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Lavrensin Karısının Bindiği Yunan Saglao Seçimi 

V Ç• d T •• U "' d Memleketi Yeni Bir Buh-apur ID e ecavuze gra 1 rana Götürecek Gibi 
Misis Lavrens Çin 1 Meıhur Casuı Meselesi 

Ko~!;~!~e;::•n Lavrensin Ölümü El' an 
Bir Muammadır loid Corc Da Casusu 

Methediyor 
Şanıhay, 23 - Loaclracla bir 

llloloaildet ka&a81Da •lr•J•• mira
lay Lanen•la kar1811U hamil ol&a 
••pur, ÇID mlanncla, Çlall kor
lanlana hlcumana ujramaıbr. 
koraanlar ı•miyl 80JUp ıotua 
C9Yirdikten •oara firar etmlflerdtr. 
f.1İılı LaYr•n• bu vapurda. lrUçlk 
lair lnıfliz Hyyab kafllHll• bera· 
•er bulunuyordu. Mimı Lavreu 
bir mtıddettenberl Çinin Şepaa 
•raletlnde oturuyordu. Son sa· 
lllanda haıtalanmlf, fakat ha .. 
tahtı lylleımlıtl, nekalıet deY• 
rellnde iken Çla komDatıt 
orduaunua Şeıuan eyaletine dotru 
llerilemelerl Userlne bUtlla la,Uls 
tabHile beraber Ş.ıuandaa firar 
•tanlı, Şanghaya ı•llyordu. 

Lold Corc11• SB•l•rl 
E.kl baıveldl Lold Corc da 

lavrea• hakkında fU•lan ı6yllfon 
••&ub.... FUlatlade 1•'-blı W.
••tlerdea dolayı mDteveffa dddu 
•Dıtuna plaıiyettl. Birçok Arap L.wnı pediM w flla .,,,,,_,. hrehr 

111111 teclulk .ur ....... .. 
bcleld Urbua Hyrl ..... • .. 
9lilr olclu.,, 

• W6let lr••• aetlee•• ı l.aHı•ce'• ıec- PaiıP -•tuca , ....... arak ulıerl Mr 1abala ... ı ....... .... ... 
lautalwler• kaldwalu cuaı c o.. ... ı ıaot ,....,, 

Şirketi Hayriye, Anadolu-! 
hisarlılar ; lhtilifı 

BUtçe MUnaka9aları 
Hararetli gidiyor 

Kamuta1da Mali7e latttıeai ıörUılilllr
ken Refik Şe'fket lııoe Maliye Ba· 
kuhlı Mtkill&ıma atır ltleditinl 

Hl..,. .. c .. 111111 ••le•l•rı•~• llri•ıı, ti•• Ş.Hkln .. ,.al• 
W•• i'1l•rla• •ell-ır18rlt .. 

Şirketi Hayrl7eata aoa yaptala 'Mt• aaatlalla ~•IJ• baflamı .. 
t-ıillth tarife Boiaıaa Aaadola larclır. 
''"••ında oturulan •••nua a. fltt borket birkaç ,. ... 
•tınemit. Anadoluhiurıncla •• .lenb.ri denm etmekte, halkla 
ltandlllide oturanlar bu tarifeyi beraber olduldaraaı ı&ıtenaek 
-· tirk•tl prot••t• mahiyetinde tıla beJecliye Azam ile paaolan 
:!!:_k Ozere iak•lelerindea Be- CDnıı mı 9 uncu Jlıule) 

Su Adamın Haline Kızar 
Mısınız, Yoksa Güler Mi? 
" Dnn. inaana: anlmek, ıaımak 
"• •cımak duyıuJannı bir arada 
~ren çok garip bir vak'a ol· 

"'ıtur. 

'-1. Vaıt•anın faili Tarauılu Mu .. 
'-ı •cluacla bir clelikanhchr. Mur 

.. '-ut. .. .addet &le• 

memleketinden çıkmıı, Ye kem .. 
riae Uç beı kurut •ıralayıp d6a
mek üzere lıtanbula ıelmiıtlr. 

lsl•nbıdda, Nde ıajlam ça• 
rıklaruna altlanm deiil, taban
la~tlatmeaya kadar clola .. 

9 J>eYAIDI 9 UC8 JÜcle J 

, 

1 allbdaı memurlana itlerin meı'uli· 
71tinl tl&erleıiadea atmak ivin her 
lrtlçtlk ıöflü kaq11ıacla cto.1alan 
hukuk •llfaYiıllline MYdi ederek 
Jeia iolad• ~akmak lltedlklerial 
ll7lıcll ...• 
( Tafalllt a Daca •rflldlul1r.) 

GümrükAnbarın
daki Sahipsiz 

Arozöıe 
Niha19t Bir Saftip Çıkh 

20 118111 tullall pntemi&de 
bet -arala ticareti clalaWye ,am
rltlade t.n..tu.ı, w.. 1aa1• 
tlrdll .. la Wr .,_h r...a 
..... • ....... lwiacle 933 
...,_. •• Trabsoa beJecllyem ya• 
sıhycla. Ll.tllderi ~•llyea, keaclill 

( o •••• 11 .... Jkde ) 

Kızılay 
Sizi Bekliyor ! 
Kı•d•• M/taı ,,.,. 1.,1.t1ı. 

,,.,.,,.,. •• ••rl•ll •• "'••il 61r 
klU'• .. • ol•• Kızıl•r• 11•rdım• lıo
IP ••· 011• rnrıtl•lı• •.c• o/•11a Jel 
•ıi111tılı t1elıtl11lztl• •lzl11 tle lrntl.
f1111ıse 1c.,._ 1 

.. ... .. 
KıaılaJ haftaıuııa ilk gtlnllne ait 

tahllat 8 iaoi •1fa4acl1r. 

Venizelosçular Caldarise Kızıp Kral
cılara Mı Rey Verecekler ? 

Atiaa. 22 (Huıuıt) - Y akıada K~;brlf'!ll Bir TUrk 
aa1la• Hçlml 1apalacak. Buaua Y 

lçlaclir ld buıtıalerde Yuaaallta• GOiie Rökordmenl 
parti ka•ıalaruua ıtaıldea 1lzll1• 
aleYleadlji bir •e..ıeket olmq
tur. la1uda lllflklerl oldap 
uaaedilerek harp dl•aalanacla 
HrpJa çekllmlf, fakat 1.vaat 
•tmlt olu muhalif partllerla 
laclerlerl lalldimete kar11 tlddetU 
bir ••ıiyet alımıludar. Hlktmet 
yeal bir ıtırDltDnlba inine ıeçmlf 
olmak lçla Mclm propapadal• 
nm tahdit ettL 

Ctlmhurlyetla uluorta aleylıla
de buluaulamamuı fçla kararaa
meler çıkanlda. Fakat bir kuım 
laalk, hDkfimetln bu tedblrlerlal. 
laGrrlyetln tahcllt edilmeli ıek· 
llade tefalr ederek batınp çap 
rıyor. Muhalif partHerla laderlul. 
tam bir hllrrl1et olmadıkça AJ• 

( Dnamı 9 unca yisde ) 
G•l•t ... r••'• Ali lr Ja• 

[Yaıııı 11 l•oİ ıayfada] 

Bu Zulüm Daha Ne Kadar· 
Devam Edecek 

.,,., "' • 1) - 1Wı .. .... , .. , ...... ..... 
ptMI, ..... ı••• .. .. 
Potote kl,latleld el...,_• .., 
ldbl itala .... Rulml •• ele• 
tlrmeainde .baluau clljer Tlrlderl 
ıoyup Hiana çeYlrcliktH ...,. 
bunlara mlkem••l bir dayak 

atmıı •• sabataJ• da laaber YV

memelerl lcla telacllt ettlkt• 
aonra c1mı .. ıa1 batl&mlf n Uf
•11larclır. 

Aral Bulıar c•tMl KırcaU 
kuabaa d•anacla ela belln
nk Terlrlerclea Şabaa otla HaWi, 
.. ,,.. otlu Şaklrl " Şabaa 
eti• llmalll tepeclH bnaaia 
kadar aoydaktan Ye llilP dlY-

( DHamı 8 lncl 11ad• , 

8llzellllr Kr._.erlnln 
De T•kll8erl TUrecll 

(Y uım 8 iaol •yfada] 

~'=·=====:===Laor====•n=a==Ô=l=~i=k=t=e=n=Sı=o=n=ra==========' 
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Ş.ylala - •• ObL. Dliayacla yalaız ka.daml 



2 Sayfa SON POSTA ifayı• 2 .. 
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Lınwenala 

Ôllfmln• 
Ne D.rn1ti• ~ 

Otakçllar 9 ........ "
Yeraeh 

- Ne di1e,ı. lnrader. Allah top
rat•• k..a... Ser..,._ lau••vta 
.,.. ......... b.p.I ....... 
pi 1allarea dolattı. Bırbiaia• katma• 
tlık , .. IMıaluudı. Nıu,.t it.abu.. 
taada. Walm ...... ıza da ı••P ~ 
rt•rdlm ki ., bu ı•kilda delil de; 
1apbldarıma hakJdJe ceauını 16nHk 
ı•~a; ••n ,..,. hltlaft U..,. 
tırmak lıtiınleH ibret olıu. ,.. 

Betlkta" a.ıamur cadd .. I, 
Kelltllt'C• aek911, ff •••--• ....... v-. 

- Aaldm, adamcaflz ildi, ardı•· 
.... 8lyleam ............ k ...... 
Fakat .._.., -- •ık..._.. .. b
dar kiti ._ lndla•.a. Mlda ..._ 
tu ...... zı.., ............... ...... 
........... .-tile, ........ .. 
...... v. Law.-. .. ...... 1 1 

! daw,... W. •karle ,...._ ,_... ............. ~. 
o... .... ,., .......... . 

dolaJI WltaN ....... -. • .. ,_. 
,.... ..... .ı.rak .. ... ... . , ..... . 

Fakat......_, O... lthld• p 
t•r•tl ,.... eWIJetl •• , .... 
••ki.ıa1 taı.6 elm•••ldilla ~ •1r- ..... ..,........ Zira s-... 
...... s... ........... 

* Yetllll•le. •••kfl aok• .. 
49 nu•anall hane, Eaat; 

- B•• •- IWqlae iaumı10-
,... ki lllfln• birt•J cli1•1lm azizim. 
a. ••11•ea lhlıa •ulfia. Hem ba 
.. ferkl UYadJalufa, Ye oaua lJll•I 
etrafıadald laadl•Mla tefwrıııataaa 
........................ fula 
flpbelealr• Khablllr Jla• aenala 
b9f1DA COtap lrmek ltJa lJfmltt•• ......... , .......... ..,. ....... 
kon•ak utruacle, h ıtM atlamlua 
...,.,. ....... l. ----

Malamutpaıacla blfecl Arma
......... 7 lllcaltla , • ...,_ 
............. al ...... ..,. 

birt.d caa ...... ıle.. _. 
halı-. ...... _ .. ., ................ 
Hangi Melctebe 
Girecelainiz ? 

llılt • ••• » •melr ....... K> 
• Wır tltil .... , ...... -- 119 • 
ı .... ,.. •••• -
SOK POSTA.._ •••t Jliıi ..... 
olduia sı"bi ba ••• de batla ıaç. .... ..., .. 

H••al••lr.lelae 
Glrecekalnlz ? •• 
Siitwılanm&scla Mll•tmaie hela

JllOaftmıs Ortamektep, Liu Ye Yük· 
ilik mektepı.riD ka7ıt Ye kabul ..... 
laft IHliad• brıılataoatwz ....... 
leıi, ~·- ,.... •• 

C•w•1t. Verec .. ız L 

Bir iki 
Sahrla Bir KMaymhakkam, JaVndadr_- l~!'i,~~;;s 

mayı a emeye er 1 ETierden, Apubmanludan ••11• 
Hah Soymuılar 

K•çakc;allla lluhakej 
.... Y...-Uror 

Aleyhinde Suç 
Uydurulduğu 
iddiasındadır 

Orhanpal ICaym..._ Salt 
Yllce tara&adan O~haaıui Mer
kez karakol '1unanclam lbrahlm 

· Çn.f .te,.hı.e Mr dan apl· ...... 
9 .... rab ..... Mahkeme

..... b.tlaln b. dav.,. ı&e. 
lbrahlm Çltftf kaymakam •ler 
binde Burıa V aliljift bir mell
blp ...... m... ka,.. .. _ 
bpkpbp .,. kac•q.lan W .,. 
ettijial Wldir ,,.. y ...... talt-
ldlraa wıaada - .... • .... 
olcluja ..ıaıal='• kaymak•• da 
l~alilm. Çanp clawa etmiftir. 

Şimdi bqka )'erde karakol 
kumandanı olan fbrahlm Çav111 
bu ihbar mektubunu k.dhdn J•Z
madıjını a8ylemiftir. Buaua &be-
rine mektup Ye it.rahim Çavuıun 
el yuııı Şark T ••ylni San' atlar 
mektebi Medar MuaYlal lımaU 
Halda Benn Yen1mif, baclill 
ehlilaibre ta)'hl .a-.. ıtw. 

t...Jı Halda Bezer J•pbil 
tetlölıatte meldnbUB ll>ralılm Ça
YUf t......._ 1ualdtiı kaaaatial 
hani etmiftir. Dul'Dfm& de•am 
et-ktedlr. 

PostadaDeğişmeler 
lata•hal T .,kilibna Ge

niflik Verilecek 
Y.ı ,.ta ... wpa1 ht'dlltı 

tatWlı ecliltllil ... aa lltaabuldald 
poata •e Waraf tqki•Mı ela ..... 
... bir .. idi •'••kbr~ .......... 
11mr •nlfllil dola7ılile clijv 
Till1etlerlmlae ıare bir bmaalyetl 
oldufu içi.il burada ppılacalr 
tetldlltta haıuf bir mahiyeti bals 
olacaıktw. 

lataaltulcla Wr ...ı.s ..... 
tart lnılunacık, elmtl&ld ,..aa we 
telpaf •• paket mldlrllJdeıf. 
po•ta mua•ial, paket muavini, 
telınf manini adlatlle ba ml
dDtlll ........... 91111)awtia• ... 
lecelderclr. 

&e,oll•, Galata, Kacltlrl,, 
..,._, Akwa1, Betildat; Bebek 
Ye ................. ,, .. ~ 
llllderl de hwlaadaldan mahallla 
.-. aluals ,.ı elaeeW.•. 

DHlizter Konuıtular 
Şelııtlmlzdekl dtlml• ceml1etf 

iyeleri buıtın Aat oacla Ş.lwlct.. 
bqanclald merkezinde toplu
IDlftlr. Toplantida haa huap 
1olaululdan •he.... edllmif Ye 
cemiyet ._.,..,._ Jaidea tet-
kiki karart ...... 

Öz Dil 
Çal ......... 

t - Halletntell - 1 • Brllmelr, 
2 • Açmak, çlımek, J • kotarmak 
Oraelllen 1 • Su ıekerl eritir, 2 • 
Bilmece ac-11aa ( ,....._ J 
.. nk ettiaia mi? 1 • An...ıa 
bitin aalaımazbklara kotarddr. 

a - Çarel h•l - Çazı•. katanu 
70Ju 

Ôl'llÜl•ı 1 • a. .... ••mi bir 
ça.ı- w....... Wleml1orum. 
2 ....... --...,... ... ., 

3-T ........ __. ... ..,__ •...• , 
o.... ............... ..... .. ~ .................... . 

4 - •• , .... - l>i7e• 
•-•n.tı-..,... 
Ot..tırıa...W.ı ... ,... W. ..,.. ...... 

Nalı Gwte ............ ,.. 
.. ................. o.--..... 
ı-- 1g.n • ..._ ... _ riea =~-~ 

Bir Kadın Kocuım 
Patakladı 

Hlcll1e, AclJlyede Mahkeme 
Kapıatnda Geçli 

... W.iıid .......... HaWp 
aclb bir ......., llkn•• Ula 
bir bchma daftllBa hlalm1tbr. 
Habip davaa, Maunu RÇllMlur. 
Bunlar timdi ayn , ... , .. hlr kala 
kocadır. lddla7a slre Mlaener, 
kocuı Habibi d6Ymelde •çludur. 
Mlluwwer mahkemede demlftir lda 

- • Dhdla •-11_ Saldt
JacU delflim 7al. T•lll da-.... 
Boa çocapma ,aatermlyar .. .., 

Malak-· ... ".. OD bet 
,na ...... ceza• Ywdl, fakat bu 
kan koca koridora cabktu 
aonra Nrt bir Hl ftltllc:Ua 

- Şair. ,.Jd. 
Korldord. lcoamm Jak•llJ• 

b• erketla bir -tma. ltfr eo
luaa tokatlara laclrlyor ·Ye IDyle
alyorda. 

" - Hım coeafa itana ıa .. 
termeala. hem ele caa Yerdlrlr
.ın. Seni cl6vmeye1• de ldllll 
tll•.,ıiıt. .. 

- Şnkl ş.,.kL 
Etiaftaklerla 7archmDe erfrek 

kudlalal ..-aw. lmrtarch Ye 
kaçma1a bqlada. Fakat kaclm 
...... ... ? o da .......... la 
1at lrattaa ta Ad&1• w. ..... 
bpw Irada .. ,.,,. Wr .. ........................... 
atlltlnrmclaw lıwtaldu. 

PolJ., AU, lamail, H.m lbraldm 
•• bn• fe!rad• atitqeldll 
...... bir ... ...,... • .,. 
daaa cıkarmafbr. Bu .. beke 
flmcllJe kadar blrpk eyler Ye 
apartımaalar •1mqtur._ Pollaln 
Dk hamlede tHblt edebildljbae 
alre, bun,_. ( 9) aparbmu Ya 
ewden .,., 40-ICJJI lnllaa llQ
metll balalar çalmıflar ve en 
adllerlal ellipr 11r.,a atm4ılardlr • 
Ç.W.lllua ..,... birçolduı 

evlerinde bulunmUf, bil' kuma da 
Atbklan yerlerden ıeri ahamap 
br. 8-lardaa Halil ........... 
~ • Al, JweD ... Fatma ,.. 
blmrak tevkif edilwl ... 6. · 

Kırkını Bulmuı 
Fakat 41 fnciJI Ararkm 

Yakayı Ee Verdi 
PoH., Medet ...... uda bir 

•bdralaJı teyldf ataalftlr. 
Medet JlllDD bir JUbllcidlr. 

Dla Karak&, ........ , ........ 
Uakapamada --.. Ba1a .. 
dllaa n NeW,..ıa cepleıbd U..,. 
bnuJa ..,,...... fakat Wr 
eralakmaftaa .......... . 

Gan.i• polile .......... ...-·--· 
lledet tul ........ llma .. 
.. -11•111._..1ahhewp. 

lledetı. lark bdaw ..... 
••itti ., ........ 
Resmi Mektuplar 

Poata ldareal Bunlardan 
·Para Alacak 

H......_....._Poata" 
Np.t w...ı bltlll devlet 
dainlerlahl mektup, hlpaf ft 

paketı..lal lcntle tatmracakbr. 
AllC8k lcntl9r ...an P.aa 
•e T elsraf Iclareal tarafıadaa 
alt olduta clalndea ••aabr. 
Baaua lçia ,.,.._.. ,_. hf-
ldl&t 7apılmua, ayrı bir nrYll ................. .-.. 
araanatıı laı•-
Slrkacicle .. ........ lcld 

lc••ktm .._ Slhrtll ••'•.t • 
H•ı; ... ..-..... ...... 
aleak a11ıh• taellr'ı'•• 
IG llR ............... , HT11;la. 

bira._ .... •·· e• ••rs••• 
le .... _ .. ,........ 

~ lıMı•ılll 
111 ....... ,.h•··••&.. 

Y...,.,, V....a. Ah+'h .. s.-. ........ GaP•ı ····et 
,. •• •• • ...... 7 7 

dh 9 aamarô lhti.. ..hkem .. 
ifade ba .. a•dm•p. o.n,.. arae
tuı .. ıann ı•Dltletilmeii .IPa ...,_ 
b allae lllralnlm•fbr. 

P•z•r Olta H•••11 8. Diyor Ki ı 

Muhacir mah adı albacla 
rl-ırt• 321 ton .. ker kaprıe 
maldaa -ela S.lıl\attla Rifat • 
ubclqlm-ınm c1ara,....... dtbl 
de••• edilerek phitlv cllnlenmlf: 
Pra•aclah lamaU BuJprlataatWd 
...... 80 ... • ... ,. •ttıp.it 
bllllllllla 15 ton teker alamı• bli 
nr nnlftlnl, fakat Velçlko adla 1 
birialnla keaclle'n' SaW..ttla Rlfat 
•• BtlrLanettinle tllllfbrclığım " J! 
bualana kndW.e para • .,. ... 
15 ton yerine 30 ton ıeker ala ! 
cbldannı, htnbala pldltl •amaa 
cr. .._ !8IJO lfra yerine 124İ 
llia nrdlklerlDI 187lemlftlr. 

.. .. 1r 

0..veran. T ..... 1•1 f 
o. ..... talebel.iadm kaili 

IUllr ..... tanifaaclaa k6ylerde 
lmmekla•llJll dant edllmlflerdltt 
e. talebelerin bllaflerladen kar 
iller latifede edobDeceji albl 
talebeler de k67deld tetkiklerine 
clayanarak teder haarhya~ 
lanlır. 

.. Jf- .. 
Pellketzedelere Yardı• 

Sanyer ıoaçler mahfeli Kari 
fellbtzeclelerl meaafaatlae bir 
temalJ Yermlı Ye haullb Kana 
slnderiimfıtlr. · .. . .. 

Elelrtrlk Ocrell 
llektrik ldlo•at aatancla • 

lumlraaclaa ltlbana 14.75 brllf 
almmua bnrlqtırılqbr • 

* • • 
K•t P•r• Alacak 

JCadake7 IU flrketlDln tuflatİ 
lflerlacle kulludıtı malzeme lslll 
abonelerfadu alacap lcrete dair 
bir tarife pplnufhr. 

,,. Jf- ,,. 

Mektep Sergllerl 
DlmWrt., _.sileri bu a,.a 

- ....... ,.,. .... ldılr. 
Jf- * Jf

lpekçlllk Kurumlan 
v ......... lpekdlk ... 

trall, ipekMI ......... lçla lllf ....... .,.. ...... . ............ , .... 
• • • ,._.. Y•••• T• ... AB~ ........... 

'r.k· v- .......... .. 
- ._ ..U,lnd• dolaıa ... ............................... 

4 4 4 .................. 
r .......... Arap ..... ,... 

... ...... , nbrt pa.t• .... 
a•amaktaa bldsrmlfbr. a. 
•laaHbelle poetap Yerilecell 
ba .-llt brtlU bbal edilmeJlp 
... eclllecektlr. 

KolDfU - Huu S.7 L. Senin rac:IJoa J ... Y _. Wr llılteWr çaklDlf ı Rad10-1 - Vllcacllmlld• hll clalıalar ıeçiace 1 Huaa B. - S. butalak hclJO ~ 
? V ~·•-•--t tf - daW lau clalplar lanaıa YllcadllDdea •muml mlwuwmıi b...,.-. •adan enal de Yarda. bWa ic..._.ı • 

Yar 1111 .. ana UllUUt e pçlıorm... •uıp ıeçmek,. tlvlerdi I 



,. 
Hergün 

Gençler Köglerd• 

• 

l Resimli Makale a Yaz istirahati a Sözün Kısası 

Kızılay Haf ta~ı 

• Sivil Tayyare 
• 

Güzel bir Teşebbils 
Ruıyada ÜniYerılte talebeel 

yu tatilini köylerde Yeya fabrl· 
~alarda köylll ve iıçiler araemda 
aeçlrlrler. Makaat köylll ile oku· 
aıuı lar araaında bqka memle· 
ketlerde huıule gelen uçurumun 
•çdmaııaa meydan Yermemek, 
•• ÜnlYeraltelllerln köylll •• ltçİ· 
Jl aydanlatmall08 lmkla Yer• 
•ektir, bu teıebbUı klSye •• 
lıalka ıtık •• aydınlık ıötllrmUt· 
tir. KöylO okumUf gençleri HY· 
•esini ve anlamaımı öj'reomittlr. 
Gençler de k6ylUnDD ve ifçinla 
laa1atını görmOttOr. 

Bizde bu tt~ıebbllstl Ukönee 
lımir V aliıi General KAzım Dlrik 
yapıyor. lzmlrde 68 kadar nllmune 
köyll kurulmUf. Bu Vali, ÜnlYer· 
IAte taJebHinden 40 i'encl bu 
~öylere mlsafirlii• davet ediyor. 
Gençler yurdun bu parçaaı Oze· 
rinde ıoyıal Ye Gkonomik etUtler 
yapmak imkAnmı bulacak, köy· 
layo yakından tanıyacak •• kay 
Gkonomiıl hakkında lıteyenler 
tez hazırlamaya muyaffak ola· 
caklardır. 

Diğer ylJlyetler de bu teıeb
bUıU taklit edemezler mi ? 

* Kızılay Haftası 
Sokakta size elini uıatan 

dilenciye para veriyor muıunuz? 
Vermeyin. 

Heri'Un gazetelerde bunların 
ıervetlerl hakkında yazılar oku
yorsunuz. Bile bile aldanmayın. 
Verdiğiniz para ne bir yaraya 
lllerhem olur, ne de yerine verH
llliş aayı1abilir. Sokaj'a atacak 
paranız yok da, hakikaten hayırla 
bir iş ıörmek i•tiyoraama Kııılay 
cemiyetine azi olunuz. Buraya 
lenede nreceğinlı bir iki lira, 
ıokakta dilencilere vereceğiniz 
beı on liradan daha faydalıdır. 

Kızılay cemiyeti bu uluıua 
biricik organize yardım mlleue
ıeıldir. Onu yaıatmak ayoiza• 
lllanda bir borçtur. ,,. 

Sivil r ayyar• 
Sivil tayyarecilik her memle· 

lıette göı karartacak ıurette 
lerpilip bUyOdU. Yolcu tayya· 
releri, apor tay1arelerf, hu· 
ıuaı tayyareler arhk ukert 
tayyarelerin yardımcıaı ıayılıyor. 
Bunun içindir ki, tayyare poıta• 
t.rı hiçbir yerde maarafmı ko
'11ınadıjı halde hUkOmet yardım 
•der, bu poıtalan mllmklln ol· 
duğu kadar arttmr. Fran111 bllt· 
Çeıindtı ıi•il tayyareciliie Jardım 
lçla 25 milyon lira, ltalyaa bit· 
Çesinde 15 milyon lira, Alman 
~lltçeılnde 120 milyon lira tah· 
•lıat vardır. 

1 Her ılvll tayyarede aııl pi· 
0 ttan baıka, hUkômet namına 
)etişen bir pilot ye bir acemi 
~ardır. Bunlar uçuılara lıtlrak 
tderlcr. Yetişirler ve sonra orduya 
!~Ç•rler. Bir aeferberlik -.ukuun• 
.._ Almanya 60 bin pilot çıka· 
'•bilir. 

1 Biz de ıiYll tayyareclllğe bat· 

1 •Yaınaz mıyız? Ankarada top
~krnak Dzere bulunan kongrenin 

1 katini bu meıeleye çekmek 
•teriz. 

Fazla Alınan 
l?e,.gfler 

Arıkara 23 - Finans Bakanlı· 
~1 defterdarlıklara telgrafla bir 
'tn rn yaparak 1 Hazirandan itiba· :•n tahak kl k ettirilen vergiler·n 

d•rkh ve fazla alınan vergiler:n 

1 
c r ddiyat işıerl, bakanlığm mü· 
•ac ai 'ht" .. t d bı e ı ıyaç gos erme en, 

Medeat adam çalıt•H••• 4a bilir, dl•leameıial de. 
Yas ••idi •i, Haeaia Hkiı dokuı ayı · dldlaen, çalııan 

metpl olmakııun dinlenirler. Tekrar it• döamek lçln 
kunat toplarlar. Biz beniz bu yıllık dinlenmeye 

•e JOrulan lnıaalar, blraı ha•a, blras 1rlln .. , biraa lauıur 
ıalmak için eahiUere, efleace yerlerine, karlara d~klUlr· 
ler. iki Uç ay hiçbir t•Y dOtlnmekıisin, hiçbir t•yle 

alaımamıt zdar. CGnldl benllz çalıtma11nı 6tr•namemltlz
dir. Çalııma71 8j.,.aditim iı .aa dialenmeaia bir balr 
oldutunu anlamakta •ecikmeylı. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Maliye Bakanlığının işleri 
Haylı Tenkid Edildi 

Şöyle Denildi: 
"Bu Daire, Kırtasiye· 

cilikte En Batta 
Geliyor,, 

Ankara, 24 (Huıuıt) - Kamu· 
tayda bütçe mOnakatalara çok 
hararetli oluyor. DUn de yeni 
kazanç ve iıtihlAk vergileri 
kanun layihalarile Maliye Bakan· 
lığı bUtçeal görUıUlUrken bir· 
çok ltiraz.lar yapıldı, keıkln 
mUnakaıalar oldu. Kazanç 14· 
ylhaaı bu mUnakaıalardan aonra 
kabul edildi. Fakat iıtlbllk 

vergiıi görlltllltırken Ahmet Ihsan 
(Ordu) Dedi ki: 

.. _ GOmriU arlara artıra lçerde 
mnıtehlik aleyhine fiat pahalı!ığı 
doğuran bir yola dotru aldiliyor. 

lımall sabuncu toptancı ile 
yarı toptancı tabirlerinin birçok 
kargaıalıklara yol açbğını, ikinci 
muYakkat maddenin de tat· 
blklne imkAn olmadıtmı ı6yledl 
Ye madde encümene iade edildi. 

Sonra Maliye Bakaufıtı bUt· 
çHloin mllzakereaine geçildi. 
Refik Şevket söz abp dedi ki : 

"- Maliye Bakanhtı en ağar 
ltleyen haYalecilik ve kırtaıiye• 
clllkte ' batta gelen bir dairedir. 
Bazı memurlar lılerl baılarmdan 
aavuyorlar ve Uzerlerine mea'uliyet 
almaktan çekinerek doıyelerl 
Hukuk MUıavirllğine gönderi· 
yorlar.,, 

Lokantacı Cemal, Refik Ş.•· 
ketin yergiyi "yllk,, olarak g6ı· 
termeıılne it raz etti Ye: 

" - Vergi, dedi, )Ok değil, 
bir vazifedir. Ben en çok vergi 
verenlerden blr~yim. ,, 

Refik Şevket - Ben Hnden 
çok veriyorum bayım.,, 

Bu arada glirUltlller oldu ve 
Lokantacı Cemal Maliyede itlerin 
çabuk yUrlldüğünU söyledi. 

Berç TUrker Keresleclyan -
Harici borçlarımızın yekünu çok· 

!Temyiz 
Mahkemesi 
Lağvedilecek, Ankarada 

Y enisl Kurulacak 
Ankara, 23- Eskiıehir Temyiz 

mahkemesinin lağvedileceği kuV\'etle 
ıöyleniyor. Bunun yerine Anka· 
rada yeni bir Temyiz mahkeme· 
ıi kurulacakhr. Bu hususta bir 
llyiba hazırlanıyor. 

Hileci Tacirler 
Bunlann İsimleri Kara 

Liıteye Y azalacak 
Ankara, 24 (Huıust) - Tecim 

ve endllatri d6rdllnc0 i'•nel kurul· 
tayının muhtelif encümenleri ça· 
lıımalanna devam etmektedirler. 

OUnkll toplantılarda Deniz 
iyeleri komisyonu ıOngercilik 
H tatlı ıu balıkçılığının inkitafı 
mHelelerlle meıgul olmuş, Kanun 
ve Nlramaname Komisyonu da 
birçok yeni hOkllmler araııada, 
ticari ahlaka uygunıuı itler 
ıören tacirler baklunda baıka 
memleketlerde olduğu gibi "Ulus· 
lararaıı kara liıte,, Haıını kabul 
otmlıtir. 

Ôkonomi Bakanı Celil Bayar 

tur. Borçlara ağar atar ödemenin 
mllmkUn olup olmadıiı tetkik 
edilmelidir. 

Sonra, bUtUn devlet bUtçeıinde 
mefruşat, tenvir Ye teahin maarafa 
20 milyon lira tutuyor. Bunda beı 
milyon lira kadar tasarruf yapıla· 
b:llr. 

Bu arada Maliye Bakanı bu 
itirazlara cevap vererek maliye· 
nln ağar iıleyen •e kırlaaiyecl 
bir daire olmad ğını, işlerin çok 
iyi baıaraldığını ıöyleyerek harici 
borçlar itinde ıöyle dedi: 

''- Borçlarımızı vaktinde ver
mek mukaveleı"le bağhyız. Buna 

Türk Matbuatının 
Hizmetleri 

Ankara, 24 (Huıuıt) - Mat• 
buat Umum MOdUrlUğll tarafın· 
dan kongre mUnasıbetlle dUnya 
matbuatı hakkında yaudırılan bir 
eserde TUrklye matbuatından 

bahsedilirken deniliyor ki: 
"BUyUk Önderin Anadoluya 

sreçmeal, milli kurtuluı hareketiyle 
mUJeUa ayaklanma11nı hazarla• 
ma11 Ozerlne g6z0 pak, fedakir 
Ye ıultanl saoıllrtınlla aulmlle 
çarpııan milli •• ıuurlu bir Ttırk 
matbuatına tahit olunmaktadır.,, 

Tekaüt Kanununda Deği-
ıiklik Yapılmıyacak 
Ankara, 23 - Tekaat kanu· 

nunda değlılldik yapılacağı bak· 
kandaki ıayiaların aah yoktur. 

ilk Gemimiz 
lı:mitte GölcOk teraaneılnde 

Türk mllhendla Ye iıçilerl tara• 
fındaa yapılan 1200 tonluk bir 
ıemi yakında denize indllrlecektlr. 
-························································ .... dUn akıam Orman çlftliiinde 
murahhaslar ıerefine bir ılyafet 
vermlttir. 

riayet namuı borcudur.,, 
Bu mllnakaıalardan aonra Ma

liye Bakanhfl bütçesi 13 milyon 799 
bin 114, OOyOnu umumiye için 
46 milyon 492 bin 563, tapu •• 
kadastro için bir milyon 134 bin 
770, GUmrOk Ye lnhiıarlar ba· 
kanlığı için 4 milyon 947 bin 
659, iç bakanlığı için 4 milyon 
316 bin 744, Matbuat genel mll· 
dürll\A"ü için 111 bin 398, emni· 
yet işleri için 4 milyon 112 bin 
003, Jandarma umum kumandan· 
lığı için 9 milyon 289 bin 752, 
Dıı işleri bakanlığı için 3 milyon 
220 bin 480 lira kabul edilmiıtir. 

Yazı Çok Oldııfu icin .. 

Bugiln Konamadı 

. ............................................................ . 
Türk İnciri 

lngiltere Avam Kamara
aında Sözge[iıi Edildi 

Londra, 23 (A. A) - Avam 
kamuaımda bir aaylav ticaret 
bakanı Bay Runcimandan, TUrkiye 
ile Klerlog görlltmelerlnin timdi· 
ki durumunu Ye çok Tekit l(eç
mit olmaıana Ye bir anlaımaya 
eritmekteki zorluğa 1"6re Türk 
inc;rleri üzerine vwai k~nulma• 
sandaki faydayı arattırıp araıhr· 
mayacağını sormuıtur. 

Bay Runciman, Tllrklye hllkü· 
metiyle glSrUtmelere tekrar baı· 
lanalmış olduğunu Ye bu ıeralt 
içinde bugtın için oydaclata •telkin 
ettiği • mukabefebilmiaif meHle• 
•İnin menuubabı olamayacağını 
biJdlrmittir. 

Yunanistanda 
''}" aşasın Kıra!,, 
Sesleri! 

Selanik, 24 (Husuıl) - Kıral 
tuaftarı Metakaaı don buraya 
i'eldi. Seçim bazırhğa ıtGylevleriain 
blrlnciıinl verdL SöyleYi dinlemek 
için gelen ahali pek çoktu. · 

Metakaaı konuıurkaa ikide 
birde ıözU keailiyor "Kırat lıterlzl 
Yataaın kıral,, aeılerl lıltiliyordu. 

General Melaksaa, Yunanlı· 
tan için Hlimet yolunun k1rah 
getirmek olduğu, bu suretle 
bUtUn ahalinin refahı temin edl· 
leceğlnl ve aynlzamanda bUttın 
isyan ıuçlularına umumi af Yerli•· 
ceğinl ıöylemlı ve ıiddetle alkıı· 
lanmııtır. Ahali .. yaıaaın kıral " 
diye mahalleler arasında dolaıa· 
rak nUmaylı yapmıılardır. 

Yunan Muhalifleri Seçime 
Girmiyecekler 

Atina, 24 (Huıuai) - 8Gt0n 
muhalif partilerin önderleri, par
tilerinin Hçlme girmeyeceklerini 
birer beyanname ile halka bildir- • 
mitlerdir. Venizelos partiıl lideri, 
hükumeti, 1eçimin ciddiyetini boı· 
muı olmakla lttiham etmiftlr. 

Yunan Karalının Resmini 
Baımak Y aaak 

Atina, 24 (Huıuat ) - iç Ba· 
kanhtı, eıki Yunan Kıralı Ye 
ailelinin reaminln ıazetelerde 
neırlnl yaıalc etmiıtir. 

Arkadaşını Kalbi-
nin Altından 
Bıçakladı 

Dua gece, bfr ekmelr paraaı 
yUzladea bir ciaayet olmuştur. 

Cibalide odun iakeletlnde 
aandalcılık eden Cemal ile Dur
ıun, orada Ka11mpafaya geçmek 
isteyen bir mllıterlyi arala· 
rmda paylaıamamıılar ve blrlblr· 
!erinden ucuz götürmek lıtemiı· 
lerdir. 

lıte bu mUnakaıa aı: ı:amanda 
bllyUmilf, tokat, yumruk derken 
it bıçağa dUtmUt ve nihayet 
Cemal, bUyOk bir bıçak çekerek 
Dursunu arkaaından ve kalbinin 
altmdan ağır •urette yaralamıtbr. 

Poliş, 61Um halinde olan Dur .. =========---------------------------------, ıunu Cerrahpaşa bastanealne 

r ıs T.'E R [NA N Is T E R 1 N A N M A I kaldırmıı. Cemali de yakalamııttr. 
,(Qltnr Umum MGfettltlerlnden Ekrem geçende ".d1• 

nçt ~ teftit iç:n o t mek ebe gı erk•' Y0 
• 

otomobili çocuklar tar fınd n t fA tutulm f·. _Camlar 
kırılınıf. Bir t f ta Ekremın gözüne ru 1l lnı ştır. . 

E ı · hıre Elcrcm orada göı dolctoru bulamanuf, 8 uşe . 
gitmiş. Orada da blrıey yapamamıolar. Şchr miz• gd r 
Cerrahpaf hnstanHıne y tm f· Şimdı tedaYi e .': 
melttedir. Bu zat Lu münasebetle g utelero verdığı 
h•vDn.,t A•A••n • tllvor kh 

0 Y lvaç kaymakamın n ı6y'ediğlne ıöre bura ço· 
cukl r ııın bir k·smında har gelen yabancı miı,fıri 
taılamak bir itiyat h !ine girm't, Abideler hakk nda 
tetkıkat yapmıya gelmlt bir 1 i li:ı miJtehaH s y"ne 
böy e çocuklar lcrafın an lnşa tutu muı ve profe örün 
k rıs nıı raatlıyıın bır tDş !•adının başını yarm ftıG_ 
Bu çc-cuk ar kendi yurttaılarına da ayna f eyi yap• 
mışlardır • ., 

JSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Yine Sis 
Gece Y c rısı Baıladı, Hila 

Devam Ediyor 
Dün gece yara ından ıonra 

şehri, Hn ici, limanı ve boğazın 

bir kısmını ko) u ir sis kapladı, 
bu s: e ber· ber hava da el· 
dukça soğudu. Siı hAla devam 
ediyor ve vafurl r ıefer intizam· hı~h 1 def crdıırlıklarca yapıla· 

cc ~ nl bi dirmiıtir. L--------------------------------- _________ ) 
1 

!aram kaybotmi.;lerdiı. 



4 Sayfa 

Kordon Tramvay
larının Beygirleri 
Besiye Alındılar 

lımir, ( Husuıi ) - lıtaabul 
Şehir tiyatroıu aao'atkArları bir
kaç sıUndenberl b:mlrde temllller 
•eriyor. Yılda ancak bir haftaya, 
on güne lnhi1ar eden bu temaıa 
hayati lzmlrlller için yeni bir 

. çeıol •• ze•k birikimidir. 
Tiyatroyu çok aeven ve btıyUk 

bir rağbet gösteren bmJrlller, 
Iıtanbul Şehir tiyatroıunun bu 
yd tatbik ettiği propamı faz laca 
kuvvetli bulmamıılardar. Bet yıl 
enel g6rdüğUm0• " Aynaroa 
Kadısı ., bu ıeliıte yine lzmirde 
temıll edildi. 

lıtanbul Şehir Tlyatroıunun 

daha yeni Herlerl yok mu diye 
bir f8pbe •yandı. Muhakkak ki 
bu ıUph• yersizdir. Ancak lıtan
bul Şehir Tlyatrowna idare 
edenler lıtanbuldan batka mem• 
leket parçalarını •• hmlrl 
taıra ıayıyorlar •eı bayatlayan. 
dekora lUzum olmayan eaerlerl 
temıfl ediyorlar. 

* AtJı, arabah kordon tramvay-
larıodan kurtulduktan sonra belkl 
de pek yalanda elektrikli tram
lara kavutacatız. lzmir elektrlkll 
Tramvay Şirketi, . Belediye ·re 
Bayındırlık Bakanlıf il• Kordon 
batbnı yapmak here gısrnım•· 
Jero batlamııtır. GörUımeler ılm· 
dlllk mUaait bir durum gösteriyor. 

Kordon tramYaylarn11n kalk· 
maaile, Himayei HayYanat Cemi
yeti mllntHfplerlnl ıeYlndiren bir 
haber vereceğim. Belediyeye ı .. 
çen tramvay hayYanları, Belediye 
ahırında yirmi gOaJUk lıtlrahat 

•e bakım devre1I Hnasında hepıi 
de aemirmitler Ye 6 kilodan 8 
kiloya kadar rttbek yapmıılardır. 
Kordondan kalkan iıkence ma• 
'kinelerinin en bUyOk faydası bu 
zavallı hay•ancıklara dokun-
muıtur. 

* Hususi Muhasebe MtıdUrlHr· 
IUğli verdiği bir kestirimi• bun· 
dan ıonra at koıularmda gaze
teciler~ serbest duhuliye •erme-
meği, gazetecilerin de at kotu· 
Janna bilet ~ahn alarak girme
lerini onayladı. Pek yakında 
Belediye Meclisi de gazetecilere 
otobüs pa1oıu verllmeıl hakkında 
bir Azanın talnirinl reddetmiıti. 

Dünyam dört tarafında Ocretllz 
•e yarı Ucreıtle seyahat eden ve 
birçok kolaylıklar gören gaıete
cller, lzmirde herkes gibi tam 
ücretle Hyabat edecek •• umumi 
yerlere girecektir. Bu baldı ka
rarlar, lzmirde gazetecilerin faz• 
laca para kazandıklarına delAlet 
attlti için yerindedir. - A. B. 

__ ................... ____ ._ ... . .. --
6UTUN ULKE.YI 

HERG.UN 

DOLASAMAZSI NI Z 
FAKAT: 

~nllosıa 
OAKİ ~iR TLAN 

BüTUN ULKE.YI HER QJN DOLMUI 

...aM ... 1 t W?ttöS7Hr?iPi' 

.iON POSTA 

... ____________ _. .............................. ______________ ...... 
Bayramiçde 
Fabrikası 
Yapılıyor 

Bu Yıl Bir Elektrik 

Bayramiç (Huıuıi) - Kasaba· 
mız pek yakında elektriğe kavu• 
şacaktır. Kurulacak ele\ctrik fab· 
rJkaıı kaza civarındaki linit ma· 
denile lıleyecektir. Fabrikanın 
proje1i yapılmıt ve tudlk edimek 
Uure Bayındırlık Bakanhğma 

göaderilmfttir. 
F abrlkanın yaptlmuı lçin Be

lediye baakuındaa bir miktar 
istikraz J•pılacaktır. Elektrik 
fabrikuı kurulunca kuabadakl 
EndOıtri ••lert Ye ua fabrikalan 
elektrikle lıleyecektir. 

Bu Jıl kaubada bir de Be
lecliye blaaıı yapılacaktır. Binada 
halkıa toplanabilmeslne elverlfli 
btızUk bir aalon da yapılacaktır. 
Y eal BeledJye blnAlımn ıehrln 

en bUyllk •• en ıuıel binuı 
olmuıoa çalııılmaktac:lır. 

Belediye tarafından kazada 
büyUk bir ıUreı mtlaabakuı ha
zırlanmaktadır. Bu m01abaka 31 
Mayısta yapılacak, memleketin 
en namlı pehliYaalarınan f9tirakl 
temin edilecektir. Bunden evvel 
Çan Ye Genedere panayırları 
kurulacak, bu panayırlardan dıs
nen halk bOyOk pehlivan l"Ureı· 
Jerfni 1eyntmek fınahnı elde 
edeceklerdir. 

Gerede de 
Sevinç 

Gerede (Huıuıt) - Adapa
zarı, Bolu Gerede tf mendlfer 
hath bu yıl yıpılacakhr. DeYlet 
Demlryollan lıletm• Mndur Mu
• •ini Bay ilhan ıelmlt, tetkikat 
yapmııtır. Haber Geredelilerl 
çok Mvindlrmfttrl. 

Geredada Bir Banka Şubesi 
Kapandı 

Gerede (Huauat) - Adapa· 
zarı Ttırk Ticaret Bankanmn 
Gerede ıubesi Mayıııtı birinden 
itibaren faaliyetini tatil etmiıtir. 
Burada Iı Bankaaının bir ıube 
açacağı ıöylenmektedlr. 

lzmir Şarbaylığı Ruıyadan 
Otobü• Alacak 

Ankara, 22 - lzmir Şarbay• 
lıgı (Beledlyeti) 20 yd taksitle 
&denme kıartile So•iyet Rusyadan 
100 otobUı almıya karar ver-
miıtlr. · 

' 

Bayıam19t•n bir ıörhflt 

Kangal llkbalıar 
At Yarışları 

SıvH, ( Huıual ) - Kınıal 
ilkbahar at yarıılan bQyOk bir 
meraklı kalabalıtı eninde yapıl
mııtır. 

Birlncl hallı kı• Arap atla11 
yarııtnda Damlı Abmedlıı Duruıu 

birinci, Çomurlodan EyllbOn Kıııl 
km ikinci, Yuıufun Al tayı DçUn· 
cU olmuılardır. 

ikinci yarım kan Arap atları 
yarıtında belediye kAtibl ŞOkrl
nlln hayvanı birinci, Pınarbaııa• 
dan Anzorun hayvanı ikinci, Şa• 
mllın hayvanı ttçUncU olmuılardır. 

Üçüncü yerli ve yarım kan 
Arap atları arasındaki koıuda 
Damlı AhmedJn Al ab blrind, 
Kangaldan ŞükrUntın Km ikinci 
Nurettlnln Ah OçDncQ oldular. 

Y eşilırmakta 
Bir Çocuk Botuldu, Kur· 
tarmak lıtiyen ·Adam Da 
As Kalıın Boğuluyordu 
Amaıya (Husuıi) - Şe•ket 

adında 14 1•1ında bir çocuk 
Y qillrmağa dUımtlf, boj'ulmut
tur. Şevketi kurtarmak için 
lrmaia ablan bir adam da ıu· 
lann akınbsma kapılmıı, Cami 
içi denilen yere kadar ıllrDklen• 
miıtir. Orada 6n0ne çıkan bir 
ağaca aarılarak imdat iıtemly• 

baılamıı ve J•tiıonler tarafından 
kurtar1lmı,br. 

Amasyada Blr MUsamerı 
Amasya ( Hususi) - Halk 

Turan Kulllbu temsil kolu tara· 
fından Halke~I aalonunda bir 
mliaamere Yerl'IDJ, lfÜZel emerler 
temıll olunmt ı Ye tiirler okun
mu,tur. 

Diyarıbekirde 
Bir Katil idama, iki Arka
daıı da Yediıer Sene Hap

ae Mahkum Oldular 
Dlyırıbeklr, ( Huıuıl) - 930 

Yılında Akpınar aabfyHinla Mer· 
ket köyGoden Sofu Ahaıedln 
evini baaan, paralarını almak 
makHdJle Sofu Ahmedl ve kızını 
6ldüren Molla AH. köyUnden Ali 
oflu Murat ölUm cezasına, arka· 
daıları Mehmet oğlu Eyllp ile 
Halit oğlu Rizgo'da yedlıer Hne 
aiJr hapis cezasana mabkilm 
ediJmiılerdir. 

Köy Yatı Mektep-
leri Kurulacak 
Ankara, 23 (Husuıt) - Klll

tllr Bakanlıtı k6y mektepleri 
için yeni bir kanun ha.ıırbyor. 
Bu kanua Ue mektep açılmaaı 
lmkluı olmıyan köyler mıntaka .. 
lara ayrılacak, panılyonlu mek· 
tepler kurulacaktır. 

Çeşme Yalağında 
Bir Çocuk 
Boğuldu 

Merzifon (Huauıi) - HacıbAH 
mahallealnden Siyam o~lu HOH· 
yinln iki buçuk yatındaki kızı 
Nlılr bir çeşmenin yalağında 
oynarken içine dllımnı, klm1e 
tarafından ı~rUlmedlji için bo
iulmuıtur. 

Merzifon da 
Soğuklar Bağlara Zarar 

Verdi 
Merzifon, ( Huıuat ) - Son 

gftn)erde bozan ve birdenbire 
ılddetli soğuklar yapan ha•alar 
burada bağlara zarar vermlttir. 
Bütlln yeni fillıler kanulmuıtur. 

Halkcvlerinin Mü.samerc VeBayramları 

,.. 

Çanakkale Halkninde bir mü .. mere dolayıılle dtınanma Mer1in Halkni temıil kolu bir milumereden ıoora . 

Haikewlerl yurdun her tara- Halknl temsil kolu balkın aydan· Kozanoğlu, Mete •• Çoban pi· 
fında hıdk iv• köylü için çok lanmaaı için devamlı temsmer •er ) eıleri temsil edUmlşllr. Çanak-

faidell çalışmalar yapmakta, önemli mektedir.Şlmdiye kadar Akuı, Kah- kale Halkevi de bu yolda ileri 
varlıklar iÖıtermektedirler. Me11ia raman. Mavi Yddırım, Ôz Yurt, sıiden kurumlardan biridir. 

mayıı 4''t 

Dfln1111 llctiıat Haberleri 

Af mangaya 

Pamuk Satanlar 
Rio dö Janelro'dan yazılıyor ·a 

Türkig• Ü· Birkaç )'ıldanberl 
~llncü g•ll- Brezilyadaki pa

muk ekim ve lbe 
• 0 "uz racah btlyUk te-

rakkllere mazhar olmuıtur. Ba 
artaı bllha11a ıon yıllarda glı•• 
çarpacak kadar çoktur. Meseli 
1934 yıh Uk Uç ayında Alman
yaya yalnız 800 balya pamull 
utan bu memleket •ynJ yıhn ıoa 
tlç ayında Almanyaya tam 33, 101 
balya pamuk göndermiıtlr. iki 
-1.rlcamın tetkiki bu artııın ebeld 

mlyetlnl açıkva meydana - koy ... 
1935 yılında da bu arhf seyl'IEı 
ala deYam ettltl görDlmektedlr. 
193S yıla Uk tlç ayı icla 
yapılan ıon btati.tJldere nazar .. 
Brezil7a bu mllddet t~nde de 
Almaayaya 95.812 balye pamu• 
ihraç etmlıtfr. Bu çoğalıı Ame
rlkadan yapılan ltballbn zararın• 
olarak lnkiıaf etmektedir. 193' 
yıbnın ilk Uf · ayanda Amerika 
Almany•J• 367.000 balye pamull 
vermlıtl. Bu yıl ancak fi2.59' 
balyellk bir ihracat yapılmııbrt 
Aradaki fark lıe Brezilya 11, 
Ttlrklyenln lehinde olmuıtur. Eıkl 
yıllarda Almanya JıtatiatikJerinfa 
çok arkalarmda bulunan Tnrkiy• 
1935 yılı lllr Uç ayında A lman• 
yaya 42. 725 balye pamuk sata• 
rak Brezilya ve Amerlkadan sonra 
UçUncU derceyi elde etmftllr. 
1934 yılı ilk Uç ayında Türkiyt 
AJmanyaya yalnız 352 balye par 
muk aatmııtı. 

* 
Amıterdam Ticaret gazetesin• 

/talJ/a Fran- ıelen telgraflara 
... d la b göre ltalya Uı 
"'4 an a u- Franıa arasınd• 
hat alıgor yeni bir tica,I 

anlaıına yapılmııtar. Bu anlaımıy• 
nazara ltalya serbest döYiz •• ,.. 
meksizin Franıadan külliyetli mik
tuda öğUtUlmeğe el•eriılt hu bu• 
bat ıabn alacaklar. Ayal menba• 
dan alman mUtemmlm malumata 
ı~r• de ltalyanıo hububat ltha: 
IAb inhlsanna aahip olan Roma• 

ldalri S. A. F. N. 1. tlrketi lllı 
ağızda Franaadan 50.000 kental 
mal almıı:ır. Anlaımanıo huıu• 
ıiyot göateren noktası şudur: 

Fransa hUkümetl, Fransız, 

1&tıcılara hububatın iç ye serbe1t 
piyasadaki fiatını Gdemektedlr. 
ltalyadaki alıcı firmalar lae ltalya 
hükumetine bu hububaba dlinyı 
plyaıaaındald kıymetini vermek• 
tedlrler. Aradaki flat farkını 
Franıız hU~meti tamamlayacak• 
tır. Buna mukabil Hubub;ıt&D 
nakli itinin aıDnhuıran Fr.?nld 
•• ltalyan •apurlarlle J•pılmuı 
tart kotulmuıtur. --·-.. ·-· .... ---· ___ ... , ____ , _ __,, .-.. ,..._-------.· 

SOia Posta -
iLAN FIATLAIB . 

f- GuelPln •ıa• guuil• 
tfr rifUJIUll liri .,,.,.. bir 
( .,,,,.,,,,.) e.gılll'\. 

ı- 6ag/anN• f#ire 61P IOlllİ· 
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( Si!IO:ut Alemi ) 

Ulu lar 
Kurumu 
Yine Eski Hamam 

Uluılar Kurumuaun birkaç gl• 
enel yaptıA'ı toplaatıya bGylk ehem· 
rniyet veriliyordu. Bu toplantıda 
ltalyan - Habeı lhtilifı meuuubabı 
olacaktı. Ma~ıi17a cinayeti hakkınd.w, 
bu itin mubata mub:-nir:iğlnl Qurine 
•lan İng:liz Haamühör Lordu Bay 
Eden kaleme almaı olmuı li&ımgelea 
nıaı.bata.ına okuyacalttı. Bo1i vya ile 
Paraguny dnletlerini çarpıştıran 
lll•thur Şako da•aaı görOtülecek ve 
huna bir bal çaresi bulunaca kb. 
Halbuki a• yapıldı? Heme• hemen 
hiç. Çilnktl ajaa1 t•l2raflarınıa bize 
aetirdiklcrl habere bakılarsa Kurum 
Gyeleri toplaomıı, konuımuf ve da
Rılmıı\ardır. Bundan çıkan mana fU 
olabilir: 

Alakadar dnleUu heanı: bu mn· 
zular Oı:eriode •e kendi aralarında 
lllutabık kalıımamıılardır. Binaenaleyh 
bınQz daha konuımaya ihtiyaç nr
dır. Bu konuıma]ar bilmeden ve kuliı 
•ra11 mUzakiratta mfitabakat lıasıl 

olmadan, herhanrl bir meeelealn umu· 
.. ı heyete intikal etmeal mOmkO.n 
olmuyor. Ulualar Kurumu ltlerl Hkl 
hamam Hki t.u. - .Silrey7a 

Habeşistan. 
ita/gagı 
itham Etti 

CeneVl'e, 23 - Habeı hUknmetl, 
Uluslar Kurumu konacyine verdiği bir 
• dıçta ( muhtırada t balyanın, ıoa 
!htdlıelerl :hal için laakem• müracaat 
ttınekten kaçındıtını s67lemekte, hu
dutta bitaraf bir mıntaka ayırdıtıaı 
•• büyilk dnletlerln halya • Habeı 
•avaşının 6nGne sreçeceklerl umuduna 
bildirmektedir. 

lf 
Paris, ~S ( A. A. ) - Gnete1er, 

liabcı - ftalya ihtllAfuam la.alli i~fa 
C.nnred• yapılan mlzakereleria 
"naut.uz.luklarnu aldemlyorlu. Bir 
~•&ete de bu ihtilAfıa, gitalde ftalya 
•le Uluslar Kur•mu aruında" da bir 
lhtUifa yol açaeatuu yazı,.;r 

Muaollnl ReddetU 
c.DHH, 23 ( A. A. ) - ltalyan • 

liabeı anlaımadıtı hakkıadald ko-
11Ufmalar bir çıkmaıa ıfrmlıtır. Bay 
.. uıolinl mutnra111tlarıa teldlflerlnl 
'•ddetmiftir. 

24-S .-..., 
985 l!debt 

Tefrikamı• 
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u ya, Bitlere Sert Bir 
Ce.vap V~rdi: 

'~Hitler,Parti~ini VeJ 
Almanyayı Ölüme 

Sürüklüyor,, 
Almanya, Lehistanla 

Beraber Ruayaya 
Saldıracakmıı 1 

Londra. 23 (A. A., - Lordlu ka· 
mara•ıada btilı:umet a111nma •flı 
•Öyleyea Lord Halifak•, Bay Bitler 
t~rafıadan yapılan teldifabn tllpheıia 
llyık olduğu •urctte tnecclllle iıace· 
lenecejfnl bUdirmi.ftir. 

Omltslzllk 
Poria, 21 ( A. A.. ) - Gazeteler 

Hit1erin söylninl tarla UlrlO tehir 
ediyorlc r. Pati Parizy•n suet11I, 
Hitluin •Byln•iat dinledikten .cnıra 
artık A'm•n7a ile aalktma amilleri 
kalmadığını •Byllyor. 

ÖYr i'azeteal bez 
" Afmruıya n. dlf•r dbletler 

era1ında birkaı Hn• için bir uilaı· 
maya varılmaıı mOmkGn aörUlmck· Alman orduıu ile birlik olduğu ıöyle-
tedir, diyor •• , nen Leh ordusundan bir kadın mülô.zim 

,---------------
Amerika Filosu 1 

V a,i_ngton, 23 ( A. A. ) _ Ayan 
Meolıııı, reye koymıya lGzum gör
mekeldo bahriye bütçesini ıı mil
y~n 690 bin dolar arttırarak 460 
mılyoo dolara Q•karmııtır. Bu arttır-
ma yeniden 2 harp gemiıl inşasına 
labaiı olıınaoaktır. _________ _J 

Amerikada Nehir
ler Yine Taştı 

Nnyork, 21 ( A.A.) - Oklaho
ma ve Tekne hllk6metlerl dahilinde 
birçok nehir n ırmak aularınıa yftk
HlmHl dolay11ile blrçok mıatakalar 
ıu altında kalmııtır. 

Mar•llya Faciasının Yeni 
Aklslerl 

Cenevre, 28 ( A.A. ) - Maullya 
eulkaadıaa dair, Macar - Yu~oalav 

anlstmuı kotuılmııtır. ( halJedl'
mlttlr) 

B. Eden, yakında raporun• konae• 
ye Yerecektir. 

Lehlstanda So•yallatllk 
VarfoYa, 28 ( A.A.) - 1932 den 

beri durgun katmıı olan soıyalilt 

partisi, faaliyetine tekrar bqtamııtır. 
Eklelaiyor pı:ete.t, Hltlerin Lelıiı• 

tan ile birlik olarak Sovyet Rusyaya 
saldırmak btedltini yazıyor. 

--------------------------------------·------

ovyet Ru yadan Çok Sert 
Bir Cevap 

Moıkova, 23 ( A. A.. ) - Radek, 
inutiya gu.eteainde B. HitJerin aöy· 
(evinden bahsederek diyor ki: 

"Bu söylev b8flıca Sovyet R1Uyaya 
kartıdır. Bu aöyleY, en iyi zniyeden 
bile bakıl1a, Ru .. Alman mOnaubet
lerJni lenalaıtıracak mahiyettedir. 
ÇünkD bu mDdııhale AJmanyanın sıya· 
naından •••"ul olan adam hwafından 
yapılmaktadır. Haler, ilk defa deRll· 
dir ki iki memleket araıundnkl 
mllnuebetlarl fanhlaıhrıyor ve 
lbunu yapmakla beraber amacına da 
lrifemiyor1 Sovyet Ruıyanın bnrıı için 
daima artan bir tehlike olduğuna 
dUnyayı inandırmak. 

ATI"upnda 11aYaf teblike'ainin bat
lıca Hbebl Hitlerlo •ıyaansıdır. 

Hitler savat haaırlamak yolundadır. 
Halbuki bu yolda Alman faoietliği 
aııcak kendiıiııiıı 6UJmüaG ıbulacaktır. 
Ancak çok yaı.ık kj beraberinde Al
manyayı da ınrGkteyeceklir. 

Lllvel Keçanm•• 
P.arla, 13 (A.A.) - Ceaenede bu• 

lunan Laval, Hitlerin 1011 söylevi 
hakkında mutaleada" bulunmaktaa 
kaçuımııtır. Parla paeteler~ Hitleria 
ılS7J.viaia Uluslar Kurumu mabafilla• 
de fena te1ir bıraktıJını yazıyorlar. 

Y•zo•: 
Mahmut Yeaarl 

~ı 7tJ 

lngilterede 
Pol.tikası 

S ·ıahJanmak 
Sağlamlaştı --- . ... . . ._...... ..... 

Hava Ve Deniz Fi-! 
lolarının Takviyesi 

istenildi 
Londra, 23 ( A.A. ) - Mnfrlt mu

lıafazakiir~ann 9efl Çurçil Avom 
K marasında Başbakan muavini Bald
vla ve Ha•a Bakanı Lord London· 
der,l'dea sonra söa alarak, Hitleria 
•Öylevine umut içinde kartıladığını 

bildirmif ve demiştir kiz 
"- Almanya, hiç kimaenln ıahip 

olmadı~t uzun meeafell bombardıman 
tanarel~ine maliktir. Bununla bera
ber Hitlerin lngiltere hakkındaki 
doıtane ılhlerlnden memnun oldum. 
V• bu ı6yleY bau noktalarda rörilı· 
11J elere yol açabilir.,, 

Çurçil barp fi10111nu da s6ıgelifl 

edip 4un1an demi.ft'.r : 

tutunarak topallaya topallaya j 
ytirftyordu : 

- Sarınntadan baıım da ser· 
•em oldu. •. 

" Eğer Almanlar bizim filomuzun 
yllzde 3S ine •tlt olacak bir filo 
yapacak olurlaua bldm Haallk deniz 
programımıza her ıınıftaa daha çok 
miktarda feml IDf&Sını koymamas 
bir ıarurat olur. " 

Amele parttai ise hUkumeUn eUaıı. 
laoma ılyasosını proteato etmlıtir. 

Han Bakanı, hava filosunun fcap 
ettitl kadar ku•vetlendirflcce~lnl, 
•#er 1600 tayyare u gell,.e yenileri
nin 7aptırılacatıaı aöylemit, Haya 
Müsteoan da deaiıtirld: 

" KuYvetll bir fna-illa hava filosu 
Avrupa barıtının eo iyi ıımmanı oldu
tuoa kenllm. ,. 

Anlatmıya Doıru Mu? 

Londra, 23 (A.A., - B. Baldvlnl• 
elJyleYlnl tahlil eden Taymlı sraı:•tHİ 
diyor kiı 

( Dnamı 10 uncu ytlzde ) 
=== 

- Siz. Üfürsllnllzl 
- Bana, ald1rmayın... Ben 

Çam Tırtılları Tapu katibi, gOIO) ordu : 
- Az mı yol aldık ? 
Arabacı, g~ğıOnO germitti: 
- Yine benim Kızıl kırla 

alışkımm.. Zati. bunu, siı:l düşll· 
nerek aldımdL.. Yağmurun gele
ceğini billy ordum. 

Hacer, Demir Ağanm yamçl· 
sini omuzlarına almıştı: 

Hizmetçi ikadm, ıayet tabii 
bir tavırla kollanm açmıth: 

- Sen, iste, hanımım! 
Hacer, ihtiyar kadının boynuna 

.. nldı: 

- Sen, ne iyi kadımml 
Genç ikadln, bu gue, berıeyl 

:6ze almıtü. Rilyası, aynen çıkfla 

5 
Ue umurun da değildL Reza · ~' 

d lntllnde, lllı defa tattığı bir sebir 
eğildi ki.. 

d Ağlamak istiyordu; fakat ma· 
k 8111 ki çarpıımaya karar vermi§tl, 

Uvvet 1 olmaya, kuv\ etli jÖrlln• 
~eye mecburdu. Hayatın bUtUn 

•kenlerl kalbine balla, yino 
itilecekti ..• 

Hacer, uzun bir kahka1ıa attı: 
h - P1S1rıklık yetişir 1 Öyle de 

•nden çllphe ediyorlar, b6yle de .• 
-13-. 

teU D . mir Ağa, arabada, dUtlln
dUşünceli başmı sallıyordu : 

tah - Hava, fena bozdu... Zorlu 
~et gelecek •• 

acer, korkarak sordu ı 
O ~ olumuza mani· olur mu? 

)Uıu emır Ağa, tapu kAtibinln 
oe baktı ı 

- Yolumuza engel olmaı 
amma, köyde, ltlmlıl bozar. 

Gök yftzft, kara bulutlarla 
kaplıydı. Havada, bir yağmur 
ıslaklıA"ı yardı. Bir tevtyye kftn•· 
yen beygirlerin, bu nemlillktea 
sinirlendikleri anlaıılıyordu. 

Araba, Kızboyllye dotru yol 
abrken, hep, havadan, boralardan, 
aağoaldardao konuıtular. 

Demir Ağa, buraların yerlial 
olduğu için, meuim1erin flddetini, 
yatmurlann zorunu biliyordu : 

- Kızbeyliyi nasıl olsa, bulu· 
ruz. Yalnız, Kıı:beyliden Hıralçet· 
meye kadar olan dik yokuıta 
Hinak bizi yakalaraa halimiz 
dumandır. 

Hıratçeimey• Yardıktan ı:a· 
man gün kararmıı. yatmur da 
hafif hafif çiıeliyordu. 

Arabacı, Hıratçeşmede hay· 
yanları suvardı ve arabadakiler, 
yağmura rağmen kıble taşlı ça
narlı namazgahta: biraz dinlen• 
diler. Arabada oturmaktan hop• 
ıinln ayakları uyuımuı; dizleri, 
tabanları lkarıacalaoıyordu. 

Hacer, Demir Aianın koluan 

Dorunun maşallahı var. Başka 
beyfirler olsaydı, daha 1okuşun 
alt başında idik. 

Demir Ağa, hak veriyordu ı 
- Öyle Osman Ata ... Öyle ..• 
Yağmur, hızını arttırıyordu. 

Arabacı, g6kyllzUne baktı ı 
- Yola çıkalım... Rahmet, 

&orlu gelecek •.. 
Tekrar arabaya bindiler ve 

Pmartepeye geldikleri zaman 
•apak baılamıfb. 

Oemir Ağa. iç"ni çektl: 
- Korktupmuza uğradık, 

Allah Yere de Aktap kadar daha 
hızlan masa ••• 

Fakat Aktq yolunun yarııında 
yaimur, dolu gibi yağıyordu, ara• 
banın Uat danteainl trampet gibi 
döğen iri taneler, kenarlardan 
içeriye ~ıxıyordu. 

Hacer, ıırlınao, omuz baılermın 
Dtlldüğünll duyuyordu: 

- lslanıyoruz. •• 

Demir Ağa, &ll'bndan yamçı• 
aını çıkardı: 

- Şunu omuzlarınıza alınız. 
Hacer, istemedi: 

-- Keıke yola çıkmaaa idik ... 
Demir Ağa, genç kadını teselll 

etti: 
- Çok aUrmez... Bir gece 

yağar... Daha sOrekU rahmetler, 
başlamadı. Sürekli yağmurların 
zamanı o 'saydı, sizi, yola çıkarır 
mı idim? 

Fakat Aktaıa yaklaıtıkları 
zaman yağmur, bardaktan bo· 
ıaoırcaıınn yağı} ordu. 

Beyg;rlerln ayakları, çaydan 
geçer gib", ıular içinde köpükler 
çıkarıyordu. Karanlık iyice bas• 
mışb. 

Hacer, arabanın içinde kor• 
kudan tittiyorduı 

- Arabayı &ular götUrecek 
neredo ise! 

Demir ağa, zoraki 2Ulliyorduı 
- Tasa etmeyin.. Geldik ..• 

Geldik •• 
Ve araba, taşlara takılarak 

sendeleye sendeleye yol alıyordu. 
Nihayet Demir Ağa, arabacıya 

seslendi: 
- Dur Osman Ağa.. Geldik 

galiba .•• 
Etrafta tek •§ık ilSrünmQyordu. 

'( Gönül işleri ı · 
·Dikkat! 
Dün zarfının üzerinde ve mek: 

tubunun baıında bu lıarett taşı• 
yan bir mektup aldım. 

Almanyada " Mes'ut Yuva 
Kurma,, mektebinden mezun 
aenç laza CeYaben yazılan bu 
mektubu ayneıı naklediyorum. 

Bu. muhabere bizi ummadığı· 
mız bll' yola, meraklı bir mace· 
ranın ·keıfine doğru sllrUkler gibi 
a-örUnUyor. 

Mektup ıudun 
f Son Posta'nm, devamlı oku· 

yucularandanım. Üç ııünden beri 
aa;ı;etenizde A. A. A •m.r:ab genç 
k~z~ Yerilen cevapları okuyorum. 
Bmnci glln; ııüldUm, geçtim. 
lkincl aun bu mektup aabibi kıza 
~.lr cevap yazmak istedim. 
~çüncll gUo, bu fikrimi deiif tir· 
dım •• size ıu mektubu yazmaya 
karar verdim. 

(Mes"ut yuva kurmak ... ) Aman 
yara_bbil .. Ne caıip şey? .. Fakat .. 
Acaoa, Madam Lilyanm mektebi 
bu sırrı hakikaten öğretiyor mu? 
Ah mfimkün ol1asa, ıu (mlltehns• 
ııs ev kadını dlplomarıım haiz) 
kızcağızla bir 1aat kadar başbnıa 
kalsak.. Ve, bu mesele etrafmda 
föylece bir konufsRk... Ben, bu 
mektebin beı ııııene evvellkl me
zunlarındanam. Bu mektepten yal· 
nız birinci derecede bir diploma 
ile değil, imtihanda mUmeylı 
sıfaUJe bulunan beledi ye hey tinin 
ayrıca bir takdimamesile neı'et 
ettim. Ettim amma .•. 

Neyse, pftmi~ aıa, soğuk su 
katmak istemiyorum. Y alnıi 
ıu mektubumla sizden ıunu 
rica ediyorum; eğer sizce bir 
mahzur. yoksa, şu mektubumu, 
gazetenıdn münasip bir y rf • 
dercedinlz. Eğer bu nıUmklln de· 
ğils , knril rinize benim tarafım
dan ıu cevabi verinlzı 

- ( Saadet) , meşhur doktor• 
Jarın apartımanlan gibi 61çll ile, 
hendese ile, betonarme kalıpları 
gibi muayyen olan çerçevelerhs 
elde edilemiyor. Bir yftz P,Pdra11, 
bir dudak boya.ı, bir kirpik cllisı 
ne İle, bfr ( mQtahaHIS kadm ) 
dlplomasınıu o olduğuna blr.ı:at 
ben, en canh bir tahidim. Bu aziz 
hemtir•m, ne kendi aldanıın.. ae 
de baıknlarını a!datsinl 

Em•l Rıza 

Demir Ağa, karanhklara bakı• 
yordl,J görmek, tanımak ister 
gibi batını aap sola çeTiriyordu. 
Fakat birıey ırörememiıt!. Arac. 
badan atladı; yaamura aldırmadı, 
yUrlldU. 

Seyrek evlere bakh ve nihı· 
yet ağa doğru yürüdO, iki kath 
bir eYİa lSnllnde durdu, kapıyı 
çaldı. 

içeriden kekre bir kadın sesi 
ıorduı 

- Kim o? 
Demir Ağa cevap verdi: 
- Emeli Mol'.a, aen misin? 
- Benim... Ne istiyon ki? 
- Aç... Ben, Ç•pkenllli Sır· 

makeıelerln Demir Ağa} ıın. 
- Hoı geldin, Demir Ağal 

Ne isti yon ki? 
- Kızan Hacer ırcldi ... 
- Hacer mi geldi? Durundu 

bir yol ... 
Kapının tahta ıürgllsU açıl· 

mışll, kapı, aralandı: 

- Hacer, nerede? 
- Arabada... Şimdi getire• 

yim .•• 
Demir Ağa, arabaya dönmllr

tü; Hacere: 
- Anan, ıiz:I bekliyor, dedi. 
Hacer. arabadan indi; omuz· 

lannda Demir Ağanın ynmçışı. 
snğa ytırUdU. 

De mir Agı, ona yol gösteri• 
yordu; evin l\nOode: 



-
Dünga Hadi8eleri 

Çileği Nasrl 
Tercih Edersiniz? 

lnziliz kralı Corc birkaç hafta 

Kral il• d"lj' önce bir bmarha• 
d b . neyi ziyarete git· 

arasın a ı . . B h . d 
mıştı. a çuın en 

muhavere geçerken, çilekle-
rinı çapalamakla meıgul olan bah• 
çlvanı bir deli ile muhaverede 
gördü, yaklaıaralc dinledi. Za· 
vatlı haıta bahçlvandan ıoru• 
) ordu: 

- Çfıeklcrio Uzerlne ne kor· 
ıunuz? 

- Bifaı gUbrel 
Deli b:r ıaniye dUıllndO. Son• 

ra sı ra ile bahçlvana ve karala 
bakarak: 

- Ben Corc ılhl yaparım, 
ç:leğin llzerine şeker korum .. Her 
ne kadar deli iıcm de.~ 

Kra ' an yanında bulunanlar 
deliyi ıuıturmağa teşebbüı ettiler. 
Fakat kıral &lilerek müdahale 
etti: 

- Dostum zevkiniz iyidir, fa· 
kat ıZSy ledii'inlz pek ıerçek dejil. 
Corç çileiin Uıerine .. kirJı., te 
kor ve çok nefiı olur. Size bir 
miktar göndereyim de tecrübe 
ediniz. Sonra fikrinizi ıöylerslniz f 

Deli anlamak iıtedl : 
- Siz (Corc) u tanır mııınıı? 
Ve cevap aldı: 
- Bir parçacık! 

,-----~~~--------------, 

Nöbetçi 
Eczanel•r 
lıtanbul tırah; Şehıadebıtında 

(A1af), Y enlkapuda (Sanm), Bafız
patıdı (M. Fuat), Şehreminha .. e 
(A. Hamdi), Samıtyıda (Rıdnn), 

Eyti)1t• (Hikmet), Unkapınında 
(Yorgi), B•yazıttı (Cemil), Balatta 
(Büaamettio), Caialojlwıdı {Ubeyt), 
Bıhçekapudı (Agop Minııyan), 
Bakır.köyünde (Hilll). Beyoflu 
tarafı; Kal)oncuda (B•roilu), Tak
ıimde (Tabim), Galata Mahmudi
yede (Mlıel Sofron7adiı), Şiıli Hı
mmıda (Halk), Kuımpıpda (Y •· 
nltuan), Haıköyde (Yeılitlrkl7e). 
Kadıköy tarafı; lıkele cadde1iııde 
(Sotiryadiı), Y eldeğirmeııinde (Oç
ler), Bilyükıdada (Şükrl Raaa). 

-----------------------------Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından (*) 

Cuma 

Deniz Banyoları 
Açık ciier nremlilerine, kuru n 
yaı ntUloeab ı•çiren .lrimıeler, 
kılb hutılıtı olanlara, böbrek 
iltihabına tutulanlara, babiı ııtma
lıJarı denin girmek iti tehlike 
verir. Bu ıibl haataJar ciddt tekil
de ııhhatlerini kontrol etmek ve 
ettirmek mecburiyetiadedirltr. 
Elueriya deniı menimleriıade 
blr hekime muayene olmadın 
raıgele denin ıirmektea ~ekin· 
meyenler nrdır. Eıkiden ıeçir
dikleri ıtır bir hutalık ;>Uzüoden 
ıizli kalmıı 11yıf noktalarda mik
ropların tekrar harekete ve faa
liyete geçmeııloden bu gibi h11-
talar pek büyük tehlikelere ma
ruz kalıoaklarını da bıtırlamılı
dırlar. 

• • Çolr zayıf n kanaız of arılar da 
deniı:e ch·dilclcri meV1imde bjJha1-
ıa ııdalarıoa çok ehemmiyet nr
melidirler. Aç karnını veyahut 
gayet a• bir gıda ile baılayın de
niz. banyoları daima akıi tesir 
yapar ve beklenen oiımanlık, 
luıvnt ve ı.indegi l eriııe daha 
çok ı.ayıflama lıaılar. Bilhaua 
boyle olanlara taniyem denizde 
çok fada kalmamalarıdır. lyilik 
yerine zarar geleceğini düoUnmeli 
vo tavıiyelerimizl ıuiiatimal etmı-

~ mf'lidirltır. 

---~·----------------------~ l"J Uu 11etları kHlp ukluyı• a, yahııt 

lıılr atbUme J•pııımp lıoll•İi•;JOD 7apı· 
ıuı. Sıluatı umaıuaııda bu aetJu lıılr 
d•ktor slbl l•datiıaua yotı90Mllr. - -

Taribl Mlsababe 

Tarihin 
Tarihi 

Tarih, aıırlarıa konuımHı 
demektir. Tabiatla bUtUn hAdlH-
leri bu ıonıuı muhaYerenln • her 
gUn biraz daha ıeniıleyen • 
konusunu teıkil eder. lnaanlann 
hayata da kOçük mikyuta birer 
tarihtir ve har intan kendi tari· 
hini ıık wık dUşUndOğU gibi onu 
bıılularma anlatmaktan ve baı· 
kaların'•ini de dinlemekten ıerl 
kalamaz. Bu kerııhldı münasebet 
ıit~de fİfen, büyüyen, bir katre 
iken bir kubbe olan umuml tarihi 
doğurur. Anıtlar ( abide ) ler, 
heykeller, yazıla taılır, kitaplar, 
fU ve bu, 1ayııız milyarların - en 
çoiu isimılz, pek azı isimli -
hayatından doğan bu dilll kub
benin temeller), dutekleri, du· 
Yarları •e ıllı~erldir. 

Fakat tarihin de bir tarihi 
Yardır. Bu tarih, dilJerde dolaıan 
ma1allar, dHtanlarla, hikayelerlo 
baılar. Bugün blle kürenin ötesin· 
de berlıinde tarih, o ilk çocukluk 
çaiındadır, Dilli bir kubbeye 
benzettij'imiz o bUyUk Alemin bir 
yanı beuUı batıktır, hamdır, ol· 
ıun Ye dolpn değildir. LAkin 
bttytık bir tarafı, kendi tarihini 
de apaçık 16ıterir, o kertede 
olıundur. 

SoyHI yaıayıııa yer yOzilnde 
bellrdiil glhale beraber tarih var 
olmağa Ye onunla birlikte tarihin 
de tarihi kurulmaya baılamııtır. 
Şarkta Ye ıarpte, timalde Ye 
cenupta yaııyan inHn kntlelerinl 
ı•çmlı ,Unlerin hikayelerini ı•· 
lecek ıUnlerin kulaklarına dev• 
retmek yolunu tutmuılardı. Bu 
lı, uzun yıllar dille yapıldı, tarih 
yazılmayıp konUfuldu, nitekim 
bugQn de tarihlerini okumayarak 
Hde konuıan kütleler vardır. 

• 

Hcrodot 
Ve 

Thucydid· 
raf Jarı dlnlemiı, ıatrlerl okumuı, 
bUyl1k bir tarih bilgiıl elde et• 
mlıti. Sonra ıezmlye çıkh. Mııırı, 
Iranı, lıtanbulu, Fenikeyi, Meıo· 
potamyayı, Anadoluyu, Kıbr11ı, 

bUtün Yunanlıtanı dolaıtı, Atına· 
ya geldi, kaleme aldığı tarihfo bir 
kıımını olimpiyada okudu, mil· 
klfat aldı. 

HAdiıelerl bir!blrlne batlayan 
kanunu ilkin dUıllnen, bulmaya 
çalııan Hcrodot'dur. Eıerlnde 
ılyaıt Ye askerl •ak'alara b&yDk 
yer nrmif, co&rafyayı daima ön 
pllna almıı, rivayetlerle mUıahe
deleri biribirlnden ayırmıf, oku
duk!annı ve duyduklarını dotru 
olarak anlatmıya çalıımıt. olan 
ıeylerin felsefi Hbeplerinl de 
araıtırmaktan ıerl kaim,. mııtır. 
Herodot'un tarihinde inanılmaya· 
cak hikayeler çoktur. Fakat iki 
bin dört 7Uz yıl önceki, dünyayı 
Ye o dünyada konuıulan tarihi 
Ylkıaları bize ea ıUzel aDlatan 
da yalnız odur. BuıUnUn tenkit· 
çiler! Herodot'un eaeri için "tarih 
dejildir, loıograflarm en olaım 
6rnejidir,, diyorlar. Bununla bera· 
ber otuz Hır eYHle ıöz ıeıdir
mek iatiyenler onu aramaktan ve 
okumaktan keoclllerlai alamı• 
yorlar. 

1 
Herodot Ve 

Thucydid 

hepleri ileri ıUrer. BUtUo olan 
itlerde coğrafi vaziyetlerin, içti
mai temayOllerln, mali Ye iktısadi 

Amillerin yeri oldutunu ilk dU· 
f Un en de odur. 

1 

Thucydlt, hldiHlerde rolleri 
olan lnaanlerın rubt baletlerin! 
tahlil etmeli de unutmamııtar. 
Fakat (AblAk) adı altında ıırala· 
nan dUıturların tarihi hldiıelerde 
bUyllk rol oynadığına lnanmaı. 
BununJa beraber ahl&kıızlığın mll· 
Jetleri batırmakta kuvvetli bir 
Hbep oldujunu ıöyler. Bu ıuretle 
tarihin ahlik deral olmadıfınİ 
anlatmak lıter. 

Thucydit'ln en bU7Uk meziyeti 
pratik dUttınmeılnde ye mtlsbet 
fikirlere 1ayaı g6ıtermHlnde bılll 
olur, ıerçl yalandan ayırmakta 
ıayet becerikli ıörUnl1r ve ıer
çeklitine inandıfı ıeylerl kuYvetle · 
mlldafaa eder. Onun tarihe ıok· 
tutu bir yenilik te baı •urdutu 
kaynakları blribirlerUe karııla .. 
tırmak ve aralarındaki aykmlık· 
lan ayırt edip doğruya en yakın 
ıörUnen riya yeti almakbr. Tenkit 
etmedlti eter •• yaııcı yok gibi
dir. Yunanlıların tapındıkları 
Homer'I de tarih bakımından 

Kari llleldabları 

-
Bir Mübadilin 
Şikayeti Var 

Sellnik mUbadillerindenlm. 88' 
na Konyada lıkindan 120 lit• 
kıymetinde borçlanma ıuretile blf 
odalı bir e• verdiler. 120 lirayl 
&deyecejime dair noterden mU
aaddak bir aenet verdim. Tapu
ıunu almak için iki buçuk sene" 

denberl utraııyorum. Evrakılll 
14·6-933 tarihin de 885-48 numa" 
ra ile tapu mlldUrlUtUnden nUfu• 
umum mUdUrJfiğUoe gönderildi. 
9·7-933 tarihinde 689-55 ıayı il• 
birinci,•• 21.12.933tarlhindel383· 
82 sayı ile ikinci, ve 18.4.934 ta" 
rihindı 368-22 1ayı ile UçUncOı 
Ye 20.10.934 tarihinde 1209.69 
ıayı He dördllncli, ve 4.12.93' 
tarihinde 6079 ıayı Ilı beıind 
defa tekit edllmlı ve 959 ve 872 
1ayı ile 31.3.935 tarihinde Da• 
blllye YekAletlne yazılmış olduğıl 
halde ılmdiye kadar hiçbir cevap 
Yerilmlyerek lıim yilz Ustu kai" 
mııtır. Ev yıkılacak kadar harap 
oldu. Tapuiunu vermediler ki efi 
tamir ettireyim. EYlnl 1atın aldı" 
tım adam Anna il 1enedenberl 
Marallyadadır. Böyle bir itin bll 
kadar uzaması Ye uıatılmaıı dol" 
ru mudur?. Daha ılyade mağd11" 
rlyetime meydan Yerilmemek içi• 
nUfuı umum mUdUrluAUnlin naza"' 
ra dıkkatını eelb ederim. 

SeJ&aik mübadillerind41n Kon)" 
Afır Ceza muhakemesi odacı• 

larlndaa Ha11n 

Babaeski Pancar ZUrrarnm 
isteği 

Paacar ıeriyatile ujraıan k5Y
llye pancarın Yaktlnde çapalaD" 
maııaı temin makaadlle ıek•' 
ılrketl tuafından her Hne çap• 
aYanıı olarak bir miktar par• 
••rllmektedlr. 

Fakat nedenH bu Hn• bll 
ayanı yerilmedi •• köylU çols 
mlıktıl bir Yaıiyette kaldı. Şirke-' 
tin Y• k&1lllnOn mfitekabll meni•" 
atlerl icabı olarak bu ayan ... 
bundan ıonra Jlne eaklıl aibl 
datıtılmaıı için allkadarların or 
ıarıdlkkatlnl celbederlm. 

86yle konuıulan tarihi yazılı 
olarak toplamayı Uk dOıUnen 
y,manlılardır. Onlann lıemen her 
ıebirlerinde ma1al ı6yleyen, dH· 
taa ulayan adamlu Yardı. Bunlara 
0Loıoınf,. derlerdi. Kltapıız 
tarihçi demek olan bu loıoıraflar 
ıehir ıehlr dolaıırlar Y• ayni 
topratın mHallannı blriblrint 
karııtırarak her ıehrin kulaktan 
dinleyip belledlii blklyelerden 

Herodotla kurulmuı olan ta• 
rlhln tarihte ilk kudretli aan'at• 
k&r olarak uThucydlde., dir. Bu 
zeki Yunanlı, Herodot'un Olimpi
yada okuduiu tarihi dinlerken 
atlacL •• bu ıöz yaıları, ona 
tarih Hvıiıl aıılayaa bir ruh 
1atmuru oldu. Thucydid'ln bıraktı
j'ı eaer "Peloponez 1eferlerl,. adını 
taııyor. Bu kitap, bugün bile de
terlnl kaybetmemlıtir. Çtınkll 
tam tarihi bir ıörlltle yazılmııtar. 
Tbucydit, kuYvetll bir filozof oldutu 
için tabiatJn muntazam kanun· 
)arla idare olunduğu Ye hidiıe
lerin de o kanunlara batlı 1ebep
Jerden dotdujunu bilir. E1erlnde 
yadnomal fikir:er Ye hükümler 
yoktur. Siyasi Ye tabii hldiHlerl 
anlatırken : 0 Anlatılabilen,. H· 

Jsabaeakl Pehlino kBy nabiy•,I 
Hıdırca köyünden 
Ahmet oğlu Haaan 

bırpalamıthr. __.., 

Thucydlt, yalnız tarihçi dej'll, C.ıııı._ ..... ___ _.C_•_v_a_.p::.-l•_r ____ -ı-~-
ıeoel bir dHtan •eya maHI 
çıkarırlardı. itanın dotumundan 
altı yaz Hne önce ıehirlerde birer 
defter tutulmaya baılancL. Bu 
defterlere ollmplyalarda UıtUn 
ırelenlerln adları, ıadeılo aile
lerin lıimleri Ye bOyllcelc hAdlae
ler yazılıyordu. Bnnunlaberaber 
dinlenen ve Hvllen yine Loıoıraf 
lardı. Bunlardan Hecat~e adlı ltirl, 
maaalla gerçeii biriblrlndea ayırt 
etmeğe çalııtı, tarihi andıran bir 
Her 'fllcuda fetirdl. 

Hakatanın cotraft bllılıl de 
nrdı. F enlkelilerle temaa ederek 
lıpanyadarı Hazar denfıine kadar 
uzayan topraklar hakkında hayli 
ıey öj'renmiıtl, bir harita yap• 
mııtı. Sonra Hellanlkoı çıktı, 
bütün Yunan loıotraflarının hl
kAyelerinl bir araya topladı, yıl 
beaabile 11ra!adı. Yfoe bu adam, 
Homerin IJyad&1ına temel olan 
Truva harplerinin h.anal yılda 
yapıldığını doğru olarak ıöıterdl, 
bir de 11Atina tarihi,, yaıdı. 

Fakat tarihin tarihi "Herodot,, 
la başlar. Bu adam, 11Bodurum., 
ludur. Zenıin bir ailenin çocutu· 
dur. Geuçlii;nde birçok leaoı-

1an 'atklrdır da. Üılöbunda ken· 
dine mahıuı bir aadelik, bir 
açıklık vardır: Şahııları, h&diıe
lerl tasvir etmekte eııizdir. Eıkl 
kelimeleri yenileştirerek taıe YI 
berralc dUtünceleri taıvir etmekte 
kulla:-.ışı pek uıtacadır. Baıan bu 
uıtalak, onun kal•mlne bir fırça 
kudreti Yerir ye o vakit ThucydJ.. 

Berodet Olimpiyat tarihini olrurkea fbucycfül aihyuak: dinliyordu. 

Beyoğlu Buraa ıokak No.42de Şe~ 
Apartımanı ikinci dairede Bay Sıttll 
Çakar as 

- Bu me1elenin e1aaı UıerlO" 
de iki taraflı malumata sahip bO' 
luomadığımız için mektubunu•" 
neıredemedlk, bizi mazur gısrll' 
allı. Mamafih yapacağınız. ı•1 
1a noter vaııtaıile protesto çelr 
mek yahut ta hak yerine -Adllyl" 
müracaat etmektir. 

-\!99- ..... ·-·--------- ... _......__,.,.,.,,/ 
d'in kaleminden çıkan ıayfısl-' 
bir tablo olur. 

Iıte tarihin tarihi bu bilg•: 
ve dUıUnceleri engin ada rnls·ir~ 
elile kuruldu. Şimdi o tarih, ~ 
rlhin kendiıi gibi sıenlı bir Alt ,ı 
dir. Bu Alemin &ayııız gUnetl•, 

' tlÇ ve yıldızları var. Glln geçtı ,, 
o ıUneşierln ve yıldızlaran ço 
ğaldığı görülUyor. 

[Not: Bizdeki tarihi tefr ı,ııl.~ 
rın, tarlhl diye ortaya atılan 1 d• 
çok erterlerin ne tarih ile rıe dı" 
tarihin tarihi ile ilklıı!lğl ol,'11'

1
e1 

ğını söylemek ltizumıuz hır 
olmaaa ıerek.] 
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=' 1 Ziraat Bilgisi ("') 
1 

Fidan 
Yetiştirme 
işleri 

SON POSTA 

DIDrada Olup Bitenler 
~~~~~~~--

Amerika da Haydut Kurum-
larında Yeni Bir Numune! 

Savfa 7 

: r Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler · 

lıtanbul 2 inci mektep 579 Sehl 
Nazillide muallim Bay Rıu Öıe: 
Fidancılıkla mey•ac.lık blribir• 

lerlne yakın gibi görllnllrlerae ele 
bilgi ve lı bakımından lkfal de 
ayrıdırlar: Her ıeyden öne• bir 

Eroin Sattıklarından Şüphe Edilen iki Franıız Gemlciılnfn Baıından Geçen Vak'alar 
~~~~~~~---

1 
LA atik] Toktamıf, Jıtanbul 44 ün· 

_ Top _ cii mektep A-8 ten 183 
Oahıt, İstanbul ~ kız 11nıf mektebi 

•fidanlık ile bir meyva bahçHlnia 

aradıkları; toprak, bava '' Jaiıı 
gibi ıartlıır biriblrinı uymaz. Bir 
fidanlık mutlaka kuTTetli bir top
rak, dUz bir yer ve bol ıu lıter. 
Halbuki bir meyva bahçeal kıraç 
ve yamaç bir toprak ta da kurula· 
bilir. Elverir ki böyle bir toprakla 
uyuıacak meyva çeıidlni ıeçeliml 
Diğer taraftan bir fi dan lığın idare 
'• iı bilgisi ilı bir meyva bahçe· 
ıinin bakım lıleri de birlblrlnden 
ayırtlıdır. 

Her meyva bahçııl olan fidan 
)'etiıtirmesinl beceremez. Oıttıa• 
körU yetiıtlrllecek fidanlarla iyi 
bir bahçe kurulamaz. Geliıl,Uzel 
••çilen fidanlarla yap.tan bir bah
çe tam kazanç beklenecek bir 
ıırada lnaanı umdutu Ilı b1rakır. 

Onun için değll midir ki blrçolc , 
)'erl.srde fidan lılerl devletin 
ldarealne alınmıı olup bu fidan• 
lıklardaki uzman ldm1eler mıy· 
vacılıtın temeli olan itlerini i .. 
reğl aibl baıarırlar. Sayısı alttikçı 
Çotalan de,Jet fidanlıkları yurdu· 
llıuzun fidan ihtiyacını karıılamak 
•zmlndedir. Bununla beraber fi· 
dancıhğa alriıecek klmHlerin 
Gncedtn bir az aöriU ve bilgi 
•dinmlı olmaları tartllı muyaff ak 
olmalara da sor dej'ildir. Göıö
ııtınde tutulacak bellll baıh Uç 
llokta vardır: 

1 - Y ıtlıtirilecek fidanlan 
•atmak için lıtekU bir plyaıa 

bulmak Ye tutmak. 
2 - Derin kuvvetli bf r top

rak, mutedil ve rOzgA11ız bir 
ıldlm, bol ıu, ucuz amıle bulmak. 

3 - Her cinı fidanın yetlıtl· 
rllnıeıl. Balulma11, aıılaumHı •• 
•nıbalaj gibi itleri bilmek. Bu ıöy• 
ledllderim fidancıhğı bir kazanç 
iti olarak tuttuj'unuıa göredir. 
Eğer ıalt kendi lhtiyacanız için 
llç beı fidan yetlıtlrecakHaiz 
h-.nun için dikkat edecej'lnlz nok· 
lalar tabii daha bHlttir: 

Önce meyva af acı yıtiştirll
llı•mif dinç bir yer bularak bu
rayı aUzelce bellerainlı. Bu yerin 
topratını iyi çUrilmUt aObrt ilı 
hafifçe gUbrelerıiııls ( iyi çllrO
hlUt aUbre bulamaıaanı:ı ılbre
lırnekten vazgeçiniz) ıonra top
"•iı birer metre i•nlıliA'indı 
beıer metre uıuoluaunda kUçllk 
bölmelere aymraınız. Hepılnln 
aralarında iki ayak boyunda 

20 inci A•ırda Orta Kurunda Yapılanları 
Andırır Bir işkence 

Franaanın ( Parfı ) adını taıa
yan tran1atlaotik Yapuru Amerika 
Hferindea ıon dönUıOndı F ranıa· 
ya iki Unlu adam i'tıtirdi, biriıl· 
ata adı Rozendir, 6tekialnld dı 
Guett. 

Vapur rıhtıma yanaııp ta mtr· 
divıninl lndirdiii ıamrn dört dO· 
zlln• muharrir ile dört dOdne 
fotoj'rafcı, hep birden içeriye Hl· 
dırdılar. Onlan i'Örm•k, re1lml .. 
rlni almak, ıöyllyıceklerlnl yaı· 
mak kayguıundaydılar. Aradıkla· 
rını DçUncU meYkl salonda bul
dular, bir maaada kartı 
karııya oturmuılardı. Y orıun, 
takatııı •e basta aörOnOyorlardı. 
Hakları da Yardı, orta kurunda 
yapılanları andıran, aylarca ıUr

mUı bir itkencıdtn yeni çıkmı,. 
lardı. EYlerlodı biraz dialtomiyı 
ıeliyorlardı. 

* Blı RoHn ile Guıtt'in Onla 
iki adam olduklarını ıöyledlj'imiz 
ıam•n ılz 

0

belkl bunları para veya 
ııyaaa evreninin iki tanınmıı 
ıimaıı ıanmışıınızdır. Bu aaaııı 
dOzeltıllm : 

Rozen ile Guett bayaj'ı iki 
remi tayfasıdır. Baılarından ıe· 
-çene ııellnce onu da anlatalım: 

Geçen Ağuıtoıun birinci gOnO 
Fransanın Şamplen tranaatlantiğl 

1 

(NıYyork) limanına vardıtı samaı. 
Evajn iıler bittikten ıonra aıml· 

ain tayfalarına birkaç ıaat için 
lıin Hrllnti1ti1 aecı i1Ç vakit hepıl 
de döndOler. Fakat içlerinden biri, 
PJerr Guett ekılktl. Beklendi, 
aradaa epeyce zaman aeçUji 
halde meydana çıkmadı, o ıamaa 
kayaı uyandı, en iyi arkadaıı 
olan Roıen af dip poliı va1ıta1ilı 
aratmayı dOtOndU. Fakat tam o 
ıırada dışardan bir çocuk ııldl, 
Roıenl buldu: 

- Arkadaıı• 1tnl lıtiyor, 1 
dedi. Rozen'de k&1ketinl aldıtı 
ıibi dııarı çıktı, iİd;ı o gidiştir, 
iki arkadaıtan bir daha babıol
madı ve ıemi F ranaaya onlaraız 
döndO, n• oldukları İH ayluca 
ıonra anlatıldı, hld:11 ıu idi: 

Ro:ıeo d.ıarıya çıkar çıkmas 
nhtımda bir otomobilin yanında 
bekleyen dört kiti üzerine ahhr
lar, kıskıvrak tutarak otomobile 
bindirirler, 111ız bir binaya götll· 
rUrler. Buraaı bir çetenin top
lanma yeridir. 

Roıen orada Gangster denilen 
kaçakçılar tarafından ııkı bir 
ıorıuya çekilir: 

- Vapurdan denize bir kon
ıene kutuıu atmıtaın, içinde 
"eroin Tarmıı, derhal ı6yle, bu
nu ba;ıl çeteye verdin? 

Rozen ıaşınf. Iıin gerçeği, 

birlikte bir kamarayı tımlzlerkın 
bir kutu bulmuıtv. içinde bıyu 
bir toz Yardı, potaı 1anarak de
•i11 atmııtı. 

Haydutlara o•u anlabr, inan• 
mazlar, ' ' adamı ldıta bir dok· 
torun IAboratuYarana bınzıyın • 
kOçllk bir odaya ıöttlrerek lıkın
cıye Ubl tutarlar. Burnuna ılı 
batırırlar, alnına ııcak bir çember 
ıeçirirler, tehdit ederler: 

- Söyllyecekıln, yokaa öldO· 
rUrUz 1 

Rozen korkar, lıkenceye dı 
dayanamaz: 

1°11., bırakırıınız. .................................... -... ·········-········· yeni detll, vapurun daha ıTvelkl 
1eferinde, arkadaıı Guett Ilı 

- J( ulunun içinde rerçekten 
eroin ~cırdı, 100 dolara aattım, 

amma alan adamın adını bilmi
yorum, c!er, kurtulamaz, ikinci 
ııra iıkenceye atılır ve o 
ıırada öğrenir ki arkadaıı · Plerr 
Guıtt de oradadır ve ayni itken• 
ceyl çekmtktedir. Bu mahpualyet 
ve ltkence haftalarca ıUrer, der· 
ken ·haydutiar iki tayfanın mDna• 
ıebettcı bulundukları çete hakkın· 
da gerçekten bilgisiz olduklarına 
kanaat getirerek adamları bıra· 
lurlar, ) alnıı lir tartla: 

Eier ıu itini 1alma yapacak· 
•anıı ona glSre de ıu yollaranı da 
•ç•raınıı. Y etiıtlrecetlnlz fidan• 
1•rın tohumlarını mevıiminde kat· 
1
'rnaya koymayı unutmamak i .. 
~•ktir. ( Katlamayı öj'renmek 
çlQ 15 Niaan 935 tarihli ıaıete• 
delcı Yazıyı okuyunuz ! ) Ha1tahk· 
•ıı le aaA"lam tohumları cinıfne 
16r• ıubattan nisana kadar olan 
ıaı,Vairnde ( her cinae sröre bilin· 
ille· 81 rerek olan uıulde ) bu böl· 
lnılere veya tavalara ekersiniz. 

Ondan sonra ıık ıık ot almak, 
~Ya ihtiyaç oldukça ıulamak, 
lb ıurn gördükçe aralarını çapala• 
, 1 •le. hastalık ur arsa tedblrlerlnf 
N~ak gibi itleri rörUraUnUz. 
~ ~Yet ert11l 1ene bunları ı6k0p 
'••• bir yerı daha ı•Ditçe 

aralıkla dikersinlı. Iıtedlklerlnfzl 

aİılanınız. Budamaları yapılacak 
olanlann bu lılerlnl de ııra1ında 
yapanmıı vı böylece fidanları da 
bDyl\tmUı, yetiştirmiş olununuz. 

Fakat bDtuo bu itler her dnı 
için ayn bilgileri fıtediğlnden ılz 
ne yetlıtlrmek YI nı yapmak 
lıtiyoraanız bunları ayrıca ıorar

aanıı ve İfe baıladıktan ıonra da 
mUşkUllerinizl blldlrlrıenb işinizi 
daha çok kolaylaıtıracağımı 
sanır1m. - Çiftçi 

Not - İkinci ıorunuıa cevap 
tArdmlyeceğim. Qünkü karıtı1r meyn 
bahçeıi hem olur, hem olmaz. Bir ara
da dikmeyi düşUndUiünüı ıneyva ç•
ıitlerl nelerdir? Bunu bildirmenizi 
dileriw. - Ç. 

,., llrut huauıundıkl •ltklll•rl•lal 
Htusıua. Soa P .. ta'aua (Çiftti) al ........ , .......... .,. 

500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyucularımız araaında açt.fı

•ıı (500) liralık mhabaka 
bitti ve bu mtımzbalcaya ait 
( 30 ) uncu ıon lıuponu n•t· 
rettik. lıt11nbulda Te dııarıda bu· 
lunan okuyucularımııın (7) Ha· 
ıiraaa lcadar nkitlerl vardır. 
O ıamana kadar bize n•ıret
tıtlmiı tartlar dahilinde enap· 
lamu göndermelidirler. Zarfların 
aurln• "mGaııbaka memurlutuna., 
kaydı konacaktır. (7) Hüıı:irandan 
ıonra ıelecelc ceYaplar kale alın. 
mayacak ve netice {12) Haıiranda 
ilin edilecektir. 

- Eiı.den baıka bir çete ile 
müna1ebette bulunduiunuz için 
aıizi onar bin lira Jı&ra ceza1ına 
mahkum ediyoruz, Fran:;aya gi· 
dince bu parayı bu~up bize gön
dereceksin'z, aksi halde Amerika· 
ya •>ak baaamazsınıı! 

- Peki olur! 
Fakat tahmin edersiniz ki, iki 

arkadaıın ıerbeflt kalır kalmaz 
yaptıkları ilk lı bayatlarmın 
mubafaıaeı içln poliıin yardımını 

176 Fethiye Bayanlar YI BKylar. 
latanbul akıam kız aanat motklebi 

1 
BUyUk 870 Nuriye, Ankara Dum 
&ulu Jupınar mektebi 290 Nev• 
Boya zat, 1.tanbul 44 üncll 

mektep 6-A dan 49) Hicri Göçe, Mu
ratlı illı:mektebi ıınıf 5 ten Ahmet oğlu 
Zülfü, Beyoğ1u 19 uncu mektep Ci6 
Hatice Bayan n Baylar, 

İstanbul Y eninHil ilkmclı:tebi 4 

1 

KUçUk üncü 11mf 97 Oamım 11-
Sulu 9er, Kayseri· Mete mek· 
Boya tebi 139 Kirkor, İstanbul 

'4 üocU mektep 5·A dan 497 Bedred
din, Kütahya Lala HUııeyiopaıa ilk• 
mektebi ıınıf l den 449 NecJA, 
Zlaclrllkuyu İlkmektep 3/A dan 83 
Kl•ra• Oaaa Bay Te Bayanlar. 

lıtanbul COmhurlye ortamektep 

1 Kert 1 275 Htııolyet, Biga S"

karya mektebi ıon ıınıf M. Ali Ay
cloı, Fatlh Hattat Naıtf ıokak Sall· 
hattla Onal, Pertnnlyal liıeal 5/A 
dan 687 Kiıım Erkal, laparta Cami• 
atik mahalleel No. 27 Şehime 
Ôdlan, Maraı lıtanbul operet 
heyeti idare mldlrtl Aıiı otlu Salih, 
KayHrl Mete mektebi ıınıf 3 dea 
193 Turhan TGrker, Antalya itfaiye 
fof3rG A. Ôımea kızı Sabahat, Kfl· 
tahya liıe A / 2 den 317 Nuri lt:k, 
Zoaıul4alr Gaztpqa caddHI No. lOda 
A. Bllı•, Kuta•onu Sayln ıokııtı 
No. il de Lemaa, Ka71erl erkek llıul 
B/2 den 96 Seza Akalın, Zonauldak 
Namıkkemal mektebi birinci 11nıf 

i88 Cndat, UıuakCJprO balckal 
Sabri otlu Muıtafa, Dnrek 
birinci ••ktep 4 inci aınıf Zabey• 
de Karadayı, UıuDköprü Mimar 
Hayrattia mtktebl aınıf 3 den 46 
GGrbClı Onaaç, Ankara yerli mallar 
paaanada Ba1a• Şalalde kızı inci, 
AdHa Erkek orbmektep S.3 den 
71 RHlm Talay, lamlr AIHacak 
Mea'udiye eaddHI No. 129 da Zeld 
Tuaceli, BuHa MakHm malaalleal 
Bayoa•aD ııkmaa1 No 16 da Rohıea
de Kemal, dUıce Namık Kemal mek· 
tebl 4 laell Lamaa Jçık Bayaa H 

Baylar. 
Ankara batçeltr mldOriyetlnde 

1 1 
batçınn Haydar oflu 

Defter Halil, Tufan ortamektabl 

2 A daa 231 Mehpare, Menin Nuare• 
tir• malallHl No. 16 de Rauf At•f• 
SaıHuD Dumluplaar mektebi 038 
Sabahaddla Acuaer, Ankara huıud 
biılm •ektap aıaıf 8 den 124 Necatl 
Yılmaa, Ôdemit ortamaktep 81 Şnkrl 
Meriç Merdin Gaıip11fa ilkmekt~bl 
~inci ıınıf Ahmet CHml, Erdek Kavala 
mObadlllerindea bay Fehmi othr 
muammer Taa, lamlr lımet paıa 
l'kmektep 1/A daD 378 Kemal, Kony• 
Kız tatbikat mektebi S inci aınıf 188 
Remziye, BalıkHir Karaoflaa mahal• 
leai Kız Ortamektep karf1aında No. 
13 de Rüttii, Kayeerl kolordu leuaım 
Ka.3 haaııp memuru Hayri kııı AyHI 

• Toker, Konya Kıs tatbikat mektebi 
S inci aınıf 83 Meliha Sanaa, Kumkapı 
Franıız kıı liıHi 6 ıncı ıınıf Efroalnl 
B=-ılıadu, latanbul kız llHi lOlpakize, 
lıtanbul ticaret mektebi 102 irfan, 
lıtanbul erkek llaeıi 879 Hayri, 
Uıunkaprfl Gazi Mahmut mektebi 
ıımf S den 2öl Cablde Peker, Merd• 
fon irfan mektehl 4 GncO ıınıf 107 
Vahid, Erbaa H. M. llkmektep ıınıf 
4 den 82 Kadri, Sı;mıun orta tiurıt 
mektebi birinci aınıftan 48 Ahmet 
Bay ve Bayanlar. 

........ ,_ ... _ ....... ... ...__.-Dl!l -.ıl ... ....._... ___ .. --~ 

lıtemektlr. Yalnız keıki i&teme· 
ıeydiler. Zira poliı ne Takittco 
beri arayıp ta bir türlü bulama· 
dığı çeteyi ele geçirm.,k için bu 
adamlardan iıtlf ade etmeyi dlitil· 
nUr, onları alıkor Te bu ı, ce 
&) larca sUrer ve niha)el haydut· 
form ele geçmeleri ilı sona ere~. 
. Rozen ile Pier: Guett bır 
mUddet dinlendikten sonra tekrar 
ite başlıyacaklardır, fakat tabii bu 
aefer, Amerika hattına i,lemiyen 
bir ,apura Terilmelerinl lıtlye· 

celderdir. 
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fefılka No: 33 

.. Ne demek Nteclitlalzl 
anhyamadına. Maamaflb bea de 
kalmağı tercih ederim. ., 

Genç kwn bu 900 ctı..a..a•i 
ipden Sir Geoffrey derhal tize 
karıftr: 

- u Kalacakmıımız dediniz? 
Juraya kadar ıe!diklea HBF• taWI 
kalacakımıı. Zaten Langtoa her 
zaman habbeyi kubbe y•plll'· Ş• 
olacakmıt, bu olacakmıt diye me
rak etmekte mana yok. Çfinldl 
bir ıey olacaj'ı yok. 

GBlge 
Slr Geoflrey ılhft bftıbntthı ba,. 

ka mecralara d~kmek makudile 
bazı tuhaf vak'alar bikiye •t
miye batlada. Fakat pek de mu
vaffak olamadı, blltün ıolradaki
lerln U:ıerlne laarbin koyu •• kor· 
kuaç gölg .. ı çökmUt, ODiarı dü
flnc•y• HYketmiıtL 

O sırada madam Zita Jandama 
Care11e • e ıorduğa bir sual M6sy8 
Flambert tarafından bertaraf edi!· 
memiı olN idi, ıenç kadınların 
~eçirdildcri aon maceralar ortaya 
dökülecek ve bu samiliıt •ahitte 
bile bir gerginlik ayaadıncaktı. 

Mösyö Flambert, kanıını• 

yanlış lngllizceıini tashih etmek 
makaadile sözhU kesmlı, lifı 
uzatmıt ve nihayet harbia Mbep
&.ri hakkında kendl felaefesini 
" dOşllncelerlol ana uım allla~ 
mıya dalmıfb. 

Onun fikrince harp bir ah• 
JAkıızlık meseleıindea ziyade bir 
rahataaıbk meeeleai idi. Laaanıan.. 
bu asırda tapbldan yeni ililı

laran en kwnetlimi ıa.f..au. 
Hftrriyet blle bu illhe fect. edil
dikten ıonra harp niçin feda 
oclilmeeln? 

Flambert bu minYel here 
daha hirfok pJl• mlSJleyecektL 
Fakat etrafına bakarak Per
dita•dan bafka kendisini dinleyen 
olmadığmı 16rllnc• a6zlloU keaU 
we ba mada kendine d8neo 
Car•se'le daHlaa baluetmeye 
INfladl. 

-27-
973 numara veyahut Adolf 

Zweias ile Miralay Wieck baıbap 
remck yiyorlarda. 

Miralay doğrudan deiruya 
orduya değil aıkeri inzibat k ... 
mma mensuptur Ye ) ealh tayyare 
kararglhmın earannı yabancı göz· • 
lerden gizli tutmak için ıerek 
karugihın etrafında \'e ıerek 
ataiıdald k6ycle ahna11 tel'Ubat 
.... idareıi •e lcoatroiu altmda 
idi. 

- Sualler -
Adolf Zweisa Miralayın Alman 

bükumethıin rf zli kararlarıaa vakıf 
elablleceğiol zannetmiyordu. Fa• 
Irat cndan .Ubim neticeler (ıka
ra bilecek mal6mat aJabileceğ:ni 
ilmit ediyordu. 

Aa.I meıele, biraz evvel ken
disini casuslukla ittibam ed.a 
Miralayı söyletebllmektedl. 

Diğer taraftan, Miralay Wleck 
de, sırf ıa bah göıtermif olduğu 
batln muamelenin tarziyeai olmak 
Uzere Stcele'i aoftasına davet 
fJtmişti. Maamafib o da Steeleden 
ahval 'e •aziyet hakkında ve 
bilbaasa oraya nasal geldiği Ye 

lpgil zler kendiliDden şipbe etme• 
diği taktirde, ne sL:reUe awdet 

edeceti h•klnnda malOmat almak 
iıtiyord_u. 

Vaziyeti anlayan Sleele eneli 
miralayıa .. o.rw bitiımuW 
daha mu•afık belcla Bu_.._. 
zahiri bir umimiyetle ceqp Yer

di, hattı lnsilb ca.ı• ol•alı 
itham edi!diji zaman bi,b·r tela
d\t altında yapmayacap zaranaa 
baırı ifıaatta l:lle balondu. V ni
yeti bozmamak içm afak tehlı 
fedakir:.ldarda bulanmak zaruri 
ldl 

KarargihA nasal selCiiinJ, .-

SON POSTA 

24 .. s. 1935 

katla11 tarafıml• orada bara .. 1-
.,_ laakikate yakın bir 1Ureth 
anlattı. Miralay, arkadaı kelimesi· 
mi lti6 ititmz d ...... l •rdila ı 

- " Dımei mim almak için 
tetu .. ..ıec.wer a,ı. .u 1,. 

- "IWd ele pllrJer L,, 
fllraıa, Wieck keyiflendi: - .. o,r., .. Olllan • aeçi· 

rirhı. Oldann da fasilizJerlJa CHU8 

olduld.ua. fiipha 1ok ya? • ., dedi. 
Adolf ZY.ı.e bana lliı ._ 

çılranaada. O ela llir aralılr mem
aaa piialr aibi olda. 

( Arlınl .... , 

Dünya Güzelleri 
Şimdi, Galiba Güzellerin Kalplara 

Da Türemeye Başladı 
Bizde, &'bellik lara!Jçai MÇl

ml bldırala aaeler o!uyor. B1ma 
rajıaen dey loraliçe meç.ilmif p 
zell.-ia iaimleri " hayatlan et• 
rafı~ yapdm dedikodular: laill 
bitmiyor. H•tta bap dahi. WrUıi 
çdua da, me:;ell abtk kıraliça 
Mlb-=celJe tair mülakat yapıp 
11 .. tse allkadar olacak birçok 
olnlyacu balahilecektir. 

Maamafıla pzelllk Mçialerl 
sade biz de d~ Anupanın 
birçM: yerleriacle de ayni clerece-
de allka " dedikodu 117andır
mıştır. Hattı uyandırmaktadır. 

Meseli, Franaada, gtkel H• 

çimi hail yaplmaktacbr. Ve 
biJha11a ıon yapı1- MÇlmden 
harikulAde garip bir •tice alın
mııtır: 

Bu Hferki kırallçelik tacını, 
Pitz adındaki kız kazanmııtır. 

v. '"' a....cn., pzetehrfe, 
ra41rel•la, ajaMlltrla IMıl'lkt dlhl-
.,.,aile "i ......... 

Franıız ıazetele~ Fr-
mecmu.A.n. Plb' .. ..Ullılı:.t neş• 
ret.ek içia atlet& prıf8 girifmif 

• 
fer, Ve Jetlİ laraJf.çeyJ _.adet'e 
pkarmqlardlr. 

Fakat bltün bu aüriUtllerden 
IOllra ortaya çıkan umulmadık 
W.. hakikat; btlt6n bu gOrUltUleri 
161pde bırakan bir kıyamet 
keparmıştırz Zira, Fransız gllzell 
aeçilen Pitz'in bir Almaa kızı 
oldutu anlllfllnnşnr. 

Ba hAdf.enfn, Fnnnnzlan naaıl 
pleden çıkardığım tasavvur etmelC 
göç değtldir. 

MI ı.t .,aldanmıt Ye" kıral~e 
dalaa kendielne Terilen tacı baıı
M koyamad ... tabhlldan alaı•ğl 
.. imittfr. 

Y eriııe de ~ewlle adında l>lr 
p.ı çıkaNlmıtt. llL r ... ı biriad 
•,l11111aalechr. 

Şim~ fran•zlar. 
- Temenni edelim idi .,oaua 

ıatlHyeti • ıahte çılimH1nf 
Diyorlar. 
Bu ıidifle, güzellik kırallç• 

ferinin boyuolanna: 
- T alHitlerinden salwunu! 

diye &ir ladaa uacaklar plibal 

Kızılay Haftası Çok 
iyi Başladı · 

Kizılay kurumu itin IÖılenmiı bir vitıln 

Kızılay hanaıı dtln baılamıfbr. Kızılay Yeclzelerl abnafbr. 
Bu mftna1ebetle birçok mağazalar DDlt ,OadDz Ye ıec• ..mm 
ve dnkkAnlar vitrinlerini Kızılaya b~ok 1wlilıMlde .O.a...-.1• 
ait mevzularla ıftalemlşlerdtr. verllml9tlr. 
Bilheıaa Çartı içindeki ve Bahçe- Kw1ay kurumunda yana bir 
kapıdaki vitrinler çok gUzel ol- içtima yapdacak laaftamn mua,.. 
muştur. Entnn kaza, nahiy• ve yen gllnlerinde yapılacalr itler 
mahalle ocaldannda aza kayde-
dil1Hktedir. Mektepliler Kwlay teablt edilecek. yoğurtcular bay• 

haft.. ile çok alikadar oimqlar- ramının ne Kil• yapılmul ela tay,ia 

dar. Din bir '8y1u• tla .-,. olunacaktır. 

Mayıı 2'4 

Meşhur Casus Meselesi 
Lavrensia Ölümü Muamma Olmakta 

Berdevam 
' •attarafl l inci ylzde ) 

yata. mlddethace rahat bırakma-
dığı bu dünyadan göçtUIUntl 
lnıiliı ajanılaruıdaıı nllkledeı:.t. 
haber Yerdik. 

Son posta ile aelu lnılltz 
pzetehtrl eaıuıun hayatı ve &10-
mOne dair birçok yazılarla dolu. 
IngUterenin bllyllk adamlan, ga• 
zet.eıl.i 01W1t MWanda radyoda 
koaf• l11r MnDellte, makal .. 
lw y ..... lda Ye beyanatta bu
laamaktachrlar. Vellaual lnrfltere 
halla " matbaab, biıı amanlar 
batila laueldbm pedlldai bu 
aclamı Adeta sfl•Ga kahramanı 
olandi pldere çılmrmaldadwlar. 

Hllrba umamtcl..bwl ....-
lelretia math..tmda h ı &t 
bm afzlemelr m..,_.I• " 
tekzip mahf,.tiilde ucu bir 
lld Abrlık bir yer inal edilen 
LaYreaa baklanda lntlil• pze
teleri buınn dbın .Otun, •yfa 
aayfa 1ualar a~ enun 
Gldtljtlntl mtlbalajah bir mrette 
ilin ediyorlar. Ve bunda o kadar 
ileri afdiyorler ld in•n•n bu net· 
riyatın dllnya efldn umumiyesinl 
cuuaun GldDj1tiıe zorla inandı~ 
mak için mreti mahıuaada yapd
dığma. yani Lavrence'ia öldOğll• 
ne kanaat getireai geliyor. 

Gelen haberlere göre Londra• 
nan ea methur- mntehamaı dok· 
wrlan •e battA mretl mah.usada 
~urulaa kırahn huaull doktora 
Slr F arquhart Buuard cuuau 
kurtarmak iç.in ubahlara kadu 

merasiminin bir komedyacıaa 

baıka birıey olmadığı • m&ltiml 
...... r1. Da itti aaume ....... ,o ...... 
Sefııa, 24 (Huauıl) - UmWlll 

IMaıp eau111Mia n ıonralaa 7alua 
~rkta ltirfOk iaJaa •• lbtUAller 
11kma•IMla paraajı olaa ıutb• 
ı.,m~ cuuu Lavrenaln bir mot~ 
aildet kazaıuıa upayap 6lmuine 
uutro,. ıuetul de laanmamakta· 
dır. 

.. Utro " pıeteal 2~ _,_ 
taılbJI nOslauuada cu•• Laneıuia 
ylna 1921 da Arabiatada btı,tlk 
itler çerirdtktaa IOIU"a, laalllz 
pzatalui tuafuulaa lçlbıcll defa 
61dlıllaalf. oldujum laatarlatmak• 
tadar.. Bu •efuld. 6llmll dnrdlıı.• 
cDıUdllr. 

G..ı.. alba,et LaueulD 

t.dlmelh•U.tı ele yapliW•• -
dlyoır ldı 

.. Acaba Lnren fhndl 8 
dlSrdDncO defa mı Blmlıftlr? " 
lllre acllyon Buau sama.il 16• 

hrecekti&" 

Bu Zulüm Daha Nekadar 
Da.am Edecek 

( Bqtanft 1 lnel ytiade) 
dnlrtea ton•• lraçnuftır. Kaçm
ken c:l9 poll• nbw YHDMmelell 

iÇin ayni tehditte iuhmmutlardlr. 
BulgarJann tekerrDr eden ini 

gibi taarruzlamna Mbebl Tark
lerf, TUrldy91e kaçırmak " 

çalıimışlar ve muvaffak olama• _ 

IDlflar.dır. Almldan emir madbince .. ---,····-·-··-·-·--·--· --
ele cuu• 1111r ölmd -.1aa1 Açık TtpfekkUr 

mallanna komnaitır. 

telefonla kral ve lualiç•y• mal~ Kadim prostal hastalıf ının son al· 
mal vumitlvdir. difl şekil n nziyet Bnrine teclaviıi 

1 eW i dıaa a&. 19in wki Olaıı mlnoaadanm mMtı...-
Yin• nıW• ı•ı • n ..... 111lar1 diişündlinliliUade• Glül ... 

Nlldiifmiz• pe Lavrence'ia a- Aaluııl Tatbikat HıaaHıi. &.liy• 
udi bile g,.,.t Mruenajz bir mi! Şubıli Muallimlmuhtıeremi A11taı 
rette blduılllllftu. Kendi vMI- Fuat KAmil Bıklal}'a mtlraoaat eülaa. 
ı-ti mucibUac. ceaecll Montoa Hutanıye İH pılr bitkin bir ıekild• 
köyüal\a WU.. mnarlıjuaa " dahil obnuytum. Hnak.+ .,.. malhab 

~- 111 b ha.. i! fftoi1MI mllell... oı.a B•y .'h.a bizmetç,i a.-.in a • ••~ IUlmil Bebui; getia .,. lmiWa Wf Hd 
unan. mezar&.rıoıa ,,.nhapoa ti- adllau. it.bu ameli;yata ıaıanaıuı,ne 
mlllm~ demoıde blyUi mu..,.ffaki19tle ıore 

K.Waecla kua bir iyin-: Y~ etmiı '"' i16u ameliyat uyeıdnde &aı-
ID&t. ~,ek kabalı ..W..emif, me- mamın ladıilftyet edenk h b ...... 
raslm yapılmamıf, tıMet Mlb iktiıım lnırilınmfb, lktiftr Te "1....-
teıhir edilmemi.... aıkerl lotaatın it~ " t..aiJ•la. Malmtklır • 

müteınnlyam ı...a.a Ye 4l1reMir 
merasim yapmuuaa meJdan Y.. liğµ:d ... kadar takdiık&ı c..W. il• 
rilmamlfllr. tenika çakııam yine uıiml itlnftaa 

Yakın doatluuadaa, Ye ıuretl bqka bir ı•y J•pamıpoalJmı mlclrit 
mabıuıada davet edilmlt olan olmakla meyu.a•m. Şu hd&r M bll' 
bazı khuelerdea maada c~ dimi mnam karilere kaqı h iudr9-
aazede klmae bulunmamııtar. tia canlı bir phldl ohaai ttz .. tak-

dim aıelrl. kMbi falre11ıeria Y.-battl ailesi, hallua cenazeye gel- taıııa bu udu kaymetll nllda malik 
memeıim rica yollu bir de Uh olmuından dolayı n• kadar göiö' 
netretmiftlr. 'kabartsak asdaı. Bu yüklıi m11iyetll 

EHi lngllu bahriye nazın 1talbe umum lftlgütay aa1ed ile bir-
Churcelil, Lavrencefukkında i..,. Hlde minnet " tfinulmann tHditıl 

ederken lllm ,.. fulinın oı1a•hd 
zetecnerle g6rllf0rken:. yetiıımıkte ve ma'blimiru mu.a&a 

- .. Zamanımızı• en lllyilk " 
demek olan kı•mıtll n aıiı muhterelD 

adamlanndan birini kaıbettik. bllfUlitim &, 1'11t1t !oyer, ..ı.t.8 
O.un mttnzeyl ba1ab terk ederek Bay Kemal a.tgönen ._ Keme! ")ef-
buıtın mamleketl tehdit edea ı.. Sadeltiin Tema -. ıta"9 W 
tehlike karpamda. faal bir roS Barıi Soypa ile. Zillail •• ulllfİl9 
almaııaı iıterdf m. 0nwa alaml Bqaıı. Sah•• aynoa aaıtqekkil' 
lnallt•ıe lmparatorluiu lçla bllrUk ederim. 

bir darbedir. " demlıtir. Mötebil Yarbay HekflD 
HUıall Bi1g1Hay 

GarllDywld baJatım glzleym: 
cuua, GIDml•D bile llzlemek. 
•temittlr. Eju bu ölllm tlopu 
ı ... 

Bahuıus fU ....Ha Yaldulaıhı, 
Lanenc•'hı kllçnk kardqlle Çin 
tanEJar .. d& ffYalaat etmekt• 
l:MdunlllHI ela çol. mmriclarcbr. Ba 
"lrtıçek kardef,. diye g6steriJen 
kimsenin l>lnat Lavrence'in 
kendiıl olmadığı., Ye mathnattaki 
btlt9n ba vaHylhm, halla• unk· 
laıtmlinak 1.ıendiiJ p&ll cenaze 
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it..,. Her hakkl mahfuzdur. ,1 Yazan: Zlg• $alclr H/6/85 .......: 

Tevfik Paşa, Prens Sabahattine Bir 
Mektup, Bir De Şifre Göndermişti •• 
Mondroı mütarekesinin aktine · 

kadar deYam eden bn vaziyet, 
IDlltarekenin aktlnl müteakip der
hal ıeklhıl değlftlrmloti. Her t•J• 
den evvel, mubal•fet erkbı, 
huekete gelmlılerdi. Ana va· 
tanda, · (VUıon prenıipler) inin 
tetkik ve takibini milıakere 
lçJn (Metropol oteli)nde bir koa
ırenln aktiae karar Yerilmlı, 
llatta, P.aritte bulanan Şerif P .. 
ıa bile bu konıreye da•et edlJ. 
lllittl. 

Kongreye, lnlçrede bulunan 
TOıklerin bllyDk bir ekseriyeti 
lttlrak etmlıtl. Riyasete, Saha· 
hattio, ikinci reiılij'e de Reılt 
Bey geçlrllmlıti. Konıre, • eYvol
ce hazırlanın bazı eaaslar dahJ· 
linde • bazı mukarrerat lttlhu 
etmı,, bu mukarrerat, Amerika 
linkumet Relıl Miıter Vllaon ile 
itilaf deYletlerl BaıYekil Ye Ha
riciye nazırlarına, bUtUo ıUferaya 
hildirilmlı, ajana yaııtaılle de 
baton dOnya matbuatına tebliğ 
edUmlştL 

-tr 
T e..fik Paıa, Satyet Liitff Bey 

•&tıtaaile Prenı SabahatHn Beye 
bir mıktup ya bir de buıuıt ılf· 
re 1röndermf1tf. Sadra1am Pqa 
bu mektubunda Sabahattin Bey
den ılyaıl yardım Ye muavenet 
latiyor, kendlıtne pek mfthlm baıı 
•alihiyetler •eriyordu. Sabahattin 
Bey bu aalAhlyetJere istinaden 
(O.mania Hllkiimetl namına) itilaf 
de•letlerl rlcaJJ ılyaılyeıl ile te
lllaı edecek, fikir mödayeJelerlne 
liriıebllecek Ye icap eden nokta• 
larda da hükumeti ikaz ve lrıat 
'Yllyecektl. 

Hiç 1Uphe1lz ld btalln bunlar 
hUanbniyet eserleri ldL Fakat, 
lllemleketi ihata eden folAkotten 
kurtarabilmek için acaba sadece 
httınUniyet kAfl ml idi ? 

Her ıeyden evvel, umumi ıl· 
hset1 makul •• aatlam eıaılara 1•tinat etmek Ye bilhaıH milli 
bıenıba kudretlerini kuvvetlen
ditnıek elzemdi. Halbuki bükfi
lbet merkezlndet blltOn bu milli 
kudreUerln en eaaılı kaynakları, 
(.._..et altma girmekte idi. Ortada 

dahilinde hareket •df yorlar; lı· 
tanbuldaki Türk varlığına büabli· 
tUn hAklm olmak iıtiyorlardı. Bu 
plAolan takip eden komiteciler, 
iaUkbaldekl icraatlarını düıünerek 
zabıta kuYYetlerinin araıında ka· 
rıımayı muvafık g6rmUıler, hO· 
kumetten polislik, komiaerlik Ye 
hattl, merkez memurluklara talep 
etmlılerdi. HUkfımot. bu arzunun 
fıtihdaf ettiği gayeyi idrak ede· 
memlf, Pangalta merkez m .. 
murluğuna, komlıerlildere, mua· 

yfnlf klere, poliıllklero bir takım 
komitecileri tayin etmek suretlle 
gizli omeUerin ve intikam hi,Jerl· 
nin tatminine gafletle yardım 

etmlı bir meYkle dOımtııtü. 
( Arkuı ·ur) 

Açık muhabere - Millf mtlca
dele ve lıtiklal harbi malfillerinden 
Aynoıklı Bay Mehmede; 

- V erdiğinis malı1mata teıekldlr 
ederi•. Meklubuousdan iıtifade edeoe
ii• efendim. 

Şirketi Hayriye, Anadolu
bisarlılar lhtilifı · 

(Baetarafı 1 inoi yilıde) 
bulunan diğer yolcular da bu 
iskelelerden ıirket vapurluına 
blnmemektedirler. Yalnız Anadoıo 
Juhlsarında iıkelenln gOnlUk vari
dabndan (25) lira ekıllmiı bulun· 
maktadır. Maamaflh ıirket bunun 
aıılaız olduğunu bildirmektedir. 
Şirketin bu huıusta ıöz ıöyle
meye ıalahiyctl olan ileri gelen· 
lerinden biriıl demiftir ki: 

- Şirket VekAletfn kabul 
ettlğJ tarifeden daha ucu.1 bir 
tarife toablt etmiş ve Bayındırlık 
Bakanlığı bu tarifeyi takdirle 
tasvip etmiştir, bir baıka ucuzluk 
yapmak mümkün değildir. 

Fili boykota gelince; bu, Yakl 
deiildlr. Boykot yapmak lıteyen• 
ler ve vapura binmeden aandalla 
Bebeğe geçenler yine Bebekten 
ılrket Yapuruna binmektedlrler. 
Sonra bunların sayııı da günde 
(15-20) ldılyi geçmemektedir. Biz 
yolcular1 1aydırdık Ye hattı 
lılmleri ile de toablt edebildik. Bu 
hareket ılrket için bir zarar 
doğurmaz. 

Anadoluhlaarlaları •• Kandil· 
illerin bu hareketlerinde hakla 
olup olmadıtmı mUneakaıa etmek 
yersizdir. lbtimalkl haklıdırlar. 
Fakat ılrketin elinde yapacak, 
bugDnkO tarifeyi değiftlrecek 
lmkAn da yoktur. 

Şirketin gayeti lmkAn nlsbe· 
tinde ucuzluk yapmak, mümkllıı 
olduiu kadar yolcu adedini 
arttırmakbr. Hiçbir ıaman Yeıait· 
11bllkten lıtifade edilerek tirket 

ı 
vapurlarına binmek" mecburiye• 
tinde olanlardan çok para almak 
dUıünUJmemfştJr. 

Anadoluhiaarlılarla KandillUe
re huauıt bJr tarife tatbik edil-
mekte, buralarda oturanların bi· 
Jetlerinden köprüden bilet alanlara 
nlıbetlo ( 7,5 ), ( JO ) kurut ekalk 
para alınmaktadır. Bu da ıirkotba 
hllinUn[yetioJ ifade eder. ,, 

Diier taraftan ılrketle alAka
larmı kHen Hiıarlılardan Bay 
Nejat ta diyor ki: 

- Şirket bizim bu hareketi· 
mlzl ciddi telAkkl etmiyebilir. 
Ancak • ayda yılda bir defa çar
ııya inen kadınlar mllateına • hl.1 
bntUn Anadoluhlaarhlar, esnaf, 
amele, memur, mektepli ha11Jı 
Rumeli yakaaına geçmek mecbu· 
riyetinde bulunanlar ı6z birliği 
ettik, Anadoluhiıarı lıkf'loainden 
vapura blnmlytceğlz, icap ederao 
OstU kapalı motör tedarik ede· 
ceğlı, Bebej'e geçmekte ve ora· 
dan vapura binmekte urar ede· 
ceğiz, biz tirketl zarara ıokmak 
emelile hareket etmiyoruz. Şir· 
ketin Rumelf yak&1mda tatbik 
ettiği tarifeyi Anadola yakasında 
da tatbik etmesini istiyoruz. 
Anadolu yakaaında oturmak bir 
ıuç mudur ki flrket faıla para 
almak ıuretlle bizi cezalandırıyor? 

--· ·-. - • 1 ··-

........ __ __ 
FRENGi iLE MÜCADELE 
Frenıi •• Belsoğuk.uiundan ko

runmak için asri T eksayt prezer• 
•atiflerini eczanelerden arayınız. 

2S) maddelik bir mUtarokoame 
~lduau halde, latanbulu tedricen 
~tJla eden (ıalipler), gerek hll
h 6nıete ve ıerek Türk unıurunun 

, _____ ... --.. ····-·----tı ·ll• •---.e _ ....... .... "'l' f" ... .. . 1 11 1 . 1 , . ' , , , • . 1 • • •• 1 • • .,, .... , _ ,...,._ ... __ ._.. 

Utun kütlesine AdJ bir (harp 
;:ı ) muamelHI göatermekte 

l:. Ttırktın ye hl11dimetiıa laakkı, 
'tlrd•ııblre ortadan silinivermişti. 
h llrklerin baldkl vatınpenerlul 
~ felaketin ihtl•a ettiji hakaret 
~tında zlUetJe yaıamaktaoaa, 
ertçeıine bir ISIUmle tarihin 

~~•fil nıezarana gömülmeyi tercih 
ktı 9 tnltlerdl. Bu zıt fikirler, hft.. 
k illeti maruz kaldıiı tehlikeden 
lt~rtar•ak ıu tarafa duraun; bUA· 

d 
8 

Uçurumun en derin noktaaana 
o" 
ıtu ıUrUklemektelerdi. 

t~•hıAH ), oımanh unıurunu 
Otu •den ve hemeu hepıl de 
"111 lıatçalara) karıı kin beıllyeD 
~ •Ueıı oqamak aiyıaetile eakl 
dl taı.rıu lamlı edileceğloJ nane· 
t Yor, bu garip ıilmiyetle hemen 
4ltr 
l6-t •r.ıu Y• talep karf111nda zaaf 
-,daer'Yordu. Halbuki bu unaur• 

I\ a bazııua, çlzllmlt blr plb 

Devlet Oımiryolfarı ve Umanları işletme Umum idaresi il4nfarı 

Çocuklardan bu ftcrotlerfn yarııı ıhoır. Tatbik ıırtlan D. D. 
48 

N ı banliylS tarifeaindedlr. B•nllyö trenlerinde blletalz olmak veya 
o. kıl d v • ti ek dolayıılle katarlarda ahoan biletlerin banliyö 

mo• egıı rm p d"k G b 
f · d k' ncretleri Haydarpaşa - Pendik ve eo ı • e ze 

tarl eıın e ı "2778., 
kııımları için ayrı ayrı ahn11. 

Sayfa 9 

Bu Adamın Haline Kızar 
Mısınız, Yoksa Güler Mi? 

C Baıtar&fı 1 inci yüzde ) 
mıı, Ye bJr kapıya ıığmmıya 
çabalamııbr. 

Fakat biçare ipini çekmedik 
kapı, aıındırmadık eşik, dökmedik 

dil, etmedik adak bırakmadığı 
halde aap olacak bir balta 
bulamamııtır. 

Ve nihayet dUn, l'ayet garip 
bir ıekUde zsbıtaya dUımUf, 
bittabi Müddeiumumiliğe teallm 
edilmiıtir. Muıtafayı zabıtaya 
dUıUren ıuç, eıinl hergllo birçok 
kimHlerin yaptığı nevldendlr. 

Fakat denllebilir ki, aynı ıuçu 
fıleyenlerden hiçbiriıl, Muıtaf a
nın garip Akı betine uğramamııtır. 

Don, bir muharrirJmlz Mu.
tafayı bulmuı Ye batından l'e
çenlerl kendi ağzından dfnlemiı· 
tir. Anlattaklar1oa a&z ı•z· 
dirlraenlz, gülmekten, acımaktan 
ve ıaımaktan kendinizi alamıya• 
cakıanıı kanaatindeyiz. .. 

Muıtafa çarıklı edlplerden. 
Yahut çektlil aıkıntıJar biçareyi 
edip etmlı ı 

- Şu, diyor, fı denilen ı•Y 
de ne bulunmaz matahmıı be 
birader ..• insan lıtanbulda 1açının 
telini kaybetae bulur amma •.• 
11-•• Aab ••• 

S~n Efendi oğluıun. Aç.lakla 
uykuıuı:lukla merhaban yoktur 
tabii .•. Fakat bunlar adamın ba• 
ıım döndürdü miydi~ iyilik, kötü
lOk ıörllnmliyor göze •.• 

Hani ıurada, koca kapıla, 
ajaçhk, çiçeklik bir yer var. ("') 
onun ıurHına burasına tahta 
kerevetler koymuılar.IOnlara kıv· 
rılıp uyayım diye dUtllndUm ı 

- Y aıak t Dediler. 
- Yahu, Allahın ormanında 

yasak olur mu ? Dedim, dtnlete· 
medlm. 

Onlar glSrmedeu kerevetJerl 
yaaakıız bir yere tapyayım dedim. 
Kerevetler çamura ıaplanmıılar, 

ıökemedim. O geceyi do çaresiz 
a1akta geçirdim. Amma ertesi 

ıon aittim yine oraya .•• 
Karanhk basıncaya kadar bir 

lröıedo gblendim. Elayak çekUln• 
ce de, uzandım kerevetlerdeq 
birine .• 

Fakat açlıktan g6zllmü uyku 
tutmuyordu bir tDrlG.. 

Hafif ten hafife titremeye de 
baılamışbm. 

- Şôy le bir gezlneylmJ de .. 
dlm, kalktım yerimden .. 

Dip tarafta göıdlmo camh blı 
kapı fliıtl.. 

Ay ııılında glha gibi g8zU. 
kUyordu içerlai.. Bir dolabın Ilı· 
tUnde yiyecekler duruyordu. 

Şöyle bir doluadım, baktım,' 
ae içerde, no c:bıarında kimaee 
cilder yok .• 

Kapı kolaycacık açdıyordu. 
Ben de daldno içeriye .• 
Karnımı iyice doyurmaca ga ... 

lerlm kapanmaya bqladı. 

Bet on dakika keıUrmek için, 
Hccadelerden birinin altına kııı
rıldım. 

Mahcup we auçlu bir eda Ue.' 
·mütemadiyen öoDne bakarak k~ 
nuıan Muıtafat içini ~ekereL ba• 
tını kaldırdı Ye: 

- işte, dedJ, Joynhf o kın.
lıf... Uyku dediğin fey, kaza ıribl, 
haber vermeden ba1brıyor adamı, 
Oracıkta... Öylece içim icime 
ıeçmiı, H babı buJmuıumf 

Mal aabiplerl beni giSrllnce: 
- Al ıu harçlıla, deyip selt. 

metlfyecelc deA'llle"rdlya?. Yakala
dılar, poliH verdiler ... Polisler de 
döndDrDp dola,tınp buraya b .. 
raktılar .•• 

- Bu yapblın itin ceza11 
•ardır amma? .• 

Mustafa: 
- Ne yapalım, dedi, olaca• 

tahlil 
Ve boynuna hazin bir tec 

Tekknlle bükerek ili•• etti: 
- Fakat aısalu bile ga11 

yemem artık... Bir gececik olıua 
doya doya 1edim, kana kanı 
uyudumyal (*) Gülhane parkı. 

____:~-----------.~----------~~-

Yunan Saylav Seçimi 
(Ba,tarafı 1 inci ytlade) · 

lav seçimine iftirak etmlyecek· 
)erini aöyliyerek hllkümeti tehdit 
ediyorlar. Muhalif önderlerin bu 
hareketleri, iti gürllitilye getirip 
fa2la aaylHlık kazanmak içindir. 

HUkumet l1e hem kendi da
yandıtı partileri, hem de memle
ketin genel durumunu dlitOnmek 
zaruretindedir. 

lıt• hükumetin bu mnıktU va
ziyetinden, mllfrit kıral taraftarı 
ye htır fikirlller partiıl lSnderl 
General Metaksu istifade yolunu 
bulmuı ıibidlr. Metabas, ikide 
birde meslek detiştlrmlttir. Bir 
zamanlar cllmhuriyetçl idi. Sonra 
kıralcı ve diktatörlük taraftan 
oldu. Şimdi de ortabkta hUkilm 
ıllren kararaızlıktan istifade ede
rek fazla aaylavhk kazanmak için 
kıralcı olduğuna ve Yunanlıtamn 
çabuk düzelmesi için karalın tah· 
tına oturmaıı llzımaolditinl öne 
ıürllyor. 

Halkın btıyOk bir ek1eriyeti 
IH, yıllardanberl 600 arkaaı gel· 
mlyen isyanlardan hlkmışbr. itte 
kıraJcılar da halkan bu ruhi Yad· 
yetinden latlfade ederek diyor· 
lar ki ı 

"- BUtlln bu lıyanlar, baıı· 
moda bir kara) bulunmamaıınd•n 
ileri gelmiıtlr. Eier kıra] tekrar 
gelecek oluna memleket düzel .. 

cek, halkın yOzft gDlecektlr. 
Ancak ıunu da unutmamak 

gerektir ki Batbakan Çaldarisln 
halk üzerinde genit bir nüfuzu 
vardır. Bununla beraber halk, 
Çaldariıl kıralcı olarak tamdığı 
için bugUn onun cllmhurlyeti hi
maye eder gibi bir Tuiyet alma• 
aıoa akıl erdiremiyor. 

Diğer taraftan Veniıeloıçu
lerın Hçlme bir parti halinde 
sıfremlyerek, htıkdmetin ekıeriyet 
kazanamaması için Metaksaa par• 
tlıine rey 'fereceklerl ıöylenlyor. 

Eğer b&yle olursa kıralcıların 
&nllmtızdekl yeni mecliıte ekae
rlyet kaıanmalan ihtimali kuv• 
v•tlldlr. Bu takdirde de Metak· 
aaıın kırah getirmesine fDphe 
edilmemelidir. - lf. 
~ ....................... ı-~~ . 

Denlzyolları 
1 ŞLP: T MESI 

..--·· 
AHatelerl ı KarakGJ KGprnlıatı 
Tel. 42562 • lirkeel Mthlrclanade 

Haııa Tel. 22740 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 26 Ma· 

yıs PAZAR gllnU ıaat 10 da 
Mersin'• kadar. "2872,, 

Ayvallk Yolu 
ANTALYA Yapuru 25 Ma· 

yıı CUMARTESi gBnll saat 
17 de Dikiliye kadar. (2873) 
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Çakır, Son Dakikalarını Hissetmişti .. 
Boğuşmanın kahramanı büyllk· 

llıtUnU ye teknik değerini kana· 
1abilecelc kadar ıoğukkanhhğını 
muhafaza edebUmit olan baza 
Macar ıövalyelerl bile ihtiyanıı 

durup bu manzaraya baka kah· 
yordu. Hatta bu mlibarezeden 

- biraz uzağa dUtmUş beyaz bıyıklı. 
eımer çehreli bir Macar a11lıadeaf 
atını merkeze doğru ıOrerken 

yanındaki bir genç Macera: 
- Dayanamıyacağım; bu d .. 

Ulcanlıyı canh kurtaralım!. 
Diye haykarmıth. 
Gerçek kahramanların yUrek· 

lerl, haaıl bayrak ve bandıra 
altmda olsa aynı bOytıklnk ahen
ılle Yururl 

Fakat genç Türk son, ıanb 
~aklkanın artık yaklaımakta ol· 
duğunu bi11ediyordu. 

Kulaklarında derin bir utultu, 
batında bUyük bir ajulak Yarda. 

Tulııaaının Ustl\ndekl kurt po .. 
tu kalpak parçalanmıfll. • 

Çelik tuliayı daha ilk çarpıt· 
mada delmlı olan bir Macar mıı· 
rağmm batında açtağı yaradan 
•lmna akan ve gözlerini kapayan 
•• yakan ııcak kan bir tUrlil 
durmuyordu. 

Yanaklarında, çakır gözlerinin 
etrafında Ye zırhmın omuzluiunda 
kara kan kümeleri kuruyup pıh· 
tılanıyordu. Zırh yUzlUğUnün göı: 

deliklerinden kurt gözü gibi par
layan bakıımın önUnde ıiyah, 

kUçUk kuı kümeleri uçu9maya 
baılamıştı. 

Evet, herfey artık bitiyordu. 
Fakat iÖnlUnde yine vah9t, 

yllksek bir ıevioç, bir kudret 
alevi vardı. 

Dl,Ierinin arasından: 

- Deli Aslan, gel de ılSr; 

ftç en bUyllk dllşm nanla Yuruıa· 
rak ölüyorum!. 

Diye mırıldandı. 
Şimdi, aavaıın gevıek •• aıa· 

I• bir halde bitmealne •akit bı· 
rakmamak liıımdı: 

Son olarak bir: 
- Allah, Subuska, Subuıkal •. 
NAra11le daha gürledi Ye 

Reıin oğlunun Uzerine abldı. 
Ancak tam o anda Ye kulaiı· 

nın dibinde, çok iyi tanıdığı bir 
ıetin, yıldmm, uğultusu gibi, fU 
ceYabı verdiğini iıitti: 

- Subuska! Subuıkal Çakır! 
dayan, geliyorum! 

Tam Yaldt idi •• 
Genç bayraktar bir yarala 

kaplan ahlışile ( Rezfn oğlu ) nu 
pek fena ııkııtırdığı ıırada 
( Nadajdi ) yandan ona yaklaımış 

Ye korkunç kılıcını baıanm tlıerlne 
kaldırmıfh... Bayraktarın iti bit· 
mit göründü. 

Fakat o anda lılttlil o: 
- Çakır, dayan! 
Nira11 Deli Atlanın dımlr 

dudaklarından çıkıyordu. 
Deli bölllkbaşııı, bulundutu 

yerden çarha vuruımasının aldığı 
vaziyeti görmllt Ye ıillhdaımın, 
(.Ocukluk arkadaıınm imdadına 

yeti1miıtL Aılamn yanındal&.l ylb 
elli kadar deli ıllvarlıl ve atlara 
benOz taze idiler. Bu taze ve 
zaten muharebeyi ıörerek heye· 
canla titremekte olaa mOfreze 
"llertr,. emrini alınca • ıırh111, 
fıp!alc gÖğ'H giren bir ok 
aibi • yorgun, karııık Macar kuY· 
vetlnin yüreğine 1aplanmıth. En 
&nde dövUıerek baoh batına bir 
plıtar mUfreıeai hizmetini ıören 
Aslan Beyin .. Ôlllm Eri,, mUfre
zealnin, ölnler ve yaralılarla dlS· 
ıenmlı bir cadde açarak, ıilAh 
arkadaılarının yanma yetiıme1t 
be, dakika bile silrmemiıtl. 

( Nadajdi ) , Çakır Mebmedln 
baıma kaldırdıiı korkunç, ağır 
kılıcım lodfrmeğe vakit bulamadı: 

Aslan Beyin iki demir elilo 
tuttuğu çelik topuz ( ıetp•r ), 
dev cüsseli ( Nadajdi ) nin eğllmtı 
baıındaki tulgaya indi; sonra 
oradan kayarak, asıl şiddetini hiç 
kaybetmemiş bir halde altındaki 
atın zırhlı başmda durdu. Koca· 
man ( Nadajdi) de, ırı Macar 
ah da • ıanki bir tek yıldmmla 
vurulmuşlar gibi • yan yana ve 
11e11lzce yere yuvarlandılar Ye 
orada kaldılar .... 

Bu vuruf, masallarda okudu
tumuz hayali kahramanların gllrz 
darbelerinden biri idi 1 

Deli Aslan yine o anda atanı 
tekrar canlanmıı görünen ve 
Bayraktar Mehmede 1aldıran 
(Frenkpaa) na çeYirdl Ye ikinci 
bir vuruı onun da tulgasını batın· 
d•n, kendisini atından yuvarladı. 

Aalan Beyin tecrllhell 16ılerl 
o sırada dört yanda çelik bir 
düıman çemberinin her an daha 
çok bir kuvYetle çenllmekte ol• 
dutunu ıeçmlıti. ( Kml Kaplan )ı 
lüzumundan çok bir kuvvetle 
mahmuzlayarak Çakır Mehmetle 
atbatı beraber oldu ve yllzll 
omuilaıı kan içinde kalmıı, örme 
zırhı birkaç yerinden parçalanmıı 
genç ) oldatanın kulağma cengin 
cehennemi veya cenneti uğultusu 
içinde haykırdı: 

(Arkası var) 

Nafıa Bakanlığından: 
Fevzlpaıa • Diyarbeklr hattının 435 + 600 • 507 + 000 arasındaki 

lcıımın ferılyata kapab ıarf uıulile ve aşağıdaki ıartlarla ekslitm•Y• 
konulıuuıtur. 

1 - Bu lıln muhammen bedeli 126,000 liradır. 
2 - Muvakkat temi nah 7,550 liradır. 
3 - Ekıiltmesf; 6-6-935 Perşembe ıUnO 1aat onbeıt• Bakanlık 

blnaaında demiryollar fnıaat dairesinde, Jnıaat arttırma Ye eksiltme 
re ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girmek lıtiyenler, teklif mektuplarını ye 
ıkılltme ıartnamesinde yazıla diğer evrak ve Yesikaları ekıiltme 
aaatlnden bir saat evveline kadar numarala makbuz mukabilinde 
n.ezkur daireye vermiı olmahdırlar. 

5 - Bu ite girmek fıtiyenlerin mUnakaaa günttnden en az bir 
hafta evvel iıtlda ile bakanlığa müracaat ederek alııcakları fenni 
ıhliyet vesikasını tekl:f mektuplarına koymaları liizımdır. 

6 - Talipler bu ferıi~ at iti fçin hazırlanan eksiltme f&rtname• 
ılle mukavele projesi ve teferruatından mürekkep bir takım mUna· 
kasa evrakını 630 kuruı mukabl!inde demiryollan inıaat dairesinden 
tedar:k edebilirler. 0 2725,, 

- Ah, Ali 1. Şu inci ı•rdan· 
lıta bak 1 .. 

- Ulan, ben aana kaç defa 

ıGyledim ki tatil yapıyorum. Bu· 

11Ua çalıoamam. 
-- -~-- - - ------

14 Yaşında ... 
Fakat Komıunun Kızını 

Kaçırmaktan Korkmamış 
Ahmet adh ve on dGrt yaıın· 

da bir genç dün Adliyeye veril· 
mittir. Bu genç, Zehra lımlnde 
bir komıu kızını kaçırmaktan ve 
onu berbat etme teıebbüsünden 
ıuçludyr. Nnfuı kiğatlarana göre 
kıs, oğlandan (17) gDn bllyllktlir. 

Bir Sahtekar Şebekesi 

Meydana Çıkarıldı 
Polis, sahte di9çi diploması 

yapan ve satan iki kafadar yaka· 
lamı9tır. Bunlar Pangaltıda oturan 
Jirayfr Ue Harbiyeli Leondur. 
Oatp adında birisine 620 liraya 
aahte bir diploma tedarik eder
lerken yakalanmıştır. Jirayirin 
evinde de kendi adına yazılmıı 
ıahte bir dip! onıa bull!nmuş Ye 
bununla dişçi ik yapt:ğı da anla· 
şılarak Adliyeye verilmiıtir. 

lngilterede Silahlanmak 
Politi :{ası Sağlamlaıtı 

( Ba9tarafı 5 inci yüzde ) 
"8. BaldYlnlo söylevinin en çok 

onadıtı mıı tarafı, irıgiltere ile Alman· 
ya arı.ernda görüt H ili'l bak mından 
bllyllk btr aalaıma olacatını bOyilk 
bir 1amimiyetle bild iren kıımıdır.,, 

Almanya Memnun 
Berllo, 23 (A.A.) - Alman waze· 

telerl, 8aldYinlo alSyloioden Almanya 
çok memnun kald ı~ın ı, eaaaen Avam 
Kamaraemın, Hitlerln ılJylninin teıirl 
altında kaldıfını yazmakta, fakat 
lnafüz Han Bakanının dylevinln 
daha aı memnuniyet Yerici oldutunu 
bildirmektedirler. 

Franeada Akl•ler 
Pariı, 23 (A. A.) - Fran•ız gaze

teleri, AYnm kamaraeı mOr.akereleri 
hakkında mltalea yOrlltmekt~n çe
ldniyorlar, fakat Hitler in söylevine 
ratmea lawf!terenin •lllhlanma kara
rını iyi kartılıyorl ar. Yalnız Jur 
gazotHi, Hitlerin •örJevlnden sonra 
lnıllterenln hareket tarzını detlıtirmit 
oldutunu •ÖylQyor . .............................................................. 
Ademi iktidar 

ve belgevtekllllnl, •lnlr 
~Aflvetlnl giderir. 

- . 
K VV~TJ 

~~ORMOBiN 
'----KUTUSUNDAN CIKAA 

Her eczanede bulunur. 
Kutusu 150 kuruftur. 

Adres ı Galata poıta kutu•u 1255 

MERCAN 

Muhammd 
Kıymet 

Lira 
ı Orlklller ıokak eıkl 24·26 yeni 20 

EDIRNEKAPI 
dUkkAnın 251120 payı 184 

ı Hacı Muhiddin mahalle1l Ayayorgl 

ÇARŞI 
kilise1l ıokak yeni 8 evin 112 payı. 315 

ı Karamanlı oğlu ıokak eski yeni 18 
dUkkAnın T. 441 

EMINÖNO ı Ahıçelebi mahallesi limon lıkelHl 
cadde1l eski yenl 65 mağazanın 

EMINÔNO 
228900/3628800 payı. 140 

ı Ahıçelebi mahalleıi Limon iıkel11l 
ıokak Hkl yeni 23 mağazanan 11340-

EMiNÖNÜ 
124416 payı. 24J 

EMINÔNO 

ı Ahıçelebl Sarraf ve kantar ocafı 
Hki 1 yeai 9-8 aayıla dllkklnm ta· 
mamı. 

ı Hacı Mustafa maballeat taıcılar · 
caddeai eski 203 yeni 9 dökklnıo 
191540-1639680 payı. 

GALATASARAY ı Hacı Mimi maballul KOlhan ıokak 

2592 

337 

Hki 22 yeni 18 sayıh evin tamama. 2664 
HAYDARPAŞA ı Osmanaj'a mahalleıi Rıza paıa çeı· 

meıl çıkmazı etki 24 yeni 13-15 ev 
•• dtlkkin ar1&1ının tamamı. 

KOCAMUST AF A ı Hacı kadın mahalleel bacı kadın 
80 

18 
PAŞA çeşmesi ıokaı}'ı eski yeni 1 dllkkAnın 

7/ 120 payı. 
BÜYÜKPANGALTI : Elma daa ve nalbant ıokaklan 

BÜYÜK DERE 

KUMKAPI 

YEŞILKÖY 

eski 42-13 Ye yeni 62,2,11 evlerin 
216 payı. 

: Asmah ıokak eski yeni 10 erin 
6/16 payı. ' 

: Nişanca Mehmet pata mahallesi 
Ha\ uzlu bostan sokak eakl 1 yeni 
23 evin 1/2 payı. 

: Umraniye mahallesi ÜçUncll ıokak 
yeni 20 evin 9/20 payı. 

444 

122 

324 

98 
BEYKOZ : Yalıköy lıhak ağa caddHI yeni 2·4 

ev ve dükkanın tamamı. 648 
KANDiLLi 

BOGAZIÇI 

GALATASARAY 

: Kilise sokak Hki 17· 19 yeni 9-11 
ev vo dükkanın 1/8 payı. 

: Trabya Hacı Vasil ve fener sokak· 
ları eski 12, 12 M. 12 M. yeni 
6, 1 ,3/1 1ayıh iki evin 1/4 payı. 
Hacı Mimi mahallesi KUlban 8okak 
eski 16-18 yeni 16 apartmamn 114 

144 

147 

payı. 1773 
Yukarıda yaııh mallar 28/5/935 Salı gDnU aat 14 de peflD 

para •• açık arttırma ile utılacaktır. İateklllerln yllıde yedi buçuk 
pey akçelerin( Yaktl muayyeninden evvel yatırmaları. "f.,, (2625) 

-1--E-m-ll_k_ v_e_ E-yt_a_m _ _ B_a_n_k_a_s_ı -1-IA_n_l_a_r_ı - ] 

Eıa1 No. ıı 
284 

254/I 

Kiralık Emlak 
Mevkii ve Nev'i 

Fmdıkhda Molla bayırında eski 11, 11 mil· 
kerrer yeni 8 No. h ahırlı ar1a. 
Ga 'atada Ömer Abit Hanı bltlıiğiode Ma· 
nokyan Hanının zemin kata. 

254/30,34 Manokyan Ha'lmtn beılnci katanda 1 ve S 

Depozito 

27 Uı• 

210 ,, 

N o. h iki oda. 27 " 
Yukarıda yazıla yerler bir yahut Uç sene müddetle kiralanmak 

tlzer• eçık arttırmağa konuimuıtur. lhale 4 Haziran H»l5 Salı ına8 
1aat onda Şubemizde yapılacaktır. 

lıteklilerin o gün gelmeleri 

* 
Satılık Dükkan ve 

ARSA 

rı21] 

Esas No.ıı MHkil ve Nev'i DepodtG 
644 Mercanda Uzunçarıı ıokağında eski 299 yeni 110 

No. lı dUkkin. 100 Ur• 
647 Toıvlkiyede Karakol ıokağında eski 18 yenl 

1 S4/I No. h 332.50 metre murabb,ıı arH. 470 '' 
648 Te1vikiyede Karakol ıokağı .1da eaki 18 yeni 

15412 No. b 305.50 metro mu-rabbaı ana. 306 '' 
649 Teıvikiyede Karakol ıhlamur sokağında etki 18 

yeni 154/3 No. lı 376.50 metre murabbaı arsa. 302 •' 
650 Teşviklyede Çınar caddea'nde Hkl 18 yeni 

3712 No. lı 308 metre murabbaı araa. 340 '' 
63 t T eıvlklyede Çınar caddesinde eski 18 yeni 

37 /I No. h 335.50 metre murabbaı arsa. 470 '' 
Yukarıda yazılı dükkanla analar petin para ile utılmak Uzer: 

açık arttırmaya konulmuıtur. ihale 3 Haziran 1935 Pazartesi ı0;81 saat onda yapılacaktır. isteklilerin Şubemize gelmeleri. ~ 

Sinir ve akal haııtalı ldarı miit. 

Or. ETEM VASSAF 
Catalojlu Orhan 8. ap1rhmanı TeL2:lOU 
Ev. 1Cadıkö1 BaharJ1a ileri ıokak Tel.60791 

J, . . ·ı 1 " dUrlUğilDno Kayıp: '..muıom ma mu • 
l ı ruh•• 1933 tarih n 128 numara ı pu " tıt' 

tiyeııi kaybolmu~tur. yeıılsl alıoaoag ti 
E · · .. B lıkpaz• dau hükmüyok,ur. ınınonu a 4), 

Helvacı ıokağı No. 17 Mustafa (S 



- 24 •• , .. 

( SPOR 1 

Bugünkü Yarış, Tezahü
rat Ve Maçlar 

lngiltere, Felemengi Zor Yendi 
8 ......... nbul, parlak lılır •por 

tini p117M9ktır. Saba...,_ 8 de 
•ıa11c191 ,.. ...... ca.. .... aıı·-
41 •• ua.U Ks+Wyde, Fw. ata
tlında ~ ... teale .. ~•ktlr. 
8u blJlk ..- -...ırane .at ••b•r
lerı ,_ w ..- ... ifeml... tafaU&t 
•• '" hrda beraber bul ....... nıs. 

Palı•ı•ll • laglltere llafı 
c;.,.. pmr .,....c:aiw .... 

her wwdij' •• hs.ıt.. • ıw..-
da f.tW ... map .Aeet•I·• da,... ............... .. . ,. .... ,.. 

....... ...... • .. ç1wnm 
•1t1rdlll lcDa Awa,.... ._ tan
faiaa p,.ıu.k ..._. •e9m',..,.. 
••kta ................... milli 
takı• ••ı• bkclrw •u ... , .................... . 
taka• .,._ ldmcl dewıd '• 
........ da ppbp ,...., 
•11•Ho1w .... ,.111r,,,_ .. . 
lap ................... .. 
l>&ytlk .. Jaaki.u,.t .......... ; 
.... ..uwı fala .,. rapa
............. nede &sflhW 
..... .... tek kale .,....... 
lar. IW••·Wena ... sec• 
Jeıbe .......... hlecW HU. 
latlf... edilallllp>evk llAla ptir
~- ilaca .., •• bw Mk
Alm• •w W... ...... 
•c.rsı ... T-.- ..... 

GalataNray kallbln8a t•b
'8.ıle ,.Juimlı• 1eal •e bnetl 
lalr Macar htbol takımı ı•tirll
tl ..... 

u.. ..... ~ ........ 

ıehr.._ ı•tlrlı .. olu Maca
rllt•- •6rd0ndll S.ıet talaa 
latan ..... iki ~ J•pacmlıtır. 

M.cs ta• ın lmnetlnl 
naza ...... ate .... Galatuaray 
Mac.-. k•• iki ••st- da 
Beıilrh ... muha.lt OJllWJI ka
J'U.l.qbrmfb. 

Gec- 11afta G ..... ınr, 
F•..t.llc.. .. .... w Ktıı 
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Belediye Sular idaresinden: 
Şehre daha çok su vermek mak

sadile T erkos fabrikasındaki terfi 
borularının takviyesi için yapılması 
gereken ehemmiyetli ameliyat do
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kadar şehre terkos suyu verilmiye
ceği muhterem halka bildirilir.·••• .. 
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İlk taksit olarak 10 lira veriniz, F E evinizdedir. 
B o u. LA ••• A ••• L.. w• 'o B l il As 1 Galata Hezaren CaddHI; Bey otlu lıtlklll Caddeıt; Ankara Bankalar Caddesi; t.mlr Gazi Bul Yan 
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L 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hiçbir tehllkesi yoktur • otomatik ayarlı 
1 
L p•ıia 88 lira • Bir HD• vadı ile Yer11iye 75 lira 4 1en• Yadı ile vereaiye 82 112 lira .. Kira arda 78 kuru• 

T 
SATIŞ YERLERİ 

SALIPAZAR MAGAZA&l Salıpanrı, i\ecıı.tl Bey caddeel t\o. 428 - 436 Tel. 4t963 
METRO HAN Tünel Meydanı, Beyoğlu 'l'elefoo: 4480[) 
ELEKTRiK EVi Beyazıt, Mürekkepçiler caddesi. Teldfoıı : 2437d 
KADIKÖY Mu vakkithııne oadtlesi. 'l'el11fon: 60790 • 
B0Y0KADA 23 Niean caddesi. Telefon : 56, l~d 

..., ÜSKODAR ~irketi Hayriye iıkeleıi. Telefon: 60312 

Ba Aletler; sa,Urede de banyo llltlJacınızı çok ucuz olarak temin eder. 

···············································································································•••eı .. ıeeıee••····························· ... Yazın ııcaklarında ayaklarınız yanıyor mu ? Naıırınızdan raha~ 
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YüzUM GENE 
HARA BOLDU 

CÜNıi: 

. p E 
& • 

.. 
~ : · tra4 ôıça9ını 

" 
tlULLANMADIM 

Satl'1 l f ANKARA ı Sof. sade Mehmet Emin, 
y yer er 1 MERSiN ı Hakkak otlu Silifkeli Rahmi, 

SiPiN E 
Sizi soğuk algınlıA'ından, nezleden, gripten, baı 
ve diş ağrılarından koruya·cak en iyi ili9 budur. 

ismine dikkat buyurulması 

E 
mıımıı ? O halde alb kö11leden yapılmıı 1ağlam, ucuz, ıık ve ha• 

Kooperatif m~:~h!1 k:t~~·~ Ayakkapları 
Zabıta memurlarına giyiniz. Her ayakkabı mağazasında arayın•' 
mahıuı IOO metroluk Merkezi Ç•rtıkepı tramvay dural\nda Ayakkabıcllar kooper~ 

mH&feyi CÖlttrİr -

kunette 

• 1 

Cep Fenerleri 

ıelmiıtir. Her yerde 
1526 numara tahtında 
ara)•ınıı .,. taklitli

rindtn aakınınıı. 

IZMIR ı HOHyin HllıoD 
SAMSUN ı Tursun Eıref 

MANSFiELD 
OTOrtOEil, OTOBÜS, KAMYON LASTiKLERi 

Diğer liitiklere nazaren 'o 100 nlsbellnde 
fazla dayanır. Çok daha aağlam Ye idarelidir. 
Mansfleld liıtiklerll• yüzlerce kilometreyi 
hiçbir arızaya uğramadan tam bir emniyetle 
kat'edıbillrsiniı. 
Umumt vekıli: A. Cemil Tahir, Galata, Agopyan Han 

• 

.,.. .. Dr. ihsan Sami ~llillııı. lıtanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünde1'1 

OKSGB'DB ŞURUBU Baı MlldUrlyetlmiı: ambarında bulunan muhtelif cinı Jnantal-' 
Oaıibük n nıfea darlıAı, boA"maoa açık arttırma uıulile aahhia çıkarılmııtır. Alıcıların muhaınlD~~ 
ve kızamık ökallrtiklui için pek bedelin yUıde yedi buçuju olan 342 lira inanca paraalle 13/6/9fl" 
teeirU illçtıı. Her ıosaoedı .,.. ecza Pe~ıembe aUatı saat 1 O da Kabataı ta Baı MndUriyet binaıuıci' 

dtpolarlJlda bulun.ur. • • 
top aaacak olaa KomJıyoada aaat 10 da bulunmaları "2789,, 


