilecektir. Birinci arttır

ması \ Temmuz935 tarihine mUsadif Pazartesi gUnü dairemizde aaat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıy
meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 

Aksi takdirde son arttırmanın taahüdü baki kalmak Uzere arttırma 
on beş gün daha temdit edilerek 16 Temmuz 935 tarihine mtısadif 
Satı gUnll saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttıranın li&tilnde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddeılne tevfi· 
kan hakları tapu ıicillerale sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım va hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında evrakı mtısbitelerile birtikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmaıından hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve Vaklf 
lcaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 934/2906 numar&lı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdlrikıymet raporunu görüp anlayacaklan 
ilan olunur. (2990) 

Temsll Heyetine Girmek 
lstlyen Bayanlara 

C.H.P. Süleymaniye Ocağm· 
dan : 

Partimizin temsil koluıtda 
çalışmak arzusunda olan Bayan· 
ların kayıt müddeti olan 15 gün 
zarfında (pazar ve salıdan maada) 
Akıamları saat ı 8 den 20 ye 
kadar dört fotoğrafla ocağımıza 
teşrifleri. 

, • Doktor 

• ıt~.2 ~tt~~.~.~L ~_. Telefon ı 24131 ,. _ _.., 
....... ·~ · ...... , .................. , .................. ' ·--

&on Poata Matbaaaı 

Sahibi : R. Kökçü 

Neır. Mildllrl: Tab" 
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YALlflZ IENÇ 
BIZLA.B iÇIN 1 

DUnKU l\ıs1111n ÖzDı ı •inizdir.. Her aaa'atln bir aım 
Bayan Emel Rua Eeeubah'daki vardır... Kadınhk ta b~ Jı b 
M.e11'ut Yuva Kurma mek'8bin· , 1 aıına 
d h d

--- ald ğ .. a bir san attır. Onun ı..ı- onun da 
en f& a ....... me ı ı gunu .,..., 

anlatıyor. Talebe bahçeye top- bir sırrı olmak genktir. Nitekim, 
lanmıttır. Herkea ıuıuyor. Şimdi ( Barones, lrma • , bu r&nleği 
bir tAkım meraıim yapılacak. (Kiyom Tel) in zevcesbae tıönd.-
TtLlebe mildüıeyi dinliyor. Frav rirken: 
L ilya onllll'a torba içinden çıkar• - Ona, benim taraf md 
dığı bir gömleği göstererek bu- ıöyleyin. y 1 b ö 1 ~- ~ 
nuo eaadet gömleği olduğııau, k kif a ~11 • u g m e•ı gıy• 
batta meşhur Giyom TeJin karısı ~-e 1 degıldır. Hayatın ıımnı 
tarafından bile giyilmit olduğunu ogrenmelf.. Kadınlığın ıihrlnl 
söylüyor. keşfetmeli.. Bunlan kn\ivetli birer 

Ve mektebimizden yet;~.ın silah gibi kullanarak erkeklere 
talebelerin saadetlerini te· karp zafer istihsal eylemelidir. 
mine. manevi bir esas teıkll Demı,tf. Bu büyük IK>zler, 
edildi. Her sene olduiu gibi, bu bayata ablan her aenç kızın 
aene de bu gömleği mektepten kulatında 'bir kllpe olmalıdır. 
blrincllikle çıkan talebeye giydi- Şimdi içinizden belki ı6y1e bir 
receğlm. sual geçlrirsiaiz: 

Dedi. V • sonra, ma•l mine . - Hayabn aırn.. Kadınlığın 
aibl parlayan gözlerini benim sıhrL. Acaba bunlar, nedir? .• 
ıözlerime dikerek ili•• etti : Bu sırrı nasıl öğtenme1i .. Bu ıihri, 

- Bu aene mektebimizden nasıl keşfetmeli? 
birincilikle diploma alan... Frl- Derıiniz... Maaleaef söylerim 
layn Emel Rb:al.. ki, bu aualintze ıu veyahut bu 

ileri gel. Ve •• Soyun ıekilde hazır:anmış bir cömle ile 

M d 
w il l k b cevap vermek mümkün degı~ 'ldir 

uaya ogru er er en, a· H · 
ıım hafifce döner gibi oldu. Mu· 8! .at, her an rengi Ye ıekli 
allim F. Annanın temiz, masum degııen. bir denizdit. Kadınlık iıe, 
çehresi de gOinmsfiyordu. Mftdft· bu ~enıze cessurane atılmıı bir 
renin &nlnde durdugum zaman, ge~ıye benzetilmelidir. Bu meçhul 
soyunmak için bir an tereddüt de~ızde, daima fırbna yaratan bir 
ettim. Hiçbir zaman biz.imle res- ~ıl vardır ki; bu da, erkektir ••• 
miyeti lhlil etmeyen, bize her nutmayınız ki yavrulanm, erkek 

ve kadın B 'k• görtlntişOnde tath bir Drperme ıre· . •• u 1 ı unsur, ezelden 
berı b. ·b· l 1 · b 

ren bu ciddi kadının kar11ıında, ' ırı ır er nm en ta it birer 
nasıl ıoyuna bilecektim! dü~~amdır. Bu iki ezeli dliflllea, 

Anna, birdenbire elindeki birıbırlerlni mağlup etmek için 
tepaiyl .aalADID Uitiln• bıraktı. akla ve hayale gelmiyen •ilahlar 

Y Y 
kullanmıtlardır. • • 'MbRtebımızlo 

anıma yaklaştı. üzüme çarpan ( k d ı k bil · · ) d 1 . d 
nefesinde, • herıamanki gibi • il al ınd 1 gıaı era erın • 'bu 

ıl k bl 
. 

1 
t dı M b. • A ar an birçoklaranı 6~rendlnlz 

ı r ıamım ye nr • a ır M JA f t k k • 
k1 1 k 1 ğil. lbl ese u; zara e , neza et, er eklere 

panna arının a ış an ı e e • kara i t lddt . • yl • ı er c Ye ıamtml 
ıemln dftgmelerinl çazerken, ku- ister 'I b 1 · • 

ı ·ı k ıun •• mec ur - glller 
atıma eğı ere : il 1 h k t . 1 . 1 y ı e are e , ıy gıy nme iyi söz 

- ReamiyeU lhlil etme. aöyleme, boyanmak, ~aturuplu 
Diye fısıldadı. ıekillerde oturup kalkmak, eJlerinl 
Salonda, derin bir ıftkfıt lı11• dalma zarif ıekillede tutmak 

kim ıllrllyordu. Yanımızdald ayakları cazip şekillerde bulun~ 
ocladaa yine o erganunla ilahi durmak, muhtelif tavırlarla 
aulwl gollyOI'- Ruhlarımıza tatlı cazibeyi arttırmak, dalma 
bir heyecan veriyordu. Haaaaı iştah veren bir meyYa gibi 
F. Anaanıa hararetll parmaklan terütaze kalmak ye ıalre sfbL •• 
bana Jardım ediyor.. Bu bauaı Fakat bunlar, hayat .-nam 
Ye ateıll parmaklar, çiplak ten.. ve kadınlık aihrlnln zahiri tekfl-
me dokundukça lllklerim• kadar }eridir. Bu aiper ve sihrin .. ı 
lfleyen bir gıcıklanma hiısile tlt· hakikat nokt&1ına gelince, o za-
retiyordu. man iş değİiiİr. Blltlin ıaferinlzin 

Mildire, bliyilk bir ciddiyetle sırrı, bir noktada toplanıverir. O 
ıoyunmamı beklemiıtl. Beyaz el- da; erkek denilen mablüka aldan-
blaelerlm, beyaz bir köpUk gibi mamak, kanmamak, inanmamak-
ayaklarımın dibine yıkıldığı za· tan ibarettir. 
man, elindeki Kömleği blyllk bir Müdire, derin derin içini çekti. 
itina He pydirdi. V • aonra, yine Artık tamamen kırlaıan Açlara 
masanın y&D1Da çekildi. Tavnaa düz ve gergin taranllllf ala ba· 
bUyGk bir dddlpt ~• resmiyet ıını, hafifçe önüne eğdL Acaba, 
Yerdi: kimbilir ne macet'tılaria dola ba· 

- 1931 MMIL. Mekteblmizia yatanın aalarillı mı birdenbire 
tam oa dlrdlncü senei demy..ı hatırlayıvenni1ti? •. Y oba, • ,Wi· 
mamlanl-· Sizin namınıza •• M*- den gizliye iıittitimize sare • 
tepıtem ha _. birincilikle diplo- eırarh bir ıekilde aynW.jı kocuı 
ma alan Fnalayn Emel Rızaya IU mı gözUnUn önüne plnalttfl. 
eaadet g&mlejlni ıiydlrdim. C.- Seıi, hafifçe titreyerek devam 
nahı haktan temenni ederim. etti: 
Heplob.. Ba ,._ı.tln sahibe.ı, - Şunu hiçbir zaman unut-
(Baroaa lrma) sibi me1'ut Ye mayınız ki yavrularım; ej'er ha· 
bahtiyar oı.-z. yatta tam bir ıaaclet içimle yap• 

Dedi. mak istiyorsanız... Erkeklerin, 
Ben, bu it bitti zamaetmiftlm. kadınlar hakkıadald fikirlerin• •• 

Gerek kendi aamıma 'fe gerek telikkilerine lnanmaJIDIL ÇiblkU 
arkadaflarımıa huabına Müdire- bu malılitkler, ne fikirlerinde •• 
nin elini 6pecek " tetekkUr ne de tellkkilerinde, hiçbir zaman 
edecektim. Fakat o, vaziyetini samimi değildirler ve olmak 
değiştirmedi. Ağır ağw •özlerine ta ilteme~ler • ., Oalart blttGa _. 
devam et:i: nasile bodılm mahltldarchr. 

- Yavrularım1 •• l13elki lşitmi.- ( Aıkaa .. t 

Genç Kızlar 
Hangi Tipe 
Mensupsunuz? 

Beyzi ÇehreU 
Esmer Kadınlar 

{Baftarafı S inci ylsde) 

ları ve ıevgilileri çok azdır. Fakat bu 
da.tlar öll\nceye kadar 88mk 
kalırlar. 

Gençliğinde gOzel ve kibar 
olan b&yle bir kadm111 gllzelfiil 
ya9landıkça artar 'Ye otuz yaflBI 
geçtikt• sonrada tavırlarında ve 
hareketlerinde görülen olgunluk 
Ye gtiven ona daha bDyGk bir 
cazibe verir. 

Gayet forojeniktir. Y.ani fotor 
raftan daima gftzel çıkar. Bltbasn 
biraz yatlandıktan ıonra, gençliğin 
yamupk Ye mDpbem bututu .zail 
olup ta çene kem;ği, burunun 
teşekldUib ve atm daha bariz bi b. r 
ır surette görtlnmiye bapadıta 

zaman çıkan fotoğrafları feYkalide 
olur. 

Cildine ve bi1ha11a saçlarına 
•on derece itina ebnefülr. ÇtiakO 
esmer, ateı:n kadınların uçlarının 
aarışıo'arm aaçlanndan daha ça
buk aprma1arı ihtimali Tardır. 

Şık giyinmek, ayni zamanda 
da phsiyetini kaybetmemek için 
elbiaelerimn yakalanna onların 
h.içi~!erine dikkat etmeUdir. Yaka 
çızgısı daima sade olmalıdır. Çelı-
~enin güzel beyzi teklini bozmamak 
ıçin kenarları acayip tekilde 
ş~pka giymekten ve fazla ve 
lü.zumıuz aüalerdeo çekinmelidir. 

Böyle bir kadmm gönlll itleri 
•e sevgilileri çok olmaz. Fakat 
aevd~ğ?ni de derin Ye ateıli bir 
.aevaıı ıle seYer. 

Evlenirken ekseriya kendi 
tipinde bir adamla evlenmek 
iater. Fakat blyle evloameler 
pek iyi bir netice •ermez. ilk 

--AAnA~~-·tll w• ·Js~ Lj • ., • .,. 

ile geçer, fakat biraz aonra timit· 
aizllk başlar ve bayat telıammlll 
edilmez bir ıekll alır. 

Onun için IMiyle bir kadın 
dalma aan'atkir ruhlu, hauas, 
kendisinden daha nğlam yapıl& 
Ye a)'l'i zamanda biraz da fell 
tablatH bir koca intihap etmelidir. 

Bu tipte olan bir kadın iyi 
bir teıkll&tcadır. Çok sabırlı 
olur. idealine pyet aadık olduju 
lçia bilhaua baya ltlerinde çok 
fayda• dokunur. it . Ahe•na 
abhraa daima Ye ancak ala bir 
plıf111a {il• blylyebllecek bir 
mle&Myl tercih etmelidir. 

B6yle bir kadıa sayet lyl lHr 
anne olur. Fakat ekmeriya çocuk• 
lanmn uhhata on blly6k bir 
endlıeye düftbiir. Bu tipte bir 
kadın ve bir ana• iaenia: çocuk
larınızın 11blıab için fazla merak 
etmeyiniz. Çiinkl oalann 11hhatı 
büJüclükçe düzelir. Çocuklu. 
junuzu bahnmza getiriniz. O 
zaman aizde ihtimal 1d uyif, 
batta ilk rlzglna hine bbp 
•wuracatı bet. allzc:lımz. Birde 
pdlki ı..liaize bala.z. Sız tip
teki bet.at. haatalıta, mlanbJ• 
ft lztlılltB,.. pembe beyaz " 
klçtlk ,-. 9Rlflll hemıirelerlniz
d• çek dalaa fazla tahammül 
" mukavemet ede\llirılnız. 

____ TEYZE 

Spor genel •oR8r-ı geri kaldı 
T. 1. C. l l.taabul mıotakaaı 

'-Jknbimdan: 
6 Hazlraa J 935 cAnlemednde 

Ankaıeda topl..ağl blldlrUeo 
Utifak genel konpm geri bıra· 
lalımftır. KGnp*1 toplanacağı 
JW ft lh ~ kulüplere 
aynca bildlrllecektir. 

Bir otomobll y•rıttı 
lndlanapoliı (Amerikada) 30 -

Yit: ltla tlolarhk mlkifat kmaul
mut olan beş yk mlDı"k otomobil 
yar&pU 33 1dtl girecektir. 

Hava Tehlikesine 
Karşı ... 

( Baftarafı 1 lnt:i ,";;d~ 
1 l - . ·~ · ' ·- ' ' ' ' · · ·· ',,_ en iyi çare tayyareye kal'ŞI tay· 

bomba olarak 3 aeYI alllh kul- yare nazariyesini kabul etmek• 
lanır. Bunlardan mitralyöz ve top tir. Dlltman tayyareline gM 
en ziyade bava muharebelerinde bombası atacak zaman ve imkllf 
kullanıhr. Şehirlerin tahribinde \'ermemek lazımdır. En teılrll 
kullanılan bombalardır. Bom- çare budur. Dftşman tayyaraılnla 
Lalar da iki cinstir. Biri tah· haYalarımıza girmemesi lhımcllr. 
rip iı:nde kullamlan, yıkan Girdik.ten IOIU'a tutulu bile t• 
ve yakan bombalar, diierlerl de tuluncaya kadar ufak Ye bl,.. 
&ldnrm• işinde kullanılan botan bir zarar yapacaktır. 
ve zehirleyen ıaz dağıtaa bom- Büyilk harp uaa1mda Fr ... 
balardır. uzlar Parlsin etrafına at .. perd ... 

Tahrip bombaıı dllftftğtl yeri germifler Ye artık Alman tayy.e 
muhakkak yıkar. Bnynk harpte relerinin Paria llzerine ıelmelerl .. 
Kntnlammarede bir tahrip bom- imkan hırakmamlflardı. Buna 
bau 25 kifilik bir mtlfrezeyl tek rağmen günün birinde bir Almaıa 
bir nefer kurtulmadan 6ldürmüş- tayyaresi bir Fraasız tayyare 
ttir. Yakan bombaların çıkardıiı filosunun ark881na takılmıı, bun-
atq de kolay kolay aöndOrftle- larla beraber ParlH girmif, •• 
mez. Bombalann tehlikesi oldukça Parisi bombardıman ederek geıl 
mtıhim Ye bllyBktür. döamllftllr. 

Tayyarelerin bugln içln bu.- Tayyarecliijin O zamanki lptl-
larclaa daha ml\him ve en tehll- dailiğlne rağmen bu muvaffakıyet 
keli g6rUlen d~ibları gaz bomba· gözönüne alınınca bugDo saatta 
landır. Çilnktl tahrip bombasımn ( 600 ) kilometre hızla uçan va 

tonlarca ağırlık kaldıru tayyar .. 
kendi aiırhğına 'fe parasana yani lerin nder yapabileceği kolayca 
maliyetine göre yapbğı it saz l bombasının yapbğı ip göre sıfı,.. an atılır. Hava tehlikeaiade" 
dır. Tahrip bombaılDID zaran kurtulmak için yegille çare tayyaoe 
menlidlr. Gaz bomba&1mn zaran redir. BW zehirli gAZlll teairflt9 

den de, yanflD ve tahrip bomba .. 
saridir. Muhnlk gaz bombam mu- lanmn ateT •e atetlnd• de kur-
hakkak boğar, Kebirli ıazlar da taracak tayyaredir. Gaz maake1t. 
iSldUrmese bile lnaam &lllmG pz uğlnağı aibi kerayucu çar .. 
aratacak hale pürir. iv tayyareden ıonra ıelmelldlr. 

Zehirli gazlardan bir kıımi lf. 
buruna girerek, kimisi gözleri fstanbul Tayyare Cemiyeti 
tahriş ederek, klmlai de cUdl kadınlar yardım kolu dOn akıam 
yakarak \l'e büyük yaralar açarak Cemiyet Merkez.inde toplanmıı •• 
inaanı olduğu yerde yıkmaktadar. havadan gelen telalikeyl bUea 
itin en fena tarafı boğucu gaz- &ye olmak için kadınlar arasında 
larıa kesafet itibarile ağır oluşu Japılacak çalıpnalan teıblt etmlp 
ve alt tabakalarda klklarak mah- tfr. Istanbu!da Takti hali yerin<h 
ze-nıen x11ullf"'1'0~0~~. uuuı uvıı __ ,.... • , ... 

Büylik harpten ıonra F ran· ılnl bilen iye olma1111a çahpJ.. 
aız- Alman cepheıinde en mah· caktır. Kadınlar Yerclun Dernelt 
fuz mahallerin içinde bu gazla bunu elde etmek lçha muhtelit 
boğulup 6lmü~ askerler bulun· kollardan çalıpcak •• Tayru• 
muttur. Kaza •• Nahiye Kwumlanma 

Zehirli gazdan korunmak için çalışmalanm da kolaylqbracaktı .. 

latanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
-- Birinci derecede ipotekli olup Yeminli llç ehli Yukaf 
tarafmdan tamamına 1776 lira kıymet takdir edilea jAksaraycla 
Muratpaşa mahalledade Şakirpaf& aokağıada eski 1 yul 21 
No. lı alıpp bir haaeain tamamı açık arthnaaya yuedilaıif 
olduğundan 217/935 tarihine mOaadif Salı iilnll aaat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Art
brma bedeli kıymeti muhammenenln °o 75 lal bulduğu 
takdirde mtııteriıi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde ea 
aon artbranın taahblldli baki kalmak tlzere artbrma 
IS gDn müddetle temdit edilerek 1717 /935 tarihine mü&adif 
Çal'f8mba günü saat 14' ten 16 ya kadar keu dalremizcle 7apılacak 
lkiod açık artbrmHRlda ertbrma bedeli kıymeti mubammenenin 
% 75 ııl bulmadığı takdirde ıatış 2280 No. la kanun ahklmına te..
fikan pi bırakılır. Satıı peşind)r. Arttırmaya lftirik etmek iste
yealerin kıymeti mahammenenin °o 7 ,5 niabetinde peJ akçeai veya 
.ali bir bnka•m teminat mektubuau lllmil bulunmaları lhımdır. 
Haldan Tapu licilll Ue nblt olmayan ipotekli alacaklarda diğer 
allkadarum Ye irtifak hakkı Hhlplerinin ba baldannı Ye hu•ıtil• 
fak w maıarife dair olan iddialarım evrakı mtııbitelerl ile birlikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 aDn urfanda birlikte •aİl'emiza 
bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde ltakları Tapu sicilli ile sabit 

olmıyanlar ıatıf bedelinin paylaımutnd• hariç kalarlar. Mlteraldm 
verıt, tenviriye, taaılfiyeden mOtenllit Belediye ruMJmu ye Vakıf 
lcareıl bedeli mtiıayededen tenzil olunur. Dalla fada ..ıümat al
mak isteyenler 15 • 6 • 935 tarihinden itibal'en berknln prebU
mesi için dairede açık bulundurulacak artbrma .prtaamesi De 
934/2012 No. b dosyaya müracaatla mezkür dOIJ1ld& meTcut yaa
lki görebilecekleri ilin olunur. ..%991,, 

-SUADiYE PLAJI 
Marmara denizinin gii:ıel mtıBnrUI, temiz konfor, bol hava, ıümriit park 
içinde .oaz, müıik, varyete -.e pek mükemmel Hali sinema. 11hhi kum ve deniz 
ban_yolU, nerıs yemek ... güzel otel. Biitün bu eğlenceleri tıir arada g öTmek 

u-&u edeneois Suadlre plljınd• ltulacak1tnıs. 




