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Bulgarların Türk 
Dostluğu Hep 
Böyle Oluyor 

Sofya, 7 (Huıuıt) - Oımaah 
idareai zamanında hu ldar•y• kartı 
isyan eden komitecilerin hatırata· 
rını taziz hutalıtı, Bulrarlıtanda 

bir salıın laalinde devam diyor. 
Mueli • ıı:aman TırnoYalı 

t~clrJerden Ve'ço Atanasof etrafına 
bir takım adamlar toplamıt, birçok 
kuıunuz memur 8ldürdGkten ıoara 
b unlar tılm isyan edeceklerken 
yakalanıp idam edilmitler. 

Bunlzr n ylbGncQ öllm yılları 
~e 1 67 N:sanı iıyanınıa da yıldlS
nümll m6naaebetile ukl Bulıar 

payıtahh olan Tırnoyada bayra• 
bayram üstllne yapılıyor. Her ••· 
kadar onl .. rın milli bayramlarıaa 

mlldahale etmek istenmeZ1e de 
hatiplerinin ve tııirlerinin •Gte• 
madiyen TürklOte hllcum etmeleri, 
bilhuaa buradaki TGrklere pelıı 

dokunmaktadır. Bilhuaa Delior
man, Gelv<', Tozlukta bu Jüzdea 
mlleuif hldiıelir oluyor. 

Bu mOauebetle Tıraovada dl· 
kilen ibicfeyi bizıı:at Dahiliye ba
kanı Raıko Atanaıof açmıtbr. 
Yapılan rHmlweçlt mlauebetila 
general Dançef 18 iacl Bulıar 
piyade alayı aıker ve ubltlarlne: 

- '' Aıılaa V elço Camcı Ya 
• rkadatları ribl vatana mertte 
hizmet etmeliıinlıl demlttlr. 

Gazetelerin her cinaindea Ya 
bittabi TllrkUltD hedef tutarak 
k..ln kuıan ne9riyat yapmaktadarlar. ı 
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Yarın, H.Parlisi Dördün-1 I Bugünün Me .. leferind~ 
cü Kurultayını Yapıyor Tröst Teşekkülleri 

7"'"~- - Bütün Merke~lerdel Çoğalmıya Baıladı 

lıt••lul Fırlc• M•rlt.•d &•••il• lll
lıil•11 aıtaal•rci•• 61rl 

Kutlulama · · Ekmekçiler tröıt yaptılar. Daha evvel çimentocularıo, petrol n benılo H· 

Haz)rııgı.., Var tıcılarının da fiat birliği yaptıkları ve bu yüzden halkı zarara ıoktuklan id· 
· .ılia edJliyordu. Biz, her türlil mevzuata aykırı olan bu meHlt hakkında lıir 
muharrirlmize yaptırdığımız tetkikatı okuyucularımııı aydınlatmak için 

Ankara, 8 (Huıuıt) - Ulusal 
lakallbımız yarın bOyUk bir eser 
claha kazanacaktır. Dördtıncll 
parti kurultayının yaran açılııı, 
yurdun ilerlemesi beaabına bu 
Hnenla en mllhim hldiıuinl 
tetldl edecektir, Buıllne kadar 
pek bUyDk tıler baıaran C. H. 
partisi, bu kurultayda nrıJacak 
aetlceler ve alınacak kararlar ile 
reni bir hamle devresin• ıirmlı 
olacakbr. 

Kurultayın toplanb hazırhkları 
baıanlıp bitirilmlıtlr. Kurultaya 
384 aaylav ile Yillyetlerden gele· 
cek olan 160 murabbaı lıtfrak 
edecektir. Azalara gllzel bir 
doıya içinde ıunlar YerilecektJr: 

Yeni proaram ve nizamname 
ta1lakları n. buıbnkll provam 

( Duamı 14 ineli JOıde ) 

arzediyoruz. 

EJı,,.el&çll•rll• '• fröıf leoed ••ıl•dı 

Basın Kurumu Hazırlıkları ipti dalarında Amerika birlılk deY· ye ya f abrlkaların anla"'arak harice ' 25 Mayıs Kongresjne Mu- ltalg · . 
rahhaslar Seçilmektedir ef erberlı 

Tröıt teıkilab 19 uacu aıar 1 tul ticaret adamlann1n, mUeueee 

Jetlerinde doimuft orada lnkitaf lrartı tek bir eldea tımlil ettiril-
etmlı Ye ıonra A nupaaıo iklim melerlnl temin eden teıekkUller· 
ve havaılle de uyuımıya çalıımı.- dlr. Tröıt ıekllnde birleıen mliea· 
br. Yarım aaırdanberi Amerikada ıe1eler tek bir orgaoizmln içinde 

Bu Kongre, Türk 
ilk Büyük 

Basın Tarihinde 
Kurultaydır 

M•cmatılarl•, Fra••ızca, Er1tu11lc• '1• Rumc• ı•zet• .-hlpl•ri•I• 
dü1t kı topl•lltısı 

Dnn, lıtanbul Baaan Kurumun
dı, Ankarada toplanacak bUylk 
haıın Kongreaine gönderilecek 
llllime11illerden, ekaerlıi ıeçll· 
'-aiştir. 

Bu aeçime, letanbulda çıkan 
ffUndelik, haftalık, on beı ıUnlUk 
'-' eı aylık, meılek, salon, sinema, 
t • 
thtah, halk, tıp ve çocuk mec• 

.,•nualaranın, gazetelerinin mümes· 

ılllerl lıtirak edeceklerdi. 
. Fakat yapılan bütün ilAnlara, 

davetlere rağmen, mUme11illerden 
birçokları dünkü toplantıya ne· 
denae gelmemitlerdir. 

Saat tam on dörtte, latanbul 
Baım Kurumu Reiıi ve Gireıun 
aaylaYı Hakkı Tarık'ın riyaseti 
altında konuımalara baılanmııtar. 

( Dovom• IS ;nci yiizdo ) 1 

Galatasaray ile Fener Bu 
Cuma Karşılaşıyorlar 

- --- --
r;- Bu Cuma gUnU Galatasarayla 
. ~nerbahçe takımlarının 935 yıh 
~ ıampiyonluiu için karıılaı· 

ktaclarlar. 
latanbul blrinciliif için bu aea• 

dört defa karıılaşan bu iki takım, 
bu mUaabaka ile be4inci maçlaraoı 
yapmıı olacaklardır. Bittabi bu 
karşıl~ıma, hor hangi bir mani 
cıkmadıi• takdirde yapalacakbr. 

ı:'!P.t~ AA.) - ••ı 
M•aollnl H•h•ılatan l~lrt 
191 J •ınıfının lamam•n fi• 
F•ıl•I mlll•lnd•11 lld /ır
lr.11 il• Erltr• g•rll lcı· 
l!atında11 iki /ırlc.anın ••/•r-
6•r •ılilm•slnl bt•mllfir. 

( LQtfen btıiıaci sayfadaki taf. 
ılllb okuyunuıl ) 

Son Posta 
500 Lira 

Veriyor 
IO ılla .ılevam etmek Dser• Nisa••• 
12 ıiade ba9hyaa milubakamız de .. 
nm etmektedir. Tafsllitıaı 9lmdi7e 
kadar dafaatla nefrettik. Mlaabaka
aı• laltaıailc beraber aeticelorfa ta
ayylln cdebilmui içla bu tafıilit 

tekrar edilecektir. Şimdilik ıu ka· 
dar ı3yliyelim ki •ıatıkl kuponu 
keaiuiz ve 10 uncu sayfamızda "Ne 
Konufuyorlsr?., ba9lıldı rtımia al. 
tındaki dlSrt yr:ı ıdan hHriılai bu 
rume uygun buluyouanız onu lcu
pona l91ret edlniı. İstcdltimiı sama• 
bize, bu (30) kuponu ıröodarlrainiz . 

Müıabaka Kuponu 

Btaim Numarası: t7 

Y aıı N umaratı : 

İsim -------

A.drH --------

'r ııkarıdakl kupona roeala albDdald 
4 cenptu Hçtlilııl:ıfa N.. •ı•• lala 
ve adr .. lnlal doldur~ ulda1ıaıa. 30r .. 
D çıktaktaa Hara ltıı kupoDlan S.a 
'Po-la ltilmeco 0aeauırl•f11- ılad•lnla. 

lfltgide llerliyerek aenayiin hemen laemen hemen erlyip yok gibi 
hemen pek çotıma kol atmııtır. olurlar ve harice karıı yıkılmaz 

Tröıt, rekabeti ortadan kal· bir kale vaziyetini alırlar. 
dırmak maksadile, ayni iti• met· ( Devam ıo uncu yGıde ) 

Bilmeceyi Acaba Bu 
Kim Halledecek? 

Serlivhaya, Y• re1halere ılı 
atıp ta ıid yeni bir bilmeceyi 
ç6zmey• çajırdığımıu sanmayın. 

Bu reıimlerde, Sultan Mahmut 
tUrbeeinin iki yanyana pencresial 
ıörllyorıunuz. Soldaki pencrcy• 
biraz dikkat ederseniz, ne uzua 
emeklerle meydana aetirlldiiinl 
ıezaıekte hiç zorluk çekmeZlinlz . 

Kırılası eller, vaktile ıoldakine 
tamamen ~: olan diğer pencereyi 
ıördltllnBz iıkelete çevirmiılerdir. 

Ve kalabalık bir caddenin orta 
yerinde vapılan bu hırsızlığa bu· 
ıUne kadar ne aeı çıkaran, •• de 
enıel olan görUlmemiıtir. 

Bu gidiıl• bir ınn Ayaaofya 
camilnln köklıoden ıöklılllp ı<Sttı· 
rüldüğUnll duyar11k, görllrıek ıa· 
ıabilir miyiz: 1 

Tarihi eıerlerl korumakla mU. 
kellef olanların uykuları biraz 
daha devam ederse, yakmda btl
tUn tarihi eıerlerimlz tarihe kan· 
ııcak demektir. 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Seai) DABiLİ BABEBLEB 
Ankara Matbuat 

Kongresinden 
Neler istiyorsunuz? 

Kadıköy MUhUrcan caddesi 
Arabacı sokak No .21 bay Esab 

- Ankarada toplaeacak matbuat 
konreaiain, konıre adı altındaki 
toplantılara be.nzememuini l•teriaa. 
Eğer; "Si'lhları bırakma,, konferaıHı 

gibi, . .. Kadınlar konıer .. i,. gibi, bir 
çok toplantıların neticHiz lulıtlaril• 
eğlenen ara:ıetecilerde Haalı itler 
baıaramad ıı n, ea:ıah kararlar vorme• 
den dağ lır.a arö!laç olurlar ... 

Lokanta Masasında Kundak 
içinde Bir Y avro ! 

~ 

Aksaray Yusufpa,a caddesi 
7 No bay Fahir: 

- Aziaimr 11 Muaademoi efk1rdan 
l arikai hakikat doğarJ,, de.rler. Eter 
bu aeferki konıırede, diter birçok 
em.ali aribi bu meaoli tekzip ederaoı 
"Muıademei efkardan laavayı neıi111U,, 
doğar diyece§'iz. 

ll-
C.lhangir, Yemi,çl sokalı, 

9 numarah h•n• Bay Hakkri 
- Bunca munenerl içloo toplıyaa 

böyle bir koapoden hayırlı noticeler, 
hayırlı kararlar beklemoklitimiz, 
ummaldıtımı:r. ıı•J•t tabiidir. Bence, 
kongrenin ilk yapmuı I&zım ııelen it 
okumanın ekmok kl\dar kıymetli bir 
gıda oldutuDu böltln vatandaılara 
an latmanın çareleri11i çoj'altmaktır. 

Bundan baıka, Türkiyode, Avrupada· 
kiler sribi yüzlerce kolları olaa DOfrİ• 
yat teıkilAtı kurmak lbımdır. Halkı 

okumıya al ıt rmak, halka okumayı 

ındirmek iç:a ne yapıl sa yorldir. 
Bunun temiai için halka bedava kitap, 
ııazete, mecmua bile dağıtılaa yeridir. 

Fakat o zaman da aiz; gazetecilerin 
anecmuacıların haliniz duman o!ur. 

Onun lçin, iıtenen Ha bu son 
cümlemi yazma •• 

Bende de alıklık nr ya .• Sanki bu 
ıö:ı ' e.ıime kulak aaan olacakmı'' 

ÇocukTer~etmenin Bir Tekmede 
Bu Da Başka Yere Sermiş I 
Türlüıüdür Tekmeyi Yiyen Ôlüm Ha-

linde Haataneye Yatırıldı Sokaklara çecuk terketme hl• 
diaelerlnin muhtelif ıekillorine 
teaadUf ediliyor. 

Bunlar, ya blr kapı dibine, ya 
bir haatahane intizar aandalyealne 
yahut da bir ibadethaneye bıra• 
kılıyor. 

Fakat bir lokantanın masala
nndan blrjne çocuk bll'akıldığı 
görtllmemlttlr. Hldlae ıudurı 

Balat caddeainde lokantacılık 
eden Da'rit, poliae mtlracaat ede
rek dökkAaında bulunmadığı bir 
ıırada bir masa Uzerine bir yay• 
runun bırakılmıı olduğunu ıöyle· 
mit ve çocuğu da karakola teallm 
etmittir. 

Çocuğun y11zll açılınca, Davlt 
bunun kendi torunu olduğunu 

a~rmOı Ye kızından ayrı bulunan 
kocası tarafından aetirllip atıldığı 
anlaıılmıştır. 

Davlt, vaziyeti polise teabit 
ettirmiş ve icap eden zabıt vara· 
kaıı da tutulmuı, çocuk da ana· 
ıına teslim edllmiftir. 

Hiç ehemmiyet verilmeyen bir 
tokat voya bir tekmenin hazan 
bir insanın hayabna bile mal ol· 
duğuoa te1adUf edilir. ftte dün de 
böyle bir vak'a olmuştur: 

EmioönUnde yağ iskele»! ha· 
mallarından Selim, kolbaıı Bekir 
ile, Jı yilzUnden kavga etmlttlr. 
Bir aralık Bekir fazla hırslanmıı 
ve Selimin karnına doj'ru bir 
tekme atmıştır. 

Selim, tekmeyi yer yemez 
cansız denecek bir derecede 
olduğu yere yıkılıp kalmıı, gelen 
polisler hayata tehlikede olan bu 
adamı Cerrabpaıa haıtanesloe 

kaldırmışlardır. 
Kolbaıı Bekir de tevkif edil· 

mlıtir. 

Balye Soyguncuları 
Deniıyolları ldareıi emrindekl 

tahmil tahliye amelesinden, Ah- 'l 

met, Abidin, Hüseyin ve Hasan 
Galata rıhtımındaki balyelerdon 
eıya aıırır]arken yakalanmışlardır. 

3400 Kilo 
Bezir Yandı 

Bir De Fabrika Kül 
Haline Geldi 

Dlln öğleye doğru Silabtaraf a• 
da bir yangın olmuı ve bir fab
rika tamamen yanmıtbr. Yangın 
çıkan fabrikanın elektrik fabrika• 
sının tam karşı1mda olma11, ora• 
ya da büyük bir tehlike ?ıtermlı 
iıe de itfaiyenin aldığı tertibat ile 
atef elektrik fabrikuına atlabJ. 
mamııbr. 

Bu fabrika Bay Mihalin lda· 
resinde bulunan bezir yatı fab
rikasıdır. 

Mihalın oğlu Simon ile kayın• 
biraderi Kiryako kazanda bezir 
yakarlaken birdenbire alev almıı 
Ye önüne geçllemlyecek derecede 
ateş etrafı sarmıtbr. 

Nihayet yetişen itfa'lye, fabrika 
tamamen yandığı halde, etrafına 
airayete meydan vermeden aön
dürmüıttır. 

Fabrika ile beraber yanan 
yağın miktarı 3400 kilodur. 

Polis, yangımn hakiki aobebinl 
areştırmalCtadıf'. 

Şark 

Müfettiş/iği 
Ankara, 8 (Husoııt) - Dahi· 

liye mOsteşarının ıark umumi 
müfettişliğine tayin edileceği hak· 
kında çıkan haberler tekzib edi
liyor. 

Belediyeye Haciz 
Kararı Pariatekl Sen Mah

kemesi Vermiı 
Belediyıenln paralarına Perye 

Bankasının değil, Perye Bankaaı 
hirsedar'arından biriılnln haciz 

Bir Sahtekô.rlık Suçlusu 
Tevkif Edildi 

koyduğu an1aşılmııtır. Bu adam Merkez Bankası-
Par:ste Sen Mahkemesine mllra· ntn nHakbuzlarlRl 
caat etmlt ve Perye Bankasının l.Yl ı 

B ki Ad Belediye ile yaptığı anlaşmayı 'T' k ı •t Ef • 
IÇa ) am kabul etmediğini ileri silrmUı; ı Q tıl mlŞ 

Şevket iki Yıl 4 Ay Ha- 200 bin Erannz frangı için lhti· Mtıddeiumumilik dün, tUccar-
• y k yati haciz kararı almış, mahke- dan Alf onı oğlu Adolf Matkoviç 

pıste ataca k B l d' atlı blr2ai hakkında t·vkı"f kararı me de bu arıırı ı e ıyeye tebliğ • " 
Bundan bir mftddet enel etmiıtir. Bunun lizerlne Belediye almışlar. Bu kararı icap ettiren 

Şitlide Samanpazarmda arkadaıı· bu haciz kararı etrafındaki mUda· hadiıe, bu tacirin merkez banka· 
mız Bay Halil Lütfinln evlne faasını hazırlamıf, diier taraftan• sının makbuzlarını ve alAkadar 
girerek btçak çeken ve b6ylelikJe da Parlste bulunan Belediye memurların imzalarını taklit etmif 
para koparmak iıteyen ŞeTketin Reisin• bir telgraf çekerek bu olmaıı lddinsıdır. iddialara göre 
muhakemesi don Aiır Ceza Malt- itin ıulhen halledilmeal için ihtı· bu tacir, Avrupada bir fabrikaya 
kemesinde bitlrilmiıtir. Mahkeme h k h 125 Türk liralık ve 4228,5 laviçre yatı aciz ararı alan isaedar 
tehdit suçunu aabit görmftı Şey- ile temaa etmealni bildlrmiıtir. franklık iki merkt:z bankaaı mak· 
keli yedi sene ağır hapae ' mah· • h buz göndermiştir. Fabrika, bu 
kfım etmiıtir. Fakat hu ceza MUzede Kımya ane makbuılardan fUphelenmlş ve 
muhtelif hafifletici sebepler neti· Müzeler umum müdürlUğU merkez bankasından sormuıtur. 
cesinde, iki aene 4 aya indiril• Topkapı sarayının avluıundaki Merkez bankası da makbuzların 
mittir. fırın yerlerinde bir kimya labora· ve Üzerlerindeki imzalarm taklit 

T•yyareye Yardım tuvarı yapılmasını kararlaşbrmıı olduğunu ileri sürerek mUddel· 
Mekteplerde Tayyare C.miyetl ve pllnlannı da hazırlatmıştır. Bu umo111iliğe müracaat etınif ·ve 

yardım tefkilib yapılmaaıaa batla- it• hazirandan aonra baılanabil.. mea'uUerin ortaya çıkarılmasını 

lanmıı ve cUrmtınO itiraf etmlı 
ve Gala tada Oton oğlu Pa Yll 
matbaasmda 600 tane kırmalı 
makbuz baatırdığını da aöylemlt
tir. Altıncı mUataatlk suçluyu 
tevkif etmiıtir. Matbaacı hakkın· 
da da tahkikat de~am etmektedir. 

Bedava Arazi 
Veriliyor 

Fakat Ev Yapıp imar Et
mek Şartile 

Mayıs 8 

Bir iki 
Satırla 

10 Bin T•lebe Şahadetname 
Alacak 

Kültür BakanhA-ınm ilk tahsil ç0< 
euklan lçin ietanbul KGltür mOdlr .. 
lltünden istediği malumat hazırlan• 

••fhr. Bu malii1D41ta ınazarJla 
lıtanbuldaki çocukların ytızd• 73 1 
okumakta, yllzde yirmi yedisi hasta .. 
hk, fukaralık sribi sebeplerle talıııtl 

srörmetnektodir. 
lıtr ıbulda 630 u kadın olmak 

Ozere 1308 llkmektep boeaaı ve 32 
bini kız olmak llzere 65 bin ilkmek· 
tep talebesi Yardır. Bu yıl ilkmektep
lırden 10 bln talebe mesun olacaktır. 

* .. .. 
Balkan Ol!mplyatları 

Balkan o:lmpiyad oyunları komiteal 
batkaalığına GUmrUk ve İnhiaarlar 
Bakanı B. Ali Rana Tarhan ıeçilmiıtlr. 

ir .. .. 

Çtn Elçlsl Geldl 
Yeni Çin Sefiri Jeneral Hu din 

akıam aait 21 de balyan bıındualı 
Piliına npurile t•hrlmize ge!miıt:r. 

Rıhtımda Çin sefareti memupları 
tarafından merulmle karııla nmııtır. 
Bir gGn istirahatten sonra Ankaraya 
gidecektir. .. .. .. 

Geri Ahnen ikramiye 
Üç gilmrök memuru bir bankıı nın 

yaptığl yolsuz muameleyi meydan.ı 
çıkardıklarından dolayı dolğunca b:r 

ikramiye almışlardı. Bu ikramiyelerin 
feri alınmasına karar Terilmİft1r. 

ıt * .. 
Hintliler Ankarada 

Hlndistanın Haydarab!t hll• 
kameti erkinmdan bir kaç zat 
gezmek için haraya gelmitler, 
dtla da Ankaraya gitmişlerdir. 

.. ir • 
Bufiday Yolsuzluğu 

lstanbul vilAyet idare heyetine 
yerilen buğday yolsuzluğu tahki
kat evrakı, aalahlyetıizllk kararllo 
Devlet Şiira&ına gönderilmiştir. 

* ıt * 
Ağll Yapma iti 

Zlraat Bakanlığı mecburi alJI 
1apmak mtlddetini S ıene daha 
uzatacak bir kanun projHi hazırlı· 

mııtır. 

* .. * 
Ath Polisler 

Bazı vilayetlerde bu yıl yenı. 
den atlı polis teıkilitı yapılacak
br. Yeni polia teıkilit kanun• 
projHl de ikmal edilmiştir. 

.. .. ıt 
Tevfik RU,tU Aras 

Dq işleri Bakanı Tevfik Rör 
ti Araı BOkreşe gitm•k Uzer• 
bu 1&bab ıehrlmlze gelmi§tir. " 

ıt .. ıt 
Üniversiteye Hediy• 

Sovyet Satlık Komiserliği Qniver• 
ılteye saQhk itlerine ait lki sandık 
doluıu resim hediye etmiıtir. By 
rHimlerde muhtelif hastalıklar n na1ıl 
baıladığı, Hyrl ve b1titl görlllmek• 
tedlr. nalmıftır. cektir. iatemittlr. Adolf Matkovlç yaka· 
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Y akacığın imarı için b8yftk 
çalıımalar yapılmaktadır. KfSy 
kanununun kendine verdiği aali
hiyete dayanarak lıtiyenlere Ya• 
kacıktan bedava arazi vermeye 
başlamııtır. ancak bu araziyi 
alanlar 3 sene içinde buraaım 
imar ettirecekler, bina yapbra• 
caklardır. 3 ıene sonra da arazinin 
tapusunu alabileceklerdir. Şimdi 
verilecek masraf aadece harita 
harcı olarak beı liradan ibarettir. 

Komşu - H;.ıan 8. , ıelnle felAke-
tinde en s rs lmıyan madde nedir ? 
Dütüoüp duruyorum. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

.... Beton mudur acaba 1 
Ha1an B. - Delil l 1 

•.•• Çelik mi ? Mermer mi ? 
Huan B. - Değil 1 

•.. . Nedir öyle iıe Haıan B. 1 
Haaan B. - Barı:ıacak yeri ka•mi • ~11 

zavallılar karşıaında xeoğinlerlmi:dn yUrogU 
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Her gün l Rcc:inı t i M ak a e r-
Mü s ta kil Mahkeme il Sözün Kısası 

Tr~stler 

• 
): 

Sulh Duacıları 

• Bir Hediye 

Tröstler 
Bir tarafta hükumete dayanan 

bllyük ıermayeli, kuvvetli tirkct• 
ler, öte tarafta aciz, ailaha.z ve 
müdafaasız halk. Bu tirketler 1at· 
tıklan mallan daha yüksek fialla 
aatabilmek, ve halkın 1ararma 
biraz daha fazla kar edebilmek 
için, hUkumetin h 'maye ve yardımı 
ile de kanmazlar. Bir araya gelip 
kendi aralarında tröstler vlicude 
1retirirler. O vakit, zaten mlida· 
laasız bir vaziyette bulunan halk, 
ba ş :rketlerin esiri olur. Onlarm 
kötü malları ıa istedikleri parayı 
Yermeye mecbur olur. Bir tarafta 
bu şirketler ve sermayedarları ka· 
•alerını doldururken, öte tarafta 
halk farkına varmakıızm soyulur. 

Trö t, şehir içinde soyguncu· 
luk yapan bir çetedir. Sanayici 
111emlelcetlerde çok yapılmıı olan 
bu birleşme şeldi bizde de batla
mışbr. 

Son Posta bu soygunculukla 
mücadele} a karar vermiştir. Bun• 
lorm içyüzlerini meydana vere• 
cektir. 

* 
Sulh Duacıları 
Dün Şanghaydan büyQk aarı 

bir zarf içinde broıUrlü bir 
mektup aldık. 

Mektupta blltUn dünyanın 
ıilih yarııına girdiğinden, harp 
tehlıkeıinin yakla~tığmdan bah· 
11dlldikten aonra Çin filoıoflann• 
dan birinin Şanghayda &ulh lehin· 
de bir konferans vereceği Ye 
konferanıın sonunda da ıulh için 
dua edileceği bildirilmektedir. 
Bu konf eranıa bizim de iştirak 
etmemiz rica edilmektedir. 

Mektubu gönderen usu•h 
duacıları., isminde bir cemiyettir. 
Harbl.1 önUne dua ile geçilebile
ceğini sanan Çin.ilerin, Japonlara 
•ıir olması k adar tabii birıey 
olamaz kanaatine Yardırır. .. 

Bir Hediye 
lnglltere kıra ının tahta çıkı· 

tının yirmi beşinci seneai milna· 
ıebetile lngilterede dünyada misil 
görülmemiş şenlik yapılıyor. 

Bu münaseb tle dünyanın d6rt 
köşesinden Londraya misafirler, 
Bukingam ıar. yına h~diye ya· 
ğıyor. Bir Hint racaaı lngi· 
llz. kıralına, l ngiltere bütçesinin 
Uçte biri n:ıbctinde bir hediye 
aönderiyor. lngiliz bütçesinin 
liçte biri, yani 500 milyon lira. 

Bu kadar muazza m bir hediye 
~erebllen bu Raca, lngiliz Kıralı· 
run köleaidlr. O nun bu ıervetl 
•sir kalmnsına mani olnmamııtır. 

Demek ki yalnız para, bir mil• 
lett kurtarmıya kafi gelmiyor. 

Bir Genç Kızın 
Cinayeti 

l\endiıini Kaçıran Delikan· 
lıyı Öldürdü 

., 
• 

SON TELGRAF HABERLERi 

Borsada 17 Suçlu Tevkif 
Edildi 

Bir Suçlu Sorgu 
Esnasında Öldü 
Tevkiflerin Devam 
Edeceği Anlaşıll-

• yor, Duruşma Eski· 
ıehirde Yapllacak 
Ankara, 8 (Hususi) - lıpar• 

tadan gelen son haberlere aöre, 
SaldUlkiirdi hAdlaeı~nln tahkikatı 
esnaaında, kadın tesettllrU hak· 
kında da tahrik edici bazı evrak 
ele geçlrilmlıtir. 

Suçlulardan Bekir Ye saatçi 
Lttlfinin Uzerlerinde mahreci belli 
olmıyan bir mektup bulunmuıtur. 
Suçlular1n muhtelif yerlerde bu· 
lunması göz8nilnde tutularak mu
hakemenin çabuk baılaması 
makaadile blltün suçluların Es· 
kiıehire gönderilmelerine, ve 
muhakemenin orada yapıl· 
maaına karar verilmlı ve bu 
karar dUn alikadar yerlere tebliğ 
edilmiştir. 

Dahiliye Bakanı Şnkril Kaya, 
ref akatında umum jandarma 
Kumandanı Gen eral Kazım ile 
dlln akıam lspartaya gitmiıtir. 
Oradan diğer bazı vilAyetlerl de 
dolaıarak cumartesi gilnU buraya 
d~necektir. 

Isparta da 
Isparta, 7 - Tarikçillk hAdl· 

sHinden timdiye kadar sorgu 
altına alınanların aayııı 30 ka• 

Demiryollarımızın Geliri 
Fazlalaıtı 

Ankara, 7 - Y apılen iatatiı
tlklere göre demiryollal".ımız ge
çen yıla niabetle Şubatta 32,622 
lira fazlalıkla 883654 lira gelir 
yapmiılardır. 

İzmir Kasaba hattı da 31447 

Yugoslavya Seçiminin Son 
Neticesi Alındı 

Belgrat, 7 (A. A.) - Y evtlç 
listesinin genel seçimde oyların 
yftde 62.6ımı kazandığı blldiril· 
mektedir. 

····--·····················-································· lira f ulasile 171502 lira kazan· 
mışbr. 

Kars Zelzelesinin Do
ğurduğu Korkunç Facia! 

Ankara, 8 ( Hususi) - Kara· 
ta ıelıele mıntakasında yapılan 
zarar ziyan tetkikleri bitirllnıit 
vs şu neticeye Yarılmışbr: 

Digor nahiyesile nahiyenin 31 
köyllndeki 990 e'fden 630 u ta· 
mamen yıkılmıı, geri kalanlar da 
harap olmuıtur. Ölenler 73, ya· 
ralılar da 120 kiıldir. 912 de 
hayvan telef olmuştur. 

Büyük bir köy olan Bağçe
vanda dUğUn eğlencesi olduğun· 
dan buradaki kayıpların çoğu 
kadın Ye çocuklardır. 

_ Deprenme uzun bir •adi için· 
de bulunan köylerde daha çok 
zarar Yermit ve bu köyler balkı 
yiyeceksiz kalmıştır. Dt!prenme 
çevreıindekl köylerin sulara ilk 
gllndenberi çeıitli renklerde ak· 
maktadır. Bazı yerlerde sular 
çeklJmiş ve yeni suların fışkmp 

kaybolduğu görUlmilttUr. 
Kağızman kazaıı ıınırlarına 

yakın köylere giden ikinci sağlık 
kolu daha dönmediğinden bu 
çavredeki ~arar da ötekil rden 
aşaği değildir. 

dardır. Dün akıam da Uç kişi inkAra sapmışlardır. 
daha yakalandı. Antalya Müftüsü Buraada 
de ıorgu altına alınanlar araım· 
dadır.Don Burdurdan buraya, bu 
suç ile alakadar olarak getirilen 
mütekait binbaıı Asım, bugün 
ifades! alınırken birdenbire dUtllp 
öldü.Suçlular, Saidülkllrdi ile sa• 
dece kur'an tefıiri fizerine lco· 
ınuıtuklarmı ve muhabere ettik· 
}erini, inkılAba karşı hiçbir fena 
niyetleri olmadığını söyliyerek 

Bursa, 7 - Isparta badfıesi 
mUnasebetile yeniden yedi kiıi 
sorgu altına alınmııtır. 

B1ı suretle buradaki mevkuf 
suçluların ıayııı 17yi bulmuştur. 
Suçluların şebeke elebaıı&ile 4if· 
reli kelimeler kullanarak muha· 
bere ettikleri anlaıılıyor. 

Civar kazalardan bazılarında 
da tevkıfat yapılacağı anlaıılıyor. 1 

lzmir, 7 {Hususi) - Ödemiıin 
ideli köyünde 17 yaşında Meh· 

illet kızı Asiyeyi 3 genç dağa 
kaldırmıılar ve bir mağaraya ka· ı----------------------
Paınıolardır. Asiye burada ken· J .. S 'T"'ER /NAN /STER l NANMAI dine tecavllz etmek isteyen Hll· 1. • 
~•yini yanında bulunan btçakla 
kldürmUı. diğer iki genç te kor-
arak kaçmışlardır. 

Bir Balıkçının 
Bileği Koptu 

N Kocamustafapaşada oturan 

0 
Uman adlı bir balıkçı yaaak 

, imasına rağmen dinamitle balık 
~larken d inamit elinde patlamıf, 
Uınanın bileği kopmuıtur. 

Bir gazetede okudukı 
"Bi ri ı; i anlattı: 
- H er akşam &aat (19) da, dükkAnımı kapatırım. O 

gün <le, Laşlrn güııler ıibi ıaati gelince kepenklori 
iadirm iştim. 

Bir de ne bakayım, belediye memuru, elinde bir 
kiğı t, gel<li: 

"Şunu imznlayacaksıoız !.,. Uzattığı kdğıda baktım. 
Dükkanımı (19) u (15) dalı:ıka geçe kapatmııım. Bundan 
dolayı hakkımda takibat yapılıyormuş. 

M eınurun uıathğı kiiğıda: 
''Dükkanımı tam vaktında kapattım!,, ıözlerini yun· 

rak altına imzamı attım. Fakat bay memur, buna 
kanmadı; 

- Zaptı imzalayacakeıuııl diye ayak diredi. !mıam 
olduğunu eöyledim. Dinlemedi, Ve kAğıda ''imzadan 
istinkaf otmittir,, ctimleıini yazarak çıkb ıitti. 

Hakkımda zabıt tutan nıemura: 

- Affedtrainiz, dedim, dükkanımı vaktından 15 
dakika sonra kapattığıma naııl olup ta hükmettiniz.? 

Kısa keıti; 

- Kontrol ettik, öğrendik ..• 
- Lütfen eaatinlze bakar mı11nıd 
- Saatim yokl 
- O halde, dükkanımı ıev kapattığımı hangi aaatı 

bakarak anladınız? 

Memarun, ne cnap verdiğini hatırlamıyorum.,, 
Tecziye Edildiler 

"-rDun ansızın yapılan blr teftiş 
la ıcesinde, Fatih kaymakamta
~a vaıifesl ba~ında bulunmıyan JSTER iNAN /STER 1NANMAI 

memur tecziye edllmfttir. 

Kahve 
Ocaklar ile 
lvlücadele 
------- Server Bedi -

K ahveler hükümetin de s"nirino 
dokunmıya başladı. Memleketin 
saı.a~ ileımesioi isteyenler elbette 
fabrika dumana yerine tütün du· 
ma u görme} e ve makine gürül· 
tüaü yerine tavla şakırtısı duymaya 
k cı llanamazlar. 

En ıssız köydeki çınar altın· 
dan en kalabalık şehirdeki mey· 
danın köşebaıına kadar b ütün 
yurdu aaran bu tenbel ocaklarma 
çalışmanın manasını b.Hp to sın r· 
lenmeyen insan ) oktur. Brezilya• 
nın yüzllnü gü.dün11ekten bnşka 
fa} dı. sı o!n ıyan ka hveleri bir 
emirle kapatıp çıkmak, işin en 
keıtirmell yolu değil midir? 

Hayır! O zaman da kahve 
ocakları dükkanlardan çıkıp ev· 
Jere yerleiecektir. Kahve tiryaki· 
lerini daha emin bir çata altına 
sindirmekten baıka netice verme
yecek olan bu tedbirlerin faydası 
olacağına inanmıyoruz. Asıl me· 
sele, bu kahve ihtiyacının sebep
lerini bulmaktır. 

Sebep işsizlik midir? Eveti 
Sebep yalnız lıı:zlik midir? Hayır! 
kahveleri dolduranlarm bir kı&mı 
işsizlerdir. Fakat bir kısmı da 
itlerinden çıktıktan sonra yapacak 
iş bulamıyanlardır 

Kahveleri kapamak veya sayı· 
larını azaltmak, itsizlere daha 
fena işlerin kapısını açmak de
mektir. Yapacak it bulamıyan ve 
boı oturmaları da yasak edilen 
adamlar, seraerlliğin hareketsiz 
değil, fa'al ıekillerlni terciha mec· 
bur kalacaklardır ki, böylece, 
kahvelerden hapiıhanelere bir 
kôprll kurulmuı olecakhr. 

işlerinden çıktıktan sonra ya· 
pacak iş bulamayanlara gelince 
bunlara kahvede öldlirülen zama· 
nın kıymetini öğretecek muallim, 
yine zamandır. itin terbiye tarafı 
uzun sürer. Kahveleri devletin 
kontrolu altında birer kfiçlik ku· 
IOp haline gtirmek de hem tatbiki 
gUç., adeta imkAnsız, hem de kah· 
yede aranan serbestliğe ve ra· 
hatiığa engel olacak bir dllşfin· 
cedir. 

Ahaliyi kahveden kurtarmak 
için en emin çarelerden biri ter
biye ise, öteki de parklar, toplu 
eğlenceler, klltliphaneler ve kah· 
veler haricinde açılacak muhtelif 
kliçlik kulüplerdir Bizce bu ku· 
lUplerin devlet tarafından değil, 
halk tarafından kurulması ve her 
tilrlU mUdahaledcn uzak bulun· 
ması IAzımdır. 

l:Julgaristanda 
Yeni Hadiseler 
Askeri Birlik, idarenin Kı
ral Elinde Kalmasını ! stiyor 

Sofya, 7 - Askeri birlık cnıu· 
mi kongresini yapmış, kongre 
devam ederken gizli b r teşekkü
lUn yazdı~ı ve zabitler arasındaki 
taklibi hükumetçilerle mücadele 
edileceğini bildiren bir mektup 
blitUn devlet ricaline, zabitlere 
ve gazetecilere dağıtılmııtır. 

Aıkert Birliğin Jrnngresi hü· 
kfımatin mllmanaatma rağmen 
yapılmıfhr. Kongre neticesine 
göre, askeri birliğin bugünkü 
ıekll tamamen değiıecek, birlik 
Harbiye Nezareti ile YUksek 
Aıkeri Şuranın emrine tabl ikinci 
bir teıekkül halinde knlacak, 
memleketin idaresi tamamile 
Kırala bırakılacaktır. 

Dinamit Pat~ayınca 
Izmir, 8 (Huıusi) - Ödemiıte 

yol işinde çalışan 3 amele dina· 
mitle ağır surette yaralanm ıılardır. .............................................................. 

Mide, Barsak ve Karaciğer 
rahatsızlıklarına 

AFYON KAR AKiSAR 
MADEN SUYU 
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HARİCİ 
r enedik 
i ... onf er ansı Da 
Bir Çıkmazdadır 

Bugllalerde Venedikte bir koofe
lana toplanmı9tır. Avusturya, Maca• 
tlıtan ve İtalya, mOıterek menfaat
lttrlai te'lif ve temin edici çar eler 
l>eşlnde koımakta 'ular. Bu arada en 
nıOşkill meaele Macaristanın •ilah· 
lanmak arzuaunu İtalya için dlter 
devletlere kabul ettirmek vardır. 
ltll!ya, Macaristaoı ya beraberinde 
IÖUlrmeye muv• ff ak olacs.ktır; yahut 
P.lacari.tan Almanyanın kolları aruına 
lblacaktır. Beraberinde bulundura
bllmek için onun ıilahlanmak iddia· 
larını desteklemek zaruretisadedir. 
Halbuki kGçük ltilAf zUmreai buna 
nıuarızdır. Son zamanda Fransa ile 
bir anlaşma yapan İtalya, küçOk 
ltiJAfın tllphelerinl uyan ::!ıracak f"Y'" 
lırden usak kalmak vaziyetindedir. 
Bu itibar iledir ki Venedik konut· 
bu~Jarı dlpıia kile boı ambar kabilin
dendir. Ve bu noktadan Venedik 
lconu9malarının neticHI, büyük bir 
lllka ile bekleniyor. 

Gerek Almanya n gerek diğer 
blzı devletler tarafından teşvik gören 
~acariııtan, noktainazarında Hrar 
•dececektir. KllçOk iHIAf l•e, bu 
\"&dide herhansrl bir fedakArlık yap
baaktan uzaktır. Şu halde, Avrupa 
diplomaıiıl, balledilmeai cidden zor 
bir muadele ile da.ha kartılaımıı 
b11lunmaktadır. - Süreyya 

Silah Ticareti 
Pek Müthiş! 

lsveç Bir Yılda 19 Milyon 
Kuronluk Silah Sattı 

Stokholm, 7 (A.A.} - lsveçin harp 
lha:ı:ımı ibracabna dair tutulan rHmf 
lıtatistikler bu ihracatın 1934 yılında 
18,QU,1'2 krona balit olduğunu 
a<>ıtermektedir. 

Buııun 8,114,854 kronu top, ttıfek, 
llaernd Ye cephane bedelidir. 1933 
ihracatı, ancak 17.642,000 1932 ibra• 
t~tı da 15, 784,071 krona baliğ olmuıtu. 

iıveç harp HHJİlnln baılıca mftf· 
t•rUerl, ir1alltıa. rHml kayıtlarına 
~6re, 4,966,745 kronla lran, 4,539,4S9 

roQJa Çin, 2,800,028 kronla da Nor
~•çtlr. 

lsp•nya Kabinesi 
Madrit, 7 ( A.A. ) - Bay L6ru, 

~ııtoliklerin lttlrakile bir temerküz 
~~·I kurmuıtur. 

8-s 
:----
835 Edebi 

ita/ya 
Oraya Medeniyet 
Saçacakmıı ! 

Roma, 7 ( A.A. ) - Saylavlar ku· 
rultayında B. Savorio demi9tir klı 

''lt:ılya lıugctn Habeıiııtan mesele
•ini ortaya atmamıt olaaydı, bunu 
yarın Avrupa yapmak mecburiy•tinde 
kalacakb. ÇünkO Habeti•tan, genlt 
topraklaranda medeniyet işini kendi 
kendine baıarmak ııücUnde değil<llr. 
Fransa .... lngHtere, ltalyanın medeni 
acunu Ye kendi ulusal ıerefini koru• 
mak huauıunda Habeıiatanda batar
mak lıtediti lçia bliyUklüğilnU anla· 
mıtlardır • ., . 

Bay Savorio, Habetiıtanın bir 
devlet vekili, kabileler mecmuaaı 
olduğunu da ilave etmiıtlr, 

Yeni Sevklyat 
Napoli. 7 ( A.A. ) - Merano d

puru dün akıam, Gavlnyaoa fabrika
••na mensup ıilbay ve 500 erle bir 
miktar da bıırp levazımı alarak ıarkt 
Afrikaya hareket etmiştir. 

ltalyanın Seferberllil 
Roma, 7 (A.A.) - B. Musolinl, 

Raven, Palermo, Kunio ve Forli 
fa9iıtlerini ıeferber yapmı9 •~ alh 
ay hizmetten ıonra terhis edilmiı 
olan 1913 1ımıfım geri çağırmıştar. 

Saloda sımfmın Eeferberliğl 
ile 1911, 1913, 1914 siyah ıöm· 
!ekliler ıınıfmın ilk iki fırkası se
ferber hale gelmiş bulunmaktadır. 

B. Musol.ni bu tedbirlerj Ha
beıiatana yapılan sil.ih aevkiyatına 
ve Habet seferberliğine cevap 
olarak ittihaz etmiştir. Harekit 
munta:ıam bir ıekllde cereyan 
edecektir .. 

Almanya 
lngilterege 
Yaklaşacakmış 

Berlin, 7 ( Hnas) - Frannı-Ru• 
andlafmh.• nan fmzaaından aonra, 
Almanya Dı, Bakanllğm1n lı:ahat 

i•temui n İngiltere i~e 1 lr yakanlık 
temini için utrafarak Lokarno miııa
kmın kuvvetlendirllmeaine çalııaca~ı' 
söyleniyor. 

Yzııı11a: N.o 

Mahmut Yesari 60 

Tırtılları 
Hacer, uykudan sllkinir ııibi 

doğruldu: 
- Gece oldu .• 
Ve birden hatırladı ı 

b - Zihni Efendi, ya, oda 
lllarnazsakl 

Otel kitibi gUldU: 
- Onu, merak etmeyin ha· 

~11tıefendt... bir kere emretmijdi· 
tliı, odanız, her zaman için ha:ıırl 
)i Hacu, bunu unutmamııtı; fakat 
f tıe fazla bir nezaket aanıyor, 
al}• Umide kapılamıyordu: 

- Sabi mi, Zihni efendi? 
b Zihni efendi, dargm dargm 
akmışb: 

h - Size, hfç yalan s6y)ermiyim 
rtnunefendi? 

tt Araba otelin 6nilnde durunca, 
b ~ı katibi atladı. Otelin kapısı 
t~~nde, Huriye kadan, ıiyah ör· 
..ı .. ~iinUn U\larmı ç•na altından 
'ltı~r 
di . Urnleyip çözllyordu. Zihni efen-

Yı f{ÖrUııce: 
İ): Nereden böyle, kAtip efendi? 
ıye ıaşaladı. 

Zihni efendi telaşla sordu: 
- Muharrem Bey, nerede? 
liuriya kadın, alık alık bakı· 

yordu: 
- Bilmemi Yukarı aşalı do

laşıyordu, emme ..• 
Otel katibi, sert .ert söylendi: 
- Haydi çabuk, Muharrem 

Beyi bul... Hacer hanım sıeldl. .. 
Huriye kadm, ıaıırmıfb: 
- Iıtanbullu Hanım mı? 

- Evet... IıtanbuHu Hanım!.. . 
Haydi, durma .. 

Ve Huriye kadm, içeri girince, 
Zihni Efend döndU, arabadan 
Hacerln kUçUk bınulunu aldı ve 
genç kadının inmesine yardım 

etti. 
Hacer, arabacınn paraımı 

verdi. Arabacı ıoruyorduı 
- Hanım, dönecek misin? 

Yarma kadar bekl~yoyim mi? 
- Bekleme... Bekleme .• 
Otelin kahvesinde oturanlar, 

pencerelere UşUşmUr!er, bu va• 
ldhıız gelen misafire bakıyorlardı. 
Hacer. arabadan inince, merakla 
hakııan başlar, bir feyler mırıl· 
dar, fısı!dar, gibi birbirlerine 
yaklaşıp tokuştular. 

Hacer, otelin taşhğından geçti 
Ye taqıdık bir yere giren lnıan• 

lıtrl relen Habet erkanı, dOtman hazırlıkları karıı•ında tedbir 18r01tıyor 
ve ordularını gözden geçiriyorlar 

lngiltere 
Alev Yağmuru 
Altında 
Şenlikler Esnasında 7000 

Kişi Bayıldı 
Londra, 7 (A.A.) - Kıra), 25 inci 

yıldl>nOmü münasebetile Beritanya 
·imparatorluğuna hitap eden bir ıBy· 
levlnde tebaaıııoe. teıekkür ettikten 
•onra demişt.r ki: 

" - Ulusun.la ben, henOz aonuna 
ermiyen mühim imtihanlar ve HJı•ı• 
gOçlilklerden beraber geçtik. latikba~ 
Un bize daha baıka enditeler Yermul 
muhtemeldir • ., 

Kıral itıisler karı11ıodaki elemin
den de l ahıııetrniıtir. 

Londra, 7 (A.A.) - Kıral, saray.:lan 
bir elektr'k dOğme•ine basarak Hayd 
parktaki ıenlik ate9:nf pu!Ptmıf, bunu 
müteakip bütün memlekette iki bin 
ıenlik ateşi parlamıt Ye t Otün lnırll
tere bir alev çemberi'• kuıatılmıfhr. 
Sokaklarda kıralın mera.im alayını 
Hyretmek iç.in topl· nan seyirciluden 
7000 k:vi bayılmış, kırk kiti hastaneye 
y .. tırılmıo ve bir kişi de kalp sekte• 
ainden ölmütUir. 

Tevkif Edilen Almanlar 
Prag, 7 (A. A.) - Kağıtları yolıuıı: 

görO!en 25 Alman göçmeni tevkif 
edilmjştir. 

- - - -
ların ahıık adımlarile merdiven• 
doğru yürfldü: 

- Yine bahçe UıtUndekl 
oda mı, Zihni Efendi? 

Zihni Efendi, elinde Hacerlo 
bavulu, onu takip ediyordu: 

- Evet Hanımefendi.. Yalnız 
anahtan, Muharrem Beydedlr. 
Huriye kadın haber verecek .. 
Eğer bir az beklerseniz kusura 
bakmaısınız artık •• 

Hacer, kahkaha ile glUtiyordu: 
- Kusura bakmak ne demek, 

buldum da bunayacağım, öyle mi? 
Merdiveni henliz çıkmıftı. 

Otel sahibi Muharrem Bey le 
karıılaıtılar. Muharrem Bey eği· 

lerek genç kadını selamladı: 
- Buyursunlar, efendim; hoş 

geldiniz, Hfalar getirdiniz ! 
Hacer, dost bir tavır:a elini 

otel sahibine uzatmıştu 
- Nasıl, afiyettesinlz. inıallab 

Muharrem Bey ? 
Muharrem Bey, genç kadının 

elini ilkarken de eA'fliyorduı 
- TeıekkUrler ederim, hanı

mefendi. Böyle haber Yermeden 
teşrif ettiğiniz Jçln odamzı ıllpUr
tımedlm, kusura bakmaymız. 

Hacer, gUIUyordu: 
- Evet ..• Birdenbire... vakit· 

siz oldu amma... Üznlmeyfniz ..• 
Muharrem Bey, yeleğinin ce• 

binden bir anahtar çakardı, oda 
kap11ını açb: 

Tuna Konferansı 
Ve Hudutlar 

Macaristan Yeni Bir Şart 
Ortaya Attı 

Ven edik, 7 (A.A) - Venedik veya 
Viyanada, Bay BenH Ue Titaluko 
ve Macar Hariciye Bakanı ve belki de 
ltalyanın da iotirakile yeni bir konfe
rans toplaoaaatı tahmin ediliyor. 

Paıte, 7 ( A.A ) - Macariataa 
Venedik konferanaında son hadde 
kadar fedaltJ.rhk yapmııtır. KOçUk 
itilaf dn•letlerinln de Tuna konferan
ıunda ayni fedakArlığı göıtereceği 

limit ediliyor. Bir habere aare, ala
kadar deYletler Macar hudutlarının 

tadili imkanını verirlerse Macaristan da 
muahedelerln tadili itini Roma kon
feranamdıı ortaya atmayacakt:r. KOçOk 
ltLaf Dıt Bakanları Tuna konferan• 
•ıadan eYvel •ıra Ue Romaya gele· 
ceklerdir. 

Franaada Vergi Tahsllltı 
Ekslllyor 

Pııris, 1 (A.A.) - Bilvaaıta vergi
ler tahıi!atı, 1935 batlangıcındanberl 
bOtç• oranlarına göre 800,000,000 
franklık bir eksiklik ıröstermektedir. 
Dotı·udan doğruya vergiler baıılita 
da bütçe oranına • tahminine - göre 
160,000,000 frank ek•iktir. 

- Yol y orgunusuz... Bu gece 
istirahat buyurun, yarıo, blitiln 
eksikleriniz tamamlanır... Yemek, 
ne emredecekseniz, bendenizl 
çağırm •.. 

Hacer, Zihnf efendinin elinden 
bavulunu almııtı: 

- T eıekkUr ederim. 
Muharrem beye döndO. 
- Size karşı çok mahcubum 

Beyefendi... Bana karşı göıterdi· 
ğiniz insani> etliğl dünyada unu
tamam.. Y arm, uzun uzadıya 

konuşuruz. Yemek için, ben Hu· 
riye kadım çağırırım ... 

Otol sahibinin fazla nezaket 
göstermeıine vakit bırakmadıj 

tatlı blr gUIUmseyişle boyun 
kırdı, odaama çekildi ... 

Oda, Hacere, eskisinden da· 
ha ıirin, daha ıans:u. daha sevim· 
li g6rUndU. Bunda, Kızbeyll ote
lindeki odaların kasvetinin de te
ılrf vardı; fakat Hacer, dikkat 
etti kl; Muharrem Bey, bu odaya 
yeni eşyalar koymuı ve epey slls· 
lemlşti. K6ıedeki aynalı dolap, 
eskiden yoktu. Karyola, daha ye· 
nl idi ve pencere kenarına ayrı· 
ca genlı, rahat bir koituk kon· 
muttu. 

Hacer, bir aya yakındır, böyle 
rahat bir yerde uyumadığını ha· 
tırladı, açlığını unuttu ve hemen 
&oyundu, kendini yatağa attı. 

lf 
Hacer, aabahleyin, otel kltfbi-.. .. 
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Gönül f1leri 

Kızınızı 
Verirken 
Dikkat Ediniz 

"Geçende kızımızı bir geno istedi. 
Tahsili, mevkii) iyi, terbiyeli, iyi aile· 
Y' menıup bir genç olduğu için mu· 
vafık cevap vermekte tereddüt etme
dik. Fakat eimdi yaptığımız tahkikat 
bize bu gencin karanlık bir mazisi 
olduğunu, ahlakının mazbut olmadığlnı 
gösteı di. Nişanı bozsak mı? 

Ruhsar 

insan bir defa evlenir. Kızı· 
nızı vereceğiniz erkeğin herbaldo 
böyle lekeli bir genç olmasını 
istemezsiniz. Belki sonradan ııh· 
lakım düzeltir diye yebme kapı· 
lıp kızmızı feda edemeulniz. lı 
geri dönlUemiyecek hale gelme· 
den nlıanmı bozarsanız lyl olur. 

* "Yeni niıanlıyim. Evlenme hazır-
lığımızı nişanlımla birlikte yapıyoruz. 
Fakat onu alışverişte gördükten lfOtıre. 
içime bir korku ve ıtüphe girdi. O 
kadar hodgam ki, böyle bir adamla 
evleuince hııyatıo ıılaoağı şekli dü~ ü
nüyor ve ürküyorum. Ne derainiz? 

Fahriye 
HUkUm vermekte acele etme .. 

yiniz. insan alışveı işte hodkam 
olabilir. Bu, onun bütün hayatın· 
da hodgam olacağına delalet 
etmez. Maamafih ıiz ona kendi 
zevkin izi ve fikirlerinizi kabul 
ettlrmiye çalıırn. Herhalde bunun 
için nişan bozulmaz. 

• 
İımlrde Bucada Eke Vehbi: 
Sorduğunuz ıuallerln ceYap

lan: 
1 - lngilfz kızlarının yOzDn

dekl tatlı renk lcıımen boya, 
fakat daha ziyade ııhbat rengi· 
dir. iyi yiyen, iyi yafayan, bol 
yıkanan fnsanlann yUzünda gttneı 
ye ışık vardır. 

2 - Sinema artfatlerl vücut· 
larına çok ltinı ederler. Jimnas· 
tik yapar, perhize rJayet eder, 
doktorların lllzum göıterdiği diğer 
feyleri yapar va vlicutlarımn gll
zelJiğini muhafaza ederler. 

Biz de kadınlaran vUcutları çir-
kindir, çUnkil kendilerine hiç 
bakmazlar. 

3 - lnglllzce ötr•nmek için 
ya bir lngillz mektebinde okumak 
veya bir lngillz aileıl içinde ya• 
famak li21mdır. 

TEYZE 

ni çağırmı~b: 

-Aksiliğe bakın ... Demir Ağa• 
nm gönderdlgi kiiğdı kaybotmişim. 

Ya Kızbeylide unuttum, yahut 
para çıkarırken filin, çantamdan 
dlltUrdüm. Şimdi aiz, Demir Ağa· 
yı arayın .•• Belki ıehirdedir. Şe
hirde değilse, köyüne mektup ya• 
zm, doğruca sıelsin, beni burada 
görslin .• , 

- Peki, hanımefendL 
Hacer, hiç tereddüt etmeden 

konuşuyordu: 

- Sonra, bugün haataneyt 
gidelim. Madamki Demir ağa ge· 
linciye kader bakim beyi göremi
yeceğlz, hiç olmazsa, baıtaneye 
kadar g:dip bir hatır soralım. Bu· 
raya kadar gelmişken, aramamak, 
ayıp olmaz mı? 

Zihni efendi gU!Uyordu : 
- Biraz ayıp olur .•. 
- Siz, mektubu hemen yaztn, 

postaya verin, vakit geçmesin .•• 
Sonra Muharrem heyle de konuı
mek istiyorum. 

Otel katibi, Ş«!hre S{elince, ar· 
bk ehemmiyeletini kaybedeceğini 
anlıyordu, boynunu bükmilştU : 

- Emrederainiz, Hacer ha
nımefendi, d•di, köskös odadan 
çıkh. 

Biraz sonra oda kapısı vurul· 
muştu, Hacer : 

- Buyurunuz! dedi. 
( Ar kası var ) 

• 



6 Sı) ,a 

Dünga Hadiseleri 

25 Sene Sonra 
Kendini Kay beden 
Bpledige Reisi 

Amerikada Sion tehri Belediye 
Zorlu bir reiai Mistr Wibur 

. 25 senedenberi 
kle~!!• şehrin s:y. ai, ikh· 
Re-uı sadi, d:ni har:)i vo 

ahlaki bütün hayabna hakimdir. 
Fakat nedense, halka bu hak mi~ 
yet ağır geJııiş olacak ki ıon 
seçimde yerini kaybetmiş ve fÖyle 
bir beyanname ynımışt r : 

- A'eyhimde rey verm.iş olan· 
lar doğruca cehenneme gidecek· 
lerdir. Ce-ıabıhak bcm 'arı hlçb.iı 
zaman affetm · y ccektir. Bütün 
dunyada ihti i l çıkacakt.r. 200 
milyon hak öl .. cektir. 

Bunların kanları 200 lci'ometre 
mesafeyi dolduracaktır. 1942 veya 
1943 tarihinde dünya bat acaktır. 

TAKViM 
Gla ÇARŞiMBA KHı• 
Jl 8 MAYIS 935 182 
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N ö be f ç i 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi ecıaneleı: ıun
Jardır: 

., 

latanbul tarafı: Şehıadebaııında 
(.fım&il Hakkı). Y tnikapuda (Sarım), 
Hafızpa9ada (M. Fuat}, Şehremi
ninde (.A. H&mdl),. Samatyada (T• 
ofilo~). Unkapaıuada (Yergi), Eyüp
te (Hikmet), Beyazıt*a (Cemil), Ba
latta (Hü,ameUio), Oağaloğlunda 
(Übeyt), Bahçelcapuda (A. Rın), 
Bakırköyünde (İıtefan Terz:iyaıa), 
Beyoğlu tarafıı Tabimd& (DeDa 
Suda), Yeniıehirde (S. &ronakyaa) 
Taksimde (Ertuğrul), Galat.da (Ka
raköy), Şişli Şafak ıoka.ğında (Naı

&ileciyao), KaS1mpa4ada (Yenitnran), 
Haıııköyde (Y eni\iirki~, Kadıköy 
tarafı: fıkele caddeeiııde (Sotirya
dia). Yeldeğlrmeninde {Oçler), BI· 
;ıcük&dada CŞ~ü &u>-

Bir Doktorun 
Gün 1 ük 9•Tf&!lha 

Notlarından (*) 
Sıtma ( ı~ıtma ) 

Diinyada her Hne iki milyon ldP. 
nin ölümüıte ıebep olan bu ha
talık çok devamlı n tehlikeli biı 
Afettir. Sivrilinekler vasıtuiyle 
bir inaao kanından diğer inııan 
buma geçen .. Plaımodi,, lerlle 
kanı harap eder Ye ktl'netiıri 

uaUır, lumıııulfa w um11mt safi
yet yilzüı:ıdea ölüme aebep olar. 
Bu husua'8 alınacak tedbir: EY· 
veli sıtmaya tutulmamanıu çaı• 
leı"ini temin etmektir. 
Bfriociai: Batakhlr yerde oturma
ııaak, eturmay• meclt11nyet haıl 
oluraa cibinlik, kullaıu•k batak· 
lığı kurubn&k. 
lkinciıiı Her ihtimale karşı ııtma 
mikrobunun kanda zarar yapma
maıı için nktinden enel haftada 
~ giln •iıer gnma kinf:n. kom• 
primeei almU:. 
Tııtulduktaa ıonra k~ &tet, 
kı.wma n halaizliit nqı ıoğK 
IU ile ıalanm14 çaqafa sarılmak 
[bunu ıründ& (9 - 8) defa yapma. 
lıdır] ve muntazam kinin tedavi
sine başlamalıdır. Bir ııtma nöbeti 
ancak kırk gün ıarhnda (18 - IO) 
gram kinin almakla geçebilir. 
Kanı• kunetıenmt1l için iyi 
yemek te tarttır. 

l*J Bu aetları kult» ukJa)'Ull•, -;;;
ltir albUme 1apı1hrıp koUıkalyon yapı
nız. Sdı:ıah •ımı•unııı:da ltu notlar bir 
doktor ;lbl lmd•d1111za yetııeblllr. 

SON POSTA 
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ABfLI B AB l B L.B B 
•• · u Yıl Uzüm, incir, Fındık

Satıldı )arımız iyi 
Bu Yıl 43 Bin 
Tona Yakın 

İhracat Yaptık 
Tütünden aoora ve yumurta 

ile pamuktan önce dış ticaret 
pli..ı çomuzda ikinci yeri kuru 
) emişler tutar. Kuru yemiş de
nince akla llzüm, incir ye fın· 
dıklarmızın gelmesi lazımgelir. 
Ce" iz, Antep fıstığı, muhtelif 
meyva kuruları da Türkiye ibra· 
cabada yer tutar. Fakat bunla• 
rın ehemmiyeti diğerlerile muka· 
yeso edilecek kadar az olduğu 
için bu yazımızda tüttiuden son· 
ra TUrldyeye en çok para ı•tl· 
ren Uç yemiften, tıznm, incir Ye 
fındıktan bahsedeceti:ı. 

1934 • 1935 mevsimi bu Uç 
maddemiz için de çok iyi ıeç .. 
mittir. Bu mevsim f çn tahmin 
edilen Ozüm rekoltesi 50 bin 
tondur. Şimdiye kadar bu mah
ıulün 42.590 tonu dqarıya gönde· 
rl:.mif tir. Geriye kalan 7.500 to
nun da bir k1aım ihracatçıların 
elin• aeçmit bulunmaktadir. Bu 
ıuretle heniz ıablmamlJ iatokun 
2.900 zt1 lzmirde 'ff 2.800 zft de 

1 

l 

Güıel inoirlerimiı ıergi halindı 

dur: Bu yıl lngiltere ve Mııır olarak tesblt edllmiıtL Bir çunl 
lıtiına edilecek oluna hemen her seksen kilo olduğuna göre takri .. 
memlekete yaptığımız incir lhra- bon ı 2 bin ton eder. Bu yıl fın-
catı bir yil öncekine kıyamla dıklarımızın takriben yüzdo (65) i 
artmıtbr. Bu artış bilhaasa ıon Almanya vo (25) ı de Çekoslo· 
anla,malarla bizden alııiarını vakyaya gönderilmiştir. Geriye 
artıran ve lstatl~tlkte ayrı ayrı kalan yllzde on bqba müşterileri 
gösterilemeyen diğer memleket- araaında Amerika Avusturya ve 
)erin itbalAtnıda göze çarpmak- merkerl ve timall diğer Anupa 
tadır. memleketleri vardır. Kabu~lu 

Fındık ıtob hemen hemen fındık olarak ta f&l'k pazarlarına 
kalmamııtır. işten anlayanfar gönderilmiştir. 
Karadenizdekl bütün fındıp mev- Bu öç maddenia de bu yıl iyi 
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Kari Melet a.bları 

..... 

Bir Gedikpaşalının 
Dilekleri 

On yala yakın bir zamandan• 
beri Gedikpaıada Tiyatro caddesi 
yakınında Eslrcikemal caa:ii soka• 
ğmda 12 No. da oturu) orum. 
Dikkat ettim: Bekçiler gece dev
riyelerini muntazam yapmıyorlar. 

Civarda yangm ihbar edecek blı 
tek telefon yok. Sonra bir takım 
ahlak dütkilnü uygunsuz kadı.alaı 
etrafımu:dakl sokaklarda serbeatç• 
ellerini kollannı filallayarak gezi• 
yor, hiç kimseuin ne menettiği , 
Yar, ne de bunları buradan kovup 
athğt •. Esasen &okağımızın elek• 
trltl olmaman yllzünden bu UY4 
gunsuz kadınlar istedikleri gibi 
dolaşmıya fıraat buluyôrlar. Tath• l 
kuyu camii sıraıınCla Hattat so• 
kaiı da yıllardaaberl ışıksızdır. 
BeledlyemWn bu huıusta nazarı .. 
dikkatini cGlbederim. 

Gedikp:ııada Seniye 1hıaa 

lzmlt Caddeleri Sulanmak 
ihtiyacında 

Rüzgarlı, fırtınalı günlerde 
lzmitln bütün caddeleri, çarııaı 
tozdan görünmeyecek bir hale 
geliyor, gözgözü g6rmllyor. Btıtlla 

yiyecek feylerimiz toza bulanıyor. 
Hele timdi y~z gelince bu tos 
bllıbütün fıci bir hal aldı. Bele• 
diyemi% hiç olmazsa haftanın ltir• 
kaç sıtlntinde itf aiyoai yaaıtaall• 
bu caddeleri ıulatamaz mı? Naza• 
rıdikkati celbederiıİJ. 

lsmltt• bakkal Ah ... t diğer üzlhn yetiftirld mıotaka· 
larda olmak üzere beş bin 
yedi yllı tondan fazla olmadığı 
tahmin edilmektedir. Ttırkofb 
lımir tuhesinio bir raporwıa ıöre 

cucliyetinin nihayet 5000 çuval ıatılmıt bulunmasr Ye elde endlte 
olarak tahmin etmektedirler. Al- edecek bir stok kalmadan yeni ( eevetiiu ~ 
manyadan mUtemadt bir talep relcolten!n beklenmesi sevinilecek ._ ______________ , ,. 

Bir talkım nefia üdm 

bu kalan atolmn ela yeal nkol· 
teye kadar ıablacağı muhak
kakhr. 

Bu yıl yapılan kırk iç bin 
tona yakın ihracatm 28 bini Al-
manya ve yukarı Avrupa memle· 
ketlerine gifnderilmfıtir. Geriye 
kalan maim da 7. 278 tonu lnaif
tere,- •• 5036 temt da ltalyaya 
yollaamlljtd'. 

lneW menimi ...tık tamamile 
geçmiıtir. lzmlr piyasua arhk bu 
mal içfıı durmuı bir vaziyettedir. 
Me'flim bat1ndan mart ayı 10nu• 
na kadar yaphgımaz incir Uı.rac:ab 
40 bin tona yak.lqnuıtu. Halbuki 
bir meVliilm 6nceld ihracat bundan 
ıok noksandır. Bu vaziyeti •• 
incir alıcılil memleketleri ehem• 
miyetlerl ııraaile a6•t•r•a Türk· 
efiıln iıtatiıtiif ıudur: 

M.ulm baıı 30 mart 935 
ms - 14 (TDD) 1914 - 311 

Alman1a •• 
1ukan Anupa 
.... lhc .. . 
Fraua 
Amerika 
ltalya 

t.586,6 
&.»1,6 
~ 
1.429,8 
1.176,0 
J. J,9,9 
J.043,1 

10.007',9 
Ult,J 
~.~ 
L880,7 
1.825,6 

"°·7 
8.437,3 -~.112,G 8Ul4,0 

Bu lıtatlkten çıkan mana ıu-

ohna•ma rağmen aabcı bulmak bir v!tziyettir. Bu vaziyetin alın· 
zor bir it haliai almııtır. masına Merkezi ile Avrupa Ye bll-

1134-1935 menimi Türkiye hassa Almanya olan Klirillg anlat-
hndık rekolted 150 bin çuval malarmız çok yardım etmiıtlr. 

Yeni Basılacak Pa
ralar için •.. 

_......-ıı .......... .-..__.""'""' •ııı • ll-llf. .. ""'' ._...-. . .... 

100 Ton Bakıra ihtiyaç Var. 
Şimdi Bu Alınacak 

Darphane idareal :l5 ve 50 
kurufluk aümUt paraların nsim· 
)erini v• kalıpluını hazırlamakla 

m9ff'lld&r. Haziran içinde 4 mil
yon liralık 50 V• 25 kuruşlukla
rın IMıılmaaına başlaamıtbr. 

Darphane bundan sonra 5 ve 10 
kuruflok nikel paraların basılma· 
ama baflıyacağı lçi11 •llnakaaa 

ile Avrupadan 100 ton bakır 
almıya karar Yermi,tir. Bunu için 
2S bin lira kadar bir pa~ sar· 

fedilecektir. Bu bakırlar alındık
tan sonra içine de yüzde ?5 nis· 
betinde niket konarak nikel para-

ların pulları hazır[anacaktar. Bu
nun için icap eden nikel de elde· 
ki yirmi beıllklerI• ve darphane
deki nikel ı~okile temin edilecek 
ve hariçten nikel almmıyacaktır. ........ -.... ""' _________ _ 
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İhtilas Yapan 
Bir Memur 

Orman f ıinden Ve T aıde
len Suyundan Zimmetine 

Para Geçirmiı 
714 lira ihtilAı ile suçlu ola

rak ap ceza mabkem•inde 
muhakeme edilen orman depo 

11h1 memuru Oaaama da ... ı 

diln bitmiftir. 
Mahkeme tarafından okunan 

kararda. ıuçlu Oamanın muhtelif 
tarihlerde gerek çeki odunlardan 
Ye gerekse tlf 8 il• aatıJan taıde• 
len sularından muhte:if uuktarda 
zimmetine para geçirdiği yövmiya 
defteri, makbuz ve dip koçanla· 
ril• diğer bir çok vesikalarla &a· 

bit bulUDduğundan suçlu Oımanm 
iç ay on bet glln hapain• karar 
Yerilmittir. Bu muhakeme eana· 

ımda ceryan ed•o ve yine ~~u 
aleyhinde ileri aUrlilen 300 liral.ık 
bir paranan hukuk mahkemeleri 
delaletile aranılması bil<lirilmiı 

ye auçlu hapiı cezasını tevkifi 
ıUaURdon ltibareu geçmi.t oldu
ğundan filerbest bıraklimlfl.ır. Fa· 

kat Osman yedi ay müddetle 
aıemuri1 etinden ayrıca men.edil· 
111lşHr. 

Okuyucularımızdan Bay A. N. yu 
- Alakanıza tqekkllr ederiz. 

lmkin olduğu gllnler arzunuzu 
yuloe ~etirmeye çalqacağız. 

• 
Samaunda Bay A. Yılmaza: 
- Adr ... iz n ıarih iıua• 

mektupları maalesef neıredemeyll. 
Maamaflh bidlaeden alAkadar 
makamlar haberdar olmuı iaeler 
m ... ı. yok. Tahllikat oeUcemd• 
mevzu baha şahıs cezalandınlm11 
olacaktar. 

* 
S~da. hükumet kaqııında Baf 

B. Bakkıya ı 
- Bu meaele uzun ve çok 

pllrllzllldilr. Sizin yapacağınız ,., 
hakkınızı abatla müdafaa et
mektir. 

Dr. Nihat Tözge 
1. inci eınıf Deri • Frengi ve 

diğer ZUhrevt hae. müt. 

Babıali Tayyare Cemiyeti kartın 
No. ll Tel i.1942 
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uluçka 
akineleri 
usıl Ku.lltınılır? -·-il.-. blaçka menimidlr. Bu 
.,.,,.,,. m•mleketimizde I''° 
tkoe tu•mlm etmekte olan ..
~ ... ile ehoiv oıbrmak uallerinl 
la .......... okuyuc.tanmısa 
a.ı.-.,,. MtJadık. Bo isabatamıs 
ktln ıı.tb makİHlerlM f&IBil 
hıaamabMlır • 
.........._hararet de-

: Mlıılaedelerl• t•bit 
tir ld JamurtaJar lçJa • 

it banrat dereeell 102 ili 
araaında deilfir. • lerece; 

di mamalltımu:cliıılf ~ ter
tre,. ıöredlr. SaWt bir 

iJi tleiilclir. llesell 102 • 
fiil".-.. T..-.ometN bir 

188 ..,. 181, battl 106 
• 108 derece ail•terme• 

mi1•t atfedilecek bir mueie 
· ır. Faliat ba laal •k ilk 

eta•elidlr. Yumuta
pnilmeainde bilmecbariye 

et dllfecektir. • •niyet 
1111da tabii harareti belde
....... ı. cı..c.,r pc ... 

• &tölmD1Udaa al9YI ,ak..ı
dlr. 

avel••dıraln111: Makinenin 
deki allrmell menfezleri 
tl ati• kadar iyice kapalı 

ulde bulundanaab11w. Ba
..._ de bualan ı,ıc. 

detnameli Bir ~avla 
Şampiyonu 

Bu, Bir 
Bulgardır ve 

Hasım 

An yor 
- ŞtiidD, ptınlıL. Alta kıpa!. 

Bir f9ll>et balar muma?. 
- Hepyek, pleL KUYedL 

Ba7a Wr laepı.ek ıetlrL. 
- DirtcilaaL. Şu bir, llç, bir 

de be clibtf. ~al •• Bir dl~ 
OJmıf.. 

- DllJefL VaJ camaL. 
Oyun .... aefll hal. Al e,.ı. l9il 
dOt .. iniL. 

Kalneala ltlf k• ... i•• 
dart tarafta• tavla ...ı.rı du,.
lark-. ı.tut.ım en .... bar 
taYla pmpiyoaa Goıpodia Koço
kalfa lle ... lakla bnupyoruL 
Koçokalfa cebhlda Wr cllzdan 
çıkarar.ıc Jçio-. bircok llljıtlar 
kanfbrdt, bir ._.llal açarak 
..... koJ.da: 

- lfte pmpfJODlak .... d ... ........................ 
.uaclaal .. 

~--·---- ...... ,.. 
nrlak a -~ ..... Mlhila 
orta•nda da alaradtlde claraa 
Ud ..,_ ~ Wrs~.ıar.i• 
Koço blfa ..._. ~a. olat-
1or1 t.Klme .u,_. 

- Dlı ta•hr. lyL. 6 nu•ra •• 
Gtılbalaar, ı,ı.. 6 numua.. 0.-
•••• 5 -...... T.,., 1 _. 
mara.. Zar at• MrOHmlal. ı~. 
o •mar•. Taktlka. 1aal lecribe ,........, .....,_.k, iyi 8 
auaan.. Çift atmak lıt. 6 _. 
..... c..r.t çok IJI, 7,5 .... 
.... ÇWl pbnaalt. jaDl •JlllMI• ......., ................... .. 
•• .,.. ı ....... tam n-
,. ... 1 = ,... Hiç ,........ 
clill .... • Küt ...... 
..s.s-~ 

- 8'a k••• ldem..a ele ne? 
ICoço ..... lor:..-. lamk .. ,...... ... "'* ~- sibl 

tutarak .......,. b..a-dac 

- 8ea ta•ları kumar •re * le~, n.k v..-lr diye OJD• 
na ffiayabmda .ti•tfiJ• llMlar _. 
hk Jmrutm.ıa. ... ..,.. ..... 
'ilep kahYeslae oyaacla& ftte a. 
kala•• &d•meai de bu.. Y -ı>tailm 
ltlfl11 -o,ualaıcla bir defa o·aun 
kala• paruı vermedim. S:zin 
Ulayaeağ.ıus kahve, çay 1çıaa, 
lolmm yemek .......... . 

Keçobıfa yaa JaD tayla o~ , ...... ,,..,.,., 

Kahnoif s.,. bir ..,,. ptiı 
Ha,.bmcla ,aptıp. • .,_.ı.. ı -m. Wedltl Dft ataWlmellot 
• .W ••~ fMa eJc1ts. pi.ip c1eJ. hUetı ,.tam, mutlaka ıallp ıelir .. 
dlm w .... .,..&ala; ald.I• ~ •.&a be.. iateciljha an ata
Bulpriatanda aynlmea, pmpl- nm. kbet mi, hep pk mi, 
JODluk Zabarefte kaldı tabL. peDdldl •il?. Haapal llteneaiz. 

ŞlmdlJe ........ Wç ,...... mi Keçoblfa e1i1e. ,_..ldarhe 
Kalfa Keçe?.. iç ifar•t yapb: 

Gurmla omuzlar1D1 kaldırdı. - Tavlacle ur 1.6,le iç 
NflDI dlld.....,.la _. t61ır. Be. ilki rakipl.-ı 

- Hiç. dedi. Bir defa olma tirine• baı parmıjmü lkind 

ıa,.~.-,. 
Jenllmeclim. Fakat cam• tavla 
.,.. •• 1111_., .. ., -· .. .............. - ... ~ 
..... ,. •• klcla ...... .. .......... .,.,._ ..... .... 
atab»im, ......,. ,........ 

kOJahilirla. Ela, .... J'eD••lt. 
.. lleill ltL ......... pPmak ..,. 
•em ele dar ... Jenilirim. On-
lar da ı,...ım oyöimadafimı WliJlıt 
ler d-. pek cuaret edemeder. 

- Şdadi1• kadar 19bi• •• 
....... ç: .. ~ 

- bd kiti u... ~ir .... 
Ha1da il• blf de sırp·-.. J...ı 
Hakkı latanbulua ... iyi tavla OJ• 

aayamclır. ~ ek 1-i bir bayii 
llOl',amı., amma, Jiae ,. ...... 

1'..,,a ıar•aldamia ..... 
......... .-..il .... etli: 

- Helii .-;-. ta•lada • 
sor ı•J zar atablliilektir. Zat 1wt• 

...-.k • •lrleflirwek atarım 
w ,W. cW.aa .toka WMiti
ml ptiriılmL 

~---- Wr ıh V.tie 
Karathueliade zorlu bir tadaC) 
u. kaQlleıtm. Abl ıibl ... 
,. ........ ela ,.. ..... Bit 
tlrll lateclitüa zan aıa.,_.-. 
FabtilllllCI ... .,..... 
,-., .... L .. 

Kepwr. , .. -..,_. ..... ...,......., .... - Ete•., ae...-.:..-ta 
ı.... 4-1 yal ..._. ..... ,_,.. 
.... mlfdevlmd•91•._~ 
.,. bpı &llliCle ........ 
dururor. Wr Ar•ı.i lclLt karpma 
tdoJOr. 

- Peki, •llJ..:_'.••••· .Jıtiil•~ı0 ·-~ o fla. lcaqındak:aia 
&ür cek cembet Yanlar ki, ptar- edstlD? 

oyaaa bqlar'ke11 
nealae dikkat 

•nızl. Me•~• urhof!ar cemiyeti. 
Atıklar cemiyeti, tayla cem"yetl - Zar atlflna.. un eline alap 
tibj. •• Bizim ta't'la eeu.alyetinla 500 ............ - ...... ..-.11111111--.._1 ta aeaıl atbjnli bir kere pcllm 
•• çok uuı yz.rdır. BirçQlc ....... 1 mi, iyi oyuncu •u. yokaa kiti 
tavla merakhn zenıinler cemiyetla lm~l-=::~~~~~~1-:~ oyuncu mu 0

1
dujunu derhal an-

bq _... 1-1ırlar. fit• 1*a la ~mL. Tayfada makbul olaa aa-
pmpiJ~ ba cemlyett.:,alcJ,m. ııiar teflyek ite hepyektir. Me-
Blr ti• t.tilk bir tam mlaaba- .ı.11 ben.. 0,Una lt'af!artl• z• 
kala ,.,.wa. Bida raldpleriml n*I• -~ h*p eclwek 
pmlikta ....., •• ........... ..-.ıaa ı..-,.k w laapyela ata-
tr.ıl ~ ... .... ~ 

llli"fft11'1!fillllr---t-•"'* z.lllftf ne ............ x.,wa .. ..., ... cı .. hil 

r ~ lld.I ,,.., ... ı 
Fransa .. 
llalg-ariltan 
Ticareti 

* Atlaadaa JUIJOrlar: 1935 ,... 
,J...fMl•ıtaa-ıtlUllJ ~lalala ....,.........., .... 

,.. :olaeatl tala-
lerl i11fn e~edir. 

ten anla7anlardaa alıqaa rakkam
lara ıBr• 1933 ,.ıutda 39 ..U,on 
ekim ~- Ymıaa tltln ma'hsal8 
1934 .. 31 ....,.. ........... 
Mamafih ba uahf bittin ~ 
tllttal yetiftir•• ...ı-.o.rd. 
... pllmlftlt. 

1934 ,.ıı Şark ti .. rekolteli 
(Tlrld,.·Yu-· 8ulpT) ~ 
.. ,. ... 90 milyeit _....,,.__., 

rak tahmin edilmiftir. '9 •-' 
ıekln um• eoıı _.. ,.... 
olacaktır. 
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laviçrede Uluslararası 
Bir Heykel 

Çizgiyle 
Bu adan 
Ba~l yı· 

nı:ı.. 

Yap! 

Geçen Haftaki 
Bilmecenin Halli 

9 ha ıelı b r rakam a lalıul 
~"""9--- bulunuı. Bundan yine 9 ha

n il bır rakam alllllesinl 
çıh•nnız, ha1ılı tarhın 

yine 9 haneli ol· 
ma11 ve aynı ra• 

ı.amları htlva 

Corg Weı 
ner 14 ya• 

Preje olarak bir Alınan tarııfından Öl! ] \ 8S yılında tında bir Luka Morn 
Alçı • Fran11:ı. tarafım an çocuk ol• 

Ta'iini Yapan Adam! • Bienalme duiu halde 
Külçe • • lavıçr•ll tarafından Vatngtonda J•ta.naya ölnıayl tuclh Yalnız Cephesi Olan Bir Bina.. bir devletin 

AlmaıayHın ınethur Marıleburr l•tlh• 1819 yılında ltalyada imal edil· etti. Kıral JI Heul tarafından tayin Çinde Makao Klllaeal t v 
l.lmlarını yapan~ mittir. ad.lmlttL Gltmeııae idam edilecekti. op ra gın • 

General Q.,bard Yalraw 1773 - 1691 Bu heykel 1792 yılında Avu.turya Gitti, fakat Aıncr kayı o kadar Makao Çlnde Honkenr'un 40 mil men- dan attıtı 
Bu l•trhklaların içine hapHilllen ilk .... Alman hududundan r•lea ha- Hvmedl ki r•rl reldl, bun ınla , ... D~~d· r. En 1 ·;ki ~vrup~ ı_nll•ktl~~le~·J•idlr. topu öbür devletin topragıv a• 

adamdır. Keadlaialn raptıjı b•r blcarede berler llaerlae vukua ırelea bir beraber affa ağ'radı. ,J Porte :ı.ın ma 1 ır. u t• rın Ha apon 
15 .... J8faılllftır. Hupaedllmeal, J•ptıjı Franaıa lhtlllllal baatırırkan, Pa• hlriatlyanları lanfıDdaa yapılmlf, 1835 yı- dilttlreblllr. Çtınkn Golf oynar. 
lıtlbkl•larııun eararını ba1ka11na •• , •• ,.. rlıt• TGllari Hf8JI öallad• Blen lında yanmı,, yalmz cepheal &c.laıttır. Bu aeçtiği ıaha Amerika ile Mek• 
me•.al lçfa lmparetefllD yerdttl bir emir lnlçre alaJIQI hatırlatmak IÇID cephe yafmura frrtıaaya Ye tayfuna f3Jlla "k h d d d 
... ,ı.e olmutlur. rapılmıthr. rerarek bir .. ırdanberl durmaktadır. il a u u unun tam ortaıı il\ 

-·~······ ...... ·-··-·· .................. ~- ...,......,,,...,...,, ........................................................................................ ..... 
Yaşamak Gündengüne _Kolaglaşıgor Digorlar I Şu Garip Dünyada 

Yolda T ekerlcği Patlıyan Bir Otomo- Neler Oluyor? 
bili Harekete Getirmek Azami ın~!!;!;;;~·ıı;:~:·:::~ı:.: :;: 1 .. ::;t.:;: 1::!~:~d~çi/:~ 

1 
ınetinl öl •n cut vaziyetini 61· edilen para ( 15 ) 

Bir Dakikalık ştir ,,.01cı .. : t~: m!(;~: ~t~if I/:~!: :;a ::~';.~na~·\; 1:;:: 
e i mittir. Bu makine, kendisini kullanılan bahçıvanların sayııı 

Otomobil buıttnk8 laayatımızda o kadar mtUıaim 
bir yer itial etmektedir lıl, •ucitlerln ekHrlal oto
mobil aahiplerinin maruz kaldıldan mUpüJltı izale 
edecek çareler ve aletler arıtır•akla JDeııuldurlar. 

dedlr.RHlmler b• mankkat tekerleklerin aa1ıl takıJ 
dıtıaı göıtermektedlr. Eneli buaua yanıı aııl t .. 
kerJejin Uıt tarafına takılır. Sonra araba, tekerleii• 
alt kıımı Uıte ıelecek kadar ytlrUttUnr ve dlter 
yarııı da bu kııma takılır ve bu iki parçanın biri· Son zamaDlarda, Amerikada bu ıibl katlan 

teıhir iç:n bir de aerıi açılmııtır. Burada teılair 
edilen aletler araıında en ziyade naıarıdlkkatl 
celbedenf, laıtiil patlamıı tekerleklere, takılaa mu
vakkat ve takma tekerleklerdir. 

birine uçları iki taraftan iki cıvata ile tutturulur. 
Takma tekerleğin kenarı, yukarıda da yazıldıtı 
veçlıiJe, tamamen aert )iltikten olduğu için asıl 
tekeleiln yol ile olan temaıına mani olur. 

Bu takma tekerlek uıullle, yol ortasında tekerlek 
Yeya listllderl dejiıtirmeye hacet kalmaz ve ot~ 
mobil hiçbir sarara uğramadan en yakın garaja 
kadar aürUlebi:tr. icabında bu suretle yUz m11 bir 
meaafe blle katedebilir. 

Bu takma ye muvakkat tekerlek rHlmde de 
ıördüillnliz gibi kenarları Hrt llıtlkten ve kendiıl 
hafıf bir alomiayom balitaaından yapılmıı iki a11ıf 
daireden ibarettir ve her biri asıl tekerJetin kena• 
nnı kaplayacak ve ona tamtamı•• uyacak bir ıekll· 

Bir Genç Kız Papağanlık 1 

Yapıyor 
Bustalerde .. Budapeıte,, •ar• 

yetelerhaln e• yeni ve ea çekici 
aumaraaa Pretty Poly achnı taıı· 
yan lalr ı•nç luıdır. Soe dereee 
ı&ul •e Hvimll olan bu ıeaç 
kız keneli boyu Diıbetlade yapıl• 
llllt, Utan 1aldıılı bir papajaa 
kafaloln itinde Arizona barını•, 

kluauam Hloaua tam orta J•rlnde, 
bir elektrik a•izHl ılbl tavaaa 
aıılıdır. Bütln ıeceyl orada, 
bir kuı d•i••iinln Uzeriae yaa· 
Janmıı olarak ıeçirir. Y apbiı Hd 
ıey vardır. Birincisi arasıra çok 

yakıcı baygın bir Hı ile dans 
musiklıi arasında şarkı ıöyle
mektir. Yaphğı şeylerin ik"nciıi 
de musiki usup t :ı üç beş daki-

kalık b"r dinlenme devresi baş· 

çiftlerden blriae hitap ederek 
kUçOk bir mllihaza dermeyan 
etmektir. 

Meatllı 

- Efeedf, dikkat ediyorum, 

yaaıaııdakl mel elden lıtlf ade 

etmeaioi bU•iyorauauı 1 

Yahutta: 

- Madam, arkadapaııı fazla 

yHe dtııUrdUnOz 1 Gibi, bir cimi• 

ıöylemektedir. 

Genç kız bu ihtarları o kadar 
derin ıörUıln olarak yapmakta
dır ki ıUcenen yoktur. Herkes 

memnuadur, her masadan alkıı 

yükaelmektedir. Deailiyor ili bu 

kızın 1&yesinde Budapeıtenln en 

kalabalık ve neş'eli barı Ariıo· 

sigorta ettirmek iateyen bir ada· 
mın aağlamhtı dereceaini göıter· 
mekte ve peıinden baıırlanmıı bir 
cetvele eöre o adamın kaç lira 

( 100,000 ) dlr. .............................................................. 
mukablllnde kabul edileceğini 
tayin etmektedir. -Ôitnyanın En Büyük Şarap Varili Bir Lokanta Oldu 

JJir Defa Sarhoş Olmak 
Istiyenler Bavyeraya 

Gitmelidirler .. 
(Bavyera) nın 

eaki Durkhelm 
kaaabası aeyyahı 

çekmek için aYuç 
doluıu para har· 
cayarak reklim 
yapmak mecbu
riyetinde olmı· 

yan dllayanın 

aadlr şehirlerin• 

den biridir. Çtın· 
kU bu kasabada 
14 llnctl Hırdan· 

beri Uç tane ıar p 

Yarlll vardır ki, 
beherinin uıunluju 40, ıe· 

aitliği de 45 ayaktır. Ylk· 

ıekllkleri IH (21) metreden 

fazla dır. l9lerl 1, 700,000 litre 

ıarap alır. 

Eıkl Hırlarda Belediye· 
nln halktan vergi aldığı 

ıarapların muhafazaaına 

mahıuı olarak yapılmıt olan 

bu Uç varilden iki taneal 
ıon zamanlarda lokanta 

haline getlrilmlılerdlr. Üçün• 
eli varil yine ıarap mahzeni 

olarak kullanılmaktadır. 

Düoyanan en büyük ıarap fıçm ve fıçıd•O 

Lokanta haline ietirilen iki 
varilin ortasındadır ve L:omşula· 
rma mliteaddit borularla bağlıdır. 
Lokantalara, kapıda muayyen bir 
parayı vererek giren herkes içe-
ride istediği kadar yemek yedik· 
ten b119ka, şarap varilinden gelen 
boruların musluklarını açarak 

yapılan lokanta 
kma maliktir. Y anl bu loka11t: 
nan mUıteriııl hem içerken, b~)ıl 
de içtiğinin parasını verirken fıt: 
defa değil, yalnız kapıdan. k•ll 
diği ıırada duhul yeyi verır 
bir defa aarhoı olur. h 1.r Anlattıklar na göre bu d•ll 
siyet Durkheim şebrinE" civar ,b 
hatta lizaklardan birçok f.eyY 

tmektedir. 
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1 c.,za Mahkem•lerlndo .1 
Deli Mi 
Akıllı Mı? 

iki glln eYvel Aıllye ÜçOnctı 
Cezada zabıtaya hakaret ve 
tecavUz etmok töhmetile Şaban 
oğlu Ismail isminde birisi sııyaben 
muhakeme edilmiştir. 

Şaban oğlu lsmail Yedikulede 
işsiz gUçıUz dolaıan \'e biraz da 
dlmağan malul addedilen biriıi
dir. Halk ara ııra kendiıile alay 
etmekte ve çocuklar p•ı;nde 
dolaımaktadırlar. Iımail çok 
küfürbazdır, ara ııra şuna, buna 
bıçak ta çekmektedir. Yine biı: 
gün balıkçı Mehmet isminde 
birine çarıı içinde bıçak kaldır
mıı ve hidiseyo müdahale eden 
polise do kızarak ağııa ahnmaz 
küfürlere baılamıt ve yerden bir 
taı alarak polise atmaya kalk· 
mııtır. iki poliıle · merkue ıetirl· 
len Iımall orada komisere de 
kafa tutmuı ve tiddetli bir el 
hareketlle iki kere yumruk vur· 
muıttır. 

Muhakemede ıahltler de ayaen 
bu ifadede bulunmuılardır. Fakat 
bu ifadelere nazaran lımallln 

deli olmaaı kanaati kuYvetlldJr Ye 
mahkeme de bu neticeye vararak 
auçlunun tıbbıadll mUıahede kıı· 
mına aeYklle muayene 'fe mtııah .. 
deye ahnmaaına karar vermfıtlr. 

Jf 

Bir Kadına Hakaret Etmı, 

Adalet lıminde bir bayanı 

fena ıözlerle tahkir etmekten 
ıuçlu Nuri 14 Ura para ceı111na 
çarptırılmıştır. 

Evll MI, Nlşanb Mı? 

Bir kadına tecavUı etmekten 
ıuçlu "17" yaıında yumurtacı 
Halil Birinci Cezada muhakeme 
edilmlı ve muhakeme eanaımda 
tuhaf bir ıafha cereyan otmiıtir; 

Evli mlılu? 
- Evliyim. 
- Ne demek? On yedi yaıın-

da bir çocuk evli olur mu? 
Yoklia metres;n mi var?. 

Suçlu mUıkUl vaziyette kalmıı, 
ı:ekisı imdada yetiterek kendiıinl 
kurtarmııtır: 

- Şey, efendim... Evliyim 
dediğim.. yani nişanhyııda .•• 

* 
iki Ahbap Alller 

iki iyi arkadaş olan iki AUler 
her akıam beraberce rakı içtik
leri meyhanede yine bir akıam 
tUtsüleorniılır, fakat Alilerden 
birinin iki lirası bu eanada yok 
olmuıtur. Paraıı kaybolan Ali 

arkndaıından fUphelenmit Ye it 
karıtkol ve mahkemeye dUı· 
mUıtUr. BugUn Birlnci Ceza Mah
kemesinde bakılan bu dlvada 
paranın yar.tık altında unutulmuı 
ve sonra bulunmuı olduğu anlatı· 
larak dava dUımUıtUr. 
............................................................. 

SELANIK BANKASI 
'l'esis tııriııi 1888 

• 1dnre merkezi 
latanbul ( Galata ) 

Tıirkiyedeki şubeleri: 

lstnnbul, ( Galata, Y enicami ); 
lınıir, Mersin. 
l'unanistandaki şubeleri: 

Seliiuik, A tinR, l'ıre. 

• Her nevi banka muamelltı 

Londra Mektupları 

8000 Ölü, 25o,o0o Yaralı 

Londra, (Mayıs) - Önümde 
nçık bir ıpor otomobili, içinde 
iki kadm, fakat bu bahar baı· 
lang!cında kürklerine o kadar iyi 
bUrünmlifler ki, arkalarından ha· 
yellerini aeçmek çok güç! Önle· 
rlne geçip bakmaya dUıUnmllyo· 
rum bile, zira lngilterenin dar ve 
dönemeçli yollarına, hiçbir zaman 
korna çalmayan otomobillerine 
çok alııkınım. Zaten acelem de 
yok. Hoı, bu ıtıkiin ve itidal 
memleketinde acele eden her• 
hangi bir kimse de iÖrUlmez 
ya, diyecektim. Diyecektim amma 
arkamdan bana ıllrllnecek dere
cede yaklaıan bir otomobil çı· 
kagoldf, teniı elbiıeli bir delikan
lının idareılnde. Anlaıılan gldece• 
ğl yere bir an evvel kavuımak 
arzuıunda. Benzine b&1hkça ba· 
ııyor, nihayet bir hamlede beni 
de, önUmdekl genç kızları da 
atlattı. 

Fakat genç kızlar bu hareketi 
hazmodememfı olacaklar ki, yarııa 
baıladılar, tekrar 6ne geçtiler, 
ıeçlnco de az ıonra durdular, 
otomobillerinden indiler ve bir 
saniye içinde ıoyundular. Yolun 
ortuına fırlayıp, arkadan aelen 
otomoblli durdurdular. Bu iki 
ıenç kız, hakikatta kadan kıyafe
tine ılrmit iki poliıtf, yol zabı· 
tasına mensuptu ve muhavere 
baıladı: 

- Saatte 30 milden faıla ıür'· 
atJe gidiyorsunuz! 

- Zannetmemi 
- Biz 30 mil ile gidiyorduk. 

Siz bizi geçtiğinize ıöre daha 
fazla ıUr'at yapıyordunuz! 

Bu mantık önünde ıporeu de
likanlı nizamnamede yazılı olan 
para cezasını verdi, makbuzunu 
aldı. Ve bu defa daha yavaı 
olarak tekrar yola koyuldu. 

Jf 
Size yukarda anlattığım hadlae, 

bu dakikada lngilterenin, adı en 
çok geçen avamı ıayılao nakliye 
itleri bakanı Mister Hore Bellıha· 
nm çıkarttığı yeni nizamnamenin 
tatbiki ,ekillerinden birini göıtorlr. 

lngilteronin bu meseleye nlha· 
yet bu derece fazla ehemmiyet 
vermekte hakkı yok değildir. Bir 
kaç rakam aayayım: 

- lngilterede her yıl yol ka· 
zalarında ölenlerin 1ayııı 8000dir, 
yaralananların sayısı iıe 250,000 nl 
bulur. Ufak tefek bere)enmeleri 
hesaba katmıyorum. Zira sigorta 
kumpanyalarının bir yılda verdik· 
leri tazminat 500,000 kalem tutar! 

* 
- lngiltere gibi itidali ile 

meşhur bir memlekette yol kaza· 
Jarmm bu kadar fazla olu tunun 
ıebebi ne? 

Bu ıuali sormak hakkınızdır, 
cevabını vermeye çalıımak da 
bana düşer. Söyleyeyim: 

- Son gllnlere gelinceye ka· 
dar şoför vesikaıı aJmak isteyen· 
fer imtihana tabi tutulmazlardı, 

5 filini verince cüzdanı alırlar, 
ceplerine yerleştirirlerdi. Bu ko· 
layhğın neticesini tahmin edebi· 
lirs"niz: Yolda volanı makniıtinb 
elinden alan kadın, üç kadeh 
vlsk~den aonra hayatı ııllzel bula· 

-

~ 

~ 

o t 

rak benzine baaan erkek, kam• 
yonu at arabuına tercih eden 
köylO, mektep kaçkını çocuk ve 
ölUmf 

Buna iJAveten lngiliz yollanmn 
kazaya çok mllaait olduklarmi da 
söylemeliyim: Şo1e kıvrana kıv· 
rana tepe~·e çıkar, biribirlni kat· 
teder, dönemeçleri ııktır. Birini 
geçerken öbUrüntl göremezsiniz. 

lngiliz ovaıı, muntazam keai· 
ıillp taranmıf, itina ile bakilıp 

sllılenmit bir bahçe gibidir, Uzo
rine bir kagıt çöpO atmaya 
kıyamazıınız. Bu güzelliğe ıosede 
hürmet etmiştir, bahçeden bahçe
ye atlar, köyün hududu nere de 
bitmiıtir ? Ova nereden baılar ? 
hiıedemezainlz. Zaten bir kilo· 
metre gitmezıiniz ki, karşınıza bir 
ev, bir yaya yürüyen çıkar, fazla 
olarak hafta sonunda bUttln bu 
yolların hınca hınç dolduklarını 
du,unUnüz, kazanın aebeplerini 
anlaraınız l 

Faknt (12) yıl içinde (110,000) 
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kişinin ölUmUne aebep olu 
bu Yazlyet acaba dejftebllir 
ml? detlftlren çıka bilir mi 1 

Az evvel adını söyledim, 
4u mühim vazifeyi üzerine 
alan bir adam çıkmııtır, adı 
Hor• Beliıhadır, lnılltereuin 
nakJJye lılerJ bakanlığını 
yapar 1 

Yeni bakanın Jlk ftl 
Londra ıebrl içinde lıaretll 
kaldırımların teıiıl oldu. Bun· 
dan ıonra yaya yUrllyenler, 
hatta poliıln otomobilleri 
aurdurduğu zamanlar da 

bile blr taraftan öbUrüne 
ancak bu İfaretll yerJer Ozerinde 
yllrllyerek ıeçeblleceklerdlr. bk 
gllnlerde : 

- Adete uyırun değil, diye 
söylendiler. Zira blllr1iniz adet 
logiliıln hayatı demektir, haricine 
çıkamaz, ıor bulur. Bununla be· 
raber alıttı, alaıınca da ıehlr için· 
deki kazalar eklllmfı oldu, ııra 
şehir haricindekilere geldi. 

Bakan ile konuıuyordum : 
- Bakınız, geçen yıl Nfıan 

ayında bir haftanın kurbanları 
187 kitiyl bulmuıtu, halbuki bu 
yıl aynı müddet zarfında ancak 
85 kiti öldü, dedi. 

- Bunu neye hamlediyorsunuı? 
- iki ıeye 1 birincisi, ıo-

för YHika1ının mecburi olma• 
ııdır. ikinci ıey de ılratln 
tahdldidlr. Bundan ıonra otomo
biller 1aatte 30 milin nıtllne çıka
mıyacaklardır. 

- iyi, fakat ıu halde otomo
bilin vücudunun hikmeti nerede 
kaldı? 

- Ôyle, fakat ölmemek için 
buna da katlanılmalı f Ben bu 
•on cümleyi dinlerken bir Hint 
darbıme1ellni hatırladım, orada: 

« Randevuna bu dllnyada bir 
saat geç gitmek, öbUr dUnyaya 
20 yıl erken gitmekten mtirec· 
cahtır » derler. 

Yeni lngiliz bakanının koydu· 
ğu kaide de budur. lngilterede 
yol itleri yavaı gidecek, buna 
mukabil de haftada 150 cenaıe 
merasimi daha ekıik yapılacaktır. 

Sordum: 
- Efendim, polislerin kadın 

kıyafetinde dolaımalarımn halkın 
pek hoı görmediğini ititmişsinizdir. 

- Evet, fakat çaresiz 1 Bir 
otomobl:ci poliı ile karşılaıına 
yavatlar. Benim vazifem kendisini 
s•ıç Ustl\nde yakalayıp hızlı sıltmek 
huyundan vazgeçirtmektlr. Bilir· 
ainiz ki lngili:ı kanunu bu nokta 
da gayet sarihtir. Polisin ceza 
vermeai için Uniformah olmaıı 
şarttır. Ben onlara öyle bir kıya• 
fet emrettim ki, bir saniyede atı• 
hnca alt.odan Uniforma ile çıka· 

bilsinler. 
Halkın hoşnutsuzlutuna gelince, 

eminim netice önünde zail ola· 
cakhr. 

Titayna 

1 Balkonlarda ,-
Bulgaristan da ki 
Türk Emlaki 
Nası/Kapatılıyor? 

Sofya, 7 ( Hususi ) - Burada 
çıkan Zora gazetesi, Dobricedeki 
Bulgarlara karıı Romanyalıların 
birçok hakıızlıklar ve pek ağır 
muameleler yaptıklarını haber 
veriyor ve diyor ki: 

"- Romanyalılar tarafından 
Dobrice Bulgarlarına yapılan fe· 
na muameleler okadar çoktur ki 
bu vaziyette bulgar akalliyetlnln 
ağır tazyikler altında inlediğini 
kabul etmek lhım geliyor. Hatta 
Romanya hükumeti Dobriceden 
TUrkiyeye hicret etmek istlyen 
Türklerin emllklnf Bulgarların 
ıatın almıyacaklarını da kanuni 
bir ıekle ıokmUftur. Rumen hn
kOmetinfn bundan maksadı, ora• 
daki Bulgarların lktlea dl refaha 
kavuımaııoa engel olmaktır.,, 

Halbuki benim tahkikatıma 

göre meaele hiç te b6yle değil· 
dir. Romanya hllkumeti Dobrl· 
ceden TUrklyeye hicret etmek 
lıteyen Türklerin mallarını BuJ. 
ıarlann aabn almalarını yaHk 
etmiıtir. ÇUokO Bulgarlar, TUrkf• 
yeye hicreti fır1&t bilerek Türk
lerin mallarını yok pahaaına ve 
çok ucuzca kapatmak maksadını 

ıtıdOyorlar. 
Eıasen buna benıer hidiHlerln 

çok daha acılıkları Bulgarlstanda 
11k 11k cereyan etmektedir. Artık 
herkes biliyor ki Bulgariıtanda 
Türklerin kalabalık yaıadıkJarı 
yerlerdeki Bulgar mtltegallibeleri, 
TOrkleri TUrkiyeye hicrete icbar 
için akla gelen her fenalığı yapı• 
yorlar. Bu ıuretle de Yarını yoe 
ğunu bırakıp TOrldyeye a-Jdeo 
Ttırklerln btıtUn malları bu der .. 
beylerinin ellerine geçiyor. Meaela~ 
eaki Cumada aeçen böyle bir 
hldite vardır ki yUrekler acıııdır. 
Eıkl Cuma tacirlerinden Şlşmanof 
adında bir Bulgar, Akmehnı.e' 
köyündeki Türklere kartı bfr,olc 
planlar kurmuı •• netictdt 
bunların emlakine konmuıtur. 

Bu adam geçende Eıkicuma4 
nın hatip mahallesindeki Cenevl~ 
oğullarının vts diğer TUrklerlQ 
emllkini ucuzca aatın almak lıt .. 
miı, TOrkleri tazyik etmfı, fakat 
milletdaılanmız buna yanaıma• 
yınca bu mlltegallibe, bir gecı 
bUtUn Ttırk evlerini taılattırmıı~ 
tır. Erteal ıabah bu evlerin caaa 
ve kiremitlerinin parça parça oJ. 
duğu ıörlllmUıtllr. Bunun ilzerlno 
Türkler kaza kaymakamına tiki• 
yet etmiıler, fakat ortada deUI 
ve ,ahit olmadığı ileri ıUrlllerck 

bu hadise de örtbaı edilmiştir. .............................................................. 
Yıaı 11eır11at: 

Hollvut - Holivtu'un 8 May s 
nOııh aı çok güzel rHlmler ve ıeng n 
bir mllnderecat ile latlıar etmlttir. 

Sardes Larls, Ylldıztepe, iz· 
mir - Anadolumuzun tarih ve arkı .. 
olojisinden bahseden ve külliyatın 1 ol 
numarasını teşkil eden bu kitap, dol• 

gun münderecatla çıkmıştır muharr1rl 
Avni Candardır. 

BUyUk gazete - Bu hafta ' le 
mecmuanın 2 inci sayısı gayet güz 1, 
döıt renkli bir kapak içinde çıkmıitıı. 

Karınca - Türk Kooperatifçilik 
cemiyeti tardındaa ayda bir çıkarılan 
bu tıkim mecmuuıoıa 15 inci ıayıaı 

çık mı ıtır. 

Nafıa işleri mecmuası - Bıı· 
yınd ırlık B< kanlıQ'ı tarafınc.an her ayın 
aonunda çıkarılan bu mesleki mec• 
muanın idari kıımı çıkmııtar. lçindo 
birçok yeni kanunlar, demiry<> Vll 

köprll inıentıoa dair yaıılar •• resim• 
ler vardır. 
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No. 17 ( Mltarek e de vrinin tarihi ) 

4. • Y ıızım : Z i11• Şakir 

Osmanlı Saltanatının Son Sultanı Bü-
yük Bir Gaflet Ve Hissizlik içindeydi 

Ve arbk, hakiki çehresini mayunlarının, devlet ve milletin 
riy6sııca göıtermii oluyordu. ıeliimet ve ıaadeti merkezinde 

Milli gayesini tatmin etmek olduğuna Ayan heyetinin mutmain 
için her çareye bat vuranların elmalarını ferman buyuruyorlar. 
hareketlerini mazur görmek Jcap Diye tamtıraklı bir nutuk Irat 
ettiği cihetle, gerek Emanoelidi ettiği gibi, damat Ferit paıa da 
Efendfn:n tercüman olduğu hissi· şu sözleri ılSylemiıti: 

yatı ve gerek patrikhanenin reamt - Bu memlekette yeniden 
lisanı olan ( Ekliaiya ) gazetesin· 1 t ihapla yeni bir mecfüı yapılan· 
deki neşriyatı , çok görmemek cıya kadar, hiçbir hUldimet ken· 
lAzım geliyordu. V •·· Şimdi a11l dini, arzuyu milletin icraatı adde· 
korkunç ve hakiki facia, baıka demez. BugUn memlekette yalnııı 
noktalarda göt e çarpıyordu. 

Metali.. O esnada ideta 
(ıarayın t imsali) addedilen damat 
Ferit pafa, bu ( megaloidea) cı· 
larla pek ııkı bir rabıta Ye 
samimiyet besliyor; ve hattı, 

(Oımanlı hukumeti) namına akte• 
dilecek mUzakereye, bu gizli 
ıiyasetin yegAne kaynağı olan 
patrikhanenin başkitibl - Ye bu 
ınuılim mefkurenin en hararetli 
IDlirenlci olan • Kara T eodorl 
Efendi ile birlikte gitmek iıtiyordu. 

Mütarekenin ilk günlerinde : 

leden de ıu ıabrları alıyoruz.ı 
" Padiıahımı.ı, cumhuriyetin 

llgaaı [ 1] Uzerlne, memleketin 
anaaın ceyyide ve haklklyeslle (2] 
havaısfle, hembezm olarak mU· 
euesatııaltanah aclleten maz.ban 
taazıf buyurmalıdır. [3] 

Y okaa memleketimizde bolıe
vlzmln önOne geçilmez. 

(Padfıahımıı; kuvnt ve kud
retlerinin, hiçbir ıaibelbacr ile 
mutat olmadığını bilmelidirler. 
Bfı, Padljab iıterls. Cumhuriyet• 

Ve ıonra.. Kendilerini, göç
ıneğe ba,Iayan (Osmanlı aaltanab) 
nın en tabii miraaç111 addeden 
•e bunu da en açık Ye penaaız 

bir liaanla ıöyleyenler kartısında, 
(Osmanlı ealtanahnıa ıon Sultanı) 
da, bOynk bir gaflet ve hi11izlllr 
gösteriyordu. Bunun en bariz Ye 
•n acıklı delili de ıu idi. O aıra
da Rum patriAi ( Y ermanoı Ef. ) 
istifa etmiı, yerine (Bursa Metro
Polidl Drooı ·Ef.) intihap edil· 
llliştL Memurlytlni tasdJk ettJr.. 
lbek için ıaraya alden bu zata 
•nıaalsiz bir hUsnükabul gösteren 
Padişah, kendiaile (ıureti husu· 
•iye) de de bir mlllikat icra et• 
ibiş Ye aynen ıu ıözlerf ıöyle· 

Beyoğlu aıayiıinin temininde hOytik y~arlıfı görtUen Bahriye ıillhendu taburu 

lbiıtl: 
- Rum milleUne kartı dalma 

htıaaUteveccUh ve muhabbet bea· 
lerfm. Bu hi11iyahmın, va1ıtanızla 
bUtnn Rum milletine ilinmı rica 
ederim. 

(Fatih) in bu bedbaht hafldlne 
kartı, patrik kaymakamı efendinin 
~. ıuretle mukabele ettiğini Ye 

ile ceYap verdiğini bilmiyoruz. 
J;' akat ayni günde • mahza, rea
llıiyetin icap etUrdiği bir mecbu
tiyetle - MecU.i mebusan· riyaaeti 
llıaka111ma giden bu zat ile mecllı 
~tlai Halil Bey arasıada ıöyle bir 
onutm• geçmlıti: 

Halil Bey - Şu ıırada bitin 
•ııaıırın Ye bllha11a Rum unıu• 
tunun hl\kümete muayeneli IAzım
clır. Hiç 1Dphesiz ki zatıllllerl 
bu yardımı temin buyuracır\lardır. 
I Patrik- Ram milleti, ıon sene
~rde pek çok mağdur olmuıtur. 
d U cihetle, ıu mütkül zamanlar-
•, bizim elimizden dua Ye te

'nlyattan baıka bir ıey gel· 
.... ı. 

Birkaç 1aat eyvel, padltahın 
~~terdltf aafderunane cemf. 
.:e karıı, De tok Ye ne acı ir 

le.bele!.. 

* ı Padiıah, her cephede kuvvet• 
~llaek iıtlyor, Adeta, (mutlakfyet) 
,~~arı hluedlliyordu. Teırlnl
ttı elia 29 ncu ıllnU Mecliıiiyaa 
ti •l Ahmet Rıza bey, divanı 
~•ttle beraber huzuru huma· 
~a kabul buyurulduklarından 

Sederken: 

...... Zatı ıahane; makıadı bil-

bir kuY·nt Yardtr. O da, (PadJşah) 
dır. 

GörUIUyor ki Padftah, mUıtak· 
bel hareketlerini metru göstermek 
için efkirıumumiyeyl kazanmıya 
çalıııyor; izzet pafa kabinHine 
vurduğu darbeyi, Mebu1an mec· 
Uıf üzerine indirmeye de ha11~ 
lanı yordu. 

Mecliıi lyandakl bu beyanabn 
ertesi &UnO, ( Baldırı çıplaklar 
Cumhuriyeti) batlıklı bir maka· 
lede f u satırlar nazarı dikkati 
celbetmltti: 

[ Padlıah, bir Hlremln nokta'I 
lllııdır. Ondan aıağı, gittide 
mik'aplar bUyUr ve çoğalır, kai· 
deslz ehram olamıyacaj'ı gibi; nok· 
taaız kaide, · kaldeaiı nokta da mu· 
ta1avver değildir. Bizde, hayat 
mukadder lae, yapılacak tey iıte 
o ehramın takviyeaidlr. Saltanab 
tarain edelim. Ve •••.•. ] 

( Eter, makamı kudılyet it· 
ıamı 1altauabn, ıultaaı hazmmı· 
ııu Yllcudundan bilistlf ade, taraf. 
al cihetine gidiline, milletin bt
tUn blltiln yetiımeline kadar, mu· 
yazenel ıiyaaiye ve l~timaiyemiz 

mahfuz kalir. (*] 
Sabık idareye aleyhtar olan 

ıazetelerin ve bilhasaa A 11 Kemal 
Beyin neıriyahnı bir tarafa bara• 
kıveriyoruz; ilmi ve irfanı bir hay
li taraftar toplıy•n • ve, yukarda· 
ki yazıları yazan muharririn • bir 
kaç gün ıonra, ( biz.de Cumhuri
yetin llguı) bathil ve bizzat 
kendi lmıaaa altında çıkan maka-

[*J Alıdüllıamit te (93) teki Mecliıl 
Mebueanı Ilga ederken (milletin, henüz 
rüıdünü ispat etmediiini) ıöylemft .. 
-.e tam otuz Hne ıonra bu ıöder, bu 
utırlan yasan muharrirle diğer bazı 
abrar taraf ıodu ıiddetle tenkit edilmiı· 
ti. Acaba timdi (tarih tekrar edilmek) 
mi iıtenilmiıtlt 

lıtanbul Milli Emlak 

ten artık bıkhk!. Hem de naıal 
bir clmhurfyet?. Unvanını llAndan 
tehaıt eden ve boıtan korkulutu 
gibi on 1enedenberf; bir Padltah 
ve bir parlame:ıto ipka eden; 
alçak, iki yüıla, mllral bir cftm· 
hurfyetiekal Ye ecJAf, bir cumhu
riyetihaıe)e, bir camburiyet1ıakiy
yer.. [4) 

( Padi .. hımızın taht ve tacının 
etrafındaki mevani Ye mhabref at 
kaldırılmııtır. Cumhuriyetin son 
levılyabm tathir ediyorau. Bir ta
kım rOfekamız da bilmelidirler ki 
(liberalizm) ile (ıaltanat) taraftarı 
olmak, ayn ayn oeylerdir. Bun
lardan biri, diğerine mUnafl 
değildir. 

[ •.• Biz: [ l] • Paditah taraftan; 
[2) • Hürriyetperver, (3) • Demok· 
rat; [4] - idarede canibdu mut ... 
hayylıanıı. [5) ••• J 

[ Şu inkılAbatı kemali aaayiı 
ile aahal huıule çıkaralım ki, 
( yarın öbllr gün, Selimlye kııla· 
ıına misafir gelecek olan lngiliz 
aakerleri ) , şehir dahilinde asayiıl 
takrire mecbur olmaıınlar. Ve 
memleketimizden hoılanıp, Mısır
da olduğu gibi, burada da kal· 
ma1ınlarl.. J 

( Arkaaı nr ) 
- ---=--

(1] Yani; ittihat - Terakki Cemi-
yetinin datılmaaı. 

[2] Yani; ukl Ye yeni muhalifler, 
aalntekim Rum H Ermeniler, bir 
umaalar, İttihatçıları• çanaklannı 
yalamakla mevki ve hayatlarını muha· 
faza ederlerken timdi derlaal onlaruı 
en amanaız dGımanı kHilea Ye yeni 
efendilerine fecaat arzedenler ••• 

[3) Yani; padltab, idare kuvvetini 
fi1en ele almalıdır. 

(4) Ayni muharrir, ( CGmhuriyet ) 
namını verdifi ( ittihat Ye Terakki 
tetkU&tı ) aı nktile alkıflayanlardaa, 

o cUmhuriyit erk&oı hakkında da 
oldukça tamtıraklı tabir ye tavılf 
kullananlardan ldL 

(5] Karllerimizia slJmemelerlol 
rica ederia; keli•elerl aynen Ye 
harf iy41n alıyoruz. 

Müdürlüğünden : 
Clballde Seferikoıı mahalleıinln Fener caddesinde içinde Ter· 

kos, Elektrik Ye aamıcı ve hamamı bulunan dört katlı ve yUzQ 
kesme taıtan yapılmıı kirglr binanın tamamı bedeli iki 1ene ve iki 
denk taksitte nakden 8denmek ıartlle bet bin iki yUz yirmi beı 
lira tızerlnden 23/5/935 Perıembe güntı ıaat on iki buçukta kapa· 
lı zarf oıulile aatılacaktar. Iıteklllerin 392 liralık pey akçe!erile 
teklifnnmelerini mezkur gUnde ıaat on bir buçuğa kadar Komiıyon 
Baıkanhj'ma vermeleri. (R) "2433,, 
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KIYAFET 
Al 111 kartı n 

Jirayı." 

Kaptan elindeki gemici cllz· 
danım karııımda duran perişan 
kıyafetli adama uzattı ve halden 
anJadıtını gösterir bir surette ba· 
ıını sallayarak: 

- Talilne kllı arkadaı. Daha 
dlln haıtalanan bir gemiciye izin 
Yerdim. Blraı eYvel gelmiı olsay· 
dın onun yerine 11ni alırdım. Fa• 
kat maattee11nf baıka biriıini 
buldum! dedi. 

Bille Adamı dudaklarım ıııra· 
rak tebe11Um etmeye çalıftı. Kap
tanın uzattıiı kirli ıemici cllzda
nını alarak cebine koydu ve mer
di venlere doğru yürUdU. Rıhtıma 
indi batını önüne eğerek yavaı 
yaYaf yDrllmeye baıladı. 

" Taliine kUı! ., Herkealn •i· 
ıından itittiğl, bu idi. 

Her baıvurduğu yerde ya 
" ya it yok ,, yahut ta " geç kal· 
dın, biraz evvel gelmiş o!saydın ... ,, 
nakaratlle karıılaşmıttı. Evvelleri 
bu ıözlere omuz silkmlf, gUlmUş 
ve geçmiıti. Fakat şimdi, beı ay 
rıhhmlarda snründükten ıonra mel'
ele feci bir tekil almıya yüz tut
muıtu. Elini yli.ıUne a6tllrdll ve 
dört gOndenberl traı olmadı· 
ğım hatırladı, dUtOndO. Belki 
perişan kıy af eti yOzllnden it 
bulamıyordu. Belki de kendialnl 
bu kıyafette g6ren kaptanlar onu 
ltinden kovulmuş ayyaıın biri 
zannediyorlardı. Gerçe ıon görllş• 
tüill kaptım çok babacan dav• 
ranmışb. Gemici cUzdanına bak· 
mıya bile lllzum görmemltli. 

Üıtll baıı temiz ve yüıll de 
traıh olsa ıittiği yerde daha iyi 
bir avrette kabul edileceğine 
ıtıphe yoktu. Bu gibi Yaziyetlerde 
kıyafetin çok teairi olduğu iokar 

edilemezdi. Fakat elbiıesini terhin 
etmit ve usturasını da çoktan 
utmııtı. Yiyeceği için kendisine 
llz.ım olan ilç bet kuruıu da 
trata Tttemeıdi. 

Do,unerek iskeleye geldi ve 
uzaktan rıhtıma doğru gel"n 
kUçllk bir motörli aeyretmiye ba.
ladı. Motör yanaıtı ve ıoo sür'atle 
lıkele merdiven:erlne çarptı. 

Bili Adamsın gemici ruhu buna 
isyan etti ve: 

.. Amma da acemi herifler, 
bunlara gemi kuaanmayı öj-rete· 
cek bir gemici lizım. Canım mo
töre yazık değil mi ? .. diye ho· 
murdandı. 

Bu 11ırada rıhtıma yanapn 
motörden gayet i) i giyinmiş 

ye kıyafetlerinden zengin ol
dukları anlaşılan iki adam çıktı. 
Aralarında hararetli hararetli 
konuıuyorlardJ. Ônllnden ac:ıçer-

ken ona dikkatle baktılar •• 
yine yollarına devam ettiler. 

Fakat sık sık dönllp arkala• 
nna bakıyorlardı. Nihayet dur
dular ve ellerile onu aöstererek 
bir ıeyler konuımıya baıla dalar. 

Bir müddet sonra bunlarda• 
biri silrntle Blll Adamu ) aklafh 
Ye ıu katı lmamıı bir Amerlkaa 
1ivt11lle : 

- lsnıim Hogartb. Hogarth 
film ıirketinin .ahibf ylm. Yanıl
mıyor um sen de it arıyorsun de
ğil mi? dedi. 

* Bili Adamım yUreğf ümitle 
çarpmağa baıladı. 

- Evet, dedi. 
Amerikalının yt1z.l1 gftldn. 
- Mükemmel, dedi. Nami? 

Şu ıırada bet Jira itine yaru 
detil mi? 

- Ona fUphe mf Yar ? 
- Öyle iıe sana meaeleyi •~ 

latıYereyim. Şurada nehrin biraz 
aşağııında bir filim çeviriyorUL 
Sana da bir rol verebilirim. 
Öyle uzun boylu bir ıey detll 
Çevireceğimiz aahnelerden b ;rindt 
tam ıenin tipinde blrlıine ihtiyE.
cımaı var. 

Amerikalı elini cebine daldır· 
dı. Bir kart çıkarıp üzerine bir 
ıeyler yazdı. ıonra şiıkin bir çil&· 
dandan da bir lira çıkararak her 
ikisini Bill Adanıı'a az.attı. 

- Sana avanı olarak bir lira 
veriyorum. Beni tam ıaat ikide 
burada bekle. Motorla beraber 
ıtderiz. Her halde beni aldatmaa
ııo değil mi ? .... 

Dedi ve ıemlcinin lımlni1 ıor
duktan aonra baılle .. ıım ver .. 
rek uzaklattL 

* Y almz kahnca Blll Adamı bir 
müddet olduğu yerden kıpırdaya• 
madı. Elindeki tuttufu kuta Ye 
liraya ıaıkın ıaıkın bakıyor, talllD 
bu cilvesine inanamıyordu. 

Bir lira ha?... Hem arkası da 
Yardı bu liranm... Artık talil 
dönmUıto ..• 

Parayı katladı, cebine koyda. 
Rıhtımdan çikarak ıehre dopu 

[ Dnamı 12 inci yüıde 1 

8 Mayıs, Çartamba 
GÜNÜ SAAT 15 de 

Taksiw'de Cumhuriyet meydanında, 
Elektrik: Şırketi ıcrgiainde, Elcktrilr. 
Fırıoıuın tatbikatı gösterilecek vo bu 

meyanda gelenler arasında, kur'a 
çekilerek, bir 

ALEKTRiK ALETi 
He iye edilecektir. 

FRIGiDAIRE'de dondur ma 
Bu den Bayanlara mahsustur. 

( Herkea Gıh .• ilir. ) 
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Dayı Hasan Anlattıkça Coşuyordu~. 
Elçi bunu söyler ıöylemeı; iki 

kulplu bUyUk kadehini ağzına 
aıötfirüp nihayetine kadar içti; 
rnedisteki btitlln Macar 'H Alman 
as1lzadeleri de büyük bir ıaygı ile 
baş kestiler ve kadehlerini (Na· 
dajdi) nin şerefine içtiler •.. 

Dayı H asan Bey hlklyeslnin 
burasına gelince çubuğunu kuv• 
v<=tle bir daha çekti. 

Şahin Bey glSzlerinl kırparak 
sordu: 

- Dayı Hasan, sen de içtin mi? 
Hasan Be)· kale kumandanının 

ıözüne ehemmiyet vermez b1' 
tarı:da ve daha zlyade mecUıte
kllere karşı sözllnll yllrtlttü: 

- Elçl bu ı6zlerl Macarca ıöy• 

ken mızrağile uıısylemesl ayıp,, 

yerinden urup atınan eğerine 

mıhlamııtırl.. O genç Türk yliitl· 
nln ismi " Deli Aılan ,, dırl 

AH Bey bu ıöıle beraber 
elindeki kadehi dikti; Kahraman 
Beyin dik ve çelik gibi aeıi 

birdenbire durunca batımda ıaç• 
larmm ürperdiğini duydum; biı 

Türkler de yerimizden fırlayıp 
dolularımızı bir anda boşaltbk .• 

Dayı H&1an Bey bir an ıuıtu; 
koca cenkçi bili o mecliste lmlı 

glbl coşmuştu. Çubuğundan bir 
aju: doluıu duman daha aldıktan 
ıonra Şahin Beye döndU: 

- Baka Şahin Bey; bu gerçek· 
tan ıörülecek bir 1•1 idil Elçinin 

Bir a11.let Paııa11 ve maiyeti 
l ernlıtlı biz ıerhad1ller bu ı&ı:G l ve bUtlln Macar, Alman beyzade
pekill anlamıfbk. Bizim (Nataa- lerlnln benizleri klğıt gibi soldu 
oilu) dediğimiz bu herifi hepimiz l mu denm, yok1a kara duman 
tanıyorduk. Baımihmandar AH gibi karardı mı desım bflemJyo
Bıy de bir kere bana baktı; rum... Hele koca Alman Elçiıl 
mecllsteld &enç Tnrklerden beı büıblltOa çald1rdı; Ali Beye bam· 
altısi ellerini kılıçlarına bile leder aiblr 
göt~rdtUer. - Vallahi sen 1alan ıöylU· 

ÖbUr taraftan Elçi de, Al· yorıunl Cihanda b&yl• ı•Y 
ınanlar Ye Macarlar da bilim olamaz! 
elimizi kadehlere bile atlrmedlği· DJye haykırdı. Koca yemek 
mizi görüp bozuldular. Bizimkilerin ma11eıının bir ucundan tutup 
yllzlerinl kara bulutlar bllrümliıtll; altiist etti. Btttlln gömOş kadeh· 
içim hopladı. Bu kadar yolu ler, ıflrahiler, tabaklar divanbane-
kaıaaız, kavgaıız gelmiı, Elçiyi nln tahtalara ttıtnne serlldJ. Bir ara· 
Hğ Hğlam Edirneye kadar go· lak iki taraf kılıç kıhaa gelir gibi 
t irmittlk. Tam Edirnede rakı olduk. Bin beli herifi tekrar ye-
meclislnde dövUı çıkarıp devlet rlne oturttuk; ancak Meclisin de 
naınusunu payimal etmek olur 
muydu?. Bereket ver1in Ali Boy fevki kalmadı; Elçi de Enirneden 
tam böyle aıkıntab yerlerin ada· Istanbula gidinciye kadar Baı· 
mıdır. Kendisini çoğunuz bilirsiniz; mihmandar Ali Beyle görüşme· 
mubarek ne kıhç altında kalır, di [t] ··· lıte &izin (Nadajdi) ve 
ne lif altında r Hemen ayağa Deli Aslan hikayesi! Yine söyle· 
kalktı ve eline kendi kadehini rim, bizim Deli Aslan rahmetU 
c:<lıp Alman Sefirine Macarca: babasının oğ1udur. Tanrı millet14 

.....:. Bak a e1çl beyi dedi; sen mize bağıılasın. Bir kederim var· 
Lu mecliste gerekmez birıey ıöy• aa o da ıudur: Bu yaıa geldim, 
ledin; ben de bu yolsuz sözUne belimden kılıç çözUlmedJ; halbu· 
ls ~emeden karşılık veJ'.iyorum; ki: Şu bizim genç deli oğlan ka-
gU ıahı, ayıbı, kabalığı senin dar Hrhadde söylenecek par:ak 
boynuna olsun: Bilesin ki: it yapamadım ... 
Türk devletinin de nice yarar Soııra Dayı Ha&an Bey çeY• 

(şeci) paşaları ve beyleri vardır; resine baktı: 
fakat onlar okadar çoktur ki: - Bu gece Aslan keşfe mJ 
Ben burada istesem de isimle- fİtti? 
ri :ı i sayamam; hususile filan filAn· O zaman Şahin Bey doğruldu: 
d en daha UıtündUr de; diymem; - Keşfe hacet kalmadı, dayı 
ç~nkU bunların hepsi yaptıkları Ha1ao! Herifler lisi..ümlbe yıkılıp 
ı, .erle kendilerini afze tamtmıı· geldiler, biz de onların başına 
lardır. Onun için ben senin gibi, yeri gökü yıkacağız. işte bu kadar. 
devletin büyük beylerinden hah· Sonra bUtUn hazır olanlara 
aetmiyeceğim, ben şimdi burada, hitap etti: 
mab mtilkU t ek kıhç ve tek mız· 
r ak olen kim&esiz bil' yigidin, 
bir delikanlmın şerefine §U ka· 
dehi içeceğim ki: bu genç yiğit, 

senin okc:.dar öğdüğün (Nadajci) 
ile (Şebeş) kaleiİ altmda karşı 
karşıya vuruştuğumuz ı~man 

(Nadajdi)yi atının önüne ka· 
tıp kovalamlş, hatti kaçar-

( Arka ıı var) 

llJ Dayı H ae<: n Heyin anlıı.ttığı bu 
hikaye doğrudur. ls ıni geçeu ( Budin ) 
muk a beledsi Ali Bey meşhur mliver• 
rihimiz Peçn i'nin oniştesl olduğundan 

(Pe9evi) vak'ııyı Ali Beyin ağzından 
da dinlemiştir. Peç&Vi tarihinde 1000 
seneii vakayiine bakarsanız hadiaeyi 
hoş bir lisanla yazıimış olarak bu
lureunu.ı. 

SON POSTA 

Venizelosu Öldür
mek İçin Fedai 

isteniyor 
Atina, 8 (Huıuıi) - Burada 

çıkan Elllnikon Mellon gazeteal 
divanıharp tarafından Venlzeloı 
hakkında verilen ölUm cezası ka• 
rannı birinci derecede ehemmi· 
yetle ıöz gelişi ederek, gıyaben 
verilmiı olan bu kararın fedailik 
yapılmak •ureUle infaz edilmesini 
ima yolile anlatan bir yazı yazıyor. 
Gazete bu yazısında dJyor ki: 

" BUtun Yunan milleti, divanı· 
harbin verdiği kararı müttefikan 
tanip etmittir. Bu tarihi hükmü 
l11f az etmeği üzerine alacak Yu· 
naıılı vatanberverlerin eksik olma· 
dıjinı limit ve temenni edelim. ,, 

Malul Ve Şehit Aile· 
lerinin ikramiyesi 
Beşikte' Askerllk Şube· 

•inden: 935 seneıl için ikramiye 
defterine dahil olması lazım gelen 
maliillerden şimdiye kadar müra· 
caat etmemiş olan ve 930 ila 934 
(dahil) aoneleri ikramiye defterine 
dahil olupta şubeye müracaat 
etmemiş bulunanlarla 930 sene· 
sinden bir veya birkaç aenelik 
ikramiyelerini almamış olan gerek 
maltıl ve gerek ıehit ailelelerl 
15 Mayıs 1935 tarihine . kadar 
ıubeye müracaat etmedik?eri tak· 
dirde defter harici tutulacaklardır. 

Asker malulü olupta 933 sene· 
ılnden itibaren ikramiye defterin· 
den çıkarılan ve timdiye kadar 
mal6liyot)erJnl teablt ettiremeyen· 
)erin aenedl resmisi, nüfus hU .. i:yet 
cUzdam, malô.Hyetlerini göıterlr 
veıaikle birlikte behemehal 15 
Mayıs akşamına kadar ıubeye 
mUracaatları IAzımdır. 

Son Posta D 
Jıtanbul BORSASI 

7 ·5-1935 

ÇEKLER 
1. T. L. için 1. T. L. için 

Jf.-.· • r•rll 017945 Yiye,. 4,221ı7 
Patlı ız,o~ Mııdrlt ıs,8143 
llıtl .. o 9163 Ba?llo 119752 
Brlkıel l,6H VerıoH 1121 
Ati•• 83,715 P•ıte 4,5 1 .ıo 
Ca•••re 2,4SS\I BUkroı 78,541;j 
hf1a 64,0175 Bel.ırat 34,9587 
Aaıterda• J,1753 Lond ·a Kr. 608,5\l 
Praı 19,02 Moı:ı.ou 11 Hl98,00 

ESHAM H TAHVİLAT 
Lira \ Lira 

lı Baak.(Naaıe) Y,!lO 1 Bomonll ll,6S 
" (Hludla) 9,50 1933 lı • lltra~ı 991-

• (MD011 ı) 91,- lıU.{ran Dl hllf 9412S 
Oımanlı ••nl<. 23150 DU7ıınu Mu, 00,-
1.Ilalk n ~.- B•it- •• t•r~ ip J 41',70 
llrk•tl Ha)'cl7a 15150 " • li 48,70 
Ka.llı 0,17 ReJI 2,30 
Anaıfol ı 96 50V. :tS,- l"ra111nr DO,-

• " 60 P. 26,10 Rıhtım 10,-
Aaaclo"ıı K ıoov 42,- ÜıkUd·v 1111 ıo~,-
l•rk D. V. 001- T•koa U0,00 
lı • . Tr.ı..ı"AJ ~91 MıeırK:.Fo.1885 141,-
0•kldar aıa 8,- • • ,. l9JJ 87,J() 
T e rkoa 19, ,, • • llU t 79,0ı) 
H••••nl >rr,- I Bıek.trlk -.-
Tal.toa l•,ıo 

MESKÜKAT (*] 
Kuruş 

Tlrlıı aitim 9d8 
ı... . 1040 
IJr. • 837 
Rıu " 1087 

(Hamit) 
(Reıat) 
(Valalt) 

Kuru9 
4700 
5000 
4,11) 

laoe bcıtlblrllk a h n 

lılMldlfe u,oo (CUmhurlyo c) ııoo 
Bauko•t \Oı. 8 • 1 ~~-19 (Hıım.t) armalı ~3Si 

1_lıf._•_1._n_ltı_ı_ıb_lrl._ııı_a_lı_aıı_1 Reıat) ,, 50 3\J 

lCt&•hurıy••J 46111 
1
_V-=-a--=h1=-•->. __ • __ s_ı5_J_1 

lA•l•) 4.610 \•) BDr.. harlcıl 

Mersin Borsasında 
Türkofis Istanbul ıubealndon 

bUdlrlldiğine göre dün Mersin 
boraasında sekiz bin beı yüz kilo 

koza, yedi buçuk kuruı,tan, onheı 
bin kilo buğday. Çuk.uroya 1ert, 

iki kuruı ellibe9 santimden, altmıı 
bin kilo arpa anadolu Oç kuruı 
otuz santimden, onbeş bin kilo 
mısır, dan ~ç kurut yirmibeı aan
tl mdeo satıhnııtır. 

Mayıı 8 

·KIYAFET 
( Baıtarafı 11 inci yüzde ) 

giden bir tramvaya atladı ve dll· 
ıUnmlye başladı. 

Dünya ne tuhafdı... Daha bir 
kaç dakika enel taliioe küfür 
ediyordu... Ya ıimdi? 
. Hem de film artisti olmuıtu. 
Ômrllode çok garip itler görmüştU, 
fakat film artistliği yapmak akhndan 
bile geçmemişti. Mamafih bildiği 
bir fey varsa o da filmde oyna• 
mak içln her halde iyi Ye temiz 
giyinmiı olması lib:ımdı. 

Bir berber dttkkanıoın önün· 
den geçerken tramvaydan atladı 
ve derhal içeriye daldı. Traıtan 
sonra elbisesini rehinden kurtardı. 
Bir paket yaparak koltuğunun al· 
tına sıkııtırdı ve hamamın yolunu 
tuttu. 

Bir saat sonra, yeni traşlı 
çehresi, tertemiz, kostümü parti· 
parıl parbyan ayakkaplarUe 
Bill Adams büsbUtUn başka bir 
adam olmuştu. 

* Rastgeldiğl ilk lokantaya 
girdi. Karnım doyurdu ve bir de 
sigara yakarak derin ve rahat 
bir nefes aldı. Onu timdi gören· 
ler bir iki saat evvel rıtımda do· 
laşan o pejmürde kıyafetli adam 
olduğuna inanamazlardı. Aynaya 
baktığı zaman kendisi bile ko· 
lay koJay inanamamıftı. 

Saate baktı. Vakit ilerlemişti. 
ikide rıhhmda bulunmak için 
acele etmesi lazımdı Hesabını 
gördü. Garsona da bol bir bahşiş 
buakarak dışarı çıktı ve geç• 
mekte olan bir tramvaya atladı. 

Cebinde beı para kalmamıştı. 
Tl'am\ay çok yavaı gidiyordu, 

randevuya geç kalmak korkusile 
k5ıehaşında atladı ve kestirme 
bir yoldan koımıya baıladı Nlha· 
yet rıhtıma geldi ve uzaktan 
Amerikahnın kendisini bekle
mekte ve sabırsızlıkla etrafma 
bakanmakta olduğunu g8rd0. 

Koşarak yanına yaklaştı. Se
lim verdi ve bir müddet bekledi. 
Fakat Amerikalı onun farkında 
bile değildi. Kendisini ıoğuk 
nazarlarla ıilztiyordu. 

Nihıt)' et Bili Adama dayana· 
madı: 

- Affedersiniz geç kaldım 

Mlstr Hogartb, dedi. Amerikalı 
olduğu yerde sıçradı ve gözlerini 
açarak karşısındakine hayretle 
baktı, kekeliyerek: 

- Sen ..• Sen bu sabah gö
rDıtüğüm adam değilsin, ıen, Bill 
Adama değilslo, diyebildi. 

Bili Adama gflldll: 
- Ta kendisi Mlstr Hogarth, 

fakat görü:yorsunuzya temiz bh 
elbise, bir braı inıam ne kadar 
değiştiriyor.... Mademki filmde 
oymyacağım, kendime ıöyle bir 
çekidüzen vereyim dedim.11 

* Amerikalı, hiddetinden titriyen 
bir ıesle: 
- Kendine çekidilzen mi ver• 

mek istedin? Be ada mi bu züppe 
kıyafetile ben seni ne yapayım? 
O eski pantalonun, dört gün• 
lük sakalın olmadıkça iıiroe 
yaramazsın ki.... Yarabbi ne de 
ser&em adamsın 1 diye bağırdı. 

Motordaki arkadaıı kendiıinl 
çağırıyor, geç kaJacaklannı ıöy• 
IUyordu. 

- Geliyorum, dedi. 
Ve tekrar Bili Adamsa dö

nerek: 
- Bak buraya arkadaı, dedi, 

sen hiç bir it görmeden benim 
bir liramı aldın. Mamafih o Uraya 
benden ziyade ihtiyacın vardı. 
Ne ise heJAl olaun. Fakat iyice 
Kulak verde sana bir tey ıöyllye
yim. Her ıey de kıyafetin bUylik 
bir tesiri var zannediyoraun de· 
ğil mi? Hiç te öyle değil. Bilhaı· 
sa büyük itlerde... Ne demek is
tediğimi anladm mı?., 

Bili Adama baılle taıdik etti. 
Amerikahnın uzattığı eli aıkb. 
Amerlkah iıkel• merdivenlorlnl 
dörder, dörder inerek motöre 
atladı. 

Blll Adamı bir mllddet mot&-
rlln arkada bıraktığı köpllkll ize 
dalgın dalgın baktı. Sonra bir
denbire doğruldu •• ellerini er 
be sokarak yUrllmiye baıladı. 

Yine botta kalmııb. Yine it 
, arıyordu. Fakat bu defa Ilı.erinde 

temiz bir elbiae vardı. Hem de 
tıraş olmuıtu. Kim ne derae de· 
ıin, bazan kıyafetin çok tesiri 
olabilirdi. 

- ~ 

IAtpulluda Ekim· Güdiilde Köyler 
işleri Jle Ucuzluk Ve Köy işleri 

Alpullu, (Huıusi) - İlkbaha· GUdül, ( Huıuıt ) - Burada 
rm gelmesl:e burada bUyük bir köylere ve köy işlerine karfi bll• 
ekin faaliyeti başlamı~br. Her ük bir alaka öaterilmektodir. 
yerde pancar tarlaları ıtlenmek· y • g . .. 
tedir. Aylardanberi devam eden Altı köyde yenıden birer ılkmek 
yağmur bu yıl mahsul vaziyetinin tep yaptmlmıf, köy yollarının hep• 
çok feyizli olacağı hakkındaki tamamlanmıf, bazı yollarm yapıl-
tahminleri kuvvetlendirmektedir, ması için bttyOk kaya parçalarının 
Tecrübeli ekiciler yirmi yıldanberl dinamitlerle parçalanmaıı icap 
görlilmedik bir bereket olacağını 
söylemektedirler. 

Her ıey ucuzdur. Hallı inek 
tereyağının kllosu 50 kuruıa sa• 
tılmaktadır. Bir kilo bakla 10, 
bir kilo taze kabak 20 kuruştur. 
Kömür iki kuruı, yumurta 30 
paradır. 

Malatyada Ucuzluk 
Malatya (Hususi) - Adanadan 

şehrimize taze sebze gelmiye bat· 
lamıştır. Bakla ve marul çok 
ucuzdur. Yumurta fiatları da dU· 
tüktür. Şehirde günlük yumurta 
20 paraya 1atılmaktadtr. Semiz 
ve yumurtlıyan bir tavuk 15 • 20 
kuruıa verilmektedir. 

Tokatta Bir idam Kararı 
Tokat (Hususi) - Bllyllk Bey· 

bağı mahallesinden Hüseyin oğlu 
Mehmet Zincirciyi pusuya düıll· 
rerek öldürmekten ıuçlu Sernefer 
oğlu Ahmet Ağır Ceza mahke• 
mesindo ölüm cezasma mabkfım 
edilmiıtir. 

etmiştir. 

BütUn köyler telefonla meJ'ke:ı• 
bağlanmıştır. BütUn köy odaları 

yeniden ve sıhhi bir ı,okilde yapıl"' 
mııtır. Köylerde fenni arıcılığıD 

lleriJetiJmeıine çalışılmaktadır. 
•ııı ·t• • ., .. , . ·• .," '"''"'' ' 1« ,• -'"'11ııı ı1ıtuı •• • •• lll""9!M.ll.J.1mtın.___,,...,'"'ı~tflfll" 

~ ... 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

re nal 
Korsaıar 

lstiyenlere ölçü 
tarifesi gönderiliı 

EmlnönU 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulos 

Taklitçilerden 
"' sakımmz. 
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ESMER GÜL Bir Hırsı.z ! Mahpus:ar Arasında Menen- Tarihi liirçok Yeni Eserler 
jit Görüldü, Hemen Önü Bulunuyor 

Muharriri: A. R. Tefrika No.: 94 
Alındı Tarıus, (Hususi) eentba-

Sarayda Bir Muhavere .• 
ıında eakl Rc.ma devr"ne ait 

lbrahim Paıa, isyan Haberini Aldıfı Zaman flikle-

Diyarıbekir (Hususi) - Ha
pishanede bir kişinin menenjitten 
ölmui Dzerine 890 mahı:uıa me· 
nenjit aşııı yapılmış ve hastalığın 

başkalarrna sirayet etmemesi için 
icap eden tedbirler almmııhr. 
Hastalık olduğu yerde bastarıl
mııtır. Hapishane hamamı tamir 
ettirilmif, temiz bir hale konul
muştur, mahpusların sıtmadaa 

kon.omaları iç:n bol miktarda 
kinin veı ilmekte, ekmekler pek 
ince bir muayeneden geçirilmek· 
tedir. 

yerlerde beş toprak lahit bulun
muştur. Gök AH adıı . ia bir 

adam da bağında iş y2parkcıı 
yer altında ş " mdiye kadar görUI· rine Kadar Titremiı, Etrafına Bakınmıştı •• 

Bir Anda irade ve maneviyatları 
aarsılmış olan zabitlerle Y enlçeri
lere bakmıı: 

- Ocağın namnıunu kurtar-

mak isterseniz, dütlin ardıma. 
Di} e bağırdıktan aonra, atını 

tiddetle mahmuzlamııtı. .. 
ÜskUdar Sarayında 

lbrahim Paıa, isyan haberini 
aldığı zaman, iliklerine kadar 
titremi,ti. Meliil, mahzun etrafına 
bakındıktan sonra: 

- Acap, Kaymakam Pqa 
kandedir?.. Asi!erln tedibi için 
ne tedbir eylemiıtlr?. Te:ıce Yaran, 
bir haber getirin. 

Dem itti. 
Halbuki, lstanbul kaymakamı, 

Kaymak Muıtaf a paıa, httallı 
Çengelköyllnde ( Bağıferah ) k6t 
künde idi. isyan haberi, tam y ... 
mek eınaaanda ıetirilmiıtl. O 
aırada kaymakam paıa relı efea• 
di ile kartı karııy• gUmUı bir 
ıinlnln kenanna oturmu9 .. Badem· 
ezmeaile karııık kaymaklı revani 
yemekte idi. Getirilen habere, hiç 
ehemmiyet vermemitı 

- Birkaç zorba, Etmeydanına 
toplanmakla ne olur ?.. Bizim 
ıorlu ihtiyar Haaan Ağa çokta• 
ıidlp onları haklamıttır, demiıti. 

Kaymak Mustafa paı•, bu 
tahmininde 9ok hata etmekte idi. 
Zorlu ihtiyar dedigi Yeniçeri Ağa• 
ıı Haaan Ağa, clibbeainin etekle
rini toplayarak çeımenln yanındaki 
ıokaia daldıktan ıonra koıa 
koıa y enikapıya lnmiı.. oradan 
bir ateı kayığına binerek Üıkll· 
dara ıeçmlş.. Orada ikamet eden 
biraderinin evine ıiderek : 

- BaaıYerin kapının kol demi· 
rinl •• Beni de arıyan ıoran olursa 
Eıbedft billih, ıörmedik; .diyin. 

Demlıti. 
Aradan bir iki aaat ıeçer geç

IDez, Iıtanbul tarafından birçok 
kayıkların boğaza doiru çeklldi
iini ıören Kaymak Muıtafa paıa 
lllerak elmiı: 

- Hele sorun ıunlara.. nere
ye giderler? .. 

Emrini vermlıli... Fakat ıeleo 
CeYap, mllthitti: 

- Eşkiya, çarfıyı yağma et· 
llllf. Etm•ydamna bayrak dik· 
lllİf. Yeniçeriler, leventler, sek· 
banlar, eıklya ile birletır.ft. Y .. 
biçerl •iaaı da ortadan kay bolu· 
••rmif ... 

Kaymak Muataf a paıa, bu ha· 
btr karıııında, aklını kaybede
cek bale gelmlt: 

- Tez, dört çifte bir kayık. 
Diyebilmişti. 

Şimdi, onu kendi yerine (ka· 
lnıakanı) bırakan ka:npederi sad
razam lbrahim pafaya ne diye• 
Cek.. Padişaha ne cevap vere• 
tekti. Bu ıstırap içinde kıvranan 
'1uıtafa paşa, reis efendiyi de ya· 
llına alarak kayığa binmiş .. ham· 
ltcıların ıert ve kuvvdli çekdik-

olerj kürek aayes'nde çarçabuk 
•kUdar sara)ına ge"m şti. 

Ibrahim Paşa, Üçüncü Ahme· 
din huzurunda idi. Fakat, derin 
~· inı:: ni bir muhabbetle ıevdiği 

•Hnpederini meraka düşürme
~ek için bu te aş ı nı gizlemekte 
ıc1· ı. 

Fakat padişahın emrile huzura 
telbedilen Kaymak MLst.:.faJ>.....-

yı görür ıörmez, aabredememiı: 
- A, Allahtan korkmaz .. 

Nerede idin.. işi bu dereceye 
niçin getirdin. Ben seni oturaklı 

b"r adam zannett;m de, devlet 
umurunu eline teslim ettim. Var, 
pir :ncin taıını ayıkla. 

Demiıti · - Ah, ne kadar korktum, 
Mustafa Paıa, çektiği manevi yatağımda yatıyordum. Birdenbi-

azap ve ıztıraptan zaten titre· re karşıma çıktı ve kaçtı. 
mekte idi. Ibrahim Patanın bu _ Ne, kaçh mı ?. Mutlaka 

KızılcaböJük 

Nahiyesi 

men.iş bir ı~kilde bir lahit bul· 

muş Ye mllzeye haber vermiştir. 

Çıkartılan dört lahit miizelerde 

eti bulunmayan bir şekildedir. 

Lahitlerin bulunduğu yeraltı 

odasında kandil, fil dişi tunç 
halka, para, çömlek ve saire 
gibi eşya da çıkmııtır. 

ıözleri üzerine bllsbiitUn kork;ırak heı if apta dırı. 
bitkin bir hale gelmişti.. VP.lev, Tavas, ( Hus:.ııi) - Beş aene 
pek kısa bir müddet içirı olsun, (-=-- evvel nahi, e haline getirilen Kızıl· 

Kaçırılan 
Gazeteci 

tekdir ve taz;rden kurtulmak istedi: _____ s __ P_O_R _____ ) cabölUkte şimdi 4500 nüfus barın· 
- Ne telif buyurursunuz, Blslklet Müsabakası maktadır. Nahiyede 1050 tane 

Almanya ile lsviçre Ara
sında Mesele Oidu 

devletlim?. ( Sayel fahanede ) çulha tezgahı çalışmaktadır. Nabi· 
Türkiye idman cemi} etleri it- · d Ü B N · · fi h 

lılanbul emniyet ve a1ayff için• ye mü ür ay urmm m za a· 
tifakı biıiklet heyeti tara rmdan 

dedir. Gelen ıözlerde möbalağa reti ile yeniden beş dershaneli bir yaz mevsimi için yeni bir bisiklet 

Berlin, 7 (A.A.) - lsviçre mu• 
hacir gazetecilerden Jakobun ka· 
çmlmaaı meselesi hakkındaki dip-

vardır. Birkaç zorba edebsizllk ilkmektep binaıı yapılmaktadır. 
mUsabaka~n tertip edilmirtir. K b d h d k b il 

lomatik müzakereleri keserek işi 
Alman • lıviçro hakem mahke· 
mesine vermeyi fıtf'miıtir. 

etmek iıtemiı iae de, halk tara• asa a a ilin e i ütün yo ann 
Müsabakalara önümüzdeki cuma fmdan tepelenmiıtir. iki tarafı ağaçJandmlm:ştır. Nabi· 

Bu ıözler, lbrahfm Paıayı bir gilnil baılanacak, 26 temmuzda yede bir okuma odası teais edil-
kat daha hiddetlendirmişti. ÇUn· bitirilecektir. Birinci ve ikinci mittir. Kasabada belediye tara• 
kü gönderdiği emnf yetil adamlar ımıf koıucularm girecek?eri bu fmdan yeni bir park, pazar yerin• 
vasıtaaile Sadrazam, iıyanın mana yarıılarda mesafeler Mecidiyekö- de de bir konferans salonu yap-
Ye mahiyetini çoktan öğrenmişti. yUndeu Iıtinyeye, Topkapıdan tmlmaktadır. llkmektepte 290 

Etmeydanandan eaen bu ka- Çatalcaya, Topkapıdan Büyük çocuk okum,_ktadır. 
ıırıa okadar kuvvetli idi ki, hem çekmeceye, Takıimden Bendlere, Gemlikte Evlenenler 
kendi Yarhiını Ye hem de okadar F enerbabçeden Pe ı diğe gidit Gemlik (Huıuıi) - Medent 

Almanya, aiyaaal konuşmaları 
kHmek için ortada bir sebep ol
madığını bildirmiftir. lsviçre. ileri 
ıUrdUğ8 bu kaçırma hadisesini 
aydınlatacak araıtırmalara devam 
için açık yeni hiçbir be!ge ver
memittlr. 

aevdlii efendisinin tac ve salta· geliıtir. Kanunun batladığından bu güne 
nahm ıar11p yıkabi '.irdi. kadar Gemlikte 318 ~ift eYlen-

Bu'luola beraber Almanya, 
lniçre • Alman hakem andlaıma• 
11nın ynkUmlLden kaçmmamak
tadır. 

Onun İçin evyell damadına: Ayrıca 10~0 metre lstanbul 
_ Ne hal ise, hal.. Serıin sDrat ve 50 kilometre mukavemet 

vazifen, lıtanbuldl oturup deYlet yarışları da yapıl acaktır. Yarıılara 
umuri:e meııtul olmak idi.. Ya, yalmz Federa&yoa kulüp aza :arı 
bu Reis Efendiyi bilence ne kabul edilecektir. isti) enler pa· 
ta11yıp yatır,ın. Sadakat ve ubu
diyetin f ktiza1ı bu mudur? 

Diye aert bir cevap verdikten 
ıonra, Padişahın önünde eiildi : 

- Sultanım!. Vazifelerini ter• 
kedip hava ve heveslerine uyan 
bu iki derbeder• •• mücazat 
ferman buyurulur ?. 

Dedi. 
Artık, Üçllncll Ahmedin de 

ayaiı ıuya ermiıtl. Birdenbire 
tehlikenin azameti, gözlerinin 
önünde canlamYermişti. Ibrahim 
Paıaya hiçbirıey diyemezdi. 

Çünkn bu aadık veziri, blltnn 
bu tehlikeleri ona vaktiJe bildir
mif •• yapılma11 lizım gelen 9eylerl, 
birer birer ıöylemişti. Fakat ken· 
disi bunların hepsini birer bahane 
ile reddetmiı, ömrünü huzur Ye 
aUkiin içinde geçirmek istemiıtL 
Halkın arzusnna hiçbir kıymet 
ve ehemmiyet vermemişti. Iıt• bu, 
halkı miihimsememezlik, nihayet 
iti bu kerteye geUrmitti. lcabıoda, 
Uç buçuk aaray bostancııına te
peleth·ereceiini zannettiği o 
(ehemmi} etsiz h•lk) , timdi yedi 
baılı bir dev gibi karıııına 
dikilivermişti. 

zarleai ve çarşanba günleri saat 
18,5 a kadar Be; oğlu Halkevindc 
bialdet heyetine müracaat ede
rek yazılabilirler. .............................................................. 

BANKA KOIY,ERÇiYALE 
ITALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ,, S80,00J,OOO 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, lsvı.,:re, Avusturya, Maca· 
riıtan Çekoslov11kya, Yugoslavy11, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şıli, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör •e Kolıımbıyada 
Afilyaııyoıılar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda cuddesi Karaköy 

Palas ( '!'def. ~6H /t./J/4/5) 
Şehir dahllindekl acentelerı 1 ls ı11nh11lda : A l nlt! nıcıyuıı llHıımda 

1 
Telef. 2821. Beyoğlunda: İstiklal 
caddeıı 'l'def.1046.Kampiyo daireıi 
DorsaJa Telef. 1718. 
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miştir. 

İstanbul Tramvay Şirketi 
GJDIŞ • GELİŞ PROGRAMI 

1935 yılı nan 1 Mayıı'den aonra 
ilk Son 

No. SINIR KA .. KIŞ Ara Kalkıı Varıı 

10 Şitli • Tünel 

' 
Şişliden - Tünele 3' 6' 5,40 23,40 
Tünelden - Şişliye 9' 6,00 24,00 

11 Şişli - Beyaııt 
1 

Şiıliden • Beyazıta 12' 6,20 23,30 
Beyazlttan - Şişliye 26' 7,02 24,12 

12 Harbiye - Fatlla l Harbiyeden - Fatihe 6' 7' 6,30 24,00 
Fatihten -Harbiyeye 9' 5,46 23,20 

12 A Harbiye • Akaaray 
1 

Harbiyeden· Akaaraya 14' 17' 6,40 23,30 
Akaaraydan- Harbiyeye 28' 6,00 22,50 

ıs Takıim - Sirkeci 
1 

Taksimden - Sirkeciye 5' 1, ıs 19, 10 
Sirkeciden - Taksime 7,35 19,30 

16 Maçka • Beynıt 
1 

Maçkadan - Beyazıta 5' 8' 6, ıs 23,20 
Beyazıttan - Maçkaya 17' . 6,55 24,00 

l Şişliden • Eminönllne 7' 6,10 -,-
16 A Maçka • E.nnn Maçkadan - Eminönllne 14' 7, 10 20,20 

Eminönünden • Maçkaya 6,40 20,45 

17 Şiıli • Sirkeci 
1 

Şişliden • Sirkeciye 8' 6,25 20,00 
Sirkeciden • Şişliye 12' 6,55 20,30 
Mecidiyeköy ·• EminönUne 6,45 9,40 

17 A Mecidiyekay - E. önD 
Eminönünden • Mecidlyek. 21 1 7,17 10,12 
MecidiyeklSyDnden- EminCSnD 14,28 18,45 
Emin6nDnden - Mecldiyek. 15,00 19, 15 

19 Kurlu'uı - Beyazıt l Kurtuluştan - Beyazıta 6'9' 6,00 23,10 
Beyazıttan - Kurtuluşa 17' 6,45 23,55 
Şiıliden - Eminönüne 7' 6,05 -,-

19 A Kurtuluı - E. anü Kurtuluştan-EminönUne 15' 7,05 20,10 
Eminönünden - Kurtuluşa 6,35 20,40 
Beşiktaştan - Bebeğe 5,ıs -,-
Beşiktaştan - Eminönüne 6' 5,35 -,-

22 Bebek - EminönG Bebekten - Eminönüne 10' 5,45 23,40 
Eminönünden - Bebeğe 20' 5,55 24,20 
Bebekten - Beşiktaşa -,- ı,oo 

1 
Ortaköyden - Aksaraya 8' 5,50 20,50 23 Ortaköy - Aksaray Aksaraydan - Ortaköye 15' 6,35 21,30 

( 
Beşiktaştan - F atibe 7' 6,30 20,40 

34 Betik tat • Fatih Fatihten - Beşiktaşa 14' 7,10 21,20 

l 
Aksaraydan - Topkapıya 5' 5,25 -,-
T opkapıdan - Sirkeciye 8' 5,40 23,30 

32 Topkapı • Sirkeci Sirkeciden - Topkapıya 16' 6, 12 24,00 
Topkapıdan - Aksaraya -,- 24,35 

ı 
Aksaraydan-Y edikuleye 6' 5,30 --' 
Y edikuleden-Sirkeciye 10' 6, 17 23,35 

83 Y edikule - Sirkeci Sirkeciden-)' edikuleye 16' 5,45 24,05 
Yedikuleden-Aksaraya -,- 24,40 

5' 5,25 -,-

Fakat gariptir ki, lbrahim 
Paşa ile damadı Mu:ıtafa Pata 
aras nda ıu sözler geçinceye ka
dar vaziyeti layıkile kavrayama
yan Üçüncü Ahmedin gözlerinde
ki gaf.et perdesi, birdenbire kal· 
ki'. er:ı işf. Ş:mdiye kadar huzu· 
ruuda daima müfrit bir terbi} e 
ve ı:ikfınet gösteren lbrabim 
Paşa, damadını görür görmez 
birdenbire iradesini kaybediver
mİ!f.. ve onu bir uıak gibi tekdir 
edivermişti. Hele, hakıız yere bir 
karmcaııırı bile incilmesine razı 
olmıyan lbrahim Paıanm, o kadar 
ıevdiğl damadmın tecziyeılni ta
lep etmesi, meselenin ehemmiye
tbe delalet etmekte idi. 

( AJ.kUI YU) • 

J 37 Edi•a•k•p• - Si•koci 

{ Akaaraydan Edirnekapıya 
Edirnekapıdan Sirkeciye 
Sirkeciden -Edirnekapıya 
Edirnekapıdan - Aksaraya 

IO' 5,45 23,25 
15' 6,14 ~3,55 

-.- 24,25 



1 1 Sayfa 

Dünyanın En Modern 
Matbaalarından Biri 

Tayyareleri, Telsizleri, Her Tiirlü Va
sıtalarile Etransijan Müessesesidir 
Parlıden aa· 

zetemize yazıla· r ---...."".7""'.7~:"'~:75;:3::3%.?G'~~WiET 

yor : Resmini 
aördilgünUz bi· 

na, basıı aayısı· 
na altı sıfırla ya• 
nf mil} onla ifade 

eden Entranıi 

jan gazetHI nin 
m::ılbaasıdır. Ye
di kattır. Binle.-. 
ce muharrir, mu
habir, amele ve 
sair... Makine 

dairesi ise bi!· 
bassa bir Alem· 
dir. Hele yeni 
kurulmakta olan 
-40 metro uzua
luğunda ve renk· 

li basan makine
&İ görnlecek 
bir harikadır. 

Bu muazzam 
eaeri dUnyamn 
dört bir tarafına 
dağ,lmalr ıçın 

daha şimdiden 
kırk kamyon, bilmem kaç kam
yonet, aayııız biıiklet Ye bir iki 
aya kadar da dört tane tayyare
den milrekkeb bir filo. 

O auretle ki bu aazete Fra .. 
1&mn her tarafında ayna ıaatte de 
dağılacaktır. Damın tiallnde ı&
rlllen deiaekler btlyllk antenler-

rin zlyaaın~, maharetle birleıtiril· 
mit adeseler ••aıtaılle bntnn bi· 
Dama her tarafına Ye it koridor
larıaa kadar ıokmaktadır. BiriLcl 
kattaki umumi mutalaa aalonu ı.e, 
mubalaia etmekeizln ıöyleyebl· 
lirim : 

Aynca s&rllnen ikl .aanam 
ayna, basit bir fizik kaidesinden 
istifade ederek dışarıdaki gün .. 

latanbulua en btıyllk otelinin 
• bliJlk Mlonundan yiae bU
yUkttlr. 

KluleyUlbenakl 

Yarın, H. Partisi Dördün
cü Kurultayını Yapıyor 

( Baı tarafı 1 inci yGsde ) -köylülerin dilekleri. gibi ıeylerdir. 
ve nizamname, Umumi Ki.tlpliğin Bu arada maliyeden araz:~, 
kurult..- yazdığı mekt11plaruı bina, kazanç ve diğer vergilerin 
kopye.erl, teklifler için defter, tahıll ve miktarları hakkında bazı 
Kuru'tayda konuşulacak mevzu- dilekler de bulunuluyor. Maariften 
Jarm 1iı.teıl, villyetler kongrcle- de yeni mektepler açılması, ucuz 
rinin dileklerini bildiren birer kitap temini gibi ııeyler vardır. 
defter. Nafıadan demiryollarını, limanları, 

Kurultaya sunulacak Ylllyet yol nrıiıini, elektrik ve au tesi• 
kongrelerinin dilekleri, Başbakan• satını alikadar eden birçok ıey• 
lık, Adliye, Milli Müdafaa, Dahi· lerl aıbhat bakanlığından, yeni 
liye, Maliye, Maar:f, Nafıa, llcbaat, haıt~ne ve dlıpanserler yapılmaaı, 
Sıhhat, Gümrük ve inhisarlar, ve doğum ev!erJ açılması, doktor, 
Ziraat Bakanlaklarile Ziraat Ban· ebe ve sıhhat memuru tayini, bazı 
kası olmak üzere on lld kısma yerlerde sıtma ve frengi ile mft• 
ayrılmı ştır. Başbakanlık kısmında cadele edi1meıj gibi ıeyler ide• 
Evkafa ait dilekler de vardır. nillyor. 

Adliye ile alAkadar dilekler Ziraat aahaıanda iıtenilen ıey· 
ara.ında mahkeme cllrlmleri ve lere ıelince ; ekim ve kredi iıle-
muhakeme aaatlarl, hapishaneler, rine mlltealllk birçok clileklu 
ıenl mahkemeler a~ılmaaa ve Yardır. 
hAkimalz yerlere hlkim taybd Aakara, kurultay mftnaaebetlle 
itleri vardır. daha ıimdiden yarının tarihi İıe• 

Dahiliyeden latenilen ıeyler de yecanını yaıamaya haıladı. Şehir 
hudut dejiılkliklerl, Belediye bftyBk bir donanmaya hazırlanmıı 
itleri, htıkfımet konaklan lnş11ı, vaziyettedir. 

Tayyare Piyangosu 
BDyOk tanare plyangoauaa aon keıideaiade tam IO ı•r itin lira alaa 

t.abtiyarlar. 
lzmirde mOtekald biabqı Yabyıı. 
Trabzonda liH hocası Kaptan Riı:L 
Buru Talatakalede Zahia-eci Abdllmeclt. 
Ç. ta!cada mahkeme kltlbi Adoaa. 
Beyoğlunda M bide. 
ş·,ı.de talebe Hiisnlye. 

Sa'. ızatacında banka veznedarı Yani Kukuloplo1e 
Ankarada el biaeci Marko ve ort•t'L 
Siz de bir buçuk Ura nıerek bu bahtiyarlar aıraaıaa girmek lıtemeı 

miainis ? 
Zengin ve do!run ikıamiyeli 11/ Mayııta bqlıyacak olaıı yeDI plloı •11t• 

laka oku,ruouz n bir l.Uet al.aız. 

SON POSTA 

Kocaeli icra dairesinden; 
111tanbulda Akbıyıkta Değirmen 

ıokak 22 N o. da oturan ve 934 aeoe-
•inde Izmit Kandıra yolunun 17 inci 
kllometrosunda müteahhitlik yapan 

müteahhit Kemale; 

İzmitın Çubuklu köyünden Rıfatın 
taı bedelinden bakiye ıizdeki alacaiı· 
wn tahıili için Kocaeli icra daire1ince 
tanaim olunan 8,4,935 tarih ve 35 • 366 
No. lu ödeme emri tarafınıza gönde
rilmiı ise de mübaşir tarafından verilen 
mtırulıata nazaun mezkur mahalde 
bulunan hemşiren~zce halen bulundu
ğunuz yer hakkında malumatı olmadığı 
beyan edilmit olmakla tanzim olunan 
ödeme: emriııde yazılı 132 lira borç 
n mıaarafları tarıhi ilandan itibaren 
bir ay içinde öd€roenn veya mal be
yanında bulunmanı• Ye borcun tamR
mına nya bir kısmana veya takibıtt 
iorHı hakkında bir itirazınız varsa yine 
bu müddeı içindd Kocaeli icra daire
sine bildirmem ve borcu ödemeniz ve
ya ltiraı etmeniz hakkınızda cebri ic
raya devam edilfceği ödeme emrinin 
tebliği yerine ıeçmek üzere ilônen 
teblığ olunur. 

latanbul beşinci icra daire• 
alndenı Dairemizin 935 - 1071 sayılı 
dosyasile mahcua ve paraya çevrilme• 
ıiıı• karar verilmiı olan 1992 btılediye 

plaka ıayılı n kapah Fiyat markıılı Ye 
603 modeli otomobilin Beyoğlunda 
Takalm Meydanında 9-5-935 perşembe 
ılntl ıaat 16 dan 17 ye kadar açık 
arttırmaya çıkarılacağından taliplerin 

mahallinde hazır bulunacak memuruna 

mtlıacaatları ilin olunur. (332) 

SAÇ BOYALARI 

-;-

J U VAN Ti N 
Kanzuk Eczanesi Mü•tahzarlarmdan 

Saçların aablt n tabii renkl•rlal iade 
'der. Kumral ye •iyah renkler de 
tertip edilmiıtlr. Ter ve yıkanmakla 
dahi çıkmaL Daima aablt kalır. Y •· 
glae zararaız ve aı bhi HÇ boyalarıdır. 
Eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

Maya 8 

Evlerinizi 
istilasına 

Sineklerin ve Böceklerin 
Karfı Muhafaza Ediniz. 

FAYDA 
Tuhbkııruım, s:nek, Sıvriainek, g'ive, arı, karınca, örümcek va bütiln haşa
ratı kölc iin len keser yu valarm~ vo eıyalıma üzerine ve odaların hRvaaına 
ve tahtaların, duvarların keıla~larına., aralanna bolca, FAYDA aerpiniz, 
ve tahta kuru yuvalarını FAYDA ile tahrip ediniz. BUtün yaz bu muzır 
ha,uratta.n kurtulacak ve ralıat edecekıiniz. Bilhassa apartımanlarda, 
mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklarınızı telvia eden hamam böceklerini, 
apteae.nelerde, hamamlarda bulunan küçüle böcekleri, tırtılları, kümeı 
hay.anatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan rıeneleri, 
bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha 
ediniz. Kutu~u 30, büyüle 50 kuruttur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. 
FAZLA PARA VERMEYINZ. teıiri daha aı olıluğu halde ecnebi malı 
diye fazla para koparmak isteyenlerden eakını111z. FAYDA imaline naıaran 
daha kuvvetli ve d1ths. ucuzdur. Taklitlerin'1en .akınınız. 

Haıan Depoıu: Ankara, lstanbul, Beyojlu. 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon - Antalya hathnın Afyon - Karakuyu kısmı ile 

Afyondaki iltiaak hattının ray ferıiyab kapalı zarf uaullle ve asa
jıdakl ıartlarla ekıiltmeye konulmuıtur. 

1 - Bu iıln muhammen bedeli "175.000,, liradır. 
2 - MuYakkat temlnab "10.000,. liradır. 

3 - Ekailtmesi, 15/5/935 çarıamba gOnll saat 15 de Bakanlık 
binasında Demlryollar Inıaat Daireal artbrma, eblltme •• ihale 
komlıyoaunda yapılacaktu·. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler, teklif melduplanm ve ekılltme 
ıartnamHinde yazılı olan diğer eYrak ve ve1lkaları ek•lltme ıaa

tinden bir saate Yvellne kadar numaralı makbaı mukabilinde 
mezkür daireye vermiı olmalıdular. 

S - Bu ekılltmeye girmek lıtl7 enlerin mlnakaıa glntındea 
en az bir hafta evvel lıtlda ile Bakanhta mtlracaat ederek ala
cakları fenni ehliyet vulkaımı teklif mektuplanna koymalan 
lizımdır. 

6 - Talipler, bu ferıiyat iti için hazırlanan ekıiltme prtna-
meslle mukavele projeal ve merbutabndan mtlrekkep birtakım 
mtlnakaıa evrakına ug75,, kuruı bedel mukabilinde DemiryoUar 
inşaat Reisliğinden tedarik edebilirler. 142194,. 

SATILIK 
Boğaziçinin en değerli ve şerefli 
yerinde bugün kömür depoları 
olarak Kira'da bulunan iki parça 

•• 
Arsa ve Uzerindeki Yalı 
lstanbtıl Evkaf Müdürlüğünden • • 

Değeri Pey Akçesi Yeri Mahallesi Sokağa Kapı Sayısı Harita Mıktan Çeıldl 
Un K. Ura K. Eıkl Yeni Sayııı 

14417 25 1081 30 Boğaziçi Kuruçeıme Kuruçeıme 105 119 4 3296 Metre murabbaıod• 
olan araa ve ü:zeriD .. 
deki yalının bntUoO. 

11292 00 864 90 .. .. " 
105 119 2 3242 Metre Murabbaında 

2 olan arsanın bOtllOO. 
12306 00 922 95 .. .. .. 105 119 1 3533 " •• 

3 
Kuruçeımede bir yanı tramYay caddeli ve bir yanı deniz kenarında bulunan yalıdan aynlnı•I 

111karıda taıarlanmış paralarHe mahalle, ıokak, llzelge ve harita aayıları yaıalı ve bugUo kömlir depa•~ 
olarak kullanılan analarla yalı ayrı ayrı satılmak üzere ı3/4/935 günlemecinden batlıyarak kapalı ıa 
ualile artbrmağa çıkarılmlıtır. Üatermul 13/5/935 gllnlomecioe. rastlayan Pazartesi gllnü aaat 15 de 
lıtanbul Evkaf Mndtırfyeti Komisyonunda yapılacaktır. istekliler arttırma, eksiltme kanunu ahkAllll 
dairesinde taaarlanmıı kıymetlerinin ylizde yedi buçuğu nlsbetinde pey paralarını veya teklif mektuP"' 
laranı muhtevi zarfian belli saatten e•vel komisyona vermeleri ve harltalar1nı ıörmek •• artbrDI• 
ıartlanm ltrenmek iıteyenleria heralba Mahliilit kalemine ıelmelerL .. z09S,. 
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Basın Kurumu Hazırlıkları •• 
Kar a O tülü em eketler 

25 Mayıs Kongresine u- K d" M hd. S ·~ .. ··v---.- 8. Ad 
rahhaslar Seçi mektedir en -.ne ~ 1 usunu eren ır • am 

Orta.lıgı Karmakarışık Ettı 

e 

( Baıtarafı 1 inci yit.de 
Mevcut blltUn mllmesafJierlo 

lıtirak ettikleri bir teklif kabul 
•dUmfş, ve ekseriyetinin toplan• 
'1aıını beklemeden &eçim iıinlo 

halli kararlnştırılmııtır. 
Ondan ıonra, gizli rey usullle 

•eçime başlanmııtır. 
Çocuk mecmuaları mUmeuiJ .. 

Uğine Bay Faruk, mesl~k mec· 
llıuaları mümeHilliğine Bay Cevat 
Guıtekin, kültür mecmuaları 
lbllmesıilliğine mualllm Bay Ah· 
lbet Halit seçilmişlerdir. 

Fransız.c.a gazeteleri Bay Pri
ltılnin, ve Rumca gazeteleri de 
&ay Lıgor Y averidlsiu temıil 
•trnelerine karar verllmlıtJr. 

Haftalık mizah Ye halk gaze· 
leleri mümessillerinin seçiminde 
laıUnakaıalar olmuştur. 
y Zira, 11 Akbaba ,, sahibi Bay 

Uauf Ziya, mecmuasının Kö-
toğlu ve Karagözle bir ımıfa 
•okuluıuna itiraz etmiıtir. 

Karagöz Ye Köroğlu sahipleri 
de bu itirazı ·haklı bulmuwlar ve: 

- Biz, mizah mecmuası de
lil, halk gazetesiyiz! Demiflerdir. 

Kurum Reisi Bay Hakkı Ta .. 
tık, Matbuat Umum MüdUrlllğil· 
~Un tas ifini doğrudan doğruya 
dı0tınayı toplanhnın salAhiyetl 
tında bulmuı. 

Ve bu hususun Ankaradan 
'otulmaama karar veriJmiıtir. 
I Fakat Matbuat Umum MlldUr· 
OğUnün, bu makul teklifi kabul 
'dtceğine umumi kanaat hasıl 
~duğandan, intihabın tehirine 
~unı g6rUlmemiştir. 

Bunun Ozerine bu intihap ta 
lt d ~ a an çıkarılmıı, ve Köroğlu ile 
, araköz mümessilliğine Köroğlu· 
rı11tı ıahibl muharrir Bay Bürhan 
'-ahit aeçilmfştfr. 
~- Eğer matbuat umum mUdUr
y~U ilk taanifinde ısrar etmezse 
~ Ziya da bittabi mecmuasını 

bizzat temıU ececektir. 
Dünkü toplantıda Almanca ve 

Ermenice gazetelerin mümeHille
ri de bulunamamışlar. 

Ermenice gazetelere tebligat 
yapılac:ıktır. Almanca iazet.,leri 
iıe, Bay Muzafferb temsil ede· 
ccği tahmin olunmaktadır. 

Yarm, Basın Kurumu idare 
heyeti toplanacak ve gazete mu .. 
habirlerile ıerbeat muharrirler 
namına iki mümesail ıeçecektir. 

Fakat, bütün muhabirlerle, 
bütün subcst muharrirleri yalnız 
birer mümesıHip temıili az ıö

rlllmüştür. 

Bu itibarla, bu huausta da 
Ankaraya müracaat olunacak ve 
1erbeat muharrirlerle muhabirleri 
temsil edecek heyetin hiç d~ 
ğilae sekize, ona çıkardma
ıının temini istenecektir. 

Serbest muharrirler ve muha· 
birler, müme&siller;nin basın ku· 
rumunun idare heyeti tarafından 
seçilmesine de itiraz etmektedir. 
Diğer neşriyat ıabelerine menaup 
olanlar mümessillerini kendi rey· 
lerile ıeçmi§lerdir. 

Eu tabii hakkın muhabirler .. 
den ve ıerbest muharrirlerden 
esirgenmeıi pek hakla olarak 
doğru görülmemiştir. 

Gilndelik gazeteleri de, bittabi 
aahipleri temsil edeceklerdir. 

Kongrede mlimeasil bulundu· 
ramıyan mecmualnr ve gazeteler, 
kendi he1ıaplarma iıtirak hakkma 
anhJptirler. 

Yarını Ankara kongresine 
iştirak edecek lstanbul gazete· 
cilerl tamamen seçilmiş olacaktır. 

Kurultay at1rası 

Yarın Ankarada toplanacak 
parti kurultayı dolayıailc btitlln 
tlltUn paketleri üzerine kurultay 
hatırası olarak birer etiket yapıı· 
tmlmakta dır. 

Belediye Sular idaresinden : 
idarece Kağıthanedeki filtre havuzları için ıartnnmesl mucibin .. 

~' •atın alınacak 1500 metre mık'abı çakıl kapalı zarfla ekılltm ... 
H konulmuflur. 
l - Eksiltmeye girmek isteyenler 600 lira muvnkkat teminat ve

receklerdir. Devletçe tanınmıt bir bankanın ayni değerdeki 
bir teminat mektubu da kabul edilir. 

~ - Eksiltmeye girecekler, idare veznesine yatıracakları teminat 
akçeai için alacaktan maklJuzu, yahut Banka mektubunu bir 
znrfa, t 6 kurufluk pul yapııtırıp imzalayacakları şartnameyi 
de tekllflerlle beraber başka bir zarfa ve bu iki ıarf ı da 
llçüncU bir zarfa koyup ve ilzer:er:ne adreılerinl yazıp mll· 
hllrlli olarak 15 Mayıs 935 Çarşamba günü saat On beıe 
kadar Taksimde Sıraservilerdekl MüdürlUio Yermelldirler. Bu 

a saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. 
i ...... Şartnam bir lira mukabilinde idare veznwssinden alınabilir. 
'(:__ Fazla tafsilat almak için idareye mCrac~t edilmeal. "2397,, 

Nafıa Bakanlığından: 
~ Afyon • Antalya hattının Burdur - Antalya kıımı etüdü kapalı 

t'f uıullle ve aşağıdaki ıartlarla ekıiltmeye konulmuıtur. 
1 - Bu itin muhammen bedeli "55,000,, liradır. 
2 - Muvakkat teminatı .. 4,000,, liradır. 

bı 3 - Ekıiltmesi, 16/5/935 Perıembe a-ünU saat 15 de Bakanlak 
~ "•sında Demiryollar lnıaat da~resinde lnıaat arthrma, ekıiltme 
' ihale komisyonunda l apılacaktır. 
'- 4 - Bu ekai:tmeye girecekler teklif mektuplarını vı ekıiltme 
d t'tnamesinde yazılı olan d:ğer evrak ve vuikalara ekdltme ıaalln .. 
~ hlr saat evveline kadar numaralı makbuz mukabiJinde mezktr 

eye vermİf olmalıdırlar. 
b 5 - Bu ite girmek isteyenlerin münakasa gllnünden en az bir t:a evvel istida ile Bakanlığa müracaat ederek alacaklan fenni 

}'et vcıikasını tekLf mektuplarına koymaları lizımdır. 
~~~ 6 - Ta~ipler, bu etüt iti için huırlanan eksiltme ıartnameslle 
'\>I" ave!e projesi ve merbutatından mürekkep bir takım mftnakasa 
~i·"kını ":!7511 kuruş bedeJ mukabilinde Demiryolları lnıaat Reli· 

'laden tedarik edebilirler. ••2193,, 

Bir milddettenberi şimal mem• 
leketler'nden yukarı Finlandiya 
ile Laponya 1 da balkıo fikirleri 
altUat olmuı bir halde bulunuyor. 
Çünkü bir nevi Mehdi edaslle 
ortaya çıkan bazı mllne\!Verlcrce 
aart Rasputln lıml nrilen bir 
adam dünyaya ilin ediyor: 

Yakın bir zamanda kıyamet 

kopacak! 
Ve bu kıyametin alAmatlerl 

de şunlardır: 
Gökten inecek olan ve Nuhun 

ııemiıini andıracak olan bir va· 
pur, yavaş yavaı yere nazil ola· 
cak Ye Laponyada Kiruna adı 
verilen gölün ıuJarı üıtllne kona-

cakmıı. Bu geminin yazifesi, bpkı 
"ıefinei Nuh,, gibi, Asi oJmıyan 

klmıeleri içine almak ve onları, 
patlak verecek olan muhakkak 
fellketten kurtarmaktır. 

Laponlar, knrlı dallardan aıarall Korpelaya iltihaka gidiyorlar 

Bunlarm haricinde, yer yU.zlln· 
de kalacak olan insanlar mah· 
volacaklardır. insanları böyle bir 
afetle tehdit eden ~e kendisine 
bir nevi Mehdii .zaman dedirten 
bu adamın ismi Korpe)a'dır. Bir 
taraftan Fin, bir taraftan da İa· 
veç .zabıtasının bu adam hakkın
daki yaptığı takibat hiçbir aemere 
vermemiştir. Çünkü kendisile bir
leıen köylünün ve şimalin girin· 
ti ve çıkıntıh mıntakalarına dalan 
Korpela'nın kurnazlığı, bUtUn 
bu takibatı semeresiz bıraktır· 

mıştır. 

Bu adamın lehine olarak kay· 
detmek lazımdır k1 Korpeln 'nın 
büyük bir lpnotizme kabiliyeti 
vardır. Onun bu ipnotik tesiri 
altına dilien birçok köyllller, ev• 
lorini, barklarını bırakarak Krope• 
la ile beraber yukarı ve karla 
örtUlü mıntakalara çekilmekte· 
dirler. 

inecek gemlyf' 
blnmeğı::lhazırlan· 
mak, diğer taraf
tan da dünya .. 
dakl batıl kana .. 
atli lnaanlarm 
flklrlerlni aydın .. 
}atmak için çalıt· 
mak gerektir. 

Korpela'nın bu akl 
desini benim.e-

miş yüzlerce kadın 
erkek, güya pro· 
paganda yapmak 
maksadiJe bir 
çok köyleri hıtiJi 
etm:ı, oralarda 
fikirlerini kabul 
etti remediklerl 
insanları evvela 
1 a n e t 1 emekten 
başlayarak iti cl
nay et itlemeğe 

kadar götUrmüş4 

lerdir. Bunlar, 
son zamanda iıl 
azıtatak telgraf 
ve telefon telle .. 
rinl tahrip etme-

Çnnkll Korpela'nın propagan· 
daaına göre: 

ğe, vergi verm • Raaputln ltt• bu adamdır 

Çalıımak Inzumauzdor. ÇilnkU 
dllnyanın ıonu gelmek üzeredir. 
Onun için bir taraftan, gökten 

meğe başlamıılardır. Korpela'nın karı ve kızlarına tecavUı etmek· 
büyük bir fenalığı da, bpkı eski tir. Korpela ve mUritlerl, şimdit 
Rus ıarayında icrayı rezalet eden timali lsveç ve Finlandll'a için 
Raıputin aibi kendi mllrltlerinin hakiki bir afet olmuşlardır. 

Dost İran da 
Ordu Islah, Vasıtalar Motörleştiriliyor 

Iranda, hllldimetln Rlza pelıle
vl hazretlerine intikalinin on d&r
dUnctı yıl dllnilmll bundu birkaç 
gUn evvel tesadUf ediyorda. Her 

r ıeoe, bu t.rlbde, bu hAdiae, btı
yUk merasimle kutlulaaır. Bu Hne 

l de 6yle oldu, bu mUnaHbetle bir 
ıeçlt reaml yapan tahrandaki as· 

aOvOK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi:ı ~tmiştir. 

Yeni Teırtlp pllnını göıCnUz. 

1. el kqideıi 11 Mayıı 1935 dedir. 

Buyuk ikramiyesi: 25 . O O O liradır. 

1 keri kuvvetlerin nizam ve intiza
mı ton derece beğenilmfflir. o,. 

1 
tada tek bqıoa ayakta duran, aa
kerl selimlayan zat Rıza Şahdır. 

lstanbul ikinci Hlis memur• 
luğundan; lstaııbulda. Mabrnutpaşa 
alt ba~ında Küçükçorapçı hanında ço .. 
rapçı Hnyım Kaplanın alacaklılarile 
yaptığı koııkurdato mııhkemenin 15·4· 
985 tarihinde taııdikine iktiran edilerek 
hiıkmüu katiletrneei iizerlne fliiııın 
kaldırılınn~ııııı. mahkemece kurnr ve• 
rilıniş olduğu iliu olunur. (11276) 

Kayıp; Et nakliyııtıııda kullıuıılan 
ktı ııvoıı ·Lıuuziu 36 6 numaralı pl ık.aeı 
ku\l;ol ııu~tıır. Yeuıııı alınacug ı :ıdan 
lıukınü 'oktur. (:i3 I) 

. lııtanbul kuaplan T ırk 
Aııouılll Şirkctı 
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Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz. 

FAR HASAN FareZehiri il 
Fare zehir macunu 

Bir rarça ekmek veya pasfırma veya yağlı 
g:ddara aürüleı-ek fare:crln bulu:ıduğu yere 
bırakc:z. Li h:ı : aa ııça.1lar derhal ölür. 

Fare zehiri buğdayları 
F arelerm bulunduklara yerlere Hrplniz. 
Bilhassa küçük farelerle fındık far el eri 
derhal 6lllrler. 

25 kuruştur. Yirmi Beş kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 

·--
Denizyolları 

i ŞLETMESI 
Acenteleri ı Karaköy Köprilbatı 
Te'. 42362 • Sirkeci MOhOrda rı:a rle 

Han Tel. 22740 

~---'· Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 8 Ma· 

yıs ÇARŞAMBA günü saat 
19 da Ayvahğa kadar. (2426) 

Trabzon Yolu 
CUMHURlYET vapuru 9 Mayıs 
PERŞEMBE güntl saat 20 de 
Hopa'ya kadar. "2443,, 

Bazı fare!er buğday zehirinden bcşlanır ve bazdarı macun yemek ister. Bazı fare'.er sabah Mersin Yolu 
}'edlklerini akşam yemezler. Bum.o için farelere her iki çeşidi vermek lazımdır. Bunun KONYA vapuru 10 Mayıs 
iç:ndir ki her ikisini istimal eylemek çok muvafıktır ve bu suret'.e farelerin ana, baba ve CUMA günü saat 11 de Mer· 
s.lsiiesi muhakkak ve kat'i surette ölür ve kokmazlar. lkiıi bir arada 40 kuruştur. sin'e kadar. 112444,, 

Hasan deposu : Ankara, lstanbul, Beyoğlu ~------------" '-----------• 
~t.ı7ı~~S~AL·:,·H···N··E·~CAT·-,.~=~~~F;O_S_f_A_T.,ı:N·-N-E_C_A_T~l---k~t~ı7·h·:··::·:· 

aç arınızı kapıda dikkat, ciddi bir istikame1le baıırlar.ır. 1 yavru arı uvvet ı neşe 1 uyutur . ............................................... ~~~········••++•••··············~ · ................................................................... . .. 
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YüzüM GENE 
HARA BOLDU 

• • • 
ÇUNKI: 

POKER 
PLAY 

fra.ı bıçağını 

KULLAN HADIM 

DAiMON 

ELEKTRiK 
CEP FENERLERi 

Yeni icad o!arak 
garanti 400 metre
lik mesafeyi aydın· 

latır. Ft!nerin boyu 
2 3 santimetredir. 
Ağzındaki büyiik 
cam yuvarlağa kris
ta!den dir. 

Satış Yerleri• •. ANKARA : Sofu zade !vıetımet Em:n, 
MERSiN Hakkak Zade Rahmi, 

IZMİR r Hüseyin Hüsaü 
SAMSUN : Tursun Eşref 

-,-..<:!J 

e~"'Ll4f 
~~.s, 

/.D~~A 
BiRiKTiREN 
~T--CDCR 

~_..PETROL NiZAM 

SAÇLARI 
Besler • Kuvvetiendirir • 

Dökülmesini keser • Uzatır. 

PETROL NiZAM 

lnhisar:ar u. Müdürlüğünden: 

Bazt kimselerin bandrollu içki şişelerini boşaltarak içlerine su 
doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri zaman zamao 
g·örlilmektedir. 

inhisarlar idaresi bu hilenin önüne geçecek btıton idari ve tek· 
nik tedbir1ui a!mı ş olmakla beraber mUstehliklerin de tatbik edilen 
usul ve tekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yolda 
mevzu takyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişe!erde bu eıkile a7k11"1 
vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiyetin en yakın lnbiaar ldare1in• 
bildirilmeai rica olunur. 
1 - içki şişelerinin karnına matbu etiket, fİfenin yukarı kısmında• 

ki boğazına boğazlık; yapışhrılmakta ve şiıenio ağzına mum 

2 

ve bandrol ko· ularak damga basılmaktadır. 
Et.kellere, içkinin nev'i, Mikdar, derece fiati ve hangi fahri• 
ka mamulatı o;duğu yazılmaktadır. 

3 - Müskirat Fab r;ka larmda içki ş·ıelerinin ağızları mantarlaodık· 
tan so -ı ra re:'lkli mühür mumuna batırılıp üzeriue bandırol 
ge~irilerek fobil'f'lrın mllh!iri~e damgalanmakta ve bandrolla· 
rm iki ucu ıişeye yapıştmlmakla beraber boğazlık bantları da 
uçların üst kısmına ilsak edilmektedir. 

4 - Banrlrollar için, gayet ince ve su ile temasa 1ıayrı mUsalt 
vas:fdaki kağıtlar kuHanılmakta olup Uzerlerinde inhisar lda• 
resinin monogramı, içkinin ismi ve matbu seri barflerlle mil• 
teselsil numaralar vardır. Etikette yaztlı içkinin mlkdarı ve 
ıişeye yapııtırıldığı tar~h de aynca lastik damıa n. bandrol· 
larda gösterilmektedir. "237 4,, 

* "J( 
Tahminen 1200 Kilo : Barut Sandıklarile oluk tamirinden çıkan 

,, 
35608 " 

100000 ,, 

hurda Çingo : Karaağaç Barut depoıunda 

olup nümun~si satış komisyonundadır. 
ÇuvaUık kalın çul ahır kapu deposunda. 
Toz ve pul tütün harice sevkedilmek lixere 
Tstanbul yaprak tütün depolarında 
toplanmış ve toplanacak. 

2 adet hurda Buhar kazam tahminen biri 8 diğeri 6 tondur. 
Paıebahçc Müskirat fabrikasında. 

Tahminen 444 ki'.o hurda Aspiritör bez boru: Ciball Tütün 
fabrikasında. 

Yukarıda cins ve miktarı yazdı eski eıya pazarltkla satılacak• 
tır. isteklilerin 14/5/935 tarihine rastlayan Salı gUnU saat 14 d• 
% 15 güvenme paralarile Cıbalide Levazım vo mübayaat Şubasio· 
de liahş komieyonu:1a müracaatları. 0 2344,, 

Musiki Muallimi Aranıyor 
Gerede Halkevi Reisliğinden: 
Yeni teşkil olunan bando takımı için bir muallime ihtiy~cılll11 

vardır. Otuz lira ayhk verilecektir. isteklilerin ehliyet vesika auretl•'" 
rini ve baıkaca teklifleri o!up olmadığını bi:dirir bir mektupla bat'" 

kanlıiımııa müracaatları. ~ 
-·~~~~~~~~~~~~~~~~.:.::._~~~~~~~~ 

IKRAMlYELl SÜT 
MAKll\ASl 

VIKING 
MarkHll• maruf 

H•m ucuz, hem çok iyi 
ola.n ınakinalarıdır. 
Atai'Jdakl adreaten 

izahat iateylnb:. 

Jürk.:/!,bNlfJO LTD._ $Ti. 

laTAN•UL. e&t.ATA. ,ıeft.W81 ftA%AA1 et 

..-•ı• TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 1. Tifo ve par&tifo hastahklarına tutu_ 

mamak için ağızdım alınan tifo hkP, 
larıdır. Hiç rahatsızlık vermez. Her e 
~-... alabilir. Kutuıu M Kr. • • .-... ·-····················••••••···················-······ 

&on Poata Matbaa_!! 
--==-

Sahibi: R. KökçG 
Neır. MüdGrG: Tabir 


