
iç işleri Bakanı Şükrü 
Kaya Diyor Ki: 

Türkiye Basınına Atfedilen Hiçbir 
Kabahat Ve Kusur Yoktur 

Ankan, 27 ( A. A. > - Basın 
kurultayı buıUn çahımaaıaa ni
hayet verirken kurultay bııkanı 
Ye iç ftl•rl bakanı ŞUkrU Kaya, 
"Jırnrultay gündeliğinin ıon mıd
deıl kaldı ki o da benim ıözUm· 
dllr.,, Diye baıladıj'ı ıu ıö7levl • 
Ylrmlıtlr: 

Arkadaşlar, .. 

TUrklyede baaın kurultayını 
Y• TUrldyenin batın üyelerini bir 
araya toplayabllmılc, kim bilir 

kaç kitinin aönlünden u•ak bir 
hayal olarak geçerdi. O deYlrlerdı 
iki münevverin iki muharririn bir
birlerine yaklaımaaı, birblrlerlle 
ıörllımeıl ancak hıplaanılerde 
müyesser olurdu. Bu deYir pek 
uzak bir devir değildir. Bi• lçlnde 
)'8fadık YI hapishanede &6rÜfeD 
arkadaılanmıı da içimizdedir. 

Meırutlyet devri maalHef mat• 
buabmııın bir kıım• için tereddi 

( Duamı 10 uacu ylıde ) 

Hava Tehlikesine Karıı 

30 Milyon Lira Nasıl 
Toplanacak ? 

Bir Buçuk Milyon insandan Yirmişer 
Lira Alınabileceği Düşünülüyor 

· Ankara, 28 
(Huıusl) - Bat· 
liakanan Türk 
bava kurumunun 
altıncı kurulta· 
)'mda verdiği 

önemli (ehem-
miyetli) diyevin 
(Beyanatın) yan· 
kılara ( aklılerl ) 
yurdun dört bu
cağından gel
ıniye baıladı. 
Tnrk hava ku-

rumu tU:ıUğUnde ~~~~-~ 
( nizamnamesi ı· L=:!:!:!.--~--...lıi::~.i--...:;;;;:~~-----
de ) yapı lan de· . . . 
iltkelerle (tadi- Mem lt1b t böyle uçak megdan larıl• bu•nmelıdır 
litla ) üyelerin ( azaların ) hava g ibi belli kayıtlar konması, Türk 
tehlikesini bilen ve yardımcı ha va kurumunu yeni bir it ve 
olmak Uzere iki kısma ayrılmaları kmav (faaliytd) alanına (sahasına} 
Ye hava tehlikesini bilen üyelerin :sokuyor~.·· •. 
Yalda en eıağı 20 lira vermeleri ( S~jtarafı 11 lnoi yüzde ) 

Türkiye Masonluğu 
Ve 

Halk Fırkası 
COmhuriyıt Halk Fırkaaı parti 

kurultayının geçenki mUzakere!e· 
rinde, k6kli dııanda olan cemi
yetlerin faaliyetlerine nihayet vı• 

( D•••m• 14 lncU yGıde ) 
---...,. •~n ••~ • .-. -

Genera~ •• • 
orıng .. 

Buraya Da Mı Gelecek? 

Gener11l Göri116 o• lcerııı 

Sof ya, 1:1 ( A.A. ) - Havaı 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

KomUnlıller, karııı ile bera• 
ber ıcyabat eden H timdi Sof
yada bulunan General Göriug' e 
karşı nlima} lıte bu!unmuılardır. 

Poliı atcı etmit vo nUmayİf· 
çilerl dağıtmıştır. Birçok komü· 
nlat yakalanmıthr. 

* General Görjngin husuıt ıu· 
rette memleketimize de gelt:ccği· 
ne dair bir haber Yardır. Fakat 
bu haberi tevsik etmek mümkrın 

clmamııtır. Görnigln Sofyada 
ı ıyasal görUımelerde bulunduktan 
sonra buılln tayyarelerle •• mai· 
yeti ile Atinayıı aideceğl ıöy
leniyor. 

Bulgaristanda 
Komünistlik 

Sofya, 28 (Huıuıi) - K~ltUr 
bakanlığı eski Zagra ve Fıllbe 
liseleri müdürlüklerine a-önderdiği 
bir emirle 25 komilniıt talebenin 
mekteplerden ' çıkarılmalarını" bi!· 
dlrmiıtir." 

Set'bd Hml11I dBmbe /aernı mllc•••I 
/ Baıları gt1rde, .,.Jcal•f'l hıuıatla} 

Ankara yolunda - insan, 
~atibten Harbiyeye ıiderken bile 
bir 81 aöılerini acaa •e kulak· 
lannı deln, ne alda gelmedtlr 
ıeyler duyuyor ve görllyor. 

Hele etrafına kartı ayni ala
ka ve dikkati bir Iıtanbul-Ankara 
yolculuğunda göıterlrse, anlat-

...:. C•lal•"""' R•mt -
makla tUkenmez lnUbalar edl· 
nebiliyor. 

Haydarpaıaya Çlkat çıkmaı 
ilk a6zUme batan t•Y ıarın ya· 
man kalabahğı; bellerini dokNa 
derecelik bir za•lye çizerceıine 
bükerek el ııkaa tetylcllerlo 
bolluju oldu. 

{Devamı 10 uncu yllıule ) 

Başkasının Malını Kendi 
Malları Gibi Satmışlar 

Maruf zenginlerden birine alt 15 bin liralık bir apar~man Uç ~i· 

ıiye ipotek edllmiı. Bunlar ipotekli olan aparhmanı k~~dı m~llar~1~ıbl aatmıt ve paraları da paylıtmıılar. işi maim aahibi ögreamıı, a ıye
yı bat •urmuı. Bu iti yapanların UçU de tutulmuıtur. 

ı _____ Tı_.ıp Fa~ültesi imtihanlarında 

Profesör - K alp çarpıntıı,ınıu aeLebı nedır? 

Talebe - imtihan 1 · 
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I[ G~, Taı:i/ıj ] 
An karalı/arın 

B~lıca Dertleri 
Nelerdir? 

Kongreler milı.ıaııebetile Ankarade. 
bulunan muharririruiz, oradt\ karşıla~
tıkiann• bu ıuali ıormaktadır. A~ağı· 
de hu eorguy& bir yerli ile bir ıpor· 
cuuun verdikleri cevaplan bulacaksınız: 

Karaoğlan, Arpacı Nurl•I• 
aparbmanı, Nalbant oğlu Hıfzı 

- Ankuanın umumi cepheden 
•D bGyük derdi auauztuk, ikinci'i 
mealua buhranı, tıçilncDail de nakli• 
yat itindeki gllçllik1erdir. 

Bunlardan, ıu ve nakliyat dut\<l'ri 
ortadaa kald.ralmak llzercJir. Zira 
Çubuk Baraj~ yalunda Ankarayı ıuya 
bot• caktır. Ve nakliyat için de, 
Ruıyadan, 30 tane mlıkemmel otobOı 
getirtilmi,tir. Dıı ha da getirtilecektir. 

Bu otobüııler1 ağustosun nihayet
lerine dotru lf em eye bE.tlayacaklar. 

Fakat, ı:sıl mUhim derdin, y•nl 
moaken buhranının önüne rcçmek 
yo'unda, maaleaef hiçbir haHket ııö
rUlmemektedir. 

Devlet mahaJleıi Yen"ıehire nak• 
Jolununca, oradaki binalar, kiralannı 

artırmakta, birihlrluile yarsı• ıir

mitlerdir, bu itibarla bir k.ln mora
toryomu ebemdlr. 

M.:ıken buhranının 8nGoe ıeçmek 
fÖyle dursun, yakıadıı, temyizin bu
raya naklinden sonra, bu dert btı ... 
bö.tDn bOyOyecektir. 

Zira, ıeJecek olan iki yöı:dcn fasla 
aile, dolmuı Yaıiyette bulunan bar· 
datı taııracaktır. 

Bence, bu buhranın öallne ıreç
mek için Ankaranın muhtelif 1erle
rinde1 bilhassa devlet mahallHi 
cıvarındakl bot araziye Sin:lcirmoz 
dedikleri obalar, yani daha tllrkçe.i, 
birçok aile panılyoalan kurmak 
lAzımdır. 

Hole, harbiyenin bHra7a nakli de 
tahakkuk edene o :zaman, mukea 
buhranı iktıHdl bahraaı aratacak 
bole girecek demektir. 

Bu aaydrklarım, Ankaranın umu
mi dertleridir. Huıuıi dertlere g•
lince; bittabi, kime ıorsaaıx en aıa
iı bir düxlinea"ni li yabilecektir. 

fzmlrll Feylesof Ahmedln dediği 
glbh 

Matem ve ııürufelek Arife aeyyandır bil 

Dert; sabarehli o.an klmile derma-
dır bil 

Küsme t•kdin bırak ıeknyi her 
hal reçer 

Renr.1 crıım. HYku1afa Yaaı1ıplyan

dır bil! 

~ 

Ankarada GUmrDkler YekA· 
leti memurlarından gUreşçl 

Sedat; 
- İst nbuldan yani ıeldiğim i~la 

Ankara ıençliği ile heniz kAEi dere
cede muarefe peydahlıyllbilmit deği

Um. Mamafih, ••rek apor mrntakalım 
..:!..anilo, n gerek birçok gençlerle 
tem • mdnn, buradaki spor işlerinhı 

muntaz m idare olunduğunu ötrendim. 
Burada, birçok ıporlarla iıtigal 

eden t•tekki1ller var. Merkeziumumi, 
buradaki apor teıekküllerini de, İııtaıı
buldakJ emaalinin mnhariyet.erindea 
mahrum bırakmıf deQ'ildir. Meseli 
Mub .. fıx GftcilnGn giızel bir kulQp 
b"naın •ardır. Sergi evindeki güreı 

ra..--sam:~~----------------------!Bmm~------...1 
Köylüler Haklı Görünüyor 

Çünkü Hazinenin Elinde. 
Tapu Senedi Var 

Fakat Menekşe Ça
yırı İşi Buna Rağ

men Halledilemedi 
Menekşe çayırmın otlarıwn 

hazinı tarafından lkitclll köylüleri· 
ne aablmaaı yUzlinden köylülerle 
bu araziye sahiplik iddia eden 
Bay Şefik arasında çıkan ihtil&f 
hila halledilmemiştir. 

Milli Emlak MUdürUnUn Çar· 
ıamba gllnü arazinin köylülere 
blçtirilmesi için verdiği emirden 
ıonra bu müdlirlUğe, arazmın 

Bay Şefiie verilmesi için emir 
veriJmft olduğunda.:ı köylüler dlln 
otları biçmekten yasak edilmiş· 
lerdir. Ancak a.razi henUz Bay 
Şefiğe teılim edilmemittlr. Çiln
kU milli emJAk müdür:üğünde 
bu arazinin hazine namına tapusu 
vardır. Pazar gOnU yerinde yapı· 
lan tetkiklerde de Bay Şefiğin 

lddlasınıo yersiz olduğu görlll
müıtnr. Hazine araı:iye tapu ile 
tasarruf etmektedir. Halbuki 
Bay Şefik tapu gösterememekte, 
ancak taaarruf hakkı vermlyen 
•• bu bakımdan bir kıymeti 
ohnıyan tasdikıiz bir hudutname 
göıtermektedir. Muhakemat Mil· 
dUrlllğO araı:iııln baıloenln malı 

olduğu ve köylünün haklı bulun
duğu kanaafndedir. MiJJJ Emlak 
MUdürlliğfine de kanaatini bu 
yo da bildirecektir. 

Cezası Az GörUldU 
Gece vakti bir evin kilidini 

kırarak içeri girip etya çalan vo 
OçUncll ceza mahkemeainco yedi 
ay hapse mahkum edilen sabıkalı 
Haaanın cez&11 temyiz mahkemem 
tarafından az görUldilğünden 
muhakemesine yeniden baılan• 

mJfbr. 
····-·~ ................. .. 

salonunu da, lstanbul'uluı gıptaya 
aevkedebilecek kadar muutuamdır. 

Kcıa, Ankara GücODlln de tirin 
bir kulllp ve ııilref ıalonu mevcuttur. 

Binaenaleyh, buiOnkft halde, An· 
karalıların ıpor bahıinde yegane 
ihtiyaçları buıuııi bir ıtadyoıııaan 

ibarettir. 
GOreı nntrenHrO Her Petf!r1 gU-

reıçiJeri muntazsman çal ftırnıaktadır. 
lataııbulun birçok t .. n nm f fut

boldlleri de, ltı tahail naair aeLep
lerle buraya gelmişlerdir. Bu itibarla, 
yakıada Ankarcı, güre9 ye futbol 
aahasında bfiJftk nriıklar göstere
bilecektir 1 

- .......... _ 1 ·-· .......... _. -· ·--- ••• a.-. ..... ,,...,.., 

On Sabıkadan 
Sonra Uslanmış 

Fakat Yine Hırıızlık Su
çile Y ali:alandı 

Mehmet, hırtızlık Ye dolandı
rıcılık ıuçlarmdan on tane aabı· 
ka11 bulunan bir gençtir. DUn 
UçUncU ceza mahkemesinde yine 
hırs·zlık suçundan ıorgusu yapıldı. 
ldoiaya göro, Mehmet &OD gUn• 
lerde birçok dUkkAnlara kese 
kağıdı dağıttıiı görülmUı, :zaten 
her zaman poliı gözft albnda 
bulunduğundan bu kAğıtJarın alı· 

nıt yeri fÜpheli görülerek yaka· 
lanmıı ve mahkemeye verilmiştir. 
Fakat suçlu kAğıtların çalma ol· 
madığmı ıöylemekte ve kendisini 
ıu yolda müdafaa etmektedir: 

- Ben on eabıkalı biriel~im. 
Şimdiye kadar lıayatım fena ve 
ıer1eriyane geçtf. Fakat artık 
uslanmış, aklımı başıma almıt bir 
haldeyim. Ben artık liuçıuzum 
bay reis, hana ceza vermeyiniz, 
beni salımı. ÇnnkU artık alnının 
terile para kazanan, ıerefile ya• 
ıayan bir insanım. .. ,, 

Mahkeme relıi Mehmedin 
kiğıt dağıttığı diil<kAn ıahiplerin· 
den bir ikiıinln .. nm ve adresle· 
rini sordu. Mehmet 11 nerelere 
verdiğimi biliyorum. Fakat iıtim· 
leri habrımda değ!U,. dedi. 

Hakim: ,.Eğw isimlerini hab
rmda tutsaydm ıeni ıimdi serbest 
bırakabilirdim ... dedi ve muhake
me başka gUne bırakıldı. 

r ~ 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

Önümtizdeki tatil Jnre11indın aon
ra 7enl derı yılı, btelıyor. Daha ıim
d.iden mektep derdine düıen gençlere 
ve çocuk babalarına her ıtıne ol<lugu 
gibi bu yıl da yardım elimizi uzatı• 

yoruz. 
SON POSTA'nın mıktepçlııl bli

tiin Ortamektep, Liee n Yükaek mek
teplerin kayıt ve kabul ıartlannı önü
müzdeki 

1 Haziran 
Cumıırteıııl gününden itibaren ıU

tunlarında neşretwıye ba:;lıyor. Gir· 
m4!k idlediğtnıı mektepJer hakkında 

tere ddiit 1 erırıiai 

Bizden Sorunuz ı .. 
Karşılıışacııgınn: zorluklara, yanJıt 

aulamnlara ve mü~kü.Uere 

Cevap Vereceğiz 1. 

---------------------------
Yalnız 

Genç Kızlar 
için 

Birkaç rUndenberi rlJnOI ltltrl 
.Otuaunda, Almanyada 0 Mea'ut 
Yııva K•rma,, mektebinden mezun 
iki ıenç kız arasında oereyan eden 
muhabere, bQUlııı okuyucularınmu 
alikadar edecek bir aafhaya 
girmiıtfr. 

Bu mektepten birkaç aene ••Y61 
çıkarak memlekete d~nen Ba1an 
"Emel Rıza,, mekteple ıeçlrdlR! 
hayatı ile, memlekete dlindGkten 
ıonra geçirdifl teerObelerl not 
ettiği defterini A. A. A. naıt&1ile 
sra:ıetemiıre ıra.cıdermlıtJr. Emel 
Rıu d'yor ki: 

"Fikirlerimden, tecrObelerimden, 
çok garip ıergGzeıtimden yurdu. 

un bDtQn kı•larının ibnt alaıa
aım iatedim. Bu notlftl'Jmın neıre• 

dilmealni onun için ilti7orum. Yal
nız bir ricam YaJ'. Bu yazılarımı 
erkekler kat'iyen okuma1ınJar. 

ÇOnkO bu yudıtım notlar, 

Yalnız 

Genç Kızlar 
içindir.,, 

Bu meraklı aotlan Perıembe 
gGnünden itibaren gazetede oku· 
}'Unuz. 

Belediyelerin 
Vazifeleri 

Dahi1iye Bakanl•ğı Yeni 
Bir Emir Verdi 

Belediye Kanununun JS inci 
maddeıi Belediyelerin yapacakları 
ve görecekleri lılerl birer birer 
saymış, meydan ve pazar yerleri 
açmak vaıifealni de bunlar ara• 
sına koymuştur. 

Birkaç yıl önce belediyeleri· 
miz, bu alanda idare makamla· 
rmın da yakından göıterdfklerl 

alaka ile, kurduklan pazarla hal
kın ihtiyaçlarım kolayca ve ucuz-
ca temin edebilmesine yardım 
etmiıler Vtt bu ıuretle gerek ef· 
kirıumumiyede, gerek memleket 
ökonomik hareketinde deierU ve 
kıvanç verici bir it 1apmıtlardf. 

Fakat Dahiliye Bakınhğmın 

ıon bir tamimine g8re, aon za• 
manlarda bu allkanın tavsadıiı 

ve bu ıahada geregl gibi çalııtl• 
madığı yapılan tahkikattan ve 
mUfettJşl~rln VekAlete verdikleri 
raporlardan anlatılmaktadır. 

Bakanlık pazar yerleri kurul· 
masına etkisi gibi canlı alAka 
göaterilmeainl bUtUn Belediyelere 
tamim etmiıtir. 

Haberlerlmlz Burada Bit· 
medl. 6 ıncı Sayfamızda 

Devam Ediyor 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Bir İki 
Satırla 

icra Dairesinin Muhasebaaf 
Teftl9 Edlldl 

Adliye ve Finans mtlfettlılerl 
icra muhasebesini teftft etmfılır. 
defterleri ve muameleleri munt_. 
zam bulmu.şlardır. 

* •. .. 
Talebenin Yardımlar1 
Kara yer aarsıntısında felAkotı 

uğrayanlar için Beyoğlu 17 lncJ 
mektep talebeleri 622, ınyasal 
bilgiler mektebi muamm ve taı .. 
beleri 5100 kuruı yardımda b~ 
lunmuılardır. 

.... .... ... 
Yunan Elçlsl Geldl 

Memleketinde izinli bulunaıa 

Yunan elçisi Bay Sakallaropuleo 
dftn ıehlrlmize gelmiştir. 

* * * Hapishane Gardlyanlar1 
Adliye bakanlığı HapİHn& 

aardiyanlarmın azaltılmasını, açıli 
yerlere tayinler yapımalmaaı!V" 

bildirmiştir. .. .. .. 
idare Taksimatında 

Memleketimizin idari tak• 
mabuda bazı değJşlkJikler yapı~ 
mıı, birçok köylerin ve nahly~ 
lerin eıki bağları değiftirllmittb\ 
Bunların bir liıteıi lstaobul vlllıt 
yetine de iönderilmlıtir. • ..... 

NUfus KUtUklerl 
Dahiliye Bakanlığı esklmlı Ye 

yıpranmıt nüfus gUtüklerlnJn yoe 
nlle1tirllme1l için bir tamim gön• 
dermlştir. 

* .... 
Takdir l!.dlldller 

Baı:ı kaymakamlar, yol yapi 
tırmak, mektep açmak, köylei 
ara1mda telefon hattı çekme& 
gibi itlerde gayretli davrandıkları 
için takdirname almıılardır. 

* * * Parlse Çilek 
TUrkofiı tarafından yabanol 

ülkelere uçku ile çilek gönderli• 
me1l iti gözden ieçlrilmlıtlr, 
Şimdilik yalnız Parise çilek 11öıı-
derilecektir. 

,.. * .. 
Bir Seçim 

it Bankası Iatanbul Kolu Mtıe 
dnrtı Yusuf Ziyanın yerin• T ecb:q 
ve EndUstrl oda11 idare ht"yetl 
üyeliğine Şerafettln Alemdar or. 
lu aoçihnittir. . ... . 

Konserve SatacaAız 
TUrkofiı yabancı ülkeler• 

meyva konservesi satışının çolt 
rağbet bulacağı kanaatini elde 
etmif, teıebbUso girişmlıtlr. 

* ... * Arsıulusal Kongre 
Arııulusal T eclm ve EndUı• 

trl odalar1· kongreal 15 haziranda 
Pariıte yapılacak, lstanbul oda• 
ıı da temslJ edilecektir. 

Çocuk - H 11&n B. 1 .. Eskiden °fmti· 
hanın tiddetinden dalgalandı Akdeniz 1,, 
Diye bir aöz varmıı. 

•.. Eski imtihanlar birfCY mi ? BugUn 
imtihanın ılddetlnden Akdeniz de, Kara• 
deniz de, Okyanuı ta, Hintdenlzl de 
dalgalanıyor. 

için ne 1apmah ecaba Hasan B. ? 

1 

... Bu dalgalar arasında batmamak Hasan B. - BUtün ders seneıinde, 
aımfta dalga geçmemek lazım, oğlum 1 
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Hergün 
Hukuk Talebesi 
• Yangın 

ı. 
Yerlerinde 

Oturanlar 

« 
Hukuk Talebesi 
Iatanbul Hukuk Faknltul ta

lebesi imtihan vermek için An• 
karaya gidiyor. Akıl alır it de
ğil, fakat bu bir hakikat. 

Talebe niçin •kaçar? Burada 
imtihanların &ıkı ve sert oluıun
dan. Bu, lstanbul Üniversltea\oln 
lehinde, gençlere kolaybkla imti
han verebilecekleri Umidini veren 
Ankara Hukuk FakUlteslnln aley
hinde. 

Bu Ünlveraitelerln lkial de 
devlet Üniversitesi; ikisinin de 
programı aynı, ikisi de aynı im• 
tihao talimatnamesi ile hareket 
ediyor. O halde bu fark nereden 
ıeliyor? . 

Ankara Hukuk Faklilteal lı· 
tanbuldakinden geri mi? 

Böyle olduğunu dahi kabul 
etsek, gençlerin kolayı aramaları 
kendileri için yDıı: kızartıcı bir 
hareket. 

Üniversite talebeai ııkıdan 
korkar mı? Ünlveraite lise de
lildir ki 1 

• Viranelerde Oturanlar 
lıtanbulun yangm yerlerinde 

taı taı listUne koymak suretile 
vllcude getirdikleri karanlık, 
penceresiz inlerde yatan yüzler
ce Yatandq var. Bunlar •• kiraıı 
t'eremlyen zavalhlardır. Bu inlere 
11ğın1yermi1lerdir. Şimdi belediye 
bu kulllbeleri daha oturulabilecek 
bir hale koyarak burada yaıayan• 
lara bedaYa lakin yeri yapa· 
cakmıf. 

Bu karar, bize Londranın Hkl 
mahalleleri yıkma kararını hatır
lattı. Londra belediyesi, bizim 
şimdi yeni yaphğımız binalar aya• 
rmda ntlam •• bUynk binaları 
yıkarak yerlerine fakir halk için 
modern binalar yaptarmıya karar 
Yerdi. F aklrlerin ve iıçilerin otur• 
duğu eski mahallelerl yakb ve 
yıktirdı. Şimdi bunların yerinde 
her türlU konforu havi yeni ma· 
halleler kuruluyor. 

Bizde de belediye bir ıirketle 
anlaıarak bu yangın yerlerinde 
aylık kOçUk bir taksit mukabl· 
llnde buralarda kliçll~ temiz, 
evler yaptıramaz m2? Bu suretle 
Iatanbulun birer yara gibi ılneain· 
de çirkin görünen bu harabeleri 
ortadan kaldırmıf ve fakirlere 
desıhhi ••ler temin etmiş olur. 

SON POSTA. 

Resimli Makale a Çocuk Neşesi a 
HayatıD en ~iizel çatı çocukluk

tur. Onun için bayat aır dolu bir 
kutu, neıe fıtkıran bir kaynaktır. 

Her yeni ıey onu hayretten hay-
rete dltürar. En ufak lir 
flldlae onu muut etmfye 

klfidir. Gülmek onuu en 
tabii halidir. Kayguıuı, 
•kınhsıı:, rilrGltüatlr. bir 
hayat. Niçin hepimlı: ço
cuk olmayı iateriz? İde· 
1enler bOUla hayatlarını 
çocukluk devirlerinde ol
dufu kadar, mea•t ve 
n~ıeli geçir•bilirJer. Bü
yüyünüz, fakat ruban 
biraz da çocuk kabaıa. O 
Ya'klt aeı• ,... aaad•t 
aiaindir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Hafta Tatili Pazar Günüdür 
Kamutay Resmi Tatil Günleri Hak
kındaki Kanun Liyıhasını Kabul Etti 

Ankara, 28 ( Husual ) - Ka• 

mutay dnn hafta tatm kanun Basın Kurultayı Demiryolları 
liylbaaını müzakere Ye kabul 
etti. Bu kanun IAyıhuına Dün Kapandı Memurları 
nazaran, ulusal bayram yalnız B J 
cumhurJyetin uan edildiği 29 ilk Yüce Ôndere Ebedi ir Layiha le He1>9fne 
teırln gUoUdUr. Tnrkiye içinde ve Bağlılığını Sundu Derece Verildi 
dışında devlet adına yalnız o gUn Ankara, 28 ( Husu~i) - Tor- Ankara, 28 ( Huswıi ) - Ka· 
tören yapılır. Bayram 28 ilk teş• kiye Basan Kurumu Kurultayı diln mutaya verilen Devlet Demiryol· 
rla ö~Ieden aonra bqlamak Uzere aon toplantısını yaptı. Komisyon· lan tqkilit kanunu projesine 
20 ve 30 aUnlerl devam eder. lardan gelen raporlar görllşOlerek göre Genel Oirektörlnğl\n iki 

Gen.I tatil aUnlerı· de ıunlardır.· kabul edildi ve sonra da ŞükrD i . bl h be ali • Kayanın outkile kapandı. muav nı, r mu ase ve m ye 
30 Ağuıtoı Zefer bayramı, 23 iş Birliği komisyonunun ra• mUtehaıaıaı, 4 daire mOdOrlUğO, 
Nisan Ulu1al Egemenlik bayramı, poru görüıij)ürken Komisyon Bar bq mUdürlfiğU, blı: umumt !kA-
1 Mayıı bahar bayramı, üç gUn kana Necip Ali aöz alarak mat- tipliği, il iıletme mlldtırllljU 
Şeker ve dört glln Kurban bay- buat hürriyeti telakkisini anlat· bulunacakbr. 
ramları. ikinci kin unun birinci mtf, matbuata bU) tik bir ehem· Demiryollal".ında bedava i"e 

b d H f miyet Yerildiğini 'H komlayon En Eski Gazeteciyi aunn yıl atı gilnU Ur. ata tatili raporunun matbuat blirriyetinl yarım ücretle seyahat edecekler 
Pazar aUnildUr. Bu tatil 35 aaat· takyit etmediğini aöylemiıtir. liyihada göıterilmittir. Demlryol-

Sayfa 1 

r--------------~ 
Sözün Kısası 

Aile 
Arasında 
Cinayetler 

•------- Seryer Bedi 

Farkında mıaıoız? Aile ve ak· 
raba arasmda cinayetler pek ço
ğalmaya batladı. Kızanı, kıı kar· 
d•tini, anaaı aı, babaaını, karıaım, 
kocaaını bıçakla, tabanca ıle, 
balta ile, tatla öldürenler, son r.a· 
man:arda, gözleri kanlı ve azala 
bir canavar sürüsü teşkil etmeğe 
başladılar. insan denilen mablii
kun yakıntarını ve sevdiklerini 
6ldürmeıindeki ruht ter.at ne tüy
ler Urperticl ,eyi Afkla kin ara· 
eında bir parmak meaafe bırak
mayan bu cinayetler foaanları 
vahşi hayvanlara karşı bile utan· 
dırabilecek insiyak azgınlıklaradır. 
Fakat ba vahşetlerin sebeplerini 
araştaralam. 

Biitlin bu aile cinayetlerinden 
•• anlatıhyor? 

Bence bütün bu aile cinayet· 
lerinden fU anlaşılayor ki bizde 
aile müessesesi gerçekten mllthif 
bir buhran geçirmektedir. Para· 
tıızlak ve açlık bir yandan, anane 
ile yeni t:aruretlerin mUcadeleal 
ve bundan doğan geçimeiz.lik, kıs· 
kançlık öte yandan Türk allelerinl 
saraıyor. Bu zelzeleye dayanama· 
yacak kadar zayıf olanlar kendi
lerhıi tutamayorlar, muvazenelerini 
kaybediyorlar ve davayı hallet· 
mek için, hakem olarak 6llmtl 
çağınyorJar. 

Azrallln aile itlerimlH bu 
mUdahaleal korkun~tur. Fakat bu 
61Um meleği şeytanın girdiği her 
yerde onun arkası sıra görUnOr. 
Meseli ıu Norkavak k8ylinde kız 
kardeşi Fatmanın batmı tatla 
ezerek öldüren Abdillbakinin hl· 
kayeslade de evveli ıeytan, .oora 
Azrail, klasik rollerini almıılardır. 
Evet, ilk önce Şeytan Fatmayı 
baıtao çıkarıyor, onu amcasının 
oğlu Mehmet AU ile mUnaaebette 
bulunmıya kıtkırtıyor; buna mu
vaffak olduktan aonra Abdnlba• 
kiyi kız kardeşi aleyhine k~pOr
tOyor ve en vabti cinayete bazı ... 
byor. Artık ıoo söz Azr•ildedlr. 
O gelecek ve meseleyi en kor· 
lrunç şeklinde halledecektir. 

Türk ailesinin kapılarını şey
tanın ve Azrailin gayritabii r.iya
retlerine kapamak için ne lir.ım? 
Söylemeye hacet yok: Para lazım 
terbiye lizım, tahsil )Azım, sabır 
llizım. ölçülü bir Lale lazım ..• 

Bunları sayıp durmanın ne 
faydaaı var? Marifet temin ve 
tatbik etmekte. 

Fakat biz temin -.e tatbik 
edinceye kadar şeytan ve Azrail 
cehennemi işlerlni g6rmeye de
vam ediyorlar. ÇOnkU onların 
beklemeye -.akitleri yoktur. t Kaybettik ten eksik olmamak Uzere Cumar- MHlek komisyonu raporuna lannm btıtln memur Y• mllıtah· 

test gllnll saat 13 de başlar. Hal· pr• de ~ar.etecilik ve muharrirlik demleri derecelendirilmlttir. 
Üstat Ahmet Cevdet kın yimeal, içmesi ve geyinmHi bir mHlek haline konacak, bu Saylavlar Birer Maaşlarını Balkan Anlaşma-
Aramızdan Ayrıldı gibi zaruri lhtiyaçlarile alAkalı meılek menıuplarımn bimayeai Hava Kurumuna Bırakacak sına Karıı Mı? 

Ankaradan verllen Ye yllrek· alıt verit dllkkin ve mağazalar için tedbir~er atanacaktır. Bu Ankara. 27 _ icra Vekilleri 
lerde acı bırakan kara bir haber hakkında Cumerteıl gllnO hafta tedbirler bir heyet tarafından ıe- H 1 K d S Go."ring'in Seyahati Birçok 

tatili kanunu hükUmJeri tatbik 1 k k it k d b J eyet amutay • aylavlar me-
biz• Tilrk basınının en eski ec• uru aya a ar azar ana· yanında teahhUt ettikleri miktar- Şayialara Yol Açtı 

k Ah 
edilmez. caktır. 

•m• tarı met Cevdetin &lOmD· dan baıka 292 fer liralık birer Sofya, 28 (Huıust) - Atman n d d 1 k Türk Haritacılığı Geceki Ziyafet l k 1 T n uyur u. 1 basan kurulta· iç J~leri Bakanı ŞllkrD Kaya ay l maaı armı da llrk Hava Hava Nazırı Görlngin buraya 
Jınan açılaıında bulunan Ahmet Ankara, 27 - Ttirk harita- Kurumuna ıbırakmıya ıkarar ver• gelmesi, kıral ile uzun bir görüı· 
Ce•dıt Paıar gUnU bir kalp cılağmın 25 inci yı!dlSnUmft olan ıece baaın kurultayı Uyelerlne mi~lerdir. me yapması ,berine tlr111 şayialar 
lcrb;i geçirmlt ve yatag~ a 30 Mayısta harita genel direktör· · bir ziyafet verdi. Baıbakan Ôk • 8 k M dolapnaktadır. 

•• bakanlar bu ziyafette onomı a anı oa- Gö · · B ı ı t y 
alrmittlr. Basan Kurultayı namma lnğUnde Tllren yapılacaktır. rıngan u aar 1 anı ve u-
b f hazır bulundular. Şükrü Kaya kovaya Gidecek goa!avyayı Almanya heaabına 

lr heyet eve giderek kendisini Apartıman Yaptırmak I• AtatOrkün kurultaya gönderdiği Ankara, 27 - Ökonoml Ba- kazanarak Balkan andlatmasını 
tlyaret etmiı, iyilik dileğinde tı•yenlere Borç Para Yok ilgi ve ae•gi telgrafım alk111.Jar bozmak lstedi;;.:ı ileri sUrülüyor. 
b 1 f k d h b h Y kam Bay Celll Bayar Kamutay ~· u unmuı, a at a a u eyet Ank 27 E , k E arasmda okudu, sonra matbuatın Ruı-Franıu: anlaşmaıına karıı 

d 1 d k d k ara, - m.a ve y· tatil edilince Moakovaya gidecek 
ev en ayrı ma an en isine i inci tam bankall mesken inşasını yüce öndere bağlıhğanı bildiren lagilterenin de bir : Almanya • 
bir kriz daha gelmlıtir ve bu bir telgraf •unulması yine alkıı· ve elektrik tes:Satı işlerini yakın· Lehistan - Macaristan anl8fma81 
kriz 73 yaşındaki ihtiyar gazete· fazlalaıtarmak için apartıma inşa· dan görecekt·r. Bunua için Nazilli temin etmek iated:ği, bu anlq-

ahna borç vermemeyi kararlaş· lar arasında kabul edildi. Ziyafet fabrikasmın açılması 22 aguv stoıa B ı · t 'l y ı clyi aramızdan ayırmıatır. maya u gar san ı e ugo• avya-
Y tırmıştar. çok •ğlenceli ve neıeli geçti. bırakılmııtır. d ·ıt·h kı 1 t v G 00 

Cenazesi bugfin Hacıbayramdcın nm a 1 1 a na ça 11 ıgı ve o-
le ring bu maksadı temin ıiçin seya• 
aldırılacak, Basın Kurultayının r---------------------,---------------------""\ hat ettiği söyleniyor. 

bUtUn Uyeleılnln ittirak edeceği [STER [NAN /STER J NAN MA / .ıneraalml• Cebeciye gömfilecektir. · Benes, Titülesko 
TUZ ÜÇ Kuruşa Uııık, 26 (A.A.) - Uıak ıeker fabrikası ortakla- Bu telgraf haberi ajana tarafından veriliyor. Bu Beı Ay Aralıkla Mo.sko-

rma bu yıl yüzde 100 kir dağıtmayı karnrlattırm:f ve ıamanda yüzde yOz kar eden bir müeaseııe göı&terilc- G•d ki 
Ankara, 28 (Hususi) - icra mez. Gıda maddesinden olan ıekerden yüzde yüz kir vaya 1 ece er 

bunun yüzde eilisini ödememiıti. Bu defa geri kalan d k h 1 ç k 
~ekillerl heyeti tuzun tuzlalardaki • ece a • gelmiı bulunan fabrikalerın artık hOkümet Moakova, 27 ( A.A.) - e os o-
liat f yüzde elliyi de Bdemeye bııılamııttr. himayesine muhtaç bulunduğuna; valtya Dış Hakanı b. Benea bar.iran-

11 iatinl nltı kuruştan Dç. ku· da, Romanya Dıt bakanı B. Titille•· 
1 Ufa indirmek için kamulaya bir J STER /NA N /STER J NAN M Af ko da ikinci teırinde Moılr.ovaya 
lcanun liyıhası aeYkedecekUr. ıelecekludir. 
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: l Memleht Manzarası\: , 

Karaman I<.oyle
rindeSon Posla: 
Pınarbaşı Köyü 

Karaman, (Hususi) - Pırar

başı Karaman köylujoin en gli
ze'.Jerinden biridir. 9i evi va 352 
nüfusu vardır. Bağ' arı çok ve.• 
rimlidir. Bu köydde pekmez 
yaptlmasına çok önem (ehemm:
yet) verilmektedir. Köyiln ıuyu 
bol olduğu için kuraklıktan oka· 
dar ııkmtı çekilmemektedir. Kö· 
yUn ıarkmdan geçen dere hem 
arauyı sulamakta hem de birkaç 
değirmen çevirmektedir. Köy 
eıağı ve yukarı mahalle adlarlle 
iki mahalleye ayrılmıştır. İki ma• 
hallenin çocukları için güzel ya· 
pılmıt bir okul vardır. Civıar 
köylerin çocukları da bu okula 
gelmektedirler. Köyün d:ğer 
köylerle bağlantı~ını temin eden 
yollar çok dUzgUndUr. T e!ef on 
battile köylere ve komıu nabiye
lerle kaza merkez.ine bağlanmıt 

olan bu köyUn balkı ça '.17makt8n 
sevk almakta, yılın bütün gtlnlı

rini ite vermektedirler. Bu aaye• 
de köyde ileri bir baymdır!ık 

vardır Ye yine bu ıayede köy 
Karaman 1ayfiyesl haline gel· 
miştir. Köyde Balpınar adı veri• 
len içimi çok lyl ve şifalı bir 
au vardır. Karamanlılar köye 
tebdil havaya geldikleri zaman 
bu ıu baımda eğlenmekte, ve 
köyde kaldıkları .zaman içinde 
baıka ıu içmemektedirler. 

Çoban Köpeği 
Yüzünden 

Tokatta Bir Çoban, Diğer 
Bir Çobanı Öldürdü 
Tokat (Husuıi) - Dimrota 

k6yUnde kasap Haıamn çobana 
Refahiyeli 17 yafmda Ali ile ay· 
nl köyden bakkal Muıtafanın ço
banı çerkes Mahir urasında bir 
çoban köpeği yüzünden kavaa 
çıkmış, bu kavga aonunda Mahir 
tabanca ile Aliyi öldUrmllştllr. 
Mahir yakalanmış, Adliyeye ve
rilmiştir. 

Odemiş Postanesinde Tahkikat 
Ödemiş, ( Huıusi) - Ôdemit 

Poıta ve Telgraf idare.inde yapı· 
lan teftişler sonunda Posta ve 
TelKraf direktörü Bay Fahriye 
lıten el çektirilmiıtir. ................................................................ 

Son Posta 
\'eYlftf, •IJaal, H..,adlı •• alla , ....... 

l!Aki ~abd)' e, Çatalçe~me eobtt. as 
l&TANBUL ... ... 
GaıetemiıJe c;11can_ pıa ı 
ve reeimt~rin büUin haklan 
a:ııhluz ve gazetemize alldr. 

- M .. 

ABONE FiA TLAAI ~ 
t • 3 t 

Sıae Ay Ay Ay 
"'· Kr. Kr~ le. 

TORKIYE i'iöö 750 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 iN 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adret 
değiştirmek 25 kuru&hıı. .... ....... 

Celen evr•/e geri uwllınes. 
Hinlarden mea'ulireı al1111naz. 
Cevap içfo mektuplara 10 hruşluk 

pul iliivesı lazımdır. 

,. Posta kutusu ı 741 lataobuf ,,.,. 
Telgraf ıSonpo<Jtıı 1 
Telefon : 20203 

~ ~ 

SON POSTA Mayı• ı& 

• 
_ı_ ________________ _;.. 

MEMLEKET HABERLERi 1 
Dilnga lkti•al Haberleri 1 

Aksa.rayda Sıtm_a .Mücadelesi 
Filistin Büyük 

Çok iyi Yumurta Alıcısı 
. . Tel· Avivden yazılıyor - Fi-

Sonunçlar l 

Verdi 
Aksaray ( Hususi ) - Sıtma 

mücadele heyeti çalışmalarına de· 
vam etmektedir. Martta baılayan 
umumi muayene bitmiıtir. 15 bin 
kişi gözden geçirilmiı, ııtmamn 
öoline g~çildiği görülmüttllr. 

Bir iki yd önce ıivriainekten 
oturulamıyan kasabada şimdi 

b;ç ıivrisinek kalmamııtır. 

l Fakal Bul- listinin, muhtelif 
yerlerden gelen 

1 

gar yumar- göçmenlerle nUfu-
tal arını çok su artmıya hatla-

~ alıyor dıfı gündenberl 
~ ıthalatında da bir çoğalma göze 

çarpmaktadır. Bu arbı bilha1Sa 
Avrupada lıtihlakl çok olan mad• 
deler üzerinde daha fazladır. Me· 
seli yumurta bu maddelerin ha• 
tında gelenlerden biridir. 1932 
yılında Fillatinln yumurta ithalata 

, 18 milyondan ibaretken bu lthalAt 
1933 yılında (34) milyona ve geçea 
(1934) yılında lae (62,245,000) 
adede yllkselmlıtir. Karasaz bataklığınm da kuru· 

tulmaaı itine başlanmıf, bUyllk 
kanallar açılmış, Niğde Tiliyetl 
de 700 amele .ermek suretlle 
bu çalıımalara lttirak etmittir. 

Karaı;11z bataklığının Helvadere köyü kıımında kanal açıhrken 
Üç yıl içinde yalnız bir madded• 

16rUlen bu Uç mi ıll artış bu 
paıara lhracatçdarmızın gözlerini 
dikkatle çevirmelerini icap ettire
cek bir keyfiyettir. Plyaaada eo 
fazla Bulgar yumurtaları aahl• 
maktadır. 

Şimdiye kadar 15 bin metre 
kanal açılmıı ve birkaç hektar 
arazi kurutulmuıtur. 

Karaaaz bataklığının taban 
genişliği bef, Uıt genfıliği de yedi 
metrodur. Bu kanalm açılmaıı 

biraz gilç o!muş, kayalıklı arıza· 
lar dinamitle atılmışbr. 

30 yıl önce Kmmdan ıelen 
ve Karaaaz bataklığı kenarına 

yerleıtirllen köylüler şimdi aevlnç 
içindedir. Sıtma milcadeleai bu 
köyUn arazisinin ıulanması için 
bir su kanalı açtırmııttr. Otuz 

yıldanberl auauz olan ve bu yUzden 
ekim yapamıyan köylüler timdi 
bUytik bir hevesle tarlalarım işle· 
meye başlamıılardır. Kuruyan 
bataklıktan arazl aldıkları için de 
tarlaları genlılemiıtır. 

BUtUn sıtmaiı köylüler tedavi 
edilmif, arbk köylüler ııtma ve 
dalak hastalıklarından kurtulmuı· 
lardır. 

Dördüncü Konya 
Yerli Mallar Ser-
gisi Hazırlanıyor 

.. Konya ( Huıust ) - Uluıal 
Okonomi ve Tütün Kurumu tara· 
fandan dördüncü Konya yerli 
mallar 1ergisi bazırhğma batla• 
nılmııtar. Sergi 25 Haziranda açı· 
lacak ve 10 Temmuza kadar 
ıUrecektlr. 

Bu mUnasebetle nakil ücret• 
lerindc ucuzluk yapıiacak, .ziya• 
retçiler için bir de Konyayı 
dolaşma programı hazırlana-
caktır. 

ikinci Umumi Müfettif 
Çanakkalede 

Çanakkale (Hususi) - ikinci 
umumi müfettiş Bay İbrahim Talih 
Göçmen yerleştirUmesini ve göç· 
menlere ait işleri gözden geçir
mek Uzere buraya gelmiştir. Vi
layet göçmen itleri müfettiıliğine 
Bay Raıim tayin edilmiştir. 

Akıchirde Çocuk Bahçesi Açıldı 

Akşehirde çocuk e1irgemt kurumu piyangosu çekilirken n çocut bahçeain· 
deki Atatürk Anıtı 

Akşehir, ( Huıusi) - Burada çocuk esirgeme kurumu tarafından 
birçok çocuk oyuncakları, eğlence aletleri, kum havuzları bulunan 
güzel bir çocuk bahçesi açılmıı, bahçe bir Atatllrk anıta ile de ıUılen· 
mittir. Bahçenin açılma tilreninden önce çocuk esirgeme kurumu pi· 
yangoıu da çekllmif, birçok kimaelere Hn&İn Ye kıymetli hediyeler 
çıkmıfh!'. 

Amasya da 
Bir Ev Bekçiıi Bir Hırıııı 

Öldürdü 
Amasya (Huıust) - V arldat 

mOdtlrU Bay Hadinin evinde bek· 

cilik yapan Ali ça •uı bir hınız 
öldürmüştür. 

Bu hınız Ali çavuı uyurken 
eve girmiı ve uyanan Ali çavuı 
tarafından görillmüştür. Ali çaYUf 
hırsızı tutup eller:ni ballamak Y• 
zabıtaya vermek fıtemiı, fakat 
hırsız tecavüze geçince bıçaiını 
kullanmak mecburiyetinde kalmıf, 
bıraız ölmUıttır. 

Bandırma 
Vapurunda 

Bir Göçmen Kadını Gürbüz 
Bir Erkek Çocuk Doğurdu 

Çanakkale (Huıuıt) - Ban· 
darına vapurunda bir doğum ol· 
muıtur. Dojuran kadın latanbul· 
dan vapura binen ve Gelibohya 
çıkacak olan göçmenlerd•ndir. 
Bir erkek çocuk doğurmuıtur. Va
pur kaptanı Fuat ÜlıUr kadını 
hemen öxel bir kamaraya aldır· 
mıı, pok çok ikram etmlı ve ço-

, cuf a Necip Talay adını koy· 
muıtur. 

Ada pazarında 
Birkaç Genç T ariada Çalı
ıan Bir Kadını Kaçırdılar 

Adapazarı ( Huıuıi) - Ka· 
raböcek nahiyesinde oturan lı· 
mail otlu Abdullabm 30 yaıın· 
dakl genç karııı yalnız baıma 
tarlada çabşırken idris oğlu 
Mahmutla kardeşı Mehmet ve 
daha birkaç kiti kadının üzerine 
hücum etmiş:er ve yakapaça ormana 
götürerek zevklerine alet etmek 
iatemitlerdir, vak'a duyulmuı 
jandarmalar ormana giderek iki 
kardeıJ yakalamıı, kadını ellerin
den kurtarmıtlardır. Kaçan arka· 
daşları da yakalanmak UzeredlrJer. 

Gemlikte 
Atatürk Heykeli Deniz 

Kıyısında Yapılacak 
Gemlik ( Hususi ) - Burada 

dikilecek Atalilrk heykeli için 
tetkikat yapmak Uzere Güzel 
San'atlar Akademlai öiretmen• 
lerinden HAdi buraya gelmlıtir. ' 

Park deniz kıyısına doğru 
uzatılacak ve heykel kıyıya diki· 
lecektir. Heyk~lin yapılmas1 için 
3 bin lira verilecek ve bu para 
3 ıenede ödenecektir. 

HAdi Gemlik Gazi okulaıi 

için de licretaiz bir Atatürk hey .. 
keli yapıp armaian etmeyi vadet
miıtir. 

Bir Alman 
lzmirde 

Sebze 
Yaş Mevya Ve 
ihracını Tetkik 
Ediyor 

İzmir, (Husuıi) - Almanyada 
birkaç ithalat firmasım temsil 
eden Bay Fieldman adında bir 
Tarım mütehassısı f&rımıza ıele
rek araştırmalara başlamı9tır. 

mlltehusıs, lzmirde meyva ve 
aebze aatıı kooperatifile temaslar 
yaparak Balçova ve civar bahçe· 
lerde araıbrmalar yapmaktadır. 
Bay Fieldman yaş meyva ve seb· 
zelerden ihraca elverişli olanlarını 
Hçmektedir. 

Örlinlerimizin ihracında mu· 
kavemet kabiliyetleri, amba:aj 
tekilleri de gözden geçirilmekte· 
dlr. Ayrıca Türk ofüıi miiessesui 
de yaı meyva ve yaş üzUm ihra· 
catile yakından ilgilenmiştir. lı· 

tanbul yolile Almanyaya çi '.ek, 
yaı Uzüm, yaı sebze ve diğer 
meyvaların ihracı ç<.releri ara§• 
tırıl maktadır. 

Bu araıtırmalardan alınacak 
neticeye ıöre Adana, Mersin ve 
havalisinde de arc:ışbrmalar yapı· 

lacaktır. lımire bir ambalaj mil· 
teha11111nın aetirilmesfne ve ihra-

1 cat teclmlmizln düzenleı yürütUl· 
' meaine çab11lacakbr. 

• Liheyden yazıyorlar - Yeni 
_H_o_l_a_n_d_a_d_a_ ihdaa olunan un, 

hayvan mabsu~Hı 
g•ni lnlıl· ve balık inhisar• 

, __ •_0_,._ıa_,. __ • la r ı çalıımiya 

batlamıılardır. 

Madridden 

l•pangada 
badem r•· 

koltesi ------

* bildiriliyor: - Is· 
panyanan l 935 yıla 
bad•m rekolteıl 
için yapılan Oran• 
lamaların neticesi 

k11men belli olmuıtur. Mevsim, 
ilerledikten sonra Urgel ve Tara• 
gona mıntakalarında hUkllm süren 
fevkalAde ıoğuklardan mahsulun 
bir yıl öncekinden yüzde 60 ek· 
ıik olacağı anlaıılmltbr. Aragon 
da yüzde elli oisbetbıde ekıik bir 
mahsul beklenmektedir. Yalnız 
Valencia mıntakatının rekolteal 
iyidir. Geçen 1934 yılı rekoltesi 
çok bereketli olmuştu. Bu sebeb· 
ten memlekette sablmamış bUyük 
iatoklar vardır. Bu lstoklarla az 
olan yeni rekolte yine ıatılmaıı 
icabeden bUyllk bir miktar teş· 
kil edeceği için rekoltenin bo
zukluğuna rağmen Hatların yUk· 
selemiyeceği zannedilmektedir. 

l1ı1panyanm fındık mahsulu için 
hen Uz bir tahmin yoktur fakat 
ayni şerait altında bulunması çok 
muhtemeldir. 

• Paristen yazılıyor: Arsıulusal 

Arsıulusal tasarruf enıtltnstl 
daimi komis:y onu 

tasarruf kon· b" ,, d .. .. ii • ıncıım a uçunc 
gresı beyne:milel tasar• 

ruf ko:'lgresi toplanmlşlır. Bu kon· 
grede bütün memlek~ tleri alôka· 
dar eden tasarruf teknlğ:ne ait 
bir çok meseleler görlişü :ecektir. 

BUT 0 N U L K E. Y l1 
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r Siga•st Aı.,,,; ] 
ita/yan - Habeş 
ihtilafında 
Fransanın Rolü 

f tal ya ile Habeıiatan araaında Ute
denberi me•cut olan anlaıamama:ılık 
hakkında bir anlatma formGIQ bulun
mıya çalıııhyor. Şimdiye kad...- bu iki 
bllkümetin biribirile uvaıa baılama
Jarına ramak kaldı. 

Fakat fngiltere ile Franaanın ba
rııı taV1iye etmeleridir ki ıillhın pat
lamasına enıel olmuıtur. Şimdi lae, 
eaaslı bir anlatma zemini aranıyor. 

Doğruyu lsteraenb:, bu itin anahtarı, 

herıeyden ve herkeaten evvel, birinci 
derecede alakadarların elinde bnlu•
makla beraber daha ziyade Franuma 
mllhim rol oynamuı mOmkGndilr. 
Franıa, ltalyaya minnettardır. ÇGnktl 
Almanyanın bir zamanlar Avusturya 
tlurlnde yaptığı taıyika kartı 

Brenner hudutlarına iki kolordu 
dayayan ftalya, bu tarıı hareketile 
Fanaanın bihakkia minnetini ka
aanmııtı. Diter taraftan Fran1anın 

Şarki Afrika müıtemlekHI olan Clbutl 
Ye hinterlandının dört bir taraftan 
ltalyan nnfuzu altında bulunan bir 
Habetiltan tarafından abluka edilmeai 
Franunın itine relmemektedir. Fran· 
H, bu mGatemlekHile hem M111rdald 
menfaatlerini kontrol etmekte, laem 
Arap topraklaranda uman zaman 
oyunan aiyaul oyunlarla allkadar 
olabilmekte, hem de Bilylk Okya
nuıtaki bOyGk mGatemlekeleri ile 
llluvaaalaaana temin eylemektedir. 
Binaenaleyh ltalya tarafından iatilt 
edilmiı veya İtalyanın nüfusu altına 
feçmit bir Habeıiatan Franaayı hot
landırabilen bir nziyet detlldir. Bu 
aebepledir ki İtalyan - Habeı ihtilafını 
ıllth patlatmadan halletmek Franaanın 
ehemmiytt verdiği bir mueledir •e 
o timdi buna çalıtıyor. - Süreyya 

SON POIT& 

HARİCİ 

lV/usolinige Şiddetli 
Hücumlar Yapılıqor 

Son Söylevi 
Fransada 
Fena Karşılandı 

Paria, 27 (A.A.) - Gueteltr Mu• 
aolininin aöylevlnl tefair ederlerken, 
ltalyr mn aıya1uını tereddtıtlG görG· 
yorlar. Eko dö Pari diyor ki: MU101ial, 
andlaımaları bozmak lateyea zOmre 
IJe on)arın o}dutu lflbf kalmHIDl 
lateyen zllmreden birine yanaımak 
huıuaunda tereddiltlO aörllamektedir. 

Sol parti ıazebleri, Muaolinlnln 
aöylevinl tiddetle tenkit etmektedirler. 

PopOler ıaıı:etHi diyor ki: 
"Anlaııhyor ki, ltalya aacak Ha· 

betiatanda özıOr (aerbeat) bırakıldıtı 
takdirde Strezda kabul edilen politi
kayı gOtmeye etrin ( mOtema1ll ) 
r5rilnmektedlr." -----

'
------ - -· ·--

88 Y•tında 
Londra, 27 (A. A) - laılltere lıra

llçHlnln, dOn dotumunun 68 inci 
yaldBnama kutlulanmııtır. 

1 

' 
lnglltere ile 

Almanya Arasında 
Deniz Konutması 
Londra, 27 ( A. A. ) - Yarı na· 

mi lngiliı. • Alman deniz konut· 
maları tarihi tlmdlllk 4 Haziran 
olarak kararlaıtırıl•ıtbr. Bu ko· 

· nuımalar Londrada yapılacaktır. 

Bir 
r"elaket! 

Raytınbah, 27 
(A. ~A.) - Bu• 
rada kuuntll 
bir bora çık· 
mıthr. Sular 
taıaralıa eylerin 

Fransız Kabinesin Almanyadakl Yahudi ıleyhtarlıtıoın ilk 9lddetli ıilnlerinde 

duvarlarını yık· 
mııtır. lnaanlar 
•taçlara tırma
narak kurtul· 
mıya çalıımak• 

tadır. Hay•anlar 
8lm0ttUr. K8yler 
baıtaabat" yı
kalmııtır. 

Almanya Yahudileri de ihtilaf Var 

Pa~:,':ı~~·~:~·Y1::::~·- Gizli Bir Şebeke JF;~;~~;·--.. ···---·-
Parıa, 27 (A.A.) - Baıbakam Flaa- ı V •• • 1 • 

den, hakom•t kllmutardan iatıyecetı Tarafından Soygu· .n.omunı•fıerı 
takeı <t•m> aaıahiyet hakkında aıyaaaı U.., d ) Yeni Bı"r Serı·mde Bu··yu··k 
l'llrGımelerine devam ediyor. Cllmhu- y 

rıyetçı demokratların baıkaaı, bu- na gra 1 ar Muvaffakiyet Kazandılar 
ıünkG durumun korunmuı içia MDnib, 27 (A. A.) - Yahudi dOı· Parla, 27 (A. A.) _ DGa iyaa H• 

hükumete tükel aallhiyet nrmekten maahtı hareketini ıiddetlendlrmek çicilerinin belitilmHI (tayini) için Sea 
batka aallhiyet olmadıtını aliyle• için bnı cani elemanlaran kumandaaı ıarbaylafı ıenel kurulunda aeçlm 
mtıtir. altında MDnlhte lbtllllei fl'Upları yapılmııtır: 

HOkdmet tükel aallbiyetl alınca toplanmıılardı. Bu aeçı!"ln aonuçla!ı, komlnlıtler 
franırın korunması Ye ekonomik kal- 1 . 1 • L y h d için açık bar munffakıyettlr. 

htılA eller MGnıhte.ı a u 1 tlc• KomOniatl•r b'.rlncl turda 12 Gyelllıl kınma utruoda çalıtacaktır. Fakat ı d ı d 
Avusturyada Meç- carından önemli para.ar o an ırmıya almıılardır. Bunlaraa aeklı.I yeni ka-

Mallye Bakanı ile Batbakan araaında muvaffak ohnuılardır. ıançtır. 

Sayfa S 

'[ Göniil !,!eri ] 

Okuyucuların 
Sorgularına 
Cevaplarım 

Kadıköyüade Y eldeğirmtnlnde Ba 
şaran ı 

Kıı kUçUk olduğu için baba· 
sanın dediğini yapmaya mecburdur. 
Zaten siz.in de kıza namıet gös
terilen gence rekabet etmeniz 
gUçtür. Bu iıten yazieçmenlı. 
daha iyidir. 

* 
Aekarada N. N. 

Henüz. mektep çatında oldu· 
ğunuz anlaıılayor. Daha tahıillnl 

bltlrmemlı bir kızı mektebine 
giderken ıokakta takip edip 
rahatsız etmek dotru değildir, 
Kızı rahat bırakımı. 

* 
Eskiıehirde F. A. 

Aramzda kUfUv yok. Kız alze 
karıı hiç bir duygu duymadığını 

açıkca bildirmiı. Arhk onun ar· 
kaaana dUımek erkeldlte yakıt
maz. Kızı rahat bırakınız. ÇtlnkO 
bu takip onu rahat11a etmekten 
baıka bir netice vermu. 

* 
Tarsuıta M. F. 
Kendinizi tanktmıya ne ihtiyaç 

var?. Mademki kızı beğeniyor ve 
ıize bayat arkadaıı olabileceğine 
inanıyor1unuz. O halde derhal ev· 
lenmiye teıebbUı ediniz ve kısı 
resmen isteyiniz. Bu ıuretle em .. 
lfnlze çabuk kavuımuı veya bey• 
hu de bir hayale kapalmaktao kur· 
tulmuı olununuz. 

lbtlltf •ardır •e kabinenin mevkii 

b " A k ı·k Diter taraftan, bu ıruplar Yahudi c bA * 
urı s er 1 bira& Hraılada~. Kamutayda hGkumetin dGkkAnların Hrgi, •ltrin .. kepenk· en u 1 

latetl tiddetll mOnakaıalara yol lerini kirletmitlerdlr. A k d lstaobul A. Niyazi 
Askere Alma ı,ı Bir açacaklar. lhtı'la·ıc1°ler·ın, katolik killaeainda merı· a a y K 

B d b ı bl k k apacağınızı yapmıı•ınız. ız· 
N. u ğl irkaç aan en er rço e ono- "Karitu., blrlitinin para toplanma- M h b o H ·ı 
ızama ua anıyor mik aruplar baıbakanlıta mOracaat aında çıkan karıtıklıklarda •uçlu U are 8 )anca iZi e cağızıo bu kadar dllflllelİne ıe-

Viyana, 27 (A. A.) - HUkU- ederek para latikraranı• yGrGtOlme· olduklara anlaıılm ı ıtar. Bu karıııklıkları Devam Ediyor bebiyet verdikten ıonra ne }'•· 
met orduıunun yurhıeverler cep- aini iıtemekte n franıı• kıymette• yatııtırmak latiyen poliı:er de ihtilll- Aıompaiyon, 27 (A. A.) - Sil Ba- pılabilir. Yapılacak bir şey vardar, 
hesi kadrosuna sokulması, ıUel dütOrillmul hakkında herhanıi bir eller taufandan tahkir edilmitlerdlr. kana, Parapiti bölrealade Paraguvay· sizi tutup mahkemeye .ermek ve 
teşkilaltll değişiklikler yapılma11 projeyi proteato etmektidirler. Almanyada Deniz GUnU ~~İ~~:m~'~t~~~r~sunu ( muufferlyetinl) blr ICatil gibi mubakemenlzi is• 

ıonuçuna varmıştır. Bu da, mec- Mesele Halledllmlt e~rlin, 'i1 ( A. A. ) - DGn biltiln Boli•yalılardan 18s aaker ölmDıtur. temek, bunuda yapacak klmae 
huri sUel hizmete doğru bir d6- Parie, 28 (Huauıi) - Kamutaydan Almanyada deniz rf!nQ kutlulanmıı, Baıka bir Boli•ya kuneti pOakOr- olmadığma göre, madnizi unut• 
ntim noktaııdır. Hükumet &1ker tllktl aalihlyet latemek meaeleainde bu milnasel:etl• Hitlerln baımuninl tillerek 150 ölO ve 800 tutaak ( esir ) 
t l 1 1 ' d 1 b. k maktan baıka rare kalmamııtır. op ama f nı e yen ır anuna kabine baaı araaında anlaıma elde HH 100 bin kitinin önlnde 6oemli nrmlttir. Bolivya lıunetlerl on bet Y 

bağlayacaktır. edilmlı;;ti.~r·:....,;;...........,~~.....,.=--........ ~--b"'="ir""!'-ao~ .. y~l-e"'"'!v~•~e~rm~·ı_t_ir~. ~~ ..... ~=-~---=--k"!!!'i"!!!''o ... m_et_r_e -=g~e~r .... i ..:.ç.,..ek!!!!!l=lm~it~~e~r-dı~·rr • ....,,.,""""""=~~--~,......--~"'!~!"'!"'!""...,,,.l!!l!l!!l!l!!l!T=E=-Y•Z•E-•IE!~i?-~!!111=-~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~s~~~===~~~~ • ==== 
- Kapıya yüklenip eve girer· Bunu: 

28-5 
Edebi 

Tefrikamız 
Yaza,.: 

Mahmut Yesari 

N.o 

80 

Çam Tırtıll~rı 
Emetl Molla, kerevete otur· 

IDUf, için için homurdanır gibi 
GnUne bakıyordu. 

Sokaktaki halkın oğultusu, bir 
ıel oğultuıuodan daha korkunç, 
daha tehdit eder bir bal almııta. 

Çok geçmedi; bir cam ıangır· 
dayarak kırıldı ve tahtaya düşen 
bir taı takırtısı duyuldu. 

Emetl Molla, yerinden ııçra· 
IDıttı: 

- Evi taılıyorlar .•• 
Hacer, titreye titreye doarul· 

du; gözlerini açarak sordu: 
- Bizim evi mi? 
ihtiyar kadlD, diılerlnl lusmıı, 

luıan gözlerinin içine bakay2rdu: 
- Bizim evi taıh> orlar ••. 
Bir ikinci, bir UçUncU ıangırta 

oldu ve tahtalar Uzerlnde tram·. 
P•te iibi takırdıyordu. 

ihtiyar kadın, yumruklarını 
•ıknıııtı: 

- Odadan vaktinde çıkmışız .• 
\'oksa bu tatları, ıen, kafana 
l'•Y•cektin 1 

Hacer, annesinin gözlerine ba· 
t•mıyordu. Emeli Mollanrn buruı 
I ~ruş ylb:U, bir taı aertliği, kata· 
11• almaıtı. 

Hacer, ihtiyar kadınm ıotuk
kanhlağına, sinirlerinin kuvvetine 
ıaııyordu. EY tqlandıiı; halk, 
kapı önünde humurdandıaı halde, 
o, hiç ıaıırmıyor, telaıa dütmll· 
yordu. 

O, bu kuvveti nereden ahyor
du 1 Evde, yalnız baıına oturma· 
ıına rağmen neye gllveniyordu? 

Kahpe derenin taıme11nı, k6yl0 
" lstanbullu kahpe ,, den mi bili· 
yorlardı? Onun ayak uiunuzluğu 
mu sanıyorlardı? 

Demir ağa, her halde duymuı 
olacakta; acaba Haceri merak 
etmemit miydi? Yoku, o, daha 
fazla mı tehlikede idi? 

Evin taılandığmı, balkın kapı 
önünde yumruklarını ııkıp kUfllr· 
ler, taşlar savurduğunu nereden 
bilec4tk, nereden duyacaktı ? 
Duymuı olu, koıar ielirdl. Ha· 
cer, bundan emindi. 

Hacer, Demir ağaya güveni· 
yordu. Fakat Emeli Molla, nere• 
den, kimden yardım umuyordu? 

Küfürler, naralar, oğultular vı 
tat yağmuru devam ediyordu. 

Hacer, anoeılDeı 

ler ad? Eve ıirerlerıc, ne yaparız? 
Bize zararları dokanar mı? Beni 
dö~erler, yoksa öldürürler mi? 

Diye sormak istiyor, fakat 
ıormıya korkuyordu. 

Emeti Mollanın, durgun halin· 
den, bir şeyler dU9UndüğQ belll 
idi. Acaba, ne dütllnUyordu? 

ihtiyar kadın, kulakları ldriıte 
Yakit vakit kaılanna çatarak, ba· 
ıını sallıya sallıya· dütllnüyordu. 

Birdenbire, elini dizine yurdu, 
Hacer: 

- Sen, Uıtunn ıfyl dedi. 
Tehlike yakınlaımıı mıydı ?. 

Hacer, ıeainl çıkarmadı, uyıal 

uysal kalktı, ve elçabukluiu 
ıiylndi. 

Emetl Molla, kerentl g6sterdl: 
- Sen, buradal otur.. Ben, 

bir dııarı' bakayım. 
ld.re kandilini aldı, ıofaya 

çıkh. Hacer, bir kapının açıldığını 
duydu. Emeli Molla, taılanan 
odaya girmiıti. 

Hacer, nefeai kesilerek bek· 
liyordu. Ne oluyordu? Ne olacaktı? 
Anneainin evinde mi, bu, batına 
ıelecekti 1 

Açılan kapı, gıcırdayarak ka· 
panda; ıofada ayak seıleri oldu; 
ihtiyar kadan, tekrar odaya 
girmlıtl: 

- Sular azdı... K6ylll, kaçı· 
ııyor ... 

- Yine taliin Yarmıt··· 
kurtardın! Yoksa, baıma 
cekler vardı f 

Postu 
gele· 

Demek ister ıibi söylemiıtl. 
Hacer, anladı; fakat ı 
- Soyunayım, tekrar yatağa 

gireyim mi? 

Diyemedi; aadece boynunu 
bllkUp hakta. 

Sokak kapııı, tekmelenir gibi 
vuruluyordu; ihtiyar kadının yUzll 
değiıti; biraz evvelki ıoğuk kan
lıhğmı kaybetmit gibiydi; ıe1i ha• 
fifce titeyordu: 

- Acaba kim ki?.. Demin, 
pencereden baktam, köyln can 
kayguıuna dUtmUttü ••. 

Kapıya, ara vermeden Yurul· 
makta idi. Emeti Molla, dUıü· 
nllyordu: 

- Acep kim lıl? 
Ağır ağar ıofaya çıkb, dinle· 

dl. Sokak kapıaı önünde ıeıler 
vardı: 

- Emeli Molla •• Emeli Molla .• 
ihtiyar kadın, merdi•en baıın· 

dan bağırdı: 
Kimsin 1en? 

- Aç ... Aç ..• 

- Ne istlyon ki? 

Sesler 'karışmııb; Emetl Molla, 
bir ıey anlamıyordu. 

Kapı, karalacak gibi tekmel .. 
niyordu. Emeli Molla, titremeye 
batlamııta; yara açık duran oda 

kapııından Hacer de titreyerek 

bakıyordu: 
- Anne ..• Kapıyı kim vuruyorl 
ihtiyar kadın, kollar1D1 ka· 

vuıturdu: 
- Kapıyı zorluyorlar.. Duy• 

mayon mu? 
Hacer. ıofaya ça""- Sokak 

kapısı 1&r1alıyordu. 
Emetl Mollanın seli, ıılık 

elblydl: 
- Kıracaklar •• 
Hacer, cesaretini topladı: 
- Anne ..• Ne yapalım? Arka 

taraf bahçe mi? 

- Bahçedir •• Nolcek? 
- Kaçalım •. 
ihtiyar kadın, boğuk botuk 

gUldl\: 
- Nereye kaçacağız ki ? .• 

Bahçeyi de sular baıta •. Sokuluruz. 
- Kapıyı kıracaklar •. 
Sokak kapısı, yumruklar, tek· 

meler altında gümlüyor, çatır

dıyordu. 
Ana kız, biriblrlerine ıokul· 

muşlardı. Emetl Molla, kızanın 
,unden tutmuı, kendine doğru 
çekiyordu. 

Uzun ayrıhk aenelerioden sonra 
biribirlne kavuıan ana kız, biri· 
birlerini yadırgamıılar, biribirle
rine hAIA uzak, yabancı durmuı· 
iardı. Fakat korku, 6lnm korkuıu, 
can kayguıu, onları yakınlaıtır
mııtı. 

( Arkaaa nr t 
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Dilnga Hô.diselerı DABİLf BABEBLEB •l •• 

Lavrensin Olümü 
Dedikodusu Bitmiyor! .• 

L ondra'dan gelen telgraflar 
( Lavrenı ) in öldllaUnU 

_L_a_
11
-,.-.-n.--ô-.l-- haber verdiler. 

d .. .. Fakat bu lnailiz 
u mu aca· caauıunun kendi· 

Romanyadan 50 Bin 
ba 7 sini unutturmaya 

ihtiyacı olduğu zamanlar o kadar 
ıık ıık tekerrür etti ki, banlan bu 
kat'ı haberin öııUııde de tered
dU de düıtUler. 

Göçmen Geliyor 
- Acaba, diye dUşündlller, 

Lavrensi aUnün birinde uzak mem• 
leketlerden birinin göbetinde 
aörmeyecek miyiz? 

Bu dliıUncede bulunanlar laak· 
ıız mı dırlar, derhal ıöyleoeme:ı, 
her ne iıe, biz builln okuyucu· 

Bunlar lçiıt 

Güzel Evler 

Hazırlandı 
larımıza ( Lavrenı ) mDnaaebetile y b Ik ı d ı 
bir fıkra anlatalım. Bazı kimseler • ancı U 0 •r • yer •tınlı 
bu adın takma, bir lakap oldu· kalmıı kardeılerimlz TUrkiyeya 
junu aanırlar, halbuki ( Lavronı ) kavuıablJmek için can atmakta• 
mnstear bir laim dej'il, haklkl bir dır. Kastenceden Ttırldyeyo gel· 
aile adıdır. Bu lnalllz caauıunun mek Uzere yeni baıtan SO bin 
mUıteftr olarak kullandığı baıka göçmen blrikmittir. Hükiimet 
ve çeıit çeıit adlar vardır, Ye buaları getirmek Ye yerleıtirmek 
içlerinde en tercih ettiği de 
u Şav ,, adıdır. Sebebine gelince: için tedbirler almııtır. Göçmen• 

Laneoı Ia2'iliderln meşlmr lerin Köıtenceden Türkiyeyo ta· ---'"" 
romaacııı Bernard Şa'flll allHi ile ıınmaaı için Nazım, Adnan, Ada· 
uzun Eamandanberi tanışırdı, na vapurlarlle dlior dört Yapur Zaman zaman anayurda kaYUf&D ıöçmen kudeılerlmbden birkaçı 

evJerloe ıık ıık gidip ı•Urdf. tutulmuştur. Bu Yapurların yedfıi 
Bir gftn bu ı:lyaretlerlnln birinde birden Cumarteal ıttnD Kösten· 
yabancı bir hanım ( Lavrenı ) 1 
oldujundan dahı genç görOr, ve ceye hareket edecekler ve mu• 
( Şav) ın oj'lu 1anır, ey Hhiblne haclrleri TUrklyeye taıımaya baı· 
dönerek: hvacaldardır. Y edl Yapur bir 1e• 

- Oğlunuz llnlvenlteyl bitirdi ferde ancık 3 bin muhacir getl· 
mi? diye ıorarl rebllecektJr. Bunun lcJa Yapurlar 

Lavrens de kahkahayı kopanr mütemadiyen Köstence ile TUr-
'fe ogllnden itibar n lekap olarak kiye limanları araaında ı .. ley cek• 
Şav adını alır. "' 
~--------------- lordir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

"1 Bu 50 bin muhacirden ya· 

Bu gece nöbetçi eczaneltr ıun
lardır: 

J.tınbul tarafı; Şebaadebaıında 
(ismail Hakkı), Yeıaikapıda (Sarım), 
Hafıxpaıada (M. Fuat), Şehremininde 
(A. Hamdi), Samatyada ( Erofilo• ), 
Unkapanmda (Yorgi), Eyüpte ( Hik
met ), Beyazitte ( Cemil ), Balatta 
(HDumettin), Cal'aloj'lunda (Übeyl), 
Bahçe kapıda (A. Rıza), Bakırköytlnde 
(merkez). Beyotlu tarafu T•kıimde 
(Della Suda), Yenitebirde ( S. Baro
nakyan), Tnk•imd~, {Erhıfrul), Gala
latada (Karak~y), Şltllde Şafak •o
kakta (Nargileeiyan). KHımpatada 

rısından f aılaıının Şark vllAyet• 
lerinde yerleştirilmesi kararlaşb· 
rıJmı9tır. Şark vilayetlerinde gllç· 
menler için yeni Yo asri köyler 
yaptarılmaktadır. Bu havalideki 
ıenif arazi de göçmenleri tatmin 
edecek verim kudretine malik 
bulunmaktadır. 

Şark Yiliyotlerine yerleıtfrl
locek göçmenlerin doj'rudan dok· 
ruya Samsun Yeya Trabıon il· 
manlarına çıkanlmaları muhtemel
dir. 

1 ( YeDi Turan ), Ha1k8yde ( Yeni 
Tilrklye ). Kadıkay tarafı: lıkele 
caddeainde (SotJryadiı), Yeldetlrme
niade ( Üçler ), BlyGkadada ( ŞGkrG 
Rıza). 

Bir kııım glSçmenler de Trak· 
yaya. yerleştirilecelderdir. G6ç· 
menlerin göç ııraınnda ııkmh 
çekmemeleri, hastalıia tutulma-
maları, eua Ye hayvanları Ue 
rahat gelmeleri için aJAkadarlara 

1 

Bir Doktorun 
1 emir verilmlıtir. 

Tekrar Hap•• 
Girecek 
Sabıkalı Mebmet AH Para 

Cezaıı Da Ödeyecek 
Dolandırıcılık ve h11sızhktan 

birçok mahkümiyeti bulunan aa· 
bıkah Mehmet Ali yeni bir suçla 
yine muhakeme edilmiı ve llç ay 
on b gUn ceza almıştır. Meh
met Alini o bu ıuçu da bir do-
landırıcılıktır Ye şöyledir: 

Hafız adile andan kavaf Ahmet 
HulO.sfye bir gllrı bir mektup gelir. 
Bu mektup kayınblraderi tarafm· 
dan gönderilmiştir ve altında da 
onun imzası vardır. Kayınbiraderi, 
hafız Ahmetce de malum bazı 
ailevi hldiaelerden bahsederek 
eniştesinden acele 40 lira ödünç 
para iıtemektedir. 

Mektubu okuyan Hafız hemen 
40 lira tedarik ederek kayınbira• 
derine gönderir. Fakat çok ıeç• 
medon fı anlatılır .,. zabıta tara
fından ba aabte kaymbirader 
araıtınlarak Mehmet Ali olduğu 
belli olur ve yakalamr. Suçunu 
kendiıi de itiraf eder. 

Mehmet Ali aynca 50 lira da 
para cezaaına çarpılmı9tır. 

Günlük 
Notlarından (*) 

Salı 

----~~----~-------------1 Kum Hastalığı 
Halk dıleğine ıöre kum hastalığı, 
bobreklerde toplanan kaliayom 
.. eaair emlabın küçük ta9 parça
ları veyahut daha ufalmış kum 
zerreleri halinde idrar yolu va11-
taıile dökülmesinden ileri gelir. 
Kum hutalığına müptel.l olanlarda 
bel ağrıları, bat ağrıları, &abahle- . 
yin yataktan kalktıklau saman 
bulantı ekılk değildir. Taılar 
btiyfülüğii zaman ağnlaı artar Ye 
bazen de idrardan kan huıule 
gelir. 

Tarihi Çadırda Bir Temsil 

Müze idaresi Hazırlığını 
Gizli Tutuyor 

..... 
Fazla klr,çJi ıu i9enlerde, çok 
et yiyenlerde, n kanı alkol Ye•air 
içkilerle ubirlenmiş, böbrekleri 
dalma tazyik .. e yorgunluk albnda 
bulunanlarda, bu taı hiklyt1i daha 
çok olur. 

Tedni edilememiı nk'alardaı Teda
"'i: bir mütebaHıı nıuayeneai gördük 
tın n rontken ile de taıların yeri 
anlaııldıktan •onra ameliyatla iti 
temizlemektir. HenUz baılamış n 
hafif nöbet halinde geçen ha•ta
lar iııe, mümkün oldufu kadar 
"Maimukattar,, inbikten geçıDİIJ 
ıu içmeli Ye "pipır anıio,, kal
Janmalıdır. 
Et yemeklerine n iokllere pehrlz 
de lazımdır. SUt, meynlar, haı· 
talara hem iyi ve hem dı faideU 
bir gıda yerine geçer. 

---------------------------[•] Bu Potları kHlp ukl•yı•ı•1 yahut 
•ır albUıııe ya pı,tırıp kollekalyon yapı· 
Ytııı. Sıkıntı Hmanımıda bu n•tlar bir 

nktor ılbl lmdadıaııa yetltebUlr. 

Aıkerl mUze önllne1 müzedeki 
tarlb1 çadırların en bUyUitl kurul

du. Vaktile beş deve tarafından 

taıınılan bu tarihi çadırda o ıa· 

manların en meıhur kumandanları, 
harp idare etmiılerdir. Askeri 

mUıe idaresi bu çadırda, tarihi 

hadiselerden birini temsil edecek· 
tir. Şimdilik hazırlıklar yapılmak
tadır. Fakat muza idaresi, h.mgl 
hlid:soyi temsil edeceğini gizli 
tutmaktadır. Bu, Istanbul halkına 
çok bota gidecek bir ıllrpriz 
olacaktır. Bunu birkaç gDn ıonra 
ıeyretmek muhtemeldir. 

Bir Yığın 
Sahipsiz 

Eşya 
GUmrUk ldareıinln gilmrllk· 

lerde kalan Ye devlete intikal 
eden mallan satmak için yeni bir 
teıkilat ve yeni bir 1abş ıalonu 
yaptığım ymnıtık. Bu ıalonda 
ıahlan mallar kıymetlerini kay• 
betmemlf, hozulmamıı mallardır. 
928 yılmdan evvol gOmrUklerde 
kalmış, bozulmuş, cinsini ve ma• 
hiyetinl değiftlnnlt binlerce par~a 
•tYa vardır ki bunlar da Kuruçef• 
me antrepolarına konulmuştur. 

Bu mallar Kuruçeıme antrepola· 
rında transit olarak satılmaktadır. 
Garibi fU ki bu mallar bozulma• 
mı9, iyi mallardan daha iyi mDt· 
teri bulmaktadır. 

Şark Hattının iki 
Yanındaki Ağaçlar 

Bazı Köy:üler Bunları 

Kesip Kaçırıyorlarmış 
Şark şimendiferleri kumpan

yası tren hattının iki tarafını 
ağaçlamaya karar vermiı ve bazı 
mıntakalarda yolun iki taraf ma 
ağaç diktirmiştir. Fakat köylU'.erin 
bu ağaçları keatiklerl ve çoban• 
ların dipler;nde ateş yalrarak 
ağaçları öldUrc!llkleri görUlmUttUr. 
Ş:rket btitün ietaayon memurla· 
rma ağaç kesenlerin ve ağaç 
diplerinde ateş yakan'arın mah
kemeye verilmelerini tebliğ etmiş
tir. 

Adliyede 
Yeni Tayinler 
E akanlıktanBazt Hakimlere 

Sorgu TelRrafları Geldi 
Üç gUn sonra yeni malJ yıl 

başlıyor. Bu münasebetle birçok 
mlinhalleri bulunan adliye bakan· 
hğmda tayin ve fikir alma ha· 
zırhkları bat!amııhr. Bakanlık 
lııtanbul hakimlerinden bazıla• 
rına telgrafla müracaat ederek 
kendilerin• yeni bazı memurluk· 
lar teklif etmiş ve kabul edip 
etmeyeceklerin; sormuıtur. Be
yoğlu ikinci sulh ceza hakimi 
Bay Atıfa ve yenileme bürosun
da çalışan Bay Tahsine Mahkeme 
azalıkları tekl:f edilmiştir. Dün de 
yeniden bazı istimzaç telgrafları 

gelmiştir. Yeni tayinler ay başın
dan itibaren ba9byacaktır. 
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Kari Melctabları 

..... 

Bir Babanın Kültür 
Bakanlığın dan 

Ricası 
Samsunda Bay H. Sevginden 

bir mektup aldık. Kendisinin 
Samıun mekteplerinin birinde 
okuyan bir kız çocuğu vardır, 
diyor ki: 

- Kızım on dört yaıındadır. 
Kendfıine karşı derin bir merbu• 
byetim var. Her baba gibi ona 
ben de zlyadealle dütkOntlm. Kı· 
ıım bir gün mektepte tarih der
sinde iken arkadaılanndan birini 
tarih muallimi derse kaldırmıı. Bir 
ıual sormuş. Kuam boı bulunaralc 
"Koava Muharebesi,, diye fısıld~· 
mıı. Muallim bu harekte nedense 
ılyadesllo slnirlenerk dershanede 
uzun mUddet ayakta tutmuş, ıon· 
ra, kinmı muallim odaıJDa almıf, 
ıaçlarmdan tutarak baıını birkaç 
defa duYara çarpmıf, bayılıncıya 
kadar dövmlltilr. Kızım baygın 
bir halde, fakat aradan üç 
ıaat geçtiğinden ıonra getirdiler 
timdi soruyorum. Kızımın çocuk• 
luk aaikaalle yapıt olduğu "fısıltı,, 
bir eUrilm mu teıkU eder? 

Bankalardaki 
Memurlar 
Muayyen Müddetler için 
Aylık Zammı Görecekler 

Ankara, 28 (Hususi) - Mali
ye Bakanlığı, devletin doğrudan 
doğruya veya dolayııllo alAkadar 
bulunduğu mUesıeselerdekf me• 
murlarm Dcret ve maaş vazi} et• 
!erini halletmek için Barem Ka· 
nunu çerçevesini genişletmek 
tetkiklerini sona erdirmek lizere• 
dlr. Yeni layibaya göre, sermaye
ıinln tamamı veya sermayesinde 
deYlet hi&aesi bulunan banka me• 
morları muayyen milddetler için·· 
de aylık zammı göreceklerdir. 

Bulgaristanda Zararlı 
Fırtınalar 

Sofya, 28 ( Huıusi ) - BtJl• 
ıarlıtanın muhtelif mmtakalarmda 
çıkan fırtınalarla beraber yağan 
dolulardan yeni mahıulftt tama• 
men harap olmuştur. 

Bu ıebeple elçimiz Bay AH 
Şevki Berker Bulgar hariciye ne
saretine giderek hllkfımetimb 
namına beyam teessür etmlıtlr. 

Bir Ahlaksızlık 
Suçlusu 

Tevkif Edildi 
Küçük Bir Çocuğa Sarkın• 

tılık Ediyordu 
Evvelisi gece saat 9 da Gala• 

tada karanlık sokakların birisinde 
Mehmed adlı bir adamın, on iki 
yaşmda bir çocuğa sarkıntılık 

etliği göriilmüf, cUrmUmeşhut 

halinde yakalanmışhr. Dün adli· 
yeyo verilen ıuçlu tevkif edilmiş· 
tir. 

Çarpışan 
Vapur 

Evvelki gece bogazda çarpışan 
Ron veVoreda vapurlara dUn Umana 
ıetirHmişler, Üsküdar önüne çe• 
kilmişlerdir. Yapılan muayenede 
ikisinin de yaralarının mühim o!· 
duğu görillmUştlir. Kabahatin kim· 
de olduğu araştırılmaktadır. 

Ceviz içi Çalmış 
Bir dükkana girerek bir aandık 

ceviz içi aşırırken yakalanan Nf• 
yazl muhakeme edilmiş ve iki ay 
hepse mahkum olmuıtur 
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=i Tavakçıılak 

1 
Makine ile 
Civciv Nasıl 
Çıkarılır? .• 

-3-
Mnıiın kuluçka mtVlimldlr. Mem· 
lıketimiıde gittlkço taammtlm etmek· 
te olu makine Ue civciv çıkarmak 
uıullırini iki haftadanberl [*) yine 
bu ritunda göstermıkteyis. Tavuk 
yetiştirmek merakında olan okuyu• 
culanmıza bu hafta da mütemmim 
malumat veıiyorus. 
Yumurtanın SoAumaaı ı 

Yumurtaları 2 inci kinun, mart 
mevaiml 5 inci iUnden 18 inci 
aUne kadar Uk hafta zarfında 
beıer dakika aoğutmah. Nisan 
2 inci teırin, mevsiminin birinci 
hafta 8 dakika, 2 inci hafta 18 
inci gllne kadar 15 dakika &o· 
ğutmah. Bu ameliye zllnde blr 
defa yalnız aabahları yumurta 
sahanlıklarına makinenin llıtüne 

koymakla icra edilir. 
Yumurtalar1n Muayene• 

al: Bir IAmba veya aun'r ziya 
karşıaına geçiniz, yumurtayı ma· 
ldnamzda bulunan borunun kil· 
çllk ucuna geçirip akt! taraftan 
bakmız. 

iyi bir yumurtada 6rlimcek 
ağına benzeyen siyah veya koyu 
bir leke rörllnecektir. T ue olmı
yan bir yumurta ise iayrl teffaf 
luzuci bir manzara yerecek, ve 
biç bir leke g6atermiyecektir. 
Tohumsuz yumurta be tamamen 
teffaf kalacaktır. Böyle bir yu
lllurtayı kullanmamak lbımdır.Dik
kat etmeli ki, (bu muayene 8 inci 
atlnU yapıhyor. 14 Uncll ıtınUn 
nihayetinde iyi yumurtaların kalın 
ucunda bir hava depoıu görüle
cek ve mukabil tarafı iH tama
men dolu bulunacaktır. Muayene 
iti mümkün olduğu kadar çabuk 
Japılmalıdır. 

Termometre: Termometre 
nıadent aath1n üzerine ve kapı 
tarafından içeriye doğru iki }U· 

IDurta sırasından sonra konulma• 
lıdır. Makinelere aynlaa termo
nıetrelerden başkaaını hiçbir za
IDan iatimal etmemelidir ve ilk 
IDuayeneyi müteakip termometre
lerdekl civa hazineıinio tobumıuz 
bir yumurta ile temaa etmealne 
lllabal bırakmamalıdır. 

Tabii va aun'I rutubet
lendirme: Bakaz, kuluçka ma· 
kinesl etrafındaki ha1'anın rutu· 
beti e lıleyecek tanda yapılmııhr. 
llinacnaleyh ıu noktalara dikkat 
etmelidir, bayatları gıdaJandır· 
lbayı temin ederken tazelere 
fGzuU bir rutubet verilmit olur. 
Sonra aun'i _ rutubet tavaiycye 
clejer=t dejildir. 

Erenköy Bereket tavuk çifUi~i 

(*) Dk k ı mlar 1 ve 8 Ma)" ~ 
~rih i Son Postada çıkm19tır. -......................................................... . 
0SMANLI BANKAS; 

TORK ANON:M ŞiRKEl 1 

TESiS TARiHi: 1863 
Sl'rcnayeai: 10.000,000 logiliı lira11 

l'ürkiyenin başlıca şehirlerilt 

Pııris, Marsilya, Nis,Londra vt 

lvıauçester'de. Mısır, Kıbm, Irak, 
İran, Filistin n Yuoaniıtan'da 
Şubeleri, Yugosla.ya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tUilU banka muamelelarl 
......._ yapar 
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Tarlld Mlıababe ~· ____ _..._ 
Malılcem•l•rde 

d M •f N Bır Çocuga 
rın an: aarı azırı Emrul- Tecavüz iddiası 

lah Ef. 1 

O, Bir Gün Kendi 
Evi Diye Komıu

suna Gitmiıti 
Ev Sahibini Mlnflr 

Sanmıı, Bir Hayli il
tifat Etmi9, Sonra 

Hareme Geçmek 

iste mitti 

Birldk mDaekkidimiz Bay Nu
rullah Atacın kulalduı çınla11n. 

Şimdi o, umulmaz bir tuadlfle 
fU yazımı okusa: 0 Ylne d .... , ,... 
ne der1,, dl yecektir. Fakat ben, 
onun 1 mi blkDmlerlne çok deier 
verdtj"im hald. yazılarım içi• 
tapcLtı ka•aate lttlrak etmiyo
rum, bUdipmdn de pfmayorum. 
Çnnkl tarjbt mauhabelerln ıacle 
bir maaal dejil. biraz da bilgili 
olmaaıaı rereldi bulurum. 

Dilimizde uautkanlık •e bu
naklık diye anılan beyin bozuk· 
lupnun zararsız blr çeıidl de 
dılgınbkbr. Unutkanlık Ye bunak
hk, "hafaza bozukluğu • amneıie ., 
nln ilk ve ıoa teklllJeridlr. Amni
ıie ise buglinlla ilmi konulan 
arnsında büyllk bir yer tutar. 
Psikoloji ile uğraıanlar o hldise
nln birçok çeıltleri olduğunu ıöyll· 
yorlar. Onların dediğine bakılırsa 
amneiH, mutlaka " cftz'I - Par• 
tielle,, olur. Yalll bunaklığın, u• 
nutkanlığın bir değil, bir kaç 
tllrlUıD vardır. Bir takım ia1an!ar, 
" hatıralara ,, unuturlar. Bir ta
kımları doıtlarının ve çoluk ço
cuklarmm adlarını habrlayamaz• 
lar. Tek bir vak'ayı veya tek bir 
adı unutanlar da var. Bunlara 
Amneale Syatimatlgue diyorlar. 
Bellediği yabancı bir dili takımi
le unutanlar, harfleri tammıyanlar, 
renkleri bilemlyeole, duydukları 
sözlln mefhumlarını bulamıyanlar 
da yar. 

Bunla~n, bu 1aydığımı& unut
kanlık veya buaaklıkların hepli 

acıklıdır, görenlere elem yerir. 
Fakat dalgınhk 6yle deiildir. Bu 

ha.talık olmadıfl •• r•lip reçicf 
bir arıza bulunduğu için acındır
maz, gUldllrUr. Bundan ötOrü in
anlar dalgın adamlarm hiki} e
lerinl konutmaktan hoılamr ve 
dalgınlar, kolaylıkla Un ahr. lıte 
Amiklopedl deliıi Emrullah Efen• 
dl ile ŞeyhDllılAm Musa KAzım 
Efendi de ıon yirmi bet yıl için
de ayld bir ıöhret kazan yurt
daılarımızdan dır. 

Rahmet:t Emrullah efendiye 

Emrullah efendi merhum 

ve. •• Bqaraımyarak bıraktı. Bu
ail• kenmini bir dltHk "Muhitil
maarlf ,, iaden, maarif aazarhğın
da ortaya attıjl .. Tuba a;acı,. 
aazariyesinden ziyade dalgınlık 
yoluadaki eaerlerlle anıyoruz. 
Bunlar, bu uerler, rerçekten 
anaJmıya dil dejer. Rahmetli bilie
nimlz hep bu analkJopedl dllfOn• 
c..Ue ı•zlp dolqtıiJ için aatıaı, 
aolunu unutacak kadar dalrınlar 
mlftı. 

Birglln kaprftden ı•çerkea 
16zQ Jemlfçl dOkklnına kayar, 
oradaki Şamfaıbldarına bareair, 
almak ister. Fakat •aporun kalk· 
mak llzere bulunduğunu ıörünce 
alamaz, k()fa koıa vapura girer, 
1alooda oturur, anaildopedlainl 
dOflnmlye dalu Ye bir aralık, 
nedense elini paltoıunun cebine 
ıokrat. Ne aöne iyi. Tutam tutam 
Şamfııbğı. Üç bet dakika önce 
zihninden bir fııbk ahı verlıl 
aeçmedlmi ya. Koca Alim o alıı 
verııın yapıldıtma zahip olw, 
cebinden anaç avuç fıstık çıkarıp 
tıkır tıkır yemiye koyulur. Artık 
gel keyfim gel. Adamcağızan di
mağı tathlandıkça kafasındaki 
ansiklopedi dllıUnceıi de l'•oiıle· 
yip duruyor, Ye o düşünce geniı
ledikçe fııhğm tadıda çoğahyor. 

Emrullah Efe di, lıte Lu df .. 
maği ve mideYİ ze•k içinde elini 
bir kere daha cebine daldırır, yi
ne bir avuç fııtık çıkarmak iater. 
Fakat bu -aefer bilejine bqka bir 
el J•pııar ve onun tazyiki ile ba
tına çevirince yanında oturan 
adamın töy!e bir ya:varq yaptı
tım duyar. 

- Bu fntıklan bizim ldlçllk 
oğlan için almıttım, bir kısmını 
ona götOrmekHj"ime mfisaade bu
yurunuz.. 

Meğer Emrullah Efendi, ken• 
······································-··················-·· ........ 

ıLAN FIAn.AAI 

1 - O...tenı,, na ,,..,,11. 
Mr dtrue•11 liri •hn 61r 
( ıanll•) -.ııır. 

2- S..gJ••• rw- 61r ıo11ll· 
•111 11111 /letı ,.,.ıar'flır: 

"anıiklopedl,, deliıl dedim. Evet,, .. A-.-~ı-~.,..~~~...,~~ 
öyle ldl. Tek baıına büyl\k ve ·fa eayfa ıa)'fa aayfa 1'iğer 

1 2 J ~ · 5 1erter 
çok bllyllk bir ansiklopedi yazıp 100 eo 
baıtırmak iatiyordu. Yüzde dok· 1f: ~S: ~ Krş. Krt. 
aan beı aisbetinde tercüme ile de 
olta böyle on binlerce sayfalık 
bir eaerl tek bir adamın yaratma• 
ıına imkln yoktur. Fakat o, yur-

dun bftyilk bir ekıiğinl tamamlamak 
kayıuılle bu pek gUç iıe girittl 

J.,.' /Jlr ,.nllmde IHUdl • (8) bllın• flfll'Cf1r. 
4-1.- .,. lıelrıe 114zılar 

,.,,.,,.1c111r1 ,.... .,,.. 
.... ,. ilfill&'. 

Muaa Kazım efendi merhum 

taıındaktan •onra yine ahıra 
ietirilirdl. 

Muaa Kiıım Efendi dalgmhk 
yllzllndea, bu mrabamn ıara1daa 
l'eldiiioi daüna unutur •e her 
eve dön6fte keaealai açarak ara· 
baaya para •ermeğe kallo11rdı. 
S.raJ arabacı• bahf'te benz .. 
mlyea •e bet lnlruıtan ibaret 
olan bta paranı• dal11nhlda ken
dine mabldıtını anladığı için her 
•akit ıDllımMr Ye ayni .. yl ı6y
lerdt 

- Efendi Hazretleri, araba 
aaraydan gelm iıtirl •• 

Fakat Muaa KAzım Efendi köa 
dinlemitti, arabacımn ihtara llze· 
rlne aklmı baına toplayarak 
uzun bir "ya .•.. ,. çektiii, elindeki 
parayı kesu:ne ko; duğu halde 
ertesi gUn } ine daljınlıktan kur• 
tutamazdı, arabadan iner inmez 
keseye davranırdı. 

Bunlar, metrutiyet devrinde 
herkesin tanıdığı dalgmlar ve bu 
itlerde bütün dillere düşmftı olan 
dalgmlıldardı. Fakat o devirde 
dalgın görünme} ip te gaf ve is
kandal sayılacak dalgınhklar ya
pan daha ne adamlar. ne diplo
matlar vardı?.. On'.ara da tarih 
tanıyor! •. 

U.. T. Tan 

Y oda adında birili, komşuıu 

Suçlu ı~r- David'ten davacı 
besi bıra- olerak birinci sulh 

ceza mahkemeai
.__lc_ı_ltl_ı _ _. .ııe baı vurmuıtur. 
Bu zabn J&nında d6rt yaıında 
kızı Eater de Yardı. Davamn iç 
yDza çil'kiocedU. iddiaya pön 
DaYid bu d6rt J&flndaki luzı 
eliyle iıaret ederek yan1na çağır
mıt ve f en11 hareketlere geçmek 
istemiştir. Eatere tercuman vası· 
taaile hadise sorulduysada b:ç 
bir cevap a1ınamamışbr. Suçlu da; 
bu itin aı'ı olmadığını, komtusu• 
oun kendisine dllşman11ğı o~duğu 
için böyle bir iftirada bulundu
ğunu biJdirmiftir. Mahkeme suçu 
sabit görmediğinden David'i ıe~ 
beat bırakmıştır. .. 

Bahfyar adında bir kadının 

f 
IJahtigar 8 ~ diin muhakemeai 

ha · ,.. a yapıldı. Bahtiyar 
g p 9 bıraızbk Ye dolan• 

tacak dmcıhktan ıuçlu· 
dar. Ve eakidea de birkaç kere 
hapiste yatmıı bir 1abıkahcLr. Ba 
seferki suçu bir hırsızlık, iki do
landmalıktır. iddiaya iÖro bah· 
tiyar, Nezihe adındaki bir kada
mn evinde oturUl'ken mata latlba
dekl aeki& liraya alarak .. vutmut 
Ye dtçD Nipnın yedi; fınncı 

KAmOin de d6rt lirasını birer 
bahane ile dolandırmıfhr. 

Mahkeme bu ıuçlan aablt 
aördUğöaden hepsi için ayrı a1n 
ceza keamiı ve Bahtiyarın sekiz 
ay yirmi iki gtln hapiıte yatmaama, 
116 lira ceza vermealne, aynca 
emniyeti umumiye nezareti altında 
kalmaaaaa karar vermfttir. .. 

Naalp ye HUMyln isminde iki 

Yaıı11ı 6ll- adam aorguya çe
mi •n bir killyorlar. Nasip 

f ve Hllseyln Iran 
adam tebeas1Ddandırlar. 

Na1ibia hiçbir yerde nnfuı kaydı 
yoktur. Fakat itin tuhafı, Nasip 
kendi yaşını tahmin edemiyor. 
Sorulan ıoruma cevaben: 

- Kilçllkken gelmiflm, yaıımı 
bilmiyorum l diyor. 

Hakim ile Naaip ara11ndald 
konuıma fU pkildedir: 

- la1an yafmı bilmez mi ? 
Tahmin et bakalım, kaç yaş;n
claıın? 

- Bilmiyorum ki efendim r 
- Beı yaımda ma11n? 
- Hayırl 
- Kuk Y&flDda au11a ? 
- Hayırf 
- O halde aana yllflm aor· 

daklan zaman ae diyonun? 
- Yirmi diyorum efendim. 
Mahkeme baıkaca delil bula

madıjından Naaibin skiine uya
rak yaşmlD yirmi olarak tesbillle 
nftfuıunua çıkarhlmasma karar 
verdi. 

Na81p ile HD.eyin, Eskişehirli 
Emin namına aabte bir tezkere 
elde ederek yabancı ml:Jetten 
oldukları için kendilerine yasak 
edilen araba sürUcülliğü yapmak· 
tan ıuçludurlar. Muhakemeleri 
devam edecektir. 
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- Ne o, beyciğim? Elinde 
bu•ul, nereye gidiyorsun böyle? 

- Ankaraya gidiyorum. 
- Aferin Ha1an bey! Arada 

bir kalp kuvveti almak için, sev
ıili cumuriyetimizin merkezine 
böyle bir 'Ziyaret liizımc'ır. 

- Ona ne tUphef Fakat be
nim bu ıe~erki gidişim başka ıe
bepten .. 

- Hayrola! nedir? 
- Bakı.ana, burada f mtihan 

nrmiye gUcüne yediremeyen ne 
kadar okurlar Yaıaa. oraya taıı
nıyorlarmıı .• 

- Sana ne bundan? 
- içime merak olC:u. Gidip 

bakacağım, burada bu İjİ baıa· 
ramayan1 acaba orada naaıl ba
ıaracak? 

- Her bal de güveniyor ki 
ıidiyor. 

SON POSTA .dayıı 7& 

Çocuğun Kederi 
Kimin varsa, Tanrı bağışlaıın: 

Hasan B. fn aevlmll ve zeki fakat 
yaram lZ, altı yaıinda bir ojlu 
vardır. 

Geçenlerde bu çocuk, evin 
avluaunda hllnsıllr hllngUr ağlıyor• 
du. Hasan B. ıordu: 

- Niçin ağlıyoraun r 
- BUyUk annem merdivenin 

Oıt başından tatlığa yuvarlandı. 
- Allah Allah!. Merak etme 

blrıey olmadı; bak, yukarıda 
ıUIUyor .• 

Çocuk burnunu çekerekten: 
- EYet amma, dedi.. Ben 

yuvarlandığını görmedim. Ona 
ağ'lıyoruml 

Nereden Anlamıt ? 
Haaan B. le doıtu Bay Avni 

ıakakta karıılathlar: 
- Geçmif olıun Bay Aval. 

Epey ha1talık geçirmi,ılo. 

- Nesine ıınvenecek? Mem· 
leke tin kültür programlarında fark 
olur mu?.. imtihanlar burada ne 
kadar aıkı iıt: orada da aynı de
recede ııkıdır, elbet. Bir yurtta 
iki tUrlll ölçu olacatıoa inana· 
cak bir kimse yarın yine bu yur• 
dun içinde nasıl hak koruyucuıu 
olur. benim aklım da bunu kea
meyor itte. 

Haaan B. - Bu felaketten kurtulmak lıtlyonak, bu tayyarenin 
batından bir baıma kadar uzatmıya çalışmalıyız 1 

kanatlarmı budutlarımııın bir 

- Ey•allab Hasan B. clğlml 
Fakat haatahk geçirdijlml nere· 
tlen haber aldın? 

Hasan 8. ıttldü, Y•: - Oraya glderHn keHcek 
mi?. 

- Y ookf MeHle orada değil. 
Bugllnlerde benim kötü huyum 
iyi huyuma UıtUn geldi. Bu okur· 
larm orada da imtihan vereme) ip. 
aapır tapır dökU!dOklerini aeyre
deceğim. sıönOl eğlendireceğim. 

-Sana yakııır mı Haaan bey? 
Ne iateyonun, zavallı gençlerden? 

- Bir ıey istediğ'im yok. 
Bilakiı ben genç:eri de, gençllil 
de çok aeverim. Y almz dojru ve 
acı aöylemek benim ötedenberl 
Adetimdir. Sevdiğim bu gençliiin 
çalıtkan olmasını iıterim. Halbu
ki, gönJUmce çahımayorlar ..• Bu
nu görüyorum da içleniyorum ba
yaiı ..• 

- lrtat et, ötüt nr •• 
- Her biri, akıllı, uılu, yetit· 

ğen delikanlılar, bayan kızlar 
benim öğütlerime muhtaç olurlar 
mı 1 Onun için varaın ait.inler de 
hakikati biızat anlaıanlar.. Bir 
muıibet bin naalhattan yektir. 
demlıler. 

- Öyledir vakıa. 
- Bana geçenlerde bir frenk 

maaalı anlattılar. Hayvanla11 ko
nuıturan bir adam Yarm•t-· Frenk· 
çede .. Çeıme ., demlye gelen bir 
adı •armıf.. Bu maaab da o yaa• 
mıı. Anlattıfına bakılırıa, atuıtoa 

-1-
YGretial aey yaphm1 

Göz Jat ı mı mey yaphm, 
Seni böyle anmekle 
Ne fena bir f•Y yaphm. 

böceklerinden biri, bir defa bütün 
yaz menimlnde, vaktini yalnız 
ölmekle geçirmlf, kış ııelince, 
bakmıt ki ne yiyecek ver, ne de 
içecek, karnı zil çalmıya baılamıf, 
kanatları tutuşmuı.. Koşmut 
doğruca komıuıu karıncaya: 
"Amanl demİf, ıana ıığındım. 
Bana bir lokma yiyecek Yer. 
Karanca. b6ceiin } Ozüne bakmıı 
ye ıormuı: "Y ahuf bUtOn yaz ne 
yaptın?. Niye yiyecek biriktlrme
din? .. Böcek ceYap vermlt: 
" Biriktiremedim, çOnkll hep 
etmekle Yakit geçirdim.,. Karınca:. 
" Ya? demif.. Öttün, öyle mı? 
Eh, öyle lae, timdi de oyna!,, 

- Bundan çıkan aonunç? 
- Bundan çıkan ıonunç ıu: 

BOtDn kıı. kahvelerde tavla oy· 
nayan, imtihan zamanı gelince 
itle böyle apııır. 

Yok Otlu Yok! 
Bahar ıeldl, bir Hbab, kıra çıkayım dedim; 
Yoll•r Jrak, derm•D kıt, biHctk de dllc'll yok 
Şu bahçe7e ıirlp te, bir ıCU koluyım dedim: 
Ebafı•a bakındım, kokacak tek bir 111 7olı. 

* Ben nldeyim baharı, bayi• olduldu aonra? 
Çiçekler dallarında açıp solduktan ıonra .. 
Deli ıöaOI kocayıp, kırkı bulduktan aonra, 
GGliataa hazır amma, t•kıyacak UllGI yok. 

* Cayır cayır yakıyor beni bahar haareli, 
Anladım ki acuada, her t•Y meter itıeti, 
Boıunadır ettij'im bunca afır minneti, 
Yarin kuik aaçınd&D anllecek ıOmbll yok. 

* TevekkeH o çapkın, beni derde aalmamıı, 
Kırk H••lik •tkımı, kale bllem almam•t-· 
Yokladım ca glSnlGml, arzu, heYH kalmam••· 
O uki yanar d2tdan, l>uıGn bir avuç kil yok 1 

MANiLER 
- Si -

Sana 18081 batladım, 
Hep inledim, ııgladını. 
Haaretlnle rlbelim 
YOretimi datladım. 

Ev aablbi - Hasan B. J F U 
yamda, senin bana altı aylık 
kirayı birden ödediğini gördüm .• 

Haaan B. - Zanrı yok.. Bir 
ittir olmuş; paralar aende kalıın 
amma makbuz isterimi ,--·· 

- Allah A!lahl Haniya bavat 
'"'1171~r'ı . rl:~ · o-Jrır.Jr? 

-3-
Açmıt erik dalıaıo, 
Ku.ıuaun, kaDalıaıa, 

Senden naaıl ıeçeylm l 
Alnımda yazalıaın. 

l -Siıin bacıyı gördUm .. Bizim 
evde lokma tepıiıl olup olmadı• 
tını ıordu; cevabını yerdi. 

Dit fırçası 

Mini Değilml9I 
Hasan B. Yolda gidiyordu. 

Paşa Klzım, Ha1an 8. in eYl
ae yemeğe gltmtıti. Ortaya çor• 
ba getirdiler. Kbım çorbaya 
kaıık atarken, kAaenin içinden 
kullanılmıı bir dit fırçaaı çıktı. 

Paşa Kizım, tikılnerek: Karııdan gelen bir adam, Haaan 
B. in yanma sokuldu: 

- Affedersiniz •. dedL Fatihe 
gitmek iıtiyorum .• 

Bu ne, Ha1an B.? diye ıordu. 
Haaan 8. yerinden fırladı, 

fırçayı kapb ve : 

Huan 8., Adamcağızın yOıOne 
baktı ve fU cevabı verdi: 

- Git doatum, git! Nereye 

- Tuh! Allah llyıiını ver• 
ıin !. dedL. Ben de aabahtanberl 
onu ırayıp duruyordum ! 

lıtersen git. Ben hiç mAni dejillml Sözünü Kesmemek 
için Hasan 8. in Yatı 

Blrial, Haaan B. ye iltifat lçlnı 
- Maıallabl dedi; blll genç• 

KonuıuyorlardL Haaaa Bey: 
- Ben. oa HD• Yar ki, kar 

ıln Haaan B. 1 Halbuki altmıı 
yaşında varaın, deiil mi? 

nanama tek lif etmedlmı dedL 
Sorduları 

Haaan B. ı 
- Hayarf dedi, altmıı yaımda 

olan ben değilim, benim nOfua 

- Neye? Dargm maaınıı? 
- Hay11; diye ce•ap vercll. 

Onun ıözllDD koımemek için ıaf 
kiğıdımdır. etmiyorum! 1 

Siyasal Ufukta 
Siyaaal •fukta kar• bulutlar 
Sanırım blr parça datıldı ıibi" 

Y enJden batladı l'ÜHl u•utlar, 
Duruldu tekrardan denizin dibi. 

* Moakon Parlale dostluk çotalttı, 
Bay Hitler cartcurtu kHlp azalttı, 

Barata ulatan yolu luaalttı, 
Kalmadı acunda aavaf Hbebl. 

*' Çekltmekte ıerçl İtalyan • Habet. 
Likln kararmadı o yönde ıilnef, 
Bu dava belli ki, bir Adi ,Oref, 
Yok l'lbl ı•rçekten özleyen harbi. 

* (Paaarola) doatum Ulua Kurumu! 
Acunun böyledir bul'iln durumu •• 
Bilml7or11• ııDin tu:ıun kuru mu? 
Ukla HHall Bıyln deliktir cebi 1 

------~___;~-----
) 
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G üneşi Nasıl 
Tasavvur 
Edersiniz? 

Vaktile güneı, insanlar için 
bir ateı par
çası zannedi
lirdi. Fakat 

tabiateil me
rakla insanlar 
olan he) etıl
n&11lar c '.lerin

de mevcut avadanlıklara hcrgii ı 
bir parça daha kemale crcirdilcr, 
terakki et irdiler ve tabiatın 

bu mlihim • rrrna nUf uz etmek 
imkinmı buldular. Bugün, bize 
öğrettiler ki, ,· vaktil" topar
lak mayi halinde bir ateş par
çası olan bu c· sim hakikatte 
buhar. halindedir. Halkala taba• 
kalardan mllteıekkildir. Bu hal• 
kaların hudutları pek t• malum 
•• muayyen değildir. Bu zevata 
ıöre, bu halkaların ortaaında 
bir nllYe, merkez vardır. Tema• 
men karanlıktır. Bunu, dlf ka
buklarda haaıl olan herhanıf bir 
yırbk derhal meydana çıkarmak· 
tadar. Naaıl ki bir mum ziyaaanın 
aydınbiı dıt tabaka1ında lıe, 
ortaımda karanlık bir aaha Yaraa, 

,nneıio vaziyeti de temamen böy
ledir. Bu karanlık merkezin dıı 
kıımı (fotoıfer) ismini alır ye 
gDoeıin parlak ıatbını teşkil eder. 
Fotosfer mmtakaaı gazi& ve bu· 
harbdır. Fakat ziyadar dejildir. 
Derlnlljl takriben 12 bin kilo· 
metre kadardır. Bu bava kıımı 
da kromoıfer iımini abr. Burada 
yine bir tabaka daha vardır ki 
buna udeYircl mıntaka,, derler. 
kromoıfer mantakaıının OıtOnde 
yine bir tabaka daha •ardır, 
Onun kadar kOçlnkle ıarnlebillr. 
Y alna tam kOıuf yani ınn., 
tutulmalarında, ay ıOneıin 6nlln· 
den geçerken Ye onu kapattıtı 
ıamao ıörlllebilir. Bu ıarada 
ayan yu•arlak kenarı etrafında 
ltlr siya hileal belirir. Az ıııkbdır. 

Buna, " taç ,, derler. Görmek 
için d:kkatJı bakmak IAzımdır. 
Çnnkl tam kUıuf pek kıaa ıllrer. 
BtUID bu ıazlar, ıOneı·n içinden 
ı•len bDyUk kuvYetteki aaadde 
f1tlurmalarile altUıt olur •• mll
teaaadl bir ka11rıa halindedir. 
Bo kuırganın kuvvetini laavıala· •11 taıaYYur edemez. 

• 
GOneıla ıathı dOa deiildir. 

Façetalıdır. Bize ı11jı ve aıcaklajı 
itte bu façetalar ıBnc:!erirler. 

Eunlaran ge!it ıOr'ati ıanlyede 
aQ0,000 ki:ometrodur. GDnetfn 
klrremiz:e o:an mesafesine göre 
1t-kl1 dak:kada bize erl~irler. Gn
•etln llzerinde b:r tak.m ıiyahlık· 
lar vardır ki bunlar b:r takım 
Jlrtaklard r. Renklerinin ı:yah ol
laaıa, merkeze kadar der;n bir 
Y•rtk haaıl etmelerindendir. Bu 
da, gllneıin merkezinin karanlık 
•ldutunu gCSıter:r. 

Eu yarıklar, bam okadar · 

lnanllmıyacak Şeyler 
@ .... u• amco 

, :Jı ' 
Jacquu Gay uf .Tf• 

iım indeki bu Fran- ;l!J 
ııs yaz yatını s tm ıtır. Ha
yatında 16 defa ey'enmİf• 
tir. Kendiılnin h" ç çocutu 
ol•edıtı halde buıila 121 daae 

lnyi ev"Adı Yardır. 

Amerllcada Lewiıtonda 

tutuln ltu balıfıa iki 
'fst vardır 

*''*' U :p c z 

. .. 
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Dolomite lı•indeki 

bu ıeml dOnyanıa e• 

Amerlkada bir ı•· 
seteain ıpor mu
harriri olaa bu ada• 
bir ,ende 9 BHe
baJI maçına •irmlı 
•e hepıi•de de •• 

,..11111.._ rarlp ı••lıidir. Yarı 

tahtelbahir 7an tl-

leptlr •• S aaat 

Da sas ••ki· 
•Hin la p • atoau 
aaalyede 100 

sufıada da bir fH ıe•iala• 
tah\'11 edllebillr. Parıaluı ki-

defa hr re ket 
etmektedir. aılları •e mllaendialerl 

tarafından J•pıl· 

c'e b:r terunede İnfa 

ylkaek 
ıAyıyı k • 
7 ~ 

BUNLARI sız DE YAPABiLIR MiSİNiZ? 1 

1 - Gördllğün~z reı,mde iç· 
içe çlzilmit bir mOaellea ile bir 
de yaram ay ıek.lleri Yardır ve 
bun'arm bazı yerlerine de ra• 
kamlar konmuıtur. Bu rakam)ara 
bakarak ıu ıuallerjo cevaplannı 
ver:niz: 

Mllıelledn içinde bulunan 
rakamların yekünu, yarım ayın 
içindekilerin yekünundan faıJa 
machr; ekılk midir yokaa bu 
yekünlar birbirine mDaaYi midir? 

Yalnız milHllesin içinde olup 

bllyliktOr ki bizim kUremiz bura• 
dan içer.ye zahmetıizce girebilir. 
30 bin derece hararetten fazla 
olan dahilden dışarı, bu yarıklar 
vaaıtaaile muhtel.f madde ka11r
ıa:arı fırlar. 

Mıkoaha iğneleri Ozerlne tesir 
yapan ve çok renkli kutup fecir· 
)eri buıule ıetiren itt• bu elek
trik tesirli ·fırtınalardır. Bu fırtı· 
r.alaran zaman 
maaleıef beup 
oımUaaftil. 

lherioe tea:rini 
etmek mUmk&D 

1arım alım içinde olmayan rakam· 

laran yekGnu, yalnız yarım a) ın 
içl:ıde olup mDHlleıin içinde bu-

lunmayan rakamların yekunundan 
daha bDyUk mlldOr, daha koçuk 

mlldUr, yok.. bu yekunlar bir
i.irin• mllıaYİ midir? 

Hem mDHlleain, hem de ya

nm ayın mllleUeı dahilinde ba
lunaa kıımındaki rakamlar.n ye-

k6nu, mltebald rakamlann , .. 

kanundan da'ba fazla madır, daha 

az mıdır yokaa bu yek6nlar 
birbirine mDaavi midir? \ 

* 2 - Bir dnkkln çırağına ayn 

ayn bet mDıterinln e•in• teal:m 

•:ilmek Dzere beı paket YerilmiıtL 
Fakat IMr aaaılaa bu paketlerin 

lzerine konulan etiketler karıt

mıt. banıi paketin hangi mli.
rly• ait olduiu anlaıılamı) ordu. 

Bu beı etiket, beı paketin 
Ozerlne ayn ayn kaç ıurette 
yapıştırılabilir. 

• 
3 - Bir bisikletin bir teker

leiinia muhiti 80 ve diier teker
leğin muhiti de 84 ioçtir. Sahibi 
&zerine binmeden evvel her iki 
teker1•il• de yere temaı eden 
noktalarına birer iıaret konmut
tur. 

S. t,arellena her iki teke,.. 

Mürekkep lekesinden mey• 
dana çıkan bu reame bakına, 

açg6z~ll bir adam, 16derl kal'fl• 

11ndakl ıOzel tatlıya dikllmlı, du

dakları ıarkmıı, ağımııı salyaları 

ak:yor. Şimdi gazeteyi teralno çe
'irioiı ve tekrar reıme bakıoıL 

Bunda da a3 ni adamı 16r8yoraur.uL 

Fak at lf ade det:ımlf. Zavallamn 
6nünden nef .ı tatlıya alıp 16tllr· 
mOşler, sukutuhayale ujramlf, 

mahzun mahzun bakıyor. 

Bu tğlenceyl henDz tecrl\be 
etmediHniz, derhal bq.layınu. 

Bakınız ne ıDzel •akit ıeP. 
recek•inlz. 

Bu reıimde yalnız ı.Szlerle ağız 
ıo!lradan ilive edllmiıtir. ......... ______ , ______________ __ 
lekte de ayni mevkide, yani yere 
tema• eden noktada bulunmalan 
için aahibinin ne kadar •••afe 
ka tetmeai lizundar? -

1 
TMemleketin Ormanları 
------------------------+-' Ormanlarımızı Ve 
Kereste 

,.,~anayiiınizi 

Korumak için .. 
Ankara, 25 (Huıusi) - Zira• 

at bakanlığı kurulan aanayimize 
uygun ve bu ıanayiin kereste ile 
olan alakasını ıözeterek bir or
man yetiıtirme proieıl haıırlayor. 
Bilhasaa kağıt aanayii ile doğru· 
dan doğruya iliılğl olan Ladin 
ormanlarımn Kocaeli, Gebze, ve 
Sapanca çevresinde yetiştirilmesi 
için tetkikat yapılacaktır. lzmitte 
kurulan kiğıt fabrikası için li· 
zım olan Ladin ağaçları bu mın• 
takada yetiıtirllecektir. 

Bakanlak, yurdu orman mın
takalanna da ayıracakbr. MeHll 
Karadeniz çevreainde ormanın 

araziye niıbeti ylzde 22, E1ı• 
mıntıkasında yüzde altı, Orta 
Anadoluda yllzde dört olduğun· 
dan ve bu nlsbet Akdeniz mınta• 
ka11nda yllzde 12-14 de kadar 
ylikaellp Şark Anadolu1Unda 
yüzde yarıma kadar dllftDtBnden 
Bakanlık mantakalarda kereatenin 
harcanma nlsbetl, ormanların lda· 
re •• kat'iyab hakkında yeni 
hazırladıjı kanuna bazı hUklmler 
ili•• etmeyi dDıDomektedlr. 

Bakanhk tabU f8rtları orman 
yetlıtlrmey• mllaalt olmayan yer• 
lerde huıuıt prtlar altında (mu• 
hafaza ormanlara) yetiıtlrmeyl 

dutünmektedir. Rutubet der•ceal 
az olan yer!erde yetlıtlrilecek 

bu ormanlarla topraiJn rutubeti 
temin, dolayııile mahalli ve mey. 
zil ormanlar yetlıtlrilmeai mlim· 
kilo olacakbr. Bu (muhafaza or
manlarının) hiç bozulmama• için 
1924 tarihli ormanlann fenni u
aul •• idare ile iıleUlmeıi hakkın· 
dakl kanunun Hkizlocl maddeli 
yeni kanun projeaile deiiıtiril· 
mektedir. 

Yeni orman ıiyaaetine hlkim 
olan formol, buıGo orman ıenit· 
llğioin arad genitJiğine g6re yüzde 
ona yaklqao niabetini en ataiı 
bir miali fadulle yllzde yirmiye 
çıkarmak olduj'u taarih edilmek· 
tedir. Bu niıbet, bir memleketin 
orman bakımından fakir denmek· 
ten kurtulabUmui için •rlımeıl 
lizım ıelen derecedir. 

Kereatellk kat'iyat 1apalabile
cek ormanlar hakkında haıırla
aa• projeye, hu fonnDI p• l•lln
•• bulaadurularak hllklmlu ko
aulmuttur. Yeni orman kanuna 
çıktaktu ıonra; bir lktiaada bO· 
tin olarak dOfllnlUen yurdun, zi
raat, endllıtrl, ticaret, madencilik 
••saire yollarında ulusal akono
mi bakımından ıerek dotrudan 
dotruya •• ıerek dolayılll• nko
aomik Yarbtamaza tealr yapan 
ormucılak; pllnb •• nizamla bir 
menu olarak ole alanacaktır • 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi 
ıetanbul ( Galata ) 

Tirlcigedelci ı•beleri: 

lıtanbu~ ( Galata, Y eoicami ); 
lzmir, Merein. 

)' u11ani.tondald ıabelerl ı 

s~ıauık, Atına, Pire. 

• Her nevi bank• 111uemellh 
·-
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• e.. de lyla zumedlroru• 
Fakat lmcaima bir daha 6Jle 
teblikeı ... maraı kalma .. ı rat .. 
mlyoru.. Bu kltıdan bizimle biç 
bir allkuı yok! Hem dotruamaa 
later1en, Almanı• ile buradaki 
adamlarmm lflerlae kanfmıya da 
hakkımıı yok. Onun için ba 
kltıdı da Herr Miller'• iade 
edecetfm ve mahteYiyabnı anla-
madıtımıa, bilmediğimizi dyl .. 
yeceğlm. Şayet kendt.lne iade 
etmemizi biç te halt etmiyorlA 
daha iyi.. Sırlarma vllof olma
dıtamaa emnlr•t ı•tirmiı o1,..ıar. 
Fakat bunaa bir Rretiai almaJ& 
.. kaa •atma. Ne olar ne olmaz. 
Belki ele ifimiza JUar.,. 

- «Herlaalcle Sir Geoffre1'• 
laaber .... k illa&• 

- •Oraam bana barak. Bea 
ba akpm ona haber veririm. 
Fikrimi tuwlp edeceiin• ılpbem 
yok. Zaten bilsat kendiai bize 
Nad •trlkalanaa kantmamm 
belki Jirml defa teablh etmiftir •. , 

Perdn. il• C.resM 
Perdlta ae yapbjlmn farkında 

olmıJ8rak acele acele 10yuadu ve 
yatajana P.cli. Şimdi batla ha
pb, içlacfe Y•claiı k•dl lle
miai, karplaftıjı J•al bir laakl
bte ık• baıt.. apjı yeaidea 
tanzim etmek mecburiyetinde leli 
•• bu da hiç botuna ıitmlyordu. 
Bu hakikatin maouana. ne ifade 
ettiğini bir ttlrlll aala7amıyor, 
keatiremlyordu. 

H:uiyatmı bir tarafa bırakıp 
vaı"yetl IOğuk kanlahlda muha
keme edebilec•ilni zannediyordu. 
Fakat zavallı kızcağız bilmiyordu. 
Kendisi gibi blltlla bir neail bu 
yanlıt kanaate kapılmııb. Bilmi
yordu ki beıeriyetia idetlerl de
iitebllir fakat tabiati hiçbir vakit 
değifmez. 

Gençlijine, c:eHretin• ıGve-
•enk bayata dkünet Ye emni
yetle kaqalayablllr, atkı inklr 
ederek oau hayatuaclan çıkarmap 
cabıabllir fakat. •• 

Car ... kaPIJI wardm 
- "Geleb• .a,tm?., 
-

0
Tabll" 

ear .... ocla1a ılrcll. llmba11 
1akb •• arkaclaflllı• yatağımn 
IHrine oturdu. 

" LaYnDCe avdet ettiktea 
IODra keadlaial slrdlla mll?,. 

- .. Ha,...,. 
-

11Bea de ılnnedlm. Mı.. 
tw Caaalaılaam'aa oduaadan 
piaaal clojra Sir Geoffn1'1a 
, ..... slttl. e. ... arbk belde-
_.,. ilzam ... edia. Zat• 
Yıkit te oldukça seç.,. 

Perdlta ceYap •ermeyince Ca
nue 81da• deYam etti: 

- "Sofrada harp lbtlmallen 
koaaplarkea Ha, burada kalır
•k bizlmldlerla yuifelerlH ldeta 
bir eaıel olacajam111 11,ıemiftla. 
Hatan.. pliJ• au?,. 

Percllt&, 1a9 bl,le bir feJ 
llyledlifal batnrorcla. Fakat 
ear ........ elemek latedijiai 
birdenbire ..ı., .. a....._ Biraz 
10ara ular gibi olda. Demek ki 
Careue, taraçada birlikte Alona 
pldiklerl halde, Laareaee'nin 
•eadlsiDI blrdeablre bırakıp tifre 
memorile çdup sitmellae gtlcea
miftL Simdi oaa mu anlatmak 
lltlyorcfu? 

( Adraa .. , 

28· 5. 19~ 

iç lıleri Bakanı Şükrü Kaya Diyor Ki : 

demdir. Onm, bir prililr, kar Wr dairi ~1at• kalkarak ,. 
( Bqt.m. ı .... rösH ) , il ..... r.-- •• ........ Duala 

taklak baJl'•iı çeldlil .......... lek hatularuu tam ettijlmiz ... 
tir. Dervlt Vahcletl..,dawclacln-. ld mahanirlerla ytlacle •beni 
Diterlerl de laarbla t ...... kiti ita t.,.ımaı.azlık ylbDnden 
... rıert ara11Bda Tlrk matbaatm- birle sfbaittir. 
claa o deYirde beklenilm ... iham Hallı Tank Ua • maaleaef ••• 
gelen ıemere1I Yerememiftlr. Şlkrll Kaya • devamla • ba 

CumhurlJ•I Devrinde ••n t.,.ldrll eneli mealeiia terefl 
Tilrk buınınıa, Ttlrk matbaa- 11• •Otenuip Ye birbirine mllt .. 

bmn devrimlikleri ye ,azeı dem aaalt uaYlardan mBrekkep olarak 
cliier bOtOa alanlarda oldap p .kanlacakbr. Bu tqekkDI birçok-
bi cumhuriyet U. olmUftar. laruma ltilinl temin edecektir. 

Biz teldJ, mlladerecab n im- T•ldp •dllen aa,. 
metl itibarile buılla Türk pnci- Bmaa •P. de YUatalar bol-
Ujinln Yarmlf oldup dence,I. d•. Araçlar ........ iyi bir te-
hakikatea bundan 15 • 20 ..... ıekkll Yllcat bulacaktır. Şimdi 
evvelilİ batınmı&a getlremuclllc. bu itler için aeçtijlnla he,et tab-
Onua için buna amiJ olanlara, min ederim ki, ı•lecelr lrmultaya 
bu yapanlara Y• ita gllzel eıerle- kadar bu .. ydıjım itlerin 1111ıa-
ri biıe ghterenlere teıelrktır et- naı J•tlttlrecektir. 
mek benim için ve hepimiz için Seçdijilliı arkaclaflar burada 
çok ytlbek bir zevktir.- Alkıılar- ıenelenleaberi millet itlerlle, mat• 

Tnrk ba81nının, komi•yonumaz- baat JtJerile uj'r8f11Uf kfmHler-
cla da sDrllfildllğll lfibi, afak dlr. Gelecek lmru:taya kadar be!• 
tefek teknik hatalannclan ....&.... ki daha enel buaa ait bir takım 
ur, dlier kıılDID kencüiae atf.. aizamaameJer, talimatnameleri 
ellen hiç bir kabahati ve kumru hazırlayacaktır. Ve iklnd lmrultay 
7oktur. - A .lnflar - toplaaacaj'I uman llze eMl'lerlai 

Eter biz, ıaye adama olmamaz ılaterecektlr. 
itibarile, kendiainde bua aokaaa- HllkOmetten latediğinia ıeylere 
lar ı&rDyorak bu, her aafhada ıelince, keneli .. lihiyetim dahl-
ı&r&len nok•nlana aJDldlr ve linde olaa la11mlan yaptcatıma 
battı daha aadar. •6• veririm. Hak6met nezdinde de 

Yapllm••• GerekU Olalİ ılzin bir aYGkabnı• olacajam 
lltl•r • bravo aea!eri atlrekll alkıılar.· 

Fırkanın bize g6nderdiii Oye 
Dıba aza olmak icap eder, fırkanın matbuat hakkmd ki 

cOnkll o tltJdllb yapanlar irfaa 11oktal auaruu açıkça 81yled~ği 
ıahlbi, zeki ıahibl adamlardır. için bunu tekrar etmeie 
Gazetelerin " matiere premiere ,,l mahal yoktur. Zaten takip etti· 
ilk madded doğrudan dojroya timiz ıaye, bu memlekti el birli· 
İIUlan zeki11 Ye görlltDdOr. Onun frile, diıipli .. altında liyık oldu-
içia demin arkadaılarıa dediği iu yükmek mevkie çıkarmaktar. 
aibl Basın denildiii zaman yal- • Alkıtl~r • . 
nız •uharrirler delil mllrettip Ye alın Bumııt"e Şbaı banmlf ve. yara ykolu 

k. • • d ar. u, u nazarıyeye a• 
ma ınecalen ahi babra ıetirmek pılarak gerek v d ı · 
u. .ı· Bu • • 1ag an ge aın, ge-
aazım 1 ır. olar.da •JDi lf ba· rek aolclan plı a bu nezarlyeye 
IDmlala kıymetli muvlandar. kapa:arak ba wozel memleketi 
- Allntlar - etld Yaziyetiae ~Ormlyeceğiz 

Bizim, bama itlade, ••zan iti- • Alkıtlar • • 
hara alacatamas elema., iuaa Millet bvYetiai o Rretle aı. 
olchaima ıare ba in... kendi mqtar ki. önllne çıkanları çij'De-
yazlfe.i •• ldewlne g6r• Jelittlrir- ••mek elden gelmez. cipiyerek 
•k n ona keatl meaaliyetial g68- ı~er, ve.ev bu mania fikir aaha-
terecek olunak Tfirk milletinde •ada olaa da ke.ıt:J_ i • tarihin 
zaten _.ndem~ olan adye de ıieterdiji 10k1ek mevkie beheme-
meYcot oldupna ı&re dlnyamn hal ktar Al'···• 
en iyi ba11mını yapmıı olaeaj'l-
mıza kanaatım Yardır. El..-
rlr ld İf aahibl olanlara yo
buaa pterelim. yani teknik 
aokMalarım btd:nlim. Kanıta,.. 
Yerdiii kararaarda ea çok iftihar 
dayclapm aebep budur. Yani 
keneli kendimizi ilerletecek y ... 
talan JİD• kendimizin bulup çaı.,. 
ma•chr. Bir takım ittihamlar, ar
bd ... anmadu birinin dediil 
kadar detil ••••, pntec:I Ta .. 
fına llyak olacak biJılleria bizde 
nokAD 91mamaaa lkamclar. Veba 
bllpyi tamamlamak lçia bir za
ruret Yardır. Ba ela, Kanlarla, 
lroaferanalarla n birlbiriae telkla 
etmek •• makaleler yumak _. 
retile halledilecek iflerdlr. 

Bir BlrUk Um• 
llrı11cl Hbaa, brulta,.. U. 

rar ••eliti .... eldatlar •••ada 
bir birlik oa.a ... du-. Her ..... 
ted bapıa Ye bir avare ..... 
puhJe latllap eder. Ve pldllr. 
Çok feci ......... , .... .,.. ... 

varaca • • ''-par • 

,500 Liralık 
Müsabakamıa, 

OkaJUeul•nmıa aruında •cbtı· 
••• (900) lwa'ık mlaabaka 
Wttl Ye ha mla bak•)'• alt 
( ao) uac• aoa kapoaa .... 
rettik. l.taabulcfa Ye tlıt•nda hu
lunaa oka111cularımısaa (7) Ha
alraaa bclar "aldtleri •artlır. 

O •••• bdır Mu ••et
tltl•la prtlu dalalUade ••••p
lar1111 slade ..... lldirler. Zarfl8"a 
--· ..... 3bab ..... , ....... 
ka1da koaacaktır. (7~ Huir-.. 
80ma ••leeek eeYaplar kale a1ıa. 

••1acak " aetlce l1a) Ha•uda 
na. edilecektir. 

Hellde Ye Arluld• ... rı 
• ..,.. Sala slal -.... Şehaadebllp 

T•- tlfdnalltla 
VIWlllll çocUGu 

it Ç.P.• ......... lf ... ld ...... 
... u,. .... ... 
ÇAll UKIZI 
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Ankara Yolunda 
Görülenler •• 

( Bqtarafı 1 inol yüzde t 
Ealddu, Ankara 1olcuları, 

lclerlacle .. de iki Jolcu bulanan 
alb kitlUk komparbmanlan kala
bahk .. ,.yorlarda. Ve oturmıya 
defil, bakm11a bile tenezz61 et• 
miyorladl. 

F abt timdi, içinde bet kiti 
buluaaa kompartimaalardald tek 
bot yere, mllnbal bir mamuriyet 
llulmaf lplzler slbl aaldın1orlar. 

Zira biletlerde Japılan yan 
JarlJ• acadalr, 7olca miktanaı, 
at• tatalmuı bir derece hıalle 
eıkiliala cl&1 milline çıkarDUf. 

Balunduj'am kompartıman yol
calarıadaa bir taaeıi, raflan, çe
ticll bol bir manaT dnkkimna 
d6ndlrm&f. Sıra 11ra Hpetlerde, 
torbalarda, portakalda tutun da, 
,.kerli Şam mcupna kadar war. 

Öyle de ikramcı ki, daha 
oturup ta lçllacll ıoluju almama 
Yaldt bırakmadan, lfi•llme bir 
•pet dayadı: 

- BaJUl'Un efendim... Hal!ı 
Anavatk6y çileğidir ••• 

Ankara yolculutunda en dik· 
katle branulma11 llzımıelen 
tehlike .. kurum,, dur. 

Hem lokomotif baca11mn, hem 
de, baza 1atalda yolculanma 
kurumu. •• 

Hele bu ikinciler lçlade ı,. 
leleri var ki, NeredeyH, cepleriD
dekl Jatak biletini, bir boylk 
rltbe lmtl1unameal slbi glzllnhe 
da1a1acaklar, ve .W elpeaçe 
divan durmaya catıracaldar •• 

• Ortalıtan karanıındaa u 
ıonra kompartimaaa, bir aaattea 
fazla zamandır ortadan ka7bolaa 
bir arkadaı ıfrdi. 

F eıaa bir hakarete maruz kat. 
IDlf ıJbi bunauaclaa 10luyor, .aairH 
hareketler!e, rilzgArda dağılan 
uzun saçlarını dDzeltiyordu : 

- içinizde, dedi, iyi k6ttl re-
08İm yapabilecek kimse yok mu? 

içimizden biriai sual ıormak· 
ta benden daha merakh dananda: 

- Ne yapacaksın bu saatte 
Ressama? 

- Bir ölilm teblikeal lfaretl 
çizdireceğim.. hani fU, elektrik 
muharriklerinin kapılanndakl gl· 

bi... Bir •tık kemiiile bir kana 
iskelet kafa ..... 

Bu aefer af&la ,Uarı hep bir
den ıordularl 

- Oda ne olacak! 
- Nemi olacak? •• Vaıo• ,... 

toranan kapıuna a1acajlm... Bea 
yandım, bari bqkalan kartulauaL 

Ba cevap benimde hayretimi 
uyandırmıtb: 

- Ne Yar ••ıoa nltor ... 
da?. Dedim. 

O, kBıeıine da1ak yemlf ıibl 
yıkıhrken, diflerinia araaındaa 
mırıldandı: 

- Gltte ıör&ralln! 
BUmem; az .ıonra, merakıma 

yenmek için -vagon :rutoran bo,
ladıjunı yazmaya ilzam Yar mı? 

lnaan orada kendilinl eneli, 
bir reatoranda değil, bir illa ar
alıinde sanıyor: 

Zira kumaı, lllç boya pabuç. 
fU ba llAnlanndaa, chıYarlarda 
çlYi çakılacak yer kalmallllf. 

O kadar ki, tnzlaldana, hatta 
dlı karaşhnlan ya.. ç6pcllderia 
llzerlerinde bile, bir ,.,ı met. •• 
tavalye eden ubrlar yaab. 

ln1amn, btttan ba yualllllflan 
okuyabilmeli lçla biç defllae 
dlSrt, beı defa Ankaraya ıJcBp gele 
mesi ge:-ektlr bea IH komputuaaa 
doıtumu, yaıon reıtoran'a lay• 
ettiru Hbebi, ancak henp p.
•laa .. tirillace MZebilcllm. Zira 
bana Oç Bra1a malolaa tlç kap 
)'•m•Jİ bili eritemiyorum? 

Ve ejer, yol arlcaclaflanndaa 
blrinia batl•cbiı hikaye, olanca 
allbma çelnnaeydl, diier an.. 
dqaa ı6yleyipte yapamadljın.a 
ben yerine ı•tlrecelr, Ye nato
ranaa kap111na ilittirmek llzere 
bir tehlike ipreti çizecektim. 

F"abt aalablmaya baflayaa 
yol bikAyffl okadar keyfimi 
dirlltmiftl ki, hatırladıkça bili 
ıllmekten kendimi alamayoram. 
Hatta Iİlede atlatmad.. ec:le
miyeceğim: 

ikinci Yazı ı 
Seyahatin en gllzel blklyul. 
Eak;ıehirdea ıonra11. Ve. •• 
Benim girdDtDm Ankan. •• --

Para Almak için Olümle 
Tehdit Etmiş 

S:rkecide He1keltra1 Ba1 
Alelcaaadre Mn samanda tehdit 
mektuplan ıelmiye baflamafbr. 
Bu mektuplan 1ana adam 
aibayet clil!e de mlracaat etmlt 
•e iddiuına slre: 

Ei• latediiim paraJI •--•:&
... halia har•pbr. Seni kabı katar 
keMrim, ki ... ele du7mu teladl
ai uYurmUflur. Bu adamıa ada 
Meh•etmif, Alebandr MelHaetle 
mllsbet cevap Yermit ve para 
tedariki için kendiainden mGblet 

lıtelDİf, IODl'a pollae bllf\'UrmUf. 
Verilecek paralann aumaralan 
teablt eclllmif. Mehmet enelld 

1 
ıtm ıehait. paralan .ı... O 
11rada meydana çakan zabıta 

memarlaia Meluudla ceblaclea 

ifar•t konu paralan çakarmttw. 
MldclelumumWk cila llela••• 
teYkif etnriftlr. 

Evi•••• 
0.Tlet clemlrJollan pul ... 

dlrlqtl if....ı.latl• S., Sa .... 
tia Reflt Ue Ba1aa Nauet 
Behçet'la 24-5-935cle Aakara Hallr 
eYiacle eYleame tlremlerl 1apll
mqbr. Karala ,...... .
olmUIDI dllerk. 

TopçuHfl AIHlmmlmla A .. V•kfl llllenlllllll•ll• 
Numara Cia.a Semti lbh•H .. ı CadMU &it ... 

11324 dlkk&a Topaae KW.call Tepplar 17 
32' " " • • u 

4 • • • AllPat• •eclnH tık•aa 12 
Yakar.da ,...ı. cllldwalar ı huiraa 935 tarlhiaua itibara bm .... 

mldcletle üa1a "•rll••k llaer• 16-5-935 pe11eabe ,e.ihldea itlbarea oa ... 
mlddetle ... ,..d•1• koa•aftu. Mlu1eclede tallp .... etme41tla•• ,.. 
ald• b .. pa mlidcled• •ba1"•,. k••uıtar. Talip ola.a.ıa Jlsd• ,.. 
.... k temlub •a•akkate üfHlle ...... lltaaW EYkaf ..... ,.tllMle 
.... k .,....._ ......_ " ,_... iMie olu 1·8-985 --.rt•ll Mat ••• 
te Ea ......... ,. ......... , .. 
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Damat F eridin Bir Teklifi Vahdettinin 
Çok Hoşuna Gitmişti .•• 

Vıaalre gibi ıöılırle ( ıecaat 
trzetmek ) latemlıtl. Fakat Pa· 
diıahın makaadı, bu lcraaboı 
•adec bir gauteciye haber 
•ermek deiildl. O, eline sı•çirdijl 
hu bUyUk fırsattan Azami flıtifade 
etmek istemiş, bu ıözl•rle nazarı 
di~atl celbettikten ıonra, bil· 
hasaa lnglllz millet ve httkftmetine 
duyurmak için aynen ıu ıözlorl 
IGylemfıtJ : 

- Kırım muharebesinde in· 
ailterenln müttefiki olan pederim 
Sultan Mıcit, lnglllz milletin• 
kırp muhabbet Ye Hmlml hür• 
bıet beslemek hiılerlni bana mlraı 
hıraktL itte ben de ıu 11ltanat 
bıakamına gelir gelmez memleke• 
tiın lle lnailtere devleti fahlmeıl 
•rasında Hkldenberl meYcut olan 
doıtane mUnasebetl tecdit için 
hauın kuvvetimle çalııacatım. 

Bu ıözler, milletinin yaralı 
kalbinden kanlar ıızan bir hll· 
~Unıdann ıöyliyeceği ı6zler de· 
Qlldi. Hatti, (itllAf devletleri 
•fkarıumumiyeslni tenvir etmek 
için) mUlAkat yapan gaıete mu• 
habiri bile, Osmanlı hUkUmdarımn 
•adece lngillzlere mUteveccih olan 
hu efkir ve hi!ısiyatından, bUyük 
hır riya ve t ba&bus sezmişti. 
F'ıtkat padişah, bu mlilakatı bli· 
l'Uk bir muvaff aklyet addetmiı, 
bu lkl çift aözle lngilizlerin kal· 
hıoı tamam n avladığına hUkôm 
••ımişti. 

O, bu muvaffakiyet Umidi 
ile sermest iken ikinci fırsat ta 
tuhur etmiıti. Bir gün damat F •· 
l'it paşa huzuruna girmit: 

- Ahmet Rıza boy kulunuz 
•rıı ubudiyet ediyorlar. Fransız 
Ordusunda ıayet bllyUk nüfuzu 
hlao (kapiten Halit bey) lıminde 
lr türk zabitini lfıtfen huzuru• 

"uza kabul buyurmanızı iıtirbam 
'l'l;yorlar. Bu ıabn yegAne ar
ll.lau, elinizi öpmek, ve bu ıe
l'ef • nail olmak dolayıaile Fran· 
1
" tabiiyetinde bulunan lılAmlar 
ltaııoda, maka1Lı hilAfetln bir 
~lt daha taaliai eababına teıeb .. 
liı elmekmiı. 

h Demltti. Bu tek'. lf, Paditahın 
0tuna gitmlıtl. Ancak, bir me .. 

•ele Uzerinde düşünmek mecbu· 
;'Yetini hlsıetmitti. lstanbula ge
ı'n Fransız ve lngiliz kumandan• 
lrı araaında henliz hiç kimse 
'-raya gelmemlt ve böyle bir 
~Ulakat talep etmemişti. 
~ Hal böyle iken küçük rütbeli 
lr ıabitl huzuruna kabul etmek 

;• ona elini öptürmek acaba bir 
tdfkoduya ıebebiyet Termiye· 

~k?1ı idi?.. Sonra? •• Acaba bu 

1 
'lıt Boy kimdi?. Franııı ordu

Vrı.a ne münasebetle Kirmiıti? .• 
~' kendlaini dyarettekl hakiki 
•kiadı, neden ibaretti?. 

ti ~adlıah, derhal tahkikata gJ· 
li!ınıı, f U neticeyi elde etmlıtl: 
~ lit Bey, Abdtılhamit devrinde 
t 

1lh kapmak için Anupaya fi· 
;" •den açıkgözlerden biri idi. 
~tlıte bir mOddet Ahmet Rıza 
ı,~e intisap ettikten ıonra bek
hı ğt menfaati lıtibaal edememiı, 
b._ ... tntlddet aerseriyane bir bayat 
.... Çırrn· V 
tit . 11· • 11onra da Cezayfre 
,1,tnıı. Orada (Lejiyon etranje) 
t~ ~~na nıf erlikle glrmiı, zaman 

ç ıkçe terfi etmiş. Umumi harp-

Rauf Bey 

te, Çanakkalede ve ıonra SelA· 
nlkte içtima eden ordunun karar
gahı umumisinde oldukça mühim 
bir mevki ihraz eylemlttl. Pa· 
dlşahm aldığı maHimat, bundan 
ibaretti. 

Vatanını ve milli ıereflnl ayak
lar altına alarak Beyoğlu ıokak· 
larında Fransız ıabitl Unlformasile 
caka satan bu adamın hakiki 

mahiyeti daha korkunç bir ıe .. 
kilde idi. Mondroı mütarekesi 
aktedlllr edilmez bu adam, ka-

rarglh erkAnıbarblye reisine mil· 
racaat etmiı, keodiıl tlirk olmak 

haseblle derhal lıtanbula gön• 
derilecek olu11e, Fransa lehine 
pek bllyttk menfaatler elde ede· 

aeğlne teminat vermiş. Bu uuret 
.,. makıatla Iıtanbula gelmiıtl •• 
Padiıah bu adamı kabul 
edip etmemek buıusunda bir 

tereddüt devreli geçirirken 
ıarayın • Milli ıeref Ye hayıiyeti 
taktir eden bazı atır batlı • erki· 
Dl bu meaeleyl duymutlar, utan• 

bula geldiği ıttnden beri Türk 
sabitlerinin ruhunu rencide eden 
bir adamın huzura kabulU, bllyllk 
bir hoınutıuzluk te•llt edeceğini 
padJıaha aizetmJye mecbur ol· 
muılardı. (1] 

( ArkHı yaruı) 

[1] Bu adam muhtelif ıuretlcrle 

•uhalefet erklnmın muhitine aolcul
muı, Ybl mlkyuta tkaret itlerine 
koyulmuıtu. Franıb kararıi.hı bu 
çirkin nıı:iyetlere muttali olur olmas, 
derhal kerargAh kadrosundan çıkar
•nya ve Cezayirdeki alayına gönder• 
meye mecbur olmuıtu. 

Hava Tehlikesine Karşı 
( Baıtarafı 14 ilncft yüzde) 

Bu itler üzerinde yetkeli (ıa· 
IAhiyetU ) bJr uzmanın ( mlltahas• 
ııs1n) ilk çırpıda yaptığı bir ince· 
lemeye ( tetkika) göre hava teh· 
likeainl bilen üyelerden alınacak 
geliri ıöylece heaaplamak imkanı 
vardır. Bu yurddaş diyor ki: 

., - Şehirlermizde yaıayan 

ve yılda 20 lira verebilecek olan
ların sayııı en aıağı 1.500.000 dir. 
Öngören ve uzgören ( klya1etll . 
Ye basiretkAr ) Başbakan lnönU 
500 uçağı (tayyareyi ) hatıra gel· 
mit bir rakam olarak sftyleme• 

miştir. Ulusunun ( milletinin ) en 
ııkınhlı ve yokıul .zamanında kur· 
tuluş savaıı için nasıl yoktan 
yarattığını bilen General lnönU 

Türk hnvaum düşman hücumun· 
dan kurtarmıya karar verdiği 
zaman onun gelirini de hesapla· 
mıf, ö!çmUf, biçmittlr. 1,5 milyon 
yurddaşm yılda 20 liradan vere· 

ceği otuz milyon da Baıbakanın 
yurdun korunması için iatediği 
500 tayyarenin yılda 60 bin lira• 
dan olan işletme, uçma, ve 18· 

vaşma parasıdır. 

Görecekainiz ki Türk uluıunun 
vereceai para bu 30 milyonu çok 
aşacaktır. 

Yılda 20 liradan fada verenler 

çok olacaktır. 
BuiUn için hatırımıza gelen 

tedbirler arasında TOrk hava ku· 
rumu için yılın belH gUnlerinde 
maçlar, mü1amereler, oyunlar ve• 
rllmeai, yardım gUnU yapılması .,. 
ayrıca ıengln proirımlı bir (Ha· 
va haftaıı) yapılmasıdır.,, 

Ankara 27 (A.A.) -Ttırk ha· 
ya kurumu başkanlığından: 

" Hava tehllkHinl bilen,, Üye 
yazılmasının ıartları ıunlardır: 

A - Her yıl en aıağı 20 lira 
vermeyi taahhüt etmek toplama 
itlerini kolaylaıtırmak lçia taah• 

1 
hUtler her yıhn Haılrauinda alı· 
nacaktır.,, 

B - Ha va tehlikesini bJJen 
llyelere bir üye numaraaı lle özel 
bir rozet verilir ve isimleri ajansla 

1a1ılır. 
C - TaahhlldllnU yerine ge• 

tlremlyecekler Türk Hava Kuru· 
muna haber vererek Oyelikton 
çekil o bilirler. 

Seneal içlnde haber Yermeden 
aidatını vermeyenlerin lalmlerl 
ajanıla yayılır. 

Ç - Yirmi liradan aıajı 
yardımda bulunanlar Ttırk Hava 
Kurumunun yardımcı Gyeai olur
lar. Bu üyelere rozet verllaıe.z .,. 
isimleri neıredilmez. 

D - Hava tehlikeafnl bilen 
Uyo yezılmıık için Ankarada Türk 
Hava Kurumu Merkezine, başka 
yerlerde Türk Hava Kurumu Şu· 
belerine müracaat edilmelidir. 

BUtUn Saylavlar Yeni 
Kuruma Glrdller 

Ankara, 28 (H•ımi)- Saylav• 
!ardan birçoğu "Hava Tehllkeıinl 
Bilenler,, Kurumuna yaıılmııtır. 
Yeni kurumun tıyelerl iki gDn 
içinde 450 yl aımışbr. Y ımlma fıl 
hararetle devam ediyor. 

Devlet Matbaaaında Ç•ll· 
tanlar1n Hamiyeti 

Yurdun dUıman uçaklanndan 
korunmaaı için alınacak uçaklara 
bir yardım olmak Uzer• Devlet 
Matbaaıı memur •• lıçilerl Dcret• 
lerlndeo muntazaman yüzde bir 
kuruı vermeyi taahhüt etmiılerdlr. 

lngilterede 
8000 Kiti Hava Te9kllAtına 

Yazılıyor 

Londra, 27 (A.A.) - Hava 
lılerl Bakanının ıeçon Perıembe 
yapbiı blldirlgden ıonra 8,000 
klıi, haya kuvvetleri teıkUitına 
ılrmek için müracaat etmişlerdir. 

Bunların iki bini lıo abnmııllr. 

Sayfa 1~ 

Günün Spor Haberleri -
___ _....., ........ --- • • ı:;-.-.-.. 

Atletizm Bayramının Ha-
zırlıkları Bitiriliyor 

___ __..._... .... _ •• ıı • ........... .. 

Yunanlılara Bilet Gönderildi 

Curra günü müaabakaya 
ÖnUmllzdeki cuma gUnU Tak• 

ılm atadyomunda yapılacak mll-
1abakalar için dUn ıehrimlze 
Ankaranın tanınmış atleUerl ıel· 
miılerdlr. 

latanbul atletizm bayramı pro
ıramını haznlayan komite isten· 
bula gelecek Yunan atletlerinin 
blletlerlnl de Atinaya yollamak 
ıuretlle hazır1ıklanmn mnbim bir 
kıamını ikmal etmlt oluyor. 

Cuma gUnU yapılacak müsa• 
bakalar programı da aşağıdaki 
ıekilde hazırlanmıştır: 

Koıular: 15 de 600 metre, 
15,20 de 800 metre, 16, 10 da 
110 metre man'a, 16,35 de 
3000 metre, 17, 1 O da 1500 metre, 
17,25 do 400 metre 17,40 da 
200 metre. 

Atma ve atlamalar: 15 de 
aülle atma, yüksek atlama, 15,45 
de uzun, 16 da Disk, 16,30 da 
Uç adım, 16,40 da Cirit atma, 
17 de Smk. 
Emekdar Bir Sporcu Ve 

Mualllm ÖldU 
Vefa apor kulubO mensupla· 

w:z = 

ıireoek atletlerden baııları 

nndan ve Vefaom eıkl mezunla• 
nndan muallim Bay Hidayet dDa 
anaızın ölmüı, arkadaılarmı YI 

aevdiklerinl yua dtlıtırmllıtUr. 
Muallim Hidayet maarif ha• 

yabmızda otuz yıllık bir emek 
nhlbidir. Son zamanlarda Clim• 
hurlyet kız ortamektep müdUrll idi. 

Cenaıeıi ÜskUdardakl evin• 
den kaldırılınıf, İıtanbula geçirl• 
lerek ebedi medfeoine gömUI• 
mllftiir. Cenazesinde Vefa apor
cuları, V tfa Jisesi mezunları vca 
Vefa liıesl talebesi haı.ır bulun• 
muıtur. 

Atinada Balkan Müsaba-• 
katarı Neticelendi 

Atine, 27 (A. A.) - Balkan 
atletik milsabaları panatena atacı. 
yomunda yapılmıt ve Bulgar Du· 
açef 6293 puvanla birinci, Yu· 
goslav mik iç 5721 puvanla ikinci 
ve Yunan Paterakis 5668 puvan• 
la llçUncü gelmiştir. 

Maraton koıusunu Romanyab 
Gal 3 saat 7 dakika ve 40 aanl• 
yede kaı:anmııtır. 

1 .. __ E_m_ıı __ kv_e_E_y_t~m, __ e_a_n_k_a_•_•_H_i_n_ıa_r_• _ __.I 
lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Emllk ve Eytam bankaslDa birinci derecede ipotekli olup 
tamamına (12500) on lkl bin beş yUz lira kıymet takdir edilmiş 
bulunan Bllyllkada clvarmda Sedef adaaı volisi namile maruf Voli 
mahalli açık artırmaya konmuş olup ilin tarihinden itibaren şart• 
namoai herkea tarafından ıörtilebilecek ve 217 /935 tarihine raıla· 
yan Salı gllnll ıaat ·13 den 16 ya kadar dairemizde açık arhrma 
ıuretlle 1atılacaktır. 

Artırmıya iştirak için muhammen kıymetinin yüzde yedi buçu· 
iu nlabetinde pey akçoai alınır. Blrikmlt olan Yergi ve resimlerle 
Vakıf icaresl mllıteriye aittir. Artırma bedeli muhammen kıymeti· 
nin yliıde yetmlı betini bulduğu takdirde alıcııı Ostünde bırakıla· 
cak, akıl halde en ıon artıranın taahhüdü baki kalmak tartile sa· 
tıı 15 gtın uzablarak 1717/935 tarihine rasJayan Çarşamba günii 
aynı yer ve aaatte yapılacak olan ikinci arbrmasınde artırma be· 
deli muhammen kıymeUnin yüzde yetmlı beşini bulmazsa 2280 No. 
lı kanun hUkllmlerioe tevfikan aatıf geri bırakılacaktır. Satıı bede
li po9ln olarak alınır. icra ve lflAı kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfJkan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı 1ahlplerinln gayn menkul llzerindeki haklarını ve hususile 
faiz ve maaarife dair olan iddialarını evrakı mUsbitelerile bir:ikte 
(20) ıUn içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Akai halde hakla rı 
tapu llclllerlle 1abit olmadıkça aahş bedelinin paylaşmasından ha• 
rlç kalırlar. AlAkadarlaran işbu kanun maddeai hükmüne muvafık 
surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak ist•yen!erin 
934/3593 doıya No. aile Memurluğumuza müracaatları ı :aa olunur. 

. [127J 
~ . 

lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
E'Yelce Beşiktavda Muradiye mahalleıinde Bayır sokağında 12 
No. da mukim iken ılmdiki ikametgahı meçhul Sabihaya: 
Muriıinlz Bahrinin Emlak vo Eytam Bankasına iskonto ettirdiği 

maa,ından borcu bulunan (60) liranın °o 9 faize ve 0 o 5 vekalet 
lcretl ye icra masraflarlle birlikte tabıili için alacakh banka vekili 
tarafından dairemizin 934/3345 No. lı dosyaıile yaptığı icrai t<!kibat 
Gıerlne tarafınıza gönderilen ödeme emri lkametgahınızın meçhuli· 
yetine binaen tebliğ edllmemiı ve ilanen tebligat icrasına karar 
verllmlı olduğundan llAn tarihinden itibaren 20 gün içinde yukarda 
yaı.ılı borcu ödemeniz veya bir itirazınız varsa )'ine bu müddet 
içinde blldirmenlr. ve mal beyanında bulunmamz lüzumu ödeme 
emri tebJlğl makamına kaim olmak Uzere ilin olunur. [ 129] 



Sarı Şahin, Kızıl Kaplanı Tanımıştı •• 
~----------~~~ 

Fakat bir \'akit oldu ki: Şahin 
Beyin gönderdiği dört beşyliz ki· 
tlllk bir kuvvet biiyUk bir çevir· 
me hareketile düşmanın gerilerine 
düştil ve ta orada dövüşmekte 

olan Aslan Beyin 11 Deli ,, lerile 
birleşerek yırtıcı bir fedai btlcu• 
mlle, adım adım gerileyen karma· 
karışık düşmanı müstahkem ka· 
rargah iılikametinden şimale doj• 
ru atmıya baş!adı. 

Ayni zamanda cepheden ve 
yandan gelen büyük fırkalar da 
toplu bir halde birer " ölüm eri,, 
saldırışına girişince düıman Yali· 
yetinin bUtlin fecaati 'başıöıterdf. 

Yar alarma ve berelerine bak· 
maksızın tekrar atlanmış ve mey• 
dana ahlmıı · olan ( Nadajdi ) ıon 
bir gayretle bu felaketin önüne 
germek istedi ancak artık bu 
imkan dahilinden çıkmı~tı. Panik, 
o korkunç ve meı'um bozgua 
baılamtf, akıllılar aklını kaybetmlt, 
kaplan gibi cesurlar korkak ol• 
muştu; ne kimse kimseyi dinliyor, 
ne nefer ıabiti aayıyordu. Herkea 
bağırdığı, söylediği halde dinUyen 
ye anlayan bir kiti yoktu ... 

Büyük insan kUtlelerl bir kere 
bozulunca, o kütleyi kurtaracak 
umumi şuurun her zerreai hlr ki· 
ıinln baımda kalarak bin parça 
kmlmıf bir ..çanak gibi biç bir lıı 
ıaramaı olur. Ortada kalan, kDt• 

1 

on bin yigf t Macar vı Alman 
muhariblnln soğuk, kimaeılz 

{ 
ve kanlı cHetlerl kaldı 1 
Subuıka, artık çok günler hUcum 
korkusundan kurtulmuıtu. 

• • • • • • • • • • • 
Şahin Bey kale kap11mdaa 

içeri girerken önünde kan, top• 
rak ve çamur içinde kocaman 
bir muharip gördU. Baıı, eneeıl 
kıpkırmızı, zırhmın butlukları, 
kolçakları kopmuı, elleri ye dir
seğine kadar kolları kızıl kanla 
boyanmit olan bu korkunç canlı 
heykel başı önüne eğilmlt yavaı 
yavaı yürUyor ve yedeğinde ıa· 

hf bi gibi kan ve çamur içinde 
bir bUyllk at çekiyordu. Bu atın 
eğerine kumaıları yere gelmek 
üzere, baıaıaaı altı yedi Macar 
bayrağı ve fÖYalye flindlrHI 
bağlanmıfb. 

Sarı Şahin Bey, bu kaah, 
kağınık kıyafetine rapen ( Kıul 
Kaplan ) ı tanıdı. 

Hayvanmı hızla ıllrtrek önlin· 
deki muharibe yetiıti ve ıe1lendf: 

- Hey, Deli Aılan, sıazalar 
mlibarek olıun 1 Hnla Çakır 

-Hey, Deli Aelan! Gazaular mübarek oleuo. Senin Çakır Mehmet nerede f 
Yerde başı eğik giden Deli Aslan, kumandanına ağır bir aeıle fu cevabı Ytrdl. 
- Cenn&tte 1 ••• 

leye hakim olan ancak umumi 
haşyet ve sırf hayvani kendi ca• 
nam kurtamak hırsıdır. 

Koca Macar orduau da lıte 

bu kara talihe uğramıı, orduluk· 
tan ~ıkarak bir sUrU olmuştu. 

Vakit öğleyi bulmadan gOoOo 
faciası tamam oldu. 

Subuska ovaaı aııl timdi bir 
Hlhane halini almıştı, Türklerin 
maksadı düşmanı en müthiş su
rette ezmek, yıldırmak olduğundan 
bozgunun verdiği fırsattan aman 
Ye zaman vermeksizin lıtif ade 
edilmiş, bir fa:ıla vuruı, bir dUı· 
man daha öldtırUı kar 1&yılmııta. . . . . . . . . . . . 

Türk mllfrezeleri ,imdi itmiş 
muharebe meydanından yaralı ve 
1111 Türkleri toplıyarak, s;tahları 
bandıraları, sahipsiz atlara yük· 
lelerek Subuıka kalesine girerler
ken ylikaek kalelerden patlıyan 
ıtlam ve aevinç toplarının uğultulu 
aklıleri öltiler ve ölüm halinde 
olanlarla dolu ovaya dağıldı, ufuk
lara doğru uçup gitti. Subuska 
aazilerini, kale kapıımda ve hen· 
dekler kenarmda toplanmıı ka· 
dmlıırın, çocukların ve ihtiyarların 
11cak gözyaşfarile ıliıledikleri 

· hazin sevinçleri karıılamıfh. 
Ve teoba ovada yalnız, dokuz 

Mehmet nerede? 
Aılan Bey kumandana ağar 

bir aeıle şu kııa cevabı verdh 
- Cennette 1.. 

-6-
Ana ve os}ul 

Aslan Beyin konağanm bildi· 
timiz büyllk odasındaki ocak bu 
gece daha geniş, daha uzun ve 
daha kazıl bir. alevle yanıyordu. 
duvardaki tam zırh takımlarının 
çelik yilıleri daha sert, daha çlr
kin çizgiler içinde tunç ve ... 
mer renklerile gölielenip açıh• 
yordu. 

Yine büyük ıamdanda yanan 
mumun titrek ve ıarımaı ıuleal 
içinde bu korkunç, tulgalı baılar 
hAla intikam istiyerek duyulur 
derecesinde tehditlerle sallanı· 
yor gibiydi. 

Adan Beyin annesi odanın 
atetıe yakın kötesinde oturuyor, 
ocağın ateılerirıe dalıp giden gö.1· 
!erini vakit vakit kartı minderde 
dütünceli bir halde oturan oğlu· 
na çev:riyordu. 

Kapı~ a yakan bir yerde Aıla· 
nın ve Yıldızın küçüğü on bet 
on altı yaşındaki A~I, halanın 

üıerine bağdaş kurmuştu, elindeki 
ağu ve gUmUş kakmalı, savath 
bir çakmaklı tabancayı, pek 
meraklı bir kitap okuyormuı gibi, 
inceden inceye ıüzmeğe dalmııtı. 

'Arıcaeı ur ~ 

Mealek 

Alııkanlığı 

· itfaiye neferi babçeainl aula· 
yor 1.. 

_. ............... ~·····································--
98 lik lhtigarla 
80 lik Kadının 
Düğünü 

Geçenlerde Birleıik Amerikanın 
Old Fora vilayetinin Cersey ıeh
rinde şimdiye kadar eıine tesa· 
düf edilmlyeo bir evlenme olmuı; 
Amerikan gazeteleri günlerden 
beri bu hadiseden bahaediyorlar. 
Yat büyüklilğü itibarile dünya 
evlenmelerinde rekor kıran bu 
izdivaç, 98 yatında Şarl Zannet 
isminde bir erkekle 80 yaşlarında 
bir kadın araaında yapılmııtır. 
Şarl Zannetin bu evlenmeıi ikinci 
bfrleımesldfr. Kendiıi birinci ev-
llltğinde birçok çocuk ıahibl 
olmuf, karııı ölllnce de bekAr 
kalmııtar. 98 Jik ihtiyar bundan 
bir müddet evvel 80 yaıındakl 
kadmı HYmiı, ıevlımlıler, bilahare 
de evlenmitlerdir. Şimdi iki IOY• 

gill halaylarını ı•çlrmekle met· 
gulmuılar. 

MaJll. 18 

BİBiTI 
Ba lltaada Bergla 

.. L _______ Alman. edebiyatından ı Ale!andr Coıtıll __ ,. 

SON TESADÜF 
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Rıh tam ıUntıll idi. Ve deniz .• 
Koyu llcivtrt, daha doğruıu adeta 
mınıkıe renginde bir deniz •.. hafif 
hafif dalıalanıyordu. Bir kahve• 
nln tra1asında oturuyor, dalgın 
ıözlerle gelip geçenlere bakıyor• 
dum. 

"Promenade d11 Anglalı" 'nln 
buıUn hiç te zarif bir kalabahfı 
yoktu. Esasen bu Hne kıt mev• 
•imi •on derece fena a•çmiıtl. 
MUdebdep 1arayda krupiyeler 
bütün ıecı ıabaha kadar iyi vt 
bUyUk bir oyuncunun haseretinl 
çekiyorlardı. Varyete tiyatroıu 
beı Hylrcl için oynuyor, biiyUk 
ıalondakl orkeatra ile ancak bal· 
ayı seyahatini geçlrmeğe gelmiş 
bir iki çift danıediyordu. 

Şimali Avrupalılar bu sene 
NiH ıelmemiştiler ve teraçalarda, 
reıtoranlarda zarif Amerikalı ka· 
danlar seçilmiyordu. Bu sene 
Niıte dolaıanlar frakıız ta~rah· 
lardan baıka kimseler değildi. 

işte baıımdan geçen o bari· 
kulide fey, o ıttn yorgun ve bot 
gözlerle bu kalabahğı seyreder· 
ken oldu. 

Onun yUzUnll bu kalabalık İçeri· 
ılnde gördüm. Onu gördlliüm anda 
duyduğum hiııl ancak gece 
yatağımda büyük bir kibuı 

ıeçirdiğim zaman duyardım. VU· 
cudum onu görür ıörmez deh· 
şetli ürpermişti. Nefesim adeta 
durmuıtu. Böyle kA.buslardao, in
san suyun diblnden nasıl büyük 
dehıetle ve ıayretle ııynlırsa 
öyle bllyük bir dehşet ve bUyfik 
blr gayretle, aynı zamanda da 
acı bir feryatla kurtulur. 

Halbuki ben uyanık olduğum 
halde bin bir k4buı çenberinln 
vücudumu sardıfıını hissediyordum. 
Ve öyle zannediyordum ki bir 
müddet kalkmak isteıem muvaf· 
fak olamayacağım; bir adım da· 
ha atamayacağım. 

Iıte ben bu halde iken bir· 
denbire hayal önümden aıoçiver· 

mitti. Onun nesi vardı?.. Neden 
bu insanların içindeki lnıao bu ka
dar mubayyerülukul gelmiftİ bana .• 
Ve hayret ediyordum ki diğer bU
ttln bu yolcular da benim gibi oou 
görmekten harap deiillerdi. 

Onun Earkı!la bile varmamış
lardı. Halbuki o, bu kalabalağm 
içinde yapayalnızdı. Tek baıına, 
hiç kimsenin arasında değilmiı 

gibi .• 

Tabii onun kim olduğunu bil· 
miyorlardı; eğer on!arda bUmit 
olsalardı?.. Benim gibi onlar da 
onunla bir masada oturmuş bu· 
lunsalardı ve ayni masa da o 
onlara bir şarkı söylemek istediği 
halde daima ayni notayı çıkar· 

maktan başka bir ıeyo muvaffak 
olmadığı gtceloer bulunsa idi.. 
Onlarda onu, benim gibi tanısa· 
lardı. SUkünetle gidenlerin do 
sırtmda, benim ıırtımda dolaıan 
ürperme dolaşırdı muhakkak .. 

parnaata bir kabareye ıltmlıtlk •• 
Yahut ta o kabarede buluımuıtukc 
Sahnede birçok genç kızlaran ara• 
ıında henUç on beı yaşlarmda 
g6rUnen kUçtık bir kıı da danı .. 
diyordu. 

. Zayıf ve ıoliun bir çocuktu. 
Badem ıibl Közleri, ne yeşil ne 
mavJ idi. lnceltJlmft kaıları şa· 
kaklarına doğru uzatılmııtı v• 
bakıılarmda acayip bir DUi' 

vardı. Garip bir ııık. O, bu 
gUzel kıza garip bir bakışla 

baktı ve boğuk bir sesle: 

- Sanki mezardan çıkmııl 
dedi. 

Ben onu bir ressam zannedf· 
yordum. O bana hiç me1leğlndea 
bahsetmemiıtı. Devam ettiğimiz 
barda Barınan ona (Mister Jak) 
diyordu. Bu, onun kUçllk İllmi .•• 
soyadmm ne olduğunu bilmiyor
dum. 

Sonra iıte onun reaminl geze• 
teler netretti. Bu rHimlerde daha 
zayıf ve daha gençti. Onun. bar, 
Restoran ve kahve dostları hep 
hayret içinde kalmı~tık. Onun 
vak'a•ı inanılır ıeylerden değlldf. 
lngilteredeki genç bir kızı gayet 
garip bir şekilde öldllrmUı ve 
lcendisi idam mahktimu iken kaç· 
mıf. Bet ıenedenberi pollı onu 
bet ıenedir arıyormuş ve nihayet 
onun Pariste, lı:l üzerinde imişler. 

Hepimiz bu dosta acıdık. 
Fakat gazeteler bundan başka 

birtey yazmadılar. lnıanların eD 

:ıeraraızı sıibi görUneo bu adam 
hakkında anlatılan bütün bu şey• 
ler insana gayrikabil görünüyordu. 
Fakat hadiıe vakiydL Ve Jak orta· 
dan kaybolmuştu. 

Hekimlikten iti gazeteclliğ• 
dökmüş olan Bernardi bu gibi el· 
nayetlerin gayri ıuuri olarak ya
pı ' dığını ıöylüyordu. Bazı lnıan· ı 
lan hilkat katil olmak üzere dün• 
yaya getirirmiş ••. Zaman geçti. Bir 
sene sonra lıpanyanın küçük bir 
kasabasından bir kart aldım. 
" Doıtunuzdan selAm ,, diye ya• 
ztlı idi. Ondandı galiba! •.• 

( Sonu yarın ) 
. .... 1 ..... . . . . .. , • '1 ........... il . • · •• ..,_... . ..... .. _......-
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ESMER GÜL 
Muhuriri: A. R. Tefrika Ko.: 111 

Feci Akıbet 

Cellat, Bir Anda lıini Bitirmiş, İbrahim Paşanın Ruh

auz Cesedi, Gözleri Yarı Açık Yerde Uzanmııtı 
- - ·------- --

lıte o ıamao lbrahim paıa, J 
artık hakikatin bntUn fecaatini 
anlamıı: 

- AllahUekber.. Eıhedll•nli· 
llAhe.. lllAllah .•• 

Diye tekbir çekip, ıahadet 
1ıetirmeye baılamııtı. 

Kapıcıbaıının gözlerinden dlS
kUlen bir damla yaf, lbrahlm 
paşanın bir kadın eJI kadar oer
mU rakik olan eline damlamııtı. 
Kapıcıbatı, boğulur gibi bir Hale: 

- Ne çare devletluml.. Mua 
kadderat böyle lmlf... Hemen 
ehUieınızı bUtUn tutup mertebel 
tühedaya varın. lnıallab, bizlere 
de ıef aat eylersiniz. 

Dly fıııldamııtı. 

lbrahim paıa, bu ı6zlere ce
vap vermeye IUzum aörmemlf, 
zangır zangır titreyen YUcudUnU, 
kapıcıbaşımn ıUrüklemHin• ter• 
kederek, tekbir çekip kelimei taba· 
det aetirmekte devam eylemfıtl. 

Kapıcıbaıı, lbrahlm pafaYI 
açJI, bir kapıdan içeri ltivererek 
geri çekilmiıtl. O zaman, tava
nından kliçUk bir ıeytfo yağı 
kandili sarkan bu loı odada, iki 
gölğe belfrmiı, biri lbrablm paıa
DID Hğıoa, diğerJde ıoluna ıreç
snişti. 

lbrahlm patamn dizleri bUkUI· 
mu,, vücudu yere yığılıvermiıtl. 

Fakat metanetini tophyarak 1ağ 

elini yere dayamıı, •llcudunun 
U&t kı&mın1 yukarı kaldırmıı, ba· 
tını ileri uıatarakı 

- Bu milke nef'lmlz dokundu. 
Eılyet eylemeyin. Mevtimiz Aıan 
olsun. Padiıah uğruna kurban 
aiderlz. 

Diye yalvarmıı Ye sonra boy• 
Dunu bUsbUtUn ileri uzatarak 
aözlerlnl kapamııtı. 

O anda, yağlı kemend, ibra• 
hlm paıanın boynuna dolanmııh. 
iri nalçalı bir ayak, Fatma ıulta· 
hın &e•gill ze•clnin narin ıröi
•One basmıı! 

- Çek, ulanf. 
Diye yllkaelen boğuk bir ıes 

taı kuppede korkunç bir aklı 
Yapmııtı. 

Cellat yamağı, insani bir ••· 
•lfe ifa etmek lıtemiı, hemen 
helindeki enli bıçatı çekip yere 
çömelerek: 

- Bıçaiı boynuna 1alam mı 
ti ata?. 

Demişti. Fakat yağlı kemendi 
Silkerek İbrahim paşanın boynun
d D çıkaran posbıyıklı, cehennem 
t•llit: 

t - Yuuh!.. T ezce can verdi. 
~ Demiı, güzleri, tavandan sar
k an loı ıı ığa karıı yarı açık 
l &lan ve yerde upuzun yatan 
brnhim paşanın biruh ceıedine 
•rkasını dönüvermişti. 

)f. 

Esmer GUI 

C Deli Velinin geçikmesl Esmer 
llle endiş \'ermişti. O gUo ve 

a &eceyi derin bir istırap ile 
:eçirmişti. Yememiş, içmemiş, 
/Utnamı,. Bir an bile pencere
\ · 1~ ?~ünden ayrılmayarak bUtUn 
, ~ 

1 
t.nı kafesin arkasında için için 

g arnakla geçirmitti. 
'- Nedim Efendi de, ayol bele

n •e uıtırap içinde idi. Bir ua• 

lık, asabına ve dimağına bir az 
ıükfin Yermek için içki içmek 
latemiıtf. Fakat sonra: 

- Zavallı, Deli Velf.. Eğer 
uilerin eline geçti fıe, helaki 
muhakkaktır. Oncileyin bir ylgitl 
gözıröre göre ölüme sürdükten 
ıonra içkiye el ıukmak revayı 
hak deilldir. 

Diye içmekten nzıeçmlıtl. 
Saatler geçtikçe, eodl§eler 

artıyor, Eımer GUI ile Nedim 
Efendinin ara&lndakl konuımalar 
da azalıyor Ye ajırlaııyordu. 
Eımer GUI, uzun ıllkiitlardan 
ıonra ırözlerfni kafH deliklerinden 
ayarmıyarak: 

- Hey Tanrım!. Sen, ırözle· 
rlml:ıl yollarda koma.. ZaTalh 
Deliclji sen sakla. Tek onu sağ 
aellmet aöreyim de.. Sartımdakt 
gömleğe kadar neyim var, neyim 
yokaa fıkaralara ulaıtırayım. 

Diyordu. Bu ıözlerden acı bir 
tee11Ur duyan Nedim Efendi de : 

- Hele biraz daha sabrede
lim, Eımer GUJ. Inıallah.. M•vlA, 
boynumuzu bükmez. 

Diye, Esmer Gülü te1elll 
etmek istiyordu. Halbuki, bu 
ha&1as ıairln içi daha ılyade 
yanıyor, Deli Velinin batına 
bir felAket gelmHl ihtimali , 
kuvvetlendikce, beyni karmcala
oıyordu. 

O geceyi, her ikiılde pence
renin önünde, glttlkce artan bir 
ııtırap içinde geçirmiılerdl. Sa· 
babı, dört ıöıle bekJemlılerdl. 
Ortalık aydınlandığı ıaman, ye· 
niden Umide dUşmUılerdi. 

Nedim Efendi, adamlarını ıu· 
raya buraya aaldırmıf, Deli Ve
liden bir haber almak UmUdUne 
kapdmıştı. H•lhuki, gelen haber
ler, korkunç bir felAket halini al· 
mışh. 

- V ezlr katledllmlı, liıeıl at 
kuyruğunua bajfanıp sokaklarda 
ıUrüklenmlıtlr. 

- V ezlrin Yilcudu, pAra pi• 
ra, edilmit·· itlere yedirilmiıtir. 

- Meğer vezir, ıUnnetalz bir 
kAfir imiı. Avret yeri açıldıkta, 
bu bskikat tezahür etmif. 

- Hayır.. 1arayıhUmayundan 
bir ökUz arabasına y<ıbrılarak 
zorbalara tealim edilen iaşe, ve· 
zirin değil, kUrkcU baıı Mano'un 
cesedi imif. 

Padişah; Hvgili vezirini, ne 
azil etmeye ve ne de hal'eyleme· 
ye kıyamamı1. Vezire gayetle 
mlişabih olan kürkçüba%ıyı usu· 
let:e iiarayı hümayuna celbetmiş. 

lir köşede boğduruvermİf. Sonra 
veı.iı i ı esvapları nı kürkçü başının 
biruh cesedine &eydirtm iş. Ayni· 
zamanda katil ve lhnak edilen 
Kapta ııderya Kaymakam Mustafa 
paşa ve kethUdayı Sadrıa:ı Meh· 
met paıanın cesellerile ayrı ayrı 
birer arabaya yUkl ettirrniş. Sa· 
bah:eyin, tanyeri ağarırken 1aray• 
da ı çıkartırmış. Zorbalara yolJa· 
mış; vezir, tebdUikıyafet ederek 
bir kayığa binmiş. ÜakUdar ya• 
kasına ieçmiı . Orada eski cari
yelerinden birinin hanesinde lhtifa 
eylemİf··· · 

fArkHı ur) 
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Kaçakçılığı En Çok Olan Bir Sı ır 
------ ---- --

Fransız - Belçika Hududunda, Kaçakçılar 
Batvuruyor Tedbirlere 

Şeytanca 

Diloyanın kaçakçılıta en 
mUsalt olan hudutlarından biri de 
Franıız • Belçika hudududur. Bu 
iki memleket ıon derece doıt 
olduklan Ye aralarında da aıkeri 
bir ittifak bulunduğu lçJn, hu
dutta ciddi manialar •llcude ıre
tirmek istemiyorlar. 

Bu halk, g•nİf çapta kaçak· 
çılık yapılma11oa aebep oluyor. 
Çünkl1 Fran1ada bayat pahal., 
Belçikada iae ucuzdur. Bu ıebeple 
Fran11zlar, hudutta mühim m\l• 

haf aza teıkllatı yapmıılar, deni· 
leblllr ki adım baıma bir ıUmrDk 

memuru dlkmlılerdlr. Bunların 
en korktuldan ıey otomobilJerdlr. 

ÇOnkti ıUratle ırellp ıreçiyorlar. 
Üzerlerine aillh atmak ta ya1ak. · 

Ne yapıınlu. Memurlar kademell 
bir ıurette mevki almaktadırlar. 

Bir taneıi otomoblll durduramadı 
mı, telefon veya dUdUkle ötedeki 
arkadaıına haber Yeriyor. O dı, 

bu otomobilin tekerlekleri altına 

ıu dlıli aleti uzatıyor Yeya kirpi 
denilen demirden yapılmıt dikenli 
topuzu atıyor. Otomobil de dur
mıya mecbur kalıyor. 

Bir heHba göre Fran11z • 
Belçika hududu Dzerinde, gUnde 

kaçak olarak ıeçebilen otomobilin 
adedi tahminlere göre 60, insan• 
ların 100, hayvanların ise 500 
lmlı. Hayyao deyip geçmeylniı. 

1 

r 

MeHJA bir inek veya bir köpej'ID 
karnına batlanan neftı dantelilar, 
falan •• filAn.. muaızam Hrvet· 
lerin kaçmlmaaını temin odi
yormuı. 

1 ,, 

.............................................................. 
Acele~--. 

Müzayede ile Satıı 
Matbaaaılara, mtioellitler• ve kar

ton fotojnfik fabrikaıı olanlar , 

iohı J OZEF ANGER •• SOHXE -
WlEN markalı otomatik n motö
rü ile beraber bir adet yeni ve 

son model 
Y•ldız ıstampa Presi Ve 

Karton Zımbası 
Bahçe kapıda Y alıköıkil caddesin• 

de Liman Hauı karşıtında Antalya 
Nakliyat Şirketi ardiyesinde yarın· 

ki Çarıamba giloü satılacaktır. 
Görmek lıte1enler herglln görebi· 
lirler. Satı§ eaat 10 dan 12 ye kadar. 

Doktor ~--i~ 
HORHORONi 

Eminönü Valide kıraatbanHi 1anında. 

Telefon ı 24131 -~-# 



__ 14 Sayfa 

Dünyanın 
sanları 

En Mes'ut in
Nerededir? 

Bunlar, Büyük Okyanusta Bir Adacıkta 
Yaşarlar Ve Çok Rahattırlar 

20 ncl aıırda 
ne para bilen, ne 
idare tahakkümll 
tanıyan bir mem• 
leket vardır: ().. 
rası BUyllk Ok· 
yanusta, dört 
kilometre uzun• 
luğu, iki kllomet· 
re geniıliti olan 
bir adadır. Adı 
da Pitkarndır. 

Bu adanın bol 
ıuyu ve mahıul• 
da toprağı var
dır. içinde (200) 
kiıilik yerliden 
bRşka hiç bir ya• 
bancı yoktur. 
Adalılar dünya· 
nın en bahtiyar 
insanlarıdır. Ge-

niı bir hürriyet 
ve tabiat zengin· 
liği içinde yaşar-

lar, efektrfgin ne olduğunu bilmez
ler, gaz lambası bile kullaomaılar. 
S.hhatları hiç bir ıamaa bozul
mamıştır. Hastalığın farkında bile 
değildirler. Hele dünyada doktor• 
Iuk diye bir mcılek oldutunu 
dütünmemi,lerdir bile. 

,,. ' 
lngiltere hUkumetl kendi lda· 

resi altında bulunan bu adacılda 
bir radyo istasyonu kurmuıtur. 
Fakat ne kadar tuhaftır ki, ada· 
lıJnr bu radyoyu hiçbir zaman 
kullanmak iıtememlılerdir. Sebe
bi de başka yerlerde olup bl ten· 
leri anlamak istememeleridir. 

iki senede bir Pitkaro'e uğra
yan gemiciler ada halkına ancak 
giyinmek için en ıarurt ıeylerl 
getirir •• giderler. Adaya baıka• 
ca hiçbir ıey çıkmaz. Ne ıazete, 
ne mecmua, ne de kitap.. Zaten 
adalılar okumak bilmezler ve 
okumaaım aevmezler. Soneforden
beri ellerinde eakimiı, yıpr~nmıı 
bir kitaptan baıka blrıey yoktur. 

Bir lngiliz muharriri ada Oze· 
rinde yaptığı araıtırma netice• 
ıinde Pitkarn'na tarihini ıöyle 
tesblt etmiştir: 

Kimıeaiz ve Hkene1lz olan 
bu odaya 146 une evnl Baund 
isminde bir gemi yanaımıı Ye o 
ıırada da tayfalar araıında bir 
isyan baı ıöıtermittfr. ikiye ay· 
rılan mOrettebat boğaı boj'aza 
ıelmfıler, ıllAhlar çekilmlt, bıçak· 
lar aallanmıı ve içlerinden kala 
kala ancak (6) kip aai kalanıhr. 
Bu alta arkadat Ioıiltereye d6n
mekten korktukları lçla adaya 
yerleımeie karar Termitler ye 
kendilerine kamııtan birer kulftbe 
yapmışlardır. 

Fakat yalnız batına Ye uulz.çe 
yaşamak ta fıtememlıler. Taytl 
ad&1ana gidip orada on iki yeril 
aileyi ikna etmişler, Ye birlikte 
yaıamak Ozere kendi adalarına 
getirmiye muvaffak olmuşlardır. 

Bu suretle bu kUçUk adacıkta 
lngiliz tayfalarile yerlllerden mil• 
rekkep bir lnglllz mOıtemlikesi 
hasıl olmuştur. Fakat maalesef 
lngilizlerle yerlilerin arası bir 
müddet ionra açılmı4tır. ÇUnkU 
lngi'izler bekar, yerli!er evlidirler. 
Y erli kadın ları beyaı insanlara 
daha çok teveccüh gösterdikleri 
için yerli erkeklerler aralarında 
hiç bir gün kaYga ekıik olma· 
maktadır. Nihayet bu yUzden 
kavgalar, çapıımalar başlamıı, 

Pitkran ada11 halkı 
bir ailn vukuaielen kanlı bf r 
boğuımada yerlllerln mec:nuunu 
teıkil eden 12 erkek, lngilizler· 
den 3 klıl ölmtııttır. 

Bundan ıonra adada d~rt 
logilizle 12 TayitlU yerli kadın· 

dan ibaret bir grup kalmıthr. 
Iıt• bu dört a-enç ve dinç 

lnKlliZ semiciıi ile 12 yerli kadın 
ırarfp bir karı koca hayatına 
bıılamıılar, bunlardan yavaı ya· 

Adanın birioik okuma bilen adamı · 

Y&f zeki, gllzel çocuklar 
çakmlfbr. Gittikçe llreyen 
bu 16 anfuılu aile b .. n .. u 
ıonra bin ldtlllk bftyDcek bir 
kabtle haline gelmfttlr. Fakat 
lngiltere bllkim•tl nedeme bu 
bla ldtlden ukiz yllzllnll alarak 
Y enlzelandda Norfolk adaıma 
naldetmiı, Pitkarn da ancak 200 
kiti blrakmıthr. 

itte bu 200 kitilik adalı içinde 
146 .ene evHI Pitkarna çıkmıı 

olan lnglliz tayfası Krlıkan'an ikinci 
torunu Pısrnls Kriakan okuyup 
yaz.ma bilmektedir. 

Bu adam adada bulunan Hld, 
yıpranmıı, yıllanmış biricik kitabı 
okuyabilmekte Ye lnailtere kralını 
temsil etmektedir. 

Adamn halkı tamamen bir 
aile, hasım akraba sayılmaktadır. 
Buna raimen ııhhatlerl hayret 
edilecek derecede iyidir. Burada 
tetkikat yapan lngillz muharririne 
göre dUnyamn hiç bir tarafında 
bukadar ııhhatlı ln1anlar yoktur 
•• etlerine u tesadDf edilir. 

SON POSTA 

Türkiye 
Masonluğu Ve 
Halk Fırkası 

(füttarafı 1 ir.ci ylb.r'e) 
rilmesi hakkında yaı;alan tahminler 
müoaaebetiJe Türk Maaon cemi· 
yetinin de bu kararan tesiri dahi
line girdiği mevzubahs oldu. Dün 
bu münasebete Türkiye maşrakı 
Azamı btıyUk \:stadı Bay Muhiddin 
Oımanla görüştük. Kendisinin 
bize söyledikleri ıunlardır: 

- KökU dışanda o1an cemi• 
yellerden mabat benebera, genç 
hıriıtiyaolar cemiyeti gibi cemi· 
yetlerdir. Tnrkiye maırıkı Aıamı
nan adı TOrk yllkaeltme cemiyeti-
dir. Gizli bir teşekkül değildir. 
Niıamnameai htıkümete verilmiı 
ve iz.ini alınmıştır. Kökll dışarıda 
olmadığı gibi dışarıdaki mason 
teıekkülleri Ue de rabıtası yoktur. 

lskoç teıekkülUae hiçbir za· 
man bağlanmamış, hatti yabancı 
bir loca ile arasında muhabere de 
teessnı etmemiştir. 

Dağıtılması veya kapatılması 
mevzubahı değildi r. Tatil 4 ay 
detfl 3 aydır ve cemiyet nizam• 
nımeıi lcaplarmdandır. Hüku
metçe taadik edilmiş olan nizam· 
namemlı mucibince her yıl Haıl· 
rao, Temmuz. Ağustoı aylarında 
yaz tatili yaparız. Bu yıl da ayni 
tatili yapmak kararı vcrilmlıtlr. 
Görillllyor ki bu tatil kararında 
da fevkaladelik yoktur. 

Bay Mahmut Esadın prensip 
itfbarUe muhalefetine hürmet ede
rim. Ancak bu muhalefeti ikide 
bir bu kabU hAdiselere veaile et• 
me~ de doğru bulmuyorum. Bu 
akıam Son Postadaki yazı elra• 
fında meclisi idarede konuşula· 
caktır. Herhalde bu vaziyeti tav· 
ılh edeceğiz. 

laL 1 el lflla MemurluAun· 
dan ı Galatada merkH rıhtım ha· 
nında 21 numarada maden k8mür0 
ticaretile me11ul iken halen Feriköyde 
Bulıar çarf111ada Arpa.u ıokatıada 
Nusret apartımanının 4 cll katında 

oturan Bodoı otlu V aail Prodromidiı 
·we Beyotluada Salnzatacı cadduiade 
Papazyan aparbmaaının 4 cQ katında 
oturan fıtef an otlu Paaayot V uili
roaun lıtanbul Aıllye ikinci Ticaret 
mahkemulnoe 28/11/934 ııOnlemeclnde 
iflblarına n lflbın mezk ür tarihten 
itibaren açdmuıaa ve tuflyenln adi 
tekilde yapılmaaına karar verilmit 
oldutunda•ı 
1- Müfliılerde alacatı olanların n 

lıtihkak iddlaaıada bulunanların ala· 
eaklarını Ye lıtihkaklarını illndan blr 
a1 içinde 1 el lnaı dairesine relerek 
kaydettirmeleri n delillerlnl (Hnet 
n defter hull1aluı YeHlre) a11l veya 
mu1addak Hretiol tndi eylemeleri. 

i - Hlllfana laareket cezai m•ı'· 
aliyetl mlıtelzim olmak Cb.ere müf
lluerla borclannın apnı mUtldet içinde 
kHdllerlnl n borçlarını bildirmeleri. 

S - Mtlflt.lerln mallarını ber ne 
•ıf atla olur1a ol1U11 eUulnde bulun• 
duranların o mallar lıı:erladeld hak• 
ları malafu kalmak ıırtUe bunları 
apl mlddet lçlade daire emrin• 
tevdi et•el•i H etmederH •akbul 
maHretlerl bulun•adıkça cezai me .. 
ullyete atrayacakları n ruçhan bak• 
ları•daa mahrum kalacakları. 

4 - 6-6-935 tarihine ml1adif Per
t•mbe aiinl Hat 10 da alacaklıları• 
ilk içtima& ıelmelerl n müfllı ile 
mlıterek borçlu olanlar •• keffllerl• 
al• Ye borcunu tekeffll eden 1air 
kimHleri• toplanmada bulunmata 
•akları olclutu na. olunur. (11868) 

lnegGI ••llY• hukuk dalre
alndenı lnel'öllln Oımaniye mahal
lulndea orman fen memurlujundan 
mOtekait Abmedln mahalleden Rafit 
••rHtılndH alacatına dair İnegöl 
hukuk mahkeme1inden nrllen llS-1-935 
tarih n 4 No. lu ilim m11mallt7h 
Raıidia Hrueslndea otlu Vahldln 
ikametgahı meçhul oldutundan H. U. 
M. K. nua 142 lnd madde1iae rBre 
Uinea tebllııat lcra1ına karar Ylrll 
ditiadea mumllleyh Vahit illa 
taribiadeıa ltlbarta bir ay zarfında 
kaaunt rollara mGracaat etmedltl 
ıurette katlyet ke1bedeoell Hila 
olunur. 

Mayaa 28 

Gazeteci De Kongresine 
Giremezse .•• 

( Baıtarafı 1 inci yGade ) 
çUlmif. 

BugUn de, bu komisyonların 
toplantısı varmış. 

Dahiliye Vekaletinin bembe· 
yaz mermer koridorlarında, dııa· 
rıdan topladıkları tozlan bulat· 
tırmaktan çekinircesioc dolaıan 
murahaslar, programdaki saatten 
epey ıonra komisyonlarına dağıl· 
dılar. 

Ben evvela; KültUr Komlıyo· 
nuna girenler arasına kablmayı 

tercih ettim. 
Daha müzakere baılamadan, 

muharrir arkadaşlardan birinin 
dilinden kopan bir nükte, bU~ün 
yüzlerde derin bir glHş yarattı. 

Fakat o anda, müzakerelerin 
nükteyle baılamaaından çok daha 
gayn tabii bir vaziyet hasıl oldu. 
Ve, savrulan nükteyi not ettiğimi 
gören komisyon reisi Mehmet 
Aıım Uı bana hitapla : 

- Siz, dedi, mliı:akereyi la• 
kip edemeırilni.z ? 

Bunu evvelA, baılayan latifeye 
bir nazire ıanacaktım. Fakat 
reisin yUzllnnekl ciddiyeti görllnce 
merakla sordum : 

- Neden? 
- Çnnkll komisyonlar herke· 

H ıerbett değildir 1 
Oatadm, gözlükle ft uz.aktan 

beni Hçmediğine btlkmederek : 
- Ben, dedim, herkes değilim. 

Üç mecmuanın mOme11lli ve 
Son Poıtanıa muhabiriyim 1 

Mehmet Asım Uı bu ceYpla 
da tatmin olamamııta : 

- Rey• koyıakl Dedi. 
Hududunu atan bir hayretleı 
- Neyi? Diyecektim. Fakat 

iıgtızar bir aza nedense, rei1e 
hak vermek lfizumunu hissetti: 

- Mehmet Asım Uaun hakla 
•ar. Komiıyon milzakereleri ha· 
fldlr l 

Ben, daha selahJyettar bir 
makamdan, müzakereyi dinlemek 
hakkımın korunmasına istemeyi, 
orada mllnakaşaya girişmeye ter
cih ettim. Ve çıktım. içeride ge· 
çen bu sahneyi ilk dlnliyen, ka· 
pının annnde karııma ilk çıkan 
Son Poıta aahlbl oldu. Ve onun 
ağzı da ayni hayret duyıuslle 
açıldı. 

Onunla birlikte, u ileride ~ 
kadaılarll• görDıen deterll yazı• 
a Aka Gtındtıze aokulduk. 

O, anlatımımızı dlnleylnceı 

- Ne mllnuebet? Dedi, Ilı 
Necip Aliyi ıMDI o, haldcınııa 
k awıturur ıldl 

Oaun deditbalde yerlae ıetlr
dik. Ve çok ı•çmeden, hakkım
a te.Umde tereddllt ,Werm .. 
1• Necip AU Ue birlikte kom ... 
yon oduına d6ndllk: 

Mehmet Asım Uı ona, u 
evnl, bizi dııan çıkarabilmek 
için icat ettiif Hbebi bile g6l· 
ıede bırakan bir cevap Yerdi. 

- Efendim, ben, bu arkada• 
tın komisyon mtızakerelerinl mtı
naılp bir llıanla neşretmedlj'i ka· 
naatlndeyimf 

Ve bu ıöslerlnl tamamladık• 

tan ıonraı sözlerini, taıdik eder 
bir Hl duymak ftmidile mevcut 
asalaran dudaklarında beyhude 
yer• dolaıtırdı. 

Zira onun kanaatine, komla· 
yondakl knçnk kardeiinden bat· 
ka lotlrak eden çıkmadı. 

Fakat Necip AH ile kısa bir 
fıııldaıma, Komisyon relıinl lstc
rfne kavuıturdu. Zira bu husuıl 
ye ılzll mtızakere neticesinde 
benim, • rami bulunmuı olmadı· 

ğım için • müzakereleri takip ede
mlyece~me karar verildi. 

Ve Mehmet Asım Us, Yaktlle, 
hakkındaki öz intibaımı sakla .. 
miya lüzum görmeden yazışımın 

öcUnü çıkarmış oldu. 
Komisyon kapısının bu ıuretl• 

yUzlime kapamıından sonra aklıms 
birçok sualler U1Uşfiyor. Daha 
dogrusu aklıma, Mehmet Asım 
Us'un cevaplarrnı veremiyeceği 
suallerden baıka hiç birıey gel· 
mı yor. 

Bence bu ıualleri aıağıya ııra· 
lamak, sütunlara beyhude yere 
harcamak sr.yıllr. 

Zira en kıt lz.'anh kimseler 
bile, benim vaziyetime sokulan 
bir yaz.cının kafasından geçen 
olanca sorguları kestirmekte hiç 
aUçlllk çekmez. 

Bundan ıonra, komisyon mO• 
zakerelerlnin neticeleri, Mehmet 
Asımm murat ettiği .. münasip 
lisan " la bildirilecektir. 

Fakat acaba bu satırlarımı 

okuduktan sonra o haYadlslere 
gözgezdirecek olanları 

- Derviıio kerameti kendin· 
den menkuldurf Me1eliol hatar-
laraa haksız sayılabilecekler mi? 

Biz, gazeteciler kongresini bile 
llyikUe takip imkAnlarından mah· 
rum bırakıhr1ak baıka kapılarda 
karıılaıtığımız gllçlllklere musta• 
hak Ayılmaz mıyız? 

Eter, kongreden bahsederken 
kullandığım bu llıaa münaalp g&
rUlmeue, gllnahı bana .mı aittir? 

Ve nihayet, diğerleri bertaraf, 
Mehmet Asım Uı, bu suallerim• 
ol1Un birer cevap icat edebilmek 
lmklnlan11a sahip midir? 

Sadece meraklanıyorum! 
/Vaei Sadullah 

Yann ; buna benzer akla gelmedik 
bir mani çıkarılD1U1a, kongrenin umuıo 
toplantısını yazpbileceğim ümidlodeyiın. 

N. S. 
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~8 Mayıs SON POSTA 

Beyoğlu Mıntakası V a_ridat Tahakkuk Müdürlüğünden : 
Numero 

Sanat ve Verginfr ihbarname 
Şubesi Mnkellcfin tsmı - Ticareti senesi Mi~tan Citt Va.rak ...... 

Feriköy 
Lira K. 

AH Haşim Kahveci 931 10 09 10/ 36 .. ,, 
" " 931 2 82 10/ 35 

•• ,, .. ., 931 27 80 10/ 34 .. Aıop Sobacı 931 41 35 11/ 54 
,, Osman Berber 931 24 56 10/ 29 

" Yani Berber 931 ıı 25 10/ 40 

" Mihran Bakkal 931 75 53 10/ 63 

" Yorıt Bakkal 931 11ı 33 10/ 33 

" Dan yel MahaUebtcı 931 101 75 JO/ 41 

" Agop T"rzi 931 25 80 10/ 48 

" Armenak Yumurtacı 931 22 00 10/ 32 

" Mehmet Hilm! Şekerci 931 9 53 10/ 60 
,. Neıet Berber 931 21 00 12/ 47 
n Mihal Sobacı 931 27 00 12/ 28 

" lbrahlm ve Halit Boyahane 931 96 ()() 12/ 70 
,, Arşavll Alyanakyam T .emaıa Heyeti 931 14 40 )0/ 13 

" Lobodif Müteahhit 931 288 40 41 86 

" 
Ahmet Mukriz 931 JOl 70 1 t/ 44 

" Vartan Balaban Ditçi 931 180 00 41 85 

" Ali ZUhrap Tu aflyecl 9.31 9000 41 90 

" 
Nuri KömUrcU 931 99 55 13/ 13 

" Halit Kunduracı 931 4 50 12/ 39 

" Abraham Hidlıyan Tem aşa Heyeti 931 60 00 41 83 

" Ihsan Musiki Deraaneal 931 67 20 41 88 

" Manya Pavzler DakUlo 931 14 40 ıoı ı4 

" Avadiezırvatyan iskontocu 931 103 68 41 82 
,, Yankovellgradino Odun ve kömUrcU 931 6 40 10/ 88 
,, Raşel Terzi 931 85 05 10/ 84 

" Oıman Kömüren 931 4 95 10/ 85 

" Efref ve Mustafa Nalbant 931 2 70 12/IOO 

" Y ankove Llğradine Odun, kömUrcO 931 27 37 10/ 87 
ti Ahmet Kahveci 931 15 00 10/ 86 

ta Hoıeyi11 Kfreççl 931 g 90 101 82 
,, Agop Kurukahvıcl 931 50 60 10/ 81 

" 
Belkla Ebe 931 96 00 10/ 79 

,, Ali Ztıhrap Komiıyoncu 931 240 00 10/ 77 
tı Veli KömUrcU 931 ıı 46 10/ 58 

•• Ydnl Aşçı 931 11 92 JO/ 38 
,, ŞUkrU SütçU 931 53 40 10/ 28 

" Jan ve Zevceal Kolacı 931 43 47 ))) 99 

" latipan Nikoll Kahveci 931 26 64 111 93 

•• Hasan Awureci 931 26 40 11/ 91 

•• Mehmet Kahveci 931 5 13 111 90 

•• Mehmet Na1.if Attar 931 19 80 11/ 89 

.. Zekeriya Terzi • 931 14 04 11/ 88 
it Panayot Yani Ekmekçi ve Manav 931 54 18 J 1/ 83 

•• Koço Kasap v• Sebzeci 931 12 10 12/ 98 

" 
Tanaş Kasap 931 2 12 12/ 98 

tt Ali ağa Kahveci 931 5 40 10/IOO 

" Nazaret Kunduracı 931 11 16 10/101 

Yukarda adı, aan•at ve ticaretleri ile mensup olduğu ıuhesl yazılı mUkelleflere hizalarında iÖıteri· 
len Kuanç Vergilerine ait tanılın olunan ihbarnameler kendilerinin ticaret ve mesken yerleri malum 
Olaıadığından bizzat tebliğ edilememlw olmakla hukuku uıul muhakemeleri kanununuo 141 inci maddesi 
htıkmnne tevfikan illnen tebliğ olunur. "2935,. 

Nafıa Bakanlığından: 
L Irmak - Filyoı hattında seklz muhtelif istasyonda yaptırılacak 
ııtı.. lnıaat ve ameliyata mUnakasasına talip zuhur etmediiinden 
ttdlye ıartlarında baıı mühim tadlllt yapılarak bu it kapalı zarf 
'-uli ile yeniden münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu itin muhammen bedeli 160,000 liradır. 
2 - Muvakkat teminat miktarı 9250 liradır. 
3 - Mnnakba 13-6-935 Perşembe gllnft ıaat on beıde balran-

lalc blnaıında Demiryollar Inıaat daireıindekl mllnakaaa komiıyo
'-ıda yapılacaktır. 

4 - Bu ekalltmeye girecekler teklif mektuplarile ekıiltme 
!.'rtnameslnde yazıla evrakı Ye 2490 numaralı arttırma, eksiltme Ye 
lh.1. kanununda göıterilen aalr veaalki ekıiltme saatinden bir saat 
... eline kadar numaralı makbuz mukabilinde mezkur daireye 
~trınlt olmalıdırlar. _ 

5 - Bu lıe girmek isteyenler mUnakaıa şartnameaile muka· 
~ti• projeal ve teferruatından ibaret bir takım münakasa evrakını 

lctz lira bedel mukabilinde Bakanlık lnıaat dalreainden 
~lrler. (2924] 

Odun Ve Kereste Artırması 
8elgrat Muhafaza Ormanları işletme 
l>irektörlüğünden: 
~ Belırat muhafaza ormanlannın tenıil ve imarından &tDrD mevcut 
'1 )in, gürgen, kestane ve meıe •taçlarından çıkarılmuı aerekli 
'- denilmit ye dikili olanlardan da kuru •• haatalıkla bulunan 

~i•dırdan elde edilecek tahminen 300 metre mlk'abı gayrimamul 
.._,ate Ue " 120,000 ,, kental odun 1935 yılınan Haziran ayının 
~'-acu puarteai günO .aat •• 11 ., de muvakkat lhaleai yapılmak 
"• kapalı zarf uaulile arttırmaya konulmuıtur. 

'1 lıteklilerln muvakkat teminab olan " 1125 ,, lirayı Viliyet 
Uhaaebeclliğine yatırarak 0 15,000,, liralık bir teahhildU yapabile-:Jc lllalt kudrette bulunduğunun ve orman işlerini başarabileceğini 

, Gbeyyin Ticaret Odasından UAn tarihinden sonra taadik edilmiı 
ealkayı muhtevi teklif mektubunu nihayet ihale saatinden bir saat 

:""eline kadar " Iıtanbul Viliyet binasında dairei mahsus&1ında " 
~0Planacak olan " Vilayet orman aatına.ma ,, komisyonu reiıliğine 
.. ':~~•ıi ve şartnameyi görmek isteyenlerin .. ilin tarihinden itibaren 

01lrı tıl gtınleri ,, hariç BUyükdere - Bahçe·koyUnde bulunan Belgrat 
'-'tb-•nları iıletme direktörliiA'O ile lıtanbul Orman Direkt5rltlğllne 

•caatıarı. .. 2807" 

~ 

Karadeniz EreAllsl icra me· 
murluQundan: Ereylinin mOftO M. 
den Ali imam oğlu Şefik Kamile 
borçlu SOll"ymaniye aı.dtn Maalumcu 
otlu Galibin borcuna mukabil ipotek 
ettlti Süleymanlar m.den kain canibi 
yemini Mazlumcu oj'lu Nuri ve Yakup 
bini Hacı galip Yaıan Kara Mahmut 
otlu Muıtafa bini İbrahim •• arkaaı 
merkuman Nuri H Yakup bahçeleri 
ye cephHi tarikilm •• kale ile mala. 
dut mOnhedinı lıir bap haDenin arka 
dunrı ile milıtemllitından olan alt 
kı11mda bir fırın ve çamatırhane •• 
blr •atba mahalli ve ilıtiinde (beri 
açık iki oda ve klrgir duvarlıtn meY
cut blr hanenin taınamı 24192 Hhim 
itibarile 18!)92 aehmi ipotekle terhin 
ye mahcuz olup muk6r hanenin açık 
arttırma Ue mO:ıayedeye çıkarılan 
18992 aehimin kıymeti muhammeaeal 
olaa 534 lira 34 kurutun % de 75 ti 
nlıbetinde talip çıkbtı takdirde 
8-7-935 tarihine mG1adlf çartamba 
,Onll ıaat 16 da ihalesi icra kılıHcak
tır. SOrülea peJ bu bedeli bul
madıtı takdlrd• ilk artbrmayı 
takip eden OD bet ıh •onra 
yaai 18-7-935 tarihine mDHdif 
Pertembe gllnD .. at 16 da ihalel 
k&tiyHI icra kılıDacaktır. Şu kadarki 
ılbOlea pey yine muhammen 
kıymeti• C}9 75 ai bulmadılJ 
taktirde 2280 Numaralı kanun 
ahkimı tatbik olunacaktır. MOza• 
1edey• ltlirak edecelderla mu
hammen kıymetin % 7,S buçuk ai•be
tiade pey akçeal HJ• muteber blr 
banka mektubile Karadeab Ereyllıi 
icra dairuiae mGracat eylemeleri 
ipotek ıahibl alacaklılar ile diter 
alacaklıları• gayrimenkul n. l.aklarını 
evrakı mCiıbitelerlle 20 gtla içinde 
bildirmeleri akıi takdirde hakları 
tapu ıicUiJe aabit olmadıkça aatıı 
bedelinin paylatmaaından hariç kala· 
cakları ve talip olaalaruı tarih ve 
ye•m ·ve aaati mHkürda Ereyll icra 
daireaine mOraeaat eylemeleri Ula 
olunur. (11853) 

Sayfa 15 

1 letenbul Beledl_Y_•_•_I _ı_ıı_n_ı_a_r• ____ ı 
SeneJlk Muvakkat 
kirası teminatı 

45 

24 

156 

24 

480 

180 

480 

36 
3( 

42 

84 

3,38 Unk•panında Haraççı Kara Mehmet mahallesinde 
kayık lıkeleal ıokağmda 13 No. lı araa yanında 
kahve yeri 

1,80 Kapahçarşıda Kaıasker ıokağında 44 • 46 No. k&• 
gir dükkan 

11,70 Zeyrekte Zeyrek yokuşbaşında 7 odab Hallllye 
medreaeıi. 

1,80 Ortaköyde Cavit ağa mb. eski Tllrk S. O. 2, 1 No. 
ahşap dükkin. 
Hocapaı•da Ebusuut caddeainde yeni 5 No. lı iki 
kat llç odalı kigir matbaa bina11 

13,50 Beşiktaıta Sinanpaıa mahallesinde K6prlbaıı ıo
kağında 23 • 27 yeni No. iki kat 4 odalı kigir ey 
Zeyrekte Demirhun mahallHindo Mehmetpafa S. 
18 yeni No. lı 12 odalı soğuk kuyu medreaeıi. 

36 

2,70 Kapalıçarşıda Divrİ.ıl S. 47 Yeni No. kAglr bina 
2,25 Kapalıçarııda Yorgancılar S. Ali paıa hanının 10 

yeni No. odaaı 
3,15 Allpaıada Hopyar M. Alipaşa C. 107 No. lı ahııp 

hlıa 

6,30 ArnaYutköyOnde Lütfiye mahallesinde kUçUk ayaı• 
ma S. eıki 30 yeni 65 NO. 2 kat 4 odalı kAgir ev 

Yukarda semti, senelik kiraaı ve muvakkat teminatı yazılı ma• 
haller 936 aeneıi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek liıere pazar• 
hğa konulmuıtur. Talip olanlar ıeraiti anlamak Uzere hergfin leva• 
zım mlldlirlUğline müracaat etmeli. Paz.arlığa girmek isteyenler dı 
hizalarında gö11terilen mu•akkat teminat makbuz ve mektu bile h .. 
raber ihale gtınU olan 29/5/935 Çarıamba gllnü saat 15 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. 11 1. " .. 2629,, 

... lf 
Senelik 

Muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Mercanda Mercan yokuıu So. 40/31 No. dUkkAn. 120 9,00 
Emloönünde Şeyh Mehmet GeyJAni mah. Babk-
pazarı So. 96 No. ahıap dllkkln 240 18,00 
Bahçekapıda Şeyh Mehmet GeylAnt mab. arpa• 
cılar So. yeni 39/41 No. ahşap dükkan l 1200 00100 
Beyazıt' da Sakbanbaıı Yakupağa mah. Cumhu-
riyet Cad. 58 No. ahıap dtıkkin 84 6,30 
Galata'da Karaköy cad. 8112 No. kAgir dlikkAn 1200 90,00 
Galata'da Karaköy cad. 4/4 No. ., ,. 1200 90,00 

Yukarda semti, senelik klraıı ve muvakkat teminata yazılı 

mahaller 936 ıenesi Mayıs ıonuna kadar kiraya verilmek üzere 
ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. istekli olanlar şeraiti anla• 
mak üzere bergün Levazım MüdürJUğOne müracaat etmelJ, arttır

maya girmek isteyenler de hizalarmda gösterilen muvakkat temi• 
nat makbuz veya mektubile ihale gUnU olan 29/5/935 Çarşamba 
glinU saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. "B. ,, "2671,, 

.. lf-
Senelik 

Muhammen muvakkat 
kirnsı teminatı 

Fatih'de Hocahayreddin mah. Çarşamba C. cedit 
Abdurrahman Ef. medresesinin 3 No. odau 36 2,70 
Fatih Çarıamba C. cedit Abdurrahman Ef. med-
reseıinin 5 No. odası 48 3,60 
Fatih Çarıamba Cad. cedit Abdurrahman Ef. 
mcdreaesinin 7 No. Ödaaı 36 2, 70 
Fatih'de Çarşamba Cad. cedit Abdurrahman Ef. 
medreses"nin 8 No. odail 36 2,70 
Vefa'da Mollabnarev mab. Taıtekneler So. 1 odalı 
kagir Ahmet paşa mektebi binası 18 1,35 

Yukarda ıemti, ıenelik kirası ve muvakkat temlnaU yazıla ma• 
haller 936 senesi Mayıı sonuna kadar kiraya verilmek kere açık 
ayn ayrı arttırmaya konulmuıtur. istekli olanlar ıeraitl anlamak 
ftzere berglln Levazım MUdOrJOj'Une mOracaat etmeli, arttırmaya 
girmek için de hizalarında göıterilen muvakkat teminat makbu• 
veya mektubile ihale gOnll olan 29/5/935 Çartamba gUnU aaat 15 
de Daimi Enclimende bulunmalıdır. " 1. ,. "2669,. 

JI. * 
Senelik muvakkat 

Tahmin bedeli teminata 
Bakırköyllnde Bakırk6y Yapur lake· 
)eai cad. deniz hamamı yeri. 60 13,50 
Yeşilköyde Y etli köy belediye bah· 
çeılle fener arasında mDfre2 
araalara açılan yollar nihayetinde 
deniz hamamı. 100 22,50 

Yukarıda ıemtl, senelik kiraıı Ye muvakkat temlnab yaıılı 

mahaller 935, 936, 937 seneleri yıkanma mevılmine mahauı olarak 
kiraya veramek Uzer• ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. istek 
il olanlar ıeraitl anlamak Dzere hergUn levazım mfidUrlGğüne ml
racaat etmeli, arttırmıya girmek için de hizalarında g~ıterllen mu
Yakkat teminat makbuz veya meklublle beraber ihale gUnü olaa 
29/5/935 çarıamba gUntı saat l 5 te daimi encümende bulunmalıdır. 

"),, "2670,, 

••s•ı•n•ı,•v•e-ek•ı•1 •h•n•st•11111ıık•ıa•rı-m•u•t • ..._ I ,.> Dr. ibra h im Zati 
Dr. ETEM VASSAF 1 Ca~alofu: Mahmudiya caHHi 

1 Çatalçetme ıoka~ı No S 
Cafalo}hı Orhan 8. apntımanı Tel.2:t0!3 Her1rün ötledeo ıoora haı.a arı:u 
E•. l(adıkC>J Bahar ye lıerı .akak Tel.60791 kabul eder. 
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16 s.,r. SON POSTA 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

Aeeateleri ı Karak81 Klprlbqı 
TeL 42562 • Slrkeel Mlhlrdarsade 

Haa Tel 22740 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ •apuru 28 

Mayıı SALI aaat 20 de Rlze'y• 
kadar. "2912,, 

--.- ' 2 ve 20 komprimelik amblılaJlardı 
• "" t 

bulunwr. Ambalaj ve komprime• ...... .,.._...,,. ... .,_... 
lerln Üzerirıde halisll§lnl telceffüf 

eden EB mark.asını ara~ınız. 

----~-----------------------------------------....... 
-

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı lcla u.te.I maclblace 1/4 dea 4 pu•a kadar 

bir takım boru paftaa O. 1/4 dea 4 paaa kadar muhtelif eb'adda 
18300 adet IOI dit boru ID8fODU puarlalda Aba alınacaktır. 

-c:c 

l•tenbul birinci lflla ••mur
ıuıunden: Mlf.ia A.-op Abalı1aD1D 
eturdutu KadıköyGnde Damacı aoka· 
i'Dda 6 NO. la evde Mncut e11aaı 4 
Hadraa 93S Salı .-anı aaat on birde 

B& TL&Bı 

~~ 
~kkuua 

Vermek ı.teyenleria 8161935 tarihi•• mlllacllf Cumarteıl ıDnl 
aaat 14 de %7,5 ıtl••••• paralarile Ciball l.eYazım •• Mllbayaat 
Şabealade alım komla7oauaa mlraeaatlan. (270o) 

• 
açık arttırma ile Htılacatındaa talip 
olanların meak6r .-an n aaatte orada 
hazır buluamalan illn oluDur. (11866) 

' . 
• 

VERESiYE SERiNLiKll 
Berllutl lllr cerera prlzble ta•1ıa11111r, 

ELEKTRiK VANTiLATORO 
AJ8alalle lltetlllbm Ular 

SERINLiK TEMiN EDEBiLiRSiNIZ 

SAT i E 'de 
ı ı a Y · wade De satılır. 

Saçlan dökülenlere Sinop Müddeiumumili1inden: 
Komojen Kuzuk il 

Ademi iktidar 
•• ltel9ew .. kllllnl, •l•lr 

.atlv•U•I 9lderlr. 

Saclana clalddmellne Ye kepekl_. 
meaiae mini olar. Komojea Açia
na kllderinl kanetleadirlr •• bea
ler. Komojea uçlann pcluaclar. 
T abit realderlnl bounu, lltlf bir 
rayibaaı vardır. Komojen Kunk 
Saç Eblrl eczanelerle ıbiyat 
matazalarında bulunur. 

~~Dl' TABiBi 
t; : .... TldrATATAY 
lı1tanbul Belediyeli bqaaıoa 

aakletmiftir.•--~ 

Slaop ••a-t Haplılaenealadeld •uklm Y• meYkuflara 1/81935 
....... 1Jl/9a6 ...... UW l;ir ,.. içiade Yerilecek M .. k 
IOISJmS 11 llta ... .._ ,.,... ... lllthltılle " lrapü wf 
.... ile ........,. çabnl..p. 

1 - Verilecek ümek B radmaeh Sam ... bir bq ._. 
.... J•pılacak ,. beher ebaek 960 sra• olarak pltlrilecektlr. 

2 - Ekmekler Hapillaue Mldlrl7etlnla slatwece;ı ilzam 
Durlae re•mlye 700 il& 1000 adet arallada ft hu ıtl• Dllıayet 
1Ut 14 • kadar haplalıaae,. telli• edilecektir. 

S - TaUpl• hedeU muhammenla ylzde 7edl buçuju olan 
1877 Jlra 10 kurutlDk temiaab mu•akkate Yereceldercllr. 

4 - ihale 10/6/935 Paurteal ıtl•I ••t 15 t• Siaop C. Mld· 
deiumumilijinde ••t•kkil ko•i•JODU mauuaunea Adliye Bakan
.... .....ı1etiae tallkaa icra e~ilec:ektlr. 

5 - Teklif mektuplan 10/6/985 Puartell pi uat on denle 
kadar ıara numarala makbuz maluiblllade 4 ilacı maddede yaula 
komilyoa rlyııetlne ••rileeektlr. 

8 - Mektuplana 5 lad maddede 16aterilea ıaatte yetlfmek 
••re iadeli taabDtlil mektup ıeldiacle ı&aderllm..t caizdir. 

Bu halde; ı.arfua mlbllr muma U. Ye IJfce kapablmam lhım
d1r. Poıtada olacak seclkmelu kabul edUemeL 

7 - Şaraameye mu•afık olmıyaa •eya lclnde prbıame datlD
da prtlan ihtl•a •ftn tekllflere itibar olunmaz. 

8 - Ekılltmedea mllte•ellit bilclmle rllaum, t•kallf •• dam
ı• reıml ile ilAD 6cretleri Ye ladelbace ekmek v•J• ualana tahll 
Dcreti •euir bilcDmle muarifat allteabbide aittir. 

9 - Daha fada ta&ilit almak •• prbaameJI ılrmek lateyealuba 
tatil ,oaiuiadea mac:la her,na Slaop C. MldclehuaumlHil blema.e 
.oı~t etmeleri illa oluaur. 

Hır eczanede bulunur. 
Kutu•u 150 kuruttur. 

Adrea ı Galata poata kutuau 1255 

8o• Poe .. lllltbaaaı 

Salalbl 1 R. Kakıl 
llep. W'P il Tal* 

ECZANELERDE SATILIR 

Satış yerleri ı 
SALIPAZAR MAAAZASI 
SabpaHn, N..el B., oadd..a 

No. 418 • 498, Tels 4'NI 

METRO HAN 
Tiillıl me7dam, 8e1oth& 

T•l•fom "800 
EL~KTRiK EVi : 

Bayuıd Mllnkkıboileı oadclNl 
Telefom I078 

KADIKOY: 
Uuftkkatbaae oadd..ı 

Telefoa: 60790 

BOYOKADA: 
il NiMD oaddui. Telefom il · 111 

OSKODAR: 
Şirketi BaJri:r• lıkelell. 

Telefom 81112 

l.t.nlHll ikinci Hila ••• 
ıuıund•n• latubulda Mir 
Tıteılarda a1akkab1 leYua .. 
Müflla Cawaa Yakap1aaaa ..... ıfl9' 
alacaldılana YvtllJderl WU 
••t•••• ................. . ...................... 
.. idi .............. ,. .. 
lir karar.,. ...... YeJ& tlltv ~-
itti ....... 1un ına. ıcran 
ıttace alacakhlana toplu•1• 
•aluıaa karar ....U.lftlr. 31-
perıembe .. nl ... t 14 de ala 
ıann dairemizde hazar •alua• 
llia ofaaur. (11 

lmnbul ikinci ltlla •• 
ıuıund•nı Mlflla A1u otlu 
mede ait olup Galat.da Arap 
mabal'Hlade Mlaa aokafında 
32·34 No. b iki •• alaoaldalara• 
tlllderl karar luriDe puarlak 
klra1a Yuileeetln4ıa letel&llllfll! 
tl•z raa paaarteal ,anı ... t oa 
latanbul lera daireal lkiael 
meanurlufuaa mlracaatları l!b 
aur. (11867) 


