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Büyük Parti 
Kurultayında 
Görü9meler 

Ankarada Ulusal Parti Kurul· 
llırında dUn de mUhlm görUt· 
meler r•ptldı. Son haberler 
a Uncu -yfamızdadar. 

Doltumuz •• mlttefikimiz So•y•t Ruıya ile Fraaıa araıaacla bir .. karıılıkh yard•.• aa~laımaaı,. lmn~andı. Bu 
arada iki alay Franaız aıkerl•la Kızılorduya mlaaflr olaeatı H iki dnlet Erktnıharbıyel~rı araııada mlbım ll'öra,. 
meler yapılacatı haber •eriliyor. Burada Fran11• ord•aundaa bir köıe .-örlyouunuz. T&failat beılaci aayfadadır. 

Barem ··Kanununa Mühim 
Bir Ek yapıldı ._I U_lu&a_l Şar_kıla ___ r 

Terfi Edemiyen Memur
lara Müjde Veriyoruz 
Ankara, 17 ( Huaual) - Ha• 

ber aldıtıma glSre, Barem kanu· 
nunu deiiıtiren kanun proje1inı 
Y•niden çok ehemmiyetli ve 
lllemurlarımızm terfihl bakımın· 

dan faydalı bir eklen yapılmııtır. 
Bu eklemeye göre, herhangi bir 
ıebepten dolayı terfi edemeyen 
lllemurlar altı aeneyl doldurduktan 

•onra bir derece yukarı maaş ala· 
caklardü. Y ini projede dereceal 
kal<lırılmaş olan memurlar mek· 
tep hakları baki kalmak üzere, 
bir derece aşafı memuriyetlere 

( Deyamı 8 inci yOııde ) .....,,.___ 

----------·- --
Devlet 
Hazinesi 
Kazandı 

Ankara, 17 (Huıuıl) - Bea· 
zlne yllzde yirmibet fıplrto kanıtı· 
rılmeıı hakkındaki kanun proje· 
sinin devlete yarim milyon lira 
kazandıracajı anlaıılmııtır. BuıUn \ 

( Devamı 8 inci yUıde ) 

lzmirde BcyannameAsan· 
lar Nasıl Yaka landılar? 

Burada Da 
Araştır.malar 
Yapılıyor 

lzmlr, 16 (Huıusi) - Telıraf 
haberi olJrak blldirditf m lımir
tltlci komllnlıtllk hldiıe1l adll 
~fbaya intikal etmlıtir. Adliye, 
ldiıeyl taradıkça bazı mühim 

:Pu~lan yakalamaktadır. Bu itin 
Çerılik taraflan şöyledir: 

- lzmlr zabıta11, 1 Ma)'lı ta· 
~hinden önce muhtemel hAdlH· 
•re ka111 hazırhklı idi.. 1 Mayıı 
i•ceıl emniyet dlrektörlUğü teı· 
~llitanın aldığı tedbirler neticeai, 
VUttın zabıta seferb"r halde idi. 
l <lkft ıece 1•arııına yaklaştığı 
;n!~• en ufak bir hareket bile 
• 0 as:tu. 
tehY•kit gece yarısını geçmiı, 
b· ır tenviratı ıönmüştü.. Saat 
l' 

1~ buçuktan ıonra, ilk defa Ço· 
b:kk~~· ınıntakasmda bir mahlle 
d çıaı karan!ıkta bir gölgenin 
cl~~ara bir şeyler asmakta ol• 

lunu farketmiştir. :Bekçinin dur 
« Doanıı 9 uacıı ,,.üıdt) 

Yuk•rıııle11 •ır• il• .. 1da11 .. ,., R .. 
c~p •il• Altm.t, dlt•I' Alımd, H••• 
rl T•lı.111, Sllr•gf•• M.la.,,.d E.,,.t• 

o• Ma~lı•r 

Gilnl 6lr k&,lil lcızı "Kif'az ,,,,.. 
iıa111 111 olr•go,.. l•mlr m•lı•blf'lml· 
zln 6&•ıl•rtllll ço/r llllclr•t• tl•l•r •••• 8 ••• , .. ,,.11 • .ı.,.._ 

·~---------------
Korkunç Macera 1 

Denize Açılan 
Dört Talebeden 
H11ber Yok! 

Samatya dYarıadald Dawtpa
.. De Burıazada11 uumcla çok 
korkunç bir deniz mıceruı 
olmutt.r. Ôtreadijimlze ı&re 
birkaç p 6acı, bqlanada mA• 
tıp kaıketl bulanan clart ı•nç 
Dawtpapcla 1Uclala lpelıJlyaa 
ı.mailiD 1&ndalım klralamııJar, 
clıalıe aplmıılardır. Fakat aqam 
olmup, ııaçler ı•rl d6ameyincı 
ADdalcı bir facia vulruundaa 

kuıkulaamıı, pollıe haber Yer
mlıtlr. iki &in IGren llZUD ua.
tırmalardan ıonra lımailJa aandah 
Burıu ada11 kıyılarında bulun· 
•uttur. 

Fakat .. ndala blnıa talebıl .. 
rin ne oldutuna ııllncı ı bunların 
akıbetleri meçhuldür. Bir kasaya 
kurban ıltmelerl llatlmall oldujıl 
ıibl, deniıdea ıGçlDklı kurtularak 
r.uraya iltica ettllderl Ye ihtimal 
oradu da Yapurla tein-ar lıtaa• 

· bula Ye ••l•rln• daamlf bal • ., 
malaİt· 4a mwlatemılcUr. 

Tröstlere Karşı 
Mücadeleye Giriştik 

Soğutma 
Anlaşma 

Depoları Da 
Yolundadır 

Ve Bu Yüzden 
Bir İhtikar 

Kendini Gösterdi 
" &on Poata ,. tröatlere 
kartı açtıGı mUcadelede 
devam ediyor. BugUn de 
aoAuk hava depolarının 
vazlyetlerlnl gözden geçi· 
rlyoruz: 

Istanbulda, biri buıuıi, biri 
kapalı ve altısı da faaliyet halin· 
de olan '1eklz ıoğutma deposu, 
yani buzhane vardır ve ıunlardır: 

1 - Sirkecide " Kondopuloı ,, 
ıoj'ut~a depoıu (huıuıidir) 

2 - B.yoğ:unda Abaa buı· 
hanui (kapalıdır) 

3 Tütün gDmrDğOnde 
ucnmburlyet,, soğutma deposu 

4 Tabtakale deposu 
5 - Kaıaplar şirketi deposu 
6 - Fmdıklıda " Somozzi ,, 

depoıu 

7 Bomonti deposu 
8 - Fener depoıu. 

Trö.t iıil• ı•lılr 11amı•• •ltllcadtı,. 

olmHı lizım••'•" S.l•tll•• llctiaot 
mridıir• A•ım .sv.,,. 

Soğutma depolarının 1931 - 34 
yıllarında gıdaJ mallardan aldık· 
ları ücretler ıunlardır: 

Beys peynir Katar pepir 
Teaekealaden Cuval 

Kurut Kuruı 
193ı so 200 
19.ll DO 200 
1933 30 100 
1934 so 250 

Sade J•i' 
Teneı. e 

Kuru, 
40 
40 
so 
60 

( Devamı 10 uncu yüzde ) 

Venizelosu Müdafaa Etmiş! 

Yunanistanda Yeni Bir 
Müsademe Oldu 

Atlna, 17 (Huıusi)- Örfi idari! kalktığı için eski muhalif gaıet .. 
ler yeniden~ infşara baıladılar. Se!anikte çıkan Venizelosçu Makedonya 
i•zelesl ilk say11ında Venizelosun resmini koyarak, son iıyanı meşru 
gösterir tekilde yazılar yazmıf, bu yüzden Sereıde ıiddetll bir milsa• 
deme olmuıtur. Bu iazete hakkında takibat yapılacak, icap eder11 
kapatılacaktır. 

Yeni Anketimiz 

Bitı) itikatlara 
inanır Mısınız ? 

1 Pilsüdski~n-- ı ı 

Dla S.Jolluada S.at) Eaprl klliH• 
ılnde mltneffa Lehlatu alili kahra
aanı ~areıal Pllıldıkl'aia ruh iıtlra• 
llatı lçta dlal bir t,la yapıldı. RHlm· 
de baırahlbl dua ederken ,.&ayor• 
ıuaus. · A,tade alYll H ılel erk&aımız 
• IMll••••ıtv. 

O•m•n C•m•I hiçbirin a 
inanmıyor, f•k•t diyor ki : 
"Yeg•n• lnandıf11n bttil 
ltlk•t " Deatureuz bel ' 
girmektir,. ve ilave edl . 
ror: ''Bir kere girdin., bur
numd•n geldl • ., 

Çok klmıeler mahrum olduk· 
ları; çok kimıeler de mahkum 
olduklar mefhumları ifade eden 
kelimeleri aoyadı aeçtiler. Sevimli 
yazıcı Osman Cemal de, •1 Kay· 
ııuıuz" aafatmı soyada ıeçmeklc, 
bu çefit tezadlaran taheaerini 
ıöıtermit oldu. Kendiaine bu d • 
ıDncemi s6ylediğim zaman güld : 

- Ben, dedi, bu lıml, kencil 
kayiu deryamda kayguıuz!uk 
rüyası ı&rebilmek için aldım! 

MnlAkatçıların en kıdemliıir e 
hayırlı rüyalar temenni ettiktt o 
sonra ıordum: 

- Bitıl itikatlara inanır mısm 
Uıtat? 

O: 
- Çocukken inanırdım! dedi. 

Ve ili•• etti: 
- Fakat biraz bllyUyUp te 

aklım başıma gelmeye baılayınca 
( Davamı 10 uacu Jlzde ) 
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Mesleğinizin 
N elerind•n 

Şikayetçisiniz? 
Aksaray Setb••• sokalı 49 

No. la hane, •otar All Şevki; 
- Y ollarıa bo:ı.uk:utuaQAD tabii. 

Arabalarımıs, daha tak•itlerimiai 3de· 
medea Jııuap oluyor. Bir tarafı Hkat• 
lan111adan, tamire ,ırmedea bir hafta 
kallaaabilditiml habrlıyamıyorum. 

Sonra bia de, baıkalarını ziyana '•k· 
maktan HYls duyan klmHlrr yar. 
Hatta bualana ifade, 6ylelcri var ki, 
otomoLUe, Hile bu kuruyau znkle
rinl tatmia edebilmek için biniyorlar. 
Ve mHelA çiçek vaııo•uau kırıyorlar, 
pHpa•ı, battl kanepeleria 7G:ı.lerial 
kHlyor!ar.I 

Fındıklı Fırın sokalı a No il 
llane, •offlr GallPJ 

- Şofar aeden tikiyet eder Hİ• 
sim; yollardH tabiL .• BilhHH Edirne 
kapı, Mloınl, Otakçılar, Y• Eylp • 
Kereateciler yolu.. Buralara fitıaet• 
meebur kalu Htbabtlar içlacle, 
tekerlek, mlla.tlr, p•arluk lurmadaa 
tUSnoaler panulda ,a.toriliyor. 

Ve IU buralara fldecek •lfterllo 
karıılat•••all lçla bacak bucak 
kaçıyoru. Fakat alul .. bi •• 
fula da oralara mlıterl çıkıyor. Ben 
kendi •eHbım•, •ecbur etmueler, 
• yola tak•inia ya•aoatı paranın iki 
•i•llae dahi mi1ıterl ıBtDrmeml 

• 
Ferlklly, Aynacı çıkmazı, 15 

•umarah hane •ofBr Tahsin: 
- Otomobillerin bollujundaa, H 

•Utt•rilerla aslıfuaclaa. BugDa bir 
he•ap edil•e, aendoyH adam bat••• 
bir takal dlıecek lat&Dbulda. Sonra, 
Yaktln kıymetlai bilen aL Para da 
kırmetleaadL Bu ylıdeo; pek.. Amma 
pek ealuda kahp ta meobur olma• 
palar, otomobllla paaaa itile •twa
••Jorlar. BlıttaW W.-• ıoflder tlo, 
baaaa, tra•ay paraeıaa, hatta tram• 
Yay paruıada11 ucuza aıDıterl taıı· 
••1• mahkGm o1uyorlar. 

Madam Elmasyanı 
Kim Öldürdü 

Sanyer Cinayetinin Yeni 
lpucları Bulundu 

MOddeiumumtllk Ye poU. 20 ıta 
eyyel Sanyerde .. rarenıtz bfıo 

111rette on J•cli 7erladea yarala• 
Darak aldOrtUen Madam Marl 
Elmaıyaa tahldkatlle m .. gul ol
maktadır. PoU• J•nlden buı 
lpuclan elde etmlıtir. 

Madamı• eYlade bulunan mek· 
toplar da tetkik edilmektedir. 
Madam• daha enelce para 11z· 
dırmak için tehdit mektuplan 
ıCSnderiJfp ıönderUmedfiidı ara,. 
brılmaktadır. 

Gaz Depoau Yandı 
Beykozda Sokonl ı•z fabrika· 

11nıa imli clalrellnde dGn •abah 
bir lnfillk olmut. blnanm D•t 
kab çökmtlf, makine dairesinde 
bulanan hendaler de yanm1ttır. 

DABllal B IRLIR 
Mücevherler Kayıplara Karııb IBoğazlılara 

B• K d F J K Gün Doğdu 
il 8 10 3 CJ anDID Her Tarafta Yeni Eğlence 

K b Oıd Yerleri Yapılacak ur a 0 l U Şirketi Hayriye Boğazlçlnl 
- .._ - - tenlendirmek ye gidip ıeJeala 

Zabıta Tuhaf Öz Dil .. ,. .. nı çoialtmak için ban ted
birler al11111. flatlerl lndirmiftl. 

Bir Hile Çallşmalara Bu arada Botazcla yeni etıeace 
ea,ıadı J•rleri Ylcade r•tinaek. .tacllar 

Karşısındadır Ttlrk tlili arattırma kurumaaua Japmak ta brarlqbnlmlfbr. 
kılnu:ı. komi•yoau berala bot keli- Anadolahiunnda, Beykozda 

Evvelki fÜD Saraçhan•b&fında melik blr li•t• çıkaracakbr. Ba Ye Beylerbeyinde all'1 biru ısta• 
ıarip bir ıoypnculuk lıldimeıi li•teleri okurlananaa nrmet• l»atlı yom J•pılacak, Luracla allbb 
olmuıtur. Bayan Fatma l•mlnde yoruL Uatede çıku az TGrkç• 14z· maçlar tertip olunacakbr. 
b. 1 h 1 b' · 1- lerln O•manhcaları bundan eonra ır , meç u ır çmpae aan11na Mar --•eri mar• ..&fl.ealer 
fal b k lr 1 t 1. fal razetemizde kullaaıJmıyacalr, Jaop T ·- ~ ·-

8 hrma s em., Ye cıyı Ye •porcalar a..a.. PJ.-a -
K f 1 f 1 6z Tllrkçelorl yudaeaktar. Bmdan ~ - --

••ine almııtu. urnu a cı a la .... ft _._ bUet'-r -La~~a--.__.__-. erglln keaip eep ue erini- ar.. nt 'i&A n11 -iDii': 

icabı o!arak Bayan Fatmanın •ında •ak'armanazyazılanmuı olmrk- An Oldl 
mücevherlerlnl ıetlrtip bir •kmek çok kolaylık ıörilr•ünüz. SIZID 
i · k b 24 t V elada KoftCllarcla Ha7clana çme oymuı, unwa •aa Birinci Liste 
durması Jizamgeldltfnl, bu mld- okıfjen fabrikHında çalııan Fer-

1 - Hlkhn (Souveralne)-Eı••- h t dft 1 • • d lk det içhde yeniden uğrayacaiı•ı a • n 1 uzenn • en anuzın 
Hakimiyet - Eı•m•nlik dil o öl o n_ 

• 6ylemla Ye rıkıp .ritmittir. E f P m ftuı-. 
A9 ... a• Miaal : Hakimiyet milletindir • ge-

Vaziyetten tüphelenen Bayan menlik ulusundur. Sahte Yet 1 
Fatma ekmeli açbiı zaman için· 2 - MUstakll • Erkin, l»afla•ıa Balıkpa:r;arında bir marrarla 
den birkaç çakıl taııadan baıka l•tlklll .. Erkialilı, BafıHlzhk fabrikaamn marpıla J•llannı 
birıey bulamamııbr. Zabıta . bu Miaalı 1 - Biz mü•takll bir milletin tereyağı diye ••thfl aala11lmıı 
kurnaz falcıJI aramaktadır. çocuklarıyız. • Biz erkin btr u:u.. ve kapatılmıtbr. 

13 Bin Lira 
istiyor! 

LtanbuJ Ad!lyeılain eıld mn .. 
tantiklerinden aYukat bay Hikmet, 
refika11na ameliyat yapan Ha&ekl 
haıtanemi doktorlanndan profes6r 
Lipman ile ha•ta bakıcı.. Eliıeyl 
prot .. to etmlftlr. Bay Hikmet, 
prote.&rclea ıo W.. bata bakıcı-
dan da 3 bin lira tazminat lıte· 
mektedir. Bay Hikmetin iddlaaına 
ıöre, refikuı b!r ko•uıtan baıka 
bir kovuıa u•ulıDz olarak kaldı· 
rılmıt ye bu yilzden hHtanın 
1aralan açılarak tecla•lal aüçle.
mlıUr. 

Bir Kaçakçı 
Bulgarlstaaa P•ra Kaçırır· 

ken Yakalandı 
11Vanaa,, admdakl Bulrar Ya

puunua tayfalarından Stoyan 
Balıari•tana para kaçırırkttn 
,amrlk mu haf aza teıldllb me
marlan tarafından 1ablan•ıtır. 
Kaçakçının lattlnde 16 bin Bul• 
ı•r levuı, 120 Bulıar tahYili, 6 
ylıl\k, aJnca da Yunan Ye Ame· 
rlka paralan bulunmqtur. UY&• 
ların 5 bini ıtımnıttlr. 

Maçka Hattı 
Maçka tramYay batbnın teki 

yapılmıf, lkiad batbD lnpaına 
batfamlmlfbr. ikinci laat IS Ha
ılraaa kadar bitecek•• 15 fful. 
ranclu ..,. traa•arlar lflem•1• 
bafla1acakbr. 

aun çocuklarıyıL .. l.Uklll m\lca· ----
delui • Erkinlik HYafl 

1 - MG•laldl 1nebu•1ar • Bııtın••• 
1aylavlar• TOrkiyede mehkeme1er 
•l•taklldir • Türkiyedo bak yer• 
lerl batın111dır. 

8 - Sanayi • EadGatri 
Sınai • Eadü•tri•l 
4 - HUr (T. K&.) • Oare• 
HDrrlyet (T. KB.) - O:ı.reaaBk 
S - Serbest • Özgür 
Mlaala Serb..t mıntaka • Ozglr 

J»ela• 

iki.et Liste 

1 - Mamur - bayıaadır 
A) Mamurlyet - bayındırlık 
B) imar etmek - bayıadırmak 

Miaalllor ı Ankara bayıad1r bir ıebir 
olmuttur • Memleket baJUldırhk 
yolundad r • bltb dewlet 1apı 
itlarl Bayıadırhlı: Bakaal flaa bat
lanmıftır • bia rardamaaa ba:raa
tlarmaktaa Ye ı•littirmektea bı ıka 
birt•J dlltlnmlJO'UL 

2 - lnkl .. f ebn•k • Gelifm•k 
lnkl,af ettirmek - Ge!lıtirmek 
lnkl,at • Gellthn, ıeliıme 
MiHI ı Tllrkiyenin ekonomik relitimi 

pnden ıüae art·yor. 
3 - MU iki - Sivil 
4 - Askeri - sa.ı (milftaire) 
Not: " Aıker ,. kelimHl • Soldat ,, 
aola•ına Tlrk~edir. 

S - Cemiyet, Şirket • So•yete 
Mi.al: Tlrk ce-.lJti • Tlrlr •MJ•t.l 
Şeker tirketi • Şeker •o•yetHİ 
içtimai:- So91al 

Not 1 - Tarlı lı3klnden ge!en •ce• 
miyet,. ıu ın1amu kullanılacakbrl 

Hl~iliabmer Cemiyeti .. Kıaılay C• 
miyetl, Dil Cemiyeti, Gazetecl!er 
Cemiyeti. 

Not 2 - Gentemhe pderilecek 
1aaa1an1a 11u k.U .. ı.rr. o ..... h .... 
laı .. ıa lm"-•alm ....... ı rica etleria. 

• 

Uyurken Kamına 
Yılan Kaçmış ! 
Kemalyede tarlamda uyarken 

ağzından karnına bir yılan pen 
Kemaliyeli Kamil ad.ada Wr 
köylD buraya getirflmff, Gureba 
hastanesinde yılan karnmdan çı• 

karılmııtır. Fakat bu adam mem
leketine gitmek lçht pan ahnak 

Ozere dün belediyeye gehnfı, 

birdenbire dfttllp u:rılmlffır. 

KAmil tekrar tedavi altına alın· 

maıtır. 

Altı Suçlu 
Bir Ç01ıuğa Tecavüz iddia

sile Y akalaadılar 
latubul polial. Hmr, l.maB, 

lbrahim, Niyazi, Ramim •• K11r
ban adlarında altı kiti, kDçlllr 
bir çocota teca.tb ettikleri lddi
asile )akalamı1t Adliyeye Yermiıtlr. 
Bu çocuk. Karaılimrlkte oturan 
Abdatlah.n 14 1•11ndakl otlu 
Velidir. 

Acaba 
Cinayet Mi? 

S.blaut ad.ada bir .-.. 
mlddeiu.mumillie bir arnbal ..,. 
renk, kaJID biraderi Arap llu
harm kaç pdlr ortada ı• .... 
meclljlni, bir ciaayete brbu 
Kitmit olmam ihtimalladea koD
t.pnu biJdirmiftlr. lhıh•• 30 
)'ltllDcladar 99 po1ia pdi Jı.di-
8inl aramaktadır • 

Pmınr Ol• HaHn Bey Diyor Ki: 

Mayı• 17 

[ GWft Tadlıi ] 
Bir İki 
Satırla 

Mıa1r Kredi FonslJ• Tah• 
vlllerl Çaklldl 

Kahin. 16 ( A.A ) - Ytızde 
iç faizli Ye ikramiyeli kredi fo• 
llJ• tahvillerinin çeldlitinde: 

1886 nne.ı tah.Werind• 
527,413 No. h tahYil 50.000, 190i 
......ı tahYillerlndea 489,977 No.11 
tah.U 50,000, 1911 MDell tahYll-
1.iad• 312,773 No. h tahYD 
I0,000 frank ikramiye kuaDIDlfl ..... .. .. . 

Yol Yapımı 
lhtla, 16 (A.A.) - b lçlade 

Jlldall 1fçi ~·h.-a81 bitmiftllıt 
• on Jo1a olan Fethiye 
Klrceiia yoha ha yıl açdacaımı
Şlmcll 1atmu nlanma Ye kOçQ 
..ıan. geçtiği J•rlerin kapanm .. 
11ndan batak yapan yerlerin dl9 
ııltllmMile atra11lmaktadır. .. ... ... 

Şarb•J Parlat• 
b Ye Şarbay (Vali Ye Beledi7e 

Relıl ) Muhiddin Ü•tlaclai ıha• 
Parlıtedir. Y akıada bma1a d&ıe
cektlr. 

Jf. Jf. • 

Ka~alara Oturdu 
ı.tanbul Yalova uaııada ytlll 

tafayu Ahmet kaptanın motörll, 
... elkl rece Moda ~ıklarında 
b1alar• olunDUft fakat ubahe 
leyla kurtanlmııbr. ... . . 

BllidaJ lllrac•l11nız 
Ziraat Bankaaı Yabancı plJI• 

talara butcfay Hbfl yapmıJe 
deftlll ediyor. Ansturyaya yealt 
den hetbha ton batday Ahlmııbr. 

* .. 
Basın Direktör& 

Ba11n Genel DirektGrti ( Mat
buat amum mltdilrl) Vedat 
Nedim den tayyare Ue Bilkrefiea 
ı.tanbula relmlftlr. 

• • • 
Kolalı Yolurtlar 

Belediye bltla yoğurtları • 
W ettırec•k, kolah .,. Ulçh ola• 
lu lmlta edilecektir. 

* * • Danlzcllar B•rramı 
Kapotaj hakkıma TDrk ıana; 

pa ~:ği bir T .. mu taribbM 
de 111pdaeak bllyllk dealz ıenliD. 
wl için bamhk1ar ba.ıaDllfbr. 

• • * 
Yeni Hal Blnaeı 

Ker .. dlerc:I. ,.apllu Hal 
blaaanı-. Haziranda açılmall 

kararl•tbrdapr. 
Jf. -tı • 

Sekiz MIMtecl 
Balprlıtaa Tlrklerinden •• 

im ldel iki ılln enel Tllık • 8111-
pı hudud111lu geçerek bb• iltica 
etmltlerdlr. 

Yolca - Hııan Bey, Şu 2ardtlğün ı 
bD1ük han, yaaatlald hamam ••• 

... Şu ıüzel apartımaa, tu dlkkl•.. ı ... Şu tarla hep bir kitfala malıdır. , H11an B. - Bilmiyıcek ne var
1
1 

Hem ele khaia biliyor mu•uıa 1 Mutlaka p k6ıedeld diludDİll ola~k 
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Hergün 
Satış Kooperali/leı 

• Otomobil Kazaları 

• Kadın Asker . -
Satış Kooperatifleri 

1 

ihracat mallarımızı ilk önce 
ıtandardize etmek lüzumuna inan
dık ve bunu temine çahıtık. 

Şimdi de barice aatıf organiza 
•tnıek lüzumunu anlıyoruz ve 
hUkiimetin ıntış kooperatifleri yap 
bıağa toıebbUs ettiğini ögrenlyoruz. 

ihracat mallarımız ecnebilerin 
•ilerinde idi. fzmlrin üzüm ve 
incir ihracatını orada yerleımlı, 
lllUstemleke kurmuı olan lngillz· 
ler idare ediyorlardı. Bunların 
kariısına ilk defa Aydın koope
ratifi çıktı. Müstahsllleri İngilizle· 
tin elinden kurtardı. Mliatahsille 
ecnebi satın nhcıları biribfrine 
Ulaştırdı. Bu suretle hem üzüm 
'Ve incirin kıymeti arttı, hem de 
bıUıtahsil ecnebi hesabına istis· 
bıar edilmektan kurtuldu. 

Şimdi bu misali daha umumi 
bir şekle sokarak, bütün ihraç 
llıallarımızı satıı kooperatifleri 
bııutasile harice satmağa teıeb· 
Uı etmek en doğru hareketler

den biridir. Bu, tedricen yapı'.ır 
ke yapılırsa, memleketta ecnebi 

ornsiyonculara artık hiç ekmek 
r•lmaz. Bntun ihracat işleri Türk
trin eline geçmiş bulunur. 

Otomobil Kazaları 
lngiltere bir iki senedenberi 

~tornobil kazalarına karşı mika· 
ele açmış bulunuyor. 
Orada yollar asfalttır. 
Dar ve dönemeçli sokaklar yoktur 

Otomobillerin sUr'ati tahdit 
~d~lmiştir. Şoför arabasını alabil· 
lgine süremez. Buna rağmen 

~933 1ene1inde lngllterede 21.557 
k 934 senuinde 19.000 otomobil 
t •zası olmuıtur. Sebebini araş
b"ınıılar. Ekseriyeti arabaların 
ozuk '.uğunda bulmuılar. 

b Bunu okuyunca tirktllm. Bizde 
lndfğimlz taksi arabalarının bir 

~Oğu ıağlam ve muntazam değildir 
Fazla olarak bizde yollar bo

lllktur, dardır, dönemeçlidir ve 
loför arabasını alabildiğine aürer. 

O halde bizde otomobile bin• 
~ek, ecel beşiğine binmek glbl 
ırşey demektir. 

Kadın Asker 
d f TUrk kadını, memleketin mil· 
ttı 8 aası mevzuubahs olduğu za· 

an, asker do olabilecek. 
l' l' adan ve asker kelimeleriul 
•n~a~a getirmek biraz gillilnç 

~<>runiiyor. Fakat istiklal harbin· 
rn' dTlirk kadını erkek gibi çalı~

a ı mı? 

k Sovyet Rusyada kadınlar 81· 
•r olmuyorlar mı? 

la Demek ki kUrsUlerde nutuk· 
•I r söyleyerek meşhur olmak, 
dfı88i hayata karışmak hevesine 
k,:~~ ıalon kadınlarımız, şimdi 

ı!erlni cephede bulacaklar. 
de Bilmem vardıkları bu netice· 

11 lllemnun mudurlar? 

Bir Cinayet 
ı, rün gece Silahdarağada tuğ· 
ltıu arnıanında bir cinayet ol· 
t.tettur. Ameleden Haydar ile 
t\h met ıakalaıırken diğer amele 
J.f, ~et araya iİrmek iıtem;ş, 
~aıt. a~ buna kızarak Ahmedi 
hali ıdın Üzerinden bıçakla ölüm 
lutın n e Y•ralamıthr. Haydar tu· 
t'ılnı ll§, Ahmet hastaneye kaldı· S ışt ır. 

0
VYet Artistleri Rusyaya 
V Döndüler 

lbiıaf~rdurnuzda bir aydanberi t, ._1:~ bulunan dost sovyet ope· 
"'Pur·ı8tlerl dfin akşam Çiçerin 
ltlbdaı e Rusyaya döndüler, rıh· 
ı,t\dıl buyuk merasimle uğur· 

ar. 

n ı~'l'lv • Bir Ölüm 
• 'Y Ah ıılı rrıetrıı ke eski kalı•m amiri 
d~t ıiçt~et ,.T~vfik ölnıiiştür. Oenazesı 
ı~l&ta.( 1/?r~~öyündekı evinden kal-

tltlır. •rıkoy lu&briatanıoa göı.nü-

SON POSTA 

Resimli Makale a Sarhoşa 

ıneuo yıllnrca çalışır, namusa, ah aku, fazilete ve ka
nuna dnyanau bir şahsiyet kurar. Bu, onun ioin bir mel-

ce'dir. Horiçten gelen fırtınalara karşı buraya ıığınır ve 
kendiıini burada mes'ut duyar. Fakat birgün içki, kumar, 

veya kadın bu adamın ıııuvazene~iui bozar. Onu kendi 
elile kurduğu bu müeseesenin temellerini yıkmıya aevkt
der. O vaki* kendisine bir mtaloe vazif~ıi gören bu bina 
batına çöker ve kendiıi altında ezilip gider. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

C. H. Partisinin Büyük Ku
rultay Top antısı Bitti 

f smct in önü Bir Söylev Verdi 
Cumhuriyet Halık partiıloln 

dördüncü kurumu dtkı son top
lantııını yapmıf, bu toplantıda 
Baıbakan ismet lnönü bir ıöylev 
vermlıtir: 

"YUce kurultayın 1ayın üyeleri 
BUyUk kurultayın çalııması her 
bakımdan faydalı ve feyizli ol
muştur. Geçmit yılların itleri Uıe
rlndeki araıtırmalarımız, bUtlln 
yurtta dikkati çekmekten 
geri kalmıyacaktar. BUyUk 
partinln devlet İilerini yakından 
gözettiğine ve parti hükumetinin 
yurt ve uluı için çalışmasının na• 
ııl incelendiğine güzel örnekler 
verdiniz.,. 

«Gelecek yıllar için bUyUk 
kurultayın verdiği yönergeler çok 
değerlidir. Her şeyden önce, par• 
tinin programına koyduğunuz 
hükümler uluı ve ülke için ya
pıcı ve ilerletici etkelerinl genlı 
ölçUde gösterecektir. içeride ve 
dışarıda bir daha ve iyice anla· 
şılacaktır ki, C. H. partisi iyice 
kavranmış hareketli bir programı 
dölenle giltmektedir. Gerek dev• 
rim prensiplerinde, gerek devlet 
idaresinde bütün ulusu kucakla· 
yan bir partinin temel proiramı· 
nın egemen olmaıı, itlerin hem 
sağlamlığı, hem de bir ana yolda 
ıaımaıı için esa sıarttır. » 

Baıbakan, bundan ıonra ku· 
rultayın uğraştığı itlerden söz 
açmış, ve söylevini ıöy)e bitir
miştir. 

iSTER 

«DlSrdUncO büylik kurultay 
çalıımaaına son verirken onun 
bütUn üyeleri uJu11 yoluna hizmet 
için, tazelenmiı bir vazife atkı 
ile ayrılıyorlar. Ulus 1evgiıinl 

daha çok kazanmak için, hepimiz, 

Dilek Komisyon
larının Raporları 
Kabul Edildi 

Ankara, 16 (A. A.) C. H. P. 
Kamutayı bugün &ğleden ıonra 
aabaıkan Saffet Arıkao'an bat· 
kanhğın da yaptığı toplantıda 

Tarıın, kUltUr, ekonomi bakanlığı 
ile Ziraat bankasına ait dilekler 
liıerinde Tarım bakanı Muhliı 
Erkmen, kUltUr bakanı Abidin 
Özmen, ekonomi bakanı Celal 
Bayar ile Ziraat bankaıı genel 
mUdUrU Kemal Zaim tarafından 
verilen b:ahatı dinlemiı ve dilek 
komisyonun raporunu heyeti umu• 
miyeıile kabul etmiştir. 
iç ı,ıerl Bakanı izahat verdi 

C. H. P. kurultayı dUn Ab
dülhalik Renda'nın baıkanlığında 
toplanarak dilekler komisyonu 
raporu Uzerinde iÖrUımelerlne 
devam etmiştir. 

ilk olarak İç işleri bakanlığına 
alt dileklerin görüşülmesine baı· 
lanmıt ve bu münasebetle iç 
itleri bakanı Şükrü Kaya bakan· 
hğa ait umumi itleri Uzerlnde 
kurultaya izahat vermiıtir. 

/STER 
tahtlm olunacaktır. 

feyizli bir yarıı duygusu ile çah• 
ıacağıı. 

Ulu Önderimiz AtatOrk'Uo 
Hvgilerf, f yl dilekleri ve her zor
luğa yetiıen kurtarıcı Ye yapıcı 
uyanıklığı sizinle beraberdir.• 

Partinin Genel 
idare Heyetine 
Seçilenler 

Ankara, 16 (A. A.) - Ku• 
rultay buaUn yapbğı kapanıı top
lantısında C. H. P. genel idare 
heyeti üyeliklerine aıağıdakl ze• 
vatı in ti hap etmiıtir: 

Recep Peker Kütahya 1aylan 
Münir Akkay Gireıun ,, 
Mümtaz Ökmen Ankara ,, 
MUttalip Öker Malltya ., 
Esad Uras Amasya ,, 
Cevdet Kerim incedayı Sinop ,, 
Nafi Kansu Erzurum ,, 
Rahmi Apak Tekirdat ,, 
Hasan Ali Yücel Denizli 
Necip Ali Küçüka Denizli 
Hüseyin Caır lzmir 
Ali Riza Erten Mardin 
Dr. Fikri Tuzer Erzurum 
SalAh Yargı Kocaeli 
T ahıin Berk Eliziz 
Salah Cimcoz Iıtanhul 

Yeni Japon Elçlıi 

" .. 
n 

" 
" ,, 

" 
" 

Ankara, 16 - Yeni Japon 
Etçiıi, Cumhur Reisi Kamil 
Atatürk tarafından kabul adilmit. 
itimat mektubunu takdim etmiştir. 

1 NANMAI 
DiJiırıizi öı törkçeye çevirmeye çahtıyoruz. BuıGn

den itil uen hergUn btt kelime kulla narak oımanhcayı 
ortadan ka:dırnıaya karar •ermit bulunuyoruz. 

''Yazılan ecvi bede muahhiren hilafı valc:1 bfrıey 

Fakat resmi dil daha ha'i olduğu jlİbi ağdalı, anla
tılm az teklini muhafaza etmekte devam ediyor. itte 
alze bir mini: 

Dul aylıkları için altı ayda bir yapılan yoklamalarda 
kullanılan bir formülde ou ihtar Yardır: 

"ltbu ilmühaberde yazılacak ec.-ibede hak ve 
silinti oluısa kabul edilmiyecektir. Heyetiihtiyariye 
henüz tetekkül etmemiı iae c haliimuhteremeden 
üç zat tarafından aanat ve memuriy•tleri yazılarak 

tebeyylln edecek olurSA mfthGrlemiı olanlar ile 
aabibi maaı kanunen meı'uJ tutulacaktır. 

Düaturun <lördüncil cildinin altıyilz betinci aayfa· 
aında mOnderiç nizamı vechile İfbU ilmühaber için 
yirmi bet kuruı Ocret tdep olunacak •• bundan 
ziyade alanlar kanunen mes'ul tutu lacaklardır. Ecvibe 
aualden nokaan 7azılıpta id ı re edildiği takdirde muh
tarao tarafından ayrıca ücret talep edilmiyecektir.,, 

Dul ve yetimlerin tahsil ıeviyeleri btlll oldutuna 
jlÖre bu ihtarı anlayabileceklerine, artık, 

iSTER iNAN }STER iNANMA! 

Sayfa 3 

-----------------, 
Sözün Kısası 

En 
Biiyük 
Mimar 

;...------- c ., • .,., Bedi 

Geçen yaz ta ulu ilk defa 
gören bir ecn.. . .. barriri bana 
demişti ki: 

- Een Bütün Anupayı ve 
Şimali Amerikayı gezdim. Sizi 
temin ederim ki yeryüzünde latan
bulunuzun eıi yoktur. Şehrfn;z;n 
gUzeilikleri ayrı ayrı her yerde 
belki bulunabilir. MeaolA Boğaziçi, 
biraz, lsviçredekl Leman gölünü 
andmr; bendlere giden yol iİbi 
Avrupada pek çok orman yolları 
yardır; Adalardenizinde BliyUka
do, Heybeli veya ötekiler gibi 
yerler de bulabilirsiniz; fakat bli· 
tlin bu sıüzellikleri yanyana top-
lamıt bir ıohire yeryüzUnlln hiçbir 
tarafında tesadüf edemezsiniz. 
Bütün ömrUmü lıtanbulun kUçlik 
bir mahallesinde geçirebllıeydim 
çok bahtiyar olurdum. 

Biraz düşUndUkten ıonra ilave 
etti: 

- Hem ılzin kıymetini bilme• 
diğlnlz bir saadetiniz daha var. 
Söylersem belki ıaıacakıınız. 

Yüzlime bakb. 
Sordum: 
- Nedir o? 
- Belediyenizin fakir olmaııl 

Evet, bUyUk bir saadettir bu. 
lıtanbul gibi bir ıehrin tabiat 
taraflarına para hiçbir ıey ilave 
edemez. Mesell buraıl Nevyork 
belediyesinin elinde olıaydı kısa 
bir zamanda Boğaıiç~ Adalar 
tanınmaz bir hale srirerdi, her 
taraf elektrik içinde tutuşur, 
kıyılarınızda elli katb binalar 
yükselirdi, aafalt yollar her tarafa 
uzanırdı, fakat ıebrlnizio tabii 
glizelliğinden de eaer kalmazdıl 
Şüphesiz lstanbulun merkezi ta• 
rafları imara çok muhtaç görU· 
nUyor, lakin tabiat kfiıelerine 
hiç el dokanmamalıaınız. Oralarım 
biraz temiı •e tertipli tutmak 
yetiıir. O bllyOk tabU zenginlik 
içinde belediyenizin fazla Yaridata 
ihtiyacı yoktur. Bunun için de 
bahtiyarsıoJz. Doğru değil mi? 

- Kıımen doğru 1 dedim, 
ıun'I gllzellilder, tabiatın hosis 
davrandığı ve eksik kaldığı yerler 
içindir. Avrupa fehirlerlnde bele· 
diyeler bu eksikleri tellfiye ça· 
lışı rlar. B:zim buna ılzln kadar 
ihtiyacımız yok. 

- Evet, dedi, ıehrinlzln tabiat 
parçalarına belediye ne kadar 
az karışırsa okadar iyi eder. 
ÇUnkil Allahtan bUyllk mimar 

yoktur.Tas dik ettim ve içimden maral· 
dandım: "Hele bizim memlekette!,, 

935 Bütçesi 
Ankara 17 (Husuıi) - Kamu• 

tay 935 bütçesinin mUı:akereleri
ne ıu günlerde baılıyacaktır. 
Yeni blltço geçen yıldan 10 mil· 
yon fazladır. Büyük uluıal işler 
için bütçeye tahsisat konmuıtur. 
Büdçenin yekunu 195 milyondur. 

Masraf bütçeJerioi.n dnlet dairele
rine tevzii şe]dl şöyledir: 
Büyük Millet Meclisi 
Riynsetlcümhur 
Dinm Muhaıebat Reialiği 
Başvekalet 
Şurayı Devlet Riyaeeti 
\ıtatiatik Umum MildürlOtil 
Diyanet itleri Riyaaeti 
Mnliye Vekaleti 
Tapu ve Kadutro Umu111 
MOdürliltO 
GGmrük ve fohlaarlar 
Vekaleti 
Dahiliye Vekiletl 
Matbu t Umum MüdOr'Oğü 
Emniyet İleri Umum 

2,859,682 
886,702 
565,500 

1,16\J, 79 
218,193 
680, 52 
611,9S6 

12,784,170 

1,103,530 

6,00 ~.913 
4,347,908 

95,U44 

Mndür:naü 4,137,4!19 
jandarma U. Kumandan'ıtı 8,!)09,621 
H "riciye Vekaleti 8,262,140 
Sıhhat ve İçtimai Munenet 
Vekileti 
Adliye Vekaleti 
Manrif Vel<lleti 
Nrıfia Vekaleti 
iktısad V ekaletl 
Ziraat Veki1eti 
Milli Müdafaa V ekileti 
Kara k11mı 
Milli Müdafaa Vek&letl 

• Hnv .ı kıınıı 
Mil ıi Müdafaa Vekıi!etl 
Deniz k:ımı 
Harita Umum MOdOrliitD 

4,892,184 
8,7 8,470 
8,948,445 

12,634,600 
4,053, lfıO 
5,150,511 

48,087 ,816 

5,Ql 7,060 

4,308,690 
'2:J,965 



4 Sayfa 

j Memlebt Manearasıı: 

Hopada Arhavi 
Nahiyesi 

Hopa, (Husus!) - Arha•I nahl· 
ycal buraya llç saat mesafededir. 
ldareıindo 38 köy Yardır. Arhavi 
400 evli knçnkço bir kasabadır. 
Nahiye, iki dağ araıındaki (Düı· 
ilik boğazı) denilen yero kurul· 
muıtur. 

Nshiye merkezi tlcar t •• 
&anayi bakımından gfinden gllne 
ilerlemektedir. Nahiyenin ortasın
da bu~unan çarıldıı hiç ev yok· 
tur. Ka1&bada Ud yUıt kadar 
ticarethane vardır. Nahiyedekl 
evlerin Uzcrlerl hop ıeçme kir~ 
mittir. Halk birlbirlne çok bağ· 
lıdır. Çrıı baıındokl meydanlıkta 
nahiyeye alt itler görütlllllr •• 
halk el birlilile çalııırlar. 

Arha.tde aı miktarda hayyan 
beslenir. Nahiyenin baılıca geliri 
portakal, elma, mandalina, turunç 
•• fındıktır. Fakat muntazamam 
moyva bahçeleri yoktur. Meyva 
ağaçları hep tarlaların etrafına 
dikllmiırlr. Fındıktan çok lıtifade 
edilmekte, her ev ortalama 1500 
kilo fındık çıkarmaktadır, tarla
lardc mısırdan baıka hububat 
yeÜftlrllmemektodlr. 

Nahiyenin dııında 250 metre 
yllksekllğlnde Ciha isminde bir 
tepe Tardır. Bu tepe tnrlbtdir. 
Gayet aivrl olarak bir kule ıibl 
yUkaelen bu tepeni11 en OdOndo 
taılardan oyulmuı kllçllk kOçllk 
haYUzlar ve oducıklar vardır. Bu 
odaların lçlnde eıld kUpler ve 
kuyular ııtsrUlmektedlr. Denizden 
yarım aaat içeride olan bu Ciha 

tapeı:nden Batum, ıayet güz 1 
bir manzara Ue glSrDlmoktedfr. 
Nahiyede Hki bir cami bulunmak· 
tadır. Tam devrell, ihtiyaca klfl 
bir llkmektep Yardır. Talebe pek 
fazladır. Arhavililer gayet ıık 
•ezmeye dl}fkUndlrler. Nabi7ede 
balıkçılık ta yapılır. 

Biga Ruhantleri Sivil Giyiniyorlar 
Blia, (Huıuıt) - Baıta mllftn 

olduiu halde fehrlmizdekl bGtUn 
imam ve hatipler kanunun tayin 
ettiği ıon müddeti beklemeden 
sarak ve cllbbelerinl çıkarmı§lar, 
sivil giyinmeğe başlamışlardır. 
. _._ .. . . - · __ .. ···---

.... ~ . ' : .... ·)., ~ .. -~ -;. . : . 

Son Posta 
Ye.,.t, .ay H-adlı n Hı t•et..a 

J.::aki_ıabtlJe, Çatalç~aı• eokata. 25 
l&TANBUL . -
Caıetemlw çılcaa_ _pn 
ve reaiml~rtn Lütnn hMJan 
crıahl.uı ve paetemlıe litdr. 
~. ,. 

ABONE FIA TLARI { 
' • • t 

Sea A"/ Ay Ay 
• Kr. ter. ICr 

TORKIYE 1400 150 uo 
YUNANtsTAN l340 mo no 
iCHEBI .... ™ıı::::ıiıııiıii:ıt iS:::!-==.imiiilii.I 

Aboae bedeli peoilldİP. Adreı 
4eA1otirmek 28 kur6ıtur. -- .... 

C•l•n nr•lt ı•rl wru ..... 
n&nlerden mea'ullfel alt11maa. 
Cevap için mektuplara 10 lcuufluk 

pul ilAvesı wımdar. 

r Posta kutusuJ 741 l.etaııb\ll""""' 
Telgraf ı Sooro,ta 

"" Telefon ı 20203 

SON POSTA 

H E 

alta 
Şimdi 

Yeller se 

• e •• 
Efes •Selçuk fıtaayonu • (Hu· 

ıuıl ) - Seyyah trenUe Efes ha· 
rabelorinl &"Örmeye ı•len 149 
Franıız, Amuikalı, Kübalı •• 
lıveçll ıeı:ainci var. ıe:ııtnciler· 
den bir Amerikalı ilk mektep 
hocası Efeai sıörmek için tam 
altı yıl lkhaat yaparak maaıın· 
dan para biriktirmiştir. · 

1 

lzmirlilor yanıbaılarında duru 
T• 26 aıır e.vel lnıa edilen bu 
medeniyet köıealnl iÖrmeyf • 
kadar çok merak etmezler. 

Efeıte 26 uır nvtlkl Jimnaxın ıimdild hali 

Eoliyenler zamalllnda yll• bin• 
lerce Hirln ı•ce •• ıüodnz çalı· 
ıarak kurdukları bu mermer , .. 
hlr, ölO medeniyet tarihinin ea 
tanlı hidiHlerlne sahne olmuı 
bir zevk •e 1ef abat kö111iydL 
Boyaı mermerden yapılma bir 
ıehlr, mermer dZSıeli ıenJı ıo· 
kaklar, caddeler ve bulvarlar, 
mermerden yapılı apra ( çarıı ), 
bugUnkU Avrupa medeniyetinin 
taklit ettiği kanalizasyon teıkilA• 
tına örneklik eden IAğım teıki
IAtı, 32000 kiıiyl .iıtiap eden 

bUyUk bir tiyatro, genç kızlar 
•• genç erkekler jlmnazı, büyük 

mermer dUkklnlar, Efesi limanina 
siden 1ıenl1 bir cadde bUtUo 
heybetile 1ıöz:UkUyor. Mermeri 
dört 1antimetreye kadar Jncolten 
26 asırlık kOltllrel bir medeniye· 
Un ln1anlar1, butOnkD radyolu 
medeniyet Aleminden daha mı 

ı•rl idi?. 
lıtaıyon tarıfmdan lıarabelerl 

ıeımoye baılanırken Blzanı dev• 
rinden kalma bir kemer ıornnn.. 
yor, biraz ıonra altıncı a111da 
Aşilin hektörll takip ediıinl gös
terlr bir kabartmayı ha•l bir 
kapıdan geçiliyor. Bu kapı takip 
kapısıdır. 

Buradan itibaren kedtm ıoıe 
takip edilirıe Roma devrine ait 
harabeler görülür. Bu harabelerin 
en iyi muhafaz edileni Pibbiyfis 
Antonln jlmnazıdır. jimnaz İmpa· 
rator Plyüs Antonin ve Diyanaya 
tahsis edilmiıti. Vaktlle böyl 
binaların ne kadar ıaşaa ye kon· 
forlu inıa edildiklerini göstermek 
için bu jimnaz dikkate şayan bir 
misal teıkil edebilir. Bu binnda 
bir nevi kalorUfer tertibatı, mer
mer havu.zlar mevcuttur. Yanı 

baıındakl ıoyunma odGları da 
birer ıahe1erdir. 

Efes ıehrl 26 asır evvel spora 

klymet yererek ıenç kıılar T• 
genç erkekler için birer jlmnu 
bııaıına çalıımıı, •• tam 16 
11lda iki jlmnu ıaldbl olmuıtur. 

Genç kıılar 4 yaıından l 6 
yaıına kadar, ıenç erkt:kler 4 
yaşından 22 yaşına kadar jlmna· 
ıın malı aayılırdı. jimnaılara mal 
edilen genç lnaanlar ıpor mual· 
limlerinin daimi nezareti altında 
çalııarak kuYYet!I beden kurmağa 
ıavaıırlardL Günde tam 6 aaat 
güneşin altında anterman yapıla• 
rak ı:-enç vUcutlar çelikleıirdi. 
Kızların mu•affaklyetl göğOı· 
lerinin dikllil •e canlılığile, 
erkeklerin munffakıyetl adale
lerinin ve ıöğliılerlnln aaraılmaz 
kuvvetile ölçUIUrdll Ye kızlar 
jimnazmın en güzel kızları, er-
kekler jimnaxının en ıllzel erkek
lerile derhal evlend:rillr, bunlar• 
dan sağlam Ye terbiyeli bir nesil 
alınırdı. 

Efeı limanı, işte böyle g nlı 
bir medeniyet Aleminin beıiğidir. 
Şehrin ancak yarıaı meydandadır. 

Ati. Bil 

Sıvas Ve Bigada Mektepliler Bayramı JBergamalıl°:r lki 

~ıvu liaeıi taleb11i Pata fabrikaaı meaireaiode 
Sıvaı (Huıuıt) - LiH, ortamektep ve Muallim mektebi talebeleri 

Mektepliler bayramını Paıafabrika11 denilen medr~do kutlulnm ş'ardır. 

Burada ınreıler, koıular, •ilenceler tertip edilmi~, çek hoı vakit 
sıeçirilmiıtlr. 

Blgad• mekt•pler bayramı - Biga, (Hususi) - Ortamck
tep talebeıi, kendi aralarında bir kır eğlencesi tertip etmişler. Şeh r Lı 
uıun ıu mea:reaine giderek geç vakitlere kadar eğlenmiş;crdir. 

Bu münasebetle talebe araaında ip çekme YHaire gibi müsaba· 
kalar da yapılmııhr. 

Akşehirde Bando 
Akıebir ( Huıuıl ) - Burada 

12 kiıilik bir ı•hir bandosu 
takımı yapılmaaı kararlaıtırılmıı 
ve birk111m çalıı aletleri slpariı 
edilmiş lir. 

Akşehir ( Hu•uıi ) - lnıa1ma 
bailanılan Çocuk Bahçeai yakında 
bitecektir. Bahçenin kn,at reıminl 
Vali Bardakçı yapacaktır. 

lzmir Müstantikliği 
Mut ( Huıusi ) - Cümhurly~t 

Müddeiumumisi B. Mümtaz lzmır 
VilA} eti MU.>tantikLiine taylrı 
edilmiştir. 

Ankara Hukuk Ta.ebesinin 
Gezintisi 

Ankara ( Hususi ) - Hukuk 
talebesi gilzel bir mayıı eğlen
cesi yapmıf, Atatürk çlfthğine 
giderek bir gUn akşama kadar 
eğlenmiılerdir. 

Bandırmada Çocuk Bahçesi 
Yapıhyor 

Bandırma, ( Husu&l ) - Bele
diye burada ~Uzel bir çocuk 
bahçesi yaptırmı)a başlamııtır, 
bahçe yakında açılacaktır. 

Genç Okutuyorlar 
Bergama ( Huıust ) - Şehir 

bütçesi bu yıl 70220 lira olarak 
teıbit edilmiştir. Bu bütçeden 
Akrepolo giden yol lçio 300 lira, 
cumhuriyet abideıi için 900 lira, 
çocuk bakım eyi için 155 lira, 
zehirli gaz malzemcıi için 500 
Ura, zehir:t gaz maekeleri için 
200 lira, IO} ıal itler için 1500 
lira, Halkevi için 500 lira tah
ıisat ayrıhmıtır. 

ls~anbulda bulunan Ye tıp 
tahıil eden Bergamalı bir ger.ce 
100 1İra İzmir muallim mektebin· 
de okuyan Ba) an inci için de 
200 lira ayrıimııtır. 

Taşburunda 
100 Kilometrelik Telefon 

Hattı Çekildi 
Iğdır ( Huıuai) - Taıburun 

nahiyesi ile nahiyeye bağlı bütUo 
köyler telefonla bfr!birl.ıe bağ

lanmakladır. Hat çekili•i yakında 
ikmal edılecekt:r. Telefon maki
neleri de siparif cdilmiıtlr. Yapı· 
lan telefon hattı yekunu ıoo 

kilometredir. 

Boluya Şimendifer 

Bolu ( Husuıl ) - Bu ıene 

Adap~zarı .. Bolu ıimendlferioin 

inşasına başlanacağı haberi bu· 
rada büyük b :r 'evinç uyandır· 
mııtır. Adapazarı hattı bu ıurctle 
Boludan geçerek Ankaraya ula· 
ıacaktır. 
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i 1 Öz· Türkço AdlClr 
~ 

1 
Emet dı 
Öz Türkçedir De111 

ği tirilm melidir 
Emet ( Huıuıl ) - Emet kolf• 

meslnin ne dilden olduğu sou 
yıllarda burada birçok konuıma• 
lara yol açmı,t1. Bu arad ÖZ 

TOrkçe bir nd bulup Emet adının 
değl9tlrilmesl de ileriye sürlll!ıı 
mllftil. Vlllyet genel kurultayı 
Gyelerlnden bazıları da Emet 
ı&xUnlln yerine Özkent adım 
ko7mak litemi§lerdlr. 

Emet adının buraya na11l 
Yerildiği hakkındaki araıtırmalar• 

dan 5ncelerl tam bir netice ah• 
ııamamııtı. 

Kotahya kntUphnneıinde ar• 
kadaıımın aısrdllill meıhur Dede.• 
korkut kitabındaki bir koıuk 
(mam&ıme) bence bu ıorajı k• 
Hnke1 bulmuflur. Dede Korkut 
kitabı, bilindlif gibi TOrk dilinin 
Oğuz lebçeıl ile yazılmıı, o~ 
Tllrklerl araaından toplanmış halli 
maaalları ve tilrlerl ile doludupt 
Bu kitaptaki ıözlerin hemen hepıl 
Tnrk diline yabancı aözlerJn ka., 
rıımadığı çağlara aittir, onun lçill 
öz Tnrkçedir. Bu kitap ta Salur 
kazanın evinin nasıl yağmalandı• 
pı anlatan maaalda ıu ıözleı 
•ardır: 

Emel aoyunun a•lıını 
Kara çotun kaplanı, 
Kara atın ayaaı1 
Han oruzun ağna~ 
Bayındır banın g3ygilıs0 ( GOveyiıl ) 
Kalın oğuzun devleti, 
Kalmıf yiğit ııcaaı. 

Dede Korkut hiklyelerl bl.zı 
eakl Oğuz Türkleri rasında biı 

Emet soyu bulundu~nu, Emet 
ı~zUnlln en eski Tilrk isimlerin• 
den olduiunu gösteriyor. Bil 
böyle olduktan sonra arbk l>ı 
Tllrkçe Emet adını değiştirmek 
için hiçbir aebep yok demektir. 

Aydında 
Sekiz Kilo Bakla Beı 

Kuruşa Satılıyor 

Aydın (Husuı1) - Havalar ço1' 
kurak gitmekted:ı. Bu sıcak •• 
kuraklık devam ettiği taktirde 
mahsuliln zarar göreceğindeO 
korkulmaktadır. 

Sebze çok boldur ve elıcı b~ 
lunamadığı için Hatlar çok dllr 
kOndür. Pazarda sekiz kilo tnı• 
bakla beş kuruşa satılmaktadır~ 
Bu fiyat dUşkünlUğUnUn en açı 

örnegidir. 
Yaz ekimi hatlamıtbr. En ço" 

pamuk eki!mektedir. 

BUTUN ULKE.YJ 
HER~UN 

~• eı.· • ' 

DOLASAMAzsı NI z 
FA.KATI 

~nPf;»S~ı 
DAKi e>I~ TL a' 

f>UTUN ÜLKEYi HER (;.UN DOL~ A 

- J 
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( sıga .. t Ar.,,,; ] 
Yunanistan da 
Krallığa 
\Doğru mu? 

fComıumu Ye doltam111 Yunm .. 
talada eeçha n,...-aı... ••· 9 
lluiraada y..U •7farlu ..plecek n 
GDdan ••ora ela 7eal kamutay it
laqlıyuak\11'. Fakat itin bir de lçyl• 
dal wörDp aalamak gerektir. 

Batb kntf'I JWrlta batlık ...._ 
l.i tle •llwlaa ..... tlei8ıf17or • .Btt
l"Ülakl Y uaaa kaJM.e..-kki Bek•• 
lardaa birçotu kral taraflısıdır. 
A.cak •O':Amet, &.amkcWd ae,imde 
•JeraDıJr. m•r~uuua ••çim propa• 
&•ndalaruıa temel ol•••• ... ı. it 
lll7ua ba1ıumıadaa 11'•rekft bu1u_yor. 
Ç4mka k.mtu•n t.• •il' ._,.,. 
llkt. yeai kurtuldll, kstaiuaa,. 
kadar da hıra .nnıld.ı. Buatlan ~ 
rldllr kJ bugiD iktidarı enaae bulun· 
.._ parii tr:nla ol .. tu W .. , 
~ S.ı .. ••rf elaa Bap+-
..,. ~ b.uak pr...-.andua
!llat •9'İ• lfla• temel Glmamuuu 
'9U7or. 

Felr.at a., c:aJd-., ._.. .,.... 
.... --- l.u ı-daa ... lr.raı&.
... teıkru k•ralmaaı itlalD. aauk 
••ta blr 1ate1de o1abft .. et1nl c!a ....... ,.,.,.,. ... 
1_._.~- lauı Ml•- JlHI ...,.,. p 
-...uir •• 

Bb 'bu ı'Bıl c11n1•41ktea ..,.,._, 
....... y...tt. ftJ)lla itilM, 7..a X... --., ~ı--• . . .-.1c •.t.Jııa 
lıblautMU .-ıyoraa. - * 
Tüjeklsr 
Ve Bombalar 
Vıyanada Bir Giz1l Depo 
Daha Meydana Çıkarıldı 

Viyana. ıa (A. A.) -P.oJll, 
içinde S.000 fiıek, l6 llWı • 
a mitral_y6& buluaan bir depo 
lctffetmiftlr. 

Şuh'b11nc1'un eı1'1 ıeli •oıyalill 
~•nek, Yatana biyaııot 111çundan 
lllnbakeme edilmeli iz•• teYldf 
etlmiıttr. Y--.A.........,.._ .. ,. •• 
- ftaa.,. .tıası, Bltlercılleıta 
'-"-ıl ... Wr paprm .... 
"-tı4: .., ... , •ulwm fl:ıar. 

Ylran•ı1111 ""' Taık&'llA 
Viyana, 16 - AYuıturya hll

~etiade eıaalı cleilJUdlk 7apa
;ntı bakkuıaald 1tabe&r t9kzlp 

.... liyor. 

SOR POITA 

BARIC:I TELGRAFLAR 
Fransa - Rusga Erkô.nıb.arbigeleri 
Arasında Görüşmeler Yapılacak 

iki Fransız Alayı 1 1 Habeıistan 
Kml Ordunun ArJrupalı Asker 

Misafiri Olacak lstemigor 
Faklll Rus • Fransm 

Andl•flll•• B•• 
Tenkitl .... Uiradı 
.........1'(S.Alı)-Fr•W• 

.. .,... .......... -hp''tm• ... 
F,_ w S.ı,.e M•ıaatt.n, ..... 
Awa ; •-· ait •etak•rit Wr ..ı.,.
ma akdi müıakereleriae diplomasi 
yDW. devam et.mtıil lau111Mnda ..... 
'td»ık kalmııludır. 

tha aadla,.a bitha11a Alman,., 
IAidwa '" Scwyetlm l»fr ademl\e
cnlz, iıtiıare Ye _.lıeca•İlııl yar.t•ı 

•••e.tl .. Alr .-IMk ile bati.,acaktır • 
Bu ..,.elle AJ111aDya, JNr iki ... 

hnl imza edllea Fran•ıı • So'7.t 
miH1unın kendlıiai bir çember isi .. 
alaak fİbİlll latt'ly.. setmeıtlfial 
...... cılacakt& 

.. , Luı.I v....,... ....kit 
etmlftlr. 
Praneız Gazelelerlnu Heraretll 

'Yazller Çık17or 
.Pan., 1.4 ( A.A t - Gneteler 

Moıkon k .... IBıllhn •Jdrsael• 
Dqtolanu laWltl tatWk .taektedir-
1er. Frauı:ı ulaaal mldafaa •ıyaaa•ınıa 
ti. Stalia 'hrnrfnrha 1anfp editmlt 
... _, yal ..... j MI .. H ... erl ..... 
......... ...., ..... llllit• pz•t••• t.rafuulaa JaararetJe ka,JdMil
me1dU'ir. 

5oayatiılt P.opuln p:ıetHI, Moa
"-••I• ....... n .. if1 •lr6fllm .. 
.Uji Jcla helıDf •• .5taüa'in ......._ 
W.Jı8tMI tukit et..ekte4iir. 

Diter W•ftan J'elecek yaı Jki 
Vranu• alayaam Ruıy•.7• .uıerek JCızı1 
or4uaaa 'Dllnfirl otaeaga, 'l»u l!lyaretia 
Mri mem&lıet Erkhıa.-w,..ı.ri ~ 
...aa ı zı 'ı • •laa ..... mnAu ~ 
llzumla bir baılaagaç olacıa91 ..... 
...au,-. 

Rn • Çek Amll•tması 
Da imzalandı 

p, .... l8 (A.. A.) - Ruı • Çeku
lonk brtıhklı 1ardım uıdlaımaaı 
bua"• 1'urada lmsatanmııtır. 

r..., 
M•hmut Y...,. 

Berlla, 16 (Haya1) - Haltef ... 
4Huada pbfmak lzere 8erllndekl 
Ha"9t •e••ral konıoloalatuaa birçok 
Almaa ı••çleri kaydedilmek ••ki.., 
dile •lraeaat etmlılerdlr. ŞlmdiJ• 
kad.r Jlıleroe müracaat r•ddedllmlt
tlr. Taliplere HtUea cerap pdun 

"Habet lalkt••tl Anapala ubr 
kabal ebau. ,, 

81r ç.re Bul111alı 
Loaüa, lf (A. A.) - T., ... 

pahıl, Bar lhuollnlala .a,IHlala 
•1udmhfı Jaayal laldlU'ındu .,_...._ 

Frmuu erUadıubi1• reUJ ••ural W.lr, Fraau ye ln.iltereala, ltaı1u Gaaalea 

Bir Fransız Maretalı 
Hltler Namına 

Selimlandl 
,,.,.Jla, 16 ( A.A.J - Plt.•tle

ld•i• c....uslnd• Fr-•••• l•m· 
.ıı ~le .UU. llu6,.l Peu. 
B•rllntl•• •eç•rk•n Hitlu 11••ı
•• Har61•• Babllı GMeral 
Blornlıt1r6 ,,. Geıı•r•I R11glu11ıo 
farafuıd- .. ıdmlan•ıı o• emri
.. ı.uı. ..tll•11 ilr ot ... eiff 
11. a.,.u.ı .,,.,..,. •..ı .ı11-

•ll"r . . 

Musolininin Dama
dı Fransada 

Kendiaine En Büyük Fran
sız Nipnı Verildi 

Paria, 16 (A.A.) - Bay Mmo
liDinl:ı damadı ve ltaly.a propa• 
1,anda •e Matbuat mtılteıan Kont 
\:iano, 1talyan ,UZe1 aan'atlar 
aerplnln açdmasmda bulanmak 
~ bu ... PariH gelmiştlr. Cüm
w e.,a. L6brh, Koat Çiaa 
..,. kaW ederek a.di-. 
Leji)'• d'.an6r JIİIADUUll bir.ind 
rlltbeaiai vermiıtir. 

wmarı mli1ardu. Hizmetçi Ayp I 
bdm, Demir Ağaya tamyordu. 

Habet aat.ımaılıtana bir çare bulaak 
lfia ellerbade• •eleal 1ap•ak naife. 
lwl ot•a ... a rauaaktadll'. 

Roma, 16 (A.A.) - Uluslar kuru• 
•• pael .. beteri Sw Drlmond, 
lanrp tehlikeli il• dolu olaa HaHt • 
haı1a ilatil&fa haklaada fikri Hr.ı..k 
üsere Londraya çatırılm11tır. 

Avrupa 
Ökonomisi 
Elbirlilile Çahıma Merkezi 

Kuruldu 
Viyana, 16 ( A.A) - Umum 

Awupa blrJlğl, eakl Frao111 Tarım 
Bakanı Bay Rlkard'ın projeal 

llzerlne bir umum Avrupa ökono
nomik merkezi tuiı etmiıtir. 

Bu merkez. büttln Avrupa •ehlr
Jermde pbeJ• apcak Ye Avru
peda daha mka bir &koaomik 
eJbirliğl teminine plipcakbr. 

400 Macar Amele91 Alma•· 
,.,. Ç•lnldı 

Berlla, 16 ( A. A.) - Alman 
Janlaimetiaiıı ~atnaa Qurine, Ma
car dealryoUmında çahpn ıılOO 
... ıe iç ~ kalmak IMre 
BerliM aelmiflerdlr • 

Çhldl ihtiyar kadının prip bir 1 
atetl• yanan giz bebekleri, Hace
rin kalbine, ipe gibt hetmıfb. 

Ç•m Tırtılları 
DelEIİr Ağa. An• kadanı, iyice 
tanımamıf olsaydı, Hacerin yanı· 

aa yerleştirmezdi. 
H.c.r, Aft• K.d.. ~ 

1'0fhdl. Hizmet~ kadm mutfakta 
idi ; Hacer ıesleedi : 

Ayf8 kadan, tekrar bapnı efdl: 
- içen olursa içeri 
Bu ee.ap, Hactt içia klftydl. 

Sokakta )'Ürliyın Demir ağa, her 
za1119nki, -nılaa dik, kaim sa.
deli 'Demir •i• değDdi sa.ki •• 
Omuzlan dllfm11• ,aöYdeal küslll· 
...... zl ' ı - Le.. .....,._ ............. 
............ plcli. 

-çm ............. _ 
F.at • *• il; ler-k 

Ds-1r..,_ ılau.t,..•W ... 
j

1

J Z f ;fa r 1 ' ... 
at h ' --.HN i+lllLil&M 

Dı 7 ..a.. ._. 14- • ... ....... 
1 ., ••• - ..._ . . ~- _._ 
.__.,. 111._ ....... J : 

_ ....... r &• •'• 
• •EME.. 'FY - •Mı j ... 

Falml 'c"fte 11"9 , W 
llıl4e1la. ...... • ·- • ~ • 
lllraf ....,. ...... - .. 
,_ela. 

iPii ..... ,. .. ,. .... 
iPm D ' Ai ~ .. .....,. .. •.• ......,.....AaJ. ...... b, .. s dl 1 

-Ya '1 ta .... a..? 
iki kadıhtAn ıonra nArayı baau, 
ıillha davranaraa? 

Hacer., Mh'aijl eıkl ha.Jabn 
ahıkaDhia ll• ••veldea tetlUrı. 

- AJ't• Kadıa t 
- Buyur Hanım 1 
- Biı'.az edir mh· 11 ? 
Ane Kadlll, ller ı:amtmkl 

.,..ı llLle seJdi, odam• ortaetn

.. 1 da: 

- BlııJ• Hamm f 
ffılcıeto,, - bt. .., •• ıhğını ~. 

.... ...... seçinBft iwalane 
lııııalle:ede ifltnmiş terbiyelli 
• JiJw... 0..a, aplmakta 
..... Wr 1 'p e tılr.Mi: 

- An- Wın, Demir aiaJI, 

--~ A,.. .. • it b.şıOI erM: 
- l,i altİıl. haOHB1 
• ...._ .,.allik, Haeen ce

...ı Wll'&lbe idi: 
- ... pç akit ..... _ 

O.. • ,_. yapsak? 
- Ba tf9Cll m1 ae!ecek? 
- O, ut.illan haber Yerecek. - "ola' Mııım ..• Duair •ia. 

........ pUr. . 
- Peld, pç vakit seliDce, 

olur a, içki f ilAn 11a ister mi? 
Ayıe kadın, bapnı kaldırdı; 

Hacerln 16zler1nin içine baktı; 

Hacer, bu bak11Wı lirkmllıtO. 

Ane kad111, ıandığında11 daha 
,ok sörmlit geçlrmif kartJardaads. 
Hacer .. aül6msedi: 

- H• gece içmek adeti midir? 
ALıJga 1r. ıcL .. ? 

Ane kama, dudak albDdu 
ıiiliimae,'i: 

- Alışkındır, içeri 
- Peki, içkici.iği nasıldır ? 

Çok !çer m.? 
Ayfe kadın, yi 1e glllftmıedi: 
- Okkalar dev :rir. 
Hacer, korkarak doğru!du: 
- içince bozu ar mu? 
- Yok... Ben, hiç bozuldup 

au ıörmetli•. 
I - Oemır •1'a11, ~oktan mı 
tanıyMsun? 

Ayıe kadın, eski günlerin ha· . 
twull• içi y anmıı gibi 16ğtlı 
pçjrdi: 

- Çok uzun yıllardır taaın-. 
Oaun ıençliilni bilirim. 

- Peki, içince kavgaca mıdu? 
- Yok... Kuzu gibidir, hiç 

ıui çıkmaz. lçmemiıe benzer. 
Bu kadar arka çıkıt. Hacere, 

91lpheli ıarUnmUştD; Demir ağa• 
nın adamı olduğu için, onan ta• 
raf mı mı tutuyordu. 

F~kat Ayıe, unld oaun bu 

.ta ·~ S 

'( Göniil lıleri J 
Çocuktan 
Kaçan 
Kadın 

"Yeni evliyim. Kocamın eıkl 
karııdıdan bir çocutu var. Evle
nirken bu çocuğu •Y• almamayı 
tart kotmuttum. O da bu ıarb 
kabul •tmlttl. Fakat timdi a"•da 
aarada sbJiden pliy• onu pr
miye Sittiiiai, ona pua Yerdiihd, 
ycrdı• ettiii.U 6jreaiyorum. 
Şımdi taW gellyor, çocutu ••• 
ıetir111ek latemeainden korkuyo
rum. Bunua önllDe a-eçebWr mlyh11, 
ıeç&Lell miyim? Neol& 

Çocuktan korkan , Ye kaçu 
kadın ıörm•'1iftim. 

Kadının birçok zaafları olabi
lir. Fakat en kuvvetli tarafı ana• 
lajıdar. Oaua aaalık ıefkati çocuk
lara kup dalaa mwlıametll, daha 
blaafta •• daha m•haltbetli olma
llDI temin eder. Nitekim kadınlar 
çocuklara daha dttıka•dlrler. 

Y •Dl ••leııea bir kadmın 
kocaıının eakl kamandan olu 
,ocup iatememul, belki ıZi.ıD 
6nUode maıinln canlı bir hatıra• 
ıını g&rmemek aoktaıınc:lan hakin 
olabilir. Evde kocamzıa Mvgl.
mazluar olmut IMr kadımn eMl'lnl 
ka111nızda ı&-mek alda lçill cla
lmi bir uap menbaıcbr, ·bunu ela 
aaıhyorum. 

Fakat W. babayı Mlldt11da11 
&)'ll'IDIJa kalkmak l1zln kadua 
kalblnbe aa•I uyar ? Bir haıa 
••lldaaı mir .. edeltilir mi? L.klr 
edene o adama lnamlablllr ml? 
Bufla , • ..,...... bankabilu bir 
erkek, yarın aizl daha kolaybkla 
yanyolda bırakmu mı? Kocama 
çocuğunun arkaema clltlyor-. 
onu arayıp ıoruyoraa ıize a6z 
vermekle itl•dill sllnalu affettir
meye çalqıyor demektir. Ona bu 
kadarcık zeykJ de çok görmeyiniz. 

Zatu ondan tabiat• uygun 
ohm7an bir fedakblak latemif
aiais. Her PJritabD laal libl 
oaa da bU fedaklrlaja uma 
alrema. Onua ieJo bata •dedir • 
Koc••ıı• mazur ıöım•k IAamdar. 

Sk b6,le bir kcllYaca razı 
olmakla laata ebalpiDi&. Mademki 
ba kadar kllba, T• bodıl•••z, 
o ada••• nlenmeyecektlaiz E.
lenina tabiabn unıretlerine 
bo,n •im.,• .. cb.ıunm. 

TEYZE 

1Gph11hal hiuetmiıe bearlyordu: 
- Sırma kHelerin Demir 

•P, chmifler, om... IMr gibi bil-. 
bozulduğun• .ar• olmamlfbr. 
Silüa çok danaamaftır. Gelıele
llm, hep baıkalarımn yhOaden... 
Erkek Jasmı. hele 1"'81 de oluna. 
hiç azdırmai• ge!mul 

Bu, btr itiraf mı, yoksa bir 
nuihat ma idi? Hacer, Ayı• 
kadaaa b.W., fakat ihti1u kad .. 
nıa lıa'mdea bir py alllayamadı. 
O, lıllf'flsmda, Jfne her zamanki 
gı'bi, bap yerde, uysal uysal 
duruyordu. 

Jf. 
Gece yanıı, aokak kapı11Da 

tekmelerle, JUmruklarla vuru
luyordu: 

- Açında ıahbe... Biz, una 
g6ıteririz... Açaadı ıahbe. .• 

Hacer, yataktaa farladı, Ulrf. 
yord.. Arfe adan da, mutfakla 
kapa ara...daki teşlıj'a Ç1km19b, 
elinde idare kandili vardı. 

Hacer, titreye titreye ıoPdu: 
- Ne var, ne oluyor? 
A} ı• kuilD, idare kandilini 

yere bıraktı; •u.t der gibi par
mağmı dudakl&nna sr6tttrd6. 

Kapı::ı .n 6nllode aealer, anrnJ. 
tUler çoğalmış; tekmeler, yumruk
lar biribiri arda ardnıca M eaki· 
sinden daha fiddetle iniyordu: 

- Aç cli)Ollt sana gahbe •.• 
Gapuyu gırdırmadan nç! 

( Arkua nr) 
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Dünya Hadiseleri 

Japonlar Tagya
recilikte Bir lnkı-

1 lô.p Yapacaklar 
Bildiğimiz benzin mot.Srlerl• 

nin faaliyet halind• D•t· 
_S_o_l_a_k_m_o___ rettikleri harar .. 

t d 
Un derecesi 1 OOOi 

Ol' n• •· goçer. Bunun için· 
melctir ? dir ki Japonyalı· 

lar ancak :mO derecıde lıleyen 
bir motör yaptıkları zaman buna 
aoğuk moUSr adını Yermiılerdir. 
Temin edildiğine göre bu motör 
tayyarecilikde bir ınkıllp yapmaya 
mllıtaittir. Fakat uzun zaman iti .. 
meye tahammlll edecek mi? He
nllz buraıı belli deiildlr. TecrD
belerl yeni yapılmaktadır. 

• Londra hay•anat babçeıl 
yaptığı ıon billnçoda 

Blr Aagva- mevcut hayyan
nat bala ••l- )arının kıymetini 

ç yarım mllyoa 
nln lcıgmd~ Ttlrk lira11 olarak 

tHblt etmiıtir. 
... 

TAKVİM 
Gla CUMA Buıır 
11 17 MAYIS 935 12 

Arabi Rumi 
1S Sefer US4 ' Ma111 1151 

Vakit Eaaal v ... ,, Vakit Eaaal Vuatl - -
GllMf 09 21 4 41 Akf .a• 11- it 20 

Öil• 4 49 12 11 Yataa ı il 21 11 

lkladl 
·~ 

ıe 01 ı.ıalı. 7 ıe t • 
\.. ... 

r-

Nöbetçi 
Eczaneler 

1.atanbul tardı; Şebsadehaııada 
(İbrahim HaUl), Akaarayda (Ethem 
Pertev), Karagümrükte (Suat), Top
kapıda (Nlzım), Samat7ada (Teoff
lot1), Zeyrekte (Ha11n Huh1s1), 
Eyüpte (Hikmet), Kumkapıda (Bel· 
kı•), Balatta (Tolidiı), Çemberlltq· 
ta (Sırrı Rasim), Babçıkapıda 
(Agop Miouyao), Bakırk8yliode 
(İltef&D Terzlyan), Be:rotlu tardı; 
Kalyoncuda (Beyotlu), Takaimde 
(Taktim), Galata Mahmudiyede 
(Mitel Sofronyadiı), Şltli Hamam 
(Halk), Kuımpaıada (MerkH), 
Bukö7de (Halk), Kadıköy tarafı; 
Modada (Alaeddin), Paıaryolunda 
(Rıfat Milmtu), Bllyllkadada (Şft. 
rti lbsa). 

Bir Doktorun 
GUnlUk Cuma 

Notlarından (*) 

Soğuk su banyosu 
iki şekilde alını r. 
Birinci fekli; Ya bUUin vücut 
ıoğuk ıu içine dalmak ıuretile 
banyo içinde ahn.ır. [ Yahut göl, 
deniz, akar ıu içinde de olabilir.] 
ikinci ıekih Veıyahut ta viiout 

• ciğerler hizuına kadar ıoğuk 
ıuya girer, üatteki kalan kııım 

da yine ı~lak Lir havi• ile kuv· 
nılice ıilioir. 

• Jt-
Bu ıoğuk ıu içinde kalmak ta . ' aıgart yarım dakıhdan baılar n 
uami ilç dakikaya kadar devam 
eder. bundan faıla ıu içinde kal· 
me.k mecburiyeti yoktur. Eıa11n 
ıotuk ıu banyolarıodaa iıillade 
en aı bir aaman i9inde alınaD 
banyolarla mümklhıdür. Fasla 
ka~ııdıtı takdirde hareket etme
leri kabilae yUzmek [ve buD& da 
alııkıo olruak J llıımdır. 

Jt- • Jt-
Banyodan çıkar çıkmaz vUcudu 

gayet kuru bir çarıaf veya havlu 
ile ıarmalı ~e yine yürüme hare
ketine geçmelidir. ,,. 
Sokuk ıu banyoau ne uman yap• 
malıdır bunu da yarın bildireğlm. -t•ı Ha 11etları kesip 1aldayıaıa, yahut 

it r alblwe 7apıthnp kollalıılyoa yapı• 

.,... Slluatı &•aıanınıada bu ••tlar ltir 
d•kto: ıibl 1 ncladınıu 1et 9eblllr. 

Taribl Mlsababe 
---~~~~~~~ 

Yirmi Yıl Durmadan Gezen 
Bir imparator 

Ad riyan üs Tuna vlliyetlerinl dolaıarak Ro
maya ıeldi. Fakat bir yıldan 

fazla orada kalmadı, kalamadı, 

)İn• dolaımıya çıktı. Gezmiye 
Atık adamın bu dolaımaıı tam 
on dokuz yıl allrdU. Hnknmdar· 
hj1 da zaten yirmi yıllık bir dev
re teıkil eder. 

nlstana ulaıtı. Oradan Slcl17aya 
geçti, Etna yanardağının tepealne 
çıktı, gtıaeıin doğuıunu Hyrettl 
ve Romaya geldL 

Bu uzun yolculuk onun içindeki 
gezme aıkmı ildermemlıtl. Kııa 
bir dinlenmeden ıonra yine ıeya• 
bete çıktı. ilk konak yeri olarak 
Yunaniıtanı ıeçti. Bu seferki 
uğra)ıtında orayı aayııız Herlerle 
ıllsledi. (Korent) teki hamamlarla 
ıu kemerleri, .. Mantinya,. dakl 
Neplon mabedi, ArıuıtakJ altın 
taYuı bu lıerler arasındadır. 

Yunaniıtandan lzmire geçen, 

Kari llelctabları 

-
Bir Malulün 
Dileği 

Aslan oğlu Haaan iıminde bir 
aıker malüln, bize yazdığı bir 
mektupta umumi harpte HÜ 
Trabıonda jandarma ı&nllllü t•t
kllit taburunda çalıştığını, Ruı 
donanmaıının bombardumanı aıra: 
ıında toprak albnda kalarak iki 
ayaj'ı tutmaz bir halde malul 
kaldığını a&ylllyor ve diyor ki ı 

- Bir it yapamayacak vazl. 
yetteylm. Askeri malnllnğnmna 
tHblti Ye maaı tahalal için aakerl 
dairelere mllracaat ettim. Rize 
ıubHinden ıoruldu ve bittabi 
Rize, Ruı ltıali ıırasında iken 
evrak ve kuyudat kaybolmUf 
olduğundan aemerell bir ceYap 
verilemedL Tekrar ediyorum ki ı 
Umumi harpte Karadeniz Atinau 
clYarında eıkl Trabzon denilen 
yerde tabur kumandaaım binbafl 
KadıköylD Bay Mehmet Ali vı 
b&lnk kumandanım yQıbııı Trabt 
ıonlu Bağcı oğlu Bay Abmedha 
maiyetinde Yatanı vaıifemi yaptam. 
Bir an ••v•l aıkerl malül oldu
tumun teıplt edilmHI için ala
kadar makamlann dikkat naz• 
rını çekerim. 

lamıı.ıuda Bı.ıfda1 pazarında RlsenlD 
Sıink k.IS,tlndeıa Ver.lr otı.ıllanndaa 

Aılaa otlu Haean 

Adrlyanoa, yahut Frenklerin 
dedltl ribi AdrJene, CUmhuri· 
yetçi bir imparator idi. Bir ıeyin 
hem ak, hem kara; hem yok, 
hem var olmaaı mllmklln değilH 
de Adriyanoıu CllmhurJyeti aever 
bir imparator olarak tanımak 
lbımıeHr. ÇDnkn Senatoya aadık 
kalacajına, Senatörlerden kimseyi 
6ldUrmiyeceğlne yemin etmlıU. 
Bu yeminini bozmadı, batta 
- Roma Cumhuriyetinin lmpara• 
torluk deninde de remıi &ayılan • 
Senatoya yUktek ıallhiyet verdi 
•• Romada oturablldltl ıtlnlerde 
Senatoya aıltmekten, halk mtı
meaa!ll olan lenat6rlerle g«SrOıllp 
konuımaktan gerI kalmadı. Halk 
Yıkillırl bu ılyaretlerlnl iade 
ettikleri vakit ayakta dururdu, 
baıka imparatorlar gibi onlara 
1tlluekten bakıp hakaret etmezdL 

Adriyanoa hem gezerdi, hem 
11erler yaralardı. O zamanlar 
roller diyarı denilen F ranaayı 
qıp Inailtereye geçince lıkoç 
datlılarının Beritanya mıntakaaını 
aık ıık hırpaladıklannı .Sğrendi, 
kendi adını tqıyan bir du•arla 
iki mıntakayı blribirlnden ayırdı. 1 
Bu duvar, Çinlilerin TOrklere karıı 
yaptıklan bOyDk ıeddin mlnya
ttlrD ıayılabllir. Ukin 6yle bir 
minyatür kf vtlcude ıı•tirilmeıi 
için milyonlar aarfetmek gerek. 
Adriyanoı o maarafı ve masrafla 
uygun olmaaı icap eden zahmeti 
ıözUne aldı, Berilaoya adaıına 
bir körfezden 6bllr k6rfeze kadar 
nrten ylz kilometre uzunluğunda 

ve beı metre yUkaekliğindeki 
meıhur duvarı yaptı. Uzun bir 
kale demek olan bu duvarın 
6nUnde on iki metre geniılitinde 
Ye bet metre derinliğinde bir 
hendek vardı, ayrıca üç yllı kule 
Ue kuvvetlendirilnıiıtl. 

oradan Truva harabeleri önüne ( ) 
gelen •• biraıı aonra Ba 'le bek, ____ C_•_v_a_p._la_r _____ _ 

Adrlyanoı, tedklka deter bir 
adamdı. ikide bir "Ben Clmha-

, rlyetl &yle idare etmek lıterlm ki 
onun benim malımfdeğil, mllletin 
malı oldup anlaıalım,, derdJ. Bu 
fikrini yerine getlrmiı olmak için 
de lıer iti 6z kulajile dinler ve 
haıd ettltl kanaate g3re bnknm
ler verirdi. En Hvdlji ı•y, balkın 
tlklyetinl dlnlemektL Bir rOD 
ıokakta giderken 6nllne bir ka
dın çıktı, dert yanmak istedi. 
Adriyanoa: .. lılm aceledir, timdi 
aeni din!iyemem,, deyip yOrUmek 
diledi. Kadın, "Bizi dinliyemiye
cek olduktan sonra ne diye im· 

perator oldun,, ıözilı onu utan• 
dırdı ve derdine de derman buldu. 

Silıten iğrenen, gayet ıade 
giyinip aade yaşayan, arkaıında 
ne yaver, ne uıak taııyan, iyi 
ı·ir yazıp, il I resim yapan, mu&i• 
kiden anlayan, riyaziye ile ujra
ıan bu cumhuriyetçi imparatorun 
tarihteki huıuı yeti durmadan, 
dinlenmeden rezmc ıi, diyar diyar 
ve ild im ik.im dolaşm<1.dır. D\
n lebil r ki hiçbir bDkümdar, a .. 

. ktri ve ı'.yasl bir zaruret olma• 
C:.iı ha· de, eınun ıibi Eeyahat 
etmemiıtir, diin) ayı dolaıma• 
mııtır. 

Bu ıezmej • Aşı le adam, im
parator ilin o'unduğu vakit Su· 
riyede bulunuyordu. Baıka biri 
böyle bir baht;yarlığa erae, ıaj"ı

na ıoluna bakmadan dcıjruca 
Romaya koprdı, lmparatorluiun 
vadettiii haglara kav:ıımak için 
uçmaya uvaş.rdı. Adriyanoa lıe 
karınca adımiJe yllrüdl1, bntOn 

Adriyanoı Beritanyadan lapan• 
yaya, oradan Afrikaya geçti, çöl· 
lerde uzun uzun dolaştıktan aonra 
Suriyeye ıeldi ve durup dinlen· 
meden Karadeniz kı) llarına indi. 
Oralarda dol•tırken meıhur .. on 

bin " lerln ilk defa deniz yllıll 
ıörUp te ıecdeye kapandıkları daiı 
ıörmek arzuıuoa dDıtU, oraya 
kadar brmandı Ye daim tepesine 
• ellle denlıi g6sterlr •adyelte • 
bir heykelini dlktirdL 

Adrl7anoı biraz aonra Trak· 
1ada clolapyordu, timdikl Edirne
nln temellerini abyordu. Adını 
verdiil bu ıebrin kuruldutunu 
g6rmeyi mDteaklp Makedonyaya, 
Eplre, Tiaalyaya aıta ve Yuna· 

TedmUr •• Lfıt denizi taraflarında 
ıörilnen Adriyanos, Antakyadakl 
Dafne mabedini kapatıp Mıııra 
teveccllh etmiıti. Mllzeleri, kltap
haneleri dolaııp, feyleaoflarla 
mUnakaıalar yapıp hoı ıtınler 
geçiriyordu. Bir felftket, onun 
ıevkını kökUnd~n kuch, hattA 
ıezmo aıkına da 6ldllrdD. Bu, 
candan HYdiğf Antintlılln ISJQ. 
mlldOrl 

AntinQı kız dejil, erkektL 
Adrly~o• bu çok ghel dellkan
bya blltln benlltll• batlı idJ. 
Ahllk11z lmperatorlann en bG
yDklerlnden olan Caligula •• 
Neron, delikanlılarla reıml aurette 
evlenmek dDğtln yapıp gerdeğe 
girmek gibi rezaletleri lrtiklp 

Oburluk Böyle Olur ! 

Bir Fransız, Değme Baba
yiğitlere Taş Çıkarttı 
Size aundu

fumuı fU haberi 
okuyunca "Al
lah manda tifası 
venin., demek
ten kendimizi 
alamadık. ÇnnkU 
Deljandr boıanıp 
aemerinl bile ye
mi~ ve bakınız 
bundan aace da
ha neler yemiı: 
Bir oturuıta tlç 
tane mayonezli 
iri levrek balağı, 
ıonra aeklz çor
ba tabaj'ı doluıu 
et ıuyu, bir ku· 
ıu budu, dört 
parça biftek, il ~ 
tabak aebıe, iki 
kilo aalata, tlç 
kilo elma. 

Şlkempener 
Frana z bunları lıleıhur obur Deljandı 
yalayıp yuttuktan aonra Dç ıit• lllYe etmif: 
de ıarap lçmiı ve bunun arka- - lft• timdi biraz karDlm 
11nclan ela ı&Jle bir ıeylrerek doydu. 

Beyuıt Soğanağa mahallesinde 
Dibekli oaml ıokak N. 51 de Bolw• 
&fÇI Muhiddiııeı 

- Y apacağınır. ı•Y ıudurı 
KöyDnUzden •eya cıvar köylerdeD 
bir vekil tutacakıınız. Ancak bu 
ıuretle ki eTlnlı ve araıiniz em
niyet altına alınmıf olur. Söyle
mit oldutunuz gibi ne Hlllllahmeı 
ye ne do Hima7el Etfal bu iti• 
meıgul olmular K&tibladJlde b• 
•ekili teablt ettlkden ıom• 
meHI• kalmalDlf demektir. 

Kuıadalı tapu lıkla teıoil ltltıl 
memuru Bay Bedri Oık:aııaı 

- Bu mHele adb bir meHlr 
dir, adliye heniz bir netice al
mamıtbr. Dotrulujıa lzerlnde d• 
durmak ll11m ıelir. Blnaenal•Y• 
yazınızı nepedemedJtlmlzden blll 
mazur 16rmellalniz. Maamafih. b• 
çirkin hadlH tahakkuk ettlkd .. 
ıoara muhabirlerimizden alaca" 
tımız haberleri neırederlz. 

etmlılerdl. Adrlyanoı böyle bit 
kepazelik yapmamakla berabel 
AntinllH itıkta, onu bir an ya
nından ayırmazdı. lıte bu gUıtl 
çocuk, kazaya uğradı, Nil nebtİ' 
ne dlltDp botuldu, Adrlyanoıu' 
da Ulği kurudu. 

Gezmeğe ifık lmperatorıJll 
atzıaı artık bıçaklar açmıyorcldı 
M.aırblan aslen aevgillyl ilah taor' 
mağa .. otladıktan, birçok merali" 
yapbrdıktan ve onun auya düt~ 
ill yerde " Antlnopoliı ,, adlı 
de ıehlr kurduktan ıonra Roın•1' 
dnndD, bir daha aeyabate çıkOI,.. 
dı •e nıdn. 

Tarih, ae tuhaf adamlar ta" 
nımıı ye ne tuhaf badiıel~ 
ıabit olmuıtur?. BugDn b:zi ~ 
ıDndUren o b&d:aelerin her . &
cereyan ettikleri dnirde iP~ 
)erin hayata üzerinde nıO 4' 
oluyordu. Onların kıymeti )da" 
buradadır, vaktilo yarattı 
bOytık teıirdecllr. ,. 

M. T. T• 
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Ziraat Bilgisi ("') 

Tek Beygirle De 
Çekilebilen 
Pulluklar 

Bir okuyucumuz tek beyılr 
Yeya katır ile dahi çekilebilecek 
hafif pulluk tiplerini ıc;rmuıtu. 

Birkaçını bu Jazıda bıldiriyoruz: 
1 - Re1ml· 

nl g8rdüi0n0& 
birinci pulluk 
döner kulakla 
olup dallık•• 

yamaç J•rlere 
yamaç yerlere çok elveriılldir. 
Çizinin batında baıka yola 
ıirmeğe lüzum olmayıp kulapnı 
çevirince tekrar geldijl çiziye 
girersiniz. V • böylece yamacın 
alt batından baılayıp hep ayni 
1olda gide ı•I• en llat baıına 
Tarıraınız. Bu pullutun ucu huıuıt 
ıurette yapılmlf olup ıert toprak· 
lan kolaylıkla itler. uRudolf 
Beher,, fabrika11 bu tipi MSO 4 
markaıı ile çıkarmaktadır. Fab
rikanın yapaaı •taç ok takalıp 
kullanılmak llzere IH de tek 
beygir veya katıra da koıulablllr. 
Y alnaz demir okunun uç tarafına 
ağaç okun Yidalandıfı yere hal· 
kah bir çeki demiri takmak 
llzımdır. Beygirin falaka11 kııa 
bir zincirle buraya takıhr, bu 
pulluk yapılacak yeni dllzenle 
otuz kilo gelir. 4 den 14 ıantlme 
kadar derinlikte ve 21 Hntlme 
kadar genişlikte çahşabllir. 

2-Pekya• 
maç olmıyan 

JerJerde ikinci 
pul:uk daha 

elverltlldir. Re
ılmde gördlittınnz ıibi iki kolu 
bir bıçağı, bir tekerleil T• dOzenl 
vardır. Ağırlığının hepıl 30 kilo
dur. Geçen yazımda ıöylediiim 
beygirlerin teki i:e pek srtizel it 
sr6rllr. Rudolf Beher fabrikHı bu 
Upi HMLR markaıUe çıkarmakta 
dır. Bu da 6 dan 14 Hntime ka• 
dar derinlikte •• 20 untlme ka
dar ıenlılikte çalııabllir. 

3 - Bu pulJuj'a benzlyen 
DçOacll rulm
dekl tip lae 

, ......... =ıı. .. ayni iti ıaren 
fakat dalla 
kOçlk •• da· 

ha hafif olan blr pulluktur. Hem 
clft kolluıu hım tek kolluıu Yar
clar. Çift kolluıu 24 kilo tek 
kollaau 22 kilodur. Yine Rudolf 
Beher fabrlka11nın olanlu HMDST 
•uka11nı tqır. Bu pulluklan 
•centellodın bu markalula ara
llaaladır. 

-tc 
Kemaliyenla ŞahıOJ' köyfhıde Oı· 

illan Eröze: 
Geçen yazımda okadufu•u• 

Yazılardan ıonra ıize bu Uç pul• 
lutu tavsiye ediyorum. Bu tipler 
bizim yerli lmalithanelerlmizde 
de yapılabilir. Çi/tçl 

lf 
Datça kazaaında M. Fethi1eı 

h lnclrlerinizdeki haatalık kanla 
•ıra d~dlğimiz incir koınllidir. 

~resini ileride ayrıca yaıacatım. 
d adağınız kitaptan lk! tane 16n· 
d trdfm. Fındık için matbaamu• 

an 9 birinci kinun 1934 tarihli 
l•ıeteyl iıtoyioiz. 

• Beylerbeyi 
~. Artun 

* Çamıakııı ıokak tıs 

b Halkalı Ziraat Mektebinde 
uay Salih Valfiye batYUrmanm 
rica •derim. Ben de araıtınyorum. 

* Pozantide Kitapçı M. Günn 
lıı Ayın doluıu, bofU bot kafa
) &rın lnandağıdır. Kulak aıma· 
h~· Yıl aııran meyvanızın adını 
29 d~memiııiniz. Oznmler için 
~naaan 3 ma)ıı 6 mayıs 935 
ICIGU gazetelerimizi oku;ıunuL 
raaua. 16rme11enb Jlne bana 

z. Ç. 

,., Zlraet hHuuaclald •lt\ılll•rf•hl 
.. , • ..._ ... teale'aıo tÇlltflJ al .... ..,,a, .. , ... kılr. 
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Dtmrada Olup Bitenler 
---~~~~~~-

Telsiz Telefona Yeni Bir 
Tatbik Sahası Bulundu: 

Sıatte 100 Kilometre Süratle Giden Bir Katarın Y olcuıu Evi ile Konuıabi!ecek 

Amerikadan Sonra Avrupada Da Tecrübe Edilen Bir Keşif 
- Allo, allo, ' 1 Şimdilik bu kadardır. Fakat 

140 numarala ··- r - -~ ileride beJkf, maklniıtab lokomotif 
kine 1 ftltlyor ma ~ idareıl de dtııUnOlecekbr. 
~n? r * 

- EYet, ltltl Emrin g&nderildiğl umumi 
JOruml merkeze gelince bu, lıtaayonua 

- Hazırm111a? ifletme dairesinde kUçtlcllk bir 
- EYet, ha- odadır. Bu oda, bildiifmlz telli 

mnm r telefon ile radyo verici lıtaıyo-
- KoYIUI.... Duna baj'hdır. Telefon maldneıl• 

tikametlne ılde- nln 6albade blr memur Yardır, 
cekıin, Natte 40 k .. dlame sreleD tebligab aynen 
kilometre ıllrıt lokomotJfJere aakletmektedlr. 
le sldeceluia, Şuruı yar ki, bDtUn lokomo-
arı 1 tlfler ayni makine ile techlz edil· 

Firen rıcırda· mit olduklan için laerbanti blrlıl 
1arak açıldı, te- için Yerilen emri hep birlikte 
kerJek ııcırdıya• clinlemektedirler. Fakat muhaYe-
rak döndtl YI 

lokomotif parlak 
rayın &serinde 
koımıya baıladı. 

Bir dakika, 
iç dakika bq 
dakik ıonra yine 
bir .... 

- Allo, allo, 

reye kantan, ancak numaruı 
a6ylenea lokomotifin makiniıtldir. 

lfa. 

140 numarah 
makfnef iıitiyor muıun? 

- Evet ltltlyoruml 

Telılı ile idare edilen loko.motif. 

Yeni keıffn F ransada da tec
rtlbe edildiğini ıöylemiıtik. lııve 
edelim kJ, tecrObe milsbet netice 
Yermlıtlr. Fakat keıfln umumi 
olarak tatbikına geçilmif dejildir. 
Üzerinde bir mtlddet daha etlld 
yapılacaktır. 

- SUr'atinl M kilometreye 
çıkar! 

V • lokomotif daha bOytlk bir 
hızla koşmağa başladL Sonra 
tekrar emir ıeldlı 

- AJJo, allo, 140 aumarab 
makin el iti ti yor muıun? 

- ETet itltlyoruml 
- Hemen iıtopl 
V • lokomotif birdenbire ur-

11larak durdu. 
~ 

Tabii anlalDJflınızdm Bir loko
motif tecrGbell yapılmakta •• 
lokomotifin aahanhj'ı lberlnde 
konutulmaktacLr. Fakat tahmin 
edemeyeceiinlzl uadıtımaz nokta 
ıudur: 

Emri ••re• adam, lokomotif-

Hareket Jaalinde iateditl yerle koag.. 
ıan maklnlıt 

ten yllz kilometre uzakta e111rl 
alan lae lokomotifin makine lua
mındadır. MuhaYereye •a~ıtı olan 

bir tclı:z makinesidir. Ve bu 
telıiz makineal de iki taraflıdır. 
Hem verici iıtaıyonu vardır. Ma· 
ldniıtln ıealni yllz kilometre öte
deki adama srötllrür, hem de abcı 
iıtu; oııu vardır. Bl:dijimlz rac!• 
yo makineti ıibid"r, 100 k:Iomelre 
6tedeki adamıa emrini makioiıte 
ıetlrlr. 

Yo!de, bOtDn ıGr'ati Ue hare
ket hal;ııde bulunan bir lokomo
tife, umumi bir merkezde emir 

Yermek uıu)O ilk defa olarak 
Amerikada dtııtınlllmtlf, tatbik 
edilmlı, faydalı g6rOlmDı, ıonra 
Franaada da tecrtlbelerlne baılan
mııtır. Bu dakik için beknen fayda 
yollaran bozuk Yeya kapalı olduğunu 
samanından ev•el maklalate ha· 
ber Yermek, icabında katann 
ıeylr latikametlnl detiftirmektedlr. 

77 Dakikada 

.Şuraıını da ı6yliyellm ki bu 
alıcı Yerlcl telsiz telefon techiza
bndan yolculann da lıtifade et
meleri lmkinı arattırılmaktadır. 

Ôylo Omit edillyor ki, tren 1eya• 
hati yapan bir adamın, binlerce 
kilometre ötede bulunan bir ı•h· 
rin eYl ile tema.. i•ÇebiJeceil 
atın pek uzak delildir. 

Neler Yapılır? 

Kırtasiyecilik Meraklıları 
Bundan ibret Alsınlar 

Bir Amerikalı Bayan Bu Kısa Zaman 
içinde Hem Boşandı, Hem Evlendi 

Garabet rekorlarının dalma 
Amerikada kurulup lorılacatım 
arbk bilmeyenimiz kalmadı. lıt• 
alı• yeni bir Amerikan tuhafJıj1 
daha .•• Fakat bu 1eferld, bundan 
ince lıittiklerlmlıe taı çıkaracak 
kadar kuvvetlidir. Anlatalım' 

NeYyork operaaı artbtlerladen 
Meri Heyoeı birkaç glln evYel bir 
ıabah erkenden kalkmıt doiru 
mahkemeye ıiderek koca11 Bert 
Meyer aleyhinde bir bopnma 
arzuhali Yermlıtir. 

Kadın, arzuhali •erdikten do
kuz dakika ıonra hikimden bo
t• ma kararı almıı ve b8f dakl• 
ka ıonra .ta yeni<len eYleome ta• 
lehinde bulunmuıtur. Mahkeme de 
bu Hfer on dakika ıonra e•l•n
m• mfıaadeıi wermlı ve opera 
yıldızı bu kararı alır almaz yeni 
niıanhıı olan StllYaleuio yanına 
ı:tmif •• eTlenm• mOaaadeslnl 
alc!ıktan 53 ~akika ıoora da onun
la nikahı luyılmııtar. Şu heuba 
1fÖH bopnmak, eYltnme mllaaa• 
desi Almak •• yeniden ••~eamek 
iti• ı•çen saman topu topu 77 
dakikadır. 

Bu haberi okudutumu ıaze-

Bayıua Meri BeynH 

teler, Amerikan rekorcu bayama 
aym ıece içinde , .. ı koca•aclaıa 
ayralap a1nlmaclap 1ua1orlar. 

Savla 7 

Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenlu 

CDmhuriyet ortamektep 275 Hl 
niye, lıtaabul 44 Gnc 
mektep A 3 den 62 Mib 
ribaa, lıtanbul Kabala 

liıeai aınıf 1 den Slleyman Görmeri 
bay •e bayanlar. 

Tirebolu Sakarya mektebi ıını 

BUyUk 4 ten 28 MelekUnnaa, 1 
sulu tanbul 61 inci makte 
bora aınıf 4 ten 123 Fatm 

Gerede MiaakımilU mektabei 4 üne 
ıınıf 125 Haydu Şlmıek. lıtaab 
Erkek LlHıi C 1 dea 803 Nihat Har 
Diyarıbekir liae Urincl dene 8 2 de 
11 Nureddin Dinçer, Beyotlu Alcta 
kız Hn'at mtktebl Mualla Erdenl 
Alpullu Ukmektep ıınıf 4 tee 94 Sai 
Bay n Bayaalar. 

Davutpap orta•eldep l ) 1 de 
KU Ok Salih Teldn, Aatal1 
s~u ltfal1e tof.Srl l Oame 
bo • kızı la.et Oamea, Ça 

pa Kız muallim •ekt•bl 256 Melik 
Karaman Ortamektep 21 A dan 2 
HGıeyin Snil, Kocamuıtafapaıa 28 
inci mektep Snlaç Salih, Gazlante 
Jlıui 2/8 dea 237 M. Kemal Y eıiloY 
Bay Te Bayaaiar. 

Fatih Çarıamba Hayriye mekteb 

1 1 
anaaınıf Bllent PeçeJ 

Kart Dnutpaıa Ortamekte 
l/D dea S1S Muammer, Manita Orta 
mektep 1/3 den 487 İUmU, Bi• 
Sakarya mektebi ıoa aınıf M. Al 
Ayduz, Gaziantep Sevim mafazaa 
Mehmet Klmil, AyYalık Hayrettinpat 
malaallHI Safa cadde al No. 694 d 
Ş.rafettla 5anmez, Da. klçük zabi 
mektebi •ın ıf 5 dea 488 Akif Adana 
poata 1eyyar memuru Sami kızı 

Neriman, Kadıköy Erkek liıHI 896 
Muhip, Mardla aıkerl baıtane lazlbat 
sabiti B. Bekir oflu Kemalettin, 
Ankara Necati Bey mektebi B-2 den 
729 Kurtuluı, Samıun hattı Kuru lan 
lıtuyon M. Bay Ralf oğ!u Selçuk, 
Eyü p ortamektep E • 1 den.. 621 
Kadriye Erdi, Kütahya Aflr Cea 
Reiai B. Sadık kın Ha1rl1e, Aataly 
HOkOmet caddeıl maran.oa Epef, 
Denizli M. Kemal Ukmektebi S lacl 
11aıf 326 Orbaa Oral, Tokat Til&yet 
tahrirat baıkitibl Bay Tnfik kıu 
GaaGI, Dantpqa orta mektep 
B. 1 den 2'7 Mahmut Ak1ıldız, Mala
mutpafa Sultan•ektebl caddeel 
ıokatı No 19 da Abdlrralllm, Bar 
H Bayaalar. 

Eıkitelair Hacı Allbey maballul 

1 
Defter 1 No 63 de Necmiye, AD· 

_ _ kara Hacıdofaada No 
19 da FethiJ•, l.taabul Vefa 
Aupaakeri ıokak No. 5 te 
Behice, S.ltualmet Sotqkçeı,• 
Jokuıu N. 7de Nadire Gttnı.Sr, Ge
dlkpqa Proteataa ilkmektebl 41acl 
aanf 124 Maanik, ller1ia Akdeab 
oteli aaltibl B. All otla Oımaa, Tar-
1111 Miaakı mllli mektebi 11nıf S tea 
141 Abdl11ellm, Koa:ra kıı tatbikat 
mektebi 5 inci auuf 138 Remziye, 
Adana erkek llM•I 11aıf 8/!dea 88 
irfan, Çaaakkale Babrlıefit otella· 
de poıtaeı Muatafa, M. Kemal
paıa Merkea llkmektebl Slael ıınıf 11 
Kadın, lzmlr aaa'at mektebi 
aınıf 2 de No. 136 Ahmet Attilt, 
Koaya Çifte merdi•ta maballHI 
Meydaa çeım• einrı No. 51 de Sıtka, 
Uzuaköprl bakkal Sabri otlu Muıtafa, 
Alpullu llkmektep ııaıf 4 den 8 
Blrlaan, Çorlu Şeeaaddin mektebi 
talebeatnden 404 lıllaire, Karaman 
Orta•ektep 98 Hlaal Aktay, Koaya 
aakerl Ortamektep laeaap memuru 
B. M11at otlu Hik•et, Buraa Kıı 
liaeai ııaıf 7 den 195 Beılm~, Beyotlu 
Clhaasfr eaddeal Glnetli apartım•a 
No. 4 de Ayte Blktel, Konya 19 
Mayıı mektebi ıınıf 5 den 223 Recep 
Omay bay n bayulu. _____ .................... --................ .__ 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank 'ube9J 

Merkezi : Berlin 

Tiirlcl,•tl•lcl ,.6elerlt 

Galata • latanbul • lzmlr 
Depoau ı .t.&. .l'ü&ün Gümrug.j 

... H• tlrlil 6ank• lıi ı+ 



8 Sayla 

r eafrflr No: 28 

Diklcatle Llrbirieılnl .tWlyor
lardı. 973 awııaro göa)nfnf kaı
pndakialn glzleriooen ay1rm1" 
JOrdu. S67luet1 .azı.in ima 
ettiği netice enu hiç il Pfırtma
•ftı. Gayet nlria &Jr ... ır. 

- "Ôfmtitfll, değlf mi?,, 
Bu lriıatah cevap lmrıısın'Cla 

mlralay ıatırm!.f kalmıpı: 
-

0 Sen 6ldllrdüa Mili mi? .. 
- "Çel& ..ateeuifim,. fakat 

batlı• çarem yoidu.n 
- "Her hal.le falla tecuof 

etmeye •akit bıdanayıc•ksıa,.,, 
Buraya aarf rfrdia?,, 

- • Ona ta1leyemem,. 
- •Buıaya bak: Cuua berlfl 

"1 .mrt hanlar hn2alaaa dvh.ı 
kurşuna dizilecelui& B. --.tta 
kvtalamarısm. Ma...tllt mana 
bir aaat mlhlet verlyerum. A.
kadaşlarına mekfup ymWliı ıiat. 
istediğin • papası g&ebffirafn ... 
Yok.. Bunları utemiyoraaıı ...ı 
bet dakika soara da kurfQDa 
cliadirebilirim. Bir u ..._ mlla· 
let ı.tiyoraa11 baa baaıf mfflftı. 
ten oldujıına Ye buraya De mar.. 
ıatıa ~eldiiinl s~yle ..• 

•illet 
- Ba de nten • clhetfm 

anlatmak ittiyt>rum yaP ..... 
Miralay Wleck bOsbtıtOa ... 

IU'•ıflı. lCar..-.dakiaa ba,Uk Wr 
ı..,r.u. bakiyOll-

Mirala y wayet coğn bir adam 
olmakla beraber ıon derece de 
merhametmdf. Ôoftnde duran 
c111usun bıı kadar ailda durma· 
llDI hiç tabii hulmu:rord.. Bazaa 
iUraflu da buluaarak canını )&.,.. 

tanbilecejal 1 ed;,_.-. .... 
myordu. Zata Mlttln karug& 
mı1lanna c:a1a1 karıftıfmı ft l»a 
cuauaun Euaea• G11111per1 6Ll6r· 
mUş oldujumı laaber allMfb. Ba,. 
lelerloe aıerha•el etmek dhipfta 
ulrtalıuuumdan tla ~lyea cm. 
elamaz& B-. efra~ ..,..,. 
~lnm slzll lalude- •u caıan 
idam etm•li1dt. 
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17. s. 1935 

- • Ondan evvel 7 ,, Zihninde eaki hatıralar canıan• 

aaya bafiamıfb. Harp *diill 
mlddetçe ltalya'da. Franada ft 
tliier dlpun mem'eketierinde 
)'9zlerc• defa kend. ainl &lüm 
t.Ja.ikelerfae atarak yapmt1 ol
tl.ju mUYaffakiyetll •• mlHl"r 
a..lııktaa dola11 Adolf Zwei• 

- ., Ondan eYftl birçolr _. 
a.ı. Berllltde otttrdam. , , 

- " AcW Zwefu lmrf aftın· 
da mı?., 

-
0 Hayr. Hed::es onu çok 

.,. tnıciğı lcln • hml on dolnn 
•n..ı.nhul lnrll111111117oruın. ,, 

Miralay tekr• l'ta ... ı katdınlı mi Almaayada bir aralık dillere 
-.Un olmaftu-1 •• kartta.dalüae ••~•den 

claha dikkatle ),ak .. ya •..ı.c1a. ( Arkaanr) , l.ta1tbul Evkaf mUdUrl~etl llAnları 1 
D.jerl Pey Panm 

L K. Lln L 
ı&9S QI 14l 00 Fatihte HaraccıaahicLI. mahalJ..u.de Falda 

cadde.tnd• atS,50 metre marabba...._ld 
D.S1111faka --- Mteal .. 367,. 

250 00 

490 00 

ısı 00 

sa oo 

49 12 

20 00 

140 00 

18 7S Çemb.litaıta Vezir laaaa alt katta 64 .. , .. 
odamn btıttıal. .. 1139" 

56 75 Knmkapıda Kazam•• mahaDalade •ld 
3 yeni 7, 17 ..,... •• ZIZ •etn a1111·aba..... 
dakl ananın a.tlaL .. 1120,, 

11 25 Balatta Ha....ı M.wddia maha .... de 
Keamekaya c.dd.inde 1..ı 85 •Jda 86 .. ı. 
re murabbaınllaki dlldr&a arve•a bltlaL 

1 7S 114644 Galatada r şehrtmehmetpa .. mahalleain· 
d. OatUpçller ıokağında 13 aaııJı ve 5 metre 
muıabbaındakl araanıa battlali. "1864" 

1 68 Bayojlu Hilaeyiaağ a mahalleainde T ... 1rec1 
aokajında eski 1 ıa11la ye 32 • 75 metre 
murabb,amdakl aıaa .. bltftaL "1381,, 

l 50 Tahtakaiede D•YOjla Demlrtat mahaDumcle 
IMUer caddMi..O. em 88 ..,. 8 aetre 
marabbaındakl artanut 218 payı. ~7 42,, 

10 50 Y •nibabçode Keçecfplrl camii imam •• mö
ezıin meıruta arsalan 140 metre manbba
mdakl araama bAUlaL "1078,. 

Y ukandakl llulreler aatılmalı llzere ı S aln mtiddetle açık 
arttırmaya plrarDııttır. Oater•nl M.,... 71 lael Pnarteal rflnD 
aaat 15 te komisyonda yapdacaktw. Almak leteyenler belli aaattea 
•YHI ytıade yedi buçak paralarile Mahl6llt Kalemine g9'
...... "2186,, ,,. 

Pazarlıkla Sabş 
Bofazlçl'nln en dej'9rlt Ye ıerefll yerinde buı&n kömOr depolara 
olauk kirada IMtkm• iki parça -- bir parça ·Jllla Be benh. ana. 
Defıri Pıy Parası Mahalle 'Ye S. Kapı Harita Mikdan Çeıidi 

Una K. l. K. No. No. 
14417 25 t081 38 Kuruçeım• 105,119 4 3296 Metre murab-- "Her .. ,ı lf&af edersen 

çolı iyi etmlt ol•aua. Zaten bu 
tllaya ile artık alıikan Ulmada 
-..ktır. Fabt .-. a .. ,... ' 
,.a ki, bw ltlnftarın •nl Mçbı. 
l'Drttle aıttmdn kortarama1. 
Ondaa llmidinl ku.,, 

- "B•• .aylüyecekluimi. lly• 
&e,ia de,"' lb Jine .. karu ..,. 
._i& ftriıals.,., 

Miralay 1f1edr hlwmı elfne 
aldr ve anane t.lr tahah klfıt 
çek fi: 

- ''lsmiD? ., 
_ .. Adelf z.w-., 
- "Ne 11 ·n111.m1..ı rr - ····-----nrnnlll,, 
Miralay Wleck bfrcfenblr• 

f>aıını katdarda: 

- " Yalan ılylemelde fayd. 
yok... BııraJa nue.la a-Wla? 

'd .. "Prag •" 
- " Orada da bu &mi mr 

taşıyordun? ., 
_ u Hayr, Prııg'da ilen( In~ 

Jiz dı) e tanırfor. Oradald lımim 
Richard S teele'dir. ,. 

- " D• ima Prag•da mı Qta• 
rarsu ? ,, 

BerUnde 
- " Hay1r, biıkaç .,dtlnb..t 

orada ba-hınuyonrm? .. 

112" CIO 
" 105,t19/2 

1,. 00 
" 105/119/3 

1 

ı 

a,aıada olan ar
sa n Onriade
kl yaluun bii
tüııtl. 

3242 Metre murab-

3533 

baıadakl arsa
ma bntnnu. 

" " 
Bajwalpg •• ~ dmls lreaaneda yalrarda mahaJie 

• ı .. w. Na. m ,..ı. Ye ~ kimDr depom olarak kwlanılan 
•• • da ,..,. kap• wf -1lle ,.pcla• artbrma11nda istekli 
cA wallj_,_ ........ •hl-sına lıarar HrHmittir. O.termeli 
fl/5/t3S P..tai .... aat 15 et. EMlmende yaptlacaktır. ls-
t....,rill ,azde yecl ~- poy akçelerile Mablüllt kalemine 
plwleJaL ''2696,, 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
K. ... pı .... Da.boyu Matında 80 tin kıymetinde eald 4 

..,. •- ...... ••cundaa dolayı ._ mlHyeden yaptlacakbr. 
•ı ·~.en. ~ 7.S depozito Üplerit. birlikte 26/51935 tarihine 
al dif Paar .... aat 9,30 dan 10,30 • kadar Beyoila Kar
nıbmltjmda •ltqelddl ldan he:r-tln• mlracaatları. (2722) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Büytıkada lskelesindekl 1 • 2 • 4 • S • 6 • 8 • 9 • ı 1 numaralı 

dUkkAnlar hepsi birden ve ayrı ayrı artbrma ile kiraya vwUec.k
tir. T sliplerin ıartaameyl görmek Uı:ura lwraBa Mat 9 dan 11 Oa 
bire lladar AlraJ l..nammrn artbrmaya ıfr•cekleria peame ak· 
ıeluile 20 Mayıa 9a5 tarilllllde Hat On d6rtte ı•Oer enclmeaiae 
a.ım.Jeri. "2166,. 

~' _______ N_E_K_O_N_uş_u_v_o_RL_A_R_? _______ , 

1 - B.ıı.. artık 1111prıa clildilByor, lhtıJar'ıyorau-ıus. 

1 - Allalt,-Allah bu atcl111e b&flmdA Hç ka naıyacak. 
1 - - .. D taraj'sma çık- HÇlara bakarak O sllnlıl haJ&llllllD aaıJ.etlnl •&tiri& 
' - • Wlaadıfnn• t-.ılr defli, k8f•ia 1 

500 Lira 
Veriyoruz 

JO ... •e••• et••k ben Nisan1a 
il aiade bafhyan müaabakamız d .. 

n• etmektedir. Tı.fail&tıa1 t1•di1• 
bdar defaatla D•fl'•ltik. Mlaabaka

•• Wta.ile beraber aeticelerla ta
•JJla edebilmul için l:• taf.illt 
tekru ..Weaktlr. Şimdilik ı• b
.tar alJli,.Ua ki •t•tıld kuponu 
..... ia n p yukardaki reamin al
bndakl d8rt 1asıdan ban.ialai bu 
rHm• uypn buluyoraaaıa onu ku
pona lıaret edlnl1. l.teditimiz zaman 
bize, bu (30) kuponu aıönderlrainlz. 

Mii•abaka Kuponu 

Reıim Numaraaı: 2e 
Yazı Numaraa 
Üim _ _,_ ____ _ 

A:!tea -------

•==-=---=---------------
'hlıandaJd ~ona ,_.. albaclaJıııl 

4 cnaptaa MÇtfJlnlsla Ne. ııaı W• 
H adrıalalal doldurup 1ıkla111us. 30 r .. 
ala ıaktıktu 90ara b• k.aponlan S.. 
l'Nla ltt ııa ... memurlu uaa lnderhala. 

Ulusal Musiki Çalıımaları -
Yurdun Öz Şarkıları 

T esbit Ediliyor 
............ 
Ulusal 

Melodiler 
Çok Beğenildi 
lzmlr, 16 ( Huıuıl) - Ulaal 

Ttırk muıiklnl ıslah ederek bah 
çefllilile gtıı.Uettirm•k ve yem 
bir h1% wermek Uzer• K&Utlr Be
bahjuada t ... lddU ed .. komt. 
Je>a derleme iflerill• INlfla•lfbr. 
Komüyoaoa Yerdlil k•tlrha ize. 
ria• Almanyaclaa ı•tirtil•a m.-. 
.. mlteha•• profulr Bay HID
derman. beraberiacle Muild Ma
alli111 Mektebi clirekt6rl Bay N .. 
dl olduğu halde Anadola lçlacle 
Wr te\kUl ••1alaatlae çıkllllfbr. 

Mlteba•• Profe96r Bay HJa. 
Mrmaa lzmir, A1dın, Deni.O. 
K•ya. Kayaerl Ye diier merkea
ı.; dolaprak klylvde halk faU'9 
lalanm, ballı meJOdilerlnl, kl1 
rakslarını tetkik •• teabit ede
cektir. 

Bay Hiadvman •• Bay Necil 
bmlre gelerek Ôdemft, Blral. 
Adagide, Adagtlme, Tue vı Pı· 
aarbaıında ilk araıtırmalarını 
yapmıftır. Ôdemiı köylOlerl, mil• 
tehaaıalaraf llmltlerinlnJ fevkinde 
sengin 6s 'hrk ıarkılRn dinlet• 
mitlerdir. Ôdemlı köylerlle, Pı• 
narbaşı k~ytlnde, köyUt kadınların 
01nak raksları Ye halk melodileri 
bllyllk bir zevkle dinlenmiş •• 
teıblt edllmiıtlr. Bllhaua {Kiru 
prkıaı) (Efenin haykıran gllc8) 
cok olgun bulunmuttur. 

MOtebıua• Bay Hlnderman, 
Aaadoha klylerkıcle ılzlenn ba 
...... lltldatlanD tir HllerlJe 

Ulual prkılan ıöylerkea rüıedn 
iJd k61l• kadını 

ılSylecllklerl TOrk melodllerladeD 
hayraalıj'mı aizlememJttir. Rak• 
sedea köy kadınlannıa Ritmik 
hareketleri fotojraflarla t•blt 
edilmlıtir. 

Mlltehaaaaılar bu ıabah Soaa•· 
ya ıitmiflerdir. Orada da, k6r 
llilerle temaılar yapılarak laalk 
prkılan dinlenecektir. 

liarem Kanununa Mühlnı 
Bir Ek Yapıldı 

( Baıtarafı 1 inci yüıdo ) 
alınabileceklerdir. Ba ametl• hl
kiimet memurlann terfihi imkAll'" 
larJna haıarlamıt oluyor. Proje 
yakında müzakere edilerek k•• 
aun ıeklinl alacakhr. 

Devlet Hazinesi Kazandı 
( Baitarafı 1 iuci yilıde • 

aıağı, yukan yurda gireD ( ~ 
milyon liralık benzine yOıde 
lıpirto karııhrılmakla bu mik~ 
d6rtte bir kadar dltecek. U 
bin liraya yakın bil' para ~ yer 
lıplrtolanauaa ••İWI •caktd'• 
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~Rütar keyi lmzalıyan AmiralBabıiliye 
• 

I ı 
Hnkumet; acziçinde.. Millet 

\'e memleketi bııştanbaşa btirllyen 
bu falaketin ftnfino geçebl!ecok 
b iç bir fimit vermemekte idi. 
Hatt!, kabine erkfinını teıldl eden 
Ievatbn bazılarının mncerred olan 
fazilet vo hnsnOniyetlerine rağmen 
diğer bir kısmının mevrep vo 
med eklerl, bil4kla bu •cı felaketi 
daha ağırlaıtıracak bir istidat 
göstermekte idi. 

Vükeladan Bazıları bir hayli 
ıamandauberl padi9aha intiıap 
etmiılor, hatta, matbuatta ve 
muhaliflerle anuın hırlatiyan!ye 
arasındaki kuvYet ve nOfazlsrfle 
ortalığı velveleye vererek izzet 
Paıa kabinesinin Jstlfa11nda kah• 
ramanhk göatermiılerdl. Bu zat
lar, ılmdi de lstanbulu için için 
İfgal altına alan ecnebiler• ıak
lahanhk edenlerin en Gn ıafına 
ıceçmlılordi. 

Fakat ecnebiler bu mUtereddi 
ıahaiyetlerin içyüzlerfnl çok iyi 
biliyorlar; onlara IAydı oldukları 
ıekllde muameleden çekinml• 
Jorlard:ı. Meael4 uzun aoneler· 
denberl maiıetini ecnebi mliesae· 
ıelerde temfn eden ve ıimdl de 
• aklındanJ hayalinden ıeç.irm-.ı· 
diğl halde - Tıvflk Pata kabino
ılnde kendisine (nazır) lık verilen 
bir zat,- kabinenin teıekkUlUnden 
iki glln 10nra - bir it için Harbfyo 
Nezaretine gelmlf, Nazır Abdullah 
Paıanin odaaında, ıu aözlvl ıöy• 
loınlftJ: 

- Yahu 1.. Bu Inılli.zler, ne 
•oiukkanlı herifler... Bu 1a hah 
bir lnailiz mUlazinıine tesadüf 
ettim. Kendimi preıanta ederek, 
IÖyle biraz dereden tepeden ko
lllışmak i.tedim. Herif, bana hiç 
tevap vermeden arkasını çevir
lllez mi ?.u 

Harbiye Nazınmn nezdinde 
bulunanlardan bllyilk rütbeli bir 
:tat, bu aözlere kartı aabrıde
hıemiı : 

- Nazır Bey 1.. Anlatılıyor ki 
Parlak ma!fımatmw lngiliz m.üli
:tlnıine göstermek istemipiııiz. Hal
buld aıllll yekar ve heysiyetinizi 
llluhafaza edip ter henüz dttşman 
•ayalan bu adama karp muhteriz 
le aıttıtağui davranmıı ol1aydıı112, 
daha iyi edeniııiz.. 

DemlftL 
Mondroı mOtırelıesinde -mftt· 

lcfikleri namına - miitareke akde
den Amiral Gıdtrop Iıtanbola f ~ldiğlnin ikinci gllnl Babıiliye 
'' nota göndermiş : 

t [Hükumeti Osmaniye ile Jngil· 
kere hftkümetl ara11J1da ıulh ta· 
~111lı edinceye kadar, ( dıvlıtl 

; 'Ye) nezdinde (lfyaıl komiser) 
l} hı edilmiı] 

b Olduğunu blldlrmiıtf. Eakat 

1 ll ılyaai komiser. latanbula i .. 
~il Y•nl mi11afirlerin •• bilhassa 

Ustemlike aakerlerinin, her saat 
~•çtikçe blru daha hududu aşan 
b•ıkı.nl.ldarmın önüuU almayı ak· 
~dao· hile geçlrmemiıtI. Maliye 
h i.lltr1 Abdurrahman Beyden iti· 

1 
&ten birçok makam ve mUesse• 

l~~tflll haşlayan ıikayetler, Babı· 
fi~• bir Hrsemlik vermlıtl. Bu. 
tı: 4Y•tler tevali ettikçe Babıali
t~~ Yerdiği ıu cevap, tedricen 

a. Yayılrnı.ş; ve: 
-. Galip, dilcdiiin! yapar. 

ota Göndermişti •• 
l - o::ır- -· ' ' 

1·if~ . 
.t ·. •4 

·Ui 

Mütarekede mühim hldiHlere ıahııa olan Fındıklıdaki (M'.ecllıl mthuıan) dalHıi 

S6zlerl; her Nezarette, ber ıettftlmiz Muatafa Kemal Paıa, 
mllesaesede n iter ıubede bir derhal bu karana tatbikına ıe~ 
form.il haline ıelmlfti. Artık har mlıtf. 
hadis. aııkça ııö.terlyordu ki; ilk lı olarak tanıdığı meb'u .. 
mlUuek..enamenln bUttıa. ahkam larla temua geçmtı, •a:dyetfn 
•• teraiti birdenbire ortadan ıl· Yehametinf, kendiıfnfn yalnız göz• 
llnlYermitr- latanbu1, bir "mU.tem- lerDe gôrdilğO gibi fra& etmJı •• 
leke,, ıekline glrmlverıtf. Buna hrp, tak çareyi dı ılls-

1 

• ~rm~lli 
Verdiği kararı yukarıda u- (Arlraıı nrJ 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı -1 - Maltepe TUtlln EnıtltnıU için plan Ye ıartnameal muclbiııce 
yaptınlacak ( 12000) lira muhammen bedelli ( Klimatizaayon) 
Ye (8000) lira muhammen bedelli ( Kalörlfer teaisab) kapalı 
zarf uıulile eksiltmeye konulmaşfur. 

2 - Şartname ve plinlar lnhi1arlar Umum Mlidürlllğll Ziraat FeD 
Şubeıinden ( Klimatizaayon) için ( 60 ) Ye ( Ka~rifer ) için 
( 40 ) kuruı bedel mukabilfnde alınacakbr. 

S - Eksiltme 15/6/935 tarihine müsadif Cumarte1{ gOnO saat 15 d• 
Cibalide Levazım Ye Mlibayaal Şubesinde Alım, Satını Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye lıtirlk edecek mlleaseseler ıartnamenl11 d8rdtbıcl1 
maddesi mucibince fiyatsız tekliflerini Fen Heyetince tetkik 
edilmek için mnnakaaa atlnünden OD bet gUn enel Zirat 
Fen Şubesine tevdi etmeleri llıımdır. 

5 - Eksiltmeye girecek olanların ( Klimathasyon ) IHlsall lçhı 

6 

( 900 } lira ve ( kalörifer ) te1bah lçlıı ( 600 ) lira muYakkat 
gUvenme parası vermeleri lizıaıdır. 
Eksiltmeye lştirAk edecek olanlar ıartııamenln 30 uncu mad· 
desi mucibince yukarıda yazılı ıttn ve uatten bir 1aat evvel 
kapalı zarflar içindeki teklifnamelerinl Komlayon Rel.alne 
makbuz mukabilinde tevdi etmelidirler. 

7 - Ayrı ayrı kapalı zarfları lhH~a eden teklifname 'te teminat 
paralarına ait :ıarflar prtnamede yazılı oldu~u Yoçhlle ek
siltme kaBUnund.akJ tarlfeta tanıamen muvafık olacaktır. (2232) 

1 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umum idaresi ilAnları 

~ numarala zahire tarifeainin ecnebi memleketlere ihraç edi

lecek zahirelerin ikra miyHiae dair olan 6 ıncı m•ddesi mucibince 
tarifede tasrih edilen müddet zarfında Devlet demiryollarına tevdii 
meırut bulunan gümrük makbuzu yerine mevıit memleketin diğer 
bir resmi makamıoın vesikaamı ibraz etmiı olanlar hakkında aşa
ğıda yazılı ıekilde muamele yapılacaktır. 

Vesaikin zamanında tevd;J ıartı mahfaz bulunmak kaydile 
gllmrük makbuzu yerine maim movrit memleketinde afimrilldenip 
bilfiil ithal odilmlı olduğu i,bu memleketin gUmrlik ldareiiııden 
baıka diğer bir reami makamı veya serbest liman idareleri tar~ 
fındao tenlk edilmiı bulunduğu veyahut klering mukavefeai ile 
bağlı bulunduğumuz memleketlere yapılmıı olan ıevkiyata ait 
bedellerin Ttirkiyc Merkez Bankasının hesabına kaydedilmit 
olduğu mühleti zarfında Devlet Dem·ryollan ldareaine bildirilip 
keyfiyet mezkur Bankaca da taadik edildiği takdirdo bu şartlara 
uygun mfiracaatlar intaç edilecektir. (2695) 

inhisarlar İstanbul Baş Müdürlüğünden: 
Ka11mpa1a Ye Sirkeci Tuz ambarlarına 935 mali acneainde ga

tfrllecek tuzlann tahliyeılne •• ambarda iıtifi ile bu anı ba.rJudan 
çıkanlacak tuzların merakibl bahriye nakli hamaliyeai açık eksilt
meye konmu,tur. ihalesi 2815/935 ıDnü 1aat ıp da yapıfacakbr. 

lateklilerin göaterilen gOn ve saatte BaşmftdürlüğOmU.zde % 7.5 
muvakkat teminat paralarile bulunmaları ve şartn ameyi görmek 
lstiyenler!n muhasebeye mlhacaatları ııerektir. "2414,. 

Sayfa 9 

lzmirde BeyannanıeAsan·. 
lar Nasıl Yaka andılar? · 

(Baetarafı 1 inoi yüzde) 
emrini dinlemeyen bu meçhul 
ıahıı kaçmıya baılaymca bekçi 
arkn.Bllldan ateı etmlf, f•kat kur
ıun karanlıkta boıluta saplan
mııtır. 

Bu hA.di1e llzvlne zabıta ıo• 
aklarda sıkı bir kontrol kullan• 
mıya baılamııtır. O ıoce daha 
birkaç semtte komUniat beyanna· 
melerl aaılmıştır. Beyannameler 
komllnlııtlikton bahaoderek Tllrk 
kGyltlllle ktıçtı:k dereceli hükumet 
memurlannı hükumet aleyhine 
• 

tahrik edici mahiyette ldl. 
Hldf11ll geçen bir geceden ıonra 

bmir zabıtası tıe dört lllle eanla· 
rak tD.phell kimseleri 1akalad1 ve 
ıorgaya çekti.. ltlıı lçerilik taraf· 
ları tarandıkça biç ilmit edilmedik 
adlar ortaya çıkıyordu. Akşama 
kadar deYam eden bu aorıular 

•• tahkikat neticeainda hidlse 
ıttn pi aydınlandı. 

lzmlr S"a bıta11mn eline geçen 
tomarla komttmt b~yamıamelari 
latanbulda 24 nisan tarihinde 
matbaa yausile baaılmıı, Salahad
din adında birinin elile hmire 
ıetlrllerek kunduracı Ahmede 
teılim edilmiıtir. 

Kunduracı Ahmet, lzmlr tef
kili.hnın elebaıısıdır. 

Iımirdo Uç (komllnlst höcnai) 
ihdas edilmfttlr. HlScrolerin her 
bJrinde yalnn Dç kiti 'fllrdrr. 
Bunlann Oçft do bfrfbirinl tamdığı 
hald~. diğer h6crelere mensup 

olanlardan haberdar deflllerdlr. 
Kunduracı Ahmet beyanna• 

melerl aldıktan ıonra bunlan 
muavini lsmailln elile h6cTelere 
dağıtmııtır. Bir Mayıı receai 
ıehlrde yapılan beyanname tev• 
:ıiatını bu Uç hlScre idare etmiıtlr. 

Üç komünist h6cres{niu bq· 
ları çorapçı SDreyya, Ahmet Ye 

ayakkabıcı HDseyindir. Zabıtaca 
bu Uç höcrede yaplan aramada 
birçok komünist beyannamelerile 
(Kızıl hmir) baılığım havi, tah
tadan yapılmıı bir kıliıe ve 
(Emekçi) baıhklı bir mecmua 
•ide edilmiştir. Mecmua lzmlrde 
Giritli Cazımın hazırladığı yazı• 

larla meydana getirilmlı ve ko· , 

Y ukandau ma ile ıoldım ıağa: Haaa.n, 
Zekeriya, lamaj~ Yuıuf 

miayoncu katibi Eminin daktilo 
mak.inesile tekalr edilmittir. Yaka
lanan mçlular fUDlardır:-

- Kunduracı Is-mail, Ahmet 
•e Dedeağaçh Ahmet, kundura 
makinec~i Mazhar, çorapçı 
Süreyya, Giritli Cazım, tfttlln 
ameleainden Y ıısnf Te Hasan, 
gazetelerde ıiirleri ~ıkan Hayri 
T ekla, şoför Zekeriya, komiı

yoncu katibi Mehmet Emin ve 
küçük Hilmi. 

Bundan bqka Istanbulda Sall• 
haddin namında biri yakalanarak 
lzmire getirilmiştir. Ifadeai bugllu 
alınacaktır. Izmirdeki komllnistllk 
hiidlsesile alikalı bazı kimselerin 
lstanbulda tevkif edilmesine 
intizar edilmektedir. 

lstanbulda Da 
Araştırma Var 

Haber aldığımıza göre latan• 
bul polisi de burada araıhrmalar 
yapmaktadır. Bu araştırmalar, 

b.mire gönderilen komttulstlik 
beyannamelerinin burada nerede 

ve kimler tarafından basıldığını 
meydana çıkarmak içindir. ·--·······-·······-· ................................... ~ 

FRENGi iLE MÜCADELE 
Frengi va Belsoğukluğundan ko

runmak için asri Teksayt prezer"" 

vatiflerlni eczanelerden arayınız. ... 
GIDAI ve HAYATİ KUVVET 

HASAN 
FISTIK özü YAGI 

Z:t yıf Y• eıhs olanlara faala a-ıda IAzımdı r. fıte H;ı.aan Fısbk ÔzO. Jağl, 
gıdai meYaddı vo bilhaaaa vitamini ve kalor isi çok bol oiduQ'undan 
dü.n7ada mevcut bütiln gıda.i maddeJerin en milkemmelidiT. BilhaHa çok 
zayıf olanlarla vereme lıtidadı olanlara az zaman urfında ka.l'i tuirini 
g'Öaterir. Haa tın Fıst:k Özü yatının bir kf o.su 100 kilo ıeytinyağn:ıa 
muadll~ir. Mideyi rahataı:a etmedili jfibl i ttihayı tezyid edor n bir ki.o 
FıstıLt Ôzll yağı içen zay.flar, bifüaaııa çocuklar n birind devre 
veremliler lAakal 1-2 kilo kazanırlar. Haaan Fıst ık Özü yağt k11 n yaz 
içilir, Çocuklara ve gençler., ıolgun geoç kn.lar-. ve hayattan nvlJ 
azalan ihtiyar=•ra çok büyük faydalar temin eder. 

· Şişesi 100, büyük 200 kuruştur. 

HASAN KREMi 
Dünyada mevcut kremlerin ~n nefiıi, ~n ııhhisidir. Nazik cildli kadmlann 
h s.yat arkadatıdır. İhtiyarları gençle4tkr. Ve gençleri güzelleştirir. lnaana 
abadi bir taravet veren Hasan kremini unutmayınız. 

Kutusu 50, tüp - halinde 20 
TUrklyede yapıhp da Avrupa etiketi yapu;t1rılan ve 
halkı aldatan kremlere, vesair ıtrlyata aldanmayınız. 
Hasan markasına dikkat ediniz. 

Hasan Deposu: 

Ankara, istanbul, Beyoğlu , _______________________________ !, 



Yazan: 

All 
Rıza 
Seyfi 

Deli Aslan:;~~~ 
+ iti&?# fRUi A AA' • 

Deli Aslan Kızıl Kaplanı Şahlandırmıştı 
Bu sözler bi· 

ter bitmez (Na• 
dajdi) nin ken· 
disi olduğu anla· 
şılan uzun sor
guçlu şövalye ile 
d aha iki Uç kişi 

ileriye at tep
tiler ve boğuk, 

kugınlıktan tit
reyen bir &H işi· 

tildi : 
- Meydana 

gel, meydana 1 
Deli Aslan 

çınlar bir kahka· 
ha ile cevap 
verdi: 

- (Nadajdi), 
benim senden 
korkmadığımı se
ni 1 milletin benim 
milletimden daha 
iyi bilir. Evet. 
meydana gelece
ğim; ancak bu 

meydan bize dar· 
dır. Ben işte al· 

lonfn bana arma• 
ğanı olan köle· 
yi gözünün önün• Stıbu.lı:a kalHioin kapıları yalın lalta ve kılıçlarla mü
de aldım; fU• dafaa edllmlf, oralara küme küme dOıman leıleri yığılmııta 

raya, daha genfı meydana gfdf· ı olan ikişer, Oçer yüz kiıfük daha 
yorum. Sizi adam yerine koymı· bir takım atlı bölükleri birinci 
yan çahmla Alman efendilerinin Macar alayının pe9lnden srelmlye 
topu, tllfeil altına ıığanmayoraan baılamıılardı ldı Bunlaran araıın• 
peıimden i•l de bu köleyi elim- da "Zerin oğulları,, nm tanınmıı 
den kurtar. Bugün ben seninle bandırası da farkolunuyordu. 
hesap ıörmedikçe kal•ye ıirme• Şimdi her tarafı uısız ıörUnen 
meye andlçtlm !.. 

v • sonra birden bir• altında yeıil o•aya aırbn ortaaındakl bo-
ğazdan coıkun bir lnsan deresi aabıraıdanan " Kızıl Kaplan ., ı 

ıablandırarak Hğdan geri etti. akıyor gibi idi. 
Sol eJI esir beyıadenfn yakuında Aslın Bey bölUfU h4JA uzak-
olduğu halda, Adeta onu da, atını Jaşıyordu; fakat kaleye do~u 
dı, deli neferini de demir penç•· değil, ovanın Hğ yanında ağaç• 
sile sürükleyerek arkadaki bölü· larla kapanmıt bir yere dotru 
ğüne doğru uzaklaıta... gitmekte idi. Düıman kolunun 

Bu arada yanında giden zavaU. fazla ilerisinde giden Macar sllva· 
genç Macar ası]zades:nin: rllerinden bazıları vakit vakit 

- Beni öldUr, Aılan Bey; atların üzerinde fizengilere baaa· 
beni nrtık öldür! rak ayağa kalkıyorlar ve ilerilerde 

Diye yalvardığını duymuıtu. fazla Türk kuvvetleri olup olma· 
Bu hakikaten acıklı yalvarmaya dığını anlamak için her tarafı dik· 
karıı yüreğinde ezici bir acı du· katle süzüyorlardı. Ancak göril· 
yan Deli Aılan, dişlerini aıkarak nürde uçar kut bile yoktu. Arka-
•adece ıu cevabı verdi: dan gelen Macar alaylarından biri 

- Seni öldürmlyecei'lz, Na· adetçe pek az görünen Aslan 
dolni; fakat biz de kurtulmak Bey bölüğünü tekrar kaleye 
istiyoruz. sığınmaktan geri bırakmak için 

- 5 - gitgide kale He Türklerin araaına 
Bir Yıldırım Darbesi girecek bir manevraya başlamııta 

ye (Subuska) Gölünün ağaçlar ve 
Macariıtanda bayağı kral gibi 

bir nüfuza, itibara sahip iki Uç 
aileden (Nadajdi)lerin reiıi ve hı· 
riıtiyanhk Aleminin en bUyUk kah· 
ramanlarından biri olan (Nadajdf 
Frenç Avram) a. birçok Macar 
ve Alman beyzadelerile Macaris· 
tan orduau karıısmda deli Aılan 
tarafından yapılan bu hakaret 
o zamana göre en korkunç •e 
dayandamıyacak bir itti. Biz bu 
hususta~ .fazla bir kelime ıöyliye· 
mlyecegız. 

Yalnız ıurasmı kaydedelim ki: 
Eğer Subuaka Kumandanı Sarı 
Şahin Bey, Macarları müstahkem 
ordugAhlarmdan çıkararak dUz 
ovaya dUşllrmek için hu planı 
tertip eylemiıso taınar.ıile mura· 
dma ermiıti. 

Çilnkll Aslan Beyin (Nadolni) 
yi sürükliyerek uzaklaşmaıı Uze· 
rine karşıdaki altı yüı kadar 
Macar ıüvarisi, başta ikiyUz bey· 
zadeslle ( Nadajdi ) olduğu halde 
Adeta ve çıldırmışça naralar uta· 
rak deli bölüğünün peşine atıl
mıılardı. 

Arkadaki boğazdan çıkmakta 

yfilnek kamı,larla kapah kıyısına 
doğru } aklaşmağa çalıııyordu. 

Fakat tecrübeli bir aıker ıö· 
zU bu büylik dUtman kıt'alarmın 
Adeta kumandansız, planıız ve 
büyük bir gurur iç:nde yürUyUfe 
girdiklerini f ukedebHirdi; ı;özünü 
kızgınlık bürümüı bir adam, ya· 
but coşkun bir oyuna çağ:rı!-an 
gafil çocuk ıUrülerl gibi ilerU·. 
yorlardı. 

(Zerin oğlu) ilbl birkaç tec· 
rt!.be:ı kumandan arkadan yeti· 
terek bu vaziyeti dUzeltmeğe 
\re vak'anın ~e olduğunu iyice 
anlıyarak ona ıöre tertibat a( .. 
mağa kalkıımı~lardı. Fakat ma· 
iyeli beyzadeleri ve ıUvarilerJ ile 
en ileride giden (Nadajdi). bun· 
lara kan bUrUmUı gözlerini zere 
yüzlliğllnlln içinden çnirer•k ya· 
rah bir kaplan gibi haykırmıt ve 
sözlerine zerre kadar kulak aı· 
mamııtı. O, yalnız gördüğü tah· 
kiri hatırlıyor, atının karnını keı· 
kin mahmuzlarlle parçalıyarak 
öndeki Türk athlarma yetiımek, 
öcUnll almak latiyordu. 

(Arkası var) 

SON POSTA 

Televizyon 
Umumi/eşince .. 

ihtiyar çapkının nerelerde va· 
kit sıeçirdlgi çabucak öirenilebi· 
lecek !.. ............................................................... 
60 Esir Kurşuna 

Dizildi 
Cenubi Amerika Savaşı 

Çok Sertleşti 
Bueooı • Ayres, 16 (A.A.) -

Lapazdakl resmiğ Bolivya matbu· 
at bürosunun verdiği bir habere 
göre, Parnguvaylılar, Bahyangera· 
da altmıf Bolivyalı esiri, muhahz· 
lanna karşı geldikleri bahaneıile 
kurıuna dizmitlerdir. 

Lapaz mahafili hu hareketin, 
Gran ıako muharebesinde Bollv• 
yanın kazanmış olduğu zaferlere 
bir karşılık tcıkil ettiğini ılSyle
mektedirler. 

Flllplnln latlkllll 
Manllla, 16 ( A.A ) - Umumft 

(umumi ) rey, 1945 de ilAnı düıU• 
niilen Filiplnlerln tam erkJnliğin· 
dea ( istlklAHnden ) evvel tat· 
blk edilecek muvakkat rejimin 
lehinde neticelenmiıtfr. 

Fransız Hava Bakanı ltalya
dan DöndU 

Parlı, 16 (A.A.) - Torlno'dan 
a•l•n General Dönen dün akıam 
tayyare l!e Iıtres'e inmiıtir. 

işsizlik 
Azalmış 

Cenevre, 16 (A. A.) - Ar11• 

uluaal iş bürosunun istatistiklerine 
göre, 1934 ıeneslnde. Fransa, 
Belçika, Holanda, Çekoalovak· 
ya ve Po!onya müstesna olmak 
üzere, bütün dlinya ülkelerinde 
İfsizlerin miktarı azalmıştır. 

Japonya MUstemleke MI Sa· 
tın Almak istiyor 1 

Lizbon, 16 (A.A.) - Japon• 
yanan Makao mUıtemleke11ini sabo 
almayı teklif ettiğine dair olan 
haber, resmi kaynakta tekzip 
edilmektedir. 

Son Amerikan Manevrası 
Japonyaya Karfı Değllmit 

Vatington, 16 (A.A.) - Bah· 
riye Bakı: nı, Amerika flloıunun 

son yaptığı manevranın Japonya• 
ya karıı olduğu yolundaki tef· 
ıirlerl redd•tmi~tir. 

lngiliz Kabinesi 
Yine Ağızlarda Değiıme 

Şayiaları Dolaııyor 
Londra, 16 ( A. A. ) - DUn 

alqam parlamento mahfiUerinde 
yeniden kabinedeki muhtemel 
deiitlkliklerden ve ıonbaharda 
yapılacak genel Hçimlerden 
bahHdilmekte idi'. 

Hindistan temel yasasının 
değlştlrllmeal hakkındaki kanun 
projesinin en mtihlm kısma blt
mittfr ve ağuatos baılanğıcında 

kabul edilecektir. 

DUnyanın En BUyUk Gemi· 
sinde Grev Çıktı 

Havr 16 (A. A.) - Normandl, 
Şamplen ve La Fayet yolcu gemi· 
lerlnln tayfaları greY yapmıılardır. 

May11 17 

Yeni Anketimiz 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız? 

( Baıtarafı 1 inol yüzde ) 
inandığım birçok ıeylerle dolan 
kafamda, inantlmayacak ıeylere 
yer kalmadı. Vo bUtüo bAtıl iti· 
katlann birçok aebeplerle uydu
rulmuı, Ye artık modaları geçmiı 

birer hezeyan olduğuna iman 
ettim. 

Nihayet gUnlln birinde de, 
topuna birden: 

- Martavalmıı bunlar yahul 
deyip çıktım işin içinden. 

Aklıma gelen bir nükteyi 
1arfedebllmek iıtegile ıordum: 

- Şu halde, bAtıl itikatların 

topuna birden grev yapmıı bir 
adamsın? 

O, umduğum gibi: 
- Evet 1 cevabını verHydl 

glllecek ve: 
- O halde. yazıcılıktan hayır 

gelebl1eceğine nasıl lnanıyoraun ? 
diyecektim. 

Fakat Osman Cemal ı 
- Hayır, dedi, topuna birden 

grev yapmadım. Daha doğrusu 
yalnız bir tane itikadım vardır ki, 
bir tUrlU kurtulamamııımdtr, ve 
dostunuz baka girmenin uğursuz· 
luğuna kaniimdir. 

- Desturaus bağa girince ne 
olur? 

Muhatabım, imalı bir eda ile: 
GtildU ve: 
- Gir de rlSrUrsUnl dedi. Ve 

llAve etti: 
- Ben bir kere girecek ol• 

duydum, üzerime koıkoca bir boı· 
tan kiSpeği saldırdı. Ve oradan 
ters yUzll kurtulabillnceye kadar, 
anamdan emdiğim snt fitil fitil 
burnumdan aeldiydl. 

- Seni, desturıuı bata gl,.. 
menin uğursuzluğuna inandıran 

ıade bu kazadan ibaret mi? 
- Hayır... Eğer bu uğursuz· 

luğu lsbat eden daha büyük, 
daha ıllmullll bir misal aranan, 
gözlerini yakın tarihimize çeviri· 
'Veri 

- Sene•, batıl itikatları do· 

ğuran Hbepler nelerdir? Yani 
nereden doğmuştur bunlar? 

- Bu sorgunun cevaba çok 
uzun ve çok der;ndir. 

Duyduğuma. okuduğuma na• 
zaran, bunlardan bazılarmın kökü 
ta eaki Esrailiyane, batta ta eski 
Hintlilere kadar dayanırmış. 

Bu itibarla, sen bu sorgunu 
bana değil, bu itin ilmi tarafla· 
rını daha iyi bilenjere sor ki 
bilmediğin blıı•yler öğrenebileıin 

Fakat ben, mesela bir kibrit
le Uç ılgara yakılmamasının 
nereden çıkarıldığım bir yerde 
dinlemittim. Sana da kııaca anla· 
tıvereylm: Kibrit çöplerinin yapıJ. 
dığı ağaç, bilha&1a belçikada pek 
bolmuı. Belçikalılar, kibrit ihra• 
catJarını çotaltabllmek için, kibrit 
aarfiyatmın artmaaına çareler 
düıünmUşler. Bu arada, bu itika
dın yayılmuına gayret etmiıler. 

Ve bu ticari maksatla uydurulmut 
martavalı bUtnn kiinata yutturmı• 
ya muvaffak olmuılardır da r. 

Diğer ltikatlardan blrçoklan 
da, buna yakın, buna bemer 
birçok ticari, lctimal, iktisadi 
endişelerden menfaatlardan, mak 
sallardan doğmuıtur. 

Kendi yaıılarını yetlıtirmeye 
mecbur olan dostumu iılnden 
fazla ahkoymamak için ıon sua• 
limf ıordum: 

- Hlll. bu kabll itikatlara 
lnananlar hakkındaki dUıUncen 
nedir? 

Oıman Cemalin dudakların· 
da kurnaz bir 1UIU1 belirdlı 

- Ruh hekimliğinde adına& 

" Galat his ,, Ye " hayal hlı ,. 
denilen iki bilet vardır. 811 
h&letlere mllptelA olanlara hekim
ler tarafından konulmuı teıhfe. 
ler de mevcuttur. Ben bu teıhl• 
ferin laabetlno iıtlrAk edenlerde
nim! Bu ite, hekimlerden daha 
yrinde bir ad koymaya kalkışa• 
cak halim yok a ... 

6ellm Tevfik 

Tröstlere 
de leye 

Karşı Müca
Giriştik 

•«•.,..•--•• r ı _..,.. • .- ' • • • • ,, . _. 

( Bi' ıtarafı 1 inci yüzde ) 
Yumurta Paatırm• Yoğurt 

Sandlk Sanchlı: Teneke 
Kurllf Kurut Kur1&f 

1931 600 200 40 
1932 600 200 40 
ı93J noo-300 ı~o 20 
19M <100 250 SO 

Bu cetvelin tetkikinden de 
anlatılacağı gibi, ücretler ilk iki 
yılda ayni ıeviyeyl muhafaza 
etmlttir. 933 senesinde ücretler, 
dUımUı, fakat 934 senesinde de 
Flatlar, ıimdiye kadar görülme• 
mit şekHde yükselmiştir. 933 ıe· 
neıindeki fiat diltüklUğll bunların 
aralarındaki mutedil rekabett•n 
ve 934 aene&indeki yüksek fiatın 
ise bunların anlaıarak vücudo 
ıetirdiklerl tröst teşekkülUnden 
dolayı olduğu tahkikat netice· 
ıinde anla9ılmıştar. 

Gıdat mallar son gtinlerde 
eıki yıllara nhbetle çok ucuzla
dığı halde, ııoğutma depolarından 
alınan bu yllkıek para esnafı 
llrkUtmUt Ye tikA}'•tte bulunma· 
larına aebep olmuatur. Esnafın 
ıikiyeti üzerine bu meaele alAka· 
darlar tarafmdan tetkik edUmiye 
baılanmıı ve henüz bir netice 
elde edll•memlştir. 

Soğutma depoları sahiplerinin 
iddialarına aöre fiatların yüksek .. 

r liğl, buzhanelore gelen malların 
pek fazla azalmaıı, biber Ye yu• 
murta ticaretinin zaman zaman 
durması ve Rusyadan gelen 
transit malların artık ıelmemekt• 
olması ve halbuki, buzhanelerin 
masrafları aynı olup aıalmamalJ 
gibi sebeplerdir. Halbuki, yu• 
karıdakl fiat cetveli bir ker• 
daha gözden geçirilirse fi· 
atların böyle gayritabii bir 
şekilde ve birdenbire yllkıeliıinİD 
buzhanelerin saydıktan ıebepler 
den değil, ancak pek bariz bir 
aurette kendini iÖsteren tröst 
ihtikarından ileri geldiii anlatılır. 

Cumhuriyet ve Tahtakal• 
soğutma depolar1 ıeçen yıldanberi 
diğer depoları kiralayıp bu işi 
tek elden idare etmeye başla'" 
mışlardır, Bunların ıahipleri di
yorlar ki : 

u - Zaten pel< az oran kazancı 
ıerbest rekabete kar~ı koruroak 
için böyle hareket etmeye mecbut 
olduk.,, b 

Halbuki uzun ve derin ta '" 
kiklerden ıonra, bunun doğrd 
olmadığı ve bu hareketin faıl~ 
kazanç temin etmek için teıekkO 
etmiş bir tr6stten başka birşef 
olmadığı meydana çıkarıloıııtıt• 
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Şair Sözleri .• 
,lbrahfm Paıanın Bernbeya2 Sakalı, Kırmızı Yanakları, 

Şair Nedimin Gözünün Önünden Gitmiyordu •• 

lıyan, Nedim Efendinin sinir• J 
ltrl Uz erin do çok bUyUk. bir buh· 
tan husule getirmlttl. BAhusuı 
bu iıyanm, doğrudan doiruya 
lbrahim Paşa aleyhinde ıuhura 
ielmeai, bu hassas ıairin kalbine 
bUıbUtUn bir elem ve endiıe 
ltrmiıtı. lbrahim Paşa, onun 
'•linlmetl idi. Bu kadirşinu vezir 
•ayeainde, hayatım zeyk ve neı• 
içinde geçirmİf, • pek az şaire 
basip olan • ikbal ıahikasından 
}'likselmlştl. Onun için lbrahim 
Paşaya karşı kalbinde hergün 
biraz daha artan bir minnet vo 
llikran hissetmekte idi. 

Ibrahlm Paıa, padiıahla be· 
l'aber Üsküdar yakasma geçtik· 
ten ıonra, Nedim birkaç kere 
altını,. velinimetini görerek kal
binin sevgi ve lıtiyaklarını tatmin 
•ylemiıti. Son gidifj, isyandan 
bir gUn evveldi. 

Nedim, ilk isyan haberin al· 
dığı zaman, herkes gibi adanmıı, 
l y da birçokları gibi, bu hadiseyi 

eniçerilerin boraya benzeyen 
tabuk geçici bir gUrllltilsü san• 
~1fb. Fakat isyanın büyüyerek 
brahlm Paşa ile onun taraftar· 
ları aleyhine olduğunu haber alır· 
tl111az, şaşı rmıı kalmış, bilytik bir 
~lnlr buhranına kapılarak evine 
apanmııtı. 

Saatler geçtikçe ısbrabı artı· 
tor, hayalinde canlanan kanlı 
~htirnaller karşısında, kalbi ateş• pr içinde yanıyordu. lbrahlm 
.•tanın bembeyaz sakalı, ıeffaf 

tıldioin altında hlrelenen dolgun 
ke kırmızı yanakları, rengarenk 

1Ymettar yilzUk taıları parılda· 
hln sadef rengi parmakları, bir 
an hile gözlerinin önünden ayrıl· 
~ayor, ellerini oğuıtura oğuştura 
Uıunurken: 

yaş titredi. Bu hal karşısında, 
birdenbire donakaldım. Bu. polat 
gibi adamı, bir çocuk gibi aila· 
tan ıeyin ne olduğunu sormıya 
başladım. Fakat onun ağzından 
bir tek söz bile alamadım. O 
saat, bu ıaattır ; no yiyor, ne 
içiyor, ne de uyku uyuyor. Sade
ce batını eJJerinin arasına almıı, 
derin derin dllıUnUyor. Ah efendi, 
bilıı;on, onu bu halde gördükçe 
kalbim hunurevan o:uyor. 

Eımer Gülün söylediği bu 
ıözler, Nedim Efend iye de sıarlp 

gelmit: 
- Allah, Allah.. acep ne 

haldır? •• 
Demişti. 
Nedim Efendi, Deli Velinin 

Yaziyetinde bir fevkaladelik oldu
ğunu ıezm:,ti. Zaten Esmer GUlll 
çağırtmaktan maksadı da, DeU 
Velinin evde olup olmadığmı öğ· 
renmek, şayet evde ise, onunla 
görüşmek ve, ondan bir hizmet 
istemekti. Bu maksada binaen, 
derhal Deli Veliye bir uşak 

gönderdi. Getirtti. 
Deli Veli; kapıdan girer gi,. 

meı, Nedim efendi hayret etti. 
Bu 24 aaat zarfında Deli Velinin 
çehresi derin çizgilerle gölgelen· 
miştl. Her zaman neşoıinl ve 
ıakacılığını muhafaza eden Deli 
Velinin halinde büyük bir dur· 
gunluk hissedilmekte idi. Nitekim 
ilk ıözU kendi ıöylemiş: 

- Efendi!.. Şunu bil ki, ha· 
bam mezardan kalksa, ben bugtin 
evden çıkmazdım. Amma, ne 
yapayım ki, ıenin ıözUne karşı 
gelemedim. 

Demiıti. 

Bu ıözler, Nedim efendiye 
daha bUyük bir hayrot yermiıti. 
Hatta; bu şaşkınlıkla, dalma ria· 
yetkar olduğu nezaket ve ha11a· 
ıiyoti bile unutarak: 

- Ne o, Deli Veli.. Yoksa, 
zorbalar ıı;eni de mi korkuttu? •• 

( Arkası var ) 

- Ah benim emsalılz veltnl• 
Aetiml.. Acep timdi, kande&in? •• 

YA, bir kerre daha ıu dünya 
aaıue cemalin görmek müyesser 
olur mu? .•• ~ .. . . . . ........ ,. 1 1 1 l • l dlla 1 1 •••I . .f!Sm 1 l :lUımı:•-E ---

Diye mırıldanıyordu. 
Nedim Efendi, 24 saati bu 

:;ı•rap ile geçlrmlıtl. Sonra bir-
enbire dimağına doğan bir dU· 

tllnce ile Esmn GUle haber 
töndermiı, onu eYlne getirtmiıti. 
F Eııner GUl de teliı içinde idi. 
•kat Nedim Efendi, onun teli· 

t~nı görccel< halde değildi. Nite• 
.Ilı Eıamer Gtll kapıdan içeri 

aırer l k g rmez, aralarmda ıu 
011Ufma geçmltti : 

~li - Deli Vell nerede, E11mer 
l ? •• 

il - Aman efendi, ne aen ıor, 
h eı· ben söyllyeyim l Oncağııın 

• 11 bir hoş olmuş. 
- Ne gibi?. 

• b - Ne gibi olacak ?.. Dün 
._: alı erkenden Istanbul yakası· 
ö~ reçeceğim, deyu çıkıp gitmiıti. 
~Lg~ e vakti geldi. Rena-i, sanki 
ba~dı kağıt keailmiştf. Onu o 
lie • görünce ödüm pa tlayayazdı. 
ttt tnen aldım, bir köteye oturt· 
,0~ Bu, ne hal, De:i Veli ; Diye 
S

011
turn. Evvelli birıey söylemedi. 
a baş ını iki tarafa Eallıyarak: 

bftt:- Esmer G ut !.. Artık ben 
~a .. 111

• Şu andan itibaren bir 
·dur ~ 

d~ğı) rn.yıgınıudo.n başka blrş•y 

~itp?ke di, Bunu söylerken de, 
1 

lerfoln uc-unda birer damla 

Yeni Neşriyat: 
Ticaret gazetesi-İhracat Ofisi 

eski Raportörlerinden İbrahim Halil 
bu adla mHleki l:lr 1raıete çıkarmıya 

baılamışbr. Şimdilik haftada bir çıkan 
bu gazetede ticari Ye mali itlere dair 
Tukuflu yazılar Yardır. Yeni arka
d aı ımıza uzun ömClr ve muvaffakiyet 
d il erir;, .............................................................. 

BeyoOlu sulh mahkemesi 
başkAtipliglnden: Beyoğlunda St• 
raeelvide, 24 ~o. da, Tak,.iıude, Kab
riatan sokağında, Sıraci apartımanında 
3 No. da oturmakt'1lar iken bugün 
Yunanistanda buluncn 1lariya nyasko 
ve doktor Aleksandro• Adosıdiıe: 

Hasan Fehmi, Ernest Feri, Eflim 
Mıuya ve K alyopi ile müşter4rken 
mutaaarrıf olduğunuz Galatada, Ke
mankeş mahalleıinin T opçular ıoka

ğında e11ki 24 • 26, yeııl 24 No. lu 
dükkanın izald şuyuu zımnında açık 
arttırma lle &atılması na dair Beyoğlu 
3 üncü sulh hukuk mahkeme~inden 
verilen htiknıe binaen 1 inci açık art· 
tırmıu:.ıın 5 Haziran 9S5 tarihinde aant 
15 den 1G ya ve ik'ncinin de 20-6·935 
tarihinde 1:) den 16 ya kadar lleyoğ
lu ııulh malıkemeleri Başyazgan]ığı da-
ireliinde icra edıleceğinclen iırn! geçen 
gurı ve eıuıt t11 ve kendiniz hazır bu
lunmanız yeyalıut tarafınızdan taıtikli 
bir vekil göndermeniz tebliğ maka-
mına k11iın olmak üzere ilin olu• 
nur. (11572) 

Kayıp - İstanbul Üniversitesi 
Tilr k inkılabı dcra:eri devam kar•ı eml 
ka yıp ettim yenıaını alaca§'ımdan 

eskisi hükilm s(izdür. (341) 
Fen FRkillteıl Kimya enstitüıll 

Son aınıfındaa 166 Eat 

SON POSTA 

Boa Posta CI 
fıtanbul BORSASI 

16. 5-1935 

ÇEKLER 
1. T. L.için 

Jıfn • r•rk o,792231 Ylyaııa 4,23 
Parlı Jl,OJ lıladrlt 118050 
11111110 9,6175 llerlJn J,11687 
lrlluıl ' 16838 V ar90•• C,2il60 
Atlu 13,60 Peıte .ı,4815 
C.aHre 2,4Sı)l) ltlkraı 78,3045 
lef1a ,3,S~2 Bclgrat 14,8744 
Aaaterııla• 1,16•0 1.Hdra Kı. 615,00 
Praı 19,0050 MHkOH ., 1096125 

ESHAM .... TAHVlLA T 
Lira Lira 

lı Baalr,(Nama) V,~O Bomoıatl ll,65 
" Cfflalle) 9,W Jt33 latllauı 89,
• (MlleH · s) 90,- lıtlkrau Dahili 94125 

Oımaıılı .. aak. 2:1,50 DU1unu Mu. 00,
lıllal!c ,. 51- Baj.:;al tertip J 4!1,70 
fi k•ll Harıl7e IS,50 ,, a U 48170 
H.119 I0,50 Reji t,SS 
luıatıoJ : ı .. 60V. J41SO fram•ıır 00,-

" " eo P. 26,10 Rıhtı• ıo,-
An•<'•"u,. ıoov O,- OskUdaı .. lOje,-
1.rk D. Y. 00.- Tn~om 00,00 
lı •. Tr.•••1 !9, Mı11rKr.re.tlJ!ll JSl,-
Uılır.ltlar •• 8 ltBJ O 
1eılır.ea 

.- • • • • 86, o 
19, \ • • • ıgu 1ı1ı,oo 
27,- 'li•ktdi.: -.-
14, 10 

MESKÜKAT (*] 
Kuru, 

Tlrk altam llJA (ffaın"' 4700 
•• ,. • 1045 (R•t•t) 59~0 
Jr. • 832 (Vabtt) 4f!la 
k11a ,. JOBO lace betlblrtıı. alil• 
•••dJlye 47,00 
»aıııı. et ı Oı. B. ı ~32 (Cllmh111l1eı) 48ll0 
a..aı " lıeılblrl. ıa ııI1111 (H~m .t) uaıb :iSSi 

-----I R t•O ,. 510:1 
\ ~Um.b~n.ı ••ı 46211 Vahit) ,. S 10 il 
~.nıı. . s) 4lOO 

·······························-··························· .. 
lstanbul Tapu MUdUr-IUOUn· 

den: Ramide Kilçfik k~yde kariye 
Ostilnde uki 1 n 71 Ye yeni 32 n 
37 No. h iki kıl'a ana A!eko kızı 

Odefondan uhtesine intikal için hafi
di Ağapidoı tarafından müracaat 
cdihn iı ve bu yerin tararrufu temel• 
luk Hilcutine istinat ettiğ"i ve bu 
vnai kin hukuki k :ymet'. ni gaip etmit 
bu unmaaı h c: sebi '.e tahkikatı mahal
liye icraat suretBe tasarrufu teısbit 

edilmek fizere mah: iline memur göo
der;le ceğind en bu yerlere batkaca 
t r anrruf id<l i< sı nd a olan vana on bet 
giln zarfında lstan l ul tapu bat m~
murluğuna yedlerindekl v~aaik ile 
mü racaat eylemeleri illn olunur. (340) 

' DOYÇE LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hnm burg, Brem, Anvers, lstanbul n 
B11hrisiydh are.mıdıı azimet ve 

avdet muntazam postalan 

Ha.mburg, Brem, Statin, Anvers ve 
Roterdam'dan limaoımıza muvaealntı 

beklenen vnpurllll' 

Ulm vapuru 19 Mayıaa doğru. 
Alimnla vapuru ~1 Mayısa doğru. 
Alaya vapuru 24 Mayıaa doğru. 
Akka ,, 31 ,, ,, 

Burıaz, Varne, Köstence, Kalas ve 
lbrail için limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 

Ulm npuru 19-22 Mayıaa doğru. 
Akka vapuru 31/5 - 116 yı doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvere 
ve R oterdam limanları için 

ha.reket edecek vapurlar. 

Androa vapuru 22-2;] Mayısa doğru 
Arta 11 19-20 ,, ,, 
Alaya ,, 28-30 ,, ,, 
Allmnia ,, 28- i.!O ,, ,, 

F azla taf~ilat için Galata'da. Ova
kimyan hanında Le.ster S ilbermann 
ve Şürekası vapur acentalığıııa mii
racaat. Telefon : 446-17 • 6 (9!>3-i) 

'J!mt'lmml ________ IMCll., 

Sayfa 11 

emlekette Spor 

Aksaray Takımı N:ğ 
Takımını Yendi 

e 

Üıttı; Ak.ııarayh "' NJfdell futboloul11 bir arada Altta; Konya Ye Akıehlı 
futbolou rençlerl beraber 

Konya, (Husuıi) - Ak1aray • ..ıı 
Konya Halkevlerl takımı Niğde)'• BugünkU Maçlar 
yaptığı •eyahaue bnynk ve •a· Apol' 'on 
mimi bir kabul glSrdU. Ak1&ray ı~ 
HalkeYİ takımının Niğde Halke'f'I 
takımlle yaptığı maçta Akaaray Beşikf aş/a 
takımı 3-1 galip ielmiıtJr. Ç 

Ak,ehlr • Konya arplŞlgOr 
Ak~ehfr, (Huıuat) - Konya 

Gençler takımı Akşehire giderek 
güzel bir futbol maçı yapmııtır. 

Aktehfrde büyük bir kabul a6ren 
Konyalılar yaptıkları bu aeyahat• 
ten feYkalade momnun kalmışlar
dır. Oyun Konyalıların tehlikeli 
bilcumlarile baıladı. Akıehlr id
man Yurdunun kaleciıi bUyUk 
fedak!r!ıklarla bu tehlikeleri 
atlat tı. 

idman Yurdu kornerden ilk 
ıayıyı kaı:andı. Hirincl devre bir 
ııfır idman Yurdunun lehine bitti. 
ikinci devrede idman Yurdu hü-
cumlara başladı. Bununla beraber 
oyun mllsavi bir şekilde cereyan 
ediyordu. idman Yurdu ıol açık· 
ları vHıtasile ikinci ıay•yı da 
yaph. Oyunun bitmesine birkaç 
dakika ka!a Genç!er Hrbest 
vuruştan bir 11ayı kazandılar. 
Oyun idman Yurdunun iki bir 
galebealle nihayetlendi. 

~ 

Uşak, (Husuıi) - Fenerbahçe 
gibi yekdiğer!ne çok rakip olan 
Ergenekon, ge.ıçler maçı büyUk 
bir a:akn ile ) apıldı. Bu iki kulUp 
geııçli&i sahada ayrı, fakat haki· 
katle <iz kardeş gibidirler. 

iki kulübün kar ..-.Iaıması bUyilk 
bir merak:a b e kieoiyordu. Futbol 
heyeti reİ;,İnin hakemliğile maça 
başlandı. iki taraf da ilizel çalı
şıyor, b ir lUrlli kat'i bir netice 
alamıyor~ardL Birinci devre sıfır 
ıırıra nihayet!endi. 

Ergenekonlu!ar ikinci devrede 
daha canh oynamıya ba ıladılar. 

Nitekim onuncu dakikada Erge· 
nekonlular bir sayı yaptılar. 

Gençler halkm coıkun:uğu 
karşısında kendi erini topladHar 
ve dört d <'. kika sonra b ir sayı 
yaparak beraber vaziyeti temin 
ettiler. 

Ve oyun so·1 dakikaya kadar 
şeklini değiştirmeden böyle b.tti .. 

T flrkiye Bisiklet Şqmpiyonunun 
Bir Te qebbUBU 

Ankara, ı 6 ( A.A )- T Urkiye 
b isiklet şampiyonu Talat, bugUn 
ııaat altıda ku~UbUn önüııden hare
ketle garbi A nadolu turuna çık
mıştır. GUnde vasati 150 kilome.re 
meaafe katedecektir. 

BugUn Yunanistanın 

••tll takımı Apollon 
ıtadyomunda Beşiktaı 
ilk maçını yapacaktır. 

en kat'i 
TakılcD 
takımllt 

Lik maçlarındaki kadroıuıp 
yenlden toplamıya muvaffak olıb 
Beılktaşın, Yunan takımı kartı• 
amda muvaffakıyetli bir oyqp 
yapması beklenebilir. Hücum haf,ıı 
tında bUytlk bir boıluk bırak"' 
Şerefin de tekrar takımda Y•f 
alması Beıiktaı heıabına bllyllll 
bir kazançtır. c 

Yunan takımının ıUr'atli Ye 

atılgan bir oyun tarzı olması, 
lstanbulda yapacağı iki maçın da 
zevkin\ artıracaktır. 

Şilt Maçları 
Bugün Beşiktaşta Şeref ıta• , 

dında 935 tilt maçlarına da de- . 
vam edi~ecektir. 

Tenis BlrincHlklerl 
lstanbul Mıntakaıı Tenis He• 

yetinden: 
1934/1935 senesi l' enls birin· 

ciliklerine pek yaklnda baılana• 
caklır. iştirak edecek kulUplef 
29 Mayıs 1935 Çarıamba gUnU 
saat 18 e k::ıdar üyelerinin hüvlt 
yct:eriııi heyetimiz" bildlrmeJt. 
dir~er. ı 

Mıntakaca müseccel olmıyan• 
]ar birine liklere İf llrik ede• 

mez~er. ........................................... ·-······ .. ··· ..... 
. 

Sl!!I 
Son Posta -iLAN FiATLAR1 

. 

l - Gaıete11fn eıa• f10%1SİI• 

6ir wtunun '"' .,,.,. bir 
( ıantim) tayılır.. 

2- Sagja11na göre 6/r ıanti· 
min ilan fiatı ıanla,.dm . 

eayfa sayfa sayfa sayfa lJiğer Soq 

1 2 3 ... s yerler sayla 
- -

400 250 200 100 60 ag 
Krş. Krş. .f{ rş. Krş. Krş . ICrş. 

3-:Bir ı-antlmde flasatl 

(8) kelime varcltr· 1 
4- ince 011 k11lr>ı gazılar 

tatacak/an ger• göro 
Hntimle ölçülür. 



Sayfa 12 

-··-----------------------·--
Niksar Belediye Başkanlığından: 
1 - Nik•ar Kaaabuının Yollar ve ebniye kanunu mucibine• 

s! 'fo~'J 20~0 mikyumda halihazır t•hir harltasile müstakbel imar 

pllnı yaptırılacaktır. 
2 - Kasaba tahmlneD 150 hektarlık bir arazi üzerinde bu· 

lunmaktadır. 
3 - BcdeJlkeıfl Uç bin liradır. 

4 - Taliplerin bu ilbi itleri evvelce yapmıf olduklarına dair veıı· 
kaları Ue birlikte imar müdürlüğünün ehliyetnamt&ini ibraz ederek 
29/5/935 çarıamba aUnli aaat on dörtte Nikaar helediyeıinde 
yapılacak olan açık ekıiltmeye iştirlk etmeleri ilin olunur. 

SON PoSTA 

1
1
VAPURCULUK"' 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST AN BUL ACENT ALIGI 
Liman Han, T elefonı 229Slll 

TRABZON YOLU 
AKSU Vapuru 19 Mayı• 

PAZAR glinü aaat 20 de 
RİZEYE kadar. 

MERSiN YOLU 
GERZE vapuru 19 Mayıı 

PAZAR günü saat 10 da MER· 
SiNE kadar ' , 

1 

EN M~ŞHUR F ABRIKALARIN 

Muur maklnaları 
KUkUrt maklnaları 
PQlverlzatörlerl 
Kalbur makinalar• 

ÇOK UCUZ FıYATA SATILMAKTADIR. 
Vakit geçirmeden kııta·oır Y-' t ek lif Iateylnh:. 

jür/(_:J!DfU/Ja LTD. $Ti. 

llTAN8UL, OALA TA, PEAŞEM8! flOAZARI Si 

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

ft:JQ 
l. J Q k:;yEE 

4.Sı 

.DAoA.· 
BiRiKTiRE~Q 
.QA~T-~Dt:: 

İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden : 
Mahalleai Sokaiı Kapı Cinsi Gayri ıa fl Nisbetl Vergisi 

No. varidata 
L. K. L. K. 

Kalabanaj"a Zeynep Klmil 22 Klıir EY 360 ,. 1ı 34 56 
Beyazıt Canım han 2 inci kat. ıı 

" oda 84 - 8 06 
" 

" 
Camili ban 1 inci kat 3 .. DükkAn 36 .. 3 46 

4 

Şehzndebaşı Maliye Şubcıl çevresinde olup ıssılarının oturdu§'u yer billnmiyen binaların yerleril• 
genel b ina yazımında konmuı olan gııyri aafi varidatları yukarda göıterilmiıtir. Bina ıeaılarmm bu 
vnridatlara ynrmdao. itibaren on beş gün içinde " Resmi tat:ı günleri hariç" itiraz edebileceil, bina 
vergisi nizamnameıinin 29 uncu mnddeal deliletlle hukuk uaulU muhakemeleri kanununun 141 ve 
142 inci maddeleri mucibince ilin olunur. 0 2701. 

Mayıa 17 

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

25 Mayıs 

PEŞTE 
ve 

ViYANA 
Seyahati için 

20 Mayıs 
Peşte ve Vlyana•ya 
gidecekler için son 
m racaat tarihi : 
Bu tarihe kadar müracaat 
etmiyenler için kolektif pa· 
aaporttan istifade kabil 
olamıyacakbr. 

17 Mayıs Cuma 
18 Mayıs Cumartesi 
19 Mayıs Pazar 
20 Mayıs Pazartesi 

Bu dört gUn içinde daha 
ucuz. seyahat edebilmek 
fıraatmı kaçırmayınız. 

aeyahat acentahğı. Tel. 44914 
, .. _. ............. r 

" Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Aceateleri a KaraklSy Kapdlbaıı 
Tel. 42362 • S irkeci M111ılrd ana:fe 

Han Tel. 22740 ··--· ... Bandırma Yolu 
lıtanbuldan her Cumartesi, 

Pazartesi, Sah ve Perşembe 
iUnleri Kalkan Bandırma yolu 
postaları 15 Mayıstan itibaren 
saat 21 de kalkacaktır. 112682,. 
ialBl_.llSS-."llıı:r:D~mEIDIS# 

DIŞ TABiBI 

GT RllrAT A Y 
İstanbu l BelcdiyP.ııİ knrşunnn 

M +!*• nakletmiştir. :.... .....................•........................................ 
Son Posta Matbaa.11 

Snh!bi : R. KökçO 
Neır. Müdüril: Tabir 

G 
E 
N 
ç 
L 

Kanzulc eczanesi milstabzarlarmdan: 

krem Balsamin 
(B.ALSAMlN KftEMl ), giizell ık aırrıııı 
terkibinde .saklıyan ciddi ve f&Y&?I 
itimat elli senelik bir güzellik kremldır. 
Bir defa (KRBM llALSAMİ~) kullaoao 
başka krem kullanamaz. Itriyat ın•· 
ğazo.lnriylo btiyük eczanelerde bulunur. 

BEDAVA NÜMUNE 
İstanbul poıta kutusu ~23 adre1in• 
A. T. rumuzile 6 kuruşluk poıtt 
pulu gönderiniz. Adresinize mecoao! 
Lir nümune gönderilir. 
~--------------~---......,--~ 

R 
Cilt ve ZUhre'vt 

uııtalıklnr mütelıa ım 

ABiMELEK 
eyoğlu lıtiklal caddesi 407 

' Telefon : 41406 ·--,... 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmaymız ... 

:~>SE~SÜLİN 
g~Y.P. ; etMği~i~ . genÇliği 

• • ~ ~ .ı~ •• . . . • 

· sıze ıade edecektır . . · 

SEKSULiN 
Bozulan sinirleri kuvetle'1 

dirir, yorgun beyinler• 

i h tiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞ!_!:AR 
KUT USU '200 t<.rv 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVA~1 
E C Z ANESi SiRKE. 


