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Cümhur Reisi Atatürk 
Bu Sabah istanbulu 

ı· l 

Şereflendirdiler 
Yüce nder Anka-

......... -............................................... , ö 

V enizelosçular 
Ortalığı 

Yine Karııtırdılar 
Atlna, 18 ( Huıuıi) - Ôrft 

idarenin kaldmlmaıı netlceıl ola• 
rak bazı tahrikAtçılar ortabtı 
lcanıbrmıya yeltendiler. 

Bu gergin Taziyet üzerine Ba· 
nlar Heyeti toplanmıt ve aaleyana 

l•tirecek harekette bulunanların ' 
tlddetle tecziye edileceklerini ka• 
tar altına almııtır. Diler taraftan 
~tnlden lntiıara baıhyan muhalif 
l•zeteler ortalıiJ kar\ıtaracak 
laeıriyat yaptıkları takdirde ka· 
Patalacak Ye iıtlnaf mabkem•I.-

( Dnamı 3 Oocl yüzde ) 

radan Candan T •· 
zahurat Arasında 

Ayrıldılar 
Ankara, 18 (Huıuı1) - Cumur 

Relılmll Kamil Atatllrk .tnn 
alqam ıaat 8, 15 de buıuıl bit 
trenle buradan lıtaabula hareket_ 
buyurdular. 

Ylce Öader lııreketlerlnden 
ence, Ankara Şarbayı tarafından 
Derdine& BDytık Kurultay ,., .. 
fine Aakarapalaıta Yeri• 
:wn 1000 klılllk çay ziyafetini 

l ıereflendfrdiltr, alkıılarla kartı• 

1 

landalar. 
,Çayda kurultay Uyelerl deyi .. 

tin blttın ileri ıelenlerl bulundu· 
lar. Çay ziyafeti çok caalı bir 
bava içinde geç vakit• kadar 
devam etti. 

Sonra BUyUk Önder AtatBrk 
ııat aekb:e doaru Ankarapallıtan 
ayrlldılar. 

BUtlln kurultay llyelerl •• dl· 
fer devlet erklnı, lıtanbula ha• 
reket eden btlyttk ıefle birlikte 
ve kendiıinl takiben Ankarapa• 
l&1tan durala kadar yayan Jll• 
rlldlUer. 

Atatllrk 8 de trene bindi ye 
buıuıt tren, Kurultay Gyelerlnin 
ve kalabalık. bir halk kOtleıinfa 
çok candan ve samimi alkıı 

( Dnamı 3 lncti yUzde ) 

apurcuların Anlaşama
lnazlığı Çok Fena Kızııtı 
asfiye lstiyenlerlel . J 

latemiyenler Karşı ' 
Karşıya 

Vapurculuk· Şirketi bi11edarla• 
~ arasındaki lbtilif devam etmek· 
•dir. Bir kııım lıl11edarlar 
İlrkettn taaflyealnde 11rar etmek• 
tedirler. Bunların dedikleri ıudurı 
k - Şirket teıekkülOndenberl 
lr etmemiı, hissedarlarına te
~ttn dajıtmamııtır. Bu vaziyette 
.._ •edarlarm yUkHk tutarlı Hr• 
.._ 'Yelerl faydaıız bir hale kon• 
.._lif demektir. Kaputaj ve tonaj 
~16•••ah olmadığı için tirketln 

r etmesi de imklnıızdır. 

~l Eğer tirket talfiye edilirse 
l •~edarlar hiç olmazsa sermaye
'tın· k ltı ı urtarabi!ecekler ve bu ser· 

ltı 'hleri işleterek para kazan• 

"•k iınkamnı bulacaklardır. Ak
la takdirde sermayelerini de kur• 
~k~rnıy.acak bir vaziyete dUşe· 
'-~l erdır. Zararın n°Üositiden dö-

le kArdır ' 

l' ••fiyeni~ lilzumsuzluklfllu llerl 
'iller ise bu dUtUnceyl yersiz 

buluyor, şirketin zarar etmediğini 
ıöylnyorlar ve diyorlar ki: 

- Şirket teşekkUIUndenberi 
3 yeni vapur aatm almıştır. Te
mettü dağıtmamakla beraber :za· 
rsrda etmit değlldir. Kazanmııtır 

ve kazancını ihtiyaca uygun ye
ni ve aağlam vapurlar almak ıu· 
retiie sermayeaine eklemiıtir. Ser
ma~ enin artmaaı ise hissedarlar 
için daha eaaılı kardır. Şirket 

( Dnamı 10 uncu )'bde ) 

.. 

Yun•nlahıMn Apollon takımı dUn B•tlkt•t birinci tskımlle ilk maç•nı yaptı ve 
1 • 3 J•nlldl. Tafalllt 8por ••rfamızd•d1r. Burada Yunan takımını, halkı aellmlar• 
ken g8rUyoraunuz. 

Hakimlerin 
Ve Doktorların 
Askerliği 

Ankra, 18 
( Huıuıt ) 
Mektepten ye
ni çıkmıı olup 
yeni vazife al• 
mıt olan hl· 
kim •• dok· 
torların a1kere 
çatını ma ları , 
birçok yerlerin 
blklmıiz ve 
doktorauz kal· 
malannı neti
celen dlrmlıtir. 
Bu H heple TU· 
ze, Sağbk •• 
Sn Bakanlık· 
lan arasında 
temaılar baı· 

lamııtar. Genç 
doktor Yt hi· 
kimlerin aı
ker lik le ri nl n 
mllddetlere b&
IUnerek yap
tırılması böy· 

Tize 6•ia111 Şiik· lelikle yerleri• 
rii S•racoll• nln boı kal• 

mamHıaın temini doın nlllOyor. 
Mllıterek bir karara •anldıtı 

takdirde mektepten yeni çıkan 
•• aıkerlij'i ı•lmlı olaa blkim 
ve doktorlar grup grup asker• 
almacaldardır. Bu tedbir muvak· 
kat olacak, doktor ve hiklm 
mevcudu ihtiyacı karııladıktan 
ıoara eski duruma dönülecektir. 

Erzurumda Kurak
lık Sıkıntısı Var 

Bir Aydanberi Bir Damla 
Bile Yağmur Yağmadı 

Erzurum, 17 (A. A.) - Bir 
aydanberi Erzuruma yağmur yağ· 
mamıotır. Ekilen tohum Ye seb
zeler çıkmamıştır. Çiftçi yaimuru 
beklemektedir. 

Çin Ve Japonya 
Nankin, 17 (A.A.) - Tokyoda 

Çin, ve Pekinde Japon m&1lahat• 
güzarlıkları büyük elçlliğe çıkarıl· 
mııtardır. . 
Amerikanın Pekin maılahatgtı-

zarhğının da elçillie çıkanlacajı 
reımen teyit edilmektedir. 

ihtikar Yapan /ara 
Karşı Koymalıyız! 

115 Liralık Mal Niçin 
225 Liraya Satılıyor? 

Kontrplak Fiatları, Hakiki Piyasa 
Fiatından Çok Yüksektir 

TUrldyede bir kontrplak f ab
rlkaıı vardır. O da latanbulda, 
EyUpte .. TUrk kontrpllk fabri• 
kası,, dır. Üç aenedenberi teesaUı 

eden bu fabrika daima raklpıiz 
kalmış ve kontrplikan piyasaamı 

tek batına idare etmiıtir. Bu 
fabrikanın yaptığı mal, bizim 

piyaaada yaptığımız ince tetkik· 
lere göre çok pahalıdır. Ttırkiye• 

nin ıenevt kontrplak sarfiyatı 
1000 metre mlk'abı raddelerin· 
dedir. 

Nesli Y•pıhyor ? 
KontrplAk imali için kullanılan 

iptidai maddeler ağaç ve tutkal dır. 
Ağaç yerlidir. Tutkal hariçten 

ietirllmektedir. KontrplAkta en 
fazla kullanılan ağaç (kızılağaç)tır. 
Her 2 112 • 3 metre mik'abı 
•taçtan bir metre mik'ap kontr-

plak yapılmaktadır. 
Flat Pahalı 

Her bir m•tre mlk'abı için 
11 O lira gOmrUk re1ml, bundan 
baıka nakliyat veaalr masraflar 
olduğu halde, ecnebi yurtlarından 
getirilen kontrpl!k yeril malın 

fiatile ıatılıyor. Kııılağaç ke
restesi pahalı bir kere1te değildir. 
Metre mik'abı 10-15 lira araıın• 
dadır. Buna bir de her bir metre 
mik'abı kuntrpllk içine Azami 
olarak kullanılan 15 lirahk tutkal 
parsın illve edilir veaair masraf· 
lar da katılırsa bir metre mlk'abı 
kontrplAkın maliyet flati çok çok 
00-95 lira raddelerinde olur. Bu 
san'at erbabı tarafından verilen 
bu he.aba göre, yerli kontrplak 
( 115 ) liraya 1atıldıfı takdirde 
normal bir kir barakacajı mey• 

( Dna•ı 10 aacu ytbde ) 

Ziraat Bakanlığı Çok Ve
rimli Bir işe Girişiyor 

Adana Ovası 
Baştan başa 

Sulanacak 
Ankara, 18 (Huıuıl) - Ada· 

na ovasında ıeker kamııı yetiı· 
tlrmek için baıhyan tetkikler 
llerlemiıtir. Elde edilen neticeye ' 
göre bu işin ıu tarzda yapı!ması 
gereklcnlyor: iki tarafı Seyhan ve 
Ceyhan nehirlerile, ılmall demlr
yolu Ue ve cenubu da denizle çev• 
rili olan " Y uregir 11 ovaaı sula
nıraa, hemen hemen bUtnn TUr
kiyenin ıeker ihtiyacını temin 
edebilecek nlıbette teker kamışı 
yetiştirmek mOmkUn olacaktır. 
Bunun için de ya btıyDk mikyaata 
bentler yapmak ••yahut Santrfüj 

tulumbalar kul• 
lanmak icap 

edecektir. Tet• 
klkatı yapan 
mtıtehaeııı dl· 
yor ki: 

- Memı .. 

kette elektrik 

teılaatının te
zaylldD, ıular· 

dan ucuz bir 
aurelte istifa· 
deyi temin .. 

dece ği n den 

Zlra.ı bak•nı ziral ıı•litme 
Muhli• ve mahıulitın 

artması bakımından çok mUhlm· 
dir. Size ıunu da aöy.İ) eyim, ki 
lalyada, 30 • 50 metre derinliihı• 

( Dnamı 8 UDOU :rüsd•) 



2 Sayfa 
-=-
r 
1 Halkın 
Yeni Bütçeyi 

Nasıl 
Buldunuz? 

Hükumetlerin bUtüu faaliyetleri 
bütçe ilo temelleşir. Büt9e hü
kumetlerin iı programlarının 
tatbik imkônlımoı verir. Bizim 
985 bütçesi de hazırlandı ve 
bunu dünkü Son Posta.'da gör
dünüz. Yeni bütçe hakkında 

fikirlerini ıorduğumuz kimaeler 
bize düşüncelerini iöyle anlat
blar. 

All Soycan latanbul lıkmek
tep mualllmlerlnden: 

- Yeni 935 biltçe1iaia mnfreda
hnı dünkQ Son Posta'da okudum •• 
r•nel olarak betendim. Yalnız KtlltQr 
Hakanlıfına nrilen tabıiıata as bul
dum. Sekiz buçuk milyon lira ile 
bQyGk killUlr lt'erinl batarmak kolay 
detlldir. Bununla beraber bütçemlır:ia 
mütevazin olmuı çok hoıuma rlttf. 

* Temel GUrmen Üniversite 
Edebiyat FekUltesl talebele• 
rinden: 

- Yeni bütçenin 1r•çen 7ıl!uda 
oJdutu gibi mütevasin bulunma11 
beni HYindlrdi. Ôkonomilt devrimin 
baıarılmaaı için 935 btltçea!ne de bol 
tabaiaat verildiA"ini srlSrilyoruz. Bu, 
beni en çok llriJendiren bir durum· 
dur. ÇtınkG bon ökonomila itlerin 
canlanmaeını herıeyden üıtOn sayarım 

Biz dOne kadar mOııtemlekecilerin 

ellerinde ökonomi zincirin• vurulmuı 
birer e1hdik. Bui'On kalkınmıf H o 
acıklı durumdaa kurtulmuı bulunu• 
yoruz. 

>f 
Kemal Noman Aksaray Ha· 

seki cadde•lnde; 
- Aziıim ben maliyeci dejilim 

amma, para itleri beni çolııa yakından 

allkalandırır. ÇünkO para her itin 
temelidir, Çok tOkUr cumhuriyet dev
rinde aatlam bir para 11yuaaı kurul
du •• mall itler dUaeae ııirdl. Her 
ır.G .evadn bGtçe beni ••vindlrea 6n 
büyük hldi .. ed:r. 

* Ru,ıu CangönUI, 
Uzunceovaı 

Beşlktaf 

- Ben yeni bOdceyl dllnkO Son 
Poıtada ıördnm, okudum, çok beten· 
dim. Bilhu1a milteva.ıin o'uıu lıeni 
gelecek yıllar için umurlandırdı. Bu
ıGn dOnyanın en aenıin memleketle
ri olan Franaa ve Amerika bile 
teneJerdenberl aıOtevazın bGt9e ya
pamıyorlar. Biz IH binbir derdin 
altından 11yrıldıtımıa halde bGtçemla 
ınOteva:ıundır. Ne gOzel fey, detil mi?. 

Randevucu/ar 
Yaka/andılar 

Pollı Beyoğlunda Raş1tbey 
ıokağtnda (30) numaralı aparlı• 
manın ikinci dairesiode bir araı-
tırma yapmış ve Katioa, Emelya, 
Zozo, Yorgiya ve Viktorya adla 
beş kadını yabancı erkeklerl6 
beraber yakaladığı için bunlarla 
beraber kiracı Dimitrl kızı Anna 
ve Y orif kızı Polikslnayı diin 
Adliyeye teallm etmiştir. Polis 
ıuçlulan ikinci Mtıatantikliie 
vermiıtlr. 

SON POSTA 

Kumar Mücadelesi Yaman! 

Bir Gecede On Dört 
Kumarbaz Yakalandı 
Bir Yığın Da 
Kumar Parası 

Müsadere Edildi 
Emniyet müdürlUğU ahlAk :ıa· 

bıtası mtmurları yeni ve faaliyeti 
aeniş bir kumarhaneyi daha mey
dana çıkarmııtır. 

Bu kumarhane, Eeyoğlunda 

Bursa ıokağında madam Aiavnl· 
nio 1 numara!ı evidir. 

Burada birçok kimselerin 
toplanarak kumar oynadıklarını 
haber alan 1.abıta memurları, ev• 
•elkl gece alınan tertibat ile an· 
aızın eve girerek bütün kumarcı· 
ları bUyUk bir masa başanda 

cUrmilmeıhut halinde yakalamıf• 
lardır. Kumarbazlar içinde ka· 
dmlarda bulunmaktadır. 

Bunlar, Agavni, Manyel, O· 
jeni ve Zoi iıimlerindedir. Bun
lardan batka Ekrem, Rahmi, 
Mehmet, Behçet, Abidin, Andon, 
Jorj, Trel'ıör, F ovl ve Yekvart l11im· 
!erindeki diğer erkek oyuncular da 
karakola götürUlmU~lerdir. 

Zabıta, ortada bulduğu kınar 
Aletlerini Ye kumar paralannı da 
müsadere etmiıtir. 

Yolsuz lş Gören 
Muhtarlar 

Öz Dil 
Çahşmaları 

.5u sütunda her gün beş kelimelik 
öz türkçe listeıi koyacak ve yazıla
rımızda bu kelimeleri kullanacağız. 
Bunları kesip cep def terinizin arasına 
aa.ldarsanız, hem yazılarımızı kolaylıkla 
okur, hem de öz türkçeyi ça.buoak 
bellemiı olursunuz. 

OçUncU Llate 
1 - itimat • Güven 
itimat etmek - Güvenmek 
Asayı, ve emniyet - Güvenlik 
2 - Huzur ve sUkOn .. Baysallık 
Yurdda güvenlik n bazaallık, ülkü-

müzdür. 
Not: Güven ve güvenç kelimelerinde 
ıu a.yrıma dikkat edilmelidir. 

1 - Orduya güvenimiz vardır. 
2 - Ordu bizim güvencimizdir. 
( Medarı emniyet ve itimadımııdır. ) 
3 - Temin etmek: 
1 - lnaçlamak, inan vermek 
2 - Sallamak, 
3 - Elde etmek 
Miaaller: 1 - Bu işin böyle olduğu

na sizi inaçlarım, bu işin böyle olma
dığı hakkında kendisine inan verroiy~ 
( kendiaini temin etmiye) çahştım. 

Sl - !ıimi, ancak, banka yolile 1ağlı
yabildim. 

S - Temin ettiğimiı neticeler • elde 
ettiğimiı ıonuçlar. 

4 - Sonuç • Netice 
5 Teminat - İnanç 
Not: Gazetemize gönderilecek ya&ilar

da bu kelimelerin oaımı.nlıcalannın 
lrullanılmamasını rica ederia. 

l Gagrimübadil 
Bonoları 

Niçin Düıügor ? 
GayrimUbadiller bonolannın 

fiatlarında yeniden bir dUıDklUk 
göze çarpıyor ve bonolar bugiln 
17 liraya kadar dUşmUı bulunuyor. 
Bu hususta bilgisine müracaat 
ettiğimiz bir gayrlmObadil bize 
tunları ıöy ledi: 

- Bonoların kıymetten dllt· 
meslnin birkaç aebebl vardır. 
Bunları ıöyle ııralamak mUm· 
kilodur: 

1 - Bonolar, mUbadll bonoıu 
gibi değildir. MllbadU bonoları 
Maliyenin bUtUn aatıılarmda, ver
gilerde, devlet alacaklarında bqa 
bat kabul edilmektedir. Mftbadil 
bonolarının imtiyazı gayrimllbadil 
bonolarına da verilirse kıymeti 
birdenbire yllkıelecektir. 

2 - GayrlmUbadiller komla· 
yonu ayda yllz bin lira kıymetin· 
de satış yapmaktadır. Piyaıaya 
9 milyon liralık gayrimUbadil 
bonosu çıkarılmııtır. Bu 9 milyon 
liralık gayrlmUbadil bono&Üoun 
imhası için bu hesapça tam 9 yıl 
lazımdır. Bonolar bunun için de 
dUımektedir. 

3 - Gayriml\badiller komis
yonunun satııa çıkardığı emlak 
yUksek kıymetli emlik deA'f.ldlr. 
işe yaramaz analar, çürllk çarık 
evlerdir. 

4 - Gayrimübadillere tlmdlye 
kadar verilen bonolar lıtihkakla• 
rmın yüzde ellisine tekabül et· 
mektedir. Daha yllzde elli bono 
verilecektir. Bu da kıymetin 
düşmesine tesir edecektir. 

5 - Sonra artık gayrlmllba· 
l _J diller cemiyetinin !Uzumu kalma• 
--·----------- mıtbr. Gayrimübadiller komisyonu 

Muhakeme Edildiler Ve Ce- Diplomasız Doktor· da kaldırılma!ıdır. Bu komlıyonun 
O 

senede on binlerce lira masrafı 
zaya Mahkum ldular 1 k y f gayrimübadillerin lıtihkakından 

BakırköyUnUn Mahmutbey k6-

yll muhtarı HUaeyln ile ihtiyar 
heyeti azalarından Receb Ye Mus· 

taf a ıuçlu olarak birinci cer;ada 

muhakeme edildiler. iddiaya aö· 
re suçları ıudur: 

Semtlerinde oturan bir adam, 
alb aylık bir çocutu bulunduğu· 

nu, doğum llmUhaberi almak lı· 

· tedlğınl ıöylemiıtir. Muhtu ve 
iki aza bu istenilen ilmlihaberl 

yaparak Termitler. Fakat Nüfus 
dairesinde ebe tarafından verilen 

doğum kağdile diğer llmUhaber 
araımda fark görülmUttür. Ne
ticede de çocuiun alb aylık de· 
ğil on sekiz gllnlllk olduğu anla· 
tılmıştı r. 

Mahkeme Uçllnil de otuzar lira 
para cezaiına çarpmıştır. 

U apmlŞ e • çıkarılacaktır. Bu lıle devlet, 

Bir Genç Bu Suçtan Mah
kemeye Verildi 

Antuvan oğlu Sait Numan 
adında birisi Birinci Sulh Ceza 
mahkemeıine çağrılarak aorguya 
çekilmiştir. ldd.aya göre, Sait 
Numan ruhsatını doktorluk yap· 
makla suçludur. Hakimin sualine 
kartı ıuçlu demiıtir ki: 

" - Beıı Doktor Horhoroninin 
yanında bulunuyorum. Va:r:ifem 
aletleri temizlemek, kaynatmak, 
z.lyaretçileri karşılamaktır. Dok
torluğa ait bir iş yapmış değilim.,, 

Fakat bazı müşterilerin zabıt 

varakasındaki ifadeleri, suçlunun 
doktorluk 1alahiyeti içindeki işler
lede uğraştığını bildirmekte oldu· 
ğundan hakim, muhakemenin 
de~amına karar vermiştir. 

doğrudan doğruya meıgul olmalı 
ve gayrimUbadiller işini en kıaa 
zamanda bitirmeildlr. 

Patlıgan 
Bir Şişe 

Bir gazoz 1iıe1I, bir ıencln 
ağzının parçalanmaaına 1ebep 
olmuıtur. 

Bu genç, Üsklldarda "Şile,, 
kıratlıanesi ocakcıın Azizdir. Adz, 
bir aralık, müıterilerdon birine 
gönderilmek Uzere eline bir ga• 
zoz şişesi almıı, fakat ıncağın 
tesirile genişlemek iıteyen tite 
birdenbire patlıyıvererek ıite kı-
rıkları ağzına Ye ylizllne l1abet 
ederek tehlikeli ıuretto yaralamıı· 
tır. Vak'a poliae haber verilmiı, 
vaziyeti tehlikeli aörlllen Aziz, 
Zeynep Kamil haıtaneaine kaldı· 
rılmtşhr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Mayıs 18 

i [ G~n Tarihi J 
Bir İki 
Satırla 

Bedava Kitap 
Kitapçılık Şirketi lıtanbul lllot 

mekteplerindekf fakir talebeye 
bedava kitap Yermek kararında' 
dır. Bu kararım llkmekteplott 
bildirmiş, fakir talebe ıayısın~ 
Jıtemiştir. Fakir talebe sayısı nt 
kadar olursa olsun hepıino bed&• 
Ya kitap verecektir. 

* .. .. 
Lehistan Elçlsl 

Lehiıtanın Ankaradakl elçlıl 
tayyare ile V arıovaya gitmlttfr, 

* * * Esnafa Ceza 
KOçttk esnafın teııclll devam 

ediyor. Fakat mllracaat pek aO, 
dır. Vaktinde teacil edllmiyenle~ 
den para cezaıı alanacakhr. 

.. .. * 
Nakllyatta Kolayhk 

Sebze ve meyva nakllyatındl 
kolaylık olmak için Devlet Demlı4 
yolları bazı yeni tedbirler almııbı.' .. .. .. 

Hukuk Bayramı 
Hukuk FakUlteıl diln bir vat 

pur gezintisi yapmış, hukukçu!.., 
bayramı kutlulanmış, çok eğlen!&. 
mlıtlr. 

.. * .. 
Bir Haftada 

Son bir haftada cenup h\Iİ 
dutlarımızda 26 kaçakçı yakıyı 
ele vermiştir. 

... .. .. 
Tevfik RUştU Aras 

Hariciye Bakanımız Vf yana1• 
yarmııtır. o.-ada birkaç aoa 
kalacaktır. 

* .. .. 
Tersaneye MUtehassı• 
Haliç T ersaneslnic ıılahı lçlO 

Ôkonomi Bakanlığı Anupadall 
bir mtltehasııa getirtecektir. 

* * • 
Borsalarda 

Hllkiımet, borsalar nlıamna• 

meılnin UçUncU maddesini değir 
tlrmeye karar vermiıtir. 

* .. lf. 

TUrk • lnglllz 
Müzakeresi bitmekte olalJ 

TOrk • lnglliz ticaret mukav.eleıl 1 

yakanda imzalanacaktır. 

.. * * Muallimlere Bir Tamllll 
llkmektep talebelerinin kaı:ı• 

lardan masun bulundurulması lçfd 
blltUn mekteplere bir tamim g811" 
derllmiştir. 

* * * iki Ay Yatacak 
50 Yaşında Bekir admda b(r1•1 

bir çuval kömür çalıp &atmakl~ 
ıuçlu idL lklucl ceza nıabkenıel 
ıuçu aablt görüp Bekirl iki •'f 
hapse mahkum etti. 

Çocuk - Hııaan Bey f.. Eıki msıal .. 
lardan bıktım artık... Hepıi biribirine 
benzeyor •• 

..• Bir padişahın Dç kızı varmış, kırk 1 
ıUn kırk gece dttğün olmuı, eıtek, 

k6ıtek. .• 

••• Bana yeni bir maaal ıöyler miıln, 

kuzum Haaan amca ? 
Haaan 8. - Söyleyim : Bu ys.z >'

0
: 

lar aulaoacak, sokaklar tamir edUece ' 
Adalara ıu ıelecek, lhtikarm önün• 
s•çilec•k, falan, filin ••. 
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Hergün 

Hareket 

t- Kullandığımız kelime karşılıkları : 
~vre - Satha 

1911, 12 deyiz. TürkçUIUk di
l, geçiyor: Arap ve Fars gramer 
ltkil.erini bırakacağız. Henüz iki 
hni kelimemiz var: Yurd, dernek! 
Gazetelerde aruz yerine parmak 
hesabı ıiirler başlamaktadır. 

Genç, ihtiyar, eski yeni kafa· 
h, herkesten TUrkçUlüğe karşı 
btr hücum koptu. Bunların içinde 
hır az da Sclanik kıskançlığı Tar. 
ÇunkU ilk fikir ve ıan'at Türk 
'lllüğU orada belirmiştir. 

Türk di:ine Ye Türk düşünü· 
iline erkinlik vermek için, belki 
hiraz çiy, biraz zevksiz, fakat gö· 
lalil ateıiyle çalışanlara karıı, Is· 
ltnbul osmanlısı yalnız bağırıp 
Çtğırmaktadır. Yenl ve baıka bir 
~~eolojl de öne sürdüğü yoktur. 
QQtün kuvvetini öfke ve alaya 
~•rıniıtir. 

Eğer kııa tarihi bir daha 
R6zden geçirirıeniz, fUDU görür
•llnnz: Bunlar, yavaı yavaı, fakat, 
•rkadan ve yandan, •e BAbıilt 
Hreneğl Uzere, bir kaçıı payı 
~ırakarak, yeol harekete katıl• 
laıaktadırlar. Öyle bir katılıı ki, 
ltne Bibıili göreneği üzere, 
~ baıarılıraa, hareket 11ncağmı ' 
llrUamak, it aksana, gözden 
~lyboluvermek için, en elveritll 
~_!ratejl noktaları onlar tarafın· 
-..n tutulmuştur. 
~ Biı, o zaman henüz yazmağ'a ' 
•tlıyanlar, aeylrciyiz. Tarih gıs. 
tlınüzUn önDnde ieçti Ye ıon 
d'"rimin botun eserlerinde, he· 
~tn hemen aynı ıekllde, tekrar-
nıp durdu. 

. Atatürk her ileri atıhı ilbi, 
~li bir ıuurla bocalayıp duran, 
"'I \'e kUltOr uyanııanı da ıOrO· 
~·tlUkten kurtardı; ona da kartal 
°"lladı taktı. V • aıır hızı verdi. 
til Şimdi kayvakça katılmak de
) •. uçarca koımak, nefea nefeH 
jl1tmek, Te 1921 doğumluların 

'lrıde, her aaat TUruıunda, bir 
~:nı ufuk aıan hareket aancaiını 

Zden keybetmemek lizım 1 
Yelkenler, göz karartan bU

~k enginin ıert rllzglrı ile tiıtl; 
ı,0~unıu kıyıların tembel tDrkil· 
d tırıi bırakıp, canlı ve ıakrak, 
~!!ifalar, bulutlar, ve ölmez genç· 
••n ıenfoniıine ahşahm. 

- Ulua • 

~iiınrük Tarife Ka
~ unu Değişiyor 

l•ae Mezunu Olmıyanlar 
Da Komisyonculuk 

Yapamıyacak 
!\k Ankara, 18 (Hususi) - GUm· 
~ ler bakanlığı, gümrük tarife 
~tb~rıunu değiştiriyor. Tarifenin 
~l ık ııraıında görülen zorluklar 
"'u dırılacak, beyannameler derhal 
-.._ lıtıeleye konacakhr. Malın 
dıt 'Yeneıi ise gümrük reami ve 
'arı er \'ergllerin tahakkukundan 

ra Yapılacakhr. 
~;UrnrUk komiıyoncuları hak· 
~ a da bir kanun projHI hazır-
1-;.'>'~r. Bu proje ile komiıyoncu
~ n 11 takip ıekilleri anlatılmak· 
-.~k~tz~ hükümleri tiddetlendiril· 
,._ .. •dır. Tahıil derece1i de •n 
'du~1 

ilse mezunu olarak tHbit 
'Yor. 

İtalyan - Habeı 

Resimli Makale a Cinayet Ve Cani a 

Uioayet ıefalet köşelerinde havlar, ıokakta teııkkiil 
eder ve caniyi hapiıhaneye götürür. Cinayetin kaynağı 
soğukta, karda Ye yağmurda ıığmacak bir yeri, mideıinin 
aesitıi su.turacalı: ekmeği olmıyan fakirin ıstırap kö11eıldir. 

Burası cinayet mikroplarının kaynadığı yerdir. Onun kafası 
ve ruhu burada bozulur. Cinayetleri ortadan kaldırmak 
ıçın, onların mikrop yuvalarını ortadan kaldırmllk 

lazımdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Kurultayda Peçe Ve Çarşaf 
Meselesi Görüşülürken ... 

iç İşleri Bakanı 
Sorgulara 

Cevap Verdi. 
Ankara, 18 - C. H. P. BD

yUk kurultayının evvelki ıOnkO 
toplanbıında çarıaf Ye peçe meae• 
leai llzerinde de görUtUlmOı İç 
lılerl Bakanamız bu mesele etrafın· 
da ıunları ıöylemlıtir: 

" Çartaf ve peçe meıeleıl: iç· 
timai bayatta bunun yeri ne ld~ 
bugün ne haldedir. Biraz maziye 
bakacak oluraak bu meselenin ne 
kadar küçük ve huzurunuzda mn
zakere' etmek değerinde olmadl
ğına derhal anlarız. 

Kurultay, memleketin hayati 
meselelerine taalluk eden bllyllk 
işleri iÖrmek onları ellerinde 
meıul adamları sorguya çekerek 
ne yaptıklarını bilmek anlamak 
için toplanmııttr. Yoksa siyah bir 
mendil parçaıını çıkartalım mı, 
çıkartmıyahm mı diye mUnakaıa 
etmek için değil. 

Türk lnkı!Abında yapılmıt •• 
yapılacak ltl•r huzurunuza arze
dllmektedir. Eğer çarşaf ve peçe 
iti de bir mesele olsaydı bu 
bUyUk inkılAbı yapan bunu da 
programına koyar ve sizden li· 
zım gelen kararı alırdı. Halbuki 
bir meaele görülmediğinden do· 
layıdır kl bir dilek olarak bir iki 
kazamızdan ie)miı ve buna da 
icabeden cevap verllmiıtir. 

Kendimizi, kadınlarımızı bir 
bez parçaıına bu kadar merbut 
ıöıtermekte bir milli menfaat 
var mıdır ? Çarıaf, peçe bu mem• 
lekete yabancıdır, yabancı yerden 
ielmedir. Zaten köylllmOı giymi
yor, yUıll açıktır. Fena bir itiyat 
neticesi o!arak bazı ihtiyar ka
dınlar yüzlerinde peçe taıımakta
dır. Hepimiz kendi muhitimizde, 
ıözümün geçtiği yerde tatbik 
edelim. Söz verin bunu yapacağı· 
nıza klfldlr. 

Kalimnosta 
Yine isyan 

Atlna, 18 (Huıuıt) Ga.ze• 
teler, Italyan idaresi albodaki 
on iki adalardan Kalimııoıta 
rum halkın hükftmete karfl ıid· 
detli galeyan halinde bulundu• 
ğunu haber alıyorlar. 

Recep Peker 
Genel Sekreterliğe 

Tekrar Seçildi 
Ankara, 17 ( A. A. ) - Parti 

Genel Başkanı tüzOğUoün 29 ncu 
maddeıine uyarak Kütahya aay• 
lavı Recep Peker'i yeniden parti 
genel sekreterliğine seçmiıtir. 

ikinci Endüstri 
Planı 

Madenler Hükumet 
Tarafından lıletilecek 

Ankara, 17 - ikinci bet yıl• 
lak endüstri programı ile yapı· 
lacak fabrikalardan yılda beı 
milyon kir a:ınacağı umuluyor. 

Atatürk ve lımet lnöoU prog· 
ramın derhal hazırlanmaaı için 
Ôkonomi Eakanlığına direktifler 
vırmiflerdir. Madenlerimizin dev• 
let tarafından lıretilmeıi esaaı 

prensip olarak kabul edilmiştir. 

imtiyazı alınan fakat işletilmeyen 
madenler devlet tarafından lıle
tilc cek, yabancı aoıyetelere dev
rettirilmeyccektlr. 

imtiyazlı Şirketler Memur
ları Ve Barem 

Ankara, 17 - imtiyazlı ıir• 
ketlerdeki menıurların da bareme 
tabi tutulmaları etrafında tetkikat 
yapılıyor. 

Çin - Türkiye 
iki Devlet Arasında Siya· 

sal Münaıebat Baıladı 
Ankara, 17 - Yeni Çin aefirl 

general Ouyaoutson demiıtir ki: 
11 Türkiye ile Çin eraıında 

arbk reımt diplomatik mUnaae
betler teeS1U1 etmittlr. iki devle• 
tin millet ve hükumetleri bundan 
dolayı çok biiyllk bir memnuniyet 
içindedirler. 

• Don ilk defa olarak Hariciye 
Bakanlığı Vekili 8. ŞükrO Kayayı 
ziyaret etmekle bahtiyr oldum. 
BugUn itimatnamemi Reiılcumur 
Atatilrke takdim etmek gibi çok 
bUyUk bir şerefe nail oldum. Bu 
büyük siyasinin, bu büyUk &1ke~in 
ve büyük ıslahatçmın aynı zaman· 
da hem çok aempatik bir kabu
lüne nail olmak, hem~ de ondan 
çok ehemmiyetli derıler almak 
bizim için emsalıiz bir mahzuzl· 
yettir.,, 

Pilsudski 
Cenaze Merasimi Dün 

Baıladı 
Varıova, 18 (A.A.) - Mare

ıal Pilıudıki'nin cenazesini hamil 
olan tren, önünde zırhlı bir tren 
olduğu halde VarşoYadan ayrıl· 
mııtır. Mareıahn cenazesini ha
mil olan vagonda altı miralay 
kılınçlarını ııyırmıı oldukları 

halde muhafızlık vazif eaiol ifa 
ediyorlardı. 

Son derece ılddetll olan yağ· 
mura rağmen tren bOyUk bir 
halk tarafmdan selAmlanmııtır. 

140 Gazetenin Mümessili 
Olan Bir Bayan 

Amerikada 140 gazeteyi temsil 
eden Bayan Gladls Beyker ile 

Amerikanın genç kadın ıairlerinden 
bayan Henderson Hey dün şeh· 
rimize gelmişlerdir. 

Meselesi İngiltere 
lo Kabinesin de 

~Ilı lldra, 17 (A. A.) - Slr Erik r, 
~ltıt ~ndun hazır bulunduğu ka· l l 
't11ı)':ın hu sabahki toplantısında ' 
~tur"ı( Habet meselesi görüılil· l 

lı d~ 0nuımalara öğleden sonra 
ll \'arn edilmiştir. 

'Y Muhiddin Şehrimize 

/STER ı.rv AN /STER 1 NANMA! 
DGnkG 2'•ıetelerden biri ıu satırları, dcırln bir 

gönOI ac11ile yaz ıyor: 

" Şirketi Hayriyeye direk li:ıım olasıymı.f t~ bu 
idare ıu ihtiyacını Karacaahmet me:ıarlıtı eervılerınden 

kesilrneaine ya geçilmif, ya geçilmek üzere bulunu• 
yormuf. 

Bu rivayete eklenen diğer haber fUdur: Orman 
ldereıi bu lıten haberdar olarak ormr o re.mi nlmak 

, ı t Döndü 
~ bnbu~ il ve ~ar bayı ( vali 
tt l · tıd elecJı} e reisi ) Muhiddin 

l.t·caı· ~g d ın akşam Avrupadan 
ite dönmlittlir. 

tedarik edebilecetini ötrenmit ve Belediyeye başyu: 
rarak vur l' fatı tut yukarı bir pazarlıkla beher ıcırvı 
300 lira O:ıerindeo fiat biçilmek ıuretile Rtaçların 

için o da araya karışm ıı ve beher Hrvlye 300 kuruı 
rHİm nrilmeai li:r.ımgelditi ıonunda ka: ar kılmıı 
im i ı. " 

lSTER lNAN }STER iNANMA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
---

Yazı Çok Oldalu için 

BugQn Konamadı 

................................................................. 
Atatürk Bu Sabah 
İstanbulu Şeref

lendirdiler 
( B şt. rafı 1 iocl yüzde ) 

teıahürJe i arasında tam 1aat 
8, 15 de hareket etti. 

lzmltten Geçerken 
Izmit 18 (Huıuıi) - Bu ı1t• 

f?.ah saat dokuza doğru Büyük 
Onderi hAınil olan hususi tren 
buradan geçti. Halk, coşkun le
zahuratla Önderi uğurladı. 

AtetUrk lstanbulda 
Dün akşam Ankaradan hare

ket buyuran Yüce Önder Atatürk 
bugün saat on buçuktan sonra 
ıehrimizi ıereflendirdiler. 

AtatUrkO ietİreo huıuıt tren 
Haydarpaıa garına girdiği .zaman 
orada bulunanlar tarafından aaygı 
Ye sevgi ile selimlandılar ıonra 
gardan çıkarken halk tarafından 
coıkuo alkıılarla karıılandılar. 

Atatürk Haydarpaıadan doğ· 
ruca Dolmabahçe Cumurluk sara· 
yını teşrif ettiler. 

Venizelosçular 
Tekrar Kargaşa.:.· 
/ıklar Çıkardılar 

(Baştarafı 1 inoi yüzde) 
rinde muhakeme altına alınacak· 
lardır. 

" Krelhk Llz1111I ,, 
Atina, 18 ( Huıusi )- General 

Metaksaa ıon kargaplıklar dola
yısile iazetecilere demif tlrkl: 

" - Yunan balkanın ıimdiki 
galeyan ve karıaşalıktan kurtul· 
maaı için krallığın avdet etmesin· 
den başka çare yoktur • ., 

Bundan ayn olarak Atinadan 
bir lıviçre gaıetealne gönderilen 
aıyasal bir mektupta, Yunaniı· 
tan'da krallığın llinı için teıef>. 
büı ve hareketler yapıldığı bil· 
diriliyor. 

Yunan Donanması 
Manevraya Açılıyor 

Atina, 17 (Husuıi) - Yunan 
donanmasının Haziranda yapacağı 
bUyUk manevralardan ıonra Ak· 
deniz limanlarile lskenderiye ve 
Dalmaçyayı ziyaret edeceğini bu· 
ra gazeteleri yazıyorlar. 

Çok Mühim 
Bir Keşif 

Romadan blldirlJdlğine göre, 
telsiz telgrafı ilk keşfeden ltalyan 
Alimi Markoni, iılemekte o~an 
motörleri durduran yeni bir keıifte 
bulunmuıtur. Bu yolda yapılan 
tecrübeler iyi netice vermittir. 

Üsküdar Yolları 
Yağma Mı Edilmiş? 

Af yon Tapu Müdürü Bay Mev· 
bip, vilayete müracaatla bilhaasa 
ÜskUdarda birçok yolların ıahıı· 
lar tarafından tesahup edildiğini 
ve kaybo!duğunu söylemittir. it 
Şar Kuru.tayında görOtlllecektir. 
Kaybolan yollar binlerce kilo
metre araziyi ihtiva etmektedir. 

Evlenme Ve Boşan-
ma Meselesi 

Medeni Kanunda Bir 
Değişme Mi Yapılacak? 

Anknra 18 (Hususi) - Mede· 
ni kanunun boşanma f u ında, 
boşanma için yedi sebep kabul 
edi:miıtir. Karı ve kocanın kar
şılıklı muvafakati, boıanmıya se• 
bep teşkil edemez. Fakat öğren· 
diğ me göre, iki tarafın boıan• 
mıya muvafakat etmesi;e de hi· 
kimin boşanma kararı \•ermesi 
esasının kabulü ve medeni kaııu
na böyle bir madde lllvesi elra· 
fmda tetkikler yapalacaklır. 
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t- Ökonoml işleri 
1 

Tamzaranın Öko 
Kara derzi z 
Kögleriııde 
Sön Posta 

Bozdoğan 
Değişti
riliyor 

Kasabasının Yeri ~~~~~ işleri 
IJugugor 

Çoruh ( Husuıl ) - Kutinlt 
köyil, Hopanın Arhavi nahiyesine 
bağlı 35 haneli bir k6ydür. Nahl· 
ye) e bir eaat muafededir. Köyde 
memba suları çok boldur. Eu 
membalardan Bağı ıu, Cami ıuyu, 
Medrese suyu çok nam kazanmtı· 
br. Köy yolu evvelce çok bozuktu. 
Şimdi kamyon ve araba itleyebi· 
lecek bir ıckle sıetirilmiı ve 

1 muntazam nakl:yat yapılmaya 
baılanılmııhr. K6yde ha} van bes· 
lenmes köytın ıeçlmi meyvacılık 
Ye mıaır yUzllndendir. Köyde yeni· 
den iki bllyfik tahta köprü yapıl· 
m1Jbr. Köyde fındık bahçeleri 
çok olmakla pek gayri muntazam 
bir .. kildedir. Kutinit'te 1 cami, 
1 manifatura dllkklm, bir hakka· 
liye, bir de demirci dOkklm Yardır. 
KabYehane yoktur. Halk okuyup 
1azmaya çok merakhdır. Köy 
itleri hep kadınlar tarahndan 
yapılır. KöyDn ormanı olmadıiın· 
dan halk kereıteden ııkınh çek· 
mektedir, mektep yoktur. Çocuk· 
lar yarım ıaat mesafedeki Kavak 
mektebine gitmektedirler. 

Karısını Kestikten 
Sonra Arpa Sandı· 

ğına Saklıyan 
18 Yıl Ağır Hapıe Mah

kum Oldu 
Sa~•• (Hunll) - 1 • 4 ,.ı .... 

Yel bir aabah luahYealb yaparken 
kar11101 6ld0no, ıonra cesedini 
arpa 1aod!ğ'ı içine 11klayao Kay• 
serili MohmedJn dunqm111 bltmlf, 
Mehmet 18 yıl ağır hapse mab· 
küm olmuttur. 

~ Sıvasta 
Bazı Köyler Birleıtlrlldl 

Sı•a• (Huıuıl) - Bazı k&y
lerdekl nafua azlıjı 16z 6ntkae 
alınmlf ve Kaldı k&Jll imaret 
köyilne, Şelıriabn k&)'ll Nemedl
ie, Akıuran k6y0 Serpeaclje, 
Çökelen köyll Kumlu7urcbı, Huy· 
keae kayn Çelebilere, Aydotnıuı 
köyll Borazit klyOn• bailaoımt
lardır. -···------···········----·-···-·-·----·-

... 
ABONE FIATLAM. 

AboM bedeli pe1lach M ru ~ dellttkmlil •• ...._. 
• • 

' Poata. kutua111 Tü flWlhl 
T ... ,., ıSoopotta ' 
Telefon ı 20203 

Bozdoğan (Huıuıt) - 300 yıl 
~nce Nazilliden 28 kilometre 
uzakta kurulan ve kaza merkezi 
olan bu kaaaba ya••t ya•at 
baıka yero nakledilmektedir. 
Belediye meclisi bu aydan ıonra 

eski Bozdoğanda yeni yapılara 
ve tamirlere iıln Yerilmemeılnl 

karariaıtırmııbr. 
Kasabanın inklıafı için dnz 

bir aahaya nakli icap etmektedir. 
Şehrin kendiliğinden yeni plinda 
gaıterlfeo dh aahaya inmoıi 
temin edilecektir. 

Bozdoianda zirai Taziyet çok 
iyidir. Bozdotan 0Ya11nı bir bat· 
tan bir baıa ikiye ayıran Akça· 
dan bu yıl azami fıtifade temin 
edllmiıtlr. Açılan kanallarla bütün 
tarlalar ıulanmaktadır. 

Yol faaliyeti de artmııtır. 
Boz:doğanla Mutia yakında mun• 
tazam bir fOH ile blribirine bağ· 
lanmıı olacaktır. Bu yol 30 kilo
metredir Ye 15 kilometreal bitiril· 
mittir. 

Eltıktrik iti için de belediye 
bir iıtikraı yapacaktır. Elektrik 
tabii kuvyetJerden fıtifade edile· 
rek lıtibıal olunacalı için çok 
ucuza mal olacakbr. En fakir 
ln•aalana bile elektrik telllıataıa
dan iltifade etmeleri temin olu· 
aacaktır. 

Zonıuldak (Huıuıl)- CDmbu· 
rlyet halk partlıioln dardOocll ku
rultayının toplaamaaı mtlnaHbetile 
ıelırimizd• çok blyllk merulm Ye 
teıahlrat yapılmıttır. 

Zonpldak HalkeYI yakıa k&y• 
!erden kadın erkek ylzlerc• 
klyltıyG ı•hre davet etmlıtir. 

K6y1Dlerle ıehlrlller hDk6met 
bahçeıiade kurulaa aofrada blr
letmltl•r hep bir arada tath 
konuımalar içinde J•melderial 
yemlflerdlr. Bu uada k6yl0ye 
partinin ı•çirditl N~alar hak· 
kında konferaaı Yerllmlttlr • 

Radyo Ue de BDylk Kunılta· 
yan açılmaaı •• bl10k .. fin tarilal 
a6yle•i dlalenmlftlr. 

Gece de ylae kayla alaafir· 
lerlmlzle HalkeYlnde btıyllk bir 
toplantı yapılmıı, k&ylGye (Y anm 
Olman) ply .. ı oynanmııtar. Genç 
halk muıiklcllerlmbdeD Muallim 

Boıdotaa Belediye iyeleri bir arada 

Tarsusta Ova lUrfa Ve Mardin 
Köyleri Sulanıyor Gümrüklerinde 

Tarsm, ( Huıual) - iki sene Bekl•y aı ~Ç.a 
eyvelkl kuraklıktan çok zarar l en in anı,' -
ıöre~ Tarsu~ halkı timdi Tara~• tura Eşyası 
ırmaııındao ııtif ade ederek arazı· 
ıini ıulamıya karar vermittir. Al&· Dıyanbekir, ( Husuıl) - 93 l 
kadar Y• mutabataıa memurların Ye 932 yıllarında Dıyarıbekir tile· 
nezareti altında köyliller cetveller 1 t f d S ı ı 

kt d 1 car arı ara ın an ur ye p yHa• 
açma a ır ar. . 

Cetveller nrerine yapılacak ıından kllllıyetll miktarda mani· 
köprü bentler hnknmet tarafından fatura getirilmit. bedeli de Tnrk 
müt•ahhido ihale edilmiıtir. Bütün paraaı olarak ödenmİftJ. Bu mal· 
itler bir ıene içinde bitirilecektir. lar o zamandanberi Urfa ve Mar· 
Bu ıayede yUz bin dönllm arazi din gllmrllklerinde durmaktadır. 
ıulanac~ktır. Hepıi 2200 balyedlr. Bunun ae-

y enı yıl mahıuln arpaların bl· b hl b ü ükl .f t 
çllmulne baılanılmııtar. e . u g mr er. manı a ura 

Çorum Beledi BUt . kontenJanınin az verıımıt olmaıı 
ye ÇOSI ve mevcut malların ancak yOzde 

Çorum ( Huıuıt ) - Çorum ıeklzine tekabül etmeıidir. 
BeledlyHlnln 935 bOtçeaJ 84,612 
lira olarak kabul edllmlttir. 
Şehrin en bOyDlr ve fılek caddesi 
bu yıl yeniden yapılacaktır. 

Sadi de ıaz He orijinal halk ıar
kılan çalmıtbrr. 

Bundan ıonra Sadi YaYerin 
aazı •• davul zuma ile, Halk· 
evinin mlaafirl bulunan köylüler 
muhtelif Mılli oyunlar oyoamıılar 
Ye çok alkııianmıılardır. 

Aydını Tırtıl. 
lıtila 

Etmektedir 
Aydın, (Huıuı1) - Bu yıl tırtıl 

baceklerl pek çoktur. ETiere bile 
tırtıl pmlıtlr. Tırtılın bu kadar 

çoialmaıına Hbep ıehlr cİ•arın
daki metrük araalar ve tarlalann 

bakımıızhjıdır. Halk belediyeden 
bu tırtıl derdinden kurtulmasını 

temenni etmektedir. 

Vek6letten bu malların 5 Mart 
5 Nisan, 5 Mayıı 935 tarihlerinde 
ve 3 partide idbaline mOsaade 
edilmiı i1e de yeni tarife Dzerlıı
den aOmrllk resmi alınmak lıte
mesi tllccarı yeni bir mnıknle 
ıokmuıtur. yeni tarife nzeriodeo 
gümrük reımi verildiit takdirde 
tüccar mallarıoın maliyet flatinin 
ancak yllzde betini elde edebile· 
ceklerlnl ıöyleyerek vekllete mil· 
racaat etmitlordir. Neticeyi bek· 
lemektodirler. 

Yozgatta 
Yolcular için Can Kurtaran 

Kuleleri Yapılacak 
Y oziat (Huıuai) - Şehre 50 

kilometre meıafedekl Kazankaya 
köyllndnkl Çekerek ırmağının 
teıkil ettiKİ ıeli!e kuvvetinden 
istifade edilerek bir elektrik fab
rikaaı kurulması kararlaıtırılmıttır. 
Bu ıelAle 70 metre irtifadan dOt
mektedlr. Eundan baıka Sarp yol· 
lar üzerine can kurtaran kuleleri 
kurulmaaı da kararlaıtırımqtır. 
Yolda kalan yolcular bu kulelere 
iltica edecekler •• orada her lh
tiyaçlannı bulabileceklerdir. 

Karabigada 
iskele Civarı 

Karabiga (Husuıi) - Geçen
lerde elektrikle aydınlatılan na• 
biyemiı, Rumeli göçmenlerinin de 
katılmaa:le hayli btıyOmOf, bOytl
cek bir ıehir bal:ni almıtlır. is
kele ci•arını teıkil eden çarıı 
yUzU, iki araba yanyana ieç .. 
mlyecek k adar dar •• 11kıntılıdır. 
Vaktile buraya yapılu •• •• 
dtıkklnlar, biç ıokak payı bırak· 
mamışlar ve iakele civarını geçli· 
mez bir hale getirmltlerdir. ihti
yar heyeti bu civarı ııenişletmeyl 
dnıDnmektedir. 

Tamzara (Hususi) - Tamı• 
ranın arazisi az olduğu için zira 
atı nüfusunu besleyecek kad 
faz:. ~ejlldir. Tamzaralılar dab 
ziyade ticaretle meşgul olmakta 
dırlar. Halkın yüzde on be 
rençber altmış beşi pamukl 
menıucat Uıerine dokumacı, yir 
beıt de kaza merkezinde tncca 
ve Hnaftır. 

Katabaya bir 1aat uzakta b 
lunduiu halde ticaretle mefi 
olanlar yaya ve hayvanh olara 
herglln muntazam vazifelerin 
devam ederler. Tamurada umu 
harpten eyvel befylizll mllteca 
oald llıtem dokuma teı:gihı va 
dı. Harpte geçirilen ıarııntı b 
miktarı yirmi beıe lndirmlttl. 
ıftn ite Tamıarda çeşit 
mal çıkaran yllzll mlltecavl 
tozılh Yardır. Bu tezgahlar ot 
matik çalııır el tezgAblarıdır. F 
kat eıkl ıiıtem beşyUz tezgl 
kadar it çıkarmaktadırlar. Ş 
he1aba nazaran Tamzara dok 
macılığı harpten evvelki mal Ç 

karma- kabiliyetini elde etm:ıti 
Tamzara tezglblarında dokun• 
mallar çok dayanıklıdır. Fak• 
aan'atklrlar mllteferrik bir bald 
çahıtıklan için çok emekle 
klr temin etmektedirler. 

Mllteferrlk çalışma usulünil 
fena neticeler doğuracağını an 
yan aan'atkirlar mahallemiz gen 
terinden Bay Osman Kayanı 
reisliği albnda resmen bir kor. 
ma birliği vllcude getirmiıler 
Blrlitin gayeal bntnn aan'atk 
)arı bir araya toplamak mab 
nefaaetinl temin edereık sllrtımüO 
arttırmak ve tezgih adedini d 
çotaltarak fazla gelir elde • 
mektedir. 

Yakın bir istikbalde Tamı• 
ıençliği, bu zorluğu da yenlll 
olacakbr. Tamzarada dokun 
malların sUrUm yeri sahilde T r• 
zon, Giresun, Ordu dahilde 
Slvaı, Tokat, Erzincan, GUoıU 
hane viliyetlerlnln kazamız bud 
duna yakın kaza ve nahlyele 
dendir. Halk, kadanlı ve erke 
çalıtma uallllerini çok iyi kav 
mıtbr. 

içtimai hayat rabıtalan da ç 
uyaundur. Tamzaranın tam o~ 
ıından geçen Giresun Karabı 
toaau üzerinde bir de ma~• d 
ça11111 yardır. Eu çarıı içıo. 
halkın bedii HYklerinl tat 
edebilecek kDçOk bir parkı 
adet muhtelif efya aatan dlik~ 
•• iki kahvaneaile bir de ) 
hanı bulunmaktadır. 

CDmurlyetln açbiı ıerefli 
emin yolun aadakaliı bir yolc: • 
olan Tamzara halkı ku•Yetli 0

1111 

)erle bu tirin yu•a11nı daha f' 
terakki ettirmeıe çalıtmaktB 1' 
Tamzaranın altarafından • 
dere nzerinde metrllk bir 

• llrirOI 
fabrik111, iki adet adi d•a-
vardır. Şap madeni Tamıar•YdiY 
kllometro meaafededir. Şilll 
kadar iptidai teılıatla ltl•Y•0 

maden yakan atide fenni teıil' 
• • lfledilecektlr. Madenin loıtiY 

alarak itletmek için Ta1111•~ 
!ardan hnkumete mnracaat • 
ler yardır. Her bir "!u•:e y 
hitam bulan bu imliyaı ıtl e 0 
kında halledilirH Taaıı•~', 
lktıaadl vaziyeti daha ı•~,ı 
yoluna girmiş vo bu yüıd•P ıı> 
bOyUk iıtif adelere kavut 
olacaktır. 



18 Mayaı 

( Slga.et Aı.,,;ı ) 
Musolini 
Şiddetli Sözler 
Söyledi 

ltalyanua müataalekhillk ıl1aaaaa, 
Muıolini'ain iki 16a öne• nrdill 
lert ıöylndea ıoara daJaa katı 
Liçinıial almıı oıda. Bu ı8slerdea 
Çılrarmalı rreJr olaa 808UD~ pdarı 
"Habeılataadaa •utlaka toprak. ele 
~cetlz.. 

Fakat beri 1aaclaa Hab .. lataa tla 
kendiıini ucuza Yermek nl7atiacle 
laiç detildlr. Şu haldı, yakında Afri. 
ita.un kızı•• çöllerinde iki ark ., .. 
.._da yaman bir HYaf l>at tftmre
"k clem•ktlr. 

Bu ayqm naml Wh ..... l k....,_ 
-.ıs, aam.ı ıcl1H,.li• ki, tl•clidea 
llııbıklla detllillr. ÇGnkll Habatlller 
.. , t•Y• rqmea, •• ytlkHk Anupa 
'-rp Yaa,tatuı karıııpıda eep•• al· 
llııa)r kararındadır. 

Fabt Maim ....... dfth••• 
lııtıwıtt•ts ..,. AfrtkaM patlak .... 
-. ltw .. .,.... AYn1pacla Mrt ... 
~ dmualaıa rel app açm•r.,. 
'-lıdır. 

V • bbe lyle •ell1or ki rt.ı, .... 
~ada lnınetl••••ll, ... larfl
~~~, hem de ,.,....,. btlml• .. 

~-· ç..lrl .. iki lllW•etl• 
~il AfrilsadMl ...ıaatl•l pek 
~tir Y6 Jaırlaaasi bir nkabet 
t1l11nda kalmak taraflıu da d91U. 

clir. 
«. a.auala hraber P'raa• Anu.,.. 

.. ••nfaetlerlal ele ltenba •"tmak 
---.......... v. haıp .. harp 
.................. ••tlalsatletlt-
~··· lateliade olclup ltl• Fraua =._ lcomıuıuDu ı.•r ae t•kllde olur• 
~ JOla ıeUrmek ka7pılle onua 
"""Irada tat•la edllmellhal ıdne7e 
"••••k •••ektir. - -tr 

Amerika da 
~ \'e lıçi Meıeleıi Düzene 

Sokuluyor 

1 V •tbııton; t 7 ( A.A )-Senato 
~reye ~karp 6a reyi., Vapv 
' '1Q projulnl kabul •tmifUr. 
~proje, kumpuyalaıaa .. adi
......_ ra hlkim obnaıinı yaaak 
~de •• it mlnuebetlerl içia 
' bir -..., llacf:p letmekt .. 
,,.;_ ~· projul. ticaret ...... 
~ oda- yol)Mmlfbr. 

~ 'i l!debf 
Tefrlka1111a 

SOR POST,.. fSayfa S 

BARICI' TELGRAFLAR [ Gönül /,Jeri J 
Çekoslovak Ve Sovyet Rusya ~:::~ak 

A dl d S Mümkün Müdür( 
D aşmasın an onra.. "Yatım 28, Haeyl, llnlverılteyl 

bitirdim. Beı aenedir mesleğimde 

TQfıua iN• ,.,_ ....,._ • htıtk p..W Normandi 

Fransada 2000 Ki-
filik Bir Grev 

Büyük Vapurlar Limanlar· 
dan Demir Alamıyor 

Puh, 17 - Tnn•tlantllr 

kampaayaııaa menıup ve dtmya· 

am ea bllylk ı•mill olan Nor

mandl Yapurile difer iki geminin 
tayfalan tarafından llln edi:ea 

F.eY devam ediyor. Grev, Şam• 
pl• vapuru tam Amerikaya 

hareket edeceği zaman ilin 

edlldiil için yolcular inmiıler, 

otel uamak mecburiyetinde kaJ. 
llUflardır. GreYcilerln HJI• slt· 
tikçe çoğahyor. ŞlmdiHk 2000 1 

bulmuftur: 

Franaa Mallyeelnde 
Pariı 17 (A. A.) - Hükümet, 

mail bir 11labat projeli hazarla
maktadu. Bu 1a7ede iki milyar t.. 
•arraf edliecektir. 

Y•z...ı 
llahmut Y__. 

N.o 

Avrupa Bin Bir 
Güçlük içinde 

Fakat Lort Edene Göre 
Çok Korkmıyahm 

Londra, 17 (A.A.) - lngilte
re Mnhrtthaı bakana B. Eden, 
Londrada aöylediği bir nutukta, 
yapbjl 1eyabatler netice1inde 

arsıuluaal politika meseleleri hak· 
kında aldağa intibaları anlatmıı 
Ye demif~irkf: 

.. - Avrupa vaziyetinin gtıç.· 

IOkleri, çok milhim olmakla be
raber, eğer her ulus kendisine te• 
rettllp edea rolO ifa ederse, •tıla
maz da te!ikld olunamaz. 

Eğer BerHnde emni) et ve ıl· 
lihlar baklanda öz?I neticeler 
ahnmaıı mnmkfin olmadı İle bu
nun ıebebl Almanyamn uluslar 
cemiyetin• aelmeye az latekll bu· 
lunmaaı ve 550 bin kiplik bir 
aakerl kuYvete malik olmak mec
bwi1etinde bulunduğunda ısrar 
etmesidir." 

ı 
araftumağa başladılar. Bahçe 
tarafuaa. enelden tutmQflarch. •• 
Hac.-ia odauna airdiler, elek 

Bir Fransız Gazete
si Diyor Ki: 

"Bunun Arkasında KUçUk 
ltllAfl Da Görmek Llzımd1r,, 

Prag', 17 (A. A.) - Prager 
Preue gazeteal Ruıya ile Çekoa• 
lovakya araıındakl muahededen 
bahsederek, bunun heyecan uyan
dırabilecek hiçbir maddesi bulun• 
madıjmı kaydetmektedir. Uluılar 
kurumu ıartlanna muwafık olarak 
Japılmıı olan bu muahede bu 
kurumun banıı muhafaza için 
kafi derecede nnfuzunu ıeçfremi· 
yeceğl yerler için Adeta bir köprll 
vazlfeıinl ıörmektedir. 

Yeni Andlatma Ve KUçUk 
ltllAf 

Parla, 16 ( A. A. ) - Yeni 
Sovyet • ÇekoıloYak muabed..ı 
bakkuıda Fraa11z gazetelerinde 
netrlyat yoktur. Yalım ÔYr pseıo 
tui ba muahede ile Çekoelovak
JUUD Framaya bajh kalcbjuu 
Ye bu muabedenla arkaaında 1alnız 
Çekoslovak7ayı değil, bltb kl
çlik itilaf devletlerini ılrmek lhım 
a;eldijini yumaktachr. 

Irak İsyanı 
Son Tebliğe Göre Ortalık 

Dü1elmiş 
Bağdat. 17 ( A. A. ) - Orta 

Farat mıntaka11ndald kanpkbk-
lara dair a.etred.len reaml teblit, 
batnn kua köylerinin hllktm•tİll 
koatrolu altanda toplanacaklanm 

a67lemektedir. Albubuıa, Say. 
Yahim t.mindekl kabile bq

kanlan ile diğer lbtllAlci liderler 
hftkümet memurlarma telllm ol
muşlardır. 

Bu. kahkaha, ba1kuı alama- ı ••a ela bemiyorclu. 

muvaffakıyetle ilerliyorum. Ha· 
yatım aevıiden yana, fazla bar .. 
ketU Y• hızlı ır•çtL Tanıtbğım 
pek çok kız ve kadıalar, kendi· 
lerile hayabau blrl.,tirebileceğim 
bir tipe •• karektere mensup 
olmak liyakatini glatwemediler. 
Ve daima muYakkat bir rol o.,
nayıp ıeç.tiler. Atk denilen teh· 
ilkeli oyunun, insanın Hadetlnl 
ıöndilren ıekllnden, blıtlln kuY· 
vetlmle kaçbm ve biılerlmin kör 
ve fradeılz arzularına tabi olarak 
••ler. mektea kabil olduğu kadar 
çekindim •• hamdolıun muvaffak 
ta oldam. 

"fakat maalesef ba muvaffa· 
kıyetlm, eTlenmek hakkındaki 

arzumu ılyah bir tD.lle örtmek 
t•kllncle neticelen dl. Ve ben arhk 
bir kadınla hayatamı birJetlirmek 
için klfl derecede ceaarete ..Uk 
bulunuyorum. Hem de b• cazip 
ve muvaff akiyetll belrlrhk hayab 
da ne diye feda edllaln. 

"Şimdt ne yapmalı; manbk ve 
ıuurla eYleneaıecHm, bir de zan mı 
tecrtlbe etmeU. Y okıa iti kumarla 
halletmektenae, ıoauaa kadar 
yalnız mı yapmayı denemelf. 

"IHbetllz •• talihab adım 
atmıı olanlara Yerdltlaiz kı1111etll 
öptlvi; healls bir karar vernıi• 
yerek yerinde duranlarda• da 
eıirremiyecetlnld haklı olarak 
umarım." 

........ eti ... o1n1,. .... 
... A. 

Bllttla ha1atlannda bekAr ya• 
ıayabilealer manen huta olu
lardır. 

EYleamek, içtimai ha,.ba clo
turd•tu bir zarurettir • 

BekArlık bir mllddet, battl 
uzunca bir mtıddet inlaDa hoı g&
rllnlr, fakat nihayet ba avare 

( Denmı 10 uaea yüzde ) 

Çanı Tırtılları 
elek aradılar. E\ de erkek yoktu • 

A,p kadın, Hacerin yanına 
kOfllluttu. Genç kadan, elitleri 
çarparak, auini çıkarmadan bakı
yordu. 

Arka odada, ditl..t biriblriae 
çarparak tlrtir titreyen Hacerbt. 
kam. ıakleri doıımuftu. Hacw, 
biraz enel azgın tekmelerle ka
pıyı tekmeleyen, kudurmut ko
filrlerle yumruklar atan, eYI ar .. 
yan kalabalıktan ziyade., Ay .. 
kadandao korkmaya batlamafb. 

Pencered m atlana, DereJt 
lcaçacakb? ÇaWar, baldaraalar 
bllrOmllf tqhk bahçede yllrllyllp 
koıabllecekml7cli? V • ıonra An• 
kadın. buna kısmayacak mı1dı? 

T aılıkta, arak Halerl oldu. 
ihtiyar kaclm. keadl kendine 
ı6J.leniyor; elit biler ılbl, kemk 
kelik sıllüyorclu: 

1..... Ane kadın. Hac•• elile 
,_.t •ttl ft hahlach: 

- S.n, odana gir .•• 
--.:aeeriD, diılerlnin batı çBzll· 
"wı it, c:hınrlara tutuna tutana, 
"1~•1eye 1endeleye oda11na 

•• Ayfe kadın, kapıya yaldaşh 
dik 1elle aorcla: 
..... Ki• o? 

~~da tBrOltller eoğakh, 
..._-.. r blttla blttla Wrlblriae 
~ita: 

~ ..... kim olacak? Blm, ilen 
h~ b. .. Bir de çeldameden lora-

.. A· le A y • .,.,. ••• 

....:.•• kadın, ba tehditler k ... 
..... ~iyonla: 

... ,. Sia kim aiaia? Ne diye ıa-
f)'tayoııa? 

L ltarıdan kDfllrler, tehditler "" .. ~ ..._ lıa.k halinde yağıyordu: 
~ Çok söylenme, aç kapıyı.
~ 01dlliumuzu aana g5aterir iz. 

"'--~~ bdua, ınraDya çekti, 
•çb: 

k__Ne •ar? 

-~da bir pollı belirdi: 
'1.1.a.""" • •ile halkı. eY• erkek 
~ 16ylüyorlar. 

Ayşe kadaa, aordu: 
- Şimdi baakın var mı? 
Polla Pfaladı: 
- Baskm yok amma •• Buka· 

dar &itme ı•çemem. Jandarma 
gelinceye kadar kapıJI luracaklar ••• 
Sonra mahkemeyi boylarlar am
ma, bir kaza çıkma•n .• Sonr ev 
ltletmek ya1ak.. Burayı tutaa 
kadıJıaa ıeçmltindekl kayıtlar 
kötO... iki taraf ta bapna beli 
retirmec:len, işi anlayalım. 

A1ıe kadın, elik dik a6ylendi: 
- Y anlıı kapı ÇRlmıpanız. •• 

Bizi• hanım, hasta 7atlyor •• EYde 
erkek falan )okl 

llabaUe hAUa. bağıllflyorlardı: 
- Naaıl yok, 1idinln eahbesl •• 

Geç yalrit eye girerken biz göz· 
lerimizle prdlk. Göz göre yalan 
olur mu? 

Ayşe kadın, kapıyı ardına 
kadar açmııbı 

- Girin, arayın. •• 
Kapının önllne yıA'ılan halk, 

bunu hiç beklemiyordu; bir an 
ıafkınlık ı•çirdiler aonra, bunu 
bir hlyle zannederek Ayıe kadını 
lüp bir •lirO halinde içeri daldılar. 

Ellerindeki fenerlerle her tara& 

Kap tarafında, yine gürftlttiler 
oldu, nal M1leri duyuldu. Jandar
malar yetipniflerdi. Ve eve giren 
halk. ) in• bir aDrl halinde çıkb, 
ye hepıi kin!.. homurdanıyarclu. 

Ay.. kadın, onların arkHuı· 
dan kapıya doğra aeğlrtmişti. 

Hacer, Ayte kadmın bu geceki 
uyanıklığına. çeYikl:ğine, gittikçe 
açılan, bllytiyen ıözlerle, f818rak 
bakıyordu. 

Kalabahk, evi boıaltip ta 
•kata çıktığı zaman, Ayte kadın 
kapının 6nttnde durdu, yumruk
lanm kalçalarına dayadı, pzlerinl 
kısarak baktı, dişlerini iJcırdata 
gıcırdata aöylendl: 

- Ben, bunu, sizin yanınızda 
bırakınm mı sanıyonunuz? Size, 
gtiaterlrim, ben, ıahpenin evini .. 
G6rltrıDnDz, ıidinln aahpe1ini !.. 

ihtiyar kadının, karanlığa sa· 
wrduju bu, gözdağını, kizgan bir 
homurtu ka11ılam11tı. ihtiyar 
kadın. gerllememlfti; kapıyı ka· 
patırken, karanhklan bir Jılım 
ıalıiı ıibl delen korkunç bir kah
kaha koparcla. 

ihtiyar kaduu. o, ba kadar 
kork~nç ola bilir aamamıfb. Ha
cer. ıua.ı. karanlık ıecedo, evd., 
onunla yalnız kalmakta.usa; bağı
ran, hiddetini yenemiyen, tehdit 
eden halkın arasında bulun• 
mayı, daha az tehlikeli daha 
az korkunç buluyordu. 

Beygir kipemelerlnl, nal ıa· 
kırtılannı, o da duymuıtu. Gelen 
jaudarmalann batında, belki de 
mülizim Cevat Bey •ardı. 

Genç mlllAzim, hutanedea 
çıkmıth; Hacer, onu, g6rmeditl, 
konuımadığı halde, buuu bili
yordu. Jandarma zabiti, Haceri 
16rilnce, elbette koruyacaktı. 

Hacer, aokak kapı11nıa kapan-
dığını ve ıllrmenia ıllrnldllğOnll 
du)·du; odadaki idare kandilinin 
titrek qığıoa bile bakamıyordu. 
ihtiyar kadın, biraz sonra, onun 
yanına ıelecekti. 

Hacer, pencwedea atlayıp 
kaçmak iltedi; fakat bahçenin 
koyu ıifiri karanlıtı, kalua bir 
duYar ıf bi, 6nllnll kul1ordu. 

- r. RDdılar A71eJf? ••. 
Y olana Pfll'llllf keklikler gibi 
beni aTfıyacaldanm mı umdular? 
Cepkenli Sırma keıeleria Demir 
Aiayı, yere vuracaklar! Şaş

kınlar!. Ben. daha alqamdan 
k"okuaunu aldımdı. Demir Ağaya 
kalıa yakalandı, gitti idi ..• Şimdi, 
atını, Kızboylfye ınrOyordur •.•• Şqı 
kınları Evi de elek elek aradalar. 
Rakı, konyak llfelerini ortada 
bırakacakbm, lyle mi? Kirli, ko
kula bir çop bile bulamadılar. 
Bu, hepsini, &tceden dnınndlnı .• 

Hacer, oturduğu yerde, ihtiyar 
kadımn yüksek ıeale kendi ken· 
dine ıöylen~ini diulerkeıı, bay
gınlıklar g~çiriyorda. 

Ayşe kadın, umulmu bir göz 
açıklığı g6atermiıti; eYde ıabaha 
kadar oturup, içmek iateyen De
mir ağa} ı, tathlıkla aavmtş, ıoora 

rakı aofrasanı kaldırmlf, ortalığı 
temiılemit, Hıceri yatağına yabr• 
mıt ve nihayet kendi de yatıp 

•.)Umuttu? 
C Arkuı var , 
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Dünya Hadiseleri 

Hauptmanın 
Temyiz lstidası 

Tayyareci 11 Llndberg ,, in 
çocuğunu kaçmrken dUtll· 

·-B-i_r_h_u-··k-üm-· rerek ölllmUne u• 

t I dll bep olduğu aanıl· 
emg :ı • • d ~ 1 in 'd ıgı ç ı ama 

dl.. mahkum edllmit 
olan Hauptman'm avukatları ni· 
hayet temyiz latida11Dı hazırla· 
mıılardır. 

Bu istidada Uç noktaya da• 
yanmaktadırlar: 

1 - Jüri heyefl iddia maka· 
mının kundakçı iddiasının tulrl 
altında kalmıılardır. 

2 - Jlirl heyetinin lzerinde 
halk ta teair yapmııtır. 

3 - Lindberg'in mütemadi· 
yen mahkeme aalonunda bulunu· 
ıu jilri heyet;ni serin kanlılıkla 
düılinmekten a:ıkoymuıtur. 

TAKVİM 
Gla CUMARTESi Hı:ıur 
sı 18 MAYIS 93a 13 

Arabi ~ Rumi 
14 Sefer 1354 il S Ma1ı ı 11'1 

Vakit Eaanl V .. aatt VaU t E1a•l Vaaatl 
- - =---ıı----ı 

Gllneı 09 20 4 41 Akp• U ... J9 21 
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ıVöbetçi 
Eczaneler 

Bu •ece nllbetçl eczaneler ıunlardırı 
lıtaob1U tarafıı Şohaadebatı (lımail 
Hakkı) , Akıarıı.yda (Ziya Nuri) , 
Ed irnekapıda {Arif) , Şehremininde 
(A. Hamdi) , Sam.ıı.tyada (Rıdvan), 
KC1çOkpa:r.arda (Ktıç11kpaaar) Eyilp· 
te (Hikmet). L&lelide ( Sıtkı), Fe
nerJe (Emilyadl), Sirkecide (Eıref 

Neıct), Yemiıte (Benuıon), Bakır· 
köyGnde (HilAi). 
Beyotlu tarafı: Taksim Boıtaaba• 
tında (İtimat), Tepe batında (Kin
yoli) 1 Tarlabatında ( Tarla batı ) , 
Galatada (Kapılçi), Şitlide (Şitli), 

Kuımpafnda (Yeni Turan), Haı

klJyde (Y eal Tfirkiye). 
KadıklSy tarafı; Modada (Faik lı
keodır), Pauryolunda (Namık lı· 
met), BUyQkadada (Halk). 

Bir Doktorun 
Günlük Cumarteai 

Notlarından (*) 

Soğuk su banyosu 
Soğuk ıu banyoıu için ekHriyot 
yaz menlmlni intihap ederler. 
Bu da havaların fasla ııı11ma1lle 
vGcut da b&11l olan harıı.retl tadll 
etmek Ye aerinlemek ihtiyacın
dan doğu. Soğuk ıuya ahıık 
o lanlar bunu kııın da devam et• 
tirmekle hiç bir zarar l'Örmealer 
yalnız bu zaman alınacak ban• 
yolarda hava ceryanlarını dOıün• 
mek lizımdır. Sotuk ıu ba.yo
ıunda ıoA"uk hava ceryanıaa · 
marua kalanlar kuvTetli nesle , 
botu afrıaı •• daha tiddetle
nin~e bir ıriple karı ·laıabil ; rıer. 
Şu halde kıtı• JB pılacak banyo~ 
ları kapalı yerlerde yapmııtı 
tercih etmek ••rektir, 

Sonra da ıofuk •u alınıla.cafı 
zaman •llcu Qn her kıımı 11cak 
bir halde o maaına dikkat etnıe• 
li ıı inia. Men im kıt lıe bir ıoba 
yanında ıa ınmıı ve kız tmıt ol• 
duğunuz bir zam ıı nda banyoya 
g irmelisiniz. Akıi takdirde vücut 
ıoğuk hnva cereyanilt Otllmüt 
v yahut ıa :ak ıu altında OtilmOt 
ise ycıp .lacak ıoğuk ıu tanyoıu 
ıığır Lir hutal ıj'ın ıelnıeı ine 

ya ·ar. Banyoyu 2'iln0n hanıi 

urntfode yL-pmabdır. O da yarın. 

---- --------------· ("] Hu ootları kee!p aaklayı•ıs1 7ahıat 

ıı r alLUme yapıılarıp kolJekalyon Japı
' ' '"· Sıkıatı s11manınııı:da ltu n•tlar bir 
doı.tor ilbl lmdaılun:a:a yetlfebfUr. 

Dlnyada Olup Bitenler 
~~~~~~~---~--~~~~~ 

Alp Dağlarının Tepesinde 
Bir Ölüm Kavgası •• 

-
Bacağı Kırı\mıı Bir Genç, Ya§'an Karın Albnda iki Gün iki Gece Yapyalnız •• 

Fransanın 99 ·uncu 
Verici Bir 

Piyade Alayında 
Mertı•im Yapıldı 

Heyecan 

Hafta içinde. Franaanın Vol· 
loire ıohrinde 99 uucu · piyade 
alaymın kııla1mda1 bir a1kerl 
merasim yapıldı, bir gllmüt 
madalya, birde diploma verildi. 

Bu ıllmOt madalya Ue diplo
mayı alan 99uncu plyada alayı· 
nın köpeğidir. Bakınız niçin? 

Mart ayının 8 inci gUall ılS

mestr tatilinden istifade ederek H· 

yahate çıkan Par:ı Unİ'nr1iteaine 
mensup bir kafile ıenç, Valloire 
ıohrlne ııelmiılerdl. Mak1atları 
Galibier boiazmı ihata eden 
tepeye çıkmaktı, kıı manzaraaı 
göreceklerdi. Fakat akal ıibl 
dondurucu bir aoğuk vadı, derece 
sıfırın altında (30)a inmiıti, ha· 
•a da kapalıdı. Gençlerden bir 
k11mı rehberin tavsiyesini dinle· 
yerek ıehirde kaldılar. Fakat 
içlerinden bet tanHI, tehlikeyi 
sröze almaktan çekfnmiyerek yola 
çıktılar. 

Aı aonra hava bUsbUtiln ka· 
rardı. Tipi halinde kar yatmaya 
baıladı, ıençler dattn tepe1inde 
yollarım ıaşırdılar. Bu arada 
içlerinden biri dUştU, ayağı kı· 
rıldı, feci bir (Durum) vardı. 
Gençler yaralı arkadaılarmı 
nisbeten muhafazalı bir ka}'a dl· 
bine yatırdılar, içlerinden birini 
yanına nöbetçi bıraktılar, geriye 
kalan Uç genç ise, ıehre dönme
nin yolunu aramıya ko} uldular. 
Bu defa taliJerJ yardım etti, yolu 
buldular. Ve ıehre döndüler. O· 
rad• bir imdat heyeti tetkil edildi, 
bir kafile halta teıkereıi ile ya· 
ralının bulunduğu yere gitti. Fa
kat tipi devam ediyordu, her 
taraf dUmdUz ıörUnUyordu. Bu 
•aılyette yaralının tatınmasına 
lmkln bulunmdı, donma1ından 
korkuluyordu, O.Zerine batanlye 
yıj'dılar. Sıfır alta 30 derecede 
yine yetiımedl. imdat heyetlnlnin 
yanında, 99 uncu alayın Betty 
admı taııyan köpeği vardı, beye• 
tin reisi olan mUlbim ldSpoj'l 

• çağırdı: 

- Betty kızım, dedi. Şu haı· 
tanın üzerine yatacakıın, nefoaio 
ile onu ıııtacakııo, donamaıma 
mani olacakııo. Biz gelinceye 
kadar 1.. 

Sahnede hazır bulunanlar kö· 
iln bu cümleleri tamamen 
anladığını temin edemiyorlar. 

Filhakika kapek bu ıözler 
biter bitmez hemen haıtanın 
Oıerine yatmıı ve erteıi ıUn 
imdat heyeti daha münasip ve
.ait ile gelinceye kadar yer:nden 
kımıldamıyarak yaralıyı ısıtmıştır. 

>f 
Ayağı kırılan delikanlı lyilet• 

mittir. Fakat maalesef köpekln 
memeleri donduiu için ameliyat 
yapdmaıına IUzum görUlmllıtUr. 
Alul gibi hayYamn yanuları var· 
dı. 99 uncu alayın zabitleri bunu 
kendilerine lı edinerek hHta 
bakıcı tutmuşlar ve köpeğin yay• 

rularını emzik ile bealetmiılerdlr. 
işte tahliai}·e madalyaıtı ile 

tahlisiye dip:om11ıru alan köpek, 
bu köpektir. 

Faciaya aahne olan karlı dal etefi 

Borsada 

Hafta 
• 
çinde 
Neler Duyduk? 
-~ ......... ,. •:ı:ıt'tıl: ... ... ......... illi~ ..... *'' "'' -

.lfyon durgundur. Yapağı n 
tiftik p iy a11alar1nda Sovyet Ruı

ya alıcı n ziyette bulunuyor. 
Fındık piyıHaaı çok ıağlamdır. 
Aıağıdaki 1atırlarda taflllltı 
okuyunuz. 

Afyon - Serbeat piyasada 
iş yoktur. Herke1 kararsız bir 
ha!de inhisar Idareal tarafından 

takip olunacak ahı siyasetinin 
nihayet açık olarak anlaıalmasına 
intizar etmektedir. Bilha11a bu 
yedi gün içinde inhisar Çevirrenl 
Bay Ali Saminin bu itleri gö· 
rlltmek üzere Ankaraya gidişine 
ıehrimizin afyon tkaretile uğra· 
fAn mahafilinde bliyllk bir ehem· 
mlyet Yerllmektedir. Yeni rekol· 
tenin yaklaıtığı ıu sıralarda in• 
biaar idaresinin piyasada faydalı 
rol oynayabitmeal için yetiıtlrlcl 
ile temasta olan tUccara ümit 
1'e bu işi yapmakta kazanç göı· 
terecek bir vaziyet ortaya koy• 
maıı beklenmektedir. 

Tiftik - Tiftik plyaaa.ı ay• 
lardanberl bulunduğu durgun 
halinden kurtulur gibi oldu. Çar• 
ıamba gUntl Sovyetler yeniden 
108 balya Anadolu malı aldılar. 

Flatları eskiıi gibi 50 kuruş et· 
rafındadır. Bu ıırada 100 balya 
kadar ince bir mal da 58,5 ku· 
rutlan ltalyaya mal gönderen bir 
ihracatçı tarafmdan aatın alındı. 

Almanlarla yapılan anlaıma• 

mııa ratman hAIA bu memleket· 
ten bir ılpariı ge!memittir. 

Yapalı - Yapaiı plyaaa• 
ıında da, t iftikde olduğu ıı~ bl 
SoYyet Rusya Ticaret MUmeS1illiğl 
alıcı vazlyette~ir. Hafta içinde 
muhtelif ellerden yine ah,larda 
bulunarak bu defa aatın aldıkları 
mıktarı 2500 balyaya kadar 
çıkardılar. 
· Anadolu malları için Yerdikleri 

flat 3066 kuruştur. Bu parti ara• 
ımda bulunan 700 balya kadar 

Trakya ve Ege malını da 42 
kuruıtan flatlandırdılar. Piya1a 
kapanırken SoYyetler bu fiatlara 
alıcı vaziyetlerini muhafaza etmekte 
bu'unuyorlardL 

BuOday - Buğday piyaaa• 
ıında bir hareket yoktur. Genel 
gidiş durgun olarak bir önceki 
yedi gUnün etidir. Ek•tra buğ
daylar dart kurut otuz para etra-
fında muamele görmektedir. Çav• 
darlı mallar da bu Hata vo çavdar 
niapetlerine kıya1la aatılmaktadır. 

Arpa - Haftanın ıonunda 
ltalya için bazı ihracat iılerl oldu. 
Anadolu mallarının fiatı kilo ba .. 
ıma 3, 76 kuruıtur. Çuvallı Sam• 
aun malları yemlik için (4) kuruş· 
tan satılmaktadır. 

Fındık - Fındık piyasasın· 
da artık iat ok kalmamıı gibidir. 
Iıten anlıyanlar bUttin Karade
nizdeki malın, en fazla Uç bin çu• 
val olduğu kanaatindedirler. Bu 
az istok da önllmllzdeld rekolte· 
nin meydana çıkacağı Eylul ayı· 
na kadar bol bol satılacaktır. 
Dııanya mal satmıt olupta benilz 
elinde iıtoku bulunmayanların ib· 
tlyaç.ları bu miktara yakın oldu· 
tundan çok sağlam ve yOkaellcl 
•aılyolte olan piya1anın birkaç 
hafta içinde daha kuvvetli bir hal 
alması çok muhtemeldir. ............................................................... 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri a Karaköy KlJprGbatı 
Te1• 42,62 .. S;rkul MtıhGrdanade 

Hao Tel. 227 40 ----· Bandırma Yolu 
latanbuldan her Cumarte1i, 

Pazarteıi, Salı ve Perşembe 
gUnleri Kalkan Bandırma yolu 
postaları ı 5 Mayıstan itibaren 
saat 21 de kalkacaktar ... 2682,, 

Kari Melctabları 

Bir Haciz iddiası Ve Bir 
izah 

Sındarııdan A. Yılmaz imza' 
aile gönderilip 6 ma} ıs tarihli 
gazetenizin altıncı n yfasmdakl 
okuyuculann mektuplarma ait 
ılltunda neıredilcm yazıyı okuduaıı. 

Önceden ıunu ıöylüyeylm ld 
cnmhurlyet deninde kanunu an• 
lamadan it yapan memur olmı• 
yacatım bu ıözler Oıerlne yapı• 
lan tetkik neticeıinde bfıe anlat• 
mııtır. Maliye tahıildarları tara• 
lından ~lft ökilslerfnin hacl• 
ıdildlii bu yüzden köylUlerlO 
lılerlnlo geri kaldığı sözleri ta• 
mamen hakikatten uıakbr. 

Çift ISkOılerlnln haciz edU.
meyecejinl de anladı§ını yazan o 
yuı uhlblnln ıunları da bilmoıl 
lbımdır. Hacl.1, kanunu iyi anla• 
ran bir komlıyonun ıayı ve iOd 
kaydını göaterlr yasılı bir kararll• 
olur. Haciz olunan mal belediyt' 
ala resmi tellllile bağırtılara1' 
açıktan aablır. Elinde haciz karatl 
olmayan hiçbir memur hiçbir mab 
tutamaz 't'e ıatamaz. 

Yapbi•mız tetkik ıösteriyor Jd 
bunlar olmamııtır. Es&1en bu k•" 
za halkınln Yergi borcunu öde• 
mek gayreti; asil Türk civanmert• 
llj'lne Ye yliksek vatan 1everliğiPCI 
171 mlıal olacak derecede taıkıll"' 
dır. Bunlara herkHID bilmeıl lçlO 
muhterem ıaıeteniıin o ıUtunuıa• 
da bu yazının da baatırılmasıll1 

rica ederim. 
Sındırgı Malmüdllrll E. E. AtıtgaO 

( Cevaplar -::J 
Etirdirde ıt.bık ıabıt kAtiplerindell 

Uluborlulu Bay Kemal Yalçına : 
- Yapacağınız ıey, bir iıtid• 

ile Adliye Bakanlığına müracaat 
etmektir. Ayol ıamanda diğer bit 
latlda "ile de bulunduğunuz vilA" 
yetin Adllye1lne baıvuracak o!ut' 
ıanız mUıbet veya menfi bir 11~ 
tice alacağınıı: muhakkaktır. .. 

Llloli Tayyare apartmanları ~· 
i-28de Bnb. m.lk Ba1 M. Fahriye: 

- Mektubunuz Yaıih değildft• 
Daha etraflıca yaımanııı rfc:• 
ederiz. 

* Eglrdirde lapartalı Bay Mahı:ntıd: 
- Anlatmıı olduj'unuz hAdi•lt 

karmakımtıktır, daha açık b 
ıekllde yazınız. / _____ ........... -........................... . 

Müjde! 
Görülmemiı bit 

müzayede 
ya pılı yor tıt1· 

Uzun ı:amanlardanborl t• 111 
miıde emaaline teaadUf edilo> 1~,.. 
buyuk bir etya mllzayedeıl 0 ~ 
cakhr. Eıkl ve zevk sahibi, :,,ı 
rakh bir ailenin nbçllıtaaP . dlJI 
bOyUk bir itina ile birikti' d• 
nadide kıymettar eıya mUıııY' 
ile aatalacaktar. d•d' 

Bu mUıteana mUzaY' pat' 
merhum ÇürUkıulu Mahmud 
ailesine ait etya aatılacaktıt· nı:ıd• 

Satış, Kabataıta Setü81 ıılı' 
merhumun konağında yap:ıac 
br. S•" 

Fazla izahat 1-çln, saah "'0 ur•' 
ıon mobilya mağazasına 111 

caat. Tel ı ( 43249 ) , ____-/ 

Dr. A. KUTiE'-
. :No· şJ 

Kara.köy Topçular oadd••' 
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i Endüstri 

Yurt içinde 
Büyük işler 
Başarılacak 

1 
1 

Ankara, 17 ( Huıuıl ) - Bu 
HDeki vasati 140.000 balya pa• 
muk lıtihsaline karııhk, kurul· 
makta olan endllıtrimize ( aana• 
Jİlmize ) 150.000 balya pamuk 
IAıım olmaıı; Ye bu mikdana 
ancak kendi endOıtrlrnlze yetitip 
bu yılın rayici llzerinden ,Okaek 
flatla dıı pazarlara pamuk ıatıl· 
meıımn da mllmktın olmaaı lkti· 
ıat V ekAletinl timdlden dlltftn. 
dUrmiye baılamııtar. Bet yıllık 
endllıtri plinı kurulurkea dDtG· 
nlllen yaziyet buıunden tahakkuk 
etmlıtlr. Bir zamanlar yal•ararak 
aLca bulamadıiımız iptidai mad-
delerimiz buıno uluıal endllıtrlye 
yetmeye baılamııtır. 

Dört yıl 6nce metrik bir 
•azlyette kalmq bi .. lai ••ren 
Çukuro•a buılln ıöz kamaıbrıca 
bir faaliyet içindedir. Buıtınkll 
salııma ile makineli eldnclJlk 
canlanmaktadtr Ye 1akın bir , .. 
lecekte Çukuro•ada ekilmemlı bir 
karıı toprak kalmayacaktır. 

Hllktimet ÇukuroYamn ıulanma 
Ye elektriklenme lılerfnln lıtenilen 
dtızene konulduktan ıonra hem 
kendi fabrikalanmız, laem de d-. 
pnya H•kedilecek pamujıl ye
tlıtirebilmHl için bu iki ana iti; 
elektriklenme Ye ıulamayı en kııa 
bir zamanda baıaracakbr. Tabl
abn çok mllaalt bir cilYealle bu 
iki ftin bir ameliye ile yapılmaaı 
mOmklln olmaktadır: 

Burada ldrolik tHlıat Ue bol 
•e ucuı elektrik lıtihul edilecek• 
tir. Bu ucuı elektrik yautaalle 
Çukuro•ayı, Taraua •• Seyhan 
nehirlerinden ıulamak dUıOalll
mektedir. 

Hazırlanan bir 6a projeye 
16re Toroılarla, ÇukuroYa araııa
daki irtifa dolayııile, auyun ıukut 
farkı ı•e yOzblnlerce beyılrlik 
takat lıtibıal etmek mllmknn 
olacaktır. 

Bu lıUhıal edilecek takatın 
latlhllk 1erlerl ıunlar olacaktı ı 

1 - Şehir •e köylerde bol 
Ye ucuı ten.ırat. 

2 - F abrlkalar 
3 - Adana • Tanuı • Merala 

demlryolu. 
4 - Sulama 
S - Meralnde Umu itleri,· 

ı ... at •uaire. 
T ekmll ba lıtlhllk Jerlerlae 

Jalda 75 • 80 milyoa kiloYat aaat 
1arfi1at temin edilirae projenla 
lllall kıımındakl ıarf edllea paraJI 
karıılayacaktır. 

Bu proj• ile temin edilecek 
olan (5) blylk lıten mnzuamuza 
temaı etmeli itibarile çukur. 
o•anın ıulanmaıı için dlltllnllle .. 
lvi; yani: Pamuk, portaka~, teker 
kamqa, mey•• •• aebıe iti 11 .. 
rinde bOtDn yurttaki iıtihıal mlk· 
tannan kemiyetlnl dejlftirecek 
kadar çok lıtlhw yapabilmeyi 
aıllmkla kalacak projeyi ele alahmı 

A - Geniı mikyaıta porta
kal •• limon bahçeleri telİı ed .. 
tek dnnya piyaaa11nda ıarfiyatl 
•rtan Ye mahdut •emleketlue 
lllllnhaıır kalan bu mahıall daha 
aenlt mlkyaıta ihraç etmek. 

B - Sebze •• ••JYa babç .. 
lert va11ta11Je baharlan Ye kı11n 
lllemleket, ıebze ve mey•• lbtl-
1•cını tamarnile temin etmek 
•• Tnrk Ofiıio teıklllttırdıtı 
kQrumlar vaıatuile ihraç yapmak. 

C. - Bu ova en az iki teker 
fabrlkaıına ucuı ve bol ıeker 
lcamııı yetiştirecek kadar bol 
.. lcer kamııı verebilir. 

D - En mllhlm it; Yeril 
fabracalarımızın lıtihllklnl kar
td.yacak Ye dq pazarlara mlhlm 
ihracat yapabilecek bol pamuk 
,~·=- ·-........... 
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Fransanın Ticari 
Siyaseti 

·~~~-~~~~~~~~~Kararlaşıyor 

Beşiktaş Dünkü Maçı Kazandı 
--------

A po 11 on 3 - 1 Yenildi 
Fakat, Bizim Ço
cuklar ilk Devrede 
Anlaıamadılar 

Haftalardan beri bekleaen 
Apollon • Betiktaı maçı dla 
T ıkıim ıtadyomunda bllyllk bir 
kalabalık 6uliade oynanda. Aaka· 
radan Hakkı •• Nuriyi ı•tlrten 
Beılktq, ıon ,Onlerde kulDbOne 
tekrar a •det eden Şeref ,. Er 
refl de takıma koyarak •il ku.
•etll ıeldlde ıaba1a ııldı. 
Yunaa takımı ma•l • Be1u çis• 
ılli fanila ile ıalaaya sıkarak 
balkı Hlimladılar. 

Seri Ye kuYntll l»lr ıekilde 
hBcuma baılayan Yunanhlar daha 
ilk dakikada Beılktaı k•lulıd 
ııkııtarmıya, aatdan, ıoldaa hl
cum etmlye baıladalar. Beıllrtq 
merkez muaYiDI Ue ıol muaYIDi
nln ıöae batar derecede aba· 
ma11, bu bDcumların 88flktq ka· 
leai için ciddi bir tehlike oldup 
nu hemen ıöze Yuruyordu. Uzun 
mllddet beraber oynamamıı S.. 
tlktaılılar kendilerini toplamaya 
Yakıt bulamadan mlldafaaya ko
yuldular. ilk on beı dakikanın 
yaptıiJ tazyikten kurtulan Beılk· 
taılılar, aaf açıkları YaaataıOe 

lıt Oıte birkaç bOcum yapblar. 
Bunua hemen 7ardımını r.Srea 
bizim ,ocuklar bu hlcumlarua 
birinde merkez muhacimlerl tara• 
fından yirmi llçllncll dakikada ilk 
1&)'1JI yapbl. r. 

Bu ıoldea ıonra Y unaahlar 
lallcumlarını ku•••tlendlrdller. Ve 
en 111 oyunculan, tol açıklan ta• 
rafından yapbkları bir hücumla 
33 inci dakikada ilk ıolleriaJ 
atblar. Berabere Yaziyete daıea 
takımlar bu beraberlitt boıablJ. 
mek fçla çalıımıya baıladalaraa da 
YuaanWar rlne hlkim bir vuiyet 
alarak Betlktaı kalealndea ayrıl
madılar. 

Beılktaı mlldafaaaında batla 
baf1na çahıan Nurinia blyllk 
ıayretl oyunun Jlk deneıinde 
Yunanlıların bUtlln tazyiklerba• 
raj'lllen takımını matlap vaziyete 
dG10r111ektea kurtarmqb. Betiktaı 
ara11ra hllcum y.:pb IH de bll
ba1aa Hakkınm ağar oyunu hft
cum hattının abenpl bozacak 
kadar tesir yapıyordu. Dk dene 
ltu ıuretle bitti. 

lklnd dene bqladıj1 Yaldt 
S.ılktaı lıllcum laatbaa Muzafferi 
alarak çıktL Oyua Beıikt&fl• 
bllcumile bat :adı. Yunaalılu pelıı 
u .Onra hlkim bir yufyete , .. 
çerek yine tehlikeli hlcumlara 
batladılar. Yunan merkez mulaa• 
ciminin topu fazla tutmuı taloma
nın yapacaiı tehllkeler bota ça
karacak kadar oyunu bozuyordu. 
T amamlle atletik bir takam olaa 
YunanWar topa da lav ~aıi1ette 
blklm olmak bauallU malik 

Kate '5aüade •• 

•aldka kadar ıUna Yunanlıların 
htıcumu karıııında Befiktaı hl
cum hattımn da hep beraber 
canlanmaaile kendini toparhyan 
Beıiktaı laep birden hOcuma ıeç
tiler. Sataçıkları Hayatin.in Uıt 
lıte ortaladıiı top Yunan kaleıi 
lçiae dl.terken Şerefin yerinde bir 
lıerektl l eıiktaıa ikinci HJl)'I 

kazandırdı. )' uaanlalar hücum et
tikleri bir 11rada hiç beklem .. 
dikleri bu ıayıdan ıonra aaraalmıt 
b:r •aziyete düttcler. Bu ıayıdan 
ıoara Beıiktaı raytetll bir ıekilde 
bllcumlarmı arttırmıya •• Yunan 
kale~lni ıakıştırmıya bqladL 

Solaçık Eırefln ortaya yolladaiı 
topu ) aka!ayan Şeref O) Unun ne
ticHlne dört dakika kala oyunua 
ıon aayııanı da kaydetti. Arbk 
Yunanlılar llm t!erini keımif, S.. 
tiktaı ta fazlaca r•yrete relmlıtf. 
Pek aı ıonra maç Beıiktaşın 1-3 
ıalebHile bitti. Yunanh'ar oyunda 
hlkim oynamıtlar, Beıiktq bitin 
varhjUe çahıarak bu neticeyi 
almııbr. 

Beılktaı takımız Mehmet Ali; 
Nuri, Adnan, Feyzi, HtıınU, Faruk, 
Hayati, Hakkı, Ali, Şeref, Etref .•• 

lngiliz Ulusal 
Futbol Takımı 

Bugün Holand~ Takımile 
Karıılaııyor 

BuıOn lnrtltere milli takama • 
Ameaterdamda Holanda mllh ta
kımile bir futbol maçı yapacaktır • 
On birinci defa karıılaıacak olan 

Atletizm 

Dünkü Müsabaka- · 
lar Çok Güzel 

Yapıldı 
S 1 Mayııta yapnacak latan bul 

atletizm bayramının 11çmelen 
tlla Robert Kollejde yapaldı •• 

Semih, Mehmet Ali ve Meh· 
Mehmet MUıtakıo, lıtanbulun 
belllbaıh btıtUn atletleri bu mil· 
1abakalarda yarııtılar. hmitten 
iç atlet te mOaabakalara lftlrak 
ettiler. 

Tam dokuz buçukta ylz met
re ıeçmelerile baılayan mOaaba
kalar blyllk bir intizam içinde 
dakikuı dakikaaına hiç akaama• 
dan yanma kadar deYam ettL 
DOnkl aeçmelerde kııa meuf .. 
lerdea ziyade uıun mıaafeler 

ratbet 16rmllt ve atlaıulara da 
çok atlet ittlrak etmlftir. 

Ylz Ye iki Jll• metrede ,Onla 
iyi atleti Raif ldJ. Uzaa ılrat 
kotalarında ıalt, Ziya, Omu 
881im mu•affak oldular. 

Atlamalarda, Haydar, Cihat, 
Melih ıeçildller. Atmalarda IH 
Veyıi, Naili diakde, Karakaı 
ciritte muvaffak oldular. 

31 Mayısta takıimde yapalacak 
lallnbul atletizm bayramı, Yanaa
hların fttlrakile yllkaek dereceı .. 
rln yapalmaıını kolaylqbracak 
bOytlk bir harekettir. 

Dağcılık Kulübünde 
Şehrimizdeki Datcıhk kull1bll 

aç taoe yeni tenla korda telİı 

etmif Ye don banlar meraaimle 
açılmıfbr. 

Parlaten yaıı!ıyor: Bu hafta 
içinde Baıbakanan baıkanlığı al• 
tında nazırlar mediıl milli iktisat 
komlteal toplandı. Bu ıuretle bar 
hyan konutmalar neticeıinde F ran
aamn mllıtakbel ticaret ılyaaetl 

brarJqtınJacalrbr. Bu hedefe Yar
malı lçla komite, harpten evvelki 
ticari Yaziyet •• llyaHti 1Bz601lıı
den ıeçirmiye bqlamııtır. O za
man yapılan itlerin mOıbet •• 
menfi neticeleri birer birer tetkik 
oluamaktachr. komitenin çalı1ma11 
bu yakın ticaret tarihi Ozerinde 
bir mDddet duracakbr. Bupe 
kaclu muhtelif ticaret llyaaetla-
rlala meydaaa koydatu netic•leria 
a lylai aeçUecek Ye ona ıöre ya• 
nnld Franı•mn takip edeceif ti• 
cari ılyaHt belli olacaklar. 

' 

.. 
Nevyork, (Huıuai) - Ame

A11Nrllca aa· rlka birleşik bll-
k6metl yllkHk 

la1111alc 1.. aOm.rllk takyldab• 
lgor. F •icat. al kaldırmak Ye 

onan yerine iki taraf:a anlaıma-
larla dıt ticaretini tanzim etmek 
arıuıundadır. Bu fikri cumhur 
reial bay RuzYelt her vesile lle 
tekrar etmektedir. Fakat Amerlc 
kada buıuıl itlerle utraıanlar 
bazı ıahada devlet kadar kuY• 
Yetil olmuılardır. Birkaç ıanaylln 
bqı, . buna canh bir örnektir. 
itte bu yllzden Amerika kolay 
kolay anlatamıyor. Bu hafta 
içinde bir tUccar toplanbaında 

baar bulunu mtlıtqar Bay Hull 
bu meıeleye temu ederek bUI 
mOeueaeler bu anlatmalar aley
hinde aarfettlkleri kuv•etten açık• 

ça tf klyet •• protHto da ba
luamuıtur. Htıktmetin arbk ki ... 
nye aldırmadan Ruı•elt pllmnı 
tatbik edeceği tahmin edilmek
tedir. 

Macarlar Galip 
Avrupa kupua !çln Macan.

tan • A YUıturya ta kımlan Pqtede 
lıareılqmqlardır. Macarlar ıtızel 
bir oyua oynayarak birinci deY.. 
nyl 2 • a bltlrmlflerdir. Udnd 
denede A•aıta11ahlar ı•YPmlr 
ler, Macarlar daha ıGzel bir oyua 
çıkararak maça 8 • 3 kazanmır 
larcLr. 

Almanya Bu Sene ilk 
Defa Matlup Oldu 

72000 nylrci &nlnde Colope 
ıahnealnde Almpya ile lapanya 
futbol takamlan karfllatmıılardır. 
lapan1ollar OJUD• 2 • 1 lraıan

matlardar. 

idiler. Sat Ye 10l apklan . •uıta
alle yapbklan ltlrkaç laOcum le
tiktat kaleainde alzel bir mlda
faa yapan Nurlala 1•rlad• topa 
tutuflu'ı U. . kuili1orW. Otua 

lnslltere • Holanda maça doku
zuncu olimpiyat oyunlan Aha• 
olaa Ameatercl.m ıtadyomuada 
OJDanıcaktır. Dlakl atletiaimtle 200 ••tr• koıuıu blterl6.ea 
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Fakat bu adam Adolf ZweiH 
olamazdı. lmkinı yoktu. Miralayın 
çehresi yine sertlettlı 

- «Beni Alman ca1uıu oldu· 
tuna mı inandırmak iatiyoraun ?» 

- «Odada baıkaları olmasa 
idi size daha fazla izahat ••rebi· 
lirdlm.» . 

- "Bofuna beni aldatmağa 
uğraıma. Söyllyeceklerinl doğru 
dllrDıt slSyle, yok1a 11nl ılmdl 
kurıuna dizdirirlm.,, 

- "Nasıl isterseniz öyle ya• 
pınız. Size doiruyu ıöyledim. 
Daha da birçok ıeyler ıöylüyebt;. 
lirim . ., 

Miralay Wieck ıUpheB nazar
larla bakıyordu. Acaba karşısın• 
dakinin dllflindUttı ne olabilirdi? 
Muhafızlar odadan çıkınca kaç· 
mağa mı teıebbfta edecekti? He
rifin .. söylediklerine inanmıyordu. 
Fakat, hakikati Ye bu adamın 
nereden, kimin tarafından 2eldi· 
jioi öğrenmek iıtiyordu. Korkak 
da değildi. ÔnUnde duran casus· 
tan hem daha iri, hem de daha 
kuvvetli idi. 

Sert bir aeıle r 
- "Ellerini bağlayınıı,, dedi. 
Bu lı bittikten sonra taban· 

casını çılmnp maBBmn tizeri r:e 
koydu ~e muhafızlara kapının 
dışansında beklemelerini emretti. 

Muhafızlar odadan çıkınca 

Steele'e döndü: 
-"Şimdi aöylliyeceklcrlnf Hr

beıtçe ıöylOyebilirain. Y aJmz ya· 
lan dolan istemem. Beni kolay 
kolay aldatamazaın. Hem de s6-
rıUnü kısa keL. ÇOnkO bakacak 
bundan mlilaim lflerlm var.,, Dedi. 

Steele bntlin ıoğukkanlıhğıaı 
mu haf aza etmekte leli: 

-
0 Size hakikati söyledim ,, 

Dedi. 1'Soa muharebede Alman 
casusu idim. Nami çalıthiama ge
lince, iıtihbarat daireaindeki doı· 
yamdan anlaşılabilir. Harpten 
aonra herkea benim kim olduj'u· 
mu öğrendi. Gelecek muharebede 
memleketime faydam dokuna• 
bilmek lçln ortadan kaybolmak· 
hj'ım lizımgellyordu. Ben de öyle 
yaphm •• o zamandaaberi de 
Adolf Zveiaa iıminl herkeı 
unuttu. ,, 

Şay•nı itimat Bir C.eus 
-

110 zamandanberl de baı· 
ka bir memleketia c&1usu imit 
gibi yaııyoraun a,ı. mi ? ,, 

- "Gizlenmek lçiıı bundaa 
daha iyi bir çare Yar mı ? G .. 
lecek harp baılacLjı zaman ln
gilterenln Entelllcenı Seniainde 
bulunacağım. Hem bana okadar 
ltimatJan ~ar ld tuavvur edemez· 
liniz... Zaten aon Hnelerde Ber
llnde lngiliz caıa111 olarak bulu· 
nuyordum. Bu Rl'etle Almanyaya 
ae kadar hizmet edebllecetlmi ıiz 
de takdir edersiniz zannederim.,. 

- "Ya öldDrdO~llnlh: adam? 
5 " 

- '
1logilizlerin bir s6zll var-

dır. Omlet yemek fıteyen, yumur· 
talara kırmaktan çekinmez derler.,, 

-
11 Fakat öldOrdUğtın adam 

da senin milletinden idJ. Ôı va• 
tandoıın idi.,, 

- "Bana buraya gelmeyi 
emrettiler. lki şeyden birini yap
mcı k mecburiyet:nde idim. Ya 
buraya aıelecekt:m, yahut ta yirmi 

senelik ılyın bUtDn Hmerelerinl 
feda edecektim. Bittabi buraya 
gelmeyi tercih ettim. Zaten aYdet 
ettiğimde kendileriae baıkaların· 
daa da alabilecekleri maUimattan 
fazla birt•J aöyllyecek aeğilim. 
Bu meyanda bir adam alınn~ .. 
Ne çıkar? Belki de yeni seneye 
varmadan milyonlarca adam 6le
cek. Ben bayabmda her iti tam 
yapmayı öğrendim. Muvaffakiyetin 
yegane sırrı da budur.,, 

- " Söylediklerinin bir tek 
kelimesine hile inanJDıyorum. 
Hepsi yalan.,, 

- "Bilikia hepıl de doğru.. 
Hem ne hacet... Bunlann iapab 
ala kolay.,, 

" Ben de o fikirdeyim . ., 
Miralay Wlack muhafızları ç ... 

ğırdı ve Steale 'I göstererek. 
- " Eu adamı götUrlinUz ve 

iyi muhafaza ediniz. Öğleye doğru 
kurıuna dizilecektlr. Kaçarsa, hiç 
bir mazeret dinlemem. Onun ye
rine aiıi idam ederim.,. 

Dedi. 
Muhafızlar çıkınca derhal Ber· 

line teltfon etti. Kendisine bir 
saat z~rfında istediği malumatı 
•ereceklerini söylediler. 

Aradan henüz bir saat geç· 
meden karar2ihdakl tel2raf mer
kezinden alıaan fU teliTafı mira
laya J[etirdi:er: 

- "'Adolf Zwef11 1919 senesi 
may1&1nda ortadan kaybolmuştur. 
En kllçlik bir ıUpheniz vana 
maznunu idam etmeyip hllviyetf· 
nln tesbltl için derhal buraya 
gönderiniz . ., 

Bu teliraf miralayın hiç te 
hoşuna gitmedi. Homurdanarak: 

-
11Herif ıimdilik yine keU .. 

alni kurtardı,, dedL 
Bat on dakika ıonra bir tel· 

graf daha ıeldi: 
-

11 Adolf Zwei11,. in aat 
kası&ında doğduğu zamandan' 

SON POSTA 

18. s. 1935 

kalma bir leke, çeneainln altında 
bir yara yeri ve aol omuzunda 
da aiyah bir ben Yardır. Bu ita· 
retler kat'ı hftvlyetlnl tesbit lçlo 
klfldir. O.a göre maznunu ya 
tahliye veya ~am ediniz.,, 

Bu defa miralayın dudakJa
nnda mllatebzi bir tebesstlm do
lqh. Manunun tekrar getirtJ. 

· mesinl emrettL 
Slr Geoffrey 

lavrence Norl<JD geceki uçuıu, 
geçirdikleri ıergüzeıtleri ve Steele 
ne va:ıiyette bıraktığım uzun 
11Zadıya anlabyor Ye lngilterenin 
Praı sefiri Sir Geoffrey CuUuden 
onu dikkat Y• heyecanla din· 
liyordu. 

Sıra Perdita'n!n bavulundan 
çıkan kAğıtlara ıre!ince Sefir 
La\'l'ece'in Bunlan alıkoymamak 
huıuauodald kararını tamamiJe 
taSYip ettL Hatta banda okadar 
ileri gitti ki Lavrence aonradan 
bulunan Ye o ıır~da cebinde 
bulunan "klğıttan bahsetmemeyi 

·daha muvaf.k buldu. 
Fakat Lavrence iki genç 

kadım lngiltereye l!Vdete ikna 
etmek istediğini söyle} icce, Sir 
Geoffrey tavrını değiştirdi : 

- Geri mi göndermek isti
yorsun ? dedi. Niçin 1 Ortalıkta 
biraz gerg:nlfk var diye mi? Hem 
Lady Chipperton ağustosta bu
radan gittikteoberi yüzüne bala· 
lıca.k bir loglliz kadınJ görmedim 

Langton da avdet etmelerini 
mJ istiyor dedin ? 

Varsın iateı;in .• Bu, bizim onun 
arzusunu yerine getirmekliğ'imizi 

istilzam etmez ki!. Dediğin gibi 
onları bu akıam buraya yemeğe 
getirmeyi ihmal etme.. Mlinasip 
birkaç kiti daha daYet et. landayı 
ve ı•nç ve pkrak karısını çağır •• 
Fakat aziz.il!! Nortoo herıeyden 
evyel aana uyku lazım. Haydi git 
bil'az uyu.,. 

( Arkası nr ) 

Ih ti kir ·Yapanlara Karşı 
Koymalıyız ! 

--·-..--.ı .................. - ... ~,----
( Baıtarafı 1 Jncl yüzde ) 

danda iken kontrplak bugün tam 
( 225 ) liraya satılmaktadır. 

Yeni Bir Fabrika 
Yerli kontrplAkların flat Ye 

kallteainden memnu• olmıyan ma• 
rangozlar bundan altı ay enel 
Ankaraya bir heyet Jollıyaralc 
şikayette bulunmuşlar, ve kontpli· 
kın hariçten de ithaline mllsaade 
iıtemiflerdl. Ôkonoml bakanlıjl 
bu dilekleri kabul etmittlr Ye bil'" 
ıll• kontpllk lthalltı yapılmak· 
tadır. 

ÔtrendJğimlze g6re, yakında 
yeni bir fabrika açılacaktır. Ba 
fabrika açıldıktan aonra lhtiklr 
keodilliindea meydue çıkacak 
ye mobelya sanayiloln inkJıafına 

! meydan verdiren timdlld fiat ve 
kalite gllçlUkleri her halde orta• 
dan kalkacaktır. 

izinsiz llAç Satını, 
Vemecllerd• 18 No. b dftkki· 

IWl uhibl Htısamettln, izinılz Hiç 

aatmak suçundan Adliyeye veril• 
mlı 'fe birinci ceza mahkemesin· 

de ıorıuya çeldlmiıtJr. HDaamettin 
ıattığı ı•yin llAç olmayıp mııır 
pbktlltl oldujııiıu ı&ylnyor. 

Polisler Silah Atma Talimleri 
Yapacaklar 

Blltln polh memarlannıa slllh 
talimleri yapmaları kararlqtml· 
mıı ve bu talimlere dun baılan· 
mıştu. 

Devlet Demiryollan ve Limanlar1 işletme Umum idaresi ilAnları 

Şimdiye kadar nakil llcretlerl çıkıt iataıyonlarınca pqin alı· 
narak taıınaa yq aebze ve meyvalar ttlccara bir kolaylık olmak 
üzere bundan böyle gönderenlerin diletine g6re nakil ilcretleri 'f&l'lf 
iataıyonlarmda alınmak llzere de kabul Ye nakledilebilecektir. (2632) 

Mayıs 18 

1 NE KONUŞUYORLAR? ' , _____________ _ 

1 - Bar&n canım çok aıkıhyor. 
2 - Pl)'allfOdan kuaA:hiımıs pAl'a Ue bir ey yaptaralua mı ., 
3 - Getlrdlgln fU badiye beni çok aa•ladlrdi. 
4 - Yarın mhelerl 1r•sm•f• rıdecek mfJla ? 

500 Lira 
Veriyoruz 

30 gİln denm etmek Clz•re Nisanın 
22 ıinde baılıyan müsabakamız de· 

yam etmektedir. Tafslllbnı ı\mdiye 

kadar defaatla neırettik. Mtllabaka• 

nın hltamile ·beraber neticelerin ta· 
ayyilo edebiJmeıi için la tabilAt 
tekru edilecektir. Şimdilik fU ka· 

du a3yliyelim ki at•Jıld kup011a 

keainiz Ye ıu yukardaki reımia al• 
tıodaki d&t ya~ıdaa baogiılai bu 
reame aygua bulayorıanı:ı onu ku

pona ifaret edloiz. i.tedifimia umu 
biz~ bu (30) kuponu gönderiraialz. 

Müsabaka Kuponu 

Beılm Numuuı: 27 

Yazı NamarUI 
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.A.dıN -------
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ll
• r.dıeabalal doldwup aaklaııaıs. 30r .. 
im çılı:hktao aoara lnı kupoalan Soa 
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Sadaka Ve Dilencilik Meselesi 

Hacı Mehmet, Yazılara 
Cevap Veriyor 

Dilencilik kanunun yasak et• 
tiğl fenalıklar araaındadır. latan• 
bul polisi zaman zaman dilenci· 
lerle mücadele eder, onları ya• 
kalar, mahkemeye verir. Gaz.ete• 
ler de dilencilik mücadelesile her 
fırsatta uğraşır:ar. Fakat iı ya· 
pamıyacak derecede el ve ayak· 
tan sakat olanlann sadaka kabul 
etme11I dilencilik midir? Buna 
11evet,, ••ya "hayır,, denilebilir. 
Ancak bir adam ne kadar aakat 
ve alil olursa olsun, cemiyet için
de sadaka toplama11 bugü• için 
kabul edilebilecek bir vaziyet 
değildir. Devletin ıosyal yardım 
kurumlan vardır. Bu gibiler haı.. 
km merhametinden değil, bu 
soayal yardım kurumlarının Üzer

lerine aldıklan yardım vazifesio-
. den iatifade etınek mecburiy .. 
tinqedirler. 

Bu satırlar bizim şu mevzo• 
daki dU9Uncemiıi anlatmıı oluyor. 
Şimdi gelelim geçende gazetemiz.
de yazdığımız bir yazıya. 

O yazıda Hae1 Mehmet adıo· 
da birinin sadaka kabul ettiği 
halde bugUa ev, arsa sahibi bu· 
lunduğunu söylllyor, • fakat vazi
yetleri n• oluraa olsun, hiç kim• 
tenin kendi ıahsl menfaati için 
halkın merhametini istismar ede· 
miyeceğinl de anlatmıf oluyorduk. 
Hacı Mehmet bizim bu yazımıza 
cevap vererek diyor ki: 

.. - Benim lstanbulda ve her 
hangi bir mahalde aparbmanın 
kapısı bahaıına değil, sokakta 
metrftk taşlar kıymetinde bile bir 
yerim yoktur. Benim malim ve 
mülküm HUkUmetl Cümhurlye ve 
Hvgilf milletim• dua etmektir. 
Bundan daha faıla mal nemell· 
zım. Sis ıayret ediniz •e dllnya• 
nıza mamur ye Yatana hidlm olmı• 
ya baklDlz. Ne çare ki bende bugün 
b• .OCut 1okt111. Dikkat ve temenni 

L etmeli ki böyle mal6llyet Ilı• 
nuip olmatm. 

Gelelim dilenciliğe: Naktl pa
ra keJfiyetiae temaı edersek b11 
gün ekmek bulunca ıtıkllr eder 
geçeriz, yamu dtişUnmeylz. Belki 
her hangi bir paranın oldup 
mahalli biliyorsanız haber verme· 
nizl çok rica ederim. Zenginliif 
kiın sevmez. Bu huıusta da bir 
çok aözllm Yardır. Onu da timdi 
im sik ediyorum. V • bunu da kat'I 
olarak bilmeald i.teyor ve Uive 
ediyorum ki ben kimadea para 
iatemlt değili• ve kimsenin ka• 
pısım çalarak dilenen değilim. 
Kimsenin yolunu çevirmlt değilim. 
Zemin ve zaman mftaalt oluna 
çıkar gezer ırelirim. Hamlyetlller 
bana değil, HllAli ahmere, Hima• 
yel etfale ve Tayyareye yardım 
ile mlikellehirler. Benim tamim 
Çuval Mehmet değil, Hacı Meh• 
mettir. 

Oturduğumuz nevama kulnbe 
benim değil, tahbnikilumda olan 
ve •••elden yani 15 sene evYel 
daha hana nlkAhlanmadu kanm 
Fatmanın kocaaı' merbamdan ka• 
lan para ile ahnan ar1a ve iç .. 
risi de eskilerden Ye uzun zaman• 
lar meaai ile YUcude 1etir1Jeo bir 
yerdir. 

Binaenaleyh herteyin oldup 
gibi gazetecilerin de bir matbuat 
kanunu vardır. Bu kanundan ay· 
kırı lıler yapılamaz, memnudur 
değil mi. Şimdi sizden dileğim, 
ayni slltunda bu iti taıbih ediniz. 
Ve ilin eyleyiniz ki bizim bildi· 
ğimiz gibl değilmif. Benlm de 
aizin gibi yükselmiş bu vatana 
halen hizmet eder me•kl alrnıf 
e•litlarım . vardır. 

Nazarı kanunide ve cnınbu
rlyette ıen ben malumya yaktur. 
Hepimiz bira önUmll% ve ıonu111uı 
b!rdir.,, 
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Mebusların Toplandığı Salonda Vaziyet 
Et afi e izah Ediliyordu .. 

- Bu mllşkUlih yenmek im· 
kAm olmayan Tevfik Paşa kabi· 
nuine (itimat) reyi vermlyerek 
devirmek .• Yerine, tamamen milli 
mefkure ile mücehhez; azimkAr 
•• kudretll bir kabine teıkil 
ettirmek. 

Sallm •• dUrOıt dDtDnceli 
meb'uılar, bu ye.sıAne halis ça• 
resini derhal kabul etmlılerdf. 
Diğer bir kısim meb'uılar lae bu 
fikir Ye teklif karıısıoda tereddUt 
ıöıtermlşler: 

- Eğer, kabineye (ademlitl· 
mat) reyi verirsek, Meclisi dağı• 

tırlar. Fakat, (itimat) reyi verir 
1 

laek, blraı daha zaman kazanırız. 
Belki de o mllddet zarfında bir· 
çok faldell itlere hazırlanırız. 

Demişlerdi. Lakin; her iki ta· 
raf ta, Muıtaf a Kemal Paıanıo bu 
teklifine bUyUk bir ehemmiyet 
Yermlı, meb'usJar araaında mUhfm 
bir mUnakaşa cereyanı husule 
l'elmlıtJ. 

Mustafa Kemal Paıa, bUyUk 
bir azim ile baıladığı bu itte, 
yalnız fertleri fknaa çahşmayı kafi 
görmeyerek meb'uı gruplarile de 
temaaa gelmek lıtemiıtf. Bunun 
içindir ki ( 1918-1334 ıeneal T eş
rlniaaolılnln 18 inci Paıarteai 

ınnu aababı ) , koyu renkli bir 
ılvil elblıe geymlş olduğu halde 
• ilk defa olarak • Fındıklıdaki 
Meclisi Meb'usan binasına gel· 
mitti. 

Muıtafa Kemal Paıanın meclla 
binasına ge:meal, çarçabuk duyul· 
muş; etrafı bir takım doatları, 

ahbapları ve penıtltklrları tara• 
fmdan ihata olunmuştu. O gUn, 
kabinenin meclise gelerek beyan· 
namesini okuyacağı aUne teaadUf 
ettiği için herkes kendisine bir 
t•Y ıoruyor, mühim noktalar hak· 
kında izahat istiyordu. 

Böyle miıafir salonunda, korJ. 
dor~arda, ayak Uıtunde parça 
parça verilecek cevapları kAfi 
görmeyen meb'uılar, kendisini 
aaloolardan birine davet etmişler; 
burada umuma hitap ederek lza• 
bat vermeıiol rica eylemlılerdi. 

Muıtafa Kemal Paıa; bu ricayı 
derhal kabul etmif, meb'uıların 
toplandığı aalona gitmiş, yaziyetl 
içinde yuYarlamlan meı'um ıeralti 
•• nihayet, bunlara karıı yapıl
man lhımgelen hareketi iıah et• 
tikken ıonra: 

- Efendiler! .• MemlıketJ kur
tarmak için, tek bir çare vardır. 
Bugtın, ılzden itimat reyi almak 
için buraya gelecek olan kabineye 
lıteditf reyi vermeyiniz. 

Demlıtl. 
Salonda, birkaç dakika deYam 

•den dDtDncell bir ıDktıtu, bir ıH 
lhlll etmiıti: 

- iyi amma, efendimi Ya, 
lbecllıl dağıtırlarsa? •• 

Mustafa Kemal Patı acı acı 
ıtilmDı, ıu cevabı •ermlıth 

- Ben, meclisin zaten dajı
tılacağına kanlim. V • bunu dajı• 
tacak ta, yeni aadrazamdır. Bu 
Zat, ıb:den itimat kararı abp ta 
bıevkiine yerletir yerleşmez, derhal 
harek•te geçecek, ıize, mecliıln 
feshini tebliğ edecektir. 

Bu söz"er, oradaki meb'uılara 
derin bir düşünce vermİf, çarça· 

buk muhiti saran bir mllnakaıa 
huaulc getirrnittl. Ve bu münakaşa 
uzun ıürmeden ıu karar tebellür 
etmittlr. 

içtima ıalonunun liuıllnkll 
manzaraıı, pak ciddi bir renk 
göstermekte idi. Bütün muhalif 
uıeb'uılarla, çoktanberl mecliae 
uğramıyan azaların hemen hepıl - Tevfik Paşa kabineı·ne, 

itimat reyi vermlyellm. de, buallnkU bu lçtimaa lıtiralı 
etmltlerdl. Artık Muıtafa Kemal Paşa, 

memnun ve mUsterlhtf. Nitekim, 
meb'usları içtima 1&lonuna çağıran 
diler koridorlarda çınlamıya baı· 
ladığı zaman, ayni memnuniyet 
ye emniyet içinde localardan bf· 
rlne gltmlı, kararın neticesini 
burudan bizzat görmek fıtemişti. 

Kabinenin basma kalıp beyan• 
nameıl, derin bir ıUkfıt içinde 
dfnleniJmlıti. Fakat müzakere 
başlar baılamaz, itin rengi de· 
ğiımiıtl. Muhalif meb'uılar, Tevfik 
Pqa kablnealne derhal itimat 
reyi Yerllmeaioi teklif etmlılerdl. 

( Ark.,ı Yar) 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 
Kıymet 

Lira 
KOCAMUST AF AP AŞA : Hacıkadın mahallesi Ayamlna sokak 

BUR GAZADA 

SiRKECi 

MERCAN 

FENER 

TARLABAŞI 

HASKÖY 

BÜYÜKDERE 

EMiNÖNÜ 

KAMERHATUN 

MIR GÜN 

BÜYÜKDERE 

EMiNÖNÜ 

EMiNÖNÜ 

. 
KÜÇÜKPAZAR 

KUMKAPI 

TARLABAŞI 

BOGAZIÇI 

KAMERHATUN 

BÜYÜKDERE 

KAMERHATUN 

HASKÖY 

.... 

BÜYÜKDERE 

BOGAZIÇI 

eski 8 yeni 10 evin 1/3 payı. 276 
J Yeni ıokak eski 33 yeni 35 evin 

1/3 payı. 
ı Hocapaıa caddeıl eaki 34 7enl 2~ 
dükkaoın 27 /384 payı. 

ı Saman Vlraniaanl Uzunçarıı caddeal 
eıkf 305 yeni l 04 dükkAnın 25/ 120 
payı. 

ı Tevkiicafer mahallesi bakkal •• 
keremit ıokakları eski 1·24 yeni 
1-16 eYin 22/54 ve dükkinın 62/108 

324 

73 

102 

payları. 710 
ı Huıcyin ağa ına~bl!1rıı1: Y ~C:;c~i; v-. 

Irmak sokak eıkJ 26· 28 yeni 22 • 
20 • 15 iki dükkan ve bir evin 1 /2 
p•yı. 

ı Keremitçl Ahmetçelebl Çakırgöz 
ıokak eıki 1 ı · 13 yeni 11 eyin 18/ 40 
payı. 

ı Yenimahalle Boracı aokak eski 19 
yeni 21 evin 26/2J6 payı. 

ı Şeyh Geylani sebzeciler ıokak eski 
11 yeni 11, 11/1 dükkan ve o dala· 

918 

405 

52 

rm 1622/8960 payı. 2542 
ı Kurtu'.uı Direkçibaıı ıokak eaki 

36-38 yeni 36 eYin 4/12 payı. 330 
ı Y enlköy Panaiya mahallesi çeşme 
ıokak eaki 7, 9 yeni 9 sayılı evin 
115 payı. 

ı Yeni mahalle Pazarbatı caddeai eaki 
89 

112 yehi 51 dUkkinm 60/350 payı. 158 
ı Abıçelebi mahalleıl Y emlı iskelesi 

caddesi eski 33 yeni 14 dUkkAn ve 
cc!anın 105/5040 payı. 45 

ı Şe} b Ge} !Ani KömUrcU sokak ıapcı 
hanı derunu eski yeni 32 odanın 
399 /1536 payı. 145 

ı Rüstempaıa mahallesi Papaa oğlu 
hanı Hki 9 yeni 15 deponun tamamı. 666 

: Çadırcı Ahmetçefebi Arapzade ıo--

kak eski yeni 35 dükkan •• odanın 
28216/92160 payı. 1378 

ı Hüseyin ağa mahallesi Tarlabaıı 
caddesi eski yeni 5 evin 1/4 payı 540 

ı BoyacıklSy llçUncU ıokak eski 14 
yeni 20 evin 32/48 payı. 552 

: Kurtulut mahallesi aaatçı ıokak eski 
12 yeni 1114 dükkanın 9/32 payı. 60 

ı Yenişehir kereateci ıokak yeni 
ll· 13-l5 dUkkAn ve ev Ye araamn 
tamamı. 332 

ı Damaako ıokak eald 13, 13 M. 
yeni 49-51 dükkan ve evin tamamı. 990 

ı Kurtuluı çeım• meydanı eekl 70 • 
72 yeni 68-70 arsanın 3/5 payı. 263 

ı AbdUsaelam mahallesi Kumbarhane 
caddesi eakl 138/2 yeni 120/4 arsa• 
DID 2/3 payı. 

: Büyllkdere caddesi eski 164 yeni 
50 

177 dükkinın tamamı. 486 
: Y eniköy Panaiya mahaJlesl yalı ve 
köybaşı ıokakları ewki 65 yeni 5714 

1 •• ve dükkanın 1/2 payı. 584 

Sayfa 9 

GIDAI ve HAYATİ KUVVET 

HASAN 
FISTIK ÖZÜ YAÖI 

Zayıf Ye cıhı olanlara fHla ııda lizımdır. lıte Ha1an Fıshk ÔzO Jağı, 
ııdat mivaddı ve bilba11a vitamini ve kaloriıi çok . ~ol ~lduA'undnn 
dUn1ada mncut bOtUn radat maddelerin en mllkemmehdır. Bılha11a çok 
sayıf olanlarla vereme lıtldadı olanlara az ıaman zarfında kat'i tealrloi 
rllıterlr. Hasan F11tık ÖıO yağınan bir kilosu 100 kilo ı ytinyagıca 
muadildir. Mideyi rahataı:ı etmediti ııibl ittlhayı teıyid eder n bir kilo 
Fıatak ÖıG yaA-ı içen :zayıflar, bllha11a çocuklar Ye birinci de't're 
Yeremliler l&akal 1-2 kilo kazanırlar. Hasan F11tık Ôzil yağı kıt Ye ya:z 
içilir. Çocuklara Ye gençlere, •olgun genç kız.lnra ve hayattan zevki 
asalan lbti7arlara çolı bDyGk faydalar temin eder. 

Şişesi 100, büyük 200 kuruştur. 

HASAN KREMi 
Dllnyada mevcut kremlerin en nefisi, ~n ııhhiıidir. Nazik cildli kadınlann 
ha7at arkadatıdır. İhtl7arları ıençlettirir. Ve gençleri güzell•ttlrlr. lnıaaa 
ebedi bir taravet nr•• Hasan kremini unutmayınız. 

Kutusu 50, tüp halinde 20 
TUrklyede yapllıp da Avrupa etiketi yapıftmrllan ve 
halkı aldatan kremlere, veealr ıtriyat• aldanmayınur:. 
Haaan markaaına dikkat ediniz. 

Hasan Deposu : 

Ankara, lstanbul, Beyoğlu ,, ____________________________ ~ 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalm 

Komisyonundan: 
Haydarpaıa NDmune Haataoeai için 65 kalem muhtelif cins 

Cam eşya ile Hastane yemek malzemesi olbaptakl ıartname •• 
nUmunelerl veçhlle açık ekılltmeye koomuıtur. 
ı - Ekailtme gUnll 26 Mayıı 935 Pazar gilntı aaat 15 dlr. 

2 - Eksiltme yeri Cağaoğlu Sıhhat MUdUrlnfU binaaındakl 
Komisyondur. 

3 - Tahmini bedel 3217 llrad1r. 
4 - Muvakkat teminat 241 lira 28 kuruttur. 
5 - ŞArtrt•m• H8ydarpaşa Numune Haıtaneslnden parasız olarak 

alınabilir. Nümuneler de gbrülelı!H:· •.. 

6 - lıteklilerln cart seneye alt Ticaret odası vealkaıile muvakkat 
teminat makbuz yeya Banka mektuplarUe belU glln Ye ıaattea 
evvel komisyona mUracnatları. 0 2565., 

HASKÖY 

ARNAVUTKÔY 

BAKIRKÖY 

FENER 

BOGAZIÇI 

YEDIKULE 

BÜYÜKÇARŞi 

DIVANYOLU 

TOPHANE 

EMiNÖNÜ 

TARLABASI 

FENER 

BÜYÜKADA 

KAMERHATUN 

TARLABAŞI 

KAMERHATUN 

FERIKÔY 

BUR GAZADA 

ı Piri Mehmetpata mahallesi kırmııı 
minare ıokak eski yeni 6 evin tamamı.378 

: Portakal arkası aokağı eaki 21 yeni 

27 evin tamamı. 770 
: Yenimahalle birinci ıokak eski 167 

yeni 51 evin 44/216 payı. 128 
ı Tevkiicafer Ulah kilisesi ıokak e1kJ 

24 yeni 9 ••in 1/4 payı. '169 
: Boyacıköy Uçtıncll ıokak eakl 29 

yeni 31·33 bahçeli evin 5/12 payL 134 
ı ÇıraA'Jhasan Samancı odalan sokak 

eski 30 • 32 yeni 48 • 50 evin 1 /3 
payı. 

:' Feacller ıokak eski yeni 38-40 dUk· 
81 

kinın 1/8 payı. 105 
: Atikalipafa TaYukpazarı caddeai 

eski yeni 32 dnkkinın tamamı. 338 
ı Beyazıt rnahalleıi Tophane caddeli 

eski 1 U.188 yeni ı 88-190 otel •• 
kahvehanenin 35/ 120 payı. 1458 

: Şeyhgeylinl Kömllrcil ıokak Şapcı 
hanı derunu eski yelli 34 odanın 
tamamı. 338 

ı Hüıeylnağa mahalleai Çaylak sokak 
eaki 62 yeni 58 evin 112 payı. 324 

: Tevkiicafer Taşmerdiven ıokak ti
ki 16 yeni 20 evin 1/2 payı. 

: Nizam mevkii yeni 20 evin 14/24 
payı. 

: Kurtuluı Örtme ıokak eakl 3, S 

108 

315 

yeni 7, 9 ey ve dükkinın 2/3 payı. 340 
Hüaeyinağa mahallesi Y eniıehlr 
caddesi eski 173 ycınl 153 dükk4· 
nın tamamı. 972 

: Tevfik ıokak eakl 13 yeni 37 evla 
1/2 payı. 243 

: Rum kiliıeıi arkası eakl 45 yeni 
35 dükkanın ı 12 payı. 
Çarşı içi Ye Karakol aokak yeni 
26-3 üstnnde odayı havi fırının 

81 

112 payı. 810 

Yukarıda yaııh mallar 21/5/935 ıalı gOnU saat 14 de P•tin 
para ile ve açık arttırma i:e satılacaktır. isteklilerin yUzde yedibuçuk 
poy akçelerini vakti muayyeninden e-.vel yatırmalara "f.,, 1124:ıO,, 
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Rıza 
Seyfi 

Deli Aslan~;;~ 
• 
Esrarlı Gölde Korkunç Eller Gizli idi •. 

Sikttvar öntlndı Tilrk orduıa 
Zaten (Nadajdi) takımından olan 

Macar beyleri ve ııenç heyza· 
deler de ıöz dlnllyecek halde 
değildiler. Macarlann kısmı klll
lia ne gelince: Onlarda muay· 
yen bir fikir yoktu; onlar önle
rinde yalmz insanı gerçekten 
coşturacak bir manzara görüyor
lardı. Ovanın ileriainde üç yüz 
kişilik bir Türk " deli ,, bölnğn 
ricat ediyordu; kat kat faik Ma· 
car kuvvetleri için bu takip zevkli 
bir aUrgüo a Yından başka 'btrıey 
addolunabilir mi idi? 

Deli Aslan, bölllğilolln arka· 
aınc:la çekilip giderken ıık sık 
ardına, düımanın her an değişen, 
geniıleyen vaziyetine bakıyordu. 
Kaşları çatılmıı, diıleri ııkılmışh. 
Beyninde yalnız bir ıorgu vvdı: 
Düşmanın bu vaziyeti her dakika 
nihayetinde Şahin Beyin tertip 
ıttiği pllna ne derece yaklaııyor• 
du?. Gece ter.-t\l:::~! kumandan 

her ıeyl tertip etmiı, herıey, her 
kuvvet yerli yerine yerleştirilmiıtl. 
Bu geniı ıssız ovanm, bu duri1JD 
•ulu Subuska gölünün, ıu ıık 
ağaçlıklarla, nemli saılıklann her 
köşesinde demir bir el, korkunç 
ve kanlı bir maksat saklanmıt 
olarak bekliyordu. 

Aılan Beyin dUşUnUşüne göre 
bu kendiliğinden ricat hareketi 
b"raz daha sUrmeJi, dUıman bir 
parça daha ilerlemeli idi. Macar• 
ların müstahkem ordugahını sak· 
hyan haymn üzerinde muntazam 
Alman piyadesi kollara görünmiye 
başlaınııtı. Bunlar sll•ariye yal"" 
dım için ve birdenbire çıkan 

hadisenin no olduğunu anlamak 
üzere ileri sürlilmüş!erdi. 

Deli Aslan yanında giden 
sarııın, genç bayraktara döndü : 

- Bana bak, Çakır Mehmet 
yoldaşım J Bu kafirleri biraz da· 
ha ileri ıürUklomek ~e biraz daha 
düzenlerini bozmak gerek; halbuki 
hiç Yuruımadan habire önlerinden 
çekiliraek itten şOphelen:rler diye 
korkuyorum. Bunların gözlerini 
kızdırmak için biraz ~lleşmek [ 1] 
çok iyi olacak. Y olda,Iarın yan• 
ıını, istersen iki yüz kişi kadar 
al, geri kal da şunlara bir sataı 
bakahm. Ağır zırhlılarla (Nadajdi) 
biraz geri kaldılar. Sade tunu 
ıklmda tut; dilşman alaylarına 
.aaplanıp kalmıyacakıın ; hem dö· 
ğOtUr, hem çekiliraln. Ben senin 
yanlarını ve gerilerini koruya• 
cağım ••• 

Bu •özU lıiten sarıtın bayrak· 
tarın glSzleri zerre yUzlüğiln 

deliklerinden ıevinçle parladı. 
Nihayet bu düvüısüz ricat· 

[ı J Çer ha nıuhaı ebeti ıuretinde 
11afif müsadcmeler yapınaia verilen 
isimdi. Ekseriya kat'i muharPbelerden 
evv~ı iki tarı.ıftan çıkı111 süvari müfre
zeleri biriblrl~·tile elıeıliderdi. Bu tnbir 
eski pehlivanlık tulı .rulı mız •ra.sında 
•~ \ar<lır. 

ten kurtuluyordu. Hem de 
kendlıl kumandan olarak iki yUı: 
TUrk kahramanını adeta bir ordu 
ile boğu~mıya götürecekti. 

K11a bir kumanda ile Deli 
aüvarilerl iki kısma blSIUndli; 
Bayrakdar Çakır Mehmedln iki 
tarafında duran zırhlı atlılardan 
biri bayrağı onun elinden aldı. 
Sanım genç iki yüz kişinin ba· 
ıanda olarak ıağa doğru geniş, 
lakin çok kıvrak ve hızlı bir 
çark hareketi yaph; Türklere en 
fazla yakınlaımış bir dUşman 
mUfrezeıini karııladı .•• 

Bu çark hareketi, dediğimiz 

gibi bir makine intizamı ile, ı.erre 
l<adar telAş, tereddi.it, karıııklık 
sıöıterilmeden yapılmıştı. Gerilk 
inıanlarm, gerek atlana hareket· 
!erinde adeta tabii bir inılyak 
vardı. Yuvarlak bir burnu dönen bir 
ırmatın akışı gibi!... Sanki inaan· 
lar kendilerine lizım olacak kuv
vetlerirıden en ufak birkısmını bile 
nafile ziyan etmek istemiyorlardı; 
aanki &111 atlar bile kendilerinden 
beklenilen herşeyi anlayarak hafif 
ve siyal adımlarla toprağın üze
rinden ve toprağa basmaksızın 
kayıp gidiyorlardı!.. 

Bu anda ovadaki görünUş ger· 
çekten heyecanlı, gerçekten par· 
laktı: 

Güneş u~uktan artık iyice 
yUkselmişti. 

En önde bulunan ve az çok 
dilzgün bir halde hücuma gelen 
Macar süvarileri ka'ın ve kuvvetli 
mızraklar nı henüz hücum vaziye· 
tinde eyerlerine yerleştirmemiş 
olduklarından ileriye doğru biraz 
iğri tutu) orlardı. Güneşin ilk 
ıiıkları l: u sil sili mız -akların ma• 
deni uçlarında pırılblar, parlak 
akisler yapıyordu. Yine bu mız· 
rakların uçlarmı süsleyen ktiçllk 
bayraklar (flandireler) çe!ik Ye 
bazıları pek şatafatlt tolgaların 
lizer!nde dalgalanan renkli tüy!er 
ve ıcguç!arla karıııp oynaş· 

makta idi. 

Bu manzaraya, zırhlı ba!dırlara 
ve çelik kaplı ay. klara vuran 
kllıçların ve atlar üzerindeki zırhla· 
rm boğuk ıakırtıları baso tutu• 
yordul 

Çakır Mehmet; korkunç bir 
çağ gibi üzerine yuvarlanap gelen 
bu ıırhh insan ve zırhlı atlar kö· 
mesinin ilk çarpıı zorunu biraz 
kırmak için müfrezeıinin ileri ha· 
raketini bir parça daha hızlandır• 
mıftı. 

Arkada Dcıll Aslan da üzen· 
gileri ·e baaarak KIZll kaplanın 
üzerinde ayağa kalkmııtı; kendi· 
sinden yüz 1:lli, iki yUz kadar 
adım ilerideki bu imtihan meyda· 
oma bü)Uk bir dikkatle bakıyor-

(Arkaaı ur) 

SON POSTA 

Vapurcu/arın An· 
laşamamazlığı 
Çok Fena Kızıştı 

( Baıtarafı l inci yOzdı 
taıfiyo edildiği takdirde ortada 
kUçUk kUçUk sermayeler hasıl 
olacak ve bunlar tıpkı şirketin 
kuruluıundan evvel olduğu gibi 
biribirlerile kötll bir rekabete 
glrlıerok zarar göreceklerdir. 
Şirket mesaisine devam ettiği 
takdirde kaputaj ve tonaj nispeti 
artmasa bile bir kazanç elde ede
bilecektir. ÇUnkll tecrübeler bunu 
ortaya koymuştur. 

Böyle biriblrine zıt iki düşün· 
cenin telifi ancak umumi heyetin 
toplanlııında milmkün olacaktır. 
Şimdiki halde kongreyi toplantı· 
ya çağırmaktan ba9ka çare gö· 
rUlmüyor. 

Ziraat Bakanlığı 
Çok Verimli Bir 
işe Girişiyor 

( Baştarafı 1 inci yüzde ) 
deki kuyulardan iatifade edilir ve 
buralardan elektrikle su ç1karmak 
hayvanla çıkarmağa nazaran 4·5 
defa daha ucuz olur. Şu hale 
nazaran, Adana ovasının tulum· 
balarla bol bol sulanması lda 
fenni hiçbir mahzur yoktur. Bu 
işin ökono:nik cihetine de bakacak 
olursak, takriben 1000 metre 
murabbaı toprak 50 milimetre 
kalınlığında bir ıu tabakasilo 
sulanmak için 50 me're mfaabı 
su iıter. Bu da dönüm başına 
yıllık sulama mr.ırafı 20 kuruştan 
fazla tutmaz. 

Bekar Yaşamak 
Mümkün Müdür? 

( Baııtare.fı 5 inci yüdez ) 

hayattan bıkarnnız. Bir giln &elir 
yorulur, kendinize kaçacak bir 
melce ararsını:ı. lş1.e ev bu s ğnaktır. 

Er, geç herkesin sığrnacağı 

yer aile ocağı , ır. Tecrübe şunu 

lsbat etmiştir ki hayatta bu 
şekilde yorulcnlar de.ha mes'ut, 
bir yuva kurar, daha ıadık 
koca olurlar. 

Siz daha yorulmamııa benzi-
yorsunuz. Fakat kafanızda istif· 
hamlerın teşekküle baı'aması 

göateriyorki }'Orgunluğun başın· 
dasın z. Bir iki sene s;irmez be· 
kirhğın tahammül edilmez bir 
hayat olduğunu anlars nız. 

TEYZE 
u •• _.... • 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 L 1 .1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 .... 

Ademi İktidar 
ve belgevşe~diğinJ, sinir 

7Jifivetini dldarir. 

Kutusu 150 kuruştur. 
Adres: Gı:ı.l tıta po•ta kutusu 1255 

Doktor 

HORHORONi 
Eminönü Valide kıraathanesi yanıu<la. 
_. Telefon ı 24131 

Mayıı 18 

, _____ ı._t_•_n_b_u_ı __ B_•_••_d __ IY_•_•_ı __ ı_ıı_n_ı_a_r• ______ __.I 
Keşif bedeli 1065 lira 89 kuruş olan Bakırköyün küçük Çek

mece klSyU mektebi için alınacak malzemt: ve doğrama ve demir 
kapı açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartnamesi ve keıif evrakı 
Levazım Mildlirlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 
No. lu kanunda yazılı ve&ika ve 80 liralık muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubu., ihale gUnü olan 23/5/935 Perşembe günü saat 
15 de Daimi Encümende bulunmahd~ılar. (1) «2462>) 

'f 'f 

Ketif bedeli 3054 lira 3 kuruş olan Çatalcanın Boyalık, Kı· 
zılca Ali, Örcünlü Mektepleri fç 'n aJuacak malzeme ve doğrama 
ve demir kapı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi ve keıif 
evrakı Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksi:tmeye girmek isteyen• 
ler 2400 No. lu kanunda yazılı \Tesika ve 229 lira 5 kuruıluk 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile ihale günU olan 23151935 
Perşembe günti saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) 

«2466» 

• JI. 
Keşif bedeli 1022 lira 06 kuruş olan Beyoğlu baatanesinln 

önüne yapılacak olan kısım tat temel duvarları inşası açık eksilt· 
meye konu~muştur. Şartnamesi ve keşif evrakı Levazım Müdür· 
lüğilnde görüfür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu kanunda 
yazılı veıika ve 76 lira 65 kuruiluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile ihale gUnil o!an 23/5/935 Perıembe gUntı aaat 15 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. "B.,, «2463» 

Nafıa Bakanlığınden: 
Bedeli 55 bin Ura tahmin edılen ve münakaaası 16/5/935 tarl• 

hinde yaµılacağı ilin olunan Afyon • Antalya hatb Burdur•Antalya 
arası etüt münakasası ıartlarında &fağıda tadilat yapılmıı ve ev• 
velkl i:fü1lar iptal edilmiştir. 

l - Evvelce 55,000 lira olarak tesbit edilen muhammen bedel 
65,000 liraya çıkarılmıştır. 

2 - Muvakkat teminat mıktarı 4500 liraya iblağ edilmiştir. 
3 - Münakaaaaı 30/5/935 Perşembe gilnti ıaat on beıde Ba· 

kan'ık binaamda Demiryolları inşaat dairesindeki münakasa komlı· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eka:ltmeye girecekler, tekllf mektuplarını ve ekılltme 
şartnamesinde yazılı olan d;ger evrak ve veaikaları ebiltme saa• 
tinden bir saat evveline kadar numaralı ma"buz mukabilinde 
mezkur daireye vermlt olmalıdırlar. 

5 - Eu işe girmek isteyenlerin münakasa gllntinden en az bir 
haf ta evvel istida ile Bakanlığa müracaat ed•rek alacakları fenni 
ehliyet vesikasını teklif mektuplarına koymaları lbımdır. 

6 - T allpler bu etUt iti için hazırlanan ekailtme tartnameaile 
mukavele projesi ve merbutatından mürekkep bir takım mlloak&1a 
evrakını 325 kuruş bedel mukabilinde Demlryolları lqaat Relıll· 
ğinden tedarik edebilirler. u2578,, 

Sinop Müddeiumumiliğinden: 
Sinop umumi Hapishanesindeki mahküm ve mevkuflara 1/6/935 

gününden 1/6/936 gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 
20/5/935 gününden itibaren yirmi güu müddetle Ye kapalı zarf 
usulü ile ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Veraecek ekmek 650 randmanb Samıun bir baş unun• 
dan yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak plşlrllecektlr. 

2 - Ekmekler Hapishane Müdüriyetinin göıtereceğl lüzum 
Uzerine yevmiye 700 ili 1000 adet arasında ve her &Un nihayet 
saat 14 e kadar hapishaneye teslim edilecektir. 

3 - Talipler bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu olan 
1877 lira 10 kuruıluk teminatı muvakkate vereceklerdir. 

4 - İhale 10/6/935 Pazartesi günü aaat 15 ta Sinop C. MUd· 
de:umumil:ğinde müteşekkil komisyonu mahsuaunca Adliye Bakan· 
bğmm mezuniyetine talikan icra edilect.kllr. 

5 - Teklif mektuplan 10/6/935 Pazartesi gUnU saat on dörde 
kadar sıra numaralı makbuz mukabiande 4 UocU maddede yazıla 
komis) on riyas=line verilecektir. 

6 - Mektupların 5 inci maddede gcaterilen saatte yetiımek 
üzere iadeli ı.aahüllii mektup teklinde gönderilmesi caizdir. 

Bu ha!de; ıarfın mlihür mumu ile ve iyice kapatılması IAzım·. 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

7 - Şarnameye muvafık o'.mıyan veya içinde şartname d14ın· 
da tart!arı ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellit bilcüm!o rüsum, tekailf ve dam• 
ga rumi ile ılan ücretleri ve indelhace ekmek veya unların tahlil 
ücreti vesa:r bilcı.imle mas ırifat müte ıhhide aittir. 

9 - Daha fazla tafsilat almak ve şartnameyi görmek iıteyenlerln 
tatil gün:er.nden mada hergün Sinop C. Müddeiumumillği ka'.emlne 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

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

zarf usulU ile eksiltmeye konulmuştur. 
Ek:ıi'.tme 24 Haziran 935 tarihine raathyan Pazartesi günü saat 

15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Miidürlllğünde yapılacaktır. 
Taliplerin te~c:iflerini Ticaret Odası vesikası ve 6250 liralık mt:vak· 
kat tem:nat:arı ile birlikte 24 Haziran 935 Pazartesi g'l'nü saat 
14 de kadar Malzeme Müdürlüğüne lt vdi etmeleri lazımdır. istek· 
liler bu husustaki ı lrtnameleri 5 lira mukabi.i .ıde Ankar..ı...:a 13a· 
kanlık Malzeme Müdürlüğünden alabi.irler. "2478,, 
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ESMER GÜL 
Muharriri: A. R. Tefrika No. ı 103 

Zorba Korkusu !. 
Nedim Efendi Kalktı, Deli Veliyi Omuzlarından Kav

radı, Dikkatle Onun Gözlerinin içine Bakb.. 
Sözleri, atzmdan çıluvermiıtL 
Deli Velinin çebreai, birden

bire moımor keılldi. liir an derin 
bir •Okftt içinde geçti. Fakat bu 
an geçer geçmez Deli Velinin 
eUerJ havalandı. ihtiyarına bakim 
olamıyan bu eller, ıağa ıola 
ıallandı. Ve ıonra, camları ıarıan 
bir kahkaha çınladı.. Deli VeJI 
gUlnyor. Ellerini b6ğUrlerine da• 
yamıı, dimdik duran bacaklarının 
llıtllnde; vllcudunun lıt kısmım 
dalgalandıra, dalgalandıra gülüyor: 

- Ben, ha.. Deli Veli, ha ..• 
Hay Allah.. Hay Allah ••• 

Diyor, Fakat bu 16ziiD arka· 
mm getiremiyordu. 

Nedim Efendi ile Eamer Gol, 
bnıbütlln pfırmqlardL ikisi de 
gözlıriol Deli Velinin 7avaı yayq 
ağarmıya baılıyan çehreainden 
ayırmayorlardı. 

Eamer GUI: 
- Hem gUlOyor, hem atlıyor .• 
Diye mınldandı. Nedim Efendi, 

ı kalkb. Deli Veliyi omuzlanndan 
1 kavradı. Derin bir dikkatle onun 
: 18ılerJnin içine bakb. 
İ - Kendine gel, Deli Veli. 
Sen bir hoı olmuııunl. Söyle 

1 buL. Ne derdin Yar?. 

Deli Veli, çehresinin bitin 
batlan ıerilmiı oldutu halde, 
bapna iki tarafa ulladı. Duda~ 
larında, aittikçe acdatan gllmenia 
IOa titremeleri •ardı. 

Deli Veli, birdenbire lilklndl. 
Bakqları derlialeıtl: 

- Hey Efendi!.. Benim delf. 
llkten baıka ne derdim olur? •. 
Mecnun a6zG, kaleme gelir mi 
biç.. itte, adım llıtümde.. Deli, 
VeH... Bakmayın •iz ıu deliye •• 
DeH değil mi ya?.. Hem gOler, 
hem ağlar, hem gözUnn budaktan 
takınmu, hem de korkar. 

DedL 
Nedim Efendi, bUtDn ömrUnll 

P•rvaaızlıkla geçirmiç olan bu 
•damaı 

- Zorbalar aenf korkuttu mu? 
Diye, dUınncesizce bir ıual 

lorduj'uodao Ye bu ıöılerle onun 
••lblne dokunduğundan dolayı 
lbuztarlptl. Şimdi DeU Velinin bu 
'6zleri, bu ııtırabım bir kat daha 
derinleıtirmiıtl. Ruhunun bUtnn 
haııaaiyetinl göıteren tatlı ve 
lblllAyim bir ıeale cevap verdi: 

- Deli VelJ .•• yavrum!.. HA· 
11, ben saaa korkak demedim. 
lfatt1, coıaretJoi bilmeseydim, 
Iİ11acli ıana haber i'Önderip bura
)a ıetirtmezdim. Seni niçin ça• 
lırdımı biliyor musun? .•• 

- Hayır, Efendi. 

- ÔyJe İle, ıuraya otur da 
::••Jlm... Esmer GUU.. Sayle 
\' e birer kahve getirdnler. Deli 

•llye de bir çubuk. 

yalıkötktlne çıkıaL Oradaa yeJI. 
nimetimin huzuruna YUAL T .. 
rafımdan hlkipaylne Jtb ıGrtlp, 
ne rütbe gam Ye elem çektf jimi 
anlatsan. Umarımld, kulluk bor· 
cunun bJr kısmı olıun eda edil· 
mit olur. LAyık olan ıu durki, 
bizzat ıidip kulluk vazifemJ ifa 
eylemektir. Amma kendileri hal 
•• ah•alimi blUyorlar. Yolda et-
kıyaya raat gelmek ve bir hen· 
kAmeye maruz kalıYermek ihti· 
mali Yar. Onun için, benim ye
rime ıeni g6nderirim. Ne dersin? •• 

Deli Velinf n çehre.inin ren~, 
ıimıiyah kesilmif.. Bqını, yaYaf 
yavaı gBj'sllnDn OıtDne eymltti .• 
Nedim Efendi hayretler içinde fdi. 
Çtlnktl timdiye kadar Deli V ellye 
ne ıöyledf lıe, o bUAtereddOt 
kabul etmlt ve derhal cevap 
vermfıtf. Şimdi gösterdlj'i bu 
dnıunce 'H çekingenlik acaba 
neden ileri gelmekte JdL 

Saniyeler geçiyor.. DeU Veli 
dUtünUyor •e cevap vermf yordu .• 
Nedim Efendi, gözlerini Deli 
Velinin Ç.atkın ve aıabi çehre
ılnden ayıramıyor.. Y avaı yavaı 
zihninde fU fikir canlanıyor: 

- Anla11hyor.. Bu Deli V eU, 
aallerfn aınafından.. Belki de onla· 
na arkadaılarındandll'. Esmer 
GIU dolayıslle de lbrahim Papya 
ve ıaraya kaqı kalbinde derin 
bir kin •• aefret vardır. Hele, 
bu karıııldıktan lıtif ade ederek 

' Esmer GUlll perili k6ıke 
kapatan.. Ve ıonra da kendisini 
61öm halfne getirmeye ıebep olan 
Osman Beyden intikam alacak· 
br. Yirmi dört uattenberl vak
tini dalgın Ye dlltllnceJi feçirme
ılde, hiç tUpheslzkl bu ·taaav•ur
larla alAkadardır. Hata ettim. 
Ona, böyle bir ıey teklif etm .. 
mellydlm. 

Diye dUtUnliyordu. 
Fakat Deli Velinin cnabı, 

Nedim Efendinin aklına ıelen 
ihtimalleri bir anda tekzip etmiı· 
ti. Baıını daha hAIA ıöiıllnün 
UıtUnden kaldırmıyan DeU Veli, 
gözlerini önUaden a71rmıyarak 
ıu cevabı Yermitli: 

- Baka EfendU.. Eğer ba· 
bam mezardan çıkıpta, bana böy
le bir teklifte bulunaaydı.. rene 
kabul etmudim. Zira, ben.. bu 
zorbalar yatıııncaya kadar, •Yİ· 
min eıiğinden bir adım bile atla
mamaya karar Yermiıtim. 

Nedim Efendinin hayreti art· 
mıı.. Deli Velinin ıözDnll keHrek 
sormıya mecbur kalmıth: 

- Niçin, Deli Veli.. oaların 
çojıı ı~nin yoldaılann delil mi?. 

Deli Veli, derin deria içini 
çek mit: 

- Oaua oraııaı ıorma efendl. 
kar11 kar11ya geçmlıle Ye 

~tl•rlnl birlbirlerlnin sr6zleriae 
._lllltJerdl. 

Gelelim, ılzDmllze .• Ne diyordum. 
• Haaa.. Kapıdaa çıkmamıya ah· 
detmiıtim. Amma •e IAkla .• Sana, 
hayatıma borçluyum. Onun için, 

Deli Veli: 
- Buyur, efendi!. 

'ltilNedim efeadi, ı6z0ne deHm 

- Deli Veli!.. Sadrazam pa· :1• karıı kalb:mde ne aıurl bir 
a..."lı•bbet olduğunu biliyorsun. 
'1 IUn onun bu mUzayikalı hali· 
) dUıtindükce, kalbim hun olu· 
•r. Amma, ne çareki elden bir 

t?.. l•lnıez... Derimkl, ıuradan 
~il.. Bir kayıia atlaıan •• 

tıpkı azat kabul etmez bir kale 
fibl, her aöıllnll tutım)a mecbu· 
rum.. Peklli.. GJdeceiim. Ancak 
fU var ki.. Ben, senin aözlerinl 
becerip te V eaire 16yleyemem. 

Bir kAğıt yaz. Onu, ne yapar 
yaparım. Nerede lae arar bulurum. 
Kendlıine veririm. 

Diye cevap YermiftL . 
c Arkuı ,.,, 

SON POSTA 

.--. Dl' TABiBi 

MllDllT lllrAT ATAY 
lıtanbul Belediyeei kuııııoa 

~---. naldetmiıtir. ~--"' 
••••••••• ..... •-••-•••••••-••••••••-•H•H••••••••••• 

h• Poata M•tba•aı 

Sahibi ı R. Kökça 
Hep. MOdlrG: Tahlr 

Sayfa t1 

Oıütmekten mütevellid İzbraplara karşı 
En seri tesir, En kat'i netice 

Grip, nezle ve ıotulı 
algınhklarmda bll
haHa mUesairdlr. 

6Ri 
Romatizmahlara 

ehemmiyetle ta•· 
siye edilmektedir 
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Bat Ye dit afra• 
lannı ılr'atle 

dindirir. 

PiN 
Kırıklıjı ıtderb\ 

bel •e adale 
ağralanm keıu. 

LUtun eczanelerde buıunur. Fiatı 7 ,5 kuruttur. 

Gripin, Radyolin diş macunu fabrikasının mütci, 
tehasııs kimyakerleri tarafından imal edilmektedft 

Zaft7etl ••umi7e, lftahıaılık •• kunetaizlik hallbnda bUyllk f dde ve teı.iri g6rl1le11 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullanınız. Her ••••n•d• .. tıllr. 
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Sayfa 12 

Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin 
lst-ilasına Karşı Muhafaza Ediniz 

D 

SON PoSTA 

' 
__ ~~LNIZ T.4NINH1$ pn -- , 
ı Tuş ar(AllLARı Nı 

llUllANINIZ 

Mayıı 18 

MÜJDE 
Zabıta memurlarına 
mahıUI 200 metroluk 

me1afeyi gölteriı 
kUTYlttt 

DAIMON 
Cep Fen'9rltrl 

ıelmiıtir. Her ftrd6 
1626 numara tahtında 
arayınıı ve taklitle
rinden Hkıııını•. 

~at Ş erler• • ANKARA ı Sofu ı:ade Mehmet Eml~, 
~ l Y l • MERSJN ı Hakklk oğlu Silifkeli Rahmi, 

IZMlR ı HOHyin HUınn 
SAMSUN ı Tursun Eıref 

~RAYl•Ç.O'GJ).LTAN · BiR··FABR&KADIR· 

ELEKTRiK VANTiLATORO 
sayesinde ııtedltlnlz kadar 

SERiNLiK TEMiN EDEBiLiRSiNi2 

• 'de 
12 AY vade ile satılır. 

Satış yerleri : 
SALIPAZAR MA0AZASI 

Salıpazarı, N eoa ti Bey oaddeal N o· 428 -438 
Tel. 44965 

METRO HAN 
Tttnel Meydanı, Beyoğlu Telefonı 44800 

ELEKTRiK EVi : 
leyazıt Mlirekkepçiler oaddeıl. Telefonıi4S71 

KADIKOY: 
Muvakkıthane oaddeai. Telefon: 607g() 

BOYOKADA: 
2S Niıan caddeai. Telefon c 66 • 118 

OSKODAR: 
Şirketi Hayriye iıkele1l. Telefon: 80811 

TAKSiMDEKi 
Sergiyi ziyaret ediniz 
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( 

En bUyDk sergilerde 18 
diploma 48 madalya 

, kazanmıştır. -t..:M 

Böyle gUzel dif ler yalmz 

· kunananların 
J 

- .. dlşlerldir. 
Diş tabipleri diyor ki: 
"Diılerln ve ağzın ııbhatl sabah 

ve akşam gUnde 2 cefa diılerl temizlemekle kabildir. ,, ~ 
Ra dyolin, b ilklmya saf kalayh tUplerdedlr. · " 

TAKSiTLE 
bir 

PHİLİPS RADYOSU 
Botun Avrupa istasyonlarım mUkemmel ahr. 

Fiatı 7 5 T. Lirası 
fstanbul için sahi yeri : 

HELiOS MÜESSESATI 
Galata, Hezaran caddui No. 14 


