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Rum, Ermeni n Muı•YI nkıflara da hun••• ıonra EYkaf Gıaıl Direktör• 
l löfil tarafından idare edllee•ktlr. Burada tehrlmiade Ermeni nkıflarındaa 

btlylk bir bina ıBrtiyoraua.z. TafıUlt alttHI HJfadadır. 

· işçilerimiz Haklarını istiyor ! 

Bunlar Dururken Yaban
cılara fş Verilemez 

Kanun Haricine 

Ceza Görmelidir 
Ankara, 25 (HÜıuıi) - Aaka• 

ranın yapı mevtimi ın aylarda 
bafıehrln (merkezlhlkfımetia) ya• 
rm alacaj'ı &,oJ yapıh, ki k•r•llı 
(binalı), konförHl ıekll için çek 
tımit vericidir: Her ıekak batında 
her kö1ede1 ller lıtoı yerde ~llblk 
modern yapılar ylk .. Hrer •• Y aal; 
bugUnkO vaziyetle Ankara tam 
lllr (yeniden kurulan ı•hir)dfr Ye 
bu şehirde iııiz kalmıı binlerce 
ltçinln, uıtanın durmadan çahtb· 
tını 1örUr1Untlı. Bol yapıla Ankara 
ltit- itçl ve amele ıelıri olmvıtur. 

Ankara yeni kurulurkea 1111· 
garistandan, Macaristaadaa, Al· 
manyadan, Avuıturyadaa, Sırbiı· 
ta.odan, Yunaniıtaadan birçok 
ueta ve amele gelml" •• uıun 
Jıllar çalıınuılardı. 

2007 aayılı kanu• ,ıkdıktan 
ıonr TUrldyade, Tlrk Tataadq· 
larma baaredUen bismetler ara-
11nda yapı, demir, ah .. p endllıtriıl 

-·•••.......--·---·••••I E ·---·-··-·-...... 
idman 
Pigankosunda 
Kazananlar 

" Tllrkiye idman Cemiyetleri 
lttffakıaın e11a plyankoıunun ka· 
fidesine dlln de deTam edildi v 
bitirlldt. Seyahatler, otomobile 
aibl bUyUk hediyelerin bepıl çık· 
mıştır. Bunları aıra ile yaıı:ıyoruz: 

50584 - 1935 modeli dört ki· 
ıllik Bulk otomobili, 78049 Ame• 

' rlka aeyabatl, 60115 Pariı Hya· 
bati, S71 Brllkael Hyahatl, 14789 
Peıte Hyahatl, 70800 Viyana 
seyahati, 23873 12 bıyılrllk, H· 

petll motosiklet, :t 12643 Hklı 
lambalı radyo, 4014 biıiklet, 
63572 1935 modeli ılnıer dikiı 
maklne1I, 28305 1935 modeli buz 
dolabı. 14976, · 28499, 31420, 
37 417 Ergani talıvilatları. 7845 
kadife, mavi koltuk takımı, 18977 
lıparta Hccadesl, '27401, 45517 
48239, 55249, 62353, 66,800 

( Davamı H lat:O yüde ) 

H.lclcuu latl••• Tirlı lıçi•l 
lttilerhıln de buluamaıı bu yabancı 
ltçilerln çalıımaları lmklaını 
bırak•amııta, Bu kanunun bazı 
maddelerini detlıtlren 2249 sayılı 
kanunun 7 lacl maddt1lnde de 
J•pı lılerl berinde çahıan 
yabaaacı iıçller, ı•,•D mayııın 
21 la• kadar ltlerinJ terketmek 
zeratında (mecburiyetinde) bıra• 
lolmıılardı. 

Kaaunua ylrtırltığe firmeal 
[ Devamı 10 •ncu Jlıule ] 

Hint 
Denizinde 

Türkler 
Bf r Hlliınlar Karadenis t.ir Türk 

hnuzu idi. Bir samanlar Akdeniz bir 
Türk hnuzu idi. Bir aamanlu Türk 
kadirgıları ta Hint denizlerine kadar 
u11nmıtlardı. Türk ıemlciltrinia ba 
yayılmaları blnbir macera ile dohıdur. 

Yeni tefrikamız itte bu maoeralarıa 
ea oaıalı ve en hıyeoanhlarını blı ara• 
7a toplayan bir eııer olacaktır. 

Burada, Hadım Süleyman P•ıaııill 
ayna bir şimwek ıibl parlayıp :ı!ınt de· 
~izine geçerken yaptığı aklı 11ğm11 
işler, Murat Reiıin inanılınayacak ka
dar btiylik mııcıeraları, Piri reiıiıı ıa• 
vatları vardır. • 

M. Turhan, aize bir oırpida t19 btl· 
yttk Amiralin dınis maceralarım aala
tacaktır. 

- SALI - 2& HAZİRAN 1935 idare itleri te1ıfon11: 

Şekerden, Tuzdan Sonra 

Birçok Maddeler Daha 
Ucuzlatılacak 

Böylece Halkın 
Satınalma K.abili

yeti Çoğalacak 
Hnkomet ıon Uç ay içinde bir 

ıok mllhim maddeleri ucuıı:lattı. 
Çimento, kömUr, tuz •• ııker 
&alları · ehemmiyetli nlıbetlerde 
lndlrildL Şimdi bu fiat lndirm .. 
lerioin, diğer maddeler üzerindeki 
ucuzlama tesirlerinin tetkik eail
meal ıerekleıiyor. Filhakika k6-

( Dnamı 14 ineli yüzde ) --·---· •.... _ ....... .__...__..._. 

r ' 
Mesut 

Çiftler 
Filosu 

Hava Kµrumuna 
Bir Teklif 

Bakır Niıan Yüzükleri 
Takılacak 

Ankara ırs (Huıuıi muhablrimlı 
telefonla bildiriyor) - Bütün nll 
n nloaalıların, nioan )'tizüklerini M'Y& 
kurumuba nrerek yerine kurum ta· 
rafındau nrileoek bakır nlıan )'1lltik· 
lerinln takılma11 hakkında bir teklif 
yapılmııtır. 

lu niıan 1lizü1deıinin paruından 
bir "M1111t çiftler filoıu., kuıulacakkr. 
Teklif kabul n tatbik edillr11, 
Yuat bir hHaba ıöre, h&Ya kuru
m11ua 19 ile iört mil1on araıuıda 
bir para h•İn edUmft olaoaktu. 

--·----------------------' 

Federasyon Ceza Yedi 

3.00,000 ·Levayı Ödeme-
si istenilmiştir 

\Fakat, Neticede Bir 
i Hal Çaresi 
1 Bulundu 

Sofyada bu yılın Balkan fut• 
1 &ol ıamplyonluğu mDaabakalarma 

1 

deTam edlliyor. Türk uluıal fut• 
bol takımı bu maçlara, bazı dtı· 

1 ıUnceler tin• ıUrerek lftlrak ettl
rllmedL Futbol federaayonunun 
yenilmek korkuıile bu maçlardan 
uzak kalma karan verdiği, hal· 
buki böyle bir dlltllncenln hiç te 
y~rinde olİoadı(i, aporcular ara• 
ıında acı acı söyleniyor. 

Gelecek yıl Balkan. ıampiyo-

.r utbol federaayonu bq.kanı .a.mcli naınnın Blkreıte yapılmaaına 
Smln karar Yerilmlftlr. Fakat bu karar _ ......................... - .. --·a•-· • verilirken, bu Jll Sofya maçlanoa 

Hav• M:tlnglerl Y•pllıyor lıtlrak etmeyen Ttirldye Federaı• 
Ankara, 24 (Huıuıl) - Hava yonu hakkında da tamım (300) 

tnlikHlni bilen Oyelerin ıayıaı bin leva ceza keıilmlftlr. Şimdi 
b9f bini ~eçmifl:ir .. Anadolunun TUrk Federaayonu bu parayı öde-
mubtelif yerlerinde ha•• tehlik.. mek mecbur~yetlndedir. Fakat 
11nı anlatmak için toplantılar, bizim Federasyon bu ceza karan 
hava mitingleri yapılmaktadır. (Devamı 14 Onca yiiıde) 

r ~ 
Kahya iüras 

Eıki kibarlardaıı 
bir ut rüyaya 
pek meraklı lmit. 
Her kim, kendi-

Çerez Kabilinden eder; 
-Sakın efendi
yi bindirme. Rll
yanıo oraıına g 
Uoo•~"U yandım!., 

ıioe mütealHk Klhya B1rakma mıt 
n hayra delalet L------------_J 
eder bir rllya nakledecek oluna, 
ona aYu9 doluıu para verirmiı. 
DalrHine yeni kapılanan açıkgöz 
bir uıak, ıfendiıinin bu merakına ı 
vakıf ol\lllca bir rüya uydurur. Fa
kd önoe bir defa da kahyaya da· 
mtmayı mtinuip r örür. 
Klhya ıorar: 

- Ne idi bakayım gördüğün rüya? 
Uşak da anlatır; 
- Geniı bir on efendi bir dere 
kenarında olurmuş. Derken, karşı· 
a~n mükemmel donanmıı, ikiıi kır, 
biri dı al; iio tanı ali. at göründü. 
Bu al atı efendiye oek*İler.. bindi. 

Denin. 
Biraz sonra, ikiıl beraber efendinin, 
yanına çıkarlar. Utak aynen rüyayı 
anlatır. Fakat •onunda: 
- Tam, efendimiz üzengiye ayaiı
nızı atacağınız ıırada uyandım .. 
diye bitirir. 
Erendi, çıkarıp uıağa bir ahın 
uzatarak; 
- Eğer bindirmit olııaydm, beş 
altın verirdim, dıyinoe, uşak ken
dini kaybedip, kahyayı i,aretle; 
- Efendim, ben bindirecektim ya, 
fakat şu tırea buakmadı t. Der. 

Tıflı 
J 



2 Sayfa 

Hallcın Seıi 

Nelere 
Sahip Olmak 

istiyorsunuz ? 
BuırOa de anket muharririmiz hal
ka, nelere nhlp olmak i•tedijini 
eordu. Ald1tı cnaplara buraya 
•ıralıyoruz : 
Erenköy Ay'a Özmen 
- Ben birçok ı•ylere Hhip olmak 

l•tiyorum. Fakat bunlar olmıyacak 
feyler deJildir. Bakımı, ılt:e, bir ka
çını aayayım ; 

1 - iyi bir aile yna11 kurmak 
ıaadetine 

2 - Maddi refaha 
3 - ilerldeyurda lyUi§'I n hizmeti 

dokunacak bir çocuta. iki değil, 
yalnız bir çocuka, iıle ben hunları 
idealimde yafahyorum. Daha gencim. 
Herhalde giinUn birinde felek bana 
yüzilnü güldürecektir. 

)f. 

EminönUnde seyyar piyango 
bileti sabcı ı Recepı 

- Şu el~mdeki biletlerden birçok 
kimaelere ı ttım. İçlerinden birdenbire 
zenginliğe kavuıanlar çoktur. Fakat 
ben her ay iki bilet taııdıfım halde 
henuz piyangonun devlet kuıu benim 
batıma konmadı. Eğer gtlniin birinde 
bflyQk ikramiye ÇtkarH ben fÖDfQ• 
mUn arzu1ıuna kaYUfmuı olacatım. 

* Fatih Saraçhanebatında llU• 
seyln HUsnU, 

- Beo azizim? Bea nelere aablp 
olmak illlyorum, biliyor mu1ıuauz ? 
Evveli temiz Ye bGtün medeni 
YarJıklara sahip bir İıtanbul ı•hrioe, 
ıonra da yo!dıı yDrOrken safını, solu
nu bilen, kimıeye çarpmayan yurt
datlara malllc olmak iatiyorum. Eğer 
kalabalıtı az tramvaylara da kavu
ıunak benim için her istek tamam
lanmıı o1acaktır. 

•. Samatyada hatboyunda izzet 
Onemli; 

- Ben evvela :ıenıin olmak, 
zengin olduktan ıonra da çahımadan 
tenbel tenbel haıır yenıek iıtiyorum. 
Çalıı•ak beai çok yoruyor. Biraz da 
töyle rahat oturmak emelindeyim. 
Fakat bu da mümkDn olmadıtıua 
göre, hiçbir 9ey iıtemlyorum demektir. 

Bir Otomobil 
Faciası 

Beşiktaşta ıoför Haaanın lda· 
reıindeki otomobil, Raıııp isminde 
bir çocuğa çarparak ağır surette 
yaraJanmHına sebep olmuıtur. 
Fakat çocuk tedavi için yabrılmıı 
olduiu Beyoğlu hastanesinde 61-
mUştür. Şoför Betiktaı sulh ha· 
klmliğlnc• te•kif edilmiştir. 

200 Lira Rüşvet Kime 
Verilecekti ? 

Bundan dört glln evvel, Em
niyet Müdllrlftğll Köprll altında 

bir rDıvet cUrmll mııhudu yapmıı 
Ye Modada oturan madam Ne-
vart' dan, bir suçun 6rllllmeıi için 
200 lira a:marken bu iti yapan 
Cemil isminde biri tutulmuıtur. 
Cemil adliyeye verilmiştir. Fakat 
madamın iddiasıoa göre, Cemil 
bu parayı, polis ikinci ıube mü
dilr muavini Sabriye vermek için 
a1mıthr. Bu iddia Uzerlne Sabri, 
tahkikatın sonuna kadar, Veka!et 
emrine alınmııtır. 
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iki Hırsız, 
Hapiste 

Kırk Birer Yıl 
Yatacaklar 

Soymadık Ev, 
Apartıman Ve 

Dükkan 
Bırakmamışlar 
Asliye Üçüncü ceza bak~ eri 

bir sene içinde kırk bir ev, Apar
hman v dlikkin soyan Uç kiti 
hakkıoda kırk birer .ene aeklzer 
ay hapis cezası verdi. Bunlar, 
Feriköyllnde ikinci Baruthane 
cadde11inde 27 numarada oturan 
SelAuikll konduracı Hurşit oğlu 
lbrahimle bliyük kardeşi Yaşar 
ve yine ayni semtte Okmeydanı 
caddesinde 44 numarada oturan 
Dlvrikli Hliseylndlr. 

)Ju Uç kafadar, latanbulun 
hemen her köşesinde gece yara
larından ıonra yarasa gibi çalış· 
mıtlar ve bu mllddet zarfında eJe 
dilımemiılerdir. Yakalanınca da 
eTleriode ve hususi mahzenlerinde 
çaldıkları birçok cıya ele geçmit 
Ye kendileri de bunları na11l yap-
bklarını biilblll gibi itirafa mec-
bur olmuılardır. Mahkemenin bun• 
lar hakkında verdiği karar tam 
48 buyuk aayfadır. 

Mahkeme dirumlerin birleı· 
metini gözönllne getirerek 
bunlardan lbrabim ile Hüseyni 
kırk birer sene ıeldzer ay Y• 
Y aşart da altı ay hapse ve yirmi· 
ıer lira da mahkeme masrafını 
Gdemiye mabküm etti. Fakat ka· 
nunun (15) inci maddesi mucibince 
hapis cezesı yirmi seneyi geç .. 
aıiyeceği için bunların cezalarmı 

yirmi · Cfer seneye indirdi. 

'Avukahnı Azletti 
Bu lıi Yapan Bir Cinayet 

Suçlusudur 
DO.n Ağır ceza mahkemesinde 

avukatını azleden bir cinayet 

ıu~luaunun duru~mam yapılmışbr. 

Bu suçlu Fatihte oturan 01-
man oğlu Hasandır. Suçlu, Ayşe 
adında bir kadını bir kavııa esna

ımda öldllrmUıtnr. Dlbıkii celse• 
de Hasan, Reile bir utida uz.ata· 

rak, avukatını davasına bakma• 

dığmdan dolayı aıletmiı olduğunu 

•öylemiıtir. 

Hakyeri suçlunun fddia11nı 
Yarit gördllğUndan a•ukat Hakye

rinl terketmlttir. Suçlu vekil tut• 
mak llzere muhakeme baıka bir 
gilne bırakılmışhr. 

Türklüğe Ve 
Museviliğe 

Hakaret 
İki Kiıi Bu Suçla Mahke

meye Verildi 
Balatta Hızırçavuı mahallesin· 

de oturan Avram adında bırisl, 
TilrklüğU tahkir suçundan dün 
Uçiincü cezada sorguya çıkiJmJı· 

tir. Fener mallye tahsil memurla· 
rmdan Hulüsi de bu davada Mu· 
seviliğl tahkir suçile~ ıorgu altauda 
bulunuyor. Bu memur, Avramın 
eşyalarına haciz koymak istemiı, 
iddiaya göre bu muamele esna· 
ıında karıılıkh tahkirler kendini 
göstermiştir. 

Muhakeme, ıahltlerin dinlenfl .. 
mesi için baıka bir gUne bıra
kılmışbr. 

ihtikar 
Yapanlar 

Halk Hemen Bele
diyeye Bildirmeli 

Iatanbulda buz ihtikarı yapıl
dığını, buzcuların bir kilo buzu 
5 • 6 kuruştan aşağı vermedikle
rini yazmıştık. Belediye ikt.sat 
işleri uıllstahdemln ıubesi mlidUrO 
Vefik bize dedi ki: 

- Buzun fiatı yüz paradır ve 
bayiler bu fiat nzerlnden ıatış 
yapmıya mecburdur. Lokantacılar 
bize şikayet ettiler. Bayileri kon
trol ettirdik ve bili bayilerin 
110 paradan 3 kuruş on paraya 
kadar buz satııı yaptıklarını gör· 
dU.k. Her bayi kilosu yüz para .. 
dan buz satmıya mecburdur. Hal• 
kin, kilosuna yüz paradan fazla 
alan buzcuyu bize bildirmelioi 
fıterlr. Buzcuyu derhal cezalan· 
dırırı.z. Bu hususta bat bayie de 
emir ve talimat verdik. " 

ŞDpheli NUfuı KAğ1dı 
Dlin birinci cezada1 izzet 

adında bir gencin bir kavia su· 
çmıdao sorgusu yapılmakta iken 
mahkemeye verdiği nüfus kiiğı· 
dınd doğum tarihinin değiştiril· 
mit olduğu göriilerek bunun için 
ayrıce takibat yapılmak üzere 
hüviyet varakaaı m'üddeiumumil:ğe 
gönderilmiştir. 

Hava Kurumuna 
Yardımlar 

Pehlivan Güreıleri 
Vapılacak 

Hava tehlikeıinl bilen Dyelorln 
sayısı bergün biraz daha JD.k&Dl· 
mektedir. inhisarlar htanbul Bat
mUdfirJnkn momurlanndan 342 
memur 11enede 821 lira 440 kuruı 
vermeyi taahhüt eder"k yardıma 
flye kaydedilmişlerdir. 

Perahye ve Kariyo Kolloktif 
Şirketi kuruma 100 Ura teberru 
etmittlr. Bu ıirketin milessislerln· 
den Haym Kariyo ile Jak Yako 
Perahya ve Y eıoa ayrıca 1ene
de yirmişer lira vermeyi taahhtıt 
ederek hava tehlikesini bilen Uye 
.kaydedilmljlerdir. 

Yedi Temmuzda Şeref stadın
da Hava Kurumu menfaatine 
pehlivan gllreıleri yapılacaktır, 

Hayali Bir Aparlımana KapıCI 
Yazdırmışlar! 

Bir zamanJar zazetelerde adı 
çok g•çen Enis Fahri, yeni bir 
dolandıncıhk suçundan aorgu 
albna almmııiır. 

Enis Fahri, Taksimde adt da, 
kendi de olmayan bir apartmana 
bir adamı ıkapıcı yazdıraca~ 
söylemek ve ondan ı 50 lira al
mak suçluBudur. iddiaya glSre, 
Moiz adında biriıi de kendisine 
ıuç ortaklığı yapmışbr. 

Bir Tevkif 
Bir Memur 3820 Lirayı 

Zimmetine Geçirmiı 
Müddeiumumilik dün, Haya

gan şirketi tabsildarlanndaa Ha• 

aan ~]u Ragıp hakkında ikinci 

mUstaotlldikteo bir tevklf kararı 

almıştır. iddia edildiğine göre ıuç 

da şudur: 

Ragıp Şubat ayındanberl mftt

terilerden tahıil ettiği 3820 lira 

17 kuruşu şirketo vermemlı ve 

zimmet:ne geçirmiıllr. 

Dah111 Haberlarlmlz Bura· 
da Bitmedi. 6 ıncı sayfa

mızda Devam EdJyor 

Pazar Ola Ha••n B. Diyor Ki: 

Bir iki 
Satırla 

Sokak ÇocukluAunun ÖnUne 
Geçmek için 

IlkmektepJerl bitirenlerin dip• 
)omaları verilmiye başlanmıştır. 
Tatilde çocukların baylAzlık edip 
sokaklarda oynamaması için her 
mıntakada bir mektepte çocuk 
bahçesi açılması kararlaıtırılmışhr. 
EminönUnde altıncı ilkmekteptı 
bir bahçe açılacakbr, 

« ir « 
Program 

Gelec k sene bUtUn llkmek• 
tepler.in müfredat programlarının 
değitmesl kararlaşhrılmııtır. Yeni 
ders senesinde öz dille tedrisat 
yapılacakbr. 

.. « .. 
t=aydall Yafimurlar 

Adapazarı, 24 - Dün köy• 
lere bugün de şehre faydalı yat" 
murlar yağdL Bu yıl fyi olan ektD 
çiftçinin yUzllnO gUldllrecektir. 

.. ir ir 

Bir Zelzele 

Erzurum, 24 - Bu iece saat 
2,20 do hafif yer teprenmeai ol• 
muıtur, 

... • « 
Daru,,afa kahlar 

Darnuafakalılar cemiyeti Le· 
tafet apartımanmdaki merkezini 
Osmanbey matbaasındaki yeni 
daireıine teıımışhr. 

« ir ir 

Amonyak Kokusu 

Dün limanda bir mavnadakl 
amonyak ıiıed patlamıf, çok ağır 
oltn kokunun te&irile bir amele 
bayılmışhr. 

lf- • ,.. 

Kayahklarda Oynarken 

Sammi adında bir müsevi ço
cuğu dün Büyükadada kayabklal' 
tiıerinde oynarken diifmllş, kafaıı 
patlamıı ve bir kaç yerinden d• 
yaralanarak ölüm halinde hastı• 
haneye kaldırılmıştır. 

... * .. 
KUfUr Etmiş 

Kazıma fena ıözlerle sövmek· 
ten suçlu Mehmet, blrincl sulh ce-
2ada muhakeme edilmiı ve S glln 
hapisle, 5 lira para cezasına çar .. 
pılmışbr. 

• * * 
Çocuğu Severken •• 

Ayşenin evine mlsafirJiğe gİ• 

den Hamide admda bir kadın 
Anenin iki ya.şuıdAki çocuğunun 
bo} nundaki bir beıibirliğl aıırmı .. 
tır. Çocuğun annell davacıdır. 

Yolcu - Hava dl\n yine rUz2arh ve l ... Fakat, yarm, bir de bakanın, lı· 
ıerlndi, Hasan B. adetA üşüdüm. tubulda cehtnoeın ııcakları hüküm ıllrer. 

••• Şu latanbulun havaR kadar çabuk 1 
değlşın, glJnll gUnOoe uymayan bir ıey 
1oktar, detll mi? 

Hasan B. - Vardır, iki göziim: Köl· 
tör Bakanlığında tallın ve terbiye tarafın
dan yapılan bfitün programlart 

') 
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( -~ Resimli Makale Her gün a Fırsat il r " Sözün Kısası 

Okumuşların Kavgası 

• Hava Tehlikesi 

• • 
Okumuşların Kavgası 

Bir kaç gllndUr iautelerde 
çalışan yazıcılar araaında için için 
ka~ na yan bir kavga var. Uy le 
bir kavga ki, bunu yalnız kendi· 
Jeti ve çok yakın dostları anlaya· 
bilir. Fakat onlar. birbirlerini ju~ 
na) etmeğe kadar varıyor ve ken• 
dllerine v rilen karşılıklı ılltunlar• 
da perde arkasında dövlişUp s6-
vllıüyorlar. 

Diğer bir yazıcı bizim arka
daılardan birine çatmıı. Fakat 
öyle bir çatıı ki. ne ele ııtar, 
a avuca. 

TUrk yazıcıları ile halk ara• 
ımdaki uçurum bir türlü dolmak 
bilmiyor. Türk entelektüeli bir 
tllrlU halka inmlye ve halkla 
uğraımıya mecbur oldutunu öğ
renemiyor. O, h r vakıt tepede 
kalıp, kendi kendine söylenmeyi 
daha iyi buluyor. Fakat bu böyle 
oldukça, entelektüeli• okuyucu ve 
halk arasında bu uçurum dolaca· 
tına genişledikçe biz birlblrlmlzl 
anlıymıyacnğız. 

EntelektUeJiler; Merlbte yaıa· 
mıyorsunuz, ayağınız toprata 
bassın, kendi kavganızı bir tarafa 
bırakın, unutmayın ki yer yllzllnde
ıiniz ve bir cemiyet içinde yaıı· 
yorsunuz. Bu cemiyetin ılıden 
bekledikleri vardır, onu yapmaya 
çalışın. ÇDnkU entelektllel kındl 
kendinin değil, cemiyetin ıaeridfr. 

lf. 

Hava Tehlikesi 
Başbakan hava teblikealne lıaret 

ettikten ve hiç olmazsa 500 tay• 
yareye ihtiyacımız olduaunu ıöy• 
ledikt n sonra iki haber aeldi: 

ltalya tayyare kuvvetlerine 500 
tayyar daha ekleyecıkmlı. 

Yunanistan hava kuvvetlerini 
300 tayyar daha katarak aı1ı· 
racakmış. 

Bu iki haber. Baıbakanın ne 
kadar haklı bir tehlikeye parmak 
koyduğunu gösterdiği için önem• 
Ildir ve bizim bu işdekl hızımızı 
artırmalıdır. 

T ayyarenin gelecek harpler• 
d ki önemini anlamak için size 
kUçUk bir misal: 

A lmanya, lngiltere il bir deniz 
anlnşması yaptı. lngiliz donanma• 
sının yUzde otuz beşi nlsbetinde 
bir donanmaya razı oldu 

Niçin? 
Çünkü Almanya donnnmıya 

ehemmiyet vermiyor. O, daha zl· 
yede tayyareye iUveniyor, ve 
tayyare için böyle bir anlaşma 
yapmıya yanaşmıyor. lngiltere de 
tayyareden korktuğu için Alman· 
ya ile doıt olmaya yanaşıyor. 

Demek ki kuvvetli olmak iı· 
tlyorsak, } arın ki harp için ha· 
zırlanmak iıtiyorsak, her şeyden 
evvel hava kuvvetlerimizi arttır
malıyız. 

Türkiye Ve ~vru
pa işleri 

Atlna 25 (Husuıi) - Baıba· 
kan muavini Kondflialn Romada 
Musolini ile yapacatı mlllAkata 
huıu&i bir ehemmiyet veril· 
mektedlr. 

Musollnl'oln teıebbllsile yapı· 
lacak bu mUlAkattan makıat. 
Türkiye ile Yunanistanın Roma 
Konferanıma iıtiraki ve Avrupa· 
ya taallük eden umumi itlerin 
hallinde daha iyi bir teşrikime• 
saidc bulunmalarının teminidir. 

Yugoslavya Kabinesi 
Belgrat, 25 (Huıusi) - Kabine 

Hki Finana Bakanı Stoyadinoviç 
tarafından kat'i olarak kuruldu 
Y• and içti. 

l{(ıpek, hayvnnlarm en çevik ve en tetiklerinden biridir. 
Fınatı hiç kaçırmaz. Uyur göründüğü halde bile bet duy· 
guıu tetiktedir. Ufak bir hııırtı, İiİtilmeyecek kııdar gidi 
bir gürültü onu ayakları üzerine dikmeye yeter. Onun 
tetikliği, çeviklliri ve duygularının uyanıklığı uzun yılların 
yarattığı bir alışkanlık haline gelmiş ti r. 

Bizde ise zıımao, duygularımızın birçogunu körletir. O 
vakit birçok veylere karşı 8Hİmizl çıkarmaz, kılımızı O)'nnt· 
maz, yerimizden kımıJdamayız. 

Duygular sık ıuk bilenmeli, en ufak bir kokudan hare
kete gelecek kadar tetlkde bulunmalıdır. Önümüze çıkan 
fırsatlardan ancak o vakit istifade edebiliriz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Buğday Fiyatları Daha 
Faz a Yükselmiyecek 

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

Kuraklık Baş Gösteren Yerlere Yar-
dım için Hazırlıklar Yapılıyor 

Ankara. 25 (Husu11t • Telefon· 
la) - Kuraklık ve buğday vaziye- r 
tini tesbit eden komisyon ve all
kadarlara göre durum normaldir. 
Trakya, Adana havalisile Kara· 
deniz sahlll çevresinde ekim iyjdir. 

Başbakanın 

Şark Seyahati 
Kuraldık Orta Anadolu, Kon· 

ya, Ankara, Kırıehir, Çorum 
mıntakalarındadır. Buralarda ba· 
har ekinleri fenadır. Kıtlık ekin· 
lerde birşey yoktur. 

Ziraat bakanlığına göre bei 
buçuk, altı, alta buçuk ve yedi 
kuruıa kadar olan fiatlar, mUs· 
tabsiJe yardım imkanlarını \•ere· 
bileceğinden, tabii görülmektedir. 

Bakanlık buğday sat .şandan 
alacağı para ile kuraklık çıkan 
mıntakalara yardım için şimdiden 
hazırlanmağa başlamıştır. Buğday 
fiatları daha fazla yllkselm ye
cektir. Bakanlık elindeki bol stok· 
la nazım vazifesini görecekf r. 

Haıılat geçen yılın yüzde elli· 
sini geçmese bile buğday buhranı 
olmayacaktır. 

Ankara, 25 (Husuıt) - Ana· 
dolunun muhtelif yer:erinden ge· 
len haberlerde fay dalı yağmurlar 

dUımeğe başladığı bi!dirilmekte· 
dir. Bilecik ve Kütahya havalisine 
dUten yağmurlar çiftçinin yUzünU 
glildürmUttUr. 

Ökonomi Bakanı 
Ankara, 25 (Huıust) - Öko· 

noml Bakanı C. dl E·ayar cumaya 
buradan Istanbula g:decektfr. 

Umumi Müfettiılik Teıki
latında Değişiklik 

Ankara, 25 (Hususi • Tele· 
fonla) - Başbakan ismet Inönil 
iki güne kadar Tevfik Rilştli 

Araı ile birlikte Şark vilayetleri 
seyahatine çıkacaktır. Seyahat 
bir ay kadar sürecektir. Başba· 
kanın seyahatinden sonra umui 
müfettişlik teşkilatında değişikllk 
yapılacağı, iskan işlerinde tetkik· 
lerin verdiği} neticelere göre ted· 
birler alınacağı söylenmektedir. 

Başbakanın gezdiği yerlere 
ekonomik ve zirai tetkiklerde 
bulunmak üzere ayrıca mütehassıs 
heyetlerin gönderileceği de bil· 
dirilmektedir. 

Bir Yangın 
Varşova: 25 (A.A.) - Çartu· 

risk köyü bir yanımda baıtan 

başa yanmııtır. Köyde yüzden 
fazla ev ve bir o kadar da ban• 
gar vardı. 

İspanya İle Ticaret 
Görüşmeleri Durdu 

Ankara, 24 - lıpanya bUkü· 
meti baıka memleketlere verdiği 
hakları bize vermemekte oldu· 
ğundan Madritte yapılan Ticaret 
müzakeresi tarafımızdan durdu· 
rulmuş, murahhasımu: geri 
ralmııtar. 

Yeni Valiler 

çağ-

fsta .. bul Vali Muavini fç
ele Gidiyor 

Ankara, 25 (Hususi) - lstan
bul Vail Muavini Rükneddin 
İçil Vallliğine, Deniıli Valisi Fuat 
Samsuna, Urfa Valisi Nizamettin 
Çanakkaleye, Kara Valisi Cevdet 
Çoruha, Mülkiye MUfettifi Osman 
Nuri Kars Vali Muavinliğine 
tayin edilmişlerdir. 

Tramvay Şirketi Bor· 
cunu Ödemiye batladı 

Ankara 24 - Tramvay ıirke· 
ti ile bir milyon 700 bin lira 
öndenmesi etrafında anlaşma ya· 
pılmıştır. Şirket paranın 300 bin 
lirasını ödemiıtir. Bir milyon li· 
rasını bir sene içinı~e, diğer kıs
mını da 3 sene içinde ödemiş bu· 
lunacaktar. 

Bu 
Faciaların 
Mes'ulleri 

·------ Server Bedi -

Birkaç gUn e~vel, BUyUkadada, 
YUrlikali plajında bir facia oldu: 
Profesör Muıtafa Şekibin karde
şinin oğlu Mitat, 24 yatında, 
gUrbUz, halük, zeki ve pek sevimli 
bir genç denizde fenalık geçirdi 
vı zamanında imdadına yetlşile· 
mediği için, henüz yirmi dört 
bahar gören vUcudU suyun altın· 
dan toprağın altına nakledildi. 

.Bu ölümün, o genci tanıyan• 
lar için ne korkunç ve hazin bir 
manası olduğunu s6yliyecek deği
lim. Onu herhangi bir milat, he,. 

1 
h:mgi bir Türk çocuğu sayarak 
bu aatırları yazıyorum. ÇUnkll 
Türkiyenln denize giren bütün 
Mitatları, blltUn Türk çocukları, 
onun kadar masumAne ve ant 
610m tehlikesine hAla maruzdur
Jar ı PJAjlarımızda, denize giren• 
lerin her :zaman geçirebilecekleri 
bir fenalık üzerine hemen imdat• 
larına koımak için hiçbir teıkUAt 
yoktur. Ne Avrupada olduğu gibi 
yüzenleri gözden ayırmayan rasat 
kuleleri, ne de hattA bir doktor l 

DDıOnünUz ki bu zavallı Mitat 
iyi bir yüzllcUydU ve kıyıdan 
fazla uıaklaşmamııh. Denize 
gir n nekadar gençlerimiz var ki, 
z\lmrllt g6rUnliıüne rağmen içinde 
bazaa pek azılı canavarlar 
gizleyen yeıll suyun tabiatinl 
onun kadar da bilmeı.ler, daha 
fazla açılır ve daha bllyUk tehli· 
kelere koşarlar. Netekim aynı 
plfijda ve lstanbulun birçok kı· 
yılannda bu facialar ıık ıık. 
oluyor. 

Her facianın peıinden de ya• 
&ıyoruz: imdat teıkilatı lazım, 
doktor lazım ilah ... 

Fakat bu memlekette herıey 
pahalı olduğu halde insan kıy
meti ' ucuz olduğu için midir, ne• 
dir, aldırıı eden yok. HAia Be
lediyesine de, banyo idarelerine 
de anlatamadık ki plaj demek, 
etrafına iki tahta baraka çekili 
ve girmek isteyenlerden yalnız 
para koparmak için baıında iki 
memur bulunan Yahıt bir ıu k .. 
narı demek değildir. Oraya yllz· 
lerce, binlerce kliİ girer ve bir 
tehlike geçirenlerin hemen imda· 
dına koşucu tertibat yaptırmak 
Belediyeye, yapmak da banyo 
sahibine ait vazifedir. Artık, açık· 
ça görüyoruz ki bu vaz.ifelerinl 
ihmal ederek böyle kaç Türk 
gencinin ölnmllne sebep olanlar 
adalet karşısına çekilmedikçe, 
deniz.in altından kara toprağın 
altına giden korkunç tlinel, 
memleket gençliğine daima açık 
kalacaktır. 

Elektrik Cereyanı
na Kapılıp Öldü 

KadıköyUnde Kuşdilinde elbi· 
seci Kirkorun evini tamir etmekte 
olan Serkts, bir aralık elektrik 
teline dokunarak cereyana kapıl· 
mış ve kömür haline gelerek 
ölmüştllr. 

istanbulda Adliye 
Tayinleri 

Ankara, 24 - lstanbul Uçftncll 
Hukuk Reiıi Zeki. birinci Ceza Reisi 

r , /STER iNAN /STER 1 NANMAI 
' Necip, Üıküdar Müıtantiği Os· 

man Nuri Temyiz raportörlUkl .. 
rine, T emylz raportörlerinden Ali 
Iıtanbul OçftncU Hukuk Reisliğine 
tayin edilmlş~erdlr. 

' 

Gelibolu muhabirimiz yazıyor: l eormaz, ki:iylü de eebebini ıoramaz. "Benim hesabım ~• 
Son Po•t&'da kabzımalın birisi boı ktifeyi lr:öylllnlin itim bl!rltıt,. der. lııtcr.-ıe Jıer küfeden 11u pıır&sı namll• 

ayağına kadar götür<lügiinü ve her sene 15 küfe bırak· Leş on kilo tenzilat d" yaı ar. Gerek snt:ş fiaUnrı ve 
tığını ve mahsulü köy!G namına. 1atnrak köfe batında gerekse küfelerin vezni k~bzııuahn elindeki ndi bir el 
yalnız 40 kuruş aldığını ve netice itibarile az. bir miktar defterine işaret odilır ve oıadun faturaya ve •saa defte. 
para kazandı&rını anlatmak istiyor. Halbuki ınl!!ele çok rine gt'Ç•!r, kontrolu yoktur. !ş o kabzımalın hı11üfına 
başkadır. Bir defa küfeyi köylünün ayağına getirmesi kalu ı c: t r. E:.ı ııfcık ınıı srnfıırn v.ırıncayn kadar ı.lö ıgı ve 
kendi kazancanı temin içindir. Köylü bu ktif<.>lerle mnlım gönılercliği tıo,, klifı>)n ıı beherini .ıj;) - !lO kuru~r. y1>pt ı rır 
letunbula gönderince küfe gönderme mttarafım enntimine vf! b\r kt1Ce liinknl At>ııt>de beş sefer yopıtr. Hir klifeyl 
kadar köylünün hesabından indirir. I\iifo başına islerse hiç olnıut-4& üç ı;ene kııllanır, hatta Onar lrn r• ; şa hunları 
40 isterse 50 - 60 ve hatta daha ziyade para alır, Fonra taıuir et ı ircruk beş erm• de kullıı.u .. bWr. No•ı>au kiı le)eri 
o malı istediği gibi aatar, işe köylüyü karış:ırmnz. J\ endi lıi~ keçırrunz, mutlaka ta ::1.frı < ~f rir. Şu lı;.le ~ure 
malı gibi piyasadan aıağı fiatla da verir, bunu köylüye knlzınmllnrm köyhiyii ve n.;.. , hııi:i dü~İlıı~ub:ue, nı.,k; 

1STER /NAN /STER iNANMA! 

L---·--------------------------- -----------------------------------11 1 

Türkofisin Iatanbul 
f\.1üdürlüğü 

TUrkofis lstnnbul şubeıi mil· 
dllrU Akil merkeze alınmış, yerine 
müşav:rlerden Mahmut CeUilettin 
tayin edilmittir. A}rıca Viyana, 
BUkreı, Hayfa ve Bombaya tlca· 
ret sekreterleri tayin olunmuştur. 

Şükrii Kaya 
Kayseri, 24 - iç itleri Bakan, 

ŞUkrU Kaya buraya gıldL 



: t Memlelcft Maıuarasıı: 
Marmara 

Kıyılarında 

Son Posta 
Mürefte T rakyanın En Gü
zel Ve En Temiz Kasabası 

Olacaktır 

Mürefle ( Hususi ) - ZUmrllt 
gibi bağlarile yeıilllkler Ye ağaç· 
lıklar içinde şarap ve llzüm 
memleketi olan MUrefte, o kadar 
tirin ve o kadar gUzel bir kasaba 
ki burada yaıayan inaanlann 

[ bllhtiyarlıklarına gıpta etmemek 
mUmkfin değil. Marmaranın temiz 
rllzıArlarıoa açık olan MOreftenin 
aahil boyundaki parkında oturur 
iken insan kendini Sarayburnunda 
aamyor. 

Bundan yirmi bet 1ene evvel 
zelzeleden harap olan bu ıUzel 

kasabada yıkıklıklar içinde yeni 
yeni yüzlerce evler yapılıyor. Her 
tarafta hummalı bir faaliyet 
nazara çarpıyor. lnıaat faaliyeti 
o kadar çok ki ilk bakııta insana 
yeni bir kasaba kuruluyor hisıinl 
veriyor. PlAn Uzerine caddeler 
açılıyor, kaldırımlar yapılıyor ve 
yllzlerce amele inıaatta çahııyor. 

Hiç bir tarafta bu derece umumi 
bir inıaat faaliyeti görülemez. 
Ahşap ve eıki eYi olanlar derhal 
bunları yıkıyor ve yeni bina 
kurmıya başlıyor. EY yapmak 
zihniyeti halkta icraatla birlikte 
yürüyor. Halktan ev yaptıranlar 
diyorlar ki : 

- Senelerce gayriııhbt bara· 
kalar içinde oturduk ve hiçbirimiz 
bir ev yaptırmayı dnınnmedf. 
Fakat artık evi ve eY yaptırmanın 
f aydalannı anladık, lnıaat zihni· 
yeti yedisinden yeteıitine kadar 
hepimize aıılındı. 

KöyOn umumi faaliyetinden 
olarak memleketin tam merke· 

zinde dört tarafı bUyUk caddeler 
ile çevrili bir pafta dahilinde bir 

maarif aarayını andırır bUyUk bir 
mektep bina11 kurulmaktadır. Bu 
binanın uzunluğu 46 metredir. En 
eaki :ıamanlardanberi okumak 
heveıinl bilen ve kıymetini anla· 
yan Avrupa memleketlerinde bile 
talebeler yetiıtlren bu kUçftk 
memleket balkanın maarif zihniyeti 
takdire değer vaziyettedir. 

Sahilde bir köy odası yapıl· 
maktadır. Bina bitmiştir. Bu bina 

da çok bilyükUlr. BOyUk konf .. 
ranı ıalonları, misafir odaları, 

misafir iıtirahat 11lonları, banyo 
daireleri, muhtar, kitip odaları 
Ye her teıkllitile mükemmel bir 
binadır. Bina bitmiıtir. Şimdi 
aa:onların yağlı boyalarlle iıtigal 
edilmektedir. 

Yine sahilde köye alt bir bina 
daha yapılmıı ve bitirilmiıtir. Bu 
bina da &1ri bir evdir vı k6yUn 
akarı dır. 

lıkbahardanberl baılayan bu 
inıaat faaliyeti ile yapılan yüzlerce 
huıuıl evler ve dükkAnları ile 
umumi binalar, caddelerin kaldı· 
rımları aözönüne alınınca bir aen• 
sonra bu memleketin Trakyanın 
temiz Ye güzel bir ka1abaaı 

olacaiına ıüphe edilmemelidir. 
Sahildeki bütlln ahşap barakalar 
a8külmüt, park tevıi edilmiı ve 
te111iye1ine başlanmıştır. Parkın 
ortaa~na AtatUrkUn bir büıtü 
konacaktır. 

. ~SON POSTA Haziran 25 

• 
MEMLEKET HABERLERi D1Jn11a llctı•al Haberleri 

Aydınlılar Kuşadasının 
Avrupanın 

Aydına Bağ- Ekim 
Vazig'Jti lanmasını 

istiyorlar 
uras1 Bir İhraç 

Merkezi Olmaya 
Namzettir 

Kuşadaıı (Huıusi) - Şirinliği 
ve güzel manzarasi!e turist va· 
purlannın gözlerini çelen Kuıa• 
dası tabii güzelliklorinl gözlere 
adeta içiriyor. • 

935 dünyaıında elektrik lhtl· 
yacını azami hır fiatla temin eden 
en pahalı köıe neresidir, denilse 
Kuşadası bu huıustaki rekoru 
kırar, bugün bütün dünya her 
türlü ihtiyacım elektrik kuvvetile 
temin ediyor. K:.ışadahJar gece· 
lerl yalnız aydınlık vasıtaıı olarak 
o da bin arıza ile ve kilovatı 
tamam ( 50 ) kuruştan temin 
ediyorlar. 

Pek yakın günlerde bir Ame• 
rlkan mecmuası yazmaıtı. Amerl· 
kada günde 1arfedllen milyonlarca 
kilovatlık elektrik beher kilovatı 
nıati olarak bir sentten daha 
aıaiı imif. Yani bizim paramızla 
aıağı yukarı :!O paraya yakın. 

Yirminci asrın adamı bUtUn ihtl· 
yaçlarını elektriği pahasız dene• 
cek kadar ucuzlukla temin eder· 
ken lzmirin en tirin kazasında 
bir zat halka 50 kuruştan elek• 
trik ıtıiı veriyor ve bu arada 
birçok zorluklar da yanına kalıyor. 

* Ka1abanıa ıuraıında bura· 
sında yükselen eaerlor göıte• 
riyor ki bu güzel ilçe, pek yakın 
zamanlarda Akdenfzin belki de 
küçük bir Yillyeti haline gelecek 
bir istidat kazanacaktır. Yeni inşa 
edilen mezbaha bugünlerde faali· 
yete geçecektir. 

Ku9adaaında halkın yaşayıfı 
çok ukindir. Yeni bir tehir ku· 
ran Kuıadalıların gece bayatı 
hemen hemen yok ıibidir. 

Kuıadaaının yazı, kııından çok 
daha iyi oluyor. Halk denizden 
hoılandığı lçla deniz kenarında 
ve karııdakl kUçilk adacıkta deniz 
banyoıu alanlar göze çarpıyor. 
lzmirden yazı Kuıadaaında geçir• 
meye gelenlt:rfn aayıaı nazara 
çarpacak kadar kabarıktır. 

Geçinmek ucuzdur. incir, zey• 
tin, ıeytinyağı ve tütün gibi baş· 
lıca ihraç UrUnlerini yetiıtiren 
Kuıadalılar, limanı bir ihraç fıke· 
lesi haline getirmiılerdir. Batı 
Anadoluıunun zeytinyaj"ı ihracatı 

a9ağı yukarı Kuıadaaı iıkelesine 
lnhiaar etmiıtir. 

Aydınhlar Kuıadaaının lzmlr· 
den ayrılarak Aydına bağlanma• 
ıını istemektedirler. Bu takdirde 
Kuıad11ı zeytinyaiı ibracatmda 
olduiu gibi incir ihracatını da 
kendi Uzerine alacaktır. Aydınlı· 
ların bu iıtej'I llzerinde önemle 
durmak ve Aydını deni.re bağla• 
mak faydalı olacağı &anılmaktadır. 

Ad. Bil. 

Mucurda Atatürk Büstü 
Mucur (Huıuıt) - Türk aa· 

natkirlarına yaptmlmıt olan Ata· 
türk bUstUnUn temel atma mora• 
simi bUtün Mucur halkının huıu• 
rae yaµılmaştır. 

Kutaduımn görilnüşll 

Termede Parasını Almak 
için Bir Dilenci Öldürüldü 
.............................................................. 
Sivasta Bir 
San 'atkarzn 
Muvaffakıgeti 

Sivas (Hu· 
susi) - Erkek 
lisesi dahiliye 
ıefl O. Devir• 
miş bir TGr· 
kiye Cümhu· 
rlyetl arma11 

yapmııtır. Bu· 
nu AtatUrke 
arzedilmek 0-
zere Sayla• 

Necip Aliye 

gönderecektir. 

Arma Sivaa 
erkek lise1inin 
bUyl\k kongre
nin yapılmıı 

o!duğu tarihi 
ıalonunda hal· 
ka teıhir edil· 
mektedir. 

Arma kal· 
kan ıeklinde 
kırmızı bir ze· 
min 8zerlnde 
meıe ve but· 

D. Devlrmiıin yap
tiği arma 

day dalı ve D. Devirmlo 
baıağile çevrilmlft bulutlar altın· 
dan çıkmıı ve ziya dağıtmaya 
baılamıı bir ay yıldızla bir kurt 
resminden ve T. C. harflerinden 
mürekkeptir. 

Kızılcahaınamda 
Pazar Kurulacak 

Kızılcahamam (Husuıi} - Bu· 
rada §İmdiye kadar pazar kurul· 
muyordu. Kaymakam vekili her 
yerde olduğu gibi burada da haf· 
tada bir gün pazar kurulmaaım 
kararlaştırmıı, köylU Ye kasaba· 
lıyı toplıyarak bir konferans ver· 
miı, pazarın faydalarıoı anİat• 
mııtır. ilk pazar yakında türenle 
açılacaktır. 

Manisa Muallimlerinin Toplantısı 
Maniıa (Husuat} - Merkez, 

kaza ve köylerdeki öğretmenler 
ilk tedriaat mUfettiılerl ve Maarif 
müdürü beraber olduğu halde 
Gazi okulunda bir toplantı yap· 
mışlart 3 glin sUren bu toplantıda 
yeni baıhyacak dera senesinde 
daha iyi randıman alınma11 için 
hazırlanacak olan müfredat prog• 
rİmı llzerlade lkoauımuılardır. 

Terme (Huıusi} - Bugünlerde 
Terme Adliyeısi tüyler ürpertici 
bir cinayetin araıtırma ve soruı· 
turmaH ile meıguldlir. 

Dilenci Ali adında bir adam, 
üzerinde tatıdığı 23 Uraıam almak 
maksadile Uyuzlu köyünden 
Mustafa tarafından köy civarın• 
dakl orman içerisinde, odun ile 
baıına vurularak öldürUlmUt ve 
orada bulunan ufak bir dereye 
atılmıştır. 

Muıtafa, yolda çattığı komşuıu 
Mehmet oğlu Beklre; bir tabanca 
almak iıtediğinl ıöylemif, öte• 
denberl .fakir olduğunu bildiği 

Muatafanm tabanca almıya kal· 
kışmasına hayret edıo Bekir, 
ta banca parasını nereden bula• 
cağını ıorması üzerine Muıtafa 
cebinde bulunan cüzdam göıt .. 
rerek: 

- Buna para derler, demiştir. 
Bekir: 
- Bu parayı nereden aldın? 

diye sorunca, ölen babaaı tara· 
fından, evlerinin tavanında unu· 
tulduğunu ve bu defa kendisinin 
tesadüfen bulduğunu ıöylemiıtir. 

Bu hadiseden birkaç gUn 
sonra ormana oduna giden köy· 
lüler, tiıe.rek suyun yllıilne çıkan 
dilenci Al:nin ölUsünü görmüıler 
ve derhal o civara en yakın olan 
Şıhlı karakoluna haber vermit· 
!erdir. Merkeze haber verilmesi 
üzerine Müddeiumumilik iıl ellnı 
almıı1 zabıta He Adliyenin birlikte 
yaptıkları pek kısa araştırma ve 
soruıturma ıonunda bu cinayetin 
ıuçluıu meydana çıkarılmııt 
Mustafa suçunu . itiraf etmiş. 
mahkemeye verilmittir. 

Kuraklıktan Kor
. kanlar Okusun 

Çorumda Mahsul Geçen 
Yıldan Fazla 

Çorum (Hususi) Şehri· 
mlzde yeni tirünUn biçilmesine 
başlanılmııtır. Mahıul çok eyidir. 
Kuraklık kalmamıştır. Mahsul 
geçen yıla nisbetle yüzde 55 
fazladır yalnız UrUnlin boyu 
kısa kaldığı için saman azdır. 

Akşehirde ElektriK Tesisatı 
Aktehlr ( Hususi) - Su kuv· 

veti ile lıleyecek olan elektrik 1 

fabrikaıınm yapılmasına devam 
edilmektedir. Kanal hafriyatı da 
bitmek üzeredir. Avrupaya sipariı 
edilen malzemenin lstanbula 2el· 
dijl habor alınmııtır. 

Mr.rt ve Niıan aylarında hava• 
Buğday, ar- )arın soğuk ve 

barometronun dil· 
pa, ça"dar tük gitmesi yü· 
•on plgasa. zUnden Avrupanın 

durumu buğday rekoltesi, 
bilhasıa doğu Avrupa tarafmda 
zarar görmUş, Mayas ayı başlan• 
ğıcındaki iyi havalar bu zarar: arı 
yerine getirmemiştir. Orta ve batı 
taraflarında buaday rekoltesi kışı 
iyi geçirmiş, timdi ise buğday 
durumu geçen yılların bugünler· 
deki buğday durumundan daha 
iyi görUlmllştUr. 

Tona ırmağı vadisinde Mart 
ayında mevsimsiz soğuklar luş 

ekimlerini geciktirmit olmakla 
beraber, timdi vaziyet pek iyi 
1ayılmaktadır. Tuna havzasında 
20t01 ŞtOOO akır toprak buğday 
ile ekilmiştir. 

1934 ekim ıahası 18,970,000 
~kırdı. Almanyanm buğday rekol• 
tesi Mart ayı içinde olan ve 
Nisanın ilk on beşinde de süren 
tiddetli soğuklar yüzünden oldukça 
zarar görmüıtnr ; ancak bu zara· 
rın ne niıbette olduğu daha 
belli değildir. 

Nisan ayında havalar yazlık 
ekimler için iyi gitmiştir. Nisan 
1935 te Almanyadan arsıulusal 

ziraat enatitUsüne çekilen bir 
telgraf bu yıl Almanyada buğday 
ve çavdar ekim alanlarınm 1934 
alanlarından daha genit olduğunu 
biJdirmlıtir. Ancak hu artman~n 
ylizdesi rakkamla hlldlrilmemlıtlr. 

Avuıturyada hububat tarlalarl, 
kıtı, ıenıl bakımından zararsız 
ıeçirmiı bulunuyoraa da ıurada 
burada çok sojuklar yUzUnden 
kıtlık ekinler iyi randıman ver· 
mlyecektir. 

Hububat inhisarı, Çekoılovak• 
yada yeniden çiftçilere ekin alan• 
larını daraltmalarını sıkı sıkıya 
öğütlemektedir. O sıradaki fiat 
ve tohum atma havalarının çok 
iyi gltmeai yUzUnden bu öğü ler 
kış ekinleri için çiftçi tarafından 

dlnlenmemif tir. Ancak yazlık 
buğday ekini için Alanların kü· 
çUltUldfiğü umulmaktadır. 

Lehiıtanda ekim durumu hü· 
kiimetln verdiği raporlara rağmen 
hiç de iyi değildir.~ Çavdarın buğ· 
daydan daha iyi neticeler vere· 
ceği sanılmaktadır. 1934 yılında 
almmıf olan buğday ve çavdar 
rekolteai için Ziraat Bakanlığının 
15 Nisan 1935 de verdiği son 
rapor alınan buğdayı 1,928,522 
çavdarı da 6,769,819 toıı olarak 
ııöstermektedir. 

BUT-ÜN ULKE.YI 
HE RC.UN 

~· 

DOLASAMAZSI NI Z 
FAKaTt 



25 Haı:lran 

( S~p•t Alemi ] 

Buhran Daha 
Ciddileşiyor 

HARİCi 

Habeşliler De Hazırlıkta 
Dünyanın dört kıtuı bin bi' ıor• 

luk ve buhran içinde kıvraınrken 
yeni dünyanın refah içinde yafayııına, 
aucuk gibi dolarları iıtif editine pek 
çok gıpta, biraı da teselli ile bakıh• 
yordu. Her açın toka bakma11 iıt~k)e 
do'.udur. Binaenaleyh bu ıııpta yerınde 
idi. Göz kamaştıran bu manzaranın 
teselli veren tarafı iıe, bu zorlukların 
geçici olduğunu haklı ıurette göı~er• 
meai idi. Zorluk çeken, mahr_u?l~yet 
içinde yüzen eıki dünya, kendı11 ıçln 
bu refahın mukadder olduğunu kuru• 
ror ve teselli bularak mllşklUleri 
atlatmıya çalıııyordu. Vaktaki iktı· 
aadi buhran yeni dünyaya da el attı, 
ırenel durumun hali o ıaman J•· 
manJaıtı. 

Italya Ordusu Su Güçlüğü Çekiyor 

Gön olfo; yeni dünyada ytlzlerce 
banka kapılarını kııpadı. İflb rilıg~~·· 
bir kuırga ııibl m amurelerf ıılıp 
ıüpilrdtı. Bu tera hava Amerikan 
cumuriyet fırkaıının bat nda patladı. 
Seçi mi kaybetti. Kredlıi bozuldu. 
Va:dyetl a~tüıt oldu. Onun yerini 
demokrat parti aldı. Baıkanlarından 
Roozvelt cuınur reisi seçildi. Bu zat 
ıeviien bir adamd1. Umumi HVlll ile 
kartılaadı. Aldıj'ı tetbirlere berkea, 
ıevine ıevine bat efdi. Aradan çok 
geçnıedi. Rooz.velt te veraileri yClkaelt. 
mete mecbur oldu. Şimdi de, mem• 
lekctteld bGtün ecneblliri kapı dııarı 
ediyor. Evvelce ltaiı olaa yabanıılar, 
masrafları Amerika hilkl\metindea 
olmak üzere memleketlerine glSnd•· 
rlliyorlardı. Bualln iae, bu tedbir 
umumileıiyor ve bunun neticHl daha 
bet milyon inaanın itaiz kalmaaıdır. 
Buhran c\ddileıiyor. - Süreyya 

V ehip Paşa Habe
şistandadır, Fakat 
Kumandan Değil 
İngiltere, iki Tarafı Y atıı

tırmaya Çalıııyor 
Adisai>aba, 24 (A. A.) - lmpar&• 

tor Haile Seliıiye, Matın aytarına 
( muhabirine ) şunları söylemiştir: 

" - Harbe tutuştutumuz takdirde 
komşu İelAm tilkeleıinden ır,ıaddt yar· 
dım göreceğimiz, bir sanıdan (zan• 
dan) l barettlr. Klmıed.n bir ı•Y 
dilemit değiliz. Eski TOrk generah 
Mehmet Vehip buradadır. Fakat ıöy
lendiği gibi Habtf ordusunda •omu• 
tanlık etmiyecektir. Maarafı bialm 
tarafımızdan ödenmek flure, nötre 
bir heyetin buraya gelip de, ltalyanua 
aandığı gibi, aaldırıma hazırlaamadı
tımıı;ı yerinde g•rıinlemHlai (tahkik 
etmtılni) iati1oruz.,, 

lt11lya ordusu bUyUk 
Sıkınttlar içinde 

Londra, 24 ( A. A. ) - Kabireden 
Tayml• ıuetealne yazıhyor ı 

"ltalyanın, doıu Afrikada kuYntll 
bir ordu bulundurmak için katlandıtı 
sahmetler hakkında bir fikir edine
bilmek üzere, Muaavvadan 350 mll 
uzakta olan Port Sudana l'•mller 

J 1r8nderip su aldırdığını bilmek yeter. Avusturgaua Südan makamları, Habttlıtanın bu 
Olkeden bilhaua pek çok bujl'day n 

lmparatorluk yllk hayvanları ıatın almakta oldu· 
tunu bUdfrmektedirler. 

E k• l t • ite Sudanın Habeıl.tana ılmdl yap• 
1 1 mpara orıçe makta olduğu çıkatın (ihracatın) ölçClıll 
Veliaht Çağrılıyor. geçen yıla göre elli kat artmııtır. 

lnıbrilk, 24 (A. A.) - Eıki lmpa• lngllterenln teklifi 
ratoriçe Zita ile oğ!u Artldllk Ottonua Londra, 24 (A.A.) - Deyll EkıprH 
alelade Tirol )'Urdda9ları gibi halde ırazeteai timdi Roma'da bulunan 
yaıamalarına Şarbaylıkça izin nrildlli Edea'i11 ltalyaya yapacatı önergeyi 
duyulunca, halk, ıokaklarda: (teklifi) fÖyle anlahyor. 

" Yaıasın!,, diye batırmıı ya. eakl lngiltere, ltnlyanın Habeıi.tandakl 
imparatorluk martını ıöylemitbr . törllmU1 (mefru) umaylarinı (temtlle-

Şubayhğın bu çağrıııa~ ~davetınl) rlni) yerine ıı•tirebilmeaint yardım 
bildirmelt: üzere hal ahalısınden bir etmek için, herhanırl bir •ft•I Hldırı-
aalkur ( heyet ) Otto ile Zita'nın ma l'tçmiyectği inancına (teminatına) 
Belçikada oturmakta olduklara Stee• kartıhk, büt11n nufuzunu kullanacaktır. 
i)qkerzeel'e gitmek üzere yola çık· Bu t8rilml0 umaylar ( bu m•tru 

ımtlltr araımda Habeti•tanda, Erit-
mı'ftır. re'yi ltalyan ıoınaliıine bajl'lıyacak ngiltereye Birçok yeni blrdemiryolu yapmak, Ogadenuk 

b31gtsinde bulunan bir takım kay• 

Y ıd D •• tu" naklardan faydalanmak, Kuzey Ha· 
1 lllM UŞ beılıtanda pamuk ekimiai geniılet· 

Glaskov 24 (A. A.) - Bu aabah mek hakları Yardır. 
tiddetli bir 

1 kasırga o\muıtur. Birçok Bu haklar 1906 tarihli n ilç ta• 
evlere yıldıaım dOtmUtttlr. Şehrin rafit andlaşmada bir dereceye kadar 
birçok kııımlarında taımalar olmuıtur_. _ gö:ıetUmltti. " 

ANAllNIN 
BiZi 

Burhan 

Cahit 

wuussı:ıuıı!L•tnU&t&& 
No: 7 

Hiç farkında değilim. Tabii 
bir his bunu yaptırmıı olacak. 

iskeleye yanaımışbk. Kalaba• 
bk. iskeleye nasıl çıkacağız bil· 
mem. O ıiıman adam dediki: 

- En lyiıi Kadıköy iıkelesine 
çıkalım. Hem tenhadır. Hem bir 
araba, otomobil bulmak kolaydır. 

Yalnız birşey var. Kiiçilk ha• 
nımı ıılak elbiselerlle bırakmak 
doğru değil. Şu bizim kUçUk ka· 
maraya gönderelim. 

Esmer, kır saçlı biri gUldUı 
Peki ne giyinecek! 

- Kolay. Benim pardeıllyU 
eiyer. Ne çıkar. Hiç olmaZ1a 

kurudur. 
v. benim cevabımı bekleme• 

den iki Uç kişi tutup makinenin 
önünde eçalan bir kapaktan iç•· 
riye bıraktılar. 

GökyUztinü glSrın bir yuvar
lak delikten ışık alan bu oyukta 
yerleşmeğe çalışırken kapak bir 
daha açıldı ve içeriye bej rengi 
bir pardesll atıldı. 

Motörün gürültüsli arttı. 

Buraaı daracık bir oyuk. Fa• 
kat rüzgAr yok, ve çok tlikUr 

kimse yok. Vücuduma yapışan 

elbiaelerim açık havada beni çok 
Uıtıttıyordu. Hemen soyundum. 
Ayaklarımda zaten kısa çoraplar 
vardı, onlar da kurumağa yUz 
tutmuıtu. 

Bana verilen bu pardHO yu• 
muşak iyi kumaftan, içi açıkrenk 
ipekli, hafif fujer kokan bir ıeydi. 

Sahibi tabii benden hem bil· 
yük, hem titman olduğu için 
vllcudilme Adeta iki defa kavuıtu. 
Fakat ne İ) i geldi. lımdım. 

Canım bu oyuktan çıkmak 
istemiyor. 

Tatla bir uyku bUe geldi. 
Kaza, gHşeklik, yorrunluk ver· 
mişti. Kendimi metin döıemeJ e 
bırakıverdim. 

Gözümün önünde yarıtlar 

tekrar baıladı. 

Nasıl olmuttu da ıu motör 
birdenbire önllmllıe çıkıvermittl. 

Şeytan aklıma türlll tllrlll 
şeyler getiriyor. Bu kazada yalnız 
olsaydım, muhakkak benim için 
intihar etti diyeceklerdi. Öyle ya. 

Niıanhımı bııtka kadınla gl>rdü. 
İçleodi, heyecana kapıldı ve ..• 

Habeı Gzeriae yapılan 
ltafyaa ınkıyıtından ; 
italyan tankları ltal7an 
Somallıinde bir ••çit 

re aminde 

Hava 1(J;;~ua 
Korkusu Cezaları 

Fransa, Yardım Teminine 
Çalışıyor 

Paria, 94 ( A.A.. ) - Eden'nln Pa• 
riH gelitlDiQ ıonuçlarını incel•yea 
Tan gazetesin• göro, fngilfz ııyasaıı 
ileride, Lokarno andlaımaaına ilgili 
bir bava uz.laımaaı 1apılmaaı için 
çalııacaktır. 

Bu gazete diyor kh 
"f ranıa b6yle bir aözbatı için 

1apılacak konuımalara glrm•yi red· 
dedeme& Oifıer taraftan, batıda bir 
Hldırım olduğu takdirde, Lokarno 
andlaıması ile l'Özetileo ani yardımın 
beklenmeden aağlanmaaı Jizımgeld(. 
tinden, bu yardımın teknik tartları 
laakkında karıılıklı fnaocaya varabll· 
mek için çahımalıdır. 

"Deha" ga:ıetHI, lngiliz • Alman 
deniz uılaımaaında lngiliz durumu 
nu tefsir ederek ılSyle yazıyor: 

"Ôyl• g6r0o0yor kl Lbal, gerek 
ılyasaaının genci pranıiplerinde olıun 
ııerek deniz ve haYa andlaımaların• 
da olsun, Eden'e kartı hiçbir özveri· 
de ( fedakirhkta) bulunmamııtır." 

Bereket Selaml ile Celile 
beraberlz. 

Onlar acaba ne haldeler. 
Sandallar tarafından kurtarıldık· 
larım ı6yledller. Acaba evlerin• 
sılttiler mi ? 

Sığmdığım oyuk birdenb;re 
soğudu ve aydınlandı. Kapak 
açılmışb. 

PardeıUyU veren şiımanca, 

kalın kaılı adam gUlUyordu ı 
- Nasıl rahat mısınız? 

Teşekkür ederim. 
- Kadıköy iıkelesine geldik. 

Şimdi ıiıi böylece evinize götll· 
receğiz. 

- Zahmet etmeyin. dedim, 
bir ıeyim yok. Kendim ıideblH· 
rlm. Yalnaz bana •• 

Evet. 

- Bir adres veriniz de ema• 
netlnlıl göndereyim. Bir daha 
güldü. Teklifsizce 11çlarımı, ba· 
ıımı okıadı: 

- Üzülmeyin siz, dedi. Ben 
yapacağımı bilirim. Şimdi ıöyle 
ııkıca aarınıo bakalım. 

Bu adam motörlln sahibi ola• 
cak. Herkes ondan emir alıyor. 
Oyuktan çıkarken bana yardım 
etti. 

Rıhtıma çıkarken motörde 
kalanhtra:' 

-Biriniz hemen doktor Nuret• 
Un Hamdiye benim için telefon 

Ovledo, ( A. A. ) - Harp divanı 
astilri iıyan hareketine karafmaktan 
suçlu Turon ahalisinden 4 kJıiyl 
CSlüm, 36 kiıiyl müebbet, 7 kiıiyl de 
12 şer yıl hapis cezal&Fına çarptırmıı, 
16 kltiyl de temin çıkarmııtrr. 

Yugoslav Kabinesi 
Kuruluyor 

Yeni Kabine Başka Bir 
Çokluğa Dayanacak 
Belgrad, 24 ( A.A.) - Yntiç ka

blneıinde finanı bakanı olan Stoya· 
novlç yeai kabineyi kurmaya memur 
edilmittlr. Dıı ltl•rl bakanhtına 
Bojldar Puriç seçilmlttir. 

Y tDI kabinenin Sırplarla radikal
lere n belki de ayrıııklara dayana· 
cağı anlatılıyor. 

Bir Hava Kazaaı 
Brllkıel, 24 (A. A.) - Bir Alman 

~CSzleme (tarassut) balonu Oskand 
aç ıklarında denize dOtmüttllr. içinde 
bulunan dört kiti kurtarılmııtır. 

etsin. Hemen kUçUk hanı mm 
evine gılsin. 

- Rica ederim, zahmet etme-
yin. Bir feyim .. 

Sözllmll kesti: 
Hemen otomobile. 
Ve benim paket yapılmıı 

elbiselerimi tanıyarak beni içeriye 
atb. 

- Olacak itte, diyordu. 
Direksiyonda bizim arkadaılardan 
Necmi vardı. Blrdenbire idare 
edemedi. Çok tükür fena bir ıey 
olmadı. Hepinizi sağ, salim kur• 
tardık. Evde kimler var şimdi? 

- Annem var. Kimae yok. 
- isminiz? 
- GUlaeven. 
- Ev\i misiniz? 
Şiddetle baıımı sa!ladıml 
- Hayır. 
Sonra kendi kendine ıöylenlr 

gibi: 
- Ne iıe şimdi sizi iıtintak 

edecek değilim ya. Bu akşam 
istirahat edin, bir de sıcak aa 
banyoıu yapıo, vllcudlloU:r: din
lensin. 

Otomobllden benden önce 
atladı. Kapıyı çaldı. 

Bizim küçük kız, Neriman 
beni böyle yabancı bir adamla, 
otomobille ve garip bir kıyafetle 
a6rUnce korktu. 

Arkasından annem görUndO. 
HAii adım, kim olduğunu 

Savf• 5 

r Gönül /,Jerl . J 
Nişanınızı 
Çok 
Uzatmayınız 

" iki senedir niıanlıyı m. Nitenımı• 
ıın baylı uzun ıilrmeai, eylenmek için 
ikimizin de kafi derecede hazırlanma· 
m f olmamızdır. Fak.t nitanın uzama
ıı gilnden &~ne b:zi biribirimbe daha 
laübali yepıyor. Hel" ıon zamanda 
onun baıka bir kızla alakadar olma· 
sından tOpbeleniyorum, ne yapayım.,. 

Neyyire 

Bence artık ufak tefek sebep-
1 rle nişanı uzatmayınız. Ne kadar 
hazırlandınıısa okadarla iktifa 
edin. Ekıiklerinizl evlendikten 
ıonra tamamlarsınız. Yoksa hu 
glditl• nişanlınızı elinizden kaçı· 
racaksınız. 

* " Daha evlendiğimin ertHİ 

gllnU karım hırçmlık göstermiye 
baıladı. Çocuk iıtemiyor, çünkü 
11rbeat gezmesine mani oluyor· 
muı, evleneli henüz birkaç ay oldu. 
evde hergtln bir dırılh, biraz sert 
gitsem "isteraen ayrılalım., diyor. 
Bir bat belbı ki ne 1apacağımı 
ıaşırdım. 

Haıme* 

Onu bir sinll' doktoruna göı· 
teriniz. Eğer uzvi ve aaabi bir 
kusuru yoksa, onu sinirlendiren 
ıcbepleri tahlil ediniz. Bu sebep
leri ortadan kaldırmak.la onun 
gönlünü alabilfr "' aeçinmeyl 
temin edersiniz. 

* Beykozda Kamiran: 
Ailenizin n:ıasına karta gelerek 

sisi aevdiğini sandığımz gençlı 
gizli görUımeğe kalkıımayın, bu 
genç sizi ıeviyorsa, ona dolayısile 
haber gönderin, ıizi ailenizden 
iatesln. Yoksa onunla baıbaşa 
kaldığınız gün bütün Omitlerloia 
boşa gider. ÇUnki o vakit bu gen· 
cin hakkınızda vereceii bnktım 

fenadır. .. 
Beykozda Behireı 
Siz daha çocukaunuz. Sevginize 

o kadar ehemmiyet verilmez. Ço· 
cuk sevgisi çabuk aeçer. 

TEYZE 

anlamadığım, halind•n herhalde 
zeniİn bir adam olduğu anlaşılan 
adam galiba bRna biraz benzedi· 
ği için anneml tanıdı. Gnlerek 
yaklaşh: 

- G6rUyoraunuz valde Ha· 
mm, dedi. Kızımı bQttıa neşe

aile karşınızda.. BugOn kttçttk bir 
kaza geçirdik. lstemlyerek bir 
banyo yapblar. V ngeçlrip deniz· 
den çıkarıncaya kada neler çek• 
tik bilseniz. Bir tikAyetlerl yok, 
fakat her ihtimale kartı şimdi bir 
de doktor gelecek. Üznlecek 
birşey yok değil mi 1 

Annem şaıkın ıatkın yUzilme 
bakıyordu. 

- Gör6yonun ya anne, de
dim. Bir ıeyim yok. Beyefendi 
çok şefkat gösterdiler. 

Ve ona dönerek ilive ettim : 
- Bana bir dakika müsaade 

eder miıiniz. ParduünUıO 

vereyim. 
Ellerlol kaldırdı : 
- Hayır, hayır. Acelesi yok, 

yarın batmnı~ı ıormak için gele• 
ceğim, alırım. 

Ve annemle beni başile selam• 
layarak hemen çıkta, bekleyen 
otomobile atladı. 

Annemle beraber hemen oda
ma çıktık. O bana çamaıır hR• 
zırlıyordu. Ben kaıanao nasıl ol· 
duğunu anlatıyorum. 

Annem& 
ı Arkuı var) 
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Tuzlalı/lir . _ y . 
Belediye Teşkilatı .. eDl 

ION ·POSTA 

Kanuna Göre ... 
istiyorlar ! .. 

Geçenlerde halkın &esi slltu• 
nunuıda Tuzlalaların derdine dair 
bir yaıı okudum. Bu yau beni 
alakadar. ettJ. Sayılan dertlerin 
bu kadarcık olmadığLDı dUşlindüm, 
ekaik ihtiyaçların en esasiııını 

Rum, Ermeni Ve Musevilerin Vakıfları 
Nasıl idare Edilecek? 

bildirmek isterim: 
Tuzla Pendiğe 10 kilomet• 

re, içmelerin beş kilometre uza• 
ğında aahil boyunda dört yüz evli 
ılrin bir köydlir. Kuruluıu bir pl 
üzerinden yapılmıştır, sokakları 
gayet muntazamdır. KöyUn dört 
yanını zel tin ataçları, arazisini Is· 
tanbulun yediği sllrtl ıUrll enginar 
bahçeleri kaplamıttır. Mahıul bu 
sene çok iyi çıktı ye iyi fiatlarla 
satılması yliıftnden yetlıtirlciler 
memnun oldu. Bundan başka köy• 
deki birçok mahsulün hele Tuzla 
içmelerinin faydaıı bUyUktUr. Fa
kat buna rağmen k&y buyuk bir 
ihmale uğramıştır. Suları keallmif, 
yolları bozulmuı, bazı yerler harap 
olmuıtur. 

Seneler den beri muhtarlıkla 
idare edilen köyOmlizde bntlln 
nokaanlık, bir baıın imar ltlne, ba· 
kıma haıredilmemeıldlr. Geçenler• 
de kaymakamımıı köymlize gelmiş, 
blltOn noksanlıkları, bozuklukları 
görmftf ve alAkadar olmuıtur, 

KöyUmlisUn nüfusu belediye 
teıkilitına mOaaittlr. 
Şu halde Tuzlada bir Belediye 

teşkilltı, bir belediye reial niçin 
olmasın? Vlllyete yapılan dilekten 
batka Yallmlzln nazarıdlkkatinl 
celbederiz. 

Tu•lada M. Can 

Kanunun Bu Yol
daki Hükümlerini 

Yazıyoruz 
Kamutay son toplantı gUnDndı 

yeni bir Ya.kıl kanununu onayladı 
( kabul etti ). Bu kanun Re.mi 
Gazetede çıkb ve alta ay aonra 
da htıkmfi y6rllmeye bıılaya• 
caktır. Kanunda Yakıf ftleriaf 
aırileıtireo birçok yeal maddeler 
Yardır. Bunlardan biriıl de yur• 
dumuzda yaıayao Rum, Ermeni, 
Yahudi, Sllryinl gibi azbkların 
Yakıflarına ait olan 38 inci mad· 
dedir. Bu madde aynen ıudur: 

"Bazı Hn'at sahlplerJae mah .. 
ıus vakıflarla cemaatlerce ldaH 
olunan vakıfları idare eden fert 
Yeya heyetler bu kanunun tatbl
kanda mütevelli hUkfimdedirler ,, 

MütevellUerJn Yaıife)erfnl aöı· 
teren (23) üncü maddede ıunlar 
Yardır: 

" Mütevelliler, vakıfların ml
me&11llerfdir. Bu ııfatla ,, 

A - Vakfın hayrat ye akar
larını görüp gözetirler. 

B - Tabım kendilerine hıra• 

C Cevapfarımız ) kılan gelirleri, toplarlar, 
·---~..;;..;;..:;;....______ C - izinli oldukları Yakıfları 

1 

"Çanakkale ortamektep talebeleri,, yaparlar. 
adreıile mektup günderen okuyu· Ç - Vakıfta vazifeıl olanları 
oumusa; kontrol ederJer. 

Muallimlnfzlı uğraımak ıizlo 
gibi bir talebeye yakıımaı. Bir O - Her mail yıl baıında bir 

ay önce vakfın geçmiı yıl hesa· 
hoca belki yanılıp yahutta tale· bını bağlı oldukları Yakıflar 
besinin ıuçu yllzllnden asabiyete idarelerine verip taıdik ettirir 
gelebilir. Sizin yapacağınız ıey ve gelecek yılın bütçesini de verir. 
çalıııp deuinlzl belleyip ona iyi, E - izinli olduklan baıka 
çalııkan olduğunuzu ııbat et• yazifeleri de yaparlar. 
mektir. Mütevelliler yalnız akarlara 

lf. mahsuı olmak Uzere borç para 
Ankarada Dikmen bağlarinda mil- alabilirJer. Bu da idare meclisinin 

telı:ait eü.-ari miralayı S. Baaloya; izinine bağladır. Yukarda sayılan 
Yazınızı 11klıyoruz. Mllnasip vazifelerin nasıl yapılacaiı nizam• 

blr zamaoda tetkik edeceğiz namede göıterilir. 
efendim. Madde 24 - Mülhak Yakıfla• 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından (*) 

Salı 

---------------------~-----Emorold 
"Basur Memesi,, 

Bugün bir yaşlıca haata müraca
at etti. On ıenedenberi kabızlık 
çektiğini ve bUtün bu müşkülat 
e.raıında mevadıgaitaıında daima 
kan bulunduğunu ve otururken, 
yürürken bu üzüntülerinin bir kat 
daha arttığından tikiiyet etti. 
Muayene ettim. Hastamda çek· 
tiğ'i kabıılık yüzünden basur me· 
meleri meydaaa çıkmı~tı. Bunlar 
tiotiği zaman kan sızıntıları yapı
yor ve bUyUk abdestine karışıyor· 
du. Ağrılar da burada çatlıyıı.n 
ciltte huıule geliyordu. 
Kendisine [Hedenza] yı her ab
deatten eonra kullanabileetğini n 
ağnları için de Y. l gliaerin feni• 
keden iıtifade edebileceğini aöy· 
ledlm. Kabız o!mamak için gece
leri yatarken beı on tane Akasya 
eriği kurusu yemeaini on bet gün
de bir de hafif müıhil kullanma· 
ııoı taysj~ e ettim. Kat'i tedaviıi· 
nin de ameliyatla bir operatör 
tarafından yapılacağını anlattım. 

[•] Su netları kea!p Hklayı• z, yahut 
bir albUaıe yaı:ıtlırıp kollekalyon yapı· 
nıı. Sıkıntı umanınn:da bu notlar bir 
dektor ribi lmdadınu:a yetlteblllr. 

ran iratlarının aslından yllzde bet 
kontrol hakkı alınarak umum 
müdürlükçe irat kayıt olunur.,, 

itte, yeni vakıf kanunundan 
azlıkları alAkadar eden hUkUmlor 
hunlardır. Yeni hUkfimlere göre 
azlıklar her sene bütçelerini Evkaf 
mtidUrlUğüne Yereceklerdir. Bir de 
mUlhak vakıfların da Türk mUte• 
velJiler glbl yüzdo beı nisbetlnde 
kontrol barcrnı ödeyeceklerdir. 
Esaıen eıkidenberi lstanbuJ Evkaf 
mUdürlUğil hiristiyanlarm vakıfla· 
rının icarelerini de tahıil eder ve 
kendilerine verirdi. Eski kananda 
karelerin azlık mütevellileri tara· 
fındao tabs:l edl:meai yasak 
edilmişti. Bu münasebetle Evkıtf 
müdürü Niyaıi dün bir muharri· 
r;miıe demiştir ki: 

11
- Henüz kanun bize tebliğ 

edilmedi. Tebliğ edildiii zaman 
blrtey ıöylemek mllmkOn olur. 
Aynı zamanda kanunda nizamna· 
mclerden de bahıedildiğine göre 
bu nizamnameleri de beklemek 
lazımdır. ,, 

Muallimler Yurt içinde 
Seyahata Çıkıyor 

lstanbul muallimler birliği 

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

Buraa ve Anadoluya olmak üzere 
iki seyyahat tertip etmiıtir. Buru 
aeyyahati 9 Temmuzda yapılacak. 

Ermeni nbfının en senglnlerinden Sürep Agop akaretleri 

Ekmek Ve 
Buğday 

Dün Fiatlar Biraz 
Düştü 

Buiday fiatları Qzerindeki 
dalgalanma devam ediyor. Yuruu• 
ıak buğdaylar cumartesi günü 
5 kuruş 35 para arasmda satıl· 
mıştı. DUn Borsada Mersin malı 
yumutak buğday 4 kuruş 30 para• 
dan sattlmıtlır.I 

DUn Merainden Çanakkale 
vapuru ile gelen 60 ton yeni 
aene mahaulll aert buğday da 
satılmııtır. Borsada dünkü sert 
buA"day sahşı bu yeni sene mah· 
sulu ile birlikte 210 tondur ve 
4 kuruş 35 para Ue 6 kurut ara· 
ıında muamele yapılmıştır. Fiat 
vasatisine bakılınca cumartesi 
günkü flatlara göre dü~fikltık 
•ardır. 

Ekmek Flall 
Fırıncılar buğday ve un f:at· 

Jarının yUkaekliğini göz önüne 
alarak ekmek narhma zam yapıl· 
ması için Belelediyeye mfiracaat
larda bulunmakta Ye zarar ettik· 
!erini ileri sürmektedirler. Bel~ 

diye müracaatları nazarıdikkate 

almıf ye gelecek pazartesi günll 
fiatların tekrar tetkik edileceği 
bildirilmiıtir. 

Birçok fırınJann son günlerde 
aort buğdaydan ekmek yaphklan 
görülmllş, Belediye ır.uaytne '. erin· 
de de bu anlaşılmış, Be:ediye 
çeıni haricinde ekmek yapılma· 
maa.nı temin ıçm fırınlardaki 

kontrolu uklaşt ırmış:ır. 

Randevuculuk Mu 
Yapıyrdu 

Poliı Mediha ve Hatice adla· 
rmı kul:anan bir kadının Beyoğ• 
lundaki evinden şüphelenerek 

araştırma yapmış ve evde yabancı 
kadınlarla erkek: er bulduğu içf o 
müddeiumumiliğe vermiştir. 

Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesi don bu kadını tevkif 
etmiştir. ._.. ... _ .. ·-· ---· ··~··---.:a .... ,..__.._....,. 
4 glln devam edecektir. 

Anadolu seyyabatine 16 AğU1i· 
tosta çıkılacak ve 15 gün sUre
cektir. Daha fazl'a malumat almak 
ve yazllmak isteyenler 5 inci 
mektep baş muallim:iğine mektup 
veya telefon:a müracaat edebilir· 
)er. 

Hamallara 
Yazık 
Değil Mi? 

Sırtlarında 60 Yerine 150 
Kil\l!uk Yük Taııyorlar 

Hamalların en çok 60 kilodan 
yukarı ylik taıımaları yasaktır. 
Fakat bu belediye yasağını din• 
il~ en olmaz. Bir taraftan araba· 
Cl ~arın şikayeti, diğer taraftan 
bu ağır yük taıımak yüzünden 
bergün birkaç vatandatın işe ya• 
ramaz bir hale gelmeıi, beledi· 
yeyl bu yasak üzerinde durmaya 
sevketmit ve dün birdenbire sıkı 
bir kontrol başlanuşhr. 

Ellha&1a Eminönfi mıntakasin
da Reşadiye caddesinde, Sirkeci 
anharlarınm olduğu yerde Ye 

Balıkpazarında belediye memur· 
lan yolları ke~mişler, sırtlarında 
yükle giden bütün hamalları çevl• 
rerek baakUlle tartmıılar Ye 
taşıdıkları yükün miktarını tesbit 
ederek zabıt tutmuşlardtr. 

Bir muharrirlmiz 16 hamallık 
bir kafilede en hafif yOküo 121 
kilodan aşağı düşmediğini, bir 
hamalda da bu sıkletin 150 kilo· 
ya kadar yükae'.cliğini hayretle 
görmüştür. Hamallara bu fazla 
yükü yllkleyenler hakkında kanu· 
ni takibat yapılacaktır. 

Şehir Bandosu 
Parklarda Halka Konserler 

Verecek 
lstanbul belediyesi ıehir han· 

dosu yaz münasebetile şehrin 
muhleiif yerlerinde halka konaer• 
ler verecektir. Her zaman saat 
6 da verilecek olan bu konser· 
lerden ilki, bugi.:n Fatih parkında 
verilecekt.r. Müteakiben bu ayın 
27 sinde Gülhane parkıoda, 
29 unda Sultanahmet parkında, 
Temmuzun 2 dnde Üsküdar par• 
kında, 3 Unde Beşiktaş parkında, 
4 Undo Haaköy belediye daireal 
önünde, 6 sın da Be} kozda, 8 inde 
Gülhanc parkında, 10 unda Ba· 
kırköyde ve 14 ünde de Yalovada 
konserler "erilecektir. 

Bir Kuduz Köpek OldUrlUdU 
Şehirde kudurmuı köpek 

artıyor. Diin de bir kuduz vak'ası 
Balatta oldu: 

Odun iskelul civarında bir 
köpeğin kudurduğu ve etrafa aal• 
dırdığı görOlllnce polis haberdar 
edilmiştir. Nokta memuru Hakkı, 
köpeği öldürmO§tfir. Bu köpeğin 
kimseyi dalayıp dalamadığı araı· 
h:-ı!ı:· cr. 

Huiran " 

1 Bulgaristanda 

1 

işçiler 
Bir Uçak 
Alıyorlar 

1 

f 

Sofya, 22 (Huıusl) - Bulgar 
hava mildDrU Vaailef'in beyana• 
tma ııöre, Pernik · ·en kömürll 
ocaklarında çalıtaü ·eler, ara· 
larında topladıkları ı,_ _ ,000 Je
••yı bir harp uçağı alınmHına 
basretmiflerdfr. YJne Amerikada 
usun müddet gUretlpte Bulgar:• 
tana dönen maruf Bulaar pclıii .. 
Yam Dan Kolof Hı Harf Stcıef'la 
harbiye bakanı ve hava mUdürO• 
uDo teırikl herine yapacakları 
mO.ıabakalarda toplanacak para• 
larla dtter bir harp uçağı da 
alınacakhr. 

Bunlar, halk tarafından alınan 
ilk harp uçakları oJacaktır. 
Bulgarlatanda KomUnlat!ar 

809 Durmeyorlar 
Sofya, 22 (Huıuıi) - Bulga• 

rlıtaada komünistlik faaliyeti ol• 
duğonu kimse fnkir edemez. Bu• 
ınnkll hnkünıet, en bUyUk iı ola• 
rak komftnlstle.rle mücadeleyi ele 
almııbr. Bütlln şehir Ye kasaba· 
larda hemen herglln araştırmalar 
yapıbyor ve yeni yeni komünist 
ıebekeleri meydana çıkarılıyor. 
iki gOn önde Bulgar sivil zabıtası 
FJJlbede bir komilnlıt ıebekesinJn 
idarehanesine baskın yapmıştır. 
Arama neticeilnde gizlice çıka• 
ralmakta olan gazete, tahrik edici 
beyannameler ve a:ıalarının bir 
cetveli ve daha bir çok komünist , 
vealkaları elde edilmittlr. 

Eıkl Zagra mahkemesi de, mey• 
dana çıkarılmıı olan 48 kişilik bir · 
komünlıt ocağının davaaına bak• 
mıya baılamıştır. Aynı mahkeme 
Dılbokl köyündeki komUniıtler 
hakkındaki htıkmUnU bugün 
vermek Uzeredir. 

Yine Sofyada alvU zabıta 
memurları, Letko Mlnof Vaçef 
namında bir komünistin evinde 
yapılan bir araıtırma neticesinde 
Bulgaristanda mevcut glzll komll-o 
nlıt partiıinln organı olan ''.Sofya• 
nın kızıl ordusu ,, ve " Komoao• 
molaka Pravada ,, namlarmdakl 
guetelerln bulunmaaı üzerin• 
Letko Minef Adliyoyı teslim 
edilmiıtir. 

0 Zora,, gazetesinin bildirdiğin• 
ııöre, Piievnede de yeniden bir 
komünist ocağı meydana çıkarıl• 
mı,hr. Bunun maksadı Pilevne 
ve Nlkbolu kazalaJ"ında komüniat 
nüveleri meydana getirmekmiı. 
Bu ıebekeye dahil olan 19 kişi 
Adliye vasıtasile hapishaneye 
aevkedilmljJerdJr. 

Aym zamanda hUkfımet, gaze .. 
telerle, komllnistliklerile ta!Jınmıı 
olan DenU St. Vandenof, Üni\'er• 
ıite talebesinden Angel Petkof 
lvaoof Ye Gorgl iv. Gorçef'in 
aranmakta olduğunu llan etmek• 
tedir. 

Bunlardan Angel'in 2 sene ve 
Georgi'nin de 5,5 sene mabkfı· 
miyetleri varmış. 

r
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneln oun· 
lardır: 

İstanbul tarafı: Şehzadebaşında 

(Hamdi), Y enikapuda (Sarım), lla
fı.zpaşadıı. (M. Fuat), Şehremininde 
(A. Hamdı), S amatyada. (Erofilos), 
Unkıı.panında (Yorgi), Eyllpte (ilik· 
met), Beya:ııtta. (Cemil), Balatta. 
(Hüıamettin), Cağaloğlundıı. (Ubeyt), 
Bahçekapuda (Be4ir Kemal), Ba
kırköyGnde (İııtefan Terziyao). Be
yoğlu tarafı: Beyoğlunda (Kaozuk), 
Paoga.ltıda (Gllneı), Takeimde (Ka• 
rakin Kürkçüyan), Gal•tada (Hida· 
yet), Kal'lulotta (N' ecdet E krem), 
Kasımpaşada (ı\1erke1), Haıköyde 
(!laik). Kadıköy tarafı: lekele cad
deainde (Sotıryadis), Y eldeğirmeuin· 
da (Ü"çler), Büyükadada (Şinasi 
lb n). 
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Ziraat Bilgisi ("' J 

Faydalı 

Bir Kitap 
Çıktı 

Nllfuıunun çoia k6yltı olan mem· 
leketlerde, köylüye ve ziraata dair 
baaılaa kitaplar daima diğer me1-
leklerio kitapları araaaoda yOkıek 
bir sayı ile ıöze çarpmak ı•r•k· 
tir. ÇOok8 böyle bir memleketin 
ekonomisi herteyden önce ziraata 
ve köylllye dayandığandan o cep
hedeki çahımanın dUzıtinllliü ile 
bütUn yurdun ııenllk •• ı•nliği 
arltırılmıı olur. 

Bunu çok iyi takdir eden Rua
lar yalnız 934 yılında 32 milyon 
zirat eaer bastırıp köylüye daiıt• 
mışlardır. Onlar biliyorlar ki 
köylii; itinde ne kadar bilgili olur
sa çalıımaın da okadar verimli 
olur. Bizde maalesef en kıt eser 
veren ziraat Alemidir. Onun için 
ara sıra çıkan bir kitabı büyük 
ıevinçlı karıılayoruz. 

* 
Bu yıl çıkan 1&yıh kitaplar 

arasında [ ıeker pancarı ha11ta• 
lıkları ] adını taşıyan kitap ta 
köylllden yana aevince deier bir 
eserdir. Onu yazan memleketimi• 
zin değerli uzmanlarından Nihat 
lğribozdur. Anlatılıyor ki bu kita· 
bın timdiye kadar çıkmamıt ol· 
ması memleket içindeki tetkikle· 
rin hen6z tamamlanmamıı olma· 
ıından idi. 

Nihat lğrlboz blltlin ıeker 
mıntakalanmız da do'aıarak pan• 
carlarımızm her çeıit hastalık ve 
blScOlerini gözden geçirmiı ve 
nihayet bu eaeri meydana getir• 
mittir ki kitap bu itibarla bUytik 
bir emek mahıulUdür. 

Nihat lğriboz'un dediğine göre: 
., şeker mıntakalarımız her çeıit 
pancar dOşmanlanmn llrem11ine 
elveriıll yerlerdir.,. 

Tablatin dllımanlarımıza ko
laylık ıöıterdiği bu yerlerde on· 
lara kartı kunetll bulunmak 
gerektir. Bu da ancak dUımanla· 
rımızı tanımak ve onlara naııl 
kartı gıllnıceğlnl bilmekle olur. 
Kitap bu ihtiyacı etrafile karııla· 
maktadır. Şurası da kayda değer 
ki mueJUf b8yle bir kitabı hazır. 
lamakla Türk köylUıüne ne kadar 
hizmet etmiıae onun baıdmaıına 
himmet eden Eıkiıehir t•ker 
fabrikuı da okadu takdire değer 
ltir yardım etmlttir. Zirai eserlerin 
meydana çıkma11 ancak b6yle 
himayelerle olacaktır, 

• 
[Şeker p•ooan lautalıkları] kih · ı 

164 aayfadır. Baıılııı fena deji.· 
dir. içindeki Birçok bacn ve hu· 
talıkların resimleri renkli olarak 
baaılmıttır. Eskifıhir teker fabri· 
kaıı tarafından daiatılmaktac'ır, 
fiatı bir liradır. Fakat fabrika 
pancar çiftçlsi11e Daraıızda H• 

re bilmektedir. 
Çiftçi 

Pozantide kitapçı M. Gtlven: 
Yıl aııran meyva atac.nrın 

adanı bildirmemiıainiz. Bunu ) a· 
zarsanız çaresini ıöy~erlm. Bcıf a· 
.ıınız için bir defa 29 nisan 3 
ma) B •• 6 mayıı tarihli yazılarımı 
okumanızı tauiye ederim. Keda· 
ne}'İ de yazdım. - Ç. 

t•, Ziraat huauaundekl mU..1 UlltrJahl 
lO unuıı. Son 1 oaıa'uua l Çiftçi ) al 

... ., "~v.ap w"""ceıulr. 
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Habeşistanı Türkler Nasıl 
Zaptettiler ? 

Ne Yazık Ki Özdemirin Muvaffakıyeti
ni Mehmet Alinin Mısırda Çıkarmış 

Olduğu isyan Berbat Etti 
Bizim Habeıiatan dediifmlı 

toprak parça•• aon ıtınlerde bll· 
tlln dünyanın l'lSzOnD keadi Ozerl· 
ne çekmiş bulunuyor. Bir Avrupalı, 
bir Amerikab Ajanı salaklarına 

okurken o toprak parçası ftstlln· 
de dökülmek llzere bulunan kan• 
ları, orada yanacak canları dU· 
tUnilr. Fakat bir Tllrk, ayni du· 
rumda ıeraeri ve pek ~eri:eri 
de hatırlar. ÇllnkO dtlnyayı, ken• 
di öz mOlkO ıayıp aıırlarca gelişi 
ınzel dolaıan Ye klirrenin hemen 
her kötHine kılıcının ucu ile bir 
kaç ıatır tarih yazmayı zevkedi· 
nen Türk, bir zamanlar Habeı 
iklimin• de ııirmlt, gezip tozmUf 
ve orada bir çok anıtlar b1rak· 
mı ıtır. 

Habeı topraklarına Frenkler 
Abyısinie diyorlar, bir Habeı 
kelimeıinden bozma bir addır. 
Daha önceleri Garp tarihçileri o 
filkeye "Etyopyan., diyorlardı. 

Bu da siyah renkli adamlar 
anlamınadır. Habeş diline ve 
yazııına da ayni ad verildiği gibi 
bizzat Habeşliler edebi kitapla• 
rmda kendilerini o iılmle anarlar. 

Habeı tarihi hem kısadır, hım 
karanhktlr. On bet aaır kadar 
evvel onların Zanbok adı verilen 

Bundan enelld Haiı.eı imparatoru 
Meoelik 

ve bizim tek kDrekle kullandığını 
ıöreıeldlilmiz mini mini botlara 
benzeyen kayıklarla Kızıl denlıi 
geçip Yemen topraklarını e'.e 
ıı•çirdikleri ve oradan lilcaza 
akın yaptıkları rivayet olunur. 

Kuranda da Fil ılireal adını ta· 
ııyan bir parça• bu rivayeti te
yit eder. Kur'an bUyUk fil:er:ne 
aüvenerek Mekkeyi almak ialiyen 
Habet orduıunun ıagalaranda la• 
ııdıklan öldUrücll tatlar atan bir 
takım kuılar n bü(umu 6nilnde 
bcızguna uiradığmı söyler. Bu, 
iılimhktan önceki devir ile ilalli 
bir hikAyedir. lslamhim ilk do· 
ğum günlerinde l- ebet doat~ur, ve 
mUslümanlar, putperest Mekkeli· 
ler;n hakaretinden, ezaı ndan kur
tulmak için Habeıiıtana kaçarak 
orada himaye görmüılerdir. 

Son çağ Türklerinin Habeş1ı· 
tanı tanımaları Kanuni Sultan 
~üle}•man zamanındacır ve 1550-
1560 yıllan araundadır. Mı•ırı, 
Hicazı ve bir kısım Sudanı eıı .. 

Habe,iıtaoda Galalar 
rinde tutan Osmanlı Tnrklerl Çllnkil tllkeıine ermek farıatını 
Kızıldenizl de Karadeniz ve mar• arta'c elde edeceğini umuyordu. 
mara aibl tam blr Tllrk havuzu itte bu sevinçle uçar sılbi yola 
haline koymak, Hint yolunu kendi çıkb, latanbula geldi, ayağının 
emirleri altında bulundurmak iıti· tozlle aaraya ıiderek Sultan 
yorlarda. Bunun için hem Yemenin Sllleymanla aörllıtu, Hab•ı kıt'a· 
hem Habeılstamn zaptolunmaıı zınan zaptolunma11 bakkındakı 
gerekti. ilkin M11ır valileri Habeı düıüncelerinl anlattı. Hünkar, 
iti ile llglnlendiler, Sevakin ta• birçok gllçlUkler doturacağmı 
raflarına bir işgal mllfrızeal gön· oranlamakla beraber bu dlltlln· 
derdirJer. TOrk bayrağı, bntün ceyl beğendi ve Ôzdemlrin planı• 
küre üzerinde 
ıaygı aören bir 
aancaktı •• ıöz 
kamaıtırıcı, yll• 
rek kapıcı bir 
kudret temsil edl· 
yordu. Bu Hbeple 
yurtlarına çok 
bağla olan Habeı· 
liler, mızraklaranı 
selam vaziyetine 
koydular, karıı· 
larında dalıala• 
nanyllce bayrak 
önllade eğild iler. 

Mısır valisi, 
Sevakinin ele ge
çirilmeaiol yeter 
buldu ve oraya 
.. Emin,. adını ta• 
fıyan bir itmen 
ıönderdl. Şim· 
dilik daha ileri 

Ôıdımlria temelini attıfl Hararda, OımaalaJar, 10nrr.ı 
miaafir olarak bulundular. itte TGrk Şehbenderi n 

ıitme)i doğru bulmuyordu. Çtin· 
kn Yemen itleri karıtmlflı ve 
o lllkeyl ele geçirmek yoluna 
giren Türk fırkaları birtakım ıüç· 
lUklerle karıılatmışb. Ne•şar diye 
anılan Yemen Beylerbeyi Mustafa 
Paıanın azli llzerine valiliii e'ine 
alan Yavuz Selimin kölelerinden 
Üveyı Tllrk leventler:n elebaşı11 
Hasan pelıilvan taraf mdan ö!dü
rtlldUift için lıler karma karışık 
olmuıtu. Iıt• o 11rada MısırdakiO 
kumandanlardan Ôzdemir Ye· 
meni dtızeltmeye memur edildi 

Ô:ıdemir yaman bir adamdı, 
kolu ve kafaaı çok aağlam olan 
cilplomat aıkerlerdendi. Yemene 
giderken Habefiıtana uğradı. 
Kısa ve pek kııa bir zaman iç:n· 
de Sevakin mantakası hududunu 
genişletti, Habet hakkında etraflı 
ma!timat aldı, kabilelerin vaziyet• 
lerlni ve kuvvetlerini ölçtü, oradan 
Yemene ıeçti. Yedi aene C>rada 
kaldı. Fakat gözü hep Habetis· 
tanda idi ve orayı Türk bayrağı 
nlhna aokmak için aabıruzlanı· 

yordu. 
lstanbul, Yemen idaresini eski 

Beylerbeyi Nenar Muıtafaya bıra
kıp d&nmuiol Ô&demire b.ldir
dlji wakit o, uikoou HYİDmiflL 

Ş.bbeaderbane1i 

1 
nı da güzel bulup kendlainl 
Habeşe yolladı. 

Ô:ıdemirla kumanda ettiği 
Tllrk orduıu otuz bin kitillktl ve 
Sevaklni merkez yaparak ileri 
coğru hareket• geçmiıU. Galalar 
ona candan yardım ediyorlardı. 
Habeşlilerin en yiğit unıuru 

ıayılan ıalalar, tam :ıenci olmakla 
beraber beyaz ırka mensupturlar. 
Yüz erinin aivabhğı geçirmiı ol· 
dukları uzun bir tualiip netice
a.idir. Fakat buru:ı:an, dudaklan 
ve kafa biçimi bakımından zen• 
ellerle münaaebet:eri yc.klur. lalim
hğın Mıaıra girdiği dev;rJerde 
bu dini kabul ettikleri için Özde· 
mir Paşa ilo pek çabuk anlaı· 
mıılardı. 

Yiğit kumandan, Habeıin de· 
niz kı\lları ıa daha fazla değer 

veriyordu. Musav' a, ve Zeyle, gi
bi büyük şehirleri e:e geç rdi, Ha· 
rar şehr:nin temelini kurdu. Bu 
ıehir, Zeyle'm 380 ki ometre ka· 
dar uzağında olduğuna göre Ôz· 
demirin ne geniş bir iıtili hare· 
keti yaptığı anlaşılır. 

Öıdemir lbrimde,. Nil kayna· 
ğının yakanlarında b rçok ia.ib· 
kamlar ve ele geçirdiği tehirler-

Sayfa 7 

--+-ı __ v_u B_a1ı._ı -=t 
Öz Türkçe 
Çalışmaları 

Otuz Dokuzuncu Llete 
1 - Hltab etmek • Aylamak 
Hitap • Ayta 
Hatip • Aytaç 
Örnekler: 1 - Güzel bir ayla, 

11raaında bir orduluk it görür. 
2 - Bir ıözmele bir aytaca 
çoğun birblrmdon ayard etml· 
yoruz. 

2 - Muhatap • Aytıç 
Örnek : Bu meaelede ıiz benim 

aytıcım olamazsınız. 

3 - Menfaatperest • Aıığcıl 
Örnek : Memleket ışlerlnde asığ· 

cıl olmayınız; öıgeçl (feragat) 
göaterlniz. 

4 - Hissi kablelvuku-Önsezi 
Örnek : Bu felAketi, bir önsezi 

ile, çoktan bekliyordum. 
S - Facia • Acın 
Örnek: Yugoslavya, Mersilya acı· 

nını unutamaz. 
K1rkıncı Liste 

1 - Mahml • Korunuk • 
Tahtı himayede olan • Ko

runcak 
Örnekler : 1 - Kim11nin koru• 

nuğıı olmak iıtemem. • 2 -
Bnynk Britanya koruncaklannı 

aayar mııınız 1 
2 - Mahzur - Çekinek 
Örnek: Bu iti yapmakta ne gibi 

çekinıkler görüyorsunuz? 
3 - Men•• • 1 Çıkağ, 2 Köken 
Örnekler : 1 - Bu malın çıkağı 

neresidir?· 2 - Bu ay lenin 
kökeni hakkında ne biliyor
sunuz? 

4 - Musahhih • DDzeltlç 
Örnek : Bir gazetede ağır ıorav• 

lardan blrl de dftzeltiçlerin U1-
tOndedfr. 

S - Havale • Gönderi 
Örnek ı Bankanın 300 liralık g6n

derlılni aldınız mı? 

Not ı Gazetemize g8nderilecek ya• 
zılarda bu kelimelerin Oımaahcala· 
rınıa kullanılmamaaını rica ederiL 

de gUze\ evler, mescitler yaptı ve 
ilk Oamanla valiıi ııfatlle Habe· 
ıtıtanda uzun yıllar htlkümet sür· 
dil, (1560) da öldO, Muaavvada 
g5mUldft ve mezarının tııtüne oğlu 
Oıman Pqa tarafından büyük 
ve pek zarif bir tllrbe yapıldı. 

Habeı, fatih Ôzdemirden 
ıonra oğlu Osman Paıa tarafın· 
dan idare olundu ve Tllrk haki• 
miyetl bu geniş ülkede kökletti· 
rildi. Fakat inhitat devri başla· 
yanca Habeı -eyaleti ihmal edilir 
oldu. Oraya kim çok para verirae 
o, vali o~arak gönderiliyordu. Bu 
•uretle idare bozukluğu dayanıl· 
maz bir biçime sokuluyordu. Ha· 
bette iki valia:n bir anda hnknm 
ıllrmiye yeltendikleri, ikisinin de 
podiıahtan alanmış fermanlar g&a
terdikleri ve bu yllzden kanlar 
d6klllüp tehirler yıkıldığa ıörlll· 
m(iftür. btabul araııra Habetlstan 
eyaletini unuturdu da. O vakıt bu 
geniş ülke Mısır valileri tarafından 
iltizam usuli:e idare edilirdi. So
nunda Habeş e)aleti Cidde san· 
cağile bir!eşt : r idi ve Cidde vili· 
yet merkezi yapıldı. Bu Habetin 
büsbütiln ıözden çıkarılmaıı 
demekti. 

Mısırda Mehmet Alinin yaptığı 
is} an, Ha beşle Osmanlı impara• 
torluğunun alakaı m tamamen 
kesti. Fakat Mısır Hıcivliği ora} a 
el vuramadı, bir kı~mını lngiliıler 
ve bir kısm nı ~a luıh anlar aldL 
Bakalım timdi ne o.acak? 

M. T. Tan 
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Bu işten 
Kim 
Mesuldür 

Gea~ bir kiyi& kaclaa •• oaa 
kollanaa da7aaaa bitkin bir kar 
erkıji... 

Vakit tam • iki, puar dola
J••ile tenhalapn bir mokaktan ba 
iki 16111, hiç klmHDİD acıma 
merakını uyandll'lllaclaa apr aju 
ilerliyor. Ha.ta kl1ll; a,ı. zayıf. 
ki ıenç kaha bllttba pJr•tİD• 
rajmea adım atamıy•. O tla 
ıeaçl. Yirmi beti• otu ara .. da.. 
fakat balmuma hallnı ıelın •r 
arı Jllzll, yaııaı unutturacak ka
dar aaripllfmlf YI ltitlba Ylca

duaun, d.n.l anki k..tlderiaı 
7aplflDlf• damarlar, ltir harita 
tulaİhlda slrl)ın •or çizıflu 
ıibi kabank. Gizler lldlr, fer
liz •• maaa•ızl. 

Bu. bir laaıtaclar. Bu. arbk bir 
laaata dıiU, her atbp adımı kın
diaı ...., Japmak iatiyea bir 
11811ılltek9116'. 

Babçı kapıda Yaicual ar
ka11na dojru ilerliyorlar. Ta• it 
Bankuımn kartıaındald ma ma
tazalarm raya yollan lzırlaM 
halta keaclial lnrakbı 

- Bea artık ıldemlyeceil& 
la, laaaa Ylcudaaua talaam

mll dereculnl. tabiade mlca
del .. aetkuiai bildlrea mkh bir 
itirazda. H11ıta, kalcLnmlar beri-
•• yılulda •• uıanda. 

Nokta pollli ip el koytluı 
- Ne bu? 
- Hutal 
- Ney• yatta blJle 1 
- Gi--,or. 
- Nereye ıldecek 1 
- Yalowa klylıriae. 
- Fakat blylı aokalda 1at-

•a11 dotru r delil 1 Al. 16tllr. 
Vapura binip sltlia. 

Ewet 1 Kalbm, sitaial.. fatu. 
bal mokaklanada bazalanma slz
lerlai y8f8rtan, baalaruua datlak· 
lanada bozuk tıkallualar uyandı
ran ba maazara ortadan kalkma! 

Fakat Nuıl? Haasi kudret 
Ye lmnetlı ! .. 

Bir doktor ılrladl; laaıtama 
Jlzlae baldaı 

- Apa, pa ılPl•L 
Elile 1oldacla ı 

- Bir •in fllla .. .,..,. 
muua? 

H..t-• ..... Wılrlan 
••• .,,+ ~ 

- Bap ı Y aı.. Wtk••• 
KaclmadWl.J 
- Neredea ıeHJ•? 
- Dektora slt•lpilır. Paw 

olclap lçia , .................. .... ,.. 
- U.ıla bina ......... . ........... ,_ ...... ..... 

Aaals ... -· ., ...... k • 
cek .., bt=ıı o ..... •·1111- ........... .._ Glllw...., fmılır ..... 

A,. taftlrL Fabt _, 
,.tıL. 

Sobktaa..Up,..._ ... 
11111 ........................ . 
,. 'ı• pua ......,...... .,...... ... ,.., ..... 
.. ... klJltl kadaa cUl•d ..... 
Sllia atlakaald ilt•mlJ•, ..ıa
na iatetliii yalam klprlJ• aWe
bU..lr.. 

v. kama •••1•ı 
- Kalk lıluatafa I Gitml1• 

p ........ 
l(ı.. alalbp 

Aıkerllll B••lllerl 

Artık Tayyare Bombaları
nın Kıymeti Kalmadı 

Çünkü Zehirli, Bo
ğucu Gazlar ~k 
Daha Fazla lıe 

Yarayor 
Zehirli Gaza Kar11 En 

Kuvvetli Sillh Yiae 
Zehirli Gazdır 

Z.lürll ı•• ••ç•• tanareler •• phirll ı•• fellketlndea kurtarma M•atı 
Botla memleketler •ıç flti1aa-

11z olarak, ıelecek bir harpte pz 
tehlikeli ka111mncla balaauyorlar. 
Buaun mlaabp kalchnr tarafa 
1oktar. Tay1arelv zeblrB pdırl 
tehirler lzerlne, koloa7a ıuJU 
•kar sibl 11kacaldardır. Buna 
ka111 koymak için 7a dlfmaam 
koluna kaaadını lnrmab, yahut 
oaan phlrleri Uaerine de ıidip 

aym dllhla keacli&iaı c•••P •er
melidir. Şu halde: 

Tanare ~mdar. Gu llzaadar. 
Tanarialn' ntc vazı Hl ylk-

11klere çıkmak, hızla ıitmek, do,. 
man• ewliDı binmektir; tana
nala bundan monrald wazife•i de 
dlfmama can alacak merkez:eriae 
ıu •• zeblr ıavurmak olacaktır. 

Basla için tayyare Ilı zeblrli 
pz her pydir. ldikbal harbi bu 
dd alllhla bathyacak •• )ine ba 
Od allllala olacaktır. Z.W..H ps
Jerin taribçetlnl arqbracak el11r
ıak Uha Romahlar •••nıada 
odmdana slftı babraı.rak 1alol
daia. ..... alJe dlflUlllD boiul• 
dula, buaa dı kil ,..mlanmn 
lzerlacle at kotturularak ortahia 
toza dumau kabtm.. aaretUe 
dit••• aıf11 altlınlmamta ,.. 
rlllr. ilk defa olarak Slftdopol 
............ da bir ... ldmıa
keri Kakocflll Wr tıp .. Yllll!laa 
Jtml .... l ............ r.-
•tmifll • bbal ..... ı,tir. 86-
Jlk harpten •••elde Frauada 
Parla .,..tanaa k&r11 ba,.ıtaa 
bombalar lmllaaılmlfbr. 

1907 ••• LAiii'• aJ..aır ............................ 
..a.1a Ulacl ....... •1-
....... ı••Ma.._...._ _..,. ........................... 
• ... (81Jlk laarpt• ulalrll ....... 
.......... tar.ıta. blual
_, .......... Ut'! ...tle .... 

Wl •••it alda •ıralMr 
Aa..DIW ı ltq!apaa• Raı 
ceplaeliatle ltlr pz iN.iam ,.,. 
..... Jlıale 10 telefat ""' 
....... rdlr. Dalaa IOUa pa ... 
ladan Garp ceplaui herin• de 
, ..... ıaa••i• bıtl•••tbr· .... 
.... , .... : .. el... .... .... 
da w. ••'al? Cudrıt -. 

~ı-' .. ?.. lluatahaua ... ..................... 
lımlfor. Beni ...., ba ••.U.. 

1il"'1 P.·~··• lcll 
~~ 

bundan monra pz {ıarbl .aklla ..Wpamua Jtbdı yıdlal nllbetlade 
ıtmlf, Amerika ldmyakerleri dı bal1111• derlaal lldlrlcl.... Bu 
bir 11im bopca ıaz çıkarmıı1ar pzler bilha•a b&Jlk Uıpta 
•• blylelikle alablldiiba• ı•• IOllra belki Jlz dıfa daha lm.-
kullanılm11br. wetlenmiftlr. Ba pz laawada hiç 

Zehirli ıazler eıu itibarile g6rtlamız •• rutubetU bawalarcla 
ıaz. ıu. •• toz halinde kulland· IH pek u farkolunur. 
maktadır. Şimcliyı kadar tanın- Bomba U. ıu hıllade abl-
IDlf ola ıazlerl kim7akerlır bel- makta Yeyahut tay1andıa aa 
U bqh bet l'Uba •JU11orlar. halinde ıalalmaktadır. Kıaafeti 
Blrind. lkiad, lç&ncll papta pek a;ır oldapndan clalplanmak 
ı&z:ere, citerlere telİI' edenlerle ıuretile ,Onlerce buluaduja 1erde 
Jİ•• bu aevidea ~ proalk pz- ka'-Ndaclar. 
leri vardır. Mualar araaııda ea 8Q pzlere 'karp huaml deri 
ziyade "Foııen .. ıazi çok taDllt" •• llltik elbileler Yardar. Fakat 
mııt.r. Fakat bu ıazia bir malı- maaewa kabi1.7etlne mahtıç ola 
ıuru Yardır. Rutubet tealri altm• Mkeria ba ılbilelerl lmllaamaaaa 
da dai layor. Gelecek harpte bl- bakla olmı1acağı tibl elbile 
rind, i~inci, tlçlaco. puptaki lzerladıkl ufacak bir yarık ela 
klor, pa it, adt ıpanıdrl~ .ıibi ıazleria içeri ıfrm•Iİll• klfidlr. 
ıulerlıı kullanılmaııaa ihtamal Banan temaı:Je hımea Ylk:atta 
verilmemektedir. Çllnkl buaJana bir J&ra açalmakta q deriae 
hepı'ne karp m ıkeler bulan- dotru Jlr6mektedir. 
muıtur. Halbuki aenf pzleri BlfİDcl gruptaki Anla ....... 
(hardalla) olan dlrdlncl l'Upl• rialn .... da DifeDil alyaonla 
betinci ır•p olaa Arliall ıular Yey ... t ki• anind;r. • aniall 
çok tehi.keli ~y~dir. ıular iwm derhal uWrlemelde 

Zeni ıulermm mahiyeti hu- __ _._ -LA--

daldır. Fraallzlann iperit llmial •• be1ala _. •• auawmaa im 
ftrdllderi cin• ın mlthificlir. ederek Jll'• flkmaktadar. 
Banlarm tuirl bllbaua cilt OH- Z.hirU pzler karpamtla tar-
riaedir. Bir litre hawada bir 1are boabalanD111 1a,..t1 cok 

.. . 
Po 

.aı..,m. e. • ........_ 

.. tlrlllp ................ .. ........ h_.. - .,.. ... 

.................... JfallHaJd 
yapılaa m...t bd• ...W. 
ıclildlil pek aldirdlr. 

ŞlmdiJe kıd'r tama... ıu
lerdıa b..U ,_. bir pz b.._. 
•ta laaldaada h .... w ...... 

Owtemll• CI ... _ ~ kati bir.., bUdiil yoklar. A... 
te ........_ Mabl llllllıil rlkada, Almaıada 1..ı ,..ı ••in ft,...... 1 ı 11111& .. ,ler baluaclup " pk pil 

- • ... ............ . 
il ...................... . 
c..p ~ mn-.ı. ....... . 

bataldala .. ,....elde ... de ld .. 
J•kermltelaullllarh ~.aıt1ena 
mevcatelklpalerla,..,_Mla .............. ........... .... 
... ..... kaa ........ . 

1 B•h•ttitlmis .... ,,.,... 
.... albaa ...., .... Willk 
" ,..,.. pzlerl ...... ... ..... 
lana da ... olmlt .. ...... 
altrn.... Fakat IMlalarua allak 
lrtifalardaa ataı... ....... .. 
itibarla •hlrll pzler kadar ıh ... 
mı,.ıı..ı 7llaıek tataı ... aldadar. 
Velhual palerle •• haalan ata
cak tenarelerle meqal olu ld.. 

J ];;t.aıı~~~~ı~ ,..,..... ............ .. .. , .. ' ........ "+=h· ..... -··-~. ....... _..~ ..... -~ 
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H ..... Me-tebe 
Glrecelralnla? 

Muallim 
Mektepleri 

Her ... olclaia ılbl ba ... 
dı Maallim mekteplırinla 4 Da.e, 
5 lacl YI 6 IDG mDlflanu ..... 
baka Uı lıyb meccani taı.1" 
ahnMıkbr. il-bakalar 1111Wt ...... .............. .. ..... 
....... klıı •• ,. ..,..,.. 
Maarif ldanlerlllde •eJ• ortaı. 
mekteplerde bir komllyoa haz111 
nada talarlrl elarak 1apalu. 
Maalllm mel&tepluiaı jlrmık iclll 
.. prtlan hab balaamak lbuaclan 

15 • 20 J8f .,..... olmall. 
ortuaektep memna ••Ja ille 
11mflan talebılladea olmak, t .. 
m8111bha baluamak, trahom, ... 
nm pbl haıtabia bulanmamak. 

H• Maalllm mıktıbl lçia bir 
mmtaka tublt edllmiftlr. Maalllm 
mektepluiaı aacak k1Dcll mmta
kalanaclan talebe aluaar. ft1ant.
ka1ar flllllarlırı 

A.cla.a Erkek •• im Mullf• 
mektepleri içla: 

Ellziz, Malatya, Kay•ıri, SiYU, 
Seyhan, Aatıp, Di7anbeldr, 
Mardin. Mar~ Siirt, ltıJ, Urf-. 

Balikulr Erkek Maallım m• 
tebl için: A7cha, Bahkılir, Bil .. 
cilr. Bana, deaizli, KltahJa, Me-
..... MaiJL 

Bana ICa maallla mektebi 
••ı Bahk..ır, Bola. Bana. eu .. 
c:lk, K1tah1a. 

Ecllraı Erkık, laa MalHm 
mektepleri lçla; Edin.. Karld.
rell, Tıldrclat. . 

Enaram Erkek ........... 
teplerl lçla; ~7uat. Enanm. 
Enincaa, Kan, M"'9 Vu. 

lltanbul mmtaka .. a dahil b• 
laaaa pldrler muhtelif erkek 
-•••m11t-..ı-..•t IS' ıbr .. 

ı.tanbul im mm11Hm •ektül 
için: ......... Gitlloa, Ora. 
Slaop. Zo.pldak. s. ..... Amu-
ı .. Kaıtamoma. Tolrat, ~ 
Erzurum. Beyaat. Enlncu. G• 
mlflaaae. Kan. Trabzoa. 

&mir erkek muaWm mpektıbl 
için; Aatalya, Barchar, llpart .. 
&mir, Denizli, Mui.., llujla. 

Kon1a Erkek muallim mektebi 
için; Afyoakarahı.ar, Çaalun, 
Ealdlehlr, K011y.. Nitele. 

ıcon1a Kıs m..W• mekteW 
lçia; Ankara. AfJaakaraW.., 
Çanlran, Çonm. Ealdı.W., Koap. 
Nljde, Kırfelür, Yoapt. 

Slwu &kek maalllm . mekt.W 
için; ~~-~kara, ICııtlWrı Çorum. , Si•u. Tokat. 
Yoz_1at. 

Trab&aa Eitselc ••••• .tr ..... ,..~°"~ ..... ~ .. 
VuL lleldePl 

olu talelte bbal edlla• Talılie 
ka .... talatlt edlldlibad• •· 
au•lırdaa ......,. . ......... ~ .. --... 
lar bdrolana .......... ...... . ........... ...... 
blanada balı•• ·-· ..... ,.,....... ........ 
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Evkafa Dair 
EHf llıU, ennil. Be kUsU, 

berml!. Elif kese inni!. Be, kese .. 
- Ne oluyorsun, Hasan Bey? 
- Karabaş tecvidi, Mızıraklı 

ilmihal, Emılle, bina ... 
- Ayol, ne oluyoraun? Sana 

ıoruyoruml 
- Nasara, yanımru.. Lcmma 

yanıur! 
- Allah, allah! sapıtıyoraun 

galiba. 
- Haltetmişılnl Neden ıap1ta• 

yım? Şurada, evkaf binasının 
önündeo geçerken, bütün bu 
köhne ı•yler, birden, aklıma 
ııellverdi. 

- Miinaaebeti? 

Öyle ya? Evkaf dendiği gibi 
ln1anıa akh fikri, mahalle mek· 
tebine, medreae:ere, tekkelere, 
imaretlere, ıebiJJere.. Daha bu
nun fi.hl ne kadar tembel ve 
miakin fidanlıkları vana onlara 
aidiyor. Sonra, nkaf adama 
kafealerl, iecelik entarisini, ııpı
tık terlikleri, dokuma çarıafları 
kınalı avuçları dibek kafah ıofta• 
ları, iki yalancı tahitle adamın 
canına okuyan şeriat mahk•me· 
lerini i&diklerl, mukataaları, ica
rei v~i, icareteynl, ve daha 
bu:ıcm f yüzlerce antikaları 
batıridı,_. 

- V &Aın batırlatıanl 
- Y ooaf Öyle demt: Etrafına 

b~ Helll harıl her ıeyimizi 
weaileyar., zamana ayak uydurmaya 

DO 
mi 

o 
o 1) il 

Vizita 
Bizim Haaan Bey Hasis değil

dir amma, bugünlerde, zavallı 
biraz masrafım kısmak mecbu• 
rlyetlndedir. 

Geçenlerde, mid11lnden rahat
sızdı. Yolda bizim idare mUdU· 
rüne rastladı. O da, sağ olsun, 
hatırı sayılır (Hisabi)Jerd~ndir. 

MUdUr sordu: 
- Nasılsın, Haaan Bey? 
- Hastayım: Midemden muz• 

tarihim. 
- Ben de öyle, HaHn Bey· 

ciğim. 

- O halde, ben helcime gl• 
deyim kendimi göstereyim de, 
önce vereceği llAçları paylaşalım, 

sonra da vizite parasını yarıyarıya 
öderiz, olmaz mı? 

Dünyanın Ucu 
Cahil yobazın biri Hasan beye 

bir sürü martaval okuyordu. 

Hasan Bey - işte çelebi eski devirC: en kala kala bir l.u kaldı !.. 

- DUnye •• Diyordu; denildiği 
gibi yuvarlak değil, dUmdUıdUr. 
Ta nihayetinde de bir koca duvar 

-1-

Dudakların ham ıeker 
Görenler hep ah çeker. 
Bakııınla canlanır 

Viran olan gönüller. 

vardır. 

M A N İ L E R - Etme hocam! 
- Vallahi, yalanım yok.. Öy• 

- 2 - - 3 - Iedir. 
Takatim yok, bilim yok, Şeytan mısın, kadın mı, - Sen kendi gCSzUnle gördUo 
S:teme mecalim ) ok.. Aşkımı anladın mı, mtı? 
Seni böyle sevdim1e, Dudağımda yer eden, , Yobaz, Hasan (Beyi ikna için, 

l>aJawaraır.. Mekteplerimiz, hasta· 
neloridı, Kızılay gibi, Çocuk 
Esirgeme Kurumu gibi, V •remle 
Mnc..Mı(e cemiyeti gibi DarU11e
lakıı .. 1, ı•rçekten hayırlı, fay
da!<.. kna.nnlaı liayratlanmıı, bele· 
dlyenio bir DarUliceztsl.. falan, 
fllla warkea. ayıp değil al Bu 
Nuh ntbl ıamallından kalma ku
rumun hikmeti vUcudUnU anlamı• 

Kat:yen vebalim yok. Dudağının tadı mı. J yalan söylemekten çekinmedi: 

----------------·-----·-----------------..J - Gittim dt gardUm de .• 
- Öyle ise, çok yazık ki, 

)'Orum, veuelimJ 
- [Alc.io,,. 

- Lllıinl yok! MHeli ıebrln 
her tarafuua, gürül gUrll T erkoa 
ınları •lr••ken, evlerin en Uıt 
katında ~oluk çocuk tanrının gUnU 
6rd•kler Jlbi çimecek ıu bulurken 
hlla• •• Yarım masura bir çuval
dız mlileıizln 999 hiS1esi 6666 
aehim itibarile 331 1ehmt.. ,, 
fala o filin diye maaal okuyan 
••yahut 111: 11 ZemiDi mukataalu,g.. 
bilmem aıreıl icarel vabidelü •• 
bilAlaava.. ,, diye bilmem aeler 
karııbrarak taaarruf mefhumunu 
tezelılle uj'ratan ltir kurumun 
bu aaırcla •• modera bir devlet 

- A 1 Haaan Beycliim.. lıihi 
HD çok yaıa, emi? Deminden 
birine raıtlıdna. Sana okadar 
benılyordu ki, HD diye selim 
blle verdim. 

-~Iaıallab, bana borcun olan 
beş lirayı da herife ödemedjn ya? 

camiasında mana1ı kalmaz. 
- Haklı ılylüyonu,f 
- Hahl Şunu Hn de taıdik 

et te, ylrtilme au ıerpllıinl Sayın 
hlk6111ttimizin bu ıon yadiiirJ 
ortadan kaldırma11na seninle blr· 
likte dua edelim. 

DERTLEŞME 
Alllara, Botaza stt•edlk bu ya1, 
Poatu l.~ltulda HrealerdeDla. 
Tut..,er bu M•tl meltemle po7raı, 
S.cataa 1aaıp, terle1ealerdHiL 

* Balaıemiıde yoktur ne bDlltlJ, ne 111, 
Mattı IJ•1Y•t• biçare ıöntU, 
Pek f.ala canımıı çtk•u• aDnbll, 
Ni7etlae 7onca derleyHlerdeniz. 

* Kartımızda Tardır bir koca duyar, 
GGnetin ıtıfı vurdukça kızar, : 
Htm ikide birde keaillr •ul~ r, 
Gliılmlıde tlttr ufukla, den:z. 

* Zilfihtlılr. J.Aıılı, ltötO ıer imi ... 
Cebiacle par. aı QIH hey im:f; 
Çil-'1 .l. IMlrlerl .. nki n• i'lft? ~ 
Aal Ws 9lleyi cGJıoelll..Wea1& l 

Rakıdan Vazgeçmek 
için 

Pazarola Hasan Beyin Bay 
Duman adında bir ahbabı vardır. 
Bay c'uı.r.an çok içer. Fakat bu 
halinden kendi de memnun de
flldi · ve rakıyı terketmek ister. 

Geçenlerde bir gUn Hasan 
Beyin yanında bu istejinden 
bahsediyordu. 

Rakıyı bırakmak Jıtiyorum 
amma, bırakamıyorum.. Dedi. 

Hasan Bey ıordu: 

- Sen ekstriya nerede lçer
ıin? 

- Ekıedya değil, hfU' zamuı 
evimde içerim, Hasen Boyl 

- Öyle ise, kolay. 

- . Ne gibi? 
- Iıret mas&1ını kurduiun 

zaman, kaynananı karıına oturt. 
Üç iilnde rakıy·ı bırakma:ısan, 
ben buradayım! 

- Hasan Bey f Evlenmek pf· 
yangodur derler, doğru mu? 

- Amortilerin çokluğuna ba· 
kılar1&1 öyle olacak! 

Hasan B. in Köpeği 

duvarın öte tarafına bakmamışım. 
- Neden? 
- Benim orada iölgede nasıl 

uyuduğunu görUrdUnl 

Akll Ve Mantık 
Haaao beyin yanında, tanıdık· 

)arından birinin karHını boıadı· 
ğından babaedillyordu. Orada 
bulunanlardan biri, o adamı 
kabahatli aöaterlyordu: 

- Bu yaptığı itte ne akıl ne 
de mantık var.. diyordu. 

Hasan bey lSteden atıldı ve 
sordu: 

- Sanki e•lendlll ıaman 
akıl ve manblda mı harek etmiıtt? 

Pazarola Haaan Bey, elinde - Kimin acaba? 
bir köpek gezdiriyordu. Kendisine - Bir kadının olacak .. 
bu •aziyette rastielen ar kadar - Ne blliyorsum? 
lardan biri: - Her camekinın önUnde 

- Oo, Haaan Beyi dedi, bu duruyor, her dtıkklndan lçeriy• 
köpek de nereden çıktı? girmek iıtiyor da, ondan hükme• 

____ ~ __ S_o_k_a~k-ta __ b~u-ld_u_m_. ________ ,;._d~ly~o-r_um_. ________________ ___ 

ÖYLE D iR, . OGULI 
Sade; "Ben iaHDıml,, DiJ• 3wGame; 
lnaanhk bir lıı..ıru ııfattır, ojul 1 
Felekten bir tekme 7erHD döTünm•; 
Feleti aileden inattır, ojul 1 

* Bazan, dik bir bayır çıkar kartına 
Tırmanmaktaa korkanın tek ba9ına. 
Hayatın en çetin bir 7okutuH, 
Adamı ileten Hbattır, oğul 1 

* Çalış, didin kaıao el emetile. 
Doyurma karoıoı, el ekmetile. 
Yardım diler iıen, nehindeo dile, 
Ea vefalı bir doıt 1anattır, oj'ul l 

* ffazarola) der ki acıdar ıaı«ım, 
GGneı Ue piter, kararır GıDm, 
l(eadimde deneyip, ötrendim öıüm ; 
~ ~ ... attıt, «»1\11 

• 
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Leuoa da, bu Hrarh mflhlm
mat köyllnde bir yabancının gö
rölmesJ harikulAde birte) dL Ka· 
dmcağızın aklından tUrltı tllrltl 
ıeyler geçiyordu .•• Acaba bu adam 
bir ınelekmi idi? ÇllnkU zavallı 

hakikaten meleklere inananlardandı. 
Steele de uzaklaııyor, kadının 

aözlerinin onda uyandırdığı bü1-
bütüo baıka hiılerle uğraııyordu. 

&UngU 
Bu felakete kendiıi sebep 

olmuıtu. Onun yilzllndın Lıuna 
fabrikalarmın bir kıımı yanıp kili 
olmuf, nöbetçinin de dediği ıibi 
iki üç yllz kifi donan gazlerle 
kim bilir nekadar feci bir ıurette 
can vermifti .•• 

Fakat Steele bnınk bir neda· 
met de hissetmiyordu ..• Buna rar 
men dört Alman canını kurtar• 
mak için kendi hayatını tehll· 
keye koymuftu. 

Böyle dalmıt dn,nnnrkın bir· 
den bire bir nöbetçinin aert ıeaile 
kendine geldi: 

- uy Hak f ••• ,, 
ÔnUne, yolunu kHen. aOngUlll 

bir tüfek namlusu uzatılmııh. 

Fakat bu tüfeği tutan el de, 
''yaaak,, kılimealnl aöyUyın aeal 
de ıoğuktan, belki de korkudan, 
titremekte idi. 

Steele bu adamdan çıkinmiye 
lUzum olmadığını anlayarak durdu: 

- "Hayrola arkadaş. .. Bura• 
larda nıler oluyor bakalım?,, 

- "Ne olacak?.. Donmuı 
gaz ... TA orada, rUzgirla beraber 
aşaiı doğru akıp gidiyor. Hava· 
dakl soğuğu hisaediyor muaun ?,, 

Nöbetçi hım aöyliyar hım de 
ıangır zangır titriyordu. FUYaki 
baYa çok soğuktu. Hatta ıayrı ta· 
bH bir aoğuk vardı. Fakat Steele, 
buraların şiddetli kıtlarına alışıktı. 
Üzerindeki Alman iiniforması da 
oldukça kalındı. Bununla beraber 
nöbetçinin söznne itaat ederek 
ı•ri döndn. 

Şimdi ne yapacaktı? Her ıeyln 
inceden inceye tetkik edilmesi 
ihtimali ol&n bu yerlerde fazlaca 
kalmak çok tehlikeliydi. Yangının 
yaptığı tabrlbat ne kadar hllyllk 
oluraa olsun, Almanların çok geç• 
meden, her ıeyl yine bir intizama 
koyacaklarına fDpbe yoktu. 

F ekat Steele, bu tutan Ye te
ıiri ancak bir iki ıaat devam 
ettiği ıöylenen bu Hranengiz gaz 
hakkında daha etraflı malumat 
edinmeden burayı terketmek iste
miyordu. Her nı oluraa olmuo tan 
yeri ağarıncaya kadar buralarda 
dolaımak iıtlyordu. 

Böyle dOıünilrken batını kal· 
dırdı ve fabrikalara doğru baktı. 
Şimdi fabrikalarda e•velkinden 
daha mllthiı bir yangın baflamqtı. 

Alevler 
Steele biraz geriledi. Yanmak· 

ta olan binanın uzağında kesif bir 
kalabalık toplanmıf, hortumlarla 
yangına au ııkıyor. Acele, acele, 
telash bir surette çalışıyorlardı. 
Yüzlerinden buram buram ter!er 
akıyor, gözlerinde müthiı bir kor• 
ku seziliyordu. 

Steele düşündü: Yardıma koş
mak bir delilikti. Çünkü bir in· 
filak olu .. ıa, boıu boşuna hayatı· 

n ı feda etmiş olacaktı. Biraz da• 
ha geri edi V;;! bu auretle etrafta 

jJPlea. 

y11dım edecek atlım arayan bir 

aıker1 poatanın ı&zlnden tam 

zamanında ••Yıfh. Yan aokaia 
aaph ve fabri
kalar kıımındao 
uzaklaıarak kö
ylo 6bllr ucuna 
kadar ıitti. 

Buraaı çok ka· 
rınlık olduğun• 

daa glSrllmek 
teblJkHide yok· 
tu. Kendial bile 

aokaklarda ıar 

ı kın ıatkıa 6t•J• 
beriye kaçanla
nn ylblerlnl fer· 
kedemiyordu. 

MakJoeler dur
durulmuı oldu· 
fundan evlerin 
hiç birinde •tık 

25 • 6 • 1935 

yoktu. Fakat bu Kadın yaJ~anyoı ~ 
na rağmen fab- - Ooouklar da YU l diyordu. 
rikalardan birinde yine bir mıkl- lirsef •• Fakat kaçak bir iki kiıl· 
ne itliyordu. Steele makinenin çı• den maada ıuikaıtçl çetenin 
kardığı muntazam ve ağır görDI· hemen hemen bütUn efradını ele 
tllyü ltitiyor, çelik duvarla evlerin geçirdik .• Tabii Almanların gizil 
aaraıldığmı hisaedlyor. tefkllAtlarının reisi Herr Müllerin 

_ 48 _ kaçbiını haber aldınız dığil mi? 

Gece tam Hat dokuz bu· Eğer .. " 
çuktu. Prağda, Çekoslavakya po- Janda ıözünO bitiremedi, bu 
Ilı nazın hava oazmnın odaaına ıırada odaya iki zabit girmif ve 

nazırı selamladıktan sonra masa· girdi fena halde sinirli idi. Herr 
Jandanın karşııındaki masamn nın Uzerine iki kağıt bırakmıtlardı. 
önline oturdu: Janda bunları aldı, okudu ve 

arkadaıına uzath. 
- " Yeni bir ıey Yar mı? 

Sığnaklar emniyet alhoa alına• 
bildi mi?,, diye ıordu: 

- " Elimizden gelen biitUn 
tedbirleri aldık. Sığnakların kapı· 
}arına yakın olan blnalarm heapsinl 
işgal ettik, Buraları öyle aıkı bir 
kordon altına aldık ki, bir farenin 
bile geçmeaine imkAo yoktur. ,, 

- " Ôyle •. Fakat aaıl tehlike, 
halkın sığnaklıra koşuıtukları 
vakıt baıgöıterecek ıaliba.,, 

Taarruz 
- " Evet it o dereceye ge• 

Bunlardan biri biraz evvel 
Prağ üzerinde bir gösteriş uçuşu 
yapan tayyare filosunun kuman• 
dam Doubek'ten geliyordu ve 
meali töyle idi : 

" Tahminen Uç yUz kadar 
Alman tayyaresi, alçaktan uçarak 
ve Elbe nehri vadisini takip 
ederek hudutlarımıza doğru yak· 
laımaktadır. 2 numaralı plio 
mucibince W arnsdorf istikame
tinden taarruz ediyorum. ,, 

Doubek 
[ Ark; aı var) 

işçilerimiz Haklarını 
istiyor ! 

-~..:>" 

( Baştarafı 1 inci yüıde ) 
(mevkii mer'iyete konulması) An
karada bu alanda yeni bir durum 
(vaziyet) doğurmuıtur: 

Yıllardanberi Ankarada çala
ıao yabancı itÇiler ve bu işçilere 
a!aıan llatenciler ( mllteahhitler ) 
yapılan bütün çalışma!ara ilgili· 
leri ı1 bütün dikkatJerjne karşın 
(rağmen) yine çalıtmakla devam 
etmekted:rler. 

Bu durumda hızlanan TOrk 
uata ve işçiler:nin aöylediğine 

göre 1ayısı yüzleri aıan ve Türk 
itçisini.ı almsı gereken TUrk pa· 
rasım almakta olan bu yabancı 

ifÇiler bir kolayını bulmakta ve 
yine çahşmaktadırlar. 

İnıanın hatırına ilk gelen, bu 
itlerde Türk işçisinin ertikıel 
yetliği ( mesleki kifayeti ) olup 
olmamasıdır. Kanunun yeritilmeai 
ve i~siz TUrk işcisinin ekmek 
bulması bakımından \:ok önem~i 

olan bu mesele lizeri .... c!e Ankara 
YıPpı lşç[e i Cemiyeti Eafkanı 

Ue koouıtum. Bana dedi ki: 

" - HaJa yabancı yapı İtçilerl 
gerek öıel ( huıust ) gerek resmiğ 
( raami ) yapıfarc.a çalışıyoriar. Bu 
hakikati en ufak ve basit bir 
araştırma, derhal meydana çıkarır. 

Tilrk işçisinin bu işleri yapa· 
mıyacağı hakkınc.aki sovo!or 
(iddialar) yanlıştır. · Ankarayı sUı· 
leyen bu güzel l apılarm birçoğu 
Türk iıçisinin zeka ve kolunun 
mahaulfidür. Becerikli, zeki ve 
elinden iş ıelir olan Türk İfçiai 
ilk yılların acemiliğ:nı atmıı, en 
iyi yabar.cı ustalarla boy ölçUşe
cek hale gelmiştir. Eğer yapı 

yaptıranlar hail ) &hancı itçi ar.• 
yorlaraa bunu, Ankaranın ilk 
kuruluı yıllarıudakl durumun et• 
kisinin ( tesirinin ) hali devam 
ettiğ:ne •e propagandalara, oy· 
damlara (telkinlere) ••rmıliainiz.,, 

Söylendiğine g6re Türk iıçiler 
cemiyeti; vaziyetlerinin dlizeltll· 
meai için iç işler Bakanhğile Ba· 
yındırlık Bakaolığma baıvurmu19 
lar ve yabancı itcllerin katiyen 
men'i i:e çalıştıranların cezaya 
çaphrı:malaıını iateyeceklerdir. 

~ayta 1. 

._I _R_A_D_Y_O_j 
26 Haziran Çarşanba 

BDkreı 13-15: Plak ve duyum• 
lu. 18; Motzoi orkestraıı 19. du· 
yumlar. 19.15. konserin süreği. 
20; sözler. 20.20. film ve operet 
plakları. 21: sözler. 21.15 piyano· 
ıarkı {Soliıt suvaresl). 22.30; du· 
yumlar. 22.SO Konaerin ıllreği. 

23. 15; yabancı dillerle duyumlar 
23.35; konıerln ılireğl. 

Budapeıte - 19.15 opera o,. 
kestrraıı. 20,30 maeallar. 21 kı· 
lrinet, pi1ano. 21.30 ıarkılı çin
gene müziği. 22.50 duyumlar, 23. 
10 piyano konseri. 23,50 lngiliıce 
konferaoa. 24 caz mOziği. 

Moskova - 17.30, karı{ık 
yayım 21. kon1er. 22! çekçe ya· 
23.05; Inıilizce yayım. 24.05 Al· 
manca. 

Roma - 20. 15; pllk, a6ıler, 
plAk, 21.50 Radyo piyesi. 22.30 
Hnfonik konıer. 

Prag - 20,30 Le Conte du 
Tzar Saltan adlı opera piyeıi, 
23.30 duyumlar, 23,45 lngiliıce 
duyumlar. 

Varıova 23.05 Uluaı l danalar, 
20.50 Mizah, 21 Konferans, 21.10 
Salon mUzlii, 21.45 Duyumlar, 
21.55 Konferanı, 22 Chopin kon• 
aerl 22.30 Pılıudıkl hakkında 
konferaa, 22.40 Cbopin'den 
vlyolenHl ko:ıHri, 23.0S ı6z'er 
23.15 kUçOk radyo orkstrası 

MOnlh - 21 duyumlar, 21. 15 
uluaal yayım, 21.45 ıarkdı yayım, 
23 duyumlar, 23.20 aylık dnnya 
duyumları, 23.40 ara, 24 danı. 

27 Haziran Perşembe 
Blikreı - 13.15 plak ve du· 

yumlar, 18 plak, 19 duyumlar 
19.15 plak, 20 söz!er, 20.20 oda 
mliziği plak:arı, 21 Verd nin 
"Rigoletto,, operası plakları , so· 
ounda duyumlar. 

Budapeşte - 20.10 piyano 
mUziği, 20.50 Tiyatro, 21.50 
duyumlar, 22.10 plAk, 22.55 bava 
raporu, 23 Budapeıte konser 
orkestrası, 24.20 Mandits cazı. 

Moıkova - 18.30 Amele kon· 
ıeri, 21 konser, 2'l A lmanca 
yayım, 23.05 Fransızca, 24.05 
lspanyolca. 

Roma - 20. l 5 karışık konser 
-sö:ıl•,. plak, 21.50 "L'amore 
medico,, adlı mUz.ikli plyeı, so~ 

ra duyumlar. 
Prag - 20 A·manca duyum

lar, 20.25 hafif müzik. 20.55 
"Vaterloo,, adlı radyo piyesi, 22 
sözler, 22.15 Jeremiaı radyo or
kestrası, 23. 15 duyumlar. 23,30 
cazband. 

Varşova - 20.30 plik, 20.50 
aözler, 21.10 sliel müzik, 21.45 
duyumlar, 21.55 aözler, 22 aenfo
nik radyo orkeıtrası. 22.30 piyea 
23 spor duyumlan 23.10 kticük 
radyo orkestra11. 

Brealau - 21 duyumlar, 21.10 
dans müziği, 23 duyumlar, 23.30 
Beethveoden aiyano sonatları, 

24.20 Org muziği. 
Hamburg 21 duyumlar, 21.10 

dans muziği, 23 duyumlar, 23.20 
Vaşlngtondan " Bir çeyrek Ame• 
rika ,, 23.30 dansın sfireği, 2t 
şen havalar, 1 ıece muziği. 

Münib - 2lduyumlar, 21. 10 
opera muziği, 13 duyumlar. 23.20 
sözler, 23.30 ara, 24 org konserL 

28 Haziran Cuma 
BUkref - ı 3. 15 gündüz plAk 

yayımı, 18 radyo orkeıtra~ı, 19 
duyumlar, 19, 15 konaerin aUreği, 
20 ıözler, 20.20 pllk, 21 konfe
rana, 21, 15 oda muzlğl, 21.45 
radyo aalon orkestr~aı, 22.20 dn
eumlar, 22.50 konıer:n sUref.i. 
23, 15 yabancı dillerle duyumlar, 
22,35 konaer rllle. 

Budapef te -20.45 plAk, 21.45 

1 

1 

sözler ( dıt &iyasa için ) 22 klas!k 
muzik, 23 duyumlar, 23.20 Çin· 
gene muzlğiği, 24 konferans f ran· 
sızca 24,20 cacbant. 

Moakova - 17.30 karııık ya· 
yım. 21 konser, 22 Çekee, 23.05 
lngilizçe, 24.05 Almanca 

Poma - 20.15 sözler plak 
söıler, 21.50 Scgnoma .• forse no 
adlı muzikli piyer. 23 karııık 
müz~k. 24 iu)'umlar. 

22,25 Şen yayım, 21 sözler, 
21.05 so:ist ve koro konaeri, 
22.45 piyano konıeri, 23.05 Rus
ça duyumlar. 

Varsova - 20.20 ıarkılar, 
20.50 Mo oJog, 21.05 sözler, 
~ 1.10 sözlü \ e muzikli yayım, 21, 
45 duyumlar, 21,55 sözler, 22 
senfonik orkestra konseri, 23 spor 
duyumları, 23.10 p!ak, 24 ıözler, 
24.05 plak. 

Bres'au - 20 hafif muzik, 21 
duyumlar, 21. i 5 kalk şarkıları, 
21.45 düşman komşular adlı mu· 
zikli skeç, 23 duyumlar, 23.30 
aktüalite (Muzik ve ıöz:ü) 24.30 
crkestra konseri. 

Hamburg - 21 duyumlar, 
21.15 hak şarkıları, 21.45 soğuk 
kalp adlı measallı ouera, 23 du· 
yumlar, 23. 25 muzikli program 
araaı, 24 kar1Jık murildi yayım. 

Miloih - 2 l du:, umlar, 31.15 
hal': şarktları, 21.45 ıen bir skeç 
23 duynılar, 23.39 ara, 23.30 
karışık yayım, 24.30 gece müziği. 

29 Haziran Cumartesi 

Bükreş - 13.15 PJAk ve du· 
yumlar. 18 süel müzik, 19 duyum· 
lar 19.15 koı:serin sllreği, 20 ıöz· 
ler 20. 20 plak 20.40 sözl~r, 21 
dans müziği 22.30 duyumlar 22.50 
dans.o süreği 23. 15 yabancı dil· 
lerde dnyvmlar,23.35 konser röle. 

Budapeşte - 20 Piyano kon• 
ıeri, 21.15 Skeç, 23 duyumlar, 
23.30 süel müzik, duyumlar. 

Moskova - 19.30 sofist kon• 
seri 22 almanca yaım, 23.5 fran· 
11zca yaım, 24.5 Isveççe. 

Roma - 201.5 Sözler• piAk 
ıözler. 21.50 "Lodoletta,, atlı 
Mascagr. inin operası. Sonra du· 
yumlar. 

Prag - 20. 15 Radyo orkes· 
tras ı , 20,50 sözler, 21.05 hafif 
müzik, 21.44 .. Parayı ıeytan alsın., 
allı operet, 22 sözler, 25. 15 du· 
yumlar, 23.20 plAk, 23.35 du
yumlar. 

Varrova - 20.30 ıarkılar, 
20.50 aklualite, 21 ıarkılar, 21.45 
duyumlar, 22 karışık yayım, 22.30 
aenfonik orkestra, 23 spor, 23.15 
sözler, 23.20 şarkı!ı orkestra koa· 
ıerl. 

Bresliv - 20.16 Alman ıa,. 
kıları, 20.40 haftanm duyumlara. 
21 gOnUo kısa duyumları, 
21. 10 konser, bllyilk radyo ork~a
traaı, 23 duyumlar, 23.30 dan 
mftziği. 

Hamburg 21 duyumlar. 21. IO 
Şen yaz akşamı yayımı. 23 du· 
yumlar. 23.25 Reportaj 23.45 dans 
müzikJ. 

Mtlnih 20.05 Oda müzikl. 2 ! 
duyumlar. 21. IO Reportaj. 23 
duyumlar, 23.30 program araaa, 
24 karııık müz;k. 

....... ,, __.,.. ... ··-· .......... ·-· .... ·-·-
Erenköy Zlhnlpata Vak· 

tından: 
Erenköyünde bat boyunda (1 ve 9) 

n iataayon caddesinde (3 Ye 5) No.lı 
dOkkiolar pa:ıarlık auretile kiraya 
veri!eceğindin talip o! ıı nlar Haziran 
20 inci pertembe ilinU yüa:de yedi 
buçuk pey akçesile Evkaf müdOriye• 
tindeki kom ayona mOrıı caat etmeleri 
ilin olunur, 
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T .... ,........ aordUm: 
- .~t 
- Merdiven çı~an •• 

Hu\u,lda C.ıa arı11nda .aae1dk 
clobmakfaa. takalwnm 11UJr 
bafladı. 

FakatbeU _......_ .. 
c1a aeım 
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K'rk Elli Demir Adam _ileriye Atılmıştı 
Şahin Bey a un Ozerinde, 

lSzengilere basa __ . yükseldi, de· 
mirin demire vurmaamdan çıkı· 
yormuş iibi bir sesle kumanda· 
aını verdi •. 

O anda Tllrklerin büyük ko• 1 
lunda bir kaynaşma göründü, 
a tlar kurumlu başlaranı güzel bo· 
yunları llzerinde eğerek döndü· 
ler, Şahin Bey kılıcmı göklere 
doğru kaldıra rak salladı ve ala· 
yın başında atına keski özengiyl 
vurdu. 

Bu dönüt makine gibi, her 
adam, her an biribir;ne tek elek· 
trlk cereyanile bağla imit gibi, 
oldu. Alta yedi yliz atın dört na· 
la kalkması önüııde topraklar 
titrediler... Büytlk kol, saldmıa 
geçmiı, cam yanan ejder, korkunç 
b ::ışmı arkaıma çevirmitti! 

Şahin Bey, bu ölllm ıilindirl· 
le doğrudan doğruya, Türk geri 
kolunun çevreıini almıı ve onun• 
la karışmıı olan düıman takımı 
üzerine yüklenmedi. Bu öyle bir 
1aldmt idi ki, öyle doıt ve düı· 
manın karııık olduğu bir plıtar ve 
geri kol mUcadelesi üzerinde iı· 
raf olunamazdı. Türk ana kuvveti 
dttımanın sağa doğru bir kaviı 
çizdikten sonra geri kolun Uçyüz 
adım ·kadar arkasından Macarla· 
rın içine daldı. Bu yıldmm aal· 
dırııın önüne durmak im· 
kim yoktu. Macar kolunun 
o yam büyilk bir taıla vurul· 
muş cam şif• gibi parçalandı. 
Dllşman atlıları bir bomba pat· 
laması ile atılmış halde iki 
yana yayıldılar. Bu, in_au:arla 
intanların vuruşmaıı değildi; 

Türkleri artık insanlığa bağlayan 

hiçbir ıey kalmamış .. . Eu kurt· 
larla kaplanların birıbirini para• 
laması idi. 

Deli Aılanlı Y eniçerl aja11, 
kumandanlarının bu kHtlrme 
manevra1ım dört yanlarmda dö
nen, yükselip inen dütman kıhç• 
ları arasından sıörmüş idiler. Yol• 
daşlarının dUıman içine airerken 
yUkselttlkleriı] 

- Subuıka! 
Uğultusu ğ'erl koldaki kahra· 

manları bir daha canlandırdı. 

Hepıi Deli Aılanın derin, 
çınlar 11eıini bu ııürültünün içinde 
duydular: 

- Toplanın yoldaılar: Şahin 
Beyin yanına! 

Bir dakika ıonra ıeri koldan 
aai kalmıtlarda önlerine gelen 
düımanı kılıçlayarak, baltalaya• 
rak Şahin Beyle buluımuı idiler. 

Şimdi de Şahin Beyin 1111 

lıltllcli: 

- Urun, urun kurtlarım, .OrOn 
ıeriye, 11irlln ıeriyel 

Diyordu. 
f\rhk omuz omuza toplanmıı 

Türkler: 
SUrlln, aUrllal 
Diye haykırarak kumandanla· 

rının ardına dUştUlor. 
Macarlar bu görülmemlt fır• 

tımı önünde duralamış, yine düzen· 
)erini bozmutlardı. 

Şahin bey yanında gördUğü 
Deli Aslana haykırdı: 

- Iıte şimdi.. Şimdi döğlit; 
kafiri boğazdan slire:imf 

Bu söz Aslan beye kumanda· 
nının ne yapmak istediğini anlat· 
mıştı; kılıcını kaldırdı ve kumanda 
ıtti: 

- Dell bayrağı, iler:yel 
Sağ kalmıf olan kuk elli de

mir adam, akşamaa karanlığı 

içiıldo şimdi karmakarışık blribi· 
rinin fizer;ne yığılmıt Macar kolu· 
nun batına abldılar, büti:n Tfirk· 
lerde Şahin bey önde olarak 
saldmtı tamamladılar •. 

Şimdi Deli Aslan başkalarmın 
ne yaplığın ı, döğüşün nasıl gitt;
ğini görecek halde değildi, a '. dı ğı 

yaralarm acısını duymıyor, nereye 
git t:ğini bilmiyor, ı ahlanan, t epen, 
ısıran kızıl kaplanın tistün c!e 
duruyor, vuruyordu! Yalnız t.fka 
yaslanmış güneşin kıztl tekerleği 
aragıra bir an için önündeki 
düşmanların omuzları UstUndeu 
oııa görünüyor, sonra yine o 
düşman kümeaf arkaımda yok 
oluyordu. 

Deli Aslan Adeta kudurmuş 
olarak ve hiçbir ıey du,unemeye
rek düğüf mekte idi. ,.. 

••n olasın Subuska ver 
ellnl Bodln 

Deli Aılan birdenbire bUyllk 
bir gölgenin, havaya kalkmıı 
parlak bir balta ile ııUneşlo ve 
kendisinin erasına dikildiğini gör· 
dü, I< ont Nadajdinin öc öfkHile 
kararmıı yllzünü ıeçti. 

Delikanlının tüyleri ürperdi, 
Yüzünden at••ll bir nefH geçer 
gibi oldu. O iri Şövalye, . o kes• 
kin balta artık onun gözünde 
hiç idi. Ağır çizmelerin topuğun· 
daki mahmuzuların keskin acııile 
çıldıran Kızıl Kaplan kudurmuı 
bir şahlanma ile Nadajdlnin zırhla 
atına çarptı. Şövalyenin keskin 
baltası uzun boylu Deli Aılanın 
tam alnına iniyordu.. Lakin in· 
medi. inemedi .• 

Dellkanlı, bir çocukla oynu· 
yormuf gibi, inanılmaz bir telq• 
sızlık, şaşırmamazhk ile aol elini 
uzatarak kontun aaj' bileğini 

demir bir mengene gibi aıkıımıştı. 
Nadajdinin baltaıı kırılmış bir 
bilegin vurabileceği bir gevıek· 
likle kocaman Deli bölUkbaıııınm 
tolgası üstünde tangırdarkeo Dell 
Atlan 1ağ eli ile kemerinden 
geniı ağızlı, çelik aaplı kua blr 
btçak çekti ve o karıı durulmaz 
gücll He alabildiifne Macar be· 
yinin ta göğsüne vurdu. 

Geniş demirli bıçak önllne 
gelen örme zırh gömlekden kı· 
vılcımlar çıkararak sağu b :r ıesle 
altındaki ete gömllldDğll zaman 
Deli Aılan ıol alile iri gövdeyi 
itti. Kont Nadajdl yıldırımla 
vurulmuı kof bir ağaç gibi atın· 
dan yerdeki ölülerin llzerlne 
donuk bir şaoğırb ile yıkıldı 
kaldı. 

Acaba Deli Aılaola kahraman 
Nadajdi'nln arasındaki beıap bu 
sefer keailmitmi idi? .• 

Delikanlı elinde ucu eğrilmİf 

bıçakla yana dönmek istediği 

vakit çok geç kalmıı olduğunu 
gördü, önünde, sağında, solunda 
Macarlar çelikten canlı duvarlar 
gibi sıkışırlarken ikinci bir balta 
daha, timdi de ta kulağı hiza· 
ıından batına inmek üzere idi. 
Elini kılıcına uzatmak istedi, vakit 
yoktu, artık ıon saniye gelmlt 
gibi idi; lakin eğerinin üzerinde 
bu yeni düımana doğru döner· 
ken çevresindeki dUıman duvarı 
birden sarsıldı,, arkadan gelen 
bir kıhç vurutile yüz DstU atınm 
UzerİJe kapanan bir Macar aske· 
rln:n açık bıraktağı aralıktan pala 
kır bıyık:ı Yeniçeri zabitinin kor• 
kunç yüzli görlloerek haykırdı: 

(Arkaa& Yar) 

SON P0STA 

Telakki 
Meselesi 

Erkek S :zinle dans cc.:er· 
ken kendimi çok h afif hisıedi· 
yorum. 

Kadın - Ben de bilAkls çok 
ağır. Sizi ayaklarımın üzerinde 
taııyorumda ... 
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Hitlercilik 
Almanyada Bazı Engeller 
Karıısında Bulunuyor 
Kobl«"nz, 24 ( A. A.) - Naayoııal

ıoıyaliat parti baıkanltrı kongreainde 
Propaganda Bıık&m GBbbelı, eski 
rejimi yıkmaktan Hitlercileri m•nede
medikleri halde, bAl& nuyonal • 
ıoıyallzme kartı koymıya çalııan 
köçtik kilkleri telmih ederek; 

"Egemenliğimizi tam olarak ilde 
etmemize, dönyada hiçbir kuvvet 
•nrel olamaz.,, demittir. 

Bir Diplomatın Ba,ından 
Geçen BUyUk Facia 

Peıte, 24 (A. A.) - Franaanın 
Prat koa1olosuoun otomobill dnrJl
mif, konıoloı ile lcııu afır ıurette 
yaralanmıf, karııı ile kız kardeti de 
ölmiltlerdir. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 188~ 

• İdare merkezi 
latanbul ( Galata ) 

Türkigedeki şubeleri: 

İstanbul, ( Galata, Yenioami ); 
lımir, Mersin. 
Yananistandaki şubeleri: 

Selaoik, Atioa, Pire. 

• Her nevi banka muamellb 

.dziran 2 
1 

r BİBAYE 
L fngilizceaen ı 

KAZMA KUYUYU. 
Mehtaplı bir 

gece. Küçük 
viHanın arkasm• 
dakl sebze bah· 
çesinde sarma· 
şıkların gölge
sine gizlenmi~ 
bir adam elin· 
deki kazmayı 
kaldırıp indiri· 
yor, durmadan 
kazıyordu. 
Adamın Uze· 

rinde · eski bir 
asker ceketi 
vardı. Sıvanmıı 
kollarımn şişkin damarları goru· 
nllyordu. Toprağı çukurdan 
çıkarmak oou oldukça yormuıtu. 
Sık sık nefes alıyor. Alnından 
buram buram ter akıyordu. Arasıra 
kazmaya dayanıyor, dinleniyor ve 
hAki renkli mendiUle terini sili· 
yordu. 

Nihayet doğruldu, iki Uç aaat 
çalıımış, iki metre uzunluğunda, 
bir metre geniıllğlnde bir çukur 
karmııtı. Gerçi çukur hentlz kifi 
derecede derin değildi, fakat ace• 
leal yoktu, o planını en ine• te• 
ferrtlabna kadar dUıllnmUı, ha· 
zırlamııtı: 

Çukurdan çıktı, dizleri titri. 
yor, bilekleri, arkası mUthit su· 
rette ağrıyordu. Titreyen ellerlle 
küreği ve kazmayı omuzuna yer• 
lettirdl. ve Hrmaıığın galgeainden 
çıkarak köıke doğru ilerledi. 
Kazmayı ve küreği kötkUn bitişi· 
ğindekf bir ıundurmaya koydu. 
ve içerigirdi; kendini hasır kol· 
tuğun içine attı. 

Erteıi gün çukuru daha de
rinleştirecekti. Yattı, uyudu 1. 

Ertesi gün kalktığı zaman her 
tarafı ağrıyordu. Avucundaki 
nasırları mllthit aur.tte mzhyordu. 
I.~i glin hiç bir İf göremedi. 
UçUncU gece nihayet bütün ce· 

· saretini toplayarak çukuru bitirdi. 
Sabah olunca istaayona kadar 

yürüdü ve Londraya giden ilk 
trene atladı. 

Aklı fikri çukurda ldf. Onu 
zihninde tUrlil tUrlil şekillerde 
görüyordu. Bir aralık içine kurtlar 
dolmuı, denizin suları doldurmnı 
gibi görüyor. Bazan da onu bir 
mezar, içinde bir ceset: ortağının 
cesedi bulunan bir mezar gö• 
rUr gibi oluyordu. Çukur, zih· 
nine o kadar 1aplanmıth ki 
ne trende, ne Londrada 
nede ıehrln gllrllltüıü arasında 
bunu bir tUrlU aklından çıkara• 
madı. 

Yazıhanesine geldiği vakit dıı 
kapıyı kilitli buldu, demek ki or• 
tağı da, daktilosu da, memurları da 
hep dışarı çıkmışlar, yazıhanede 
kimseyl bı~akmıya lflıum görme• 
mişlerdi. Öyle ya! beı alb gün 
yazıhanesine gelmemit, ötekiler· 
meydanı aerbeıt b ulunca fatedikleri 
gibi hareket etmiılerdi. Hele bir 
gelsinler, onlara diyeceği vardı. 
Masaları karııtırdı. Bir kaç gDn· 
dür iş yapıldığına dair hiç bir 
ıeye tesadüf edemedi.. hoı zaten 
bu aylarda piyaaa durgundu. (). 
kadar it yoktu.... Onları tekdir 
etmemeye karar verdi. 

Fakat aklından çukuru bir 
türlü çıkaramıyordu. Daktiloya 
karşa içinde bir öfke, bir hiddet 
uyandırmıya, bu ıuretle çokurlarıo 
hayalini silmeye çalıştı. 

Biraz sonra kapı vurulmadan 
açıldı ve daktilo içeriye girdi. 
YllzU bembeyazdı. Dudakları tit• 
riyordu. Halinde bir fevkaladelik 
vardı. Patronunu orada görllnce 
yan hayret yarı telaı içinde : 

- A... Ben de ıizi arıyordum, 
nerede bulabileceğimi dUşünUp 
duruyordum ; dedi. 

Kızcağızı tekdir etmek için 
dilinin ucuna gelen kelimeleri 
söyleyemedi. Telaşla : 

- Niçin, ne oldu ? Diye 
sordu: 

Daktilo kıaık ıesle ortağımn is· 

mini kekeliyor, bir ıeyler fısıldıyor 
du. Erkek birdenbire irkildi. Sanki 
beyninde bir bomba patlamıı. 
Günlerdenberi kurula kurula geri· 
len bir zemberek kopmuıtu. Kalbi 
hızlı hızlı çarpıyordu: 

- Ne dedin? Sahi mi ... Ola• 
maz, ortağım öldt1, öyle mi? 

- Evet, bu sabah poliıler 
gelip haber verdiler... Otomoblll 
ile kocaman bir kamyona çarpmı" 

* Erkeğin yUreğinden 11vinç dal• 
gaları yükselmeye baıladı, dnn• 
yada bu kadar büyük, bu kadar 
vaktinde bir mucize olamazdı. 
Mukadderat ite mlldahale etmif, 
ecelini ve çukurunu kendi elile 
hazırladığı adamı kendiliğinden 
alıp götlirmUştll, Çukurun o kor
kunç hayali birdenbire zihninden 
silinmişti. Yalnız ol1a, ellerini 
havaya kaldıracak, bir sevinç 
sayhası koparacaktı. 

Fakat içindeki bu aevlnci dak• 
tiloya sezdirmek iıtemiyordu. 
Ellerile yUzUnü kapadı ve ıon 
derece mUteesair olmut aibl 
batını önüne eğdi. 

* Daktilo bAIA bir ıeyler ıöy• 
lllyordu. 

- Ah ne mtithiı! Beni poli1-
ler morga götürdüler. Cesetleri 
bana teıhls ettirdiler. O, ne feci 
manzara idi yarebbi. 

- Ne dedin? Cesetleri mi? 
Baıka ölenlerde mi Yar? 

Kız hali şaıkın bir halde idi. 
Ellerile mütemadiyen dizlerini 
döğliyordu. 

- Ya.. dedi. Karııı lle bera• 
bir gezinti yapıyorlarmıf, iklal 
de ön tarafta oturuyormuş... O. 
derhal ölmUf karısı da haataneye 
götUrUlllrken ..• 

Erkek birdenbire yerinden 
fırladı. Mtithlt bir çığlık kopardı. 

Fakat, derhal kendini toparladL 
hiçbir ıey söylemeden ıapkasını 
aldı ve yı ldırım gibi yaııhaneden 
çıkıp git ti. YüzU, tıpkı mermer
den bir heykelin çehresi gibi 
bembeyaz, taş kesilmişti: Sokağa 
çıkınca geçen bir takıiye atladı 
ve: 

- Iıtasyor a: .. Diye bağırdı. 
>f. 

Evet, çukur ı·mdi hakikaten 
bir mezar olmuştu. Altından bir 
çift karagöz ona istifbamkAr bakı• 
yordu... ÔmrU oldukça bakacaktı. 

Akşama kadar hasır koltukta 
dimdik oturdu. Akıama kadar 

o şeffaf mezarm altından ona 
bakan görleri gördü. 

Sonra kalktı, çekmeceden kur• 
dele iJe bağla bir mektup demeti 
çıkardı, küreği aldı içeriıl karan• 
hklarla dolu olan çukura yaklaı· 
tı mektup demetinin üzerindeki 
kurdeleyi çözdü ve mektupları 
bir.er b;rer bPyUk bir itina ile 
çukurun içine aerpti, •onra da 
küreği yakalı yarak, aırtınm 
ağrılarına, nas ırları ı m sızı• 
sma aldırmadan çukuru dol· 
durmağa başladı. ÇiinkU o 
çukurda şimdi karııı yatıyordu. 
O karısı ki kendisi yokken bir 
otomobil gezintisine çıkmış v• 
kaazya utramıttır. 
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YALNIZ GENÇ 
KIZLAB IÇiNI 

Zenginin malı. zUğUrtün çene
inl yorar dcrlermif, Hakikaten 
oğru. Hiç IUzumu yokken fU 
efterimde Ömer Beye dair tam 
ört buçuk sahife yazı yazmıtım. 

>f. 
Vapur rıhtıma yanaştığı za• 

an gözlerimle halamı aradım. 
akat onu bir tUrlü görmeye 
uvaffak olamadım. Kalbimden 

nce bir tel kopar gibi oldu. Acı 
cı yüreğim çarpıyordu. Babam 
aha hareketimden evvel uzun 
lr tttlgraf çekmiıti. Hiç ftlphe 
tmiyorum ki hareketimi de ayrı• 

a bildirmiıtir. Şu halde ? .. 
Vapur bir ande mahıer haline 

elmiıtl. Hamaliar, kayıkçılar, yol
ularını istikbale gelenler, sıUver 

eyi va kamarayı istifi etmişlerdi. 
Daha hali halamdan eser 

oktu. Şu halde, halamın mutlaka 
apura gelemiyecek kadar hasta 
lduğu ınlaııhyordu. 
Artık daha fazla beklemeye 

llzum g8rmedim. Kamarama in· 
im. Eıyalarımı alıp, gidecektim. 
apkamı giyerken kapı vuruldu. 

!Açtığım zaman kapının önünde 
lr kamarotla, bir adam duru
ordu. Kamarot beni o adama 
öıterdl o adam da terbiyeli bir 
••urla: 

- Emel Rıza hanimtfendl 
izmiıiniz efendim? 

Dedi. 
Evet. 
Derdemez, ellmt bir telıraf 

zattı. Titreyerek açtığım telr 
l'afta, ıu aatırlar Tardı. 

tanbul, Kadıköy, Çiftehnuzlar mer
hum Necip Paıa köşkünde bahçıvan 

ldriı ağaya 
Yarın Napoliden lıtanbula ge

lecek olan ( Romano ) vapuruna 
alt. Birinci kamara yolcularından 
emel Rıza haoımı karıaJa. Doj'-
1'\:ıca köıke kötUr. Perşembe Ya· 
Puru ile ben de ıeliyorum. 

.. Necip Paıa kerimHi 
Zebra 

Adama sordum: 
- ldrlı Ağa Hn mlıin? 
- Evet hanımefendi. 
- Halam nerede? .. 
- Efendim!. Hanımefendi, bir 

hafta evvel mühendislerle Bursa• 
)a aitti. Oradan da Bandırmaya 

l•çtJ. 

- Şu maden iti için mi?. 
- Evet, efendim giderken bl· 

tı emretmiıti. Telgrafları Ban· 
dırmaya gönderdik. Evvelki gtıo 
btıe bu telgraf geldi. 

Halamın hasta olmadığına pek 
•e~indim. Ba'fullarımı ldriı Ağa· 

tlın eline verdim. Merdiven ba· 
tındı Ömer Beye raat geldim. 
Sirkeci iskelesine geçmek için 
bir sandalcı ile çekişe çekişe pa· 
l•rlık ediyordu. 

Ömer Bey, blitUn varlığı ile 
bu paıarlığa dalmıştı. Halta! 

- Allaha ısmarladık Ömer 
lıeyefendi. 

Dediğimi bile duymadı. 

>f. 
Köşkte daima halamın bana 

t.hsiı ettiği odayı, Uç buçuk se
~· evvel naaıl bırakdımaa yine 
06yle buldum. Mevcut olan her 
~y, bana, çocukluk devresinden 
enüz kurtulduğum zamanı ha· 

lıriattı. Bütün bu muazzez hah· 
"•lar arasında işle şu satırları 
>azıyorum. 

Halamın evl8tlıkları, Pervinle 

1 

Gülter; beni çıldırHıya bir 
hararetle karşıladılar. Eteklerimi 
bırakıp elierime sarıldılar. Ahçı, 
hacı kadın epe} ce ihtiyarlamıı. 
Boynuma sarıldı. Hem öpdU, hem 
kokladı, hem ağladı. Böyle yaF• 
makta da epeyce hakkı vardı. 
Ailemizin içinde büyüyen, büyük 
babamla hacca giden ve ıoııra 
da btitUn hayatın . ailemizin oca
ğına vakfeden bu vefakAr kadı· 
nın kalbinde !bana karşı ezeli bir 
ıevgl vardı. 

Şu anda, ne kadar memnun 
ve mes'udum. ÇünkU her türlü 
riya ve gösterişten uzak olan ca:ı~ 
dan bir ıamimiyet içinde bulu-
nuyorum. 

Hacı kadına rica ettim: 
- Kadınım 1 .. Ne zamandan• 

beri, tatlı TUrk yemeklerine haa· 
retim. Akıama bana çılbırla bir 
telkadaytfı pitir. 

Dedim ... O, bu ıözleriml llAhi 
bir emir gibi telakki etti. Beni 
memnun etmek için HYine aevine 
mutfağa gitti. 

Sevincimden batka blrıey ya• 
ıamıyacağım. V • halamı dörtgöz· 
le beklemekten başka da blrıey 
yapamıyacaiıım. 

29 Haziran 
İki gUnUmU, babama ve bUtUo 

arkadaşlarıma mektup yazmakla 
geçlrmiıtim. Bu aabah da erkenden 
ldriı Ağa ile latanbula indim. 
( GUlnihal) vapurile gelen halamı 
iıtikbal •ttim. 

Ah, halacığım... Beni gftrUr 
görmez çaldırdı. Deli divane oldu. 
Beni, Uç sen• evvelkinden büsbtı
tUn farklı buldu. Ellerimi ellerin• 
den bırakmıyor, aözltrinl gözle· 
rimden ayırmıyor. ikide blrdeı 

- Ah yavrum, Emelim!.. Ne 
kadar ıerpılmiıstn.. Nt kadar 
g~zeUeımiııln. Kırk bir kere ma• 
ıallah, Allah natiblndtn gftl· 
dUraUn. 

Diye ıö1lenlyordu. 
Fakat bu ıöılerin hiçbiri ku

lağıma girmiyordu. ÇUnkO bllikiı 
ben, zavallı balamı çok yorgun, 
çok zayıf, hatta bir az da dUıkUn 
bulmuıtum. 

Öile yemeğinden ıonra, be· 
nim odamda oturduk. Uzun uzun 
konuıtuk. Halam, evveli •aziye
tlnden bahsetmek iıtemedl. Sonra 
btnim iararım lberine: 

- Ah evladım!.. Bu maden 
me1eleai beni bitirdi. Hay, keıkl 
bu işe burnumu sokmasaydım. 

Dedi ve sonra baıına ıelenlerl 
uzun uzadıya hikaye etti. Meger 
bu maden yUzUnden, birçok kim
aeler tarafından dolandırıcılıklara 
maruz kalmıı.. Şuna buna bir 
hayli paralar kaptırmıı. Bankada 
iki bin ıekiz yüz lira kadar pa
rası vardı; onları ıarfetmiş. Fakat 
kafi gelmemif. Rahmetlil .mfıtemden 
miras kalan biri Galatada, öteki 
de Mahmut paşada iki dükkanı 
vardı. Onları da rehin etmiı; bu 
parayı mUhendiılere, tahlil rapor
ları almak için kimyahanelere, 
keşf için gidip aelen heyetlere 
vermiş. Bunlarla da henüz iş bit• 
memiş. Guya, birkaç yiiz lira da· 
ha sarfederae, artık bUtUn pil• 
rüzlü işler temizlenecek ve ma· 
den satılab;Jecek bale gelecekmif. 

( ukaaı .ar) 

SON POSTA 

Hayatın neşesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tabletleri l 

Yorgun vUcutları 
dlnçıe,urır. 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, yawamak neşesini iade eder. 1 
Eczanelerde bulunur. İitnnoul'da 1 
fıutı 150 Kr. T ıfsilıit içirı Galıı.ta 
Pv8ta kutusu 1255 " , 
Saçları dökülenlere 

Kü~10J Et\ l~A~ZUK 

Kanıuk ecıaneal müıtahıarlarıadao ı 

KOMOJEN taçların dökülmeıine ve 
kepeklenmeeine mimi olur. Saçlarıo kök
lerini lı:uvveUendirir ve beıler,tabii renk· 
lerini bozmaz, latif bir rayiha11 nrdır. 

-·--·· .. -·-
&on Poat• Matbaaaı 

Sahibi ı R. KökçQ 

Neşriyat MUdürii: Tahir 

... • lw 

Say"a 13 

Güzel Enstantaneler 

T eh1ikell bir motosiklet gezintiıi 

Odun ve Kereste arttırması 
Belgrat Muhafaza Ormanları işletme 

Direktörlüğünden : 
Belgrat Muhafaza Ormanlarının tensil ve imanndan ötUrU 

mevcut kayın gllrgen, kestane 'fe meşe ağaçlarından çıkarılma11 

gerekli olan devrilmiş ve dikili olanlardan da kuru Ye hastalıklı 
bulunan ağaçlardan elde edilecek tahminen "300,, metre mik'abı 
gayrı mamul kereste ile "120,000,, kental odun 1935 yıhnın hazl· 
ran aymın 26 ıncı Çarıamba günö saat "15" de muvakkat ibaleıl 
yapılmak Uzere kapalı zarf uaulile arttırmaya konulmuıtur. 

isteklilerin muvakkat teminatı olan ., 1125,, lirayı VilAyet 
muhaaebeciliiin• yahrarak 1115,000,, liralık bir teahhndU yapabile
cek mali kudrette bulunduğunun ve orman işlerini başarabileceğini 
mUbeyyin ticaret oda1ından UAn tarihinden ıonra taadik edilmiş 
veıikayı muhtevi teklif mektubunu nihayet ihale 1&atlnden blr Hat 
evveline kadar " Iıtanbul VilAytt binasında Dalref mahsusunda., 
toplanacak olan ° VilAyet Orman Satınalma., Komiıyonu Reiıllğlne 
verJJmeıi ve ıartnameyi görmek istJyenlerJn ilin tarihinden itibaren 
" tatil günleri ,. hariç BUyllkdere .. Bahç•klSyllnde bulunan Belgrat 
ormanları lıletme direktörlOğile lıtanbul Orman Direkt6r1Uğllnt 
rrı Uracaatları. 113231., 

İN l y·o u1 
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idman Piyankos:ında 
Kazananlar i 

( e., .... ı. 1 ;.ı.; oayfada 1 1 
hpar.a &eccade:eri. 
81871 mürekkepli kalem, 87623 
tekerlik, 32376 yedi parçalı pa· 
ta takımı, 1874 b:r ç[t sig.- ra 
taba'kası, 61519 kadın çantc:sı, 
71074 kıravat, 79730 portföy, 
33005 poplin gömlek, 33498, kı· 
ra\at, 80070 kıravat, 87275 ptls• 
t :ı ta kımı, 829l6 fildekos fan ila, 
9688 gümüş }Üzük,83J 16 kıravat, 
80853 kadm çantası, 82182 yedi 
p:ırçalı pasta takım•, 57697 ço· 
cuk ' yakkab.sı, 79421 erkek 
;lrnnduras•, 78185 mi.:rekkepli ka· 
lem, 18270 e\'rak ça ta<jl, 335~2 
kr vat, 4282 teker.ic, 48147 
çocuk ayakkabısı, 34998 mü· 
relckepli kalem, 70991 elek· 
tr.k lambası, 23873 motosiklet, 
764~5 ipek kadın ıemsiyesl, 45502 
teker.ık, 35295 hokka, 66379 
portfö}, 9378 ısmarlama palto, 
9550 ipek gömlek, 37514 foter 
şapka, 49089 kadın çantası, 
15428 bir çift çay Hocanı, 22953 
sigara tablası, 45499 maaa lam· 
bası, 60 ı 30 şekerlik, 70324 ku· 
maş 3,5 metre, 42129 sigara 
tablnıı, 32273 para çantuı, 
4690~ çay fincanı bir çift, 16875 
bir çift kadın çorabı, 82299 
6 fincan, 5414 foter ıapka, 
19558 mOrekkepli kalem, 33468 
bir ç.ft çay fincanı, 43482 penbe 
elektrik aaeti, 65444 foter şapka, 
28278 6 kahve fincanı, 73830 ka• 
dm çantası, 22551 kolonyalık, 
47023 çay fincanı, 48611 para 
çantası, 7049 gllmOt yOzDk, 20025 
kristal vazo, 42000 palto, 63629 
bir çift sigara tablası, 46504 bir 
takım çatal pıçak, 56171 el ba· 
vu~u, 44323 kristal vazo, 64395 
ısmarlama ayakkabı, 29112 fe• 
kerlik, 79937 kıravat, 68178 
tekerlik, 147 43 erkek kun-
durası, 43661 erkek kundurau, 
1261 karyola, 16711 çocuk ayak· 
kabısı, 15015 6 fincan, 54683 
kadın kundurası, 45508 pasta 
takımı, 40492 mürekkepli kalem, 
1 1065 gümüş yUzUk, 26097 pasta 
takımı, 4903 çocuk ayakkabısı, 
39791 erkek kunduraaı, 75886 

72595 şekerlik, 13573 masa lam· 
bası, 77 4 7 4 fundanJık., 53444 bir 
çift çay fiı .canı, 55321 kad n çan· 
~aıı, 54836 kırıl\·at, 15 ı 55 3 met· 
re mrntoluk kumaş, 45371 renkli 
şeker; k, 45780 çift renkli ç:çek· 
lik, 74125 portföy, 34256 2 kişilik 
battaniye, 73846 bir takım çatal 
bıçak, 14989 yedi parçalı kom· 
posto takımı, 49446 renkli şeker· 
Jik, 21723 çocuk ayakkabısı, ı3107 
karyola, 8405 1 2 çift kadın ço
rabı, 70534 yedi parçalı kom• 
pcsto takımı, 44611 f.ldekos fa· 
nili, 31708 gi:müşlü likörlük 
ve fondan takımı, 49052 
cyuncak, 457 43 çav fincan , 
89542 kristal vazo, 37847 evrak 
çantas·, 24104 kumaş 3,5 metre, 
48483 kristal §eker lik, 38120 pnra 
çantası. 62902 ipek kadm ıemsi· 
yesi, 7i556 fantazt çiçek takımı 
3 parça, 30318 kristal vazo tek, 
74487 17 lira'ık elektrikli ktirre 
lambası, 12699 çocuk ayakkabısı, 

35090 krstal vazo, 37417 Ergani 
tahvilatı, 40845 pijama, 76375 
poplin gömlek, 40816 iyi kıravat, 
66955 heykel, 14513 bravat, 
32183 6 fincan, 1952 para çan
tası, 7 4518 el bavulu, 27063 
gUmUı yüzük, 18542 kıra\'at 
58854 kadın çantası, 27542 kr:a· 
tal vazo, 85190 mürekkep"i ka· 
lem, 77340 kadın ipek çorabı 2 
çift, 67630 foter şapka, 3332 fi!· 
dekoa fanilA, 60653 fildekos 
fanili, 24163 3 metre mantoluk· 
humaf, 83432 kriatal şekerlik, 
66801 renkli ıekerJik, 22124 ka· 
dın çantası, 2267 pasta takımı 
yedi parçalı, 1162 el bavulu, 
55006 ipek gömlek, 24441 kadm 
çan tası, 26922 para çantan, 
75384 illmUş yfizUk, 84391 tek 
çiçeklik, 25301 6 adet kahYe 
fincanı, 51116 6 adet kahve fi.-
canı, 19973 foter ıapka, 
16957 portföy, 2277 ev· 
rak çantaıı, 81609 fantazl 
saat ve çiçek takımı, 83185 6 
adet kahve fincanı, 6356 foter 
f8pka, 63363 kıravat, 26621 2 
çift kadm çorabı, 18417 ipek 
kadın ıemşiyesl, 23055 kirlstel 
ıekerlik, 79229 çatal bıçak takı· 
mı, 24668 kristal ıekerlik, 90261 
ıeker sepeti, 57422 90 parçalı 
12 kişilik sofra takımı, 63360 
portföy, 43676 kristal ıekerUk, 
2ıek7062 erlik, 20885 renkli ıe
kerlik, 64361 peyke yatak 6rttıan, 
28841 kumaı 3,5 metre, 55231 
6 kahve fincanı, 3064 para çan• 
tası, 37040 3 adet parçalı ıu ta· 
kımı, 64954 tekerlik, 2426 pop
lin gömlek, 66979 foter fapka 
78454 foter ıapka, 946 elektrikli 
maaa saati. 77 492 iyi kırayat, 
57011 maaa lambası, 2415 kadm 
çantası, 75441 erkek kanduraaı. 

Klmler kazandı ? 
BftyUk ikramiyelerden otomo

bilin Boludan birine pkbğl a.
laşıbyor. 

Amerika seyahati Harp Aka
demiıinden bir ıUbaya çıkmışbr. 

"Gençlik Ttlsımı,, 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan şikayetci 
iseııiz, eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

'.SEKS Ü L i N kullanınız. ' · . '-. . . -,. 
İ· Bu; şayanı hayret il~ç, terkibinde& 
;:Kanı, Sinirler,i, Beyini ihya 
edicl"unsurlar sayesinde. · iki ··kelime ile 

GENÇLiGfN.~~TILS_IMI d'ir , 
KUTUSU 200 K.rş. 

BEŞiR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

lstanbul 4 ünı:U icra me
murluAundan: Yeminli ehlivukuf 
tarnfırıduıı mı:cmuunun tamamına l~OJO 
on ıkı l.ıin kırk lıra kıymet keıilen 
Şelız :ı.debaşında Fevziye mahalle ve 
caddesinde <:ski 4 yeni 14 ve 16 nu· 
maralı ağaçlı iki bahço ve kirgir bir 
arabalık iki sarnıç ve bir kuyuıu ve 
kuyu İH ıarnıcıuın birinds tulumba11 
Lulunııu iki kısımlı ahıap konağın 
17 /96 lıi sesi dairemizce açık arttırmaya 

I çıkarılmış olup şarlnıımeıi 8/7/985 ta
f rihinden itibaren divanhaneye asılarak 
ı ~ıO 7-985 günlemeciııe raalayan Salı 

gunü saat on dörtten on altıya kadar 
dairemizde satılacaktır. Arttırmaya 
girmek içiıı % 7,5 teminat akça&ı 
alınır. Dirikmi~ vergi ve belediye re
simleri n vakıf ioareıi müşteriye ait-
tir. Arttırma.da ga.yrı men.kule takdir 
edilen kı) metin bulma11 ıarttır. 

Akıi halde bırakma ikinci aritarmaya 
kalacaktır. 929 tarihli icra Te ifiaa ka· 
nununuo 119 uncu maddeal mucibince 
ipotek ıahibi alacaklılarla diler alaka
darların ve irtifak lıakkı sahiplerinin 
gayrımenkal üzerindeki haklarını hu-
ıuıile fııliı n maarafa dair bolunan 
iddialarını da müıbet evrakile birlikte 
iO gUn içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Akli halde haklan tapu ıicil· 
lerile ıalıit olmadıkça 1atıı bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar ve daha 
geniş bilgi edinmek isteyenlerin 
984-1049 doıya numarasile dairemiıe 
müracaatları ll!n olunur. (372) 

OskUdarda 
Satıhk Hane 

GGıel manzaralı, 8'•yet kullanıth, 

içi dııı boyalı, 650 metd mlrabba 
7 oda, lıaYai'azı ve ıu t81intı, hamam 
bGyllk bahçeainde meyva ataçları, 

çiçekler n limonluk. kuyu, bayuzlar 
ve Amerikan ıistemi kOmealer. 

Fıııtıkatcıoda, tramvay duraj'I ıo• 
luada, Yazmacı Şerif aokatı No. 9 
her1ılln ötleye kadar udekllere mü• 
raca at. 

lstanbul birinci lflls memur· 
luGundan; Müfliı Tenekeci zade 
Mehmet EniH ait yanmıt doıya ye
ailenecejfodea alacaklıların ellerindeld 
YHaik ve euakla ve vekili olanlann 
nk&letnamderiyle birlikte 27/6/935 
p•rttmbe eaat 14 te memuriyeti• 
•ize müracaatları ilin ve teblif 
olunur. (12625) 

Hallde Ve Arkadatlar1 
25 Haztran Salı günü akıamı 9 da 

Ş.U.debaııada Turan tiyatroıuada 

"Blf ••nllk Gecesi,, 
Komedi 3 perde 

kıravat, 78836 ılgara tablaaı, 
38509 ısmarlama ayakkabı, 80721 
hokka, 84873 3 parçalı su takımı, 
343JO şeker sepeti, 28305 1935 
mod li buz dolabı, 41923 para 
çanhsı, 16359 kadın çantası, 

9925 yedi parçalı tuvalet 
tnkımı, 73518 masa lambası, 

10539 ipek kadın ıemeiyeai, 
84661 } odi parçalı tuvalet takımı, 
J 21 J kadın çsntaıı, 17783 6 adet 
kahve fincanı, 62907 foter ,apka, 
13460 ısmarlama ayakkabı, 47588 
çiçeklik, ~2031 mUrekkepli kalem, 
69009 şeker tepsisi, 50496 gilmüı 
yi"zük, 46630 kıravat, 12118 6 
kahve fincanı, 29328 el bavulu, 
11031 mantoluk 3 metre kumaı, 
53950 bir çift çay fincanı, 13462 
kadın çantası, 60171 3 metre 
mantoluk kumaı, 8146 kadın 
çantası, 31120 6 kahYe fin· 
canı, 74928 evrak çantaaı, 
72536 erkek kunduraaı, 32200 
heykel, 40034 çatal bıçak, 79036 
para çantası, 48005 peyke yatak 
örtüıil, 46200 ipek gömlek, 8390 
dört parçalı çatal talrımı, 1Q523 
elektrik uati, 23804 çocuk ayak· 
kabısı, 66104 kumaı, 4021 kun· 
daklık, 71898 e!ektrik vantilAUSr· 
lü soba, 90 J 63 kadın kundurası, 
48867 heykel, 6085 çiçek takımı, 
68153 portföy, 30408 :amarlama 
ay kkabı, 16220 mürekkepli ka· 
lem, 24660 poplin gömlek, 16975 

Şekerden, Tuzdan Sonra 

yedi parçalı pasta takımı, 

2023 kıravat, 83461 tigara 
tab.ı s, 5ı347 bir çift çay 
fin-:a ıı, 35653 poplin ıömlek, 
5183 şeker sepeti, 8279 portföy, 

( Baıtarafı 1 haol Jizde) 

mllr, çlmeato, tm Ye ıekerln bol 
bol kullanılmam ıuretlle me7c:laaa 
ıeJen diğer maddelerin de o m.
bette uygaa olarak ucuzlam .. 
llıım gelmektedir. 

Diğer taraftaa ltnadljlmlze 
g6re, bllktmet. ballna zaruri •• 
medeni lbtiyaçlanna cevap ••ren 
bathca maddelerin flatlannı indir
mek, ıeker ve tuz &ibi bunlan 
ucuzlatmak niyet ve kararmdadır. 
Bu ucuzluklar da temia edilcllktH 
aonra balkıa utın alma kabiliyet 
ve imkAnı artacak ve latihllk 
faaliyeti genlıleyecektlr. Bundan
da hem halk, hem de hllkümet 
kazanmıı olacakbr. 

Bundan baıka blktmet nakll-
aya' maaraflar181 da aultmak ltl 

1 
flb aarette laarekete ıeçmiı bu· 
laamaktachr. 0.Ylet demir yolJan 
ldantl. Wr çok .. ddalerln aak· 
iade tarlfelerial '* hayli llldir
mlftlr ld ba .. ekoaoml faall1eti• 
nln ,enitluaal 7olunda çok fay• 
dala a6rlllyer. 

Bltla bualardu ayrı olarak 
lalkimetia, bathca YUıilerl azalt• 
mak " indirmek taraflıaı oldajıt
da ötreaUlyor. EıaHn Baıbakaa 
ismet ln6al, ıon baYa kurumu 
kurultayında verdJtl çok &lemU 
ıöy levde blHçe virlditıaıa çof al
maaı lfla bir klıım ••rıil.t lq
dlrmell 19'n tetkikat 1aplhnak 
dOfllneHlade old11pa11da 11y1 .. 
IDleti. Bu tetldkatua lnllmWeld 
986 bu..al itin rapıa.... çok 
muhtemeldir. 

Afyon işinde Zarar Ediyoruz 

Bu Zarar, Senede 12,5 
Milyonu Buluyor 

Fakat Bu, Genel Bir Rakamdır. Zarııın B 
Daha Üstün Olması ihtimali De Vardır 

Sandıklanmıo afyoalar 

Kamatayın yu tatllindea ISnee 
iGrllttllğtl ltl•r areaıada afyoa 
muelNİ de fÖZdea ge~irildJ. 8u 
arada mUıtakiJ Afyon SaylaYI 
Türker uzun beyanatta bulundu. 
Bu lıt•, TDrklyenln in.anlık per
desi albnda tuzaia dDıtlrnlmek 
istendiğini anlatb. 

Biz de yaptığımız huıuıt tah· 
kikata dayanarak i•çan ili• 
afyon mHeleılnde Ttırklyeala bir 
çırpıda 2,5 milyon Karar ettltlnl 
yazdık. Dlla b11 lı hakklnd., 
eskiden af1on lhracatlle uifataa 
bir taclrlı görllıtük. Bu :ıaUa 
ıöyladikleri bayii mühimdir. Dl· 
yor ld ı 

- "Tlrkiyealn, senede afyoa 
ihracatından zararı, denildlli iibl 
2,5 mllyon lira deifl, solda bir 
rakam hatasile 12,5 milyon liradır. 

Tfirkiyede yetfıen afyon mah• 
aulllniln ,.Uzde otuz, kırkıaı yahnz 
ben ihraç adiyordam. Bunun da 
tutan 3,~ • 4 milyon Uradııı. 
Bunu defterlerlmle lapat edebili
rim. Diğer perakende fı ıören 
tüccarın da ihraç etliği afyonu 
hesap ederHk bu yekun 8 • ı O 
milyon lirayı bulur. 

Türkiye, evvelce S bin andık 
afyon ihraç ediyordu. Sandıla 
60 okkadaa 30 bin okka eder. 
Bu da, vasati 25 liradan 7,5 
milyon lira eder. Halbuki, baıı 
defa bir aaadığm 45 liraya kadar 
da ıatıldığı olmuıtur. Bu kıymet 
Uzerinden bir heaap yaparaak 
yakiin 12,5 milyon liraya varır. 

Halbuki, baza aeaeler, afyon 

Hqbaf taılaaıoda afyon başaklart 
defter Ye istatistiklerini tetkik 
ederek te bulmak kabildir. I<a• 
çakçılık İH bu rakamm bari· 
cin dedir. 

Kartel meaelesine gelince; 
kuıur yalnız beynelmilel mukavr 
lede dajildlr. Bu it!• uğrqanlann 

lhracab111Jzın 8 bla ıaadajl bul• acemiliklerlnf, itten anlamamalr 
dutu vlkldL Bu yekônu &lmrlk nnı da heaaba katmak lAzımchr.,, 

Federasyon Ceza Yedi 
( ••ftarafa 1 inci y8zde ) 

lıerlne Balkan kupııı tertip he
yeti• mlracaat edip, caza kal· 
dınlchtı takdirde ıelec,ek yal 
Blkreıte yapılacak maçlara it
tlrak edecetf nl bUdirmfttlr. Bu 
müracaat kabul edildlii için; ef•r 
F ederUJOll ,en1 ,.ai mamurlar 
bulmaua ıelecek Jll Balkan fut
bolll ıamplyoaa11na Türk takımı 
da (fUrak edecekUr. 

HHllln Kongresi 
HllAlapor KtllllbU G-el 

Sekrel8rllll•denı Kalabln t=•- ..,... olonlr ,.ı.ı. ı.ı. ,,..,.. '° ..... iti ba yal 
f Ttmm• 1935 Puar sini 

yapilacaktır. 
Kulllp kUtlliilnde adlan yazab 

sayın tlyelerin belli edilen gtıod• 
aaat tam 10 da C. H. P. Eren· 
köy kamumu Sahray& Cedit Oca• 
tı çatııı alhnde bolunmalan rec• 
olunur. 

Fransada Büyük Bir 
At Yarıfl 

Pari9, 24 (A.A.) - Vial • Pi

cart ahınnın malı olaa Fıör• 

adındaki at, 1500 metrelik otöY 
büyük yanpada birinci gelmiflİt• 

Y antta cumhur bqkanı il• 
diplomatik kur (heyet) hazır bu· 
1u......ıumr. 
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Sağlığın Temeli 
• • • 

Bu aıçak flalerde lnaaa o 
lcad., fazla terllror ki vUcudu 
temiz tutmak için muttaaıl 

1ıkaamak icap ediyor. Kolonya 
ile fr&.yon iyi İH de gOHI 
llir kolonyaya para dayandır
mak kolay detH··· 

kulu 1Uı:el bir TUVALET 
iSPiRTOSU çıkardı. 

8uwun ÇARESi? 
Bunun çareıiaf lnbiaarlar 

Bu ııcak gDnlerde vUcudtl• 
nlize nefea aldırmak, serinle· 
mek Ye rahat etmek için bu 
TUVALET ISPIRTO&U'iıdao 
kullanabilirsiniz. ÇDnkO yarım 

litre1i ancak 70 kuruıtur. 

ldareai dtıtllnd& Ye halkın 
temizlik ihtiyacını karııJamak 
için piyaaaya berramot ko-

Çocuk frikıyonu fçlo bir litre 
kaynamıı ıuya bir çorba katığı 
konulur. Faydasını aile dokto
rundan ıorunuz. 

iNHİSARLAR MAMULATINDAN 

L 

l.tanb"l 3 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup Yeminli llç ehli vukuf tarafından 
tamamına 2912 lira kıymet takdir edilen Kadık61 Oımanağa mah. 
Söğlltlllçeıme Çilek S. Eı. 120, 122, 23 Y. 44, 44, ı5 No. it ki· 
ıir, maa odalar bo.1a ve pra fmalithaneıl açık arthrmaya 
yazedilmit oldufıundan 2517/915 tarlhlae mUıadif Perıembe 
güol Mat 14 t• 16 ya kadar dairede birinci artbrması icra edile
cektir. Arttır .. bedeli loymeU mubammueala % 75 lal bulduğu 
takdlrtl• mlfteriıi Ourbacle Iİlralalaeaktır. Abl takdirde en 
80D artbrama taaW.Odl baki lrahnlr lzere arttırma 
15 rla mUdtletle temdit edilerek 9/8/935 tarihine müaadif 
Cuma ,ant aaat; 14 tea 16 ya katlar keza dairemizde yapılacak 
lkinei a11k arUtrmaaında arttırma lıtedell kıymeti muhammenenin 
% 75 nl bulmacltiı takdirde aatıt 2280 No. lı kanun abkAmına tev· 
fikan prl bırakılır. Satıf peılndir. Arttırmaya fştirlk etmek iste
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niabetinde pey akçeai veya 
milli ltir bankanın teminat mektubunu hlmil bulunmaları lizımdır. 

HHları Tapu ıicilli ile aablt olmayan ipotekli alacaklarda diğer 
aUlc:adaraotn Ye irtifak hakkı 1&blplerinin bu haklarını ve husuı'.le 
faiz ve maaarife dair olan iddialarını evrakı müabiteleri ile birlikte 
il&o tarihinden itibaren nihayet 20 glin zarfında birlikte da.remize 
bildirmeluf IAıımdır. Akıl takdirde hakları Tapu ıicilli ile sabit 
olmıyanktr ıat.. lıtedelinln paylaımaaından hariç kahrlar. Müterakim 
verji, teevirlye, tanzi!iyeden m6tevellit Belediye rusumu ve Vakıf 
icareal bedeli 111Uzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al· 
mak fıteyenler 10 • 1 • 935 tarihinden itibaren berkesin görebil· 
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 
34/2218 No. lı coıyaya müracaatla mezkur doıyada mevcut vesa• 
iki görebilecekleri ilAn olunur. "3516,, 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Beşiktaıda e&ki Kılıç Ali yeni Yıldız mahallesinin Salkımsli§'Ut 

ıokağmda üç oda bir sof adan ibaret ahşap ••İn tamamı par&111 
peşi ı ve nakden verilmek şartile 1200 lira muhammen bedel Uıe
rl .ıde ı açık arttırma usulile Htılacaktar. isteklilerin lOn/935 Çar
' mba gtlnü ıaat on dörtto :, üzde 7,5 lıpey akçelerile müracaat• 
ları. (M.) 0 3469,. 

Denizyolları 
1 Ş LE TM E Si 

AHateleri ı Karak81 KöprGbaıı 
Tel. 42562 • SlrkHl MGhlrdanade 

Han Tel 22740 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET Yapuru 25 

Haziran SALI illnll aaat 20 de 
Rlza'y• kadar. ..3463,, 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA npuru 26 

Haziran ÇARŞAMBA 1aat 
19 da Aynlığa kadar. (3485) 

Hazımsızlıktan 
ş i ~ a ye t e d iy o r sa n u ; 
Yediğiniz yemekten 
zev~ alamayorsanu; 

hemen 

SU DOL 
alınız. 

Hlde ağrıları 
ekşJJJk ve 

-~- yanmaları· 

içlı) ·yegane uaçtır. 
Ecz<i"r\olcrde .50 kuruŞ. 

Kullaniıması k~tudaki kağıdd~ 
yazılıdır. 

Dr. A. KUTiEL 

( alnız birkaç dakika içinde 

ıstırap yerine neş'e ! 

Bu bir mucize değil, 

GRiPiN 
in hargun binlerce mustarip 
insan üzerinde yaptığı degi
fikligin ufak bir örneğidir. 

• 

En tlddetli baf, dlı, adale ağrılarını, UtUtmekten mütevellit bütün sancı 
ve ıızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıkhğa kaııı çok mlle11irdlr. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 
GR1P1N kafeleri RADYOLIN dit maounu fabrlkaeınıo mtlteha111111 Jdmyaeerlerl 

tarafından yapılır. Her eczanede vardır. 7,15 kuruıa .atılır. 

Teşviki Sanayi kanunundan istifade 
eden müessese sahiplerine. 

lktısat Vekiletinden: 
Sanayi mlleıseaelerlne ıönderilmiı olan ıuaİ varakaları muci

bince hrtip edilecek 1934 aeneıl iç cahellerlnin bet nllıba olarak 
tanzim edilmeıl ve bir ntııhaaımn V eklletlmlH g6nderllmelc llzere 
eD geç 1 • 7 /935 tarihine kadar postaya YerilmHI, dlier d6rt Dil .. 
haaının lae yine aynı tarihe kadar mahallin en btıyllk mllklye m .. 
muruna verfJmeai IOzumu lllo olunur. "3483,, 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 
f Cibalide TtıtUn ve kuta fabrika• 

200,000 kiloyu mUtecaYlz kliıt 1 farında bir HD• zarfında topla· 
ve· karton kırpıntılar•. nup şartnameal mucibince pey

derpey teıllm edilecek. 

Tahminen 6000 kilo Hkl zıvana ı Cibalide kutu fabrlka11nda olup 
kAğıdı bobinleri. oumunHI komisyondadır. 

Yukarıda clnı ve miktarları yazllı eakl malzeme pazarlıkla ıa• 

tılacaktır. Almak fıteyenlerln 29/6/935 tarihine rastlayan Cumart .. 
ıi ıllnll aaat 1 O da % 15 ıll•enmelerlle Ciballde LeTa:ılm ve Mil· 
bayaat ıubHinde sabf komlıyonuna mtlracaatları. 0 3458,. 

BELSoGUKLUGU v• FRENGl'ye 
1akalanmamak için en l7i çar-. 21 Hnedenberl bu haatalıldann t.dulaile 
ufrqan Dr. A. KUTIEL'ia tertip •ttlti (NEOPROTEKTIN) IJ&eaclır.Yalanda 

plJ•••J• çıkanlacakttr. 

Tahlisiye Umum ,.,üdürlüğünden: 
Tahliıiye mıntaka Ye meYkilerinln aenelik lbtiyaçlan için a~ılı 

ekılltme aureti!e 500 teneke 0 DeTe,, markala ı•z aaho alıoacakbr. 
Muhammen bebeli 1825 liradır. 

Ekılltme 817/935 PazartHI ılloll aaat 15 de Galata'da Çinili 
Rıhtım Hanında Tahlisiye Umum MUdUrltıj-0 Satmalma Komiıy~ 
nunda yapılacaktır. lateklilerln 137 liradan ibaret olan muYakkat 
teminatlarını eksl!tmeye baıladığı dakikaya kadar idare Veznesine 
yatırmıı olmaları lazımdır. Şartname ıözU geçen Komlıyondan 
verilmektedir. "3436,, 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 
19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır. 

BUyUk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca : 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mükafat vardır .• ,, 


