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ecep Peker Partinin ı;;::!~::e:;,;~ruz 

izah Etti 
r Demokrasi Bahsinde 
l . 

De Şöyle Dedi: 
Ankara, 14 (Hususi) - Büyük 

parti kurultayı bir azdan, uat 
on buçuğa doğru toplanarak gö· 
ti.işmelerine tdevam edecektir. 

Kurultayın dUnkU toplantııı çok 
terimli oldu, program taılağı madde 
madde glSrUtlllerek çok beğenildi. 
ve kabul edildi. Maddelerin mü· 

· zakeresinde Parti Genel Kltlbi 
·Recep Peker zaman zaman izahat 
Verdi. Bu arada üyelerden birçok
ları söz aldılar Ye programın çok 
mükemmel bir Her olduiunu ıöy· 
lediler. KöylU taylavlardan lımail 
( Sivaa ) programda köylliye 
toprak verileceği hakkındaki 
maddeden öturU sevincini bildirdi. 
hu arada ilk tahsil itinin kökünden 
lıalledilmesi, l urt çocuklarının tah 
silaiz kalmamaıı iıtenlldl. 

Kazım Nami, ilk tahsilin yedi 
seneye çıkarılmaıını ileri ıUrdU. 
Doktor Kamran (lzmlr) Esnaf 
Birlikleri işinin halli liizımgeldiğinl 
bugUnkU durumda bu Birliklerin 
bir çıkmazda bulunduklarını 
•öyledi. 

Em· n (Eski~ehlr) devletcillk 
tınddcı: huc'u 'uııun daha aç.ık ola
tak çizilerek fertlerin hangi lı· 
l~ri yapabileceklerinin ve devle· 
tın ne dereceye kadar devletcilik 
Yapacağının daha iyi anlaşılır 
şekilde yazılmasını istedi. 

Kurultayın Dilekler komisyonu 
dUn gece ıabahın dördüne kadar 
era vermeden toplantısına devam 
etmiştir. 

" Arkadaşlar, Bütün 
Bunlar Hakikaten 

Derinden Demokratik 
Tezahürlerdir,, 

Büyük Kurultay Bu Sabah 
Da Bir Toplantı Yaptı 

1 
lıtı ile ilgili dilekler görlltUlmüı ı 
ve her biri hakkında Kültür ba
kanının verdiği izahat dinlenmiı· 1 

tir. Görüımeler çok hararetli el· 
muıtur. 

Bilha1Sa ilk tedrisat meselesi 
Uıerinde durulmuş, ilk tcdr:aatımızm 
ihtiyaçlara tekabül edemediği ve 
bu meselenin kökünden halll liıım 
geldiği noktasında ısrar edllmlı 
tir. Ancak blitç• darlıjı kadar 
muallim azlığının da bu bUyUk 
davanın hallfne engel olduğu 
anla9ılmııtır. KUltOr Bakanının 
ifadesine gön 18 milyona yakın 
nüfusumuzun okutulacak çocuk· 
larmm 1,800,000 olmaın lazımge• 
lirken ancak üçte biri olan 600 
bini okutulabimekted'r. Bu mUna• 
sebetlc dilekler arasında bulunan 
ilk tedrisatın mUvazenei umu• 
miyeye alınma11 meselesine de 
temaı edilml§, fakat bunu 
temin lçJn devlet bütçesinden bu 
işe senede hiç olınazıa 30 milyon 
lira tahsisi gibi büyük bir feda
karlık yapmak liıımgeleceği 
görlişUlmUıtür. 

Bu toplantıda Kültür bakan· ( Devamı 3 Onca yiiz:de ) 
~~========-=======:================z================ 

Bu İşe Şaşıp Kaldık 

n Yıl Önce Ölen Bir 
Adam Dün Dirildi 
Matbaamıza Kadar 
Gelen Bu Ahret 
Misafiri Batından 

Geçenleri 
Anlatıyor 

tnü Yedinci kolordu mimarhjındaa 
du tekait Bay Mehmet Eıat Halit 
•d n rnUddelumumilfğe mDracaat 
h,1~rek bir lıtida vermlt •• arzı· 
86 •

1
nl ıunarken de şöyle bir nUkte 

Y .~rnlıtlr: 
c· k - On sene sonra mezardan 
ı.' 8 an, basil badelmeYt ıırrma 
l lkıhar olan mimar Mehmet E1at 

illet B ··. ,, . 
llııı:\ u şıkayetçi, arzıhalinin resmi 
trıu~ lll4!~e.sini bitirdikten aonra bir 
Ve B nrur.nıiz kendisile konuşmuş 
t ı~t ay Hikmet derdini @6yle yan· 

I -ı it: 

llur;:e~ Dumlupınar ôbidesinin, 
h}'ırn ~fakı lstikltıl lisesinin mima
t~rıe;i J0 ndn ve memleketin birçok 
d.oludn k~ ~serlerim vardır. Ben Ana· 
l lnrıhn 

1
1 ışlerimi bitirdilden nonra 

Stıkb u 8 döndüm. Kırkçeşmede 
•ind, aKbaıı lbrahfmağa mahalle· 

ovacalar caddeıinde 33 

1 ,_ 

Ahrett•ıa geni dö11en Mehm•t 
Eıo.t Hikmtlf 

No. da bir arsamla Kapalıçarşıda 
gebecl hanı ittisalinde bir dük· 
kanım vardı. Gazi ld)prUsU yapı· 
lıyor, Gui bulvarı açılıyor arsam 
da tam bulvarın Ustilne dütiiyor. 

( l )avamı 8 inci yUdt ) 

~· • •-.ıı• ·--

Tröst Yüzünden 
Halk 60000 Lira 
Fazla Para Verdi 

Trölt, ökonomi ilminin kötü 
ıördüğü, kannnun da ıuç say
dığı bir ibtiklr şeklidir. Trö t, 
fazla kar eldt etmek için söz
birliği yapa:-ak rekabeti orta
dan kaldırmak ve bunun ne
ticesi olarak lıalkı soymak de
mektir. Yurdumuzda bazı mad
deler üzerinde tröst yapıldığını 
İşitiyor, öğreniyor n bıliyoruz. 
"Son Poııta,. biitün iÜcüuU 
kullanarak, tröst yaplnları 
meydana çıkarmaya, bunlarla 
mlicadele etmeye çalıiacak:hr. 

Gllkoz TröatU MU Var 
BuıUn yurdumuzda bir glikoz 

aanayll Yardır ve bu madde çok 
kullanıldıtı için bol para kazan• 
dıran bir kazanç Yasıtasıdır. Fa
kat glikoz fabrikacıları, birkaç 
ıenedenberl ıözbirliği ederek fiat• 
ları lıtedikleri gf bl tesbit etmiıler. 
bu suretle lhtikAra aapmıılar ve 
balkın cebinden çok para çek
mişlerdir. 

Glikoz tröstü iki fabrikanın 
anlaımasile t•ı•kknl etmiotir. Bun· 
lardan biri Baltalimanındadır Ye 
Briciskl adında bir Bulıar tara• 
fından lrnrulmuıtur. Hiasedarları 

maruf Lokantacı Aram, demir bır
davatçısı Kalpakçıyan, lzak Aaay 
ortakları ve bir şekerlemecl. 

( Devam 11 inci yDzde ) 

Tröst iıll• mücad.:legt1 girlıect1ğlnı 
duydugumuz öko11oml baka11ımız 

C•ltil Bayar 

··-·································· ... -....... ·-···-··· 
Bir Çocuğu 

Berbat 
Ediyordu! 

Pollı, Tllrkln admda bet ya· 
ıında bir çocuğu berbat ctmeğe 
yeltenen Zahit otlu Eıat adında 
37 yaıında bir adamı cDrmDmoı• 
but halinde yakalamıt YO adlly• 
bu adam hakkında tevkif kararı 
vermiştir. iddiaya göre Esat, bu 
yavruyu FerlköyUndold Türk m .. 
zarlığma götürmüş, kötll makaa· 
dını orada tatbik etmek lıterken 
yakayı elevermiştir. 

Kadın 
Asker 

Oluyor Yeni Anketimiz 
Cumhuriyet Halk Partiıinln 

prozram taslaiı, parti kurultayı· 
nın encllmenlndo tetkik edilirken 
"Mitlt Müdafaa., faslına çok mü

him bir madde ilivo edildi. Yur• 
dun bUtUn \'arhğını vatan mUda· 
faa11na tahıiı eden bu madde 
ıöylcdlr: 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız ? 

.. Vatan müdafaası uaruna 
yurdun canlı, can11z bütün mev· 
cudiyet •• kuvvetlerini tabıiı 
etmek eaaltır. ,, 

Bu maddenin f Ümul derecesi 
çok genittlr ve yurt müdaf aaaında 
Türk kadınının da aıker olarak 
vazife alması esasının prenıip iti· 
barile kabul edildiği anlaşılıyor. 

Esasen birkaç gün eYvel Ata• 
tUrlc, ar1ıuluaal kadın birllJderl 
kurultayının murabhaalarını kabul 
ettikleri sıralarda ıöyle demlılerdi: 

(Duamı 3 Unca ylh:de) Hila l•kam•ll Jolınılen illıaM a/011/ar ver 

=------...-.=--ı==ı:==:::ııcıı=====--~--ı==-===----===-==-====-===-=ı--.-..o:::aam Operatör Nadire Sadi 

Korkunç Bir Kaplan Avı cevap v•rdı: 
" - . Onlar, beylnlerl 

A d d K 1 
kafataslarının dibine 

Y ın a Bir Avcı ap an k•hvete•ve••a•b•çök· 
mUt zavalhlardı • ., 

1 

~ Pençesl•ne u•• tu•• - ÜstUmedoğrugoliniz.Kork· 
mayınız... Emin olunuı ki acıt· 
mıyacağım ... 

Aydın, ( Husuıi ) - hmir Halkevlnln avcılar koluna mensup 
yUz kadar avcı Morah, Kerfik ve Ortaklar köylerinin vcılarının 
tertip ettikleri büyük süreğe davetliydi. Bura avcıları, lzmlrden 
husuıt bir otolrnrla gelecek olan lzmir avcılarını beklerken Ortaklar 
avcılarından birkaç sıenç GümUı balkanında kuytu bir ormana 
dalmışlardı. 

Ortaklardan avcı Muıtafa, fUturauıca kuytu aiaçhklar araıanda 
( Dnamı 11 inol 7Uıde ) 

- Korkuyorum •.• Hiç baııma 
gelınemiı bir ıey del 

- Korkmayınız. Biraz mUaa• 
nde etsonlz, göreceksiniz ki bUtUn 
korkularmız boşunadırl 

- Aman çok yavat olun? 
- Merak etmeyin .•• 

( Devamı 8 inci yls4• ) 



2 Sayfa 

[Halkın Seıi)I 
Mesleğinizin 

Nelerinden 
Şikagetçl$iniz? 

Muharrlrlmiıt dün de bu ıuali, ki
tapçılara ıormuıtur. AşaA'ıdn aldığı 
cevapları bulaoak11nı:r;: 

Kanaat KUtUpanesl sahibi 
lıras: 

- Matbuat umum mfldQrlfi~a. 

Ankarada toplanarak kongre için 
bizden de bir murahhaa lıtemfıti. Bu 
it lıtanbul Buın Kurumuna havale 
olundu. BHın Kurumu da, kitapçı 
diye, blıi temıil edemlyecek klmıe
lıri topladı, Bu itibarla, bizim mH
letf mlzden baılıca tiklyetimb; tlkl-
1et hakkımızı kullanmak lmk&nıadaa 
mahrum kalıtımııdır. 

* Ankara caddesi, 36 • 38 nu• 
merah TefeyyUz kUtUpane•I 
sahibi ı 

- BJı eneli, tabi ile kitapçı 

aruındakl farkı• anlatılamamuından 
müıtekiylz. Tabi, kitap baaaa, n 
bnıılan kitabın Hde klrıaı dığll, 
ıiyanını da 1ıöu alan kimıe demek• 
tir. Kitapçı ise, aermayHI batkaaı 

tarafından koaulmuı Herlerin aatııına 
tavn111ut eden bir mflnzzlden lbcret
tlr. Halbuki, Ankara kongercaine 
girecek murahhaaları yayln edenler, 
bu büyUk farkı hiç g6ıetmemlılerdir. 
Bu ıur tle de, bizler, bu kongrede 
mtımeuil bulundurmak lmkAnından 
mahrum bırakılmıtızdır. Bizi orada, 
bayiler arnaından aeçilmit blriılnin 
temail tmeıl, mesela, goz te ıahlp• 
lerlnl möveızilerin tımail etmesin• 
btınıer. 

* lbrahlm Hllml KUtUphanesl 
aahlbl Hllmh 

- Biz, aatıt tetkllitının kıtl ıkın
dan, kitapçıların Matbuat umum ml
dllrlOtOnden yardım göremeyiıinden, 
TOrk dilinin katı teklini tamamile 
alama711ından, T• nlha7et tek kitap 
kanunundan mUıtekiylz. 

Zfra aatıf t ıkiJatı dar oJdufu 
için, birçok kitapların tıaarı halk 
araıında duyulmuyor bile. 

Sonra bug{ln, itiraf zarureti vardır 
ki, ciddi eacrler mOıteri bulamamak
tadır. Bu itibarla, bizim bOyak 
zlyanlarn girmeden faydalı, ilmi •• 
ciddi eserler n•ıredcbilmemiz, ancak 
Matbuat Umum MOdllrlD~ilnden nakdi 
muavenet görebllmeınlzle mflmkfln 
olabilir. 

Türk dHI kal't ıekllnl alamadıkça 
da, kitap baamaktan çekiniyoruz. 
Zira bir d~ğitiklik, hepimizi çok 
ı•niı ve yıkıcı ziyanlara sokabillr. 

Ve nihayet tek kitap kanunu, 
birçok mOellifıeri, birçok muallimleri 

eaer çıkarmak zevkinden •okutmuıtur. 
Ve 7enl dil yolunda muhtaç olduğu
muz muhtelif kitapların meydana 
çıkabilmeai, ancak bu kanunun 
dotiıtirilmedle mümküD olabllecektlr. 

Bu Da Başka Çeşidi 
Müddeiumumilik diln Şevki 

oğlu Muharrem adlı blriılni tev· 
kif etmiıtir. ·iddia edildiğine iHre 
bu kararı icap •ttfr•n hadi.e. 
ıudur: 

9 yaıında Hiday•t adh bir kız 

1 
i sist 

Büyük 
Y anlışlıklaSüblüme 

İçti, Fakat 
Kurtarıldı 

o.ıversit• kimya aal•taaı Ba
yan Hatlce dUn dere eanaaında 

mUhim bir kaza atlatmııtar. 
Bayan Hatice dera •erirken 

elindeki tUpe 30 aantiiram ıl\b
lilmo almak için tUbU emmif, fa· 
kat bu ıırada tUbUn alt tarafı 
l>lrden açılmıı Ye bu otuz aantl· 
gram ıfiblUm• Bayan Hatlcenin 
boiazından içeri kaçmııbr. 

Talebeler derhal kaıanm far• 
kına varmıılar ve Bayan Haticeyi 
kuıdurarak yuttuğu ıllblUmeyl çı· 

knrtmışlar, diier taraftan da en• 
jeksiyonlar yııparsk, yoğurt yedi· 
rerek muhtemel bir tealrin önllnll 
bUıbUtUn almıılerdır. 

Sahte Sular 
Hayret Verici Bir HAdlıe 

Teıbit Edildi 
Bir daire Iıtnnbulun meşhur 

menba sularından birinin meoba· 
ında oyda ancak iki, Oç yüz ga· 
lon au doldurulduA'u halde ıehfr· 
de bu sudan binlerce ıalon 
satıldığım sıörmUı, bu ıuların 
hangi menbada doldurulup tlı.e· 

rlnln mtlbUrlendiAlnl merak etmlt 
ye tetkikat yapmıştır. Neticede 
galonların BakırköyDnde doldurul· 
duğu tesblt dilmİıtir. Fakat bu 
dairenin beher galon baıına 

iki kuruı resim alması llıımdır. 
Menba batında dolan her ıalon• 
dan bu para abnmakta, fakat 
buna mukabil galona kurşun 
•urulmayıp bir makbuz Yerilmek· 
tedir. 

Dair• bu parayı kaybetmemek 
iç.in ı Hazirandan itibaren menba 
baıında her aalona bir kurıun 
vurmaya karar vermiştir. Buna 
göre Hazirandan ıonra Tatdel•n 
ıuyu galonlarında biri •vkafa, 
diğeri belediyeye lt iki kurıun 
mllhUr bulunacakttr •• bu mllhrtl 
ihtiva •tmiycn galonların hakiki 
menbada doldurulup doldurulma• 
dığı anlatılacaktır. 

SON POSTA 

BA 

n azif e şında 
·r Teh ike Atlattı 

r . ' 150 Kayık 
Hangı Mektebe 1 Liman Müesseaeai Tarafın-
Gireceksiniz ? dan Satın Alınıyor 

Yakında mektepler kapanıyor n 
yeni dera yılı için de hazırlıklara baı· 
lanıyor. Her 1ent olduğu gibi ba ıe-

ne de Son Poata tahıil hayatında 

bulunan gençlere bütU.n mektepler 
hakkında etrafJı n faydalı malumat 
.ermek v11ife11inl tiz.erin• aldı. 

Son Postanın Mek· 
tepçi ai 7akında Ortamıktep, Li11 

n YUklek melı:tepleriD kayıt n ka· 
bul ıartlarını bildirmeye ve gençlerin 
müşküllırinı onap nrmeğe baılıyor. 

Kafasını Patlatll 
KUçUkpazarda Y oğurtbane 

ıokağındn 5 No. b evin 1ahibl 
bayan Emine ile kiracııı bayan 
Fatma, kira parası ylizUnden 
kavga etmiıler, Fatma, ellne bir 
odun ıeçlr rek ev 1&hlblnln 
kafasına yarmııtır. 

latan bul limanında çalııan beş 
tonluk kayık aahlpl•rinden 150 klıl 
namına ıazetemize bir müracaat 
yapılmıı ve liman Jdareılnln kın· 
dilerinfn çalıımaaına müsaade et· 
mediiinden tlkiyet edllmlıti. 

lıi tetkik ettik, aldığımıı ae• 
tice ıudur: 

Vapurlardan ytıkletme •• bo
ıaltma lmtiyaıı .. yala11 ticari 
etyaya mUnhaıır olmak here • 
Uman idaresine aittir. Beı tonluk 
kayık 1&hlplerl kıyıdan kıyıya 
nakliyat yapmakta •• Yapurlardan 
ev enası •e ıaU yl\k boıaltıp 
yUldetmekte serbesttirler. Bununla 
beraber liman ldareıl limandaki 
bu 150 ıu kayığını da satın al· 
mıya karar Yermiıtfr. Bunun için 
bUtçenln gelmcılnl beklemektedir. 
Bütçe gelince lıletme masrafın· 
dan yapılacak tasarrufla bu ka· 
yıklar satın alınacaktır. 

Mayıs 14 

1 [ Gümi~ TaritıiJ 
Bir İki 
Satırla 

Yedi Memur Mahkemey 
Ver il dl 

F ort kumpanyasının alikadar 
m•murları bir gUmrUk kaçakçılı· 
tından dolayı mahkemeye vetl!
mlılerdi. Bu ıuçta allkalı olr n 
anmrnk memurlarının da haklaı .
da idari tahkikat yapılması zaruri 
görUlmllı Ye mahk•m•ye verilen 
ıuçlulardan ayrılmıılardı. 

Bu memurlar Ziyaeddin, Maz· 
bar ve Muzaffer adlı baı muaye· 
D• memurlarlle Arif, Muhliı, Mus· 
tafa Hilmi Ye MUmtaz adlı mua-
yene memurlarıdır. Haklarındaki 
idari takibat bitmit ve muhake
melerln• karar v•rilmfıtir. Bu me• 
murların muhakemesinin Fort 
kumpnnyaıı ·memurlarının muha
kemeıUo blrleıllrllecğl ıanılmak
tadır. 

.. Jf- .. 
Zaman Gazetesinin Dava ı 

Geçen yılın Eyllll ayı içinde 
" imtihan oyunları ., baılıklı 'e 
KUltUr Bakanlığına hitap edt n 

yax11ından dolayı Zaman gazetesi 
1ahibl Volit, yazıcılarından Cihat 
Hikmet ve Ali üçer ay hapse ve 
bir miktar para cezasına mah
kum edilmiılerdi. T emylz mah
kemeıl bu kararı boımuı 'e 
muhakemeye tekrar başlanmıvtır. 

* * * C k l'7 k l it Bankasında 
ye er .n.aça çı ığı Suçlu- .. n.:!~0M!!m!:~k~:::ı~\.:ı::~:~ 

1 rr. k if E' J. • J J. • tında lıtanbul, Beyoğlu, Galata, 
tarı .ı. ev l · UltUl Beyaııt ıubeleri mlldllrlerl ve iş 

llmltet mlldllrllnUn iştlrlikile bir 

Yakın da ı
-.o.··-· · ' toplanb yapılmıı, bankaya alt işler 

Eli Tabancalı 1örll1tilmU9tnr. 

Muhakemeleri Bir Çocuk K,;,,., •Han:., 
V 1 k Ô 28 Mayısta bnvlıyacak olan 
ı apııaca Sokak Ortaıında nfine Kııılay haftası bütün mekteplerde 

Muhacir malı adı altında Bul· Geleni Tehdit Ederken kutlulanacaktır. Mekteplerde hof~., 
iaridan'dan ıeker ithal ederek Yakalandı zarfında muallimler tarafından 
gUmrUk kaçakçılığı yapmaktan Kızılay mefhumu etrafında kon· 
ıuçlu Selahattln Rıfat, Burhanet· Polis dUn, eli tabancah bir feranılar verilecektir. 
tin, Galip adlı tacirlerle HUaa· çocuk yakalamııtır. Jf- * Jf-
mettin adlı komıiyoncu Ye yedi Bu çocuk Tarlabaıında oturan Liman MUdUr MuavlnllAI 
muhacir hakkında sekizinci ihti1aı kunduracı Kametin ojlu 7 yaıın· Liman v• rıhtımlar umumi mU· 
ıorgu hlklmliğlnce yapılan tah· da Semihtir. Samih, dGn, eline dOr muavinliğine eıkt murakıplar· 
ldkat ikmal edilmittlr. dan Bay Hlmlt Saraçoğlu tayin 

S hAkf i o tU 1 k 1 aerlrdl"-1 bir tabanca u. Takılm orgu a m ;, ccar a om • • .. • edilmlıtlr. 
ıyoncunun mevkufen muhakeme meydanına aelmlt •e orada ıelen ._ -tr * 
edilmelerine, yedi muhacirin de ıeçone: imtihan MUrneyyizlerl 
men'i muhakemeılne karar 'Hr· - Bana kim ıokuluraa •uru· Lise mUdUrleri kUltUr mUdUr· 
mittir. Bu karar tlıerlne HUaa· ruml. Şeklind• ı6zler ıarfetmlıtir. llıtUnde dUn de toplanmışlar, 
mettin, S•lAhattln, Burhan•ttin l k l d b Haziranda baıhyacak lmtlbanlnr• 
•e Galip derhal teYkif edilmlı· l zaman ar • u çocuaun 

d yazlyetlne aldıran olmamıııa da da bulunacak mUmeyyizlerl tea· 
lor Ye t•vklfan•y• aön erilmlı- bit etmf şlerdlr • 

çocuğu mektebe aiderken •• Suçlu lerdir. sonra polis haberdar edilmiı Ye * lf- * 
ISnDne geçmiı ••: Bu grupun memleketimize mu· Samih elind•ki tabanca He bera• At Kaçınca 

.............................................................. 

hacır malı adı altında soktuğu ber yakaJanmııtır. k k ı 
- Ben Iımirii Şevketim. An· ıekerln yekönu 321 tondur. Suç· lbrahlm aaında bir e me ç • 

nen kllpeJerini dcifıtlrmeml ıöy· lulardan 200 .. 385 Ura gUmrUk Samihin yaıının kOçUk olma1ı nln ah kaçmıı, adamcağız arka• 
lcdi. Ver köp•lcrinl de d•ğiıtire- resmi alınmaın icap etmekt•dir. d0Jay11ile ebeveynine teslim edil· ıından yakalamak için koıarken 
yim demiı •e çocutun ktıpelerinl Duruımıya Hkizlncl lhtba1 mah· miş •• pollı hakkında tahkikata dUtmUf, çok tekllkeli bir ıoklldc 
alarak •avuımuıtur. kemeııinde yakında baılanacaktır. baılamııtır. yaralanmıştır. 

-==---------------------------------;..._-----=------=======-==~~====~=========-=-=====..;.. ..... ________________ .;;._===-...;.-----------===,.=:' 

Hırsızlar - işte ıuradn bir çocuk 
var... Hemen çnlalım vo ıu küfenin içine 
koyup ıötürelim. 

Pazar Ola H•••n Bey Diyor Ki: 

Hasan B. - Durun yahu... Ben 1 
çocuk değilim... Boyum kısadır amma 
baıım bUyüktür. 

Hırsızlar - Çocuk değilsin de neain? 
Bak ellerin, ayakların ufak, aesin ince .•• 
Sen çocuk değilsen, çocuk kimdir 1 

Hasan B. - Asıl çecuk sizsiniz! .• Arka· 
nır.da duran Türk polisini görmüyoraunuı 
da herkesin çocuğunu oyuncak 1&nıyosunuıl 



Hergün 

Yaa Çoi Oltl,,,. İfİJI 
Bııgln Konaıntıtlı 

Recep Peker 
Parti Prensiplerini 

izah Etti 
(8attarafı 1 inci yQzde) 

Bundan sonra çiftçinin Ziraat 
Bankasına olan borçlan işinde de 
ıu iki dilejio yerine aetirilmeai 
kabul edilmiıllr: 

1 - Çıftçalerin tediye yaziyet
lerinla glzönünde bulunarak çift· 
çinin bankaya olan borcunun 
uzun ••delere bağlanma11 ve fa· 
izinin indirilmeıL 

2- Şube Yeya unclık açılma
aım iateyen mahallerde banka, 
1eyyar ajan tertibatı yapacaktır. 
Bu ajanlar para iıteyea çiftçilere 
banka uaulllne g&re para •ere
cekler Ye bankaya borcunu &de
mek iateyen çiftçilerden tahaillt 
JapabUecelderdir. 

Dllokl toplanbda Recep 
Peker, programın genel duru
munu anlatan çok dei•rli ve 
uzun bir ı6ylev Yererek parti 
prenalpleri hakkında fikirleri ay
dınlattı. Recep Peker btlyllk bir 
ehemmiyet taııyan bu a&ylevine 
f6y le bafladı : 

«- Partimizin doj'uıu Ye iler
leyltl. yurdun kurtulutuna ve ye
Dl Tllrldye devletinin kuruluı 
•• UerleyifİD• bltifik, onun içinde 
•• onunla beraber, ylce ve 
blltlla yerylzQ için entereaan bir 
hayat hldlsesidir. Bunun ıibl Ye 
bundan dolayı Parti, blltlln 
doktrin ve preuipleriade, bar 
taa buglne kadar kurdaia 
•• koYaladıjı yollan herhaaıt 
bir aazariyecUiktea defil, ba,at
tan, hayaba keacllalad.. •• bbl 
ıtraflaJ1p kaptan, kaphyaa Bıel 
•• pnel ıartlar111 heyetlumuml
Jeaiad .. alıp tubit etaiftlr • ., 

Recep Peker, lnkıllpçıhjm yeal 
P!Olramda da lal yol olarak 
alıadıtım, propamın her bakım
daa laerlaanıl uf veya IOI tellk
lcllen lmkla barakauyacatım. 
partlclea olmayanların bu pror
ram De partiyi dalaa iyi 
•1lh1acaklanm aaylemiı, partlaba 
Clmburlyetçilik •e Halkçıhk •• 
MUUyetçllik prensiplerini etrafile 
-.alatmı1ı Ttlrkiycde alDıf, cina Ye 
laıUyu olmadıj1m bildirmft Ye 
ParUain deYletçllik prenaiplnl de 
16yle izah etmiıtir: 

11 
- Arkadaılar, biz deYletçl

Jiz. Filli olarak hllkiimetçe de, 
P•rtice de cle•letçiylz. Buna kar11 
olanlar• liberallik ele Hrbut ol· 
IUa • diyorlar. 

Arkadaılar, bunun ne demek 
.ıdutunu, dayanın ehemmiyet 
•• deterlnl hepiniz an!anmız. 
liberal aiıtem demek, bllttln bu 
•8'1111a YarlW'ında ıiiılerlmlzl ka• 
.. 8fbran, en bDyllk muvaffakıyet 
)ollanm kapamak demektir. 

Biz devletçi olmuaydık para• 
llaızan bugllnkD kıymeti temin 
:'lebllir mi idi? Dıı ticaret ve 
~~·· denkliiimlzi iç unayila 
'Ulllma albnda dojmua Ye ya-
lllnaaı mllmklln olur mu leli? 

Biz devletçi olmaıaydık mem
!:,~•t evlitlarının akablmıı olan 
İ~• kanları paha1ma elde edl
-.ı Ttırk vatanında memleket 
~ıh Y•rine ecnebi malının ıer
•ılctçe aabıına yurt kapıları 

•ç. kalır, ecnebi mallan TDrk 
r~rlannı iıtilA ederdL Bir dev-
•ti1a tam maııaıile müstakil ıa· 
::111ba11 için unırlarının dllşman 
1 l 11ıdan ve ordusundan mah· 
:_ı. o.maıı kifi değildir. Aynı 
bı 111•nda m ·m pazarları ecne• 
llaah illan fa k türün istili11ndan da 

fu~ kılmak lazımdır. 
lcu ~lgOn rahat 3 8f•} oruz, yurt 
e~ ti IDUftur derken iç pazar 

111 bbl ürününüıı isti!i11 altmda 
•• \ o maya mahkum bulun"dukça 

'"'llılz için en C:erin yok•ulluk 

• 

SON P 

Resimli Makale il Sebze Yiyenler 11 

Ot yiyen ha;yyanlarla, et yiyea ha;yyanlar aruında 
mülhit bir tabiat farkı vardır. Aalanla at anaındaki farkı 
'bir dütününüz. Biri 11rtıoı, atik ve hırılı, öteki yumutak, 
icabında muti n ıeeıiz, lnaanlar da böyledir. Çok et 
yiyenler ıinirli, hırçın, ıert o1ur1ar. Yemeklerinde aebzeye 

fada yer verenler tabiateo yumuşak ve geniıtirler. Hele 
kadmlano eebze ve meyvaya ehemmiyet nrmelerl hem 
ııhh•tlan, hem ıüzellilderi içiıı daha iyidir. E& yiyen hay· 
unlara benzemek İltiyorıanız eti, ot yiren bayfflllara 
benzemek iıtiyoraanıı otu tercih ediniz. 

.... 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistan Bizimle Beraber 
ve feliketlerln varhtımızı aaraca• 
j'ana ıaphe etmemelidir. 

Şu halde, deYletçilik te bir 
parti yufı olarak kalmamalı, ele.
lelin •uıffan ar ... da yerini al
malıdırlar. Bunu bar .az deill. 
içinde bulundujumuz deYria bir 
bayat muelul olarak kaydetme
mellylz.,, 

Genel Katip budu aoara 
lllldljia prenaiplnl de anlataru 
liberal deYlet tiplnla izahına ıeç
mlt. liberalizmin devlet otorituinl 
çllrlterek yurtlan anarti içine 
JUYarladalam, 6koaomf ..ı. .. acla 
da Dberaliımla birçok facialara 
rol açbtıaı, aluua ıermay• 
elinde ulr olclutunu dyle1erek 
1611• de•a• etmiftlr: 

" - Arkadqlar, Uzerlncle da· 
ha çok durmaya de;er balmaclı
ima ba menuu bitirmek için li
beral devlet tipinin ele blttln bu 
Hbeplerle artık can çekftmekte 
olclujunu ı6ylemeliyim.,, 

Recep Peker demokraal meH
lealne de ıenlt bir lzala çerçeYeal 
içinde temaı ederek bllhuaa 
ıualan aöylemlftlr: 

0 
- Bundan 10nra demokrasi 

anlaJlfımızı ı&ıterecek olaa ve 
parti çahımamı.ıın mlhim bir 
parçaıı olan dilekler bahama 
ıeçmeliyim. 

Her yıl yurdumuzun d6rt k&
fHİade binlerce parti kongreleri 
toplanJr blltlln ihtiyaçlar elenir 
alının kararlar vazife ba11ndakl 
reaml makamlar kahpda koYa· 
lamr. 

latelderln mlmldla olanlan 
yapılır, Yeyahut :yapılmamaunın 
sebebi 16ylenlr. Arkadaflar, bu 
uluaun aruız bir surette devlet 
çahımaaına fttirak demektir. 

Yalnız bir ıeldl olarak değil, 
ben gBpllmD gererek ba partinin 
ıenel kitlbl olmak onlrll ile 
16ylerim ki, dllnyanın hiçbir y .. 
rinde hiçbir aiyaul parti blyle 
bir çahıma yapmamıfbr. (Alkıt· 
lar) •• yapamaz. 

Biılm bu ceaaretiml• blriblrl· 
mlze lnanchjımadandır, olıunlu-

puzdanchr. Tuttuğumuz yolun 
iyiliğini bildiğimizdendir. Bundan 
daha. demokratik manzaralar ba· 
lup g6atermek kolay değildir. 

Dahuı Yar: Hanai devlet, 
billaa11a bizim gibi çok yeni 
lnkılAp yapmlf olaa bir deylet 
laerbanıl bir ıenel HYİllÇ ı&ntlnde 
Jlll'dun her kaaaba •• ıelırlade, 
ytlzlerc• halk kllnllaD kurup ta: 
canı latiyen buraya ıelain dllflln
celerlnl ı6yleıin demet• ceaaret 
eder? • Alkıtlar • 

Arkadaflar, blltllD bunlar ha· 
ldkatea deriadea demokrul tua
lalrleridlr • ., 

Arkaclqlar, laYipede roferaa
clam aiateml Yardir. Millet topla• 
aır Ye kanuna reyini Yulr. Elbette 
demokrulaia ea Deri tatbiki 
budur. Muell Fraua bunu 
neye yapmıyor? Elbette lavlç
reaia prtlanna ayan bu uau
IDn Fraaıada tatbik imklnı 
bulunmıyor. Biz de kendi prtlan• 
maza g6re bugtın ondan bir fazla 
derece Ue ae~lml yapmak vazi
yetinde bulunuyoruz. 

Demokrasi bir naa, bir ayet 
dejildir. Bir ruh, bir eıprlr Ye 
bir manadır. Yapılan lf"er akıl 
denilen bir ınzıeçlb ıeçirildikten 
10nra muhit denilen bir icaba 
uyduraJduktan sonra tatbik edi• 
llrıe fayda verir, kik tutar. 

Zığana datanın llzerine porta• 
kal atacı dikilmez. Biz filin 
millet veyahut fUAn yerde b6yle 
yapmqlar, biz de aynını tatbik 
edelim diyenlerden deiiliz. 
Biz memleketimize uypn olan 
uluı işine elvereni tatbik ede
rb, ve uluı itlerinde taklit ve dıt 
g&rDıle befendlrme yerin• baya• 
ta DYl'JD yollan doğru buluruz. 
(Alkıılar) 

V • parti genel kltibl bu, çok 
ıenıia 16ylevinl alkiflar araıında 
flyl• bitirdi: 

" - Arkadatlar, ortada ılzle 
s&lllmlyen ulusal bir kunet Yar
dır. Ba gizle gltlllmez, elle tu-
tulmaz, eni boyu BlçDI· 
mez bir ıeydir. Fakat insan• 

/STER [NAN iSTER 

Boğazlar işinde 
Haklı Olduğumuzu 

Kabul Etti 
Bakreı, 14 (ffaıaal) - Balkan 

anla1ma11 konaeyl d&a lfial bitirdi, 
10ara Baımurabhaalar Kıral tara
fıadaa kabul edildi. KODHJ ıl
rDpaelerine dair nepedilen reaml 
teblljde deniliyor ki: 

«Konsey, AYrupacla ıenel clu· 
ramu cleria bir tanda tetkiki 
De ite batla8Uft Balkanlar da
rumuaun ıerek banpa iclam..t 
ıerek AYnlpamD bir kumanda 
komtuluk mlaaHbetlerl bakı· 
mandan d&ınacelere meydan Ye
recek mahiyette olmadajını glr
mllt ve bunu ••~inçle uptamır 
tar. Daimi koDHJ blllkiı Bal
kın antantının Balkulardald 
icraatında bir takviye •• ıenlt
leme buıule gelecetl amma ya-
kin olduj11 kanaatini elde etmlttlr. 

Daimi konsey bundan ıoara, 
ıerek Balkan antanb devletlerini 
bir arada, gerek bunlan ayn ayn 
ilgiliyen blitlln mcaelelerl 6111 ile 
incele mittir. 
YunMllatan Ve Bolazlar 

Atlna, 14 (Huıusl) - Gazete
lerin Bllkreıten · aldıklan haber
lere g&re, Balkan konıeyl Bulıa• 
riltan ile Macariatanın lillhlan
mak iıteklerine muvafakat etm .. 

. meye karar v....U,tlr. 
Dlter taraftan Ya11aniatan, 

Balgaristaaıa aillhlanma11 takdi
rinde TOrklyenln Botazlan tah
kim iti hakkım kabul ve buna 
mUzaharet edeceiinl bildlrmlıtlr. 

--························--····-····-····-·----
hğın medeni yqayı11nda 
prom6t6r olan, tutan, koruyan 
alıp pttlren maddi Ye manevi 
her lfte devletlere deıtek olan 
en btlyOk tılsım bu kunettedir. 
Bu uluıal birlik kuvvetidir. Bis 
bu kuneti hergtln biraz daha 
beıliyeceğiL (Varol ıealerl·alkıtlar) 

1 NANMAI 
Bir ıazetede okuduk ı Bir de ne ıl>nllnlerr için.le kocaman bir bit.. 
"Geçen aGn matbaemuıa blrlıl pldl, Adını •• 

•dre1ini de •B1liyeylm: Lilell apubmanlarının GçGacl 
dalrHinde, S numarada oturan Halim .. 

" Bu zat, Ak•ara1da, bir ftl'lndan bir kiloluk tep•İ 
ekmeli alıyor. Akıam çolufu çocut u ile ıof ... ya 
oturuyorlar. Ekmetl bıçakla orta•ından kealyorlar. 

.. Tabii ıofra altl•t o!uyor. Herkeı, 6jilrerek birer 
köteye kaçıyor. 

'" Adamcafıı da atıı tadı ile bir Jemek yiyemeden, 
bitli ekmetl koltutunun altına ııkıtbnp Aksaray 
karakoluaa ko9uyor. Orada bir zabıt tutuyorlar ve 
fmncıyı • adını yazmıyoruz • mabkeG1eJe veriyorlar •• 

JSTER iNAN /STER iNANMAI 

Sözün 
Muharrirler 
Ve 
içki 

Kısası 

._ ______ Seryer Bedi -...ıı. 

Bir gazete muharrirlerin ayyaı 
tanındıklarını yazmıı. Hakla. 

liir başka gazete de bu töb
retin yanbt olduğunu iddia edi
yor. O da hakla. Muharrirler 
ayyaı tanındıkları gibi, tanandık• 
lan kadar da ayyq deiildirler. 

Muharrirler niçin ayyaı tanın· 
mıılardır? 

Eence bunun Uç ıebebi varı 
Birincili, bizde matbuat hayab 

eıallı surette baılarken, onlar da 
bir ellerine kalem, 6tekl ellerine 
kadeh a:mıtlar •• bpkı menıup 
oldukları devrin edebiyatı gibi 
lihamlarına meyde eramıtlardır. 
Ahmet Mitat Ye Ahmet CeYdet 
devrinin muharrirleri buna misal 
olurlar. 

ikincisi, muharrirler herıeyl 
mllbalaga ettikleri ılbl keacil 
"Vi1,, leriai, lnuurlanaa da yua
lannda btlyltmekten, aJlk zamaa
larıoda bile mest alrllnmektea 
zevk almlflardır • 

OçtıncllıQ, gazetecilik, çalar 
ma saatleri itibarile dağınık ve 
intizamsız blr mealektir. Bundan 
dolayı gazetecinin evindeki ıofra• 
ıile sarbof sofra11 ve gazeteclnla 
derbeder kıhill• aarhoı .lahit 
arasında bir benzerlik peyda ol
muıtur. 

Bugtln Mahmut Sadık· Ahmet 
Ralim ekolundan mabarrir kal
mamq gibidir. Hatta mealekler 
araıında içkiye en az dlltktlnl 
ıezeteciliktir, diyebilirim. Hele 
ıueteler ar .. adakl rekabet a1119 
tıkça, atlamamak için uyanık Ye 
ayık bulunmak zarureti muhar
rirlerin alkole kal'fl •aaffanaı 
azalttL Edebiyatımız " matbaa
bmıı çoktan beridir .. panelere 
arkuuu çevlnilttlr n buna ıar
memek için... Sarlaot olmak 
llzımdırl 

Bomba Tahkikatı 
Henüz Bir ip Ucu Efe 

Geçirilemedi 
Samıun, 14 (Hamal) - Ca

marteıl pcell uat onda liH ri
yaziye muallimi Vedadan ...... 
eararenılz bir el bomba koymur 
tur. O ıece muallim Vedat, refi. 
kaaile otururken pencerenla da
ıında bir çıtırb ifitmif, ıonra da 
aokakta tellth kotuımalar olmur 
tur. Vedat bir dakika ıoara ya• 
mk kokusu laluetmlt ve derhal 
dıpn fırlamak lstemlftir. Fakat 
tam bu aarada tiddetli bir lnfilik 
olmq, camlar kırılmıı Ye refik .. 
hafifçe yaralaamaıtar. Vedada bir 
teY olmamııtar. Hldue lzerin• 
polia derhal harekete geçmlf ft 
ıece yanaından ıonra 1&at ikiye 
kadar tahkikat De ujrapaıf, ba
tlln talebeler ıorgudan ıeçirllmif. 
fakat h6pai aerbeat bırakalmııbr. 
Polia tahkikata dewam ediyor. 
Heniz bir ip ucu elcle eclUeme-

İhİiyat Zabitliği 
Kanunda Fazı Deliımeler 

Yapılıyor 
Ankara, 12 - ihtiyat zabit• 

leri, memurlan kanununda Milb 
Mndafaa EncDmenlaln yaptıp 
tadile gire her ••n• yapılan 
aon yoklama netlcelinde aıker 
edilenlerden tam devreli U.e, yOk-
1ek derecede mulek mektepleia
den meıun bulananlar ihtiyat ıa• 
biti yetlttiri.mek tlzere tahsilleri
nin nev'ine kabiliyetine göre 
Müdafaa Bakenlığınca muhtel;f 
sınıflara ayrılırlar. Bunlardan 
" Ttlccar, kaptan ve çarkçı,,melr.• 
tebinden çıkanlar bahriye emri
ne verilir . 
Kadın Aıker Oluyor 

(Raştarafı 1 inci yuzde) 
.. Biz, erkeklerimizi bile harp 

fe'Aketinden uzak bulımdurmak 
lıteyen iasanlanz. Fakat harp et
mek zorunda bırakılır1&k ) urt 
ka•ıaaında kadın.arımız, erkekle
rimiz!• beraber bulunacaktır • ., 



1 1 
]Yurtta Mahsul Vaziyeti f 
1 . - J ~ML T E L I 
Egede Çapacı 
Gündeliği 200 
Kurusa Yükseldi 

Bir Yıl 
Bir 

Çehre 
Alacaktır 

Sonra Gaziantep Yeni 
.. 

Izmir ( Husuıl ) - Verimli ve 
1atımlı geçen iyi bir mahsul 
yılından ıoora Ege mahıul hav
zasmın her köıcıiode ekim itleri 
hararetli bir mafhaya ıirmit bu
lunuyor. iki menim arasında bir 
dönemeç ayı vazifesini gören 
111ayıs güneşi altında, Ege mahsul 
mıntakası tarlalarında göze çarpan 
hararetli çalııma, bize bu yıl için 
de fÜYen ve ümit .eriyor. Kuıa
da1mda çapacı gündelikleri 80 
lrnruıtan 200 kuruıa kadar fırla
mııtır. Bat mtiıtecirl Ue tarla 
aahlbl, ~ntımtızdeki mahsul yılın
dan çok ıeyler umduğu lçia 200 
kurutluk çapacı yeYmiyesini te
reddütıOz olarak ödemekten ıe
Yiniyor. 

Geçen yıl Ege mıntakaaına 
Ozl1mden, tUtOnden ve incirden 
ıelen para tutarı 30 milyon lirayı 
bulmuıtur. Normalin aıağıaında 
rekolte ile mahaul yıhaı bqaran 
bir senenin geliri 30 milyon tut
tuğuna ıöre, 6nllmtıı:deld yıl için 
bundan faılaaını 6mlt etmemek, 
neden Jmkinsız ıörilnıün.. Ba
husus EkJm ve Ôkonoml Bakan
lıklarımn yetiıtirlm ve satım 

ltiae daha ıenit bir haasa1l· 
yetle bağlandıjı bu yıl için 
gelir miktarının fazlalaımamasına 
ıimdilik bir sebep aörlllmllyor da .. 

* 

Gaziantep, (Huıuai) - Bu yıl 

ıehrimlzde büyük bir yapı faali· 
yeti göze çarpmaktadır. 

Yeni yapıların en bapnda 
260 bin liraya mllteahhide ihale 
ve kübik tarzda Japılacak olan 
hllkdmet konatı aelmaktedir. 
Binanın temeli ablmıf Ye intaata 
baılanılmııtır, bina, ,.brin bitim 
yerinde Ye 200 metro murabbaı 
bir 1aba Uıerinde kurulmaktadır. 

Burada U1e Ye ortamektep 
binaları ile Amerikan kollejl bl
nuı yardır? Amerikan kollejl 
binaaı butane yapılmak here 
buauıi muhasebe tarafından aabn 
alınacaktır. 

Burada bir de bOyDk katla 
biaası yapılmaktadır, koıu yeri 
de ıılah edilmekte Ye birkaç bin 
kiti alacak tribOnler Japılmak
tadır. 

Atatürk bulvarı lnıaatı blt
mlıtir. Bulyar yakında asfaltla
nacaktır. Yeni yapılar bulvar 
Oıerine dDşmektedir. Bulvarın 

her ikitarafı ağaçlanmııtır. Şimdi 
bulwarın Dzerine halk tarafından 
da ıUzel binalar yopılmaktadır. 
Bir yıl aonra Gaziantep yeni bir 
çehre alacaktll'. 

• 

Oaalantebla görlaUıU 

Armutluda 

Bayındırlık 

Çalıımaları 
Armutlu (Huıual) - AtatDrk 

çeımesinin tııt tarafında güzel 
bir park yapılmaktadır. Elektrik 
tesisatı halkı çok ıevindirmiftir. 
Ucuza mal olmakta ve akıam al
tıdan gece 12 ye kadar 50 mum
luk bir llmbanın aylık lıtlhliki 

75 kurutu geçmemektedir. 
Kaaabadan iıkeleye kadar kal

dmm yapılmıya başlanılmıtbr. 
Vapurlar artık Armutlu lıkele1l
ne haftada iki defa uğramaya 

baılamıılardır. Bu yıl bir de te
neızllh poataıı Japılacaktır. 

Çanakkalede 

Köylüler Bayramı 
Yapıldı 

Çanakkale (Huauai) - HalkeYI 
J mayısı köyln bayramı olarak 
kabul etmiı, ilk bayram da ya
pılmıştır. Bayram inno blltün 
köylüler Halkevlne davet edilerek 
kendilerine bir çay ziyafeti veril
miştir. Bu ziyafette Hlikômet 
doktoru tarafından köylillere 
aıhhat ve temizlik hakkında, Ziraat 
MüdtlrU tarafından ekim itleri 
hakkında, Baytar MOdUrll tara• 
fından hayvan iıleri hakkında 
konferanslar verilml9tir. 929 yılından ıonra Eıenln en 

çok cefa gören, kıymetten dnıen 
malıaulü tlltilndUr. TUtlln fiatla
nnın dlltmHi iki kuvvetli Hbep
ten Uerl ıelmlftL Banlardan hlrl 
Amerikanın Tlrklyeden Japbp 
geniı tQtUo muamelelerini aksat• 
ması , ötekiıl de diğer memleket• 
lere yapılan ihracatın orıanizu
yon noksanından azalmHı idi. 

F ethiyede Çocuk Bayramı 

70 Yaşında Bir ihtiyarı 
Yaraladdar 

Çanakkale (Huaual) - HaYdan 
k~ytındcn 70 yaşında Osman oğlu 
Ha1an, Ahmet ve Tahsin adla iki 
komıusu tarafından geceleyin 
yolu beklenerek yaralanmııtır. 
Haaan haataneye kaldırılmq, 

Ahmet Ye Talıain yakalanarak 
Adliyeye Terilmiılerdir. 

Amerikada fazlaca lıtihlak 
edilen Türk ttltllnleri, Amerikalllll 
Kentuky mıntakuında yetifen Ye 
ondan farkı olmayan k6tli claı 

tnuınleri fazlaca iıtlhllke karar 
vcrmeılnden zarar 16rmll1tlr. 
931 den sonra Amerikahlar ataiı 
mal tlıtüalerinl lzmir tntUnile 
çeınl Yererek kullanmaia bqla
mıılardır. Bu itibarla Tark tllttln
leri en ı•nit iatihllk pazarlann
clan birini yarıdaa fazla kaybet• 
mittir. F ethly• ( Huaual ) - Çoc:uk 

haft111 F ethlyede çok •ilencell 
Yll nq•ll geçmiıtlr. 

F ethlyenin ,Urbaz çoculdan 
Atatark heykelinin IDDnde 6z 
ytırektea tezabnrat Japmıılar, 
ıebirde eğlenceler tertip etmiıler, 
mekteplerinde mOıamereler yap-

Sonra; Almaaya, Awuaturya, 
Çekoslavakya Ye Macariıtana 
yaptığımız ihracatta akaaklıklar 
görülmllıtllr. Bunun birinci aebebl 
komıu ttıtUnctı memleketlerin •• 
bahaaına oluraa oı.un mllıterlle
rlmlzle oraanlzuyon yapmalanchr. 
Bizim birinci tlltlln mllfterlmb 
Almanya olduiu halde Bulrarlar =;ekoltesiaden aablacak bir kilo 
bu m&fteriyl bir akoaoai alyua- bile tlttba kalmamıtbr. 
mle ellml:ıdea almıflar4ır. 

Bulıarlarıa bu tefenuku, 933 
deD 80Dra takaıa kıymet Yerme
! erinden Deri ıelmlıtlr. Bundan 
"adi ay 6nce ylae Bulıarlar Al· 
. nanya ile bUytık bir takaı muka
veleıl imzalamıtlardır. Bu muka
veleye 16re Almanlar Bulgarla
tandu aatıa alac:aklan tüttlnJerl 
ylade ODuau dl.U olarak 6de1e
cekler; kalaa kumıaa ... ayl macl
tleal Yererek taka• edecekleıdlr. 

Yukarıdaki mlıtaluaın mua.ı, 
rekoltemiz elimizde kabyor demek 
dejildir. Blllkiı bJıde her yal 
rekoltemizi tamamen t8ketlyoru1. 
Neteklm 934 yıla Tllrklye tltln 
rekolteıl tamamen tlkenmlt gibi· 
6. Basla Eıe mıatakasında 9~4 

Flatlara seline•, 93-4 yılındaki 
aatıılar 933 yılı ıatıılarından 

kıymet itibarile yD.zde 0 48,, yUk
aektlr. Bu yıl toton mDıtahslllnia 
yOıO ıllmaı, borçlarını 6demft
tlr. Sajlam ,.rtlar albada 
yeni mah1Ul yıla haıırhklarını 
rapmııbr. 

914 yılını• ha ayı 10naca 
•llıtabıile dalaa çok çalııacak 
bir Eaerjl Tvmiıtlr. MeHli bu 
hafta Tire kaı:aııadaki tarlalarda 
Ekim itleri yarıyı ı•çmlt bir du
rumdadır. Hiç bir hHtahk a6r· 
meden J•tlf•n tltlln fidelerinde 
ıailıkb bir Yerim elde edilmlıtlr. 

Şimdiye kadar inhl1&r ldare
ıfae Yerilen Ekim beyanaımele-

mıılardır. Y annın bOyUklerl 
bayramlannı kutlulamaktan ıece
leri de ıeri kalmamıılar, •ilence
lerlne geceleri de devam etml,
lerdlr. Bu re1im ilkmektep 
talebealnden Şakir Elmalı Saatçi- . 
oğlunu, arkadatlarına çocuk bay
ramını anlatırken göıtermektedir. 

rinde Tirede yedi buçuk milyon 
metre murabbalık bir sahaya tll
tOn ekilditl anlaıılmııtır. Bu du
rumda zlrHJ adedinin tlHlln Gret
me itinde iki bini bulacaj'I ve 
20 milyoa metre murabbabk bir 
Hhayı tlltünle kapatacakları anla· 
ıılıyor. Bu takdirde yalmz Tire
nin tllttln lıUhıallb yüzde 23 
fazla olacaktır. 

Bu ıart altında, dlter mınta· 
kaların da çalıımaaı ıözetllerek 
Eı• mıntakaaının 935 rekoltesi 
20 mllyoa ldloyu bulacaktır, de
nlllyor. Mnıtahılllerin aöyle.dik
lerlne aöre taıkın rekolte fiatlar
da akıl bir teıJr yapabilmek isti· 
tidadındadır. Iıtibaal aabaıını çer-
çevelendlrmak tedbiri kuvYetle 
On• ıUrUlmektedlr. 

Iğdır GUmrUk Memuru 
Iğdır ( Huıua1 ) - Gtımrl\k 

memuru Bay Hayri Kızılçakçak 
memurluğuna tayin edilm:ı Ye 
yerine Mapavrl gtımr'1k memuru 
Bay Hüseyin gelmittir. 

Emet Ookumae1hk Kooperatifi 
Kapandı 

Emet (Huauıi) - iki yıl önce 
kurulan ye on tezgAbla ÇR~ııan 
dokumacılık kooperatifi ı.arar 
ettiği için faaliyetini tatil etmiıtir. 

Emet Parkında 
Kahve 60 Paraya Satılıyor 

Emet ( Husuat ) - Belediye 
Emet parkını kiraya Yermiıtlr. 
Bu çok iyi bir hareket olmuı, 
mUatecir, hem parkı ıslah Ye 
tanzim etmlf, hem de halkın 
oturmaıı için yirmi kadar kanepe 
getirmiştir. Parkta çalrı da yardır. 
Kalıve 60 paraya 1atılmaktadır. 

Yozgatta 
Bir Memur Kaza ile Köy 

Katibini Öldürdü 
Yozgat ( Husuai ) - Sorgun 

buıuıi idare kitibi Klıım, köy
lerde sayım itile uğraıırken 
kaza ile köy yardım 1&ndığı 
kitibl Muhiddin Orhanı Yurmuıtur. 

Kaza, KAzım tabancasını ka
rııtırırken olmuf, kaza ile ateı 
alan tabancadan çıkan kortun 
Muhiddin Orhana raagelmit ve 
derhal 6lümUoil intaç etmiıtlr. 
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l Memleket Maru:araıı: 
Karaman 
Köylerinde 
Son Posta 

Karaman, (Husust) GUn-
dUre köyll Karamana 7 kilometre 
me1afede 78 evli, ye dört, tepe 
ara1ına kurulmuş bir köydür. 
Köyde dört, bet kuyu vana da 
auları lçilemiyecek kadar fenadır. 
KlS)'Un au ihtiyacını bir tek Ç•i· 
me idare etmektedir. 

Gllndllrede en çok hayvan 
beılemeğe ehemmiyet verilmek· 
tedir. Her evin en azdan 50 ' 60 
hayyanı bulunmaktadır. Yakın 
Yakte kadar ıınarları içinde tek 
ağaç bulunmayan bu köyde timdi 
ağaç yetiıtirme merakı da baı· 
lamııtır. Köyün evleri hep taıtan 
yapılmıtbr Ye iki katlıdır. Köytın 
yollan çok dllzgllndUr Ye köy 
telefoala kaza merkezin• bağlan
mıı bulunmaktadır. 

Bucakkıtl• Nahiyesi 
Bucakkııla nahiyesi incir ve 

ıeftall yetlttirmekle töbret almıı, 
bağbk bahçelik bir köydllr. Köy 
Gökıu kıyıımda kurulmuıtur. 

Köyde yılda beı bin kilo 
kuru Uzllm, bir o kadar da pestil 
lıtihsal olunmaktadır. Ekilecek 
arazi pek çok olmadığı için köylU 
ancak yiyeceği kadar zahire ek
mektedir. Nahiye telefonla kazaya 
bağlanmıttır. Burada Belediye 
teıkilitı yoktur ve köy kanunu 
tatbik edilmektedir. 

Bartınlılar Mısır 
Satıyorlar 

Bartın (Husust) - Karadenlzin 
btıtUn aabllleri fındık yellttirir. 
Yiyecek buğday Ye mısır ihtiyaç· 
larını mahdut birkaç iskeleden 
temin ederler. Bartın bu iıkel .. 
lerden biridir. 

BuaUn!erde Bartın lakeleıl 
lnebolu, Samsun ve Trabzondan 
ıelen motörler, takalar ve kayık
larla doludur, Bunler mııır yük
lemektedir. Son iki hafta içinde 
bu kayıklara iıkelemlzden 100 
bin kilodan fazla mısır verilmiıtlr. 
Mıaırın kiloıu bet buçuk kuruştur. 

lnegölde Bir Kaza 
lneıöl, ( Huıuıi ) - Vazife 

yapmak için SllpUrtU klSyllne git
mit olan zabıt katibi Ahmet Gfr. 
gin, dönerken hayvana Orkmüf, 
kendiıi yere dlltmUt •• kolu 
kırılmııtır. Ahmet hayam bir hal
de ıehre geUriJmiı, ha1taneye 
yatınlmııtır. 

lnegölde Elektrlk Saati Kirası 
lnegöl, ( Husuıi ) - Burada 

elektrik tirketl aaat kirasını hilA 
25 kuruıtan almaktadır. 

BUT UN ·uLKE.Y 1 
HE RC.UN 

"" " DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 

~nPosıa 
DAKİ f>İR.. TLAN 

f>UTUN ULKEYİ HER c;.UN DOL.4$111 
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Aı ,,,; 

lr.lf areşal 
ilsudskinin 

Ölümü 
Leht.tanın milli kahra anı adde• 

clilen Mııretnl Pilaudakl öt denberi 
ciğerlerinde mevcut knnaer hastalıtı· 
nın te irile v fat etm"ttir• lhU7aı 
Mnrcşal Lehlstanı iıtiklall uğrunda 
u:zun Loylu mftcadele etmit bir almadır. 
Talebelik çağında iken gizli Leh ceml
yeth.rine dahil olmuı, Sibir7ada menfa 
hny ta yaı mıı, yaya olarak Ruı 
Stepluinl Kazak kırbaçları albnda 
aımıf, gnz tecilik J pnrak Lehiatn ın 
lııtik'ô.l dnvıısınn hizmet elmİf, bu 
yfizden hapislerde 11ürünmllf, nihayet 
1914 harbi a-clip çatmııtır. O ıamnn 
Pilaudıkl küçök bir mnfreJe teıkll 
ederek Ruslara taarruz etmiıtir. 
Umumt harbin hitamında Le iıtanın 
istiklAH taıdlk edili c• it batı a 
gcçmif, RelaicDmhur ol f, BilAhare 
rn ddeti•in ıo unda bu makamdan 
il} nlmıf, f k•t aıyaaal itlerin bir 
nazımı olm ktan vn:zgeçmemiıtir. 

Pilaudaki H rbiye Nazırı idL Fakat 
onun rıza ı olmaksı.ııo hiçbir fC)' 

yııpılnmazdı. Bu yOzden memleketin
de kuvntli bir muhalefet Ulremlştl. 

Amma onun şahsına olan saygı y -
znoden fazl ileri gitmeyordu. Son 
ta anda Frnnsız - Leh mllna ebatına 
Anz olan soğukluk ta Maretalın aıyasal 
hayatta L histana Qata il bir cephe 
Yermek iatcmeaindeo ileri geliyordu. 

Bu ı bepledir ld onun alcı o, her· 
hnngi bir devlet reisinin öIQmil 
rnabiyefnl almaktan uzaktır ve çok 
derin akisler bırakacak bir hldiH 
ııayı!mak gerektir. - SUreyya 

R.omanyad 

itap Haftası 
Bükref, 13 (A.A.) - Kıral "kitap 

h ftaıının,. açıl aıınd hazır bulun
rnuo ve verdiği ı6ylevde ed blyatn ve 
Yazıcılara olan Ugilinl bildirerek 
Sanatta ablak ayıtına • hhııine do
kunmuf ve deblyatın, ulusun genel 
kllltOr nil kaodırm ıı ~erekdlğlnl ıöy
lenıittlr. 

Kıral ''yazıcılar tTl,, nln yapılman 
için iki ilyoo L•J vermiıtir. 

•• u 
Sü 

n 

s 
A 

um et hliler 
ô t Tavsiy si
Lüz m ördü 

V arıova, 13 ( A.A. ) - Mareıal 
Pilıudıkl, beı ı at can çeltiıtikte 
aonra dün ıaat Bl,30 d 8 mil tOr. 
Kendlalnl tedavi ed doktorlar i
de kanserinden muaap olduğunu 

tHbit tmffl rdir. 
Hen :r. teeyyüt • eyen bir ıayla

ya ııl>r 1 Mareıal Pilsudskl sıyaaal bir 
vaaiyetna o bırakmııtır. 

Boknnlu Heyeti, General Riu • 
S igli'nlo Mareıalıa yerin Ordu 
BaşmQfett"şliğinl üzerine alm aını •• 
S Bakanlı~ına da, Bakanlık Baımü
viai G n ral Kasprlçki'nin Vck6l t 
tmealoi kararlafbrmışbr. 

UkOn t T v ly 
Edil 1 

V aroon, 13 ( A. A. ) - K bine, 
halkı sakin olmaya davet eden bir 
tcblit neşred cektir. 

F en ız Gaz tel rl r 
Y zıyorlar ? 

Pari•, 13 (AA. ) - Franıız t· 
buatı Mareşal Pilısudakinin ölilmUnQ 
bol bol tefair ediyor. Jurnal diyor kiı 

"Pilsudski"nin aıyasnsına istika rnet 
veren yalnız onun Sovyctlerdeo ko
cunması değildir. Maretal hakikatte 
Frana :ı 11yna sının ıiirekJiliği ha k•n· 
dııki ku~kul rını gidemiyor u. 

Övr diyordu ki: 
"Pilıudski öldO. BlllOn Polonya 

yeis içindedir. Mareşal lıtiklal ve 
kurtu'uı için s Ynft canlı bir fekilde 
te sil ed:yordu. Onun dlkt tödfiğil
nc baa •A'en ulus, ondan sonra Si -
Ieccte de baş eğecek midir ? " 

Hltlerin T lgr fı 
Berlio, 13 (A.A.) - B y Hitler, 

Polonya cumhur reisi bay Moıçiçkiye 
fU tel ynıı:ı ını gandermiıtir. 

"Almanya ile ıuurlu bir elbirli21 
kurarak Avrupanın 11llkilo tine değerli 
yardımda bulunmuı olan yüce ulua 
s verin ölOmOne, Alman ulusu Polon
ya uluau ile beraber yıınmaktndır. 

H lk Ağıyor 

Varoova, 13 (A.A.) - Mareıal Pil· 
sudakinin alümll haberi srec• duyulur 
duyulma& bUtOn memleket derin IJir 

~====~==.,,,,.,.....,,,.~--------....,~rı====~ 

Hacer, Huriye kadının sesini 
duyarak başını kaldırdı; donuk 
donuk b kb. 

- Uyuyor muydun, hanım? 

1 
Hacer, hal bakıyordu. Huriye 

atadın, t kr r ttiı 

- Demir ağa, 1ıeldl, eni 
ll<>rınek i&tiyor. 
h Bu; Hacerin hiç beklemediği 

b rdi. Acab , bu ıefer de 
;o'tukta bir kimseml sızıp kalını -
t ı? Demir ağaya daha yeni mek· 
~p g6ndermi U. Hemen, nasıl 

Ridebilirdl? Bundu, bir yanlışlık 
Oltnalıydı? 

- Demir ağ mı? Ne zaman 
R ldı? Ner de? 
tu liurlye kadın, iyah baı 6r· 
.. 6ÜnUn uçl<mnı, ç nesinde dil· 
l!Urnı y· .. .. d •P çozuyor u: 
()l - D mi .cek g idi... Aşağıda 

Uru yor. 

li cer ne cevap vcrcceg~ 'ni h , 
D r?1 tı! Bu sersem kafa ile, 
iç (~~r ngn ile n konuşuyordu? 
a~ı, sarho .. luk i'emlerlni, içki 

b rnurluklarım, eski bir kurda 
~ .. nz Ye.ı sırma keselerin Demir 

Ra elb tt bilirdi. 

O mir A w anın, Hacerin halin· 

M 

den anlamaması kabil miydi ? 
Huriy kadın, bav örttisün · 

uçlannı dllğnml yip çözmekten 
vazgeçmi~, odayı toplamaya, kar
yolayı dUzeltmiye baş:amışh : 

- P ki, ne diyon, Hanım ? 
Hacer, D mir Ağayı kabul 

etmlye, onun ile lıonu§mıya mec
burdu: 

- Dur, giyine} im... Ôylo ça
ğırırsın ... 

- Olur, Hanım. 
Hacer, pijamasının OstUne 

mantosunu aldJ, çoraplarım giydi. 
Huriye icadın, çıkarken sordu: 

- Çağırayım mı? 
- Çağır, çağır ..• 
Hacer, koltuğa oturdu ve 

omuzları düşük bir hasta hali, 
vaziyeti lnkındı. Biraz sonra, 
D~mir Ağa, Huriy kadının pe
şinden od ya girmişti. Eli do 
kas1 etini tutuyordu ı 

- Geçmiş o sun, Hanım, ıo· 
ğukl tm ş ın gahba kendini .. 

- Sağ ol ağacığım. Biraz 
kırıklığım var. 

Hacer, yarı doğrularak, ona 
kanepeyi göstermişti : 

- Oturun, ayakta kalmayın •• 

ee 

Lehiatnn milli 
kahramanının 
on re imle· 
rinden biri 

Fran a 
isti er 

Yalnız Parİ te 14 Yer 
Elde Ettiler 

Paris, 13 (A.A.) - Seçim netice
leri belli olan 855 nahiyede komünist
ler 43 yer knzımmıtlar, ı;osya i tler 
7, radika ler 4, sol cümi1ur"yetçiler 11 
n mut dil cümhu iyetçi er 15 yer kay
bet "şerdir. fuki mubar"ple.r bi iği 

lqkanı Löbek Parial s ç_ım müca
de esi esnasındn profesör Rivetten 
d ynk :yemişt"r. Ko ün" t'er P riste 
14 azalık k zanm ıl rdir. Hecyo tek
r r Liyon bel W}e b şkan ığm seçıl

miıtir. 

Fran a R • 

Rom , 13 (A.A.) - H v l:akan'ığı 

m ate arı B. VaUe, Frans hav ıı.• 
kanı Gc er 1 Dönen ile Franır.z hnv 
h 1 ti O refi e b"r z.iy fet v rm' t r. 

h yeca Ye acı için düşmüştilr. Ti
yatro, 1 onaer ve toplmıtıl .. r kendı. -
rinden da almışlardır. Şehir ~rdo v 
so aklarda aklayan erkek ve kad nlar 
gör 1 yo:rdu. 

Demir Ağa, hiçbir y öyle
nıed n oturdu. 

H cer, D mir Ağ ın yti::
di ti bakamıyordu; F ı::at bu
na rağmen onu;ı h. ilnde bir de
ğiş' ik glirüyordo. Dem r :a, 
pos bıyıklarım taramış, burmuş; 

kılığına kıyafetin çeki dlizen 
verişo benziyordu. 

Ha.cer, söze başlamak ilizu• 
munu hiss ttl: 

- Olanları duydun:ız mu, 
ağam? 

D mir Ağa, çok kederlenmiş 

gibi ağır ağır ba mı salladı: 
- Duydum, Hac~r Hanım •.• 

Ud ynn'ı acıdım. 
Ağrının nezaketi, Hacerin ho· 

şuna gitmişti: 

- Var ol, sağ ol, ağacığım .•• 
Cevat Beye çok acıdım. 

- Heni de sorma .•• 
- Dün gittim, hastanede 

kendisini gördüm. 
- Zihni Efendi söyledi, on· 

dan da haberim var. 
Hacer, bo} nunu büktü: 
- Artık, ben, öksüz gibi 

kaldım. 
Demir Ağa göğsUnU kabarta

rak doğru muştu: 
- Cevat Bey, hns a, diye mi? 

N diye "ksllz kalacnks n?.. Bu· 
gllnc buğUn, ben, varım. Hiç ta• 
sa etm ..• 

Hac r, derin derin içini çeki· 
yordu: 

!Amerika 
1 .o nma ında 
Bir arpışma 

Nevyork; 13 (H ausi) - Monev
rJya çılı: ol Am r" don n· 
maııından "S:kar,, ve"Lco,, torpitoları 
çarp mıılnr.. Lir nefer ölmilvtnr. 
Bundan baıka bir tayyare cmİJiinden 
hnnl nnn bir tayya,. de h"çbir b 
bırakmadan batıp knybolmuı;tur. 

de 
Hıikiimet isyana Kar ı 

Tedbir Alıyor 
Manlllıı, 13 (A.A.) - Poll11 Genel 

toplanbları ya•nk etmiştir. Filipia 
adalarının erginliği • istiklali • Ge.no· 
yundan evvel karışıklıkların çıkmıt 

olduğu Bulakan mıntt.,kasından gsçcın 

kamyonlar silah taşımamaları için 
durduru!arak aranmaktadır. 

Lava osko ada 
1 tasyond Mera ·mı 

Karşıla dı 

Moskova, 13 (A.A.) -.Fransa ha
riciye nı La~:ıl buraye g ldi1 

M ruim'e kart lan t. fJ&t"'syon Frannı 
ve Rua bnyraklarllıı conanmıştı. 

iç a Kı7a ı 

Brilksel, 18 (A. A.) - Kral .,.. 
kraliçe, l;(ıtftn vilayetlerde ynpmakta 
oldukları gez y.e devnm il dün gezi-
lerinın il konağı o'an Annra 
varmıılnrdır. 

A vera bcled"ye bn k ı eni:lilc· 
rinf knroılemıı ve hot geldin"z, demİf• 
tir. Kr&l ve lcrnliçe, tüyük kH11eda 
yapılan ini lir ıiy:nde hazır bulun
muşlardır. ,., 

!im .. 
ır 

Öldü 
Franldua:t, 13 (A.A.) - Kolera ve 

lekeli humma hostıılıklnrJnın aoılnrını 
keşfed~n c'ol'Hor Kolle 67 yat nda 
ö!nıfışlü ... 

Bu zla 
es'ut 

Olabilir Mi im? 
" Çok aevdiğim bir kızdan dorl 

senedir n}'hytm. 
H yat. bizi ayırdıktan aont ()aki 

samimıyct te yok almaya ba~ladı. Mu
habbetimız devam ıttti, fakat hep ncı 
cümlelerle. Kendisinden yeni bir mek
tup aldım, dört senedır yazdığı acı 
m ktuplano bır deneme olduğunu soy
lüyo.r. Şimdi d b ıı knt'i bir evlen o 
teklif ediyor. Barit hııreketle.tinden d.o. 
la~ ı mes'ut bir yuva kuramıyacağınuz 
knnnatindes im. Bu kızla evlensem 
acııba: mes'ut olabilir miyim1 

Rlıed il. R, 0. 
Sevgililer ekseriyetle biri:bir

ler.ine acı bir lisan lcullanırlar. 
Bu, baznn kıskançfıktan, bazruı 
emniyetsizlikten, hazan muhtelif 
t sadüflerden d ğar. Fakat r. 
ncı konuşm &onu tliy b ğ· 
lanır \le sev~ crt • Acı kon • 
ma, (tabir cdz gör.lilsün) sevginin 
g,Ubr sidir. Kızın si:ıe acı m k· 
tuplar yazma&ı alakDsmm kuvv • 
tine delalet eder. Siz yalnız Ia
lrnydidcn korkunuz. Yoli:sa id· 

tll alaka saad ti zam'nid:r. 
O için sizin y rinlzd b 
olsam evi nirim. 

,,... 
Yeni evliyim. 1ki ny evvel, çocuğu~ 

muz oldu. O gUndenberi koatım ta• 
hanıınUI edilmez bir vaziyet aldı. (O• 
cuğumun baE'ırmaaına eıoirlenlyor, bü· 
tüu evi zehirli}'.or, İiln d ha fena ee· 
kil almııaına meydan verme.den. o.e 
v.aziyet alnyım? 

Hıul1e 

Erkek. gündüz yorulup v 
döndükten aonrn çocuğun gUrUl
t.Usüne tahammül edemez. Ona 
ayrı bir oda veriniz. Or~da yat• 
sın ve çocuğ geceleri iz'aca
tından rahatsız olmasın. 

Jf 
'Ü9 sene evvel karımı kaybetıtm. 

Komşumuzda koc ından ayrılmış bir 
kndıu. var.. Onun. iki, benim ilo çocu-

um var. Birleşmemizi tekli{ e.diyor; 
hem kendi çocu !ıırın , hem benimki· 
lere bakacnğıw söylilyor.. Evleneyim 
mi~ .. ~ e dersiniz? 

Celll 

Kadml r e 1 ninceye kııdar 
her ı ye razı görünUrl r. Evlen• 
dikt n sonra tırn lanm göste• 
rirler~ Çocuklannız iyl bakıl • 
cağına minsenb t r: d Ut tme• 
yiniz. 

TEYZE 
3~~~~~~~~~~~=---~~~~~~~:=ı 

- Ondan eminim ... Eh, Cevat \ 
Bey de beni koruyordu. Yalnızlık, 
çok güç, çok zer-

- B..llri ç.c zordur .. Amm 
sen a c .,.,,e, di1orum ya.. H r-
şey· çara: bulunur, ölüm çare 
yok, sade •• 

Ha er, olbrım kavuşbır u tu: 
Yalnızlık gliç. ağncığun •• 

S tup gön er · aldın 

mı? 
Demir ağa, ba~ını riy ltti: 
- Onu da burada öğrendim. 

K. sah ya gitmiştim, orac!an da 
doğru Çepkenliye gldec kf m. 
Kasabada Nüfus dairesine uğra· 
dım. Nüfus memuru, Wr silrll 
engeller çıkardı. 

Hacer, içten merak tmemelde 
beraber, kendi i ine alakadar 
görünmemekten utandı : 

- Ne g"bi engeller? 
,- Sizln kaydınız burada kayıp 

gözüküyormuş. Hani, yıllarca 

lstanbulda kaldığ nızdnn ötürü •• 
- Mnh us mu yapıyorlar, 

acaba? 
- Senin ornyn gitmen lazım .• 

Amma, burada, vergide de il şik
ler var, hem onları, hem d 
nüfusu dlizelteceğim .• 

Hacer, suçlu suçlu gül yordu: 
- Ah, oğam.. Siz de b şm za 

dert aldınız } a! 
Demir ağa, gür keılannı ç -

tarak dargın dargm bıktı: 

- Bunu, d m yin .. ben, lst 
ğiml lizerim aldım. 

Hac r, bir ı y hayret dJ· 
yordu. Nasıl oluyordu da, Demir 
ağa il onu, odada yalnız bua· 
kıyorl'ardı. Acaba, kapıdan din· 
liyen, bir gözetleyen v r mıydi? 

Hacer, kafasının Eersemllğin· 
den, bun bir türlü anhyamıyordu. 

Demir oğa, nlatrnakt idi : 
- Gelgelellm, bu iş, biraz 

uzayacağa benziyor •• Otelde otur
mak, sa a he gtiç, he de mas· 
rafit gelir... Bu, böyle sUrlip 
gitmez. Hani, işine karışmak gibi 
olma ın, aklıma birşey geliyor. 

Hacer, dalğm d lgın &ordu: 
- Söyl ağacağım. 
Demir Ağa, pos bıyıklarının 

uçlarını çekerek önüne baktı, yut· 
kunduz 

- Burada diyorum, kendi ba· 
fına bir ev lu~san &anki ••• 

Hac r, beynin.in uğultusunu 

unuttu ve kendini tu amıyarak 
ııçradı : 

- Ben de dUşUnfiyordum am· 
ma .•. olur mu? 

Demlr ağa gözlerini açmı h : 
Ned ol asın? 

- s·. em 1 
D ·r ağa, her c i tr flı dil· 

şUnmüş bir ad in emni} etle ·ol 
ıal!ndı: 

- Öyle bir olur ld... sen bir 
kere karar ver .•. 

( Arknsı var ) 
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Dünga Hadiseleri 

ııgiliz ıraJının 

Yıldönümü, Ya·n
kesicilere De 
Yaradı .. 

lngiliz gazetelerlncı bakarsanız, 

Yankesici_ Pickpochet adını 
lerill rekor verdikleri yanke· 

skilerin, son bir 
kırdıkları asır içinde en 

glln fazla fş buldukları 
gUn (Kral Corc) un saltanat ma· 
kamına geçişinin 25 Jncl yıldönU· 
mOne isabet eden gUndUr. Vak'a 
ıayuıının (50,000)1 geçtiği muhak· 
kaktır. Yalnız bunların yUzde 99 u 
2abıtaya haber Terilmediil için 
tam 1ayısını ilin etmek mUmkUn 
olamıyacaktır. Bunun aebebl o 
ıUn sokağa dökülen 9 milyon 
balkın ihtiyaten ceplerinde kıy• 

metli eıya bulundurmamıı, çalı• 
nıu lnymetalz eıya için de polise 
haber vermeye lllzum ıHrmemiı 
olmalarıdır. Bu itibarla hını• 
baylar çok it yapmıı olıalar da 
çok kazanamamıılardır, denilebilir. 

TAKVİM 
Gan &ALI Hııır 

il 14 MAYIS 938 9 

Arabi ~ Rumi 
10 Sefer 1554 ll 1 Ma711 1151 

Vakit Euat IVuatt'I Vakit Euat Vuat1 --- ~ 
GGnet 09 27 1 4 44 Akta• 11 - 15' 17 
Öfle -4 52 12 10 Yatıı l ıo 21 06 

ikindi 1 41 16 06 l..1a1ıı 7 2" 1 41 .. ar.J 
r • 

N ö betçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıun
Jard ır ı 

1 tanbul tarafı:J Şehzadebaıında 
(Asaf), Aksarııyda (Ziya Nuri), 
Edirnekapuda (Arif), Şehremininde 
(A. Hamdi), Samatyada (TeofUoı), 
Kuçükpazarda (KUoükpaur), Eyi.ip· 
te (Hikmet), Lalelide (Sıtkı), Fe· 
nerde (Emilyadi), Sirkecide (Eıref 
Neşet), Bahçekapuda (B•ıir Kemal), 
Bnkırköytinde (Merkez), Beyoğlu 
tarafı: Beyoğlunda (Kanzuk), Pan· 
galtıda (Güneş), TMkaimde (Karakin 
Kürkçüyao), Oalatada (Bidayet), 
Kurtulutta (Neode\ Ekrem), Kaıım· 
paşada (Yeni Turan), H111köyde (Y •· 

1 
ni Türkiye), Kadıköy tarafıı Modada 
(Faık 1ekender), Paz:aryolunda (Na• 
mık Kemal), BüyOkadada (Halk). 

---~---------------------81 r Doktorun 
Günlük Salı 

Notlarından (*) --
Güneş Banyosu 

VUcut i9in en lüıumlu n faydah 
olan bir 1 Vitamin ] kıyuağıdır. 
Güneı taz.e gıdalarla 1ebuler n 
meyvalar Uzerine en kune\li bir 
teair yaptığı gibi kemiklerin büytt
meııine "• ku\'vetlenmeslne, kaoıo 
ooğalmaeına da pek büyük yar
dımları vardır. 

Jt 
Czuo seneler kemik agralarından, 
mır.al ıitkinliklerden haııta olan
lar devamlı günet bnnyoııu yapar
larsa pek çok iıtifade ettiklerini 
ve airılarının ıe çliğini görecekler
dir. GUnei banyosu yapanların 
başlarını muhafaza etmelerini, bat· 
)arına huırdan geniş bir ıapka 
geçirmelerini taTıiye ederim. Ve
remliler do gUneı tedaviıi bir 
golıenlo altında olmak şartile iyi 
gelir. Cilt lıaıtalıklarmda ve ha· 
un iyileşmeyen açık yaralarda da 
[tababet] gilneı ziyaaından büyUk 
istifadeler etmektedir. HUIAea gü· 
nce bütün bir hayattır. 

n"'Bu notları kcılp aakl ııyınıı, yahut 
b r albUıne )'Rfltlırıp kollekılyon yapı· 

r\IZ. Sık ıntı zııına nı ııızda bu notlıır bir 
dol.tor g ibi imd adı nıza )etlş~ bllır, 

'-"------------------------

T 

gi Tar·h 
• uCet-ıze, 

1 erden Bah-
setmiştir? 
On yıl önceye kadar mektep

JcrJmlzde okutulan tarih gerçek· 
ten uydurma bir ıeydl. Tarih, 
uydurma olur mu demeyiniz. Me· 
ram ediline co~rafya bile uydu• 
rulur. Meıhur JUlvern bize coiraf· 
yanın naaıl uydurulabileceğini 

zarif bir fıkrl\ ile gö&termi9tl. 
Onun yazdığına göre Afrika or· 
talarında yaıayıp da kostümleri 
henüz bir incir yaprağından iba· 
ret olan ham ln1ancıkları mede· 
nileştirmek iıtlyen lnglliz misyo
nerler, iıe_ coğrafya okutmakla 
bavlamıılar. JUi V ernin dostların· 
dan biri de, aasılaa, o diyara al
der, incir yapraA"ı gi}'lneo yerli 
~ocuklarmdan birini kUçUk bir 
kitap okurken görUp merak eder, 
yanına ıokulur. Ne a-öue iyi. Re
ıimli, haritalı bir coğrafya. He
rif, hayretler içinde, çocukla ko· 
nuımıya 11lrlflr. 

- Okuduğun ne yavrum? 
- Coğrafya. 

- Coğrafyadan ne öj'renlyor-
ıun bakayım? 

- DDnyanıa ne olduiunul 
- Peki. Bu dünyada neler 

var bakayım? 
- lngiltere Tar. 
- lnalltere mi?.. Baıka bir 

ıey yok mu? Me1eli Franıa, Al· 
manya falan 1 

- Onlar laılltereaio birer 
vlliyetldlr. 

jul V ern'ln doıtu, miayoner• 
lerin Afrlka7a Daaıl bir blla-1 ıa
tUrdUlderlnl aalar Ye çocufa ıorar: 

- Peki, ay. Şu gökyUzUndekl 
ay han1ıl devletin elinde? 

Çocuk, tereddlltıtb ceTap 
verir: 

- Şimdilik bir 4e•letin elfııde 
değil. Y ann öbllraUn Io,ılterenio 
elin• geçecek! .• 

Bizim eakl tarih deralerfmfz· 
de aıatı yukarı buna benziyordu 
Te TürldUk oımanlıhktan lba· 
ret lmiı ılbl ıöıterlliyordu. Cen· 
ıiz Te Tlmur ıtbi clhaniirlerden 
babsedememek o tarihi yaıanla· 
rın, okutanların elinden gelemez· 
dl. Ukin bu adamların yaptıkları 
lıler mllnaıebetilo olıun TUrk 
tarihinin geçek tarafı göıteril· 
mezdl. Meaall ben mektepte 
iken lakitlerin Türk oldutunu 
öğrenememlttfm. Tarihi kendi 
zevkım için okumaya başladıktan 
ıonra bu bllgiıizliğiml gidere· 
bildim. 

Halbuki Türk tarihi gerçekten 
bir cihan. Orada neler ve neler 
yok. Bugün kUtUphanemden aeli
şlgUzel bir kitap alıp aayfalarını 
karıştırmaya havlayınca ııözUme 
Tapalar çarptı. Bu iıml de mek· 
tep &ıralarından ayrıldıktan ıonra 
öğrendiğim ve Topa Türkleri 
denilen kandaılarımızm tarihte 

• op • 

Topslara ait güzel bir aan'at eaeri 

bırektdarı ize ve lıerlere imren· 
diğim için gözllme onların haya· 
tını tnsvlr eden sayfaların ilişlmeal 
pek hoşuma gitti, bildiğim ıeylerl 

yeni birıcy öğrenen bir adam 
ıtevklle, tekrar okumaya lcoyut
dum. 

Topalarm tarihi, mana bakı· 
mmdnn çok engindir. Fakat öıU 

kolaylıkla hulasa edilebilir. Bunun 
ae bebi de en gDzel eserler bıra• 

kan bu TOrklerin hayatına yalnız 

Blr Topa illhı 

o eserlerden ve bir de Çin 
tarihlerinden intikal edilehllişi· 
mizdlr. Onlar, birçok TUrk zUm· 
relerl gibi, tarih yaratıp yaıat· 

mıılır, lAkin tarih yaımamıılardır. 
Yahut bin tUrlU devrimler, değl· 
tikllkler ve aayısız savaılar, yazılı 
tarihleri ortadan kaldırmıthr. 

Bununla beraber Topaların 
Çin denizinden Pamire kadar . ............................................................ . 
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bir sütunun lltl ~,,,., bir 
(•antlm) Mgılı,.. 

z- Sayjaı•N• g6re bir ıantl• 
rnln lldn fiah pnlardm 
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4- ince .,. lcalın gazılar 
tutacakları ıer• sör• 
t!jnllmle ölçüliir. 

uzayan geniş bl r imparatorluk 
kurduklarmı, merkeıl Asyada 
Turfan, Karaıır, Kiıgar kırallık· 
ları lizerinde hiklmlyet tealı 
ettiklerini, Hint ve Iran hUkt\met .. 
Jerile sıkı temaslarda bulunduk· 
lnrını biliyoruz. T opaların tarihe 
tanıttıkları değerli imparatorlar 
araaında Şamu, ÖJiyö, Böliyö, Ye 
Kiyen birer kudret ve ıatvet 
timıalldlr. 

Fakat ben burada Topaların 
tarihini yazacak değilim. Bana ıu 
mUsahabeyl yazdıran onların, 

aramızda hiç dile abnmıyan, 
yUkaek eaerleridlr. Biz de az çok 
okumuı bir adam, ıöz gelfml Refa .. 
elin (Dereaden)de Ruvayal Galeride 
bulunan " Siıtln Madonna ,, ıını, 
Valaakesln Madrlt mUzelerJni 
ıUıleyen tablolarını Rembrandt'ın 
anneainl bilir. Yine her okumuı 
Türk Mironun, yahut Fldyasıo 
heykellerini tanır. LAklo içimizden 
ka~ kiti Topaların bıraktığı ta· 
heaerler önünde heyecanlı mUlA· 
hanlar ıeçlrmlılerdfr? 

Vaktlle ne Topalar, ne onlar· 
dan Tücut bulmuı olan ( V •y ) ler 
mekteplerimizde okutulmuyordu. 
Siyepl'lerin, Vohnan'larm, CU· 
een'Jerin, YOıl'lerin adı blle bllfn· 
miyordu. lsklt, Hazar, Avar, 
EtrUık adları yabancı birer IUaat 
tlbl tarih kitaplarında aörUlUp 
geçiliyordu. BugUn o TUrk ıOm· 
relerinin hayatı okunuyor, belle· 
aiyor. Yalnız Topalar gibi Hn'at 
alanında hayrete değer e1arler 
bırakan kandaılarımııın bu bUyUk 
lıerlerile Uginliğimfz ( allkamız ) 
ne derecededir?. lıte ben o 
eserlerin' yüreğime doldurduiu 
heyecanı ifade için bu mtlsa· 
habeyl yazdım. Benim kanaatin:• 
göre Topalar, gcliıl güzel okunup 
geçilecek bir tarih Hyfası değil, 
önünde uzun uzun durulacak bir 
1an'at galeriddir. SUtunJarımıza 

koyduğumuz resimler, bu hakika
tin parlak ıahitleridlr. 

SözU buraya getirince içime 
bir ıızı çöktli. On ıekiz asır evvel 
kudretli bir •arlık olarak kürenin 
bir ucunda yaiayen ve ortaya bu 
kadar glizel eserler koyan Topa· 
lar, hangi hain tesadUfUn zorile 
yıkılıp gittiler? •. Muhite mi, zamn· 
na mı uymadılar, uyamadılar? 
Kendi aralarında mı geçimsizliğe 
düşüp öz temellerini yıktılar? .. 
S nn'at inceliklerini bu kadar knv· 
rayan o duygulu ruhlar, kendi 
önlerinde açılan uçurumlara ne• 

Kari Melctubları 

gvalıkta Takke 
Moda ı Ve 
Yabancı Dil 

Ayvalıkta en ıiyade nnzarıdik· 
kati celbeden şey, bazı kimselerin 
yUn takke giyerelt, kadın berelerini 
başlarına geçirerek gezmeleridir. 
Diğer taraftan Ayvalığm karçı· 
ıında bulunan " A llbey ,, köyün· 
deki kahvelerde de hemen hemen 
yabancı dll konuşulmaktadır. Bu 
hususta belediye başkanımızın 
nazarıdlkkatini celbederlm. 

AyYalık okuyucularınızdan M. Rüştü 

• Borlaların iki dileği; 

Bor 13 bin nUfuılu koca bir 
kaaahadır. Halkın hemen ekseri· 
ıinln okumıya karıı bUyllk b~r 
heYeıl Tardır. Bu heveae en canla 
bir mlaal da kendi emeAI ve yar .. 
dımtle kaıabaya sena-in bir kUtUp· 
hane temin etme1ldir. Diğer taraf· 
tan kaaabanın birçok llkmektep· 
lerl, çalııkan talebeleri vardır. 
F akıt buna ratmen llkmektebl 
bitiren talebeler ortamektep ol .. 
mama1ı yUdlnden bUyUk bir mür 
kUlitla karid•ııyorlar. KültUr ba· 
kanlığımız kaaabamı•da bir orta• 
mektep teminine karar verdiği 
takdirde halkın maddi ve manevi 
bUyUk yardımlle karıılaıacaktır. 
Bu hususta Kültür Bakanımızın 
nazarıdlkkatlnl celbederlm. 

Dlfer taraftan kaaabamıza ha· 
rlçten ve el•ar k5ylerden birçok 
butday gelir. Ziraat Bankaaı bu 
buğdaylar l9ln bir ıllo yaptlrmıya 
karar verdiği halde henüz ite 
bqlanmadı. Memleket mahıulll 
•e halkın menfaati l9in bu silo 
artık lüzumlu blrıey olmuıtur. 
Y apılmaıı için allkadarların ha· 
rekete ıeçmesinl bekllyoruL 

Bor okuyuoularınııdan 
Ali Reşat Sıgı 1 ........................................................ -... 

den ıörmedller ve k6~körllne o 
çukurlara dtııUp yok oldular? 

Önümdeki tarihe bakarken • 
bUtUn bu acı ıeylerl dUşUndUm 
ve Ziya Paşanın ıu ıözUnU tek· 
rarlamaktan kendimi alamadım: 

Seyretti han lırı denir tahtı 
SllleymaD 

Ol 1&ltanatın 7eller eHr timdi 
7erindel 

M. T. Tan 
............................................................... 

~ 
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Yuuuh.. Y eıılrlnr olıtUD 1 
Ne var, Hatan B. ? Nı 

oluyortun 1 
- Daha ne olayım? Okumadın 

mı herifleri? Sizin gazete yazdı .• 
- Hangi herif Jer? 
- Canım 1 Hani.va ıu ı Bedf· 

uızaman mı, kedlyll11aman mı, 
ne karınağrısı idi o ?. 

- Bediuızaman .• 
- lıte o ıepıt kafahvı .tl_yo-

rum. Ceua bıhak, bir lıul.uılu mıh· 
Tedecek mi, önce a\lbnı alırer. 

- Eğer varsa alır.. Y Qi1& ? 
- Çok doiru dylDyoNun. 

Bu heriflerde akıl, baıırlop f\I• 
murtada tUy aramı7a t.;ıser .• 
Akılları olta) dı, bir kere dtlnya• 
nan bAli lkUdln boynuıU{lck 
durdujuna inanmaılardl.. Atıl 
&kuz kendileri. KıJndl kafaların4a 
ağirlık duydukça, dUnya71 taıı· 
yoruz .. nıyorlar galiba. 

- Öyle olacak. 
- Lakin ben bir şeye ya11· 

mıyorum: Bu berlfJerc kanan, 
inan, bu tUrlU serserllerin ipi ile 
kuyuya lnenan aaf yUrekll yurt• 
daılara yazık oluyor. Sonradan 
Jıfn hakikatini anlıyorlar amma, lı 
lıtea de geçiyor. Ben, bizim bal• 
lamııın yerinde olaam, böyle 
hezeyau edenleri bir 'il tepeler, 
bir daha böyle ten haltlar ka· 
rııtırmaya, yedi ıilılleaine tBYbe 
ettiririm. 

- Aferin, Haaan Boy 1 
- Ne zannettin ya? Ben bu 

kafayı deklrmende bllyötmedlm .• 
Ben cahil bir adamım amma, böyle 
nıaaal!ara inanmam. Sonrada, 
böyle kötU &aılaız, .açma npan 
ıey]erin yurduma 1ıarar Tereceiini 
de bilirim. Onun için, hUkümetl· 
ıniıln, bu melunların hakkından 
geldljioi gördUkçe, bayağı, yllre· 
ilme ıu ıerplliyor. Oh olsuul 
diyorum. 

- Y aıa, Hasan beyciğim! 
- Ha, bir de, bir ıey daha 

•ar. 
- Nedir, Haaan Bey? 
- Birisine daha içerliyorum •• 
- Kime? 
- Bulgar komıumuıa.. O 

da, bldm oradaki zavallı çok 
ırkdaılarımı:da uiraşıyor. Yap
ınadıjı zulmU komuyor. Bu 
aUn bu tUrlU, yarm öbür tUrlU 
•zlyor.. Ben, böyle fona komıu· 
lardan hiç hoılanmam. Bana dolt 
olanlarla pekAll dostumdur. Gele 
ıelellm beni taciz ettiler, bana 
kenı ıöıle baktılar mı idi, o 
tınıan kUllhları değlıirim .. 

- EYet amma, Haaan 8. cllimı 
Bu, onun iç ıiya1aıı.. Karıımak 
•ana dUıer mi? 

- Yok. Benim karııtığım, 

Haaan B. - Bu yumruk burada oldukça, içeriye bir adım bfle atamanın, nafile yere bekliyeceğine 
ıtt te Avrupadakl ıllih fabrikalarının yanında dola9 ... 

r 
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Y anafında gUI açmıı, 
Saçında ıUmbUI açmı9, 
Ben yarimi beklerken, 
O me~er benden kaçmı1-

- Hasan B. 1 Bak : Yoz yıl 
yaşamanın ıırrım bulmuşlar. 

- Suı 1 Bizim kaymvalde 
duymaaın.. Ben ona ıır ıöy)eme· 
ıini aevmem !. • 

onun iç ııyaaaıı değil.. O mUılU-

MANILEFI 
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Leylak dalında kurur. 
Dibinde yarim uyur. 
O ıeYglli çapkının, 

Dünya Oıtnnde durur. 

Günler Uzayınca 
Haaan Beyin, piyano meraklı· 

ıı bir komşuıu Tardır. Sabah na· 
mazında hatlar, akıam karanlı· 
tına kadar piyano çalar durur. 

Geçenlerde Haaan B., bundan 
atı acı ılkiyet ediyordu: 

- Kardef, diyordu; gUnler 
kıH iken ne lıe neydi.. amma 
günler uzayınca felAket oldu. 

.,....._ ............... . 
man yurtta9larına zulmederken, 
benim inetinefsimle de oynayor. 
Aııl buna içerliyorum, ben. 

Vaktile Moskofların kazan
dığı muharebeleri kendin• mal 
edip edip, f'nlikler yapıyor. 
Yaparken de, birtakım ileri geri 
IAflar ediyor. Haniya, ben sabırlı 

-3-
Bahçelerde ıUJ derdim, 
Bir 1Ule gönül verdim, 
BUlbUI dertlidir d•rler •• 
Onda yok benim derdim. 

Hasan B. 1 Ben iı hayatına 
ilk ayak attığım ıaman, zekam
dan baıka sermayem yoktu 1 

- Ya ? Amma da zUğUrt
mUııUn, desene ? 1 •• 

Dünya Saat Gibi 
Kahvede konuıuyorlardı. GUl

penbe a5ren bir adam: 

- Anlamıyorum, dedi.. her
kea ortalıktan ılkAyet ediyor •. 
halbuki, herşey, güzel gUz:eJ, tı

kırında işleyip duruyor. 

Paıarola Haaan B. en 
tavrile, )ifa karııh: 

ciddi 

- Evet.. hakkın var.. dedi. 
Dünya dediğin muvakkithane 
aaatine d6ndU. Iılemeaine iıliyor 

amma, doğru gitmiyor! 

Kayserin Doktoru 

iskl Almanya imparatorunun 
huıuıt doktoru geçenlerde öldU. 
Bunu, birisi gazetede okuyor, 
Haaan B. de kulak veriyordu. 

Orada hazır 

blrh 
bulunanlardan 

- Kim blllr? Dedi.. kendi 
ölünceye kadar kaç kişiyi &ldllr
mUıtUr. 

Haaan B. ltlras etti: 

Her haldı ıfondlılnden az 
adam öldUrmUttl1r.. Uıtılik de, 
ODUD gibi övUndUj11nO flmdlye 
kadar duymadık. 

-
Hasan B. in Kokteyli 

Haıan Beye 11ordular: • 
- Haaan B., kokteyl içer .. 

miıin? 

- O nedir, o? 

- Birkaç tllrlDıUnUn bl' ara .. 
da karııtınlma1llı yapılan bir , .. 
tlt içki •• 

Hasan 8. dlltllndO, dOştındG. 

- Öyle lıe ben herglln kok~ 
teyl içerim.. dedi. 

- Ya? neler karışbrlrıın? 

- Çay, ıUt.. birazıcıkta 
ker.. ili oluyor, vallahi! 

~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ adamımdır amma, ıabnmın da ~ 

bir haddi var. Beni çileden 
çıkartmıyagörsUn. Bunu böylece 

Gezinti Deı?lldir 
Bilgidir ln11nı, inaan eyleyen, 
Ün veren adama linvan de2ildir. 
Yüzüne bakıp ta hükmetme hemen; 
Her gördüğün hekim ''Lokman,, değildir. .. 
Bakarsın yel eaer, köpUrUr, taıar .. 
Bugün durgun durur, öte iÜn coıar, 
Her geçen geminin peşinden lcoşar, 
Denizdir ve Jf.kin umman değildir. 

lf-
Gözlerin açılsm, etrafa bakın, 
Aklını başına, eyice takın, 
Düşmandan ziyade, doıtlardan sakın, 
Doğruyu söyleyen, diliman deaildir. .. 
(Paznrola), rahat otur k" ende, 
Vakıtlı vakıtaız, atma perende, • 
Ne dilde hevea var, ne güJ gUlşende •• 

l__ Devran, o bildiğin devran değildir 1 

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

yazıver .. 

- Haaan B. , hakkın var 1 
Bu kızcağız pek öyle gUzel ve 
genç değildir amma, çok mezl· 
yetleri vardır. Gözün kapalı 

alabilirsin. 
- Evet bir daha da açmamak 

ıartile, ıöıüm kapalı, değil mi ? 

Geçen, lıtanbulu aemt ıemt dolatbm, 
Çarıtda, pazarda, bUtlin ıezindim. 
Nerelerden geçtim.. Ne yolJar aıtım, 
Nerelere çıkıp, nereden indimi .. 
lıtanbul, farkın, bu en gUzel kızı, 

Blltlln ıehirlerin en bakımsızi, 
Baktıkça gönlilmU kapladı sızı, 
Küfrettim adeti, kendime kendim . .. 
Öyle ıokak gördUm, ıokak denilmez, 
Semtler var ki hAla kaldırım bilmez, 
Kış ve yaı, çamurdan, tozdan geçilmez .• 
Bllsoniz neler de, neler dlnledim. 

lf 
Pazarolal Deyip, eanafa sordum, 
yenecek ıeyleri mehenge vurdum, 
Çoğunun önünde durucuk durdum; 
Tanrıdan, merhamet, lnıaf diledim. 
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- "o nldt Scbett'J. - ıa
rlltüralin. Uyuyordum der, kestirir 

atar.L '' 
T ereddltleı 
- "Olur •.• Fakat Lauence'e 

telefoa etmek daha iyi elmu mı?,, 
- u Nuırıa aebebl dywetinl 

Btrenellm da oaıdan aoDN.·· Belki 
ele ehemmlyetalz bir iştir ... 

- " Ben ele 6y1e nnnedl,o-
rum amma .•• ,, 

Telefoa yia• çalmaya baıladı. 
Perdita: 
- " Cevap Yareyim mi? Yoba 

çalsintar dursunlar mı?,, 
- .. 8ay1o Allshatkma bkl 

biraz rahat bıraksınlar.,. 
Pardlta t...._u açba 
- .. L6tt......,, 
Derken birdenbire aealol d .. 

tlttirdl: 
- "A. .• Lawnc:e lismlalnlz? 

Birdeabire H81nid tamyamadım 
ela..... Hem apğıya polia nazın 
ıelmlt bizi alrmek iatiyorm ....... 
E•et ta kendıal.... Bizden blrt•J
ler aoraHa ne ı6yleyellm? » 

C.np biraz ~ktl. 
- "Burada daha nekadar b

lacajınızı blb.ediiilüt a6yler1inizl» 
- "iyi amma bakalım ODU 

mu 11oracak ? » 
- "Onu alakadar edeblleeek 

baıka ne alüllir W l » 
P•tllıta ..-.ı lul bcamakh. 

lilait biıtn ~ alzleda 
manasını derhal anladı. Lavrence 
baıkalarının dinlemesinden çeki· 
aiyor, açık konuımuyordu. 

«Teıekktır ederim Lanence. 
Zaten liaan bll...Uiimden onunla 
uzun boylu lr.oaatmamr imkin 
JOk., dedL 

Bir mtlddet daha lteden be-
riden kıaqtwıktm Hlll'A Perdita 
telefonu kapadı •• ukada11na 
1tınerela 

- 1.a1ftllce ltlll ..ıarwtha-
neye claYet ediyor. Buı do.itim• 
prezante edecekmiı • Hem de 
qaiıdaki bekleyen ada• için de 
..._._ a .&7lenek ebclar ça-
1'1ık 4efelwp si._ellwl ..,.., •. 
llterMn timdi apiıya .... Cim 

b .. uwıclan aaYAJI& » 
-

11 Olur.,. 
- " Şayet beni te•kif edip 

ıltUrllrH Lavrnce'• laabv ... 
rirlia, olmaz m ?,, 

Perdlta hiç telif etmiyordu. 
Doltlanna blyUk bir fthaadı Yar
.. Ba itimat •• elllllİJetln nı
~ ..,. Wr ..... lra'lılı ç.. 
luillowakya Daırile 16rftfmek 
..... apjl badL 

Otel mlldlrl ı•n~ kızla ziya• 
retçiyi boaUll Wr .-,. bd• 
slt&rdl •• , ..... kati• • 
l•ek çeldldL 

- .. Mlala Lanpoa h•Dz 
kallQnada. Sizi bekletmemek için •. , 

Kapı kapanda ve otel mlidOrD 
Perc:litamn ctlınlMluln •onuna ifl
temedl. on,l\ndl; h..az kalkma
mıı olan Mlaili Laaıto• daha •Y. 
vel yatak oda11nda lnıtDs nfa
ret memurlanndu birile Nazi 
tetkllabnın reiainl kabul etmiıtl. 
Ha buki polis aazırınm yukanr 
çıkmasına mllsaade etmemlftl. 
Daha evvel ıelen bu ziyaretç 

• 

• 
ı-

lerden polis nazırına hiç bir ıe 
• ylememİftİ. Hatt:A ·kendisin 
aoraalar ne Herr Mn lwin ne d 
Laurence Nortooun kim oldukla-

y 

• 
• 

ram bildiiiDi inkir ederdi. 
tAıtam .. , 

14. 5. 1955 

Bu işe Şaşıp Kaldık 
ra..-.ıaıw,.._> 

Kıı-t .......... ş-.. ,.. 
tliJe •s• ... -- .. ...,.. 
skti& Bir .. - preJİIL ... 
.,.._....... b=·"Za talataı. 

çelrilmiı Koaaka ... p w + = 
Sahibi ll•lt le ..w.t atblar, 
ftdiler. 8eai tam1ular da J9d- . ..... ,..... . ....... . 

··-o-.. s- ........ .. 
,.._., Dl,zahr tla .W.. S.. • 
.... k ... ,...,.. ..... 
.............. o.n.. ...... .., ... 
pep'-' ....... ÇarpdaW -. 1r1-- ...... Orada ..... ~ ..... ,.. ............ , .... ................. • .. _s.HwM- -..a11-
•lf. ...... o.,-. ..... 
talak atta. y •dzia•daa Adeta 
flpbelelliyardaa Nlfu daireme 
kopam. Kltajl açbn:lua. ICl.7e
ml sordum: 

- Bu zat 1927 aeneainde wl· 
risslz ve zeycesiz olarak ~lmlir 
t Ur, dediler. Bu söze inanmadım. 
Ôlllm llmühaberiDl iatedim. Şeh
remini Mollaıeref mahalleıl ikin· 
el muhtarı Ali Nuri, nadan HD
M,S. •• Melımedln mlh8rlerile 
verilmiş ilmObaberde öJdilğOm 
yazılıyordu. Mehmet oğlu Şera• 
f ettin le Ahmet oğlu Salllıattln de 
benim 6lthnlme ıahadet ediyor
ardı. 1 

Bay Hllımet cebiadu im to-
mar kltıt çıkardL Bunlan birer 
birer paterdi: 

• 

- Şu nahı klğdım, IU r.t.
la•a H-llr•berlm. Ş.larda ••· 
811blan •iddia •• araamın tapll 
ı z aıtı.L Şu iç bq parçada 
N,onda 921 ••tdade aWajw 
aralinla ı ıaellerl. Zahir ~- 11-
cllkten _.. da Af,onda toprak 

....... o.dikten ıonra g.tb 

... ,ntaı devam etti: 
~ TMldk ettim ..... laenl 

.... ,_ AW"e '& kayan• 
Wn•ırf Mı• et ZiJa .... DID 

o11m a., Kı n• lr... Zahire 

z ..... 1 'ı' . ··- - ,.ı..
CDI •ljilır .. 8irilll .. -.. ı• Wrid 
.. •'*•anlıı· B_._ •·alzk 
• • 1 ....... illtif .. ec1ınk 
..... ,., 11 ... T .... ..Wı...t 
çol.k ~-· .. .... .., ... 
6. Halbald 0mffllmit:tM iki ine 
• • p.a oil ~. Ba açık 
....... plaa beıS. •=1ik:ml 
....... bb,-ılnr, .., ••• 
A,.. Hr•mı çocabu11 aa. di,.
-L ...&L. --Lı -.:._tti..1- • :ati ....... ~ ...... .-< ) 
nİIİ Bq Hayri ile ima e.,.. 
.... • blyiik çaqadald diıll-

... "'-ler.ıai aa•-rl•· .... 

... , • ., • ..Adap pzdma. Dalla 
W• ,-. Yam .m. putetla 
okuyunca donup kalacak. Bari 
mekbıbu alze vereyim de keadi· 
sine bir ıllrpriz olaun. 

Bhim eaıifte sahte mahalle 
ltmt\lıaberile betH 6ldtit l11ce 13 • 
11 • 953 tarihinde kadutro mah• 
bmuine sftmlt ye ( 318) numa
ralı bir dlmta MI gibi beni Ye 
teyzemi Yariniz öldürdükten aonra 
ımlikiml aatmıf, paraları çekmit 
tir. "Şimdi teJuar dirilmek Ye em• 
ilkimi l.tirclat iıçin air8flJ.,.m. 

. 

1f 

• 
r 

Bay Hikmet ayni zamanda 
auçhzlarm kaçmak 8zen olduk 
lnrun da _.ddei-ilip laabe 
._.dili ~ mlddeia•amilk clla 
lef nklt Betiktatta KiJlcmde 
Şairaeclia 8okajl (16) numarada 
....... Ba7 KeraaUe Bara Zahi
reyi yak•bmfbr. TaWdkata tle
vam edilmektedir. 

Musiki Müsabakası 
KONSERi 

Cumhuriyet gazeteSI mU .. baka•nda 
seçilen eserler Ça'famba günü ·saat 
7 de SARAY Sinemasında çallnacak 

Konserin sonunda misafir Rus 
Artistleri de ilave olarak bazı 

güzel parçalar çalacaklardır 

Davetlvelller haricinde halkın da iatifade 
edallHmesl için ayrıca biletler hazırlan· 
m"llr. sinema glteslnden alınabilir. 

B&'fLABı 

~~ 
~:klıuuun 

• ECZANELERDE SATtUR 

Yeni Anketimiz 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız ? 

( Baıtırafı 1 inci yüıde ) 
ID1&11 baylece ellren bu konur 

mayı duyunca, doktorlann; VH· 

'Y 

• 
.... ft fala •Dk ........ 

..... ......... pktilderiai daha ı,ı ... ,. . 
Opentlr Hadin Ssdl, bly1ece 

- ... dil diktlktm ....... 
._..... tıe& c1ej11. el koadanmyaa 
ti tiz ma,....ı ..... ywp bar 
adL Ve ıdl.,et: 1 

il 
- Tamam, d .... T+w .. ..

a OD birinde, bir Cocui-U düa
aya gelecek! Btıtnn ajnlannız da 
u yllzdudlr. Başka biıpyciiiab 
okl 

y 
b 
1 

Mitleri, ağlamaklı n •daçi 
bir ...ıe •ordu: 

- Erkek mi, im: •? 
Naclre Sa• ... : 

Wd• .... ,. .... 
As -. mlft•ri.W pcle-

-
nıa eperatllfll J•ına girebildim. 
Zeki ..Utabm. ıazet.d Ohhr 
pma blldiji için, ziyaNll•deld 
makuda ta• ia elmiftl: 

- r ... iPİ aiti.kat? 
GIUerelc 
- E..t.- Dedim, " vakit 

.. ,, .ı.-ek içia, anbtimia 
• ı ı m:aa azan anlatm.,. -• c-l••• ... dum: 

- lair lantle Uç aigara 
1 

1 • y.• tı 

- icap ...... w '-kin ..... ___ .._,.._.,.... 
nm! Mi,. - , - a.-? 

- 13 rakkamım seYer miıiniz? 
- Ne diye •eveyim 15 rak· 

kamı• camm? 13 rakb111ıam dl· 
ğer rakkamlanian farla nededir ld? 

- Kahve fahna inanma 
mı11nız? 

- Kahve fah da nedir? 
- Hani,. lr.ia!ır.e flnculanma 

diblerinde kalan telvelıre bakar· 

. 

lar da insanın iıtikbalinl •iSylerler? 
Bu izah Nadire Sadiyi uzun 

uzun glldtrd& .,. lliheyeh 
- htikbali kala•• telftlerinde 

.arıyaıılar, beyinleri kahve teıv .. 
teri gibi kafa t.&anaua clibbae 
~·Oı kimıalerdlrl dedi. 

Sordum: 
- Sak ptlzala ... Ild ~ra• 

araamcla e.teamıaln • • • Kara 
kMiain ••• Kipek ul .._ ... 
Papa• •• kambu pn.enia ujw
ıuzhtuM da iaa-8% -•ıı? 

- B • -ı ltir k•am bUÜla, 
ben upr diye, ajwwdwk cn,. 
bir 18' ..._,oram nMll 1 Bu 
kabil ..,-.. iDane..Jv, laa7atı 
kumara ._...tıwlerdir. B•ce • 
bOyOk .... ; bô}le upna pyleri 
laesaplayuak tlavrantmlkta dejl, 
ber adımı 1auaph atmaktadır. 

- Su halde bu kabil itikat• 
lardan 1;111 iılisna hiçblrillne inan
mıyor muıunuz? 

- Ben, bu gibi itikatlara de
jil, bu gibi itikatlar bealemmba 
•efWD oldujuna inanıyorum 1 

Zaten, bu itikattan itiyat eda· 
m için 'ele, etmiye•l•r içia de 
latlına olamaz. lsnan, b61l• py
lerin 1a biçbiriaine inanma, ,.. 
bat heplİD• birden inanar. 

Ve bu kabil blbl lttkad• 
okadar boldur ki, inan hepll.I 
be11phyarak barek.t eti.o, p11-

aulayı ıqırır. 
"Salıdır,, diye ameliyatını bı· 

rakır, sıhhatinden olur. "Ayıa aoa 
çarıambasıdır!., diye Jtiai beralor, 
ekmeğinden olur. "iki bayram 
ara11dr l., diye nlkibı aav1aklar, 
aeYgiliıinden olur. 

Ve nihayet gftntln birinde, ka· 
rakedilerin, papaılarm, baykur 
ların, ıunların, bunlann ıeamet
lerinden korunayıa diye kafa y• 
ra yora da aklındaa ol•. 

Ve Huliaa bence, bltıl ltlkat-
lan inanmak, en bibi ltlyatifı 

Gllldtım: • 
- Fakat, ılzlra telkinini&• lt

tlrak etmeyenler araanda; mese-
li, operatlr M. Kemal, doktor 

500 Lira 
Veriyoruz 

SO si• clnam etmek llıere Nl•anıa 

2B ıi ... INıehy• ------ d .. 
••• etmektacli.r. Tafdllbaı tl•dl,. 
kad• defaatla Mtreltik. M .. abaka• 
aıa bltamile 'beraber Deticelerla ta
&JJlln •bilmııi için b• tafıillt 
tekrar edilecektir. Şimdilik ıu k .. 
dar ı8yliyelim ld at-aıkl kuponu 
ke•iı H ıu 1ukardald re .. ia al· 
bnd•Jd d3rt J&&ıdaa haa.iılai bu 
rume uypa buluyouaaıs onu ku· 
pona lıaret edlals. l.tedlfhDia umıa 
biae, bu (30) '.kuponu •aa.lerfHiala. 

iNE KUIUŞUYORLAR?j 

1 - Dur ,. • ......, dllt•n lllrı ? 
2-A_ .... ...,_ _ _...,...,.., 

S - Pw'lıen ..... il el sa _, 
4 - Na ...._ .ırl••lı* 1 Bir illa ... 

rila ~.,. ı 

Müsabaka Kupona 

Rulm Numaruı: aa 
r .. 1111_... ı 

ili·-----
~-------

( 

--------------~ 'r ....................... ... 

• -··· 1 m#t' 1 ı. .. - .... Ya adr..a.a deldur., ....,._.. .... 
... pldddM ...... .. 1'.,o.ı... .. 
Post• bitmen ...... 

Pakize, dokter Rabla, romancı 

Suat Dervlı ıibl birçok mtbaeYYel 
kimıeler cle ..,_ 

Nec1ire Sadi ele ..... 
- Olabilir. Fakat "1 •lr opeu 

ntGr, t,i Wr c:laktor, trl Wr ro-
mana, i,t bir antrat, WI• t,I 
bir m..aek ..t demek, Wltla ._. 
ıul zaaflardan lmrtulablbızlt ka
mil Ye kuaamn bir inan dellek 
delildir 1al • 

Ben ki, birçok kanaati .. hll
etmellDi çok ı,ı bilen bir lua• 
aım, bu kabll bezerUlara U..
nanlan afWamiy--1 Ne r..-
JI•? Ga .. ı -..,., .. diye, 
••mlr•tlml laracak la .. 
1ok a ••• 

Hiç... 81111.ıt.a Wçblr :C 
l••••ad•t-a Lir .,. -
rarlafan mubatabımaı 

- Ya Allah? Di1ecektlm. 
Fakat bu Hal ile babaln asr 

1abileceğlnl dlfGMl'ek ıormaU. 
ayn1ma11 terclh ettim. 

S•ll• Tn/llı 

61-• Yarından itibaren 

S O M ER Sinemasmda 
2 .. bteıe• film ile 

T-datlt tlptlar ı 
20 • 25 • 30 kurut-

BAR B 
CHARLES BOYER 

ANNABEIJ..t\ 
tarafından. Ayrıca 

EN ÇILGIN GECESi 
Sevimli Macar yıldızı 

1,RENE DE ZILAHY 

~-.. tarafmclan 
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,. Her hakkı malifuzdur. Yazan : Zl11• Şakir ~--------~ 14/L/85 

Millet Kan Ağlarken, Rıhtımda Tan
ta nalı Bir istikbal Hareketi Vardı •. 
Demi9U. Lfıtfi Bey, hu ta 

padiıahı bir an bil~ bekletme· 
nıek için derhal aYdet etmiş, 
aalona a-irmifti. Fakat o anda, 
ıözlerine inanmak iıtememiıti. 

ÇUnkU, daha bir dakika evvel, 
llladdl •• mane~I ıdıraptan bitkin 
bir hale aelen paditah, fU anda 
tamamen değltmlt, ılmaıında en 
lctçllk bir hastalık allmetl bile 
IÖrlllmeyen zinde •e tuwinl bir 
bale ıelmiıti. 

* Bu muhtelit filonun umum 
kumandanhjını deruhte eden 
(amiral, S6r Artur Galtrop) 
Lir muı Ue Galata nhtımına ya· 
•aım•ı, Ye ilk defa olarak latan• 
Luı topratına orada ayak baamı.
b. Amiral, bftyllk merasimle 
latikbal edilmiıtl. Bir nizamiye 
~lOğO ile bir bahriye ıilih en• 
daz bölllğU ve bahriye mUzikası, 
latlkbale lttirak etmi,U. lıtikbal· 
tiler araaanda yazifeleri icabı 
olarak bulunmaları lAzımgelen 
&evattan maada, padiıah Vahdet• 
tinin kordonunu taııyan bazı 
1•verlu de görülmekte idi. 

O ıırada çinili rıhtım handaki 
ltarargih umumi merkezlnde 
bulunan bir arkadaıımı:un bizzat 
llıUıahedealne nazaran; amiralın 

~uıu rıhtıma yanaıır ranaımaz 
0 ahrlye 8nlformaıı tatıyan Valı-
dettlnln yaYerlerinden biri, elini 
'1atarak amiralın karaya çıkma· 
llna yardım etmek lstemlf .. Fakat 
•11ılral uzatılan bu eli tutmıya 
laıum aörmeden nhtıma atla111ı1, 
latıkbal heyetine azametli bir se
labı vermekle iktifa etmlıti. Bu 
"hnede en dikkate ıayan bir 
ley varsa o da; bu merasime, 
l.tanbulda bulunan lngillz ye Fran• 
Ilı eıirlerinin iıtirak etmesi idi. 
/\bıiral Galtrop, bu eıir dizilerini 
\tftiı etmlı Ye bu teftlı eanasın· 
"- bahriye mllzikaaı da Jngiliz 
'-•rıını terennOm eylemittl 

Bu sırada, Beyoğlu tarafından 
lbtihlm bir haber gelmiı: 

L 
- Dehıetli bir nllmayiı baı· 

Yor. --
~ SGzlerl lıitilmlıtL Filhakika 
L Yoilunda böyle bir hAdiH 
~iöstermiıti. Bir kafeıantanda 

Pıcılık eden beyaz ıakallı bir 
~danı, eline bir F ranıız hayratı 
el llııt, P•ıine yine kendi ımıfın· 
~n bir gllruh takmıf, Türkler 
~ 'Yhlnde batırıp çaj'ırmıya bat
d llıafb. Fakat polfı bu adamı 
._trbal yakalayarak Galata1aray 
~•rkednia bir odaıına kapamıt, 
L. tındaki Hraerl gtırubunu da 
... , d 
'1 •11 a daiıtmııb. Eter zabıta• 
oı'Q göıterdiii bu ıllr'atll ılddet 
~-~•aydı; hiç ıtıphealz ki bu 
Lı dıae baılangıcı, pek mDe11lf 

' l•kllde netice bulacaktı. 
1. 

1 
F •kat ıu ktıçllk hidlıe, Istan· 

~ ~'Q De nazik bir devreye &İr
t, iıııı anlatmııtı. O andan itiba
ta:ı TOrlderde yeni blr duyp 
hır • 1111111, herke1 blriblrine, ... 
L,1ı_•• ıeklnet tavalye etmlye 

.. llıııta. 
laf Mtııtareke ıartnameainde, iti· 
iti donanmalarının lıtanbula 
c1,~c•ğlne ve yerleıec~ğine 
dat. bir madde mevcut olma· 
•••• , için filoların bu aeliıl 
'l>I de bir ziyaretten - ve, ( ga• 
)it •rln hakkı olan idi bir nUma· 

) t•n • ibaret telAkki edllmitti. 
( Arkuınr) 

1 _l ___ E_m __ ıA_k __ v_• __ E_yt __ a_m __ e_a_n....;..k_a_•_ı_ı_ı&_n_ı_a_r• ____ I, 

Taksitle Satılık Arazi 
Esaa No. ıı 

612 

Mevkii Ye nev'i 

BakırklSyUnde Çırpıcı Ye Veliefendide ÇlSrekçl 
Çeımesl civannda 49 harita No. h (1) hektar 
3575 metro murabbaı arazi 

D•pozito 
Lira 
120 

Yukarda yeri yazılı arazi ilki peıin olmak Uzcre aeklz seneyi 
Ye mUsavi takıltle Ye pazarlıkla ıatılacaktır. Geri bırakılan takıitler 
için faiz alınmaz. Iateklilerln 18 May11 1935 Cumartesi ıUnU aaat 
onda Şubemize gelmeleri, (117) 

lıtanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 

Emiyet Sandığı Namına 
Birinci derecede ipotekli olup Yeminli Uç ehli vukuf tarafından 
tamamına 1288 lira kıymet takdir edilen Ayvansarayda Hocaali 
mahalleıinde Hamam ıokagında Hkl ye yeni 43, 45 No.lı kArglr bir 
hanenin tamamı açık arttırmaya vazedilmiı olduğundan 17 /6/935 
tarihine mlisadif Pazartesi gOnU saat 14 len 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham
menenin % 75 ini bulduğu t4tkdirde mUıterisi fizerJnde bırakılacak
tır. Akıl takdirde en ıon arttıranın taahhüdU baki kalmak Uzere 
arttırma 15 gUn müddetle temdit edilerek 2/7/935 tarihine müsa• 
dif SALI gUnU saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırm&1ında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 nl bulmadığı takdirde ntıı 2280 No. lı kanun ahkAmına tev· 
fikan geri bırakılır. Satıı peşindir. Arttırmaya lıtirik etmek iste
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçHI veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu himil bulunmaları lizımdır. 

Hakları Tapu ılcilll Ue aablt olmayan ipotekli alacaklarda diğer 
alAkadaramn •• irtifak hakka sahiplerinin bu haklarını Ye hususile 
faiz Ye muarife dair olan iddialarım enakı mUıbiteleri ile birlikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 glln zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lAzımdır. Akıl takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar Hht bedelinin payla1m&1ından hariç kalırlar. Müterakim 
verıl, tenvlrlye, tan:zHiyeden mlltevellit Belediye rusumu Ye Vakıf 
lcareıi bedeli mlizayededen tenzil olunur. Daha fazla malümat al
mak lıteyenlf'r 1/6/935 tarihinden itibaren herkesin aörebilmesl 
için dairede açık bulundurulacak arttırma~ ıartnamesl ile 934/1363 
No. lu dosyaya mHracaatla mezkiir doıyada mevcut vesaiki göre• 
bilecekleri ilin olunur. (2615) -
Nafıa Bakanlığınden: 

Bedeli 55 bin Ura tahmin edilen •• münakasaıı 16/5/935 tarl· 
hinde yapılacağı illn olunan Afyon· Antalya hattı Burdur-Antalya 
araıı etlU mUnakasa11 ıartlarında aıağıda tadilit yapılmıı ve ev• 
velkl ilanlar iptal edilmlıtlr. 

1 - Evvelce 55,000 lira olarak tesbit edilen muhammen bedel 
65,000 liraya çıkarılmııtır. 

2 - Muvakkat teminat mıktarı 4500 liraya ihlal edilmiıtir. 
3 - MUnak8181J 30/5/935 Perıembe annn ıaat OD beıd• Ba· 

kanlık blna1ında Demiryolları inıaat dairesindeki münakasa komla
yonunda yapılacakhr. 

4 - Bu ek11iltmeye girecekler, teklif mektuplarinı ve ekıiltme 
ıartnameeinde yazılı olan diger enak ve YHikaları ekıiltme aaa
tlnden bir ıaat e•veline kadar numaralı makbuz mukabilinde 
meıkür daireye vermlt olmalıdırlar. 

5 - Bu ite girmek ilteyenlerln mOnakaıa aünllnden en az bir 
hafta evvel istida ile Bakanlığa mllracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vHlkasını teklif mektuplarına koymaları lbımdır. 

6 - Talipler bu etnt iti için hazırlanan ek&iltm• ıartnameıile 
muku·ele projeli Ye merbutahndan mDrekkep bir takım mllnakaaa 
evrakını 325 kuruş bedel muk•bilinde Demlryolları lntaat Reiıll-
ğinden tedarik edebilirler. "2578,, ---

lnhiıarlar u. Müdürlüğünden: 
Almancadan Ttırkçeye ve Türkçeden Almancaya bihakkın ter· 

cllmeye muktedir bir mütercime ihtiyaç vardır. " 100 ,, lira tıcretle 
talip olanların 16/5/935 Pertembe ınntıne kadar Memurin Şubemi· 
ze mllracaatları. Diğer bir ecnebi Uaana bilenler tercih oluna
caktar. 

112539,, 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kadıköy-Haydarpaıa hattında 15 Mayıı 935 tarihinden itlba· 

rea tatblk olunacak yeni tarife lakelelcre aıılmııtır. "2589,, 

Sayfa 9 

''Altay,, lzmir Şampiyonu 
---·-·-~ • ' • ·=- •• -

K. S. K. Biricik Fırsatı 
Elden Kaçırdı 

Iımlr, {Huıusl) - lımir ıtad· 
yomu, lik maçları menlminin en 
bararetH günlerinden birini yaıı· 
yo!i. Altay • K. S. K. maçı lzmir 
ıampiyonunu meydana çıkaracak 
bir durumdadır. Stad, tribünleri 
tamamen dolmuş; bu mUhim maçı 
idare için lstanbuldan bay Şazi 
getirtilmiştir. 

Vaziyet şöyledir: 
Altay galip i'cllrae 935 ıam· 

piyonu olacaktır. Galebe K. S. K 
tarafında kalırsa lik maçları yeni 
bir tekil alacak; Aliay·Altınordu· 
K. S. K • Göztepe tam puvanla 
ıampiyonluk için tekrar karşılaş
mak mefkiinde kalacaklardır. lıte 
takımlar sahaya çıkıyor... Mutat 
alkıılar kulaklanmızı doldururken 
fotoğraflar çıkıyor. Hakem batla· 
ma işaretini veriyor. 

Takımlarda ufak deiftiklikler 
yapılmıt... K. S. K ıol muavini 
inaayt meykiinde oynıyor. Eıki 

muavin Hakkı, Rol muavin yerini 
dolduruyor. 

Altay 11ağ muavini de değlı· 
tirilmif .. 

Oyunun ilk bet dakikasında 
K.S.K. iki müessir hücum yapı· 
yor. K.S.K. merkez muhaciminin 
maharetle idare ettiği bu hilcum • 
lar, Altay kalecisinin gayretile 
ıönOyor. Bunun akabinde hakem 
K.S.K aleyhin• bir penaltı veri· 
yor. Oyunculardan ziyade ıeyl,.. 
eller heyecan içinde... Altay 
taraftarları ayağa kalktılar... Top 
penaltı çiıgialnde... Vebap mert 
bir tllt çekiyor... K.S.K kaleclıi 
mahirane bir yatışla bunu kur· 
tarıyor. Bir tarafın ah •ahları, 
öte tarafın sevinçli tezahüratı 
görlllecek man!Bralardır. Bufaan 
ıonra Altay nlsbi bir hakimiyet 
tedsine muvaffak oluyorsa da bir 
türlü ııol çıkaramıyor ve devre 
bitiyor. 

* ilk devrede duble ve ıiıteml· 

nl tatbik hatHma dftıen K.S.K 
çocukları, ikinci devrede oyun 
tarımı değiıtiriyor. Bu tebed· 
dili oyuna yeni bir hız Yer-
diği için taze bir zevkle oyunu 
seyretmek imkanları hilıl oluyor. 

Altayı ıampiyon yapan golleri atan 
Vahap 

Altay, kendisinden beklenen canh 
oyununu gösteremiyor Ye ekaeriya 
kapalı oynamayı tercih ediyor. 

K. S. K. oyuncuları, Altay 
nısıf aahasmda birşeyJer yapmak 
azmindeler... Fakat bl\tlln ııay· 
retler gol çıkmaıına mani oluyor. 
Gol çıkarılamıyor. 

Oyunun 36 ıncı dakikaıı ... 
Hakem Altay aleyhine penaltı 
veriyor. Bu en bUyilk fıraat ta 
K. S. K. sollçinin yanhı bir vu
ruıile gol olmadan kurtuluyor. 
Allaya geçmiı olıun ... 

Heder olan bu fırsat K. S. K. 
aleyhine kötll bir müjdeci oluyor. 
Meıhur Vahap topu kaptığı gibi 
Şahsi bir hUcumla K. S. K. kale· 
sine iniyor ve Altayı ıampiyon 
yapan yegane golU uıtaca bir 
vuruıla yapıyor. 

Altayı, blltUn ilk deneıindeki 
idareli ve iyi oyunundan dolayı 
tebrik ederiz. 

Ad. Bil 
-·- 41•-

15 Mayıs ÇARŞAMBA 
GünU saat 15 de 

Takeim'de Cumhuriye meydanıodn 
Elektrik Şirketi Sergisinde, Elektrik 
fırınının tatbikatı gösterilecek ve bu 

meyanda, gelenler ar~sında kur'a 
çekilerek, bır 

ELEKTRiK ALETi 
hediye edilecektir. 

F R 1 Q 1 D A 1 R E'de 
dondurma yapılır. 

Bu ders bayanlara mahauatur. 
(Herkes girebilir) 

GIDAI ve HAYATİ KUVVET 

HASAN 
FISTIK ÖZÜ Y AÖI 

Zayıf n cılıa olanlara fHla ••da llzımdır. itte Haaan Fııtık ÔzO raiJ, 
••dal me•addı ve bilhaaaa •İtaminl ve kaloriıi çok bol olduj'undan 
dUn1ada meYCut blltiln l"ldal maddelerin en mDkemmelidir. Bilb,!'aaa _ço~ 
sayıf olanlarla vereme lıtidadı olanlara aa zaman sarfında katı tHırlnı 
röıterir. Haaan Fıatık Ôzll yatının bir kiloıu 100 kilo zeytinyatuıa 
muadildir. Mideyi rahataıa etmediti ıibl ittihayı tezyid eder n bir kilo 
Fııhk ÔıQ yağı içen zayıflar, bilhaua çocuklar Ye birinci dnre 
nremliler IAakal 1-2 kilo kazanırlar. Haun F11tık Özü yatı kıt n yaı 
içilir. Çocuklara n ıençlere, ao1pn fHÇ kıılara ve hayattan sevki 
nalan ihtiyarlara çok bGylk faydalar temin eder. 

Şişesi 100, btlytik 200 kuruştur. 

HASAN KREMi 
OOnyada mevcut kremlerin en nefiıi, b ııhhlıidir. Nazik cildli kadınlanD 
bayat arkadatıdır. İhtiyarları ıençlettirir. Ve rençleri güzellettirlr. ioaaaa 
ebedi bir taravet nren Hasan kremini unutmayınız. 

Kutusu 50, tüp halinde 20 
TUrklyede )'"apıhp da Avrupa etiketi yapıtt1rllan ve 
halkı aldatan kremlere, veealr ıtrlyata aldanmayınız. 
Haean markasına cttkkat ediniz • 

Hasan Deposu : 

Ankara, istanbul, Beyoğlu 



10 Sayfa 

Yazan: 

All 
Rıza 
Seyfi 

Deli Aslan~~~~~~ 
21 

Deli Alayları Cür'etler Gösteriyordu •. 
Şimdi uzaktan dUşmn nöbetçileri Aslan Bey bölUğU hiç tered· 

pörUnmf ye baılamıttı. Bu nöbetcllet dUt etmeksizin ve yaloıı atlarını 
birer ikiıer öteden beriden çıkı· biç yormıyarak ıllrmek ıuretile 
yorlar, gelen bölUğU dikkatle düşman karargahını 1aklatan 
gözden geçirdikten ıonra atlarını Tatlıbayırın önUne i•ldiler. Bu 
hızla sllrerek müstahkem dUıman bayırın ortaaında uzaktan seçil· 
karargahına doğru çekiliyorlardı. meyen dar •• dolambaçlı bir 

Karagahı saklayan bayırla geçit vardı. TUrklet cenahlardan 
mUfrezenin arasında daha iki ki· baskına uğramamak için aakına· 
lometre kadar yol vardı. rak bu geçidin ağzına geldiği 

Bu küçük bölük topların ve zaman. bir~enb.ire orada bir dUt· 
yaya Alman tnfenkçilerlle ve ken- man ıüvarı milfrezesl ile karıı· 
dll . . . 1. d k lathlar ... 

erının on mıs ıo en ço Macar ( Arkası var) 
ıüvarlsile müdafaa edilen bu ordu· - ---·- ·-·--.. ·-·· · · 
gaha, o zamanki tabirle "tabur,. 
a ne cesaretle yaklaşıyordu? 

Filhakika Türklerin bu cıdell,. 

alayları, bölükleri bu vaklte ka• 
dar bUtUo harplerde lnanılmıya• 
cak cüretler, hakiki delllikler glSı· 
termişlerdi ve düşmana arka ç•· 
'iı dikleri de iıidilmemiıti. Fakat 
bu defaki it gerçekten ve lllıum· 
ıuz bir delilik idi. Şahin bey ıt· 
bl ihtiyatlı, tehevvllrUne mailüp 
olmaktan uzak bir kumandan bu 
ı,e nasıl razı olmuştu? ÇünkU bu 
gün Subuska kaleıl için bir n .. 
ferin değeri on bet nefer deierl 
demekti. 

Deli Aılan acı acı illldll ı 
- Nadolnl; ya hepimizi onlara 

vermiye, yahut onları almıya gl· 
diyoruz! 

( Nadolnl) karıılık Yermekılıin 
tekrar içini çekti. 

O zaman Aslan beı kaılarını 
çatarak ciddi bir yüzle dedikl : 

- Bana bak, Nadolnl 1 sana 
birkaç ı~ı ıöyliyeceğlm; bflir1ln· 
ld : Benim ıana karıı hiçbir 
garezim yoktur; kanlı harp oyunu 
hepimize bir takım •aı:if eler •e
riyor. Evet, seni millettaılarına 

ılJıtermfye götUrllyorum. 

Safranbolu Sulh Hukuk Hl· 
klmllQlnden: Safranbolu Orm•n ida· 
reıine izafeten muameliit memuru 
Mustafa Karaüzüm ile müddeialeyh 
aşağı Dana köyden Emir Ali oğlu 
Haaan n Alamdır oğlu Ali Oıman 
meyanesinde mlitehaddiı 25 lira ığa9 
bedeli tazmini davasının icra kılınmak• 
ta olan muhakeme in<leı Müddeaaleyh
ltrden Emir Ali oğlu Huanın mahalli 
ikameti meçhul bulunduğundan dolayı 
ilanen tebliğat icra kıluıdığı haldı yıv• 
mi muhakeme olan 21/4/935 Pazar 
günU uat 9-10 da gelmemiş ve vekil 
dahi ıöndermemiı oldub"llndan gıyaben 
devamı muhakemeye karar verilmiş 
olmı!kla müddeaaleyh mumaileyhin 
korarı mezkürun t!lrihl ilandan iti· 
baren bet gUn zarfında itiraz etme· 
diği ve muhakemenin muallak 
bulunduiu i9 Mayıı 936 Çarşam
ba günü saat 9-10 da ::>afraabolu ıulh 
hukuk mahkemesine l'elmediği veya 
bir nkil dahi göndermediği taktirde 
gıyaben J&pılan muamelelerin muteber 
addedileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Safranbolu icra HaklmllGln· 
danı Sıfranboluda Kereste tüccarla· · 
rından değirmenci oğulları Mehmet n 
lamailin Konkordato akdine dair tetkik 
a&trcitnt vukubulao müracaatları üze
rine mumaileyhima7a iki ay mUhlet 
verildiii ve kanunen yapıl ma11 icap 
eden muameleyl ikmal etmek tlıere 

Ziraa Baak memuru Abdi Küobüoüo 
kom1tr tayin kılındığı enıloe ilan 
edilmişti. Verilen mtibl11t kararına bazı 
taraf tan itiraz n temyiz edllmeainden 
dolayı hiç bir muamele yapılmadığın
dan babıile mUdde•in temdidi hakkın
dı Jcomııer tarafından ha mUzekkere 
bildirilmeıint mebni icra n iflb kanu· 
nunun 287 inci maddesinin fıkrai ahi· 
rui mu('ibince ber mucibi talep müh· 
letln iki ay daha uzatılmasın& icra n 
tapu n Bartın ticaret odasına bilcıiril
meıine 5 5/935 tarihinde karar verildi
ği tekrar ilin olunur. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Gazete Sahiplerinin Bir 

Kararı 
Ankara, 13 (A.A.) - Dil ca• 

mlyeti genel Hkreterliğinden: 
Şu sırada Ankarada bulunan 

ııaıete ve mecmua sahipleri kendi 
aralarında toplanarak günUn beş· 
lıca devrim iti olan dil meselesin· 
de birlikte ve aşağına göıterlldiğl 
Ozere hareket etmiye karar ver• 
mlşlerdir: 

1 - Dil cemiyeti kılavuz ko
misyonu tarafmdan gazete ve 
mecmua adres!erine her gün beşer 
kelimelik bir liste gönderilecek 
ve bu listedeki kelimelerin kulla· 
nıı tarzı misallerle izah edilecektir. 

2 - Gazete ve mecmualar 
llıtelerdeki kelimelerin Osmanlıca· 
larını bir daha kullanmıyacaklardır. 

Orman Layihası 
Hazırlandı 

Bütiln Ormanları Devlet 
idare Edecek 

Ankara, 14 (Hususi) - Yeni 
orman kanunu projeıl hazırlandı. 
Projeye göre, köy şahıı ve ce
maat ormanları hariç olarak bil· 
tUn ormanları devlet muhafaza ve 
idare edeuktir. Orman mu haf aza 
tetkilatı değfştlrHecek, halk or· 
manian muhafazaya mecbur tu
tulacaktır. Kerestelik ve odunluk 
ormanları devlet ayıracaktır. 

Adliyede Acı 
Bir Feryat 

Bir Genç Kız, Bağırmalar 
Arasında Düşüp Bayıldı 

Adliye binaaınıo Sultanahmet 
ikinci ıulh ceza mahkeme salo· 
nu öollnde bir kadının kHklo 
çıihkları ytık1eliyor: 

- Ay, ay, ay l. Ay, ay! ... 
Ani bir alaka 1. Bütün baılar 

aeıin geldifi tarafa çevriliyor .• 
Ve bir hucum: Herkea meae· 

leyi anlamak meraklle koridorda 
koıuşuyor ••• 

Hidlıe fUdur : 
ikinci ıulh cezada dört Bayan 

muhakeme ediliyor. Dava dövme 
ve hakarettendir. Davacı ise MU· 
nlre adlı genç bir kızdır. iddiaya 
göre Münire ile ötedenbcrl ara· 
ları açık olan ıuçlular bir gün 

Fakat ben Türkoğlu TOrkllm; 
sana vataodaılarma karıı hiyaoet 
rolll oynatmıyacaiım; onları tu· 
zağa dlltllrecek bir kelime de 
senin ağzından çıkmıyacak, ben 
millettaılarınla konu,urken 1en 
ıadece yanımda duracaksın; bir 
kancıklık dmlyecekıln, Zaten 
öyle birtey yaparıan bin bir 
canın olsa bir tanesini elimden 
kurtoramazaınl. Sana açık ıöyleye• 
ylm, benim istediğim senin dayın 
Kont (Nadajdi) yi, (Zerin) oğlunu 
ve Macar süvarilerini kartıma 
çıkarmaktır. Biz senin millettat· 
larmdan belki dört defa azız; 

ancak kendimize, kılıcımın ve 
Allabımııa güveniyoruz. Sana 
kılıcım, dinim üıtUne yemin ile 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

genç kıza bir yerde otururlarken 
' hakarete b•şlamışlar ve ellerine 

geçen şeylerle kafasına vurarak 
yaralamıılardır. Genç kızın ken· 
dUerini dava etmeıııi üzer:ne de 
suçlu olarak mahkemeye çıkmış· 
lardır. 

AHateleri ı Kar•kBy KBprGbaıı 
Tel. 42362 • Sirkeci MOhllrdan:ade 

Haıı Tel. 22740 ··---.. 
söylüyorum ki: 

Eğer bu döğUıte ben miJJet· 
taşlarının kılıcHe ölürsem • bUtün 
yoldaşlarıma emir verırım 
- ıenin bağlarını çözüp milletdaı· 
larına kavutturacaklar; fakat ben 
atımdan dUımeden sen kaçayım, 
yahut Macarlara birşey haykıra· 
yım dersen kanının günahı kendi 
boynuna olsun!.. 

Tutsak delikanlı teılimiyetla 
boynunu büktü. 

Deli Aslan bir kere : 
- Hayda!., 
Diye haykırarak Kızıl Kapla· 

ntn karnına dokundu. Bütün mlif· 
reze sa ıcakları, kalın mızrakların 
ucundaki filandırelerl ve tolgala
rmın sorguçları dalgalanarak, zırhlı 
baldırlara çarpan kıliçfarı iakır
dıyarak düşmanın bu lunduğu ha
fif ynmaca doğru dıldı. 
Okuyucularımız Şahin Beyin 

bu iş ~e tedbirs:zlik edip etmedi· 
ğini işin sonunda anlayacaklardır. 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 14 Mayıs 

SALI gllntl aaat 20 de Rize· 
ye kadar. "259211 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 15 Ma

yıs ÇARŞAMBA gUnU saat 
19 da Ayvalığa kadar. (2628) 

lıte genç kmn çarpıntıya 
tutularak kendini kaybeder de
recede sinirlerinin bozulma11 bu 
unada \'ukubulmuştur. Buna 
ıebep te şahit olarak dinlenen 
bir Madamın, davacının iddiasına 
göre yalan } ere şahadette bulun· 
masıdır. 

Zayıf, asabt ve aynı zamRnda 
rahatsız bulunan genç kız, Ma· 
damın bu ifadesi üzerine sinirle-
rine hakim olamamıı, kendisini 
ara 11ra yoklayan bir göğüs 
çarpıntııına tutularak bağırmıya, 
çırpmmıya, UatUnü başını didikle· 
meye başlamıştır. Çok dermansız 
olan ve Erenköyde hava tebdili 
yapan genç kızı bu hAdiıe bUs· 
bütUn sarsmıı, yarım saat kadar 
bitkin bir halde kalmııtır. 

Genç kıı yardımla evine nak· 
ledilmiıtir. 

--..-....... 
latanbul 2 inci lflla Memur· 

ıuaundan; MQfllı Avunduk zade 
Biraderler oirketl ile ŞttrekAnın iflaı 

idare heyetince alacaklıların davetine 
lilzum ıörUlmtıı olduğundan ııllkadar 
olacaklılarıa 20·5· 935 PazartHl illn\1 
ıaat 15 de dllredo baıır bulunmaları 
ilin olunur. (11486) 

Mayaı 14 

Vergi Kaçakçılığı 
Kepek Çuvalları Bir Sihirbaz Elile 

Un Çuvalı Olmuş ! 
GllmrUk muhafaza memurları 

yepyeni bir ıekilde bir vergi ka
çakçılığı meydana çıkarmıılardır. 
Her un çuvalında 150 kuruş buğ• 
day koruma vergisi alındığı ma· 
liimdur. Tekir dağında un fabrl• 
kası olan ve İstanbulun ıayılı 
tüccarlarından bulunan Bay llyaı 
350 ~uval undan yUz elliıer ku· 
rut buiday koruma vergisi ver• 
memek lıtemit ve devlet haılne· 
ıine bu partide girecek 525 lira• 
dan kurtulmak için ıöyle bir hl· 
leye baş vurmuıtur: 

Paspal ve kepek vergiden mu• 
aftır. Bunun için bUyUk çuvallara 
yapılmıı, bu çuvallara paspal ve 
kepek doldurulmuı, her çuvalın 
içine de bir un çuvalı ıokulmuı· 
tur. 

Bu ıuretle fabrikada 350 çu• 
val kepek çıkarıbyormuı ·gibi 350 
çuval un çıkarılmış, motora yUk· 
lenilmlı ve Beşiktaştakl depoya 
getirilmek llı:ere yola çıkarılmıı· 
br. 

Fakat muhafaza memurlara 
Bay Ilyasın evvelce de aynı ıekll· 
de 6 defa vergi kaçakçılığı yap
tığını duydukları için müteyakkız 
buluouyorlarmıı. Bu partiyi getf· 
ren Mehmet kaptana alt motoru 
yolda çevirmişler ve hllekarlığı 

meydana çıkarmıılardır. Çuvallar 
gümrükte açalmıı, un çuvalları 

Memurlar 9uvalları tetkik ediyorlar 

içlerinden çıkarılmıft pa1pal v• 
kepekler ayrı, un çuYallan da 
ayrı istif edilmiştir. Motor •• 
unlar mu haf aza altına ahomıft 

llyasla Mehmet kaptan ikameti&"' 

ha bağlanarak aerbeat bırakılmıft 
keyfiyetten alikadar maliye daf. 
resi haberdar edilmiştir. 

Muamele ikmal edildikten ıon• 
ra ıuçlular ıulb mahkemesin• 
verilecektir. Unların ve motorull 
muıadore edllmeai de muhtemel· 
dir. 

Nafıa Bakanlığından: 
6/5/935 tarihinde münakasaya çıkarılmıı olan Afyon • Antal1a 

hattının Baladlz - Burdur araımdaki 24 buçuk kllometrelik yedind 
k11mınıo lnıaatına talip ı:uhur etmediğinden mezkur kıaım ln4aat 
ve ray ferıiyab, lnıaat mUddetl detlıtirilmek ıuretlyle ve kapala 
zarf uıullyle yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen ihale badeli 375,000 liradan Ye muYakkat temlnab 
da 18550 liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın eluilt• 
mHI 29/5/935 Çarıamba ınntı Hat on beıte Ankarada bakanlak 
binasında Demiryolları inıaat dairesi eksiltme komiıyonunda yapı• 
lacakh!. Bu lı• ılrmek iıteyenlerin teklif mektuplarlyle mUnaka,. 
ıartnameainde yazılı diğer evrakı 29/5/935 tarihinde Hat on dörde 
kadar intaat dairesine makbuz mukabilinde tealim etmeleri lbım 
geldiği ve mUnakaaa ıartnamesinde yaıılı olduğu veçblle mUnakaaa 
gününden en az bir hafta evvel Nafıa bakanlığına iıtlda ile mUra· 
caat ederek alacakları fennt ehliyet veıikaıınnı tekUf mektuplarma 
lliıtirmelerl iktiza eylediği ve bu münakasa için hazırlanan eksiltm• 
ıartnamesile mukavele projesi ve merbutatından mürekkep birtakım 
münakasa evrakını ·ıs buçuk lira bedel mukabilinde Bakanlık 
Oemiryolları ln11aat Reiı:iğinden alabilecekleri ilan olunur. "2579,, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alma Komisyonundan: 
T ahmint Miktar 
2000 Kllo Beyaz Amerikan parçalar 
1000 ,, Battaniye ve yl~nlU kumaı parçaları 

11 Adet Hurda otobüı dıı JAstiği 
1000 Kilo Çinko ve tel parçaları hurda ıu depoları. 

Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastahanesinde bulunan yukarda 
müfredatı yazılı hurda eşyalar pazarlık suretile satılacaktır. 

1 - Arttırma 28/5/935 Salı gUnü saat 15 te Cağaloğlunda 
Sıhhat Müdürlüğü binaaındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini bedel 210 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 15 lira 75 kuruttur. 
4 - Satılacak eşya ve tartnamesi hergUn aaat 9 dan 12 y• 

kadar Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesi idaresine mOracaatla 
görülebll:r. 

5 - f ıteklllerin belll glln ve saatten evvel teminat makbul 
veya banka mektuplarile Kom!ıyonumuza müracaatları. ..2627,, 

inhisarlar İstanbul Baş 
Müdürlüğünden : 

içki satıcılığı tezkerelerinin hükmü bu Mayıs nihayetinde bifr 
yor. Yenilemek gerektir. Haziranın birine kadar tezkeresini yeni• 
lemiyerek içki satanlar kanunen ceza görürler. 

Kolaylık olmak için Beyoğlu satıcılarına Mayısın onundan Yirmi 
ikisine ve lstanbul ve diğer mahaller sa tıcılarına da Ma) ııın Yirmi 
ikiıinden sonuna kadar gün tayin edilmişt i r. Son gUnlere bırakıl" 
mıyarak vaktinde miiracaat etmelerini rica ederiz. 

Gelecek bayiler nüfus tezkorc!-.ıı.rile eski tezkerelerini ve ikişer 
adot fotografını beraber aetirr»-.ldir. ··2228,. 
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Kapatılan Kadın! .• 
ıa-ı • 11111::.'ll111 .......... ... 

Kadının Metin Tavrı, Patrona Halilin Bütün Şüphe 
V Asabiyetini Bir Anda Kırıvermiıti .• 

Kadın, en ki\çUk bir korku ga mahkumlarını da &alıvermlıti. 
•• heyecan göstermeden cevap Bu haberler ıaraya gelir gel· 
Verdi : mez, bllyük bir korku baıgöster· 

- Ağa !.. evvelA şunu iyi bil· miıti. Saray esasen teliiş içinde 
ld, ben öyle hançerlerden, ölüm· idi. 
lerden korkan bir kadın değilim. 
Maksadım; hem sana hizmet et
ınek, hem de intikamımı almaktır. 
Eğer benden bir şüphe hiı eyle· 
dinse, beni, pençe Ahmede aor. 

Dedi. 
Kadının bu metin tavrı, Pat

rona Halilfn bütün şüphe ve aaa• 
blyetini bir anda kırıverdi : 

- Abe, Pençe Ahmet!. 
Diye aeslendL Kapıda bekleyen 

Pençe Ahmet içeri girdi. Halil 
ile aralarında ıu muhavere geçti: 

- More, Ahmet!. Tanır mısın, 
bu kadını?. 

- Tanırım ağa. 
- E.. Kimdir, bu'f. 
- Ağamf. O, uzun bir hika-

Yedir. Şimdi, başından sonuna 
kadar anlatacak sıra değildir. 
Eğer bana emniyetin varsa, bu 
icadına da inan. Eğer içine bir 
tUphe girdi ise, bize izin ver •• 
Çıkıp gidelim. 

Bu sözl r, Halile bUıbUtUn 
hayret vermişti. Elini, fRvaş 
Yavaı hançerinin kabzasından 
hıdirdl: 

- Ahmetf. Sana y.rden a-Hğe 
kadar emniyetim var. Bu kadına 
da inanıyorum. Fakat, sakın bu
radan dışarı çıkmasın •. Burada da 
bir kadın olduğu duyulmasın. 
Bunu, ıu odaya kapa. Sen de 
~nUnde otur. Ben emir verinceye 

adar, bu kapı açılmıyacak. 
Dedi. Ve ıonra : 
- Subhanallah .. Tuhaf ıey .. 
Diye söylenerek çekildi.. Mü-

tıkor iİne devam etmeye gitti. 

~ 

Sarayda •• 

h Sabah oluyordu. BUtUn ma
l •Uelerde davullar çalınıyor, tel· 
&Uar bağırıyor, Patrona Halilin 

~'& eınri, bUttın lıtanbul halkına 
in olunuyordu: 

1 1 
.. - Etmcydanına toplanan ehli 

N anım davası şer'idir. Küruhu 
S Belden olanlar, tezce silAhlansın •• 
.. •ııcak altına girsin. Aceze ma· 
lllUf • d d esın en olanlar, ılnhar mey· 
d anda g zinmeıin. Şayet bu ıer'I 
J ~\'ayll mlldabale eden ve muha
,~~t göateren olursa, pare pare 
d •lecektfr. Duymadık, lıitmodlk 
•ıneyln, haaaa ... 

tt Sabah ezanları okunurken 
l 11lıeydanından Uç yllz kitilik bir 
'.. 

8 
kafilesi hareket etmİf, Ağa 

h:r•sına gelmiş, oradaki zmdaoda 
~kunan mahpu~an tamamen 
ha ilrdıktan ıonra Sipahi pazarını 
''Yı'ını~, silahları kimilen yağma 

ernııti. 

haııEtıneydanı, artık bir mahıer 
titt ne gelmişti. Patrona Halil, nat 
hr~ konulan ipek jilteler üzerine 
bı., ~Şnıfıti. Deli Ibrahim isminde 
laın .~cayı ŞeyhisHimhğa, manav 
ttrt'ı ı Ccbecibaştlığa, eski yeni· 
~u oturnklarından ensesi urlu 

rtaza v 

iıo ngayı da kol kethudalı-
a llasbetmiıti. 
l<uşı k ~sil u zamanına doğru yine 

..., ttden b. k l B ~om ır o , a bacagfe ve 
:ttı .. h ruk zindanlarına kitmi~ bUtiln 

" Pu 1 ... , 
•arıt 8 arı serbest bıraktıktan 
la~ a, i ersane cihet:ne geçmiş 

" lenı'l ' 1 erindeki mevkuf ve pran-

( Arkaaı var ) 

-· .. ··;;;;~;·;i···o~~·~·~ü .... i·~·;: .. ··;:;::· 
murluğundan; Tamamına 1250 lira 
kıymet takdir edilen Tophanede Mu
hiddin Fenarı namı dijter Çukurcuma 
mahıılleainln Hkl Hacı oğ]u çıkmazı 

yeni Acı çeım• •okağında ••ki 10 
yeni 116 numarala 50 metr• murabbaı 
arsa üzerine mobni ıemin katında 

çini döfeli mutbah, kuyu, bir oda Ye 

bir hela ve bir kömllrlllk asma katti 
bir aofa ilci oda bir hela bir merdiven 
allı, birinci katta bir •ofa üç oda, 
ikinci katta bir çatı arasını muhtevi 
bir bap ahıap hane açık nrttırmaya 
çıkarılmış olup 6/6/935 tarihınde ıart-
namesi divanhaneye talile edilfp 19-
6·935 tarihine müııadif Çarşamba gO· 
nü sııat 14 den 16 J a kadar lstnnbul 
ÜçOncG İcra dairesinde sntıJacnktır. 
Arttırmaya işfrAk için % 7 1/2 temi
sınt al<çcsi alınır. Müterakim vergi, 
~el~dıye, Vakıf icaresi müoteriye 
nıttır. Artırma bedeli muhammen kıy· 
metin oO 75 ni bulduğu takdirde Jha-

• 1 yapılar. Aluı i halde en son artıranın 
teahhüdQ baki kalmak üzere artırma 
15 gGn dııha temdit edilerek 4/7/935 
tarihine müsadif Perıembe günü aynı 
aantte % 75 nl tutmazsa aatıı geri 
bmıkılır. 2004 numaralı kanunun 
126 incı maddesine tcvfıkon ipotek 
ıahibi ıılacnklaları il diğer alikadıır
ların, irtifak hakkı sahiplerinin dahi 
gayri nı•nkul üzerindeki haklarını 
huıuıile fai:ı ve masarifa dair olan 
id~iaları.nı evrakı müıpitolerile 20 ıUn 
içınde icra dairesine bildlrilmeai li
atmdır. 

Akıl halde hakları Tapu •icillerile 
ıabit olmadıkça aatıı bedelinin peylaş
mABından hariç bırakılacakları ve 
al tilrndarların işbu maddoi kanuniye 
ahkAmına tevfil<an hareket etmeleri 
ve haha fazla ma'Qmat almak lati7en
lerln 933/914 dosya numarasile me
muriyetimiıı:e müracaatları ilAn olu-
nur. [11479] 

lstanbul Tapu Baş Memurlu. 
ijunden; KüçOlcpaznrda; Snrıdemir 
nıalıalleıinde Tat iskelesi sokağında 4 
No. ile nıurokknm mahal derununda 
müstakar gediğin tamamı imam ıı:ade 
Hacı Mehmet ef. uhtesinde İ•~ de 
nısıf hine gediğin Tapuda kaydı ol• 
madığından aonebiz tasarruf ahka
mına tevfikan vereselerl namına ••· 
nede raptedileceğlnden bu yer hak
kında bir ııuna tasarruf lddiaaanda 
bulunanlar varsa veaaiki tasarruflye
lerile birlikte tarihi ilandan itibaron 
15 gün znrnnda 935/~565 milbimme 
No.ıilo idareye müracaatları ilin olu
nur. (11460) 

Kayıp; - Seyrüsefer merkezin• 
den aldığım 360 oumarilı sandalcılık 
ehliyetoamemi kaybettim, hükmQ 
yoktur. (338) 

Yafkapanı lıkeleaindo 
Haaaa o~:u Ali 

.HJ/d Jfrem/i 

lra§. sabunu 
diinlJada 

/Jirdir 

Mücadele 
Açıyoruz 

(Baştarafı 1 inol yOtde) 

Öteki fabrika da Umurca fab
rikasıdır. Bunun da biısedarları 
Som oğlu Petro Sagredodur. 

14 Kuru luk Mal 30 Kuruta 
Satıhyor 

Umurca fabrikasının teılıinden 
Bnce, 120 bin tenekeye baliğ olan 
TUrkiyenin glikoz ihtiyacını tek 
baıına Baltalimanı fabrikası temin 
ediyordu. O Hman glikoz fiatı 
30 kuruıtu. Fakat Umurca fab
rlkaaı kurulur kurulmaz fiatlar 30 
kuruştan derhal 19 kurufa 
indi. Çünkü ara yerde re· 
kabet baılamıı oluyordu. 
normal fiat çok az devam etti. 
ÇUnkU iki fabrikanın an
laşarak bir tröıt yaptıklarına 
alametler belirdi ve bunun üzeri-
ne de glikoz fiah 24 kuruşa fır· 
ladı. Diğer taraftan maim kall
tHl de fenalaıtı. 

ÜçUncU Fabrika 

Nihayet on glln kadar önce 
Vnmköyünde üçüncü bir fabrika 
daha kuruldu ve bu suretle de 
trfüıt bozulmuş oldu. Çllnkll Vanı-
köy fabrikası iwe başlar bat· 
lamaz fiatlar 24 kuruştnn 17 
kuruşa düştü. Glikoz Mumdan 
istihıal edilır bir şuruptur. Mıs r 
bu sene az olduğu için bu (J 7) 
kuruş fiat, mutedil görü:üyor. 
Fakat mmr mahsulü diğer yıllar
daki gibi bol olunca glikoz fiatı· 
nın 12 kuruşa kadar düşmesi 
JAzımge' diği temin ediJiyor. 
D;ğer taraftan, Uçüncü fabrika 

açılınca yalnız fiatlar tabii had· 
dino inmekle kalmadı, malın kn
liteai de iyilcımi§tl. Aliikadarln· 
rın söylediğine göre, glikoz tröstü 
iki sene devam etmiştir. Ve Gli

koz &arfiyatının aenelik miktarı 
hesaplanarak bu tröatün iki yıl 
içinde tamam 60000 lira fa:ıı:la 
kiir temin ettiği bildiriliyor. 

An!a"ılıyor ki bazı fabrikacılar 
hükumetin kendilerine karşı gös
terdiği kolayla k ve himayeden 
istifade ederek lıalkı %arara so
kuyorlar ve kıaa bir mUddet için .. 
de zengin oluyorlar. 

Korkunç Bir 
Kaplan Avı 

( Bnıtarafı l inci yQzde 

dolaşırken, hiç beklemediği bir ıe· 
kilde dişi bir kaplanla karıılaşmı§· 
tır. Kaplanan yambaıında Uç te 
yavrusu . bulunmakta idi. Divi 

kaplan, yaysıın dişlerini 
göstererek bu mert Y• pervaaız 
köy gencile karıı karııya idi. 
aralarında iki metrelik bir aralık 
vardı. 

Avcı Mustafa çiftesini kullan
mıya vakıt bulamadan, ormanla
rın bu vahşi canavarile boğuşmak 
mecburiyelile karşılaştı. Difi 
kaplan aert ve yırtıcı 

hamlelerle Muıtafayı tehdit 
ediyor, bu arada zavallı Mustafa 
başından, kolundan ve ayağından 
ağırca yaralanıyordu. Mustafa 
buna rağmen aavaşa devam etti 
ve kaplanı ilkin ılvri bıçağile, 
ondan sonra da çifteıile L ağırca 

yarahyarak öldürdü. Diti kapla
nın karnından iki de yavru çık· 
mıştır. 

lzmirden Ye ci•nrdan gelen 
200 kişilik avcı kafilHI, ölU kap
lanın yambaşında Muıtafayı bay
gın bularak derhal ilk mlldavab 
yapmıılar ve eyıltmıılardır. 

Bu heyecanlı hadiseden ıon• 
ra sUrek avı neı'• içinde yapıl· 
mıı ve 12 yaban domuzu öldü· 
rUlmüıtUr. Ôjle Yaktı ortaklar 
avcıları, İzmirli mlaafirler ıerefl
ne zensıln bir kır ılyafetl 

nrmlştir. - * 

Çaresi varken --------, 
ıztırab 

çekmek ... ne 

il GR/PIN: 
En ıiddetli baş ve diı 
ağrılarını, romatizma 
sancı ve sızılarını 

keser 

acınacak hal ! 

111 GRJPIN: 
Üşütmekten mütevellit 
bütün ııtırabları, adele, 

bel, ıinir ağrılarını 

dindirir 
Gripe, nezleye ve emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

• 
1 

• 
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kaşelerini tecrübe ediniz 1 
Fiatl 7,5 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

Devret Demiryolları ve Limanları işfetme Umum idaresi ilanları 

-----Eme--------------' Devlet Denıiryollarmm bitişik hatları Uıcr:nde (Haydarpaşa - Sam-
sun, Eskişehir - Elaziz, Alayunt - Balıkesir, Afyon - lzmir - Bandırma, 
Ulukışla - Kayseri, Mersin, Çankırı, Adapazarı ) kullanılmakta olan 
vaktı hareket tarifeleri J-i/JS Mayıs 935 geGo yansından başlay • 
rak değiştirilecektir. 
Bu tarifeler muhterem yolculara aşağıda yeniUk ve kolaylıkları te
min etmektedir. 

1 - Şimdiye kadar Eskitehfr .. Konya yolu üzerinden İ§lemekte 
olan Toros sür'at katarları, bundan sonra Haydarpaıa - An· 
kara - BoğazköprU • Ulukışla - Adana .. Fevzipaıa yolundan 
gidip geleceklerdir. 
Adi katarla 24 saatte katedilen Ankara - Adana mesafesi, 
Toros ıür'at katarfle 15 uatte katedileceJctir. 

2 Toros sUr'at katarlle seyahnt dolayısile Haydarpaoa - Adana 
arasında mesafesi uzayacak herhangi iki istasyon arasında 
yolcular, gidecekleri hakiki mesafe ne olursa olsun, bu lkl 
ista:,yon arasındaki en kıso yol llcretini ödeyeceklerdir. 

3 - Ankara • Samsun • Ankara, Ankara - b.mir • Ankara arn• 
ıında haftada iki defa seri birer yolcu katarı yapılmıştır. Bu 
katarlarda birer yataklı vagon ve yolculara bulundukları kom• 
partımanlarda ucuz tarife Uzerinden sıcak yemek verecek 
yemekli - furgon bulunacaktır. 
Şimdiye kadar 32 saatte yapılan lzmlr • Ankara yolculuğu 
haf tada iki defa işleyecek aerl yolcu katarlarile 25 saate 
indirilmiştir. 

Adi katarla 34 saatte yapılan Samıun • Ankara yolculuğu 
yolcu katarfJo 30 aaate indirilmiştir. 
Şimdiye kadar Samıun - lzmir mUnasebatında yolculuk, An· 
karada bir gece kalmak ıuretile lnkltaa uğramakta idi. Yeni 
ihdas olunan aerl lzmlr katarile Samsun tarafından gelen ve 
Samsun tarafına giden Eakişehir • Afyon - lzmir iıtlkameti 
yolcuları lnkitasıı yollarfna devam edebileceklerdir. 

4 - Haftada iki gün Bandırma tarikile lstanbul - lzmir seri sefer-
• )erinden başka haftada iki gün Haydarpaıa • Eskiıehir • bmir 

arasında kara tarikile de iki &eri münasebat tesis edilmiıtlr. 
Adi trenlerle 34 saat tutan bu yolculuk haftada iki gUn 26 
ıaatte yapılabilecektir. 

5 - Haftada bir defa işlemekte olan Haydarpaşa - Elaziı yataklı 
vagon servisi iki defaya çıkarılmıf ve bu hatta ucuz tarlfell 
bir yemekli ngon ıervislde ilave edilmiıtlr 

6 - Toroa katarlarının Ankaradan geçirilmesile haftada bir defa 
Adanada aktarma auretile Ankara - EIAziz-Ankara arasında 
yatakla vagon servisi temin olunmuştur, ve şimdiye kadar 57 
aaatte yapılan Elaz;z·Ankara yolculuğu Toros katarlarile 44 
saate indirilmiştir. 

BiltUn ıeheke üz:erindekl yolcu serviaini gösterir llAnlar istas• 
yonlarımıza asılmııtır. Fazla izahat almak isteyen yolcuların istaa· 
yoolarımııa baı vurmalarını dileriz. (2498) 

1 i•t•nbul Beledlyesl llAnları 1 ------Üsküdarda valideiatlk camii bahçesinde su bentlerinden çıka
rılmış muhtelif boyda kereateler satılmak Uzere açık arttırma günlin• 
de t libl çıkmadığından ihale müddeti 15/5/935 güniine uıahlmıştır. 
istekli olanlar şeraiti anlamak Uzere her gün levazım müdürluğüne 
müracaat etmell, arttırmıya girmek için de 18 lira 75 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile ihale gUnU olan 15/5/935 
çarıamba günü aaat 15 te daimi eııcümende bulunmalıdır. "B.,, "260311 



12 Sayfa 
-======--======-=r.~=-==========================;=====~S~O~N~P~O~S~T~A======;============================--==:=!~~!!::::::::ıı 

&iNEKLER; Sıtma, Tifo, TifOı, Verem gibi haıtalaklar 
.-e ölüm getir;r. TAHTA KURUSU; uykunuzu kaçırır. 
Sizi iğrendirir. HAMAM BÖCEKLERi; yemeklerinizi 
erzakınızı, eşyanızı telvis eder. GÜVELER• hahlarıııız.' 
elbiselerinizi parçalar. ' ' 

ıze 

'1 A STALIK 

Getir İ yov-u z. 

Ka.rıncalar, arılar, pire, bit, gene, kırkayak, akrep, 
6~Umcek, t.rlıllar ve her ne"i böcekler, çiçekler, 
agaçler \e hayvanlar llzerindeki tekmil tufeylitı 

Kökünden öldürür 
Leke yapmaz. 

F A Y D A diğer markalara nazaran iki misil kuvvetlf Ye 
yarı ~arıya daha ucuz olup ecnebi yalan1anna aldanarak 
faz' a para vermeyiniz. H&1an depoıu: lıtanbul, Beyoğlu. 
Kutusu 30, orta 50, bUyOk 80, bir kiloluk 350 kuruştur. 

Saçlaran dökülmesine ve kepeklen• 
meıine mani olur. Komojen eaçla· 
rın köklerini kuvvetlendirir ve bes· 
ler. Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir 
rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
Saç Ekıiri eczanelerle ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 
.'" 7 . ı", •• -

• .... ... ~:Ç • - - ' ' 

IASll lACI Nasırımı kokunden aOrıııız çıkardı 
SiZDE ONU KULLANINIZ 1 

llatıaa 

TAKSiTLE 

PHİLİPS blRADYOSU 
Butun Avrupa istasyonlarmı mükemmel ahr. 

Fiatı 7 S T. Lirası 
latanbul için saht yeri : 

HELiOS M0ESSESATI 
Galata, VoyYoda caddeıi No. 18 • 20 

~ASiPiN KENAN 
Sfai soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baı 
ve diş ağrılarından koruyac:ık en iyi ilaç budur. 

ismine dikkat buyurulması 

15 Mayısta çıkacak olan 7 No. lı 

'da 

Çok kunetli birer makaleleri 
il" Merhilm Kemal Ahmed 
hakkmda çıkan bir ya11ya, cnap 
veriyorlar. 

AY'm bu fevkalAde sayısım mutlaka okuyunuz. 
~ .. :. ~ ~.;-... . ' . .i·· .·-~ .. .. . -

iK!I Satış yerleri: 

prlZlae takılabilir. 
SALIPAZAR MA0AZASI 

Salıpazarı, N ecatl Bıy caddeai N o· 428. 486 
Tel 44963 

METRO HAN 
Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefona 44800 

sayesinde ısted~llnlz kadar 

SERiNLiK TEMiN EDSBiLiRSiNiZ 

ELEK TRiK EVi : 
Beyazıt Mürekkepçiler caddeal. T8lefon:24878 

KADIKOY : 
Muvakkıthnne caddesi. 'l'el"!on: 60790 

• ~'de 

ı Z A Y vade ile satılır. 

BOYOKADA: 
23 Nisan catldesi. Telefon : 66 • H8 

OSKODAR: 
Şirketi Hoyriytı iskeleei. Telefon: 60312 

TAKSiMDEKI 
Sergiyi ziyaret ediniz 

Herkealn evinde 
her t•Jden evvel 

bir fit• 

bulunmalıdır. lçi'mesi kolay ve zevklidir. Müferrih, mUleyyindir. MiDE v• 
BARSAKLA~A zarar vermez ve alıttırmaz. GUç hazımları kolaylaıbrar. 

KABIZLICI defeder. MiDE ŞiŞKiNLiK ve YANMALARINI ıfderir. MAZON 
MEYVATUZU 

Faz!a bir yemek ve içmeden so:ıra blssedilen yorgunluk ve ıiıkinliji hafifletir. 
Ağızdaki tatsızbk ve kokuyu izale eder. MAZON iı:m ve markaıına dikkat. 
Depoau ~azon ve Botton ecza depo•u, Bahçekapu l~ Bank&sl arkasında No ıt _____ _......__, ................................. :-.·----------- - -....... --~-. ....--..-............. -.................... .. 

• 
j 

En bUyOk sergilerde 18 
diploma 48 madalya 

kazanmıştır. 

Böyle gUzel dişler yalmz 

RADYOLiN 
kul 1 ananların 

dl şiarı dir. 
Diş tabipleri diyor ki: 
"Diıferin ve ağzın sıhhati sabah 

ve akşam günde 2 defa diılerl tem:zlemekle kabildir. ,, 
Radyolin, bllklmya saf kalayla tUblerdedlr. 

"' &#+i'Wi ' Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Vergi borcundan dolayı Graham Markalı 4 kitilık kapalı bir 

otomob.l Tophane Maliye şubesince satılacaktır. 
Ta io olanların 29/5/935 torihine müsadif Çarıamba ıUnli 

raat 14 den sonra mezkur ıube tahsil haı memurluiuna müracaat• 
lan. ••2585,. 

HASRETLE·TAHAYYOL·E: TI IGIN 
GENÇ LiGE VUŞ 

r>) 
' ·-· .... _ .. 
~ 

-ı 

r.iderlr. Eczan lerdc bulunut Fiati 
ıtanbulda 150 kuruıtur. 
Adres: Ga'ata poıta kutuıu 12SS 

·····························································• &on Poat• fJlatbaaaı _.,,......._ 
Sahibi ı R. Kökça 
Hqr. MQdirClı Tabii 

3 Dakikahk bir du' 60 para 
r-:---- Herkes için sıhhat 

TecrUbe yapılar. 

Ekonomik Junkers 

Su ısttıcısı ile 
Enstantane - Pratik 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreozot kapalı 

ıarf usulU ile ekıiltmeye ko.mlmuflur. 
Eksi!tme 24 Haziran 935 tarihine rastlıyan Paz~rtesi gUnU saat 

15 do Ankarada Bakanhk Malzeme Ml\dürltlğünde yapılacaktı'• 
Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 6250 lirahk muva·, .. 
kat teminatları ile birlikte 24 Hazh·an 935 Pazarteıi glinU ıa•t 
14 de kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. lıtel • 
liler bu huauatakl ıartnameleri 5 lira mukabi:inde Ankarada s~· 
kanbk Malzeme Müdürlüğünden alabi.irler. ••2418.r 


