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t Çeyrek Asırlık Zelzele Kurbanları 

:Tamam 268457 İnsan 
Canına Mal Oldu 

Bu ayı, Büyük Zelzelelere Aittir. 
Küçük Sarsıntılar Kaydedilmemiştir 

Son defa Karata vukua gelen 
.. zelzelenin insan zayiatı 200 ölü, 

f.iOO yaralıyı buldu. Maddi zarar ve 
haynn ziyanı bu rakkamların dışın
dadır. 8u münasebetle arıthr
dık Te son bir çeyrek uır içinde 
ihtiyar kürenin ytr Hnıntılarına 

can olarak verdiği kurbanların 

sayısını öğrentntk iıtedik. Elimize 
geçen nkkamlar şunlardır: 

Adam 
1906 dıı San.franıiıko zelul11l 1000 
1908 de Meıina ,, 77288 
1915 te Abruıya ,, 24000 
1923 hı Japonya ,, ısoooo 
19~0 da Napo!i ,, 147S 
lt32 de Nikaraga " 1000 
1984 te Hindiıtarı ,, 8000 
1935 te Fornoz " 3000 
1936 te Karı ,, 790 

268457 

Dün Hıdirellezdi 
1 

Ben De Yüzlerce insan Gibi Kağıthane-
ye Gittim Ve... Neler Görmedim 

GönüHer t•n olunca. 11111an• 

lak seyran olur 1 ,, Sö:ıUne pek 
inananlardan değildim. Fakat dün, 
ıamanhğın değil, çöplUği\n bil• 
••yran olduğuna şahit olunca, 
aklım ıuya erdi. 

. içinizde, bu ıözlln doğrulu• 
kundan şüphe edenler varıa, 
Yl\zıma biraz goz gezdirdikten 
sonra, benim, 1ılbl tllphelırinl 
gidereceklerdir. 

... 
Dun Hıdırellezdl. itikadı btl· 

ftln olanlara göre, Hızıraleyhf11ellm 
hatA hayattadır. Ve her yıl, hıdı
l'ellez gecesi yer yUıUne inır; 
blltün akar su hatlarına bereket 
"e uğur aıılermış. insanları hıdı· 
"•llezde ıu başlarına akın ettiren 
d, bu efıaneymlf. Her yılın b gününde gld&rler; uğurlulaıan, 
•reketlileıen pınar ve dere ıu· 

lllrını zemzem gibi yüzlerine ve 
iôılerine sürerlermiş. 

Hattı yine rivayetlere göre, 
~•dırelJez ıUnU bu ıulardan içen-

ler lçlnd•, yedi dertten kurtulan· 
lar pek çokmuı. 

Bea bu hiklyeyl dun Halicin 
bulaıık ıuyu kadar bulanık koy
aunda, Klğıthaneye varmıya çaba· 
hyan tekne bozuntularmdan birin· 
de dinledim. 

Fakat etrafımdakilerin yUıle· 
rlae, hallerine, ve nevalelerine 
göı aıezdlrlnce, Kağıthaneye bu 
itikatla gidenlerin çok azaldığına 
hükmettim. Zlra, baıa kıçı beliniz 
tekn•yi dolduran her milletten, 
her ya9tan, her ıınıftan yolcular• 
dan hepıfnln Hpıtleri, yiyecekten 
ziyade içecekle doluydu. Anlqıh· 
yotdu kl onlar, Kağathaneye, 
uğurlu pınar ıuyu değil, imam 
ıuyu içmiye gidiyorlardı. 

• 
Blrıl bağırdı r 
- Kızlar, gelin beni eğlen· 

dirin! 
Bu emri bundan yUz yıllarca 

evvel çağlayan kötkUndeki padi
( Devamı 9 uncu yüzde ) 

l3oğazJar Hakkında imalı 
Bir Bulgar Görüşü 

r Sofya 6 (Huıuıi) - Burada çıkan Kambana gazetesi, "Roma kon· 
b~tansı ve Bulgariıtanın ıilahlanma&ı ., mevzuu altında dikkate değer 
~r Yazı neıretti. Bulgar gazetesinin dedikleri .J4lnlardır: 0 Avuıturya, 
()l acaristt/, ve Bulgıtriıtanın ıilAhlanmaları meselesini görüıecek 
·~::..fer-!ln_ı tarihi yak.l~thkça .. rurk matbuatı baı.ı i~dialar ue;i 
~o . • . Bbla:ariıtan aılahlandıgı takdirde TUrkıyenın de Loıan 
l'tır . rabiiıttın aalterlhft kUmlerinden serbest kalmaamı istiyorlar. Yani 

1~~~al~~ ~n Bulgar ıillblarına kartı Boğazları müdafaa 
'- · :l.f ( D•vamı • 11 laci yCbde ) 

SALI 7 MAYIS 1935 İdare iılııi ıelıfona.: 

lzmirin Sovyet 
Misafirlerimize 
Verdiği Spor 

Ziyafeti 

[Ya:zuı 11 inci sag/amızdaJır J 

------------------------------------·:-------~·----------------------------------------\ 

arlkatçl Yobazlar 
Sor u ek.idiler 

BUrsada 
On Kişi · 
Dinlendi 

, 

Ortada irtica ile AIA· 
kadar Bir Hidise 

Yoktur 
Ankara, 7 ( Huıuıt ) - Size 

dun de bildirdim. Ciddi tahkikat 
neticesinde anlaıılmıştır ki Isparta 
ve Mllistakl hadlaenin bir irtica 
ile kat'iyen alAkatı yoktur. 

Sadece kendini bilmez birkaç 
boı kafalı adam, kendi araların• 
da tekkecillik yapmaya .yelten· 
mlfler, fakat hiçbir.§ey becere
meden yakayı ele vermiılerdir. 

Milaata ve Antalyada yakala· 
nan on üç kiıi lspartaya gönde· 
rilmit ve ora adliyeıi tarafından 

bu adamların sorgul~rma baılan· 
mlştır. Son gelen haberlere göre, 
adli tahkikat inkişaf etmektedir. 

Milia 7 (Hususi) - Sıkı bir 
takip neticesi tamamen meydana 
çıkarJlan ve her tarafı aydınlanan 
tarikatçilik tahrikAtı hidis11i adli 
safhaya intikal etmiıtir. Burada 
tutulan dokuz auçlunun, Is· 
partada ikamete memur Saidlll
kürdi ile gizli muhaberede bu
lundukları anlaşılmııtır. Milas 
zahıtaaı bunlarm evlerinde arat· 
tırmalar yapmıı, aaçma sapan 
yaııları hal'i bazı risaleler ve 
muhabere evrakı ele geçirmiıtir. 
Suçlular muhafaza altında olarak 
lıpartaya aönderildiler. 

i ,, Suçlular Klmlerdlr? 
' Ankara, 7 (Hususi) - Antal· 

ya ve Millstan lıpartaya gönde· 
rllen suçluların sayısı 13 tür. 
l•parta ~üddeiumumtllği ıuçluları 

Karısını Kör Keser- Mahkeınede 
le Öldüren Katil A·gak Ayak Üstü

x.111 o.ma11 
[Yazısı 8 inci ıayfamizdadır] •............................................................. 

sorguya çekmiye başlamıttır. 
Suçlular şunlardır: 

Müftü Ahmet, Hamdi, Hasan, 
Halil, lbrahim, ince Mehmet, sa• 
atçi Hafız Mehmet, Halil lbrahim, 
Hatib Hllseyln, Molla Hliaeyin, 

(Devamı 3 üncü yOzde) 

on ost 

ne Atılabilir Mi? 
Bu Mevzuda Bir 

. Dav~ Görülüyor 
Tarsus, 6 (Husuı1) - Bura 

Asliye mahkemesinde bir dava 
ıırası b•kleyen ortamektep tarih 
muallimi Bayan Nı ciye Kıpçak, 
mahkeme salonunda ayak ayak 
UstUne atmak ve mahkeme baı 
yazıcm Bay Muataf anın .. mahke
mede öyle oturulmaz ,, ihtanna 
mukabele yapmak ve blnnetice 
tahkir etmek lddiaalle maznun 
sandalyasma oturtulmuıtur. 

Muallim Bayan Naciye, batya'" 
z"ı~ının kendisine 11 terbiyeli otur,, 
... cuiğinl iddia etmekte ve mukabil 
bir hakaret davası açacağını söyle· 

mektedir.Erenköy kız liaeslnden ve 
Ar.kara Gazi EnstitUsUnden diplomalı 
olan Naciye Kıpçaka, hAkim, hu
kuk ve içtimaiyat dersleri görüp 
görmediğini sordu. Muallim Bayan 
Naciye 20 inci aarın kadına Yer· 
dlği adabı muqeret lıtiınaiyetl 
dolayıaile kadının her mecliate 
ıapkaJı oturabildiğini, ltiyaden ve 
mahkemeye hOrmetaizllk olmamak 

( Duamı 8 üncü yüıde) 

500 Lira Veriyor 
30 ilin devam etmek Oıere NiHnın 
22 ıinde bathyan müubakamı:ı de
vam etmektedir. Taf.llltını timdiye 
kadar defaatla nefrettik. Mthabaka· 
nın hltamile beraber neticelerin ta
ayyün edebilmeai için bu taf.ilit 
tekrar edilecektir. Şimdilik ıu ka
dar ılSyliyelim ki aıatıkl kuponu 
kcıini:ı ve 8 incl 1ayfamızda ''Ne 
Koouıuyorlar?,, batlıklı rtımin al
tındaki dört yazıdan haniİ•ini bu 
rume uygun buluyoraanıı: onu ku
pona itnet ediaiL İıtedltimia aamaa 
bi••• bıa (30) kuponu •öaderirainl .. 

1 
Müıabaka Kuponu 

Realm Numara11: 16 

Ya1a Numara11 

l.im --------

AdrH --------

\' ukarıdakl kupona reıala albactaıd 

4 cnapt.. Hçtltlalslıa Ne. ııaı bil• 
ve adreılnhl cloldW'up uklayuu.1. 30 r• 
ılm çıkblr.t.. ıeara ltıa kapealan S.. 
Poata lııllmece •-u.laiwaa •IDd•lDll. 



(nalk~n Sesi] 
Hilekar E&naf lar 

Niçin ~eşb.ir 
Olunmuyor? 

Geçt'nler:I• çıkan bir habere ıı3re, 
hile ~ıı pan .. naflar, mQnaalp bir 
eekild• halka t.,bir o'unacaktı. Fakat 
bunun tahakkukuna benlh: eahit 
olamadık. Dlln bir muharrirlmiz, bu 
mcv.nıa temas ıetmiı •• halktan, 
yukarıdaki ıo. gunuo cevaplarını top• 
lamıştlrı 

Aksaray Mescit •okaGı 49 
Nolu hane, bay Sabri; 

- Bu suali 11.na değil, hllekb 
esnafları teşhir etm~yi arayıp da 
yapınıyanlara ıo•un. 

Bene , hile yapan bir flınııfıo ıunu 

veya bunu ça!an Adi bir hıraızdan 
hic fdrkı yoktur. Bu itibaila1 kanun 
h rsız.a, mllılahak gördilğU her cezayı 
hi ekir eaınaf ara oa reva görme1iilir. 
Ve hntb bunda geçikıJmiıt;r bile .. 

-tc 
lstiklll caddesi, SalkımsöOUt 

sokat?ı 31 numaralı hang, Bay 
SelGhaddln ı 

- Auluanız. a az.izim, anlaıanıza. .. 
Bun 'an ıın'aı lıyor ki İ•tanbu'da bll• 
y pan can f kalmamıı, bep•İ de mü• 
cessem namuı lkuılmiıl.,. Köıeae 
bucakta tek ıtnk hilekar,, :r• lka!m11, 
ya 1t mamıt-

Fakat :)'ine, kendi heaabma, Alla· 
hın pe:c tal hs"z kulu o" cağım k1, 
hep o kC:ıede !bucakta ka mıı'arıııa 
ça ıyoruml 

"" Fatin. Mahmut Hadim apar• 
tımane. Bey Hikmet: 

- Az :um, bu itin tatbikine im'kln 
yo\<t ~ Bu kadar buit bir lıa'klkatl 
•İz(n an i mııoız. lhımd•. Ne en mı? 
Gayet i'oıit, . Oka ~u lu.labalıtı 
teıbire m•m4'r mu yet tir? 

~aöe:- lstihsalAtı 
M~ğla, 6 ( A.A ) - Mart ayı 

içinde lllmb.ln maden yerlerinde 
6267 to 1 kurom, 3000 ton man· 
ganez. 1250 ton itmpara madeni 
çıkarılmıcıtır. 

Soka~~a Blr ÇocüK Dıha 
Bu1undu 

E ı nba,ınila mim11r ıokağın· 
da • -tı Madam !"h•gner Fo~iıe 
mür c a~ia hu tıece ap.11 önünıs 
bir ç 'V 1 .ç:ndt.ı bir r~cuk b~a· 
kı'.m. ' ~uğunu h ldirmlıtir. Ço
cuk il i y1J klır ve üzerinde 
i.,rr.· i ~AHna olduğunu }&UUI 

bir •· ·ı.ar.dır. 

Sovy.et Artistiari 
lzm:rc.!ıe bufonan Rua artiı ~erl 

yann şe.l:rimize geleceklerdirı 
Park O e intle kendiler:ne aal-
,.el. .. r i- aı..r:anmııtır. 

Veni Paralar 
Da ı:hanede gUmüş paraların 

hastlnıa ı.la devam ediliyor. Bu 
ayın ) irmiaine doğru dört milyon 
liralık ~ ümli§ lira basılm11 ola
cakt r. hundan •onra elli 1"• 25 
kuruşlu laran .basılmaaına 
nacakt T. 

!hatla· 

I 

Bu Altınlar 
Kimindir? 

BI 

Samsundan Gelen Bir Yol
cu Daha Rıhtıma Çıkma
dan Yakalanıp Adliyeye 

Verildi 
Snwsunda bir vazife ile bulu· 

nan Bursalı Ali dün bir vapurla 
lim2nımızn gelmiştir. Samsun 
poliıi lstanbul Emniyet müdilrlll· 
ğüne bir te1 yazısı göndererek, 
Alinin Termede Hamide adh bir 
kadmm altınlarını çaldığı için 
yakalanmasını bildirmiıtir. Poli.ı 
Aliyi dlln vapurda yakalamıt Ye 
!Uzerinde yapbğı araıtırmada on 
tane kadar altın lira hulmuıtur. 
Fakat AU dDn Sultanahmet 

iklnc! sulh ceza mabkemeainde 
sorguya ç,ekilmiı, hlldm Hrbeat 
olarak muhakeme edilmesine ka
ırar :vermiştir. 

Gümrük Ba; 
Müdürlükleri 

·Bunlardan Yedisinin Kal
dınlacaA'ı Haber Veriliyor 

Öğrendiğimize göre, Hadran• 
dan itibaren Haydarpaşa, Mer
ain, TJrfa, Samıun, Tirabzoo Baş
mUdlirlüklerl kaldırılacak, yalnız 
lzmir ıro Iatanbul Baımüdftrlük· 
leri kalacak, Haydarpaea gtlm· 
rüğ'O lstanbu1 Baımüdlir1Uğline 
bağlı bir lthallt MüdlirlOğtine, 
Yerıin. Urfa, Samıuo, 'lrabzon 
MüdtirlUklerl de mUatakfl Merkez
GUmrUk MUdUrlüklt.rl haline 
getfrilecektJr. 

Merkez Gllmrllk MildUrlerJne 
70 Hra maaş nırilecek, Ba,mü
dUrlerin maaşlar, da sekaen 
lir ay . çıkarılac clkbr. 

1 SON POSTA 

ABE LB 
1000 Liralık Mesele 

Belediye Bu işte Kendisi
Haklı Buluyor • 

Dl 
Evırelisi a-nn belediyede, vilayet 

belediyelerinin 932 seneıi bütçe• 
ainiö baaılrna&J ~çin bir münaka1a 
yapıldı. J 01800 lira tahmin edilen 
baama iti 7160 lir.aya bir gruba 
ihale edildi. ihaleden biraz aonra 
bafka bJr grubun bu işi yUzde 
15 aıatısına yapacağı hakkında 
bir teklifte !bulundutu ve bu 
fllzden de belediyenin bin lira 
kadar bir zarar gördüğü yazıldı. 
Dfin bir muharrlrlmiz, encümende 
bu ihale itine taşkanlık yapan 
belediye reİ• muavini bay Nuriye 
mliracnat edereK bu itiraı.ı sor
muıtur. Bay Nuri demiıtir ki: 

11
- Kapalı zarf uaulile yapı

lan bu ihaleye iki tab grubu 
itUrak etti. Encümene de lkl 
kapalı :zarf veriJdi :ve kanunun 
tarifab dahilinde muayyen vak
tinde taliplerin önünde açıldı. 
Gruplardan biriıinin 7160 ve 
diğerinin de 7340 liraya bu 
işi yapmıya talip olduklnrı anla· 
ııldı. Encümen, ihaleyi kararlaş
tırmak için talipleri dııarıya 

Atatürk 
Köprüsü 

( Atatürk !köprllıll ) ıartnamo 

ye projelerinden dUn de epeyce 
satılmıstır. Belediye, Frao1& vo 

Almanyanın mühim ıehirlerindekl 

gazetelerde de münakasa itinin 
Ufinını kararlaıhrmıı, Berlin vo 

paris elçiliklerimize şartnameler 

çıkardı. Ve yaptığı tetklkatta 
muhammen bede!in 10,800 lira 
olmas;na g6re 3640 lira nokıanlle 
itallp olan gruba ihale&i kararlaı
itırıldı. Bu karar tebliğ edilmek 
llzere davet olunan taliplerin ar
dıııra .her zaman belediye tab 
itlerine talip olan Ye bu gibi 
muameJAtı tamamen bflmeaf icap 
eden bir zat oncllmene ıirerek 
tıllzde 15 tenzillt yapacağını 
aöyledi. Eldeki kanun. kapab 
r:arflar açwp bedel maiiim olduk
tan sonra tenzil Te zam te1difml 
kabul etmez. Şu ltibarJa söztinDn 
bot olduğu kendfıine tebliğ edil· 
dl. Bugün bahsettiğiniz gazetede 

bu tenzJIAtın yapalabfleceff •• 
kabul edilmeat Hiıım geldiği hak· 
kındakf kaydın ancak Jhaloal 
encUmenio ıalihlyetl dahilinde 
oJmıyan, yanf ihale bedeH 50 bin 
lirayı geçen ltlerdedir. Yoksa 
encilmenlerin salahiyeti dahilinde 
olan •e lbaleıl katlyet kesbeden 
itlerde ne tenezil ve ne de zam• 
mı eldeki kanun kabul etmez.,, 

Andavallı Ahmet 
Bıçaklandı! 

70 Sabıkası Olan Bu 
Adam Şimdi Ölüm 

Halinde Yaralıdır 
Dun gece Tophanede bir 

cinayet oldu •• bir yankıllc:l 
ustura ile birçok yerinden ZJUlm 
derecesinde yaralandı. Hadise 
ıudur: . 

, Mektebe Gitmiyenler 
lstanbulun maruf yankestclle

rindcn ve 70 den fazla maznu• 
niyet ve mahkümfyetl bulunan 
Andavallı Ahmet, Galata gUmrllğO 
hamallarından Haklaya yanaıuak 
bir biçimine getirip paraaım aıır• 
mak lstemlf, fakat Hak'kı bunun 
farkına varınııtar. 

7000 
Çocuk 

Boş Geziyor 
Kliiltür Bakanlıtı, lıtanbul 

Maarif MlidürlUğUnden1 htanbulda 
tahsil çağında olup mektebe git
mlyen kaç çocuk bulunduğunu, 

bunların ne için mektebe gitmedik
lerini, çocuk sayısına nisbetlerinf, 
analarının ye babalarının itlerini, 
ıoy&al durumlarını ıormuştur. 

lıtanbulda tabıil çajmda 80 
bin ,ocuk vardır. Bunlardan 73 
bini maarifin resmi mekteplerinde 
okumakta, :yedi blni mektebe 
ıitmemektedir. 

J Yu;~;t;,""" ........................ _ 
lşi Düzeldi 

lspanya ile yumW'ta vaıfyeti
miz ı.diizelmiıtir. hpanya • Türkiye 
ticaret mukaveleai 24 Mayııta 

bitecektir. Yeni mukavele yapı• 
lıncıya kadar Ispanya Ttırldyeye 
25 bin kenta1 ')'Umurla kontenjanı 
Yermiıllr. 

Az Kalsm Qlüyordu 
Taksimde Sıraservilerdo oturan 

Madam Atine, komşu dükkandan 
kendi odasına sızan ha va gazının 
b ıirile öltlm derecesinde bayıl· 
•ıış; tedavi altma alın~ıf, dil~· 
klndaki ın:ıntınm aa önüne ıeçıl· 
mittir. 

ııte bu sırada hırsına mağlQp 
olan Hakkı, taııdığı 'bllyllk bir 
uıturayı çıkarmıt vo Andavallı 
Ahmedl, baıından, boynundan Ye 
diğer yerlerinden tel:illkell ıuret• 
le yaralamııtır. 

Vak'aya el koyan pollı mea 
morları Hakkıyı yakalamıılar, 
Andavallı Ahmedl do hastaneye 
kaldırmışlardır. 

GUmrUk MUate,arı 

GüıuGk Ye inhisarlar bakanhtı 
mllsteıarı bay Adil Haziranda tatbik 
edilecek yeni ~ümrllk teıkllltına ait 
tetkikatına devam ediyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Mayıs 7 

j [ Güniin Ta""iili 

iki Bir 
Satırla 

1 

J, 

Belediyeye Yapllmak fate-ı 
nan Haciz MeseJesl 

Periye bankası muhtelit hakellıl 

mahkemesindeki davasından vu;geı• 

•'it olmuına ıratmen Par.ia mahke .. 
meaindeD aldığı haciz karannı tatbilc 
bahsinde ısrar etmektedir. Don de 
Belediyede bir toplantı ynpılmıf, 
buna en maruf hukukçularımızda if* 
tlrak etmlıtir. Toplantıda Franıı5 
kanaaları tetkik edilmltı bu iıe Pa,, 
riı .. hkemelerinio mi, yoksa Tiirlıı 

mahk•melerioin mi bakmıya Hlahl· 
yettar oldukları tetkik edilmfıtirc 
Belediye bir taraftan bu tetkikaU 
yapmakla beraber, diğer taraftan dı; 
iti ıulhen halletmeye çalıgmaktadııı, 

lf- * * Çin Elçlsl Geliyor 
Çln ıefirl General Hu İstanbul&. 

bugOn gelecektir. Ank6rada bulunall 
Çin maslahatgftzarı ile Çin aefar•ll 
er1'Anı sefiri kar91lamak için dUn 
İ&tanbula gelmitlerdir. .. .. .. 

lran lktısat MUdUra. 
lran maliye bakanlığı iktisat 

tub .. ı müdllrü bay Neriman lstanlıuln. 
gelmittir. Sümer bankın fabrikaların· 
da tetkikat yapmaktaçlır. 

... ... . 
102 Bin Lira 

Mi>şterek e•naf bürosu idare heyeL1 
yolauz harcanan 102 bin lira itini tet• 
kik ederek rapor haz:ırlamıyn baı'n• 
mııtır. 

.. « • 
Avrupaya Gidecek 

Bllyükdere meyva fidanh'klan 
mldlrO Bay lbrabim dört ny kad•f 
A•rupada mealeki tetkikatta bulunn• 
cakhr. . .. .. 

Hlll Kar Yalıyor 
Utak, 6 - Murat ile Elmadat a

rına !kar, oyalara yatmur ve do1u 
ratda. iki gOn çok aotu'k oldu. Baa• 
ları Y• meyva nğnçlarını yakb. B11 
711 Uıakta Odlm az olacakbr. 

~ if * 
Anatnnı Mı ÖldUrmüş ? 
Berıamada Bergamalı k6yündtıa 

Sabih d ı tir kad nın doğurdt 
çocu.tu boğdutu jandarmaya haher 
yerilmiı, çocuk ırömOldüğfi yerdeıa 
çıkarılm ı ıttr. Kadın, çocuğ~ ölü do• 
tur.dutunu iddia -etmektedır. .. .. .. 

Tatiller Kanunu 
Hafta tat1linln paı:ar günleri 

yapılması hakkındaki lAyiha Ka
mulaya verilmiıtir. 

.. * Jf
Llm11n idaresi 

lıtan bul Uman 1daresinin btı 
ıHazirandan evvel Ôkonoml Ba• 
kanllgına devri kararlaıtırılmıtb•· 

* * * MUhlm Bir :rekllf 
Bir ecnebi grupu llmanlarımııı 

rapmak Denlz:yolları ve Akııy ldare.ı 
alnin al;cağı vapurları inıa etmef, 
lsere hllkümete uz.uıı ndeli tekli 
lerde buluamuftW'. 

* .. ... 
Fırıncllar TröstU 

Narhtan ucuz ekmek sattırmamak 
makHdile bOyllk fırıncıların k;::!; 
aralarında tröat yaptıkları ha 
kU'flı•nda Belediye !heaGz lıö1I• hll 
ıey mevcut olmadıtJnı ıöylemektaı.tt· 

y dcu _ Hasan B. L. Şurada bir deli 

yar, ~el bak, dinle .•• j ... Diyor ki: "Ben yağı iıısan ) ağ.n
dan tuzu biberi baruttan, aalçaal Jn1a11 
lcan~nclau yemek yaparım! l Öyle bir yemektirki bu, .en .korkak 

adama yedlraem kahraman kesilir 1-

Hasan B. - Ayol bu :edam .deli 

l değil, kartıki Almau lokantasının 
atçıbaıııı 1 
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'f aycıtımızda 
)eğişiklik 

Yapan Kararlar . -
Hayatımızda Değişiklik 

Evve:a haf .a tatıli, aon. a dük
kanların uat yedide kapanması 
ln•cburiydi. Şimdi kahvef•rde 
kaıiıt cyunlarınm yasak edilmeai 
\t.e mLM ese.erle, fabrika ve ru
aıi daire:erde çahıanların haftada 
bırbuçu~ ~Un tatil yapmaları. 

Bun!ar bizi yaiayış ve telAkki 
bokta11ndan garphlaşbran karar
lardır. 

Biz esas iiibarile ne vaktin kıy· 
illetini, ııe <le a-arph bakımından 
l'ilfama1n11 biliriz. Çalııaıı)ar tatil 
)apıp dinlenmesini bilmezler. 

Bu ayar;ızlık hayat hakkın· 
daki telakk:lerimizio bu:tlifin• 
den gelir. 

* 
Aradaki Fark 

Bir müe11ese Avrupadan Lir 
llıakine ııet: rtlr. Bu maki· 
ll&yi itletmek için bir de mut .. 
~anıa celbeder. lıe batlandıtı ıa· 
~·· mltehHııı 2ünde 6 saat ça· 
ili'; keudince it 1aati bitti mi, 

tller~Di yakarıp çekilir. Ayai itin 
atıDd. bulunan TUrk itÇiler ça· 

~rnıya tlevam ederler. Size bunu 
bayattaa ahn•ııt misallerle glı· 
tere biJirf m. 

Garbı. tatil gUnlerlnl ve it 
t'tıntlai aaatlerini kendiıiae en 
l>~~d•lt olacak tekilde geçirmeslaf 
ılır. Bi& ne tatilde eğlenmeıinl, 
'' de boı 1aatlerimizf faydalı 
leçirmesbai lğrenmişizdir. 
I Hafta tatili biıe bir ıUn din· 
enrneti öir•ttL DUkkAnlarıa 
trken kapan111uı bize gece eğlen· 
t.e. zevkini verdi. Şimdi hafta ta• 
~•lınin bir buçuk güne çıkmHı, 
•ahvelırden kumarın kalkması 
~ayatnnızda yeni bir değiılkliğe 
••bep olacaktır. .. .. .. 

Geç Başlıgan Opera 
Lond ... da tiyatro ve ıinemalar 

'-at •o Dirtle kapılarını kapamıya 
'!tcourtlurlar. Bazan oynıyao 
t1Yea UINll olur. O vakit tiyatro 
11tıları aaat altıda veya yedide 

lçıJır, fakat ıaat on birden ıon· 
"•ya kalamaz. 
d E>lin gelen lngillı ıazete)eri11· 
~~ ıözüme büyük harflerle töyle 

lr serlavha llitll: 
V aletinde açılmayan perde 

Ge9 lta,Iıyan opera 
~ Okudum. Opera 1aat 'yedide 
.. 'tlıyaNkmıt. Kapılar kapaaaııf. 
b -rk cl...t. bir ıt\küt içiade bek· 
~orrnUf. Bir dakika, iki dakika, 
e\Jk dakika •.. Halk aabırsızlanmıı. 
~ik lf ve ayak ~rültUıü. Deı da· 
t l'l ı .. ra3 ıefdorkuka yerine 

t U.iş ve muzik bPtlamıt-
~ Gazeteye g6re bu, bir yan1f1n 
~'~ar, tiyatro içinde bir kavıa 
h~ ~r mlihim bir hadiH. Çünkll 
~~[. tiyatronun perdeaiai beı da· 

1 
'" ıonra açma11 görülmemiı ıey. 

ti Halbuki bizde bazı sinamalar 
~ ltıcii aktam ıeanalarına dokuzu 
b?r•k ieçe baılıyor, ve filmi OD i -~uçukta bitiriyorlar. 

rıyük Parti f on~resinde Ne
e,. /(onuşulacak? 

Atiaab f~ylezofon •ıkAyHlal bllirai11b:. O, lıapıaının 
önGade çırılçıplak bir fıçının lçhade yaıardı. Bir rcıa 
hGkimdar yoldan reçerken onun önGade durdu ve niye 
blSyle çıplak yaıadıfına ıordu. Fakat lıu aırada rünetle
nen D:yojenin gllneılne mani oluyordu. Diyojen ona 

aadece fU cenbı Yermittl: .. Gölge etme batka lhua 
tatemem.,, Oiyojenin bu feleaefeaine bayatta ne kadar 
muhtacız. KimHdea yardım dllenmeyiaiz, kimsenin min
neti altında kalauyıaı:ı. Baıkaların dan iıteyecetinlı t•Y 
yalnız size ıö'ge• etmemeleri olmal•d·r . 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Tarika tçi Yobazlar 
Sorguya Çekildiler 

( Baıtarafı 1 inei yüz.de ) 

Mu!ıtafa, Milaılı Şef:k, tabıiJdar 
Ali Riza ... 

Daha birkaç kiti de nHaret 
altındadır. Arama ncticeıinde 
meydana çıkarılan mektuplar ve 
diier vHikalar A dllyenin elinde 
bulunuyor. Suçlulardan bir kıımı, 
hadiseyi takar etmek iıtemitlerdtr. 

Bur••d• Sorgul•r 
Buraa, 6 - lıpartadakl tek· 

keaHik laldiHıile alAkadar olduk· 
ları aanılan bazı kimHler hakkın· 
da burada da tahkikat baıladı. 
Şimdiye kadar ıorguya çekllenler 
on kiti kadardır. Tahkikat deYam 
ediyor. 

Y•l•n• B•kınızl 
Ortada irtica ile alAkadar biç 

bir hidise yokken harice birta• 
kım yalanlar aksetmlıtlr. Atlaa 
ajanıı Paristea aldığı bir telgrafta, 
oraya badiseain, Aoadoluda gizil 
dini teıkilAt yapıldıiı ıekJinde 
aksetmit oldutunu bildiriyor ki 
batta• baıa yanlıt ve yalandır. 
Ortada bir irtica değil, ıadece 
bir kaç meczubua tarikatçılık 
yapmak iıtemHI gibi ıayrlkanu• 
at ı,ir ltareket vardır, 

Yüzlerce insanı 
Öldürecekti 

lzmlr, 7 (Huıuıi) - TtUln 
lnlılıvrı fabrlka1ıoda senfı ı•fl 
Rahmlnla, kendiıinl cezalaadıran 
111ödllrden fatlkam almak kastile 

Kamutayda Sert Bir 
Münakaşa Daha Oldu 

Kars 
Zelzelesi 

A11l•ra, 7 ( Hasuıl) - So11 ı•· 
1•11 lt.ab•rl•r• gir• Karı %•lz•l•ıl 
ef1fl•lld g/111 çolc lıo/l/l•rnlı o• fli11 
ti• tlıırrn•lf•r. Z•l%•l• /•lale.ti k•r· 
ı••••d• 6üti11 •c11dl •lçil•r Hori
cl11• IJaluuuıruzı zl-11artill• t•e'6iir
l•rl11i 6lldirmiıl•rdir. A11rıc• tlo.t 
d••l•tl•rd•11 t••••llr t•lgrofl•rı 
alı11mı,tır. Hilki!m•t f.tak.tude· 
ler• gardım lçlıa llift•• t•d6trl•rl 

"'"''"'"· '-·-----------------BayLaval 
Pariı, 7 (Huıuıt) - Hariciye 

Bakanı Ba1 Laval Perıembe gllnll 
Vartova Ye Moıkova 1eyabatlne 
çıkacaktır. Bay Laval dun TOrklye 
elçiıini kabul ederek glSrOımtııtllr. -fabrikanın motörOoD patlatmaya 
Ye makineleri parçalamaya teıeb
blı ettiği iddia olunmuıtur. 

Rahminin kandırarak bu it• 
Alet ettiği ileri ıllrlllea Ibrabl111 
ve Nebi de yakalanmıılardır. 

Ankara, 7 ( Hususi ) - Dün 
kamutayda Konya ovası ıulama 
idaresinin 935 bUtçeıi görllfUIOr
ken Muğla 1&ylavı HliınU Kitapçı 
ıöz alarak dedi ki: 

-" Cumhuriyet bükümetinln 
iki mümtaz pr4'nıipi de, bqarı• 
ctlık ve yaratıcılıktır. Bu vaaıf
lara tabantabaaa zıt o~an bir 
mU.s11aenin blitçeaini tetkik eder
ken yürek aca11 duydum. 

Sulama ldareıi timdiye kadar 
ae yapmıştar? Sonra Bütçe Encll
menimiı 932 bUtçe1inln tetkikatı 
sarasında, 700 bin dönüm araziyi 
sulamak için yapalan tealsatın, bir 
taraftan ıuıuzluk, dlter taraftaa 
idaresizlik yllztlnden en çok on 
köyUn 36 bin d6nllm arazisine 
inhisar ettlA'I esefle 11Srllldtı. Şu 
da Yar kl ıulama itleri tamamlle 
bu idarenin hlmmetile görDIUyor 
değildir. Halk kendi lılnl kendisi 
baıarıyor. Buna rağmen paraıını 
da veriyor. 

idarenin yapbta ıey yalnız 
801.kır çayında bir ark açmak ve 
kanallar vasıta1ile boıaltmaktan 
lbanttlr. 

Yapılacak it Sulama idareainl 
Nafıa Bakanlığına denetmektir.,, 

HUınU Kitapçı bu kadar az 

h Ankara, 7 (Huaust) - Per
tu~be gUnll toplanacak parti ku· 
l>to ~Y•nda konuşulacak parti 
'tfir~nıı naslarına göre aaylaY 
cak""1 iki dereceli olarak kala-
''çt ~alnız ikinci müntehiplerin ,---------------------·----------------------

P'' namzetıiz olacaktır. ı /S T' r:r R /NA N ] S TE R 'i •rU aaylavları Hrmay... • L 
lftlr devlete at mlleHHelerde, 
1cı,?711ı şirketlerde, inhisar t>'a.: •rinde mecliıi idare Uyeıi 
•us· 1Yacaklardır. Umllmi ve iıu· 
tdi: Ye nıülhak bütçelerle idare . 

D•alı yolları 14iarH1 n. lataabul Akar id arealain 
ıelıcek •eneler itiade o• mllroa lira kıymetinde yeai 
Yapurlar almalan kararlaıtı. Bu kararın tatbikatına 
ı•çmek Ozer• bu iki idare mtldlrlerinia A•rupaya 
aönderihnHine IOzum glSrGldl. 

Bu zevat Avrupada ne yapacaklar? Gemileri mi 
alacaklar ? diyecekaloiı. Hayır.. Bunlar remi almaya· 

JSTER iNAN 

1 NANMAI 
caldar. Çlakl gemiden anlamazlar. Bunlar AYrupada 
ı••i yapan teraaneleri dolaoacak ve vapurların nereye 
aiparit edil•eal lbımreldltinl araıtıracaklar. Sanki 
Avrupada nerelerde Yapur yapılabileceği, vapur yapaD 
tirketlerla kabiliyet, kudret ve kunetleri bıllnmiyormuı 
gibi; aanld bunlara buradan tahkik mDmkün değilmit 
gibi. 

/STER lNANMA! 

tic~::• rn_cnfaati de\ Jete ait olan 
s,}') t •tlerlni yapamayacaklar, 
~ll}'i:" AY~katlar bu mUesseıelerle 
•lt}'h' ccmıydleri ve Belediyeler 
{)~i •ne dava alamıyacaklardır. 

~era1t•lerl11 sayısı arttırılacaktır. 
_____________________________________________________________ _J 

________________ __,_,,,,,,___..,.,ma;:ı_ 

Söz~n 

Bir 
Büyüklük 
Önünde 

K~s~sı 

·--------'Server B .. dı -..... 

Bu yıl Koca Sihan için her 
zamankınden daha bii: ük b.r İ İı· 
tifal yaptık. Yaptık amma ue 
oldu? Eserleri •. deki ŞdÖırHt ... a . n 
bozuk muslukian n tamir ettirmi
ye başladık mı? Rütubetten ka
raran mermer direkleri ıi dik mı? 
Oymaları, çinileri, ıedefürı temız· 
ledik mi? içine serçe.erin ) uva 
yaptıkları saçakları harap olmak
tan kurtardık m!? 

Ne gezerf 
Evvelki günkü "Son Posta,, da 

çok duygulu ve uıta bir kalem, 
Sinana karşı iddia ettiğimiz sevgi 
ile bu tasasızlık arasındaki teza· 
da, bir kerre daha, fakat ııe gli· 
zel taıvirltırle dokunuyordu! 

Evet, bizde nutuk, vaat, ye
min boldur. Söylerken kendimiz 
de inanırız; fakat bütün he}'ecan· 
!arımız dilimizin muslukundan bo
ıanır ve tatbikata geç01ek için 
lazım geleı1 iradenin kaynağı Hi· 
kenir. lhtıi al olup bitti ya, ge.e· 
cek yal ayni gllne kadar S nam 
hatırımıza bile getirmeyiz. 

HattA, biri bize sorsa: 
- Kuzum, Sinan ne oldu? 
Biz de ıorarız~ 
- Hangi Sinan? 

Meşhur Sinan. 
Bozacı Sinan mı? 
Hayır canım ••• 
Matbaacı Sinan mı? 
Değil: Mimar Slnanl 

- Hal. 
Der ve su1&rız. Göz)erimfzln 

önUnden Selimiye veya S\ileyma· 
niyenin minareleri bir duvara 
vuran parmakların 11ölgesl ııiLi 
titrek ve ince karaltılar halinde 
geçip gider, fazla birıey düşün· 
meyız. 

itiraz etmeyiniz: düşOnmeylı 
diyorum, dUşDnmeyiz. Düşünsek 
ihtifalin haftasına kalmaz, Koca 
Sinanın eı~rlcrinl harap olmaktan 
kurtarmak için hemen kolları 
ııvarız. Fakat biz yalnız ihtifal 
günlinll bekliyoruz. Blltlin bir yıl, 
onun hatırasına ithaf etmek için 
toparlıyabildiğimiz ıözlerin hulA· 
sası da şundan ibarettir: " Ah, 
Koca Sinan, ıen ne büyi\ksnn!,, 

Hiç olmazsa şu ıözü değiştir
sek de Koca Sinanın bUyük!tlğlinU 
batka tllrlll ifade et.ek. Mesela: 

" Ah, Koca Sinan, biz ne kU· 
çüğUzl,, dem eğe başlasakl 

Mahkemede Ayak Ayak 
Üstüne Atılabilir ıv. i? 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

ınretlle mahkemede de ayak ayak 
l\ıtUne konulmasının bir mahzuru 
olmamak lazım geldiği esasını mü
dafaa etmiştir. Bazı tahitler din· 
lenmek lazım gelmektedir. 

iç 1 şleri Bakanı 
Seyahate Çıktı 

Ankara, 6 (Telefon) - !çişleri 
Bakana Şükrn Kaya bir memleket 
aeyahati yapmak Uzere bu ak· 
şamkl trenle lzmlre hareket et
miıtir. Bu seyahat nllfuı sayımı 
ile ve umumi idare itlerini teftit 
ile alakadardır. Bakan, Ege ve 
cenubi Anadolu vll8yetlerinl do
laşacaktır. 
~ ..... -.... ---·------
it için birçok memur kullanılma• 
ıının da aleyhinde bulundu ve : 

• • - Ortada au yokken 250 
lira maaılı bir ıu mlihendisinin 
burada iti nedir?,, Sualini sordu. 

Bundan sonra Ziraat Bakam 
Bay Muhlis cevap vererek, 
ıulama itinin her yıl arttığım, 
ve idarenin inkişaf yolunda oldu· 
ğunu ıöyledi, neticede ıulamak 
idaresi bUtç11i 150 bin lira olarak 
kabul edildi. 

Mid~, Barsak ve Karaciğer 
rahatsızlıklarına 

AFYON KAR AHiSAR 
MADEN SUYU 



4 Sayfa 

Biga Köylerinde 
Son Posla 

Biga, (Hususi) - Şebr:mizin 
bir kur~an alamı uzaklığında tath 
meyi:li bir yamacın eteklerine 
kurulmuş olan 60 evli Yenice 
köyU oirin ve verimli bir aöçmen 
köyUdür. 

Kasabanın adeta bit bUyllkco 
mahallHf denecek kadar Bigaya 
yakın olan bu köyün halkını, 
Dedenğaç, Ferecik Ye 1air yerler
den gelen sıöçmenler teşkil et• 
mektedir. 

Bu k&yceğizln pek 1akln, 
pek çalııkan insanlan; hiç aylak 
durmazlar. 

Kendilerine verilen ve ıehir 
bağlarl'e karııık olan bağlarım 

llyıkile lılerler. ÜzUm Taktı 
klmaoye muhtaç olmadıkları gibi 
kıı pekmezlerini dahi bailuıadan 
temin ederler. Tarlalan da ıelair 
tarlalarlle karı11ktır. Her devir 
mahsul ekerler ve ekmeklerini 
bol bol çıkarırlar. 

Bir tuaflan da ipek b&ceği 
bealeyip kosa iatihaal ederler ve 
llkbaharda her köyden ince 
turfanda karpuz yetitt.irerek hayli 
para kazan11lar. Şehrin tue yu• 
murta ye ıilt ihtiyacını dahi bu 
köy temin eder. 

Herglbı bir ayaklan ıehirden 
keailmeyea Y enicekôylnleri, ço~ 

cuklRrını Biaa mekteplerinde 
okuturlar. 

Bu köy, ayni zamanda ıehlr 
mekteplerinin meslrealdir. Müaait 
havalarda bQUlo mektep talebeler( 
bu köye ilderler H iÜzeJ çayır
larmda oy-1ar yaparlar. 

KaPbaaın ....... olan Uzrm.-
8UJ• da w k6ytıa alt yamndaa 
akar. K6ylülerla Fbllz, be1JI 
manda inekleri, kendileriaJ idare 
edecek kadar koyuları da varda. 
Diter ıöçmen k6ylerine niıbetle 
çok rahat Ye latlde yaıayan 
Y .. iceköyliller, sebzelerini de 
kendil«i yell,lirirler. Tarluı ve 
bağı u olanlar yarıcılık Japarlar 
ve bu suretle kİm8•ye muhtaç 
olmazlar. 

Köylerine sf dealen ikramdan 
çekinmezler. Çok alul bir kay 
odaları da nrdır. 

iki Baflı Buıajl 
Gemlik (Huuai) - Mehmet 

isminde bir adam meii iki bati& 
bir buzağı cloprm .. l11r. Bunla 
bir müclcet y ... daktan IOlll'a IJ.. 
mftıttlr. Mektep mll:ıelerlnde t.,. 
bir edilmek ttzere bu hilkat p
ribeıl tahnit edilecektir. 

idman 
Şenlikleri 

SON POSTA 

·MEMLEKET HABERLERi 

Akdenizin ine· si Fethiye Ege 
Vilayeti Mi Oluyor ? 

Akdenizia inolti Fethiyenin tuı bakıp görünUıtt 
F ethlye (Huıull) - Akdonl:ıin lnciıi ıayılan ve mektedlr. Bu haber halkı, bllhaıA 6konoml ıaha· 

çok verimli bir ıahil tehrimiz olan F el biye, mun- 11nda çahf anları çok ıeYindirmiıtlr. 
lazam bir plb ll:ıeriae lrurulmuıtur. Diz 10kakları, Bu taktirde F ethiyede ökonomi fılerl daha canll 
ze•kfe tamim edllmif ad.lan lnı aahll ıehrimiıe •• hareketli bir hal alacak, şehir de büyüyecek 
~ir batka alzellflr vermektedir. iyi it yapan bir v• nüfuı kesafeti fazlalaşacaktır. Şimdi bittin 
tacaret merkezi halindedir. Fetbiyede 50 bin nUfuı Fethiyeliler bu eaylanm tahakkukunu beklemekte· 
barınma~adır. dirler. Fethiye Beleciiyesi Jyi çalışmakta ve pek 

Fet~ıyenJn 6ntımllıdeld yı!da vilayet haline muntazam olan bu ıahil ıehrlnla temizliğlııer ıtizel· 
kalbodıleceji •• Ego vilayeti ad1n1 alacağı ıöylen· liğin• ltitıa etmektedir. 

Darısı Istanbu) Ço-IMühendis Talebe
cuklarının Başına Jsi Demirgollarını 

lapartada Mükemmel Bir Geziyorlar 
Çocuk Bahçeli Yapıldı 

laparta, 6 (A.A.) - Şehrimiz· 
de bir çocuk bahçesi yapılmaya 
baılanmııtır. Yapı lıleri ve yapı 
çevresinin düıenleadlrilmesl gGn
den gUne llerlemellteclfr. 

Bahçede çocuklar11a etleııcliril· 
meal tçln oyuncaklar da buluada
ru)acaktır. Oyuncaklar ıımarlaa
mıştır. 

Çoculdarln temiz .,.. açılr ha· 
Yada oynamuı lçia J•pdan bu 
bahçe memleketimizin bUyllk bir 
ekıiilni aidermektedir. 

Çankırıda 
Mektepliler Bayramı Çok 

Güzel Oldu 

Çankırı, 6 (A.A.) - 5 May11 
mektepliler ıainUsiae bq bia· 
dea çok kadıo erkek Çaakınhlu 
lttlnk etmlttir. F..UkA• " Ki
razhdere muirelhıde toplanblar 
Japılmıı, çocukların bu ıezlntll:Ue 
~ocak ana ve babalanmn kant· 
ma11 mektepWer ı'alnl bİI' 

bllJl'a• hallıae gotirmittir. 

Malatya (Hususi) - Yüksek 
mühendla mektebi aon at ıf tal ... 
belerioden 32 kişilik bir grup ıeh· 
r~mize aelmifler ve yeni yapılmak
ta olan tren yollarında tetkikat 
yapmıı1ardır. Talebeler ve mual· 
Umler Fırat üzerindeki muazzam 
demir k&prftyil de tetkik etmitf er
dk. Bu köprü TOrkiyedekl bllyllk 
köprlllerden biridir. Grup Af YCiD 

Ye Antalya hatları llıeriade de 
tetkikat J•p•caldır. 

Amasyacla 
Komşu Şehirlerle Telefon 

Konuımaları Batladı 
Amaaya ( Huıuıl) - Amaaya 

ile komıu Yiliyet ve kazalar 
araaında telefon muhaberesine 
baılanılmııtır. Merz:fon, Zile, 
Turhal, H~vza ile 3 dakika ko
auıma 2~ Samsun ve Tokat ile 
konutma iç.in ele 40 klll'Cf Ucrot 
abamaktachr. 

Zongu!dakta Bir lhtif al 
Zonguldak,6 (Hususi} - Ge· 

ıen yıl 6len C. H. partiai Bqka· 
• Mithat Akilin hitıruı, bir ih· 
tif al ile uıldı. 

Bir lngiliz Kadın 
Muharriri 

Memleketimizde Tetkikat 
Yapıyor 

l:zmir, 6 (A. A.) - Memleke
timizde bir tetkik 1eyyabati yap
makta olan lngiliz yazıcılarından 
Bayan Leyloling lzmire gelmiıtir. 
Gazeteci Bayan, Bornovada Zira· 
at mektebini ve Haıarat enatitU· 
atlat! gezmit .,.. Vali General 
Kazım Dirikle birlikte köylerde 
bir tetkik gezlntiıi yapmaya ıit· 
miıtir. Bayan Leyloring memle· 
ketimizdc gördllğlı yenililderl 
hayranlıkla anlatmaktadır. 

lzmirde rtektspliltr Bayrıntt 
lzmir, 6 ( A. A. ) - Talebe 

bayramı llıe ve ortamektepler 
talebeai tarafından lwtlulaamıştır. 
llkmektepler taJebellni de Salı 
ıünö baYl'amı kutlulayacaklarcbr. 

Amasyada iki 
Kulüp Birleşti 
Amasya (Huıuıi) - Halkevin.de 

toplanan ıporcular Turan ldmao 
yurdu ile Hal.k.aporwı blrletmuhle 
karar vermitlerdir. Y eol kulübllıt 
adı " Halk Turu,, dil'. idare 
heyetine B.y Defa• HOaeyin. 
Ahmet, Arif, Ahmet Rahtunn 
aeçilmitlerdir. 

Nikıarda Kısırlaftırllan Aygırlar 
Niksar, (Husuıi) - At n~]

ala. ıalalu için yapılaa kıaaiaıbr· 
ma itine bura.da da bqlanmıştar. 
Şimdiye kadar iki ytlzden fazla 
aygır kııırlaftırılmıftır. Bu aygır· 
lar ihtiyar ve ufit itlerine yara· 
mıyacak olan hayvanlardır. 

Niksarda Tlltlln Salışı 
Niluar (Huıual) - fnbiıarlar 

ldareıi buradan fimdiye kadar 
100 bin kilo tfttUn ıatın almıştır. 
Piyaaa çok iyidir. 70 • 80 kuruta 
ıatılaa tütünler timdi 150 kurUfa 
aatılmaktadır. 

Bigada Gftreş MDsabaka~ 

Oıtte; Konyada, altta; Amlıyada F•pı1a• ıenntderdın birer gBr6nUt 
Memleketin iter yerinde yapılan idman ıeoliklerl ne9redlyoru:ı. Bunlardan nıttekl re1imler Konyada, 

çok muntazam geçmiıtir. Muhabirlerimiz şenliklere alttaki ruimlar do Amaayada yapalaa: idmaa 

Biga, ( Huauai ) - Şehrimiz 
lbilzler yurdu menfaatine büyük 
Lı.. pelalivan güreşi tertip edil
miştir. MU1abakada hakemliii 
KurtdereH Mehmet pehHvan yap
mıı, baıpehlivanlığı da Tekirdailı 
HU11yin almııtır. ait resimler g6ndenHktedi. ler. BugUa de iki ruim ıealilderinJ ıöıtermıktedir. 
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1 
Yurtta Ôkonoml lıter~ 

1 

Üzüm Ve incir 
Staııdardizaıgona 
Ağustosta 
Başlıgacak 

lzmir, (Hususi) - Alman mU. 
telıauıslarınm üzlim ve incir mah• 
ıul6ntln Standardizasyonu çevreılll! 
de yaptıkları araştırmalar tamam"' 
lanmıtı bu hususta hazırlanan ra• 
por ÔkonomJ bakanlığına gönd .. 
rllmlıtir. Mahsulün Standard iıle• 
rlne Ağustos ayının ilk günlerin• 
de lsmir merkez ittihaz edilmek 
ıuretlle beılanacakbr. Bakanlıtın 
Standardizasyon şubeıl şefi ve iki 
memur lzmirde teaiı edilecek 
Standardizasyon bUroıunda bu iti• 
m•ııul olacaklardır. 

Bu mühim işe giritilfrken mllr 
tahallden ziyade tllccarı lereddll• 
de aevkeden bir aokta vardır. 
ihracat tüccarlarından bauları, 
D:ıüm •• incir mahaulnnlln Stan
dardlzaayoa muameleleri delap
ıll• ihracatın ve tüccarlar tara
fından Avrupa ithalitç111na karıı 
yapılacak taahhütlerin ve günlln
de yerine aetirllemiyeceğlnd•• 
bahsediyorlar. 

Halbuki böyle bir tereddtidlli 
ve endiıenin yeri olmaması ıa. 
ıımdı1'. Çtbıktl mMebassıslar, 
alınacak acele tedbirlerle ıtan
dart lş!erinin gününde hatta 
1aatiade yerine getirileceğini kov• 
•etle beyan etmektedirler. lbr_. 
racat muameleleri kat'iyen Hk• 
leye uğratılmayacak, bUAkiı Öko
aoml bakanlığı teıkilltl bu lft• 
Tüccara azami surette mDzaheret 
ı&sterecektir. 

Tem iz ve kontroJlu ihracat 
maddelerimizin Avrupa pazarla• 
nnda daha kolaylıkla 1atı)m• 
•e daha iyi flat bulmaıı mnmkU. 
•lacaktır. 

şelırim:zde bulunan ılandat" 
tliı:uyon heyeti ~uatinden itiba• 
ren :ıeytioyağı mabaulüniln 11tan• 
clardizasiyoa iımi tetkik e tmey• 
l>aflamıı ve yağ fabrikalarına 
ılderek araşbrmalar yapmııtır. 

StandardWuiyon aıafbrmaları 
ta .... landıktan llOnr& Ôkonoml 
Balianbğı bir kanun &Ayiball 
lıazırlayarak Kamataya sevkedr 
eektir. İzmirdeki heyet Aydıo 
aaylan ve Aydın incir mUstahail"' 
lerl koopeı-atifi geııel direktörll 
Bay Nazmideo bazı izahat almıştı' 

A. B. 

Malatyada lçme Suları 
Malatya (Hususi) - Şeh:r "' 

lataayon İçme aulan Uzcrind• 
Japıfaa tetkikat bitmiş, ketfi 
Japılmıı, projeleri taadik edilmek 
lzere Bayıadırhk Bakan "ığııı• 
ıönderilmiıtir. 
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llAZA•OLA 

Etek Eti Yeyince .. 
- Haaan B.l 
- Suıl Bana dokunma •• 

Ozerimde bir fenalık Yar. 
- Yine ne oldun? 
- V allihi bilmem, biraderi. 

Hoı: birader demet• de dilim 
Yarmıyor a?. 

- Neden? 
- Sonra bana darılır1111. 
- Danlmam, ı6y!e. 
- Ben eıekleıiyorum ıallba. 
- O nasıl likırdı? 
- BubayaiJ.. ıeçen ıtınkO 

gazetelerde mahut havadlıi oku
yalıdanberidir, benim bu mesele 
aihime ıaplandı, kaldı. 

- Canım anlamıyorum.. açık 
konuı1an olmaı mı? 

- Yahu! Bilmiyor muıun 1 
Bizler, •il buz ıibl dana aiyetlne, 
meterleyim eıek eti yiyormuıuz. 

- Ne olur? 
- Nasıl ne olur? Bea akhma 

ı•tirdikçe fenalıklar ıeçirlyorum. 
Zaten kafam Allaha emaneti 
Bir de kulaklarım uıadı mı idi, 
tamamdır. Doınn ne hale sire
rim? 

- Bir .. , olma11111, merak 
etme. 

Bil 

'Çocul}a Ad Arıyormuı 
Puarola HaAD 8., umumi 

telefon merkederhıla birinde, 
yarım 1&attenberidlr telefon def. 
terini karıtbnyorda. Arkamnda, 
bir yerle acele aiSrDımek lpn 
ma bekleyen bir ıat: 

- Aradığınız numarayk bulmak 
için lize yardım edebillr miyim? 

Diye 10runca Haaan B. ı 
- Zahmet etme, Bayım, dedi, 

bnim numara filin araclıjım 
1ok.. Bizim alapaplardan birlnia 
yeni doğan çocapaa ad ıeçmeye 
bakıyorum 1 

Daha Ucuza Gellrdl 

Ha1an Bey, tanıdıjı bir ıencln 
e-.lendltlnl haber almııb. Bir ıtl• 
yolda raııeldltl bu gence ıorduı 

- Evlenmlpln diye duydum 
lyle mi? 

- EYet, Ha1aa B. 
- Karın ae yapar, HDID? 
- Ne ıibl? 
- Muell, tlklf diker mi? 
- Hayar. 
- Yemek plfirmellnl bilir mi? 

- Sen 6yle cllyorıua. Bir de 
bana 10r: Ben bu haldkab &fnn
dlifmden beridir, ıabahleyln eYden 
çıkarken, bbimkine: 

Ha1an 8. - Ara ıara hortlamaya baılayor1un, fakat yatma yo~ Kalkamauın. - Onu da bilmez, Haıan & 
- E, ne meziyeti Yar, a,ı.,., 

- .. Ver ıu çulumul ., demeye 
ahftım. Soyunurken: 

- .. Al, palammı kalchrl. ,, 
eliyorum. Sofra batında: 

_ .. Yemi getirini ,, cll1e balı· 
rıyorum. Akrabadan biri Yefat 
etti, ı•çenlerde. ÔnOme plene, 
adamcapın kara baberlal Yerlr
kea: 

- " Nallan cliktL. kuyrutu 
titretti.. ,, sibl tabirler kullana· 
rak, n•alhnın habrasım rencide 
etti-.. C~nım tllrkll çaiırmak 
1at ... , anıraca;ım diye korkuyo
rum da •iıı açamıyorum .• 

- bibi Ha1an Beyciiiml 
- Dur, dahaıı varl. Sırbm 

k&flnclı mı lcll, du•arlara ılrtll
Jorum. Daha olmaz1a yerlerde 
JU•arlanıyorum. lılık çalan ol
aaaua bir 111dum au kur1aj1aı
dan ıeçmlyor.. aııl facıay1e hele 
laiç ıormL 

- Nedir, Ha1aa B. ? 
- K&prllDllD llıerlndekl de.tr-

lerclen, haddin Yar1a ıeç. Oalana 
lalne ıelince, hemen oracıkta 
lllıhJamp kahyorum. 

- Bunlar llnlr laall llep; 
l•çer. 

- Ha, aı kaldı unutuyordum. 
Bu itin, yalnıı iyi hlr tarafı yar, 
Dedir, biliyor muıun? 

- Hayır. Nedir bakayım? 
- Bana: 11 Etek! ,, diye 

•••en oluna, alclırma11p ı•çl
Joruml. 

- O da bir ıey, Huu B. 1 

-1-
Gtı11llilde :yok bın11rl., 
Bakıılann ıayet dırhı, 
Tua etaıı ı .. diottim 
Gönlümdedir Haha 1ırla 

- Ha1an B. Son ıünlerde 
yine ıokaklar plallkten pçilmlyorl 

- Epey klpek zehlrleclller de 
oadan. 

... ,. Kı,metl BlltnlJOl'lllUf 
Yeni talrlerden biri HaMD B.e 

dedi ldı 
-Babıllldeld ldtapplarclan biri 

benim ıilrlerlme etli Ura YVdL 
Haaan B. batını aalladL 
- Y a11kl dedi. Herif Tlccar 

olmuı amma, hlll parama kıy
metini lpnememlfl 

- Yool Şlphuiıl. Zaten bir 
takım ıa...ıara bakbkp, e .. k
litlme, qeldeıtltlm• hamdedulm 
geliyor. 

Dtltllnın ıamaam ltinbir derdial, 
AkJuıı kaybıder, 111 deli olur. 
Dllnyuıın, bllınlır ıermllerdlDi 
Herteyi hoı ıarttı, dil ekil olaı • .. 
ln1anlar deiifti mahiyetini, 
Göıterir her biri marifetini, 
Daııa Diyetlnı ııek etbai, 
Yiyenler, elbette tlfteli olu. 

• Elimizde ikıa, rahat ,. ... mak, 
Kendi kendimi11 karanı tuzak, 
Böylece ne bdar didinip durıak, 
Saba rüaıirlan um 1ıli olur. 

• 0 Puarola f,, dırim böyle aouu. 
lliımem bllı ben onun uouna 
Uyuzu olanlar "•4o kooua, 
Hitabım onlu, 4libali olur. 

Maniler 
-2-

Kapina oık, bir ıöreyim, 
Ufuruna ouı vereyim, 
Sınden uıak bulundukga 
ÖbU. kahyor yürefim. 

Paıarola Huan B.yl, d01tlann
dan biri, HYdlil bir kadıala eY
lenmek için araya •aaıta koymur 
tu. Ha1an B. aitti, kadını buldu. 

- Bayaal cledl. Dodum, ken
dlılne Yarmaya rau oldutunu 
takdirde, btlttln HrYetlnl ayakla
nnıza d&kecelr. 

Kadıncatm dudak bllldl, itiraz 
etti. 

- Ulda onua çok aı HrYetl 
YarDHf.. e.. lyle bW7orum. 
Nulal d6kecek? 

Haıan B. 

- Hakkım1 Yar. Çolı ••ala 
detllcllr amma, dedi; bu mialmlal 
ayaklarla kıyu ecllnce ita asacık 
para dai kadar bir JIP tqkil 
eder. 

Kadm bu ceYaptan hotlaam11b. 
H ... n B.ln doatlle eTleacll Ye 
mea'at oldu. 

- H818n 8. cljiml Buı açık 
ıaaler halka e .. k etini, •in' eti 
dl1e yediriyorlarmıt-

- 1' eTekkell detu. •a11aft. 
1D1Zda ela laatçıhfa dotn ltlr 
Mtlflldlls pe7c1a old9 llbl. 

-a
Denıı coıar, durulur, 
Seni ıörtn Y11l1llur, 
Saat pbi yüreğim, 
.Sen bakanaa kurular. 

- Çok yqamak için lhılrlea• 
memeli lmlt HaAD B. 1 

- Öyle lae .,erldcllyar,, ed .. 
Hm, ui.tm. 

O•kldar Tr11mvafıada 

Pazarola HaND B., Olldldar 
lakelealnde tramYaya blal1ordu. 

Blrdeablre, tellfll tel ..... 
kocabnmn ltlrl plcll, H .... 8.yl 
iterek, tram•aya dotra ablcb. 
Ha1an B. fena ıendeledl •• aı 
kaldı, hareket llıere bulunan 
tram•ayın albaa pcllyorda. 

G8ç beli, tutanda Ye bua· 
•ata atladı. o umu içeriye 

ıy•-

- Çok ,nz.ı ...ı Yar, Hun 
8. dfla 8ir cluJND, UJl'aD 
olurıun. 

- Peki amma, ben ıenln 
r•rlnde ol1ayclım, y enicamlden 
Wr lraaar,a •ba ahrclım. Daha ..................... 

·-·~ ......... . 
Huan B. eaanecla içeriye 

pclL 
- Pazarola, ecsacı ba•I 
- Eblk olma, Huan r.ı 

Bir emrin mi Yar? 
- Sen eaa-•ı delil mi? 
- E•et, HaMD B. 
- Zanaabnm ehli miala? 
- Şllpbub, Haaan B.clllm. 
- Dlplom• ftl' mı? 
- Nah, cluYarda ualı clara7or.' 
- Hiç yanhtbkyapmaum, 1a1 
- TabD ppmam.. 
- Öyle IH, bana bir dit 

macun• ••L 
dladl ft k•clWDI ita kadana .... 

- Zona ae idi, beni lttla? 
- A, elbette iterim •• Kuaca• 

alımede ıld•cetl&. 
Huu B.ı 
-Peki ................ . 

yahu lit. b..ı ele pderml1• ne 
laakkan •ar? dedi. 

• Na tuhaf 191 oldu ıa db1a ytbl, 
Her aludu batb blı Hl oakıJoı, 
HlplÜaln de fula UlflDlf sö•I, 
Hıptl ortabla merdu ob1oı. 

• Tanarıler, tan1rları, gulı bombalar, 
Toplar, mltralyösler, ıırbh dubalar, 
Uuktaa 11hiıltr ;rabD f11alar •• 
l>aJdukga lnmlan, illlaıı korkuyor • 

• Ulular K1111111lu derla aykuda, 
Oahtı1or Kurup, Vikın, İtkocla, 

Her De•let 19nidıa pml yapmada, 
Paralar, danaaclan, pla, akı1or. 

• Etrafuncla _. •rt. kobyoı barut, 
mem,oı H-. Mı tirli .. ut, 
UfaJdm IUdı m lrala bala\ 
Geu ... ,...... tlmttk omyort-

-· 
: 
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Binaenaleyh cesur ·n , pervuız 
davranmanın daha emin olacıığına 
karar vererek yanındaki ta) yare
cinin kolundan tuttu ve biraz u .. 
ride duran zabite yaklafb. 

Selam verdi •• Bavyara leh
cesinl mfikemmel ıurette taklit 
ederek dııarıda geçen vak'ayı ve 
tayyareciyi niçin ietirdatini kısaca 
anlattı. 

- u s.ı1cı de aöylediklerl doğ· 
rudur ,, dedi " Fakat kendiıinl 

tanımıyordum. .. Tayyarede de ha· 
zı ca&uslar dolaıdığı için btııbO· 
tUn 1Uphelendlm .... ,, 

- "Cuuaları aörebildla mi?,, 
• • İki kifl aördlim. Koıarak 

kaçıyorlardı. Ateı ettik. Onlar da 
mukabele ettiler. Arkadaılarım• 
dan ikiıi öldD. Ben kaçanların 
peşine dUıtüm. Fakat projektör
ler yukarı kalkınca kayboldular. 
Bir tanesini yaraladım zanediyo
rum. ,, 

- "Aferin otlum ,, 
Zabit derhal yanındaki nefer

lerden birine tayyareci Witzl 
götürüp hüvlyetlal tHblt etmeal• 
ni emretti. Onca mesele kapan• 
mııh ve yapacak arbk birşey 

yoktu. Fakat Steele tekrar aelim 
Yerdi: 

- "Y'1zba11m, awdet etmekll• 
ilme mli1aade eder mlılnla 1 ,. 
dedi. 

Bu çok c11urane yapllmıı bir 
hareketti. Gerçi kuyular kapan• 
mıt ve tekrar açılmalarına ihtimal 
yoktu. Fakat Gumpert'in nnifor
masını taııdıkça onun yapacağı 
aıibi yapmak IAzımda. Diğer taraf· 
tan geceyi mağarada ıeçirmelc 
üzere reamen bir mll1&ade kopa· 
rabilirH vaziyeti daha emin 
olacaktı. 

Zabit keatirme cevap verdi: 
- .. Bu saatten ıoora kimH 

dııarı çıkamaz.., 
Fakat vaı.lfeaini hakklle ya• 

pan bu neferin aGnlüoQ bot et· 
mek istedi. Niçin kıt'uına avdet 
etmediğinin aıağıdaki aıkerl ka
rargaha telefon edilmHlnl ve 
kendiı:ne gece rahat edecek bir 
yer gösterilmesini emretti. 

XVI 
F erdaıı ,na ıabah uat dokuı

buçukta Lavreace Nortoa Amba· 
ıadör oteline geldi ve Mim Lang· 
ton ile Mia Wyatb mordu. iki 
genç kadın heotb qai' lnmemir 
lerdi, kendi kendine: 

u Care11e hllA tenbellikten 
vazgeçmemiı. " Diye mınldandı 
ve uzun uzun Haedi. Otel kAti
blne döndll: 

- " Geldiğimi haber veriniz., 
dedL 

Seıinde hiç yorgunluk yoktu. 
Bu eırada Caresae 1atağına 

oturmuı hem kahvaltı ediyor, 
hem de gece olup biteni yağlan
dıra ballandıra Perditaya anla· 
tıyordu: 

" - Korkmadım mı? Tabii 
korktum. Aklım başımdan gitti. 
Seni bir türlU uyanmıyacak zan
nettim ... ,, 

SöziinU kestL Yanı batındaki 
telefon çalmıfb. Ahizeyi aldı, 

dinledi, ve: 
- ••Yukarı ıelmealni .CSyleyi-

SON POSTA 
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Karısını Kör 
Öldüren 

Mayıs 7 

Keserle 
Katil 

Osman, Karısını Kıskanan Bir Ten bel-
\ di. Şimdi Yandım Diye Ağlıyor 

'ı/J~ ltmlt, 6 ( Haauıi} - Oölaplı· 

kuyuda, ikinci Aziziye mahalle· 1 y R A R ? 1 e ~ 
niı. .. E vıt ti•dl ... ., ileill. 

f>erditaya oodn: 
- "NIÇia 6yJe Ptlai tatkıa 

bikıyorsua. .• l.anena ıelmif ... 
Geç bile ltal& S- 6t na ae 
yalmz d•iilil ta f ç.ldikek •• 
ftt?tt 

Karyolatlu. atladı Ye aynanın 
brtıaına PÇerek ılılhall Ye 
ti•rJndeld ıababhlr •lblietinl 
IRüll uzun tedltlke bywdu. 

Biraz ıonracla Lanence Nor
tiil odadan \Çift atrilt. 

Car._. Wnleai.ln lllSatll •• 

Ou .... •e Lawreııoe 

ıayet neı'ell ıurette misafiri kar
ııladu 

"Oof Hn mlıln Lanence? Şa• 
ıırmıt aibi duruyorıunl. Seni hAll 
aıağıda mı bekllyeceğiz zannedf. 
yordun?.. Hot-•• Atalı da bek• 
lemit olaa1dık belki daha korku• 
suz bir gece aıeçirirclik... Sld 
takdim edeyim mi? Pvdlta De 
evvelce görllıtllanz amma belki 
de uoutmuııunl •• ., 

Perdita bir adım ilerledi: 
- " Ool.. Aradan bu kadar 

aene geçti. Her halde hatırlaya• 
maz.,, 

Hem Lavrence'in elini ııkıyor 
hem de yUzüne bakıyordu. Onu 
dört Hn• enel, kenclllerine 
misafir aıeldiil zamandan çok de· 

7. 5. 1935 

lftmiı balda. Vlcuelu daha lfi· 
İetmlt. çebreaine daha ciddi bir 
ifade ıelmlfti. O zaman o rirmi 
raflnda, kendiıi de ancak OD 

altı•nda idi. 
Perdlta onun habraıını yıl· 

larca kalbinde taıımıı ve hlla da 
jlzllce tqayordu. 

f..ayrence gülerek ı 
_ .. Na11l Olur da unuturum?. 

Dhkl ılbl laabrh1orum •. ,, dedL 
Uzua uıun blakafblar. 
Bu ıırada Careue Wrdonbire 

l.'inenc• d6adl: 

- "A. Lavreocel •. ., dedi. Ne 
tuhaf duruyorıun öyle! Seni gören 
bir hafta uykusuz kalllllf zaa• 
neder •• 

- "EYet, dla pce pek te 
uyumadım. Bir arkadaıla bir 
tarafa gittik te. ... 

irtihal 
Karım muharebuinde Göılende t 

ıehaden nfat eden Balıkeeir beyt Mü· 
tir Mehmet Pqa Zade eabak .Medint 
muhrJızlarındao Şeybiılam Yaıint 
Zade Abdülvebhap efendinin Topkapı· 
dald makbereainde medfuıı Ferik 
.Muıtafa Rıfat P&f&aııa oğlu Jlsbaşı
lıktan mütekait Bay Ziya GDlbue 
haıtaoeılode irtihal etmiıtir. Cenazesi 
builliı b11tanedeıı kaldmlacak, baba· 
sının yanına defnedilecektir. 

ıinde hazin bir aile faciası olelu. N E K O N U Ş U O L 
Bunun neticesinde Osman adında 
45 yaşlarında bir adam, kar111 
Bay en Hanife} 1 kör bir kesene 
başından ve v8cudllntln muhte:if 
yerlerinden afar •urette yarala
yarak öldUrtlU. 

Bayan Hanife bir tUtnn ame
lesidir. Oç buçuk lira haftahkla 
Geri Tobakko ıirketlnde çalıt
maktadır. Kocası işaiz olduj'u 
için arada ııracla kazandıiı para
nın bir ınllrtannı kocaaına ver
mektedir. 

lııli 01man para kazanmadığı, 
alle1lnl ıeçindlremıdiği gibi ka
rı1101 ılddetle kııkanmakta ye : 

- Çahımayacaksın.. Y abantı 
adamlara Yllcudunu aöıterm\ye

cekıfnl •• 
Demek ıuretile oau iıten 

•enetmiJ• çalatmakta idi. Kı1-
ltanç idam, ıon zamanlarda ma· 
rül bir alllıa il• bağlandığı ka
ftllll& tıka ııkı hırpalamakta idi. 
Nihayet bldlle gtınn keniliılnden 
para lıledl. Bayan Hanife bu pa
nya YM"meylnc:e, Oıman kıskanç 
hiılere uyarak kendisine bazı mtt· 
aasebetsb ıorgular sordu. Sonun• 
ela da yanı batında duran keserle 
karısına beyninden ve vücudunun 
muhtelif )'erlerinden ağır ıurette 

yarahyarak öldürdü. 
Katli, (Son Polta) mn fatoğraf 

objektifi ~ntındo durduğu zaman 
ağlıyor! 

1 - Anne ben de kahve içeme:& miyim? 
2 - Anne bana alit "erir mialn? 
3 - Kızım aeıı a-enıı:elij'I bırakıp yeme

j'lal ycaene, 
4 - Anne ben mektebe ne nklt gldec: .. 

tim? 
-· •l llll'*!l•lt• l ll•l ... 1 11 1 •• ' " ·--- ... ........................ __ 

- Beni yaktılar, Hanife yaktı!. 
Diyordu. Katil Adliye huzurun• 

da hesap vermek üzere yakala• 
narak ceza evlne göoderilmlıtir. 

AJ. Bile 

Bir ba,_ke clnaret daha 
lzmir, 6 (Hususi) - Urla TI· 

caret Odaıı Baıkanı Bay Hayri• 
nin bağında bir cinayet oldu. 
Bağda çalışan iıçilerden Mehme
dl it zamanında uyurken gören 
iıçi baıı Hasan kendini tekdir 
etmlı; bundan mUteesairen Meh· 
metde, ustabap Hasanın bapna 
belle "Vurmak auretlle öldUrmllt· 
tllr. Katil, jandarmalar tarafından 
yakalanm11tır. 

Japon Zabitleri Şehrimizde 

Japon zabitlerinden mftteıekldl 6 klılllk bir heyet Japon atat .. 
militeriain refakatinde Berlbaden lıtananbula ıelmlşlerdir. Y anD 

K6atencıye gideceklerdir. Resimde Japon heyetini Slrked lıtuyo
aunda s6rllyoraunuz. 

1 l•tanbul Beledlye•I IUlnları 1 
t.__B_u_·y-ük_a_d_a-da __ Y_u-.. r-ü_k_A_l_i_P_i_la-jı- lı -====-=-=----=---==-=---=----=------

Projesi Müsabakası: 61-----.Yann matinelerden itibaren~-----. 
l.tanbul'da Bllyllkadada YftrUk Ali'de yapalacak pUAj Ye gazino S. O M E R S 1 N E M A S 1 N D A 

Haftanın en ıengln programı, 2 Franaıı filmi birden baılıyor. projeleri için bir mllaabaka açılmıthr. Mlleabaka müddeti Haziranın 
BlriDd defa olarak ~ MeYıimln en sevimli komedlal birinci Cumarteai ~nine kadardır. MllıabRkaya her Mimar ve mtt- -

hendiı girebilir. Istanbul'da bulunan mllaabaldar bu tarihe kadar KAN UN MUHAFIZ 1 YAJAKLI VAG .. ON 
1 eaerlerinl postaya vermlı bulunmalıdır. Müsabaka için iki derece R 

tayin edilmiş olup birinciye 350 ikinciye 100 lira verilecektir. Mil- Hareket ve maceralarla dolu film. Cıl VELE 1 
aabakaya airmek isteyenler mlisabaka programile Harita almak 
için Levazım MUdOrlUğllne müracaat etmelidir. "B.,, ' 12337,. 

inhisarlar İstanbul Baş 
Müdürlüğünden : 

içki sabcılıA"ı tezkerelerinin bllkmtl bu Mayıı nihayetinde biti
yor. Yenilemek gerektir. Haziramn birine kadar tezkereıini yenl
lemiyerek içki ıatanlar kanunen ceza aörllrler. 

Kolaylık olmak için Beyoğlu •abcıluına Mayuın onundan Yirmi 
ikiıine ve latanbul Ye diğer mahaller aatıcılarına da May111n Yirmi 
ikiıinden ıonuna kadar gün tayin edilmittir. Son gllnlere bırakıl· 
mıyarak vaktinde mOracaat etmelerini rica ederiz. 

Gelecek bayiler nüfus tezkerelerile eıkl tezkerelerini v• lldfer 
adet fotografım beraber getirmelidir. 0 2228,, 

Oynıyanı GEORGES O'BRIEN Oynıyan ı FLORELL 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip pllnını görUnUz. 

1. ci keşideıi 11 Mayıs 1935 dedir. 

Buyuk ikramiyesi: 25 • O O O Liradır. 



7 Mayıa SON POSTA 

1 A TANATIGÖÇERKEN 
(Mütareke devrinin tarlbl ) No. 1& 

..., Her hakkı mahfuzdur. • • Yazan: Zi11• Şakir '116185 

Türkler Tahkir Ediliyor, Diye Acı 
Feryat Yükseldi ... 

6 - Arap kavmi necibin• 
karşı reva görnlen auimuamelAt, 
şimd ki fellik etlerin başlıca ıe
bcplcrini teıkll etmiştir. 

7 - Seferberlik veslleslle 
tevkil edilen amele taburları ef· 
rafından 250 bin kişinin açlık ve 
mahrumiyetten mUtee1&lren telef 
olmalarına sebebiyet Yerilmiştir. 

8 - Harbi umumiye bilb .. 
bep ~itilmiş ve bu ıerefi meı'uma 
naiilyet içİD Bulaarlara memleke• 
tin bir cllz'U de terkedllmiştlr. 

Failler hakkında hllkumetl 
cedidenin malOmab neden lba• 
rettir ?. Iıln mahiyeti hakkında 
ne taaavyur edilmektedir ?.. lttf. 
hız edeceği tedbirlere ne Yaldt 
mübaıeret edilecektir ?. Bu tek• 
lifleri hUkOmeti cedideden •ua) 
eylerjz. 

2 Te9rlnaani 53' 
Oatalca Mebuau lımir Mehuo 

Tokidi Van gel 
Aydın Mebuıu 

Emanoilidi 

Bu takrir • alAkadarlan mOi• 
teına olmak tlzere - diğer 
meb'uslar Dzerinde çok acı bir 
tesir husule getirmiıtl. Baıta 
• Yaktlle en koyu Ye eski ittihat• 
çılardan iken, ıtmdi yeni muha• 
lifler ıUmrealne iltihak eden • 
Trabzon mebuıu Hafız Mehmet 
Bey olduğu halde b111 mebuılar 
tarafından: 

- Ttir1der tahkir ediliyor. 
Diye acı bir feryat yftkaeldl. 

liattl, bu takririn ne makaatla 
ortaya ahldıfıını hiaseden Arap 
trıebuılar bile, • hakikaten neca• 
bet Ye kalbi rabıtalarını muhafaıa 
etnılıler • derhal ru takriri ••r
ıntılerdl: 

.. Arap mebustan, tahaddtıı 

•den ahYal Ye Yekayil mOeasife
biıı hal ye fa1bm, YaktlmUnasibe 
tehire karar Yerdiğimizdon, kaYml 
lleclp Arap hakkında mozkür 
fıkranın Emanoelidl Efendinin 
takrirlndea tayedl!mesiııl talep 
•d . tnı.,, 

Biz, • daha bir hayli ıUrUltU
leri ihtiva eden • bu mecliı mllza· 
kerabnm hikiyealne burada hitam 
•eriyoruz. Ve hatta, Emanoelldl 
Er •ndlnln takriri mUnderacab 
hakkında fazla bir ıöz ıöyle· 
lbeye lüzum görmOyor. Yal· 
llız, • Emanoeilidl Efendinin 
bu takriri meclise verildiği ıUn 
'-'tit•r eden, ve • Rum Patrikha· 
lltıinin ( Rumi cerldeıi } denilen 
( Ekliıiyaatiki Alitiya ) gazeteıinin 
ıu ıabrlarını naklediyoruz : 

•• Bu ıanteler ( yani, Tnrk ga· 
~leleri) , kendilerini aldatmasın· 

r, mllletimlzin (mUsavat) vaatle
;ıe avutulduğu zamanlar geçti. 
it 8 trlkbanemizin imtlyuat lstatü· 
~0•uııun iadeıi hakkmdaki Ya8t• 

r, artık kimseyi miiteesı r ede· 
aaa,ı. Bunca acı tekılp:crden ııon· 
,, . . d . . 

• nazarıyat e\'resıne, geçmış 

~tı.rııe bakılabilir. Artık büyük 
ı11'•t•hldann, o n 'sbetto tedavisi 
b llıınu anlatılmalıdır. Göçmeye 
1 '4

1
la1an bu deYletl, ne adi vaat· 

ere b . h l ıaptede llırlz ; ne de arila· 
l~ke lstatiatikt cedveller iraeılle 
~ Ulliurunu:ı faikiyetin: ispat, 

11 e •illettaşlarımızın bu unıur 
lcl~ldlnde böyle sahte tertibatla 

llt . 
•ı maılahat etmeleri lüzumu 

l ru olarak a67lediklerl Teçhile, 
memleketlo en eski •• en birinci 
mutaaarrıflen gibi kalıyoruz.. 'Ye 
kalacağız. [1] Bize bu hakkı ta• 
anrrufu, memleket fiıerindekl hB· 
yUk Ye nikablll tahrif hukuku• 
muz bahiedlyor. Bu huıuıta ne 
yapılmak lazım geldiğini, bu hal• 
den memnun olmıyanlar dUtUn• 
aUnler. Koca Avuıturya lmpara• 
torluğunun inhilAI etmekte olduğu 
Ye Avuıturyada uldn mflletlerin, 
ılmdiye kadar mazhar oldukları 
( muhtariyeti idare ) ile lktUa 
etmiyerek ( iıttklill tam ) talep 
eyledikleri ••••• 

En müıkül bir samanda meb'uıu 
meclisi ıeiılitinde bulunan Halil (Bey) 

(Ekliıya • cerldel reımiyeai)nln 
ı6zlerl. bu ıuretle (milli mefkure) 
peıinde devam edip gidiyordu. 
Senelerdenberl ( Tetinikl eterya ) 
larlle ( Adelfoı ) larUe ve ( 313 
aenesinde Girit adasına giderken 
adada bir tek lalim blrakmıya• 
cağına aallp 6niinde yemin eden. 
Miralay Vaıoı ) larile sen•lerden· 
beri takip edilen gizil (megaloldea) 
aiyaıeti; • Mondroı Gnünde ( ga· 
llplerin donanması), Boıfor ıula· 
rına hareket için fayrap etmeye 
başlar baılamu • taııdığı maakeyl 

hakkında klmaeyi ikna eyliyebl
Urlz. 

at&!•or.. (Arka11 var) 

Bunlar dftıtınsllnlor ki: mili .. 
timiz, bazı yerlerde akalliyct ba• 
Hnde bulunııa bile, (miras tberin
dekl hukuku tarihiye ve içtimai· 
yeıiol zayi edemez. ) Zira, bu 
akallf yete aebeblyet •eren, asırlar
danberi takip edilen demir Ye 
ateı •• tebdili mezhep meslekidir. 
Biz, dedelerimizin topraklarında 

ve Ahmet Rıza Beyin gayet doi-
[1] O makalenin teroUmeainden, 

aynen n harfiyen alınmııtır. 

İstanbul Tramvay Şirketi 
GiDiŞ - GELiŞ PROGRAMI 

1935 11bnın 1 Mayı8'den ıonra 

No. &INIA 

10 şı,u - Tıaeı 

11 Şlıll • Beyaıut 

12 Harbiye ... tth 

12 A Harbiye • Akaaraw 

15 Takıim • Sirkeci 

16 Maçka. Beyazıt 

16 A Maçka • E.öal 

17 ŞlıH • Sirkeci 

11 A lleddiyeklr - E. la\ 

19 Kurlu 'uı Beyu.ıt 

19 A Kurtulut • E. BDI 

22 Bebek • Emioön~ 

23 o. ta kay • Ak1arar 

34 Bet ktıı • Fatih 

32 Topkapı • Sirkec 

33 Y edikule • Sirkec. 

37 Ediruekapı • Sirkeci 

KALKIŞ Ara 

f 
Şişliden - Tünel• 1' 6' 
Tünelden • Şişliye 9' 

' 

Şf.tlidon • Beyazıta 12' 
Beyazlttan • Şişliye 26' 

1 
Harbiyeden • Fatihe .. , 7' 
Fatihten -Harbiyeye 9' 

1 
Harbiyeden - Akaaraya 14' 17' 
Akaaraydan· Harbiyeye ~· 

1 
Taksimden - Sirkeciye 5' 
Sirkeciden - Taksim~ 

1 
Maçkadan - Beyazıta 
Beyazıttan - Maçkaya 

{ 

Şiıliden • EminönUne 
Maçkadan • Eminönüne 
Euıinönünden • Maçkaya 

,. 8' 
17' 
7' 

14' 

Kallnt 

5,40 
6,00 
6,20 
7,02 
6,30 
5,46 
6,40 
6,00 
7, 15 
7,35 
6, 15 
6,55 
6,10 
7, 10 
6,40 

1 
Şişliden • Sirkeciye 
Sirkeciden • Şişliye 

8' 6,25 
12' 6,55 

Mecidiyeköy •I EminönOne 
EminönUnden • Mecidiyek. ~ r 
MecidiyeklSyflnden· EminöoQ 

6,45 
7,17 

14,28 
15,00 Emin~ntlnden • Mecidiyek. 

{ 
Kurtuluştan - Beyazıta 
Beyazıttan • Kurtuluşa 

1 

Şiıliden • Eminönüne 
Kurtuluştan-E nı ioönUne 
Eminönünden - Kurtulu7a 

Beşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 
Eminönünden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiktaşa 

Ortaköyden - Aksaraya 
Aksaraydan - Ortaköye 

( 
BP.şiktaştan • Fatihe 
Fatihten - Beşiktaşa 

1 

Aksaray dan - T opkapıya 
T opkapıdan - Sirkeciye 
Sirkecider - Topkapıya 
T opkapıdan • Aksaraya 

f 

Aksaraydan-Y edikuley~ 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Y edikuleden·Aksaraya 

r 
Aksaraydan Edirnekapıya 
Edirnekapıdan Sirkeciye 

l Sirkeciden -Edirnekapıya 
Ed.irnekapıdan - Aksaraya. 

6'9' 
17' 
7 

15' 

6' 
10' 
20' 

6,00 
6,45 
6,05 
7,05 
6,35 
5,25 
5,35 
5,45 
5,55 
-,-

8' 5,50 
15' 6,35 

7 6,30 
)4' 7,10 
s· 5 ıs 

' 8' 5,40 
'6' 6, 12 

6' ~.30 
10' 6, 17 
16' 5,45 

-,-
5' 5,25 

10' 5,45 
15 t•. 14 

-,-

!OD 

Vanı 

23,40 
24,00 
23,30 
24,12 
24,00 
23,20 
23,30 
22,50 
19, 10 
19,30 
23,20 
24,00 

-,-
20,20 
20,45 
20,00 
20,30 

9,40 
10, J2 
18,45 
19, 15 
23,10 
23,55 

-.-
20, 10 
20,40 

-.--.-
23,40 
'l4,20 

1,00 
20,50 
21,30 
20,40 
21,20 
-,-
23,30 
24,00 
24,35 

-,-
23,35 
24,05 
24,40 

-,-
23,25 
23,55 
24,25 

Sayfa 9 

Dün Hıdırellezdi 
Ben De Yüzlerce İnsan Gibi Kağıthane• 

ye Gittim Ve ..• Neler Görmedim 

Kağıthane aafalannm eklik olmaz gediklilerlı Çingeneler 

( Baıtarafı 1 laci JG•d• Ben dondurma iıtemiyo-
ıahlar dilber cariyelerine yerfr. rum J 
lermit- Ya? 

Şimdi lmroz k6ıktıae mekkl- - Ben dondurmamanı istiyo-
re kabrlannı bağlamıılar. rum. Beı kuruı •ereyim de beı 

Şimdi yllz yetmlı oda1ının tek metro daha uzak ta bakır. Zira 
camı, tok çerçeveıf kalmamıı bu ayazda, bu nesnenin adı blle 
olan çailıyan kGıktınUn, Afrika llşuttıyor adamı 1 
ormanlanna dönen bahçeainde Beni hayrete dütllren noktalar-
miskin mandalar otluyor. dan blriıl de, dlln Kiğatbanede, 

Ve pmdi yukandaki emri 1ıkık •A'lenenlul aeyir edenlerin, sözüm 
köıktın duvannın dibinde, yum- ona eğlenenlerden daha bol ol..,. 
ruk mezeaile demlenen yırtık ıudur. 
pantolunlu, gömlek5iz bir biçare Tanıdık, tanımadık bir çolıı 
Yertyor. klmaelerle konuıtum, ekseriıl 

- Kimlere mi ? de bu bayramın (J) naaal ·geçece• 
. Bir çeyreğe bir aaat, çiftetel· ğinl seyre gelmitler. 

li keman, tef çalan, çiftetelli Bu cevaplan alınca dUıUndüm: 
oynayan, ye ıarkı ıöyliyen Çlnie- - Acaba artık; yllzU gülen, 
ne çenallerlne... ve eğlenen insanlar görebilmek, 

Ve &ömlekıiı: biçare, çeyrei• ıeyrine lltenUmez bir bAdise, bir 
kıymca açık havada bir çağ'lıyao fevkaladelik haline mi geldi ? 
aaf aaı ıUrUyor. Daha doğruıu >f 
çağlayan rtıyası g~rllyor 1 

Çingeneler, yanm yamalak 
bildikleri tek prkıyı bilmem ka· 
çınca defa tutturuyorlar ı 

Çayırdaaaa buldum •ııl, 
Ellereeee nrmem eenll 

~ 

KAğıtbanenin dUnkO hallol ta.
Tir etmem• hacet bırakmadan 
taaavvur ederıiniz aanırım. 

Salıncaklarile, kiralık bisiklet
leri, atları, motoıikletleri ve ka· 
yıklarile, binicileri, falcıları, ta•· 
cıları, avcıları vo satıcılarll• tam 
bir bayram yeri. 

Yalnız bir fark var: Orada 
çocuklar ıeyrediyorlar, ve bnynk
ler eilenlyorlar. Faka muhakkak 
ki, çocuklar eğlentilerinde büyük· 
lerden çok daha ağır başlıdırlar. 

Zira dUn, KAğıthaneyi, maaa
ıız, garaonıuz ve teıgihfiız bir 
açık haya meyhanHİne çeviren· 
lerdm bazılarının cıvıklıkların1, 
en arıız çocuklar bile 
yapmazlardı gibi ge!ir bana. 

Size, garib bulduğum bir 
auUşalıedeciği daha ıöyleyeylm. 

bizim bildiğimiz, bisiklete, ata, 
~şeğe birer, motoıiklete lkiıer 
kişi biner. 

Dun klğıthanede, bisiklete, 
ata, efeğe ftçer ve motosiklete 
dörder kiıi biniyorlardı. 

Yanımdaki motoıiklelte, Oç 

delikanlının arasına } erleıen bir 
yosma, bir ağaç dibinden geçen 
arkadaıına seslendi. 

- Fatma... Onu bırakta, 
pınardan gelen uğurlu sudan iç ... 
On dakikaya kalma:ı:, bu bere
kete ıen de kavuşurıunl 

lf-
Ağzı yana çarpılmıı bir kül

hani az u:ı:ağmda habire bağıran 
dondurmacıya ıeslendl: 

- Dondurmacı 1 
MOıteriıiılikten bunalan biçare 

ümitle sokuldu ve 6ordu : 
- Ne kadar vereyim ? 

Dünkll hatırı aayılır ayaz, böy• 
lece geçen hıdırellez bayramından 
dönenlerin dudaldarmı patlıcana 
çevirmlıti. Fakat onlar bert•)'• 
raj'men ııUnlerinden memnundu· 
lar. Ve içtikleri içkilere rağmen 
çatır çatır çarpan diılerinin ara
ıından: 

- Oh ... diyorlardı, ne ııüze1 
eilendik dej'll mi? 

Aolatıllyordu ki; hıdırellez ıuy · 
nun uğuru onların nlkbiolikleri j 

berek~tlendirmiıtil 

Soa Poıta 
1ıtanbul BORSASI 

6. 5. 1939 
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l. T. L. içio ı. T. J,,. ioin 
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lalla 1' • 51- bq .. at teri p 1 4..14,70 
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Ao••olu •'lOY. n.- Tra•UJ' 00,-

• " eo • • 2&10 R•hta• 10,-
A••<'o'11 ff liJOV 42,- OıkUdar •• IOi!,-
Jark D. Y. 00,- T•aOI C0,00 
lı . Tuau1 ?9, ıııaırKr.J'e.ıss; 144,-
0ıl&i4'ar ı.ı 81- • • • 19J.1 8~00 
'1 • ko• 19, • • • 11111 ~.oo 
Hauıasl :.l7,- E.oktr11' -.-
lelafoa 14,10 

MESKÜKAT (*] 
]{urut 1 l' uru 

fi ı. a\llru ~ / !Hamit) 4700 
•••• • 1040 (Ro•at) ~ 
Jr. • 837 (Vahlt) 4'11; i 
~ • J087 ince betlblr'l 't ~ j 
lıılacl41lye 4',~ (Cümh11rl1e:) <80 1 
»a:ık.ıot \Oı. B.' 240 tH m t) arıulı ~35l 
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1 •"ı · • Vah\tl 9:.Sl5il \\...Um l-••'"'J "v 11 
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L 
Sofular ·çin Ayrı Sofra Yapılmıştı .. 

( Budin ) mukabelecisl Ali 
Bey hem macarca, hem 
elmanca bildiğinden sefire ko
nukçu tayin olunmuştu; Ali 
Beyden baıka alman<;a bilen dört 
bey daha beraberdi... Dediğim 
r;ibi bu Nemse elçisi çok çnhmh, 
inatçı ve kabadayılık kafasında 

bir mclundu. Zaten Almanyanın 
en büyUk kontlarmdan oJduğun· 

elan kendi parasından da binlerce 
l ira bu elçilik şatafatına feda 
ediyordu. Bilirsiniz kiı elçiye her
gtin ziyafet ver-
mek, maiyetine 
ve hayvanlarına 

bakmak l~in ne 
lazımsa bizde de 
vardı. Çadarları· 
mızın peıinden 

ürU sUrU koyun• 
la: , ylizlerce bay-

,. . b f{an yemı ara a-
arı geliyordu. 

Fakat doiru• 
au kifir el~l de 

1 

f<endiılne büyük 
çeki düzen ver
ıu işti. Yanında 
800 kltlden fazla 
beyleri ve adam• 
arı \'ardı. Mille· 

j linin ıanan'I yUk· 

ı;eltmek için mas• Rl.~~~ıl~~·~ 
t·'f :mnı kendiıi 
tc ~ e ek Alman· 
t; n n en namlı, 

aofra yapılmıştL Büyük trapeze de 
bizim kafada olanlar kaldık. 
Dediğim &ibl Alman elçiıl çok 
kibar, yol bilir bir adamdı; glln· 
düzden bizde.o de aofracılar, atçı• 
lar iatemlı, ılyafet hazırlığı 

yapılmııtı. 

Onun için herk ı kendi kafa· 
ıına göre yiyip içiyordu, yavaı 

yava, kafalar kl7lşmağa baıladı. 
Elçi ile yanmdaki Alman ve Ma
car Beyzadelnl şarabın ateıile 
coşmuşlardı. Hatt Almanca, 

~~~t4i71I 
-~~~~~---· 

~-y~ 

-~·~ 
~ 

tan!. beyzadele- ·-.c:-~~~~~~~~~~ 
\ t~_nden 300 kiti· . . 
) ı yanına almıı- lkıncl Vıyana muhaıaruı:ıda &1kerlerimizle uzun boylu 
tt. Yolculuğu• mücadele oden Leh kıralı Jan Subyeaki 
doğrusu çok keyifli idi. Menim l Macarca cenk tUrkUlerl ılSylUyor• 
ilkbahardı, Macarlar, Almanlar lardı. Ba mihmandar Bodin, 
\'e bfz Türkler bfn atlaya yakın· mukabelecfıl Ali Bey elçinin 
<lık. Bir kere ovalara dllttlik mO, kuıısında oturuyordu. Ben biraz 
Macar beylerile biı tllrkler at 6tede, iki Alman BeyzadHlnln 
oynatmaya ba~lıyorduk. NemH yanında idim. Elçi ıltglde bUı• 

1 (Alman) beyzadeleri IH blzlaı buton neıelendf. içtikçe Alman ve 
,urklerle Macarların at oynat· Macar milletlerinin kahramanla· 
nıasına hayran kalıp bakıyorlardı. tından alSyleyordu. Sonunda ya-
Hele elçtbey daima bir iddia nında ailihtarı ve ıaraptarı &fbl 
l·ıkarmak kafaıında idi bir gUn hizmet eden genç Alman Beyıa· 
< na dedim ki: delerinden birine döndü: 

- Sizin (yani Almanların) - Haydi, benim bUyUk kade-
t :ifekli piyadeoiz ate saçar de· himl g tiri 
gerli askerdir, ancak Macar at· Emrini Yerdi. Hemen bOyllk, 
1 sına karıılık olamaı:tmıı1 ıUmnıten, iki kulplu ve at biçl· 

Bu sözüme iyice kızdı ve; mlnde yapılmıı bir kadeh koy-
- Öyle olıaydı Macar top- dular. Sonra elçinin bu kadehini 

raklarmıo bbyük bir parçaaı tim- ve maanuın etrafında oturan 
tH A!man imparatorunun elinde misafirlerin önUndeki kırk elli 
bulunmazdı. kadehi şarapla doldurdular. Elçi 

Covabını verdi, bunun Uıerlne birdenbire ayağa kalktı, onun 
hen de; yanında oturan yirmi otuz Alman 

- Macnristanın bUyUk parçaaı ve Macar beyzadeleri de hemen 
Alman imparatorunun değil, TOrk ayaklandılar. Biz Türkler yerimiz· 
lmparatorluğunundur; eier TUrk· den kıpırdamadık. "Acaba ne 
ler ( Mehaç) ovası cenginde Ma· olacak 1 ., Diyorduk. Alman elçi 
tnr:arın belini kırmasaydı Alman- eline kadehini aldı ve baımih-
~nr i'~acarlstan ovalarmı duıta mandar Ali Bey ıu ıöz:leri söy· 
bile göremezlerdi. ledl : 

Dedim.. Kıpkırmızı olup ıuıa - Ali Bey; padişahlarımızın ve 
kaldı. Her ne ise ben aııl hlka· biribirlmizin ıerefine birçok ka· 
~·eme, yani bizim Deli Aslan işine dehler içtik, ben imdi bir kahra· 
ge!cyim; Biz, bu anlattığım bU· manın, bir cengaverin ıerefine de 
J'Ük _alayl~ Edirneye vnrdık, Elçi içiyorum ki: Bu kahramanın oıi 
13eyı bUyük bir konağa kondurduk. ne aiz.in hünkArmızm, ne de 
Dizim Edirnedeld paıalar kendi· Almanya Çasarının ( imparatoru· 
eine ziyafetler verdiler, Eonra Elçl nun) cenkçileri arasında yoktur! •• 
Bey de bize bUyük bir ziyafet Şerefine içtiğim kahraman hangi 
verdi. O akşam elçi konağına harp meydanana girdiyH galip 
gittiğimiz zaman divanhaneye çıkmışlar ; kangi savaşta kılıç 
Frenk düz ni büyük, uzun, bir çektiyse onun kılıcının UstUne 
sofra kurulmuş olduğunu gördUk. kılıç yükselmemiştir. Bu kahra· 
Herkesin yeri bel!i idi, masanın man öyle uzaklarda, doğuda veya 
üzer;nde Mncaristanın en iyi (To· batıda değildir. Onu ıiıin Türk· 
kay) şarapları ve yukarı Alman ler pekala tanır. Onun ismini 
memleketinin yüz türlü içkiai ıoranamz (Nadaj di Fransız Av· 
vardı. [izim paşaların, beylerin ram ) dır l 
;çindeki kaba sofular için ayrı fArkuı nr) 

SON POSTA 

Gizlenebilecek 
Hal Var Mı Ki I 

- Ay sen misin kardeşim?. 
Ayol nerelero kayboldun böyle ! 
Ben de: 0 Bir yere gizlendi ama, 
nereye?.,, diye dilşUnüyordum ? .• 

3500PoslaMemu
runun Aylıkları 
Yükseltilecek 

Yeni Bir Layiha 
Hazırlanıyor 

Ankar, 6 (Huıuıi) - Poata Tel• 
graf idaresi, yeni bir teıkilit ka
nunu liyıhaıı hazırlıyor. LAyıhada 
bilhassa fU noktalar dUtllnUJ.. 
mektedir. 

1 - Sayıaı 3500 den fazla 
olan posta, telgraf memurlarının 

maaşlarını birer ikişer dt:rece yllk· 
ıeltmek ıuretile memurJarm terfii. 

2 - Posta telgraf ta, en ıon 
maaı haddi, yUksek tahsil görmUı 
olanlar için bile, - o da 2·3 tane 
olmak üzere• 70 liradır. Yeni ka· 
nun, kıymetli unsurJr toplamak 
için memur maaılaranı 80, 00, 100 
liraya kadar yUkseltmektedlr. Böy• 
lelllde meal k içinde yUksek tahsil 
görmnı olanların sayıaı çoğaltıla· 
caktır. BugUn poata telgraf kad· 
roıunda yUkıek tahıilll memur 
ıayııı 45 dlr. 

Yeni teıkllit kanunu poıta, 
telsrrafıo lnklıaf •• lhtlyaçlannı 
tatmin edecek surette bir hazırlığa 
Ye&lle olacaktır. 

Avusturya da 
Hitlercilik 
Loca T eşkilatile Y enlden 

Harekete Geçilmiş 
Viyana, 6 (A. A.) - Kral 

taraftarı partinin merkezinde, poliı 
tarafından yapılım araştırmalar 
neticesinde bazı nasyonal ıoıya
liıt höcereleri teşkil edilmiı ol· 
duğu meydana çıkmıştır. 

Zabıt, birtakım vesikalar ele 
geçirmiıtir. Kdtiplerden biri 6 ay 
hapia cezaaına çarptırılmıştır. 

Recep Zühtü Soya Hak
kında Meni Muhakeme 

Kararı 
Ankara, 6 (A.A.) - BugUn 

Nuri Conekerin ba kanlığında ya
pılan toplantıda Zonguldak aay· 
lan Recep Zühtü Soya hakkında 
meni muhakeme kararı verildi
ğin• dair Başbakanlık, Tüze ha· 
kanlığı, lıtanbul müddeiumumfllği 

ile ÜıkUdar sormam tarafından 
gönderilmiı olan tezkereler okun· 
muıtur. 

Kamutay Myııın On 
Sekizinde 

Ankara, 7 - Kamutay dllnktl 
toplantıdan sonra tatil edllmlıtir. 
Geleeek toplantıaını Mayı11ın on 
ıekiz:inde yapacaktır. 

.... ----- - ' .... ..... ·~ ........ ,,... .... ....._.._ 

Kayıp; D nlzyolları ltl•tmeal 
iderosinden almakta olduğum tekaOt 
maef cQzdanımı kaybettim. Y enlılnl 
alacatımdan hOkmG yoktur. 

Merhum Kuım HYOHl 

Azim• 

Mayıa 7 

• ,. 
KA B 

Ba lltanda Bergin 

"" 
Dostum Jozefin Vasiyetnamesi 

-------
ince ve ıayıf bir beden llıe

rlnde kocaman bir kafa taııyan 
bir inaan taaavvur ediniz. Iıte 
bizim otuı defa milyoner olan 
doatumuz Joaeph Ambertieue'yı 
ııszUnUzlln önüne ietirirslniı. 

O, çocukluğunda bile buruşuk 
yllzlll ve çökük omuzlu idi. Deli· 
kanlılık onda hiçbir şey değiştir· 
medi. Orta yaıına geldiği zaman 
hep aynı insandı. ihtiyarlık ta 
ona tesir yapamadı. 

O, oldul:ça uzun ıllren bUtUn 
bayatmda bir fikirle meşgul 
olmuştu. 

Heµimlzln yirmi beş yaşlarmda 
olduğumuz: o me 'ut gençlik se
neler:nin birinde idi arkadatıınız 

beni ve benim gibi onun en aa· 
mimi arkadaılarmdan olan Uç 
kişiyi yanına çağırdı ve bize : 

- Ben bir bahar daha görmi· 
yeceğim, dedi, Otuz milyonum 
var. Ölmeden evvel bir vasi· 
yetname yapıp bunu ılze bırakı· 
yorum. Hepinize, bana karıı gös· 
terdiğiniz bağlılık ve ahlAkımzdakl 
fazilet ve kusurlara göre bir pay 
ayırdım. Geçiniz karşıma da size 
vaaiyetnayl okuyayım. 

Kendini lSlmllı bir inaan farz· 
eden ve bunun için dirilerin ku
ıurunu 6bUr dünyadan muhakeme 
eden doıtumuı. Bizim kuıurları· 
mııı merhametsizce tenkit ediyor 
ve faziletlerimid de mUkAfatlan
dınyordu. Ufak bir kuıur bize 
bir, iki yO:ı:bin franğa mal olu• 
yordu. Fakat yine aynı ehemmi• 
yet te bir fazilet de birkaç milyon 
frank kazandırıyordu. 

Arkadaılarımın içinde en hah· 
tlyarı bendim. Çünkü ben Jo11eph· 
in gözUnde idim. Vaılyetnamede 
en iyi pay bana ayrılıyordu. 

Bu sahne bitUkten ıonra blı, 

arkada9ımııaı 

- Budala! Sen heplmlıl gö
mecekain. 

Diye takılırken, onun bUyUk 
anneal baı parmaklarını blrlbirlnln 
etrafında döndürerek bize akıl 
akıl bakıyordu. 

* Vaıyetnamenin lkinciıi bundan 
birkaç sen• sonra tanzim edilmişti. 
Yine miraıçılar bizlerdik. Fakat 
taksim §ekli değişmiıti. Bu defa 
ben glSzden dütmUıtUm, dördU
mtizden Gerard gözde ldi. En 
bUyUk pay ona ayrılmıştı. 

Dostumuz bize vaıiyetnamelnl 
okurken bu defa baı parmaklar mı 
blrlbirinln etrafında inanılmaz bir 
maharetle döndüren büyük anne 
yoktu. Onu birkaç ay e.·nl göm
müşlerdi, Ve bu ölüm dostumuz 
Jo1ephin milyonuna on mllyoncuk 
daha IUh·e etmişti. 

Bu YHİyetname sefası iki Uç 
Hne ara ile devam edip durdu. 
Kocaman başlı ve kUçUcllk göv· 
deli arkadaoımızın maşallah ömrU 
pek uzundu. Ne bir haıtalık, nede 
bir kaıa onun pek yakın zannet• 
tlği ölUmll ona yaklaıtırmıyordu. 

Seneler ı•çlyordu artık •asi· 
yetname hakkında bir ıey duy
muyorduk. Fakat Joseph'in akra
bRlarmdao öğrendik ki bu vasiyet· 
nam• oyunu de•am ediyormuş ••• 

Dostum Joaeph insanların UıtUnde 
bir hAkim vaziyeti takınmasını 
pek &evlyordu. Ve timdi ıer
vetlni aralarında takıim ettiği 
akrabalarını: 

-"Sen de ıu kusur var aen de 
bu kusur var ,. diye tenkit eder• 

ken kendisini pek bUyUk Ye f eve 
kalbeıer bir mablfık zannediyordu 
a-alibal .. 

Bizim arkadaılar, birer birer 
ölüyorlardı. Sıra ile Moriı, Jerar 
ve Antuvao bu dünyaya veda 
etmişlerdi. 

Ve kocaman batlı zayıf a-öv· 
deli dostumuz Jojef, her aenc 
ölümü bekleyen Joseph evlenmlıtl. 
Ve karasını gih bir ıeylne kıza· 
rak vaslyetnameslnden çıkarıyor, 
gah bir hali hoıuna giderek 
kendin• bir:cik viria yapıyordu. 
Fakat nihayet karısı da bu 
Yasiyetnameden istifade edeme
mlı ve ölüp gitmişti. 

Şimdi miraaçıları metresi ile 
metresinin iki kız kardeıf ve bu 

metre kardeşlerinin Uç çocuğu idL 
Dostum onlara ı 11 iıt• ıunu ya• 
pıyorsunuz, sizi mlraıımdan mah
rum ediyorum; ıunu yapıyoraunuı, 
size mirasımın ıu kadar kısmını 
ayırıyorum. ,, 

Diye durmadan defJıen Ya• 
ıiyelnamelerinl okuyor ve mllte
madiyen onların ablAkını kont• 
rol ediyordu. 

Onunla çok eğlenileblllrdl. Fa· 
kat bUtUn bu feylerl ılSylUyorkeD 
aesi okadar aamlmt bir korku n. 
titriyordu ld bu, kalblerde bit 
merhamet hlııl uyandırıyordu. 

* Josephin hlklyHlnln en mtı-
him noktası ıudur. Artık o da 
hepimiz a-Ibl yaılanmışb. V 
fazla olarak da aiJr bir haıta• 
lığa uğramıfh. Y ataiından kal· 
kamı yordu. 

Karıaı ona mira1ınıo batın 
için bllyilk bir ihtimamla bakı• 
yordu. Bu ciddi Ye tehlikeli 
haıtahk geldiğindenberl o ölüm· 
den hakikaten korkmaya baıla• 
mııtı. Geceleri bUyOk bir ıaburla 
ona bakan karısının ellerini tu• 
tuyor ve aababa kadar inliyordu. 

Bir glln kanaı ona kendi mer 
fatından bahHdebllmek için kı• 
kardetlerlni Ye yeğenlerini ileri 
sürerek: 

- Onlan temin etmek için ne 
zaman vaalyetnameni okuyacakıın 1 

Dediği ıaman bUtUn hayatınca 
ölümden ve vasiyetnameden bab· 
aeden Jo1eph korku ile: 

- Sus.. Sus .• Diye bağırmııtı. 
Bana yasiyetnameden ve ~Ulmden 
bahsetme.. Korkuyorum ölmek 
istemiyorum. 

* 
Nitekim doıtum Joıeph'in öldll· 

ğU zaman vaaiyetnamH~ çıkma· 
mıştır. ························-·--·······-.. ··-.......... ..-

( Toplantllar, Devetıe!'.::) 
Sovyet San'atklrlarının Konseri 

Bir mliddettenberi Aokarada bulu• 
nan So•y•t devlet tiyatroııu musi ti 
sanatkarları tarafından önümüzdeki 
Cuma günü ai:şamı aaat 20,30 da 
Beyoğlunda eski Fransız ti7ntrosund• 
Kızılay Kurumu menfaatına bir müsa· 
mere verilecektir. 

Yıaı J1e1rı1at: ----------------- ---Afyon - Türkiyede ve düoyad• 
afyon vaziyeti hakkında İktııat Vekl· 
leti uyuşturucu maddeler inhlurı tar•'" 
fmdon 9ok faydalı bir kitap 91karıl· 
mıştır. Bu kitapta memleketin ınuat 
yen yerlerinde n Çin, lran, Hınd•.•~ 
tanda çıkarılan afyon mahıulil tetkı 
edilmektedir. 

Çocuk Haftası - 23 niıan ço
cuk bayre.ıoı münascbetile çocukları 
koruma kurumu tarafından çıkarılını~· 
tır. İçinde birçok tauınmıı kaleınlerıP 
y11ıları vardır. 
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Öyle Hengame Ki .• 

qkiya Güruhu, Sekiz On Yaramazdan ibaretti.. "" 

Vazife itibarl:e meselede ea 
ıok alakadar olan (Y eniçerl ağa11, 
liaaan Aia ) ya da gelmişler: 

- Bire aia. ne dururıun ? •• 
l,ldya, bedeatenl baatı. ( Do
lap) (I] lann kiffesinl yağmaladı. 
~erede iıe, yftzera konaklarını 
dahi ba11p yağma edecekler. 

Diye haber vermiflerdi. 
Yeniçeri ağası, ihtiya1' bir 

•damdı. Böyle olmakla beraber, 
)trinden fuladı: 

- Tez •• Çekin atamı... Kapıda 
..... •araa, ardımdan gelain. 

Diye bağırdı. Derhal abna 
•Uadı. Çarııya doğru alirm•y• 
~ladı. 

Çarp •e bedeatea kapanmıtb. 
flemen tellalbaııya haber ,ısa
d.rdl. Birkaç tellal İetlrtti: 

- E,kiya güruhu, ıekiz oa 
tlramazdan ibaretti. Bunlar kl
"ilea tepolendiler. Ancak bir 
lldaı kaldı. On1ar da ( ıayelde.-
1.tte ) ele ~eçirilecekler. Hemen 
Qldtlnlu açıl1111.. Herku itin• 
ltıclhae bakıun. Hane llizun 
toktur. 

Diye bağırttı. Fakat o •anada 
( Etme1danı ) taraf andan gelenler, 
'i•yı karflladılar: 
..._ - Hey, ata hazretleri 1.. E,. 
"""1• attnıhu, aeklz on yaramaz• 
da.. ibaret deyu tellAI çafınr. 
a.. D• atını ıaflettir. Hele bir 
-.,. .. da, Etmeydanına bakın. 
~tr meydanı aanununuz ..• Eh-

kıyam, kul taifHile sarmq, 
tlolq oldular. Ortalann kazaDUll 
tdtarup meydana koydular. Kur
~ kesilOr.. Gnlbinkler çeki• 
'1111'. Ôyle bir henglme ki. •.• 
. Y •niçerl ağası, daha fazla11nı 
~•IDemİf.. Ôzenı:lerinin Oıttbl
.._ dopularak, maiyetindekilere ı 

- Dilfün ardıma. 
ı.._ Diye bağırdıktan ıonra atıma 
:'f'bı, Etmeydam iıtikametine 
"'lnniıtl. ,,. 
L Patrona Halil, cahil olmakla 
._•her zeki bir adamdı. Uzun 
::.~~~ bahriye a1kerlijl ettiği için 
~t ve tortibabn faydalarım 
) bi1or ve ona ıöre hareket edl
~rdu. Orta camide Y eniçeıl ..,. 
~~ mllıakerelİDİ bitirir bl
ıL!'Z- derhal meydana gelmif.. 
~ciltrl b6llUdere •Jll'llllt- Bir 
'o le-. ujramamak lçia auk 
-~•nn köt• baılarana kadar 
.n.--.ıçUer yollıyarak emniyet t..
~ta almıttı. 
... Y •ııiçerl Ağaıımn, maiyetinde 

laa,li kalabahkla doludizgin 
~~~nl giren ba a6betçUer, 
~ Patroaa7a adam 16nder
..,.-, vui7etl haber vermlılercll. 
~"-aa, arbk kenclimne b&78k 
d....ı ~•adan il.O verdiği için 
~ ]*. ata atlamış.. Arkamna 
~ hlltlk ali almıf.. 6n0nde bay• 
"'-a Çektirip giderek, Horhor 
--. '8hain 6ntlnde, Yeniçeri Aia· 

~lamifh. 
"it Y •ıaiçeri Ağaaı, Patronayı gl
'tt llr111ez, hemen kaflanoı 

... lf: 

"-' ..... Bre, meretl.. A!eme feut 
"' ltn aıiain?. 

h ~Y• baiırlDlt•• Ve aralannda 
'-•kaşa baılamııh: 
~ B.li •ia, benim... Amma 

( cLID; ileme feaat vermek 

.... ) 
1~ ~deatendeki dtlkkiulı.ra, (Do

••ılircti. 

deiJL. Sizin gibi kalpazanlann 
ltozduğu nizamı dOzeltmektir. 

- Vay teres, vay!.. Daha 
laAli kartımda durur da llf ı6y· 
lersiıı, ha?. Eilmez miain ki, ben .• 
Bugtine bugün, yeniçeri ağaııyım. 

- Ağaf. lhtiyar11n.. . Acınm 
ıana.. Ağzını bozma, buıOne 
bugün, ıen yeniçeri ağası iaen •• 
Ben de, Patrona Halilim.. Hem 
aorerım una, buıUne buatıa 

yeniçeri ağaaııın. Amma, yarın da 
yeniçeri ağası kalacağına var mı 
elinde bir fermanın?. Hadi ağam .• 
Hadi babam •. Beni gUnaha aokma, 
Şu ihtiyar halinde eter hayırlı bir 
it görmek iatiyorsan, ıeL. Sea de 
bizimle birlik ol. Elele verelim. 
Şu hDkümetl ıalah edelim. Ehil 
lallmın ırzına hakaret edenlere •• 
BeytOlmal hazinesini yağma edip 
aaçı bitmedik yetimlerin haklarını 
yiyenlere, layık oldukları cezaları 
çektirelim. Bu dOnya, •• aana kalır. 
Ne de bana kalır. Bari arcLmızda 
iyi bir nam bırakarak ıöçllp 
sidelfm. 

Patronanın, ihtiyar yeniçeri 
ağasına aöyledlğl bu a6ıler, btl
yllk bir teair icra etmiıti. Ağa• 
nın maiyetinde bulunan zabitler, 
blrJbirlerlne bakıımıtlar; Patrona
ya hak verecek bir mana De 
baılarını aalJamıılardL 

Ha•n Ağa, maiyetindekilere 
kal'fl nilfuıunun aar1ıldığını biıaet• 
miı.. vaziyet daha aılltkülleıme
den yakaımı kurtarmak lıtemlıti. 
E••ell gllrOJtnıo bir ahkaha 
koyavermit: 

- Ulan, •ter ileml ıalah 
etmek, aenln ıibl baldırı çıplata 
kaldı iae, yuh o ilemln içine ... 
Patroaa mııın, neain?.. Hele, 
beri bak.. Şimdi gidip, batına 
topladıj'ın o karga ıOrDıDnG, 
dağıtacak mııın, yoku •.. 

Artık, Patrona ıabHdemedl. 
llzenıil•r• kuvvetle baaarak abn 
tııtllnde ytıkHldi: 

- Baka, Ata •.• Sana, lhtiyar
llD diye acıc:Lm. Bal gibi tatlı 
a6:a:ler aöyJeclim. Meier HO, baJ;. 
kabalı sibl bir adamllllfSın. Al
lah, .Muhammet, Ali hakla ilin ... 
On iki imam, on d6rt maıumu 
pik hakkı için.. Senin de, benim 
de taptıiamıı Hacı Bektatı V eH 
hakkı için, yemin ediyorum ki, 
timdi o arkandaki kaftaaı al 
kanlara boyar •• Bir mazraj'ın acu
aa takar.. Bayrak diye, Etmey
danuun onuma aaanm. Defol 
ıuradan.. Bul glaalaa 10kıaa. 

Diye ıakredi ••. Yeniçeri Aiaıı, 
etrafına yıldınm gibi ıtlr'atle ıöz 
sezdirdi. Y •tından lmit edUml-
1ecek bir çeYiklik •• mebaretle 
atından atladı: 

- Hele 1abreyle.. Gir bu 
koca ihtiyar aeyler. . 

Diye bafırdı. Cabbeıinln etek
lerini tophyarak, kota koıa çeı· 
menin yanındaki aokağa daldı. 
Herkea taıırmıf.. Y eaiçerl At .. 
11nın arkasından ba1'akalmıttL 
Patrona Halli, ellerini kasıklannın 
Datline dayamıı, kabla kabJa ,... 
miye baılamıtb. Y eniçvl sabitle
rinden biri dayanama•ıı: 

- Vay koca tilki.. 6yle bir 
kaçıı, kaçta ki .. 

Diye bağırmııb. O zaman, 
Patrona Halli, kqlannı çabmf.. 

(Arkala .... ) 
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BoğazlarH_akkın- lzmirde Sovyet Mis:ıfir: e· 
da imalı Bır • • 8 . S · z· f -P.- • 

Bulgar Görüıii nmıze ır por ıya e1.ı 
( Bqtarafı 1 iaei Jbde ) 

edebilmek için tahkl• etmek 
hakkını latemektecllr. Tllrklyeala 
bu lıteğlne kup muhalefet lasil
treden ıeldlğl için reaml olu 
TDrk ıautelerl laslltenp laltap 
ediyorlar. lnallider ı... Bofula· 
nn, Ren nehri ıa,.ıanna beautl
lemiyecelderlal, çlnldl bu ... ta
kanın, F ran•yı Almuyaya karta 
müdafaa makudile aakerllkt .. 
tecrit edildiifni llyllJOrlar. 
Maamaflh Ttlrklyenia, Balprlataa 
hakkındaki telAkkillae Yananfatan 
da ittirak etmiyor. Yaaanlatan, 
Bulıarlıtanın ıillhlanmuımn mut
lak ıurette aleyhtandır Ye b6yle 
bir ıilihlanmaya Yuaaa araılll 
için bir tehlike olarak ı&rtlyor. 
Yunaniıtaa, Bulıarfataaıa Balkan 
paktına glrmHlni, arad latatl
koıunu tanımaıım, oadaa aonra 
kendiaile anlaplabileceilnl beyaa 
ediyor. 

Yüksek Ticaret Mek· 
tahine Kayıth 

Memurlar 
Ankara, 6 ( Huaaal) - Ylk

aek lktlaat ve ticaret mektebine 
deYam eden memurlara her der1 
•nesi içinde 105 ılln mezuniyet 
verllmiı Ye lmtabanJara mllaade 
eclilmeıi bafYtklletten teblii 
eclilmiftb'. 

Ziraat bankaaa yOkıek lktıaat 
ve ticaret mektebine kayıtlı m•• 
morlarını latanbul ıubealno tayin 
ederek &ğleye kadar mektebe 
devamlannı temia etmfıtlr. 
Slmer bank ta aynı ,.kilde bir 
karar almıtbr. ----

B. Yevtiç 
Seçimde Büyük Bir Zafer 

Elde Etti 
Belpacl, 6 ( A. A. ) - Y enlç hl· 

kameti taraftarluı, aayla• aeçimindt 
3'0 yerden, 800 tlal temin edecek 
pbi prlaüyor • 

B. Maçek'in taraftan olan mulaa
lifleria ancak SO kadar NJI•• çıka
racakları tahmin etlilmektedir. 

Bu ıuretle muhalifler çok atır bir 
matlGbiyete utra•ıı oluyorlar. 

........................ ___........._n..-.. ~ ..................... 

Üç Aylık 
Maaş Yoklaması 

11 Mayısta Baılıyor 
0.1, yetim Ye •ltekaltlerla 19 

a7hklann1a JOJdamalanna aalmtiS• 
deki cumartell .aaanden itibaren 
baılaaacaktır. Teablt edilen ııra1a 
.a,. Kadıkay, Oıkldar, Be1otlu, 
Emia8nl MalmUdlrllklerine men

•P a1lreri M •lllld yetimlerle, 
ukerl Ye mGJlıl mltekaitlerln yok
lamalan 11 Ma711 cu•ute.iadea 
!O Ma711 perıembeye kadar, Be• 
tlktat. F atlh, Eylp, SamalJa Mal
mldlrllldtrine batlı olan aıkerl 
.. •llld ,.t1. ... •ilhkaitleria 
pldamalan ela Jine 11 Ma711 
•••rtell ... belen 2S llaJt• 
amartHlye kadar dneektlr. 
Zat ••atlan aablplerl yapbracaldu 
1oklama Umlllaberlerile birlikte 
7eni Ye fototraf~ı alf•ı cflzdıuıla

rını, rHml ıenet, •••t eladaaı •e 
malGI i•e raporlannı beraber ıetl
nceklerclir. Mlraeaat U•••• tayla 
eclilea •llnlerde aaat 10 claa 12 7e, 
14 den 16 Ja kadardar. 

Yoldamalar laeriae J•plfbrıl .. 
eak fototraflar Jeal 11karalmıı 
elaoak •e 1ealdea J••ılaa maq 
4eftirleriae pp1ftırılmak laere 
maaı Hblbl bi• de fototraf •eti
rteektir. Glnlade 7olılama11aı 

1aptarmı7aalama JOlda•alan u•u
..ı ••• , tedlJHladea IODHJa 
.. ralulacaJdır • 

Genç Kız Ve Çocukların Atletizm 
Müsabakaları Çok Güzel Oldu 

.Atletism ma..bablanaa giren kıı atletler .,. yfis mttre koıuınına huarlık 

lzmlr, 6 ( Huaull) - C.H.P ( B. O. M. ) .•• 
Halke•I apor komltuhda doat 100 metre erkekler: Bil 
Sovyet mlafirlerl ı•refine tertip rlncl Hasan ( B. O. M. ) rekorl 
ettiii talebe aUetlım bayramı, 11.4,6 •niye. (yeDi lzmlr rekora) 
denilebilir ld pmc:llye kadar Tir- ikinci BUAJ (T. M.) BçllacD Vahit 
kiyede rapılaa ıpor aeremoni- (E. L)... . 
lerinla en bllyOğl olmuıtur. At- 100 lhetre kızl•n Binnd 
)etizm sibl bizde çok lamr kalan Suıaa (K. L), lldnc.' Meaudc (IQ 
bu lpOI', lllr clafa olarak oa bin- M. M.), ~el Bednye (8. O. M.~ 
den fazla aeylrel, 403 atlet top- OUlle atma: Birinci Taniı 
1 bn-ı..:. (E. L), ikinci Ahmet Te•klf (E. L), aya........... ) 

Atletizm .. nHlderla• baflamr- Oçlncl Hawlf(B. O. M. 
keu ( 39 ) kiplik bir hakem 4X100 metr~ bayr•kı 
heyeti ıtatda yerlerini almııb. Buca ortamektep ekıbl. •• 
Hakem heyetinde dokuz apor 4X100 metre kızları Kaı 
muallimi varda. Dart aporcu kor- llaeai ekibi. •• 
nometro tutuyor, d6rt atlama 400 metre aUr'at: Birin" 
hakemi atlama itlerini idare Cemli (E. L), iklncl ŞeYlri (B. O. M.) 
ediyor, iç atma hakemi atmalan Oçlnctı Abdurrahman (K. O. M.), 
tanzim ediyor, iki kltlp rekor- 110 metre manlall: BlriDd 
ları yazıyordu. Saha komlıeri de Hasan (B. O. M), ikinci Saim (E. 
mllsabakalar için kaı •e erkek L), Gçüacft Oğuz (S.M) .• 
atletlere yerler tayin ediyordu. 1SOO metre blh•mmUI 

Trubloler temiz bir uğultu kotusu: 26 atletin girdiği bı 
içinde çalkalanıyor .• Doıt Sovyet kOfuda birinciliği Şe•ld ( M.M.), 
misafirler, lzmirde b6yle canlı Bnrhan (T. M.) Ekrem (E. L) 
bir gençlik hareketine rut- 200 metre aUr'•b Blrlael 
lamlf olmaktan dotan bir M ) 
bayranbl.•a etrafı Hyredlyorlar. Turıat (E.L), Şevkt ( B. O. 

.,... Cirit •tına: Cablt ( E. L ) 
Şimdi 11 mektebin 403 kız " rekoru 38.35 metre, ikinci Salalı 
erkek atleti piat llzerillde yerle- (E. M. M) 
rlni ahmıtır. Baıhakem Bay Nuri YUkaek atl•ma: Birinci 1.65 
( E. L ) ilk baılama iıaretinl metre ile Sllreyya ( K. O. M ). 
veriyor. ikinci Saim ( E.L ), lçOocll Cal:&'t 

50 metre llrat koıuau ı ( E. L) 
Atlet kıyafetli, vakarlı TUrk Uzun aUama: Birlad Maat-

kızlan •çıkıt bBkmBrıOn İfa- tar (kız u...1). Mea'ude (M. M.). 
retini bekUyor.. Genç im çılnf Sllbeyla (M. M). 
vaziyetinde.. Çıkıt hakemleri Uk 400 metre kızl•r ar• 
lfaretl veriyor : &ında: 9 bayan atletin iştirak 

- Oo your Marka... ettiği bu mDaabakayı kız liıeıla-
- Get set... den Suzan iyi bir rekorla aldı. 
- Go... MDaabakalar ara11nda .-0 
Geaç kızlar oklanadaa fırlayan 

aubl ya7lar sibi cehennemi bir 
alratle kotuyorlar. Dik ıltlalerin 
heyecaah nefH aLılan Ye finft• 
yaklqma!an tribünlerde binlerce 
avucun çın:amaaı:ıa yer bırakıyor 
ve netice anlaşılıyor. Birinciliii 
im liıeelnden Bayan Muattar 
7,5 unl7ede alıyor. ikinci Jm 
muallim mektebinden Semahat. 
lçOncll kıı enstitnaoadea Bedriye 
oluyor. 

Tek •dımı Birinci Turtut 
( E. L ), ikinci Saim (E. L ), llçOncll 
Hqlm ( B. O. M. ) ••• 

800 metre: Birinci Muzaffer 
( K. O. M. ) rekor. 2,6 dakika •• 
( limit rekoru ), ikinci Muıtafa 

atletin ittiraldle yapılan bDylk 
reamigeçit hakikaten muvaffaJd. 
yetli olmuı ve So•y•t arlİltl.t 
gençlerimizin aağlam Jlrlll ilflerl 
6nllnde takdirlerini gidememifler
dlr. - Ad. illi 

Bay Flandene 
Ameliyat Y apı:dı 

Paria, 6 (Radyo) - Baıbakan 
Flandenln kolundaki kırı~n bu 
ıabab ameliyat yapılmııtır. G .. 
ceyl buhran içer'ainde geçirea 
Baıvekil timdi daha lylcedir. 

Amelivat esnasmcla baf\ ekiUa 
kardeti doktor Flanden ile aya
ğından yaralı o:an karın da lıuar 
bulunmuşt.ır. 
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BASAN 
TIRAS 

BIÇAtl 
1 - 2 - 3 - 4 numaralı ıayct k11kin ve 
hassın tarafları vardır ki her bir tarafile 
laakal on defa hraş olmak kııbildir. Bu 
heupla 5 .kuruıluk: bir adet Haun tıraş 

bıçağile 40 defa Ye ıl!lak bardak ile 
bilendikte ·yüz defa tıra~ yapılmak müm
kündür ki dünyanın hiçbir bıçoğında. bu 
meziyet yoktur. 

SON POSTA 

BASAN 
TIRAŞ SABUNU 

ve 

SABUN KREMİ 
çok köpiirür ve köpüğU devam eder. Cildi 
yumuşatır ve tıra~ı suhUletle yaptırır. 
Adedi 25, kutusuz 20 kuruştur. Tıraş 

krem sabununun adedi 30, kutusuz 25 
kuruştur. 

HASAN 
TIRAŞ BUDRASI 

Mayıs 7 

J Saçları dökülenlere 

Hattan bıçağı istediğiniz halde bata marka 
verirlerse aldanmayınız. 'l'e.klitlerimlen 
Hkıoınız. Fiati 1 adedi 5 kuruıtur. 10 
adedi 45 kuruştur. 

111 ıh,- . " 1 ı 1 ı 1 il ı ı ı l l l I 111 1 j 

nefis kokuludur. Kutuau 15, orta 25, 
bGyük 40 kuruştur. 

Saçların dökülmesine ve kepeklen• 
mesine mini olur. Komojen saçla· 
rın köklerini kuvvetlendirir ve bes· 
ler. Komojen saçlann gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, IAtif bir 
rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
Saç Eksirl eczanelerle ıtriyat 
ma§'azalarmda bulunur. 

H A SA N D E P O S U : Ankara, istanbul, Beyoğlu .................................. ···-· ...... ......-.-- ·- .. -- .........__~ ·····-· .... ··-········· .... ~ .............................................................. . 
Herkesin evinde 
her teyden evvel 

bir ••t• 
MAZON 

MEYVA TUZU 

bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, mllleyyindir. MiDE ve 
BARSAKLARA zarar vermez ve alıştırmaz. GUç hazımları kolaylatbrır. 
KABIZLIGI defeder. MiDE ŞiŞKiNLiK ve YANMALARINI giderir. 
Fazla bir yemek ve içmeden sonra hissedilen yorgunluk ve tiıkinliği hafifletir. 
Ağızdaki tatsızhk ve kokuyu izale eder. MAZON isim ve markasına dikkat. 
Deposu Mazon ve Botton ecza deposu, Bahçekapu 1~ Bankası arkasında No UJ ---·····-· ~---~ ... --~ ~-~-~---····································"--------~ - .. - - .. 

çekiyor, Hem kendisi ıstırap -
hem de başkalarını üzüyor. 

Devasız bir dert rni ? 
HAYIR, BiRKAÇ KAŞE 

GRiPiN ~: 
ile gtçecek ıiddetli 

bir baş ağrısı 

GRiPiN 
· bütün ııtırapları Dindirir. 

oı,, sinir, adele, bel •lrllarını, u,utmak
ten mUtevelllt sancı ve sızıları keser, 

Bütün cczıınel•rd• 
bulan ur. 

Flatl 7,5 
Grlpe, nezleye kar,ı ç-ok mUesalrdlr. Kurııştar. 

G R ı P ı N Radyolln Dit macunu fabrikasının mUtehas11s 
: klmya_ierleri tarafından imal edilmektedir. - .. - - .. --·---------~-----------------

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 

-----------------------------------~,----------------~ D. D. numaralı zahire tarifesinin elli bin tondan fazla nakli-
9 

yata ye ecnebi memleketlere ihraç edilen zahlrelere ikramiye veril
mesi hakkındaki 6, 7 ve 8 inci maddeleri 1 Haziran 935 tarihinden 
itibaren lağvedilmiştir. Bu tarihten itibaren Haydarpaıa, Der•nce, 
bmit, Samsun, lzmir, Bandama ve Merıln ist&1yonlarile cenup De· 
miryo ! ları \·eya bunun ilerisindeki diğer ecnebi memleket demiryol· 
)arı istasyonlarına mtirettep arpa, yulaf ve Çavdar nakliyatına F 
baremi üzerinden şu suretle tenr:illt yapılacaktır. 200 Km. dahilin· 
deld nak!iyata % 20, 201 den 400 Km. dahllindeki nakliyata ton 
başına en atağı 444 kurut Ucret alınm<\k şartile % 25, 401 den 
600 Km. ye kadar nakliyata ton başına en aşağı 726 kurUf lkrot 
alınmak şartile % 30 ve 600 Km. den fazla mcaafelerde yapılacak 
nakliyata da ton başına en aşağı 909 kurut alınmak ıartiJe % 40 
tenzilit yapılacaktır. Fada tafıilat için istasyonlara müracaat edil
me:idir. "2392,, 

l ___ In_h_iı_a_r_Ia_r __ U_. __ M_u_·d_u_·r~üğünden:_J 
Çamalb tuzlasından Karadeniz Anbarlarmda 

" il Akdeniz ,, 
,, Adalar Denizi ,. 

•• " 
Marmara ve lıtanbul Anbarlarına 

15000 Ton 

10000 " 
1000 " 
4000 " 

30000 
Yukarda mahal ve miktarı yazılı tuzların şartnamesinde yazılı 

ıeraİti dairesinde nakli} esi pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. Pa· 
zarlık 16/5/935 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de icra 
kılınacağındım talip olanların ıartnameyl görmek üzere hergUn ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme para• 
sile birlikte Cibalide alım tatım komisyo:ıumuza ml\racaatlan. "2244,, 

, ......... _. ........... 
Denizyol ları 

1ŞLETMESI 
Aeeateleri t KaraklSy KlSprObatı 
Te!. 42362 • S!rkeci Mllhllrdaru~• 

Han Te1. 22740 

ı=--A-;vallk Yo<ml•u-• 

1 
BANDIRMA vapuru 8 Ma

yıs ÇARŞAMBA gUnU saat 
19 da Ayvabğa kadar. (24l6) 

.... - , 
Dr. Nihat Tözge 

1. Jnci ıuııI Deri • Frengi ve 
diğer ZUhrevi hae. müt. 

Babıali Tayyare Cemiyeti kar,1111 
N o. ı 1 Tel. 21 942 

Sal~ gUnlerl parasız 

latanbul Tapu MUdUrıuaun
den; Eyüpte Kııılmeıcit mahallesinin 
Debağhane ıokağında eıki 37, ve yeni 
35 numaralı kArgir evin murieleri Se
Jihte-n tizerlerine intikali için Fatma 
Emine ve Salih taralından müracaı:ıtta 
bulunulmuştur. Vergi idareıi ile mü
devver defterlerdf'I bu ev Salih namı
na muharrer olduğu halde tasarruf 
kaydı bulunmadığından dolı:ıyı ıenet
ıiz tasarruf muamelesine taban talıki· 
katı mahalliye icra suretile tasarrufu
nun tespiti i9in mahalline memur gön• 
derileceğinden mezkür eve başkaca 
taıarruf iddia edenler var iıe veıAiki 
taaarrufuyelerile birlikte ou beş gün 
zarfında İstanbul tapu idareıine müra-
oaafüm i!An olunur. (330) 

, Cilt ve ZUhrevi .._.., 

aıtalıklar mütehıuısıs1::J 

ABi MELEK 
oğlu lstiklAl caddesi 407 

Telefon: 41406 '4 

,-------------·~ OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM Ş1RKE11 

TESlS TARtHt: 1863 

Sermayesi: 10.000,000 lngiliz lirası 

'l'Urkiyenin başlıca eehirlerile 
Pariı, Mareilya, Nis, Londra n 
Mançester'de. Mısır, Kıbrıı Irak, 

İran, Filistin n Yunanietan'da 

Şubeleri, Yugoslav ya, Romanya, 

Suriy ve Yunanistaıı'da Filyalleri 

vardır. 

Her UJ\'IU banka muameleleri 
yapar 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Pey parası 
Lira K. 
52 50 

48 75 

37 50 

37 50 

15 00 

14 18 

15 00 

ıt 25 

7 95 

1 50 

6 88 

6 00 

6 00 

5 63 

4 50 

3 31 

2 25 

2 25 

Değeri 

Lira K. 
700 00 Edirnekapıımda eski Keçeci Plrl yeni Neeliıah 

mahallesinde Neyzen sokağında 10 aayılı Ka· 
diri tekkesinin bütnnU. (860) 

650 00 ÜskUdarda Selman ağa mahallesinde 201 metre 
murabbaındaki Serçehatun camii arsaılle Uz .. 
rln deki taşlan. (876) 

500 00 Ortaköy, Dereçıkmazı aokağmda eakl 18 yeni 
20 saydı evin bütUnll. (3038) 

500 00 Üsküdarda Selami Ali Efendi mahallesinde 
Karakolhane sokağında 82/84 1ayıh ve bir çatı 
altında bulunan ahşap iki evin bUtUnU. (125) 

200 00 Çarşıyıkebfrde Zincirlihan içinde ve kapısında 
22 sayılı kagir dUkkanın bütünü. {1465) 

189 00 Langada Çakırağa mahallesinde Sultan camii 
civarında 77 sayılı 72 metre murabbaındakl 
arsanın bUtUnll. (4884) 

200 00 Kadırgada Bostanıili mahallesinde Kadırga 
limanı caddesinde eski 120 yeni 134 sayılı 
dtikkanın bütünü (4358) 

150 00 Çenberlltal-Mollafen_a __ r'-i -m-a=--halleıinde Küçük 

V ezirhan 2 - el katta 2 sayılı odanın bUtnnU. 
{l lOt) 

106 00 Kocamustafapaşa Duhaniye mahallesinde Çık· 

maz meiruta sokağında 3 sayılı 152 metro 
murabbaındakl arsanın bütünü. (1789) 

100 00 Davutpaşada fsakapısında lbrahimpaıa mekte· 
binin havasile beraber enkazı. 

93 00 Beyoğlu, Kamerhatun mahallesinde Bostan so• 
kağında eski 24 sayılı 62 metre murabbaında· 
ki arsanın bUtUnU (4175) 

80 00 Balatta Hacılıa mahallesinde Orta ıokakta 33 
aayıh 73 metre murabbaındakl arsanın btltUnU. 
(781) 

80 00 Beyoğlunda Hllseyinağa mahallesinde Macar 
caddesinde 96, 98 sayılı ve 46 metre murab
bamdaki araanm bütünü. 

75 00 Üsktldarda Aşçıbaşı mahallesinde Mektep ıo
kağmda 1 sayılı odanın bütünü. (1437) 

60 00 Y edikulede Çırağıhasan mahalleılnde Çukur" 
çeşme sokağında 37 sayıla ve kayıt mucibine• 
172 rr.etre murabbamdaki arsanm bütUnU.(896) 

57 50 Üsklidar: Tavaşıhasarı mahallealnde Karacaab~ 
met caddesinde eski 151 yeni 429 1ayıb v• 
kayıt mucibince 115 metre murabbamdaki ar-
sanın bütünü. (1272) 

30 85 Fatihte Haraçcımuhlddin camii hariml dahllhr 
de bulunan 6, 17 metre murabbaındaki tabut• 
luk arsasının bütünü. (1072) 

30 00 Çenberiitatda Tavukpazarında Çilingirler soka
ğında eski 60 yeni 58 sayılı ve 7.50 metr• 
murabbamdakl arsanın bütünü (5553) 

Yukarda yazılı özelg~ler satılmak üzere 15 gün müddetle açı1' 
arttırmaya çıkarılmııtır. Üstermesi Mayısın 18 - ci Cumartesi gUnll 
saat 15 de Encümende yapılacaktır. Almak isteyenlerin belli saat'" 
tan evvel yüzde yedi buçuk pey par alarlle Mahlfılat Kalernin• 
gelmeleri. (23~ --

Son Posta Matbaası 
Sahibi ı R. Kökçü Ne11r. Müdürü : Tahir ------


