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Y uı itleri telefonu: 20203 

Kabineye Yeni Bir 
Tröstlere Karşı 
Mücadele Açıyoruz 

Konserveciler T röstüFia t· 
ları Nasıl Yükseltmişler? : Vekalet İlive 

~l;c;ll~.~~si Düşi!_nülüyor 
-----,,·=- .. _. ... ..._ 

Komşu Memleketlerde 15 Kuruşa Sa
tılan Konserveleri Biz 25 şe Yiyoruz 

Büyük Bir 
Musiki 

Bayramı ............ 
' Ankarada Cuma Günü 

Kutlulanacak 
Cumhuriyet halk partisi bOytık 

kurultayı münasebetile Ankarada 
l?tiyük ve ç.ok parlak bir muıild 
bayramı tertip edilmiıtir. Ankara 
Halkevinde Cuma KilnU kutlula· 
nacak olan bu bayram, genç Ye 
Unlu buteklrlarımızın Avrupada 
~ile takdirler kazanan eaerlerinin 
halka dinl•tilmesi şeklinde ola· 
caktır. Bu arada Mlllt TOrk m~ 
slkilıi nağmelerini toplamak ıure· 
tile yaptiğı birçok kompoıiıyon· 
lıra Avrupada çok beğenilen ıenç 

( Devamı 6 ıocı yüzde ) 

.Bu, Matbuat Ve Propa- Tröat, halkın •lerhln• net blrllll rapmektır. Halk p•rtlslnln 
programında bu tröstlere mUseede edllmlyeceıı kuvuetle 
taarlh edllmlttir. 

d 
Son Poate latenbulde tröst r•P•n muhtelit -n•rl h•kkında 

gan a Veka" letı•dı•r · tetklk•t rapm19hr. Bu tetklklerımızın neUcelerını dUnden 
itibaren netre ba,ladık. BugUn de konserve -n•rll için· 
deki •ra9t1rmalar1munn neUcelerlnl razıroruz ; 

Matbuat 
J:Ju Vekalete 
Bağlanacak 

Ankara, 15 (Hususi) - Bura· 
da iyi haber alan baıı mahfile· 
ıöre, keblneye yeni bir nkilet 
illve edilecektir. "Matbuat ve 
Radyo Vekiletl,, adını alacalı 
ıöyleaen bu yeni Vekaletin, bO· 
yOk Parti Kurultayının ıörllıme• 
Jerf bittikten ıonra kurulacaj'ı da 
lllve ediliyor. 

Bu weklletln kurulmaıına 
ıebep olarak ta yeni parti pror 
ramının ellinci •• elll birinci 
maddeleri ileri ıOrlHUyor. 

Ôirentllğimize göre, Matbuat 
ve Propaganda veklletl, inkılap 
u. bqbap sidca bir "lnlollp,, 
matbuatı yaratmak ve matbua· 
tımızın Yazlyetile yakından me.
gul olmak maksatlarını iıtibdaf 

edecektir. Vekllet tHlsi haberi 
tahakkuk ederH ıimdikl Mat
buat Umum MOdilrlüill bu 
Vekil ete bağlanacak, yeni haıır· 
lanmıı olan matbuat 'kanunu 
projeıl Oıerinde de bazı değiım•· 
ler yapılacakbr. Memlekella yedi 

( Duamı 3 inci yüzde ) 

( .... -=====-=======-=====-ıı----=----...;...===-c:::::m-...ıı::m:~==-::::::c::=--...-==-- K•c konaerve tebrik••• ver? 

2000 Talebenin imtihanı Ba9ladı Konaerve unayil latanbulda 

Oninreit6 yabancı diller mektebinde dtln Almanca, lnıilisce, Ruaca 
imtihanlarının ıon yazılıaı yapılmıştır. Yarın da ı~blll im ti banlar baılıyacak 
Y• iki wln allrecektir. Bu imtihanlara iki bine yakın talebi girmektedir. 

- 1903 yalında Ermia fabrikasının te· 
eaaallıile baılamııtır. lstanbul mu· 
bitinin ıebzeclliğe mftıait olması 
dolayııile ilk fabrikanın tesi&inl 
mUteakip Oç sene zarfında dört 
fabrika daha kuruldu. Ancak 
harp 1enelHinde bu fabrikaların 
bir kıımı kapandı. Tabii vaziyet 
aydet edince bu aanayl yeniden 
lnkıtaf etmeye baıladı •• buglla 
IH lıtanbulda ıu fabrikalar ça• 
hııyor: 

1 - Mtıttehlt Ermiı • Emnl· 
yet • Kartal 

2. - Fındıklıda Ermu 
3. - Tophanede ideal 
4 - MiJJI 
5 - Yıldız 
6 - GOneı 
(Devamı 6 ıncı yllzde) 

Yine iftiraya Başladılar 

Biz . Bulgaristanın Silihlan
masındaıi KOrkuyormuşuz! 

·Dirileri Ölü Gösterenler 

·Bu- . işi Yapanlar 

KambanaAdındakil . 
·Bulgar Gazetesi 

Neler Yazmıyor Ki 
Batıl 

Yeni Anketimiz 

itikatlara 
inanır Mısınız ? '· T.akip Ediliyor 

birkaÇ Eski Muhtar! -,--__ .. _ ...... _ ... _._ .. ___ _ 

Mahkemeye 
Verilecek · 

Yedinci kolordu mlmarlıiındaa 
llttekalt Bay Mehmet Eaat Hik• 
-•tin on aene evYel öldDtt lcl· 
dia edilerek baıkaları tarafından 
bGtlln emllldnln naıd aabldıtıaı 
dtn " Son Poıta ,, da okudunuL 
Polis ve mOddeiumumlllk bu aalı· 
tekirlık tahkikatlle ehemmiyetli 
8Urette meıgul olmaktadır. Yalan 
Ytre alom ilmühaberi veren muh
tarlar, Hki kanuna göre memur 
._ Yıidıkları için vilAyet idare he
htine verileceklerdir. 

Bu sıibl menkulleri bUınlnl· 
htle alanlardan kanunen Emllk 
~~ri alınamadığı için Mimar Bay 

lkrnetin de emlakine kavuımaıı 
~6PheU görUlliyor. Yalnız kanun• 
~ hUanUniyetl kabul edebilmek 

emlakin ikiden fazla sahip 
(Devamı 6 ıncı yQzde ) 

A•ırlarc• i11c• c•gl•11 tl•rl•I •z•
rin• ••zılmıı olaıa ,olc lcı11ın•tll bir 
T•vr•t bıtlıııul•i•11• lıalıer v•rmlı· 
tile. Matbaamızda di111 aldıaı•ız ı• 
r•dm'fl• 6a tarllal •••rl• tomerı11i

•çıl .. ı1 olaralc •lrii,onareru. , 

Sofya, 15 (Huıuıl) - Bitin 
BuJ•ar ••zetelerl fU gOnlerde 
en mtıhim mevzu olarak Bulıa· 
riıtanın ıillblanması itil• bani 
hltl'll uğratıyorlar. Romada top
lanacak olan Venedik konferan• 
11nda Bulıarlıtan ılllhlanmaıının 

16z ı•llti edileceğini yuan bu 
pz•teler, bu mDaaaebetle mua· 
bedeler aleyhinde fiddetll 16zler 
16y1Dyorlar. 

Şu bllclliiml• Kambua ıaze
t..ı iH, Bul1arl1tanın tekrar ıl• 
llhlanmuından TDrldyeni• kork
clutunu ima yoluyle ı6yledlkten 
ıoma diyor ki: 

.. _ Slllhlanan Bulıariıtandan 
beyhude yere korkuyorlar.,, 

Kambana ıaıeteıl bu yazııına 
ı&yle deYam edlyorı 

(Dnamı 3 linci ylzde) 

YEDIGON 
811 hafta en :zınıla HJılarıadaa 

birini çıkardı. Bu,.ın bir YEDIGON 
ahaıa Hı HOaeyln Cılait, lbrahha 
Al&ettla, Ah••t Refik, Mahmut 
YHarl, Hikmet Feridun, Ômer Rıaa 

- ri . N•rall~h ~ta{am '•• tlİ~ı · 
_naimli raalanaı elı:u,..u .. 

, 

Nar•ll•la At., 
RUrara inanan mUnekklt 
Nurullah Ataç muharriri· 
mlzln sorgular1na herke•I 
hayrette b1rakacak cevap· 
lar verdi ve bir arahk fÖY· 
le •öyledh "- Ben timdi 
mUalUman deAlllm. Pallaa 
Atenanın kuluyum. O, Pa· 
ganl•t dininin ~ilahıdır. ,, 

"- KahYe fahndan fena hal· 

l 
de korkarım. Çünkl aaabl bir 
adamım. Falcılann •erdikleri 
mlljdeJ.e b•mam. Fakat, fiaea
nıma dikilen 11Sderlnde en ufalc 
bir endlp Hn•m, onu kura kur" 
baıtalanabilirim. " 

Y etmlılik bir Dine atzında 
aykırı bu!amıyacağım bu ı6r.leri. 
milnevver mlnekklt Nurullah 
Ataçtan duyabileceğimi hiç um· 
mamııbm. Fakat onun umulmadıl< 
veclıeler doturmak buauıundald 
töhretinl hatırlayınca, hayret 
etmedim. Ve sordum: 

- Y..a rüyaya? Ona da inanır 
mııın? 

- G6rdllğftm rllyalann sebep 
lerlnl bulamazsam, lfkenceye ıo· 
kulmuşcasına 11kılınm. Bir ıece 
rllyamda, Uzerlme bir k6pık 
atılmıştı. Bunun sebebini uzun 
zaman merak ettim. O geceden 
tam bir ay ıonra, gittijlm bir 
evin kap11ını aıarken, bahçenin 
bir köşesinde, bağla bir köpek 
habire havlıyordu. Onu görllncej 
Ayni e•• bir ay kadar e•v•l dı 

( Davamı 9 uncu yGı.de ) 



2 Sayfa 

(Hal.kın Sesi)! 

Me•l~/inizin 
N elerintl.n 

Şikayetçisiniz? 
Bugla d•, bu •aale doktorlanıı 
Yerdikleri cnaplan okuyacabınıs; 

KlldıkS., MGhDrclar caddeal, 
Dalgıç sallH No. 9 tloktor 
Nnaat Cetnl1I 

- Bea, biti• .aaıerln mHJelr
tlqlarımın lz.rine dildlmHindem 
mltteldyi& ParaJI •enden kuaa
dıldan belir•l• JdmHJerden tutun da 
dilencilere •arancaya kadar berkH 
eyler, laulu, apariamular kur•. 
Hiç kimH onlarla ••ırul ol••J• 
lln• slrmu. Fakat 1t·r dekt• 
tlnylp te W. klt••ite bir fldu 
dlk••J• ıBrıb. Derhal ertabk blri
birlM kanfır, baıka1ar .. da ltaıait 
s&ll• bu it Wr laldiH mahl1et·nı 
abr n .U..1et pset• •yfaıanaa 
kad.r aluecler, bir ... ıeket •Haleli 
.. ldlae IOblar. 

* 
latlklll cadcleal, Cami ••katı 

doktor •••atı 
- Bea, Hsı ••ataluna llfı çok 

"" " pil twa aalayıflan••
flkl,.tp,U.. 1,1.rtade .,...._. .ı-
kl, auaketWal •allafua et.ek ..... 
••a••a aekadar MINrb llan•ıW'• 
•lairleria talaammlllal kırabilirler, Ye 
alzl çileden, sınaadu çıkarabOlrler. 
Hulha lıea kırk tane kırk dertli laaı
ta11 tednl etme,;, lrir tan• n kafa
.. •lfteri,t __ ,_.. dm•J• M-
receala ... , •• um• 

Aradaki b• ai•bete Hkar..Jr, bu 
cihetten nekadaı canımın 1aadıj'mı 
aa1ar ... 1 .. 

Ank.,.. cadMal, 121 numara; 
Doktor Hakkı; 

- Muletl•ln ıu•uadaa ltuıuadan 
tlkl1't edec•tl• de; pmdJ1e kadar 
.._.. ettik ta - .... ..... •• ...... ......... ... ..... 
leria flklyetlerla naaanitibare aJıama
ııaı temin tdf•. Ondan ıoara ıeUa, 
do7a doy .. dc'Jkillm l~lzi. 

Orman Yangını 
Sanyer Ağaçlan Bir 

Tehlike Geçirdi 
Din San1erde Y vk&J clYa

nada Wr ...... .ı.. , ..... 
çalmut " at., u umanda .U. 
takl otları, bir lmım •taçlan da 
IU'mlfbr. 

Fakat u 10nra yetlpn ltfal
J• bir kı11m JV yaacLktan ıoara 
at..ı .aadlraatlfttlr. 

Yapılan Ok tablırilratta atefla 
çobanlar tarafından ablan bir li
ıaradaa çıldait taWt edlmlftlr. 
Bunan kim• tarafı•da abldığl 
arqbnlmaktadır. 

Şu lhliklra Bakın r 
Vaparlardald hakbllann, pi· 

,... Batma nazara Od mi.ti de
nc..mde ihtıKlr pptıklan nla
plllllft yolculana 10JUimmna için 
ha Bdldna lehe ı~W,e ka
rar ftl'llmlftir. 

SON POSTA 

DABILI BABBRLBB 
Dört isimli Kadın 

Uzun Araştırmalardan 
Sonra Nihayet Yakalandı 
Dolandırmadığı 
Kimse 
Kalmamış 

Polil tam Mldı aydanherl 
.tart lllmll bir kac:ba arırord .. 
Yerine •&• E..U.. Şekar .. Şev
kiye, ıkbal adam al• k kadın 
polİIİll ala takibinclea brtwlama-
mıft enelld fla Kumkapt llftan• 
caaında mabeyn Ç•fD1• 10katında 
(23) 11111Darada oturan Ebe Feri
hanın ••iade rakayı ele • .,. .. ı .. 
tir. İddia ..tlcliiin• tire. bu d6rt 
adlı bclıam dolanclırmadaja kim
.... sumedijl Mat ......... 
br. Bu kadıa bir ... halleye sicil
'°'' mahalle zen;inlerind• bhi
alnln kapı.... çalıyor Y• aaadan
cı Wr dille: 

- KUD11 k.... fakir bir 
lohma••ı nr. Huar IRlacle 
kaldı. Bize bir karyola talama •e
rln1z. dt7or " laymetU takualan 
alarak AftfUYOrclu. Blylece bir 
çok kimseleri dolancLran bu ka-
dın din te•ldf eclilmlftlr. 

1 Randevu 
Evleri 

fıtanbul Cihetinde Birçok 
Ev Kapatıldı 

Emniyet mdllrlOiO &hllk za· 
hıta ... n ,ıdl randevu ••lerlne 
karp açılan mBcadele mftıbet 
aeticeler vermiı •• Be)'oilunda 
birçok rudew evleri hep ••J• 
dana çıkanlıp kapablmıfbr. 

Soa ay zarf.ndı, abllk ubı
taa lata•IMıl cihetinde ele Şehza· 
debaıında Boztoğ1U1kemerlnde, 
Fatihte, Samatyada, Hwbarclm, 
Şehremininde, Beyazıtta, Ç111am
bada, Sofalarda, mabteif randew 
eYlerl tubit etmlı Ye hepaini ele 
cllrmBmeıhut halinde meydana 
pkararak ifletenlerl adliyeye ••r
.Uftir. 

Rudewcaluk ettikleri ıablt 
olanlara, mahkemelerce Yerilea 
ceza bir 1ene bapla Ye 50 Ura 
para c•za•cltr. 

Ôyle Bir 
Hırsızlık Ki ! 

Şoförü .içinde Bulunan Bir 
Otomobil Çalındı 

Şehrimizde birkaç ıtın evYel, 
henliz miıline ta1adif eclllmeyen 
bir huaıhk yapılauftır. HlcliM 
ıudur: 

T akılm takılılnde çallf8D 2290 
No. la otomobllia uhlbl Iımalle 
tak bir mlflerl ..ı.ı.. kencliml 
Galataya a&t&rmelİlll latemlftlr. 
lımaıl bu tık mnıterlyi Galatada 
bir banın 6nttne kadar ıetirmlf, 
ıık zat burada tof6re. yukan1a 
çıkıp bir adam1 çajsmumı .a,. 
lemiıtir. Şoför hana ıfrer ıfrmez 
de ıık mllfterl hemen Yolanın 
6nDne geçmlt " otomobil kaçır
mııtar. ŞofBr qatı inip otomobi
lin y•rinde yeller elliğini ı&rlnc• 
poliae haber •erndt n araba 
erteal gftn Lilellde boı bir ar ... 
da IAıtlkleri dldlllp pttlrllmlt 
olarak bulunmqtur. 

Polisin tahklkab neticeal11cle 
de bu iti yapan adallllll C..U 
adında birial oldup anlaıılaut Ye 
yakalanmııtır. 

Umumi KDtUpbane 
Beyazıttaki umumi kltlphan .. 

nüı K•Dltletilmeıi kararlattınllDlf• 
br. KntOphanenia yanmdakl med
rese K•nlt bir okuma ıalonu biline 
lionulacakhr. 

Ölüm Korkusu 
Bir Kadın, Kocaauu 

Mahkemeye Verdi 
Rma " l..k •Alımda ltlr ......................... ....... ........ ............ 

Banyodan ÇıkanKadının 
Gırtlağına Sarılmış I 

Kıdmıa lddlaıı fUClur: 
" - Kocam beni hergllıı ilim

le tehdit ediyor. H.1atma tehJI. 
kade. Beni kuıtarlDll.,, 

laak lıe diyor ki: 
•• - Bnlmle ., ..... ır, .... 

el• mald ... ak t.tlJar. HalbHI 
bu benim •••dahm. Nual yaı 
ıeçerim. T ehclt filla 1ok. Ona 
ptme, beni ı..akma, cliJorum. 
itte o kadar •.• ,, 

Mahk ... haldı ft laalam ta• 
rafı aJlr&ltllmek için .. hlt cllnl .. 
•9Je llnm ıarmlf Ye daya bq
ka ..... bırakılmaıbr. 

Bir Çecuk Tramtıy Alhndı 
Ezildi 

Dla llleden ıoara tablmde 
Maviklfe ıazinoıunun &atlncle feci 
bir tram•aJ kaza• elcla. lhr.W.. 
ojla &mail aclh bet J811Ha bir 
yanacak tramYay albnda kalarak 
iki yanlan puçalaaclı. Bir lalrika 
bbiH..... elarak ela ... d .. 
kmtalan pnwcak Etfal ı..talaa
...m. lraWaWla. F.._ .. ,_.. 
t .......... 

Mebme , Tecavüz 
Suçile Hapse 
Mahkiipı Oldu 
Aluceza mabkem..ın• dla 

Wr dava1a baldlmat •• kuar ... 
rilmifllr. Saçla Rqlt etla Melt
mettlr. iddiaya 16re, mçlu Meh-
met pçude Hayriye adında bir 
bclımn eYiu P.il •• ••Da 
Mnyoclan çakmıt Wr halele Wu-
aan bduwı lberln• ablarak bo-
taam .. kmak ıuretUe teca•llz et
mek lltemlftir. Fakat kaduu fer. 
1aclı llzerlne auçlu, 7eti1enler ta
rafmdaa 7ablaam1Jbr. Dla ele 
muhakeme bltmlf n Mellmet 
hir •••ha,.. malak6m olanatblr· 

Berberler OndUlasyon YUzOnden 
işsiz Kaldtlar 

KathnlarJD alb aylak ondall• 
JOD yapbrma1a fazla ratbet et
meleri herbert.rl tellıa chlflr
•lfdb'· Bllbaaa kacha açı yapan 
berberler bu y•den lfliz kal-
aaktachrlar. Don Wrlmç berber 
tepla......k bu YUiJed ılrlfmllt
ı. .. il .. ,... aa:aml bir tep-
laab 7apma7a karar Yvmitlardlr. 

·------······ ... ····---1-
j Hangi Mektebe 

Gireceksiniz ? 
193~ - 1986 den ,.Ima pmcllden 
Msarluan ..... ltia beı ... 
oldufu Pi iMi HM da bir ..._ 
•)'lll:ronu. Oıtuaelı:lep, lMa .. 
Yöbek mektepJ.rlıa byıt •• b
ltullerini muile n.,redeoek, pao
lerin •• oocuk babalarımn mlt
küllırine o•np Yanoefis. 
Yakında SON POSTA'ma mü
ttpçi'ıi 1•ni tahlil ba1atana atala
oU: 19n9ı.. ...,. ; 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz?. 

Nezaret AltllUı 11911 • 
Suçlu lahkerudı 

Entek kaza1mn Edinclk aa
hl1eade Wr .... •tlddetle ... 
ıaret altında oturma1a .. hklm 
edilen Hlleyln adada bir-ela .... 
radan kaÇIDll, fakat 1akalanaufbr. 
Şimdi Saltanahmet Wriad ıulla 
c-ll&hke...mdewpaltaa-d•. 

Paar Ol• HllHll Bey Diyor ı 

Mayıı 15 

Giniin Tarilll 

Bir iki 
Satırla 

MUfettl9lere Makam Ta•I• 
.. b Verllml~or 

Bq moalUmlvia keıilea ... 
kam tahıiıatlan iade edlldlil 
halde ilk tedrisat mllfettltlerlnla 
Huirudan itibaren makam taıa. 
.. b aı ... ,acaldan aalatıimlftar• 

Bitin •••lekette 196 mtlfett 
tif •ardır. Bunlardan kırkma ... 
kam UıW.ab 30 lra mite~ 
llnla 25 ile J S lira ara .. nclacb. 
KlltOr Bakaıabtı makam tahll1&tt 
lan kHillace ilk tedrlut mllfottlp 
l.t maqlanıaa birer miktar .. 
yapac:akbr. 

• • • U Bin Çocuk 
T.W pjmda olup ta melDI 

W.. sffm•J• çocuk uyqıma 
ı.tanbalda yirmi b.. blal ıeçtljl 
tahmin eclilmektec:llr. 

... . . 
Sov,et •••tlrl•r 

Şehrimizde mlaafir balaaaa 
Sowyet -'atkirlan dla 111111 
Tlrlr Talebe BlrBif ullN'IU 
.-Jür tlyatr•anda laulUll Wı 
k-- ........... -. 

* .. 
Yaz Terlteal 

Akay ldarul'DİD yu tarlf.a 
15 Hazirandan itibaren tatbill 
edilecektir. .., . . 

Korunan Çocukler 
Belediye Galatadaki çocuklan 

..... yunluau bclroaan 8J 
ıae çakarmqtır. .. .. .. 

490 .. yph 
C.~ -..ı 0-... St~ht9 

Yapura ile t•lırlmlze 450 HJYall .-ektir. 
• • • 

T-1• Korttan 
l>atahk •e ,nray1e11ok imi• 

.. tarafuaclaa 1aptanlu 3 Teall 
bı9 C.... pi açalacaktır. .. .. .. 

Çiçek ........ 
la ıabah Vill1et llraat _. 

tllrllllade. JUID Blylkadacla 
açılacak çiçek .....W iti konuı• 
lacaldır. 

• ir • 
KllJ Mekteplerlnde 

Kar mektepleri ıon aunflana
.. lmtHaanler buthclea ltlb.,.. 
bqlamaktaclır. · .. .. . 

....... ,..dm Halle• 
Marmanyı 1111' clı11ndaa HaDse 

hath1acak olu ufalt ıolaa .....b llerlemfetir. 
Emln8nU •ok•kl•n 

Belecllye Emtaaaı meydanma 
çakan lkbad dırecedekl blltlll 
ıokaldan tamir ettlrm•le karar . ......... 

T-lc:ear - Huan Bey f.. B. bir ti-1 ... Şirke mlAllib• bir bclua w.. , HaN11 B. - Bir ele i),ı lrt<lsnı• e.U 1 Huan B. - Erkep emir ..,_~ 
caret 1 r~tti y;apbm, lfte p b.luda ı yoram. Gazetelere ilin. ••tdJm; ,lkHk olma• .. r:L l~ &ttlrmeilal; it ılrdlraeliai ...-
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Halkçılık 

• Atinada Tetkikat 

• Yine imtihanlar 

Hal~çıhk 
KonHrvatuar bu ıenı aekiı 

on konaer verdi. Maksat halka 
1ıarp musikisini sevdirmek, ve ku· 
lakları garp tekniğine alııbr
ınaktı. Halkm muılki terbiyeıinl 
yllka~ltmek endiıeai bikim oldu· 
için, fiatlar da gayet ucuzdu. Fa· 
kat bu konserlu, franaız tiyatro
ıuna kadar gidebilenler• mUoha11r 
kaldL 

Bu defa rua artiatlerl ayni 
tiyatroda konHr verdiler. Fakat 
ruslar evveli bu kon1erin bedava 
•• herkHe aerbHt olmasını ille· 
diler. Sonra konserleri radyo ile 
naklettirdiler. Bununla da kalma· 
dalar; ıehrin muhtelif köıelerine 
radyo oparlörlerl koydurarak her 
tarafta balkın iıtlf ade etmesini 
dnıundOler. 

işte nazariye ile pratik ara• 
tındaki fark. Biz de halkçıyız, ve 
lc:onHrleri halk için veriyoruz. 
Fakat biz, az da olsa, duhuliye 
alıyoruz ve halka yayma yolla· 
!•nı araştırmıyoruz. Biz halkçılı· 
iln nazariyeaini biliyoruz. Ruslar 
Yalnız halkçı olmakla kalmiyor, 
~~u duyuyor ve tatbik etmesini 
~llyorlar. .. 

Atinada su tetkikatı 
L Atinanın ıu tesisata, her ıidenl 
qayran edecek derecede milkem• 
llleldir. Bu İf için Atina belediyeıi 
~kiz milyon 1&rfetmiıtir, fakat 
•r eve temiz au temin etmiftir. 

Ankara ıu teslıabnı yapmak 
Gıere bulunan bUk6met, Atioaya 
~~am göndererek bu tHlaatı tet· 
-ık ettirmiftir. Şimdi Atlna bele• 
~Y•sinin bu teıebbllıtl taklit edi· 
~tek ve Ankarada da aynı ıe· 
lcilde su t•ıiaatı 1apılacaktır. 

Atina ıu teılaabnı yapan 
!_•erikalı Yulen ılrlıetidir. Bu 
..-ket on ıene evvel lttanbula 
l•ldl, Ankaraya rf ttl ve Atmada 
:•Ptıtı lfl Ankarada yapmayı 
elllif ettL Fakat o aırada dolan• 
tlarıcı ecnebi flrketlerden ağzımız 
~~llmııtı. Bu firkete yOz vermemi.-

": Yulen ıirketi de meyua oldu. 
/\tınıya gitti •• bu tıaisata Ytl· 
tııde getirdi. 
\' Demek ki on Hne kaybettik. 
k 0 kaa daha on aene enel An· 
b 1a temiz suya kavuıacakh ve 
ba,e ki de şimdiye kadar bunun 
•ıraf ı ödenmlı olacakta. ......, .. 

Yine imtihanlar 
b Çocuk babaaı olanların ağzını 
~·~ak açmıyor. Yavrularının çır• 
~lldıiını görmek bUtnn baba ve 

•ları UzUyor. 
it d'Birçok liıelerde hocalar den· 
tar ~ geri kalmı~lar. Şimdi proi"' 
~ llıı doldurmak zaruretile çocuk· 
la a liç dört ders birden veriyor
--~• ~oca proğramım dolduracak, 
tG rıfe kartı vazifesini yapmıı 
ı:llnecek. Ya çocuklar! 

~açırılan 
~ocuk ! 
-. "~k, Otomobilin Camları-

ırdı, Çocuğu Kurtardı 
~•lk~•rafeddin adh bir adam ev
~•ıı l akıam Şişhane yokuıunda 
ı,k di Çocuğunu kaçırmak iıtemiş, 
~tat muvaffak olamamııhr. Bu 
oı_:k Şeref eddioin önce karısı 
~k • bb'lihare aralarında boşanma 
"-d,u ul~n Bayan Meziyetin ya· 
ttçe L01•t· Şerefeltin Şiıhaneden 
Bgr.: .. en eski karı4'ile çocuğunu 'h Uf, çocuğun sevmek iıtemlı, 
~iu ~ Mez yet mani olunca ço.o 
oqÇQı Utup bir otomobi e atmıı, 
.._ol>i ~k h.temiş, fakat halk oto.o 
~ \> 

1 durdurmuı, camlarını kır· 
\d, e ~ocuğu Bayaa Meziyete 

•ltarmiftir. 

1 • • 
: 
ı 

Yazı Çok Oldalu için 

Bu1tiln Konamadı 
1 , ._ ______________ __ 

ı i tm!Ifi.aiil~~·····ve·-·KI: 

. -J 1 tapsızlık Şikayetleri 

Kunetli adale, atletik blaJe, t•l&ledeu akan au1a 
b.azer. Bu ıu dlıiplin albna alınmadıkça kaybolmuı bir 
kun·ettfr. Fakat ı:aptlrapt altına alınır.. fabrikaları 

itl•ten, her tarafa elektrik Hrtn hayırla bir kuYnt olur. 
laaanlardald adale kuneli de b8yledlr. Adale kunetial de 

dlıiplln altıaa almak a-•rektlr. Diıipllne olmuı atletik 
oyunlarda; yarıılarda adale kuvntinia fayda11 8'8rlntlr. 
Fakat an arı' k kuvvet zara:dan bııka blrt•Y Yermez. 

IKunefl olmak k&fi detlldlr, onu diılplla albnda 
faydalandırmayı bllmtk •erektir. 

.. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Parti Kurultayıiıda Halkın 
Dilekleri Tesbit EdiJdi · 

Atatürk 
Boğazları Tahkim l r 

Ederken •• Allkar•, 14 - Al•tiril• iki, 
iiç ••• zor/ııaıltı Ngolaat• çık••· 
ltırı, l.t•116al• •• Y•I••••• ı•r•f· 
lerulirmelerl rnahterneldir. 

Dostlarımız lateklerimizl 
Müdafaaya Karar Verdiler 

Bükreı, 14 ( A. A. ) - S&y· 
lendipe •öre Romanya, Yuna
nlıtan ve Yu.oalavya, Balkan 
konferan11nda, Botazlann tekrar 
aıkerleıtlrilmeıl hakkındaki TOrk 
lltetlni mtıdafaa etmeye karar 
vermiılerdir. B. T edik Rtlft8 
Ara1, buglln Btlkret Sovyet elçili 
Oıtroıki ile uıuo bir konuıma 
yapacaktır. 

Bokreı, 14 - T enik Rtııta 
Araa Viyanaya hareket etti. 

Bir Komünist 
Şebekesi 

f zmirde Yakalandı, Gizli 
Gazeteler Eu1undu 

lz111ir, 15 (Huausl) - limir 
zabata11 12 kitilik bir komünist 
ıebekcıi yakalamııtır. Bu ıebeke 
Kızıl lzmir adanı taııyan beyan· 
nemeler dağıtmak ve Emekçi adile 
aılzll bir mecmua neşretmekten 
ıuçludur. 

Şebekenin elebaıısı Ahmedln 
lstanbuldan aldığı direktifle iz· 
mirde tetkilit yaptığı anlaıılmıt
br. Yakalanan komOolatler Gi· 
ritli Kazım, kunduracı lımail, 
Dedeağaçh Ahmet Seyfi, makinist 
Mazhar, tütün ifçiai Yuıuf, Hasan, 
Mehmet Emin, ıoför Zekeriya, 
KüçUk Hilmi, Hayrı Teken Ye 
çorapcı SüreyyC'dır. 

Bir Gö:e Sahip Çıktı 
Ankara, 14 - HüHyin Aval 

adında biri Aydanda Sökede en 
çok babk veren Bafa göltıne aa• 
bip olduğunu iddia ederek bir 
Hnet •l5atermektedir. 

Mareşal Pilsudski
nin Kalbi Ve Beyni 

Varşo.a, 14 - MUteveffa Ma· 
reıal Pllaudıld' nia •aılyetnameıl 
açdmııtar. Mareıal, kalbinin ın
neainln mezanna, ceaedinln Vavel 
mezarlığına ı6m0lmeainf ve bey· 
ninin de Tıp Faktılteaine •eril· 
meaini vaıiyet etmfttir. 

(D:ter tafaıl&t betınci aaJfada) 

Ne Kadar Vergi 
Vereceksiniz ? 
Ankara, 14 - Yeni kazanç 

vergiıi kanununda yapılan tadl
Jitta vi:Ayetlerimiz alta ımıf olarak 
kabul edilmiıtir. latanbul birinci, 
lımir ve Ankara ikinci sınıfbr. (a. 

tanbulda bankalardan ve bankacılık 
yapan .. ,ırketlerden 500, aarraf.. 
larla bankerden 900, boraa acen• 
te ve mObayaacılarından 75, boraa 
ıimaarlarandan 50, ibrac11tçalardan 
60, sigorta tirketlerinden 200 tllccar 
mllmesaillerinden, lthaletçılardan, 
cakliyecilerden 200, toptancı ih
racat tüccarlarından 150, noter
lerden 50 lir1r maktu vergi alana• 
caktır. 

Tarikatçilik Suçluları 
Buraada tarikatçllik ıuçile 

tevkif edilenler, muhakeme için 
Eaklıehire g6nderilmlıtir. 

:/STER [NAN /STER 

Ankara, 1S ( Huaual ) - 80ylk 
parti kurultaya bua-Gn de toplanarak 
yeni nizamnamenin mtlaakerHine de
Hm etti. DOnkl a-lJrGımelerde 96 neı 
madde Gserlnde hararetli mGnakaıa• 
lar oldu, neticede madde arnen ka
bul edildL 

Kurulta1ıa Dilek komlıyonu da ra
porunu hazırladı bu raporda, parti
•ln ha k mlrakabealal ku••etleadlre• 
çalaımalarına dair bet aayfalak ba, 
baılanl'•Ç Yardır. 

Tatbllnna karar Yerilen dilekler 
ıunlardar: 

EYkafın ıalaha n bir hayır mü• ... 
Hıeal haliae •etirilmeal, deterll nkıf 
Herlerin tamiri, bGyGk H küçllk çel
tik çiftllklerlnia Romanya muhacir
lerine nrilmeai, kazalann h&klmıiıı 
•e icra memurauıı bırakılmamaa ı ye 
mGnhallere tayinler yapılmaaı, lmk&n 
oldutu takdirde nahiyelerde bile 
mahkemeler kurulmaaı, hapiahane
lerin ıılahı, klJylGlerin mahkeme• 
lere ' çatıralma •linlerinin ltlerile 
uya-un olarak tayini. Tapu it!erinde 
muamelelerin kolaylaıhrılmaaı, on Gç 
yaıından kGçllk olanlara ıuç ltlden· 
lere atır cualar Yerilmeal •• daha 
bazı dilekleri n tatbikine ı•ç1lecektlr. 

Elektrik 
Kanunu 

Ankara, 14 - Hazırlanan bir 
projeye göre memlekette au kuv· 
vetlerini ve 1air enerji menbaJa• 
rım tetkik ederek elektrik iatihıa· 
line en elveriıli olanları at=çmek 
Uıere bir elektlrik etüd idareal 
kurulacaktır. 

Bu idare elektrik mevzuu 
Dzerinde bOttın işlerle ve ıimen· 
diferlerimizin elektr;kleştlrilmHi 
itile meşgul olacaktır. 

Adliye Müateşarlığı 
Ankara, 14 - Adliye Müı· 

teıarlığına Ceza itleri MüdUrO 
Hasan Seyfeddin tayin edilmiştir. 

1 NANMAI 
KOçilkayaaofyada T•hain Bey Hicri ıokağında 29 

numara ·a o turan Harun ya:zıyor: 
Telefondan bu mOtkülAt ı glSrilnce, iti telırafla 

halletmek istedim. Beyazıt posl:. neaine gitt im. Cuma 
''Yalo\•a mllftlhCl Hafız Mustafa Gurel a hutane• 

ıinde tedevi edilirken öldü. Ya' ovadaki ai ' eııine tele-
fon'a hıı ber vermek lıtedik. "Üçte ıöriltebiiirı·nh:" 
dediler. Üçte ıiltik. Bu aefer "hl'ote görOoeb ilirsiniz,, 
dediler. Bett• ıiltik. Cuma olduğu için memurlı>rın 
vazifHI bittiA'i cevabı verildi, dilt'timlz kabul edilmedi. 

gllnll öğ!eden sonra Yalova telgrafhanea'.nin kL palı 
olduğu cevabını verdiler. 

v a·ova latanbulua bir mahaJlesi sayılır. Ö y'e o'du
ğu hd de inaan ora ile te!efooı ve te!grafla konut•· 
mantı, arhk telgraf ve telefon an istifade edilebil· 
diğine, 

JSTER jNAN /STER iNANMA! 

Kültür Bakanı Neşriyata 
Cevap Veriyor 

Ankara, 14 - KDltllr Bakam 
Abidin Ôzmen demiıtir ki: 

- imtihanlarda huıule gele
cek herhangi bir zorluktan uzun 
uzadıya bahHtmek, çalıımadığuı· 
dan dolayı imtihanlarda dönen 
talebeye faydaıız itiraz veallelerl 
vermek olacaktır. 

Hariçten bakalorya imtihamna 
girenlerin, lisenin her ıımf ı için 
ayrı ayrı olgunluk imtihanı ver· 
meleri de pek doğrudur. ÇOnkO 
llae talebeleri de her sınıftan 
ayn ayrı olgunluk imtihanı vere.o 
rek bakaloryaya girmektedirler. 

Kitap olmadığı tiklyeti yer• 
sizdir. Üniversite kOtDphanesinde 
binlerce kitap talebenin mUta· 
liaaına vazediJmiılir. ÔnllmUzdeki 
aene başından itibaren yeni dille 
basılacak alfabeler için musaba· 
ka açılacaktır. 

Kıraatler özel bir komlayona 
yazdıralacak ve ıene baıma ka· 
dar beı amıfm kıraatleri basıla· 
caktır. 

Bir Motörde 
infilak Ve Yangın 

iki Kiıi Ağır Surette 
Yaralandı 

Mehmet kaptanın idaresindeki 
bir motör Çubukluda eter yOlde· 
mekte ikin, motörlln ful• kızmaaa 
dolayıılle infilak olmu1e eter ılıe
lerl de patlamııtar. 

Neticede ameleden Muıtafa 
lbrahlm Ue O..aa lbrahlm ap 
ıurette yaralanllllflar, haatabanye 
kaldınlmqlardu • 

Bebekte Bir Cina-
yet Oldu 

Dnn gece Bebekte Şeftali 
ıokağında bir cinayet olmuıtur. 
Sabıkalı Arap Muhiddinle karıaa 
Nadide elblrliğile Arap Kadriyi 
muhtelif yerlerinden 6lnm dere· 
cesinde yaralamıılardır. Kadri 
haatanede 1011 dakikalannı yaıa· 
maktadır. 

Yine iftiraya 
Başladılar 

( Battarafı 1 inci ylbde ) 
., -Nöyyl muahedesinin aake

rl f aaıllannda yapılmak istenilen 
değiımelerle en çok alakadar olan 
devlet Türkiyedir. ÇU~kn sulh 
zamanında 100 bin asker çıkaran 
Bu:g1ristan, harp zamanında 600 
bin kitilik bir orduya ıabip ola· 
cakbr. Bu vaziyet karıısmda 
Türkiye, T rakyadaki hudutları ve 
lstanbuldaki gayri aıkert mıota· 
kayı nııı ıl muhafaza edecektir.,, 

Kabineye Yeni Bir Veka-
let ilave Edilmesi 
Düıünülüyor 

(Baştarafı 1 inci yüzde) 

muhtelif yerinde matbuat odalan 
kurulma11, gazetelerle irtibatın 
bu odalar vasıtaslle yapılması 
bu cUmledeildir. 

Ayni zamanda yeni Vekalet rad
yoyu da eline alacak, ayrıca bir 
de m ili opera ve t iyatro kurul· 
ması istek:er; tahakkuk edecektir. 

Eu surete radyo Devlet inhiıa• 
rına ahnmıı olacaktır. D.ğer 
taraftan !ıl nemalar da yeni Veki• 
letin milrakabeal altına girecek, 
yurt ve halk lçio faydab filimler 
ıöıterilmeal temln edilecektir. 



4 Sa)fa 

6UTUN ULKE.Yf. 
Hf RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
FAK~TI 

~nDosı. 
DAKr &JR. fLAN 

BüTUN ULKEYi HEA """ DOLA$1R 

SON POSTA 

Kentte ıi:rbulirilen yamılu 
Marq (Huıuıt) - Çocuk Ealr- ---K-a-ra_A_H -Ga-l-ip __ _ 

ı•m• Kanma bu ,.ı ••mlekette 
anau, babıllZ •• yokaul 121 
puuyu alylndlrmlttlr. Bualara 
elbise, prap, ayakkabı •• kaıket 
verllmiftlr. Çec11k Eslrıeme Ku
nımunun memlekln yokıul yanu-
larıoa 16studiğl bu allka IWlo 
çok mlltebauiı etmiıtir. 

NaU.han, ( Huıuıl ) - Çocuk 
haftua mlnuebetlle tertip edilen 
ı>-hllvan knr .. lerl ço1' beyecub 
olmuttur. Bilbaua Türkiye ba.
pebllva111 Kara Ali ile Mlliyba 
pehlivanın karıılaflllalan pek fazla 
allka uyandırmıştır. GUreı netice• 
tinde Kara Ali ıallp ı•lmlfllr. 

Mayıs ıs 

1 
1 



15 Mayıı 

( Siga•et Alemi ) 

....................... 
Yazımı.ı: çok oldağu l,tn hugİİll 

tlercedll•medl. 

Laval ile Litvinof 
Birçok Yeni Şeyler 

KonuştuJar 
Fransız Gazeteleri Lehistan 
Politikasının De§iıeceğini 

Tahmin Ediyorlar 
Moıkova. 14 ( A.A. ) - Düıa öt· 

leden ıonra saat' 15,30 da B. Lava( 
ile 8. Lltvinof araaında bir ... t dren 
bir mOlikat ohauıtur. 

Havaa'ıa huauıl ınuhal:iriae ~öre, 
B. Laval, 8. Lihinofa Var9on 13-
rilımeleriaia aeticelerinl bildirmiı, 
iki Bakan, Fraaaa - Sovyetler andlat• 
maıııoın taııdikloi ve ademi tecavüz, 
danııma Ye muhtemel mGtecaYİH 
,.,.dım et•emeyi taummua edecek 
Ye Şarki Avrupaya mak.u kalacak 
bir uzlaımanıo akdi ibtimallnl tetkik 
etmitler, bundan sonra evrenııel du
rumu ıöıden •eçirmltlerdir. 

Pariı, 14 (A. A.) - Gazeteler, 
Moskovada Fraıuız mlmualline kartı 
1aplan hararetli iyi kabu!ü kaydet• 
melrte ve ayni samanda Mareoal Pilı· 
duıldoin ölllmDnibl, Polo•yaaın dıt 
aıyuHı <berinde 7apacatt tHiaolerl 
tetkik etmektedir. 

Elro da Pari pıeteal dfyor ki ı 
''Piladuakialn ailmO ile, Vn-

fOYAJl Berlinia kaeatma &tmlf olu 
Ukranya lmparatorlutu laCllyuı da 
lıa7boluyor.,, 

lngllfz gazetelwl ise aksi 
kanaatte 

Loadra, 14 {A.A.) - Ga:ıetelfffa 

blw çojıı Muepl Pilachr.ldaia aUımlle 
Lehiıtan dlf ııyua11nın defifmui .. 
bir Hbep olmadığını yazıyorlar. 

Casus Lavrens 
Ağır Yaralı 

Bir Motosiklet Kazası 
Geçirdi, Yaralandı 

Londra, 14 (A.A.) - De7H Telpaf 
l'•ı.eteal, miralay Lavrenıia bir moto
alldet kasuında •t•r yaralandıiJ• 
J'azmaktadır. 

Hltlerln Muavini 
Stolıholm, 14 (A.A.) - Hitleria 

~q•unlnl bay Radolf H... lsarm 
Ye mal7eli ile birlikte dlD Stokholme 
aelmiıtir. Bu ııkıam bir kooferaaa 
•erecektir. 

SON POSTA Sınfa 5 

HARİCİ TELGRAFLAR .[ Gönül lıleri J 
Tahsil Görmüş 
Kız Yemek 
Pişirmez Mi? 

it alga, 
Top 

Afrikaya Binlerce Asker, 
Ve Mühimmat Gönderdi 

Yarından Sonra 
Dört Vapur Daha 
Hareket Edecek 

Roma, 14 ( A. A..) - 16 Mayııta 
Şarki Afrlka7a yenidea kuvvet n 
harp levazımı ıönderilecektir. Koloa• 
bo vapuru GaYinyana fırkHındaa 
LOOO kiti •ötlrecektlr. 

AJ•I a-ünda. Laoaardo ela Vt.çl 
npuru, 1260 topçu aeferi lle bir 
mıktar top, Dalmaçya Yapuru da S70 
ıObay, er ve f11lyl bamllea hareket 
edeceklerdir. 

17 Mayısta da Pol1eaza vapura 200 
aefu n harp lnarımı ile kalkacaktır. 

Tehllke Seatt 
Londra, 14 {A.A.) - Kabine Lord 

Edeain plecek hafta, ltal1a • Haheı 
lhtillfıaa dair Ceneneye aötlr••t• 
talimatı mOzakere etmektedir. 

vaziyet, ıon. der~• clddl tellkkl 
edHiyor. 

Habe9ln Bir MUracaatl 
Cennre, 14 ( A. A. ) - Uluılar 

Karu111uaa yolladıfı 1eaf notada Ha
beol.tan, koanyia, İtalyanın ... ı 
laaıulıkları Ye Eribe ile Soma!lye 
yapbtı yollamaların doğW'duğu dur• 
mu tetkik etmesini iıtemiotir. 

Nota ayni zamanda, 1928 İtalyan -
Habet and'latm•••da taarlh edi'en 
hakemlik komiıyonunua kwulmuıaı 
fatemektedir. 

Hakem MUracaat 
Roma, 1.4 (A. A.) - İtalya hakem 

komlıyonuna iki Oye tayin ettJQ'ınl 

Habet hükumeUne bildirmlıtir. 
GaHteler, f ranta ve ingilterenia, 

İtalyan - Habeı anTaıamama:ıhğı hak .. 
kında ltiçblr tHyikte buhmıuadıtını 
yazıyorlar. 

Harp Bitmedi 
Cenubi Amerlkada Kanlı 

Çarpıımalar Oluyor 

1 

Habeı çölleılade yakında İtalyan orduaııa kartı harbe aiıifeoek 
olan kabilelere bir bakıt 

Pilsudskiniıi Tabutu Uç 
Gün Omuzda Taşınacak 
Bütün Lehistan 
Matem İçinde 
Varıova, 14 (A. A.) - Zaano'un

dufuoa ıöre, Mareıal Piraudıkinin 
6lld, Kileçe•den 150 kilometre uzakta 
Lulunan Krakoy?ye Hki arkadaı!arı 
tarafından omuzda Ye Ü' SÜDde 
allUlrfilecektlr. 

Bu yol, •tuıtoı 1914 te, Pilaudakl 
kuvntlerinin Kileçe'yl Ra1lardan 
ıaptetmek Ozere yaptıkları nıethur 
yürilylf yolunun maküsudur. 

Üzeri bilUir'a kapatılmıt gilmtlt 
bir sanduka içerlıinde yalan Mareşahn 
cenueai bu6Ün Sen Jan lcliaeainde 
halka teıbir edilecektir. 

BDtDo Lehistan matem içindedir. 

!Alman;;-· .. ~------=-

Ve Sulh 
Göring Bir Nutuk Daha 

Söyledi 
Bal. ( fnfçr• ) 14 - Bir ga.ıete 

Almaa HaYa Balı:anı G8rlog'in ıu 
ılSılerinl yazıyor ı 

"- Sulh için en blyQk iti yaptık. 
Silahlandık. Fakat ınaı istemiyorus. 
Fakat aavaı karıımııa dikfHrH ona 
engel olmak elimizde değildir.,, 

Be.rlia, 1' (A. A.) - Alaaaya ... 
Hk barıt Ye wwek 8AY8f •amamadalrJ 
lbtJyaçlar.nı temin iıia AJmaaya ..._ 
ina yağJarına bOyQk ehemmiyet ver· 

mektedir. 

" Büyük fedakarlıklara katlanarak 
kızımı okuttum. Geçende kımıeti çıktı. 
Evlendirdim. Fakat aradan çok geç· 
•eden onu matfağa ıoktular. Onu bir 
hismetti gibi çalıfll görmek beni rahat
•• ediyor. Beu l>ütün fedakarlıkları 
bunım IÇii:ı mi yaptım. Ve ben dütlln· 
diİk.9• t1&iililyoıum. Kendi.ine bir ı•Y 
ıöylemedim. Fab.t banu hOf 1örmü-
7orum. Haklı değil mi7imi,, Nadide 

Defllalniz. 
B& kızın kendl e-rinln lıUo 

meıgul olması hir.metçllik yapması 
demek defildir. 

ETienen bir kız her şeyden 

evvel eri n. allkadar olmalıdır. 

Okumut bir laz, diierlerine nla
betfe, daha kolay ve daha iyi ey 

iradını olabilir. Kızınız kocaaının 
yemeğini piffrmekten, evini derleyip 
toplamaktan ıeYk afıyoraa bunun• 
la ÖYlhıDnft:ı. Ya bunlan yapma· 
JIP da yıhm tuntetile meşgul 
olH, pek• ft be:r.iç partilerine 
&ltıe, kocasının paruıaı ıurada 
buada mat ebe daha m iyi 
olur. 

Bene• kanlıocanın aaadetlne 
dokunmaymız. Bırakımz naaıl 
hoılaruaa tiderM öyle yapımlar. 

~ 

"1.taııbula yeni ııelmiş Anadolhı bir 
kızla t&wjbm. Bir müdde* aoma 
memleketine döndü. Mektup yazdım 
cevap vermedi. Ben onu çok ıevmiş
tim. Evlenmek i11tiyorum. Ne yapayım? 

Hallt 

Kızı çok H'Yİyoraaoıı yapıca• 
ğınıı t•Y kızm bulunduğu yere 
gidip onu alleılnden istemektir. 
Yolma o kazm mektubunuza c ... 
np •ermlyecejfni taltmln etme
nb Jlzımdı. Bir Seçim TEvzE 

l 'L ·z "".& BUkr•t Tıp FakUlt••I nf l Q/ l Kapatıldı Plllpl11 Adalen lstllrllllne 
Danziır, 14 (A.A.) - Karı~ fırka· BOkret, 14 ( A.A. ) - Çıkan Jaa. KaYufuyor 

lar, yargutaya baıvurarak, 7'-Nis:m dlHler tilerine Tıp OnlveraitHI kuru· Manll, 14 ( A.A.) - Plebistln ilk 
Diyet ıeçiminin uau!au:ı olduQ'una lu deralerin, den yı'ı aonuna kadar ıoaunçlan, fltildllln kuruluıu lehinde 
bildirmitlerdir. Fırkalar ba lıtuıuata uat • tatil • edilmesine Y• talebenin bir çokluk bulunduğunu göstermek· 
uluılar 1>01yetul komiaerlne de ıikl· •naç halıı:lannıa kaldırıbauıaa karar tedlr. ilk defa olarak 200,000 kadın 

A11ompıion, 14 ( A. A. ) - Si 
Balıcanbğının bir bildirimi, Parasruay 
kunetlerinin, Paropftl Ye Bahyanegra 
mmtakalarında Boli•yalılann hücum• 
lanaa püı\ıürterek onlara mlhim 
zayiat \'erdiJderlal blldizmektedir. 

--~B!!!!!~----~------------......,-----
yet mektuplan vermifltirdir. vermiıtir. rey Yermittlr. 
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Onu, hesap aonunda konuıuruz. Hacer, dalgaya dUtmUt gibiydi: 

lS-S -985 
Eclebt 

Tefrikamız 

N.o 

&7 

Çam Tırtılları 
Hacer, omutlarını kaldırIWfb: 
- Ben, çoktan karar Yerdim 

amma, elimden ne ıelir? Boranın 
rabancısıyun. Kaaabada lkea de 
dltllndllm. 

Demir ağa, btyddanm kap
Jordu: 

- Kuabada elmazda... Burada 
calar-••• 

- Peki, eY tutmak kolay mı? 
Hacer, hem soruyor, hem de 

lcla için lmitleniyorda: 
- EY aramak, bolmak, tut• 

llıak, ayrı ayn if. •• 

Demir ağa, istihfaf edea bir 
tavurla gllDmaedi: 
. - Doğru, aeniıı yapabileceğin 
11 değil... Mademki karar vermit
tlQ; aana, ıöyle uygunca bir ey 

buluruz. Ben de kefil olurum. 
~Ya da bulduk mu? Tamamdır, 
'1lık... Otelciden de, Kltlpden de 
duydum; odadan dışari Çlkım~or
hUflun... Bu kapanıklık adama 
•ıta eder. Evini bilir, aere 

"rpe otururaun ..• 
k Hacer, blnbir &mide, hayale 
r:_•dini kaptırıvermifti; kalkacak, 

l'lliı- atanıa boynuna aarılacakta. 

Haceri, hiç blrıey, bukadar sevin· 
dlremezdi: 

- Ağacığım, bana, ne htıyUk 
iyilik edeceğini bilemezsin. 

- Bunlar iyllllr değil, hanım. 
In1an, insana }Azım olur. 

Hacer, Demir Apnm teklifi 
ll• takrar urbot olmut gibiydi, 
bonrda bir tanrla bir kahkaha 
atb: 

- Yaıa ağam... Evim oJunra, 
mlıafirleriml, daha iyi ağırlarım. 

Genç kadının bu kıYrak kah
kahua. Duür Ai.... ttiylerial 
UrpebDifti: 

- Bagtlaclea tal 7ok, ben 
kollan mganm... S-. aj1rlaya
c ak ol... Bir acı kahY• yeter .•• 

Hacer? Acaba, bu, bir i1lm 
aşk rDJ? Diye dlltftndlL Fazla mı 
ileri gitmqti? Fakat kendini to
pa rlayamıyorda; aayua akınbaoa 
bırakıp gitmekt.. bafka çare 
göremedi: 

- Epey para aider mi? Bende, 
sizden aldığım para, duruyor. 

Demir Ağaoua, ytlzD karan· 
vımıifti: 

- Bırak para lAfını olmdi. •• 

Hacer, Demir Ağanın asıl nl· - lstanbulda da pek ıözll 
7etinl, maksadını bir türlü keşfe- kapalı gezmedim. 
demiyordu. Lakin niyeti, maksa- Demir Ağa, ceYap vermedi, 
dı, aa olursa olsun, otelden, bu ayağa kalktı. 
hapla hayatından, gözcülerden Hacer, sordu: 
kurtulacaktı. - Ne o ? Gidiyor musun, 

Bunun aevincl Hacer• yeti- Ağam ? 
yordu: - Gitmen, gayri. .. 

- Peki Ağacıg~m... Sen, nasıl - Seni, ne vakit görürüm? 
bilinen öyle yap, yakıştır. Y aloız Demir ağa, düşündü: 
bir ıey var, ağacığım... Ben ) al· - Bir iki gün içinde uğrarım. 
nıs bir kadınım. Anamın ayak- Kapı; a doğru g:diyordu; durduı 
lan ağrılıklı olduğu için köy· - Para istiyor musuu? Hani, 
den çıkamıyor... Ben, burada ııkmtıda kalma, diy• aoru} orum. 
tek baııma bir evde nHsıl Hacer, baygın baygın gU:dü: 
otururum? Söz olmaz mı? - Parayı no yapacağım? Pa-

Demir Ağa, kuvvetinden emin 
gibiydi: 

- Ne ıözll olacak? Senin 
y•nına bir hizmetçi kan baluru:ı, 
yemeiini piıirir, ortahta da bakar. 

Mahcup mahcup 6ollne baktı: 
- Ben, köyde oturuyorum 

amma, ıehirli kadar .. hirllylmdir. 
Yol, iz bilirim... Köyde de yap
dam, pbirde de..: Her yerin ~di
p.ı bilirim. Olacağı, olmıyacajı 

ayırt ederim. 
Hacer, anıerek batını .. ıı ... 

yordu: 
- Belli, Ağacığım, bellL .• 

Bu de inaa• aarrafıyım ..• 

Demir Ağa, birden kızarmıtb: 
- Elbette, Hanım... Bunca 

yJI lıtanbulda oturmuşsun ••• 

ram var. 

- o:ur a, insanlık hali but 
Odadan çıkarken, Hac• ba· 

ğırdı: 

- Glle glle ağamı 
Demir Ağa, Hlim Yerir ilbl 

ı?Dldll, çıkb. 

Hacf r d!! gülOyordu. Hemen 
elini kolluğun altına attı, küçtık 
konyak fitesinl buldu •e tişenin 
dibindeki tortuyu bir dikifte içti: 

- Yaıa be Demir ağal 
Artık bOr, aerbeat olacaktı .•• 

Bir odada kapanıp kalmıyacaktı ••• 
istediği gibi yiyip içecekti. 

O zamana kadar jandarma 
zabiti de iyileşirdi. 

Fakat? 
Hacer, fula, key:fle, neşe He 

dlifllnemedi. Demir ata, bu feda· 
klrlıldan botuna mı yapıyordu; 
bukadar masrafa botuna mı kat· 
lanı yordu? 

O, Hacer berinde bir halı 
göremiyecek, bir himaye hakin 
aramayacak 1111ych ? Hacer, jan· 
darma u bitini eve abna, Demir 
Ağa, bunu bot görecek •iydi 1 
Y ah&ıt. paç mülizim, O.mir 
Ağamn himaye hakkına, iyi gözle 
bakacak mıydı? 

Hacer, itler, hallolundu, zan· 
nederken, büabütüa kanıbğanı, 

karışacatını zannediyordu. 
Demek bir kayıt albndan 

kurtulup baıka kayıtlar altına 
ıirecekti? 

Dünyada, hiç, tam MrbHtlik 
yok muydu 1 Istanbulda, kendi 
bqına yaıadığı zamanlar bile, 
kayıtlan, tahakkfimden, himayeden 
göz hapalndcn kurtulmuı mu idi? 
En Hrbest zannettiği zamanlar 
bile, blııbir kayıt dtlfünmemiı 
miydi? 

Hacer, otel odaıının çıplak 
duYarlanna dalmış, bakıyordu. 
Bu da yaşamak değildi: 

- Bir kere buradan kurtu
layım l 

- 11 -
Hacer, Demir Ağawn tuttuğu 

e•den ve bulduğu hizmetçi Ayşe 
kadmC:ao çok memnundu. 

( Arku9ı \ Rr) 



6 Sayfa 

Dünya Hadiseleri 

Bir Amerikan 
Gazetesi Yüzüncü 
Yılına Bastı 
Amerikalıların Nevyork· Herald 

gazeteıi tam yUzllnctl ya• 

Darısı Tilr- tını bit1!di, 10.n~
/c. tJ, kil ci sen Hın• ıırdı. 
~g• 6 

..- Dk nUshaaı 6 ma· 
rın başına yıı 1835 tarihinde 

llkoçyadan Amerlkaya hicret et· 
mit olan Jams Gordon Bonett 1 
tarafından neıredllmJıtl. Bod
rumıu bir tek odamn içinde 
yazılıp tertip edilip baıılıyordı, \ 
derhal rağbet te ıörmedl. Fakat 
mllesaisin oğlu ceaur, ıtekl bir it 
adamıydı, babasından kalan mi• 
raeı tedricen Amerlkanın en bil· ' 
yUk ıazetHI yaptı. 

Nevyork Heraldın bugOn Hud· 
ıon kıyııında iıgal ettiil blnawn 
yükaekllği bizim yangın kuleıln· 
den çok fazla, ienifliii de po.,. 
tane binasının 8 defaaıdır. 
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lstanbalan Göb~ğlnde B!~ Böy ~- Trö•ll•r j 

ski Tenekelerden Orülmüş Konserveciler 

Bir. Yığın Sefalet Ocağı r:a::~ü Fiatları 
ı ı<>relim de, sonr niçin geldiğimi Yükse/im iş/er '/ 
htiyar Anlatıyor 1 ıöyleriml .• Dedim. ( Baitarafı ı iocı yüzde ) 

" - Abe Evlat.. Geçin- Öntımo düıtn. Eski bir kona· 7 - Unkapanında «Ermlp 
ğın taşlığı olan bir geçitten geç- 8 - Rekor 

mek çok zor oldu. Kimi- tik, aşağı doğru birkaç basamak Ayrıca, Izmlr, Buna ve Balı· 
miz Yanmış Kömür Top- merdiven indik, ihtiyar, ince kealrde de birer fabrika olmak .. 
lar, Kimimiz Hamallık tahta kapıyı iterek seslendi: Uzere, memlekette on bir konserve 

- Abe çekilin, misafir var!. fabrikası yardır. Senevi istihsal de 
Eder, T e Büle Geçinip içeri a-lrer girmez kötU bir Uç milyon kutu raddesindedir. 

Gideriz.,, karanlık ve küf kokan bir serinlik Tröst Yapan Fabrikalar 

~J 
B• lr:öyi.ln nlerinden iki örnek 

Evet lıtanbulun ıöbeğinde bir kırpıııp kırpışıp açılıyordu. Koıa-
Ş'arkköyU.. Yerin altına girmiı rak bir tahta sandık getirdi, önü-
toprak ve taı evler, dört parmak me koydu, ıonra kartıma geçti: 

geniıliilnde, camlı, kiğıtb, mu• _ Buyurun Bayım ı ... 
ka Yvalı, tenekeli pencereler, içi 
karanlıl<tan ıörllnmeyen minderli, ikindi ıerlnllilnde, alt aıa· 
kilimll odalar, baıı yemenili, ba- fadan ielen çocuk aeelerf çoğa· 

yUzUme çarptı. Tam karııda 

odanın duvarında kUçUk bir delik 
açılmıı: Bu, pencere.. Kenarda 
minderler var.. Dışardan bütün 
fecaati ile ıofaleti gösteren bu 
köy evinin içi derlitoplu alhl .. 
Döıemede yamalı yırtık kilim 
parçaları,. Köşelere• yine yamalı 
ot yastıklar.. Duvarda renkli 
renkli kAğıtlarla aUalll raflar, 
büyücek, bir tarafı kır&k bir 
endam (1) aynası •• 

ihtiyar iki büklüm anlatıyordu: 
- E itte btl'İa, yaıayıp gideriı 

be bayclğim !.. iki ayallmle 6 
evlAdım var benim.. Abe güç 
ekmek parası çıkarmak! .. 

. Bu ıırada dııarı avludan 
cırlak bir kız ıe1i avaz &Yaı 
bay kırdı: 

lıtanbulda en bUyUk ve ehem• 
miyetll fabrikalar: Müttehit Ermis • 
Kartal· Emniyet, Fındıklıda Ermiı, 
Topanede ideal ve Yıldız fahri• 
kaları dört ıenedeoberi, anlaımış 
ve bir tröst Yllcuda getlrmiı va• 
ziyettedirler. Bu tröıtun teşekkU• 
IUnden evvel, tabii rekabet kon• 
aervelerin fiabnı mutedil blfakı .. 
yordu, Fakat, tröıtUn teıekkUlUn• 
den ıonra flatler yökaelmiıtir. 

Ôkonomlk buhran mllnasebe· 
tile aatın alma kabiliyetinin azhj'ı, 
halkın konserveyi Ulka bir madde 
ıayarak buna alıımadığı, nakliyat 
pahalılığı ve veı·gller ıibi mo1e• 
leler, bu ıanayl ıube1inl dUtiitUn· 
dnren hakiki ıebep)er ise de aııl 
1arflyatın azbtına aebep olan 
müe1Sir, konıervelerin çok pahalı 
olmatıdır. Buııttn, memleketi· 
miıde 20-25 kuruıa aatılan 

cakları ıalvarh, ayakları çıplak hyordu. Köy kulübelerinde akıam 

,------------, köy kızları •• Fakat ne köy, ne hazırlığı var. Karşı, taraftan ince 
köy!.. bir kadın meıi, yırtma yırtma 

- Anaaa, anaaaf. Abe yangın 
var aıağı bakkalın UıtUnde ana •• 

ihtiyarla beraber, oranın an• 
lamadığım bir tarafında.o iki ka~ 
dın dııarı fırladılar. 

bir kouerve kutusunun eıl 
Yunanlıtanda 10 • 15 kuruıa· 
dır. Bizde 1ebzeclllk epeyco 
lnklıaf etmlt draat ıubeler.inden 
biri olduğu halde konservelerin 
okadar pahah olmasındaki aebebl 
mnıtahılllerin fazla para kazan• 
mak endiıeainde aramak ıı•rektir. 

Nöbetçi batırıyor: 
Beya:ııtta Kalpakçalara inmeden 

Eczaneler tam karşıya ıelen kalaycılardan - Elifin kınaıı tutmadı ana, 
aıatı dotru inerken, ıata aaptak aıece kına yapacan mı? .• 

Bu l'•c• a6betçl ecıııcaneler ııaa
Jardır ı 

İltanbul tarafı; Şehzadehaıında 
(ÜniverıJte), Cerrahpaşa (Şııtl 
Celal), Fatih (A. Kemal), Topkapu-
da (Nazım), Samatyada (Rıdvan), 
Cibalide (Necati Ahmet), Eyüpte 
(Hıkmet), Gedikpaıada (AHdor• 
yan), Defterdarda (Arif), Dinnyo
lunda (Esat), Bahgekapudf (A. 
Rıza), Bakırköylinde (HilAl). Bey
oğlu tarafı; Taksimde (Della Suda), 
Y eni&ehirde (Ş. Barooakyan), Tak
ıimde (Ertuğrul), Galatada (Kara
köy), Şişli Şafak sokakta (Nargile~ 

oiyan), Kuımpaıada (Merkez), Haı
köyde (Halk). Kadıköy tarafı; Mu· ı 
vakkıthane caddeainde (Leon gu
bukluyan), Kuıdilinde (Hulfuıi i• 

man), Büyükadada (Halk). 

Bir Doktorun 
Çuıamba GUnlük 

Notlarından (*) 

Kızamık 
Bulaşık ve çoou.i:larda a1k 11k te
sadüf edilen bir hastalıktır. 
Baı ve bel ağrısı ve oldukça ıid· 
detli bir titreme n arkaaıodan 
ateşle bailar. Gözler kızarır n 
çapak yapar. Boğazda hararet 
bademciklerde ıişlik, dilde pas 
olur. Hasta ateıin teeirile dalıın· 
dır. Geceleri fazla ııorar n 
rahatsızlık artar. Haatalığ1n bat
ladığı günü müteakip YUcutta 
kırmızı kırmızı küçük lekeler çı· 
kar. Buna halk arasında kızamık 
ismi verilmiıtir. 
Tedavisi: Muhaiaıah ve loş hir 
oda lazımdır. Bir tatlı kaşıtı 
ba<lemyagı ve hintyağı nrmeli 
atoş için de ylizJ.e oa santigram· 
lık Piramidon tabletlerinden 1 . l 
tauo yutturınnlıdır. Soğuk hotaflar 
ve 8lit, ayranla beıılemeli. Ağız ve 
dişleri, dıli temiz tutmalı, baı 
lızerine soğuk bez koymalı vö.cudÜ 
kiıfurulu İFpirto ile oğmalıdır. 

.... 

ve yangm harabeleri içinde yavaı ihtiyara ıordum : 

yavaı kö~ kulübeleri kendini - Sizin burada kaç kulUbe 
ıöıterdl. Uzaktan avaz avaz bir Yar ? 
çocuk ıarkııı ıellyordu. 

Bir taı Ozerlnt çıkarak ileriye 
dotru baktım: S11 yerin altından 

unyor.. Fakat nereden?. Yıtıu 
yığıo tenekeler arasından birden• 

bire bir baı uzandı ve iki çlft 
~apaklı ıöı hayretle bana hakta: 

- Merhaba dayı? Diye aes· 
lendim. 

- On, on lldyJ geçer . • Amma 
yok bizim bir ziyanımız Bayım •• 
Allah verdi oturuyoruz, klmaeye 
ıatat•ayız. Kimimiz hamallık 
ederiz. Bil burada, eh varız itte 
6 • 7 evcik birşey.. bir de birden
bire keçi yollarmdao ellerindeki 
tenekelerle bir sUrtl sUmUklU, 
kara yağız, gözleri çapaklı çocuk 
çıkb. Avaz avaz batrıp haykırı· 
yor, iki tarafa dervlı albl salla· 
nıyorlardı. YakJaıtıkça bağrıtıla· 
r.toın manası açılmaya baıladL 

Başını 1alladı ve dudaklarını 
açıp kapadı. Galiba "merhaba,, 
demi9ti. Birkaç tumıek, bir yığın 
taı a !ayarak yaklıithm. KUçllk 
keçi ·yollars, köyün ~vlerlnl 

biribirine bağbyor. SUrn atlrü '· 
taılarla ayrılan bahçelerde ta,.uk· 
lar, kUçUk kUçUk clvclYler İozl-

Bahçede çaaamur, 
Göklerde yaaağmur, 
V tr Allahım veeeer 
Bir ılirü Yaaağmuuurf 

Ktsy çocukla11 yağmur duaaına 
çıkmıt olmalılar!. Donsuz, çırçıp• 
lak, plı yUzlll kDçllkler bile, 
&Yazları çıktıia kadar haykırıyor, 
ellerindeki sopaları tenekelere 
alablldiilne Yoruyorlar. 

niyor. 

ihtiyar köylllye yaklaımca a11k 
bir ıuratla : 

- Seninle ıöyle bir konu• 
ıacaiım. Bana bir lıkemle Yer 
bakalım!. Dedim. 

Adamcağızın çapaklı ıözlerl 

_..,. .......... -.--.-·-.. ·--··--------..... IOD POl
ıLAH FIAft.ARI .. 

ı - GııHt~11ın ••• ,Urıa•· 
tf, JIJtuıuuı llrl .afan 61• 
(u1ttlm) a19•llP'&. • • 

z- Say/asırr• 'ı6r• 61r ... ,,. 
111ln lltS11 flah ıanlardır: 

aayfa. sayfa sayfa ıeyfa l>iğer Soo 
t 2 S , .. S ferler eayfa 

400 2so 200 100 eo aq 
Kıt. Krş. Krş. Kış. K11. kq. 

J-:sır ,.ntfmde vcuaıı 
(8) kelime osnltr. 

ihtiyar Çinaen• ile konuıur
ken ayata kalkmıttım. 

- Bir de ıiıln ıu kulllbelerl 

Ortalık karıııvermiıtf. Ço• 
~uklar, kadınlar, kızlar ba~rışıp 
çığrıııyor, kulübelerin önleri kıı, 
çocuk, ihtiyarla doluyordu. 

- Abe nerede imlı yanaınl •• 

* 
Köy içinin keçi yollarından 

aeçerek daha aıatılara indik. On 
on beş adımda bir yere glrmfı, 
toprak ve taı evler 11kla1ıyordu. 
Bir kulllbenin bahçe duvanndan 
içeri baıımı uzatınca, mavi, penbe 
çiçekli şalYarı içine ıHmUlmUı bir 
kurt karısını inatçı bir keçiyi 
aağmaya çaJı11rken gördUm. Beal 
aörUnce, birdenbire taıı bıraktl, 
ra1bklı iki parmak kalın kaılannl 
çatarak dik dik ytlzUme baktı. 

Daha aşağı iniyorduk. Bir ev 
önünde yay ıJbl gerlllp gerUlp 
kııılan bir kllrt ıarkııı kulatıma 
çarptı: 

Doğlaru ur vuro "urooo 
lloy Moğaruu lforaruu 
Gurbon olom rurbooon 

Köy, Tahtakaleye bakan oacf. 
dede birdenbire bitiyor Ye bura• 
dan htanbul, plinları, projeleri 
ve imarlle utraıılan lıtanbul 
baılayor. .. 

7ı'B7. notları ke•lp •aklııyını:ı, yahut 
bir albüme yapııtırıp kollekılyon yapı

nız. Sıkıatı zamanınızda bu notlar bfr 
doktor gibi imdadınıza yetlıebUlr. 

4 - ince e1• k•lıa ıa.rılar 
tatacak/an fCN ıh 
tflldlmle öl~iillil'. 

lttanbulun ğöbeğindtki köyün kadın n çoouklaıı 

Büyük Bir 
Mu.ilci Bayramı 

(Baıtarah 1 inoi yllıde) 
beateklr Haıan Ferit te " PrelUd 
Ye danalar ,, adındaki eaerlnln 
çalınmaıanı, Cumhur Riyaseti orkt1t 
trasına ıofllk yapmak ıuretll• 
idare edecektir. Bundan baıka 
diğer beateklrlarımızln da gUıel 
Herlerl çalınacak ve Ankara rad· 
yoau tarafından blltlln yurda n•r 
redilecektlr. 

Dirileri Ölü 
Gösterenler 

( Battırafı 1 locıl yUıde ) 

detlıtlrmlt olmaaı llıımdır. Eter 
bu emliki ıuçlular doğrudan 
dotruya ıatmıılarsa lıtlrdat edl• 
(erek Bay Hikmete verilecektir. 
Bu lıt• alikadar olan baıka mr 
murlaran da bulunup bulunmac:lıit 
tetkik edilmektedir. 

Suriyedeki 10 Bin 
Ermeni 

Hududumuz 100 Kilometre 
Uzağa Çekildi 

Berut, (Huıuıt) - Burada 
çıkan bir ermeni ıazeteslnin yaı'" 
dığına göre Türkiye ile Frans• 
arasında yapılan bir anlaşma n•'" 
ticeıl olarak TUrk hududunda 
bulunan ermeni ve nastt rilerlo 
100 kilometre geride yerleşmeiırl 
kararlaşhrılmıı ve fevkalide kO" 
miHr tarafından bir tebliğle bir
kaç gUn evvel hudut karakolla'" 
rına blldirHmittir. • 

Huduttan 100 ki!omer• gerlY 
"k• yerleıecek olan ermenllerin JDI 

tan 1 O bindir. 
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·~e:!~~~e;,."';"l!!!l:!!ıı!ı!!l!ii!İm!!..,1!1!!!1-all!l!'*!(f Gcçea r. Haf taki Bll-

Bu Demlr11· 
lunua Her Tra• 

veral Bir MHardır. 
Hat (Brezilya) nan Made-

rla ktamında Japılmııtır, 

tOO mll uzunluiund adar. 

mecemlsl• 
Halil 

Sakıı Haline Gelen 
Bir Lekomotlf .. 

~ sar. Alman• 

' ' ., .., 

c. ı rnin z:ıe o
duı;• ıu a nlam , 
is cracniı gele· <• Çnroam ' a 
yı bekleyin :r 

Hafı:ı:aaı ıon derece kuv• 
TetlJ bir adamdı, İtlttlğl 
t.k b ir cllmleyl 2D yal ıonra 
bUo aynen tekrar ede blllrdl, 

lif-
• Poıltff f olaefe dcral • 

lılmll alb ciltlik eaorlnl bir 

Eıı csı.i (le rnç) p a• 
r•ıının yasııı 

lbranlcedlr. 

Muhit hastaiıklı 
olduğu için lnıaat 
10,000 amelenin ca• 
nına malolmuıtur. 

Bu lokomotif t• (Brezll1a) aıa Ma
der la hattında ltl•1•n ilk maki· 
nedir. 52 yıl hlsınett•D aonra te
kalido çakarılmı9 ve bacaaı lçiae 

;t ;_ 1ada: Pazar· 
j teaı, Javlçredc: Salı, 
' 

Bunu halleo ol.; 111. mııl nlı? 
Bey atlar 1UrltUlecok ve be· 
Ja:Zlar kuanıcak ve 8 ılyah Bu l9aret 

(Yahya) 
411emektlr. 

topraı. doldurularak aak;n 
halla• ••tlrllml9tlr. 

• ltal1adaı Çarıauıbı1 
1 Monakedı: Perıeaıbe. laf yine oyanda kalacak, t.lr nota b!Je mUracut et· 

ta eden hep hafıuaında top• 
ladıiı malQmat ile JHmıotır. 

ıııııııeıııııııııııııııeeıııııııeııııııııııııııeıeııeıııııııııııeııııııııııı•••••••••••••••••~•••••••e•••••••••••••••••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııe 

Bir Köpek Müzeye Girdi . ' Şu Garip Dünyada 
Dünyanın Eiı Büyük Geçit Neler Oluyorl 

Resminde Bir Hi.dise < sı.ıaey)d• Mu.ır Fıık tara- Fredrtk, core .: Hanri Jo••• 
Çok /agflalı 1 fıodan ılyay:ı •• Bir t1ll•1tin Bç kardet bir balı 

San,.ülQ 100,000 aaker kilometre• 
~•rce uHyan bir caddenla lkl tara• bna dizili. GOneı altında parlayan 
u çelik kalenin arkaınada da ( 8 ) 

IQlllyon halk yıtılmıı, bayrak, çiçek 
~. çeleak içinde a-<SrGnmu hale ı•• 
leıa binaların pencere , vt balkoaları 
da uıylrci ile dolu! 

Batan bu halk lumıldaamaktan ve 
llefeı almaktan da çekintrek bekle-
lllllektedir. ÇOnkQ lnalllz Kralıaıa 
tahta l'eçlılnln 25 inci 7ıldllnDmü ml
~•ıebıtlle tanzim edilen meruim baı
~ak Gaeredir. Alay aeredeyıe çıka-

cıalr, kral uır- hayayı içeri alan fabrikasında ça• 
... lardan kalan 6lr p•rec•r• fakat aUrUltUnUn bir all•ı• lıımaktadır. Bura-

lb ı b • satlakatl d b · 1 f 1 a • 1 ara •· airmealnı JDani olan bir pençere • • ıznıet er n 
ıının içinde camı icat edilmlıtlr. Mucit bu yek<inu ılm i 188 yılı bulmuıtur. 
a-araaeoektlr. Babaları da evvele• aynı fabrl-

Fakat bu camı icat ederken bazı madde- kada çalıııyordu. Onunki Jle bir-
dakikada ,.. lerin baıı maddeleri kendiıine ıin· ilkte hiımetlerlnln yekunu 253 
ba nslyette dirdiil halde dli•r bazı maddelere yıldır. Bu mOddet zarfında da 
hallUn ,.asta• kartı dayanmalı prensibinden lati• f abrlka hep aym ailenin elinde 
tarpan Ukıey fadı etmlıtir. kalmıştır. 
De OIH befe• 
nfrıinlı ? Bir 
köpektir. Bu 
ldJpek naaılıa 
bir deUk bula 
rak cadde7• 
fırlamıı, ye 
tam ala1ın 9ık 
tıtı dakikaya 
IHbet ettltl 
l9ln ı•tid ia 
ilk atferl 

olmuıtur. Halk ve aaker heykel l'ibl 
hareketsi• durdutu içia baynaa doku
nan olmamıı ve köpek ıonuna kadar 
alayın önünde koımuıtur. HldlHJI 
l'Ören bir lnıili• billharı bu köpetl 
bulmuı ve uhibinden aatıa almııtır. 
Öllncer• kadar bHliyecek, 6ld0tO 
saman "taribt allyın ilk neferi,. oldutu 
için de ıinl doldurarak mtheye ve
recektir. Fotoa-rarta kllçlldGtl için 
belki göze çarpmaz. Fakat klitenio 
ortuına 7akın bir 7erdekl l'Ölge ta
ttırihin malı haline gelea bir köpektir. 

J ~edilerinden Ay
rı lmak lstemigen 
Bir Çocuk 

ispanyada Bir Gazeteci BaşınalşAçtı 

Müşterileri Sık Sık De
ğişen Bir Otel 1 

Amerikalı Bir Romancı Şöhret Kazandı 

Bu çocuk kedilerine o kadar 
kuYvetll bir bat Ilı bağladır ld, 
onlardan ayrılmamak için ıokıta 
çıkmaz, bava, aUneı alma•, yak
tini hep odanın içinde aeçlrmek 
lıter. Çocuğun anneai babaaı bu 
ııbbi mahzurun önUoe geçmek 
için çocujuo önlUlUnUn arkaııaa 
Ud cep yapmıılar, kedileri de 
bu ceplere yerleıtlrmiıl•rdlr. Şimdi 
bu ~ocuk her 1&bah Paria'in 
meıhur (Şanzelize) ıine bu kıya
fette çıkmakta ve arkasına da 
bir ıUrü meraklı toklamaktadır. 

Muhtelif Zamanlarda 50 
t anc Ev Yakan Adam! 

Kari Peteraen Amerikalı bir 
tonıancıdır, tlmdlye kadar 50 
ttneden fazla aerkOıeıt hikAyHİ 
>'•znıııtır, fakat buna rağmen 
•dını bilip iıiden, kitaplarını açıp 
hkuyan yoktur. Satılmadıiı halde 
~· kitap yazmaya devam ediıl

laın biricik aebcbl, sadece zenaln 
hluıu, matbaaya ve kAğıda bol 

01 para verecek vaziyette bulu
lluıudur. Mamafih bu Taziyet ıe!'n hafta değişmlı, ve· Kari Pe
ttsen birdenbire ıöhret sahibi ol-
llluştur. Yalnız kendisine şöhreti 
:~tiren şeyi yine kitaplara detil· 
ıt, aadece bir zabıta Yak'aaıdı. 

I> Filhakika Kari Peteraen bir 
~ 0118 mtidUriyetine giderek, ae
Cl~1:rde çıkan bir yangının faili 
hlttı u~unu söylemiştir. HAdise mO
~ dı, alelhusuı basedilen yan· 
h~llda bir de kadın ölmtıştU, 
)) ~un için poliı mUdUrD Kari 

' •rıenin lddiaııoa · inanma· 

mıf, yeni bir romanı için 
mUnaaetbeslz şekilde raklAm 
yaphğınal zabip olmuıtur. Fakat 

.. b~;;· .... ·;~·i;;;~·;······t:hkİk.~t ...... d;~·· 
rinleıtirillnce, lddianımn doğru 
ol dutu anlatılmış, fazla olarak 
ortaya birçokta ıahlt çıkmııtır. 
Kari Peteraen mahkemeye veril
mif, orada ise, itiraf ettiA'l ilk 
cUrUm harlclnda daha evyelkl 
yıllarda 50 binayı baktığını . ıö7-
lemlıtir. Tahkikat bu iddianın 
doğruluğunu göıtermiıtir. Maz· 
nun ifadesinde: 

- Beni oku mamasına rağmen 
ıizll bir hiı naaıl roman yazmıya 
HYkedlyoraa, diğer bir bide yan· 
aın lkaına sevkedlyor, demiştir. 
Diğer taraftan Kari Petersen kendi 

kendinin tahliline ve cürUmJerinin 
bikAyetine ait 2300 sayfalık bir 
roman yazdığım da ilave etmiştir. 

Amerikalı meılekdaılarımızm 
tahminin• aöre muharririn bu 51 
inci eaerl arhk muhakkak aatala· 
coktır. 

lıpanyanın Katalan Ylliyetinde 
bir ihtilll çıktı. Bir kııım halk 
bu vUAyeti ana •atandan ayırarak 
mUıtakil bir devlet haline koy• 
mık lıtlyorlardı. Fakat bilkumet 
kuvveti önUnde ma~lup dOıtUler • 
ileri gelenleri tutulup hapH atıl
dılar. Bu hapiahane, bir yatı mek
tebinin yatakhanesi gibidir. Yu
karda görüyorsunuz. Fakat Ia
panyalı bir meal•kdatimız naaılaa bu 
reami elde ettiği ve üzerine de 
"MUıterilerl sık sık değiıen bir 
otel,, cUmleaini yazdığı için baıına 
lı açmıştır. Filhakika bu cUmle
ıinde: 

- Şimdi hllkümetln de dev
rileceği ve azasınıo bu yatakha· .. 
nede bulunanların yerlerine gele-
cekleri şeklinde bir ima aörUlmüt 
lae de, gazete maksadının bu 
olmadığmı söyleyerek güç hal ile 
yakasını kurtarmııtar. Maamafib 
hadi11den ıonra lıpanyada mah
kfım vı haplııhane re•mi ya1&k 
edilmlftlr. Bereket •eraio ki bu 
yaıatı dinlemeyenlere •etilen 

ceza para ceıaaıchr. yani aaae• 
teye yeni bir pul reıml konulmuı 
ıibldlr. Hapiıbane •• mahkfim 
r11ml neıretmek lıteyen gazete 
her defasında 25 lira yerdi mi bu 
lıteğinl yerine getirebilecektir. ...... ~ .. ·--· ___ ...... , ~ 

Gazetelerin Ara-
sında ittihat da 
Vardır I 

Fransa Hariciye Bakanı Ruı• 
yaya gittiği zaman °Maten,, gaze
tesi Bakanla birlikte Moıkovay :ı 

hususi bir muhabir yollamak 
iıtemiş, fakat Sovyet Sefareti 
Maten gaıeteainin her hangi bir 
muhabiri için vize vermiyeceğlnl 
ıöylemlştlr. Diğer Franıız aaze
leri bu hadiseyi (Maten) 1 haber
ıiz bırakmak için bir fırsat ı•k
Unde görmemişler, ve birleıerek 
Ruıyaya muhabir yollamaktan 
müt terek en vazgeçmişler ve b . nu 
çok acı liıanb bir tebliğ ile 
neıretmiılerdir. 
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15 Mayıs SON POSTA 

"osMANLI SALTANATI c~·cE:iK-EN 
( Mltareke devrinin tarlbl) No .. a4 

t:z.,. Her hakkı mahfuzdur. ~ y > Yazan: Zl11• Saki, 15/6/85 ~ 

lngiliz er, Is tan bul da Hemen Bir lstih
ba at idaresi Kuruvermiş erdi .. 

Llikln bu telAkkf, daha o gUn 
hal ldar edilivermişti. lngiliz bfıı.. 

başılarından ( Tomson ), yanında 
beı lnglliz zabilile derhal Boyot
lu tolgrafhnneılne gitmlı, telgraf· 
larm bu zabitler tarafından kon· 
trol edileceğini bildirmiıtl. Yine 
aym günde, • bugllnkU ( Karlman} 
pa1ajının bulunduiu binanın kar· 
ııaandaki • ln2iliz mektebinde he· 
men bir ( loailfz istihbarat idaresi) 
teala edilmif ti. Filo ile ıelen 
Fransız 84 Uocil alayına mensup 
bir kıta doğruca Franıız Hfaret· 
hanealne gelmiş, Fran11z bahriye 
bandoıunun ( Maraeyyes ) teren• 
nllmleri araıında aefarethaneye 
bayrak çekilmiıtf. Bu Franıız 

kıtasımn, bu merasimden ıonra 
avdet edece§i zannedilirken, muh· 
telif binalara yerlettlrildiklerl gö· 
rtllmllf.. MOtareke prtnamHinin 

bu kadar çabuk bir ıamanda 
lhIAI edlliYermesfne, hayret ediJ.. 
miıtı. Yine o akıam, bir Fransız 
mtıfrezeal, Sirkeci lıtaıyonuou 
lıgal eylemişti. 

Fakat bunlardan daha mUhlm 
bir hAdiae, crteai gUn ( Maliye 
nezareti ) nde cereyan etml~tl. 

· MaJfye nazırı Abdurrııhman Bey 
makamında oturup lılerlle meıgul 
olurken, bir logitiz ukeri heye· 
tinin ıeldlil haber verilmltti. Bu 
heyetin gelifini, nazlkAne bir 
dyaret znnned o nazır, glileryllz· 
le istikbale ıltap etmlıti. LA-

kin, karıisına dizilen dört 
lngillz bahriye zabitinin reisi 
olan lngillz miralayı, bllyllk bir 
ıoğukkanlılıkla Naıır Abdurrah
man beyin eline bir mektup 
~ermfttl. Amiral Kaltrop bu 
mektubile Oımanlı Maliye Nazı· 
rından, - ogün •aat 16 ya kadar
(iki yllz bin lira) lıtemekte idi. Bu 

talep kar9ııında, derin bir hayret 
hiaaedan Abdurrahman bey, iat .. 
ııilen bu paramn •• paran oldu
iunu ıormaya Yakıt bulamadan. 
dört Franllz zabiti daha içeri 
ıirmlı.. Bunlar da naziklne bir 
eda ile Franıız heyeti reiai (Ce-

lleral, Beno) nun bir mektubunu 
Nazır beye takdim ehnitlerdi. 
Franııı. ceneralı, daha nazikçe 
hareket etmlı; lngllizler gibi 
kat'i aaat tayin etmiı erek, aadeco 
( derhal ) kaydlle ( yUı. yirmi b:n 
lira ) cık lıtemiıti. Eaer ıu anda, 
Maliye neıaretlnln kapısındaki 
binek taıına bir tellal çıkıpta: 

- Yağma, Hannın börojif .• 
Diye nida etseydi, hiçldme 

taaccüp ~ylemiyecektL .. 
(Miaaflrllk) aaml altında baı· 

layan ılnsl hareketler, birkaç 
IUn aarfmda adeta gayri reami 
bir (iıgal) ıeklino girmlf, (B;ı yUz 
••nelik Türk ve MüılUman Iıtan
buı ) un çehreai, birdenbire 
dtiltlvermiftl. 

Manzara, cidden feci idi. Ga• 
ltta Ye Beyoğlu ıemtleri, her an 
Jlttlamıya müheyya bir barut 
clepoau haline golmlf tl. Birçok 
'i'ırbaılı rum ve ermeni vatan· 
daılann 9urada burada ıllk6net 
~. itidal taniye etmelerine rai· 
~ki~n, tiddetli prop. agandalar her l • 

lınıuru da coıkun bir heye· 
cilaa ıllrUklomekte idi. MUtare· 

1 

kename tanı.im edilirken. ıayet 
itilaf zırhlıları lıtanbula gelecek 
oluraa, bunların arasında Yunan 
gemilerinin bulunmaması hususi 
bir mahiyette takarrur ettiği ha!· 
de, bu karar lhlAI edilmiı, { Kıl· 
kıt) ismindeki Yunan zırhlııı ile 
birkaç torpido, latanbula gelmlı, 
Beşiktaı sarayının fönOnde demir
lemişti. Bu 21rhlının ielişi, ( Aya 
Dfmitrl ) yortuıuna tesadüf et· 
mlıti. Bu hAdi1e, Tatavla ve 
Galata muhitlerine çıli'ln b:r 

mcaorret vermiıtt V • bu zırhlıyı 
mtıteakip Amiral Kokolidlı ku
mandasında Averof, Llmnl zıhlı
larile Aynoı, Panltr. lerakı, V elos 
torpido!arından mürekkep Yunan 
filosunun lıtanbula alrmesl. artık 

lngiliz Zabitinin 
Cesedi Bulundu 
Dün Merasimle fngiliz 
Mezarlığına Gömüldü 

Dokuz ay evvel Kuşaduı cı
yarinda boğulan Iniiliz zabitinin 
cesedi buluumuı ve lstanbula 
getirilmiftir. Don aefarethane 
kiliıeainde ruhani Ayin yapıldık· 
tan ıonra ceset Haydarpaıa 
lnglliz mezarlığına götDrUlmüş Ye 

· gömUlmUltUr. Merasimde emniyet 
müdUrile birde deniz ı.abltimiz 
bu:unmuştur. 

Belçikanın 
iç Durumu 

BrUksel, 14 (A.A.) - ı aoancı 
gazetelerin ziyafetinde, kabine 
beyannamesinden beri ilk defa 
olarak ıöz ıöyliyen B. Van Zee• 
laod demiştir ki ı 

•
1Hllkümetin faaliyeti, sene 

aonuoa kadar devam edecek olan 
btiyUk bir ökonomik aavaıtır. Bu 
Savaıın kazanıldığını, yahut kay
bedildiğini ancak sene sonunda 
anlıya bileceğiz.,, 

coşkunluğu son haddine getir· 
miştJ. Bu vnziyef te-n istifade et-
mek isteyen birtcıkım komiteci 
papazlar, kiliselerde verdikleri 
vaizlerle ha!kın avam Ye cahil 
tabakaıım bUıblltün heyecana 
getirmektelerdl. Nitekim, halin 
vahametini Rum patrikhanesi de 
hisaetmfşti. Derhal toplanan 
( Sen SfnUt) meclisi. o ıUnden 
itibaren patrlkhanenJn malumatı 
olmakıızın papaa!arın kiliıelerde 
vaiz etmemelerine karar vermfttl. 
HattA, yortu mOnasebetile Tatavla 
kiliıeainde bizzat ruhan1 bir Ayin 
yaptıran Patrik Kaymakamı 

( DroteUs efendi ) bile, bu ıuur· 
ıuzca meıerrotio önUne seçmek 
için bir vahı: vermiı: 

(Arkası nr) 

Yunan 
Seçimi 

Haziranın Dokuzunda 
Yapılma'1 Kararlaştırıldı 

Atina, 14 ( A.A. ) - Hükfı· 
met, aynşık partllerin lştlrAkini 
kola}Jaıtırmak arzuıu ile ıeçım 
tarihini bir hafta geriye almayı 
ve bu ıuretle seçimi 9 haziranda 
yaptırmayı kabul edecektir. 

Almanya - lngiltere 
Bertin, 14 (A.A.) - Alının 

Devlet bankasının, Almanyaya 
vaki lngiliz ihracah bedelinin 
ödenmesi için, lngiltere bankad!e 
75,000 lsterlin liralık bir avanı 

hakkında uzlaımıı o!duau zaone· 
dilmektedir. 

B. Lava/ ile 
Stalin Konuştular 

Moıkova, 14 (A.A.) - Stalin 
•• Molotof buıUn B. Lavali kabul 
etmitlerdir. Litvinof ile Fracıanın 
Moskova ve Sovyet Rwıyanın Pa-
rlı büyük elçileri ile Fransız dıt 
bakanhğının genel ıekreterl B. 
Begerin de hazır bulundukları bu 
konutma iki saat kadar şOrmUşllir. ,. 

GIDAİ ve HAYATİ KlJVVET 

HASAN 
FISTIK özü YAÖI 

Zayıf ye cıJıa olanlara fazla ııda ll:ıımdır. itte Haaan Fıstık 1~za 1:11• 

gıdai mnaddı ve bilha111a Yİtaminl ve kaloriıi çokl'd~ol B~lh utun 8~ 
dünyada meYcut bütün ıııdat maddelerin en mtlkemme ı ır. 1 .~sa _ço . 
zayıf olanlarla vereme iatidadı olanlara az saman ı.arfıoda kat ~ teaırlnı 
g3sterlr. Huan Fıstık Ö:r:tı yatının bir kilosu 100 kilo :ıeytınyafıca 
muadildir. Mi.:leyl rabataıs etmedij'i gibi ittihayı tezyid eder . ~e ~ir kilo 
fıatılc Özl yatı içen zayıflar, bilbuaa çocuklar Ye lnrıncı deYre 
veremliler IAakal 1-2 kilo kazanırlar. Haaan Fııt k Özü yetı kıt Ye 1~~ 
içilir. Çocuklar• ve gençlere, 1101gun gen~ kııbra ve b _yattan uv 
nalan ihtiyar.ara çok bOyOk faydalar temın eder. 

Şişesi 100, btlyük 200 kuruştur. 

HASAN KREMi 
Dnn ada mevcut kremleri• en nefisi, ~o ııhhisidir. Nazik cildli kadıntann 
hay:- arkadaııdır. lbti1arJarı ı•nçleıtlrir. Ve gençleri güulle4tirir. fnaaaa 
ebedi bir taravet veren Hasan kremini unutmayınız. 

Kutusu 50, tüp halinde 20 
TUrklyede yapıhp da Avrupa etiketi yepıştıralan va 
batkı aldatan kremlere, vesalr ıtrlyatF aldanmayın1z. 
Hasan markasına dikkat ediniz. 

Hasan Depo~u: 

Ankara, lstanbul, Beyoğlu 

Sayfa 9 

Yeni Anketimiz 

itıl itikatlara 
inanır Mısınız ? 

( Baıtarafı l inci ytb:le 
glttlğ~mi, aym köpekle karpla19 
tığımı, aynı haYlayı91 duyduğumu 
hatırladım. Ve gördüğüm rüyall!.D 
bir tDrlU bulamadığım sebebini 
anladım. 

- Demek, riiyalann böyle 
Rebepleri vardır? 

- Vardır ya! Elbette... Bak 
ıana, bu ıualfoe cevap teıkiJ ed .. 
bilecek bir vakacılJ anlatayım. 
B;r nlqam u de konuşuyorduk. 

Ablam, bir gece evvel rUyaaında, 
merhum doktor SU?eyman Numan 
Paşa) ı evinden taşınırken görmüt
Bunu anlattı, ve benim rllya hak· 
kındaki kanaatimi bildiği için: 

- Haydi bakahm, dedi. Eğer 
icldian doğru iıe, bu ıarip rllya
nın sebebini de bul ..• 

Bir an ıu11n Nurullah Ataç 
ıtıldO: 

- Ben o rüyanın da bir ... 
bebl olduğunu isbat ettim. Ve 
o gfinden ıonra ablam, rftya hak· 
kandaki kanaatimin iı.abetlnden 

fllphe edemedi. 
Merakla sordum: 
- Nasıl iabat edebildin? 
- Nas.J olacak... Bir ann 

e\•vel çıkan ga.ıetelerl karıştırdık. 

Ve O zaman ha} atta olan Sllley· 
man Numan Paıanırı, muayene• 
hanesini naklett:ğine dair bir iJAn 
bulduk, ve sade bu ilin1 bulmak· 
la da kalmadık. &} w zamanda da 
hatırladık ki, bu ilan vesilealle 
aramızda taşınmıya dair uzunca 
bir konutma da geçmit 1 

Hullsa, bu da g6sterir ki rtıya 
dediğimiz ıey gllndQ.ı geçen hi· 
dise~erin uyku esnaunda biribiri
ne karışın. ıından başka birıey 
deiildir. 

GUldUm: 
- Bu bilaistisna her· uman 

böyle midir ? 
- Hayır fakat ekseriya böy• 

ledir. Her :zaman diyemem; zira 
bir rOya nazari} eal kurmaya 
aalahiyettar değilim. 

Bel ki başka çeıit rllyalar da 
olur. Onhırın sebeplerini de, rD· 
yasile uğraşanlara ıor. 

- Başka nelere inanırıın ? 
- Meseli, her yeni çıkan ayı 

ıördilğllm zaman cebimden para 
çıkarır bakarım ! 

- Bu kadarına biraz ıöç 
inanacağım llatat ? 

O merakla gezlerinl açtı: 
- Neden? 
Güldüm: 
- Bu ltiyadma uyabilmekll· 

ğln için, her yeni ay çıkhğı 

ıaman cebinde para bulunmaıı 

lb.ım da? 
O da gnldü: 
- Canım yazıcıyız dedik, ~ai· 

riz demedik a... Bet on kuruşu· 
muı bulunur elbet. •• 

Ve kısa bir aükfittan ıonra 

ili•• etti: 
- Samimiyetten ayrılmamak 

lhımgelirse hakkın •ar azidm. 
Fakat ben, yeni çıkan ayı gör• 
dUğtım zaman çıkarıp bakabil· 
mek için yelek cebimde on ku• 
ruş bulundururum dalma... Ve 
açlıktan Gandiye dönsem, Jln• 
ona el ıUrmeml 

- BlltUn batıl itikatların bun
lardan ibaret mi? 

Memlekette edebiyatın mev• 
cudiyetinl re1men la.kir etUii 
için, neyin tenkidile geçJndiğin 
bir ttırll\lanlayamadJğım münekkit: 

- Hayır, dedJ, bu kadar d .. 
ğil... Amma, öyle birdenbire 
aklıma ıelmlyor ... 

Ve uzamıyan bir hafıza zor· 
layışından sonra llfiYe ettfı 

-Meseli ben; herkufn ıeame
tine kani olduğu bayku~u, çılgın• 
caıına •everim. Çtlnldı eski 
Yunan ilahelerinden birisinin; 
elinde bayku~u tutan bir heykeli 
vardır ki, zekAyı temsil eder. 

Hatta, bu heykelden ilham 
alan meşhur Franıız mftnekkidl 
uAndre Suareı,,: 

-"Baykuşun ıarkuıını ıevmf• 
yen adam, muıiklden zevk almı k 
iıtidadından mahrumdur!,, der. 

- 13 rakkamımn mq'um sa• 
yılııına ne dersin? 

- inanmam. lnanmayııımın 
Hbebinl de anlatayım. Ben, Fran· 
aız ıalri (Paul Claudel) in ıifrlerhıi 
okurken, itiraf edeyim ki kato
llkliii aevdim. Fakat buna 
reğmen, hiçbir zaman hıristiyan 
olmayı~ aklımdan geçirmedim. Bu 
itibarladır ki, hırlstlyanların dini 
an'anolerinde meı'um sayılan 
bu adetten korkmak ••. 

Cnmlesinf tamamhyacak keli· 
meyi epey doınnen muhatabımı 
zahmetten kurtarmak için Ulv• 
eltim: 

- Dlnt hayaiyetln• mi doku• 
DU}or? 

- Hayır... Bu adetten kork
muyorum. Fakat dini haysi• 
yetime dokunduğu için de~ll. Zira 
ben mUılllman da değilim ılmdU 

Oıtadın; dini de elbiH gibi 
ıık ıık değişen blrıey farz edişi 
merakımı yuaodırmııtı. Sordum: 

- Ya nesin ılmdl? 
- " Paganlst ,, denilen ıski 

Yunan dinine menıubuml 
AyrıJmıya haz:ırlanuken ıo,.. 

dumı 
- Bu kabil itikatlar bHle114 

meıini makul buluyor munn? 
- Bu kabil itikatlar beslemek, 

bence biJ hla, daha doğruau HilmJ 
bir itiY.at mHeleaidlr.I Bu itibar e 
bealenilir. aptallıkla lttiham olu· 
namaz. Zira dünyadan gelip geç• 
mlı zeki ve akıllı insanlar arasın· 
da da, bu kabil itikatlar besleyen 
birçok kimseler varmıı. 

Fakat temenni olunur ki bu 
kabil itikatları, ifrat ve hutalık 
derecuine vardıranlara ... 

Nurullah Ataç, ellerini, dua 
eden bir sofu tanHe açarak cUm
leslnl tamamladı: 

- Pallaa Atena acııınl 
- Bu "Pallas alona,, P•ganlst 

Allahı mı? 
o. kemali ciddiyetle cevap 

verdi: 
- E•etl 
Ben de ellerimi a7nl eda ile 

açllm ve illldüm: 
- O halde ıenin haline de 

Allah acısın doatuml. 
Selim Tevfik _ _,, ____ ~ 

15 Mayıs ÇARŞAMBA 
Gün\1 ıaat 15 de 

Tlikaim'de Oumhur!y~ meydanın~ ' 
Elektrik Şirketi Sc~~ıs~do, E.'Jektrıl 
fırıoının tatbikatı gosterilecek ve bu 
meyanda gelenler arasında kur'a 

, çekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
hediye edilecektir. 

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

Bu der• beyanlara mah~u·~~r
( Herkes gırebıhr ) 

•-• Cilt ve ZUhrevl ' 
haıtalıkJar müteba!lıaı 1 

Dr. A B i M E L E K 
Beyoğlu İı;tiklfil cuddesi-;0; - W 

,___~ 'l'elefon; 41406 ~ 
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Kale Önlerinde Düellolar Olurdu •• 

Ba dGtman bet alb Jllz kiti \ 1erbaddimizdeld muharebelerde, 
kadar 16rünllyordu •• hafif baalonlarda •• akınlarda ae ka• 
Macar ıtlvariaile ylz elli klficlea dar faplacak vakalar olurdu 1 
fazla baıtan ayaia kadar zırhla Meta, çocuk iken «Kankaleal• •• 
lrtll:moı Macar aıılaadelerlndea .. Hazreti Ali., cenlderiade heyecanla 
mlrekkep ldL Ytıkıek, ku•••tll okuduğumuz kabramanhklıra 350, 
M•car atlan lzerine binmiı l.a dart yDz Hne enelki harplerde 
•in' mhb •ll•arinin uzun mızrak· te11düf etmek mOıknl bir teY 
lan Dzerinde •e en önde çok defileli diyebiliriz. Me .. IA ılmal 
ıll.alO bir banclra dalıalanmakta aerbaddimiıdeld palaaıa Yeya 
idL kalelermizden birlnla Galine bir 

Deli Allan bir anda •• Kınl dlfmaa mlfrezeıt ıelir, hpkı 
Kaplan " aa dizainlerlal toplam; Hazreti Ali ldtaplannda oldup 
bay~an da o anda durdu; arkaclaa ribl kaledeki TDrklerden er diler 
ı•~en ıll•arll•r ele ona dotra idL O zaman kale kapıları aça-
11loprak clmdular. e. mkqma lar, aerbat ıazUerl dıpn •irar 
De at tberlnde baih genç Macar •• dllfmanın dilediji metell 
tutaafı ile muhafızı olan Deli' " kaaap oğlu Mehmet ,, , yahut 
neferi de ti Atlan Beyin yanına .. b~Sllıkbaıı HOsrev" meydana 
kadar ileri ıllrDlmltlerdi. çakıp iki mahuım tarafın 16zn 

Ortakta dUıen atır ıeulzllk 6nlnde d&vllflrlerdi. B6yle yapa-
lçiade Macar emmin g6zleri, kar- lan teke tek dDellolar, o devir 

ld dlltman mllfrezealnln ıatafath aerbat muharebe:erlnin ıairana 
bandıranaa dikildi •• atzıadan bir nllmayiıi, biraz sonra kılıç •• 
pğlll kabararak ıu 86• dikildi: balta ile biribirinl doğrayacak iki 

- Bizim bandıra; ( Nadajcll ) taraf kahramanlarının aon ve aa-
lerİll bandara11!.. flyane eilenceleri ldll 

• • • • • • • • • • • • 
Sadece zamanımızın bap uaul

lerinl ve harp va11talannı bilenler 
Ye aıkerl tarihi tetkik etmemlf 
olulu ba lld mabaıım mftfrezeala 
birbirine bu kadar yaldaımıı olma-
11Da .... bUirler. Fakat buadaa iç 
clart yk Jll 6nceld herplerl •• o 
1amanm ..aihunm tem denc.ını 
arqbnp llnamlt olanlar ha •a
lifeti "'1111 ~-· o ........ ............... - -
hiç ehemmiyeti yoktu ; çok defa
lu TOrlr Ye Tatar okçmunun ok 
ahtı Almaalann ancak J•kıadan 
İf ıöna tlfek ahflai buhranla. 
Ba •iu' ttlfeldl •• at..U pi,.d .. 
ala Ulta •• bitkin ılvarl bulaalan-

• kaqa laanket, drat, velhud ma
nevra bbW1etl JOktu. Hele flmal 

• • • • • • • • • • • • 
Deli Aalan, ince ve elAatlkt 

6nne zırhla kapalı ku•vetli elini 
kaldırdı •• mtlfrezeıine orada dur-
malan ltaıanm •erdikta aonra 
yamndakl Macarh Tutaak ile onun 
muhafızı deli ••ferine louca: 

- Ha1cU. ileri! 
O.dl. 
Oı ati ...... Deli A.laa olarak 

Bı-a aalfauı•• ... elrdD
ı.. 

Ne oJacafım anJayamamıı olan 
ı•nç macar beyzaduinin yllzll 
ıolaıUf, dadaklan kııdmıı sr&rl
alyordu. Karpda d8faıaa mOfn. 
ıeal de bu unada oldaju yerde 
duruyor, içlerinden kimse dep
naml1ordu. 

( Arka•YU) 

Mukaddema Oaklldar Paplimaaı cacldeıl 57 aumarah hanede 
•uldm lke~ halen ikametıllu meçhul bulunan Hilmi otla Ziraat 

Banka• IJ!l9•a.rlarından Nurl'1• 
latanbul ikinci icra memurıuıundan: 
EmDiyet Saadıtana rehnetmek mretile meıkOr Saadık ldare

llndea 81101931 tarih •• 48283 numaralı aenet mudblnce lıtikraı: 
eyledlilalz oa Hkiz liranın t•Ylye edilmemeai huebi.e mebliğı meze 
bur borc:anuı:aa yllzde dokuz faiz ve ytbde iç komlİyon •• faiz •e 
komsl7on ve maurlf yekbuadaa 71lzde iki buçuk muamele veraial 
Ye maaarifl lcraiye ile maan taUlli huıuıuaun temlnl amamcla mer
hun bulunan bir rau paatantlf. icra •e iflia kaaununaa 145 inci 
maddeılne tevfikan paraya çevrilmeti için daireye mOracaatta bula-
nan ılıcakh mezkOr Sandık idareli tarafından talep edilmeli llze
rlne olbaptakl maddei kaaunl7e dairesinde tanzim ve berayi tebliğ 
mtıbatirin• tevdian tarafınıza 16nderilen Bdeme emri ıabrına mDba· 
ıirlnin •ermit olduiu m9fnılıatta mezldir mahalde ikamet etmedi
iinia bilclirilmiı olma11aa mebai tebligata n:uktazlyenin bir ay mlld· 
detle illa.. teblitl takarrlr et.it olmakla tarihi ill•du itibaren 
834139e do.ya aumarulle mlddetl mua11enei meıkare urfuada 
lcraaıa duraıuaaı mutazammm fİfalıl ••ya tahriri olarak bir itirazı 
kammt H1't ••Ja borcunun eda eylemed:iioi• takdirde m8ddeti 
mezktreala hitamını mltealdp beneçld talep merhua mlce•herab-
~_!!_paraya ~·nilmeai huıuıundald muamelb lcraiyenin 11yabınızda 
infazına lptldar kılınacajı maltmunuı olmak ve bu buıuıtald 6deme 
emrinin tebliil makamına kaim bulunmak llzere keyfiyet llAnen teblil' 
kahnır. ( 2651 ) 

aOvOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
binlerce kiılnin yüzünü güldürdü. 

2. el kafide 11 Haziran 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Atnca: 15.000, 12.000, 10.000 liralak ikramiyelerle 

( 20.000) lirahk bir mllklfat Yardır,.. 

SON POSTA 

ltalya ile Fransa 
Arasında 

Yeni Bir Hava Mukaveleıl 
imza Edildi 

Ro111a, 14 (A.A.) - B. Muıollai ye 
FraaA baya baka•ı Ge•eral Dinen 
ltlr baYa aadlatmHı lmu etmiflerdlr. 

Bu aadlaıma, dtltlnl' ••• 1ahut 
Japalmuı kararlaıtınlaa haYa hatla• 
rıaaa tllrltl aoktalarına, Ye baya i•taa
yon' arında yapılacak bazı kola1liklara 
aittir. 

ltalya bna ml•tef&ft 8. Valle Ye 
General Dinen, Londra Ye Str•za 
konferanılannda konuıutan baya pro
jelerinin tatbik ıekillerl bakkıada l'I• 
rlt•lflerdir. 

Avuaturya 8a9bakanı ltal· 
radan Vlranara DöndU 
Roma, 14 ( A. A. ) - AYuılurJ• 

Bqbakaaa Bay Şuınll' dCla Floraa.a• 
dan Vlyauya sltmiıtir. 

ltalr• GUmU9 ihracını 
Yaaak Etti 

Roma, 14 (A.A.) - MHk6k dahi 
ol .. her cia• filmlfla mem'ekeltea 
d ·ı· nJ• çıkanlmaaı yaaak edilmlıti;. 

Yunanistanda Örfi 
idare Yok 

Yeniden A~tı Tane Gazete 
intişara Baı adı 

Atine, 15 ( Huıuıi ) - Yunanı .. 
tanda lrfi idare dlln lcaldırılmııtır. 

Bunun üzerine derhal altı tıane yeni 
l'azetıt int.f -r etmitt;r. 

Yunan leranınd~ Tahrip 
Edllen Kruvazörler 

Atiaa, 14 ( Huaual) - Elli krun
zBrlnln tı mlratı hitam l ulmuf, ku
mandan wemlıi olarak yapılacak 
maaenalara itllrlld emr•dilmlttlr. 

Seyyah Acenteleri 
Yola Getirilmeli 

Bunlar Se11ahlara Hep 
Fena Yerim Göıterlyorlar 

Son zamaalarda lstanbula epey
ce .. yyab utradı. iki flha enel 
de ( 1200 ) 1ey1ah ıeldl. Mllzele
n banlarclaa aacak altı,n. belan 
ujrablmqtır. Ôbllrlerl tJnkapam 
k6pr811 •• Ze7rek yolu ile Sile,. 
maDiye camiiae g6t6rülmliflerdir. 
Mtızeler erklnmdaa bir zat don 
bu mllnaaebetle bir mubarririmize 
ıunlan ı6ylemiıtir: 

.. - Seyahat acenteleri mllıe
lere ••JYah ıetirmlyorlar. G11yri· 
mOalimlerin idare ettiği bu m&e .. 
ıeaeler ıeyyablara parasız nereleri 
ıezdirmek m8mkllnae oraları gö .. 
terlyorlar. 

Senebaıandanberi lstanbula uğ
rayan ıeyyahlann yllzde otuzu 
bUe mOzelerl pzmemqtir. Allka· 
darlann bu itle yakından meşgul 
olmadiklannı zannediyorum. Acen
teler adamakıllı kontrol edilmeli
dir. latanbulun 161terilecek, gez• 
c:Urll•cek birçok Abideleri ve mü· 
ıeleri •arken Zeyrek yokuıuııa ve 
dar ıakaldara, geri mahallelere 
leJYahlan aokanlarda huıual bir 
makaat aramamız llzınıdır. ,. 

BUJUk Bir Meydan 
Yanan adli,. binuı yerinde 

b01Dk bir m~ydan yapalma11 için 
belediye imar ıubeai tarafından 
bir proje bazarlanmqtar. 

Vapur Alacak 
Denlzyollan ldareai mlldOrl 

Sadettin buflln ••pur alma itil• 
me,pl olmak Ozere Auupaya 
tldecektir. 

••••• 1 111 ·------··········--··-....... ····-

latanb11I Birinci Hila Me· 
111ur111ıundanı Müfll~ Alasamla 
( Hacı Hlaeyiasade ) Nadiri• taaaa 
lfta. doı1a• yealleaecetindea ala• 
eakhlan• 29-5-936 çarıamba sl•tl 
... t 14 te ellerlatle buluaaa enals 
" •••ilde •• Yeldi olaalarıa ftka• 
ıeta .. elerile •lrllkte memarlptl•be 
...... tlara illa ........ ( 11511) 

., .. 1 

. ~ 
~· \ \ 

Mukaddema Fatih, Haydar mab. Türbe ıok. (ı) numarah haaede 
mukim iken balen ikametıihı meçhul bulunan AbdDlmecit kızı, lnet 
zevce: i Aıiye 'ye: 

lstanbul ikinci icra Memurıuıundanı 
Ema yet Sandıtına rebnetmek ıuretile mezkGr Sanclak ldar ..... 

den 4 ıubat 932 tarih ve 51046 numaralı aenet maclblace lltlkraz •r 
ledipiz oa liranın teaviye edilmemeli ba1ebile mebllia mubar borca 
nuzun yOzde dokuz faiz ve yOı:de Uç komia7on •• faiz •• komllJOD 
•• maıarif 1ektnandan yllzde iki buçuk muamele •erlılal n maurl
fl icraiye Ue maan tahaiıl huuıuaun temini aımmada ...taaa baht
nan bir alba 1Ut icra ve ifllı kanunuaun 145 lacl madct.hae teyft. 
kan pu-•J• pn;lm• lçilı daireye .... acaatta W-.a alacakla 
mezktr ıandık idaresi tarafında• talep eclllmul ......_ olbaptald 
maddei kanuniye dair.sinde tanzim Ye berayl teblli •lbaflrlae 
tevdian tarafınıza 16nderilen 6cleaıe eaui zalırıaa •lbqlrlala ••mit 
olduiu meırubatta meı:k6r mahalde ikamet etmeclljialz bildiri .... 
olmaıına mebni tebliıah muktazlyeaia bir ar mlldcletle Din• tebU. 
ii takarrtlr etmit olmakla tarihi illaaa ltibarea 954J8082 ._,. 
numarallile mliddetl muanenei mezkire zarfında lcramn darıaumi 
mutaı:ammia fif.ıhl veya tahriri olarak bir ltirua kaaual Hl't ••1• 
borca ıuıa eda e7lemediiialz takdirde mlddeti muk6reala blta•m 
mOteakip berveçbl talep merbun mllcevherabaızaa para1a çemlmell 
buuıunda1d muamellb lcraiye.ıla 111abanızda lnfuana iptldar kıhna• 
catı maUimunuz olmak •6 b• huıuıtakl ödeme emrlain tebBll ma• 
kamına kaim bulunmak tlzere ke,tiyet Dinen tebllt lalamr. (2857) 

----~~~~~~_._~~~~~~~~~~~----~~----

Mukaddema Sanyer bamam aokağı 31 numarah banecle maki• 
iken balen ikametılhı meçhul bulunan tllccar Hllaeylae; 

lstanbul ikinci icra 111e1n11rıuıuad•nı 
Emniyet Saadağına rebaetmek auretile mezkOr undak ldanaindea 

10/4/9'l9 tarih Ye 25858 numaralı mucibince aenet lltikraz eylediğinls 
on d6rt liranın teavlye eclilmemeal haa6bile meblltı meı:bar borc:uar 
zuo yOzde dokuz faiz •e yOzde Oç komıiyon ve faiz komiayoa •• mr 
aarif yek6nundan yllzde iki buçuk muamele verglıi •• maarifi lcralp 
ile maan tahsili buıuıunun temini zımnı.da merbun bulunan bit 
albn hurda kordon icra Ye lfllı kanununun 145 inci maddeline tevfi
kan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacakh mer 
k6r Sandık idareli tarafından talep edllmfll O.erine olbaptald 
maddel kanuniye daireıinde tanzim ve berayi teblii mlbqir; .. 
tevdiaa tarafınıza t6nderllen ödeme emri ıabnna mObafirinln ver111if 
oldujıı mefl'uhatta mezk6r mahalde ikamet etmed:tfniS 
bildirilmlı olma11na mebni tebligatı mukataziyenln bir a7 m&ddetl• 
iliaen tebliii takanOr etmit olmakla tarihi ilandan itibaren 9341 
2823 doıya numaraıile mllddeti muayyenel mezk6re zarfında icran•• 
durmaaım mutaıammın tifahl veya tahriri olarak bir itirazı kanuni aert 
••ya borcanuzu eda eylemedljiniz takdirde m8ddeti meıktrenln bitr 
mıaı mltcaldp beneçbi talep merlaun mOcevheratmum paraya çet
rllmell buıuundald muamellta lcralyenia ııyabınızda infazına iptidai 
laluaacajı ......... olmak •• ... huımtald ademe ...... tebdjl 
makamma kal• bulunmak 1un u1ftyet Uiaea tebllt lalaa'. (ı69'l 

• 
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Tela, Ve Endişe !. 
Üçüncü Ahmet, Gece Yarısı Bir Mukateleyi DoRru 

Bulmuyor, İbrahim Paşanın Fikrine Muhalefet Ediyordu 

lbrahlm Paşa, ıaraya gelip te 
tahkikatını bitirir bltirmeı, latan· 

bul haricindeki kıılalara haber 
göndermek, henUz '8Uere iltihak 
etmlyen bu kuvvetleri bir noktada 
toplıyarak Etmeydanına yllrilmek 
latemiıti. Fakat Üçlincll Ahmet, 
lbrahim Paıanıo bu fikrine itiraz 
etmlı: 

- Gecenin bu vaktında mu· 
katele caiz detildir. Birçok 9Uçıuz 
ehlilslAmın da kırılması mubte· 
meldir. Vakıa sarayda, beı altı 
yllz boıtancı ile bir okadar da 
iç oğlanı var amma.. Bunlar, ai• 
lih kullanma11nı bilmezler. Ma
demki eıkıya, rece vaktı depreı· 
mlyor, bAri ıu ıeb geçinceyedek 
biz de ıüküt edelim. Sabah ol· 
ıun. O zaman ben kendlUcre 
emreder; dağıtırım. O da olmaz• 
aa, •ancağı ıerifi çeker, ümmeti 
Muhammedi davet eder, elbette 
eıkıyayı bir bal ederiz. 

Demişti. 

Gerek lbrahim Paşa v• ~erek 
fikirleri alınmak için ıaraya celbe· 
dilen devlet ricııllle -diğer vüzera, 
padi§ahın bu iradesine karşı atı

kcıt etmiılerdi. Fakat lbrahim 
Paıanın kalbini ezen teessllr ve 
ntırapla ağırlığı, gittikçe art· 
nıakta tdl. Böyle vAht fiklrleı le 
boı yere vakıt geçirilmealndekl 
IDahzurları takdir ıediyer; her 
aaat geçtikçe b lerln kuvvetine 
Jenl kuvvetin lliYe edllecetinl 
biliyordu. 

Aynı zamanda naıarıdlkkatl 
eelbedecek baıka ıeyler de lb
talılm Paşaya telif ve endiıe ve· 
riyordu. Müıavere Jçin saraya da· 
•et edilen devlet ricalinin kAffeai 
lelmlıti. Fakat (Kapıcıbaşı Ağa), 
haatahğını bahıme ederek bu ela· 
•ete icabet etmemişti. 

Halbuki o tarihte kapıcı· 
baıılar devlet ricalinin bUylik· 
l.t1nden addediliyor, bu kadar 
lllllhim mevkide bulunan bir ada· 
lllaıa alilerden çekinmeli, mesele· 
'1n ciddiyet ve ehemmiyetini göı· 
t.rlyordu. Fakat, mecliM iOlen 
"-•let erkim, ıu anda mesul bir 
'-ziyette oldukları iç.in, hemen 
1'epıi de baılarım ~nlerine e_ğmiı, 
.. lltUoüyor, kimse, ldmıeyl iteoklt 
~ takblba cuaret edemiyordu. 

..._ Böylelikle, aabah olmUf'u. Ve 
""' eınada da ıabık lıtanbul ka· 
"'- Zlilllt Ha1an efendi ile, Aya· 
'°'Ya •iızı iıpirl zadenin lıyanla 
'1lkadar olduldan duyulmuttu. 

lbrahlm paıa, bunun hakikat 
~p olmadığını öj'renmek istemiş, 
~ lklıino de, aaraya gelmeleri 
~ haber göndermiıti. Kadı Zil· 
a,, •. efendi, el altından Patrona 
·-.ıı1e haber ıönderdikten ıonra 
~al bu da•ete icabet etmiıti. 
.._-'tat ispiri zadenin aaraya gel· 
d. .. , biraz gecikmiıti. ÇUnktı o, 
, lıa iıyan başlamadan iki gUn 
.:.•el, (Florya}dakl k~ıküne çe• 
~itti. Maamafih, iapiri xade dı 
~ uk vaktt aaraya gelmiftl. 
~,1 İ~i kurnaz aarıkh, biltUn fll~ 
da .. truı kendi il zerlerinde toplan· 
lb ilnı hissetmekle beraber gerek 
el tlhirn pnınya ve gerek diğer 
~~'lıt erkanına biç renk verme• 
.. d'1•rdi. HattA, bu isyanın bastı• 

lll-.a ıçin Padiıahın kend'lerini 

araya koyaca§"ına bile Dmitlen
mişlerdi. 

lbrahlm pafa, fikrinde sebat 
ediyor; Aıilerle mllıakerata girit· 
mekdenıe, Sancağı ıerifi omuzla· 
yıp Uierlerlne yürümek Iİtiyordu. 
ÜçllncU Ahmet, artık harem 
daireıindeo çıkmıyor; ve gönde· 
rilen haberlere de: 

- Hol• biraz daha meksede
Hm. 

Diye mUphem cevaplar Yeri· 
yordu. 

( Arka11 nr J .............................................................. 
( Toplantılar, DevetıeQ 

lstanbulspor 
Cuma GUnU Fevkallde 

Kongresini Yapıyor 
fstanbulıpor Umumt lıitiplitiadenı 
KlübDmllziln fovkal&de toplantısı 

17-S-935 Cuma sabahı 1aat 10 da 
fatanbul Halkevi anlonunda topla
nacaktır. Blltiln t!yelerln .. utlika 
bulunmaları uygı ile bildirilir. 

Çocuk Esirgeme Piyango· 
eunda Ef)ya Kazananlar 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden; 

25/Şubat/935 tarihinde çekilen efyi 
plyangomuzda tıya kasaaan iailet 
.ahipleri e9yalarını almak için 
81/Mayıı/9315 fOnüne kadar pnel 
merkezimize milracaat etmelldirl.,. 
Piyangomuz bidayetinde neıretUjiaıiz 
pllnlarda da ikramiyeleri almak için 
iki ay mUddet ıö.t•rilditindia lbu 
tarjhten ıonraki müracaatların asarı 
dikkate ahnmıyacatı ilin olunur. 

Avclları Davet 
S.taabul aycılar Ye atıcılu bulltla4enı 
Birliğimiz tarafından 17 Mayı• 935 

Cuma ıana için Yal ovada bir allrek 
•YI hıızırlanmaktadır. Perıembe akt•· 
mındnn npurla Yalonya rldilecek 
•e Cuma ınnn akıamı yine Yapurla 
dönDlecektir. İıtlrak ar.ıuıunda olan
ların 15 May11 935 Çarıamba ınna 
ıaat 14 de kadar Birlitln Srikeclde 
Agopyan hanında 6 No. dakl mer• 
kesine mllracaatla kartlarını almaları. .............................................................. 

Yeni Neşriyat: 
Hollvut 

Holivut'un 15 Mayı• nuıbuı rtı:ıel 
resimler Ye aenı'in 7aıularla latitar 
etmittlr. 

Denizyolları 
IŞL:EiMESI 

AHatel.,l ı KaraklJ7 KöprGbatı 
T.ı. 425'2 • SlrkHi Mthlrdaraade 

Han Tel 227-'0 ........ ~--... 
Ayvallk Yolu 

BANDIRMA vapuru 15 Ma
yıa ÇARŞAMBA gUntı aaat 
19 da Ayvalığa kadar. (2628) 

IMROZ YOLU 
KOCAELi •apuru 16 Mayıı 

PERŞEMBE gtinU aaat 16 da 
lmroza kadar. "266211 

Mersin Yolu 
INEBOLU ırapuru 17 Mayıı 

CUMA iDnU aaat 11 de Mer· 
ııin'e kadar. "2663,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 16 Mayıı 

PERŞEMBE ıüntı saat 20 de 
Hopa'ya kadar. 112664,. , ______________ _, 

@ 
Doktor 

C?u ?!tt~lb~.~~L 
1'elıiwı 1 :24131 
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HAYIR. BA$KA BICAK MÜJDE 
İSJEl1El1 ! 

: bana 
POKEA 
PLAY 
lraş .6ıçağını 

ver. 

Zabıta memurlarına 

mahıuı 200 metroluk 
meeaf eyi gösterir 

kuTntte 

DAiMON 
Cep Fenerleri 

ıelmietir. Her yerde 
1526 numara tahtında 
arayınız ve taklitle
rinden aakımn11. 

S t ı ı ANKARA ı Sofu zade Mehmet Emfn, 
8 iŞ yer er : MERSiN ı HakkAk oğlu Silifkeli Rahmi, 

ıZMf R ı HOııeyin H~ınO 
SAMSUN ı Tursun Eıref 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

HiSSEDARLARJNA: 
1933 ve 1934 yıllan kazanç payları ancak Bankamwn Aali hlase Mnetlerl O:ıerindekl kuponları 
karııhğmda ödenmekte olduğundan muvakkat hiıse makbuzlarını benila değiıtirmeyenler veya 
teabhütlerinl tamamlamayanlar biran eYvel muvakkat makbuzlannı Banka Genel MndtırlOğllne 
&öndermek veya teahbUtlerini tamamlamak ıuretile aıli aenetlerinl Ye kuauç paylannı almaları 
menf aatları icabı olduğunu bissedarlarımııa bildiririz. (2488) 

Bir Milyoneri 
Teshir etti 

H.r Ht.cı kız ıayan. ba.rret roma• 
aını anlatıyor; 

Son :ıuı.manlarda ıchrimia mtlyoner-
lerinden .birile evlenmit o1an..... Ba• 
yan, l.ir ıftli• lkat esnasında tunları 
ıanlattu "Bir fotopafhanenin kabul 
aalonu memuremi idim. TuYaletlerlme, 
beni ıUxelle tirecek aair tedbirlere 
aarfedecek fada param yoktu. Ancak 
daima tenime aon der.ce itina eder• 
dlm. ZeYCimia dikkat nazarını çeken 
ilk feyin bu tenim oldufuaa eminim. 
Daima "Tokalon pudraaı,, nı kullaaı• 
rım. "To'kalon pudraıı,, kadına haki
kat•• fay ı hayret bir ıDullik verir. 
Şimdi artık muktHit olmata lhtiya .. 
cım 1o'ktur. Maamafth, fiae, ,.Toka• 
lon pudrası,, ndan beıka pudra kul• 
lan•ıyacaflm çOnkü, dalaa pek çok 
pahalı aatalan pudralardaa çok i.JI 
oldatuna kanlim. 

"f okalon pudra11,, ea nazik clldl 
lttle kurutmaz: çOnkl, ·~ema k6p0· 
tD,, ne fenni bir ıurette karııtıralmıt· 
tır. Bundan bafka "Krema kiJpütll,, 
pudranın 4 defa fazla zaman dayaa
ma11na biıund eder. Fevka!Adc .ısın· 
ıauı b1r Hlonda uzun mOddet dana 
etaenla bile, cildinizi mutlaka parlak• 
laktan maaun tutar. 

"Tokalan pudraıı" ten•, erkeklerin 
çıldıraaıya •evdlklerl n bOtOn kadıa· 
lann a-ıbta ettikleri ,huikullde fGzel. 
l"ti .-rlr. 

' HER 
MEVSiMiN 
KREMiDiR 

o.tund• ince bir tabaka 
( KREM PERTEV ) tattıran bir 
cilde ne soğuk ve ne de S1cak 
hiçbir 9ey yapamaz .. 

KREM PERTEV'i 
kullananlar-. sorarsanız alz• 
ıtunu aöyllyec:ektlr. 

letenbul Beledlyesl llAnları 

Senelik MuYakkat 
Kirası Teminata 

KadıköyUnde Osman ığa· mab. Rıtım merdaoı So. 
) eni 4 numaralı dllkkin. 132 9,90 
EminönUnde Şeyh Mehmet GeylAol mah. köprO ıaa 
tarafının Eminönll cihetiadekl kAglr giıe. 540 40,50 
Arnavutköy Lfıtfiye mab. Kllçfik ayazma So. eaki 
19 )'•nJ 13 numaralı 2 kat 3 odalı kagir ov. 96 7,20 
Beyazıtta Sekbanbaıı Yakubata mah. tramvay cad. 
yeni 38/30 numaralı S odalı ahıap ev. 156 1 J,70 
Unkapanında Yavuzerainan mah. KöprU yanında 120 
M. murabbaı arsa kiraya. 240 18,00 

Yukarıda ıemll ve senellk klrasiyle muvakkat teminatı yaıılı 
mahaller 936 aeneıi Mayıı ıonuna kadar kiraya Yerilmek l\zere açık 
ayrı ayrı arttırmaya konulmuıtur. Talip olanlar ıeraltl anlamak 
tlzere hergUn Levazım mUdllrlUğUne mUracaat etmeli arttırmaya 
girmek için de hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuz vıya 
mektubiyle beraber ibate gtlnil olan 30/5/935 Perıembe a1lnü saat 
15 de Daimi encllmeade bulunmahdrr. 11 B • ., "2524,, 

>f- * Sonellk Mu•akkat 
Kiraaı Timioatl 

Heybeliadada Yab mah. Yalı cad. deniz hamamı yeri. 60 13,50 
Kınalında Yab mah. Yala cad. deniz hamamı yeri. 25 5,63 
Burgazadasında Yalı mah. Yalı cad. deniz hamamı yeri. 36 8, 10 
· Yukarıda semti, ıenellk kirası ve muvakkat teminat! yazıla 
mahaller 935, 936, 937 seneleri yıkanma mevaimine mahıuı olarak 
kiraya verilmek tlzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. latekll 
olanlar ,eraiti aulamak Uzere berglln Levazım MUdürlUğUne mllra• 
caat etmeli, artbrmaya girmek için ele hizalannda yaxıb muvakkat 
teminat makbuz •eya mektublyle beraber ihale ıunn olan 30/S/935 
Perıembe gUnU aaat 11 do Daimi encllmende bulunmalıdır. "B • ., u253J, 

İstanbul Mitli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 
Kıymet 
Ura K. 

BAY AZIT ı Sekbanbql Y akup ata mahalleu simitçi 
sokak eaki yeni 9 aayıb dtıkkinın 112 payı. 300 

BAKIRKÖY ı Yeni Mahlle On Temmuz caddesi yeni 
21/1, 2112 aayılı arsa ve kAKir dUkkiD 
enkazı. 54 16 

ÜSKÜDAR : lcadiye mahallHi DDndar aokak etki 41 
yeal 67 1&yılı ••in tamamı. 600 

HASKÖY : AbdU11ellm maballeai Cezayirli oğlu •~ 
kak eski 40 yeni 62 aayıh harap evin tamamı. 113 

GEDIKP AŞA : Şahsuvar maballeıi Kiliıe sokak eakl 31 
yeni 27 sayılı evin 1/4 payı. 657 

KUMKAPI ı Muhsine hatun mahalleıl çeşme ıokak eaki 
4 yeni 14 sayılı bahçeli evin 114 payı. 338 I 

SAMA TY A ı Kocamustafapaıa mahallesi y11zmacı Kas· 
bar ıokak uki yeni 1 aayılı evin tamamı. 800 

Yukarıda yazılı mallar 19/51935 Pazar gtınft saat 14 de peıln 
para ve açık arttırma ilı ublacakhr. isteklilerin % de yedi buçuk 
pey akçelerinl vakU muayyeninden enel yabrmalan. 0 M.,, 112361., 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 

Şimdiye kadar nakil Dcretleri çıkış l5taiyonlarınca peşin ah· 
narak taıman yaş aebze ve moyvalar tüccar bir kolaylık olmak 
bere bundan böyle ıönderenlerln dilejine ıöro nakil Ucret eri varıı 
iftaıyonları~da alı~mak llzere de k•bul ve nakledilebilecektir. (2632) 
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Beyotıanun en blylk ve en asri maıazaıarıdır. Bitin mallar ııatıarlle sergi balladı te,blr edllmlşUr. 

En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitlerimiz tamamen hazırdır. 
Fiatlarım1z bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdu·r • 

........ mll ............. 111!1 ....................................................................................................... .. 

HASIR ŞAPKALAR 
Son moda ve yeni model 

345 kuruıtan itibarın 

iPEKLILER 
Maroken iyi clu • Birman 
edra cins • Krep Dötfa 
Son moda emprimeler 

Erkeklere 
1Ç ÇAMAŞIRLARI 
Takımı 88 kuruıtan 

itibareD 

Her çıılt 

TRiKOTAJ! 
Rekllm olarak 

Örme Jileler ~ 
Her renkte • bUyUk fırıat 

150 kuruı 

,. 

Zenain çeıitlerde deri 

El Çantaları 
225 Kuruş 

Her tekil •• her renkte 

B U R N U S L A R 'm 

Müntahap çeşltlerJ 

Banyo levazımatı 

Mayolar, Ayakkaplar ı 
Ve Boneler ~ 

En ıon m~da çeıitler ~ 

Şayanı hayret m 
'1 

95 kuruşa gayet aatlam 
ve kolsuz 

•• 
Orme Bluzlar 

Her renkte 

IYAZLIK KUMAŞLAR 1 

Modern dtatnler 
Mllntahap çeıitler 

l'lratlar her kes•r• 
elverl,lldlr. 

KREP JORJET 1 

IKADIN ELDiVENLERil 

SUed ve Glase 
ReklAm fiyatı 

190 kuruştan itibaren 

Jorjet Kotondan 

IEMPRiMEROBLARIN( 

YAZLIK 

ROP VE 
Mantolarımn 

Zengin 
Çeıitleri • 

Son Moda 

iyi clnı ve tllrlU türlü 
renklerde Bagetll ve bagetslz ZENGiN ÇEŞiTLERi ' 

Şık, sağlam 

kusurıuı 

biçimlerde. 

Metro•u 96 kuru' 
istifade ediniz 1 

iPEK ÇORAPLAR Zarif yazlık renklerde 
88 kuru' 

Haz1r ve 
ısmarlama 

66 Kuruşluk Eşya 88 Kuruşluk Eşya 
Kr. 

ipekli Kravatlar, Güzel ıekfllerde 66 
ipekli Çoraplar çifti 66 
Batiıt Mendiller Bayanlara markalı 6 adet 66 
Kadın Mendlllerl Plramld marka 3 adedi 66 
Batiıt Mendiller erkeklere iyi cinı 6 adet 66 
Para Cüzdanları erkekler için deriden 66 
Pudra 11Jolie Femme,, kutusu 66 
Küpeler, T aıh ıon moda 66 
Modern Kolyeler, her renkte 66 
YUzükler; Taılı ve ıon moda 66 
Kadın Kemerleri pod6stledden 86 

Doz veya örilllU 
Elbise FLrçalan 66 
Saç Fırçaları 66 
Kokulu Loıyonlar 66 
80 Derece Kolonyalar 66 
Hamam Tuları, GUmüşlO 86 
Güzel Saatler, yazıhane için 66 
Kırılmaz Aynalar 66 
Beyaz Önlükler, aakıh ve iılem il 66 
Bask Bereleri, metinli Ye aatarla 66 
ipekli askılar 68 
Para Cüzdanları Ye Sigara Tabakaları 66 
Tıraf Makinaları ıon ıistem 66 
Seyahat Çantaları, v. ı... •· ı. 66 

Bayanlar 

'f AZLlll BOPLABINIZ 
için ı 

Krep Jorjet ili cins 
Dubl Jorjet 
Krep "Ondor,. 
Krep Orıandf 
Krep Maroken 

Mantoluk kumaşlar 
130 ı. eninde 

Kr. 
M. 95 ve 125 
M. 140 
M. ıso 

M • . 55 
m. 100 

m. 
Tual Nate 140 ı. eninde m. 

75 
215 

(Kostüm tayyörler ve 
erkek kostümleri için ) 
Panama, ropluk yeni deaenler 
Nate 
Eponj Nate 
Hakiki Tobralko 

55 
50 
60 
75 

Sağlam, şık ve ucuz 
SEYAHAT LEVAZIMA Ti 

VALiZLER - ÇANTALAR, SANDIKLAR 
ÇAMAŞIR ÇANTALARI 

Hamaklar • T ene:ızUh için çantalar 
Fiyatlar ucuzdur. 

Şapka kutuları 
Köpek tasmaları: 
Şezlonglar 

145 Kr. 
35 Kr. 

200 " 

itle meli Şark T erliklerl 
Şık Sigara Tabakaları 
Pudrahklar, modern t•klllerde 
YUzUkler, taıh 
Kolyel~r 
Losyonlar, iyi krlıtal ılşelerde 
Faruki Losyonları 
6 adet Sabun, Arko marka 
ParfUmörl Kutusu 
Kolonyalar, muhtelif esanıla 
Tıraş fırçaları 
Turan Sabunlan, 6 adedi 
MUrekkepli kalemler, iyi marka 
Sürahiler, kristalden 3 parça 
Gramofon plAkları 
Çay fmcanları, 3 adet 
ipek Çoraplar, sağlam 
Acem Şalları 
Çay Peçeteleri, 12 adet 
Mutbah bezleri, 6 adet 
Sofra ÖrtUsU, damalı, renkli 
Mektep Çantaları, deriden 
Tuvalet Takımları 
Katkoraeler, 2 adedi 
Her Nevi Oyuncaklar 
v. ı. bin bir çe,it efY• 

Kr. 

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 

Çocuk Levazımatl 
dairesinde : 

Erkeklere 

Beyaz keten ıapkalar 
ve Amerikan IAciverd 

bereler. 55 kurut 
Çocuklar için 

Yaznk FanelAlar 
Kollu •cya kolsuz, 
iyi cioı H gUıel renk· 

lerde 50 kuruı. -Çocuk Pijamaları 
GUzel ıekillerde 

180 kuruı. -Çocuklara Poplin Pijamalar 
Çizgili ve iyi cinı 

Fi}'ah 350 kuruı . 

KETEN ROPLAR 
175 kurut 

HergUn saat 3 den itibaren 

Markoni Makinası 
ve 

Sahibinin Sesi 
Pliklarile 

BUyUk Konser 

OJıO 

SEYAHAT ÇANTALARI 
66 kuruı 

Erkeklere 

PULOVERLER 1 
290 kuruı 

Her nevi oyuncaklar 
Zilccacf ye ve por1eltn 

üzerine müntahap çeşitler 

1 iPEK EŞARPLAR J 

LÜKS iPEK ÇORAPLAR 
Son moda renklerde, lyl 
clnı bagetsiz, Amerikan 

topuklu 
K AR L M A N marka 

160 kuruı. 

Kadrn Pijamaları 
ŞIK VE SAGLAM 

350 Kuruş 

fileden, yeni ıekillerde 

45 lcuruştan itibaren 

Beyoğlunun istiklal Ye Tepebaşı gibi iki bliylik ve mtihim caddeaini 
biribirlne rapteder. Herkes Geçitten serbestçe geçer ve sergileri 
ıezip dolaıabilir. Etya almak mecburiyeti yoktur. 


