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Yüce Önder. At8türk, iç Ve İ>ış Slyasamızı Anlattı : 
... 

Dünyanın Gidişine Bakarak Dikkatli, 
Hazırlıklı Ve Uyanık Bulunuyoruz! 

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

"Balkan Paktı, Avrupa 
Barışının Temel Taşıdır,, 

"Endüstri Prog
ramını Baıardı
ğımz Gün Yurtta
şın Geçimi Geniı· 
liyecektir. " 
Ankara, g (A.A.) - laat 

tam 15 de lıaet la6al laafkanhJı 
)'erine ıeçerek Cuahwiyet HAiiı 
partiıiain dardüacll kur11Jtayı111 

açta ve aıbaıkaalarla aekreterleria 
••çimi yapılelıktaa aoara ı•••I 
başkan AtaUirk'I• klr18yl t•ref
lendirerek ıöylevlai verecejial itil• 
dirdi ~e ~atkaahk yeriatlea ayrıl4a. 

Şimdi herkes ayakta bltla 
ıalonu dolduran ttyeleria keıilme• 
r•n v• fittikçe Llylk ltlr Jaey .. 
can içinde artan alk ,ıan ara~ı..

da Atatiirk Batkanlık ye.rıne 
çıkb. Ve aıağıdakc ıöyleYİ verlliı 

Kurultayın Sayın Üy•lerl, 
Karıılarmda lıtuhınmakla haz 

duyduğum delere arkadaılarımı 
ıelimlarken, yllce ulusumuzu aay• 
aı ile ananm. 

Bu anda, bundan önceki ku
rultayları ve partimizi deiuran 
ilk SiYaı kurultayını ki • dıt ve 
iç düımanların ıünailleri altında 
lcurulmuıtur • hatırlamak, geçe• 
ı 6 yılan btıtiln bldiaelerlnl ıizl
nllne ıetirmeyi kolaylaıtarm 

iki Devrimin F•rkı 

P çurum kenarında yıkık ülke ... 
'l' ..:. :ıı düwmanlarla kanlı boğuımalar ... 
l'ıllarca •Üren savao.. Ondan ıonra, 
lçerde ve dışarda a&)gı ile tanılaa 
hni vatan, yeni ıoay~te, yeni devle* 
•e bunluı başarmak için aruız dev· 

P•rtl K•r•ll••11ttl• ınllalm 6ir •l•/•o 11•r•r1 R•i•lcıınalıar•m•• 
«••~I AtaMrlc 

rimler.. itte Tilrk ıenel devrimhıiıı t.ir 
kııa dlyemi. • 

Baynlar, •aylar, 
Kurultay 81r DönUmdUr 
Parti•lıia her kurulta,., denebi

lir ki, bir tllaOm batında toplanmıtbr. 
1927 kurultayı, dotuda kopan azıyı 
r•••r•k cumhuriyetin aar11lmaz temel· 
de olclutunun anlaıılma11a., 1931 
kurultayı 1Clvenlik ve •lk6nunun 
kesin olarak kurulm.,ıaa rutıelir. 

( Devamı 7 inci yüzde ) 

Menenjit 
Hastalığı 

Başgösterdi 

Galatasaray-F enerbahçe 
Yine Karşılaşıyor 

Bugünkü Maç 
Bu Senenin 

Üçüncü Oyunudur 
Dnn de kaydettiiimiz fibl 

l111gUn Kadıköy saha1ıntla Gala• 
t ••ray • Fenerbahçe takımları 
9 ' ) yalı şilt ıampiyonluiu için 
1 Jıi .. 1ıyorlar. Fener bahçe - Ga· 
1 tt~ saray takımlarının karıılaıma• 
tında hiklm olan bava yüzünden 
\ ak defa herkesi ıatırtan neti· 
h~ler alındığı için bugtlnkll maç 
'lkkında kati bir fey söylemek 

lbUnıktın değildir. 
la Son haftalarda yaptıkları maç• 
le rı. idmanlı \.'aziyette olan iki 
:~biin de lik maçlarında çıkar· 

'&rı kadro'arı qaia ıpkan 
( De ... , 10 •ca Jl•dal 

Yeni Anketimiz 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız ? 

S•6ilıa Z•lı•rir• · - V•r•ml11 ıui••ısınttr t•llci11de• 11•rdı• 
ammalı: plj11çtiir !,. digor r 
Delı:ter T••fik Seilam . ' - 1 •1'.•, .. , • .,,. t•a••ial11d• •l•ııir 
elen n lc•ftl•tll iliçtrr 1, t1ı,or. 

- Siz, babl itikatlar. .. 
TanıcLin• kadınların en oku

muşu Sabiha Zekeriya : 
- laaaır mısınız ? KelmeaUe 

aorgumu tamamlayabilmem• im
kla bırakmadan dojnaldu : 

- l11anmam 1 Dedi, hem de 
hfçbirlılne !.. 

V • ili ve etti: 
-Hem ıade inanmamakla kal

mam. Sizla batıl itikat dediiiniz 
1&bit fikirler• kapılanlara acın• 
da. . Meseli bazı inıaalann, baza 
.Uletler• karşı ıabit fikirleri 
Yardır. Fakat bu lıoılanmamazhk· 
lannın sebeblal, kendileri dald 
aalatamazlar. Fakat, çocukluk 
.-Onlerinia haza tairlerladea do
i•n bu ıarip antipatiyi ; belle
mekten bir tllrlll yazgeçemeıler. 

Halbuki beace, dftnyada ıabit 
olan tek birıey yoktur. deYirler, 
ln1anlar, idetler Ye cemiyetler 
ıibl, fikirler ve lnanıılar da de
liıir. Hem de mütemadiyen. 

Zira tabiatte mutlak olan tek 
ı•y, tek kaide mlltemadiyen el .. 
ğiımektlr. 

V • bu Jtibarladır ki bea ltl-
katlarm hele batıllanaa hiç 
inanmam. 

s.,11.. 2.1ı.,1,,, 11• G ... ,.., r ... 
Jile s.,, •• 

- Sizce bu babl itikatlar 
nereden dopauttur ? 

- Bu babl itlkatlana •• ıa· 
bit fikirlerin dopfUlld•, bllhaua 
lld kaynajnı btlJBk rolD •arcLr. 
Bu ltlkatlann, yaDi ıablt flkirleria 

[ Dnaaıı 1 inci yüıde ] 

Meşhur Makedonya Ko
mitesinin Kulislerinde 

( T•fslllt 3 üncü Sayfada ) 





Hergün 
'flecep Pekerin 
Vatluından 
Bazı Parçalar 

• 
Demokraaige Veda 
Halk partiaiala bu MDeld 

konır..ı. parti propamında ..... 
diye kadar mlphem kalan buı 
eıallana tayauuha11a laizmet 
•t••fflr. 

Şiaadl1e kadar Halk partW 
demollrat bir farka ldL o..• 
ruiJi ..adafaa edi7onla. Fakat 
lcrMbatia clemolaui pr•aiplerilll 
lauaa ihmal ediyordu. 

Bu defa partinin demokraal 
haklaadald ı&ilfl wzah keıpe
clitor. Recep Peker ba lıuuıta 
1•1et arllatlr. DIJor ld: 

.............. tipiata ..... 
itersin bir karıılıkla devletin • ..., 
mun, a.i sidİfİDİA blllDI bOHD, 
,....-. lalrblrille dütiirea, bmtln 
seri •• ı...a toıaumlarm 1..-m..ıa• 
1ol qu nizam •• birlik dltmuu 
klAllk ._okrul JerİDe, J11ritat zeklll
IWl belleaip Af!lmMM .a Jol ftND 

........ -- ..,.... dilipliDll bir 

...... _ ...... •JJJOIUZo. 

Teallle kJWk --olauillia 
... ---... bltla .. .ı .. t...... t.... .. .. , ...... 
demokiuidea maldaı .. temaylll 
........... Bizde de Halk P*.tia1 
ea ....uk tecrDbulle bu netice
r• ..... balaaa1or .. ldWk 
dem-...,• arb_. çeYirlyor. .. 

Yiu m1k partW flmdiJ• kadar 
lb...ı er:-- ., ... ,orc1a; 
Hatta 9lldllb Ewlı• Kan
.. pr~ tire taulm eclll-
-.U. partW ... , ...... . .. ...... ...... .. . .... .. .., ... . 

R.-, P-. ... ....ıedecle 
llrllat.lr. DIJor W ı 

• ı.klılnada aaarfiJl klli-
aOllWe a1..a çal•f1NJI ,_.,. 
.ıu J1iımm latlamar 94ea 
~ oeplaemid dUa u· ... .., .............. ..,, ....... 

........... ototite-. .... ft_!n.. Tekleıia " haaul -~ulak-~ ---~.:..:. .-..ı.ı ... • .... 
.... -~ .:;& Nila1oru. 
~ .. ,... .......... ... .. .... c1... tlpbaia bcaiaada 
Wemp :ı-c.:-.ıer sbaelıüal =:. ,.... ..• 

.,... ...... Iİ8t .... .., 

lraw~_ cloiurd•laaa kaaldir. 
Halbald parti udlar bir c:emı1 .. 
t. malaallftir. •na•al•Jh .... 
JAitta1 .. Uw.U... una n 
11o4.,. Wr llat- ifade etmn. 

PartWala iMi Ud .... aoktada 
._.. Wr s1r11 aabiW a1m .. 
~- aeldalardald ....... , ... .. .....,. •••et edecektir. 

Reaimli Makal• il Teralclıi Yola il 

Tnala la- duarak lokoaotlfl durdan11J8 pbpe Unketla ......... , •••affek ...,_ Ye -- 1f1a ae 
•ota. tılnkldaı. lnlae dar•ak late,.a ealUle ... ..,.. kadar ••••ffall .._. ....._. •ara, tlnkllWa .... 
Hapt Wr trea ıi•ldlr, ,..,., seçer. C...... uld ._mail latqea prl atla•..,_ • • ......_ ...... 
ılrilflerlae, itiradlanaa, •atıl itlkatlanaa .. ,...,. k .. .....,... lakla yardır. Aluabaıa lalae •aralaau. ffa.. 
alclfl• lalae duaWleeelderial •Ülu. Fabt 1... .. 1atm leaplanaa •JUU,terakldala rola lzeriacle dara•J'ID L 

• 
ON TELGRAF HABERLERi 

Suçlular Eskişehir de 
Bunada Da 20 ----=:ıı-===--====-="' !'!al/can 

Kişi Sorgu Bu Sabah lttils/a 
Albndadtr Kurultay EncUmen· ~' 

D•hlllye Bakanı, Yo
bazb•tının Ne Mal 
Oldulunu Anlat.yor 

llpartll, 9 (A. A.) - iç Bakam 
ŞlkJI Ka1a, ı.,.rta •alaahlrl
mize .. b9P'!8tta ...._.._, 

.. l'J5 ~ Sait ..,... • .. 
........ ı.,.rta,. .uıoı-•• 
Ye lremdWM BeclNua... aclm 
taba Salcl KW, ... ... .. , ...... ,.,.... ...... .............. ~ ........ tam•..,•• lamdararak 
..... ,...... ..,...,. cahttaia 
ula-lmlfbr. AclliJ• hltlileye el . ., ......... ~,. -...... 
teW ,....,.. kwlaraltlldlll ota 
kadar •lrteciri t•Dlf etwlftir. 
TemJls mahke..-nln karulle 
••hak•••l.t 'Elki.-Jaircle , .... 
lac:Ubr. 

a...ı e..ı,.t ldaruladeld 
alc:llae .. ..,. Sahlk&ıdl Si 
M.ı irticaı• ....... •• Şark 
w111,etlerladeld lrtiCal k&rt ..... 

lerl Toplanarak ip 
Bafl•dılar 

Anbn. 10 (ııu.t) - Clmlluri
Je& Balls ..... diWlaoll lmıalo 
..,... dtbakl ilk toplullaDda ...... 
-- pıepam. he1ap ft dilek aol· 
m_.eri MOlldi. Bu motbualerla 
..... bu ..... toplaunk ............. 
,.ptdar w ite IMfladalM'. Karaltaım 
ikiaai ..... top1aDtlll Pallı ... , 
,.,..., .............. g11.,... 
aetie.W llrlttlleoektir. 

Kunltarm avıhta. bltlD memt .. 
ketle, ea ufak merkesltrd• bile aoa
ıu bir •Yint he1eoanıu Yeıile 
YenDİftlr. 

Konseyi Bugün Toplanb 
aına Bqlayacak 

Baknt. 10 (Huul) -r.ld,e 
Harldye &ah• Tnftk Rlttl 
Aru cila .._.,. plA S.lkaa 
lttifalaaa p. MYletlerla .. ,.. ... 
larile .a.11 olu ldMyoada Bafba-
lraa harid, ............... 1 ... 
Raı Elçisi •• blı'f_ok , ... ., ... 
pbllyetler .__ ......... . 
Akta• • Y.........,. n Y .. 
••yetlerl plcfller, meralimle kar
pncblar. Balkaa ittifakı kon•yl 
baıtm Ba1 Tlt&lellmaua batlwt
ipda • biplaalallm ppaeübr • 

ltalga Ve Habeş llıtilafı 
En Kızgın Saflıasmdal 

Mali T qkilit 

1 

ketlerhade laaHJetten ı-' clarma
dalı•du, ı.,.rta1a aaldolaa-
•ilflai· 

Aal .... ,.. .. •11"- ota 
-elik mayah bir mlrtec:I olap, 
lfut edecek uf Yablaclq ara
maldalllr. Bqlra .... ta yoktur. 
Şi•di,. kadar elde ..W• maJI. 

Roma, IO(A.A.) - Ha ...... taa 
aaelıtl, pzetelercle • plim 
ltıaldeb.deY ....... 

Habetiltaa dine kadarltaı, .. 
1a karfi lldludl .. ticari ulaacla 
ın.termekte ~ busln a• 
kert ... ,. it eldap 

Y ••İ L&yihamn Kuntt•J· 
da Mib.•kere11i Bath1or 

.. ta__. ...... .wuau. .. 

...,.. .. ...... .. .. 11nc1. 

......... .. ..... --- lalçWr 
t9*I olmallUfbt'.,, 

30 Senelik Ma7alı ltir 
YObiazl 

r..w .. ur IO 'Qluaaal)- ....... 
ta, A.talya •• Mlllıta teyldf ecB
lea Wibtplık lllÇlulan buı-a1a c.e· r .. ,ıa malak ..... .... f.tar C.a malak .. 
.......... ,. se1r1 • .-... 
kırar ...... 

e.., 10 (Hamal)- Denlflik 
" tarilratcllik 7apbldm zan.U. 
ta•kif eclllenk --== çeldlw ..... .. ,.. Jindyl ..... 

So'1•t Artittlerl 
~pi~ .... 

=--~- .... ............ 

dlfmanlık U. ltaıyQan ..... ol
clap teclblrleriD zarml oldaln• 
bir takma Yelikaı.rla .W ... k
tedlr. 

Bir Yangında 160 
Ev Yandı 

Blknt, (AA.) - ~·re• 
Salltıa .. brlnde lHr 7anp çdamf 
•• 160 •• Ue birçok batdaJ 
ambarlan,.......-. 

8a1 Kemal Abf 
Hincliatancla Öldü 

........ laark:IJeli•de h• 
.......... ,.,.. ~h .. 
bq.lamdaa Bar K...ı Atıf 
tedaYI lcla Efpalatudn HID
•1ta11• ppait " orada bip .dl.... llmlftlr. c-.. - .. .,.. ..u1m1. kalclanhp 
Delld bbrl..,_a flmllmlfllr. 

Ba1 Kemal Atif MeceDe flrihl 

AnbnlO~ - Yeni 
.. htkillt ha.._da ......._ 
... ..... ,..... Kaaatap ...... 
Yalanda......__.....,_. • 
br ................. ... 
........ tıfldllhacla bitin .... 
iv ftlariabı bir miat~ .... 
topl•••-Dllt l,1da ~ 
~· ......... ili• ... ...................... , ..... 
ı.t teeldllta; 

·-~~ • f ~ •llteiü'hliaa 
•lh amam mllcllrl61der, 

3 - ltira7., t••JİZ komİl)'oa
lanaclan mllnklc.,tlr. 

Toroa Ekiaprelİ 
r.,.. • .,..... .._.,.. • 

alblandaa itibana ıklit •• .... 
..,.,...._ Aabrar• ....... ,.-.. . 
anam Abfm eıı.-. .. -. .. 
h aftlcatlık •• Mllkl,e _.. 
t.tilade -a1u.ını ,...,orc1a. 

iSTER iNAN iSTER l NANMAI 
Şelad.a.deld Ha....-, • " ... ......... 

............................ 11 ....... . 
,.ı ............................ pflrirler. 

Nafia Baka .............. flr• .. lt " ~·· 
... .... alarıaıa ~at ol ........... .. ...... ..,.. .... pal,., ............ ........... 

Fakat .._ ..W ol• atraeaatlwa ........ tlw, 
.. ., ...... YW4lkW ............ pal ,.a1anaa da 
laalktaa aı ... :an. .. 

Halk ıa,.ldl. t••• u ilaeclfkce tlrketlf rln, .... 
kıa celıaletladea letlfade et••kte ...... .._......_ 
tlplM , ............ '!e Bakanlı.... ...... ... .. 
........ tatbik .............. aİblD .. 

JSXBR iNAN IS.TER JNANIWAI 

Sözün Kısası 

Manuu 
Bazı 
Kelimeler 

11Hayar, h ... aat, ••laf, teber
ru" kelimeleriuln 6a Tlirkçelerl 
nedir, bilmiyorum. Fakat ö1le 
18Dl)OrDID ki lau IÖDerİD Arapça• 
ama da, Ace•ce.U.. de, Tükçe• 
IİD• de artık lhtiJ. cam11 kalma· 
•lfbr. Etkiler tarafmclaa 1D4rı'l• 
lara çok iyi biliaea bu kel.me eri 
biz kullanmaz olduk. Bir zenpiıl 
aparbmana:u bir mektebe ''Yakf,. 
ettijiai, ''laa,.., la•11•1t,, pefinde 
k ...... ,... ta Kan •• Kl11 
selzel..U.de ocajl 1•ı .. :ua iç, 
beı bin Ura "tebtırn., etti .. l 
aıla 1örmi1ec:eiim·z için, ha 
kullandmm çok pahalıya oturan 
s&zleri dilimizden çıkarıp atmak 
hakiki taaarnflarclu biri olur, 
clei!l •i? 

Blllldl; a11ıll "teberrat, , .. ........... ~ .. 
1se1n, .. lf.latta ..., .... ,. 

·~ lhakann Tarkçe i o:arak d 1 
lulawmmuza ıırmit bukanan ba 
16all 11Z11D uman k.tla11ac:apam 
muhaklcaldar ve "teberru,, mef. 
hamuama dilimlzdea ahlmaaına 
bazı senglnlerİmia o kadar HYi
aecelderdlr ki aon bir bcw•rdalık 
olarak clil mlltehullllaımı bi
rer kaqaa blea _....,. .... 
ceklerdlr. 

5000 Lira 
Dolandıranlar 

...... 11 (Ha•ll) - Sahte 
Wr ......... 0...-h ..... 
•clan 6000 lira dolandıranlar 
1aki1Gadıa.. WllaJ• ..... -~~ 
K•ı•••• elkl ..W •-va .... ,...... 
rü ıAI 'll:llr. Nac:l ba 
,... n. ı.taahulda bn• ..... 
n• 2500 llrap bir •• 788 .... 
b ... ala IS 650 ...... da ~ 
ortala .. Aatal1a llill E•lllr 
......,.. Hı•• ... .tetir.. Nacı-
nln kanllDID ...... .. 1000 
Ura balaamaftar • 

Karaat Klta~n O, 
1ürkçe Ofa 

A+q, ı8 (H.....ı) - Ônl
•lldeld elen ,.._. ilkmektep 
kıraat kitaplarl I& Ttırk,e ile ................. 



4 Sa~ fa SON POSTA 

LE E:T L 
Alanya da 
Ta/atiye Köyü 

Alanya ( Husuıl ) - Şarapıa 
köyll kaza merkezine 15 kilometre 
~ meıafede •e Antalya ıoseıl 
üzerindedir. Deniz kenarındadır. 

Bu k6ye Talatiy• adı da ••ril
mektedir. 

Köylln orta11nda bir tepe 
llzcrinde iayet bUyllk kemer •• 
ılitunlarla ıllılll eakf dn·frlere 
ait bir kervanaaray •ardır. Sağ
lamlığını h•IA muhafaza eden bu 
kervan1aray AlAeddia Heykubad 
tarafmdan lnıa edilmiıtfr. 

Köye Şarapaa adi •erllmulnin 
aebebi ıudur ı 

Giresun da 
idman 

Şenlikleri 

muhabirlerimizin idman ıenlikle
rfne alt aönderdlkleri realmlul ura 
Ue netrediyoruLI BuiDakD nıl•I.,.. 
de Glr•unda · yapılan idman ı•n
Wderi Ye orlamektep taleb.lerinia 
yaptaldarı idman hareketleri 16rillmek• 
tedlr. Şenlikler pek gtlzel obauı, tale
beler idman hareketlerini biç akaak· 
lık 1"6atermedcn yapmıılarchr. 

V •ktile köylln 10 kUometr• 
lleriıinde Y• T oroı da ilan ete
iinde Miaadi denilen Ye bUibara 
MahmutıeydJ adını alan bir köy 
varmıf. Bu köyün bağlan pek 
büyUkmUı Ye çok gtııel ııınm 
yet"ıirmif. Bu llzUmler de Şarap
aaya ıetirilir, orada ıarap yapılar, 
Mıııra ve Surlyeye H•kolunur 
lmiı. lıt• bunun lçla köye ş_. 
rapH denilmiıtlr. 

iz mir lskdn Kasa-ı Aksarayda Temizlik VeSıtmaMücadelesi 
sından Çalınan .. "~ . -

13 UncU aaır ıoalarında Şa• 
rapsada mUthlt bir ııtma 1algını 
olmuf, bUtOn köy halkı kırılmıı, 
Alanya eşrafından Talit adlı biri 
ııtmayı Ilgın çayının huıule s-e
tirdği bataklıklana yaptığını 
farkederek bu bataklıkları ku· 
rutmuf, kuruyan araziyi de köy· 
lü!ere vererek buralarda fakir 
köylUlere evler yaptırmıı •• bu 
ıuretle 54 evli 390 nllfuslu yeni 
bir k6y kurmuıtur. 

Bonolar 
1 r 

iz.mir (Huıuıl) - bmlr lakin 
DrekUSrlll~ll kaıuından çahnan 
36000 liralık lıkln bonoıu tah
kikatı tamamlanmak llzeredir. Bu 
hafta içinde, Iıtanbulda bulunan 
dört ıalıit lzmire ıetirilerek ifa· 
deleri ılınacak; lfln lç;pftzD ondan 
ıoara aydınlanacakbr. 

İz mirde 332 de bu takdire değer 

hizmet gözönüne alınmıt •e o T urfng Ve Otomobil KuUlp 
zaman köye Talatlye adı Teril-
mittir. Bir Yaz programı Hazırladı 

Ba köy dahilinde timdi bir ele bmlr (Huaual) - halı Turiaı 
k&mür madeni bulunmuıtur. Ah· Y• otomobil kulUbO bir yaı proı· 
nan nUmunıler tahlil edilmJı. ramı haıırlamııtır. 811 proarama 
fakat iyi netice ahnmımııtır. Kö- ·-
yll te.iı eden Bay TalAt h l ll nazaraa her hafta Ylllyetin bir 
sağdır ve Denb:yolları ldareıl kö,.ıloe ifdilerek iatlfadeli ... ı-
acentaaıdır. Milli mOcadelede lar geçirilecektir. 
Konya .. ilerine karıı koymut •• Bu hafta Uk olarak Berl'ama 
Alanyayı alilerden korumuıtur. BntUklerlne sfdllerek Berıa•anın 

Kandıradı Bir Kadrn ÇocuDunu tarihi harabeleri gezilml,; Berp-
Bog"' du ma milzeaq dlrektöril turlıtlere 

faydalı izahat Yermlftir. 
Kand1ra, ( Huıuıl ) - Batrı· Ônllmlbdekf hafta SeJçub 

kanlı köytınde oturan Feride ıay- sldllerek tarihi efu GatlLerl 
rimeıru çocuiunu •uda botarak ziyaret edlJecektir. 
ormana g&ınmllştftr. Yapılan ihbar 1 lıtanbul Turlaı •• otomobil 
üzerine çocuk ıömüldntn yerden kultıbl de bmlrde bir Hyabat 
çıkarılmıf, Feri de hakkında takl- tertiblae lrarar Yermiı Ye 
bata baılana1mııtır. k lnbla •-........ - ........................ ·-·-·-·- u u &&mir ıuh .. lae •lracaat 
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etmlftlr. Seyahat laaziraa ayı 
• içindedir. 

lzmlrdı Kokart Buhran1 
lz•lr (Huıuıl) - Piyauda 

ktıldlrt buhranı Yard1.r. · Sllmer 
Bankm ltalyao "flr•alarıadaa 
temin ettfal 1000 torba (A. A.) 
markah ktlklrt ba laafta içinde 
lzmire •elecektlr. 

~ ~-= Bir Evlenme Reka-
....,.:.:-~ ... 1 beti Yüzünden 

ABONE PIATLA• Çorumda iki Delikanlı 
Öldürüldü 

Poeta kutue1ı1 ı 7ü tlCaDhl ., 
Telarat 18o0J1~• 

.. 'hlifon • 10209 

Çorum ( Huaual ) - Bura1a 
batla Alaca kuuımn EYcl kö
yünde bir chaayet oldu Ye iki 
delikanb kara toprala ıtttl. iki 
delikanlı da hapse atıldJ. Facia 
hakkında ıu malfimat Yerill1or: 

Köyde Fenfye adında l'flıel 
bir kla Yardır Ye b.. yıl ince 
Alımet çanı aduada blrlılala 
kardeıl il• aiıaalanmıttir. Tam 
dltln laUJrbkJarı •örtlltırken 
Salllı adında bir l'••ç, Fenlyeyi 
)ıaçıraııı, bir müddet datda 
cf olııtıktan ıoura lldıl de yaka· 
lanmıılardır. Salih bu ~uçtan 

Ak11aray o~p9ttltrlDJn 71ni kılıtı 

Aluaray (Haaull) - Beledf7• mlfbr. 
.. larln temlzlltlnl temill etmek Konya, AkaaraJ toHd lu-
lçln temizlik lflerlnl proıramlq- rlade açılan kanallar da tamamen 
brmıtbr. T embllk ftlerl ameletl bltirllmft, utma mUudelell fa1da-
lçin hHull bir Jobk tHplt edil- lı neticelerini Yermep haflaau1t 
mittir. Ş.ldr muhtelif mıntakalara bataklık kurumut •• mtma 
aynlmıı -.e çaJıtılmaya bqlaml- kalmamııtır. 

Bir Adam 
Karısının Burnu
nu Kesti 

Meralfon, ( Huıusl ) - Alıcılı 
nahl7ealae batla Şambalaı kByOn
den Hikmetin kamı Ômer ima 
Hayriye koca111Un kendiaine yap
bğı kötll muameleden bıkarak 
KtlmOıhaeı kay kuas11wı lapan 
köyündeki anaaının yanıaa bç
mııtır. Hikmet buna kızmıı, yanı-: 
aa beı ldıl alarak lıpulye sltmiı, 
kanıını ahnq, Merzlfona baib 
Hacat k&ylne l'etirmiftir. 5 ,On 
aonra Hikmet kan•m arkaclqla
nnın karfUlnda 07natmak 18temitı 
Hayriye razı olma11nca Hikmet 
kızmıı ve arkadqı Sallhle birlikte 
kadıncatızı kukınak bathyarak 
burnunu Y• llıt dudajını keımiflir. 
Burunauz Ye dudakıız kalan biçare 
kamn tedavi albııa alınmıı, Hik· 
met Ye arkadqı Salih yakalana· 
rak adliyeye verilmiılerdlr. 
doiayı aıbie;;-b-;p;t .;-;;bk'6;

olmuf, fakat haata olduiu için 
cezua affedilmiftlr. Ancak Ahmet 
çavuıun kini de 16nmemlftir. 
Ahmet çavuı birkaç gün 6nce, 
çok ıamlml arkadap olan Hacı 
bmall adında bir delikanlı ile 
birlik olup Salibin peıioe dü.
mtltler ve biraz sonra karşılaı · 
mıılardır. Salibin yanında arkadaıı 

jFırat Üzerind• 
Iıletilecek 
Dubalar 

Urfa 9 (Huıu .. ) - Farat lq. 
rinde tel laeriade• makara pJdl. 
mek ıuretile ftletllmek es .. 
dubalar ıaıarl ... lfbr. 

Bu dubalar 12 metre uzunlu
ğunda •• 5 metre ıultllilade 
olacaktır. Bu dubalarla mal tap
ma11 daha ko'lay Ye ucu olacak· 

· tır. Bunun için Urfa De Gulua!l 
ara11ndaki mlnakallb yapa 
olan bu yol HaJepten ıeçen traa
lit Demlryolundan daha çok 
lıleyecektlr. 

Geredede 
HalkeYi Her Gün Elli Ço

cuğu Doyuruyor 
Gerede ( Hususi ) - Halkeyl 

içtimaı yardım ıubeal 5~ çocuta 
elblae vermiıtlr. Bundan bqka 
SO yokıul çocuk ta himaye alhna 
alınmııtar. Bunlara herıftn 8j'le 
zamanları sıcak yemek verilmek
tedir. Bu lt• MelmlldOrll Muıtafa 
Altındağ ile Doktor Memduh 
Türk ay, ııhbat memuru Etref 
önayak olmUflardır. 

··o;;;·d;··;;;·;L;: .. ~~b.-;;;ı;~ .. 
dört delikanh kavgaya tututmur 
lar, neticede bıçaklar •• taban
calar çekilmif, Hacı lamail Ue 
Ömer ö'JmUşlerdir. Ahmet çaYUf 
ile Salih te yakalanarak Adliyeye 
verilmişlerdir. 
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.Sogadları 

1 

Afyonda 

Boğazlıyan da 

' 
Afyon, ( Hususi ) - HalkeYI 

baıkam bay Galip Demirer, def. 
terdu bay Ruhaar Akman, belc
dl1e mUme&slli bay Bekir Diker, 
C. H. F. üyelerinden bay Bekir 
Enankaya, vllAyot meclisi umumi 
lyeleriaden bayan Tallt Açıkgöz, 
bay Salp Mumcu, Kadınana 111 

ılrketi çeYlrgeni bay CelAI Bftgı, 
ticaret odası baı yazganı bay 
Hamdi Coıkuo, nnfus mUdllrl 
bay Hikmet Çınar, villyet tahrirat 
baıyaıganı bay Münir Bakı, idare 
ba11azaanı . bay TeYfik Kasnak, 

NaDUk kemal mektebi başmualliml 
bay otuz Gloer, varidat mndUra 

bay Mustafa TöıOn, Kadınana meli' 
tebl mualllmlerlnden bay Hamdi 
K .. ldn, bay T cvflk Doraı, 

bay Mahir Ôzt.nrk, bay Haydar 
Koçer, bay Niyazı Koral, bayaa 
Nuriye Erine, bayan Fıtaet Doru, 
BH cotrafya muallimi dit tabibi 
bay O. NurJ Çerman, Çobanlu 
aalılye mOdürO bay Behçet 
Kandemir, KAtfp bay CelAJ Attila, 
Ç. karakol kumandanı bay Cemal 
Yılmaz, Slllümenli köy muallimi 
bay Turban Özdemlr, Feleli mu• 
alllml bay Abdullah Arsoy, huğ• 
daJI koruma muhafaza kontrol 
memuru bay Kadir ve ailesi Ülö~ 
kıymetli posta milvezll bay AH 
Glndoğmuı, telgraf mtbezzii bay 
lamall Ôzttlrk ıoyadlarını almıı· 
lardır. 

Bol••l•yanda 

Botazlıyan - Kaymakam bay 
Necmi Kalaç, ceza hikhal ba1 
Celil Sa7ın, hukuk ı.&klml baJ 
Ziya Serin, MaJmlldOrU bay Ahmet 
Perk, huıusi muha.ebe M. ba1 
Mllmtaz SUzlla, nllfua memura 
ba1 Nuri Ertem, bank memuru 
bay Mahmut Apan, icra memun 
bay Rıfat Kaplaoel, jandarma 
Jlabqaaı bay Cemil Erden, mlla
tantlk bay Memduh Çıda~ doktor 
bay Sallhaddfn Ç6tell, aabhl1• 
memuru bay Rıfat Ye ktHtlr 
memuru bay Ahmet Akmaa, 
Necaübey mektebi baı oku• 
tucuıu bay Ahmet Aksoy, 
Atat&rk mektebi okutucuu bar 
Halit Tuncer, Atattlrk mekt.W 
olmtueulanndan bay Haun lça., 
bay Oıman Engtlr, bay Haaaa 
Giray, Necatlbey mektebi ob
blcma bay Aıım Altay, Çanc:hf 
k6yl M. bat okutucuıu bay K.. 
am Vural, Çandır k6yll M. oıı. 
lueuaa bay Azmi Ye kardeıi S.. 
horoz M. bat okutucuıu bay Babt 
ri Yirik ıoyadlarını ahmılardır. 

6UTUN ULKE.f~ 
HER·c.UN 

... j 

DOLASAMAZSINIZ 
F~KATI 
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( Sigaaet Alemi) 
lsviçre Devletçi
likten Üzak 
Kalmak istiyor 

Geçen gün gelen telgraf baberJerl 
Referandom tarikile bviçre balkıma 
hllkumetçe yapılan bir teklifi büyilk 
bir ek11eriyetle reddettiğini kaydedl· 
yordu. Göılerdea kaçması çok muh· 
temel olan bu teklife göreı 

Birçok memleketlerde oldufu gibi 
İaviçrede bir otomobil n tlmendifer 
rekabeti vardlJ'. Soa aeneler · çlnde 
bu rekabet o derece ileri git.mlttil' ki 
2eçen aene 1.viçre timendiferlerinin 
verdikleri açık 350 milyoa Franaıı 

frangını bulmuıtur.Miltemadiyen artan 
ve ne zamao duracatı belli olmıyan 

bu açık karıısında bviçre btıkumeti 
halk n umumi irasına müracaata karar 
\'erın"ttir. İıtediğl ıudur: 

Bu açıkı kapatacak surette tlmeaı• 
diferlere yardım yapmak. 

Bu yardımı da ıöyle diloCnGyor: De
nıiryollarının sağ ve ıolundan itibaren 30 
kilometrelik bir me1afe dahilinde etya 
nakli hakkını ılmendUerleH nrmek. 
ÇünkO İsviçrede oldup kadu diter 
birçok memleketlerde, etya u•kll adi 
Yollar vuıta1ile yapılmaktadır. Bu 
llıeaele, bOUJn memleketi altkadar 
•den bir dan oldutu içindir kl İIViçre 
hUkiımeti, bunu Referando• yoli1• 
halletmeye teıebbO• etmit ve 230,000 
teye karıı 480,000 reyle halk, bu tek
lifi reddetmiştir. Aradaki fark 
~S0,000 rey etmektedir. Haddizatlnde 
ıktı1adi bir hidi1e olan lnı tenhürO.n 
bir diğer manası da ıudur: 

iaviçre hOkumetinin dnletçilJk 
l•tebbCblerlne muhalefet. lniçre, 
bu kararlle, tlmdilik, devletçilikten 
Uıak kalmak lıtedftinl bildJrmiıtlr. 

Süreyya 

lngiliz Kıralı 
Ve Bir Mütalaa 

Londra. 9 (A.A.) - Taymlı 
lr•zeteaf diyor ki: uy., yllzilnde
l(l blitUn uluıılar tarafından in· 
iiltere Kıralına, yıldönumn mO
naıebetile Ye bu derece yürekten 
iöıterilan HYginln, bütnn medeni 
:•vletlerJ yeniden birleştirmeğe 
•idesi olacaA"ını, acaba umabllir

llllyiz?,, 

Yeni Anlatma 
Prag, 9 (A.A.)- Çekoılo•akya ile 

So•yet Ru.ya uaaıadaki ••dlaıma 
'~~k yalanda lmsalaaacaktır. Ba and· 
~-· tıpkı Fran1a • Ruaya andlaıma-
-!!!,,_~ be_nziyor. 

HARiCİ TELGRAFLAR 

Hava Hücumlarına Karşı Oç 
Devlet Anlaşıyor ! 

Romada 
}"eni Görüşmeler 
Yapılacak 

Pariı, 9 (Huauıi) - Hava Bakanı 
General Dönen, yanında mntebassıslar 
da oldutu halde tayyare il• Romaya 
hareket etti. Orada illi dnlet ara· 
atnda ıöriltülecek en eıulı mesele, 
Strezada tasdik edilen b.ava anlaımaaı 
mHele1ialn tatbik ıekllleddir. 

* Londra, 9 ( Hu.ıuat ) - Gueleler, 

General Dönen 

lagiltere, Franıa ve ltalya arasında 
karıılıklı haTa yardım miHkı müza
kerelerinin bir mGddettenberl deYam • 
etmekte olduğuau yasıyorlar. Deyli 
1"eJgraf gaxelHİ.De pre, yapılan ilk 
misak projesi, Alman luın üatOnlll~G 
gözönllnde tutularak delittirilmiftir. 
Misak Gç dnlet arasında haH aU.4Ja
larının taladidi Hularmı da ihtiva 
edecektir. lngiltere, birinci aaf tay
yarelerin en aıatı 1600 makineden 
mürekkep olaaıaı fikrindedir. Yeni 
tayyarelerin birçotu genİf bombar
dımaa tayyareleri olacaktır. 

Çekoslovakya 
Ve Sovgetler 
Anlaşması 

* Londra, 9 ( A. A. ) - Niyuz Kro-
nik} ıazeteaialn Paria muhabiri, ffaya 
Bakanlıtı y6uek me•a.rh nndan 
blrialain kendisine, Geıaeral Dö-
nen•in Roma aeyahatind•n maksadı, 
orada tama.mile tedaflıt mahiyette 
bir hna andlaımaaı aktetmek oldu
tunu aöyleditini bUdlrmektedJr. 

Avusturyada 
Kırallık Mı? 

Muıolini Şimdi De Bu işi 
Araıtırıyor 

Roma, 9 ( A.A ) - Muaolinl ile 
Avusturya Baıbakaaı yakında Flo· 
ra~aa'da, AYuıturya'da kırallığın iade 
edlllp edilmeme1l itini ıöriitec~kler· 
dir. Yua-oılnya Baıbakanı Yevtiç ile 
Muıolini veya Sllvlç, Tuna konferan· 
ıından aoce, İtalya ile Avusturya 
araunclald ibtllAflı mHelerln balll 
çarelerini aramak için konuşac k-

lardır. 

Yz••a: N.o 

Mahmut Y esarl 

Moakon, 9 (A.A.) - Buraya gel· 
maide olan FraaH Hariciye Bakanı 
LaYal Varıonda bir ,tla kalacakt!l'. 
Mareıal Piı.Ddıki tarafından kabul 
rumi tertip edilmemHi dikkate değer 
bir ittir n Varıou diplomrai maba
filinde huna laayret cdi iyor. 

Fransız Filosu 
ltalya Sularında Coıkun· 

lukia Karş1lanciı 
Napoli, 9 (A.A.) - Birinci 

Franıız filosu, bir bafta kalmak 
lizere buraya misafir gelmiştir. 
Zengin bir şenlik ve resmikabul 
proa-ramı hazırlanmıştır. Kral, 
Fransız anbay'larmı kabul ede· 

cektlr. 
KDbada Eski Bir Nazır Ve 

S&klz Kişi ÖldUrüldU 
Ha vana, 9 - Eski E akanlar• 

dan ıosyalist Antonyo ile yar
daklarından tekiz kişi, askerlerle 
çarpıtma neticesinde öldürnlmUş· 
lerdir. 

- Peki ef~diml dedi. 
Doktor, genç kadına yol gôa· 

terfyordu: 

ltalyadan Habeş 
Çöllerine Yeni 

Yolcular 
Trlyest•, 9 ( A.A. ) - Şarki 

Afrikaga lıurad11• yin• ilci oa• 

pur do/usa am•le sevkedilmifllr. 
Bu a.ınel• 4.000 kişidir. Dii.k 
D'a•t bunlal'ı uğurlamıştır. 

___..J 

lngiliz 
Kabinesi 

Deği-şigor 
Londra, 9 (Hususi) - Hazi

randa k&binede değişıklik olacak, 
birkaç nazrr değişecektir. Mak· 
dolad ile Hariciye Hakem Con 
Simoıı Ye diğer bir nazır ıau• 
dalyeaiz nezaret alacaklar, Bald· 
viD Baıvekil olacak, Eden Hari· 
clye Nazırlığına geçecek, buglln· 
kil Hava Nazın ile Harbiye ve 
Dahi iye Nazırlan kabineden ay• 
rılacaktır. 

lapenya Kabinesi 
Madrit, 9 (A.A.) - Yeni L6ra 

kabinesine 22 muhalife katıı 
189 reyle itimat edilmiştir. 

Büyük Bir Hava 
Teşebbüsü 

48 Hava Gemisi Bir Arada 
Havalanacak 

Honolulu, 9 (A.A.) - 200 tayfa 
taııyan, · Amerıka donanmF.s na men• 
ıup 48 tayy re, Amerika - Uzak ıark 
yolu ttzerinde önemli bir dnyı::.nç nok· 
tası teıkil eden Midvay ada1ına doğru 
13~3 millik bir uçuı tecrübeai yapa
caklardır. 

Kadın Tayyareci Yen4 Bir 
Rekor Kırdı 

Nnyork, (Amerika) ':9 - Tayya• 
reci bayaıı Ameliya Erhart, 2,100 
mlllik Nevyork Meksiko yolculuAunu 
tek bıı, na ve 19 aııc t 22 dakikada 
baıararak yeni bir rekor kırm•t ve 
buraya v.nnıışt r, 

karmızıcık,. dudakları BOlmuttu. 

Edebi 
~-/.,. Tefrlkamur 

~ Çam Tırtılları 
- Buyurunuz, gidelim efend;m, 
Tekrar uı.un sofaya çıkmışlar· 

dı. Doktor, iler1edi Ye sol taraf· 
taki kapılann biri önünde durdu, 
peşi ııra gelen hademeye ıordu: 

Hacer, nefesleri, hastanın al· 
nına değecek kadar eğildi; için· 
den: 

- Hastalıkta yaraşmıı! 
Dedi. 
Genç kadının ılık ne.fealerinl, 

hasta duymuş gibiydi. Gözlerini 
ağır ağır açtı; Hacer, geriledi. 

- Burası... dedi. 
h Hacer, beyaz badana binaya 
•L:tı, otel kAtiblne aordu ı 

- Kapıdan bırakırlar mı ? 
- Elbette ••• 
- Siz, önden yllrftylln. •• 

(( Bir taı merdivenden çıktılar. 
d:Pıd~ duran w beyaz gömlekli ha
h' hıenın kulagına Zihni efendi, 
tl~feyler fısıldadı. Hademe, ko
h orun nihayetinde c!olaıan, yine 

•yaz gömlekli bir hademeyi elile 
t•iırdı: 

l'l - Nöbetçi doktoru Talat be-
11 Yanına götOrecokstn l dedi. 

k" liedeme önde, Hacerle otel 
•t'b' d 1 1 arkada, demir trabzanlı 

t ~t bir nıermer merdivenden çık· 
"
1 

ar. Uzun bir sofadan geçtiler 
de sağda nihayettek; odanın önün• 
kıe ddurdular. Hademe, kapıyı tı· 
ı,. r .ath ve ce\·ap beklemeden 
.. erı · d' 
çıktı • gır ı, biraz ıonra d!tarı . 

- Buyurunuz 1 dedi. 
terıOteı kAtibi, Hacere yol göıı• 
tun~ordu. Hacer nöbetçi dokto-
0 bıı odasına girerken sendeledi. 
a~Çir u k~dar teırifata aklından 

ınemııti. 

Odanın ortasında, beyaz göm· 
lekli, kalan bağa 1ıöılüklü genç 
bir adam, ayakta duruyordu. 
Haceri görünce, nezaketle aelim
ladı: 

- Buyurunuz, hanımefendi ... 
Hacer, şaşkın şaıkın bakını· 

yordu. Otel kitibi, onun imdadına 
yetişti: 

- MUlizlm Cevat beyi glSre-
cekler, TalAt beyi 

- Hay hay azizim... Yalnız 
Hanımefendiden bir tek ricamız 

var. 
Hacer, aeıl tltriyerek aordu: 
- Estağfurullah Beyefendi .•• 

Ne gibi bir emriniz var? 
Genç doktorun konuıurken 

Haceri, gözlUklerlnin altından 
ıözdllğU, inceden inceye tetkik 
ettiği de anlatılıyordu: 

- Hasta mızın nöbeti fazlaca· 
dır. Dlln gccedenberi ateı, hAlA 
düşmedi. Onu, miimklln olduğu 
kadar lAkırdıya tutmamanızı ve 
ziyaretinizi kııa kesmanİD, rica 
ederim. Bir iki gl\n sonra, h< sta 
iyileşir, o :ıaman teşrif eder, 
uzun uzun konuşursunuz .•• 

Hacer 1 baıanı eğerekı 

- Cevat Bey uyuyor mo, bir 
anla ... 

Hademe, usulca odaya girdi 
ve girmesile çıkması bir oldu: 

- Yarı uyanıi<, doktor bey ... 
Doktor, alm kırışarak düşün• 

dn ve otel katibine baktıktan 

sonra, Hacer• döndü: 
- Hanımeftndi, sb;, yalnızca 

giriniz... Fazla gürültü etmemeğe 
dikkat ediniz. Eğer sizi tanır, 
sizinle konuşursa, siz de konuşur• 
sunuz... Şayet dalgınsa, sayıkla· 
yona, hastayı kencll haline blJ'a• 

km ve hemen çıkın ... 
Hacer, uysaldı: 
- Peki, be} efendi .•• 
Genç kadm, hastanın yatbğı 

odaya girdi ve hemen iakarpinle· 
rinl çıkardı, ayaklarmın ucuna 
baaarak karyolaya doğru ilerledi .• 

Beyaz örtliler, beyaz çarıaflar 
arasında, genç mUIAzlmin kabarık 
saçlı başını görünce titredL 

Bir gölge gibi, yatağa yak· 
laştı, nefes almağa bile korku· 
yordu. Jandarma :r:abitinin iri 
eiyab gözleri kapalıydı; beyaz ay• 
dmlık yüzU aararmış; "yuvarlacık, 

Genç mülblm, gözlerini 1) ice 
açtı, yalvarıyor sanılırdı: 

- Neye kaçıyonıunuz? Blli
yo~um ki siı değilsiniz... Zihni 
efendi beni aldattı... Avunayım, 

diye. .. Siz buraya gelmeı:slnlz ki .• 
Yorgun yorgun içini çekti, 

inledi: 
- Onu, ben vurmadım, Hacer 

hanım ..• 
Bu inleyif, genç kadının ka· 

nını dondurmllfiu; dişlerini aıktı, 
hiçbir 9ey söylemedi. 

jandarma xablti, ceYap bekler 
gibi bakıyordu: 

- Onu, sizin akrabanız Bekir 

Efeyi ... Ben ... Vurmadım! 
Hacer, yti?eği titr~yerek sordu: 
- Sizi, o mu vurdu? 

Hasta, göı:lerini kRpamııtı: 

- Hayır ... Onun bir arkadap 
vardı... Kaçta .. . 

Hacer, hastanın llzerine eğildi; 

- Susunuz ... Ben, o akrabamı 
tanımayorum bile... Onun ylizUnll 
görmedim. Susunuz, kendinizi ~or· 
mayınız ... 

r Gönül /,Jeri ] 

Mektep 
Sıralarında iken 
Evlenilmez 

"18 raıınde. bir gt.ncim. Leyli mek
t"plerden birine gidiyorum. Yine mek· 
tebe giden bir kızla ıevişiyorum. Kızla 
konuıt11k anlaştık ve e:vleumeğe karar 
'f'e.rdik. Yalnız henim tahsilimi bitir
meme üç sene var. Kız beni beklemeye 
razı. Ailem de movafs.kat ediyor. Kızın 
.ıileıine birini göndererek kızı istedim, 
razı olmadılar ~e km benimle buluı
maktan menettiler. Ne yapayım? 

Ankara M. M. M. 
Tabsi!Infzl bitirmiye daha Uç 

aenen:z var. Askerliğinizi yap· 
mak için do bir buçuk, oldu dort 
buçuk. Dört bet itme inıanda 
ne bilyük değişik! kler 1apar 
bilir misiniz? Kızın ailesi haklı· 
dır. Daha mektep ısıra1arında 
hayat teahhntlerine girilemez. 
Siz "İstikbalin ne olacağını bilemez• 
•iniz. Bir kızı Muhayyel bir iıttik· 
bale bağlayamaısınız. Bugün sev• 
giniz çok şiddetli olabilir. Fakat 
bu çocukluk afkıdır. G&lir ıeçer, 
farkına bile varmanınız. 

lf 
Ankarada İlter Sann; 
Hayatta glirdftğllnftz acı tec

rDbeler cesaretinizi kınyor. Fakat 
bence haksıZBınız. Artık eski ha· 
yatına veda etmlı olan bu adam 
bir daha o hayab kuramaz. BUA
ıkis yeni bir hayat tesiaioe çalııı· 
§'Or ve bu yeni hayat için sizi 
ıarkadaıhğa aeçmif bulunuyor. 
Bu fırsata kaçırmayınız ve muinin 
dlrileceğioden korkmayınız. .. 

Karamanda M. Güler ; 

Sizio betbahtJığımz kendf nlzl 
ıçok beğenmenizden geliyor. Ta· 
iiplerden birine razı olmahııolz. 
Artık yaşınızı almıya baılıyorsu
uuz. Çok mliıknlpeıent olmayınız. 
Geçen zamanlan geriye almak 
mümkfln değildir. 

lf
Karamanda K. .E. M. ; 
Dllnyada erkek kıthtı yok yal 

Madem ki onların aevl,UkJeriol 
blllyorıunuz. Siz artık bu çetin 
yolda kıamotinizi aramaktan vaı· 
geçiniz. 

TEYZE 

Hasta, gözlerini açtı : 
- Sizinle konuıurken, yorul· 

mam... Y orulmayorum, Hacer 
Hanım ..• 

- Hayır... Hayır... Şimdi yo· 
rulmaymız... Sizin dinlenmeğe 
~htiyacınaz olduğunu, doktor söy· 
iedi. Sizinle, sonra, uzun uz.un 
konuıuruz. Ben. doktorlardan Wn 
al rım... Tekrar gelirim •.• 

Genç mülazfmin sUdk g&zle· 
rinde bir ae\iinç parı1tıaı belirmişti: 

- Demek, beni arayacaksınız?. 
Hacer, ona inandırmak ister 

gibi acele acele ıöylilyor va ıöz 

aoylerken de baatanın )'Ori\ID 8~ 
luklarını içiyordu: 

- izin vermezlerH, doktor
lara yalvarırım... Sık sık gel.rfm ... 
Siz, hiç U:ıUlmeyln. .• 

Haata, yorganın altından elini 
çıkarmııtı; Hacer, bu ıapsarı, 
kanı çekik eli tuttu, avuçları için· 
de uktı, sonra dudaklarına 

götür dil: 
- Ben, yine geleceğim... Siz 

hiç merak etmey:n .• 
Jandarma zabiti, dudaklnrın· 

da memnun bir güliimaeyişle: 
- Çok teşekkür ederim, ıHa· 

cer Hanım ..• 
Hacer, mtUaıimln elini öptü 

ve tekrar yorganı örttü : 
- Şimdi uyuyunuz... Dinle

ınlnlz ... 
(Arka11 var) 



Dün11a Hddiseleri 

Musiki insanı 
Fazla Mı Yaşatır? 

Franıada güzel 1&n'atlar aka• 

Hayrete de-ı dem is 1 ni n 1914 
i•r iki ih- yıhndanberl daimi 

. katibi olan Möıyö 
tıgar Şarl Mari Widor 

dokaanıncı yaıını totaretle kutlu· 
ladı. Kendlıi, buna raimen hali 
ııenç, dinç görünmekte ve nihayet 
50 yaıında bir adam gibi çalıı· 
maktadır. Daha geçen yıla ııelin· 
coye kadar güzel 11an'atlar aka
demisinden baıka, birçok muılkl 
cemiyetlerlode de çalıııyordu ye 
~4 yıldanberl bir kilisenin orgunu 
ıdaro ediyordu. Söylediğin• bakı· 
hraa ona bu yeıta bu dincliği 
Yeren ıey muıikidir. Sinirlerini 
okıadıj'ı, yataıtırdıtı için ona dal
ma yeni kuvvet bahıetmektedir. 

( Möıyö Şarl Mari Wldor ) un 
bu cOml111i bize baıka bir musl· 
kişinaaın 82 yaşında ayni tuaYotl 
mt:hafaza ettii;nı hatırlattı. Bu 
zatin adı (Auber) dfr. Anlattığına 
ııöre bu zat birkaç yıl eYvel gece 
yanıına kadar bir mllaamerede 
bulunmuf, ıonra doıtlarına: 

- Şimdi ne yapacatız? diye 
ıormuıtur. 

- Evinize gitmiyecek mlılniz? 
- Ne mUnaaebet? Saat ikiden 

eyvol döneraem beni ha1ta ıa· 
nırlar? 

Anlatılıyor ki muıikfnln bayab 
arttırdığı f ddiası pek boı deilldl. 

Gla 

il 
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· Bir Doktorun 
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Günlük 
Notlar1ndan (*) 

Cuma 

Burun Kanaması 
Devamlı bat atrılarında, ıOa•ı 
çarpmalarında, fazla ~bnat yor
ııunluklarında, çok ateıli baata
lıklarda tlddetli burua kaaama
ları olur. Baıan böyle samanlarda 
batı n !;urunu ıotuk ıu lle 
yıkamak iyi ıelir. Sotuk •• 
ıeni9leyen damarların bOıUlme
ı ıne yardım eder Ye k11men kanı 
durdurur. Maamafih bu kanın 

daha e•Yel akmaaına mani ol-
mak içia (yOı ıram ıu7a (2) 
sıra m] antipirin karııtmlmıı ilaç
tan bir miktari pamukla ıılanmıı 
olarak k an akan burua delitinia 
nihayetine kadar ıenkedilir Ve 
orada bir uat kadar bırakılır bu 
uıullJ tedni ekHriya kAfi ıellr. 
iıeriıi için de bir botaz burun 
mlteha11ııına mOracaat faide
lidlr. 

rı Bu netları kHlp Hklayıaıa, yahut 
ttır alblme 1apı9tınp kollakalyon J•pr 
nıs. Sıkıatı umaaınıada ttu ••tlu ttlr 
d•ktor ılbl lmdadıaıaa 1etl9eblllr. 

, 
Nöbetçi 
Eczaneler 
lıtanbul tarafı: Şehıadebatında 

(Ü~iverıite), Akıarayda (Ziya Nuri), 
Edırnekapuda (Arif), Ş•hremininde 
(A: ~amdi), Samatyada (Erofiloı), 
Ku9ukpazarda (KüçOkpazar), Eyüp
ta (Hıkmet), Lllelide (Sıtkı), Fener
de (Eınilyadi), Sirkecide (Eıref Ne
şet), Bahçekapuda (Agop MinH-
yan), Bakırköyı.inde (Merkez). Be
yoğlu tarafı: Kalyonouda (Beyoğlu), 
Taksimde (Taksim), Galata Mahmu
diyede (Mişe l Sofronyadb), Şiıli 
Hamamda (Halk), Kasımpaşada 
(Yenituran), liaıköyde (Yenitürkiye), 
Kadıköy tRrafı; Modada (Faik 11-
Jıender), Pazaryoluoda (Namık İs
met), Büyükadada (Halk). 

Mlsababe Tarlbl 

Kleopatra, Meş'um 
Ad • Stahr adlı bir yazıcının 

Kleopatra için 7udıj'ı yeal bir 
kitapta onun Sezar)a ilk ilSrOı· 
mHinl 18yle tanir etti~inl ıör· 
dllm: "Sezar bUyUk bir bo
Yarda idi. Orduglhlarda her gör
dUğU kadını ._tırdı. Şimdi kadın· 

lık tacının, rnyada bile eılni ıör
mediji bir yaradıJııın önUnde idi. 
Heyecanla ıUıeUIA"i katmerlenmlı, 
fakat ırururu da ıahlanmıı olan 
Kıraliçe Ser:ara doğru ilerlledlll 
Yakft, yarı dünyanın fatihi ıaıkı· 
na dönmUıtli. Artık Kleopatra, 
KayHrln gönlUnli çelmiı Ye onu 
yeomlı demektU,, 

Ben bu aatırları okurken T ıY
ffk Flkretln Kleopatrayı telmih 
ederek yazdığı bir beyti hatırla· 
dım. BUyUk ıair, ıulmU Hver bir 
kadan için ıöyle dJyordu: 
Mısırın o ıinklrına benzer ki tıynıtinı 
Öldürmeyince 'Yuılunu etmezdi rayeg&n. 

Kleopatra gerçekten öyle bir 
kadındı. Onun her gecı 1arayına 
ı•nç bir Aıık aldığinı YI akla 
ıığmaz ııvelerle hem bahtiyar, 
hem tarumar ettiği o gence tan· 
yeri aj'arırken zehirli bir ıerbet 
ıunup: "iç Ye beni dtlttlnerek öl,, 
dediği belki yalandır. LAkln Kle
opatra ile aık hayab geçirenlerin 
hep ölUme ıUrUldındlkleri muhak· 
kaktır. Onun ıUıelliğindon ılm 
alan ilk erkek kendi öz kardeıl 
On dördUncll BatlamyUs'tur. iki 
kardeı evlenmiılerdi ye birlikte 
Mııır tahtına oturmuılardı. MUı· 
tt:rek ıaltanat Ye kardeı Hvgiıi 
yerine ıeçen karı koca aıkı bir 
iki ıene ancak ıllrdO. Kleopatra 
ıönlllnl Sezara ve kardeşi olan 
kocaaını mezara verdi. 

Sezer o ıırada elll iki yatında 
idi. Kıf &11 dazlaımıştı, kılıızlığım 
aaklamak için saçlarını arkadan 
öne doğru tarardı. YUzü de eni
konu buruımuıtu. Kleopatra, 
lıt• b8yle bir adamı· kardııl Ye 
kocaaı olan aenc• tercih etti. 
Çnnka Sezar kuvvetli, BatlamyUı 
zayıf idi. Mııır tabbnda kalabil
mek için bu yorıun adamın 
aşkını kabul etmek .,. kocaaını 
feda eylemek llzımdı. 

Klıopatradakl 61Um getiren 
ıiıli kudret, Sezarı da adım adım 
takip etti ve Romada yakaladı. 
Dahi Romalı, Kleopatranın ardına 
duınp Mıııra gitmek isterken 
Senatoda hançerlendi, 61Up aitti. 
Atkındpn dul kalan Kleopatra, 
BatlamyUılerın ıon erkek Yiriıl 

ve en kUçllk kardeıl ile evlendi, 
bir yıl ıonra o da GldU. On 
Beıincl BatlamyOı adını taııyan 
bu pek ıenç kırahn Kleopatra 
tarafından zeblrlendiil ıöylenlr. 

itte Romab Antuyan, kendine 
aık ıunaa erkekleri birbiri ar
dınca öllme kavuıturagelen bu 
yaman kadınla ıevlimekten çe
kinmımlıtl. Antuvan, Seıardao 
ıonra imparatorluğun ıark kıımına 
ıahlptl. Partlarla harbe gidiyordu. 
Balkanda ve Anadoluda her yerin 
lnralları ve karallçelerl, prenıleri 
ve preaHılerl onun ayağına ıı•l· 
miılerdi, aaygıJarını ıunmuşlardı. 
Bunlar araaında yalnız NU perfıl 
yoktu. Halbuki Antuan Sezarın 
hem yerine, hem aşkına vlrlı 

olmak kayııuıunu gtldUyordu. Bu 
aebeplo Kleopatrayı kendine 
bağlamak istiyordu. Haber aze
rlne haber yollayarak kadını 

T arauıa getirtti 

Nil perisinin Tarsusa aidfıl 
tarihin en parlak aabnelerlnden 

biridir. Onun blndlil ıemlnln 
arkaıi altm yaldızla, kllreklerl 
gUmilf, yelkenleri erııuvan rengin· 
de ipek idi. Kürekçiler, içeride 
çalan muıiklnin bavaıına uyarak 
kUrek çekiyorlardı. K~ndlıi Venlls 
biçiminde glylnmiıtl, ıırmadan bir 
çadır içinde oturuyordu. Aşk peri
leri ıekHnde giyinmit olan genç 
çocuklar onu yelpazeliyorlardı. 
Yine peri kılığında birçok genç 
kızlar dilmen batında, balatların 

yanında bulunuyorlardı. 
Antuvan Tarsuıta dünya gU· 

r:ellni Tarauıta yemeğe çağırdı, 

Kleopatra iİtmedl ve onun kendi 
ıofraaına ıelmesinl istedi. Romalı 
kumandan bu dller,i yerine getirdi 
Ye ağa girdi. Artık onun da on 
dördUncU, on beıinci Batlamyüıler 
ve Sezar gibi ölUme hazarlanmaın 
lazımdı. ÇUnkU Kleopatra, kendini 
ıevenleri mutllka 6lUme ıUrUkle

yen bir kadındı. 
Bununla beraber Nil perlıi, 

ömründe ilk defa olarak, aık 
zehrini tadıyordu, ıiyasi kazanç 
endiıeıinden ziyade yüreğinin ih-
ramına boyun iimiıt~ Antuvani 
1evlyordu. Romalı kumandan ise 
ona çıldaraaıya itıkb, her ıeyi ve 
battl Romayı unutmuştu, Kleo
patranın eteiinden dudaklarını 
çekemiyordu. 

iki 1evdalı biriblrinden ayrıl-
mıyorlardı. Part harpleri, Roma 
itleri hep bir yana bırakılmıştı, 
yalnız aık yaıanıyordu. Bu hayat, 
aldR ıığmıyan çılgmlıklarla dolu 
idi. Meaeli bir glin Kleopatra, 
dört yüz bin TUrk albnı 

Kadın 
l O, Kendini Seven
leri Mutlaka Ölü

me Sürüklerdi 

demek olan on milyon 11ıter1 
kıymetinde blr yemek yaptırdıAını 
ıöyledl. Antuvan inanmadı. Kleo
patra keakln bir ıirkeden ibaret 
olan bu yemeğin içine kulağın· 
dakl inci kUpelerln bir tekini 
koydu, inci eridi ve kendlıl ılr
keyl içti. O bir tok kllpeyl de 
başka bir kapta eritip Antuvana 
içirmek iıtedi. Romalı ceneral 
razı olmadı. Çnnktı o ktlpenin 
her teki gerçekten milyonlar de
ierinde idi. Nitekim erltllmekten 
korunan tek küpe sonradan Ro
maya götUrüldU, ikiye bölUndD, 
Zühre heykelinin kulaklarana ta• 
kıldı. 

Yine bir gUn birlikte balık 
aThyorlardı. Antuvan tutamıyor, 

Kleopatra tutuyordu. Romalının 
bundan canı sıkıldı, Kleopatra 
görmeden denize dalark kendi 
oltasına bir balık takmalarını 
balıkçılara emretti. Bu hileyi 
ıezen Kleopatra da erteıi gUn 
Aııkm oltasına bir tuılu balık 
takhrtb ve oltayı çekip te şaıı· 
ran Antuvana fU ıözti ıöyledl : 

(<- Ceneral, siz balık avını 
bize bırakm, size kaleler, şehirler 
ve kırallar avlamak yakııır ! .. 

Kleopatra l!e Antuvan nikAh· 
landılar da. Fakat Nil periıinln 
benliğinde ya9ayan öldUrUcU kuY• 
ret, kendini belli etmekte gecik· 
medi. Antuvan, Roma ile boıuıtu. 
harbe ıir~p bozuldu ve kendi 
kendini Yurmak mecburiyetine 

düttil· 
Onun aldığı yara ağırdı, fakat .............................................................. henüz yatı) ordu. Hayatının ıön· 

mek Uzere bul unduğunu 11ezince 
bir yerde saklanmış olan, Kleo· 
patranın ) anına götlinllmeıini 

iıtedi ve götUrüldU. Orada ve 
onun elinden bir kadeh şarap 

içti, gözleri Kleopatranın gözlerine 
diktii olduğu halde öldü, On Dör· 
dUncU ve On Be~inci BatlamyUs· 
lerle Sezarm yanına gitti 1 

SELANfK BANKASI 
Tesıs tnrihi 1888 

• 1dare ınerkezi 
latanbul ( Galata) 

Türkiye deki şubeleri: 

İstanbul, ( Galata, Y enioami ); 
İzmir, Mersin. 
Yunanistandaki şubeleri: 

Selanik, Atine, Pire. 

• Her aevl banka 111uamelltl 

Stahr'm hakkı var: K!eopatra 
öldlirücU bir g iı zellikli. Fnkat 
ölümü hayat gibi sunan bir katil 
güzellik l 

M. T. Tan 

. r Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Erzurum Veyıı Efendi mektebi 
KUçUk muallimlerinden 59 Sil• 
sulu beyla Mumtaz Ark.,n, 
boya l.tanbul liıeai Flden 1530 

1. Hakkı, Çankırı Kurtuluı İlkmektebi 
ıınıf 8 den 10 1.fendiyar, İataabul 
44 Gncl mektep 867 Nermin Özkan, 
lıtanbul birinci lıkmektep B/3 den 
802 Slheyll Bayan n Baylar. 

Çapa 31 inci lıkmektep A/4 den 

1 
Llatlk ı 188 Erol, Balat Ahrlda 

_ Top _ llkmektep S Gncil ıımf 

Klera, Gel6nbni Ortamektep talebe· 
ıinden F. Erenberk Bay n Bayanlar. 

Eıkitehlr MUll Zafer mektebi 146 

1 
Muht1ra I Zehra Utantürk, Gedik: 
d fl paıa Proteatan ilkmektebı 

e eri ıınıf 4 den 124 Mannllr, 

iıkitehlr Maliye muamele ıuba M. 
Bedri kaıı Mualla, Sultanahmet 
8. Raılt apartımanı No. 2 de 
Mellha, DIH• Na•ık Kemal, 
mektebi 4 lnotı ıınıf Leman ltılr, 
Cafalotlu Emniy6t Sandıtı karıııın
da No. 58 de Neriman Ör.kan, Tire
bolu laklrya mektebi talebeaiaden 
t3 MelekGnnaa, lıtanbul Erkek liıhi 
803 Nihat, Davutpaıa Ortamektep 
D / 1 den 158 Raif Sanı, Uzunk8prÜ 
Mimar Hayrettin mektebi ıınıf 8 den 
45 GürbQı bay YO bayaDlar. 

lıtitnbul 44 lncG mektep A·S den 

1 
8 

495 Hlci G8çe otlu, Sam• 
oya 111n lnönO bkmektebi 2noi 

Kaleml ıınıf 352 Muzaffer ŞllcrU, 

Usunk6prl MJmar Hayrettin mektebi 
ııaıf lS elen 181 Belklı, lıtanbul 20 inci 
mektep A • 3 den 83 K&mran Oı.aa, 
Kırkataç CGmburlyet mektebi 539 
Celllet, lıtanbul 2 lncl mektep 741 
Cemal Öademlr, lıtanbul Kız orti· 
mektip 3lS2 ŞilkOfe Bayan ve Baylar. 

Kcıtahya Atır Ceıa Relıi Bay 
Sadık kııı Hayriye, An
kara Divanı Muhueblt 

linci daire zabıt 
kltibi Hami oflu Nnsat Sam-
ıua kerutecl Şakrll otlu Y aıar, 
l.tanbul erkek llıeıi A/4 den 296 
Samim SilngU, Urfa Birecik kaza11 
Bay Teymeo N. Sungunay km S. 
Sungunay, lıtanbul 44 lncO mektep 
S78 Semiha, Meraln Akdenis oteli 
aahibi Ali otlu Oıman Nuri, Andırın 
telgraf mGdGrl kızı Perihan Altan, 
DavutP,ata ortamektep D/l den 672 
Nadir ÖntlJrk, Çatalca birinci mektep 
B/5 den 858 A. GOr, lıtanbul kız lite• 
ıinden 146' Nevber TeYfik, Ergani 
Maden ilk mektep Sinci ıınıf 146 Zahit, 
Antalya •iliyet mektupçu1U Bay 
Fuat TOrkdotan km Beyhan, Nalilll 
maarif memuru kızı Nezihe Özer, 
Kny1erl kolordu evrak mOdürG 8Ry 
Nuri otlu İhaan, lıtanbul 1 inci ilk• 
mektep B/3 den 441 Metin Ovacık, 
Kayuri kız orta mektep talebHin· 
den 102 Fatma Atak, Manisa Hac.• 
haliller köyQ mtktebi 2 inci ıınıftan 
Salih otlu Ha1an, Y oıgat orta mel&· 
tep B/2 den 289 Nuaret Kurtbay, 
Adana erkek orta mektebi B-3 ten 
71 Ra1im Talay, Yeni9ebir lımetpat• 
mektebi ıınıf 5 ten Tahıin Bay ye 
Bayanlar. 

Ankara lımet Pata İlkmektebl 
----• 506 Safi, Alanya ilkmek
Bırer tep S inci ıın ıf 195 Saa• 
Defler det Suphi, Kadıköy er'" 

kek liıui 896 Muhip, lıparta camii 
Atık mahallHi No. 27 de Şehime 

Özkan, Uzunk~pril bakkal Sabri oJlll 
Muıtafa, Ankara Cebeci HaplHD• 
caddesi Ne. 18 de Rıd.an Naııol, 
Siirt piyade a' ayı 7 inci BJ. J(. 
yOz blifl Celll otlu Turhaıh 
Ka .. ıköy 35 inci mektep 271 MOulr, 
Beyoğlu 35 inci mektep 4 inci ııoıf 
384 Lutfiye Koç, Akuray lıkmekt•P 
4 Şermin, İzm i r Tilkili OrtıımekteP 
C/2 den 260 Muzaffer Nuri, Adnpaıar• 
Ç ra p::ı zarın L a kahveci Mehmet oflll 
Bı·hzat, K ütahya Lisesi B / 2 den 265 
Ha is, Kay1eri Mete mektebi J39 
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Ziraat Bilgisi ("') 
. 

Sorgulara 
Cevaplarım 

1 

Havran'da Bay Naki Özkan soruyor: 
•' Ortanca çiçeğinin renıl na• 

ııl değiıtirilir ? ,, Çok kimaolerln 
ıevdiği ve yetiıtirmiye haves et· 
tiği ortanca, penbe renkli çiçek· 
ler açar. Onu hep bu renkte 
görmeyi kanıksayanlar rena-ini de· 
ğiftirmiye uğra9mıılar ve muvaf• 
fak olmuşlardır. [ Bunun için or· 
tanca çiçeklerinin toprağına toz 
halinde permanganat dö pota1 de· 
nilen maddeden bir mıktar koy· 
mak kafidir. Penbe açan çiçekler 
mor renkli olurlar. Kimi vakit 
bu ilaç yerine blö dö metilen de· 
nilen ilacı koyarlar ki bu madde 
mavi renk yapar. 

Japonyada bu illçları çlçetin 
köküne şırınga ettikleri ıöylen· 
mektetir. • S.Z] 

Bu ilAçlar eczahanelerde sa· 
tılır. Pahallı değildir. Ortancala· 
rınızda siz de deneyebilirainiz. 

§ Ziraat blliinizi arttırmak 
için bu yazıları takip ediniz. Ay• 
rıca ( Çiftçinin öğUtleri ) adındaki 
kitabı tavaiye ederim. 64 sahife 
40 kuruıtur. Kırk kuruıtuk pul 
gönderirseniz alıp ılze yollarım. 

Saray, Çerkee köyden A. İh1&n 
Eryol ıoruyor: 

" Çekirdekten yetiıtlrdlğlm 
bir portakal fidanım Y&r. Bunu 
aşılamasam portakal verir mi? 
Aşılamak llzımaa mandalina aıııı 
yapmak iıtiyorum. Acaba tutar 
nu ? Aşı zamanı ne vakittir ve 
naaıl yapılır ? ,, 

Çekirdekten yetiıen blltlln aiaç• 
lar ırlbl portakal çekirdeginden 
yetlıen ağ·aç ta yabani olur. iyi 
nıeyya alabllmek için mutlaka 
•tılamalıdır. Mandalina; tohumu 
yetlıtirllen portakal, turunç Yeya 
limon fidanlarına aşılanır. 

Çekirdekten yetiıaılı portakal 
mandalina aııllanıraa meyvalarımn 
daha ince ve tatlı olduğu ırörnl• 
llltlttUr. Mandalina; eıı ~k göz 
•tııı ile aıılanır. lıkbaharda ıtlr· 
gtln gözler, ıonbaharda durgun 
gözlllıll yapılır. Birinciıinde ıuyun 
YilrUmeaini, ikincisinde ıuyun ya• 
vaılamaaını beklemelidir. Tam 
•aktinde yapılan aıılar iyi tutar. 
Mandalina fidanı aşılandığının 
UçUncU yılı meyvaya yatar. Soğuk· 
lara portakaldan çok dayanır. 
Hususi hallerde mandalina kakma 
veya yarma aıı da yapılabilir. 
Siz hangisini daha kolay buluna· 
nız, o çeıit aşı ile aşılarsınız. 
(Çiftçinin öilltlerl) kitabınde ılze 
Yarar bilgiler vardır. 

Nazilliden muallim Rıza Öz ıoruyor; 
" Çam fidanlarım dikerken 

nelere dikkat etmeli? ,, Çam çok 
nazlı tutan bir •taçtır. Onun au
ıel yeıilJiğlee heveslenip dikenler 
hep tutmadığından tikiyet ederler. 
Halbuki aıaj'ıda sayacağım ook· 
talara dikkat edilirH pekili tut· 
turulabilir : 

1 - Çam fidanlarmı yerinden 
•ökerken dallarının oylumuaca 
olan yerin toprağını köklerile be· 
raber çıkarılmalıdır. Eier fidan 
hu ıöylediğimlzden az bir top· 
takla çıkarılana çamm tutmaiına 
hrayacak ince kHkler yok edil· 
lniı olur. 

2 - KökUn çevresinde çıkan 
:oprak hiç parçalanmamalı, kök-
~~ zedelenmemeli. Bunun için 
RotUrtıleceği yere ya bir 1aodık 
~~y~ bir çuvala gUzeJce Hrıp 
1°türmelidir. 

.3 - Fidanın sökilldUğU ve 
dUuldiği gün .. don,, olmamalıdır. 
l 4 - Çam yllprakları kolay· 
bkla dönmezler. Onların gUneıe 
l ~kan yüzlerini değiştirmemek 
ç n çıkarıldığı yerde batıya uza-:an ?ah ayrı, doğuya uzanan dalı 
/tı ışaretleyip götürüldüğü yer· 

' de ayni şekilde dikilmelidir. 
teb S -Çam fidana mUmkiln mer· 

e genç olmalıdır. 

lub 6 .- Çam ağaçları fazla ru· 
b:,ı etlı, çok gübreli topraklardan, 

Vaıız yerlerden hoşlanmazlar, 
( Devamı 11 inci yüzde ) 

SON POSTA 

C. H. Partisi Büyük 
Kurultayı Açıldı 

Kurulta:rın Açılııı mtinasebetile dün 
şehrimizde yapılan tezahürattan 

canlı bir intıba 

(Baotarafı l inoi yüzde) 
Bu kurultayınuı iae, ııenlş ölçftde 
l'elltim dnrl içinde buJundutumu:. 
l'Qalerde toplanauı oluyor. 

Kurultayın yeniden alacağı 
ilerleme ve yllkselm c tedbirler• 
ih vatar.ın yüksek yönetimini 
erdemli ellerinde tutan partimizin. 
terc:!Ji tarihini zenglnle~tireceğine 
1Uphe yoktur. 

ea,arllan •• ier 
Geçen kurultaydan bugünt1 ka· 

dar, kUltllrle ve aoyı&l a~anda 
baıardığımız itler, Türkiye eumhu· 
rlyetinin ulusal çehresiuf, keski.o 
çlzgilerile, ortaya çıkarmıştır. 

Yeni harfleri, uluaal tarihi, 
Gzdili, ar, ilimsel müzik ve teknik 
kurumlarile, kadını, erkeği her 
hakta efft, modern Türk &oıyetHi 
bu son yılların eseridir. 

Türk uluıu ancak varlığını de· 
rin •e sağla• ktilttlr ıımrlarile 
çevreledikten sonradır ki, onun 
yükıek kapaaiteai ve erdemi, ulua· 
lar arasında tanılar. Türk ulusuna 
doğunaal rengini veren bu dev· 
rlmlerden her biri, çok geniş 
tarihsel devirlerin öğUnebiieceği 
büyük iılerden sayılaa yeridir. Bil· 
tun bu iıler, partimizin progra· 
mını, özenle gözönUnde tutarak 
ba9arıla bilmittir. 

Tüzel, sağhk • Soysal, Finanı, 
ökonoml ve bayındırlık itlerlmlzde, 
hiç durmadan aldığımız yeni 
tedbirlerin iyi ve yerinde olduj'u• 
na kani bulunuyoruz. 

De1nlr Adlarımız 
Akdenizi Karadenize demirle 

bağladık. Anadoluda öze_ ılrket .. 
ler elindeki bütlln yollan aatın 
aldık. Jıtanbul n lımirde liman 
ve rıhtım itleri devlet eline geçti. 
Diyarıbekir kapııındayız. Antal· 
yaya, Erzuruma, kömür yurduna 
durmadan gidiyoruz. 

Devlet Demiryolları kurumu, bugün 
kendi malımız olan 500 milyon liralık 
bir iti 9evirmektedir. 

Ökonoml ı,ıerl 
Sayın arkadatlar, 
Geçen dört yılın bathca itleri 

ökonomi alanında olmuttur. Birçok 
Ulkeler, acunsal buhran kartııında 
ı nılmıt ve umutauzluta dütmilıken 
biı, bu kapuJ feiaket önünde cuda 
irkilmedlk. Yurdun ökonomisini yeni 
bir düzene yönetlemit bulunuyoruz. 

Araıu)uaal rej:mi denkl~ıtirerek iç pazarı 
harekete getirerek kendimizi koru
mayı batardık. Aııl önde tuttutumua 
İf geniı bir endüstri progrumını ger· 
çekleıtirm• ye batlamak oJınuftur. 
Bu program, tamamile gerçekleıtiği 
ıün tüheaiz yurtdatın geçimi hiHolu
nacak derecede geni11iyecektir. 

Sanayi işleri 
Tarım ve endüstri hareketle• 

rlmiz birbirini kollayan tedbirlerle 
yapılmaktadır. 

Maden Urlinlerimiz, son :ı:a· 
man)arda özel bir gelitim gös
terdi. Umudumuz odur ki, gele· 
cek kurultay maden işleri ile 
beraber deniz ökonom:sinde bu
gün almakta olduğumuz tedbir· 
)erin verimli sonuçlarını dermit 
olarak, toplanacaktır. 1 

Görüyorsunuz 1.i, ::ırkadatlar, yep
yeni bir güdümlü ökonomi c' ilzeni 

kurmakla uğraııyoruz. Partimizin 
ökonomik anfayııı, bu yöndeki pro· 
ııramımızın, yurdun ihtiyaçlarını kar
tılıyacak ve onu az zamanda ıelit· 
miye Ye genitliA'• erdirecek en iyi 
program olduğunu aöıterecektlr. 
Yeni öğOtleriniz ve direktiflerinizle, 
yeniden, ilerleme ye yOk1elme tec!
birlerimizi kolaylnttıracağımıza ffiphe 
yoktur. 

Dış &ıyasomız 
Bayanlar, baylar, 
Cumhuriyetin dıt sıya1ada ~benle 

güttü~ü amnç, arsıulusal barııı koru· 
mak ve gfiven içinde yatamaktır. 

Komşularımızla dostluk ve iyi 
geçinme yolunda hergUn biraz 
daha ilerlemekteyiz. 

Sovyetlerle doatluğumuz her 
zamanki gibi iyi, sağlamdır ve 
içtendir, Karagünlerimizden ka
lan bu doıtıuk bağını Türk ulusu 
unutulmaz d~ğerli bir hatıra bilir. 
iki memleket arasında her yön· 
den değetler, sıklaşmakta ve 
geniılemektedir. Sovyetler cum· 
huriyetimlzin onuncu yılında, 
yüksek delegelerile, ıenlikleri· 
mizde hazır bulundular. 

Devletlerimiz, hUkumetlerile 
\IO uluılarlle her fırsatta, biribir· 
!erine naaıl inandıklarmı ve ne 
kadar aUvendlklerlnl bUtUn dün· 
yaya göıtermektedirler. Son glln· 
lerd• Boğaılar meselesini ortaya 
koyduğumuz zaman, Sovyetlerin 
bizim tezimizdeki doğruluğu ve 
haklılığı bildirmlt olmaları, Türk 
ulusunda yeniden derin dostluk 
duyguları uyandırmııtır. 

Türk • Sovyot dostluğu eraı· 
uluaa) barıı için şimdiye 
kadar yalnız hayır vo fayda ge
tirmiıtir. Bundan aonrat da yalnı11 
hayırlı ve faydalı olacaktır. 

Balkan Pakti 
Arkadaşlar, 

Geçen dört yıl içinde bir 
önemli bAdise de Balkan pakbdır. 
Dört devlet, kendi güvenleri için 
ve Balkanların karışma n karıt· 
tırma konuıu olmaktan çıkmaaı 
için içten bir kanaatle biribirle· 
rlne bağlanmışlardır. Balkanlı 
bağlaııklarımızla gittikçe artan 
bir beraberlik ve dayanııma 11· 

yasası gildUyoruz. YUkenlerimizin 
gereklerini, kesin bir bayrıbkla 
gözetiyoruz. 

Aı l dikkate değen Balkan 
paktının, daha bir yıl içinde, 
arsıulusal barış için bilyUk bir 
etko olduğunun anlaşılmasıdır. 
Balkan paktı, gittikçe, Avrupa 
barıımın baı'ıca temel taılarmdan 
biri olmak yerindedir. 

Dost HflkUmdarın Ziyareti 
Geçen dör yılı'! ıorefli hidi· 

selerlnden biri olmak üzere, Iran 
Şahinşahının sayın konuğumuz 
olduğunu kıvançla hattrlatmm. 
Bu ıahsığ tanıımadan iki memle· 
ketin kazandlğı faydalar pek 
geniı olmuştur. iki kardeş ulusun 
arasını açacak hiçbir me1ıele kal· 
madığı ilin edilmiş ve birbirinin 
bahtiyarlığından kuvvetli olmala· 
rından başka dilekleri bulunma· 
dığı anlaşı1 mışhr. 

Afgan devletinin uluslar ıoı· 
yelesine girişini 1elamlamakla 

bahtiyar olduk. Bu kardeş uJua 
ile dostluk bailarımız mutlu bir 
ıurette ilerlemektedir. 

Yakın komıularımızla H uzak 
devletlerle olan iliHerlmiz, genel 
olarak, normal ve doıtçadır. J.traı· 
ulusal İliilerin gerektirdiği bütün 
değetlerl ve konuşmaları kıvançla 
kolaylattırıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti arsıulusal 
ai!enln, ancak faydalı çalııkan 
ve iyi geçimli bir unsuru olmak 
amacındadır. Uluılar ıosy•teıinde 
ciddiği barış ve elbirliği lsteğile 
çalıııyoruz. 

Uluslar sosyetesinin arsıulusal 
güveni arttıracak geçmiıten 
kalma hastalıkları eyileıtirecek, 
lnsaniğ ıonuçlara varabilmesi 
başlıca dlleklarimizdendir. 

Nazik Bir Durumdayız 
Arkadatlar, 
Arsıulusal durum nazik bir 

buhran gef;lrmektedir. Eski ve 
bUyUk anlaşmazhk, son çabt· 
malarla heyecanh bir noktay• 
gelml,tlr. BugUnkU yUkaek ln
sanhGın, ulusları blrlblrlne 
yakıa,brma çaresini bularak, 
genel gUvenslzllGI ortadan 
kaldırmasını ummak isteriz. 

Bununla beraber bUtUn 
dUnya gldltflnl göz önUnde 
tutarak dlkkatll, hazırhklı, uya
nık bulunmak IUzumuna kanllz. 
Yine buk kanaatledlr ki: dost· 
luklarımıza baGh ve bUtUn 
llgilerimfzde eylcll bir sıya•• 
ile ellmlzden geldiOI kadar 
genel barı'ı korumak istiyoruz. 

Partinin içinde 
Bayanlar, baylar, 
Size biraz da partimizin son 

yıllardaki öı hayat ve kınavından 
bahsedeyim:! 

Geçen kurultaym parti örgüt• 
lerino vermit olduğu çalııma 
yön eti çok fay dalı ve verlmll 
olmuıtur. Parti Uyelerl, prenılp
lerlmizl anlamakta, yaymakta ve 
bütUn yurddatların aevgilerinl, 
güvenlerini kazanmakta kendile· 
rinden beklendiği ıılbJ hareket 
etmitlordir. Parti seçimlerin.in 
canla ve özenli bf r tarzda olutu 
ııyasal hayatımızda önemli bir 
ilerleyiıdir. 

Partimizin, Halkevlerile bUUiıı 
yurddaılara kucağını açması va· 
tanda aoyaal ve kültürel bir dev• 
rim yaptı. 

Sevgili arkadatlar, 
Cumhuriyet Halk partisinin 

eaas dUtünce ve dileği, vatan· 
da9ları her tUrlU ayrılıktan koru
mak, onları, kendileri ve büyük 
Türk uluıu için faydalı kılmaktır. 

Programımızda lı bölümlerinin 
her birinde bulunan, yurddaşlımn 
özel ve genel asığları ve genlik
leri, ayrasız, gözönünde tutulmuı· 

tur.Bu hakikatin bütün yurddaşlarca, 
yalın olarak, bilinmesi çok önem
lidir. Bunu yurddaşlara anlatmak 
ye bu suretle onların ıevgilerini 
ve güvenlerini kazanmak, parti 
l\yelerininin kutsal ödevidir. 

Türk ulusu kendisine hizmet 
edenleri, ıürel bir ıurette değer• 
lemiş ve onlara ön vermiştir. 

Son sayluv seçiminde parti· 
mizin uluiun gUv~nini kazanması 
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Kari Mektubları 

Cihangirlilerin 
Derileri 

Cihangir, havası, manzarası 
ve merkezi vaziyette olması dola· 
yısile Istanbulun en güzel semt· 
!erinden biridir. Biihassa yeni 
yapılan modern apartmanlarile 
gtlzelllği bir kat daha artmıştır. 
Fakat bu güzel semtte oturan 
halkın yegA11e derdi yolıuzluktur. 
Kııuı bütün yollar bir çamur de· 
nlzine dönüyor. Yazın, tozdan 
göz gözU görmü~·or ve bütUn ev· 
lerin içi toza boğuluyor. 

Diğer taraftan Tramvay Şir· 
keti bu semti tamamen ihmal 
etmiştir. Cihangir, lstanbul ıemt
leri içinde tramYay lılemeslne en 
ziyade müsait bulunan bir yerdir. 
Hem bu, şirltet hesabına çok 
karlı bir it te olacaktır. Çünkü 
Cihangir çok kalabalıktır. Alaka
darların nazarıdfkkatlnl celbe
derim. 

Cihangirde Terlikçi ıokak No. 27 de 
tUccardan Demir 

Bir Haz1r Elbl•eclnln Şikfiyeti 
Ben hazır elbiseciyim. Her 

birini iki buçuk. Uç liraya satan 
aldığım teneke mahfazalı sandık
lar içinde Istanbuldan hazır el· 
bise getiriyor, bilAhare bu aan• 
dıkları aynı fiatJa satıyordum. 
Fakat Sirkeci istasyonunda yfik .. 
lenirken ve Alpullu istasyonunda 
boşaltılırken kırılmadık, zedelen· 
medik yerleri kalmıyor. Geçen 
giln de l:öyle dlSrt elbise sandı· 
ğım hurdehaş bir hale getirildi. 
Bu vaziyet bu tekilde devam 
ederse, mallarımızı ba§ka nakil 
vasıtalarlle getirmek mecburiye• 
tinde kalacağız. 

Bu huıusta Şark DemfryoJları 
kumpanyasının nazarıdikkatinl 
celbeder. 

Hayreboluda hazır dblıeci Kimli 

500 Lira 
Veriyoruz 

50 gün devam etmek Oxere Niaanıo 
22 ıinde batlıyaa müaabakamız de
vam etmektedir. Taflllltını ıimdiye 
kadar defaatla neırottlk. Mlhıabika
nı• hltamile beraber neticelerin t -
ayylln edebilmeai için lu taflilit 

tekrar edilecektir. Şimdilik tu ka
dar ıllyliyeılim ki atatıki kupoDu 
keainiz ve 8 İDci uyfamızda "Ne 
Konutuyorlar?,, batlıklı re•min al
tındaki dört yazıdan hansriılai bu 
rume uyaun buluyouanız onu ku
pona tıaret ediniz. f.tedltimiz zaman 
biu, bu (30) kuponu ıöndtrlrainlz. 

Müıabaka Kuponu 

Resim Numara11: 19 

Yazı Namara•ı 

aim --------------

Adrea ---------------

l'ukandakl kupona reıalo albndaki 
4 HTaptaa aeçtltlnlsha No. aını lılm 

ve adreılnlı:l doltlurup ıaklayınıs. 30 re• 
ılm çıkbktu ıoara bu kupoolan So.ı 
Poıta bllmaca memurlutuaa göndethds. 

M biz~: · Ç81ii~~~.~da· ye~ide~ · bÜyb.~-
tevk ve kuvvet vermiştir. 

Ulusa hizmet yolunda blltfüı 
varlığımızla çahımak, parti Uye• 
terinin bozulmaz andıdır. ,. 

l&tanbulda 
Kurultayın açılıtı münaaebeH· 

le dün şehrimizin birçok mahfi' · 
!erinde toplantılar ve sevinç te
ıahUratı yapılmıştır. 

Halkevinde konferans •erilmiş, 
Takıimde halka hitaben nutuk 
ıöylenmiı ve Beyoğlunda • 
Fransız tiyatroaonda da bir 
basbihal toplantısı olmuttur. Gece 
de parti merkezinde çok parlak 
bir balo tertip edilmiştir. 

Dun aabahtan itibaren baştan 
başa donanan ıeblr, gece de s • 
baha kadar elektrik ışıkl. rile 
parlamıştır. 



8 Sayfa 

f efrlka No: 19 

Lavrence'l orada ıörllnce hay• 
ret etti. Bir mDddet llOIU'a pzlerl 
Perdite'nln yata;. Dzerlode duru 
klğıtlara m,u. 

-
11 Benim kağıtlarımı buldu

nuz öyle mi? ,, dedi. 
Lavrence: 
- "Evet, oolann bar•Jll •a

ııl geldiğini bia de bllmi7oruz! ,, 
dedi. 

0 Size çok zahmet olmuf. 
Mfiıaadenizle ılzl şimdi o zah
metten arhk kurtarayım. ,. 

Lavrence birdenbire atıldı: 
- •

1Herr Miiller!,, dedi. 11Der
hal elinizi o tabancadan çekmez· 
aenlz ben de lillhnm çekerim. 
Bu iti baıka ıcıretle balletaek 
daha iyi olur • ., 

Alman, Lavrence'l odada g6ı
rllnce ıUr'atle arka ceb ... s6tür
düğtl elini çekti. Lavreee de ayni 
ıllr' ati• yan cebine ıokmUf oldu
ğa elini çıkardı. 

- .. Beni tanıyorsanız, lutfen 
bana alt olan 1tu kljıtlan iade 
ecllniz. ,. 

-
11 Siz de beni t.myorsamz 

yabancı bir memleketin entrikala
ruaa hiçbir llll'etle lranımald8teme
yece&imi takdir edeniniz. Fakat teh
dit ile it ı&remem. Bundan başka bu 
klğıtların ılze iadeli bumaunda 
da wuıtahk •t.it olmak latemem. 
Ba klfıtlann saten bwada itl 
yok. Onlan okuyannyorn bile ..• 
Bizim do değil . onun içln kendi
liğinizden alıp rötOrüraeab: ıize 
ne mani olur•z, ne de yardım 
ederiz. , 

Alman ıllratle ileriledL Kağıt• 
lan aldı •• odadaa çıkıp sitti. 

Lawence : 
- "Hele fikir bu kltıtı.n 

b ... m•r.daa atbk..n Dedi. '-Gk
dUğ.inlz adam buradaki hafi 
Nazi ( mDtt •0•1alid ) tetkDlbnın 
relıidir. Schmit1n bapna ıeleıılerl 
ifittikten •ma biuat buraya 
ıelmalne waraa klidllll'ID M 

kadar mühim olclatmm llz de 
takdir edeWllninis. Ne iM, arbk 
onlardan kurtuldunuz. Dk trenle 
buradan gitmenizde 111'ar etmek
ten baıka diyeceflm yok.,. 

Caresae, buna doğrudan doj
ruya cevap vermedi ı 

- "Evveli, dedi. Lütfen ıen 
odadan çık ta biz pyinelim. 
Soara bizi öp 1•meiia• davet 
edeniniz ••.• ,, 

- "AJqam , ... ti .._ •Ull 
olw? Doir saca i8ter...t& sldiP 
blru ayumak lllliJanm... 

- "Ô,le ollaa.,, 
- "Saat albbaçakta ıelfr sizi 

alanm. Yemekte awdet HJ•bati
nlzi uzun madaya koDUfara. ,, 

Kadınlar çe•ap •ermediler. 
Laweace uaallre binci n bir
kaç ualye eoara otelin bpnma 
ıeldi. Fakat kapa kap1yı ·~-
cağı sırada kaçak bir faıslr 
yanına yaklath: 

Bir KAiıt Daha 
• - "Affedersiniz. Miaiı l.ang• 
ton sizi bir dakika daha 16rmek 
istiyor. ,, 

Lavrence tekrar yukarıya çık· 
tı. Odadan içeriye girer girmez 
Perdita kendbine bir kağıt 
uzattı: 

- uy aahfrımm altında kalmıı. 

Şimdi buldum. Herr MDller'ia 
adr•ini biliyorıanıa bana da ona 
ııönderiniz,, dedi. 

Lavrence itin ak.Wt"n• kızda 
fakat derhal ba tlfreyl halletmek
teki faydalan dltfinenk kajıcb 
alda Ye cebine koyda. 

XYll 
Biraz 80Dra aabte Alman n .. 

feri Gumpert uzun bir muaya 
oturmuı, o ıece nöbete çıka

cak bir allrll tayyareci ara•ında 
kahvalb ediyorc.u. Bir aat evvel 
getfrmit olduğu tayyareci Wıtzde 

karııaıoda oturuyordu. 
Bealan laea 7iyor, hem de 

konufUyorlarclı we Gampert aizım 
11Çmadan birçolr ıeyler &ğrenl· 
yorp. 

Tayyareciler bittabi kendilerini 
alakadar eden ıeylerden bahsedi· 
yorlardı. Hepal de muhtelif karar
giblardan seçilerek heniz bllraya 
geldiklerinden, herkes kendi eski 
karargahından bahsediyordu. Söz 
arasında Berlin civarındaki Sakrov 
karargihmı takviye etmek için 
ıon zamanlarda Baltık aahiller:n
den ıeceliyin biiynk ha•a lmv
vetleri•ln tahrik edilditi de 96r
leniyordu. Adet zikir edilmiyorsa 
da yüzlerce tayyarenin mevzubahs 
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olduğu aalqılıyordu. 
&adan iç sene enel, Alman 

hllkGmetiuin Luft Haı:aa t.,kiü
tile Ye hava ıpcrlan cemiyt.tinin 
muum s6rtınea faaliyetile Avru
payı nud aldattığını, kaf ... kor 
doğunu anlabyorlar, alay ediyor
lar ve kahkahalarla gtılOyorlardı. 

Halbuki baklk&tte hava IJ>Orlan 
cemiyeti dOnyanrn en muazzam 
bir aakeri ba•a kuvveti idi. 

Batüa bu sözlerden dedi kodu· 
!ardan Steele gayet mühim birşey 
öğrenmişti. Bulundukları gizli yer 
alb tayyare kıırargibı, bu •••iden 
yegine karargah değf,dL Gerçi 
bundan bllfka daha kaç taDe o~ 
duğunu bilmiyordu. Fakat bu 
mağara yedi numaralı olduğuna 
nazaran en aı ğı aih tane daha 
Yarda. Kim bilir, belki de yirmi. 

Steelle, karalama bir hesaba 
g6re mağarada iki yüze yakın 
tayyare olduğunu tahmin etm·ıu. 
Gayet bftyDk bir bava kuneti 
istiap edecek kadar vali ve gizli 
bir tek karargib y•pmanıa ne 
kadar mtııknl olduğunu o, ev•elce 
de dOftinmOfUl •. Fakat böyle mü· 
teaddtt mağaralar yapılmaSJ o 
mnıknıo halledivermişti. 

( Arkaııı Yar ) 

( Toplanba.r, DaveUer ) IDD Poıta 
...... ....,...... Cemtvetlntn r.ı.-1.-_::=-::...==:=.._--1_ .. 

Senellk Yemeıı fıtanbul BORSASI 
Galatasaraylılar Cemiyetindea ı 10 • 5 • 1835 

Galatauraylılarıa Haellk zi7afetlerl 
mektebin yemelldı.ae)eriade 31 mayıı ÇEKLER 
1986 tarihli cuma wünl nrilecektlr. 

Proıram ıa auretle teabit edil•it-
tir: 

1) Sab.W.rla t .. aut 10 da ce
ml7etia Sara1 •emaa a.tladeld 
••rknlade I~•• ft GalataNra1 
llHıi•in tarihçen laakkıada konferanı 

2) Tam uat tlde mebtepte içtima. 
3) Saat yarımda _Jemek. 
4) Saat 1,80 da Clmbari7et ablde

ılne ıldilerek çelenk koaulma1L 
Melrtep yemeldaaHl...tadeki yerler 

••Wut oluuta elbette Haellk ziyafete 
iftirak edeceklerin daYetiyelf·ri 
20/51935 ten eyyeJ cemiyet •erkn"n· 
cle9 aldır•.Jan ••1almt ta lftirak 
....__ı Wr ...ııtupla Wldirmeleri 
rica .ı...ur. 
Sa~etSan'...-lwK•a...._. 

"-•leketimizcle bulaaaa doet 
SoYyet uo'atklrlan biri b.ailn .. at 
20,30 d•, dljeri de lSnOmüzdekl pazar 
ıGol 1aat 17 de Tepebqı t•blr 
tfyatıoıunda birer llon11r nrecekJer. 
dlr. Bu konHrlerla radyo lle nakli 
de temi• edfhniftir. 
Çoc .. Esirgeme K•n1munu11 

Toplanı" 
Çocuk E.irpme Kwnnm• l.taabul 

mer1cn1aı. ...... .Ul,et knsren 
28 .. ,.. 915 _.. sh• Cafalothnula 
Cemi7etia Yill7et merkedacle J•Pl
lacaktır. 

MuaHlmlerln ç.,. 
l.tanbul M•allimler BirJitl tarafın

dan hagOa Nal 16 da Park oteli 
ıaloalatında bir daalh PJ verilecektir. 

ihtiyat Z•bltlerlnln 
Yoklamasa 

Oakadar Aakerllk fube•I•· 
clenı Şubemizde kayıtlı kara, denis, 
bua n jandarma eıaıfıua meııaup 
ihUya* sabitan •• ukeri .. m1lrluua 
1 Huirao 1935 d• i*ibuea yokleme.. 
lanna başlaoaoaktır. Bu mlddet sar
fında yoklamuını s•llp 7aptarmamıı 
olanlardan 1076 No. lu baunun 10 cu 
maddeli hükmüne teTfikaa 60 lira para 
cezaıı alınacakhr. Alakadarların aekerl 
naikaları n ltirır adet veıika fotoğ
raflarile bu müddet içiade ıubımise 
müracaatları ilb olunur. 

1. T. L. için 1. T. L. için 
NH. rerk \t,79441 Ylya'1a C,2267 
Part. 11,0S Mıcfrft 1,11120 
....... ...... ....... 1,9791 
Br9Uel c,&HC V arfOft t,2150 
Atla& .._om Pott• t,51 ıe 
Co•o•re 2,4551> Bllu.. 71!,'10ll 
Sofra 6't017S Bdııal 14.9653 
A•lt•d•• 1,1140 Lendrı Kr. 11J,SO 
..,.. ..... .. ...... " 1088,71 

ESHAM •• TAHVlı.A T 
Lira ı Lira 

it 8n1r.fN•••) t,.'iO Bomoatl IJ,65 
• ıHlalloJ 1,50 113J 11111ma. ..,_ 

• (111.- 1) --- lltl ra• D•lılS M,25 
Oım• lı •aaı.. ~ oı,..... llu. oo.-
ıoıaaık • 11- bat..a& l.erllp l C!c,70 
flrkotl Harıl,. 15,SO • ı il '8,70 
HLUt e.11 Refi 2,30 
•-ıioı,. .. aoy. :tS,- Tra ... •r IO,-

• " IO P. ae,ıt R•htıa 10.-
Aa•io'a" IOOY 42,- OıkDdar .. ıo:ıı.-
l•rlı: Q. Y. 8'- T•".. cıo,o• 
le. Traa'l'•J Jt, Mı .... Kr.l'.,llM 139,-
0ultlar 1;1 &,- • • • ıHJ 11,111 
ı eıka• 11, • • • ıau 7t,oo 
tlaHIMI ll'1- &lektrlk -,-
Telof•• lt,JO 

MESKÜKAT rJ 
K'lllGf 

ı.11 ..... 8A8 
.... • IOtO 
Jr. • 134 
... • 1117 

ce..ıtt 
(Re,.t) 
(Valall) 
.... ltetfblrlfls 

•100 
5000 
.,ıı> 

a!bıa 

., .... ,. ff,50 ı-(ca-.-._-r-ı,-eı-) - .-100-1 
a..11ıı .. to..a.ı ~ ,a •• ., ...... ,,_ 
~ a ltotlWrluı al&aa Retlll) • JI~ 
,~wn)'••J aıt Yalda) • 11611 
lA•~ 4111 ,., Beraa laarW 

Parla bona .. ncla TahYlllerl•lz 
Parlıtea 1nıyorlar ı Ylzde yedi 

buçuk f aidl Tlrk borçlarını• birinci 
ye ildacl tertiplerinin kupoaları bu 
•Jl8 Jir•I laeflode GdeaecekUr. Bua
lana kartabta tamamUı bukaJara 
1atınl•lf oldutuadaa itibarları bir 
kat dua artmıttır. Bilhuaa blriaci 
tertip borçlu çok araa•aktadır. Blı 
aralık birine! tertipler MO &aoaa 
kadar JlkHlmif n lklacl tertipler 
IH 808 de kalmıtta• Ba kupoDlaraa 
kartılıklannıa tamam.. 1atuıldıfa 
habvl duyulur duyulma• lklDol t•r· 
tipler de 815 &aasa ,.U.lerek fark 
Halmııtır. 

Mayıı 10 

Yeni Anketimiz 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız? 

f Baıtarah 1 inol yüzde ) 
bir kısmı cehaletten, aczden V• 

korkudan doğmuıtur. Zira yara• 
dalqı fizik kuvvetlerle l:ıah ede
mf yenler metefiziğe dayanırlar. 

M ... ıa eıkl iuanlar, pk ıtı
rlltDalbıde11, tablatin birçok afet
lerindea korktukları zam•n, ın~ 
ı..U.. uğımlacak bir koruyucu 
aram•tlardar ve ba korkuyla da 
&kin, ....... we dalaa birçok 
patlara tapllllflardır. 

O.dan 80Dra hu inamı, bittabi 
çok büy6k lıtihaleler ıeçlrdi. 
lkbaadt, içtimai mahiyetler alch. 

Fakat buna rağmen de, bir 
çok hurafeler, bir çok efaaneler 
orladaa b.All kalcLnlamada. 

Nitekim bus&n, tariW, •• lıa
dlaab realait bir ski• s6renler, 
efaanelere hurafeler• aıla inan
mazlar. 

- Okur yaıar kim•eler içinde 
bir takım babl itik.atlara baanu
lar bulunuıuna ne denialz ? 

- Onlar, tabiatın fevkınde 
bir kunet, bir bbiat ararlar. Da
ha açıkça11 teYf'hhUm ederler. 
Hadisatı, materyalist bir ı~zle 
takip edenlerin. bu yanlışlığa 

dlltmelerine imkln yoktur. 
Zeki muhatabımdan; telkine 

inanıp ioanmadığın1 öğrenmek 

latedim: 

- Telkin, dedi, iradeleri, 
manbklar , tahslyetlerl çok zaJ ıf 
kimseler üzerinde müeair olabi· 
lir. Yokaa, şuurları, iradeleri, 
sinirleri kuvvetli olan, Ye fide
cekleri yolu bilen idealist kiaue
lere hiç bir telkin tesJr edemez. 

BuııDD Amerikada. lnsflteredet 
ve dnnyanın bir çok medeni yer
lerinde ., Bioefslhf telkin,, bir 
nevi Gfftrllkçlilük aayımaktadır. 
Ve telkin ancak, sinirleri cılız 
hutalar (lzerinde mOesslr olabilir. 

Hele telkini tıp aahasına sok· 
mak, fert için de, cemiyet için de 
çok zararlıdır. Ve bele meseli, 
verem ıibi mikroplu, yaralı bas
tahklann teda•lainde telkindea 
yardım beklemek, aade zararh 
değil, kelimenin tam manalile 
ınlünçtnr. 

Bu yola upan doktor, fada 

alay etmit uyılır. .. 
Sabilaa Z.keriyanm tellda 

_._.._._ .... ·---··-----.. --... ·-·---··· 
(NE KONUŞUYORLAR?I 

1 - Çocuklar .._ alljdea ._. J 
2 - Bea sldl1orua, ka•ı• et~ sa. 

... ı•çlnl• • mi 1 
S - Bu~n batımıııa ı•l•lerl bilir mi· 

ıl•b 1 
C - Boa lklal:ııl de HYIJ--, ...... 71 • 

hakkındaki ftkirlerl baaa, bundu 
enel yaptıjıaa bir mllWratta 
aldığım bir cewabı babrlatb. 

Yazıı::.ı çok gtizel bir teutla 
tao.tmfamak zeYkine kapıldım •• 
habrladığım cevabı yeaiden almak 
için, tloktor T edik aajlamua 
kapıam çaldım. Kaqa kaqaya 
ıeliace aordum: 

- Verem tedavisinde en fazla 
mleasir olan nedir Oatat? 

O fennin yapabildiif muhtelif 
teda•i tekillerini sıraladıktan 
...,.. beklediğim anbe ,._ 
aJIMD Yerdb 

- Fakat unutmayan ld, bt. 
veremlinin iyi olabllmeel iclnı 
iyi olacağını k•ndi kendine telkin 
etmesi prtbr. Zira telkin, nrem 
tedavlalnde mh11ir olan ea 
ku•••t11 lllçhrl - S•llın T•v/llc 
-------·-----.. ·------

6tam 
ı.tubul n·kaf • Yukatlanadaa S., 

RahmiDlD kayıa pederi l.taabul mDf• 
tGJDtl mOHYYİtleriadea •• S.,ud 
derHamlarandaa hadımlı Ba1 Abdal
lah Faul 61miif~. C.au.a ..... 
ErenkfJ1 Kozyatatıadald klflderla
dıo kaldınlarak Kozyatatı camüade 
namaa kılındıktan ıonra lpr•kB
yDad~ld aile kabriıtaauaa •amWe
cektir. 

lıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmeabae karar verilen 
Ye tamamına 1322 lira kıymet takdir edilen AyYauarayda uld M ... 
tafapaıa mahalleainde Klllban ıokatında eaki 3 yeni 3 numaralarla 
murakkam bir evin tamama açık arttırmaya \'azedllmiftir. Arttırma 
peflndlr. Artbrmaya iftirlk edecek mlıterllerln kıymeti muhamme• 
nenin % 7,S nisbetinde pey akçeli Yeya milh bir bankama teminat 
mektubunu hlmll olmalan icap eder. Mliterakim vergi, tanzifat 
teaviriye Ye Vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma ıartnameal 
28151935 tarihine mU•dif Sah pO dairede mahalli mah
ıuauna talik edilecektir. Birlnd arttırması 11 • 6 • 935 tarihine 
mO•adlf Sah ,anı dairemizde aaat 14 ten 18 ya kadar icra edllr 
cek, birinci arttırmada bedel, kıymeti mubammeneaia % 75 .ı 
bulduğu takdirde llıtte barakıhr. Akıi takdirde son artbrmanı• 
taabbtldtl baki kalmak lbere arttırma on beş vt'n daha 
temdit edilerek 26/6/935 tarihine mftıadif Çarıamba glDI 
aaat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci · arttırma 
netlc•inde en çok arttırmama O.tlinde bırakılacaktır. 200' 
numaralı icra ve lflAı kanununun 126 mcı maddesine tevfikaa 
hakları Tapu licWerile sabit olmıyan ipotekli Alacaklarla diğer ali• 
kadaranm ve irtifak hakla sahiplerinin bu haklarını ve buaualle f ais 
ye maNrif• dair olan iddialanm ilin tarihinden itibaren 20 •il• 
zarfında evrakı mtıabitelerile birlik\e Dairemize bildirmeleri IAzllll" 
dar. Akai takdirde baklan tapu aiclllerlle aablt olmıyanlar 18bl 
bedelinln paylaımasıadan hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak 
btlyenlerln 934/4050 numarah doıyada meYcut enak "• mahalle• 
haciz •• takdiri kıymet raporunu ıörllp anlayacakları illa 
olunur. (2513) 
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- TelefoaJa pjarms, a.. . •... , .... 
Demlye mecbur kalmlfb; Halil 

S.7 lafAJa pcllkt• ..... U 
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llmaa sahpalfb. 

Ahmet Raa Bey • her tirli 
lmlt " ....._,.... ,....... oı.. 

rak • Padlplua Teftik P..-> J1 

udant ••ftBn• ıettrcllhd n 
, ... kabt.ı la • t ı ı' • • ... 
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1 Emllk ve Eyblm Bank•• Hlnl•n 1 

latanbul bdncl icra Memurlufundan 

Emn yet Sandığına 
Ya. Hlu• Bra mabWlacle Wdıad dencede ipotekli ohap paraya 
'9•,._..e karar ftltl• " •-- tl&t Jlz Jet.it lld lira 
lapaet takcDr eclil• K..mlaıpcla JCuiaal Sadi mahallealnde Camll-
llllf .................... 2' ,..ı 5 numaralarla .... akkam 
tı..m.sel Wr .... ta.em açık artbrmaya waecHlmittlr. Artbrma 
pefİDdir. 

Arttırma7a lttlnk edecek ... terlleria kıymeti mahammenenln 
" 7,1 •labetlnde pey akçeıl YIJ• miln hir bankama teminat mek
tabaaa hlmil olmalan icap eder. Mlteraldm •ergi, taazlfat. t•Tirl
J• .,. Yalof borçlua borçluya aittir. Arttnma prtnamul 18151935 
tarlhlae mhadlf amart..t pi Dairede mahall ......._. 
talik eclila:ekllr ...... arttmaam 16 I 6 I 955 tarihiM ml-
•llf Puu .... ......... .... 14 t• ,, 1a ...... lera 
edilecek, birinci arltlrmada becle1, .. ,..ti _._ ...... " 71 lal 
buldaia taktirde Uıatte btralahr. Abi tüclirde .,. artlirm ınm 
tuhhldl baki kalmak lıere rrtbrma oa b.. tin dalla t.aclit 
edilerek tn/135 tarihin• mludlf Puart ... sBnl 1Ut 14 ha 16,. 
kadar Dairede Japılacak lldncl artbrma aetieuinde a çok arttara
am lltlade laralalacaktar. 2004 a....ı. icra " 111'8 ..__aa 
128 ma IDMldealne tnflkaa ..... n tapa lh:lllerh 1aWt elmıpa 
lpotaldl alacaklarla ........ ...._ .. Mifak ..... ....,. .. 
rfDlıl ........... W hr•e falı. M ...mfe clalr ........... ..... 
illa tnihla ..................... ct•• ..... si .. .... 
ilkte Dairemiz• bil.....,. .......... Mil takclr• W._ ta,. ....... Yt....,.... ... becleliala ,.,.... __ ~ .... 

lar. O.im fala mallmat alm lltly..ı.ia 93415719 -• cloe
J8tla .. wcat enak w mahaDID Ucll " takcliri ln,met nponna ..., ...,acald.. .. ····~ (211Gt 
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Kalede Dövüşe Susamış Süvariler Vardı 

- Ağalar, beyler; burada baı
lıca söy:emek istediğim şudurı 

Kale üzerjno gelmiş kafir yığın• 
farından bizim pervamız yoktur. 
Bunca yıUardanberl bu Almanlar, 
Macarla r, lıklovonlar kale duvar· 
larının altına başları yukarıda 
geldiler; sağ kalabilenleri yUzlerl 
çamurda gittiler. Bu sefer her 
zamankinden fazla blrşeyleri varla 
yanlarında getirdikleri Alman _top· 
çusunun çok kuvvetti olmaaıdır. 
Eğer bizim paf alarımız düşman 
hilesine kanmasaydılar ılmdi bu 
toplar kimbilir hangi bataklıklar
da paslanmıftı. Her ne lao olanlar 
oldu... Oradan bahaetmeyelim. 
Bizim güveneceğimiz yine ancak 
kendi kılıçlarımızdır. 

Evet, bu sefer dUımaa çok 
baakın ve arkadan da korkusu 
yok, fakat bu bizi yıldırabilir mi? 
Bizim önUmllıdekl dllımana bu 
duv~rlar arkasından biç olmaua 
bir ay daha kartı koyacağımma 
hiç filpbe etmiyorum : yalnız ıun• 

...- İmparatorluğun o zamanki ileri 

da 4UıUnellm : Bir ay ıonra da 
kıt etrafı kaplayıp imdadtmua ı•· 
len olmaua dUımanm ağır top-

ları kalede gedikler açmıya hat
lar; zahire, barut, at yemi kıtlauır; 

o ı:aman kalede yalnız erkek bu-
1 unaaydık &on aaatte kapıları açar, 
kAfir alaylarına yalın kılıç dalar 
idik. Fakat lçerde bu kadar ço
luk çocuk Tar. Tam zayıf dUıtU· 
ğUmUz eanada hem çoluk çocuğu 

kurtarmak, hem dU~manı yarıp 
geçmenin yolu olmaz. Eier 

sade kalede kapanıp düıman yU· 
riiyüşllne kartı durursak, herglln 

daha çoğalacak düşmana ıarımak 
ve burnunu kırmak yolu da kapa· 

nır. Bunun için ben kadın gibi 
duvar içinde vukuatı beklemiye 

tardtar değilim; her ihtimale ka,. 
ıı bazı işlerde bulunmak istiyo

rum. Beni dinleyin: bugün kalede 

döğUıe suıamış, herşeyi tamam 
üç bine yakın gazi sUvarimiz var; 
Bu akıam keşiften gelen yoldaı· 
lar dUıman illvarisi için bize ge

rek rnalumatı verdiler. Macar· 

laran ar&11nda ağır zırhlı biraz 
Alman· athıı da var; f.akat 

Almanlann asıl kuvveti piyade 
tilfekçisinde ve topçusundadrı. 

Benim teklifim kale duvarlari 

daha sağlam iken ve ovada yağ· 
murdan çamur olup atımızın ayak-

larını t utmadan bütün kuvveti· 

mizle kaleden çıkıp düşmana bir 

hUcum yapmaktır. Bilirsiniz ki: 
Alman piyadesi Türkün atlısı 

önUnde metrislerinden kımıldana• 
,az, taburlarmdan dışarı çıka· 

maz [1 J. Açık ovada Türk kılıcına 
yllzll yoktur. Daima bizi mUstah• 
kem taburu üzerine çekmek, boı 
yere kırmak fıter. Halbuki: Macar 
heyleri hem atlı, hem yiğitlik 
davasındadır. Bizim atlımız ovada 
görünürse Macarlar elbette hare· 
kete ırelip, çokluklarına da güve
nerek karşımıza çıkarlar. Bu iti 
becerir de (Nadajdi) ile (Reıin oğlu) 
alaylarına iyi bir aabr çalarsak 
Alman yaya11 çok zamanlar yer
lerinden oynayamazlar. Tanrı yar· 
dım ederae ıerdengeçtllerlmiıin 

Alman toplarına kadar dUımanı 
sllrerek topları çlvUemelerl bile 
olagandır. Ohalde düşmanın bil· 
yük imdatları gelinciye kadar bizi 
zorlamaıı korkusu da ortadan 
kalkmıı olur. Bu fikrime ne di· 
yoraunuz, yoldaılar ? 

Herkea bllyllk bir dikkatle 
kumandan Şahla Beyi dinliyor• 
lardı ; bu dikkat o derece derin 
idi ki ı Bir arabk dlYanhanı ka· 
pııınıa yayaıça açılarak Deli Aa-

karakollarından Eğri kal11i 

lanın içeri ıirditfnl Ye kapının 
yanında boı bulduğu bir yere 
iliştiğini kimH ııörmemlştl. 

Mecliıtekl tecrttbeli, ihtiyar 
aıkerlerin de, en ateıli cenııaver· 

lerin dı kumandan Şahin beye 
pek derin inanları vardı. Şahin Be
yin ıerek Alman tüfekçi yayaıı 

•• ııerek Macar atlası hakkındaki 
düıllncHi pek doğru idi. Kuman· 

danın aö:ı:lerinin ne kadar doğru 
oldutunu &öıtermek için o 
devirde tjmal Hrhaddimlz akm· 
lara, çapullara ittlrak etmit 

ve aylarca, aenelerce serhad ga· 
zilerlmlzle beraber yaıamış bir 

zatm Nemselller ( Almanlar) ile 
Macarlar hakkinda eski hoş 

ıive ile vırditi mali\mah ıuraya 

koyalım: 

"Nemselllerin ( lıtergon) ye 
( lstolni Belgrat ) taraflarına ge-

rek ıUAhlı, gerek sllihsız geçme· 

Jeri muhaldır; gerçi Macaristanın 

bu kısım vilayetleri sözde Nem· 

ıelilerlndir; amma Macar korku· 

eundan o aemtlere Nemsell vara· 
maz. Ancak büyük kuı olup 
gidebilirler YO Macarla Nem1e 

birbirlerlle harbe ucile ıöylışirler. 

( Arka11 nr} 

(1) Tabur, ealı:i askeri ııtılabımı:ıa 

sıöre mnstahk•m orduı&h demektir. 
Türklere kartı Avrupalılar en nihayet 
bu ağır tahkimatı tatbikten ba9ka 

harp usulü bulamamı 9Iardır. Ancak 
aslı tabkur olan bu düzen aslen Türk
lerde vardır. Arabaların ı:incirlerle 

birbirine bağlanarak a1ker, atırlık n 
kadınların içeriye ahnma91. 
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Zevk 
Meselesi! 

- Bak, ne güzel otomobil. 
- Ben ıoförll tercih ederim!. ___ ., ........ ·--il 1 ••• 1 1 • ' . . . .... ._._. •• • • ,..._ 

Meşhur Makedon
ya Komitesinin 
Kulislerinde 

( Bavtarafı 1 inei yüdH ) 
bille Türkiye h~duduna doğru 
ıötllrüp gezdirdiğini aöylemiıtir. 

Fakat Filibe askeri muhake• 
me1l ikinci defa biitlin şahitleri 

celbetmeye Jttzum görmilf, bu su• 
retle de ıoför lvan Siderof'un TUr
klyeye kaçtıgı. bilibara Edirnede 

rakalanarak Türk zabıta11 tara· 
fından geri çevrildiği anlaşılmııtır. 

Halen zabıtanın elinde bulu· 
nan bu ıoförün TUrkiyeye niçin 
kaçtığma ye esrarenaiz " Dimit· 

rof,, un kim olduğuna dair mühim 
lfıaatta bulunma11 bek!enmek· 
tedir. 

Buradaki askeri mahkeme, 
halen TOrklyıde siyaıt mUltecl 
ııfatlle bulunmakta olan sabık 
Makedon}'& komiteıi reiıi Ivan 
Mihailof ile iki arkadaşının idam 
mahkftmiyetini tasdik etmiştir. 
Bu, Mihailof'un lkinci ölüm malı· 
kümlyetldir. 

Aynı askeri mahkeme, 1935 te 
13 numaralı dansı yllzünden 
ITan Mihallof'u aramakta olduğunu 
lllo etmektedir. 

Galatasaray- F e
ner bahçe Yine 
Karşılaşıyor 

( Ba,tarafı 1 ioei yüıde ) 

muhafaza edebilmeleri bugilnkü 
maçın hayll zevkli olacağını gös

terir. Galatasaray, muavin hattın· 

dan bir müddet için kaybolan 

Nihat yUzUndcn müdafaası zayıf 
bir kaide kalmıştır. Nihadın ye· 
rlne gelen Fahirin de sakatlığı 

iyi k6tU anlaşmış btr müdafaayı 
yine değişik bir şekle sokacaktır. 

Galatasaray hücum hattında 
çoktanberl oynamıyan F adılın 
bugün takıma ıı;rmesi bu hattın 
Hkl ahengini bulmıya yardım 
edecektir. 

Fenerbahçe ıon haftalarda 
ıol iç oynattığı Şerefi bugün 
takımına koyamayacağı için sol 
iç Şabanın oynaması melhuzdur. 
Buna mukabil aağ içte kimin oy• 
nıyacağı belli değildir. 

Takımlar ne ıekil alarlana 
alsmlar bugünkü GalataHray • 
Fenerbahçe maçı mevaim sonun• 
da görece~imlz mtihim oyunlardan 
biridir. 

--·--...---_. •. ., ,. ...,_.c: _ ___ _ 

Zayi ve itibardan DUtmUf 
Pasaport 

İstanbul lran General Konıolosl•
Rundan ita kılınan n Abba1 Ali 
oğlu Abdurrahlm namıııa ait olam 
18445 Umumi Ye 380 Huauıi numaralı 
ve 9 Şahrivar 1310 ve 1 eylftl 1931 
tarihli pasaport baıka bir kimHnln 
elinde ıörtlleoek oluraa kan•nl taki
bat icra olunacaktar. 

Mayıı 10 

l,r BİKAYI Ba lltaada Bergin 
L,-------------------- lngilizceden ı -

On Sene Sonraki Konser 
1914 ıın eli 

yası idi. Bllyük 
harp henlb: baı· 
lamııtı. Plyaniıt 

Albert Dauoou 
Franaanın cenu• 
bunda kUçUk bir 

kaaabaya çekil· 
miı, gelecek kıı 

menimlnde •ere
ceği konıerler. 

hazırlanıyordu. 

Eiıkl bir evin 
ttıt katında, gll· 
zel manzaralı •• 
bir de piyanosu 

olan geni' •• 
ferah bir aparta-
man tutmuıtu. 

Burada 1abahtan 
akıama kadar 
Piyanonun batında çalışıyor. 
Aktam Oatü köıedekl gazinoya 
giderek hem aperetiflni Jçiyor 
hem de gaHtelere ııöz gez· 
diriyordu. 

Halinden çok memnundu. 
Gençti, Avrupada, bUyUk değilıe
de, az çok bir şöhret kazanmıfb. 
Kışın vereceği konserlerle bu 
şöhreti kat kat artıracağını ümit 
ediyordu. 

• 
Birdenbire harp ilftn edilip 

seberberlik batlaymca Daunou da 
hiç tereddüt etmeden kasabada 
bulunan bir Gaskonya taburuna 
iltihak ederek asker olmuştu. Fik· 
rince, harp feci bir şeydi ve on da 
hiçbir heyecan uyandırmıyordu. 

Fakat memleketini sevdiği için 
derhal aaker yazılmış ve vazife
sini yapmıştı. Diğer taraftan Al· 
manlardan da hiç nefret etmiyor· 
du. Berlinde ve Munihte tahsil 
etnıit ve Almanların musikiye 
olan meclüblyetlerini bizzat gö,. 
muş ve onlara adeta bir sevgi 
bağlamııb. Onun için halkın ve 
askerin Almanlara karşı 1avur• 
dukları kaba ve faliz küfürler 
onun haBB81 kulaklarını acı acı 
tırmcı hyordu. 

Üç sene muharebeden sonra 
bölük arkadaıları ona da blr iıim 
takmışlardı. «Eldlvenll kahraman» 
•iper kazdığı zaman daima ellerine 
eldiven taktığı için ona bu adı 
takmışlar Ye kaba kaba kendisile 
İlitihza etmiye ba,lamışiardı. 

Taarruı veya rllcat edildiği 

zamanlar yeni tutulan cephede 
ıiper kazmak, bunları tahkim et• 
mek lAzımgelirdi ve zaval11Da1ınou 
bütün glln ·n bazan da bütün gece 
kazma ktirekle toprakları kazar, 
gizli yollar, taraSBut basamakları 
yapardı. Ölnme okadar ahımııtı 
ki bir Alman obllaU arkadaıla• 
randan birkaçını parçaladığı za• 
man biç müteessir olmazdı. Fakat 
ellerinde yeni bir nasır peyda 
olduğu zaman yllreğl acı acı ıız· 

lardı. 

* Piyanist olduğu için yegAne 
dtitllnceal ellerinin nasırlaşmama~ 
ıı, parmaklarının kalınlaımaması 
idi. Ona g6re, harp, mesleğini 

muvakkaten lnkıtaa uğratan bir 
felaketti. Bir kurıunla vurulup 

&lebllecığl lhtlmallnl aklma bile 
ıetirmeyordu. Fakat siper kaza 
kaza parmaklarlnan hassasiyetle· 
rini kaybetmesi dUşUncesi onu 
ıon derece korkutuyor, dehşetle 
titretiyordu. Böltiğll iıtirahate çe· 
klldiğl zaman, k11abanın meyha· 

nelerlndekl birinin akortsuz piya· 
nosunda arkadaılarına hazan 
farkı ve oyun havaları çalar, 
parmaklarının, tuvlar üzerindeki 
hareketlerinin gittikçe ağırlaştığı• 
nı görerek yüreği parçalanırdı. 

Siperde otururken veyahut 
)'ÜrUrken, parmaklarmm bu tu• 
tu kluğunu açmak için tüfeğinin 
dipçiği ürerinde mlltemadiyen 
aeısiz sonatlar, opera parçaları 

çalardı, Halbuki arkadaşları onun 
maksadım anlamazlar, bu hare· 
ketlerlni ıinlrllğine, korkakbğma 
hamlederler vo kendblle, adeta 
tahkir edercesine alay ederlerdi. 

Daunou on!ara muıikiıinaa ol• 
duğunu, parmaklarının oynaklığını 
muhafaza etmenin kendisi için 
ne kadar ehemmiyetli olduğunu 
anlatabilmekten artık Umidinl 
bUsblitUn keımittl. 

Bundan maada, harbin başlan• 
gıçlarında, bir arkadaıile konu• 
ıurken, laf araımda Almanlardan 
nefret etmediğini de her naıılıa 
ağzından kaçırmıf, ıöyleyivermiıtl. 
Bu söz derhal bUtnn b&lUğ• ya• 
yılmış, hatta zabitlerinin kulağın• 
kadar bile gitmişti. Şimdi, artık 
herkea onu korkak ve Alman 
muhibbi olarak biliyor ve ondao 
nefret ediyorlardı. Zabitleri, onll 
sık sık keşiflere, ba1kınlara g6o• 
dererek bir an evvel ortada11 
kaldırmak, harcamak istiyorlardı. 

Bir gece, yine Alman siperle" 
rinden bir eıir tutup getirmek 
icap ediyordu. Derhal aeklı kiti'" 
ilk bir baskın kolu tertip edile" 
rek buna Daunouda ithal edildi. 

Gecenin karanhğında bu seki• 
kişi yavaşça ılperlerden çıkaralı 
ilerledi ve Alman aiperleriııill 
önlindekl telörglilerl ke1erek ıel" 
ıizçe siperin içine atladı. 

* Daunou, iriyan bir Almall 
neferinin Uzerlne dO~mUı "' 
derhal boğuşmıya baılamıılard•· 
Sağ eme albndaklnin boğaııoJ 
sıkıyor, sol elile de Almanın t•'" 
banca tutan aağ bileğine sarılı" 
yordu. Alman neferi ııayet kuf" 

vetli bir adamdı Te Daunounun fil~ 
kavemeti yavaş yavaı keıllmekte l 

Bir aralık terleyen sol eli kaychİ 
EH serbest kalan Alman askeri 
derhal tabancasını kaldırdı •• 11' 

1 
el ateı dti. Kur9un~ardan biri•

1 d·"•' Daunounun aol avucunu, ıg 
de omuzunu delip geçti. 

O aralık havada bir teP~ı; 
fişeği patladı ve bunun ortalı~• 
saçbğı beyaz ziya altı~rr 
Daunou, dUtmanınm yUzUnU go rı 
bi:di. Yuvarlak çehrell, sdfl. 

Y 
y p ,,., 

bıyıkla hir adamdı. anagı b~ 
eski bir düellodan kalma Uç J.<ı 
yaraaı vardı. 

( Devaoıı yarın ) 
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Bir Şüphe!. 

liarem Daire•I Te1iı içinde f di, Hatice Sultan Etek
lerini Savura Savura Biraderinin Yanına GeldL. 

Üçllncn Ahmet, birdenbire 
llıuvHzencsini muhafaıa edememiı: 

- Av, avlanıp .. Tav, taYlan• 
dıktan sonra ceza vermek neye 
Yarar. Elbette, edenler kendO 
teıalarmı bulurlar. 

Demiı .• Sanki eğır bir yükün 
•ltında eziliyor gibi, a&"ır ağır ve 
•allana &allana harem tarafına 
ieçml~ti. 

* Harem dairesi de teliş lçlnde 
idi. Hatice Sultan eteklerini 
•avura eavura biraderinin yanına 
itılmiş: 

- Hiç gam ·çekme arslanım. 
Bundan evvel de nice Tak'alar, 
olagelmiştir. Amma, dikkatlice 
tedbir gerektir. Kol taifesi, mat· 
lubu ha&ıl olursa tezce dağılır. 
Zinhar, şunun bunun sözüne 
tYupta, dikleşeylm deme aslanım. 

Vvela, bir güzelce anla, dinle.. 
l\aller, ne lıterler. Hiç, tereddüt 
etıne. Ver. Ancak, canıazizin sağ 
alaun. insan oğlu, hayata bir defa 
Rcllr. Bu • ltanat lıe, her kula 
tıasfp ve müyesser olama:r:. HAşA; 
•ana akıl öğr tmek haddim değil 
•11ırna mazur gör. Serde hemşirelik 
•ar, dl}•e, teıelli etmek lstemiıti. 
b Üçüncü Ahmet, hemıiresfnlo 
il ı6:r:lerino mukabele etmi9tl : 

- Sağ ol, hemıire .• Kalbimin 
~:birini alıram. Ya, senden akıl 
lf&renmeyip te kimden öğrenece• 
d ın .• lbrahimin hali, bir hot ol .. 

u. Demin huzurda, Adabı aelitl• 
ııı b dt ile unuttu. Huzurumuzda, 
k inadına bağırdı, çağırdı. Az 
b ıılııo, bi:r:im orada. olduğumuzu, 
Uıbntnn unuta ya:r:dı. 

1 Hatice sultan, derhal bu s6z· 
'ti karşıladı : 
at..._ Allah, allab .•• Ne varmış, bu 
t lbe teldşı göstermeye... Kol 
~lfeainln azgınlığı ilk defa görUl
ba"' değil a... Vezir ona derler ki, 
t Yle müzayaka zamanda hemen 

1,'dbir ide. Bu azgmhiın önüne 
k~'· Aıude zamanda vezareti, bi:r:lm 
d 1han ağalarma da versen, onlarb: Yapar... Senin, mubarek nefsi 
• lllayunun tehlikeye düştükten 
Onra, ne yapayım ben o veziri? •• 

.._ liaUce Sultanın bu muhake· 
"4.l{l&iı Ü 
kıılb ce sözleri, çUncU Ahmedin 
1\ ine de bir şUphe vermiıtl. 
,1~ba Ibrahlm Paıa, ıöyie bir 
itti lllılda bu belAyı defedebilecek 
~, . ldi?. Yoksa on iki &ene!ik 

tırJn· b" k b11 k 1 ır öşeye çekerek yerine 
'd 4 a birini mi getirmek icap 

•cekt·? B ~İt it 1 • u m11ele hakkında, 
l\lın kere de hemşiresinin fikrini 

' istedi: 
ta, ~ lnıdi, hemıirel. Ne ideyim, 

()eyim, denin? 
~llfd edi. Hatice Sultan, katlarını 

ıra kaldıra cevap verdi : 
..._ A' ••il ııanım !. Bana kal ru, 

t trln 
Qİ~bir muradını anlamadıkça, 
•aad şeye kıyam etme. Var, 
ttı1h, ttle karşıya geç. Sarayıhü· 

,,.unun -
'llın( a otur. Asiler arasına 
hle Yellice adamlar sal. Onlardan 
ttınd~ cevabı dinle. Fakat bu 
htrıın;t zarfında, zinhar vezirleri 

n bir yere ayırma. 
..._ Niçhı ?. 

Ş?b~t Şunun için ki, asJn ... ım .. 
• J\: i · ı 1&tel'ı 61 er vez.r lerin başlarım 
b· er ve 1 d ' lft:r b. 8 \ a ~ .rerlerse, onları 

ırer ıaraydan taşra atar, 

kendini halaa edenin. Zaten 
ötedenberi işitip dururuz kf, balkın 
şekva~ı, ancak vezirdendir. Halk, 
ıen aslanıma karıı hoınutluk 
göıtermcktedir. 

Bu sözler, ÜçUn Ahmede ağır 
geloıi~ti. Kendini, ideta omuzla· 
n .,a çöken bir ağırhj"m altında 
eziliyor zannetmişti: 

- Hemşire!.. Söylemeye bile, 
dil;m varmaz. On iki yıldır, İbra• 
him ile bir baba evlAt gibi içli, 
dxşlı olduk. Onu, nasıl feda 
ederim? 

- İJahi birader! .. Bu meydan
da, nice baılar yuvarlanıp git• 
miştlr. SeJatine lfizım olen, tacU
tahtı ile cam aıfzldlr. Kardeıle

rini vlitlarını cellatların kement• 
)erine tealim edipte ıaltanat sn• 
renler, yine bu Aliosmandan 
değil mi idiler? .• 

Bu sözler, teşoV\'U içinde bu· 
lunan Üçüncü Ahmedin ılhoinnde 
bir 11Ukiin hasıl etmiş.. Bir anda; 
ecdadının kanlı tarihi, gözlerinin 
önünden geçmlıtl. Ve ozaman, 
(saltanat) denilen ıeyin, (merba
metsizllk)ten ibaret olduğunn 
hnkum •ermlıti. 

~ 

Hazin Bir Avdet 
lbrahlm Paıa, derin bir ın· 

ditenfn ııtıraplarile kıvranıyor : 

- Ya biz cümlemiz burada
yız. Asiler, aaraya dayanına, 
ıehzadelerden birini tahta çıka· 
rırlana, halimiz nice olur ? •.. 

Diye dUşUnUyordu. lbrahlm 
Paıanm aklına gelen bu dUşUnce 
pek bUyUk bir ihtimal dahilinde 
idi. Şimdiye kadar vuku bulan 
ihtilallerde, bu gibi balleırin g6-

rllldUğü, nadir değildi. Bu aadık 
kalpli Ana dolu evlldının fU anda 
en çok dUıUndOğll nokta, efen• 
dlıi, velinimeti ve kainpederl 
olan ÜçUncU Ahmedi bir fell· 
ketten esirge.mekti. 

Derhal Harem dairesine ae: 
çerek fikrini Padişaha ıöyledl : 

- Sultnnım !.. Hemen gece 
demeyip sancağışerlfi alıp Sarayı 
hDmayuna geçelim. 

Dedi. 

Üçüncü Ahmet, daha bili 
vaziyetin ciddiyetine kanaat geti• 
rememiıtf. Ayni zamanda rahatı· 

nın da bozulmasına U:r:Olmekte idi. 
lbrahim paşanın bu fikrine ltiraı 
etmek i&tedi: 

- Gece, Selatini Aliosmanın 
deryaya çıkm&11 emsali yoktur. 

Ve hem, gece vakti gldillpte tez 
elden ne yapı:acak? Sabah o)a, 
hayır ola. 

Cevabını verdi. Fakat lbrahlm 
pafa. Padııahı adeta tehdit etti: 

- Şe,. ketlim!.. Selatin umuru, 
başka maslahata benzemez. Öyle 
demler olur ki, bir an bile fen 
etmeye gelmez. Sonu, nedamet 
olur. Emsale vesaireye bakacak 
zaman değildir. Devletinizi ve 
&allanatmııı hatardan vikaye et• 
mek içio, elbette Yakit geçirmeyip 
&aadetle karşu canibe geçmek 
gerekt:r. 

Di) e, gUçliikle ikna edebildi. 
(Arıı:aın yann) 

SON POSTA 

Sorgulara 
Cevaplarım 

(Baıtarafı 7 inci yüzde) 

Onun için böyle yerlerde çamlar 
kolaylıkla tutmaz. 

7 - Çamlar kftçUkken, tutup 
bUyllyUnceye kadar hafif gölge 
isterler. Mllmkünae dikildikleri 
yerde ya baıka fidanlar olmalı, 
yahut gölgelik çalı filan dik· 
melfdir. 

~ - Dibi arasıra ıulanmalı, 
fakat hiçbir Takft ıu tutmama· 
lıdır. 

9 - Dikecej'lniz fidanı n en 
tepHlndeki uç dalı kırık olma· 
malı. Kınk olursa bllyllmeı Ye 
gUç tutar. 

tO -Çamların dikileceği top
rak evvelce ağaç değilmit bir 
toprak olmamalıdır. Dinç olmayan 
yerlerde çam gilçlükle tutar. 

Çiftçi 

(•j Ziraat huıuıundalı:l mGtkllllırlabl 
ıorunu11. Son Poıta'nın (Çiftçi) l 
ıtac cevap ırerece kttr. 

Ye ı lleırıyat: -bu da benim Sesim - Genç 
ıalrlerden Fenl Abmedln ıilr mec· 
muaaıdır. İçinde birçok gOzel ıilrler 
yard ı r. 

K rvanseray Kızlar1 - Hece 
't'eı:nile birçok ~üzel tlirleri havi olan 
bu kitap, nefis bir kapak içind6 
çakmıttır. Şairi Perihan Günırördllr. 

Ornltolojl - Tıbbiye muolllmle
rinden M. Cclilettin lzmirllnin ynı.mış 
olduğu bu küçük kitap koıucu hay
vanlara eyrılmıt yazılarla çıkmıştır, 

Edebl Hatıralar - B. y Hllıeyin 
Cahit Yalçın'an eaeridir. Son kırk 

Hoelik TGrk edebiyntına ait kıymetli 
mali'ımat 'f'e hatıralarıD1 ihtiva etmek-
tedir. Akısm Kitaphaneıl tarafından 
netredilmlıtir. 

Yeni Adam - Terbiyeci İsmail 
Hakkının ç ıkardıtı bu haftalık mec
muE nıo 71 inci .ayııı Allah nedir, 

baıım llurumu, alyua acun, ırençler 
araaındn anket 't'e aair yazılarla 

çıkmıftır. 

Hafta - Haftaaıa 157 inci aay111-
da dün çıktı, Mecmuada birçok al'· 
katı, cazib yazılar Yardır; birçok 
resimler mecmuayı 1rllsellettirmekte· 

dlr. ( Paraıllt aporu ), ( bir la~llz 
Generalinin yirmi yıl ıonra yaptığı 
bir muhasebe ), ( Erkek • kıı: tipi), 

( Çocukları Koruma Yurdund.a birkaç 
uat) ve (Goril ncılıj'ı) gibi mDteneni 
yazılarla lıilhaaaa Peyami Safanın 
Ulua bat yazıcıaıaa Yerditi cevap 
okunmaya de4er. 

Hevacıhk ve Spor - Ankara• 
da Tayyare cemiyeti morkesl 
tarafından onb•t 8'0nde bir çıka• 

rılan bu mecmuanın 141 inci aayııı 
bavacılıj'a ve ıpora ait birçok ıen1rin 
yaıularla çıkmııtır. 

Varhk - Her ayın birinde 't'e on 
beıinJe Ankarada çıkan bu edebiyat 
Hn'at ve fikir mecmuaaınm 44 GncO 

aayı ı ı tanınmıt yazıcı 't'e talrlerin 
makale, hik&ye n tiirlerile lntitar 
etmıttir. 

, 

~I 

aiderir. Ecıanclcrd..! bulunur, Fluti 
latnabu!da tSO kuruıtur. 
Adres ı Galata poata kutuıu 125S 

Sayfa ı ı 

27 Senedenberi ap: 
hanede Yaşıyor 

111 

Bu Adam idam Edilecekti. Fakat Edil
medi. Şimdi ''Ölü,, Sayılıyor 

Tuhaf Te ıarlp hadl1elere 
dOnyamn her .köıeaıinde tHadUf 
edilebilir ve ediliyor. Fakat Ame• 
rika tuhaflıkların her saman için 

biricik be9iğl ve kayna~ıdır. Bir 
adam ki tamam 27 aenedenberJ, 

hakkında verilen idam bUkmQnUn 
infazını, bir habishane hücreıindo 
beklemektedir. Bundan daha mU· 

kemmel bir garabet nllmuneıl, 
her halde olmaz Te bulunmaz. 
Heron adındaki bu adam hakkın· 
da Amrika mahkemelerinden biri 
bundan 27 Hne önce idam hUkmll 

vermiı ve bu hüküm daha o 
zaman kat'iyet keıbetmiıtlr. 
ölilm hUkmUnUn 1909 ıenesindo 
infaz dilmesi lbım geliyordu. 

Ancak mahkumun bir defa da • 
ıuurunun mu yene edilıpesl icap 
etmiş, bu ıebeple infaz lıl gecik· 
ml§tlr. 

Muayene bittikten sonra her
ku Heronun elektrik Hndalyesine 
oturtulmasını beklerken bu ıırada 
idam kararnamesini imza edecek 

olan hakim 6lmllt Ye infaz yine 
gecikmistir. Bu gecikmele bugUne 
kadar devam etmlt ve nihayet 
geçen glln çıkan bir kararname 
ile ölUm mahkumu Heron hUk· 

c=" 

1 

Nnyorkun Trenton hıpiıhaneıinin 
içine bir bakıt 

men ölil addedilmiıtir. 

Şimdi bu adam Nevyorktaki 
Trenton bapisaneıinde ya§amaltta 
ve Amerikan hUkfımeti onu olU 
addetmektedir. Hatta nUfus k ii· 

tüğUne bile "ölmOştUr,, kaydı 

düşOrUlmUştOr. 

.; 

enenf t Hasta ığı 
•• 

aşgoster 
• 
ı 

(Baştarafı 1 inci yüzdt: 

gözler döner, etrafı tanıyamaz Ye 

çırpınmalnr baıgösterlr. Bu vnzi· 
yet karşısında yapılacak şey he
men doktorlara milracaatla hnı· 
tanın belinden ıu aldırmaktır. Su 
muayeney gönderildikten ıonra 
menenjit mikrobu çıkar çıkmaz, 

ona mahsus olan ıerom, yine 
belkemiği delinerek içeriye akıta· 
lır. Serom tedavisile birçok me· 
nenjit hastalarının iyi olduğu 
Takidir. Biz de menenjitin yıldırım 
şekli vardır ki, çok tehlikelidir. 
Bu şekil olmadığı takdirde ve vu• 
kuunda derhal teşhis yaptığımız 

zaman o kadar korkmuyoruz. 
Men'bnjlt iki tUrlüdllr. Biri za· 

tllrrie mikroplarının husule ge· 
tlrdiğl menenjitdir ki, "' aarl 
değil, fakat derhal aıdnrnr, iki 
gün içinde hastayı ölüme götü
rür. Diğer menenjit Binomekok· 
ı·t ismini alır ve ıaridir. Fakat 
bunun tedavi ümidi de çoktur. ,, 

Menenjitten korunma şekli 
nzer:nde de kıymet l doktorumuz 
ıunlara ıöylüyor: 

- Bu amanını hHtahk, bu
run deliklerinden giren · mikro
bun burunun yukanıındakl kalbur 
kemiği delaleti!e beyine g :rme
sile huıule gelir. Korunmak için 

/ 
iki çare vardır: Birinci çare aıı 
yaptırmaktır. ikinci çare de böy-, 
le salgın zamanlarda tanımadık•' 
bilmedik hasta ziyaretlerini kal• 
dırmak, bilhassa çocukları öte 
beriye götürmemek lazımdır. 
Sonra burna sabah akşam Virgo• 
menole veyahut 250 de bir trI., 
paflavın mahlfılündan birer ikişer 
damla damlanmak gerektir. Bu 
ahval, yal nız menenjitten değll, 
•) nı zamanda kızıl ve diğer has• 
talıklardan da korunmak için en 
iyi usuldür. . ---·~ ........... _... ........ ~ 

Son Posta 
iLAN fiA TLARI . . 

I - Gatetntlrı •nu 9azııil~-
6ir aüturıan llcl .ahrı 6lr 
(santim) •gılı~. 

2- Sagjas11ıe g6rt1 6/r .a11ti-
111 in ilan /iatı fanlardm 

ııayla ıay[a oayfo F'" l l>iğer Son 
1 2 3 ,. • S )·erler sayfa 

400 ıso 200 100 eo ao 
Krş. Krş. I<r~. Kış. Krş. Krt. 

J-:Bır ,ımtimtle vasati 
(8) k~llme ormlı,.. 

4 - in~ .,. lc•lıtt fl'lll''"' 
tutocalclon ,,_,. aô,.. 
N11timle ölçüllil'. 

BÜYÜK 

TAYYARE 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengİ;ı etmişfr. 

Yeni Tertip plftmnı görUnUz. 

1. ci keşideıi 11 Mayıs 1935 dedir. 

Buyuk ikramiyesi: 2 • Q O Liradır. 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden" J 
idaremiz ihtiyacı için ı:ırtnamesi ır.uc bince 12 adet 1000 kilo· 

luk ve 2 adet 500 kiloluk baskül pazarlıkla alınacaktır. Vermek 
isteyenlerin 18/5/935 Cumartesi ilinti saat 14 de % 7,5 gfivenme 

t paralarile Ciballde Levazım ve Mübayaat ~ubesinde ahm komlıyo• 
ı nuna mUracaatları. "2'77,. 

SON POSTA 
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Kanzuk ecr:aneıi müstalııarlarından: 

krem Balsamın 
(BA LSA~ılN KREM{), güzellik sırrıaı 
terkibinde saklıyan ciddi ve ıayanı 
itimat elli acnelik bir güzellik kremidir. 
Bir defıı (KH!Jl\l I3ALSA.\11X) kullanan 
baoka krem kullanamaz. Itriyat ma· 
ğazalariylo büytık eczanelerde bulunur. 

BEDAVA NÜMUNE 
lıtanhul poata kutusu ~23 adresine 
A. T. rumuzile 6 Jcuruoluk posta 
pulu gönderiniz. Adresinize mecoant 
bir nümune göııderılir. 

Doktor 

HORHORONi 
Eminönü Valide kıraathanui yanında. 

Telefon ı 24131 

Dr. Nihat Tözge 
1. .aci ııoıf Deri • Frengi ve 

diğer ZUhrevi hae. müt. 

Bah ali Tayyare Cemiyeti karııai 
No. 11 TeJ. 21942 

Sal 1 gUnlerl parasız 

J.f)ARA 
-P~BiRiKTiREN . 
.Q.A~T-bD'Q 

Mayıı 10 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 1 "----_.........__ __ _ 
BUyUkadada Y ah ıokağında eski ban~ 

salın ı teminatı bir M. 
1\1. murab!:ıaı muvakkate murabba 

kıymeti 

yolar çıkmazında 4 M. yUzlU arsa 300 67,50 3 
Aksaray yangın yerinde 70 ada ve 185 ı 
harlta No. da 2,S metre yUzlU araa 25 4,70 2,50 
KaragUmrükte Debağzade mah. Fevzi-
paıa Cad. 18-19 haritada bir yUzü 9 
metre 20 S. diğer yUzU 1 metre 30 S. 
yUzlü arsa 26,40 23,80 12 

Yukarıda semti, sahası, muvakkat teminatı ve tahmin bedeJlerl 
yazılı 8. malı arsalar satılmak üzere a} rı nyrı açık arttırmaya 
konulmuştur. Bu arsalarla alakası olanlarla ı:ıtm almak lsteyen!er 
ıeraiti anlamak Uzere hergiln Levazım MUdürlüğUne müracaat 
etmeli, arltfrmaya glrnıek için de hizalarında yazılı muvakkat t&
minat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 16/5/935 
Perşembe aUnU saat 15 de Daimt encümende bulunmahdır. "8.,, "2262,, 

* * ııenelık muvakkat 
kire.11 teminat 

S01eymanlyede Hocahamza mah. kepenekçislnan S. 
5 yeni No. lı 10 odalt Siyavişpaşa medr~scsi 420 31,5 
H&1köyde Keçecipiri mah. Kumbara Cad. 48 yeni 
No. la bir odalı kagir ev 24 1,80 
Üaklldarda Kefeçedede mab. hakimiyet cad. Alı-
mediy• medresesi dersane odası 36 2, 70 

Yukarıda aenelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı mahaller 
936 senesi Mayıı ıonuna kadar kiraya verilmek ftzere açık arttır• 
maya konulmuştur. lıtekliler şeraiti anlamak Uzere herglln Levazım 
MlldllrlüğUne müracaat etmeli, arttırmaya girmek için de hizaların· 
da gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
16/5/935 Perşembe gUnU saat 15 de daimi encftmende bulun• 
malıdır. "1,, "2263,, 

Numarataj kopyalarının çekilme işinde kullanılmak Ozere IOzu• 
mu olan ve bir metro geniıliğinde ve on metro uzunluğunda ve 
110 gramlık 500 Top halis "Ozalit,, marka kağıt ihale gUntlnde 
teslim edilmek llzere pazarlıkla alınacaktır. Bu kAğıtlann tahmin 
bedeli 1000 liradır. lıtekliler pazarlık için 16/5/935 Perşembe gUnll 
saat 15 de 75 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubll• 
beraber daimi encümende bulunmalıdır. 412317,, 

)#. '1#-

Simitçi fırınlarında dahi el ile çevrilen veya sair makineler 
vaaıtaaile işleyen hamur yuğurma makineıi bu,undurulması mecbu· 
ridir. Alikadarlaran bu makineleri tedarik etmek için tarihi ilindan 
ltibaren 6 ay mühlet verildiği ilAn olunur. "8,, 112528,, __, 

lıtanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
2700 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrll• 
meslne karar verilen Ye tamamına 5160 lira kıymet takdir 
edilen SU1eymaniyede Samanviran evvel mahallesinde Dayebatun, 
dökmeciler, Fuatpaıa sokağında eaki 12, 12. m. yeni 22·107 nu• 
maralarla murakkam dUkkinı olan bir ev tamamı açık arttırmaya 
vazedllmiıtir. 
Arttırma peıindlr. Arttırmaya lttlrak edecek mOıterUerİll 
kıymetl muhammenin % 7 ,5 niıbetinde pey akçeıl veya mllll 
bir bankanın teminat mektubunu hamil olmalara icap eder. 
Müterakim verifi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma ıartnamesl 15 • 5 • 935 tarihine mUsadif Çar
ıamba gllntı dairede mabaUl mahsusuna talik edilecektir. Birfnd 
arttırma11 ı 2-6-935 tarihine mUsadif Çarıamba ııtıntı dairemizde ıaat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kır 
meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde ftıtt• bırakıht· 
Akıl takdirde ıon arttırmanın taahüdU baki kalmak Uzer• arttır 
ma on beş gün daha temdit edilerek 27·6-935 tarlblıt• mOsadif 
Perşembe gllnU saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
artbrma neticesinde en çok arthranın Ostunde bırakılacaktır• 
2004 numaralı icra ve iflaa kanununun 126 ıncı maddesine tevfi
kan hakları tapu ıicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
al&kadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huıuıile 
faiz ve masarif• dair olan iddialarını ilin tarihinden itibar•11 

20 gün zarfında evrakı mUsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Akıi takdirde hakları tapu öicillerile sabit olmıyanla.r 
ıatıo bedelinin paylaşmaaından hariç kalırlar. Müterakim verg•f 
tenviriyo ve tanz'.fiyeden ibaret olan Belediye ruıumu ve Vakı 
karesi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 34-1977 numar&lı dosya da mevcut evrak "' 
mahallen haciz ve takdlrikıymet raporunu görüp anlayacaklatl 
ilin o!unur. (2511) 

Bünyan Belediye Başkanhğından: 
Bin Bet yüz lira tahsisatlı Bünyan Merkez Kaıabasının 3~ 

hektar meskun 15 hektar gayri meskfın olan mahallin rakılP 1 

planının yapılması 16/4/35 tarihinden itibaren bir ay mUdd•tl• 
münakasaya konmuıtur. ihale 16/5/935 tarihinde açık ekıilt~~ 
ıuretile yapılacağından talip olanlarrn Bünyan Belediye Başkanlı~ 
na, plAna alt f enrıi şartnameyi görmek isti yenler Ankara, ls.ta~~jO 
ve Bünyan Belediye Başkanlıklarına müracaat etmeler& 1

1 olunur. ••2o6;_, ··-···············································-·········· .......................................... .-........ .. 
&on Posta Matba.a•ı 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy 'fopçular caddtai No. 33 

Sahibi : R. KakçG 

Neır. MüdQrG: Tahw 
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12 Sa~ fa , SON POSTA .. ... ... .. 
iyi ek isteyenler ı 

Elbiselerinizi 
SÜMER BANK 

r " Beyoğlu 

Yerli Mallar Pazarı \.., _________________________ , 
nda 

Terzi Ekonomldisln idaresindeki 

Erkek terzihanesinde 
yapt&rınız 

d;kiş, güzel biçin1, ucuz 
.. (_ . ~

. 

. ,. . .. .. .. 
Nafıa Bakanhğından: 
Afyon - Antalya hattmın Afyon - Karakuyu kasmı ile 

Afyondaki iltisak hattının ray ferıiyatı kapalı zarf uaulile ve aıa· 
iıdaki şartlarla ekıiltmeye konulmuıtur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli "175.000,, liradır. 
2 - Muvakkat temlnab uıo.ooo,, lirad1r. 

3 - Eksiltmesi, 15/5/935 çarıamba günü saat 15 de Bakanlık 
l»lnasında Demiryollar inşaat Dairesi arthrma, eksiltme ve ihale 
komisyonunda yapılacakhı·. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler, tekilf mektuplarını ve eksiltme 
ıırtnnmesinde yazılr olan diğer evrak ve veıik"ları ek~iltme 1aa
tinden bir saat.e vveline kadar numaralı makbuz mukabilinde 
mezkür aireye vermit olmalıdırlar. 

5 - Bu ekeiltmeye girmek istiyenlerin mlinakasa gününden 
en az b:r hafta evvel iıtida ile Bakanhğa müracaat ederek ala
caldarı fenni ehliyet vesikasını teklif mektup:arma koymaları 
l&zımdır. 

6 - Talipler, bu ferşiyat iıi için hazırlanan eksiltme şartna
meaile mukavele projesi ve merbutatından mürekkep birtakım 
münakasa evrakını "875,, kuruı bedel mukabilinde Demiryollar 

tedcrik edebi'irler. 0 2 t 94,, 

1siaı1oul ~ıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonundan : 

H;ıydarpaşa Nümune Hastanesi içln 65 kalem muhtelif cins 
Cam eşya ile Hastane yemek malzemesi olbaptald ıartname Ye 

ntım'underi veçhile açık eksiltmeye konmuştur. 
1 Eksiltme günü 26 Mayıı 935 Pazar giinll saat 15 dir. 

2 - Eksiltme yeri Cağaoğlu Sıhhat MUdürliiğü binaaandakl 
Kom is} ondur. 

3 Tahmini bedel 3217 liradır. 
4 Muvakkat teminat 24 J lira 28 kuruıtur. 

5 Şartname Haydarpaşa Nümune Hastanesinden paraııı olank 

alına 1: ilir. Nümuneler de görülebilir. 

6 Jstek'ilerin cart seneye ait Ticaret odası vesikaaile muvakkat 
lt!mi .at makbuz veya Banka mektuplarlle belli gOn Ye saatten 
evvel llomisyon·a milracaatları. ''2565,, 
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Kanzuk eczanesi müstahza.riarından: 

krem Balsamin 
(BALSAMlı°" KREMİ), giizellik sırrını 
terkibinde aak!ıyan oiddi ve ıayanı 
itimat elli ııenelik bir güzellik kremidir. 
Bir defa (KREM BALSA.M!N) kullanan 
baık:a krem kullanamaz. Itriyat ma· 
ğazaJariylo büyük eczanelerde bulunur. 

BEDAVA NÜMUNE 
lsttnhul poıta kutusu Y.23 adreıine 
A. T. rumuzile 6 kuruf;tluk poıta 
pulu gönderiniz. Adresinize mecoanl 
bir nümune gönderilir. 

611~ Dr. IHSAN SAMI ~ 

GONOKOK AŞISI 
8elsoğukluğu ve ihtilitlarına kıtrtı 
pek teıirll ve taze atıdır. Divaoyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. 189 

·---····················································---&on Poata Matbaaaı 

Sahibi : R. KökçO 
Neır. MildllrOı Tabl.r 

Mayıs 12 

MOND- EXTRA 
tekmil dünyada tanınmıı 
bir markadır. Gördüğü· 
nüz zinde ve güzel tırao 
olmuı erkekler MOND
EXTRA tıraş bıçağile 
tıraş oluyorlar. 

10 adedi 50 kuruştur. Her yerde sattlı 

Nafıa Bakanlığından: 
Af~ on - Antalya hattının Burdur - Antalya kısmı ettidU kapalı 

zarf usuli!e ve aşağıdaki şartlarla eksiltmeye konulmuıtur. 
l - Bu işin muhammen bedeli 1155.000,, liradır. 
2 - Muvakkat teminatı "4,000,, liradır. 

3 - Eksiltmesi, 16/5/935 Perıembe günti saat 15 de Bakanltk 
binasında Demiryollar lnıaat dairesinde inşaat artbrma, ekalltme 
ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksi:tmeye girecekler teklif mektuplaranı ve ekıiltme 
ıartnamesinde yazılı olan d:ğer evrak ve vesikaları eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar numaralı makbuz mukabllinde meddir 
daireye vermiı olmalıdırlar. 

5 - Bu işe girmek isteyenlerin münakasa glhıünclen en az bir 
hafta evvel istida ile Bakanlığa müracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesikasını teklif mektuplarına koymaları lAzımdır. 

6 - Talipler, bu etüt iti için hazırlanan eksiltme ıartnameslle 
mukave:e projesi ve merbutatından mürekkep bir takım mUnakasa 
evrakını "275., kuruş bedel mukabilinde Demiryolları inşaat Reis-
liğinden tedarik edebilirler. 112193,, 
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UGUR GiŞESi 
Karaköy'e UGUR getirdi! 

15000 lira kazanan 20853 No. lu bllet 

gişemizden satıldı9l 
Uğur Gişesi : Ömer R. Ulur .. 

Devlet Demirynlf::tn ve limanları işletme Umum idaresi ilAnları ____________ c-. _____________________ , ___________ ...., 

Dtvlet Derniryollarınm bitişik hatları üıer.nde (Haydarpaşa - Sam
sun, Eskişehir .. Elaziz, Alayunt - Balıkesir, Afyon .. lzmir - Bandırma, 
Ulukışla - Kayseri, Mersin, Çankırı, Adapazarı ) kullanılmakta olan 
vaklı hareket tarifeleri 1 _./15 Mayıs 935 ıece yarısından başlaya· 
rak değiştiri!ecektir. 
Bu tarifeler muhterem yolculara aşağıda yenilik Ye kolaylıklan te
min etmektedir . 

1 - Şimdiye kadar Eskitehir • Konya yolu üzerinden itlemekte 
olan Torcs sür'at katarları, bundan sonra Haydarpaıa ·An· 
kara • Boğazköprll • Ulukışla - Adana - Fevzipaıa yolundan 
gidip geleceklerdir. 

Adi katarla 24 saatte katedilen Ankara - Adana meaafeal, 
T oros aür• at katarlle 15 aaatte katedilecektir. 

2 - Toros sur•at katarile seyahat dolayısil' Haydarpaıa • Adana 
arasında mesafesi uzayacak herhangi lki lıtasyon arasanda 
yolcular, gidecekleri hakiki mesafe ne olur1& olıun, bu iki 
istaı:syon arasındaki en kısa yol Ucretini ödeyeceklerdir. 

3 - Ankara - Samıun .. Ankara, Ankara - lzmir • Ankara ara• 
ıında haftada iki d~fa seri birer yolcu katarı yapılmııtar. Bu 
katarlarda birer yataklı vagon ve yolculara bulundukları kom· 
parbmanlarda ucuz tarife üzerinden sıcak yemek verecek 
yemekli - furgon bulunacaktır. 
Şimdiye kadar 32 saatte yapılan lzmir - Ankara yolculuğu 
haftada iki defa işleyecek ıeri yolcu katarlarile 25 saate 
indirilmittir. 
Adi katarla 34 saatte yapılan Samıun • Ankara yolculuju 
yolcu katarlle 30 aaate indirilmiştir. 
Şimdiye kadar Samsun • lzmir mUnasebatında yolculuk, An· 
karada bir gece kalmak suretile inkitaa uğramakta idi. Yeni 
ihdas olunan seri lzmir katarile Samsun tarafından gelen v• 
Samsun tarafına giden Eıkişehir - Afyon - lzmir iıtikanıetl 
yolcuları lnkitesıı yollarma devam edebileceklerdir. 

4 Haftada iki gün Bandırma tarikile lstanbul - lzmir ıeri ıef•~
lerinden başka haftada iki giln Haydarpaıa • Eskiıehir • Jzıoır 
arasmda kara tarikile de iki aeri mUnasebat tesis edilmişti~ 
Adi trenlerle 34 ııaat tutan bu yolculuk haftada iki gün 2 
ıaatte yapılabilecektir. 

5 Haftada bir defa lılemekte olan Haydarpaşa .. Elaziz yataklı 
vagon servi&i iki defaya çıkarılmıı ve bu hatta ucuz tarifeli 
bir yemekli vagon ıerviside ilave edilmiştir f 

6 - T oro11 katarlarının An karadan geçiriJmesi~e haftada bir ~ed: 
Adanada aktarma suretile Ankara - ElAzız-Aukara arasın 

51 yataklı vagon servisi temin ~olunmuştur, ve şimdiye kadar 
44 

Hatte yapılan Elaziz~Ankara yolculuğu Toros katarlaril• 
saate indirilmiştir. 

Bütün ıebeke üzerindeki yolcu servisini gösterir il.Anlar iıtas'" 
yonlarımıza asılmııtır. Fazla izahat almak isteyen yolcularm istat'" 
yonlarıouza bat vurmalarını dileriz. (2498) 


