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'_'Hava ?Iaftasına,, Doğru Bir Haydutluk 
Ağustos içinde Bir T ayya- . • .. _ ._ _ 

Romanı 

re Günü Yaşayacağız Bır Mahkum Gomdugu 50,000 Albnı 
Çıkarmak için· Adliyeye Başvurdu Her iki Ayda Bir, Toplantı Yapılacak 

Ankara, 8 [ Huıuıl ) - HaYa 
t•blikeainl bllea iyelerin NJlll 
ıtmdea gOn• kabanyor. Bltla 
Jurtta yüksek ye deferll bir laa• 
•• orduau kurulmau lfia• hıda 
deYam edilmektedir. TOrk hava 
kurumuna ıelen haberlerden ... 
ticenin umulandan Gatlla olauta· 
llt ıhtermektecllr. 

Bqbakan l.met laaaı clla 
•ava kurumu merkeziae ıelerelıı 
bir mllddet m .. ıul ol•uftur. 

81Jlendifln• ı•• her Ud ayda 
ltir uy•JY"" pi,, yapalarak 
Od arhk çahıma baklaada uluu 
.... bo1l11 lulaat •• ıa ... p ... 

( DeY••• 9 ua•• Jiis4e ) 

Evvelce Polismiş 
Şimdi, lzmirde, Önüne Gelen 

Evi Soyuyormuı 
... lr, 8 (Huul) - lualr u
~ .,.. .... tlccarlaraa •• .. ,....k •••ariana ewlerlal 
., .. Jlbek tahliW •k Wr hır-

4M: IMt llralak laaftt takmakta. 
taklit ltlr ı.taabal ........ ılrllt= 
••idedir. Bu adamm llylecllil•• 
tire, Wr ... •n•a ltltla llUiyetlerl 
"ktala kraYaba baulll• llçlllP 
...... K .. dlli •ua lcla dal•a 
•lı m•atlar bll•llll'mll·· 

Y akalaaaa ltu 1aman lurm 37 
••dadır. Adı Mudanyala Cell
lettiacUr. Udç•ı••likte bmirll ..,. 
....... 28 au1Darah ••d• it .. 
IOallll• oturmaktadır. Eclinaede 
.. it ,.1 polla •••urlup ettiflal 
llyll1• lnı adama, flmclly• kadar 
karaatbaa, Glitepe, Kar11yaka. 
Buca •• lldç .. melikte 22 evi .. ,. 
data t•blt edllmlıtir. 

Soplaa eyı. ., ....... UJlaY 
ler S.dettlata, elektrik •llaea• ..... .., Or•···· lora ....... ta, D,ama. a11ekalt kar ... ... •1 Utflala, tlccardaa la1 
S.haw Y arkiala ••l•rl ti• ...... 

Çalarkea •• fula terdh etti-

Şıi lur••• CelMeHI• ...,.,. 

il .. yalar ilah, HCıacle, uat, 
klçlk •• arif ... ,k.u.r, rul• 
tablolan, ufak olmamak lzere 
para, alba, ı•rdaahlı, ıOmDı ça· 
tal •• ltıpk takualan. Ç&J ta- . 
kmlan ft k..,_... . 

Ba alla• pçelalenle sabıtama 
ellae ıeçmlpe de kanaazca bir 
weketle kaç•ata •••affak ol
..... Bu dala K.,..7akacla 

( o •••• ' .... ~sel· ) 

Dünkü Maçta Seget Takımı Bire 
Karıı Üç Sa!Jı ile Yenildi 

~----·-·· ... ._. ... ::·•-~=·•h•••• ................. .. 
tı--••• .... •l 

... • EL n•-ı OakOdar Ceza EYlnde .. kavet-
.,., I• telıllbfl•• •'••• i•rf•r- tea on yal atar llapae malakiim 

--' l•tlpr.ıı• Pomak HaAa adında bir adam 

1 Y • d G:: unanııtan a u-
rültülü Bir Seçim 

Yapılyor 
Atin-. 1 (Huull) - Sa7laY 

ıe~ml Yananlatanm hu yanmcla 
bqhlDlfbr. Hlk .... t MÇllD 
pro..-sadalan ,.pdark .. mdık 
baflarladii tlrldtl ft kavp 
çıkma ... için p ıeaif ıllel 

Çerez Kablllnden 

llrlel De MllYllflk 1 

S...,._ Nulf ele awoa 11imu 
~tr .amm. ittihat n Teıeldll ... 
kdmeti •u .. rrhıda n bilbwa 
tlllüıdea korkuyordu. Onun içia, 
keadillai laem lkdar etmek laem de 
uaklattarmak malaıadU.,~ K111ula 
Vali olarak ıöııdermitlerdl. 
O tarihlerde, Muul ViliyetİDİ kaup 
kaYUrmakta olaD "Barsan,, qiret~ 
deYletia bqın "beli ktıilmitti. 
Sül•ymaa Nazif Valilik 1&11dalye
ıiıae oturur oturmu, her taraftan, 
t.a Banan qlndle oaun .. yhl 
balluada bir flklıet yağmunıoa 
marm blcla. 
Nadi :raıdunu tok ••u l.tr 
adamda. Ba TUİJ•t ktadlıiıd mtl
te ... iı etti. lılerkndeıa, bu haydut. 
lan tenkil içi• paie Hlihiye&ler 
lıtedl n Bibılliye ıa telsrafı 
ofttla 

DahUl1• N .... u... ' 
•1lıluıal Villyeüe muullat •• 
latlkameUn batına bıl& olan Bu· 
su ıeybiai takip .. tenkil içiıa 
lcblerlae vlıi uWıiyıt ituw 
iatirham eierim. Ba mel'uoa kart• 

1 
,apuatam takibat aeüoeılnde 1• 
Ha oau _ pt.erteoetlm, yahut ld 
o beni öldürecektir . ., 
O vakit Dahiliye Neıuetinde bula· 
aaa TaW Be1 (pata), ~u telarafı 
okuduktaa ...a. altıaa ıa derk ... 
aanyudı; 
.. ~ .............. w ............... -"""~ ...... ....... ..,. ... .,.,_ 

latida De AdH7e Babnhtana 
mDracaat etmlt •• Bupmada 
kale claYarlan ara... oa yal 
6nce ılzlecllji 50,000 albDla bir
çok 1DGc••~er •• klid paralan• 
çıkanlmaum latemiftir. 

Buaua lzerlae paralann aran
mua lıla bu uld pld Berp
maya sGnderlhnittlr. Aalatbldara 
hlr haydutluk romaaa kacl.r kor
kunç •• alrllde1leldlr. Albn 
macer..... oau apaclaa 111'• 
cllale7ebillrla: 

- O. ,.ı lace Blpda (Molla) 
Muıtafama lmıaı HYiyorda& 
Kucli nzulle •• clap kaldır
dım. Jaa~ mlfrea:elerl bal 
anyordu. KaÇJDalc mecburl,.tlnde 
kaldım. iki yıl dailarda, luan
lann u buluadata yerlerde do
lqbm. Yanımda Slaaa •• Salko 

acllannda Od de arkadapm Yarda. 
AyYahk manada dallarda 

dolafll'k•n Ml«lilllden (Karaaladan) 

Ber..-u.Jd _..,,., .. ,.,_ hba 
lualr B .. ı .. ı 'lnlıtlrl.,. ianlı 

•tlft ,.,, H•l.., 

adıada bir çete rel•ln sfallc• 
ıeldlibd haber aldım. Karadnda
ma arkadaıl• da beraberclL 
Slaaala Salko Karuladana evnl• 
den tanıcLldan lcln kenclll...U. 
•kiftlm, it birlljl 7aparak be
r•berc• PlatmJ• bql.chk. 

[ ne ..... ' ... Jlsd• 1 

Varan 

.S.N ,, ... ,,.,,. .. _..,._... 

Ankara, a 'Cllwalill) - Uam- ,~w- ~-~ • 
1'* ., ........ ...,._, tu .................. il t )1 

•• ıekerden nara ps fiatlan- maktaclar. Bir mldcllt ....ı ...,. 
DID da acuzlatılmall iflmıJ.lktmet Jdael ..... Je bathJU slraat ..... 
tarafında• J•palan tetldlder ol- petrolln palaah ol1Da• ,..... .. 
dukça llerlemlftlr. llerle1ememlftir. 

Tuz, pker, ıaıdaa IOlll'& pa- Gu ucudadıktu IOlll'a 
muklu kumaı Y• Nir iyi Ye latla traktar, ekim, Ye biÇJD• ma-
.. yler Türk k6ylüıllne ucuca · ldnelerinln ele k&1ll1• demt 
yerlJecektir. elli• •• uıan takaltle YUileeeil 

Kiylll petrollln pahah olm.. S6yleDmektecllr. - Jf. 

~inelik Köpeklikmiş 
Derler; Çok Doğrul. 

- EYladam, bir yol bakar 
mıaınl 

Arkamdan gelen bu yıpran-
mıı Hl, ıabibinio llerlemit ya11m, 
allfuı kljıdından bile daha bell
s•tl• aalabyordu. Netekim, ba· 
•11111 ~· pvirdl;im ıamu 

uıbDadapu ula
kaim çaqaflı 

....... laAll ............. 

- Da•a açmak için aere1• 
tidllecek? 

lbtiy arm, mahkeme koridor
larına ilk defa ıeldijial anlata 
bu ıorgu, merakımı uyandal'llllfb. 
Onu, ) etmif yılhk UIUD lmrlnde 
ıarmediii bu kapaJa llrlldeyea 
ı&ki) et •• la1an ne olabllird,? 

ihtiyara diledlp Jolu ıider
•ı&lea .... ı. •k1- uplanaD ba .. ,... .,......... ....... . 

, .... 11 __ ,...., 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Seıi)
1 

a 
lzmitlilerin, 
Bur$a/ıların Ve 
Tıızlaltların Dertleri? 

lzmlt, Kuleark•sı, Narlfç ao
kalı No. 9 Bay Fethi: 

- l:ımitte tlc•an• •ul~tl olti•k~a 
iyidir. Çlakl •eYC•t e .. aflan• J .. 
kuau lle ıehl• .. kinlerialn mlktan 
araaıada çok bl7Gk bir alabetabllk 
7oktur. lzmttte, en ••••cak ıe1, 
etleace yerleriafa lptldatllfldlr. Me· 
Hll, lrapıaıada tiyatro adını taııya• 

1erla ....... inde rörllen ıe1lere 
alabeten yl:ılacü aıaıf tuJQatçılana 

maskaralıkları Na'at eHrl 1a7ılabillr. 
lzmlti ea fazla tehdit edem tehlike, 
clYarıadakl batakhklardır. Bunların 

kurutulmalan yoluada tlalaa .... ıı Ye 
' ~ab•k tedbiri•• alıa•aa•, lzmltl• 
tert••la ha••llt aıtma ..ıtuok ile 
Hhl•leaenk ch•ektu. 

* au .... , Park caddesi, Yonga 
aokalı, 28 No. il dDkkln -hlbl 
Sallhı 

- BarU, t .. iW eMrlerl ~ok :ıe•sl• 
bir •e•lekettir. Sonra, kaphcalan •• 
Uladatile de ... lıttardar. Bu mı.ula, 
çok rafltet bulacak bir HJ1a• 
ı•hrl oha.aya aa•aettı.. Halbuki, bele
dlyenla blt~ .. i, e.r .. 71 ll11kı yeclalJ• 
•O:ıellettlrmeye ,.tecek kadar •e•lt 
detlhlir. Eeaebl1wla aık aık seadilderl 
ıehri, •iltt laayaiyetiml:ıi yülueJteeell 
bir hale aokmak lbımdır. Bunua te
mini için de, belediye bltçHine, baflra 
kaynaklard•n 7ardım temin olun
malıdır. 

Bu ... lçta, kaplıcalardaa bir çok
ları., ilk kurulduklan zamanlar kadu 
iptidai, n bakımaıa laaldedlrler. Hele 
Uludatd•, otel •dıaı t .. ıyan bi•a, 
Uludai yolundaki rahdan yapma ••tı
Daklardan daha rahet Ye aeri aay.lamaz. 

Buna bu •niyette firen, Hyyah 
çatmr ribi reldı .. ıar, YJl'lft yır n bro
tllrler aelretmelr, beace faydaaıJı ltlr 
çırpıamadır. 

* Tuzla, • Al•z ,, ldSyUnden 
C•fer: 

- Burada içmelere lıurulan otel, 
Ye rllaterilea il.i, biai bOyGk ümitlere 
dtltilrmDttD. Fakat bugünkO laalde, 
alınan tertibat okadar azdır ld relen• 
)erden birçokl•rı gilleryilzle cönml
yorlar. 

H•lbuld it• lifi (•IAk•) ltira• daha 
lleriJ• YudıralırN, Tuala, f'I' laallncle 
bilyUyerek, bötln cınrile Peadlke 
dayaaabmr, Ye çok u aamaada tam 
maaaaile • al•uDelik kaaaba ,, laallae 
7GkHleblllr. 

Kafaımdın Bozukluiu Olmıdılt 
Ani ışıldı 

Blrlnd mlb cuaya Saim atlh 
bir ıeaç ı•tirlldL Salmla aaçı 
aak.h blrblriae kanımıt. 1(6zlerl 
d6n0k bir •azlyetteydi. ilk bakııta 
onun kafasından ralaataız bulun
duau aaıubyordu. Bu filphe yU
zUnden Tıbbıadllye müşahedeye 
gUnderllmiıtL Fakat gelen rapor 
bu ihtimali kabul etmiyor, Sai111in 
akılca nokaan bulunmadığını bil· 
diriyordu. 

Salmln ıuçu hırsızlıktı. Bu 
yhclen lld ay hapla ce:ı.a11na 
çarptldı. 

Ustaca Bir Dolandırıcılık Azathdaki Tarihi 
Binalar Hükumetin 

Bir Adam, Bir Mağazayı Yere V~rdu Eline Geçiyor 
Amma yakayı Ele v erdı Bunların Baıkaıınm Eline 

Beyotlunda bir mataıada 
garip bir dolandıncılık nk' a• 
cereyan etmiftlr. 

latiklAI caddHlnde bir mağa• 
zaya, btlyllk bir teni dllkklnı 

adrul Yerilerek terzihanede b .. 
lunan mUıterUer için birkaç dü
zine çorap Könderllmeai bildlril· 
miıtlr. 

Matazada bulmıular, Roh.r 
adlı çırja, içinde çoraplar olaa 
paketi tullm ederek aiparifl 
yapan terzihaneye ıöndermltlerdir. 

Rober o terzihaneye Yarmak 
Oı:ere yolda ilerlerken kalfUlllA 

bir adam çılrmıı •• tuıilaaneden 
ıelmelde oldupau aöyleyerell 
Roberla elinden çoraplan abp 
aa•111mUflur. 

Rober dtlkkina plerelr yazl· 
yeti anlatmıf, fftpbelenen mağaza 
aahlbi, o terzihaneye telefon 
etmiş, tenllıanenl• böyle bir 
ıeyden mat6mah olmadıfl mey
dana çıkınca bir dolandırıcılık 
karfııında bulanulduiu anlaııl· 
mııtır. 

Çocuğun tarU ettiği eıkil 
Dıorine Fikret atlındaki dolandı· 

rıcı tutulmuıtur. 

Yeni Mezarlık 
Belediye Bütçeıine 70 Hin 

Lira Kondu 
Mecidiye köyO ötealnde Zin• 

clrlikuyuda (454) dönUmltık araıl 
llzeriade kurulacak olan yeni 
mezarlığın duvarlan bltmiıtir. 
Belediye bu Hncki blltçesine (70) 
bin lira lcoymuıtur. Bütçe gelir 
ıelmez hemen faaliyete baılana· 
cak Ye kıt ıelmeden mezarlığın 
basırlanmaıı bitecektir. fakat 
yeni mezarlak .. birden uzak ol
duğu için oraya kadar tramYaJ 
yolu dBten••• de dllflhallltlyor. 
Ayrıca otobla te ltletllecektir. 

Bılediyınln Alacajl 75~ Bin 
Llrahk Borç 

Belediye muhtelif imar itleri 
lçbı belediyeler bankaaınclan (750) 
bla lira borç almaya karar Yer
miıtl. Yalnız bankanın borç verme 
ıartlan çok ağır oldutu için ı .. 
tikraa etmenin de çok ıllç Ye 
battl imkinıız olacağı anlqıh
yordu. Fakat ıon yapılan görU,
me ye danıımalarda iç lılerl ba
kanlı;. latıabul belediyeıinba öne 
ıUrdUğll teklifi kabul etmlıtir. 
ParaDın Belediyeler Bankaeından 
bu ay içinde alınması muhtemeldir. 

S
-·-k -k--t·-·-

8
· . --f·---- Geçmiı Bulunmaıı Hayret 

o a a ır eryat Uyandırdı 
Meğer Bir Adam, yolda Kamutayda ıld geçtikt• 

Bulduğu Kezzabı Konyak ıonra ~~y!llere •erilen Aıath •e 

Di 1 . VezJrçıftllgi denllea arazi dahi-
ye çmıı linde çok ..ki Ye tarihi blnalu 

MJhal iaminde biri, Üakndar- bulunmuı, bunların mtızeler lda· 
da Nuhkuyuau cıvarında ıeçmek· reai tarafından tetldkiıae baflawl-
te iken yol Uzerinde bir tlıe mııbr. Reıaell Oamaam aahlplik 
bulmuıtur. Bu ılıealn Ozeriodo iddia etliği bu binaJudaa blrint. 
konyak ılıeal oldu~una dair bir Kanwat demade yapılnnt bir 
de klğıt Yarda.r. Şitenha •iu da L--th d ı ı 
k ah ki• tla h..ı..- IHlr1I aae ol uju a•Afl mıftır. 

ap •• gı •va uu. 
M·h-' ·' . dibi L Reanell Oıma••n huraJI Joiw+ 

ı .., 9"tenıo ne wrara. . 
mantannı açmıf T• iclndeldnl lalt haae olarak iddia •eliti de hayret 
tetkike lllzum ı&rmeden kaf&a1na uyaudırmıtbr. . 
dikmft Y• acılar içinde kıvran_. ÇIDkQ bu buaa tek b8flaa 
ya •• feryat etmeye bqlalDlfbr. hlr JU dejilcllr. Camii, kıılaaı. 
Y etften polla memurları &ltlm 1U bendi, aeldz 16zll bir kemerli 
haline ıelen adamcatızı Zeynep k6prllaD nı kumanda kam Tudır. 
Klmil bastanuia., kaldırmıılar- Ayrıca bet kilometre meHfe 
dır. Ha1tanedo yapılan muayene- içinde n&betçl lrulelerl de yapd-
ılnde içtiti 19yln keuap olclap mıftlr. 
anlqılmıfbr. MihaLn hayab teh- Binada barut yapmak 1"8 
ilkededir. kullanılan Ye au dolaplan Ue d6-

8eledi ys Bütçesi nen çarhlar hlll yerli yerinde 

A k d b 1 d' e elen duruyor. 
D ara an e e ıyey .'l MUzeler idaresi bunlann hanal 

haberlere gBre iç Bakanhsıı be- . 
lediyenin U35 blltçeainl tetkik tarıhte •e hanlP Ttkk mlman 
etmektedir. Haziran içinde bOt• tarafından y~palmıı oldutunu 
çenin iade edileceği ve derhal araıtırıyor. Şımdlkl tahminlere 
tatbikine ıeçlleceğl ılSylenmek· göre bunlan Mimar Sinan yap-
tedlr. mışbr. 

Sahtekirlar Listesi 
Kara Liste 
Yakında 

ilan Edilecek 
Sıhhat bakınhtı gıda madde

lerinin kontroluna bUytık önem 
(ehemmiyet) vermektedir. Bunun 
için belediye mftfettiıleri umumi 
bir araştırma yaptılar •• lıtanbul
da airkelerin yOzde dokaan boıi· 
ain boıuk Ye yağların da ytızde 
elliıinln kan11k olduğunu anladı· 
far. Belediye bozuk yağ Ye airJıe 
ıatanlann lıimlertnl bir kara Hat• 
hallnda iJAn etmeğe karar Yerdi. 
Fakat tahıiaat olmadıia için bu 
(fi geri bırakh. Yeni aene blltçe
sl tHtiktea geldikten 10nra bele
diye bu cezayı bir belediye 1ua
iı olarak tatbik edecektir. 

r-
Mevlldl Nebevi 1 

latanbul MUftUIUIUndenı 14 
haairao 935 cuma slaO rebillnnlia 
oa lldalne müaadif olmakla luGmh· 
deki perıembe akı•mı (cuma ••ceai) 
peysıamberimlı.ln dotdutu r•c• 
oldutu llAn olunur. 

1

---
lnhisarlarda 
Çalışanlar 

Cumarte•İ Amele Yanın 
Gün Çal11acak 

lnhiaar fabrlkalannda amele
aln CumartHİ gtlnlerl yarım atla 
çalaımaları meıeJeal balledllmlt
tir. Amelenin idi atlalerde aelds 
aaat çahfbklan nazanitlbara 
abnarak yanm sftnlllk meaal d6rt 
ıaat olarak teai>lt edilmiş Ye 
aabahle1I• aaat aekizde çahımıya 
baflıyan amele oa ikide ltlerial 
lnrakmıılardır. 

iki Kaza 
Dün iki Hamal 

Yaralandılar 
Sabri .. minde hlr hamal, n 

kapamada Tekir dat lakeleahıde 
motordan karaya ylk çıkarmakta 
iken, dl1fmllf Ye bqındaıı 1ua
laomııtır. 

Fmdıklıda oturan 14 7aıında 
lbrahlm de omuzunda cam ıator
mekte iken bir arabk ayaiı kay
mıı, dllfmDf, camlar kınlmıı, lb
rahim dol bacağından tehlikeli 
surette 1aralaomı1br. 

Pazar Ola HaHn B. Diyor Ki: 

- .... -

---- -

Haıinn 9 

! [ Güniin Tarihi ] 

Bir iki 
Satırla 

81vll Hava Yollert 
MUdUrlUGUnde 

Bayındırlık Bakanlığınca mu .. 
taldl bir umum mtldörllk balindtı 
kurulaa al•ll haYa yollerı m8dttr4 
lilğüne daha kimse tayin edilm .. 
mlıtir. 

Jt lf- lf-
TUrklye - ispanya 

E•Yelce uzablmış olan Tftrkiye( 
lapanya ticaret mukavelesinla 
mllddetl dUn akşam bltmittir
MukaYelenin yeniden uzablacall 
umulmaktadır. 

lf- lf- lf-
Ökonoml Bakanı 

Ôkoooml Bakanı Celil Bayat 
latanbuJa iellılni geclktirmiştlra 
Celil Bayar n lnhlaerlar Baka• 
Ali Rana lstanbuJa kamutayın ~ 
tllbaden sonra geleceklerdir. 

Jt .. .. 
Avrupaya Gldlyorlar 
GUmriikler muamellta müdOrl 

CelAdet ile tetkikat mUdQrU Mq 
tafa Nuri A.rupa ,emrOklerl ... 
tetkike gidecekler, dandükt .. 
ıonra da Anupa gftmrftklerindeld 
uıullerl bizim gtımrtıklerimizde de 
tatbike baıhyacaklardır. 

.. * .. 
Berllndekl llUmeeelllmlz 

Berlin Ticaret MUmesalli Avni 
ıehrlmize gelmiı, Türkofiı latan~ 
bal ıubeal Ue temaı edere' 
Almanyaya ibracatımı:ı hakkında 
bllip dUşUndDklerini anlatmııtır. 

Jt lf- Jt 
Olgunluk lmt1hanlar1 
U.elerde olaunluk lmtihanlan 

ba ayın ıonuna doğru başlıya• 
cakbr. Avrupaya bu yıl da tal~ 
be ıönderilecektlr. istekliler lçl9 
blr de müscbaka imtihanı açıla• 
Cllktır. ~ 

* ... * Devlet Demlryollarında 
Devlet Demiryollan idare•~ 

hareket ıaldrdl olmak lateyenJ., 
araııoda bir mOaabake imtihanı 
açm11tır. imtihanlar, Ankaras 
latanbuJ, lzmir Y• Kayaeride M 
ayın yirmisinde yapılacaktır. 

Jf- • lf-
22 Milyon 

Flnana Bakanlığı. devlet d8i 
lrelerinde kullanılmak Uzero 21 
milyon kadar sarf yaptırmıya 

karu Yermlıtir. 
lf- .. .. 

Yeni Bir MU•t•rl 
Ca•ada bir mUeaaeae, yurd ... 

mudan paabrma ve sucuk slbl 
.. ,ı.r almak iıtedlğlnl bildi,. 

mittir. 
Jt lf- .. 

Osmanh Bankasında 
Oımanb Bankasının gen•I 

toplanb11 ayın on aeklzinde Lon .. 
drada yapılacaktır. 

Komtu - Hasan B., sıcaklar baabrdı, 1 
denize girenler çoğalıyor, ıeJ 1eoinle 
Moda kıyılarıaa ıirelim. 

•.• Ohf.. Şu ı•zinoda eturalım da 
Jlizenleri .. yred.Um. 1 

... Ha1a11 B., 1ence deniıd•kilerdea 

hangiıt daha iyi yDzilyor? 
1 

HHaa B. - ( Gadnoaua ,.,ıfeaiae b. ka• 

rak) Danh:deldlerl bilmem, falrat burada h iyi 
JCl&eD bu •••İUODUA Hhibidlr, komıuf 
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Hergün 

i'azı Çok O/dala ~n 
IJaglin Konamadı 
~ ....... . 
Çekoslovakya ile 
Rusya Arasında 

Moskova, 9 (HuıuJI) - Prag· ~ 
d~ imzalanan Çekoslovak • Rusya 
~•rııhklı yardım antU,tmfJI b}I· 
tada Benes ile Litvinof tr aamila 
teati edilıniıUr. iki devltt ara• 
••nda bir de hava anlaımuı im· 
lalanacaktır. 

Almanyada 2,020,000 
lısiz Var 

Berlin, 8 (A.A.) - Re1mi iı· 
lttiatiklere göre, Mayıı ıonunda 
leaci( edilen itıiılerin miktarı iki 
'-ıllyon yirmi bin kiıiye baliğ 
bı.ılunmaktadır. 

ispirto Endüıtriıi 
Kuruluyor 

~ Ankal'a, 9 ( Husuai ) - Ben• 
dne yüzde 26 iıpirto karııtml· 
"1aaı hakkındaki kanun, yurda 
lap.1rto endClıtriai kurulma11aa yol 
~Çacakhr. B6ylece mot6r mahruk· 
-.rı kıımen yurtda elde edlhniı 
Olacaktır. 

ley azıt Kulesinin Yarım 
Asırlık Bekçisi Öldü 
Beyazıt yanım kulesinde ta· 

lbaın elli yıl bekçilik ve kule 
lğahğı yapan Mahmut dün 
'laıUttür. 

Bir infilak ! 
~İr Vapur Kaptanı Beyni 

Parçalanarak Öldü 
l:ı:mir 8 (Husuıi) - Burada 

bir Fransız vapuru benzin bo
taltırken infilAk olmuı, bir tayfa 
tanmak suretile çok a~ır yara· 
'-ıımıştır. lnfilAkın tiddetinden 
~apurun ikinci kaptanı da beyni 
Parçalanarak ölmUıtür. 

Köylüye Toprak 
I Ankara, 9 ( Huıuıt ) - Köy• 
~Ye toprak verUmesi hakkındaki 
llnun layihası devlet ıüraaında 

tetkik edildi. Bu IAyibaya göre, 
t~Prağı çok olanlardan 20 Hne· 
~~ takıitlerle parçalar ahnarak 
iYIU ve göçmenlere verilecektir. 

ır dünya Rekoru kırıldı 
Moakova. 8 (A.A.) - Tanın• 

:•ı praşütlstlerden Kosuliya 7226 
, .. etre yükaeklikten athyarak ok· 
1Jen cihazı oJmıyan paraıUtle 
~ksekten atlama dünya rekorunu 
taıııtır. 

Sinopta Kuraklık 
• Sinop. 8 (A.A.) - Kuraklık 
ı.~tnıektedir. Tütün ve mısır ürün· 
''ti tehlike göıterlyor. 

Bütün Esnaf 
tl.1üıtahdemin Müdürlüğü 
'rafından Tesçil Edilecek 
ı~ .I<ese kağıtçılar gibi cemiyet· 
) tı olmadığı lçlo bir teıekkUle 
ı;J:ılnıamış olan eanafın teıcili 
.._.nde zorluk çıktığını haber ver· 

1ttik. 

Resimli Makale il Kadın Okursa a 

Kadın okumadıtı, cahil kaldıtı halde bile ana oldutu 
için, yıırattıtı için hUrmete def er bir mahlüktur. fak at 

kadın, tunletin9t ııUzellltiae ve aOılne dlltUlkçe anahfını 
bile unutacak kadar alçalıyor. Halbuki kadın, ııOaüne. 

tuvaletine Ye ıınzellijine ehemmiyet verecek yerde, kafa• 
aının içini doldurmata ehemiyet verir1e, hem ana, hem 

okuyan •e dütilnen kadın oluna, o yakıt tapınmaya 

deter bir mahluk olur. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Musolinı, 
. istediğini 

Harp 
Açığa 

.ltalyanın Yüksek -B-u-lg_a_r-Kralını 
Menfaatleri için Devirmek için 

Muharebenin Zaru- Eski Başbakan Bir Suikast 
A Old l Hazırlıyordu 

11 UğUDU Sofya, 8 - Eski Baıbakan 

S •• 1.. Y orıiyef ile arkadaılarının, hU· 
oy uyor kumetl ve kralı devirmek için bir 

KaMJiyarl, (ltalyada) 9 (A.A) _ komplo hazırladıkları anlatılmıf, 
M li · d•l b h k dl 'd bunların tarafhıı olan Kambana 
uıo nı un aa a en ı are 

gazetHinde yapılan araıhrmada, 
ettiği bir tayyare ile buraya ıel· birçok vesikalar ve beyannameler 
mit ve tayyare filosunu teftlt bnluomuıtur. 

Yapmak 
Vurdu 
tık Okullar 

Parti Grupunda Bu Mese)e 
Konuşuluyor 

Ankara, 8 - Parti grupun· 
dakl husuıl komisyon, acele bir 
tedbir olarak, geçen yıl ban vilA· 
yetlerde parasızlık yUzUnden ka· 
paumıt olan llkmektepler mese· 
leıile meıgul olmaktadır. 

.Kamutayın Yaz Tatili 
Ankara, 9 (Hususi) - Kamu

tay ayın yirmi beıine doğru yaı 
tatili yapacaktır. 

ettikten ıonra ıu ıöylevl ver• 
miıtlr: 

"- Kagliyarinln siyah a&m· 
lekllleri, her bakımdan kahraman 
v• barbcu Sardenya ırkına yakı· 
ıtk alan kuvvet ve diıiplin teza• 

Vasıf Çınar 
Arasında 

Gözyaşları 
Toprağa 

bllrlerlne ıahit oldunuz. 
Bizim bir takım eıkl ve yeni 

heaaplarımız vardır ve biz bu 
hesapları teaviye edeceğiz. Diğer 
memleketlerde ıöylenilmekte olan 
ıeylerl &1la nazarı itibara alma• 
yacağız. Çünkü menfaatlerimiz 
hakkında hüküm verecek olan 
bizleriz. 

Bize ders vermek iıtiyenlerl 
harfiyen taklit edeceğiz. Onlar, 
bir imparatorluk ihdas etmek ve• 
yahut bu imparatorluğu müdafaa 
eylemek lizım geldiği zaman 
cihan efkArıumumiyeaini a1la he
saba katmamışlardır. Siyah 
aÖmlekliler rejimi, ltalyan genç· 
liğiol ailih altına çağıra· 
yorsa bunun sebebi ıudu: O, 
bunun esaıh vazifesidir ve çünkU 
yllkıek bir zaruret karıısında 
bulunuyor. BUtun ltalyan milleti 
bunu hiasediyor ve ltalyan milleti 
vatanın sah'eti ve ıerefi mnıu• 
bahis olduğu zaman tek bir adam 
ıibi ayaklanmaya hazırdır . ., 

Bırakıldı 
Ankara, 9 (Huıuıt) - V aaıf 

Çınarın cenazesi dün bttyük bir 
lbtif al ile kaldırıldı ve gözyaş] arı 
araaında toprağa bırakıldı. Tabut 
trenden 14 de çıkarıldı, istaayoo 
meydanına konuldu. 

Saat 15,45 de Dıı işleri Bakam 
Tevfik Rllttü Aaraa derin bir 
sUkfın içinde dinlenen söylevini 
vermittir. Tevfik RUştü Aras aesl 
titreyerek aöyleve baılamıı ve 
demiıtlr ki: 

" Vaııf Çmar... ÖlllmUnden 
ıeflerlnin, arkadaşlarının ve bütün 
yurttatlannm duyduğu acı çok 
btıyUktllr. ,, 

Tevfik Rlif tU Araı bundan 
ıonra bUyllk ölllnün hayatından 
bahaederek: 

" Uluaa hizmet için elinde 
silahla çarpııtın ,, Demiş ve slSy· 
levini: " lnkıllp çocuğu, yüksek 
ruhlu, yüksek OlkUIU Vasıf müs· 
rerih ol. Kalplerimizin acısı içinde 

aramızda botalan yerini Türk gençliği 

dolduracaktır.,, ıözlerile bitirmiıtlr. 
Cebecide 

Bundan ıonra, tabut 6 ıiyah 
atın çektiği ve defne dallarına 
sarılmış bir top arabasına konul· 
du. Alay hareket etti. 

Müzikanın çaldığı yH marıı 
ile yürüyen alay dıı itleri bakan· 
lığı önünde durdu. Tabut top 
arabasından indirildi. Öln araba· 
ıma kondu. Cebeciye götUrUldU. 
Tabut Cebecide otomobilden 
indirildiği zaman bir asker ve 
poJia müfrezeıi tarafından selim· 
lanmıı ve gözyaıları içinde ha· 
zırlanan mezar~ koomuıtur. 

Ba,aalhlı 
Ankara, 8 (A.A.) - Cumur 

Başkanı Atatürk, başyaveri ve 
özel bUro direktörll Jle muhafız 
kıtaatı kumandanına Va11f Çanann 
ailesine göndererek baıaağltğında 
bulunmuıtur . 

Baıbakan lımet lnlSnU ile Dıı 
lıleri Bakanı Doktor T eyffk RUıtn 
Aras da aynı suretle özel bUro 
direktörü vaııtaaile başsağlığında 
bulunmuılardır. 

IG" Belediye mUıtahdemio müdür· 
d~~ll bu aibi esnafın doğrudan 
•u gruya beJedlye müstahdemin 
~111:>eıine müracaat etmesini, tea· 
.. muamelesinin derhal yapılaca• r 
~111..1 bildirmittir. Bir teıekkUle 
eli Rlı olmayan bütün eınaf Bele· İSTER iNAN /STER 1 NANMAI 
.. ,~e müstahdemin müdürlUiU ta· 
~l 111dan doğrudan doğruya tea· 

edilecektir. 

Mide, Barsak ve Karaciğer 

AFy riN"KAiirAH iSA R 
l\'JADENSUYU 

Yeni tatil kanunu. bütDn kurum ve soıyetelerdeki 
çalıtanlara Cumarte1i birden pazarteai aabahına kadar 
d in 'enme hakkı veriyor ve batan kurumlar cumarteai 
birde kapanıyorlar. 

Şark demiryolları da lıu kanuna uyarak cumartesi 
ııüoleri aaal birde yuıhanelerini, depolarını ye it 
yerlerini kapıJor Ye memurlarına izin Yeriyor, veriyor 
a~ma beriden acıııoı çakarıyor. Cumarteıi ıünUnGn 

yeni kanunla memurlara verdiği üç buçuk uatlik 
dinlenme mGddetinl haftanın diğer bet gOnüne takaim 
etmif ... Yeni tatil kanunu çıkmadan dairelerin paydoa 
aaatlne timdi yarım aaat daha ilive etmit, memurlar 
eakiden çalıttıklarından timdi yarım 1aat fazla çalıtı· 
yorlar. Böylece cumarteai güoU Oç aaat ekaik çahtan 
memurları dlter ıllnler f aıla çalıttırıyor. 

JSTER iNAN /STER 1NANMA! 

,--- ,1 
Sözün Kısası 

Bütün Bu 
Bolluklar 
Arasında 

•------- Server Bedi _ 

lıtanbulun suyu boldur; fak at 
ılıesi beı kuruıa satılır ve yudu· 
mu on paradan fazlaya gelir. 

lstanbulun haYası boldur; fa· 
kat Şirketi Hayriye veya Akay 
vapurlarından birile Boğazda, 

Adalarda hava almaya çıkmak 
yıkımdır. 

Iatanbulun balığı boldur; fakat 
en ucuz lokantada en pahalı ye· 
meklerden biri de balıktır. 

Jıtanbulun eilencesl boldur; 
fakat Beyoğlu barlarında ıarabın 
Htreıi (6 • 10) liraya, meyvamn 
kiloıu (3) liraya, kadının gillilm· 
ıeyitl hazan (100) liraya gelir. 

Istanbulun umumi klltllpbaneal 
boldur; fakat kimi tamirde, kimi 
nakilde, kimi tatildedir, kiminin 
fihristi bozuk, kiminin kitaplar& 
dağınıktır • 

Istanbulun tiyatro aalonu 
boldur ; fakat vergisi yllınnden 
yerli kon1erleri pek az, ecnebi 
turnelerinin ziyaretleri hemen hiç 
yoktur. Şehir tiyatrosu da Ana· 
dolu Hyahatine çıkınca perde 
araaı altı ay sllrer. 

lstanbulun meydanı boldur ; 
fakat biçimsizlikten ve bakımsı:ı:
hktan insana dar sokaklarda 
soluğu aldırır. 

lstanbulun tarih abideleri bol· 
dur; falcat bir taraftan zamanın, 
öto taraftan da ihmalin sillesini 
yiye yiye yıkılıp gitmektedir. 

Jstanbulun kadını boldur ; 
fckat nazından, edasından yanına 
varılmaz. 

Bütün bu bolluklar arasında 
Iıtanbul kıtlık çeken bir ıehlrdir. 

Hava Tehlikesi 
Karşısında 

Yardımlar Artıyor 
Ankara, 8 (Huıuıt) - Hava 

kurumuna kınacı zade Şakir bl· 
raderler ticarethanesi 2000 lira, 
Ankarada mimar Bedri 500 lira. 
Alber Simon biraderler 500 lira 
vermlılerdir. 

Vlllyetlerde 
Ankara, 9 (Huıuıl) - Rlıede 

blltUn tıyarlar (memurlar) her yıl 
birer aylıklarının a1ıl kısmını, 
Bayburtta belediye ityarlan ay· 
hklarmın yüzde birini hava kuru· 
muna bağışlamıılardır. Buna ha· 
piıhaneshıdeki mahkümlar da 
blreayda gUnlllk yemeklerinin pa· 
rasını hava kurumuna vermiılerdir. 

* Muğla. Balıkesir ve diğer ıe· 
birlerde de hava yardımı için 
gayretle çahıılmaktadır. · 

Sıcak 38 Derece 
Denizli, 8 (A.A.) - BugUn 

ııcak ııfırm üstünde 38 dlr. 

Alman Propaganda 
Bakanı Sofyada 
Sofya,9(Huıuıl} -Alman bava 

bakanı General Göringden sonra 
Alman propaganda bakanı doktor 
Göbbela birkaç gUne kadar bu· 
raya gelerek resmi ziyaretler 
yapacaktır. 

Evlithk 
Bir Çocuk 
Arıyorum 

-~ 

~ 

iki aene evvel çocutumu kaybet· 
tim. Onun acıaını unutturacak bir ev· 
lil arıyorum. Bu çocutu evlat edinip 
bQyülmek ve olrntmak arı:uaundayım. 
Çoçuk altı yatından ııDçOk olacaktır. 

Noterden tasdikli bi ır mukanlename 
ile çocutunu vermek iatlyeolerin 
idarehanemizde Bay N. C. hergUn ı 
16-19 araaında müracaatları. 
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~ ~~ Maıuar~;: 
Sart Şehri Hak- , 
kında Tarihi 
Araştırmalar 

Salihli, ( Huauıl ) - Anadolu 
Türk devletl rinin en meıhurla
rından olan kadim Lldya devlo
tinlo merkezi olan Sart, Salihliye 
tren ile ı O dakika meıaf edt •• 
lımir Afyon demlryolu erin· 
dedir. 

Sartın kuruluş tarihi hakkı da 
katt mal6mat yoktur. Bir ooktai• 
nazar aöre Sart Truvadan H\'el 
kurulmuıtur. 

Lldya btılcUmdarlarıaın en m•ı· 
hurlarmdan olan Alyd za anına 

kadar Sart ıehri Klmriltrin ida· 
realnde kalmııbr. 

Gigeı Lldya hUkUmdarı oldutu 
zaman Sart ıehrl Aıyanıa ıark 
•• garbı ara11nda bir traoılt 
merkezi idi. Lldya ticaretinin e&BI 

yolu aarpte Efeaden baıhyarak ye 
ıardan ıeçerek Ninovayal ıiden 
yoldu. 

Miladın dördUncU anında 
Gotlar Sardı ıabt ve yağma 

etmiıler, altıncı aaırda da Selçu
kiler Udyaya kadu aelmiılerıe
de burada oturrımamıılardır. 

On dördüncll asrı Miladının 
ilk nıafında Oımanhlır S rdı 
ellerine geçlrmi ler, nihayet on 
beıincl asnn ikinci ıeneainde 
Demlrlonk bu ı hrl baotao aıağı 
yıkmıı Ye bio felaket geçiren 
koca ıohlr bu darbeden sonra 
bir daha boHnl doğrultamamıştır. 
T aribin her devrinde tOrlll türlü 
latilAlara maruz kalan gOztıl Sart· 
tan bu~lin meydanda aiçblr ı•J 
yoktur. Bin hatıranın canlı tarih· 
leri bolld topratın m trolarce 
derlnlij'inde bulunmaktadır. 

* Eıki milletler JıllkUmdarlarını 

Ye bUyUk ada111lannı tepeler 
ıeklJndekl mezarların iç.inde hu· 
suıt odalarına bırakirlardı. Ber
gama ovasında, Salihli ovasında 
bu ıekildoki tepelere tesadüf 
edildiği gibi tLldya krallannın 
mezarları Gediz nehri sahillerin· 
do bir sıra tepe olarak görllnür. 
Halk araaında Bintepoltr namile 
maruf olan bunlar bir ıil.1ile ha· 
Ilnde uı.amaktadll'. Bu Bintepeler
de tik ıaze çarpan ı•y kOçllk 
bir dağı andıran bnynk bir tepe
dir. Herodot'a göre burası Kre· 
ıoıun babası Aliyat'm mezarı

dır. 15 asırdan fazla bir rntiddet 
hUkümet sllren muhteşem Lidya 
kırallarının akıbeti kadar bu mu· 
ezzam eserler de lnıana hnyret 
vermektedir. 

Aliyat'ın mezarı bundan bir 
mnddet evvel muhtelif :ıatlar 
tarafında11 açtarilmıftır. Diler 
mezarlarda da baait bir takım 
araıtırmalar yapılmııtır. Bu araı• 
tırmalar neticeıinde kıraliçe Fo,.. 
tinnin tqtan mamul gayet bDyllk 
bir kafa heykell bulunmuı ve 
bunun yanında ayrıca lipil 
namma bina oluamuı gayet bil• 
ylik bir de mlbet bulunmuıtur. 

Manlsadan Kaaabaya gidoa 
yol U:r:erinde •• Slpil da&ıaın 
eteilnde Akpınar lımi Yerilen bir 
kaynak vardır. Bu membaın cl•a· 
rında ye takriben yulun 120 meb'e 

lleriılnde bir kaya ftıerfnde yapıl· 
mış bir heykel g8rllnlir. Ahali bu 
heykeli Büyük ıuret] adi!e tanır. 

Asarı atlka ulcm'• na göre 
bu heykel (Pavzanyaı) tarafından 
haber verilen (Tantal ) 'ın oğla 
Brote tarafından yapılan Sipil 
heykel olduğuna ihtimal veril· 

iON POSTA Ha~lran 9 
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Fransadaki 

Adapazarı Pek Yakında Kocaelı Mın- Iısizlik 
t k E Azalıyormuş a 881010 0• Paristen: Fransadakl f~aizlll 

du··strı· Merkezı· Sagısı 435 son aylarda bil• .. .. metin aldığı na• 
ine duşmu fıa tedbirleri sa• 

Adapazarı Tilrk Tie&rtl Baııkuı uı fabrikaları 

Ada!'aı.:arı, (Huıuıt) - Ada· 
par.arı Türk Ticaret Banka11 ·bu· 
rada birkaç fabrika iıletmekte 

Te bunların başında elektrik fab
rikHll• deınlr ve •ıaç etY• fab
rikası gelmektedir. 

Belediye il ortaklat• işletilen 
elektrik fabrHraaı Adapaıannın 
a7dınlatma lhtlyacından baıka 
Endllıtrl eylerini iıletecek elektrik 
kudretini dı iıtib1al etmektedir. 

Demir ve ağaç eıya fa brlka· 
ıında da her nevi döktım, toma 
ve tesviye iflerf, ataç eıya ya· 
pılmaktadır. 

Şimdiye kadar yumurta isti· 
ffnde Romanya talaşı kullanalı· 

y-0rdu. Şimdi bu fabrikada yu· 
murta istifi için kullamlan talcı ta 
yapılmaia bnılanı1mışttr. Yakın 
zamanda f abrlkamn iti genlıleti· 

Jecek, amele sayısı bcı yüze çı

karılacaktır. Bundan baıka Ada· 
pazaranda huıusl t~şebbOılerle 

iıletllen iki ipek, iki un, bir kire• 
mit, bir dokuma, bir undalya 
fabrikn111 vardır. 

Adapazarının fabribcılık aa· 
haaında pek kııa bir ıamaoda 
bUynk bir inkftaf gl>ıtereceai 

Adapazarı 
At Koşuları 

Adapazarı (Husuıl) - A•cUar 
Kulübü tarafından tertip edilen 
at koşuıu çok gUzel olmuttur. 
Yarışlarda on binden fazla ıcyir· 
el bulunmuıtur. 

3 yaşınd ki taylar ara ında 
yapılan birinci kovuda birinciliği 
lzmltli Muhsinin Ma!lumu, ikinci· 
llği Geyveli Mustafanın Ali Ni· 
pm, UçUnclllüiU Şabanın Akını 

kazanmıılardır. 
( 

Halk koıu&u olan ikinci yarıı· 
ta birinciliği lzmltll Kerimin Al· 
loau, ikinciliği Adapazarlı Ism i· 
Un Şahini, llçUncUIUğli Sapancalı 

Harunun Yılmazı kazanmıı!ardır. 
OçüncU kuşu sür'at ko~usu idi. 
Birinc:llği lzmitll muallim HUsnli· 
nlhı KUçUk Tayyarı, ikinci iği 
KUçUceklU RUştüntin BUyük Cey· 
lanı k zanmıtlardır. 

umulmaktadır. Bu takdirde burası Tahammül koşusunda da bi· 
Kocaeli mıntakuınm Endllıtrl rinclllğl KutUkçll Yuıufun Knçnk 
merkezi olacak, lıçillk sahatı CeyJAnı, ikinciliği Rifatın Nerl· 
gcniıliyecektlr. manı kazanmıılardır. 

-----------------------------------
Simavda Bando Takımı 

Simav Belediye bandoıu 

Simav (Huıuıt) - Belediye Meclisi bir kararla burada bir banao 
takımı ttıkil etmlıtlr. DaYUl Ye zurnadan baıka çalıı yllıü görme
yen Simavlılar bu kuardan çok 11vinmişlerdir. Takım on kişiliktir. 
Bando tatl1 •• ıeollk ıllnlerinde kasabanın Cumhuriyet meydanında 
muhtelif hayalar çalarak halkın musiki ihtiyacını kar§ılB)'acaktır. 

aoktedlr. Bu heykel bir böcre ı işte gerek Manisa civarındaki 
içinde kazınmıt olup oturmuı •• bllyllk Süret ve gerekse Alyatın 
lıtiğraka dalmıı bir kadın tasvir mezarı civarında yapdan mabetler 
etmektedir. Fakat aradan uzun Sipil namına idi. Sardın diğer 
asırların geçrueıi yUz.ttnden heykel aerleri gibi bu mabette birçok 
çok bozulmuş ancak buglln heyeti tabavvlilata uğramıştır. Her tarafı 
umumiyeıi fark ediiir bir hal birçok tarihi eser.erle dolu olan 
almıttar. Heykel çok büyük olup Sart ve civarında muazzam Erko-
lrlifaı 6·7 111etre kadar vardır. olojl tetkikleri yapıldıaı taktirde 

1 

Olacak 
JHlnde bir haylı azalmıtbr. B11 
1ılın baıında 530 bin liıiz varke 
nl1&D ay •onunda bu miktar 452 
bin ldılye dUımüştUr. 

Pınarbaıında 
At Neılfnin Düzeltilmeıl 
için Önemli Bir Çalııma 

Var 
Kayseri (Husuıl) - Pınarbaıı 

kazaıı at yetiştirme ooktaaından 
hükumetin çok önem Yerdiii 
yerlerden birisidir. 

Sivaıtakl Uıunyayla aygır de
posunda beılenen Monyos ayaır
Jarı ay batında Pıaarbaşına retl· 
rilmiş, aşım yerlerine dağıtılmııtır. 
Burada hükumet tarafından yap· 
tırılrnış iki aıım yeri vardır. Bun· 
lardan başka köyllller tarafından 
da Malak ve İniviran köylerinde 
iki f ennt ıım yeri yapılmaktadır. 
Pazanirao ve Kır.ılaevlik köyle
rinde de iki aıım yeri yapıla· 
caktır. 

Halk burada at ne.linin 1&la· 
hına çok ehemmiyet vermektedir. 
Hükumetin bu sahadaki yardım· 

larmı da ıcvinçle kal'§ılamaktadır. 

Manisa Elektrik 
Fabrikası Yandı 

Manisa (Hususi) - Gece ya· 
rısından bir aaat ıonra elektrik 
fabrikasında bir yangın çıkmıı, 
fabrika tamamen yanmıştır. Fab· 
rlknda bulunan benzin ve mazot 
varilleri, yangın esnasında top 
sesine benzer gtirültülcrle patla· 
mışlardır. NUfusça bir ınylat 
o)mamııtır. 

Bitlistı Saz 
Bltlia (Hususi) - Halkevi bl· 

nasında dört hanende kızla bir 
ut, bir keman ve bir davuldan 
mürekkep bir musiki heyeti ça· 
lışmaktadır. Bu heyet Halkevlnin 
malı değildir. Fakat memlekette 
en mUnasip salon Halkevi salonu 
olduğu için orayı kiralamııtır. 
BUtUn bir yılı eğlencesiz geçiren 
Bitlisliler basit te olsa binz 
musiki nağmesi din'.emek lçlıı bu 
derme çatma aaz heyetine rağbet 
göstermektedirler. ___ ............ --·~,-------
birçok kıymetli eserlere Ye eakl 
muhteıem Sart ıehrlnin canh 
nUmuneluioo teıadüf etmek çok 
mUmkündUr. 

Geçen sene derelerin fazla 
lnmeai yllzünden birçok toprak 
kütleleri aşmmıı ye bu meyanda 
altmd3n yapılmış para, bilezik ve 
buna benzer birçok titrler mer 
dana çıkmıştlr. 

* Kahireden yezılıyorı Mısırıa 

ihracata eyırdıA'I 
Mı•ırırı •a· ı pamuktan sonra 

Clll ihracatı en mühim madde• 

lerdeo blrl de toğandır. Bu yıl 
blrsok mahreçlerin alınan tahdit 
kuarları uetlceılnde kapanmıt 
olması yllzUndtn aoğaolann ihrao 
edllemlyeceti korkuau vardı. 
Fakat Almanya ile yapılan tica• 
ret anlqmam Cllerlne ihracat 
muntazam blr ıekllde baılamıştır. 
Nisan 11onuna kadar bu menini 
isinde yalnız Almanyaye glinderl• 
len ıoğan çuvallermın miktaıl 
4M bini aımaktadır. Daha me'f'I' 
ilmin bitmesine bir iki ay oldu• 
tuna göre bu yıl lhracahom da 
,Okaek bir yeküna varacağı kO' 
layca tahmin ediliyor, 

Jf 
japonyada pamuklu mensucat 

Japon pa· ıanayil almış yll• 
k.l rUmfiştUr. Japod 

'"11 u men· kumaılan dış pa• 
•acat sana· zarlarda çok ucu• 

gli ı:a 1abldığı için b11 
lnkltaf Avrupada bu itle uğraşaO 
1anayl memleketlerini bir bayii 
telita dtııUrmUıtU. Hatta Japon• 
ların bu dampingi yapmak için 
bir haylı zarara da katlandıkları 
tahmin olunmuıtu. 

Son Poıta ile gelen lstatiştik• 
lere göre Japonlar pamuk menıu• 
cat lıtnden Avrupadan daha fazla 
kir etmişlerdir. Geçen 1933 yılın• 
da Japon menıucat fabrikaları 
ucuı: aatmlarına rağmen 73 mllyoll 
yen kaznnmıflar ve hiaaedarlarınll 
ytızde 12 kazanç dağıtmıılardır, 

Biga da 
Karpuzlara 
Kurt Üşüştü 

Biga, (Hususi) - Bu yıl kar· 
puı ve kavun köklerine şimdiye 
kadar görülmemlı bir nevi kara'" 
böcek muaallnt olmuştur. Bı.nla• 
na öldftrülmeıi için çare buluna• 
mamaktadır. 

Son Post 
Ynet, ılyaat, Ha.adlı we alk 9aut~ol 

~kUabtJye, Çetalceşmo eokası. 25 
l&TANBUL 

-
Gaıetemizdo çılcan yaıt 
•e reslm1t:rio bütün haklal'I 
mah&ıı ve gaıetemlıe aittiO 

... d 

ABONE FiATLAAI 
e 

Seoe Ay 
"'· ltr. TORKIVE 14001-750-+--ı--~ 

'Yt.JHANISTAN 2340 U30 
SCNEBI 2700 HOO 

Aboae 1'edeli peşindir. Adres 
deAtştirmek 25 rrurtatut. ........ 

Gelen •ord a•ri umı .. ,,~ 
lllnlerdan mea'ulirel ah11maJ&t 
Cevap için mektuplara 10 kur u,I11k 

pul UA.eS& lôıımdır. 

Poeta kutusu ı 741 letanbuf 
Telgraf ı Sooposta 
Telefon : 20203 
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Jaoonga 
Çini Lokma 
Lokma Yutuyor 

Çin • J•pon anla,amamazhtının 
ellibh .. fbaaı, timali ÇlaİD latillaile 
laltum buldu. Şimdi, Japonya lçln, h• 
iıtillyı hazmetmek va vaziyeti• 
icaplarına 1röre yHl yani tedbirler 
almak lb1mgali7or. 

japonyanın lltilbı altında buluna• 
mınlaka ile asıl Çin ara•ında aaker• 
liktan tecrit edilmit bir mıntaka 
yardır. Bir taraftan yukan k11ımda 
Japon otıfuzunun adamakıllı 7erle,tı
rllmeaine çalıtılırkea, diğer ta.raftanda 
Hkerlikteo tecrit edilmlt olaa mıo· 
takada Japon nilfu:ı.unua tesiaine 
çalıtılıyor. BunuD için bu mmtaka 
civarındaki iki Çin alaymıa Jıer1 
çeldlmeıi iıatenmektedlr. Tlan • Tsln 
kumandanının azli •• yerine JapoD 
doatluğu ile maruf bir dlaer 
Çin generalinin ıetirilmeal, Japonya• 
ya aleyhtar blitOn memurların itlerin• 
den çıkarılmaları, Japon mallarına 

boykot yapan kimaeler hakkında ta· 
kibat icrası iateniyor. 

Bu da a-öltariyor ki Japonyanın 
Çin Uzerineki iıtıhah emelleri alikun 
bulmaktan uzaktır. Japonya, bfr lokma 
haline koymıya ahdetnıif i"ÖründillU 
Çinin geri kalan parçalaranı da avur• 
duna sokma çarelerini arıyor ve her 
gOn blr naile bulu7or. Bu l'ldif, koca 
Çin ülkeal için bir kurtulut 1ridi1l 
deildğir. - Süreyya 

Japonya Çine Yine 
Mi Atılacak ? 
Pariı, 8 ( A. A. ) - Popliler 

razetesi, japonyamn Ku.Hy Çin 
llıerlne el atmaaından kuılculanı· 
yor. Bu gazete, Çin &eddinin gll· 
ney kısmmın sllellikten çıkarıl· 
meıını iıteyen Japonların bu 
husustaki urarları üzerine duru• 
ınuo ağırlaşbğını yazıyor. _ 

Arsıulusal Uçakçıhk 
Moıkova, 8 (A. A.) - Arsı• 

uluaal uçak ıoıyetesl baıkanı 
Prens Bibeaku, Oısoviaklm ku· 
rum baıkanı bay Eideman'ı gö· 
ret• ( ziyarete) iİtmlıtir. Prens, 
Sovyetler bfrllA'i merkez hava 
kutubünlln arııuluaal soıyetey• 
girmek tasarından kıvanç duydu· 
tunu sl>ylemlttlr. 

Edebt 
Tefrikamı• 

Fransız Kabinesi Yeni 
Yakasını 

Laval'a 
Tam Salalıiget 
Verildi 

Parla. 8 ( Huıuıl) - Baıbakan 
Laval dil• akıam yeni kabfnenla 
beyaDaamhlnl Kamuta1da okumuı• 
tur. Bu beyannamede reni kabinenin 
bilhuıa fran&1 korumak, •pekCllbyona 
enr•l olmak • için kurulduğu taarlh 
ediliyor ve bun.a için hCikü.mate tam 
yetge ( fnal&de u1Ahi7et ) nrilmHI 
iıtulyordu, 

Bir maddeden ibaret olan ta .. 
yeti'• kanununun metni ıudur: 

" Paranın kıymetten dOtmHlnla 
· önOne geçmek Gsere AJaD •• Meb'ıa• 

san Meclirlerl 81 Blrlaclteırla 1935 
tarihine kadir frangı korumak •• 
apaküliayonla mDcadele etmtk için 
kanun hOkmOnde olaeak kararname .. 
ler tanzimi auretlla her tirli tedbir• 
ler almak aal&blyetlnl HrmJıtir. Ba 
kararnameler 1/1/936 tarihinden ••vel 
parlamentonun tuvip .. e tasdikine 
ara:edUeceklerdlr. ,, 

Bu kanunu Mecllı 160 reye karıı 
324 reyle kabul etmiftlr. 107 kiti de 
mlatenkif kalmııtır. 

Boraa yeni kabineyi çok iyl kartı· 
lamıı ve Fraoaız ••hamı lzerlne 
hararetli muameleler J•pılmııtır. 

Fransız Kamutayında 
Pariı 8 - Kamutay Baıkanhfıaa 

BuiHn ~eçilmiıtir. 

lngiliz Kabinesi 
Eden Yeni Kabinenin 

Dııında Kaldı 
Londra, 8 (Huauai) - Yeni Bald•ln 

kabinHl tam olarak lı:urulmUfhlr. 
Eden kabine dıtında kalmııtır. 

(Y aal fngiliı kablneainln liltealal 
dGD Clçlncl aayf amıırda blldirmiıtik.) 

lnglllz • Alman Deniz 
GörUtmelerl 

LonH, 8 (A.A.) - Deniz kuYYatlerJ 
hakkıada Almanlarla fnglHzler ara• 
•ıoda 7apılH ırörDımeler çok l)'I 
gidiyor. GörDımeltr 14 HaziraDa 
bırakılmııtır. 

Ycza•: 
lllahmut Yesari 

N.o 
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Kurtardı ,-............... _____ ........................... _ 
General Göringin 

Bir Hediyesi 
Yuıoslavya Kralına Bir 

Oyuncak Verdi 

Yagoıla.-yanın çoouk kralı ikinci Plyeı 

B•ll'rat, 8 (A.A.) - Almaa Hna 
Bakanı General Göring dtıa nbab 
Batbakan ile Harbiye ve Danlı baka
nını ılyaret •tmittlr, KraJlık nalbl 
prenı Pol Alman ffaya Bakanıma 

ıarefine bir ıölen (ziyafet) vermlıtlr. 
General Garlng on bir yaııadakl 

Yuroalur kralına bir oyuncak hediye 
etmlttlr. Baıbakan Y evtiç de generale 
bir akıam tölaoi ••rmittir. 

Misafir Generala Yugoslavya· 
nıD en hllyUk nişanı verilmif tlr. 

Harp Borçları 
Londra, 8 ( A. A. ) - Harp 

borçlarına dair B. Hull ile lngfl• 
terenin Vaıington elçisi Undcay 
araıında alıp verilen mektuplar 
"Akklteb,. halinde ortaya çıka· 
rılml9tır. 

dıo, elimde it vardı, teı varama· 
dun. Ne var ki efendi? 

Çam Tırtılları 
Muharrem Bey, mllnakatanın 

zamanı olmadığını anlamıfh; çe
klıtikçe vakit, saat kaybedeceği 
muhakkakbr 

Huriye kadm • • • Huriye 
kadın ... 

Tekrar dlSndG, Hacırln yanını 
ıltttı 

. - Kavga 1avuşturuldu .•• 
Hacer, yavaı yavsı kendine 

R•lf yor giblydlı 
- Vurulan Mehmet bey miydi? 
- Evet .•. Mehmet beydJ ••. 
- Öldn mu? 
- Ben de, sisin kadar g6r-

dllm, Hacer hanım .•• 
- Cevat beye birıey olmadı 

)'a? 

- Hayır... Allah korudu •.• 
O da uyamk davrandı. 

- Demir Ağa, ne oldu? 
Muharrem bey, omuzlarını 

kaldırmıştı :. 
- Ben de sizin kadar biliyo

rum. • 
Ve kapıya doğru baktı,' sinir· 

Jenerek topuklarını yere vurdu: 

- Huriye kadın da nerede 
~aldı ? Kavgayı mı seyrediyor. 
Öğrenmese yapamaz. Bunak karı! 
lia.cer, bir rUya sonunda uyanmıı 
t" gÖ7.1erini oğuşturduktan aonra 
lla.kıyor gibi şa,kın ıaşkın etra• 

fıua aöz gızdirlyordw 
- Huriye kadını ne yapacak• 

ıınıı? 
MuhArrem Bey, Hacerln her 

sözüne, her ıoruıuna, uysal bir 
bat ıallayışile kartilık veriyordu: 

- Bir söyleyeceğim var. 
Sokakta, biribirlne karııan 

sesler, kırık pencereden, anlatıl· 
maz boğuk bir utultu halinde 
odaya doluyordu. 

Hacer, tekrar aormuıtuı 
- Huriye kadını ne yapacak

sınız? 

Muharrm Bey, cevap vere• 
cekti, fakat o sırada, yan açık 
kapıdan Huriye kadm girmişti; 
siyah baıörtUsUnlln uçlarım çen.
sinde düğümleyip çözüyor, ç~zUp 
düğUmleyordu: 

- Beni mi çağırdın efendi? 
Otel aahibf, dişlerini ııkarak 

bağırdı: 

- Neredesin? 

Huriye kadın, patronunun hld· 
detlnl hiç fark etmemiş gibi sa• 
kin bir tavurla baımı yana çar• 
pıtmıştı: 

- Aşağıda idim, Bir yol çığır 

- Şimdi eczaneye koı.. ŞeYkl 
Beye aö7le, doğru buraya sıelıln •• 
amma çabuk srelıin. 

Huriye kadın, otel sahihini a 
aeaiodeki Ye halindeki teliıa 
rağmeD hiç. kô kıpırdamamıı, 

durgun durgun bakıyordu: 
- Şevki Beye ne diyeyim? 
- Sana, Şevki Beye ı5yle 

buraya gelsin, diyorum. Başka 
söz istemez. Daha anlamadın mı? 

Huriye kadm bili duruyordu, 
kımıldan mamııb: 

- Şevki Bey yoksa? 
Otel sahibi, yumruklarını ııktı 

ve Huriye kadmm üzerine abla· 
cak gibi bir tavur aldı: 

- Şevki Bey yoksa, eczane· 
de bir doktor, kalfa, çırak, 'kim 
varsa, söyle, çabuk buraya gel
sin. Haydi, durma, yUrlll 

Huriye kadın, nihayet, anla· 
mıı sıibi gözlerini yummuştu: 

- Eczanede, kim olsa, çıiarır, 
geürlrim. 

Patronun teleımm taba& ta· 
bana zıttı bir ağırlık, bir soğuk 
kaohlıkla, adeta adımlan üzerin· 
de esneyerek yUrUdll, kapıdan 

çıkıyordu. 

j ltalya 
Ve Habeş 

Uzlaıma Komitesinden Ba
kalım Ne Çıkacak 

Roma, 8 (A. A.) - ltalya • Habet 
uzlaıma komitHi dGn ve bua-On iki 
kere toplanmıf Ye ayın 25 inde 
Holandanın ŞeYenlngen tehrlnda tek
rar toplanmak Ozere dağılmııtır. 

Habef dele1releri, İtalya delegele
rlle yapılan i'örOımeleriA çok aamlml 
7GrGdOfOntl ve komitenin çalıımala• 

rına duam edeceğini umdutunu 
ı6y1emiılerdir. 

F• kat Sevki yat ... 
Napoli, 8 (A. A.) - Mazzlnl 

remlıi dUnkO gttn 100 ıllvarl ve 
birçok ta aavaı ıereçi lle Afrika· 

ı y'sıltmlıtir. 

Komünist 
Partisinde 

Moıkova, 8 ( A. A.) - SoY· 
yetler Birliği kornUnlat partlıl 
merkeı komitesinin genel kurumu 
dlln toplanarak ıu iki meseleyi 
incelemltlir: 

1 - Ürünün (mahsulün) top• 
lanmaaı ve ıtok yapılması, 

2 - Sovyetler Birliği merkez 
yörlltüm komitesi Hkreterliğinin 
örallsU. 

Amerika da 
Bir Kumpanya 700 Milyon 
Dolarhk Kaçakçılık Yapmış 

NeYyork, 8 (A. A.) - BüyUk 
bir kumpanya 700 mUyon dolarlık 
bir kaçakçılıkla ittlham edilmiştir. 
Bu itte oynanan paranın yekunu 
lnıul iılndekl paranın bet mialidir. 
Kumpanyanın dlrektarlerl ve 
diğer bDyllklerl sorguya çekile· 
ceklerdir. 

Eski Ve Yani Macar 
Batbakanları 

Paris, 8 - Macariıtan Baıha· 
kanı General GömbUı Ue eakJ 
BaıHktl Kont Betlen arasında 
bir lhtll6f çıkmıt. Kont, G6mbötll 
dllelloya daYet etrultH de oetic .. 
de her iki tarafça verilen izahat 

Ankarada 
Garip 
Bir Macera 

Ankaradan ErslSnm11 f mu• 
ılle garip bir macera anlatan 
bir mektup aldım. 

Bu ı•nç iki aene •Yvel bir it 
aramak üzere Ankaraya geliyor. 
Cebinde birkaç paraaı vardır. Bir 
oda kiralıyor ve it aramıya 
koyuluyor. 

Bir Cuma gllntı odasına geli• 
yor. Pencereainl açıyor. Kuçnk 
bir rakı masası kuruyor vo eline, 
memleketinden getirdiği curasına 
alarak yanak ıarkılar söylemeye 
başhyor. Bir müddet ıonra pen· 
cereden bir glivercio gibi ö r. line 
bir mektup dlicıllyor. Karıı apar· 
tımanda onu seyreden ve çalgı· 

_ ıını dinleyen bir kadın, ona rakı 
gönderdiğini bildiriyor. Biraz 
sonra kapı çalınıyor ve bir tepıl 
içinde milk•llef mezeli bir sofra 
geliyor. Ert.al sabah ta bir hiz· 
metçi geliyor ve dellkanhyı ka• 
dının evine g6tllrliyor. OgUo 
bugün beraber yaşıyorlar. Kadın 
zengindir, oğlanm bütün masraf· 
larım görüyor. Yalnız kadının 

ihtiyar bir kocası vardır. Genç 
timdi kadıoa aşıktır. Fakat koca 
evlenmelerin• manidir. 

Şimdi bu i•Dç, kadınla birlik· 
te naııl hareket etmeleri lazım 
geldiği ol soruyorlar. Şimdiye ka• 
dar vaılyetlerlnl idare eden bu 
çiftin timden sonra da kendi iti•· 
rini haJletm ekte gUçlDk çekmiye
ceklerlne fllphe yoktur, fakat ben 
bu maceranın evlenmekle netice• 
leneblleceğine pek inanamıyorum. 
Genç fakirdir. Kadın, kocası sa• 
yeslnde bol para sahibidir. Fakat 
yartn evlenirlerse, erkek kadını 
naııl geçlndirecektir? 

Evlilik bir macera değildir. 
Mazbut bir hayat later. Halbuki ne 
kadın, ne erkek böyle bir hayat 
için hazırlanmış değillerdir. Onun 
için ben bunlara evlenmeyi 
tavsiye etmem. 

Ozerlne mesele kapanmııtır. TEYZE 
~~~~~!'.!!!!!!I!-=-~="!"'-==--""""""!!!!!!!!!!!!==--...!!!!!!!!!!!!~~~ 

Muharrem Bey, hiddetle ha· Eczacı, gelinceye kadar bekley .. 
tırmaktan kendini alamadı: cekti. Fakat acaba, genç kadının 

- Ayaklannı ıllrüme... Şevki bu ıinlr uyuıukluğu, daha ne 
Beye, kalfaaıoa, çırağına, dllkkln• kadar sllrecekti? Onun uyu~an 
da kim varsa, ona söyle, iki eli sinirleri, belki birden harekete 
kızıl kanda olu, durmasın, gelıinl g'eçlnrir ve umulmadık bir den• 

Huriye kadın, cevap yermiye aizlik çıkarabilirdi. 
lüzum ıörmeden ıofaya çıkmıfh. Muharrem Bey, dütünUyordu ı 
Hacer oturduğu yerde, ae11lı Ne yapmalıydı? Ne yapması doğru 
.. ssız bakıyordu. idi? Bir araba çağırıp, Haceri, 

Muharrem Bey, cebinden men• •Yine gönderebilirdi. Fıkat o 
dlUni çıkarmııtı, Hacerin ellerini zaman, yaraların tımarı gecikir; 
tuttu, •~veli •ilmek istedi, •onra, cam kırıkları, et içinde yOrümeğe 
keılk yerlerini, bereleri zedeleye· başlardı. Hacer, camı, ustalıkla 
ceğini hatırladı, genç kadının ıaj kırmıı olsaydı, elbette elleri 
elini mendille sardı. kanamaı:dı; likln şimdi, kırıklarla 

Hacer, elini çekmek lıtedl: değllae bile aırçalarm deriye gir• 
- Lüzumu yok... Yıkarım. diklerine hiç şUphe yoktu. 

H Ol E Genç kadının, bu halde, - ayır... maz... ezacı 

gelinceye kadar illşmlyellm. otelde kalmaamı da lıtemi1ordu. 
- Meqdilinlz kirlenecek! Dışarıdaki kavganın, - boğaz• 
Muharrem Bey, onun 11özlerin• !aşmanın asıl sebebi, o, değil 

de mana aramaktan, maksat gö· miydi? Aylardanberl, koca vilayet 
zetmekten vazgeçtiği için başını . sınırları içindeki boğuşmalar, hep 

18Uıyordu: onun yUzUnden olmuyor mıydı? 
Hacerin, otelden uzaklaşması 

- Kirlenmez... Aldırmayın... d d v d v 'ld' A t a ogru egı ı. raf ırıp soruı• 
Fakat Hacerln sol elinden de turma elbette geniıleyecektt. Bu 

kanlar geriyordu. Muharrem Bey, araştırıp soruıturma araaında, 
etrafına bakmdı ve odadaki kar• ıahltler, oteldeki bir odanan 
yolanın başucuna asılı kUçllk yllı camının kmldığım ve bir kadı· 
havlusunu aldı, Hacorin ıol nın bağırdığını söylemiyecekler 
elini de ıardL miydi? Sonra, bu kadının, Hacer 

olduğu, anlaşılmıyacek mıydı? 
Hacer, bir çocuk gibi, onun Hacerln sessizliği, Muharrem 

her hareketine boyun iğlyorda. Beyin hUtiln ihtimalleri düşüne· 
Muharrem Bey, Hacerin elini bilme5ine vakit bırakıyordu. 
Hrıp ıarmaladıktan sonra durdu. (Arkuı var) 
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Dünga Hadiseleri 
., 

Yüksek Kule 
Rekoru da 
Kırılıyor •• 
Moıko•a ıehri pek yakında 

Parlain Eyfel kulealnd•• 
----- de ylloek blr 
Dinganın binaya maUk ola· 

giilc••lc lcıı· caktır. Bu biaa 
le•I tamam 447 metre 

uzunluğunda olacak •• lzerlnde 
de ( LeniD ) in 60 metre yllkHk· 
ilkte bir heykeli bulunacakhr. 
( SoYyet aarayı ) adını taııyacak 
olan bu koca biaaJI ırabiel 
1apmada mlltehaulı olan Amerika 
mlmarluı yapacaklardır. 

* Bu,nk matazalardaa biri, .... 
giliı ıuayı için J•pılmlf 

-8-1-,-,-
0

,,-1-k-a-.· .. olan bq tane tah-
tın faturalanaı ca

ıça m•l olaı g,ekbe Y•Plfllr-
mııtır. Hu tahtlardan birlnciıl 
1902 yılında 7 inci Ed•ar için, 
lkinclıi S inci Corç için yapılmıı· 
tar. Üçllncll, dördDnc8 Ye betla
cisl için lngilterede Kıralın tahta 
çıkııınm 25 inci yaldönömft mi· 
naaebetile geçende yapılmıt olan 
merasimde kuJJanılmııtır. Bu fa· 
turalarm tetkikinden anlayoruz 
ki bir tahtın muhtelif parçalan 
vardır, kıymet itibarile bu pu
çalar tunlardır: 5800 Ura ıaıı, 
1500 lira yaldız, 750 lira ltleme, 
680 lira kadife ve el emeği. 

r ı 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ı•o• nobetçi ecsanelH ıu
lardır: 

latanbal tarafıı Şehzadebquacla 
(Hamdi), Akearayda (Ethem Per
tev) Karagilmrükte (Suat), Topb• 
puda (Nazım), Samatyada (ErofUot) 
Zeyrekte (.Baaan Hultlai), EJlpta 
(Hikmet), Kumkapuda (Belk11), Ba
latta (Tolidiı), Çemberlitqta (Sırrı 
Ra11m), Bahçekapuda (Hüıntı Hay
dar), Bakırkoy (lattıfan Terılyuı). 
B eyoğlu tarafı; Tı.inelde (Matko•i~), 
İıltıklil caddHinde (Kemal Rebul), 
Galatada (Merkez), Şi9lidı (Şark 
Merkez), Kaıımpatada (Y enituraa), 
Hasköyde (Y enifürkiye). Kadıkö1 
tarafı: Modada (Alleddin), Pazaryo
lunda (Rıfat Muhtar), Bü1tikadada 
( ükrü Rıza). 

-------------------------
Bir Doktorun 
GUnlUk p..,, 
Notlarınd•n (*) 

Yarı Aptallar 
Bugün bir ıenç kız muayene 
ettim. On dokuı J&§ında ai111iala 
bir tek kızı imiı. ETde faıla 

hırçınlık ediyor n oturmak lıte• 

miyor ıokağa fırlayıp kaçıyormu1-
Bu halind~a ılkiyetçi olan aileli 
muayenemde• ıonra kulağıma eği
lerek: 
- Kmmııı e•lencllrinelır ba llalii 
ıeçer mi aoabaf Diye fikrimi al
malı ittediler. 
Geaı kııdaki ~u ıinir çok kunetll 
ini Ye gizli bir haıtalıtın t11irin· 
den ileri geliyordu. Gözlerindeki 
ıqdık, yüılndıkl aptallık •• ha
reUtındakl beoerlblılik mabake
mııindeki kmar, doruıtu •ir 
7an aptallıp mlptell oldafuııa 
kaha klfi ldL 
Bosak, çürök bir mahıulden do
lacak ıerl •• daha ltozak bir 
Hlidı düıündllm. Cemiyete fay
daıı olmayacafından izdiva9 etme
ıiaia haetabfını iyi etmeye kiti 
ıelmeyecegıni ıöyledim. Bir (V •· 
lominal) yazdım n banyo, •oık 
hna tave·ye •ttim. 

l•J Bu netlara k•lp Hkla11•111, JU•t 
bir ali.ime J•Plfhnp koll•k•IJ• ~·pr 
n r. Sllu•b aemaaı•aacla ita ..eJu ldr 
alı.lo slbl ......... yetlteblllr. 

SON POSTA 

Beroııa Pansiyonlarında ••• 
--~~~~~~-

Sakın Bekir Kalayım Deme-
Haliniz Dumandır • 

yın, 

Birinde Rakı Kokusu, Ötekinde Mutfak Dumanı, Bir 
Başkasında iri iri Tahtakuruları ... 

E•et, panıiyon arı} oruml.. Bir 
bekh için yatılacak yer konak, 
kltlr, apartıman deiildir ya !. 
Elbette mini mini odah, knçnk 
bir pansiyondur. Fakat panılyon 
aramak, bu zamanda evlenecek 
kız aramak kadar kUçtur. 

Ôtle ııcaiında bir arkadaıla 
Beyoğlu aokaklarına dtııttık. Dar, 
kamburlu, kaavetli, ıOnepiz Be)• 
oğlu ıokaklan, yer yer, k8me 
küme panıiyonlarla dolu. Kalyon· 
cudan Takıime usanan yollarda 
her Bnlln8ze gelen kapıda bir 
kAiJt yafta: "Kiralık odalar •. ,. 

Hacı Recep ıokağına dalınca, 
bu yaftalı kapılardan birisi lnlln
de durduk. Demir kapıdan çeki· 
lince içeride ••az ayu haykıran 
çıngıraktan ıonra: 

ikinci kat pençere• 
lerinden, kırmızı bu
runlu, pelte yanakh 
bir kadın uzandı ı 

- Tllel nel .• 

- .. Madam, u aıata la de 
ıu Hala klrahk odalara bakalım!.. 

Şif, pelte 1anakh madam, 
biraz ıonra kapıyı açb, 6nllmllze 
dllttl. Aıağı mutfak kabadan yarı 
rakı kokusile karıflk bir yemek 
kokuıu ıeliyordu. Dar, yırtık mu· 
ıambalı merdi Yenler ıof ada biraı 
parlayı•erdl. Gtınet karıı kOçllk 
du ••r pencerHlndea ,nçhalle 
azana biliyor. 

Kokana camla bir oda kapııını 
açb: 

- Ne?. itte, burası bizim 
od•··· Var manzara ,Ozel.. Bu 
tarafta pencereden Kazımpasayl 
ılr8r. Naaln derler, atakuriıi, 
plrHI yoktur. DAç içim bulunmaz! •• 

- Vah Tabi •• Dedim. Ben de 
talata kurulu, pireli bir oda arı· 
1orduml 

Aman Allabam, kokana ne de 
kınıla kınıla, makarah bir hah· 
kaha attı: 

- Ah vire brizomL.. Tatlim 
tatllm konuıuyo11unl •• 

- -Şakayı barakalım madam. 
Bu ıenin oda iyi amma, hani 
mobleai.. Eura11 bomboı .• 

Kokana yumrutunu kafaıına 
yuruyordu: 

- Ah •• , ....... Kalmacll 

bende kafa ..• Naıin derler, 
badana yapmiılz buraıını, 

çıkarmiıiz eşyayı öteki oda
da.. Gel yarın bu Yakıt, 
ıörecekıin buraıı olmuş ınl 
riblmL. 

Mademla pazarlığa ıt
rlıtlk. Benden 15 lira iıti· 
yordu. Suyu, elektirlil, ıU· 

pUrmeai temlzlenmeıl ondan •• 
Beni bir kenara çekmlı, ılı 
bebeklerini tuhaf tuhaf kay• 
dırarak yllztlnll ylıllme yak• 
lqtırmıtb: 

- Kale 1 S Ura çok 

:ıılcll ıana?. Gömleiin, çorabın 
1 
ldrleamfyezek?. Araııra rakı içme 
yeıekıla? Kef J•pmayaıakım? Me
••, lıtafllya aldarmayazak11a 1 •• 
Kurt karı, boyuna anlatıyor, ara 
ııra omuıumu olquyordu. ikna 
•demeyince, birdenbire aata din· 
dl, batırclıı 

- EYangella, elado •rel .. 
Karıı tahini boyah kapı açıldı, 

1 Jaanl lıOm butuıu ılbl, tiıttlnde I 
ıençllk butuıu aaçan ıDzel bir 
rum kadını ıofaya çıkıverdi. 

Çıkar al •• 

Bekir olaydım, bu odayı tu· 
tar mıydım? diye dlltDndnkçe 
Dıllm 16110 kadıncağız ıözOm 
lntındea ayralmıyordu. Dar ıo• 
kaklara yine daldık. Güya panı:-

1 
JOn a11yoruıl.. Ne gezer!.. içimiz
de o arzu olaydı, kokananın 

panıiyonunda mıhlanır kalırdık. 

Elr kapı Gnftade durduk. Zili 
çaldık. Biraz ıonra bap sıkı bir 
bezle BrtUIO, 1arı yüzlü bir biz• 
metçi öntımUze dnıtU. MerdiTen· 
lerl yjne tırmandık. Birinci kattan 
geçerken, odalardan birinden bir 
ıramofoa ıeai geliyordu. 

Karanlık bir merdiHn daha 
~ıktık Ye ıofaya Yarır Hrmaz, 
minder Oıtlerinde dlk:ı diken 
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ı 
iki genç kadın dopuldu. Biri 
ayağa kalktı: 

- OriateL. 
- BJr kat daha yarıa, ben-

den paıof. Dedim .• 
Gülerek kartı kapılardan bl

rjni açta. Kllçllk bir oda ••• Hiç te 
dııarıdan gGrtUdljll gibi &JI• 
ibım pbım bir t•Y deiiJ •• DuYar
larda bet altı 1evi1en HYllie reıim
leri.. Bir köıeal kanlmıı bir ayna, 
bir komodin. Boya vurula wrula 
tıatll kabuk tutmuı bir karyola ••• 
Başucunda kOçllk bir dolap •• 
Üstünde kuru yaprakla birkaç ıtıL •• 

Genç kadın dilini diılerine 
ıarpa çarpa mırıldandı: 

- Mama yok burda... Gel .. 
sek.. Amma 12 lira Yerezeyb 
buraıını.. Konfor bizim, rad10 
da var.. Serviı iıterainiz?. 

Pencerelerden karıı eYlerİD 
oda izleri görünüyor. Hıh deHm, 
karşıdaki sakıılara tutuverecegfm!. 
Güneş galiba bu odaya kllakcın •• 
12 •lira! •• Hını!.. 

Genç kız pek kompllman bil
miyor. Bizim yliz burutturduju
muzu görünce dlkltlni aldı, mia
dcrlae oturdu. 

• Par. ıiyon arayoruz 1 •• 
Bir panı:yona girdik 1. Daha 

taflığı ldan ba,layan apr, pi1, 
berbat koku, ti odaaına kadar 
ekı· k olmadı. Merdivenlerin iki 
yanandan aşağı nerede iH ıtlrU 
ıllrU toraman fareler, iri iri ha• 
mam böcekleri kaçııacak 1 •• BI· 
rinci katın kapı önlerinde man• 
ıallar yaamıı, Uıt:erinde fıkır fıkır 
yemekler piıiJ or. Yukan çıktıkça 
aydınlık artacağına, karanlık Ye 
lot uk hnıblltlin arttı. ihtiyar bir 
ermeni karısı, merdivenleri çıkar
ken nefes nefe1e kalm11, ıolu
yordu. B.r odanın kapı11nı açtı, 
kol.le omuzuma dayandı : 

- Huh, takkeıinde yorulooo
rum 1. Can kalmadı ki gardq L. 

Kokana Kayserili amma, ka
çan kurdu 1.. BuNtuk J&ıOnde 

Haziran 9 

Kari Melctabları 

Fazla Ahnan Damga 
Pulu Paraları Ve 

Bir Dütünce 
Bir mllddet evvel ıazetelerde 

bir haber çıkmııtı. imtiyazlı 
tlrketlerln halktan aldıkl .. rı pul 
paralarının damga kanununa isti
naden tirketlere alt olacağı yazıl
dı Ye halktan pal parası alınma• 
maıının da alakadarlara blldirll
dlji ıaylendl. 

Halbuki tfrketler benUs ken• 
dllerlne tebllıat yapılmadıiından 
bahlıl• pul paralınnı almakta 
deYam ediyorlar. Bu arada Aydın 
demlryolu kump•nyaaı, lzmlr 
telefoo, tramvay, elektrik, ıu 
firketlerl ıeaelerdenberi bu fazla 
101 puaııaı halktan almıılardır. 

Acaba bu binlerce Hrayı bu
lan puayı ıeriye almak, hayarh 
itlere ıarfetmek mOmkUn değil 
midir? Bu ıırada en çok llzerine 
dDıt8j1ım0z tayyu• iti için, hal
kın ılrket kaaalarında toplanmıı 
olan bu parasını kullanmak fay
dalı 1&yalmaz mı? Bayandırhk 
Bakanı AU Çetinkayanın bu lıl• 
uğraıma11aı ıayııluımla dilerim. 

lımlı okuyucularınızdan Muvaffak 

( Cevaplar1mız ::J 
Turautluda Zinoirli hanında yol 

inıaatında mUıtahdem Şakir, Haıaa, 
İbrahim, Aıiz, Ali, Bahri n Recebe: 

Bu meaelede hakkınız muhak
kak lıe teılim edilir. Yapacatmı• 
ı•Y bir latida ile mahalli Naha 
Bqmllhendlılltlne bqYurmak •• 
YUiyetl izah etmektir. Sizba lçla 
en keatirm• 101 budar. 

* Maniıada Sapçı oğlu Hilmiye: 
Gazetemizde flir baımıyoruz. 

Şllrialzl edebi mecmualudan 
birine ı&nderlniz. .. 

Erbaa Şifa ecıan11i ıahlbl ıc11cı 
Cemal V arala; 

Y apacajınıı ıey ıudur: Mev• 
zubahı daireden bu evrakın Y• 
rildlğine Ye bllAhara kaybolduju• 
na dair reıml bir klğıt almalr, 
ondan ıonra da mahkemeye mll
raccatla meı'ullyetl tııtnn&zden 
atmakbr. Bu ıuretle Jlikleollmek 
lıtenen ıuç, adaletin elile mak
laıbnlmlf olur. .. 

Boğazlçlade Boyaoıkö1d• ıtlnıt 
Blnbaıılıtından mtitekait ATnl Gtlndilzı; 

Menubala meaele &zerinde 
birçok yazılar yazıldı. Yakın aa• 
manda bir netice Yereceil mu• 
hakkakbr. Mamafih biz bir mDd
det ıonra 1lae bu meaeleyl açar, 
flkirlerlnlzl kaydedub. 

ae Yartalar atlattıjı, ne mae .. 
ralar ıeçirdlti birer birer oku
nuyor. Odaımı metederken bile, 
dipdiri, canh bir carİJ• Atan 
eıircl gibi heyecanlı : 

- Aktam olunca kaAfet 
çekme"' pzuml. Pencereler açıncas 
caddenin llikUsD tak odanın g6-
beğindedir. Zabahlara gUneı ıatem 
ekaik olmoor 1.. Kız ıibln odam 
pik tatmaz laem paranı ıerl 
veririm L. .. 

Şeytan kulaj'ına kurtun f.. Be
kir kalayım demeyin, hallnis 
huapbr. Hele 15 lira panılyon 
paraaıaı vermeyip bu •• LlkOı 
llmba,, h odalua d01er1eniz vaJ 
halin be 1. Y uar11n111. Yanar 
l•nl.Z !.. 
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Yeryüzünde Olup Bitenleri Haritada Ve Saatle Takip Edelim 

dayı Mauu
vaya bağla

~!Hf.,.T ~ yacak havai 
[ hat yapıl.y:_ 

11oda tayyare 
poltaları 

nıllıter 

na yağmurlar çok 

tahribat yaptı 
bir fırtına, kutları 

yere merdi 

lia isa eyeGitme 
Görünen iki 

Straaburg poliıi içki 1atan 
)erlerin kanunda ıöylenen Halt• 
kapanmalarana çok dikkat eder. 
Eğer bir gazinoyu bu aaatten 
•onra açık görUrae aahJbine ilk 
keresinde bu adamı mahkemeye 
)'ollar. Mahkemenin keıtlji ceıa 
lıe bir gUn ile sekiz ıtın ara• 
6•nda değiıen haplı cezasıdır. 

Ve işte Straıburı ıehrinia 
tanmmıı iki sıadnosunun 1&hip• 
lerinin baoma gelen de bu ıo
lluncu kısımdır. Tabii adamlar 
hu mahkumiyete kızarlar ve ha· 
Pishaneye gitmeden ıitmiı ıö· 
"lirımeye karar verirler. 

- Fakat, bu mUmklin olamaıl 
l>eıneylniz ! Straaburg mey• 
banecileri, zeki eseri göıterme• 
•ini bilen insanlardır. ltılz iki 
•damla bir para karııhğında uyu• 

J 

IUrlar ve f ıslzler de aeıJ ıuçlu· • ·ururlar ve bit hafta, kalmak 
1•tın yerine hapishaneye ııitmiye l zere içeriye giderler. 
tazı olurlar ve bir aabah elltrlnd• Straaburg ııazetolerl diyor ki: 
rl\ddeiumumiliğin çağırma kAiıdı - Bu 11, hiç göze çarpma· 
~ hapishane mUdllrlUğllne baı dan geçip gidecekti. Şayet lııiz 

Yıldızların Arasına Karıımak fatiyen Yıldız •• 

~llahBeni Istemedi,Diyen 
Bir Kadın San'atkir ! 

t '1arlı W endllng ,.._,..........,..,. 
'çen yıl hayattan 
hkilerek rahlbe 

1 

l:llınak isteyen Uç 

''bne yıldızın· 
d 
11
•n biri dl r. F akal 
k iklıinin ka· 

tl\rlarında .·ı· an 
d'Y•nmakta ol• 
~ıdarına karıı 
d l\rl W endllng 
aha ilk deneçte · 

~'"•ılmıı Ye af· 
t 'Yet ıfyah ör
~YU bir yana 
't , lrak tekrar 
d~hne hayatına 
~ tırnUıtur. Ga· 
tle ·ı 1 di cı ere söy ı· 
,~ı şudur: . 
(:i 'le biraz boşboğaz olmasalardı •• , 

•tçekten öyleydiler. Daha ilk 
ıece başlanndanf ıeçenl öbOr 
mahpuılara anlattılar. Billrıiniı ki. 

e._Gitmiş 
Akıllı 

her hapiıhanede çevirgenHk v-. 
polis mahpuslar arasından birkaç 
tane gözcü ıcçer, tabit bu göz• 
cUlerln ilk iti lıittiklcrini gidip 
aolatmakbr. Netice malfim ı Asıl 
mahkum ıa2inocular, adliyeyi 
aldattıkları dUıl1nceıile evlerinde 
otururlarken yakayı ele verirler. 
Batkatı hesabına. hapiıhaneye 
gitmeye razı olan lısiz ameleler 
de bu kere kendi hHaplarına 
haplıhanenfn lenetinf tatarlar. 

........ ::··>:;~~;;;· .. ··;~'bii;;··· .. ;i;;;j;: .. 
ıonra Çine ılderek koleralı hat· 
talara bakmaktı. Bunu yapıp 
yapamıyacağımı anlamak Uzere 
önce lnlçreye giderek Anupanın 
en yUk11k dalana çıktım ıökte 
Allaha mUmkUn olduğu kadar 
7aklaıtım, ıoora manastıra gidı
rek Deneç zamanı ı•çlrmeye 
ba9ladım. Fakat orada gördüm' 
ki Allah beni bu fı için yarat• 
mamııtır,. kulağıma hep: 

- Kızım senin yerin buraaı 
değil! diyen aeıler gelmektedir. 

Ve tekrar hayata döndüm. 
Mizah gazetelerinden birinin 

yazdığı da şudur: 
- lıin doğrusunu söyleyelim, 

Mariı W endling. •tıkma küı· 
mUştU, sz:öateriş yapmak için ma· 
naatıra çekildi, fakat hakta ki 
arkasından gelip yalvaran yok, 
"lıman oldu, geri geldi. 

Hepimizin De Kırlangıç Gibi Uçacağı 
Zaman Uzak Değil ! 

Rusyada Dikkate Değer 
Bir Deneç Yapıldı 

Sovyet para· 
ıntçülcrinln ıam• 

piyonu olan G. 
Schmit Moıko

vada, yeni bir 
deneç yapm•tbr. 
Moskova gazete· 
ler;nin anlattık· 
]arma göre G. 
Schmlt arkuına 
kendiıinl tıpkı 
kırlangıçlara ben 
ıeten iki kanatlı 

•• ıııniı kuyruk· 
lu bir elbi1e 
elydikten ıonra 
tayyare ile 1500 
metro yilkaekllğe 
çıkarak boşlu~a 
atılmıf, ve top• G. Scbmit garip kıyafetinde 
rağa 500 metre yaklaşmcıya ka· yesinde uçacağım istikameti tayin 
dar aadoce kanatlarım kullanmak etmoyo de muvaffak oldum.Ancak 
suretlle birdenbire yere dnıme toprağa çok yaklaıtığım zaman• 
tehlikesinin önUne ieçtlkten ıonra dır ki, paraılitll açtım.n 

paraıUttlnU açmıt YO ~a.zaıııca Moıkova gazeteleri ,unu ık· 
toprağa koomuıtur. Uyor)arı 

G. Schmit diyor ki: - 0 insanların tayyareaiz ola· 
- "Kullandığım kanat beni rak, 1&dece takma kanatla uç• 

yere düşmekten kurtardı. Bu maya muyaff ak olabilecekleri 

kanadın uçlarında alemlnyomdan anlaıılmıttır. Öyle görllnllyor ki, 
yapalmıı dilmen ıekllnde iki cep- bunun tamamen temin edileceği 
clk vardı. Bunları kullanmak H• gün çok uzak değildir. 

Eski Çinlilerin Hakları Varmış : 
-- .. ... ................... ..-. 1 •• 

Korkağın KarşısındaGer
çekten Korkmak Lizım! 

Çinliler: 
- Korkaktan korkunuz! Şek· 

linde atadan kaJma eakl bir ıöz 
ıöylorler. Franıada olan bir it• 
bakaraanız haklıdırlar. 

Bu iti yapan _lan Kaatrler 
adında bir gençtir. Bu ıenç yara• 
dıbıtan korkak olmasma bak· 
mıyarak hapishanede nöbetçllik 
vazlfe1i lıtemiı, namzet olarak 
alınmıı. Ve bu tocrnbe günlerin• 
de do korkakhA'ı yUzUnden elin• 
den bir cinayet çıkmıttır. 

Jan Kaetrler ıece yarıımdan 
ıonra koridorlarda nöbet gezerken 

1;gi/i-;· K;:;1ı 
Londra 
Sokaklarında 

lnglliz Kraliçeal Mary gıçen 
gUn dOny aya ıeUşfnin 68 inci 
yıldönUmllnü ku.tluladı. O zaman 
kral henüz haatalanmamııtı. 
Buchingam 1&rayında h!r aile 
ziyafeti verildi ve bu zıyafetto 
hUkUmdar alleılnln bUtUn Uye· 
)eri hazır bulundular. Öğleden 
ıonra kral n. kraliçe bir oto
mobile binerek yalnız baılarına 
ıehirdo bir dolaştnıya çıktılar. 
Ve her tarafta yürekten gelen 
ıevlnçlo alkı9landılar. 

Bu gezinti hiç kimseye haber 
verilmemişti. Onun için polisçe 
hiçbir tedbir ahnmamı9tı. Birçok 
yerlerde kral ile kraliçenin oto
mobili polisin bir lıareti ile alelAde 
otomoblller gibi durdu, nöbet 
bekledi, Şarbayhğın gelip geçm~ 
iıaretlerine herkH albi itaat etti. 

Korkağın kurbanı olan gardiyan; 
Luıieo Lalller 

aşağı katta bir gUrllllll ititir, 
olup biteni anlamak Uzere iner, 
yarı aydınlık bir dehlizde bir 
gölge görür : 

- Bir mahktimdur, kaçacak· 
tır, kaçmak için de boğazıma 
1arılacaktır, diye dUşUoUr ve 

elinde tuttuğu altıpatları patlatı• 

verir! 
Halbuki, beynindf'n ve karnm• 

dan aldığı iki kurşunla hemen 
ölliveren de kendisi gibi bir gar· 
diy andır, tıpkı arkadaşı gibi 
aıağı kattaki gUrültüyi\ işitmif, 
anlamak için inmiş ve bu ıon ile 
karşılaşmıştır. Zayailı adam birkaç 
çocuk babası idi. 

Iıtemiyerek katli olan adam 
muvakkat•n başı boı bırakılmışhr. 
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fefrlka No: 49 

Telefon kulDbesinden çıktı, 
ve yoldan geçen Macar aefirinin 
kızma eJile neıeU bir selam ııön· 
derdikten sonra otomobilin• atla· 
yıp uzaklaşb. 

BUtnn gün mağaza maiaza 
dolaııp öteberi almııtı. Şimdi 
arhk tatoda verilecek balo için 
hazırlanmak zamanı ıelmiıtl. 
Bundan maada koeasının kat'iyen 
görmemesi liumgelen bazı pa· 
ketleri de hazırlamak Jizımdı. 
Fakat giyinirken kocasının onu 
rahatsız elmHi ihtimali yoktu. 

Yarım Hat sonra Perdita, 
otelden aldığı e17aları otomobile 
yllklemlt sefarethaneye avdet 
ediyordu. W encealauı meydanlı• 
ğmdnn yan ıokaklardan birine 
saptığı zaman otomobili durdur· 
mağa mecbur oldu. ileride, yolun 
ortaıında bir araba bozulmu~, 

)'Olu kapatmııtı. 
Yolun açılmaaını beklerken 

otomobiline küçük bir kız yak· 
laıtı ve anlaşılmaz bir mektep 
lngilizcesile: 

-
11Benl mlı Langton gön• 

derdi. Dükkanda bir elbise pro· 
va ediyor. Sizi çağırıyor.,. Dedi. 

- ''Miılı Langton bu mağa· 
ıalardan birinde mi?., 

-
11 Evet ıuracıkta... Yakın 

bir mağazadL .... 11 Dedi ve Prag· 
da ekuriya teaadUf edilen dar 
pasajlardan birini gösterdL 

Paaaj 
Perdita hiç bir ıeyden ıUph .. 

lenmeyerek otomobilden at!adı. 
Demek ki Canase her zaman o:
duğu gibi fikrini değiıtlrmlş ve 
ıefarethaneden ayrılmamaia ka• 
rar verdiği halde yine ıokağa 

çıkmıştı. Httm de pencereden onu 
g5rm0ş, çağırtmııtı. 

KüçUk kızı takip ederek pa· 
aaja •• bet on adım ilerledikten 
sonrada oradaki ıık •• bilyllk 
mağazalardan birine girdi. Satı
cılar öteye beriye koıuyor, mnr 
teriler• hizmet ediyorlardL Şüp
heyi uyandıracak biç bir hareket 
yoktu. Onua için Perdita da, kene 
diaine göıterllea aaana6re tered
düt ıtmekıizln bindi. 

Asansör binanın ın llst katına 
çıktı ve durdu. Perdita aaansör
den çıktı Ye kındlıini boı amba· 
laj sandıklara, kınk döknk man
kenler Ye ıalr mağaza d6kDnta. 
lerlle dolu bir lavaa araımda 

buldu. 
Yine hiç bir feyden fftphe· 

lenmeyordu. Yabancı olduğun• 

dın, lisan bilmediğinden bel· 
ki de bir yanlıtlık olmufb. Asan• 
ıörcnye, yanlıı kata geldiklerini 
ıöylemek iıteyordu. Fakat arkası· 
na dönünce &1anıörDn kapalı 

çelik kapııile karıılaştı. 

AıanalSrll yukarı çatıracak 
zili bulmak için etraf ana bakındı, 

öyle birşey bulamadı. ilk hayreti 
ıimdl yavsı yavaı korkuya dön• 
meğe baıladı. Herhalde bu oda· 
da bir kapı, veyahut aıağıya 
inecek bir merdiven olacaktı. 

Hakikaten odanın öteki ucun· 
da bir kapı vardı. Açık olan bu 
kapmm önünde de düğmeleri 
parlak ve maviye yakın gri renkte 
bir asker üniforması giymiş birisi 
duruyordu. Perdita Çekoılovak· 
yaya geldiği zamandanberl böyle 

bir ftniforma glSrmımlıtl. Herifin 
belindeki kocaman tabanca ve 
söyJedilderinl anlatmak için yap· 
hğı hareketler ve lıaretler onu 
korkutuyordu. 

Herif bir ıeyler söylüyor Ye 
yol Yererek Perdltanın öteki 
odaya ı•çmelinl iıaret ediyordu. 

Gizli Oda 
Perdita: 
-

11 Bir yanlııhk oldu galiba, 
Misis Langton burada mı? • ., Dedi. 

Fakat kapıdaki adam bir ıey 
anlamamış, put gibi duruyordu. 
Perdita diğer odaya geçti. Kor· 
kusuau be'li etmemek için aıa· 
bına bakim olmağa çalıııyordu. 

Bu oda diğerinden bUsbUtün 
başka idi. Zen~ln bir if adamı· 
nan bUtUn konforunu temin ede
cek surette döıenmiı idi. Böyle 
bir adam da ııenlı bir masanın 
beıına oturmuş, soiuk ve 
araıtırıcı nazarlarla Perditaya 
bakıyordu. 

Saçları makine ile kesilmiı 
beyaz kafasından ve yUzünün 
buruşukluklarından oldukça yaşlı 

olduğu görünüyordu. Fakat gerek 
dimağının, gerek vücudunun bil· 
tlin kudretini muhafaıa ettiği de 
bakıılarmdan Ye tıvırlar.ndan an• 
leşılıyordu. 

Ayağa kalkarak nezaket göı· 
termeğe lüzum ı<Srmedi. Masanm 
kar§ısındaki bir 1&ndalyeyi fıaret 
ederek: 

"Oturunuz,, dedi. 
Perdita, Adeta emre benz:iyen 

bu davete aldırmadı, yalnız: 
- "Bana Miıiı Langton'un 

burada olduğunu ıtsylemişlerdl. 

Yanhı yere ıeldim zannediyo• 
rum,. dedi. 

-
11Yanht 

Sid ıetirmek 
ıeldiniz .• , 

yere ıelmedinlz. 

lıt•diğlmlı yere 

Yabancı, loıflizceyl ıayet iyi 
konuıuyordu. 

Bu adam, Çekoslovakya istik· 
liliae kavuıalıdanberi o lıtlklalin 
en bDyUk dUf1Danı keaileo bir 
adamdı. Çekoalovakyada doi· 
muttu. Fakat arkan Almandı. Çe
koıloYakyadalcl Alman tııkllAtı· 
nın relıl o!aralr tanınmııh. Fakat 
iki 1ene evvel bazı resmt evrakın 
çahnm&1mda methııldar görülerek 
takibata maruı kalmıfb. Herkea 
onun memleketi terkıdırek kaç
tığını zannediyordu. 

Ele geçmeyince gıyaben bet 
ıene hapı• mabküm edilmiıti. 
Fakat o ıamandanberi bu bina· 
nın Qıt katandaki bu odada giz· 
lenmiı Yt Prag'ıo uyanık poliıi 
bile onun Çekoılo•akyada bulun
duğundan kat'iyyen ıDpbelenme• 

mitti. 
Bu gizil oda11ndan, Herr Mili• 

ler'ln tertip ettiği plln llzere •• 
verdiği para el'an Çekoılovak· 
yadaki Almaa teıldlibnın lcraa• 
tanı idare etmekte idi. 

Perdita, kalbini donduraa 
korkuyu yenmiye çalııarak : 

- "Beni buraya getlrmlye 
hakkmıı. yoktu. Burada fazla 
da kalamam. Otomobilim aıa· 
ğıda duruyor.,. dedi. 

- "Ona poliı bakar., 
Masa başındaki adam bunu 

söylerken sırıtıyordu. iki gün ev• 

SON POSTA 

g. 6- 1935 

veJ l'•nç kızı bu ıuretle kaçır
mıy a •• bilha11a otomobili de 
saklandıjı yerin kapııında bırak· 
mıya ceaaret edemezdi. 

( Arkaaı nr ) ....,_.._._ ______ .. ............_ 

r 
500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyucularımız arasında açtıtı· 
nuı (500) liralık mDsabaka 
bitti n bu mUaabnkaya ait 
( 30) uncu ıon kuponu neı• 

Haziran 9 

Seget Takımı 1 e Karşı 
Üç Sayı ile Yenildi 

Oyun Muhtelit Takımın Hakimiyeti 
Altında Cereyan Etmiştir 

rettik. fıtanbulda Ye dııarıda bulu- ,_ 
Bugün Fener - OUnee muhteUti He mao yapacak olan Macar taıumı nan okuyucularımızın dftn aktama d 

lrader idaremize gönd•rdikleri Macariıtanıa Seget futbol ta• oyundan çıkarmıya mecbur ol U. 

(30)ı.ar kupondan mDrekk•p zarf- klmı dlln ilk maçını Galabaa• Oyun Galataaaray muhtılltlnlo 
ların tasnifine br.tlanmıttır. MUl<l• ray - Beıfktaş muhtelltlle Tak· ezen bir hAkimlyetl altında cerr 
fat kazanıınların listesi ayın (12)· sim ıtadyomunda yaptı. yana baıladı. Bu ağır tazylktd 
ainda ncıredilecekti r. Düz: kırmızı, yakaaı beyaz kurtulamıyan Macarlar nıııf ıaha 

L _____________ _J gömlekle sahaya çıkan Macarln· içine çekilmeye baıladılar. Sol 
~,--SOD _P_O_l_t_a ____ P1 __ moxı1 ra karşı muhtelit takım Galata açık Eırefln kuvvetle ortaladıl1 
.. .. .aray formasile ıahaya çıkmıştı.. top sağiçte Münev·Hrlo Dstnıt• 

lıtanbul BOR SASI Galatasaray muhtelitinin hll· çektiği şütlerle Macar kaleıdnl 
8. 6 - 1935 cumile baılayan oyun sol açık tehdit ediyordu. Nitekim otuı 

•-----====-==ÇEKLER--=~==-===• Danyalın topu ortalamasile Ma· beiincl dakika toplu bir bald• 
!:.. T. L. ıç i n • _l ._T_. T~ car knleıi önünde heman tehlike bUcum yapan Galatasaray • Be" 

Nn • 1•rk o,79i8 Vlya-ıa .c,ı:-s20 yapmış, Şereften Münevvere ge- ıiktaş muhtelitl ilçUncU ıayıya 
Parla l:',03 Madrlt ~,8036 d b 1 k d f 
11ı :t n• 9,622.t 8e.l 'n ı,9ti57 çen top Necdetin ayağile daha er ~ ay ett · 
BrUkHl 4,68;, Var,ou ,,20!3 ikinci dakikada Macar kale8İn• Ümitlerini tamamlle kHıO 
Atlaa 8.J,8J30 Patt• 4,4737 girmış' ti. Hiç beklenmeyen bu macarlar müdaf sedan htıcuma geV 
CaHne 2,4J4S !IOkreı 78,S9iS l 
s.r7a 63,6810 \ Beli'rat 34,~2 ıayı oyunu derhal sllr'atlendirdi miyo çalıthlar. Bu ıuretle de b t 
Amatardaa ı,115 Londra Kr. 618,H ve Macarlar hakim bir vaziyette kaç hücum yapmıya muvaffak ol-
Praı 18,9835 Moak3u " ıooo,:ıs hücuma geçtiler.. Rn:ıgiirla bera· dular. GalataHray, Beşlktaı mO-

ESHAM n T AHVlLA T ber oynayan Macarlar sağdan ve dafasmm çok cenıurene gayreti 

it lank,fNama)L!:~ Bomontt L~~2~ ekseriyetle ıol taraftan yaptıkla· bu tehlikeli akınları kolaylıkla 

1 

,. ıHlmll•l 9.50 1133 la' lkraa 99,- ı rı hücumlarla muhtelit takım ka· bertaraf ediyordu. Tekrar haki-
• (MUeu •) to,- laUmıaı Dahllr 94,2.S lesini sıkııtırmagv a, Lu suretle miyetl elde eden muhtelit Macar 

Oamanlı &>aak. 23,')0 DD1uo11 Mıı. 00,- d h 1 
lıllatk • ıı,- Bat-at ıerup ı tıc.70 ciddi tehlikeler yapmağa hafla· kalesi 6nlln e Ucum ar yapa ya" 
ıırı..u H.,..,,. ıs,so ,, • u '8,70 dılar... Kale annnde bor ahnan pa oyunu üçe btr galibiyeti• 
K•Uı 10.50 Reji 2,'35 l b" k'ld k b'f di 
Aıaa4olu •50Y. "S,SI) Tra•nı 00,- topa acem ır ıe ı e yumru ı lf .. 

• • oo P. 26,ıo Rıhtı• 101 - Hllayan kaleci on ikinci dakika· Macar takımı ümit edilen dr 
A••le·•• ıoov 42,SO OakUd.., .. lOi' .. - da Macarlara beraberlik aayıaı· recede bir oyun gösteremedi. 
tarlı O. Y, 00,- T•ho• c:o,oı Dl ka•an..J·-dı. Oyuncularda çok maç yapmak .. 
lı •, Tra•YAJ J91 M111rKr.P'o.l8N 127,- .. oır 
o.ır. ... r •• 8,0i • • • IUJ 87.SO Beraberlik aayısanı bozmıya tan mütevellit bir yorgunluk göze 

Ha.a,..ı 17,_ i.ıak.tıfk -,- çalışan G.S. Betiktq mu tellt nin çarpıyor u. 
Terk.. ıt. 

1 

. . . ıuu "'~~ h d 

Telef•• 14,10 Macar kalesine yaptığı bir hficum Takımda kalecileri, merke• 
MESKÜKAT [•J hintbol ıuretile durduruldu. MU- muavinleri, sol içleri nazarıdikka" 
Kuruı 1 Kurut nevverin uzaktan çektiği bir ıUt ti celbeder, oyun oynadıiar.. G.-

flrlt alta• uu <H-ıtt c1~0 kaleyi il\ ırarak ..ı·-arı gitti. Sagv. lataaaray, Befiktaş muhteliti br 
laıı. • 11»!12 (R•ı•t• 500ı.I .1 "U9 b 'l f k lid• 
''" • l40 (Vabı ı) 46~0 dan yapılan bir hücum Şerefin yeti umumiyeıi iti arı e ev a 
llu • ıoao ı. •• 1:..,1bır111ı a' tan havalandırdığı bir ıütJe boşa bir oyun göıterdi. 
.... 

4ı,. 19•03 (COah11rly•t) •100 k M , Takımda hemen hiçbir r 
aa:alu•• <O•. a. ı ~30 aitti.. Oyun ıımen acar.aran 

(Ha• t) araıla ).a•J • • 1 bil d amada-
if..al • lıtotlltlrh• ahu R t•t> • sosı hikimiyetile geçmiye b"tlamıt yuncu yerın e ya ıg 1, 

-,-c-1.-b-.. -ra~-.·-,,-.. -~'l-ı Vahit) • 5ISJ ise de zaman zaman muhtelitin Necdet, Münevver, Eşref, Daay• 
\A•ı•) 4625 ,., .ı.,.. barlet Macar kaleaioe kuvYetle yllk1en· Liitff Dmidin fevkinde bir oyull 

lstanbul birinci Hila memur
ıuıundan; Kuı.auocukta vaki ecznyl 
tıbbiye fabrikaaında meYcut Y• ecza 
depolarile ec.ı.acalara liı.ımlı muhtelif 
•ırça tit• •• lunao& ve levazım ile 
aaitborlk n buna milmuil birçok 
ı•yler bu ayıa 11 inci aalı gDnQ •aat 
on Gçl• açık arttırma ile Hlilacatın· 
dan talip olanların o ıOn ve 1aatte 
fabrikaya gelmeleri ilin oluaur.(12246) .• ,. 
OSMANLI BANKASı 

TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESiS TARllitı 1868 

Sermayeai: 10.000,0001ogilis Ura• 

Tt\rldye"'ln başlıca ~ehirlerllt 

Pariı, Marıilya, Niı,Loodra n 

lııfaoçester'de. M111r, Kıbru, Irak_ 
lran, Fili.etin n Yunaniıtan'da 

Şobelıri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Y11nanietan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar 

diğl görülUrordu. Otuz dördlincU oynadılar. 
dakikada kornerden gelen top Muhtelit ıu tekilde aabaJ• 
Mllnevverin çok kuvvetli bir çıkmııtı: 
ıütile direğe ıllrterek gitU. Bir Mehmet Ali; Adnan, Oıaaatlt 
dakika ıonra Şerefin gtızel bir Kadri, Lütfi, lbrahim, Necdet. 

ıoln ofaayt ıayılch. Galatasaray Münener,~~~~~:~~:.~~:?.~~ 
BeıiktaflD birbirini kovahyaD 
hDcumlaramn biri yine Necdet 
tarafından otuz alhncı dakikada 
Macar kaleüne girdi. Uzun vu• 
ruılarile, kafa oyunlarile her fır· 
ıatta hücum eden Macarlar ilk 
devredekl neticeyi değiıtireme
den Ud bir mağUip Yaziyette 
kalchlar. 

ikinci devre batladlğı zaman 
Galataaaray, Beflktaı mubt.litl 
ıol açığa Etrefl alarak ıahaya 

çıktı. 

Oyun Galataaaray. Beıiktq 
muhtelitinin ağır basan bllcumları 
ile baıladı. Şerefle Mllnev•erin 
birbiri üzerine çektikleri çok 
kuvvetli şiltler kaleci tarafından 
büyUk maharetle kurtarıldı. Ha· 
kem oyunun yedinci dakikasında 
çok aert oynayan Macar sağiçini 

Erzincan da 
Bir Zelzele 

Erzincan, 8 (A.A.) - Bu ,... 
bah ıaat 1130 da gtlneı .. doğ'O d 
y6nllnde 5 Aniye ıllren ıiddet., 
bir yer deprenmesl olmuıtur. 8ib 
ev yıkılmlfbr. insanca kafi 
yoktur. 

Komünistlerin 
Muhakemesi 

Ankara, 8 (Huıuat) - Tab~: 
nen iki ay kadar evvel kolD0~1 0 
lllde maznun olarak tevkif edı ;, 
ve dokuzu Ankaraden, biri 

aıo'1" 
dışardan olmak Uzcro on ın ~ t 

nun muhakemesine Ankar~ ~' 
ceza mahkemeainde 21 haıır• 
başlanacak.tir. 
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OSMANLISALTANATIGÖCERKEN Bir Haydutluk Romanı 
( Baıtarafr 1 inci ytlsde ) 

Karuindaa blyttlrçe bir 1f1n 
ark•amda idi. A,.aıılda fiı•i 
Paraıkovaaın e9inde kDDiyetll 
miktarda altıa aaJdaatbiım ld.la 
ediyordu. Oıtakl... çalıpnk 
ıece vakti ParqkOYaaua mektrük 
erine tirdik. Bodrum kabnda 
bir çiaıeato mahzeainde t6miil0 
bulwıan ( 50.000) albala kljıt 
paralara ç.kudık. 

Berıamada izimi kaybettirm .. 
için Bigaya gittim. Yanımda 
adamlarım •arch. Jandarma ile 
ar&m1zda mOsademe oldu. Arka
claflaram 6ldlfl af bl ben de ko
lumdan yaralanmııhm. Bu auretle 
yakayı ele verdim. Ve on yala 
mahkôm oldum. On sekiz ar 
aonra m&ddetim tamam oluy~ 
Bu hazineyi bulUl'laJD biraz paıet 
1a kavupcağım. 

Her hakkı mahfuzdur. 
( •ıtarıke llewrlal• tarlbl ) 

Yuan: Zl•• Ş.klr 

Hürriyet Ve ltilif Fırkasının ihyasını 
Mevzuubahs Edenler De Vardı •• 

..... il ... bllp ..,.w 
bir amiy.t t.. edilse. .... 
rada maal?l al•'maei dwtıW 
haklaacla alz.ahre ve mi' b 
fa)ara 1lr'tfH1 ...... ... ,. 
eclilecelr m...ı-. ( ........ ,,. 
9nedilerek ... , ıtia takip •ttiii 
liyuete anmra MÜI WIU..tler 
..U.., acaba-1-..l 

D..lfti.. Ta•ı• W .. _. 
- Ha,.t. 
D Rı•aA Onda ı..m ... ............... 
- Ga,.t dfals ... . 
C.v8 bını t• 't'• ... &. CM .. 

Ferit Papnın ho .... aM ': 
- Şu halde, 6allmtlzdeld 

.... - (s.ld O.,aa) .t. ~11-
lıı M Hem IGfhK• ... .._ 
•delim. Hem de bu mHeı.,i, W. 
lllllal .,, .. , ..... .,u,.u.. 

Dı ''*'· Sah,......- P••• t. 
dawela lcaMt etmltler, Serkl 
0-,m aıt-lfter; Ferit Papnıa 
ı. llJafetllule mabarrlw Ali K .. 
...ı, Rept Halla. Mehmet Ali 
S.,ıv albl ai.U muhalifierle. t ri
c:all Umlyeden ) Muıtafa Sabri, 
V ufl, Muıtafa Aaım, Zeyaellbl
dla bocalar alb1 ubak HllrrlJet 
•e itilaf ricaline tuadlf etmit
lerdl ... 

Y ••mfft l~Dmft.. Sara, nutuk
lara gelmlftl. Fakat ıarlptlr ki, 
.. putaklar .. mea apa ••I •• 
eaa11 ihtl•a etmlftf. Netice, 111 
tekli ıa.teriwewmittl ı 

- Eald { Hlrri7et " lt8lf ) 
....... tela• ihya elmık.. Rl
)'lıta.s de, Dwt P•11 ıeçlr
th 1 

En• ................. 
•berlyetln •erditl ba karar, M• 
Ilı Paıı•ı•m hopuıa ,ıtmemlıtL 
Şimdı,. k.aclu fikirlarlnla lıtikl&I 
•• bltuafhtım muhafua. etmlt 
olaa bu zevat. Hllrrlyet n ltiW 
libl .. mı.kette ba1ll mnhlm 
dedikocln ıemlnl tetldl eyi .. 
-.. olan lalr fırkaya baiJaa
lbaktan içtinap ıöstermltlerdJ. F .. 
lıat Ferit paıa taraf tarlan · du
W ba ıe•ab ihata etmlfler; far
-.. mazideki hatalarının tefle,. 
tir etmlyecepe ve yeni b& pror 
l'amJa padiphın lmlJIBe hlsmet 
ecllecejine, n netice ltlfJarile de 
-....ıebtl tehdit eden la.ldlıabn 
laene ıeçillver.cetha• lba •Y
a.lbiflerdi. 

Damat Ferit Pqaya ıeU.ce, 
0-.nilram)ın kendWnl riyaHt 
llaalamma llJılr ,ermelerine t .. 
..... r etmfr, falrat l»uı eıbal»ı 
•Gaaaiye dolayıalle tfmclillk bu 
....,.,. cle....Me eclecelfad• balı
... n,-tta Zeld Pap tarafm. 
:- kabulün& rica eylemfttl •• Zftf 
............ ~o-
-- ... rt. .... p ... u... edlla 
~ riJ..t ba uta, IMnci Hiıllr 
-1! fı Sebrl ~ kltlW-

111"7 W' ti.. (Pl,aa Sar.la) p 

tz-:ı-e W:.7 ~ ... 
Birkaç alD .... b• " 1111-
... kap .... yet. ,..... 

,.. slt.it. ,. "• • t.ı~ 
~ lumara kabul we iltifatlara 
~ ··111-Lfti.. 

Bundan .......,_.._.. ~ 
lliW 6Daa) ma 1enidea 

tqelddill .,.f padi.Uıa aızuau 
9e ...... t Ferit paıanıa t .. ebbU.ll 
• ıa-uı. piımifti. 

Acaba V abdetUnin bu fırkayı 
ihya etmekten makndr ne ldı7 .• 
Sadcc& ittllaatçılartlaa llltilram 
a'=alrtM ma iUretti1 •• Y-.. • bir 
==mm'w kaM • ea b..it .-... 
-- s• wL arkaanu alldk· 
ı.,.. • ba .... ya lstioat ederek 
ltuı ...W. itlere mi alrif•cektl?. .. 

Tapa, meırutly.tla lllm _.... 
ı..da olduğu ıibi; cemiyet ter 
kil etmek, moda b... .. .... tL 
HerıUn, muhtelif l ..... r •uıda 
...._ ptma bir btlma hfdkll
._ .._. .._ ..... Fabt h 
t .. ekldtlleria b .. 111n, lılsilılert. 
beraber latanba p'=lt oa.. bir 
ıahaınelalbact..,.......,. 
ret utlcelllld• ricut 1' t s lda 
ldL Bu ıalua ta (lbu.Y op& N ... 
ru Bey) tli. 

NeYHI Bey, •muml laarp lflD
de Erkanıharp kolaauı ldL (Hl
cu kuvve( Hfviyeai) ae ta1ia 
eclilmfı, Ye (Mediae) clYanadald 
mlklafaa hatlannda •azlfe deruh
te etmlftt laıillz lıtllba Ye Arap 
llMiWI bat ıa.terdiğl •am• or-

duya " Ntana •-t .....,, ID· 
gillz cepheme fWu •ylemiftl. 
Bu t.titen itibareD kendlalnl la-
111tdere mal etmlt olaa IMt fted. 
baht, bir arahlr hagHizlerl teıvlk 
..-ek lzmlr nldlleriae. AJT&hlr 
dhetlerin6 ı. ~ hueketi ya• 
pılma11 lçla .... ~llılere 11rı.
mqti. 

......... ••dille •adu 
. muhhftf lnglli• kararglhlannda 
Devlet n: ınffhıtlnfn aleyhine ça• 
lıpn Nenu Be11 mltarek•clea 
IOIU'a yine haaillderJm .._bala 
.&arak latanb.la •'""; ı. defa· 
da alyaıi 1ıt1.a '-11aa ı•çmiıtL 
Zeki, faal ve memleketteki ef.. 
klrıumumfyenln btltln ceresanla
nna nlaf oldala için lltllaatçıla· 
ra aleyhtar olanlardan bauı..m 
toplalDlf; bunları el elt.du ı.,. 
Ylk ederek lnıDlzleria e••"-i•ı 
blaaet eılılı•e• be,tlr Mr t• 
ıekktlllla eıamnı 1'oyma7a bar 
lamaıb. 

Çok aariptfr fd ODDD ba ta-
pbhaalerl buı ajır hatla •••at 
taralmdaa ela ı.a..am,..ıe Jı....,. 
a-ııtc ........ Ne ..... Bey, 
.talı eldakça mlblm llyall bir 
,.hllyet halini afmıttı. 

( .ArKuı Yar) 

Paralan oradaa ta• iki ... 
Ud gececi. bir dejir..... naklet
tilı. Soma Blkhaal:pdea 1abn 

aldığımız hay•anlarua heybeleriae 
altınları ,..rletilrdik ~e Bergamaya 
ıelenk kale duYarları u .... 
ıamdülıs. 

Bu ııracla Kar .. hdaala ..... 
da anlap•amazlak wartb. Kar• 
slndallla aclamlaruıdan Nikola,ı 
bir pandam• .. Urerek bir ulnda 
llr.ialal birden lldlrtl... Dit
adamlara k•brak ll"Çhl••. 

Par8fko•a, Yunu t .. kDMı 
mahnıuna hizmet için Trakyada 
IDplanan paralan muhafaza ecll-
1or n icabında allkaclarlara tea
llm edlyormut- AJYahim lgala 
ımamada paralan almıya •akit 
bwfamadan kaçmlfb. 

lamir muUblrlmlzla CavalM 
Biz, bu laidiM 11.;.. .... 

mulaa birimize telarafla bapurduır. 
Biae apğadald cevabı Yereli: 

lzmir, 8 (Huaual) - Bu a ... 
birçok canlara kıyaa •• evler 
ı6nd0ren bir adamd.r. kmir e• 
alJet direktörlljn adli lama bar 
kw Ba1 H•IO"•'- lclreaiacWd 
bir heyet Bergamaya altmlı 91 
Pwlr Harwn .. terdljl yerde 
_....,_ JapllUlbr. Şeldmia ~ 

t.clljl ..... dnan J1bl•ı1L ı' 
Yılalaa 1•lerde tabrlyata " tei 
mizleDJMye dnam edWJW. Es .. 
1MYc11diy.ti iddia edU.. par.ı... 
191• ,.u. ....... ., ........ 
tarafuul.. ...... blrkaf 
... ~de ..,daaa pkacaldlr. 

• 
" Hava Haftasına ,, Doğru 

Wta içinde ... ldaıuuz ...... 
propaıuda katıllMı ata_.. 
lardır. - * -

( llaıtuafı 1 lul ,uzct. ) 
rilecektir. Tllrk hava Jn.um,.111 
cahtmaum ııs&Iı. ıa.ecek olaa 
mWetln yardımım lalç eluHtme-
cfen •rttıracatı muıaakk.k a6r&l- Evvelce 
makteclr • 

Otrenditlm• ı•• Apatoa .,. Polismiş 
lçiade bir .. haya hafta-.. rapla- c 8-ttanıfı ı laol Jlzcl• ) 

1 il 
ıakbr. Hafta içfade Jllldun ileri 1abata m.....ıarmdan IMr' 91 

Bıkkın ığın icını Bir ~=z~~°:.:~~:·:.r.~:~ :.• .;·:: ::-~ :;-: 
A •k 1 B 1 recelder, he1etl• bltla yarda UpaJ• pimada 9'ed ... 
merı a ı n muş ıezerek laalka laan tebllkeaiDI -- ıp. JQl lıatemlt; ey ....... 

aalatacaldarcLr. Tlrk hawa im- Leadtalnt tana .. dıjula lifle,._ 
ruma ha•a haftam için filmler it meydana çıkarak rakayı • 

BuS~~~G~nühri·ti~rla~nKan_h_u_~-~~~~1 -d_~_h_m_~_._6_._& __ ... ~~~~=·~·---~_._m_L~~-
Kocalara Eski inekleri Geri Gelecelmıİf 

Dla1a pse
telerl la er 1 a. 
r•DI bir lıetfftu 
b .... dul•. 8lllt 
lana lclnd• bir
çoktan cid6Udlr, 
..... dlıtlc1411 ..... ,a .... r .. 
kat buaa mub
bl.,, ,. .... ela 
lnunı rtldlr· 
... kt.. b .... 
lafçblr .. ,. • ... 
ketmu. lıt• A· 
merflramn Ala
bama diyetin
de bir doktonua 
buldutu Ulç ta 
bualardaa blft. 
clir. Dok t o ı u a Halt JMlacle, hak l.Urea ilan .bc.a. 
lddlM•v ıare ha ~ .. ,.....1 kat doı.t.,. llGa elam erta,. 
karı koca aynı.alar111111 iDiM k.,dap prt olc:IMp apa. 
ı•çilmlt olacaktır. Doktor ama Kan•• lrucaDlll) hnı •Ayni-
1111111 uqlırmf, blrlbirincfu ayrı
lan ı.n n kocalum praill ı..,.. 
tly.ı.rl clolay..O. rahat.&hldara 
Ye Nevutenly• apayarak lao
ıqtuldanaı meydana çıkarm ... 
Blnaea•leyla doldora pe birle 
clftlerln temiz laawacla bir .addet 
J•ta•alan, af'llmak ... tahtım 
teclaYI eduek ıiu ukUl sil>I 
ltiDWriaılea ............ , la'-l 
edeceklDİl-I Ya.. ilk .vlilllde 
tla.,W- 1ta11k bU ••9 • bill
•lıille ball'ınıcaldaıı,. W ayı 
ıeyalıMlrlae çakıc•klMJ ... • u 
tiki ............ •&., .... . 
Japyacaklan muhakkık=ı F• 

............. mtlitell cifti .. 
rin, hu..r baa ıanafocyomlara 
sltmeleri •• eracla t..tul edil
melerl IAa.mae-

' 
tO H•zlraa Pezarl••I 

•t 15~• 
Saa&Je'cle, S s d9• pzia01WMll. 

m.ktri& ~ Whi•ta aWlril•c• 
w IMt .. !.-, •lwuier aramıda 

Jwr"a t•kilenıll. 'bla 

ELEKTRiK ALETi 
Hadiye Edlleceldlr. 
........... ._. ••ll•••tur. 

1 l.t.nbul B•l•dlJHI lllnhln 1 
Beher metro•aa 1 lira 20 kwuı kıymet tahmin edUeb Fatil& 

1•1111 ,.,mde Albmermerde %48 ad adada yballı 45 metro 4G 
••tim murabbamclakt ana aJlbclarlarr ananda .. bhnal[ &zere 
açık artbr••>• •oaalanıtlnr• Sahn almak isteyenler f8ralti anlamak 
._. Levaım Mlclllrlllftln• mUracaat etmeli, artbrmaya ıfrmek 
lçla ele 4 Bra 10 braıluk munkkat teminat makbuz YeJ• mektu
h ile .,_..,_ ihale ,anı olan 10/611135 Pazartal ahi -t 1 S de 
Dmml Emelmeact. bahmmahclar. ..B,. "2857,. 

lf. ,,. 

S-.lik il.ham .. • klrul 11)()() lira ola SltJlade Karaapf 
mahallulnde SOtltlce cadde•cle Mubalaa Pay .. laalladHI Ba;.r
....._. 917 •-' .. ,_ IMJllUDa k .. r imaya ....... k lb ... 
qıla wttar .. 1• koaa .... tm. 19hldl o•a•tar ,.n.....,ı ıtn-Jr 
.._. Lweı• MlkMrlDth• ... caat .-.ı ... Artbrmaya slrmelr 
lıcla de 2tlO No. la artta ..... ,,. ..... kan-•da ,_. ve.ika 
" 75 Jirallk •uYaldmt temiıııat makltm weya meldubile l»eraber 
Uaal• gtıal olu 13161935 P ..... mbe .... aaat 15 ele Daimi Enclı
mead• huhınmaluhr. "M.,. 1'2900,, 

lf. • 

CJ.llidarda ValWe atlt Camll'Bahçulnde • bentlerbaden çak• 
nimi ıadtelif bo,da bndel• pazarlıkla ublaeakbr. t.ı.u olu
ı. pnitl .,..._ sL •ue ı.e-- MlldGrllljlne alracut etaelWlr. 
p..Wı illa de 18 •• 75 lwutluk muvalmat teminat makbua 
••J• mektubUe berabu l.ıa ,- olan 101819!5 P ... mbe atlal 
... 15 et. O.... Eme-el. bulunmalldar ... B.,. '4"20., 

• • 
Yeni HaJ binasının rıhbm 

ve merdiven inşası: 
Kefil ltedeB 33687 lir• 81 bnı olaa JUİ hal bin .. nlabım

am Unkapam cllıetfte 7enl kGprtl clıetiu uahlmuı •• nhbmda 
iki merdlYen İDfUl kapalı zarfla elulftmeye konolmqtur. Şutaame 
170 k111'11f mukabftinde Le.azım MldllrllltDadea aluur. Ebiltmeye 
ılrmek için de 2490 namarala arttırma •e eksiltme kanununda ya
zıla •eaİkay& 2525 lirahk muvakkat teminat makbuz ve1a mektubile 
beraber teklif mektuplannı ekailtme ıOatı olu 10/6/935 Pazarled 
,naı aut 15 e kadar Daimi Enclmeae vermelidir. ..B ... ''2820,. 
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Yazım: 

All 
Rıza 
Seyfi 

Deli Aslan~;~~~ 
Şanlı Zafer Üstünden Bir Ay Geçmişti 

..... ;,a_ .. 1 11111 01"1 .......... 1 1 •••• -

Sonra delikanlıyı getiren ne· 
ferlere döndü: 

- Siz ( Nadolnl ) yl bizim 
nöbetçi zloclrlerinden ıeçirecek 
ve ovanın ortasına kadar göUlr· 
dükten sonra boı bırakacaksınııl 

Dedi ve birdenbire sağdan 
geri ederek yarı açık kale kapı• 
sına doğru yürlldU ... 

Fakat birkaç saniye aonra 
arkasından birisinin hııh adım• 
)arla yaklaıtığını duymuıtu. 

Bu gelen, Macar beyzadeıl 
(N adolni) idi. 

T utaak Macar coşkunluktan 
titreyen ellerini Aılan Beye uzat• 
mıftı: 

- Aslan Bey, bana elini doıt· 
ça verir misin ? Bu ana kadar 
duydukum ve g6rdUğüm en kah• 
raman v• en mert Türk •enıio 1 
Beni kurtaran melek tabiatli ka• 
dmı, dalma anneme sakladıtım 
hürmetle hatırlayacağım 1 Tanrı 
beni bu lylllğin kartıhğını yap· 
mıya muvaffak etsin; Allaha11• 
marladık 1.. 

Dedi ve AıJan Beyin sHBlı:ce 
uzattığı ell kuYvetle ııkbktan 
aonra, iki neferin arasında batı 
önüne eğilmlt olarak, gecenin 
esrarlı karanlığı lçlodı kay
boldu. 

* Şimdi Subuska kalHI etrafını 
kudurmuı avcı köpeklerile sarmıı 
yarala bir as) an gibi, Macariııtan 
ovasmın bir köşesine yaslanmıt 
duruyordu. Türklerin kazandığı 
Ye anlalbğımaz tanlı zaferden 
sonra bir ay kadar zaman geç• 
mlşti. Bu müddet içinde Macar 
Ye nemse ordusu Macarlstanın 
h•r köşeslnd~n, ve Viyaoadan 
sıönderilen allvari v• piyade kıt'a· 
ları ve bilhasaa ağır topçu lle 
takviye edilmittf. Artık acımaz, 
amansıt muh:ısara en faal, en 
mühlik devresine girmlı bulunu· 
yordu. Tüyler Urpertlcl boğuı• 
maların, hUcumlarıo, huruç hare· 
ketlerinin!' gece baskmlarınm ardı 
arası kesilmiyordu. 

tulmuı palangasına hiçbir yan· 
dan ne yardım, ne yiyecelı gele· 
miyeceğlni timdi pekAIA blllyor• 
lardı. O halde nafile can kaybet• 
mekte ne fayda Yardı. Onların 
ıimdi en kuvvetli, Ye şaımaz 
silAhı kaledekilere l!IBldıracak 
açlık idL 

Gerçek, kale ahalisi daha 
ıimdiden açlığın pençesinde kıv· 
ranmaya baılamıılardı. 

Her Türk yiyeceği en au 
indlrilmlf, ahalide ve beylik 
anbarlardakl bütün erzak topla• 
narak glinlere ayrılmıttı. Ancak 
yapılan en ince hesaplar bile bu 
erzakm ve at yemlerinin ilkbahara 
kadar yetişmeyecoj'ini iÖstermek· 
te idi. Eldeki atlarla köpekler 
yenildiil halde bile düımanın ge· 
tJrmiı olduğu ağır muhasara top• 
ları önünde kalenin elde tutulması 
yolu yoktu. Bu açlık \le yokıuzluk 
ıonunda Almanlar ile Macarlar 
ıokaklara uzanmış binlerce canh 
cenazeleri çiğneyerek Subuskaya 
gireceklerdi. 

Kele kumandana Şahin Eey 
Deli Aslan ile blitün bu ıeyleri 
konuşmuı idi. Bundan başka ka· 
ledeki Yen içeri mlifrezesinin zabiti 
Şahin Bel in en güvendiği, en 
1aydıtı silah yoldaşlarından biri 
idi. Onunla ve kale beylerindeu 
birkaçile yaptığı uzun konuşmalar, 
aleıli danıııklar hep bir yerde 
toplamyordu: Çok sürmüş olan 
bu hoğuşman\n en acıkh vo on 
korkunç günleri artık gelmişti! 

Bir gün öğleden ve düşmanın 
çok zor!u bir topa tutması:ıdan 
sonra idi ki: Üç dört davulcu 
Subuska erkeklerinin kale beyl 
konağının büyük bahçeaindo top• 
lanma.sını sokak sokak haykm· 
yordu. 

Kark elll dakika so;ıra Subus· 
kanın orta meydanındaki btiyUk 
kumandan konağının geniı bah· 
çeal ve dört yana açalan çifte 
kapılarla bahçeyle birleıen alt 
divanhane serhaddin sert ve baha· 
dır erkeklerile dolmuıtu. 

Bütlio bu ladamların ölümle 
ej'lenen yüzlerinde, belalara ve 
kazalara hayatlarının bayağı işleri 
diye bakan yılmaz gözlerinde 
hiçbir zaman görülmiyen bir dur
gunluk, hemen göri.Hmiyecek, 
patlayacak bir fırtınanın karanhğı 
vardı. 

Kumandan, iti timdiye kadar 
açık konuşmamış idi ; ancak her· 
kes, hatta bu facianın taliaiz 
kurbana olacak kadmlar bile, 
önlerindeki derin uçurumu, öde· 
necek o tüyler Urpertici borcu, 
insanlık tarihine yazmaları mu· 
kadder olan o kanh destam az 
çok görllyorlardı. 

Bu, bir daha etlerini görmiye· 
cek olduğunu demir yilrekli ka· 
dm ve erkek bahadırlarm alcılları, 
düşUnceleri titretecek bir korkunç 
kararı idi !., 

EH ıilah tutanlar, ılmd1 dUş· 
manlarını değil en tıevdiklerini, 

alll yanaklanna &oldururum diye 
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ahnmuı hakkrndaki kanun bOtGn 
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TUrk Parasını Koruma 

Hakkında Zeyl 
Tllrk paruı kı)rmetinl koruma 

hakkında Qç maddelik yeni bir seyl 
ilave edilmittir. 

Ro•m1 Gazoteı 3-6·935, Sayı No. 5017, 
Kanuıı. No. 2731 .............................................................. 

Beyoğlu Sulh Hukuk mehke· 
mesi başyazganlığından: 

1 - Refika Akl'e iJe NHlı Kori• 
naldinia müıtereken mutaaarrıf ol· 
dukları ( 3500) lira muhammen kıy• 

metli Beyoğlunda eakl Kamerhatun 
yeal HUııeyinata mahalleıinde Saku 
sokağında uki 21 yeni 9 ıayıh hane 
tamamı mahkemece verilen karar 
Ozerine ıuyuun izalesi z ·mnında açık 

arttırmr-ya konulduğundan 11/7/935 
perıembe glloü saat 15 ten 16 ya 
kadar Beyoğ:u Sulh mahkemHl baf
yaza-anl ığı nca müzayede ile utıla· 

cakt r. Arthrma bedeli uranlanan 
bedelin % 75 ini buiuru o gün ihale 
edilecektir. Bulmadığı takdirde on 
beş inci güne gelen 26/7 /935 cuma 
günO aaat 15 ten 16 ya kadar icra 
olunacak ve en çok arttırana ihale 
edilecektir. 

2 - İhaleye kadu birikmit maliye, 
Belediytı vergileri nkıf icare ıl telli
llye alıcıya aittir. 

3 - Arttırmaya girmek isteyenler 
uranlanmıt bedelin ~o 7,5 ğı niıbe

tinde teminat akçesi veya u :U1al bir 
Bankanın teminat mektubunu getir· 
meleri tarttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden bet 
ii:Ün içinde mahkeme kaırnııına yatırı· 
lacakt:r. Aksi takdirde ihale bozula• 
rak farkı fiat urar ve ziyaa faiz 
bilA htıkum kendiılnden nlınacaktır. 

5 - 200-l aayılı icra ve if.as K. nun 
126 cı m ddeıine tevfik an gayrımen• 
kul üzerindeki ipotek sahibi alacak· 
lılar ile d iğer alakadarlar is' gayrı• 
menkul lh:erindeki haklarını huauaile 
faiz ve masrafa dair olan iddiaları 

ispat için ilan güniinden itibaren 20 
gün içinde ispat belgeleri ile birlikte 
.at f memuıuna müracaat etmelidir. 
Akıi t , kdirde hak' arı Tfl pu lfOUlğG 

ile sabit o .mayı: nlar aabş parumın 

p ;;, yl a ımasından hariç kalırlar. 

6 - Refika Aki!e hinesi ( 12CO ) 
lira mukabilinde Emniyet Sandığıoa 

birinci derecede ipoteklidir. 

7 - Şartname mahkeme divanha
nesinde herkeein görehilecsti yere 
asılmıthr. Fazla malumat almak iste
yenlerin 93ö/14 aay:sile Baıyazganlıfa 
milracaatlar& ilin olunur. (12248) 

Türkler artak hiçbir taraftan 
yardım alamayacaklarını bilfyor
lar, canla baıla, tırnakla, taıla 
döğüıüyorlardı. Düıman ateşi •e 
saldırışları çok lcere 1abah karan· 
lığında başlayarak akşam karan· 
lığına kadar sUrüyor, btittin kale 
ılperleri yıkılıyor, kale mUdafilerl 
on iki, on beı aaat ıilren bir 
botuşmadan sonra da bir dakika 
rahat görmeyerek sabaha kadar 
yıkılmıı ıiperlerl tamir etmeye, 
tamir yolu olmayanların arkasına 
ağır ağaçlarla ikinci müdafaa 
perdeleri çekmeye çahııyorlardı; 

iki büyük hücum sırasında kalenin 
dllıman eline geçmesine dikit 
kalmıfb, o zaman kadınlar, genç 
kazlar, çocuklar hep birden siper• 
lore koımuılar kocaları, kardeş• 

leri, babaları ile yan yana ve 
dllımanla karma karııık boğuı· 
mu1lardı. Arhk kaleyi tutan ıiper• 
lcr değil, içindekilerin coımuı, 

kudurmuf, ylikHlmiı ıon korkunç 
yaıama hamleleri idil öpmlye kıyamadıklarını öldüre· r----... ---------=---, 

cekler, bu sevgililer ise ana, baba TAKVİM 
Düşman bu hücumlarda bllyftk 

kuvvetler kaybederek karşıhğmda 
bir şey kazanamayınca tabiyeaini 
bir daha değiştirdi. Kale etrafına 
demir gibi bir muhasara hattı 
çekerek müdafilerin ergeç açlıkla 
te9Um olma~arını beklemeye bat· 
ladı. Bu yol düşman kumandan· 
ları için en ucuz ve kolay yoldu. 
Onlar serhaddin bu küçük, unu• 

ve kardeı\er, koca bıçaklarına 
memnun ve mütevekkil göğUale· 
rini açacaklardı 1 Türk namusunun 
düşman ayağı altına düımomeııl 
için başka bir yol kalmamıştı. 

lf 
Sarı Şahin Bey, yukarı kattan 

aşağı indi, geniş merdivenin alt• 
tan üçüncU buamağmda durdu. 

( Ark&al var , 

aıa 
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Bir Tetkik, 
Vaziyeti 

Lehistan da 
Meydana 

Hazin 
Çıkardı 

Bir 

Varıovada 

yapılan bir tet· 

kik neticesin• 

de Lehli mek· 

tep talebeal 

araaında alko

lün pek fazla 

mıktarda kul• 

lanılmakta ol· 

duğu meydana 

çıkarılmııt ı r • 

Bütün V arıo· 
valı talebeler· 
den yalnaı 

yUzde (32) si• 
nln içki içme· 
dlğf, geriye 
kalan yüzde 
(68) nln aıkın 
bir içki dUş· 
kUnU olduğu Hooalarından sizli bir ıurette konuıan hap.rı mtkt.pllleı 
tesblt edllmiı •• halk araıında mektebe ıltmelerl de itiyat ballal 
bUyUk bir hayret uyandırmııtır. almışbr. 

Bu neticeyi elde eden tetkik· Baıı talebeler beraberine al-
çiler, Lehlıtanm diğer ıehlrlerinde dıkları bir ıiıe rakıya ekmekleri• 
de araştırma yapmışlar, oralarda ni batırıp yemekteymlıler. 

da ayni neticeye varmışlardır. Müfettiıler Opatof eyaletinde 
Lonzdakl talebenln yUtde 13Unlln 8 bin talebeden yalnıı blnlnla 
alkolik, ylizde 30 unun haftada iıret etmediğini teablt etmlttir. 

iki defa muayyen bir ıiıtem Bunlardan 3 bini her ıUn rakı Ue 
dahilinde itret etmekte olduklara sarhoş olmakta, diğer 4 bini de 

anlatılmııtır. Ayrıca birçok ş•· muntazam ıurett• içmekte 
h~rlerde talebenin sarboı olarak imişler! .. 

Ninelik Köpeklikmiş 
Derler; Çok Doğru! .• 
( B< ttarafı 1 inci yüzde ) 

yenmek i ıtedim. Ve ih : i)·arı din
ledikten eon.-a da, bu isteği göste· 
rlıime pişman olmadım. 

İhtiyar kadının şlkiyeti, 30 
yaşındaki torunu "Mustafa,, dandır: 

- Benim, diyor, darU dünyada 
Mustafadan başka kimsem kalma• 
maştır. Ona ak aaçlanmı ıtipUrge 
ettim. Onu kızıman karnından 
ellerimle aldım. 

O, benim için, ekmek gibi, 
su gibi bir şey oldu. Öyle ki 
ytizlinU bir gün görmeaem yöre· 
ğim durur. 

Muatafam geçenlerde, bir kızla 
tanıımıı. Kızı getirdi bana da 
gösterdi. Evleneceklerini söyledi. 
Dilimin döndüğü kadar hayır dua 
ettim, çıkıp gittiler. 

Kızın yUzlinU bir daha görme• 
dim. Bir hafta kadar ya oldu ya 
olmadı. Bir 2Un kapı çalındı. 
Karşıma Mustafamu arkadaıı 
Kemal dikildi: 

- Nine, dedi, Mustafaya oto• 
mobil çarptı. Hastaneye kaldır· 
dılar. Seni bekliyor. Çarıafmı 
örtlin de götüreyim! 

Bu haberi alınca beynime 
"Siperisaika,, ( !!? ) çarpmıt gibi 
oldum ve olduğum kılıkta sokağa 
fırladım. Fakat otomobilde Ke· 
malin anlattıkları, yüreğimi bu 
haberden fazla sızlattı. Kemal 
halimi görlince dayanamamış: 

- Nine, dedi, ben yapamı• 
yacağım Mustafanın dediğini. 

işi 1Rna an~atayım da, başmın 
çaresine bakalım: Mustafamn ya· 
vuklusu senden hoşnut olmamıf. 

Onun buruşuk surahna 
baka baka gönlUm kararar. Hem 
ben evime gelenlere onu "kayın· 
ninem ., diye göstermeye utam· 
rıml demif. 

Muıtafa, ne kızı seninle otur
maya razı odebllmiı. ne de ondan 
vazgeçlrebilmiş. Bunak, fakir, 
kimsesiz diye kağıtlar uydurup 
seni Darliliczeye yatırmaya karar 
vermiı. Seni götürmeyi de bana 
yükledi. 

Hikayeslne duygularını lylc• 
kaptıran biçare ihtlyarın gözleri 
sırsıklam olmuştu. Tıpkı bir ço• 
cuk gibi ağlıyordu, devam etti: 

- Kemal iyi yürekli oğlanmıı 
yine... Dediği kAğıtları bana ver 
dl, beni de bir bildiğin evlne 
indird·. 

Şimdi yeniden kağıtlar uydu· 
rup beni Darillaczeye sokar diye 
korkuyorum. Ben evimden, bar 
kımdan vazgeçtim. iyiliğimi gören
ler sağ olsunlar. Şurada kalan Uç 
gUnüm de beni aç bırakmazlar 

elbet. Zaten yumurta kadar 
midem, ( 30 ) dirhem kuru 
ekmeğe bile oluyor. 

- O halde ne diye mahk•· 
meye baıvuruyorsuo nine 1 Eve 
gitmedıkten ıonra, Mustafa da 
sana ilitmez ! 

lht ıyar, bilA mübalağa peygam· 
berane den ilebilecek bir feragatla 
cevap verdi : 

- Eve gitmesem öyle •.. Fakat 
ben arada bir Mustafamı göre• 
mezsem edemem 1 Çllnkll ona 
gtinah bulmuyorum hu iıte ..• 

Kabahat o zamane yosmaaıod•· 
Bana: Makeme, DarUlAczey• 
girmeden Mustafam görmenin yo
lunu bulur 1 Dediler. 

ihtiyar, gösterdiğim kapıy• 
doğru uzaklaşırken içini çekti: 

- Mahkemede itler uzarııuf 
derler. Onu görmeden göçerıeını 
gözlerim açık kalacak 1 

Selim Tevfik 
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- Acahul, rolr.. Mwkkak 
ha bG1le .• Dau Ula erkelderdu 
P.reatlf beldi1ona. Bize llka1t 
kalan bir erkete karp, kalbimizde 
fena bir 6fke W...dlyoruz.. So
ruyorum una?. Dadaldarımau 
ltlrdlğtımtb kırmmlar, kirpild .. 
rimizi lnY1rclatımız rimeller, tar• 
.. ldanmızı parlatan varinoUarı 
laman saman aç gezmek paha· 
llna yaptatımız tuvaletler.. Büttla 
hunlan niçin ve kimio için ya.,.. 
Joruz?. Erkek:ere, bot ve ılzel 
&Grllnmek lçiD deiil mi?. 

- Amma, ••ıili Annam •• 
8iribirlne hoı gariinmek, blıtlln 
lıaanlar için yarablııta mevcut 
olan bir bla delil mi?. 

- Emel J. Rica ederim, riya• 
Ur olma.. Nefret ederim aenden. 
ıluna, açıkça itiraf et. Batla o 
lahmet •• fedaklrhklanmız, hep 
•lar lpa.. Hep onlara ,az.ı 
IGrlnmek lcfn.. BDtlha ba yor
tanluk •• feclaklrlddanm111a 
.. lklfab nedir?.. Muhitimizde 
lalrbı hayret Ye takdir ayandır
lllalr.. Eter kalbimiz hopa, oraya 
da bir Yarhlda doldurmak.. Ha7dl 
tbıafımm alan takdirkarlardan 
....... a11rcLk, •• kalbimisln o 
~. doldurduk defli mi?. 
Pakat kalbimi•• aoktupmuz o 
llaahl6ku orada zaptetmek mlm
lıl. detti ld.. o~ ,., .,.. ıan. 
lelm ...... Ha1di çok çok blrka~ 
17.. Haydi dalla •bath bir 
.. İaadayı çıkıın da, nihayet bir 
...... Sonra?. Ya bir ihanet.. ya 
lalr llavp.. ya, aynlauya çok 
llzel •• •trlkab bir bahane?. 
&. a,,.ı.k; dc.tça •• launca ol•a, 
,._ bir t•J dettJ.. MeaelA, bir 
lralak oldukça meıhur bir artiltl• 
.. 'ifmittim. Bu adam da benim 
llbl biraz hlr fikirli olduj'u lçla 
"- 11ra blrlbirimlze macerala• 
l'aaaazı oaldederc:lik. Artiatlm, mll
'aiebette bulunduğu kacLnlardan 
laahıederken daima aıklarındald 
._,affaldyetlerl bir plebe ıek· 
'-de Wlkki eder; .... ıı (falan 
..... ., flyle •uıaffer oldum ) , 
C illan kıa• kandarmak için ıu 
it.dar utraıbm, fakat aeticede 
~- kuancLm ) derdi. Nihayet 
.., ... dayanamadım: .. _ Efe~ 

~~ Niçin zafer lizjn tarafmuıda 
~or? sa kendinizi bir kahra
'-•n ilbl f6rmlye alqmıpmız. 
~- da iten al:ıe hakiki kay· 
........ ptereylm.,, Diye batar
,.._ Odada De var, ne 7okaa t ı..t.la berifıa baıma yaitdır
ııL_ Yan çıplak bir halde oda• 
~ b~clam. Vakıa bu hareke
~· bir kaldınm kadım gibi 

etmitti ... Fakat biç ol
-._ oaa hadclial bildirmiftim. 
C... Amaa. ı•nlt bir aefu alda. 

ılcli,.t1. kaflanm catb. Tekrar 
"rlemly• baıladı : 

- Emel 1.. Son gln mtdllre-
~e a&ylediil a&zler, vakıa 
...; kabp pyJerdl. Bu ı6zler, 

.. neaia mezanlanna bir an'a• 
~kllnde tekrar ediHr. Fakat 

u, blablltln de luymetaiz 
~ Ye fikirler detiJdir. Eğer 
~ •ldlre olaam, •• mektebi· 

mezualanna ela en aon clera 
"--k lzere kadınlıim ıırrını 
~tmıp kalkıııam ; daha kaıa 
--ı'lerdlm. 

..... Ne derdinh, FrolaJU Anna? 
,,._ ......_ Ne mi derdim ? Erkek ılr
~ 1111t, bçm... Eter bir er-

iÇiNi 
kekle yaıamak mecburiyetiniz 
Yaraa, lıendiniai ıaret ilatiyatla 
kullanın. 

Dem:ndenberl alluüml kurca
layan birpy •arda. Hazır aaraıı 
ıelmitken ıordum ı 

- Frolayn Anna I .. On sekiz 
Y•tınızdan yirmi Mldz ya.,nıza 
kadar hayabmzda aralanan otuz 
iki aıkınızdan bjrinl aiçin izdivaca 
bağlamadınız. 

An.aa, hir blakalaa atb •• 
aonra bqanı ..U.yarak : 

- itte, bak.. Şark ruhu, 
yine bq g6ıterdL lfittiğime ıöre 
tarkta biribirlerine lfık 9laolar, 
derlaal &idivaç ederlermlf. 

811 ala1h l&zler, beni biraz 
mlteeaalr etti. Derhal cevap 
Yerdim: 

- Amma.. ha, mutlak değil
dir, F rolayn Anna.. biri birini 
aewenJer Ye anlqaalar tabiiclirld 
izdivaç ederler. Zannederimld 
her memlekette de ldet budur. 

O, tekrar dddile,tl. Hemen 
hemen dlflerlnl atkarak, Adeta 
yan 6fkeU: 

- Kahrolıun, o Adet. 
Dedi... V • ıonra, ıaald mçJu 

lmltim de beni uarhyormq pbi 
elini dizine çarpb. Ba•m aol 
tarafa çarpıtb. Adeta batırdı: 

- Kuzum, Emel. bu, ne ka
fadar.. Ne zihniyettir?.. Se•lf•rek 
evlenmek lapkızıl deliliktir. 

Dojruıu, kendimi hayretten 
alamadım. Ben de biraz &fkelone
nk oean ylldne bajırdamr 

- E. iç MDe burada oku· 
dujımuz deraler •. bunlar niçindi? 
EYienmek.. mea'ut bir JUYa kur
mak için detll mi idi. Şu halde 
8lz burada bir alay deli ,.tfttirl· 
roraunuz?. 

0, hakkım ,ok derin bir 
imanla müdafaa eden llararetli 
bir avukat tlbl cevap Yerdi: 

- Hayar.. blllkia... Bb bura• 
da, cemiyetin.. bu,Onkll lnaanla
nn hotuna gidecek kadın yetft
tlrlyoruz. Tıpla, bir cam fabrika· 
•DID eczanelere life yetiftirmui 
tibL.. Ş. 111 Mne zarfında lizi 
lalm&se oturttuk ta: 

.. - S.•iniz, kıum. Hyifmek 
iyi ıeydir?.,, dedik mi? •• cevap •er. 

- Hayır. 
- Evveli aevltlnlz. Soara 

izdivaç edlnlı dedin mi? 
- Hayır • 
- Şu halde, biz •izi deHUp 

ae•ketmif olmuyoruz. Şayet llz 
bGyle bir mecburiyet karfWDda 
kalıraaıuz; MDdelemedea yllrllmek, 
hayabmıa bir çeenl •• lezzet 
vermek, llzdea her aa •Uİf• 
bekleyen kocanm memnun ederek 
onua ho9nut1Uıluldarama lala• 
ıeçmek için IAzım relen ..,1er1 
lğrettlk. 

Aua, duraldada •• ... flJle 
bir .OZerek tekrar devam etti: 

- Hayabmda • nefret etti
tim birteJ vana o da, blrlaln 
tahakklmll ve 1ahut naa1et1 
albnda yaıamaktır. Otomobilde 
kadınlan ıat tarafuaa oturtan 
erkeklerdea nefret ediyorum. Ala. 
bu rlyaklr heriflvla iç yllzld 
hana aor. Zlhlrea kanaaa ba 
nezaketi a6.teren • llerif, Wf 
filpheaiz ki kapadu çalmadan 
evvel, kimblllr •• bahane Ue 
ıavalb kadıncajıa hafll' bfll' 
lıqlamııtır. 

(Ark ...... ) 

SON POST" 

NA.SIBL&B 
• 

... 

'l;Qw 
A1••aaıza lraadura siJm•k lmkl· 

maa aelbeclerler. Ylr11Jltlnla · .a.i 
azap Hrir. lıte; naı rlan lıAltldea 
ılkecek pek kolay •e az maıraflı bir 
teftbin Akp•luı derununa klfi mik· 
tarda RADIO SAL TS ili .. edecetl· 
•ia ıuda ayak b nyoıunu J•pınıa bir 
luç sin sarfında bu asap ••rea na• 
ıarlara koleyca çıkar•bilece~ıia·ır:. 

Hemea lu •kta• eaaaeaiad• 
bir kucu RADlO SALTS iateyiniL 

Her eczanede ıatalır. 

VAPURCULUK 
TORK ANONI W ŞiRKETi 
ISTANBUL ACENTAU(;I 
1 l•aa Hu. T elefom 22929 

TRABZON YOLU 
TARI V aparo 11 Haziran 

S A L 1 rllnl uat 20 de 
RIZEYE kadar. 

Be~oııu DISrdUncU &ulh Hu· 
kuk llahke111eal11dena Terekealn• 
•ahk••ece el konulan all Eftik 
Allabwudialn uhde.lada bulmaan; 

1 ) Be1otfunda Kitip llaıtafaç .. 
lebl malaalleı ·ade bü1lk Parmakkapa 
eokatıada eakl (3) H J8Dİ (3) No. lu 
laaae apk arttır•• aunti ile 15 7-956 
Puarteıi aut 14 de aablacaktır: 

K1,..etl (S373) liradır tellali1e 
nımf •• ihale pala •ltt•rilİll• •ittir, 
arttırmrya kanıabUmak için kıymetl
ain yGzda 1edi buçutu aiıbetiade 
pey akçHi 1Uırmali lhımdır. 

Tafıi'.lt ı cepheıi (6,40) metre n 
derinHtl (9,20) metredir, 10kak kapı· 
ıındaa bir tathta siriUr, bodrum 
kat.nJa bir mutfak •• bir oda birinel 
kat. bir ıofa .. ilal oda, lldacl kat 
bir ıofa •• bir oda n bir kiler, 
lçllncl H c!lrdlncl katlar Wnr ıofa 
ye birer llela •• ildfer oda H betiael 
Irat çatı aruı kah olup bir ıola, bir 
hela ye bir taraıadaa lbuettir. Her 
katta merdi••n batlan H metballer 
camekanlı o up dahili t:Gtaa abıap •• 
ratlıboyadır. TaHnları ııwad1r. lıtekll 
olanların 181terilea ailn Ye 111atte B•y• 
otlu D8rdlncl Sulh Hukuk mahkeme· 
ıi•de laaı r buluamaları H fula ma• 
l8mat almak lıteyenlerin 934/146 No. 
ile mahkeme kalemine mlracaatlan 
illa olunur. (12249) 

Ademi iktidar 

Kutuau 1SO ....-r. 
Adre• ı Galata pcMta kutuıu 12SS 

Sinir n •kll huWıldan müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Catalotlu Or .... B. .. ..._ Tel.DOIS 
Ew. ICachklr 8aJaulr9 ı ....... T ..... 9 ı 

Sa,fa 11 

Uyuşturucu Maddeler 
inhisarından 

a - Yeni mahsul 
1 - Yeni mahaul 30 eyldl 1935 • raıtla7an puarteal alqamına 

kadar lnblurlar idaremizin lataobuldakl hususi depoıuna getirile
cektir. Yeni mahaul için lzmirde depo açılmayacaktır. Getlrllen hu 
parti afyon için ura DlllDU'.. ••rilecektir. 

2 - Bu mlddet ~de ıotirilmlyea afyonlar ancak ..teai aene 
yani 15 Haziran 19a6 claa ıoara o zamanki prtlara 16re muamele 
girecek Ye idare ba tarihten ince bu afyoelan aabn almayı dl-ı 
ınamlyecektir. 

3 - Afyonu depoya ıetlrme maaraflan lahlaar ldanaine alt 
detlldir. Bu mallar allkadarları tarafından depo içinde teılim ah
nacakhr. inhisar idareli bunları iıtaıyon veya iıkelelerden veya 
nakliyat idarelerinden almaL 

4 - Bu Afyonlar için hahiıar idanıl bir ,.ı lçhade ardiye •• 
81prta lstemlyecek ve mallar iahiHr idarell heabma lirorta edi
lecektir. 

5 - Cetirilecek Afyonlar en az daraalle beraber 80 ldloclu 
qala olmayacakbr. Banu temin içiD allkadarlar aralarmdald koo
peratif t9fkiütuaa •• çiftçi arumcla laaauai aalat••• latinat 
edebilecekleri albl komlıyoaculan da araya koyabllecelderdir. 

6 - Anbara Yerilecek afyonların idareye ublmua mecbarl 
detlldlr. Mal 11•hipleri afyonla rıoı kendi uhdelerinde •• ardiye, 
aiıorta Dcretlerl ldar•J• ait olmak tartlle tllm bir yal muhafaza 
edebilecekleri ıibl bqkaaına da ciro edebilirler. Ciro muameleaial 
16 kuruı:uk pul herine imzalı bir lltida Ue yapabileceklerdir. 
latldada la.im, •oy adı •fat, tahilltlı adrea bulunmahcLr. imza vera 
mübClr mahalB, h&ktmet ••ya Noterlikçe taıdildl olacak•• berinde 
de fotoğraf bulunacakbr • 

7 - Bir yıldan fule mClddet için inhisar ldareabace keılle
cek az miktarda ardiye ve ai1orta11, aat•a iti bitene kadar mal 
alaipleri lde1ecektir. Afyonlar ancak memleketten çıkanbaak ...,.. 
tile ihraç edilebilir. · 

8 - Afyonlana plyau enafuu laalz olmalan prtbr. llaifaı 
olanlar imha edilir. 

Afyonlara 1 T.ıntevvel 1935 • rutlayaa Sah ubahıudan iti
baren o tlnkl dmaaa ııre lahlur ldarnc• flat blçllecektlr. 

9 - Kuilea fiati • .,...p rua olmayaolar ertul Hileyi JUi 
15 Haziran 1936 tarihini belde1ec.k •• oaclaa enel afyonlan 
muamele göremeyecektir. 

10 - Teallm ettikleri afyoalana aabma için mnncaat edea
lerden mal alınırken ambara t..U. eme IU'UID8 bakılacaktır. 

11 - Mllkerrerelye ......,_a maluuben mal Yencek ,ıftçll• 
· aruında fiabn tayini için E1llt aonuna kadar beldemiyecelder vana 
banlar alam •• aabm muamel... araJannda bitirmekte Mrbuttlrler. 
Şu kadar ki ileride lılç biri fiabn lehine •eya ale1biae •erc:lill 
neticeden dolayı ondan aonra bir flklyette bulunamıyacaldardır. 

12 - Getirilen uadaldar IJlc• mıhlanmq •• tellenmlt ve te• 
llm edenin mllbDrO De okunaklı aarette mllbtlrlenmlı olacakbr. 

13 - Sandıklar daruU. beraber tartılıp tealim alanacaktır. 
Neticede afyonlar morfia eaaaa lzeriadea ıabn ahnacatından ba 
aiırlığın kuruma netlceai deilfllaealDln bir kıymeti yoktur. Ağırlajaa 
artma veya ekailmeai afyonun bedeliae tuir etmez. 

14 - idareye ı•tirllen afyoalara •Dhtevlyab afyoa oldup 
bildirilen tabirile n tealim zamuındald clarua tarhlarlle aaadıla: 
miktarlaruu ptw fotofraflı makbu •erilecektlr. 

8. - Eski mahsul 
Eald mallar da yeni mallann yukarıda aayılan btltln ıartlauna 

tabi olacaldar. Şu kadar ki : 
1 - Eaki mal ı•tinaler arcllJ• •ermiyecek lae ele bir ıenelik 

llıortayı ademek mecbmiJetiacle balanacaldardar. ~ 
2 - EaJd mallar faal 1935 MDeal maJaaullnda evYelkfler 

,..U bmlr, ıvekM lataabal clepolarana t..Um edilebilecektir. 
3 - Eakl mallann ne prt •• ıekltlerle allrDlecetl keza 1 

T•illl•Ynl 1935 Sala pi illa edilecektir. 
4 - Banb1a merlaan ola eald manana lablur clepolarına 

.. tirilmuine ltbum yoktur. Banlar lcla Bankalar mlddetl dahilinde 
hhiM• ldareabae beyuname •ereceklerdir. 

5 - Yeni .. la ..ki , ...... ,aatermek yolunda Japılacak 
_ ..... •laiplerinla .ı.11ıln• .. tic• •erir. ( 3163) 

aOvOK 

TAYYARE PiYANGOSU 
bialerce kitinin yüzünü güldürdü. 

2. el ke9lde 11 Haziran 935 dedir. 

Blylk lllramiyı: 3 O • O O O Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mDkifat vardır,,. 

... Dr. lbrahlın Zati 
Belediye kar1111ada Piyerlotl 

caddealnde No. 21 

-Karap ı 918 ,.ıı Y •tilk~y uçak 
•aklalıt okulundan aldıtam diplo

mamı ka1betti•. Yealıial çıkaraca• 

...... emldslalD deleri 1oktur. Rize 

Çar11 müallul Almet Remd. 

HerrG• atledea ıoara lau~a :anaı 
kabul eder. 
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Sabahları aç 
karnına bir 
kahve ka§ığı 

MAZON 
MEYVA TUZU 

KABIZLIGI HAZIMSIZLIGI 
ahndıkta defeder, Yemeklerden Mide ekşilik va 

bir 1&at aonra almırsa yanmalarını giderir • 

Ağızdaki tataızlık ve kokuyu izale eder. Fazla bir yemek ve içmeden eonra bisııedileo 
yorgunluk ve oiıkinllği hafifletir. Mezon tuzunun tesirinden memnun kalmıyanlat 
ıiıeei açık da olea Bahçekapıda İş Be.nkaeı arkasında 12 No. lu Mazon Boton eoıa 
d\posuna iRde ederek bedelini geri alabilirler. Mezon ieim ve markasına çok dikkat. 

._··································································································-·-·········--······-·.........,..__-w-._..,.__,.,. 

• 

YüZÜ'1 GENE 
HARA BOLDU 

•• • 
ÇUNKI: 

POKER 
PLAY 

lra4 hıçatjını 
KULLANMADIM , 

ANKARA. ı Sofu zade Mebmet Emtn, 
Satış yerleri 1 MERS!N : Hakkak oğlu Silifkeli Rahmi, 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşacla ıırf teslim ıartile muhammen bedell 943 lira 

olan 400 adet tlrfon anahtarı ile 470 adet Cebire Bulonu anahtarı 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. Pazarlak 16 Temmu:ı: 935 Salı 
ııUnü aaat 10,30 da Aukarada Bakanlık Malıeme MUdUrlliğllnde 
yapılacaktır. 

hteklllerin 70. 73 liralık muvakkat teminat ve Ticaret Odaıı 
Yeıika11 u. birlikte ayni atın Ye ıaatta Komisyonda bulunmaları 
laıımdar. Bu huıuıtakl ıartnameler !akanlık Malzeme MUdürlUğUn· 
den parasız alınabilir. "3041., 

Yazhğa gideceklere 1 

KARYOLA •e SANDALYALARIN ENVAI 
lstanbul Rızapa9a yoku9u No. 66 

ASRI MOBil YA MA~AZASI Telefon : 23407 

BELSOGUKLUGU •e FRENGl'ye 
rakalanmamak i91D ea lJi f&re, 21 Hnedenberl bu baatahkların tedaviaile 
utraıaa Dı. A. KUTIEL'ln tertip attltl (NEOPROTEKTlN) lllcıdır. Yakında 
pl7aaa1a çıkarılacakt r. 

'· 

MÜJDE 
Zabıt& memurlarına 

mahıuı 200 metroluk 

m11afeyi ıöı\ıriı 

kun·•lt• 

DAiMON 
Cep Fen erleri 

celmiıtir. Her yerde 

1526 numara tahtında 
araymız ve takfüle

rinden aalnnınıı. 

IZMIR ı HOHyio Hliıntl 
SAMSUN ı Tunun Eıref 

Yaz mev11iminde 

NOVOTNi 
Beyoğlunun en gUzel 

ÇALGILI BAHÇESi dir. 

TAZE BiRA 

Büyük 20 Kadeh kuruştur. 

istifade ediniz. 

lstanbul ikinci icra Memu,. 
luGundan ı Haciz altına alaamıı olup 
paraya çevrlhnHiae karar Yerilen 
Ja&ıbaae euaaına mOtealllk em•al 
Karaköyde Büyllk TGnel hanı 8n0nde 
ıt-6-9~:S Sah 1rftnl uat 10 dan itlba· 
rea açık arttırma ile Htılacafıadan 

talip olanlarıa malaallinde hazır bulu• 
aacak memuruna müracaatları llln 
olunur. (12232) 

/ 

/.DARA 
BiRiKTiOEN 

. . 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 
Bazı kimselerin bandrollu içki ıiıeleriol boıaltarak içlerin• 

ıu doldurduktan ıonra tekrar piyasaya aUrdllklerl zaman, zaman 
ıörlllmektedir. inhisarlar ldarHi bu hilenin &nllne geçecek btltnn 
f darı ve teknik tedbirleri almıı olmakla beraber mllatehliklerfn de 
tatbik edilen uıul Ye şeklllerl bilerek uyamk bulunmalarını temin 
için bu yolda menu takyldat aıağıda izah olunmuıtur. Şfıelerdo 
bu •ıklle aykırı nzlyetler ııörllldllğtı takdirde keyfiyetin en yakın 
lahfıar ldarealne bildlrflmesl rica olunur. 

1 - içki ılşelerinlo karnında matbu etiket, şltonln yukarı kıımıo• 
dald boğazına boaulık, yapııtırılmakta ve titenin ağzın• 
mum ve bandrol konularak dama• baıalmaktadır. 

2 - Etlketlaro içkinin ne•'I, miktar, derece flata ve hanııl fabrika 
mamulAtı oldu~u yazılmaktadır. 

S MUıkirat fabrikalarında içki ılıtlerinln atıılara mantarlanclık· 
tan ıoora renkli mühür mumuna batanlıp üzerine bandrol 
geçirilerek fabrikan»n mühUrlle damğalanmakta ve bandrol• 
ların iki ucu ti1eye yapııtarılmakla beraber boğazlak bantları 
da ucların Uat kıımına lll8k edilmektedir. 

4 - Bandrollar lçl:ı, gayet ince •e su ile temaaa gayri mnıalt 
vasıfdakl kiğıtlar kullanılmakta olup Uzerinde inhisar ldare
ıinia monoıramı, içkinin lıml ve matbu teri harflerll• mOt•• 
ae!ıll numaralar vardır. Etikette ya11lı içkinin miktan v• 
ıiıeye yapııtırıldığı tarih de ayrıca llıtik damga ile bandrol-
larda gösterilmektedir. (2768) ----

lstanbul dördUncU icra me· 
murluQundan: Tamıım na (6532) altı 
bin bet yüz otuz iki lira kıymet ke• 
alin Beyotlunda Kurtulutta ( Tata•· 
la )da eıld Punci Hiriato ve yeni Kur· 
tuluf ( Tatula ) caddeaiade eakl 28 
milkerrer yeni 243 No. lı elektrik, Ye 
terkoa tea:ııatıaı, çamaıırlık ve bahç•JI 
baYİ kıamen kirgir kıamen ahıap eY 
dairemiııce açık arttırmaya çıkarılmıı 

olup ıartname1i 30-6-935 iOnlemf'cİD• 
den itibaren divanhaneye aaılarak 

11· 7-935 raalayıın Perıembe gOnil ıaat 
oo dörtten on altıya kadar dairemizde 
utılacaktır. Arttırmaya rirebilmek için 
'' 7,5 teminat akçeai alınır. Birlkmif 
verıl, belediye, realmleri •• vakıf lca
reai mOıter ye aittir. Arttırmada fE!Jtİ• 

menkule takdir edilen kıymetin tama• 
mını bulmak tart o:up akal takdirde 

ihale ikinci arLtırmıya kalacaktır. 929 
tarihli icra ve ifiia kanununun ll!luncu 
maddui mucibince ipotek ıahibi ala
caklılarla diQ'er alikadar'arın ve irtifak 
hakkı 1ahiplerio gayrimenkul Oı:orln

dekl baklaranı huıuale faiz ve ma· 
rafa dair bulunan iddialarını müabet 
Hraklle birlikte vl 20 gün lçiode da
iremlı.e bildirmeleri liı:amdır. Akai 
halde haklara tapu aicillerilo aablr ol-

madıkça utıı bedelinin paylafmnsın· 
daa hariç lcahr. Daha genlt bil1ri cdiıı· 
m•k iateyenlerin 9::14/1416 doıya 
numarulle dairemlu milracar tları 
na. olunur. (12236) 

.................... --... -.... ··-···· .. ···················· 
Boa Poata Matbaaaı 

Sablbl ı R. Kökçl 

1 Neer. MOdlrll: Tabii 

Te~ 

Kat'iyyen urar vermeden teri ke•01' 

kokuyu izale eder. Elblae n çoraplİ' 
rınızı uzun mOddet yeni olarak aakl•" 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy KöprOb•f' 
Tel. 42362 • Sirktcl MOhOrdııuad• 

Han Tel. 22740 lllill---· Trabzon Yolu 
CUMHURiYET Yapuru 9 Ha

ziran PAZAR gUnU saat 20 de 
Rlze'ye kadar. "3168., 

--------------------------~ iskenderiye Yolll 
IZMIR 't'apuru t 1 Hufrs0 

SALI güntı saat 11 de lakeli" 
deriye'ye kadar. "3199,, 


