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1 • Yar Alman Ah 

o Hızlandı (Tafıillb Beıinci Sayfada] 

32 Saat Kuyu Dibinde t Amerika; İngiliz Ve Fransız 
Kalan Amele.. Adalarını işgal Edecek 

Dün Sapasağlam Kurtarıldı, Duy- ------- .......... 1 

gularını Anlattı 153 Zırhlı Bugün De 

~on Postanın 

Eğlenceli 
Müsabakası 

Buna Siz De lttirak 
Ediniz. Tatsilitın• 
10 nuncu Sayfamız .. 
da Okuyabilirsiniz. 

l.im-----

Atlr~• ----·--

16 Ve 466 
• 

Sayfa 

....... , ,. __ , ____ __ 

Telefon Şirketinin 
Hissedarlan 

Taggare 
Japon Sularına 

Doğru Manevraya 
Çıktılar 

San Pedro ( Amerikada ), 29 
( A. A. ) - 153 harp ıemlai ile 
486 tayyareden mllrekkep olan 
bir Amerika f.loıu HaYal Ye Mlc:l
way adalan ile Alaaka aruında 
6 hafta ıtırecek bir manena 
yapmak llzere buglln hareket 
edecektir. Manena aahaıı Ameri· 
ka Hhillerinden 1200 mil açık· 

tac11r. 
Manenaları idare eden amiral 

Josepn Reeveo hareklt hakkında 
taf.Ult Yermekten imtina ediyor. 

Amerikada Glzll 
Bir Toplanttl 

V aıin,ton, 29 (A.A.) - Ml
m ... iller Mecliıinin aıkert komi
tui tarafmdan yapılan ... ı bir 
toplabb una•ada Tayyare itleri 
Bapanı Gen•ral Aadrew; m01-

( Devamı 9 inci ,Jlade ) 

, .-........... -·-·----····-··· ... ---------.. 
1 Eransada Ecnebi 

Düşmanlığı 

Parie \Huıuıl) - Son Hmanda 
Fr .ınaada ecnebi dOımaahia alda, 
yUrüdO. Bunun eebebi, Almanya
ya ka111 duyulan nefrettir. Reıim, 
bir duvar afifini g.Sıterlyor. Bua
cla, 3 motorlu bir tayyare rHml 

vard&r. Altında diyor ki : Eier al-
( Devamı 12 inci yiiad• ) 



~ Sayfa 

(Halkın Sesi) 

Seggahlar 
Nelerden 
Şikayetçidirler? 

Memleketimize ıelea ecHbl 
ıeyyalalarla • ,. .... • fu. 
la te•u edea ld•Hlerla bafua• 
da toflrleri a •Jabillr& Ola 
bir muharririmls, malıtenf ıo
f6rlerle ı6rlf mlf, •• onlardan, 
ıezdlrdilderl senahların en fazla 
nelerden 1lkl7et ettiklerini 
sormuıtur. Aıaftcfa aldıfl ee
Yapları bulac ksıaı:ı; 

'9hremlnlnde; ..... , mer· 
danında tof8r Bar Mehmet; 

- Yo '•aslukludan- •• 7ollar• 
d-- lt•elA ••? Ne Wl.,ım ...._ 
Me..aa, blsim ı ret taltlt •Jcbtuaıs, 
abıtıtımız birtakım 1e7ler Yar ki, 
oalara çok ıar·p, çok aylnn 18dldl· 
1or. Fara:ı , 1eyyahlarm ekurlıl, 
flmrlk erdeki koatrol11a ııluhtınclan 
ııklyetçldlrler. Sonra bamaHarıa, 

otelclleria bani kapmak lçlıa Mri
blrlerine ılrit•elerl Ye adeta d8Yl
ılrcHine kapıımalan ıarlplerlae 

sidi)'or. Hatti icleriade au•alalll 
korkulu bile nr. Ge~ ld 
... al, bir kadıaeat - ......... 
Jakalamlflan 

- "Sen alacakua, .._ alacafa.J,, 
diye pkif•e,. bafJa....ıu. Netleede 
de, baYalaa .. pı birinin, ÜJI• .. 
ltelda ala eJlnde kal .... 

Buaa benzer daha aelu oı..,. 
bu ,eadea. 

* Pldlllte .. car k•rd••I• 
cadd•slllde, fOHlr Bar fllkrlll 

- S.17alalarıa dilleri•den pldt-
1••• pk ld dertleri.ı dı.ı.,.u.. o 
dil1ertlea ulaıalr, ................ 
Fakat u•alhlana 8*atlanaaa uakb
tıadaa aalqalayor ld, ...aldanaa 
anlıyacak birial klalar, pucak epeJ 
dertleri Yar. 

JI. 
Tak .... ~ ...... 

luotomollll ......... Ha..,.., 
- Neden tıklyetçi detfUer ki 1 

Buradan ridealer, mlbarekleria ku· 
laklanaı pek fena dolduruyorlar raHblı .. 
Zıra hep1I de dalaa ayalr .,. .. , ba .. 
maz, etrUlanaa lterfeJin fena tarafıaı 
ılrmek kHdile bakımyorlar. 

En •inirlendlklerl ıey .. .. .... 
ka•aaları. 

* "8raka, 80154 ........... lllk· 
.... ıaru Bar Klldrlı 

- Yolların bo:ıuldutuadaa azizim. 
Hattl ıeçenler de, bir taneılal Balur
ldSyllne kadar rltlrlp .. tlrıalftlm. 
inerken: 

- l.taabullulanıa mldelerl çelikten 
elaeak ki bu yollara da1anıyor 1 dedL 

Maltepe Lisesini 
Bitiren Gençler 

Maltepe au•rl Uı..ınt bitirip 
b91Dn Harbiyeye ıeçecek olan 
213 ıeaç din mekteplerinde bir 
veda mlaamerui Yermlflerdlr. 
BlrillCi dwececle diploma alan 
Şeref Kaplanpp bir altm aaat, 
ikinci ve lçlncl clenc:elerl alan 
Hamdi Ylcel O. Seclata birer 
simit .. t, baclo .. fi Fethi 
S..ere bir • .-..p1 k.a.. laedi7e 
dmiftlr. 

SON POSTA 

I 

DABILİ B A B.I B L 1 B 

NişanlıSını Öldürmekten Suçlu Genç 
Tevkif Edidi 

Suçlu, Her Sorguda Bqka Bir ifade Veriyor 
CU1a pli Sanyerde nlıan· .__.!!!!!!!l!!!!!!!!!!~-~l!!!l!!İl--!!!1!!!9----!!!l!!!!!-!!!!!!!!1-!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l---

h11 bayan Belkiıl öldlrdtığtl Kavgalı l 
iddia edilen piyade •bit nldll •ı <" 
lbraW. Ethem dtın •bala mlcl- lt2aÇtan ..;JOllra 
deiumumilli• tealim .. lwiflir. Olimpigelt.o• lla~lanna 
Muavinlerden bay Ahmet Remd izin Verilmedi 
aorguauau yapbktan •• adD Tıb 
ııteri m1c:111rıağtlad•• de matümat Fenerli Oyuncular da 
alclddaa 1011n ıuçı..un tevkiflal Tecziye Edilecek 11t.,... Salta-1amet ...ıh hl- Feaerbahçe• Ubvtu .. çıacla 
rincl ceza hlkimliğlae vermlftir. çıkan mllessif badiae ttzerine apor 

Saat 16,4 de iki memur teıkllib amaml merkzel yeni ka• 
Jbralaim Ethemi bakim bar Re- rarlar almlfbr. 
ıtdin lolne çıkardı. Eamer •• uzun Otrenlyoruz ki umumi merkez, 
boylu ıenç hakimin ı•e ayakta Olimplyakos adındaki Yunan 
di•dik darda. ghleılnl kapadı. tak • .....-Ocle F-.bahçe 
Fırtınaya tutulmut bir dal ıibl Ye Glnef kutllplerile yapacajı 
&ıe ve ark.ara aaDanmaya bq- maçlan menetmlıtlr. 
lada. Bir aralık lakemlelerln Bu Juak kararma btnebebl ele, 
WIDe yıkılaa telıllkul ~lrdL Yunanlı tak11111a evvelce 8ef1ktaş 
Ha•lm llnPCml:Ja bqlaclı. Suçlu ile ,.pbğ& bir •ıajmam, F..,. 

--•- bahçe 200 lira fazla verdi diye 
clerla Wr aylrudu 117amr glbiı boznıuı olmaaıdır. 

- 24 y ... ada,_ Ltaabulla- Bundan IOnra ecnebi takı•· 
JUllL DedL Sonra kuketbd ma• larla yapılacak maçlara, lace, 
.... Wlae koydu. Bay Refit uzun tetkiklerden aonra mU.aade 
ilk mallal _, .. aorma: edilecektir. 

- <>ilam bak ana nlpnlı- AJl'lc• a6ylendifine ıan. F .. 
... lldlrmlf diyorlar. Bu fw nerbabçe-Ubertaa maçı hlcllaeli .. 
---• olda? Bane anlat baka,,.m. den lravpya 1ebebiyet veren 
_. ı· Fea• mldafll Fadıl Ue o stmldl 

lhralüm Et~em; Sandarak talama bptam •t maam Cevat 
c:enp wrdl: futbol oynamaktaa tam.mi• 

- Olla111 •u? meaec:lileceldudlrl 
Hakim 1aabrıatb: e· y ı B 
- Kama ıizin ılbt s-çler 1r 8 80 eyan-

IMr .. ,-. nwl methi olmalıdar. name lıi 
K•11• tGpla. Belki .... __ n S. 
bıtnla OL& Nlfanba Belld.r il- ..... mpat Toba7ef adll W. 

rllbll • _.ctdeiumum~ ver-
cllrdlla diyorlar. mlİtir. Suçuda yaİan yer• 'beyan-

lbrablm Ethem kellmelerill name ........ olmuadır. ldla edlJ. 
latlhade uzUD uaun dmarak lal- dlilne ınre bu Sempat mlltareke 
kbain aorıuuna aynea fU ceYap- aeneılnde Ru mOltedal olarak 
ları •erdi ı btanbula pmit- Beyauame ver-

- Cu..a sini llifa•l••a eviH m1f,. Tıfhata doğdum, diyenk 
slttl& Belki• bedi iskelede bek• ikamet teakerHl almıt- 930 ..... 
liyordu. S...aber e•lerlM. ..&wal. .ıade de Tlbrizde doiduia• ıı .. 

•-- twu bir lnm pa1aportu elde et--
Belldı l>Aaaına ı mlı. Birde bu ıekilde ikamet te• 

- Baba yemeği bugl kırdu kerul uydurmuf. Baraak ticaretlle 
ylyeceliz declL Ben de baba- meıiul olan Sempat 8CID ,Onler-
aınıa mleaaclallll aldım. yala de a. mllltedal oldupau ileri 
çıkbk. S.lkia P'l•dan potaça lllnrek Terk tabUyetine ıfrmek ı.-
we ç6rek aldı. Beraber madene temi• Kllçtlk 1&Datlann Tllrklere 
dotru ylrtdllk: O; ronılchm. ıe,meal mtlnuebetlle 7apbjl bu 

Bir Kadının 
iddiası 

Bedriye adla ıenç bir kadın 
din mlddeiamamlllte mlracut 
ederek tiddetlf bir iddia a..W
•lt ve maayeneaini iltemiftir : 

- Ben bir mllddet •••el Ga
ziantep tlccarlannclau •1 Ala
metle beraber Gazlantebe slt
Um. Haata bulunan RnıtD adh 
oğluna bakacaktım. Son samanda 
otlunu tedaYi ettirmek tem lataalMı
la ıeldlk. Bay Ahmedln ma•kaml· 
yeti •&rllllfo Yakaladılar haplaha-
11e74 attılar. Biz ıeo~ lauta ile •tr otelde bldılr. Bir bç ah 
ıonra bay Ahmedin 85 yqmdald 
babaaı Gulantepten baraya ıel
dl. Ve c11n ıece otelde ti•I 
berbat ettL 

MOddelumuml bayan Bedrl7r 
yl tabibi adlWğe ı&adermiftir. 
Alınacak c:ewaba 16n tahkikata 
devam edDeeektir. 

Alçaklığa 
Bakınız/ 
Topraldanmm "Ermem.. 
tanl,, Diye göıteriyorlar 

Alwibtlald ...... C.• 
1~D hamladaldan, Enaram, 
Kan, Bitlla, Dlpnbeldr •• v .. 
Yill7etlerlmbl Enıenlataa dip 
ı&aterclildui haritalarm harada 
srbll Pli ublclatı uıa..ı•fbr. 
Ktllttır Bakaııhjı banlann derhal 
toplatbnlma11m ..... tmlftlr. 

Toza Karıı 
Yollara Zift Dökülecekmlı 

Şehir dahUlnde toza ve çamura 
mani olmak içia •.ıdanm tatları 
arUllla zift dalnaealn fayclab 
olacatı tecrtlbe Ue anlaplllllfbr. 
Belediye badema yapbracatı yeni 
yollarda parkelerin aramaa llft 
ve7a clmento dlktllrmeJI karar
lqbrmıftır. 

------- 3 ··-------mlrac:aat pollaln nazari dikkatini 
çektiği için kendlılnl r•bla...-. 

::~et~:: ıı:.'b.~.:4': 1 41 Para Cezalısı Dün 
- Hay•ayl dedim. Sonra ko- U • G • , J. • 

luna pclim. Setim tlzeldir. Ben napısa1J,ege lrUl 
ona frn-sca prlal.r m6yllyor- Ola laapiaa•J• tam ( 41 ) kiti pva, Zek_.,., Almet, Y ako, 
dum. Epeyce derledik. Çok JO- glnclerilmiftlr. Bunlerm ( M) clea Refall. •it-, ~eff., 111.-, 
ruldum dedi. Ben uzakta bir ağaç fazla• •ol parau, mlltebakial de Remzi, KlmlL Fuh, Hua, Emla 
16rdlm. , S. it Ali, H 

- G&lıeaine oturahm2 dedi. belediye cezalanm vermedikleri soL,..., ı=-E:".,_ 8F:1r, ~': 
Hakim bvada bir .. ı cU•a için otuzar ,an lıapıe mabkOm 1 Reaal. Maataf M b.ı., Actu, 

IOl'du 1 edilmitlerdl. Wmlerl .. aludır : K...... All, ~a K '8-
- 86yl• mk ,.ten ıttm•Ji Mehmet, Ahmet, Nuri, Sallb, bu, H11e,1ı1, Hmn, •Ai-et. 

( Den•• 14 a.ea ,._d• ) Ahmet, Mehmet AD, Yak.., Y• M.-.ı. Eber11etı -.im· 
P•ur Ola Ha .. n Bey Dlvor Ki: 

Hiaan 

Bir iki 
Satırla 

Yart"' Burıaz Arazlel 

•••••••• 
EmlAld Mllllyed• Azatlı 

Yuambaıju ararazlwlaill Yuly 
Mldrıacla Mall1• V eklleti 
fmdan ıorulaa •al• henftz 
Jet tarafından cevap verilme 
tir. Maliye Veklletl cevabın 
hafta belıemhal ınnd...Umul 1 
dDn villyete bir tekit 16nd 
lnlttfr. Evvelce bu iti takip ed 
anbt aaylaY aeçilerek Ankara =ji icla 'flll_.Yetla tahkikab ,U 

Hte, çhkl bndili bulu 
izahat ahnamamııbr. 

.... * Jfo 
G•nonlar Mektebi Me .. ı 

Garaonlar cemiyeti bir melrt 
açılmaa ve ba •ektepten ehliye 
name almıJanlann 1ar10Dlulc y 
pamamaaı için bir karar almı 
Bu laaaulta belediyeJe •Gracaa 
hin llteıiUmlf, it maarife han 
.tmlftlr, mautf adlaaacle eder 
pnoalar .. ktebl llÇdacakbr. 

* • ... 
.. vaalarcltl Etr• Beki•• 

mlyecek 
Gllmrlk kaçakçaLtuwa IDID 

pçmek için badema mavnalar 
.. ,. bekletUmeal menedil.1D14ftll! 
EtJa vapurdan dotruca anterap 
1• ı•tirllecektir. 

• • « 
bnaf CDzdanları P•h•lı 

Mtlfterek eanaf btlroau her 
-afa verilen cllzdan bedeller 
deki Beledlye, Ticaret odam 
m cemiyetleri hlaıelerlnln 
blmUI lçia tetkikata bqlam114• 

Jfo Jfo Jfo 
Kapan•n Mektepler 

Şel!riaiadeld Fraaaıa •ektepler 
d• blrçotu, bu dera ıea .. ı Hn 

kapanacaktır. Sebep talebeıizllktir. 
* • • 

Rami OtobUalerl 
Rami Ue Fatih aramada iti 

otobtl•leria Saltuhamamına kad:t 
luMleriae Nafia Bakaalaııaea 
YerOalftlr. 

• • • MUlldp Mektebi 
Mllld1e mektebinla Aakara7a ... a. uldaaakl kanuna 

aeldeWa adı s.,...ı Wltll•r ok 
•dır. Talelte bdroaa 420 oliaakbr. 

Jfo • • 
Vall Cleldl 

Vail Ye Belediye nial Mubld 
Oat0ndaf Aabndan d3amüttür. 
inada A•rupa7a rldeceldir. 

Jfo .... Jfo 
U.. lmtl ... nlan 

Ortaaektep •• li• lmtlh 
.. ,... 26 mayııa, ıl•lü JO 

..ı.ıı1au1na.taaıs•u1raaa 

... ppalaeaktır. 

• • • Frengi MUcadeleel 
Fnasl .acaclele tqldla 

lmnetludlnaek mak•dile ı-.ml!ll 
balda bir lreaıf mllcadele im 
•• aplacakbr. Kuram çarp• 
alal batla1ac:ak n Gureba .. 
-..W.olacakbr. 

Bir okuyucumuz - Ha .. n Bt.. Şirketi 
HaJl'İYenla •apurlanaa bir bakan a... 

• • • laimleri "ı» •ki o-anhca: 
.. Dilnitlıı, TamneYia, latirala, labiaat. .. ,, 

• • • Bulana lalmlerlnl detlftirerek Haıa11 B. - Evet, kimine "D'8"f#~ 
Öz Ttlrkçe J•pmah değil mi? patpab,, , kimine °KRplumbağa,, , kı 



SON POSTA Sayfa 3 
29 Nisan 

-----·------------------" ------=-=:---=~-----------------------lr·---------, 
Resimli Maka .. e Ecnebi şirketler Sözün l(ısası Hergün 

----
Çiınento 
Biraz Dalıa 
Ucuz/atılamaz Mı? 

~ -
Çimento fbtlormın tonu otuz 

liradan }lrmi iki buçuk liraya indi. 
Yanı fiatlar yü:ıdts 25 kırı.dı. 

bu bDyUk bir adımdır. 
Fakat klfi deği:tlir. 
ÇUnkU: 
A\fupada rasyonel çalııan 

çimento fabrikalarında ton başına 
maliyet fintı vasati ol~rak 1 O 
liradır. 

~i?de kuru'an çimento fabri· 
kal arı da yeni \ e ıon sistem ma· 
kinelerle mücehhezdir. işçi ücreti 
daha azdır. İt rasyoneldir. O hal• 
de bizde de maliyet fiatının on 
lirayı geçmemesi lfiz mgelir. Bizde 
malıyet fiatı yüzde 25 ııisbetinde 
daha yük elebilen fiatbr kırıldı· 
ğı bald bile 22 buçuk lira ıatıt 
Halı yliks ktir. 

* Bu, bir. 
İkincisi, TUrklycde bUkumetln 

himayesile kurulmuf Leş çimento 
fabrikası vardır. Bu f abrikelar 
kendi aralarında tröst yapmıılar-
dır. 

Maliyet fiatlarmı kimseye ı5y· 
lemezler, istihsal edilen çimento· 
nuo dörtte üçünU devlet aarfettiğl 
halde bu maliyet fiab bir ıır 
olarak ıaklamr. 

Bir defa tröste müsaade 
etmemek IAıımdır. Bunlar flat 
hu.usunda birlik yapmamalıdırlar. 
O vakıt rekabet fiatları dUtllrllr. 

* Bundan maada, 
Türkiyenln senelik çimanto 

1Brfiyab 150 bin tondur. Mevcut 
fabrikaların çimento iıtihsalAtı bu 
aıikdara varmııtar. Şekerde olduğu 
gibi, çimentoda da fabrikalar 
memleketin ihtiyacını tamamen 
tatmin edebilecek kudret kazan· 
11ııtılardır. . 

Şu takdirde arbk hf mayeye 
muhtaç olmaktan kurtardmıılardır. 
Binaennl yh artık teşvf kisanayl 
kanu rnndan istifade etmemeleri 
lbımdır. Çilnkn onların muaf 
oldukları vergiler bilvasıta balkın 
sırtından çıkmaktadır. 

* Binaenaleyh çimento fiatlannı 
bir mlkdar daha indirmek hem 
mümkiln, hem lazımdır. -----· 

Dinsiz Bir 
Düşünceyle .• 

Bir Adam, Karısını Uyku
da Öldürdü 

Gömülcline 26 (Huıuıt) - Bir 
kaç gün evvel çoban köyO•e tabi 
Musa köyünde tüyler örpertici bir 
cinayet olmuştur. Köy halkından 
yeni evli 20 ynşlarında HUseyl~ bir 
gec yatağından kalkarak davar· 
dan çiftesini almış ve genç ka· 
rısı Eminenin U) uyan başına nişan 
alarak ateı etmiştir. Çıkan kur
ıunlar zavalh kadının beynini ~a· 
ram parça etmiştir. Silah sesıne 
koşanlar odayı bom boş bulmuş· 
lar Hilseyin ortadan kaybolm~t· 
tur: Aradan birkaç gUn. ~eçtık: 
ten sonra, takip müfrezesı b_ır dag 
yamacında HUseyinln ceketınl ve 
kunduralarını bulmuştur. Ceket!n 
cebinden çıkan bir kAğıda HUsın 
9unlar1 yazmıştır : d 

cıNe o!du ise bir laf için ol u. 

Memleketin son umemna kadar ıual ıorulmayıın, 
hıtrekt>timJeıı dolnyı hebop vermeyen mesuliydaiz derebey• 
lni, ecnelıi \lirketlcr: ay unş nda size ~u kadar eu, ~ıı 
kadnr eleklr k 8ıtrf .. ttiğinlzı, şu kl\dllr tel ı fon ıııuha•eres ~~ 
yaptığınızı tı.ldireu l>ır faturn getirir, eizdeu para isterler. ı..16..--.-""" 
S z bıı lıı•ıı&hı kontrol hukkıııı ha 'z: değ lsiuiz:. O, noeıl 
isterıe öyle do'durur Bıınlıır hükfıınei içinde 

hiiklı ıuet eden, kendi baş 
lıı.rına vergi tarhtden eskf 

derebcyleri gibidir. Bayın 

dırlık Bakanlığı bunlan 

haylı yola getirmiştir. 

Fakat bizlerıhfilıi onların 
haraçgiizarı olmak.tan kur 
taruınawııtır. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Macaristan, Muahedelerin 
• 
ısrar Tadil.nde 

Tuııa 
Konferansı 

Toplanacak 
Roma, 29 (A. A.) - Tuna 

mukavel si münasebotile Maca· 
ristanın ortaya attığı meseleler, 
m :yısm 5 inci günil (Venedık)te 
Itnlya, Avusturya ve Mac~r mil· 
mesailerinden mürekkep bır kon· 
feransın aktinl zaruri kılma~tadır. 

Rivayete gör• Macarııtanıo 
lıtedlği: 

Muahedelerlo tadil edile· 
bileceği prenslpi.nln . tamam~n 

bafaza edilmesi iç.ın, tadı e 
mu h ı, l matuf herhangi bir ore .• et n 
mihaniki bir ıekilde ademi mil· 
dahale prensipine mugayir sa• 
yılmnmesı, azlıklardan gelecek 
taleplerin de mlldahole prenı"pine 
mugayir aörlUmeil için bunlara 
ait haklann tamamen tasrih edil· 

meıldir. 
Macariıtan aynı zamanda sllAh· 

)anma meseleılnl do mevzuubahı 
edecek ye Tuna misakına ıilah· 
)anma vaıiyetlnin tadili halinde 
imza koyacağını slSyleyecektlr. 

Londra, 29 (A.A.) - Roma· 
dan bildiriliyor: iyi haber alan yer· 
(erin temin ettiğine göre önilmUı· 
deki Cumartui gllnll Avusturya, Ma· 
coristan ve Italyanın ıeIAhiyettar 
mUmesaillırl Venedikte toplana· 

caklardır. 

1 

Yakında Açılacak, Hila
Iiahmerin Adı Değ;şti 

Ankara, 29 (Hususi) - Hi:aa 
ahmerin senelik toplanhsı dün 
yapıldı, raporlar okundu. Sonra 
umumi m~rkez başkıım Refik 
Saydam, Hılaliahmerin bir yılda 
felaket gören yurtdaşlara 65 bin 
liralık yardım yaptığını, lnıa 
halinde olan gaz maskesi fahri· 
kasının kışa doğru açılacağını 
11öyledi ve Blltçcye 180 bin liranın 
illivesinl istedi. 

Sonra İstanbul merkezi bnı· 
kanı General All, lstanbulda fa· 
kir talebeye \'e veremlflere yapı· 
lan yardım hakkında izahat verdi 
ve cemiyetin adının temmuzdnn 
itibaren "Kızılay,, olmasına karar 
verlldl. 

Af manganın 
Ticaret Filosu 
Bir Senede Bir Mislinden 

Fazla Arttı 
Cenevre, 29 (A.A) - "A} lık 

lstatist:k cetvel"nin rakam'nrına 
göre Almanya 1934 'ile 1935 yıl· 
Jarı arasında Ucaret filosunu bir 
mislinden fazla arttırmışt.r. 

Ha buld bütün dünyanın B) nl 
mUddct zarfında yapılan l!ışantm· 
da görülen fazlalık yUzde ( 18) den 
ibarettir. 

Ediyor 
jAmerik; lngilizle 
Fransız Adalarını 
işgal Edecek 

( Bnthırafı l inci yor.de ) 

tacellyet halinde Amerika 
hUkfimetinin, Amerika ıahil· 
lerine yakın olan Fransız vo 
İngiliz edalarını işgale hazır bu· 
lunmasım teklif etmiş, ve: 

Terre Neuve, Saint PJer, Mile· 
lon, Bermudeı, Jamayke ve 

Tirlnte edalannm adlarını Boy· 
mı tar. Bundan be~k yine tayyare 
fşlerioo m nsup olan blnbaıı 
Hughnerrde: 

Bir Aaya de~letlne menıup olan 
yüzlerce muallem ıabitin ( Peru ) 
hUkümetinde çalıtbğmı ıöyle· 
yerek: 

- Bu ıeralt altında Cenubi 
Amerikada da bir çok tayyare bu· 
lunduğunn göre, glinUn birinde 
bir harp illinma takaddUm ederek 
Panama kanalının kapandığım 
işitmemiz imkAnsır. değildir, de· 
miştlr. 

Maraş Kahramanları 
Maraş, 28 (A. A.) - Maraş 

bat bin do çalışan ve varlıklnrmı 
bu uğurda yok eden kahraman· 
ların namlarını anmak için bele
di~ e tarihi bir çeıme yaptırarak 
tlıerine 11 1920 Maraş kahraman· 
larını analım,, cümlesini yazdır
mıştır. Güzel karımı öldürdüm. Ona da 

yazık oldu bana da .. Onu çok ~e· 
Yiyordum 'başkalarının glizelB 

11
: /--------------------·---·---------::.::=======~ 

rımı srör~clerini istemedim. ·~ 1 ı - J~S T'E R J.N A N / S T E R INANl'IIA! bırkıp kaçacnğmdan korkdum, 
öldUrdüm,, • 

Tatil Günlerı 
A k 28 

_ Re5mt tatil 
nrn, . la i-

glln1eri hakk nda bır kanun Y 
hası haz rlann ı tır. Kanuna göre 
Cumhurıret ba) ranıı ıda 3, yılba· 
tında 2 23 N:s.rnda 1' 1 Mn~ ıs· 

• d ~ Kur· 
ta J, Şeker ba)r• n ın 8 ' 1 

DD ııahh Kadık8y iskelesine yannıan ad 1ar va
puru; lıke'e.) c bıığlı lulun n vapu run k rad n b•ru 
nçı m •ıno 11 beb yet vermiı ve o ı r dR vepur et 8· 

mak üzert' L u unıın bir r.atın denize dOımeslne 
•cbep o muotur. 

Bu ı:nt derhol sandal :ndirilmek ıuretile kurhın'· 
mışt r. Dcın.zde hayli ııu içen, biraz da korku lleçiren 

bu r.11t dnh11l r.ol ıtn memurları tarafından tutulup 
luırakola gö firülmfittür. Yürııyrm yecek b·r lınlde 

ole uğu için Lir u boya l.onmuştur. Fak t ı:dAın c ğız 

evveld eve gölürfi Op lcdn i c cl i' m •İni y lvnr oığı 
halde, r.obıta memurları n arncağızı if deıı · rıi n mıık 
i.ızere evYe 4 korı.kola gitmeye mecbur dm ılerdır. 

1STER iNAN iSTER 1NANMA! ba'l bayramında 4 gCn tatil ) apı a· 
calttır. Cuma gtinler.de hafta le• L. 
tilidir. --------------------------------------_) 

Venizelos 
iyi 
imiş 

·------- Server Badi 
Ven zeloı birkaç ay evvel şöy· 

le buyurmuş: 
- Ben yetmiı yaşındayım. 

Doksan yaşıma kadar Yunanis· 
tanı idare edeceğim. Öldükten 
on ıenc sonra da tabutum Yu· 
nar ia anı İdareye devam edecektir. 

liu sözleri bir kağıda yaznrk 
hangi akıl do' toruna göturseniı: 
"Demene• precoce • erken buna· 
ma,, )'Ohut Megalonıanic • bUyük· 
lllk deliligl,, leşhis:ni koymakta 
gecikmez. Venizelos isyandan çok 
evvel ıapıtmıya bnşlnmıı ta Yu· 
nan doktorları nerede imiı!er? 
"Öldükten on sene rnnra tabu· 
tum Yunanibtaııı idareye devam 
cdecektir11 slSzllnUn 11cllce, bir 
lokmnda minareyi yutunca boyu 
biraz d&ha kısaldı,. tarzında bir 
hezeyandan ne farkı var? 

Şimdi de Pariste yan gelen 
ibtiy.•r Giritli, Atinada kendi ta• 
raftarlnrı kurşuna dizilirken. Fran· 
sız muharrirlerine şöyle diyormuı: 

- Çok şiikilr, iyi} im1 ııbha· 
tim de mükemmeldir. 

Oh, oh, Allah afiyet versin!.. 
Fransa neş'eli bir memlekettir, 
Parisin eğlencesi boldur, hava ın· 
da gam kasavet yoktur, belki 
Venizeloa arada bir gazinolara, 
barlara, çalgılı kahvelere de gi· 
diyordır. Taraftarlarını Yunanlı· 
tanda kortuna dizmişler, ona ne? 
Moris Şövalye, Mistenget, Sesli 
Sorel sağ olsun! BiltUn Yunanis
tan batsa Venlıelos yine: 

- Oh, çok şükür, gayet iyi· 
ylm, sıhhatim mUkemm"ldirl Di· 
yecek. Bu vaziyetinde bile, 11ne ya· 
man herifi ,, diye onu için için 
beğenenler vardır ve her ser
seriyi şımartan da, halkın, ne 
çeşit olursa olsun, her tUrlO 
harikuladeliğe karşı dUşkUnlliğü· 
dUr. Bütün hezimetine rnğmen 
Venizelosa nikbinlik veren ıey de 
halkın bu garip zaafıııdan baıka 
nedir? 

Bir idam 
Tokat, 28 (Hususi) - Arka· 

daş katlinden idama mııhkfım 
olup hakkındaki hükOm temyiz 
mahkemesince tasdik ve Büyük 
Millet meclisince tasvip dilen 
jandarma Rniz bu sabah nıılarak 
idam ve bu suretle hUkUm infaz 
olunmuıtur. - 1f. 

Antep,28 - Geçimsizlik yü· 
zlinden babasının yanında yaşıyan 
karısı Sabihayı cadde ortasında 
6ldilren Halepli HUıeyin bugUu 
cürüm yerinde idam odilmiştir. 

19,522 Kilo Altı
nımız Var 

Devlet Bankaıı Bir uçuk 
Milyon Lira Kar Etti 
Ankara, 29 (Hususi) - CGnı· 

huriyet Merkez Bankası umumi 
heyeti dün toplandı, idare boy eti 
raporu ve bllAnço okundu. Rasih 
(Antalya) ile Emin (Eskioehir) 
masraf çokluğundan bahsettiler. 
Umum Mudur Salahattin izahat 
vererek masrafın çok olmadığım 
anlattı. 

Rapor ve bilançoya göre, 934 
yılında ticaret, ziraat ve sanayi 
vaziyetimiz canlı ve iyi geçmiştir. 
933 yılında albn mevcudumuz 
17,695 lcllo olarak 24 milyon 
lira iken bu mikdar 934 ıılıoda 
27,46 milyon liralık 19,522 
kiloya çıkmıştır. Teda\ Uldo 
l 58, 165.903 lirnlık banknot var· 
dır. Banka geçen } ıl bir buçuk 
mil} on lira kar c.miştir. Hiıse 
başına 4 lira 95 kuruv veril&' 
cektir. 

Ze ze e Oldu 
Den ·zti, 28 (A.A.) - BugUn 

<-nat 9, O do uzunca bir yer sal"' 
sı t sı o n:uştur. Yıkıntı } oktur. 

Şehir Tiyatrosu 
Ankarn, 29 (Husu i) - fstan• 

bul Ş hir tiy lro~u tuı upu dUn 
buraya ge:di. 
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l Memleket Mauara•ır 
Karadeniz 
Köylerinde 
Son Posta 

Rize, (Hususi) - Başkfty pazar 
ka.zasrna iki saat mesafede 100 
evli bir köydür. Köyün 6 mahal
lesi içinde en büyüğü Glilvad 
mahallesidir. Köy kıtm çok soğuk 
olmakta, baharı Mayıita başla· 
maktadır. Köyde her ıey ucuzdur. 
Köy pek dağınık bir vaziyette ku· 
rulmuştur. Bazı maHelerin yekdi· 
ğerilcı arası 30 • 40 dakika aUr· 
mektedir. 
· Köydeki mahlleleran adı tUrkçe 

değildir. ihtiyar heyeti ve köy 
halln birleıerek bu isimleri tU.rk
çeleştirmeye karar vermiılerdir. 
Yakında mahallelerine yeni isim
ler verecekler ve bunu kazaya 
bildireceklerdir. 

Baş yaylası köyün ıııayflyeıi 
vaziyetindedir. Ba,köy:UJer hayvan 
bakımından zengindirler. Hemen 
her evin IO sığırı, yüze yakın 

koyun ve keçisi vardır. Burada 
hayvancılık günden güne inkişaf 

etmektedir. 
Bu köyde fmdıkçıhk yeni bar 

lamıtbr. Şimdi eakilere iJAvo o\a· 
rak yeni fmdık bahçeleri tesia 
edilmekte, bu arada meyvacıhğa 

da yer aynlmalctadır. 
Başköyde mektep olmadığı için 

çocukları bir saat uzaktaki Lombo 
köylinde okumaktadırlar. Mamafih 
köylU bu yıl olmazsa gelecek yıl 

bir mektep yaptırmıya karar ver· 
miş bulunmaktadır. 

Gemlikle ;ş 
Ve Ticaret Hayatı 

Gemlik ( Hususi ) - Burada 
soysal bakımdan yaşayıı çok iyi 
gözükmektedir. Şehirde sağlık 
ve doğum işleri ile uğraınn 2 
doktor, 2 ditçi ve 3 ebe vardır. 
Doğum vaz;yetJ çok iyidir. 

lkhaadi vaziyet yoiundadır. 
Deniz ticareti besleyici bir nzi· 
yettedir. Körfezde 400 kadar 
motör, ylikletme ve bo9altma 
ameleıi vardır. 

Mahkemelerde. çalışan avukat .. 
lar işıiz kalmamakta, 12 yazıhane 
mükemmel bir surette işlemekte
dir. Gemlikiller aralarında ihtaaf 
çıkarmamıya çalışırlar, buna rat· 
men çıkan ihtil.afJan da hakimin 
kararına terketmekte tereddüt 
etmezler. Bunun için Gemlikte 
kavga ve dövüşme az olur. 

- · · •• i' •.•. 1 • • • 1 1 •• 1 •• •·ı ·ı l l l t ··· · ··· -
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Son Posta 
YHın1, ılyHt1 Ha'Hdla •• Katle fMtte•l 

Eaki_ıabtiye, Çetalçeşme eo~ 25 
ISTANBUL 

•• -
Oazetemizcle c;:ıkan )'az• 
9e resiroltırin biltün haklan 
mahf.uz ve gazetemize aittir. .... 

ABONE FIATLARI 
t 6 a 1 

Sene Ay Ay Ay 
1(,. Kr. ICI' .. "' TORKIVE -1400 150 400 ıso 

YUNANiSTAN 234U 1220 710 2-ro 
ECNEBi 2700 .. 1400 800 300 

Abone bedel• peşindir. Adre• 
deAiştirmek 25 kur6ttur. -· ........ 

Gelen ewak geri ut1rUme._ 
Hinlardan mes'uliyet abnmaz. · 
Cevap için mektuplara 10 ku.ru~luk 

pul ilAvesı lazımdır. 

" Posta kutusuı 'i 4 L lstaııbu! -, 
Telg~at : Sonpogtıı 

..._ Telefon : 20203 .... 

=·;c.::. ~.·:, .. '.~ ...... ; .. _ ..... :.· · . 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Çocuk Bayramı Her Tarafta 

Oıtte: Adapazarı 

çocuk bayramından, 
altta: Tokat çocuk 
bayramından birer .. .. .. 

gorunuı 

Adapazarı, (Hususi) - Çocuk 
bayramı çok neş' eli geçmektedir. 
Bayramın birinci günü başlangı~ 
mllnasebetile Çocuk Eıirgeme 
Kurumu batkanı Bay Abdi Runa 
ile talebeJerden AvnJ ve Atıf, 
kUçilk Nejat tarafından ıaylevler 
ve tiirler ıöylenmlt. bOyUk ye 

çok güzel bir geçit resmi yapıl· 
mı,, Halkevinde bir çocuk balosu 
yapılmış ve kaymakam tarafından 
bütün çocuklara hediyeler veril• 
miştir. Bundan başka Çocuk Eıir· 
geme Kurumu tarafından da bir 
balo tertıp olunmuıtur. Mektep
lerde de balolar ve mtilamereler 
verilmektedir. 

* Tokat, ( Hususi ) - Çocuk 
bayramı münasebetile tertip edl· 

len çocuk reılm geçidi sokaklar
dan büyük bir intizamla ıeçmiı, 
Atatürk heykeline bütün mektep· 
ler tarafından çelenkler konulmuş, 
Halkevi tarafmdan askeri mahfel· 
de çocuklar ıerefine bir balo ve
rilmiştir. 

>f 
Tcklrdai (Hususi) - 23 nisanda 

baılıyan çocuk haftasının ilJ, gUnll 
pek n•ıell geçmif, Atatürk hey
keli önUnde toplanan memleket 
çocukları tezahürat yaptıktan 
ıoora dağılmı tl · rdar, Çocı.:ık haf· 
taııı devam etmekte, mekteplerde 
müsamereler verilmektedir. 

* 
Esk:tehir ( Hususi) - Çocuk 

haftası çok parlak geçmektedir. 
23 nisanda idare amirleri çocuk .. 

Neş'e 
ile Ge 

• 
çıyor 

) 
l 

lardan aeçllmiı, boraa reisliğini de 
Bayan Nimet yapmııbr. 23 niaan• 
da mftsamereler ve balolar tertip 
ediJmiıtir. Liae tarafından verilen 
müsamerede Çifçl kızlar adlı eıer 
temsil edllmiıtir. Çocuk bayramı 
m.lloasebetllo bir aile balosu da 
tertip edilmiıtir. 

* 
Balıkeılr ( Huıuai ) - Çocuk 

bayramı münaaebetile bayrama 
iştirak eden bUtün çocuklara 
kurabiyeler dağıblmııbr. Her 
mektepte müsamereler varilmek· 
tedlr. iş baıına çouklar geçmiştir. 
Erkek ve kız ortamekteplerinde 
de birer müsamere verilecektir. 
Gürbüz çocuk müsabakası pek 
alakalı olmııştur . 

BalıkesirLisesiVej iki Kaçakçı 
Muallim Mektebi . 
Maç Yaptılar Kastamonu Jandarması Tarafından Ya-

kalandı Ve Adliyeye Verildi Balıkesir (Hususi) - Muallim 
mektebi ile liao talebeleri araliln• 
da bir maç yapılmış, birinci ta• 
kımlar maçında Muallim Mektebi 
0~2, ikinci takımlar maçında da 
lise O· I kalip gelmitlerdir. 

Güreı antrenörli Saim buraya 
gelmiş ve ıUreşçilerle çahşmıya 

başlamıştır. Lik maçları tehir 

ed;Jmittir. 

iki Kız Kaçırma 
Konya ( Huauıili ) - Bozkırın 

HUylik nahlyeliline bağlı Özbekir 
ve Akkese köylerine iki kız ka- ' 
çırma vak'ası olmuştur. 

Ô7bekirden Ka1ım oğulların· 
dan Abdullah ayni köyden Osman 
kızı Halimeyi, Akkese köyünden 
dı Cingöz oğlu Moatafa ile arka
daıı Deli Ömer, Masanın kızı 
Dürdaneyi kaçırmıılar ve zavallı· 
ları berbat etmişlerdir MlitecaTiz
lerden üçil do yakalanmııhr. 

Adapazarrnda Güreş Ve 
At Koşuları 

Adapazarı (Huırnai) - Avcılar 
kulübU tarafından Mayıs ayı için· 
de iki at koşusu ve pehlivan ıU
reşleri tertip edilmiştir. Bu gllre9 
ve at kcşıılarına Tlirkiyenin her 
tarafındaki namh pehlivanlar ve 
meşhur yanş atları iştirak ettiri· 
lecektir. 

Yakalanan 

Kastamonu, ( Hususi ) - Bir· 
k ç gün enel, Kastamonu jan
da:·ması iki tUtlln kaçakçısını ya
kahyarak adliyeye teslim etmiştir. 
Bunlar Sapaca köyünden !~am 
oğlu Reşit ile arkadaşı Mehmet 
oğlu Mustafadır. Kaçakçılar llç 
at üzerine yükledikleri sekiz denk 

Adapazarında Cazbant 
Adapa:ıarı, (Husuai) - Halle· 

evi güzel aan'atlar kolu bir caz .. 
bant takımı teşkil etmlıtir, kolu 

batkanı Bayan Ruhsar takımın 
çalışmalan ile bizzat alakadar 
olmakta ve dersleri kendisi ver
mektedir. 

kaçakçılar 

ve üç ylik tütünleri geceleyin slnop
tan kaldırmışlar, kaatamonunun 
uzak köylerine getirirlerken, ja;n• 

darmamn sıkı baskım ile yaka· 
!anmışlardır. Resmimiz kaçakçı· 
lan Kastamonu sokaklar.nda jan
darma nezareti altında göster
mekted~r. 

Akşehirde Sesli Sinema 
Akşehir (Hususi) - Akşehir 

Bankııst taraf .odan yaptırılan sesli 
sinema kiraya verilmiş ve halka 
açılmıştır. Sinem;ıda ilk o!arak 
Türçe sesli, sözlü, şarkılı milli 
filimler gösterilmektE-d r. Halk 
sinemaya hüyt•k bir ali ka ve rağ
bet göstermektedir. 

Yurt Tarihi --ı--+ 
lstıranca Balkan• 
farında Demirköy 

Kasabası 
Uzunköprll (Hususi) - Demir· 

köye Samakova da denilmektedir. 
Burası bava ve suyunun sağlaın"' 
hğı, odun vo kömUr hıtlhaalatı, 

keçi hayvanatı yetiştirmek için 
ıeniş ormanlarile Trakyada şöh• 
ret almıv bir kasabadır. Kasabı 
ıxi bllyUk balkamn eteklerinde 
kurulİnuı, takriben bin haneden 
ibarettir. Burayı birinci kurundan 
tanımak lizımdır. 

Meıhur Kyhusrevln müstevli 
ordusu buraya uğramış, kavu• 
burada karargah kurmuştu. 

Trakyada Iran lkbaUne nlha• 
yet veren Makedonya Kıralı Fili· 
pin oğlu İıkenderln istilaaında 
muhtelif unsurlardan mürekkep 
ordusunun kumandanlarından "Sa" 
makôv,, l11kender ikbalinin ıeva· 
llnden ıonra istlklAlinl ilan etmif, 
kendiliğinden Kıral tacını gey'" 
mit ve burasını paytaht yap"' 
mııtı. Burada birçok eski eserler 
Yardır. Mağaralar, kaleler, tahteı"' 
zemin yollar. Balkanlarda her kU
ı• ve bucaaa gitmektedir. 

Burası birinci Murat zamanın" 
da dedelerimlı TOrklerln elin• 
ıeçmlştir. En ıon Kıral "' Vil&dl• 
Demir,, lımlnde Blzanı makbulle"' 
rloden bir Macar kırma11 idi. 
Yüzlerce harp maceraları g8rell 
Tur orduıu buraıının açılmasuıı 

çok liı.ım görmüıttı. 

Buraıının on dokuzuncu asarda 
en son bir tarihçesi de tudur : 
AbdUJ4zlı zamaoında Bulgarlarıl1 
hesabına ılyaal bir makaada da" 
yanarak baıına topladığı altı yl\•· 
kiıillk çeteslle latranca balkanla" 
nnda Voyvoda ke1ilen Bulgaı 
Volça da burada yaşamııbr. tVolç• 
nan taıtan heykelleri, gizlenmel•'" 
rlne mahıms yeraltı konakları, 

çetesine kumanda eltili tahtıili 
yerlere, yaptırdığı köprü ve 110 

değirmeni görülecek eserlerdendir• 
AbdUla:dz zamanında tllreyen bl1 
eıkıya bir tUrlll ele geçlrilenıl" 
yordu. Nihayet ıerir Voyvod• 
öldU. 

Her hususta ehemmiyetli .,,. .. 
ııflara layık olan bu Balkan k•• 
sabası, Istrancanın Karadenlze v• 
Bulgaristana komşuluğu olııPı 
parçasıdır. 

Nurctıin fild'I 

~· 
Ô0LAŞAMAzsıNıı 

1 FAKAT: 

~n'"'~ D.6.KI e,,ı~ ~I~ 
BüTÜN ULK.EYİ HER G.UN pOL~ 

•• ny2;, 5 tnth ~ 
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[ Slga..t Al•mi ) BABİC:I 
1ir Avrupa Harbi Almangada 
Karşısında Gazete Yasakları 
Amerika Berlia, 28-Volkifer Beoba ... 

Bir sa••Dl r harp sisti her dilde, ter ı•ıetubacla nefl'edllea bir 
h•r •••iP dolath bir 1'Tlrd,, ol•aı• yaacla ı Aalmaa matbaat W.... 
~ 8u 811, f •dl. blrH dalla d alma btoik ft pr.otMIU ... 
.a1ıe.ı1or am•• bllabtltla tllllerl· buab yuak eclea kar .... • .... 
mbdea dltmlt detUdlr. ••••• JUu plak pntelen raci olap 
ıtbebiaf, pç•• sin, bir arkadaf, aırf dllll ..W1•Held •ecwlu4 
Jln• ba 81talar a lzab etti im eh• ... _-iL eclilm idedir 

E••elee lfta llfı edl i1enla. şr.- alt o a •• uasau e • 
dl 1au11hta•• bq •del. iddiaya ...... ba JeDI .. Ydaat 

Dotnd-. Millet*, Jtirilt rlerl•I Alman matbaabbm, buuıd Ye ,.. 
lttiha• ede ed• JAf e9'elliiaden but mlıterek mlttefilderla alfae 
••lddar. Şl•dl blJllk bir lDki•ar Ue suadu lmrtaracaktlr. Aa .... _,,. 
mldafaa n icabında taarruz çaret .. 
rhıl ar•••J• bafladılar. Bu arada ketler buaclaa bayi• ıuet• t .... 
Birl•tlk Amerika dı•l•t eriade de ed...a,eceldwdJr. ff• ,...teala 
mlblmcı kapard nııtar oluyor. A•.. f&Uaa ... ·.ı bir aqlıl b ...... 
rikayı ıa çok endit•J• dltlr•• .. , cakbr. 
ıudurı 

A•rupada bir harp oluraa bb •• 
J•p•nı? , 

Clmhar Rıl•i e., RusHlt la .. 
, .. stnlerd• ulU uaa koafırullar 
aktetm..ı ltaadudar. Awupap ~ ... ..... ...... ......... ...,_ 

F ranıız Radikalleri 
Sal V • Sol Cenahçılara 

Karp 

1 

B 

SON POSTA 

TELGRAFLAR 
Uluslar Kurumunun 

Tarihi Celsesi 
Celseye Dış Bakanımız Başkanlık 
Etti. Kendisi Ortada Oturuyor 

Alaaapaa., Mr t.nfla ...,.. y.,.., abtaametlaln aılrll'I hlkl•lerial 
Mr ppıda ertadaa aw-.- .taalar ar•••da 1aa .. ı •üill te.ır, Ulu•lar 
lnaruaad., .. ....... •U•• mahktm •dllmııl ıeklindı bir akal te1lr 
............. R..S-. ltt• bu tarJW toplaDbJI •• Fruaa noktaiuaarını• 
....... ......... ,amr1,... • 

sBnderlp yasl1•tl tetkik ettlrdltl 
Norma Dam U. kafa bfaJ• ••rlp 
koaaımalanaıa •be'-l de badur. 
Aat•tlbt ba .-...... 11....,. ilt 
olu •ul1•tlal •tr .. ,...... Ui 
tllaJ•J• ua. ıt.•k lstl1ona •a 
bunu, ba .. alerd• J•paPlır tl.,Udlr. 
Bu ftl blru pclktlreeektir. Çlakl, 
.... ı. blrıolır a11ıulaul lor•lll•• 
blrtl•••lır ... , .... ,.. llaa• .... 
•i• Awupuıa •ul1•tl daha •lrad• 
telalJkeU bir laaJ alacak 01111.., Am .. 
rlka IJbıadu baaalanaaa lstelderla• 
•J•ı•k Reltl Cl•h•r Bar Ranelt. 
Amerlkaaaa autakHI bir Aynpa 
laarbiade ta ... calt tantlaanbtl 
dta1a,. Ua ıdeeelda Ala..U. .. 

u, .... - Radikal partlala 
icra ko.ıte.l~cla. bet 
... ,.. ,ap1ac:ak ...... ,. ... 

mi .......... H...,o, .... Al 1 ·ı· D . v 
cumhuriyet ıarlan lttllaada ayet man - ngı ız enız e 

etmlf, Almaaya laaldaada da ı.ıcllnl 

.. ,.......... bllll•- ........ .. 
Wtaraflatm prtlanaı lsala .... ektir. 

Sflreyya 

Avusturyada 

...as kaybetmeclipl, f•kat Fran• H K ti • 

.. ,. bir ••cera1• drlldemekte ava uvve erı 
lllemediikd l&yl•mlftlr· 

Çin Komünist Şimdi, iki Tarafın Y anıı Korkula· 
Kuvvetleri cak Bir Mahiyet Alıyor 

Abluka Albna Ahnı· 
yorlarDllf 

p.ı., 28 - Manemleklt ... 
saretine gelen baber!ere ı&n 
Çin blkiimet kuvvetleri tarafın· 
clu takip edilen Çin komOoid 

Londra, 28, • (A. A.) - Sın• 
de1 Ebpru a. pipi pzetelerl, 
aelecek ay tprlalade Lowlra'1a 
plec•k olan Alman denls eklt
perlerhıin Alman bahriyesi için S 
parça ıaperdrednaut, 50 parça 

,, • 60.M1ıli4JI: ... 

telİDde de baber •erildltlae aua
raa Alm•nra'nıa derhal denllalb 
pmllerl ln ... na karar Yvme1I 
IHriae tecil edilen lnglllz • Al· 
man mOkllemelerlnden bOıbOttın 
ıarfanaıar edilmHl muhtemeldir. 

s.,,. s 

( Gönül lıleri 

Karısı Ölen 
Tekrar 
Evlenmeli Mi? 

"Ben evli iken lklncl d fa 
e•lenmeyeceğimi ıöylerdlm. Hattl 
karımla bu bahis •çaldığı zamaa 
karalanma c azeleri arka11nd 
evlenen arkadatlanma tenkit eder
dim. Derken kanm 61dD Ye bau 
iki cocak bıraktı. Şimdi fikrimi 
c1etlftlımlt baluaayOtam. Bir lal 
HYdljim lçia detlJ, fakat çOk 
ıefalete dlftOta•, çocaldan• 
b•kaoak blrlabai balamadıfun içi&. 
Ne deralnlz tekrar eYleneylm mi? 
Bu hareket çok aevdiifm kanma 
k&rfl bir ılnah olmaz mı? ...... 

EYienmek bua adae'v 
&lljlk Wr ilatl1açbr. Bekir 1...
J•bll..a. •tela blrlacl clefa da 
ettenmeıler. E•lllİk bı,atmtfa 
rahat etmeyenler mtweaa. beklr 
k~an bittin evliler tekrar evlea
mei• can atarlar. 

Banua Hbi ıudur: E•llllk ı. .. 
y•bnd• ediallmq bir takım ilatl-
1atlar Yardır. Kan11 ••Y• kocua 
olan bir em ................. bl 
bu llatlya~claa aaldapiafa 
m•hk6m kabr. Adeta •kak .,. 
tuaada bırakalmıı bir çocuk alW 
1al•ııbk W..cler. Ha1at laamea 
•aaaam ka1beder. ı ... o Talat 
kanılDID latlne b&fkalile eYI_. 
me1eceiial zaaaedea adam, duw 
hal eıki yu•aı nı kurmanıD çar .. 
linl arar. Çoculrlann bırakılma• 
mazereti, ~lcdana kartı Uerl 11-
rlllmllt bir •eılleden baık• bir 
ıey değlldlr. Hakikatte tekrar 
evlenmek bir lhtiyaçbr •• Odnd 

Bil kan ..........,. nm... ....._ •ldcdiler. ..........,..,,... .... ._., .-.,, 
Viyana 28 - Bir Mayaı "81 araletiad• "aelalrbaanada bu- a. lld. pzete, ln,iltere'aia "-laW jlpat .....,_ o1aa 

-~·· .. -* ...,.. ... 
11a111raca~ mı..a-. ·--wr..., ,.., ........... 

parl•k bir pkllde kutlulan•cakbr. !anmaktadırlar. Hlkimet latalara, blJle Wr ~ tanlb aba.. •uiretl ........ icla bbl ..... 
Emaf te .. kknllerl ıeçit ruml ya- buDl•n hemen kupbmf ıl&icllr. rec:aiW ,..... •• maamaflla yana ubala ı..blaclect.. Glarak 

.. 
pacak. çocuk etlencelerin• 50.000 8lr llad• Facia• Al••••J•'mn. tu.ıbaiz ele ola, toplan ... çok malateiııMl6'. Ka- &mitte T. A. P. A. 
ıocuk iftirak ec:lecektir. Sinema Halle, 

28 
(Almanya) _ Stat- ba tuawuraa• tallaklnak ettir- blae, ya a.Ua aeıcliacle bJfiJetl Y ap•c•k bil .. , ua.a8"':.tı~;: 

•• tiyatro temalllerlad• 86 bla ıfart maden ocatuıcla ha..ı olaa .... bnr .-dltw mnetmek protuto etmek, yalaat ki maJll Arbk kalbini bafk••• 
1.-iı bedaYa latifade edecektir. bir çaknatll 7 .. .ı.'1 toprak al- tecBrl•. da yapalaeak olu la,W. • Alman bir kızclao ıa• beldiyonann? 
Fakirler• 60000 poniyoa JİJecek a 

16
.......,.. Dit- tliraftaa, nynolcl8 ,.,.. (o. .... ı•D•el ,e.de) TEYZE 

~tl~a~jı~b~la::c:aktı~r.:_. ~~~---..!.!J~C:=::=:;..~~~-:J~1;em;iekr;,.~dLr.~Hafif!=fl·~ı•;ı~le~pr~lal~a~r1:!N~e~y~e~o~t~el~d~e~o~tu;ru::1~o~rdu? Bir ı •• latedıtüıden allmnı balarcla. 
r•••· !!! llJlecll. Fakat ..... dolra. •Y tatamuml1cll? E,,a alar, eYi Hacer, bu hayell• avm.rak 

........ Y--' b,& kafb... ...... da7ar, bir ele blaaetcıl ta- uyumaeta. Lakla ert..l ala d .. 
Altfa•, .tük •111' •tar kar.. ta.dl. ıenç mlllum, ltelia &allul• 

çam Ti tıll••• 
nrken. Haceria de 1611. pli Ba fikir, Haceri pek HYlndirclh ıeç••:rhıc•, H.cwla llaiıl.t, ba-
branalfb. O .... ,_. -Wt. - Neye, .... ,.kadar dlfh- yeller, lmitler, t...uu.rle ile 

.. hllt .-Ha IDIDa• IHdlml ıelemlJeeek kadar bomllnfta. 

- Neler almazdım ld. •• tm;.~ 
ben bu par•JI •• 1•P8JUD ? Bir 
racla, • ....,. • .,ara laarcaram 
lJoj'azım mı 1 

GtllllyOrclu ı -M tarlaua 
- Sarada lçec:••·~·d• ele 

çorbuaaa. --
lcerim 1.. _L ela. yaımdılr 

Etkide.. etraııD bofal-
dayuJOrda; fakat pdl. 1'!.,.,0 
Dlqh; paralan. tekme 
Hvaardu ı b alan ? 

- Ne 1apaJ1• a 
Kol ••tine balda. korkcla: 
_ Daha ••t dobla ,.ım~ 

mif.... Sabaha ftldt • .,... Ço 
•akit var." ek _. ytm I dlJ• 

Bir ar•, ,.m ,.ye kdu 
dlfOadll, llldn biç lftllaath.: ...: 
Ondan da vazı•~ pati•.., 
•>umaa ela, cam kalmaJ• 
..... odada bp .. , 

mecburdu. -'-•L •r 
Ve b8tlD rceyi ,_. -L 

L. • k azaba. on• ıps-IWIU ıeçırme 

dutacak kadar korkutuyordu. 
F kat ıabaha kafi& ayuJUP 

k•lmak da fatemi1or4ttı de, 
- Y.a erk••d• ,-ç• 

~r a.ıunur ... !.; 

la lmltl.. tekrar r•tat• pdl 
.. ıorla .,...,. tabala• 

S.b.W.,m. ..,. ....... ..-.. 

rataktaa ka''-"" tel lda• 

·~-=-.. kaçta pçeeekl 
Ylll.+w•kta .. , ......... 

ta. ..... laarap. perlpndı; w •• ,...... 11kacla. 0t.ıc:1,. 
.c:ak ... tlıtd; -- IMwlularla 
,111 • koa~ ppta. pomatalar 
.... dl; •çlannl ddzelttl •• 
......... d••cllll pijama ... ..,.. 
venllı aldana ı~ ubitia ltilm ..... 

- Sbl. plja ........... 
uYallı O.mir ~ ,.-.,. 
ppnverclll Et- • litenJdhll, 
yahut bizlerden atanau1Aycla, O, 

asma meadilla lçladekileria bep
!w, ayaldannma altaaa dlk•rclL 

Hacer, cliflerial llkarak ... 

IDJO~P•ld. , .. .. 1 Ya. ...... 
ı .. ıı oltaa. •• 

Eakl b·r prla lıatınDa plmiftl; , .......... ,. .... , ....... 
_ Ah, aeler olm•zl 
Hacerla 1a~nt ....... 

,.,.... ıelm~ vs•,a. .,W.la 

ppaem1fti. IC endi kencllae ılllyordaı Dlnepl clldne " •11111 pa 
ıtaı-.. k•dW ,.,..... - Amma, Mn•lml Para ell- ~,. 
- NMea ~ Acaba, •• daha Jai ..._ edl1or aı 

dla fala• llllM dettim? Beni Ayn Wr ... ol--. uttk..lul• :.ı.;...~raa.w-)::a• 
fula ank, yllall mi balda? kora. elmasclaı .._. slr.tlil 
................... ..., ... .. ........ lalaHtvlrl ........... 
den kaC1JW 1 Fakat lacl- arda. 
tHek bir .. , de yapmad• ki... Fakat, k6yde anu; kuab•d• 

DltlDIJor, dtlflinlyor, teHlll- uzak, yakın, her ae ise, JİD• bir 
ı. anyordu: akr•haıı Yarken, onun, ayn ey 

- Bir iti pba•fbr... Aaker tatmuana herkt1 ne derdi? Ba da, - Y ann, 
ada&.. H• IAID•• Mrbeat dejil a.c11 kodu1a kapa açmı1acak- ona aorarım. 
ki.. Dla ele ..... tluramacll; im- .. ,c1a? 
........ teftlte plecekl DIJorcla .. 
Belki bu,_ bmudanla beraber-
clr,..... .,,.. ........... .. 

Ktl•baM, lalç ıea u1ab 
r.okta, Hacer, ..... _pld1ordaı 

- Bul klçlk bir ..... 
olla1da. oraJ& ahl•dim... O da 
... ,. ..... lldrcllm. .• 

Hacs, o~ plla br
.. lda _.prel. Kualaada, bir 
r-da balupm11orlarcla. Otelde. 
darclakca tla. ban• l•kl• o&
.,.caldı. Hac..ıa, fimdl ,. .. 
• ... Dit ................. .. 
........ ~ Demir ataraM._ ................. 

Hacer, arblr, amur ebaeyorduı 
- Aman ... del 111• ele .a,. 

B1oil•r, IJI• de ... 
EY tutmak, dlpm•k. daramak 

fikri mlkemmeldJ. Ukiil, bunu 
baprmak pô k0la1a tienıemf. 
'°'da. Km ...... ae tarahanacla 
1.t•11 ... ... ı.aı.&uırdL 

Tatacala eW. aemtl, .. fula 
kalabahk De ele falla tenha ol
..tiJdl • • • Memurlataa, .. fut 
otarduklan maullw, tize çar
pardı, lakla fakir _...,. m 
cl .. k.._ .......... hık 
... kll 
.....~-.... 11.ıı"'-': 







8 Sayfa 

l 2 irao.t Bilgisi (*) 
J 

Bağlarda 
Silkmenin Sebep 
Ve Çareleri 

-1-

Gebzede bay Kaşife : 
Kuvvetli yetişen omca çeşitle· 

rinde ve hele çnuı bağla· 
rında, bağcıyı on çok dil· 
ıDndUren bir ıey de silkme koku· 
audur. Mevaim başında bereketli 
bir doğuıa bakarak ''bu yıl göı· 
teriıli ve iri nlkımlarla artık ü
züm alacağım,, diye aayıklayıp ta 
yıl sonunda bu umunun suya dftş· 

tllğlinll görmek bağcının elbette 
canını sıkar. Onun için çavuı 

bağlarında çiçek doğuıu kadar 
tane tutuıu da belli baılı iıtek· 
lerdendfr. 
Gezdiğim çavuı bağlarının ço

ğunda ıilkmeden ıikAyetler duy
d ... m. Hele kimi senelerin ıllkme· 
ye çok olveriıll geçİfİ bu taaayı 
ertesi yıl daha çok büyütmektedir. 
Gerçekten dilşllnlilUrae ( ıilkme) 
ça vuı bağlarının hatm ıayılır bir 
huyudur. Onnn önüne geçebilmek 
için sebeblerlni çok ince bir sıöz· 
den geçirmek, ve çarelerini de 
ekılksiz baıarmak lazımdır : 

1 - Bilirsiniz ki bOtün nebat· 
~uda meyvanın tutmaaı çiçeğin çift· 
leımeslne bağlıdır. Bunun için de 
çiçeklerin içindeki erkek parça 
ile diti parçanın blrbirlerile bu· 
luıması gerekUr. Eğer erkek ve 
diıi parçaların it görecek kıılın· 
)arı birbirine ulaıama:ııa o çi
çek de doğduğu gibi ölnr, 
gider. lıte o zamanda da böyle 
bir hal clunca o omca ıilkmit 
olur. Demek ki (ıllkme; her ne 
sebeple oluna olıun çlftleı•m•· 
yen bir çiçetin meyva tutamayıp 
dUtmeaidir] tlzlim nebabnda çl· 
çekler ıalkımm tlzerindedJr. Her 
taneyi tutan ıapç&klar önceden, 
birer çiçek taıır. Bu çiçeklerin 
içinde bir difi parça ile birçok 
erkek parçacıklar vardır. Hepli· 
nin ilstUnUde yumurta kabuğu 

gibi saran bir kılıf vardır. Bu 
kılıf mevsiminde · dibinden çatla· 
yarak bir ıemılye gibi açılır. 

Altında kalan erkeğin tozları bu· 
lunduklara topuzların içinden çı·· 
kıp münaılp bir fıuatta dlıi ile 
itlerini görürler. O zaman o 1ap
cık üzerinde de bir tane tlzUm 
ıalJanır. 

2 - Ancak, çavuı gibi azgın 
bUyllyen Uzüm çeıitlerinde erke
ğin parçası daima önceden erıen· 
leıip henüz diti köınümeden dö· 
küfür. Bu yüzden diıl çiçek aıı• 
lanamaz Eğer etrafta baıka bir 
asmanın erkeğin tozları rüzgar 
veya böceklerle uçup üzerine ge· 
lirse çiftleıir. Yoksa kısır kahp 
&lker. Demek oluyor ki çavuş 

omcaımm erkekliği kıttır. Kendi 
kendini aşllamaya iUctı yetmeyor. 
Bunun için çavuş bağlarına tam 
o sırada çiçek açan ve erkekliği 
böyle dökülmeyen ağır bath bir 
başka üzUm çeıidinl boğalık ola· 
rllk dikmek görenek olmuıtur. 

Bu boğa omcaların erkek tozları 
rüzgarla uçup gelerek çavuı om· 
caleınnı da ışılar. Şu halde ıilk· 
mede boğalıkların büyük rolil 
vardır. Onları bağın içine çok 
I· i serpişdirilmeli, o köyün rilz
ğarlarmı besaplamah ve çiçek 
mevsiminde bağda hiç gezmemeli· 
clir. A tal rın [bağ çiçekte iken 
y ılıııı l.ı ile gczae urardır. ] 

demeleri bu çağda çiftlemeye 
mani o' m <" k korkusıındandır. Ay· 
nca hoğal k cinsinin de ehemmi .. 

( Dev-m ı 13 üncü yüzdı ) 
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etmiı 

Amerikada bir inek ken• 
dl baıına bir liğenl fap .. 
ka gibi başına geçirmekte 

Ye ıaatlerce böyle 

durmaktadır. 

Şeyler 
P** 

Amerikada Los Angeloı 

limanındaki fener bekçiıinln 

içtiği ıu ti San Fransisko· 

dan 1ıelir. 

BOŞ -V AKİTLERiNİZDE NE YAP ARSINIZ? 
1 

Aç Gözlü 
Kazlar 

Çıftçinin biri riyaziyeye çok 
merakla idi. Y etiştirdij'i kazları 

Mısırdaki sergiye göndermezden 

Bu Meseleyi Halledin? 
Ali, Remzi, Çetin, Necmi ve 

Ker.m bet genç arkadaşhlar. 
Tarblıp a~1rlıklarını anlamak iıti· 
yorlardı. Fakat ellerinde topu 
topu bir tek kurut Yardı. DüıUn· 
düler, taşındılar ve nihayet bir 
çRre buldular. 

Ali ile Remzi teraziye bindi· 
ler ve kuruıu deliğe attılar. Tar· 
hyı kaydettikten ıonra Remzi 
indi ve Çetin bindi, Çetln indi 
Necmi bindi o da indikten sonra 
Kerim bindi ve böylece devam 
ederek aralannda teıkil edebile· 
ceklerl ayrı ayrı on çlft olarak 
tartıldılar Ye her birinde de aletin 
gösterdiği tartıyı kaydettiler. 

Her on ayrı çiftin ağırlıklar1 
sıra sile: 

114, 115, 118, 121, 125, 126, 
129, J 22, 123, 1 19 kilo idi. 

Her birinin ağırlı&"ı ne idi. 
Hesap edebilir misiniz? 

Mürekkeple Resim 
Yapmak 

Bir ıeye kazdı
ğmız vakit öfke· 
nizi etrafanızdaki· 
lerden almayımz. 

Hokkayı kalemi 
önünüze çekiniz, 
birde kalem alınız. 

Kalemi mürekkebe 
adam akıJh batı

rınız •• öfkenizin 
bUtlln kuvvetile 
kağıdm üzerine ıilklnlz ve katla· 
yımz. Biraz sonra açmca öfkenizin 
gittiği ve onun yerine dudakları· 
nızda bir tebessüm basıl olduğu
nu göreceksiniz? KimbiHr o ya· 
pılmış milrekkep lekesinden haaıl 
olan resim akıllara ne getfrmiıtir?. 

evvel bunların arasından 25 tane 
seçerek birer birer tarttı. Bunla· 
rın her birinin arasında bir kilo 
fark vardı. Sergide kendisine 25 .............................................................. 

lıte size böyle yapllmıt bir 
reaim. KUçücUk bir kızcağız, ço
raplarını çıkarmıı ıuyun banyo 
yapacak kadar ııınıp ıımmadığını 
deneyor • 

tane kUçlik ve dört köıe höcre· 
lerdt'n mürekkep bir yer ayrıl· 
mııtı. Çiftçi kazlarını reıimd• 
göl'llldUğU gibi ~ayet ustalıkla bu 
höcrelere yerleıtlrdi. 

Hakemler, kazları tarttılar ve 
her birinin boynuna aaırlıklarıoı 
göıterir birer levha takhlar. 

Banu . gören çiftçi arkadaşlarına 
çağırdı v• buyuk bir iftiharla 
kazlarım göstererek: 

:• Bnkınız dedi, her sıradaki 

levhalarm Uzerindekl adetleri 
sayınız. Hem 1aidan ıola, hem 
yukarıdan aıağı, hattA bir köıe
den diier k61ey• olan ııralardaki 

adetlerin yekünu biribirinin aym• 
dır,. dedi. 

Seyirciler çiftçinin g6ıterdiA'l 
on iki sırayı da aaydtlar fakat 
bunlardan ı l nin yekunu 95 çık· 
tığı halde bir tanesinin yekunu 
90 çıkıyordu. 

Çiftf çi bu ite ıon derece 
hayr•t etti. Fakat bir müddet 
11onra bu far km sebebini anladı. 
Sergi yerinin yam başında birde 
zarzavatçı dükkilnı vardı. Kazlar-
dan bet tanesi orada duran ve 
her biri bir kilo gelen lahnalar-
dan birer tane yemişler ve böy· 
lece aııl ağırlıklarına birer kilo 
ilave etmişlerdi. Bu beı kazı 
bulabilir miılnlz? 

Sizde boı vakbnız da bu et· 
lenceyl tecrübe ediniı. 

Bu resimde yalmı ıuyu g6ı· 
teren çizgiler 111onradan ilave ediJ
mlttlr. 

TAKVİM 
Glln PAZARTESi Kuım 
JO 29 NiSAN 935 178 

Arabi il Rumi 
25 Muharrem 1954 16 Nl1ao 1151 

Ya!!!_~.!!!!!! Vakit ~~·!!!., 
QIHt 10 00 5 02 Akt<lıa 11 - 19 o:ı 
Öil• f 09 12 11 Yat.ı 1 42 20 44 
lkJı:uil a 59 16 02 lmuı. 01 09 3 07 

Nisan 29 

Tar.ihi Fıkra 

Akın 

Şekeri 
Bilmem hangi mUtelekklre s 

muılar: 
- En iyi aile babaaı kimdir 

Şu ceyabı vermiı: 

- Kumar oynamayan! 

Sorgvyu ıu biçime ıokmuşl 
- En kötU aile babası? 

- Ku.D:!ar oynayan!.. 

Eıkl abllkçılar, alkol 1 
"kötülllklerin anası,, derlerdi. f 
kat kumarı o ananm da ana 
sayarlardt. Sürekli bir didinmed• 

ibaret olan hayatı biraz tathlaf 
tırmak, yorgun alnirlerl bir nebi 
dinlendirmek için .,eğlence., Y 

medeni zaruretlerden ıayan ye 
telakkiler cemiyet içine kuuıa 

soktu. Fakat ••eğlonce,. otına 
ıartile!.. 

Ben o ıarta rlayat edlldi 
müddetçe kumara hoş bulac• 
kadar müsamahayı ileri götlirınek 
tereddüt etmem. Çoluk çocujıt' 
nun naf akasmı kıamamak, aeroı• 
yeslnl azaltmamak, itini gUcUO 
bırakmamak, şerefine ve sıhbatiO 
en kUçUk bir toz konduroıs
mak ıartlle herke. arasıra kuoı•' 
oynanayabilir. Bu, medeni bir lb 
yaç 1ıihidir. 

Lakin kumar aan•at halini alır' 
aa ve hele miniminilerin - mekt• 

derslerinden de UstUo - meıgalel• 
ıekllne girerse İf değiıir, kulll 
bir felAket olur. 

Dl\n Dk mektebe gitmek ç~ 
ğında bulunan beı altı çocu8'011 

kaldmmlar UstUnde çöme1ip t 
döke döke bir 9eyler yapttklarıo 
görerek merak ettim, yanlanll 
sokuldum, seyre daldım. Bu ın• 
tep kaçakları, bir kutu şekeri 
me etrafında toplanmıılardı, 

tudan bir şekerleme alıyorlar 
avuçlarmda aaklayıp birib!rlerlll' 

göıterlyorlardı •• karııhklı ıJd 
rakkam aöyledikten ıoora ıek•t" 
lemenin kAğdını açıp içinde y•,.ıa 
aayıya bakıyorlardı. Bu sayı ballt 
ıinln ıöyledijlne yakm çıkın1f" 
ıekerlemeyi o kazanıyor ve pati' 
yı öteki nriyordu. 

Birine ıordum: 
- Bunun adı ne otlum! 

• - Akın ıekerU •• 

lhtiyarıız cevap verdim: bit 
- Fakat sizin elinizde ı• I' 

oluyor yavrum, kumar, ıekerl 1 

bir yapar. 

Pollaiıin dikkatini dllerlPI• 

M. T. 1'•11 

···--' ··•················································· 
Boa Posta 

iLAH FiATLARI 





10 Sa}fa 

f efrlka No: 10 

Bunu ıöyllyen arasıra lnıiliz 
Sefarethanesinde çalııan bir 
adamdı. LOzumuna ı&re ikinci 
ıof6r veya ıofra hizmetçiıi olarak 
iatihdam edilirdi. Fakat bu ıon 
vazifede okadar asabi Ye acemice 
hareket ederdi ki her defa1mda 
muhakkak bir sOrll tabak kırardı. 
Sözde aslen lngilizdi. Fakat ha· 
yata ka 'ın bir esrar perdcıile 6r
tftl0 idi. 

Çekoslovakyalı bir yeğeni var:· 
dı ve onunla beraber oturuyordu. 
Lavrence bir mllddet tcreddnt 
etti ve sonra: 

- .. Benim akıl iıtlkamete 
gittiğimi herhalde gördilnllz de
lil mi?" Dedi. 

Entellcens Servisi 
içerideki adam cevap vermedi. 

Fakat otomobilin kapısı hail 
açık durduğundan Lavrence de 
içeri girdi. 

Otomobil hareket edince içe• 
rldeki adam tekrar a&ze başladı: 

- Ben de yardım latemek 
için sana geliyordum. lnaallah bu 
ıece baıka itin yok.,. 

Şimdi artık bir hizmetçi ıibl 
değil bir arkadq ıibl konutu• 
yordu. Lavrence onun lngilterenin 
Entelicena aervİiİnİn en ileri ıelen 
memurlarından Hattl 973 numa• 
ralı Entelicena caauau olduiunu 
biliyordu. 

Lavrence: 
- "iki kadına radevum var.,, 

dedi. 
- "Korkarım ki bu alqam 

onlarla göruşcmiyecekıin.,, 
-

110 kadar acele mi? Öyle 
i.. bir as durda telefon ede} im.,, 

- "Telefon etmesek daha iyi 
olur. Beni dinle, don akıam tay
yare ilo do!aııyordum •• timdiye 
kad r mevcudiyetinden fOphelen• 
diğimiz halde bir tOrlO tesbit 
edemediğimiz iizli Alman bava 
latasyonlarını keşfettim ıannedi· 
yorum. Kar yajma11a bu gece 
bu ıliphemi tahakkuk ettirmek ni
retindeyim.,. 

- .. Peki, bu itte benim ro
lllm ne?,, 

- "Kendimden daha mukte• 
dlr bjr adamın muavenetine muh• 
tacım.,, 

- "Her halde • dam ben 
değilim.,. 

- "Ora11nı milnakata etme
J•c•ğiz.,, 

Bir mtlddet ıftktt ettiler. ih
timal ki yolun şehirden çıktığı 

bo kıımımn kaypak 'f'e tehlikeli 
oluşu otomobili kullanan adamın 
bOttln vaktini yola hasretmesi 
Ye ıuımasını mucip o~muıtu. Fakat 
L.vrence, Stoel'in lllzumundan 
fazla ıöz ıöylemekten hoılanma• 
dajım ve Yaklt Ye zamanı ieldiil 
zaman 6ğrenmeai lizımaelen ı•y• 
leri öğrenecejlol bi.iyordu. 

Şehirden d6rt mil mesafede 
otomv bil ınız bir yolun ortaına• 
da durdu. G6rünUrde ey falan 
yoktJ. Bulunduklan yer yOkaek, 
dOz ve çıplakb, 

Yolun kenarı'ldaki çablıktan 
bir ç k aakeri çıkt. .,.. yolun 
ortası a geldiı 

- "l-lerfey yolunda mı Karel? 
As' er telim vazi)etinde cevap 

____ J : . 
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500 Lira Veriyoru 

"Evet •f•D 
dlm. Etrafta kim
seler yok. 
Glzll Uçu•l•r 

Aaker yolun 
kenanndald bir 
tarla kap111m 
açb. Otomobil 
bu kapıdan gi
rerek bir mlld-

det bir s•m 
ormanhj'ı ıçinde 

ileriledl •• bir 
müddet ıonra 

•enlt bir tarla
nın önlinde dur
du. 

Bulutlann ara
ıından aruıra 

görllnen ay1D ıo-

luk •• souk ay
dınlığı altında ile
ride, tarlanın 

29. 4. 1935 

ortaamda, bir 
tayyarenin ka· 
ranlık şekli far
kedilebiliyordu • Steele tevkif edılmişti 

l..awrence hayretle tayyareye yak· 
laıtı : 

- " Bu MOia tayyaren mi?,, 
Lawvrence, çek hava nuırı

nın de gidi yardımile Steele'in 
ara ııra yalnıı baııa Alman ve 
Avuıturya hudutları llzerlnde g•c• 
uçu9lan yapbtım Ye bunlarda 
büyUk fedakarlıklarla makineleri 
aess · zleşlirilen, hafif ve ıon dere
ce aUratli bir keıif tayyaresi kul
landığım biliyordu. 

Steele cevap vardL 
- " Hayır, benim değil, bu 

ı•c• daha yavq uçmak mecbu· 
riyetindeyim. Janda, makıadımın 
ne olduğunu biliyor. Bu tayyareyi 
bu ıece karanlıktan sonra burada 
benim emrime amade bulundur· 
mağı ve makinesine de sessizler 
tiren bir alet takmağı vaadetmlıtL 
Bana zaten bu akfam Oç kiti ala· 
cak bir tayyare lizımdı. Halbuki 
benim keıif tayyaral buna mtı
aait değildi ? " 

- .. Oç kiti mı?. 
- .. Evet, •ua pUnce aa-

rüraUn.,, 
Batka birteJ a6ylemeden her 

iklıi de tayyareye bindl'er ve ıes
aixce, karanlıkların araıına yilk 
aeldiler. 

XI 
iki ••at mOtemadiyn prp 

lıtlkametinde uçtular. Pilot hiçbir 
ıey .aylemlyordu. Fakat Lawrence 
takib ettikleri iatikametten, ve 
tipi aralık verdikçe ay ı11jı altın
da 16rdliitl manzaradan, Bavye
ramn Rh6nıebirge dağlannın karh 
Ye ıuız tepelerinde bulunduklarını 
anlıyordu. 

O zamana kadar, tipi ılddetle 
ıDrtıklenmek ıuretile olaa bile dal 
tepelerine çarpmak tehllkHinl 
bertaraf etmek için oldukça ylk
ıekten uçmuıtardı. Fakat ıimdl 
konacak bir kuı ıibl tayyare 
aıatı doiru ıtlzOlftyordu. 

Karlı tepeler slttikçe yakla-
11yordu. Lawrence bu kayalık t .. 
pelerde nereye konacaklanm dl
ıDnlirken ta)')'aH dar bir botazın 
daha doğruıu bir dai ıeçidinln 
karanlıkları arasına daldı. 

iH kanatlar kenarlara çarpacaktL 
Bir mliddet böyle tehlikeli bir 
uçuıtan sonra boğazdan çıktılar 
Ye kayalıklı bir dağ yamacım ta
kibe baıladılar. Şimdi, qağıda 
ıuraaında, buraımda ıııklar pınl· 
dayan bir ndi görllnllyordu. Tay
yare birdenbire i•tikametinl de
ği~irdi. 

(Arkuı var) 

ispanyada Kabine Vaziyeti 
Madr.t, 28 - Başvekil Lerru 

bpanya bOkumetinin Mayıı ba
tında iıtifa etmesinin muhtemel 
o'duğunu bi11tt'rmektedir. 

-·-----·-··---··········-···-····-·· .... ···· ... , ' T 0 R K SiNEMASI 
Bugüuden itibaren yas menimi 
flatlarını tatbik etmeğe bqladığ.nı 
muhterem müıterilerine ilin eder. 

Hususi ı 35, Koltuk we 
Balkon ı 25, Birinci : 20 

Bugünktl program ı 2 film birden r 

l·PATRON OLSAYDIM 
FERNAND ORAVEY 

M1RE1LLE BALlN 
Mnıimio •D büyük mavaflaki7eti 

2 - GiZLENEN IZTIRAPLAR 
KAY FRANClS 

WILLlAM PCWELL 
Fevkalade hissi tahe1er 

Akşam Hat 8,20 rie iki fılm birden 

Bip icra 111em11r1uıu•denı 
Bigada Cafer oğlu Haydar• 270 lira 
Yt masraf bo:-çlu Bigaıun Kurşunlu 
mahaUeıindeo Ali oğlu lımailio bu 
borca karp ipotek eylediği tapunun 
IS Şubat SU T. n 2t5 No. tunda 
kayıtlı mezk6r mahallede canibi yemi
ni cemile oennet mü&ea ban• aYluıu 
7uat1 naoakça blcan haaetl arkuı 
Oıman cepheli yol Hı mahdut 300 
lira kıymet takdir olunan •aamüıtı
millt bir bap hanenin paraya çevril
meılnı karar nrilerek 17 Mayıı 985 
pazarte1i glntl aat 14 de Blca lora 
daireıinde tatalaoaktar aatıt süntl mu
hammen kıymetin ylzde yetmifbeolni 
bulmana en fada arthranın taalihldl 
baki kalmak üzere ıatıı llS gün daha 
temdit n 15 inci gftnll aynı ıaatte ın 
fasla arttıran& aatılacakbr ıatııtan mü
tnelllt bilumum muarif Ye lcreti del
llliye mütteriye aittir talip olanlarla 
daha ziyade ~fııilü almak Uteyınler 
kıymetinin Y. 7 bu\1uğu oilbetindı 
pey akç11lyle birlikte n 984-1755 d0t
ya No. ıu ile Biga lora dain.me mU.-

--------~---~·~----

Okuyucularımız, Bu Mü 
sabakamızı r<olaylıkla 

Takip Edebilirler 
1{){) ~i~i!Je 1ı NE KONUŞUYORLAR? 

5()() Lira Ve 
Hedi!Jeler 
(1) inciye 100 
(2) " 75 
(3) üncüye 50 
(4) " 25 
(5) inciye 25 

Ayr1c:11 on klflJ• (10) er 
llre, 100 klflJ• de 
(1215) llre kıy111etlnd• muh· 
tellf hediyeler. 

Ne Konuşuyorlar? 
Son Posta 22 Nisan Pa

zartesi glioünden itibaren kolay, 
berkesin iştirak edebileceği bir 
mnsabakaya başladı. 

Müıabakamız ıudur: 

HergUn Son Poata'ya bir 
resim konacak •• bu reımin 
allana, resimde ne konutulduğunu 
bildiren d5rt cllmle yazılacaktır. 
Siz bu dört cDmleden birini 
seçip bize bildireceksiniz. Resimde 
oe konuıulduğu hakkındaki 
ihtimalleri sıöstermek Ozere de 
altanda dört elimle yazılmııtır. 

Bu ıeamJ tetkik edecek ve bu 
dört cevaptan birini teçip bize 
bildireceksiniz. 

Son Poste'nın bu yent m0-
1&bakasına bütün kariler iştirak 
edebil"r. 

Müsabaka şartlanmız ıunlardır. 

MU&abaka ••rtlar1 

1 - Reaim albnda gösterilen 
ıöz'.erin resme en uygun olduğu· 
na kani olduğunuz bir tanesini 
seçiniz. Bu sözün numaraaını ku· 
pondaki yere itaret ediniz : Alb· 
na isim ve adreıinizi koyunuz. 

2 - Müaabaka 30 gUa 
devam edecek •• hergtln bir 
resim konacakbr. Kariler 30 re-
ıimin kuponlarını topladıktan 
ıonra birleıtirip Son Posta 
mllaabaka memurluğuna gönde
receklerdir. 

1 - Çocıajıınuz artık J1 •ttl, • 
ılodereblı ulnb. 

2 - Çocukların çok çalıımalarına m 
de etmey nis. 

S - Sbe çoı. mllteıekklrlm. 
4 - Çocutunua zayıflar, JOfmayınız. 

3 - MUsabakaya iıtirak ed 
bilmek için 30 resmin de ce• 
bını kuponlara doldurup gönd 
mek llzımdır. Nokıaa ku 
gönderenler mU1abakaya ift 
edemezler. 

4 - Mtısabaka mlddetl 
aUndlir. Rellmlerln nepi bi • 
lf(inden itibaren Iatanbal Ye 

okuyuculanmız 111 lfla lçlo 
kuponlarını Son Poete m 
baka memurluğuna .aaderm 
dirler. 7 Hazirandan 10nra 
cevaplar kabul olunmaz. 

5 - Gelea cevaplar 
Poete tarafından l9fkil e 
bir hakem heyeti tarafın 
tetkik edilecek ve en uy 
cevaplan bulanlann hedlyel• 
ayıracakbr. MUaabaka neti 
12 Haz·ran Çar1&mba 
nllıhamızda ilin oluaacakhr. 

8 - Son Posta'da çalı 
ların ne kendileri ne de ail 
bu mllsabakaya ittirak edemez 

7 - Mftaabakada kaıananl 
şu mnkafatlar verilecektir: 

(1) incir• 100 
(2) " 75 
(3) UncUye 50 

(4) " 25 
(5) lnCIJ8 211 
Ayrıca On kl•IJ• 
(10) ar llra, 

100 klflJ• d• (125) 
kıymetinde 111uhtellf h 
yeler. 

Bugon M 1 L L t Sinemada 
Menimin en gOzel filmi, f8D " pkrak Macar yfülw 

FRANZISKA GAAL'ia en yeni .,.. 10D filmi 

SOKAK ÇiÇEÖI 
Aynca 0"'8plyat ylzme ıampiyonu BUSTER CRABB'aa 

en beyecaah filmi 

T AR Z A N'ın M A C ER A S 1 
.__. Flyatlarda blyDk tendllt. Umumi dlhullye 20 lnuıaf 

aOvOK 

TAYYARE PİYANGOS 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişfr. 

Yeni Tertip pllnını görUnUz. 

1. ci keıideıi 11 May ı 1935 dedir. 

BDyUk ikramiyesi: 21 • Q Q Q Liradır. 
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Tefrika 
No. 111 

• 
Karanlık İçinde Yürüyen Deli Aslan •• 

San Şahin Bey ılbl 16rmllt 
seçirmlı, yaaacı bir kumandan~ 
bu ana tDreyi unutmaıı yolu Yar 
mıydı? Böyle aerlıad kaleleriade 
korunma ve yaH taıılacak kerteyi 
bulurdu ve baıka ttlrll davraaılıw 
ise bir uat bile yqaaamudı. 

Öyle kaleler, palangalar vardı 
ki: topçutu veya kumanpanı alll 
kalenin içinden bet OD adı• 
çıkaa her kim tarafından oluna 
olsun hemen öldtırlllmeai için 
•• hathhDmayun,, veya "buyruldu,, 
çıkmıt ve bu fermanlar, emirler 
mahkemelerin defterlerin• JU
dırılmııb 1. · 

Ve Subutka da itte bayle 
Subuıkabların nasıl bir ba1at 
> qadıldannı ve Palanıanm n&Sll 
bOyilk korkular karııamcla bulaaa
duğunu ispat için buraya hlr 
ves"ka11 aynen koyacağız. S.7yu 
••Evliya Çelebi,, bu Subuıka pa-
lansa•ını Wdm anlatacatımaz •ak'a
dan elll Ha• kadar toma ılr
mlf ve ıezmlftlr. Bu ktıçDk ki
tabı 1azarken acele araftırmala• 
rımız 11ramnda çok iyi bir it 
olarak bllyOk Hyyabamma lrale
mlle yazılmıı ıu 16zleri okuclukı 

0 Subuakanın dizdan ( Kale 
kumandaaı ) ve JD• eW adet 
babadlr kulJan •ardır. ŞebOriiz 
orta Macar Ue harp ve kıtal et
mektedirler. Zira, Macar kırah 
olan klfirln bu kale mtllk mey.o 
ruıu oldutundan her bar fırut 
g6zetlp llzerlne kadaaa kifirlerl 
(Macar ıDvarl şi>•alye mllfrezelerl 
demektir) g6nderlp cenk ederler. 
Biemrlllihi taall halblllılılr prl 
lfiderler. Zira ehlibeldi ıayet ıecl 
bahadir adamlardır •.. ,, 

Anlatacağımız vak'adaa kırk 
elli ıene HDra yuılmıı olaa bu 
ıatırlann 

1
16ylecliti .. yler nk'amı

zan tarihinde daha zorlu olarak 
Yardı. 

Karanhk içinde Jlrly•• DeH 
Aılan, topçulenu: 

- .. Kimdir o?., torpaaa: 
- Yaban~ yok. 
Diye karıılık veriyor. Çok 

uzun boruadan ıeçenba kim ol
dupnu anhyaa nlbetçller -de bir 
g&lıe ıibl karanlık l.ucaldarda 
yok oluyorlardı. 

Dellkaah t0nuada kaloln bl
rllk kap11111a ,akıa bir J&puua 
6nDne geldi ; bu yapa kale cha•a
ranın iç yOzlne da1aaarak Jlll
ulmit blyllk bir eY, dalaa dojı
ruıu bir konaktı. Kale maııalla· 
nnı andıran pencerelerden dı1&· 
nya hiçbir ııık mzmıyorda. Deli · 
Atlan buçerinlDia ıenlt demir 
upile kaba kapıya hızla YUrdu. 

Kapı hemen açdmıfb. lçerltl 
genlt bir avlu ldL Bu iç ba~e
nln kaldınmlı toprajıada, lıeria
de bir ataç dahaa ulh f•eria 
kalın mumundan d6kllen qık par
hyordu. Yine bu aıum ıtıtı Deli 
Atlana kapıyı açlDlf olan OD b .. 
yaıına kadar, ancak tok iri ve 
ıtıçll ıOzel bir çocuğun yllztlall 
gleterdi. Çocuğua bazusuna ka· 
dar 11vana111 kollan berinde ve 
litreyen mum qıtının albncla 
çok iyi bUytımOı, ıert adaleler 
daha keakin aeçillyordu. 

Deli Aılana pek açık turette 
benzlyen çocuk .evlaçll bir Hıle 
10rdu: 

- Sen misin Ağabey ? 
- Benim Ali, ninemiz na11I? 
- iyi, Ağa; namazım kıldı, dua 

ediyordu. Ninem ıeal dllfmam 
keıf• aitti ıanıyordu dL •• Be.a 
· ·1raya atlara bir daha bakmaya 

Almaa aıkerleri afır tlfekler taııyor
lardL THirleri fasla idL Fakat laan-

ketlerl yanıh 

ıeldlm. Senin "Kızıl Kaplan,, ma
,.uah uhid kaplu sfbi, ... nlp 
elura1or. 

DeU Aalan ka,.ıbk vermedi, 
iki yandaki ı•nlt aharların 6ntln
dıa •eçtl; içeriye, eve doiru yl
rlda. Çocukta Hvgill atlara bak• 
mak lçla ıatdald ahıra ılrdl. Deli 
ar.Ianın konatı birkac at oğlanı 
beslemeyor değildi, fakat o zaman 
kendi atıaa Yeya atlarına kencliai 
bakmak her :reilt Ttlrk lçia milli 
bir tire uyahrdı [1]. 

Aralan bey ı•nlt odalardan 
birine yavaıca rfrerken karııııa
da lnıanın gönllhıe anlaplmaz bir 
acı dup verecek bir levha gördll : 

Salona benzeyen bu odanın ka• 
pıya kartı uıak yanında ıenlı bir 
ocak yanıyordu. Bu kanh ıavaf
lar yıhDua ıon bahan anki da,. 
mana yardam eder ıtbl cok 
uzun aDrmDt ve kıtın o ke .. 
kin ıotuklan daha ortalaiı kap
la•amıfb. Ancak kalenin bedeni 
altına yulumıt ve kudilİ ele 
ktıclcllk bir kale ıibl taftaa ya· 
pdmıt olan ba e'Yin içinde Subu .. 
ka f6llnlla çamurlu derlnlllderla
dea fıtkınyor 1andaa daimi bir 
rtltubet duyulclutundan bD)'llk 
oda11ın ocajınela at•f Ye odan 
eklik olmazdı. 

Odanm uğ, ve 10I yaalarua
cla ıult. altarka Hdlrler vardı. 
Alman yapım olclata ula,.ı.. 

alçak, •ilam bir abuoz ••• 
tberlacle kaha, oymalı bir plrba~ 
pmdan duruyordu. Ba iç kollu 
pmdaam kaha mumlandu yalaız 
birial 1alul1D1f olduiuııelan 11ak 
• ıelllt ocla11 bllablltln aydınlat
madan korkuyormut pbi lrunet
IİZ Ye mahma titremekte idi. 

Deli Atlan kapıma yananda 
Hsliz kaldı. YDreiinde mukaddeı 
bir mabede, ha)'U' kudll bir tDr
beye airecelderln duyduldan •iır, 
titretici bir uyıa, bir çekinme 
•ardı. 

Zaten bDyllk kapadaa pdiğl 
an~berl ba 4Jlypyu daymuı, 
bu duyp ile adeta korka korka 
yllrllmlt idi. 

Şimdi orada, odanın içine ilk 
adımını attığı yerct., o eluypnun 
albnda H11iz Ye kuvYetab ezlll-
7ordu. 

Ocatı• iki yamada •• odama 
sat •e ıolundakl duyarlar birçok 
TDrk, Macar, Alman kılıçları, 
Franıız meçleri, uzun •iri Hınat, 
Botnak ve Arnawt 1atağaalan, 
altın kakmalı kol, ıatu, ayak 
zırhlan Ye tulıalar Ue ılılenmlı 

idi. ( Arkam var) 
-------"'."'. . 

(1) Son mıuaı .. ince H•eri• atı, 

Hara flaeliJ,, dir• tekerrlr •d•a bir 
~· Aaadplu Tlrk aıiretleıl ara• 
ııada uıı çatrılmaktadar. 

SON POSTA 

Bağlarda 
Silkmenin Sebep 
Ve Çareleri 

( Baıtarafı ·s cial rllzde ) 

yeti bDyllktOr. Çnnkll tam 
çawıun çlftleımeye hazırlandığı 
bir ıırada botalıtın da ,ıçek• 
lerl dotmuı olmak ıerektlr 
Marmara kıyılan için keçi mem .. 
ti Ozllml boiabğa elverişlidir. 

a - Baza çavuı aımalann• 
da çiçeğin birinci maddede 
kılıjının açılma11 tersJn• olur. 
Yani dipten açılacak yerde tepe
den açıhr. V • böyle blçlmalz 
açılan çiçekler ne kendi erkek
lerile, ne de dııandan ıelecek 
hovardaı:rıa çiftleıemezter. O 
zaman omca bOtlln 1alkımı silk· 
mit olur. En ziyade killi - kireçli 
ve alt tarafı ıu tutan ağar top
raklarda dildlmit olan bajlar
da ba gayritabillik çok 
.ara10r. Hele b&yle yerlerde 
aflla11dığı Amerika çubuiu ile 
dalat aralarmda uypnıuzluk var-
1& batdan izim almak adama· 
kılh ıtıçleflr. Ahnaa bile çiftleım• 
çok f&fkm olduiundan irili 
ufaklı bet on taneden baıka 
aalkımda blrt•Y 16ze çarpmaz. 
Eğer yeni yapılan bu lfibi yerler
deki baJlara böyle batak bağ· 
lardap kalem alınıp qılanacak 
olana artık ıilkmek huyu ana• 
dan otala k61detmiı olur. Böyle 
omcalann bir dUzOy• boncuk 
yaptıjı 16rOIClr. Şu halde ıu 
tutan yerlerde bağ yapmamalı, 
b6yle yerlerde toprak tahlill 
yapbrıp Amerika cinsinin uyıun 

ıeçUmeılne dikkat etmeli, bele 
aıı için böyle bağlardan kalem 
almamalıdır. - Çiftçi 

Not - Bu yazıyı ke1lp 1&k· 
laymız. Gelecek tefer bu bahH 
yine devam edip ıize merakb 
noktalar anlatacatım. 

Saray ç.rkeıköy A. lhıaa 
Ereoyolaı 

Size aynca cevap Jazacatım. 
Fakat çaYQf batlarıDın ıUkmell 
hakkındaki bu yazdan takip et
mealz mlfkllllba8alba yaraaanı 

b.Uedecektir. 
NulWd• Rıza Oı, Cerkllköyde 

lt.aan, Balyada Naki Ozkanaz 
. Çamlana dlldlmeıinl, manda

haa .. lllll, ortancanın rengialn 
nam deilf tirlleceğlnl yukar.kl 
7aıaman ardınelaa yazacatım. 

. ç 
4•) IJraat lauenmdald •ltlalllerlat.ı 

......... a.. Poeta'nın (Çiftti) 1 
.... •Hap YCH&ektlro 

TelefonŞirketinin 
Hissedarları 

( Baıtarafı l inci yüıde ) 

tine bUlnço yapılma11nı lıte

mektedir. 
Tramny Şirketi de blllnço-

ıunu Türk llra11 llzer:ne yapm.
mıf, lıv:çr• fraoıı üzerine yap
mıfbr. Tramvay Şirketi billnço
tunu teıiaat heaabı ... diler be
uplar olarak iki kısma ayırmaıtır. 
T etiaat hesabını Tnrk para11 
olarak yapmıı ite be muka•ele 
yapddıit tarihte albn lniçre fran-
11 Tlrk paraıına tah•il etmek 
ıuretU• 1apllllf ve bu suretle 
teai•t ıermayeıdnl bir hayli ka
b.,tmııbr. 

Gerek Tramvay, rerek Tele-
foa Şirketlerinin heyeU umumly .. 
lerlade bulunmak Dzere bllk6met 
tarafından Ankaradan sanderll
mlt olu komiserler buna itiraz 
etmlfler •• blllnçolan talCllk et
memlflerdir. 

Ştmcll bu bllbçolar Tllrk 11-
raa herinclea yeni baftu J•pı
lacak .. umumi heyetler ueak 
• ..... topluabtleceldlr. 

Niua 

Matbuat Kongresi 
Dahiliye Bakanı Şükrü Kaya 

Hususta İzahat Veriyor 
Ankara, 28 - Dahiliye V eklll 

B. ŞDkrD Kaya, Anadolu Ajanıı 
muharririne matbuat konıreal 
hakkında ıu beyanatta bulua• 
muıturı 

••Dk TDrk matbuat konpell 
Ankarada 25 Mayııta toplana• 
cakbr. Umumiyetle her kongrenin 
han Ki meslek adamlannı . toplana 
toplaııa ıerek bu mell•tiD ller
lemeıi, ve ıerekae bu ilerleme 
ytlzllnden memleket heabına 
faydalar tamin etmeıi bakımından 
nasıl ve ne derece mOeıtlr oldu· 
Ju malümdur. Iıte bunu dOtOnen 
CDmburiyet HUkGmetl, matbuat 
iılerlmlzl kendilerlle ıörDtm•k 
Ozere razetecilerimlzl bir kongre
ye çağınyor. Kuıku ı&tDrmez ki, 
bOtDn kongreler ·sibi, bu ilk mat· 
buat kongresi de hem matbuat, 
hem de memleket için ha11rh 
neticeler verecktlr. 

Çok umulur ki, milb kurtulut 
inkılibımızın Uk lfllntlndenberi, 
Bftyllk Önderin emrinde çahf
m1t1ını bllmiı ve bDylk davanıa 
bel' b&lllmlintı canla batla benim· 

ı ~ 

ea, Şükrfl Kara 
Hyeru onun halka anla 
ve prpkletmul için • 
olaa matbaabam •e 
yer alm11 Glaa Hçkin 
~z, bu ilk konpeye o 
anlaJlt Ye taze bir bey 
tlrecelderdlr. ,, 

Boğazda Bir 
Kadını Kestiler 

Kadın Zengindi. Cinayet Paraya 
Mücevhere Tamaan lılenmiıtir 
( Ba9tarafı 1 lncl ylade ) 

mi vekili vardır. Madamın 
mücevheratı bllhaısa dillere 
deıtandır. e .. ~enıin kadı.- d&rt 
kr.tlı ve (1 I} odalı evinde yalnız· 
ca oturur ve birçok zamanlar 
ıece yarısından soma bile yalnız 
başına evla• döner •• kapıaanı 
bizzat açarak yuvamna çeldlirmlf. 
Ona komtulan çok defa: 

.. _Madam ılzln edınıı zen• 
gin çıkb. Yalmz batmaza evde 
kalmaktan korkmaz mıtınaz, ya
nınıza bl; can yoldap alıanaz ol
maz mı? Derlermiş. O, bu lbtar
lan kahkaha ile kuplar ve: 

- Adam ıen de, dotru ada• 
ma klmH birıey yapamaz; elermlfo 

* Marl Elmaıyan tam on lflla-
denberi ortada yoktu. Her ubah 
ılltçtlal, ıimitçiıd ve pazardan 
ahıverlflnl yapan Sanyer çımacı11 
kapıyı çalıyorlar ve cevap alama• 
yanca d6nüp gidiyorlarmq. Marl 
Elmaıyanın çok sevdiii evinden 
hiçbir gece aynlmadığını blien 
komıuları bu baberaiz kaybolma• 
elan endlıeye dlfmlltl•r •• niha
yet eneliıl ıtın alııverifİDI yapan 
çımacıyı polla mevkilne g6ndel' .. 
rek vaziyeti anlatmıtfar. Pollı 
kapıyı açtırarak içeri pmif, ilk 
defa birinci katan bahçe tarafla
nndakl pencere demirlerinin ke
ıllm'ı olma11 bir facianın cereyan 
ettiği ihtimalini akla getlrmifo 

Nihayet ikinci, Oçllacll kata 
.çıkılmq, btltlln .. yaların •• aan• 
dıkların didiklenerek ortaya da
klldlljll ıörtllmllf, memurlar ıoa 
katta abdeıthane &nlbade mada· 
mın ce11dlle karplaf1Dıılardır. 
Madamı• elleri, ayakları bağlan
mı1t tam on d6rt yerinden bıçak
lanmak 1Uretil• .Ucudu kalbura 
çemhalt; karnı baftanbqa kama 
ile deıilerek baiJraaldan dıt•nya 
çıkanlmıfo Poliı bu mllthit f acla 
ile karplAflllc& derhal mOcldei· 
aauiAiliil haberdar etmif. Tabibi 
aclU Bar EnYerle m&clc:Wumuml 

muavW.rinde Bay Ferhat 
mahalUne ıelerek tahld 
koymuılardır. C.ıedla blrd 
tinde, madamı• b.,Ok 
paramparça bir halde bal 

Cani veyahut caniler bir 
eve para ve mlcevherat 
için ılnılfler. IC•clıaa, 
lberlndekl yatak 
alarak arkaya ıe.ıdnlllllll!I 
ağam bkadıktu 10Dra 
ayaklarını baiJamıtlar " 
mllfler. Bnndan t0nra 
çanta11ndald ve .... 
mllcevberlerinl ve zbaet 
aramıı •• toplayarak • 
Mtıddeiumuml bay Ferhai 
yanmna kadar Sany• 
tabklkab idare etmit we 
Recep adla bir clelikanlaJI 
ret altuıa abmftır. EaYlf 
bir suçla daha tublt 
Onun da bu.... ya 
muhtemeldir. Eaverla 
madamın evine girip 
bazan Recebi ele mada 
nına 16tllrdfti1 ulqı 

Jf. 
Sarıyer poliıd dla 

ailen bir RulUll ••iade 
brmalar yapmıfbr. Iamail 
adlı blrW de nauret 
alınmııtır. Polia kanlana 
rindedir. 

Franaada Ecn 
Dü anlıj'ı 



32 Saat Kuyu Dibinde 
Kalan Amele .. 

Kurtarıldı. Duy
Anlattı 

Dün Sapasağlam 
gularını 

, oaJ<aran 1 inci yOzd•) 
mit olduğu kuyunun 8 metre 
derinliğinde bulunduğu bir ıırsda 
Ant bir toprak çöküntUıil altmda 

l 
32 ıaatlik mezar hayatını neaıl 
geçird:ğini anlatmışhr. 

lneboıulu Mehmet; Muharriri· 
mize 32 saat ölümle burun buruna 

kalmı9tır. 
ÇökUntU vaziyeti öyle idi ki 

bir müddet itfaiye memurhırile 
belediye amelesini o çalışmaaına 
rağmen topraklar kaldırılamamış 
ve bu işe mal sahibi Tevfik'in 
devam etmes"n• lrnrar verilmişti. 

Bu vaziyet üzerine Tevfik ta· 
rafmdan turulan amele, toprakları 
kaldırmağa haılamıtlar, bu it ev· 
velki gUn blltün bir iÜn devam 

etmif, bitirilememiş, nihayet ame· 

Uyeye dlin de devam edilmiştir. 
Saat dörde kadar süren bu iş, 
fayamhayret, mucizevi bir hal 

ortaya koymu\ltur. Herkea, ine· 
bolulu Mehmedin tat ve toprak 
berelerile ezilmlt cesedini bekler· 
ken ortaya dipdiri bir vücut 

çıkmııtır. 
Orada bulunanlar hayretten 

donakalmıılar, inıaat ıahibl Tev
fik de seYincioden ne yapacağını 

ıaıırmııtır. 

Tamam 32 Hat toprak altında 
kaldıktan sonra yalnıı baygm bir 
halde yeniden dünyaya gelen 
Mehmet, derhal poliıler tarafın· 
dan Cerrabpaşa baııtaneıine kal· 
dırılmıt ve bir aaat kadar ıUren 
bir tedaviyi müteakip tamamile 
kendine gelmiı ve etrafındakilere 

bulunduğu hadiseyi şöy!e hikti) e 

etmiştir. 
- Çöküntil Ani olmakla bera-

ber bir boşlukta kaldığımı, taş 
toprak yığınının l\zerimdc tepe

le diğini f. rkcttim. 
Çok fena korkmuştum. Fakat 

kendimi toplayınca bu korkunun 
beyhude olduğunu anladım, bu· 
lunduğum ) erin bir kenarında 
hafif bir aralık vardi. 

Ben mütemadiyen bağırıyor· 

dum, Ye bağırtı:arımın yukarıdan 
işitileceğini zannediyordum. 

Bir aralık: - Aman Tevfik 
efendi beni kurtar, ıenl dava 
etmem!. Diye haykırdım. 

Sa~ elim taşlar araaında ııkıt· 
mıt ve ezilmiıti. Sol elimle onu 

kurtardım .• 
Vakitler geçiyor, kendimi kay-

bedecek gibi oluyordum. 
Açlık ve uyku hiaıetmodim .• 

Fena halde ıusamışbm. taıları 
yaladım •. 

Hayattan Adeta bıkmıştım .•• 
Öleyim diye yedi sekiz defa elimi 
ağzıma soktum, çıkardım. _B~ 
diri mezarımda bütUn vaktımı 
SelAtUntUncini okumakla geçlr· 
df m. Eceli gelmiyen ölmez derler· 
yal.. lıte nihayet ben de bir dof a 
daha dUnyayı. gelmiş gibiyim!. ,, 

Bulgar T ahrikitına Has 
Bir Nümune 

( Bııttıırafı 1 inci yüzde ) 
Bulgar muharipleri 9öyle haykır· 
dılar : 

"latiklil, ekzarhı değil, karacayı 
( maruf bir Buliar komitacıaı ) 

1 

lıtlyor. ,, 
Bunun Uzerine Bulgar dahileri 

dahilde komite ocaklarmı teşkil 
ederek ve ıillh elde Bu'gariatanın 
lstiklilini hazırlamak için bUtün 
Bulgaristamn içerisslne yayıl· 
dılar. Onun uğradığı felakete 
diğerleri de dUçar oldular veya 
ıUrgün öldüler. Fakat arhk lhtl· 
lil tohumu ekildi. Yüzlerce me· 
tlıı dihiler, ateşin mllli} etperverler, 
tehir ve köylerde isyanı hazır· 
ladılar. 5 ve 20 Nisan 1876 ıe· 
rıealnde Orta dağ tayanı patlak 

•erdi. . 
On gün ı.arfmda Koprlv,tıtın, 

PanagUrlşte, Klisvra, Peruştitta 
\resalre gibi ıehirlerde Bulgar 
halkı: "Çarlığamız mubarek olıun,, 
cUmleaile biribirl"rini ıelam!ayof'" 
lardı. Volof, Kableşkof, Benkovs· 
ki Çeatlmenski, Petletk~f 
.. . 'b' B }gar dAhı-.. eıaıre gı ı u 
leri, kiraz kütüğUndl'n yapıl-
ma toplarla ,.e çakmakl~ 
tüfeklerle muntazıım ve) ıı gayrt 
ınuntazam olan Türk orduların.a 
kartı gayrimüsavi bir harbe gı· 
rişerek vatani hizmetlerini ifa 

ettiler. 
isyan; ateş, kan ve gözyatları 

içinde bastırıldı. Hep şehir vo 
köyler yakıldı. Biıılerce erkek, 
kadm ve çocuklar öldürü.düler. 

Gaddarcasına bastırılan isyan 
hakkındaki çirkin haber, bütün 

clUnyayı ürpertti. d Rus 
Fakat yalnız, ka ef • 

Milletinin büyük çarı ikin~ 
Aleksander (sabık Moıkof kır .. ı) 

Tuna nehri sularını muazzam 
orduıile geçerek kendi kardeti 
için Türk imparatorluğile harbe 

girdi. 
Nihayet, yUz binlerce Rus 

ve Bulgarların kemikler!, milyona 
baliğ olan dul kadınların ve Y•" 
timlerin göz yaşları Uzerinde 

Bulırar iıtiklAli doğdu. 
Önümüzdeki mayıı ayının be-

tinde Sofyada olduğu gibi orla 
dağ ihtilAl ıancağmın ıehir ve 
köylerinde Nisan isyanının yıl dö
nUmU büyük ıenliklerle tes'it 

o·unacaktır. ,, 
Son Posta ı Bu yazı, güya 

geçmişe ait bir hatırayı anıyor. 
Hakikatte maksadı tahrik ve bizi 
tahkirdir. Ve bu hakaret sarihdir. 
Resmi Bulgar ağızları, bunu iste 
dikleri kadar tevil etsinler, biı· 
ce maksat anlaıılmıştır. 

······························································ 
( Toplantılar, DavetıeQ 

GUlhane MUsemerelerl 
Gıilhane haatanesinin her onbet 

glinde b"r y;ıpılan ttbbi müsamerui 
28/4/935 pııı.ar günii uat 16,50-18,30 
aruındıı yapılftcakhr 

Akliye ve aaablre hekimleri 
toplantısı 

28 ., ııhat 9~5 Pazar giinii öğleden 
evvel Hl\kırköy akliye müee esesinde 
ı •cofesör Boy Mazhar Osrııaııın baş
kn 'ıgı nltıııda yapılmııtır, 

Mutilliuı Nnıım Şıtkir beyin verem· 
teri vııko ındn ameli) atla t•en üt et
m• yeıı ) aulışlıklıır mevzuu Ur.erine bir 
koııferans vcrıniş, Doçent Esat Hnıit 
.Mnzhnr Ülimno, Rıivtii Recep aynı 
vnkı:ı lora benzl'yen ınü~ahedelerini eöy
Icıııicılerdir. J ıoktor Lütfü Et hem Vaı-
811f komiır iruzı veren fokı,t neticede 
sıtma teşhisıle ve malarya tedaviıllo 
hl oları kıyın etli vnknlnrından lıııhııet
nıı1Jlerdir. Gdcc•k toplantının Mayıı 

ç ukHaftası- umbara Haftası 

~,hı .... 

I 

Siz de yavrunuza iŞ BANKASINDAN bir 
hafta HUMBARA alınız. Gelecek 

çocuğunuzun da birikmiş birçok 
sene 

parası 

bu 
olacaktır. 

ıon haftası pazar günü yapılması 

karar altına alınmıştır. 

Şehit Yetimlerinin 
ikramiyeleri 

EmlnönU askerlik 'ubesln
den: Şubemir- şehıt yetimleri lkrami· 
ye defterine 7, 9, 13, lö, lG, 2J, 22, 
23, 83, 34, 4 ' 47, 52, 55, 56, 61, 62 64 , J 

70, 74, 75, 77, 79, 50, 82, 83, 87, 
1 91, 97, 100, 111, 112, 114, 

11~ 12~ 12~ 12~ 12~ 13~ 13~ 14~ 

141, 148, 38, 120, 170 ıııra numua'a
rmda kay tlı olup 15 M rta kadar 

gelip ikrnmiyelerinl almıyanlar son 

defa 9 May aa kadar şube) e miı

racaat etmedikleri taltdirde bu yıl 

ikramiye1eri vcrilmeyecekf r. 

Galetesarayhların Ayrıhk 

MUssmeresl 

Galatasaray liseai son sınıf ta4 

lcbelcri yarın 1aat 16,30 da lise 

konferans salonunda bir ayrılık 

mi.lsamereal verecekler, fransızca· 
dan çevrilme 11 Cu ,, iıimli bir 
plyes temsil edeceklerdir. 

Kulellnln Ayrıhk Çayı 

Kuleli aıkeri lisesinin yeni 
aene mezunları, veli ve milrebbi
yelerine yarın aaat 15de bir ayrılık 
çayı 'ereceklerdir. Vapurlar köprU 
ve Üsküdar iskelesinden 13,55 de, 
Çengelköyünden 17 ve 17,53 de 
kalkacaktır. 

Romanya Onlversltelllerlne Çay 
lstanbul hnlkevl tarafından 

dlin saat 17 de Perapalasta Ro· 
manya Üoiverıitesl talebeleri ıe
refine bir çay ziyafeti verilmlıtir. 

Fransız-Sovyet Andlaş
ma Müzakereleri 

V azivet Henüz 
Hala 

Kapalıdır. Tarafeyn 
Konuşuyorlar 

l"'arls :!8 - Sovyet büyük el- 1 
çısı Potemkin Dış bakan bay 

La\•al ile iki saattan fazla görOf" 
mUş, bu sırada fikir ve vesika 
t ati olunmuştur. Umumi intiba 
mlizakerelcrin iyi gittiği yolunda
dır ve müsaittir. 

Sovyet hükumetinin Fransız -
Ruı anlaşmasile Lokarno andlaş· 

ması ahkamının telifi lüzumu hak 
kındaki Fran•ız noktainazarını 
anlamaya çalıftığı göze çarpıyor. 

Esasların gelecek hafta içinde tes· 
bitine muvaffakiyet elvereceği 
tahmin ediliyor. Andlaşma bay 
Laval ile Potemkin nra!lmda pa· 
rafe edilecek, ıonra bay Laval 
Moılrnvaya gidince orada imza· 
lanacaktır. 

1 latanbul Beledlyesl llAnları 1 
Ayaaof} ada kiin Beleoiye Levazım ambarında bulunan ve beher 

takım 1 ceket, 1 pantalo ı ve bir kasketten ibaret olan 224 takım 
kullanılmış Be:ediye Zabita memurları elbiseleri açık arttırma ile sa· 
tılacakdır. Bu elbiselerin tahmin bedell 392 liradır. istekliler şartna• 
meyi görmek için Levazım MlldOrlüğüne müracaat elmell, arttırmaya 
girmek için de 29,5 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 9 - 5 - 935 perıem be gUnU saat 15 do daimi encümende bu· 
lunmalıdır. ( 2116) (B) 

• >f 

Karağaçda Meıbaha da 26 Mayıs 935 den 25 Mayıı 936 tarihine 
kadar mezbaha ahırlarında birikecek olan ) alnız sığır gübroıi açık 
arttırma ile ıatılacakdır. Birikecek gübrelerin tahmin bedeli 710 lira
dır. Talihler tartnameyi Levazım MlldlirlUğUnde görebilirler. Arttır· 
mayo girmek için 53 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektublıe beraber ihale giinO olan 12 • 5 - 935 Paıor iÜDÜ aaat 15 de 
daiml encümende buluıımahdar. ( 2 l 11 ) 
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Nişanlısını Öldüren Genç 
Tevkif Edildi 

(Bat tarafı 2 inci yüzde ) 
ırz m teklif ettiniz, o mu? Nere
ye gidiyordunuz. 

- Bu, i.k gezlşimiz değildi. 

23 ninaoda oralara bir daha be
raberce gittik. Ki yoı yolunda bir 
ıu vardı. Onun batmda eğlene
cektik. Söylediğim ağacm altına 

oturduk. Ben mend'lim~e onun 
terini didim. Saat birdi. Belkiı: 

- Karnım acıktı, dedi. Va
purda elma almıştım. Yemekleri
mizi terdik. Sonra yemiye bat
ladık. Az bir parça yemek kal· 
mııtı. Belkis ı 

- Eunu da ye, yemezsen 6ln-· 
mil gör 1 diyordu. 

Ben Belkise çok defalar böyle 
ant vermemesini rica etmiştim. 

Kızdım. Bu fena ant Yerme hu· 
yundan vaz geç diyordum. Biraz 
ıonra geriye çekildi. Ben olduğum 
yerde oturuyordum. O: 

- Hiıt biıt diye aulendL 
Ben aldırmadım. O: D6nme21en 
ölümü gör diyordu. DöndUğUm 

zaman elinde benim tabancamı 
gördüm. Ben haykırdım: 

- Belkiı ne yapıyorsun? O 

ben tabancayı kullanmaıını ıen
dt:n iyi bilirim diyerek yUrllmeye 
baıladı. Biraz sonra tabancayı 
kendi göğsUne tevcih ettL Ben 
üılline abldım. Fakat o ıırada 
tabanca patladı. 

"" Hakim bundan sonra suçludan 
tal:ancayı nereden tedarik ettiğini 
sordu. lbrahim Etem eniıtemia 
tabancası idL Mrktepte iken bir 
baılca kızla kıra çıkmıştım. Dokuz 
kömUrcll, kızı e1imden almak iste
diler. Korkumdan Cuma gllnft 
yanıma tabanca aldım. içinde 
kurıun Yardı. ikisini daha evvelce 
Belkiain arzusile bir ağaca atmıt· 
tım; dedi. 

Hakim bay Reılt son ıual 
olarak ıunu sordu: 

- Oğlum Uç ifaden arasında 
tezat vardır. Hangiıi doğru? 

- Mnddeiumumtde verdiğim 
ifade Ue timdi söylediklerim. 
doğrudur. Eski Uç ifadem lılikbal 
endi§esile ılSylenmit yalan ıeylef"' 
dir dedi. Bundan sonra hakim: 

- Oğlum ıenl tevkif ettim 
dedi ve suçluyu memurlara tes• 
lim etti. 

SON POSTA 

İstanbul Mıntakası 

a No. Meıguliyeti ~ ismi 

1 Marangoz lstepaa 
2 Köfteci Artin 
3 Aıçı Ahmet 
4 Sucu Cemal 
5 B.rahane Mustafa 
6 TUtUncil Tayyar 

7 Sebzeci Hayrettin 
8 Kunduracı Kegam 
9 Kahveci Galip 

10 Piyazcı Kir kor 
11 Kunduracı lstepaa 
12 Makinacı Nevzat 
13 A~çı Turhan 
14 Kahveci Hu'u 1 
15 Bakkal Kemal 
16 Elektrikçl Todori 

17 Foto Artin 
18 Kunduracı Ali Nur. 
19 Sebzeci Mustafa 
20 Kömür depo Abbas 
21 Çıvici Talat 
22 Börekçi Eyüp 
23 Ömer 

" 
24 Tenekeci Karabet 
25 Atçı Mehmet 
26 Ut tamircisi Agop 

27 Kahveci Riza 

28 Marangoz Yusuf 

29 Sütçü Petro 

30 Kunduracı Vahran 

31 Marangoz Kosli 

32 Marangoz Koıtl 

'I.. 
Nisan • 

Varidat Tahakkuk Müdürlüğündeı» 
Divan yolu Şubesi 

ver,.tA Mahallesi No. cilt varak uneal 
L. IC-

Ati kail 18 13/46 931 4 ol 
41 13/36 15 d ,. " 88 34/1 13/28 31 

" " '11 11 13/44 10 
" " 
" 1 13125 " 

64 90 
Çenberlitaf 226 13/58 " 62 ı5 

228 
Atlkall 54 13/24 ,. 37 
Hüseyin ağa 41 13/38 

" 
15 

Atikali 17 13/34 
" 

19 

" 
23 13/48 ,, 10 

" 
18 13/32 

" 
13 

Kalçacı 30 13/52 " 36 
Atik ali 37 13/35 " 

22 
Feruzağı ~6 12/94 

" 
16 .. 134 13/42 " 52 

" 
164 l 'l/97 " 

8 

1 

" 
4 13/43 " 46 

" 141 12192 " 37 
Ati kail 4 13/45 " 38 

•• 17 13/35 " 33 
Ka çacı J6 13/11 

" 21 ı 

,, 57 13/12 " 4 ı 

" 48 13/14 
" 

28 st 
Atiıeali 9 13/20 " 1 7l 
Hocafe hat 5 13/85 " 4 -Atikali 67 13122 

" 15 11 
Hocaferhat 21 13170 " 5 78 
Yağcıbao 23 13/88 " 10 ~ 

11 
Kalçacı 51 12/99 931 26 8' 
lskiliphan 21 IJ/83 " 23 6' 
Yağcıban 10 13/86 " 

21 "" 10 13/87 14 #J ,, 
" 

Alman - lngiliz Deniz Ve 
Hava Nuvvetleri Yukorıda ıubesi isim ve mahallesi ve senesi:e namına tarhedilen kazanç vergileri yazılı mllkell 

(erin kanuni ikametgahları meçhul kalmasından ihbarnameleri bizzat tebliğ edilememiı •e tafıUıtK 
( Baıtarafı S inci yOzde ) 

deniz konfranıına bu itin mnza• 
koresiz talik etmek dUtUncesin· 
dedir. Bu iki ııktao biri tercih 
edilecektir. 

ve her biri aaatte 480 kilometre 
ıllrate malik bulunacağı gibi, iki 

cetvelleri tube divanhanesine talik olunmuştur. Tgbliğ makamına kaim olmak lizere ilin olunur. 

yerine llçer kiti taııyabilecektir. Fatih icra Dairesinden; Bir 
deynden dolayı mahçuz ve furuhtu 

Jf. mukarrer iki adet buzlu camlı dosya 
dolabı, bir adet heykel elektrik IAm-* Londra 28 - Sunday Times b&11 iki adet yOz metre tulGnde kar-

Londra. 28. _ Birinci saf ha· gazetesi, gizil bir konfranada, mızı hortum maa araba, iki adet 

ya ordU1u, hemen 500 ..ı tay- uzak ıarldald lngilb hava ve deniz hortum çıluıtı .-e iki adet 1aar•• 
yare ile takriye edilecektir. Bun- kunetlerİDİD tam bir ıekilde ye• ı3adürme aletinden ibaret allt we 

-.ASiPiN KENAN 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, bat 
ve diş ağrılarından koruyacek en iyi ilaç budur. 

dikkat buyurulması 

lardan 400 il Ye takip 100 il de nlden teıklH muelellain mllzakere ve.aiti itfaiye 1151935 tarilalae •ilH• dif prf mba 1rünll Nat on dlrtte arttırma ile •blacatınclu talip olu- ı muruna •tlraeaat 
bombardıman tayyaresi olacak edildiğini haber vermektedir. ç"rtı lç nde 1and•lbedHteninde açık larıa mahal •• vakti meskWa •e- olanar. ( S21 ) 

------!l!!!!!!!!l9!1!!1P""!!l-.!-----------~;._;;,~~-----~!!l!!!l!l!------.!--11!9!!91l!m!!!llme'!!'l!-=:!'!~'!'l!!'!!!!----~--------------------------..,, 
Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 

Mltkll - Zor, ,tlç, çetl .. 
-..ı . 
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Yüzlerce liralık 
eşyayı beş para 
vermeden 

alabilirsiniz 

SON POST/\ 

• • 
• 
1 ram iyeli sat ş 

1 1 Mayısı bekleyiniz' 

r------------Ü~ç~A-y~da,~u~·ç~F~ı;~~a-.t~~---------~ 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları yalnız lstanbul, Beyoğlu ve G:ılata mağazalar;na ve iiç aylık bir müddete münhasır 
olmak üzere ikramiyeli bir ıatıı hazırlamıştır. Bu üç ay zarfında Yerli Ma"lar Pazarlarından ahı veriş eden 
müıterllere her mübayaa için kupon verilecek tir. Her ay sonunda o aya ait bir gün tesbit ve ilan edilecektir. 
Bu güne teıadüf eden •atıı bede.leri ibraz edilecek kupon mukabili müşteriye ' yüzde yüz niabetinde bedava 

mal verilmek sureti le iade edilecektir. Üç aylık müddet 1 Mayısta başlı yaca ktlr. Fırsattan istifade ediniz. 

ANKARA, 
iSTANBUL 
BEYOÖLU Yerli 1 ar 

j'KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarma 
karşı iyi ve zararsız çare 

MAZON MEYVA TUZU 
dur. Mide ve banakları alıı

azarları 
GALATA, 
iZMiR, 
SAMSUN 

1 ÇiLLER •• LEKELER I' v APURCUL 
TORK ANONiM ŞI 
IST ANBUL ACENT 
Uma Haa, T elefonı fltlllll 

AK.SU vapuru 30 
SALI aaat 20 de Rizey• 

SAATlERiNiN 
~ 

-~:' S~N HODEllERiNi 
~~ 

hrmaz ve zarar vermez. 
MAZON iıim ve markasına 
dikkat. 
Deposu: Mazon ve Botto:ı ecza 
deposu ı, Bankası arkasın· 
da No. 12 ahçekap~ 

TENZILATLI HA 
BiLETLERi 

Memleket dahilinde 
kolaylafbrmak makaadil• 
iki aylak tenzilatla halk 

l!H!a J1(i l. !H! ·UCU l 
il 1 A 

TURKIYE UMUMi DEPOSU: 
1 

ISTANBUL- BA~ÇE KAPU -TAŞ ~AN 19 

ARAYANLARA 
meşhur 

SVECiA 
markalı 

SÜT Maklnalar1nın 
Türkiye için 

umumi acenteıi: 

.Y9 ;,iK ..:Jlurupa LTD.:.$TI. 
faTANSUL, OALATA, PIRŞEMBl!°f'AZARI 81, 

• - ... - :' • • - • 1 • • • • 1 ·~· ; • • • + • - ...... ":' .. :' 

Kanzuk eczanesi müstahzarlarından 

Güzellik Eksiri 
Balsamin Likid 

ihdas olunmuıtur. Biletler ı 
935 tarihinden · itibaren bütii't. 
le acentalarında ıatılacaktl'• 
ıillt almak iıtiyenlerin .,,.
mıza müracaat etmeleri lljll 

KIRALIK KAHVE OC 
Şirket vapurlarının 1' . 

T r ıı bıon, Mersin, Bartın, f4d~ 
K<ırabiga, Bandırma, 

1 
..-. ~ 

İmroz, izmir, hat:arma ç• 
1ps 4 

p:.ırların kahve ocakları~ 
Clldin daimi yumutaklığrnı ve S K A Ş E tazeliğini arhrır. Yüzdeki çilleri ve t rma ile 8 Mayıs .93 tlf• 

lekeleri alır. Sivilceleri tamamen 

Grip - Nevralji - ea, ve Diş ağrıları • Artritizm • Romatizma 

yok eder. Tratdan ıonra cilde IAtif 
bir tazelik Ye aerinlik verir. Te• saat 14 te, ıartnameyi g 1 

.-

nınmı, eczanelerle dr1yet teytsnlerin herglln Kaaıı•1:ı. ;i maıazalar1nda bulunur. Şubesine müracaat et111e -

Sinir ve akıl hnstulıklap nı iit, ,;_ _____ ~~;fi 

Dr. ETEM VASSAF 
Caialoklu Orhan B. aparhmanı Tef.220331 
Ev. JCadıköy Bahar.ye !.eri ıokak Tel.607 91 


