
Yua itleri telefoDm 20203 
- SAl:J - ao NIS.Alf 1955 

Bogazların Tahkimi Zarurettir 
Bu Sizim Sulh Dav na &pııger Cinayeti Agilınlanıger 

Hizmetimiz Olacakbr Zabıta, Korulu arda Bir 
· I P f .. · .• G.. 18 1 .1 Kanlı Bıçak uldu 

Bir Bu gar ro esorune ore e, ngı - Eve Dem· ı K ·ı k I"!: ·ı · v 
M f k Ed 

. , ır er esı ere ~rı mıı e 
tere Bu işe uva a at em zmış K .k Yerlere Macun Yapışbrılmıştır: 

.. ç.,.., .. , •• , .... ,,.. ... ı .... ,..,., z.ıufllılana ,,..,, •""''• fi•ll 
Sof)'a, 29 (Huaml) - Sofya- lberia.. n aemd aualıe4eler 

nın Maral llmalanadan •• Ulular aleylWade koaferu.ıar werdL O 
Ara11 hukuki prof11lrl G. P. ıamaa konferanı Nlon, birçok 
Geaof,. ~ ., .... Wrblrl ..... lalktmetierlll ..,......., 

l 
aarlarU. ,._. Bulıar 8imalan, 
pron.ara.ı •t halkla dokla. 

ŞimcH yine, pr"""1< Gfllof, 
Bulpriataada • fı6 ol«naaa 
Bu~ 11 Utro ,. pıet.ıloi~ 27 
tiarUııll ...... ,.,, .. WriDcl .,faan• 
.ta .. -r.kl1e Ye Bet-dar., b.th· 
pcla 111 yazıyı nefr9lmlftit: 

uTlrkiya COmhur1yeti Hariciye 
Bakanı Bay T eTflk RBıtO Araı 
Sofyadaa ıeçerken, ıazetecilerl
mizla 6aUnde VerAy, Sen·Jermen, 
Trlyuon Ye Nl11I muabeclelerl 
Ue beraber ayni zamanda, Tor
ldye7i allkadu ecleD Lozau mua• 
hedeıi ahklmım mer'iyettea dl-

( Dınmı 13 inci ybde ) _ .. _ ........... --·· 
8ugUn De 

16 
Sayla 

ardı ıara iki defa a,.U •••• t;: hailely• want' h •• 

Erkek Taklidi Kızın Macerası 
"llô.cın, Kumaşın Değil, Bögle Erkek 
· Taklitlerinden De Korunmalı,, 

Bayan Ayşeyle 
Ve Annesile 
Bir Konuşma 

. 
1 

t 
1 

or ,,. .,.k•k lcı••J•tl111l•) Bepe11 Ayı• 

Mataaımp bir mahalleye ıidip 
de, lnlalzit çaba birt.ioden, ara• 
dıjmız bir kadının nerede otur
dupu aormayı prlln. Mubata

( Dnamı 12 inci yüzde ) .... ·--···---········-· ........... ._.. .. __ ._ 
500 
Liıalık 
Müsabakamı 

Son P01taaın açbp faydalı 
•• eğlenceli •lubakanın tafli· 
llta 10 DUDCU Ayfamızdatlır. 
Aıaiıki kuponu keainiz •• mD
aabakaya l(İrmek için tartiarı •e 
izahatı okuyunuz. 

Bege11 Mel•ks•t ( K•1t•11 l•ıraın ., • 

-====-

''Ünlü,, f atma Bir Erkekle 1 

Bir Kadıiıı Vurdu 

Müıabaka Kuponu 

Beılm Numara11 : e 
Yazı Numaruı ı 

d Bayan Fatma adında genç bir kadın 
Tire 29 ( Huıuıi ) - Bub~ a rkejl bançerile ajır aurett• yarala• 

ıokak ortas.nda blr ~a~ı~.la ~:ı~mata ı3rt bidiıe t6yle olmuıtur: 
Yarak kaçmıştı ~. Edind11•m da uOnlD Fatma;~ diye tanınan bir BayRD 

d .. - Tirede kadınlar .ara91n ail adında (21} yqlaranda bir gençle kan 
ort buçuk yıldan berı hm . evvel fımail bu kadandan baber-

k k · · Bır •Y .oca hayata geçirme ~e ım.1•. Fatma adanda bqka bir arkadaı bal-
•ızçe aynlarek keodiain• yıa tia• ujrama•lfo 
llauı; bir daha Onlll Fatmanın ... , J)enmı t .u~cıt yüıde ) 

~ 

İlim-----

Adreı ------

~ukandald ku,... ,....ı. FAmadakl 
4 ce .. pta• Nçtlflalsla N• aıaı lal• 
" ......... tl.Wwwp _.. .. ,.... 30r .. 
al• pkbkt.. ıieİll'• ba ka........ S.. 
,.......... .... 4-l.ı. 

Seltl• "*"•• ., ........... , .. ... ... , 
A.hr .. ,... cm-n ~lır& Saltlcı P.nt.•lc· 

!•.il.,., kını.,..ı .,,. pil•• ,,..,,.,.., .,.t11f• t•Mrluh ...,,.. ...,,,.., 
•lfliirllfl ••rlc•z ..... .,.,.,., • .,. ••• 1'raAI• /Catlrl .. •••llulere .. .,.. 

lı•• ..... .,.. .... c ... ,, 
Sanyerde, urarenıfz ,.kilde urareagizcllr. 

on dlrt yerladen bıçaklanarak Bununla beraber polla hltlla 
6ldlrllea zentla madam Mari enerjitinl ve maharetini kullana• 
Elmaayanln &illmi tahillbm dOa rak bu iti ltl•yen cul elleri 
yazmıtbk. Her ıafba11 açıldıkça yakalamıı sibldir. Ba ellere ıu 
ayn bir 11r bllklOmll ile karplqılan dakikada ubıtaDID kelepçeıl 
bu hAdiıe hakkında dlln bize, bir geçmft bulunma11 çok mubte· 
zabıta 1 iri ıunlan a67lemlfllı meldir. Gelelim wak'amn diler 

- öu cinayetba falDerini bul- tafıilltına ı 
mak Ayda adam aramak kadar ( Onama ıı bacl Jlad• ) 

Kızılay Konferansında 
AcıHa kikatlar Konuşuldu 

!J!:JJÜD bqtan bata nakli ( Si , 
Myfalık bir BAHAB ....._ oabrch. 
Bu. •11 YllDMION'ID ea Hopa A)'I• 
...., ... pbm 10 lmrap tatılmaktadlr. 
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(h:ı::ıııjl-=---alllliıiıiıı/ k .... ı .... n~ .... e-s ~....ıJ r~~~~1~. ~~~-::o:ı:-;.~~~~~L~E~R=~==---=-G-~~: .. 
Bir Kıızzn Bir Kızla 
Evlenmige Kaiklşmasına 

Ne Dersiniz? 
Forlköy, Baruthane caddesi, 

Solepçl sokağı, 17 nunıerah 
hane, Bey S brl; 

- Erkekle kadın araaında faı'k 
yok cıırıma; bu kadar cetH birader. 
Bu İfİ duyunca heyretlen ağzım bir 
açıl ı ; biir daha 4c 'J> lim yopum. Hani 
Son Post nıo lıfr " in .. n lmay cak 
feyler ., aah'iresi v r<!n. Oraya giren 
yazılar, bunun yam !Jde ba•it kahr. 
Ga rabette rekor kıran Amerikahlar 

• bile :p rm11k ıınracaUarô:r bu itle. 

)#.. 

Feriköy, Mecdi Paşa çeşme
si, KömUr'cU Çtkmazı, bakkal 
Bay Asım; 

- Ben bu ite: "Allah,, derim ev
IAt. Bu yata gddim, ••çım 1akalıaı 
•~ardı, belim iki bükHhn oldu, daha 
~öj·leıini dU')'madım. 

• 
Taksim, Sıra•erylJer, Çiçekçi 

aokelı, 9 numarala hanQ, Ba
Y•n &affed: 

- Hayret ettim hayret... Bence 
bu kız, tabii mayılamaz. Zira tu, aklı 
bııvıoda bir lnunın yiyeceti halt de
~ıldlr. Ve kanaatimce bu itin altından 
mahkemeler deA"il, akıl, ve ıinir dok
torları kalkabilirler. Ben doktor o!
aam, bu kızı mOıahede altına alır 1 

uzun uzun tetkik ederdim. Çllnka 
eş'erine benzemeyecek kadar merakl; 
lıir aıevıudur bu. Böyle bir tetkikin 
altından, yepyeni bir hHtalıfın .. ,. 
dana çıkacafrı muhakkaktır. 

* Sirkeci, Yeni Ankara Berberi 
Ber HU•erln; 

- Ben bunun dotru oldutuna 
hda inanamıyorum. Bir ,ahret buda
laaı olacak o kıı, l'a&etelere iamlai 
l'•çlrmek için batka çare bulama· 
mıt .. ne yaptın anaUı. Mamafih lfia 
içi mahkemeden aoDl'a INUI olac~ktar 
tabii L 

Miras 
Davası 

Bundan bir müddet evvel Pa· 
riıde ölen avukat Lfıtfi Fikri ve
resesi tarafından vasiyetnamesi 
üzerine açı!an dayaya dUn Beyoğlu 
dördüncü sulh hukuk mahkeme 
einde bakılmıştır. · 

Tereke namına avukat Feridun 
Fikri; baro namına avukat Ahmet 
Cevdet ve Saim Hllseyin bulunu• 
yordu. Her iki taraf kendi idôia
larmı müdafaa ettiler. Neticede 
LOtff Fikr;nin hemşireai Bayan 
Zahidenin vefatından zuhur edip 
Kadıköy suth ikinci hukuk mah
kemeainde açılan vasiyetnamede 
Bayan Zahidenin biltUn emvalini 

biraderi Lutfi Fikriye terketmİf 

bulunduğu ve aynJ mahkemede 
bu husuata kat'i karar Yerilmit 
olduğu .Ueri türülmüıtur. Mahke· 
m,, bu dosyanın getirilmeıi kara• 
rlle davayı Mayıaaa yirmisine bua• 
kılmıttır. 

e 
Te • 

1 

• • 
ısı 

Bir .ki 
Satıra 

NUfua Sayımı Haz1rlıkf•i'f 
ilerliyor 

1935 umumi nüfus aayıllll 
hazırlıkları her tarafta harareti• 
devam etmektedır.. Son iki tıaft 

Bir Kaçak Et 
Mezbahası 
Daha Bulundu 

Üç Sınıfa Bir Mahalle 
Ayrılacaklar Yannıaktan 

- zarfında lstatiatik Umum MUdU 
l~ğn. Ankara, Çankırı v• Eıikltr 
hır ,,ıliiyetleri dahilinde numeröl• 
teftitl yaphrmlflır. 

Po.N, dün de Karagüm.rökde 
bir ka9ak et ımezbahası rdaba 
meydana çıkarmışhr. 

Bu mezbaha, KaragUmrUkde 
eczahane ıokağmda 16 oumarah 
evdedir. Borada 'olurRa ve kaaap
hk eden Mustafamn oturduğu 
yeri mezbahaya çevirdiği hakkın· 
da zabıtaya yapalan ihbarlar Uıe· 
rine ev tarassut altına alınmıı, 
ve nihayet dün sabah erkence, 
aırbnda bir çuvalla çıkan Muıtaf a 
biraz ileride memurlar tarafından 
çevrllmıştir. 

Memurlar, Muıtafanın çuvalmı 
muayene edince, içerisinde 41 kilo 
kaçak olarak kesilmiş koyun eti 
bulmuolar ve müsadere etmitler• 
dir. Muıtafa, karakola götürUlmliı 
hakkmda takibata ba1lanm11tır. 

•• 
Kanlı Olüsü 
Bulunan Kız 

Bayan Belkisin Babaıı, Kı
zının Ôldürüldüiüne Kani 

Cuma gloO Sarıyerde Hamdi 
paıa bağlarında &ldUrlllea Bayan 
Belk11ın ceaedl evYeliıl ınn 
Morıdan aileıloe tealim edilmiıtlr. 

CeHt Sarıyere oakledllmlı •e 
orada çok kalabalık bir cema• 
atle Sarıyor mezarlığına gömlll· 
mu,tnr. Morg dun de raporunu 
Müddeiumumilij'e vermiştir. tah· 
kiknb idare edon Müddeiumumi 
ruuavinderlnden.Bay Remzi, Bayaa 
Belkıaın babasını davet ederek 
ifadesini almı,Şhr. Doktor, Hacı 
Nuri "JS ynıındadır vo ondört 
çocuk babaaıdır. ifadesinde Bol· 
kııı lbrahiın Ethemin vurduiu 
hakkında kat'i kanaati bulundu
ğunu söyJentlştir. 

Muammıarina Maaş Vıremiyen 
Bir Meldep 

Bir akalliyet mektebi, tUrkçe 
muallimlerine maaş veremedijl 
için mektep idaresine; maaşların 
derhal verilmeai, aksi takdjrde 
mektebin kapablacağı bildirilıniftir. 

Japon Tayyaresi 
Dün Y eıilköye bir Japon tay· 

yaresi ge!ecekti. Fakat .tayyarenin 
Belgradta da yere indiği anlatıl· 

mı~, ne zaman geleceii tiğrenilc· 
memiıtir. 

Verş-i (500) (300) Ve (150) Kurtuldu· 
Lır1l Olarak A ın3 cak o r··'-k On \,,lH) apuııQ:ın Ha)d11rıemti 

.A kDoktorların kazanç vergisi için oldukça ı:ıhemmivetli bir &ıanaın 
nn arada yapılan teşebbllıler hJ"lc - • 
net' _1 • t" D k 

1 
b te ı esi atlatmıştrr. Bu cn·ardakl 

ıce1enmış ır. o tor ar ura· 1 k . 
daki etibba odası tarafından S ev er -11 ·n hepsı de ahıaphr. 
aınafa ayrılacaktır. fevkalade . Cami ..aokağmda köm6rcU lzı-e· 
ıınıfa aynlan doktorlardan uılda tın mutaaar.rıf olduğu Uç katlı 
maktuan 500 lira, birinci sınıfa tvln en öal: ıkatmda bir ~dada 
ayrılan doktorlardan °300 lira oturan SirtH Abdin1n man~alından 
ikinci. ıımfa ay.rtlan doktorlarda~ sıçırayan ateıle yangın çıkmıı, az 
150 lıra kazanç vergiıi alınacak, zamanda geniılemft ve aleYler bfr-
aynca fevkalade ısanıf doktorlardan ~t't'lblre evl ıarmııtır. 
~uayenebanelerin bulunduğu ye- itfaiye geç haberdar oldu u 
rın if&yrl aafi lra<lının yüzde elliıi r • 1 k d t 
birinci ıımf doktorlar yüzde Jİrmİ pn ge cıne .a ar ev tamamen 
beıl, ikinci aıaıf doktorlar da yanmııtır. 
yüzde on beıl niıbetinde veral itfaiye memurlan btlyllk bir 
vereceklerdir. gayretle ateıi etrafa geçirmemİf"' 

Doktorların bu teıebbUslerlnln ler ve ~alnız bu ev yandığı halde 
iyi netice vermeai üzerine ecza· ıöndUrmUılerdlr. 
cılar da dun akşam Ankaraya bir S hhA V . 
heyet ıılSndermişlerdir. Bu heyet l l &zıyet 
eczacılann kazanç vergilerinin ou·· .,eıı· nce 
ifga1 ettikleri yerin Iradı gayri c. 
aaffılnln 300 llraya kadanndan Eczacıların Da lılerl Havli 
yüzde 60, 500 liraya kadannın 3 

yüzde 40, 500 liradan yukarııın· Azalmıı 
dan da yüzde yfrmi niıbetl Oıe- Bu yıl .. hrin 11hhi vıztyetinln 
rinden hesap edilerek alınmasını yıllardanberl bu mevıimde lfÖ-
iıteyeceklerdir. rülmemit bir dftıgftnltUde oldu· 

Romanyah H"4.. f Adi" • tunu yazmıftık. Bu dtıghllk utm er 1 yeyı eczacılana lpiz kalmaJannı 
Gezdiler mucip olmuıtur. 

EYvelkl gUn Romanyadan ıeh· Gtınde vaaati 100 • 160 liralık 
rlmlze gelen aeyyah gurubu meya- it yapan bir eczane bir hafta• 
nında 5 ProfoslSr, 6 Muharrir, 11 danberi günde vatatf ancak 20 

• Gazeteci, 9 Mühendis, 9 Avukat, lirahk it yapabilmektedir. 
1 Hakim, l Aıkeri kay.makam, 2 Eczacılar on yddanberl iböyle 
Doktoc tle BUkreş Radyo rnftdUrft bir vaziyetle kartJlaımadıldarını 
vardı. Avukatlarla hakim dUo ıöylUyorlar. 
lıtanbul Adliyesine ıitmiiler, mah Kuyudan oı·rı· 
kemeleri gezmtıler ve dinlemlı· 

terdir. Çıkan Adam 

Ankara - lzmir 
İstanbul - İzmir 
Telefon Konuşmalara 

Baıladı 
Dünden itibaren lstanbul ile 

lzmjr Ye lzmir ile Ankara ıehfr· 
leri araemda telefon konuıma· 
lara başlamış ve hat balkın 

ihtiyacına açılmıştır. lzmirle 
lıtanbul arasında bir konuıma 

( 3 dakika ) 75, lzmirle Ankara 
ara1ında bir konuıma ( yine 3 
dakika) 100 kuruıtur. 

Kimseden Davası Olmadı
ğını Söylüyor 

Otuz iki saat kuyuda bir 
ç~k6ntU altında yaıadıktan ıonra 
mucize kabilinden kurtulan lne
bolulu Mehmedin 11hbl •aziyeti 
iyidir. Dün de ez.ilen elinin teda· 
vJsl yapılmııtır. 

~iğer taraftan ı.abıta, lnpat 
sahıbi bay Tevflgl ikametgaha 
raptedip aerbest bırakmıthr. Ç6· 
kUntü hakkında tetkikat yapan 
Belediye mühendisleri raporlarına 
vermişlerdir. 

Kazazede Mehmet, bay T ev· 
fıkten hiçbir ıahsi davası olma· 
dığını ıöylemektedir. Bu şekilde 
takibatın devamına d~ lOıum 
kalmıyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 
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.... * .. 
Çocuklar için 

Erenköy Çocuk Es:rgelll 
Kurumu tarafandan diln o cfyır
claki ilkmektep çe>cuklanna Suaclı• 
yede bii- mlhıamere tertip etmlıtiı 

... .. .. 
lat"lrt• Fabrikası 

Beş ı-enelik eanayl programı 
giren l parla GUlyağı fabrikaaını 
~pı• bitm f ve makinelerin m_. 
tajl ltayll ilerlemittir. 

lf- * * A:rdın Hattı 
Vekiler Heyeti Aydın hatbD 

aabn alınma11 kararını tat 
etmittir. 

lf- * lf
Romanyall Mlsaflrler 
Şehrimizdeki Romanyab tal 

beler ıerefine Halkevi tarafınd 
dilo bir çay ziyafeti verllmtıtlr• 

lf- lf- lf-
Del'illr Fabrikası 

Demir Hnayiinin temeli olarall 
kuru1acak olaa fabrika ha:ıırlıklatl 
denm etmektedir. Şimdlllk Kaıt.

monu cinrında iki btlylk 'izabe oe•i 
kurulacaktır. Ham demlr bari 
ithal edi)ec:ektil'. .. .. .. 

Tayyare ile Gitti 
Vail ve Belediye reial Muhldd" 

0.tloclat t.u aabala •Ht )'Hl 
eu,-1cderede11 kalkan tayyare it 
Romaya aitaılıtlr. Oradan Parlt 
afdecektir. 

lf- lf- lf-
80 llln Gtiçmen 

Bu yıl Trakyaya 60 bin glS~nılf 
ywlettirilecek, bu olara 12bin ı·eni • 
yaphrılacaktır. 

ic .. .. 
Resmi Tatil GUnlerl 

Ankaradan gelen bir haberd 
rHmt tatil günlerinin parti konKresiacl6 
ü•blt edilec:eRi bildiriliyor. 

* • • 
Şehir Kapısı 

Belediye daniı rotc:uları için 
tehir kapıaı yapılmaaıııı .Jcararlattırnııtt 
Demir kapının önilno bir meydnn ~·· 
pılacak, bu meydan analt bir rOUt 
Gaıtl bulvar na batlanacak, denis 
relen yolcular tebre buradan çık 
caklardır. .. . .. 

BUkref Toplantısı 
Hariciye Bakanı, ayın onuD.,_ 

Blktett• toplanacak olan Balk,. 
konHyine İ§tlrak etmek üzere Pas.,. 
teai ıünO An karadan hareket edec• .. .. .. 

Köpek Ballil 
Balıkçılık enatitOaQ köpek baht! 

deriainden kundura yapılmaaı ltlil 
tetkik •diyor. 

.. . . 
Yeni Haataha1t• 

Haydupata Nümune ba•tahaD.,a 
haıiranda açılacakbr. 

Ş ı b"tçi - Ha can BI .. An •do·u be- 1 
le diyeler nden biri, limona a, t c: ı bet s ıı 
tlondurm ·\ s.:ı hı-1 arm Ias ' ik tekerlekli b~ya~ 
araba kuJ:a . nıalannı eruretmlj. 

. . . Acaba Istaobul belediyesi de 
ondan gererek bumda da böyle bir usul 
koymaya ka!kacnk mı?.. ÇünkU ..• 

... Avrupada, Amerikada adet böyle 
ııp.ş, Hasan 81. .• Sen bu ite r.e dersin? 

J-la .. an B. - Dence münasiptir. F~kat 
Avrunada ve Ame r:k-da ~erbetlerdell 
c\ ,.e( insanları koıay nakil e~meğl JUtli" 
ııürlerl 
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,...... ______ ,,Resimli Makale 
Hergün 

a Aslan Payı a 

Ağustos Böceği 
ile 
Karınca Hikagesi 

Ağustos Böceği 
ile Karınca 

. -
Ağustos böceği lle karınca 

hikti} esini bilir• niz. 
Ağustoı böceği geçen gUo 

karıncanın tekrar kapııına da· 
ya?ımış. 

- Karanca arkadaf, demif, 
kıraat kitr.plarma kadar a-eçen 
aram zdaki hıkayeyi hatJrlar 
mıaın? Soğuk, kArh bir gün ka· 
p1na gelerek aenden yiyecek di· 
lenmiştim. Sen de bana bUtOn 
yaz yaptığımı sormuştun. Ben 
aana aıcak gU 1leri şarkı ıöyleye
rek çalgı ç.Jarak eğlenmekle 
aeçirdiğimi söy!emiıtim.,, 

Karınca: 
- Hat rhyorum. Demif. 
- Öyle ise beni dinle, ka· 

rınca kardeı, bol günlerde ka· 
kandıkları ~ı:raları yemeyenler, 
.. nın gibi f ,rmadan çallfıp para 
biriktirenler. şimdi bu buhran 
ıtınleı ;nde başlarını dövüyor, yo· 
luyorlar. Bu defa da sana bunu 
haber vermek için geldim. 

Ağustos böceği bunu slSyler 
ılSylemez, uzaklapp gitmiı ve 
fark11ına devam etmit· 

lfte buhrandan muztarip Av· 
rupa ve Amerikalıların halL 

"" Çocak mesefe$i 
Çocuk haft ıı bitti. Kadınlar 

kongrui gibi o da bu kubbede 
lıoı bir aeda bırakmaktan baıka 
bir fayda vermedL 

Biz Çocuk baftaıile meısrulken 
diğer memleketler çocuk doiumu· 
Du arttıracak tedbirler almiya 
çalışı) orlar. 

lnıilterede yapılan iıtatiıtik· 

Her ışte aa an payı kuvYet i•er.n• 
dir. KOç'1kler ve zayıfl:ır ıırtıklarile 
geçi11miyıo mecburdurlu. KuyntJn 
ve kuvvetlin"n inufı yol<tur, Hayat 
kuvntliler: elindedir. Asilin payı 
alm lr b ılrııJarıaın hakkına lPca
vüzdiir. Fakat in.an lı.uyyetleoinc• 
mantıkı def"tir, uyıfı ez. 
mek için kend'nda hak ıCS
rDr. Onun için kuvY ttea 
insaf ve merhamet beklPn· 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Kamutayda Münakaşalar ....... ~--.!~---~==""~~~~~~~~~~~~~~~-----
Sorul d ~ Askerlik Ve 1 Yugoslavyada 
"Hükumet Kadınlarımız Muhalefet 

lerde bir milyon kişinin hiç çocu
Ju. olmadıaı, ayrıca iki bu,ü 
milyon kitinin de yalnız bir çocufu 
olduğu anlaşı!mıf. Bu hidiıe in· 

lrz hükumetini tedbir nlmiya 
:.vkt tti Ye bu seneki bUlçe fazl&11 
çok çocuklu ailelere tahaia edildi. 
1935 senesi içinde çocuğu olan· 
Jırdan vergi alınmaması kararlaıtı. 

Vazifesini Niçin Büyük Önder Atatürkün Muhaliflerin Yaptıklan 
? Bir Karıılığı Toplantı Foa Çıktı 

Almanya ve ltalya evlenme~( 
arttırmak için yeni evlilere, ma .. 
raflarına karşılık olcak beşer yllz 
llra veriyor. . 

Biz çok çocuklu aılelere bir 
ikramiye vereceğiz. Fakat onu da 
teıvtk edici bir şekilde tatbik 
•demi} oruz.. Biz çok çocuk yap
IDayı değil, doğan cocukları öJ. 
lllekten kurtarmayı dUıilnsek daha 

Yapmamıştır• " Ankara, 29 - Boynk lSnder Belgrat, 30 (A. A.) - Muha-
DU lefete, int haba iıtirak imkanı 

Ankara, 30 (Hususi) - n Atalllrk, geçende buraya gelen verildiği g.b; Belgratta toplanmak 
Kamutayda, Teşviki Sanayi kan~- kadın murahhaalar areaındaki imkAnlan da verilmi9tir. 
nunun bir maddesindeki gllmrü_k bf r kadın gazetecinin, kadınlann Bunun O zerine Belgratta yedi 
resmi ve muamele vkergisi mdt~fı· aıkerliğl ıuallne karıı ıu cevabı sekiz bin kitinin iıtlrakile bir 
yetJerinf ilga eden an unun g_er vermişlerdir: toplantı yapılmış, fakat hatipler 
bir kanun ile kaldırılmıt oldugu mua} yen bir programd göıtere-
meseleıi görftfUldU. . . • - Biz. erkeklerimi bile harp mediklerinden halk yavaı yava§ 

Buiki kanun mucı?mce, ev- felaketinden uz.ak bulundurmak dağılmıı ve toplantıya yapanlar 
velce ilga edil~n muafıyetle Uze· isteyen inaanlarız. Fakat' harp et· hiçbir muvaffakiyet tetnln ed .. 
rine alınan GUmrilk reaml. ve mek zorunda bırakıhrsak, yurt memiştir. 
aıuame!e wergisinin Uç ay içındo V 
sahiplerine iadeıi icap ediyordu. kavgasında kadınlarımız, erkek- ı unanistanda 
Fakat Uç ay geçtikten sonra ~u lerimizle beraber bulunacaklardır.» R 
paralar gUmrUkler tarafından ... "i;·~·-···hÜkfi;;";ti•;;;i·;i~:· .. ···;;;;u;·;i;i.. ejim Meselesi 

n fi / 
0

.. de edilmemff, bütçe t'k~cUmeni vermek için beklediğimiz halka, Atin, 29 (Hususi) - Fırkacı-
_, l n ce bu paraların Uç ay geç 1 en !OD· ._ l lık rekabetlerı'n• alet edı'lmek 

ra iadetl lbım geldığfne karar numune tef•İ edecek HZi} ette 

işlen en 
vatandaı haklarına riayet etm- iıtenUerek rejim meaelHi bak-

iyi olmaz mı? 

verıniştlr. .-- kı d k 1 nA 1 1 b ,_ .. 
Bunun llzerlne Kitapçı HüınU ılnl tekrar etmek fıraabnı buldum. n 8 çı arı an ... rtl tü ere Dau-

B 
k d di ki metin hiçbir ıuratte meydan Yer-• C • yef (lzmir) ıöı alara e : Rica ediyorum. Vatanda~Iara · ·ı b ""bl bb 1 lr lllQ "- Kanunlar efrat hnkkında ,,. mıyeceg ve u •· tete Da er 

I •• k . . I' d kartı vazifelerimizJ yapmamak memleketin aaayif H int zamına 
Toprak Altından Maktu un olduğu kadar icra uvvetım e ın • gibi ı1ıerden çekinel:m. tecaru tetak1cı edilerek imha 

b lunduranlar için )Azım lltibadır. d'I ;;.a h k f skeleti Çıkarıldı B~ır kanun ne,retmişlz ve vatan- Refik Şevket - lnhiaarlar ve- • 
1 

eceg• ft Qmet mahafilınde 
k 

u d ı ı d kili buna cevap vermiyecek mi? kat'iyetle S5} lenmektedir. 

9 
LUieburg zan Kar.aç bı"ör~c'ınna~ daılardan alınan para ~rm a e· Yenı' nı·r Petrol Damarı 

1 f ı ıı ıini istenıiıiz . Buna ragmtn hll· Bunun Uzerine lnhwarlar Vekili 
)'e:en~e;d::a ş :~~nlmıf, 1926 kumet vazifeılnl yapmamış. Bu· cevap vererek, kanundaki üç Daha Bulundu 
" 1 ı8 inci aOnl n ıebebl nedir? Memurlar mı kaydının nihai bir mllddet Sama n b ı d. d ,ı ı haziranının • nu e • ıye azasın an 
t:ıı 1 . k t "' 1 ıamlan klfı' a•lmem=.tir, yoksa biltt-ede olarak telAkki edildiğini, bu se- Bay <=.a k t O ·ı F ou garıstana aç ag h •" 119• :r ~v e nye ı e atıa ara• 
"• varislerine ıiUih ve cep antle para mı yoktu? heple Uç ay geçtikten ıonra para ıında ve denizden 20 kilometre 
l>edederi ödettirilen Kıraç k6d~ Hükumet niçln •az.ifeıini ya~ iade etmek meı'uliyetbai Vekiletin içerid~ gayet ze~gln bir neft yagıv 

f d K d Ahme ın nıı•tır? Vatanda•ların haklanna tizerine almadıgv mı söyledi. kayna b 1 d ğ Ök •n arma uman anı ma Y 
7l ı~ gl u un u unu ooomi 

E
liredi oğıu lsmail ll~ d ar:ıd~~~ karfı çok hasaaa o maaı azım g~ Bu paralar iade edılecektir. Bakanlı§ma bildirmiıtir. 
YUp tarafından ol ür g ___ =-------------------·-----------...:.:::::::====::: 

l•şılmıştır. lsmall v• Jıyilp J S TER iNAN /STER iNANMA! 
• 

\'e ceaedinin gömOldUğl an· ,~ .,... 

•uçlarını itiraf etmlıler, ceıJnkl v~ 
•Uibla ceph:ıaeleri ıöm •r 
)'eri söylemişlerdir. Ah din {ıtanbul llkmektrplerlnden birini• 3 Uncl •ınıfıada mlz tarafından mektebin bir odHına kapatıldık ve 

Sl·ı~L cephaneler, 111e okuyan 4 kuçütO:ı ftz •• babaları btıa bir mektup aöz yaıı dlUdUS.. D d k d 1 b an l ııar • •r a •tar.mı& ayram ıea-
lıQhürO, ktinye ı umara81 bo~uk İa; gönderdiler. Bu mektupta çocuklar yana yakıla anlatı- liğl yaparken, wOlüp oynarken biz autlerce hnpaedil-

hııt bir halde, ceset te 11 e e yor!.~ 23 Ni1&n Türk çocufunun en blyük bayramıdır. mete mahkGm olduk. Bir küçiljiln •uçu ne olabillr? 

halinde çıkarılmıştır. Bu yedi gGn içinde çocuk, blttftn baha• ve kıymeti Ya yaramazlık veya tenbcllild. Eğer hlz yaramazlık 
Fransa _ Ru5ya ile blyüklerioin gözOnde bir inci gibi atırJaıır. Yur-ı yapmı111ak. böyle bir bayramda affedllmlı olmıyacak 

M k 
29 

_ Tas ajanıı, tlun her tarafı• a ç~cuk bDtua neı'eal, hGrrı7eti H mıydık? Henb OçUncO sınıftayız. Yııı mız çok çok 00 
F os ova, kı Uzak.. ıuıiale ılller, •tlenır, koıar, oynar. Oçtür. Suçumuz ne kad., bOyOktOr ki muallimimia 
ran~ız • Sovyet ınisa nı Halbuki bia, dört arkadat 28 Niaan srUnO, Muallimi- bi:ıi bir odaya tıkadı ve bayramdan me~etti?,. 

releri esnasında iki deYlet ara· 

JSTER iNAN /STER 

Sayfa 3 

r 
Sözün 

-, 
Kısası 

Yazı 

Ve 
Zelzir 

•------- Serv r Bedi -
Geçe ... gün bir muharrir ben· 

den ödünç istedi. Fakat p~ ra 
değil. Paradan başka ödünç ne 
isteneb.Iir ? Ödiiaç kalem, ödünç 
kitap, ödünç eıbise... Lunlarm 
hiçbiri değil, arkadaşın istecJği 
ıey, ödftnç "mevıu., idi. · 

GüldOm ve dedim ki: 
-"ÖdOnç mevzu,, diye bir 

yazı yaz. 
- Kibrime dokunur, dedi, bg. 

nu da aen yaıaraın, bana bqka 
birşey s3yle. 

Beraber düşünd6k Ye bulduk. 
Yazdı. Meıelc yok. Şimdi bana 
bir mevzu borcu var. inşallah 
öder. F afz alacak değilim. 

Ötedenberi farketmit olacak· 
aınız ki yazı piy&1aa1nda bir de 
mevzu buhranı vardır •e mevz.,.. 
auzluktan bahaetmek te eaaılı 
mevzularımız arasına girmlştJr. 

Hakikatte mevzu yok değildir. 
Fakat bazı iliç ıişelerinin lbtnne 
0ıehir., yaftau yapıştırıldığı gibi 
bazı mevzuların üstünde de "yaıda· 

maz,, damgaaı vardır, çUnkll onlar d• 
zehirdir. Bir cilmfesi, Hatti bir 
kelimesi, okuyanlardan baz.ılara· 
nm hayatına mal olabllir. 

Halbuki, doğruıunu fatereeniz, 
gUzel bir yazı da alkol gibidir, 
içindeki ıebir miktarma göre 
neı'e verir; bu zebirl çıkarıraa· 
nız geri kalan taraf bulanık su
dan ibarettir ve sudan mevzular 
da beyninize ıitkinlik ve içinize 
bulantı verir. 

Bizim marifetimiz bu zehfrin 
derecealni ve kavamını bulmıya 
kalıyor. Öyle ki yazılanmı:ı baıa 
kan çıkarmaaın, yalnız tatlı ve 
hafif bir mahmurluk versin; hattA 
büyllk ziyafetler llitüne haı:mi ko-
laylaşbrsm! Bu yazının içindeki 
zehir miktarım da fazla kaçırma
mak lfin bahal burada kesiyorum. 

Yahudilik Ve Dün
ya Hakimiyeti! 

fsviçrede Çok Meraklı Bir 
Muhakeme Baıladı 

Berne, 29 (A. A.) - Yahudi 
hakimlerin protokolları davasına 
tekrar batlanmııtır. Davanın esası 
şudur: 

lsviçre Yuhudi birliği, 1896 
da Y ahudl h!kimleri tarafından 
yazıldığı iddia olunan ve yahu· 
dilerln dllya üzerinde tahakkümle· 

rini her vasıta ve bu meyanda ş;ddetli 
bareketlerile ve hattA katillerle 
teais etmelerini anlatan kitap 
ale hinde dava açmı~tır. Şimdi 
tetkik olunan cihet, bu kitaptaki 
protokollarm esaıb olup olma
dajıdar. 

Vakıflar Kanunu 
lcare Ve Mukataa Şekil

leri Kaldırılacak 
Ankara, 30 (Huımsi) - Va

kıflar Kanun liyiha ı Adliye En
cümeninde tetkik edilmektedir. 
Bu Uiyihaya göre, Medeni Kanu· 
nun kabulünden evvel tertia edil
miı olan vakıflar için ayrı bir 
idare Ş9kli kabul edilecektir. 
Medeni kanun hükümlerine uym1-
yan icara 'H mukataa şekilleri 
kaldırdacak, vakıflar için bir sicil 
lıtıtUğü tutulacaktır. 

Olimpiyakos Maç .. 
larına f zin Verildi 

Haber aldığımıza ıöre, ıpor 
teşkilitı umumi merkezi, Olimpi· 
yakoı adındaki Yunan takımile 
F enerbabçe •• GUneı takımlarının 
maç yapmalarına müsaade ver
miıtir. 

Bir a<\uikast 
Nev7ork, 30 (Huıusi) 

ton'da Engenio Camini 
Wr ltalyan, elinde bir 
ltalya elçiaiu .uikuda 

J?oı· 
adında 
bıçalda 
baıırLa· •tnda ihtilaf çıkmadığını, yakıod.a 

iyi bir neticeye vanlacağını J,f)dı· iNANMA/ 
J _._ J•k·•··•ıttU'. 
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• 
HABERLERi \...,.,.ı ........ ı: ~MEMLEKET 

Urik Köyünde 
Kuru Kaymak 
Nasıl Yapılır? 

Kemaliye (Huıuıi) - Urlk 
k&ylhıde kuru kaymak yapılman 
başlı bqına bir huıuılyet teıkll 
eder. Bu k6ytın kuru kaymalı 
pek methurdur. En çok kuru 
kaymak iatlbaali Eylôl ve birinci 
Tetrin aylannda yapılmaktadır. 
Bu meY1lmde alınan ılt pek ko
yudur. Bunun için kaymatı ıayet 
pzel olur. Kaymak yapmak lçia 
aDzıeçU ıenlt bir tencere kulla• 
aıhr. Bu tencere 6 okka ıtlt al· 
maktadır. Tencere -ll•rh lllr at•t 
&zerinde kaynatılır. 

Stıt kaynadıkça atqla harı 
azaltılır, bu ıuretle 6 okka ılt 
3 okka kahncı1a kadar kayna• 
tıhr. Stlt tencerede 3 okka kal
cla mı altındaki atq tamamen 
~ldllr, yalnız kıYılcımh idil bıra• 
kılır, tencerenin kapajl iyice ka· 

· panır, etrafı da ihtiyaten hamurla 
11vaaır Ye bu vadyette terkedlllr. 
24 ıaat aonra tencerenin kapata 
açıldıtı zaman kaymak hazırdır. 
Fakat bu tencereden çıkarmak 
bir parça mtlfktılcedir. 

EvYell tencerenin kenarından 
kaymağı uıuletle keamek ve 
kaymağı yauı bir tahta tızerlne 

devirmek llıımdır. Bu kaymak 
bir kalburun içine konarak iki 
kat yapıldıktan ıonra kalbur 
tavana asılar. Alttan ve lıtten 
haYanın teıirile kaymak kurutulur. 

Bu kalmak Hrin yerde uzun 
mtıddet ıakl•nabilir ye ihtiyaç 
oldukça çıkarılarak balla, blıim 
latanbulda Iran pidul cledljlmlz 
yufkalara ıarılarak yenir ve pek 
aeflı olur. 

Odamişliler Çahfıyorlar 
Ôdemı,, 29 (A.A.) - Kaza· 

mız her bakımdan ilerleme hare
ketlerinde hız almaktadır. Spor 
kurumları k.Sylere kadar yayıl· 
mlf •e kurumlar lzmlr federaıyo
nuna bailanm•tbr. 

43 kilometre olan Ôdemlt • 
lzmir yolu may111n birinde açıla· 
caktır. Birgi çayı baıtanbata te
mlzlenm•ktedir. Okuma odalan· 
nın aayıaı otulU bulmuıtur. 

Her köyde meyvalı Ye meyYa· 
ıız ağaçlardan koruluklar yapıl
maktadır. 

Son Posta 
Yna\ llJ••I. ffMaclle " al• ,.. ..... 

&ti ZabU,e, Çatalçefm• eoU& .. U 
l&TANBUL .._ __ 
Gaıelemiade _ ttkaa_ ıua 
te rellmhtriD lriltllD Jaailln 
mahhlz ve caııtemiae .ıUlr. ·-. 

ABONE FIA TLAAI 

TORKIYI ı• 750 400 
YUNANlsTAN,,.., UIO no 
SCNEBI 2100 1400 • 

AboM bedeli peşindir. Aclreı 
4ellotirmet as kur61111ı. 

c.ı.,. ....... ,, .... 11 ... .. 

ISO 
iM 

"' 
Uıalerd• •••'ullret ... ........ 
Cevap içio mektuplara 10 k•u .... 

pul i1Ave11 lhamdar. 

,... Po•.. k•tuauı ;41 ....... --.ı 
Teltlnf ı Soopotta 

.._ Telefon 120203 

Bu Yıl Malatyada Y cniden 6 Mektep 
· Ve Birçok Yol Yapılacak 

Umumt Meclis 
Kararlarını Verdi 

Malatya (Huauai) - Aıa aa• 
yıaı artbiı için viliyet umumi 
meclill toplantılan bu yal H•llrevl 
aalonuada yapılmıttır. Umumi 
meclia bu yıl blltçeyi 490 bin 
Ura olarak k•bul etmiıtir. Bu 
paranın 295691 liraıı Adi blltçeye 
194309 llraıı da fevkalade btH· 
çeye tahıia eclllmlf tlr. Adi bllt· 
çenln 54642 llraıı muhaHbel 
husuıiyeye, 901 O lira11 Nafıa, 
146300 liraıı Maarif, 5380 llraıı 
slraat •• baytarlık, 25948 llruı 
aıhhat lflerlne, 54441 Hr•• da 
muhtelif muraflara aynlmıttır. 
feykaJlde illtçeden Nafiaya 
154809 lira, yol para11ndan da 
19500 lira ta hala eclllmiıtlr. F ey. 
kafide btıtçenln 10 bin lfra.Ue 
haıtan•y• yeni bir paYvon ekle
necek, 1 O bia llraalle mektep 
Japılacaktır. 

Malatya omumt meollöııin topludıfl Balke'fi 

Bu yıl umumi meclia mllhlm 
kararlar vermit bulunmaktadır. Bu 
karar meyanıada maarif kadro
ıuna yenldea 9 muallim na •• 
edilecek, yeniden 6 llkmektep 
açalacak, Darende - Malatya yolu 
tamamlaaacak, Beanl • G6kau 
k.SprUaO yapılacak, Beanl·G6lba11 
Petllrke-Keferdiz, Kemaliye-Çaltı 
Fırat yolları •çalacak, Arapkir • 
Malatya toaaaının ıtız•rglbı de
ğifllrilecek, Elizlz yolu üzerindeki 
Mamika klSprllsO betonarme ola· 
rak lap edilecektir. 

Umumi llllyet mecliai bunları 
kararlaıtırdıktan Ye daimi encft. 
mene Malatyad•a Salt Fırab, 
Heldmhandan Mehmet Etiyi, 
Arapkirden Mehmedi, Adıyaman
dan Rıza)ı Hçtikten aonra dajıl· 
mıttır. Verilen kararlar Malatya
lılan aevindirmlftir. 

Bir Aile Faciası 
Babalı, Oilunu Şüphe 

Üzerine Öldürdü 
Konyaereğliıi (Huıusi) - Bu· 

raya bağlı Kavuklar köyOnde feci 
bir cinayet olmuı, llvey anaaile 
mllna1ebette bulunduğu iddlaılle 

Oıman isminde biri, babası Hida· 
yet tarafından 6ldUrlllmllftllr. 
Verilen maUimata ıöre, bu mtlna• 
aebettın tüpbelenen Hidayet, 
birkaç ,On eYvel kadını Ye 
oğlunu cllrmümeıhet halinde 
yakalamıı ve baba Osmanın 
Ozerine btlcum ederek bu ablikaıı 
evlldı ıopa ile döve döve öldllr· 
mOıtllr. Daha evvel bir adam 
61d0rerek 7,S sene hapisanede 
yatan katil, yakalanmııbr. 

Mu' Hocaları Sarıklarrnı 
Çıkardılar 

Muı, (Huıuıi) - Şehrimizdeki 
btıtthı hocalar, imamlar ve batlp
lv kanunun tayin ettiil mtıddetl 
beklemeye lDzum ıörmeden ru
hani elblaelerini çıkarmıtlardır. 
Bu harekete Mut mllftllstl &na· 
rak olmuttur. 

Akfıblr 900uk bayramındaa blı intJ ba 

Yurtta Çocuk Bayramı 
Çocuklar Küçüklüklerinden Umul· 
mıyan Muva~fakıyetler Gösteriyorlar 

Akıehlr, (Huıuıl) - Milli hl· J 
kimiyet ve çocuk bayramlan me
ra1:mi pek parlak olmuıtdr. Ken· 

· hayramları dolayıaile Ctımhu

rlJ ~t meydanında toplanan çocuk-. 
ı .. r bOyllk tezahOrat yapmıtlardsr. 
Burada mualllm Bay Dllndar Salih 
Ersoy ile mektepli çccukiar tara• 
fınd•n ıöylevler ıöylenmitir. HaYa 

bozuk oldutu için çocuk tenlik• 
lcri 9 mayıaa bıralulmııtır. 

Bayram mtına1ebetlle ortamek· 
tept• talebeye çay terUmlt, IO 

kadar talebe idare amirliklerine 
ve htıldimet itleri batına ıeçirll
mlt •• bunlar aldıklan Yazifelerl 
ktıçllkltıklerinden umulmıyan bir 
mu ) etle başarmıtlardır. 

* Karaman, (Huauıi) - Çocuk 
re1migeçidi pek heyecanlı oldu. 
Binlerce ıenç mekteplinin hep 
b:r ağızdan lıtiklil marıı s6yli· 
yerek muntazam. bir yllrDyUıle 
ıeçiıleri berkeain 1.Siıilnli lftl· 
harla kabartta. Meraıimde ı8y· 
levlv; plw llylendı; Çoculi:lar 

in önü 
Şehitliğini 
Ziyaret 

Eakiteblr (Huaual) - Eıklte
hir liıesi talebeleri lnöntl Şehltll
pe gltmifler, latlklll mllcadele
alnln aziz ıehltlerlnin hltıralannı 
taziz ederek mezarlanna çelenk
ler koymuılardır. 

Balı kesirde 
Maarif lılerine Yarım Mil

yona Yakan Tahıiıat 
Verildi 

Balıkuir (Huauıl) - Villyet 
mecliai çalıımalarını bitirerek 
dağılmıtbr. Yeni bütçede baytar
lık itlerine 13660, ziraat itlerine 
21992, aıbbat itlerine 67771, 
Maarif itlerine 402257 lira tahıla 
edilmfttir. 

Bahkesirde idman Şenlikleri 
Balıkeair ( Huıuıl ) - idman 

tenliklerl Necati Bey muallim 
mektebi aahaımda yapılmııtır. Btı
yDk bir halk kalabahğının Hyret· 
tlği idman hareketleri pek mun• 
tazam ve muvaffakiyetli olmuıtur. 

Bir Dağ Yolu Açıldı 
Ş. Karabisar, 29 (A. A.) -

Veaaiti nakliyeye geçit vermiyen 
Gireaun • Karahiaar arasındaki 
ltrlbel d.eğı amele ile açılarak 
mllnakale imk6nları bulunmuıtur. 

Boluda idman Şenliği 
Bolu, 29 ( A. A. ) - idman 

ıenliil iki bine yakın seyirci 
&nllnde yapıldı. Bedeni harekit· 
taki birlik ve intizam çok alkıt
landı. Bu hareklt halkta apora 
karı• bllyük bir alaka uyandırdı. 

Amasya Muallimlerinin 
Vatan Severliği 

Amasya, 29 (A. A.) - Ama .. 
yanın bntnk ilkmetep muallimleri 
her ay maatlarının ytlzde birini 
ahnacak kültür tayyere1:ne bırak• 
mak auretile vatan ıeverlik 161· 
termiılerdir. ......................................................... __ 
bayramlannı kutlulamaia devam 
•diyorlar. 

lf 
Bolu, 29 ( A.A.) - Çocuk 

haftaıı tehrimizde çok camı Ye 
net'eli ıeçiyor. ilk gllndenberl 
her ıece Halkevl ıinemaaında 
mektepliler tarafından mftsame
reler yerilmektedir. Dün gece de 
ortamektepliler gfiıel bir mllıa• 
mere verdi:er. Bu ıece de bir 
çocuk balcau yapıldı. Y avrolar 
pk alkqluda. 

1 Sanat 11• Ziraat Balıisl•rt 
1 

Nevşehirde Zir 
Ticaret Ve 
Sanat Evl•ri 

NeTtehlr (Huausl) - Nev 
lztım fıtlbıalinde Tllrkiyede i 
ıelen latlhtal merkezleripıil 
biridir. Burada aebze de me 
J•tifmekte Ye Oı'ta Anad 
tarfaada ıebze sevkıyatı 1 
maktadır. Ne• .. hlrde yetiıen 1 
nanıa en ktıçnp 15 kilo 
mektecllr. 

Her yıl Ankara, Niğde, 
aerl, Akuray ve Kırtehire mU 
mıktarda ıebıe ıabtı yapıl 
tedlr. ' 

NeT .. hlrde draat aletleri 
liade b8ylk bir iakiıaf v 
Burada r•rll demir pulluklar 
la1 lmUanıfJ, iyi dayaa111 ltlb 
ecneLI palluklara rekabet • 
tedlr. • 

Kaaabacla blylk ıanayl 
eueaelerl olmamakla beraber 
çok kaçtık aan'at evleri v 
Ziraat• olan hlımetlerl ltlb 
demirciler ba kaçak aan'at • 
ala batuıda ıelmekte, 50 den f 
halı tezılhı, 260 yl pçen ç 
çılk mleueHlerl, 10 bezir>' 
lmalitb.aneal, 15 kireç ve te 
deiirmeni •• dıbathaneler N 
tehir aanayl mlluH1elerinl 
etmektedir. Yakında tHia • 
cek olan elektrik fabrikuı 
ainde ba aan'at evleri ve ma 
lerl elektrlkleneceii Ye itler 
çok kolaylanacatı için k 
aan'atlarda barlı bir lnkiıaf 
caktar. 

Neqehlr ticaret llemlnln 
bca ihraç maddeal yumurt~ 
Yumurtacılıkla temin edilen 
zançta yine aanayl aahaıına 
a:a edilmekte, bu ıuretle N• 
birli durmadan latlhaal ya 
çabımaktadır. 

Bu yıl yumurta ticareti• 
elde edilen para ile yenide• 
çorap makineıi verllmiıtir. 

Çarşaf Ve Peçe 
Antalya, 28 (A.A.) -

diye Mecliıinin kararile 
ıonunclan itibaren çarpf ve 
çelerin ıfyilmesl yuak edil 

Adapazarmda Sivrisinek 
Adapazan, (Huıust) -

da pek çok ıu birkintial Ye 
IAğımlar vardır, bu ytızden 
ainek fazla olmaktadır, 
ıünlerinde olmamıza ra 
aivriainek rahataılıldarı bati 
tar, bunun lçio bir taraftan 
mtlcadele heyeti, diğer tar 
belediye timdiden alniıinek 
cadeleıine bqlamak &zer• 
lan~aktadıtlar. 

8UTUN ULKE. 
HERG. 

fııf• 

DOLASAMAZSI 
FAKA.Ti 

~'V'#onPo DA}(.re.1 ... 
f>UTUN UU<.EYI HlR c;UM 
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Kari Melctu.bları 

1 ..... 

Bozuk Kamyon 
Ve Otobüs 

Kullanılmamalı 
Bizim bu havalide son günler• 

de otobils ve kamyon kazalan 
çoğaldl, gidiyor. Bunun sebebini 
uzun uzun araşbrmıya biç hacet 
yok. Nerede kn:ostfir, kullanılma 

kabiliyetini ka) betmiı otobtlıler 
varaa, derhaJ birkaç yüz lira gibi 
ucu:ı bir fiatle satılıyor. Bu Ant 
ucuzluk, elinde bir kaç kuruıu 

olan kabiliyetsiz inıanları canlan· 
dırıyor ve istifade kaygusuna dU· 
şfirüyor. işte, geçen glln burıı.da 

vukua golon bir hAd:ıe dı buna 
can~ı bir misal teıkil eder: 

Gerededen şoför Latifin lda· 
rcılndeki kamyon. yolcularile 35 
kilometre l ol aldıktan aonra 
Korkmazlar köprUıünde saplanıp 
kalmıt ve bir daha canlanama• 
mıştar. Bu yUzden kamyon için· 
deki yolcular Bç saat yaya yürll· 
yerek Kızılcahamama gelmlıler
dir. Acaba bu köhne otobtbıler 
ue aaman ortadan kaldırılacaktır?. 

Ku:ılcahamamda: K. Yayar 

Bir Görunu,r .• 
Gıçen 22 Nisanda Cağaloj'· 

lundakl Himayel Etfal cemiyıtl 
6nünden geçiyordum bir ıUrü ço-
cuk kapının önllne toplanmııtı. 
Uzaktan bakınca bunların " yarı-
nın evlatları,, olduğunu düşUn
dUm ve göğsüm kabardı. Fakat 
yaklaıtıkca bu iftihar bende aön· 
meğe, yerine derin bir hicap dol
mıya baıladı. Çocuklar ağza ahn· 
maz küfürler, aeılerle biribirinin 
üzerine çullanıyor, kavga, döğUı 
garla aldiyordu. Bir aralık yoldan 
geçen bir elmacının üzerine ııç· 
radılar. Küfe devrildi, elmalar da· 
ğıldı. Haydi bir yağma!. Sıhhiye 
mlldürlüğ'U kapısındaki hademe-
ler olmasaydı, bu elmalardan bir 
teki aağlam kalmayacaktı. 

Okuyucu'arınızdan ; Muzaffer Samim 

Ceveblar 

Karamaıı .litlpııhanHiude Huraalı 
Bay Cavideı 

Anlattıtınız meselenin baki· 
kate ne kadar yakın olduğunu 
bilmiyoruz. Eğer böyle bir mesele 
varsa alakadar makam mutlak 
ıurette meıgul olur. 

Bir Doktorun 
Günlük Salı 

Notlarından (*) 

Apandisit 
Halk araemda kör bağırsak ra• 
hatsızlığı iımile anılan bu hasta
hğa her meuimde teaadüf edildi
ği ıibi bu günlerde yine &ık ıık 
raıa gıliyoruı. 

Apandiılt çok yajh vt yağda 
kavrulmuw yemekler n et yiyen
lerde ekaeriya har.ım zorluğu •e 
kabız ile beraber görfllttr. 
Sağ kannın yan oriaıma doğru 
vlıileo bir hat üseriııde •trılı bir 
nokta ile beraber hıokarılr, bulaııb 
kwma n oioı sekiz o&uı ae.kiı 
buçuk dereceye çıkan haıaret 
bu hastalığin haberoiıldir. 
Böyle samanlarda haıtaya katt• 
yen arnıl illoı verilmes. Derhal 
buz keaeıi tatbik etmeli •e eıı 
yalan bir hekime, mümkünae bir 
operatöre haber nrmelidir. 
Bu zamanda haataya ıulu diyet 
yapbrmahdır. Portakal ıuyu, kay-
11 hoııfı, süt ( bunlar da sıcak ) 
•erilmeınelidir. Hastalığın en eyi 
tedavi yni haatane olduğu için 
( milnıkün1e ) halta.neye kaldırıl
maııı <iahn fsydah olur. 
t•J Hu notları kealp ukluyın ;:--;~ 

b r alLOırıe 7apı,•ınp kollelcalyon yapı· 
ı ız. Sılcıntı ıuın anıuı:r.da bu not! .rar bir 
dt>ktor g il 1 1 d'ldınıza y~t ft'b lir. 

.SON POSTA 

Garsonların Yüzde Onları .. 
Istanbulun 2015 Garsonu, Her Sene 
Toplanan 309600 Liranın Kendileri
ne Verilmesini istiyorlar 

Istanbul garsonları mllhim bl; \ 
iddia peıinde dolaşmaktadırlar. 
Bu iddiaya göro kahveler ber· 
herler, hamamlar mUstHna ol· 
mak üzere diğer garson çalıştıran 
bfitnn mUe11ueler ıaraonlardan 
her yıl tam 31 O bin lira çalmakta• 

Lokantanın içinde et &eniatı 

dırlar. Hiçbir mUeıaeH para 
vererek 1ıaraon çalııtırmamakta, 

1ıarıona vereceği llcretl yllıde on 
olarak müıteriden almakta, fa .. 
kat bu yüzde onu garsonlara 

Garsonlar, yüzd• on haklarının ellerine geçmedif ini iddia ediyorlar 
nrmemektedir. Garsonlann d... ron almaktadır. Bir garson gtınd 
diklerine göre mDıteriden alanaa 40 kurut bıraktığına göre 201 S 
yüzde onun dördünü mUe1&eH ıaraon alinde 860, ayda 25800, 
ıahlbl kendi heaabına ayırmakta yılda da 309600 lira bırakmak· 
geri kalan yllzde altıyı da yalmz tadır. Bu para ihmal edilecek bir 
garsonlar araıında delil, mue.. para değildir ve lokantacılar bu 
aeaede çalışan meydancı, kapıcı, paradan kazanç, buhran, muva-
çamaıırcı, bulaııkçı, bahçıvan, zene vergisi de vermemektedirler. 
aıçı yamaj'ı sılbl garsonların ha· Bir kArları da bunlan müstahdem• 
riclode olan müstahdemleri de lerine verilmlı olarak gösterm ... 
garıon hHabına katarak çalıı· dikleri için kendilerine tahakkuk 
brdığı bUtUn adamlar arasında ettirilen vergi de az olmaktadır. 
taksim etmektedir. Garsonlar cemiyeti ıimdi bu 

lıtanbul garaonlar cemiyetinde 
kayıtla 2015 garaon \'ardır. Her 
ganon glinde va11ti 10 liralık 
ıaht yaplB hak olarak alacağı bir 
liranın 40 kuru,unu elinden pat-

itin pcıindedlr. Ticaret Odası ve 
Belediye nezdinde mUuıeıelerin 

garson nam ve hesabına müşteriden 
aldıkları paraların tastamam aar• 
ıonlara verl:mesinlo teminini ia
temek tedirler. 

=-=-........ =-""-=-=========-==-------------

Şeker Sanayi imiz 
Bilhassa Çek Şeker Sanayiine 

SUmer bank tarafından çıka· J D k 
rı1an lıtatiıtiklere aöre TOrkiyonin O U ·'-
1934-1935 menlmi ıeker iatlhaa· 
)ili 60,600 tondur. Bu mikdar bir 
yıl evvelki lıtihsalittan noksan 
olmakla beraber 1927 yılındanberl 
elde edilden rokoJtelerln en yük· 
aeğidir. Mukayeaeyi kabil kılmak 
için bu rekolteleri altalta yazı· 

yoruz ı 
Yıllar Rekolte miktarı 

1927-28 6.200 Ton 
1928-29 5.200 » 

1929-30 8.100 ,. 
1930-31 13.300 )) 

1931-32 22.300 » 

1932-33 27.600 » 

1933-34 65.300 » 

1934-35 60.600 » 
Sümer bank bu ıırada dDaya 

lıtlhaalatına ait de bazı rakkam· 
lar vermektedir. Burada Türkiye 
iıtihulibaın mütemadi arbıı aıra
aında dllnya ıeker iıtihsalAhnın 

bilAkia ıeriletlci bir H)İr takip 
ettli{ açıkça meydana konulmak-

Alpullu Şeker fubrikaeı 

tadır. Meaell 1930-31 mevsiminde 
(1 t.284.000) ton ola:ı dUnya ıeker 
rekolteal bizim rekoltemizin ın 
ytıksek sewlyeaine çıktığı 1933-34 
menlmlnde (8.804.000) tona düt" 
mDt bulunmaktadır, Biz ve bizim 
gibi ıeker aanayilne ehemmiyet 
veren memleketlerin bu işle uğrat· 
ması Avmpada bilhasaa Çekoa· 
luvakyaya dokunmuıtur. Bu mem
leket 1927-28 yılında yalnız ba· 
ıına 1.254.900 ton teker elde 
ederken mahreçlerin k•panması 
ylizUnden iıtlhsalitını 1933-34 
mevalmin• kadar mütemadiyen 

azaltarak 511.900 tona kadar in· 
dirmiftir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Dugece llÖlıetçi eczaneler ıun
lardır: 

latanbul tarafı: Şehıadebaşmda 
(Cniverıite), Yenikapıda (Sarım), 
Hafızpatada (M. Fuat), Şebreminin• 
de (A. IItimdi), Samatyada (Hıd-

vaıı), Unkııpırnında (Yorgi), Eyüpte 
(Hıkmet), lleyazıtta (Cemil), Ba· 
latLa (H üearrıetıin), Sirkecide (Eı· 
ref Neıet), Belıçekapıda (Be~ir K~-
mal), Bakırköyünde (Hilal), Bey· 
oğlu tarafı: Beyoğlunda (Kanzuk), , 
Pangaltıda (Güneş), Takaimde (Ka
rakiıı Kürkçüyan), Galatada (llıda· 
yet), Kurtuluşta ~eodet Ekrem), 
Kasımpaıada (Yenituran), Hasköy
de (Y f'nitürkiye), Kadı köy tarafı: 

Jııkele caddesinde (Sotiryadia), Yel• 
değirmeninde (Üçler), Büyükadada 
(Şükrü Hıza). 

Kim Vurdu? 
Hayriye Lisesi Hadisesi 
Mahkemeye intikal Etti 
Arkadatı Mt;atafayı bıçakla 

arkasından vurmakla ıuçlu Hay· 
riye lisesi 10 cu sınıf talebesinden 
Hüaeyln oğlu Alinin muhakeme-
sine dUn öğleden ıonra Sultanah· 
met birinci aulb ceza mabkeme
ıinde bakılmışbr. Sorulan ıorgu-
lara karşı Ali dem ;ştir ki: 

- Mustafa, Ertuğrulu Yurmak 
istiyordu. Ben de Muıtafayı teh-
dit ettim: Eğer vurursan ben de 
ıeni vururum, dedim. Sonra Mue
taf a blçakla Ertuğrulu yaraladı. 
Benim elimde bıçak vardı. Fakat 
Muatafayı vuran ben değilim. 
Karııık:ık aras.nda naaal olduğunu 
bilmİ) (Jrum. 

Muhakeme baıka anne bıra· 
kılmııtır. 

Nfaan 

1 lllahkemelerd• 

:I 

Yedi 
Yaşında 
Bir Şahit 

30 

DUn Aıliye Birinci Ceza mah• 
kemesinde bir karı koca arasın 
da çekfıme davasına bakılmıt ye 
yedı yaı oda bir kız çocuğu ıa• 
bit olarak dinlenilmiıtlr. Hadise 
ıudur: 

Unkapanında oturan terzi 
Serkiı ile Ortaköyde oturan Sira• 
nuı biribirlerile evlidirler. Fakat 
aralarında geçimsizlik olduğu içl11 
dört, beş eydanberi biribirlerln 
den ayn yaıamaktadırlar. Beş, oft 
glln evrel Serkhı Ortaköye git• 
mit, bir buç\lk yaşındaki çocuğll• 
beraber Siranuşu çağırmışbr. Or 
taköyde bir sokak baımda ko• 
nuıurlarken bir otomobil gelip 
tam CSnlerinde durmuı ve içindell 
topal bir adam çıkarak Sergise 
iltihak etmiştir. Bunun Dzerlne 
Serkia ve arkadaşı "ver çocuğu!,, 
diye kadını zorlamışlar ve ufak 
çocuğu alarak otomobile binip 
ıaYUımuılardır. Dava budur ve 
tlklyetçi de Siranuıtur, Şahit teı 
hldlıe esnasında yanlarında bu• 
lunan Siranuşun kız kardeşi yedi 
yqmda Gilllzardır. Gülizar so
rulan suallere karıı demiılir ki: 

- "Yaıım yedi. Yok, yok •• 
Hayır! On yaıındayım. O gUD 
enlftem gelerek bana ablamı ça• 
tırttı. Hep birlikte ıokağa çıktık. 
Bir yerde eniıtem durdu; "bura• 
da bekleyelim,, dedi. Sonra bit 
otomobil geldi, içinden adamlar 
ç•kh. Çocuğu ablamın elinden 
zorla aldılar. Ablama bıçak çek• 
tiler ve knfUr ettiler. Eniştem de 
aaçlarandan çekti.,, 

GtU'izarın eniıtesl Serkia ço
cupn ifadesinin doğru olmadığını 
yedi yaıındaki bir çocuğun şahit• 
Ui{nl kabul etmediğini ıöyledl. 
Eaaaen çocuğun birinci lfadeıl 
ile ikinci ifadesi arasında ayrılık 
görtılUyordu. Diğer fahitler de bu 
ifadeyi teyit etmiyorlardı. 

Müddeiumumi cürmll sabit 
görmedi. Serklıin beraetini lstedL 
latldaya Kullanılmış Pul Yapıf

tırmı' ? 
Mustafa ve Ahmet isimlerinde 

iki adam bir lstidaya kullanılmif 
P.Ul yapıştırmakla suçlu o~arak 
Üçllncl\ Cezada muhakeme edll
miılerdir. 

Mahkeme ıuçlularm kendi 
ifade \'e itirafları üzerine her 
lkiıine de üçer gün hapis; birer 
lira ağır para cezası, ellişer ku· 
ruı mahkeme masrafı yUklemiştir. 

Hem Kendini çınnetmiş 
Hem Şikayetçi 

Iklnci Ceza mahkeme&l "ot~ 
mobille bana çarptı,, iddiasile bir 
ıof5rden şikayetçi olan Ayşe 
lemindeki bir kadının dan!sına 
bakmışhr. 

Şahitlerin ifadeleri neticesinde 
ıoförUn hiçbir kabahati olmadığı 
ve kadının adeta kendi kendini 
çiğnetmek fıter gibi otomob:le 
çarptığı, hattl şoförtın otomobl· 
lini derhal durdurarak bllyUk bir 
kazanın önUne geçtiği anlaıılmıt 
ve ıoförlln beraeti t~tenmiştir. 

·-························································ 
_... .................... . 
- Son Posta 
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Tarlld •1&ababe -
- Diüıga H4diseleri 

Evlenmek 
latiyen 
Bir Adam! 

F ranuda bllytlk fabrika aahip
.------. lerioden biri P-

Ça6rık nnn naıalıa • 
11

_,_ çen ... 
g•çzr ,,.., gelen mektupları 

bir fırtına açarken, ıu aatır-

lan okur. 
"Benden iyi bir kadın ~·

maza nız, bir erkeğin iaçe7ebıl .. 
ceğl bittin ıartlan hal.ıim, 
emr~nid bekliyorum." 

Fabrlkat6r bu mektubun yan-
htlıkla kenm.i•• gelmit olacağı· 
nı düşUnllr, zarfına bakar" ha~ır, 
bata yoktur çünkü adreı kendııl· 
nindlr. Bir litlf• olacağına 
hükmederek atar. Fakat açtığı 
ikinci, Uçtlncli, befİnci, 20 inci 
mektuplarda da aıağı yukan aynı 
şeyleri okumaz mı? Ve bu 11rada 
zevcesi içeriye girmH mi ? Söy· 
lediği ilk ctımle: 

_ Benden aynlmak istiyor-
muşsun, başka bir kadın bulmak 
için gazetelerin kOçllk llAn k11-

Dllna bir ilin yermipin 1 
_ Ne mllnaaebet ? Deli mi 

oldun? 
Ka•g• baılar. Fakat bereket 

versin, bu ilanı fena 1'tife etmek 
lıteyen birisinin verdiği anlatı· 
lmca, gtirülttl de kesilir ? 

Fabrikatör dava etmek niye
tindedir, fakat illm kimin ıön
derd. ğlnl laeailz bulamamııbr. .. 

Japoa mubanitlerindea Shiro 
Otuıuji bir devrillem ae

_..;;.._-~., yahati yaptıktan 
Fransa il• sonra memleketi· 
Amerikanın ne döndO ve ıe-

kaflfHftl yahatl eınaııada 
lS düklerini bir kitap halinde 

:.;dı, Japoncayı bilmiyoruz, k~
tap da heoDı baıka dillere tereli· 
me edilmedi. Fakat garplı 
mealektatlarımızın anlatbldanna 
bakılırsa çok merakh blqey ola· 
caktar. Mukaddemesinin ilk aatır
ları şunlardır : 

-"Tokyoya d6ndllğ0m zaman 
beni kal'fllamıya ıelenler yeni 
dönya ile eakl dllnya arasında ne 
fark bulunduğunu ıordular. Ba~· 
kalan için bilmem. Fakat bır 
Japon hesabına 16ze çarpan 
ıudur: 

Yeni dtınyada ıan renkli bir ad~ın 
görüldllmll gelip geçenler gar p 
bir mahluk görmllt gibi d6oOp 
•rkalanna bakarlar, çocuklar da 
!>etine takıbrlar. Eski dOnyada 1" 

' •ırı renkli adam f6ze çarpmadan 
a-lip geçer. yeni dlnya yen~ ı: 
llıOtlerle, Hki dlnya da • en 
ltrle meskundur. .. 

. 23 n o gOnll (tal-
Nıaanın . ne billerind• 

yaanın ıımal 118 
- . matem, franıar,ın 
Bır matem, .. hillenn-
6. cenup 
ır de bag· dede bayram gO-

- ram gilnü ntldllr. Bunun ... 
bebi (N.a) ~ ehrinin akibetiııi tayin 
•tınek 0Hre(75) yıl enel yapalmıt 
olan ( Pileps:t ) in yıld6nOmll~• 
lıabet etmiı olmasıdır. Mamafıh 
bu defa ki memleket araıında 
Yerleşen doıtluk hisleri dolayı.U• 
tezahürat yapılmamıfbr. Bir babra 
olarak nakiedeıim: ..n il 

1860 } ılı Nisanın 23 Onctl ... n 
aypılmıı olan Pi'ebsite (130.~) 
kişi ;ştlrak etmişti. Bunlar aa 
( 130.533) O Fransaya ( 235) de 
ltalyaya rey , ermişlerdi. GGrDIU· 
Jor ki Franıanın orada kazandı• 
zafer, Alman oın bu defa (Sa~ 
kaı.andıit zaferden daha parl 

,_ 
------

istipdat Devrinde H ••• 
Meselesi 

Paşa 

1 ... , .,,. EJcr.., .. ,,,.,..,,,,. 1 

lldnd Abdllbamlt, ultanab
nın Hk stmlerind• ea alallılan 
f8FlaD bir .m.llikl• it pnrdll, 
..... albndan ıu JlrOtürd'!
Mlttaat PapJI bile ift• bu llnai
likle knndeden atmıf, diyar diyar 
dolııhrmıı " ıonunda adamca
ğızm canına dı kıymıftL Halbuki 
Mitbat Pap, kah kırk yarmaya 
aavaıan uzağı görmekle tın alaa 
gün görmUf vezirlerdendl. Abdt11-
hamidl tahta çıkarmadan öne• 
kendiai!a uzua uzun görilfmllı, 
mUnakJşalar yapmıı Ye kendi 
kanıtına göre onu teraziye •urup 
bir iyi tartmıtb. O günün ön sı· 
rada bulunan İf adamları, taht 
nzerinde bir deği,.klik yapmayı 
ierekli bulunca Mithat ~aıan!n 
keskio zekasına güvenmıılerc.l, 
devletin batına de:Ilikte Abdü"i· 
zİH tat çıkaracak birini getir
memek için ihtiyat1ı davranmayı 

münasip görmüşlerdL 

sntten apa yananl.arm yo
v d .aeyerek içmelerınl andı· 
gur u mı . M" h 

b dDtfinc• lledır ki al at ;:8 uVellaht AbdOJbamlt ile te
aıa, .. mitti fakat dediğimiz 

mua pıt · k 
'bi ainıl pren1, o çok ı:e l Ye 

gıd . aörglilO vez:rl adamalallı 
erın • h 

aldattı, 11rt1cı bir kurt ru u ta· 
şırken kuzu aj'zı kullandı, gem 
almaı azgın bir at kadar hoyrat• 
keo son derece uyaal ,arondll 
bullıa inamlmaz dilzenlerle Mit· 
hat Paıayı aldattı, tahta çıkb. 

Abdülhait, meramına erip pa• 
ditah old&ıktaa sonra da yUzlln
dekl ma•keyi atmadı, birkaç yıl 

l sinsi dawandı, dört yanını 
y... vJ l 
koBada, mevkiini ıag am aıbr-

dan iç ytlllnU belli etmedi. 
~kill iliii dolgu'l laşıp bileği 
sertleıince birden değiıtl, ıağına 
ıcluaa saJCırmıya •e kapkara bir 
. tipdat yaşatmıya koyuldu. D .. 
~ v imiz gibi Dk yumrupnu da 
za!aııı Mitbat Patanın beynine 

iadirıniftİ. 
l,te ba ainıl hünklr, henüz 

aıkell bulunurken Selanik v .. 
:Sı H.. paşaya herhangi bir ae
bepten kızdı, adamcağızın ocağı
na idr dikmeği . tasarladı. Eğer 
bu kızgınlık, sekız ?D yıl sonra 
belirıeydi Abdülbamıdi~ yapac~ 
la İf, son derece ıade ıdl; Se!a
nlk yaliıini palaı pandıraı yerın
d n kaldıtmak, T aı kışlada 
.:ya Yıldızda yaman bir ıorguya 
pktiktea IOlll'• mDıbet veya .... 

ft bir netle• alanmaaına bakma• 
claa - o• Fisu çollerine atınMk, 
orada lhaealn• yol açmakb. Fa
kat ..... li..Wthd baraluaamıt
b. adalet Hftl' bir hDnklr rolO 
oyaa7orclu. Bu Hbeple H.. pap
JI MPM atbrmadı, atirglin• 7oJ
lamadı, o.ı.w,. nazırına rica 
ed .... k azlettirdi •• dallı badakh 
l»ir tahkikat doeJ• pptırarak 
O..ıet ,aramaa verdirdi. 

Eh. bu ip ldmıeler.a bir f9Y 
demir• halda ) oktu. Muamele ka
naa daireeiacle yOrDyordu ve aoa 
1111 O.Ylet ıtuau ıöyllyecekti. 

A6dillıomit 1 

Ştira, muha\ceme etmek ve hU
kiim •ermek aalabiyetiDi taııyan 
yabek bir kurumda. H.. paıa 
orada kendini mOdafa edebilirdi, 
ıoçıuzaa beraet karan abp alnını 
&ere gere yine bir valilik iıterdL 

Ukin ılnlİ bUnkAr, yıkmak 
istedijl atacı ıaramakla iktifa 
eden mahluklardan değildi. Balta 
kullanup o ağacı mutlaka devir
miye çalışırdı, hattı yıkılan ağa· 

cın ne yapıp yapıp kGknnn de 
çıkarmayınca rahat edemezdi. 
Bundan &tnrtl H.. pqayı Dev!et 
fiirauna gönderip ıuamadı. el al· 
tından ve dolaflk yollardan ha· 
berler göndererek onun mutlaka 
cezaya çarptınlma11nı lstemiye 
koyuldu. O bu teşebbnslerinde de 
kendinı giz İyordu, adamlarının 
aizil• bir dolap çeTirmiye çalı· 
117ordu. 

Devlet tiirasmda hllnkira çat
mak ve bir klllb kapmak isli· 
yen yadlgirlar da vardı. Onlar 
dan bir takımı, ıaraydan vapıian 
telkinlere kapılmayı kendi dlltUn· 
celerine uygun bu!dular, belli bat
h bir ıuçu bulunmamanna rağ· 

men H.. pata} ı cezalandırmak is· 
tediler. Bu parti in batında An· 
dra Kopu Efendi •ardı. O A ' • 
dülhamidi memnun etmekle sara• 
ya çatacaj'ını umuyordu Yt» ao

nunda Si•am beyi olmayı kuru· 
yordu. 

Şüra llyelerinden bir takmıı 
ise hakka, adalete, doğruluia 
değer Yererek 11Uçsua adamın be
raetinl iltizam ediyorlardı. Bunla• 
rın batında da Recai oğlu f8ir 
Ekrem Bey bulunuyordu. O, ıa· 
ra1ın çevirdiği entrikaları mllbim
temlyerek kend"ne uyan arkadat
larla mertçe davranıyordu, hak
aazlıta karıı lıyan ediyordu. 

Abdllhamft hapiıhanelere at• 
tırmak istediği adamın devlet ,ora-

•nca fikir " dDblrlitiJ• malık6m 
edl.a.eaini de arzu etmekten aerl 
ka!mıl ordu. Ekseriyetle •erilecek 
bir kar.-r onun hotuna 'Sitmiyordu. 
Çtınkl ~ nya beı kqinin bir 
malık6m haldaacla ..... mc:1. de
m• erini keadbe kartı kafa tut· 
mak aa11yorda. Onun içla KoJ:ası 
Efendi ile l oldqlanna haber &ze

rine haber göndererek tibilr fiye
leri de kendi~erine uydurma:armı 
hniye edip duruyordu. 

~imdi gi.lOnç bir Y•&İ) et ~tiz· 
w&atwmişti: Muhakeme bitmiJ 
olmakla beraber bir tnrlG hlldim 
verilemiyordu. Devlet ıv .. ıun 
öbDr dairelerinde muh•keaat da· 
lred ln bu garip halile iatllaza 
ediliyordu. Otede beride de dedi· 
kodular yapılmıya batlanm1fh. 
Haftalarca Yerilemeytn biiklimden 
daJayı birçok ıel ler tiyleoiyordu. 

AbdUJhamft. De•let tlrumın 
bir dairesine .U.k tohumu '°k· 
tuğundan Oyelerl biribirine dOfllr
dllğünden memnun olmuyor de· 
ğildi. Likin yoketmek istediği 
adamın henOz ayakta duruşundan, 
Ekna &yle yeklatl•nma •dalet 

1 Kapas E/. 1 

namına takındıkları Hrt taYUrdan 
da ıinirlenlyordu. Uzun günler, 
adamları vaııtaaile bu işi kendi 
dileğine göre bltiritmeye çahtbk· 
tan ve fakat muyaff ak olamadık· 
tan sonra plinını değiılirdl, doğ
rudan datruya ite parmak sok· 
mayı, ıahı1 nufuzunu kullanarak 
arzusunu yerine getirtmeyi ta1ar• 
ladı, bunun için bir bayram ,O• 
nünü seçti. 

O gün, an'ane mucibince yUk· 
ıek mevki ve rlltbe sahibi olanlar 
aaraya &•lmifler, te9rlfat mert .. 
belerine göre ııra 11ra htınkinn 
yanına gelip bayramı kutlulamır 
lardı. Recai oğlu Ekrem Bey de 
o kalabalığın içinde idi. AbdOl
bamit, Devlet ŞUraımda bak 
namma haykırmaktan çekinmeyen 
hUr ruhlu ıairi görlnce gtlltlmsedi: 

- Ekrem Bey, dedi, aizinle 
görUşmek isterim. Batkltiltla 
odaamda bekleyiniz. 

Mer&slm sona erdikten aoora 
blr yaver geldi, ıairl hDnkinn 
yanına götürdu. Abdülhamit, 
öteden beriden, ıudan ve havadan 
ıöz açıp haylı dil döktO, Ekrem 
Bey hakkmdakl 1evgllİrıl uzun 
uzun anlattı ve bir mllnasebet 
dUıllrüp sordu: 

- Canım, ıu H .•. Paıa iti ne 
oldu? •• Arkadaılarnıızla anlaıamı• 
yor muısunuz. Mnnakqa içinde 
bulunuyor muııunuz. Ôyle mi? 

- Evet, ... ketmeap. Wrkaç 

Çekoslovakganın 
lktısadi 
Vaziyeti 

19J4 yıla lkbsadl HZl)etJ için 

Bir pa,.ça tanzim ettiği bir 
raporda Çekoe:o-

igileştl vakya ticaret ve 
a.anayi bankası idan heyeti ıu 

maltimatı vermektedir: 
Çekoslovakya parasının kıy• 

metinde husule gelen dlltkOnlük
ten memleket ihracab Omit edilen 
faydayı görmemııtlr. Bir yandan 
bu para dOtkDnlOğn yllzllnden 
alıcı pızarlarda rakip mallar hi· 
maye görmüı diğer taraftan da 
taka itlui ) &\aş g'tmlıtir. 1934 
yı!ı lda kurulan buğday inblıarı 

Çekoılovakya köylliaO için ç.ok 
milsmer neticeler vermİflir. Fiat
ların muntazam bir seviyede bu!u
nuşu bu itten geçinenlerin hayat• 
larını tanzim etmelerine imkin 
vermiştir. 

1934 yılında Çekoslovakyanın 
zirai ve sınai lstihaalltında cnz'i 
fakat umumi bir çoğalma vardır. 

• 
Nevyorktan yazıyorlar: Pamuk 
Arperika sanayilndekl buh-

ran gittikçe art-
,,amak •adna- mnktadar. lktısadl 

gii /cız ı kalkınma plioa 

mudbince munzam vergi konulan 
birçok pamuk menıucat fabrika· 
ları proteıto makamında çalıf· 
malarını durdurmuşlardır. Bllha .. 
18 pamuk yetiıtlren cenftp eya
letlerinde umumi bir hoınutauz· 
lok vardır. 

Diğer taraftan ayan meclisi 
ziraat komisyonu pamuk flatla· 
rındakl ıon Kerlleme hakkmda 
tetkikatta bulunmıJa bqlamııbr. 

• Belaradd- JUIJorJar - Ya-
Yrııo•la11,a- ,..ıawyahDkametl 
nın dnl~ ticari mDaaaebatta 

bulunduğu Dike· 
kararı lerden yllzde (75)1 

ile klirinsr anlatmalan yapmıı 
bulunmaktadır. Bu mllnuebetle 
hükumet, eskiden ( dGvia )i koru
mak için aldıiı karHlann lilzum• 
ıuz olduğuna kanaat getirerek 
bunları kaldırmifbr. Böylelikle 
1932 yılında ahnan ve ecnebi 
alacakları Bloke eden karar da 
ortadan kalkmıştır. 

•• t!'41 • .. aıtı ............................. . .. , .. · - · - · www . . ..... ..., 

arkadaı göz g6re g&re ma1um 
bir adamı cezalandırmak istiyor:ar. 
Biz de haksızbğa meydan verme
mek iıtlyoruz. 

- Demek ki H. •• Pqa sut•uz? 
- Tamami!el 
- Bana l?unun aksini a6) ı .. 

mitlerdi. 
- Yalan ılSy!emlşler. Fikrinizi 

lMfen taıhib buyurunz şevketmeap 
- Peki onu mahkum etmek 

iateyenlerin bqında kim var? 
- Bl)fl kopası biri. 
Abdülhamit ıDldU. Şairin 

Kopaı Efendiyi bu suretle anmaa, 
onunla aaray araaındaki mlinl'Se
beti bildiğine mi lşarett ?.. Burası 
pek belli değilse de hünkar Urk· 
mt1fUl, Kopaı Efendi t:e bu dava 
dolayulle anlaıtığının anlaıılmasını 
iıtemiycrdu. Bu sebeple Ekrem 
Beye ıa emri verdi. 

- Ôyleyae arkadaşlara Relim 
ıöyleyin. Bir hakıız ığa meydan 
verilmeı'ni istemediğimi b:ldirin. 

Erle•İ gün hOkOm veriJmit •• 
H •.. Paıa beraet dmitti. Fakat 
Ekrem Bey mimi nmittf, Kopas 
Efendi de Si• m be ' iğ;ne namj.•t 
olanların listeain• geçmişti! 

iL T. T-
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lstanbulun imarı 
- Huan B!. - ... 

Haaan 8J. Sana 16ylUyo• 
rum. 

Dur, şimdi meşgullm ben. 
lıtanbulun imar planını tetkik 
ediyorum. 

- S.nln aklın öyle feylere 
erer mi? O mUtehasııı iti. 

- Benden iyi mlitebaasıı mı 
olur? Kaç ıenedir Iıtanbulun 
kaldırımlarına ıürterim. Her bir 
ıı~mti, evlerile, dtikkAnlarile, vi· 
ranelerile, esnafa ile tananm. 

- Bu, elvermez ki ... 
- Nen elvermiyecek mit? San· 

ki bu plana yapanlar o kadar da 
biliyorlar mı 1&nıyo11un? 

- PakaIAJ pJAnı tetkik ettin 
de muvafık buldun mu? 

- Aab! 
- Ne gibi kusurları var? 

- Yapanlar lstanbulun ya· 
bancııı dedik a. Beo ola idim, 
büıblltUn baıka şeyler diltllnUr· 
düm, hem daha da zahmetsiz 
ve ucuz olurdu. 

- Mesela?, 

- Meseli, Karaıiaç mezba· 
haaını, yarinden kaldırır Tophaneye 

getiririm. 
- Sebep? 

- Sabahları, koyun, kuzu 
ıUrUlerinl Kumbaracı yokuıun· 

................................. .._,~,.'" 

Huan B. Çocuk:uğu bırak yahu ... Eğer mu:laka harp oyunu oy. amak ·istiyorsan ael ben aenl 
tahtadan bir ata bindireyim, hiç olmaı~a orada tehı&ke . izce sallamp duru rıun! ... 

-1-

Dere tepe atlım geldim, 
Nehir gibi tattım geldim, 
Seni bir gez. görmek için, 
Yavuklumdan kaçtım geldim. 

MANİLER 
-2-

Gök gözleri pınar gibi, 
Alev alev yanar ıib i , 
O kız bana yUz verm~zken, 
Son günlerde kanar gibi, 

-3-
Papatyadır, çiğdemdir, 

Soyulmuı b:r bademdir, 
Paı.arola deyip aeçme, 
O da aever, Ademdir. 

Adını Unutursa •• 
Pazarola Ha1an B. , yeni W 

nııtağı bir zatla konuıtuktan ,dl 
ra ayrılırken: 

- Aziıiml Dedi; şayet be-
adımı unutacak oluraan, tel.,.. 
defterinde ara, buluraunf.. 

jj 
Hemmal Paraeından Kurtu 

Haıan B. yeni bir ev tutlO.t 
tu. Daha pazarlık ederlerkeD, ' 
sahibi, Ha1an B. in gözünll ki 
kutmak için: 

- Haaao 8. 1 Dedi; ay ~ 
dok1.z, otuz, kirayı getlrmedll" 
gibi eşyanı tutar atarım. 

Hasan B. gftldU. 

- Amanl Dedi. Ne iyi ıd" 
ıinl Öyle iıe, çıkacağım ••~ 
hamal paraamdan kurtuhn..,... 
çaresini buldum. Son aylığı b# 
den zor almno. 

l3 
Tımarhane ile Muhaver• 

Hasan 8., bir ahbabının 1' 
zıhaneainde yalnız başına o~ 
muttu. Telefon çaldı. Haıall 1' 
ahizeyi eline aldı, koouşoP 
batladı: 

Alo nere1l? 
Tımarhane. 

dan Beyoğluna, oradan da Ka· L 
ıımpafa ya geçirerek el Alemi ra- ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;~;;~7~;;;;;;;;:;:;;;;;;;:;;;:;;;:;;~~~;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;:;;~~~~ 
batıız etmeyim diye. ı 

Benim oraıı ile itim Y:;, 
Sus! T erbiyeılzl Sen b 

kim olduğumu biliyor musuD? 
- Daha? 

- Belediye reiıinln otomobi
linin tekerleklerinden lAıtiklerlni 
çıkarıp, kendiıini bu laıtlkalz 
arabaya bindlrdlkten ao11ra, ls
tanbulun yan ıokaklar1Dda .-u· 
dlrlrim. 

- Neden bu? 
- Kaldınmıızlıktan neler çek• 

tii'imld o da anlaaıo. Het ıaten 
anlamıı ya? 

- Ne biliyorıun, a•ladıiıDJ? 
- Bakuna, aeyahate çıkı· 

yormuı ta, lıtaabulun llıerinden 
tayyare ile geçtikten aoora, .,. .. 
dan öteye otomobille deYam 
edecekmif.. Marifet, bunun ak• 
ıini yapabilmektir. Amma, belll ki 
• da biliyor, cananın kıymetini! 

- Yakında takYim bir fırtına 
kopacatını yazı~ or Haıan 8 ... 

Hasan 8. - Evet ay baım· 

dayız, nerede ite karım yine 
öteberi iıtemeye kalkar! .. 

Oldum 
Feletf• çemberi, amma daraldı, 
içinden bu ,Onler r•çemez oldun 
Siyaaal ufuklar fena karardı, 
ÜıtOnde bir t•yler aeçemez oldum. ... 
Gariptir lnaanm, ahllln, huyu 
lıter ki ıöklere erlııin boyu, 
Şiş~y• gireli Taıdeleo ıuyu, 
Kuruıu verip te içemez oldum • .. 
Akantıya kartı hep kUrek çekt;m, 
En çetin yollarda daima tektim, 
Sal ııız tarlaya heaapıız ektim, 
Yetişen mahlulU biçemez oldum • .. 
(Paıarola) der ki, yeter bu çile 
Mahvettim kendimi hem bile bile, 
Geçimsizmiı diye gelmeden dile 
Şu fani acundan göçemaz eldum 

Acelesi Yokmut 
Pazarola Hasan B. camide 

kürsünün dibinde oturmut vaaz 
dinleyordu. 

Hocanın dediklerini, biraz mU. 
balagalı gördüğü için, dinlemekten 
yazgeçerek, vaazın yarilında kalk· 
tı, gitmeye davrandı. 

Hoca bunu gördU; kızdı. Kllr· 
ıOden aşağıya eğilerek, Hasan 
B.e çıkıştı: 

- Be adaml Neye dinlemiyor• 
tun? Cennete gitmek iıtemez 

miıin? 

Ha1an B. Soğukkanlılıkla ıu 

cevabı Yerdi. 

- isterim. illerim amma, 
hemen deiill . .. -···--··-·········· ... ••································ 

Bu yaz belediye, sokakları 
tamamc.n sulatacakmıt Hatan 8 .. 

- Desene yine lstanbulun 
her tarafında bir göl, nehir, 
ıörecej'izl.. 

- Kadanlar birllii kapatalmıı 
Haaan B. 

Haaan B.. - Zavallılar ıon 

gllnlerde çok yoruldular. Biraz 
dinlensinler bari! .. 

- Kim oldutunu bilmiY~ 
amma, nerede olduğunuzu 

daha iyi aaladım. 

Olsa da Bir, Olmasa ,._ tt"4 
Haaan B., Dostlarından 

takaza ediyordu : 1' 
- Hasan B.1 Allahtan ~ 

etmez misin? Kar•n evde çaOI ..r 
yıkasın, tahta ıilain, yemek P ol' 
ıin de, HD ıokaklarda gez, el 

Hasan B.: 

- Blbll dedi. Benim k~ 
batında durmama hiç 1 1 
yoktur ki. Ben evde oturt..,~ 
o yine bu kadar it 16rUr. tlP""" 
rat kadıncatızdır, o. 

J!) 

Uluslar Kurumu 
Baktılar ki yoktur barıfla yolu, 
Blrlqlp uluslar kurdular dernek, 
Her yerden k0tarak ıelenler dolu, 
Hepmnin diletl ayaı, bir 6rnek. .. 
lıterler ki dünya artık dtızelı, 

Kapılmaya tekrar her eaen yele, 
Harp likırdııından, boyuna hele, 
Oynamiya gayrı, ln1&nda yürek. ... 
Uluılar bırakıp elden ıilihı, 
Değiıtirmesinler ııksık kUllhı, 
Ayırdetmek için akla siyahı, 
Biraz da kaviaaız yaşamak gerek. 

• Böyle dUıündUler uluslar hütlln, 
Çekler, lngilizle ve Rualar bütUn, 
GöoUllerde tamdı hulus:ar bütUn, 
Çarkını tersine döndürdü Felek 1 
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Ünlü Fatma Bir 
Erkekle Bir 
adını Vurdu 

( Bcıotnrafı linci yü:ı<le ) 

Iımall bu yll~den Bayan Fat· 
madan çekiniyor va kaaabanın 
kenar mahallelerinden birinde 
kendisine bir ev arı} ordu. Nihayet 
hddisa gUnU Bay Ismall yananda 
yeni tanışbğı Bayan Fatma olduğu 
halda Ertugru) mahalleıindo kira· 
)ık ev ararken eski aevgiliıl 
ÜnlU Fatmaya rastlamıştır. 

ÜnlU Fatma ilkin lamallin 
3nUne dikilmlt va: 

- Oğlan, demff .• aana dört 
buçuk yıl karılık yaptım. Benim 
ae kötüliltDml gördün? Ve cevap 
vermeıin• ııra bırakmadan hanç .. 
rini çıkardığı gibi lımallfo lr11ık• 
larına ıaplamııtır. 

Hançerli bayan, rakibi Bayan 
Fatmamn acı çığlıklarına rağmen 
onunda üzerine 1aldırarak ıırhn· 
dan yaralamıı ve kaçmııbr. 

Tire jandarması hadiseden 
haberdar olunca firari cant takip 
edllmlı ve yakalanmı9br. Ünltı 
Fatma, zabıtanm eline i•çtlği 
ıaman körkütük tarkoştu. Ken· 
diıine bu cinayeti neden işlediğini 
ıoran jandarma kumandanına: 

- Kumandan, HD hiç tovda 

çektin mi? 
Gibi garip ve gUIUnç cevaplar 

vermiştir. Yaralılar memlake 
baıtan11inda tedavi altına alın· 
mıtbr. lkfıinin da hayatı teblik•· 
dedir. Bu haniıe Tirede hayrat 
ve tee11Ur uyandarmıp. - 'f 

Çindeki Harp 
Hükumet Kuvvetleri Ko

münfıtleri Önledil~r 
Şankhay, 29 (A. A.) - Zan

nolunduğuna göre Yunnanfu'da 
bulunan ecnehll•rin maruz kaldık· 
)arı tehlike timdi bertaraf edilmit 
bulunmaktadır. 

K veyşov eyaletinden gelen htı· 
kumet kuvYetleri, miktarları 10 
ile 20 bin kadar olan komilnhıt· 
lerl 6nl•mitlerdir. 
Amerika Durmadan Hav• 

Tedblrlerl Ahyor 
Vaıington, 29 ( A. A. ) -

BUyUk göller mıntakasmd~ . kuv· 
Yetil bir hava merkezi tesııı dU· 

tUnUlmektedir. 
General Kilburu, Kanada hu· 

dudunun müdafaaya muhtaç oldu· 
iu zannında bulunmanm doru 
olmayacağını ıöyleıniıtir. 

Benes Diyor Ki 
Çekoslovak Ordusu Harbe 

Hazır Vaziyettedir 
Prağ 29 (A.A.) - Hariciy• 

bakam bay Benes bir toplantıda 
fonları ıöylemiştir : 

«- Uluılar kurumunun ehem· 
ıniyetli bir teıekklll bulunmas.ı, 
kendimizi müdafaa etoıemlıe bır 
mani teşkil edemez. Hayatı~ız 
babasına sulhu müdafaa adecegız. 
Hücuma maruz kalırsak, ıon da~
lamıza kadar mUcadele edeceğıı. 
Bu itibarla ordumuz, her ihti~ale 
karıı hazır bulunmak mecburıye· 
tin dedir. 

12 Tahtelbahir 
lngiliz Hükumetince lnıaıı 

Menedilmiı 
L d 29 ( A A. ) - Reuter 

on ro, · .. 12 
ajansının lstlhparatına gore, 
tahtelbahirin tezgAha konulması 
hükümetç• menedlhniıtir. 

SON POSTA 

lnanılmıyaca 

. Bu adam Rustur. ismi Kostan~ 
t tantin Petrovitch Pobıedonosic•w 

R111yada (Bolşevik) 

ekseriyet vo (Sov

yet) meclis de

mektir. 

· dlr. Ve ••Rusyanın habis ruhu11 

i'f olarak şöhret kazanmıştır. lıminin 

Pobfedoıceu • ( klllaey• 
demektir) (kiliıey• felaket 
getirmlttlr. 
Obiedonoacou ·Ailesine demek· 
tir. [ Aile1fna kartı faidesl 
olmuştur. 
Biedonoıcau • Halka, demek· 
tir. ( Halkın aefaletine H· 

bep olmuıtur.] 
Donoscew· Çara, demektir. (Ça· 
ra çığırtkanlık yapmııtır.) 
Nosceu • Kendidne demektir. 
(Kendiıine aervet temin etmiştir.) 

~~ 
Dicle neheri Uıerlnde ir 

{ey•D kayıklar böyle 
vuvarlaktır. 

batından bazı harfleri kesildiği 
takdirde çıkan muhtelif manalor, 
muhtelif eıhaı veya müe~ıeaeler 
DzerJnde yaptığı tesirleri gösterir. 

Meseli: 

Kazanda gelinler, 
muhtelif rneskflkiit· 
tan mürekkep olan 

bUtUn cehizlerinf 
boyunlarına astık· 
ları bir bbebek 
önlüğllnlln üze

rinde lasırlar. 

Tibatt• bildlj'fmb: Hma• 
nrle kımız dağıtırlar. 

ı __ BO_Ş V AKITLERINİZDE NE YAP ARSINIZ? 
Hesap Edebilir Misiniz Mürekkep Lekelerin· 

den Resim 

1 
Bir Nitan 
Hesabı 

Reıimde görUldliğU gibi 
rakamlı bir hedefe niıan atan 
bir adam her attığı ıefer bir 
evvelki ahşından bir ıa}ı daha 
Ukseğ• iıabet ettirerek niha) at 

~edefin ortasına isabet ettiriyor. 

Euna naz.aran bu adam : 
t - Beş kurşunda kaç ıuretle 

yedi ıayı kazanabilir? 
2 - Beş kur4unda kaç ıuretla 

10 ıavı keza ıabil'r? 
3 -- Peş kurşunda azami kaç 

aa) 1 kaz.anabilir? 

su Yekunu Bulunuz? 
Sedat, Cevat ve Vedat ismin· 

de üç kardeş bir dükkana girdi-

ler ve tartıldılar: 
Sedadın ağırlığı 30 kilo + 

a~ırhğının yarııı 
Cevadm Ağırlığı - 36 kilo + 

ağırlığının üçte biri 
Vedadm ağırhğı 54 kilo + 

ağırlığının dörtte biri. 
Üç kardeşin mecmu ağırhiJna 

heıap edebillr misiniz? 

Bir ,ehirde bir infillk olmuıtu 
ve bir mUtehas111 bunun saat 
kaçta vukubulduğunu tamamı 
tamamına tayin etmek lallyor du. 
Adamın biri infilaktan on dakika 
evvel odasındaki aaatin çaldığını, 
1aatin kaçı çaldığım saymadığını 
mamafi darbelerin yekununun 
çift değil tek olduğunu zannetti· 
ğinl aöyledi. 

Bundan maada öğleye kadar 
•Yde olmadığmı, saatin yalnız 

aaat başlarında çaldığını ve o gUn 
ıaat dört buçukta durduğunu da 
illve elti. 

lnfllAkin 1aat kaçta olduğunu 
heaap ediniz.. 

Kaç Cam Varmıt? 
Bir harekeH<ırz ntticeıi ola

rak bir evin pencerelerinden 
üçünün bütlin camları kmlmııtı. 
Önlinde bulunan iki pencere 
aynı bUyUklUkte idi. Arkadaki 
pencere ise daha büyüktü. 

Camcıyı çağırdılar. Ölçtll. Biçti. 
Fakat dUkkAnında ancak öndeki 

Size bu ılıtunlarda ıık ıık 
mürekkep lekelerinden h&1ıl olan 
reaim ollmune
lerl göıteriyo-

ruı. Boı vakit· 
lerinizde siz de 
tecrübe ediniz. , " · 

Hamdolıun @ · 
mlirekkebi bir /j/,.'/' 
müddetten beri //~ ı-
kendi memle- I · 
k t .. d I • 

c ımız • ya· f 
pıyoruz. Y akmda klğıt fabrika

lanmıı da faaliyete geçecek onun 

için bol bol mürekkep ve kağıt 

harcamaktan çekinmeyiniz. He~ 
yerli mamu'atımızı lıtilAk ederek 

iktisadiyatımıza yardım etmiı, 

hem de hoş bir vakit geçirmiı 
ol ura unuz. 

................................................•............. 
iki pencereye kifayet edecek ka- r---'"""""!!!!mm_...,. __ _....=rr2-~•-
dar cam vardı. Bu camları pen· 
cer• camlarına göre keıti, fakat 
ilk camı koyarken elinden kaydı 
va paramparça oldu. Şimdi artık 
iki ön pencereyi tamamen cam• 

TAKVİM 

lamak kabil değildi. Binaenaleyh 
arkadaki pencereyi camlamıya 

karar verdi. Fakat itini bitirince 
bir tek camı kalmamııtı. 

Bu Uç pencerede kaç cam 

GllD 
so 
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Kon/ eraıısta Acı 
Hakikatlar 
Konuşuldu 

( Baotarafı 1 inci > Ozd ) 

bir arkadatımın ıöylediğl gibi bu 
fakir çocuklara yardım ıçın 

nizamnamede 1arahat yoktur. 
Bunun için ancak halkın astı ve 
temiı merhamet duygularına va• 
ııta olarak kalmıyor. Nizamna· 
mede bu lfe de yer verilmelidir.,. 

Doktor Galip vaziyetin mUba· 
lAğa edildiğini. fıtanbulda ölecek 
dreceda aç çocuk olmadığını, 
bütün bu yardımların yerine har• 
canmıt bulunmadığını söyledi. 

Başkan Refik Saydam mer• 
kezi umuminin yardımının ancak 
bütçe imkanlarına göre yapıla• 
bildiğini ıö) ledl. 

Bay Feridun 13000 Ura olan 
EmlnönU Hillllahmerlnin varlda• 
tına mukabil, t 200 lira varidata 
olan Eminönü Hlmayeletf alinin 
yoksul çocuklara yemek vermek 
itinde daha faydalı olduğunu ve 
bunun için de Yaridatınm yliıde 
kırkı mahalli ihtiyaçlara aarfetmek 
salAhiyetinin HilAliahmer şubel • 
rJne verlmeslnl öne sUrdU. 

Afyon ıaylnı bay Kere te• 
ciyan ( Bere Tllrker ) 18 milyon• 
dan beşte biri yani 3 milyon 600 
bin yurttaş ıenede birer lira 
verse 3,600,000 lira edeceğini 
halbuki bUlUn varidatın 700 bin 
lirada kaldığını s8yledl. 

Bu yıl genlı propagandalarla 
23-31 Mayıs arasındaki haftanın 
Aza kaydı hafta11 olarak kabul 
edllmeslle toplantı ıona erdi. 

Çin - Rusya 
Sovyet Elçisi Çine Temin at 

Verdi 
Nankln, 29 ( A. A. ) - Bir 

mUIAkat esnasında SoYyet elçisi 
Bay Bogomolof, Çin Dıı Bakanına, 
Rusyanın, Sink • Lang vlla~ eti 
arazlıi hakkında hiçbir temellük 
niyeti beslemediğini ıtsylemiıtir. 
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Doıdoğra kayahia fidi· 
yorlardı Bir dakika ıonra daiJn 
yamacında açılmıı te1Viye edllmlf, 
clOz •e uıun bir aabaya konmur 
lardı. 

NISbetcller 
Tayyareden indiler, her taraflan 

UJUf mu,ta. Bir mnddet etrafı din· 
ledller. Hiçbir ... duymayınca 

Lavrence: 
- «Söyle bakabm. Şimdi ben· 

den ne bekliyoraun ?» dedi. 
973 numaralı casus loıa cllm• 

lelerle vaıiyeti izah etU : 
- «Burası, hnkümete ait, ıöz· 

de b'r madenmif. Kobalt mı lmlf, 
bakar mı lmiı, öyle bir fey. Gayet 
zengin damarlan •armıt- Son ı:a• 
mantarda ketf etmiıler... Madenin 
bet millik aahaaı bir nöbetçi hal
kaıile çepeçene kupbJmııUr. Ata· 
tada bir de madenci klSyll Yardır. 
Oraıı da halkanao içinde... Biz 
de şu dakikada o halkanın içinde 
bulunuyoruz. Anbyamadığım bir 
kaç nokta YU. Dağıla yamacında 
böyle iki ylz adım uzunluğunda 
teni} e edilmif bir saba yapma· 
dan bakır çıkaramıyorlu mı aca• 
ba? Hem de buraya gelebilmek 
için böyle dar boğazlar& ma ID
zum var ?» dedi. 

- «Bence, bunlann aebeple
rinl izaha hacet yok zannederim.» 

- «Oraıı 3yle, hatta 1UudD
alln daha iyi a6rnlebilecek bazı 
ıeylere hacet kalmadan bile mak1at 
anla91hyor.. Fakat bize Yaziyetin 
blltün teferruab IAz.ım. Bunun da 
bir tek çaresi •ar ••• ,, 

- .. Beni yarın geceye kadar 
llurada barakınan .•. ,, 

.. Çok fedakirane bir teklifte 
bulunuyonun. Fakat olmaz. Hiçbir 
netice elde edemeden, n6betçller 
tarafından görDIOp yakalanman 
teh'iı...eıi fazla. Bana kalıru bu· 
ralarım iyi bilen biriıini yakalay•p 
beraberimizde götnrmek daha 
muvafık olur.,, 

Lawrence etrafına bakındL Her 
tarafta seasizlik, ıssızlık, kar var
dı. Bin metre kadar aşağıda, 

deredeki ıııldar parıldaııyordu. 
- .. Adam kaçırmak mı?,, 

dedi, .. ona da bazuam, fakat 
buraya kadar taııyacağımız kimse 
on yaşından fazla olmaaan, yokıa 
halimız berbat... Yoksa güzel bir 
kızcağızda mı gözün var?,, 

Lawrence bu ıözleri gayet 
ıen bir aea:e söylü) ordu. Giriştik
leri ıergüzeşt onun kanını hare• 
kete gelirtmif, gecenin soğuk 
havası onu adde ııarhot et miıtl. 
Fakat 973 numaralının cevabı 
biç te neş'eli değ.idi: 

- "Okadar uzağa ıitmeye 
IUzm ) ok ,, dedi. Şurada atılan 
toprak yığınlan yanında bir kulü
be var. içinde bir bekçi yatıyor. 
Galiba da yapayal.uz ... ,. 

- " Yatıyor mu?,, 
- .. Evet, dlln gece ıördll-

ğlim '·akit yatıyordu . ., 
Bekçi 

Steele önde, Lavrence arkada 
lleri lcmeğe baıladılar. Takip et
tikleri patika gayet sarptı, d:k 
lniı yerlerine adi tahtadan baaa
maklar yapılmııh. Sağ tarafta, 
patikanın biraz aŞaa11ında tek 
hatla ve dar bir demiryolu görO
aUyordu. 

Biraz ıonra Yaıonlann boıal• 

SON POSTA 

aP.;.• 

.., 
bldıj'ı bir kayalığın kenarına •• 
onun yawndaki bir kulllbeye Yaaal 
oldular. Peaçereden içeriye bak· 
tdar. Odanın ortasında bir ıoba 
yanıyor ve keaardaki ot minderin 
Gzeriade de yan so7uamuı l»ir 
adam yabyorda. 

Iriyan, kuwyetlf yapıh bir 
adamdı. Uykuda Yeya haberaizce 
baatırılmadıkça kolay kolay hak
kından gelinemlyeceği belllydL 
Bunu ıörllnce La vrence kendisin· 
den yardım iıtenmHİnln aebebinl 
derhal anladı. 

Kapı içeriden ıllrğlllll dejlldi. 
No 973 aeuiıce kapının tokma· 
ğmı çe•irdi •• her ikisi de ya-

-· ~ Yiv. A. 1 ~--1.1\ 
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adamakkalb bağlamak kabfJ ol· 
mıyacaktı; 

ProJektlSrler 
Bekclnia telaıaaz, ağır Ye lika· 

yıt hareketlerine bakdakça ken
diainln Pli bir maksadı oldupn· 
dan tllphelenmek kabil değildi. 
Hatta paltoıunu duvardan alırken 
herifin bir elektrik dllimesine 
baatıj'ını Steele bile farkedeme
miftL Buna rafımen içinde bir 
UzDnta •ardı. Glriıdikleri ip çok 
kolaylıkla, batta fazla kolaylıkla 

başarabilmiılerdi. Bu, ona çok 
garjb ıörilnllyordu. Gerçi ene(. 
ki tecrUbeluile, cesaret •• ltl
mat nefsi aayea:nde zor glSrBnen 

ttEIGHTS Reference POPULATION 
.._ OVEft'iPooMr.T"t• t JPııen . ~kodaWorkafor I ....... = LimitofGerman Pop._onttıerront.ier ..... uıoo TO 2PQOMtTREI ... A 
~,V/. Guns Ships and ...... reaı wıLh • •> ın lhe Count.ı;y 
"ı :ı-ıpoo ' 0 

l,600 ;: WarMat.erıel • ., .. ,..l.imitofHun arian Po ula in 

TtıırıkamızdMkı bacııae!ere ııallntı oltrn ıııewlektııltır "'* cogrufi \ilılıyeılerı 
Yafça kulllbeye girdiler. ı•ylerin kolayca yapalabildiğinl 

Bt-kçlyl uyandırmak pek de takdir ediyordu. Fakat. ••••• 
kolay olm~dı. Nihayet uyanıp Birdenbire bir ııık peyda ol• 
kendine gehnce, bu iki yabancı- d s· . ktö i bi 
nan orada bulunmalarına da hay• u. ır proje r z ya91 r 
ret etmedi. Bu anlatılmaz birıeydi... mtıddet kayalığı dolaıdıktan ıon-

Kendilerile beraber i•leceğinl ra kulüben~n üzerinde durdu. 
ıöyledikleri Yakit bile hiç itiraz O sanıye zarfında 973 nu-
etmedl. Y alnaz paltoılle potinle- mara blltlln plAmn mahYoldu· 
rini fİymeıine mllıaade iıtedi. O ğunu anladı. Şimdi yapacakları 
giyiairken Lavrence onu tabanca11 yeglno ıey kendilerini kurtarmak, 
altında bulunduruyor, Steele de el- tayyareye atlayıp geri dönmek 
lerini bağlamak için e!inde bir ip bir ve gördnkferini anlatmaktan iba-
kaç adım lStede duruyordu. Tay• ret kalıyordu. 
yareye binmeden evYel bekciyl (Arka11 •ar) 

Y ann matinelerden itibaren 

SOMER Sinemasında 
2 film birden : 

BEBE DANiELS llAllTBA .IOOEBTB'in 

CENUP KIZI unutu:wnaz muvaffakiyeti 

BiTMEMiŞ SENFONi sevimli komediainde 

Suvaredo : aaat 9, 1S de { BiTMEMiŞ SENFONi) 

Nafıa Vekaletinden: 
10/4/1935 tarihinde milnakaaaya çıkaralmıt olan Afyon-Antalya 

• bathnm Baladız • Burdur arasındaki 24,5 kilometrelik 7 inci kısmı
nın lnpatına tal:p zuhur etmediiinden mezkür k11ım inıaat ve ray 
ferfiyah, inpat müddeti ve ehliyeti fenniye prtlarandan bazılan 
değiftirllmek ıuretile ve kapalı zarf uaulile yeniden eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Muhammen ihale bedeli ( 370,000) liradan Ye muYakkat temi· 
natı da ( 18,550) liradan ibaret bulunan bu İDfaat Ye ameliyabn 
eksiltmu~ 6/5/935 Pazartesi gUnll öileden sonra saat 15 de An· 
karada Bakanlık bina11nda, demiryol Inıaat Reisliği Eksiltme 
Komis} onunda yapalacaktır. Bu ite pmek iıteyenlerln teklif mek· 
~uplarile münakasa prtnameıinde yazıla d;ğer evrakı 6/5/935 
tarihinde öğleden ıonra saat 14 de kadar lnıaat Reiıliğfne makbuz 
mukabilinde teı:im etmeleri lbım geldiği ve mlnakasa ıartname
ıinde yazıla olduğu veçhile mOnakaıa gllnOnden en aı; bir hafta 
evvel Nafıa Bakanlığına lıtida ile mtlracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesikasına teldlf mektuplarana Uiıtlrmeleri iktiza eylediği Ye 
ıartname ve mukavelenin değiıen maddelerini ihtiva eden varakayı 
tedarik etmek isteyenler ( 9) lira ve münakasa evrakının hey'etl 
umumiyeı:ni ( 18,50) lira bedel mukabilinde Bakan!ak Demiyollar 
IDf8at Reis:lğinden alabilecekleri ilin olunur. ( 2008) 

Nlıan 

500 Lira Veriyoru 
Okuyucularımız, Bu Mü
sabakamızı Kolaylıkla 

Takip Edebilirler 
f NE KONUŞUYORLAR?f 

1 - Kasam ••J• bw llaıiar ıeç kaltlaa? 

2 - Aaae bari• ldaaa ba,..aaa 811• 
rl••I eldu ld 

1 - Blslm mektep ...... ld ... MJ• 
ramıatla blrfacl ... dL 

c - s ... 1ı.u t.lrlacl çaktı-. 

100 Kişige 
500LiraVe 

Hediyeler 
(1) inciye 100 
(2) " 75 
(3) üncüye 50 
(4) " 25 
(5) inciye 25 

Ayrıca on klflye (10) ar 
llra, 100 kltlJ• de 
(125) llra kıymetinde muh· 
tellf hediyeler. 

Ne Konuşuyorlar? 
Son Posta 22 Nisan Pa· 

ıartesi gllnünden itibaren kolay, 
herkesin iştirak edebileceği bir 
müsabakaya başladı. 

Müıabakamız ıudur : 
Her gün Son Post• 'ya bir 

resim konacak ve bu resmin 
altına, resimde ne konutulduğunu 
bildiren dört cümle yazılacaktır. 
Siz bu dört cOmleden birini 
seçip bize bildireceksiniz. Reıimde 
ne konuşulduğu bakkmdaki 
ihtimalleri göıtermek Uzere de 
albnda d6rt elimle yaz.ılmııtar. 
Bu reami tetkik edecek ve bu 
dört cevaptan birini aeçip bize 
bildireceksiniz. 

Son Posta 'om bu yeni mü
aabakaıına bntno kariler iıtirak 
edebilir. 

Müsabaka ıartlaramız ıunlardır. 

MUsabaka t•rtlar1 

1 - Resim albnda göıterilen 
ı&z'erin re&me en uygun olduğu
na kani olduğunuz biı· tanesini 
aeçiniı:. Bu atiziln numarasını ku-

pondald yere · • · ret ediniz : Altr' 
na iıim Ye aareainizi koyunuz. 

2 - Mnaabaka 30 ıll' 
devam edecek Ye herglln bit 
resim konacakhr. Kariler 30 rr 
ıimin kuponlarını topladakt .. 
ıonra birleıtirip Son Po9'8 
mtlsabaka memurluğuna g&ndr 
receklerdir. 

3 - Mtıaabakaya iftirak edr 
bilmek için 30 resmin de cewr 
bını kuponlara doldurup g6n.,_ 
mek JAz.ımdır. Noksan kupO!I 
göndtrenler mllubakaya iıtlrak 
edemezler. 

4 - Müsabaka mllddeti SO 
gUndUr. Resimlerin nepi bittil' 
günden itibaren latanbul ve ta.,. 
okuyucularımız 15 glln lçlndt 
kuponlarını Son Posta mOll" 
baka memurluğuna ıöndermell-
dirler. 7 Hazirandan ıonra gel•• 
ce\:aplar kabul olunmaz. 

5 - Gelen cevaplar &o• 
Posta tarafından teıkil edlld 
bir hakem heyeti tarafıob' 
tetkik edilecek ve en uy~ 
cevaplan bulanlann hedlyel•~ 
ayıracakhr. MUaabaka netle ... 
12 Haz:ran Çarıamba gnnkl 
nlisbamızda ilin olunacakbr. 

8 - Son Posta'da çalı~ 
larm ne kendileri ne de aileleıl 
bu mOsabakaya iıtirak edemeslef• 

7 - Mllaabakada kazananl,,_ 
ıu mllkifatlar YerHecektir: 

(1). inciye 

(2) ,. 
(3) UncUye 
(4) ,, 
(&) inciye 

100 
75 
&O 
25 

Ayr1ca On kltlY• 
(10) ar llra, 

100 kı,ıye de (125) ıır• 
kıymetinde muhtellt h•cll
yeler. ,,,,,,,,. 

----..... ==---====,===============~-==========-==-=====::oı:o::-====-==--
Açık TetekkUr 

Ani bir hastalıktan ıonra vefat 
eden otlum latanbul erkek J i ıe1i tale-
bHinden Sedat Recep Ôzit'in cena· 
seılnde hazır bulunmak ıuretile bizzat 
n bUnııta bislerl taziye lütfunda 
bulunan zevat ile lataobul erkek liıe
al n 44 Gncll ilk mektebin deterll 
mualllm •• talebe1lne, 1alr akraba, 
ehibba ye arkadaılarına alenen te
ıekkür ederim. 

Recep Özlt 

1 sten bu I ikinci icra M•"'' 
luGunden: Haciı altına alıram•f old• 

.,ııe 
paraya ç•YrilmHine karar • ~ 
yazıhane etya1ına müteallik • 111 .. 

Karaköyde blylk Tunel hanı I•~,.. 
2/5/93S pertembe aGnl eaat 10 ,..

itibaren açık arttırma il• •atılad ....... 
dan talip olanlano maballiod• ...... 

bulunacak memuruna ••r•-
illn oluaur. (10992) 



SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
( Mltareka devrinin tarihi) No. 9 

Her hakkı mahfuzdur. •• Yazan : Zlg• Şakir ------------. 30/4/35 

izzet Paşa, Ultimatomu Alınca, Fena 

tan ya htlkUmeti tarafından 16-
zumuintiha bı gibi tekilifin kar-
1111nda kalmak mnstab'id delil
dir. Aciz ve zafiyetimidn dereceıioi 
pek iyi hl.irim. Bununla berabu 
de•etin :yapJllıya mecbur olduğ~ 
f edakarhğın derecesinide tayin 

Halde Asabı Bozulmuş, Hastalanmıştı 
1 

[1.tanbuhı terk:eden lttiba&cdarın buak· Ioıtlizlerin tifalkir muamele 
teklif ve hareketlerini, lnsıtlider
den ziyade muhik pterecek 
•e buna mukabil cemile ibramu 
.. Otzemmın olacak eyamlrl 1ıo.nı 
tatbika, yaradılıpm mlaait olmadı
fından, Ye halbuki bat kuman
danlık erklnı harbiye rlyHeti ce
lileslnio içtihadına tatbiki hareket 
etmediğin takdirde, birçok tltl• 
hamat altında kalmaldığım tablt 
bulunduğundan, kumandayı he· 
1ben teallm etmek ttzere yerime 
tayin buyuracağınız ıatin sür'ati 
lllırlltebliiinl hauatao iaUrham 
•derim ... 
Yudınm orduları gurupu ktımandanı 

lluatafa Kemal 
Bqkumandanhk ErkAıuharbiye 

tlraıetl; Mustafa Kemal Paşanın 
duygularını tamamen hl•Htmif: 

( Bu gayrim6 .. it abkimı ka· 
bul ettiren gaflet değil, kat'i mağı
l6biyetlmizdir. Samimeo ifade olu· 
llur ki: bu nazik zamanda, devle
~b atiılne tesiri klillt•t olan barft'" 
it •e mllnasebatın, cephede ta· 

rafınızdan ifası ziyadesile mucibi 
•lllnlyet olacaiıoa ıUpbe yoktur. ] 

Demlt ve Muıtafa Kemal 
Paıayı latifa fikrindu •useçlr
lbittl. 

Fakat aradan bir gtln geçer 
~lllez, ( Mondro• ) da bulu••• 
( Amiral Kaltrop )elan tf arbtye 
a.zaretlu bil' telgraf gelmif, mu· 
'YYen bir mllddet zarfmıla isken· 
deroa tesftm ecllmediil takdirde, 
L.gillz ordoıa kumandanı ( Cene
'•l Allenbi ) tarafından ıehrln 
'•bren lıgal edileceği bildirilmişti. 

izzet Paıa, gerek aadraıam 

tıkları mektuplRrdan : ] 

"~:· 

Eonr r..-nın mektubu 
Cemal Paşanın mektubu 

yarm (Toroı) a kac1ar olan 
(Kilikya) (1] mıtakaamın ve 
daha ıonra, Konya • lzmlr 

ve tahdit etmek lazım ıeleceğl 
kanaatini de muhafaza ederim. 

. . • Şayet hükumeti aeniyece 
lag:liz!erJe • ciddiyet ve aamiml
yetine l.imat olunabilecek • bir 
ittifakı hafi yapılmıı, ve yapılmatı 
ihtimali kavi derecesinde bu'un· 
muş ise, bu hususun meçhulllmtız 
kalması bittabi yanhı muhake· 
mata ıevk edJlebileceğinden, 
mümkUnte bu babda lmlen olıun 
tenvir edilmekliğlml iatfrbam ede
rim. Akibetl vatanla endlşenak ol· 
makdan mtttevelUt, .. ,. aamlmt ol
dutuoa ıtıphe edilmemek lhım 
ıelen iıbu mUtaleatımın mDnaka· 
şa mahiyetbde tellkkiıine tema· 
yül bu1urulmamaıına da bauaten 
rica eder1m 

lilhe•sa zatı umller:nce yakf· 
nen malum bulunmuıtur ki her 
n• hal ve vaziyette bulu.nuraam 
bulunayım; doğru olduğuna kani 
buunduğum, H icap edenlere 
arz ve iblağını selameti memle 
ket icabı kabul ettiğim içtihada· 
tıma tabiyetten do meninefse kadir 
değilim.) 

(Arka11 nr) 
~ ..... -----( 1 J Mütarekenamenin bu maddaei 

ka~ul eci irk.en, ( Kilikya ) hududu 
tayın ve teıbıt e ilmemitti. Oımnnb 
cotralyuıada (Kilik7a) ıumü bire 
arası p11 rçaaı mevcut d~iJcli. Çokta• 
tarihe karııan h tamla ihti"a ettitf 
t..,r klara, o tarihte ( Adaaa " lta-
valilİ) denilmekte Jeli. Halbuki 
fngiliz baritalarıada rBrDI 
( Kilikya) arasi• ile A4aaa had.ti=~ 
eruında bGyOk bir fark pıil1mekte 
l~L Hiç tGpbeaiadir ki bu fark arada 
bır lbtlllf zuhura ••tirecektir. h• ıerek Baıkumandanlık erkinı• 

lı •rbtye nm sıfatile bu telgraftan 
•berdar olur olmaz, çok acı bir 

2 

~eeastır biıaetmifti. O eanada, 
~ ~~~· idi. Maddi ye maneYI ııtırap 
•ILlllekte idi. 

hattımn lUıumuişgali tek:tfinin 
bir yerini velyedeceğine ve bin· 
netice, orduJPuıun kendileri tara• 
fından ıevk ve idaresi ve hatti 
heye't vükelayloımaniyenin Bri· 

lzmirin Gürbüz Çocukları 

Jimnastik Bayramında 
Çok Takdir Kazandılar 

lal Bir taraftan padlıah Vahdettl
lı il dnıi hUcumlanna maruz kalan 

.1

1
et Paıa, digv er taraftan da in· 

11 i.ı.l IC erfn çıkardığı bu mOıkUllt 
•rı.ıında bunalmıflı. Ayni za• 

~lllıda, nıUtarekenamenln ne teh· 
d eli llladdeleri ihti•a ettijinl ilk 
(Mfa olarak hükUınete bildiren 
ı..~•tafa Kemal pata) da bak 
~nıııtı. Iogilizler, .mtitarekr 
ı,~llia 7·10-16 ancı maddeleriae 

1_ •t ederek -·'"ri l•tiyorlar; 
•l(a' r» · L
d 1 takdirde hükumeti (haru. 
•"••) ile tehdit ediyorlardı. 

tekı~tı.et paıa, Iaglllılerln bu acı 
t.ı •filli Mu•taf a Kemal pap1• 
lla ırana bildirmlftl. Muıtafa Kr 
'ta ll Pq, ba lmsastald aoktalaa
) rıuı, Iİyali •e askeri mlta1Aa91DI 
ı:ldılctan sonra telırafma fU m• 
.. lb '• tarihi ıabrlarla cevap 
·•fllıj ti ' . it lldiitallal me1r6deden mak· 
Ilı dııaı ıudur ki, her ae Hb•b• 
,~bili oluna oı.-. JaıUizlerle 
1aQ dtclllen mlltarekeaiD imza talı
O • alren ıeldl mubAtu, Devleti 

~llıaniyenln ııyanet " -11•• 
ili klfll maaa ye mahtyette d .. 

dlr. Mftadda mezk6raa1n mlllalın ... 
•ti llnıll medUillerlniD bir an efl" 
11aı t..wtı Uzımcbr. v oba. ınv 
Old •ria tekAllflne bu ıOne kadar 
•d· Uiu tuzda makabelede devam 
lc:~~ği takdirde, buıll• (Payar 
i~ hatta..a kadu olu araziyi 
·~ • claD. 

J_..t.ik teıılikleriae ittirak eclea İamb' Ku Muallim Mektebi telliecilerl 
bmfr, (Haaaıt) - Sekizi.ilci Ji•· tepli aağlam n Hrt hareketıeriJe lri• 

... Jtlk ,.alikl.,.i bmirde her :yıldaa bünler önüııden haıırlıkb birer ub 
daha a.tUn biı alika fadalıtı lçlnde, heybetilı geçtiler.. Bıdın terbiyeı~ 
SOOo ıenç ••ktepllnlo lttiraldle J8P• olgunlatbrdığı 1en9 't'ilcutlar izam 
bide. mekteplerinde 1ıam bir dt.jf!lıı :ralaule 

Cu•• ,.ı.. .. , dalaa si• .,Wba laazulaodıklan için adeta ta1imJi ..__ 
•dJO• yolları•• dlSkllealer, tra•va1 lılr gibi yiiriiyoılar. .Ka liHal tsoll 1 
•• 0toblı ıeferleria• rat•.. .nakil 1p<>rouları, ollUll arlruındaa ,....:.: 
.a11ta11 bulaakta s1'11k pkiror&.rdı. muallim orduu kıdu •e erkekler; m 
Saat oacla ıtadrom kapalar• kapaamıı eutitlatl adetleri oanlı birer Mykel 
bulunuyordu. Oo binden fasla H.Jİrcl karilı tribibıler öotiad.en reotili.r- ~ 
triblnleri Y8 ıaha Iuuaıaı klmllen çed resimden ıonra, yalnız bir buyu• 
doldurmuıtu. rultuya oyan bet bin Efeli çocuk 

Birili ıonra büyük reıımigeçit leveç uıulii jimoutik banketleri 
bqladı.. Binlerce kn n erkek mek• yaparak ıenliklen nihayet •erdiler. 

Sayfa 11 

Sarıyer Cinayeti 
Aydınlanıyor 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
Bir defa bu dnap çok k.

aazca lflenmlttir. Marl Elmaaya• 
aın tam karııaında aababa kadar 
yanan bir elektrlk lambası var· 
dır. Biraz ilerisinde de polis 
mevkii bulunuyor. Bunun için 
caniler evin koruluk taraf mdaki 
alt ~at p~ncerelerindeıı girmeyi 
tercih etmııler. Bvnun için de bir-
kaç gece çahımıılar. Deatere ile 
pencrcnin demirlerini keamiıler. 

Fakat bu keıme itini bir gftnde 
bitiremedikleri iç:n tedarik ettik· 
leri pençere demirinin renğlndekl 
macunlarla destere yerlerini 
kap.atmışlardır. Bu bal, 
canilerin na11l bir taammütle 
bazırlamp çalııtıklannı sr6steriyor. 
Hiçbir Yerele Pmırmak izi Yok 

Caniler pencere demirlerini 
keaerlerken prrmak lzlerlnl bırak· 
mamak için el'crlne eldiv-en ti1· 
miıler Ye kapıların tokmaldannı 
da kAgıtlarla açmıılardır. Polis 
onlann girdikleri bUtllu odaların 

kapı tokmaklarında aarılmıı Ye 
öylece kalmıt kağıllar bulmuştur. 
Emniyet mtldürlUğünthı blltlln par
mak izi memurlan binada blltUn 
bir gnn meıgul oldol<lan halde 
hiç bir iz bulamamışlardır. l,te 
bütün bunlar cinayetin çok ma• 
birce itlendiğini göstermiıtir. 

iki Merkez Memuru Beraber 
Ç•hşıyor 

Emniyet ikinci ıuhe müdi!rlU· 
ğll merkez memurlar.odan Bay 
lbrahim Kadri ile BlyUkdere 
merkez memuru Bay CemlJ cani
lerin yablanmaıu içİ.D kunetlerinl 
ve çalışmalarını birleştirmişler :ve 
dün de gece yarısına kadar hAw 
diıe mahallinde mqgul olmuf'" 
larcLr. 

Korulukla Geaerken.. 
Mari Elmu) aıııa erinin arka

andaki koruluk, ta kaylece kadar 
uzen•aktadır. Ba ucauz ve bucak· 
az uhada dün Mat • birde iki 
merkez memuru uaşbrma y.ap-
llllflar ve erin biraz lleriliadMi 
kOJD ormanlar arumda bnh bir 
bue aanlmıt iki taraftı bir Laz 
bıça iı balınutiar<lır. 

Cani bu baçağm upını bile 
bezle tutmak feytanlığını g&ter
miftir. Bundan Mnra laldueyi 
pol H ilk haber :veren Sanyu 
iekele ç4mac111 Şlkrll ça~u, 
buldurularak bu blçak hakkın· 
da bilgisine milracaat edi miş, 
ve ona bu ayın yirmi dördunde 
askere giden iskelenin eski çıma· 
cısı Enverin nasıl bir bıçak kul· 
laodıiı ıorulmuıtur. 

Bundan sonra polisin telefon
ları iıledi. Etrafa resmi •e sil'if 
memurlar aaldınldt. Karakola bir 
çok kimaeler daha getirildi Esa· 
sen evvelisi gtinden de bilgis"ne 
mliracaat edilmiş ve ıorguya çe· 
kilmiı beı altı klşl vardı. Bunlar
dan bazıları ıunlardı ı 

!delo lsmallin ojlu Halit, Laz 
Halım, Marl Elmaıyan basta iken 
keodtıine bakan bayan AYt• De 
oğlu, KlmD ~e Hafız, Arnavut 
Recep. 
Marı Elmaayan Çok Ha•lstl 

Marl Elmasyan çok zengin ol
ma11na rağmen balislijtle de tanlD'" 
mııtır. Baıı Hneler bttte• nlnt 
klraJa yererek kendisi otelde k~· 
hrmı• Marhdn bu mulateıem eYin
den baıka GaJatada ve muhtelif 
Hmtlerde 16 kadar dt\kkim .,. 
emlild. ayda da 500 lira kadar 
geBrl varmq. Madam bir himıetd 
tatmaz 'Ye evla.in itlerini erkeklere 
g&rdllrGrmlı. Hattı emun camla
rını arnavut Recebe sildirir, pek 
u para •erirlDİf. Mlddeiumumilik 

Mari Elmaayanın geçen aenı 
yauında 25 yaımda bir Ermeni 
ıenclle Yalovaya ıeyyabate gitti· 
i~nl ve bu gen~e 50 Ura verdiği· 
nı do tesbit etmıt Ye gencide ıor• 
guya çekmiştir. 

Çımacı Enver de ıık sık girer 
pkar ve madamın itlerini görUr
mGf. 

Enver de yakalandı 
Tahkikata el koyan mGddei· 

umumi muavini Bay Ferhai dUn 
6yled~n. sonra Enyeri getirterek 
lfadee na almışlar. Enver hiç bir 
ıey bilmediğini •ôylemiıtir. 

Bundan sonra Enver hadise 
mahalline gönderilerek orada 
buluoaalarla ylzleıtlrmeler ya· 
pılmııtır. 

Dla bUtna tüpheler, Enver, 
Recep Ye Halit kwlnde top
lanmıfb. 
C..nller Çen•dakl EHi Urarı 

Bulemamı,ıar 

Marl Elmaıyan ıokağa çıkar• 
ken bnrnn elmaalaranı Ustnne 
takar ve etrafa parıltılar aaçar
mıı. Blltnn mllcevheratını da 
evinde 1aklarmıı. Vekili Andon• 
yan da bunu böyle ı6ylemlıtir. 
lıte caniler bu mOcevberat ve 
paraları çalmıılardır. 

Mari mlicevheratını el çanta• 
aında ıaklarmıf. Katiller el çan· 
taıını ağımdan açmadıkları için 
bıçakla l ıme lime etmiıler ve 
muhteviyatını yırtıklardan çıkar· 
mışlardır. Fakat madam 0 gfta 
ftkilinden bir tek elli liralık 
mmıf, Ye çaataS1nm içlıııdeki ki· 
çlk bir göze yerleştirmiftl. 
Caniler bu parayı bulamamı.
lardır. 

Evi Mahkeme llUllUrledl 
Mad.ta111 ı.t-b.lda ldma..t 

btd1111111adlt• tçia S.,.,.... alh 
hakimi eneliıl sen.. lrapıla
nnı mlbGrlemlfttr. Caaller t•lrit 
edildikten Hnra madamın A \"• 
rupadakt variıleri de gözden 
ıeçirilecek •• aralarında firariler 
~a~a bisaelerl aleludl hazineye 
ınhkal edecektir. . ... --.-... ............... _ ...... ......_.. ........... . 

HASAN 
KREMİ 

Dünyada mevcut 
kremlerin en nefisi, en 
athhisidir. Nazik cildli 
kadınların hayat arka-
daşıdır. ihtiyarları 
gençleştirir. Ve genç• 
leri güzelleştirir. insa
na ebedi bir taravet 
veren Hasan kremi· 
ni unutmaJlnız. 
Kutusu 50, Ulp haJ;nde 20 
TUrklyede yaptlıp d• 
Avrupa eUketl J•Pı•b· 
r1lan ve halkı aldatan 
kremlere, v-ır ıtri• 

w•• •ld•••arınaz. H•· 
-11 markas111a dlkket 
ediniz. 

Hasan D~posa: 

Ankara, istanbul; Beyoğlu 
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Yanan Mumun Bin Bir Hatırası Vardı .• 
Ancak Aslan r-------------.... ~ .... lll!'Jllllftlll----..... _,. ... 

Beyin gözleri 
pek sevdiği bu 
ıllah:ar üzerinde 
bir an bile dur
madı. Çünkübu 
odada onun gön· 
IUnü çırpındıran, 
gözlerini aydın

latan iki çok sev
gili vlicut vardı: 

Bunlar, biri 
yaşlı, biri genç 
iki kadmdı. 

Biri ıefkatll 

bir anne, öteki 
melek yllzlfi ııev· 
iill bir kız kar· 
deıti. 

Kırk beı, elli 
yaşında kadar 
görünen anne s~ 
dirin ocağa yakın ._.-;aı..,_. 

ucunda, değerli V aktile Subuıka birkao tehlike daha geçirmişti. Deli Aıl .. a 
blr Tllrk ıecca• bu defald ablukayı hepıinden zorlu görüyordu 

desi üzerinde diz çökmllıtO. Ônlln· hangi eremiyeceği hülyaaına dal· 
deki kOçllk bfr mum ia1kemleıln- mıı genç kız .•. 
de tek bir mum daha yanıyordu. Bir anne ve blr kıı: kardeıJ 
Kadın bu mumun ıfığı Ue, ıöt- Yaralı, çılgın ve ıatkın lnean· 
ıtlnden yukara tuttuğu bir kltabt lığm bu iki ebedi koruma me-
saygıh ve sHsiı: okuyordu. Kita• lekleril 
bın Uzerlne eğilmlı yhllnde pek • • • • • • • • • • • • 
mUstHna bir gUzelllğlo, pek parlak 
bir gençliğin bütün izleri ve atıl· 
lerl bili taze ve pembe duru• 
yordu. 

Genit ocakta yanan odunların 
ıarı, kırmızı alevleri bu iyi, ber· 
ra k yUzde ve biraz çok gibi duran 
kaılar üzerinde penbe kelebekler 
gibi oynaımaktaydiler. 

Y &fb kadandan uzakta, minde
rin kapıya yakın bir yerinde on• 
ıekiz yatında kadar çok gftzel 
bir kız oturuyordu. Önüne ej'dlği 
yüıünU bir reuam fırçasından 
çıkmış ıibl görünen parmaklarına 
dayamıttı. Derin, bir hayale bil· 
tlln varlıtını bırakmıı aanılırdı •.• 

Bu bUyUk, yUkaek tavanla oda· 
nın birH ıualz bucağında •• d6rt 
duvarı kaplıyan korkunç tulgala• 
rın, topuzların, kılıçların, 'elik 
göğüılUk ve sahtiyan boyunlukla· 
rın ortaıında bu iki narin, nazik 
ve durgun kadın ne kadar yGrek 
kabartıcı, ne kadar romantik bir 
le•ha yaratmıı idiler! ... 

Bu kalın, kuytu duvarların için· 
de lnsanhğın en katı, korkunç ve 
en acıma bilmez ıeylerile en tatlı 
ve tafkatll örneklerı blribirlne 
karıımıft mllphem bir ıalge •• 
ıtık perdul Ozerinde titreılyor
lardı: 

Duvarlardan 61llm0, lhtıra11, 
aıla affetmez kini ve intikamı 
itaret eden keskin kılıçlar, ılvrl 
mızraklar bakıyordu; yllz siper
likleri indirilmiı çirkin Alman ve 
Macar zırh baılıklarının içinde, 
ıanki orada Tilrk kılıcı mır.ralil• 
son ıoluklarmı vermlt ve ıon 
ölllm nara11nı atmıı klvur cenkcl· 
!erinin kanlı gözleri öfke ile 

ıııldıyordu. 

Kaim ve Hmerleımit meıe 
tavan klriıleri arasından 6li1mle 

Ocak pembe ale•lerile ince 
ince çıtırdıyordu. 

Kalın pirinç kollu ıamdandaki 
mumun titrek ıtığı ıuılz ye loı 
bucakları dolafb. 

Bu, pembe, san alevll ocak 
ılmdl adeta canlı, dnıuncell bir 
ıabıiyet gibi ldl ve onun ken· 
dince uzak ve korkunç aaırlardan 
kalma ne kadar hatıralara vardıf. 
Evet, o ocak timdi bir insan 
gibi, hatırlıyordu; Yine kend;sı, 
yine bu ocak değil ml ldl ki: 
inıanların yarı hayvan halinde 
karanlık mataralarda yatadığı 
"geçmif,, in uzak a11rlarında o 
mağaralan aydınlatmıt, ve bu 
çıplak Uk adamların bir lokma 
et, yahut bir kucak kadın için 
ditl•, tırnakla bojuttuklarına bi· 
tiblrlnl paraladıklarına ıabit ol· 
muıtu. .. 

MOtevazı, titrek ıtıklı mumun 
da kendine göre hatıralart vardı. 
Bunlar da daha az acıklı değildi. 

Evet, o da pek iyi hatırlıyordu: 
Bu mum, asırlardanberi aksakallı 
&bitlerin, gençliklerini, dine ıöm· 
mUı rahiplerin atqil aaf yürekli 
mefkürecilerln sabahlara kadar 
dUnya barıtıklığı insan kardetllil 
için dualar ettiklerini 1ıörmü9, 

ıonra da kocası, oğlu parçalan• 
mıt annelerin gö:ıyaılarını, blrlbi· 
rlnl boğazhyap milletlerin kan 
sellerini 1eyretmittL .. 

Evet, bu b5yle olmuttu, olu· 
yordu ve daima, daima b6yle 
olacaktı. 

Demek daima ıulh melekle
rini mlldıfaa için yıldırımlar ve 
yıldırımları doğurmak ' için de 
yine sulh melekleri, anneler ve 
kız kardeşler IAzımdı 1 
• • • • • • • • • • • 

biten boğuşmaların, tllyler Urper• Aılan bey oda kapısında lıA· 
tici kılıçtan geçirmelerin ıoğuk il put ıibi duruyor ve b6yle 
ve karanlık rU:ıgArı bir fırtına düşünüyordu. 
ııibi Hİyor, dalgalanıyordu... Geçmiıin birçok tan Ye velve· 

Ve ıonra... Ve bUtlin bu ce- lesi ve gelecealn blıtlln acıklı 
hcnnemt feylere karıı, odadaki veya tatla lhtimallerlle dolu bu 
iki kadının canlandırdığı levha! odayı, ve orada anneıile kızkar-

Bu iki melek..... detinin bu durutlarını önce bir 
Birisi merhamet, af, gufran çok kereler daha görmllştD. An-

vaideden ulvi kitabı titirek du· k ca manzara onun yllreiinl tim· 
daklarile okuyan ve gönüllerden diye kadar hiçbir zaman bu 
acıma ve yardım iıteyen yaılı derece ağır ve cotkun duyplar-
kadın... la doldurmamııta. 

Biriıl de gençliğinin klmbilir _ - (Matı ur) 
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Erkek Taklidi Kızın Macerası 
''İlacın, Kumaşın Değil, Böyle Erkek Taklitlerin· 

den de Korunmalı ,, 
( Baıtarafı 1 inci ytbde ) 

bınız gözlerini kandil çöreği gibi 
açıyor, ve ı 

- Ben kadın tellAlı mıyım ? 
diye çıkışıyor. Meseli dUn, bani 
tu, erkek kılığında gezen kızla 
niıanhsının evlerini buluncıya ka
dar bir dayak yemediğim kaldı. 

Nihayet bir hayli terslendik· 
ten, bir hayli taban eskittikten 
ve bir hayli kapının ipini çektik-
ten ıonra bayan Aytenin evi.ıl 
bula bildim. 

Kapıyı açan hatunun kaıları 

alacaklı göı·mUı gibi çataldı: 

- Ne yapacakaımz Aneyi? 
- Ben .. Ga •.. 
Diyebildim. Fakat cümlemi 

delil: 
- Zeteciyim!... Diye kelime

mi tamamlamama vakit kalmadan 
kapı, b;r mavzer tırakaaiyle su
ratıma kapandı. Bu, gazeteci!ik 
hayatımda suratıma kapanan 
ilk kapı değildi. Bu itibarla, ba ~ 
cadan girmenin yolunu dlitUnerek 
glildUm: 

- Bizim meslektaıların ltibaf\ 
yine tahtessıf ıra dOşmOf. Demek 
hakUcatı yazmıılar. 

Az aonra, bir miaafirin kapı• 
yı çal:ıı benim içeri girmek 
için çare icat etmem• lüzum 
bırakmadı. Onunla beraber içeri 
ııyr ıldığımı ·ııören çatık yUzlll 
hatun: 

- Amma, dedi, artak bu · 
• kadarı rezilet. Yazdığınız. yalan• 

lar yetmedi mi aanki? . 
Kovulmaktan kurtulmanın yo

lunu, aklıma gelen bir yalanı ıa• 
vurmakta buldum: 

- Siz ani, kızınııın nişanlı-
11ndan dinlediklerimi duysanız, 
ıatarıınız. Şimdi söylediklerinin 
yanında o yazılanlar hiç kalır! 

Çatık katlı hatunun yOzQ me-
ralda kırııtı: 

- Ne söyledi? 
için için gülerek cevap verdim. 
- Suratıma kapıyı çarpmak· 

tan vazgeçmiyorsunus ki anlata· 
yıml 

O 11rada ıöze, yanımıza ge
len Bayan An• karıştı. Erkek 
kıyafetinde gezen kızın nışanhaı 
fitili ateılenmit bir dinamit ıibl 
idi: 

- Herkes ıizin gibi değil ki 
efendim, dedi, herkH ıizin gibi 
değil kil Dnn o gazetecilerin, ve 
gazete fotoğrafçılarının eller:nden 
çektiklerimi bir ban bi:lrim bir de 
Allah. 

Otomobile atladım. Zorla ya· 
nama bindiler. Eve ıirip kapıyı 

ıuratlarına çarptım, yüklenip gir· 
diler. Ağzımı açıp tek kel.me 
ıöylemedim, gidip arabayla yalan 
yazdılar. 

Gııldnm: 
- O, araba araba yalan 

arHında bir iki teneke hakikat 
ta mı yok? 

Onun cevap vermealne va ,dt 

kalmadan... anneıl slSze karııtı : 
- Neler uydurduklarını oku· 

1ayım diye, bir haftalık yemek 
paraaını ıazetelere verdik 1 Bu it 
llç ıınn daha ıOne, bUtün gaze
teleri alalım derken tahtaya 
oturacaiıı:~ Kesin arbk bu bahıl 

Bayan Ayte, annesini ıinlrll 

ılnlrll ıUlerek ıuıturdu ve as 
evvelki ıorgumun cevabını verdh 

- Efendim, bu ioln lçyüzD 
bir romandır. Ben ıi:ıe herteyl 
olduğu gibi anlatacağım. Hem 
baıka hiçbir ıazeteciye ıöyleml· 

yec•tlm. 
Fakat blraK ıabredin, bele f8 

mahkeme bltıinJ Bayan AYleyi 
ikna lçln harcadığım kelimeleri 
toplaaaydım, Son Postayı bir ay 
doldurabilirdim. Nihayet, ı,ın 
asıl iç yUzUntl, ıimdilik en kıaa 
yoldan izaha razı olabildi: 

- Onunla, dedi, bundan 
altı, yedi ay evvel tanıttık. O, 
itim icabı, hergtln önünden geç· 
tiğim bir kahvede oturur, erkek· 
lerle tavla, iskambil oynar, ve 
beni görürürmüş. Bir glin, bir 
küçlik çocuk elinde küçük bir 
kAğıt getirdi, okudum. Mektupta 
edebiyata müteallik bir sual 
ıoruluyordu. Yazanı, edebiyat 
meraklısı bir talebe aandım. V • 
cevap verdim. 

Ondan sonra bu ıualler 

tekerrür edip giderken, bir aktam, 
temlr. kılıklı bir genç önllmO 
kesti. Ve: 

- Ben, dedi, evveli ıual !e· 

rime verdiğiniz cevaplara tetek· 
kUr ederim. Fakat, bu ıeralt 
dahilinde, ıizden öğrenebilecek· 
lerim çok mahdut kalıyor. Eğer 
müsaade buyurursanız, arada ııra· 
da ıorgularıma şifahen devam 
edeyim. 

Ben bu teklifi kabul etmekte 
mahzur bulmadım. Ve arada ııra· 

da buluımayı, edebiyattan, 1&nat• 
tan konutmaya başladık. 

Fakat o, günlin birinde bahıl 
edebiyattan, sanattan uzaklaıtırdı, 
gönUle, sevdaya döktü ve: 

- s :zinle evlenmek iıtlyorumJ 
dedi. • 

Bu ini teklif beni ainirlendlr· 
mitti. Kendiıine, bir kızla evlen· 
menin meşru ve tabii yolunu göı· 
terdim. 

O, bu yolu kabulde tereddüt 
göstermed. Ve Uç gün sonra an• 
nesini evimir.e yollayarak, beni 
resmen lııtettL 

Ve, yaklaşan askerliğini ( 1 ) 
atlatroasından ıonra niklhlanmak 
Uzere niıtanlandık. 

Fakat, niıanlanııımı:ıdan az 
sonra, b r gün bir arkadatım: 

- Aycl, dedi, aen çıldırdın mı? 
Sordum: 
- Neden? 
- Meiekzat'a niıanlanmıııın? 
Bu ıefer arkadaşımın çıldır• 

dığına hükmettim ve iki adım 
gerileyer:!k hayretle kekeledim: 

- Hangi Melekle? 
- Canım, şu, kendini Kenan 

diye tamtun erkek kılıklı kızla 1 
Ben, evvela buna inanamadım, 

imkan, ihtimal veremedim. Fakat 
arkadaş.m: 

- Canım, dedi, budalalık 
etme. Onun kız olduğunu bilml

>•n yoktur. 
Geçenlerde bir baıka kızla d• 

nişanlanrcı~. •e foyaaım nikah gtl
nUne kar meydana •urmamıftı it 
anlaıılınca da kıyamet koptu ve 
aynldılardı. 

Arkadaıım, beni birçok kız• 
larla konuşturdu. Ve onları da 
dinledikten ıonra, Bay Kenanın 
bayan Melek olduğuna filphem 
kalmadı. 

Tabii ondan sonraki ilk bulut
mamızda da kendisine : 

- Ayol, dedim, lıerkH Hnla 
kız olduğunu ıöylllyorl 

O, katlarını çattı ve : 
- Haltetmiı onu 16yleyenler J 

dedi. 
Ben iddiamda ısrar ettim, 

kati ültimatomu verdim : 
- Git muayene ol, erkek ol· 

clupna dair taıdlkll. damıalı, 

pullu bir rapor getir, evi•~ 
Y okıa bir daha ylir.yllze g~ 
yizf dedim ve ayrıldım. 

Bir müddet biriblrimlıl, ~ 
medik. Nıhayet gUnüo b~I 
mahut mektup geldi. Ba ., 
tupta: 

- Ben, diyor, gidip Dl 
olacağım, ve erkekliğimi 
edeceğim. Fakat o raporu 
gözüne soktuktan ıonrıı d• 
nına kıyacağım. Zira sen 
"Kadınsan!,, demekle, er 
izzetinefsimle oynadın! 

Bu mektubu aldıktan 
ta bit ödüm patladı. Zira k 
bazı arkadaılarına Hila,. 
iunu ve bir ameliyatla t•
erkek olabileceğini ı&J 
Bu ameliyatı yaptırıp erkek 
ğuna dair rapor alabilir •• 
canıma kıyabilirdi. 

Ben, uzak ta olıa, bu &a. 
dllıtındOm. Zaten erkek t• 
soğumuştum ondan. Bu 
celerle de mahkemeye 
vurdum. ,-1 

Hikiyeıinl bitiren ba,.. 
ayrılırken annesi lfGldD: ~ 

- Iıte böyle oğlum. .:~ 
ıaman bozuk. ln1&n aad• I"' J 
içkinin, kumaşın değil, 
erkeğin de taklidinden 
mah. 
ve yakaaını silkerek ili•• ~ 

- Bundan sonra muaf..,.. 
meden damat almak mı? 
södlm• tövbe t .. .. .. 

- Yalan efendim, '~"' 
Hepıi yalan... Bunu da, erk,. 
yafetlnde gezen bayanın 

ılSylUyor. Hem de, bir kolllf 
penceresinden. _,,J 

- Ef endlm, diyorum, 'İ; 
inseniz, biraz konupak da, Iİ' 
lını an:asak 1 wf1 

O, pencereyi kapamıy• 
lanarak ilAve ediyor : 

- ffin aah mahkeme.it 
olacak, benln ıöyllyecek 
yok ılze. 

Onunla konutabilmek Iİ' 
nı yalanı kıvırıyorum : 

- Öyle dlyonunuı •~ 
evvel bayan AYtenin baa• ":J 
tıklarını duyarsanız, yard' 
iner 1 

O, yerinden telltla 
merdivenleri lkiter Udter • 
kapıya kotdu : 

- Ne ıöylemlt, anlıtlll 
kalım? 

- Efendim, ıir.ln ke,.... 
kek kıyafetinde gezerm~ i 

- Gezer a .. . Şaire I~ 
m• de erkek kılığında 1 ~ 

- Kerimeniz tavla d• 

mıı? ~ 
- Oynar a. Şimdi ~ 

erkek arasında ayrılık ı•1 .J 

kaldı? ' 
- Sizin kerime, ~ ~ 

.nikahlamak iıtemif. Erklı ~ 
dın arJs:nda bukadarCl 
fark kalmadı? 

Ooi.:0 !onra n• ,.,1 
ayni cevabı aldım: y~ 

- Yalan... Y alall··· ~ 
Erkek kılıklı bayanıo f 

ağzından: "Yalan,, dall ,J 
söz çıkmıyordu. f.f". 

Ayrılırken; Bayaa / 
kaatederek: .,. 

- Allah o aıoft:;_. 
venin, dedi! Ta1dlk • .JI 

- Amini r/Jaıt"" 
V • kendi kendi•• 

dım: .,.ı' 
- Amin... Allah akıl _J 

Fakat hangisine? bk'' 
Bunun cevabı 111' 

ıonunda belli olacakl 
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Boğazların T a~k "mi Bir 
Zarurettır 

( Bat tarafı ~ inci ylllld• ) 
şlirUlmesinde •arar edeceğini 
ıöylemiştir. 

Rüıtü Aru, Cenevrede Al· 
manyanın tesHhatı milnakaıaıı 
yapılırken, hükumeti namına mil· 
Jetler kurumu konıeyl huıurunda 
yaptığı beyanatın hakiki ma?a~ı
nın bunun olduğunu illv• etmıştır. 

Tilrki e ilo itilaf devletleri 
) 923 "Lo· arasındaki muharebe 

zan muahedesile bitmlttl· Fakat 
diğ:; mağlup hükfımellerlnkl gibi 
bu muahedenin Türkiyeyi tama· 
mile silahsızlandıracak bir ahkimı 
yoktur. Bilıikiı Türkiye hükfımetl 
Lozanda silahlanma HUrrlyetlnl 
llAve etti. Yalnız burada istisna 
olan 2 madde de ıunlardır : 1 
Trakyada Türkiye ile Bulgariı· 
tam ve Yuaaniıtanı ayıran ıınır
larm etrafmda 30 kilometre ge
nişliğindeki mıntakaların tesllhata 

ve tahkimatının men'i; 2) Iataobul 
ve Çanakkale boğazlarmın tah· 
kim edilmemesi (Lozan muahe· 
desinin t 5 .. 4 Uncil maddeleri) 
Boğazlarm etrafında memnu 
olan bu mıntakalarda, hiçbir 

tahkimat, tayyare Yeya .,. 
ker • deniı iıtikAmları yapılamaz 
ve buralara toplar da yerlettl· 
rilemez. Bu gibi menatıkta, 
TUrkly• yalnız intizamın temini 
için zabıta ve jandarmadan 

maadA hitblr silAhh kuvnt bu
lunduramaz. Bu ıibl jandarma 
ve zabıta da topıuz olmak ıar· 
tiyle yanında ıllih olarak yalnız 
tabanca, kılıç vo ti.ifekten maadl 

b k hiçbir ıey bulunduramaz 
., a kA f 

(6 ncı madde). Türkiye htı ume ı, 
bili yukarıda beyan olunaa 
tahdidatın kaldmlrnaıını ve ken· 
dlsin• ıilahlanma hürriyetinin ve· 
rilmealnl iıteyeceği aıikirdır. 
B RUttU Araı mUaaYat pren· 

UDU d' 
ıipl olarak llerl ıUrmekte ır. 

Şöyle ki ı Diğor ıulh muahe
delerindeki ıilahlanm• tah· 
dldatı kaldmldıtı Q'ibi Lozan 
muahedeaindekilerin de atılması 
lAzımdır. 

d 1 t icareti Beyeelmilol en z 
ehemmiyetini haiz Boğazlarla 
deniz kanalları beynelmiJelletli· 
rilmlş ve askerlikten tecrit edil· 
mitlerdir, yani, bunların üzerinde 

hAkim bulunan dHlet, onJarı 
ıllahlandıramadığı iibi tahkim de 
•d F kat bUtUn dünyanın emez. a .1 1 ticari ve bazan da harp gemı er 

aeçebilir. 

1774 
Çarlık 
•ktedilen 

de Türkiye ile 

R araıında 
uıya 

kUçük Kaynarca 

d 1 t nbul bo· 
muahedesine ka ar 8 8 

dü ~ ticaret 
iazı (Boafor) btıtlin ny 1 

d k 1 ld. Bundan 
onanmalarma apa 1 1

• ~ 
d · d BogaZ" &onra, Ruaya Kara enız • 

1 .1 · in geçmesi ar ve ticaret gemı erın 

hakkını aldı ve 1780 de de aktıa· 
dilen bir muahede ile de Rusya, 
B ·ı ·ni ge· oğazlardan harp gemı er. 
. k d Fakat çırmek hakkını azan 1• • 

1809 da Ingilterenin Türkiye ıle 
aktettig~ i bir muahede netices 'nd.e 
R h gemı· usya, Eoğazlardan arp 
lerlni geçirmek hakkını tanıamfle 
kaybetti. 

Nihayet Rusya, 1833 de 

l yanın harp donanması Karad ... 
nizde kapah kaldı. 

Ozeman Boğazlarda takip edl· 
len bu rejim de lngUtere ıiyase· 
tinin işiydi. Osmanlı imparator• 
luğu o devrelerde yalnaz lngilte
renin himayesi altında ya~ıyordu. 
Bunun için Osmanh imparatorluğu 
çok ııkı bir ıurette lngiliz ıiyase· 
tine bağlı idi. Bu da, Boğaz· ımn 
lngilterenin elinde bulunmasile 
müsavi bir vaziyet yaratıyordu. 

Bu sebepledir ki, o zaman bir 
harp vukuunda Türkiye He Inı;Ite· 
renin, biribirlerine karşı muarı:ı bir 
vaziyet alabilmeleri düıfinülmi· 
yordu. 

Fakat Türkiye, dilnya harbinde 
lnglltereye muha:if idi. Harpten 
ıonra iıe Rusyanın mUttefikl oldu. 
Bu da Inııilterenin boğazlar reji· 
mine kartı takip etmekte olduğu 
ıiyaseti değlıtlrmiye sebep oldu. 
Sevr muahedesi mucibine• lıtan
bul boğazlarla beraber Türkiyenln 
elinden alınarak beyne\mllel bale 

getiriliyordu. 
Yunanlıların mağUiblyetl yU-

zHadan Lozanda, lnglltere, tahkim 
ve kapahlmamaları ıarttle latan· 
bul ile bogazların TUrkfyey• iade 
edilmeıine razı olmlya mecbur 

oldu. 
Bundan memnun olmayan TUr-

klye hilen boğazların ıllahlan· 
dırıl:nası ve tahkim edilmeıi için 
kendiılnin tamamen serbeıt bıra
kılmasını iıtemektedlr. 

işte lngiltere ile çıkan ihtilaf 
da bundandır. Menfaati aleyhin· 
de olduğu için lngiltere, TUrkUn 
bu ilieğlni çok zor kabul edecek-
tir. Ruıya ile Türkiye, müttefik· 
tirler. Ttirkiye, Boğazları tahkim 
etmek hakkını kazandığı glln 
Karadeniz lngiltereye kapalı ka-
lacaktır. Ruslar ise Türklerin 

üttefikl gibi her zaman Adata? 
~enidne çıkarak logiltere~in 
menfaatlerini tehlikede bırakabıle• 
ceklerdir. 

Fakat bolıevlk hükumeti, ha-
kikatte J 809 aenesinde çarlık 

R B asılar ya Türkün olmalı, 
usyanm Oa 
yahut Ruslara lntika! etme.il ı•k· 
tindeki davaıını benımtemı'ti~. 

ÇünkU, Boğaz.l.ar beynelmdel· 
.•. t kdirde fiılen en kuvvetli 

leıtıgı a . . 
deniz hükumeti olan lngılterenın 
il Çmit bulunacaktır. e ne ge . . 

Boğazların tahkıml meıelesı 
hayati menfaatleri mevzu?ahs~lan 
taraflar arasında şiddetlı m~ca· 

1 l 
'n .-akmasına sebcbıyet de e erı T 

verecektir." - .! ........................... .. 
····························· 

SEksULIN 
Sinirleri kuvvetlendirdiği 
gibi dimağ Ozerinde .de 

tesirini göstererek, uzvıye
tin umumi faaliyetini artırır 

200 
KAS 

.... · . .... · 
s~;ŞIR KE~iAL-MAHMUT _CEVAT 

ECZANE~: SIRKE~i · 

1~ Sinir Doktoru 

1 
Cahil Cevat Emre 

Birinci sımf sinir ve ruh mli• 
tehassısı. Laleli Cumhuriyet 

"· cad. Galib B. Apartımam 
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Reisicümhurumuz Cellatgölü 1 Uluslararası 
Müsabakalarda Atatürk Kurutma İşi Dünden İtiha-

Japon imparatorunu Teb- ren Baş'adı 
rik Elti lzmfr, 29 (Hususi) - Asırlar· 

Binicilerimizin Muvaf
fakıyeti danberi küçiik Menderes havzası 

Anker~, 29 (A.A) - Japon lmpa• müstahsilinin ba,ında bir cellAt rolü· Nis, 29 (.ı\, A.) - Aulldolu ajıııı ~ı-
ratorunur• doğumu:ıun yıldönümll mll- nın huınıi muhabirinden bugün (<lıııı) 
naaebetiyle Reiıicumhur Atatilrk'l• nU oynıyan Cellat gölilniin kurut· Niı'de muhtelif uluıılarıo iştiraki) le 
imparator araaında aıağ ı daki telgraf.. ma ameliy4'sine buıılhıden ltiba· yapılan iki müaabakadau birincİHHıılı 
lar teati o\unmuoturı ren batlanmıştır. Ttirk ekibi umum ıuaaında ikinciliği ve 

M. S. Hirohlto •Japon imparatoru K d J K 'k' 1 ,. b k d d"" .J '" ·· ı .. ·· k a ın ar . ongreıi Murah- . 1 IO C muıa & a. • orutıncu ug ıı il· 
Tokyo: znnınıştır. 

Zatiı.aımetanelerinin doğumunun haıları Bursada " 
yıldöııllmft miinaaebetiyl• en hararetli 
tebriklerimi arza mUıaraat eder ve 
tahsf ı <> a c! et nizle, Japonyanın bayın
dırlığı iç' n beı 'e J iğim aamimi dilek• 
lerln kabulünil rica ederim. 

KamAI AtatUrk 
Reielciim hur Kanıl! Atatürk, An

kara -
L!Hufk!r tebriklerinden Ye dilekle

rinden dolayı zatıdevletlerine hara
rııtJe teıekkür eder ve ~ahı-ıi ııaadetle· 
riyle Ti.irk ulul!untın bayındırlığı hul!u· 
ıundaki aamimt dlle.kleriı:nl ımnanm. 

Hlrohlto 

Atatürkle 
Yugoılav Kırallığı Naibi 
Araıında Teati Edilen 

Telgraflar 
Ankara, 29 (A.A.) - Yugoı· 

lav kraJlığı naibi Prens Polun 
doğumunun yıldönllqıU mOnase· 
betile Reiıicumur AtatUrkle Yu· 
goslavya Naibi arasında afağıdakl 
telgraflar teati olunmuftur: 

S. A. Er. Prenı Pol Kara Jor
jevlç .. Yugoslavya krallığı 

Naibi, Belgrad 
Zlh fahametpenahilerlnln do· 

§'umunun yıldlSnOmU mUnaaebetiJe 
en hararetli tebriklerimi ve gerek 
ıahıi aaadetiniz, gerek dost .,.. 
aıU Yugoslav uluıunun yllcellğl 

\'8 bayıodırhğı için beslediğim 

dileklerin kabuJnnU rica ederim. 
Kamal Atatürk 

Relıldmbur Kamil AtatOrk-Ankara-
lyi di:eklerlnlzden çok mUte• 

hassis olarak ziitıdevletlerlne 

hararetle teıekkUr eder ve asil 
Türkiye ile onun mUmtax reiıine 

yürekten gelen hlılerlmi ıunarım. 

Havacılıkta Mühim 
Bir Keşif 

Kendi Kendine Açılan 
Paraşüt Yapıldı 

Moskova, 29 (A,A.) - lstenl· 
len yUkıeklikte ve paraşütü ku!· 
}anacak kimsenin ittiraki olmak· 
sızın paraşütü kendiliğinden açan 
bir cihazın tecrübesi Leningrad 
tayyare meydanında muvaffaki
yetle icra edilmiştir. Paraşütçll 
Üzibave, 800 metre yükseklikte 
pııraşlitllyle tayyareden atlamıtbr. 
ParaşütUndeki cihaz 5,5 saniye 
hesabile kuru1mu,tur. Paraşüt 
Üzibavenin !ştiraki olmaksazın tam 
tayin edilmit olan saatte açtl• 
mıştır. 

ilk Balon Treni 
MoskoYa, 28 (A.A.) - Dün· 

yada ilk defa olarak Uç kUrevi 
balondan mürekkep olan trenin 
tecrUbeıi yapılmıştır. Bu balonlar 
halatlarla birbirine bağlanmıı 
idiler. Trtnde altı kiti bulunu• 
yordu. 

Tekaüt Kanununda 
Değiıikiik 

Ankara, 29 -- Kamutayın 
bugünkü toplantııında bir kanun· 
la askeri ve mlllki tekaüt kanu· 
nunun ikinci maddesinin ikinci 
ve üçüncü fırkaları askeri tıbbiye 
mektebi tahsilini bitiren tabible
rin tekaUtlüklerinin Hbit naabından 
dört sene evvelki tarihton, 
askeri eczacılar, Kimyager, 
Diş tabibleri ve eczacıların 
iııe zabit naabından Uç sene ev• 
velki tarihten heıab edilmeleri 
ıuretlnde değiıtirilmeler olmuıtur. 

Buraa, 29 (A. A.) - Arsıulusal 
kadın murahhaslarından 2 Ame· 
rJkalı, J Alman, l laviçreli, dört 
bayan şehrimize gelmişler, bele
diye aeyyahin ıubesi müdürll 
tarafından karşılanarak şehri gez· 
mitlerdir. BugUn Iıtanbula döne
ceklerdir. 

Yeaı Neırlfatı 
BUyUk Gazete'uin ( 27 ) inci 

HYlll çok glizel, renkli bir k11pak 
içinde çıkmıştır. Bu eayı ile Bih ilk 
Gıu:ete birinci cildini tıınuı.ınlamn ktıı.llır. 

Qoplantılar, Davetle~) 
TUberkUloz Cemiyetinin 

Toplanbsı 
Bir Nehir Taşıyor 

Koblens, 29 ( A. A. ) - Çok 
tlddetli yağmurlar, Ren nehri ve 
kollarının ıu 1eviyesini yükselt· 
mittir. Sular, 1aatta iki, Uç aan· 
tlmetre yükselmekte olduğundan, 

fstanbul Tüberküloz cemiyeti, mu. 
tad ayhk ietimaını 1 M"Y" Hl35 çıu
ıamba gönü Hat 18,30 da Cağaloğ
lunda Etıbba oduı aalonunda yapa
caktır. 

BfttUn azaaıa gelmeleri rica olu· 
nur. 

tatarak mUhlm :urarlar vermeain
den korkulmaktadır. ilr. Nihat Tözge 
Amerika Donan- 1. lnci ııuıf Deri • Frengi ve 

diğer ZUhrevt hae. mıit. • 
ması Manevrada Bt.bıali Tllyyare Cemiyeti kar~ıı:;ı 

No. 11 Tel. 21942 
Sav Pedro, 29 (Amerikada) -

6 hafta sürecek olan Bahrimuhitl 
Sah gUnlerl parasız 

kebir manevralarına fıtirak ede· 
cek Amerikan filoıu bugUn aabah 
olmadan kareket etmiştir. Amiral 
Penslbonya zarhlııı, muhtelif sınıf· 
lardan 150 geminin baıında 
bulunmakta idi. 

~~EKZEMA~ 
ESKi DERi yaralarına 

en tesirli deva 

DERMOZ 
Sirkeci Merkez eczane1l. •• 

lnhiaarlar U. Müdürlüğünden: _, 
1 -- Paıabahçe Fabrikaıı ıçın ıartnamesl mucibince ( 6500) 

lira muhammen bedelll iki adet maa teferruat ib.Um keıme maki· 
na11 ile bunlara mahıuı motörler kapalı zarf uıullle eksiltmiye 
konu lmutlur. 

2 - Şartnameler Ciballde Levazım ve MUbayaet Şubesinde 
paraıız olarak alınacaktır. 

3 - Mnnakaaa 3/6/935 tarihine mllaadif Pazarteaf gUnU aaat 
14 de Ciballde Levazım ve MUbayaat Şubetfnde Mnbayaat KomJa
yonunda yapılacaktır. 

4 - Münakasaya ittlrak edecek mUesıeseler fenni ıartnamenin 
4 UncU maddeıl mucibine• Hatsız fennt teklifname ve kataloklarını 
münaka1& gUnOnden laAkal on ıun evvel ıubeyo tevdiy• mecbur· 
durlar. 

5 - Ml\nakasaya lttirak edecek olanlar ıartnamenln 30 uncu 
maddesi mucibince yukarıda yazılı gün ve aaatten bir saat evvel 
flatlı teklifnamelerile ( 487,50) lira muvakkat teminat parasını Ko-

mlıyona tevdi etmelidirler. ( 1972) 

* * 
Tahminen 10000 kilo idaremizde kullanılmağa elverişli olmıyan 

matbu evrak Cibalide Levazım ambarında. 

" 

800 ,, Kırmızı ambalaj kağıt parçaları Cibalide 
Depolar Gurubunda. 

274 Adet Bakırdan Bergamot kabı: Paşabahçe fahri· 
kaımda. 

10 parça müstamel dürbün, puaula, minota, sekman gibi gemici 
levazımı. 

Cibalide Levazım makine aksamı ambarında. 
Yukarıda cinı ve mikdan yazılı eski eşya pazarlıkfa sahJacaktır. 

İsteklilerin 7/5/935 tarihine müsadif . Salı gUııU saat 14 de 0 o 15 
gUvenmelerile Cibalide Levazım ve mübayaat şubes·nde Satış 
Komis) onuna müracaatları. (2 t 42) 

Denizyolları 1, ' 
iŞLETMESi 1 OSMANLI BANKASI 

Acenteleri ı Karaköy KllprUbao• ;I TÜRK ANONlM Ş1RKE11 
Tel. 42362 • S"rkeci Mllhllrda rıa e 

1 
l•---ı.,.Han Tel. 2274~---ıı l TESJS TARtHl: B63 

1 St· rmııyt>aİ: 10.000,000 lııgiliz liraRı 
Tenzilatlı 

Halk Biletleri 
Memleket dahilinde ~eyaha

ti kolaylaştırmak maksadile bir 
ve iki aylık tenzilatlı halk 
biletleri ihdas olunmuştur. Bi· 
letler 1 Mayıı 935 tarihinden 
itibaren bUtün iskeleler acen· 
tehanelerinde satılacaktır. Taf
ıil.it almak isteyenlerin acen· 
telerimize müracaat etmeleri 
ilin olunur. "2120,, 

1' iirkiyenin bıı şlıcl\ ş elıirlerile 

Pnriıı, Mıırsilye, Nis,Louılra vg 

Mıtııçeatcr'de. ~lı~ır, Kıbrııı, frak, 

1 rıuı, li'ılistin vt> Yuııaııistnn 'tla 

Şııb ı lcri, Yugo:;lavsa, Hoıııanya, 

Sıırıye ve Yuııııııistım 'dıi Fıl) ııllcrl 
vardır. 

1 
ı Her tuılU banka muameleleri 

yapar 
, .............. cz:aııı .. -.r 

HUnkariakeleıi muahedesile bu hak· 
kı da yine elde etti. Fakat 1.0 -

giltere diğer garp hükiimetlerıle 
beraber Rusyanın lehinde akde
dilen bu muahedeyi J841 de Lon· 
dra muabodesile bozdu. Şöyle k~: 
bUtün hükumetlerin harp gemı· 
lerine lstadbul ve Çanakkale 
boğazları kapandı. Böylelikle Ruı• 

--------------------------~--------------------------------------------------~------------------------------------------------
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istanbul Belediyesi ilanları İstanbul Tramvay Şirketi 
Y e:-ıi yapılan hile konacak mallardan alınması lazımgelen ardiye resmlle hal rıhbmı ve Belediyeye 

ait sair rıhtım vo lıkelelere yanaıacak deniz nakil vasıtalarından alınacak reıim tarifeleri aşağıya 
dt:rce _ ılrui tir. Alikadarana ilan olunur. ..B., "2264,. 

GiDiŞ • GELiŞ PROGRAMI 
1935 yılının 1 Mayıı'den sonra 

Hale girecek efyanın ardiye resmi tarifesi. 
1 - Paketler, Sandıklar : 
A - Portakal paketleri "Tek paket,, 
B - Küçük san dıklar 
C - Or~a ,. 
D - B )ük ,, 
E - Yumurta sandıklan 

2 - Sc_)etler, Küfeler: 

Kurut 
2 
4 
6 

1 ) 
8 

A - ı,u çnk Çilek sepeti 1 
B - :<a ·adeniz çilek ıepetf Ye benzerleri 2 
C - ~· e'.e t, Kebir, Adana ve ufak lzmir sepetler: 4 
D - Topaç ve yarım arka ·i 
E - Arka 8 
f: - l~apelya h) 

3 - T ~nekeleır, KUfeler, Varlller ı 
A - • • Yoğurt tenekeleri,, kUçiUı 
B - ,, ,. Orta 
C - ,, ,, BUylllc 
D - Gaz tenekeleri 
E - Fıçılar 
F - Variller 
4 - Çuvalları 
A - Küçük 
B - Büyük 

0,25 
0,50 
2 
5 
8 

10 

5 
10 

Vasati ağır lıj 
her kablıi 

Şeker ıandığı, bu bUyüklUkteki 
foebolu sandığı ve daha küçük 
ıandıklar. 

Limon, büyük lnebolu ve GO. 
müşhane aandıklarile bunlara 
benzer diğer sandıklar. 
Sabanca aandıkJari:e bu kıt'a· 
daki başka aandıklar 

50 

5ı -10 

71 daha yukarı 
1440 adetlik 

1 -30 
31-(j() 
61-90 
91 - daha yukart 

70 
71 - daha yukarı 

1 Hale getlrllecek eıyadan yukarıdaki tarife m~ıclhlnce arÇlye reıml alımr. Bu resim, umumi ve 
husuıi pazar yerinin İfgal edildiği müddetle mukayyet değildir. Ve bir defaya mahsustur. 

2 P rdiye reıml, kabın cinı ve adedine göre tahakkuk ettirilir. Ve eıyanln hale getirilmesini müte
akip tabı:! edilir. 

Kabın einıl tarifenin banal maddealndeki kab lımine uyarsa bu maddede iÖsterilen resim tabak• 
kuka esaı tutulur. Kabm cinsi yukardakl maddelerde yazılı iıimlerden hiçbirine uymadığı takdir
de ağır:ığı ve bllyllklüğll tarifede yazılı kablardan hangiılnin vaaati atırhk ve bUyllklllğUne 
uyarsa o madde tizerindea resme tabi tutulur. 

3 - Cinsi Ye kabının bu~uıfyeti dolayııile yukarıdaki tarifeye iÖr• resme tabi tutulma11 mfimkOn 
olmayan etyanın ıatııı icin hal meydanında iıgal edilecek pazar yerinin her metre murabbaıodan 
24 aaat için 10 kurut resim ahmr. 

Belediyeye aid iskele ve rıhtımlara yanatacak deniz nakil 
vasıtalarından ahnması icabeden " Bac,, resmine aid 

tarifeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Hal rıhtımına yanaıacak 
Kurut 

Sandallar 

deniz nakil vasıtalarından aıatıda iÖaterilen resimler alınır. 

No. SiNiP 

10 Şltll • Ttınel 

11 Şftll - Beyaııt 

12 Harbiye • Fatih 

12 A Harbiye - Akıaray 

1S Talui111 - Sirkeci 

16 Maçka • Beyuıt 

16 A Maçka • E.lJnl 

17 Şlıll • Sirkeci 

17 A Mecldiyek87 - E. 81tG 

19 Kurtu'uı • Beyaut 

19 A Kurtuluı - F.. Öll'1 

22 Bebek • Eminöat 

23 Ortak8y • Akıaray 

34 Betiktat • F ati& 

32 Topkapı • Sirke~ 

83 Yedlkule - Slrktot 

57 Edirnıkapı • Sirk•el 

tık SOll 
KALKIŞ Ara kalkıt v.ıat 

1 
Şişliden - Tünele 31 6' 5,40 23,40 
Tünelden - Şişliye 9' 6,00 24,~ 

1 
Şişliden • Beyazıta 12' 6,20 23,30 
Beyazlttan • Şişliye 261 7,02 24,12 

1 
Harbiyeden - Fatihe 5' 7' 6,30 24,00 
Fatihten ·Harbiyeye 9' 5,46 23,20 

, Harbiyeden - Aksaraya 14' J7' 6,40 23,30 
Akaaraydan • Harbiyeye 28' 6,00 22,SO 

1 
Taksimden - Sirkeciye 6' 7,15 19,10 
Sirkeciden • Taksime 7,35 19,30 

1 
Maçkadan - Beyazıta S' 8' 6,15 23,2' 
Beyazıttan - Maçkaya 171 6,55 24.~ 

1 
Şiıliden • Eminönüne 7• 6,10 

_.,, 
Maçkadan - Eminönllne 141 7, 10 00,zo 
Eminc'Snlinden - Maçkaya 6,40 20,46 

1 
~işliden • Sirkeciye s· 6,25 20,~ 

irkeciden • Şişliye 12' 6,55 20,30 
Mecidiyeköy -ı EminönUne 6,45 9.~ 
EminlSnllnden • Mecidlyek. 21' 7,17 10, ,, 
Mecidiyek6yiinden• Eminöntl 14,28 1s,4S 
EminlSntınden - Mecldiyek. 15,00 19,15 

( Kurtuluştan - Beyazıta 6'9' 6,00 23,10 
Beyazıttan • Kurtuluşa 17' 6,45 23,65 

1 

Şişliden • Eminönüne 1' 6,05 ---' Kurtuluıtan-Eminönllne 15' 7,05 20,10 
Eminönünden - Kurtuluşa 6,35 20,4' 
Beşiktaştan ·Bebeğe 5,25 ---' Beşiktaştan - Eminönüne 6' 5,35 ---Bebekten • Eminönüne ıo· 5,45 'li,JJJ 
Eminönünden • Bebeğe 20' 5,55 24,20 
Bebekten - Beşiktaşa -,- 1,00 
Ortaköyden - Aksaraya s· 5,50 20,So 
Aksaraydan • Ortaköye ıs· 6,35 21,ıJ 

( Beşiktaştan - Fatihe 1' 6,30 20,40 
Fatihten - Beşiktqa 141 7,10 21,20 

{ Akaaraydan - Topkapıya 5' 5,25 ---Topkapıdan - Sirkeciye 8' 5,40 ~ 
Sirkeciden - Topkapıya 16' 6,12 24~ 
Topkapıdan • Aksaraya -,- 24, 

{ Aksaraydan-Y edikuleye 61 5,30 - .,, 
Yedikuleden-Sirkeciye 10' 6,17 ıiaS 
Sirkeciden-Y edikuleye 161 5,45 24,o5 

. Yedikuleden-Aksaraya -,- 24,40 

{ Aksaraydan Edirnekapıya S' 5,25 
_.,, 

Edirnekapıdan Sirkeciye 10' 5,45 ~ 
Sirkeciden -Edirnekapıya 15' 6,14 23,55 
Edirnekapıdan - Ak.saraya -- 24,'6 

' 

5 
10 
20 
30 
50 

100 
ıoo 
300 

Kayık, su •• ateı kayığa .-e emsali 
Salapurya, at kayığı ve orta ka7ıklaı 
Kırma armah mavnalar 
Blltün armalı mavnalar 
iki direkli yelken gemileri 
istimbot, Rom8rkar, Duba 
Aleliimum •apurlar 

Bu vaıntal11rın motörllllerlnden 
yUzdo elli fazla realm aJıoır. İstanbul Gümrükleri 

Başmüdürlüğünden : 

• • 
Istanbul Belediyesinden ı Takma moUSrUl ıandallarla moUSrlO, mot8rallz kotralann No. resminin bir 

1 

2 Mayıs 935 akpmına kadar Alman mea .. 11 beyannamesi o ... 
tüccar komiıyoncuların beyannamelerini alt olduiu ıOmrükl.,. 
ibraz etmeleri akıi takdirde kontenjan haklarının ıayl olacai' 
llln olunur. "2260.r Ura olmasına Umumi M4-clisin 13/4/935 ıllnkn toplantısında karar Yerilmlıtir. "2266,, 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
35 -

1 - Öz türkçe köklerden gelen 
ıözlerin karfısına ( T. Kö. ) beldeğl 
(allmeti) konınıııtur. Bıınlann her biri 
hakkında 11ra ile usmanlarımızın 
(mütelıaıısıı) yuılarıuı gaıetelere Ye• 
receğiz. 

2 - Yeni konan hrıılıkların iyi 
ayırt eclilrueal için, geregine göre, 
Franııızcaları yazılmış, 11.yrıca örnekler 
de konulmuştur. 

3 - Kökü Ttırkçe olan k ellmelorln 
bugünkü fılenilmlı Ye kullanılan ı•· 
killeri alınmııbr. Aslı ak olan halı:, 
ulı ügcüm olan hüküm, Türkçe •'çelı:,, 
kökhnden gelen şekli gibi. 
Nasbetmek 1 - - Dikmek • fr. Fixer, 

2 • Atamak (tayin anlamına) • fr. 
Nomm«r 

NHib - Pay, kıımet, dGt•rr• 
Nbih - ÔğOtçen 
Nulhıı t - ötnt 
Nasiye - A•ın 
Mı! 11 - Norma 
Nlt - Ö'O 
Nt!f i - Öttırtt, dolayı 
NP fİ ni rf e - lf i dilmemlı, duyulmadık· 

Fr. lnoui 
Nat:r - Çıkaran 
Natuk - Sözmen 
Naz - Naz 
Nex fet - Temizlik 
Nazar - Bakıt 
Naz.aran - Göre 
Nazari - Teo rik 
Naz r ye - Teo :l 
Ameli - Pra tik 
Nazarı dikkate nlmllk - GazOmae

mek, 1ay nıa nıak • Fr. Prendre en 
considerRlion 

Naıarı d ikkati celLe tmek - Göze 

çarpmak, dikkate çarpmak - Fr. ı 
Attirer l'attentloıı 

Nazar l1abet etmek - Gö:r:defmek-Fr. 
Attirer le mauvaiı oıull 

Na:r:arrOba - Gö:ulıo.ı 
Nazenin - Baylaıa 
Nazım - Dizin 
Nazır - Baklln 
Nazir - Benzer 
Naziri - Benzeri 
Nazik - Nezaketli 
Nazil olmak - inmek 
Nebean - Kıtynama, çıkma 
Nel::at - Bitki 
Nebazan - Vurma, ataıa 
Nebi - Y alnç 
Nebze - Biraz, blraz · eık, çitin - Fr. 

Un pcu:ı 

Örnek: Bir nebze de ıu meaeledcn 
bahaedelirn - Bir çitin de ıu 
sorumdan ayıtalım. 

N ecabet ( Bak: Eaalet) 
Necat ( Bakı Halia ) 
Necip ( Bak: Aıil ) 
Neci - Otul 
Necm - Yıldıs 

ilmi nücum - Altrolojl 
Nedamet - Piımanlık 
Nedret - Azlık, azbulunurlulı 
Nefer - Er 
Nefes - Nefu ( T. Ka. ) , Soluk 
Nefh - Üfllrme 
Neffr - Boru 
Nefirl lm - Tokuca • fr. Levce ea 
maııe 

Nefret etmek - ftr•nmek, tikılnmek 
Nefa - Nefi• (T. Kö.) 
Binaefiı - Kendi, kendindt, aefaf, 

nefainde 
Nefaaniyet (Bakı Garaz) 
Nefyetmek - SGrmek 

Nebafet - Zayıfhk, çellmal:r:llk, cılıdılc ı Nnbet - Nabet (T. K3.) 
NehbQ ıraret . - Çapul, yatma Nnl _ Tilrla, çeılt 
Nehr - Nehır (T. K<S,) N • y · 
Nehyetmek { Bakı MH'etmek ) NeYınl - •nDı ı·k l 

y aaağmak eYc van - • ı an ı 
A • Nevha - Ağıt 

Nekbet, menkubıyet - DOtkG Nevzad - y enidotan 
Nekroloji - Nekroloji Neylg11n - Gökçfll 
Nem - Yatlık . Nezahet, aafvet - Arılık, temizlik 
Nemmam - (Bale; l'•mmaz) Nezaket - Naziklik 
Nerm- Yumutak Nezaret- 1 - BakaDlık .. fr. Miniat~re, 
Neaak - Tarz (T.Kll.) 2 - Gözet - fr. Survillance, S • (Balq 
YeknHak - Birton, birtau • fr. Manzara) • fr. Vue 

Monoton• Nezd - Yaa, kat, kıt 
Meıru - 1 - TörGmUl • fr. Leıritime Nez'etmek - Almak, elinden almak, 

2 - Kanunlu, yollu - Er. Leıral ayırmak, çekip koparmak. çekip 
Gayrimetru - Tauımıtız, kanunıuz, almak, kalilırmak • fr. Otu, arracher 
yo'au:ı • fr. lueıitime, llleral enlenr 

Kuvvei teırilye - TörOtgen kunet Nnf - Kanama 
f r. Le pouvoir exicutif Nuih - Akman, temia 

Kuvvei icraiy• - Ytırlltgell kunet - Nezr - Adak 
fr. Le pouvoir ligialatif Nezretmek • Adamak 

KuYHİ adli7e - Tüı:etıea kuvvet• Nımf - Yarı, yarım 
fr. Le pouvolr juridique Nıafet - - (Bak; lnaaf) - Eklt 

Teıri' etmek - Yasamak, kanun Nıafet göatermek - Ekitmek 
koymak - u,.ifcrer Nida - Bağını, Dnde, IHlaenm• 

Mtıtefekklr - DtııOnDr, idemen Nida etmek - Bağırmak, Gmdemekt 
Nuç - Doku, örl (terim) Hllenmek 
Men1Ucat - Dokuma Nifak - Arabozuklutu 
Neaeb - Soy Nifaku tikak - (Bak; Fe1ad, tefrika) 
Neaim - Ealn Nlırehbaa - Göıcl 
Nesir - Serpin Nihal - Dal 
Neal - Üren, n .. u (T. K3.) Nihan; (Bak; Hafi) 
Nept - Sninç, fevk (T.K&) Nibari - Yatıaız 
Net'• - Keyif Nibarl mektep - Yatıaıa ••ktep 
N~ı•t - Çıkma Nihayet - aoa, aoaunda 
Neıretmek - Y aymalr, ıılısarmak· fr. Nihayet bulmak - Bitmek, ıona ermek 

Propager, jpubller Nikab - YttzUlk 
Neıvtı nema - Serpilme, ••llıme, Niklb - Bağlatma 

blyttme Nikbin - Akım1ar - fr. Optlmiate 
Netice - Sonuç, bitim, sor Nlkl bed - iyi kötl 
Nevale - Yiyecek Nla - Yarım 
Nnaılt - Oqama Bed.aam - Kemad, klmıaa 

1 

Name - Mektup 
Nlmua - Namaa (T. K8.) 
Nimmudim - Y arakaraalılır 
Nimet - lyillk, eri1tç 
Nimetıın .. - lyilikblllr 
NlmetnqinH - lyillkbllmts 
Nieab - Yetri 
Nisar - Saçan 

Örnek: Lem'a niaar - lt•k sıot' 
Niıbeı - Nisbe' (r. Kö.) 
Niabt - Ni11biğ 
Nieyan - Unutum 
Nişter - Kanağı 
Niyaz - Yakar•• 
Niyet - Niyet (T. Kö.) 
N·za - Kavga, boğuıma, çeklıaı• 
Nizam - Düzen 
Niıamname - TüııWc 
Nize - Kargı 

Nokean - Ekııiklik 
Nakıs - 1- Eksik, 2- Ebe (T•ri~, 

Örnek: Beş nakıa ü._ı wüsavi ı.
Beı ekse tiç <leo iki. 

Zait - 1· Artık, 2- Arta (Teri~) _, 
Örnekı Beı zait ü9 müıui 11k1• 

Beı arta ilo deş aeklz 
Nokta - N'okta (T. Kö.) 
Nokta! nazar - Görüı 
Normal - Nomal ~~ 
Nufuı katıdı - Ozbelek • ( fı.) 
de naissance (ftJ 
Nüfuz (Bakı İnfaz) - Etgerlik -
ln fluence iti•-' 
Nüfuz (Bakı İnfaz) - Geçı:ııe, 
- (fr.) Penetraüan . ~ .:ıw 
Nüfus e tmek - Geçmek, ışleoa
Nuh& - Akıl ik - (fr.) Moell• 
Nuhaa - Haktr 
Nuhuaet - Uğursuzluk 
Nur - Yaltırak 
Nusret - Yardım 
Natuk - Söylev 

(Devamı ıs inci ,nsde> 
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Haftası-Kumbara Haftası Çaresi varken ıstırab ç çekmek... ne acınacak hal ! 

•GRIPIN:-
En ıiddetli bat ve dit 
ağrıların-,. romatizma 
sancı ve sızılarını 

keser 

1 
il Q.RIPIN: 

Oıütm 81itevellit 
bütün ııtırabları, adale, 

bel, ainir ağrılarını 

dindirir 
Gıipe, nnl9)'e •• ... .ı; baıtalakJara karfl bWaaua mleüdir. 

GR p • 
1 N .. 

1 
kaşelerini tecrübe ediniz I 

Fiatl 1,S k.ruıtur. Hv eczanede bulunur. 

latan bul Milli Emlak 
Mahalle Sokak 

Müdürlülüaden: 
No. Cinli Y ılbk Kira 

Kirası MUddttl 
Lira 

KdapllR•ıa. Topçular: Kııla altı 357 [)Ukkin 7'1. 1 Yı 

.. .. " ,. 365 " 60 '' " 
" " ,, " 371 " 72 " " 

Çavuşbaıı ,, Mektep : ,, 379 ,, 48 ,, ,, 

" ,, " " 381 " 36 " " 
.. .. " " 3':t .. 36 " " 
•• .. .. " 397 .. 36 il ,. 

" :. .. " 405 " 
0

36 " " 
" " " " 407 " 36 " " 
.. " " " 409 " 36 .. " 
,, ,, ,. " 4'3 •• ao ,, .. 
Yuk.,.ıda HlnAr*" )Malt .1"51JaıJ.., ..,_lan-.W kira •• 

mnddetler Ozeriaden açık arttu•a ıurejıjylo kiraya ffrilecek •• 
lıteklilerin 11/5/935 Cumartesi gUnU ıaat on dörtte ytlade ye4i 
lnıçuk pey akçelerUe mllrttaaffarı. "M:" .. 2153,. 

sız de yavrunuza iŞ BANKASINDAN btr 
B U M B AB A alınıL Geleeek sene bu hafta 
~euğunuzan da birikmiş birçok parası olacaktır. Akay İşletmesi Müdürlüğüdnen : 

5 2 4 May.ı 935 ten 25 Haziran 935 t.arihine kadar her hafta 

Ş. k t• Havny· den . Dr. BAPll CIM&L C11martes~ Pa:ıarteli Ye Perıembe günleri köprOden aaat 11,30 da 1 r e 1 , • Dalıilig" llltelıasn•ı Arıado u •• Ad lara taşınacaklar için bir göç vapuru kaldırılacak· 
ilkbahar t.nfeai May11111 birind Telefon 118, Dhran,ol11 tar. Köprüden iiaydarpaıaya kadar olan biriad •ı.taka iıcı.a.i' 

Boiaziçi yapurlarına mahlul f 21398 Cumııdan maada her veren!erin eşyaları bu vapurla Anadolu ye Adalara kadar nakle· 
Çarıatnba 1abah1ndan ltfbaren tatbik edilecek ır. 21044 güıı ogleden ~- diıebil;s.; Tarifalv isliımWaa asılmıştır. «2246>) 

., .. Osdiin-lıcadan Türkçeye Karşıhklar www 

ffl .. terafa N tneD yi!ıd9 r 
~.utku iftitahi ( Bak: Utitab ) - Açım 
IO)Jeyj 
.N b• N u UV•tf - Yalvaçlık 
N uka - Oıteleme • (fr.) Rechu~• . 
~ ükte - Nükte fT. Kö.) (fi.) Eaprıl 
~~kul etrııek - Oaymalt 
N unıay~ll - Gbrtmetı 
N linıayıt - Göıterit 
N~ınıuıe-Göaterm~· (fr.) Ech ...... ll0111' 
N unıunai lmtiıal -Uy.-ı • (fr.) El;.ellıl'P N: g - Ozm- (fr.) Sh• 
.N·· ve - Özek, 99kird.et 
uıw - lamı 

Ok o 
O Yenua - Okan 
o'd/A •r"-aıbaıbir•ai - OılsuımİJ 

rdıa kumandanı - OrkolD,ataıı 

ö 
8:;; ~Ömer (1. K&) C a-• 

Actett - ti..a- "· o•u.- • ôu .. ,. 
Ö,, - 0.dı zr _ o.:Jık 

p 
Pa 
Pib P•J - A1ak 
P&lc end - Arakbatı 

"k - Ak, temis 
pa da•era - Namuılu 
~~kiz• - L•kHiz, ter&emlı. 
aın.ı - Ç tneamit 

~enik - ÜrkG 
p •pyebo._, - Slnr•r klt-dı 

• p!t - Serpen 
ayan - Sol), uç 

Paye (Baiı Me40ed, mrrtebe) -
P At.em.. fı. Grade 

ly d r (Bak: B ki) - Slreli, ıDr•f•ll 
fr. Conıtant duratil• 

ı 
pıyıtaM - Battehir Perver e - B .... ~ y.tltılir.m. 
Paymal ol_.k - Çipenmelt, ayak Perverıiy p ollllllk - Y..s .... ~ 

•ltanda kalmak f~. i:tff follie pH - Geri, arka 
Pedal - A.yaklak. beurak pes - imdi 
Peder - Baba, ata pearnt - l:etenir, betenen 
KrJ npeder - Kayn .. a Öraek; Mfltkillpeaenıt- Giitbeftnlr 
JlejaıQtode - Ellfrt.,..O, yırtılcpırtık, Mllfktilpeaentlık - GOçbeğenirlltt 

araelenm.it - fr. Cbiffoane peaendide - hje11ilmif, betenik 
Peliapare - Çul, çulçuv .. I, paçnra put _ Alt•lr, ...,., yanı 

fr. Hal oa peampde-Artalı, aıleı1t .,.,1 lıahaıt 
Peleqk - K.plaa petirıaaa - pitmH 
P•ııah - l Sığıaak (Bak: melce) fr. pey - 1 • Arka, ardı; iı-Fr. Derrrere 

R.,.... 2 - Ark• • lr. /cppul pey ek~sf - pey alcsui. 
Peed - ÔfAd peyam - Helter, lu111ll 
Per - ~pat peya,.y, P.etder,ey- INtibirl ardınc•, 
p rakend• - 1 Datınık • fr. Diıperee blribiri trlcaıfncl-. 

e2 • Parça ( f ,uret terimi ) fr. Ea peyda etmek - Çıkermalı, orta7a 
..,...,, karmak 
Ôınc:k: 1 - B'f perakeacf• ldtapJwı peyde ~ EfarGnmek, belirmek, 
toplayınız - Bu datuuk kitapları çıkınalt, tlremelı 
topluıaıs. P'!Yd• ol•vermelt - GörOiil•erıaek, 
2 _ Pe,.k•d• .. bf • Pat9a •tıı ç lu•er•ek. çıau..ehn•k 

Perea.de - Taki• peyd*'ı k81a•et el••lt:--Hı•uıilıat••k 
PrenC:ebu - Taklaban peydtJI .a.riyet ehaeli - Dlplrlet-
P•r••t _ Tapan, tapınan m~ dlııG,r o•aa 
Peıe•tif _ Tapı~ peyderpey - Arka ark•J•• blrlbirl 

Peıeı•iı _ (Tubbld) et.ek· Tapın• ucbnca 
" k p•1ra111b•r - Yal•aç 

mak t~pma T • . , T I(• ) peyfin - emrea 
Peri - •rı ' · u Perifall - Daı•adatın, dafıaıll ,., - Ardaç 
Perran _ Uçan, uçucu Peyker - YGzt çelare (1'. Ki.) IUr•t 

PerteY - ltık, pırı'tı Pe~;.!';,a!._ And 
Perte•suı - Bfylte~ Pey•an• - Kadıla 
Perwa - Koıku, çekıa • 
Biptrva - Çekinıiı Peyrn - lı4e••• 

Peynnt - Ulatm• 
Pervaz - Uçırı• Pey•ute - Ulapuf, ulqma, .Sa··L 
PerYBI - Uçan, uçucu p 1 b 1 ,._ 
Perver - Be•liren, bealeylcJ, aeyer, H r - ·• an· u •• 

v~titlirı~, • cu• ... eli Pinh• - G&df ıiılldı ·o k· ı - f akaraperver- Y okaul Pir - Koca, ihtiyar 
rne ' • pirA - Beıeyan, cloaatan 

bealeyeo y L G..._,_ .... 
2 _ Vataop"rver - urda!nr Pli h••1'1 pil•••• - --
S _ Hayırpernr - HayırcU Pltamea - Etek 

ılavuzu 
pwnye - SUat do 
Pister -:- oa, le 
Pit - Ön, ileri 
Pıtdat - Önett 
Pitk•t - Armafan 
pİfVl\ - Ôodeı 
piynr e - Yara 
piyal~ - AJ t 
poat. h••• - poırt e.·I 
profil - Y aal 
proje - Tur 
puhte - p ımif, pitkill 

pöf - Gilfen, 1•1ınmit 
putide - Ôttil 
puyan - Daim~ koıaa 
pGr - Deha 
pilrgü - SakrM. koau.tk• 
pliHr - Oful, f.OCuk, .. a 
pilıte - a.,., - tep• 

• Rabıta - Bit,~• hhk - fr, U.. 
Rabıtal, - Da '• tut.m., taYn 

yerin • • &. ••• H '-t 

11•• M-k - Batlannılr 
ır.i>tly• - Batlaç 
Rici {Bak; Ald) 
Rleıh - Ostlln, yet, yefhl 
lteci& - Yaıa 

w ~: ......... ...,._ .. ". 
RatW- ı • "9l;ellİ 3-flalı::; .... .., 

•••ta•• 
DIDkO sayımı daki bh>kat J••lıtı 

ıCSJle dlıelti)oruz.: 

1 - (Milteezzi) kaıtlhtı (eııin) 
olaeek. 

j - (Mlttehlcl) lklah laar ıın
cltı~I !'birlefit,, kelim,11 W..e .. tır. 
(lıirlet t) cem~ ...._ ...... , H 

lınJniı• ki anl.mda :::"· 
8 - f Mlttew.lea) kar· 

t )ık arı (birik!., Wrlia. ohMialıı) tek· 
liacle d aelecelllıir. 

4- , ....... t)ı• illi ........... 
u el) o ac lltır. 

lateyen!er bunu keaip aradıtki botlukları tercihan daktilo ile 
deldurarak Türk Di'.i Arafllr~ Kurumuna ılnderebl irler. 

Olliı~ • • • • • • keli...ı .. kllavuzda • • • • • • • kartıhtına 

ll)'Pll ( Yalıut: Yeter) 161111lyoru• 

Sebebi { Kıaaca ) • • • • • • • • • • • • . . . .. ' ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .... ... 
lnergem ıudur: • • • • ( 1) ..... . . . . 

(1) Buiada bır o a fe ıo•rilmlyca y~ılar bir ıey ) Rpala-

mıyacaktır. 
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•• • üyük suprız • • ikramiyeli satış 

Yüzlerce liralık 
eşyayı beş para · 
vermeden 

alabilirsiniz 

~~~~.~~~--WI~~· ·~\tii.i"'f 

ekleyiniz!] 
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Sümer Bank Yerli Mallar PazarJarı yalnız lstanbul, Beyoğlu ve Galata mağazalarına ve üç aylık bir miiddete münhasır 
olmak üzere ikramiyeli bir ıatıt hazırlamıştır. Bu üç ay zarfında Yerli Mallar Pazarlarından ahı verlı eden 
müıterilere her mübayaa İçin kupon verilecektir Her ay •onunda o aya ait bir gün teıbit ve ilan edilecektir. 
Bu güne tesadüf eden aatıı bede.leri ibraz edilecek kupon mukabili müıteriye yüzde yüz niabetinde bedava 

mal verilmek auretile iade edilecektir. Üç aylık müddet 1 Mayısta başlıyacaktır. Fırsattan istifade ediniz. 

ANKARA, 
iSTANBUL 
BEYO~LU Yerli Mallar Pazarları GALATA, 

iZMiR, 
SAMSUN 

Herk••ln evinde 
her t•rden evvel 

bir tlt• 

bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, mnleyyindir. Mld• f' 
bar1aklara zarar vermez ve alıştırmaz. Gtıç hazimJerl kolaylaıtırır. Kabıılljt 
def'eder. Mide fişkinlfk ve yanmalarını giderir. Fazla bir yemek ve lçınedtl 
ıonra hiasedilen yorgunluk ve titkinliği hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve koklltf 
izale eder. MAZON ia:m ve markasına dikkat. t 
Depuo• M•zon ve Botton ecza deposu, Bahçekapu ı., Bankast arkasınd& N°1 

·················~······~··························· .. ······················ ............................................................................. ... 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip pllnını görUnUz. ,, ' .. . . 
1. ci keşidesi 11 Mayıs 1935 dedir. 

Buyuk ikramiyesi: 25.000 Liradır. 

'--------~----------------------"' 

JUVANTiN 

/ 

SAÇ BOYALARI 
Kanzuk Eczaneıi Müstahzarlarından 

Saçların aabit ve tabii renklerini iade 
eder. Kumral ve •İyah renkler de 
tertip edilmittir. Ter ve yıkanmakla 
dahi çıkmaz. Daima ubit kalır. Ye
gane zara ra ı z ve • ı bhi aaç boyalarıdır. 
Tann~mıt eczanelerle ıtriyat mağaza
larında bulunur. 

Sin ~ 
Or. 1 

Catalo.llu Orhan B. apırtımanı Tel.270S3 I 
Ev. Kadıköy Bahariye l ı erl aokak TeJ.60791 

~--------------' 

Nafıa Bakanlığından: 
10/4/935 Tarihinde münakasaya çıkarılmıı olan Afyon· Ant~ly~ 
hattının Bozanönü • Isparta ara11 13,8 kil etrelik mükerrer yedıP' 
kıımımn inşaatına talip zuhur etmediğin en mezk\ır kısım ioıa•* 
ve ray ferşlyatı, inıaat müddeti ve ehliyeti fenniye ıatlannd1111 

.bazıları değiıtirilmek suretile kapalı zarf uıullle yeniden ekstr 
miye konulmuıtur. · 
Mahammen ihale bedeli ( 300,000 ) liradan vı muvakkat teminatı 
da ( 15750) liradan ibaret bulunan bu intaat ve ameliyatın ek•ilt" 
mesl 6/5/935 Pazartesi gUnU öğieden sonra saat 16 da Ankarad• 
Bakanlık binasında, demiryol inıaat rei~liği ekıtltme komisyonuııc:I• 
yapılacaktır. Bu İf• girmek iateyenlerin teklif mektublarile mUnakr 
la şartnamesinde yazılı diğer evrakt 6/5/935 tarihio ' 
öğleden sonra saat 15 e kadar inşaat Reisliğine makbıJ• 
mukabilinde teslim etmeleri lazım ge! diği ve mlinakasa tartoa~~ 
sinde yazıla olduğu veçbile münakasa gilnlinden en az bit ba t~ 
evvel Nafıa Bakanlığına istida ile müracat ederek alacakl~: 
fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına lliştirmelerl ikt;ı a 
eylediği ve ıartnam• ve mukavelenin değiıen maddelerini ibl "

1 
eden varakayı tedarik etmek istlyenler 9 lira ve mUnak~~lc 
evrakını heyeti umumiyesini 15 lira bedel mukabilinde Bak~ 
demiryollar inşaat Reisliğinden alabilecekleri ilan olunu~ 

&on Posta Matbaaaı 

Sahibi : R. Kökçü 

Neır. Müdftrü : Tabiw 

1 Dr.A. KUTiEl-
1 Karaköy Topçular cadde•i NO· sJ 


