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Paris Gazetelerine Göre, 
Maksat Fransayı Yalnız 

Başına Bırakmaktır 

İngiliz Diplomat

ları Arasında 

I~tilaf Çıktı 

· Hitler 

~ -

lngiltereye, Hava 

Müdafaası için Bir 

ittifak Teklif Etti 

Berlin Görüşmeleri Dün 

Akşam Neticelendi 

Paristc çıkan Pötl Jurnal adındaki Fransız gaıotesi, Almanyanın istikbal 
harbi hazırlıklarına dair mlibim ifefl&' yapıyor ve bilhaeaa ouııu ortaya atıyor: 
'•Almanya. hıtikbal barbı i.,ia mikrop -.e •ew.li ... 1a-u•aa4a pek .,.ar ..._ 
lıklar )apraıwtır. O kadar ki Almanlar oıı tane bombardıman tayyarHile bir 
saat içinde bir milyon iaııını öldürüp yok edebileceklordir.,, 

Bu resimde gnz maskesile talim yapan Alman askerleri görtiyor1unuı. 

Berlin mUzakerelerinde Hitler bilhassa iki nokta Uzerinde 
ısrar etmiştir. 

1 - Balbk denizinde Rus donanmasına Ustun bir donanma vU· 
cuda getirmek, ÇUnkU Ruslar son senelerde balbk filolarını 

~ çok kuvvetlendlrmlşlerdlr. 
- Rusya ile Almanya arasında bir harp olursa Karadeniz Rua 
donamasın•n Cebelüttarmktan geçmesine mUsaade edll• 
memesi. 

lngllterenln bu iki maddeye muvafakati mukablllnde de 
Almanya, lnglltere ile bir hava . mUdafaa pekti imzalamaya 
hazar oldu§unu bUdlrmlşıUr. 

Bcrlin, 27, 1 de ittifak yapmak isteyecek)~ 
(liususl)-In- rinide ili ve etmiılerdir. Fakat 
iillz harici- Almanya, diier devletler •ilahla 
l'e bakanı Sir bulunduğu müddetçe Almanyanın 
Con Simon da onlar gibi siJAblanmak kara· 
hariciye mU~- rmda olduğunu, eğer öteki deY· 
teıarı Lord ltıtl•r ıilablarım bırakıraa Alman .. 

1~~en ile Bay yanın da son tUfeğin• kadar blra-
'lıtler ve Al- kacağını blldlrmittir. 
ltlan ha- Bundan baıka Almanya Şark 

ı T . ' ticlye an aımaıına ve una mıaan:ına 

h B•11 Hitler 
•kan F N l>ıla 1 on öyrat arasında ya-

tk n siyasal görüımeler dün 
fanı bitirildi. 

ttd~dlra ~a reımi bir tebliğ neı· 
ltlan · u görUşmelerd• Al· 
~•ıı:~~ın ö te~rar ıilihlanması 

in . 5 zgel.şi edilmiştir. 
d' gıllz bakaniarı Alman 

1Plornatl ' l&hı arma, Almanyanın si" 
1 anması n · 1 er i zer.ne ngil ;z mil-
' ın n korkuya dUşt ·· ü U ttar ıl k ug n ve 
tat~ 1 lı bir emniyet sistemi y1ı· 
lerj .anı~ nr~şdırılmasmı istedik
kctn1' ıoy~em.şlcrdir. lngiliz ba
~tn ~rı, eger Almanya müşterek 

ıııyet a· • . q • ıs .emme yanaımazsa 

'ier devletlerin kendisi aleyhin-

giremiyeceğlnl lniillz diplomatla-
rına bildirmiştir. Diğer taraftan 

( Devamı 3 f!ocn yüz:de ) 
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120 Milyon 
insan Aç İ 

Çinde Müthiş liir Kıtlık 
Hüküm Sürüyor 

Ölen Ölene I 
Şanghay, 26 (A.A.) - Vasatı 

Yanguz havzasıoda uıun zaman
danbcri devam etmekte olan ku· 
raklık neticesinde müthiı kıtlık 
başlamışbr. Açlıktan muz.tarlp 
olan insanların adedi 120 milyon 
tahmin edilm~kte dir. Yalnız 
Nankin'de iane ile yaşayanların 
adedi on i!a yirmi bin tahmin 
edilmeldedir. Bunlar gıda olarak 
en pis ı eyle ri yemekten çekinme
mektedirler. Şehrin cıvarı · açlık· 
tan il•nlerin cesederile doludur. 

Ö.s liJrltçe 
~lavuz11nıı 
f!leırsdigor~ 

TUrk dili araıbrma kurumu 
lSz Türkçe ıözler Uıerlnde çalıı· 
masının temel eaerinl hazırlamıf'" 
tır. '' Oımanhcadan Türkçeye 
karşılıklar klavuzu,, adını taııyan 
bu sözlükte 8000 Türkçe •Öz va,. 
dır. Bunları bugünden itibaren 
•' Son Po•ta ., da neırediyoruz. 

DiJ kurumu bu münasebetle 
bir bildirik yapark • Türk dili 
araştırma kurumu, bOtUn uluaal 
varlıklar gibi, Türk dilinin kuru· 
lut hareketini de yaratıcısı olan 
eısiz ve Ulu Önder Atatürke tU· 
kanmez saygılarını sunmayı ilk 
borç bilir. ,. dedikten sonra bu 
8000 Türkçe •lSzün ıonradan 
kitap ıeklinde ba.ılacağma da 
ıöz veriyor. (A) harfinin ilk sözle
rini bugün 10, 11 inci sayıfamıı· 
da bulacaksınız. 

Tür1< dili araştırma kurumıı iaıkanı 
Saf/et Arıke11 

1 

1 
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Bugün De Bir Anket: 

Yunanista~a Dair 
Neler Biliyorsunuz? 

' 

Muharririmiz, Komşu M;;leket 1-lakkında Önüne 
Gelene Sekiz Sual Sordu. Kimıe Hakikate 

.. Yakın Ve Doğru Cevap Veremedi 
Dün ~ır mubarrirhniz muhtelif mes-
lekte lcimıelere, gazetemizin t t 

. i k' er ıp 
ettı~ ıe ız ıual ıormuıtur. Makaa-
dımız, komıumuz Yunaniıtan hak
kında halkın n• bllditini teabit 
etmektir. Aldıtımız cevaplar çok 
meraklıdır. Cevapları aynen dere•• 
dilmittir. Önce, fU çerçiv. içindeki 
auallere bakınız, ıonrada bu ıuaJlere 

• YerUer. cevabları okuyunuz. Cevaplar 
afaiıdadır. 

Hiç Gazete Okumamı' 
Dok'.tor General Tevfik Sağ· 

lamın muayenehanesinde hasta 
bakıcı Bayan Naciye: 

1 Bilmlyoruml 
2 - Birıey söyleyemem! 
3 - Tahsilim yok ki bileyim! 

( Devamı 11 inci .ylizde ; 

Sekiz Sual 
· - Yananlda11 kırallılr. mıdır, 

cümhuriget midir.- Ret.l
ciimlıuru kimdir? 

2 - Bizim Yananislanlo /autla· 
. dumuz nered• blrleJir? 
• - Yı111aniıt•,.la ha11gl a11tıa,ma 

neticed11de doat old•lc > 
4 - Kondllia kimdir~ 
S - Venizeloa kimdir? V• ıelç/11 

i•gan etti? 
6 - Yuno11İ•ta1un nelcadar 11üfuıu 

oardır? 
7 - Yanan malualleri11l11 e11 

reoaçta olanı 11.edlr? 
8 - Yananlılarla l'agoaluılerın 

•raları naıı ldır? 

Tevkiflerin Sonu Gelmedi 

Venizelosun Muhake
Gıya ben Başlıyor • 

mesı 

Ôıt aırad• sold•n sağa· S 
kaymakam Ste/a • k açl•larda11 mlrala11 Sarafi•, lcagmalccm Çigont .. , 

na oa, 6inbaıı 17ri,a11dajllidi•, bl11baıı Çlpnte• 
Af 

27 
(H divanıharp lıuzurdnd• 

ına, uıuai) ..._ At· .. _ .............. - .. .... a.. _., ...... 

~:v;k~~;:kıdi~::~:~:~ib~gkıtsuçtu;:: Yunan Konsolosu 
. un vere-

cekt.r. Bu haberi, divan.h b" R ı v· 
salahiyetli bir ıahsi} elinden aldr lD um ara ıze 
B h h a ım. V f 

u c~za, er alde çok ,iddetll ermiyor . 
"TC ka'gık r olacaktır. Diğer yandan 
t t ı d Istan bul Yunan konıolosha· 
• 

1 ere evam ediliyor. Garbi nesi dUndenberi Yunanhtana 
Trakya Tllrklerinden birkaç Veni- gitmek isteyen Rumların pasa· 
zeloscu da tevkif edilmlıtir. Gö- portlarmı vize etmemektedir. 
mUI

1
f Une~e ded 48. zabit ve sivilin Yalnız ticaret ve sıhhi zaruretler 

ma a~ı acze llmııtir. GömUlcUne dolayııHe Yunanistana gidecek· 
elcktrık şirketine de haciz. kon- lerin pasaportları vize edilecektir. 
muıtur. Tersanedeki iıyanı tertip Bir de Se!inik ıergisiııe iştir.ak 
eden tersane kumandanı amiral edeceklerin pasaport:arı vıze 
Russcn ile kaptan Nikoçara ve edilecektir Maamafih Yunan 
P inoçi de sorğuya çekilmektedir. hükumetinin bu kararı yeni de· 

Ankara Yunan elçiliği eski deniz ğildir. G eçen sene, lstaobul Kı~· 
· rıs, on iki ada, ŞimaJi ~dpiır 

ataie&ı Halkiopulosun da isvanda · t a gı p 
* Rumlarının Yunanı• an 

büyUk faaliyeti tesblt edilmiştir. kk ten veya daimi surette 
B 

muva a . . . y c.an 
ay Venlzelos, Atina dlvanıhar- kalmamalarını temın ıçın u • 

binde gıyaben muhakeme edile- hUkünıeti bir kanun projesi ha· 
cektir. Midilli halkı isyana karııan zırJamış, Meclisten geçirmişt i . 
Midilli metrepolidinin azlini İ•t•· Son isyan vaziyeti dolayısile şim• 
mittir. dl bu kanunu tatbik etmetedir. 

.. 



___ 2 ~ayf=a::=:===============-==::ı::ı:m:=======-=============o==::::::ııı====S=O==N==P=O==S=T=A=====================-==============~======ı=========M===arl===2=7====' 

1 . Ginii.n Tarihi (Halkın Seıi)I 
Ayda Kaç 
Para ile 
Geçiniyorsunuz? 

Dilo muharririmlz ) olda raıtıel· 
dikleriuı bu ıuali ıormuı •• 
aşağidakl covaplan almı§tır: 

Avukat Bar irfan !mlnı 
- Suyalin yani f doıtuaı. 1

' Ayda 
kaç para u. reçlnl7or1unuıt? ,, detti, 
"Ayda kaç para ile reçiameye mecbur 
knlıyonunuz?,, diye sormalıydın. Ben 
heaabıma, lıteditim tekilde ıeçfne• 
bilmek için eıatı yukarı olanea ka· 
&ancı mı 1arfa mecbur kalıyorum. 

Olanca kazancıma rellace, bu mu•y· 
yen dettldir, Bir rakam mı ıöyleylm? 
Vaıti"eç canım. Bu, abpapları Gzmık· 
ten, cfnımanları .. vtndlrmekteo, pek 
fakirlerin de at zlıı rını ıulandırmaktaa 
batka neye yarar ki?. 

* Beşlktaşta Kuıoaıu Çıkma· 
zında Doktor Bay Vehbh 

- Bizim 6yJı açıktan vuri'unfarı· 

aıııt yok. Manıımızla reçlniyorus tabUI 

* Muharrir Bayan Suat Dervl ı 
- Ayda Dç yQz lira ıarfedıbfl· 

dltim ıı7lar, gayet iyi sreçinebiliyorum. 
Ve kaznnoım yGıt elli ile Gçyüa ara· 
ıında deQ'İitlA'i için de, bazı a7Jarım 
müıayikah ge~iyor tablit 

* Sirkecide, 6 numarada ber• 
ber dUkkAnı kalfalarından Bay 
Mehmeta 

- Sorma birader, kazandığım 40 
lirayı temizledikt n bntka bakkalın 
borcunu sekia on lira kabartıyorum 
ber ny. İtin sonu ne mi olacak? Gayet 
basit. Bakkalda itibar suyunu çeklnoe 
biz do mahalleyi değiıtireceği%. Ma
halJeyi değittire değiftlre ."!e reçinlp 
ıidecetiz böyle! 

isminin yazılmasını istemi• 
yen bir doktor: 

- Vallahi, imkan olsaydı, ılzl bu 
kadar yorulmaya mecbur etmeden bir 
rakkam ıliylerdim. Fakat emin olun 
ki farkında değilim, fakat yine emin 
olun ki, Yergilere verdiğim para, fit• 
clnnıek için Hrfettiği den fazladır, 

1'-
Reslmll Ay tlrketl mUe ala 

ve sahlplerlnden Bay ll1ecdi 
Derviş: 

- Tam ç yGz Ura ile ıec1ntblll
yorum l 

* lstlklfil cedd al 112 numarah 
magaza tezglhtarlarından Ba· 
yan Vlktorya: 

- N ıanhmıo da benim de otuı 
lira ayht mıa nr. Bir aaa, bir 
baba, bir ey bir de bea, an• 
eak geçiniyoruz bu para ile. 
Onun için biribiriml:ıl 7lyiyorus da 
eyrJf amiyoruz biriblrimizdeo ya, çllnkll 
bir ayı luk, o da, biz do tahtaya 
oturacağııl 

lstanbula Ağaç 
Vilayet lstabulun gllzelllğlnl 

arlLrmak için ağaçlandırmıya 

karar vermiştir. Şehir planında 
buna huıuıi bir ehemmiyet 
verilecektir. 

IRLI& 

Bulgaristandan Ge en Türk
ler Acı Acı Dert Yanıyorlar 

Dlln Varnadan İtalyan vapurlle ıehrimize on 
bet hanenin bir iÖçemen kafilesi gelmiştir. Bunlar 
Bulgariıtanın Vama, Şımnı Eıklcuma Ye Pravadı 
kaaabalarındaadırlar. Paraıız ve yardıma çok muJı. 
taç bir halde gelen bu ırkdq'arımııla bir muharrl· 
rimiz görOımUş, dertlerini dlnlemittfr. 

Varnadao gelen göçemenlerden btrber Yaıar 
ağa tunları anlatmııtıı: 

tDrk harflerini okutmak lateyen muallimler (Kema• 
liıtllk) ithamı Ue birer, birer vazifelerinden uzak· 
laıdırılmaktadır. Tnrk mektepleri Ye Tllrk Yakıflan 
BaımllftU HllHyln HDsnllnlln eline teılim edildi. 
O, lıtediil gibi aııp keaiyor, muallimlere maq 
verilmiyor. Bu gidiıle Bulgarlstandaki Türk mek· 

"- Hele iki ıeuedonberl yaıayıf mız çok gUç-

teplerl 2elecck aene klmilen kapanacak ve bir 
milyon TUrkUn mekteplere devam etmekte olan 
kırk beş bin yavru'arı mektepsiz kalacaklar Ye 
ana dillerini öğrenemlyeceklerdir. 

leşmiıtl. Ekaerlyetle Deliorman köylerinde Türklere 
kar§ı reva görülmekte olan taıyık pık fazladır. 
Bir kısım Bulgarlar tllrklerden alıf, verit etmezler. 
Tnrk ltçilere iş vorme:der. Bu vaziyot karıııında 
aç kalmak tehlikeal baı göıtermiıtir. Tllrk mek· 
teplerinde yeni tlirk harfleri okutmayorlar, )'eni 

Bize gelince; elimizde, anıcumuzda nemiz varsa 
nrdikton ıonra, paaaport aldık Ye çok tükür ana• 
yurda, kardeşlerimiz.e kaYuıtuk, ger;de kalan kar
dı~lerimlzo do allah acııın •. 

Takas işlerindeki 
Yolsuzluk 

Dosye lhtiıaı Mahkeme• 
İne Verilmiı Değildir 
Takas ıulstimali tahkikatı ev· 

rakı, feılekeyl ha:ıırlıyan mUfet· 
tiılcr heyeU tarafından &on defa 
gözden geçirilmektedir. 

Evrak, dün bir gazetenin yaz• 
dığı gib ne ihtisas mabk meaine 
verilmiş ve nede salAhiyet harici 
g6rülerek reddedilmittir. Feıleke· 
nln yakında latanbul Gllmrllklerl 
batmUdUrlUğUno •erilmesi muhto• 
meldir. GilmrOk başmUdllrll Bay 
Seyfi dün kendl&ile glSrllıeo bir 
muharririmiz.e: 

" - M s 1 hoolls tahklk he· 
yetindedlr. Ne bize, ned lhtisaa 
mahkemeıine 1evkedilmlt değil• 
dir.,, Demi~tlr. 

On Bin Lira Mı Kaçtr• 
mak f stemiıler? 

Sarraf Tlmeleoı Ue ortağı 
Koatantin, Yunaniatan on bin 
lira kaçırdıklan iddia edilerek 
yakalanmıılnr ve don müddei• 

umumillğ verllmişlerdir. Suçlular 
Sultanahmet ikinci Sulh Ceza 
hAkimlnin 6nllne çıkarıldılar •• 
h4klm ikisini de serbcıt bıraktı ve 
muhakemelerinin gayrlmovkuf ola· 
rak devam etmeılnl kararlqtırcb. 

Tek Kitap Usulu Kaldırıhyor 
Ktıltnr Bakanlıiı ilkmıktep 

kitaplan hakkında bazı yeni 

kararlar vermiıtir. Tarih ve Yurt 
bilğiil kitaplarından batka, diğer 

der11ler için tek kitap uıulll mu
vafık görUlmemiıtir. ÔnUmUzdeki 
yaı, yeni llkmektep kitapları 

yaıılmaıı için bir mlisabaka 
açılacaktır. 

Yalan Yere 
Şahitlik Eden 
Bir Kadılı 

Dün Tevkif Edil dl 
Asliye Uçllncn ceza mahke

mesinde vvelfsl glln Lem n dlı 

bir kadın ı bitlik yaparken 
mahkemenin karnrile uçlu me'f'• 
kilne alındı ve tevkif edildi. 
Mehmet Ali kızı bayan Leman, 
hırsızlıktan suçlu Mustafa oğlu 
Hayri hakkında oahitlik yapıyor
du. Reisin bUtUn 5uallerlne menfi 
cevap Yerdi, hadiseden hiç hab rJ 
olmadığını ı6yledi. Mahkeme ka· 
dmın mUatantikllktcki ifadesini 
okuttu. Orada ıuçıu aleyhinde 
mU§ahedelırini ıöylf yordu. Mah· 
kem vvelc bildlk'erinı hnlbnl 
gibi ıöyleyen Lemanın mahkeme· 
de susmasını hakikati gizi mek 
maksadına atfetti, tevkifine karar 
verdi. 

Ceza kanununun yalan yere 
ıahltlik denler hakkında c za 
kanununun tayın ettiği ceza, Uç 
ydan ttç seneye kadar hapistir. 

Harice Tutun Satışı Bu Sene 
Çok iyi Gitti 

lzmlr Te lstaabul piyaıalarındo 
ıatılık tUtl1n ıtoklan tamnmlle 
tlikenmlttlr. Yalnız, Samıun •• 
Bafrada birkaç ml\teferrlk yerli 
tacirler elinde az mıktnrda tütün 
kalmııtır. B11 yıl ecnebt tlitlln 
olrkıtlerinden biri yalnız 932·933 
mahıulUnden (8) milyon kilo tlltün 
aabn almııtır. 

Bir ay sonra ıehrimiı piyasa• 
ıında Çek rejiıine eski mUnaka
sah ra ait tes"imlere haılanacaktır. 
Bunlardan arta kalan bir kısım 
stokların da Almanyadaki tröat 
harici fabrilalara aatılmaaı muh· 
temeldir. 

1 
77 Bin Liralık 

1 Davanın Sonu 
Sabık"' Hidiv Aleyhindeki 

Dava Reddedildi 
Bundan bir mllddet e•••l 

sabık Hidiv Abbaı Hilmi leyhine 
Buraa Kaplıcalar tirketl tarafın· 
dan ( 77 ) bin liralık bir dava 
açılmııtı. Şirketin (100) bin liralık 
hisse ıenedinl almayı teahhOt 
ettiği halde •adini yerine getire
medl§i lddlasilo blrlnd Ticaret 
mnhkeme11lnd açılan bu daya 
neticelenmiştir. 

Mahkeme, davanın reddine ve 
ihtiyatı tedbir olmak Uzere Be· 
bekteki Hidiv yalıaına konulan 

haciz kararının kaldırılmaıma 
karar verllmiıtir. 

iki Hakim icra lıleri 
için Tetkike Çıkıyor 
Adliye Bakanbğı Balkanlarda 

ve Orta Avrupada icra Ye uıul 
f lerinl tetkik ettirmeye karar 
vermiş Ye lıtanbul icra relıi Bay 
Kemalle Bakanlık Hukuk itleri 
mUdUrn Bay Kemali bu ite me
mur etmiştir. iki Kemaller bugUn 
Bükreşe gidecekler, iki aylık bir 
tetkik ıeyahatl yapacaklardır. icra 
reisi Bay Kemal Romanya, Avuı• 
turya, lavlçre Bulgariıtandakl icra 
itlerini Hukuk itleri mOdfirti diğer 
Bay Kemal de bflhaau Almanya, 
Avuıturya Ye ini çre kanunJanm 
tetkik edecektir. 

Köylülere Ev Projaıi Dağıtılacak 
Halkevl Istanbul ve Trakya 

havaliıinde ev yaptıracak köylO
lere, iyi ve asri birer ey nUmuneal 
vermek dUtUncesilc iki boy O:ıe
rlnd& köy evleri projeleri vere· 
cektir. Bu projeler için bir 
müsabaka açılmış. yerli malzeme 
ile en ııhhl Ye ucuz nllmuneyl 
yapacak ıanatkirlira naktt mU· 
kAfat verllmul kararlaıtınlmııtır. 

Birkaç Satır 
Arasında 
Kadınlar On Senede 

Ne Yaptllar? 
Birkaç ay ıonra ıehrimizdı [Tir• 

kadıaı çaJııma nriİ•i) açılacaktll· 
Bu Hrl'ide 10 11ne eYYelfne kadat 
·n 10 Hoedenbıri Türk kadınlarınıll 
J•ptıldan 111rler teıhir . edllecektlt• 

Buhran Vergisi 
Ankara 25 - Hükumet Ka• 

mutaya Yerdiği bir layihada ka~ 
zanç kanununa göre vergldeJI 
!atfına edilenlerin buhran verg .. 
ıinden de muaf tutulmalarına dalf 
olan maddenin kaldırılmaıını il" 
temitllr. 

Orduya Bir Hediye 
SOmer Bank memurlan orduy• 

hediye etmek ilzere bir tanare al• 
mata karar nrmiılerdir. 

itten El Çektlrlldl 
Adliye Bakanhğı lımlr Tıbbıadllıd 

Bay Muıtafa Şakire itten el çektirU• 
miıt1r. 

Komlayoncular Odası 
Kamiıyoncular Birliği komlsyo11• 

eulsr Oduı tetkili için GOmrllk Sı• 
kanlağına bir teklif yııpmııtır, 

EyUp Dispanseri 
EyDpte verem dispanserinin teoıel 

atma mera1imi dan yapılmııtır. 

Mualllmlere Kura 
lıkmektep muallimlerinin pedagoJI 

malumatlarını arttırmak için, bu yaİ 
muallimlere bir kun açılacaktır. 

Metr Kampan Öldü 
Oımnn!ı Bnnk&11 Hukuk müaavltl 

Metr Kampan evvelki gOn nzlfC 
ba111.da kalp ıektesinden ölmUilÜre 

Possldon Vapuru 
Veai:ıı:elosun otlunuo hi••e•I bullhi 

nan Yunan bandıralı Poı idon vapuru 
dGD Pireye gitmiıtir. 

Bir G!lnde 
Son 24 1aatte fatanbuldıı iki hıf" 

ıızlık, iki yarıılnma, bir otomobU 
kaıtası Ye iki de yangın baılangıeö 
olmuıtur. 

Vapur Ocretlerl 
Vapur naYlunları tarife komlıyo<I 

aunun, yo'.cu Ocretlerlni de bir miktd 
indireceğini öğrendik. 

Vereme Kar,ı 
Veremle mücadele cemiyeti, ınel«• 

teplerde i"ençllk teıkilAtı yapınal0 

baılamıotır. 

~ Ekmek 9 Kurut 
BugOnden itibaren ekmek 9 kur&St' 

francala 13 kuruıa ınblacaktar. 

Yunanlstandan Manlfatur• 
Yunaniıtanın kumat fabrlkalatl 

bize mOhim miktarda kumaı ıöod•f" 
•ekdedlr. 

7500 Lira 
Dolandır mı~ 

labak Menaı adında bir ıarr~ 
bay Tabaio adında bir i"ayrimObadll 
1500 liralık rayrlmGbadil bouoıuıı• 
dolandırmak ıuçllı adU1 c11 nriJoılf' 
tir. 

1 Son ·Posta 'nın Resimli Hikayesi ... · Razar O'a Liasan B Dı~ı7o v.• 1 
-------------------------------'ı __ n __ ~-----·----=~--r_.n. __ ~ı_:~ 

Kom~u - Ha an B. ! Tenr.ya 
şükfır... bu ıene bahar nazlan• 
madı, erke ı ~e.d , doi'il mi ? 

J-bsan B. - Evet amma gel 
benimle beraber de bak... liu 
&ieııcki babnr, baıka bahar ... 

..• Kırlarda ot yerine ıüngO, 
bahçelerde çiçek )'•rine tüfek 
bitiyor .•• 

.•. Korkarım ki mıa 
Ni11nn yağmuru yerine .•• 

kokulu 1 ... Pia kokulu gar. 
yaimaıınl 
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Hergün 
Talebenin -
Umumi Bilgisi 
Hakkında Bir Anket 

~ -
Talebe Arasında 
Mektepler ne okutur? 
'l alebe mektepte ne öğrenir? 
Dün biz bazı Univerıite ve 

lise talebe&ine gUnUn adamlar.na 
te vah.'al rıı a ait birkaç sual 
:orduk. A!d.ğı mı:ı netice hakika· 

f
en hepimizi ağlatacak kadar 
•eldir. 

B Baza Universite taleboai Ingiliı 
8fveklli Makdonaldı bir ıinema 

lrf · b· ııtı . zannediyor. Aynftayinin 
. ır sınema rejiaörll olduğuna 
tnanı;or. 
b Ve sbnra Somalıyt ltalyada 
b 1
1
r kulübe, Mançukoyı Istanbulda 
r sokak ismi. 

t Üniversite ve lise son sınıf 
alebesinin um umi malumatına bu 
~iıallerJo hükfım verecek olursak, 
•glamamak mümkUn mil? 

• Bir Tecrübe Ediniz! 

SON POSTA 

Resimli Makale a Adalet a 

b Gazetemizin bu anketi i!mt 
ir anke t sayılamaz. Binaenaleyh Cemıyeti ıoyan üç hırsız vardır: Hıra ız ve kJtı l, dır. Adl ıye Ye adald b unun için .ı:urul muıtu.. Uir cc m '· 

Çıkarılacak hUküm de fenni olamaz. mUrabahncı, muhtekir. Bu11lar cemiyetin 1ervetini bir yelte ki bu 
1
ilç hıraı:ı .erbeııtt r, ada.let lunları p en-

td Fakat ne do o!sa ~ir fikir elden bir ele g eçirirler. Hepimizin kanını emcr:er, ve çeainden yakaıayıp hapse atBma:ı, ? cem ıyette silkün ve 

• 
l~nıeyc kafi değil midir? ister· tahta kuruları g ibi, halkın ve fakirin s r tından sreç· nırler. emniyet tee111U11 odemeı. Onun l çın adalet, bir devlet in 

en . d Vatand a şlorı bu tufeylilerden korumak devletin vazifHi· temel taı dır. 
\1 ız sız e tecrübe ediniz, vcı liao ::ırn::: =-===-:=====--=======-:::====-=====-===-==-
b~Ya üniversitede bir oğlunuz veya 
ır k h. ızınız varsa, onlara dünya 
adfseleri hakkında bazı sualler 

borunuz. Alacağınız cevaplar sizi 
ay~ete düşürecektir. 

r 

SON TELGRAF HABERLERİ 
bı Üniversiteye kadar yükselen 
tar talebenin bu vaziyetine mll• 
nıaba ile bakılamaz. .. 
KiUtür Derecemiz 
Şuraıı muhakkak ki umuml

cue gerek talebenin, gerek hal-
mı:ıın umumi kUltUrll çok nok• 

•a11d1r. 
t BuaUn gazetemlzdt Yunaniı
p~~ hakkında halk arasında ya• 
onu ., k'•k bir anket Yar. Bir de 

k 0 uyunuz. O vakit aı çok t umuı telikki edilen klmHlerln 
d omşumuz hakkında bile ne ka
h ar derin bir bilgisizlik içinde 
ulunduklarmı görerek ıaıacak· 

•ınız. 

•ah~b!an hangi meslekte ihtisas 
,~ 1 olursa olsun, herıeyden 
ot Vel umumi bir kültür aahibi 
~u7ak mecburiyetindedir. Umumi 
kaJUr, muayyen bir dereceye 
birik! oku?1anın dimağda kalan 
teni ıf tl.ıidır. Bu kültür ufkumuzu 
illan: ~tır, dUşllncemlzi düzeltir, 
kem ıgımızı kuvvetlend:rir, muha· 
bin ~mizl arttırır. 'insan mes'eği· 
lrıı ar bilgisi içinde cahil kal· 

Ya mahkumdur. 

. * 
Kabahat Kimde? 

kı l<ültürUmUz noksan&a kabahat 
~de? ' 

d yeni nealln kUltUr noktanın· 
,ı~"t aadece mekteplerimiz tahsil 
" e . 1 , 
tlı,/111ıd~ z Ye terbiye tarzımız 

u Ur. 

sayı 
(Baıtarafıl iael yllzdo) 

Şark anlaımaaı itinde lnglllı 
murahhasları araaında lhtlllf çık· 
tıiı •8ylenlyor. Sir Con Slmon, 
Almanyanın endlıelerial lz.ıtle için 
Şark misakı projesinde değiıiklik 
yapılmaıını istemekte, Lord Eden 
ise, Şarki Avrupada karııhklı bir 
emniyet sistemi kurulmadıkça 
ıulhun devam etmesine lmkln 
olmıyacağı kanaatindedir. Netice 
olarak lngiliz murahhaaları Şark 
misakı için A:manyadan bir proje 

istemiılerdir. 
Fransaya Göre, Almanya 
Kurnazhk Yapıyormu,ı 
Parls, 27 (Hususi) - Berlin 

görUımelerinl ehemmiyetle takip 
eden gazetelerin de di leri çok 
acıdır. Jurnal gazetesi Almanyanın 
~iltereyi aldatmak için çok 

Bay Nöratın 
Istifa~ı Yalan 

Berlin 27 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Bay Nörat ile mllsteşarı 
Bay Bulovun istifaları hakkındaki 
haberler resmen tekzip edilmek-

dar Biz çocukları dünya ile alAka· 
Onl etmiye ehemmiyet vermiyoruz. ted;r. 
lar

1 
•rın dimağlarını kitap aayfa· İstanbul Belediyesinin 

'd arasında hapsetmekle iktifa Gu"mru':k Hı"ssesı· 
;ı ~ ıyoruı Ço ki . "'ire . • cu arımız derslerıni 
)orı nıyor ve kUltilrce yUkselmi· Ankara, 26 Belediyeler 

ar. 
l<uı arasında pay edilmek Uzere gllm· 

"1Ufr d tilr Bakanlığı tedrisatta ve rük resmbe eklenen ) üz de on bel• 
hpa~ kat programlarmda ıslahat ı k 
arıtınd a ınbış. Bari bunu dikkat di~ıe hlsses .nin son Uç ay. ı tutarı 

e ulundursa! 742614 lira 60 kuruştur. l11tanbul 
Z b. · belediyesiniu hiaaosine 139973 

a . t~erin Maafı d 

çalıştığını, Fran-;;- ile lngilterenin 
arasına bomba koymak lstediğlnl 

yazarak diyor klı 
"- Bundan mak•at FranAyı. 

lnglltere ile Ru•yadan birini 
tercih etmek gibi ağır bir m~c· 
burlyet altına bırakmaktır. Al
manya, Sovyet Rusya ile anlaş· 
maktan çekinmek ıuretlle lngil• 
tereyi de ııkıntıya dUıUrmek 
istemektedir.,, 

Bu iazetı, bir Ruı • Framıız 
ittifakının, Fransaya faydalar 
temin edip etmiyeceğinin de 
araştırılması lazım geldiğini ileri 
sUrUyor. 

Övr gazetesi do ı~yle diyor: 
.. Almanyanm aldatacı teklifleri, 

Londranın, Pariı Uzerlnde tazyik 
icra ederek, Streaa koferanıı 
esnuında, lngiltere ile Sovyetle~ 

den birini tercihe ı:necbur etme· 
ıinl kolaylaıtıracaktır.,, 

Diğer taraftan Fransa başba· 
kanı Bay Flanden yeni bir bele
diyeyi açarken a6yledijf autukta 
ıöyle dedi: 

.. - Fransa kendi kuvvetine 
gUvenmelidir. J 5 yıldır ulusal ko
runma için harcadığımız milyar· 
lar boşa gitmemiıtfr. Bizler bat· 
mak Uzere olan bir geminin ıaı· 
kın tayfalarına benzememe-liyf 

Bay FJanden nutkunu F z.,. 
ıızlara mllli birlik tavsiye' ed rak 
bitirmiştir. ere 

. Parisde gllnlln en yeni haber• 
lorı de şudur: Kabine, harpte ipti
dai madde olarak fıe yarayacak 
ıeylerln ihracını yasak •tm' t' 
H . . b k B ıı ır. 
arıcıye a anı ay Lava} M 

k h ın 08• 
ova seya atı 20 Nisana d ğ 

olacaktır. o ru 

Bulgaristan Nöyi Muahedesini Bozmak Niyetind 
Olmadığını Bildirdi e 

Ankara, 26 - Dışarı işleri 
Bakanı Bay Tevfik RUttll Araa 
tarafından kabul edilen yeııi 
Bulgar Elçisi Pavlof hükumetinin, 
Nöyi antlaımaıının askeri hüküm· 
)erini bir taraflı feshe teıebbUı 
etmeği asla dütUnmediğ;ni ve 
dUşUnmiyeceğini Ye hilafına çıkan 
haberlerin aslı olmadığını beyan 
etmiştir. 

Dııarı it!erl bakanımız keyfi· 
yetten derhal Balkan mOtteflklerile 
Uluslar kurumu genel kat i ı:l'ğini 
haberdar e tmittlr. 

istihbaratımıza nnzar11 n Bul· 
garistanın böyle dUşUnlişU Ankara 
d iplomasi ve siyasal mahaf.Ji ıde 
sempati ile karıılanmıştır. 

Ankara, 26 - Dıt 81 • 
ler hakkrnda C H F k Yanal ıt· • . ır as 
bunda Tevfik Rnıtu Ara 1 guru· 

sın ve d'ğ' 
izahat memnuniyetle dinlen . r. 1 1 

Bay TltUlesko Ded~ı~~r: 
Eelgrat, 27 (Husıısi) _ B • 

ya gelen Romanya Dı ura· 
Bakımı Bay Titiilesko '~[1 itleri 
baka'1 Bay Y evtiç d~ e Baş-

üdd t .. ·· k n uzun m e gorufer siya 1 ıfyeti tetkik etmlşlerd~a va· 
TitOJesko gazetecilere ır. k .Bay 
iflaf ile 1. alkan ar. l~ üçii k 

ıh .. h r . Şmannın 
'u u mu a a za yolundak" ' 
liyet ır in çek mtihim olıd ~esU-

.. J • t' R t'gunu 
soy cmış ır. omanya Paka d 
T . k ' nı Un 

Ur e ç ı"n i de kııbuJ d 
Praga hareket etmf~tir. e erek 

A. k lira düşmekte ir. 
d il ara 26 Z b' l . b' -~---=-:= l 'rece 'f - a ıt erm ır :::_:::=:=~;:;~.=::::,::::::::;~~:::======:;;;:=:::-----~-----------_.;;;;;;;;;;:;;~~~=...::..:~ 
i<ıkkındak~ ~k mM\fı al maları f "'\ 
1•te kabul d~d~1~. layihaıı mec- t s TER l NA N Is T E R I N A N M A I 
'-lltıı.ın m 

1 
.. e ı ıgı takdirde ka· 

'0tıra tatb;krı~~ ilk altı ayından 
•• 

1 şU :ı Ulmektedir. 
E . Eyupte Define 

l~ k!~~t Ekkazciya &atılan bir 
~tamu ır eni ~çUk bir küp bu-
~llrn :ı '' açı dıgı zaman içinin 
h.u· ~ t para dolu oldugw u .. uı 
-q flü B gor • 
'ine r. u paralar müze idare· 

' tetkik edilecektir. 

/.tonbul Ticaret OJaea C6mhuriyetin onu rı cu yıl· 
dlSnOmO milnasebet:Ie ne,rett iği bir kitaptı Erzurunıla 
Trabzon aruında bir a emiryolu mevcut oldutunu 

yazm•ıtır. 

Hatta bu yolun 92ö tarihinde lota e ·' lld iğl de 

kayded il mittir. 

T icaret Odıuıının bu h ., t ası Kııradeniıe tra nsit 
yo' u nrnyan lrıın ıların bir L tkikl üzerin e m ey r en a 
ç ıkmış t r. lranl fnr tetkik t yap. rken ellerine bu klta 
geçınif, ve l.:u ma Üm tı g ö . ün ce ı Yİom ı şle r. Faka~ 
ıon ra ıı;orup sor ıı ştu rmuş nr Ye bu 'haberin yani f 
o duğıınu Öj' re .ı ın it ~rdir, 

JSTER iNAN /STER iNANl'JA! 

....,..~- _.... ._,_ ...... -- . 

Sayfa 3 

r·~~-------------, 

Sözün Kısası 

Kadınlar 
Polis 
Olurlarsa ..• 

Server Bedi 

Münevver bir kız bana ka· 
dınların hiç bir meslekte erkekleri 
aratmıyacaklarını iıpata çalışı· 
yordu. Arkasından dedi ki : 

- Meı;ela ben kendimde polis 
olamaya bUyilk bir istidat görü· 
yorum. Hırsızlık ve cinayet 
romanlarına bayılırım. Hükumet 
beni poli& hafiyesi yapsa belki de 
saylav olma} a tercih ederim. 

Ben de dedim ki: 
- Bizde kadınlardan da bir 

komiaer var, &anıyorum. Londra 
polisinde el.l tane kadın detektiv 
bu!unduğunu bir gazetede okumuı· 

tum. Şarlok Holmuln memleketinde 
kuvve!hm ziyade incelik, enerji· 
den zıyede kıvraklık, mantık ve 
muhakemeden ziyade ıeziş iste-
yen bu meslekte kadınlnrın 
erkeklerden ilstün olduğunu 
anladılar. Mesela, bakınız. apart
man kapıcılarından çoğu evlidir 
ve bunların karıları, erkeklerin· 
den ziyade apartmanın gird·aini, 
ç~ktısını bilirler. Kapıcı kadının 
bıraz ağzını arayınız, hemen size 
anlatsın : "Dört numaradakilerln 
ortanca kızı dün gece dokuzu 
yirmi geçe geldi. Kapıdan girer· 
ken llsUibaşı dağınıktı. Merdivenin 
ikinci basamağında durdu, a} na· 
ınnı çıkardı, yllzUnU boyadı. De• 
mek nışanlısile karanlık sokaklar· 
d an geçmişler... Hem kaçıncı 
nİianlı bu ? .. Ben şimdiye kadar 
Uç tane aaydım. iki tanesi bo9ta 
gezer takımındanmıı ; üçUncüsU 
bankada çalışıyor. Ynı on lira 
alırmıı ... " Daha istediğiniz kadar 
söylesin, apatmanın her kiracısı· 
nın eırarını IB}'lln, dlSkıün ı 

- Ben de blSyleyfm. Bir ba· 
loya gittiğim zaman tanımadığım 
insanlar hakkında ufak bir malu· 
mat alırım; kim kimin nesidir, 
ne it yapar, neden hoılamr, kimi 
HYlyor 1 inceden inceye ıorar, 
anlanm. 

- Durmayınız... Hemen Da· 
biliye veklletine bir iıtlda... Em· 
niyet mlldUrll Bay Fehmiye bir 
tavsıye ... 

- Evet, aklımdan geçiyor ... 
Size tecrllbe için bir sual ıora· 
yım mı? 

--ı Buyurunuz! 
- BugUn evden aceleml çık-

tınız? 
- Fakat ıiı dehıetsinlzl .. N .. 

reden anladınız? 
- ÇUnkU hava sıcak değil • 

Y eleğinizin alttan iki dOğmeainl 
rahat nefes almak için açmıf 
olamazsınız. Acele giyinerek ev· 
den çıktığınız belli! 

- Tebrik ederim. Hele sizin 
dnsinizdeki hırıızları titretecek· 
11iniz! 

- Fakat bizim kadınlarımız 
arasında hızsız yoktur. 

Hemen sordum: - GönUl ça· 
lanları unutuyor musunuz? 

Almanya 
1-labeşiıttana Yardım 

Vadetti 
Paris 27 (A.A.) - Almanya· 

nın Adisababa ıefiri Habeşistan 
hUkümetine Alman~ anın teminat 
mektubunu vermiştir. 

Bu mtktuba göre eğer ltalya 
ile Habetistan ara11nda bir harp 
olursa Almanya Hebeşi&tana aa· 
kert mUtchassıslar gönderecek ve 
tayyare filoları vercektlr. 

Bay Eden r-Aoskova 
Yolunda 

Berlin, 27 (A. A.) - Bay 
Eden Sovyet hilkümetioin Lon· 
dra sefı rilc birlikte dün akıaın 
Moskovaya hareket etınitlir. 

Boyabatta Petrol 
Ankara 26 - Midyatta y~· 

' d · müsbet netı-
pılan petrol aon BJ

1 dlr ~o • 
celer vermek Uzere · Y 

1 abatta yerden petrol fıtkırmay.a 
1 başladığı, zengin petrol kay. agı 
/ meydana çıkdığı aöylenm•ktedır. 
1 
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Çorumda~ 
Kış Geceleri 

Çorum, (Hu11ust) - Kıt ıece· 
lel'I, Çorumda çene çalmak, He· 
dik } emek menimidir. Soba, ill
rül iürlll yanarken, etrafında 
toplananlar maniler bilmeceler 
aöylerler. 

Söyleyenlerin çeneal lılerken, 
dinleyeo1erin de durmaz. Onlar 
da avuç avuç Hedik atııhrırlar. 
Buğdayı ııcak auda plfirlyorlar, 
üzerine c~viz, nohut koyuyorlar. 
Buna Hedik diyorlar. .. 

Masallara, "bir yarmıı, bir 
yokmu§, Allahın kulları çokmuı, 
bir Keloilan varmıı,, deye bq· 
Jaoır. Bundan baıka (Muhammed 
Hanefi cengi, Atık ııarip Kerem 
ile Aılı) gibi hJkayeler de moda11 
ieçmİ) en ve her toplantıda anla· 
talan mevzulardır. 

Masallan çok defalar yaılı ka· 
dınlar a&ylerler dinleyenler bil
hassa genç kızlardır. 

Maniler •lyetle ıöylenlr, her 
icadın bir niyet tutar söylenen 
mAnl eyi gelirse snlnlr, değilao 
mOtee11ir olur. Bu m!nilerdon 
aelişl gUzel birkaç örnek: 

Yandım yandım kül oldum, 
Bir esmere kul oldum. 
Kuş dıli bilmez iken, 
Öğrendim, Billbül oldum. 

~ 

Sarı ak,aın güııeıl 

y okt'ur yarimin evi 
Sö11dilrür mü •öyleyln, 
Yar yaktıtı ateıi 

* Mektubunu tez yolla 
Sinemi ez yo!la 
Derdinden :jJiJyoruTD, 
Bir hayırlı ~öz yolla. .. 
Su ı•lir deııte gideı 
Ayrılan doıta ıideı 

Kör oluıoa gurbet 
s~ğ gelen llıiıta gider. ... 
Çorum, ova içinde 
Gülü bardak içinde 
Yıkılsın viran t> lıuD 
Yarim 1oktur içinde.. 

* 
Bilmeceler çok meraklı olur. 

Bllmeec ıôylenirken hazır bulu· 
nanlar, karşılıklı ikiye •> rJlırlar. 
Bir taraf aöyler, diler taraf 
halleder. 

MeaelA, fÖyl• &,Jr bllmece 
aöylerılr: 

(Sinı batla hlr dede, ıeytana 
uyar her ~ece, ev:erde çalar aazı, 
lnıanı eder benıi, yoktur vallahi 
dedemin denıf.) 

Siz, artık aivrl bııh, ıeytına 
uyan bu dedeyi arar durur Ye 
fakat bunun ıivrlaioek olduğunu 
bir tOrlO bulamazaınız. Ve ıorar· 
ıımz:: 

- Canlı mı, caaııı mı ? 
- Y •nlrml, ye•meımi? 
Sizi bir hayla azerler Y• af. 

\ıayet: 

- Canlıdır, yeamu derler, 
nihayet bulamaHınız ılvrlılnek 
olduğunu ı6ylerler. 

Afyonda Dokumacılık 
Afyon (Huauıt) - Burada 

bir dokumacılık modaıı peyda 
olmuıtur. Şuhut nalalyeabade b•ı· 
lıyan bu merak yaYat ra•aı Af. 
yona da &lrayet etmektedir. 

Şuhutta hemen her aYde bir 
lezglb nrdır Ye çok ,Uzel do
kumalar yapmaktadırlar. Bir do
kuma tezgahı 24 Jfraya malol· 
maktadır. 

MEMLE ET ·HABERLER} 

Ergani Bakır Madenlerinde 
--.._.--~~.._..._..._..._.~----~~.._..._..._..._..._..._.~~-

Maliyenin Bir Milyonluk Hissesi 

Ergani madtn ( Huıuıl ) -
Dtnya balarlan ara•ında kendiae 
mahsuı mtvkii bulunan Ergani 
bakırmın bulunduğu yer 1200 
metre rakımlı bir daiın bağrıdır. 
Cevher bu yerde httmen büyUk 
bir kOtle halindedir. Cevher• 
ulaımak lçln bir kapı var. Ba 
kapının UatUnde tUrkçe ve alman• 
ca "Allah selamet versin,, yazılı. 

Kapının fç:ndo tamam 450 melro 
uzunluğunda bir galeri var. Ga· 
)erinin yanında içinden mavi, 
çivit rengi sular akan bir hendek 
Yar. Bu ıuya bir demir anahtar 
b•raksanız bir kaç dakikada kır-

mıı:ı bakır kaplanıyor. En lçerde 
ııenlt hir matara Tar. O.. oa 
metre yakıek. Bu mağaranın ta-
vanında ma ti göıtaşlarındaa 
ıtalaktit ve yerde ıtallimlt ıll
tno:ara gtirnlnyor. Buraaı adeta 
eararengiz bilHir ormana gibi. 

Bana burayı ıezdiren mühen· 
cila Bay Haili Ali aalatayor: 

Karamanda 
Kızı/gaka Köyü 

Karaman, ( Huıuıt ) - Ka:ıa• 
mızın nUfuıu itibarile en kalabalık 
köylerinden olan Kızılyaka ayni 
ıamanda nahiye merkoı.idir. Kızıl· 
yaka bağlarile me4hurdur. Üzüm 
mahıulU pek verimlidir. Köyde 
pekmezcilik ileri gltmitlir. Köyün 
eteğinden bir dere geçmekte, ı 5 
dakika mesafeainde de ıayet 
EeDfi• pınarlar bulunmaktadır. 
Fakat k6ylln içinde i\I yoktur, 
mevcut birkaç kuyunun ıuyu da 
içilmeyecek kadar fenadır. 

Köyde 3 ııaıflı bir ilkmektep 
vardır. BUtOn köyler telefonla 
nahiyeye, nahiye kazaya bağlaa· 
mıı bu!unmaktadır. Köyde ıayanı 
dikkat bir ucuzluk vardır. B:r 
tayuk 7,5 kuruş, 12 yumurta 5 
kurut fiatla aablmaktadır .• Bele· 
diye teıkllltı yoktur. Köy Kanu• 
nu tatbik edilmektedir. 

Salihlide Cirit Oyunu Va Koşu 
Salihli, (Huıust) - Jandarwa 

kumandanı bay Mithat ıpor ıner 
bir :ıattır. Bay Mithat Salihlide 
bllba11a koıu ve cirit aporlarının 
lbyaıına çahınıaktadır. ilk it 
olarak bl)llk bir at koıuau 
it azarla o maktadır. 

Iğdır Mekteplerini Teftiş 
ljdır (Huıuııf) - ilk TedrI1at 

Müfettişi Bay Haıkkı buraya gel· 
mlş, k~y mekteplerini teftiş etmlı 
Ye munl imlerin çalıımalarım, lcöy 
mekteplerinin intizamını beğen• 
nılştir. Bay Hakkı buradan Tuzlu• 
caya, oradan da Karta gidecektir. 

Sümer Banka 
Devredildi 

Bakır mağarasında göztaşı ıti*uaları ve mağaranın kapm 
Buradan damlayan ıuJar el- ceaamette olan ve bir hayli maı-

blaoyl bir lahzada deler. Onun raflar yapılan iki depon11n lldıl 
için evvelce burada çahıan ame· de su tutmamaktadır. 
lenin enapları yamalardan yor- Şimdi mühendiı Bay Fonveh 
ian kadar kalın olurmuş. lçerde bUyUk bir gayretle ıuyu kaçırtan 
terleten vo nefeal zorlatan aau deliği aramakta ve Jakında bula· 
blr hava var. Çok durulmuyor. cağını ümit etmektedir. Bu mesele 
SaA' ve ıolda bakır ceYherleri Erganlde gftnUn en mUbim meae· 
yığılı. lesi olmuıtur. 

* 
lıabelıane kazanın1 soğutacak 

aulara mabaua blly8k bir ha"WUz.uD 

lnıaatı oYvelce bltmiıtl. 

Bu havuz tasfiye cihazları 
vaaıtaaile hor ttırltl me•adı made
niyeden tecrit edilmiı IU ile do}.. 
durulacakbr, Bu auyu iltibaal 
etmek içla makineler bir hayli 
çalıımıfbr. 3000 ton ıu alacak 

.. 
Maliye V eklletl ılrkettekl bir 

milyoa liralık bi .. Hlni Sllmer 
banka devretti. Sümer Bank ya· 
kında burada esash te kilAt yapa• 
cak ve firkete mObendiı bir 
ltletme 1111ldQrft gönderecektir. Bu 
auretle mukavelesi biten ecnebi 
mlhendlalere ihtiyaç kalmayacak 
ve itler intizamına girecektir. 

Gerede Halkevinde Çalışmalar 

Geredede bir temsilden sonra genç aan'atklrlar bir arada 
Gerede ( Huıuıl ) . - Burada Halkevt yenlliğine raf men muhit 

Jçln çok faydalı bır teıekkül halini almış bulunmaktadır. Evin 
mevcut ıubelerlnin hepıinde liararetli bir çalııma faaliyeti göze 
çarpmaktadır. BUhaua •por ve temıil ıubelerinin mosaiıl kayda 
değer yaziyettedir. Temsil ıubesl muhtelif temıiller vermek, mllsam .. 
reler tertip etmek Oz:ere hazırlanmaktadır. Yakında bu çalıımalarıo 
neticeleri görUlecektir. 

Çankırı Ağaçlanıyor 
Çankırı, 26 (A.A.) - Ziraat 

Vekaletinin Kaatamonudakl fidan• 
lığından paraaız dağıtılmııtır. 

Belediyenin Bursadan getirdiği 
Akasya ağaçlara da 9ehlr yolları· 
nın kıyıaına dikilmektedir. 

Maraşta ltf aiye Teşkilatı 
Maraş, 2ô (A.A.) - Şimdiye 

kadar iıf Jiye vesaitinden mahrum 
bulunan şehrin bu esas'ı ihti
yRcını temin etmeyi kararlaıtır· 
mış olan Belediye, timdiden bir 
motopomp aabn almııtır. 

Akhisarda Yeni Bir Tutun 
Deposu 

Akhlaar, (Hususi) - lnhiaaJ'e 
lar ldareai burada yeni bir"tiltlln 
yaprak depoıu,, yaptıracaktır. 
idare binasının bltiıiğlne yapıla· 
cak olan bu depo, gayet modern 
tarzda lnta olunncak ve yedi bin 
balya tUtUn alabilecek tertibatı 
havi olacaktır. ihalenin lcat'i ne· 
ticeal buraya bildirilince yapıya 

hemen baılanarak ) eni yıl mah· 
11ulll bu ambarda le.:ıel:Um edi
lecektir. 

'-----------------+ Memlekette Spor 

Manisa 
Mıntakası 
Kaldırıldı . 

Maniaa (Huıuıi) - bmlrln Y~ 
aı batında, Gediz havzası geni' 
llğlnln spor ihtiyacını temine çl" 
laıan Manisa apor gençliği. oldukç' 
buhranla geçen günlerden ıoıır• 
nihayet pUrüzlerl hallederek "1 
kôn gUnlerlne avdet etti. Anc .. 
Törklyo idman cemiyetleri lttifa• 
kı, Manisa ıpor mıntaka11ını IAi" 
Yedorek yerine " Gediz ,, ınınt,. 
kaaını ihdas etti . 

Yeni Gediz mıntaka11nı ter 
kile memur edilen idman ceıol
yetlerl ıpor mntehaasıılarındd 
Bay Saim bana Manisa mıntak,,. 
hakkında ıu izahatı vermlıtir: 

- Manl•a mıntaka11 spor it 
lerinde baıı dUz:onıizllkler sezildL 
Bu it Uıerinde tevakkuf etJPek 
lhımdı. Bu mıntakaya baAlı bef 
kulnpden idman yurdu, Altınordlll 
Ye Manisa Gtıcll birleıerek ( M_. 
alla spor) unvanı altında reanıiy•t 
almıı, bilihara Altınordu Yıl~ 
rım apor adile faaliyete geçıPlf" 

tir. Bu ıart al tanda, fttlf akıoıııf 
tescil edl!en yalniz bir kulDlı 
Manlıada kalmııtar. 

ittifak niı.amnamesi muclbiııC• 
mıntaka konferansının toplaoıoatl 
için Uç kulübün bulunmaları ic•f 
etmektedi!'. Ni%amnamenln b
maddesl tatbik edilemediğind•• 
kongre bir türlU toplanamıyordlll 
Keyfiyetin umumi merkeze aksol
tirllmeal Uzerlne Maolaaya gidildl
Maniıa mantak:a8lnıo mefauh ad' 
dile, rosmiyetlerini yeni lktiı•P 
eden lwlllplerln ittirakil• ab.~lll~ 
namemiz:in 3 ilncQ maddeıınlll1 
beılnci fıkra11na uyularak "Gediz.. 
namı altında yeni bir mıntak• 
teşkiline karar yerildi. Umuıof 
merkez baıkanlığının direktifi d_. 
hllinde toıekktU eden " Gıdi~ 
mıntakaaı,, na bağlı Yıldırımıpot~ 
Maniıaapor, Sakarya yo Turautlt 
kulUplerinln iıtirakile nizami ko:. 
gre toplanacakhr. Bu sur• 
Manlsasporu yeni bir faaliyet ,r 
haaında dılmıt oluyor. 

Gedizli çocuklar gtırbOı "' 
sağlam birer bünye ıahibidirlet• 
Çalıımalarile Türk ıporuna Y.,. 
elemanlar kaxandırmalan mOor' 
kündür. Bu cihet kendilerine •' 
latılmııhr. 

Ada pazarında 
Adapazarı (Huıuaıi) - Çokt•~ 

beri sönük vaziyette giden şebr 
miz spor hareketleri ıon grnJıt' 
de havaların iyi gitmesi ve sab~ 
nın da çamurdan kurtuluşu u~ 
rlne gençlerimizi harekete ael·s,, 
Cuma gUnU Y enlhilll B. ile /J 
karya A, Gençler Birliğinin (, 
takımları arasında oldukça bıı.r 

1
, 

retli birer ekıeraiz m&Ç)Arl rlsl' 
pıldı. ilk maç saat 14 te Yen• -
ili ile Sakarya arasında, ba~~ 
eald Beşlktaılı ytiz:başı Bay ti' 
zımın idaresinde baıladı v• 0~11, 
cede oyun Sakaryanın 3-5 Jıh• 
neticelenmiıtir. ·ı;Jllt 

ikinci maç yine yeni Hı -9 
A takımı ile gençlerin A ts~ t' 
araaında yapıldı ve 1· I bera e 

Jikle bitti. 
B Naııll' 

Hakemliği yapan ay raflııt 
vazlfeıinde taoı bir blta tP 
muhafaza etmlıtir, Bay Naıt oJ 
Sakarya kull\btınUn kaptanh1'

1 

11 
da kabul ederek ıporculu::!" 1 
ıehrimizde daha iyi b.r çerçevefıt 
girmeıine çok bU}Uk yardıfll'.s 
dokunacağı umulmaktadır. 



------ - - - - - - ----- -

27 Mart -
( Siga•el Alemi ) 

Fransa için 
Yapılacak Şey 
Nedir? 

l ngilia dıt lt' erl bakanı Slr Con 
Simonun Berlinde yaptıtı müzakereler 
hakkında laenlb mOıbet birfey ıııma• 
Dllfhr. Sir Çon Simoola Lord EdHin 
bu ıcyabati, 7ine kendi ılh:lerine 
bakıldıtı takdirde, ıadece tenevvOr 
etmek makladile yapıldıtı içia, birıer 
beklememeyi emreder. Aııl aydınhk, 
bu ziyareti m üteakip Laıiliz, Franı . z 
\'e ftolyan mümHıilleriain b~lkl 
ltalyamn MilAno, Kom veya lniçrenin 
Cenevre oehirleriadea birinde 7apa· 
c:akları mOıterek toplantıdan sonra 
huıl o'acaktır. Mll&no Ye Kom isi•· 
lerinln bu arada :zikredilmit olmaaı, 
•aıiyet mUuade ettiti takdirde bu 
toplantıya Muıollni11 in blı:ı:at ittirnk 
ttmek lıtemulnden ileri geliyor. 

Bu toplantıda Franıanın takip 
edeceği g aye ıudun 

A lmanya hakkında ya Uluslar 
lıurumu misakının 16 ncı maddeıiol 
tatbik ettirmek, yahut ta • kl bu tık 
lngilterenin beraber yürlmediti t ek
dirde mevzubahı olacaktır·Almanyaya 
lrarıı çok kuvvetli Ye oçık bir ittifak 
bloku ile çıkmak. · 

Uluılar Kurumu misakının 16 ıneı 
BıaddHi, Uluılar Kurumu aı:alıtı•a 
IAyık olmıyıın blr tlyeoia bu azıılıktan 
tardedilmnini Amirdir. Her ae kadar 
huıuat aAularda Fra•unın Uluslar 
Knrumundaa böyle bir iıtekte lıu'u· 
llacaA'ı taaavvuru ileri ıOrlllOyoraa da, 
geçenlerde yapılan reami beyanat 
Franaaaın bSyle bir tasavvurda bu
lunmadığını açıkça bildirmiıti. Eıaeen 
fngiltere, Uluılar Kurumunda bulun
IDıyan Almanyaaıs bir Avrupa dllzenl 
tasavvur etmediAl için, Frıınaaaın bu 
huıuıtaki noktain· zanoa ittirak •t· 
•eıl beklenemezdi. Binaenaleyh Ber
Un slyaretinden ıonra yapılacak olan 
bıGtterek fngilla • Franaıa • ltalyan 
toplantısından ••eli bGyllık bir fayda 
lıaaıl olamayacak demektir. Şu halde 
Fraoaa He mllıttefikleri için Ahnany~ 
ve Almanya ile bera ber 70rGyenlere 
~artı çok kuvvetli bir ittifak bloku 
~ korıı çıkmaktan ba ka yapacak 

• 1•7 yoktur. - Süreyya 

Avu$furgada 
Kırallık Mı? 

Viyana, 26 (A. A.) - Avu .. 
turya Cumhur reld Bay Miklaa'ın 
lıUf asile yerine Bqvekil Muavini 
Prenı Ştarhembergin Kıral Naibi 
olarak ~eçeceği hakkındaki ha· 
herler kat'! ıurette tekzip edillyor. 

27-~ -935 Edebi 
Tefrikamız 
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SON POSTA Sayfa S 

HARİCİ 
~-----------------------~-

Gönül işleri 
.. 

"\ Hitlerciler Danzigde Ye- ~:z ,-
1 

Bulgaristanda 
Komünistlik 
Mevkuflar 330 Kiıiyl 

Buldu 
Sof ya 26 (A. A.) - Zı bıta, vill· 

yetlerd• Lirçok komOnlet kurumları 

mt-y-laa l çıkarmıt ve yakalananlar 
330 kitiyi bulmuıtur. 

o· ğer taraftf n Sofya mahkemesi, 
Komftniun propasranduı yapmakt~ n 

ıuç 'u iki Hkeri 6 üme mahkQm 
clm t lir. 

L--------------------8 i r Rus - Japon 
Harbinde Kanada 
Ne Olacak? 

NeYyork, 26 (A.A.) - NeY. 
york Taymiı gaıeteal logiliz do-
minyonu olan Kaoadanın vaziye
tini tetkik ederek, Kanadanın 
lngiltere • Japonya ittifakının y ... 
niJenmesioe engel olmuş bulun• 
duğunu, Rusya ile Japonya ara• 
ıında çıkacak bir harpte bu mem• 
leketin yol Uıtüode bulunacağını 
yazıyor ve diyor ki : 

"Eğer lngiHz po!itikaaı Japon• 
ya politikasına bağlı ol1ayd1 va• 
ziyet tehlikeli ve hatta çok acıklı 
olurdu. Kanadanın selametJ Sov
yet Ruıya ile lngilterenio anlat
masına bağlıdır." 

[Son Posta : Amerika, Japon• 
yadan çok çekindiği için logil· 
teren;n ve dolayııile komşusu 
olan Kanadarun Japonya ile ça· 
lııma birliği yapmaaım istemez. 
Billklı Japonya da Sovyet Rus
yadan çekindiil için lnglltere ve 
dolayısile Kanadanın Sovyet:erle 
eyi geçinmesini iıter. Ç ünktl 
böylece Amerikanın en btiyUk 
rakibi olan Japonya yalnız kal· 
mıı olur.) 
Eski Viyana Polls MUdUrU· 
nUn Muhakemesi Başladı 

Viyana, ( Hususi ) - Geçen 
Temmuz Avusturya Nasyonal sos· 
yalistlerl lhtililine iştirak etm :ı 
olan eaki polia ınUdlirl\ Dr. Leo 
Gotzmann, Dr. Paul Hömgil ve 
Blnbaıı Rudolf SeliugeT ile Josef 
Harıcbmanın davalarına baılan· 
mııhr. 

Yaz••: 
No. 

Mahmut Yesari 

ni Hidiseler Çıkardılar Evlenmeli Mi? 
u 22 yafındayım. Bir ıeneden 

beri bir gençle sevişiyorum. Bu 
genç fakir bir aileye mensuptur. 
Kazancı azdır. Eana evlenmemld 
teklif ediyor. Ben kazancının bu 
işe klft olmadığını söylfiyonım. 
O bir kiıinin geçindiği ile lkl 
kitinln de geçinebi !eceğinl iddia 
ediyor ve " g6ntiller bir olunca 
lnılnbe btıe cennet görtinUr. ,, 
diyor. Doğru, fakat bir mOddet 
için ıonra sıkıntı, mahrumiyet 
hayatımıza zehir d8ke::r. Mes'ut 
olacağımıza bedbaht oluruz, diye 

Bu Yüzden Birkaç Gün içinde 
Kırk Kişi Yaralandı 

Dançiğ ıahri budur n mimari noktasından göz alıcı bir merkezdir 
Varfova, 26 (A.A. - Havas) - 1 glln lçeriıinde, gerek intihabat 

Geçen Pazar gOnU NazUer, Dan- JcaygaJarında ve gerek ıahıi te· 
ziğin dıı mahallelerinde Sosyal • cavnzler neticesinde 40 kiti 
Demokratlara karı• birçok teca· yaralanmııhr. 
yüzlerde bulunmuşlar ve bir du· Diğer taraftan serbest şehir 
varcı ile ailesini yarı çıplak bir zabıtanna, Nazi hllcum kıtaatı 
halde sokak sokak dolaşmıya mensuplarından 200 kişi kaydo-
mecbur etmiılerdir. Şu son birkaç lunmuştur. 

Belçikada 
Kabine Buhranı 

Yeni Kabine Muhtelit 
Olarak Kuruldu 

Brüksel, 26 (A.A.) - Yeni 
kabineyt katoliklerden Bay Van 
Zceland teıkil etmi9tlr. U•t• 
şudur: 

Başvekil ve Hariciye Bakanı 
Bay Van Zeeland, soıyallıt Van· 
derveld, liberal Himanı va kato
lik Piıl'e Kabineye Memur Baka· 
nı, katolik Devez Müdafaa, libe· 
ral Maks Maliye, katolik Rnbbena 
Müıtemlike, liberal Hovea KUltnr, 
katolik Van lzaker Ôkonomi, 
katolik dö V arnaf Dahiliye, ıosya• 

!ardan dışarı çıkmazlar! 
Hdcerin, ıon llmidl dı kırıl• 

mııtı: 

- Peki ..• 

Logd Corcun · 
Planı 

Londra, 26 ( A. A. ) - Eski 
Başbakan Loyd Corcun haıırla· 
dığı yeni plan, ıabık Maliye Nazırı 
Lord Snovdeo tarafından neıredi
len bir risalede tamamile t .. vlp 
edilmektedir. Fakat bu plAnın 
hazırlanmasında Kont Snovden'in 
de emeği geçmittir. Bunun ka
bine tarafından kabul edileceği 
busuıunda Lord Snovden oldukça 
bedblndir. --..... -··--------....................... ___ 
Jiıt Südan Adliye, ıoayaliat Spaak 
Mllnakalit ve ıoıyaliıt Delatr 
lı Bakanı. 

l 
oluntunuz. Şimdi bend::.ız, .ı 

ı_ b -.aze, 
temu lr maıa hazırlarım.. 

Çok teşekkUı- •derim Be
yefendi .. 

korkuyorum. Siz ne tavsiye 
ederainiz. Handan 

Kınm, bu kadar ince eleyip 
8lk dokunan hiçbir gtın evlene
mezain. DnınndUklerln bir dere
ceye kadar doğru olabilir, fakat 
hakikati tamamen ifadeye kifl 
değildir. Bence bir erkeğin b114' 
~nkil kazancına bakılmaz, tablll
llne, kabiliyetine bakılır. s.vdl· 
ğ!niz genç çalııkanıa, kazanma· 
nnı blliyoraa yarın ıld mes'ut 
edecek bir varlığa da kavuıabillr
ainiz. Genç adamın, bayata yeni 
ahlan bir adamın kuancı ne 
olabilir? Bence bu kadar bedbin 
olmaya lüzum yok. 

Bir /ki Tavsiye 
Kocanızı m11'ut etmek ister 

mlıinlı? 
Eve geldiği .zaman onu neı'~ 

ile karşılayınız. 
Yalnız kendinizden vı dertı .. 

riniıden bahsetmeyiniz. 
Ona iyi yemek çıkarınız. 
Çocuk gürültUslle rahat111 

olmasına meydan bırakmayınıı. 
Paradan bahıetmeylniz. 
Kannızı mes'ut etmek lsttr 

misinb:? 
ETe döndllğDnDz zaman ılzln 

için yaptığı hazırlıkları beğeniniz. 
Kendlıinl takdir ediniz. 

Ona işinizden bahıetmeylnlı. 
Mes'ut olduğunuzu his&eltlrinlz. 

TEYZE 

Çam Tırtılları Hizmetçi kadın, çıkmııb. Ha• 
cer kendi kendine kızmıya başladı: 

- lstanbulda okumayı olıun 
öğrenoydim... Azize, bana, öğre
tecekti... Şimdi okuma bilseydim, 
bir gazete, kitap alır, okurdum .•• 
Odada, tek baııma, çaldırırım. 

- Eatağfurullah efendim va· 
dfemlz.. ' 

Odadan çıkarken sordu: 

- Tevekkeli, Sadiye, lstan
bulda biç durmaz, memlek•t 
memleket dolaoır.. Şahika, blr 
Eakiıehir ıeyahatlndea bir ev al
dı... Eğer dolaııraa, aparbman 
sahibi de olur •.• 

bDeğişiklik olacak elbet... Birden• 
lre yadırgadım. Alıfınm. 

Otelin odaımda kapanıp otur
lbaktan ııkıLyordu. Fakat ıokağa 
~karsa ne yapacakb? Nereye 
aidecekti? 

l Manikür kutusunu açb, braak· 
arını törpUlemeye baıladı: 

1 - lık ~nltndea böyle sıkı· 
ll'lam ..• 

Kendi kendine teHlll ara
tordu: 

- Alı91nm... Alııınm-
I Bu teaeUlyo kendini xorla 
bandırmak iıtlyordu. • 

il Genç kadın, otelin ıeasizli· 
ne kızmaya baıla1D1fh: 

l - Ne ölQ insanlar!.. Hiç ses· 
•rı çıktığı yok. •• 

Otelde kimler Tardı? Bilmi· 
>'ordu. Acaba, hiç kadın misafir 
tok ' muydu? Onunla arkadaılık 
ttıe, biraz açılırdı. 

H"zmetçl Huriye kadına ıor
llıuıtu: 

- Kimler var otelde? 

Huriye kadın batını çarpıt
lllııtı: 

- işte mU~leriler yaf 

Hacer, gUIOyordu: 
- Ben de bliiyorum, mllıt .. 

rller Yari Kimler Tar amma? Ne
aln nHi? 

Huriye kadın, alık abk bakı· 

1ordu: 
- Bile men ki... MOıterller 

fıte •.• Badem'. lden gelen Haıan
gillerin emmi! Satılmıt Ağa ... 
Torbalı Hocanm damadı... Sa· 
manlıdan Y angeldilerin Mehmet. •• 

Hacer, bir kahkaha atmııtı: 
- Ooof Hepsi yakın akraba!. 
Huriye kadının gözleri bUyU· 

mOıtn. Korka korka sordu: 
- Yakm akraban mı oluyo? 

Bunla? 
Hizmetçi kadının aersemllğine 

kızan Hacer, diılerlnl •ıktı: 
- Ne diye akrabam olacak· 

lar? .. Sayıp duruyorsun da .•• 
- E, sordundu da ..• 

- Hiç kadın miaafir yok mu? 
- Varl 

- Nerede? GördüğQm yok 
birini de ..• 

Hizmetçl Huriye kadın başını 

geriye itmişti: 
- Ağaları izin yermez, oda• 

H "zmetçlyl tekrar çağırdı: 
- Bahçeye inip oturabilir 

miyim? 
Huriye kadıa, omuzlanm kal-

dırdı: 
- Sen bllirılnl 
Hacer, meseleyi, bununla hal· 

ledemiyeceğinl anlamııtu 
- Otel sahibini buraya çağır. 
Hiıtnetçl kadın, otel sahibini. 

adeta kafa tutar gibi Hrt bir 
ıeıle ayağına çağıran bu genç 
kadına hal retle bakıyordu ı 

- Muharrem Beyi mi? 
Hacer, bağırmqh : 

- Adım ben koymadım ya, 
iıte, kim ise.. onu, buraya çağır. 

Otel sahibi Muharrem Bey 
gelince, Hacer, derdini açtı: 

- Yalnızlıktan pek sıkıldım. 
Muharrem Bey., baıını salla· 

yarak hak veriyordu : 

- Doğru efendim •• sıkılırsınız. 
Alışkın da değilsiniz.. Biraz 
bahçede oturun, hava almıı 

- Kahve mi, çay mı? Ne 
emir buyurulur ? 

- Bir şekeri çok k h 
H a Ye •• 

acer, çoraplarını 1 k 1 l ri l . . ' s arp n· 
e n gıymıt, manto d &unun a 
kollannı &eçirmlı bab l 
miıti. , çeye n· 

Bahçe de tenha idi A 
t l n t ril - . ra sıra, 

ob e m 1 e erı, yerliler, merakla 
abçenln kapısından bakı 

1 b• d b yor ar, 
ıraz ceaaret e e itenler b h 

girip oturuyorlardL ' 8 ç.eye 

Hiç bakmıyormuı gibi 
da göz uc!le hRs1zlama b ~-aplıp-

k .. . 8Kif ar· 
uza tan uzaga bır ahpaba t ' 
d - 1 , anı· 
ıga mana ı manalı gôz la 

1 
lar 

Haceri ı .kmı9tı. rp 1 

Hacer, hiç çaktırmadan b h
çeye girip çıkanlara, masa ken: .... 
)arına oturanlara bir bir bakı· 
yordu. 

lçindenı 

- Burada tı var, diyordu. 
Eğer ağu durmak mecburiyetinde 
olmasam, burada çok işvar .•• Te
melli kalmamah, geçici olmalı, •• 

Birçok arkadaşlarının, Anado
lu içlerine yapbkları HyahatJe~i 
hatırlıyor ~e onlara, fimdi hak 
•eriyorduı 

Fakat Sadiyenln de, Şahikanın 
da Anadoluda gittikleri yerlerde, 
tanıdıkları, elleri -vardı. kendiıl, 
öyle değildi. Uslu duracağına, po
lise söz vermiıtl. Daha Uıtünden 
kontrol kalkmamııb. 

Bahçede, blittln bOtlln ııkıldı. 
kabvealnl içer içmez, oda1ına 

çıktı... Kendisine iı arayordu. 
Bawllarından birini açtı; ta 

Kadıköyftnde, Macltle metresi 
çekildiği zaman işlemeye baıla· 
dığı kenten yatak örtllıllnQ çı· 

kardı. 
ÖrUinl\n bir ucu lılenmlı bit• 

mit. göbeği de yansına kadar 
ifleomiye bqlamııtı. YıUardaoberi 
bu örtüyü eline almamıştı. Bir 
müddet tuttu, baktı, ıonra tah
teşıuurunda itleyen h 'slerin sevkile 
&rtüyU burnuna götürdü, uzun 
uzun kokladı. . 

Bu keten bezine, eski giiolerm 
kokusu sinmifti.. M "tl 

Eski il l • kokusuf.. acı e, g n erın d - ü ler 
bir aparlımanda yaşa ıgı ıE' k ·· 
O zaman bayabnın en fi , en 
lüka gUnl;rini yaıayordu ... Otomo
bilden inmiyordu. En yüksek: en 
kibar ailelerin arası:ıda gczıyor, 
oturu.> ordu ..• 

(Arkaaı nr) 
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Bir 
Hika.ue 
Kitabı 

• 

riurnl ltılı Ataç 
Yaıar Nahl Nayır'm « Bu da 

bir hikayedir » (1] adı ile yeni 
çıkardığı ! itabın birinci hikaye· 
sinde ger.ç Alim Bay Turgud, 
ıevgillsi Hayan Ayıun'a «Bebek» 
diye hltab ediyor. Hattl ona 
ıöyle cüm:eler bile ıöylUyorı 

«Ent, Bebek, hatti l ·1 ı bir 
cinayet olacatını bilmek bil• 
beni, hakikati ıiSylemokten alı· 
koyamaz.» 

Yatar Nabi Nayır, bunları 
gUlerek yazsaydı kitabı hoıuma 
gidecekti. Fakat bu gibi insanları 
ciddiye a:miilıını, hole bize onları 
ciddi ve ıevimll adamlar diye 
kabul elt;rmek lstemealnl bir 
tlirlü hana.am almıyor ... Turpd, 
Ayıun'u bir akşam Makalm'd• 
bir baloya götlirUyor, orada onu 
ıerhot ediyor, öpllfUyorlar, ıeYI· 
ıiyorlar; fakat seviwmelerl aadece 
his ve hayal sahasında kalıyor. 
ÇünkU Turgud, Aysun'un kendi· 
sine layık blr ıevce olamıyacağma 
kanidir. Bu kanaati nereden edin· 
diğini bilmiyoruz; çUnkU muharrir, 
Aysun'un « büyük bir tlrkette 
basit bir k tib» olmaıma muka· 
bil dellka lının Univenitede do· 
çentlik ettiğini ıöylüyoraa da onun 
akli ve fikri kuvvetleri hakkında 
bize bir ıey bildirmiyor. BilAklı 
bile diyeceğim; çUnkU Turiud'un 
Aysun'a söylediklerine bakılırsa 
onun okıllı bir delikanlı, kendini 
beğenmiş ve çok toy bir genç 
olduğuna yemin edileblllr. 

Uzatmıyalam, o geceden ıonra 
Turgud ile Ayıun ( doğruıu aksı· 
rık ıe&inc pek b•nziyen bir ad ) 
bir yıl biribirlerlne aııkanı ıözler 
aöylilyor, arasıra kıakançlak kav· 
gal rı ediyorlar ve nihayet Ay· 
ıun, bir kadın için kocaya var· 
manın lth;u munu anlıyor Ye ken· 
diılol almata hiç niyeti olmıyan 
delikanlıdan yUz çeviriyor. Yaıar 
Nabi Nayır'an bu kız.cajıu niçin 
hor ııördüilinll bir tUrltl anlamı· 
yorum. Bene• aaıl Turgud ıon 

derece antipatiktir; mamafl Ay· 
aunun da allkaya llyık oldutunu 
ıöylemiyorum. 

Yaıar Nabi Nayır yalaıı ıair 
ve romancı detll, bundan batka 
bir de moraliıttir. Bu ıahada 
dolgun, insanı dUtündUren teyler 
yazıyor. «Bu da bir hlkiyedlr" de, 
kaleminin o kabiliyetini unutma· 
mıı ve Tur~ud ile Aysun'un tad· 
ıız macerası araıına aşka, kıı• 
kançlığa dair mUıahedeler Hrplı· 
tirmiş i bunların içinde l•ce •o 
hoı olanları var. Fakat niçin 
birinin baıına : "Dikkat,. diye 
bir kayıd • uyuı or ? « Ve 
kııkanclık Hvilden önce baı
lar » ıöıllndekl: u Ve ,, ae 
oluyor?Yoksa muharrir Cle Turpd 
ile mttaabakaya mı giriyor? 

Kltabda beıı alta hiklye C:. 
var. Bunların daha hepsini oku· 
madım; okuduklarnıun içinde 
" Para " kitaba adını veren b.lkl· 
yeden daha çok hotuma gitti. 

[1] UJuı Baıımevi, 110 ıayfa, 40 
kuruf. .. 
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60 Sene Durmadan Söyliyen Ve 

Durmada Güldüren Adam ... 
- Herif Karşıma Geçmiş .. "Gih, Gah~Gah, Gah! .. ,, Diye 
Karı Gibi Gülmez Mi?. Aman Allah, Beni Bir Sinir Tuttu 

'ken meddahlığ.ı hevea aardım. 
~) ~amaa .•~rayda meddah Şükrü 
ıı mınde bırı vardı. Bütün aaray 
k ındislol severdL Yavat yavaı, 
ODU dinleye diDleye, itleditl yer• 
lere Uç 1ene mütemadiyen devam 
ede ede bir defter tuttum. Bütün 
hıklyelerlal bu deftere yazdım. 

Çalııtım Ye Uç ıene ıonra da 

Moddah Aşkinln karakteristik bir reıımi 1 - ''Ya heyyyl.,, deyip meydlnı 
Dar bir ıokaia sapınca, solda meddaha atıldık! .. 

basık bir evf.ı kapıaında durduk. kendisinden izin alarak meddahlık 
Arkadaşım birkaç kere: "Baba, 
baba! .. ,, diye seslendi. Meddah 
Atkı Efendinin aeıi, lçerden 
karık kırık aksetti. Gece karan· 
lığında eYin kapıaı açıldı, kısa, 
kliçUk bir gölge bir oda kapııı 
öı.l\nde durmuı bize bakıyordu 

•e buyur etti. HAIA kapının pa· 
muk perdesi kalkmamıı bir oda· 
dan f çeri girdik ve ancak o za· 
man Aşkı Efendinin ylzllntl 
ıöreblldim. 

Atkı Efendi karıı mangal 
ba§ıDa oturmuştu. Ağızhama m,. 
tirdlil ılgaraıını titrek hareket· 
lerle atııledl: 

- Efendim, dedi. Bihikmeti 
hüda, bın çok ıöylemfş adam 
oldujıım için, çok ıöyleyen adam
ları ae•mem. Eh, ı•••zelliln ne 
olduğunu bilirim, slnkU aan'atlm 
ıeveıellktl. 

Atkı Efeadi ıözlerlnl kapaya• 
rak, bir Hvglllyl anan basan hallle 
boyun btlkde: 

- V aktile Meılauuur bir med
dah Atkı var idi, timdi yok oldu. 
Evet, dehre gelenin .•• Ne diye• 
yim, 81 110 den ıonra, Meddah 
Atkı dünyaya kazık kakmıya kal· 
kııacak detil a.. Meddah Atkının 
tnkendiflnl, geçen ıene anladım. 
Giresundan çaiumıılardı. Gittim, 
kahvede yine yerime ıe~tlm. Fa· 
kat ıel ıelelim kJ, 500 dtn fazla 
hikaye kafaman itinde karma ka· 
rıoık oldu, hatırlayamamaı• baı-
Jadım, duraladım, karııtırdim. 
Eh 81 yıllık Aıkı Efendi, 
iki ıece ıUmmettedarlll ıöylly .. 
bildi. Ne yalan ıöyliyıylm, hiç 
kimH beni beğenmedi. 

" Haydi bakalım, dedim. Top
la pılını pırtını .• çık arabaaı •• bu 
dünya aana gerekmez .. ,, 

Aıkı Efendi, du•arlannda 
.. T evekkeltUalillab,, lar, .. ye mi· 
nelmai . .,, ler, .. F Hupbaneke,, ler 
&111h haaık tavanlı odada, bir 
hayal i\bl aallanarak konuıuyorz 

- 60 aene mlıtemadiyen ıöı 

ıöylemek az fey mi?. Hem a&1ıl 
öı.. baıkalarını tahrik edecek , 

güldürecek ıözler ..• 20 yaıımda 

meydanına: 

" Yabeyyyf .. ,, deyip atıldım. 
Eh ıeıim de güzeldi, enderonda, 
tıhzadelore mUez.ıinlik ıttiifm 
için beni tutarlardı. Böylece bu 
cefa ve mihnet çukuruna glrmiı 
bulunduk .• 

Atkı Efendi anlatırken bir· 
çok yerlerde duruyor, tereddüt 
ediyor, yine göı kapaklarını yu• 
marak kelimeleri çiğneye çlpeye 
ıöyIUyordu. ihtiyar adama • batı• 
rıma ııeldl de • Ok aıkını sordum. 
GUIUmsedl. 

Aıkı Efendinin gözleri, içine 
kOçük bir taı atılmış havuzlar 
gibi dalga dalga açılıyordu. Par· 
maklarını hafif hafif baıı tlıerlndo 
ıeıdirdl vt yUzllme baktı: 

- 20 yaıında evlenmlttlm. ilk 

Meddah Atkinın günde 10 lira kazan· 
dığı günlerde toplayıp alabildiği n •• 

karım gUıel, çok ıUzeldi. Babası 
bir pirinç tltccarı idi, evlendiğim 

zaman karımı delicesine aevdim, 
fakat bir sene sonra ikimizi de 
birbirlmiıdon ayırdılar. Aradan 
ıimdi a!tmış sene geçtiği halde 
onu lıill unutamam. Geçenlerde 

bizim mahallenin imamının oğluna 
rast geldim: 

- Canım burada, ıörmek ~ •• 
ter mialn baba?. dedi. Korktum. 
Reddettim. Eh, ıöyle bir dUılloUıa 
ben bu hale geldikten ıonra o, 
kim bilir ne olmuıtur, nekadar lh
tlyarlamıtbr. Ben onun o on yedi 
)'•tındaki hayalini kafamda hiç 

- Efendim, eerde müezıdıılik olunca. 
çabucak meıhuuuur olunrdik! .. 

öldUrUr müyüm?. 
Aşkı efendi, bahıl kapamak 

lıtlyor, adeta tltiılenlyordu. Niha
yet bunda da muvaffak oldu. 

- Mene baaah hemıeerilll .. 
ille ıen ıuıirmiaen? •• 

Dedi. GUIUıtük. Sonra par
makiarlle tarif etmlyt çalııarak 
baıka bir bahıe atladı: 

- Ah efendim ah.. Neydi o 
40 Hne evvelki Istanbul .• 

Ramaıanları bütün konaklar 
ıenlik içine girerdi. 18 odada 
birden lAmbalar yanar, aenlt 
ıofalara aofralar kurulur, iftardan 
ıonra çoluk çocuk, kadın erkek 
araımda töyle kabarık bir ıilteyo 
oturup ta hiklye anlatmak, arada 
bir yumurcakların üzerine yUrDr 
gibi yaparak korkutmak, ıonra 
hiklyelerimin Acem, Arnant 
•eya Ermeni kahramanlarını ba· 
yıltarak onların yerine buzlu 
ıerbetler içmek bulunur zevkler· 
don miydi?. 

Aşkı Efendi eakl Alemleri, 
kötklcrl; cam kandillerle aUslO 

' renkli mumlar dikili bahçe safa· 
larmı anlatırken ylizUne sanki 
kan geliyordu. 

- Anadoluyu çok gezdim, 
birçok yerlerde yaıh batlı adam· 
lardan çoluk çocuğa kadar her• 
ke11ln gUlUmsemeainde benim 
dilimin hakkı vardır. Hele hiç 
unutmam. Trabzonda bUyllk bir 
kahYede bir akıam hlklye anla· 
byordum. Ben güldürdükçe kala• 
balak içinden karı gibi bir ses: 

- GAh, gAh, gAh, gih, gibi. 
, diye gUlroeye batlamasın mı ? 

Hay Allah belisını vermuin .• 
Beni . bir sinirdir tutturdu. Bire 
aman, ıinlrden söyltsyemez oldum. 
Bir gece, iki gece, Uç gece "glb, 
gih,, eksik olmuyor. Dördüncü 

r.ı t::t t 

Kei Yel<labla•ı t ..,. ________ ,____ ___ ..-.-_______... 

' 
Laleli 
Caı.idesini.ı 

St;nu 
45 Hnedenbori Af<aaraydı 

uturu•um. 45 senedeııberl gUnd• 
belki iki Uç defa Aksaray kara• 
kolu önllnden geçerim. lstanbuluD 
en pfı Ye en çamurlu caddealol 
aramak itin Kasımpatalara, 
Eyüpler• gitmeye lüzum yok. Elli 
metroluk Aksaray cadderind• 
ıehrln en çamu lu ıeçldlnl bul• 
mak mllmkUndUr, bu cadde sayıl• 
lılek caddelerden biridir. yar 
murda, karda boranin çamurunu 
çekm"k hor babayttldln kirı 
değildir. Burada senelerce evvel 
lıtlmlik edilip araa haline getiri• 
len RöfUı bir tUrlü dUıeltilmemlf 
Ye bu birkaç ,UZ metroluk yer 
kııın geçilmez bir çamur deryası, 
yazın da bojucu bir toz yığıPI 

halinde bıraktlmııtır. Belediyemid 
veya tramvay ıtrketlnln bu yal 
her halde bu birkaç yilz metroluk 
yeri Lllell caddeıine eklemesini 
temenni ederlı. 

Aksaıa7 Horhor caddesi müteıtaH 
Server Klmil 

Barut Flrtları Bahahdır 
Uıak ve havallslnde domu• 

Ye kurt pek çoktur. Bunun se• 
bobi klSylUnUn avlanamamaııı, 

avlanmak lmkAnlarını bulaın•"' 

maııdır. Avcılık ıporun lUke kısllll 

vazıyetine gelmiştir. ÇUnkU barut 
ve ıaçma çok pahalıdır. Kayltl 
evvelce barutunu kendisi yapar 
•e avlanır, bllha1&a 1.iraatfne zaraı 
Yeren do uzları 61dUrUrdU, fakat 
timdi barut yapmok yaeak ol• 

duju, pahalı olan inhisar baru• 
tunu da alamadığı için bunları 
öldUrememıktedir. Köylülere mab' 
ıuı bir barut Ye ıaçma tarifetl 

yapıhraa çok faydalı olacak, b( 
takdirde hem köylli ziraatla• 

muıur hayvanları öldllrebllecık, 
hem de a• derisi ihracatını ço• 
ğaltarak kendiaine ayrı bil 
kazanç menbaı temin etı:olC 
olacaklar. 

Uıak hnaliıl anılar kulübU 
lzaımdan Huan ı=iungur 

_ .. •111• • ----=- ~ 

aece Samsun kodamanlarından bk 
rlne baıvurdum. Kodaman " gAb. 
glb,, ın tepeaine dikildi ve herifi 
kapı dııan etti. 

Aşkı Efendi bu meyanda tr 
nıdığı, ı~bretlnl duyduju, beraber 

dU1Up kalktığı meddahları sayısı•' 
ya başladu 

- Katıkçı VAhlt Efendi, k,.. 
tebeden Aıım Bey, Fhmi B•>'• 
pirlerden Ahmet Baba. Efendidl• 
~Umle eınafan bir pirleri vardıtı 
bizim de pirimiz, hayalin piri ol•~ 
Sahlbilrrumidir. Cenabı Me"l 
topra~ını bol etsin .. 

Meddah Atkı o halılı vaz11,.. 
tile bizi kırmadı, bir hikaye 811

" 

laltı. Uzunca bir hikiye .. öıuınletı 
kavgalar, kaçmalar, kıılar, aşıkl•'• 
kahramanlıklarla dolu bir hikAY•"• 
Sonra lıir düğün esnasında tol"' 
lananların taklidini yaptı. Ace:.' 
Ermeni, Yahudi, KaramRnlı, L b 
Kurt Arnavut takli•leri ... Medda 

' f ayt Aıııkı ermeniceyl, rumcayı, artıÇ 
'I k:S~ 

11u gibi biliyormuf. Çıkarken ar 
mızdan sesleniyordu: 

·oJ• - Maıalllh maıalAh, epı 
toptan toptan toplindlkl.. - 1f 
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NANIL AYACAK.;;· 
L ... R ·l~,,~-• y .. vi~~-

dilc~ukarıda gG1dltl11h kallt•J• ı ta11uaaalar heyetin• ıöıterilmlt 
fot ~ti• bakımz. Bu ltlr ad .. ı• ol•aıına ratm•a l.aeain naııl 
\ 

0~rafıdır. Fakat ltu ada•ı• yapıldıiı anlaıılmamıı, fotoa-rafı 
it ' 11• •ileri, •• ayaklarının lllr çekıa adamın keadı.lnden ıorul· 
''llll yoktur. G6zlltu, alaara11 •• mak ururetl laHal olmuıtur. 

ı!~tinl açıkta asılmıı ıtbl durmak• Bu fotoırafcınla aöyledltfn• 
~il 'ilnalliz Ye Amerikalılar fotoıraf ıöyJedlğln• 16re keadlal beyaz 
te • trlaı yabancı detlldirler. Bir bir toı icat etmiıtir, bu toz tu• 
-.._•rrae töyle bir ıaz attılar aı tuıclurulunea ltafif bir dOman ya· "•Lal tarafın uıta bir re&1am ta• par. O dllman, arkada duran 
oı ndan boyanmıı ••ya ılllamlı adamla nerHlae laabet ederH o 
f:' :utunu derhal aöyliyebllirler. lrıımı glSrUn11111 bir hale getirir. 
d~ kat boyanmıt veya ılllumiı ol· lıt• bunun lçlndJr ki fotografçı 
ıt.:-UDU derhal ıöyJiyebiJirJer. fil• bu reame sörllnmiyea adamın 

........__ yukardald resim de, bir mi- rHml iamlnl •ermiıti. 

Dört Ayaklı Benzerlerimfzde Bir Terakki EıerL. 

SahibiniDYokıUg·ünuArat 
'-ııyan May mun 
'-ttı liabeıiıtan gazetelerinin an- J 
a, ldarına göre geceı ha~ 
~.J'; at ca•bazlaa•elerln~~ 
tııa.kt_ 1 

•lllalna bir aulal'f '! 
.. ~ olan bir li·~tr.D; t 
~ ra çakacffı ada • ftüde 
btt • laaatalaaır, blç&r•ifa aa~ 
ita 111•ıtur, yerde ln•rı• kı 
illa "'aa•aldadır. Arkad,.ıan ba 
"-a ltlltUrler, faiıt bir tarafta• 
'- hu aan'atklrın yerlae kimi 
illa ... •debllıceklerlal 4öttaas:. koyulurla•. Tam o ıarada 
~· dan bir allat .... Jlkaellr. 

•tklrlu bıawı ubeblala _. lamak lçi11 ıahaya koıarlar. Bir 

t lltüıa dünya a 

bir ıla aarhada 
içllH tltUnlln 
dumanı ile 100 
taa• sepll• 19 11-
onuau deldar

~~~ m:ak mUmkUndü•. Mum 
Ola· 
rak 

Birkaç ınn 6nce Pariıt• poliı 
mtldUrlyetinid .. imdat ıubealnde 
telefonun çıngratı acı acı 6ter. 
Mikrofonda bir aeı: 

- Adım Madam Potlbdeau· 
dır, bulivar Hoımanın k61ealnde 
oturuyorum, çabuk yetiıialz, der. 

Bu mllracaatten bet dakika 
10nra poliı imdat mUfreul ma· 
damın kapııı 6allndedlr, komiler 
de madamın kar1111Ddadır. 

- Buyurunuz efendimi 
- Kartfkl evde hiç kimHaia 

g6rmek lıtemiy•c•il aahaeler 
cereyan etmektedir, odanın llm· 
baıını da a~ık bırakbldan lıln 
her ı•Y a-6r0umpektedir, derlaal 
menetmenlzl rica ederim. 

- Bir defa gireyim! 
Komiıer peaeer•y• yaldıflr, 

karııya bakar, hiçbir ı•J ,ere-
mez. 

- Fakat .. rede? Diye aorar. 
Bana karı• evin f 161tercll1inla 
odaıı bot ıısrOaOyorl 

- Hayır efendim, boı detfl
dlr, llltfea ıu konaolun &zerine 
çıkınrzda oradan bakınız, 16re
cekalnlzl 

de bakarlar ki haatalaaan ıatın 
laymunu ellne köpeğini •• ıem· 
•iy11inl alarak iki ılltun araıına 
ıırlli tel halabn lzerinı pkmıı 
Oynamıya baılamıtbr. Ve fe•k•· 
ilde belenllmektedlr. 

Şimdi aan'atklr eylleımlıtlr, 
fakat artık yerini maymununa 
bırakmaıtır ve onun Ayeainde 
daha çok kazanmaktadır. Baıı 
meziyetlerin meydana çıkmaıı 
toıadlfı hatlıdır, derler. lıtı 
ıize kaidenin doirulujunu ıöa
teren bir bldlaı I 

Kullanı • 'ı 
lan Bahk . ) I 

Dünyanın En 
UzuJC Ekmeği 

"Vaıington" da tertip edilen 
bir kır geıintiıi için 12 metre 
uzunlutunda bir ekmek yapılmıt
tır. Hamurun yuğrulma11, fırına 
Yerilmeai az çok kolaylık ile ya· 
pılmıt IH de, ekmeğin kıra g6-
tUrlllmeal zamanı ıelince mtııka
Jlt baıa6ıterml•tir. Gezintiyi ter· 

Bir lıtatlstlae nazaran hır ın
B. lı l ll ıtlb blltUn hayaıo 

ır ng z tında vaaatt oı., 
ne ıörür? rak bin defa ti-

yatroya ılder 16rdllğti bin plJ .. 
ain 260 taneal (Şeklıpirin) dar. 
Bunların içinde dı blrincilltl 
" Hamlet,, lıgal eder. ,.. 

!27 Yıldır 
Tekrarlanan 
Köpek Yarııı .. 

Aluka'da lati1DU1Z buılln 
nakil •••dalan k&pekle çekli• 
luuldua lahiur eder. BauD 
içindir ki köpek a..Unln ıılaluu 
ıok eh•m•lyet Yeriliyor. Ba 
••kAtla 1909 yıbaclaaberl 
her yıl bir k&pek J&nfl yaparlar. 
Bu YUlf nlıan ayında Nome ile 
Candle Clty aruında • koıul•r. 
MHafe 600 ldlometndlr. Yanf 
ile bltla memleket al&kadU 
olur, berinde mllfterek bahlller 
1apılır. Bu bablılere konul• 
paramn yekbu her rıl 
(4,000,000) dolardır. 

Bir Görüş 
Me•eleıi .• 

Lladberg davaaında yaıı ml
tebaısııı olarak clinlınilen bir za• 
tın ahiren neırettlğl bir latatiıtli• 
nazaran; yazııı ,ezel olanlar ara
sında lcad aahibl blliainlerln 11• 
yııı yllıde (2) dlr. Buna mukabil 
yazısı fena olanlar arasında ... 
•iyece vaaatı ıeçenlerin nlıbetl 
yllzde (62,5) dur. Umumiyetle d; 
nebllirld gllıel yazılılar ara•n

1 
a 

:ı~ki ıahlbi çok, çirkin yasıb ar 
arasında ahmak aıdır· _.._ ...................................................... 

•---•·· bir aaker tip eden geaç ..-.- k 
d. . . haline ıelerek e metl 
ızıaı . . 1 hl 

sokaktan öyle geçırm.•t er, ıe ' 
c:bııaa çıkınca da birbırl arkaaına 
yap•f8D bir otomobil kaf.IHloe 
ytlk \ emltlerdir · 



8 Sayfa SON POSTA 

Vücut Tuvaleti De Bir Mesele idi .. 
Yine lakırdı aramızda, yakm· ı 

dan bakınca suratı parıl parıl 
parlayor... B~n kere söyledim din· 
letemedim. Bu ağdayİ yapmasa 
olmaz mı?.. Ağda denilen kifir 
yapılır amma 24 saat geçmeden 
elin günftn ortasına çıkılmaz. Ha· 
tuna Jfıf dinletemedim gitti. 

Rabbim se imet versin, b:r tlirUl 
saz anlamıyor. Alıo perçemi erini, 
yan kahküllerini kwırmıf. Amma 
o derece maıalamıı ki kulakları· 
nın arkasl y&jntık kalmıı; kellere 
dönmUş; pirohiler meydanda. 

Göğsllnün topluluiuna, beyaz· 
lığına diyecek yok. Hakkı var, 
açsın, açsın amma dekoltenin da 
bir haddi olur. SAfl Paşanın 
karısını taklit etmede mani mı 
var?. 

O, bir defa Botnak lazı; 
saniyen hem yaıı genç, hem 
herdem taze. Kırkına değil, Ut 
otuzuna 1ir1e umur etmesi zait. 
Kadın hfill k6rpe ... 

Kızlarını mı alırsın onu mu 
deseler, kızlan sizin olaun, ana
larını bana verin derim. 

Dcko:tenin fa:z.Iası, glSrenlere 
hiç te iyi bir teıir vermiyor. Seyre
denleri, kasap dükkanına g:rmiı 
hole getiriyor... Bizim rahmetli 
bile, Abdinin, Kel Haaanın oyu• 
nundakl kantocular için derdildı 

- Bunları glSrllnce kendimi 
ıalbanede Hnıyorum. Kurban 
bayramında, SerMSker Redif Paıa· 
nın konağındayım da kurbanlar 
kesiliyor zannediyorum. 

A kadıncağız, haydi böyle 
göğsü, kolları ziyade açık bir 
elbise beğendin de diktirdin, t'ÜCu· 

duna yaraıtırdın da giydin; ya süı 
tuvalet diye yaptığın o aktriı 

harcı 9eyler ne oluyor? 

Saçlara hiç de fazla ak değil
dir, kırlan tak tnkdllr. Aynanın 

karşısına geçip on dakikacık dUr8a 
hepsini koparabilir... Dütllnllyor
san bukadar adamın, cariyen var; 
.. n rahabna bak, onlara ayıklaL 

Kaç kert> söyledim, yine dia
letemedim. O Bcnmarıadald mas
kara sarı boyayı, ıea tependen 
aşağı bula; kaz tersi gibi bir 
reoae bUrünllp ortaya çık. 

Lepiakayı da 1ı•çt1m, çengi 
Kursaklımold gibi kanarya aarıaı 
da olsa yureğlm yanmaz. Hani 
Sirkeci önündeki hacı gemilerinde 
ldrU sarı karintina bayraklan 
Yardır. lıte hanımefendinin ıaçia· 
rınm o günkü rengi ... 

ne duruyor diye sinirime dokun· 
du da doktor Sarandfye cehen· 
nem taılle yakbrmııbm. 

Onu bunu bilmem, hatunun 
o ıtmkn halini hiç beğeumedim. 
haU, etYan da taıkmlaıDU.f, bir 
acayipleşmişti. 

A wexir karuı, bu kadar el· 
masan, mücnharin tek taşların 

\"ar. Şunları takacaksın, bari göz 
&"Ören bir yere tak ta berkea ta 
rahat rahat ıörslla; 6lçaUn, 
blçıln .• 

Ne mtlnasebet! •• 
O kuyu hndığı bnynklllğlln· 

deki zllmrllt iğne, hotozunun kıv
l'ımları araamda nibedlt olmuf.. 
O yiiılerce a1bn kıymetin<leld 
gerdanlık, ı&ğ.Uolln etlerine gö· 
mn1mn1- O gagaaında peru taıı· 
yan tavus boroş tenlerin arasında 
kaybolup gitmiı. 

Omuzdan bele hamaylı kur
dele olmasa nişanı bulunduğuna 
bin t•hit la:ı.ım.. G6ğıündekl el• 
maslı niıanı götllrmüt götllrmliş, 
koltuğunun albna •okmuş. Sarkan 
kllçlik parçası da elbiseiinin vu• 
lanlan ar:aaında yok olmUf. 

Ortanca Hanımefendi da fev· 
kalide afta~enmlflİ. Hemşiresinden 
herhalde aıkmdı. Onun elbiıeıt 
geçme dantel ang~ezler altında, 

açtk feylakt bir krep 1aten tu• 
valet. 

O senelerde dekolte modası 
var. A\'rupadan gelen btitün mo
da gazetelerinde, en yeni Çıefit• 
lerln g5ğl\sleri kolları tıplak. 

Ortancayı biliyor.aunu:r.. 1:.llialnl 

aşkın, eti kemiğine yapışık, kara• 
yağız bir mahluk. 

Klıi halini bilmek glbi irfan 
olamaz. •• 

Sen hiç kendini bilme; yaıını 
bqını düflhıme: 25 J&fllldakilerin 
giyeceği elbiıeyi yaphr; onlarla 
yarıp çalap çırılçıplak hir kıya• 
fete gir. Bun• ikim pannak ıaır
mu? ... Şimdi Aklayacak değllim, 
ıhden de lif plunu, o gtlo o lu
lı1da görnr 16rmez bea d• par
maiımı ıaırdım; bem de birini 

değll, ikisini, DçUntı... Gerek da· 
vetlilerden, ıert:k 11eyircilerdcn 
herkes kih kih gtilllp zeklendi; 
hatun kendini Pabucublly6ğa 
okta. biri diye alay etti. 

Ortancada mllceYherlerinf, zi· 
netlerini, oifnnını takmıştı... Bak 
inklr etmem, takıb takıştırmada 
o hemşiresi gibi deği:di. Demin 
ded:ğim gibi, hazan zınalayıp 
pek cahil harcı feylere üzenir, 
mabmaskara oluraada ekaeJiyet• 
le tedbirli ve uyanık bir kadın
dır. 

Şefkat nişanını sol tarafı:-:m 
en ıörünecek yerine koymuitu. 
ıffotozuodaki daınla yakut tam 
alnının orta11mda duruyordu. Ger• 
danlığı etlerinin arasına a-OOıUl· 
memiıti. 

Şimdi en mUblm sima oian 
Y ektanıma mı sıra geldi. Pek~ ~ 
nu da anlatnyım. 

Y ektacık elıme doğdu; kuca· 
ğımda bliylldU. Allah ıahid Sa-, , 
biremden biç ayırd etmem. Has· 
bayı Jıakkile, can ve yüreklen 
aeftrim. ıLifı bile olurken içim 
ferahlar. 

Ba'k o gtln, o mahıer içinde, 
o uygıs,z: halk arasında yedisin
den yelmiş'.ne kadar çecuk, ıkız, 
genç, or:ta yaşlı, bunak in&a'!l 
içinde, en zi} ade kimi beğendin 
dJye sorun. O :ana baba gtinfiutln 
omuz omuza kalabalığında en çok 
kimi gözün tuttu, için ,ekdi deym. 

Yektayı beğendim. Yektadan 
bqka kimseyi göz:Um :tutmadı; 
ılçi.. ~-dl. Öltnr t-a:zeleri11 

hepsi onun pabucu kadar kadar 
deği[erdi. 

( Arkaa Yar l ·---...... ··-----... ·······-····-···-· .. --... ····· 
Ylksek tahıll glrmtlı 

bir genç anyoraz. - --
"Gazetecilikte ilerlemek isteye~ liaan 
bilir, yüksek talıtril gijrmli1 bir genç 
anyuruz. iateldiler razı ile id&Tcba
nem"ze kendilerini ıtanıttırmalıdıdar. 

Bu akşam S A B A Y Sinemasında 
Dllnya anemacthğının en yllksek eseri 

OKA KAR • 
1 

Mevzuu: Gllzellik ç.erç.ewesi içinde atk. ıefka t dolu 
aafcU:ine bir aık 

Yıldızlar: Sehhar e•m•r yıldız DOL:ORES DEL RiO • GENE RA YMOND 
PAUL ROUUEN • GINGER ROGERS - FRED ASTAIRE 

cidden bir harika olan bu film, başka hiçbir Beyoğ:u 
•.nemasında gösterilmiyecektir. 

,._ ______ • FOX JURNAL 

• 

f Gören V'e Bilen Var 

1 

Çocuklarımı Arıyorum 
Ben Fılıbe nıuhacirlerinJcnim, ko

cam Harput Çimio kazası eski hakimi 
merhum İbrahim Etbem'dir. 25 &P.ne 
denberi kaybettiğim ü ~ey çocuklarım 
Edip, Hüsnü, Lebip ve Necibe Hıznyı 
anyoruı:n. Dilenler aynca para ile 
memnun edileceklerdir. 

Trabıı.on Meydaa Frenkhl.ar 
maha lea:nde No. 2 de avukat 

Hamdi Hüne7 7anıada 

Rukiye 
)f 

Kardeşlerlm1 Arıyorum 
Balkan harbınde R ztoı kaz .,u,tndnn 

babam Çavdarlıooa oğlu miıba§İr Ali 
ile o zaman r; yaşındl1 oltın Tsyyıbe 
ve 9 yaşıuda Cemal İ!İmli kardeşle
rimle Serer.e geldik. Bı.ıoam Serezde 
harbe gitti. Dız birb ı rimizi kaybettik. 
O uunandnnberi kard€şlerimi bulama
dım, Kim e~iz ve yo'klul bir kadınım. 
Karde§lerirııi bilen varsa, insaniyet 
namına bildirmelerini <lılerim. 

1am·r Ke·nıılpaşa kuasında 
hOkdmet clv • rıııda 

Ali kızı Necibe 

* Alabeylml Arıyorum 
Manastırın Emirçelebi mahallesin

den Hacı Zekeriya oğlu Ekrem ııefer• 
4>er1ikte Sına cf'p1ıesiııde kaYb olmuşhL 
Bilenlerin q~ıda adresime Lildirme
ledni dilerim. 

Akurar Yuıufpaşa kafeıll 
aok k INo. 1 de 

Enam 
)f 

Amcam OGullarını Arıyorum 
Bundan bır müddet evvel amcam 

oğlu Mehmet oğ·u Knhrnman ve 'kar
de§i Ali Kııko 334 de Elılziz'Jn Mu
girt k:ozaınndım ayn] arak Mani11&) a 
gitmişlerdi. Orada Hikmetpnşa mahal
leainde oıurduktan •oora lkcndileriaden 
haber alamadım. Bılenlerin insaniyet 
namına haberdnr etmelerini dilerim. 

l::IAz.zde tüccar Mn.flrtll 
Mustafa va.ıtaaile 

Veli Ollu Baki 

* Alabeyiml Arıyorum 
AkiıMeard• Turan g.:ımao.und• ~ 

lıtmıı olan flfrnbeyiın Drama müba• 
dillerinden Anidin oğlu Hü eyinden 8 
aenedenberi haber alamıyorum. Ken
dlaini lbilen!uin adresime bildirmelerini 
dilerim. 

Ankara JMlsaloml H mahalleal 
IHaaardı aokak No. 24 de 

Abidin Nuri .. 
IKerdetlml Arırorum 

Bu.adan Afyonka.rahıurıoa giden 
131! doğumlu n Bu~ıa1ı kardeıim 
İbrahim oğlu llaaanı arıyorum. Bilen· 
ledn ıinıauiyet oa.mına ıhaberdar etme· 
lerini dilerim. 

Eyiipte Kaılmuçltte Balca 
yokuıund.ı durıalı 

lbrahlm ODiu Hakkı 
1'-

Karde,ıeri mi Ve Dayımı 
Arırorum 

Kardeelerim Ilwıçıığun Bolpınar 
kaznsmın Yürükler ıköyündea Siyahlı 
Ali oğlu Abmet ile Mehmet Ye dayJm 
Tatar Aıizlerin Mustafa oğlu HaliUo 
Romanya yolile lstaubula geldikleıin.i 
duydum. Bilenlerin adresime bildir.me
ltrinl dilerim. 

Hayn•bolu blrlacl mektep mualllm
hıriaden A. Ôıtkurt •aaıtaalle 

Ati kızı Zehra 

Jf 

tllart 27 

Bir Atina Gazetesi 
Şöyle Yazıyor 

"Günün Birinde Kıbnsa 
Da Yunan Bayrağı 

Dikeceğiz!,, 
Atine, 27 (Hususi) - Evvelki 

gUn Yunan istiklalinin yllz on dör
dllncO yıldönümll idi. Bu mlinaaebel
le bayrak çekilme meraaiml yapıld 
ve Kıbrıı romlarının gönderınif 
olduğu ipek beyrak b6yük te:ı•• 

hürat lla Akropcle çekildL 
Bu mfinasebetle Estiya gaıetıtl 

uzun ve heyecanlı bir makal• 
yazarak diyor ki: 

"lnıallah bir gün Yunan ,_od 
memurlarınm huzurila Kıbrıs bO
kümet konağına Yunan bayr•i' 
çekilecektir.,, 

[Son Poataı Eııtiya guetesi l>i~
raftır. Hiçbir partiye mıneup değıl• 
dir. Fakat Venizeloaun eiddetle .ıe·r 

Son Posta 

latanbul BORSASI 
26. 3. 1935 
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IST AN•UL •~UDl'ITSI 

ŞEHiR TIYATRO,aldl 
tiu aktım!:/ 

DRAM 
~ 

I'•,..... """ ...... 
,lf ~~I=~ orı:~ 
~~"~ 

UNUTULAN 
ADAM 
6 tablo 
Yasaa: 

N8Z1m Hikmet 

OÇ SAA'f 
8 perd• 
Yası ı ..al 

Ekrem 11....Yüzünde de 6yle bir hadana, 
öyle bir boya ki sözllm ona Sul
tan Eeyazıt dudularının bir e91 
olup çı:.Cmif. 

Kara kara rastıklar; kuyruklu 
kuyruklu ıllrı;ııeler; pençe pençe 
allıklar ... 

, Yarın akşam T O R K Sinemasmda 
Hakiki, beyecaalı meşhur 11eyahat filmi 

Beat•~ .it 
Cemal ~ 

\t Amcamı Ve O§ullarını Arıyorum ~..-·•-11111!!!!!!!1~111!!!!!!0T.~ 
Çankırınm Karataş mahallesiııden 

8 
u T u N u l K f.v~I 

lnıan bunlan da esirgemez, ya· 
par, yapar amma buğdayıı olur; hiç 
değ.lse kişmiri olur. Senin kaymak 
kiğıdı gibi tenin Yar. Pembe 
beyazsın. Pudraya, mudraya ne 
hacet.. Allah ynpııı dllzgllnnn, 
yanakların yerinde ..• Kul icadın· 
dan ınedet ummaya ne lt'bep .. 

Sani) en kumral bir kadınsın. 
San ı !.Üllik g ibi kaşlar, kömfir· 
ilikten çıkmıı gibi gözler yak ş:k 
alır mı?. Simsiyah ben'er ne 
oluyo:-?. Ben demlen ıeyl ömrUm
de 11c\ er.em.. Gençl:ğimde bende 
de vardı. Hem de en gllzel, en 
yakışan } erimde; üst dudağımla 
yanağ.mın arası:lda.. Bu burada 

ÇELUSKiN 
eo ..... buzlar araaınd• 

Bltla •nnyayı aylarca mefgul eden bir •erıUzetf. 
Ceaur Roa heyeti aeferiyesin in maceraJa.n. 

Ankara Şehri içme Sn Komisyonundan 
Ankarada SarıklJfa dvarında yapılacak olan (431.-042) lira 60 ku· 

ruı bedeli keıifli fiJt..e isteıyonu binası 21131935 tarihinden itibaren 
10/4/935 tarihine kadar kapalı urf usulile ekıiltmeJe konulmUJtur. 
ihale 1 O niıan 935 tarihi na rastlayan çartamba a-nau .saat on beşte 
Ankara it hanı 4ünd1 katında içme aıı komisyonu dairesinde yapıla-

caktır. Muvakkat teminat {20,992) liradır. Münakasa ••rtnamesl fenni 
ıartname ve projeler 21 lira 55 kuruı bedel mukabilinde Ankara 
ŞebrJ içme ıu komisyonu muhasebesinden alınabilir. Teklif mek· 
tupları kanunun tarlf ettiği tekilde 10/4/935 tarihine raıtlıyan 

Çarıarnba gtınll saat on dörde kadar içme au komisyonu riyasetin• 
makbuz mukabJinde vvileckUr. ( 14 l 9) 

Çavuj1u qğullanndao amcam Şükrü, a 1 
oğlu ve kızım l 902 denberi kaybettim. 
Kendilerinin Bey kozda oturduklarını HE n ,. u 
cluy(hım. Bilenlerin inaaniyet n&mJna K \il 
adrealerini bildirmelerini rica ederim. 

Çaaailnl. fnıdpaıa •alaalleal.ıie 
No. M Ça_,1. oiullarııuilaa 

Ahmet ottlu All .. 
«ardetlml Arl•orum 

V an'ın Ha~• mahallesinden 
bdeıim Cemal oğltı Celfiliyi 886 ıe• 
....mde iMerBin Darüleytamıııa vermiş
tiın. Dn mektebin &alebesi ifgal dola
yıaile !atanbul~ Bebek ve Beykoz Da· 
rüleytamlanna nlll~ilcli. Bugilae ka
dar kendlaiııden hiÇİ>ir !haber alama· 
dım. Nerede bahıoduğunu bilenlerin 
•• !hayaiıııdan malU.matı olanların bil· 
dirmeleriai 4ileıim, 

Tanuıta Arzubalcn Vaala 

Ailla•t Can 

-
ÖoLASAMAzsıNlt 
FAK.ATI 
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27 Mart SON POSTA 

İTTİBAD ve TERAKKi 
Nuı.1 Doğdu ? .. 

8 inci kısım No. SZ35 NaNl Yaıadı? •• 
Mor hakkı mahfuzdur. ara•ıl Ôldı1? 

~~~~~~~=> ~7 .. .3. 98~ "'' ~ ~ %iya 'ekir<::========================::ı' 

asit Bir Polis Vak' ası Büyük işler 
Açmak istidadındaydı .. 

Fakat onbsşı Llmmar, derhal karakolunu sllAhla ba1maları. 1 bahriyesi kumandanı (Amiral. Fon 
beline davrandı. 12 Jik bir maner Almanlar aleyhine bir <lodikodu Repor Baılvlç) bu hldfsedon d0.o 
tabanca çıkardı. Meyhaneci Hris· uyandırıyordu. Sonra da, hUkfımet layı bUyllk bir teo11Ur hlsaetmiş. 
tonun göğsllne uzattı. Sol elile de tar.afından bu gibi bAdiselerln hUkfımet• reımen tarı.iye vererek 
cebinden b·r avuç para çıkararak önllne geçilmek için tedbirler alın· hakperestliğjnl göıtermiıtl.] 
Hristonun önllndeki masaya attı. maıına sebebiyet veriyordu. Nite· Alman torpitoıunun taraaıud 
Arkadaşlarına : kim, bu Alman torpitosunun ta· altına alınması, yazlyetl lıkAl et· 

- Raftaki tlıelerden birkaç rasıudu için ıahlJo memurlar k<>'" mlıti. Eğer bu hAdlıe olmasaydı, 
tanesini alın. nulmuıtu. Halbuki. Sivaıtopoldan T alAt. Enver, Cemal paıalar; 

Diye homurdandı. Bu ıırada gelmiş olan bu torpito .. Alman uzun uzadıya tedbirler almıya IU-
Hrlstonun arkadaşı, Y eniköylU karargih heyeti ile beraber • zum görmeden torpitoya binerek 
Yani meyhaneden dışarı fırladı: Talat. Enver, Cemal paıaJan da çıkıp iidecelderdl. Halbuki timdi; 

- Adam öldürüyorlar.. poliı ahp götürecek, mUhim ve tarihi birkaç iÜD sabretmek. taraHud 
Jok mu? •. Polisi.. bir vazife ifa edecekti. Tazifesinin biru daha gevıem ... 

Diye batırmaya baıladı... Po- ['ıtıtradcm ıunu da arzedeJim ki, ıini beklemek elzemdi. 
Ilı devriyesi uzakta değildi. iki lıtanbulda bulunan Alman fırkal ( Arknaı nr ) 
Pollı ve dört jandarmadan mtı• ..... oc==-=----------...-------
r•kkep olan ba devriye. kota Karamanda Elektrik Karamanda Avcılık 
koıa geldi. Hidiseye vazıyet Karaman (Husust) - Şıbir Karaman (Huıuıt) - Burada 
•ttl. Alman neferleri. meyhaneden tO. 15 gllndenherl elektriğe ka· bu yıl avcılık çok rağbet bul· 
aldıkları birkaç tiıe rakıyı, orada vuşmuı bulunmaktadır. BUtün muıtur. Bunun sebebi ava çıkan· 
sahilde duran bir balıkçı kayıgıv na y 1 Jardan hiçbirisinin ali bot dön· 

ıokaklar tenvir edilmiştir. a nı.z 
llakletmialerdi. Devriye Amiri olan 11>emesidlr. Bilhaasa tilki avı çok 

.,. Ali Oıman mahalleainde Balaoğlu k~ 1 1 kt d ÇU kU b ld Po'fsJn ihtarı (berine derhal bu ur 1 0 ma 8 ır. n ° ur 
ıokagv ı lioibasız kalmıı. bu SO'" h d h kkak bl ·ki tiıeleri aldılar. Meyhaneye getl· Ye er av a mu a r ı 
kak halkı belediyeye müracaatla u;ki vurulmaktadır. 

rerek aldıkları yere bıraktılar. 
Ve sonra da, yine poliain ihtarına sokaklarının da aydınlatılmuını Çorum Vilayet Meclisinde 
tAbl olarak dcniyenin önüne dil· lıatemiılerdir. Çorum (Hususi) - Vilayet 
tUp karakola vardılar. Karakolda GUdUlde Bir MUsamera Umumi Meclisi toplantılarına de--
komiser muavini Hakkı efendi, GUdtıl (Hususi) - Muallim Tam etmektedir: VilAyet bütçe.o 
derhal lstinyedeki Alman lcomo· Bay Pulatın teşebbtiıllo llkmektep ıine Mulajlar mfizeainin •e Ço.o 
dorluğuna müracaat etti, teren- b 1 f d k 1 rum ıporunun ıılahı için tahsisat tale e eri tara ın en yo au ço- kon'1lmuıtur. 
nıan lıtedl. Komodor tarafından cuklar menf aatlne bir mUsamere 
tercOman onbaıı (Iıteyun Bab) il~ vuilmittlr. Bu mOısmered• zehirli Yeni Bir NUmune Köyü 
(Hoza) lıminde bir Alman neferi Akhisar, (Hu u i) - Merkeıo 

gazler hakkında bir konf er anı da 20 d k'k f d kl S d k a6nderildf. Meaele, epeyce aarhoı a ı a meaa e e ey l 6-
olan Alman neferlerinin, meyha• •erllmiıtir. Müaamere çok atız•l yOnUn aUmune ka~• halia• ptJ-

I H konferanı da çok faydalı oJ.. rilmeıi dU9ünUlmektedlr. Bu klSy 
nec ristoyu protesto etmeleri.. muıtur. yol uğrağı, fılok bir klSydDr. 
komİHr muavini Hakkı efendinin ______ ,... .. _,,,_______ ----------=====:: 
de vaziyeti hUınUidareıl ile mO- r , ._l ____ S_p_o_r _____ _ 
hlm bir hldiıo ıuhur etmeden Nöbefçi 
teskin edildi. lf ad el eri abnan 
bahriye efradı, •ahverndı. Eczaneler 

Fakat.. bu bAdlse, aerell Al· Bugeoe nöbetçi eczaneler ıttnlardın 
• İstanbul tarafı: Şeh:ıadebaıında 

illan torpitosuna •• gerek nh· Hamdi, Aklarayda .. Ziya Nuri. Edir· 
hrııda bulunan Alman Tapuruna nekapıda • Arjf, Şehremininde .. A. 
fena bir tekilde akaetmltlL Bir• Hamdi. Samatyada • TeofiJoı, Küçtlk-
denblre bir gHrllltü koptu. 45-50 pazarda - Küçükpuar. Eyüpde .. Hik· 
•iliblı Alman bahrlyellal kara• met, Lalelide • Sıtkı, Fenerde • Emil-
lc ı yadi, Cnğaloğlunda • Ubeyt, Bahçı· 

o a doldu. Bunlar, her ta· f kapıda • A. Rıza. Hakırköyünde • 
ra a girip çıkıyorlar, orada 1ıtefan Terziyan, Beyoğlu tarafı: Tak-
bıeykuf zannettikleri Alman eimde · Dolla Suda, Yenİiehirde · S . . 

efr4dını arıyorlardı. Bu kanşıkhk Bıırunakyan, Takaimde • Ertuğrul, 
•ınaaında ailAhlar patlamıya bat' Galatada • Karaköy, Şiılide Şafak 
lamı•tı K · sokag" ında • Narg;leciyo.n, Kaaımpaı•· , 

~ • omııer muavini telefonla Y k da • Merkez, Hasköyde • Halk, Kadı· 
eni Ö) deki J. andarma mektebin· F 'k t k d d köy tarafı; Modada • aı ı en er, 
en imdat istemeye mecbur kaldı. Pazaryolunda • Namık Il~hçet, Dil· 

lialbukl mektepten: viikadn<la • Halk enzanPlerı. 
- Efradımııın ılllhı yoktur. 

Gönderemeyiz. 
~----------·----~~------------------

Yıal J1e1rı1atı -------------
Sıhhi Ö§Utler - EY, köy, mele· 

tep eoı.aneıi olarak herkesin biloıeıl 
lazımgelen birçok a ılıhl bahiıler kitap 
halinde çıkmıttır. Yazan Doktor Ba7 
lemail Saip'tir. 

Kimyagerler Mecmuası -
Türkıye Kimyagerler Cemiyeti tarafın
dan çıkonlan bu aylık mecmuanın 
814 üncü tayıları bir arada olarak 
çıkmivtır. 

T. ı. c. ı. letanbul Mıntakası 
Futbol Heyetıea,kanhfiından 

29/3/1935 Cuma gilntl yapı· 
lacak resmi lik maçları : 

ae,lktaf •eref Alanında 
Karagllmrilk • Sumerapor A 

takımJarı 
Snleymaniye • Anadolu terfi 

maçı. 

lılot ı lıbu terfi maçı bir baçuk autllk 
devre nihayet nde buab•rlllı. e 
aetlcelendJfl takdirde, en befer 
dakikalık iki devre daha temdit 
edilecektir. 

fenerbahçe Alanında 
F enerbahçe • Vefa Genç ta· 

kamları. 
Fener bahçe • Vefa B ta· 

knnları. • l 

lıtanhul Mıntaka11 Futbol Heye.o 
tinden ı 1 - ikinci •e OçUncll 
kllme kulUplerinin genç lakımları 
araaında bir tetTik mllaahakaıı 
tertip edilmittir. Alakadar kulüp 
murahhaslarının 28/3/1935 Per-
ıembe akıamı aaat 18 de mıota· 
ka merkezine gelmeleri. 

2 - tlu mOıabakalann tali· 
matnamesi bu toplanbda teblij' 

edilecektir. 
3 - Murahhas göndermeyen 

kulüpler hu mnsabakalara lttirak 
hakkını kaybedeceklerdir. 

Yeni Fabrika 
Mütehasııılar Heyeti lıe 

Eaılamak Üzere 
lzmir. 26 ( A.A. ) - Nar.llli· 

de hUkfımetçe inşa edilecek o]an 

bez fabrikası için tetkikat yapmak 
Uzere lıtanhuldan beı kişilik bir 

mUtebeasıı heyet ıehrimfzo gel· 
mlıtir. Mlltehassıı heyet Ruıyada 
Türkstroy inşaat kurumu mUte
haHız ve mühendislerinden mü· 

rekkeptlr. Bu heyetle birlikte 

f abrıkanan müdürü ile daha bazı 
mUbendlsler de gelmltlerdlr. 

"Musolininln Kızmaya 
Hakkı Yok!,, 

Londra. 26 (Huauıt) - Ube
ral partinin fikirlerini yazan Star 
i&Zetesl fÖyle diyor ı 

.. - Almanya ordusunu kuY
Tetlendlrdlği için ltalya Başbakanı 
Bay Muıollni'nin kız:mıya hakkı 

yoktur. ÇUnkU daha bir sene 

önce Bay Musolini. Almanyanın 
hiç olmazra 300 bin kişilik bir 
orduya sahip olmasını lıtiyordu • ., 

....................................... ·-···················· 
Kadın, Erkek için 
Ad Ve Soyadları 

Ontveralte doçentlerinden Bay Maral 
Okay eoyadı )'&eaeına uygun olarak bir 
•eri uu ad •o ıoyadı bulup •ıral•m1ttır. 
Bunlara bu alltunlarda beıgün bir kıınaı 
:yaucağ.ıı:. 

Bu mlinııeel.:etle Bay Maral Oka7 
diyor ki: 

- ~zl•rla blrletınuladc• yııptıfım 

b n b•ı yUı: dea' U adlarla çalıfarken, 
•akld.a seçen b r bl'gct her çai ,ısxn
mln ISnUnde canla duruyordu; TUrklıtanda 
okulda tlceıı (Borı-Kurt) adında olaa 
bir arkadaıım, Toıundan (birdenbire) 
Aj'um adun alıvrrmlttl• Bn ad değ. ,ttr• 
me Mekkede olmuf. Arlt.adaıımın babaaı 
hncda ikon onun lçlıa de baccl badel 
1aptırmak lıtoınl.f H Bon adıaı rudı
rırkeıı orada bu ad kaba bulunmuı Ye 
Alsa•• çeırril•lttlr.,. 

At•fıda yaaaı- Tlirlrp adlarda• ka• 
dınlar lçla uyg-..ın ol-ı (lı) ..,. •rkek için 
u)'gua olanı(•) harfile göaterllıalttlr. Yan· 
lannda (•) harfi ln&IWUDa)'•n adlar da 
aoyada için elYorftll ıörilJmllıttır.,, 

Anarta Atanrdl A)'otak 
AtallkO, Albabatbll Altınbq 
ülkll= mef.,Qre 

Ayalm• (lı.) Akaay. Ataıllç (•,•) 
n•)'- fla.ta 

A7dtt17I• 
Atayan 
Aygün (k) 
A7dıntla 

Akallyek-Aıahede Alkalkaa 
Aıtıııyaprak Altındal (k) 
Al!ıa (k,e) AltıngUn 
Ayam aç. AltıaUn(k1e,ı} •maç= he:fd 

Akkalkan 
AkülkG 
Ak18n 
Aytllkü 
Adkapı 

Altın 

Altıntat 
Ayuçkıç 

Altıaköy 

Ayaltın 

Alhnot 
A1güç, 
auc-kuvvet 

• AlhHJ (lı.) . 

Atahan 
Altın tay 
Altın7urt 
Aydan amaç 
Atab•k 
A'tı r.kuı (k) 
Ayd~mlr (•,a) 
Akbit.k 
Ayün 
lin=-ıan 
Altıııkazık 
Almaata 
A.tınbayraıı.. 

Aydalıa BauUç 
Alhnlı.aynak Bozyer 
A1dınbai Bat 
Aypu!at Babngtın 
Aydlnbaı(e,a) Bakır 
Altıngllç Boğazyol 
A:rdınot Bıııgtln 
Altınd.l Bakar dağ 
Akyıldu (k.ı) Bud11nyol 
Altınyay Bitık 

Alyıldııı: Ba,ua 
Aydıa BGyükgöl 
Aydıaoy, Baıad 

oy- fikir 

Altlnb11lak Bakar köy 

Aybek 
.Al:ınkapı 
Atabek 
Ayverdl 
Alhnna7 
Aydınu (e) 
A tındlt 
Ay bat 
Aydmldly 

Ad bitik 
AyJıngUa 
Ak bağ 

Altındamu 
Ay yol 
Babrlıan 
B ıaralan 
Batırtln (e) 
Bozkurt 
Ba126I 
Bcy.etbek 
B .. yöa 
Biti rtla 
BaılllkQ 
Batır (,.,ı) 
BUyUkdaf 
BoJ:kent 
Balk6y 

Batır er 

Sayfa 9 

Tapu Teşkilatı 
Baıtan Aşağı Değiştiriliyor 

Ankara, 25 - Tapu ve ka· 
dastro teşkilAta için meclise te klft 
edilmlı 3 kanun projeıl vardır. 
Bu projelerden gediklerin ve hu· 
busus1 tesarruflarm ilgası hnkkın• 
daki proje geri alınmaktadır. G .. 
ılci tapu memurlara hakkındaki 
ll\yiha maliye encümenninde tet• 
kik edilmektedir. 

Tapu ldareal teıkilab kanun 
projesine göre mevcut teıkillt 
baştan aşağı değiştirilmektedir. 
Proje, tapu itlerinin ehemmi_yeti 
g6z6nilne alınnrak hazırlanmııtır. 
Kadrolarda biç bir değiıiklik 
olmıyacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••H••H••••••••••••••••••ıaıaaı•U .. 

Qoplantllar, Davetler ) 

Halit Şazi ihtifali 
Yaplldı 

Türk dit tabipleri Kurumu ıaat 
on aekh::de Cağaloğlundakl merkezin• 
de diıçl mektebi mQea1iai merhum 
Halit Şa:ılnia 810.müutin 111d3nlmG 
mOnaaebetile bir ihtifal tertip edil
miftir. Meraaiıude birçok doktorlar. 
ditçi mektebi talebeleri bnluumuıtur. 
Merhumun bayat Ye enrlerine dair 
nutuklar ıBylenmit hatırası anılmııtır. 

Bir Konferana 
Yarınki perıembe gQnQ aaat 17 de 

Halkevl konferan salonunda lataabul 
erkek lisesi felsefe muallimi Bay Meh 
met Emin tarafı odan Fredrich Ditrcih 
ve tercQme edilen tarihi ••eri hak
kınd b r konferanı verilecektir. 

Sağır Ve Dilsizlerin 
Müsameresi 

Sağ r, dilıiz ve k8rleri himaye 
cemiyeti · Vali Muhittin ÜllOndağın 
himayesi altında önilmllıdeki pertem• 
be gQnU akıamı •aat 21 de Tepebaıı 
Gardenbar karııaında Soıyete halya• 
nn salonlar.uda bir müumere ver .. 

1 cektir. MQsamerede cemiyet namına 
bir ıat söz söyleyecek. Konıervatu. 
ur talebeler\ tarafından MatmaHl 
Babikya'nın ittirakll• bir konıer 'H• 

ril•cek, Kahraman piyesi temıilindea 
ıonra dib:iı.ler tarafından komik nu• 
maralar allrpri:ıler ppılacaktır. M6-
Hm•renin fevkalade gOr.el olma11 
için azami derecede hazırlıklar yapıl• 
mııtır. 

Hukuk FakUlteslnde 
Hukuk fakOlteıl son ıınıf talebesi 

niunın betinde ProfealJrleri terefla• 
bir ayrılık çayı vereceklerdir. ................. -......................................... .. 

KeJıb: Erzincan Aıkeri Ortamek· 
tebinden aldıtım ta1diknameml kay• 
bettim. Y eniıinl alacağımdan ukisinin 
bilkmil yoktur. Hasankaleli Şakir 

oğlu Hilrrem --- ----------...-ı 

Son Posta 
ıl.AN F1ATLARI 

1 - Ga.aet•nln esaı oa~ııllo 
6lr &iltuıuue iki «ı,.,, 6lr 
( .anti .. ) .,gıtır. 

z_, Sag/a&ıtta °pr• 61r Nntl• 
.. ın llôn /latı ,.ntal'tlm 

ıayfa aayfa aayfa 
1 2 s 

sayfa Uiğu 
... . 5 yerler 

100 
Kış. 

60 
Krş. 

J-" Bir pmtimde ınuatl • 
(8) uliru flal'drr. 

ti - JAce N ielıR ftUıltır 
tutoHkllll'I ıer• "'9 
tcntlml• IJlçiilllr. 

Ce•abını aldı ... Alman asker• 
lertnln tlirkçe bilmemeleri, belki 
de o civat sakinlerinden· bazı 
hıUfıitler tarafından tahrik edil· 
lllelerl dolayısilo meae]e pek 
bıl1e11if bir şekilde neticelenmek 
1•Udadı g6ıtermekte idi. Bereket 
•erıln ki, muavin Hakkı Efendi 
•oğuk kanlılıkla hareket ede· 
'•k hldiıenin kanla bir aafhaya 
daknımealne meydan vermedi. 
Bu esnada. öteki Alman bahriye· 
tilertn serbest bırakıldığına delr 
haber geldi. Bunun üzerine ıilAblı 
Alman efradı, karakoJu terketti· 
ler. Şarkı söyliyerek, çekilip remi· 

27 Mart Çarşamba 
Takıimde Cumhuriyet mey• 

danı. Elektrik Şirketi sergisinde. 

Elektr.k fırımnın latbikab göste· 

rllecek, ve bu meyanda gelenler 

~--·Bu akşam MELEK 
Beyaz perdenin en bUyUk 

Sinemasında~--' 

lerlne g ittiler. 

Bu mesele, zahiren basit bir 
tabıta •ak'asına benziyordu. Fakat 
hakikatte, birçok fena cepheler 
IÖstermiı oluyordu. EnelA, daha 
dUne kadar alah arkad<lı:ığı 
tdilen Alman efradının bir Türk 

ara&ında, kur'a çekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 

Hediy1t Edilecektir. 

yıldııı 

GRETA GARBO . 
tarafından eınıalslz bir ıurette yaratılan meşhur muharrir PIRANDELLO aua ölnıes romanı 

AŞK ÇALI 
Franaızca sözlll. Metro • Goldwyn • Mayer filmi 

Yerlerlnlzl evvelden temin ediniz. Telefon: 40868 ________ ,., 

MIŞ 
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BUyUk tarihi roman 27 - S - 985 

EB 
Pisboğaz 
Devekuşları 

• A 

A ÖL 
la Sfltn da Berg 

Muharririı A. R.. Tefr'ka No.: 63 -·------ Almancadan tercüme eden: Halle• Hatip 

Sefahatin Sonu! .. iSKELETLER GEMiSi ................................................ 
Şark Hududunda !Seiler Gibi Kanlar Akarken Lale Hakiki Macera 

Bahçeleri, Çırağan Alemleri Devamdan Geri Kalmıyordu Yaklatmakda olduğumuz bu 
----· . . . . -- .•. - aularda 1913 1enesl T eırinievve 

Nadir Han, ilk hamlede flriğ olarak bu hldlae etrafında Unde kocaman bir Alman vapuru 
(Iıfehnn) şehrini aldı. Yeni Şah metaul olmıya blle lUıum ıGrme· kaybolmuştu. O.ıun naaıl bat .. 
taraftarı olanları kAmllen kılıçtan mitlerdi. tığı!lı kimseler bilmiyordu. 
geçirdikten so~ra, şehri baıtan Fakat.. gt1n geçtikçe ıelen Ayni senenin ayni aymda bir 
başa yaktı. (Eşref Han), bu ce• haberler, yaYaf yanı nazarıdik· Alman mllstemlekesinden gelerek 
ıur ve zeki sergerdeye mukave- kati celbedecek ıekil almıı.. Her küçük bir gemi ayni ıulara açıl-
met edemiyerek kaçtı. O günden gUn Iıtanbulun kıyı ve köıelerln· mış ve bir daha görünmem.itti. 
itibaren de, artık (Nadir Han) ın de ak11den sözler, ftrtıl& tüyler BeatekAr - (Hayvanat hahçe8i Onun nasıl batbğım da kimseler 

kud b b btıtn fi t' 1 bl h 1 1 hademeıine] Affedersin, biraz evvel bilmiyordu. 
ret ve e emmiyetl Ua 0 rper ıc r a 8 mıfb. burada kemanımı kaybettim, gör- T 

artta. Hükumet, daha hAlA gafil ye dOnlb: mU?. Ayni senenin eıriniuniıinde 
Yeni den Iran tahtına ıeçen IAkayıttı. Şark hudutlaranda, seller ;-·- · · · • · · · · · ·,. · · · • · · · • · · · ·- Kahdemes isminde bir gemi daha 

(ŞahTnhmesıp),zahiren hUkUmdardı. gibi kan aktığı bald•; Topkapı • batmştı. Fakat bu gemiden de 
Fakat, Iranda fcrmanferml olan Saral mm lAle bahçelerinden, kimseler kurtulmadığı lçln kazamn 
yegane ıehti} et, yalnız ( Nadir Çırağan Sarayının rengArenk Son Posta nasıl olduğu bilinmeyordu. 
Han ) dı. zıyalar taşan pencerelerinden, * 

Nadir Han, bu suretle vaziyete SadAbat köşklerinin sıtillük ve 

1 

Iıte biz, rok fena aeçen bir 
l k d b·ı Y-.ml, elyaal, ff•.edl• •• ffelle raaete.ı • • 

hikim o ara .. a 1 i ihtilali bas- yaaeminliklerinden ilahi sesli ha· seyahat yapmakta ve bu sulara 
k il l . k l &ki,..Zab&iye, Çatalçeome ıokaja. aa 

tırdı tan sonra, g z erıni ve ı ı· nen delerin gazel Hslerl yükseliyor. ı l S TAN BUL yaklafmakta idik. 
cını Iran hu dutları haricine de Ney ve tan bur ahenklerlle zil ve 1 · ,... ,., .,.. Bu sey hatte başımıza bir kaza 

uzattı. Eıref Han taraftarı olan çalpare ıedaJarına karııarak ıe· 1 Oaıetemlıde çılctuı yan geleceği muhakkak gibi idi. 
Efganlılara zorlu bir kılıç çaldı. bir halkının elem ve ıztırap ile te reslmlerlo bUtUn hatllon Colondn, karantinada bin mllı· 
Ef istanl ba'tan b k maht.ıız ve gazetemize ait•:• k l k S d gan ' aıa ana kanayan kalbinde acı akisler .... il ata uğramıştı . anyogo e, 
boyadı. Sonra da, Iran toprakla· husule getiriyordu. •!.•' -,- J gemide birdenbire aklını oynatan 
rını iatilA eden (Ruı Çarı, BUyUk F k b k ABONE PIA TLARI r bir anbar "olcusu kaldırınca ken• a at u a lıler, ıönllp git• J 

Petro ) nun kar§ısına dayandı. G • 1 3 dini clen:ze atmıc:tı. Kingıtonda mlyordu. On geçtikçe lstanbul • t ... 
Fakat, Bllyllk Petronun hlm· muhitinin ballaaiyeti artıyor.. Sent A7 Ay Ay geminin iki tayfası nraaında kav• 

meti ıayesinde • o sra göre • Bilhaasa avam tabakasının kal· ~ Ki. klla ~ ğa çıkmıf, birbirlerini biçakla· 
pek ziyade tekemmül etmlı olan bl d h TORKIYE 1400 7SO 400 150 mıtlardı. 

n e, Ukfımet erkAnına karıı YUNANlsTAN 2540 U20 710 270 
Rus ordusile başn çıkamıyacağını d rin bir nefret nteıl kaynamıya ECNEBi 2700 1400 800 

Sonra Kap Hatterada çıkan 
anladı. Derhal Ruılarla uyuşarak baılıyordu... ÜıtU batı llyme lly· fırtına yUzUnden makinelerde ha· 
Osmanla hudutlarını • tehdide Aboae betftD pe1lodlr. Adrvt fif bir aakatlık olmuttu. 

me olmuş.. yatafanın kabıaaın· de'"" k 18 
baıladı. daki kulaklar kopmuı hudut yeni· tt~tinDe 1Nr6ıtuı. Akıam beıte ortalık kararmıya 

Evveli lstanbula elçiler ı«Jn· rerUerl, halk arasında dolaııyor,· - .. baıladığı zaman rUzgir da serin .. 
.. Gelert cPNt prl 11.,,.llmea 

derdi. Vaktile Irandan zaptedll· bunların naklettikleri kanlı mace- AlalerdM 11tes'ullret •h•m•• ı 
1 

leşmlşdl ve makinenin tamlrile 

için çalınan yemek kampanasını 
duyunca ımoklnll, fraklı ve ren· 
garenk ak~am tuvaletlerlle yemek 
salonuna inmişlerdi. 

* 
Ben nöbetçi değildim. Buna 

rağmen güvertede dolaşıyordum. 

Simsiyah, katran gibi ıiyah gece
nin içinde geminin yanında foı· 

forlu izler bırakarak sözlllen k&
pek bahkları ıUrllıünU görüyor, 
fena bir hl11ikablelvuku ile titre• 
yerek: 

- Hay 
Bu gece 
olacak( 

utursuz hayvanlar .•• 
muhakkak bit t•Y 

Diye titreyordum. 
V • iıte olmaaı mukadder olan 

ıey on dakika ıonra olmuıtu. 
Gemide tayfa ye zabitler araıın• 
da bir telaıUr baı göıtcrdl. He
pimiz baı tarafa koıtuk. Yakında 
ti yakında ve kartımızda bUyOk 
bir dağ gibi, bir ada gibi bUyllk 
ve karanlık bir cisim inip kalka· 

rak diıe doğru yaklaııyordu. Bl• 
raz dikkat edince bu cismin çok 
büyük bir yelkenli gemi olduğunu 
gördük. Yapacak ıey hemen dur
mak, makineleri tersine lıletmek• 
ti ve eğer mUmkllnH karnımııı 

deıip geçecek olan bu gemld•D 
bu 11uretle kurtulabilmekti. 

Manevre çok çabuk yapıldı. 
Gemi aağa dotru biraz yatta v• 
ambarda bulunan porselen aan· 
dıkları devrilerek kırıldı .• mlı olan araziyi istedi. Fakat ralar, kalpludekl ateılerl körük.. C.t1p jçJo mektuplar• 10 bıuolık i uğraıılmıı, nihayet 1aat ıeklr:de 

daha bu husuıtakl mllzakerat lGyordu. p\al ilAnıa lbundır. aakatlık mOmktln olduiu kadar Kaptanımıı mahir olmaıa idi 
hitam bulmadan (Tebrir.) l baaa• Vo aonra, Atık lbadl •• bu ~ IMltu-ı T4l a...mb"9 tamir edillpte hareket edildlil bu helldan kurtula111azdık. Yol• 
rak ahalisini kılıçtan ıeçlrdl, ve llAhl Ye iht.illlcı ıaz ıalrl dı Telgftlf ıSoopoı&t zaman ıemlnin iki tarafını cular bir ıey hlııetm diler, yal· 
ııhri yağma ettL kahYelerf doJaııyor: Telefo11 ı 10201 köpek balıklan kuıatmıı bulu- nıı kırılan porselenlerin aeılol 

Derhal Istanbula ak1eden bu _ Hllll, doıt. nuyorlardı. duydular. Fakat bizler .. 
kanlı rivayete, evvelA hiç klmH ( Arkaaı ••r ) Bu hayvanlar gemide bir gayri• Geminin mürettebatı tehlik.-
lnanmak istemedi. HattA, baıta tabiilik olduğunu aeçmlılerdi •• nln geçmediğini görllyorduk. 
Padişah ÜçUncU Ahmetle Hvglll E C Z A C • "' nihayetini bekliyorlardı. ÇUnkU bUtUn yelkenleri pupı 
Sadrazamı lbrahlm Pata oldutu J L A R A 1 L A N Saat ıekizde ieml llerlelemete açılmıı kocaman bir ıeml ıııkııı 
halde bUlUn devlet ricali, bu baılayınca onlar da bir katar- bir gemi karanhk sularda fosforlu 
haberi bllynk bir kayıtsızlıkla Fatsa Belediye Reisll§'inden : halinde btıl takip etmeye koyul• bir iz çlzererek rUr:glnn önUnd• 
telakki etmlıler.. LAie 1afaların- 45 bin nDfuıu ve dört doktoru bulunan kazamızda kendi Hr- dular... aağa ıola yalpa Yura vur• 
dan, helva ıohbetlerinden, Kiğıt- mayeıile eczacılık yapmak lstiyenlerin Belediyemize mUracaatlan. Yolcular uğurauz sular mınta· aldlyordu. Sanki bu gemiyi Y' 
hane zevk ve eğlencelerinden Kazanın havaıı ratıp ve sıtmalıdır, varidatı bir eczaneyi idare eder. kaıına glrdiğlmlıl bilmedikleri (Devamı 11 inci ytiıde) 
eeııee•eııııeeeeeeeeeeıııe•ıııııııe•eıeeeeeııeeıeeııeıeeeıııeıeee•ıeeeeoaeıeee•eeaıeeeeeeıeııeeııeeeeeeeeıeeeeeeıeıııeıeııııeıeııeeeeııeııeeıııııııııııııııı'° 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
1 - Öz ttırke k&klerdı ıelen aözlerln karıııına (T. K&.) beldeğl (alAmetl) konmuıtur. Bunlann her biri hakkında ııra11 Ue uzmanlarımısıo (mtlteha11ıı) 1a11tanr• 

gasetelere vereceAiz. 
2 - Yeni konan karııhkların iyi ayırd edUme.ı için, geretlne gHre, Franıızcalan yazılmıı, ayrıca &rnekler de konulmuıtur. 
3 - KötD Türk~• olan kellmelerln busıllnkll lılenmİf Ye kullanılan ıeklllerl alınmııtm Aıll ak olaa hak, aab tlgUm olan hllkllm, Ttırkçt "sek,, k&ktlDden gelen ı•kll glbL ... 

A ' Önaek r GQaeı tapkanlaıı - Ado- 1 
f

l> _ ıu ratıuH du ıolell 
ı. ..ı ibadet - tapını 

ıbbı harat, :b~ har;• A; "111K'• ibadet atmık - tapmak, tapıamak. 
60ıru -k yAıba 1

' Y 1

1
8
•• aa M&bed - Tapınak - ( Fı.) Tımple 

rne ı ıruyu u emayı saman - I 
zamanıD bllılnlerlnla Jilıala ( J1s- t~:::t':,n;..;;1 A7ak70 u 

A ağaıtan ) Abide - Anıt - ( Jr. ) MoDumeat 
Abıru dökmek - 1Dı ıuyu dBkmılı Oınelu Anadoluaua birçok yeri .. 

(Bak: tezellül etmek) - (Fr.) S'h11· rinde Sel~uk Ttlrklerlndon kalma 
miller " Sacrifüır. de ıon a moar anıtlar Yardır - il eklıte dana 

A propre,, 
Abd - babalar 

Örnek: Ab& ve .udadımııdaa •On
takll - babalarımızdan n dedel .. 
rlmlzden kalma .. 

AbAd, Abadan - bayındır ( bakı ma
r_nur) - (Fr.) Florlnant et proep~re 
Örnek: Ankara on yılda bayuadır 
bir şehir oldu - Ankara cet devenu 
en dix anı une vllle floriuante et 
prosper 

Abadani, abAdanlık - bayındır!ık _ 
( Fr. ) Proıperite 11 et at de ce qul 

est prosere ,, 
Örnek: TOrklyenln bayındırlıtı rtt
tikçe artmaktadır - La proıperlte 
augmente continuıllement en l'ur-
quia 

Umuru nafın - bayındırlık itleri -
( Fr. ) Tr:ıvaux pubJicı 

fmnr etmek - b"yınd rm• k 
Abd - Kul - (F .) ıerviteur, esclave 
AbiJ < lıtıkı zalut) - t pkaıı 

pl111ieura rerioH de I' Anatolie dH 
monumeab appırtemant aux Turcı 
Seldijoucide 

Abldni ( mua11am ) - Anıtaal -
( fr. ) Moumeatal, colo11al, graa• 
dlo&e 

( Anıtsal'dekl ıon 11!,,inoe okunacaktır) 
Abu - Bott 1açma - ( fr, ) Ab-

ıurde, 'Vaf o 
Örnek; Boı yere utrattık - Nouı 

fimH de Talna efforh - Saçma 
ıöder - ParolH absurdH 

Abuı - Somurtkan 
AbuelUHcih - Surata a1ık, a1ık ıu· 

rath 

Acnba - Acaba (Te. Kö.) 
Acar'p (Nida) - Çokıeyf - ( ft. ) 

C ut etonnantl, Tlenet 
Ôrnek; Çokıeyl Demek cevap (T. 
Kö.) vermek istemedi. - T;e08 
alorı il n'n paa voulu donner un~ 
reı;onse 

A c:yip - Avrılu n - ( fr.) EXcen
trique 

Ornek; AyrıknD bir adam - UD 
•omme EXoeatrlque 

Aeaylp - Tanıık - (Fr.) Mernllle 
Örnek; Acayibi Hbal &lem - Aeu• 
DUD yedl tanııgı - Ltı ılpt mer• 
Ytill11 du monde 

Aea1Jp - Şaıılıcalr - (l'ı.) Eton• 
ant 
Ôraelu Orada ıaııllcak ıe1let 
•BrdOlıı - Nouı 7uoaı n dH 
choıeı etODDBDtll 

Aeele - Çabukluk, nedlllk - (Fr.) 
Hôte 
Oroek s Bu ne cabukluk ı - Quelle 
bite! • Bu it endillk 18tOrmu -
Cette aff aJro ae ıouffre paa de hlte. 

Acele - Çabuk, endi - (Fr.) Vlte 1 
Rapidement 

Acele etmek, lltlcal ıtmek - Çab•k 
olmak, eYemek - (Fr.) Se biter, 
ı'empreuer, ıt pre11iı 

Aceleye gelmek - Ev.diye ıelmek 
Aceleye retlrmok - Endl70 ıetir

mek 
Maıtaeel - EvfiQ 

Örnek ı Müıtaeel telrraf - E•ıia 
telyaıt 

MDıtacellyet - Geçlkmeılllc, nrlallk 
Acil - Geçikemeı 
Acilen, müıtacelen - Teıelden, fi'" 

çikmeden - (Fr.) D'urıence, uaı 
retard 

Acul - E•ecea 
Acemi - Aca mı ( 'f. Ko.t 

1 

Aclbel ( uoubel) llllkat - Daaak -
(Fr.) Moa1tıe 

Actı - Ekıln - (Fr.) lneapable, im· 
P.Ul11aat 
Ôrnek ı Elcıla bir adam oldufu 
belll 1 - Bu adam bu lfl baıu .. 
maktan ekılndlr 

Aclı kalmak - Ekalamık (Fı.) o .. 
meure daaı l'lmpul11aaoı de •• 
Aca - Ekılnllk 

ÖrHk ı Oauo ıkılnllll dotuıtud11 
Aceıe - KlmHılıder 

Öraek ı DarOllceae - Klm111lılır 
JUrdu 

AcuH - Kocakarı 
Adab (Bak: edeb) - Ednler 

Örnek ı Bu ılJzlerlolı koDuıma ıdey. 
lırlne ( Adabı münaıasa ) a1kıd 
dlıGyor. 

Adaba muaıeret - Yaıama t8renl 
(1) - (Fr.) Snolr • viyre 

Adabı umumiye - Utaal törG - (Fr.) 
BooaH moeun 
Ôraelu Kan•D açık Hçık razaları 
utaal t8r0ye uyıunıuı aayar - La 
lol conıld're IH '•rltı obmcenH 
eomm• coatralreı aux bona11 
moeura 

Adabll erkh - Yol, y8atem, ııra 
aaygı - ( Fr. ) Etlquette rlılea du 
ta•oir-•lne 
Örnek: Bu adam yol yöntem ( ııra 
saygı ) nedir bilme& - Cet homme 

rı 1 Türen, meraıim karıılığıdır. 

ne connılt pıı IH rlglN du ,,.(o'ır 
•l•re 

Adale - Kaı1 ... ( Fr. ) Metole 
Adali - Kaaıl - (Fr.) Muaculalrt J 
Adant - Y afılılr, dOtmialık - (tt 

Aalmoılt6, hoıtlllte 
Adi, adalet - TGıe (i)- (Fr.) jut.,,. 
Adli - TGsel - (f r.) Jurldlque 
Adliye V ek&letl - TCbe Bakanlıfl,,; 

(Fr.) Mlnlıt~rı de la JuıtlH : 
Adil - TG:ıemea - (Fr.) juato 
Adu - Yatı, dGıman ,J-
Addetmek - Saymak - (Fr.) Co• 

derer eomme .. 
Adem - Yolduk - (Fr.) Neant 
Aem - • ıızlık • mazlık - (Fr.) lsı"' 

lr .. , im... ,ılı 
Örnekı Ademi iltlkrarı Durıu 
(J) inı tablllte .,,,, 
Adimi m .. 'ullyet: Sorulnıazlık 
lrresponsabilite I• 
Apeml lmkAa: Olamadık, ırnp•' 
bllite till• 

Ade11 - Göz1rG (4) - (Fr.) Len 
Adet - Sayı 
Adet - Görenek - (Fr.) Uıag• k,..... 
Adet (itiyat anlamına) - Alııksnlı 

(Fr.) Habitud• 
( Devamı 11 inci yüıd• ) . 

d ( T'" ) adıl· [2J Orhun anıtl~rın a .uze 
( Tüzaüz ) gayri Adıl demektır. U•-

[~J DururluktRD kıealtıJarak ku , 
. fkrıı 

nılmıt olan durluk ıöı.O, •• 1 

demektir. 
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Bugün De Bir Anket: Bolivya ile Paragu-j iSKELETLER GEMl~I 

Yunanistana Dair 
Neler Biliyorsunuz ? 1 

vay Muharebesi c Baıtar fı 10 uncu ytlzde ) 

Arbk Bitmesi için Ta· bir feytan, Y• bir deli idare 
ediyordu. 

vassut Yapıldı Bi 
zlm gemi artık llerlemlyordu 

Vaıington, 26 (A. A.) - Bo- oldu§'u yerde durmuı; bekliyordu. 
llvya sefiri, Hariciye Mllıt•ıan * 

Muharririmiz, Komşu Memleket Hakkında Ôn üne 8. Vellesi ziyaret ile, muharebeyi Ertesi sabah aahlle dotru 
durdurmak taahhüdiln• karıı, yaklaıırken kayalık kıyılara aan-

Gelene Sekiz Sual Sordu. Kimse Hakı'kate ArJ'ant' il Şill hUkCimetlerl r ın e lanmıf muaz:ıam bir gemi g6r• 
Yakın Ve Doğru Cevap Veremedi tarafından yapılan tavassut tekli· duk. V • 1andallanmızı indirerek 

( Baıtrafı 1 inci yüıd ) bulda bulu.ıan bir Yunan kuman• flnin kendi bOkCimetJnce bil& kay· kazazede ıemiye yardım etmek 
4 - Ben ne Mle)lm bunu damdır Kondilial dllprt kabul edildiğini Ye ayni istedik. 

tan ? karann Paraguvay tarafından da G d 
ım 5 - V enizeloı, bir ikbal has• lttiha:ı:ına muntazır bulundutunu i en Hndalların birinde de 
S - lıminl duydum amma, taı.dır. Ve bu haıtalıtı nllksettiji bildirmiştir. ben Yardım. 

l&rmedim kendi,fni. Tanıtmadık için bat kaldırmııtır. · . Gemiye yakla9bk, Urmandık 

Geminin içinde, kaptan ka• 
maraaında bir insan iskeleti. GO• 
Tertede sekiz, aıağı 1alonda ha• 
maldar içinde yedi tane insan 
lakeleti llıtllıte yatıyorlardı. 

Bu geminin tayfalar1, bütOn 
mtlrettebah neden ölmftflerdi?. 

Bu kocaman yelkenli acabc 
nekadar ıeııelerdenberi denlzill 
Dıttlnde böyle dolaııyordu? 

86yle ıııksıı dolaıtığı lçllf 
acaba kaç ay veya' kaç senediı 
kaç tane geminin batmasına , .. 
beb olmuıtu. 

* Jlni. 6 - Altı, yedi milyon 1 Amerikada Çiftçi- Ye ıçeri airdlk. Kqke girmeaeydlk 

6 - Saymadım ki slSyliyeylm. 7 - Zeytin, Ozlim •e Meteksa ı· • 1( Jk keşke görmeaeydik •• GördUğUmllz Bunu anlamadık ••• Yalnız y•rl 
7 - Müzeye yetişir diyorlar. konyağı! iğin a ınmaSJ oey'Jn dehşetinden bGtnn tayfalar bayğın bir halde olan tayfaları· 
8 - Gazete okusam b:Urdim 8 - Balkan andlaşmaaına da- Nevyorlc, 26 (A. A.) - Cllm· perişan bir halde kaldılar Ye içi· mı:ı:ı sandala ıUrUkledik. Olanca 

•ınma, farkında deği im r bil oldukları için iyidir kanaatin· hur Relıi Bay Runelt, "Dimağlar mizden bir taneli aklını kaybet• kuvYetlerimiıle küreklere ıarılıb 
Komşusunu Tanımıyor deyim! tröıtU,, Oyelerinden profesör Tug· ti. ÇOnkU geminin içinde iskelet• bu iıkeletler gemisinden uzak--

Cağaloğlunda 35 • 37 No. lu Doktor Fahrettin Kerimin Cevabı Yel'i çiftçiliğin kalkınması planını lerden başka kimae yoktu. laıtık. 
~kk~ı~ehlW bQ s~~ S~r mütehas~sı B~ Fahre~ takibe memur dmitti~ Ru pUo D~~,.~k~t-a~t~o.~.-,-l=u-.. -k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 - Eskiden cumhuriyet d~ tin Kerim : için ( 950 ) milyon dolar tahsis 1 F ransanın s urye 
illdi, ılmdi oldu galiba! Başku· - Bu suallerden makaat nedir olunmujlur. J 
lbandan Çaldariı anıma, reidcllm· ki? Biz bunlan eeririyatta haata ............................... -............................. sfigoruzl Komiseri 
d
hurun kim olduğunu bilmiyorum larımıza ıorarız. Akli muvazene- tecelU etmiş politika hastalığıdu J Af d Ç ld • K K k d 
oöruıu. 6 y n nufuau, yedı' ına a a arıse arıı ont Dö Martel An ara C 
• lerinin ne dereceye kadar bozuk - una B ·· 1 B 
2 K b ı k d ı oy e ağırdılar M · 1 K J d - ardeşciğim, en coğ· olduğunu ve umumi bilgilerini ml yona ya ın ır eraaım e arşı an ı 

tafya mfitehassııa değilim a? yoklamak için. 7 - Zeytin, tDtiln •• UzUm Atina, 27 (Huıuai) - Üç bin Ankara, 26 ( A.A.) - Fran• 

3 O S k d 1 Yeti•ı'r Yunanı·standaf sporcu aeocln geçit reımlnde ıanın Surya f k l"'d k i 1 - oo... en ço er n Şimdi biz mi ııygaya çekiHyo- Y • ev 8 a 0 om ser 
luaUer Eoruyorsun bana dostum! 8 - Balkan andlaşmaaı, ara· Başbakan Çaldaris, milletlerin B. Dö Marlel, bu ıabab 9,50 

ruz, yoksa alaya deıren bir mOIA· Uk l k 1 • liw d ekıpresile ş"ehrı" mize aelmi .. lr. 
4 ~ Yunanın elebaşı:arandan kat b ? larındaki Selanik Ye Makedonya Y se me çın genç ge ayan· • .~ 

birlıl olacak herhalde. mı u lhlilifım halletmiştir sanırım! mak mecburiyetinde olduklarını I~1tasyon, Türk· Fransız bayrakla• 
Fakat madem ki mUlakatta ü ı ı ı 5 O Bir MUrettlbln Cevabı s6ylediğl aırada, halk arasından 11 e 6 s .enm şt • 

- nu bilmemek mUmkUo umumi tecessüsü davet etmek B. Dö Martel, ldasyonda Dıı 
lbll? Hani şu, Yunanlıların sille gayesini ğüdüyorsun, cevap Yere- Yarımay idarehanesinde, Hr- ••Diktatörlük isteriz, diktatörlUkl" işleri Bakanı Tevfik RüıtU Araı 
tokat hudut dııı ettikleri adam yim. Fakat bil ki, bu sualleri mUreltip Bay Recep: ıesleri yUk1telmiştir. Bay Çaldarls, Jle Fransa bUyUk elçisi Kammerer, 
değl mi o? Niye i1tyan ettiğini ıenden başka birisi sormuş ol· 1 - Cumhuriyettir. Reisi buna lllzum olmadığını, Yunanfs- Vali ve Belediye Reiai, mevki 
•en, benden iyl bilirsin. ikbal saydı, mutlaka menfi karıılanırdı. Cümhuru adamın biridir elbet! tanın demokrasiden ayrılamıyaca• kumandam, Emniyet mildürU, 
1'avgaaı herhalde... Baıka ne 2 - Trakyada blrleılr budu· ğmı aöylemiıtir. Hariciye Vekı:.letı' ve Franıa ıe-
l l - Yunaniıtan Cumhuriyet· • 

o acakl tir, ve reisicumhuru Zaymistir. dumuz. Mudanya Mütarekesi faretl erkAnı tarafından karşı· 
6 - Yirmi bin filan vardırlar 2 - Yunanistanla hududumuz, 3 - Balkan ml1&kından ıon· lanmıştır. 

tlbet! Abideıi Bir mnfreze asker tarafındag 
Karaağaçtan ıonra, (Finton) istas· ra anlavtık. 

7 - Hiç farkınd değilimi Bursa. 25 - Bursa Umumt selam reaml ifa edilmiı ve B. Dö 
dl 8 - Sen beni kaıarlanmıı yonunda, ufak blr ıahada blrl şir. 4 - Şimdiki Başvekildir Kon· Mecllıı1 Mud anya · mlltarekesinln Martel, Dış Bakanımızla birlikto 
plonıat mı ıandan yahu? Ne 3 - Balkan antlaımaıından dilis! hatıraum yaşatmak içha Mudan- bir dairesi ikametine tahsis edlleıt 

bileyim beni ıonra ! S - Hant, fU taye ak, keçf yada konferanaıa toplandığı bl· Ankara Palas'a gitmiştir. 
imtihandan Muvaffaklyetle 4 - Kondilis, bir aralık, ya· sakallı, değilml o ... Neye isyan nanın önüne bir Abide dikil· lngiltere ile Japonya 

Çıkan Muharrir ni mütarekede Istanbula gelmiş, ettiğini ne bileyim ben. Beraber- meaine karar vermiıtir. Arasında Notalaşme 
MUb · O C k Proya gaz~teılnde, askeri mu· miydik ki ? J Tokyo, 26 (A.A.) - lnailtere tara~ 

arrır sman emal ay· B 11 • d b Kayseri Fabrikaıı f l" fından japonya~a •erilen bir notada, ll•ıı: harrirlik etmicztlr. Şimdi, Yunan 6 - u ıua erın altın a lr Ş ıyor J 
Y l Ub ? G All h K id l Mançuride petrolun inbiıar altını 

1 - Cümhuriyettirl Zaimlıtir? Harbiye Na:ı:ın ve Generaldir. da ga yar ga a •• eç a • ayaer e yapı an büyllk men- alınmuını protesto etmiıtir. japony• 
2 - Edirnede, Mustafapaıadal 5 - Venlzeloıu herkes bilir, •ıkına... Baııma belamı aça· ıucat fabrikasının montajı biten buna cnap vererek, Mançurinin mile· 
3 _ Balkan antlaşması! herkes tanır. tayana kalkııının cakıın 1. kıımında bir Nisandan itibaren takil bir devlet olduğunu, fakat Man• 

b l •b l 7 - Konyak 1 iplik yapılmıya v b d k çurinin petrol lnhiıarı ibdaı etınekl~ 
4 - Eskiden Venizeloı taraf· sebebini de, kendi fU em tı er • e ez 0 unmıya hiçbir muahedeye aykırılık r8ıterm•• t. · · Ihtl kl'nde 8 - iyidir dostluklan 1 başlanacaktır. 

rı olan, ve mUtarekedo Iıtan• le söyleyeyım: ras ıe ı d iğini b:ldirmittlr • 
..... eee••e•••e•••eee••••e•eeıe••••••••eıeııeeeeeıee•e• .. ·············•e•e••••e•ee•••e•••eıee••••••••e•••e•••e•••••••eııııeıııııııeeeı~eııeeeeeıeeee•••••••••• 

E 

1 

Gayrı ııhlikl - Ahlaksızca, yadah· Ahzllita - abıverit 
( Baıtarafı 10 uacu yOade ) l Selim - ton likııal ( 5 ) ( Fr.) immoral Ald t . comp tent, concernant, appartenant, 

4det
1 

( Taamül örf) _ TörA _ (Fr.) Örnek: Selim aana 1 • Hen aana 1 D hl k (6) (fr) a - verımce - ( Fr.) Cotııatlon ayant rapport a, relalif, reaardant. 
U 

, u k E 1 k (Fr) LiahlAkt - &fa a aal - . Örnek: Bu kulG bUn Uvea'ı yılda 50 o 
1 et SelAmlama , - aen eme • • Amoral J c• qui Ht, ıur 4 coutumu Ura •erimce öder. 

1 
det edinmek _ Huy edinmek Sa!uer Ahmak - Beylnılı: - (Fr.) lmbeclle Al . ( · ı Ald olmak - dDımek -· ( Fr. ) ap-

~dtta ( hayvan yUrüyüşll ) _ Orta Selimlaım~~ - Esenleınıck Ahmal n eıkal - Afırhklar - (Fr.) ~;:~!nıı~ı ıeti taalluk ) - llltlldik, e_nrtenir 
'\dcta B ,., (F ) T l l Aglh - Bılır, anlar, uyanık CbarırH et poidea Ornel<: Ona bu ıfüll ı6ylemek ılH 

- aya.ı ı. out ı mp •· - B 1 (F ) C mmbce Ahaen _ En srllzel, çok gDıı:el Aid, raci, dair, mü tealhk _ ti 1 0 b .. blent t t L t Aıaı - af ama • r. o • I F V L 1 1 d 1 .1• k ıer ne, ald değildir - na u ılJı:(I 107• 

Ö 
ı ou "onnemen Abti - çirlk - ( r.) iaccrH ç n, o ayı, ı ıı in ( 8 ) _ ( Fr. ) 

b 
rnek: Sen bu bııreketlnle ( T.Kö ) ment Bula mıt - (Fr.) Soulllc Aıab - Aht•P (T.Kö) lemek ıize dDımez. 

ana bayatı dGfınanhk •ttln Asraıt• - 1 Abd - Ant, pakt (7) - (Fr.) Pacte l (S) ~smanlıcada bu lı:elirnel;rin aııl 7oktur - Cecl n'a auoun rapport 
lıdeta - Enıkonu - (Fr.) Rhllement, Aguf - K~cak F ) U lt Ahd - Dnlr (T. Kö.) - (Fr.) Reırue, an ama arından ayrılarak •on avec moi. 

~ra'ıment Ahad - Bırl er - ( r. n eı periodo ]arda karmakarışık bir hal• .t~man- . d' B . b 
K 1 ti. B d" t .. · "" getırılmla Y Bu ia b_,nim isım ır - u 111 ana 

Ar . Abadı nb - (Bak: avam) - ara Ahdetmek - Andetmek .r. u or ıozun ıiirlü lrullanı•larınıyn• • y • v v nek BuoUn ha .. a enikon .. 10 k l tU k d l k v aitti - Cetto affaire me regarde. 
tur -

. ·A . • d'I "'
1 

'lf . .. 
1 
ıru • Ahar _ Boıka • (Fr.) Autre, autru Abrar - Ôzgenler <Bak. hürriyet) r oe e nne ı arşılanaca ~ .. 

t t C ki J .. • gını •u or YI Kayaerin olanı Kaysere, Tnurının 
( 

UJour ıu ı a1 vra mea (A . ) _ Bildik • (Fr.) Con• Ahval _ Hnller lT.Kö.) - <Fr.) lr· ne er e goııterıyoruz; v - • 

4 teellemeat) froid Ahbap şınn conetnnH L Bu klğıdı iliı;kin oldu w olanı Tanrıya nriniz (Kayaerin• 
dı - Baya&ı - (Fr.) Ordinaire nai11anc k Ah,·al - fı·•r - (Fr.) Situatioa, ı.. gönderiniz. = Bu ka- y dgu oruna kini Kaysere, Tanrınınkini Tan· 

A • Örnek: Buralarda hiç bilditim JO • g ı alt ld · · ) "f dit, adHe - Çok, birçok Cho1eı ğu makarna gö d · ' 0 
U• rıyfl varınız. ~ f Jen'aipaa ici de connai11aacta n erınız. - Expc vn. S.yaeal rlurum üzerine bir söyleT 

•f'f • .v - Batıt _ (Fr.) Pısrdon 1 Oraekı Ahnl feabl nhamet etti - diez cette pıece au d•parlemen: b' ~ Ahdar • ahıar - Yeti " , verdi - Siyaat vaıiyet& dair ır 
petnaek - Batıtlamak - ( Fr.) Ahen - Demlr ftler klStUletti - Lem choHı tour- oompetent. nutuk irat etti - n a fait un di· 

.1. ardonner A D . d d 1 ...ıb'ı nent mal. La altuation ı'eat •ıra-rnee il. Dün ak~amki eöıler hep b l l . t• 1. l ~ffı b • Ô il hrn!n - eırıır en, em r •• • AhTal ( nıiyet anlamına) - Durum U • ( ı.· . en m ııcoure 11ur a sıtua .on po ıt rıue. 
uıuıı - zg batıt, kOçük ı.erıme uana aıt ) idi _ T ) "batıt _ (Fr.) ar&ce (Fr.) fer, Comme du fer 

1 
Örnek. Alanll ıahıiye -AhSoy1aaııhık la converaation d'hier 

80
. oute Vlll. Bu sözler ıizin için (ıize raol 

~ffı u • • At.enk - Uyum • (Fr.) Harmon • durumu - Etat elvll - n i aı • . ır concer- değil Ceı paroleıı ne vouı coaotr· 
ı.•t ınuırıı - TOkel batıt. l>l7Gk Ahute _ Atır, ynat • (Fr.) Leat ~1• - Sathk duruma - Etat de oaıt ma propre personne nent', pas. 
u 

1 
(F ) 111. Bu n kiwindirY - Bu ·e Lı A.tak • r. Amni•tle Ahf:ıd _ Torunlar - (Fr.) Poıt~rit6 aant6 · · A · Y Aıme IX. Türkiye üzerine bir yası - '.l'ür.ki• 

1 H d (F b l lt H-'ll ... ı •• t, suruha aıttir. quı appartient ce•te . al U le ;... - ava •ıı Ah'ır _ 5 .. n, ıonunda, ea IOD • r.) A Ya 1 ıua .. •-v• iV lJ · · b · ı • rna11ou. '-'e'-'4t dair bir mak e - 11 arUO 
v '- B v ftı L il F • >U &fıo ana ı ışk nlig~ i (aiıl 'ıvetı") .J .J -.a':,el(: urOn afaki haablh11llerl• A la fin, dernier Ueu, deraler ahval r.ıılamıaa - er, •• er r. , . ıur la Turqnie. ~ • 

_. l reç . rdık - Bua-On handan Ahiren _ Sonlayan • (Fr.) Dernlfır•• CirconıtaacH lateyenler bunu keaip arad ki b l k ' t 'h d lrt'I •uyleınul ı it (T ) dik Oraelı. Bu abnll ıeralt lstade - , a Of u 1an ercı an a ı o Ue dol· 
C Ot; ere •a it . Kö geçir nıent Bu hallerde ... - Abuli .. ralt al- durarak Tllrk Dl.i Araştırma K .. d b'll l 

" 'ferı1!:~t:~r. ) kareılığa terim koluna Ahlıe - Almaç • (Fr.) Receptnr aalt olar1a - itler elnrtr .. , lflu urumuna gon ere ı r tr. 
9'ftride _ y 

1 
Ahklm - HOklmler ( T. Kö.) .. (Fr., uyarH ... 

~!•tin _ Okaratı ınıı Jusrement Prcıcrlptionı AJayan•D - araaıra Oımanlıca • • • • • • kelimealne kılavuzda • • • • • • • karııhğınl 
9\let ay - ( Fr.) Bruo Ahker - Kor • (Fr.) Bralae Alasiılt etmek. abal lntlka• etmek -

- Af.At ( Y•kutça eihir Ye efıun Ah'if - Ge·ecckler, ardıllar• ( Fr.) kalmak uyıun (Yahut : Yeter) görmilyorum. 
A.r~:lanun.•. JrQleu "ap,, kökünden ) Poıter itc Alasll•irlft - yakalama 
~fit - Sıl ı, temiz • ([."r.) Probe Ahllklyat ( llmt ahlBk) - Etik ( T. 
.\f ap - Gilnet • (Fr) Soleil K~ ) _ ( fr. ) Ethlque, moral• 

'Yet ( S 1 ~ ) "" h ' e aıuet - EHnlik • ( Fr. ) Ahl&k - Ahllk ( 'l'. Kö.) 

0°
1•ne aan•e Ah:aki _ Ahllkaal - (Fr.) moral 

t tnek : Eıcnlik dilemek • Souhai· (Alılakillll'deki ıon 111,, ince okuna-
A.f.9' l onne ı nte caktır) 

b'1ett (8 dıııı) - E.eali • '""r.) Ea Ahllkt _ AhlAka uygun - (Fr.)moral 
......__ onne • ~ nte Ö hl k ---- rnelu Bu hareketlaia a i a UJ• 

(4) Aına türkçedir. ıun detlldlr 

(S) 11Yad" kelimeleri• bııtında 
arabca [ıayrını] n n fraaııı:ca [im) in 
Jerlni tutar. Bu 6raeklu ayrıea 
Jaı:lla caktır. 

[6) 11011,. kellmeleria batında &rab· 
canın (il) Ye franıızcanın (a) ıının 
1erinl tutar, Bu Gmek de ayrıca 
raıılaoaktır. 

(7) T. Kö. Ayrıca Jaı:ılacaktır. 

Sebebi ( Kııeoa) ••••••••• • • • • • • • . ......... . 
. . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • .... . . . ... . . . .. 
önergem ıudur : •••••••• ( 1) imza 

(J) Burada biz ÖU> l'ğe göıteriluılycn yazılar üzerine bir eey yapıla
mıyacaktır. 

- -- ·---- ... ... ....ıı 
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VERLiHALI 
OLAN 

ÖKSÜRENLERE ~ı~~-
Duaaklarından cıgara eksik olmadığı halde 

-I-lERJ 
T6~IL6N 
ELiNDEK1 
-~ALEM 
OLMALI Dl~ 

Tlrlı kabiliyetini ba san'atta da göstererek 
çabuk yetıımıı va llal~mıer, ecnebi kalemle
rinden daba yilkıek derecede gtlzelleşmı,ur. 
Umumi mUracaat yeri : Sirkeci, MUhUrder Zade Han No. 1 -2 

NURKALEM LiMiTED ŞİRKETi 
Toptan satış g11rleri: 

Ali A~gar n Mahdumları - S. ve V. Pardo Rokes • Bekar 
l&TANBUL'da: Zade Hamdi Kitabi Hami Ye Şsı - Kınalı Zade Zühtü - Mor<lo 

ve J osef Mizrahi - Haoı Muhtar Kdrnemui ve Şsı. Rafael 
Aluf - lakon A. Ilorasancıyan. 

IZMln'de ı Nafiz Mustafa - Odemiıli Hüseyin Hüsnü • Hamdi Bekir. 
ANKARA'da : Mahmnd Nedim, Yeni sebze hali ~o. 2.i. 

----~------~---~------------------------------------------

'KA5E 

• 
1 

Üç Ayda Biçki ve Dikiş 

KANZUK 
Öksürük Şurubu 
Göğüs nezle' erile hid ve müzmin 

kaaab:ıt iltihab!arındı, zatürr1e, altill· 
cenb ve boğm ,ca öksürüklerinde 
çok fayd.Jı lir il Açtır. Göğüs!eri zayıf 

• olanlar:ı ayr c~ t vsiye olunur. Birçok 
profesör:erin takdir:erine mazhar o'
muf~ur. Kanzu!c öksürük ıurubu 
maruf ecz~nelerde bu!uour. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Ka:ak<Sy Köprübaıı 
Te1• 42362 - Sirk~ci Mfthllrdarr:ade 

Han Tel. 22740 ......... ... ...... 
iMROZ ~YOLU 

KOCAELi vapuru 28 Mart 
PERŞEMBE günU saat 16 da 
Tophane rıhtımından kalkacak 
giditte Tekirdağ, Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, Imroza; 
dönüşte bunlara ilaveten Şat· 
köye uğrayacaktır. 11 1525,. 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 28 

Mart PERŞEMBE günll saat 
20 de Hopa'ya kadar. 0 1526., 

,_ .. w , 

~.,. Or. MtiNIF L ERMAN· 
1 Doğ-um n k \dtn hnö'ıılıkları müte-

1 
hastım. Il'3şikta9 tram,·ay caddesi, 
Süreyya ııputımanı No.1. Sabahd.ın 
akşnma kadar hastalarım kabul eder. 

,_. Tel. ET: 40822 

Hayrebolu asliye hukuk ha· 
kimllğlnden: Müddei Hayrel:o'unun 
İlyJS mahal!esınden Ahmed kızı Fat• 
ma ile Milddaaleyh Alpulluda Emin 
otlu Deniı arıısındaki bo'}anma da· 
yaaında müddaaleyh Derviı namına 
çıkuılan davetiye ilanen tebliğ edil
mit ve muhakeme gününde mOdda· 
aleyh gelmemiı olduğundan hakkında 
ittihaz olunan gıy.: p kararının mGd
danleybin ikamelgihın ·n halen meç
hul bulunmasına binaen ilanen tebli
~ine karar ve muhakeme günil olıırak 
29/4/935 Pazartesi gQnQ saat 9 tayin 
cdilmit olduğundan mllddnaleyhin 
muayyen olan gGnde mildceinin esba-
bı ıubuliyeıinin tetkik ve tahitlerin 

Ne bembeyaz dişleri var ! 
Hiç tereddüd etmeden 

hUkmUnUzU verebilirsiniz: 

Çünkü 
• 

RADYOLIN 
kullanıyor. -
RADY LiN 

Dişleri beyazlatır, mikropları % 100 öldürür, 
ağız kokusunu izale eder. 

Dünyanın en mükemmel baş, dit. nezle, grip, romatizma ilacı 

olan KAŞE GRIPIN de Radyolln dit macunu fabrikaaının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

Emliik ve Eytam Bankası ilinları J 
Taksitle Satılık Tarla 

186 187, 188 eıaslarımızda yazılı Eeylerbeyinde Aziziye araba 
·sokagmda eski ve yeni 4 numaralı 226627 metro murabbaı tarla 
aatılmak üzere aşağıdaki ıartlar!a arttırmaya konulmuıtur. 

1 - Arttırma ( kapalı zarf ) usuliledir. 
2 - lbal~ 15 nisan l 935 pazartesi gUnll saat onda Bahçekapı• 

ıındaki şubemizde yapılacaktır. 
3 - Arttırmaya girmek için 2270 lira depozito verilecektir. 
4 - Talipler bir lira ınukabilinde alacaklan ıartnameyl teklif 

mektupları ile birlikte ve orada yazılı şekilde ihale saatinden eyvel 

tevdi edeceklerdir. 
5 - Satış bedeli ilki petin olmak Uzere aekiz aenevl ve mll--

savi taksitte ödenecektir. 
6 - Bu bapta daha fazla tafıilit almak lıtıyenlır ıubemlı• 

müracaat etmelidirl4Cr. (65} 

lf lf 

Em1ak Ve Eytam Bankası 
İdare Meclisinden: 

1934 ıenesl Umumi Heyetinin adiyen lçtimaında 1935 seneıl 
için Bankamız mUrakipliklerine Bay MÜvaffak Rlfat ile Bay lhıanıll 
yeniden intihap edildikleri ticaret kanununun 352 inci maddeıl 
mucibince ilin olunur. 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. inci tertip 6. ncı çekişi 11. Nisan 1 q:i5 dedir. 

Buyuk ikramiye 2 O O • O O O Liradw. 

Mnarif Vekaletince mumadd~ı, Gedlkpafa Biçki vıı Dikit mektebi 
Mtidiresi: D:plomalı Bayıın NOEMl ASAL'l RYA~. Gedikpaşa Balipnşa 
caddcıi :E'!ircikemaleddin sokağı Vahrıırıı J\trndııryan l•ı·zaııe11i fevkinde N o. 1 
Bir çok scnelerdcnu~ri . m~el!Besem ~üz 1orco _tcr.ı~ ve ma~o•tar me~uıılurının 
muvaHnkiyetlcrı ve ıçtımıu hayatta ıhraz eltıklerı mevkı Jolnyısıle gurur 
hisseder. En son ve kolay metodln 3 ayıia tuval t, crhk vt kadın tayyör 
ve beyaz takınılan tcfılrruatile mükcruoıel öğ'rctir ve devir sonunda Maarif~·o 
musaddak Ş f lırıdetname verir, Meı ın o'au Lir çok bayaıılıır kendi hesapla· 
rına mektep Açmağn veyıL nıRkaat 'r ve teni ik ctnıf'ğe muvıtflak olmuşlurdır. 
Dersler ıs Nisanda başlıyac:aktır. T.ılebe kny iı bnşh•rnı,·ır. Salı Çıuşam1 a 

Ayt ıca : 25.000 , 20.000 , 15.000 , 10.000 , 5.000 liralık 
ikramiyeler ve 50.000 liralık mUkAfat vardır. 

d " nlenecefii Y• milddaaleyhirı mtıha
kemc:ye gclmui veya vekil bulundur- l 
maıı lüzunıu akıi takdirde muhake· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
meye kat ul oludmıy;catı gibi müddei :--lstanbul Beşinci icra me• I' 
tar fınr"an iddia olunan vakıaların murluğundan; lpotckten dolayı açık OSMANLI BANKAS 

r r cri!ınit n •'co·unı:.ca~ı ilan o:unur. arttırma ile paraya çevrilmuine karar 
verilen ve tamamına -üG3- lira kıyme• TÜRK ANONiM ŞİRKE11 

ve Cumartesi güol~ri öğleden sonrıi uıtlraeRat. 

·1~-----'-•-t.•_n_b_u __ ı_e __ e_ıe_d_l_y_e_s_ı __ ı_ıa_n_ı_a_rı ____ _.I 
Sivri Sinek sUrfelerini öldürmek için teneke içinde bir tonu 

Beyoğlu, bir tonu Be9ıkta,, b.r buçuk to u Bakırköy ve bir buçuk 
tonu da Sar: yerde ve Hükumet hekimin~n göıte. t ceği yerde teslim 
edilmek Uzere cem'an bet ton motörin nt:v'inden .nce mazot pazar• 
lıkla alınacaktır. B:r kilosunun tahmi ı bedeli 9,5 kuru4tur. Şartna• 
mesi Levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 36 liralık temlnatiyle ihale 
glinü olan 30/3/935. Cumartesi sıünü saat 15 de Levazım Müdür-
lüğünde bulunmalıdır. (1500) 

Kayıp; İst k"lıl tıscsi .. klıinci 
ıınıftan 935 sen ~ sinde nl<lığ ım tudik-

PEKT@DlDM 
Boğaz yollarından geçen hluzir 

mikroplara karşı BOGAzlN bekcisidir. 

Fatih icrasından: Bir deyir.deıi 
dolayı t htı hnczc ıılınnn 32 adet 
musluk taşı 9 adet mezar talJı ve 
Hndukn 6 aJet d irsek 2 adet ban-

namemi kaybettim. Yeniı:ni alaca- -- -..- - ~- - -

ğımdan iıükmü yoktur. (285) O,·. ihsan Sami 
mak taıı bir Fde t kuyu tr şı iki ı:det 
yalak tı:IJ 3/4/9J5 snat 10 dn Unkapanı 
Zeyrek caddesi ıde 95 No. fu faıçı 
dükkanında b.lmüı.~yede aatılac ğın
dao t. l:pltrin mnhdli mukiirc'a me
mıurinc müracaat.arı i'ıin o'unu:. {:88] 

.............................. ::.~ .. :~:~:~.:~ .. ~.~:::.~ .. UÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Son Poata Mnt~Il3~1 Ükeüriik ve nefes dnrlığı, Loğmnca 

~ · ve kızumık öks.iriıkleri için pek 
Sitlı:l i : R. Költçft tesirli ilaçtır. J ler cl'zaııede ve ec1.11 
Neır. Mildüdl: Tahiw depolarında bulunur.• "8770,, 

takdir edilen BeyoğlunJa, TataTlada 
Hue sokağında eıki 52 yeni 177 kapu TESlS TARlHlı 1868 
ve 8 lıarita numaralı ve 110 metro 50 St"rmayesi: 10 000,000 İngiliz lir ... 
ıantimetro murabbauıda, Rus ve Simenı 
sokakları kötebaıında vaki bir kıt'a 
müfret arsanın tamamı açık arttırmaya 
çıkarıloııo olup 20-4· ~35 tarihindon 
itibaren şartnamesi herkt'sin görebilmeıi 
için daire divanhanei!İne talik edilecek 
ve 1·5 9S5 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat H den 16 ya kadar lııtaubul 
5 inci lcra daireıinde ııatılocaktır. Art• 
tırmuya iştirak için yüzde yedi buçuk 
teminat akı;aei alınır. ~rttırına bedıli 
muhammen kıymetin yüzde yetmi~ 
beşini Luldıığu takdirde ıhalı yapılıı.
caklır. Aksi halde en aon arttıranın 
taahhüdü baki kalmak Uzere arttırma 

on beş gü~ daha temdit edılerek 16-5-3::> 
trırihine müse.dıf perşembe günü n~ ui 
snatta en çok arttırıma ihale edilecektir. 
2004 numaralı 1..:ra ve i ı lii9 kanunum ıı 
126 inci maddes ne tcvfık ıı ıı ipotı k 
sahibi alacaklılar ıle diğer alıika<lnrlnrın 
ve irtifak hnkkı snlıipl c rinin dolıi işLu 
gayri menkul üzerindeki lıaklnrııu ve 
hususile faiz ve ıııcsnriCe d ıir olan id
dialarım evraıu uıinbitclerile ) irwi gı..iu 

'l'iirkiyenin başlıca oehirleril• 

Paris, Marsilya, Niı,Londra ~· 
Mançester'de. Mısır, Kıbrıı, ~' 
lrnn, Filistin vP Yunaoistan'd• 

Şubderi, Yugoslavya, RomaPY~ 
~uriye ve Yunanistau'da FifyaUer• 

vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar 

...._ .~ .. ······· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jır• 

l'çinde dairemize bildırmtleri Jazıo1 bİ~ . ·ıı ·ı ıa 
\ k i lınlde Jınklorı tnpu eıoı erı e •" 
~lmrnlıh' nt ş bedelinin paylaştırı1?1 b\J 

d ll~riç knlırlnr. Aliikndarlnrın ıt _ 
em nrı .. k t uııocı 
nınddei knnuniyeye gore hare e e iste" 
)eri ve dulıtl fuda malumat almak .1, 
'.\l'ulı·rin 9J1•:Hl9 dosya ouo:ınriiao 
İıwıı.ııri~ etiınıı.e müraoaatları9743) 
oluuur. ( 


