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Bulgar ıaı:etelerl, Bulıarlatan o .. 
mania imparatorlutu idarui albn
cla iken 1apılan bir iıyanın yıl 

--.._...,.,;..;n;;.;;m~Q.:;: mnnuebetile yine kafa 
an, • 'ISlalf• .....-w. 

eden yar.darla doludur. O zaman 
Velço Atanaeof çetHinin efradı 
yakalanmıı ve (1835) de aıılmışh. 
Bulgar gazeteleri aradın geçen 
Jftz ıene içinde Bulgaristanaa 
•1aretten kurtu:muı olduğunu ya· 
yaııyorlar, bu arada da atıp tutu• 
yorlar. Bu mUnaHbetle blltDn 
Bulgar ıehirlerlnde tantanalı m .. 
raıim ve tezahürat yapılmıı, Bul· 
r•riıtanın Erglnligi (iıtiklili) kut
lulanm1tbr. 

Bu arada o zaman Osmanlı 
orduıUe Bulıar çetecileri arasın· 
da yapılan mliaademeler de tem-
IÜ edilmiftir. 

Şimdi gelelim Bulgar gazete--

Olan Gocunur,, 
Geçeriz 

!erine; Almaayadaa •aaen Tllrk 
ıazetecller heyeti huradaa ıeçer
ken kendllerinl Bulgar ıaıetecl

Jerl karıılamıf, çok Hmlml Ye 

4-tça -~ alauabl. ... 
arada Tlrk heyeti ltaıkaaı, 
Ud memleket matbuahnın karıı· 
lıkb doıtlujunun kuvvetlenmHI 
için elbirlljile çalıımaları diletln· 
de buluamuı, bu dilek Bulıar 

razetecileri tarafından da taadik 
edilmiıti. Fakat, şimdi ıu yıld6-
nUmll mllnasebetlle anhyoruz ki 
Bulrar raıeteclleri IÖzlerlnl tut· 
mak huıuıunda çbk ıevıek daY· 
ranmıılardır. Çtınkll Bulgar ga• 
zeteleri, Hkl ftlnlerin bAdiHlerfnl 
çok titkin bir ıekilde ıayfalanna 
&•çlrerek, Tnrk zulmlnden, TGrk· 
lerln barbarlıklanndaa, Tlrk• 

( Dnamt 8 lnel 18ade) 

Yeni Anketimiz 

. 

BitıJ itikatlara 
liıanır . Mısınız ? 

"•zıcı Arkadatlardan 6mer Rı•a ile Sellml lzettln Cevaplan 

•• 
Onıer Rıza, Bunu Selimi izzet ise 
Bir Şart Meselesi Hiçbir Şeye 

Buluyor . ln•nmıyor 
( Y az111 9 uaou yhde ) 

At•tUrkUn ••hrlmlzl 
••r•fl•ndlrmelerln• Alt 

Muhtelit lntlb•l•r 

r ' Atatürk lstanbulda 
At•tlrlc tliıa $1111, M•ıl•lı •• 

lıt••6•1 cllaetlall• 6ir ••zl11tı 
••prraııl•rtlır.. 

Şüpheli Bir Adam 
Sorguya Çekilince 

Bir Katil Oldufu 
Meydana Çıkb 

Bergama, 17 ( Huauıl )-Ber
gamanıa Turanlı nahiyesinde 
vaziyeti fllpbell bir adam yaka
lanarak karakola ıetirllmlt; kara· 
kolda loaa bir ıorgudan ıonra 
bu11un bir katil ol~uta meydana 
çıkmaıhr. Yakalanan adam kaptı 
Alımet oilu Mubarremdlr. 

933 yıhnda Sllkede ıenç karı11 
8ayaa Aypyl 6ldlrmlt. lzlal 
kaybetmek lçia muhtelif yerler
de dolaımqtar. 

Bu hldiHnln meydana çık· 
maaında jandarma karakol ku
mandanı Muıtafa çavufUD faali· 
yeti ıtsrlllmOıtDr. Katil, mahfuzen 
S6keye &6aderilmiıtlr. Orada 
muhakeme edilecektir. 

Tröstlere Karşı 
Mücadele Ediyoruz 

Oksijen 
Tröstü 

Buıllnkll demir ve elektrik 
EndOıtriıinin temel taıanı kuran 
okıijen, Ttırkiyede bOyUk savat
tan evvel bir Italyan tarafından 
okaijen kaynağı teklinde kurul
muştur • 

8Qytik harpten ıonr ehemmi· 
yetl artan, ve buıOnkll endilı· 
trlnlnla temeli ılbl olan bu mad· 
ele ller yerde oldutu gibi TBrJd. 

(D .. amı 10 UDCU Jla4e ) 

Habeş- ltalgan Dövüş 
Hazırlıkları Son Nazik 

Safhasındadır 
Roma, 18 (A.A.) - DnnkD 

ıazetelerden biri "Alları,, imza .. 
ile "ltalya ve Habetlıtaa arası~ 
da Hvaı olacak mı?,, adlı bir 
makale neıretmittlr. Bu makale-
ala esaıh parçalan ıunlardır: 

'1Stııl bakımından, Ud meml•· 
kıt açıkça ıavqa baıırlanıyorlar. 
,.a.llllllls 'T'4'11111~--llr~·Wlllillıi-' 
berllk illa etmlftia'. Ayni ....... 
da Hab9fler, en modera ılllhlar 
olan makineli t6fekleri, uçakları, 
ze111rll gazlan da .. Yaf için top
IAmaktadırlar. Kırat hududa yakın 
Yiliyetlerl gezmiı ve aavaı dua• 
lan yapılmaaını emretmlıtir. 

ltalya, 1911, 13 Ye 114 ıanıf. 
tarından 900,000 aakerl ıillb al· 
tında bulundurmaktadır. Munta• 
zam ordunun 3 fırkaaı ve aiyab 
ıömleklllerln iki fırkuı HV&fa 

hazır bulunmaktadır. 
Daiu Afrikaaına aıker yolla• 

malan 11 pbattanberl muntazam 

1 
tekilde devam etmektedir. Blltlln 
donanma, aıker ve aıkerI cıya 
taıımakta kullanıbyor. 

· 24,000 tonluk Kont Biyanıa· 
mano, 12,000 tonluk Ganj ve 
Kolombo yapurlan ile 20 ye 
yakın bUyllk nakliye ıemilerl de 
Afrlkaya uker taoımaktadırlar. 

Allıı)lw ........... ,..u ... ı 
teıldl ecllllilelcte Ye kenclllerine 
1915 te l'•Del un,tald -•ara 
ve bayraklar verilmektedir. 

Afrikaya gitmeden enel, ... 
kerler, huauıl kamplarda bu 
antreman deweei geçirmekte ve 
çadırda yatmaktadırlar. 

Süel mahafil, Habeı 1avaıına 
baılanması için ( 200,000) asker 
ıerek olduğunu ılSylemektedirler. 
Diğer taraftan ya~mur meniml· 
nin geçmesini beklemek llzımdır. 
Snel bakımandan ilk çarpıımalarıa 
eyllllden evnl baılaması mftmkUn 
detlldir. 

"Gelecek dlSrt ay içinde ltal• 
( Devamı 8 lnol yüıde ) 

Yeni Bir İsyan Irakta 
Daha Patladı 

• 

Bir lngiliz 
Tayyaresi 
Düşürüldu 

Alman Ajanıı iki güll enel lrakta 
iıyan çık:tıtına dair Batdattan aldıia 
bir haberi bize de bildirmiıtir. Bağda.• 
huıuıl muhabirimiıdH bu hıııusta 
aldıeımıı y1ni bir mektup bu haberi 
te'yit ediyor. Bağdat muhablrimiıe gö
re, Irak iayaoı oldukça ehemmiyetlidir. 
ltter 

Bağdat ( Huıuıl ) - Irakta, 
( DeH•• 1 u•cu yüade) ı 

ı • .... ~..---ue .__. ...... ..____ •• ..... ~ 

. ,- '"'\ 
Ne Sihirdir 

Evvelki k••l••••• relıl Ba, c.,111 .. •. ,,,,, 

Ne Keramet 
Belediyenin Alemdatanda Tatd•· 

len memba ıuyunda yaptırdıtı re1ml 
tahkikata röre Taıdelen membaın· 
dan kıt n hdtada ancak bir araba 
ıu alındıtı nı, fakat ıeblide yClaleroe 
araba su aatıldıtını tublt etmiıtlr. 
Şimdi b· ı .. diye de bu ıiıelere nuıl 

ı 
elup da Taıdelen ıu1u mOhGrll vu• 
ru!up T c: fd~!en auyu bandrolu yapıt· 
tırı'dığını tetk' k etmektedir. 
\.._ . .,J 
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Mesleğinizin 
Nelerinden 

Şikayetçisiniz? 
Bugiin de, bu ıu.&le, muhtelif 
memuriyetlerde bulunan kim!ele• 
rin, yani memurlann verdikleri 
cevapları yazıyoruz. 

Fatih, GUr çe!me sokaGı 
Nimet aperbmanı 3 numarah 
daire, maliye memurlanndan 
Bay Hikmeb 

- Dlyebirim kJ, bir maliye m•mu· 
ru kadar fena ıerait içinde çalıınn 
çok az inHn nrd}r. Zira bizler, gör· 
dilA-ümfiz Yazife icabı, yergiden kaçı
nanlarıo gözlerine dil~man gibi görfi
neo kimaeleriz. Sonra, vergi kaçlJ'mak 
yolunda yapılan akla w•lmedik hile· 
leri m•ydana çıkarmak için, hazan 
poli• hafiyelerini gölııede bırakır kur· 
nazhklar, çareler bulmak, yaratmak 
mecburly•tlndeylz. .. 

Heybeli; Hakkıpa.şa sok11Gı 
9 numarab hane, ,ırket me· 
murlar1ndan Esab 

- MemUJ"larıa ılk&yttlerl malam 
birader, ıormaya ne hacet. Maaı 
flktam, ve nrgi külfeti, .,. bu aridiıle, 
korkarım srlln i[elecek ki; 

- Maaıı •iı alın, nrgiyl bizi 
Diyeceğiz.! 

Bak1rkC:Sy, Emrazıakllye ve 
asabiye hastane&I, eczacı Ihsan; 

- Memurlukta en büyllk felak•t• 
pıukadderahn ekseriya, bir amirin 
ikf dudağı aramında kalıtıdır. latedifin 
kadı!lf dilrOıt çahı, ıtinlln birinde; 
aalAhiyetli bir Amirin g8zUne tirin 
görünm•dimlydin, yandıtıo l'llndGr. 
Bu itibarla, aade itinle gOcGnle değil, 
itin bu tıırafile de mefgul olacak•an. 
Ve işin aııl fena tarafı dı, bu mec
buriyettir. Hele &mirlerin içinde, ba:ıı 
emir dDtkDnl kim•eler vardır ki, 
onların yanında çalıtanların, iz:ıetiae
flılerlnl iyice köreltme]eri lhımdır. 
Ve lnıan bu fedak!rlıtı aç kalmaktan 
kurtulmak baha1ına da olH, hum• 
edemiyor! 

Bebek, &arıyah •okalı, 53 
numarah hane, Şirket memur
larından &aUihaddln ı 

- Ben, maaı bareminin niıbet• 
ıiı:lilderinden müıtekiyim. 

Faraza, kilçllk bJr memur, heı yıl 
bekledikten •onra, •noak bet lira 
•am alabiliyor. Halbuki, dereeeler 
Jillueldikçe, bu sam, •t•I• duece• 
lerdekilule nlıbet edllemlyeeek dere
cede arbyorl 

Hangi Mekt~be 
Gireceksiniz ? 

Son Posta'nın mektepçiıi ker 
sene olduğu gibl bu sene de orta mek· 
tep, lise ve yükeek mekteplerin kayıt 
ve kabul ıarUımoı ııeşretmeğe baıhyor. 

1935 - 1936 dere yılı için hazırla
nan gençlere ıoruyoruz ı 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ?. 

Bize bir mektupla bütüD mUşlrUl
leriniz:l sorunuz ve Uzerinde durduğu· 
nuz mektep hakkında malumat iıte· 
yiulz. • 

Cevap Vereceğiz J •• 

Bir Çocuk Mezar~anÇıkarıldı 
Annesi Ve Babası r---------, v0ııar 
1 Öz Dil ~ 4 ıı 
ddia Ediyorlar : Çalışmaları Çalınmamış 

"Çocuğumuzu Eczaneden Oz Tarkçe .azıerdan herglin be' lielediye, Bu İddiayı Doğru 
Aldığımız ilaç kelimelik bir listeyi koyuyoruz:.. Bu 

Ö 
ıBıleri yazılanmız araaında kullaaı· Bulmuyor 

ç ld Ürdün yoruz. Bugün de dCSrdündl liateyl Şehir için do ye bllha&Sa Kar-
Bir hafta eyvel Şişli Çocuk nriyoruz. tal ve Kadıköy havaliainde vaktile 

baıtanea:nde 6len Sevim adında DördUncU Liste yol olarak ayrılan yerlere binalar 
Te yedi yaşmda bir çocuğun ana 1 - Abide .. Anıt yapıldığı yazıldL Bu mUnaıebetle 
ve bahası mütterek bir l•tida ile Öraelder: l.tanbul blı anadlaa ı•h- Belediye rei• vekili Bay Hamit 
Müddeiumumiliğe mlh'acaat ed.. ridir. • f.tanbuJ, AtatOrk için, bir nıuharririmbe demiıtlr ki: 
rek ldanbulda bir eczanede heykelli bir anıt yaptırmaA"a karar ,. - Kadıköy ve Kartal hava• 
yaphrdıkJarı ilaç yüzünden ço- nrdi. lbindekl bazı arazi sahipleri 
culdarının öldüğünll söylemişler R - MUstacel • EvRin topraklarının ifraz haritalarını 
ve eczacı hakkında takibat )'&• Örnekler; Yurdu bay;ndırmak, evgln yaphrmışlar ve bu haritalar üze• 
pılmasını istemişlerdir. iş erimizin batında gelir. • Dtın rinde de yollar göstermişlerdir. 

Sevim haata imlı. Bu ilacı Ankııradan bir evgin telgraf aldım. Bu haritalar tapu ve kadastrodan 
alır almaz hemen fenalaımıf ve 3 - Terbiye etmek - Ej'itınek henll.z bize intikal etmemiıtir. 
can çekitlrken de Çocuk hasta.. Terbiye (educati~n) • Etltlm Bunlar bize gelince, yollar iizerine 
neılne aetirilmiı ve orada da MDrebbl - Eğitmen lnıaat yapılmışsa icabına bakıbr. 
derhal ölmüıtDr. 4 - Mektep • Okul (Okula) Fakat bugiln için yol UstUne ev 

Mllddeiumumilik tahkikata 5 - Muallim - Öğretmen yapılmış değildir.,, 
bqlamış Y• çocuğun içtiği ilaçtan Örnek'er; C iimhuriyet okullarının Otomobil Altında 
9l1ede iki parmak kadar ilacı genç kafalı etitmen'fıre ihtiyacı 
mühürlettiği gibl cesedin de me- vardır. - Her öiretmen, eğilim Cemil adında bir çocuk Balatta 

usullerini bilmez. • Biz çokta.oberi bir otom b'J lb d k ) f a zardan rıkarblarak Morga kaldı· o ı a n a a mıı, on ,-. gençliği yeni zamanlar için eğil· b ld ) 
rılmasına karar vermittir. Cesedin mek iatiyoruz. a 8 yara anmııtır. 
içi ve ilaç Adli Tıp tarafından Elçak Sapladı 
tetkik edildikten sonra eczacı E k• E } Bakırköyllndeki pazar yerinde 
hakkında takibat yapılıp yapıl· S I ser er satıcılardan Hasan ile Klzım bir 
mıyacağı teabit edilecektir. Bir lngiliz Profesörü Ara• mu,terJ yüzünden kavga etmlt· 

E. )Jı• Beşlik Bı·r J ler, bir aralık HHan bıçağını 
ma Müsaadesi ıtiyor çekerek KAzımı çok ağır yarala-

Ad Y k 1 d Bak•ter adlı bir Ingili:ı profe• mıştır. 
am a an 1 ıöru Ahırkapıda Iabak paıa civa- OskUdarda Doğum Evi 

Dört .Yaşında Bir Çocuğu rında sondaj yap1p eski eHrler Sıhhat MüdUrJUğ'U Ül!lkildarda 
Berbat Etmeg"" e y eltenmiı aramak llıere mllzeler idaresine Zeynep Kamil hastaneainl doğum 

mliracaat etmiştir. Profesör Bakı· evi haline ıokmıya karar Yermiıtir. 
Mu•tafa oğlu Emin adında ve ter Haziran başında Istanbula Buradaki yataklar Haydarpaıa• 

55 yaıında bir adam dün Adliye- gelecek T• sondaj ı,ıne başlıya• dakl 250 yatakla NUmune basta· 
de tevkif edilmiş. Bu adam, 4 caktır. nesine kaldmlacakbr. 
yaıauda blr çocuğu berbat cıtmeyu 
yeltenmekle ıuçludur. iddiaya 
göre, EmJn evvelki akşam Şiıhane 
yokutunda 4 yaşında bir çocuk 
görmüş, kenara çekmlf, çikolata 
da vcrererek oyalamıı, •onra da 
kötü hareketlerde bulunmaya yef.. 
tenmiıtir. Fakat teaadUfen oradan 
geçen Alb~rt adında bldsl bu 
çirkin yaziyetl görmtıı ve polise 
haber vermlttlr. Fakat Emin, 
kendisine yüklenen auçu lnklr 
ediyor 'Hı 

" - Musevi çocukları bu yav• 
rucuğu döğllyordu. Ben do kur• 
tarmak lıtedim. ,, diyor. 

3700 Lira 
Bir Gaz Kumpanyaıından 

Ceza Olarak Alındı 
Şehriml~deki petrol kumpan• 

yalarından birisinden cezalı n. be .. 
raber 3700 lira Yeriİ almmııtır. 
Bu vergi hUkfımctten glzlenmittir. 
Kumpanya kendi memurlarına 
verdiği petrolu bedeli mukabiJJn .. 
de vermesine rağmen ne satııa, 
ne de memur maaılanna geçme· 
miştir. Bu suretle bu petrolların 
vergiside verilmemlıtir. Araıbrma 
yapıhnca lı meydaaa çıkmıt ..-e 
3700 lira alınmııtır. Fakat ıirket 
buna itiraz etmiştir. 

Garip Bir Müracaat/ 
Babasını Kaybetmiş, Fakat Sahte Bir 

Baba Kendisine Musallat Olmuş 
Ttemiz giyinmiş bir delikanlı 

MUdd .. iumumlllk beı muavini 
Bay Salibin odasına gfrmlı ve 
çalışma masaıınm ti önüne ka• 
dar ıokularak: 

- Size pek mühim birşey 
ıöyleyeceğlm, diye e6ze başla

mıştır. 

Delikanlı bundan sonra da 
•Öze ıöyle devam etmlfllr: 

- Ben bl1yliklerden blrlıılnin 
lzmirde kaybolan oğluyum. Şimdi 
Maçkada Hacımcnsur sokağında 
oturan Ali isminde biriai: .. Bon 
ıenln babanım,, dl}or. Bana bir 
de anne uydurmuılar. Ben Uç 

yaşımda ikon lzmirde beni e1rar
engtz bir ıurette kaçırmıılar. 
Şimdi hakiki babama dönmek 
istiyorum. Sonra aize bir aır daha 
vereceğim: Mlltareke senelerinde 
ben kUçnktUm, Şimdi bana baba 

olduğunu söyleyen adam, bani 
Sultanahmette bir eve i'ÖtllrdU. 
Orada uıun boylu, yeşil gö:r.lll 
bir kadın vardı. O, bana, ıen 
benim oğlumsun, dedi. Boynuma 
da üstünde (L K.) markası bulu• 
nan albn bir madalya taktı. 
Fakat o ıırada e•de bir ıtirlllttl 
oldu. Bu gtlzel kadın yere d11ttll, 
öldU. Sonra ilzlice Eyübe götU
rUp gömdüler,., 

Bay Salibin kulağına kadar 
eğilen bu gencin aözlerlndekl 
lnsicamstxlık ve periıanhk, bllyUk 
bir heyecana kapıldığını veyahut 
bir buhran geçirdiğini ıösteri· 
yordu. Bay Salih onaı 

- Oğlum.. Sen bu ıöyledlk· 
lerlnl bir kiğıda )'il da getir, 
dedi ve genç çıktı, adliye kori• 
dorunda ıikayetlerini yazmıya 
koyuldu. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Bir İki 
Satırla 

VaRurcuların lhtlllfı &UrDp 
Gidiyor 

Vapurcular ıoıyetesl ortaklara 
arasındaki anlaşamamazlık sürllp 
a'tmektedir. Henüz iki taraftal!ı 
hl~blrlainin isteği yerine gelmlt 
değildir. Yani ne tasfiye, ne de 
ite de'Vanı kararı verilmlf değildir. 
Zaten bu kararı kongre verecektir. 
idare meclisi yarın toplanacak V(f 
kongrenin toplınıp toplanm~ 
maaıoa karar verecektir. 

.. .. * 
Bursanın Daveti 

Bursa Halkevl lstanbul koll6 
11rvatuvarına Buraaya davet ete 
mittir. Orkestra heyeti 25 Hazt• 
randan sonra Bureaya gidecek v• 
birkaç konser verecektir. 

* * ... BUyUkdereye Terkoa 
lstJnye ile Büyükdere arasındC 

yeni yapılan yola terkoı boruı' 
da döşenmektedir. Kııa kada~ 
terkosun yeni yaptırdıtı blltOi 
tesiıat ikmal edl~ecektir. 

.. * .. 
Esnafın Parası 

Esnaf cemiyetleri blrleıik bQG 
roıu idare heyeti dün toplanmıı, 
kapatılan e1naf mecmuasınıll 
heaaplarını gözden geçirmiştir.j 

.. .. * 
Almanyaya Yumurta 

ihracatımız 
Almanya TUrklyeye verdlll 

yumurta kontenjamm aylara ayır
mııtır. Liste yumurta tüccarlarını 
bildirilmlf tir. 

... ... "" 
Belediye Zabıtası 

Belediye zabıtası kadroıunuQ 
l'•nfıletilmeai kararlaıtınlmııtır. 

lf. .. .. 
Belediye Kazandı 

Belediye ile Sana1aryan hald 
•ariılerl araaındakJ dava Belediye 
lehine bitmı, ve Belediye hanll 
aahibl olmuıtur. .. .. ... 

Köylerde imtihan 
Köy mektepler~:!ldekl imtihan• 

lar dUn aktam bitmişUr. letanbul 
kUltUr mlldllrlli~iine bağlı köyler• 
de bu yıl 8 bin talebe imtihanı 

ılrmlttlr. 

* • .. 
latanbul Parti Ba9kanı 

Halk Partlıi lıtanbul Vilayet 
idare Heyeti Reisliğine 1eçll•D 
eakl Bayındırlık Bakanı Bay Hilmi 
bu hafta Iatanbula gelecek, iş~ 
baılayacaktır. 

* ... • 
Oturan Vapur 

Birkaç gün evvel Karadeniz• 
de karaya oturan Ordu vapuru 
kurtarılmıı vo dün limanımıza 

ııtirilmiştir. 

* * • 
GUmrUk Tetkllltı 

Haziranda yapılmaıı takarrUr 
eden yeni gUmrük teşkJIAb için 
ıtmdiden hazırhklara başlanıJ. 
mııbr. 

Hasan B. - Bak, şu ıavalh ~damı 
JıÖrilyor musun, kom§U ? 

BugUnlerde korkunç bir göç J'BP"' 
mıya haztrlanıyor ••• 

•.• Yolda neler görecek, neler çeke· 
cek bilıen l 

Komşu - Ne o ? Yoksa 3tekl diln• 
yaya mı gidecek ? 

Haaan B. - Hayır 1 Boğaziçlno t.a· 
ıınacak. 
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Hergün 
Matbuat 
Kongresi 
Toplanırken 

• 

.... _ 
Türkiyede ilk matbuat kon· 

ıresi bu hafta toplanıyor. 
Bu toplantı yalnız biz gaıete· 

tiler için d~ğil, her okuyucu için, 
her yurddaş için baıta gelen 
itlerden biridir. 

ÇUnkU bu kongre TUrk mat• 
buatımn gelirini kararlaıtıracaktır. 

Daha timdidon gazeteciler ve 
Yazıcılar arasında matbuat hilrri· 
}'•tinin kayıt altına alınacağı 
hakkında ııkantılar ve tizlintüler 
bati adı. 

Onun için biz de bu it etra· 
fanda dUıUndüklerlmizi kısaca 
•öylemek iıterlı. 

* Matbuat KongrHlnin uğraıa· 
catı Uç it vardır. Bunların birin· 
elsi ve en baıta geleni, hükumet 
il• matbuatın münasebetini ta
)'İodir. 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Keouın, leğcnmit adam, etrafı ıu lar, b 1..z • r, kaya
larla çevriimit J.üçUk bir adanın batında y&:fayan bir 
insana benzer. H ayat, mütemadi hiı ve fikir ahı voritil• 
mGmkGndOr. Biz duyduklaramızı YI dOtGndQklerlmizi 
batkalarına verir, ayni zamanda baıka)arımn duygu ve 
dGtGncelerinl alırıs. Bu alıt verit heyecanımııı kuvvetlen-

a Kendini Beğenmiş Adam a 

dirır, yaıamam ı teın .n eder. Mahpuı, L U imkinJan 
mahrum olduğu için muzt. r:ptir. Kendini beğenmiş 

adam da, kendi kendini kabutu iç".oo hapıetmit 

•• bOtün bu rnünaebetleri kendi elile kırmıı adamdır. 
Onun için kendin ~ bej'enm't adam bedbaht Ye muıtarip 
olmaya mahlriiındur. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi Şimdiye kadar Matbuat Umum 

Mtidllrlüitı Türk matbuatının 
blzamı rolUnU oynamıya çahıtı. 
li•rgün bir takım bültenler ve 

~:m:::!~i~·~~~::a ~:e~!i:z "~;;ı Sovyct Semalarında Bir Facia' tarafı da memnun etmedi. Alı· U 
hın netice menfidir. M k G k T - -----------

Hükumetle matbuat araamda a sim or i ayyaresi 70 yolcusu ve Mürettebatı 
•ılu bir temaa, sıkı bir anlaıma İ 
•be umumi prensiplerde bir fikir le Beraber Odun Ve Odun Kömü- Başbakan Tetkik 
irliği llzımdır. r 

Bunun için muhtelif memle· yandı rü Yakmıyacak Yerler Seyahatı yapacak 
lr
1 

etler muhtelif uıuller takip eder. M k Ankara, 18 - Hazırlanan bir Ankara, 18 - Başvekil ismet 
oı ova 18 - Sovyet Rusya ı K nailterede matbuat kemale er- kanun liyiha1ına göre demiryolları nönü amutay yaz tatiline karar 

1 semalarında bir facia olmuı, yalnız dikt 
in ftİr. Tenvir ve ikaza muhtaç S ile deniz kenarlarında 30 kilo- ver en ıonra yanında lçiıler 
de.\.ı'ldlr Onun l"ln orada t ovyetlerln degil, dünyanın en Bakanı olduguv halde memleket 

• • 7 ma .. bUyUk tayyaresi olan Makılm metre uzağa kadar olan yerlerde 

~=·~ ..... ~~:;,~'.. ·=-~~j••;a~~:~:~'. ~~::ı~ ~'??ri.:".:ı bl~S~ık~;:oi.:~f fabrika vt mUmtaoltrin, makine ~~~a~:ktı;.ır tetkik ooyabatlnt 
lltyi ne vakit yazacağım bilir. 7 y ve tezgahların odun ve odun kö- Yunanı•standa 

Franıada hükömet yalnız dıı tayyareslle çarpıımıı, her iki mUrU ile iıletilmHl yasak edil-
i 1 

tayyare de yanarak mahvolmuştur. 
ferde matbuatı tenvir eder. Dıt T b miıtir. Bunlar techizatlarıoı değiı· Krallık 
l ayyarede ulunan 70 yolcu ve 
~Yasete ait meHlelerde Fransız mürettebat ta yanmııtır. Tayyare- tirincey• kadar vllay•t emrile 
b atbuatınıa hemen de fikir ve dil nln tayfa kadroıu 26 kiıilikti, 96 kapatılacaklardır. Proteato çek• Atina, 18 (A.A.) - Hllkôme• 
~rliii yapmaaının ıırrı buradadır. yolcu alabiliyordu. mek ve mahkemeye mllracata tin, Pariı, Londra ve Roma elçi• 

aamaffh matbuat hükumetin Veka""'et Emrı"ndekı· lerile Balkan antanb bnkumetlerl 
;•rdiğf direktifle harek•te mecbur ' )Uzum kalmayacaktır. nezdindekl elçiJerfne Yuaniıtanda 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

BugQn Konamadı 

......, . . . . . . . ... . ·- .... ... ,....._., ·- ·--.... 
Kamutay' da 

Buhran Ver~isine Ekli 
Kanunun Görüşülmesi 

Münakaşalı Oldu 
Ankara, 19 ( Hususi ) - Ka

mutayın dünkü toplanbsmda 
iktısadi buhran vergisine ekli 
kanunun değiıtirilmeaine dair 
layihanın görüıülmeal mUnakaşah 
olmuı, Saylav Hüsnü Kitapçı ge
çen yıl için vatandaşlara bu yıl 
mükellefjyet tahmil edilemiyeceği· 

ni söylemiş, cHğer3 ıaylav da ayni 
tezi müdafaa etmiş, neticede ka
mutay kanunun makabline ıamll 
olmamasına ve neşri tarihinden 
muteber olmaaına karar vermiıtir. 

YedekSübag 
Yetiştirme Tali-
matnamesi 

Ankara, 18 - Yedek Sn bay 
yetiştirme talimatnamesi onay· 
lanmııtır. 

Bu talimatnameye glSre orta 
ve yUksek tahsil çağında olan 
gençler yedek sübay vesikaaı 
almaya. mekteplerin progra· 
mında bulunan askeri derslere, 
taUmf ere, senelik kamplara 
devama ve öteki dersler glbl sı• 
nıf geçmek için bu dersten de 
imtihan vermeye mecburdurlar. 

Üniversite ile Gali Terbiye 
EnıtitOsUnde yılda 180 saat, di
ğer mekteplerde haftada ikiter 
1aat a1kerlik dersi glSsterUecektir. 

15 Kişi içtikleri 
Sütten 
Zelıirlendiler ı.'iildir. Gazeteler dUtUndUklerlnf Memurlar Eski Gümüı Paralar krallığın yeniden iadeıl için ı ... 

t•diklerl gibi yazabilirler. Ankara, 18 - Divanı Muha· Toplanacak timzaçta bulunmıya memur ettlji OıkUdarda Pazarbafl mahal-
Almanya, ltalya ve Rusya gibi Hbat vekalet emrine alınan me- söylenilmektedir. leainde boyaca KAzım karı11 

~iktatörlUkle idare edilen mem• morlardan af kanunundan istifade Ankara, 19 (Huauıt) - Finans Not: Yaptığımız tahkikata Nazife, Necibe, Hayri, Mehmet 
teketlerde matbuat htırriyetl yok· ederek muhakemeleri kalanların bakanlığı eski gUmUş paraları göre Ankarada bu bapta hiç bir ile BilAI adlı bir adam ve dokuz 
ur. Oralarda ~atbuat rejimin maaılarının verilmesine karar piyasadan toplattıracak ve rayice haber yoktur. kişilik ailesi, Aleko adlı bir baıka 

Propaganda vasıtası halindedir. vermiştir. göre kağıt para ile değiştirte· Yunan filosu Geliyor adam ÜskUdarda Körbakkalda 
~Ukümetin ve Partinin direktifin· Yugoılavyada Emlaki cektlr. Atlııa, 19 ( A. A.) _ Yunan sl\tçU Ziyadan aldıkları ıUdü içe-
•n dışarı çıkamazlar. Bunlarda Olanlar K A kk b filosu Amiral Sakallariu'nun ka· rek zehlrlenmlılerdir. Heplıl 

~dazı cı ve gazeteci dütündUğUnU umaf ve ya a 1 
eğiJ, emredileni yaıar. Ankara 18 - Yugoslavya hU- Fiatları Ucuıluyor mutanhğı altında Pazarteal gUnU tedavi altıoa alınmışlardır. Ziya 

l 
Hükümetle matbuatın karşı· kumetinin TUrk emJakin• mukabil bi tetkik 11yahabna çıkacak ve hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

•kh u b 1 A verdiği 487 bin TUrk lirası taz- Ankara, 19 (Hususi) - SUmer Türk, Yugoılav ve Arnavut liman• G 
k m naıe et eri •n iyi meri· minatı almak için timdiye kadar Bank fabrikaları mamulatanı ucuz- larını ziyaret edecektir. afaf asaray, 
b~da tanzim edilmiıtfr. Orada 1400 kiti müracaat etmiştir. latmak için yapılan tetkikler bit- A . V . i 
t tUn mühim gazetelerin Vaşing· Bir Ahlaksızlık mek Ozeredlr. Kumaıve ayakkabı razı ergıs Günee, Fener Bir 
•onda kuvvetli birer muhabiri fiatlarının çok ucuzlatalabilecex.ı Ankara, 19 (Huıust) -Finans y 
1_•rdır Bunlar aazetelerinin bil Ankara, 19 ( Husuıt) - Çan• • Bakanlıgvıyenl bir sistem arazi tahriri A l 
I(" • , • - anlaıılmı•tır. nlaşma vaptı ar d~rnet nezdinde mümessllJerl gibi- km caddesinde bir bakkal 4 ., f yapılması için başladığı hazırlıkları 6 ı 
a~ler. Cümhur Reisi haftada iki yatında bir kıza tecavUı ettiği ' Kanunu bitirmek Uıeredlr. Galatasaray, GUn•ş, Fener ... 
t bn sabahlarım bu gazetecilere için tevkif edilmiştir. Ankara, 18 - Kamutay mu• Yeni tahrirde halka ağır gelen 
•' ılı eder. Saat ondan on fkı"ye l C h lk Yeralnin makul haddine indirile· bahçe kulüpleri mUmeasilleri dün 
" d se i Um uriyet aleyhinde neıri· vakkat komisyonu yarın i top- • k h: ?r onlara iç ve dıı alyaaet ve t k F k b ceği anlaşılmaktadır. Yeni vergi toplanmışlar, ecnebi ulüplerle 
l'I dıseler hakkında malumat ve- ~~e~ıi;l::r: iefe:;:~h :e a:atbik lıntısını yapacak, it kanunu pro- nisbetınde halkm lehine bllyUk yapılacak temasların tertibi işinde 
t 

r. Kendisine sorulan ıuallere · jeıinl gözden geçirmeğe baılıya· tadilAt yapılacaktır. 3 kulUp murahhasların dan mUte· 
, tarzı hakkında matbuat düşündü- K k dı:tp vererek krşısmdakileri ay· , ğUnU dilediği gibi yazabilmelidir. cakbr. Kanun amutayın 1 inci Casus Laurence ıekkll bir komıtenin meıgul ol· 

ı, . tftır. Gazeteciler bu görüşme• Yalnız bu noktalarda hDkumet, toplantııında görüşülecektir. maaını kararlaıtırmıılardır. Bu 
.... "11'· Cumhur Reisinin vereceği Amerika da oldugv u gı'bf, haftada k b 1 ÔJu•• yor komite Beşiktaı kulUbU ile de ,... •aad .. kômet arasında ııca ir an aı· 
tı,L •ye gore, ya aynen, ya bir defa Türk matbuatının mu- .. n u l kt tıe u;fe rı , ya istihbaratlarına atfen me11iaerini kabul ederek onları mıya hizmet eder, hem de mat• Londra, 19 (A.A.) - Miralay gur 1 p an aşaca ır. 
tı frederler. Veyahut yalnız te· dıı ve iç işleri hakkında tenvir buat hürriyetine, anarılye meydan Laurence'in sıhhl Taziyeti çok lki Cinayet r:""

1
llr etmiı olurlar. Blrşey yaz:- etmelidir. vermeden, hürmet edilmiı olur. ağırlaımıştır. Kendisini kurtarma •zyr. Bu tarz hem gazetelerle hll· (Yarın devam • ~ eceğix.) ümidi gayet zayıftır. Bir Kiti Öldü, Bir Kişi 

tak un~nistanda ihtilalden sonra Ô Q ~, ~rı .. bır kanunla Cumhuriyetin r lmek zere 
••rreıımin aleyhinde yazmamak /S T'ER /NAN J STER J NAN M A / Dlln gece biri Ortaköyde, biri 
llbi;~e matbuat her iıt~diğini ya• Fatihte iki cinayet oldu. Ortaköy· 
tir ~· Tenkit tamamen serbHt· de yaralanan öldO, Fatihteki 
t,.:. nUkiimetle matbuat arasında Bir muharrir arkadaı ıeçende lıtanbulda tenha - Kimıeni:r: yok mu ıizln? ölmek Uzeredlr. 

'4.18~ yoktur. bir ıoka~ın dönemecin• lr.onulmuı tahta bir çöp - Var, babamJZ da, anıtmıı da. Ortaköyde helvacı Hllseyinin 
h\\k~ızce TUrklyede matbuat ile Hndıtının 6n0nde duruyor n g"Ördüklerini töyle - Sizi en almıyorlar mı ki, burada ylh7or• çırağı 17 yaşında Hüıeyln yine 
'nl l!rnet arasında bir fikir ve söz anJatıyor: ıunuz? Hüseyin adım taııyan birinden 
\n ;~ınasana ihtiyaç va rdır. Biz "SandıA'ın içine dikll•n gözlerim bir baıka ve - Bizi eve almaaalar neyle geçinecekler kil alacağım istemiş, öbür Hüıeyin 
kt~ ''l.ı ve Fransız gazeteleri kadar göriilmemit Aleme açılmıt ribi büyOdO. Zira, çöp - S'z mi bakıyor1unuz onlara? de vermediği için kızmış •e ta-
lta\ a • •rdiğimizi iddia edemeyiz. yıA'ınlarının berinde, iki uyuz: kaldınm köpeği d eği'. - Kim bakacak yal şıdığı bıçakla yüzünden ve kar· 
duv.Ya, Almanı a ve Rusyada ol· kaldırımda kalmıt iki insan ynru1'u gl>rüyorum: - O halde niçin eve gitmo::liniz de burada yath- nandan ) aralayarak öldl!rmüttür. illa: gibi matbuat hUrriyetinl ta6 BUyüğü l aı ını tahtaya, kOçütü baoım ötekinin ıııka nız? Resul isminde birl de Fatihte 

Şen ortadan da kaldırama} ız. göğsiJne d· yamıt uyuyorJar. - 90 kuraı kazanabildik de ondan. Çilnkü bir oturan Arifin köpeğini kaçır· 
ttıdu ~ halde yapılacak fey " ikisi de kardeımitler. Biriıioin adı Recep, öte· liradan az para götOrdilk mil dövüyor babam! Biz de mak istemiş, bu yüzden 
d,l'a r · Halk Partisin:n ve ona kinin Şerefrrit• Recep (10), Şenf (S) yıı şındaymıt.. lirayı bmamlamayınca bu do'aplarda yatıyoruz. Şimdi ikisinin arasında kavga çıkmıf, 
•lpfe~a? . hükumetin ana pren- Yatlarlle adlarını öQnndikten sonra konu9mata bao- rahat amma, kııın çok zor oluyor. Kıı ın köpekler neticede Arif b çakla Resuli\ ka• 
~ler ·hı ıfade eden a~tı umde 1 ladık. g"elir1e aarıhp ısın ıyoruz. O zaman sıcak oluyor.,, 1 sığından ve kalbi altından tehli· 

h'-atnde ittifak etmeliyiz. Mat- JS TER /NAN /STER l'NA NMA .ı keli surette yaralamışhr. 
'illd bu ana pren8iplerin aley- Resul ö!Um halinde hastaneye 

' Detriyat yapamaz. Me- L---------------------------------·--------..r-_J kaldırılmışhr. 

• 



4 Sayfa 

1 
Kögcülllk Balılsl11rl 1 

Adapaza!ı Halk
evi Güzel Bir 
Program Yaptı 

Adapazarı (Hususi) - Hal· 
keTi köycliliik şubeııi 935 yılında 
yapaca~ işlorl bir programla tH· 
bit etmlıttr. Bu programa göre 
banyoya e:verlıli ve iÖrlinüıU ıü· 
z:eJ köylerimizde yarm aile kampı 
kurulacaktır. Bunun içio lazım 
gelen çadırlar temin edilmektedir. 
Tensip edilecek köylere tetkik 
ıeyahatı yapllacaktır. 

Bu tetkik seyah&tlerinde köy· 
lerde aıhhJ, zirai, iktıaadi ye 
çocrik .terblyesl ite inkılap tarihi 
hakkında konferaııalar verile
cektir. 

KöyUilerln yaşayıı ve çahııt 
tarıma uypn ucuz 11hbi ev mode· 
il yapmak için ufak mlikAfatlı bir 
mli1abaka açılacaktır. Münbaka· 
nın ıartlan •• jllrl heyeti lç.io 
aynca bir proıra.m ha.zırlaııa• 
cakllr. 

Portatif radyolu, kntnphanell 
.,.. reflektörlü lüzumunda 111.hhl 
yudımlan yapacak tertibatlı bir 
kamyon almarak h•l' Cuma ,Unll 
bir köyde konferam Yerllecek Ye 
reflektörl• baatah'Jdarm bulaımaıl 
geçme1l •• yerloımelori ıöıteri· 
lecektir. 

Köylünfln (falı zamanlarını tatlı 
ve faydah bir ıurotte geçiraıele• 
rilli temin iç.in her ay köyllbıün 
anlı1acaj1 dilde m.lıhl, rlral, tor· 
biyeYi, iktıaadl, bir proıUr ııqre· 
dilecek tir. 

Köylll dnıu gaıeteılnla Istan
buldan e.lhine de•am edilecektir. 

K5yl\lnUn aöraU.ıtlnU, hll~ainl 
ynkaoltmek için diırar aflıleri J•p• 
tırılacak, bunJar kay mıydanlarıaa 
okuma odalarına '' k6y kahv .. 
lerine aıılacalıtrr. 

Kaza dYarındakl imara muhtaç 
klSylerden bJrjıl nDmune M6yU 
ittihaz edi!ecek, bu köyde, dltk· 
kin, kahYe, okuma odan, top
laııma oduı, çocuk oduı :t'I 

bahçesi kurulacakhr. 

Eaaaen proıramda göıtırilmiı 
o!an ıinat, balıkçılık, btlytlklerl 
unutmamak, tçtimd aavapar, 
kurslar, cnmhuriyet ideali •• 
inkulp tarihine ait maddeler 
mucibince çal111Jacaktır. Bundaa 
bqka bu aDmune köyünde ıpor 
tqkilatı •• kooperaUfçL.ik tqki· 
llh yapı!ac.akhr. 

Adapaıan kazası hudutları 
lçlDdıld kaylar hakkında iha.ai 
malômat topJ.nacaktır. 

Blltlln k6ylerin 1.muhtı!if yar
lerinden alınacak reaimlerle bir 
albilm vllcude a:etirllecektir. 

Kaza hudutları içindeki köy
lerde okuma oda1ı1 teıialne çalı· 
tılacakm. Bu odalara fU auretle 
t11>planacak kitap v• ıazete gön
derilecektir. 

Gazete idarehanılerlnden aön .. 
derllecek ra.nteler k6yltiytt .... 
venlerln Hreceklerf ıazeteler Ye 

kitaplar köylnnlln bil.isini artıracak 
kitap nqreden kitapcılardan ki· 
tap ilte.necaktir. Toplanacak olan 
kitap ve gazetelv derhal okuma 
odalanna rönderilecektir. 

Dernek Cuma mcıkteb'.nin 
açılma meraalmiode HaJkevi kfty· 
clllük ko.mJtui bando ve DIU%İk 
kolu iftlrakl!e ll•ertiir ~apılacak 
n bu münasebetle konılte başkam 
tarafından bir konferanı Terilc
cektlr. 

Köycfilllk komitesinin yapa· 
caği liste ile Sabanca gazintil~ 
ri ıe devam edilecıtk ve bu müna, 

SON POSTA 

Birgi Köylüleri Bir A~daç Diktiler 
l-lıclır - ~liyi l 
Anacaklar 

Ôdemiı ( Huıuıi • - Birgi 
köy!Ulerl btıyttk andacın aç.ıhı 
ıenliğinl yaptılar. Bu anda,, 
bundan beş buçuk uır 8nu 
Ôdemiıin Birgi k67Unde doğan 
Ye bekim olduktan ıonra Mıııra 
giden~k orada ( Mirlıtanı Mım ) 
adındaki şifa yurdunu açan Unlil 
Türk hekimi Hıdır Ali namına 
dikilmi~tir. 

Birgi köytınUn m•H••aıı all•• 
!erinden birine mensup ~lan hekim 
Hıdır AH. ar11uluıal ad bırakan 
tanlı bir fa adamıdır. 

BirginJn kadir bllJr halkı, beı· 
buçuk uır ıonra onan namına 
mermerden bir aııdaç dikmeyi 
keatirmlflor.. ıördiıklarl yardım 
ıonucunda buna muyaffak elmu.
lardır. 

Birgi.de Hıdır Ali andacı 

Açılma ıenlljinde Ödemff 
doktorları, lzmir ebbba odaıı 
murabhadaı11 Maniıa vilAyeti dok· 
torlar• haz:ır bulunnıuıtur. Ubeyl 
General Dirlkle; Manl1a Şinaıi 
haataneat h.Jmııj doktor Ba7 
Necdet Otoman birer ıGylev 
vermiılordir. 

~aman Yolları 

Karaman (Huauıt)- Boledlye 
yolları genltlıtıneye ft tamlr 
ettirmeye karar varmiıtJr. Blrçok 
yollarm lld tarafına ağaçlar dl· 
kilmlıtlr. 

Babaeski Malkspor Kutubu 
Babaeıki ~Huıual) - Halkıpor 

kulUbll ıpor, musiki ve temsil 
kollarına ayrılımtbr. Kultıblln 

umumi konareai yapılmıt •• 7enl 
~dare heyeti se~llmlıtir. 

lnönü Andacı Önünde Merasim 

On binle.roe köylit erıiDlik aa vaşı ıehltlerini ~ndılar 
BodlyDk, (Hu&U&I) - H•r yıl olduiu gibj bo yıl da lıalhıO andacı 

ann11de mvallm yapılmıf, on bini geçen bHyDk bJr köyll kütleıi 
lıtiklll ıa.....aımın b11ıylk ıebitlerinin hatıralarım anmııhr. Andaca bir· 
çok çcı1enkler konulmuı, nutuklar ıtl>ylenmiı, Hvapn büyük kuman• 
danlarına telaraffar çekilerek 11aygtlar sunulmnıtıu. 

Kızılcahamam da ... 'iomada 
Banyo Ve Me•irelere Rağ- Pamuk Ekimi 

bet Eaıladı Soma ( Hususi ) - Her yil 
10- 15 bin dönUm pamuk ekil•n 
Somada pamuk cinsinin ıaJahı 
için ilk adım atılmıştır. Burada 
tnis edi:en pamuk nlimune tar-
laı 1ndao iyi neticeler ahnm:şhr. 

Gelecek ,ıı 25 bin dönllm pamuk 
ek:leceği umaimaktadLr. 

İzmirde 
Sigara Kağıdı Y:apıp Satan 

Bir Şebeke Yakalandı 
lzmlr, (Huauat) - hmlr zabİ .. 

tuı, aıgara kAidı !mal ederek 
kaçakçalık yapan bllyükc• bir 
ıebcıkeyl meydana çıkardı. Şebe
kenin yakalaaan elemanları ,un .. 
lardır: Altındiı Mehmet, &tilcll 
Şemoil, Şemollin kayınbiraderl 
Y oaef, twzl Arlf vı kah veci 
Süleyman. 

Suçlular, kendi aralarında aı· 
gara kiğdı imaline karar ıverarek 
mllhim miktarda ine• sabun kağdı 
teduik etmiılerdir. Bundan sonra, 
ligarı klğttları inhisara alınmadan 
••vel •İpra kAğıtçıhjı y6pan 
( Hafız Ali) matbaasından aigara 
klğıdı kapları almıilar, bunları 

Kuyumcular çarşısındaki Mqrutl• 
yet matbaasına nakletmiılerdlr. 

Meputlyet matbaHı, bu qte 
bir noYi imalithane yaxifeıinl 
g6rmüı, ıabun k6jltları bu mat· 
baada kesilerek kaplara yapıı· 
tırılmııbr. 

Zabıtac•, Karat.ftald oturan 
Şemoilin evinde ynpbjı aranma .. 
da 2700 ad~t defter halbıde ai· 
gara kAğıd1, 6.72 adet kağıt kabı 
151 kilo da kaplık kiğıt elde 
etmiıtir. Maşrutlyet matba&Emda· 
ki makineler mühürlenerek itl•· 
mekten menedilmiftir. Yenikavaf
lar ~arŞl&lll d41 terzilik eden Arif 
çakmaktaşı üzerine de lt yap1DÜ• 
ta idi. HAdiıenbı içerilik tan.flan 
da bugüıılerdo aj'dıalanaca.kbr. 

Çorumda 
Bir Kilo Sarımsak 200 

Kuruşa Sahhyor 

Ku.alcalamam ( Huıual ) 
Banyo ve tenezdih .meV1lmi gel
diği için burada hummalı bir 
faalHyet baı!amıtt:r. Cuma ıu~ 
leri bu kaynaıma daha ziyade 
göze çarpmaktadrr. ETI'eke bu· 
raya Tomatizma ve cilt hastnhk· 
larındao aııa.rtarip Ye malül m&h• 
dut kimseler gelmekte idi. Ka· 
r.amwn yalnız hamamları değil. 
letafetine doyulmaz cesim çam 
ağaçlari:e her ta.rafı mebzol ıoğok 
ıu!armın çnğıldısı ve mesire )eri 
görliJüp, tanıldıktan sonra, ha
mamlardan ziyade bu çam ık:.arda 
~Uzel bava alarak \akıt geçirmek 
is·eyenlorin y~ vaş yavc·f buraya 
gelmeğe baş:am; ıf a'."d r. Artık her 
•e; e meaireler boş kalmamakta<lır. 
Evvelce bir iki oteli cbn kauba· 
mızda bu sene b:r de her türlU 
konfora ihtiva eden "Palu,, a.cb 
yeni bil' otel aç'lmUJhr. 

Çorum {Husuıi) - Çorum hu 
yıl aarm1ukau kaJIDlfhr. Geçen 

~-~~-~~wa~~~s!l_~!!I.~~!!!~~~-~ yıl burada kilosu iki kuruıa u-

............ __ . ..._ ______ .... _______ __.._. ....... 
•ebet!e bu gez.ntilere c·var vila· 
yet ve kazalardan ve lstanbııJdan 
mümtaz şahsi,1 ct:er davet oluna· 
cakbr. 

6UTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

~· 

DOLASAMAZSINIZ 
FAKAT 1 

~nPosta 
1 

O.ô.Kİ eiR İLAN 
BüTUN ÜLKEYi HER c;.lJN DOLA$1R 

} ce;o;:ı:;mzı:ır:m:ı:w-1a+; 

blan 1&Tmısak ıimdi 200 karaş· 
tur. Bunan aebebl AmeıikalUD 

Türk piyasaaından külliyetli mik
tarda ıarlllllak &Imasıdır. Bu yıl 

Çoramda yumurta boldur ve ta
ned en pahalı 20 paraya ıatıl· 

maktadır. 

Biga da 
Geyik Kırına Göçmen 

Y erlttıtir ]i yo'r 
Biga {Huıuıi) - Geylkkm 

köyüne 40 evlik göçmu rerleıli .. 
rilecektir. Bu muhacirlere Hacı· 

Hüse~ in yaylası ile Karahamzah 
köyll meralarmdao tarlalar açı· 
hcaktır. Göçmenkre köylüler de 
imece n. yardım etmektedirler. 

:1 .Ve~bt M~tuara•ı~ 
Biga 
Köglerinde 
Son Pasta 

Bia'a ( Hususi ) - BJgaya Ot 
ıaat uzaklıkta bulunan Karaham• 
salar köyü, eski yerli köylerilıdeO 
biridir. Buraaı yirmi otuz evli bir 
köy iken 93 ~uharebesindeıa 
ıonra göçen Şumnu göçmenlerilj 
dolmuı ve buglin 90 haneyJ. bulb 
muıtur. 

Ahaliıl çok çalııkan ve mts~• 
fire pek 11arlak ve ikramcı adaıu~ 
)ardır. ·Tarlaları oldukça verlmlr. 
cHr. Hububattan baıka bir t&f 
fetlıtlrmeyen bu köyün· halisi 
fakirane yaıamalarıoa rağmd 
kalplui zeniİD lnaanlardır. 

Meralarında ufak bftyftk l 000 
kadar hayvan otlayan bu köyilJ 
halkı, ıoo zamanlarda baictlığa 4f 
merak ederek k6ylln en ai\nef 
tutan yerini bağhk yapmıılardn-. 
Bu k&yUn ha•aaı gilzel lıe de suya 
biraz kıttır . 

iki yıl önce açbkları ftç sı:nff.J 
mekteplerinde köy yavrulan clru• 
makta, köy okutanından büyürrı. 
lor de istifade etmektedir. 

EYieri kerpiç •o damları ki• 
.remlt olan, ıokaklan blr şehir 
ıibl kaldırım döıenmlf bulu.na~ 
bu köyün bazı avluları çit ve ~ 
IH de ıveriJen emil' Uzerine yeni 
mulıtarlan Bay Halil tarafındao 
bunların kaldınlmasına teşebbU 
edllmlşllr. t 

Y akmda bu köyde ıaz ve çit 
ltf.nden eser kalmıyacak ve fena 
g8rün61l8 avlular kaldınlacaktır. 

Köyd'! kahvehane olmadı .. 
için huausi odalara top!amrlat, 
köy lılerine dair konuıma·annl 

bu oda1arda yaparlar. 

Kadınları yazın erkeklerin• 
yardım ettikleri gibi kışm d• 
elbiselik ve ıayak dokı rlar. 
Rençberlikle herle.es yi) cceğlnl 
bol bol çıkardıktan 11onra bit 
mikdarını (·a ubp harçlık lnpar. 
DUiilnleri mauafh değil&r. Bir 
ı•aç 25 fira ile evlenebilir. 

Ev:eıdyorum diye eaki zama::dl 
oıduju gibi döldilüp aaçllm:ızlşt 
Y! borca girmnler. ~ 

·-• ,.,.. • , , .. , , ,. ,,_ .ıı , • •.,. • .- t t:9 uı •ı · ı r • • • • 

.... -
Gaı.etemiıde çıkaıı _ .~-::: 
w reslml~io büttln hu,ı 
tr.ıahF.uı ve pntemiıe aitdO 

• 
ABONE 

1 8 3 
Sene Ay Ay 

Abone bedeli peşiııdi~ Ad r~• 
değiştirmek 25 kurittu.r-

C.Jen ••d goi wırlltı1ez. 
illnlardaıt mea'ullret •""':: 
Cevap için mektuplara 10 kuru' 

pul ilAvesi ıaıımdıri 

Posta kutusuı i41 tsıanbul 
Telgraf ı Sooposta 
Telefon : 20203 
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Almanya 
Niçin Ve Nasıl 
Korkutuyor? 

Atm•11ya •ilihlanmıya bat!idı. 
Ş.cti da l>Qy911 bir jaup fiı..u lla
~ındadır. .F.akat Almanyuuı bu 
Jau•ketl difar 0G70k dnletlerl kor· 
1-ıituyor. A11e11k w korka 1riçi11 ... 
-•ıl? Eaa-. K.rir-a Della Sera 
.awiıadalri ttMJ"aa •.ueteıiuea aildıj'ı· 
lllls ıu utıaları .okuduktaa aoora 
41aha ty; anlayacalnınrz: 

• Almaa .. kimetl :pulral,. •rlfe• 
eio• bir talmm deoiır.alu ••-"-1 i .. a 
edecetini bl7G1c clnletlviıı deais 
ataıelerine bfkfirmtfti. 

Attnanya ·-· •aetite .. rerek 
...... b.kuntııııY. v ... a, ......... 
.-inci. .taea nur bile Nilmemlı muaa• 
hm •1r fllo hııa edeoektir. Avrupa 
-.ıetlerl ... t.Met.n ,,....tleyan bu 
tecaviia .karıııında naııl daYr&na• 
c..W. ? 

Almanya owal.cleleria tahdldatına 
hiçbir ehemndywt 'Termeditinl bir 
defa .daha aBıtermiıtir. Vazi.Jeti.lahaa 
oıdufu 'libi .allrmllı olan blı halyan• 
'- .Mm .. y-. •arellıeti-.. ~ 
~et .Auymu..rerus. A-...r.._ ,.. 
&aranda .bülGn muah..&elw aesmlt 'bir 
zamana •it 4.:ti. Ahaanyımm ftttlhat 
.. iatika. ...,~ ... , ..... 
6mll, .mualaede ••Ja ıveaikalu 4et~ 
•ocak karııamda •&diltD H a-&eceti 
ha ki ki ku' •eh 'tniri 'CllaMttr. Bu 
._,.....,itte ..-kA'Yr.,. -.n.tJwinin 
Jaaıdki N br.arlı .bir.lepıeJerJ .U. 
ıneydana gelebilir. 'Hakikati aZJflemılc 
;ıtllp d9rft, bsittermba 1lmdiye 'ka
.-_ ,cr ' .. _._.. ._.un.t .. 
leaaDilt .tuirini ga.tu .. dij:iDl b.Jda&
ID•liyiz. 1Biz mllna'kaıa etmek idemi· 
~z; tmea'lıt lılr '9.1r~ malti1•ttal ter. .... .ttinnek • ..,.. __ 

Aiaıuıyaam raai hareketi ,... 
11ajt'ntereyl dığTI, dwer dnletler.i de 
'llllkathT etmekt•4it-. Bhaawna,.,.ı. 
~t l• -~ v. f .. li,.. ppz k 
~ az uman yudır. • 

Şu aatırlar, ıkuYYet'eaen Ye ıilllt: 
'lı11an Almanya.na, gitntln ,,irinde 
A•urturp ._r...._ pçm-ek T~ 

' -hiltarind. Add7.atik duılaiae .iuabi
•oetini dUıüaen ltalya.cla sıkan bir 
l'•achde okundutuna glSre, bu 
..... daıa Al.... ibdaı ..... in'•• 
daha ~l .aAlafılU'. - .,.. 

••ı•r• 8lr Hucum Ve Bir 
• Cevap 

L Baraelon, 18 ( A. A. ) - Almanya 
•-...:~ lılatala1ı bir e. •acmıua
•ının, B. Hitlerln kato!iklere kartı 
......... tı.ldt _. __ ... ı.,i pro-

'-ı. etmlft fakat ••ndi.ai.e ~ .. J'.., 
4a matbuatın erırinlij'i ".erlJHt .oldu· 
l'u,. bi1dlrftmlttlr. 
... IL ... fada ... , .. Af'llyor 

Berlin, 18 - Gepm p ı.ı.-.ut 
~otmuı, 71,,865 kiıl ,.._lttilr. 

lQ.5 -

SON POSTA 

HARİCİ 

Pi/$udskinin . . ı 1 ALMANYAYI SARAN HABER 1 
Cenaze Merasımı 
Yabancı Memleketlerden 

300 Bia Kiti Geldi 
KarakoYI, 18 ( A..A ) . - Marepl 

Pila.d•ld'nin em.zea bu altaia nat 
7 de bur.aya a•tlrilmlıtlr. S.n Pol 
kiUauıiade Sem ı....._. 4-ılen böl· 
meye hırakılacaktır. Caaazenia yama
.ta mareıtaJI• aHe.l,, bam teldihla 
d .. tlar ve b1r blilllc aıker nrdar. 
Yollara amdltea alıall, receden~rl. 
fırtınaaın altında beklemektedir. 
Yabaacı memleketlerden S00.000 kiti 
eenasede bulunmak lbeN rl-lt
lerdir • 

Pilsudskinin 
Tabutu 

Elld Silih Adua.lqlarıuın 
0..uzlarmda Tapndı 
c .... ~ ıa (AA.) -11mre,.ı Pil· 

ıud•kt.ia *' .. ......_ • ..td •illlıı 
arkadafl.-a tep _.......,_ omaala-
rına al•ak ~ ~ ayı-.. 
kadar ırlNl",.119r. 

Bundaa _.. c-- R.W, .... 
kahramana... •r~ı ...ı. " 
Pren~ Spic• llöJ.,.. mahaa• A,W 
yaptı. Bu AJlad- Hma paendl., 
tabutu kaldırdılar Ye Lela larallar.Ml
blrçotunun a-hlGll b•l........ s.u.t 
Lonart mezarlıfına ~Nrdl~•- Beyall 
a!llye kartı •o• bir ıelim olmak .... 
ı• yllzblr top atıldı Ye aoa topa• __.ı 
ınm•ikten 'WOllra blth Law.tanda 
..._ okf.. 7erde w-e arakta Aç 
d&Jüb .tunlu. 
· Cumur Rılal, Pilıudakidea ....... ..... 

O, lrialue. m:un .. ırllk yıllar.lllda 
J'l,P'._I olaa 7arlerde ulual prefl 
korumayı lSj'rettl, bize kendi kuvnt· 
lwimiııe inanırnm atrettl. YükHk 
~ı..-de k..at geren gurur hayal· 
ılermi y .. ladirerek o haydJwJ awt 
baldkatla blrle1tinne7l öfrettL 

Demiı1fr. 

lngiliz 
Kabinesinde 

:B.dla, 18 ~A.t - hsiliz rse
ıteleri yakıHa kabia•de d~~ik 
olacajlnı .laaber nrmektedirler. 

Bay Ma'kdoııald 11• Bay BaLdYia 
1>a lı•ulta g8rtlım•tfen• de 1nınh 
kuin (kat'i) bir br• Yerilmamtp. 
Sir Con Simonun yerine Bay Edenin 
.ae,eeejl •amlmaktad11. 

N.o -

Ruıya • Fra ... n Raaya • Çeko•lo•ak ancll .. tmafarıadaa Hara Alm-7a 
elraf ında çenil•İf oı..a ailütaa çember. 

Alman Gazeteleri Yine 
Ateş Saçıyorlar 

F~kat Bu Se~erki !Tt;°Jyada GürültülÜ-
Hıddet Ve Şıddet 8. H""d· . ır a ıse 
Lıtvanyaya Karşı 

Berlia, 18 ( A. A.) - Batnn 1aze
teler Litna7adaki KoYno harp divanı 
brafından • dlrt Alman hakkında 
Yerilen ö:üm cezası karHının temylı 

mahkemesi tarafında• taadildel tik
aiatl ( nefret ) H blddetle karflla· 
•aktat ar:.r. 

Knuz Çaytung J'U•tHindaa; 
Kovno diplomatları, bu hGkmOn 

tatbik edilmiy•cetini bilmelldirler. 
Y .k• a.alerhaiıcia kaaa Alman ve 
Lit•ADJ.a ulu•ları aru'.nda geait bir 
armak gibi akacaktır. 

Berlin, 18 (A. A .) - Burada •lSy. 
tendij'iae g6re Libanya Cumhur 
Batk-ı 4 Al••• Jtakk•a4a •Hil• 
.&am eezHıaı •D•bbet klrek eeaHına 
çeYlrmiftir. 

Gizli Konuşma 
Romanya Almanyadan Ser

maye Temin Ediyor 
Blkrq. 18 (A. A. ) - Romanya • 

Almanya ticaret konuımaları a-izllce 
denm ediyor. Romanyadaki petrol 
euclllıtrlıl :içla Alman eenıayeaiaia 

t.mi•i ai.I ••lifi edilly•. 

' 

nm, ayaldetmt, •zaktan ahlan 
bir kement 111>1 aarıYermittf, 
genç kadta lçia kurtulmak Umidl 

Halk Bir Belediye Konağı
na Hücum Etti 

Roma, 18 (A. A.) - Leee ~e
tı.de Trikue ı~hri belecU,.. konafı· 
DıD kapıaından içeriye zorla &irmek 
l•t•yH ahalinin a .. m.. Karal»inyerler 
at.. •ımıı n 15 ldfi 7anlanmıt· 
lardır. 

Yaralılardan Uçü •onradan 6lmiif· 
ttlr. Halk, koopvatif awrildlltlr kon
sorai1ommn• bqkao olarak aiçileo 
komiserin ıahıına ltiras etmek iat1-
1ordu. Ba,..alhk derhal iade edllmlttfr, 

Staline Karıı 
Franıız Soayaliatleri Fena 

Kızmıılar 
Parl•, 18 (Huauaf) - Popller adın

daki •sy•U.t sueta.a SoYyat &11m7a 
komlai•t partld Uderl Stalia tarafın· 
dan ıl>ylenen bir •llzden ~tllrl feaa 
halde çatıyor. Stalla ı 

" - Bolt .. ikl•, barıtı k.tanaak 
lçia her ıeyi yapmalıdır. " demiıtL 
Gazete, .oıyali•t •e komGnlıtlerln 
b6yle bir nazariyeyi kabul edemJye• 
.. klerial yazıyor, fakat koml•wtlerln 
wazetui olan Omanite, Staline laalc 
veriyor. 

ı: 

-Ha~ırdır, hanımım, hııaDah •• 
Haceır, ajır atar baımı yaıbk· 

tan kaldırdı, doğrulup oturdu: 

Çam Tırtılları 
yokta; 'kara bn1'th J•r•a, olanca 
imli• ıelmelrte idii Hacer, onma 
pençeıine dnıecektll 

. - Bana, bir cisara •er, Ay•• 
kadın... Uykum kaçtı, uyuyamam, 
amiri Aman ne korktum, bilaenl 

Hacer, hizmetçi kadının uzat· 
blı r.ıgarayı, llmbaya tutup 
yakmııta: 

Birden karş11anda uaua aiv61 
diflerlıai takırdatan, uzun boylu, 
!cemik lcafala bir ınnacı belirmiıtl. 
Hacer, karanlıkların içlnde ~
rDnen bu umacının siyah göz 
oyuklannın yanıp ıöndllğlinU ıan 

etti; lııolth ıgkler• kapadı, yal· 
...... tibl i1iledi: 

- AnMCijıiml.. Aftnedğmf •• 
0.tH'ıdaa illtiy• icadının bir 

wlatı andır•• ee9', h ,..1varmap 
cenp fft".dt: 

- Oarandu, _. ı.tanWun 
tr..Ynlj'a... Şimdi yan•• varıyorum! 

Hacerio tlylerl lrpercli; ••r
lhln tli11ulik oldu. Korku, vöctadu
.. u111Ulmaz ıbir çeYikllk •ermiıti; 
~- 1rıçradt, pencereyi açtı, 
hhçeye atla-da ve dik~nle~, tat" 
tara ..tdıf'madı, 1>lanca hızlle ka· 
ranMdBTm 4çitte atıklı. .. 

Fakat birdenbire, arkasında, 
1carayet gibi bir ruUzgir çı'kh Ye 
lh'tlyar kadın, kara bir yaran 
olmuf, kara kanatlannı g•rmiı, 

kalın, ko,yu zifir1 karanlıkları bir 
ok Jrlb1 delerek, aeliyordu. 

Bu kara l<anatlann çırpıatı.., 

Jwa,ÜD ealntlal, Hscerlıı kolla-

Hacer de, onan gibi, kanat• 
laamalr, açmak" l•tedl; ileri ahldı, 
fakat ayaklan çalılara takıldı ve 
,ezıtkoyun dikenlerin Osttlne ka· 
paklanı9'el'di. 

Hacer, boğazım, clterlerinl 
Jll'taD bir ç.thk kopardı: 

- Amaeclğhnl. Annedifm •. 
Çaltrar mı J•rhnlf, yoksa ya

ma mı brnaklannı geçlrmiıti 
de, 1011 kanıyordu? Ylztlnde, 
plerbıde, bir atet dola11yordu. 

Kutaj1nda, a)'lal, tath bir ıeı 
duyuye>rc1u: 

- Ne oldaa, .._m? 
Hacer, g6dertnl açtı; ilmbamb 

•jı slzlwriM pi,... 
1Şeıkıa pıkın bakmdı, ecla· 

1111da ve yatağında yatıyordu. 

BafUCllllda. Ayı• bdın, elinde 
.ıak bir bu tutarak, ou, bu· 
makta w.: 

-Ajır1ık baeb gaUba, hanumml 
Hattr, eoluk 80luta idi; hAli 

rB7ada ııeçlrdiğl kork•nuD •raın
bm Jle titrifordu: 

- Rüya ııBrdlhn, Ayp kadın. 
ihtiyar kadın, her zFanki 

•uiz. uy.al halile 6nllne balo· 
prdu: 

- Rtıyada, .. aı de s6rd0m, 
Ay .. l 

A11• kadm, aadulnl kaldır-
11111ta: 

- NHıl gGrdnn? 
Hac•, bir an dtlfllnclO, ıonra 

güldU: 
- Gece luqa ohnupun._ 
ihtiyar kad.m, rüyalara inanan 

luanların uysa T• korkuaile, ba• 
11111 aalliyordu: 

- Baını sılaya ıelecek; ıenl, 
ben, koruyacağım... 

Hacer, rüyuına tamamile anla
tamadı;. ihtiyar kRdıoın cevabı, 
041U UrlrUtmllftü. . içinden: 

- Daha, ıöylemeden biliyor! 
Acaba, rllyada ıayıkladım da 
ondan mı biliyor ? 

Diyordu. Ve rDyada ıayıklayıp 
aayıklamadığını da An• kadana 
ıormadı. 

C.ıaraaının dumanlarına baka· 
J'ak dalKın dalgın dUaUnUrken, 
Ayte kadın, aalatıyor&İu: 

- EeDi de korkuttun, ham· 
mım1 Uyka ara11 acı bir au cltay-

Gönül f1leri 

Babasına 
Küskün 
Bir Çocuk 

.. Genç, çok g~nç, hattA ço
cuk denilecek bir çağdayım. Beş 
aene e\c'Teline kadar mea'udduk. 
Beş sen• evTel, yani ben oa ya· 
ımda iken, babam bafkaaı Ue 
ewlendl Bizim &öz yatlarımı:u 
ehemmiyet Y•rmiyerek bizden ay• 
rı yeni bir hayat kurdu. Bize 
beslediği aevgiyl, yeni doğan ço
cnklenna Yerdi. Ben hlll bunun 
tesiri altındayım n bedbahtım. 
Hayata küaknaam. 

Ankara J. E. 
Bu çocuk maktubunda tenha 

bir yere ç.killp dertlerile baıba· 
p kalmayı dDıllnUyor. On b8f 
yqında bir çocuğun bu kadu 
bedbia olmam marazi bir ıeydlr. 
Çhlr& bab..., her belrlr kal-. 
hahama pptaja ,eyi yap .... 
Amma çocuklanm üamal etmek 
Yk.danaızlığuu ı&termlf. Ne ça• 
re! buaa makabil ab:1n yapaca• 
iınız ıey okumıya ve J•tiımlye 
çalaımaktır. Okur ve çahııraanız 
hem oyalanmıı, hem yetlımit 
o'uraur;ım. 

Jf 
••Ben ltlr ıoflSrllm. D8rt ıene 

evvel bb kızla ••iftlm· EYienmek 
lstedfm. Şofer ofchrfum fçfn kıza 
vermediler, mealetlınl dellttfr
mekllğlmi teklif ettiler. Şimdi de 
bir ıoför arkadatın kn: lrardeıinl 
latedim. Yine ayni teklifle karıı· 
lartım. Bu teNc:IDf beni dnıın-
dfll'dt. ~fklnkten •a• ıepylm 
mi? • 

J.nkaraı Yangın kalp 
Meslelfnlzt değiftirmep iti· 

ıum )'Ok. Slıl beğenen mesleğini• 
zl de beğenir. Şof&rlUk ayıp blı 
it detll kil bizde ban aileler 
lçia ba•ı mulelder fUelll. lauı
lan tv•Ülz Ayılır. Sis ıof6rllj11 
.-refılz uyanlara ran gelmiplalz. 

* Edim.de E. A.. 
Sin eYleUM teklifi yapu 

ı•nee, ailenize mUracaat etmulnl 
ıöyleylntz. Ba nretle oaa yollar
da macera yapmak lmkAm olma• 
dıtını d11 anhthlnf olonuauz. 

TEVZE 

dum. Tetikte uyurum. Hemea 
kulak Yerdim... içim rahat etmedi. 
kallrtam. OcledM çıktım, HOla 
~.... klflUllldaa dinledim ... 
Sa>*hron benziyordun. Atır, 
uaul kapıyı açbm, içeri pdim. •• 
Yatakta çırpmlfOl'Chm... S.çlana 
aanıklam olmuıtu... Bir ıe1ler 
s&ylUyordun amma. ne cl.dljln, 
iyi anl•ıılmıyorda. •• 

Hacer, ihtJyar kadana dlnlemf. 
yordu. Onun dimi, bir tek yere 
takılmqtı. Demir ağayı, eve ala· 
cak oluraa, bu ıece ıördtıil 
r8ya, bir hakikat olabtllrdll 

Hıcertn sı&zl korkmUfhl. o .. 
mir ağa, almacak, ıtcenecek 
değil a, y6ıyllze i•lmlyecek ka
dar darılsa, Hacer, onu, yine 
eviae, a•c• almıyacakb. •• 

Rllyaaıaı, Demir Ajaya aalat
malı mıycla? .. Çocakluiuaa. toylu
ğtlna sOldünaek içiD mi?. 

Hacer, toy g6rİnmeyl de nef. 
sine yediremiyordu. Kanrım 
verdi; hastalnacaktıl Ayıe kad .. 
na da, bu röyaaıa, baat•llk ateşi, 
baatahk nöbeti oldupa• W...ttl
receldl I 

Hacer: 
- Acaba, kanular - ? 
Diye, dlltlllmii)'ordu. Çtlnkl 

bu oyu•ıara e,ı. ahtak Y• kene 
dine öyle glheniyordu kL. 

-12-
Demir Aja, geç vakit Hac .. 

rin •TÜi• aaramııtı: 
(Arka• YAi', 



Dünga Hddiseleri 

1' ransa Denizde 
Sür' at Şampiyonu 

Büten dllnyaJ. k harp ıeml

lnıilizl•rle 
Almarıl•r 

mibaad• 

lerLin ea dr'atlill 
• kendi lddia1111a 
ıöre • FranAda• 
dar. Ada fferrlble) 

ed~r•• dir. Eu, bir torpl-
to mubribidir. Saatta ( .t5 ) .U 
yapar. Fransızların dD18ncelerlae 
ıöre yeni 3· apıp Normaadle amal 
Yerd kleri Transatlantik Yapuru 
ue, harp ıemilerinde olduju sibi 
ticaret ıemilerinde de ıOr'at re
korunu Franaaya ıetlrecektir. 
ÇüokiJ uatta ( ao ) mild.. fala 
Japacap anlafllmqtır. Halbald 
bus&n• ı•ltncey• kadar cltlllyama 
dr'at rekora, ( 28 ) mD rapa 
A!man:ann Bremen Trauatluti
jinde idi. Yalaız acaba dr'at 
rekorunun Franaaya 19çmeabae 
lagilizlerle AJmanlana mlaaade 
.edip etmeyecekleri belll cletUcllr. 
Zira batla AJmaa Ye ..... 
tarpltolanD111 ••aml ılr'atlerl H 
elclajvau bDmiyonu, .,__ laul
dDde, lnpitennin J•nl 1apblt 
K••• Ma" Tranutlantitiaia kat 
mU yapacap ela meçlaaldlr. , 

TAKViM 
Gla PAZAR Bısır 
11 19 MAYIS 939 14 

Arabi ' Rumi u Sefer U54 • Ma1ı• 1151 

Vakit lual V•Ht Vakit Eaaal Vuatl 
-ı--+--ı 

G.... ot 11 f 48 Akf.aa 1J - af 22 
Ot•· ' f7 12 11 yaaj ı 12 21 15 
bdacll • 45 il .. ı..... 7 10 ı SJ 

Nö~i 
Eczaneler 
Iıtanbul tarafı: Şehzadebaşındı 

(Alaf), Cerrahpa§ada (Şeref Cel&I). 
Topkapuda (Nuun), Samatyada 
(Erofileı), Cibalide (Necati Ahmet), 
EyUpte (Hıkmet), Ge4ikpqada 
CAtadoryao), Deftercıarda (Arif), 
Divan1ohaada (Eaat), Bah91bpuda 
(Salih Nıeati), BakırköJiade (Mer
kea), Beyollu taraflı (YW.kk.Wı
nm (Vioikopuloe), O~\uararda 
(Oalataıara7), Fındıklıda (HiW), 
Şişlide (Şlfli), x .. unpqacla (Mer
kez), Haıköyd• (Halk), Katlık&, 
taram lıluvakkıtlwı• caddıtinde 
UAoa Çubakluyan>.. Kutdiliade 
(Hulhi Oemao), Bgyö\aada (Halk). 

---------------------Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notl•n"dan (*) 

Puu 

Solak aa banyosu 
Sabahlan güııeo dofdaktan bir 

ıaat ıoqra bqlanır n öileden 
bir M&t eneUne kadar devam 
eder. Aktam tlıerlerl alınacak 
90jılk IU Hlayolan 0..- gtiaeti 
batmadan blr 1Ut e-."liae bdar 
rapılabilir. Gün.. battıktu IOJIJ'& 

kapalı 1erlerde 11pılacak ban70-
lan batmadan evvel yapmak ta 
mtlmkilodlh'. Yakanda laah11tti
ğim, açık göl, dınis •• derin ne
hir banyolara i9lndir.Aoakta banyo 
1apaalar &Jlll umuda poqia 
nlwaU, '1uuaıda ı.cak kum• 
lana ı.iıin4ea u iltifade tc1erleı-. 

•• 
Ba banyolar am~ lialr saafa 
olular için çek faydü ıelir. Uy
kum gece ıeçırenlere bir eotak 
dut en gttzel bir miiaekkia ttli.rial 
ıap.utaclar. Denia buyo&ana. 
dairi tel r ve fayda daha çolıtur. 
Ba buıutalri isabatımıaa denm 
edeceğiı. 

----------------------ı·ı 8• .etıan kealp .. 1&1.,.,., , ..... 
ltlr albha• ,.,...... ••k.ı,.. J.ııpa
..._ Saluab u• •• .. a.tı. Wr 
........ w ........ ,........., 

lagla De "Sebze., Derdi 

lstanbulda En Ucuz Ve En Pahalı 
Olan Şey: Sebze Ve Meyva 

l.tanbal puar-
larıııda ıebse 

-

, 

S.bseJI Ye me)'Y•yl Dlçla pa• 
laalı ylyiyor•,? •• 

Bu dert, htanbulun ezeli bir 
derdidir. Bilmem habrlar muamz? 
Oımanh tarihinde bir .. Ağalar 
ıaltanab,, devri vardır. Dört zor
ba Atama aıbğı ubk, keıtiği 
keıtlk btlkllm alrdlğO ba devir
de latanbul pabalıLktan inim 
inim lalerdi. Et, aebze, ekm•k, 
--~ ta.p*luna elinde idi. la
tediklerl frafa'"l ta arlar, kea4dirl 
bir kat daha kabarırdı. Bir za• 
man ıeldl ki, lstanbul ular hep 
birden Padipha dayandılar: 

- Nedir bu bizim balımlzl.. Aç
hktan 6lelim mi?.. Et yemez ol· 
duk, Hbze pifiremez olduk. Ak· 
çemlz dejerleriae J•tifmlyorL. 
Dit Pacliplum ditl •. 

Fakat Pactiph da •ialann 
atucu içinde idi, bir ı•Y yapa· 
1m1ordu. Ajalana en azıh11 Mu
rad aj'a, halkın kaqııına ıeçip 
D• dedi bilir millnlz?. 

- Bire albeklrlarL. Et . pa
hlll1, ekmek pahah, ıebze pahalı 
denink?. Buruı Iatanbul ıehrl, 
elbette ld herteJ palıah olacakL 
Ucuzluk isteyen aitala Aaacloluda 
bulaur, bulamaç yelioL. 

* 
Ben bu ıebze, mey•• pahalı· 

lığını ar.:ıtırırken, bana kabz·mal· 
)ardan biri de buna benzer bir ıey 
ıöyledi: 

- Efendim, htanbul koskoca 
tehir.. aebze ve mey•• çıkmra· 
mayor. Bittabi lhtl) aa tatmin için 
de uzak yerlerden tebıe, meyva 
ıeliyor. Yol para11, klfe parUt, 
itçi par.11, fU paraıı, bu parası 
ytızlloden ıebze pahalılanıl or. 
Bu itte kimsenin ı_uçu yok. 

Fakat ne dersiniz, Em nönllnde 
ıllzel b:r m•yva dllkkim o.an 
lımall, bana Amatya elmalaam 
ıa.terdl: 

- Bunu 16rlyor musunuz 
ba,~m. biz bunun kltoıunu 35 e 
•eri1oras. Gozel elma delil mi?. 
Fakat pahalı.. ne yapa"ım. Va!lahi 
ben kilosunu 30 kul'Uftan aldım. 
e·r de bunu kaç kurup Abldıtım 
aor bakayım?. Bu elma Ama111ada 
çıkar. Bahçeci bir tene ufrqtr1 
afaçlannı badat, bakar, ıu verir, 
ıttbre Yerir, elma 7etiflr. Sonra 

kalkar, mahnı top 
tan Atar. Kap?. 

Y etiştirenZarar
da, Yiyen Zarar· 
da, Fakat Ara 
Yerde Dolaıan
lar Parsayı Top-

Juyor 

• 

KilOIU Ud lmnıt. .. ••k ...... 
Jlz para, laa1dl ~ para1a lbtlyacua 
laaycll 3 kurur nr. Bort ahaa-
tan.. elma ene- ca~ 1er elim al-
il kabzimahn eli- ':..ada.. Fakat ba-
ae ıeçer: aa makabil mala-

Oradu buraya ıaaderWr, •ullm ıu para•· 
kilosu, yol paraılle beraber 8 aa ıidecek. Blrtey 
kanat olur. Haydi buua doku l kir edeml:recetlm. Muell benim 
- ... - .......... kir etti .,.. çilek tarlalanm da ftr. Geçealv-
llm. Bu canım elmalar 15 kuruıa de yllzylrmi 11pet çilek ııtlrdlm, 
olaa, kim almaz?. Gel ıelelim ki 40 kuruıtan verdim. Dtıa çarııda 
itte böyle 30 kuruıtan bize Yeri· 150 ye ublclıtım 16rdDm de, at-
yorlar. Bia de Jlz para, bet lmruı &im açık kaldı. Birkaç hafta 
kazanmak için 35 • ubyoruz. 10nra klrazlanm da J•tltec•k. 

Jf. Geçen •••den borcum Yardı, ba 

Kereıtecilerde laer ubah ... 
keleye, latanbulun yiyeceil Hb
aeler 19lir. Mot&rler, takalar 

• içinde çuYal çuyaJ, ıepet 1epet 
kabaklar, fuul)alar, baklalar 
yığıbr, bairlfmaJar, Pintmalar 
arasında •bflar yapılar. 

Kereatecilerde bana dert Ja
aaa bir mllataluil eWe' Hail 118-
teri) ordu: 

- Bu Hal yapıhyor, iyi, hoı •• 
Fakat Hbze •• • mey•anm hali, 
bizim halimi& •• olacak ?.. Yal-
Yarınm tize, Ümiml J8UD8)1111Z 

da Iİze dertler~mi dökeyim. Ben 
meyve ve aebze yetiıtirir, çoluğu· 
ma çocufuma bakmıya çalıımm. 

HD• alacakbya latecllil ftattu 
mahaull Yermek ikam. Çlnkl 
Hnedl IJI• J•ptık. 

* Allah aellmet Yerıla. Geçm 
Hile ortalıkta bir YelYele kop
muıtu. Sebzede lktiklr Yar de
nlldL Belediye bir komüyoa t .. kU 
ederek tedkik• koyuldu. Çalqb, 
çalııtı Y• tam 1ebzeler bitip de 
kıı baılayıoca kllrallaDnden aza
metle dotrulaa hatipler tlbl elbal 
kalclırclı: 

- Jhtiklr JOkturf. dedi, plda 
lfin içinden .•• 

Bir mllstahalle Jlae bu lbtlkin 
ıordum: 

Bir bakımdan berkea beni zengin - Var, dedi. DeYam da edl-
zan11eder. Ôyleya, ıllrO ıllrll bah· yor. Sebzenin kaç elden ı•çtiiine 
çelerim, tarlalarım vardır. Fakat ıByle bir dikkat edin. Mllatalaall 
• tık ae ••JY•ya bakar oldum, kab:ıamala 'erir, kabzımal toptan 
ne de ıebzeye.. MeyYayı y•ftlir- .ııcıye •• Toptan ahcı da Hryar 

----···-... -... -.. --··---···---.. ·----· aatıcıaıa komlayor:cuıuaa utar, ... . .... 
n.lN FIA 1'LAlll 

l - Gae,.,.,. .... ....... 
tir ,.,.,..,. liri •"" 6lr 
( .. ,.,,,,.) ..,,.,,,.. 

2- $ag/••••• ,.,.. 61r ••lf. 
.,,. ,,.,. ,,.,. ,.,.ı.rt1ırı 

yfa IQfa Myfa ea)'fa l>iğer Son 
ı 2 s '· s s•rl•r 1ayfa 

400 alO 200 100 eo ao 
l<rt- Kl'f. Krt. Kit. Krt- Kq. 

.t-:Blr ,..,,_,. ....,, 
(8} .. , ........ 

4• I•• " bira ...,,,. ,., ... ,.,.. ... .,,. ..,.,,.,. .,..,.,.. 
.. 

orada.o da Hyyar aatıaya ı~er. 
Meseli fasulye.. Şimdi ldloeu 25 
den.. MDıtahsil bunu S kuruıtaa 
aatar. Kabzımala 7 kurup mal 
o:ur. Kabıımaldao toptan ubaya 
ıecei ce 10 c.lur, nihllyet pkacajl 
fıat 15 ku111ftur.. Geriye kalan 
10 kuruı ibtiklr mabaullldlr. Ka
bak da böyle.. Şimdi 15 kurup 
plya1ada •• Halbuki biıı bunu kab
zımala 60 paradan Yeriyoruz. 
Na11l yOkeeii)or, na11I 15 e çılu
yor, bir tnrlll anlayamıyorum. 

* Adana sebzecllerlndea blrlle 
de li:onuttum. NedeDH hep
tlnde aalqılauyan bir 1erden 
korku Yar. iki korka .U.llJlerl-

1 Kari Melcta61arı ı~ 
-
Açık Pazarlarda 

T cmizlik Meselesi 
Geçenlerde Befiktaıta cumaıw 

tul pazarından ıeçiyordam. 
Birden ıazım-. bir lzOmclbala 
ç11valma ilfttl Y• lrkllcllm.. Evet, 
bu, olur ıey cleiUcll. K6pefln 
biri çu••lı aclamalalh ıslattı ft 

slttL OzDmcll ae yapb bilir mW. 
niz?. Kap•i• birkaç laf attı, 
birkaç kere hoıtladı. Sonra 
lbDmleri flyle bir kanıbrda •• 
Ji•• bapmaia batlach. 

Acaba bu plalijia, bllha11a 
•nar puarlardald cllkkatsldljia 
iDiM 18fla•k mllmklln delil mi? 

Oku,.oalaıuusanı Buan Adil 

Çlnkın ltelediyeıl Va Bazı 
iıtıkıer 

Çaaklncla memleket yollaruu 
ppbrmak •• birçok caddel.ı 
ataçlandarmalr ltla belecll,e 
be,.tlabl fa.U,ete ı•ttiiinl dar 
ela& Bu .. yaacla habnma plea 
ye faydalı addettlilm .. ,1er1 
habrlabmra phpcajlm. 

Ankara Ue Çulan ara1111da 
bturon 1alnmada Abtızlllll a• 
meYldde harap baflar Yardır. Ba 
bailu imar ecllHr Ye memba ıa,. 
1enlden alabhr ••ya ç .. me ,,,. 
palana, buraa çok skel bir •• 
lire Ye etluce yeri olar. A1r1c• 
,tae aynı 101 lltllade bir " Sara 
baba,, muarhp ela vardar. S. 
••urhiaa tek blu11aan etrafa 
afaçlanclınhr Ye qap tarafa 
bir de mektep 7apıhru memleket 
... eWi• kanımut olacaktır. S. 
mezarbk Ulu yuı7a kaldınlmala 
Ye aynca bir de cuue otomoblll 
allilmabdar. Belediye heyetimiz ... 
ricalarımız ıfmdilik bunlardır. 

Olm:roularınızdaD 
G. Kıııltuj. 

Seyyahlar Va Çingeneler 
Geçalerde Nuraoamui7edtl-: 

,.,ordaa. T•adlf ettlillt 
çirkin bir muaara beni cle• .. tl 
bir uabiyet• drtlklecll, ••ır• 
medim, kaçtım. 

Hlcliıe ıu: 
Nuruoımaniye cacldeıi•• 

kalabahk bir ıe17ah ka 
toplan1m1t camU •yrediyorlar 
Ba ..... c1a dart çlnı••• ıel 
çatlak bir 1Ur11a, d•f •• kmk 
utla çal111a bqlacldar. Bir 
de pli bir ...ıe f8rla tayltly 
ıabek atı1orcla. S.nahlar 
ntereıaa mamaraya kaça 
mı?.. Derhal fotopaflara 
clılar Ye blakalaalarla bir 
resim çekUler. Şimdi bu r•I 
1abana memleketlerde .. Tar 
cllye mi tefhir ecllleeek, al 
mkde yapılan propaıand 
ea kltWnl mi t .. ldl edec 

Bu sibi çirkin manara 
&ala• ıeçecek lalçbir 
1ok maclar? •• 

nln ahnmamuındaa ma, bo1,.. 
utramaktu au bilmiyorum. A 
nah Hbzecl •• zly•d• bel• 
den tiklyetçl: 

- S.bıe •• ••1•• ifl 1 
ela belediyeye ı•çecek, cliJ 
amma, ben pek lnanmıy 
Geçti diyelim. Yine eski 
deYaaa edecek mi, bb yia• 
aull 60 paradan verip, ao 
ublclıpnı ıörenk acıc:lau 111 
nacak mıJI&? 

Bene• aebzeyl el.. -
belecliıe ellae aldap ..... 
aeceği .. , ıa olmah: 

lbtiklr yapbrma .. k -lf> 
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Yeryüzünde Olup Bitenleri Haritada Ve Saatle Takip Edelim 

Dünyanın En Yaşlı Adam
ları Apkaz~standadır 

Fraııu ile Cenubi 

ı Anıerlka ara•ında 
U : Am riaa h~
yetl (Uwanda) da 
he .llz cln•I bellr->\. Lir hava aeferl 

,...._....___.:; __ _.._~;::.;;...;....,;;...__::~~._ııı;• açıldı alz otlar buidu 

' ' Versag,, ın __ ,Ç._!f.e_#,!_ ~'!_/muştur ! j 

Alman Ordusu Sancakla
rından Matem Kurdelesi

• 
Dl Çıkardı ! 

Bir Franıız ı•· 
utesi hatırlatı· 

yor: 16 yıl evvel 
(Veraay) muahe· 
deai lmzalaaa· 
catı ıtın, ıalip 
tlnlotlerlo hl· 
tUn muralabaıla
rı, ıatonun cHmlı ' 
kapıııııdan, bi
rer birer •• 
kındl marıları· 
aı dleleyınk 
meraılmle ıfr· 
mitlerdi, buna 

mukabil Alman aurahhaalarına, 
arka kapıd•n kllçlk bir ıaır
dlvın 161terilmlıtl. O ıUn Alman 
diplomatı muahederl imzaladı, 
mltHuirdi, fakat arkadaılanaaı 

- Muvakkat olacak, dedi, 
yine o gün biltUn Almanyada 
bUtnn alayların ıancaklarına 
malım işareti olarak ılyalı birer 
kordele takıldı. 

1 Avuatraly:ı da 12 
7ıldır yaıi ı ur yağ 
mıyan yerleri JPj~~~l'iSI 

ael baah 

Moıkova gazet•Jerindı okuduk: 
Denilebilir ki, dünyanın en yaıh 

adamları elyevm Apkaziıtanda 

bu : unmaktadır. Bura halkının ek· 
aeri ihtiyarları 100 yaşını 

aemiş kimselerdir. Bundan bir 
mUddet evnl Kindgi köyünde 
Kuvitıapara adında bir ihtiyar 
öJmUttUr. ÖldUiil zamam 157 ya• 
tında olduğu anlatılayordu. 

Elyevm hayalta bulunan kO· 

çUk kardeşi 135 yaımdadır. 
Ofşençlr köytlnde oturan Ma· 

tala-a Adleva namında birisi daha 
Yardır Jd bu da 140 ya11ndadır. 
Yine aynı mıntaka civarında 100 
yaiın• ieçmiı pek çok ihtiyar 
yaıamıktadır. Bunların yüzüne 
bakıldığı zaman hemen hepsi de 
65 lik çaida görönmektedirler ve 
en aıağı 70, 80, 90 evlitları ve 
torunlan Yardır. 

-----------------------------------
içine Su Girniiyen Tank! 

Franaada yı11I 
ıiıtem bir ta•k 
yapıldı. Bu tank 
bUtilo diierlerl 
gibi der• {tepe 
dUmdUz gidebll· 
mek kabillyetlnı 
malik olduktan 
batkı, epeyce 
d•rin dere YI 

nehirleri de aı•· 
bilmek lmkAnına 
maliktir. içine •u 
l(frmez. tekerlek a 
yerini tutan %İn· ._"'Y&..-·~~-·~ 
cirleri derenın 
çamuruna aaplanlp kalmaz. Fu· 
la olarak bu yeni tankın 40 ki· 
lometreyl geçen bir ıUr'ati de 

vardır. Eter ona mukabil baıka 
sllAh icat edllmeıae harpte çok 
it görecektir. 

Bir idam Mahkilmu un 
Gözünde Ne Okunur? 
Medeni mem-

1 e k e ti erde bir 
mahkfım idam 
edilirken f 11 me 
IOD dakik11ında 

• da roaim alın· 
maz, eıaaen btı
kllm alaca ka· 
ranlıkta 1 n fa ı 
dllditl için mad
deten mftmkGn 
de delildir. Bu· 
nun lılndlr ki, 
yan tarafta ıör
dOtUnllz r11lm, 
ıayet ender alı· 

aanlardan biridir. 
«Küba» da i•nç 
tethitçl Jalm Gre 

inıteln'ln kendlıia· 
öldürecek aatıı ı 

gördfürli d'lkikada 
alınn lf 1 {anında 

l:tr p ,J :, ile bir BuıUa Veraay ıauahedHlnln 
birçok maddeleri fHhedilmıkle, 
Alman dlplomatınin kehaneti ta· 
hakkwk ıtmlıtir. Buaun llzerine 
d,, Almaoyacia mecburi aıkerlik 
'f.UJI teılı ıdlllnce, alay uncak· 
lanadaki kurdelllar yırblıp atıl

Oııtır. Fakat acaba buauala •H· 
ele bltmlt oluyor mu?. 

Dünyanın EnBüyük 
Hayvanat Bahçesi 

Fransa da 

,.... . 1 a - v"rdı. Celıit geridedir. 

liir Bahçe içine Oturtulan Vapur ! 

Şayd-Borcunuzu 
Ödeyemezseniz ! .. 
1 

Tokyoda "lrua" iımladı bir 
tc1':!' bir taaıdıtındaa Haetle 

ç para almıı: 

lcl - Peki, bu 1101 dı rataea 
'Y•ınu11nl Sualla• kartı et.: 

"•.:b Dart parmatımı kıaerlm, 
•11t •ermif I 

AkaiJlte bakımı, Haıdka 

Buau bl11 ati ıöıtırecektlr. Re
ılmlerhalıde V eraay •uahedeıln• 
imza koya• •tlteyeffa Almaa dlp
lomab ile Almaa bayraklarından 
matem lıaretlaia kaldmlmaıı uh· 
aılni 1örl1yor1unuz. 

- ....,_..__. -~--...P• • ~13, ___ _ 

mllddıtl dolunca ıenç, ödllnç 
aldıj1 parayı tedarik edemomiı 
Ye alacaklıııaa 2iderek: 

- Parayı aaeyımiyecetlm, al 
clört parmatımıl Dımlttir. Ala· 
cakb da tiu blıarenlD dört pa,.. 
matuaı keıtlrmlttlr. Y arah ıtmdl 
laaıtaaıd• tıdaYI alıadadır. Ve 
bitin ·ıuarla11, ceıa tehdltlırlae 
ratman parmatıai ldmla kut~ 
ttal .Oylımımlttlr .. 

Ge~e• ,.ıa r•!iaciyı kı,ar, 
dlayanın en zenıfn hayYanat 
baliçeaine malik olmakta ( Ham· 
burı ) ıehri birinci, ( Londra ) 
ikinci, (Berlla) OçlincD, (Pariı) de ' 
d6rdUncll idi. Fakat bir taraftan 
Franıiz bBkOmetinin, 6te taraftan 
da Parlı belediyesinin yardımı Ilı 
(Parlı) ıebrl bir hamlede baıa 
ııçtl, buıUn birincidir Ye iddiaya 
nazaran dUnyada meYcut her 
denin hayvanların yllzdı yıtmit 
beflnl Parlıte 16rmık mUmkUn· 
dllr. 
Reımimizdı Pari11 buırUnlerde 

ıetlrllın Javru bir fil Ue yavru 
bir dıY• kuıuau •aıoa pencere
llDd• 1lrllyo11unuıl 

Reıime bakılınca ıerçelıten 
öyle aanılır, bu muazzam vapuru 
hangi mütbit fırtınanın denizden 
kaldırarak bir bahçenin ortaıına 
fırlattıtı dU§ünOJOr. Fakat haki
katte, bDUln dllayanın ıa bdyBk 

•apuru olan bu ( Normandie ) 
Tranıatlantiği deni:ı içinde, ve 
rıhtıma bağlı ol:.rak durmaktadır. 
Fakat fotoğraf ö .. le bir yerden 
almmışlırki insana bu h!ıısi v~r
mokte<lir. 
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OSMANLI SALTANATIGÖÇERKEN 
( Mltarellı dıwrıaıa tarihi) Na.•• 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: ZI•• Şakir l9NIG 

Tevfik Paşa Kabinesinin Düşürülmesi 
Teminatı Da Boıa Çıkmıştı .. 

Baza meb'uılar da bunun aleyhin- 1 
de takrir Yermit!er YO mllnakat .. 
1• rfrftmişlercff. Bu mOzakere 
•• mlnakaşalar, gllrtlltUltı bir hal
de epeyce devam ettikten soara, 
lb&zakerenlıı kifayetine karar 
••rılmlftl. V • nihayet nylerin 
laıniflnden ıonra da, reis tarafın• 
daa fa netice bildfrilmlttll 

T emk paıa kabioell.. Ekı .. 
ll)'etle, itimada mazhar olmuıtur. 

* Locada bu~unan Muıtafa K .. 
llal Paıa, bu netice karıııında 
laaJl'etler içinde kalmıfh. Blro 
e.nı hmaı ettljf.. Ve, mantıki 
dellllerle 1aptıp teklifi kabul 
•ttlrdlji mebuılana yekanu, h• 
••• laemen ek1eriyete yakm lclL 
8u mebaalar içtima aalonunda 
lceadilerlae cllter ban arlıadaıla
tınıa da Htihak edecetlne aaz YU

llitlen 
- Bugtbl, Tevfik PaM kablne

llal clltDrecefimi•• mutlaka lmi
diadz nr. 

DemlılerclL 
Bu Yait ve temlaab Yerenler 

•ra1t1nda, ıözlerinla n me•kDerl
llln çok nafiz oldafu unnolunanlar 
da vardı. Şa halde Htlc• niçin 
b6yle maktıl zuhur eclinrmifb'? •• 

Ç&nkl, Muatafa K...ı P...
•a birdeabire lataabula plmeai; 
lbtltarelm de•rlala vaziyetindea 
lttifade etmek.. Millet Ye memle
IEet1n zararına dahi olu, kendile
rine birer makam ve mevki temin 
•ylemek lıtiyealere bir endife n 
telif •ermlıti. Bualar, daha o 
lllııden itibaren piılrmiye baıla· 
dıkJan aıa • bu dlhl kumaodanm 
~ıile de • oojuk bir ., 

w lüuetmftlerdl. Babu-
(11' Muıtafa Kemal Pqama, 
~ H11rri7etperver Fırkua ) relll 
etlai BeJ1e " diter allfnlu meb

~~·~ıa teman plmesl, kabine 
~nadaki fikir n t.,ebblaleri
llia de duyulavermeal blttln ba 
~-•• flpheJeri kunetlendirmlftl. 
~ için bu menfi lmnetler 
._. .. IJirfetmlfler, keneli fikirle
tlae uyıun mebusJann bepainl 

==~- davet •tmifler .• B• aantle 
p ettlldwl ekaerlyetle, T nfik 
.. ,. kabin•inl ınkut telılikelin
.._ lıurtarabilmiflerclL 
-ı. Mn.tafa Kemal Pqa, aetie .. 
lla ha tekli alma1111daa dolayı 
~:r olmak ve Wlllmak fU 

tlanun, billkia ... Yuiyeti 
~:nhhkla karplamıf.. Ducfak. 
IA-• hafif, fakat aca ltir tebe• 
~ ~eclta bln ... da pkark• 
~ venlitl ,.n1 lair kararla· 
L:9 bir hedefe dojra 7tlrlml7e .......... 

• • 
t._ .... tala Kemal Pap, mecD.-
~-... calnw. dotruca e...
~ ( Akaretler )deki lkametı&a 
\' a a-lcU. Sara1a telefon etll. 
.... 'ter Naci Bey (1) 1 telefona ı.-

Nact Beye: 
~ Zata .... ne Ue mOhlm bir 
'-ti • hakkmda mDlöat etmek 
.._:-.... Buu delllet edlnb. Fa.... .:...ı., mlataceldir. Onua 
h •Nllraba mllmJdla olcla
LL_~da temi lha111chr. CeYap 
~onım. Dedi 

C..ap. biraz ıecikti- ÇIUI 

Komiteoıler.in ıulma önünde boan Şark Ylllyetleri halkından bir erkek srapa 
Naci Bey, Munafa Kemal P...- ha•alWnde ele aaaJll n emniyet, 
nıa bu arzuıuau padiplaa anettl- •n derece haleldar olu•ermlıtl. 
il amaa Vahdettin, birdenbire Buralardaki zihniyet •• tellkkiler• 
cevap verememlfti. Mutadı Yaçhlle ı&re, arhk berku Oımub hlki-
gözlerini yummUf.o Birdenbire methain tamamen ze•al buldutuna 
talep edilen bu mllllkaba neye kani oluyor .• Bu hokümetalzliktea 
matuf olabileceil baklLında zlh- latifade etmek lıteyen bir takım 
nine ıelen ihtimalleri birer birer f8lualar da, feci roller oynamaya 
tahlile mecbur olmllfta. bqbyordu. 

Uzunca ıDren bu dDıDnceden Bir tanftan Kirmaab, Karaca• 
ıonra paditah, nihayet ıa cevabı bey civarında (Çerkealik - Ar~a-
Yermlıti: ntluk) mOcadele1i, kanlı f acıa• 

_ Cuma _.. .. 8 ullmhkta !a far yar~brkea, diter taraftan da 
•- a- (Efref) ıımlnde bir adam, Bana 

zır buluuunlar. Namaıd.n ıoara ı•hrl Ue Buraa clvanndakl kaylerl, 
ıörOfllrtlz. tiril tiril titretiyordu. Etref; (lir-

Nad Bey, padlfahıa ba c.. kat, auilıtlmal ve halka aulOm •e 
•ahını derhal Muıtafa Kemal taaddi) fiil!erinden dolayı jan-
Paıaya blidlrmfttL fakat bu c.. darma çavuıluğundan tard ve 
Yap, Mmtafa Kemal Pqayı tat• te~kif edilmişti. Muhakemeıl icra 
_.._ etme lf. tL Zir d eclilecelr ve c••-• slreceldl. 
~ m ~~~ ~ ~ 
ha Uç glln YardL Bu 8ç ~n ( ••• .._ ) 
zarfında da kim bilir ne entrika· Annelere Oiat 
lar çevrilecek Ye De dolaplar 8BJI I a 
k la kb? 

Çocuk Esirgeme Kurumu ( Bfma-
uruca •• 'Efl) l •. • 7eı t a gene mer esı, mama ço-
Nıtekim taşradan, pek kor- ouklanmn naııl beelentcefini •• ma-

kunç haberler ıehniye bqla- malannın na1 ıl buırlaaacaflm öfr• 
mıfb... lıtanbula ıelen itillf tm (Annelere öftltt tla ( 2) lııcl •yı
ftlosu. klfl derecede n&mafll anı hazırlamıftır. 1 inci •YI öiiHJer 
J&ptaktan IOlll'A, lzmit limamna (12) mek,uptur. w. • 

• • (1) n (2) ıa1ıh lğüderi ı.t.19slere 
çekilmııtJ. • Kuram paraauı olard: göoderir. Anka-

Ba filoaaa kmlt limaaına d.. nda Çocuk Eıııirpme Kurumu b..
m:rlemed, o civarda derhal bir kaolığıaa bir •ektupla edreı bildirmek 
kaynatma huınfe getinnifti. Buna lrifitiir. 

GIDAI ve HAYATI KUVVET 

HASAN 
FISTIK öze YAÖI 

ye cıhı olanlara fasla pla lbmdır. itte Haaaa Faabk Ôıl J•lt. 
mnaddı ve bilbaan ftta•iml n kalorial çok bol oldujıaadaa 

rada •eYCUt bGtiill sıdal maddelaria - ........ Wtr. Bi•-· ~ 
u,.t olaalarla YWeme lıttidMı olulua H ıamu ıu&.da katı t.irlai 
... erir. Huaa Fut k Oal r•tm• bir ki.oıu 100 kUo UJlİDJ•flDa 
•ucWclit. Mideyi rallat81& etıaecilfi fibl iftillaJI tu)'hl e4er •• im kilo 
F..tık Ôzl J•ta içen ıayıffar, bilbaau çocuklar •• biriael 4ewa 
nremliler IAakal 1 ·2 kilo kuaaarlar. Huan Fııtık Ôıii yatı lnt H JH 
ltflir. Çocuklara •e ıençlen, aolpa ı•nç kadara •e la:iyattaa &Hld 
ualaa lbti1arlara çok blJlk faratar temin eder. 

Şişesi 100, btlyl.k 200 kuruştur. 

HASAN KREMi 
Dla1ada •e•cut knmleria ea H&.i, 6a aabbiıidir. Nasik clldll kıedınlana •• ,.t arlradattdır. 1hti1ulan ıeaçleftlr'• Ve •enf!erl rinelqtirlr l.ıa•• 
eWI Wr taravet Yerea Ha- krem .. I 1111 ......... ı& 

Kutusu 50, ttlp halinde 20 
TUrklJ•d• J•pıhp d• Avr•P9 etiketi ~•ptfllrılett ve 
h.ıkı aldat.n krem..,.., v••lr ıtrlpta •ld--JlftlL 
H•••n .... rkuına dikimi ediniz. 

Hasan Deposa: 

Ankara, lstanbul, Beyoilu 

Yeni Anketimiz 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız ? 

Din menuu etrafında birçok aıhhattedirler. hattl içlerinde 
llml eaerlerln mGellifl Ye m&- çoluta çocuta kan..,.ak bana 
terdml olan Ômar Rwt. bu na- dedelik mftrhvetini ıöıterealer 
lime cevap Yermek için çok dD- bile var. Aııl garip· tarafı da 
ıtnmedl: ıu ki, o batıl itikada nazaraa 

- Bence, bibi itikatlara lna- J dilaiz doğmalan lhımıelen (ilim-
mp inanmamak, ıeralt meselesi- leri lbım değil) oğullanmdaa iki 
dlr. Birçok ıartlar bir ara7a ,.. taneai de, hitabetteki ku••etlerlle 
lince, bibi ltilratlann bfrfae de ıöhret aalddaı .• 
lnaam7an bir adam, topuna b._ Blt&n bulan g&rdDkten IOD-
den laanabillr. MeaelA, lflerl dai- ra, bAbl itikatlara laaoan!ua 
ma ten tiden; talihalzllkten t~ ailJmemek için dudaldanau ka-
lihslzllt• yu•arlanan bir kimae, nabncaya 1Sınp kendimi tutmak-
bittabi bedblnlefir. Eier bAdlaat hjım IAzım gelmez mi? 
bu bedblallii ilerletin•, adamca• 1f. 
ğızıa kafuında blltOn bibi itikat• Konya'da, Sınah Ba7 Omıaa 
lar kapqmıya baılar. Ve biçare Nuri'yeı 
kafaama içindeki bu yaman an~ Mektubunuza, bahaettltlnb 
fora kapıhr aid•. doktora pderdlm, C.9ap ..,. 

Ômer Rıza, bir bqka, •• da- rlrae, birlikte aepedeceib efea-
laa flmalll lllİlal arar ıibl da- cim. 
tllndllrtta IODfa IJAn ettf: 

- Halha, her lllAllln ı&a· 
llnde bir aalan yatbiı aibl, kafa-
11ncla da bir hamlet yatar ve onun 
ayandınlmamuı gerektir. 

Me1ell Ana, gayet ıarip bir 
teaadllfiln hlkAyeılnl anlataJlm. 
Ben handan bir mlddet enel 
mOhim bir Yarla atlatbm. Bir 
ıece, kazara ayatım kaydı Ye 
yuvarlandım. Neticede bacak k .. 
miğim parça parça oldu. Bu yOz· 
den de beı alb aydan fala ya• 
takta kaldım. Eğer bibi itikat
lara inanan bir adam olAydım, 
bu kazam Mbebial 13 rakb .... 
nın .. ametiae ,nklerdlm. Halbuki 
kaza, aJelide bir dlkkatalzlik 
e1eriydL 

- 13 rakkamile ba kazanın 
mOoaaebetlni aezemedlm lttat? 

Ômer Rıza ılllerek aalatb: 
- Kaza, bir 151nanuenel a119 

nm on Bçünctl geceli olmu9tu. 
Ve aııl garibi, ben o gtln, bir 
kllUlphaaeye uğramıı, hesaplaş
.... aeticede de tam oallç 
Ura alacakla ~ Öteberi 
almak hen aereJ• afradam-. 
para laarcayamadım. Ve o (15) 
llranm ... metini ticlermlJO fanat 
bulamadam. Ve aibayet Gabcle 
lraıa1a ujradajım dllkkbm •e 
beni ılttlre• otomobilin numara
lan da onOçttll •• 

- Ya rtlya hakkıadald kana• 
atin nedir btat? 

- Riya b.bal çok aalhi•dir. 
Ben. ba menaa temaı eden bir 
atırl ... r okudum. .. llml Sirlıl,, 
(Nabulai) ıibi fark mlltefekkirle
rindea tut da, .. Bergaon,,a, Fröyaya 
•armcaya kadar tetkik etmediiim 
feleıof kalmadı. Ve bllttln bunlara 
rağmen de bAIA, rtlya baklanda 
aatlam, kat'I bir kanaat edine..,.. 
elim. Fakat .. rüya " nan, bir •••I 
•• rlyet,, olduğuna kanilm. Bu 
"rtlyet,, hazan çok yazih oluyur. 
O taktirde lae, imanın iç g&stl 
uzaklan, llerUerl g&ebmyor. ' 

Nitekim ba, benim hapmdaa 
nice nice defalar ı~ .. G.p. 
,orc1aı .• 

Selim Te.tik 
OkUJUCUlanlftız•a gelen 

mektuplar 
Niğde Ziraat mlldlrO Bay 

lbnhlm Erdemlinin, anketime 
16aderdii1 bir ce•abı • ..,.. de
ter ,a..llikte balclupm ip. 
ayaea aalded·yoıwm: ' 

.. Ben. bAbJ itikatlara lnaau
lara ıtUenlerdea biriyim. Bqımdaa 
ıeçen bir olmatu anlatmakla 
buada .. kadar haldi olclup.. 
ilbat edebllecetim kaaaatind.. 
Jİm: 

Ben Giritliyim, ~tte, umu· 
mi!qmif ve kökleımit bir itikat 
vardır. Bu bltal inanca g&re, 
Hfer aytnda e.JenealeriD ya 8 ..,. 
IAtlan o'.maz, yahat ta dilsiz do-
tarr ·~· Bir Sefer ayıada refikamı ı.. 
tediiim zaman, aileli bu itikadı 
Deri allrdtı, ve talebimi redottL 
Ben, kendi aOemin de mlmaaa
atına r.fmen evlendim. 

S. T. 
Selimi hzet, uketlmfa nal

lerine muhatap kalacajml cltlt ... 
mtlf. Ye huırlaalDlf olaeak ld, 
aorgumu tamamlatmadan Wa 
bqlacla, Ye: 

- Ben, dedi. bu iç keDmellk 
111aUnize bir keUmeyle ceYap 
verebilirim: inanmam. Zaten çoe 
cukea de lnaamasclnn, clalıa keçlls 
yapmda; ummacmua; b&flDa liyala 
bez larlDlf, dadımdaa ı•Jri kim• 
olmadJğanı bilir, Ye aldulf etmu
dim. yedi yqamda mektebe bar 
ladıtım zaman, hocama hert•Y
dea eYftl: 

- Cin wlir? Saalilll aordmn. 
V udljl cevap hiç aklımdq 

çakmaz. O, ıtılmDı Ye çenemi 
olqayarakı 

- Cin aeolhıl demlttL 
Ben, o gthıden ıonra, bnttıa 

uğursuz ıayılan itleri yapmaya 
baıladım. V • nihayet gOnlln birin
de de, bu zıt gidişimin de bir 
çept batıl itikat olduğunu anla• 
dam. Ve bu tarzda hareket etmek• 
tıea ü ••pctlm- Ve baaat ae
tlrdlm ld, ujar da, ....... le ta, 
laıanlan11 hncl . b~ 
YeJa bbillyebiaJiJderlnclecUrf 

- Sizce, bu bAtıl itikatlar, 
neretlen dotmuttur? 

- Bibi itikatlar, Prelojik 
de'rirlerden kalma .. folk-lor,, lar
dır. lnAnlar dalma, hldlseler 
aruında bir mlna1ebet ararlar; 
bulduklannt ıanırlar, ve inanırlar. 
V alua ba ar .. brma fende ele 
Yardır amm•; o 0 Lojik ,, tir. 

Me1e1A, ,nnlerden bir glll. 
•frada yemek yenirken, birlal 
yere çatahnı dtlıhmllftlr. O ara
da da, çat kapı, bir miufir 191-
miftir • 

Sohadaldler, derhal, ba alelA
de teuadiif hakkında feb&JI ver
miılerdir: 

- Sofrada 1emek yeairk• 
çatal dDfene miaaffr plirt 

Ba .. ktha, apdan ajqa 
yaydmlf, •• yayda yayıla da W. 
bibi itikat ı..Bni almlfbr. 

Bitin ltlbl itikatlar ela ... 
nretle meydm çılamf, ba •nl 
le k&klealp dal budak aalmlfbr. 

- Bibi itikatlara maaanlu 
laaklaada .. cltlfldnllall? •• 

- H~.. Ejer balua in• 
aulann bilııll-i ilk taWI .._.. 
ce.W bile ~dram r• cô·Wle-
ıiae nriıim. Fakat .... 1a1111 
itllud -...,.... ...... s... 
JOı.jİ, 1.ojik okumut. Jlkaek 
tahlil Ilı... ldmıeler VU .. 

PfUUD ve biJıilerial iyi laum .. 
demediklerim hükmederim. 

Bir •• A1&D mahatabaa sik 
d&. •• cevabma bot Wr al ... 
ile tamamlacla: 

- WltilviDI bua...._edllaC 
lerlae lıtlkwecl.ı. a•-, ap..I 
açapta blqey ..,....... Zire 

oalar, muhakbk Wbl latikallerlal 
,m. ,a.tueak•, ft llJliyecell 
lerilHen bir bibi itikat çıkaq 
caldarcllr. 

&i ·- p.,._ 

Bagla dlrdl erblıc, içti im 
olmak laere yedi yetiflria ewllt 

---••••••••••••••••••••••••••'- babuıyim. Hamdo!aua, hepli • S. T. 
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Allah,AllahSesleri OrtalığıÇınlatıyordu 

Gözlerinde korkutucu alev• 
ler vardı; dizgini tutan demir eli 
hafife• titriyordu; fakat blçimJI yl
zU, kaldırmıt olduiu zere yllzltlitln 
alL1ndaa tunçtan traı edilmit gibi 
ıtrt ıörlln&yorda. 

Deli neferlerinden ıabıraız birb 
- Acaba biz ne duruyoruz? 
Diye yanındakine 10rdu. Deli 

Aılan bir anda nefere d6nerek 
kııace: 

- Sabret; sıran ı•Ilnce ıeaf 
de görecejiıl 

Dedi. 

• • • • • • • • • • • 
Bu iki ı8z ıöylenirken Macar

ların ilk alayı Çakır Mehmet 
mUfrezeıine iylct yaklatmııtL 
Birdenbire Macar ulanın batından 
aert bir kumanda iptilcll; o anda 
Macar f6valyelerinln bUtlln mız· 
rakları ufki yaziyete ı•lerek keı· 
kin uçlan Ttlrklere çevrllmiftl. Sap
lan eyeri• Bzerladeld J11Yal•nu 
yerleıtirilmlt bu kalın Ye kuvtetU 
mızrakların her biri bJr caa, bir 
kurban iıtiyorclu. O anda Ma· 
carlardan boru ve trampet Hllvl 
de yllkıeltll. 

Hemen ayni zamanda, Çakır 
Mehmedln gllr Hıl bu arada 
en seçileni olmak llzere: 

- Allah, Allah! Subuakı, 
Subuıkal 

Niraları dUtmanın boru 'Ye 
trampetlerhae karıılak Yermiı, iki 
ytlz Türk ıUYariıl keıkln özenıf

lerinl küheylan atlarının karınla· 
rına dayamışlardı. 

Bir an ıonra iki yanın in 
dizileri korkunç bir ıurette çar
pışbl ·r; arka dizilerdeki atlana 
ıahlandıiı, Adeta in Nfta datO
ıen, vuran, Ulen ve dOı•n kllme
nin üzerinden atlayıp ıeçmek 

istedikleri görünüyordu. 

Bu et ve çelik kümeleri çar
pıf1Dasının neticesi hemen bir 
anda ıörOnmedi. YOzlerce abn 
ayakları, nemli topraklardan bir 
toz tabakaıı bile kalcırmamııtı. 
Her aıkerin ı&zll yalnız lnllD
deki clllfmamna •• üllba dikil
mit bnlunuyor, &b&r taraflar altua 
tozu albl hafif bir perde Ye m&t• 
bit bir ,OrOltO, uğultu Y• kiın .. 
me ummam araımda kaybolu-

yordu. Fakat bir dakika ı•çm .. 
den kılıçlann, mızraldann kınl
dıfl, örme zırhlar albadakl ı• 
tDılere ıaplanıp kaldıtı, bir ta· 
kım atlana Oıtlerindeld cenkçl
lerle beraber yu•arlandıtı ılrUlcln. 
Cenk baltaları korkunç bir hıda 
demirci lr18 llzerine dlpn ç .. 
ki9'er ıibi tolgalann latlae dll
ıllyor, iki taraftan da birçok 
ıilYariler ayak altında eziliyordu. 

Atlana Oatllılde battan bafA 
ltoiuıma ıOrüp ıiderken ayak 
albnda yatan bir takım Macar 
ye Ttlrlderla topraklara yaala-

fol tövalyelerle dolıa ~ir 
aerhat kale.inin Q_,maDJı 

ordusu tarafından 
abluka edilmesi 

rında yatan atlara dayanarak tek
rar ayağa kalktıkları, be'lerinden 
çektikleri kııa Ye keskin han
çerlerle blriblrlerine çabuk 
ve Yahfiyane darbeler wr· 
duklan ve ıonra birinin, yahut 
her ikiılnin yeniden yere yuvar
lanarak arbk müıter· b, ve be:ki 
de memnun, 610p ı:ttikleri de ı&
rOlebllirdi. 

Hi:cumun ilk çarpııma•nda 
mıuaklan parça parça olmuf, 
yahut dDımaoının ıöiallnde kal
mıt bir takım cenkçiler de timdi 
kıhçlannı çekmişler, balta!anna 
topuzların• ıarılarak vuruımıya 

baılamıılardı. Y alnaı ıuraaı açık 
olarak ıörOnftyordu ki; Macar 
fÖvalyelerl ve atları pek kuwvetli 
urhlarla korunmuı olmakla bera
ber, itleri ıece ıtıadüz cenkten, 
talimdeu ltatka birıey olmıyan 
ve Adeta at lzerlnde yqayan 
Tiril •• Deli ., d•arilerl latlnde 
bUyOk derecede kuYvetsiz, hece• 
rikıiı kalmakta idiler. Anupa 
uıulll baıtaa •t•iı •iar zırhlı 
ıtlYari, bazan bizim zırhllZ hafif 
akıncılan yerlerinden oynatabilir 
ve battı dağıtmaya muvaffak 
olurlardı. Bu da, hH bir Şö•al
yenin adeta atile birleıerek bir 
demir kale teıkil eylemesinden 
ileri ı•lirdL Fakat Türklerin 
bu "Deli,, ıllvarilerl Anupahlarla 
çarpııa çarpıt• zırh tertibatlarını 
en ameli surette ikmal etmlı 

olduklan ıibi diğer taraftan TUrk 
atlı11nın tinlU çabukluğunu ve ma· 
nevra kabir yetini ka} betmemlt
lerdi. Onun için Asya ve Avrupa 
atlılarmın en yilkaek elverlflilikle
rini kendilerinde toplamıı, adeta 
askeri bir 11ıahfa,., bir .. aelekıyon .. 
yapmıı idiler. Hepsinden bqka 
"Deli,, lerin pek derin bir uluı 

an' anesine bağlı Ye dilımandan 
yllz çe virmemeğe andlı olmılan 
ela onları pek korkunç bir dtlt· 
man ve en yUkaek enafta 1a•q
çılar yapıyordu. O kadar ki Deli 
böliiklerinin yllkıek •• kaplan 
pcatlu, kartal kanatb tulıalannın 
bir NY8f meydanında ıörllnmeal 
bile her zaman dOtmanm kuYYel 
maneviyeainl kırmaia yeter lcll. 
Haııh on dokuzuncu millt uranın 

batında Napolyonua o tanınmıı 
zırhlı •• koca kalpaklı hıua 
ıllvarilerinin kazanlDJf olduldan 
ıan Ye dnımana •erdikleri korku, 
bu Tllrk Deli ıll•arilerinkine 16re 
pek ıönOk kahrdı. Demekte hiç 
tereddOt olunamaz. 

lfte blltln bu 1ebepler dola
yııile Çakır Mehmet mllfrezeli 
ilk çattıkları dllıman klltle1ine 
nazaran pek u olmakla beraber, 
Tlrkler bu blrind ulcbnfta dllt
mu mlfrezelinin demir ceph..W 
parçalamıı ve Uerilemi• bulunu
yorlucb. 

SON POSTA 

Şartlı Bir 
izin Talebi 

w 

- Bllyllk annenizin ölilmO do
layııile yarın için iıln lıtiyormllf'" 
ıunuı iSyle mi ?. 

- E•et efendim, eğer yağ
mur yağmazsa •.• --------···-· ............................... ·-·-

Boa •oıta 
fatanbul l=:ORSASI 

18. 5· 1935 
1-----=-===-== ==========-1 

ÇEKLER 
1. T. L. ıçın 1. T . L. ioiıı 

Hn • r•rk 0;1923 Viya 1a 4,~25 
Parl• ı:,u:i M•drtt ~I 
1111111• t,621S B•:l ia l,97.:ı2 
Brtlbel 4,6751 Varıo.a 4~7S 

Atla• 83,635 P.,te 4,48 
C..eYl'e 214Sl2l lılkr't 77,9025 
lefra 62,968l 1 Bdzıat 35,1168 
Aaeterıılaa 1111 Lond a Kr. 620,0.l 
rr., ıg,oı 15 W.o• .on ,. 110.1.00 

ESHAM •e TA:-tVıLAT 
Lira Lira 

it aaa1r.(NamaJ 11,!W Bomon'l 1 l,6S 
,. cHlalleı 9.'>0 lt3 ı la lkrau 99,-
• (111 ... eı IO,- lıtl r 11 D.thtn t&,25 

o .. a ılı -. ... .1o :U,iO Dti111 111 M;ı. 00,-
lel .. llc • 5,- bai at ,.,.,.p 1 f~,70 
ıı ked u.,.ı,. ıs,so .. • u '8,7a 
11.11, ll,50 ReJI ı.u 

Aaa4el·ı •IJOY. •4,80 Tra•• ır ... _ 
• " IO l. :1•10 R•hbm 10,-

Aa•r'•"•" 100• 42,50 Oeldldar •• t~-
f•rk D. Y. 00.- Ter ... oe tıO,ılt 
la. Traa•.11 29, MlllrK:.Fo.1885 lll,-
0a1&14lar 111 8,- • • • l9JJ 86.JO 
1 .. keı it. ı • • • lltU Nl,00 
Hawaı..ı 111,- &ıektıt• -,-
lel.... lt,10 

MESKÜKAT [•] 
Kuruı Kurut 

Ti il altı• e.ıa tHam'" 4700 
•••• • 1°'5 (Re,at) 5'~0 

Jr. • 132 (V altll) 46:)J 
Ku • 1080 laee l»etlblrltl& a b ı 
lılHlııll,. 47,oo ı -(-C-Um_h_ıar_l_1•-ı)--,-i&-IO- • 

ataak .. et (Oa. B. ' :OJ tHam t) araala :.3tf 
~ a MtıltlrUJI altıa Ret•O • SIOJ 
,ca.aıı .. .-ı,.-.,-.. - 21-· Vult) • SIOJ 

\A&•I) 41İOO \*I Herea harlel 

Parl• Bor•••ında 
Parl1, 18 ( A. A. ) - 17 Ma· 

yıı boraa vaziyeti: 
Gayri menkul kıymetler bor

.... 1enlden canlanmııhr. Alım 

ıabm hareketlidir. Franıız " ya• 
banca fondolar hep birdea, nadir 

ıırtılen bir tutum ıöıteriyorlar. 

Alam lıtekleri, fevkalide artmıştır. 

Ya!nm Franı:z uluNI fondoları 

bu bayanın dıtmda kalarak, yeni
da bir iki punto kaybetmiılerdir. 

~---------------~ OSMANLI BANKASI 
T0ıtK ANONiM ŞIRKE11 

TESiS TARtHtı 1868 

Sermayeli: 10.000,000 logi!iı liruı 

Ttlrkiyeoin bqlıca oehirlerilı 

Pariı, Marıilya, Niı,Londra wı 

lılanoester'de. M111r, Kıbnı, Irak, 
lraıı, Filistin Yf' Yunanistan'da 

Şııbelıri, Yugoılavya, Romanya, 

Suri1• ve Yunaoiatan'da Filyalleri 
Tardu. 

Her turla bankı muameleleri 
yapar 

Mayaa 19 

Tröstlere Karşı 
Mücadele Ediyoruz 

14Fabrika0ksijen Tröstü 
için Birleşmişlerdir 

( Baıtarafı 1 inci yGade 

yede de ıtınden aUne terakki 
etmlı •e iıtihlik miktan yıldan 
yıla bariz bir farkla artmııtar. 

Türldyede beıi hükümetio ve 
dokuzu da balkan olmak üzere 
14 oksijen fabrika11 vardır. Hu
auıilerin altı tane1i Iıtanbulda, 
biri lzmitte, biri Ankarada, b;ri 
de lzmirdedlr. 

Ne bllyUklUk Ye ne de (Erıin· 
lik) tHisatı bakımından Avrupa
daki eşlerine benzemiyen bu fab
rikalarımızın yıllık iıtihıil kabi· 
liyetleri buınnkn istlhlikten da· 
ha fazladır. Buna da ıebep, 
fabrikaların ıoo senelerde birden
bire çoğa:maıaclır. Tllrklyenln 
buıOnkO tarfiyat miktarı (~00-300) 
bin tll ptiir. 

* Bundan dört aene e•veline 
kadar Türki}ede yalnaz iki okli
jen fabrikası vardı. Bunlar da 
Iıtinye ve Balat okaijen fabrika· 
larıdır. Bu ıahada tek baılarına 
kalan bu iki fabrika okaijea 
fiatlarında lıtediklerl gibi rol 
almıt ve büyOk kazanç e!de et• 
miılerd&. BugOn (5-6) liraya ıatalan' 

oksijen tlipll o zaman ( 12 • 15) 
liraya satthyordu. Yeni fabrika· 
lar açılınca flat birdenbire (3 • 4) 
lira inmiıti. 

HattA yeni fabrikaların bau• 
ları kendilerini tanıtmak için ok• 
sijeni paraaaz dağıtmaya mecbur 
kalmışlard1. Fakat, bu normal 
rekabet devresi çok ıOrmedl. 
okaijenciler bir neYi aolaıma 
yaptılar. Bunun üzerine fiat ytık· 
Hldi. Şimdi (4 • 5) metre miklp
bk bir okı:jen tllpllıılln fiata ı .. 
tanbulda 5 - 6 lira ve Ankarada 
14 liradır. Bunun da 1tbebi nak
liyatın pahah olma111ncladar. 

AYrUpanm oküjen fiab, ba
rada fiatla llçnlme7ecek derec .. 
de ucuzdur. Almanyacla S metre 
mikipbk bir top 2 • 2.5 lira •• 
Franaada 2 • 3 liraclar. 

Endllıtrinia en ehemmiyetli 
umdelerinden biri olan bu mad
denin blyle pahalı olma11, yeni 
aanayileım• proıramımazla bir 
tezat teıkll etmektedir. Trlatl .. 
re •• lhtiUrlara karp daimi 
mftcadelede buluna• alual &ko- \ 
noml üyaAmızın bu mlfklll de 
ortadan kaldıracağı mahakkaktar. 

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

TOPTAN FIYATINA 
PERAKENDE SATIŞ 

1i 
Hakiki (JuVEL) gaz ocak· 
ları. Taklitlerinden sakını

nız: Pirinç renginde yaldızlı 
tenekeden yapılan! ırı kat'iy-
1en almayınız. JUVE L Pl

RlNÇTEN YAPILMIŞ dayauıklıdır. 
Fiatlar 190 - 375 kuruş araıında hır 
çeşit ve No. vardır. 

DiKKAT; Satış yaln ı z lıtanbulda 
Kurukatıveci han No. 21 (GiyarmPtİ) 
Taşra ıiparışleri kaimi olunur. ( DE
MON 144) fitilli mavi alevli 27.:i kuru
t• ocaklcırımız ve her çeşit BARTHEL 
KAYNAK LAMRALARl.MIZ varılır. 

-- -
Or. BAFIZ CEMAL 

Dalıilig• Mütelıassuı 

Telefon 118, Dlvanyolu 
22398 Cumadan maada her 
21044 gön öğleden eoora 

Zayi - İzmit Gumruğua<.ieu aı.h· 
nan 790/440810 No. :11/1)/9 J4 tari lılı 
n 171/440191 No. 30/S/~34 tarihli 
makbmlar sayidir . .Y eoilermi alacağımız 
dan .. kiainin hükmü yoktur. 

Aataln Naıa.l;rab U•...ır• Şkl&etl 

iş 
MACUNU 
KALAY TÜPLERDE 
İMLA OLUNUR. 

la. 2 inci lfll• memurıuıu11• 
danı 

Beyoğlu 6 ıncı daire Aaeo apadl
manındıa oturmakta Ye Mahmutpqa 
Büyükçorııpçı hanında 9orap91lıkla 
meşgul bulunmakta olan İlrail Qi07a• 
ıivil ifliıı 6·5-935 tarihinde aoıbp ..
flyenin adi şekilde yapılmaauıa kuaı 
verilmi11 olduğundan: 

1 - Müfliıte alacafı olanlann Y9 
iıtibkak iddiasında bulunuılann alaoak
larını ilandan bir ay içinde 2 inci if1ll 
dairreine gelerek kaydettirmeleri ye 
delillt rini ( aenet ve defter hülllalan 
ve Hire ) uıl veya muıaddak ıuretl .. 
rini t"vdi eylemelEtrl. 

2 - Hilafına hareket cesal meı11• 
liyeti müıtelzlm olmak üzere müflilia 
borçlar1nın aym müdd~t loinde kendi
lerini ve borçlarını bildirmeleri. 

S - .Müflisin mallarım her ne 11fatl8 
olur-a olıun ellerinde bulunduranlan8 
o mallar üzerindeki hakları mahful 
kalmak şart.le Jmnlan ayna müddet 
içinde daire emrine tevdi etmeleri •• 
eboı zlerae makbul mazeretleri bular 
madıkça cezai meauliyete utrayaoak
lan ve ruçhan h1&klanndan mahr1IJD 
kalacakları. 

4 - 23-S-935 tarihine mflladlf 
' perşembe gıinü ıaat 13,30 da aıaoak

hlımu ilk içtimaa gelmeleri •• milflll 
ile muşt .. rek borçlu olanlar Ye ke~ 
rinın v~ borcunu tekeffül eden ...-
kımı ·l ·r i ıı toplanmada bulun_,. 
hakları 'olduğu ilin olunur. (11611) 

SELA ~!K BANKASI 
'l't:dll t.ı r h ı 1~8 

• lıiare ıuerkni 
latanbul ( Galata ) 

Tiirkigedalci ıuhaleri: 
l:oı t ıubul, ( Galata, Y enioaııai ); 
lzıııir, Mersin. 

} un anistondoki ıabelerl ı 

S l a.ıı ı k, Atına. Pıre. 

• Her nevi banka 111n111ellll 
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Bir Emir •• 
Oçüncü Ahmet, Aailere Mukavemet Edemlyecefinl 
Anlamı1t Uyuıma Çareleri Aramıya Baılamııtı.. 

Deli Velinin bu MSzlerlnl, 
•ıunca bir ıftk6t takip etti. V • 
lonra, Nedim Efendinin ıu aözleri 
ltltUdi: 

- Aferin, Deli Voli .• Berhndar 
ol. Gareyim aenl.. Yazacağım 
laaıneyl, efendime takdim eder de 
Olun g6nlün0 hoı ederaen beni 
de ihya eylerain.. Ver ıu di~iti 
b •na •• 

* (k•ptan Pata) nın Odaaınde 
OçUnctı Ahmedin ferman;Je 

( S.ncat11erlf) orta kapmm önüne 
dildımftti. Sarayın ( Babıhilma• 
hn ) denilen dıı kapısı ile Aya· 
•ofya, Sirkeci, Bahçekapı gibi 
laraya ciHr olan mahallerde 
te!Iillar bağırıyor, paralar vadol~ 
11UYor, halk, lıilerle harp etmek 
:tere aancak altına çağırıhyordu. 
hilkat, aaatler geçtiği halde, 
iç kim1e bu davete icabet 

•tınıyordu. 
O glın do bu ıuretle geçmişti. 

Üçüncü Ahmet, lıtanbul civarın· 
~ki kıılalardan asker celbetmeyi 

1 
ır tUrlü gözüne kcstiren.enıi~a: 
brahlm Paşanın bütün teklıflerını 
''ddetm"şti. Artık asilel', bütlln 
~\'vet kaynaklarını e· e 1ıeçirmi1· 
dtrdf. Şu anda Iıtanbulurı mukad-
•ratına hükmeden, paditah ve 

'•ılri Ibrabim Paşa deiil; yalnız 
te Yalnız ( Patrona Halll ) dl. Ve .. 
~l'\ık Patrona Halil ile milcade· 
t"Ye g·r:şecek kuvvet ve kudret
{)" mahrum o!duğuna dair, 

çtlrıcU Ahmete de kanaat ael
llıitti. 

bir Bu kanaat, padipha bOyllk 
~ korku yermişti. Onun için 
tıirlerin, ve hUkfımet ricalinin 

!;ce konaklarına gitmeyerek 
, llıleılnin sarayda kalmalanoı 
lllretnılf U. 

, Sözlerinin ve tavslyelulnin, 
t l'ttlc padiıah üzerinde hiçbir 
lb•lr •• nlifuzu kalmadığım gören 
,;•hlnı Paşa daı aarayda ( Arz 
flt•lan ) nın odasına çekilmlıti. 
~er ıevat iıe, Sultan Murat 
)ttl •ırıa, Boıtancılarm odalarına 
-.aı:ı11ıl9lerdi. Bunlar arasında, 
.atrlıı kere Ye müıavere yerine, 
~ •e mlnalı bir sükut bil· 
~ferına olmakta idi. 

'-t kide birde, Patrona Halll 
•faıadan elçiler geliyor: 

~.ld .... Ahali, daha niceberi bayi• 
~•cek? Biz, ıevketlfı padifa• 

( Em16k ve Eytam 

hımızdan hOfllutur. Uldn, wulr ile 
kethftdaaı ·re Kaptanpaıa, teze• azil 
olunmalıdır. Eğerçe ba matlup hi
ıal olmazaa, zaran Padlf8ha da 
dokunur. 

Dl;·e, tehdit devam ediyordu. 

ÜçOnctı Ahmet, iıllere muka· 
wemet edemiyeceğinf ke1tlrmft, 
ıaif ve Aciz bir ftmit ile: 

- Kullarımın matlubunu el· 
bette veririm. Kaptanpaıayı az· 
Jettim. Yerine Abdiyi ~eçlrclfm. 
Gayri dağılamlar. Dii•r taleple
rini de tedriç ile icra eylerim. 

Di; e haber göndermiıti. 
(Abdi Pata) unYanile (Kapta• 

nı derya) olan bu aat, saray er· 
kanı arasında cesareti ile iıtihar 
etmişti. Üçüncü Ahmedin, onu 
kaptanpaşıal ık makamına getirme
&inin sebebi de bu ceaarot Ye töh· 
re tinden iıtif ade etmekti. Abdi 
pafa, bütün Levent, Azap ye 
kP.lyoncuları toplayacak, eıkıya 

gUruhunu tehdit edecek, hattA 
icabederae, Uzerlerine Yararak 
cebren dağıtmıya tııebbOı eyll
yecekti. 

Abdi Paşa ÜçDncD Ahmetten 
emir alır almwz, derhal Yalıköt• 
küne gelmiı. ite iİrİfmişti. Eline 
geçirebild ıği kıtyıklar:, Galataya, 
Kaıııq aşaya, Üskiidara, Boğazi-
çine göndererek henUz Asilere il
tihak etmemit ne kadar denia 

a keri varaa, Sirkeciye vo (Sepet
çiler lcöşki') C~\ arına toplamalı 
İdem"ştl. 

Yakında olanların (oğu, der
b? l Kaptanpaş nan emrine itaat 
e tmit1cr; ( Topkapı) önftoe dikilen 
(Knptanpaşa bayrağı} nın altını 

dizilmişlerdi. 

Abdi Paşa, her ıeyden evvel 
aarayda kuvvet] bir müdafaa ter-

tibatı vücuda get:rmık iatem:ı; 
aarayan, (Demirkapı) d•n (Alur
kapı) ya kadar ol•n k11mının mU. 

dafaaaını Boıtancıbqıya havale 
ettikten aonr•, diğer kııımlar 
arasına da kendi bahriye efra· 
dmdan muhafızlar tayin eimlf: 

- Benim haberim olmadıkça 
ne içerden tqraya, ae de tafradan 
fçerlye kut bUe uçmıyacak. Her 

kim ki teklalU a6•teri1". pıt 
olıun ki kellellni uçururum. 

Diye emir vermitti. 
(Arkam Hr) 

Bankası lllnlan 1 

~•N 

Satılık Dükkin 
ARSA 

ve 

'44 °·11 Mewldl Y• Ney'I Depod.to 
Mercanda U111nçaqa 10kajında eekJ 299 yul 110 
No. la dOkklD. 100 Lira 
T .. vlki1ede Kankol aobjıncla •Hl 18 ,..ı 
154/1 No. h 332.~ metre •arabbaı ana. 470 ,. 
Tetvikiyede Karakol 10kağıacla elkl 18 yeni 
154/2 No. b 305.SO metre murabbaı araa. 
T •ıvikiyede Karakol sokağında eski 18 yeni 
154/3 No. b 376.SO metro murabbaı arsa. 302 " 

340 " 
T eşviklyedo Karakol aokağında Hld 18 yeni 
37/2 No. lı 308 metre murabbaı arn. 
Teı..,lklyede Karakol sokaiında eski 18 yeni 

'i 37 /1 No. lı 335.50 metre murabbaı araa. 470 " 
-~le ukar1da yanlı dükkanla analar peıin para ile aablmak llzere 
"'t :::111nıaya koaulmuıtur. ihale 3 Haziran 1935 Puutell ,ona 

da Yapılacaktır. JateklUerla Şubemiu ı.ı.neleri. '118) 

SON POSTA Sayfa 11 
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'T.t:. Cuma Maçından SOnra 
Resmi Gazete Bugünkü G. S. · Apollon 
Küçüle Zahil V• On61111 tali- M •• b k v B • G •• •• 

ınatna'?•ılnde ~lılldllc usa a ası e ır orus 
17 Hazıran 1928 tarıh H 6791 1J 

ıayalı küçükaabit Ye onba11 ta• 
limatnamesiııin l 3 Ye 16 acı mad
deleri değlıtlrllmlt. icra Vekille
rince kabul edilmlıtir. 
R .. mt Guet• ı Ne. 3004, tarih 16'5191'- ka· 

rana .. No. 2-M76 

Aıhrl V• Mill/ıt T•/cail V• P. 
T. «•••"•"" il'" Vt Dellılldllı 

Aıkerl ve Mülki TekaOt Kanu-
nunun 2 nci maddeal11de bazı 
yeni tadillt Ye Poıta Telıraf 
Kanununun 1 "4 8ncl maddeıinde 
de lllweler yapılmııbr. 
RHal GaHt• ı No. 2998, 1 arlh IW5/9H, Ka• 

aaa No. 2710 • 2711 

Umrıml Miluazım•.11• B11f lı Büt
çelerd• Deli1ilclilcl11r 

ı 934 malt Jıh Umumi Mllva• 
zeoe kanununa l>ağb bOtçelerde 
yeniden değitlldlkler 1apılmı1br. 
Ruml Gaute ı No. 2'97, Tulla H11S5, Ka· 

.... fi .. 271t 
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Apollon takımı ırap haliade •e yedeklerde beraber 

Apolloa Yunan telo181 lldacl bitin f1111tlar laep bu eyuncuda 
•• •oa 111eçıaa buıtn T aJc.lm topla11cla, clvdq. 
atadyo•u11da Calataaara1la ya· Muawl• •attJyle, •lldafaa hat-
pacaktır. bnrn, kuvvetli bir kaleciye da• 

Cuma ıOnll oynadıiı ylkıek 1anau taraftan da ,aa öntınde 
oyuna ratmen Beılktaıa ilçe bir tutulacak oluna Yanan talams 
mağlup olan Yunan takımının heyeti umumlyeai itibarile Galata• 
bugün Galataaaraya karşı na11l ıuaya nuaran daha olgun bir 
bir netice alabllecefl kolayca haldedir. 
keıtirllecek bir meaele deilldlr. • Galataıaray muhacim hattınılll 

Çabuk oldu~u kadar hea 1 nııbeten zayıf bir mtldafaa 6nDn• 
. • ap 1 de oynamasıdır ki ıon oyunlarde 

bır futb~,1 oynayan Yuna~ takımı geriye yardım etmekten aııl y•• 
Cuma aunkU oyunu neticoainde zifesinl yapmata Yakıt bırakm .. 
mühim bir farkla matlup oldu maktadır. 
ile de bu. o günkü 07unuııun •• BugUn çıkacak Galataaarar 
tabir neUcHf deiildl. Beıiktaı takımı· Avni LUtfO Oamaa 
yapabildiği b'.rkaç akında Uç aayı Kadri.' Hayrull~h, lbr~him, NeC: 
çıkardı. Huna mukabil Yunan det, HelYaci .. Gtındaz, MDnevnft 
takımı yaptatı birçok tehlikeli Danyal •• 
hücumlarda ancak bir tek aayı T•crUbell GUr••çller Araaında 
yap.abildi. VFutbolda her zaman Te,vlk MUsebakalerı 
ıahıt oldugumuz buna benzer Güreı heyeti bqkulığmdaDJ 
öyl~ maçlar vardı ki itte Apollon- 24-5-935 Cuma gtlnll tecrllbell 
~e~ıkt•ı maçı da bunlardan bf· gftreşçilU' araunda bir tetYlk 
rıdır. Yunanhlann Cuma gllnkU milaabakaaı yapılacaktır. 
hesapla ve dllıgl\n oyunlarım gör• ı _ Milaadaka açık havrad~ 
dUltten ıonra bugün Galatasa- ve ring llzerinde Kumkapı idman 

Kanqk eosanfff müatahsarlarından: rayın Y,unaaları ~rle bir netice yurdunda yapdacaktat. 
ı---m Balsamfn Ue maf.Op edec~ıal zannetmek 2 _ Tartı 11 clea itibar .. 
&.-.:; pek kolay detfldir. batlıyacak •• kur'a cekUinceye 

(BALSAMlN KitEMl ), göizellik ıırrıaı Y~nan takumnın cidden anlat· kadar deYam edecektir. "ltoaabaka 
terkibiııde 1aklıyan ciddi v~ ıayanı mıt bw htıcum hatb vardır ki tam aaat 13 buçukta bqlıyacaktıı 
itimat elli aenelik bir güzellik kremidir. bu hat, oyundaki b&yOk anr'atl 3 _ iki kilo tolerans vardır.• 
Bir defa (KRBM BALSAJ.\1İN) kullanan maçan ıonuna kadar deYam ettire- 4 _ Uaaoı ,aıtermiyenleı 

:::~~ri!ır:'bu:u~:~:::ı:i~rdl~ri6~~0~:· bilecek ao~qmıı mubaciml~rden milaabakaya Jlremezler. 
mllrekkeptar. Bu hattın ahengınl bo- 5 _ Bu mllıabakada birincili~ 

BEDAVA NÜMUNE zan yegAne nokta merkez muhacim ye lklncllik kazananlar, ıUreş f .. 
l•taobul poıta kutllsu ~23 adreaine mevkiini alan oyuncudur. Cuma deraıyonu tarafından birer mat 
A. T. rumuzile ti kuruşluk poıta gllnil Beşiktaşa karşı kaçırılan dalya ile taltif edileceklerdir. 
p~u gönderini~ Ad~~nize mecoı~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wrnümu~gün~rih~ '~~~-'•_t_•_n~b_u_ı~~-·~·•~d-ly~•-•-l~l-IA~n-la~r•~~~~' 
Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmayınız ... 

• • • 1 

SEKSULIN 1 

Bozulan sinirleri kuvetlen 
dirir, yorgun beyinlere 
ıhtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR .. -l(UTUSU 200 K'f. 

BEŞiR KEIAl MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi• 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aeeateleri ı Karakl7 Klprlbaıı 
Tel. 42"2 .. Sirkeel Mllhlrdarsade 

Han Tel 22740 

lskenderiye Yolu 
ANKARA Yapuru 21 Mayıs 

SALI ıünll aaat 11 de lakea-
deriye'ye kadar. ..2761,. 

Senelik 
mııhammea munkkat 

tirası teminata 
Emin~nnnde Şehmchmet geyllnl M. Reıadlye C. 
yeni J 7 numaralı ahşap dükkan 240 
Galatada Karaköy C. 7· I O yeni N. kAglr dllkkln 1680 

,, ,, " 5- 6 " " 1440 
Köprüaltı Haliç cihetinin E•in&ıll tarafında 
10-29 yeni numarab odaa 240 

18,00 
126 
103 

18 
BeyaJJtta Koaka • Sekbaaba11 Yakupap M. 
Huanpqa karakolu C. (Cwnburiyet C.) 18-20 
No. ilri katla 3 odalı •• •• dakkan• 168 12,80 

Yukarda 1emtl, Hnelik muhammen kiraıı Ye muvakkat temi• 
aab 1azıh olan mahaller 936 11nesi Mayııı ıonuna kadar kiraya 
Yerilmek ü11re açık arttırmaya konultnuıtur. latekll alınlar t•raltl 
anlamak liıere Levaum MüdUrlUillne mllrac•at etmel~ arttırmaya 
ıirmelc için de blıalaranda 161terilea mu•akkat l•mlnat makbq 
Yeya mektuhile ihale ınna olan 3/61935 Paıarleai ıüall uat 15 ele 
Daimi EncOmende bulunmalachr. "8. ,. "27 59,, ... 

Clhanp yanım 7erlnde P8rtelaf Haaan efendi mahallesinde 
Alçakd .. 10kaitada 1eal 9 aumftnla lrlıır hane ukuı ubhaak 
lzere açık arttırmaya konulmuttur. Muham111en kıymeti 180 liradır. 
Şeraiti anlamak nzere hergtln LeYaıım Mftdürltll'n• m&racaıt et• 
meli, arttırmaya girmek için de 13 lira 50 kuroıluk muvakkat te
minat makbuz weya mektubu De blrHkte 20/51935 Pazarteai ıtt•I 
uat t5 ele Daimi Enclmende bulunmalıdır ... B.,. .. 2410,. 

• • 
Blabirdinkte Ye Şarefiye caddel•ri arkaaında Belediye merkez 

bina11 karıııında 16 metroluk yol ilıerinde Belediye mab 205 met
re 00 aantlm metre murabbaı ıahasında 13,5 ve 15,25 metre iki 
ynı:o 3 harita numaralı artanın metre murabbaına 17 lira k11 met 
konulan arsa satılmak llzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şeraiti 
anlamak üzere berılln Levaza111 MUdDrlGttıae mUracaat etmeli, art
tırmaya ılrmeak için de ı62 lira sa kul'Ufluk muvakkat teminat 
makbuz Yeya mektul>u ile birlikte 20/5/935 Pazartesi gGnü saat 
16 de Daimi Eactlm•de bulumalıw ... B. .. 2409,, 
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ÇAİ __ 
1 • 2 - 3 'fe 4 numaralı sr•r•t 
keskin ve ha1181 tarafları var· 
dır kl her bir taraflyl• lAakal 
on defa tıraı olmak kabildJr. 
Bu hesapla 5 kuruıluk bir adet 
Hasan hraı bıçaiile 40 defa· 
ve ıslak bardak ile bilendikte 
yüz defa taraı yapılmak mUm• 
L:ilndUr ki dünyanın hiçbir 
bıçağında bu meziyet yoktur. 

Ha1an bıçaj'ı iıtedlğlniz hal

SON PoSTA 

Tıraş Sabunu 
VE 

• Sabun Kremı 
Çok klSpUrDr Y• köpUill 

devam eder. Cildi yumuşatar 
ve tıratı auhuletle yaphnr. 
Adedi 25, kutusu 20 kuruıtur. 
Tıraı krem ıabunuoun adedi 
30, kutuıuz 25 kuruıtur. 

Tıraş Pudrası 

Mayıı 19 

Satılık Harman Makineleri 
20 beygir kuvvetinde bir traktör; US numaralı çift pulluk traktlSrU, 

numara biçer bağlar makine; bir bio yüzlük n lnoe Hman ioin harm 
k i . bllt~ takımlarile birlikte ve iyi bir halde ıatılıktır. Bu makin.el Neffı kokuludur. Kutuıu 15, 

orta 26, bOyUk 40 kuruıtur. 

de baıka marka verfrlerH l 
aldanmayınız. Taklitlerindeo J jl j 
sakmını.r. Fiah 1 adedJ 5 ku· 

1 
ı ıı 111 lll l 

İİ
0

ASdA iJ'°'"ii·E p O S 1J ı Ankara, lstanbul, Beyoğlu 
ma neaı . v Feray• sokatJ 18 No.y (Deering] mark:alıdır. Edırne-Karaagaota 
müracaat. (142) 

Ben hiddetli miy-im'l 
y 

En bUyDk sergilerde 18 
diploma 48 madalya 

kazanmıştır. 

Böyle guzel dişler yalnız 

L. 
kullananlarm 

dl şlerldir. 
Diş tabipleri diyor ki: 
"Diılerln ve aizın ııhhatl sabah 

d 2 J f dlılerl teml:demekle kabildir. " ve aktam sıUn e ce a . 
Radyolln, bllklmya saf kalayh tUplerdedır. 

ôllJ 
PAQA 

PORTrÖYÜNÜZDE 
5ANOIGINIZDA 
Vf:YA~UT 
K.IQALIK 
KASANIZDA 
SAKLADIGINIZ 
PARADIRJ 

(:'Ak'AT 
BANk'ANIZA 
YATIRDIGINI Z 

DARA 
,f:AiZ 
G~TiRirf ·o! .. "-

LI PARAD·IR 

WOLANT5h BANk' ONl ·~ 
k4RAKOY P.ALAf ·- .AL'AL,MCJ HAN ---·-··---~-==m=m=iiiii=iiii=iir=iiiiiiiii------9\ 

BÜYÜK 
~ 

1 
b"nlerce kitinin yüzünü güldürdü. 

· 2. el 
1

ketlde 11 Hİızlran 935 dedir. 

BOyUk ikramiye: 3 O •O O O Liradır. 
A 15 000 l 2 000 1 o 000 llrahk ikramiyelerle yrıca : • , • • · k f d ~ ( 20.000) liralık bir mU i at var ır,.. -

Hayır ... 
. ... Fakat clldl yağh olan kadınlara 

• diyeceğim şu dır kil 

Onlar cildi kuru olan kadınların kul• 
\andıkları pudradan başka bir pudra 
lkullanmaları lbımdır, Ciltler\ yağlı 
'oıan kadınlar, bütün gün >ablı kalan> 
'cildin yağlı tabakasını ma~s~~e.n ve 
'rnünbesiı mesamatın taharrüşunü tes· 
'k• aden bir pudra kullanmalıdırlar. AS İPİN KENAN ·~~tleri kuru olan kadınlar ise. tatlı 

1 t •.:,,, tazelik hissini veren, leke yapmı• 
Halla ve haklkr tab • • tvar Ve' kabarmıyan biı pudra kullan· h et""btr ..... ..lr.zeırnc·~•rfrler. h ti 1 1 S oAuktan ' · 'k' d amı ~sayanı ayr ".. ,. ~ lerl •ıh e n Z " 'malan IAzomdu_ Benom he• ' ' pu ' ş, H' bl muvallaklyeıslıllk -ı.nomaıl.t 

ve bUtUn aArllardan korur. 'dans saıonıarıncıa fazla terlemeden ve Hıç ~ususta memnunfyetbıht Stmer 

'rüzgarlı v t ya~murıu Hhav~~ r~~n ' le~' garantidir. Vaflı b1r cht tçln Per~ 
& D 9 Ş TA B 1B1 1cat'iyyen muıeesir oımaı. er 15 "n kuru bfr ,. dlı'~ · dı ,. IF ATAY . . e min tutan pud rasını ve c. '.# MEHMET B AT terkibinde cıldı taze ve n r T • • , P~talia pudrasını l<ullanına. 

kuvveıli madde ler vardır, enınız~ ı... lelanbul Belediyeıi kl\rtııına ._ 

an~;_~n~ak~l~et~m~iş~ti~r.~~~~~.:_----------------------------------------------1 -~ 

Berber Esnafına: 
N OV O T NI • Berberlerin 1eHlik konrr .. ı 

8
21 D. 

Mayaı 935 Salı rlnG uat 13 de •· 
• ıld yo~lunda Şifhane yokuıualia LUNA· ~ Q A Bahçesı aç ı PARK nloauada toplan•c•t>ndan • . 

t • ,.... ..,m..... aı;.,,.. ne N 
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