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40 Bin Memurun Dereceleri 1 Yazık, Günah Değil Mi 1 

T b•t Ed.td• On Binlerce Liralık Mal 
• es 1 1 1 1 Çürüyüp Mahvoldu 

Bunlardan 24 
M•mur Ea Yüksek 

Aylıtı Alıyor 

10 Lira Aylıklı Memur 
Sayısı 3000 den 

• . ,. 
Aa•··· u (a...ıl) - .... ,. 

Jelca•l•ta ... artar laalclaa .. 
fA 4ikkate defet bir cıbıl 
lıamla.tı. i. cet•el, u•u•I ... 

· ,aıe••Y• bath batla •••urlara, 
barım derece •• aaqlarıacla IOll 

( Den•ı J l••i ybd• ) 

Erkt1/c Kı,afetindBki Kız I 

Siıbrı Tükendi, Baklayı 
Ağzından Çıkardı 

Digor Ki: 
•Sorarım Size.. Ben Evli 

Bir Kadın ile N a$ıl 
liiıanlanabilirim Ki ? .. ,, 

Kapı ziline ltu ıımızclan az 
ıonra, lkl katla apartımaliın alb&
d.ld p•c•rHI açaldı. Çatık, ılnirli, 
aayıf, ve eımer bir bat uzandı: 

- Kimi İati)er ıunm efe11di•? 
Oo•a Kaz ete ıayf alarında Hit· 

lerc!en fada redmlıerl baıılaa er
ilek kahlda kıs olciutu•u bir IAla· 
.. da tanımamak için k6r o:mak 
1'Etmcb: 

- Slzhale ıörlltm•k lıtiyot
•ıd Dedim. 

O, ı'zatecl oldutumuzu 6tre-

.. 
•lace, rekll• ciUtkGnll bir dektcr 

dar Hvfacil. Ve hareket taf,a .. 
:,••aua · patladıjıaı duymuı atik 
L atlet huUe, kapıya dojru 
"'!ada. 

• l.&Jr &.•beyaz boyala yepyeni kft. 
•partımaaın Ey&p 1altan zev· 
........ oclıa:acla1ız. Erkek 
~ ......... H kılıj1, 

n INtip tlke .. i1• 

ı,ı... s •• ,. •• , •• ,. .,.1c.k lıılıfı•tl•lcl 
..... 11.1.lcz.tlı 

macera11adan da ıarip. AyakJa. 
nuda d1ab bir erkek lakarplnl, 
ve llyala erkek çoraptan var. 
Oıeriwe, •nHlllli çocuk ıec•Uk-
~ ....... ltl....U. b·-· ~lr c .,.. ....... ,... ) 

Köylünün Bu 
Zararı Nasıl 

Yerine Getirilecek? 
iç ticaret tllll'lil nhtuaı 

ltqtaa bqa Cifti lcltlkJul ,.. 
taaları ile doludur. Ea klçlğl 
ltlr illi tH aphlıacla olan bu 
...................... lwblc:le 
.. ,.... • ..... olarak ........ 
pr. Milli• Wr ..._ bir aeae 
bir aydan f ula rıhbm llurlade 
kalclıta lçla arhk deYlet mab ol
muı •• rıbbm Dzvi•de beldeme 
mabktmlyetl kat'ileımlftir. 

G•,,.,.,, rılah•••fl• ı••w•11 •'"•• M ı,ı;.ı.,.c• ""• lııı .. •tlrt4elıl cnb 1 
lcıtilclerlrtl• ,,.,.,,.,. ••fı111 

Bu ce•i• ldHlklerialn yllrelrler 
( De .. •ı 8 i•oi yüade) 

----------------------------_;..~=-==:==----=---·--------------------------""""""~ 

Kardeşinin 
Başını Ezdi 
Zavallı Kız.. Hemen 

Ölüverdi 
Mut ( Hueual ) - Ş.bri•i•• 

12 ... t muafede Norkavak k .. 
ylnde Abdi otlu AbcltHbald ı .. 
•inde bir adam, 17 rqı•tlald 
lozkardeıi Fatmayı, hatıaı tatla 
ezerek lldlrm&ttlr• Vak'a f11l• 
ı•çmiftjr: 

Buluulr kaza .. dan Wr ıençle 
tlalta oa J•tı•da iken evlendiı'i· 
len Fatma, ltu adamla ıeçinem•· 
mlf, uzu kavıalardan ıoara 
a) nlmıfbr. K61e dinen F atmanın 
ba .. ra. amcmadai Melamet 
Ali ile •la ... bette lluluaduju 
dedikod- ortaya çıkmlf, erkek 
kardeıl, bu mlln ... betle Fatmaya 
ıok lçerlemif Hlaairvaa kiyllne 
ıltmiıtlr. Kazkardefiain kocaııa
dan ayra yatamaam latemiyea 
Abdlllbald birkaç ~· aonra 
Fatmayı, babaıile heraher ıit• 
tlii ciYar 1.ir klyden alarak 
dönerkea ,. KııddeN " mevkilade 
zaval;J31 yere J•hr•lf, batını t•I" 
lara vurarak kafaımı parçala•ıı 
Ye 6ldlr•llftDr. Katil tutulmutlar • 

Yunenl•l•nd• 8eflM 
Atlna, 24 ( A. A.) - AJneak 

,.nu. ...... ij , ....... 
laa,lla .. , ... ••11••• .........,. ................ 

TUrk Hava Kurumu Kurultayı dUn •çlldı. 
ismet ln6nUnün s6ylevl 3 üncü yüzde 

11•.,lf ltl•r••I, t.tldlı ~zlıatln•• çılc•rdıkl•rı l•l•6•11l• k1ı11• 61r 

lıc•H 6•ı,,..,,. • .ı.ı, 6iitın ına•lllınl•r• ı ... ı,,. •lnlıtlr. • G•Hl•l•r· 

-

S.. t-••tl• ....... .w.-.. talelte1i te~klk ısntiaiDa çe
._'51 lıNıa nı•Wlr .. 
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1 Hergün r- ' Sözün Kısası l Resimli Makale 

Siiiten Zehirlenenler 

• Petrol Arıyorlar 

• Yine imtihanlar 
• 

Sütten Zehirlenenler 
1935 ıeneı:nde lıtanbul ıeh· 

rinde sUtten :ıehlrleniyorlar. 
lnanmıyacakıınaz. lstanbul alhi 

btıyllk bir ıehirde Belediye \·ar· 
dlr, ııhhiye teıkllltı vardır, şu 
•ardır, bu vardır, diyecekıirrl:ı. 
Hiç inıan böyle bir yerde ılltten 
zehirlenir mi? 

Siz lnanmıyabilirıiniz, amma 
hakikat budur. 

Sut ve ıu Belediyenin hallca 
temine mecbur olduiu ilk 
ibtiy açlardan dır. 

Umalım ki bu kaza da Bele· 
diyeye bu yar.ifeainl bir daha 
hatırlatacak ve şehrin bu bUyUk 
derdinin halledilmesine YHile 
olacaktır. 

* 
Petrol Arıyorlar 
lnallterede petrol .eferberlill 

Yar. 
Pazar günleri kadın erkek, 

çoluk çocuk, herkes arkalarına 
ylyec11tklerlni asıyor, ellerine petrol 
ara}' an bir değnek ahyor ve 
kırlara dökUliiyorlar. 

Petrol kömUrUn yerine geçiyor. 
BUtUn motörler bu yağ ile dönü· 
yor, havada, karada, denizde 
lıliyen nakil Ya&ıtaları ptrolla 
çalışıyor. 

lngllterenin petrolu mu yok. 
Diinyada çıkan petrolun yarısı 
onun. Fakat bu kafi gelmiyor. 
KomUrlcrile nasıl bugünkü ikh· 
•ndi senetini kurmuşsa, yarınını 
da petrolla yapmak istiyor, çünkü 
dün kömüre sahip olan cihana 
hakim oluyordu. Bugün de petrolu 
elinde bulunduran dünya hakimi· 
yetini temin ediyor. 

O hald haydi petrol aramıya. 
Bütun lngiltere seferber, dağ· 

larda, taşlarda petrol arıyorlar. 

* Yine imtihanlar 
Geçen sene imtihanlar yllzlln• 

deıı bütün memleket çocukları 
kırıldı, geçirildi. Bu sene gfıya 
6nceden tedbir alındı. Bu facia 
tekrarlamıyacaktı, daha altı ay 
evvelinden imtihan talimatname
leri } apıldı, mekteplere gönderildi. 
Lise imtihanları Haziran haftaam· 
da baılayacakb. 

Fa kat iki gUn eYvel yeni bir 
•mir. imtihanlar Mayıı 22 de 
baılayacak. Derıler bltmemiı. 
Çocuklar baıırlanmamıı. Bir kar
ıaşalık, bir gürllltU. Çocuklar 
peri~an. Geçen seneki tecrUbeyl 
tekrar edeceğiz. Yavrularımızı 
yine kırıp harap edeceğiz. 

Yazık değil mi? 

Cenubi Amerikalı 
Gazeteciler 

Bir Heyet Dün Şehrimize 
Geldi 

Cenubi Amerika hukiimetle· 
rlne menıup gazeted'.erden bir 
heyet, yurdumuzu görmek ve 
Ankarayı ziyaret etmek için dün 
t•brl mize ıelmif, Türk gazete· 
elliği namına karıılanmıt ve hü· 
ldimet namına miıafir edilmittir. 

Heyet araamda bulunan Sen 
Dorninig hllkümetl gazetecilerin· 
den M. Brabo, yolda bir teliraf 
alarak mensup olduğu hükumetin 
liariciye Bakanhğma tayin edıl· 
llllıtir. 

Yolda Çıldırdı 
&ir Kadın Her Tarafa Taş 

Y ağdırmıya Başladı 
NBeşiktaşta oturan tek aynklı Bayan 

1 lk •zrniye dün Fındıklıdan geçme~te 
•n blrdenb;re del"rmiJ ve eh· 

:• geçirdiği taş'arla, oradaki bir 
Pıtrtıınanın bUtUn camlarım kır

~ıştır. Polis memurları, bu hasla 
l •dıııı güçlükle yaka:a} abi!miş· 
•rd r. 

Eekl hlr Tlrk mcHli ı Taaı1a tut, tuıan• kaç, der, 811, 
iki ılhlU •l1a1etla lfadHidlr, Saltaaat de•lrlerlnln terblft e, 
birçok klmHlerl dallı:aY11k, iki ılıll fapmııtar. Bu adamlar 
hiçbir it rapamaslar. Hayatta d&rl•t H tek alSıı:IU olanlara• 
kauadıklan blrm•t •• itibara kuana•aslar. Bu •IJH•tl takip 
edenlerin ha7ah dalma tereddlt, endlt• lflnde rcçer. Munf· 
bk olmak l•tlyeraanıa dlr1lat olu11ua. Mllmkna c.ldui• kadar 
as mHkell oluauıı:. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

-
Başbakanın ÇokAçıkSözleri: 

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

"Acı Olarak Bilelim Ki Türkiye için 
Ha va Tehlikesi Vardır,, 

Hava Mu•• dafaamız 500 tayl arelik bir kuvveti dalma lmlld•J•anın hütç• o• devlet /ılzmet
savaşa hazır bulundurmak ister• l•ri araaındaki vıul11ellnd•11 çıkar· • H D .1 k büt h 30 'l I ,,.ak mecburig•tl11de kalacağız.,, 

1 • • egu ) Se se çeye er sene mı yon ,. TU ki it I k h 
ÇJ 0 JÇ lira koymak lazımdır . ., TflrkUn, ~e:;t~.: v:t!~~eşın~~ 

500 TayyaremİZ Baıbakan devletlerin aıırı de· benim aAzımdan bilmesi IA· 
d h k ti • zımdır ki Türkiye için hava 

rece e ava uvve yarııına gı- tehlikesi vardır. TUrklye have-
Q}malı dır rişmit olduklarına da aöyliyerek dan bir bıarruza maruz kahr 

föyle devam etti : ve bu ~aarruz memleketi harap 

F k 8 1 • H Yıl " edeblhr. Tatla şeyi er söyle mi· a at unun çın er - Hiç olmazsa 500 tayyare· yorum, amma hakikat bundan 
30 Milyon Lira ister miz olmalıdır ki Tlirkiyenin varlı· ibarettir.,, 
Ankara, 25 (Hususi) _ TUrk ğmı müdafaa etmek için az çok Batbakon bundan aonra, devlet 

Hava Kurumu f,Tayyare Cemiyeti) yeter bir kuvvetimiz olduğunu bütçesinden ha~a müdafaası için her 
yıl 80 mJJyon !ıra ayırmak mümkOn 

dün altmcı kurultayını yaptı. Bu sanabilesinfz. olomıyacağını söyledikten sonra hiç 
münasebetle hükümet Başkam Bu 500 tayyarenin dalma ha· olmaua. yıld.a " 20 lira verm~~ 
Gen~ral lımet lnönlinUn, çok zır durması için de her yıl 30 taahhOdıle bır Hava T hllkuını 
dUşündürücll ve önemli bir söy- mil on lira IAzımdır. Fakat bizim Bilenler Kurumu " yapılmasını istedi. 

Y • • • • Baıbakanın daha birçok teferruata 

Hususi 
Güzellik 
Müsabakaları ._ _______ SerYsr •... _J 

Anupada gllzelllk yarııı de-
vam ediyor. . 

Bizdeki son şeklile güzellik 
mllsnbakalan gürllltnln, ıöğUşlü 
Ye döğöşlU bir maç halini almıt· 
h: iki aaçm rengini ve iki baıan 
biçimini mukayese etmek için saç 
saça, baı baıa geliyorduk; iki 
gözün derinliğin! ölçmek için az 
daha blribirlmizin göı:Uall çıka
rıyorduk: iki aj"ıın ve iki ditin 
güzelliğini tayin açın ağı:ımıza 
geleni aöylnyor ve biribirimize 
dit bileyorduk. Bir piıtoYa dav
ranmac.ığımn: kaldı. Nihayet far· 
kına vardık ki, bizde mücerret 
fikirlerin mUnakaşaaı bile döğllfe 
ve söğüşe vanr ki ıftıeUik gibi 
çok şahıi telAkkiler Ostllnde an· 
laımamıza imkln yoktur. Bu it• 
paydos deyip Çlkttk. 

iyi etmltiı. 
Avrupada da bu yanı eıkl 

hızını ve parlaklığına kaybetti. En 
ciddi güzellik mDsabakaaı, bir 
aevgilinin iki raklbeıl arasında 
cereyan eder. Ezeli yarııtır bu. 
Kazanan, aşkın en tatb mUkif a· 
tını alır. Hakem sevilen erkektir. 
Tercih ettiği kıza: 

- Siz daha ıUzelılnlzl der, 
çıkar. Yaşlı veya genç ressamla
rın, heykeltraılerın, edebiyatçlla
rm müdahalesine hiç lüzum yok· 
tur. Müsabaka net1cesi, eşin, 
dostun toplandığı bir dUğUnde 
belli olur. l§te okadar. GUzelllğl 
ancak seven bir gönfil anlar ve 
gönül kimi sevrse gllı:el odur. Bu 
şekilde, yani hususi gUzellik mü· 
sabakalarına T~rkiyenin her tara· 
fanda devam edildiğine Uphe 
yoktur. En tatlısı da bu, değil mi 
gUzelim? 

40 Bin emurun 
Dereceleri 

levlni dinledik. Bu söylev, } urdun, Tayyare Cemı} etının tedarık ede- temaa eden bu Bnemll •Byloi aık aık 
havadan saldırışJara kartı korun· biJdiğl bunun onda biri bile de• alkıılarla kuildl Ye candan bir tH· (Ba11tarafı 1 inci yiız:de) 
maaı için daha çok ve candan ça• ğildir vip ile karıılandı. yapılan değişikliklere göre dere• 
llımak gereklendiğlnl yurtdaşlara lı~~; inana bir aralık hnacılığıa Iımet lnönUnden ıonra Türk celendirmektedir. Cetvelden anla· 
anlatan ve ulusu elbirliğile yardıma teknik ve ıiyaeal bakımdan çok hulı Hava Kurumu Baıkanı Rize ııldığına göre bugün Türkiyede 
Çaırrıran bir ihtardar. Başbakan, il lldQ&" n _ .. 11 kte devam Saylavı Fuat Bulca da bir ıöylev umumi bütçeden aylık alan me· 

5 Y r au0 
.. e yur me d' ıı·· · 30 l k k bin kadardır bütün uluslarm havacılığa çok edeceğini de bildirdikten aonra bil- ver ı ve tayyare .. c ıgın ıon mur aran sayısı ır • 

derin bir ehemmiyet verdiğini, haaıa tunları ı6yledi. yıl içinde geçirdigl tekAmUl aaf· Bu kırk bin memurdan yirmi 
Türk hava kl!rumunun da bu· " - Ba a1aoal oe ı•ralt lcarıııın· balarını inceden inceye anlattı, dördU 150 lira asli maathdır. 
yolda canla batla çalııarak yurt 4• kendi haoa mlldaf•amızı milli çok alkışlandı. Diğerleri de ıöyledir: 
havacılığı için 50 milyon lira top- 125 Ura asli maatb 45 memur, 
lamıı olduğunu söyliyerek min· 'k • '7: l' J s · k • B k 90 lira atlt maaşlı 215 memur, 
netlerini ve teş•kkurıerini bildirdi. ı ~ l ı l ua e lZ UÇ U so ura asıı maa,ı. 213 memur. 
Sonra tayyareciliğin çok ileri· 70 Ura maath 437 memur, 60 
Jemiş olduğunu ve gUnUn bl· Mı•ı L • / liralık 767 memur, 50 liralık 978 
rinde düşman tayyarelerinin l qon ıra . memur, 40 liralık 2241 memur, 
yurdumuzun bir batından girip 35 liralık 2164 memur, 30 liralık 
çok k11a bir samanda bUtiln ıe· Tayyare İçin Bu M ...... ~~·o"''ii~i".................................. 2780 memur, 25 lirahk 4009 
birler üzerinde uçuşarak öbür memur, 20 liralık 4848 memur, 
ba,andan burnu kanamadan çıka· Kadar Para Yı·ne Meydan 15 liralık 1064 memur v• ıo 
bileceğini anlattı. Bundan ıonra Urahk da 10483 memur vardır. 

harıt ıi>asamıza geçen Baıbakan Topladık Okuyor•. Sandalda Bıçak 
TUrklyenin barııçı bir devlet 
olduğunu, ancak bu ıiyaaanın Ankara, 25 (Hususi) - TUrk Roma, 24 (A.A.) - ltalyanın B tJ G ld• I 
müdafaa kuYvetile birlikte yürü· Hava Kurumu Kurultayında oku· genel savat• girdiğinin onuncu ıçaga e 1 er 
mHi gerekli bulunduğunu bildirdi nan rapora göre, Kurum Çok yıldönümU dolayısile B. Musolinl Dün akşam Kiğıtbane dönUtll 
ve: verimli bir çalııma yolunda· Venedık alanında kalabalık bir yapan dört arkadaı arasında 

'
1 

- Arkadaşlar ıize acı bir dar ve iki Kurultay ara· halk önünde verdiği söylevde &arhotlukla çıkan bu kavga bun· 
hakikati daha söylemek isterim.,. aıoda geçen iki yılda, 3 mil· demiştir ki: lann üçünUn yaralanmeaile neti· 
diyerek bugUn ite yarayacak yonu piyangodan. olmak Uze~e Yüz yıl bir kuzu gibi yaıamak· celenmişltr. 
şöyle böyle bir ~~yrarenln 8,418,377 lira varıdat elde edıl· tansa, bir gün bir aalan gibi ya· Galatada oturan Seyfi, Ömer, 
60 bin liraya alrnabılecegmı, fakat miştir. Bu iki yılda Türk hava ku· ıamak daha iyidir. ltalya bir Ahmet -.re Ar.lan bl\tUn bir gUn 
bunun daima vazifeye hazır bu· rumu Türk ordusuna 31 tayyare kararı almadan önce çok sakmh Kiğıthanede yeyip içtikten sonra 
lunabt:meıi için de her yıl bu ~ir deha kazandırmııtır. Kurumun Ye engörülüdür, fakat bir kere de aktam sandalla dönmeye koyul-
tayyareye kartı bütçeye 60 in bugüne kadar yetiıtirmit olduğu kararı verince amaca doğru muılardır.Bu ıırada aralarmda ka\'gl 
lira nıaaraf koymak icap {ettiğini talebe sayısı, 13il mühendis olmak ylirtir. çıkmıf, Ahmet, Seyfettin( 
öne alirdü. lımet lnönü bundan Unre 19 dur. Prensea Semiha biçakla bet yerinden öltlm 
sonra tayyare bütçesine geçti ve Raporda Türk Kuıu Kurumu M111r Krali alleaine menıup derecesinde yaralamış, bu 
dedi ki: sözgelitl edilerek bugün Ankara Prenıea Semiha, yaz mevsimini k k k l t Ö l ., _ Ha,·a bütçesi 6 milyon ite artı oyma s eyen mer e 

h •ubesinde 20 tiye bulunduğu geçirmek üzere tehrlmize.. gel- A • d l l d f k t liradır. Memieketln vazifeye ~zır v saan a yara a mıı ar ır. a a 
daima 1~ tayyar~i v_a~rd~ı~~~E~g~e=r~~b=i=ld=i=i=li=y=or=·~~~~~~~~~~~m~ş:t:ir:·~~~~~~~~~~~ hepıi yakalanma~ yarahlarhaıta· 

= ney• kaldırılmıştır. 

"\ Eay F atinin Zengin 
fS1ER /STER 1 NANMA! 

a<tıçftk aan'atlar ·n Türk teber ana hun kan~nu1n• . . b k ' ,,,ı.ım<Ye .en er öre geçen aene ıt er.nı ırıı ma arı ·• • 
~ras nda ecnebi r no.ı l r d ı vardı. • 
• H lbuki İ .ıan ut a lıi'i 700 kadar ecn.ebı 
v<ırd r ld, hep•İ ç 1 tmt kta deYam .. d:yor ar. 

gara on 
Bu •lar 

iıtifade 

Kanunun bir m:-ddea'nde g .. rek erkek, ı ~ rek kadın 

t'C:ıe' i garsonların gaı'no, lok nt , bar gibi yerlerde 
Ç!llıf tmıy.1c ıkları göııtcrilJ gi halde, birahane, kulllp 
Ye paatahaneler tasrih edi mem;ştir. Bun'ar bu Yuzııh· 

auıluktan iııt.fade ederek bu miıeaaeaelerde ,alıımıra 

devam etmıı:erdir. kanunun bir noktaaındaki vuıuh•uz:~ukhn 
ediyor:ar. 

1 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

L-------------------------------

Bir Tezi 
Kandllli rasathaneıi direktöril 

Bay Fatin, (Aıtronoml - Hey'et) 
ilminin 16,0:>0 yıl öne• Hatay 
Türkleri tara~rndan bu"unup tat
bik edildiğine dair çok önemli 
bir tez hazır:amıf, tetkik edilmek 
llzere Fransız fen akademisine 
göndermiştir. 



' s.,ı. 
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Pazarcıkta 
Sürek 
Avları 

Pazarcık. Y a]ovada (Huıuı1) -
lıtanbul aYcılar ve atıcılar bif. 
litfnin tertip ettlif ıOrek aft pek 
eğlenceli vts hayli de latif adell ol
muıtur. Perıemı>e akıamı Gala· 
tadan kalkan; aYcılar grubu 
Modadan da bir kııım ava ar
kadatlarını aldıktan ıonra gece 
yarııı Çınarcığa ıelmiıtir. 

Çınarcık avcılarm gelec~ 
tinden haberdardı. Uzun iskelede 
fenerli bir istikbal yapıldı. Baıta 
nahiye mlldllrli Nuri olduğu halde 
mllcadele memuru Zeki, nahiyenin 
muallimi ve daha birçok kimseler 
hazırdı. Dört uat deniz Uıerinde 
kalmış olan avcılara nahiyenin 
aıcak ve ıenit kahYeal bayii cazip 
görllndtı. 

Sabah Hat d6rtttı. Hafif m .. 
yllll bir tepeye yaalanmıı olan 
Çınarcık Ma?maraya karıı henllz 
gözlerini açmamıştı. Fakat 
av zevki, bllhasaa ayda 
taliin karıılanna n• çıkaraca· 
tının blllnmemeal m rakı, arka· 
daılara ahenk ve blrliğl avcsları 
yola dtızmnıtn. Nahiyenin temiz 
Ye taı kaldırımlı sokaklarında 
ınrek avına aidildiğl belli olu· 
yordu. Borular ötByor, köpek!er 
havlıyor, kalabalık ayak ıealeri 
lıltlliyordu. BlrıDn evYel Yaloya 
yollle hareket eden baıı ecnebi 
avcılar da yetiımlttl. Çınarcık 
ve diğer k6y ve nabiyelerln aY• 
cıları da ıellnce ırup elll kl,lyl 
ıeçmlıtL 

Kafile bir ıaat 80nra Cafer· 
dere mevldine ı•lmlt Ye funda· 
lıldarı aarmak için kollara ayrıJ
mıya baılamııtı. Yolda köyllller 
konuıuyorlarclı. 

- Don ı•ce VeyHI Atanm 
tarla11nı geımitl•r. 

- Okadar çok ayak bl Yardı 
ki aankl bir ınrn ldL 

Domuz ayana gitmek bllhaasa 
zararını ıGrmUt olan için lali· 
kamla kanıık bir zevk iıJL Köy: 
IOler domuzların ıiyanklrlıklann· 
dan ıorla avcı olmıya mecbur 
olmutlardı. 

Caferdere mu biti 100 • 150 
metrede bir olmak Uzer• avcılar 
tarafından aarılmııtı. Yerlilerden 
mllrekkep avcılar k~peklerilo fun• 
dalıklarıoa daldılar gece sıez.•n 
gtindOz yatan domuzları ıUrmiye 

baıladılar her tarafta derin bir 
ıeaıizUk vardı. Yapılııı v yara
dılııı pek kalta olan domuıların 
kuvvetli koku alma Ye iıltmelerl 
bu ıeaslılllf deYam ettiriyordu. 
Bir müddet ıonra fundalıkları• 
içintl .. : 

- Hoy bire, laa... Ha... Hal. 
S.ılert yllkael••J• Ye ... ıeri 

M 

Ödemişte 
Toprağa 

Rasi anamaz 
Ôdemiı, (Huıuıt) - Batı Ana• . 

Juıunun bu ılrln tatGn Ye l11cfr 
memleketinde gözleri Çf'ken en 
bUyUk öıeJlik genft caddelerini 
kaplıyım halkın hareket fazlalığı
dır. lımlre batlı bir Uçebaylık 
olan bu yer nUfuı ke1afetUe, 
ökooomlk Y• ıosyal baıanmlarile 
ciurdaki baıı llbaylıklardan da• 
ha DstUn bir hareket aantrahdır. 

imparatorluk zamanında Öd.
mit efelerin aaltanat aDrdngn bir 
yerdi. En bUyUk buyrultular ef~ 
ler tarafından ••rlllr, latenmiye• 
ye kafa tutan klmaelerin Ôde
miıt• kalmalarına mlHade edil· 
mezdl. Halk daima btıyök bir 
korku içinde yaıar Ye efelerle 
iyi geçlnmete mecbur olurdu. 

Bugün devlet otorltHinln kuY· 
vetle hAklm olduiu bu yerin 
lloriıl çok parlaktır. Zenafn mah· 
ıul tarlalarında yetlıen UrUnler 
her yıl randımanını arttırmakta 
Ödemlıln inciri ve tlltllnO blltnn 
dünyada aranmaktadır. 

Ôdemit civarında ekilmemlt 
araılye raıtlamak 1Uçtllr. DeY· 
lele alt genlı ararl ve çiftlikler 
toprak11z k6yl0ye b61Undlliti için 
her karıı toprak lılenmlttlr. 

bmir ilbayı Ôdemftte bir akl ....................................................... .-... .. 
birçok köpek haYlamalan takip 
etmeye bafladı. Bu kanıık lnnn 
ve bayyan Halerl araaında funda· 
lıklardan bazı bııırhlar duyulu
yordu. Bu aralık nefes bile al· 
maya cuaret edemeyen avcılar 

blitün kunetlerinl f6&lerlne Yer• 

m:ı avuçlarile ıilihlarıaı daha 
ııkı yaka; amııiardı. Birdenbire: 

- Pat! pati 
Slllh sesleri duyuldu. Funda

lıklaran içinden çıkan bir domuz 
yokuı yukarı ıiderken kurıunları 
yemesine ratmen bili kaçıyordu. 

Üç aaat ıonra Caferdere fun
dal ığmı aaran avcı kafileaJ bir 
ııraya ıeldlği zaman Yurulup 
ö ' dUrlllen domuz adedinla alta 
olduau anlaşılmııtı. Vurulup ta 
kaçanın ve bir mtıddet sonra 
orman içinde öleceği muhakkak 
o~duiu söylenenlerin miktarı da 
bir hayli olduğu konuşuluyordu. 

Çınarcık ve etrafı domuz avı 
l~io en mUnaılp bir yerdir. Usta 
avcıların tahmin ettiğine göre 
Bozburun da dahil oldnğu halde 
bu mıntakada on bin kadar do
muz yerleımit vaıiyettedir. Bun-
ların ıökUlOp atılmaaını b6yle 
ıUrek aYlara yappamaz, ancak 
nllfusun keHf eti 'fe köylerin te
t•kklll etmHİ llzım lmlf. 

Çıaaroıkı& domua nhyaa l.taıa~ul •'feılın ve aylın 

SON POSTA 

A ERi 

lşlenmemiı Bir Karış 

Odımtıte ufır meydanı 

ıosyeteal kurulmuına letebblı 
etmiıUr. 

Ödemlı aençlJtl, mGfrit mil
liyetçidir. Uluaal durumlar öntınde 
buyuk bir heyecana kapılarak her 
itte ön ayak olmaktadır. 

Şarbayhk, dar bir bOtçe ile 
çok it görmenin yolunu tutmut
tur. Şarın elektrik ve ıu iıleri iyi 
bir durumdadır. Esnaf kontrol 
edilmekte, lokanta listeleri göı.· 

den ıeçirllerek esnafın lhtiklr 
yapmBllına müsaade edilmemek· 
tedir. Bu hafta Ôdemiıe lımlr
den 800 kişilik bir turiat grubu 

ı•lmlt; Belediye derhal Jlyecek 
itleri •• otomobil, kamyon flat• 
)arını aöateren Jisteler hazırlana• 
rak turistlere bende tevd ettir• 
mittir. Bu flatlarıo haricinde it 
görenler mahkem•J• verilmekle 
beraber Hnattan menedilmek· 
tedir. 

Son iki yd içinde bllyllk işler 
baıaran Ödemlolo llerai çok 
Umltlidir. Halkın çalışkanlığı 

başarJlan iılerlo ytikOmftııll ortak· 
laıa bölmektedir. Bu itibarla 
Ödemiı hakkında llmltll ıonuçlar 
bekleyebiliriz. 

lzmirde KögMuh-\Sapancada Bir 
tarları Bir Kursu Kadın Bir Erkeği 
Geçirdiler Öldürdü 

lzmtr (Huıuıt) - Dbaylık için- Sapanca ( Huaoat ) - Nalllye 
dıkl blltUn k67 muhtarlarının köyünde tarla Jhllndeu bir kavıa 
lttirakile bir bllal kurMJ aplmıt- olmuı, bir kadın bir Jdtlyl 6ldD.ı-
tır. Kurt dört aBn devam etmit; mlf, bir ldılyl de atır mrette 
muhtarlara köy idaresi yllkOmllnO yaralamııtır. 
kolaylaştıracak değerde dersler KISyden Feni otlu Hakkı ile 
Yerllmiıtir. ilk dera ilbay Gene- henüz kim olduğu anlqılamıyaD 
ral .. genel bakımdan köycUllik,. bir yabancı ve Mehmet ojlu AI~ 
mevıuu çnrealnde vermlt. Aail· arkadafları Oıman, Rauf, Yusuf 
bay Sedat Eerlm, TUu itleri tarlalarında çahıırlarken arala• 
direktörU Bay Fuat Yurttaı, rında ıınır yOztlnden b İJ' kavsıa 
Mektupçu Bay Baha Koldat ile çıkmıı, blrlbirlerile döğlltm•te 
Tarım, Baytar, Orman Baıdlrek· baılamıılardır. Tarlada kocaaile 
törleri ve Genelıaman (Müddei- beraber çalıpn Raufun karıaı 
umumi) Bay Aaım da birer dert kocaaına yardım makaadile taban· 
vermiılerdir. ca atmıı, ka•ıacılardan Fevzi 

Kllrs bitmiştir. Kôy muhtar- oğlu Hakla aldıiı yaralarla ölmUı, 
ları Bornovaya giderek Ziraat hentiz kim olduğu 6treallemiyeo 

arkadaıı da ağır aurette yaralan-
Mücadele Iataayonu ve Ziraat mııtır. Kadın ve kavıacılar 
Mektebinde mliıahedeler yap- rakalanmıı, Adliyeye verilmlılerdlr. 

mı'Adapazarında Kizımpaşa 
Bir Hırıız E•aahibinl Nahiyesinde 

Öldürdü Bir Çocuk Ankaz Altında 
Adapazarı (Huauai) - Akya• Kalarak Ôldü 

zının Oamanbey köytlnden HilH
yin ojlu Ahmet Kurtbeyler kl
ylinde Bekir otlu Mehmedia 
eYİDe 1lrerek lur11dık J8parkea 
Mehmet eye aelmlf, Ahmet yrr 
kalanacatanı anlayınca tabancaaanı 
çekmlt •• Mchmedi öllrerek 
kaçmııtır. Ahmet jandarmalar 
tarafından 1akalan1Dıthr. 

Adapazırmda Pıncarcaları 
Avanı Verildi 

Adapazarı (HuuaJ) - Şeker 
fabrlka11 pancar ekicilerine 35 
bin lira aYan• datıtmııtar. Şeker 
tarlalarına muullat olan f eaa 
b6celder tamamea ~ldllıDlmftt •• 
)'Ok edilmittlr. 

Maraşta Bekçi Kdıkları 
Maraı (Huaual) - Yeni bekçi 

teılcillb yapılmlf, bltlha bek_sUere 
bir 6raek elbiae ılydirllmitllr. 

Adapazarı (Huauıt) - Kbım 
paıa aahiyeainia Aıaiıdere kö
ylnden Salila otlu Velinin evi 
birdenbire ydulmıı, EYde uyu-
makla olan Velinin alh aylık 
çocuğu binanııı ankaza altanda 
kalarak ölmfittftr. 

Geliboluda 
Yeni Bir Bal1K Fabrikaıı 

Daha Kuruluyor 
Gelibolu (Huıuai) - Burada 

yeni bir balık fabrikaaı kurul
mıya baılanılmıftır. İ:!u fabrika 
en çok aardalya konserveal ya· 
pacak, fakat Marmarada çıkan 
diğer balıklardan da kon~erve 
yaparak bilhassa Avrupaya sat· 
mıya çalııacaktır. Bunun a Geli· 
boludakl bahk konıene fahri· 
kaları Oçe çıkmaktadır. 

Dllng• llctl•tıl Hahrlerl 

Amerikadaki 
Otomobil 
Grevi 

NeYyorktan yuıyorlar - Ov 
6 mllrona hafta evvel pat• 

ronlarla amelenba 
•al olda anlaşmamsı ye. 

ılnden Amerlkada patlıyan oto
mobil endüstriil grevi ıona ermlf 
tir. Yirmi bir gUn aUren işsizlik• 
tea ıonra amele, general Motorı 
Ue çalı~.na f ederaıyonu heyeti 
ara11nda yapılan konuşmaları 
kabul ederek tıe baılamıilardır, 

ı Bu grevin otomobil fabrikaıarıDJ 
(6) mlJyon dolara [ takrlbwn Y"d4 
buçuk mll7on Türk lirasına] mal 
olduj'u Ye siparif Yerilmiş ol .. 
56,000 otomobilin lıtenllen :zamaı 
IPnde te11lm edilemediği haber 
••rilmektedir. 

'f 
Romadan yaııhyor - Jtaly• 
lal1Jada1I htıkümetl gllmUı 

ihracını menedon 
ıllmlı ~·- bir kararname çı• 
lcarmalc 11a· karmııtır. Bu k_. 

•ak raroameye göre 
klUçe, çubuk •eya diğer ıekillerde 
de · olıa dışarıya gUmUş çıkarmall 
yasaktır. Seyahat için )•abancıı 

memleketlere gidenler bile yanıt 
farında elli liret'ten fada gUmOf 
para bulunduramıyacaklardır. 

[Elli liret biaim paramııla aıalı 
7akarı beş lira kadar tutar.] 

* Tokyodan yHıyorlar - Ja• 
Japon hü- ponlar dıı ticaret 
/cd tl 1 ~ politika11nı gUnlla 

me 11•11 lıl haline 11ok• 
dc:oret anlaı· muılardır. Biliy~ 
maları • 0 - ruz ki Japonya• 

pacalı. nın mlthit akım 
karııımda birçok memlekdltı 
ılimrUkleriol bu mallara karfl 
kapamıılardır. Iıte bu •aılyetl 
mlllihaza eden Japon hükumeti 
ıimdl, bu muhtelif memJeketlerlt 
karf&lıkh ticaret anlaımaları mey• 
daaa getirmek arıuıundadır. E ... 
nn diğer Japon mOıterlıi oln 
memlekot]erlo gDmrllklerinde yape 
bldarı tadlllt Japonyayı aıkııtar
mak Ye anlaımıya meebur etmek 
oldupndan bu anunuo tehakkuktl 
çok kolay olacaktır. Japonlar nı. 
it olarak Batovla'da buluna• 
Holanda Hllkümetl aıtıme11llll 
(Hart) ı Tokyoya da•et etmişler
dir. Bu ııralarda Japon) a ile 
Holanda Hldlıtanı arasındaki 
Seyrisefaln anlaımaaı meydana 
ıelmektedlr. 

Diğer taraftan bu yakınlarda, 
aırf bu anlaşmaları temin için iki 
Japon ticaret heyetinin Amerika 
Ye lngiltereye g5nderllmesi ka• 
rarlaştırılmııtlr. 

Dıı ticaretlerine yeni bir inkl• 
ıaf Yermek arif esinde bu· unaD 
Japoniarın tetviki Ozerine Avua
tralya tarafından Tokyoda bir 
ticaret mUmessllllğl ihdas olun• 
1Daktadır. 

BUTUN ULKE.Yl1 

HE RC.UN 

•• 

~nPos:ta 
' D.cı.Ki r!>İ R ı t A~i 

f>UTÜN ÜLKEYi HER "'-'N f;v ... ~a8 
ı... . m **- C 



25 llaJll SOR POITA Sayfa ! 

( Slga..t Aı.,,,; ) 
Gelecek Harbin 
Biricik 

BAR1C:i TELGRAFLAR [ Gönül lılerl ) 

Okugucuların 
Sorduklarına 
Cevaplarım Sebebi? 

Buailakl dl•J• Ya&l1etlal, •ır 
tvaftaa laarp llt•J•Dl•r, dlt•r 
tuaftaa da baa• lltemı,.ealer dl,. 

Eğer Musolini isterse Afri
kada Harp Olmaz Bornaftcla U. Y. 

Mademki babamzdaa ... c1a 
...., edip tuN etmek ........ .,. 
ıletUdir. Çlakl w,.. • ... " W.• 
aetlce hiplr ul•• AHI lltemu. 
l.teremn. Fakat buılakl dla1a, 
.... •otn• bla t11a,... o1u 
Anupaaaa Ud,. apalı11 Yul,.tia .. 
•••aaa olaalarla elmı1aalardaa 
•hekkep ikl dmnala t.,ekkll 
•tmealadea dola11d1r. B• memnual
r-taldfia tnalalrlerl ltlrlWrlal takip 
edeceli lfla aiU7et lü .... hali .. 
rlad.. memaua olaalara blı .. ,daa 
okuma Yealleal addedllec•k •• •••at 
... lapeaktır. 

ltalya Ve Habeşin 
Uzlaımaıı Omitleri 

Uyandı • 
c. ...... 2t (A.A.) - Ola ...... 

ftaı,. " Hah..... .ük .. etlerla• 
.......................... c.. 
nplarpbı ............. . 

Ola ........ Mara B. Lanl, Ecl-. 
Aleı.I " ltMet dll ... 11 c1U1ada,.. 
pılaa k••I*-. ltal,a • Kab ........ 
mazhtaada birulaı••,. nralabllecetl 
laldlai a1aacbrmıfbr. 

C..ene, 14 (A.AJ- ltaJyaa. a .. 
bet •alatmaalıta ••htellf dele19lerl 
meııuI etmektedir. o ... ıce da,lall-
dltlne ... iNi ......... Mlll 8. 
lluollalala .U.•Mlr. 

Part., 24 (A.A.) - Gueteler, ltal
,.. • Habef aalaımula .... ......_.. 
l~la muhtelif rollar ••Iuadut-a11 ya
maktadırlar. 

Bu mıııl• laakka••• re••I d .... 
nütl •lrl•1•• Piti ParbJ• pa•tul 
di1or ldı 

" ltal1aaaa preatlJI•• dokunmadaa 
Habeflataaa tlkl1et laakla ft••k au• . 
l'etlle bir ......... idi w .... , ıö
ılamektetlir. " 

O..llebUlr ld AY1'11padakl nalyetla 
.. den .. kanfık bV auett• mltalaa 
edlldlfi W. de•fw hiçbir samaa 
alrllmemlıtır. lleaell lasııterere bir 
bakıaız r Bu deYlet Almuyanıa 
'-k mlnnb lateme1lal tudlk edl
,_,fakat ba laakkm .. eli.., de.ı.t
...... anlaftıktaa aonra ta•rnaf 
t4ebUecetl kapıaa koyuyor. Dtla• 
- •• , .,. • ..,tlarla Al•••1•1a .... 
,.,._ ltat,a, Almaa1aaaa Aft.tm,. 
.._iade bat taaaYftl'lan oldutuaa 
ltella ıurette kanaat fetirdlktea aOD• 

ta birdenbire Jhserl edinrdL Bana 
._ •• bil Almaayaaıa •ahi aalar 
llrilaen lastlla dHlet rleall aı d .. 
lllcbr. Dat l.,W. polltlkuaada mi• 
.... rol 07aıyaa Lord Edea ı•çea• 
lerde Almanra llakkıada atar ı•rl•r 
..,. .. L Baınldl llakdoaald .. oaa F ransada Büyük 
llttlaak etti. Fakat Hkl Malir• NHan 
L.rd Sno•d•a onların bu flklrlerial Bayındırlık fıJeri 
lsabaı 6tmlyor, Al•HJ•JI •aklı bu• 
a.,_, .aı tatmıyaa deYl•tl• 1alaa• 600 Metre Uzualufuada 
;_ .S::a:: • .:'.!':.ı::·~ •.: Bir lataSJOD Yapıldı 
'-rafıa .. kb, abar tarafıa laall111 Han, 24 ( A.A. ) - Noraaadl 
Olaaa11adu dttl1, açta tollu• kaY• tran11tlantllıl ı••lılala leJetmi11 ko-
llııadan dotacaktır. Hoı aranan11 nul•am H Han llmanıadakl r..ı 
..... 1r .............. a • .,...... ..,... tHiat ....... ,.Pi... .... 

SDnna bkl_.• Camlau ...... & utwe., 
dlplo .. tlk lae,..t " '*tek hlklm .. 

8eneM Bir HUcuım I erklaa iauar INl••u...,._. 
Vareo·H, 24 - Eksprıı Poraanl Bir MSyley ,.,... Cumlav İlatknl 

"-et.el ÇekHhwak NylaY •çlmiaclea Han Umaaı faaHJ•thda arttını... 
..... 4-ba ..,. kla için yapılaa itleri laala etmlftlı. Y •nl 

•o" Bakaaı 8. a.. .. iMi •çl•d• tul•t• bJrkaf Jk mtlyoa frank 
..,.k ltlw bozpu •tnmal " mrae 1&rfedilalttlr. Teılutıa •• mDW. 

ltatp Ve 
Arabistan 

ROIUCI• Dikkate D•I• 
Bir Cl&lltM•Oldu 

Boma, it (A.A.) - B. Muaollnf. 
Biou Dit itleri Bakam B. Fut 
Bam ile iki ... , konaımaıtu. 

Bir BaJmaıu.r dnle'5 olmalı 
ltibuile ..,_..bqınnda balaua 
ı.ı,.. ...... A.rabiltaD ... 
d°"Oa •ft--betlerde •.ı•a•• 
dlllltincleclr. 

Kaim, ..... ••rdlll .. ..,.. 
hltt laull Wu.au Hiau ftlWıll 
.... < ••ıt > .... wa1ua takıp 
etmiftir. 

L J 
81r Han Rekoru 

......., 24 ( A.A.) - Oı mot1rıa 
Mı Yuakuı Aha• 11pta .,. .. r•· 
kan .... ldlometre .... l>aria- 11er1ı. , 
yolaaa iç ıaattı almak ıuretlll Dl1e İtalyada dikbtt dıfu temular J•paa 
.. t h...tade ... Nk..,.•• .. ,.ıfbr. Hiou nllalatı PNM Fa,..ı 

hlttha aile imla olan .... ...... 
....... haberdardır. O halde 
malda d.Wetial rica eclia. O 
idene ba iti laalleclet;wr. 

Jt 
.bbrada u. B. u. 
Kon...-aums clalaa ı,ı eder. 

.mı.. He.Is çoak cl•ecek kadar 
sençalntz. Bu .. kilde bqlı7acall 
maceranm aereye Yarac:atuu 1r ... 
tlremealnb. O..ua lçla lhtl7ath 
olup bu h•Y•t• YuseçmeDis 
clalaa dofru olar. .. 

Aabrada &8. B.K. 
Dlthdlltla• yaahf. S.d• 

ık Ç••lrmlt bU erbil kuanmı-
1a çalafmak lmJak praraaua ra
laataız etmiyor mu? Sbl •YmiJenl 
ne diye arayıp taldb edecebim. 
Dnnyada erkek mi kalmadı? 

* Oalatada U. A. S . 
Kanawn alleal Yalltullı a.. 

Barıı Yolanda Yeni Bir Adım ğ;!~.!°!1:.m!:e .. Cn::~: 
c11a ...... t..ı. ecllafs. Ba ..... 

lngiltere Büyük Bir !-..:: ~:-.:.r,. 1ıe11ı1 -

Konferans Topbgacak ~ ::..ı .... çue ..... 
Londr .. 14 ( A.A) _ Burada do- lamayorum. ftlawn icabma uyaau-

lqu haberlere p., lastltue ,..1 Amerı·lca Ja yorsanu iti laaralm, k•dlabe 
Wr Mnt _dla,_a .. aa ...... k lnn U~ bqka bir seçim YallltUI ar&l'llllD. 
.... •1r ... ,e,. .... ,.-c1a .,. y . G ,,. 
lumaaıaa t6febbl. eclhekt1'. IRfl r811 Gedlkpaıada Ali BtırhaneWa Erti1rk 

Hltlerln Uflevl v k il Halinizden neyı tlkly.t ıdl-
Londra, 24 - Hltleria a5y1Hiade1d nor usu r ar JOraunu anlamadım. Bu mac .. 

bası aold= a~ca u.a.~ Ber- Na---a.. K _ Elli W. 1_. .... raları bitirip eYleamek Jati1ona• 
-.ele.. ..... ... """'-LM19 • .,,,..... .... _._ ... ---~.. LL 
Fapualılul. -.- .. lılf ...... w .. .......,_ .... ma... --..X• .... ... 

Tı Yedi D... ..,..._ ...... ,.. kaW ..._...... .-........ ._ ..,t ••luat -. 
ı.o-.. JC (AA t - le.al .. takdlıde •ttla "--"-la - n•I TBYZIE 

...... tekrar .... 1ra. .. ....... .. ,,.. ua. edll•Hti-1 .a,ı •• ı,ttr. .. ... r1....... Mlltlllt .. 
aalda bW ...... -.... ... N .. 1ork,2' (A.A.) - ._dlkalıl50 Dolu Çok Z.n1r Y.-cll 
•ldtlet ........ ,.. S- bir ild Wa itti. ..... 1ta,..c1tr1a11 lfl•lade Sofya, 24 ( HaRll) - lllrbt ... 
~ .::.~ ..:!::e.!~ W lltlkGmet tarafaadaa .._lqbralu nYel Bwlsarl.taaaa Mrtok prleıtae 

.... ııçlcller tarafıadaa ••••••••1- lerl araaıada buluaa 21 .. u. .... .. .. lfladekl ble •Normndl .. tlM 
'-· k .. dlala• kartı obalar ba ... Dltlltlad• Ye 600 ••tr• uulutaada bl,.ek bir re•lala ıoln " •va 

... delildwe brtt protesto mltinıl cek fldcletH doltdar ,..... Wrcok 
~paeaklartlır. "çil••• ... delklerla ••JYa •taçları " batlar laarap .ı. 
tle -dlka sladtlllderi clen1111a4e •tlfblr· Zarar Ye dpa blrkaf .u,.. 

......:..,. ......... _., ...... ________ ._ •• _ .. ııııiııh_r_ •• ____ tr_._._ .. _t1_aatlk war, •• 80 metre yülr- aakh lflerllll ko!aJlqtıraeaktll'. 

N 1 Hae#, ao,....P bati ....... 
,.. .... , -.:! Anaell, ....... btala, ... 

•h•ut Y__. 77 Kıama kıh ... pek •o.- 11tue 
-------------- ..... ben19Jordu; bun11 bant 

Çam Tırtılları ,..,Ha~ı:- :--:.... ...... 
-Bmuı, dedi. 

.,._Hacer, duraJamııta; uaealnl 
•...-eceldl. Nud kaclmdd Unut
~tu! N•I karplanacakb. Fa-
""" J•tmw, ODDD futa elifin
~. Yaldt b1raloaacb. Demir 
~i•ya d&adl, yamçaamı auttu 

- Yana. kODUfUrDL 

- Olur, olur; bu •tranm. ,..:-cer. aralık daru kapıd 
laJr Ylbl barut buraf, plYarh 
il. lc.cLa, ell•de bir kaçak IAllaba 

ayakta claruyorda: 
-.. S.. .ı.la Hacer? 

1ıııııı.._ff1eer, bu kekn ıeal de ta ... 

~--= ...... Balm ....... 
~1• bdm, lamba71 om 

tatm.., bamyorduı 
~ Çok •'anm...-. AJaklan• 

~•cer, bu brplan11taa ppr
~ ; '81alc hkarplnlerful çakar& 
~ ee1 Enıetl Molla, llmba11 

raJc Yol ıhtercll : 
~ ;lr H.1di, çak yukan •• 01t1aı 

\' •r •. 
"'-e • l1aden Jlrlldl. Hacer, 

llal takip edl7ordu. KııheyU 
--.liftlllerW ....... 

aanak bir •..U..•d• çalamfb. 
Emetl Molla. •td• Wr kapa açtu 

- Gir haJdL.. . 

fakat bUteJ .. ,.._... ceunt 
edeml1ordu. 

Seulzce IO)'Ullda •• aoldald ........... ' 
Emeli Molla. laaaa tordaı 
-Aç-? 
a... blrumfla 
-Tokam... 
- S.kılma... Açan, çorba 

•ta11m... 
- late•m. - .... 

n- Hac•, ann .. lllla ciuwunlupaa 
... ,orcı.. O, ana im brtalafbk
lan uman, Mrlblrl...W.. boyun-

Hacer, oda1a pdlil zamu 
etrafına baluath. blll'MI, buak 
tavam, pencerelerlH clcba ,_. 
deler Ullmıt. duyar baarlanaa 
lltlerl ptma lrtGll kreYetler 
konma• lralbar lıtl .... kl1 m 
oc1 •• idi. 

Sokak kap181nıa tokmaja 
nıl9orda. 

Emeli Molla aordw 
- Seninle Wrllls plea •1r1 ...... anlacaklar, lpllfecelder, ·-·-Yar? Hacer, banllarau laabrlamftu 
- Ha,ar .. S..deldu• .... -. 
E..etUola., ....... ..... 

laalda: 
- T-ell mi .. lclia? 
8a nal, Hacvba kumı 4on

tlarmuıtu: 
-81rka, Ç&Blafll' setirclim .... 
Emetl Molla, blrt•J a6yle

••di •• kwm karuhkta bıraka
rak d.,an calda, blru IOllra 
elinde Hacerla bayuJu ile d&a· 
•itti: 

- su .. , 
- o... 

aiJara atlaJ• koldqacaldar ... 
•fb. Bu cturpahık, ba aotuk 
Jaaya, ............. ltlll-,... 

Kendi ms •• ..._ 

- Kefld ,elmiJ•JCllm.. Demir 
Ata, ne diye, bent bara1a .. tir
eli?.. Artık mirae 'Fa• ae lkum 
nr? Bu laaft .. beni •9J• yola 
çakarda?. Bana htedlifm paraya 
YeriJor.. Gaıa toprakta değil, 
b.d.... Buna. •• lllıam sDrdll? 

Diyordu. 
Fakat WrM clerince ......_. 

Demir Atama, haJlaa atsana 
&t•ı••... 4ed&ocled·• ....... 

......aa w. .. kt.dirler. lewa ta••ia ..W..ektMlr. 

~---~~~--~~~~------m ak lçla, bana llnm pdqlbdl - Ha7dl, Allah rahatbls 
aahyorcla. Yenla. •• 

Hacer, fena 11kıhaıfh. Yorpa Hacer, odada yamı• lralaaca, . 
Jorpa Balne bakı7ordu. Emetl lçlal plrtL y apau ficlcletlal art
molla. alSyle,ec:•ll. aoracafa çok bnnlft bir bmça .. bl c••lan 
ıeyler Yar ... ta IOnraya bualo· ..J•- _ _.__ 

tıVYUJunıu. 

ıormuı slbl maaah manalı baka· ltacw, yorpalujaaa nime• 
rak bqını aallıyordu. Kızama dil- 8181._1..,_ ıaa•eclirorcla. 
flnOfftndf'a anlamıfb : So,mclu n ptajula ...a-aı 

- v---. .. Dlpjllll .. ·--
re)lm mi? Sofada, Mr •ltldet ayak .... 

Hacer ... ,_. blldll: J.ı doJatb, bir irap kapaada n 
- S• •ılın awl ey, cluin, lalr .....,. ....Utla• 
Emeti Molla. 1erinclea ap pildi. 

ap kalktı, dqan çıktı. Ba ... ,izllk. Hacvl Grkltl-
Hacer, yine karaahkta kal- yordu. Lambayı a&ıd•emecll, 

mııh. Bir ıeye hayret ediyordu; 1atakta dojruldu, kreY•tin o .. 
annesi, ••de 1aln1& ma oturuyordu. time la1raktajl tantuw ~p 
EYd.. bir b8fka biriıl olayda. aldı, alıara paketiai çakarda, bir 
elbette ortaya çıkar, g6rlln0rda. alpra yaktı. 

Gece, Yakitab aelea ••ffrl. 
.._ olu merak ..t.rdL Yana •• ppacaldt? 

Biraz aonra, Emetl MoHa ka- Dinmek, hemen d&amek lati-
plJI açta, klçlk IAmba11 edan• ,.._ Yat-- MYUI ebe, 
ortuana k.,m. •e da..cll. •fa,. o..ı.. AtaJa yamracak, Jine 
pkb, çok geçmedi, bir .UteJI d&aecekti. Araba, ba hayada 
omumaa ,aldenerelc içeri pdi. d&a ... olamazda. Fakat erbn

Hacer, aan .. lne, r•dım et- d• Demir ataya naili Mber 
meye bile karbyordu. Eemed pderirdi? Demir Apmn nen1e 
llolla, .. dlfek •mitti. 10nra mllaflr olduiunu bılmlyorclu 1 
yaıtakları, çarpflan, yorpnlan Ktndi çıkıp arayamazdı. 
ı•tirdl. Jabjı yapbı Aca~a aanMI çalap arar •ych? 

- Şawla ana barakaıım... Enle, •ae•clem baflıa W.... 
Belki braiılıkta uyuyamauuı... olmama-. çok ca- •lmltb. 

Ll•baJI ,.atajaa batacaa •• Arab.,ı buldurmak, haber 1611-
llmbanm baana da topra wmek bir .... idi. 
te.IİJi ko,cla: 'Arkua ftl' , 
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Dünga Hô.diselerl 

harı., Ölülerine 
Hürmet Yavaş 
Yavaş Azalıyor 

Harp ölülerine en bOyUk 
hUrmetl Fraııaa tle lngil-

~
-a_v_a_ş_g_o_v_a_ tere göıterdf. Va

tan haricinde ka· 
k•il• 11ksil lanlarm kemlkle-

rlai bile topladılar. Vatan içine 
getirclilcr. Harpten mal61 dönen
lere ayhk bağladılar. Fakat bau 
F ranıız gazeteleri : 

- Öyle hldiıeler Yardır ki, 
ıa111Rn geçtikçe minnettarlıtının 
azalmakta olduğunu göıterlr. di
yorlar. Anlattıkları bAdiHlerdon 
blrinciıi fudur : 

- Geçende bir g•nç Beledi
yeden hU•iyet cüzdanının ıuretlnl 
çıkartırken üzerinden harpte ölen 
babası için u vntan için harp 
meydanında ö1mDıtUr,. cümlesinin 
ıilindlğini görmUı, Hbebini 
ıormuı: 

- Artık yaıılmaaına lltzum 
kalmadı, cevabını almııtsr. 

TAKVİM 
Gla CUMARTESi Hızır 
Jl 25 MA YJS 935 20 

Arabi ~ Rumi 
" Sefer 1554 il 12 Ma1•• 1111 

Va1:!!,_I!!:!!., VRaattil:'a X. lt EaHt Vaaatt 

Glla.. 9 08 4 35 A.kt .t• 11 - I' 28 
Ötl• 4 42 12 11 Yatsı 1 15 21 ı:ı 
lkbıdl 1 '41 16 ıo lmalk 1 ~ 1 25 

,--
Nöbetçi 
Eczaneler 

Hu &ect nöbtt9l tc11ntleı ıun· 
lardır ı 

latanbul tarahı Şehzadebaıında 
(Üniveraite) , Akıuayda (Etem Per
tev), KaraıümrUktt (Suat), Top
bpıda (Nazım), Samatyada (Ero
filoı) , EyUptı (Hikmet), Zeyrekte 
(Haaao Hulusi), Kumkapıda (Bel
kiıı), Balatta (Tomidiı), Çemberli• 
taıta (Sırrı Raılm), Yemiıtt (Bt
naıon), Bakırköyüodı (Merkez). 
Beyoilu tarahı Tak11im Boıtanba• 
ıında (İtimat), T~pebatında (Ken
yoli), Tarlabatıoda ( Tarlabaıı ) , 
G.tatada (Kapı içi), Ştılide (Şiıli), 
Kuımpaıada (Merkea), Huköydo 
(Halk) . Kadıköy tarafı; Modada 
(Al&eddin), Paıaryolanda ( Rllat 
Mümtaz ) , Büyllkadada ( Şükrtl 
Rıza). 

-------------------------Bir Doktorun 
Günlük Cumarte1i 

Notlarından (*) --
Soğuk Su Banyoları 
Soğuk su banyolarına n dtniı 
baııyoıuna alııruış olanlar hayat
larını dıimt bir ıigorta içine al· 
mıtlıu demektir. En kuvvetli 
nezle ıalaınlarında tabii bir mu&· 
fiyet bıandıkları içirı hemen hl9 
müteuılr olmazlar. Yedikleri 
gıdaları iyi hasmederler. Daimi 
neş'tt itinde cunlerini a-eçirirler. 
Uykuları muntazamdır. En hafif 
bir baı •ir11uıdan bale tik&yet 
etmeıler. ,.. .. 
Her iki (tuzlu ve tuuuz) banyoya 
Yiloudu alıthrmak lçın daha enel 
ıılak havlu [üç kö~ell yumutık 
keten bezler] le aabahları [frık
ılyon yapmak) •öcudu onlamak 
Ç-Ok yerinde bir hareket olur. Ba· 
un kol, omuz n bacak roma· 
tizmalarından tikayet edenlere 
biz hekimler bu bezlerle ıoğuk 

pansıman yapar ve yaptırırız. la
!ak bezlerin tileriııe ayrıca kuru 
bezler kor ve sıkı 11kı Hranz. 
Du pancımaoın yarım ıaat, nihayet 
bir ıant yerinde kalm~sı gerektir. 
Böylelikle hem ağrı geçer, 8em 
de vucut kuvvetli n faydalı olan 
eoğuk euya alışır. 

-l~u notları kealp ukla7ıa ı, 1al11d 
ıı. r albUır.e 1ap19hrıp koll•kal1on Jııpı· 
111:1. Sıkıntı :ıamanınııda bu aotlar bir 
doato r ıibl lmdaıiıaıza } t't 9eblllr. -

Dlnyada Olup Bitenler -
Avrupanın 3 Asırlık 
Kangranı iyileşmedi ! 

.\.iman Baıvekili Her Hitler Alman Hududu Haricinde Kalan Alman 
T opraklerından Vaz GeçtiA'ini Söyliyebilir, Fak at .• 

Alman Milleti Alsas-LoreniGerçekten Unutabilecek Mi? 
Geçenlerde bir lnglllz 111ecmu

Hı bir ttırlU düzelemeyen harp 
ıoau dOayaıından bahsederken, 
ıulh muahedeainl yapanları ıtd
detle tenkit ediyorduı 

- Veraay ıuJhuaD yapmıı 
olanlar eter iyi bir tarihçi, 
biraı da pıikolot olaalardı, Alman 
ırkı11a menıup olan lnaanlara Al
man hudutlarının dıpnda bırak
mazlardı. Alnı Ue Lorenl de 
Franaaya Yermeılerdl, yapılacak 
en iyi ı•y Oç uırdanberl iki mem· 
leket ara11nda bir kavga kaynağı 
olaa bu yurdu Iaviçre gibi bitaraf 
bir hale getirmekti. Halbuki ıulh 
muahedeaınl yapanlar uluaal hisle
rinden kurtulamadılar Ye yurdu 
Avrupanın yaraıı halinde bırak· 
tılar.,, diyordu. 

• Alman devletine hlldm olan 
Her Hitler AJmanyanın kaybettij'i 
topraklarda g«Szn olmadığını, 
hele Alaas Ye Lorenden ta
mamen •aııeçtlff nl birçok defa• 
lar ılSyledi. Son nutkunda da 
tekrar etti. Bu teminabn Dzerln· 
de diplomatça bir riya perdeainin 
örtnlll olmadıjını haydi kabul 
edelim, fakat bDtOn Alman aluıu 
her Hltler gibi ayol feragati ıöı· 
rerebllecek mi? 

Bir Franıız mecmuaaı buna 
IDanmı yor Ye ıebep olarak ta, 
(Alıaı Loren) hakk1nda muht .. 
lif Alman gazetelerinde ııra Ue 
~ıkmakta olMo yaııları ıöıterf yor. 
Bu yazılardan baıılarını biz de 
aıaj'ıya ıeçlrelim 1 

Unutmayınız 1 
(MDoih)te çıkan IJUıtrfrte mea· 

muaıı diyor ki: 
.. On bot yıl önce, Stratıburı 

klllaeılnln Uzerlne u, renkli 
bayrak çekildi Ye ıohire 
Franıız Ye zenci kıt'aları girdL 
Biz utanç ••ren hldiHyl hatır· 
larken alnammn kıpkırmız.ı kesil• 
diiiDI duyuyoruz. Aıkerlerlmlı 
Alıaı ve Lorenl hiçbir ıaman 
terketmlyıceklerdi. Buna kendi 
aramızdan çıkan iç dUımanlar 
aebep oldular. BugUn yapablle
ceiimlz ıey bunu unutmamak ve 

Bir İuiİIİı ıaıet11inde çıkan karikatUıa Vahşi bayvırn kiihmuın tuwırıni bıı
den lıtemek doğru değiJ, çok tehJjlceJi 

( AlıH Loren ) in tekrar ada!ete l muhafaza etmektedirler. 

kavoıma11nı Umlt etmektir. Felaket T oprafı 
Ümit Llzıml Lokal Anrıelıer diyor ki: 

Hano• gazetesi diyor ki: 
- Enelce oh Straıburg de· 

dltimhıı zaman laançeremlzden bir 
aeYinç a•aıesl çıkardı, buaUn bir 
Jnleme duyuyoruz. Fakat Straı• 
burı klliaeslnln heykelleri önle• 
rluden aaırJarın ıeçtljinl ıörmUr 
lerdir Ye ıö:derinln baımeti el'an 
7erindedir. Denilebilir ki ümitlerini 
------~~-------~~--------
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"Alıaa Loren 1aadete ka•ur 
madı •• ıulh bu memlekette kek 
aalamadı. Hergtın kadın •• erkek 
binlerce halk Alman klliaelerlnde 
horp tehlikHlnln ılllnmeal için 
dua etmektedirler. Fakat evleri· 
nln önllndon çeıit çeılt harp 
ıllAhının geçtliini ıörlirler. 

Facia içinde 
Berllnde çıkan AJıaı Lorea 

mecmuasından: 

Bizim memleketimizin faclaıı 
kendi hayatını aerbeıt ve aamlml 
olarak yaıayamamaıında da Oç 
beı •atandaı toplandımı otur
duklarİ odanın pencerelerini ka· 
patmak mecburiyetindedirler. 

Taaen Bucb diyor ki: 
Alaaı Lorende F ranıız haki· 

mi yetinin ikinci aafha11nda 
halk mOıterek bir endiıe karıı· 
ıında kaldıiını hlısetmlıtirı Al
manlıkları tehlikededir. 

~ 
Franı•ı mecmua11 buaa ben

Hyen daha birçok Alman fıkra· 
lannı naklettikten ıonra bizzat 
Alıaı Lorende çıkmakta olan 
Alman aaıetelerinln Pilebiılt ltı· 
zumundan bahHtmeye baıladık· 
larıoı kaydetmektedir. 

Belediye Sular idaresinden: 
Şehre daha çok su vermek · mak

sadile Terkos fabrikasındaki terfi 
borularının takviyesi için yapılması 
gereken ehemmiyetli ameliyat do
layısile 27 Mayıs 935 Pazartesi günü 
saat 14den ertesi Salı günü saat 12ye 
kadar şehre terkos suyu verilmiye

muhterem halka bildirilir ... 28840 
v• 

cegı 

Kari Melctubları 

-
Hamamsızhk Derd 
Piı Ve Bakımsız Hamam 

ları Kapamalıdır! 

Memloketlmfıio en bUyUk dert• 

ferinden biri de bamnmsı:ı:lıktır • 
Bizim ıu kocaman yiJAyet merke• 

al111lzde, töyle, tertemfı yıkanacak 

bugllnkn ihtiyaca kAfJ bir tek 
hamam yoktur. Şehir hamemlan• 

Dın ıoyunacak yeri matlup der~ 

cede temiz değildir. içerisi ko
kuludur. Havlu Ye peıtemallafl 
muntazam değildir. 

Bu ıi bl hamamları, ya bUıbO
tOn kapamalı, yahut temiz, 11rl 
bir bale koymalıdır. 

Gireıunlu oku7ucularıoııdan 
Emin Bülent 

Belediyeden Va Evkaftan Bir 
Direk 

Cağalotlunun •• civardaki 

mUeueH •• dalrelerJn memurları 

ve eınaf için bir tuvalet ma~at"' 
!ine ihtiyaç •ardsr. Bu yUıdtll 

Emniyet Sandı~ından ıonra gelen 

dar ıokak tuvalet mahalli halin• 

konmuı •• ıeçilmlyecek bir hal• 
ge1mfıtlr. Belediyeden Ye EYkaf• 
tan ricamız ıudur: 

Bunun bir çaresine bakılmaaı. 

Oataloğlunda kah•ecl Sadl 

Sisorta Nahiyesinin Bir Derdi 
Bir oku7uoumuı raııyor ı 

Sivaıın lfıorta nahfyeaf. co,. 
rafl vulyetl hiç mDıait olmıyaa 
bir nahlyedlr. Etrafı ormanlı dal" 

larla çeYrllldlr. K«Syltl çaysı, mer'• 
arazi yokıullutu yUzUndea mUr 
kUl&t içinde kalmıı, bu yUzdeJI 
nı ticari, İH de ameli hiçbir lf 
yapılamaz olmuıtur. Nabiyenlll 
ylzde 20 7e vuan lıtlhaalAIS 
biraı yat Ye baldır. KöylUnlld 
huıuı1 •aılyıtlerl yine bu yUzd•• 
ıak dar bir ı•çim çerç••HI lçlO' 
de kalmııtır. Bunlardan ell tuta
bilenler ıon baharda uzak kaaa"' 

balara ıiderek rencberlik yapıt 
makta Ye ilkbaharda da köylerini 
döamektedirler. Slıorta nahlyeal' 
alo bu derdine bir çare bulmalarl 
için SiYaı Yallafnin Ye Koylehiıaf 
kaymakamının naıandlkkatlnl eti' 
bederlm. 

Sinı olnıyuoularınııdıın S. Sed!!-......................................................... 

CJııetemlıde çılcao ~ 
._ reelmkrla buıuo hak~ 
uhlvz ve rautemlaı Iİ511""' ............ 

ABONE FIATLAAI 
t • 3 

Sea A, Ay 
ter. ICr. Kr. 

TORKIVE 1400 750 
YUNANlsTAN 2340 UIO 
SCNEBI 2700 1400 

Abone bed,li peşindir. Ad re• 
~tirmek 25 kurUatur. 
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Hafta içinde 
Neler Duyduk? 
J>iyaıalarda amumi bir durıunluk 
vardır. Her maddenin nıiyttini 
aıağıda a1rı. ayrı lıulacakeınız. 

Afyon - Yeni rekolte hak· 
kında gelen ha herler iyidir. 
Piyaaadaki a likadarlar bu yıl 
mahsulünün 8000 aandık etrafın· 
da olacaiını oranlamaktadarlar. 
Bu ıuretle memleket içinde dııa
rıya gönderilmeai icap eden ıtok 
miktarı birkaç ay ıonıa 12000 
1andığa varacaktır. 

Tiftik - Tiftik pfyaaaıanda 
ıon yedi gUn içinde oldukça faa
liyet •ardı. Göze çarpan alıcı 
Sovyet Ruıya ticaret mUmeuilll· 
l'ldlr. Ruıl11r hafta içinde kiloıu 
66,5 kuruıtan 1000 balya kadar 
Anupaya g6nderilmek Uıere it· 
Jenmlı otlak tiftiği aldılar, ay· 
nııamanda tiftik piyasaaında 54 
buçuk kuruıa kadar mUbayaatta 
bulundular. Almanya alıılarının 
baılamadığı ıu ııralıırda So•yet
lerln alıcı oluıu piyanda mem• 
nuniyet uyandırmııtır. Fakat per· 
t•mbe ıUnU geç •akit Rusların 
artık tlftiklere alıcı olmıyacaklan 

yolunda çıkaa haber llzerine 
elinde malı olanlar blraı llzll
aıUılerdir. 

YapaAı - Yapağı plyaıa
ıında dura-unluk berde•amdır. 
Hafta içinde kiloıu 39 kuruıtan 
SoYyetler bir kaç parti mal aldı
lar fakat ıonra durdular. Baıka 
taraftan da talep olmadıjl için 
piyHa bu •azlyette kaJdı. Yerli 
fabrikalar baı1 kUçOk yeni mah· 
ıul partilerini tecrübe içla ıatın 
almakta iseler de piyasada bun• 
ların bir tealıl olmayacajl •ti· 
kir dar. 

BuAday - Butday plyaaa· 
llna çok az mal gelmeı:ne rat· 
men çok ae•ıeldir. Ekıtra be
Jaılar için •eri'ecek Hat 4,625 
lcuruıtur. Bu dlltkUnlDğUn ıebebi 
bir yandan plyaaamııa un ıel· 
llleıl diğer taraftan da buğday 
GiUtUlmHlnden elde edilen ke
pek •• razmol ıibl maddelerin 
aatııJarında raatlanan ıorluklardır. 

Arpa - Arpa plyaıaaında 
hareket yoktur. Son haftalar 
içinde Haydarpaıaya ıelen arpa 
miktarı çok aıalmııtır. Y evmlye 
ıelen bir iki vaıon mal da yerli 
1•mllk ihtiyacı için tahlıyor. Fiat 

kilo başına 3,50 kuruı etrafında
dır. Çuvallı Samsun malları dört 
lcuruıa kadar alıcı bulmaktadır. 
Almanyaya ihracat için iıtek 
Yoktur. Hafta içinde bazı partiler 
ltalya için yUklenmlıtir. Buradan 
latelc devam edecek olursa ibra• 
tabn devamı beklenebilecektir. 

Fındık - Fındık plyaıHında 
ltok kalmamııtır. CUzl olarak 
•linde mah kalanlar iç fındıkla· 
rına 60 kuruı etrafında Hat lıti· 
Yorlar. Üç ay ıonra idrak edile
Celc olan yeni rekoltenin bereketli 
olacata haber Yerilmektedfr. 

1' aşköprüde Yeni 
Bir Kulüp 

f aıköprO ( Huauliif) - Taı· 
1'aprüde Gökırmak namı altında 
tfı. spor kulubu açılmııhr. Batlln 

• aba gençliğini bir araya top
layan hu kulüp yakında faaliyete 
l•~•ce!ctir. Kulüp esaslı olarak 
•ti l' . e ızme ve voleybole daha 

-- - - ----~--- --- --
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Atatürk Spor Bayramı Çok 
Muhteşem Oldu 

Sporcular Yüce 
Öndere Saygılarını 

Sundular 
Fener bahçe Stadında 

Parlak Meraıim Yapıldı 
lstanbul ıporculan dOa Ulu 

Önderimiz AtatUrke aevgl Ye 
aaygılarını, muhteşem bir ıpor 
tezabUrile sundular ve çok önemli 
bir Atatürk bayramı canlandırdı· 
Jar. BUtlin kulUpJerimizin bUyUk 
bir dikkatle başardıkları bu kut• 
Jularna, bnşından sonuna kadar 
heyecanlar içinde geç.ti. 

On buçukta Takıimd• topla• 
nan kulüplerin murahhaaları elle• 
rinde taııdıkları çelenklerle lbl· 
deye kadar tehir bandoıunun 
arkaaında yürüyerek ıeldller. 
Şehir bandosunu, çelenkleri taıı· 
yan heyetler, onları GaJataaaray 
lle lıtanbul liıelerinin izcileri •• 
Güneı kulObtinUn denizcileri takip 
ediyorlardı. Maruf ıporcularımız· 
dan llhamir.in kumandaıile hare• 
k"t eden kafile. Taksim anıbmn 
etrafını çevirmişti. Kumanda ile 
çelenkler birer birer aayrı ile 
kondu. Birinci çelenıi gllr•ı Ye 
futbol federa1yonu kulUpleri, onu 
bUtün kulUpler:n çelenkleri takip 
etti Ye bu ıuretle on ıeklı çelenk 
kondu. Bunlar, HilAI, Altınordu, 
SDleymaniye, Beykoz, idman 
Yurdu, Betiktaf, Galataaaray, 
Fenerbabçe, Vefa, A•cılar Kuru-
mu, GUoeı lıtanbulıpor, Beyoilu 
ıpor, Takıim Yeni Yıldız, ıu 
ıporları kulUplerinlndL 

Merasim ıehir bandosunun 
lttikliJ marılle nihayetlendi. 

KadıköyUnde 

Takıimdekl merasimden ıonra 
ıporcular ye on bine yakin se• 
yirci KadıköyUne, Fenerbahçe 
ıtadıoa akm ettiler, orada Ata
türk ıpor bayramının devamını 
aeyrettller. Meraaim• aaat Oçte 
Altınordu ıporcularının yllrOyll· 
til• baılandı. Sıra ile Robert 
Kollej atletini, Beıiktaf kulUbD 
eıkrlm, atlet •• futbolcuları, Hilil 
ıporcuları, F eneryılma:ı futbolcu• 
ları, GUneı kulUbU, tenia, deniz· 
cilerl •e futbol takımları ıeçtl. 
Galataıarayın Çoban Mehmedin 
taııdıiı bayrağı 8 ı izci, atletler, 
voleybolcular, baıketbolcular, 
bokıörler, biniciler, kayakçılar, 
denizciler, eakrlm ve d6rt takım 
futbolculan takip ettL lıtanbul
ıpor 50 izci ile teniı, futbol •e 
atletlerlle ıeçtiler. 

SDleymaniy• iki futbol takı• 
mlle ıeçit yaptı. Bunları Fener
babçenln 7 futbol takımı takip 
etti. Futbol ıabaıında muntazam 
bir ıurette y•r alan ıporculardan 
ıonra iıtikllt marıile dlreje Tür~ 
bayrağı çeki.dl ye ıtadyomdakı 
Atatürk bU&tUn• ıüzel bir çelenk 
konuldu. 

F enerbahçe umumi kitlbl bu 

. --·-----,-~--

Dtla Fenerbabçe ıtadıada )'apılan ıpor tezabOrlerlndea. Oıtteı Ba:rrall 
•eruiml, altta f•~it fHml ( kBtede ı Çok laemJI bir llJ)'IH YeHa 

Cnat Abba1 GOrer) 

Ciritçi Karakaş Rekor Kırdı 

Galatasaray- F enerbahçe 
Muhteliti De Yenildi 

Don Fenerbahçe ıtadmda 
AtatUrk ıpor bayramı ı•refine 
olıun bir mUaabaka ıDntl yaıan
dı. Atietiım Ye futbol karııleı
maları seyredildi. 

Dun en ytlkHk ıpor hareketi 
Karakaşın cirit atmada bize he
dly • ettiği yeDi rekorla oldu. 
Mevaim zarfında yaptaj1 idman· 
larda muntazaman terakki eden 
Karakaı, kendine ait olan cirit 
rekorunu 56,64 atmak ıuretile 
kırdı. YDkıek atlamada Necdet, 
Haydar, Sedat, diık atmada 
V eyıl rekor tecrübesi yaptılar. 

8Dyük ıDnUn ıon mUsabakaaı 
Galataaaray •• Fenerbabçe muh· 
telitlerile Betiktaı •• Gllneı muh• 
telitlerl ara1ındaki futbol maçil• • 
nihayetlendL 

ylkten ıonra Beıiktaı muhtelitine 
çekilen bir flrikik te MUnenere 

ıeldl ve topu hiç durdurmayan 
MUne•Hr bu ıuretle ilk ıayıyı 

yaptı. Galataıaray • Fener kom
blneıonunun alltlkç• artan tazyi
kinden bir an kurtulan Betlktaı 

mubtelitl otuz ikinci dakikada 
Hakkı Yaaataaile ikinci Nyıyı ka· 
zandL Fener - Galataaarayın 
hAldmlyetl albnda geçen ilk de.
re Beıiktaı - GDneı mubtelltlnln 
2 - 1 galebeıile bitti. 

ikinci deYrede Gllaeı • Betik· 
taı mubtelitl mUdafaaya HOınlyl, 
muhacim batbna da Rebllyl ala
rak ıahaya çıktı. iki tarafın kar
tıhklı hücumlarile a•ç•n bu deY
r•d• GDoeı - Betiktaı mubtellti 
bir parça daha ağır baamıya 

baıJadı. Otuıuncu dakikada pe
naltıdan Güneı • Beıiktaı muh-

Sı ı fa 

+---B_is_i_k_le_t _ __, 

Bisiklet Fedeı 
yon una Yaz 

Ankaradan Gelen 
culara Da Geçmiı 

lıtaobul blıiklet heyetin 
tip ettltl Takılm ile -
yolu llzerindeki yarıı dUn 

Un mDaaade ••rmemeai 
yapılamadı. HazırladıkJarı 
bakanın yapılabllmeal için 
yanı yerini bile temin ed 
bir heyetl:J <!Da dOftllğO 
pek acıklı !fi;. Ankaradan 

lıtanbula kadar ıelen ya 
dllo elleri, kolları bağlı M 
köyUnde aaatlerce boı yer 
leylp durdular. Heyet r 
lıtanbulda bulunmamaaında 
meydana gelen bu yanlaılı 
Jette çahıanlann, bilinm 
makaatla, yarıı yerini değiı 

lerf yllılba&cn olmuıtur. ~ 
en kalabalık bir zamaniDda 

hanıl bir kazaya meydan ~ 

mek için Ylliyet bu mllsa 
mllıaade etmemfıtfr. 

E•••lce teıblt edilen M 
ldSyO yarıı hareket yeri 
kalıaydı bDyDk fedakArl 
lıtanbula kadar gelen ve b 
aabaka lçha baurlananlar b 

rııtan mahrum kalmıı olmıy 
Jardı. Bu mOaabakalar için 
karadan tekiı mlaabık ıel 

Ankara Glcllnden ı 
Galip, Eyllp, NiyaıL 

GDYençıpor kulllbllnden 
kiye blrlnclıl Tallt Ilı Nur 

Gençler Blrlltlnde Ai, 
Aaep. lzmıtten de Tllrklye 
clal Orh•n •ardı. 

Gll•ençapor kulObO blai 
leri iki gün ıoma Anadolu 
nealne çıkacaklardır. 

M01abaka bu aabah ay 

tlıerlnde başlamııtar. 

teliti Uçllncll aayıyı yaptı. M 
•aziyetten kurtulmaya ç 
Galatasaray - Fener mu 
yeniden hDcumlara geçti. 
yedinci dakikada Necdetin 
ladığı topu Şaban ikinci 
Betlktaı kaledne soktu ve 
baka bu netice l'.e bitti. 

Takımlar ıu ıekilde idi ı 
Galata1&ray Fener 

muhtelltl : Bedii, Leblp, O 
Mehmet Retat, Eaat, lb 
Necdet, Mllne••er, Fikret, 
Danyal. 

l!etlktaı • Gtın•ı muh 
Mehmet AU, Nuri, Faruk, 

Hasan, Reıat, Etref, Şeref, 
Hakkı, Salihattln. 

Maçı Beykoıdan Şadi 
etti. 

btı)Uk 1unden dolayı bütUa Fe· 
anbahçel;Jerin aev1ıi •e muhab
betlerini b:ldirdi, bugUntl yaratan 
AtatUrke minnetlerini ıuodu •e 
bir Fenerli atlet and içti. Bun• 
dan ıonra Güneı kulUbCnUn baf
kanı Cevat AbbH Gürer çok 
6 emil bir aö}'lev yererek YDce 
Onderimlı AtatUrkü derin bir 
18Yll il• andı. 

Galatasaray • Feaerbahçe 
muhtellti Fener formaıile, dl ter 
muhtelit beJaı 16mlekle Nhaya 
çıktılar. Oyuna Galataaaray • 
Fen..r mubteliti hOcumla bqlacb. 
BlltDn ıDratll• de•am eden maı 
Beılktaı mDdafaaaında cereyan 
ediyordu. Galataaaray • Fener 
alel bin• yerilen bir firiklk bedii 
tarafından kurtarıldı lH de topa 
hemen yetiı•n Raıib onuncu da• 
klkada ilk sayıyı yaptı. Galata• 
aaray .. F enerbabçe takımı bu ıa• 
yıdan ıonra daha ııkı hücumlara 
beıladı. Solaçık Danyalın kale 
içlerine kadar flStUrdtıiU bir akın 
batalı bir ıekilde kesildi. Hake
min verdiii ıerbHt •uruı on dör
dUncD dakikada Fikret tarafından 
dııarı atalmak ıuretile kaçmldı. 
Yirmi b .. dakika ıllren bJr taz- DQnkD futbol maçından bir eaıtaotaae 

'
1
1ad• ehemmiyet l'erecıktlr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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OSMANLI SALTANATIGÖÇERKEN 
( Mltarek• dewrlnla tarllll) No. •• 

V~hd;tti"'~ OrduY·K;~;ndan Ve. z;'bit
lerinden Bir Türlü Emin Olamıyordu •• 
k Ortada, (ittihatçı) namlle hiç 1 Bu eeYap, padlıahı tatmin 

1ını• görUnmfiyordu. Fakat, ıe- r etmemlttl. O yine, dOtUncelerlnl 
Çeıa on senenin bUUlıı zulUm ve ISrten bir mUbhemlyetJe hareket 
''Yylatı, bUtUn ( Tnrk kfitleai) ne etmek lıtemiı, çok kurnaz dav-:•l ediliyordu. Tenha ıokaklar• ranmak lıtometine rağmen: 
dan, en kalabalık caddelere ka• - Ben, yalnız bugünden baha· 
~ •r her yerde, hergtın birkaç •tmlyorum. Bugünden.. Ve, ya· 
•kıret manzarasına raıtıelinl· rından ... 

Yor, böyle hakaretlere hedef ol• S6.1lerinl •t:ıından kaıınvere-
:•ınılc için, • mecburiyet olma• rek latikbal hakkmdald muzlim 
Ja kç, • hiç klm&e ıokaA"a 5ıkmak dUıUnce ve endlıelerinl açıkça 
lebılyordu. izah eylemlıti. 

lf. Son aö.1ler, Mustafa Kemal 
Muat•fa Kemal Paıa, Taki Paıanın kalbine derhal bir ınphe 

oı..ı davet lberlno ( 1334 - 1918 Yormlftl. Demık ki; Padipbın ya· 
"-eu teırlniaanJainln 22 inci ) rm öyle bir hareket yapmak 
:::~ gOnQ Yıldızda Hamldlye ihtimali var ki, ordunun •atanper-
lbJ 1•indo yapılan aellmlık re.- ••r kumandan ve sabitler!, bun-
ı.ıt' lıtirak etmlıtL Bu meraıl- o aamanki Aydın mebuıll Emanoe- dan mntee&1ir olablleceklerdf. 
V 11 hitamından sonra, Padiıah ildi [Efendi] lj'f alkAr btr rol oynayan •• bu 

•hdettln Jle mUlAkat edecektJ. paJıp • mDrakabeyı varan bir der- Yatanpener kumandıtn Ye zabit· 
Mutad olan alayla camiye vlı gibi • bir mllddet dUıUndUk· lerden emin olmak için vasıta 

~•len Padişah; - usul ve teşrifat ten sonra ayni ıuall tekrar et· arayan bu padiıaha karşı, artık 
'dtldblnce bu meraıi e i tirak mitti. vatanperverane hislerden Ye fikir-
' •n Paıalar arasında bulunan Muıtafa Kemal Paıa daha lerden bahsetmek .• istikbal hak· 

Pduatafa Kemal Paıeyı görür hAIA tereddüt içinde idi. Hfssiya· kında uzun uzadıya izahat vermek 
~arbıez, derhal tevakkuf etti. tını izah değil, lhsastan bUı çe· faldeli olabilir mi idi? .. 

1 ~k nıUltefitane bir tavırla elini kinen padiıaha büyük bir açık - Hayır! .. 
1 
tıktan aonra ı kalblllikle ıu cevabı vermiıtlı lıte, Mustafa Kemal Paıa da, 

~ - Hoı aeldiniı. Naıılıınıs?. - Vakıa; ben latanbula ıe- ayni karara vermfttl .. Artık mOIA-
ll<er ev1Atlarım naııl ?. leli, bir kaç glln oldu. Buradaki katın mecrası, baıka ıahalara 

~ Dedi.. Muıtafa Kemal Paıa, ahvali yakından bilmiyorum. Fa· intikal etmlı, b6yleco aradan bir 
d~ •uaUere bllyllk bir aıker cld· kat ordu rUesa ve zabitanının, aaat geçmiıtl. Bu mOllkat hitam 
~htile cevap vermlıtt. Bunun Zatııahancnlz.le karıı karııya bu- bulup ta Muıtafa K•mal Paıa 

'rlne Padiıab : lunması ı,in bir ıcbep oJabileco- veda ederken, padiıah yine o 
- Namazdan ıonra görDıllrllz. jini 1.annetmlyorum. Onun için muzlim fikir ve mak4Jadına avdet 

Q Dedi ve merdivene doğru temlo ederimkl; hiçbir fenahğa etmlı: 
'r)ıdı. intizar buyurmayınız. ( Arlraın var) 

0 
~diı~ın bu lli~~ de~~ -=~~========~~===~~--~-~~~ 

~t•dakilerın nazarıdikkatinl cel· 
ti •tını, ve herkesin dDıüncele-
~ "' ıöre tefıirlert meydan 
, 'r1>:ılıt1. Hele, namazdan 
kOJarı, • Padlfahın huzuruna 
~ ~ul edilmelerini bekleyen bir
~ rical :vesaireye tercihan • 
( h•tda Kemal Papnın derhal 
ttı Uıuru ıahane ) ye davet edil· 
~ '•l bntun enzarı dikkati liıerin• 
t"irrnı,u. 
d Muıtaf a Kemal Paıa, günler
~ 'rıberj kalbini ezen ıztıraplann 
t!tdi~. b 

ıtı· , gı ir tees11Urle huzura gir-
ttı '~1• Talep ettiği bu mUliikattan 
,: &adı; umumi vaziy~tl, kendi 
el oru,u ile padişaha izah etmek, 
'"l•t b ı \eh 'Ye milletin UtUn var ığını 

ltı,~1~ eden felAkeUn önüne ıeç
~e lı. Nitekim Mu11tafa Kemal 
•o I•, KüçUk bir mukaddimeden 
tit~ra . derhal makaadmı baba 
~.~ını,u. Fakat padiıah, çok 
~' rane bir tarzda onuD a6:ılo8 

•ın· 't... •ı Ye ıu ıarlp auall lrad .... ı,tiı 
~ ._ Eminim ki.. ordunun lra
"~tadın •e ıabitlerl, lld çok 
~ ''1••. Onlardan bıu bir fene
llıı.ı_. l•l1aeyecetlne temlaat •erir 
....... lllı? .• 

'-ı, Muıtafa Kemal P..-, 1167Je. 
~le lıtedljl mühim •lıleri balutaa 
>'-•tara bu ·biç mlaaıebetl olma
..,.,~lt•uale blrdublre cevap yere-
011111 • m&aa •e makaam malum 
'ıa-~:brı bu auale bir 1Ual ile 

•le etmiı· 
d1 ~ Ordu tar~fındao ale7hiob
--~lfı •ıırlanaa bir harekete dair 
~,.. lllat ve mahıuHbnız mı 

tfend' 1 
~enıı,:~ ·· 
Vllnd' 

t,'Ytp 1 de, doğrudan dotruya 
''~i 'Yermemek aıraaı padiıaha 

1• V abdettln, 16skriDJ P.. 

aOvOK 

TAYYARE PİYANG·osu 
binlerce kiıinin yüzünü güldürdü. 

2. ci ketlde 11 Haziran 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
A 15 000 12 000 10 000 liralık ikramiyelerle 
yrıca : . , · • · d 

( 20.000) liralık bir mUkifat var ır,,. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Köprüde Kadıköy • Haydarpaıa iskelesi iç bUf HL 
Bahçekapıdaki u52,, No. Ju ecza depoau. 
Saınatyada vapur iıkelul arsası. 
Boıtancı \&pur iskelealndeki düklcan. 

Yukarıda yazıh mahaller ayrı, ay11 ıartoameJerle 31/Blrincl 
ı_ /36 t 'b" k d r kiraya yerilecektir. Arttırma 29/5/935 alnun arı ıne a a 
tarihinde aaat 15 te yapılacağından lıteklilerin ıartlan anlamak 
için hergUo levaıım ıef .iği ne ve arttırmaya gelecekl~rin de .. ya:ııh 
aaatt• stıvenme akçelerile ıefler eDcllmenlne gelmelerı. 2819,, 

ŞiŞMAN YANKO 
MACAZASI : ı.tubul, Y•lpoetau cadd..a No. 39 

)(enimlik Nil moda 

M•ntoluk ve Robluk Yünlill~miz ve 
ipekli Paris Emprimelerımiz 

GELMiŞTiR 
Her Dili IOD aoda 
ipekli Pamuklu Keten Beyaz ve Renk!I Kumaşlar 

Tayyarecilere Hususi Gömlek!'~. i 
Tuhafiye dairımizde en %engin çeoit, hazır 'Y8 olçu Uzer n• 

Gömlek, Pijama, Robdötam~r . 
Yazlık ihtiyaçlarmı ~e!'1ln için mu~terem ı_nUıterllerımlzıa 

tetriflennı ba&1aten rıca ederız. 

CiHAZ TAKIMLARI 
NEFASET :_ METANET - UCUZLUK. 

~,,. ' 
1 .... nbul B•ledlr••I lllnl•n 1 
-------__;:____.:~-1 

Senelik Mu•akkat 
kirası teminatı 

Be1oğlunda Lalahayreddln mab. Fatma SuJtan So. 
Jenl S No. 10 odalı Hacıb•ıir ağa medreaesi. 300 
Beylerbeyinde Çamlıca cad. yeni 3/5 No. 3 odalı 
1 aaloou havi klıılr Hamldlye m•ldebl binaıı. 60 
Topkapıda Fatma Sultan mah. cami avlusu So. 
Ahmet paıa medre11ılnln yeni 9 No. odası. 
ArnavutköyUnde Lütfiye mah. KUçllk ayaıma So. 
eald l l yeni J 7 No. 2 kat 3 odalı kAglr ev. 
Cetrahpaıa' da Hobyar mah. yokuı '•§m• So. yeni 
32 No. 2 kat 2 odaJı kAgir Ahmet pap mektebi. 
Beyoalunda Hllaeylo ağa mab. T arlabaıı So. yeni 
5 J No. k'glr dükkAa. 

30 

60 

60 

60 
Beyoğlu Hllseyln ağa mah. Tarlabaıı So. eski 49 
yeni 45 No. 4 kat 4 odalı klgir eY. 240 
F atlhde Efdalzade mab. Niıaoca cad. 6 odalı •e 
bahçeyi ha'YI S4 No. Knçnk medrese. 

Arnavutk6y Lütfiye mab. KOçUk ayazma (Elçi sokak) 
So. etki 35 yeni 51 No. 2 kat 4 odalı klgir ev. 
Ama•utköy Lütfiye mah. KDçftk ayazma So. reni 
24/49 No. 2 kat 4 odalı kAıfr ev. 
Kadık8yUnde lbrahlm ağa mah. Kotu cad. 2 odab 
yeni 15 No. eski lbrabim ağa mektebi blnaaı. 

Topkapıda Fatma Sultan mah. cami avluıu So. 

96 

96 

72 

2,25 

4,SG 

4,50 

4,50 

18,00 

7,20 

7,20 

5,40 

2,70 

Ahmet paıa medreseılnln 11 numaralı odası. 30 2,25 

Yukarıda semti ve aenellk kirası yazılı mahaller 936 ıeıe11I 
ıonuna kadar kiraya vevilmek Uıcre ayrı ayrı açık arttırmaya ko
nulmuıtur. Şeraiti anlamak Ozere bergDn Levazım müdUrJOğUnı 
mllracaat etmeli, arttırmaya girmek için de blzalar1nda gUıterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektublle beraber ihale gUnU olan 
30/5/935 Perşembe gUnU saat 15 d daimt encfimende bulunma
lıdır. .. ı,, 612532, 

Arnavutk6y0nde Lütfiye mah. KUçUk ayazma So. 

Senelik Muvakkat 
kirası teminatı 

eski 12 No. yeni 27 No. 2 kath 3 odalı kAgir ev. 48 3,60 
Amavutköy Lütfiye mah. Ön So. yınl 7/9 No. lu 

2 kat 3 odalı kAglr eY. 72 5,40 
Kapahçarııda Takkeciler So. yeni 22 No. Ju dUkkAn. 24 1,80 

Yukarıda yanlı mahaller 936 ıeneal aonuoa kadar kiraya 
verilmek ftzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuıtur. Talip o!anl11 
,eraitl anlamak Oıere berglln levazım MUdl\rlUğüne mUracaat 
etmeli, arttırmaya airmek için de hizalarında ıısıterllen muvakkat 
teminat makbuz •eya mektublle beraber ihale ııtınO olan 30/5/935 
Perıembe l'UnO Aat 15 de Daimi Encümende buluamalıdu. (1) (2525) 

lnhi•arlar U. Müdürlüğünden: 
Ba11 klmaelerin baodrollu içki fİşelerinl boşaltarak içlerine 

ıu doldurduktan ıoma tekrar piyasaya ıürdUklerl zaman, ıamao 
ıörftlmektedir. lnhlaarlar ldarHİ bu hilenin lSnUne geçecek biltOu 
idari ve teknik tedbirleri almıı olmakla beraber müıtehliklerio d• 
tatbik edilen uıul Ye teldlleri bilerek uyanık bulunmalannı temin 
için bu yolda monu takyidat aşağıda lı.ab olunmuıtur. Şlıelerde 
bu eşkile aykırı Taziyetler görftldUğU takdirde keyfiyetin en yakın 
lnhi&ar ldareıine bildirilmesi rica olunur. 
1 - içki fİşelerlnin karnında matbu etiket, şifenln yukarı kısmın• 

daki boğazıoa boğaıhk, yapıfhrı)makta vo ıiıenin ağzına 
mum ve bandrol konularak damğa basılmaktadır. 

2 - Etiketlere içkinin nev'i, m'ktar, derece flab vo bansıf fabrika 
· mamulAtı olduğu yazılmaktadır. 

S - MUıkirat fabrikalarında içki fİfelerinln ağızları mantarlandık· 
tan ıonra renkli mühür mumuna batırılıp ftzerlne bandrol 
geçirilerek fabrikanın mühürlle damğalanmakta ve bandrol
lann iki ucu ıiıeye yapı~lırılmakla beraber boğa:ı.bk bantla11 
da uclarm Ust kıımına flaak edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, ıayet ince ve su ile temaıa gayri mllsa1t 
vasıfdald k6ğıtlar ikullarulmıkta o!up üz.erinde inhisar ldare
ainia monoıramı, içkinin iımi ve matbu aeri harflerile mnt .. 
aelail numaralar vardır. Etikette yazıla içkinin miktarı Yt 

ıiıeye yapııtırıldığı tarih de ayrıca }istik damga lle bandrol-
larda •öatvilmektedir. (2768) 

.. * 
.. ip 1711 ,, Şemıipaıa depoıundadır. 28/51935 ıala 

Ial<arta kanniçe 6833 kilo 1 
,. Çul 374 ., günü aaat 14 te 

Çuval 529 ır apı epoıun a r. I I Yamalık çİziili kaneviç• 738 kilo 1 Ah k d d dı 
28 

S 

Ka~oh ipi S metrelik .f67-4 :: 935 13lı gllnl •aat 14 te. 

Kıl ,ut 877 kilo 
Jakarta kane\İçe 4998 kilo Abırkapı depOH•dadır. 30/51935 per-

" Çul 2151 ,, tembe ,unu aaat 14 to 
" ip 5892 .. 
" Kmnap 2971 ,, 

Jdare itine elYeritli olıruyan yukarda clnı we miktarlan yaı.ıh 
eıkl ambalij levaumı pazuhlda ıatılacağındao lıteklilerln hizala• 
rında göater:len ıttn •e saatte 0 11 J 5 güvenmelerile Ciballde Leva• 
ıım we MObayaat Şubeainde aatıı komiıyonuna mliracaat~arı "2620,. 
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Çocuk Yllı: nı: 

All 
Rıza 
Seyfi 

Kızıl Kaplanla Çakır Mehmet Y oldaşdılar 
- Haydi, haydi; kit . Vayeter! 

yok, bizim ba)'rağm yanma J•· 
tiıeiim! 

Genç bayraktar asla ummadıj'l 
bu yardımla tekrar canlanmıttı. 

Delikanlı böyle bir •aziyete 
kavuşmak için, gerçekten ahrete 
bile gitmit olsa geri dönebilirdi •• 

iki ıilibda§m ağızlarından 
aılan haylurııı ılbl birer nlra 
yUkaeldl. 

Ve amanıız harp baaasile to
puzları kaldırarak ( Nadajdl ) •• 
( Rez:in oğlu ) takımı üzerine 

Atbaıı beraber ıUrdlller. 
( Rezln oğlu ) bili Çakır Meh

medln önUne gerilmek lıtlyordu. 
Bir balta darbesi, havaya kalkma
ya çahıan geniş ıövalyeniu kılıcını 
yarı yerinden uçurdu ve oradan 
atan boyun Zlrhı Uztrlnde ıan· 
~1rdadı. 

Birer ı 
- Allah, Allah 1 Subuıka 1 
N araıu ve birer mahmuz dar• 

be11i daha ...• 
"Kml Kaplan,, la Çakır Meh· 

medln soy atı, hiç alışkın olma
dıkları bu şiddetli mahmuz dar
beleri güçlerine gitmiş gibi 
köpUrmUş ağızlarla ve kudurmuf, 
dellrmi' btr halde döıman safla· 
rına saldırdılar. Öne, sağa, sola 
vurulan yirmi otuz darbe, vücut
larının muhtel;f yerlerinde birkaç 
hafif yara ve bere iki arkadaşı 

biraz ötede ilerleyip gerileyen 
Türk bayrağmm yanına götlirdU. 

ylh: elli kadar Türk ıllvariılnden 
batka birşey yoktu; ufuklar bot, 
her an yakınlaıan bahçeler tenha 
idi. 

Macarlar bu mini mini çarba 
fırka111na kartı nlsbeten pek çok 
zayiat vermişlerdi; yetmiı nkHn 
Türk ıUvarislnin 6111mtl, hemen 
bir o kadarrnın da hafif veya ağır 
ıurette yaralanmaıı dUımana pek 
pahal,ya mal olmuıtu; Ancak bu 
iıln pek mUate1na ıekllde baıla· 
maıl yllztlnden •• cereyan tarzı· 
na göre tamamile dtızenılz ve 
kumanda birliği olmaksızın ha· 
reket eden ve bir yam öbtır yan· 
da ne olduğunu bilmiyen dUımao 
kıtaatı bu zayiatı henüz anlaya· 
mıyordu. Herke1, bar milfreze 
kumandam Yazlyeti yalmz kendi 
zayiatile 6lçllyor, yalnız kendiai
nin köttl bir teaadUfle ağır tele• 
fat verdiğini aanıyordu. 

Macarların en çok aevindikleri 
bir cihet vardı; bu takib sıraımda 
kendi kuvvetler:nden bir takımı 
kale ile Aılan Bey bölllğünün 

aruma girerek Türklerin ricat 
hattmı kesmişlerdi. Demek bu 
menhus ve korkunç Türk "Deli,. 
mUfrezeıi nihayet vahşi hayvanlar 
gibi a\ :anacaktı. 

Bundan başka Macarlar, Su
buska kalesi bedenleri, kuleleri 
üzerinde bü} lik bir asker kalaba· 
lığının durduğunu ve dışandaki 

Türk nıtifrezesinio kale ile muva
salası kesildiği halde bunlarm 
yardıma davranamadıklarıoı da 
görmekte idiler. 

Bir dakika sonra, iki yUı otuz 
kadar Türk ılivarlsi şanlı ve kanlı 
bayrağt bir ölüm çemberile mil· d f ( Arkası nr ) 

a aa ederek, Deli Aslan ile Ça• -· -w• ...... ·-···· ·-·-· ._ .... , .. -. ·~·-
kır Mehmet en geride olmak 
üıere, dövüte dövüıe Su buska 
bahçelerine doğru çekiliyorlardı. . . . . . . 
1 

Bütün bu vakayiin cereyana 
unasıntfa dUşman kuvvetinin va· 
:ıiyeti şöyle inkişaf etmiıti : 

Macarlar mnhtellf Beyler, ku
mandanlar, kaptanlar ve J-.~v .. 
raktarlar kumandaaında inli . 
sız bir halde ve Türk müfreze
sini kolay bir av addettikleri için 
intizama girmeye de hacet aör· 
mlyerek ilerliyorlardı ; kih yer 
yer inatçı ''Deli,, gruplariJe dö
vüıerek, kah Türklerin yanlarına 
ve gerilerine dOtmek için bir 
takım irtibatsız ve tHanUhUz 
manevralar yaparak ovanın garp 
nihayet'nde ve Subuıka kalesinin 
lkf tarafında şimala ve cenuba 
doğru uzanan bahçelere ve ıaz• 
laklara yaklaımıılardı. 

Geoiı ova, Macar athıile ka
rarmış görünüyordu • 

A11l dütman kararg•hındald 
Alman piyade ve topçuıu lıtir 
adım ileri ıelmiye lüzum görm ... 
mitti. 

Yalnız ıan kaıanmak ve 
kendJlerini göstermek iıteyen pek 
az Alman ıövalyeleri Macar ıll· 
Yarlıine karıımıı bulunuyordu. 

Macar kıtaahndan ve beyza· 
delerinden bir kıımı da ovanıa 
ortaama yakın bir yerde, ı•nç 
bayraktar nılifrezeainin ( Nadajdi) 
takımile vuruıtı.;tu noktada top· 
lanmıı, mUtereddat bir halde 
ldi\er. Şllpheaiz bunlar eratla 
yaralı veya baygın yatan { Na
dajdi) aibi bUyük kumandanların 
baıma toplanmıt bulunu} orlardı. 
Görlinlitt• bütlln ovada çok 
kuvvetli Macar kıtaata ile bunlarla 
ustaca dövflterek çekilen •• 
onları da peş~erinden çeken iki 

Erkek Kıyafe
tinde Kadın 

( Bıı.ttarafı 8 inci yüzde ı 

benim de cammı ııkmadı değil. 

Fakat şimdi erkek elbiselerımi 

çıkanp ta kendim için: 
- Gözü korktu! dedirtmek 

iıtamem. Zira, dünyada en nef· 
ret ettiiim ıey korkak. ıkhr. Fa· 
kat dava blter bitmez, hemen 
kadın lulağma gireceğim J 

Melekıat klaa bir ıUkültao 
ıonra gOldO: 

- Fakat, benim kadrn kıh
ğma iİrmekliğimle orjinal blr tip 
ekailm :ş olacak. Buda elcsant•
rikleri ıevenleri epey üzecektir! 

Ben de gUldUm: 
- V a!:abı, canb antikalaruı 

bu bolluğunda, aiıln oksili~lnlz 
ıezilmeı bilet · 

O; bizi kapıya kadar geçirir· 
ken: 

- Çok mahcubum, dedi, zi
ra, aaaletim ve ıerefim, ıualleri
nize iatediğiaiz ko:dar açık c•· 
Yablar vermeme mani oldu ... 
Affederaılnid 

Dinledikltrimla bollutila, bu 
aranama ha.inde tekrarlanan ma· 
zeret araaındaki tezada iÜtmek· 
ten kendlmi alamadım, n: 

Estaifurullab ef endlml de· 
dim. 

* 
Şnph.o yok ki timdi rörtUen 

mahkemelerine rağmen barışan 

bu niıanlı kızların aözlerl haklka· 
ten yUzde yllz uygun aayılamaz. 
Ben, iki tarafla da ayrı ayr1 ko
nuımaktan edlndiiim bitaraf intl· 
lıtala, işin Hll iç yftzUnfl anlata· 
bilirdim. Fakat ae yapayım ki ••• 
A1aletlm, ıerefim mani 1 

S.llm Tn/llı 

Saflığı 

- Babam bir tayyare piyan· 
~o blletf alc:lt. Bize yarım kilo 
Sucuk ver, piyango çıkmca para
aını vereceğiz r •• 

........_...... ....... .., ...... ... ·-- .. "" "- ..... ·-
Yeni Neşriyat: 

Hafta - Bu baf*ahk mecmuanın 
son oıbıı 1ayıııoda Ağa oglııouo bir 
yazunna Ptyamı Safaoıo cenbı, bir 
baeııasiyet me.eleıin• dair çok güzel 
makale, Qanakkaleki büyük taarruz 
tafsilatından başkll Kumarda kazanılan 
kadın, 14 yaımda bir eer1eri; yazıları 
n küçük hiUye romH ve fıkralar 
vardtr. 

Perteımbe - Bu, baftahk resimli 
mecmuanın 8 inoi aaym bir çok ta
nınmt'1 yıuıoılarıu yazılarlle, hikaye, 
ıioema ve eaireye aıt re.ııimlerle cık

mıştır. 

HalkevJ - r~~kişı-hir Hıılkevi 
taraf ıoıhrn itina ile c:ıkarılıııı lıu ülkü 
mecmua:irnın ~7-2~ inoı 111yı'lı çıkmışttr. 

Yeni Adam - Terf>iyecı lsmail 
Hakkıoııı çıkurdıgı bu haftalık mecmu: 
anın 7a üncü dliyısı da ıatııur etmiştir. 
Bu sayıda f;ııııail H ıkkıııın, Hılgcnin, 
Camioıu, ~ured lin 1\ he ~lıhal oghmıın 
ve dığcr btııı yf11. cılurırı yuzıl11rı vardır. 

Çıjltr - ı\ııknıl'dt~ çık n bu gcııç
llk: ve kültur uıecrııtltllilUtn 29-30 uncu 

sayıları bir arlldıı olıınık çe,i li yıızılarla 
çıkınışttr. 

RADYOLI 
En buyok sergilerde 

diploma 48 madalya 
kazanmıştır. 

Söyle güzel dişler yal 

RADYOLi 
kullananlarm 

dişlerldi 

Diş tabipleri diyor 
"Diılerln ve ağım ııbhatl H 

•• akıam ınnde 2 defa diılerl temizlemekle kabildir. ,, 
Rad~olln, bllklmya saf kalayh tUplerdedlr • 

· Satılık Arsa 
Tayyare Cemiyeti lıtanbul Şubeıinden; 

Cemiyetimizin malı olup LAieli aparhmanları arkaınıda Bala 
nağa mahallHinde Fethibey caddesinde 24, 'l4 mllkerrer numa 
1422 buçuk metre murabbamdaki arsa 0 eakl çukurçeıme ham 
arsaıı,, toptan 1atıhktır. S/Hazitan/935 çarıamba atını ıaat 
birde pazarlık ıuretile ihaleti yapılacaktır. lateldilerln malumat 
mak üzere bergün saat dokuzdan beşe kadar ve pazarlığa ıfr 
için mezkur gDn ve 1aatte ıubemlze mUracaatlarL "2712,, 

Niksar Belediye Başkanlığından: 
1 - Niksar Kaaabasınm Yollar ve ebniye kanunu mucibi 

5
;

0 
"io~ı 20~0 mikyasında haUhazır ıehir haritasUe mUstakbel 1 

planı yaptırılacaktır. 
2 - Kasrlba tahminen 150 hektarlık bir arazi Uıerfnde 

lunmaktı..dır. 

3 - Bede!ikeş'I Uç hin Jlradır. 

4 - Taliplerin bu gibi iıleri evvelce yapmıt olduklarına dair vı 
kaları ile b r: kte imar müdürlüğünün chıiyetnameaini ibraz eder 
29/5/935 çarşamba gUnü saat on dörtte Nikıar beledlyealn 
yapılacak olan açık eksiltmeye iştirAk etmalerl ilı\n olunur. 
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Eski Bir Kadı!. 

kalyoncu Zabiti, Deli Velinin Koynundan Mektubu 
Çıkardı Ve Patrona Halile Uzattı .. 

Bilhasıa b aon s5zlu, Deli 
Velinin dimağı D.zeriade okadar 
lcı blı- teair hmule getirmiıtl ki; 
•deta bütün hisleri, bir anda 
felce uirabvermİftİ. G8rüyordu 
kt herıey, kendi ateyhinde idi. 
liıın de okadar aleyhinde idi ki 
b,., lıaklkati açıktan açığa Iİ&).,. 
leıe ve binlerce de yemlo ette, 
buradakileri inandırmak lmkln 
htrfcJnde idi. Artık yapılacak 
hlrtey Yaraa, o da mukadd rata 
hı.yun eymekten ibaretti. 

kalyoncu zabiti Jamna yak
'-lııue, aramıJ• başlamıfb. Şimdi 
!'4edim Efendinin mektubu da 
.._Ydaaa çıkacak, bu da oH• 
.a.yhinde Lir defif olacaktı. Artılr, 
llıııaddt ve manevi bUtUn varlıkla· 
.__ taaamlle mahvolduğunu 
.. ladı. Cayır cayır yanan ııöı.le· 
tlıaden taıan iki yaı damlaslnı 
.. l'pllderlnln ucunda parladı. Du· 
'-'darı kıpırdadı ı 

- Ne arar du111nun, hey 
~rlf, elini ıu koynuma ıok, 
._.ktubu çıkarıver. 

Diye mırıldandı. 
Kalyoncu zabiti, De!I Ve nln 

~Ynundan mektubu çıkardı. Pat
~na Hallle uzattı. 

Patrona: 
- lçinizd 

'-r nıı ? .• 
okuma bilen 

Diye bağırdı. Fakat, bu suale 
~Yap veren olmadı. O zaman 
~trona t krar Deli Veliy bnktı. 

tınıya başladı : 
"' - Bu m ktubu yezlre mi aö
"lr dü ?. 

- Bell. 
- içinde n yazar?. 
- Bilmiyorum. 
- Kimden aldın? 
- Nedim Efendiden. 
- Kim bu, Nedim Efendi? 

\ - Beşiktnşta oturur. İşi gUcO, 
"Yit dUz ek, duıkUnlere yardım 

'tlllelttir. Klmaoye bir kalltı, s~ 
11 1\lığı yoktur. 

Abdi pafa, alize karıftı: 
~ - Halil ağaJ.. Bilirim. Şair 
~ tdiın, derler, Sabıkta, Mahmut· 
~~ta mahkemesinde kadıhlı et· 

lfll. 

Patrona aa acı gftldD: 
~I - Tanıdım, tanıdım. O da 
... ılrn deftere dahlldlr. Zira ••ziri. 
••d' 'd 1ıah1 azdıranlardatn blrt de 

ur, deyu habu -.erdiler. 
l Vay, Deli Veli! Sen, mejerM 
•ty .. 
llı.ı •gı earaya çatkın bir .._. 
,, tıın, be... Bir de arlıadatlena 
) ilden lledet a....Jarcls. y Ulls, 
•tılc. .. 

Art.Is Deli Veli .. hn.te•ıtl: 
'·ıci; s.,.. .... ..,..... Ne ...... 
"•il an '-· 8- 8Sblr esllİ o.I 
' d·t- o.il .... , ... 
tı, l>u hn ....... Ww •••• 

"'d k....... .. ·-··· --llıll :; Y.ı..a, ecıl•- q.· ,ı.. 
~ıt ı ...... set.erip ,.._, ı ' 
t'ktt olsn._ ...... _. 1••1• 
'l Jc· ııı... Ha!il L ~ W! 'ı 

1 k • s,, •r..- .._, .. etmi)ecwjiw. 
-.t '· heeap •-..lyec.ti•· Yal
~t '•nelen ıunu rica edecetim. 

ll•rınc 
'lan b ııı azahtndan daha bet•r 
~Urt u azaptan, beni tezce -· ~ .. 
ll~türı~ Patrona HaBl de lıNaa 
~ Yor, yapılacak hil'çok mi· 
~u ~ .... ,_•t itleri oa.t.p 9'llt 

..,,•el · 
eyı teıce halletmek lıti-

yordu. EJlnl alnında psdlrdl. 
Göz kapakları, birkaı •aniye 
dUtUnco ile titredi. Ve ıoua ka· 
pının dibinde duran adamlarına 
parmağmın ucile Deli Veliyi aöa
tererek: 

- GötUrUn.. Bovounu •urun. 
Dedi. 

• 
ÖIUm Ka&1r9a•ı 

Abdi paıamn isllere iltihakı 
haberi, sarayda çok korkunç bir 
tesir huıule getirmişti. Bahuauı 
biraz ıonra Patrona Halil tarafın· 
daa g6nderilen adamlar aaraya 
golmiıler, ortakapı önUnde ken· 
dilerl ni karıılıyan Boatancıbaııya: 

- Ağalar, aeJim ediyorlar. 
Tekrar ve tekrar Padlşahımııdao 
hoıouduz, diyorlar f. 

Ancak, artık bu itin intizara 
tahammülü kalmamııtır. Bugün 
akşama kadar bu mesele hitam 
buluraa, febihaa.. Yok eğer bir 
cevabı 1&vab zuhur eyl~mezae 
lbadullahın önftne ıeçllmeı 1 

Demlılerdl. 
Saray heyecan içinde idi. Bu 

ıoa haber herkue bliıbiltUn 
dehıet vermişti. Ölnm korkusu 
dcdan)arı k~rartmış, berket tatlı 
canını kurtarabilmek için çareler 
aramaya başlamıştı. Aıiler tara
fından istenilenler bir köıeye 
çtkUmlşlerdL Bunlardan ŞPyhislftm 
Abdullah Efendi hlingür hUngHr 
ağlıyor: 

- Asiler; önce yazdıklnrı 
tezkerede, saltanat tebeddülU 
isterlerdi. Şu halde, beyhude 
niçin vakit geçürUrüz. Hemen 
ıofaya varalım. Podişnhı hal'edip 
yerine şehzade Mahmiidu çıkara· 
lım. Cümlemiz de hayat endişe
sinden halas olalım. 

D:yordu. 
Padişah UçUncU Ahmet ise: 
- Abdi gibi kapımı:ıda )'etif-

mtş b'r kulumuz bu g-ttnA it itler 
ve zorbalara iltihak eylerse gayrı 
kime itimat caiz o:ur. Neylemeli, 
ne işi emeli? Bu ha vfu helecane 
bir nihayet vermeli. 

Diye dyleniyordu. 
Fakat lbrabim pap bU11bütun 

bunlardan ayn düşünüyor; vaziyeti 
bu hale ~etlrmeye 1eh.p olan 
bizzat Padişah olduju halde, 
daha bili onu kurtamaya çalııı· 
yor. 

- Biz aa•I o~aa. gayn öldük 
demelıtir. Hiç olmazsa Ye!in me
ti.W. Mllmetinl temin edelim. 

Diye, •ukadderaboı• en acı 
..tke .. nza sö•teriyordu. 

(Arka• var) 

lngiliz Bakanları 
Ve Silahçıl1k 

Bir Çellı.rı Silih Fabr~ka
lmuma Hiuedan 1miı 
....... 24 ( A.A. ) - tlükümet 

•wwwlWllııl 8iYll .alü tlcantl hııklun•M pi ı•nlın eınma4a lasili• barıı 
u•·ıeei -·- • ..,..,_ profil
.. An.W Fenter .... hGk(lmet 
.,...... .üala .. 41.tr&.i lÜ•illeriae 
..Wp elc'•kanaı .. yle..ı,tir. Re1ml 
bir iatati.tlt• röre, içltleri ltallanı Sir 
Jon Grhnar, Viken ailth falwilrHınıaı 
2866 t~Yili.e a'tlıiptir. Koloniler 
Bakl11al : tı Müıtcfarı Sir Fillp'de de 
bu tahvilı.dea 15 tane b•ı.ndufu 
ıöylenmiıth. 

B•n• ee•np verea Slr ..... ..,..ti Mtiill ar 
.ahlp oldutun• bildlrmiıtir • 

fillp, ........ 

, SON P.OST A 

Devlet Demiryo!larının yazlık ten
zilatlı yolcu tarifeleri 1/6/935 

-tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir: 

Devlet Dent1rıollar1 ve Llmanlar1 Umumi MUdUrlUAUnden: 

Muallim ve Talebelere : 
Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan reamt Yeya Ma· 

arif idarelerince musaddak Huıuıl bllümum mektep Ye OnlYeralte
lerfn muallim, Profel6r, aıl&tan, mftrebbt, muaYin ve mUdlirluine 
May11 batından Birinci teırin Mauna kadar •• bu mekteplerin 
talebelerile ecnebi memleketkrdeki aynı mekteplerla talebelerine 
her ıoman umumi tarife ile uzak me1afelero mahıu• tenzWJ D.D. 

numaralı tarife herlndon her seyahatte ~ 50 tenzUAT"Tı 
7apılacaktrr. Bu tenzilattan fatifade etmek lıtlyenlerlo, men.up 
oldukları mektep veya Oni.,erdteleıden veya Maarlf Vekiletind•n 
•• müdUrltUderinden muallim loımında olanların seyahat edilen 
takYlm aeneıl içinde tanzim edilmit bir höYiyet varakasını ve t .. 
lebelerlnde keza en çok alb ay enel tanzim edUmiı fotoğrafb bil' 
nsikayı hnmil bulunmaları ve bilet alırken ve yolda biletler kon· 
trol edilirken demlryol memurlarına g6ıtermeleri lhımdır. Mek· 
teplerinf bitiren talebeler de, talebe iken aldılclan veaikalana 
muteber olduğu müddet içinde bu lendlittan latifade ederler. 

Umuma Mahsus Gidiş • dönüt tarifesi: 
TenıllAth Gldlt • dönUw tarifes;nin yeni tatbik şartlan ıöyledJr. 

Gidiı .. DönUş biletlerinin mer'iyet müddetleri. aeyahate baılana

cağı ıtınden itibaren müteakip ayın aynı tarihli ıtlnllnlln sona 
olan gece yarıırna kadardır. Yolcular nyahate baflıyacaklan ıttnU 
kendileri tayin edecekler ·ve bunu, biletlerin ftıerlne yazdıracaklardır • 
Y ole ular aeyahate baılamadan evvel tarifenJn mer'iyet maddetl dahi
linde olmak prtlle, latediklerl günde biletlerini alabilirler. Biletin, 
bir aylık mer'iyet müddeti bitmeden evYel gldif • dlSnDı llcretl
nln yUzde ytnniıl verilmek ıartile bu blletler ilk mDddetln bittfii 
gUnden itibaren mUteakip ayın aynı tarihli atınllnftn aoou olan 
gece yarıaına kadar temdit edilebfllr. Bu tarife eyl6.I 935 ıonuoa 
kadar uzahlmııtır. 

Aile biletleri 
En çok Mkiz kiıillk aruplar halinde ve gldlı • dnntıı ıartlle 

herhangi iki lataayon ara11mda 1/Haıiran/935 tarihinden eylul 935 
. ıonuna kadar seyahat edecek ailelere, Samsun ·Sivas mıntakaaında 

%60 ve Ala.ıehir• limlr • Bandırma mıntakalarında 0o50 tenzilAtlı olan 
biletlerle diğer mıntakalarda katedil6cek mesafe} e göre muhtelif 
ni&betlerde tenzil4tlı olan biletlerin Ucretlerlnden yrıca ve grubu 

teşkil eden yolcuların biria\nden tam ve diğer!erinden °o 20 lkret 
alınmak auretile tenziJAt yapı.acaktır. Bu tarifeye göre Haydarpaşa• 
Ankara araıında seyahat edecek ailclt!rden gidfş·dcnilş ücreti olarak: 

1 Mevki il Mevki ili Mevki 
Beş kişilik bir elle grubundan 9306 6735 4282 
Sekl:ı kltllik bir aile ., 12420 8989 5716 

Kuruş alınır. 

Samsun -. Ankara esafesinde : 
DlSrt kişilik bir aile grupundan 10125 7345 
Yedi kişilik bir ailo ,, 13921 10099 

Adana - Konya Mesafesinde : 

4648 
6391 

Üç kişilik bir aile grupundan 4618 3342 2124 
Altı ki~ilik bir aile ., 6596 4773 3033 
kuruş alınır. Diğer mttnasebetlerde de Ucretler b;ı de;:;c-;-ucuıdur. 
Iatanbl lda köprü giıemizden ve diğer mahal!erde lstaayoıılnrımıı· 
dan daha ziyade taf11ilat nlına bil:r. 

Bu Tenzilatın Şartları : 
Aile grnpuoa girebi!ecek akrabalar ıunlardır : .. Kan, koca ve 

bun'.arın çocukları, ana Ye babalan, bO~ Ok ana \ e bUyUk babaları, 
torunları, karcetleri.. Üçte"l • be;.e kadar her grup için bir ve 
daha fazla kişt.ık her grup için de iki kadın veyahut on beş yaıını 
coldurn-u~ olan erkek "'evlatlık, hizmetçi, mUrebbt, •fitnine., akra• 
bı>.lık t:>rtı o~maksızm pupa g~rebi!lr. 
Grup halinde &eyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile biletleri veri· 
lecektir. Bunun için grupa ıJrecek aile efradının birer vesika 
fotoğraflannan giıelere verilmeai lbımdar. V a:zıh olmak ıartile 
arup halinde çıkarı!mıı kDçt:k lut'adald fototraflar da kabul 

olunabilir. 
Verilecek ali• biletlerinin dönftt luaımlannın mer'iyet mftddetlerl, 

w:.tı.r isen- 1adlrılacall .. , .... , flalad• tM.flamalı •• a.:. 
takip ed.. jkJHJ a11• aym tuiWi sin•- aoau e1aa sec• , ... 
aıada bitmek laer• iki aydır. Bu 'biletler, bu iki ayW. _.d4iet 
içi.ele ••HAi ecH;aell •• tldit-dln"P lçla Yerilmiı elaa lcnt 
yekununu• Jlıde yirmiıl tediye edmell tutile enelld mlhldeU. 
Wttlii ...... ~ ........... ltir ., uı.a '••tlit ..W.Wllr. v •J•Ht 
"9 .. rtlar altOhHle Wletler Wdayet• t_.. ettiril... elanlr ta 
ahoabWr. Ba mldcletler içinde HJUat ~· lnillaml .. ya• tlhlf 

J,Uetlerf l:ıerlade hiçbir hak •• •utalebe ....... •dJlmu. Dlolf .. , .. ...Uoe bqlaadıktaa IODI'& mer'iyet mOddellerl ltltu d&tlı Wletlerlle 
yelda mecMıl aktar .. Mbeplerladen hapa ltlr Hheple te•akkuf 
.dilmemek eutJI• blletba muteber oldup lataayou kadar lcret 
yerilmeklbla aeyalıat eclilebWr. 

Aile bU.tlerlle aeyabat edeDler hem sldltl• •• hem de dlSnDr 
t• katedilea m .. af enin her 500 kilometre ve ketrJne mukabil bir 
LataıyoD olmak kere mQteaddtt lıta1yonlarda biletlerinin mer'iyet 
.midcletleri lçlade olmak prtile lıtediklerl kadar · te•akkuf edebilir. 
Yolcular, faıla lıatedileck meaafeler lçia umumi tarife lzerlnden 
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Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak67 K8prfibaıı 
Tel. 42562 - Sirkeci MGhlrdarude 

Han Tel. 22740 ........ ~----~ 
Mersin Yolu 

KONYA vapura 26 Ma• 
yıs PAZAR gUoD ıaat 10 da 
Menio'e kadar. "2872,, 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA Yapuru 25 Ma· 

yıı CUMARTESi gtıntl saat 
17 do DildUye kadar. (2873) 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET ·•apuru 26 

Mayıı PAZAR gUntl ıaat 20 de 
Rlıe'ye kadar. 112874,. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank fubeal 

Merkezi : Berlin 

Türlclg•delıi ı•llclal: 

Galata • latanbul • tamir 
Deposu ı İat. l'ütüıı Gümrügü 
il Her tiirla 6aıüca iıi ıt 

Dr. CEM 8'Jn 

NASIR ILACI 

En eakt naaırlan bile pek kıaa bir za• 
m ada tamamen ve klSkDnden ç karır. 

Umumi deposu: lngillz Kanzule 
eczaneai, her eczanede bulunur. Ciddi 
Ye mftuıir bir nasır llAcıdır. 

, ................. ~ 
OS ANLI BANKASI 

TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESlS TARlH1r 1868 

. ermayeıi: 10.000,000 lngiliı. lira111 

'l'Urkiyenin başlıoa ~ehirlerile 

Paris, Manilya, Niı,Londra ve 
Mnncester'de. MıSJr, Kıbm, Irak, 
İran, Fili tin •P Yunaniatan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Surıye ve Yunanistan'da Filyalleri 

Yardır. 

Her IUilD banka muameleleri 
yapar 

.. .................................. "····················· .. 
Ucret farkı Yermek ıartile yol 
değiıtirileblllr. 

Bir aile biletinde ya:ııh 
olan yolcuların ayni •nıfta, ayni 
lr•brda •• •l•lda olclup 
lladar da -,al lıempartlmanda 
HJ•ha ._.._. " ayai iataa
:roalarclaD laueket ft ayal kt 
taıyonlara mu•aıalat eylemel ... 
ri tarthr. B. eutlar tlablliacle 
Myalaat •t•ey• .U. efradı 
ltu ltU.tlerle •J•bat laaldannı 
llaybedulw. 

Bir aile biletme dahli olan 
rolculardan yalnız bir kiti. gru• 
hun azimet aeyalaatbaden son• 
ra •• yalnn alle biletinde 1•· 
xalı ridit - d6ntlf lataıyonları 
araıında olmak ..,uıe mer'i 
tarifelere ıöre, yanın Ucr.tle 
müteaddit Hyahatler yapabilir· 
ler. "2813,. 
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a ış ye e : 
SALIPAZAR A~AZASI 
Salıp"nzarı, Necati Bey oaddeal 

No. 428 - 436, Toh 44968 

jETRO HA 
'l'Unel meydRoı, Beyoğlu 

Tdefooı 44800 

ELEKTRiK EVi : 
Dayuıd Mlirekkeboiler o dieal 

Telefooc 243H 

KADIKOY: 
Muvakkıtbaoe oaddeat 

Telefon: 60790 

BOYOKADA; 
28 Nisan cadde8İ. Telefooı 66 • 1 8 

USKODAR; 
Şirketi Hayriye iıkeleıl. 

Telefonı 60812 
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Bayanlara 

Be i le i 
E PRiMELER 

1 
Desenlerin zarafeti, 
ağırlık, şıklık v 
ucuzluk cihetinden 
Ttirklyede henüz 
em ali görülm miı 

Maro 
• 

zerın 

tev alA 

EMPRi R 

1 
Yerli allar Pazarlarmm ikramiyeli 
. satışlarmdan 1 tifada ediniz. 

• Ç (;.,KM l:K ~ 
iST~Mb;2Sf;N 

BiR 

UM BARA 
AL 

• AOAPAi!A~l ·T~Q.K TrCA'2E:Ty_,8AN K~r. 

-
Zafiyeti umumiye, iıtahıııhk Y• kuvv taiılik ha;Atında bUyUk faide vı teı1iri görlllen 

FOSFATLI ŞAR MALT HÜLA· ASI 
kullanınız. H r eczan d• • tdar. 

.. •-••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• • •• ••••••••- • ••••aaaaaaaaaeaeaaaaaeaaaa9ille• .. aae•aHaaaaaa4aaaaa ........ . 

Son Po t Matbaa ı 

SAhibi ı R Kok.çil Neır. MUdt\rü : Taht 

Sinir ve akil hıı talıkları milt. 

Dr. TE VASSAP 
Catalojhı Orhın B. ıpartımanı Tef.220SI 
ET, 1Cıdıkö7 Bahıır:ye ileri sokak TeL6079J 

Dr. BAFll OIMAL 
Daltlll • lllt•lt•ııuı 

Telef o il 

2•••• atf4• 

• 
1 A 

----E SUVU'nu 

· Mide, Barsak, Karac· ğer ve Böbr k 
rahatsızlıklarında tesir· çoktur. 

L A M • 
ın 

Ba çe ap ah ma 

" Şi 
• 5 UŞ • 1 

Solak olarak satılmak tadar. 

· SOGUTMA TESI ATI 

1 
ALDAN YINIZ! . 

ia ı a nız 2 O Lira ır. 
Alıp satıcılara ayrıca tenz lat" 

81al.;. aoQutma do•apıarımuu bir K r• gdrm d " 
batka marke almarın••· 

RADİ UM 
'ftoaretlluall 1 

~ 

Galata, Poata kutuau 1s18 
Telefonı 42878 • Telgraf s 

Radlum • l•tanbul 


