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Y rt içinde Herkes 
Toprak Sahibi Olacak 
Ankara, 21 (Huıuıt) - Yeni 

hazırlanan Toprak Kanun llylba· 
~lnuı Dev]et Şüraıında tetklklı 
bugOn, yarın bitec•ktir. Son yıl· 
ların ıoıyal hayatımıza y•nl bir 
••eh• Yerme1i bakımından •• 
~nemli bir it olan bu liylha, 
topraktız klSyJUyO topraklandı ... 
llıak, bakımıız ve 1ahlpıb arali1l 
"1ıa zamanda bayındır bir hale 
i•Urmek için kat't kayıtlan lbtl· 
ta eıdlyor. 

işlenmedik Bir 1
'. Karış 

Yer Bile Kalmıyaeak 

Bu ltiyiha ile baıarılmak ı.t .. 
tıllen itler ıu çerçeve içinde top
lanıyor: 

1 - Topraldarımu: en ufak 
l»arçalar halinde b61UnUp 1atıl· 
lbııtar. Bu, birçok 1anlı1ltldara, 
çift tapulara, hudut tecavUılerine 
••beblyet vermiıtlr. 

2 - Verasetin ve lntlkaıin 
doğurduğu arazi parçalanmaaın· 
d n ileri ielan bozukluklar. 

3- Goliıl gllzel toprak bağıı· 
lınınasından doğan yanht lıler. 

4 - Araıinln ıahaya değil, 
•ınırlara göre idari kararlarla 
huynyup kUçUlmesiodea doğan 
hnlışhklar. 

S - Gıçmlt aaırlarda f darl 
~z:yikler ve tUrlll sebeplerden 
dolayı evkaf , devlete, tekkelere 
~erilmiş olan arazinin ulusal top
tak sıya asını bozmasından UerJ 
ielen bozukluklar. 

6 - Ç mberH kanunların top
"1 ak idaremiz Uzerine ol n tesil"" 
eri, 

k 7 - Der b ylik devirlerinden 
k elnı Y altın_dan knlkılamıyacak 
h ~ar çok araziye sahip olanların 

ıA bulunması. 
~ (Devnmı 10 uncu yllı:de ) 

Pulları 

Kaçıran 

Adam 
Darphane Ye damga maba • 

ıından pul aıırarak kaçan f ıçl 
Abdullah oğlu Ihıan Bursa clva· 
rında yakalanmış ve geçen gOo 
Bursa jandnrmaınndan Ali oğlu 
bay Rıza ile Iatanbula gönd ril· 
mitti. lhsınn jandarmayı kandırmıı 
ve KarngUmrUktekl evine götüre• 
rek bir gece miıafir etmiı, Bey· 
oğlunda da bir gezinti yaptırma • 
br. Bu ırada jandarmanın olin· 
deki r sml vrakı da )arak kaç
mııtır. Poliı Y jandarma lbıana 
aramaktadır. Fatih jandarma ku· 
mandan!ığı da jandarma Rııa 
hakkında tahkikat yaptırmaktadır. 

( Devam 10 uncu yG:ıde ) 

u garistan için için 
Alevleniyor 

Başbakan Gorgiyef · Kral Aleyh
tarlarının Başında Rol Almış · · 

Sarıyer c~n 
luları 

Yeni Bir Tahkik 
eyeti Kuruldu 

lstanbul po· 
lisl tam yirmi 
Uç ırlln evvel 
Sarıyerde •· 
rarlı bir cin • 
yetin tahkikin• 
el koydu. Ma· 

rl Elmaıyan d· 
h (65)lik sen• 
gin bir Er-

meni madamı·· 
nın d6rt katlı, 
on b ı odalı 

evinde ( 17 ) 
yerinden yara• 
!anarak öldUrU• 
len cHediol 
buldu. Ma· 

Çok k•rııılc 61r 
cl11ag•tl• karha111 
ol•• Moda.. El· 

dam; cesedinin m.,gcıt 

keıfinden de (8) ıUn eYYel öl· 
dOrUlmUştD, otuı bir ıün ev•el 
iılenen bu cinayet hAIA bir klSr
dUtnm halinde esrarını alzliyor. 
Ve bu kördilğOm pek kolay çö-

. zUlecej'e de benzemiyor. Zabıta bu 
hAdlse üzerinde bUtUn enerjiıJnl 
topladığı baldı bir kıvılcım ay• 
dınlıiı bil ıııldaoamamıştır. 

[ Doamı 9 ı.İucn yUzde J 

S 
8

•lgar llıtigat zııbltl•rlııl• knJI l•hl•J• Naptıkları ••• aümaglı 
kr,ı ofya, 2 ı ( Huauıt ) - Halk mnk için büyUk bir gayretle ç • 
lttlh al Yhlnd bir UrU ağır Iıııyor. Fakat henUz hiçbir ipucu 
b,harnlar ile dolu olar k gidi ele geçirmi değildir. Ancak 
•ırıd llnanıcler dağıtılma 1 karoı· bunların cnmhuriyetçiJ r tarafın-
•irıc:J a buyuk bir h yecan içeri· dan hazırlanmıı olduğuna kan at 
hıııd dir. Dun de bazı kimselcıro g tiri!mfştlr. Bunlar arnsında eski 
hı:ı11 Q gizli eller vasıtasilo be· Ba9bakan Klmon Gorgiyefln ile 

E "meler gönderHmlşUr. Knuzof'un ve bozı zabitlerin 
~'lcr~lgar zabıtı:ısı, bu bcyanna- bulunduğu söyleniyor. 

Y•ıaıı ve dağıtımları bul- ( Davamı 10 uncu )'Oıde ) 

------·--------.... 
Batıl İtikatlara 

Kimler inanırmış? 
Anketimi:ıden Çıkan Ne

iceyi De Yazıyoruz 
Gazetemizde, bir haftadan 

fazla zamandanb rl d vam cdea 
" bAtıl itikatlar ,, anketine dUn 
nihayet v rdik. Bunun sebebi d , 
topladığımız cevapların, batıl fti. 
katları doğuran Amilleri meydan 
çıkarmaya klf yet edişidir. Bu nn· 
ket, batıl itikatların esrarengiz 
gibi görUnon bütlln sırlarını, bAtal 
itikatlara lnanııın olanca ıebe~ 
lerinl Ye batıl itikatlara kimlerin, 
niçin inandıklarını tamamll• mey• 

( I>enmı 10 unoıı yüzde ) 

• - -~- - ._ - - • ... - - ~--::s_-

idare itlen telefon111 20203 Fiab 5 kıırııı 

Motö,./e,./ Durduran Işık / 

Bir Fizikçi Bunun Müm
kün Olduğunu Söylüyor 

Markoninin Son 
Keşfi Müthiı 

F elik etlere Sebep 
Olabilir 

Anupa Y• Amerika merkez· 
!erinden zaman zaman gelen ha· 
berlerde, ölUm 1&çan yeni icatlar 
Ye keıiHerden babıediliyor. Ôl· 
dUrUcll (Jıklar buluuduğu, demir· 
l~rl eriten zehfrH ıazlar keıf dil·. 
dıği hep son Hnelerin korkunç 
haberleridir. Son gUnlerd• de, 
havada, denizde Ye kar da iıle
mekte olan bUtUn moUSrJ ri fite• 
nlldiği ıaman birdenbire durdu• 

et • 
ı ç-

na yor - .. -- ............... ,._ _____ , ____ _ 
Kadınlardan 

Yol Vergisi 
Alınacak 

Ankara, 21 ( Husu i) - H • 
ber aldığıma göre, çalışan veya 
başka i klllerdc ııeliri ol n k • 
dınl rdan yol v rglal alınması 
hakkmd tetkikler yapılıyor. 

öylünün Borcu 
Ziraat Banka11 Yeni Bir 

Ödeme Şekli Buluyor 
Ankara, 21 (Huiuai) - Köy

lOnUn borçtan kurtarılması için 
y nidan tetkiklere baılanıldı. 
Ziraat banka11 bu hususta yakın 
vakitte kat'r bir karara varacak· 
br. Söylendiğln göre borçların 
tohıtlll muayyen takıitlere bölün• 
m kten dyade Hnelerin mahaul 
vaziyeti ve mahıullerin flatları 
ıöz önünde tutulmak sur•tlle bir 
ödeme şekli bulunacaktır. Takalt 
miktarları mahsul fiatana sıöre 
tesbit olunacaktır. 

ı . 
'· 

Flzllcçl S•llh Jlarot 

rabllecek kuYntte bir ıua keş
fedildiğini lSğrendlk. Ôyle bir 
ıua ki, heYada uçan tayyarelerin 
motörlerfnl durdurabilecek v 
tayyare o anda baı aşağı yuvar• 
lanacaktır. 

T isiz telgraf kAılff Markonl 
tarafından yapıldığı ıöyl n n bu 
y nl keşfin, iyi neticeler verdiği 
d ilnve ediliyor. Biz, böyle bir 
icadın mUmkOn olup olmadığını 
öğrenmek için naldbly tU fen 
adamlarmnı fikirlerinl almak is· 
tedik ve maruf flzikçilerd n Salih 
Murada müracaat ettik. Salih 
Murat diyor kf: 

- Markonl ouaının ceaıı ma
Jüm olmadıkça bir ıey söyl ne
mez. Şu la motör durdurmak 
mümkün olabilir, buna karcı ted· 
birler de alınabilir. Şua bir kud· 
rettir. Her kudret de herhangi 
bir iş gördlirm k mümkündür. 

Bir kudr t membaındrm çıkan 
unlar bir llimbada veya bir 

radyo anteninde olduğu gibi 
etrafa yayılır. Kudret kesaf ti 
membadnn uzakla bkça azalır. 

Bu kudreti etrafa yayacağımız 
takdirde bir cihete t vcih eder-
ek mahrut içine dOıın kudret 

kesafeti evvelki hald n, yani 
kUrre için dDıen kudr t kesa· 
f etind n fazla olur. Nitekim bu 
usulden projektörlerde iıtffode 
edflmektedir. 

( Devamı 10 uncu yüzde ) 

Yaz Nüktelerinden .. 

o U G U 

il ---

- Sıcaklar baatırdı. Yüzme bilir mia:niz•t 
- Karım aayet iyi yüzme bilir; ben de yUı.nlme bWrlml •• 



2 Sayfa 

(Halkın 
Bugi1n De 

Otelcilerin Dertlerini 
Dinligeliml 

Dilo, muharrirlmi:r.: " Meıleğinl• 
sin nelerinden ıtklyetçiıiniz? 
Sualini otelcilere ıormuıtur. 
Aıatıda topladılı oevaplan bu• 
lacabınıaı 

Tepebafı, Turlng pala• otell 
••hlbll 

- Otelcillk baıtaaba.. dert b1r 
ittir. Oteleilerin itleri o kadar boıul• 
•uıtur ki, bir otel açmak, buıGnkü 
halde fedailik etmekle beraber 
hale t'irmittir. Zira, ıerek HJJ• ... 
ıerek mlfterl H•l•ııtar. Oıtellkte 
Hr8'ller, altıadaa kalkıla•ayaeak 
kadar •tardır. 

* Sirkecide, Ye11I Yama otell 
111Dateclrl '8b••• 

- Bea nnll, bl.11• cemlyetia, 
.. rt'iler 7etmiyorm•ı fibl ikide birde 
para ah11ndaa mlıtekl7lm. Sonra, 
kanuna, aisa•• •u•afık kalmak 
,ı.ıadea bqama r•lealerdea rayrl 
mema•a•• Meıelt. talimata••• 
•uoiblaoe, fil&a bo1cla ltlr oda1a, 
fUl.a mlktartla J&tak ko1mak. YO o 
rataklan ... fllta mlktartla kiralamak 
mecbariyetl Yardır. 

Bea belediyeaia, H Sıhhiye mQdGr
llfCaOn oteleiler tall•atnameaiade 
menut olan bu maddelere uymak 
Jl.Oadea dünyanı• aararına glri7orum. 

Zira, bHimle rekabet eden difer 
ltlrıok oteller, buaua akılnl yapıyor
lar. iki yatakhk odalua 1 kar7ola 
ııkııtırıyorlar, aııarl 75 kuruıtaa 
.. reblleeekleri yatakları, 20 hattl 10 
kuruıtaa kiralıyorlar. 

MDtterller, talimabaa•edta, hattl 
aıltlaatleriadea HYel ke1elerlai dGtl•
dGkleri lçla, tabii o otellere s:ldiyor-
lar, H blalere •Gıterl kalmıyor! 

Beaee, J• tali•ataamedekl bu 
••tltleler ta•••e• kaldınlmalı, yah•t 
ta, ini tallmataa••lere uyma1aatar 
ıok .ı.a.. 11ka ltlr k-trol altıacla 
~uadarulmalulırlar. 

• Sirkeci H•h•m sok•I• Barak 
Ardın otell aahlbl Sabrh 

- Bea, •lıterlıiallktH H ltaaaa 
4a, relH mlfterlleria •aamedilmes 
bo1ıualuklarıadaa •ltteklyim, nida 
bir otelciala; 117a bu denyi ,.tlderala, 
1• bu dl1ardaa l'İderaln 1 • ıöailace; 
mGfterllerla her kabırlarına katlaa
muı llzım ıellr amma lçlerlacle, 
Ha.1Htl Eyub• bile ılledea çıkaraeak· 
lar buluauyor. V • o aamaa laaaa 
dladea hnaadaa çıkı7or. 

Meaell mı? •. Nealae lbım caaı•, 
latı ıormayıa tlaka lyt.. Zira aalata
••fım mlaaller, raıalıbllecek boydaa 
dejllcllr. 

Kızılay 
Bayramı 

Kızılay haftan Perıembe sl
aG baılayacaktır. Hafta içinde 
Kızılaycılar mektepleri dolaıacak, 
konferanılar •ereceklerdir. Her-
180 tayyarelerle muhtelif Hmtle
,. •eclzeler atılacakbr. 

Bntna maf azalar HIJlliahmer 
tlmaa!lerl ı&aterll.. vitrinler 1a· 
pacaldardır. 

SON POSTA 

' BA 1: R L • 
Bir Kadın Kaçırıldı 

Öz Dil 
Çahtmaları Hidise Hayli Karışık Bir 

Maceraya Benziyor 
Ôı TGrkçe ıaalerdea heraila ... 

kelimelik bir lilte kOJUJOrua. Bufla 
de altıncı llıteyi koJUyoruı. Ôtre
abaiı 'H JHarlcea bu kell•elerl 
kullaaıaıs. 

Kadının Kocası 
Adligege 
Müracaat Etti 

Şehrimizde bir ecnebi mile .. 
ıeaeainde tercOmaolık yapan bir 
sat dtın mllddelumumWto mtıra
caat etmlt, Slrım adında bir 
&at taraf1Ddan kar111nıa kaçınldı· 
iını, bulunup kenc:liıine teılim 
ıdllmealnl Ye kaçıran adam hak· 
inada da kaauDI takibat yapıl

m11ını latemiıtir. Da•acıya ıöre 
hldlae 11Syle olmqtur: 

Sırım, 20 ıtın kadar enel 
bu kadını kaçırmıı ve Mıııra 
götftrmlltlllr. Kadının kocaıı bir 
tayyare ile Mıaıra ıltmiı vo karı· 
ıını alıp buraya getlrmlıtJr. Fakat 
••••iki ıece Sinm otomobille 
••ine K•lmiı, bir aralık kimao 
farkında olmadan kadınla anlat· 
mıı Ye kaçırm11br. Mnddeiumu• 
millk tahkikata baılamııtır. Dlier 
taraftan poliı de kaçakları ara• 
maktadır. 

Sutten Zehirlenenler 
Oıkllderda atltten zehirlenen

lerden biriai lyll .. ip haıtaneden 
çıkmııtar. Verilen raporda, ılltUn 
bayat ve kabında kala1aaz olduiu 
blldirilyor. Zehirli alltll aataa Ziya 
Adliyeye verllmiıtir. 

Bir Amılı Ezlldl 
1094 numaralı kamyon Bakır• 

k8y0nde Rizeli Yuıuf adında bir 
ameleyi fena halde ezmlıtir. 
Yaralı baataneye kaldırılmıı, 
ıof6r Yuıuf yakalanmııtır. 

Bina Vergisi 
Eıkiıi Gibi Dört T akıitte 

Ödenecek 
Finana Bakanlığı lıtanbuldakl 

bina ve arazi verıilerinln iki 
takutte al;nmaai için lıtanbul 
Şehir Mecliaine bir teklif yap
mııtı. Mecllı bu teklifi kabul 
etmiyerek eıklal af bl bu ••rfile
rla d6rt taklitte alınmuında 
ıarar etU. Finana Bakanhtı Mec:
lllfn bu teklifini kabul etmit •• 
latanbul Mallyeılne de bu ıekllde 
tebllj yapalmııtır. Bu ••railer 
geçen Hne olduiu tibl Haziran, 
Eyini, Klnunuen•el vo Mart aJla• 
rında dört taksit olarak alına· 
caktır. 

Tahsil MUdUrU 
lstanbul T ahail MildllrO Bay 

Ali Rıza Yönak tahıll itlerini 
teftlı etmek üıere Silivriye tit• 
miıtir. 

Altıncı Ll•t• 
1 - Tadll etmek • t Detfımek, 

2 Azaltmak 
Tadll - Detltk• 
Örnekler; Kaa11111an aacalc Kamutay 

detiıtlrebillr. • Soa Parti pro .. ra
mında pek lnemJI detltkeler 
Yardır. 

2 - Takdir etmek • Detirlemek 
Örnekler; Halk. keadiıl için çalaıan· 

ları erıeç deterler. • Bu it l~ln 
çektitinla ııluatıJI deferleml1or 
detillm. 

a - Merhale - Vitri• 
4 - Safha • Ene 
& - Teklmal • Enim 
TeklmUI etmek • E•rlamek 
Örnekler; Dil iti btlJGk hareketla 

Jenl bir JGtrlmldClr. • Şimdi ltb 
lakitafı lktııadınia ea aulll Af. 
haaında buluauyorus • Şl•dl ltl.1 
ekonomi ıeHtlmia ea aaalk ene
ıinde bulunuyoruL - Bb lalollp
çıyız, tekAmlleO detilla • 81a deY• 
rimclyia, evrimci detllis. • Maarif 
mle11eaelerimim, hergGn, 7eal hat• 
nlerle, teklmGI etmektedir • Kar. 
tor kurumlarımııı:, hera-Ga, real 
adımlarla eYrinmeldedir. 

Uydurma Altın Diıler 
••11• 1 F 1 T i Pi l_Q .. I UIW- ·-~· ··-------

8 i r Dişçi Bir Ay Hapse 
Mahkiim Oldu 

Müşteriden ,--Hiidi Sular 
Aldıgıv Paraları Da Belediye ile Evkaf Bunua 

Önüne Geçecekler 
Geri verecek lıtanbuldald kayuk llUJU ... 

r 
Hangi Mekteb• 
Gireceksiniz ? 

Dlvanyolanda ditçlllk yapan 
Ha1an F chmi, birinci ceza malı
kemeıinde muhakeme edilmiştir. 

4\ Da•acı ; Divanyolunda kunduracı 
Fer hattır. iddiaya ıöre, Ferhat, 
Dç dftini doldurup albn kaplatmak 
here dlıçl Hasan F ehml ile 25 

Utları hakkındaki yuımz bel .. 
diye il• evkafı hareketo ıetlrmlttlr. 
Bir taraftan evkaf, dltu taraftan 
da belediye au aalıtı ithal dlselt
miye çalıııyorlar. 

E•kafıo ıu ftOe allka11 aadece 
T aşdelen ıuyunun ıabibl olma• 
aından llori ıelmektedlr. Tqdelea 
auyu adı albnda pekcok ıu aabl
maaı •e membadan bukadar 111 

almmamaaı evkafın harekete ıe'9 
meaine aebep olmuıtur. EYkaf 
hileli au aatııınıa 6n0ne ı•çmek 
için çok baıit bir uıul bulmqturı 

Her 1ene olduğu rtbi SON POSTA 
nın mekttp9iıl bu Hne de yeni tabıil 
hayatına atılacak ıenoleriıı blttln 
mlitküllerine ortak olmak YUifHini 
liserine aldı. Ortamekt•p, liıe n yUk-
1ek mekteplerden biriıa• rlreoek renç
ı.,. bu mekteplerin blittln kayıt •e 
kabul ıartlannı bildireoetiz. 

MUtkUllerlnlzl Bize 
Blldlrlnla ı. 

Girmek lttedifiniı mektepler lae
riade karoılqacafıaız ıorluklan bi11 
1aıınız. En ufak teferruatına kadar 

Cevap Ver•c•llz 1 

liraya p~zarlık etmiı ve parası da 
yerilmiıtir. Diıçl bu Oç dişi yap
mışsa da hiç altın kullanmıyarak 
baıka bir madeni albn diye 
Ferhada ıllrmftıtnr. Yapılan dit· 
ler mahkeme vaaıtaalle ı&zden 
geçirtilmiı, kıymetaiz madenler
den yapıldıtı anlaıılmııtır. Mah
keme bu yOzden Haaan F ehmlyl 
ıuçlu bulmuı ve kendiainl ııya• 
bea bir ay bapla cezaaına çarp
hrmııbr. Mahkftm, Ferhattan 
aldıtı 25 lirayı ıerl verdikten 
aonra ayrıca 15 Ura da para c .. 
sa11 &deyecektfr. 

Huıuıt damacanalar yapbra• 
cak ·~ Taıdelea membaıada 1al
nız kendi damacalanna ıu doldu
rup ıuculara aatacaktır. 

Diier taraftan belediye de • 
arabalannı Ç••İrllllye, mllllrll 
damacanalan açbrarak lçbida aa 
nlmunelerl alıp tahlil ettlrml1• 
bqlamıftır. 

P•z•r 01• H•••n B. Diyor Ki ı 

Mayıa 21 

J ( Gli~ Tarihi J 
Bir iki 
Satırla 

Vepurcul•r So•y•t••lnln 
Kongre•I Topl•nıyor 
Vapurculuk 1eıyeteai idare 

meclisi dftn toplanmıf, kongreniO 
toplantıya çağrılmaaını kararlar 
bra11ıtır. Konıre rumameal ıonra 
hazırlanacaktır. 

Soayete idare meclisi başkaGI 
demiıtir ki: 

.. - Sosyetenin taıflyeal lıt .. 
nemez, çtınkO bu ıoayet• devletfa 
lıfmayesi altında •e kanunla kae 
rulmuıtur. Yine kanunla fed 
••ya taaflye edllebfllr. Konır-, 
taafiye iateyenler hakkında · btf 
kuar •erecektir. Soıyetealn YW' 
DJ•ti çok iyidir.,, 

« * « 
lnhl•erl•rda Tefti• 

Flnanı B•kanlığı Baımtıfettltl 
Bay ROıtU Koray lnhiur idare' 
lui hesaplarım tetkik etmek 
here lıtanbula ı•lmiıtL T eftJıl .. 
rln• devam etmektedir. 

... * * Afyonl•r1mıza MU,terl 
Japon yada F ormoz adaaı fab• 

rlkalarından uyuıturucu maddeld 
lnbiaarına gelen bir tel yuı11ndt 
yeni TOrk tipi afyon nOmunelerl 
latenllmlıtir. 

« « • 
8al1r••k Fletı YUk•eldl 

Son günlerde barsak flatlara 
haylı yUkaelmiıtir. Bunun aebebl 
Anupa plyaaaaında baraaklarımııl 
ratbetin artmıı olma11dır. . . ... 

Kırltle Taklldl 
Son zamanlarda ticari uhadl 

flrllen kırma taklidlaln 6nllnl 
~·il için tedbir ahaacaktır. ... ... ... 

Konıak Ve Likör 
lablaarlar ldarHI en iyi tabi 

konyaklano lltreslol 220 kunıfl 
aatmıya karar vermittlr. UkDf 
flatlan da ucuzlablaealrbr. 

• ... « 
Yol Paraaı 

1935 JOl para11 har.lrandı.J 
itibaren toplaomıya baıhyacakbl• 

* * ... Cen•z• Otomobili 
Belediye Kadıköy tarafı içi• 

reni bir cenaze otomobili 
almaıtır. • • * 

Ne Kader Et Ylıoruz 1 
Son bir ay içinde mezbabaclt 

(52.580) haJvan keailmiıtir. 
.. « « 

Yeni Blnalar 
Son bir ay içinde beledlJ' 

awrları içinde 74 e•, 10 aparta' 
maa, 5 dllkkln yapılmıİ, 21 bioa' 
ra da ili•• ıuretile infaat ıcıt 
edllmlıtlr. 

* * * BUyUkada Yolu 
Belediye BOyOkada Tur y~ 

- Japlmua lçba 18 bla lifi 
tah•lut ayırmııbr. 

Komıu - Haaan B ... . 
on beı kiti ınt içmişler .. . 

Üsküdarda l •.• Hep birden ıebirlenmifler, Allah 
yermHln, az daha 611yorlu11Ufe 

Haun B. - Aman ben ıu bizim 
Terkoa mulluklarıaı kapatayım, çoluk 
çocuk 1çm .. ıa. 

Komıu - Haun B. , bu itle terk°' 
mualuiunun De alikaıı Yar? r 

Hana B. - Sat diye lçtlilmis ,. 
ler terk• detll mi yahu 1 



Hergün 
Gazetecilikte 
Mt!~lek 
Ahlakı 

• 
Matbuat kongresinde konu· 

ıulacak işlerden biri de budur. 
Gazetecilik, amme hizmetine 

llltiği olan mesleklerdendir. Ga· 
ıeteci yalnız kazancını, karını, 
hlenfaatinl düşünerek hareket 
edemez. Bir doktor gibi, o da, 
içinde çalııtığı cemiyete hizmeıt 
•lınckle mükelleftir. Gazeteci 
Cemiyetin gJditile, sıhhatile, oku· 
Dıaıile, ilerileyiş veya ıeriley;şi 
ile bir parti kadar yakından ala
kadar almıya mecburdur. 

Halbuki bizde gazeteci ken· 
diainl yalnız kanunla bağb biJir. 
Kanunun dııında kalan itlerde 
latedij'i ıibi harekette kenclisinl 
Dıubtar sayar. 

Bu, bizde henUz gazetecilikte 
llleslek ahltkıom tıeasUa etmeme
ılndendir. 

Doktorlukta an'ane halfne ıel
Dılı, her doktorun kendisince rla
)etl zaruri bir takım ahlAk pren· • 
•ipleri vardır. Me11ll doktor hu· 
taamın kendialne verdiği sırn ya• 
Jamaz. Diğer mealektaılarını kötO 
IÖıterecek harekette bulunamaz. 
Ça~rılan haataya ıltmemezlik 
•demez. 

Avukatlıkta da bUtUn avukat• 
ların riayete mecbur oldukları 
•hlikl kaideler vardır: Avukat 
llıtıleğl icabı öğrendiği ıırrı baı· 
lcasına ıöyleyemeı. Bir baıka 
•\'ukatın iiinl elinden alamaz. 

Halbuki gazetecilerin riayete 
lbecbur oluğu ahlak prensipleri 
belli değildir. BUtuo dünyada 
l•zeteciler arasında an'ane hali· 
ile gelmit ahlik kaideleri vardır: 

Meseli ıazeteci, mahknm ol· 
lllaauı bir adam hakkında r.aol 
Cana\'ar, hırsız tabirini kullana
lllaz. Baıkalarının hayalyeti ile 
01nıyamaz. Kındiıine ııır olarak 
•erilen bir haberi yazamaz. Mil· 
llkat yaptığı kimselerin yazılma• 
lbaaını ihtar ettiği kııımlan ne.
t'tdımez. 

Bizde bu çeılt kaidelere rfa• 
t•t edllmediği içindir ki, gazeteci 
' 11 az güvenilen adamdır. Herkes 
f.•ıetecinin yanında ağzını kapar. 
qUlcnmet dafrel~ri bile gazeteci· L' kapılarını kapalı bulundurur. 

lr mecliste gazeteci bulundu mu 
Otada açık konuşulmaktan çeki· 
lllllr. 

Gazetecilik meslekinin ft• 
tef "' hays:yetini yükseltmek için 
:

11un mesleki ahlak prensiplerini 
••bit etmek ve bir kuvvel mil· 

'YYlde ile bunu temin etmek 
lerektir. 
r Bunun için de avukatların ba-

•

0•una benzer bir matbuat baro
~ "h t ı daı edilmeli ve bUtUn gaz .. 
ı:f'er bu baroya baj'lanmalıdır· 
ti • Baro, meslek ıeref ve bay• 
.._Yetini bozanlar hakkında onu 
b .. ~•lekten çıkarmak aaliblyetlnl 

""'1 olmalıdır. 
lele Böyle bir tıııkkOI, matbu.ah 
Ort e~•Y•n bir takım tufeylllerin dı .\," •n kalkma11na yardım eder. 
ltc~~ıra göze çarphtl gibi aaze
tap lıif bir dolandırıcılık va•ıtaıı 
teru•nlann faaliyetlerine nihayet 

Dılı olur. 

Türk Kuşu 
litanbul Ve lzmirde De 

Birer Şube Açılacak 
ı,,tnlcara, 20 - TOrk Kuıu 
•i11aJetlerine devam etmektedir. 
.tiltn· ıy~ kadar 200 talebe kayde
dar •ıtır. Birinci kura .S aya ka· 

l bitecektir. 
l'nrk~anbul ve lzmirde de birer 
Şeb I Kuıu kursu açılacakbr. 
lllt r. rı IDuhtelif yerlerinde para· 
tir, ••tMYonları da tesia ed.lt>cek· 
•dıl a ıeme Rusyaya ıiparit 

nı ftir. 

~il Metr Satem 
t'hlcufvet auçu ile Ankarada 

to ~ olun Metr Salem ve 
l', il i dar ı ci hakl<ındaki karar, 

ı ' tasdik edilmlıtir. 

a Çamura Batanlar a 

Bir bataklıta dilıtüfünUı; ı;aman yDrü1emeZ1İDİL Hele 
&zuioiıce •tır bir yOk nna çamurdan çıkmak ~~men de 
imkAnıız 0 ur. Ylk rittikçe atarla!"• çamur 1111 içeri 

k • batıp botulmak telahkHiıe kar1ıla1111101L 
heay:rtta Ja bB7ledir; ıırhnııda bayat yükO lle yolunuzu 

kaybedip Bir batak'ığa dOıtüğOnüz ıaınan, H lamet sahi

line çıkmak hayli ııliçle,'.r. Diiı ve dllıglin yolda yürtı
mek kolay, fak at çirkıfJı dolu bir bataklıkta ilerlemek 
lmklnıızdır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Milletin 
Vazifesi 

Refik Şevket 
37 Bin Liranın 
Hesabını Sordu 
Ankara, 21 (Huıuat) - Ka• 

mutayın dtınkll toplanbıında 
Barut ye Patlayıcı Maddeler 
lnbiaar idaresinin 1931 bet aylık 
bllAnçoslle 1932 'flh bilAnçosu 
hakkındaki Divanı Muhaaebat 
raporu görlltüldU, mllnakat1f'lar 
oldu.Manha Saylan Refik l .ce, 
bir aralık ıöz aldı ve dedi ki : 

- Millet hakkını aramak en 
ıerefll bir Yadf edlr. Dl•anı Mu· 
basebat ve murakıpler tarafından 
verilmeai muvafık bulunmıyan 37 
bin liralık prim miUctten hakıu: 
Qlarak alınmııtır. (Bu prim aatıılar 
için verilmiştir.) Bu paranın geri 
alınması için neler yapılmııtır. 
Bunu öğrenmek isterim.,, 

inhisarlar Bakanı Ali Rana 
buna cevap vererek dedi ki: 

" HUkümet bu aalihiyetl al
dıktan sora ilk ıekil olarak ıir
ketlerle itilAf yapmak tarzı tercih 
edıldi ve bunun için teşekkül eden 
şirketler bir tarife . tanzim .•diyor 
•• kanunun kendlaıne verdıtf sa• 
IAhlyıte dayanarak bunlara prim 
vermek hakkını da yermitti~. Bu 
tirketler işliyor, fakat netıcede 
bunların feshine lOzum haııl olu· 
yor. Feshedildikten ıonra muvak· 
kat bir idare tee&1Uı ederek aynı 
ıerait altında inbi1&rı lıletmekt• 
devam ediyor. Yani hOkômet 
vaktil• tirketlerl teıldl ederk~n 
nasıl lnhiıar kanunundan aldıgı 
sallhiyete iıtloadın ıirketlere 
tarife yaptırdı •• prim verdi lae, 
mu•akkat idare Ilı bunu dotru
dan doğruya kendi yapmıya mec
bur olduğu aUn de yine o aall• 
hlyet• istinaden Nbf tarifesi 
yapıyor. ,, ._ 

Bakan Ali Rana bugOn arba 
prim verilmek mecburiyeti olma· 
dığını da aöyledl ye net:cede Di
vanı muhasebat raporq kabul 
edildi. 

Hakkını 
Bir Vapurun 
Tayfaları 
işi Azıttılar I 

Polonyanın Godinya Umanın· 
dan yeni aahn alınan Ye Erol 
adı takılan Türk lvapuru dtın 
limanımıza gelmiştir. 

Bu •apurun tayfası Godinya 
yı Pire Jlmanlannda fld defa 
layan etmiı, bu layanan mll
ıevvikl olarak çarhçıbafl ile 
telıiz memuru Pirede tevkif 
edilerek lıtanbula scönderilmiıler
dir. isyana iltihak eden tayfa ile 
Çarhçıbatıma Y• tıı.is memuru
nun ıorplan bugtha yapılacaktır. 
Tahkikab polia yapmaktadır. 

Talebe Ve Mual-
limler Kazandılar 

Ankara, 20 - Devlet Demir• 
yollarında huıuıl ve umumi bUtlln 
okul talebelerine, öğretmenlerine, 
Üniversite profHör, doçent, aılstan 
ve talebelerine, yabancı okullar 
talebe ve öğretmenlerine timdi 
tatbik edilmekte olan tarife llze
rlnden ytızde 50 tenzilit yapıla• 
caktar. Bu tenılllt birinci T •ırin 
aonuna kadardır. 

Bulgar Kabinesi 
Ay Sonunda istifa Edeceği 

Söyleniyor: 
Sofya, 20 - BugOnkll Toıef 

kabinesinin ay ıonunda latifa 
ıdecetl, buna abep T otef'ID 
Yul'oalavya alıyhdan oldup 
ıöyleniyor. 

Bir Otomobil F aciaıı 
Aydın, 20 - Koçarhdan Ay· 

dına gelmekte olan Abdllrrahma• 
nan idaresindeki kamyon, bir t .. 
nezıllh otomobili Ilı çarpıımq ve 
devrilmittir. Yolculardan ıekiz 
kiti yaralanmıflL 

Aramak 
j Kanun Liyihaları 
Türkçeleştirilirken 

Manisa Saylavı Manaların 
Değiştiğini ileri Sürdü 

Ankara, 20 - Kamutayda 
Knltilr Banaobğı merkez teıki· 
JAta ve vazifeleri hakkındaki kanun 
lAylhaaı görUtlllUrken Refik Şevket 
ıöz alarak kanunun ıncllmen ta
rafından özdile çe•rlllrken ma
nasını kaçıracak değitiklikler 
yapıldığını bakanlık vı kanuni 
ııtılahlar teablt edlllnc•y• kadar 
liyıhaların manaıını değlıtlrecek 
ıekle konmasının doğru olmadığını 
86ylemfttlr. Kaaua IAyJha11 Kllltllr 
eucOmenine l'•I Yırilmiftir. 

Dahiliye ınctlmeal tatil gtln
lerinı alt IAyihayı kabul etmlıür. 

Hukuk Talebesi 
Altmış Talebe Ankara 

Hukukuna Nakletti 
Ankara hukuk f akUltesJnln 

imtihan talimatnamesini daha uy• 
gun bulan lstanbul hukukundan 
60 kadar genç dlln tastiknamı 
almışlar v• Ankaraya gftmiılerdlr. 

Havacılık Haftaaı Ve Hava 
Şehitleri Günü 

Ankara, 20 - Tayyare kon· 
ıır•ılode Kurum nizamnamesinde 
değlıkeler yapılacaklar. Bu ara· 
da her yıl 30 Atuıtoıtan 
bıı ıyUile kadar bavacıbk haftaaı 
yapıJma11 dllfOnillmektıdir. ffaya 
ıebitlerl l'ilnllnOa dı 27 klnunu
ıvvel yerine 1 S mayıe olarak 
kabultl istenUecektir. 

lstanbul Spor Ve 
Güneş K ulübleri 

Birleşti 
l.tanbul Spor kulilblle GOneı 

kulnbll birleımiıler, her iki kulO
btln ldareci:eri bu birleımı kara• 
rını lmzalamıılardır. 

iSTER 
======-----=--~--=-·=-==-=-=---::--:-::::--:-:-··lN AN /STER iNANMA! 

Bot z"çi ö 'üyor, gilndea ıGn• ıönüyor. ~unun 
htelif Hbepıeri olabilir. Fakat muhıı.k <t>k kı bu 

=~ep ' erden biri de Şirketi Hayriye ir. Ka ··~_kBy en 
lsta nbulıı on bir kuruta gelindlti halc:!e Q, kudardan 

K .. üye 14 kuruta gelinebiliyor, 
opr b lk t Ş"rkct bu 8o""azda ekseriyetle fakir a o urur. . . 

5 
1 • ld" lmeyı ko-fiatları indirerek Bat• z çın• f ıp re 

layla ıtı rmaz. 

Bunun için ıirketio de kendine gör• lelki mııze· 

retleri Yardır. Fakat ı.on gllnlerde tramn7a rekabet 
için ş"rketln Bebekten lstanbula kadar olan me1afe 
için bilet Dcretleriai S ku ruıa indirdlj'lal l>j'reniyoruL 

Or" da bu ucuz fiatı yapabilen t irketin, Boğazın 
diter kıa·mları içia de ayni derecede teaıil&t yapa bi
leceğine fÜ phe yoktur. 

Bunu y pmadıkça da Boğaz"çinin lturtulamıyacatına 
inanıyoruz. Sen d e en kari bu ferait dahlinde Botaıın 
ink"-taf edebileceğine, arlık 

JSTER jNAN /STER iNANMA! 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduju için 

Bugiln Konamadı 

.... ·- ... ····················· 
Habeş - İtalya 
Çekişmesi 

Habeş imparatoru 
Köleliği ilga etti 

Londra, 20 - Habeı lmpa .. 
ratoru 1-!abeıistanda köleliği ilga 
eden bır emirname neıretmiş. 
bu vaziye Anupada çok iyi teair 
~asıl etmiftir. Fakat ltalya buna 
ınanmıyor. 

ltalyan Sevklyab 
Napoll, 20 (A.A.) - Pollenza n• 

puru, 200 topçu, 260 katır ve harp 
levazımı ile dotu Afrikaaınıt hareket 
etti. 

Adf1&baba, 20 (A.A.) - Habeıi .. 
tan aillhlar1nın modera oldutu hak· 
kında ltalyaa l'•ıı:eteleri tarafaadaa 
yazılan yazılu tekzip edJJmektedir. 

Habeıiıtanıa bava kuYYetl ebem• 
m iyetlia ve aOel bakımdan lıaıırhk
ıızdır. Bundan baıka Habıılıtanıa 
lıoj'ucu a-azları olmadıfı ıibl, bunları 
yapacak teknik araçları •vaaıtalan· 
da yoktur. 

Yunanistanda Ka
bine Buhranı Mı? 
General Kondilia Fikrinin 
Kabul Edilmesini istiyor 

Atina, 20 (Huaua1) - Bakan
lar heyetinin aon toplantısında 
Baıbakanla Ziraat Bakanı arasın• 
da rejim meaeJesi için hararetli 
bir milnakaıa olmuttur. Baıbakan 
bu meselede kendlılnin kanaati 
ne ise bugün ordunun batında 
bulunanların da kanaati ayol olup 
rejim meaelealnl partilerin seçim 
mücadelelerine alet etmelerine 
müsaade edilemiyoceğinl ıöyle
miştir. 

Tipoı gazeteılnln yazdığına göre 
General KondJJle namzet Jlatel•rin
den iılmJırfn ailinmeal haeueundald 
fikri kabul edilmeue kabinede 
kalması mDmklln olamayacağını 
ıöylemlıtir. iç Bakam ile diğer 
bazı Bakanlar da Kondlliıla 
fikrini kabul ediyorlar. 

Diğer taraftan General Me • 
taksas kıralm mutlaka tahta 
oturmaıı ilzam olduğunu ileri 
ıürmekte ve kıralcılık prop~ıran• 
dası" genişlemektedir. 

Çekoslovakyada 
Prag, 20 ( A.A ) - Saylav 1tçimi

nin ilk sonucuna bakılırsa, esiri 
hükümet çoğunlutuau ( ekHriyetinl ) 
teıkil eden u.usal ıoıyallıt, 1011al 
dımokrc.t Ye çiftçi partileri, durum• 
)arını tutmaktadırlar. 

Bunların içinde en lJnemllıi ( mi· 
himmi ) olan çiftçi parUıinin fazla 01 
(rey) bile aldıtı 1anıhyor. 

Tal ebe Yurdu 
Bu 711 Oniveraitede talebe fçia 

bir yurt yapılacaktır. Yurdun üc
retli kıımı da olacak, taıradaa 
ıelen talebe burada ucuzca yhp 
yiyebilecektir. 

Göring Sofyada 
Sofya, 20 - Alman Hava 

Bakana Görlng gelecek ay buraya 
gelecektir. 

Yaramaz Çocuklar Kültür 
Müfettiıini Yaraladılar 

Umumi imtihanlarda haz11 
bulunmak Uz.ere Afyonkarahisa• 
rma giden KOltnr Bakanhğa 
aenel mllfettiılerinden Ekrem 
otomobille Afyon ıokakla• 
rından geçerken yaramaz ço
cuklıarın attığı taolarla otomobilin 
camları kırılmıı ve cam kmkları 
Ekremin aözlerine dolmuştur. 

Ekrem Cerrahpqa haataba· 
nesine getirilmiıtlr. 

····························-·-··-----···--·-·--
Mide, Baraak ve Karaciğer 

rahataıılıklarıoa 

AFYON KAR AHiSAR 
MADEN SUYU 



Türkigege Seg11ah 
Neden 
Gelmigor? 

lzmlr, (Huıuıl) - Mllet, Hera• 
pol11, Afrodiıya, Sart, Didim, 
Ef .. Y• Berıama ılbl aın med ... 
Diyetlerin en canb Herlerine 
malik olan dotu Aaadolua• neden 
TurlatlerJn uj'radılt bir merkez 
olamıyor? Turlnı •• Otomobil 
kulObOn Hyyahla ıefl HAdl 
Cemil, ba huıuata bir rapor 
hazırlayarak KnltOr Y• Ôkonoml 
Bakanlıldanaa ıöndermfttlr. 

HAdl Cemil raporunda dlyorkl: 
- T urlalerl ı••clirea büyük 

•apur lrumpanyalan Terkiye liman· 
larına utramaktaa cekhaiyorlar. 
Bunun 1ebebi, Hyyah •apurlannın 
TDrk llmanlanndu her birine 
atradıtı zaman ahhlye, fener, 
Umaa •• uire ıtbl rtlıum ad .. 
mep b bl tutulmalanclar. 

Halbuki turi.t memleketlerlaü 
hamule alıp barakma7an tariat 
Yapurlan cllz'l bir rume tabi 
tutularak yalnız bir limanda 
rlaum •ermekte, ayaı deYlet 
bayratanı altındaki dlj'er llman
larda aynca rllıum &demet• 
mecbur edilmemektedirler. Bu
aun için Bahri1eflt banaımda 
dolqu turlıt Yapurlan~ en elaem
mlyetalz Yanaa •• ltalyaa liman
lanna afradıldan halde, Hyyah· 
lan alAkadar eden Tlrk limanla· 
nna utramıyorlu. 

Umumi harpten &ne• turiıt 
•apurlanodaa reafm ahamadıtı 
için Doiu Anadoluıundald hara• 
beler her Jı1 on binlerce turlıtl 
bmlr kapıımdaa harabelere d&
kDyordu. Komıu memleketlerin 
tatbik ettikleri liman rllaum 
muafi1etbıl blıde tatbik etmek 
faydall olacaktır. 

Baodan b&fka, bayık Yapar
larıa 11trak 7erl olu bmlr lima• 
aıma Pil kap11ında blyllk bir 
mahzurun halem IAıımchr. Umumi 
harp aeaelerlade y eDlkale a.ı .. 
rinde babnlaa bir Yapurua enkazı 
meYcut oldutu için 30,000 tondan 
1ukarı ı•mller llmaaıllllU emnl-
1etl• alrememektedlr. Bu Yapur 
enkaıı:mın kaldanlarak Y enlkale 
botuım açmak llZUD ıellıor. 

bmir limanında polla kontrol• 

ı L 

Yurtta Kültür Kaynakları 
10 YılÖcneBirTek 
okula Varken Şimdi 

680kula Var 
Berıama ( Huuı1 ) · - Ktll

tlr f ılerl ileri rf tmektecllr. cı .... 
hurlyetten eY•el burada Ndece 
bir tek rltdlye mektebi Yardı. 
Şimdi iM beı taneli beıer, tll
t•rlerl Uçer der1henell olmak 
here 49 okula Yudır. Bu okula
larda 1761 kııı:, 2499 erkek yay. 
ru okumaktadır. Y enlden 9 oku
la daha yapılmışhr. Bunlardaa 
alta11 bitmfıtlr. Oça de bitmelr 
keredir. Bu ,U ela daha 10 okllla 
Japılacaktır. K6yllller her okuma 
lçla birer okuma odua Japmak· 
tadarlar. Mektebi olmır•• ka1ler
de mektebi olaa yalan k6ylerde 
kendi kaylerl için birer panalyoa 
7aptırmakta •• çocuklanm okut
maktadırlar. 

Bir k8y olmlaııada talebeler ekim derel 7apı7orlaı 

Kay okulalan J•laıs çocaldana 
detll, köyllllerin de Uerleylılne 6na• 
yak olmaktadırlar.Her k6y okula· 
ıının bir fenni tank lrOmeıl, bir 
aDmuae babçetl, bir ıpor mey
danı •• fenni ancılata mahıu• 
koYaDlan Yardır. Bunlardan k6y· 
iller lıtlf ade ettlrllmekte Ye 
kendilerine bu itler hakkında 
bilıtler •erllmektedlr. 

Her yıl Kozak çamlıklarında 

kuru:an aatlık kampına köyler
deki ltakımıııı:, haıta çocuklar 
aeçllerek ı&tllrlllmekt., bu auretle 
her yd 40-50 çocu;a yeni yafta 
hayat Yerilmektedir. 

S.rıamada daha Hben oku· 
la rapdacak, bu 1Uretle her kar 
bir okulaya kaYatmut olacaktır. 

Trakyaya Yeniden! 
Göçmen Akını 

Başladı 
Edirne, 19 (A.A.) - Trak• 

Jaya 1Gçmen akını 1ealdea bar 
ladı. Bu a11n batından bu ıtn• 
kadar BuJl'arlıtanın muhtelif 
rerlerlndıa Edirne JOI• ile 965 
ı&çmen ı•lmqtlr. Gelenler PoU. 
Ye lıkla ldareıl taraf andan mua· 
melHI bitinceye kadar Karaataı 
konak eYinde kalmakta Ye bura• 
dan yol maırafları kendilerine 
alt olmak tl&er• Trakyanın lıkb 
mmtakalarına ılSnder,lmektedirler. 

Bandırma • lzmlr Ekspreıi 
Bandırma (Huuıt) - Ui Ma· 

Jlltaa itibaren Yapur •• tren 
tarifeleri detlımlıtlr. Gece eka
preı ıeferlerl kaldınlmııbr. Şimdi 
ekıpreı ıaat albda hareket et
mektedir. 

Uşak Y avrulan Bir Müsamere Verdiler 

Mardin de 
Doktora Para Bulamıyaa 
Haıtanın Deffneıl Çıkb 

Mardin, (Hunll) - Kaçık 
bir dDkklnda pek u bir nrmaye 
De aktarlık yapan Ye iki l'&zll 
k&r olan Abdnlkerlm adh blrlıl 
ISlmllı, evi arandıia zaman 273 
altın, 26 Mabmudl14 altaoı, bir 
betibfryerde, 256 gtımtıı mecidiye, 
355 klj1t lira bulunmuıtur. Bu 
Hrvet akrabaları arasında takaim 
edilmlftir. Abdnlkerlm ha.ta iken 
karııı doktor çaiırmak lıtemlı, 
fakat kendlılı 

- Bende para nerede, dok
tora ne verecej'im; diyerek bunu 
reddetmlıtir. 

Mardin Bütçesi 
Mardin ( Huıual ) - Mardlnin 

935 blltçeal 278.189 lira olarak 
kaydedilmiıtlr. Daimi enclmen 
Oyellklerine Siret Bayar, Rifat 
Derik, ŞeYket SaYUr, Ka1ım 
Derik aeçilmlılerdir. 

Y eşilırmakta 
Çimento Çuvalına Konul
muı Bir Çocuk Cesedi 

Bulundu 

Maya• 21 

llemlelcel Manzaral~ 

Kökçen Ef• 
Anıtı Na•ıl 

Açıldı? 

1 

Tire (Huautl) - Kökçen na• 
lılrul yarım aıırdanberi emsali 
f6rtllmlyea hareket ve g&ıterlr 
len Nhn• olmuıtur. Ödemişten 
J•l•D Yali, Tire Ctımhurlyet H. 
Parti Kaza Başkanı ve hükumet 
erkim, Boğadçi nahiye1inden 
otomobillerle gelen idman Yurdu 
budomu Ye heyetler, binlerce 
ka,ıa tarafından kartılanmıı ve 
blyDk ıehlt Kökçen Hllaeyln ve 
ukadaıları namınaRdlkilen 'Bmbn 
asılma meruimi Japalmııbr. Ti· 
reli tqçı Rua tarafından 1apılaa 
Ye aeft• bir ıan 'at Heri olan b11 
amt batan ıGruleria takdirlerini 
kuan1D1fbr. 

Amdan etrafım Nran •• daba 
Nbalwa alaca karanhğında top
luaa köyler halkından yirmi bin 
kltlllk bir katle dalgaıı hallndr. 
ralpalanırken Tire cu.ııurlyet halk 
partlıl baıkanı Hikmet Gençer 
bir .OyleY ıöylemlı, ihtiyar ana 
Ye babalan heyecanla ağlatmııbr. 
Kakçen Efenin hayatından bab
aederken bu ulu kahramanı tanı· 
ran Ye tanımayan her ıencln 
g6ıı:lerlni heyecan ve manzaraların 
kuvvelile 1arımıı Ye yqartmııtır. 
Baadan ıonra kahraman Kökçen 
Efe için dakikalarca ıllrea alkıf 
Ye ayazelerle tezahDrat yapılmış 

binlerce kiti tarafından Cumhurl 
Jet marıı ıöylenmiıtir. 

bmlr llbayl Klzım Dirlk de 
Kakçenin kıhramanJıklarını, ha· 
yabnı anlatmıı ve bnynk ihtiram 
ile kurdelalarını kesmiı, O.Zerin
deki 1ADcatı açnuıtır. 

ı Bundan ıonra mlıaflrler atır
lumıı Ye Ôdemlı• dönen Ubr 
yımn otomobili ıözden kaybolun• 
ca1a kadar halkıa alkaılan il• 
ujurlaomııtır. Köyde akıam• 
kadar bayramlar yapılmıı dawl 
zurnalarla milli oyunlar, danalar 
yapılmııtar. 

Gece de batta parti baıkanı
mııı: Hikmet Gençer oldutu hal
de JUrdun bandoıile 200 kişilik 
bir kafile fener alaylan yapmlJt r. 

muclbl endlt• detlldlr, 
Ea çok tiklyetl mucip olaa 

Ye hoıa sıltmlyea muamelelere 
yol açan if, ıllmrDk muayenelerle 
dir. Mnhlm bir yek6na ballj' elaa 
Y• aeyabat Ocretfnl mabaza bir 
•ilene• için adeyen bir 1ey1alua 
kaçakçıhk 1apacaama pekaı ihti
mal verilir. Bunun için ıtl•rllk 
muamelelerini kolaylaıbrmak il· 

Amaıya (Huıuıl) - Y •tilırmak 
kenarında avlanan bir balakçmın 
aj'ıaa bir cialm takllmıı, çekilince 
bunun bir çimento torbuı oldutu 
Ye içinde bet ıtınlnk bir çocuk ______ , ___ ..,,,,_ ~ --

. 6llaB bulundup 16rlllmD1tOr. ~ 

mmdır. 

Hlk6metia lçerillk alzaalan 
lılilluaerede rol alan Utık mektepllleri 

•apur kumpanyalanna tebllt e4il- Uıak (Huıaı1) - Gızl Kemal ilk okul• talebeleri ıthel l>lr ml-
cliji takdirde acenteler Ye Yapur ıamer• •ermiflerdir. Mllaamerede bltlln çocuk ana, baba Y• kude.-
lmmpanyalan Hy1ahlana Tllrk Jerl Ue t•hrln ileri ıelealerl buır bul11nm111lardır. Y avrolar çok 
llmaalannda para, yiyecek nokta muvaffak olmutlar Ye ıllreldi alkıılar toplamıtlardır. 
mndaa yapacaklan laıreketl H}· k 
rahlara bildirirler. Bu ıuretlı en büyük he} kelleri, labt Ye kitabe- Afyonda Yeni Me tepler 
afak alıı:aıiauzlıldarıa bilı ı5nü aı• lere harabe yerlerinde buakmak Afyon ( Huıuıl) - Çobanlar 
mr. Dlj'er memleket!erde tatbik ıerekt:r. Bu slbl eHrlerln mUze- nahiyeılnde yeniden lki llkmektep 

Polla bu cinayetin falllerial ara· 
maktadır. 

iz mitte 
Bu Yıl Bataklıklar Kuru

tulacak 
bmlt (Huauıl) - lzmitte pirinç 

ekimi çoğalmaktadır. Hemen 
btıton araziye pirinç ekilmlı fibl· 
dlr. Mücadele heyeti bu ekimin 
ıllma yapmamuı için faaliyet· 
tedir. 

ÔnUmllzdeki yıl pirinç ekimi 
durdurulacak •e meYcut batak
lıklann kurutulmaıına çahıılacak• 

tır, bu haber liltmadan mDleeuir 
olan halkı çok H•indlrmitllr. 

edilen ba uul bl&cle ele tatbik lerl aakandeue harabe r•rleria- yapılacaktar. Bunlardan biri ltıklar 
ecllHne çok faydalı elur. de terki llzımdır. dlteri çobanlar köylerinde yapı· TaşkÖprÜde 

Turiım lıareketlaln lmWerl-- Bizdeki kıymetli kitabeler Ye lacakhr. Temelleri meraaimle 
.. - a ı Jr ı Dolu Ekinlere Ve Sebzele-clen bqlıca11 ldrıatlka •• laara- lahtlar tamamen m ıı:e ere • • ablmııbr. 

b.ıerdlr. Eileace ıevaha•=-e dınlmaktadır. Berllndeld (Berıa· -----------· re Zarar Verdi ı ua ..1 ki dl- aıuz için loymetli eserleri mllze-
••'--nlu,all'ın mradıöı caıip ··-- ma) mOzHi Berıamauan na • d d b' h b l Taıköprll ( Huauıt) - Kua• 
.-1U1 •· .vını- b dl d b ._ b' ter e etil, ızzat ara o yere· 
allılere kıymet vrrmektedir. Biz· len jGpiter ma eb n ;• &f;; ır rinde reıtilre ederek cazip bir baya fındık bUyükliiğUnde dolu 
deki harabelerin yaln z temizli• .. y olmadıtı Iİ i, ritlt tııı:... vaziyete koyabil"riz. yağmıı, ve yarım aaat devam 

kı omdaki (Efes) ldn da Mi.ter H b ı "d 1 d etmittir. Dolu ı-ok tahribat yan.. tin• 1met ••rilmiıtir. Vudun (D.ya.ıa) mabedi hafriya• ara e ere g t en yer er • ... r 

Son Posta 

Oaıetemilcle çı!wa p11 
w reıfmlwrfn biWlD W.... 
oıahluı "caııtemllt .ıt~ ... .. 

ABONE FIATLARI 
4 

TORKIYE ıa 750 400 
YUNANlstAN DtO 1llD no 
iCNEBI 2700 ,. 800 

Abme bedeli peoindir. Adret 
..... lirmek •• IAlltetv • 

• .,.,. ..,,... ,.,, ..,.,,,,.... .................... ., .......... .. 
Cenp için meklu~ra 10 hrutltdı 

pul ilA•t• l&&ımdar. 

Halbuki uerlerl ait elduklan bndan ele ıeçirdiii kıymetli ıpor •e aY yerleri yapmak, kap- mıı, b;rçok ağaçların dalları kırıl· 

tarihler• 16,. tunif edeıree;kJ~e:•:er~l•~r=d~lr~. ~~~~~~~~J~b~ca~l;ar~ı~•~e~yo=l=lan=--t=a=n=zl=m~~et=m=•=kj_jm~ıt~· ~ae~b~z~e=le~r~v~·~·=k=inl=er:__~ıa=r~a~rJJ;;iiiİİİİİİİİİİİİİmmmmİİİİİil "tftr• etmek, 13!Dlemly~a Bb harabelere malik oldup• llzımchr. ı&rmtııtOr. 
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t lemi) 

Gözler 
Hitlerin 
Dudaklarında 

Günün beklenen mühim slyual 
hldlaeal, bugllo Alman CUmbur reial 
liitıer tarafından Rayttası mecllıiode 
•CSyteoecek olan ıöylevdir. Hitler, bu 
•CSylevl vermeye n Alman dıt pollti· 
ltaaını bütün dOnyuya anlatmıya, 50D 

Fransız • Sovyet Ruaya andlaomasın· 
dan sonra karar •ermiıtir. Bu •Öyleve 
"•rllen ehemmiyet de lot• bundaa 
llert a-eliyor. ÇOokil Almanyaıııo, bun• 
dan böyle, diğer utualarla ne. tekilde 
ltıClnaaebette bulu nbllece~i, ııncak 
liitıerin sözlırlndeo ıonra anlaııta
Lilecektir. 

• Bug6o Avrupayı iki aUAhlı ve 
blribirine r akip zQmr• h aline koynn, 
i:tlip, mağlOp te! kkiıtinin hA16 devam 
•hnckte bulunmasıdır. Mu l& Alman· 
)'il gibi ayJe mağli}p uluılar "fDr ki 
hayatiyetleri ku•vetlJdir. 

Ahallıinin aayıu mCltemadiyen 
~•t11ıaktadır. Bu hayatiyet Ye bu fa•· 
•danıı yayılacak Hha arıyor. Buna 
tbu~bll öyle uluslar var ki aon 
•a\'aota kazannblldlklerinla en fazla• 
•ını kezanmıo, ökonomik tıırtlerı ken
di \1aziyetlerine uydurmuı, ıeçeD 
•aferlerlnlıı Oıı: rlerine yatmak isti· 
~or~ar. Zıdlaıan Ye birlblre çarpıfaD 

U ıld zihniyettir. fnglltere - ld her 
~OrlQ kaynaklrıruııa bollutu ma' Qm 
lr illkedlr. Statüko'nuo muhafnuı· 
~l Çok ehemmiyet .-eriyor. Bu, belki 
konomieinl bugilnkO tartlara uydur

"1ak Ozere bulunmaaında~ •• bu 
.. bep]e bir uaı çıkmnsmı iıteme
~••inden, belki de Almanya l'f bi 
d914 •nvıııından aonra ıillbları elin• 

•Q alınm&f bir uluH tekrar silah 

l"•rnıenin tehlikeainl ıeıı:mealndendir. 
il ·ı t tı teroyi b6yle hareket etmiye 
blhrllc eden 1ebep ne oluna olsun 
d Utlillkl ...aıiyetin inkf ıah Hltlcrln 
b Ud•klarından ~ıkacak b~ tlft Jifıı 
b •ltıyor. Bugün bu muadef enhı de 

•lllne tahit ohıca~ı•. - Siirey7a 

lQvrens 
Gömülüyor 
t londra, 20 ( A.A ) - Albay Ln• 
•na . 1 U~Jt ~arın, pek .ade tören e Ye reamt 

ltlt 1t•lerltı ( ıahılyetJerle ) Arabiıtan 
11 •daıları önilnde, oreton killıe-

llln ta Yanı baıındakl kDçQk muarlıta 
~Glecektlr. 

tı.5 

~ Edebt 
Tefrike mı• 

• 

BAR 

ID 

Fran ız Ba nı 
Berlinden Geçer
ken Selamlandı 
Berl!o, !O ( A. A.) - Lehiatandaa 

ielen L yal Ber1ln~n geçerek Pnrin 
gitmiıtir. l.taayooda Hariciye Bakan• 
lığı namına ıel mlanmıttır. Birçok 
gazeteci :ve meraklılar lıtaıyonu dol· 
c. urmuılardı. Bunlar da B. Lavalı ııe• 
lAmlamışfardır. O da elII• kartılık 
vermittlr. 

Laval • Görlng 
ParJa. 20 (A.A.) - B. Lavalın et• 

rafındaki kimulerin ı6ylcdilderln• 
göre, Krnkovid ekl Laval - Göring 
konuıması, t m amile ıahai ve yara 
rc11mi bir çerçove içinde yapılmı~tır. 
Bu konuoa, aıyual bir ondnj ?lmak• 
tan baıka, bir &onuca • netıceye • 
varamRZ. 

SON POSTA 

i TE o 

Lort Snovden 

FLAB 

All angag 

Müdafaa Eden 
Bir Yazı 

L'Ondra, 10 { A.A) - Eekl Maliye 
BAkanı Lord SnoYden iblr maluıleaio
de, Almenyaya kıırıı hulus ile mua
mele edilmesini ia'tlyor Te Avruponıo 
kcadiıini tckr r harp cereyanına 
lıaphrdıtını slSyleyerek diyorkh 

" - Herkıııı ıaPilalanıyor, 1 tifaklnr 
Japılıyor. Milttef,kler Verllly nd t· 
maaının bakaır.hklarını d ıı:eltecck Ye 
Almanyayı Uluılar Kurumuna çekecek 
yerde bu memleketi teıı:til edecek 
'harelıetler yapıhyor.Buna hiçbir devlet 
uzun mlddet tahammnl edemez. ,, 

- -

SayFa 5 

ı 

I Gö ül · /,Jeri J 
Bıri Güzel, 
B ·ri Zengin, Biri 
Okumuş. Hangi
sile Evlenirsiniz? 

Biri ıgll:ı:el, biri zengin, biri 
ı0kumoı tiç kız var. Bunların 
hangialnl tercih ederdniz7 

Turptludan bfr okuyucu bana 
bu s'-afi soruyor; 

Yirmi YB§mdayım, diyor, kim
sem yok. Tahsilim orta. IŞim ve 
sermayem ver. Üç yer.de kız tek
lif ediyorlar. Birincisi zeıigln ve 
gllıet; ikincisi güzel v yük k 
bir 1nley mensup; üçlincüıUnUn 
tahsili benden yüksek. bunlardan 
hnngisiııl tercih edeyim? .• 

F. D. ll 
Maraldı bir aual. Bunun ce• 

vahı adamına göre dej'l§ir. B. Göring, evvelce Hitler - Simon· 
Eden konuomalnrınde.n ıonra .belirmit 
olan Alman ııyaıaaını ıcnlııtm l}hr. 
Loval, biç kimH için bir tehd•t olmı• 
yan Fransız 1renel emniyet politikasını 
ıöylemitlir• 

insan wardu ki, paraya dilş· 
"'17: • T? kliııdilr we para Jçfn evlenlr. 
ı e nı _n 1,QV'dıQ Böyle.orl için zengin bir dul en iyi 

B. La:ral, Franunıo ba politikayı 
kabul edecek her u1uıla konuımıya 
baıı:ır olduğunu hatırlatmıftır. 

O 1 karıdır. lnsan vardır ki, yalnız gli:zel 

Almanyada !Tsp-;;;y·;;J~·-- ··--· ·- b~;;;;, ~:;·~ıad: :~: .. "Y~:. 1 f;; 
Berllne Gidecek 

Pnriı, 20 - Gazeteler, L~ valin 
yakında Berllnl ziyaret edec ğinl 
haber yeriyorlo.r. Bununla beraber 
timdillk Franaa, Ruıya ve Almanya 
ar eındo. bir anlatma temini imk6n
ıızdır. 

Katoıl.kJerle Nazı.fer r:' san vardır ki, kendisine hayat c aşisf arknda§ı arar. Kadının ıne para-
-sına, .ne .de gUulligine .ehemmiyo't 

Çatışıyorlar Hareketi 

Görlng Dolavor 1 
Çeviriyormuş ? 

Pariı, tO (A.A.) - Gazeteler Laval 
Görlng koouımalarile meıguldllr • 
Pöti P.ıırizycn diyor ki: 

u G6ring, barıo sever devletleri 
dnğıtmak için yeni bir girişim 
• teecbbilı - yolundadır. Fekat bfz 
Lavali iyi tıınıchtım z için onun bu 
kadıır açık bir harekete kendini 
kaptırmı.Jncağını bıHr:z. 

Berlin 20 (A. A.) - Knto1ikferin 
pıua topl~malan ytıı.Qndcn Mllnibte 
çıkan kar.ııklıklıır devam etmekt dir. 

Naziler, kntolikler.:! cn, pnra ver-
dikleri göğllılerindckl alametlerden 
belli olan but ldmselero ıılldırm Ş• 
lardır. Polia, birçok kiı lerl y kala
mııtır. Kıırdinnl, Folhaber Mlise 
kilnDıOnde, MOnlh hadiııelerlne karoı 
bir protesto yuı111 okutmuştur. 

Katot:lc1er, kiliseden çıkarken 
göıterİf yapmnk suretlle açıktan 
açığa para yardımında bulunmuşlardır. 

• • 

Madrlt, 20 (A. A.) - Dünktı fa1111t 
ım!~ gine 8900 kifi ittira,k •tmlf?lr. 
Mıtıng eanaıında parti b11şkam ve Hkl 
diktatl>r Primo DlS Rivera•nın oklu 
Bay Antoııyo Pr o Dö IR.lvera, ıu 
a6zlcrl .al>ytemiıtir: 

" iktidar mevkllne ~çen fnaan!ar, 
kendi vazifolerinl garmodller ve 
u1usu ıımaclarmt tnh kkuk ettir-
mediler.,, 

Boy Antonyo, lııpnnyanıo dıt .eı· 
yasada Franıaoın peıuııra aitm~ıinden 
fİlmye1:te bulunmuıtur. 

• • ik or go 
Büyük Edip f çin Pariste Maksim Gorkl T ayy 1'€ i- OetroJt ( Amüikada ) J9 -

Tezahürat yapıldı Lehli tayyareci Hauıoer, l\fareıaJ 

Bi c ır ava ac a ı 

Pari1, 20 ( A.A ) - Viktor HClgo• nln Yerine Yenileri Pilsudskinin cenaze meraılminde 
nun ölfimilnOn SO inci y.JdönümO Yapılacak bulunmak üzere buradan doğru· 
t .srrenleri b. •lamı•tır. ôm.etmenlerlo 

u .. v 6' (AA 1 p dan doğruya Lebistana uçmak 
okurlardan mDrehkep bir kalabalık, Mosk9va, 20 · ı - arça-

1 1 M k j G k. t ı lizere iken bir kazaya uğr111arak Troke.dero meydanında nilmnyif yap• anm•f o an a ı; m or ı ayyarea 'J 

mışlardır. yerine aynı bQyilklGkte nç yeni tay- yere dfttmüş ve tilmilşUir. 
Hicaz Vellahtı yare ynpılacaktır. TOrk •lçisl Maksim Pllsudaklnln Vaalyetl 

Napoli, 20 ( A.A.) - Hicaz nli- Gorkl facıFıııı Gz~n: t~euOrlerini bil- Var,on, 20 ( A..A. t - P.il.udalıd'· 
ahdi, yıınında Hariciye müsteıııril• dirmiıt:r. ocıa r an arının cıenaze-

d lerl meraaimle göm6lmn,uır. DGnya- nln tuhuau ( vuiyeti ~ hakkında 
birlikte buraya •eldi. Romayo gi e- nıa her tarafından tntyet telgrafları yabnnC1 ülkelerde ne•J'edilen ~e.berler 

vermez. 
Binaenaleyh bu iot• keıtirme 

bir -cevap vermek gfiçt(lr. 
· Amma, mademki bu okuyu

cu bana fikrimi ıormuıtur. Ben 
ona ıkendi dUıllndfiğUmll söyleye
bilirim. Bence karının parasın
.dan hayır olmaz. Kadın .hodgAm· 
dır. Parasını kocasına yedirmez. 
Yedirse bil hin defa bnşıDI! 
kakar, onu pişman eder. Kadanın 
parası geçims1z.liğin ve bedbnh
ttnin amili olur. 

G1lzellik b th b ına bir 
m"l ayıl mas. Güxel kndın na

diren zeki "l'e enteresandır. Sonra 
güzellik geçid bir feyc:lir. BugUa 
-çok gUzeI olan ıbir kadın, yarın 
çirkin olabilir. 

Tahsile gelince, kadın erkekc 
ten fazla okamuı olmamalıdır. 
Kadın bu cihetten kendisini er
keğ'e UıtUn g5rUrse geçim olmaz. 

Okuyucum aradığı cevabı ba 
izabatımda bulamazaa bile, bun
lara dayanarak bir neticeye va• 
rabllir. cek, dört gtın kalacak, sonra • Pariae .. 

~areket e;1~e;c•;k~t;lr~,.......:~~==~~-----=~~g~~=m=='•k~t~•~d~ir~·~~~-~===~~~~~==~~t=~~lc~~~p~=-=~ed~i~lm~ek~t~e~d~ir~.~~;==...,,~~~~~~~~~~~~==;~T~E~Y~Z~E~0 
- Anlat bakalım, Ayıeciğim.. Hacerin tekrar içi ürpermişti. - Ne ıöylUyorsun? Demir 

Yaza11: 
Mahmut Y esarl 

N.o 

73 
- Neyi anlatayım ki hanım· Demek Ayşe kadan, anıılerden· AA-ayı, ban, evli biliyorum. 

cığım? beri Hacerle alay ediyor, onun ihtiyar kadın, omuzlanoı . oy~ 
- Bana, Demir Ağayı anlal. toyluğuna gllllly.ordu. Günlerden- natıyordu: 
ihtiyar kadın, gözlerini kı.rp- beri, rakı, konyak sıkıotııı çek· - Ne çıkar? 

mıflu tiğl boJUna imişi Hnou, dllıllndU; ihtiyar kadıa Çam Tırtılları 
.,,k ~fe kadın, dudaklarını bllzo· 

aşını iki yana aalladı: 
- Sen i h ~ li , ç auımcıgım .•• 

O: acer, cevaba dikkat etmiıtf. 

İ) istememi Y etişirl 
enıiyordu: 

İ) Sen, iç hanımcığıml 
ernesl: 

iç 7 Hele sen, içeceğin kadar 
h~11 :tabını al... sonra kalanla 

lVI e ncıfakalanırıml 
anasına mı idi? Y oksar 

iki, ~ Sen, bana bakma... Bir, 
bile ~ kadeh dlıimin kovuğuna 
tıtrn gıtrnez. Boşuna ağzımı bulaş· 
tı, ;Yayım... Sen, iç... Bakalım, 

Dereceye kadar içecekılo? 
li •nıek mi istiyordu? 
.._ a~r, elini u:r.attı, gUlllmsedh 

daha er iU fincanı .•• Bir yutum ... 
lhr 

liac~~}ar kadın, nazlanmadı Ye 

hniını n d~ldurduğu fincanı, yine 
li Çevırcrelc bir nefe&te içti. 

1cttıi~t~~er de UçUncU kadehi de 
t}'şe k g:ı.leri ışık ııık parlıyordu. 
hen~ tn~ ın, ikramdan şımarmııa 
-ııı, Yordu; hor zamanki uy11ol 

•ordu: 

- Demir ağa, yarın akşam 
gelirse, ne hazırlıyalım? 

Hacer, korkudan bir çığlık 
koparacaktı. Ayte kadın, ne vakit 
duymuıtu? Onun dalma kulaklnrı 
kiriıte mi f di? 

Fakat onun )&lnı• kulakları 
uyanık değildi... Düşllnlllcnleri 
bile seziyordu. 

Bu korku ile Hacer, bir kadeh 
daha içti ve: 

- Gözü açık bir kadınla ya· 
ıamak daha iyi... Daha emuiyet· 
te sayılırım. Böyle olduğu daha 
iyi .•• 

Hacer, ihtiyar kadının hayab· 
nı öğrenmek latlyor, likln eormı· 
ya, öğrenmiye korkuyordu. 

Ona, tekrar konyak verdi. 
Arbk Ayşe kadın, hiç nazlanmı· 
yor, fincanı Hssizce alıyor ve 
başını çerirerek içiyordu. 

Hacer, onun ııynkta durmasını 

hot görmedi: 

- Otur karııma, .. Konuşahm ... 
ihtiyar kadın, Haccrln otur

duğu kerevetin yanına bağdat 
kurmuştu. 

Hacer, ona ınlerek bakıyordw 

- Ne di}e, nesini aulataYJm? ihtiyar kadan, gözlerini ıkll'pıı· bunu. kendiliğinden mi söylllyord~ 
- Onu, çok eskiden tanıyor- tıra kırpıştıra anlatıyordu: yoksa Demir Ağanın ağzmdnn mı? 

ıun .. , Nasıl adamdır! Sen, onu, · - Demir Ağa, eakiden böy- Hacer, seai Utreyerek sordu: 
iyi tanı} orsun... le değildi... Vurduğu vurduk, kır- - Demir Ağanın kanaı, ço-

Ayşe kadın, başını geriye itti, dığı kırdıktı... Seni göreUberi, cukları ne olacak? 
~ülilmaedi: huyu deği§U ... Kuzu gibi oldu! - Demir Ağanın çocuğu yok· 

- Eskiden onu, çok iyi ta- Eskiden böyle değlldi.. Seni tur. Kar111ına gelince,· onun da 
mrdım... Artık şimdi tannnıyo· g3rdu, birdenbire değişti. Bu ak· gönlünü hoşedor, bir köşede 
ruml ınm, böyle boynunu büker d oturtur. 

Hacer, şnıırmıştı, kekeler aibi gider miydi o? Hacer, fazla dayanamadı: 
sordu: - Asılır mıydı 1 - Bunu, 1ana, Ağa mı a6y• 

_ Neden? - Ayak direrdi.. ledi 1 
lhti)·ar kadın, ı,ını çekti: - Zorla mı? ihtiyar kadın, ıeıinl çıkarma• 
_ Hu) u değişti, ağanın .•. Ar· ihtiyar kadın, acu gibi gllldU: dı, Hacere bakb. Hacer, bu ba• 

tık. eski Demir Ağa değil... _ Aklına -eımtye göraUn . • • kııtan Urktü. 
Hacer, merakla gözlerini aç· Amma, şimdi, bırak .• Demir Ağa, Ayte kadın: 

mııtu hovardadır amma, hesabını bil· - Sanki aen, fnrkmda değU 
- Niçin, Anıclğim? Demir mu:, aanma Hanımcığım.. Eli misin? Anlamayor muıun? 

Ağaya ne oldu?. sıladır, ha... Gelgelelim ıana Demek lsteyordu. 
Ayşe kadm, fincnmm uzattı: karıı öyle değil... Çepkenllden Hacer, onu, biraı daha nç-
- Hanımım, yllz buldum, bir ıehre gelir, iki gUnden fazla dur- mak istedi: 

tane daha verir miı!n? maz, dönerdi ... Şimdi, haftalarca - Ağanın b6yle bir nlyett• 
ihtiyar kadının ağzı kızışmıı· kalıyor, Çepkenliyl aklına hllı olduğunu nereden .anladın? 

tıi Hacer, fi eyi ona verdi: g tirmiyor. , - Demir Ağa, kesenin ağzına 
- Hiç ~okinm ... Yarın ge- Ane kadın, yutkunduı kolay açmaz, 
D · Aaa get'll'lr belk'ı ~ .ır. ı lhth ar kadın, tekrar ncanını co cmır ~ ... - ~er, sen, stiyecek o1san, J rı 

k d k d hl l d ld doldurmuştu: Ay§e a ın, 8 e n o u- hiç dllşUnmez, hemen nlkAh 
- Demir Ağa, seni nikfthla 

rurken omuzlarını oynattı: ediverı·r. d d a alır; is'ersen nyrı eve e ka· 
- Getirmese de kolayı bulu• Hacer, oturduj'u )'erden mçra• pabr. O ~amım, ıana, yok yok... • 

nur; ıen, hiç tasa etme... mıth : ( Arkn8ı var ) 
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Dünga H4diselerl 

Yılan 
Zehrine 
Karşı 

Tlfliıte çıkan Zaryı Voıtoka 
Tükrillü gazetesinden: Sov

yet Ermenlıtanın 
panzehir Davalu ( Develi 

olan kadın olacak ) köyünde 
Cevahir Serkiıyan lımlnde ·bir 
kadın vardır. Bu kadınm YllcudO
ne yılan zehirj katiyen teair yap
maz, hattA zehirJI bir yılan tara
fından ııınlan kimselerin yarala• 
rına tUkUrUğUnU ıl\rer ıUrmea 
yılanın ıehiri tealrinl kaybetmek· 
tedli. Bir kelim• ile: Cevahir Ser· 
kl&yanın tnkrUğU yılan zebirinin 
panzeblridir.1931 ıenealndo birçok 
kimaenln huzurlle yapılan tecrU• 
beler gayet iyi neticeler .ermlıtir. 
Bu kadının töhreti o derece etra· 
fa yayılmııtır ki SoYyet Ruıya 
ııbhat itler) komiserinin tayin 
ett;ğl bir hey'et Cevahir Serkls
yam yeniden mOıahede altına 
alıp tecrübeye tabi tutacaktır, . 
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Nöbetçi 
Eczaneler 
lıtanLul tar&fı; Şehudebaıında 

(li nmdi), Akaarayda (Ethem Per
tev), Karıı;UmrUkte (Suat), Topka
puda (Nazım), Samatyada (Rıdvan), 
Zeyrekte (Haıan Hulftsi), Eyüpte 
(Hikmet), Kumkapuda (Belkıa), 
Balatta (Tolidie}, Çemherlitaı (Ra
ıim), Babçel'8puda (Beıir Kemal), 
Bakırköy (IIilRI). Beyoğlu tarafı; 
Beyoğlunda (Kanıuk), Pangalbda 
(Güneş), Taksimde (Karakin Kilrk· 
çliyan), Galatada (Hidayet), Kurtu
hışta (Necdet Ekrem), Kaıımpaıada 
(Merkeı), Haaköyde (Halk). Kadı
köy tarafı; Modada (Alleddin), Pa• 
ınryoluoda (Rıfat MUmtas), Bilyük
adada (ŞUkrö Rısa). 

.--------------------------ı Bir Doktorun 
Günlük Sah 

Notlarından (*) 
---------------------------1 Deniz banyoları 

Deniz banyoları yora-un ıinirler 
ve kanoızlık icin en kunıtJi bir 
llnç teı.iıini yapmıı olmaaından· 
dır ki •Ücudumu:ıu idare edea 
dahili ifraı guddelerimi:sin de h 
lnrnyo!ardan pek ook iıtifad• •t
tik:eriue şahit oluyoruz:. 

Jf- ... 

Nitekim mid .. indeıı ve bınakla
rındaki buıms1zlıktan eikayet 
edenler ve erkeklik •e kadınlık 
kabilıyetleri n iktidarlan nokaan
lavın kimaeler uıun samau uyku
ıuzluktan eiUyet edenlet, kemik 
bıutalıkları, ııinir ağrıları, romati:s• 
ma ve siyatik eancılım gp~·irt>nle-
ria banyo mevsiminde bütün bu 
haıt&lıklarıoı giderecek?eriai, de-
niz bıınyoıu almak ıuretih, bir
çok faydalar elde edeceklerini n 
btlıbUtün 1eni bir 11hh11t n ha· 
yat kazunacaklnrını müjdeleye
bilirim. 

"" 
Deniz banyoları ne kadar 1apıl
mnlıdır? Suda ne kadar kalmalı
dır? Günde bir defa mı iki defa 
mı girmek faydalıdır? Bnnları da 
ytırırı ll)' rır.a 

0

hildiriyomm. --l.J bu oetları keılp aaklıı71a.1, yahut 
.. r alLUıı • 1ıp19tırıp lı.ollelı.al1on 1apı· 
ruı. Sıkıntı aımanıoıııda bu notlar bu 
doktor sribl ln.dadınıı:a yet:9eblllr. 

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

SON POSTA 

1 Miisababe 
K tiri ile ld ahları 

emru un Beynini Yiyen 
Bu Adlar Kulak 
Tırmala yorlar Sivrisin~ğin Hikayesi 

Son yıllar içinde dilde yapm 
baıladıiJmız bllyOk tlevrim kO 
Aayada TDrk uluaunun en 
deırlmlerlnden biridir. Bu ar 
Oımanhcanm Ye daha b 
dlllerlD konuımamıza ıoku 
.parçalarını da çıkarıp yeri 
yenilerini Ye 6z TOrkçel 
ahyoruı. Fakat buna kar 
~ ~çok ıemtlerln, köylerin, ıe 

Bu, Bir Masaldır Ki 1 Methur Bibil Kulesi 

Garba Doğru Git· 

tikçe Şekli Değişir 
Biılm Son Poıta birkaç gUn

denberi " Batıl itikatlara inanır· 

mısınız" 'orgusuna dayanan bir 
anket açh. Verilen cevapları ben· 
de tatlı tatlı okuyorum. Ayni :ıa· 
manda dlltUnUyorum: Acaba an· 
ketçi arkadaı bir yolunu bu:up da 
" tarih ,, denilen yaıı bilinmez Ye 
kocamak ta bilmez ihtlyan ıofgu· 
ya çekae nasıl bir cevap alır? •• 
Ne milyarlarla, ne tirilyonlarla aa• 
yılan ifade olunamıyan gelip a-öç
mDı insanların aj'zile tarihin böy
le bir aorguya vereceil ce•ap, 
kuıkuya yer yokkl " ent, jnaoı 
yorum., ıeklinde olacaktır. 

Tarihi ıöyletemezaek bile oku• 
yoruz ya. Bu okunan aıırlar için· 
do ne gUIUnç lnaoıılar, ne akla 
ıığmaz kanaatler var. Söz aeliml · 
u Brltlıh Mu1eum ,, da bulunan 
Meıopotamyadan ıelme " taı ki· 
tap 11 ları ele alalım, bunlar gel· 
danllerin Kozmogunllerile Nemrut 
efıaneainl bize ö~reten pek eakl 
eaorlerdlr. Batıl Uikatlcrın millet
ler hayatında •e! tarihte naaıl 
yer tuttuğunu anlamak için bu 
taı kitapları k11aca göıden ıe

çirelim: 
Gök •e yer yokken deniz Ye 

ucu bucajı olmı· 
yan bir girdap 
Yardı, bunlar blr
leıtiler. Kuı kılı· 
ğında cengaver
ler, lnaan batla 
boğalar, bahk 

reket etti, bir 
gemi yaptı, elra• 
fını ilft ile sıvadı, 
altınlarını ve gll• 
mUılerini, çolu· 
ğunu çocuğcnu, 

ehll ve vahşi hay 
vanların birer 
çiftini yanma al• 
dı, geminin kapı• 
ıını kapayıp bele 
lemeye koyuldu. 
Biraz aonra hava 
kararmıştı, orta
lık ııudan keı ·1-

miıti1. g5kten yere 
denizler dökUlU
yordu, artık yer
yUzUnde durula-

mazdı, her taraf 
ıu altında idi ve 
bütün insanlar, 
hayvanlar boğul• 
muıtu. 

Yağmur ve rOzrar, neden ıon· J 
ra dinip hava açılınca K11iıotroı 
ıemlnln pencerealnden dört yana 
bakındı, inaan cesetlerinin ıu 
berinde kllme kllme ytlıdO§'OnO 
glSrUp ağladı Ye bir mUddet daha 
bekleyerek karaya ayak basmak 
lmklnı haııl olunca Kaide toprak· 
)arına indi, .. BAbil ,, ı•hrlnl 

kurdu. 

Iıt• Geldanllerln koımogonlıl 
budur. Birçok milletler, bu, hlkl· 
yeyi • adların deiitmHI ıartile 
hemea harfi harfine • kendi ara• 

kuyruklu in1anlar 
yaratblar. Daha 
ıonra yerle ıök 
onların ardından 

birkaç Allah ya• 
rabldı. Allahları ... 
elile de yıldıılar 

yQcuda gtridl. Bu 
Allahlardao biri, 
Merduk adhıı, 
baba11na kendi 
baııoı kesmesini Eıki ef aaoelerf' göre ilk yaratılan ilahlar 

ıöyledi ve akan kandan 
OredL 

lnaanlar farında da tekrar etmişlerdir. Ne

Merdukun kanından doğan 
lnaanlar ·aem bir bayat ıeçlriyor
lardı. Bir glln Kızıl deniıden 
balık \'Ücutlu, ioaan aeıli bir hay
•an çıktı. Ne olduklarını •• ne 
olacaklarını bilemlyen inaanlara 
edeb:yat ve aan'at deıai nrdl. 
HendeH öğretti, ıehir kurmak 
kanun düzmek, mabet yapmak, 
yollarını göıterdJ. Bu Alim hay•an 
gUn batarken denize dalardı, 
1recelerini ıu içinde geçirirdi. 

Hayli ıey öğrenmlı, adam gibi 
yaşamıya baılamıı olan inıanlar, 

gUn geçtikçe azdılar, mabutları 
ve mabetleri bir yana bıraktılar, 

çılgın bir aef ahate daldılar. Kııl 
ıotroı adlı b;rı, lnaanların gemi 
azıya almalarından teeaıllr duyu
yordu, için için UıUIUyordu. BOyOk 
mabutlardan "Bel., ona ıu emri 
verdi: "Bir gemi yap, her canla 
mahluktan birr-r çift alıp gemiye 
bin. Mabutlara doğru ıitmeğe 

hazırlan!., 
Kııiıotroı · bu emre aöre ha-

teklm biz de hiklyenin ıon kıı• 
mını ılnemada •e beyaı perde 
UatUnde aeyrettik. ilk ıeminin 

naaıl yapıldığını Ye fillerin, aalan
ların, yılanların, taYtanların, eıek· 

lerin, kuıların yanyana o gemide 
nasıl bağda,tıklannı ıörUp gOldtlk. 

Britiıh Mu&eumdaki Nemrut 
efaaneıi daha etlenceli bir eaer· 

dlr. Bu taıtan kitap Oç bin H· 

tırlık on iki kasideden teıekknl 

etmekte •• on iki levha Dıerine 
yazılı bulunmaktadır. Belki elli 
aıırhk bir ömre malik olan bu 
pek değerli eserden anlatıldığına 
göre Nemrut, Allahları tanımı· 
yacak kadar prur ıahlbl idi. 
Kendi kudretin• pek gll•enlyordu. 
Bir gün canı ııkıldı, Göj'e çıkıp 
orada aaltanat ıllren Allahlan 
tepelemek lıtedl, bir kule yap
maya koyuldu. Nemrudu ıöke 
çıkaracak olan bOyUk merdivenin 
kurulmaaından mabutlar ıinirlen-

mlı:erdl. ilk lı amelenin çahıma• 
ıına enael olmak lıtediler, her 

.ı lıimleri eıkl yabancıhtıD 
duruyor. Geçenlerde reaml fi 
tede Vana baib köyler 
baııları ıöJ:Umll çektJ, ı•ı 
Bu laimler biH okadar ya 
ve aykan ld, hangi dUden ol 
tunu bir tarlı çıkaramadım. 
dili araıtırma kurumunun 
&nUnde bulundurmak lçla 
lardan blrkapaı yumakla 
ediyorum : Çarçalan, Uıte 
Sokunla, Nurebln, Dlm, Bab 
RJka•a, Zaf, Takın, Şikeftfll:l"I 
Şahmanla. Heluo, Ahulan, S6 
Hlt-t 1 lll.. 111.. 

Ankara okayuoalann 
Neoatl Zorluıeao 

birin' baıka bir dllle ko- Bir Şehit Yaıruıunu11 Dilek 
nutur yaptılar, Artık ne uıta, ne Ben, fakir, klm...ı. bir 1e 
ırgat birbirini anlalayamıyordu, Babam lltlldll ıa•qıada 
GUIUnç bir karıııkbk yOz ıöıter- uluıu ye Tlrk topraklan 
mitti. Nemrut, bu karraıalıtı carpıııp ,.ıaıt oldu. Hayatta 
ıideremedl, amelenin tırkllp da• dk deat•tl• • idi, o da ka 
ğdmaaının lSnDne ieçemedi. Iıte lunca klm...t. kaldım. Bana 
yer yUıllndeki dil ayrılıj1 da ıllne kadar rardım cemlye 
bundan Ueri geldi. baktı. Babam AYq ıebldl old 

Fakat Nemrut, kolay kolay için maae'fl bir ıaadet içinde 
emelliıden d&ıecek adamlardan fakat maddi ıefaletlm beni k 
deA'lldl. Amelenin datılma11na bahtla rapb. Yetim oldupm 
rağmen baıka işçiler buldu, kuleyi dolayı balom eYlne baı•ur 
7Ukaelttl •e kendince mDnaılp beni kabul etmeclller. Mora 
olan irtifaı bulur bulmaz yayını larıma hiç ldmM kalak aııa 
aldı, glSke bir ok atll. Bu, harbla botun ıellme, laaldanma ra 
baıladıtını göıterlyordu. Mabutlar, beni dialemeclllar bile •• 
ablan oku, ıeri çel'irdiler va blyDk bir mDfktlllt lçlade 
Nemrudun yilrej'ine yapııtırdılarl,, nan bir .. lalt yanua lçla 

Bu ef aan• de birçok milletlerin nanın kı1metll DbaJWD, bel 
kitaplarma ıirmiı •e aıırJarca baıkaaıma rarchmlanaa ~ 
ı•rçek bir Yikıa ıibl okunmuıtur. Adaaa erkek lileai hiıiııol 
Y al~ız Mezopotamyadan ıarbe ııa merhuı Batb otlu 
doğru uzaklaııldıkça maıahn da 
rengi biru deiitmlıtlr. 86• ı•llml t Cewa lar 
Nemrut'un ölUmO bar kıaım millet• ~. ______ ....,_.._._ __ ---: 

lerin maıallannda beyalna bir 
ılvrlılnej'in ıirmeılnden dola)'I 
vukubulmuı olarak ıöıterillr. 
Guya bu ıinek, Blbll Hnknmda· 
rının beynini yavaı yaYaf yiyordu, 
herife dayanılmaz bir acı Yeri-
yordu. Köleler, nöbetle •e bir 
kliçUk topuzla Nemrut'un batını 
dövüyorlardı. Sinek bu dar
belerden l\rkllp beynial yemek· 
ten bir nebze ıerl kahyordu. HO
kUmdar da rahatlatıyordu. Fakat 
kölenin biri bu tawz itten uaan• 
dı, topuıu olanca kunetile he
rifin kafasına indirdi Ye Nemru
du öldUrdO. .. Ebediyete ok atan 
cesur a•cı 11 nın kafaıı parçala
nınca lçerde ki alvrl ıinetin bir 
aerçe kadar bDyUdUiil a&rlll· 
mlittlıll 

Iıte tarihinde hAll 16i1Dnde 
taııdıtı bata) itikatlar bu 'eılt 
ıeylerdlr. Biz bugtln Nemrut ku
lealnin dOpedOı bir raaathane ol
duiunu biliyoruz. Fakat o kul .. 
nin yapıldığını görenler •• gören• 
)erden lfitenler, hUkOmdarın göke 
çıkmak lıtediğlni aanmıılar ve bu 
yanht zehaba iÖre da mufaual bir 
maaal uydurmuılardır. 

Acaba on yıl ıonra bugtlnlln 
kozmogonlılne de maaal demiya
cekler mi •• bizim hakikat sandı
ğımız birçok feyler, ıelecek ne-
ıillerl 1Uldürecek birer efıane 
olmı7acak mı? •• 

M. T. Tan 

Kqan'da oO.,.oularımııdaa 
lamail'eı 

- Allkuau t•kklr ed 
Paurola HalU 8. de dlpr 
•erleri lflbl ba1 olmuıtur. ~ 
bay kellmed adının 
mııtır .fendim. .. 

Kara Kafku Ziraat bank 
Bay Fehmi O. Keıldner'• ı 

- Mektubaauz aarlh de 
Daha Yalih bir ıekllde Jal 
dlleriL 

BUTUN ULKE. 
HERC.-,.rr·-

.,. . 
DOLASAMAZSI 
fAKA.f I 

*"'*•!.ı~ &UTUN lh.KIYI HlA G.UM 
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Sınıf Farklarına Dair 
- Aferini Görd8a mil erkek· 

ıe llfı? 
- Hayrola, Hatan B.? Kimin 

Wıaı l•Dyoraun blSyle? 
- Kimin olacak? Bay Recep 

Pekerla.. Nah, •H•teyi al da bak, 
oka.. lpn açılun. 

- Ben okudum, biliyorum. 
- BUiyorıan, HD de baaa ka· 

tal da, birlikte a.. Mnbarek yur
clamuada, kaç milyon adam •aru, 
laepıl de birlblrlnden farlms. 
Aynbk ıaynbk yok. Bea ae bem, 
len de oıun. 

- Elbette. Comhurfyetla ma· 
aaıı budur zaten. 

- Y ooold CD.mhurfyet 't'lr, 
dm .. arlyetçik 't'ar. Ben ıuete
lerde Uf defa okaclumı MeHll 
Franada haıt Kontlar, Preaaler, 
laha bilmem De kannatnlan Yar. 
lf.Jbald ora• da CClmhuriyet. 
aw. ile 6yle ı•yler yok, hamcl
..... , Ne beyi kaldı, De pafHL. 

~. de haaır eıldlerL. 
- E, aaaa bia haıt neden 

tfaaan Bey cll,oru%? 

Tembellik 
Pazar ola Haaan Beyla ae

Ylmll bir yeğeni •ardır. 
Bir gOn mektepte hoca, tal .. 

beye ruhi haatalıklara dair basit 
izahat •eriyordu. Kendilerine 
buı ln1anlardakl tirli kabil~ 
Jetlerin utidatJana Hbeplvial 
bir bir ı6yledlkt.. 80Dl'a, Haaaa 
Beyia yeğenine aorcla: 

- S6yle bakaJUD: Tembellik 
nedJr, biliyor maıun? 

- Mektebe ı•llaceye kadar 
bilmiyordum, bayım.. Dedi; ilkin 
burada 6ğrendlml 

Al•ça.r 
Huan Bey, bir u aef .. almak 

için, yeni yapbrdajı Juhlr ........ 
tatınmııb. UJda bir tirli, mlaa· 
lirden baı alamıyordu. Her cama 
erkenden ıeliyorlar, aqama ka· 
dar &aYalh adama alnlial heder 
ettJrlyorlardı. 

- Benim beylltlm, Kaıım 
P.IU&D paıılıj1 ılbL Ben bu adla 
'- ahmtım. Yok .. , ben lalç kim· 
\91• kal'fl lıtlaltlk lddiaılnda -..w •. 

Haan B. - Ha11rhklar bitinceye kadar tatlı tatJı uyumana bak Çelebi... Sen ancak bu toplar 
,Orleditl zaman uyanmaya niyet etmipin! .. 

Yine bir cuma, b&yle muac
cizlerden biri, bahçeyi ıuerlrenı 

- Haıan Beyi dedL Bahçen 
•llHl amma, ajaçlann pek cılız.. 
Pek ufacık. 

Hasan Bey ıu kartılıtı ••reli: 
- Yeni dikildiler de, ondan 

bayım. lnıallab bir daha ıefer 
pliflnbde b..... onaaa laaBae 
pmİf buJunuaus. 

- Billrl•.. Şaka ılyllyorum, 
ifa.an Bey cllfml 

- Hal. Ne diyordam? Bonua 
.... IJI tarafı neretinde biliyor 
•111an? 

- Nereılade, bakayım? 
- Kanun lrartıaaada, mahke-

lll• ka,..ııncla herkeı biri S.nln 
~raa, me'f'kila 't'armıf, benim hiç 
1111' .. ylm yok•Uf·· Banda 6ttlrl, 
~ apı bir lmtlyaı 't'tren, fada 
..... ., edea olmıyacak. Hepimizin 
=-aamıa ...ı mu..Uada er 
u-=- alretlne labnıyoru, hakime
~ bUclmle kurumlanatla da, 
.............. ymttaı kiti alyetiae ..... ır. 

- Zaten a,le detll mi leh"? 
.... ~ Ôyle 141.. Clmhurlyet ku
~ kurulalı bu da YarclJ •• hakir 
~nı 16alerim 6alm• akar. 
Ilı. ne de oha, Recep Peker 
dl ul, akil kbe uypD, d6rt ylı 
l.lr rhena bir adamın apaadu b•u 
Ci:ı ı.- daha ;,itmek bopma 

'Q. Eter ıimcliye kadar bu 
-,. lcatt anlamamaı olan birtakım 
-.•-~ kafalılar Yana, bu nfer 

..,.. 4a dank der. 
.... - Hakkın Yar, HaAD 1. Be

de "•1'i•• ıittl. ta, - Ne demeuin?. Yapım 
' .. ye Ctımburfyetil 

BlR 

-1-

Yar ayudu dizimde 
EH benim elimde, 
Kendi, yanımda amma, 
Acaba ılalD kimde? 

- HaND 8. amcaJ Si't'u au 
ltlze yakıa, ay mı? 

- Elbette ay daha 1akın. 
- Neden? 
- SiYHı buradan ıBremly .. 

ruz amma, aya 16rDyon• da 
ondanl 

GÜN 
Kaç yalcbr elimle ektljim tohum, 
Filizlenir, l.D)'llr, biçerim bir ,on.. 
Refah çef1Deılnden ben de bir 7udum, 
Naalblmd• yarsa, içerim bir ,an. 

• Nice ylknk ola, datlar apnm, 
E~rafa nl sibl, akar, tapnm.. ~ 
Rallasam Hızan, tutup okpnm, 
Bu yolu, 11rtanda •eçerlm bir ıtm. 

• Bolluia ermekte• keımem umudu, 
Yer etti boynumda, yokluk hamuda, 
Ahlab bırakıp, tatlı armudu, 
Talih bahçeıladen nçerlm bir ,cın. 

JI. 
O, kaamet deallın stızel macundan, 
Alınm payımı belki ucundan, 
Yoku bu wefam:, k&hn• acuaclaa, 
Ben dahi elbette ıaçerim bir ılD. 

MANİLER 
-2-

Vef a11ıcbr yaramaz, 
Ne ı6yieaem inanmaz, 
Yar uykudan uyanda 
Kara bahtım uyanmaL 

H•un Beri• Klr•cı ı 

Yuhja ıiden Ha1an 8. lt
tanbuldald evine kiracı arıyordu. 

EY blru viranca olduju lfln, 
ıeJenler pek beienmiyorlar, di
nip ıidiyorlardı. 

Bir ata, ınpponln biri e'f'i 
•ezmeye ıeldL Her tarafını d~ 
laıbktaa ıonra, kapıaıa chıına 

ıellace, dudak bllkerek ıordu ı 

- Ne kadar bu ahmn klraıı? 

Ha11n 8. lçerlediiinl belli 
etmemeye çalJtarak : 

- Tutacak herıeleye ı&re.. 
ce't'a bını •erdi. ---·----------·----

Haun B. - Bu kurabiye fua, 
kurabiyeci bqal 

- Fena olur mu HaAD 8.1 
Sen doğmazdan e't'Yel bea kura• 
biye yapardım.. 

Huaa B. - Ôyle 1.-, bu 
baaa •erdiila de o &a•aadaa 
bleıı olacakl 

-a-
Tuedkıin, dnaua, 1 

Yeni ıDrmDı fldaa11n, 
Seni böyle ıörllnce 
Milmkün mD can dayanıın? 

(O-

Bir Dlrh em Alnl 

Ha1an B. kabtede, bir tanıdıta 
De mDnakapya tutup:auıtu. 

lnaanbk bu ya? Puarolamıı 
noktalnazannda ıarar ediyordu. 
Karıı11ndaki lu%clıı 

- Haan B. I dedi, ıen 1ann 
b'.%lm eve ıel de, laDa bir dirhem 
akal Yereyim. 

Haan B. ,UldD. 

- Bu kadar c6mert danan
ma.. Sonra nna bir .. , kalmu 1 
ce'f'abım Yerdi. 

Bodo•un Çlralı 

Alıbaplarıadan biri, yanına 

yeni aldap çırağa Haıan B. den 
tetki7e etmek iıtiyordu ı 

- Sizia bacı naaıl, iyi mi, 
Haun B.? 

- Bu çocuiu aen tanıyor
mupun.. Na11ldar? diye aordu. 

HaAD B.: 

- O, biz"m bakkal Bodoıun 
yanında idi.. dedi. Hil'!kir, hın z 
otlamn biridir. Hem ae ki 6ğ• 
renmit iae, uataıından öğrenmiftlrl 

- Sorma doıtum; 
matiamalan kabardı, 
ben çekiyorum. 

onun ro
ıatarabım 

r 
BAHAR 

Alarak bapmı kırlara aktım .• 
Her taraf )'8fermi1ı çiçekler açmıf.. 
O't'alar ıUıleamiı, çıldıracaktım, 
Yoncalar ae baygın kokular ıaçmııl .. 
Yayalllllf kuzular çlmen!iklerde, 
Baıka canlalık var timdi her yerde, 
ÔnUmde açılmıı yeni bir perde, 
Kqın vabıiliğl kaybolmuı kaçmış. 

lf-
Y ~vru kuılar dalda atar perende, 
Ban heweı uyanır buuu görende, 
Nideylm kalmamıf o heves bende, 
Sevmek, o •ençliie mahauı amaçsnııl 

• Zorlama, nafile, u1anmaz gö ül, 
Dinleme, araazdır, utanmaz göntil, 
Bu kadar ha•et• dayanmu gönill, 
ffa1alia deaiai kulaç kulaçmııl 
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" Bir dakika mnı ada 
eder misiniz ?.. Lavrence, ıende 
gel.,, dedi. 

Birlikte od dan çıktalar. Biraı 
onra hava nazırını Ja çağ1rttılar. 
Şimdi h r tiçU de s flrin 
hususi odasında olurmuf, Bav· 
y ranın Ucr bir köyUndon 
çekilen ve sözde Steeleden u 
telgrafı tetkik diyorlardı: 

- «Gelmeyiniz. Salim n v-
det ediyorum! 

Hava nazırı telgrafı görüne 
hiç hayret etmedl Bilakis mem· 
nun oldu: 

- "Ben znten Steele'ln kedi 
gibi dört ayak üzerine dllşeceğini 
biliyordum» 

Laurence: 

- "Maalesef bu telgraf bb.l 
okadar memnun etmiyor, dedi. 

- " Neden 1 Telgraf çokmek 
zahmetine kntlnndığma mı hayret 
ediyorsunuz? Ben do öyle ... Faknt 
her halde sizin boı yere oraya 
gitmeniz ve kendinizi muhtemel 
bir tehll1<eye atmanıza mani olmak 
istemiştir. ,, 

Sir Geoffry söze karı~ı: 
-

11 Mesele orada değil ,, 
dedi. 11 Bu telgrafm oifrcsiul Al· 
manlar hallettiği için altı aydan· 
beri terkettiğimiz ve bir daha 
kullanmadığımız: ifredir. Bunu 

Steele niçin kullansın? Iit bizi 
asıl 9aşırtan cihet bur.... ,, 

- 25 -
Miralny Wieclc ile Steele yine 

karşı karşıya g lmlolerdi. Miralay 
elini masadaki telgrafların Uı:erine 
koymuş, mamunu mU1ı1teh:z.i naza,. 
larla üzllyordu. 

Artık hakik ti hiç ıllphe bı· 
rakmadan ortaya çıkaracak malii· 
matı elo geçirdikten sonra vo 
kendisi de zat n karannı vermiş 
olduğundan kendisile biraz vvel 
nlay den maznunla ılmdi d 
kendisi al y etmek lıtiyordu. 
Maznuna dön r k : 

- " Mesel yi Berllne haber 
verdim. Hüviy tini tesbit tmek 
için seni oraya istiyorlar.,, dedi. 

Maznunun yüzünde, muvakkn· 
ten bile olsa ölümden kurtulmuı 
olmaktan mllteveJlit sevinç alA· 
metleri göreceğini t hmin etmlg 
ve ikinci ı6zllle ba sevinci 
boğmıya nly t tmi ti. 

F nkat maznunun yDzUnd 
böyle bir ey g~rm di. Biliklı bu 
haber onun canını aıkmıı gibi 
görllnüyordu. 

Miralay ınşırmiştı. Faknt ikinci 
telgrafı II\BSadao alarak söz.Una 
devam etti: 

- " Fakat ikinci bir emir 
ldım. Tahkikatı tamamife bana 

bırakıyorlar.,, 
Y erlnd n kalktı ve hAla elleri 

bağlı olarak muhafızların ortasın· 
da duran maznuna yalda§h. Sert 
fakat milstehzl bir sesi ı 

"Adolf Zwelısl Ç n nlz.i kaldı· 
rınız l ,, dedi. 

l\ ıazııun, ç nesinin ltı görU· 
necck kadar ba§ını kaldırdı. Ve 
miralay çene kemiğinin tnm nl· 
tmda kUçUk bir yara izi gördü. 

Bu, okadar bUyUk değildi. 
Hem de harp edenlerin hemen 
hemen hepsin de ufak tefek yara 
lılerl bulunabı:irdi. Fakat miralay 

,,. 
~aznu~da blSyle bir fz bulacağım 
hıç ümıt etm miştl. P rmağını o 

oktaya koyarak sordu: 
- "Bu y rayı ne • kit aldın?,. 

y r 
Stcele h fif bir h yret eri 

österdi: 
" - O zaman henllz ordud 

idim. Verdön'ün önlerinde idik. 
Kurşun çarpan bir taı parçnaı 
yerden fırlayıp çenemin altına 
• nbe.t ~tm·şti. Alelade bir çizgi· 
den ıbarettl. Görllndllğllnfin bile 
farkındn değildim. Hiidlsed o 
birkaç bnft ııonra istihbarat ıu· 
beşin nnklecıi' dim.,, Dedi. 

hi lar U. 
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Bu a6der mir lay Vfeck'ın 
vvelkl kan atlerini ı ramıya 

b tlamıştı. F kat kendfnJ topl dL 
fnı n böyle yaralan kendi Hlo 
de yapablilrdL Muhafızlara dG dOı 

- "Ellerini çözü nz ve aoyu• 
nuz r., o dl. 

Ve bir d kika onra miralayın 
tv nnda ani ve bUyllk bir deği• 

şlkUk hhıl oldu. Maznunun vU• 

cudunda v tam t lgrafte bildiri• 
l n yerde ıiyah bir ben vardı ve 
bu b n ıabt değildi, çünkü mf. 
ralay onu kendi p rmaklarile 
yoklnmııh. (Arkası var) 

üdürlüğü e::ı : 

Miktarı Vahidi 
kıyıısi --- - -

6 No. çizgm kağıt 
Tezkerelik kıiğıt 
7 No. San znrf 20 X 30 

7 " " .. 25 x 35 
Mfirekkcp Jii tiği 
Büyük el deften 
Küçük ,, ,, 

Kırmızı mUr kltep 1 /2 
Tel rnptiy küçt.k 

" " btJ} Ük 
Zamk 125 gramlık 
Çam sUngerlik 
Sicim 
Yazı makine ş ridl 

Yazı tnkımı 

Tüy sUpUrg 
Yazı makinelerine mab us yağ 
Kalem nçma makinnsı 
Siyah kurşun knlemi 
Kopye kur uo kalemi 
Renkli ,, 

" 

750 
1000 

80000 
20000 
8000 
20 o 
2000 
125~ 

2000 
2000 
2000 
1200 
3000 
3000 

150 
300 

1000 
500 

30000 
40000 
15000 

Top 

" 
Adet 

it 

,, 
it 

il 

Ş'ş 

Kutu 

il 

Ş şe 
Adet 
Yumak 
Kutu 

Adet 
il 

Şişe 

Adet 

" 
" 
" 

Zamk fırçası J 500 Adet 
KUçük sünger 2000 ,, 

' ı 1 /6/935 S:ı lı glln 
saat 14 d • 

13/6 '935 Pe wcmbe 
günü Ena. 14 d • 

18/6/935 Sah gllnU 
saat 14 de. 

K6ğıt sepeti ı 00 o 25/6/935 Salı gUnO 
Evrak sepeti 50 ,. saat 14 d 
Maden Kalemlik ~DO 

" Yazı makina fırçaaı 250 " 

Yakarıda nev'i v miktarları yazıla Levazımı kırtasiyenin h r 
bir ka: mi yrı ayrı pazarlıkla satın nlınncaktır. Pazarlık hi7.alnrın· 
da yazılı gfin ve saatte Cibalide Levazım v MUbayaat Şubesinde 

icra kılınncağından talip olanların numune ve ıeraiti anlamak için 
hergtln v pnzarlık için de tayin olunan müddette % 7,5 muvak· 
k t g\ivonme paraalle birlikte Levaum ve Mfibayaat Şubesine 
mnracaatlarL 1121·7 4,, 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 
ıı.-----_.. .... ..._,.,... ______ -=s:c=====m:::c=-msıı:ı:m---ı----!"'S"'-----=---,...~ 

Haydnrpn§ıı • Pendik banliyöall Gebze'yo kadar uzatılmıştır. 
Yeni kısıml münaıebetl olan yolculuklardan 25 Mayıı 1935 tarl· 
hinden itibaren ıu Ocretler alınacaktır. 11 kuruı ,, 

Hayd rpaşa • Pendik 
''Pendik hariç,, kııımile 
Pendik • Tuzla kısmı 
araıında 

Haydarpaşa • Pendik 
.. Pendik hnrlç., kısınile 
Tutla 11 Tuzl hariç ,, 
Gebze kıımı rasında 

Gebz - Pendik 
arasında 

Ücret 

N. V. 

1 Mevki 
Gidiı Gidiş 

DönOş 

28 47 
2 3 -

Yekun 30 

Ücret 47 
N. V. 3 

50 
71 

4 

Yektin 

Ocr t 

N. V. 

-
50 

19 
1 -

Ycktin 20 

-15 
28 
2 -

30 

il Mevki 111 Mevki 
Gidiş Gidiv Gidit 

Dönüo 
19 34 14 

ı 1 1 - -
20 35 ıs 

34 48 24 
1 2 t 

as so 25 

14 24 9 
1 1 1 -

15 25 10 

Gidiı 
Döniiv 
24 
1 -

25 
34 

l -
35 
14 

l -
15 

Çocuk! rd bu llcretl rin yarııı ııhnlr. Tatbik rll rı D. D. 

48 
No. lı banlly6 tarlfe11indedlr. Banliyö trenlerinde biletsiz olmak v ya 
mevki deği tlrmek dolayıslle katarlarda altnan biletlerin banliyö 
tarifesindeki Ocretlerl Haydarpaşa • Pendik vo Pendik • Gebze 
kııımlan için ayrı ayrı ahnır. • 112778,, 

Mayıa 21 

00 Lir Veriy ruz 
22 Nis n a - Ba lıyan 

Sona ugun 
Mü abakamız 

E mi tir 

1 NE l<ONUŞUYORLAR? 

I 

ı - Hoı sre1dlnla, bcyurunUL 
2 - AJol, bla Nlilrın lfanıaa aldl1orus, llD a•lmf1or mu111a , 
S - Deul blrH bcıklem • m1sJnh ? Bq daklka1a kadar haaırJaoırt 
4 - Biz •luemaya g ldlyoruL Çok ınuı bir film nr. Ha1cll srellver. 

ıoo Kt ly oo Lira v 
Hedly 1 r 

(1) inciye 100 
(2) " 75 
(3) üncüye 50 
(4) " 25 
(5) inciye 25 

Son ost 22 Nisan Pa· 
zartesi gününden itib&ren kolay, 
herkesin iotirak edebileceği bir 
mllsnbakaya başladı ve bu mü
sabaka bugün bitti. Şekli şudurı 

HergUn Son Pos 'ya bir 
resim koyduk ve bu resimlerin 
altına, resimde no konuşulduğunu 
bildiren dört cümle yazdık. Siı 
bu dört cüml den birini seçip 
bize bildireceksiniz. Resimde ne 
konuıulduğu hakkındaki ihtimal• 
leri göstermek llzere de altında 

dört cUmle ) azılmıştır. Bu resmi 
tetk"k edecek vo bu dört ce· 
vaptan birini ıeçip bize bildire• 
ceksiniz. 

80111 Post 'nın bu müsaba-
kasınn bütün lrnriler iştirak 

edebilir. 
MUı baka ıartlarınıız şunlardır. 

MU abak Şartı ,. 
1 - Resim altında göıterilen 

a6zlerin· resme en uygun olduğu· 

n kani olduğunuz bir tanesini 
s çinlz. Bu sözün num r smı ku· 
pon~aki yere i ar t ediniz: Alb· 
na isim ve a dreııinizi koyunuz. 

2 - Milaabaka 30 glln deYam 
etmiş ve bugUn bitmiştir. Kariler 
30 resimin kuponlarım topladıktan 
ıonra birleştirip Son Posta 
müıabaka memurluğuna gönd .. 
receklerdir. Ayrıca eksik kupon• 

ları ldnrehanemizden tedarik 

mümkündür. T aıra karilerimiz, 

eksik kuponlarım idaremize yaza· 

rak ve bedellerini pul göndererek 

ödeyebilirler. 

3 - Müsabakaya iştirak ede
bllm k için 30 resmin de ceva· 
bını kuponlara doldurup gönder
m k IAzımdır. Noksan kupon 
gHnderenler mll11abakaya iştirak 

edemezler. 

4 - MUsabnka müddeti 50 
gUndUr. Resimlet·ln neşri bittiği 
bugünden itibaren lstanbul v 
taşra okuyucularımız 15 glln içlnd 
kuponlarını Son Po t mlisa· 
baka memurluğuna göndermeli· 
dlrlor. 7 Hazirandan ıonr gelen 

Müıabaka Kuponu 

Rt1lm Numara11: 30 
• 
Yazı Numaran ı 

uim -------

Adr11 -------

-===-==--=== ;;oo------

mektuplar kabul olunmaz• 
5 - Gelen cevaplan on 

Po ta tar fındnn t kil edi
len bir hakem heyeti t tklk ede-' 
c k v en uygun cevaplan bulancı 
larıo hediyelerini ayır caktır. Mil· 
abske. neticesi 12 Haziran Ç r
şamba glinkll nüshamızda llAn 
olunacaktır. 

6 - Son Po t 'da çalışan• 
Jnrın n kendileri, no de ali lerl 
bu mllsnbakaya iştirak edemezler. 

7 - Mllsnbakndn katananlara 
şu mükafatlar veril cektlrı 

(1) inciye 100 

(2) " 75 
(3) UncUye 50 
(4) ,. 28 
(5) lnciy 25 

Ayr1c on klşly (10) r 
lra, 100 ki iye d (125) Hra 
kıymetlnd muhtelif hedl
yeler. 

( oplantll r, D vetler ) 
lstenbul B ım vlerl 

Sahlplerln 
Anharad~ 25 mayıı 935 te toplıı• 

nıcok (Matbuat ko_?grui)nd• matbaa• 
c ılığıo belirtmek iıt nilen ihtiyaçları, 

dilekleri Qzerinde konuıulmak D:ıer• 

lstanbulda mcnut her çeıit matbaala• 
rın 1ahlp veya mlidürlerinia 22 mayıı 
935 çarıambn .aat 14 te lıtanbul, 
Ankara cadd ılnde ( Basın Kurumu > 
merkezinde yapılacak toplanhya gıl• 
meleri rica olunur. 

lstanbul 7 inci icra memur
luğundan: Bir lıorçtno dolayı nısb•' 
cuz 'olup sntılmaema karar vorileO 
kadife kırmızı odo. tnkımı gardirop ~e 
halılar Te karyola ve saire ev <:oY sı 
25.5.935 tarihine ıelen oumarteal eııa• 
9 dau 10 a kadar Pangaltıda Dayııuo· 
gur sokağında 75 No. lu hanenin 
önünde hazır bulunacak memur tara· 
fınd an satılacağı ilan olunur. (317) 

Umumi talep Uzerine 

Ü E i aması 
Yarınki matinelerd6n itibaren 

Bi M SE 
• 
1 

fi!mlni gösterecektir. 
Fiyatlar : 20 - 25 • 30 kuruş 



LI T Ti c··cERKE 
( Mltareke de rlnln tarihi) · No. ao 

-~MBil--lllirıı••,. Yazan: Zl11• Şakir 2115/85 Her hakkı mahfuzdur. 

Mütarekeden Evvel Sulhümünferide 
Çalışanlar Bir Teşekkül Kurmuşlardı .. 
Mntarekeyeye takaddllm eden 
gönlerde (sulhumUnf erit) için · ça· 
hşanlar tnrnfından bir teıekktıl 
•llcuda getirilmiıtl. 

Bu teıekktil, İ:ımlrln ıllkün ve 
•ıayişlnl tehdit eden fenalık1Era 
karıı kollarını gcrmfıtl. Şimdi; 
Inglli:z: filosunun gelmesi ha· 
bert ıayi olur olmaz, bu 
teıekknlnn heyeti bDyUk bir 
•ndiıe ile titremiş .• Ve muhtemel 
olan hAdiıata ılkin tedbirlerle 
karıalamak Haalannı dnınnmek 
için (Sporting Kulüp) te içtima• 
karar vermiılerdJ. Fakat bu ka• 
1•nn tatbikine vakit bulunamadan 
~hayet o korkulan ihtimaller 
baı ıöstermlf tL 

Ufukta dumanlar tütmeye 
baılar baılamaz, lzmirln hail 
birdenbire değitmlf.. Kordonb~ 
Jundakl eYler, majazalar, dük· 
k&nlar baıtanbaıa maYI • beyaz 
hayraklarla donanrvermiıtl. Kadın 
•e erkek bir takım Rumlar, eli~ 
rinde bayraklar olduğu halde 
lahile dolmuılar; kayıklara, ıan· 
dallara binerek limana gelea 
ktıçUk bir bıgllfz torpitoıunu 
1•tikbala koımuılardı. Bu kayık· 
ların iç.inde bulunan bir paaıp 
derhal bu torpitoy• tarmanmıf •. 
lngiUz bayrağını öptükten ıonra, 
belinden roHlnrial çıkararak Uç 
defa havaya boıaltmıı: 
il - lzmlrf11 Yunanistan• ilha· 
•nı takdlı ederim. 

Diye bağırmıştı. 
Birdenbire ı 
- Zitoooo 1 •• 
F eryatlan yOkHlmey• baıla· 

llılf, coıkun •aveyli, lzmlr llma· 
:•ııın hırçın dalgacıklara lherlo· 
•n kayarak ıahile kadar çarp-

llııı.. orada da çılıaa akiıler 
hpınııb. 

Artık, nUmaylı baılamıfb. 
f~rkılar, martlar, nlralar biri· 
b ırlne karıııyor, sahilde toplanan 
il u, nıavlll beyazlı lnıan ldltlesl, 
an'Ynaşıyor.. ağır ağır paaaport 

••kilne doğru kayıyordu. 
•I F ~kat çok dikkate ıayandır ki, 
il:aı dalgalar gibi kayan bu 
dtı!ltde, gi.zli bir korku ve tered-
1 Vardı. Eğer ıu anda karıı· 
,:~ııa kUçllk bir hllkümot kuv-

dikllipte: 

- Datılınızf. 
alıll?lye haykıraaydı, hiç ıtıpb ... 
.. ._bu mntereddJt kütle derhal 
li~ cak •e o anda dağılacakb. 
da la. u)d ıu ıırada, Kordonboyu~ 
dtif J Oçtllc bir hftktimet ku•vetl 
bat ' hnkamctln aaaylıl •• lnzi· 

•na ille l l•ha b nıur o anlardan bir tek 
1 ilo ıGrmek muhaldı. 

tld~:ortfaı kuIDtekl lçtlmaa 
be azalardan HU1eyln LQtfi it,; pı. te1adUfen bu yaılyetle 
b\l 1~ 8111111, hOktimetla ıısıterdJji 
llılftı. fıılıızlıktan, hayr~tt• kal· 
ll

01111 
erhal puaport meYldlae 

llrtr::; J>Ollı komlıerJnin oduına 

btı - ko111i1er beyi.. Bu ae hal 
•uaıu!;Yıarayı niçin menetmiyor-

Oıy, • 
~· TeHıDrDndea 

ll fl] ~Ut k • . 
•I, •ok e aıt bınbaşı. Jtadıköyde 

''ı:n•lttıd'•kta lS numaralı evde ikamet 
ır, 

&apsarı kesilen komiser, içi yana 
yana §U cevabı vermiıti: 

- Emir ald.k. Hiçbir ıeye 
karıımıyacağız. 

Hüseyin Lfıtfi Bey, bu itte bir 
yanlışlık olduğunu tahmin etmiı, 
meseleyi Vali Paıadan öirenmek 
i11temittl. Orada, Hüseyin Lfıtfi 
BeyJe Vali Paşa nraaanda ıu 

muhavere ııeçmifU: 
HUHyln Li'ıtfl Bey - Pap 

haı.retleril.. Şu anda, Kordonb~ 
yunda debıetll nUmaylılor oluyor. 

Ve b~u mennetmek için do orta• 
da hiçbir hükiimet kuvveti 'ıörUn· 
mOyor. 

Vali- Evet.. öyle icap ediyor. 
( Arka11 nr) 

Niksar Belediye Başkanlığından: 
ı - Nikıar Kanb11ının Yollar ve ebaiye kanunu maclblnee 

Jo. 1o!,o wk- mlkyaaında hallhuu t•hlr harita1Ue mllttakbel lmu 

• plAaı yaptıralacakbr. 
2 - Kaaaba tahmine• tSO hektarlak bir arul berinde bu-

lunmaktadır. 
3 - Bedellkeıff Uç bin liradır. 

.4 - Taliplerin bu gibi ftlerl evvelce yapmıı olduklarına dair veıl· 
kaları ile b:rlikte imar mOdUrlütOaUn ehliyetnamHhal lbru ederek 
29/5/935 çarıamba gllntl aaat on dörtte Niksar beledi7Hinde 
yapılacak olan açık ekafltmeye lttlrik etmeleri ilin olunur. 

Çorlu icra MemurluOundanı 
Açık arttırmaya konan gııyrı menkulOn ne oldutuı • 
Çorluya tabi EreA-11 clftlltl eraa:ılndea on Oç parçada 2000 d8ntlm tarla-

nın naııf hl111eal, 
Gayrı menkulOn bulunduA-u mnklı 
476 dl>nilm çınar atacı 4115 d3n0• koknartepe, 216 danG• Kııırıolu, 70 

dlinüm dat yolu, 127 dönGm Poyrna Umanı, 80 dönilm Kelemebaıı, 200 d8-
n0m Çınar, 4 dönOm Geraa, 12 dönOm kızlaç, 60 d8n0m Karakon, 200 
dönüm Eluipınar, (Eklzpıner), 80 dönQm Kirazlık, 60 dlSntlmQ Sırakuyu mn· 
kUnde hudutlara tartnamtlerinde yuıh oa Gt parça tuta Dıııf hl11oleri, 

Takdir olunan kıymet: 
Çınarııtncı, Koknartepe, Kıııryolu, Kelemebaıı, Çınar, Kıalaç, karakoYa 

mevkilerindeki tarlalann beher dannmaae d8rder Ye Kirazlık, SıHkuyu mnlııl· 
lerlndeki tnrlaların beher d6nilm0ne beter n Ekıipınardııld tarlanın beher 
dönllmilne altıtar, Datyolu, Poyraa limanı mevldlerlndeki tarlaların beher 
dllnOmOne yedlıer Y• Geraadakl tarlanın beher dllnlmlne 1ekiser lira kıymet 
konmuıtur. 

Arttırmanın yapılacatı yer .-on, Halı 
22/HaairanJg35 cumutHl gllaG ıaat 14 • U da Çorlu lora dalremlnde, 
1 - Yukarıda yazılı OD aç puça tula nıııf blıHlerJnln ayrı a11ı arttır

•• tarlnamelerl 20/Mayıı/935 tarihinden itibaren 743/984 DumarA11Je llerkealn 
•areblJme1l lçia açıktır. 

2 - Arttırmaya ittlrak için muhammen kıymetin yGade redibuçutu nla-
betindo pey akçeal nya mlllt blı bankanın mektubu tndl edilecektir. 

3 - ipotek ıahlbl alacaklılarla dlter alikadarlann n irtifak hakin 1ahlp
lerioin ıayrı menkul ldrladekl haklarını buıuılle fala n mHrafa dair olan 
iddialarını lıbu ll&n tarihinden itibaren yirmi ıD• içinde nrakı mGıbiteleriJe 
birlikte memurlyetlmiıı:e bildirmeleri icap eder. Akıl bilde balLluı tapu ıJclU 
lle ubit olmadıkca Hhf bedelinin pa1la1ma11ndaD hariç kalırlar. 

4 - Gö.terilea ıUnde artbrmaya tıtlrak edealer arttırma ıartaame1tal 
okumuı n llzumlu malGmatı almıf Y• b11alan tamamen kabul e7lemlt ad 
ye itibar olunurlar. 

S - TaJİD edilea •amanda ıayrı menkul Gc defa bağınldıktaa ıonra en 
çok arttıran• lllale edilir. Aacak artbr•i bedeli mubammen kıymetin yOzde 

1
etmlt betini bulmaz HJ• 1atıt iateyealn aJacnfıaa rUçbaı:ııı olan dijer ala

caklılar bulunupta bedel bunların o ga7rı menkul ile temin edllmlt alacak
larının mccmuuadan faala7a çıkmana en çok artbranın teabhGdO b~ki kal
mak Gzere arttırma on bet ~Qa daha temdit olunur. On beıincl ,OnO aynı 
1aatta yapılacak arttırmada bedeli aatıı llteyenln alacatına rüçhanı olan 
diter alacaklıların o gayrı menkul ile temin edllmit alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak ıartlle en çok arttıran• ihale edilir. 

6 - Gııyrı menkul kendiılne ihale edilen khaıe derhal nya nrHea 
mOhlet içinde parayı vermeaae ihale kararı fuh olu11arak kendiıladea eYYel 
en yOkaek teklifte bulunan kimH ar•etmlı oldutu bedelle almıya razı olurH 
ona, razı olmaz yeya bulunmaaaa laemea on beı gQn müddetle uttırmıya 
çıkarılıp cm çok arttırana ihale edilir. iki ihale • aruıadakl fark ye ıeçea 
ıGnler için yüzde beıten heup olunacak faia Ye diter zararlar a7rıca hük
me hacet kalmakıızın memuriyetlmlıee alıcıda• tahıil olunur. 

Mezkur gayn menkul yukarıda ıö•terilen 22·Haziran-935 tarih.inde Çorlu 
icra memurluğu oda11ada itbu llln Yt rlS.terilen arttırma ıartnamelerl dai
ruinde ıatılacatı Ub olunur. ( 11651) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonundan : 

Haydarpaıa Ntımun• Hutaneıi için 65 kalem muhtelif clnı 
Cam eıya ile Hastane yemek mal:r:emesl of baptaki ıartname Y• 

nUmunelerl veçhile açık ekıUtmey• konmuıtur. 
ı - Ekıiltm• günU 26 Mayıı 935 Pa:r:ar ıünü Hat 15 dir. 
2 - Ekılltme yeri Cağaoilu Sıhhat MUdUrlüjll bina11adald 

Komisyondur. 
S - Tahmini bedel 3217 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 241 lira 28 kuruıtur. 
5 - Şartname Haydarpaşa Nümune Haıtaneainden paruıı olarak 

alınabltir. Numuneler de görülebilir. 
6 - lıteklilerln car1 seneye alt Ticaret odası vesikaaHe muvakkat 

teminat makbuz veya Banka mektuplarile belli gün Ye saatten 
evvel komiıyona mUracuatları. .. 2565,, 

Sayfa 9 

Sarıyer Ci ayetinin S 
luları Bu onamıyor 

Ç· 

( Bıııtarafı 1 inci 7Uade ) 

1 
BugUnkü kanaate göre mada· 

mın hayatındaki Hrarengblik kal· 
dmlmadıkça cinayeti örten per· 
do de açılacağa benzemiyor. 

da midye kabukları öbür tarafta, 
ıoğan, sarımsak bir köıede la· 
ıımlık ve öbUr yanda ekmek 
kmntıları görUIUr. Fakat dıt ha• 
Jah çok temiz ve &ll&IU idi. So .. 
kağa çıkınca üzerindeki pırlantalar 
etrafa ışık saçardı. · 

Dnn bir muharrlmlz hddiae 
mahallinde tekrar tetkikat yap· 
mııtır. 

Poliı enelıl gtın uıun boylu 
•e Trabzonlu olduğunu alSylfyen 
bir genci ••• getirerek yeniden 
keılflerde bulunmuıtur. Yazıcı· 
mızan 6ğrendlğine g6re bu genç : 

- Ben Madam Mariyi öldO
rene göıcnlük yapbm, cadde 
üzerindeki atacın alhna uzanarak 
ta gelip geçenlerin ıözündon 
ıakmdım, demiştir. 

Bu gencin, altında yatarak 
erketeclllk yaptıtı aiaç tam cad· 
denin kenarındadır •e caddeden 
kafea telinden bir bölme ile 
ayrılmııtır. Buraya uzanan bir 
adamın l•kelı memurlarl •• yol· 
cular tarafından sıörDlecefl mu• 
hakkaktar. Şu halde bu adamın 
itirafındakl aamlmlyete atıvenil~ 
mlyor ve hUvJ}' etini doğru 
Terdlilnden 1Uphelenlldii1 iç.in 
ıv•elıl gDn Sarıyerden altı kadar 
Trabıonlu getirtilerek bu adam 
göıtcrllmlştlr. 

Şllphe Uzerine bir de E;menl 
)'Rkalanmıştır. Daha evvel Ma· 
daman iki ıene önce yananda 
çalııan bir aiçı da ıorgu· 
ya çekllmlı •• Hrheıt 
bırakılmıştı. Ilk glinlerde yakala· 
nanlardan Arnavut Recep to ıalı· 
•erllmlıtir. Enver heDlb: Sarıyer• 
d6nmemlıtfr. 

Klmlerden ŞUphelenlllyor? 
Madamın Iıtanbulda bir hem· 

ıireıl Ue enJtteslnden baıka kimıe· 
•I yoktur.Hemılreıi daraın olduğu 
içi 20 aenedenberl kendialle glS• 
rllfmemektedfr. iki oğlu da Anu
padadır ve firari oıauldarı da tah· 
mln edilmektedir. Madamın Ga· 
latada •e Karak6yde (17) parça 
emllkl Yardır. Ayda birkaç yllz 
lira kira almakta ldL Komıula
rından blrlıi diyorkh 

- Arını~; balı na11l yaptılt 
bilinemez. Bu kadın da öyle idi. 
iç bayab çok aefihaae ve ıefill· 
nedir. Yatak oda11anm bir tarafın· 

Son zamanlarda emlakini ıa• 
tarak Avrupaya gitmek lıtJyordu. 
Fakat para}ı naall harice çıkara• 
cağını dU9UnUyordu. Pollr: bunur. 
tapu llenetlerini tetkik ettirmelidir. 
Belki de bir ıahtekir ıebeke 
bunun emllikJni üıtUne geçirmek 
fıtemlı veyahut geçlrmifler deıı 
ıonradan foyalarının ortaya çıka· 
cağım öğrenince bu cinayeti iıl~ 
mitlerdir.,, 

Pollı ılmdi tahkikatını bu 
noktadan derinleıtlrmektedlr. Ma· 
damın mDhürlenen ıandıklanndc 
birçok albn, gtımUt •ıya ve y .. 
mek takımlan vesalr kıymetli 
etJa vardır. Bu aandıklar tekral' 
açılarak tapu Hnetleri ve dlter 
kliltlar tetkik edilecektir. 

Davacı Yok 
Ortada çok mahirane ltlenmlş 

ve Hkiz glln gfzlenmiı bir cinayet 
vardır. Fakat hiçbir davacının 
pollıe ip uçları Yerecek lddialann 
bulunmaması da polisin itini gDç• 
leştirmektedir. BugOn madamın 
çantasından alınan mUcevher~t 
kuyumcu camekinlnnnda teıhlr 
edflıe tanıyan yoktur. 

Muadelenln buton meçhullerfo.o 
rağmen polis cAnilerl bulacağın .. 
dan katfyen emindir. Ve hattA iz 
Uıerinde bulunduğuna kanidir. 
Biz bu tahkikatı lşkAl etmemek 
için yakalananların lslmlerlnl ver• 
miyoruz. 

Emniyet mDdUrU Bay Fehmi 
Vural, cAnUerin tezelden ortaya 
çıkarılmaaı için muavini Bay Hn ... 
nO ve dördnncn ıubo mlldUrll 
Bay lımail Raaihle ikinci şube 

mDdnr muavininden bir hey~t 
teşkil etmiı •e bu heyet hldisc 
yerinde keşifler yapmııtar. 

TiFOBIL 
Dr. Ihsan Sami. 

Tifo ve paratifo haatalıklanna tutul
mamalr ioin ağızdan a ınan tifo hap
larıdır. Hio rahatıuzlıkvermeı. Herke! 
~-~ alabilir. Kutuıu ts5 Kr. •-'-" 

GIDAI ve HAYATI KUVVET 

HASAN 
FISTIK özü YAGI 

Zayıf •e cılıa olanlar~ fazla ıııda J~zımdır. itte Haaan Fıstık ÔzO 7atı, 
gıdai meYaddı ve bılhaHa Yitamınl Ye kaloriıl çok bol oldutundan 
dUnyada mncut biltlla rı~ai maddelerin en mükemmelidir. Bilha111a çok 
aayıf olanlarlR vereme latıdadı olanlara az zaman zarfında kat'i tesirini 
ıöıterlr. Haun Fıltık ÔzO ya"'ının bir kı"losu 100 k"l t" 

dud. M'd 5 ı o ıey ınyatıı:ıa 
mu Ö' 1 •yl ~abat11a etmediği ribl lttihayı teıyid eder Ye bir kilo 
Fıahk zil yaA'J ıçea zayıflar, bllha11a çocuklar Ye birinci deno 
nr~mliler lAakal 1-2 kilo kazanırlar. Huan Fııtık Özü yatı kıt Ye aa 
~ç:!;~. rh~r,u:,•rra ve lrgenbçllleQrke, fıolgun gen~ kadara ve hayattan u!kı 

ara ço y aydalar temın eder. 

Şişesi 100, büyük 200 kuruştur. 

HASAN KREMi 
DOnyada mevcut kremlerin ~n nefiıi, en ııhhiıldir Naz"ık "idi" k d 1 
h k d 

· • cı ı a ın anD 
ayat ar a aııdır. lhti11rları ı•nçlettlrir. Ve gençle ı ·· ll ı J f 

ebedi bir taravet veren Hasan kremini t r guze eıt r r. neana 
unu mayınız. 

Kutusu 50, tüp halinde 20 
TUrklyede yapıhp da Av t 
halkı aldatan kremi rup~ e lketl Y•P•ttırllan ve 
H k ere, ve•a1r ıtrlyata aldanmayınız 

asan mar asına dikkat ediniz. • 

Hasan Deposu: 

Ankara, istanbul, Beyoğlu .... '. 7 :m· J • nnz • 
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r;i~: Deli Aslan~?~~~ 
• 
iki Hasmın Vuruşması Görülecek Şeydi 

Naraslie elindeki harp balta
sını iki Macar tolgaaına daha 
gömerek yolunu biraz açtı, ve 
atını o yana tepti. 

Ötede (Nadajdi) de Türk bö
llik kumandanını arayordu. Şimdi 
o da istikametini bulmu§tu. Fa
kat iki kumandan da her an ara• 
ya atılan yeni muhacimlerden 
bUabUtUn kurrularak biribirine 
yaklaşmıya muvaffak olamıyor· 

lardı. 

Uzun boylu ve çok zorlu bir 
adam olan (Nadajdl) iri ve zırhlı 
atanın Uzerinde Uzengilere basa
rak ayakta duruyor, iki el ilo kul• 
lanılan ağır (toledo) çeliği kılıcile 

Türk atlıları arasından kendisine 
yol açmıya çalışıyordu. Öfke ate
ıf Ye öç alma kızgınlığı ile döğO
Şl"ft bu Macar beyine insan ba
kınca, Edlrnede Alman elçlsin:n 

onun kahramanlığı ıerefine ıarap 
içmesin• hak vereceği gelirdi. Bu 
beyin çevresinde vo arkasında, 

kendi soyundan ve ona tAbl de
ra beylerinden toplanmıı çok gU· 
zide bir şövalye kümesi bunların 

silahıörleri (şövalyelerle bulunan 
beı veya ondan fazla maiyet) de 
gerçekten alkıtlara değer bir atoı, 
bir hızla döğüşmekte idi. 

Bu iki cenkcinin bulu9mak, 

karıılaşmak arzuıunun tlddetl 
önünde bir aralık kumandanların 

meydanı açılıverdi ve Ttlk ile Ma· 
car birdenbire biribirinln Uzerine 
atıldılar ... 

(Nadajdl) o anda karoısıodakl 
TUrk kumandanının asıl aradığı 

dnıman, yeni Deli Aılan olmadı· 
ğını anlamıştı. Fak at bu genç, 

• meçhul süvarinin kuvvet ve teh· 
likesini de bir anda kavradı. iki· 
ıinin vuruımaıı iÖrülecek bir 
tablo idi! 

lki:al de ierok saldırııta, gerek 
korunuşta, okadar uıta ve oka· 
dar tetik idiler kiı Etrafta dö
ğüşen m11cariar da, türkler de hem 

ırki, hem itiyadı cengAverliğe 
mahsuı saygı, anlayı\ ve hoycanla 
kendi hllcumlarını ve tehlikelerini 

lmutarak mUıterek \re ani bir 
ıovk ile alkıt bağırmalarını yUk· 
Hlttiler. 

Ancak bu, TUrkJer için pek 
korkulu bir gerte ldh 

Zaten ancak iki yUz klılyl 
bulan Çakır Mehmet mllfrezeslnfn 
llzerine her an yüzlerce taze 
Macar alayları yığılıp geliyordu. 

Çakır Mehmet timdi Deli 
Aslanın dövüşerek "uıtaca ricat,, 
emrini blisbUtUn unutmuı, "Deli,, 
ıUvariıino mahsus tUre ve inat 
füı k·endinden on kat çok düı~ 
man kalpgAhına aapJanıp kal· 
mıştı ..• 

Şimdi taze dUıman bizim 
merkezi iki tarafından sıkıştırı· 

yor, Wk ıaıkınlıktan kurtuluyor 
ve orada aördUğll (Nadajdi) bay
rağı etrafına toplanmak ist;yor· 
du. Sağdan ve soldan gelen 
Macar alaylarının kumandanları 

( Rezinoğlu) ile ( Frenkpan ) gibi 
iki linlli ve zorlu şahs:yetti; hu 
iki tecrübeli ve nfifuzlu kuman· 
dan, en doğru itin ( Nadajdi ) 
nin yardımına yetiımek ve onunla 
birleımek olacağını çoktan kes· 
tirmiı idiler. 

(Arkası nr) 

1 letenbul Beledlyeal llAnları 1 -------
Temizlik işleri nümuneslne göre yaptırılacak 1400 çift çızme 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. NUmuneıf Levazım MtidUr
lüğUnde görUIUr. Bir çift çizmenin tahmin bedeli 530 kuruştur. 
Parasız şartname almak üzere Levazım MUdtir!OğUne müracaat et• 
meli, arttırmaya girmek için de 2490 No. Arttırma ve Eksiltme 
Kanununda yazılı vesika v·e 556,5 liralık muvakkat teminat makzuz 
veya makbuzlyle teklif mektuplarını ihale glinü olan 27 /5/935 Pa· 
zartesi gUnU saat 15 te Daimi Encilmeno Yermelidir. "B.,, "2572,. 

* * Temizlik işleri için llizumu olan 1040 tane sarı balıkçı mu• 
şambası açık eksiltme ile alınacaktır. Bir muşambanın tahmin kıy• 
metl 425 kuruıtur. Şartnamesi Levazım MüdtlrlUğ'Unde görültir. Ek .. 
ıiltmeye girmek isteyenler 2490 numara~ı Arttırma Ye Eksatme 
Kanununda yazılı veaika ve 332,S liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubu ile ihale gtınll olan 27 /5/935 Pazartesi günü 
saat 15 te Daimi Encllmende bulunmalıdır. 118,, "2571,, 

it * 
Galatada Sultanbayazıt mahallesinde Topçular caddeılnde eski 

272-274 yeni 258 numaralı dükkanın 240 da 150 hissesine 1875 lira 
kıymet konularak açık arttırmaya konulmut ve ihale glinUnde tek· 
lif olunan bedel muvafık görDlmemit olduğundan ihale müddeti 
22·5-35 gftntıne uzatılmııtır. lıtekliler şeraiti anlamak Ozere levazım 
mUdllrlUğUne müracaat etmeli, arttırmaya girmek için de 140 lira 
63 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber 
ihale gUntl olan 22·5-935 Çarıamba gllııU aaat 15 te Daimi Encü-
mende bulunmaladır. " 1 ,, "2687,, 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Clnı Ye mevkii Senelik Müddeti 

Kira11 
Lira 

Ayaıofyada Alemdar mahaUealnin Karanlık Sebzeci 
aokaj'ında Y erebatan sarayı kar11&ında 6 No.lı dtikkin 72 2 Yıl 

" ,. .. " 8 " . ., 72 2 " 
" " " ,, 10 " " 72 2 ,, 
" ,, it ,, 12, 14 " " 96 2 tt • ,, " ,, ,, 8 ,, ev 360 2 ,, 

Tophanede Necatibey caddeılnde 431 No. lı dükkan. 30 l ,, 
Yukarıda cin& ve mevkileri göaterl!en yerler hiıa)arıodaki kira 

Y• mllddetler Uzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. 
lateklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin 5/6/935 çarşamba 
aUnü saat 13 de yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatlara. (M) (2797) 

Bulgaristan için 
için Alevleniyor 

(Baştarafı 1 inci yüzde) 
• Zara " gazetesi, krala karıı 

yapılan bu hücumlara kar41 şid· 
detli bir makale yazmıştır. Bunda 
diyor klı 

u Hükümdarımıza karıı, rabıta 
v• beslenen imandan 6tUrl1 yapı· 
lan her bir nümayişten ıonra bir 
ıurup halk kuduruyor. Bu cılız 
gurubun adamlan, krala kartı itti· 
hamlarda bulunarak birçok ıeyler 
uyduruyorlarj fakat onlar kralı 
milletten ayırmıya muvaffak ola· 
mıyacaklardır. . 

Geçen hafta esnasında Hıtiyat 
zabitleri, kongreleri için Sofyaya 
akın ettiler ve kral şerefine, bir• 
kaç defa parlak nUmayiılerde 
bulundular. Onların krala karıı 
beıledlklerl sevgi ve &adakate, 
Pazar gllnU Sofya halkı da lltlhak 
etti. Saraya aidilerek kralın gözü 
önünde binlerce halk krala karıı 
tezahUratta bulundular. işte böyle 
gürUltUler i~lnde krala karıı gös· 
terilen rabıta ve be&leoen iman• 
dan dolayı ve Kral Boriiİo halk· 
çılığıoı çekemiyenler kudurdu. ,, 

Yurt içinde 
Herkes Toprak 
Sahibi Olacak 

( Baıtaralı 1 inoi yüzde ) 
8 - Elde bulunan arazi ka· 

nununun mutlak sahiplik lf ade 
eden hnkUmlerinin bulunması. 

SalAhiyettarJarm tasnif yaptık· 
ları bu meıelelerin halli ve top
rak kanunumuzun çıkmasile Türk 
köylüsiinün en büyük davaaı 

halledilmiş olacaktır. Toprak ka
nununun gözettiği gaye yalnız 

topraksız olan köylüyü topraklan· 
chrmnk değil i göçebe olanları da 
iskii.n etmek, boş araziyi !iletmek 
ve her } urddaşa, llzerinde alınte
rini döküp semeresini görebileceği 
yer, yurt temin etmektir. 

Toprak kanununun tatbikatı 

en kısa bir zamanda yapılacaktır. 

Motörleri 
Durduran Işık ! 

( Baıtaraf ı 1 inci } Oıdı ) 

Markonl Kat'ımükifi anten 
aynalarile yapmıı olduğu projek
siyon sistemile uzak mesafelere 
kudret göndermeyi imkan dahi· 
line ıokmuı ve bu usul bugün 
tatbik edilmekte bulunmuftur. 
Bu projeksiyon usulündeki kudret 
mahrutu darlaştıkça kudret keaa
feti daha çok artar. Markonfnin 
bulduğu ıuaın esası da böyle olsa 
gerektir. ,, ----
Pulları Kaçıran 
Adam 

( Baıtarafı 1 inci yUıde ) 

Diğer taraftan darphane mtl· 
dürlüğü, dünkü yazımızı tavzih 
yollu gönderdiği bir mektupta 
hadisenin doğru ve vaki olduğunu 
teyit ediyor, yalnız bazı noktaları 
föylece iıaretleyor! 

'' l - Çalman para değil, 
puldur. 

2 - Çalan bir memur değil, 
bir ameledir. 

3 - Bu iıçl esaı pullardan 
değil f•rsudelerden birkaç tabaka 
almıı vo hemen firar etmişse de 
derhal işe el konarak takip, 
teıbit ve polise ihbar olunmuştur. 

4 - Alınan pulun mikdarı, 
yazıldığı gibi, tesb:t edilmemiş 
değildir. Bu malumdur ve başkaca 
birıey yoktur • ., 

Batıl itikatlara 
Kimler inanırmış ? 

( Bııştuah 1 inci yüzde ) 
dana çıkarabilmiştir. 

Hazırl&.dığımız sualleri, en 
tanınmıı muharrirlere, doktorlara, 
avukatlara, hlllaıa, bilgilerine, 
ıekAJarına inandığımız kimselere 
ıormuıtuk. 

Bugün, onların verdikleri nlik· 
tell ve clddt cevapları, anlattıkları 
dfnlenmlye değer vak'aJar ,,.e hikA· 
yeleri tekrarlayacak değiliz. Fakat 
aldıtımız cevaplardan, dinlediği· 
mlz Yak'alardan, ve hlklyelerden 
edlndiğimiz fikri ve kanaati bUiaaa 
edeceğiz. 

Bu suretle, intlıar eden bUtun 
konuımaları okumak fıraatını bu· 
lamıyan okuyucularımız, yalnıı 
aıağıya yazacağımız ıatırlara 
göz gezdirlvermekle, yaptaA'ımıı 

anketin neticeainf, yani ruhunu 
okuyacaklar demektir. 

Sorduğumuz baılıca ıualler 
şunlardıı 

l - BAtıl itikatlardan hangi• 
lerine lnanıumız, hangilerine inan• 
mazaınız? Ve niçin? 

2 - BAtıJ itikatlara inanıyor• 
ıamz, lnamıyanlar hakkında, inan
mıyorsanız, inananlar hakkında 
ne dUıünüyorsunuz? 

3 - Buton bu bAtıl itikatlar 
nereden, naııl doğmuılardır? 

Verilen cevaplardan aldığımız 
netice ıu oldu: 

1 - insanlar, bAtıl itikatların, 
ya hepsine birden inanırlar, yahut 
hiç biriılne inanmazlar. Maamaflh, 
bu lnanıı, bir zekA ve biJği iti 
değil, bir 9eralt ve terbiye meı• 
e}e,idir. Çocukluklarında dinle· 

dikleri cin. porl ma1allnrı, Jnsa 
larda, bu kabil şeyluo inanma 
istidadını uyandmr. Bu lstld 
zamanla inkitaf bu~ur. insanları 
batıl itikatlara f nanıılarında b 
latidadın ink· taf etmesinin ku 
vctli telkinlerin, ve nihayet bi 
hassa; zayıf, kırgın anlarmda 
mutlaka birşeye inanmaya mlih 
taç oluşlar,nın teairi vardır. Bu 
nun alıı:sini, ve bütün batıl itikat 
lara, hayatlarıom hiçbir anan d 
inanmıyacaklarmı iddia edenler 
samimi davranamıyanlardır. 

2 - Yukarıdaki satırlarda 
bu aualin cevabı da çıkmaktadır 

3 - MeselA, gUnUn birinde 
adamcağu:ın birisi, sofrada yeme 
yerken çatalını dUtUrmUıtUr. V 
tam o anda içeriye bir misaf 
girmittlr. Bunu görenler hemen: 

- Hah, demlılerdir bunda 
anlatılıyor ki: "Sofrada 
yenirken çatal dUıerae 
geliri,, 

Ve blltUn fena, batıl, aaka 
haberler, fikirler gibi, bu kar 
kutl hüküm de çabucak yayılmıf, 
bugünkü ıöhretinl bulmuıtur. 
Bazı tesadüflerde, bunların çabuk 
yayılmalarmde bUyUk yardımı 
olmuıtur. 

Dlter btltUn bAtıl itikatlar dı 
buna çok benzer tekiller d• doj'
muı ve yayda gelmtıtir. Mamafih, 
batıl itikatlar içinde, meselA, bit 
kibritle Uç cıgara yakmanm uğ~ 
suz oluıu gibi, lkt11adf menfaat 
ıayelerile kaıten uydurulmuı "' 
yapılmıı olanlar da mevcuttur. 

Dariişşafakahlar Dün Toplandı 

DarllHafaka liıeıinden mezun olanlar cemiyetinin Uyelerl dUll 
yıllık toplantılarını yaptılar, cemiyete ait itleri görDıtUler, yeni ldar• 
heyetini seçtiler, resimde dünkU toplantıya gelenleri görllyorsunuı. 

Tlrkiye imar Bankasındaaı 
29/12/1933 ve 19/4/1935 tarihli gazeteler:e ilan edildiği hald• 

henliz hiıae bedellerinin ikinci yarasını ödemeyen hiHedarlaran borç
larmı derhal ödomolerf talep ve aksi takdirde Ticaret kanununu" 
ve Banka Haa mukavelenamesinln ahkamı mucibince muamele yapı
lacağı ilan olunur. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·--' 
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Lütfi Fikrinin 
Vasiyetnamesi 

Mlraıçıların Elindeki Va
ıiyetname Hükümsüzdür 

Pariate alen a•ukat L6tfl Fikri, 
bir V&1lyetname He blltUn serve
tini hayır itlerine bırakmııta. 
Fakat ellerinde baıka bir vaıiyot· 
baıne bulunan mira1çJlar mahke• 
lbeye müracaat ederek ikinci 
•asiyetnamenln hUkümıllzlüğlllaU 
İJ~ri ıUrmlitlerdi. Beyoğlu dör· 
dUncU sulh hukuk mahkemesi 
dtın bu mesele hakkında kararını 
'ermiştir. Bu karara göre Liıtfi 
Fikrinin, bUtUn aenetini hayır 
itlerine ve baroya bıraktığ'ı ,,aai-
1etname muteberdir Vfl öteki va· 
ıdyetname btıkümaüzdttr. 

Kumar Suçluları 
Altı arkadat ikinci Cezada 

lrumarcıJık ıuçundan ıorguya 
l•kllmişlerdl~ Fakat bunlar, Jm. 
lbar oynamadıklarını, yenilenin 
dlaerlerinl ılnemaya götOrme.i 
fartUe aralarında bir eğlence ter· 

i
tip etmlı olduklarını ıöylemiı· 
erdir. 

............................ 1 . ,, .... ,, ,,. , ,, ............... • ı •• • . llllJIJlll'll•• 

ihtiyat Zabitleri Ve 
Askert Memurlar 

Çağrılıyor 
ae,ıkt•• askerlik ,ubesln• 

tlenı 
1 - Şubemizde kayıtlı ihtiyat 

'-hitan ile aakeri memurların 1 hazi
•- 985 •l•lemeoi•d• bqlanarak n 
30 haziran 935 ıöolemeciod~ bulun
~k a .. re HneJilı yoklamaları yapı· 
.. caktar. 

ı - Yoklamalara srelaek mecburi 
•laap latanbulda buluHalar bJzı:at ye 
hlclanıa 1amanında mu·nkkaten 
~tada b•luaanlar taahhGtll mek· 

Pla •tiracaat ed•celderdJr. 
3 - Şubede kayıtla olupta daimi 

:"'•tte tapada buluAaalar; bulua-
1111tları mıatakadakl aekerllk tube

• 11• lllllraoaat edeceklerdir. 
t 4 - ihtiyat sabitanın bu müddet 

1~da 7oklamalara ~·lmedllıı:lerlade 
•d 6 •u•aralı kaau11 madde1J tatbik 

Uecelcu ur. ,_ ______ , 
Müzayede 1 

Bu Cuma 
llalı: Uzun ıamanlardanberi ıehrl· 
hı de eınaaline teıadUf edUmlyen 
'-~tık bir •ıya mlizayedeal ola· 
t,Jc:ır • . Eıki ve ze•k sahibi, me
hil 1 bır ailenin Uç batından beri 

1 Şeker 
Davası 

İhtisas Mahkemeıinde 
Sorgulara Baılandı 

Bulgariıtandan ıeker kaçır
maktan ıu~lu Salihaddin Rafat, 
Galip, Burhan, Hüaamettln Ye 
Klnl lısmallln dul'Ufmalarına dtln 
8 inci ihtisa1 mahkemeainde 
bqlanılmııtır. 

Salahaddin Rıfat göçmenlerin 
ıetirdikleri ve gllmrlikten çıkar
dıkları ııkerleri ıatın aldığım, 
arada gUmrUk kaçakçıhtı varsa 
kendiaine ait bir ıuç olmadığım, 
göçmenlerin paralarmı Yerdiğini, 
bu iıte elde edilen kirm defter
lere geçirildij'ini ve vergiıl veril• 
diğini ıöylemiıtir. Suçlulardan 
Galip de BuJgariıtana filim ıetir
mok için ıittiiini, orada 15 gün 
kalarak döndUğUnU, SalAhaddinle 
ıeker iş i yapbğım bilclirmif, diğer 
ıuçlular da ayni ıekilde ifadeler 
Yermişlerdir. Şahitlerin getirilmesi 
için duruşma başka gtıne bırakıl· 
mı ıtır. 

Çocuğunu Bırakan Kadm 
Hapiste Yatacak 

Sakiye adında bir kadın, ço
cuğunu ıokağa bırakıp ıaYUımak 
suçundan Birinci Ceı:ada ıorguya 
çekilmiş, bir ay hapıe mahkfim 
olmottur. 

__. ..................... -................. --
Kartal sulh haklmllllndenı 

Mehmedin Boııtancıda; Tepe mahalle· 
ıinde binbaşı Cemal aleyhine a9bğı 
Rumelikavağında 118 No. hı kayıkha· 
nenin nıııf hiı.aıine konıılmut olan 
haczin fekki davasının durutmaıında 
Cemalin göıterilen adreate olmadığı 
gibi nerede olduğu da bilinmediğinden 
ilan ile tebligat yapılmasına karar n
rllmiı vı muhakeme 10-6-985 pasar
teıi günü Hat 10 ııa bırakılmıı oldu-
ğundan işba günde Cemalin Kartal 
ıulh mahkemHinde bulunmuı veya 
bir vekil ıöndermesi ilô.n olunur. (346) 

--~~ bir itina ile biriktirdijl °' 6 kıymettar eşya müzayede '><-

ıatılacaktır. 
B .__.hu tnlıateana mOzayedede 

'Ütaı:nı ~tlrDkaulu Mahmud Paıa 
S 1 •ıt elYa aatılacaktır. Saçların döktılmeıaine ye kepeklen• 

lll-..h •taı, Kabataıta Setnatnnde meafne mini olur. Komojen 1açla• 
bt Muınun konağında yapılacak• nn kôklerinl kuVYetlendirlr vo bea· 
~ llzayede 24 Meyı• Cuma )er. Komojen aaçların gıdaııdır. 

Udur. Tabit renklerini bozmaz, IAtif bir 

lo Fazıa izahat için Salih ve Sa- rayibaaı vardır. Komojen Kamuk 
' lll Ln.. ' ~ 0 -Ja majazauna mUra- Saç Ekairl eczanelerle ıtriyat 
ı .Toı 1 ( 43249) matazalannda bulunur. 

llhısarlar İstanbul Baş Müdürlüğünden: 
tftU l<1aımpafa ve Sirkeci Tuz ambarlarına 935 mall 1eneainde ı•· 
Çık ecek tuzların tahliyesine ye ambarda istifi ile bu ambarlardan 
Ilı •rılacak tuzların merakibi bahriye nakli hamaliyeıl açık eksilt· 

'>'• konmuıtur. IhaJeai 28/5/935 gUnü 1&at 10 da yapıfacakbr. 
lbu IateldiJerin göıterilen gtln Y• ıaatte BaşmüdUrlUğllmU2de % 7,5 
latı "ilkkat teminat paralarile bulunmaları ve ıartnameyi görmek 
~in nıuhasebeyı mDracaatları gereldir. "2474,, 

l.tanhul inhisarlar Baş Müdürlüğ-ü~n-d-en-: 
-~•le Baı MlldUrlyetlmiz ambarında bulunan muhtelif cinı letantalu 
la~d l •rtbrrna uaulile ıatılıj'a çıkarılmıtbr. Alıcıların muhammen 
~, .. • in YUzde yedi buçuiu olan 342 Ura iaıanca paraıile f a/6/935 
topı''rrıbe gUnU aaat 10 da Kabataıta Baş MUdOriyet binaıında 

•bacak olım Komisyonda ıaat 10 ela bulunmalan "2789,. 
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Denizyolları 

iŞLETMESi 
Aee•tı1eri ı Karak37 KBprtlbatı 
Tol. 42562 - Sirkeei Mlhlrdarsade 

Han Tel 22740 
........ 41 ...... 

Trabzon Yolu 
ERZURUM Yapuru 21 Mayıs 

SALI sUnU saat 20 de Rbe
Y• kadar. "2772,, 

Bandırma Yolu 
lıtanbuldan her CumarteaI, 

Paıarteai, Salı ve Perıembe 
1 günleri Kalkan Bandırma yolu 

postaları 15 Mayııtan ltlbaren 
Hat 21 de kaJkacRkbr. u2682,, 

Ayvallk Yolu 
BANDIRMA •apuru 22 Ma

yıı ÇARŞAMBA günil 1aat 
19 da Ayvalığa kadar. (2786) 

~-------* Kayıp: Millet mektebinden aldıtun 
okuma ıehadetnaınemi kaybettim, Ye· 
niıinl alacağımdan hilkmU yoktur.(34S) 

Tophaotıde Kemankeo maballHtnin 
medreH ıolcatı 26 No. Kuruça1lı 

Sayfa 11 

Spor Haberleri 

Atatürk Günü için 
Hazırlık Yapılıyor 

Fenerbahçe Bir ltalyan Takımı Getirt· 
mek için T eşebbiise Girişti 

k 24 Mayıa cuma gUoU Kadı
b ~yde Fener bahçe dadyomunda 

u'Uk bir spor bayramı yapıla-
ca ve buna "Atatürk günU 
adı verilecektir. " 
. Galatasaray, Fenerbahçe, Be

şıktaı, GUneş kulüplerinin lttira• 
kile yapılacak bu müsabakalar 
için aeçilen haıırlık komite1i ilk 
toplantıyı yaparak es11ları hazır· 
Jamııtır. Komite ikiııci toplantıyı 
yarın yapacak, bu ıuretle bu 
büyük günUn blitün tafsil4tla• 
rrnı bitirecekt:r. lı.tanbulun dört 
kulübiinün iştirak edeceği bu 
ba} ramdan evvel Taksim anıtına 
dört b UyUk çelenk konacaktır. 

2,30 da hü) ük bir geçit reı· 
mile başhyacak olan merasimde 
Şükrü S.ıraç ile Cevat A bbaa 
birer nutuk aöyliyecekler. G ala
tasarayh bir ıporcunun cevabmı 
Beıiktaşlı bir aporcunun a nd 
içmeai t akip edecektir. 

Çekilen koraya g8re Gala ta
ıaray • Fener muhtellU .. Beıiktaı 
Günoı muhtelitile bir maç yapa· 
caktır. Bütnn tehir halkına açık 
olan bu mliaabakalar, mevsimin 
en hararetli spor günlloU can· 
landarmıı olacaktır. 

Şehrimize ilk Det• Bir 
ltalyan Takımı Gellyor 
Peıtenin en kuYntll takımla· 

1 
rından biri olan Seget futbol ta• 
kımı 2, 7, 9 Haziran tarihlerlnd• 
şehrimizde Uç maç yapacaktır. 
A} nı tarihlerde Fenerbahçenin 
28 inci yıldönOmO de KadıköyOo-. 
~o bUyllk mera•imle lcutlulanacats 
ıçin Macar takımının ıehrimlzo 
gelmeai ihtimali azalmıştır. Çtınka 
bu maçın teahhnrn için Macar 
federasyonuna müracaat eclilmiıtfr. 

Fonerbabçe k ulUbU ylldöntt 1 
için bir Italyan takımile maç. ;:. 
pacaktır. Yapılan muhaberefar 

kat'i netice verirae memJeketfo 

ilk defa ltaJyanlarla Fenerbahç.e 

karşılaşmıı olacakbr. 

Bir DUnya Rekoru 
D useldorf, 20 (A.A.) - Bayan 

Mart Genenger, 400 metre kulaç 

atarak yüzme dllnya rekorunu d 
dakika 28 3/10 maniyelik bir za« 

mania kırmıştır. 
Bu rekor, önce 6 dakika 29 

aanlye ile Bayan Kaıtaynıo U:ze• 
rinde idi. 
Davls Kupası Maçlar1nda 

Japonya Gallp 
Lahaye. 20 ( A.A.) - DayJa 

kupa11 Avrupa bölgeai mU1aba• 
kalanmn bir aeri maçında Japon• 
ya 5-0 ile Holandayı yenmlıtlr. 

1936 Olimpiyatlarına 
Hazırlık Çalışmalan 

All oğlu_A_k_i_f____ 1936 ollmplyatlan Berllnde vap.. KIJ ik , pen tatoaa, yab•ac:ı kare• 
Kayıp: Eminönü MalmadGrlClfO- lacatı için ılmdlden Almuyacla, bu çekecek atletlerin otwmalarma 

aGn 1-5-935 tarih n 128 No. pul buauıta hummalı bir faally•t aar- tahılı edllmiıtlr. Beılln dYann-
ruh1atiyHlal kayb•ttlm, yınlılai ala- fediliyor. Me1ell ıu r;ımlnl 16r- da, Grunan denllıD , 1 kora 
caaımdao hükmi yoktur. (345) döğtıalz. 1682 senealndın kalma ıı Em~önü B~kpa~ı H~•acı ~~~~~~~~~~~~~~~v~e~ı:8~•:rl:l:•~m~e:ıh:~~~·:e:m:t:t•:d:~:·~ 

ıok•I• No. 11 Mutafa 

RADYOLIN 
En buyok sergilerde 18 

diploma 48 madalya 
kazanmıştır. 

Böyle guzel dişler yalmz 

RADYOLiN 
kullananlarm 

dl şlerldir. 
Diş tabipleri diyor ki: 
"Diş!erin ve ağzın ııhhatl sabah 

•• akıam aUnde 2 defa dlıleri temizlemekle kabildir. " 
Radyolln, bllklmya saf kalayla tOplerdedir. 
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Galat 'da Karaköyd Kilo• Meıhur f 
S LSYOR\• 

Aynı ticarethanede : 

KADIN, ERKEK ve ÇOCUKLARA 
mahıuı 

Büyük Elbise Ticarethanesi 
sıze ı en mllEemmeı 

Kat'iyyen rekabet kabul etmsz fiyatlarla 

Pardesüler 
ısmarlama 
Kostümleri 

Mantolar 
ve 

' 

·z Liraya Kostümlerin 
en tık ve müntahap çeşitlerlnl 

bulacaksınız. 

takdim ediyor 

Bn iri ve mant•h•p 
kum tlardan, bUyUk bir 
itina ile dlkllmı, ve 
ku ursuz blçlmlerdı 
y lnız 

iki prova 
ile en mU9kUlpe•ent 
zevk ehlplerlnl blle 
memnun ve t.tml• et
mekt dlr. 

H rk in vlnde 
her yden evvel 

bir işe 

Salıılıi ı Neor. MüdUrU : Tahir 

\ .. 
GALATA-KARAKOY Liraya 

a a kolayh ö teri ir. 

bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. MUferrlh, mnleyylndfr. MIDB ve 
B RSAKLARA znrar Yermez ve alıştırmaz. GUç hazımları kolayl tırır. 
KA IZLIGI defeder. MiDi! ŞiŞKiNLiK v YA MALARINI gld rlr. 

Fazla bir yemek ve lçm den sonra hissedilen yorgunluk ve ıioklnlltl bıflfletlt• 
Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. MAZON isim ve markaııoa dikkat. 
Depo u M zon ve Botton ecza deposu, Bahçekapu 111 Bnakası rkasfııda No 11 

oeeae•e••••••e••••••oec.••••~•••••••c•••••••ıeıoeıeııııııef 
....-LZ;;m:~m:lllll!llillmlll!IZ;;Eıll ... m!llmı;m1i%7:l~!'EDmEE?aa:::llUh • 

A Bir soğutma do:abı almadan evvel 

s • 
1 

mllH&He:erlnde teıhlr edilen 

Elektrik otomatik oğutma 
dolaplarını görünüz. 

SERVEL : En ciddi markadır. 
SERVEL ı Am rlkan b kftmetinin yegane müteahhididir. 

SERVEL : Muhtelif cinı soğutma dolabı yapmaz bir 
cins yani en lyiılnl yapar. 

. SERVEL: Fabrikaaınm, dünyanın her tarafında sattığı 
milyonlarca soAutma dolapları sahiplerini 
azami derecede memnun etmiıtir. 

Dondurm ve 9erbetçller, lokanta v• p stohaneler 
için her tUrlU ao(lutma tesisat. 

HELlOS mileueiatı ı Galata Rezaran ıaddtsi No. 14. ut nbul 

............... mıl!!llP!BIBll---•~ll!IEa---il&D, 

lLACr Nuınllll kllk"Clnden aCınm çı~ 
SIZ06 ONU KULLANINIZ 1 

MAGAZASI : lstanbul, Yenlpostane caddesi No. 39 
Menimllk eon moda 

Mantoluk ve Robluk YUnlülerlmlz ve 
ipekli Paris Emprimelerlmlz 

GELMiŞTiR 
Her neYl ıoo moda 

ipekti Pamuklu Keten 
B•yaz n renkli kumaılu 

Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit, haıır n öl9U üzerine 

Gömlek, Pijama, Robdöşambr 
Yazlık ihtiyaçlarrnı temin için muhterem mUıterllerlmlıin 

teşriflerini haaaaten rica ederiı. 

CiHAZ TAKIMLARI 
NEFASET - METANET - UCUZLUK 

A • 
1 

bir • 

1 
Bütün Avrupa istasyonlarım mUkemmel ahr. 

• 
fstanbul için sahf yeri ı 

HELIOS MÜ SSESATI 
Galata, Hezaran caddeıl No. 14 


