
Vergilerde Islahat " 

Başbakanın Söylevi Bu
na · işaret Ediyor 

Vergiler Normalleşirse istihlak Artar 
Ve Gelir Çoğalır 

Ôpenlyoruz iri lıUk6met •er· 
gller tizerlade ıalahat yapmak 
kararındadar. 

Bunu Baıbakan lamet inana. 
nftn, Türk Hava Kuruma Kurul· 
tayında a6ylediil nutuktan -· 
layorus. Baıbakan, deYlet blltç ... 
alni muvazenelendirmek lçlu, bU· 
tun normal ·varidat kaynaklarına 
el konulduğunu ıöylemiıtir. Bu, 
bundaa sonra yeni vergi ihdas 
edllmiyecek veyahut bugünkü 
Yergiler arthrılmıyacak demektir. 
BUAklı Baıbakan, vergiler ıılab 

.... 

eclilirkea icap ettlll takdirde 
veraileria ltupkl aiabetlerlnla 
lndlrflecqial t&Jllyor. Baaua , .. 
bebl, de•let blltçeıdala varidabnı 
çojaltmaktar. 

Ôrl• ulqahyor ki, laDldimet 
verıfleri indirmek auretlle halkın 
satan alma Ye lıtlhl&k kablliyetlni 
çoğaltmak •• böylece iç ticarete 
genişlik vermek makıadını glldtl
yor. Diğer taraftan blltc:e varida· 
tının artmaıı için hükumet yeni 
ökonomik tedbirler de alacaktır. 

* 

Bisiklet Koşusu Dün 
Yapılıp BaşanJdı 

Koı•c•l•r ••••Hk• lt•ll•'• 
[köt•d•Jd Tilrkiye blrinolıi Talattır ki mttıal.akayı terkt•mlye mecbur olmuıtur] 

Cuma glaD Villretta lıia mtııabakaJI terketm•t• mecbur 
t'ermemeal yDıOnden gerf kala• kalmıılar, aeticede Ankara GO. 
bitlklot yarlfl d8n MecidiyeköyO. ctl•dea Eyup iki uat, S dakika 
kllyoı yolu llserlnde yapalmııtar. 40 •anl1•de birinci, 2 dakika 

Ankara, KoeaeU ve lıtanbul fa•ıla ile Ankara Gtlcllnd•D 
AM.lkletçllerl ara11ada yçalan ltu Niyazi lldacl, Stlleymaalyedea 
-.alNaka 84 kilometre lclL U..aa lçlacl ıeldller. GDvenı 

Kilyoa yolunda T&rldyeaia •• aporua loy•etU bptaaa Kemal 
'11 biliklet kotucua T allt Ye C.111 yarıp takip ettlll motoaik-
liurt.ıa lhtllderi patlachpadu C D••••• ı ltlol Jlbd•) 

SikıtHanedandanAbdül
kadir, Sofyada, Sefa hatta 

Sofya, 25 (Huu.ı) - TUrldy .. 
deaı kovulduktan IODra Peıteye 
liden, orada Hfabat Alemlerinde 
:•ralaraaı erittikten •onra aefalete 

Ute1a, bu arada barlarda kemaa-
tıhk yapan Abdlllbamidln oj'lu 
Osmanh ıebzadosl AbdD!kadlr 
Fon ıftnlerde buraya gelmlttlr. 

•kat Kariptir ki burada da, Pe.-t•de ilk zamanlarda yaptıtı gibi 
b •r tarafa paralar aaçıyor, aef a· 
•t Yerlerinde bol bol .,,ra yiyor. 

le ~•bar \'erildijine göre, Abdi)·_ 
laa •trlra karası Meziyet Sof ya 
ç • kemeslne mlracaat ederek 
;~!~na •afaka batlaamaıı için 
, ~kadir aleyhinde bir daya 
~-'ctır. 

( o. •••• il laci ,..... , . 

---········---·-------.. -.. ·-···· .......... ... 
Güzel 
Fotoğraf 

Yarışımı• 
Y•z geldl. Şimdi k1rda, de· 
nlzde, pllJda birçok gazel 
manı:•r•la... t•hlt olacak· 
aınız. Ellnlzde fotoı ... t ma· 
kln•nız varsa, hemen bun• 
lardan birini teablt ediniz 
ve çıkardılınız totoır•fl bl· 
ze gönderiniz. 
Her netredll- fototrat 
için ••hlblne ( 1 ) llra verl
lecektlr. 
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Habe, • ltalyan anla,amamazhjı için bir formUI bulunmuf, iki tarafa teblll edllml" lkl ta
raf ta flntdlllk bunu kabul etmı,ıerdlr. Eler bu formUI llzerlnde kesin (kat'I) •nlatm•k olamaz· 
•• uluslar kurumu tekrar toplanacaklar. l'akat Ha,e9lller r••lmde 96rUldUto Uzere bu anlaı· 
mayı beklerken hazırhkh bulunmayı da ihmal etmlyorlar. 

· ihtiyar Madamın l 
Katilleri 

Basın Kurumu 
Nihayet Zonguldakta 

Bulundular 
36 glln evYel Sarıyerde Ermeni 

uatini Madam Mari Elmaıyam 
feci bir tekil· 
de 61dlrdller. 
Çok mahlraae 
........ b. 
cinayet tl•di-:ı 
,. kaclar ... 
rarıaı malaa· 
faza etti. Po-
llıin bltlla dik· 
katini ve ma• 
baretini tla-

tlade teklif Feci ı•ldld• öl· 
ettiği bu cina· dlriil•• ll•rl E/. 
yetin esrarı ın••••• 
nihayet çis&ldG, ıuçlular anlatıldı. 

1 •• ıu dakikada ellerine adaleti11 
kelepçesi vurulmuı bulunuyor. 
Suçlular Mehmet oflu Mehmet 
Ye Salih oğlu Mehmet iıminde 
iki adaıtar. Bunlar cinayeti iti•· 
dikten aonra Zonsıuldaia kaç• 
mıılar Ye orada glzleninftlerdi. 
Pollı hunu teapit etmit ve Zon• 
pldak pollal de dün bunları 
yak•lamııtar. Tahkikatı idare eden 
MUddehımumt Muavinlerinden 
Bay Ferhat dil• Zonıuldak Mftd
clelumumllltlne telgraf çekerek •uç 
lularıa teYkif eclllmelerlal •• lataa
bula ılllderilmeleriai blldlrmlttlr. 

iç işleri Bakanının Dikkate Değer 
Bir Söylevile Açıldı 

Ankara, 25 (A.A.) - Tlrkiye 
blriacı baııa kurultayı buf(ia 
( dlln ) iç itleri Baka11hpnda 
ŞtllcrD Kayanı• bir e61l•Yile açıl· 
mMlır. 

Tllrldye Cumurlyet hlk6111etle 
ala baana verdljl dejv Ye ıa .. 
mln •• gtııel ve en caab beld•ı•li 
olan bu toplanbcla bqlran lamet 

lnönll Cumurlret Halk Partlıl genel 
kltlbl Recep Peker ile kadıa 
erkek bir çok aaylaYlar, dıı ir 
)eri bakalıia genel kltlbl Numan 
Menemenci oğlu, Ankara llbayı 

hazır bulunmuılardar. 
iç itleri bakanı ŞllkrB Kaya 

ıu ıöylevl vermlttlr. 

iç itleri Bakanının 
Söylevi 

"Sayın arkadaılar., 

ilk Tttrk baım kurultayını 
açıyorum. in.anlık tarihinin, son 
ıoyıallık evreainl, izleyen etkeı .. 
rin batlacaaa basın olmuıtur. 

Bir memleketin, ıoa aoyaallık 
evreıine, ılrme tarihi · olarak, 
rin .. -• p•t•rUiyor. Bu eneye 
en ıon tlrenlerden, hlrl de biziz: 

1 . 

JJa, Ş•lır• K•ı• 

Bunun nbepleri aruında, bu 
memlekete baıımn çok geç ve 
çok gUç, girmesi de Hyılmahdar. 
Tllrklyede, ba11na değer ve önem 
verilmeal, Kamlliıt rejimin, bir 
Heridlr. 

Bu kurultayda buına Yerilen 
deler ve 6aemla. .. canlı belde
tfdlr. Tirli batını, en ,nç ve e11 
,etin ıartJar altaada, çalqtıjı 

aamaalarda bile, lde•lerinf 7ap-
f D•Y'••! 'IDef :Jlacle ) 

Başbakan ismet .lnön.ü Söylüyor : 
- - -----

" Çetin Hidiselerdcn Uğraşa Uğraşa · Kurtardığımız 
Türkiyeyi Hava Tehlikcsin~~aruz Bulundurmamalıyız,, 

1 --.-

Ankara, 25 (A.A.) - TOrkiye •e buau memleket acele 6j· zife aaycL,.maya, yaymaya ve an• 
Birinci Ba11a Kaarultayınıa bu,On- ntmelr lçia hakikt bir latmaya çdıımaktır. Her birimiz, 
kO arılıf toplanb11Dda ba9bakaa arıu Ye IA'JHl slaterirJerH, bu ı.:end' . ·ı · b .., • ım~z. a. emıı ~• mu itimizde-
lamet la6al ıu dvlevl yermlttlr: blv&k m .. elevl yakın bu zaman- k" k .ı_ ı T k 

ı 1 
" 1 ar awaı arım.z, llr bava ku-

Yllkıek toplaamanısa fıraat da halletmek çareleri kolaylat· rumuna az veya çok her hanıi 
bilerek, bugün Ttırklyeniu en mıt olur. Fena tartlar Y• çetin bir yardımı yapıp yapmadığımın 
bllyUlc meselealnden bir daha hidiMlerden, uğrata utr&f8 kur- ıormaya cesaret edersek, bütün 
babHtmek •İze Tlrlciyeain dfta tardaiJauz Türkiye\ I, ha Ya lehli; memleketi ;ı bu meHleye ilgiılnl 
de ıövlecliğlm ıibl, bava k .. ı karıııında kifi derecede ve k 

ı öklettirmİj, yaymıı ve 11-
tehlikHlne maruz oldujunu az zamanda techiz etmek yUzUn· tifade olunacak, •erimli bir 
anlatma'- isterim. Benim kanaatnn• den tehlikeye maruz bulundurma· b • B ale getirmit olacajıL Ga· 
ca bir memleketin ıazeteleri, ba• malıyız. unu anlamak •• anlat· zetelerimizin bilhaua dikkatini 
hulul alzln ıibl memleketin iyi maya çahımak, birinci dere- k k d çe me iıtediğim fU ur: 
ve kara gtınleriai içten ve rarar- cede matbuabmaı.an vazifesidir. BOUin dönyansn buglln uğra.-
hkla takibetaalt Te bizzat mHul Şimdi yapacaiamız ıey, böyle taiı fey, bava tehlikelerine karıı 
lmlf tlbl, oaua dertlerlal anla- bir hava meselMinln ortada ol- tedbir bulmaktır. Bu bir fantaıl 
maya çahfmıt arkadaılar, mem· dujunu 811!emek ve bunu bütOa delildir, bu bir ciddiğ ••Hledir 
loketia en aazlk Ye. çatla bir iDii- •atuclaılara alllataralr k•dllik· bir tehlikedir. Onua içia ltuau~ 
dafaa ....,..._, IJia WHrler lerlaclea ,..-dı• et...lerW bir..- ( o..,..., 3 laei ;riacle ) 
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SON POSTA Mayıı 26 

( Hallcın Sesi) 
Arabacılık 

Tarilıe MI 
Karıııyor? 

ErettkBr Kezeeker Tekke 
sokalı 91 No. hanetle arabacı 
Ahmet: 

- Muletimla aelerlad•• al tlk&
J•tç·yi•? Mealek .U la• da be yalua? 
Şu ab ı&lyor muua, p ah? .. Se4e 
o, ıO.de J• •• kltıt yer. Ha baki 
bugG•, u•bayı tak mile .. taaa yarı• 
kltıt ••re• yolır.. K-. elraelr pan
•ını çıkuabil4itimb sin, plyaal(O 
kazan• f ıibi beyr .. ediyonaa. Fakat 
ae yapara;a? Bu iti tutah 35 ,.ı 
oluyor. At • a aYradımaa ailai old., 
artık. M hkem•7• ait.ek b ......... 
JlL Kaduımlae pn •ı A .. 11 
7aahapa ••yap L•? .. 

Geatepe, Ta,Hlalh •••• ... 
8 No.111 ha- anlNM:a .. .., .. 

- Tnm• ,a.r. oteblaler, eto•o
bıJJer çıka ı arzba7a İf mi ka'cb iri?. 
Bazan yırml bet ka.ntla, çok .-.ıer 
de Jıa •• ıle çekıyonaa uab.11 J~ye. 
Baoa kal raa, a'abealana Mil yu dar 
bu. Gelecek JI .. _ ...... ·~ as .. 
araba bu amaze au. · 

lataabulda. etu uabea u •aktile 
danamp ta J.walır•Haal•r tt. iti, 
laep•İ de açbktan öleeekle,dir. Zira 
biçarelv. keadılerimi datil. ha7•anla
naı bile beeleyemeyeeek laldeJer. 

* KadıkB~, 82 numereh erebe 
.. hlbl HUeerln: 

- Arabacıya it mi kaldı timdi? 
Aeele ifi olan otomobile biniyor; 
acele iti olauyaa tabaaa dayı1• JOr 1 
Şöyle, ... ,m.ne, ~abukla •fn' 
ortHı ıeıımeye ,tdecek bu çift 
tıkacak ta, ekmek paraaı çıkara
.. 1&111aıa 1 

Terkos Kesilince 
Sular idaresi Yangına 

Karıı Tedbir Aldı 
Belediye •ular lclareaJ, T erko

ıun ( 20 ) uat k..U.Cetlal ıue
telerle UAn etti. lataabalua tam 
IUJU k..Ucliif ltlr ••manda bir 
yansrın olurıa •••I a6ndlrllecejl 
hatıra geJfyor •• İDADi korkutu
yordu. Sular MDdlrii BaJ Ziya 
bu huauata bir muhanirlmi:ıe 
demlttir iri : 

11 
- Terkoa a611Ddu .. hr• 

aa akıtan ana borulara Wr lçla
cld daha IJAye edilecetl lçia 
rlrml uat kadar tukm k..ne
cektlr. Bu bora llA•e ecUlcllkt• 
...... latanbula dUa bol • 
akacaktır. Yangın teblikealne 
kartı da yedek depolanmızı dolu 
bulunduruyoruz. Herhanal bh 
Mlilil• bir rangın çıkana derhal 
.,...,. au •erebllirtz. Banun lçla 
1'111• bir tehlike ••nababa 
cletudlr. 

Fana Haldı Çilnendi 
Zeytinburnu menıucat fahri

.... ••marlanndaa bay Mhir, 
dl. motoeildetle Sultualun.tt• 
ı•çerkea ıaıete mQweuü Su ... 
eliyi feci ıekilde eııu1Jtir. 

Kasleo li Y ak11&şlar 1 
Ev•eW sO• Fatlltt• Atpaza

.,.. aral>aet Ati uatanın ( 31 ) 
numaralı dtıkklnandan yanııa 
pkmıı ,,. .a.uttlrllmtlfttb'. Fakat 
cllklılll miprtah oldap için ad
liye tahkikat yapıyor. Melım.t 
achnda bir çırak yakalumlfbr. 

DABILI BABl:BLIB 

Bir Şeytanlık Daha Keşfedildi r Hangi Mekteht1 ~ 
Gireceksiniz ? Bu Da Kaçakçılığın Baş

1915 • 1936 der• 7ili, Wil dewe
ıinden ıema batlıyacak. Her HH 

oldoiu gftri b• ..ne de SON POS-ka Bir Şeklidir 
·- TA'11111 mektepcrsi bUtitn mekteplerin 

kayıt n kabul ıartlanm nepe ~•ılıyor. Havadan Para Ka-ISogmadık Ev 
zanmanm Kolayım Bırakmamqlar. 

Bulmuşlar BIW 1an Fataa • bc·••n 

Bir mektep bitirip, ,.ıi Wr mele· 
tebe girmek ilıtiym pnvfere .oruyo-
ruz: 

Hangi Mektelte 
Glrec:ek91alz 7-

Gl..rlk •abalasa tePUlb " Od ubdepw• W. cM ...... 
dla J•PJUI bir kaçakçılık umll du n •parb....audaa 1ayıaıı 
ketfebniftlr. latubulda. ptin- ilahlar pldılrlarma Jaı•tlJk. 
alderi ..,. ,Omrlk .....mdea alcldelııuaawllik dla ..p.lan 
••af olu J•U. yabana bam te........._ ptDtenk IOl'pla
mleua11hr Yardır. Bu ma..... nm ,..,...... "'-'- Niko otlu 

Bize Ortamektep, Liee " YOuek 
mektt:pler üzerinde kup)a.-cağmıı 
müıkülleri, z~lukları bir mektupla 
bıldırınlz. 

Cenp Verece§lz f. 

Mlerdea bir 1abua .a11n11, y aai ile, Palob, 'ı ail otla Ş.v- _,_T ___ b. K 
.,.,.. .. rek rewiad• ..... ket. ....... Elis. Alf.t. ......... ari i öşkün 
olarak ıetirttiil bir w.ek .._,. 1

- 111• Anı.. F.ktlftla " .... G J J 
bilini bir .lddet bllanclaktaa ........ aperh-- " e-Wen- Başına e en er 
11<>nra ıı&tlrmtlf. Galatada aat• de hah çatdıkfannı itiraf etmir Şimdi Kireçhane Olarak 

lerdir. 

llllf::~buki bu otomobil aablclap Bec Yacında Bı·r Kullambyormut 
taktirde ıtımr~k reamini Yermek "I' Y Eakl eaerled koruma heyeti 
Jlzımdır. Otomobili Mba alanlar Çocuguv Bakuköyu..de Üçlacl M•aclıa 
Llid oğlu Bogaai U. Oabuto ıadwaıamlermdaa SiJa•I• Patama 
adla iki kifldlr. Otomobilin içi de Berbat Etmiş! yaptırdığı Çavuıbaı• kaannı bul-
yedek parçalarla dolu olarak muıtur. Mnı.eler ldareai bu 
aatılmlfbr. Mahafaa teıkilAU Arnavut Mehmet Adında eaerl tetkik ettlrmft Ye muhafau
ıerek bu otomobili, gerek yedek Bir Suçlu Adliyeye Verildi ama karar ~ermiştir. Bu kötk 
parçaiarı mliaader• etmiş, güm- ~-.:M '-' 

rlkatb oldutu•u bile blle aatıa Mlddel amumilije amavut timdi hir Ermeoinin eliau.wr. -P 

aldıklan için de iki mllıteri bak- Mehmet adında bir suçlu yeril- kireç ocağı J•pılmıthr. 
luada talılbata bqlamııtır. mittir. Kale dibinde bir odada Kızılay 
Kadın Meselesi oturan hu adam, lahak ıamınd• 

bir çoata berhat etmft olmalı- Hafta içinde Minarelerde 
Sabıkalı Halil Bir Cinayet 

Daha lıledi 
KaraıUmrakte Nevbahar ma

balleabule oturan 5-pbl Ue •h
baplanndan ıabakalı Halit rakı 
içerlerken Hkl bir kadın rekabeti 
tazelenmiı Ye ba ylWleD mllna
kaıaya tutut•uftur· Bu arada 
Halit kamaaını çekerek Suplalala.. 
&zerine ahlmıe Ye birkaç 7eriad• 
tehlikeli ıwett• :rarala-..br. 

Randevuculuk 
Bir Ev Arqbnldı, liirçok 

Kadın Bulundu 
Polfa flpbe lasrlae tablmde 

Abdullah ıokapda (9} numarada 
oturan Y anko kıu Muinin eviade 
araıtırma yapmıı •• yabancı 
erkeklerle bazı kadınlann fuhf 
malraadile Mr arada bulandup 
• heblt ehılıllr. Baalar an ... da 
benh 1lnll J•fllR tıılttı ..... " 
k•dW• C.nyo ahtear adını 
•enD hlr lnpiz km tla nrchr. 
Suçlwar dun mldtleJam .. lllje 
....U.ielerdlr. 

Fransız Harp Gemirerl Li11am
aı1Z1 Geliyor 

Ayın otu blrind ıhft ltma
mmn:• liri Fnnm: muhribi il• bir 
Fnum mektep ı...W ıeJecektlr. 

' 

taıa ~- Mehmet, iddia ediJ. Mah1alar Kurulacak 
clitlae ..... lalaakı buhnuı, eline Kmla:y laaftam çok 1J1 ~ 
INr pü.t nntlt ve odasma •glln- mekteclr. Cemiyet .. kulade 
derlllietlr. Çocu odaya tirdlkten dü• ele bir toplaab rapı•., 
10nra da kendim gehnit •• Hl- haftum llk iki ahhcleld ad 
........_ çekerek: kaydi iti kon..,.ım.p.r. Baaı1a 

- Et• baiırırsaa aenl h. radJoda Doktor Şlkrl HAm.. 
nuala ke....U.. SUIL. de-, •• bir k......_ ~. S. 
çoaia wla llerbat Ye bata hafta içinde Be,uıt. s.lt•eh-et 
et.lftlr. lls•mal bu -.çu lethe Y8 Y ealcamlde KmlaJ lçla Wnr 
almıt. kendisine geç..ı.nle Tü- mah1a kanlacaldlr. C... -
ilimde lflenileo böyl• Wr ~ de bir tme11• pplacakbr. 
dolayı pıphe edilditl .a,lenioa: 

•- 8- katllim, laapilwd• 
,... pldı-. .. 6Jle feJlerl iti). 
......, demlttir. 

Ellıdril& UcuzllJlna 
EektrDı tariluinde IOll yapa

lan 10 paralık indirme, Nlaan Ye 

Maysa aylarına da .. mildir ki 
pket aau aylana paralenm ala 1 
ts. Fakat ..._. ay aiti+ 
paralan .. 1aeup edecelrt~. 

Sis Y Uz Dillen Kazalar 
Cuma peeei Mannarada kalrn 

YS deYamlı bir a:a olmDfw bu 
yüzden bazı kazalar da vukua 
,.ı.ı111r. 

....,_ NHnlt Pe,_ w.puru 
ile Httdnerdl mot6r0 karaya 
ehlnlMlf. kstanlam ... p_. 

' I / 

Şark Treni 
Yüzde Otuz T enzlllt 

Yapılabilecek 
Şark -....yoUennda, 0.•let 

demiryollvaada oldaP 8'11& -
dlltla tarife tatbiki l•k••ı ~ 
dıi' aalaplmıtbı. Baymclarlık k .. 
m&..rl'ii tirket auclln.de j'MI 
bir teıebb6ı yapmıt, Edine, Kırk· 
lareli ve U&wak6prli lataa70Dlan 
ı,in tek biletlerde yapılan yll&de 
30, eldip aelmo biletlerde yapalaa 
ytı:ıdo em tenzillttan konvanılyo
nel yolcularının da laUfade etme
&iol iatemiıfir. 

Şirketia ... teazlllb ,apecılt 
Ye bir Hafnallu ttibuela btbiJr 
edeceii umW.aktadar. 

Ki: 

( Günaft Tarihi J 
Bir İki 
Satırla 

Avrupaya Tayyare ile M•r" 
•• Göaderlllyor 

Er Franı Tayyare ılrketi TUrk
ofialne müracaat ederek TUrk 
meyYalanm Frama Ye Almanya,. 
.. JYllre He gntttrmek tekffflacle 
bulunmuı, ylzde 50 temllit Yat\ 
pacajmı blldlrmlıtir. S. suretle 
kilo baım• (85) kuruı alınacalM 
tar. Tayyareler meyvalan ıaat 

cl6rtte alacü, o ala ıaat altıda 
ParlH ıötilrmDı olacalrbr. 

« .. .. 
Sen'at Mekteblerlnde 
San' al mektepleriade denJeı 

30 Mayısta keallecelıtlr. lmtll 
hanlara 1 O Haziranda baflanacalırl 
25 Haziranda bitecektir. 

Jf> • • 
$eker Danaı 

Mu•azaah nrette ıebr kaça~ 
hjı J&pmalrtan auçlu Kara Belri .... 
arkadqlanmn durufD1a11na dllt 
deYam edilmlt. fakat tahklhf 
bitmediği için durup1a b .. 111 
sin• bıralcılmııhr. .. . .. 

YUMurtMalar 
lataDbuldaJd ,....... lkdfıl 

lan dllo toplanmıılar Ye yum_. 
ta ihraç nlza1111tametl lzerht .. 
yaplacak dejlılkHklm konu .. up, 
larclar. 

« « .. 
lpekll Kumaflar 

lpelcı lmmatlllnn TOrklyea. 
boyanması iç.la latanbulda bit 
boJ• mtrala lwru••ua kar~ ........... .. . ... 

y .............. 
Ôkoeoml BabBlı bundan 

..,.. Tlrld1ede çılmapn ~ nbt,... ............... 
bte IOlmlmamw bruı ..,... ...... altb--· Wldlnnlttir. .. . ... 

Delllz .. ,..... içi• 
Dla ......... m.bdlerl c; 

iL P. wb+11e topla•• .... , w 
1 tın•mda ,..,.._.. deillll .. ,,_ ................... 
19çmftlerdir. 

Jt • Jf· 
IHl•ekte.,._. 

Cu...n• ,u.a illmeldıp 
l.ulawlan '-"91eakbr. . .... . .. 

Mehmet Atk• Gelmlı 
Karqtlmrlkte Hatlcuult .. 

mahafteaiode oturan twllkçl Meta. 
met, enelki ıece Wr arahlr ltef 
neden• qka pllait n .U''9• 
havaya b\lf&lt.-ııtır. Polia MsJa. 
medf pkalaJDlf, tabancnını mi• 
1&tlere etmlfllr • 

* • .. 
Bir Yavr11 O.il• 

Dtıo de MeclcB,• kaya.de bir ........ ·•ilk bir ,..... ..... 
muf, Ayten adı nrllerek dartllt-
cezeye slndeıilıllttlr. 

Haaaa B. - Ha !.. Demek ki va ur
larcla botuntu tehHkeaJ aandatıar<l•• 



26 Mayıa 

r r He~gün 
500 Tayyare 

• 
!irketlerdeki M e:urları 

500 Tayyare 
lımet ln6nU, nihayet bUtUn 

dünyanın Ozeriude durduğu mtl
bim meaeleye parmağmı koydu. 

Açık ve samimi bir devltıat 
adamı ııfatlle haH müdafaamızın 
ı;ıoksanında n bahsetti ve Akdeniz 
aabaıında blılm liakal 500 tay· 
yare ye ihtiyacımız oldutuau 
a6yledf. 

Bu açık konuıma, ihtiyaçla· 
ll(mıza milletin ıözUnU açmak 
noktasından çok mühimdir. ÇU11· 
kO Almanlar da ayda 600 tar 
yare ) aparken, Ruılar 18nede 
harp tayyarelerlnl 5000 arttırır
ken, Ingilter• baYa kuvvetlerini 
iki misline çıkarmaya karar ve· 
rlrken kondl kendimize ıoruyo,.. 
duk Biz ne yapıyoruz? 

Blz )'alnız 500 harp tayyare· 
ılne detil. daha birçok ıeylere 
muhtacız. Halka tayyareyi ve tay
yareciliği sevdirmek, ıivll tayya
reciliğe teıvlk etmek, bol mik
tarda pllot yetlıtlrmek, gençliği 
tayyarccllfğe teıvlk etmek, ı:ehirll 
aadere kar1Jı halka korunma 
tedbiri almayı öğretmek vesaire 
vesaire .•. 

Başbakanın kongredeki alb:ll 
lıe batlamak için bir lıarettlr. 
işe batladıktan ıonra yapılacak 

Jt çoktur. 
Hepimiz bilmeliyiz: ki, yarının 

muzafferleri, havada kuvvetli 
olanlardır. 

• Şirketlerdeki Memurlar 
Sermayesi tamamen veya kıa· 

men devlet tarafından ver.len 
bUUin ıirket ve mUesHHlerde 
çahşan kimselerin de, devlet ıne· 
muru gibi bareme tabi olması 
Ye maaşlarınan devlet .memurları 
maaıları niıbetlne lndirHmeai ka· 
rllrlaımıf. 

Bunun sebebi de ıu lmiı : Bu 
müessese ve ılrketlerde maaı ve 
Ucretler dolıun olduğu için tah· 
ıfli ı UkHk ve kabtllyetli ıençler 
devlet memurluğuau bırakıyor bu 
mUesıeatlerl tercih edlyorlarmlf. 
Bu sebep!t devlet memurlutu i~tn 
yllkıek kabiliyetli adam bulmak 
mllmkUo olmuyormuı. 

Şu halde şirket ve mu ....... 
lor, devlet dairelerindeki itlerin 
yavaı gidiıfnln Hbebinl meydana 
çıkarmış bulunuyor. Biz, devlet 
memurlarına aı para verdlA-lmiz 
için kıymetli adam bulamıyoruz. 

O halde yapılacak t"Y• tirket 
ve mileHeselerdekl ıiıteml dev
let dairelerine de tatbik etmek 
ve devlet dairelerinin ıtandardına 
ytıkseltmek değil mi? 

Hayır, biz aksini yapıyoruz. 
Şirket •e mlleHetelerl de devlet 
dairelerl ayarına ladirmeğe kal· 
kıyoruı:. 

Y okıa iyi it hoıumuza mı 
altmiyor? 

• ikinci Mevki Bil~l 
Matbuat kongresi dlln Anka

rada toplanblanna başladı. Bu 
llk kongrenin Türk matbuahna 
ileler vadettiğini benftz bilmlyo· 
ruz. Fakat kongreye l§tlrak ede
cek azalara Matbuat Umum Mü
dUrlUğUnUn ikinci mevki bilet 
l'Öndermes(, her halde hoı g8rU· 
~cek bir ıey değil. ÇlinkU bu, 

atbuat Umum MüdUrlüğUnUn 
lnatbuata verdiği kıymeti göı· 
terir. 

--... lntallah bir: aldanıyoruz. 
Mici;: B~~~~~~. Ka·r~~iğ~; ··-

rahatsızhklarma 

AFYON KAR AHiSAR 
MADENSUYlJ 

SON POSTA 

Resimli Makale a Mesut Yuva a 

AiJe cemiyetin temelidir. iyi anlatmıf bir t1ft H 

ıOnl bir çocuk kadar bayatta blyllk eaa4•t kayaatı 
olamaı:. E•lllilc hayatının 1aadetl batk• hiçbir yerde H 
hiçbir ıeyde bulunamaz. Evl.amektea korkanlar, ya bu 
uadetl tanımayanlar •• ıörmeyenler Yeyahut hula 
0111 n 'udır. f:v'f'nmek yBlmz cemiyetin değil, tabiatın 

da emrettitl bir zarurettir. Bu ı&ruret• uymamak 
aoeak huta olmakla mGmll.GndGr, eTlanmekten 
korkmayınıı. Ewfülti bir macera eanmayıaıL Y aloaı 
anlaımadaa, mHut olma ıeraltinl tamamlamadan 
evlenmeyinlz. ÇGnkCl fena bir nlllik,• bir felaket 
kaynat• dP olabilir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
"Köylü Yamalı Ve Çıplak Bırakılma
malı, Millete Verilen Söz Tutulmalıdır,, 

Bütçe Konuşma
ları Çok Müna

ka,alı Oldu 
.Ankara, 26 (Huıuıi) - Ka

mutayın dtınkll toplanıtı mUna· 
katalı geçmlf. Sağlak Bakanlığı• 
mn bUtçeıi · koauıulurken HOınl 
kitapcl lıtanbul ba1tahanelerlnde 
bir yatakta iki baata yatmldıj'ın· 
dan, hastaların Yakıt11z çıkarıl· 
dıtındao, trahomun Akıehlr Ye 
Uıa ğa kadar ıeldlğlnden Berç 
Türker d• Anadoluda liğımlar&n 
sokağa aktıtından bahsetmişlerdir. 

Ökonomi blltçeai konutulurkea 
Halil b:mir Ôkonoml Bakanlığıma 
metodik çahema11na rağmen ma· 
Uyenln ödeme kabiliyetini dDtOn
meden çıkardığı vergi kanunlarlle 
bu çalıfmayı bozduğunu, lıtihlllc 
veraiıi arttırılarak köylünün yine 
yamalı ve çıplak bırakılacağını, hU· 

kumetln mntete verdiği ıö:ın mutlaka 
tutması IAı:ımgeldlğinl, köylünün 
acanacak •e dlltUnlllecek bir hal· 
de olduğunu aöylemiı ve Maliye
nin umumi muvazeneyi bozacak 
hareketlerden uzak kalmaaanı, 
köyltlye refah ıetirecek Yaaıtala· 
rrn kül halinde teıkilatlandırılma-
sm ı, i~tinai l e~ldllta hrmtnaı· 
lnmanuu istem:ttlr. 

Berç Tilrker burada da ıöz ala· 
rak Sur Prodüksiyonu aöz 6oUnde 
tutarak ye bUtUn sahalarda tem· 
kinli ye beaaph davranarak çah· 
şıldığına dair Bakandan teminat 
iatemlıtir. 

Hacim Muhiddin ve Süleyman 

Dımlr Ezen de TOrk ameltsinde 
komOnlzm eer•1•nı olmadığını ıöy 
lemiılerdlr.Maarif bıu,eıi konuıulur 
kea mekteplerJmlzla Yaılyetlnden 
acı acı babudilmlf, Nafıa blltçeal 
konuıulurktn de yolların çabuk 
boı:uldujıı, mfmarlanmızın ihtiyacı 
karıılamadıklan ıGylenmlttlr. Her 
Bakan kendlalne teall6k eden bütçe 
hakkında lıahat Yerdlkten ıonra 
1935 yıh maırafları karııhğı 
olarak 11hhat ve l~timal muaYt• 

net bakanlafanı 4.820.587, &ko
nomt bakanhğına 4.079.150, tüze 
bakanlıtına 8. 716.208, kUltbr 
bakanJıj'lna 9.058.540, Bayındır
hk bakanlıtına 12.440.00S, tarım 
bakanlığına S.079.201, ıll bakan· 
lığı kara kıımı 44.130.678, haya 
kıamı 4.362.270, deni• k11mı 
4.198.274, lira lrıbul edllmiıtir. 
Atkerl fabrikalar lçln Yerilen tah
alıat 3.206. lStS, Harita U. mil. 
614.321 liradır. 

Başbakan ismet lnönü Söylüyor: 
"Çetin Hldiselerden Utrap Uğraıa Kurtardığımız 

Türkiyeyi Hava T ehllkeıine Maruz Bul•ndurmainalıyız,, 
(B•otarafı 1 inci yüzde) 

gerek fenalt taraflarım, aerek 
llyHal taraflarını bUyUk bir alAka 
ile takip etme1ialnlı. Ve meml ... 
ketin her tarafına bunu öğretm .. 
llıinlz. Sizin içinizde öyle yllk1ek 
ıahılyetler vardır ki, bu devletin 
ökonomik veya ıilel, baılıca me1-

elelerinl hiç olmana benim kadar 
bilirler. Eter bunu da bir meaele 
olarak elinize alsanız, az zaman· 
da baılıca mutaha1111larmdan 
olurıunuL Bu meseleyi halletmek 
için llzım olan tedbirleri ve ödev• 
lerl, bendea daha iyi Yatandaşlara 
telkin edecek mevkide bulunuyor
aunuz. Hava tehlikesini bilenleri 
çoialtmak, bava tehlikesinin ne 
olduğunu vatandaılara anlatmak 
ve memleketin hava tehlikesine 
kartı korunma8l için lazım gelen 

tedbirleri 6nctden vatandaılar 
arasmda yaymıya çalıımak - çilnktl 
ıl!ln baıhca IBn' abnızdır - ayni 
zamanda içinde bulunduğumuz 
her tnrlll ıartların yardımı ile, 
devlet ve milletin el birlijile bu 
tehlikeyi bertaraf için çahımasma 
yardım etmek mevkilnde va öde
viade bulunuyorsunuL 

Toplanhn111 memleket için 
faydalı ve bayırla bir fırıat telik-
ki ederim. Memlekete yapacağı
mı. hizmetler, elbirliği ederek Ye 
blrbirinl:ıi daha iyi tanıyarak da· 
ha yOk1ek bir dereceye çıkacak
tır. 

kaniğlm ki bUtUn çalıımalarmıı 
araaında TUrkiyenln hava tehli· 
kesine maruz olduğunu birinci 
mesele olarak ele alacakımız. 
• SrekH aJkıılar. -

/STER iNAN /STER l ·NANMAI 
Meşrutiyetin ilk ıeneltrlnde, yani aıağı yukarı 251 göreoeg~ui . anlayıncaı . . . 

ııane evvel, bir. •?nebi şirket. tehir silpürliutülerioi topla- ~· ~ ckt amma, d~~ı~, Lı~e ne verecekımfıf . 
yıp bunlardan 11tıfacle etm.eğı dilşii~muş. O v8:ktı.n . Şehır •, ırket eadc?.e tt>klıfı~.ı ge~ı elma.klıı mukabele ctmıt-
emanetlne mllraouat etmıı. Beledıyece bu ı~ 1~111 h~r O giln bugun bu çopları bel~dıye tovlar ve dtmize 
ıcne bir çok para earfedildlgini hatırlatarak çop~erm döker. Burıun için her 11ene blitçasıoe binlerce lira ko
toplanma11 işıoın kendilerine bırakılmuını teklif etmıf. ya~. Yir!Dİ beı ııcnedenberi yapılaıı bu ruasraf tasarruf 

Şehir omaııeti, o vakte kadar istifade etmekten mada edılııeydı bugün eekiz on mil~ ou liralık bir para bırikwiı 
üıtüue oara da earfettiği çöpterdeu bir başkasımo fayda olurdu. 

lSTER iNAN /STER lNANMA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldafu için 

Buglln Konamadı 

Bir Kuduz 
Köpeğin 
Yaptıkları 

Beykozun Bozhane k6y8nde bir 
kuduz hAdiseal olmUJ, nereden 
g•ldlğl belli olmayan bir kuduz 
köpek bu köyde iki lneii ıımp 
dalamıtbr. Beykoz jandarma ku· 
mandanlıtı hadise ile derh~l 
allkadar olarak kuduz k6peil 
öldllrtmttı, inekleri de mtııahede 
altına aldırtmııtır. inekler dUa 
kudurmuıtur. 

Bu k6pek baıka bir yerden 
ıeldfği için diğer kGylerln hay
yanlaranı da 11mp 1111rmadıAı 
baytar rarafmdan arqhnlmakta, 
bütUn hayvanlar muayeneden ge
çirilmektedir. 

Çizdiğimiz Soysal 
Yol En Doğru 

Yoldur 
Ankara, 25 (Husual) - B11ın 

Kurultayı üyeleri parti sıenel 
aekreterl Recep Pekerl %iyaret 
etmiılerdir. Recep Paker kurultay 
Uyelerlni salı gllnU Ktçlörend" 
bir konuımaya çağırmıı ve 
demiştir ki: 

uHer ferdin kandlıine ıöre özel 
dllşUnceal olabilir. Fakat bu dtl· 
ıUncelerin bir ana, bir genel dll
tllnüıe baA'lı olmaları iktiza 
eder. Bu genel dnınntııln anaçlı· 
gilerlnin cm değerlisi, en keakln 
aract ıidn ellnizdedlr. Blı. lna• 
nıyoruz ve iddia ediyoruz ki, 
yurdun Heri af dfıl, partlnJn p 
dit yoludur. Blılm çlı:dltlmls 
aıyaaal yol ea doğru Jolclur. 

Bunların batında iyi ablak 
yurtaeverllkte bizimle beraber 
olunca bizim ana dtltUncemlzln 
mtııterek malımız olmamaaana bit 
blr mlnl kalmaz. 

Zannetmem ki, hiçbir ıaıetecl 
arkadaı parti ana çizgllerlnl ao
labıta blıdeo ayn k1&l1Jn,. 
Ankarada Otel Buhranı 

E aıgöıterdi 
Ankara, 25 (Huıuıt) - Tlca• 

ret ve Sanayi odalara, tayyare ve 
matbuat kongrelerfnln hemen bir 
arada Aokarada yapılmaaa otel· 
lerde yer bulunmamasına aebep 

olmuıtur. Yatacak yerlerln azhtında1 
Ye rağbetin f azlabğından Hatlarda 
ıarar edilmekte, birkaç kongrenin 
ayni zamanda Ankarada yapılma
aını bu bakımdan mahzur olduğu 
anlaidmııtır. 

Tar:h Ve Coğrafya 
Fakültesi 

Ankara, 25 - Tarih Ye coğ· 
rafya fakUlteai aybaıında açıla
cakbr. Bu huıusta kanun Kamu• 
taya verilmlıUr. 

Aydın Mektupçuıu 
Aydın 25 - Vtliyet mektu~ 

çuıu Agihm SRidi l'Urdi tara• 
hodan yazılan risaleleri okuduju 
hakkındaki iddialarm aaalıız oldu· 
tu anlaşılmııtır. 

Venizelos Tahriki.tına 
Devam Ediyor 

Atlna, 26 (Hususi) - Muha
lif partiler liderleri saylav seçi· 
mine girmeme> e karar vermişlel'<' 
dir. Bu karar tnrlU tefsirlere yol 
açmaktadır. Muhalif liderlerin seçi 

me girmemelerinin t:ıebebl,. Pari~ten 
Venizeloı taraf mdan verılen ııa· 
rete atfedil yor. Muhalif partiler 
liderleri, eğer aeçım 28 Haz rana 
bırakıhrsa seçime iştirak edecek
lerlıı( bildirm.şlerdir. Çuldarla 
bunu kabul etmemiştir. 



:i·-............ ~ . 
Biga 

öglerinde 
Son Posta 

Blıa (Huauai) - Biıa111a cflrt 
ldlom•tr• ,aupula balaaan w 
lark eW e•dea lbant oı.. ~ 
irap kGylDID Jerlade Taktlle it 
Yirik ohua ~ Ba YMk· 
lerchn birimaln adı Bllbll elayı 
lmlf. Bu adam, fh•I bal yetir 
tlnneyi bDdlii için ıebirdea ou 
ahbapl•n bal y...tJ• ıiderl• ft 

oramın 818'11 da71ma obam .U,. ......... 
Be Mbepr. ba kefla Mr adı 

;a 81,&ll olracbr. Mli'llruialainla' 
ı.uruı T ODukoru aclmü •hmlil 
eBae PÇm1f, • .. bu meftll bir 
clftlik YUM koy•qtlD'. FllW 
aePaealerl 45 ,ıJ liıc~ 1- llftlilf 
Toaukoıaclaa AÜ at-•flar Ye iN 
W,1 kt1ra11aflarclir. 

Kı,a. brulchatu yer, oldakça 
, ....... •t J'•aa • et.ide.. 
riıli ltlal ettiit:Yo ... ...,.. 
l»alaçelerl .ıcl'.;19 iP. yefllll•ler 
aramada karpcla 1libU1D pek 
pil kapacak .. klldedlr. Tarla
J.n ......_ t.,...da •• in-•• do 
Nc1a olU bu klyde her tiril 
........... ,apaldajl .. bl Wru da 
ıa..c.a.1c ...... OW.kça T.-0 

.,..- tarlalanacla JIJecoklerW r 
bnrlar. Bailanndaa pekmulerinl 
U,aabrlar. Gbel erik lmnla 
,.,...._. K .. .....,_ ,.k ......... 

K..._.pkpb ......... ....................... 
Tlrlıç• k ....... ,. ... .,. \16 
leıl Wde k_. ualanada Po
... , • ._.... •k"'8Mlla. 
................... caku
, J I• wa ..,...._ arkua .. 
..... d ............. •a~-· 
... .... ,..*fi*< '*' plaıınrlu 

..... .,. ...... a ............ 
• oı.alc ...,_ JO ...... ......... 
ıt.~k-- ~ .. ..... .......... kl,.. ...... ~kç• 
.. , .......... lraclualan ..... ... 

..... ~ 1"8 ... dald 
,.. ....tetae•ekt.cllr. Blıada 
,.,. ... OrtalllektaMfıı t'Ualr ka1 
~ ....... ., ... 
lrılJd• •tirlllp •hl•ktadır. 

• ut •ılrlen ,.U...daabut 
111•••• .,. --- .. ...... lutlb•• ....... , ~ 

............... h ........ kt• 
..,, ._,..., tefkil etmektedir. 
la tra,la arkumı Yeidlti il~ 

- clafdu ...... ıu cok "'"'" ' 
6. Ka1lll• lna ..ıardaa latifede 
,etme1I bDmltter, \&1• içine 
4lrt bl11k ........ rcbr • 

•111ı•ılarkel ......... . ..... - ........ . 
~'.-- .. , ····- ~ ......... ................. ., .. 

.,. .... Wr ...... ... 
~ı:.·-~- ..... ,.. ........... ... 

.~ ..... ?ilden lslla .... .. ..... ..... ....... .. 
... kat Japlllflar, lllnçlo a...
....... •h.tnnaa ....... 
.... dismWdir. 

Çanakkale ............ d •• 
.-Pli ba klyla tek s1ze1 bir 
ıiekoraR •anhr. Ya alalm 

.... llji8 altaada un alarlu. 
IDr 7 .. elderl 1uler. Dalaa alt 
~ da Geptep achaclald .... 
~- ç...,ıappe m•reai •arcbr. 

Bar.. da laem lnı klytlD, 
*9 do telaria çek deferll l.lr 

ati 1eridlr. 
O.radaki ~ ... eler, dereler, 
el manur.. diilo t.nf .ı..,. 

VBMLBKEI' HABERLERi 

Bozdağın Çavdar Sivrisi lzmirde Kış 
Sporlannın 

Merkezi 
Olacak 

Çınarcıkta 
~Y-...(ltm..r).._ 

..... .... ,a,. ....... 
sGıel aalüyede bir ..._ ,....._ 
1er 7aptl•akt.-, E""'lce .n

. liye •uatalan ·~~ dolllrler •• 
Jolaalar -.-üllada karafa pbt
lardl. 

B•MHAl&a.,.._..._JW. 
tada lld defa 1afoya ..,_,ı.,.... 
bura1a •tratacajı lmlt edilmek· 
tedir. Tenezzlla Y~ ._. 

raJara ı.,ıa r•t•t Jlltenalderl 
..... ~ ..... fWli, .... 
......_Y.,a~ .,....,. .. 
~ .. ,.. ... , ......... ...... ..,_,, . 
mpcak katlar •Yimll To Mdlltlr • 

Yml ,_,....,.. .......... 
...... Tqpbli ........ ....... 
h•ulan fula ...... ı.r. ..... 
aplr ... ac1 .. ..-• 

OlnaUan ,..... , ...... ... 
4ald lrl,tule .......... ,. ..... 
.-takla,. Wr ebl 1•pecelder•. 
Tqa para ftnlqecelderl lçla iMi 
•IJ• o1m1 pr•••• ,.ı. lrelar 
elacübr. 

KIJlerlala ........... ... ......... ..,_ .... , .. .... 
inada Wr ..... baw•, Wr 
med..t Takar ordu. .....,. 
•i•rlamakta Adeta blrlblrlle ml-
1abaka etlecek kadar lknua• 
erler. - ,.., Aa, .. 

11..ı .. .-,.,..ıı 1 ........ .... 
eAD •osa 

• .. ,_., CH•• Jlt - .., .. ..,. ........... ......... 
.. ... fa'*lbtl .......... •1 
C.wat taraf11adan ıatua alaamlfbr. 
• k•ılar itle....,_ mani•• 
,.ı raprajl 1•diril•elr •ntlle 
................ 1111 ... ,. 
pttna ..,.,. ... • .. .... 
bltanlltlU bqlra bel •ktarcla 
........ .. •vilmlfllr· 

AkllflJ llledlyı RliıU' 

Abar•J• (Haıad} - Belecllr• 
nllllila• Çonak~a ............... 
Kaclull aes11•1fUr. 

Ôclemif, 
0

( Hami) - Bosclal 
kl,Dn41o IHı Jal iltiralaat edecelP 
ler için ell •• .. mrlaamlfbr. Bu .. 
lardaa betbal Bjretmealer timcli
cloa ldralalDlfbr. Yalanda INnda 
eWdrlk -- 1 ,.,.,_k .. 
radyo konacaktır. Bozdajla Ôde
......... .ıa h ........... 1c
... dd pOlla U.10..tl • ...,.. 
cektlr. 

Doktorlana ıı1Jlecllld..-e ... 
Batlai; ikinci dewe ._. ..... 
hklılar içi• bir ••t.Jom den
culndedir. Selda Dfta opcla .... .......................... 
lakartise olmaldacl.,. 

ICıZlfGbaDuüiida 
Orm• l~e Tqla Bap 

EzDerek Bir Aaam 
&lirüldii 

Kaalcala•m•-. ( H'umt ) -
p.., lw.i,..a ....... Ka..W. .. ... _ .................. . 
.................... 1112tl 

ltalun••flllr. Al'tlfbrmalw ... 
••e1111da •• adailın Kumaa 
baba kl)IDdeD B1W limlade biri 
eldJliu •• kırda bcak kerMt• 
1W•yip ~· plerba _.. 
lliwla lldarll.._. ............ 
Zallata ...- ...........,. 

Jlr DJ Mabtan Hakkulda 
Tıhkilat 

K.Jcah•·a-. ( 11....ı ) -
IClalca kly 91U1dan llıla•et AB 
cawt ........ 1ra,ma1r..wsp 
ta1aldbt )'ap .. Htaclır. Mlllıı1*1a 
kep T• hAtin•t• • basa ... 
lei&h J•lluluk 1apbi1 •bar ...... 
mittir. 

SirJasta ille 
Kadın Egemen 

Si•• (H...ı) - sw .... 
bclla Ep•• .m.rak •1• 
Mukadder Baha taJln .. :-.. 
ı•••lt T• ................... 
ley• llabclcler BMa Apcesa 
Jaakyeri a,..WW. s.Jlaceıa Eıe
••liiia• tle Bey &.laa taJia 
eclUmiftlr. 

lalaucayı Dllı Dlfll 
Sabaaca ( Huul ) - Birkaç 

ı•• onol S.bamc:aya, Atail •• 
Yakan den lrlJl•rlD• Çabuklu, 
Sallhiye, Y adak, lht.U. Kocaeli 
köylerin• dolu dOımBt. çok ı•rar 
Japmlfbr. Bilhaua yeal budanan 
Njlar •••••• lauap ol)laqtv. 

• 
, ,,... lillaı /Werlerl ) 

Alman 
Deniz 
Ticareti 

Hambarr (Hu•ıl) - Almaa 
O.V adıml• denb ticareti mnt
l il l hiı ıorette ileri-
• •r •- lemektedir. H• 
.. , geıen gln içinde 

Jeai bir nplll'UD t•zıtJıa konul
dutu duyUlmaktadıi. Bu lşlerla 
tetkik.ile uğrapn ve törel buJaıa 
latl:liz Uoycla R.p.ter mUeued 
AlmuyamD Yapur iap•b hak
lmda .. cHkkate detw rakka• 
lan •ermektedir. 

Terlla Yep•.._. To. 
a • U• in 17 22.Sll 
•• • • • .,,. • 82.•:ll 
•• t•... • 91.145 il•·-- • ..,, il • 12 - ,,.. • 131.611 
il • 1 • ,. il J!M. 770 

Bu l.tatbtltla lzerllldo lnaace 
darmak, Almaa deab ticaretiDia 
laldpf alr'atlnl llçmek iç:n kle 
flcllr. Bilbaua bitin dlnya to
•jama ~ aı d•iittlii 1935 
Jlh ilk iç •Jlbda Almaı: yad• 
tiril• H arbf Almanyanıa 
nrclıtı iyi neticeyi daha g&ıel 
tebarla ettirmektedir. .. 

Atiaa, ( Hmul) - Yunant. 
-anı.tanı tama dat borçlan 

için aynlmıf olq 
dıı borçlar Yarlclat memba-
luırıılılı lanaıa 1935 ,da 

ilk iç aymclald relirl belli oı.....
tur. Bu itin koatrohl ile me.,.ı 
olu anıululal .aıı ho19tia llta
tt.tildoriae ....... denetleld T• 
rhlat ... ,.. lılceldlle la,.. ...................... ,... ..... ,_ ........... ,. ...... 
Tarldat IMa fll 114 mllJoaa YIP 

•mflu'. Bu ... aynlaaMlm ....._ 
IUlll pllrl peea Jll 417 ••• 
ita Ji1 425 allıoaa; ~ldd 
piri 341 ... 388 ... ,.. çalıe 

-.m. Bl1l.Ulde 1Ma Jd dit bors
lar içla toplu• ,.,. ppn ... 
aedu 20 .O,• dralml fazladlr. 
S..uY .......... lkOllO .. 
durumda bir clll•lik .......... 
ltiMrle dikkate ~..... Mr 11ctk
ta.lar. 

* 
NeYJorldaa Wl&lrl81r. A.... 

Aa.rlU. ~ tipra •ncftle. 
bW lkoaomlk 

.... -- JO~Ü Jlsla-
.... lf ... b1beffiii81 

ravaı yayt , ... dea .... kt• • 
lem y•pılaa l~ta~• bun• 
• alzel 6ratPIJr. >liND 1934 
•ruula uoo ..a,_ ... dutea 
..... ,.,. eK• N-. .,.. 
Jkd• 1lrml kadar artarak , .... 
._ 10.200 .a,oaa pr•,.br. 

BUTON ULKEYI 
HE RC.UN 

.. 
notASAMA?SINI 
;A"K'.O:T'ı 



SON :POSTA 

( Sigaıet Alemi) 

Cephelerde 

ARİCİ TELGRAFLAR 

Bir Değişiklik 
Yoktur 

Alman cümbur rel•l Hitler, Al· 
manyanın muhtelif Avrupa •İyasal 
meseleleri karııııudaki vaziyetini 
anlatan ı;öylcvlnl söyledi. Bu •fSyln, 
S tubatta İagiltere ile Franaanıa müı· 
terek beyannamelerine bir ceYaptır. 

Bu aöylevln tHiri yerine ~öre baıka 
baıkadır. Fran•ıalar, l:u •6ylevde 
bilinmedik yeni hiç bir ıey bulunma• 
dığını iddia ediyorlar. lnıllialer İH, 
Almany.ımın au'h yolunda yeni bir 
adım attığından bah•ediyorlar. Demek 
ki, bu ıöy:n, ilerl•I için bir takım 

pazarlıklara ve milzakerelere yol 
aç yor, bu pazarlık Ye mllıı;akerelerin 
rnaalyetini bize zaman ıöıterecktir. 
Bekliyelim, görOrüa. 

* Bu ıöylnl iki kııma ayırmak 
nıOmkOndür. Pranıslpe dayanan bir~nci 
k111m ki Almanyanın her devlet l'ibl 
ıulha olan inancını kaydediyoruz. 

ikinci kııua manbk taufıdar H 
Almanyanın bu mantığa dayana• 
iddialarıdır. Şöyle ki: Almanya, her 
ne yapmıfH, buaun kabahatini 
Veraay muabedealni imzalayanlar da 
buluyor. diyor klı sı. muahedenin 
askeri faaıllarıDı yerlae getirmedin::ı. 
Ben de •iH bakarak HrbHti mi 
il&n ettim. 

• HltlerlD ıoylevinde mGhim olan 
bir nokta da Ren nehrinin ıol sahi-
line ait kııımdır. Hitler, Almanya 
için bu aahilln ukerlikten tecrit 
edilmiı olduğunu, fakat öbQr taraftan 
buraya karıı mütemadiyea ı:sker 
birlktirildiğine foaret ediyor. Bununla 
Hitler, Almanyanın, bu bahH alt 
taahhütlerini yerlae i'etirmHinln 
aorlaotırıldığını ima etmek lıtlyor. 
Bcıtnn bunlardan •onra be Gzerine 
bir daha d8nQJemiyecek olan Alman
ynnın timdiye kadar yaptıtı •ılihlan• 
ınadır. ÇünkQ Hitler buadan babı 
bile etmiyor. 

* Şu hale Q'ÖH, bu ılSyleH hakarak 
relecet• ait hattıhareketl tayin 
etmek her memleketin kendi diplo· 
nıasiıine dOıen bir Yasifedir. IDrfltere 
thndillk, bu ıözlerden umumiyetle 
llıemnun g<SrünDyor. Fransa, yeni bir 
l•y yok diyor. Harp •onu dlnyasının 
devam edei'elen keta,.keıl•İnf Yeciz 
bir aurette ifade eden bu iki tilAkkl, 
blıe, vaılyetin detiımeyecetlni de 
haber varmiı oluyor. Cephelerde bir 
detitiklik yoktur. - Süreyya 

26-S -935 
Edebi 

Tefrikamı• 

' 
vrupad·a ah Yarışı 

hareket emri nriyor : Mart 
[Bir Holanda gaaeteainden] 

Habeş - Italya Gürült ·· sü 
De Şimdilik Bitti 

Uluslar Kurumu Konseyinde Bir Uz
laşma Formülü ·Kabul Edildi 

Ceanre, 2.S (A. A.) - ftalya bO· 
kQmetl, İtalyan • Habet anlaımazlı. 
ğının kotarılmuıaa ( halline ) ait uı· 
latm• formDIOnO kabul etmittir. 

Uzlataıa formOlOode ıunlar vardıra 
1 - Hnkem uıulQnO n bllhaua 

kuvYete milraeaat edllmemesinl ileri 
sGrea 1928 ltalyan • Habet andlaı• 
m&1ının 5 iacl maddeelniD tammı 

tekrar edilmiıtJr. 
2 - Uzlaıma usulQ lçlo btr mOd· 

det belitilmlttir. (tayin edilmlıtir.) 
5 - Hakem Hulü ile bir •onuça 

Yaza•ı 

Mahmut Yesari 

N.o -78 

Yarılamadıtı takdirde konHy 7eniden 
toplanacaktır. 

Bu foraınla Sovyet Rusya delegesi 
Lih'inof teklif etmiotlr. Anleıma for
mülOaden ıonra Habeı delegesi, 
ltalya delegHlne ltalyaoın sllel 
( askerlik ) hazırlığına dair birçok 
sualler ıormuttur. ltalya delegesi 
Alolıl, bu hazırhldann Habeıliler 
tarafından çıkarılan zorluklara kartı 
HYif& (mOdafaa) içln olduQ'unu, çllnkQ 
ılmdikl anlaımazhQ'ın Habe4in ıllel 
ukerl uldırmuından ileri geldiğini, 

Hacer, pencerelere yaklaşmağa 

korkuyordu: baksada, karanlıkta 
ne iÖrecektl?. 

Çam Tırtılları 
Hacer, ıırtını duvara dayamıı, 

ayakta, titriye titriye etraFma 
bakınıyordu. Annesi, uyanmamıı 

miydi? Y okıa, o da korkuıundan 
aeılnl çıkaramıyor, odaaına çivi· 
lenmiı duruyor mıydı? 

Hacer, buna ılnirlendf, siga• 
rayı tazeledi. Demir Ağa, ıeç 
Vakit uğrayacak olursa, ıehre 
dönmenin lmkAnı, ihtimali kalmı· 
YacaktL Aoneıinln durau• hali, 
ile manaya ıeliyordu? Kızman, 
Yıllardan ıonra n·e dönlltünden 
hoılanmamıı mıydı? 

Eğer onun da canı 11kaldı f -". 
llrabacıyı da, Demir Ajayı <...ı 
bulurdu. 

.. Y •ğmur, bOtlin şiddetile ya· 
ilyor Ye aabaha kesileceğe ben· 
:ıemiyordu. Sokaktan ıular, bir 
•ıl gibi fanltılarla akıyordu. 

Hacer, korka korka, harap 
köy evinin duvarlarını gözden 
geçiriyordu. Acaba bu eY, bu 
Y•ğrnura, bu ıele dayanır mıydı? 
d Bu ev, kim bilir, şimdiye ka· 
8~· ne yağmurlar, ne aeller gör· 

lllUştU? Hacer, bir an, annesinin 
Y;nına gitmek, onun koynuna 
f klllek iıtedi; annesinin durgun· 
u unu, soğukluğunu unutmuştu. 

dab Bu ,Yağmurlu, fırtınalı gecede, 
od a ılk gördUğU, yabancı bir 
ed~da yalnız yatmak, onu, harap 

1Yordu. 

Çocukluğu bu evde, bu oda· 

farda geçmiıtl. l..Akin Hacer, o 
eski günlerin en silik bir gölge
sini bile hatırlamıyordu; bu eY, 
bu oda, bu duvarlar, ona, tama• 
mile yabancı idi. 

Hacer, bu odada yatmıf, otur• 
mUf, ıu sof ada koımuf, o mer
divenlerden inip çıkmııtı. Fakat 
timdi kUçUk, en kUçUk bir hatı· 
ranın gölgesi, rengi, seıi, kokusu 

l oktu. 
Sokaktan akan aeller, uğulda• 

mağa baılamıftL 
Hncer:n omuz baılan tlrperiyor, 

büllln vUcudU vakit Yakit titre
meler geçiriyordu. 

Yağmurun ıarıltııı, ıuların 
uğultuıu ara11nda, birdenbire ku• 
ru sıkıya beoziyen bir ıilih pat• 
lamıftı. 

Hacer, yataktan sıçradı. Yl· 
ne ml jandarmalarla eşkıyalr çar
pıııyorlardı? Bir ikinci silAh ıesl. •• 
Bir llçUncU taklama ..• 

Hacer, silah seslerine kulak 
knbarbyordu; ıcıler, hep bir ta· 
raftan gelmiyordu, dağınıktı. 

Bu ıilAh patlamalarına, takla• 
yııları, anneli duymamıı mıydı? 

Hacer, ıon bir gayretle topar• 
landı, kapıyı açta, sofaya çıktı. 

Dııarıda, sağdan soldan akseden 
ılllh ıeılerl, ara vermeden 
deyam ediyordu. 

Hacer, limbayı almadığı için 
ıofada, zifiri karanlıkta kalmııh. 
Hangi kapa, aoneaioln odaıı idi. 
Y anh,lıkla merdi Yene doğru yit· 
rlln, dllpbmrdi. 

Hacer, karanlıkta, aağmı ıo

lunu da ıatırmııtı: tekrar odaıına 
da dönemiyordu. 

Sf IAh aeılerl arasında, kUfre, 
naraya, çıA'liğa benziyeo homur
tular da duyuluyordu. Acaba, 
k6yde yangın mı çıkmıtb? 

Bu sağnak altında, bu seller 
ortatında, nasıl yangın çıkabilirdi? 
Hacer, insan homurtularının ıiliih 
seslerini, ıularm oğultusunu baı· 
brmıya, hattA onların üstüne 
çıkmıya başladlğanı duyuyordu. 
Bu, ne idi? K6yde ne oluyordu? 
Köyü eıkiyalar mı basmıştı? 

Hacer, karanhkta, d~ha fazla 
hareket&lı kalamadı; boı karanlık 

Fransanın Yeni 
Bir Teklifi 
Andlaımaları Bozan Dev
letlere Karıı Na5ıl Tedbir 

Alınacak? 
CeneYri, 25 (A. A) ...:. Franunın, 

andlaomalar bir tareflı olarak bozu
lacak oluraa bat vurulacak berkiteleri 
aratt ıracak 13 devlet fiyuinden top
lanan u:uılar Kurumu komitHine 
Yerdiği aodıç neıredilmiştir. 

Bu andaç, bOtO• AYrupa dnlet
lerlne açık bir protokol mey
dana getirilmesini ileri ıfirmekte• 
dir. Bu protokol, bir ikt dnletin 
kabulünde• sonra mer'i olacaktır. 
Protokolu kabul edecek olan dnlet· 
ler, Uluslar Kurumu konseyi berhıın~ 
blr adi oma hDkümlerinin boıulmut 
olduğunu meydan" çıkarınca bu kon
seyi• teklifleriai a8zön0ne alacak 
ve endlatma hükllmlerinl bozan 
deYletin H'Vat için itine yarıyacak 
bfitOn oeyleri elde edememesine 
elbirliA"fle çahıacnklardır. 

lngiliz Havacılığı 
Harıl Harıl Süel Havacı 

Yazılıyor 
Londra. 2S (A.A.) - Han bakan

lıj'ıaa, dOn •Üel havacılık için, (500) 
kiti mliracant etmiıtir. 

Han yönetgulne (idarHine) ıım. 
diye kadar 1000 mektup gönderilmit 
ye ayrıca hnvac:ılığa ~irmek iltiyen
lerden (2000) kişinin ziyareti kabul 
edilmiftlr. 

Adayların (namzedlerin) dosyaları• 
aın en ıız bir zamanda incelenebihnHI 
için bu ylJnetgenln (idarenin) teıkillh 
renitletilecek tir. 

{yok;;) Ttiıy;-hOk~~";ii~'ı;t,G'tön i,7 
tedbirleri alırk90 açık yUrekliliğle 
!yi niyetini iıpat ettiğini •Ö7lcmi1t 
tunu eklemlıtir: 

• - İtalya hükQmetl, bu tedbirle• 
rhı herban~i bir deYlat tarafından 
tenkit edilmuine mliıaade edeme&.,, 

Bu formnl üzerine Franııı dele· 
reıl Laval Uluslar Kurumunun, berıt 
yolunda otoritHini bir kere daha 
sröıterdij'inl ıBylemit- Lftyfnof da 
Uluslar Kurumunun dünyanın her 
tarafında baraıı koruma yolunda lltill 
olduğunu göslerdij'inl blldlrmittlr. 

Fransa Sevindi 
Parla, 25 ( A. A. ) - Gazeteler, 

ltalyan • Hnbeı anletmazlıfında elde 
edilen uyutmayı bQyQk ıninçle kar• 
ıılamaktadır. 

Över diyor kiı 
11 ltalya enelce tanımak lıtem•· 

dlj'I Uluılar Kurumunun otorltHinl 
n yetgulnl ( aellhlyetini ) nihayet 
tasdik etmittir . ., 

ıllAh takırdılarını, homurtulan, 
kulaklarında, kafasının içinde 
daha bUyllltllyordu. 

Hacer, fazla dayanamadı, kısılı 
bir ıesle haykırdı: 

- Anne •.• Anne .•• 
Emeti Mollanın kekre 1111 

duyuldu. 
1 Ne o Hacer? Ne jıtlyou ki? 

- Anne, aUAb nılerial duy
muyor muıun? 

Duyuyorum, nolcekkl? 
- Neye aillb abyorlar? 
- Delf çay taımıtsa ••• 
Hacer. ihtiyar kadının ıoğuk 

kanlılığına çıldıracaktı; karanlıkta 
koouımak btııbUtlln ıinirlırlnl 
bozm111tu: 

- Deliçay tapna, ıilAhmı 
atarlar? 

Soldaki odalardan birinin 
kapııı açdmıfh, elinde bir idare 
kandili ile Emetl Molla, ıörtın· 
mllfttl: 

- Korkuyon mu? 

Hacerin, çeoeal ahyordu: 
- Korkmaz olur muyum? So· 

kaktan ıular, ıel gibi akfyor •.• 
Evi, sular alıp götlirecek .•• 

Emetl MolJanın buruş burut 
yllzü, acıyormuı gibi kırıııver· 
mişti: 

Şerif Ağanın damı, daha 
ne sel!ere dayandı!.. Bir ıeyclk 
olmaz! 

- Peki, ıilAh sealeri ne? 

.[ Gönül işleri J 
Kadın 
Niçin 
Evlenir? 

Dlio, ailece tanıştıAımız bir 
dostu ziyarete gitmiştik. Orada, 
o ailenin tavaasutile eylenen bir 
çiftten bahsettiler. 

Kız yirmi be§lnden fazla, nileal 
fakir. Vakit ve hali yerinde, ka• 
zancı iyi bir adam bu kızla 
evleniyor. Fakat eYlenmeden 
evvel geçen haıırlık aylarında 
genç kızın aldığı vaziyet erkeği 
rencide ediyor ve dliılindlirllyor. 
Kız, sanki muvakkat bir zaman 
için evleniyormuı gibi, yarın 
kocası olacak olan Y• blltlln 
bayabnı beraber geçirmej'e mec
bur olduğu adamı cdeta soymağa 
teşebbüı ediyor. En pahalı mağa· · 
zalarda, en yilkaek fiatlarla baı· 
tanbaşa giyiniyor. Adama birkaç 
bin lira para earfettlriyor, adam• 
cağız taşırıyor. Fakat bir defa 
nikAhlaomı~ bulunduğu için bun• 
lara tahammül ediyor ve eYlenlyor. 

Bu vak'ayı bu gün aldığım bir 
mektup üı:erine anlatmak lhtiya• 
cını duydum. Bu mektubu bana, 
Adanadan A. F. Canan imzalı 
bir adam yazıyor. Bu adam on 
aenelik evlidir. Çoluğu çocuğu 
yardır. Fakat Uç &ene evvel lılnl 
kaybediyor, kazancı kalmıyor. 
Evde sıkıntı baihyor. Kadının 
muamelesi de derhal detlıiyor. 
Eıkl seYıillndea eHr kalmıyor. 
Evde · bir gUrUltU, bir kavıa. 
kadın kocaıından ıoğuyor. Ve 
bu geçlmsiılik nihayet ayrılıia 
kadar varıyor. Şimdi koca ayrılık 
teıebbUıOndedir. 

Bu iki vak'a kafamda ıa 
latibfamı uyandırdı: Kadın nlçla 
evlenir? 

Kadınıu bu yolda hareketinin 
ıebebl, zihniyetidir. 

Bazı kadınlar evlenirken, ko
casına dert ve aeı'o ortağı ol
mayı değil, aadece giyinip kutan• 
mayı rahat yaıayıp caka aatmayı 

( Dnamı 10 uacu ylade ) 

- Deliçay taıb l1e tetikte 
bulunsunlar, diye köylDyll uyan· 
dırıyorlar. AıaA'ı yakanın lnltteld 
damlarına ıu baaaıar1a, diye .•• 

Hacer, annesini dinliyordu. o .. 
mek, bu ıillh Nılerl, tehlf ke YI 

imdat itareti idi? Homurtular, 
tehlikeden kaçan köyllllerln korku 
Ye heyecan çığlıkları olacaktı ..• 

Emeti Molla, ellode idare 
kandili Ue kızına yaklqb: 

- Haydi, odana ıir... Ben 
de geliyorum. Hacer odasına 
döndb, Emetl Mollada girdi, 
idare kandilini yere bıraktı, Hfı· 
daki kerevete oturdu: 

- D6ıeğlne alr, yorganı da 
Oıtbe çek... Üşll11Un... Hacer, 
omuzlarını kıımıı, titriyor, titri
yordu. Annesi ıftylemeaede, o, 
yatağa girecekti. Yorganı çek.,-. 
ken, sakır sakır. kablacak aibl 
tltredL 

Emetl Molla ıordu: 
- Kırgınlığın mı var? 
Hacer, ürpermeler arasında: 
- ÜtUyorum... Çok tlfUyo-

ruml.. Diyebildi. 
Emeti Molla, kalktı: 
- Dur, una, bir yorgan da· 

ha örteyim ... 
Odadan çıktı, biraz ıonra 

omuzunda bir yorganla geldi, 
yorganı, Hacerin llıtOae örttü: 

- Çorba içmedin; açlıktan 
da DıUrıOn •.• 

( Ar•uı Hr > 
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Dünya H~diselerl 

Kanun 
Önünde 
Herkes Bir 

Gazeteler Hindistanda Jdako 

k l&mlnde yerli bir 
Bir daga kabile reiıinİD al• 

muelesl münden bahHdi-
) orlar. Bu adam on, onbeı yıl 
enel köyllndc sarbot olmayı ya
ıak etmiıti. Bu yauiı dinlemiyen· 
lere dayak cezası •erilecektl T• 
atılacak kırbacın &ayııı da, aarhoı· 
luğun derecesi Ilı mlltınatip ola· 
caktL Halbuki 1arhot olarak tutu· 
lan iık adam kendiıi oldu •• k6yde 
biricik amir ve hikim oldutu için 
kendi kendini muhakeme ıtti, 
kendiıini ıuçlu gördO, 30 deynek 
ceza dayağı yemlye mOıtahak o!
dukunu ıöy lcdl Te bu dayajı da 
attırdı. " Kanun herku için bir 
olmalıdır ,, kaidesi o köyde tam 

. olarak tatbik ediliyordu. 
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ION. POSTA 

Basın Kurumu 
iç işleri Bakanının 
Dikkate Değer Bir 

Söylevile Açıldı 
( Baıtarafı 1 laal yüzdı ) 

mıt olmakla 6Tlnebillr. Onu 
temail edenleri ıayfl •• HYfl ile 
H1Amlarım. 

T aaa1ubun ve latlpdadıa, ka
ranlık dnlrlırinde az da olu, 
uluaa aydınlık Yeren, ilk TUrk 
baaıncıların1 da burada, ıayıı Ue 
anmak, hepimiz için borçtur. 

MUtareke Te kurtuluı yılların
daki, Türk basınının atıJıan •• 
ideal calıımalarını, denin tarlhJ 
önnle ıayfalanna ıeçlrecektlr. 
Bayaj' Te hain ergılere hizmet eden 
boıguncu Te kaypak baaın, ulu
ıun haklı Y• yerJnde lpentlıl Ye 
tlkıintial öntlnde, llylk oldutu, 
aoau bulmuıtur. Buglnkll baaı• 
nımız l1e, b6ylelerlni artık bal• 
rında taıımamaktad11, taııyamu, 
ye taııy•mayacaktır. 

Matbuat kurultayı m11lek komiıyonu ~aekaalıtına H~ilen Ziya Gnh•ı •• 
ktlltür ~omiıyona b.,kanı .Aıım Uı 

lı birJJfl komiıyonu baıkanı Haydar 
RUıtü • 

ı•n•I dlreldörO Vedat Nedim 
VörOn aByleYI takip etmlıtlr. 

Basın Genel Dlrekt6-
rünün Söylevi 

Vedat Nedim Tör ı&ylevinde 
baa.ın ıenel dlrektörllğOne dO
ıen ödevlerden ı&z açmıı •e 
demlıtlr ki: 

' 1Baaın Genel DlrektörlOIUnlln 
teıklllt Te Yazifeleri Dıerlne olan 
kanunun ı•nel dlrekt6rllll• yOk· 
ledlal Gdetler ara&ında ıunlar da 
Yardır: 

Uluaal baaının denim prenılp
lerJne, devlet aıyaıa1ına Te ulua 
ihtiyaçlarına uyıun olmaaıaı 

sağlamak. 

Mayıs 21J ' . 

.~ ·Kari Mektabları 

Bir Çocuk 
Bahası Ve 
imtihanlar 

Benim Antalya Kız Llıulnln 
ıeldılnd ılnıfında rlyaıiyeden 
lkmAle kalan bir kıı.ım var. Bun
dan on beı ,an eYTel bir liaeye 
mOracaat ettim; imtihan zamanını 
ıordum. I~ Haziranda imtihan-~ 
)arın baılayac:atını ı6yledller. 

Don yine ihtiyaten bir defa daha 
ıorayım, dedim. iyi ki ıormuıum: 
Kızımın imtihana airme1I, ancall 
Maarif Vekllıtinln mOsaadHlne 
batlı lmlı. 

Maarif MndorlOiOne koıtum. 
Kız.ımın eyveli: poliıce ve hUkti
metçı muaaddak bir mahalJe 
Umllhaberl alma11, ıonra llmUha• 
berdeki fotoğrafJden baıka dört 
fototrafı temin etmeıi1 dalla 
ıonra Maarif Vekaletine hitabea 
bir lıtlda yazıp lmtlhanımn latan• 
buldakl mekteplerden blriade 
J•pılmaıını rica etmeai ve blltlD 
bunlara taadlknamHlnl blrleıtl,. 
meıl llıım lmit-

,--

Arkadaılu, AtatDrk TUrkiyııl 
gibi, hayatin bUtUn ıoyıal, 11ya• 
aal, ekonomik ve ktıltllrel alan
larında, en genlt •• en derin, 
devrimlere aahne olmuı bir uk
de baııoa yUklenen o devler, ne 
kadar çeıitll ~e ne kadar aju 

l olduiunu hep blllyoruL 

aarfedilen bunca emeklere, mad
diğ •• tine) kapitallere ratme11 
Utaj ve ıUrüm artmamaktadır.Ga
zetelerimizin ıekli ile 1atışı ara-
11ndakl a)ırım, haıka memleket• 
lerJe ölçUJUnc:e, bu k"arıılaıtırma 
birincinin lehine ise de, ildncl
ılnln çok aleyhindedir. 

Baaının en &nemli bir oydam 
- telkin • vı eğitim - terbiye • 
arac:ı • vaııtaaı • olmak Yaafını 
ıerçekleıtirmek için tedbirler al
mak, ulu&al ıaıetedliğln dUzeylnl 
yllkseltecek tedbirlerin ahnma1ına 

BtUtln bu itleri 1apmak için 
bil' çocuk babaımın aynca bir
kaç ıtın koımaaı da llıamaeliyor. 
Ne çare bu ııkınhya lratlanacajı• 
Fakat dllıOnllyorum; babaeı olma• 
yan çocuklar, ekmek paraaına 

muhtaç olanlar bu lı• • ne kadar 
aı olursa olıun .. bu masrafa 
nı11l katlanırlar?. 

" 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Du gecı nobetçi ecıaneltr ıun
lardır: 

letanbul tarafı; Şıbudıbaıında 
(Hnmdi), .Akaarayda (Ziya Nuri), 
Edirnekapuda (Arif), Şehremlnind• 
(A. Hamdı), Samatyada (Erofiloa), 
Kuçükpaurda (KüçUkpazar), Eyiip-
ta (llilcmet), Lalelide (Sıtkı), Fe
oerde (Emılyadi), Ankara cadd11in-
de (Eıref .. ' •ttl), Bab9ekapuda 
(Salih • ~ecatl), BakırkoyUnde (letı
fau Terziyan). Be~ 02-lu tarafı: Yük
ıekkaJdırımda (Vioikopulo~), Gala• 
ta1ıuayda (Galatuaray), Fındıklıda 
(Hııal), Şitlide (Şişli), Kaıımpaşada 

{Yenau.an), Haıköyde ()°eııitürkl· ı 
ye). Kadıköy tarafı: Modada (J'aılc 
l@ktnder), J>aıaryohıoda (Namık. 

lımet), Buyükadada (Halk). 
.._ 

1 1 
Bir Doktorun 
GUnlük Puar 

Notlarından (*) --
Flebit 

Sıyab kan damarlarJDın iltihabı

d>ı. Boğaz ve bademcik Utibapla
rından, doğUiillardan n ameliyat- ' 
lardan l!!oora bazan mikropların 

·kana karıtmHi)e ıiyah kan da
marları yuaf yan§ küoük dü· 
ğıiıüciikler haJinde ıiımtğe YI 

•ğrılar hul'ule gelmeie b&flar. 
Bır titreme, atet Ye baı atrııı da 
ekaeriya beraberdir. Butalaı 

kendilerini çok yorgun hiıHder· 
ler. DdmarlarJa huıule ıeleu bu 
inza ) uıilndP.D bip te khJike 
altındadır. Böy)e bir hal karıııın
da yıtpılacak ilk tedbir: 
HaeLayı )'erinden lıımıldatmamak· 
tır. iltihap eğttr bo1un ve yukarı 
kollarda husule ıelmiı İH siyah 
damarlardan kopacak bir parçaom 
beyin damarlarına kadar gitmt1i 
ye orada bir noktayı tıkayarak 
f P.1Ç getirme tehlikesi nrd11. Aynı 
parça kalbe tesir edene haıta· 
nm kalp ıektesinden öhimıi mu
hakkak gibidir. Bunun içindir ki 
yerine göre butamn kol nya 
avaklannı pamuklu tel çember 
i;ıne alır Ye iltirahate terkederiz 
ve bu iıtirahıt baıan ( 3 ) hafta 
( 1 ) ay aürer. Belı:lm tedaviıi 
tıarttır. 

ı·ı öu •• , •• ,. .. •• ıp .... ,., ... ., 1ala•t 
lııııw •lblırıe J•Plfllnp ltellehl7- 71pr 
,.,._ S~ll••b •-••ı•ıa4e lını ••tlu ltu 

, ... t.r albl ~·4•4h .. aa J•tlf•~· .. • _ 

Açıkça ıöyllyebilfrlm ki blı: de 
basın itleri Cumhuriyet rejiminin 
T• uluaal idealin lıtedij'I derece
ye, henUz vırmıı aayılmaL 

KamAlizm, hiç bir alanda 
olanı Te yap;lanı son ideal 11ya• 
rak onunla kanmaz •• kalmaı. 
Her zaman daha iyiye, deha 
gU.ıele ve daha doğruya yOkael· 
meal ulu1al amacının Ye dinamik 
canlıhtın, bir gere~l bilir. Baaın 
işlerini de daha iyi, daha doğru 
Ye daha ıUıel Ye yolunda ilerlet
meyi c:Dmhuriyet hUkfımeli, kın

diıl için ödev uyar. Bu Kurultay 
bu vargıları yerine ıetirmek için 

Bunun karııık sebepleri ara• 
11nda: yayım itlerinin bozukluğu, 
aazeteye kAr ıetiren maddit 
kaynaklardan ıerekll derecede 
fayda görnlmcmeıf, özel kepltaJ 
ve çapalamelara bağlı kalınma&ı, 
ISnürdeıme yUıünden aeyfa yaıa· 
tına kalkıtılması, bunun sonun• 
cunda dcAerdın çok bolluğa önem 
ver:Jmısl, gene bu yllıden kali
tenin ekıllerek aazetelerin biri
birinin Cfİ Te kopyesl haline 
ıelmeai, en öu ıırada akla 
ıelenlerdlr. 

baıvurulmuş araçlardandır. Ba
ımın lyileımeai, gUze!leımııl, 
yayılmaaı, verimli Te faydalı bl, 
hale konmaıı, bu kurultayıo hem 

b Kamusa\ kurumlardan, biri toplanma Hh• 1, hem de çalııma 
konuaudur. Basının en baılı ele· olan gazetenin her itine kartı 
man)arı, onun çeşit çeıit kolla· devletin ilıi ıöstermeıi tabiiğdir. 
rında çalııanlardır. Açıkça aöy• Gazeteyi çıkaranların, yaıanlarm, 

baaanlarm da kamuaal işlerde mek gerektir ki, bu ertik blıde 
6dev almış InıanJar ıayılma11 ve benllz kurulmamıthr. 
kamuya ilgili her itt• olduğu 

Ba11n it bölUmlerinfn hiçbiri, 
ıibi baaın işlerinde de de•le-

henOı ktikleımiş bir ertiğin göre• 
tin yardımı Te kontrolu ve tini •ermez. Bu kadar' ciddiğ, 
o kurumlarda çalışanlarla it bir· 

•oravlı Te ıerefli bir ertlğin lafı-
liji etmeıi bir zarurettir. 

maıı Jbımgelen kaJitelul henDz 
Sayın arkadaılar, 

tam elde edememlıtir. Bu kadar 
bUyUk bir aoravan, bu kadar Bütfin bu ıoruların aydınlatıl· 
yllk111k bir ıerefin, tqıyıcııı olan ması, bir açma ıöylevinin içine 
aiılırin bugOnkD Ttirkiye ölçll- aığmıyacak kadar ıenlı ve de-
ıilndı bir organiıaayondan ) okıun rindir. Seçeceğiniz komisyonlar, 
lcalma.. doifu değildir. Ayrı bilgili Te deneçll çahtmalarlle 
•> rı yerlude T• batka baıka bizi bu •• bu aibl meseleler et· 
zamanlarda kurulan baa.ın kurum• rafında daha çok aydmlatacaklar-
larından, ea çok yaıama anıkhğını dır. Blı, ulusal işlerin devrim 
göıterm'ı olan Jatanbul baaın prenı:.ipleri içinde açıkça, fakat 
kurumu, birçok ba)ırh hiİmetlerile bilgili ve ıora\lm kanamış 
övünebilir. Fakat bu kurum latan• olarak konuıulmaaında ancak 
bula öııU olarak kalmııtır. Ge- fayda bekleyen bir rejim içinde-
rekll olan yetke ve &devlerle yiz. Şimdiye kadar bu ıibi mtı-
beıenmlf, bOUin Türkiye bu1Dın1 nakaşaları yapan ıazetelerin tim-
•• bunun çeıitll llollarmı, kaY• di de kurultayınızda kendileri 
rayacak bir baaın kurumudur. mUnakaıa konusu olacaktır. 

Kurultayın, önemle dikkate Arlcadaılar, ıon aöı olarak 
alacağı itlerden biri de füphHiz, bllyük önderimiz AtatürkUn ya• 
uluı1al eyitim ve aıyaaal oydam rattığı devrime l4ylk bir Ttırk 
araçlarının lbaımda olarak taaı• baamı kurmak yolundaki blrleılk 
dığım•z ve ıtkiaiol hergUn taze- iıteklerimiıln gerçeldeımeaine 
leyen •• yayan ıaıete •• ıaze- doğru atılan bu adımm da ve-
tecilik lılerlmiz olacaktır. rimll ye temelli olma1ını candan 

Biz de baaının, cDmhurlyet •' 
.. b. dilerim. · cleniad• e• .ço yllaıDt Ye . " . ' •,( •• ., . · 

. U.rleM k.&u . ı~el9ıcllr. fe•t.; t" . ŞOio:'\ :~l.~..f.-~1~~~~ ~,!in. 
• J 

klavuıluk ıtmek. 

Baaın genel dlrekt6rlllğUne Ye
rilen bu ödeTler deTletin basını 
anlayııındakl devrimin en canla 
bir bılgeaidir. 11 

Bu, belki ba9arılan lt1tı ara• 
aında unutulmuı bir pllrUıdür. 

Bu pUrU:dln de ıılabı için KOJ. 
tir Bakanlıj'ının naıarıdikkathal 
celbederlm. 

Şe'hrealnh llltahlmınut ıolı•la No 1 4-I 
M. R. Oıren 

Vedat Nedim Tör bundan 
ıonra basının c:Dmburiyet devrinde (, ____ ..;C;.•.;;...v_•.:.P_l_a_r ___ ::) 
yapacağı hizmetlerden babsetmif, 
Atatnrk Tnrkiyeılnde gazete: 

l - Devrim prenıf p Ye ide· 
allerinln geniı halk yığınları için· 
de yayılması lç1n en kuvvetli bir 
propaganda orsranı, 

2 - Devrim flltubatının kay• 
taklığa ( lrtlcaa) karı• en uyanık 
bir mUdaf aa aracı, 

3 - Denimcl hllkt\metin 7ap
bğı itlerde en samimi bir yardımcı 
Te uyarcı ( ikaıcı ), 

4 - Halkın ııyaaal, ekonomik 
ye kllltllrel eğitiminde - terblye
ainde - enetkin • mlle11ir • bir 
okul, olmak gibi nnın bir miıyo
nun mOmeHilidir." 

Demlı ve bugllnkO baıının bir 
kriz içinde olduğunu llAve etmiı: 

Tirajin •• sUrUmUn azaldığını, 
eayfa rekabeti, tinOdetini, yayım 

işlerinin boıukluğunu, gazeteciliğin 

bir ertik - meılck • olarak orı•· 
niıe olmamaııını krize Hbep 
olarak göı!ermiıtir. 

Bundan ıonra baıbakan lı1Mt 
Jnönil kurultayın allre)di Ye tld
detJi alkıılariyle kartılanan aöy
le,·inl ' 'ermitllr. 

"ismet lnönllnüa aöyletl OçOa
cG H) famııdadır. 

Basın Kurultayında 
Seçimler 

Dnn toplanan baİın kurulta
yında baıkanhldara Necip AH 
KllçUka, Tarık Uı, Ahmet Ihsan 
Tokgöı, 1ekreterliklere de Faik 
Rıılt Ye Kenan Akman 1eçil
miılerd:r. 

Komlayonlınn Hçlmlnde kOJ. 
tlb. komiıyonu baıkanhjına Aum 
Uı, me.ı." ko•i•yQlllu batk~"'1-

. it~,; ~J• G!!~;~ a\~~~ "' ti~.lij\· . . 

Çatalca Halkaiçi mahallesinde No. 
a te Bayan Emineye: 

- Mektubunuz karıııkhr, ya• 
J.JIUZI da okuyamadık. Bir istih• 
kaktan bahaediyoraunuı amma, 
ta&rlb etmemlısinlı. Daha açık •• 
dUıglln yaı.ınıı, neıredellm. 

komlıyo;~ baıbnlığına d-;-Ha,_y_d_u_ 

RUıtft getlrllmiılerdlr. 

Kurultayın Sayglları 
Bildirildi 

TUrklye birinci baıın kurulta• 
yının açıbı toplanhaında baıtı 
en bilyOjDmUı Atatllrk oldutta 
halde kamutay baıkanı He ha.
bakan lımet JnanDn• Te partiye 
kurultayın HYI' ve 1e•ıilerlnl8 
blJdlrilmul için bir takrir verll
mit Te alkıtlarla karıılanmıtbr. 

Kurultaya Gelen 
Telgraflar 

Kurultaya ıelen telgraflar 
okunmuıtur. Bu arada Belıradda 
çıkan Balkan Herald ıaıeteal ml
dllrUnOn ı&nderdlğl telıraf llu
rultayın alkıılarlle kar11lanmı1br. • 

Balkan Herald dlrekt&rO tel
ırafında ı&yle demektedir: 

TOrklyenln •• bOtOn Balkaa 
dHletlerinln menaflinl mOdafaa 
eden birinci ve tek lnglJlz 11aır 
teıi olan Balkan Herald, kurultaJ 
relı n auıına içten ıelen mu'" 
vaff akiyet dileklerini ıunar v• 
kurultay ile meaai blrleıtire~ek 
hizmette bulunmaya hazır oldugr 
nu bildirir. 

Kurultaya Verilen 
Raporlar 

Doktor Mazhar Oaman, Dok'" 
tor F ahreddln Kerim, Doktor 
izzettin Şadan, Hıfıırrabman Ra
fit . Baıın Kurultayına muhtelif 
••vıular iz.erin.de yaımaı eJdult" 
l•n. raporları. •••itl....U•. , ' 
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Mahkeme, Bilmeksizin 
Yaptığı Bir Yanlışlığı 

Düzeltti 

Yuın ~el D1 'f o lm aa.aa rai
men bu ıne•• mele hara
ret ıılerecHI detltm•1•• 
yalnız liallha hattı clnrıdır. 

Bir Avukat Ve Bir Muhar
-rir Maskeli Altı Adam 
Tarafından Kaçırıldı 

Kov-Boylar Memleketinde GeçenBu 
Hôdi.e Amerikada Büyük Te•ir Yaptı 

Vala'a Yeni MekıJkanıa Gal· 
1-.p ıehrinde geçmiıtir Ye ıe
•aryoıu ·Kov • Boylar HHında 
tereyan eden eıkl Amerikan 
liJrııJerinl andırmaktadır. 
Xomtınld bir muhanlr olaa 

Rober Minor ile amele ltlerinde 
•lp•rlallst tanınan avuk•t Da
•lt L•vinson, bir kaTia arasında 
Polis mUdilrünU tildürmekle ıuçlu 
IÖrlHen bir ame!eyi mlldaf a• için 
hu Belgeye gider.er Te adliyeden 
doayayı aldıktan liOnra göıoen 
:•çirmek Uıere fehir keoarmda 

Jr kıra çek Jirler. Hvıuıi 
~tolbobillerinin içindedirler. Fa· 
•t . tam dosya ile uğrc.• 

l•calclara urada ıo!e llıcrin· 
de ı 
1 • h tane otomobil durur, 
ltçl?den bir dUıüne, yüzleri mas· 
~.ı adam çıkarJ Muharrir ile 

""ukatı yakalayarak, ellerini 
:)'aklarını ve gözlerini bağlac.'ık
~n •onra bir otomobiHn içine 
~ arlar. Ve orta b:r hesap!a el.i ki· 
h~llletre kadar götürdükten sonra 

r ovanın orta ) erinde bıralcırlar. 
l.ıı Avukat Dadt Le\İnaıoo di)or 

/ 
\ 

orta yerindeydik, 
akıam da ol• 
•uıtu. Çareıb 

konuıa konuıa 
1abalu etUk •• 
ınn atarınca da 
ıelifl gUıe) bir 
tıtlkamete dotnı 
yDrUdUk. Karıı· 
mıza bir çoban 
kulDbHI pktı, 
bu adam blııJ en 

yalnn bir ıelare 
16tlrerek hHta-

neye yatırdı. ,, 
Avukat ile muharrir bu ıuf· 

kaatia ölen PoUa MlldUrOae taraf· 
tar olanlar tarafından yapıldıjına 
inanıyorlar. 

Fakat yeni polla mDdllrl IH 
bu hadisenin umum itlerine 16a 
~ekmek için avukat Ue muharrir 
tarafından oydurulduğunu aöylll
yor. Buna göre avukat ile mu· 
barrir birbirlerine dayak at
mıılardır Ye Oıerlerlnde 16rlllen 
dayak iılori bu karıılıldı d6jU. 
tUn ndicea:dir. 

Meee!enln iç~ DzO henOı aydın
Janmamııtar. ite Vaıinıton mecliaJ 
el koymoflur. 

Çok Akılll Biı 
itfaiye Neferi 

Tokyo gazeteleri bir itfaiye 
nefer .nin sergUzetlinden babıedi· 
yorlar: Bu nefer komıularından 
bir kızı ıenrmlı. kar11latlıkça 
bn) i ·" ba) gm göz:er)e bakarmıı, 
onddn da karıılık görllrmliı, fakat 
aşkmı ıöylemlye bir tllrlO ce.aret 
ederneımlı, nihayet a)dına bir 
çar• ııelmit: 

Avı atral1ada 
petrol lıa7aaiı 
bulunacatı aaaı• 

lıyor. 

lngilterede 

Yeni Bir Rekor 
Kırıldı 

Karel Edın adını taşıyan bir 
Ingiliz memuru yapılan birçok 
tecrübelerden ıonra dünya hafıza 
rekorunu k11mııtır. Bu •dam: 

1 - 8250 kiıinlD yaılarını, 
a<liımnı •• adreslerini bJç yanhf81ıı 
olarak bfJmektedir. 

2 - .tO ylldanberl çahıbfı 
dıı itleri bakanbjına sıelip yitmit 
nekadar memur varea heplinin de 
bugllnkD mevki •e memuriyetie
rini hatırında tutmaktadır. 

3 - 34 yıldaoberi yapılan bO
tDn lnglliz blltçelerlal uf ak bir 
rakkam bataaı bl:e yapmadan eı· 
berden ıöylemektedlr. 

4 - Loid Corcun harp içinde 
IÖ) Jodiji bütOn ıöy !evleri ezber
den tekrarlamaktadır. 

kucaklar, kurtar11, bana teıekkUr 
ettiil zaman da •tkımı ı~ylerim 
di> e dUıUnmnıl 

itfaiye neferi tanrladıfı pro
jeyi aynen yapar ve ilk partide 
munff ak olur. Y an11n çıkar. 

itli - •• Ka,·ga esn111:nda yOıO
~lt ı lathlhnllz yaralanmıttL bitkiD 
'11.a~ •ldeydik.· IJk . ipmiz biraz 
""-"ln•k · 'Gidu, MHtra 41&1 yln.., 

...... Kaıın e.tne bir kundak · Fakat kaadağı ·korken pollı tara· 

laQ,D~ -~· l;it ...... ; 
koyarüllt' J••~'D · pbr: ltfaiyiyl 
J:. li.:> "t' .. '- .L..:.'-' , ·~ ... :-· • i\ ' ~ .-.u...:.• PIJll'll',_.;.:.-ID • r, ....... _.., 

· findu 1areıttıtn ·=- içi• .. ~fmy_• 
~ ......... jahliaiiıf' .._ .. atilir. 

r 

---..... -----
Yurdun Dört Tarafından Durmaksızın 

'•Celp,, Alan Adam 
Haftaaıa baııada 

Pari•'la 13 IHI 
Ceıa MabkemHiae 
Jorj ŞöYaley a.tıa
da bir adam bat 
Yurdu, sı7abea 
Hldı ay hapl• 
ceauıaa ufratıldı· 

l••ı ltlt•iıtı, itiraz 
ediyordu. Hild• 
ıordu: 

- Fakat M3ıyö 
La mo nal er 'de 
6000 fr .. k çald -
l•n111 bl11at poJia 
komiıerine ılS7le
ml1•lnla? 

- Ne mlaue. 
bet? Ben ae bu 
adamı tanırım, •• 
de ppliı komi••· 
rhıi sarm•y• Ft
tım. 

- B• Ma.1a 
L3monaier yaaıa· "Lömonnier,, nio müAkirat mağaı&11 
da ~alı1tıt111ıa içki tUcearıdır. hlldm de mHele7I anlar: 

- Nuıl olur? Ben 12 yıldır bir _ Bir ada• alaln hOYJyet cOrda-
aalıllyat tlrketladen Çalıtıyorum ! · nınıaı ~almıt n •lıin namınıza birçok 

HAklm, tlki7et9I Mllıyö Lllmoaal- •uçlar yapmıt olaeak J 
•r'I t•lırtır. - He• de ne kadar? Bir günde 

- Ealıl momuruauı (Jorj ŞBnJe7)l 4 tane celp aldım, yurdunl dört kö••· 
taıuyor muıunuıl ıiadeo çatrıhyonaml 

- Efendim, Hld •••ur.mua adı 
••rçelrtea blS7JedJr amma, be• bu aatı H•ldm Ulr kararı bozmuıtur. 
ilk defa taaıyoru•. Şimdi poliı Hllte Jorj Şavaley'I 

Salonda herkea gillmiye batlar, aramaktadır. 

Biraz Münasebetsiz Za
manda Gelen Bir Kar 

Fırtınası 

Yukarıda 16rdtıil1ntız rulm, 
Mayıııa 21 lac:i ,UDU lnıilterenla 
Cenup eahlllerlnde alınn111br. Bir 
kar yıtını içine Hplanıp kalmıı 
bir otomobili 16ıtermektedir. 

Londra i•zetelerl: 

<< MDDuebet•iz bir zamaacla 
ıelen bu kar fartuaa11 » dl1orlu, 
•• ilA•e ediyorlar: 

- Bereket •ereln luralımıua 
yıldöalmDnde ı•lmedl, timdi pek 
zararı yokl 

Sigara lçmigen Erkek Değildir! 
Ölen Leh diktatörl Mareıal 

Pllıudıklnln en ziyade ıe•diği 

iki ıey •ardı, birincisi bahçesiydi, 
ll<inciıl de ıiir kitaplarıydı. Sabah-

la) m erkendo:ı bahçe.ine iner, 
çiçelder;ne bakar, dünden hu2lne 

dalardı.Maretal içki içmezdi, yemeli 
do aı yerdi. Buna i<arŞ1 bUyOk 

bir sigara tiryakiıi idi, günde en 
&fRğı elli tane tuttürUrdn. Dok· 
torları onu Jtidale get;rme)'e 
çalııhlar, fakat dinlemedi: 

ne kadar ~·Hımiı olduldaranı 
merak ederdi. Hepi.ini de ayrı 
ayn taaıtdı.- Marepl habçedH' 
.,.. tirtutJ · diıiü.wa·~ 

- Sigara içmeyen crl&ek 
dejH<!lr, derdi. Bana bu kadar 

· tatb aaatlar ıeçirten aac?ık doı· -
· tu ... aaltl .üliıal 4"Nt.itbi11,? 



8 S.yfa 

f efrlka No: 3S 

- "8i111d•, onlara iyi nlfan 
almalarını ı6yleyiaiz. ç.ktl nltaa 
aldıklarını vuramamalan llati•all 
daha çoktur... Allalta ıamarladllr 
mlralayım. •• • 

firar komec:Ual lrararlqbnldıfl 
ıibl oynandı " Steela arbaaa 
dllşen kurıunlara ebemml1•t ver
ml1enk k...,aiı -Hp..., ft alt-
..................... 1ra,. 
bolcla. 

Arkwtla .... Gwpeıtla 
lbaifonaaa ol... lcla e.., .. 
n ._. .... ....,a lra.t. 
,.... At... ........ fÜllJ•tİlll 
iktisap ... ..... 

Bir .ldclet , ....... -
hpılerla ....... k9cik Wr ... 
,. ..... alda .. enelce baW 
pçen telırafa pktL 

Ba telsnfa ••• • elkl ft 

metruk fifre ile çü 'llL Çlakl 
Alman polUl.I. tel ..... kolaıca 
olm1abilacelder ve k•cllelele 
........ ,. .a,Wltw- .... 
ka tirli ........ ablılljW .... 
nk flplael•••Jecelderdl. Dipr 
taraftan, tekrar bir lstlcnba ma• 
raz kalıraa lqilld..m y..ı fifre. 
lerlnl bilmeclljlal iddia ecleMI .. 
cektl. 

Kendi kendine: 
- Bfzfmkller telırala abaca 

bir feJ ulayamayacalder ve nl
ha1et bir flJ yapmamı• karu 
vermeye mecbur kalacaklar. Zatea 
benim de lıtedltlm b.. 

Diye manldandı ft hndaa 
IOnra naıal hareket edecelfal da
tlbun•y• batla& 

Tança• 
Care- Ilı Lavreacı Mfaretln 

•llnve tebre aam taraçaaada 
ranyana daruyorlardı. 

Hava apk ve ıaldndl. Ayıa 

10ğuk •t•iı ortahlı hafifte a7Cb
labyor, damlan kaphJ•• karlu 
elmaı kızdtalan slbl pnlclıyorda. 

SON POSTA 

.. 

26. 5. 1935 

Bunue için CareıH aefant J •• kaybetmek W..iyorda. a.-
erkl•ndan bhl tarafından koca· •• rajmea b6yle teblikeli 8Ç9t 

ıına •ir telgraf çekilmesini dil- nmaJUua k•arlarmda clolatmalıtıo 
tlnlrordu. AhYalı •e •azi1ete bm ta..ıa..,or, hayali ile laaldbtl 
valcaf blrW tanfuaclm ı&Mierlla- Wrihirlllclea .,..._,. llnm ı• 
cek b6yJe bir telgraf koca1ınıa .... ı.,.tıa oynamaktan ... 
kornl1111111 tamamile teıkln ed.- ılk bir zawlt tlaJuyorcla. Fakat 
dl. Fakat bunun Laurence tarafta• aJDI u•a•cla lrJmde. çmlmo, 
du pld•••inl latamlyorclu..Çlnkl ....... k YuiJ.._. dllıml,.cek 
aralanadald ..ki •"a••betl ha· kadu kentlbüıe ltAW• ve ıojuk 
brlaruak •oc- mu ltqka kanla oldut- - •• ., ... 
..,ı.ı bualetmeıl lhtfmal var- Laureacıa ~ b...._ tlıa-
& Hattl Careue bir aralık. k.. lllW •ı•••dam 
aımm -' kalkaaçhk yllzlbıdea - " Sejalr- eleclW.? •• E ... t 
.. ..,..... IWli elmel& iate& bWa ....... ......_ Her ..-
IW Wle mn••illl· ., • ., 8'bi iL•' 's C...... Wt 

ika ' ı timdi koca11Dm bam- 4slfl s·•ıd• .• Acaba ..W ıaa,. 
•sra .-.,ıerdea dolaya avdet lana ela clelllme• mi?" 
.ı.-.ı W.diğinf anlar ribl .ıu- ICar, tekr... J&Y., yane Pi-
,.- Bau ratmu telpafa ..,. l» .. h•11tı. 
La-.c:ıı. cleiU biuat -6rin Car•- llzerlndeld blm e?bl· 
............. iıti1ordu. Laurence, •lwı rapen ftrperdl. Bir ıel"" 
k...U tanı.dan rica eder .. , ... den kaçıaı7orm111 aibl kllrkllne 
lir w Mide reddetmezdL Ona ... ... ...... le..... ..Pul 
clplaıll Jeldu. Wr karim. ı•eilade Wr c-pnb 

Diiw taraftan Laannce Ilı Yarda. 
olU ... Mmlmf Ye ııkı mftna- GaJrilldlJarl hlr .. Metle 
ıebatını da ihya etmek l.teyordu. ı.....c.•e llObl.attu. Zatea 
Oaua için ona tarac:a7a çekmiftl .. ,.ıw.ı.ktaa bey... olaa 
Bir erkek bir kadı•• .mn.tl ka- aclaa k•... ..an.ı.. •nç 
z ... aktaa daima lıtoflanır •Y• lradan baJdba n1ihulle keıı-
dl1kD1or ft Laorencı'ln de rica- dbial ....,... ka1bet•ltff. Ca· 

....... ,. kollan ..... ... •e 
ıım kabul ıdecejindea biç fDphe ._ llZ1m lptL 
ıtmeyorcla. Blaaeaalııh ou dl- C.... ltinm ....... ı...ıı-
11lp te: .... •--•-.. llVIUlnlHlaal lmrtal.u lçia 

-
11 

Ne ..... , fakat Dl kadar .. ~bir Unket t. baJ .... dı. 
ıopkl ., Dıclilf vakit Laurence- • 
ala ... ,,, ...... ,.. .. .. ..... .... .................. ... 
naıarlarla balrbğanı ı&rmlf. kal- Alma c-.a.p.... ı......·ı., 
W pnr •• 11w1Dcle çarp•ya .a. • ._ S. Galflı.1 De alrlf· 
bqlamııtı. ..- IDn •la.• ....... w tam• 

Careue ........ derlnlilderlal rp,. At ....... ~ca 
,olda,or •• ..... b•M• Laa• Pi ip h'a ıb. 
renceıl HYIDedijiad 161ll1ordu. O, - •AffMer ........... 111 .. 
koam Gerald Luıtonu HYlyor w Nc.tea ıftt1 mi ? ,. 
•• pçlc1 bir hı•.. utrunda ( Arauı Yar ) 

Arka tarafta .... pto " ı•ııL-==-~==----111 
..taadalaa.Wola ....... 500 Liralılc 

Müsahakamu 
..... ,....., .... 

Car--. ...,_ .... 1 bor- 111------·-·--·----------
-· ... ... ..... ÇEKLER 

- •Nı ..... fakat M ..., L T. L.IP L T. L. i9hı 
da Hjuk L •• " eledi. ._. ,_. ..,_ ww,... fP4I 

Etrafuaclald ..a.e111p .. _._ ._.. il.il .... 1ıı1211 ·- ...... .... ...... ..... . ... deiflclJ. Fakat k•cll stlleWil ..._. ..,_. • .,.... ._aıso 
ODU berteJclea fala allkaclar Alllla 1\1"3 ..... ~ 
ecliJorclu. C•u• a.- lllııret n.•ı• 

...,. ...... ...... 3"M:t eare.... tuaçara Pratm A••I• ·- lelJA ...... lrı. -..,, 
ıec• mehtap altua.... ••••a- Pns .... .__. • ı-.so 
raam ..,...imek lçia 11• nm11b. ISHAll " TAHViLAT 
Bir -"-IMrl ı......•e Un Ura 

1 1---L .L.1_..:. .. .........,-,;si ..... ti 1,58 
111 er mBJ - latlr•, nuu1t • tlllall•> 1,• 1131 ....... ..,_ 
mlnaslp bir farut balam11ordu. • .-.. •> eo.- f.tlm. DaWI ıH.H 
Nilaa71t Pırclita'11111 ..... lerile Oı ı uL ..-. ... o.,_ • 00.-
L..1- .ı__ ...... • ,.._ .......... 18,'İI 
--9\' ma1una oturmam.... •• ..., .... ._..,.. 15a11 • • a -.10 
la,WZ aeffrinla Ma.ya flambırt •.aı 11,51 ..,, 1,11 

De berabw ı•••-ık bere bq- A .... u .. 809. lf,8I Tna•ar -.--...- ...... ,.,. ....... ..,_ 
ka bir odaya çekilm.U.dea bW.. A••'•·•" ıooY-... o.. ... • 11r.c,-
tifade Laweace'l tara~,. *'il- ..... D. Y. .._ T..._ ..... 
lemiftL. lı·. Traa•.ar -. 11.-Kr.P•llN 111,-

.. Oıı n..... l • • • lffl 16,ut KocHı, slltenye aN.t et- TeıkM ı 

1 

. • .1111 lfZ,OG 

mellode iaru ıcliyorda. CareUI ll•taıul .- lleldllk -.-

k ,.... "'" ,ıtmemeğe aru ••rmlftL Fakat MESKÜKA. T 191 
Laurence'de zanaettili pbi ko- ı • 
caı.nın tarafım iltizam ederH ~ nr11 ..... iM ca.... ms 
mesele çatall8fırda. ... • ... ca..... 51100 

Sonra koca11nın, Pardlta'ana an- ~. • iM ev..., .a 
a.. ICllO .... Mttblwllla ai"• neaine yazması ihtimali ftl'dı. Ya .._...;. c7,ıo 1-------1 

, ? (Clabvl1••) •auo 
anneli Pardita yı ıeri çatırır1& •• a.-...t0...8.• ın <H••:ı) ., .... ssst 
1- 1 bir an evvel kökllndıa hal· ~ • 1ııetnt1rı~ •&ita Rc..a> • 541111 
... ..... V alalt) • IOOI letmezse, fena bir YUİyete dl- \ cau~r~•IJ -ıs c•-. .. ,-, ._ 1aarW 
eeceklerdi, 

oı.u,.clllanmıa --·- _..... 
••• (llOO) liralık •labaka 
Mttl n h •••••kap alt 
(80) ...... lnlpo•• .... 
ntdlr. ı.t-b.acla n t1•an4• -. 
lanaa olmJUeular&•ıaua (7) Ha
dra•• kadar yakiderl Yardır. 
O aaaaa kadar bize ••tret· 
Utlmls ıartlu dahiRacle enap
lanaı ı5DClermeUd•ler. Zlllllarıa 
lurlae •alaabaka meaıurlufau. 
bJ• k•aeütır. (7) Haalrudu 
..,. pleeell c..,..._ lrale aha. 
.., .... we ••tiee na> .....,..,. 
Ua ...... ldir. 

Ankaradaki Cebeci Hu
tanem Genfıletiliyor 
Ankara, 25 ( Huut ) - Ev

v.ıce kııla olarak J•plimq ola 
C.bed butaaul timdi ,..iti .. 
tllmektedlr. 9l6 Aı.t• .U..y .. 
tlacle IDCaat bitecektir. 90 bla 
.... ,. mlt.ahblcle .... ıı.ı,tır. 
Yapıdan ıoara •a.taae -«) ocla, 
2 ameli1athane kuanacaktar. 

Ankara Çok Sıcak 
Aakara. 28 (Huual) - ea.. 

rada clelafetll .. l»mltlll ... 
.U Uklm .....,.. 

Koşusu Dün Bisiklet 
Yapılıp Başarıldı 

(Baftar•fı 1 laef yl•d•) 
.... Wr kaza geflrmit. kendini 
•p•tten dııan atmak 111ntlle 

,.muhakkak ölftmden kurtulmuştur. 
3t Mayıs Atlellzm Barre1111 

Yaaanh atletı.n. ittlraklle 
ppat.ealr 31 .. ,.. latubal atı

letizıo bayrama M cuma Talulm 

stadında yapılacaktır. Yunan fe• 
deruyonundao dlln relen tel• 
grafa nazaran Yunanlılar F ra~ 
ıudia. Y orpkoplM, Maadikat, 
Patarakia ile Silaai bu mtlu ba• 
kalan ıetirec•klerdir. Yunanblat 
28 .. ,ma yola çakacaklar, ·~ 
Jet bfilai antrenlr Şimeçekinia 
ldanainde l.taabula ıelecektlr. 

Sikıt Hanedandan Abdülkadir, 
Sofyada, Sefahatta 

(BqtarafJ 1 iaoi yU&de) 1 AbdtlllwaWia Mu•.ı petrollannaa 
J>1ier tarafta ıaylendlifne 80 milyon dolarlık bir hiued ol• 

p.. Ba1an Meziyet. Abdllkacl- c:lajma, Abdllkadlrln bu lal.eyi 
n. imi Nea1lhaaaa mltanlajuu• •l-.k lçia çok çallfbiıaı ve 933 
tamn- ~· de Pqte mahb- -~· ka~ Muaul petrol ...... 
meliae ~ ıtmiftlr. ketiadu ..... .,.... .. ....... 

Bundan Nfka SofJa pntel.n JUtJOlfar • 

Bitlerin Söylevi 1 
Berindeki lngiliz Elçial 

izahat İıtedi 
Loadra, 25 (A.A,) - Re,ter aJa .. 

llDID laabeı .ı•tma ~&•. lnıllten 
lıılktmetl, HiUerill ıltylHiadekl •)'il 
.,,.. ......... .,,.. ...... 11 ..... 
S..U.Mld ~iaiai, A1... ...1st ... 
tinden .... aaal._ ıormıya memu 
etmiftir. 

Ce•apfarı pllaee, laslltere lallkQ
metinia, kalaft dlter ilp lalUdi••t• 
lwe Wldirmelli pk malatemeWü. 

Havacılığımız 
Bir Tacir Beı Bin Lira 

Verdi 
Aalrara, 25 (.A.A.) - Aakara 

tlccarlanadan ba1 'I ehbl Koç, 
T•k hava kurumuna b .. bla 
lira •ererek .. Hava tehlikulal 
bUen ., Qye 1azıl1DJfbr. 

T&ırk •••• lmramu ... lnwe• 
ntandap Jlrelrt• t~ 
etmekted·r. 

Fransada 
Avusturalya Hükumet KamutaydanTa 

Soa Nefesine Kadar lngll- Yetge l.tiyor 
tere ile Beraberdir Put.. 2' ( Huıuıı > - Hakam•t. 

flnau baknmadaa tam r•tı• ( ..... 
Loacira. 25 (A.A.) - AnetanlJa w,tt) lat ... • lçla Kam.tap bit 

Batbakaaa de•lftir kil ka .. a llyihHı teklif ecleeeldir.I 0.-
" - Bü1llk Blrltaa,a 1Daamal1• aetelw, •11tt•etla .. .,,,.. ile•·-.• 

.. 1914 yıhnrn k3ttl günlerine bead· catam yaaıyorlu. 
,_ ....... ,..ad•• baılarea A•uıtu• A •J_ 
ralya, aoa ada•ına .. - ...... merı~anın 
kad• laailteruia arkumtlaa ,w.. U B .. 

1 
• 

ce~... . narp il çesı 
ispanya isyanının v..-.... ıs ( A. A. , - A .... ......... ~ ......... 

Suçlulan ::; .......... .,.. .... 
• ...., ıs CA. A.) - ~ ,.ı Malatulida Bir Tren 

ıtataıo.,.- t*•n ayald..... ..... •• 
laatl U. Bar Kampaalı ...... .._ Km• 
Kataloapda Ula edil• uldıallk llalatp. (1191811) _ ~ı...-• 
(18tlkW) laareketiala ............. .... 20 kllwtn ......... n 
......._. .Un• baflanaeakbr, lelır ..,... lalr lna 

MitM•.._••I, Bay Kompaai9 • il a. 
teYldf edibalt olaa mllpftrlerl IPI al•a4lm. ~«'•• tafaJ•D 
• ••n• laapla cezaa1 iatemelıtWlr. katar bir .. ku dellftirmı 
Yago•levra Kamutllrında hthtı yDzlladea denllmlt. 

MlrGntet Çolrlalu amele llmtlf, yedili yanlanllllf 
Belp.t, 15 ( A. A., - Yeal Yu· Yara....... ~..... JUaa 

...... .,. ıca..ea,..c1a ...... ". dakca .... 
lalkGmete taraftar 801 _,..., Ye Al111anyade 
.,.....k partllerlad•n d• 67 kiti Kısırlamarlar 
....... 8-lin. 25 ( A. A.) Dl ....... Kalt••• .. d• Jlatl d ..... ...a 19'4 ....... 

Load.ra. 25 ~) - o..m,oa1ar er.. ....,...., 
Bakanlıtuaa atuamaa (tariaQ d.... cMrt W. 3131 BerHaclı 
aile• DoalDJODlar Mlıtepn Malkol• tlzere 16.2'\4 lalll'la .. J•pllmll .. 
Makdoaaldın ralaataıdata ,U.Zlndea, Hakıerlerl ( mabn.ılel' ) 
bbieecle Japılaeak defltlklikler• alt lmarlama1a illa Y~. 
.._.. ............... 1•nt1·~ Türkiye • Bulgariatd 

Artık ihtiyarladım 
clya yese kapılmayYlız.. 

SEKSULIN 
Bozulan elnlrleri kuvetlen 
dirlr, ıorgun ,beyinlere 
ıhtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR .. -l(UTUIU toO ~ 

8EŞIR KEIAL llAHIU1 CEVll 
~ SIRKEOI• 

Ticaret Maahedeal 
W,a. 26 (8-ml) -

la Bulprldaa ar...U 
ticaret ........ parm ..... 
tir. Yal muahede bir~ 
ltlb ......... ,. ıeçecektlr. 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

A ... t.ıerı ı ıc.raıcar. ..~r.; 
Tel. m62 • llrk..ı MI 

Ha• Tel m• --· .. -.. Trabzon Yolu 
CUMHURiYET .. .,.,. 

llaJIA PAZAR pD saat 20 
Rlze'y• kadu. u2974,, 

lskenderlye Yoltf 
IZMIR qpara 28 

SAU ,anı aaat 11 de 
d..ıyı'p bclar. •289 
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OSMANLI SALTANATIGOCERKEN 
( Mltarellı devrini• tarlbl) No. •• 

Her hakin mahfuzdur. Yasan: Zl11• Şakir .----------~ 16/6111 ---

Vahdettin; Bir Takım Gizli Plinlar 
Ve Tertibatla Hareket etmekte idi 

it - Paıa J.. Siz, akıllı bir 
tı11ıandanıınız. Arkadaılarınıu 

t .... 
•ır Ye tesldn edecej'ioiıdea 

tlbbıim. 
DemlftL 
- Bu arkadaıları11, bangl 

laolttalar Uzerlnde tenyJr Ye tHlda 
ldUıneıi llzımdır.? 

Acaba, Padlpba böyle bir 
~ıl ıormak kap eder mi ldJ 1. 

llataf a Kemal Paıa buna lUıum 
lörınemlıtl. ÇGnkU bu zeki ku
~an, karıııındakl ıloıl bl
'1 ann arbk hanıl noktalu 
t. •tinde kararını vermlı olduğunu 
t.t ..._lllen bl11etml1, Meb'uaan 

'cllainde gördUto manzaradaa 
:--ı •8tee11ir oldu lae, ılmdl de 
.:ı tee11Urle orayı terkeylemlf, 
L_ le Paditahtan da lmldlal 
"'lıniıtf. 

M Mustafa Kemal Paıa, bu dtl
Ç lıceıinde çok ltabet etmlfti. 
V '-lıe Padiıab, kararını Yermlıtl. 
' battı, Yerdiil bu karana =- tatbikine baıJamak zamanı -.;'ti lçiD, • Tenik Paıa kabi

n._ ilin itimat kaıandıtından bir 
~ ıonra, Ye Mustafa Kemal 
~ilin bu mUIAkatından da iki 
~•••el· (Dolmabahçe aarayı) nı 
ı.,._•tınlı, Yıldız ıarayına nak· 

.. 1111,u. 
.~•difab, bu auretle ikamet· 
...., Ilı tebdil ederken efklrıumu-
't ~illa kuıkulanmasıadan içtinap 
~•t •e ıazetelerin h mesele
it. lcat'iy•n bahıetmem•ıi içha 

": ed•alere emir 'ftrmlıti. 
--~•ti halkına da, DolJl!abahçe 
._:•••• natubetinden Ye yıldız 
ıı_ Ylaın letafetinden elem Yurarak ._,'-idi muameleaial bir maze
~d· inmek t.temiıtJ. Halbuki 
~r··· hakiki makaadı bu 
tU. dl Onun Yıldız ıaraymı ter-
'lt.~tınekten mabadı; bu sarayın 
~.,. • takdirinde • •ldafaay a 
~ •tli bir meYkl olmaıından 
~ '•ttl. Bundan da aala11lıyordu 
'sa.cli,.ıı. memleketin hakiki 
~, k•Per•erlerinden çekinmekte 
-._.._ ~diatni emniyet içinde ıör-

v• • ıc11. 
~.. ~cl.ttia eğer açık •e dOrDst 
~1aaet takip ebeydi, hiç 
~ •it ki l>öyle bir takım sizli 
ttk,: •• tertibat almaları. ... 
'. taLL llzum slrmlyecektl. Fakat 
f~ -.P •ltlji ai1uetteld ma~af. '-U.. birkaç ..... lltinat 
~lrrlacle lcL Bualardan: 
~ - Meb'uanMecliılaJ 
'a ~ lr.. D.Yletln bDttıa ldare
--~t" t ele alabilmek.. Yani, 
ftt.; q 1Y•tl • lafın ipka edip • 
~•1le1aek. 
~ - .._ flkl'IH slreı 
~--'-t AYnpanın blytllr 
~.,. larahadıa tuanv 
~ ( O..aala lıılldmetiaia 
' ) ••maaı plmlfti. Koea 
' :;.:hıtu her taraftan çeYl-

~t ... ıtlere, •e hatta 
~ •• hilifet mwke.ıipe 
~· llrer•k toplanaı latan•ul 
ti ~ •• ::•re~ ıaUp kunetlere 
~~..._ oJaa •ınlrlnı kalmamıtfı. 
~~ "'--. 'J:P•ratorlujun bOytlk 
''r'da· R ha datılacaktı. lıt• 
tı, )'. e:aı ._ya, Almanya. Avu .. 
lı'-lla d~arı.tan hllkömdarla
"~"'lıla~ 1 leleri ieci ikibetlere 

11
ta &ıtı~tlrna)I vardır. Bu ihti-

• ancak bir ıurctle 

1 

da hl tam verecekti. EYYelA; ılyaıl 
fırka ve teıekkUller, tamamea 
felce uA'rayacıaktı. Sonra, VU~ 
ıon prenıiplerl aeklnetle tat• 
bfk olunacaktı. Uzun uıua 
mllnakaıalara . meydan •eril
meden, akalllyetlerfa arıuJarı 

huıul bulacaktı. Artık memlekette 
dedikodudan. aflrllltDll ihtiraslar
dan eaer kalmıyacaktı. 

Dördftncllıll • • valua biti• 
l.unlar; Oamanh lmpuatorlufun• 
kuran.. Bu lmparatorluj-u alta 
aıırdan beri aç Juta laeriad• 
yaıatan.. Ve kendileri de bu 
aenlı hudutlar lçhade eD tabii bir 
hlkimlyet halddle 1qa7an (Tllrk 
mllleti) nln ıararıaa olacaktı • 
Fakat bu ıarara ehemmiyet ,. .. 
rllmfyecolr.. Aneak ye ancak 
(hllAfet ve Hltanat) makamının 
devam Ye beka11 göıetilecektl. 

Feyleııof Rıza Tevfik 

reçilebllecekti. 0 da, bUytık 
de•letlerden birinin.. MHell, 
lngilterenlo himayeaine alrmektl. 
TebeHı içinde en çok mfialllman 
bulunan lagilterenln himaye.ine 
alrdiğl takdirde, hem hayahn1, 
hem de taç ve tahtını kurtara· 
bilecekti. 

GörUIUyor ki padlıahm Jstinat 
ettiği bu fikirler, doğrudan doj· 
ruya TUrk unıurunun aleyhinde 
idi. Fakat.. Acaba bunu hiHe
den Yatanpernrler, bu flldrleria 
tatbikine ne dereceye kadar 
mil&amaha 1t6ıtereceklerdi? .• 

Bu ıual, pac:liıahın ıJbnlnde 

de blır. dilğllm hasd etmlflL Fakat 
bunun cevabını, çarçabuk öğrenl· 
Yermlf tİ. Mondroı mDtarelceainio 
imza edildiği sOndenbvl, 

( >Jka11 nr ) 
ÜçllncUın • Mecliıin ilauı, 

memlekette ılyast mllnakaıalara 

" F eyziye Mektepleri Cemiyeti ,, menfaalinı ~--.. 
18 Mayıa SALI alqamı ıaat 20 112 ta 

MELEK SINEMASINDA 
Halk fırkaıı vil&yet idare heyeti relı Yekill B. All Rlıanın blmayeılnde 

Fevkalade MÜSAMERE 
Sinema - Konser • Tiyatro - Balet 
Nimet Vahid • MUnlr Nureddin 

Şehir Tiyatrosu Balet heyeti-Halide•• arkadasları temsil heyeti 
Radyo orkeatra .. we -ır birçok num•r•lar 

Hem boı bir 1ıece ıeçirmek, hem maarife hizmet etmalr •• 
,. Biletler SO n 100 kuruıtur. Siaema gi,.ıioden numaralı biletJerjniıi ahnıı. 

1 lst•nbul Evkaf mUdUrlyetl lllnlen 1 
Değul 

Lira K. 
1284 00 

96 30 

... , 00 

162 00 

Pey paruı 

Lira Kur•ı 
96 30 Sirkeci d•annda Hocap•ı• mahalJuinde 

Nöbethane caddetinde 9, 11 sayılı 123 mebe 
murabbaıadakl arsanın botnnn .. 136,, 

7 50 Kadırga'da .. ki Bo•tanılll yeni EminıinaD 
mahalluinde TDlbeotçiban içi ıokatında 
35 sayalı •• 28 metre murabbaındald 
arsanın btUUn8 .. 3107 ,. 

il 28 Y eaibahçede Mimarıinan mahalle.inde •• 
caddesinde eski 76, yeni 84 ıayılı boatanıa 
altıda bir payı "10505,, 

12 15 Beılktaıta Ekmekçibaıı Aliaia mahaJlelinde 
Aktar ıokaiJnda 11 aayıh 'Ye 135 metre 
murabbamdaki arsanın bOtOnO ,.1592,. 

7 77 Kocamuıtafapaıa' da Lebleblel lrlfeıiade 
eakl 5 yeni 9 ıayıh •• 69 metre murabbaaa
daki eY Ye araamn biltOnO "5704,. 

Yakandaki lzelıeler Abhnak O.zere on beı a-Bn ara ile açılı 
artbr••J• çakanlmlfhr. Üıtermeıi 6/6/935 ·perıembe ıbl ıaat 
lS ele komisyonda yapllacaktır. isteklilerin yllzde yedi busuk pey 
paralarile MahlülAt kalemine gelmeleri. ..2828,, 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
BOyDkada lıkelesiode kilo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 numaralı dnk

klnlara 19 ay müddetle gerek •Jn ayn 'Ye ierek toptan kira için 
verilen fiatlar haddi lAyılunda aörUlmediğinden ihale mOddetlerJ 
27/Mayıs/935 Pazarteai gtlnüne uzahlmııtır. lıtelcl:Jerin gDTenme 
paralarlyle yazıb •l1nde -t 15 de Şefler encümenine aelmelerl. 

•2198" 

A 'Yrupamn güzel ti1atr0Jarından : Pa.riı Ooeraıı 

Vasfi Rızanın 
Yol Mektupları : 4 

Sayfa 9 
c 

Tiyatronun 70 Bin Lirası 
Paramparça Ediliyor 

Vasfi Soruyor: Hani Avrupaya 
Talebe Gönderecektiniz? 

- .Aokarndnu -
Umum1 harbin ıon ıeneıiydl. 

(DarOlbedayl) e girdim.. aradan 
on sekiz Hne Ye bu on ıeklz se
nenin içinden de her cinı devJet 
adamı aeldi geçti .• ltUhatçılardan 
itilafçılara, H&kimiyeti milHyedeo 
Cumhuriyete kadar.. her gelen 
Maarif nazırı, her rtClen Şehre
minini; her gelen Şehremini, her 
fiden Maarif vekilini tiyatro yap
madıtı için tenkit etti.. o, ona, 
lSteld berikine kusur buldu. Tl
)'atroyu JAıtık top gibi, elden ele 
attılar.. kabahah ıelin ettik, 
klmae benlmıeylp a1madı .• cıradan 
oraya JUYarlanıp flderken: 

Baflrdılr. Feryat ettik. Amaa 
zam•• eledik.. Jrim1e dinlemedi. 
Tiyatro yOlrDnft hlzfm •ayıf omuz
larımız kaldıramaı.. buna hök6-
met "deıtetl 1.ter.. yardım 
etmeraenlz blı T6kez giyeceğiz ..• 
ÜıttımUzdeld ytık yerlere dllflp 
parçalanac•lr.. ondan ıonra ne 
bl:ıd•n, •• tiyatrodan arhk hayır 
kalmıyacakll » dedik.. « Tabftf 
tahlif» dediler ..• Bize natukla ılSy· 
lediler, konferanılar Yerdlle, gftzel 
ıan'atlardan, tiyatronun faydalann· 

dan hahıettiler .. nazırlar, (tlyatToper
Yer) ıebreminleri tiyatro lıter. LAfı 
açıldıkça atzımııa bir parmak bal 
çalan tiyatrocuların sanemi oldu .• 

Senelerce evvel bir vekil Av
rupaya gitti i'eldl... Tetkiklerin· 
den anlamıı ki: Medeni bir mil!et 
için tiyatro aeyrl bir ihtiyaç, me
deni bir deYlet içia tiyatro yap
mak ta bir vadf e Jmit- Derhal 
ite giritildi. Her aene rHim, hey· 
kel, muıiki tabaili lçb A u~ 
p•} a ıönderilen talebe!erio ara· 
ıına bir tane de tiyatro için 
talebe karıttınlacak dedt.. lra
dui alındı. Blitçeye paraaı 
kondu.. Biıe de haber geldi. 
Ayırın diye... diye... Sağa ıola 
baş vurduk.. Tiyatro)& iıti
dadı olan ıençleti a&zden 'Ye 
ıllzgeçten geçirdik, bu!dulc. H•· 
ıarladık.. Hepimizde bir 1evinç; 
tiyatro tahıiU için Avrupaya ta
lebe ıönderiyoruz diy.L. Fakat 
6kıüı aDier mi? Meğer ki yanala! 
Kim aeylemlt?.. Kimia aklına 
ı•lmlt ?. Biri demiı ki ı 

"Tiyatro için Avrupaya tale· 
be göndermek ne demek? Bunun 
yerine mimar g~nderellml.. ,. Öy
leye .. hiç olmaua döndUğU u• 
man iki aparbman yapar). Aktör 
ne ife yarar?. Sahnenin Uzerlnde 
eıbt:rlediğl iki cUmleyl ıöyliye· 
cek diye para sarfedilir de Avru· 

paya gönderilir mi? •• Derhal kae 
rar; Tiyatro yerine mimari tahsili 
ıçfn talebe aJdecektlr. 

)f 

O faı~ı böylece kapamıştılr. 
Sonra aradan seneler geçti.. Bu 
geçen 11eneler içinde yine yeni 
gelen vo giden aöz aablpleri z ... 
hur etti. Onlar da kendilerinden 
evye) aelenlerln yaptığı rlbi va• 
zifelerini gördiller. Bol vaadet
mek ve çabuk unutmak !.. 

Bir ara iptidai bir tiyatro 
mektebi açtılar. Sonra bunu kO
çtık ıördUler : 

••Bize iptldal bir mektep ya
kıımaıJ,. Dediler.. Akademi ap 
mıya .kuar verdUerJ.. Aradq 
Haeler geçti.. Y apılmayaa vaitlu 
okadar birlkmlıtl ki arbk buka
dar yığının araamdan aökUIUp 
çıkmak kabil olamıyacaktı.. ıoa 
Maarif Vekili ve ilk ktıltür bakam 
olan Bay Abidin Özmen iti deY• 
let tiyatrosu yapmıya dökUl.~ 
Habrlardadır ki geçen ıeoedea 
beri içtimalar, projeler, kararlar 
verili yor. Mü temadi yen 1ıa:ıetelerdt 
havadis çıkıyor .. Yaıaam cumhuri 
yeti. Nihayet Devlet tiyatroıu da 
oluyor. Ümitlo geçinen, açlıkla 
ölUr derler. Biz canımısı dlıimlıe 
taktık, can çekiıen haıtanın 
doktordan ıifa beklemeli ılbiı 
G6zierimiz rözlerlDİD içinde.. .. 

Ne Avrupaya ıönderilecek 
talebeden ne kurulacak Devlet 
tiyatroaundao phsen benim MÖre

ceğim hiçbir fayda yok. Geldik 
gidiyoruz. Artık ihtiyarlar ııra11na 
girdim. Yapılacak olan binanın te
mel taılarmı taııyan bir ameledea 
baıka birıey deailim ..• Kurulaca1a 
olan binanın içinde benden ıonrı 
aelenler ahklm edecekler .• Bunu 
biliyorum .. 

Senelerdir feryadnflsanım ph
ai meafaatlm için dejU ıan'a
tim için, tiyatro MD•ab için.; 
Onu b&1ta bellnde ıllrDlde7t 
ılirUkleye doıt kapıuaa kadar 
getirdik. Artık takatımız kalmada.. 
Allah rızası için bundan f azli 
yardım olmaz.. Onu teda•i dt 
mek, onu 11hbate ka•uıturma• 
blı.im haddimiz değil .• Onun kahnn 
çekmek, onu hUrriyetlmbe yllk
letmek hb:im vazlfemb dejiL. 
Herkea vaıifeslnl bildlji atın bls 
angariyeden lnırtulacajn. •• .. 

Ankarada fıittim ki bu sene 
KUltUr Bakanbğı tiyatro için yet• 

Dcvnmı 10 uncu yOıde ) 
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Şahin Bey Fırkasile Beraber Pusudaydı 
Demek uı1iat pek çok olmakla 

IMraber itler, Macarl..- lçla pek 
ı,ı aidlyorcla. 

Ba iç dlrt yk cleD •lvulılnl 
ertadaa blmrmak pim• Saballaa 
tôlalaia '* lwaadma lanaak e 
il. Macar n SloY• ...-lıadclbal 
4• eo blflk beWaraa blrlad• 
kurtarmak olacaktı. 

• • • • • • • • • 
E••t, dlfmu b&1l• d•fln• 

rordu. 
Fakat onun bUmecllli bir talam 

pJler daha Yarda ld: Oolan lt
naebtlaeycll biç te blyle d ..... 
.a1ecektl 

cllımu lzwe Jlrlyecetlol amu
yorda. 

Ve bta lmit artılr lranetll bir 
latelr haline u PmiftL Çlakl 
P.cl yaamclald feclal mlfnzul
aln ,...... ra .. htt olmaw. ra 
J&ralaomqb. Ortada tatbik 
olunacak bllylk bir plAa, lde
aecek •abdd• bir yazlfe 

Mlb:lkhol mldlrl - Ya 1 D .. 
••k bir uıajmaa rapmak latla 
JeD komik tarlacl akılala 6Jle mi., 

Ya 1 Ha 1 S.lds ·pdenberl lr 
lvlm abl sidlyor, boyuna zlyaa 
ediyorum. Mali kria beni berbat 
etti. Ne ı... hareli bakabm, beai 
ıtHdGrlab de bir ıGreyim 1 ........... _ 

1 ······-·--.. --Blriacl olank: Submb kaletıl ...... t...... .. kuleleri•• , .... 
slrlaen iki bhle yakan ukerla 
ytbde yet.iti uker olmadıktu 
bqka erkek bile dellldL Şalda 
8 .!y tarafından 1aplu plba 
sen ihtlrar erkekler, çoculrlal', 
kadar •e '-.dualar uaktu uk• 
ıadacak lulaldaıla Wrbç Rat 
kale beclealerlacle etrafa ae,...t
••i• .... ar edllmlflercll. 

t.olm- iJlce coıup tatmaı 
olan deU m&fnzell itap Allu 
Bey oldup halde dutma• farb
aaaaaa - n•ntD pdab1Da 
ablacakta. Zat.. ita tamamı 
O.il l»allljlnd• hatb hiçbir 
kunetla • elence faik bir dlr 
man içinden •uiJet• hlklm 
.. kide çeldlmeılae lmkla ela 
dllflallemeıdL 

Deli Alla .. fre... bu .... 
o ••rclald Awupa n Aıya .Ulb· 
f8rlUillntln, a&Yarllltlaia tah• .. 
rbal, •• Jlbek IMdlaBW 1arat
llllflanla. 

Kadın Niçin 
Evlenir? 

lldad olarak, kaleala uıl 
kuYvei klllll,.d, her biri bin lldpr 
ylz klfiUk iki fırkaya a1nlmat, 
IH• karaahtanda Ye kalenla bata
•dald sil 1oUle dıpn çıkanla· 
rak iki taraftaki 11k ataçhkh 
bahçeler •• ıadıklar ara11nda 
sfdl meniler• yvl .. tlrilmifti. 

Oçllacl olarak: Atlan BeJ 
bllqllotba ble ile mDYaaalaanaa 
k..Umnl yahm bilik kumanda• 
•••• keadl fllaile, ranl pllaa 
slr• cl ... aaa lıem fazla lunç 
~lr ..... de•• dlz•Mis. 
an.-. .,._,. çebaek Jçla yapal-
•lf bir lftl. 

Şl•cll Alla• a., bitap .a,. 
leclllfmi& ıtbl d&jlpnk çeldllr
kea, balaçeler n adaklar ...... 
4akl iki •Jft Tlrk kolu oradaki 
kalaramuhk lmtllaa.... cotkua
lüla •yr•tmeld• •• keaclilerl fçle 
4e nktla ıelmnJDI beklemekte 
idiler. 

Pu111 fırkalanadu blrlnla ba
ııada Şahla beJ bulaaurOrclu. 

Zarbımn lberİll• .,.a harçlı 
•• mawl çabada• slPI açık ltir 
çepken ı•rmlftL 

Altan kalrmah, hafif •• arif 
talp•ıDın laerlacle kar gibi bir 
tGlbent 1U1k •arda n ita talp
alD htDD4e ylbek bir Denkufu 
tlfl dalıaluıyorchl. 

BDtln kıyafetlacle •• halla .. 
kanla bir cenp ıtncek cleilL 
Fakat pek kibarane bir cemiyete 
ıldecekmlf gibi bir te-,lzllk, ıla 
•• incelik varda. 

Hiçbir 1amaa çatkanLk •• ,. 
cofkunluk ıa.termlre• ıtz•I çeb
,_..deld •-' ıklerla• ralmaua 
.... sici t........ olarak 
ilerideki ........... n çekU.e 
laareketlıal aeylr •• tet1d' ..0-
rordu. 

ine• aıaa parmaklan •aldt 
waldt beliadeld ejrl Dlmltk çeli
llaclea hafif luhcuu ayak zırhıaa 
.rurorcl•. 

lu .... da nliret flyle idi: 
· O.il Aalaa mlfrelMi afaçbja 

l,tce Jakiatbll ..... ODUD Yeı
dltl emir berine, Od defa ala 
harp abam lıallacle toplandı Ye 
her lldslade de lrendWnl takip 
eden dUımam ıeri dindirdi •• 
Hflannı blrlblrlnia Gzerine Jltch, 
•laftırcla. Artık pua• •••kilerine 
iyice yakla11lmıı olclapndan Deli 
Allaa ha .- •ldıntlanoıa her 
lklllncle de paRdaki bDyllk kuv-
Yetleria ..... ortaya çakarak 

DelUeria llacv al•ylanm ıon 
defa bir kere claha clurdurclalr• 
lan aıracla puaudald iki fırkadaa 
birinin bqmda olaa Şahin Bey 
1amadald Daya Hauaa cllndl: 

- Ba Macarlann lclnd• arbk 
cenk ltlnd• ulayan adam kal
mamıf; g6r0yor muıun DaJI Ha· 
aan; herifler arkada bir istinat 
alayı; ae olur ae olmaz birkaç 
bölllk Almanya1a tofeldlal barak· 
majı bUe akal etmiyorlar; ta 
buralara kadar dlliUn• da•etU 
ıellr albl ıeli7orlar. 

• • • • • • • • • • 
Şlmcll Şahla Be1 farkaunı t ... 

idi •d• ....... l(uileri atlarıma r 
&serinde daramayorlartla; bir la
lerladeld ,ar1111p. bir de blri
blrlvloe balaror. lıeyecaa içinde 
•• ellerbacle olmalumo .a,ı..ı
yorlarda 1 

- y ... Çakar ..... , 1 
- Vu ol O.U 0tıaa L Ne 
~ .. Y111111 I 

Bir talaa ...... bu uJda 
rvclea Deri flrlayacak sibl olu
yor, nahlan Wru ileride.......
iç 1 dert ldfililc ıruplaraa lahç 
açlanaa baib lmlf tlbl .. u. ... 
rorlar, cli.-..ı aakattınyorlarclı ı 

- Haydi be, haydi bel •• 

• • • • • 
Macarlar blablltln yaldqblar. 

Babrimuhltlerin kudormut dalı•· 
lan slbl ka:rnaprak ldlçllk deli 
blllt&ntla lzerine 11tdm11!arclı, 
bbanyorlar, tqayorlar, parçala· 
mp etr•fa aerpillyorlar, daph
yortardı. 

Şahin Bey 10I elfle abnın dlz
ıinleılal 11kh, arkaıına bir .. , 
ılyledl; bu da blltlla fırka1a 
elektrik cV9JaDI tibl clatdırken 
o ..ı.a ilen drlp IY11arda: 

- Deri roldAflar, komu kurt· 
ı ....... ,...,.mn .. 

Zaten her zabiti Ye her aeful 
hın ve lıeyecanından titremekte 
olaa •• cllrdv yDz ldtllik lı 
alaya tabi• edilmit buluDU 
Şahin e., kol• bir anda ajaç-
lık puıudan çakta... Muharip
lerin ba ... naclakl tulplar, 
10rpçlar, mazraklardald flandlr .. 
ler, alemler " bayraklar, hay-
ftDlann dntll laareketlle •• ku
pdaa plen ... doiuM rDzgl
rlle dal1alam1or, çeldlmlf kıhçlar 
ileri alriilmllt •erba...W. har
b.ler •• mazraldar petla lflia 
albnda pll'alclırorcha. 

Pum tarafıaclaD aelea bla iki 
,ns at1D aal İlulerlnl •• binlerce 
lllllun, mhıa .. kırtı...u dayan 
Deli Atin eywioia llzoriDcle cll-
auek oraya bütaı 

(Arkua .... , 

( Baıtarafa S lael rUıcle ) 
dltlollyor. Buna yapamaclıja th 
keacHalal betbaht Hyıyor. Amma 
kocam Ulla edermif, para tık .. 
oirml1t adamcataı ahllluwıta 
•llrl1deaairmif. Bu •u allbdar 
etmez. Erkek ona yetlftlrmeye 
mecburdur. Ra1ıabnı temin ed .. 
meditl l(la kacbn kenc:ILdne bar 
kuına erar. 

Bu 16t1 zihniyet aile ıeçlm· 
aizlllderiuln en mllhim .. beple
riode birini tetkll eder. Kadan
lanmnra felakete, betbabtiy• ıl
rllkleyea amil de budur. 

EYienmek Ud taraflı fedakllık 
latv. Halbuki kadıa bu fedakir
hta yaaa .. mu. O.ca evlilik bir 
tarbiıchr, erkek verir, o alar. 

TEVZE 

' A. A. A. dan 
Emel Rııa,a 

Ola Soa P•ta'da oaka• ... ktablk 
auzu oku4um. Slsl Uımea tamnm. 11 .. 
•• adreeiaizi bilcllrir mialaiı t 

A. A. A 

Vuff Rızanın Yol 
Mektuplara ,.....,.,.,_.,...., 

•it bla llra ayll'IDI•· Gelen raporo. 
lardan da aalamq ki: Y etmiı bin 
lira Ue •.ıet tiratroea karola· 
mu. •• Onun için karar Yermit: Bu 
parayı fU •• bu tiyatro tepk· 
kWlerla• pay edecekmi•· 

Y emla ed.rim ld ylretlm 11z• 

laclı.. Son Gmidim bunda idi .• 
Nihayeti• ne olacataaı timdiden 
ıklyor tlbl oluyorum: Parayı 
daptacaklar.. Parça parça olaa 
bu aermayedeaı beklenUea kir 
16rOameJecek.. Arkaa.ndaa bir 
karar: Tiyatro yapamıyoruL Bu 
itin batk• mOaaaip bir •mana 
kadar prl btra1ulma1tl. 

Şair OaldlcUrh Kl11m Papma 
cllrt .... ile mektubumu biti& 
rorum: 
o.m. ld; .. kabnoda. •• IMfwıda 

baka 'far; 
Bahtua ki; ae hulkuııda. ne •ldiade 

Yefa nr. 
laclam• ••• ~ lfttfile HTinme! 
Kalmada .._e mihn" " 16Hunda 

at.fa ar .. 
lt•./l Ru• Zoh 

ıo Yıl Dünyayı 
Dolaıtı 

Vilno, 21 (A.A.) - Din,.,. 
dolqmakta olu Leh pdciai Ema
aael Kotalald, 10 rd içinde moto
llldetl De 74 memleketi ılrdlk
tea •• 150 bin kilometre 1ol alclak· 
tan IODI'• burara plmiftlr. Ya
lmada Kono yolu U. ıuialaa. 
10D aoldua olu Rltara sldecek tir. 

letanbul Beledlw•91 blnları 
S.n.Uk 
kira• 

KDç&kpaurcla San Mu• mah. yıal hal meyda• 
mncla 5 namarab barakL 120 
Klçlkpazarda San Muu mah. reni hal meyda-
mnda 1 numarah barakL · 120 
Kaçlkpazarda San Man mah. reni lıal me1da· 
aında 2 numaralı barakL 120 
Klçlkpızarcla San Muu mala. yeni bal meyd .. 
aında 5 numarah baraka. 120 9 
Ktlçlllrpazarda San Muu. mala. J•nl hal meyda• 
mada 4 oamarah baraka. 

Yukarıda Mmti •• ma•akkat temlaatlan yazıh mahaller t 
tarlhlaclea ltibarea mlf&hare 8Ul'etlle kiraya verilmek lzere 
ayrı açık artbrma1a koaulmuıtur. Talip olanlar ıeraitl •la 
here hvıta LeYUUD Mtıdlrltljlne mtlracaat etmeli, arttırma 

alrmek iateJeal• de blzalanada JuW muvakkat teminat •ak 
••1• mektubUe beraber Jlıale sıtlnl o .an 27 /51935 Paurtai 
aut 15 de Daimi Eaclmende baluamaladır. (8) (1530) 

MuYakkat 
temlnab 
2 25 
o 75 

a 40 

Tahmla 
bedeli 
30 00 
10 00 

. .. 

Be1otlu teplalrhaneli ranıDdald buaka 
E.lrah - BoracaklJ .. biriad laa.ıt ... 11111! 
aalruı 

45 00 Y •lbabçede Kazaaker Mehmetefeadl .U. 
seçen ao. eıki 19 yeal 37 No: ••ia uka11. 

18 75 250 00 Yenibahçede Arpaemia mala. Çayar Mkaiı 

ı 80 

1 50 

1 90 

1 50 

a oo 

.W 19 y•l 4 No. lı eYio ulrua. 
20 00 Y •ibahcecle lcaptanlİDaa M. Y enlbabçe Ccl. 

mlkerrer No. la evin ankua. 
20 00 Y nlbabçede Ôıdek kasap M. butaae S. 

48 yeni 88 No. evin ankaza. 
25 00 Y enibahçede Ördek kasap M. baltane S. 

36 yeni 76 N. e'1io (kiremitleri hariç) ant~ 
20 00 Söleymanlyede Ula ve Sani medre .. lerl ha• 

auada: Ula medreıui haYluıunda 11 ahpp 
teneke ve Sani medruul baYluauncla 10 
2 teneke baraka aakazı 

40 00 Yeolbabçede Kaptanalnan Haataae S. ..W 
1enl 23 N. kirgir eria ankuı. 

4 50 60 00 Y enıbabçede Sarınaaub M. hatip S. eski 
yeni 31 N. evin ank.szı. 

1 90 25 00 Yenibalıçede Kazasker Mehmet efendi il. 
revpap S. eakl 33 yeai 71 N. klP 
aakazı. 

o 30 04 00 Kadık6ylade Jbrabimqa M. karakol lmrılllll!I! 
dald dükkin ankazL 

Yukarda eemti, 111obaınmen laymeti ve m••akkat tam'uta 
mh olan m•b,.Uer a ıkaza u.dmalr lzere !''" arn açak artı..-• 
koaulmuttur. Talip olanlar tel'aii ulamak üzere l.eftlll8 
llllae •lracaat etmelL artbrmaJ• ıi,.ek Jıçlll • Wdaraau 
t...U- muwlrkat temlaat makbua ••Ja •elctubile llaale .... 
6/6/935 p.,.._ı,. ıtıal -t 15 de Daimi encltaeade 

clar. cB.• 

SVECiA 
demek ........ -.,. 

SOT flAKiNASI 
demekUr • 

:TiJrK_:llorupa lTD. ŞT/. 
laTAN8UL, OAl.ATA, ~&RSE .. llE ~AZAit! 8• -

7'/J76enı/i 
GIBBS 
~ .sahununu 
lsTİIJOlUll' 

Eekl .. hlr icra lle•urlutun· 
danı Etld18hird• Kadı brııı Nufife 
boroha F..kltehirin Akarbata mahall•in• 
d.. S.aak olla MUltafaaua itba bor-
..-. dola11 ..Uou " Abrbatı 
... kllade ... üedaökl ' hİIH ... 
ltarile Mı ......... btfi •• takdiri 

krem 
(BALS•N~ K&EMI), 
terkibtıid• -·~ ai41Cb itiiiat .m HUlik bir cftıellik 
Bir4efa (KRSll. BA:LSAMllQ. 
b .. uk,......_ ..... 
fUalanrl• "11ti.k eosaaeld 

BEDAVA NOll 
ı.t.abal pOlita btuft dl 
S. T. nm.al"9 t ~ 
p•lu cönderirm. AdrnlDilf 
bir aUmune go11•enlir. 



U,Uk tarihi ro111an ta. 6 • 9SlS 

ESllEB OİJL 
u .. harriri: A. R. Tefrika No. ı 109 

Zorbalık! •• 
lbrahlm Paıa Me~iıa Oda11ı:;-Avdet Ederek Padlıa· 

hın iradesini Korkak Müftüye Bi!dirmiıti •• _______ ,,_ 

Gerek ıeyhlaJAmao ye ıen• ura7ın lav tarafta abluka edll-
"-hlm P ..... ılllvf, çarçabak •tini 1ar1r ıGrmez, birer birer 
Mıaha akaetmlıtl. Oçllncl Ah- ıurlana llzerJerJaden Jnmlfler, 
llltt, derhal lbrahlm Pqa11 hun- birer tarafa aaklanmıtlarclı. Gece 
.... celbedenls: ,-n1au doifu bo.taDCıbqa 8'lla-

- lbrahlml. S.ndeo, razı •• el Ahaaed'e haber g6adermlt: 
~udum. Mftftlyll Ye zoibalana - Sarayı hllmayuu çepeçevre, 
...... dlWed ulr· dnlet ...U.• Miler tanbndan bpblmıfbr. 
ldettim. Şa7et bir hlcam Yald olm-. 

Demiıt1 aorbalara --"••-ot mirim 
lbrahlm Paıa, mecBı odulaa muhaldir. Nefaimdea batka klm-

••det ederek pacli9ahıa ba irade- aeye itimadım kalmamaffır. Fu
llaı -kir n lrorlrak •ttftltJ• maa buyururlar.., tatla ca••• 
'-\Jtt ederkea kalbinde bnyftlr fedaya hazırım. 
lair .._nunlyet hl11etmfttl. DemlttL 

A,. zamaada, padJ9ahın 6a Aıtak lçDncl AJamecl'ha Mltla '-an. Patrona F.lalll tarafından letiwl k..Umlftl. Bir ande ... 
llacl.nJa lae7ele ele tebUj ecliJ. .,.,.. latlH matemi Mr allrea 
..... laeyet, Etmeyduana a•det clkh_...tl. 
..... ipi. • 

Padiplua bu lradai lwiae lhrablm Pap, Batdat klflıtln• 
"'- tekrar ortacamlde topla- celdJmlftl. Bofaza aa11r peaeen
~. 1.-..lcleo mOzak•ata bae- •I• ininde oturuyor, derin derin 
la••ılu4a. lllftlaln Ye aalreala dllflnlyorclu. Şamdanlarda 1anan 
~ ._....., tatmlD •-.....U. mumlar, 1anya IDmlıtf. Bunlana 
~ lçla •lbakere birdeablre tltnk zlJ&lan, kGıklln yalclızh 
~ babetmlfti. Patroaa HaW ta•anlanaa, JeflJ çlaW duYarlaruaa 
.. dlfer lqaa rl•••• aibaJ•t akaediyor, buraya lıa1ln bir tllrbe 
... altındaki baklaya pkan- maazaruı Yeriyordu. 
~ lfl•cB. Patıma Halil, Wddet- Sedirin klt•ine çeldlmlf olaa 

k&plrtlyor ı lbr.W. pafll, ,azl..W Beflldal 
- Alemi feaada w.... ...... ..ı.m..act .. •Jll'AmJorclu. Ora-

• Aalqıhyor ki, Padipb ondan da, deria Ye sulaaet arauada 
Peme1ecektlr. Ş. haWe • Çırajaa ıar8JIDI• tek tOk qıklan 

ur· P beldwb?. •pa ... h, bld parbyor, lbrahlm pııamn baya-
~•lı ojlanı gibi oynatmak later. Bnde, bin bir hahra canlanıyordu. 

hem, Vezir ıat oldukça •e B&tln o Çarajaa ufaları, rengA· 
.a.~adlıab da maka•ada kal- r•k ........ " lllelerle afSz ka
,~ ldçblriaabla amna ...mpt mafbraa Haıbalıçe, bu ltalıçenln 
~. BUme"E mlalnlı, be yol- blbeclel tarhlan ara•ada aYalda• 
~? Kardeıi ikinci Muıtafa11 ıan •• blllirl kahkahalarile et-
~ indirip kendisiılnl nltanat rafa neı' e aaçan 1&rayhlar •e 
:t::•ma çıkarulara De yapb? ıonra; vUcudD fD1 Ye •mber ko-
l.ıL .... inin kafumı kutlrlp bir kaa, ateıll ıklerlaıdea .... nın 
::-.1e atmada mı 1 Y ar1n bbe de kalbiH •tk •• flaua akıtan o t:.. oyunu o,aaauyaeak mı?.. ılık Ylcatlu Fatma aultaa. •• 

illi? Bb ondan ya~uz da.,. Arhk lbrahlm pa.. dayaaa-
::ap ..,.,. UJ••rÜ, bu ~erlfl mıyor, YlcudllaD hiç kıpırdatma• 

badq ladlrip nlbet kimiale dan ıazlerial kapıyor, bir zaman-
'-• talata pbrmahJJL lar; olpn bir elma ıfbl parlar-

Dty ... ,....,..ta. k-. ... bnmat bir ,al ıibl 
ı .... P~tr•a•a bu teklifi derW IOlaa ımldarmdaa alldl• 1ar 
~ edil ... •• ublı ..,.,. lar, ..ıa.uar-- .... _ ma7or, 
'-ti taraftan .Wüa MilDM91 lçla clerlll. ct..la lçbd ~ekerek: 

hata ıfrltllmlftL - H.,, kalabe cllnyal.. Klm-
""-tJ:ara11• abluk•11 Oçllncft A... ı.. 1ar olclaa ki, bill_.. ile Ye-

• .W...t ftl'l81ftL fadar ola ... 
.t....; t\llletla ....._.,WI•• ... Dlı• '8)iyordu. , r. ,.dlt.\48 artık aoa preJI eepce ..at ıec• yanıım 
~-ıcı ft •Glftnclllderl.S ft ıeçmlftt. O derin llktaaet içinde, 
- .... •debUmek için harem dal· blrdeabire uı. bahçulnden bir 

Cakll•lf, lbnlalm ,...,. kaç ayak Mil lfltl•iftl. lbrahim 
.latdat ....... lltiralaal ,.... hafifçe titr•mif. ba ayak 

·
7

~ .... ip. ..._ ı&adermifll. .. .ıeriae kalak nrmlftl. UI~ 
* .. bahçeaiaia •..ıanm lnfartata 

~... esaalan olnnaayorclu. lufartata 7aklapa bu aJak ...ı.n, 
~ lata.bal, derin bir dlmet ,tttlkp raklatmı1a, Harbi aaaclet 

.. -ro .. ___ llktaet altnMla edlmlt slM dalreai•• bltJflk olu mermer 

Et me1daaıncla• ••rcli••d•D çakm,a ........... 
...__ -· eclea ul kafileleri, Mlaİ& · lbralaim papam kalhl. blrd• 
'-~ Dhuyolundaa lal7or, Wre carP....._ KQrka.aa et+I 
~......,. camlalaia IDIDde ... tlsleriDe lrbdf, pvifaa yazlye-
~ '-aclaa aJftl•• .,..... llal clllelı.nk topl••••fb. Ayak 
~ etrafım •apb7ortlu. (At- ......._ muhteris •• •lt .... dcllt 
~>-da .. ,. bir Uattpt admlarla ltllltltla r•k• ... .. 

toplaama1t Mehterhaa.. hafif ulp aealeıl alba1et Bat .. t 
~· lbrahlm pqa wa11 klflclala .açaklan albada kor-
ı.r.._: •dibinde puıaya Ja- k- aklalerle tenldaafa .pa. 

4b. •-T L- ...... bir 
&ala ela da bir lıazırbk Yardı. 8llfb. Şimdi. -plllla e 

fı•lb ........... ı.lb ... tok ~~ 111 bilyllk bir loımı .__ 
._::~ lçLa elde ulaa bo.- aDrmedea J&YAf Jaftl _,,. 

açılmaft Boataaci hapa•• iri d-
••rayı lhllte edea ·udu ... bir allı• slbl iç .. 
laaıııan •• kllleJerl • 

cakaıaı ... ta. Fakat bunlar, .. ,....._ 

. 
SON POSTA S.Jfa ıt 

( Toplanbl•r, D•v•tl•r J! Haraç, Mezat Sabldı ! 
GUlhane MUHmerel•rl 
GGlhaae laaataaealaln matad tıblıl 

•laamerelerl 26-5-955 p._, ... 1 

••t 16,50 - 18.90 arumcla ppalaeü• 
br. ~u edea ••alekdqlana W-. 
maları nea oluur. 

Yeni Netriyat: 
YUcel - Bu a7blr klltlr, ... .._ 

J•t •• flldw .. e._..• 4 lael 
.. Jl81 bf• seJı .. Dı•mıt JUHD)uıa 

•11r17elerf, plrlul, makalelerl " 
fakra1ariJe pk•ııtır • 

•.... ·--------·-------
Ademi iktidar 

we belgewfekHllal, •l•lr 
zafiyetini giderir .. T..S1• ...... baluau Emaf 8-lramaın .,,..... •bl""'-' 

karar •-'lmlftl. Dla bukuua kaMINI, JUi ma=' ıı, lakemlelerl, 
klttlplaa..a.t n cllier l.atla ..,.. arbr•a IW'etlle ah11D1fhr. R .. 
........... evaı- alrlJ•llKL o....... •• nnl mleueaelerla .......... ,.. 
•• icra •••= .. ••• .. •• ı Dr. lbrahl• Zati 

Blpma G.mifi ~ Bekir ima c.ıt~• ı ....._~ •ddMI o. ......... JııeW• ... ~. ça........ ..... ' 
1&I •• mural berçla ...UV ko,._ ....... •••• - ._,.iarau 
JlahmM Al Glhı Yuduı ahcl•de ~blHıliiiiiıiiediier:ii. _______ I' 
bJdh ohap laaosi1le •lmallD& karar 
ftrilea meıktr köyden " defteri mah
IU1Ul MI n.......- h11th Şaı
"bıı Nuua Garba HINJba Şlmalen 
BaOI baslar Oeaubm Af&ullalı ile 
mahdut bir dönlm bıa alat .. .,Jdm· 
de on lira loJmetinde tarla De .-kan 
lbrahlm ıarben Z.yaep ... uben Ah-

Uirniade açıktır; ıab9 ıtlnil mez~ 
pyri menkuller ~dir olmum layme .. 
hrin 7\isde 7et1D1f beohıl bulma111 
•tat on bet aün daha tılmcllt ve oa 
ltetinoi sün &)'ili aaatte ea fule artts
nma berinde barakılaoaktlr: IOl4 na. 
muah kaııunwı 182 inei ll*lde;:: 
auan dikkat& alınması la-dır; 
memun ~t ~li~ ~ 1"8 
aynoa teminat ta il&eJebiliı.Talip olaae 

met ile maJadnt kırk lira kaJmeiiıM dıı 
IMadak .. YIDhade bet dlıalm tarlama 
tarihi illadu itibaren Wr •J müddelle 
arttarmaJa konularak •6/935 ıihıl 
_., 14 M Bip lora dalnainde utıla-

Kubl- ttsO ll_..flur. oakbr. Aıttarma eartnameal her k..U. 

lardaa fula taf-1'1 almak iateyeaıleria 
kıymetinta ~ J•di buo~ nilbe
tinde te..maa akoeal verme11 t•rttlltı 
Talip ol•lamı daha slyade taüUlt 
almalara için icra daireıliD• müracaat 
etmeleri UiD olunur. Adrea ı Galata puta bı.. 1255 ıörebilmeli Jlrmi tün mfldde&le iora 

-----------------------------------------------------------.... 
Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

. 
ihbarname Cinai Kayık 

No. 
s....l Verfial Tarla Ada 

No. No. 
Cilt Varak 

ı 

1 
1 
1 
1 
ı 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

' 4 
7 

11 
12 
18 
19 
14 • 
25 
27 
n 
!tO 
aı 

37 
38 
3CJ 
40 
.t2 
4Ş 
47 
89 
sı 

53 
55 
56 
62 
IS 

• • 70 
71 
72 
73 
78 
ffl 

• 

Sandal 

" .. 
" .. .. .. .. 
.. 
" .. 
" .. 

Motlr .. 
., .. 
., 

.. 
Sandal .. .. .. 

" 
" 
" .. 
" 
" • 
" ., ..... .. 
• 

299 -J 

nae 
2237 
2238 

2242 

907 

1475 
ıae 

K. Ç .. me 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
ti 

,, .. .. .. 
. " 

" 
" 
" 

" 
" 
it .. 
" 

•• 
" 
" 
" 12911 Kvncı ... 

91111 " -M8D 
9'111 ti -249'l 

931 

931 

" 
il 

" .. 
•• 

" ,, 

" .. 
• 
ti 

" .. .. 
" 
" 
" .. .. 
" 
" .. .. 
" .. .. 
., .. 
" 
.. 
" 
" .. 
., 

17 10 

11 90 
il 90 
il 90 
1• 90 
1J 90 
11 90 
11 90 
11 90 
11 90 
11 90 
11 90 
11 90 
11 90 
11 90 
42 50 
f 2 so 
12 so 
85 00 
12 50 
12 liO 
'2$) 
il .90 
il 80 
11 90 
11 90 
IS 90 
11 90 
it'° 
11 80 
10 20 
•• 21 
10 20 
10 20 
10 20 21• 
MOO 

"25 50 . 

483 

401 
403 

• 404-
401 
411 
402 
418 
419 
414 
425 
427 
429 
430 
431 
437 
438 
439 
440 
'"2 
4G 
.ur 
489 
451 
453 
4SS 
456 
462 
483 
~ 
468 
478 
471 
.473 
473 
478 
487 

• 

Kalafata Salih 

Refik 
o ...... 
Hikmet SlleJiD811 
Yuvaldm ojla todorl 
Ekoriı 
Klmll kaptan 
Muatafa 
Panayot otla Sokrat 
Hamdi 
lblı otla Fahri 
Koço ojla Nlkoll 
Kadı oğla Maa 
Ahmet oilu Şe1dp 
O.mu ojla Alamet 
Gaffar 
Galf ar 
Harilt• 
Kutlai 
Dokt• Kemal A,,.. 
Hip&mu 
A. Daua 
Dimltrl otlu Vupl 
Sotirl ojla KOia 
Vaail Dlmitri 
Yani 
Haçik Ktlrkdya 
Cevat 
Eftal ,_.q Al 

AW..Uala lhltafa l>ur.a 
Nuri U..W. HaV,. 
saı., ... Alamet 
lbrahim HaW 0..r 
H.a a.ldr Mutafa Emnllall 
Mlru7ecll otla Mehmet 

iT S.atlat Bebe• ,. 11 90 417 Hiriato NIUll 
• Anaawtkay ., l 1 90 466 Mehmet 
79 Ma;.. K. Çetme " 25 SO 479 Hace.t lamaU 

Araawtlllr MlllJ• Ş.•ıllDI• lalmlerl pkarıda yasıh mftkellefler namına 931 mali 11b içim lıhal .. 
..... ~ 11\lktarda biaac •.,.W tarbolu•Ufl•· lbmetaiblan meçhul oldaatuadaa h.akuk uaull 

•llebmllıd -- -dblDc• byfr19t llbea tebllt olaaar. 4'2897,. 
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Nafıa Bakanlığınden: 
Bedeli ~5 bin Ura tahmin edilen 'H milnakaea.ı 16/5/935 tarl· 

hinde yapdacağı llAn olunan Afyon • Antalya hatb Burdur-Anta'.ya 
araıı etllt mOnakaaaaı ıartlarmda &fağıda tadllAt yapılmıt ve eY• 

velkl llAnlar iptal edilmlıtir. 
1 - Evvelce 55,000 Hra olarak tHblt edilen muhammen bedel 

65,000 liraya çıkarılmııtır. 
2 - Muvakkat teminat mıktarı 4500 liraya iblağ edilmiştir. 
3 - MUnakatHt 30/5/035 Perıemba gllnll uat oa beıd• Ba

kanlık blnaıında Demiryollan inıaat daireıindekl mftoakaaa koınls· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Bu ekıiltmey• ıfr•cekler, teklif mektuplarlnı ve eksiltme 
f&rtnam11lnde yazılı olan disıer eYrak Ye -. .. ik1tlan eksiltme ıaa· 
tmden bir aaat evnlioe kadar numaralı makbuz mukabilinde 
meıkiir daireye v~rmlı olmalıdırlar. 

5 - Bu ite girmek lıteyenlerio mllaakaıa sllntınden en as bir 
hafta evHl fıtida 11. Bakanhra mu/acaat ederek alacakları fınnl 
ebUyet YHlka11111 teklif mektuplarına koymaları ll!lmdır. 

8 - Talipler bu etUt iti içi• hazırlana• ekıiltme ıartnameıile 
makaYele projHI Y• merbutatından mDrekkep bir takım mOnakaıa 
enakıaı 325 kuruı bedel mukabilinde Demlryolları lnıaat Reiılt-
ilndeo tedarik edebilirler. ••2578,, 

Inhi•arlar U. Müdürlüğündenı 
Şartnameıinde enafı yaı:ıh u35000,. ktlo toa halinde nebati 

kolanın 20/6/9JS tariblne mUıadif pertembe KliaQ ıaat 14 te 
pazarlıtı yapdacaktır. 

Bu kolalar ılgara Ye paket makinelerimi.ide kullamlacatı lçla 
taliplerin ıeraltl anlamak lçla lıerıUn Ye pazarlık lçla de hyia 
edilen ana Y• aaatte %7,S .-Onnme paralarile birlikte Ciballde 
leYaı:ım Ye mllbayaat fUbeılodekl alam komfayonuna mi• 
racaatları. "2870.. , 

Topçuba,ı AbdUlmUmh• Al• Vakfı MUtevelllllllnden 
Numara Cinai Semti Mahallesi Caddeal Eeir miılll 
1/324 dGkkAn Top•n• Kılıncall Topçular 17 

s26 .. " " " ıs 
4 ., .. " Allpafa medreıe tıkmaıı 12 

Yukarıda yH ıla dQkk&lalıır 1 lııulraa 93S tulhiaden itibuen birer •••• 
mGddetle kiraya nrilmek G•ere 16·6-93S perıembe ıDıılladeıı itibaren onıl• 
mlddetle m'lluyedeye konmuıtur. Tallp olanları• yClsde yedtbuçuk teminatı 
munkkate ahçHil• barına 1.tanbul E•kaf MOdlrfyetiad6 mllhall vakıflar 
lr•lemine ve 'ynml ihale olaa ll7-S..19S6 puart .. i aaat oabeı• kadu Euel• 
••Dİ idareye mGracaatlan, 

1 
iHBAR VE 'IK 

AİLELER 
Ctltlerlnln taravet va 

zarafetlerlnl 

ite ebediyen muhafua ederler. 
VENÜS pudra11oıa beyaı, eımer, 
kumral .... 1&rı,ııı her tene uyıuıı 
Pariı nıodalarıııa aöre renkleri me•· 
out olup Türkiyed• en ziyade ratb•* 

kaıaııan em1alıiı bir pudradır. 
Evllya Zade Nureddin Eren 
Eczayı klmyevly• aıat ve 
ıtrly•t deposu, l•tanbul 

NOVOTNi 
Bahçesi açıldı 

Boyo§lunun en mutena yeri 

Enfes Yemekler 

TAZEBiRA 
ELiTE KONSERi 

Doktor 

HOAHORONI 
Emla~ıal Valide kıraatlaaııHI J•DlDda. 

T9lefon ı 8411'1 

Mayıs 26 

Gramolon Datıaa 

TAKS.TLE 

PHiL PS WrRADYOSU 
Butun Avrupa istasyonlarım mDkemmel ahr. 

Fiatı 7 5 T. Lirası 
f•taabul için ıaht yeri ı 

HELiOS MÜESSESATI 
Galata. Hezaran caddeıl No. 14 

Nafıa Bakanlığından: 
6/5/935 tarihinde mUnakasaya çıkarılmıt olan Afyon· Antalra 

hatbnın Baladiı: • Burdur ar&111ndaki 24 buçuk kllometreUk T•dincl 
kı•mıoıo iıııaatana talip zuhur etmediğinden ~ezkUr kı11m loıaat 
ve ray ferıiyatı, 'lnıaat müddeti detlştlrllmek suretiyle ve kapalı 
zarf uıuliyle yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen ihale bedeli 375,000 liradan Te mu•akkat temlnab 
da 18550 llradaa ibaret l:;ulunan bu inşaat •• ameliyatın ekıllt• 
meıl 29/5/935 Çarıamba ıUoU ıaat "ou bette Aakuada bakanlık 
binaıında Demiryolları lnıaat dalreıl ekıiltme koml17onuada yap~ 
lacaktır. Bu ite ıirmek lıteyenlerlo teklif mektuplarlyle mUnaka1a 
ıartnanıeainde yazalı diğer evrakı 29/5/935 tarihinde 1aat oa d6rde 
kadar hııaat daireaine makbuz mulcabillnde te1lim etmeleri IAsım 
geldiği ve mtlnakaaa ıartname1inde yazılı olduğu Yeçhlle mllm•ka,. 
gününden en aı: bir hafta evvel Nafıa bakanlığına iıtlda ile milra• 
caat ederek alacaklara fenni ehliyet ve1lka111m teklif mektuplanna 
lllıtırmelerl iktiza eyledikl ve bu münakasa için hazırlanan ekıılltmı 
şartnamesile mukavele projHI ve merbutahndan mOrekkep birtakım 
mllnakasa •vrakını 18 buçuk Ura bedel mukablllnde Bakanlık 
Demiryolları lntaat Reiıliğlndeo ala.bilecekleri il4a olunur. "2579,. 

•• 
KARAKOY . I 

ECZANES 
HÜSEYiN eCsNC 

Galeta, K11rak6y caddesi No. 5 

• ~Yi ~K~ N ~Yi 

QANKAYA . 
, YATJRILAN PAQA '~Yi 
EKiLMi~ TOWUM GiBi V~ lliMliDilı. 

.<ARAKe>Y PALAS AlAltMCi MAN 
lstanbul Milli Emlik Müdürlüğü: 

Cinı •• Mevkii Mubammea 
bedeli 
Lira 

Beyotlunda Tarlabaıında Fıçıcı ıokağ1nda Uc kattı Hlds oda 
ye.alı mUşt•milita hul 27 No. lu klgir e•in tamamı. 1893 
Paaıaltıda Çemen sokafında 33 No. lu ki11lr erin tamamı. 1000 
Beyoilunda Tarlabaıı caddHinde bet katta 13 oda ile hamam 
••1air mllıtemUitı Ye altmda bir dUkkAnı bulunan 169 No. lu 
e•ln llçte bir payı. 2264 

Yukarıda clnı ve mevkileri yaı:alı ••ler bizalanndaki bedeller 
U:ıerlnden açık arttırma uıuliyle aatılacaktır. lıteklilerin Ye ıartla• 
ruıı 6penmek lıteyenlerln 6/6/935 perıembe gUnU .aat OD iki 
bcukta ,Uzde 7,S pey akçelerile müracaatlarL 0 R,, .,2825,, __, 

-·.;;-.. ö;i; .. Wi;·,b.;;;.···-ı~ .. i>~~ .. A:·-KUTIEI-
. Sahtbı ı R. Kökçtl 
llep. MGcllrCh Tab.tı K.arak~7 Topııdu oaddelİ No. •' 


