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Şeyh Saidin Kaçak Kardeşi 
Istanbulda Tutuldu 

Tahir, Nüfus 
Tezkeresini Boz
muş, Adını Tabiye 

Çevlrmlş~ir 
Polis dnn öğleden ıonra mlld· 

deiumumlliğe elleri kelepçeli Ut 
adam ıetirdl. Bunlardan iktıl ıa• 
kalları ve ıark vilAyetlerinde ılyi· 
len pantalonlarlla ve bilhasta blrtıl 
külaha benziyen yünden örme 
kasketile nazarı dikkati celbıdi· 
yordu. Önde yilrUyen zeki 
bakııh, zayıf uzun boylu ıuçlu 
Ktirt iıyanmın meıhur ılebaıııı 
lilaslüp Saidio ana baba bir kar• 
tleıl Tahirdi. Arkasından yilrl• 
)'en · ve ıimaca, boy, poıca, 
"fr bire çok benzeyen de Muılu 
kürt Arifti. Üçüncü ıuçlu da f .. 
rah pansiyonunun katibi Mehmet 
Yatardı. Müddeiumumi muavinl.
rinden bay Şefik bunlann ıoı
aularını yaptıktan ıonra Sultan· 
ah met ıulh blriocl ceza 

Şeyh Saidin kardeıi Tahir, Muılu Arif •• otel kitibi hi.kim karoıeında 

Balkan Antantı Tam Bir 
Anlaşma ile Bitti 

hakimine vordf. 
Diln bir arahk muharrirleri· 

nıiı.den birisi teh Saidln kardefi 
Tahir le görilımlye muv•ffak ol
ınuştur: Tahir diyor ki: 

Bllkreı, 12 (A.A.) - Balkan antantı bakakları bugUn saat 13,30 
da itlerini bitlrmitlerdir. B. Titülesko, gazetecilere töyle demiıtir: 

" Siy sal konferanH tam bir anlatma ile bitirdik. 

" isyandan ıonra Malkarada 
oturuyordum. O zamandanberl 

Yarın 6ğleden ıonra bir komonike verilecektir~ Y arınkl 'fÖrll me· 
lerde Baftian antantının ökonomik ıubelerlnin başkanları ve bilba11a 
Türkiye kamutayı ikinci başkanı B. H&1an Saka, eski Yunan bakan· 
)arından B. Harl1Beakiı, Yugoıla vya dışarı işleri bakanı yardımcııı 
B. Puriç ve Romanya ıubeıl başkanı B. Tabakoviç de bulunacaklardır. 

( Devam 11 inci yGzde ) Bugün öğleyin Batbakan B. TatarHko bir ziyafet vermlıtir. 

LehistanınMilliKahrama-
111 Mareşal PilSudskiöldji 

Lehistanın büyük vatanp~nerl e1ki CUmbur Reif.İ Mareıal Pilauclski 
dun gece aaat 8,45 de kalp durmaaından ölmUttUr. 

Bu haberin duyulmatı Lehlıtanda büyük bir teesıUr uyandırmıı, 
btıtUn kiliseler matem çanları çalmaya batlamışlardır. 

Kabine gece fevkalade bir içtima >:aparak bu ini ölüm Uzerioe 
\radyeti görütmüştür. Var,ova matem fçındo çalkanmaktadır. 

[ Dnaaıı 3 inci yüzde ]I 

Ha besin .. Protestosu 
İtalya Müstemleke Müsteşarinın 

Sözünü Tahkiramiz Buldular 
Ankarada bulunan Habeı mula· 

"•trllzarı, bir tezkere ile bize, eon 
cl•fa İtalyan mecliıl mebuaanında, 
'-llatemlekAt nezareti müıteıarı tara· 
fınd•n Habeı hakkında ıöylenen 
ralltlta knrfl yapılan protHtonun Jıu-

l&11n1 ıandermiıtır. 
Proteıteda hullaahn deailiyor ki: 

'i ltalya 111üıtemlekit miletetarıoıo 
Mayıs tarihinde, ltalyan mebuua 

~ecliıinde Hablı hakkındaki hakaret 
flli:ı nutkuna, cevap olarak ltalyaaın 
tc.iı·Ababadaki elçiıine bir protu· 
~:n~~e verilmiıtir. Rumi bir ftalyaa 
d lıbı ta::afandan 1928 tarihli muabe· 
~nln )'erine ıretirilmemeaile ittlhem 

a <:ilen Habeıiatan, ayal mualııedeye 
lt. ~•nnrak uluslar kurumu nezdinde 
aı~~n tnrafından redcfodil•n hakme 
tıı ılrneaini istemiıtir. ltalya mlhteıeırı 
~{Qfındnn annrıi içinde bir hükümet 
b\lıttak ta,·sif edilen Habetistan, 
bı R'llnku ihtillfta ııulhçu ve diirüat 
lt:ı, "aıiyct almı11tır. Binaenaleyh 
l1tdı:n ınDatemlekit mö11t.eıarı, 1928 
t'•hhfrnnııının balyaya yUklediA"l 

Utlerden te1rafill etmektedir. 

•••!'•••·········-············································ 
Bir Katil Ve 

Bir Mahkumiyet 

. , 

r ' Bulgaristanda 
Kanlı Komünist 
Mücadelesi 

Sof ya, 12 ( Hueuel ) - Bulgariı· . 
landa komünlatllk kanun haricidir. 
Menıuplar1 da tlddetle cu:alandı
rıhr, buna ratm•n her tarafa k8k 
Hlmııtır. Hatta mekteplerden 
m!'ada bazı kıılalarda da tema
ylllleri S"ÖrOlmektedir. Buna 1ni1al 
de ıudur : 

Geçenlerde, buradaki askeri 
m ahkeme, Lona Mihailof Petkof 
namında bir aııkerin, birinci eUvarl 
alayındakl arkadaıları araeında 

komünietllk tahrikltı ve propagan
daaı yapmaıınd r.n ötQr(l idamına 

hllkmeylemiıti. Fakat o, daha bu 
meaele meydana ç:kar çıkmaz 

kaçmıı •• kurtulmuıtu. 
[ Devamı 12 inci yiizde ] 

I ·· .. ·--· . . . .... . . . . . . . .. ····~~·=7;,o " 

Svmsunda Talebe 
Muallimin Evine 
Bomba Mı Attı? 

Samsundan "Zaman,, gazetesine 
telgrafla bildirildiğine göre, dtın 
gece Lise muallimi Bay Vedadın 
evine talebesi tarafından bomba 
atılmıştır. insanca zayiat yoktur. 
Elli talebo nezaret nltma ahn· 
mıştır. 

Bu haberin doğru olup olma· 
dığmı telgrafla Samıun muhabiri· 
mizden sorduk. Şu dakikaya 
koda cevap gelmemiştir. ilave 

. edelim ki bu haberde mühim bir 
yanlişlık olmasına inanmak il· 
zımdır. 

Son Postanın Anketi 

Bitıl itikatlara 
, inanır Mısınız ? 

Kadın Doktor Bayan Rabla Arat Diyor Ki : Kırımda 
Per,embelerl Dikit Dikmezler Ve ı,e El SUrmezler, 
ı,te Muvaffak Olmak için De ElbJselerlnl Ters Giyerler 

Bugün de lptldat ve orta tah· 
ıllinl Kırımda yapmıı, Hıeyl Rus
yada tamamlamıı, Uninraiteyi Al· 
manyada bitirmiı, ihtis&1 imtiha· '· 1 

mm da Tlirkiyede vermlı. 

Bir kadın doktorunu; "R•h1 

Rahmeti Arat,,ı dinliyellm. Batıl 
ltlkat!ara inamp inanmadığını ~ğ
renmek istediğimiz zamaz "Rabia 
Arat» gülüyor ve: 

- insan, diyor, kıta, muhit 
't'e memleket değittirlrken; sade 
yaJizlerini dolduran eşyaları değil, 
kafasını dolduran itikatları lafı• 

makta da gUçlUk çekiyor. 
Ben, Kazanda edindiğim itikat• 

lardan bir kıımını Almanyada, 
nihayet bir kısmım da burada 
tasfiye ettim. 

. Bu, muhit icabı taafiyelerdeo 
ıonra da ltlkatlanm, kolayca 
ıayılabllecek derecede azaldı. 

GUldUm: 
- Şu halde ıaymanızı rica 

edebilirim ? 
- Meıeli ben papaz görünce 

Bayan Habia Arat 

elbisemin dUğmebrini tutmaktan 
vaıgeçememiıimdir. Zira Rusyada 
iken papazlardan ders okurduk. 
Ve o, günlük kokulu, matem 
kılıklı adamlar sınıfa girdikleri 
zaman bUHin arkadaşlarım düğ~ 
melerine ıarılırlardı v ben, se
nelerce onlara uymaktan kalan 

( De.ama 12 inci yüzde ) 

Plevne Kahramanını 
Altınlarını Arıyor ar 

Sofya, 12 (Husuıi) - Plevne müdafaasının şöhretli kahramanı müşir 
0ıman paıanın defineleri ötedenberi fikirleri kurcalayan cazibeli bir 
mev.ıudur. Guya Oaman paıa, mlldafaanın imkanstzhğını görüpte ·hu· 
ruç hareketine karar yerdiği zaman beraberinde bulunan birkaç 
11ter yUkU altın ve gilmllşll toprağa gömmüştür. 20 senedenberi 
bu paraları bulmak için Plevn• civanoda lcaıma vu;:ulmadık köşe, bl.· 
cak bırakdmamııtır. Şimdi Plevne belediyesi de bu dedikodulara 
lnanmıt olacak ki ıehrin öteainl, berisini kazdırıp durmaktadır. Fakat 
ılmdiye kada.r ele geçen netice birkaç yığın ölü ve şehit kemiğin· 
den ibarettir. ( Devamı 12 inci yüzd~ ) 

Piyango Talilileri 
-------·. ·-·. _, ... 

Kara Bahtlı Kadınlarla Kamarot Bay 
Bekir Nasıl Zengin Oldular ? 

Arkadaılardan biri ıoruyor : 
- Batıl itikatlara inanır mısınız? 
E~er Bu arkadaş bu ıorguyu 

son tayyare plyaniosu talilisine 
tevcih et.eydi alacağı cevap 
tereddllt.Uı c 

- Hay, hay olurdu. 
Son kıjldenin tallllıi bayan 

Nuriye bir gece evvel ııördUğU 
rüyayı tabir ettirmlı : 

- Senin baıma buglln, yarın 
devletkuıu konacak! cevabını alınca 
daha 1abah karanlığında çocu· 
ğunu kapı eıiğlne oturtup kendi· 
ala• piyango bileletl aatan bayii 
bekletmiye baılatmııtır. Batıl 
itikada inanışın bundan daha canh 
mleali olur mu ? 

~ 
Bayan Nurlye Fındıklıda bir 

Hin alt katında kira ile oturu• 
( DtYanaa 18 Uaoü yüıde) 

varşaılı kadın rüyayı gören Nurlyedir. 
. Öbürü de bile' ortaiı Mllnnverdiı 



2 Sayfa 

(Halkın Seıi]I 
Mesleğinizin 

Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

Dan baıladığımız bu anket 
aerisine daYam ediyoruz. Burtn 
de qağıdaki .Utwıda, mttreiilp
lerm cH&plannı bu1-oakam1%: 

Edlrnekapı, Çakıraıa mahal· 
te•I, Kllleboyu NO, 760 mllret· 
Up Hamdi: 

- ~haletin nesinden tiklyet olur 
birader? Tabii allndelijinin ulıRından .. 

* Mevllnekapı, Has1rcımelek 
sokaıı, No. 17 mUrettip Nurır 

- Gündelitin aıhtından Ye itia 
çoklutundan. Biz, karın•• iıoyunda, 

ılmaiyab harflerle utrap '111t'&fa, ı3zl• 
rlni ailn ıeçtikç• aaadlren ..... ıarız. 

* Şellrellllnlnde lbrahlmçavu' 
mahalleslede, Ka"kçı mektep 
ao~aıında mUrettlp Sabri ı 

- Meıletimln ıunadu, ba1U11dan 
detll, bir kelimeyle •e1lefimdea 
tiklyetçiyim, aıisim. Ne 1apayım ki, 
bu it kıtlıtında takılmıı bulundum 
bir k•re. Yokıa, J•pıhr, 1r3rlltlr, 
yenir, 1utulur boydaa detlldlr blslm 
lı. Ben e1klde-. on metrodaa •ete• 
lij'i g6rtlrd0m. Şimdi iki metrodaa 
babamı tanıyamıyorum. 

Bu iti beceremedlti• ala Allala 
bile 'kerim deji)dir. 

-tl 
Ak sarar, Nellncı sokak, 3S 

numar11, mUretup MUkerrem: 
- Matbaalar, 1eai makineler re

tirttl:er. Şimdi o makineler bir ıaatte, 
blı.im elle dlSrt, b~ı •aatte yapabildi· 
fim;z iti çıkarıyorlar. Bu yBzden de, 
blrçoklarımıa açıkta kaldı. 

Şimdi bir talep oldumu, 1irnıl mi• 
rettip birden baı•uruyoı. Bunun aetl· 
ceainde de m8rettibln yevmlyeai, Har .. 
biumumideki Alman markları ılbl 
babire dGfOyor. ----
Sanayicilerin Bir 

Müracaatı 
latihlak Vergiıi için 

Sarahat lıtiyorlar 
Iatanbul aanayicileri GUmrlk· 

ler Ôkonomi Bakanlığına mtira-
caat ederek yeni latihlAk ••rgiai 
kam.inu projeahıe iptidai maddeler
den oldutu gibi mam 111 madde
lerden de lıtihlak ••riisl alınmaıı 
kaydının iliveılnl lstemişrerdir. 
Sanayiciier bu ıuretl• 7abanClt 
r:"4llann yerli mallara n'kabe 
eaemlyeceğini ı6ylemtktedir. 

Sanayiciler bundan tonra ya· 
pılacak ticaret muka ••lelerine 
.. Törkiyede yapılan maddele.ria 
ithaline imkiA yoktur,, kaydınua 
Uaveaini de istemektedirler. 

Liman Şirketi Kadrosu 
Liman ve nhtımlar umum 

mUdUril Ali Rııa Çevik dUn An
karadan ıehrlmize gelmfftir. Ali 
Rıza Çevik Ankarada liman lda· 
resinin Maliye Bakanlığından ay• 

rılarak Ôkonoml Bakanlığıaa 
bağlanmaaı iti iie meıgul olmuı· 
tur. Limaa idare.ini• mavakbt 
kadrosu esas kadro o!arak kabul 
edilmiıtir. 

SON POSTA 

DABILİ BABEBLEB 

Bir Kurt 
Şişlide 

Köpeğinin Dün 
Yaptıkları 

Dh, bir brt k6peği, Şifli al
Yarını heyecana dDfllrmllıtllr. 

Şiflide oturaıı Madam Maryan• 

tiye ait bir kurt kfipeji, her aa· 
ıılu ıahlainln elladen kurtulmuı, 
Ye ötekine berikine saldırmıya 

baılamııbr. Herkeı birer tarafa 

Altın Hırsızı Osman 
Kay•eriden Kaçmııh. 

Burada Tutuldu 
Polis Üdnci ıube memurlan, 

Kayaerlde yapılaa mllhim bir 
altın luraızhjınm faWerw ,ehri· 
mlzde yakalamıılardar. Vak'a 
ılyladir: 

Kayt1Will 01man uminde biri, 
memlaketiıade bir kadıncağwa 
evine ~rmlı ve eline aeçirdiğl 
( 25 ) beılbiryerde ve ( 20 ) altın 
lirayı Ye bundan baıka iki hallı 
ıUmtlf famdanı aprarak ıırraka· 
dem baımııtır. 

Kayseri zabıtua, bu altaa 
hırsızını orada yakalayamayiaca, 
muhtelif tehirler ıabıtalarma 
'e bu meyanda da latanbul poll· 
ıine müracaat etmiftir. Bir mld
detteııbui ltu aoygunculujua 

lcaçıfbiı tçln köpek te alabildiğine 
dola.-:aakta devam etmittlr. 

Kart köpeği, nihayet, o civar
da ohlraa binlJafl Bay Naimln 

beş yaıındaki oğlu Sedata raka· 
lamıı ve ıaırmııt.r. Vak'ayı görea• 
ı ... , hemen polisi haberdar etmir 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

Y.ak111da Ortameklep, Lise 
fle Y•luelc melcleplerde lcagıt 
•• 'luıbullere başfanıgor. Her 
un• oldağ• 6'61 ba ••• tH 
Son Posla, 1111ni getiıen ıenç
l•r• aoragor ı 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz?. 
Son Posta mn Mek· 

tepçi ıi Ortamektep, Lise Te Yük· 

Hk mekteplerin blitttn kayıt n kabul 
oeraitini yazacak, gençlerimizin müş

kül ıorgularına cnap Yerecektir. 

ler, memurlar, kotuşup yetlımlı, 
çocQfu kurt köpeğinin dlflerlnden 
zor'a lmrtarmıPartfır. 

Gerek yaralı Sedat, ıerek 
köpek, .. •minindeki kuduz ha1-
ıa.e.lne •eYkedilmifier Ye m ..... 
bede altına alınmıılardır. 

"Köy Evleri Tipi,, 
Açılan Proje Mü•abakaaı 

Uzabldı 
Halkevl Trakya • latnbal 

havalisiade ev Japbracak k&y.11-
lv için Wr ( K&y evlarl ) proje 
IDOAba'kul açllllfb. 1 J.tayılta 
bit• mhabaka, 1 Huiraaa ka· 
dar uzab1maıbr. 

Kıymetli Tevrat 
liir Heyete Tetkik 

Ettirilecek 
Hapiahanede buluna• Ye çok 

laymetl oldutu lllllbakkak olan 
Ceylin derimi ....... yazılmaı 
Tevrat kitabı bir mllteha1111 
heye1e tetkik ettirilecektir. Bu 
kitap, . enelce Hahamhane tara• 
fından tevkifhane Jıavruıaa YarlJ. 
111i1tl. 

faili aranadursun dlln Ç8IJI lçhae 
bir adam plmiı •• ellnd• tap· 
dığı laallı ılmllı iki ıamda1U 
.. tmak ,,,_ Mi• .aela laat :YW- " 

muıtur. Bu lll'ada memurlar, b• 
adamı• haliad• flph.lenmlıler 
ve Kayıeri hırsız!ığını da hatırla
yarak kendı.iai kara:kela 16tllr
mlşlerdir. 

El ·Altından Mektep işle
ten Bir Bayan 

Oıman, karakolda ıorpya 

Balatlı Madam Marika Para 
Cezasına Mahkum Oldu 

çekilince yapbğı hanızlrjı olduğu 
tlbi itiraf etmlı, beıiblryerdelerln 
bir k11mını da ıarfettijinl aöy• 
lemifllr. 

_ _. .......... -....... - --... ._....... .... _ 
Madam Marlka Balatta otul'Ul'. 

Zabıtaya Yerilen bir habere glSre 

Madam Marika evinin tiıtkatmı 
Bu altın hır1111, timdi mahfu-

Hn Kayaeriye g'ftnderilecektir. meptebe çevirmlıtlr. Bunun için 
' de KiUtlr Bakanlılmtlan izin 

Milli Mücadele 
Filmi 

almamııtar. Onun, Balat, F•er, 
1 Ayvanıaraydan ge1en talebesi var
' Di· &at ile yedi yq arsaııdald 

Ordu Akademiainin Güzel ba yaYrUlan Madam Mırrfka ııra· 
Bir T eıebbüıü ıara oturtur, ıehadetnam•li bir 

Orau akademiıi · baıtaıa bqa muallim ıibi 11ralann araıında 
l>lr deıtan olan mnıı mllcadeı.yi 
filim Ue teablt etmek Oaere yeni 
bir teıebbnse ılriımlttir. Bu 
husuıta ilk çahfDUllar Adana 
mıntaka11ada batfaanftır. Akade
m1nia üç filim memuru ÇukuroYa 
ve Gaziantepteki tnilli milcadele 
kahramanlarını 1'1ime atmak fizere 
Adaııaya •çmifler, wadan da 
Marq Ye Gazlauteptebe geçmit
lerdlr. 

gezerek onlara nezaret edermft. 
Çocuklann defter, kalem Ye çan· 

taları varmıt- Onlara, mahiyeti 

meçhul deraler verirmif. 
Bunun herine Madam Matlka 

Adliyeye '• i'miı Ye dtın muha
keme edi:miıtir. 

Bu miln &1ebetle ıahit diye 
dinlenen pollı memuru Bay lamall 
diyor ki: 

- Bize Yerilen haber lzerlne 
Madam Marlkanm .. ıne ıtrdlk. 
Tam den zamanı lmif. Çocalda( 
kitap okuyor,, yaıı yazıyor, ma• 
dam da onlar ar-da dolap
rordu. Kendisine 10rduk: 

- Kimaeaizlm, bualan oku· 
tarak para kazanıyorum, dedi. 

Diğer phitler de bu ıGil 
teyit edici ıeyler ı&ylediler. 

Sıra Madam Marikaya 2eliace; 
o, okuma, yazma bilmeditinl icl· 
dla ediyordu. Çocuklan da ya• 

ramazlık ettirmemek .,. ı&•t· 

mek Ozere eYinde topladıtını 
•6ylUyordu. Mahkeme, Madam 

Marikaya 30 lir.a para cez&11 
kesmittir. Fakat ıimdJye kadar 

hiçbir ıuç iılemeditinl de 16z 
&ınno getirerek bu c•zayı tecil 
etmiıtir. 

P.zar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Mayıs 13 

( Güniin Tarihi j 
Bir iki 
Satırla 

Bey Yevtlç Gelecek 
Yug09Jav 'Baıvekili B. Yevtfçla 

rakmda Ankarayı ziyaret edece'1 
l!aberlerl tahakkuk etmektedİl'. 

.. .. * 
Oç 1(afadar Tevkif Edlldl 

*>rahim, Halil ve Sait adiı llç 
kafadar evvelal ı1ıece Betiktafta 
lrfJmlircft Ziyanın kilitlerinl kıra
rak dl,kkanına glrmlıler ve ıa• 
dıjmrl '!.ki (50) llraaını çalmışlardır. 
llldcledımumilik dlln OçUnU de 
tevkif ettirmlıtir .. .. . 

1'urlanda Çilek 
Piyasaya Karad.niz ErejUafa• 

den 'turfanda çilek gelmiştir. Kl· 
-. tiO - 160 kuruıa nhlmall
tadır. Pek yakında dUıeceil 
muhakkaktır. .. ... .. 
Awtollon 'fıakımı Geliyor 
Aıtlnamn f&tbol ikincisi Apollen 

takımı Galatasaray ve Beşiktaş 
tanfmClan mtlftereken davet edi -
mlftir. Appollonun ayın 16 sında 
Takı1m stadyomunda Beşiktaıla 
18 inci Pazar gDnll de yine ayni 
lla"da Galat&1arayla maç yapa
caklvı haber ver1liyor. 

« .. Jt 
Olgunlllk !imtihanlar• 
Bıa JAne yapılacak olnn lise 

tıe ıcm •ıntf olğunlak imtibaalan11tı 
flmdlye kadar 50 ıkltf taHp çak
aıftır. .. ,.. .. 

Buradan Ayrılan Esnaf 
Kllçllk ıan..,atlar kanunuaun 

tatbik sahasına geçlflnden sonra 
memlalr.etimb.den aynlan acııel>i
lerln çoj'u Mısır, İran, Filistin •• 
Suriy•y• gltmiflerdir. .. . .. 

'Vapur Alm1rea Sefer 
Yapıtacakmıt 1 

Ôğrendiğimh:e g3re Akay lda• 
real yeni Yaparlar satın alındıktan 
10Dra kıŞ!D Y e~llköye, yazın da 
Floeyaya Ada ıeferlerl gibi mwı• 
lazam aeferler tertip edecektir. 
Florya için lçtlncll mıataka, Ye
ılllCfiy için ikinci nnntaka tarifeli 
tatl»lk edilecektir. .. .. .. •-•f Cemlyetlerlnln Feder• 

EdHtneel 
Esnaf cemiyetlerinin federe 

edllmeal meselesi tahakkuk etmek 
tberedlr. 

ıt ... « 
DUn Gelen Ser~•hl•r 
Dlln ıeluimize İtalya bandarala 

Roma vapurlle 1200 ltalyan ••Y' 
yaba, bir Franıız vapurlle de 200 
Fıamaz seyyahı 1ıelm1ftir. Bu 
Hyyahlar dUn ıebrl geımiıler ve 
ıece limanımızdan hareket etmtr 
erdir. 

-S Po .. h;ırr:r~ - H s o E. ! .. 

1 
Muharrir - iki bayram aruıada ev• Muharrir - Karakediden korkar mı· 

aın? 

l 
Muharrir - Peki ..• Senin en lrorktr 

S ·n · le -de. a ket y.apmıya geldim. 
i'i.i <a tlRra .na ı r m,ıın ? 

H,:. a rı B, - inanmam 1 

B&tıl lanmeyi ujurıuz aayar mııın? 
Ha1an B. - Saymam. Çtlnldl bisde 

bayramlar da çoiıldı, evleDmtltr deL. 
Ha11n 8. - Onu farelere ıor 1 

tun bAtal itikat nedir 1 
Haaao B. - Bitıl itikatlara itikat 

etmekl 
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inkılap Dersleri 

• 
imtihanlar 

• . -
inkılap Dersleri 
Üniversitede verilen inkılap 

ders!eri evvelki gOn eski Adliye 
Vek,li Mahmut Eaadm ıon derıi 

ile bitti. 
Bu dersler, gençlere lnkllap 

ldeoJojisinl öğretmek ve telkin 
etmek için tea· • edilmişti. 

Evvelki ıno Mahmut Eaadın 
verdiği ders bu bakımdan çok 
dikkate değer. Eğer ıazetelerin 
yazdıkları doğru ise, - gllnahı 
onların boynuna • Mahmut Esat 
dersinin bir yerinde ıosyallzmden 
bahsederek diyor ki: 

"İlmi bakımdan Kari Markı'• göre 
lıcl &İyaet n içtimai hayabn nbımı
dır. Binaenaleyh hak bakımından da 
fı ve işçi hakim olmak gerektir. Bu 
ook doğru. Böyle olmak llzlmdır. 1o 
iye işçi elbette hakim olacaktır ve ol
malıdır. Türk ihtilali bu prenıipten, 

1 yani iıi bavaranlar prensipinde ayrılık 
kabul etmes. Devrimin başı Ata
tlirk. 11Bu memlt:ketin efendiıi köylüdttr,, 
elemişti. 

Bu lf adeden Mahmut Esadıo 
kaatettiğl mini sarihtir. Fakat 
biraz aonra düıtUğU tezadı anlı• 
yor ve derhal Türk ihtilalinin 
aınıf ve ıınıf mUcadelealni ka· 
bul etmediğini aöylüyor. Sınıf 
zıddiyetlerlnin doğmasına mey• 
dan vermemek için devletçiliği 

gUttUğilnU anlatıyor. ,. Partinin 
programıoın belli baılı prenılple
rinden biriıi de sınıf farkına 
meydan yermlyerek onlan önle-
1eeek tedbirler almaktır " diyor 
•• ilave ediyor: 

- Bunun iç.n parti devletoidir. İk
tiladi ıahada devleUn müd11haleaini 
kabul eder. Kuvvetli eınıflann, zayıf 
ııoıflnrı istiemanaa meydan nrmemek 
için devletin müdahılleıi bir zarurettir. 

Fakat hilklim vermekte acele 
etmiyelim. Mahmut Esadın dersi 
daha bitmemittir. Dersin sonları· 
na doğru bu fikirden de vu 
ıeçiyor. 

- Yeni Türk rejimi, diyor, demok• 
ıaııiye dayanır. Hakimiyet '!'ürk milie
tlııiudir. Fakat bu demokrasi ve bu 
hnkımiyot 18 inci aeır felsefesi ile izah 
edıl~mez. Bence bu rejim Amerikanın 

Rooııvelt rejimi a-\bidir. ,. 

Bir dera içinde blrlblrlne .zıt 
Uç rejimden bnhrıediliyor ve Türk 
r~jimi ayrı ayrı bu Uç ıekle de 
benıetlliyor. .. 

imtihan belası 
imtihanlar hakikaten çocukla

rımız için, verem gibi, veba gibi, 
kuşpalazı gibi, sıtma gibi bir 
Afet oldu. Senede bir defa bUtlln 
rnektep çocuklarını kanadı altına 
ala!l bu afet lcimini maddeten 
kimini manen öldUrllyor. Bazıları· 
nın sıhhatini, bazılarının kafala· 
rını bozuyor. 

Dün bir muallim söylüyordu. 
Ylik1;ek ticaret mektebi talebesi 
Bakalorya imtihanı verebilmek 
için 9UOO sayfa kitap kanştu·mıya 
lllecburdur. On beı gUn içinde 
900() sayfa. Buna maddoten im· 
kan var mı? 

Mn. rif mUdürlUğli vekAletln 
Rörıderdiğl ta imatnnmeye uygun 
i~lulde imtihan yapmak için 35 
bın muallime ihtiyaç olduğunu 
tesha etmiş. Bu a da siz imkdn 
RÖrU;;eır musunuz? 

k Zavallı çocuklarımız 1 Memle· 
k •t sıtnınya, vebaya, koleraya 
•rıı tedbir alabiliyor, fakat he

~ü: imtihana kartı alınacak ted· 
lrı bQlamadı. 

iJ Zamanın Mükafatı 

Hayat bir atlıkarınc~ya benzer. Hepimiz bu atlıka
rıncada bir ata binerek b yata atılım:. Zaman kenarda 
bekllyerek biıi ıöıeller. Gıaitimizi beğenir1e mlkifatını 
verir, bej'enmeue ceıalrndırar. Baı.1 .. rımız çarkın 

bir dönOtilne dayanpmayız, batımız dlSner yere 

yuvarlanırız. Bazımıı bir hayat arkadafının yardı· 

mına ııj'ınırıı:. Bazımız tek bat mıza bu mOcad•· 
leden mufaffakiyetle çıkarız. Zamaa aiı:e henOz 
müklf abnı vermemİfH, bu mükafata henilz lfyalrat 
karnmamıtıın z demeı tir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

ikinci Beş Yıllık Sanayi 
Programı Hazırlanıyor 

Madenler İşletile
cek, Her Yer Elek
triğe Kavuşacak 

Cumhuriyet Halk Partisi b~ 
yük kurultayının dünkü toplan
tııında heaap komisyonunun 
raporu kabul edilmiıtlr. Bundan 
ıonra yurdun her tarafından ku· 
rultaya gelen yllzlerce telgraf 
okunmuıtur. 

Parti yeni program taslağını 
öz tllrkçe olarak bastırmıt ve 
toplantıda Uyelere dağıtmııtır. 

lf 

Devlet Memurları 
Beş Sınıfa 
Ayrılıyor 

Ankara, 12 - Baremde yapı· 
lacak değişiklik tesbit edilmlıtir. 
Yeni barem derecelerine göre 
devlet memurla11 beş sınıfa ay• 
rılmııtar. T erfl müddeti yllksek 
mektep mezunları için 3, diğer 
mektep mezunları için 4 senedir. 
Blltnn Vekaletlerin kadroları 
baştan başa değişecektir. 

Atatürk 
Ankara 12 - Atatürk bu gOn 

ıehirde bir gezinti yapmış, bir 
dükkandan alıı•erlıt• bulunmuf, 
Keçlörene giderek oradaki gazi
noda bir mUddet iıtlrahat etmiıtir. 

Tayyare Hocasına 
Armağan 

Ankara, J 2 - Sovyet mer
kezi icra komiteal TUrk kuıu pa· 
raşutla atlama ve motörsUz tay
yare hocası Bay Anohinl bir 
mektup ve bir armağanla taltif 
ctmlıtir. 

Ankara 12 - Parti dilek ko
mlıyonun çalıımaları devam et
mektedir. Dün gece Ökonoml 
bakanı Bay Celil Bayar izahat 
vermittir. Bay Celal Bayar ikinci 
bet yıllık sanayi proğrammın ha· 
zırlandığını, madcn1erimizln işletll· 
meıl,Elektrifikaıyon işinin progra
mın en Haalı iki maddesi oldu
ğunu, elektrifikasyon için memle· 
ketin 8 - tO mmtakaya al rıldl" 
ğını söylemiıtir. 

LehistanınMilliKahrama
nı Mareşal Pilsodski öldü 

Ôkonomi Bakanı Mudanya ve 
Bandırma gibi kısa hatlara tahsis 
edilmek Uz.ere yeni kUçUk vapur
lar ıımarlanacağanı, şekerin ucuz
latılacağını, İt Kanununun çıkarı• 
lacağıoı da llftve etmiştir. 

Komisyonun ıabahki toplan· 
tısında da Nafıa Bakanı Bay Ali 
Çetin Kaya izahat vermi§, de· 
miryolu inşaaboa devam edil
diğini, en kısa zamanda Erzuru· 
ma varılacağmı, Turhalm Tokata 
bir şose ile bağlanacağını ve 
Adapazarı • Düzce • Bolu ~olunun 
yapılacağını söylemiştir. Komlıyon
da yirmi liraya kadar kazancı 
olan kadınlardan da yol parası 
alınması hi ~örüşülmOştUr. KUltUr 

(Baştarnfı 1 inci ) üzde) 
Mareıal Pllsudski Lehlstanı 

çarhk Ruıyasıoın elinden kurla• 
rarnk ona istiklalini kazandıran 
milli kahramandır. 1867 aenesln· 
de Lehiatanın Zuloo ıehrinde 
doğmuştur. 

Buna nazara 6ldUğu dakikada 
68 yaıında idL 1919 aenesinde 
cllmhur reisliğine ıeçilmişti. Fakat 
sonradan bu makamı kabul et
medi ve yalnız Harbiye Nazırlığını 
üzerine alarak Leh ordusunun teş• 
kil ve tensikile uğraştı. Fakat 
Lehistanın dahili ve harici ıiyaseti 
ilzerinde yegane hakim olan 
şahsiyet kendisi idi. 

Harici siyasette prensipl fU 
idi : u Ne fazla dost, n., fazla 
dUıman olmak, herkesle iyi ge
çinmek.., 

şal Pilsudski dün gece 9,45 de 
Ordu mllfetUıliği binasında öl· 
mUşlOr. 68 yaıındaydı. Rivayete 
jlÖte, ölümünü intac eden, bir 
!Jremi buhranıdır. Geçirmiş ol
duğu buhran bir yıldanberi gelen 
buhranların llçftncOsUdür. 

1926 yılı mayısının 12 • 13 
gecesi yaptığı darbeihllkiimetin 
tam dokuzuncu yıldönlimllnde 
ölmUıtUr. 

Kabine derhal topfanmıt \'e 
Mareıahn yerine Ordu Genel 
rulifettitl olarak General Eduard 
Rydzemgllyi seçmiştir ki, bu mu ki 
fi'len Başkumandanlık demektir. 

Mareşal Karaciğer 
Kanserinden Öldü 

V arıova, 13 (A. A.) - Mare• 
pi Pileudski hakkında neşredilen 
bp raporunda kara ciğer kanse
rine mlibtela olduğu ve dahili 
neziften öldüğU kaydedilmiıUr. 

Bakanı Bay -bidln Özmen de dUn 
gece komlıyonda izahat vermiştir. 

r 

Lehistanın Yeni Baş· 
kumandanı Seçildi 
Var~ova 13 (A. A.) - Mare· 

iNANMA! ' [STER /STER 
Ruı artistleri ııeçen cuma akıamı ıehr imlsde ilk 1 Yok1a az çok fıatık kabutu çıtırd111, ince dediko:lu 

Kona erlerlnl verdiler. Bunla, RuayAnın en yOkıek fı11ltıaı itltilmn değildi. Sevincimla uzun ıllrmedl, 
ınn' •. tkfirlarıdırlar. Onların ytıkaek mOı:lklerinl dl nle· ikin el kat localardan 7Dluelea tiı bir çocuk ... ı 
mek için hepimiz konHr• koıtuk. Bu kon11rlerd• kemnnı bcltırdı: 
mabette imit gibi derin bir ıllküt muhafaza edilir ve 1 f 

. k - nne nee• 
muıiki iıtiğrak içinde dinlenlr. Halbuki bırlncl on· ' 
merde bir arkadat mOşahedHinl tu tekilde kaydediyorı BOtlln dikkatler ora1a toplandı. Bir kadının kuca• 

"DOn ıüzlde Ruı mllıiayenlerinl dinliyorduk. Her· tında eumi on aylak bir vntnndatt bu toplantıyı artık 
kes kulak kesllmlf. Koca 1alonda çıt yok. 8elllkl kol- lüıumundan fazla u111n bulmuı olacnk ki, tiı borusunu 
tukları <!olduranların çoğu kon1tnatunr talebHI. butırmıf.,. 

JSTER iNAN /STER iNANMA! 

1 

Sayfa 3 

r-----------------, 
Sazün Kısası 

Güzel 
Yaşamak 
/çin .•. 

•-------- Server e~dt 

Beyoğlu tarafında bazı kor· 
ku .ıç mağazalar var. Korkunç 
<li) orum, cünkü bunlarm sattıkları 
mal yalnız ölüm eşyHıd r: Tabut, 
marka, çele •. k, siyah kurdele \'e 
daha bilme.ın ne... Bu tüyler ür· 
pertici mal,eme) i cazip göstermek 
içia vitrinlerini bir çiçekçi dilk· • 
kanı gibi süsleyen ve gayrimuay· 
yen zamanlarda ahret postası 
kaldıran o ölüm acentaları, tabe
lalari.e, kataloğlari.e ve came· 
kanlarının zarafeıile demek iıde· 
yorlar kiı 

•• Hem a.ul ve tek11lk Hlıibl, 
lt•m de •üslii o• zarlj •ir öla olm•lc 
iıteyonanız biz• müracaat •diniz. 
Bımzi11izln çilrük limon sorılığı1111 
ganaklaruuzın mor çukarluğuN•, •on 
11•J•ll•11 .so11ra pelc çabuk uz•g•tt 
•a1calı11ızı11 giizü11ü:u v•rdiğl kirli
liji ıid•rmek bizim eliruizd•dir. 
Sizi mahıerd•kl baloya •n zarif 
tava/etle 6Ö'lld•rm•1c için •i:slerlr, 
giydiririz., ka~otırız; otomobiliniz• 
rahatça g~rlaştlririz; hiç 111rsmadan, 
bir gerinizi acıtıp i11cltmed•n ahret• 
gid•n tü,..le bindiririz. Usul, telc.,.lk 
o• zara/.t bizdedir!,. 

Usul, teknik ve zarafeti Yalan 
değil. Avrupalılar ve hıristlyanlar, 
ölürken bile ilmin ve sanatın 
kanunJanna riayet ederler: Me
zarlarında bile intizam, güzellik ve 
uıul göze çarpar. 

Bundan ne mi çıkar? Şu çıkar• 
ki ölnmiln bile kendine göre 
bir tekniği ve estetiği, bilgisi ve 
güzelliği \'ardır. Güzel ölmeainl 
bilmeyen güzel yqamasını da bil· 
mez. 

Dış l~leri Hakanı Viya
naya Gidiyor 

Bükreı ı 2 - Dışl~leri Bekanı 
Tevfik RüştU Araa iki gOn sonra 
buradan Viyanaya gidecektir. 

Alpulludaki Cinayet İ&e .• 
Atpullu, 12 ( Huııusl ) - Bu· 

rada birkaç glin evYel feci bir 
cinayet itlenmİf, Şeker fabrika• 
hama!anndan Sıvaslı Muıtafa gece 
yarısı yatağında birkaç yerinden 
bıçaklanarak öldılrülmüıtGr. Ci
nayete sebep hıraızlıktır. ~~ust&· 
fanın uzun mtiddettenberi para 
biriktirdiğini bilen hırsızlar, geco 
saat ı de fabrika yakınındaki 
evine pencereden girmişler ve 
zavallıyı uyurken bastırarak eğıını 
tıkamışlar, boğazına ve k"'rn na 
iki bıçak saplayarak öldürmüş
lerdir. Katiler bu i~ten aoora 
Muıatafanın odada saklı bulunan 
130 l..rasını ve beş beşi birl:ğiai 
çalarak kaçmıılardır. Zabıta tah
kikata başlamıwtır. Katiller ya· 
lanrnak üzeredir. 

Tatil Günleri Kanunu 
Ankara, 12 - Bakanlar he

yeti tatil gllnlerine alt kanun 
liyihaııoı taavip etmiştir. Layiha 
mecliste çabuk müzakere edile· 
rek çıkacakbr. 

8 Liraya f stanbuldan An
karaya Gidip Gelme 
Ankara, 12 - lstanbulla An

kara arasında gidip gelme sekiı 
liralık biletler ihdas edileceği 
ıöylenmektedir. 

Kibrit Ucuzluyor 
Ankara 12 - Finans bakan· 

lığı kibrit ıirkotinin kibrit fiatla· 
rını on para daha indirmesini ka· 
rarlaıtırmıştır. 

·ı ütün Rekoltesi 
Ankara, \ 2 - Bu } ıl tütUn 

rekoltesinin fazla olacağı tahmin 
edilmekte, inhisarlar Bakanlığı 
ekimin tahdıt edilmesi iıinl tetkik 
etmektedir. 

Denizciler Bayramı 
Ökonomı Bakanlığı vapurcu· 

luk şirket;n · a bazı dileklerini ka· 
bul etmi~. bu arada her } ıl a ı· 
nan Fener rüsumunun hUkümete 
ait olan 50 bin lirasmı bağtfla· 
mıştır. Kabotajın Tllrk ıancağma 
inhisar ettiği 1 Temmuz tarihi 
her yıl denizciler bayramı olarak 
kabul edilmiıtlr. 
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Memleket Man~arası _ 1 

1 

Biga da 
llkbahar 

J 

B!ga (Husust) - Şehrimizin 
ilkbah~rı hemen hemen yok g:bi
dir. Çünkü burada ilkbahara çı· 

kılırken kıştan yaza çıkı:dığı hiç 
anlaşılmaz. İlkbahar geldiği halde 
sobalar hep yanar, oduna, kö· 
müre ihtiyaç hep kıt mevsimi 
gibidir. 

Mayıs geldi. Fakat tehrimizde 
hala soğuk bir hava, haJa sürekli 
yağmurlar devam ediyor. Nisan 
içinde bir an güleryüz gösteren 
havalara aldanıp ta aobalarmı 
söküp alanlar, soğuklar avdet 
edince yeninden kurmaya mecbur 
kalmışlardır. 

Burada bağı olmayan memur· 
Jar ve mütekaitler bir bağın yıl
lık mahsulünü bet orı lira verip 
kiralarlar. Bu gibi mU11tecirlerde 
kadim ahali gibi yaz ıeldl 
diye bağlarına her türlü sebze 
tohumu ve fidana dikmişlerae de 
ıoğuktan filizlenmediğini görftnce 
aldandıklarını anlamıılardır. Bu 
ıünler, karpuz ekimi zamanıdır. 
Karpuz bugünlerde ekiHne tur• 
fanda yetiıebilir. Halbuki mtlsait 
hava bulamayan bostancılar, daha 
tohumlarım ekememişler, köylü· 
lerdo bu yüzden mııır tarlalarına 
henlls sıfrememişlerdir. 

Başka yıllarda ıehrlmlı ilkba
harda bu kadar ıoğuk olmazdı. 
Tahirova karpuzları ıimdiye 
kadar ekilmJı bulunurdu. LI• 
kin geçen aenekl gibi bu yıl da 
ıoğuklar devam ettiil ve henüz 
tohumlar ekilmediği lçln karpuz 
turfandacılığını geçen yıl gibi bu 
yıl da lzmirin alacağı tahmin olun· 
maktadır. 

Soğuktan bacalar ilıtonde bll
ıU!mekte olan leyleklerin bile 
neı' elerl kaçmakta •• ağızlarını 
bıçak açmamaktadır, Yeril balda, 
yeril a1ma yapratı honllz mey• 
dana gelmemi,tir. Her yıl hnu
ilyaata kızaran kirazlar, daha 
yemyeşil. Şehrin Uatünde kıı 
man:ıarası gösteren bulutlar ekıik 
değil. Iıte bu yıl Bisranın ilkbaharı •• 

lnegölde Beledige 
Çalışmaları 

lnegöl, (Huıuıi) - Belediye 
mecliıi ıtıhlr bUtçeıinde maat 
faslım varidatımn yUıde otuzuna 
indirmiştir. Tasarruf edilen para 
ıehrln imarına 1arfedilecektfr. 
Ayrıca 1 O bin lira istikraz edilecek, 
bu para ile ıehrln su teıl11b 
ıslah olunacak, hUkiimet konafı 
önünde Karaköy ıöseıine uzanan 
yeni Ankara caddeıl açılacaktır. 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

DOLASAMAZSINIZ 
FAKAT: 

.. 

SON POSTA 
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MEMLEKET HABERLERi 

imparatorluk Devrinde Birşey Yoktu 
Cümhuriyet 
Herşeyi 
Yaptı 

Nezip, (Hususi) - Nezip lmpera
torluk devrinde bir köydü, Ctimhu
riyet burayı 'kaza yaptı ve timdi 
Nezipte ne görülürse Cumhuriyet 
devrinde yapı'.dı. 

Imparatorluk davrinde Nezipte 
b:rer oda halinde biri kızlara, 
diğeri erkeklere mı hsus iki mek
tep vardı ve bunlarda 100 çocuk 
okurdu. 
Şimdi bu iki mektep yanlarında 

kurulan a11rl mekteplerin mutfağı 
haline sıolmit ve yeni yapılarda 
350 yavru irfan nuru almıya 
başlamııtır. lmperatorluk devrinde 
Nezlpln hiçbir nahiyeainde, hiçbir 
köylinde mektep yoktu. Şimdi 
Cerabliı. diğer adile Karkamıı 
nahiyesinde tam teıkllatlı bir 
Ukmekteple 13 köyde birer Uk· 

Nezip muallimleri bir arada 

mektep Yardır. 
Birçok köylerde de •on plAna 

göre yeni mektepler yapılmakta
dır. Nezipteki mekteplerin hima• 
ye heyetleri herglln elli yavruyu 
doyurmaktadır. Millet mektep!e• 
rinde bu yılda 400 vatandat oku· 
yup yazma öğrenmlıtir. 

Nezipte çok miktarda ıamfıı• 
tığı yetiıir. Bu fıstığa famfastıta 
adını venn imparatorluk devridir. 
Şamda bir tek ftabk fııtık ağacı 
yoktur. imparatorluk Antep 
ve Nezipte yetiıen bu neffı 
fııtıkları Şamdan ihraç ettiği için 
fııtılda bu adı almııtır. Burada 
kabukıız fııtığa ka•lak adı Yeri
lir. Buradan bir yılda yapılan 
fıstık ihracatı yarım milyon lirayı 
bulur. imparatorluğun ihmal ettltl 
bu mahıule Cumhuriyet ehemmi• 
yet vermiı, l&tihsal artmıı, hariç· 
ten, Avrupadan ve Amerlkadan 
rağbet çoğalmıı ve mallarımı• 
iyi alıcı bulmuıtur. 

lmporatorluk deninde burada 
1ağhk teıkllib namına hiçbil' ıey 
yoktu. 

Şimdi yalnız hllkumet he1abı· 
na çalışan 3 doktor vardır. Biri 
belediyeye, dlierl trahom teıkl· 
litına alt iki diapanHr ayni za
manda ecza•• olan belediyeye 
bath bir de derman evi vardır. 

Yamık Faik Gezer 

Memlekette At 
Koşusu Merakı 
Artıyor 

Bartın, (Hususi) - Halk par
tisi tarafından Ha>kevi menfaatine 
at yarışları tertip edilmiştir. 24 
mayııta yapılacak olan koşuya 
memleketin her tarafındaki cins 
ve yarış kazanmq atlarm getiri
lebilmesinin teminine çalıtılacaktır. 

17 mayııta da Filyosta at ya· 
rııları yapılacaktır. Mayıs bu ha
valide adeta koşu ayı olmuıtur. 
3 mayıata Devrekte. 10 mayısta da 
Çaycum2da yapılan at koşuları 

çok güzel olmuıtur. 

Bir Genç Ağaç 
Altında Can Verdi 

lnegöl (Husuıt) - Meıit kö· 
yünden Ferit oğlu Topuz ormanda 
aiaç keserken büyük bir meıe 
ağacı devrilmi91 Ferit bu ağacın 

altında kalmış, kurtulamamıı ve 
ölmUttür. 

Uşakla 
Çocuk Bahçesi 

Uşak, ( Husuıt ) - Halke~i 
parkı yanmda bir çocuk bahçesi 
yaptıralmııtır. Çocuklar fimdi 
mektepten çıkınca buraya gel· 
mekte ~e kumlu bahçede oynaş
maktadırlar. 

Muı Muallimleri Müsamere Verdiler 

Muı muallimleri Tt nli vekili bir arada 
Muı ( Huıuıl ) - MualHaıler ı ıamane gençleri adb bir monolot 

birliği tarafından halka meccanen ıöylenmiıtir. Bu müsamere halk 
bir mUaamere yerilmf9, Btlyllk &zerinde çok iyi bir tetir yap• 
baba •• Ümidin sıUneıl adlı e1tr- mııtır, mualllmler fıuat buldukça 
ler temsil olunmuıtur. Bundan halka b6yle mll1amereltr vermeli 
batka mlUi danalar da yapılmıı. kararlaıtırmıılardır. 

f Gemlikte Karaca 
Ali Koyü 

Gemlik (Huıuıi)- Karaca AU 
köyü Gemliğe Uç saat uzaklığın• 
dadır. Sahilde kurulmuıtur. Altmıı 
~vlidir. 

Bu köy milli mUcadele 1eneleri 
içinde düşman tarafından kamilen 
yıkılmııtır. Yeni yapılmıı e•ler 
derme çatma yapılardan ibarettir. 

Eskiden kalabalık olan Karaca 
Ali köyü, halkın gördüğü zarar 
yüzünden şimdi ktiçUlmUştUr. K~y 
halkı kayıkçılık ve balıkçılıkla 

geçinmektedir. Köyün baılıca 
mahaulU zeytindir. Köydıe bu fa· 
kfrJ"ğe rağmen gayet gilzel bir 
mektep binaın yapılmıştır. 

Merzifonda 
İmai İşleri 

Merz fon, (Hususi) - Şehir
deki bUtlln binanaların kafesleri 
kaldırılmıştır. BUtUn evler kireçle 
beyaza badana edilmiştir. Yeni 
binalar muayyen bir plan dahi
linde yaptırılmaktadır. 

Beled;yo yeni bir •por aahaaı 

yapt rmaktadır. Birçok harap 
binalar istimlak olunmakta, yeni 
yollar yapılmakta, pazar yerleri 
açı~maktadır. 

Muşta Muzır 
Hayvan 
Mücadelesi 

Muş, (1-. ususi) - Bu yıl şeh· 
rimizdo de muzır hayvanlarla mll· 
cadele teıkilatı yapılmıştır. Bu 
teşkilAtın çalışmaları ve •ertip 
ettiği sürek avları sayesinde 
2000 den fazla domuz, beı ayı, 
3 kurt öldiirülmüştllr. TetkilAt 
Bay Nac:nin mlidUrlüiU altında 
çahıan Bay Kemal, Bay Saim ve 
Bay Mahmut Seyfi adlı 3 memur· 
dan ibarettir. 

Mücadele memurları bu hafta 
Muşta toplanmışlar ve yazın yapı
lacak mücadele programım hazır
lamışlardır. Muı ve havalisindeki 
domuz kesafetine göre öldürUlen 
domuzlar mevcudu':l yüzde on 
beşine tekabül etmektedir. Yazın 
yapılacak mücadelede bu nlsbetin 
yUzde elliyi bulacağı umulmak· 
tadır. 

lneboluda Bir Ev Yandı 
lnebolu, 12 (A. A.) - Avara 

mahallesinde bir evden yangın 
çıkmıı itfayiye yetişerek yangını 
bUytlmeden aöndürmllttllr. Tutu• 
ıan ev tamamen yanmııtır • 
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Digarıbekirin Bir 
Yıllık ithalat Ve 
ihracatı 

Diyarıbelcir (Huıusi) - Tfca• 
ret ve aanayi odasının hazırladığı 
bir istatistiğe gare bu yıl Diyarı· 
bekirin ihracatı ithaliltından fazla 
olmuıtur. Bu yüzden bir yılda 
Diyarıbeklre 156680 lira girmittir. 

1934 yılında Dfyarıbekirde 2 
milyon 500 bin kilo buğday, 
2 milyon, 250 bin kilo arpa, 900 
bin kilo darı, 360 bin k;lo nohut, 
24 bin kilo mazı, 34 bin kilo 
kitre, 39 bin kilo ceviz, 950.500 
kilo sadeyağ, 190,900 kilo yün. 
6300kllo acıbadem,21bin kilo tatlı 
badem, 25 bin kilo koyun ve keçt 
derlıi, 10 bin kilo öktiz ve ııgır 

derisi 45 bin kuzu, 75 bin koyun ve 
keçi iıtib1al edilmJıtlr. Bu i&tibaal 
edllmiıtlr. Bu iıtlhaalin 681.507 
JlraJığı ıahlmııtır. 

Yine 934 yılında ıehrimlze 
650 balya manifatura, 42 balya 
yllnlD kumaı, 1570 çuval aa· 
bun, 1373 ıandık ıeker, 190 
çuval kahve, 628 1andık 
çay, 2854 ıandık gazyağı, 
4491 ıandık Benzin, 250 sandık 
zücaciye, 200 aandık tuhafiye, 
150 aandık tlbbl ecza, 50 ıandık 
muhtelif eıya ldhal edilmit ve 
bunlara mukabil 524818 lira ve• 
rilmittir. 

Tüccar ve esnaflarımız mUmklln 
olduğu kadar yerli malı getirt• 
mekte, pek zaruri ihtiyaç olma
dıkça ecnebi malı celbedllme
mektedir. Bu yıl elektrik tesisatı 
ikmal edileceğinden petrol ilhalAb 
yarı yarıya azalacak, bu ıuretle 
ıelecek )'llıD ithalatı daha az ola· 
cakbr. Bu yilzden de 25686 lira 
memleketlmlzde kalacaktır. 

Erganide Hayvan Hastaugı 
Erıanl Maden, ( Husuıi ) -

Kumabada ve demiryolu lnıaatın

da çalışan hay't'anlarda hastalık 
1örUlmU9, Elazizdon derhal baytar 
ıönderilmlı ye hayvanlara aıı 
tatbik edilerek haıtalıiın önü 
ahnmııhr. 

Bulancak Kaymakamı 
Bulancak, (Huıuıt) - MUn• 

hal olan kaymakamlığımıza Kan
dıra kaymakamı Mehmet Ali 
tayin edilmiı, gelmlf, vazifesine 
başlamııtır. 
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Son Posta 
YeYfftl, •IJa4 aota rı fi alk gaut..S 

lı:akl.jabt.Jıe, .etaloeışma soka~a, 25 . 
- - ISTANBUL 

I 
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Clazetemiıde cıkan )'.~H 
ve resiml~rln bütün hatd.ın 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. 

•r c,,... 

ABQNE FIATLARI 
t e a 1 

. Sene Ay Ay Ay 
ter. Kr. Kt. Kr -TORKIYE' 1400 750 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli pe.şiodir. Adre• 
de~tiımek 25 k.urtetur. 

Gelen eorak geri verllme6. 
'IAnlerden mea'ulireı ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru,tuk 

pul ilıivesa lıiıamdır. 



( Sigaaet Alemi ) 
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Siyasal 
Avru.;rıada 
Zümreleş111e 

1914 yılına tekadc!üın eden gDn· 
lerde dQnyanın •İyaaal •ıkıot •ı synea 
bugtinkünQ andırıyurc!u İngfüen, 
Fıansa ve Ruıya arr~a me•cut 
" MüaellH lti:lf ,. a katı Almay .~, 
Avuı urya Macariıt n vıı ftalya ara
•ında yapılm f olan "MQsellH ittifak., 
cephe almıftı. Her ne k"dar lt.,lya, 
•o ıraluı ve muharebe patlak verdikte• 
sonra " Mauılu iti' af 11 a lltihak elti 
iıe de bu 1 t;hak tıırihine k"dar 
A ' manya He bi. lik görünmektea 
•aııeçmemiotl. 

" Milıl'llea iti:af ,, a dah:I o'makla 
beraber ln1ıllterenin huıuıi bir vaı.I· 
J•Iİ vardı. Hidııeler kart·11nda •• 
btın!ar n üıtllnde bir hlkim hal H 

hlevkiıni muhafaı l etmek iıliyordu. 
Bugün de, hal löyledir. 

Fr nu ile Sovyet Ruıya araaında 
yapı m t o'an and!aıman .n çerçeveal 
ne lngi tereyi, ne de ltaly yı lçlııe 
alm yor. Fakat İtalyanın Franaa i'.e 
husuıi lir an'a,moıı vadır. 

Jng ltere ile Franıa iıe sıkı ltir 
c'oı'luk batı ile bağlıd ırlar. Buna 
nıukabil Orta Anupada etrafı çevrili 
ıörünen Almanya, b:r tudta:ı diva• 
ıına Lchistanı ka~anmııa bennyor, 
diA-er taraftan da Macariltan ı'bi hnrp 
•onu devreainin gayrimemnunlarını 

l::era berine almaya uğraı·yor. Y ı ai, 
193:; •!DHİo:le de 1914 de oldut• 
ı:bi k '' lıklı ıGmrelcr meydana geli
Jor. Fakat bu zQmre'etme hareketi 
henüz krt:yetle meydana ç : kmıf 
deti dir. Y .. ni Avusturya Almanya
dan uzak durmak'a beraber Alman· 
lıtı ink&r edemiyor. Ve bu lnk&r 
edemf'yİf, halyı.7a kati bir yakınlık 
röıtermeaine lmkln vermeyor. 

Sonra F rauız • hal yan huıuıl • •· 
latmPaına ratmen FranunıD mntte• 
file! Yugoa!uya l'e ltalyanın kanları
birilirine h&!A 11ınamıyor. 

Şu hale göre iki daYrede de vaıı:i· 

t•t umumi ıeklile blribirinin aynidir. 
Bu sonuncunun evvelkinden farkı 
tudur ki ıiyual tunu hareketi beni• 
tamam olmuf detildlr. - Sür•yya 

Vlranada Yeni Tevklfler 
Vıyana, 12 - Broo'da çıkan ve 

Avusturya'da yu:ık o'aa Arbeitar 
Z.:tunı 1ruetuini 1riılice d'f.tan bir 
ldarehanenin mey-.ana çıkarılmaaı 
l&erine zabıta, (39) kltl yakalamııtır. 

!!unlardan ( 25 ) 1, kı•aca aorpya 
Cekildikten ıonra atır hapia cezaları· 
._a çarpt•rı'mıı!ardır, Yurda hlyanetle 
ltıOttehim olr n öbilrleri mahkeme ha• 
~ıhanealnde irbr. 

]3. 5 -ff.s5 
Edebi 

Tefrikamız 

= 

HARİCİ 

Amerika Muazzam Bir 
Manevraya Hazırlanıyor 

Leksington Ve Sargota Tayyare Gemi
leri, Bu Filonun Başlıca Cüzleridir 

Nevyorlc, 12 - Dart bnytık uçak ıemi•\, 

paa:flk den'• manevralarında mlltakil bir filo 

teıkil edeceklerd'r. Bunlar, dtltmanın üzerine 

( !70 ) tı:ne uçak .. ıdıracaklardır. Bu filoya 

Amiral Butler kumanda edecektir. 

Bu dört ıemidea, en yo!lu iki hnul o'an 

Lekıinıtoa ile Saratoga, otu. tıçcr b"a tonluk 

ıemlJer o!up, aaatte 34 mil ıibaekte Ye har 

biri 100 tane uçak t: t maktadır. 

Bu fi:o, Aleutiyen adalarına hGcum eden 

laarp liloıunua hareketini kuv.-etleadirecektir. 

Her iki anmefü ıeml realmi• * 
rörülüyor Hono'.ulu, 12 - Den~z Bakan'ıjı, uçak 

remlleriaden toplu elarak uçurulacak ( 450 ) uçıtın hava manevralarına 
bu rlaamaktadır. Paılfik deaialade ~alice •aanralar 7apmakta olaa 4S 
donla •çıtı hakkında la&!& blrıeJ denmiyor. 

Sovyet Ruayada Dahllf 
istikraz 

Moakon, 12 - İkinci bet ınelik 
planın DçüncD yılı iç"n S mayıata 

çıkarılan üç milyar 600 milyon ru';. 
lelik iıtikran i k beı gOn iç:ade Gç 
milyar 138 milyon rublelik yazılıı 
olmuttur. l!J34 HnHi lıtikrazı için 
l'k beı glln içinde encak iki milyar 
69'l milyon ru l le Y"Zllıt vadı. 

Yza11a: 

Mahmut Yesari 

N.o 
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Fransız-Alman Hududunda 
Bir HAdlse 

Metz, 11 - Üniformalı baıı: nazi'.er, 
bir Fran11z k, hnainde kut'uk yemeti 
için, Merlebııb yakınında Franaa. Al
•= nya • n nnı reçmiılerdir. Ko·cular 
bunların aubaylarından ( zabit ) lılrinl 
yakalamıı'ar, atekiler a:n·rı tenyOzDne 
: 'm tlrrdır. 
auô, ekıiıi bol bir çorba ıımar• 
ladı. 

Çam Tırtılları 
Fakat çorbayı, ne Huriye ka· 

dın, ne de &J<ının çırağı getirmiı· 
ti; elinde le~ıi ile görünen ote: 
kitibi Zihni Ef endlyd·. 

Keıik kea'k gUldll. Fakat bu, 
ıtııu,, bir kababatı örtbaı etmek 
~in yapılan zoraki hamlelerden 
biriydi. 

- B:r emrblz var mı, Ha· 
11111lef end.? 

- Hayır, bayır.. Teıekkllr 
•der:m. Saat kaç? 

- Ona gel: yor. 
- Şimdi kalkarım. 

A - Yok, rahatıız cima yanız. 
[)~aba birşeye ihtiyacınız var mı 

ı; e soruyoruz. okadar. 
Hacer, otel kltibinin gittij'İni, 

:fadaki ayak ıeslerinden anla· 
ııtı. Hacer kendi kendine ıaıı· 

)ordu: 

d - Ne fona ıızmııım! Baıım 
a a" grıyor •.• 

1 
IC ryolaya dayanarak sersem 

tt,ern k d S hı,. aya ta urmaktayc!ı. on 
Ilı gayretle UıtünU çıkardı, ı: ija• 
~,aEk ı elleri titreye titreye giydi 

Yndini yatağa attı. 
~.. atakta yarım aaat kadar 
k gddan ao!a döndO; vücudu, o 

il llr k k tah ır. tı ki yatakta da 
• nt ede .... 

~;1 m ) ecegını, u. ııyamıya• 
6 111 a ıl d ı . 

Acaba l 1 b. ' , .o ı. aK, .r.:ız o.ıun 

kalmış mıydı? Hacer, bunu, biç 
bata lamı yordu. iki üç ) udum 
konyak, onun kafasının paımı 
alırdı. Yatnktan indi ve konyağı 
cradı, kr ryolanın altında buldu. 
Ş:ıenin dibinde Uç parmak kadar 
kalır.aştı. Hacer, ıiıenin mantarını 
krp:nmıı lu!unca, gilldn: 

- Kaı:amayı da ur.utmamııım! 
Şiıeyi r.kzına göt\irürken, 

kendi kene.ne acır gibi ıöylencfü 
- Yine içkiye ı:ğzım <!eğdi, 

Hacer.. Bunun &ODU rerr. 
Ve c!üt~nmemek, akıbetini 

germemek istiyormuı gibi gazle· 
r:nl yumdu, tiıede kaları konyağı 
içti. Bu, iki üç yudum'.uk konyak, 
onu diriitmi~ti. Eu d "riliı Hacerl 
HVİı~dird·, 

l ol l'..l ile yüzUnn yıkadı; yor· 
gun yllzllnU boyelar!a, pomatalar 
ile dllzelttl. Saçlarını taradı, ma· 
ıaar!a tutturdu. Yalnız ıazleri 
ıııl, ıııl parlıyor, kafasında yorgı.n 
b'.r sarhcşluk dumanı dalgala· 
n:yorcu. 

Jandarma mUllziml aklına 
geldi. Fakat buglln, bu halle, r.e 
aokağ" çıkabilir, ne de baıtaneye 
uirarabilirdi. içi, buna, UzDldü. 

Ôğ:e Uı:erl, Huriye Hanamı ça• 

- Aman Zihni Efendi, siz, 
ne: e zahmet ett:niz? 

Otel kltibini:ı halinde, bir ıuç 
ortağı ıokulgııınlığı vardı, dudak· 
Jarı sinıi bir gü!nmaemo Ue bn
külmüıtD: 

- Nuıla:nız, hanıır.efend.? 
Hacerde, lıpkı onun gibi ıuç· 

lu ıuçlu güldü: 
- Size, yalan ı5yllyecek de

ğilim ... Doğrusunu lıterseniz, çok 
fenayım. e:rden içince çarph. 

Zihni Efendi, tepsiyi ma1anın 

llzer:ne koymuştu: 
- Camnızda sıkıldı .• Sonrada 

yalnızsınız •. 
Hacer, baıını aallıyorduı 
- Öyle.. Sık.ıntL. Y alnızhk •.• 
Otel kAtibi, pantalonun cebin· 

den bir kllçllk tiıe çıkarmııtı: 
- Bu, benden .• 
Hacer, bunu, hiç belemlyordu: 
- Konyak mı? 
- Evet.. Bu kadarcık bir 

ikramı mı kabul edersiniz, elbette. 
Hacer, utanmıı ıibi tıllldll: 
- Beni ıımartıyonunl 
Zihni Efendi: 
- Bot likırdıları bırakta, dot

ru konuıabml 
Der ıibl onun cevaplarına 

Leh - Fransız 
Görüşmeleri 
Ve Mütalealar 

Ber!in 12 ( A.A. ) - Berlin boHr 
ıazetui diyor ki ı 

"B: LaTıl, Po"on7a'nm artık Fran• 
aa ile SoYyetlar tarafından gerekli 
1rarGlen kollektlf teminat al•teminin 
leh veya aleyhinde kerar vermesi 
l&ı m1reJditinl B. Bek'• bildirmittir. 

Ve Fraaaı:ıı Dıt Bakanı, Vartovı 

ile Berlln araa ndakl dostane mOna
aeb•tlerJn davamıaa aleyhtar olma-
dıtını da i!be edince, 8. Bek'in 
mGıbet cnap verd:ti aöy~eniyor. 

B. LaAal'ın :ıı:yaretl r Del durum
da ıöıe röze rörGntlr hiçbir d,tiııik· 
ilk yapmamııtır. Bu ziyaret Varıo
vr71 aydınlatt·tı ribi, Polonyalı 
mOttefikin, Rua müttefikine milaavl 
bir unaur o'madıf aı Paria'e anlat• 
mıtl:r. 

Vo.k!ter Beobahter 1razeteal de, 
Polonyanın ıarkl Avrupada hummalı 
bir faaliyet röstermekte denm ede-
cetfnl yaz yor. Kendi öı teminat 
aiıtemlerlni kurmak huıuıundakl 
Frana z • Ruı tetebbOsll kartısıada 
Polonya dip'omaaıai, Po!onyanıa dıı 

ılyaaaaını tehlikeye dOtOrmemek lçla 
her çareye baıvurmalıdır. 

• Bu mllnaaebetle yazı yazan Fran· 
a:z gazeteleri, bu tamuın, Lebiatana, 
kendi az menf aatlerinl ı alatmıya 

7ardım etmeai temennia:n Je bulu
nuyor] r. Buna mukabil komGniat 
Humanite gazeteal ıunları yazıyor: 

Franıız Bakanı, Vartova ziyaretin:!• 
utakların merdiveninden ıeç:rilmlıtir. 
Franaanın bir mümeHiliae kartı bu de

rece •çık bir hakaretin vukuu enderdir. 

• &on Posta: Bu haberlerin baa-
l'İ•ine inanma'ı ? 

Bay Laval DöndU 
Vartova, 12 - B. Laval, bu 1&bala 

g:tmittir. Kendiaini. iatuyonda, Dıt 
bakanı Bek, protokol direktoru Kont 
Romer, Fraaaa bG7lk elçi•l B. Luot 
ve Sovyet bGyGk eJçiai 8. DIYityaa 
uturlamıılardır. 

* Vertova 12 ( A.A. ) - Franaıı 
D ı Bakanı H. Laval'ıa Lehiıtaa H• 

yahati mQnuebetile Leh Hariciye 
bakanı b. Becl' bir nutuk aaylemif, 
iki dev'etin ılya i ve iah1adl mDna• 
aebrtlerinia ıu'b için dalma bir 
k: zanç tatkll edec•tfnl ve l:u 
batın hiçbir :ııamaa çözllmeyecetinl 
anlatm ıhr. 

aldırıt etmiyordu: 
Bozulduğunuzu anladım. 

Evvelc!eıı beaap ettiğim için, Mu· 
harrem Beye, baıta!andığ"ınız• ıısy
ledim. s·r ı•ydeo ınpbelenmedi ... 
Her nedenıe, Muharrem Beyin 
dOodenberi surab asık. .• 

Hacer, hunu, dtın hlHetmlıtl, 
yapma bir hayretle ıordu: 

- Neden acaba? 
- Benim~e beraber haataneye 

gidi,:nize içerledi, aaliba. •• 
- Tuhaf t•Y··· 
- Aldırmaym ••• Bana bir, fey 

yapamaz. Een;m yerime. burada 
kimıcyi bulamaz. Ben, onun eli 
ayağıyım ... Size kllçfık ıife ge
tirdim, kusura bakmayın. Çllnktı 
korktum. 

- Çok teıekkDr ederim. 
Otel kltibl, aloıl ılnai gülll· 

yordu: 
- Çivi çi•f yi ıöker •.• 
Hacer de güldU: 
- Ô)le. .. 
- Huriye kadını, bir it heba· 

ne ederek 11vdım. Siz, boı ılşeyl 
veriniz 1 

Hacer, blltlln tecrllbelcrine 
rağmen kekelemekten kendini 
alamadı: 

- Şitcnin boıaldığını nereden 

anladınız? 
Otel kltibl, boynunu çarpıt• 

mıştı: 

- Baıka tllrlll, bu kadar u• 
yunmazki, hanımef endL 

!'[ Gönül ı;ıeri J 
Kocanıza 
Ya inanırsınız, 
Ya inanmazsınız I 

Kocam geçenlerde dairealode çalı· 
ıan bir genç kızla aıkıfıkı münasebet 
teııi11 etmiıti. Hamdolauo bu kız İiİn• 
den ı;ıkımldı. Kocam da ondan kur· 
tuldu. Fıı.kat timdi bu kızı bizim aemt
te görüyorum. Tahkik ettim bu tarafa 
taşındığını öğrendim. Kocamı bu kızın 
eliuden naaıl kurtarayım?., 

Nadide 
Erkekler mntemadJ bir zan 

Ye şüphe albnda Jatamaktan 
hoşlanmazlar. Onlar dllrOıt hare
ket ettikleri, kır.rılarına ıaadık kal· 
dık'.arı mUddetçe kendilerine em• 
niyet ve itimat 11Slterilmesinl 
isterler. 

Şimdi aize tekrar dısndDtnne 
kani olduğunuz bu adama kartı 
yeniden k.ııkançlık ıaahnelerl yap
mak doğru olmaz. Billkiı onun 
bu dönUıUoden iıtifade ederek 
ona izamt itimat göıterlr vaziyet 
almak llzımdır. Kocanıza ya iti· 
madınız vardır, ya yoktur, Yaraa 
bunu olduğu ıibl kendisine hiı· 
ıettlriniz. Onu itaata mecbur 
etmek için bundan 171 hareket 
olamaz. 

Fakat ılzln bu lıarekibnıza 
rağmen kocanız yine o kıza kaç· 
mak temayU!lerini f6aterine o 
vakit ilk yapılacak ıey aisteml 
değiıtirmek, onlann biriblrlerini 
ıörmelerloe lnıkb bırakma· 
maktır. 

* ,. 20 ıe:1ecllr eyJlylm. Evime 
Ye kocama aadık bir kadınım. Fa· 

kat kocam 20 ıenelik eYJilik 
hayabndan ıonra ho•ardalııa 
heYeı etti. Bafb kadınlarla dllfDp 
kalkmıya bqiaclı. Ba yqtaa 800• 

ra da HYmea:ne lmkln Yar mıdır? 
Huriye 

Vardır. Atkın yqa olmaz. 20 
ıenellk evlilik hayata da baıkaaana 
ıevmesine mani teıkU etmez. Onu 
eve baj"lıyacak tedbirler alınız 
daha iyi olur. 

TEYZE 

Ve boı ılıeyi aldı, çekildi. 
Hacer, alık alık dOtllnmiye 

başlamifb; bu çocuk, ya berkeao 
hizmet etmek, berkeae lyllİkte bu· 
lunmak iatlyen ıaf, candan bir 
ıençti, yahutta çok kurnazdı. 

Hacer, bu karanız dUıllnce• 
lerden kolayca amldıı 

- GörtındOğtl ıibl, çok kur
naz... Şiıenin bittiiinl aaaıl an
ladı ? .. 

Sonra, beni, içkiye alışbrmak 
lıtiyor •• 

Hacer, korkmuı ıibi, Zihni 
Efen dinin ıet:rdiği kllçnk tiıeye 
dokunamıyordu: 

- Yine alııacağım... Burada 
da alışacağım.. Sonra ona muh· 
taç olacağım.. içmemeli)' im •• 

Çorbadan birkaç ka11k aldı, 
fakat midesi okadar fena kay• 
nayordu ki elq:li çorbayı lçemediı 

- Hakla var, çlYi çi•iyl 
söker. 

Ve kllçllk ıişeden bir yudum 

aldı. 
Kafa11, yine bulanıyordu; Ha· 

cer, buna da omuz ıllkti: 
- Odamdan dıJan ç.kmı} o

rum ya •.• 
Ve bntlln vOcudilnll ıaran dal~ 

gaya kondini bıraktı. 
lf.. 

- Dem:r Ata, ıeldl, ıenl 
görmek latiyor, ban m. 

( Arkaaı var) 
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Düng~~ 

Amerikada 
Yepyeni Bir 
Kulüp Kuruldu Asri Daktilolar: 
Şikagoda yaıayan genç Ç4t

koılovaklar tarafmdan (Tera 
... d adamlar ,, adı al· 
6 •r• " •m· tıDda bir kulüp 
lar kulilbii tetkil edllmiftir. 

Bu ku:obe mensup olan llyeler 
haftada bir defo toplanmakta ·we 
topladhya elbi&elerinl tera olarak 
giymiş bulundukları halde gitmek· 
tedirler. Fazla olerak toplantı 
aalonuna da ters ter• yürüyerek 
girmektedirler. 

Kulüp aıaıı hayatta her lıi 
terı yapmak kararıncladırlar. 

• Madrlt gaıeteleri Zorita lı· 
minde bir adamın ıonra· 

-g-,-,-k-ı-,,d-a-,.- dan lnkifaf eden 
kabl 11 y e t 1 n de n •••ra ~ bah1ediyorlar. Bu 

çal.,a ••· aat { 25 ) yatına 
ulesl kadar okuma yaı· 

ma ı,ilaıl,•du. llkmektclM 26 
ına yatında \t•tlaclı, bakalory .. nı 
35 tbade bitireli, timdi ~) J8flll'" 

da " mlheadiatiL 

Bir Makine 
VeBirazKi
ğıt: işte Asri 

Daktilo 
Eıkiden bir d;...ıtte bir kamıı 

kalemi, eline geçiren kltip olurdu. 
Şimdi de bir daktilo maldneılnl 
kapan y •nicamiy• aeçip daktilo 
oluyor. Açık havalarda Yealcaml 
park1nın etrafı, haıır elblHcllerln 
öal aıra a&ra naualarla tloluyOI'. 
Sarmay• bir makine, iki iç parça 
kAtıt, emki, aert bir ıilgf, bir de 
pul kutuıu ..• 

,,. 

TAKViM 
içlerinden birile karııhkla ko

' DUfUyorm. 

Ola 
sı 

PAZARTUI 
13 MAYIS 93A 

Hıaır 
8 

Arabi ı Rumi 
t Sefer US4 H Nt.an 1111 

Valllt. Eı•t Vaıat! Vakit Eauı Vaeatı --- -GU.., ot • 4 45 •. Mt.a• n - ıt 1' 
Öjle 4 M 12 10 Yata& 1 '9 !I M 
ikindi 1 49 18 06 J•Hll 7 29 t 42 

- Jıler naaıl bari?. Kaıanç 
falan var mı?. 

Elini ainek avlar &fbl haYada 
aallıyarak batını etdiı 

- Eh, Allaha ıllkllr ekmeii
mlzia çıktılı oluyor. Amma, it 
havaya bakıyor bıyıml Hava açık 
olduiu gUaler ybzttmlz ,Ullyor, 
kapalı olunca burada durulmıyor. 
Bugönlerd• keyfimi& iyi.. Yaz 
ıeldi artık, itler açıldı. Adliye de 

,-------------- yakıa .. Geçen ıtm 140 kuruıluk 
a.10 •• befrı· , bir it yaptı• da, •w• bir hafta· 
IY 1 y hl& .sak alclam. Kolay deiil 
Eczane ,er 8Ayım, çoluk çocuk ıahfbiyiL 

l ~ Bazan it tera dön dil mi, 10 ku· 
Bu gece aöbetçf eeıanefer ıun

Jardır r 

lıtaııbul tarafu Şebzadebaşıııda 
(lımail Hakkı), Abara7da (Ethem 
Pertev), Karagüınılkte (Suat), 
Topkapuda (Na.ım), Samatyada 
(Erofiloı), Zeyrekte (Haıaa H11ldli), 
Eyıipte (Hikmet), Kumkapuda 
(Belldı), Balatta (Toli<lt.), Çember
litqt.a (Sım Raıim), Bah9ekapuda 
(Hillnfl Haydar), Bakırkö1Gnd. 
(Merkez). BeyoiJu tarafı: Tinelde 
(MatkoTiç), lıtiklll caddeıinde 
(l:emal RebUI), Gafatada (.Merkez), 
Şie'tde «Sark MerkH), K .. mp&fa• 
d& (Merkat. Huköyde (Balk). 
Kadıköy tarafı: Mocbda (AIMddln), 
Pazaryolunda (Rıfat Mümtaz), BQ. 

yükadada (Şükrü Rıu). 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

. Baı Dönmeleri 
Damar boıuklulrlannda. damar 
1erüdderinde, kanııdtkta kulak 
h..tabkluwia mlıı •• ıörllea biı 
nlıatıeııhktır. Ka&Jduda uğulau, 
oı•ıltı U• beıabew oluna ( TM1i
yo1a ] fulalıiını •• dimai4a fazla 
kan &aıyiki olduğunu haber verir. 
lla samanda kan aldırmak •• 
••bil ..&m9'1a luıa• bat döa
enialn öube retllir. JCaoaaahk
&an ileri ı•lenler dı Tttcudu be. 
leyhal eJi .,.. tau 11da almak 
temla lına tHefflt etmek l&zım
dır. Buan da tok tltiba .,.. kah
•• loeıılerch dı bip varpıotuı 
ile beraber bqdhmeai olur. 
Böyle nmaalaNa hll••Jl terk
etmek, mlmkün1e ıigara71 e. 
bırakmak •eyahut aıaltmd bo 
anıanın ortadan blkmaııııa 90k 
yardım eder. 

rı Bu neUuı kelllp Mklayııns, 7.e.t 
.. lr albOaıe 71pı1tanp kollekalyea rapı· 
nıı:. Sıkıatı umaaınııı:da bu notlar bir 
doktor ılbl l•d.4iıaııı:a yetııeblllr. 

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

ruşla akı a mlı y oruz. 
- 10 kuruıla mı?. Amma 

yapbn ?. Peki ea çek ne kadar 
kuamraın ?. 

- 30, .CO, h.7dl laaydl 50 
kuruı.. Hani herıtıa de detll •• 
Bir bakarsın bua.. 60 lnsruı 
alırım, yana, ıabahın karanlığın· 
dan akıaaı ıeç Takite kadar otu
rttn1m, 20 kal'Uf pkmu. Soara 
15 ıİnde bir de kurdele para11 
,ıkana?. 

- Ne lnardelaaı?. Kız çocu-
t1111 mu Tar?. 

- Yok camm, bizim makio~ 
aba lnardelaı.. ~ boyab ıerlde 
•D •tala 80 kurut .... mek lhlm· 
ıeliJor. 

Bu ...ı arıulaalcialn Jllzlne 
dikkatle baktı•: G6zleriala feri 
kaçmıı ıf bi bakarken ikide 
birde yorpa ıöı kapaklannı 
kapıyor. Sırtında yqile kaç· 
mata batlayaa, yap yakalı, kirli 
bir al}'ah ceket.. Bqnada, bir 
delijioclen aamau çam, w 
kaaet .• Ay-tında peaçey yama, 
)İye yiye irileallllt. ayiliaplar, 
potin baiları llzerine düımlt abk 
renkli çoraplar .. 

Ellerini panto"enan ceplerine 
ıokmuş, aandalyesioe iki kat 
büıDlmllştlt: 

- Zaman bu bayım!.. Bir ıln 
tapudaa kalkıp buraya daıece
ifni kim cl&f{lnttrdl. V aktife me
mardmn, Konyada, Kırtehirde, 
Boyibidta tapu memurluğu yapı• 
yordum. Bir aralık açıia çıkanl· 
dım, bir daha memuriyete 
ıfremedlm. Dutmez kalkmaz bf r 
Alla hl .. 

- En çok neler yazıyoraunuz? 
Mektup mu, arzuhal mı?. 

- Arzuhal.. Amma, Cumalan 
da mektup çok oluyor. lıtanbul
dakl eanaf mektuplarını timdt 

Eski Arzuhalciler 

Yenicami parkı öntlııdı uıi daktilolar 
hep bize yazdınyorlar.. Okuy•n, 
öğrenen çoğaldı bayım köylerde 
bile ..• 

Aıri arıuhalcı alSzDnD tamam
laya madı, aandalyeaindan hızla 

doğrularak maaa bapna dikilea 
posbıyıkb, kara kaılı, iri kemikli 
ınnıterlıine baktı: 

- Buyurun, blrıey yaıdıra· 
cakaan yazalım bemterll .• 

Poapıyıklı. lrl kemikli mllfterl 
bir bana, bir anuhalcıya baktı, 
mllşkllpeMnt bir isan halile göz-

O ıöylüyor, öteki yRJ.ıyor 

lerinl mak:neye çevirdi, 
tuşluı yoklada: 

.ıne 

- Senin makiuea kıyak ya• 
zoor? 

- Elbette, yazmasa bu İfİ 
yapar mıyım?. 

- Benim bir hacetim vardır. 
Eğe leyim iatida bilir isen ) aza:rm. 

Yanımdaki iskemleye otürdu. 
Cebinden bir k iıt çıkardı . 

- Benim bir davam vardır 
ağnoorsuo ?. Tam 20 ıeo• mu· 
kaddem babam Erivanın Daı 
maleaindeD Arlin Karagöz)'an 
oğlu Yenant, hicret dclayil ıiy:en, 
Gay•erlde bir darla bırakmıı 
im't-· Darlayı hafkalan namlanna 
gaaap • gup ohcak • etmiş er .• ...... ·- _._ -· ..... -

ıoa Puta 
iLAN FIATLARI 

1 - Gu.te"I• .... ,uralle 
lıir dfmna• lil •tin 6lr 
( ..... 11.) .... " .... 

2- Sag/a••tc• g6rw 6/r ,..,,. 
•in ili• fiah ,.nllırdır: 

•ı-la •ayla aayl• j Nyl• ı l>i/ier Soa 
ı __!__ s_IE~ s )·erler .. yfa 

400 MO 200 100 eo ao I 
Krş. K11- Krş. Kış. j Krş. Krş. 

J-• Bir nntlmtle tHUııll • 
(8) A:elbne wm/cr. 

4 - ine• .,. lc•h• pzılor 
lulacaklan ,_,.. ..,. 
...,,,,.,. ilptliil'. 

BqkaJan dedi IHm, babamın 
dayı gııımn otlu M111rdıç.. Şlm
dik dava etmek lıtoorumf.. Ne 
dersin, gaıanırım?. 

* Sıra sıra daktilo maaalan ua-
aanda gezinirken içlerinden biri 
eski bir kalem efendiai edaılle 
bir: sandalye çekti buyur etti: 

- Efendim, dertaia baı ol mu• 
mıfl. Biz de biraz derdimizi ıl5y
lerHk deva buluruz. Eh Allah 
bir kere dtitllrdO. Y oba vaktile 
defterdarhkta biüm de elimizi 
eteğimizi öperlerdi. Hademeler el 
baifar, boyun bOkerlerdi. 

- Kazanctan mı ıikAyet• 
çlainiz ?. 

- EYet, kazançtan.. Efendim, 
bu yuaicami k.61 yer.. Kut uçmu, 
kervan geçmez bir yer.. Çoluk 
çocuk aahibiylz!.. Bet alb kursak 
do!duruyoruz. Ne olur, bize Ad
liyenin lçind• köçik bir odacık 
•eneler de eahabımesalib de, biz de 
rahat etsek. Bizim itler hep timdi 
iıtida, arzuhal, dan itleri.. 8iz 
orada birer memur gibi çah9sak 
ta, böyle ıokaklarda ıOrünmeseld •• 

• Yandaki masada ihtiyar bir 
adam, ilcide birde ökıriirerelr 
elindeki kAğıttan blrıeyler söy• 
lnyor, dakt.IG da blitftn hızile: 
Tık tık yazıyordu: 

- Zirde vaıiDlimıa Bendeniz.. 
Fatih Çarıamba mahallesinde •.• 
Kaduıhatun Çıkmazında.. Bili 
numnah haaede.... Sakine Fatih 
camilşerifi vii:deriaden Salih Ef. 
kı.zı Hüsniye, :ıewclm dea.S kalemi 
esbak kitipleri1ıden •••• 

• 
Oturdnğum ma11nıa sahihi, 

eatki defterdarlık memuru, bir 
şey~er anlat.yarda. Dikkat ettim, 
kadınlardan ıikAyet t"dlyor. Onca, 
kadınlar iş batına atılmamıı ol· 
malarm11, erkekler böyle ifai& 
kalmaz. betb•reket yok olmaz• 
mıı •. 

- Efendim, ötede beride da· 
irelerde, şirketlerde okadar çok 
daktilo kız varld, hanıl birini 11ya· 
yun. Bizim ıurada kezanacağımız 
beş on kuruıu da rahat bırak· 
maz~ar. Tanıdıklarının iıtidalannı, 
arzuhallerini götUrOp ııtllrOp bi· 
IAUcret ya11yorlar, biz de burada 
ıabahtau akıamadık bet k•uı 
kazanmağa çalışıyoruz. 

Biras •~vel yanından ayrıldı· 
ğını zayıf, feniz gözlB daktilo 
uıaktan sesleniyordu: 

- Baba, yalan aöylemeL Se
nin üveyi kwn da daktilo değil 
mi, ha? .. Onun şikiyetl daktilo 
kızlardan değil. kendi kızından 
bayım!.. Jf. 

' 

Kari Mektubları 
-, -

Bir 
Pansuman 
Meselesi 

Sultaaahmette Küçölr Ayasoh 
J& caddeainde (t) numarada 01"' 
ran Bay Hayri geçen pazar gh' 
Takılmde ka1ap lbrahlmie dllk1 
k&nda elini makineye kapbrmlf 
•• 5 glin mt1ddetle tedaYi ed~ 
mek Ozere Sftrpagop hastanesine 
yabrılmıştır. 3 gün sonra para11 
olmadığı için hastaneden çıkmıı, 
Beyoğlu ı:Ukfır haıtaneaine git
mlftir. Fakat oraya yatırılmaya! 
rak ayakta tedavi edilmek lt
tınmlt, kesik eline yapııan gazb 
bealer acıtmaya JDRDi olucu ted, 
birler almmadan ıökülmUıt°" 
Bay HayrJ bu gazlı bezlerin ok• 
aljenle ıalatılarak yuaıuşalılmalc 

111rellle çıkarılmasını rica edincel 

- Burası Belediye haataoesL. 
Parab hastane değil. Bizde öyl• 
bol bol 1arfedecek oksijen bu-
lunmaz f. CeYabmı almıştır. O~ 
gDndllr bu yl\zden elini panaımaD 

ettiremediğinden şiklyet etmek
tedir. 

Son Posta - Bu haataneni~ 

baf&Bda operatör Bar Filuet Yardı•. 

e. iti tahkik edeceğinden .. iddiayı 
lıpat eder bir cihet vana icabıaı 

yerine getireceğinden eminia. 

Bir Maaş Meselesi 
latanbul Viliyeti Fatih kazaıı 

ve Samatya nahiyesi NOfuı M .. 
murluğunda bulunan ve ( 1007 ) 

numaralı maq evraklarım, beı 
aydaaberl muamelede ıUrUklen• 
mıeldedir. Enaklanmın birtDrll 
muameleleri neticelendirilememlı· 

tir. Kızım ile beraber çok bUyllk 
1

' bir mtışkülit içindeyim. Alakadar 
makam Ye memurlann oo huıusta 
nazarıdlkkatlerinl celbetmenlzl 
rica ederim. 

Du11tpata 1.keleılade Kaaapllp• 
mahalleıinde No. 9 ela Jaıadarma 

YUsba1111 merhum Bay Rıu •ti 
Zeıı:aep ve kıa Mbeyyea 

Malatya Yolu Ve Bir Teşekkllr 
Her ıene Püttırge kazasının 

vfliyet ıosesi karla örtülmesi yl
zllnden ancalr temmuz ayında 

1
' açılırdı. Bu aene Adapazarlı Renç• 

ber oğlu Ktıtftkcll Bay lamail ta• 
rafından bu şoaede yllzlerce amele 
çaLtdarıJmıt n bu ıuretle halk 
açılan yoldan otomohiller · e ko
layca Mmtyay a ıiclip gelmeye 
bqlaımşlardır. Köylü n kazab 
timdi 3 glln hayvan yolu alap 
yaJ&it ve k.avTet kayl>ehnektea 
kurtulmuıtur. Kaza halkı namına 
banda Bay lımalle teşekkllr 
ederim. 

C. H. P. PGtüwıe r.W 
Aıtf Gllrbtls 

._ ................................ -................... .... 
OSMANLI BANKASi 

TÜRK ANON:M ŞIRKElJ 

TESlS TAR1Hlı 1868 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz lira• 

TUrkiyenin ba9lıca eehirlerila 
Pariı, Marsilya, Niı,Londra ve 

Mançeater'de. Mısır, Kıbne, Irak, 

İran. Filistin n Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, RomLUıya, ~ 

Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri ı : 
vardır. 

Her w.-·IO banka muameleleri 
yapar 



.... ir·Gaze11n;«~erçekten·ciizeır·~··H~ft;~~~--Fiı~-i~~i-·=
oıdugv u Neresinden Anlaşılır ~E-=E

1 

MJma Loy n. 'Villam 
Poftl 

Holiy•oocl'un Eatetik Mltehaaıaları Kadın Vücudu için Bir Kuun N..,ettilerl 

Bir insanın Zagt/lllma•ıntlan Başka Boyunu 

tafa1aa SU.. 
ubıta •ak'a
lannclaa laot
lanalllar lçla 
mDkem•el•İl' 
16ı ziyafeti 
t .. ldl edebil;r. 
Safhalan yek· 
dij'eriae iyi baj

• Alçaltıp Yükseltme•l De Miimkiin 
Bu hafta kadan ok.,..larma 

lııtap ..ı...ı. ~-· - V1cat llaldmada 
liellyvoodun D9ff9ltl 1• lta
-.Odaa haberdar mu11111? 

Glizelllie herkeı ıittikce ar
tan bir alika ı&terl1or " Jal
... llma ,anm11nı defll •Jlll ıa
-.da da Ylcat ıtmllllnl art-
)•. Bu itibarla samewws, Y• 

n · •l•ma uld deYirJerl ile ... 
.. , ... edilebilir. O Yaldtler JOrl 
la.Jetleri mahitlerİlllll ~Dl 
~rlenll, HÇtlklerlae r'lrtfa .. 
lar nrirJ.r .. Bul_la ~ a,..ı .. ,. 
t.&Pmaror mıyq? _Şlplae 1ok •o
"-in kaclua ilk kurualana ...... 

adan daha ufak tefek, daha 
nclir, fakat batlannıa lnceJlll 

harile Yam VealllKlae ,.... 
~-,...uktadar. 

,._ .llubanbed• enelld ...... 
~aıar.IJe....._. •ide.
'-" •• clolpa laatlma , ..... 
............ ........ el• ... 

erde bir riYa,.t Plmnt llıe de. 
L~afia1orld heniz ba ~ .. e 
~ .... pek aakta ........ 
----·-- v. bt'l1etl• ..,..,...... 

1910 - ..... lr.... 11!15 la b.. •f.ct...ı:··· ~., ...... w 
ntm 34 aantlm oldup iddia 

(Polaire) • Jaldapuf ol
l!!IUllfllil" _ .. &il .,..,_... ... 

eri lnlka•eak bir ...... • ,....., o....- .-..u. ,...... ........... 
tul teYulDI t-'a Hea ............ , 

Dünyama ea s11ae! lail.naa 
~"U.al., .._ Hola,. 

t9a5 ,...... ideal bclbna ...................... 
...... tarla ......... 
... ı..ıwe ~ • 
1l1Z, oJm_JDDIW 

Bo, 1,59. Aplık SO kilo. Gl
liiuhltl 0,83. Kalça maldti o.Si 

,. ....... 0.45. .... .. ... 
ı•'I 
A-t·raı• ki ı9ss 1a uh 

dlaklaclea daha bo,lu n 
iDce olacaktır. Fll•lrlb 

diba llatal .. , •• ,dl: 
~ t,55. aphk 48, Glll_i 

O.il. laoJ •ullltl OıfiO. bilek 
~ A 16' kalça muhiti OAI 

mahltl Q.47. 
•icat ba u.te ideal bd•m 

r. Herk!ıin ideal oı-. 
n midir? Ar. ertel Aaierl-

"• llzel kızlan yetiftlrdl
l»ahlederkea ,.tiftirme Z'!lll-- .. imal .. blime.tai 

..,...~aıbm belki lltlfe,e h ... 
~- olmllflar. Yakarld~ 
~~-- CıeftP ...... lltife
~ ....... al••ıhtm ..... 

Fallaaldka Amerlkatla 
ile, perhiz De, rejim Ue 

lac.ıtip lrahal .... rmaktaa 
lao,a alçaltıp ,abeltmealn 

._.._ oldap iddia eclll-

. 

Bir Alman San' a 
Bir lngilizEvlen-----

A.WlblalW . 
aaatkar ,..._ 

.... .ti•• 
•klan .. , .... 
leadllderl samu .............. 
Wr ......... 
....... .,. 81"'! 

tak ........... 
......... ki 
.......... elld 
W. etra&ada 
blrka~afbalahlı 
alAlra ., ...... 
malı anmac1 .. 
lbanttlr ...... 
halaiclaD ., ... 
ciaial alfa .... 
.. tetldl eder. 
Etrabada hafta. 
larca. aylarca 
dedlkocla yapalar, 
lkiad uflaa .... 
ı .......... 
biaaetice .,. a,. 

e 
Üzere 

nlmya ~ haberi cidcli1etle ~ • 
flft ......_ hlr nldla Alacajı im ela ADatklrdtr. F .. 

.. mara ........ Ve nkllm m.. kat Almaa detll laıllbcllr. Ada 
m.araaua iltifacle ettlii bqbca Diaaa Napl..,. 

laamıf, birçok 
kıaımlan ıDr
priderle doldu .. 
ral•uıtur: E .. 
Ha Pr1at1c in· 
11 bir awka· 
bn lranmdır. 
Ve kendi ken• 
dl•la btll 
olelapnaau 
alJlemektedir. 
Fakat okadar 
temlsft ... 
nm ıaıı.n 
..... ki. id
dı.1111a laaaa
_,... Bmaan1a 
.......... tlellill ...... ,w .. 
dedir. Haldlrab mabUemeala 
.. c ... ..mdea..ıa,..p.o,... 
rulana lçlade Wlhuu llina 
lAJ Ue Powell •Jacaia- Falrat 
,..._ •IHlddtı.l ll;Wik-
..... ~hu ftB. a.Jua 
ilaha d1aele •od.O ••1• hafif 
komedide muyaffak meyillerine 
au•afık deilldL Ba itibarla ka· 
....... ....&üipt _ .... .-..-. 

* Ha·- ...... Ameilb
da 7apalmaf ol••• rapa. 
f9hlr Almu 01*'9tlerhal aaclmr, 
lld ıeaç im •ardır ki, daktlloluk 
etmektla '*"-tlarcbr, Ha•mya 
ptlp, mlakln• kendilerini ala-
cak •.,a W..p edeoell dd 
anak .0,0.• t.almak ....... 

• ........... FUmllt --~ ... .... ,. ... ,. ......... . ... .... ....... . 
......... Dkb•ur ..... 

.tıeçWI., ma.&kJll Ye .,..,.... 

••'atlrlrlma kaclntlerl clGlllJilile 
..W Wr •na lu+m. _, 
hlr .......... •aYUI ., •• , •• 
rak muvaffak olaa operetlerden 
dejlldlr: MeYzau da itlenme~ 
.......... ~-""' • bir 
Mac., .., ... .._ ......... 
lar ... 1••111 .. fidlllJjl[-;· 
llarlka .... _,.. bir ..,.. 
lmdar. Faı.. baktmr, " falcuua 
tahminleriaia tahaldnak etmeti• 
llllklD vermek lben (Vl7aaa)aua 
rolaau tutar, ldpeil ile birlikte 
••••- eYiae JWleelr· FD• 
haflıw .. rikkat ..tel. 911,.-
clirid,,... ............... . 

''Bir Yaz Gecesinin Riyası,, 

Shakespeare B Defa Da 
Perdeye Çıkıyor! 

metzu ela bu uydurma ıanlll ma- Rlprd Taah• ıeç ..... 
ceralanclır. Bu aalıte heıecaa Elatne .utclyolan ile .. maka-
clelıalanma latiualan yoktur, "1• ,aparak iyice aaa mlddet Ameribd9 ppa)u "Bir Yu Oeoe1iaia Riiyaı., il.W.. Wı ..-. 
clnilemu. Yabiıı ......ı bWe blm.k &ıen Loaclra1a sffmlltlr. IDailla cllllacle • eok budaa I tik. Şimdi .,. ........... •pis 
hucllll'. Fakat Amerikalı ,._.__ Dlaaa Napier ile •ada .... ,... iki ldqp YSdar. Blrlllcill ladlcllr. •vilea ..ı.an1rı.. r'r llUr· • 

·~ .u., d .. kineden ml'Joalarcaa •••8İm lclade Japdaa • ...ı 
iki Awrupab nnatklna e.ı..me1erl H ....... e.._i.)'• karar ._. ~1; ___ 11ikinc:WSlıakeaw-'ia killi- .. Bir vaz ... ce.;• ,.,..., •· 
meY111a bahloluaca. AmiaerUm mo- mittir· r.at er!acla l..ıll icap ... ~ r-- J .- ~ .. 

... ____ .. -1. L-1•111111!• -•--..... rat-· •dea Wr D01da ._-. Diua Na- 1.abdar. Her elde ıuer. lngilille- ,....~... '.W ~ ~ ... 

......-.... ırva uu -r- .... -- riD ha blul mtJillerini ı ilk 1n.. _... .... b ard ta-
it d ...... Ci.Wi1et k..a..der. Pa- pi• •tlıaa.tildea .,..... .... ta• madu ••liJ• kadat plc i8tlfa. rafiada\\ ıltfa ftlr. Ştphe yok• 
.. lçiadir ~ metbW Alma bilyetiid muhal•....._. 'Mla em el• eclikQ. ~ .. la.1atuaı "• ki. Lııa~ ~o.uwıJar 2rua11da 
t• .. Riprcl TaulMria .. ı.sae Jecek ...... ~-.11111•.;···1 falarca be1• percle ele takip et- bu fal 1'-IW kaaaaealdar. 



Mayıs 13 
8 Sa.~f a~===========================a====:zı::=o-======-=-===---=~S~O~N~P~O,;;..:S~T~A~=======================:~=====:==~-=-============- ~=== 

~·~ou~-~,~AY~I ~,D~~~R~E ~ED~E~~ -ı- ~riM~~a ~ -1 Ziraat Bilgisi (* J 

Piliçleri 
Sütle /Jesleginiz! 

OstllnkörD bir bakııla bu 
öğlldllm ıize biraz eUlUnç gelir. 
Fakat aşağıkl satırları okuyunca 
bunun pek te yeraiz . olmadığını 
göreceksiniz ı 

* Bizde nedenH pek geri kalmıt 
olan tavukçuluk, Amerlkada belli 
baıh bir kazanç kaynağıdır. 
Oralarda bu yilıden geçinen 
insanların aayıın binleri, on binleri 
ıeçer. Yalnız tavuk yetiıtiren, 
yalmz piliç bUyllton, yalnız 
ynmurta ıatan yüzlerce çiftlik, 
binlerce mUosHse vardır. Bu işin 
bilgisini öğreten, inceliklerini 
belleten mektep, gazete, ve ilim 
evleri de ayrıca ıayııızdır. Ta· 
\lukçuluia varllen bu ehemmiyet 
&<!yeslnde Amerika her yıl avuç 
dolusu para kazanmaktadır. Onun 
ıibi ileri ilden bllttın memleket· 
lerde de tavukçuluk, belli batlı 
köy itlerinin en önüne katılmııtır. 
Bizim de çok elverlıll olan yur• 
dumuzda bu işe dört elle sarıl• 

mamız ıerektir. 
BugUnkü baııboı yetiıtirlcillğf· 

mizle bi!e, yılda on milyon lira· 
lık yumurtayı dıt Ulkelere aatabl· 
lirken; bu iıe biraz daha gayret 
harcamakla ne kazanabileceğimizi 
düşllnmek klfidfr. Onun için ta· 
vukçuluiun inceliklerini benimse· 
mek bizim için bugUn bir ihtiyaç 
halindedir. 

)#.. 

Tavukçulukta bellibaşlı dUıün· 
celerden biri de tavuklara dinç 
ve çabuk yetiıt"rnft!ıktir. Dinç ve 
çabuk } e\lşen piliçler hastalıklara 
çok dayanırlar. Eğer bundan 
biraz da korunurlar1a bize 'ere• 
cekleri yumurta sayııı ile, 
semizlik tartısı da gözilmUzü 
ve keıemizi doyuracak kerteyi 
bulur. işte herıeyden 8nce 
piliçlerin dinç Ye çabuk bUyü· 
melerlni dOıünen tavukçuluğun 

bilginleri beal lıinde birçok araı· 
brmalar yapmıılar ve birçok ta 
denemelerden sonra (ıUt) Un pi· 
liçler için pek yarayışh bir yem 
olduğuna karar vermitlerdlr. 

Gerçi tehirlerde autu aa· 
tın alarak plllç bealemek 
akıl kirı bir it değil ise de 
köylerimizde, ıtıtün aablamayıp 
kaldığı yerlerde, peynirhane civar
larında bundan çok faydalanabi
linir. Böyle yerlerde ıüttıo kayma
ğım ayırarak geri kalan kıımını 

kepekle karup piliçlere yedirmek 
okadar gUç bir fey deilldlr. Bu· 
oun için yumurt•dan çıktıkların• 
dan baı'.ıyarak üç ayhk oluncaya 
kadar ıiltn kepekle karup 
önler;ne koymalıdır. Yüz piliç 
için verilecek miktar tudur: 

Bir aylık oluncıya kadar 
günde 3 kilo, iki ayhk oluncıya 
kadar günde 4 - 5 kilo, Uç aylık 
oluncıya kadar günde 6 kilo, 
görüyorsunuz ki çok bir ıey de
ğildir. Bu hesapça bir pilice 
dUten: 

ilk ayda 30, ikinci ayda "5• 
UçUncl\ ayda 60 gramdır. 

SUtUn kilosunu 3-4 kurut ka· 
bul edersek bir piliç için günde 
harcanacak stitUn kıymeti 9 • J 2 
santim ile JS.24 santim arasında· 
c'.ır. D, mek ki ıon günlerde 
bile on parayı bulmuyor f. 
Ka~dı ki bu beai için kaymak 
allı, pey ir suyu, yayık ayranı da 
kulları abilir ve bunlar ıtitten çok 
dal• a l c.~ z ve boldur. 

Uu1emcler göslermi,tir ki ilk 

BUYUK ADAMLARDAN: 1 
Avusturya 

Başvekil 

Muavini 

PreTıs 

Ştarhemberg 

aından doğan vaziyetten Muaollol 
lıtlf ade etmiş ve A waturyayı 

Bütün Kuv-
veti Elinde 

Tutan Adam 
Barı kimaeler ı•f olarak do

ğarlar, bazılan da, ahval T• va· 
kayiln lcabile bu mevkie geçer• 
ler. Meseli Hltler Te Muıoliui 
ıef ol.rak dotmuı adamlardır. 
Ruzvel ve DolfUı ıibilerl ise ah• 
val ve zamanın lcabatı ile t•f 
oJmuşJardır. 

1 kendi nOfuzu altına çekmlftlr. 
Prenı Ştarhemb•rg cazibeli bir 

adamdıJ'. Uzun boylu, iri veıağ• 

Awıturya Baıvekil Muavini 
Prenı Ştarhembera- hunlardan biç 
birine benzememekle beraber, 
nevi ıahıına mUnhaaır bir ıahai• 
yettir. Bllha11a aile ananeıile, bu 
ıtın müdafaa ettiği prensipler 
aruındaki tezat ona bir mevkii 
mahsuı Yermektedir. 

Prens Ştarhemberg Avuıtiır• 
yaaın en eski, en mağrur ve 
memleketine hizmetle ıöhret ka· 
zanmıı, müteaddit ıatolara, bin· 
lerce iıtiına1 hukuka malik bir 
ailenin reisidir. 

Her meselenin pratik cihetini 
kavrayan zeki bir adamdır. 

Gerçi o, buitln Avuaturyanın 
Baıvekfl muavinidir. Fakat Baı· 
vekil doktor Sehuachnlgg'l tanı· 
yanlar onun blltllu iktidarına, ve 
temiz karakterine ralmen teflik 
haataaından mahrum bulunduju• 
nu ve BaıvekAJetfo haiz oldufu 
kuvvet ve kudreti doğrudan doğ• 
ruya Ştarhembergden aldıj'ını 
pıkalA takdir ederler. 

* Prenı Ştarhemberr, maruz 
bulunduju tehlikeleri pek iyi bil• 
mekle beraber kendi kuvvet ve 
kudretinden de emindir. Memleke
tinin takib edeceği her iki aiyase• 
tinde, yani faılzm ile Nazi ıiıte· 
minin hem 1 yi ve hem fena ta· 
raflarını kendine göre takdir ve 
tayin etmiıtir. Bu iki ılyasetln 
A vuıturya dalıillnde çaJ'pııma· ----·--. ._ ... ...___...._._.,. __ 
nç ayında ıütle beslenen piliçler 
daha çabuk ıerplldikleri gibi 
bünyece de gayet ıajlam olu· 
yoriar. K emlkleri erken 1ertletlp 
erken yumurtaya geliyorlar. Hele 
~Utiln taYukların bağıraaklarına 
olan fayd11• pek g3ıe çarpmak· 
tadır. Yeni çıkmıı piJiçlıre bul· 
sıur Ye yumurta değil ılltlU 
kmnhlar yedirmelidir. SUtle büyll
tUlen piliçler ıonradan her tUrlU 
yemi eritebilecek bir hale ıeli• 
yorlar. Halbuki daha kUçUk yaı• 
tan olmadık ıeylerle bealenen 
piliçlerin bağırHkları ilerde bo· . 
zuluyor. 

Şu halde tavuklarınızın dinç 
ve vergili olduklarını istiyorsanız 
onları kUçllk yaılarmda ınt ve 
bunun artıklarile beıleylniz 1 

Çiftçi 
Bay Nedime ı 

Tavuk haatalıklarından bahH· 
den bir l<ltap vardır. (Tavuk haa· 
talıkları) adındadır. Bay Cafer 
Dikmenlndir. Eiatı 25 kuru~tur. 
Yeni baaılmıştır. 112 sah:fedlr. 

Ç. 

lam yapılı olup ıablt bakııh •• 
cazibeli ıö&leri vardır. Ne 

Prens Ştarhem berı 

lıtediğlnl bilir ve bu lıtedlğlne .-aaıl ' fakiyetlerl ve Avuıturyada Alman• 
olmak için önUne çıkan hiçbir ların ekseriyeti teıkil etmeleri do-
maniadan yılmu. layısile, ıoayaliıt ve mllllyetperver * fırkaları ıon zamanlarda kuvvet• 

Şimdi de Starhemberg'ln lerlnl kaybetmtıler ve bunun tabii 
fealiyetine Hmin teşkil eden bir netlceiİ olarak da Nazi fırka· 
Avusturyanın halini gözden ı•· ımın kuvveti fazlalatmışhr. Bunun 
çirellm: için, doktor Dolftıı yuım dikta• 

On beş ıenedenberl ıoıyaJlat• tör olarak mevkii iktidara geçtlti 
lerin, milliyetperverlorin ve nazlM zaman bu Uç fırkayı idare etmek 
lerin birer tarafa çektikleri Avus- milıkülAtile karşılaımııtı. Her 
turya, yaıayabilmek için bu nekadar vezlfeıinl bakklle 
cereyanlardan birine boyun etmek ifaya gayret etmiş ise de, 
mecburiyetindedir. bunda muvaffak olamamış ve 

Başlı başına mevkii iktidara maateeast1f o :ıamandanberi A· 
gelmekten ümitlerini kesen ıos- vusturyadakl karışıklık ve bereli 
yalistler zaman zaman fatiıtlerin merç timdiye kadar devam ede-
veyahut ta Nazilerin yardımına gelmişti. 

bel bağlayarak hUkumet ıUrU· Böyle bir zamanda Prens Ştar• 
yorlar. hemberg gibi bit· adamm aahneye 

Filhakika gayelerinde daha çıkmaıı pek tabii ve zaruri idi. 
ziyade mütecanis olan sosyalistler Onun bugllnkil vaziyeti ıılah ede· 
harpten sonra tam on dört 11ene bileceğine de tliphe yoktur. 
Avusturyayı idare etmiıler ve bu 
ıırada Avusturya milletinin bütün Fakat latikbal ne olacak? Bir 
servetini israf etmişler. Avusturya Hitler ile bir Ştarhemberg hem 
nm devlet hazinesini ion koronuna su!hu bozmadan, hem harp çıkar· 
varmcıya kadar boşaltmıılardır. madan yan yana yaşayabilecek· 
Maamafih ve ıırf takip ettikleri ler mi? Hit:er komUnizimden, 
bu siyasetin neticesi olarak Ingil· Ştarhemberg ise sosyalizimden 
tere ve Fransanın mall muavenet· nefret etmektedirler. Binae.ıaleyh 
)erine mazhar olmuılar ve bu sa· o noktada bile aralarında bir 
yede bugün Avusturya amelesine mukarenet yoktur. Fakat buna 
gayet rahat ve müreffeh bir ha- ve hatta Fransız - ltalyan paktımn 
yat temin etmiş:erdir. tevlit ettiği tehlikeye rağmen 

Bunu Biz 
Yazmıştık! 

Mithat patayı ölilm cezasına 

çarptıran mahkemenin baıkanı 
Süruri efendi [sonra ölmilştür] bir 
aralık Iıtanbul mahkemelerinden 
birinde de reislik! yaparken bliyll· 
cek bir davayı kendi dileğine ıöre 
bükme bağlamak iatiyerek Uye• 
leri kaıanmıya çalııır. Mecellede 
yazıldığı Uzere, diye başlıyarak 
uzun bir tekerleme okur. Üyeler 
ltf raı ederler : 

- Yanıhyorsunuı, derler, me• 
cellede öyle bir madde yok. 

Sururl Efendi (Yar) der, öbtlrU 
''yok,. der Sonunda mecele açı· 
lır, ıayfalar karııtınlır, htıkme 

. medar olmak için reisin ileri 
ıilrmek latetiiJ tekilde bir mad· 
denin bulunmadığı görillUr. 

Şimdi onun utanıp susmaaı, 

arkadaılarından özür dilemesi ve 
onların fikrine uyup hUkilm ver• 
mesl Uizım ·gelir, değil mi? Hayır, 
Sururl Efendi hiç te öyle davran· 
maz, kötll kötU ıülümseyerek 
eline bir kalem alır: 

- Mecelleyi, der, biz yazmıı· 
tık. Bu maddeyi unutmuıuz. l9te 
ıuraya ili.Ye ediyorum. Siz de 
belleyin, bundan ıonra ilAvey• 
16re hareket edin. 

. Avrupada yeni yeni anl•şma· 
lar, andlaımalar ohyor. MlJ t;BVI'" 

ler, muahedeler lmıalaDJ:''°'"· Bun• 
tarın beplıi yer yllz\lnde banıı 
kuvvetlendirmek için. Konuıma
lara ve yazılan ıeylere bakılırsa 
harp çıkmanın arbk ihtimali 
yok. iyi amma bir gUn herhangi 
bir dlplomatin ortaya çıkıp ta 
" bunu biz yazmııbk. Harp yerine 
sulh demltiz. Ben bu yanlıtı 
dtıseltlyorum ,, demeyeceğini klnı 
temin eder? Tarih, yazılıp imza· 
)anan doıtluk vesikaları kadar 
yırhhp çiQ-nenmft vesikalar da 
tanır. O halde hakka değil kuv
vete bel bağlamalı. GUçlU olan 
aliçlUk çekmez veaselAm!.. 

M. T. Tan 

olduğu iddia edilemez. 
Bazı Avrupa gazeteleri, Avua· 

turyaya, bugUu, takip edil•· 
cek Uç aiyaaet yolu göıter· 

mektedirler. Bunlardan birlnciıl, 
her nekadar ıimdikl ah••l 
mliıalt değilıe de Almanya Ue 
ılyasetenl değil, fakat iktısadeO 
blrleımek; ikincisi bir kral 
getirmek veyahut ta getirmemek: 
ıuretile Macaristanla birleımektlr 
ki bu da ancak küçUk ltiJafıO 

·ı· korkularım teıkf n etmek ıuretı 
kabil olabilir. 

Üçüncüsüne gelince, o dıa 
Tuna havzasındaki de\ letlerdel1 
mlirekkep bir blok teşkil etmektir• 

. Bu tesviye tarzından, AvusturY'' 
herkesten ziyade istifade edeceğ~ 
için böyle bir teşebbüse önayfl 
olması muhtemeldir. Fakat Burı; 
dan evvel Avusturyanm ev"el 
dahili lılerini düzeltmesi lazınıdıt• 

Bu gazeteler Şlarhemberg 
göründüğü gıbi bir adam ts~ 
ve hakikaten büyUk bir cf sare 

1 
ve kudret gösterirse, mcrk•~. 

k ~ 11" Auupada tekrar sulh ve sli u 
1 temine muvaffak olabilecekt rı 

diyorlar. ~ 

D.yorlar amma demekle Yd'f 
m"cık baıka baıka ıeylel' '; 

t•> Ziraat huauıundıılal mUı'· Ullerl"hl 
Hl unuı. Soıı Foııa'ıun (Çiftçi) al 

alae cenp 'l'<Hcektlr Hitlerin Almanyadaki oıuvaf:o Avushır~anın iıtikhalinio muzlim · 

Bakalım denilen ıeyl o zat yap• 
bilecek mi? 
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_ı_ _____ -ıı:--
1 D•ng• 

1 
Alman.IJada 
Yün istihsali 
Artıyor 

• 

Ber:lnden yazıyorlar: Almanlar 
1anayilerinin ihtiyacı olan ham 
maddel.1ri memleketleri içinde 
yetittirmek itine azami derecede 
ehemmiyet Yermektedirler. Hitler 
htıkfımeti her fıraatta bu İfİ te.
Yik etmekten geri durmamakta· 
dır. Bu auretle yln yetiftlrme 
İfİ de ele almmıt bulunuyor. Son 
Jd için yapılan latati•tikler• ıöre 
muvaffakıyet batlamııt1r. 1933 
yllında Almanya&iaki koyun mik
tarı 3,386, 700 iken ı•çen 1934 
yılında bu uyı )'iz biae yakm 
artarak 3,481,600 koyuna Yar
aıııhr. 

lf 
Sofya (Huaual) - Son iki 7d 

Balgarlata· içinde Bul1arl1-
t /r. tandan clıı pazar-

nıll ava lara ke.tlmlt ta• 
llıracatı artlı .uk ihraç etmek 

iti bir bayii artmııtır. 1933 yılı•· 
da bu auretle dııarı ı&nderilen 
tavuk miktarı 1640 ton tutmuı· 
tLır. Geçen 1934 yılında IH bu 
miktar ytisde kırk Dlabetinde 
artarak 2689 tona Yarmııbr. 

Fakat bu mltemadl arbf, yu• 
murta iatlhaallain azalmaaını mey· 
dana koymaktan ı•rl ka\mamı.
br. Dııarı pazarlarda Ye bilhaua 
lavlçre ve lapanyada kendini ı&ı· 
teren döviz zorluldan herine 
Bulıar yumurtalanmn lhracab da 
cok azalmııtır. 1933 yıhnda 15.670 
ton yumurta ihraç eden Bulgari .. 
tan 1934 de dıtarı ancak 14.534 
1umurta ıatabilmiıtlr. lçiade bu
lunduğumuz 1935 yıhnda da bu 
azaht deYam etmekte Y• daha 
senit bir mikyaata bulunmakta• 
dır. l 934 &n ilk Uç ayında 2671 
ton olan Bulıar yumurta ~ihracata 
1935 ln tlç ayında 1317 tona zor
la Yarabllmlttir. 

* Mıaır h&k6meti mallye bakaa· 
Mısır lıükS· lığı bu memlekete 
m•tl.,. men· pecek .. ya için 

fimdiye kadar ıöa
ı• ıalıadet· terilmeal mecburi 
n•meleri olan menıe ıaha· 

detnamelerinin ibrazını ihtiyari 
kılan bir karar almııbr. 

* 
Sofyadan yazılıyor : Bulıari1-

Balgtıri•la· 
lllft 11i/asa 
6.090.2151 

tanıa ollfuau ye
niden aayılmııbr. 
Alınan neticeye 
g6re bu,an Bul-

6alm111 ıarlatanda 3 mil· 
Jon S8 bin 392ai erkek yOzd• 
so.22 y 3.031.822 ai kadın yllzde 
49.87 olmak &zere 6.090.215 can 
olduiu anlatılmıf. Bundan enelld 
•ayım 1926 yılanda yapılmııtı. 
O vakitki neticelere kıya1la Bul· 
l•riıtanm nOfuaunda 611.474 ç~ 
ialma varmlf. Bu miktar geçen 
•ekiz yıla dağıtılıraa komıumuz 
lıer Jll 76.430 can arttığı 16rtll-
lllekte imlı. • 
~--· .. ·-·······-················-··-·····-·-······· 

BANKA KOMERÇiYALE 
ITALYANA 

~e~mayeıi Liret 700,000,0ÔO 
tıyat akoeıi ,, 58010001000 

Merkezi idare: M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
l~glltere, !s vıçre, A vusturya, )laca-
t'~· Çekoslovakya, Yugoslllvya, 
ehıstan, Romanya, Bulgaristan, 
~ısır, Amerika Cemahiri Mü tteh idesi, 

rpaılya, Şili, Uruguay, Arjantin, 
eru, Ekvatör •e Kolumbıyada 

Afilyasyonlar 
dSTAN~UL tUBE MERKEZi 

alata V oyvoda caddesi Karaköy 
h Palas ( Telef. 264 l 12131415 ) 

L.hlr dahlllndekl acentelerı 
l' l taubuida.: Alalemciyan hawnda 

0:ı ef. ~821. Be yoğlunda : .t.tiklil 
bO deıı l'eJef.1048.Kampiyo·daire1i 

hada Telef. 1718. 
L- lZMIRDE ŞUBE 
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lnanılmıyacak Şevler 

Jan Morise fımindeki 
bu Afrika vahşisi 130 

ıene yaıamııtır. 

Amerika da 
Walz ilmin· 
de birinin 

malı olan bu 
dört kedi 

arka ayakla
rından blri
birJerlne 
, bftitiktir· 
ler. Böy· • 

le doğmuılardır. 

Pruaya kırallanndan blrancı F redrick wilhelm 
muhafız kıtaaınıa neferlerini en iri YDcutlu asker
leri Hçerek teıkll etmlıtL Gtırbllz görOlıiinler 
diye kır.al her aabab bunların yanaklarını 

kırmızıya boyardı. 

Bu lıaretlerin her blriıi bir harf
tir ve bu 72 harften ibaret keli
me de .. Allah,. demektir. Bu 
cednli sihirbazlar ıözde mucize 

yaratmak için kullanırlar. 

1 
BOŞ VAKTiNIZI NASIL GEÇ1RİYORSUNUZ ? 1 

Yanh' Nereda? 1 r....---------1 Bunları Bilir Misiniz? 
316 

x 27.3 
'i48 

22'2 
6 3 2, 
655278 

Bu 16rdüğtloüz zarp ameliye• 
ainde bası yanlııhklar Yar. Bula· 
bilir miainlz ? 

lf 

Ahmet lıtanbuldan Yapura 
bindi 'ye Karadenlıde bir gezinti 
yapmaya çıktı. Vapur fidiş ıefe

rlnde yedi limana utradı fakat 
dönüıte aynı yolu takip ettiii 
halde hiçbir limana uğramadı. 
BOtln aeferde 1600 mil bir meaafe 
katedildi. 

Uğranılan ikinci limanın, birin· 
ci limandan olan mesafeai, latan· 
boldan birinci limana kadar olan 
meıafenin yarııı kadardı. 

DördüncO limanın ikinci li· 
mandan olan mesafeli, IatanbuJ.. 
dan ikinci limana kadar olan 
meaafenin iki miıli ve Dç&ncn 
limandan olan meaafeıl de Iıtan· 
buldan ikinci limana kadar olan 
meaafenin 1anaı kadardı. 

-Befiaô liına, lflnctl Hmula, 
tllnllacl U... anaadald •• 

Umumi bilıiniz kuvvetli mi? 
Ôyle IH aıağıdaki ıuallerin ber
birloe bir dakika zarfında doğru 
ceYap ver.,blllr miainiz? 

1 - Avrupanın, Asyanın en 
yDkaek dağJ.n hanıilerldir? 

2 - Lokomotifi kim icat 
etmit sayılır ? 

3 - ParatlUtl kim icat et• 
mittir. 

4 - Dünyanın en blylk 
denizi hangiaidir? 

5 - DDnyanm en yOksek 
blnaaı hangiıldir? 

Cevapl•r 
1 - Aıyada Himalaya dal

larında, Evereat tepesi. 
2 - lna-iliz Stephinıon 
3 - Blancbard iıminde bir 

Fransız icat etmittir. 
4 - Paaiflktir. 
5 - Nevyorkta Empire State 

Bulldlnı bina11dır. ( 11 O) katlıdır. 

-···············-··························-·· .. ··-..... -
aafeden 50 mil, altıncı liman lıe 
latanbuldan birinci limana kadar 
olan mesafeden 10 mil fazla idi. 

Yedinci Y• ıon liman, ikinci 
limandan 650 mil uzaktı. 

Her Bmanm ara11ndaki meıa· 
feyl huap edebilir miıiniz ? 

lt 

Kır•ııı ltlr ot8'Dobilla fllacle-

Mürekkeple Resim 
Insanlann yDztlnde 

bazen mt\rekkep le· 
kesi g6rebilirsiniz. 
Fakat bir mürekkep 
lekesinde inaan Jllı& 
görebilmek kabil mi 
acaba? Reame ba· 
kananın bunun da 
kabil olduğunu g6rlr· 
ıOnOz. Kalemumi 
iyice m&rekkebe batı

nn•z \le bir kljıdın llzerine bir 
damla mürekkep damlatınız kli1eh 
katlayınız. Bakınız ne ıarip, ae 

tuhaf ıekiller elde edeceksiniz. 

-···························-················-····--·-
ki hıraızlar, bir kuyumcu dDkki
nmı aoymuılar Ye kaçmıılarclı. 

Polia tahkikat yapıyordu. Bir 
ıenç kız polis merkezine ıelerek 
o ann otomobili ile giderken liri 

otomobilin geçtiğini Ye bunlan• 
plAka numaralarının Uç rakkam-

dan ibaret olup biri diierinin 
tam akıine çevri!mlı olduğunu, 

bu aradan kırmazı bir otomobilin 
geçtijial ve plAka numaraaının 
da, ••Yelce geçen iki otomobilin 
plaka numaralarının baaıl tarhına 
mllsavi olduiunu 16yledi. Bunun 
llzerine poliı derhal kırmı:tı 
otomobilin numaraıını buJdu Ye 
hınıdarı 1akalaclı. Kırmw oto
mobılln numaraaanı ıfa de beıap 
edebillr.-a? 

Say "a 9 

1 

f Mahkemelerde 1 ,-
Caddede 
Gürültü Etmek 
Suçu 

Dtln birinci ceza mabkeme
ainde ciddea dikkate değ~r bir 
mahkemeye bqlanmıttır. Bu di
vanın auçluları iki kadınla iki 
erkektir. Perihan, Neriman. Hl· 
aeyln Y• Koço. Banlar gece aaat 
on ikiden ıonra Boyoilu cadde• 
ainde g&rtUtO etmek.ten auçludur
lar. Onlann bu baliıai pren u• 
bıta Ye bekçi kendilerini karakola 
götUrmOt Ye zabıt tutularak mala
kemeye verilmitlerdir. Dlnktı 
celsede ıahlt 11fatile dinlenen 
bekçi, karakolda llzerleri muaye
ne edilen bu kadınlardan birinin 
&zerinde tabl'oca çıkbiını iddia 
ve beyan eylemlftir. 

K•lp P•r• Meaeleal 
Celil adlı birili kalp para ıllr· 

mek ıuçuyle mahkemeye Yeril· 
miıtlr. 

Fakat o, verditl paranın kalp
lığını f arketmedlğlnl iddia eJle
mektedir. 

T•vuk H1raızı Kim ? 
Bartımn Kurucaılle nably .. 

llnden ıele ve itleri Ye yerleri belli 
olmayan Haydar Ye Yuıuf tavuk 
hıraızlıj'ı auçu ile adliyeye verilmlı 
lerdir. Bu auçlular hakkında tutu• 
lan ıabıt yarakalann• göre Halı· 
cıoilu, Hukay, Kuampaşa ve daha 
birçok mıntakada ml\teaddit ta• 
vuk bar11ılıklan Yardır. Ve bu 
bınazlıklari ekıerlya ıeceleri kl
mealerin kapıJarım kırmak auretlle 
y•pmaktadırlar. Muhakemede Har .. 
dar ile Yuıuf hlçblrıey den ha· 
berleri olmadıklarını iddia etmiı 
ye 1Uçlarmı inklr eylemiılerdir. 

Bir Pul DAvaaı 
Saltualamett. oturan Bay .. 

Zebra mektup zarfa tlat6De lmlJa. 
mlllllf pul yapııbrmaktan mclu• 
dur. Mektubu pomtaya •erirken 
bu pul g6rlllmilf, ubıt tutularak 
adliyeye ver;lmiftir. Şahit olaralt ı 
ıöıterdiği kızı Bayan Emine, ana~ , 
aanın okumak biJmedijini, mek· 
tuplarını kendiainln yahut afıab .. 
tinin yazdıj'ını 16ylemiı ve: . 

- Ben, demiftlr; yazcbllaa 1 

mektuplan para.U• birlikte •viıDI• ı1 yamadaki Oç bakkaldan birin• 
blralunm. Onlar pulhyarak ı&n• 1 

derirler. Onun için kullanılllllf p~ 1 

)un kimin tarafından 1apı1bnldajı~ 
bilemem. • 

Mahkeme, Bayan Zehramn .... \ 
çuna ait delil bulamamıt, buad 
ettlrmlftlr. - - -----------·· ·~ 
ç 
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Kanıuk eczanesi müstahzeratınduı 

Balsamin Eksiri 
Cildin daimi yumutaklığ1111 ve taıe. 

liiini arbrll'. Yüzdeki oilleri ve lekeleri 
alır. Sivilceleri tamamen yok' t· it r. 
Tırqtan ıonra cilde laUf bir t&.1.elilr 
ve aerinlik ~erir. EcıaneJerl~ ıtr :1at 

. aa;ğazalanada bulunu. 



fefrlka No: 22 

Bunun llzerino adliye 
ve polis nazın hem Nazi ıuikast· 
çilerinln tehJikell bir ca1usunu 
ortadan kaldırmağı, hem de Al· 
man hilkümetiolo her ne pahası· 
na olursa olsun neşir ve ilioını 

hiçbir suretle arzu etmiyeceği bu 
.evrakı ele geçirmeğl düşUnmUştli. 

Bu malumatı ve Schmit'te 
Çekoslovakya hududunu ıeçmek 
üzere olan trende bulunduğunu 

haber alınca, çok ıevinmlı, ken· 
dini kaybetmit Ye diğer nazır 
arkadaşlarının yanında yükıekten 
atıp tutmak, tefahur etmek gaf· 
le tini göstermiıtl. Halbuki ,Schmit 
katledilmiı, o mUhlm evrak orta· 
dan kaybolmuı ve kendl de arka· 
da1larına • karıı çok mahcup bir 
vaziyete dtıımUştU. 

Ne yapıp yapmalı, bu kiğıt· 
ları ele geçirmeli idi. 

Bunların nasıl ve ne gibi gizli 
vasıtalarla ortadan kaybedildiğini 
dUşünUrken, Alman casusunun 
bulunduğu yagondakl lnııiliz ka
dınlarını da hesaba katmayı unut• 
mamıth. Onlar otele iner inmez 
ahval ve eıkillerl - diğer yolcular 
ııibi • uıulen kendisine bildiril· 
mişti. Bu rapordan bu kadınların 
Nazi casuıu olamıyacakları anlaşı· 
hna da, aksi ihtimali de ceffelka
lem bertaraf edilemezdL Bilhasıa 
Caresso'ın İngiltere Hariciye 
N e:ıareti memarlarından birisinin 
karm bulunması naz.andikkate 
alınacak mühim bir nokta idi. 

f•rda11 sabah, otelde geçen 
vak'ayı haber aldı. Otele ıiren• 
leri Nazl memurlan olduklarına 
ve enakı ele ııeçirmek maksa• 
dile hareket ettiklerine ftiphe 
yokta. Fakat Schott gayet zeki 
idi ve artık acele verilmlt karar• 
larla iş gôrmemeğe yemin etmifti. 

Naziler bu iıte belki de körO
klSrtıne hareket etmiflerdl. Ya 
öteyi beriyi arayıp eli bot dön
mliıler, yahut ta zorla veya tatlı· 
lıkla bu evrakı ele geçirmitlerdL 
Velhasıl Schott'dan evvel danan• 
mıtlardı. Binaenale1b kendiainln 
de bir araştırma yapmuında 

faide yoktu. 
Diğer taraftan bu gece taar• 

ruzunun tarzı icrası, lngillz kadın
larının Nazi casusu olmaları ihti
malile de kabUitelif deglldl, çünkü 
böyle bir ihtimali kökünden ııu· 
sıyordu. Ma ımafih birşey bulmak 
veya öğrenmek llmidlle değil, 

ıırf usul yerini bulsun diye lngi ılı 
kadınlarını ziyarete karar verdL 

Polis Nazırının Zly'aretl 
Laurence Norton gideli çok 

olmam şb ki Carease'in telt1fonu 
yine çaldı. Careıse banyoda ol
duğu için telefonu Perdlta açtı. 
Otel müdllril telefon ediyor, Herr 
Schott'io kendilerini görmek iste
diğini aöylnyordu. 

Sabah erkenden yatak odas:n• 
da bo} una miaaflr kabul edecek 
değ.Herdi yal Zaten hennz giyinm .. 
m1şlerdi bile. Perdita fena halde 
kızdı: 

- Hayır, katiyen yukarı ç1ka
ma;,J r, kabul edemeyiz. .••• 
Scbdt . mı dediniz? Tanımayo

rum. Bizi her halde görmek iati• 
yoısa beklesin... Evet yanın saat 
kadr.r... Kim dediniz? Nazır mı 
imi~? ... Kim olursa olsun ... ., 

DeL!, telefonu hız!a kapattı ve 
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13. s - 1935 

arkadqma seılendf: 
- " Caresıe timdi de polia 

nazırı gelmif, derhal yukarı çık· 
amk iıti}'ormuı. " 

Perdita hayretle kaılaı ım çatb. 

- " Kapı kilitli mi? ., 

Fakat bir müddet sonra arkada· 
tını haklı buldu. Bu suretle klmae 
kendilerini rahatsız etmez ve 1er
beıtçe vaziyeti görUıebillrlerdi. 

- " Kilitli olacak. Zaten bu 
kapılar kapanır kapanmaz kendl .. 
liğinden kilitlenmiyor mu? ,, 

Careaae hail neş'eliydl, alay 

ederek: 
-

11 Kim bilir niçin geldi? 
-

0 Ya dıtarıdan anahtar ıo· 
karlar1a?... Nemize lazım •.. Kor· 
kulu rüya görmektense uyanık 
yatmak daha bayırlı. .. içeri taraf· 
dan da kendi anahtarımızı ıok; 
daha sağlam olur. ,, 

Belki geceyi rahat geçirip geçir
mediğimizi ıormak için ielmiıtir • ., 
dedi. 

- Olabilir. Belki de hırsızın 

buraya mı iİrdiğini soracak?,, 
( Arkaaıvar ) 

istanbul Valiliğinden: 
Trakyada yaptırılacak muhacir evleri için Tek.rdağında teslim 

edilmek ve tesel:um makbuzu mukabi:lrıde bedeHeri Istanbul Muba
sebec:Jlği tarafından alel'usul tesviye olunmak üzere mevcut ıartna· 
meslne tevfikan. 

Adet 

90 000 5 No. Kuyruklu kapı mente~esl 
160 000 2,5 No. kelebek pencere rnenleşesI. 
20 0 .. 0 Hapazlama oda kapı kilidi. 
10 000 8 No. ahır kilidi. 
80 000 1,5 No. pencere mandalı. 
80 000 Kalay Nikelajlı pencere topu. 

250 000 Kilo karfiçe 
500 000 Marsilya tipi yerli kiremit. 

Derhal pazarlıkla ve emanet ıuretı o müb11yaa olunacaktır. Ta· 
mamen veya kısmen itn&ına talip olanlar.o Vilayetle müteşekkil mil
bayaa komiayonuna her gtın mliracaat O} lemeleri ilan o:unur. (2577) 

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

Deniz Ticareti müdürlüğünden: 
Müdüriyete ait maçunanın bazı aksam:nm tamiri c:çık eksiltmeye 

konmuştur. T emiaat mikdarı (263) lira 13 kuruştur. 
ihale 20/Mayıs/935 Pazartesi saat 10,30 dad.r. Şera.ti anlamak 

Uzer• İdare Şefliğine Ye ek•iltmeye g;recekluin de yevmi mezkfırda 
komisyona müracaatlara ilin olunur. "249711 

Niksar Belediye Başkanlığından: 
1 - Nikıar Kaaabasının Yollar ve ebn:ye kanunu mucibince 

s!o "iö~J 2~0 mikyasında halihazır ıehir haritasile milstakbel imar 

planı yaptırılacaktır. 

2 - Kasaba tahminen 150 hektarlık bir araı:i üzerinde bu· 
lunmaktı:.dır. 

3 - Bedelikeşfl Uç bin liradır. 
4 - Taliplerin bu gibi itleri evvelce y._pmıt olduklarma dair vesi· 

kaları ile birlikte imar modnrlUğlinUn ehliyetr.amciiini il:raz ederek 
29/5/935 çarıamba gllnü saat on dörtte Nikaar belediyesinde 
yapılacak olao açık eksiltmeye iştirAk etmeleri ilan olunur. 

........ -··--·,~-----~-----------------

~l ____ ı._ı_a_n_b_u_ı_e_e_ı_e_d_ıy_e_s_ı __ ıı_a_n_ıa_r_ı ______ l 
Belediye! ıınırı içinde çalııa~ resmi hususi ve takse otomobillerile 
kamyon, kamyonet, otohlla ve motosikletlerin senel.k fenni muaye• 
neai aıağıGa göaterilen gün ve mahallerde yapılarak işleme rubsatna· 
mesi ver.leceğinden muayenesi yaptırılıp iıleme ruhsatcamesi alamıyan 
vesaitin çalışmasılla müsaade edilmeytceği ilan o:unur. «E» (2596) 

. Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyerdeki reamt ve hus!lsiler 

Takıim ıtadyom önUnde 
1 Haziran 935 den 2, 4, 6, 8, 9 uncu gUnüne 
kadar. 
Eminınu, Fatih. Bakırktiydekl reımt ve 
husust:er 

Beyazıt nahiyeai önünde 
27 Haziran 935 den 29, 30 Ye 2 Temmuz 
935 den 4 de kadar 
Kadı~öyllndeki resmi Ye hususiler 

Hal binası öollnde 
14 Temmuz 935 den 16 gtıntlne kadar 
Üıkndar ve Beykozdald resmi .,.. buıuıtler. 

Üskftdar iskele meydanmda 
Tem muz 25; 27 nd gttıılerlDde 

Kirada çalı,anlar t 1 
Hazirandan 13, 15, 
16, 18, 20, 22, 23, 
25 gününe kadar 

Kirada çalışanlar 6 
Temmuzdan 7, 9, 11, 
13 üncü ailnüne kadar 

Kirada çalıtanlar 18 
Temmuz 20,21 gUn· 
lerlnde. 

Kirada çabıanlar tem
muz 28 v• 30 uncu 
sıtlnlerde 

Mühim Bir 
itizar 

Okuyucularımız hatırlıyacaklnr· 
dır ki (ittihat ve Terakki) başlıklı 
tefrikamızda Balkan muharebesi· 
nin safhaları anlatılırken 2417 /934 
tarihli nUıbamızda Yanya kalemi· 
nln ıukutu me1eleıinı temaı adıl· 
mit Ye mUdafaamn son kHmı et· 
rahnda muahezeler ylirütUlmUı idi. 
Fakat muahheren e!lmiıe geçen 
lhtlcace salih ve çok kuvvetli ve
sikalar bize hu noktaya ait müta· 
lAamızın hatalı olduğunu göster
miştir. Anlaıılan hakikat ıudur: 

Y anya mevkii mUdahkeıiıi, 
mlldafilerinin azim kısm1 aarffı .. 
harp harici kalıncaya ve depo
larda ve anbarlarda blltUn mll· 
himmat ye erzak tUkeninciye ka· 
dar sekaen bln klıilik bir dUımao 
ordusuna karıı eli aUah tutabilen 
on bin kişilik bir kuvvet tarafın· 
dan, kahramanca müdafaa edil· 
mekte bulunduğu bir sırada mev
kii mUstabkemln kilidi mesa• 
besinde olan ( Manulan ) ve 
( Çuka ) mevkilerinin ıukut 

etmesi yllzllnden dllımanın kuva· 
yi külliyesi en ·mühim müstahkem 
mantaka olan ve kalenin müdafaa• 
ımda ruh meaabesinde bulunan 
( Bijln ) ile ıehrin araaına 
girerek mezkur mmtakadakl kah• 
ramanların hatti ricatmı kesmiı 
ve kale böylece harben ımkut 
etmiş ve sukutunun ikinci günü 
dUşman Yanyaya girmiştir. 

Şunu da hatırlatalım ki Yanya 
müdafilerinin başı ;da bulunan, 
General Esat o zaman Vitzifesinl 
tamamen yapmış ve müdafaası 
düşman kumandanının b.le tak· 
dirini celbetmit ve bu kumandan. 
elino esir düşmüş olan General 
Eıada mUıteına bir muamele 
yaparak kılıcı.11 muhafaza etme
sine müaaade eylemiştir. 

General Esat bilihare üçüncü 
kolordu ve birinci ve üçüncli ve 
beşinci ordu kuman danlıklarında 
bulunmuş çok temiz di:rUst ve 
mert ve cesur olarak tanmmış bir 
kumandanımızdır. 

İttihad ve terakki tefrikasında 
çıkmıı olan hatalı satırların ken· 
dfsini incitmesi tabii olduğundan 
iıhu hatalarımızdan dolayı bizi 
mazur görmesini ümid ederiz. 
Ve kendiı:int!en bunu d:lemekte 
de b;r küçüktük görmemekteyiz. 

Mayıs 1~ 

500 Lira 
Veriyoruz 

30 gUn devam etmek Uzer• Niunaa 
21? ainde lıa9!1yan müsabakamız de
Yam etmektedir. T ~fsilatını tlmdiye 
kadar ~efaatla neırettik. MGaabaka
nın hltamile beraber neticelerin ta• 
ayyiln edebilmesi için tu tafailit 
tekrar edilecektir. Şimdilik fU ka
dar alSyliyelim lır.i afağ\kl kupona 
kesiniz Ye ıo yukardaki r•amin al• 
tındaki dört ya.1ı dan banııialai bu 
reame UYiUD buluyoraaaı:a: onu ku
pona itaret edlDi&. İstedifimi• zamaa 
bize, bu (30) kuponu a-önderlninlL 

iNE KONUŞUYORLAR?f 

1 - A•n• ben bq kitabı okuyorum, oku• 
yayım mı? 

2 - Bu kitaptaki rutmJerl srllrdUn mO 
yavrum, bak •• ırl1zel. 

S - Oku ba~ayım, b11 ya11171 okuyabUe
ce~ ıalıiD ? 

t - Beıı ağabeyimi geçeceğim, hocalanm 
beııl çok beğeniyorlar. 

Müsabaka Kuponu 

RPeim N umaraıt: 22 

Yazı Numarası 

lıim ------

A<lreıı -------

(========= =-=-= ==-=-

\' ~karıdakl kupona reamlıı altıudald 

4 cevapta.ı aeçtlflolz '.ıı No. ııaı !ıha 
vo adıeıinill doldurup aaklayıDJS. 30r .. 
ıim ~ıktıkta:ı ıonra bıı l.uponları Soa 
l· oıo a bi.mece mem"rluğuna g3nderinls. --

Ayasofya Hafriyatı 
Aya1ofya miizeiİ avlusunda 

yapılan hafriyat devam etmekte
dir. Aç•lan yerlar muvakkat bil 
zaman İçin kapablacak Ye ftç ay 
sonra hafriyat yapılmiyan yerleı 

açılacaktır. -------
Sinop Müddeiumumiliğinden: 

Sinop umumi Hapishanesindeki mahkum ve mevkuflara l/6/935 
gününden 1/6/936 gününe kadar bir yıl içinde verilecek elemek 
20/5/935 gününden itibaren yjrmi gftn müddetle ve kapalı zarf 
usulu ile eka:ltmeye çıkanlmıttır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randman!ı Samıaun bir baş unun
dan yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Ekmek:er Hapishane Müdüriyetinin göstereceği lüzum 
tizerine yevmiye 700 ila 1000 adet arasmda ve her glln nihayet 
saat 14 e kadar hapishaneye teslim ed lecektir. 

3 - Talipler bedeli muh3mmenin yUzde yedi buçuğu olan 
1877 lira 10 kuruşluk teminatı muvakkate vereceklerdir. 

4 - lhale 10/6/935 Pazartesi gUnU saat 15 te Sinop C. Müd
deiumumiliğinde müteşekkil komisyonu mahsüaunca Adliye Bakan
lığının mezuniyetine talikan icra edilectı1kllr. 

5 - Teklif mektupları 10/6/935 Pazartesi gUnU saat on dörde 
ka4ar sıra numarala makbuz mukabilinde 4 Uncu maddede yazılı 
bmisyon riyasetine verilecektir. 

6 - Mektupların 5 inci maddede gösterilen saatte yetiımek 
Ozere iadeli taahütIU mektup teklinde gönderilmesi caizdir. 

Bu halde; ı.arfın mUhllr mumu ile ve iyice kapatılması IAzım• 
dır. Poıtada olacak gecikmeler kabul edllemez. 

7 - Şarnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dışın· 
da tartları ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Ekiiltmoden mlltevellit bilcümle rllsum, tekailf ve dam· 
ia resmi ile ilin licrotleri ve indelhace ekmek veya unların tahlil 
ücreti vesair bilcllmlo maurlfat müteahhide aittir. 

9 - Daha fazla tafsilat almak Ye şartnameyi görmek isteyenlerin 
tatil gUnlerinden mada hergUn Sinop C. Müddelumumjilği kalemine 
mUracaat etmeleri ilAn olunur. 
--~-~~~----~~---~-----~---~--

Riyaziye • Lisan - Fixik ve ikmal dersleri 
Türkçe • Almanca • Frasıaızca • İngilizce • İtalyanca. Çenbarlilatın kartı• 

ııadakl Uaaa deraan11lade çok Hamlı ötretill)'or. Müdüril : ZİYA 
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P/evne Kahrama-
nının Altınlarını 

1-~---------. • • Arıyorlar 
Genç Macar Esiri Adeta Bir Garıbe ldı ( Baı arafı 1 inci 

Di) erek atına sUrdü. Ba)rak· 
tar arkaya b:r ıey ıöyledi; btı• 
tun rnüftezede bir dalgalanma 
görUldU. Sonra arkadan iki süvari 
a : nlarak mllfrezenin bafına ilerle· 
di:er. bunlardan b:ri biri bildi· 
&imiz kıyafette bir deli neferi 
ldi; fakat ötekisi yirmi, yirmi 
bir yaşında, başı açık ve 6ilihsız 
bir gençti; ) üzUnde pek kolay 
ıeçilen bir asalet vardı; ancak 
yüzünden dciil eııvabının b:çimin· 
cen IV'acar mHiet:ne menıup o!· 
du~1.1 a .!aşılıyordu. Bu esvap bir 
zaman ipekli, pek lhtişamh iken 
ı"mdi solmuş, y.pranmıt görUnU• 
yordu. Ayağındaki Macar be) za· 
delerine mahsuı çizme de çok 
eskim;, idl ) alnız esir olduğu 
a.ılaşılan bu genç Macarın çizme· 
ı:ı.deki çok &an'atli yapılmış altın 
mahmuzların TUrkler tarafından 

en hoş ve kıymetli bir ganimet ola
rak a~ınma) ıp da bırakılmış olmaaı 
o z.amr nın haline g6re ıerçekten 
gar:p bir şeydı. 

Genç Macarın elleri çözUktU; 
ancak belindeki zincırın uzun 
ucu yanındaki deve vücutlu deli 
neferi.ıin eğerine bağlı idi. 

Bu gencin Subuıkadald bir 
çok Macar esirinden biri olduku 
anlaşılıyordu. Bir yandan da Ara· 
lan be.> in söylediği ıöx de!ikan· 
lmın ylikaek mevkiinl meydana 
çıkarıyordu: 

Bu genç kaleyi almağa gelmlı 
1'u mandanlardan •• yukarıda 
6ğrendiğimi:ı gibi Deli Aslam:ı 

can dUırrıanı meıhur (Nadajdi 
nln kız kardeşi oğlu idi. Nadolnl. 
ismindeki bu delikanlı büUln 
Macaristanda Adeta bJr mOıtlkll 
kıral nufuzunu haiz dayııının mai· 

Jetinde yaverlik, ıilihdırlık hi:ı· 
metlerini ıörUyor ve harp il· 
mini ve tatbikatını öğrenl· 

)'Ordu. Fakat bir aene kadar 
evvel ( Nadajdi ) nin bu civarlar· 
da ya,?tığı ır.uvdfakiyeta":ı l:lr 
baıkında Macar mUfrezeal fena· 
hnlde bozulmuş, genç ( Nado:ni ) 
de Deli Aılanın aman:ıız bir to-
puzile atından baygın düşerek 
u aaı:a malı bir ealr " olmuştu, 

( Nadajdi ) Lu genci kurtar
mak için yeci aydaoberl çok yllk· 
ıek fid> einecatlar vermek tekli· 
findo bulunduğu halde Sarı Şahliı 
Bey ite karı{arak ve Deli Aı!an 
tlzcrindcki büyük nüfuzunu iı'lmal 
eyle) erek/ genç ( Naddnl ) nin 
ıalıverilmesinhı ·önlloe ieçmittl. 
Deli Aa:an çok yiğit bir iençti; 
Macar c!e'.ikanl.ıına ayrıca hiçbir 
garezi o!mr chğından, onu fid· 
} eineca' a z bile bırakmıya kaç defa 
kalkışmış idi; fakat Şahin Beyin 
demir yüre~i b "rtOrlU yumuıamı· 
yordu. Buna karıı Deli Adan 
genç Macar beyzadea"ni sıkı 
ıurette h'.mayedcn baıka b:rşey 
)'apamıycrdu. Bu himaye de (Na· 
dolni ) yi Subuakada rahat ya· 
ıntmıya yetiyordu. 

Nihıtyet Nomae~iler ve Macar· 
lılarla bu harp fırt.nası koparak 
Subuska ıargıda kalınca Sarı 
Şahin Bey, o ıaıırmaz ve demir 
dimnği!e Nndolni'den istifadeye 
karar vermiıti. işte bugUn 2enç 
MRc::rın Deli Lö.Uğll ile iÖnde· 
ri,meJ Şah:n Be) in yapt.iı pli:ı 
esadar:ndan biri idi. 

De i Aslan bö!üğfin otuz kırk 
adım k~dar l!er:ıinde gidi) ordu. 
Baş'le } aptığı bir işmar üzerine 
irl Deli ne r eri atının eyerine 
ba~lı Macar bcy1adodni onun 
hi sı a kac!ar iler!eUi. Neferin 

ve Macarm b:nd ği atların baıı. 
"Kızıl Kaplan,, ın sağrııı yanında 
bulunuyordu. 

Aslan bey sıenç esire döndtı 
ve f aslb bir Macarca ile : 

- l~te Nadoloi l dedi, nihayet 
seninki.ere gidiyoruz. 

Genç Macar içini çekti : 
- Beni millettaılarıma vırml· 

ye ritmiyorsunuz ya r 
( Arkuı nr) ..................... -.... ._. ....... ·-·············---

Safranbolu icra dairesinden; 
1 - 'fetkılc oıerciiuce konkordato La· 
lcbi kabul edilerek iki ay mühlet n· 
rilmi, olan Lorçlu Sıı.franbolu kereste
ci ko!lektif , .rketi değirmrnci oğlu 
lımai\ ~tdımette alacılkları o 1anlıuın 
ilan tnr.hınden itibaren 20 gün içinde 
SııfranLo1 u mahalli memuriyf'timiı:e 
müracaatla elacaklarım bil fümeleri ve 
hilafına hareket edenleıiu ko11kordato 
müz ıkeruinden hariç bırakılacakhm. 

2 - Alacaklıların l Haziran 935 
tarihinden iıibaren veıikaları tetkik 
edebilecekleri n borçlunun konkordato 
teklifi müıaker• edilmek fiure Hazİ• 
ranın onuncu Pazartesi gUnü 11aat 10 
da dairei nıemuriy.ıtimizde akdi mu· 
karrer toplanmada hazır bulunmalan 
illn olunur. 

latanbul 2 inci lflAa Memur-
lufjundan; llir miiiliH ait kemik 
kaşık n eaıre J8/S/9J5 Comartetıi eaat 
11-12 de Oal Lada Ttinel ııraBında 
1atılııcağı iJan olunur. (11450) 

Kayıpı Malatya l iı ıinden aldığım 
697 numara ve 8/5/934 tariLli taadik
nameaıi kaybıttım. Hükmü yolcıur. 
Kadıköy ı Beyııa 

Kayıp: Bahriyeden almakta oldu· 
ğum maaıa ait cüzdan Ue berat ve 
mühürUmü kaybettim. Yenilerini ala· 
cağımdan hükilml•ri olmadığı ilin 

yQsde ) 

Geçen gün, yine Plevne bele· 
diye memurlarının nazareti altında 
eıki kurşunlu camiinin bulunduğu 
yer kazılmııtır. Fakat bir netice 
elde edilmeyince it bUıbUtnn 
ç.ğmndan çıkmıı, bu daf a Ev· 
genlya Straşimirova namında bir 
l u'gar kadın falcı<Jı celp eda· 
mittir. Bu falcının Bulgar gazete· 
cilerine söyleLiği ioanılmıyacak 
ıözler arHmda şunlar da vardır : 

- .. Osman psıarnn altın ve 
gUmüıleri pek yak nda toprağ.n 

liıt yüzüne çıkacaklardır. ,. 
Maamaf.h 0 5man pa~anm o 

:ıaman maiyetinde bu!unmuı kim· 
ıeler :n r:vayetine göre bu parp 
Fi::beye bailı Kuklene köyU ya· 
kınında Belaştitsa manaı~ırına 

gömlllmüı imiı. 

Bulgaristan da 
Kanlı Komüııisf 
Iı1ücadelesi 

( Ba9tarafı 1 inci yQz:de ) 

Arkadaılnn dan cnbaıı Alek· 
sandır Voykof ö:üme ve Penço 
Brmçef namında diğer bir c: s· 
kerede 7 ıeno hapıe mahkum 
edilmişlerdir. 

Aıkeri mahkemelerde ve kış· 
lalarda bu g:l:i \ak' •. kra ıı!c u:< 
tesadüf edi mekted r. 

Ma) ııın birinci gUnil Kızanlık 
kazasının maruf koml.ln:st köyü 
o~an Eni ıada komilniıtler mi· 
ting yapmalarına mfiıaade cdi: .. 
rek ince bir jandarma} ı öldUre· 

Bahrl1eden mUteka't SUle1man meydiğer ni yaralam ılardı. Kı· 

,------------.... , zanlıktan otobLa' erle imdada 

olunur. ('J35) 

Den I• zy o 11 arı 1 kotan Hker:cre de alet ııçarak 
vukua ıelen çar; ışmada 8 k~ 

1 Ş LE TM E S 1 müniıt köylO, 2 jandarma } ara· 
AHateleri ı Karak07 KOprObaıı lanarak bir talebe de ölmüştü. 
Te!. 42562 • S'.r kecl MilbQrdsrıac!e Zabta, bu hldiseye sebebiyet 

Hu Tel. 22740 

isken deriye Yolu 
IZMIR Yapuru 14 Mayıs 

SALI glinil ıaat 11 de isken• 
der:ye'ye kadar. u2564,, 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 14 Mayıs 

SALI günil saat 20 de Rize-
1 ~ e kadar. ''2592,, 

'~--~---------' Hele ,ukOr ya· 
tamak zevkini 

elde etti 

H y tı ut < la!:aııımü fcrn bir 
hal alın ıtı. Zira ıztı:ab Yeren 
ııy ~ k · a-ı.e ytiruycm"yordu. RADIO 
SALTS b nyolı rını yapm y.1 baıla
dığı nk lhnbui kendiani ha
f.f Y• cevval hi11ediyo·. lJu luz:'a 
y · p •lan nyak banyoları uyeainde 
ada!eler kuYvetlenir ve aQ'rılar 

ve t"tkinlikler ıail o'ur. En dar 
ay kkab :lar ın z'a hiçbir ıztırap 
ç ·kmeden iıted iA"inl:ı nldt yGrtl· 
yo bi.in:nıı. Her ecuoede Hlılır. 

verip te kaçanları takip etmiş ve 
niharet evvelki gün ayni köyde 
gİLlendikleri b;r evi aarmıttır. Ko· 
mUnistler, ., in içer:ıinde cephe 
a"ara1' zabıtaya yine ateş açarak 
Vakim Pav:of namında birini 
öldürmüş diğerini de ağır lir 
ıurette yaralam·şlar ve y;ne kaç· 
mı) a muvaffak clmuşlan'ır. 

Bu ıun üzer~no jandarma vo 
asker köyün cıvr rındaki Lillün 
daiları fi&rarak komUnistleri 
aramıya baş'amış'ır. Hükumet 
kuvvet'.eri diln gece komllnist!e· 
rin gizle . diği büytik bir mağara

yı sarmış 'e sal:ahJe) in içeri}e 
girdiği vakit içeride ) aralı oldu· 
ğu için as'.er:cre ea·r c!Uşmesin 
diye arkadaşları tarafından eldil· 
rlilen bir komün"stin cesedi ile 
beyanJameler ve yiyecek bul· 
rnuılardır. 

Diğer komünistlerin hepıi de 
maiarada asker vo jandarma 
tarafından çevrilmeden gizil bir 
geçit bulup kaçmıtlardır. - lf 

r Konserler '"'"\ 
'----------' 
Sovyet San'atkArlarının Bu 

Aktamkl Konseri 
Memleketimizde bulunan doıt 

Sovyet musiki aanatkirları tara• 
fından Halkevi namına buıün 
1&at 17 de beleili e ıeh:r tiyat• 
roaunda bir konser verilecektir. 
Kor serin radyo i e nakil de temin 
edilmiıt:r. Radyoıu olanlar bu 
aaatte bu değerli konseri dinll/e• 
bi:irler. 

Davls Kupası Maçı 
Nevyork, 12 • Davis kupaıı ıçın 
yapılan e:eme mnaabakalarında 
Amerlkahlar, Çin'lilerl sıfıra karıı 
3 aayı ilo yenmiş!erdir. 

Myaıa 13 

Son Postanın An <eti 

Batıl Itikat~ara 
inanır Mısınız? 

(Baıtarafı 1 inci yüı.de) 
bu ltiyadımı kaybedemiyorum. 
Daha doğruıu bu itiyattan vaz· 
geçmek için bir kuvvet aarf ını 
lllzumıuz aayıyorum 1 

Sonra.. Belki çok garip bula· 
caksınıı amma, falların her tilr· 
lliıUne az çok inanır m. Zira 
fincan kihinieri, çok defalar bana 
baııma ge:ecekleri haber ure• 

bilmişlerdir. Siz buna leaadüf 
diyeceksiniz ve nten bütUn l 1· 

sanlar, içyGzünU sezemedik! ri 
bütün bu kabil hadi e'.ere tesadüf 
acını verip ~eçmişlcrdir. 

Ne :ıaman onlar. ' 1les:::d·· ', 
dcni:ea ıeyin hakfal nıahi) elini 
izah edeb.lirlerse, ben de fal· 
lara inanmaktan \·azgeçebi:Hrn 1 

Ka~ ul etmek lazımdır ki, in· 
sanlarda birşeye in1nmak, pek 
zaruri bir ihtiyaçtır. 

Ve bütün bu batıl sayı'an 
itikatlar, bu inanmak ihtiyacından 
CoğmuŞtLr. 

Şu farkla ki, bazı kimacılcr, 
ınçma şe) le re, bazı kim~eler pek 
eaçma ıeylere, bazı kimseler, da· 
ha az ıaçma şeylere inanırlar. 

Bu fark ta, inaan:ar arasındaki 
görenek, tahail, muhit ve terbiye 
ni!.betlerinde ı dogar. 

MuelA Krımda, pek gUlilnç 
bulduğum bir takım batıl itikat· 
lar v .. rdır. Oradakiler, perıembe 
günleri iğne iplik tutmaktan çe· 
kinirler. Cuma günleri eller"ni 

IU) a sabuna ılirmezler. ve tuttuk· 
ları bir itin ha} ır:ı neticeler ver· 
meaini iatt>C:ik:eri zaman, gUnltr· 
ce elbiselerl.ı ·, pa puçlarını torı 

giy'1ler. Sokaklar _a o ! .. ılıkta do· 
laşır;ar. 

Sonra bir yola çıkmak I•' e

yenler, mutlaka pazartesi gllnUnii 
beklerler. Gfı) a bu beklej iş, yol 
ıeytan"armı çatlahrrr.ı?. Bu itika· 
dı besleyen b r Kırımlıya milyon 
,·erseı .iz, pazartesinden evvel, 
ıuraya adım at~ıramazs nııl 

I eil kendi hesabıma, bu ıay· 

dı'darımdan hiçbirine inanmam. 

Bir l(atil 
Hapse 

l inanmaın deği', daha doğrusu 

uymam. Fakat inananları \le uyan• 
lan da ayıplamam. 

Çünkü bu kabil lnancıların 

muayyen bir ö!çüıU yoktur. Eun· 

lar, g:zll gizli, yavaş yavaı doğup 
yaj . lmışlar<lır. Ve okadar yayılmıı· 
lardır ki, Bunlara inanmak değil, 

l.ıanmamak ayıp 1Byılmııtır. Bu 
itibarla birçok kimseler, bu itl· 
kat:ara ıırf b:r ayıp itler gö· 
rünmekten kurtulmak için kapıl· 
mışla rd.r. 

Ve bence birçok makul aayı· 
hın şeylere inanmak. bu kabil 
hatı l şeylere inanmaktan daha 
teh'.ikelidir. 

Eilmem f;kriml lyl anlatabill· 
yor muyum ? Yani anlatabiliyor 

muyum ki ; l.ıaanlan, hiç kim• 
seye zararı olmıyan bu itikatla· 
rında rahat bırakmak lbımdır1 

Zeki doktor; önümdeki dgara 
paket;nin lçindeld kAiıtcığı çektl, 
ve güldü: 

- Bakın... Yedi yazılı ••• Ne 
tuhaf... Bu babıl konuıurken ne 
tuhaf tesadUf? 

Merakla sordum: 

- Neden? 

- Neden o~acak ••. (7) adedi, 
ben:m uğurLJna en içten inandığım 
rakkamdır. 

MeıelA ben, Jiae lmtlhanımı 

on yedi yaıımda, ve bir yedi Ha· 
zira:lda verdim. 27 yaıımda, ve 
Ağustcı ayının 17 sinde eYlendlm. 

t 7 Temmuzda Üniveraite imtiha· 
nımı verdim... Hulasa, hayat ırnın 
~n gllzel günlerinde, takvimde 
yedi rakkamlle karıılaşmışımd r. 

O ıırada içeriye giren hizmetçi, 
bir hutanın beklediğini haber 
verdi. Bu haberi duyma:ım em· 

rettiği nezaket vazifesini yerine 
getirip ayrılırken dıvardakl saat 
tam on) ediyi ça!ıyordu. 

Muhatabımın çatık )•OzOne ba· 
kınca; bu rakkamın benim için do 
uğur~u olacağına lnanacaiam geldi. 

s.ıım TH/ilc 

Yedi Yıl 
Mahkiinı 

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

Bir Bekçi De Yatağında Bıçaklanarak 
Feci Şekilde Ö~dürülmüştür 

lzm"r, (Hususi) - Kula ağır 
ceı:asından nak:en lımire gelen 
ve Ala ıehirde işlenen dedikodulu 

bir cinayet da· 
vasılın kararı 

bu gün Izmir 
a~ır cezaamda 

verildi. Bu de· 
dikodu mev· 
zuuda bu su· 
retle kapan· 

mış oldu. Cer· 
yan eden mah· 
keme aafhala· 

Oldurüleıı bekçi rına göre hi· 
~luıııtftfa dise 4öyledir : 

A:aşehrin Alhan köyünde 
oturan Ahmet oğlu Hasanın genç 
karı11 bayan Rukıye bir gi:n 
dağda keçi otlatırken kocasıl'ln 
kayın biraderi Mehmede rastla· 
mıt·· Mehmet Rukıye} e : 

- Sizin keçilerden bir:nl ça• 
kal yedi. Gel de gör 1 ... 

Demiş.. Saf kacın 
lnlp keçiyi arayacağı 
Mehmet bayan Ruk~yeye 

dereye 
ıııra<la 

taarruz 

ederek kötUIU1< etmi~. 
Bayan Rukıyo göz yaşları 

arasında lş: k ocaıına açmıf.. Ha· 
san. Mchmctten intikam almıya 
kardr vermişt:r. Bu hadiseden 
bir gün ııonra bir tcaadiif Mehme· 
di 1 hemşiresi Emineyi Hasanın 
kıı.r~ıs na çıkarıyor. Haaanın mak· 
aadı kötUdür, Mehmetten namus 
intikamı almak için Mehmedin 
hemş resine taarruz edecf'ktir. 

Eminenin yanında bulunan'ar 
b .. y e lir taarruza mani olacak 
tedbiri a'.arak Emineyi hadise 
mahallinden uza!daştırcr:ış' ardır. 
Ancak had: ıe kapanmtf olmu} or· 
du. Ha11a 1, köyde oduncu Abmedin 
evi ı de gizlenen Emineyi, Em:nr 
n'n knrdeşi Mehmedi kıst r yor. 
Ve iki el altş ederek öld i.. rüyor. 

Mahkemede d nenen ıahit er 
had senin bu şeklini tastik etm't• 
lcrdir. Mahkeme heyeti, ııuç .v. 
Hasanı l kar .sma vaki olan l? ar
rL.Z.U tahrik kabul ederek E•Jçll.yu 
7 ) ı 10 ay ağır hapiu mahku(ll 
etn.iş.ir. 

A.B 
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Alemleri Bil Sene 
Gürültülü Geçiyor 

llMIB &DL 
M11haniriı A. R. Tefriı. No.: 98 

Geçen hafta buah hım:l,ar 
dı •• Fakat adi ,aae tuadof et .. 
li dolayılile, Klğlthaae llemlul 
pek yerinde olmamıfb. 

Gizli Mülakat!. 
--~~~-------------At Meydanında Yaflı Ve Katranh Çıralardan Y ap1I· 

ınıı Metaleler Yanıyor, Silahlar Panl Panl Parlıyordu 

- Ellade, S.rdlnmmclu lzln
aa.. olmadakça, la• m ki 
Jalma7a içtiur ed--.. Dulaal 
tuta:--. imam , • ..uu• tara
faaclaa katJol•D8Ull. ffallaa ralaat 
•• laamrmaa taarraı edeni•, W.. 
lerdea delildir. Elalian ,aralaaaaa 
l••k c••lan •• prek mallan 
bizim kefaletlmlz albaa ~· 

Diye tellallar be..,_.. lilllıo 

... korka •• laeyecaDllUll .... , 
almafb. Birkaç aaat zarfında, 
lltaabahm nnsl •• .. idi cleiiti
•enaiftL H.-... blWade Pat
' ... J• kaQI Wr ı. .. ,.. Ye 
lewecclla laaaale .... ifil Dalla 
.. &. ... ,.... .... .. .ıabap Ye 
.............. bafka Mrkaçe .. ç
... olan: 

Paar.a IWL 
..... ..... ..., eclerk• 

.. ta .......... , .... .., •• 
.......... ) olawerml;tl. 

Atamı •. Ga .... mabarek 

O 
......... maraclaaııa ..... •-ti Malaammecll, f11 ... 
.. ahuna elbadea laalAa 

~lal.._ Ben de aara11a ....,.. 
~ bir lnuaı-. S..eler· 
~r-.. latilwa ateflerile J•• 

Sizden ricam 111dar ki 
.U,etlnlze ahmz. Bet 

OL ad.mla W•J• 1ollay .. 
- bu Jaldem dobua 

I.~~!...,._ .. bir Mile, .&ylenea ba 
•rhaı Halilla nuandik· 

e.tl:tetti. Halil; ıa1et seki 
ıeçJrdiji bitçok tec

..-.. ,..n. bDsW ldL Bir 

le iıyaa " lbitllll amaalanada, 
wayıa birçok entirikalar c••iı
mek latiyeceji, bir tm.•k ılbl 
akLaclu ı•çtL Birdenbire sld .. 
rlDI, ba tath 1elln ytlzliDe çevirdi. 
Oaua, ıCSzlerlnden maada her ta• 
rafı 11m11ka kapah çehresi Halili 
blıbtltüa ıtlphelend~rdl. Sert bir 
Mile sordu: 

- ................... de-

·~ Ama •'·· ~ .... 
Yokaa aara)'ln iç ot:aalanndaa 
•ııın? 

- Aial. Neyine gerekl Şuna 
paaıaa bia bir çqit adam top
laımq.. Clmleli ele, ura1daa we 
d'eYlet erklnmdaa fikiyet edip .... 
rar. F arzeyle ld t..a ele banlardaa 
biriyim. Ş3\ le bir zamanda matl6p 
ft •urat Olu hizmet ~..n ..... 
te, bene lej la de ıelclbiıt. Bir lab-
••t edeyim, derim. 

Bti alslerl, p •da pek ml
teyaldaz olan H•llB bir kat daha 
flplaeleadlrclL Blrdt:nbire ellal 
mataralı b• meçlwl plaua bapn
dald dolam•Ji çekti. ipek taraba-
1- albadan bir Jliı.a kumral 
•ı tllklllwerdL 

Patroaa Halil, pprc:ll. Bir 
kaç 181111• ldeta dili tatalarak. 
..,..ımda ita paç ft ı1ze1 ka
.... 11dne ... kaldl. Semra, ..................... 
....... ..., ... ı 

- TeMkbll.. Kaduna feadl, 
erkeji yatli; ..._•mitler... More, 
..... 1 .., ....... .,_,_ ..... ..... ,. .......... , ........ 
aetlir? •• Yokla pcll. .• 

(Arkla.,., 

O ,aa, kllatlaan•J• tldem .. 
J•nler, binlerce kiti Cama ıtml 
kljıtlaueyi dolda,dalar. 

Fabt ba -.ki kliatllaM 
,..... sabıta nkaatı aoktwadaa 
pçea Hnelere Dlabetle tlolpa 
ıeçtl. O ,Ualba Yukuat pllaçola, 
jalfdarma ~ayıtlanna auaraa 
ıöyledlr: 

(8) cerla (2) denize ........ 
bir de araba denilmesi .•• 

hnu aazandlkkate alıa J-
darma kumadulıfl, ......... 
Cuma ıtıaO de hu kabil Yakala
na tekrar etmemeli için kljath .. 
aede fazla jandarma bulund•aı .. 
ya karar ••rmiıtir. Aynca, Ja
darma, pol:aler de tabiye ecın. 
cektir. 

Tayyare Piyangosu 
Vı Yabancılar 
Yeni tertip tayyare p1Jnıo-

1ana ecnebi memleketlerde de 
fula ratbet Yardar. Geçen ter
tipte ecaebi m..ıeketlenlea B.1-
ıariataa, Yuaanı.tu. SmiJ9, 
Ma11r, AYUturya, Irak, ICahrJI, 
Franu ye Fllletinde 6 bin bUet 
ublmlffar. Ba memleket:ere bl
Jlk .... mİJ• laabetlerl ... • ... 
oım.., Falletiacle bir talillll tana-
re pi1•10RDdaa Wn, •ı,... 
tanda bir 1'lihli d. 5800 lln 
blUIDlfbr, 

Harice elam •erlbD"' aem
•a oldup halele bmbiıo lclaf• 
il eawbi memleketlere caba 
lkN.ı,.lerla lmqdaiı ... .... 
... pa. ............. a; 
ba ........... ta,,.e .., ... 
fOlllU ratbetlal altıiiwktaeW. 

1 ldlınbul Evket 111UdDrlyetl ulnımw f 
SATILIK 

lstanbulun iyi mevkiinde 
ve ticaretgih mahallinde 
parçalanmış üç adetarsa 

Deterl Metre Harita Pey param 
Ura K. murabbaı No. • Lira K. 

7950 00 285 45 597 08 
5815 00 241 48 421 08 
8082 00 448 47 801 00 

Hecapap• Heb,... •ahsPc•de Y.ı,..aalaw arlraada Atini•• kltlpbaaal _...... ewkafa alt mlfra iç parça ana 
•tın.ak ._. lrapü sarf ..We 9/51935 tarihinden ltlbana art
bnlaJ• takanbmfbr. O.....a 25151935 tarilalae rutlı1aa,... 
.-b• pi -t 15te lataab.a l•kaf MldlrlJetl bmilJea•tla 
1apalacaktar. latekBlerla arbrma, eblltm• n llterm• baaaa 
ahka .......... e....,......,..... ,.. .............. .., 
paralarau n1a teklif •eldaplaa. ..ı.tewt sarflanm WB ••ttaa 
enel Kom~ou ....... ı.rt ~ ....._ .... ft wBumı 
prtlanm ...._.. lilıfı .. *1111 ..... Malll&t Kalemlae ...... ..... ,~ 

' _, 

Amb.ll•f ve lcomorimelerin üzerinde halis· 

tıtin flms.li olan ~ martcasını arayınız 

Piyango 
( Battarafa ı lacl ,.. ... 

1orda. Oila atlleenepta .... 
tayda, tedaYi icla de parua Jeld8. 
Kolllf'll BaJllll -.....,. .. 111r 

tltla ••••• ... ..... 
1&e• .. ,.. .. ., . ...... ..,, .. 
ID• ........ 
ror, dosta. ... 
•- yobal
lapau belli et-
~ .. .... ... 
.... Wr .... 

.[am8ıoe iL Bülı alddar ...... 
bl,ak lltftlal ...... ,. ..... ...... 

Fakat plyanp plDclea bfr. 
bı sh enel iki kadmda da 
blJllr talllldlkler .,.........,. 
bqlacla. Nllaa"t k ... dedea Y,. 
ttba enel •raa Nar11.- .... 
atırlafb. Ba7aa lllaenerla tltla 
depomada çah... koca
ltla• .... werllcl. 

•1a• NariJ• othma .-., ... 
lan lçlade ba-..cle Alla .. 
•tftbae , .............. .... 
te•cH etti. Eme dlllcll. .... 
1anlanaa kadar ,aıyqa dikti, 
ubala aamaxım lalda •• bir• k.. 
dhada pçtl. 

S.balale1ID llJUdail a•u .......... - ,._. r...w.. .,. ..... , ...... . 
- Bira ......... ıeç-. 

tim, bir riya tördUm. bizim em 
mutfap bir.len lutufmUft amaa 
De JamJor, De aleY, De ale,, 
hemen illa•••• Hanı .. ..._ 
&m. ıww. c1.- atewl •cllra•r• 
afra1b1r. Amu ._....!• lraa 
- içbade 111aaduL 

Ko...ıan laul• taWr ettim 
- ffayb'chr lnpllah lrarcl ... 

lllaener Haaımm da, ıeala de 
b .. ada bllyl\k bir deYlet kap ko
a91or, lafallala ..... othm lıl .ı.. 
cak, •• da kocua ... ....... _ .......... ,,.... ....... 

Talilileri .. ..... 
- o,ı.,. ,., ....... ... 

riyada •• ..,_,lr. al ata W.
•ek ... k br•ıı 

* ,.,_.. .. ,.. tek kollu Gul 
.. ........ ,....la• ba ••• ........................... 
obna im ha11atdiı 

- Aaae W.. ~t utaa 
adam ıeJiyor; dacle kocaman bir 
çıata Yar.. Ba1aa Nariye namu 
kala1 ... lae...- MP•nm b .. 
.. , ...... ....... daha 
....... ......... till ... sr 
O.dala bopm ......... . 

- A1aldana Ki .. ,. ..,... 
,..,.-. nlldaim lllmdea ır.
taracabaa.. 

Ba,.. Mine..-.._ orada ı• ....... , ..... 
- Ula Tana - kuladaa 

YUf91•1mD, bir .... ,. apar, w. .,.,. acanm. 
Ve lld kanda ,.,.ı ..... .a-

daktaa - .......... ,.. 
- la da _. apk hlla.. ........ ,... ........... .,. 

ettiler. 

* Soa beid_.. ltl,ak lkra-,. 
lraınaa talUll......_ biri de .. 
dat .. ,..1wuro111 ., Bekini. 

Bııiı..ta $erwt ~ ~" 
•••••• , 1 • " .. --- ... .... .., ........... .. 
sıı-1- •••im mljcleleylaa de 
ba tallialD ı&Jmi1ecejba• 1a .... 
aftlh aclam: 

- Ha1dl oradan.. Git babı• 
alay ed demiftir. 

Bay imin, Ba1 Belriria eYiae 
sitmif; an. da : 

-·- ta111a .,.... ..... 
de bilet lraybalRI demiftlr. 

Nllaa1et bilet • ubala .... 
....... talilali ..... ••i• ...... 
...., ...... paralwını ahmtı 

- Arbk kaptaam atız ko
ku1Una çekmem. Bir motlrll 
bJık alır, blur blar para ba
aanml tll1e llyleae llylene etlala 
1olu• bdmafbu' • 

Bir 1aat •tm almadaa enel 
BltDa dlba1ada ........ 

B 1 V D 1 Saallirinin 
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Öz Dil Kı~avuzu 
Tamamını Neşrettiğimiz Kılavuza 

Yapıldı Katmalar 
E 

Ehliyet - (Bak: kifayet, kabWyet) 
Emlak - Mülk (T. Kö.) 
Eıas - Eaaı (T. Kö.) 
Eaasen - Eaas'tan 

F 
Faaliyet - Kınav 
Faeıİ)etle bulunmak - Kmmak, 

Kmaymak 
Faik - Baı 
Feza - Botluk, ceY (T. Kö. 
Fiat - Fiat (T. Kö.) 

G 
Gayrimllnbit - Kıraç 

Güfte - Gnfte (T. Kö.) 

Güzel Hn'alar - Ar 
Güzel aan'atlar akcıdemiıi - Ar 

akademiıi 

H 
Haca!et - Utanç 
Hadaset - Gençlik, yenilik 
Haddi zatında - Oluıunda. eıa• 

sında, ashnda, aılın · 
Hadid - Demir 
Haclşe - Tırmalama, bere 
,Hafif - Yeğni 

Hafiflik - Y eğnllik 
Hedef - Hedef ( T. Ka.) 
Hendeıe - Heodue 
Heyet (misyon anlamına) - Salgıt 
Heyecan - Heyecan ( T. K6.) 
HiJil - Ayça 
Hırfet - Zanaat • Fr. Metler 

1 
Iıtırap - latırap ( T. Kö) 
Iskat etmek - Hnknmsth kılmak 
hlah etmek - Uzlamak 
Islahat - Uzlahm 

1 
iddia etmek - Savlamak 
iddianame - Sawp 
idhaJat - Girit 
ihracat - Çıkat 
Jhtilaf - Aolaımazlık 
ihata ( SUel terim) - Kuıatma· 

Fr. lnveati&Hmeot, mouvement 
en v eloppant. 

ihata etmek (SDel terim)-Kuıat· 
mak- Fr. Envelopper, hıYeıtir. 

ikame - Konutum 
ikame etmek - Konutmak 
lktiham etmek - Üsleme~ 
ilan - ilin (T. Kö.) 
ilave - ilAYe (T. Kö.) 
ilkah etmek - Atılamak 
iltizam - Yanda 
iltizam etmek - Yandama 
imal ~tmek - Unmak 
infaz etmek - Yerine yetirmek 
insani - insaniğ 

iptidai madde - ilk • madde 
icra etmek - Çevirmek, glSttır-

mek, d6ndürmek 

fır - 1 - izer, 2 • iz • Fr. 1· Trad 
2 • Trace 

lıtimval etmek - Malaıramak 
iatlanaiyet - Ayralık 

K 
Kabili) et - Kapaaite 
Kayd, irtibat - Bağıa 
Kubbe - Tum 

M 
Mahiyet - Ôz'ük 
Mabkemei tem) i:ı _ Yargutay 
Mali - Fmanaal 
Maliye - Finans 
Matrah - Salnak (finans terimi) 
Mef1.ın olmak, me•lıur olmak 

Gönül vermek, büyülenmek 
rien ub, mUntesib - lzdeı 
Merhamet - Acm, acım 
Merkezi siklet - Deniey 
Mesafe - Uza 
Meşga'e - İşlev 
Meşhur - Angın 
Melin - Betin 
Me•ak - Zevk 
Mimar - M:mar 
Mimari - Mimarlık l 

Minval (Bak: vecih, tarz) 
Miras - Miras (T. Kö.) 
Muamele - it 
Muazzam - Okan 
Mucibince - Gereğince, mOm• 
künce, ona göre 
Muganni - Sayran 
MubaJ:il - Eritgen 
Muhasara (Sllel terim) - Sarma• 
Fr. Siege 
Muhasara etmek (SUel terim) -
Sarmak - F r. AHieger 
Mukuemet etmek - Kaqa dur
mak 
Mukayese - Kıyaslama 
Mukim o·mak

0 

- Oturmalr 
Muıat'na - Sanatlı 
Musibet - Sınat 
Muvakkat - Geçeğeıı 
Mustarip - iabrablı 
Muvaffakiyet - Bqan 
MOcadil - Ujrqkan 
Mtıdahale - Arsıma • Fr. lnter

ve:ntion 
MOdabale etmek - Anımak • 

Fr. internnir. 
MDddel - Savaman 
Maddel umumi-Genel savaman 
MUkedder olmak - Kederlenmek 
Mülk - MDlk ( T. Kö.) 
Mümessil - Oruntak 
MDmsik - Tutumlu 
Münazaa - Çekiıme 
Mnrekkeb - 1 • Bingeıik, 2 • 

Kabmlanan, kat11ık, 3 • Kaba 
(terim) • Compo~e 
Örnek - Ecaamı baılte ve 
mürekkebe • Yalın Ye kabn 
cisimler 

MliteaWk - Wtik, llltildl 
Mttteesair etmek ( teriaa ) - Et

ibdlrmek 

Müteesafr olmak ( terim ) - Et
glnmek 

MDtelif - Anlaıık ( mDttefik ıö
zDnUn altında) 

Örnek : BüyDk harp müttefik 
ve mUtellf deYletler aruında 
olmuıtur - BfiyUk bap bağla
ıık ve anlaşık devletler ara11nda 
olmuıtur. 

Müteıebbiı - Girişmen 
. N 

Neıriyat - Yayım 
Nüfus - Nnfuı (T. Kö.) 

R 
Rad - lliıik, iliıildt 
Ruzname - G&ndem 

s 
Salah - Uzlam 
Salah bulmak - U:danmall 
Sam - Sam 
Sanayi - Enduıtri 
Sınai - Eoduıtriyel 
Selam - Sılam (T. KlS.) 
Serbest mıntaka - Ôzgilr blSlıe 
Siklet merkezi - Denaey 
Sol kast - Y ağınç 

ş 

Şalul - Şahslğ 
Şahıiyet - Şahsiyet 
Şebeke - ÔrU 
Şefaat - ÔtUn 
Şe 'nl - Gerçel • (fr.) Realite 
Şe'niyet - Gerçe • (fr.) Reel 
Şube - Şuğbe (T. Kö.) 

T 
Tahalüf - Uymazlık 
T aganni - Sayra 
T aganni etmek - Sayramak 
Tahammuz etmek - Pasl.ınmak 
Takibab adliye - Tüzel terkinler 
Tarafgir - Yançeker 
Tarafgirlik - Y ançekerlik 
Tebadül - Değiıim 

T edbit - Yıldırgı 
Temeyyü etmek - Sulanmak 
Tem sil etmek - imsilenmek, 

oruntamak 

SON POSTA 

B11 adamı cınından 
bezdiren şey 

GRiPiN 
i tecrübe edinceye 
kadar çekmej'e 
mahkum oldutu 
ağrı ve 'ııztlardır. 

GRİ PİN 
En tiddetli baı ve dit 

ağrılarım keser 

GRİ PİN 
Romatizma, ılnir, adale, be:l ağrı· 
)arına karıı bilhasaa mfieasirdir. 

GRiPiN 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk alğınlık· 
larından mUtevellit bntnn ağrı, 

sm Ye sancıları geçirir. 

Mayıs t~ 

Diri Diri 
Hint· 

Ateşte Yanan 
Kadınlan 

Bunlann Mecusi Mabetlerinde Ellerinin 
Alçıdan Mulajları Yapılıyor 

Hin diı ta nın 
Mecusi halkla 
meskun olan ta· 
raflannda çok 
k6tn bir Adet 

vardır. Bir aile· 
nln. erkeji 61Dnce 
ce1edl yakılır. 

Kadının da er· 

keğin cuedi ile 
beraber yan· 
maaı ve yanmayı 

lıtemeli bir ıa· 
mlmiyet alAmeti 
addedilir. Aynca dini bir icap• 
brda. 

Hindiıtandaki lnıflız kuwyet• 
leri uzun 1.aman bu k6tD Adetle 
mllcadele etmiıtir. Ve etmektedir. 
Resimde gcrdüğDnüz d ipret· 

lerl, itte bu ıa..tlar ali~da ya• 

lolmıt kadaDlana alçıya ahamıt 

el mulajlanclar. Btınlar, l>lr Hlat 
mecull mabedinin kapı kenanm 
ıftslemektedir. 

=Bulgar Gazeteleri Silah: 
lanma Sevdasında 

Sofya, 13 (huausi) - lkı hatta men mücaaele ve b.ıımen de sur 
ıonra Romada toplanacak olan malda muaheclel.-ia tadili ııidi• 
Tuna konferansında Macaristan ıabna durdurmağa ç•lıflll8ktadırlat 
ve Avuıturya ile beraber Bulga· Tadil yolunun değiJtlrllnaediğl 
ristamn da ıilablanması söıgelifl takdirde, Bütün Avrupa diplo-
edilecektlr. Bu müna1ebetle Sof. matlarıma. meYcut eulb muahe
yanın makul gazetelerinden biri 
ıayJan Mir Ue mabat Kambana de1erini milak ve muahedeleri• 
gazetesi mevcut ıulh muahedele- konuaak içla aarfettilderi ıı•yret· 
rinln tadili hakkında birer baı· iv netlculz kalacakbr. 
makale yazmaktadırlar. Ulualar kurumunun miaakır 

Mir gazeteıi diyor ki: daki 19 uncu maddede mewcut 
«Muahedelerdeld baz.ı htlkUm- htıldlmler, maalesef yabuz nazari 

lerin tadili ıulban yapılmalıdır. olarak aulh muahedelerinla tadW 
Çhktl, akai takdirde- korkuaç ._ lmldnlanm Ywmektedirlu. 

Patlh sulh ikinci Hukuk ha· meçhul Jıtikametlere gidil.mit Bu madde 6yle değiıtirilmeli• 
klmlltlnden: Ahmet Arslan efendf olunacaktır. lngiltere Hariciye dlr ki, cebren kabul ettirilen ıul-
tarafından Bayazıtta Tramvay durak Nezareti Müıteıarının da, moa• han tadill için elveriıU bir alet 
mahallinde baltacı sokağında 9 numa- hedelerin ebedi olmadığını ıöyle- haline gelebUsia. 
relı eergi kulübesinde mukim Hüseyin mesi çok doğrudur. Biz de umu- Uluslar kurumu aayri memnua 
efendi aleyhine ikame olunan alacak mun menfaati için muahedelerde o-
davaaı üzerine müddealeyhin ikamet:. er geç tadlllt yapılacağına kanii:t. kalan milletlere ka111 memnun 
galunan meçhuliyetinden dolayı ipti- Bu huıuıun temloi için de olanlann bir zaferidir. Eğer bu 
daen ilAnen tebligat icra edilerek gı- kuY•etH hükumetlerin, zayıfların 19uncu medde değiftirilmez• 
yabında muhakeme ceryan etmiı n acJanna karıı mUıamaha etmeleri uluslar kurumu sukut edecektir. 
800 liranın yemininden nükillüne meb- kifldir.,, Zira her bir muahedealn 1.8"' 
ni tahıiline 17 Teşrinisani tarihinde Kambana da tllyor kh man geçtikçe, mlhanild bir 111'" 

karat nrilerek itbu kararın dahi ka- "Statukonun muhafaza edil- rette değiıtirllmiye muhtaç br 
ra.r nçhile 00 beş gün müddetle ilanı meainl isteyen hDkiımetler, kıa- lunduğunu itiraf etmeliyiz. 
icra kılınarak müddeti muayyene~ · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
zarfında uıulen müracaatla yemine Surı·ye _ıe v,·ne 
hazır oldugunu beyan etmediği n U 1 .ı ~ 
temyiz dahi eylemedi~i takdirde hUlr-

Lübnanda 
Miting ~Un keebl _kat'iyet edeceği bat katip Kırallık 

ıhbarnamesı makamına kaim olmak 
üure illa olunur. [336) Şag ialar ı 

Doktor 

HORHORONi 
Eminönü Valide kıraathaneai yunında. 

Telefon ı 24131 

Temyiz mabkemeai - Y argutay 
w Terkip - 1 • Binaetlm 2 • Kabnç 

3· Katım 
Örnek: Terkibinde milh bulg. 
nan - Katımında tuz bulunan 

T erkibetmek - Bingeştirmek 
T erldb etmek - Bingeşm.Jr 
T eair etmek - Etgimek 
Tetebbüı - Girişim, girgl 

Teıebbüsat - Girişit 
TeşebbUı etmek - Girişmek 
T ttkUit ( Bak: Taazzi )- Ôrdt-

F r. organiaation 
Teşri' - T6r0tüm 
Te, hit etttıck - Birlemek 
Tezahür - Görüngll 

u 
Unıur - Unıur (T. K6.) 

y 
Y egin yegia - Teker teker 

z 
Zede - Ezilmif 
Zinde - Diri 

Berut, 12 ( Huıuıt) - Son 
annlerde Suriyede I<ırallığın iade 
edileceğine dair yeniden birtakım 
haberler çıktı. Bu arada eski 
Mısır Hidivi Abbas HUmi Paşanın 
lımile beraber eski Irak Kıralı 
Faysalın kardqi Emir AH, Hicaı: 
Kıralı lbnissuudun oğlu Ve'.lahd 
Emir Suudun iıimleri de anılıyor. 

Suriye Vatani fırkası hala· 
rından bazılarının son defa yap
tıkları Hicaz seyahati de bu gaye 
ftzerine olduğu artık tamamen 
ortaya çıkmııtır. Şimdilik Fran-
11zlar, blUlin bu haberlere ka111 
ıükfıtla mukabele etmektedirler. 

Mektep Talebesi 
Hırsızlar 

Halk Vergilerden 
Şikayetçidir 

Berut, 11 (Hu•uıl) - E"elld 
glba Berut ve Lübnan halkı h&kt-
meti protesto etmek için umuıol 
bir greY yaparak dükkinlanm ka"' 
pamışlar ve bnynk bir mitl•I 
yapmıılardar. Mitingin ve grewlO 
sebebi, Lübnan meclisi tarafandııO 
vergilerin indirilmesi teklifioill 
reddedılmesldir. Hükfimet, bet 
hangi kanla bir hidfseye meydaJI 
vermemek için ehemmiyetli ted
birler almıf, fakat pollı ve jas
darmanan bütGa tazyikine rağmell 
halk toplu bir halde Suriye Frall"' 
aız komiserliğine giderek nümaylf 
yapmıtlardır. Hadise esnasıocı
balktan ve poliıten birkaç k1fl 
yaralanmıfhr. 

--·-········· .. ································· .. --"""" 
Berlinde, Kumpanya Halin- ,---------• 
d O JOHNNIE Harda veya lokanta· 

e tomobil Aıınyor)armış WA'9KER da iyi ve halis bit 

Berlin, 12 (Hususi) - Epey A viaki içmek isteraeoiı 
zamandanberi zabıtayı meşgul JOHNNIE wAI-'" 
eden otomobil hıraızlıklanmn fa. KER vıskisici 1 111at· 
Uleri nihavet yakayı ele vermiş- layıııı7.. ('iiııkii JO ..... 
lerdir. Bunların Lir kumpanya ı e 2 o de NIE wALKER vi•ki 
halinde çaJışbklan ıimdi anl~şıl· •ıa::•:E~a;:u t•teleruıiu ağızları p• 
m11tır. Meselede uzaktan yakandc:n teutah bir alsteıulc kapatıloııştıt: 
alikadar olanlar onaltı kişldi. Ve Ve iç:ne başka bir mayi j}uve•' 
ekaen.I kibar aile menaubu mek· t.p talebeeiclir. . mlmldin df'ğil·I •. 
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Yeni GOODYEAR "G-3,, tipi laıtik 
tecrübe devresinde n ağır, en yıpratıcı 
tecrübelere t bi tutulmuştur. Lastik bal-

• 
tadan ha ka y1pratıcı, kesici her ıeyle 
tecrübe edilm · ştir. 

Bu yıpratıcı tecrlibeler, "G·3,, lastiğinin 
GOODYEAR'in bu gllne kadar imal 

ettiği en mUkemmel, n ğllm 1 slik 
olduğunu meydana koymuştur. 

Şimdiye kadar hiç bir Jhtik bu derec ağır 
rait altında tecrübe dllmemiştir. "G·3,, 

lbtiklerile mücehhez bir otomobil, ksi istikamette dönen dört 
uazzam, kalın zımpara çarbları üzerinde çalıştırılarnlc aşınma 

ıUr'ati göz UnUnde tutulmuştur. Bundan ıonrn yol Uzerindo 
sekiz aaatte balat farım aımdıran eğır tecrübelerden geçiril• 
mi tir. GOODYEAR mllhendi leri, bUtün t hrip edici, yıpratıcı 
vasıtaları kullanarak bu la&tfüte bir kusur bulmağa çalışmış• 
1 rdır. GOODYEAR 11G • 3,, Jtlstiği bütün bu t crübeleri 
muv ffakı} tle başarmıştır. 

"G-3,, yeni model otomobillerdekl fazla silr t, çabuk ksele• 
roıyon, nni frenin h r marka Mstikleri çabuk ındıran tes:rinf 
muk vemet den ilk liiatiktir. 

ESKİ ve YENi 
''TABAN iZLERi.. 

Daha geniş, daha dilz tahaıt 
Dahı fazla çekıne lwneti-

Daha az patinaj-Daha yblr· 
emrfiJet 

. 
DAHA UZUN 

OMDR 

••• 

Fili t crllbe!er, yeni "G·3,, ltıstiğinin patinaj ve ıınmaya 
'3 % d ha fazla muk vemetll olduğunu göstermiıllr. . .. 

Yeni lastikt yer temas den taban dnh geniştir. Lastik daha ı:_ık ve daha fazla eles~ıklıdır. 
"G-3,, laatiğin bez kı mı, Goodyear'ın ağır itlere mahsuı SupertWıst lplikleriie imal dılmlıUr. 

L etiğin tel v ya kenar kıımı fevkalade takviye edilmittir. 
Yeni "G·3 .• 1 stiğini GOODYEAR acentasında bizzat tetkik diniz. 

tip -

0 G·3,, d ha fada masrafla y pılmış fakat ı tıı flatı d'!ği,memiştir. 

ı lraş hıçağını 

• ANKARA : Sofu zade Mehmet Emin, 
l : MERSiN Hakkak oğlu Silifkeli Rahmi, 

A 

OJDE 
Zabıta. memurlarına 

mahıuı 200 metroluk 
mesafeyi göıterir 

kuvvette 

Ai ON 
C p Fenerleri 

gelmiştir. Her yerde 

1526 numara tahtında 

ara~ ınız ve taklitje
rinden ıııkınınız. 

IZMlR ı Hüseyin HUınfl 
SAMSUN ı Tursun Eıref 

vralji • B ve Diş ağ il rı • Artr·tizm • Romatizma 

Tür • ye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

R 
1933 ve 1934 yılJarı kazanç paylan ncak Bankamızın Asli hlıse senetleri lizerindekl kuponları 
k rıılığında öd nmekte olduğundan muvalckat hisse makbuzlarını henn.1 değiıtirmey nlor veya 
t:ahhütlerini tnmnmlama}•anl r biran e\'V l muvakkat makbuzlarını Banka Gen 1 MlldürlDğllne 
&ond rroek vey teahhütleriııi t marnlamak surctile asli ı neti rinl ve kazanç p ylarını almaları 
lnenf atları icabı olduğunu 11nyın hissedarlarımıza bildiririz. (2488) 

umumiye, kuvvet.aiılik halabnd büyilk faide ve tesiri g6rUlen 

TL A li ALT HÜLASASI 
kuUenımz. Her ecz ned aatıhr. 

. ~ 

A vrupanın en mükemmel n en son sistem makinelerlle 

8 
PER 

E 
AZ 1 L 

Y enl ıaç makin si ile heı dakikalı bir c reyan 

25 r 
Adrese dlkka ı l&tikUil cad. Parmakkapı, Rumoll Hen 
karşısında No. 133. H sanb y apartıman J. ncl kat. 
ihtar : Permanant için ıekiz ay taahhüt ve aksi halde, \•erilen 

paranın · iadesi Yadolunur. <"2~~~'.Z::•ll•ıt'7 

Zamanımızda 60 yaşındaki kadınlar 
bu S noktanın LuruoukJukbnoı gide
rerek ve cildini temizlP-yerek 30 ynfın· 
daki kadanlara benziyftbilirler. Viyana 
Üni veraitesi profe.eörlerindcn doktor 

Stej kal, cilde gençliğini ve taruetini 
iade eden şayauı lıe.yret bir keşif yap• 
mıitır. "l.iiocel,, namını ta~ıyan bu 
maheul 1teuc Jıa~ vanlardan a ınımık, 
harikulado bir tarzda tebif olunmuş 

u Uç 

noktayı 

. . 
ıyı 

gözetiniz 

bir mü tahıardır. 
Bu lıula e., şimdi ''Pemb renkli !tq,. 

kalon kremi,, nde mevcut oiup, ol .. 
mu~ ve uuruımuş cildi derho.l bealoı, 

Geu~l flırır, çökuıüo eUeri kuvvetlen_ .. 
dırip ıwrtle;tirir, cıldin rengine genç-
lik ve tazelik kazandırır. "Tokalon 
kremi., hiç bir vakit muv ff kıyetaiz,. 
Jık görme ııİştir. Onun muvnf ı ıny tini 
tckeff ul eder ve, nk i takdırd: par • 
nızı geri \'eririz. 

in isarlar İstanbul Baş n: 
Kesımpaşa ve Sirkeci Tuz ambarlarına 935 mali senesin e ge

tlrllecek tuzların tabliyeliine ve ambard idifi Ue bu mbar rdan 
çıkarılacak tuzların mcrukibi bıh, iye ı. : 11 hamaliye i açık silt· 
meye konmu tur. ihalesi 28151935 gfi ıü saat 10 dn yapılaca r. 

lsteklilerin g;\sterilcn gll'l ve sa~ te Başmüdürlüğümüzde 11 7,5 
muvakkat teminat r-arainrile bu unm ... ları ve şnrtn meyi ~ m k 
isti yenlerin muhaseb ye müracaatları gerektir. ''1 • 7 4,, 
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SA MUSTAHZA ATJ 

Tıbbi Müstahzarat 
Hasan kuvvet turubu kllçük 

" 

" • 
" " .. " 

orta 
büyük 

, , " en bliyUl 
ÖksUrük Pastilleri 

Hasan Levantaları 

Ankara - istanbul - · eeyoğlu 

60 
100 
150 
250 
·30 

1 Krem ve Biryantinler j Nefis Yağlar J 

Haaan Kremi Vazo yağsıı 
Hasan Kremi tüp içinde 
Haıan Biryantini 

.. " Llkid 

50 
20 
25 
40 

" , Goma Argentlna 30 

" " 
" " 

" ,, " 
orta 50 

" bliylik 75 

Hasan Tereyağt kllosu ı 60 
,, Zeytinyağı numunelik şişe 10 
,, ,, 100 gram 25 

Ha~an Zeytinyağı 1 /4 Kıı. 40 

,, " 1/2 " 50 
,, " ı ,, 75 
" " 2 " 125 

• 

Özlü 1-lububat Unları 
Haaan Pirinç Ôzll unu 

11 Buğday özU unu 

,, İrmik özü unu 

,, Patatea özü unu 

,, Arpa ,, ,, 

,, Türlll 
" 

,, 

250 gr. 
,, 

" 

25 
25 
25 

,, (Ararot) 25 

,, 25 

" 25 
KUçllk cep fişeıi 
Cep şişeıi 

1/24 litre 
1116 " 

25 
40 
70 

" " ,, 
" 

" " 

" 
llldd küçük 50 

" .. büyük 15 
LUkı 100 

,, ,, 6 ,, T cnekeaile 400 

" " 17 " ,, 900 " 
Hasan Fuıtak Hzli yağ'ı küçük 75 ,, 

Mercimek,, 

Bezelye ,, 

B. Mısır ., 
Çavdar ., 

,, 

" 
" 
" 

25 
25 

Küçük 118 " 

Tıraş Levazımatı 
,, ,, ,, ,, orta 125 " " ,,(Korflavur)25 

" 25 
Orta 1/4 it 130 

" u " ,, büyük 200 " " 

Kolonya ve Losyonları 
Düz büyük ıişelerdı 1 /3 lilre 150 

Hasan Tıraı Sabunu kutusuz 
,, ,, ., kutulu 

,, Kremi kutulu ,, 
" 

Haı:ıan Parafin yağı küçük Mıishil ve .Müleyyin 50 

,, " büyük 75 
Hasan Hintyağı halis 25 Gr. 20 

., Badem özü unu 35 

Yulaf özlU unu .35 
" 
,, Badem ve Yulaf özltı unları 500 60 

Büyük ı 12 ,, 250 Hasan Tıraş 
Hasan Tırat 

bıçakları 10 adet 
bıçakları l adet 

?O 
25 
30 
45 " " " 50 " 25 

Hasan Bademyağı şişe 30 Haaan özlü unları bUyllk 500 gr. 40 
" 1 " 500 5 

Kilo ile 500 

Çiçek, gülsuyu ve yağları 
,, ,, " orta 50 
,, ,, ,, büyük 250 gr. 80 Muhtelif Müstahzarat Cam kapaklı tlşeler 1/8 ., 130 
,, ,, ,, acı küçük 40 

,, " " 1/4 " 200 
" " " 1/2 ,, 300 

Nesrin kokulu kolonyası 1 /8 ,, 35 

" " " 1 /4 " 60 
,, " ,. 112 " 100 

" " " 1 " 200 .. ,, ,, Açık litre ile 250 
,, ,, Cam kapaklı ıişeJer J/8 litre 80 

" 
.. ,, " ,. 1/4 " 130 

" ,. " ,, ,, 1 /2 " 200 

Kokulu Sabunlar 

Hasan Çiçek suyu 

" " 
,, 

" " 
,, 

Hasan Gülsuyu 

" " 

" " 

1 /4 litre 

1/2 " 

1 " 
1/4 " 
112 " 
1 

" 
Haaan Gülyağı ve Neroli 1 Gramhk 

" " " 2 " 
" " 
" ,, 

" 
" 

5 
10 
15 

" 
" 

40 
50 
60 
40 
50 
60 
50 
90 

200 
375 
550 

" " " " büyük 60 
Hasan Gliserin ufak fİşe 10 
Hasan Balıkyağı 114 Kg. 40 

,, ,, 112 " 60 
,, ı ,, ıoo 

,, " 2 " 175 

Glüten Mamulatı 
HHan GJOten ekmeği 

,, ,, Gevreği 

" 

Hasan Granto Perzervatif 1 adet 10 
,, ., ,, 6 ., kutusu50 

" ,, ,, 1 ,, ipekli 15 

" " " 6 ,, " 75 

" 
Maimukattar o diıtlle 1 Kg.fişesUe20 

tt " " 2 " " 35 
Haaan Gazoz Tozları 114 Limonlu •• 60 

" 
,, " 

,, " " 
112 
l/l 

Meyvalı 
ıoo 
176 

Haaan tuvalet sabunları kliçllk ıo 

15 
25 

Diş Müstahzaratı " 

Bademli Glilten ekmeği 
GIUten Makarnaaı 112 Kg. 

,, Unu 1/2 ,, 

35 
60 
60 
60 
60 
60 
25 

,, Karbonat paket 
Hasan Karbonatı 100 if&m 

5 
10 
20 
35 
60 

,, 
" " ,, 
" 

" " '' .. .. 
Hasan gllaerln ıabunu 

1 " 
,, 

" 
" " " ,, " ,, 

orta 
bllyUk 
Lükı köçUk 

btlyUk 

orta 
büyük 
IUkı 

HHan Dit Macunu Dantoa 20 
.. ,, Suyu 30 
,, ,, ,, Orta 60 
" ,, ., BtiyUk 100 

Hasan dJı fırçaları gayet sert vı 11hht 17 

" " ,, ,, " " : 25 
,, " " " ', ,, tlS ~ 35 

" 
" 

, , Şehriyeaf 1 /2 ,, 
Hasan 

" 

Diyabetik Çikolatası 
" ,, Kg. 
,, Şekeri 50 Gr. 

" ,, " 100 ,, 
Hasan Tuzsuz Ekmeği 

11 Çavdar Ekmeği 
Berekfafıt 

450 
40 
70 
40 
20 

,, ,, 250 " 

" " 
" 

500 ,. 
1 Kg. 

Hasan Ktnln Komprimeleri 0,2S 13 

" " " 100 123 

" " " 400 400 

" 
Tozu 5 Gr. 40 

; Haaan Tıbbi Sabunlar 

25 
35 
10 
15 
20 
30 
20 
1'5 

.. C> 5 
" ,, ti ,. " " il ..!! .3ii 4 
,, " ,, ~ ti " " ~ :e. 60 

,, 1/2 Kg. 
kilo&u 
kutusu 

125 
225 

30 

,, " ,, 10 " 70 
" " 15 " 80 ... 

" Allminum sabunluk kutuıu 

Pudra ve Sürmeler 
"-' ~ o " " ,, " ,, " g ;g 7 

" " ,, " ,, " c.> 95 

" 
" 

" 
,, ,, ,, 20 ,, ıoo 

Haşaratı ve Fareleri Ha&an Naftalin 250 gr. 71/2 

n " 

Saç Suyu ve Sabunları .. " soo ,, 15 

: Hasan Pudraaı kadınlar için kOçOk kutu 30 Öldüren ,, ,, 1 Kg. 30 
Hasan toz şampuanı 10 Nane Ruhu 50 

,, ,. ,, ,, orta kutu 50 Likid 50 ., 
" ,, ,, ,, bilyük ,, 75 H" b " Fayda Hasan ı 14 Litre JO ,, Melisa ,, 50 

a1an saç sa unu 50 ı 2 50 K b d 30 Hasan Tıraş Pudraaı erkekler için küçük kutu , 1 S " ,, I ., ,, aris • tuzu 
,, ,, ,, kUçilk 25 ., ,, 1 ,, 80 45 

" " '' " " orta " 25 H T ·h f 1 6 350 " " " b k 
0 

asan rı o i saç suyu 125 ,, ,, ,, 60 
" " " u " Uyü " 4 Hasan eaç ve elbiso fırçaları çok mükemmel 90 ,, ,, BllyUk ambalijda safi kiloıu 70 " Set'ı'ç " 30 

Hasan Talk çocuk pudraıı teneke kutu 20 ,. 
125 

,, 
11 

Pompa 100 " 
P k t 10 " " ~ " " " H d · hl di ö•il 40 " " " " • e ,, ,, 5, • ,, ,, ,, • 140 ,, ,, ,, il 60 aıan emır n .. 

n u pudraaı 500 gram kutu 40 11 ,, ., ,, .~ , , "" 150 Far Ha1an Fare Zehir Macunu 25 ,, " " Orta 60 
., SUrmeai sUrmedenllkle 25 ,, ,, ,, ,, • ,, :: ~.. 175 ,, ,, " ,, Buğday 25 ,, ,, ,, BilyUk 100 
" Sürme lüks ıilrmedenlikle büyük 40 ,, ,, " " ,, ,, 225 Hasan fare zehirleri ikisi bir arada 40 Hasan hasta dereceai gayet haasaı 100 --..... -~~-········--············---.......... ......___.._ ----~ ~.--....-.... -..--.... _.,,.. ____ ........... __ ...... ._~············ 

Kullanınız l 

Ciğerler için hava ne iae dişler 
iç~:ı de RADYOLIN odur. Hasta 
ciğer:er kadar aağlam ciğerlere 
de ha,·a lazım olduğu gibi, ha· 
kımsız dişler kadar temiı ve 
beyaz dişlere do RADYOLİN 
lazımdır. Hava kanı, RADYO· 
LİN ağzı temizler. Havasız kalan 
en sağlam vücud nasıl zehirle· 
n:rso, RADYOLIN ile fırçalan· 
mıyan temiz vo beyaz dişler de 
öylece sararmağa ve çürilmeğe 

malıkiımdurlar. 

= ftS 
.c 
ı:... 
cu -

~ --• en 

·····························••:'I••···························· 8on Poata Matbaası 

Sahibi ı R. KökçQ 
N•ır. MOdOrO: Taht. 

, Tt;:DAVOLD~N Ç[l(il[N DARAN iZ ~iÇBiQ 
CI ~(TL~ SiZi iLl;:R.L~TMEZ . 

ONU BANl<AYA YATl~JNIZ 
H~R TtJR.Ll.'1 iZAl-lATI GıŞ(;.LElıiM iZD[N ALiNiZ 


