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.Hitlerin İstekleri • • 
IK 
Kız 
ç 

rkutt , Fr ns • 
ırdı, Alman a 
arekete eç ·ı i 

Almanya, 4000 
Tayyare Yapmak 

istiyor! 

.. kô~etiıı line Geç

nıiyen Yunan İsyancıları 

Berllnd• Ber Hltler ile lngl• 
llz dlplomatlan erasındakl 
görDtmeler bittikten sonra 
ortahk bUsbUtUn karıfb, 
slyasal durum karmak•r1tık 
oldu. ÇUnkU Alm•nya, slllh· 
lanmak kararında ısrar 
ettikten batk•, birçok ta 
arazi ıstedlllnl, Avusturyayı 
ilhak etmek arzusunda 
oldutunu bildirdi. Bu, yalnız 
Versayın detll, dl9er mua· 
hedelerln de parçalanmasını 
istemek demekti. Son ha· 
berler, ortahl~ çok gergin 
gtisterlyor, h rp hazırhkl • 
"89 ha,.......... wenlllilll -la· 
~. 

Dağlara Çıktılar 
liaydu.tluk Ve Çe
tecilik Yapıyorlar! 
' Sofya, 29 (Hususi) - Atina
~n buraya gelen haberlere göre, 
•tıakedonyada hükumete iıyan 
•t . h nııı olan zabitlerden bazıları, 
~kumet kuvvetlerinin elinden 

rtularak dağlara çıkmıı!ar, 
beraberlerinde de bir miktar 
"•ker götUrmüş;erdir. Bunlar 
Çet Tk \'.u ec 1 ve. ~şkiyalık yapıyorlar. 

nan Dahıbye Bakanı Bay Ralis, 
r.'ıbaşı Merkurin:n idaresindeki 
Qlr r t . k l Sc •t enın a abalık olduğunu, 
t rcz civarındaki dağlarda dolaş· 

l•iını, fakat ) akında tenkil edi· 
•c v• 1 egm ıöy!enıiştir. 

ÖIUm Cezası 
l& Atina, 28 (Hususi) - F evka· u:e ~ivanıharbin isyancılardan 
d kafıle olan 28 zabit hakkın· 
c:~'· hUkmUnU gece yarııı vere· 

d
. hr. HUklirn derhal infaz 

t ale kt' S ce ır. uçlulardan birkaç 
l•bit hakkında kurşuna dizilmek 
Ctı•ıı verileceği muhakkak gibidir. 

ti Mebuaan macliıl de, hüküm .. 
n ald v • r le 1&1 11 ıınai tedbirleri mUza· 
•re ve tasvip için yarın topla· 

~lc~ktır. HUkürnete muhalif olan 
,
6
: uslar. namına birkaç mebusun 

'd 
alıp ııyan harekAtını takbih 

ece v • 1 ... 
•. . gı an aşıhyor. Kanunu Eaa
ıy1 d v. • 

Ilı egııtırccek olan mUe11eaat 
•cliıi azası 300 olacaktır. 

llf Eski Hariciye Bakanı ·m.uha· 
lerd B M .. ' b en ay ihalakopulos\ bir 

tyanname ne,rederek, hnkaiiıetin 
( Devamı 3 üncO yüzde ) •• 

r 
lsyancllara 

·. Merhamet Yok 1 
Ati11a, 29 ( H••aıi) - Tipoı 

g11ut-si, bazı leıekkiller far•• 
fı11da11 1191111 .açl11ları lı11/ckı11da 
idam ce.s•ıı verllmemed için 
teıebbüal•r wapıldığını 11•zdılc· 
ta11 ıottrtı hıfltimlere hltaJI 
ed.,.•k digor ki: 

"Memlelc.tl HOel"leniz, aa· 
kerllk ntımuıaıuı laürmetl•lz 
t.•arıa İ•J1a11cılara letırıı '101 
gere merhamet göatermeginlz. 
Vereceğilılz karıır, ga 6lüm 
cezası, yalıat ber11et ol1tu11. Ve 

· •l•r idam cezaıı oerlrıeniz 

Tipoı pHt•sl liıltletlt JıiJ. 
' der/atıl in/ az edilıi11 1,, J 
lcüm•t t•ra/tarıdır. 

...... ------····~ ........ _ ....... -....-ım••o?S........... • •• ...._ 

Gazetelerde Ne
ler Okuyorsunz? 

İklacl laayfaıia Halk Sütunuaa bakıaıa 

Ra• orllu•u11dıı• ilr lcöı• 

Rusya da: 

lngiliı: hariciye mUsteıarı bay 
Eden dUn Moıkovaya vardı. 
Sovyd devlet adamları tarafından 
karıılandı. Buglln ve yarın görUt· 
meler yapılacak, bay Stalin, 
lııgiliz diplomatına ıunları söyl .. 
yecektir: "Sovyet Ruaya harp 
istemi yor. Barıı için lngiltere ile 
elele verir. Fakat bizim batımıza 
harp fellketinl açmak isteyenler 
bllılnler ki Sovyıt Ruıya çok 
kuvvetlidir ve mutlaka zafere 
uJaıır.,, 

lngllterede: 

Hariciye Bakanı Sir Con Si· 
mon evvelki gtln Berllnden döner 
dönmez kabine toplandı, Alman· 
yanın lıteklerl öğrenildi. Fakat bu 
lıtekler nazırlarda dehıet uyan· 
dırdı. · Sir Slmon bile heyecan 
içinde idi. Nazırlar.tn ağ%mı bıçak 

( Devmnı 3 lacı Jlhde , . . 

-· ...._ . ...___.......__.. .... ·- -- . --~ -

İdare itleri telıfontı: 

ıkl 

lı•lz ka/1111 tiltü,.cüler lcHtll o,.olarıntl11 d•rtl•,igorlM 

. Bu İşçiler Niçin 
• 
işten Çıkarıldı ? 

Hiçbir Şeyden Haberleri Yoktu. Sa
bahleyin Deponun Önüne Geldikleri 

Zaman Kap1ları Kapalı Buldular 
Adapasan Tark .tiuret ...._ 

kasının T ophanedekl toton de
posunda dUn ıabah bir hAdiae 
oldu. Her zamanki gibi erken· 
den İf batına 1relen deponun 
210 ameleal, o gün tlltUn itlen• 
miyeceği cavabile karşılaıtılar, 
Fakat ltçiler kendilerine da~ 
ha evvelden hiçbir habe 
verilmediği için bu kara: 
ra hayret ettiler, sebebini 

.. ı•a•elc J.tedfJer:. Fakat kendi· 
lerine tatmin edici bir cevap 
verilmedi, depo önündeki kala· 
balık ta yavaş yavaı dağıldı. 

Bu hadise Uzerlne bir mubar
rlrimiz Tophanedeki deponun 
ıeflerlnden bay Sallm Nuri ile 
görUştn. Bay Salim Nuri dedi ki: 

"- Depoda 210 • 230 amele 
tUtUn itler. Bunlardan bir kısmı, 

( Devamı 11 inci yüzde ) 
• 

•• Dil _işinde Düşünceler 

Oz Türkçeyi Çabuk Yap-
mak için Ne Yapmalı? 

,:dımeli bir kı· 
lavuı: vücuda 

getirmek vaıi· 
feaini üstUn• 

-~ aldı. Ve bu iıi 
,, yakından gör· 

~ 
menin verdiği 

bir kanaetle 

ıöylerlm ki, 
~ _jı -1Hm1 muvaf· 

· 11<irlerinl sögll- fakıyetle de 
M'"' Ercünt Elcreım b d aıı:r ı. 

Kılavuı:uu gazetelerde nefl'I, 
onu doldura~ kelimeJeria Arayı 
umumiyeye arzı demektir. Bu 
neşirden ıonra etraftan alına· 
cak irşatlarda tetkik oluna· 
cak ve kat'i bir .kılavuz kitabı 

' baa lacaktar. 
Ondan sonra İfi belki artık 

re·amen teıkil olunacak, bir lügat 
heyetinin Türk •6ı1Uğilnil vllcude 
g•mıeğe başiama11ma geçecektir. 

( 0.Hnu 9 uncu yüzde) 
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Halkın Sesi 1 

Gazetelerde En 
Ziyade Neleri 
Okursunuz? 

Osmanbey, M trutlyet cad· 
desi, Kodaman sokak, Halas 
epartamanı, 2 No Bay Suavi: 

- Herglln gazete okumam. Fabt 
seze.o aldıj'ım zamanlar, fıkralan, 

baımakaltleri, Ye cinai bavadiıleri 
okurum. Romanları takip edemiyo
rum, z·ra, meraklı bir 1 rinde kHi
lince ıinirlerim bozu~uyorl 

~ 

Kızaltopt"ak, TahtaköprU cad
desi 51 No h h ne, Bay Avni 
lsmall: 

- Yeni TOrk~eyl 8frenmek lcha 
An dolu ajanıın:n tel~aflarını oku
yorum. 

* Tak•im, Aydede c ddeal, 
"Sevb nl" aparbmanında, el -
nlk bankası ' fi rlnden bay 
Orhan Memduh; 

- Romanları, blkiyelerı. fıkralan, 
bir de, tanınmııJarla yapılan konut• 
maları okurum. 

* Borsa komlsyoncularandan 
Bay Halil Vedat Baş r ı 

- Ben gazeteleri deQ'il, okuyacak 
blrıey yaz:madıklan için gasetelere 
n bunu bildiA'im halde, bergGn çey
rete kıymak ıll tinden kurtu1amadı
tım içi de kendime okuyorum 
azizim 1 

• BilyUkd re, Kalafat caddesi, 
121 No. de lstlklAI il esi talebe• 
lerinden Say MUmtaz Zeki; 

- Evvel& ırazete okur musun? dfye 
ıor. FevkaJide h&diael r olu ca, 
sın ftn arkadaılardan para toplar, bir 
ıar.et• alırıı. 

Ş lr Bay Florlnah Nazımı 
- Ben yalnız, kendi •lirl6rlm 

aeşrolunduAu, ve benden babıodll-

11 za anlat gazete okurum 1 
)#.. 

Kadıköy, MUhUrder c ddesl 
GUne sokaGı 116 num r h 
hanede doktor Salt Murat Altay; 

- Tabii evnJA mHleğim ait 
handis'erı ve yazılan, sonra haıici 
haber:eri, daha aonra da lhlnı aa
bıta vak'alarını okurum. 

Sinema Filmlerinden Alınacak 
Vergi işi 

Sinema filimlerlnden alınan 
muamele vergisinin metrebaoına 

ödenen kira Ucratlod n mi, yolua 
asıl kıymetinden mi alınacatı 
meselesi &on bir kararla halledil· 
mlitİr. 

Gnmrllk ve inhisarlar Bakan• 
lığı Gümrük BaımUdUrlUğUne 
yaptığı bir tebliğde resmin yine 
eskisi gibi kira ücretine nazaran 
tahs.I edilm ai lazımgeldiğini bil
dirmiştir. Bu suretle, ıinemacıJa· 
rm endiıesido b rtaraf ediJm.lj 
olmaktadır. 

L B ER 

te k asıl O muş? 
Arsa Dolandırıcı ığı Yapan Beş 

K fadar Dün Tevkif Edildi 
YOıelliliklerdcm Yunuıun Aksaraydakl araaaını 

satanlardan Mehmet, Y ordan, Eyüp, Hulfııl ve 

lsmail Hakkının yakalandıklanm yazmııhk. Mild· 

deiumumilik dOn beti hakkında da tevkif kararı 

almııtır. Bunlardan Hulusi tapu ve lsmall Hakkı da 

nlifus itlerini yapmıfttr. Mnddelumumillk apart· 
m n aabibl bayan Sallhadan parayı !anlardan 

Eyllbün üzerinde (2500) liralık bir banka makbuzu 

1 

bulmuı •• EyUp te bu paranın bankaya yahrıldt
iını itiraf etmiştir. Milli Emlak ml\dUrlUğtl yOzel· 
liliklerln emlikinin tasfiyesine baktığı ıçın 
bankadaki bu parayı istemektedir. Bu arap saçı 
aibi karlfık işin içinde tapu YO nüfus dairesinde 
bunlara } ardım edenlerin do bulunduğu tahmin 
edifmektedir. Mnddelumumllik bu ıahte nllfus ki
tıdını yapan ve bu nllfusla tapuda iş aören 
memurların da isimlerini ıormuıtur. 

O gunluk İmtihan- Muallim/erden 
larına Hazırlık Saylav/ara 

1 tiyenler Veıikalarile 
Birlikte Müracaat Etmeli 

Bu yıl bakalorya imtihanlan 
y rlerino konan olgunluk imtihan
lanna hariçten girecek istekli!er 
hakkında Kültür Bakanlığı bir 
tamim göndermistlr. Dııardan 
imtihana girmek latlyen!er ni1an 
ayı içinde llzımgelen vesikalarla 
birlikte Kultn.r Bakanlığına mU· 
racaat etmelidirler. Lise olgunluk 
imtihanlarına gireceklerin yaıları 
32 den fazla olmaması lazımdır. 
22 yaşından da kUçUk olanlar bu 
imtihana kabul edilmemektedir. 

Nüfus Sayımı 
Otuz Üç Vilayette 1 ler 

Tamamlandı 

Ankaradan gelen y nf bir 
habere göre, umumi nüfuı sa
yımı için köylere varıncaya kadar 
memleketin her tarafında yapıl· 
makta olan numaralama işinin 

33 •ilftyette bittiği anlaıılmıştır. 
NUmerotaj işi memlekette adr s 
meselesini de halletmit olacaktır. 

lstatıtik umum mlldürlüill 
muavini B. Selim Sabit Ay· 
kut nUmerotaj lıi bit n yerleri 
kontrol etmek üzere Bilecik, 
Bursa, fzmite gitmittir. Sıraslle 
diğer vllAyetler de kontrol yapı
lacakhr. 

D neme sayımların tunif edi
Jen neticeleri halkımızım 1ayımda 
sorulan ıor2ulara doğru cevap 
vcrdiğ1ni göstermektedir. Bu 
itibarla umumi sayımdan alınacak 
neticelerin pek k1ymet:t tetkik 
ve tah!iller eaaa olacağı anla
tılmıştır. 

Mektup 
Makam V c Kıdem Zam
mının Kaldırılmamııı 

fstenec~k 
lıtanbul Muallimler Birllii 

yeni muvakkat idare heyeti top
lanarak, muallimlerin kıdem la· 
111ttları Ye makam tahsisatlarının 
koldmlmamaıı için sayla\•lara 
gönderilecek ilk mektuplarını 
baı.ırlamıya başlamııtı r. Birlik 
bütün ıaylavlara, meclis bafkan
hğına, kültür ve içişler bakanlı· 

ğın ayrıca mektup.ar göndere
cektir. 

Ôgrendiğimize göre bütOrı 
memleketteki hususl idareler 
bütçesinden, makam tahkikatları
nın kaldmlmasile elde ed:!ecek 
tasarruf 700 bin lira kadardır. 
Bu miktardan latanbula isabet 
eden 65 liradır. 

nl Muh k m 
ldd r 

r ,. 

Bundan bir hafta evvel lzmir· 
de iki hemı'renin ihmali } Uzfin· 
den memleket haataha: esinde bir 
hastanın Tef t ettiğ;nı ya.,mıştık. 

lzmlr sıhhat müdürlüğU.,Un 

blıe g&ıderdiği bir m ktuba 
g6ro, huta, hastahaneye ölüm 
halinde yabrılmıı ve dubu:nnden 
bei alb saat sonra ölmUıtnr. 

Ayrıca Şurayı Devlet mtılkiye 
dairesi hemşir Sıdıka hakkında 
uı nimubakemc karan vermiıtir. 
Vaziyeti tavzih ederiz. 

Randevu Evleri 
AblAk zabıtası eYYelkl gece 

Beyoilunda g!zli bir randevu evi 
daha meydana fıkarJp kapat
mııtır. 

Mezbaha Resmi . 
için Sorgu 

Ôkonomi Bakanlığı Bu 
işi Ele Aldı 

Ôkonomi Bakanlığı, mezbaha 
resmi hakkındaki noktai nazannı 
teabit etmesi için celepler cemi· 
yetine bir tezkere göndermiştir. 

Celepler cemiyeti, bu hususta 
evvelce hazırh}·arak gönderdiği 

raporları daha fazla mufaasal bir 
tekilde yeniden gönderecektir. 
Diğer taraftan, mezbaha resminin 
ki!o üzerinden l'hnman karan 
görülen tnzum Uzerine bir müddet 
için teh:r edilmfıtir. 

Yardım için 
Üsküdar Tramvay Şirke

tine Para Veril~cek 
Üsküdar v Kadıköy Halk 

tramvayları i.1rketinia müracaati 
Uzeri le, 1935 mali yılı içinde de 
şirkete, belediyeden 60 bin lirahk 
bir yard1m yapılması muvafık 
görlllmüştnr. Şirketin bu yıl için
de iş)etmiye açtığı hatların, ancak 
birkaç sene ıonra, kar getireceği 
v~ o ıaman belediyenin muave
cdi olmadan açığı kapatacağı 
ümit edlımektedlr. 

Veni flUddeiumuml 
letanhul Müddeiumumiliğine 

lzmir Avukatlanndan Bay Süley
man Faik veyahut İstanbul ikinci 
hukuk reiıi Bay Turban'm tayin 
edilec kleri ıöyleniyor. 

Mimarsinan 
Kültür bakanlığı Mimaralna• 

aın ölUmUnUn 9 nisana rastladı· 

tım tetkik ncticeaiode he1apla
uııştır. Sinan ihtifali O niıanda 
yapılacaktır. 

,!:.. on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

Giiniin Tarihi 

Birkaç Satır 
Arasında 

. 
~ 

Sofya, 28 (A. A.) - D :t ııterl 
bakanının resmen tebliğ cttl~lıı• 
rGre, TOrlriye ile yapılan bir anla1111• 
aetfcHinde, 52 TOrk Ye BuJgar aUeıl 
15 Nisanda mübadele edilecek, 1111• 
badele mB1rafları hOkömetler tarafı•• 
dan yapılacaktir. 

lt * lt 
TUrklye • ispanya Ticaret 

Muahede 1 Feshedlldl 
Ankara, 28 (A. A) - Tilrkiy• • 

lıpanya ticaret anlııtmaaı feabedilınlf4 
tir. Eıki anlatma hükumlerl 24 Mayı• 
1935 tarihine kadar mcriyett• kaJa.f 
caktır. Yeni anlatma için mOzakeratİ 
baılanmııtır. 

Bir Cinayet 
Simav, (Huıuıt) - Burada evvelki 

ıGo bir cinayet olmuf, Süleynuı
adında bir ıenç, anlatılamıyrn bil 
Hbepten dolayı Simav Halkevi gcnÇ~ 
)erinden Naauh oğlu Mehmedl vOcll" 
dOntin birkaç )'erinden yaralıyaralt 
8ldtlrmütt0r. 

lt lt lt 
Varşova Radyosunda 

TUrkçe 
Evnlki akıam Varıovn radyoıuJlf 

da gayet dDzıUn bir TOrkçe U'f 
Polonyadıı bulunan Türkler hakkındı 
bir konf uaoa • rilmittir. 

lt lt * 
Yeni Bir En tltU 

Üniverııito hayvanat ye nebataf 
enat:«ıaünün temeli d n aab .. 
atdmıtbr. 

lt lt * 
1500 Lira işi 

Evvell..1 gQnkG ııayımızda 150( Ur.; 
lık blr c.olaodırıcı1ık meıelealndc bll 
isim yanJıılığı olmuotur.Mazuun, Tica-! 
ret Odasına kayıtlı sarraf hak Men•"' 
ae değil, sarraf olmıytJn v• kayıttd 
ishak Menudır. DGzeltirir. 

lt lf- lt t 

Kone rvatuvar MUtehassı• 
Kons~rvatuvar ıslahı için Bo edly• 

tarafın can çağırılan Viyanalı P. ofes6t 
Bay Mar s Niıan on betinde hrl .. 
miı.e gelecektir. 

lt * lt 
Seyyah Geldi 

Büyük Ur Alman vapuru dl8 
ıehrimiz:c 700 kadar ıeyynh ge.irmif-C 
tir. 

lt lt Jf-
Baro Reisinin Soyadı 

Baro Reisi Bay Halil Hilmi ıoyacb 
olarak Uytunerl almııtır. 

:Jf. lt • 
lzmlrden Hasta Geliyor 

fz:mir Mem!eket Haatnneıi aıablf~ 
kovuıundaki hosta'aıdan 11 ri burııf~ 
ılSnderi lerek BakırköyOndeki ak• 
baatanHinde tedu·i altına alınacaktı" 

lt lt * 
Polla Haberlert 

Son yirmi dört saatte ıebirde daıt 
hınızbk iki yoralama olmuvtur. 

lt lt lt 
latanbul Maarif MUdUrıuOll 

Eaki Orta tedriut Umumi MOd .. 
rü Bay Fuat latanl:ul Maarif MUdilf"' 
llltll için yapılan telHifi aıhhi aeb•I"' 
lerdea dolayı kabul etmemiştir. --' 

: : -----

B. Digor Ki : ] 

Hasan B. - Bu ne yahu?.. Ayakka
bıcılar, last:kçilerin üzerine aki pabuç 
atıyor:ar. 

••.• Lastikçiler de ayakkabıcalar uı ... 
rine e&ki IA tik atıyorlar. 

Yolcu - H&1an B. Ayakkabıcılar 
Avrupanın Jbtik pabuçlarının rekabetin
den kurtulmak lçiıı IAstik remılnin ço
plma11m Jatlyorlar. IAıtlkçiler buna 
raıı deillJ 

Hasan B. - Bu list.kli iş pruhU 
ile halledilmez ve beıılm hildiğioı n• 
hllldimet, D• de ahali aürültUye pa Luç. 
bırakmaJ:. 
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Hergün 
---

Hitler 
Ne 
isliyor? 

~ -
Berfin Müzakereleri
nin /ç Yüzü 
Berlin mUzakerelcrl beklenen 

••ticeyi vermedi. İngiliz devlet 
•damları müıbet hiçbir t•Y elde 
•trnekıiıia ayrılmağa mecbur 
oldular. 
· Bunu evvelden tahmin mllm· 
ldindu. Çtınkli Hillerin ne 
•ıündtlj'll belli idi. lngillı deY· 
••t adamlarına ne teklif edec .. 
it el• Af&iı yukarı biliniyordu. 
· Hitler iktidar me~kilne gel· 
tlitfndenberl lngiltereyl kazanmak 
•iya11tini takip etmektedir. Bunun 
lçJn Londraya iki defa huıuıt 
•damlannı gönderdi. lngiltereyi 
••nınun etmek için elinden g•· 
lırıı yaptı ve bu defa oihayet 
lngiJiz aazırlarını Berline kadar 
l•llrttı. 
~. Berlfnde lngiliz nazırlarını tee
.. , etmek için de her tUrlU va-
'!laya müracaat etti, lngiliz ha· 
flclye nazırını huıuıt mu haf aza 
•lıya ile iıtikbal ve tetyl etti. 

Berllade Hitlerin temin etmiye 
~•lııtığı ı•y, Rusyaya karşı lagil· 
~•renin yardımını temin etmekti. 
~nan için de lngilterey• ıu tek· 
ufı yapb: 

- Şark "lisakını boıunuz. 
~izi Ruıyaya karıı serbeat hıra· 
iliz. Bizim garpte gözUmUı yok. 
Ne lnıfltereye, ne de Fran41aya 
~arşa bir lıtek beslemiyoruz. Siz· 
•rden toprak lıtemlyoruı. Biz 

tadece Ruayaya karıı yeni bir 
•lıli aalip orduau H't'ketmek 
letlyor•z. Biz bava paktını imza· 
lamaya hazırız, fakat Rusyaya 
li:.~ıa kuvvıtlenmemlze mUaa do 

alnlz. 

' lngillı nazarlan bu teklifi bat· 
larana kabul edemezlerdi. Milıbet 
•eya menfi bir cevap vermekıtzin 
Berlindın ayrılmaya mecbur 
oldular. .. 

Hitler ne istiyor ? 
L Hitlerin istediği ıu ıuretlı 
ll!'ul&ıa edilebilir: 

1 - Lehiıtana Utvanyayı 
\'ererek Dan~iı koridorunu Al· 
••nyaya ilhak etmek. 
) 2 - Yine Lehistan• Okran· 
•yı vererek Cenuba doğru aark• 

llıaılc için ıerbuti kazanmak. 
: 3 - Avuaturyayı ilhak etmek. 
ı_ 

1
4 - ÇekoalaYakyayı ortadan 

•ı tlırmak. 

.\ Bu proğramı tatbik ettiği 1an 
hnanyaDUı nUfuıu 30 milyon 

•rtacaktır. Avrupada 90 milyon 
lltıf 1 k le ua u muazzam bir Almanya 
orkuıaç bir heyblidır. Bu heyull 

~•lrıız Fransayı değil, Inıiltereyl 
• korkutabilir. .. 

Hitltr ne yapacak? 
11ıt Müzakereler yOrllye duraun. 

&.r mllıtakbel hareketlerinin 
lafew 
IJch,ıramını yapmıta benziyor. 

el hareket olarak Versay '-11 b ti , 
'"'-• e ealace Fransız hududunun 
'-h •r mantakaaı harici bırakılan 
lıt •ya •ıker glinderecektir. Bu 
... • bittikten •onra Avuıturyada 
ır plebiıt lıteyecek ve belki de 

t•ptır 
~leb· mıya rnunffak olacaktır. Bu 

SON POSTA 

Resimli Makale a Buroda Harp Kurbanları Yafar 

Reuamımaz bu rcımi harp ıadinln çok dolattıtı ıu 
ıırada, inaanlarıa unutkanlıtını hatırlatmak için yapmıt-

babalarını cephede bırııkan harp çocuklarıdır. lna. nlar 
bot llıralar utruna her yeni nHli Löyle blr harbe 

ıörGklemekten çekinmiyorlar, lnaanlar ne çabuk 

unatuyorlar 
tır. Daha yirmi Hue nnl ln1&nlar harp aalıınelırinde 
mllyoalarca inaan bıraktılar. Burll• alllb altına alınanlar, 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Hitlerin istekleri: 
Kızdırdı, Almanyayı İngiltereyi Korkuttu, Fransayı 

Abluka İçin Harekete 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

açmıyor. Önceleri hiçbir lttifaı<a 
girmek istemeyen fngiltere do, 
Almanyanın harbe Hbep olacak 
lıteklerlno kartı bUyUk bir ittifak 
yapılma11aa taraftar olanlar ço
kahyor. 

Yakında bOtOn devletler Lon
drada toplanacak, Almanyada 
çağrılacaktır. 

Prense'd•= 

Dilnktl gezeteler korku veren 
aabrlarla doludur, Almaaıranaa ye

ni topraklar lıtemHl umumi bir 
endiıe uyandırdı. Gazeteler bağı· 
rıyorları 11Almanyanın istekleri, 
bUUln milletlere Ye benıa 
'nrıı yaman bir meydan 
okumadır •• buaun ıonu 
bir harp felaketin• çıkar.,, Ve bir 
ıazete de ıöyle diyor: 0 Almanya· 
nın harp kokuıu aaçan fikirleri, 
Ktıçük itilaf ile ltalvayı biriblrlne 
yaldattırmııtır. Bu da Almanya 
etrafında bUyllk bir lttif akın doğ• 
maaı ihtiyacını anlatıyor.,, Baıka 
bir gazetede de ıunlır okunuyor: 
"lngiitere içia, Almanyanın harp 
arzularını kıracak bir ittifaka 

ıirmekten baıka çıkar yol yok· 
tur.,, Fraota Haya Bakanı da 
ıunları söylliyor: cıHaYa proila• 
aumn ikinci kıammı mUmkU11 ol
duiu kadar çabuk tamamlayaca
ğız. Tayyare kadroıunu ıeniıle
teceğiı.,. Çllnkll Almanyanm kar-
111111da bazırhkh buluomahyız. Ve 
nihayet diğer bir gazete, Alman
yayı delilikle lttlbam ediyor. 

ltalye'deı 

Bay Musolinl, Berlln g6rUım .. 
terinde Hitlerln, Avrupa barita
ımı bozmak lıteyen teklifler yap
hj'ına kanaat getirmiıtlr. Muıo
lioinin gazetui flSyle yazıyor: 

Geçildi 
cı Almanya'nm, Avrupa barıtı 
için diğer devletlerle elele yUrU· 
meyi reddettiği aarib Ye mutlak 
surette görülüyor. Buna karşı 
Streza konferanııoda ir çare 

aranmalıdır. ,, 
Lehlstan'de 

Kabine dUn anıııın iıtlfa etti. 

MUzakerelerln Takvimi 
Bugün n yarın İngiliz Hariciye 

Müeteıarı Lord Eden Moıkovada 
St.lia. LitviuorJa •öriiıeoolr. 

2 • S Niaan; Eden Varıova'da 

Pıleudıki ile görü~ecek. 
4 Niean; Pragda Eden Çekoılovak 

Hariciye Bakanı Benea'le görlıeoık. 
11 Nisan; ltalya'da StrHa konfı• 

ranıı toplanacak. 
ıs Nisan; Cenene'dı Milletler 

Oemiyeti Konıeyi toplanacak. 

•............................................................. 
Hükumetin Eline 
Geçemigen Yunan 
isyancıları 

' Baıtarafı 1 laci yGzd• ) 
fıyan harekatına karı• ıUttöj'tl 
ılyaHÜD mutedil olduğunu an• 
latmaktadır. 

fıyan hidiıHI tahkikatına 
deYam ediliyor. Girid meb'uıla• 
rıodan birinin evinde, PilAstirBI 
ile lıyan hazırlığı için yapalan 
mubaberelere ait birçok vesika· 
lar bulunmuıtur. Venlıelosçu 
olan de•l•t ıOraaı relıi latif a 

etmiştir. •• 
13 Zabitin OlümU 

isten ildi 
Atina, 20 (Huauıi) - Divanı· 

harp mtıddelumumiıi ıuçlulardan 
13 zabitin ölüm cezaaına. 1 zabi· 
tin de mllebbet hidemab ıakkay• 
mabküm edilmeaini lıtemiıtlr. 

Sebep olarak, yeni Kanunu E1a· 
ılnln diktatörlUie yol açtığı ileri 
ıUrUlüyor. Fakat lngillz kaynak· 
ları kabinenin sukutunu, Almanya 
aleyhinde çalııacak yeni bJr 
kabine teıkil etmek makaadına 
atfediyorlar. 

KUçUk ltllif 1 

Romanya hariciye bakanı bay 
TltUleako Belgrattan ıonra Prağa 
da giderek Çekoılavakya hariciye 
bakanilo, AlwaDyamo takındıj'ı 
••zl~•t hakkıacla Jr6r .. ta. Arala• 
rında tam bir flklr mutabakab 
olduğu •e bu ıuretle kilçilk itilafın 
baj'lılak kuYYetlnl muhafaza ettl~l 
haber verillyor. Bay TitUlHko 
dlln Parlae ve Londraya hareket 
etti. Oradan da Moıkovaya ıid .. 
ceil ıöylenlyor. 

Amerlkada: 

Almanyanm lıtekleri Ame i
kayı da endiı• içine dnıur:o. 
Bir gazete diyor ki: "Al-an . - yanın 
ıulhu tehdıt eden teklifi . " erıne 
muıamaha ıösterllmenıell V . ,, . 
Amerika harbiye baL:anlıtı 3oo00o 
itıizl harp hazırlıkları iıl . d 

•rın e 
~~httmyor. Bahriye baztrlaklara 
ıçın de 38 milyon dolar daha 
verildi. 

Almenyada; 

Gaıeteler hukuk nıU t 
'b' 1 d f saya ı prenııı ın mU a aa ediyorlar ve 

dlln de Sovyet clçiıi Alm h an a· 
rlciye bıkanı tarahndan kabul 
edilmiştir. 

Bav Hitlerin ıazeteaf B li . · . ' er n 
ıörOımelerındcn sonra F . . ransız 
gazetelerınıo Almanyaya htıcuma 

ıeçmeler:nln sulh için tehlikeli 
olduiunu, bu hücumların Sovyet 
Ruayanın müttefikliğini kazanmak 

Sayfa 3 

r -, 
Sözün Kısası 

Sinema 
" Aşıklarının 
Dünyası _I 

Server Bedi 

Nasal? Bizim Unheralte genç· 
lerl ar81ında Einstein'ı bir aine· 
ma rejiaörU zan edenler mi 
varmıı? 

Ben bunu biraz tabii buluyo-
rum. Sinema aşıklarının hemen 
hepsi böyledirler. Onların gözün· 
de klinat beyaz perdeden lba· 
rettir; bir ıinema makinesinin 
küçUk ve dar kutuıundan fııkarao 
gölgelerden baıka hakikat bil· 
mezler, tam bir vehm Alemi 
içinde yaıarlar, babalannı Emil 
Yaninkı, kardeşlerini Ramoo 
f".lovaro, aevgilileriol Greta Garbo 
sanırlar. Dünya haritaıı Ostllnde 
Holivuttan başka tanıdıkları nok· 
ta yoktur, geri tarafı onlarca bir 
botluktan ve harabeden baıka 
bir ıey değildir. Einsteln ıöyle 
dursun kendilerinin bile kim ol· 
duklaranı, hatta kendi isimlerini 
bile unutmuolardır. Hele bir so
runuz da bakınız. Dillerile olmaıa 
bile hallerile: "Ben Maurlc• 
CbeyaJler'yim, ben Martta Eger• 
timi,, Diyeceklerdir. Onların gö· 
zUnde yatak çarşafları bile sine-
ma perdesidir ye gördükleri ru· 
yaların hepılol birer filim ıanar· 

lar. Uykudan uyananca arkadat· 
larına: "Ah, derler, dOn gece bir 
film seyrettim, harika idi!,, 

içi tıklım tıklım ç8p dolu bir 
gaz Hndığl görseler yine bir si· 
nema makinesi 1&mr, 6n0nde 
aayğı ile dururlar, yahut filmleri· 
nin çekileceğini ıanarak poz 
yapmaya baılarlar. 

BUtnn tarih onlarca bir filmdir: 
Attlll, Oguı, Fatih, Evliya Çelebi, 
Namuk Kemal hep birer rejlıör 
veya ılnema artlıtidlr. 

Onlarca, elbette, Enlsteln be
ceriksiz bir ıinema rejiaörllnUn 
adıdır ki Ünl•ersite adlı sinema 
ıalonlaranda "izafiyet nazariyesi,, 
adlı ıoğuk ve aıkıcı bir filmi 
göıterilip durmaktadır. Okadar 
beceriksiz bir rejiıör ki bizdeki 
sinemacalar kadarda olamıyor Ye 
filmin içine iki yan çıplak balet 
kızının realmlerinl ilAve etmesini 
bilmiyor. 

Dö Mart el 
Ankaradan Ayrıldı, Me· 

raaimle Uğurlandı 
Ankara, [28 Fransa· 

nın Suriye Ye LObnan feyka· 
lAde komlıerl Kont dl Martel, 
bugUn saat 10/45 trenll• teh· 
rimizden ayralmıfbr. 

Atatürkün Tebrikleri 
Ankara, 28 - Cllmbur Reisi 

Atatürk, Mıaır Kırah Faat Haz· 
retlerinin dopm yıld6n0mll mll
naubetile bir tebrik tel yazısı 
çekmifler, Kıral Hazretleri bir 
teıekkOr tel yazııil• mukabele 
etmiılerdlr. 

3 Köy Halkı Arasın~• 
ô:ümlü Bir Kavga 

Konyaya baila Hatunıar•Y 

it ııt AYUsturyanan Almanya 
' ~rletm•ılnl intaç edecektir. r 
~ok heınek ki önUmtızde daha bir 
l.f eyecanlı gUnler vardır. (STER /NAN STER I NANMA! 

köyO hududunda buluaao bir 
toprak parçası için Uç köy halla 

""\ kavga etmişler, neticede iki kiti 
tlmüş, 25 kiti yaralanaıııtır. 

alatya Sineması Yand:, 
Bir Kadın ô;dü 

~alatyadan yazılıyor: 
··~ alatya memleket ılneması 
f ... orna ateıler içinde adındaki 
'-•rn . . " ... aöıterdırken, fl:min tutuı· 
~•11 n ti · . • ceaı tamamen yanmıf, 

~yırcilerden fazla heyecana dnıen 
t kadrn ö:müıtlir. 

Geçen ılin polia yolda foZ l' te ut· n bir kad nı l lannın nafakaaını. çıkarmaya cal şıyor. Fakat nedenae, 
yakal :>m'ft gazete aatmak için mi\uac'e a'ıp kad~nın i:u tı:kd.ıre değer ~lr~ketl ~oliıin dikka~ini 
amadıtıaı ve elinde •Hllusı l:ulunup l ulunma- çıkıyor ye hakl.ında Be ıedıye nıumını tatbıka 
dıtını aormuf. Kadıo cahildir. Ev 'e ııç iki çocuğu kalkıyor .. 
vardır. Onlaran botazlarına iki lokma kuru ekm•k Habukı ıokflklrrda gazete aattıtını gördllğGnllz 
koyabilmek için aokak köteainde gazete aatm~ya yilz:lerce müvuziin hiçbir •İnin elinde bö1:e bir milaııa· 
mecı..ur olmuflur. Dilenmiyor, aadaka istemiyor, ~ocuk- de kiğ dı yoktur. 

iSTER iNAN /STER 1NANMAI 

~--------------------------------------------------~------~-------------------·--

Suçlular yakalanmıştır. ·-········-.................•..................... .-. 
için yapıldağanı yazıyor. 

4000 Tayyare 
P 

. 29 _ Lö Jurnal, Hit· 
arJ11, k af 

ler'in 550.000 kişili muvazz 
bir ordu, 420.000 tonl()()uk bir 

d V
... nstellk 4.0 avcı onanma ~ 

ve bombardıman tayyareai late• 
dij'inl yazıyor. 
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: l Memle~ Man6ara••\: 
Taşköprü , ·-1 

Köylerinde 
Güzel Adetler 

TaıköprU (Hususi) - Burada 
eskidenberi teessüs etmiı bir Adet 
vardın Şeker bayramında köylil· 
lor ıkaHbaya ge1irJer, kurban 
bayramında da kaaabaWar köy
leıe giderek köyltilerio ziynretinl 
iade ederler. Bu Adet köyll Ue 
ıehir:m arasında samimi bir kay
naşmaya Yemle olmaktadır. 

Bu ıdyardlerde lıer iki tarafta 
btriblrinl ağırlamak için eğ:ence:er 
Ye ziyafetler tertip ederler. Köy 
meydanlarında tertip edilen eğlen· 
cc!er pek Hmiml olmaktadu. Bo 
eğlencelerin erkekler için en can 
çekenl anreı, kadınlar için ae 
ıı.:ıgırdak de ::ı ilen dö.nmedolaptır. 

Bu döomedolap yere dikil· 
mif bir metre yliksekliiindekl bir 
kazıiın ilıerine ufkı olarak bai· 
lannu, bir direkten Jbarettir. Bu 
direiin f kJ uouna birer ikifer 
kadın asılmakta ~e bu direk yap
biı devirlerle bu kadınları dön
dürmektedir. TıpJa ild taraflı blr 
bostan do!abı gibi. 

Bu eğlence ber yetde olma:. 
dığı için burada bir hususiyet 
taşımakta, bıı.h ve sfir'atli dönllı· 
lerde hasıl oJan baş d6nme11l de 
seyredenlerin neı' esini arltirmak· 
ta.dır. Köy Alemleri kaaaba eğlen• 
celerlnden çok daha ıamimt ol• 
duğu aibJ köylUler de kasabalı 
miıafirlerine karşı daha alakalı
dırlar. 

Uşakta 43 Torun 
Sahibi lhtiyar 

Uşak (Huıuıi) - Selioğlu Ka
yD Uıak'a 4 uat meaafede tfrln, 
ıu ve temiz havaalJe meıhur bir 
köydllr. Bu köyde mektep 1ok
tur. Halla ruçberllkle aeçlnmek· 
tedir. Köyde 85 yqmda S.lrioğ
lu Molla Bay Mehmed .U çocuk 
dıdeai Yo 8 çocuk babaııdır. 

ihtiyarlığına rağmen çok çeftk 
Ye dinçlilctea yOıil kıpkumıD olaa 
Bay Mehmet; AtatUrklln ha•etlni 
çekmekte, .. onu g«Srdtıiüm gtla 

en kıvançla allnlh• olacak. " o .. 
mcktedir. 

Bir aıua yuın yaıa,.an •• 
43 torunla 8 çocuk yetiftiren 
bu dinç ihtiyar köyde aayaı Ue 
ağırlanmaktadır. 

Nevşehirde 

Megvacılık 
Nevşeair, (Huıaat) - Neytebtr 

meyyacıJıp lnkiıafıaa çok mUaalt 
bir yerdir. Onua lçla lıer yerde 
olduğu gibi burada da mer••lana 

ıalabına, bilhasaa meyva ataçla· 
r.nı haatalıktan kurtarmıya çalıt
•a~ıdır. MeTsfmlnde ağaçlann 
kalıforniya bulamacı Ue iliçlaa
maıı •• ...._eleriıı canlanm&11na 
meı dan verilmeaaeaı "Ok fa d 1 . k • ~ aı 
o . .aca tir. 

Eirka, .. nedenberi meyvaJa. 
rımıza tırtıl Qfmlltlllr. Bunlana 

temizle•meai, bir takım •laçlaria 
da iyi dnı meyvaf arla aıılanmaa 
llzımdır. Halka bu bahiıta «Snayak 
olmak icap eder. 

Erganide Bır Kuduz Vak'ası 
Ergani maden, ( Huıuıt ) -

Bir kuduz köpek 1 S yaıında bir 
çocuiu ııırmıf, çocuk derhal 
Diyarbekir heıtahanHine g6nde. 
rilmiştir. Be!edlye derhal hareke· 
te geçmiı Ye blltno baıı boı 
köpekleri 6ldUrtmUıttir. 

SON POSTA 
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MEMLEKET HABERLER} 

Bandırma Yoğurt Ve Kuzu 
Sevkiyatına Başladı 

Bandıraİa (Hu· 
11U1i) - Baadır
ma yalnız mamur 
ye tirin bir ka· 
aaba dejil, ml-
Wm ve lılek bir 
ticaret merbxl-
dir.. Bandırma 
bkelealne hafta· 
Dm dört ıUnUnde 
Yapur lılemekte-
4ir. 

Manyu pll
aUn balıklan, 

IKaracabeyla we 
M. Keaalpqa• 
11111 zalme, yu
murta, tawk, ko· 
yun peynirleri, Kırkaf acın, Soma· 
nın kavunları Ye bu hanlbain 
bütUn mahıullerl Bandırmadan 
ihraç edilmektedir. Bandırma ha• 

Yaliılndekl alçı ve Borasit maden· 
leri de bu lıkelenin başta gelen 

ihracat maddelerindendir. 

Bandırmada rıhbm Ye hıkele 
belediyenindlr. Bunun lçln ihracat 
faa1iyetl belediya lçin de mfihim 

Bandırmada iskele n lıtaa7oa 

bir YarJdat temin etmektedir. 
K&taJaya havallsiadeld krom 

ma~uler1nln de Kiltahy~ Balı· 
kealr, Bandırma yolu ile aeYkedl-, 
lecetl Ye bu suretle yaplacak 

naldiyabn daha ucuza mal olaca· 
ğı ıöylenmektedlr. 

Bandırmada YoDurtçuluk 
Bandırma Sllinideo ıonra 

yoiW'tçulukta ıahret bulmuı ka· 

aa balan mıı dua 
biridir. Bahar bu· 
ırada lblttiln ne· 
teSll• batlamıt 
bulu• maktadır. 
Blltlbl 7~urtha· 
neler açılmııtar. 
Haliı 1'oyun 
ılidtlnden yapı
bn Bandırma 
yoğurtlarının ne· 
faaet1 ı~z aötUr· 
m1yece'k 1llr tis
tllnlüktedlr.. Ci· 
Tar lkar.a'lara. 
ıvillyetlere Ye· 
JaatU latubula 
bile yoturt 

Bandırmadan gitmektedir. Bu· 
ıglinlerde mUhlm miktarda kuzu 
ıevkıyatı da yapılmaktadır. 

l'Utlln Satlfltlrı 
inhisarlar idarMI tilin ımUba· 

yaaııaa baılamıttır. Bu seneki fi· 
atlar ekiciyi sevindirmektedir. 
Manyas ~o Kepudağmda bu yıl 
tUtlln rekoltesi az a1duğu iç.la 
tUtllnler iayet iyi mllıted bul· 
maktadır. 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tiri/yada ilk 
Kadın Muhtar 

Tirilya (Huıusi} - Burada 
muhtar hıllbabı bitmiştir. Bu ae• 
•• Tlrilyada ilk kadın muhtar da 
80Çİ.lntiftir. Bu kadın HançerB 
köyıll muhtan Otan Bayan Remıl-
yedir. Ba1an Re ziye uhtı.r 
olur olmaz köylüler•: 
-ilk itim K~y Kanwıunu tama

mile tatbik etmek. en birinci l'&· 

zifem k6yUo i111arına ,a.nk ve 
Tayyare Cemiyetinin Juldarını 
gözetmek olacaktır, demiıtir. Ba· 
yan Remziye kasabaya atla iel· 
miştir. 

Mengen 
Bütün Dünyaya Atçı 
Y etiıtiren Memlekettir 
Menıen, (Hosuıl) - Menııen 

Bolunun tirin bir nahiye merke· 
ddir. Halla misaflrpvwerdir. H .. 
)'•tlarııu hariçte çm .... ak. bilhaaA 
qçalık yapmakla ~rmelrtecHrler. 
Birçok ecaebl -.mı.ketlerde d. 
Mengenli aıçılara t .. adUf etmek 
mUmkllndllr. 

Fakat bütün Mengenli •ıçıtarın 
hariçte kazanıp biriktirdikleri para 
çok Hdır Ye en çotıında bu miktar 
200 • 300 lirayı geçmez. Köye 
döadüill zam•a lnllne geçilme% 
bir iıtekle bu parayı israf edea 
qçı birka, aylık oluruftan aonra 
tekrar para kazanmak Uzer• tq
raya gf tmlye mecbur kalmaktadır. 
Bu Mensren1Uer IÇin değiımeı bir 
Adet hillndedlr. 

Kındırada Yangın Başlangıcı 
Kandire, (Husuıi) - Hükumet 

konağının orman daire•inden yan• 
aın çıkmıı fakat odacı Kemal 
tarafından ı~rUlerek etrafa lira· 
yet •tmeaine meydan verilmeden 
ihemen 8hcllri\lmuUttftr. 

Çorumda Tayinlar 
Çorum, (Huıuıt) - inhisarlar 

mUdOrll Bay Ferit Teldrdağına, 
Amaaya lnblurl&r mlldilrl Ba7 
Hilmi Çoruma tayin edilmitlerdir. 
Doğum evi doktoru Bay Ethem 
Seçkin de Malatya doğum eYlne 

ta) in •dilmlftir. 

Ball<anların En Büyük Panayırı 26 
Ağustosta lzmirde Kurulacak 

İzmir pauayırında Sim.er O..k pa.,,-oon 

Iımlr (Husull) - Balkanların 
en btıY'tk panayın bu yılın 428 
Ağuıtoı 1aribin<le hmirde ka· 
rulacaktır. Befinci ulualararaıı 
lzmir panayarınm muwaffak ol· 
mHı için hikümetimia bü}Gk 
fedaklrlıklar yapmtya bazırianm" 
mubteUf eaa.bl mem!eket'!erden 

400 kadar firmanın lıtirakler1 
fçtn 1ertibat alınmııtır. 

Daha 4imdidea lkl Komite 
faaliyete g•çmiftir. Komitelerden 
biri teknik lflerle uğraıacakhr. 

Bu komiteye ÖkonoıDI Bakanhtı, 
TGrkofi•, Belediye, GGmrllk •• 
Emniyet Şefleri dahildir. ikinci 

dukları deri•t konıoloılan lıa 
bulunacak Ye lmıtr Valüi baş· 
kanlık edecektir. 

Ökonoml B•kanhtı TUrkofla 
Batkan Muavini Bay Mecdet 
lzmire weterek -panayır iılerile 
'"ffUI olmap bqtamıfbr. BakaD· 
bk ilk tabıiaat olarak 15000 llra 
ayırarak pana)'lr komlteıl emrine 
Yermiştir, Belediye de 15000 lira• 
lık tahSiaabnı bu 1ıe eyırmıtbr. 

Beıinci lımir panayırında Türk 
airaat ve sanayi verimleriDI ;sı6d•en 

bayik bir p&YJGD inalunacak ve 

burada bütün mahsullerle unayt 
mtiHseıe:a imidn imal ettiit .. , •• 
lar te1hlr •dilece'ktir. Bu pavyona 
öse1 bir ehemmiyet Yerilaektedir. 

Ad. 'Bil 

komite genel komitedir. Bunda 
panayıra lttirak edecek ecnebl 
firmalan temıilen mensup ıbulun• 

.;;.... ______________________________ _ 

Muşta Konferans j 
Muı (Husust) - Ml\ddclumu· 

mi Bay Mllmta:ı her Perıembe 
Halkevlnde hukuk ve idare uıuln 
bakkın'da konforanalar Yermlye 
baılamııtır. Bilha11a zabıta me
murları bu konf er anılardan çok 
latif ade etınektedlrler. 

Eke kon 
Konyada Ekekon adlı yeni bir 

gftndollk gante çıkmıya batla· 
m19br. Mu~affekiyet dllerir.. 

lzmlt Demiryolu Caddesi 
b:mlt, ( Humınl } - Şe'lırin on 

mühim caddea.l olan Demiryolu 
caddesinin 'bir kıamı katranlı ıose 
yapılmak lizera 5-6 ay enel gelip 

geçiıe kapanmıfh. Fakat o gtln· 
denberl yol olduiu gibi durmak

tadır. Henüz inıaata bqlaama· 
mııtır. Şehir halkı beleC:lyedon 

bu )Olun bir an evvel yaptmlma

•1111 iate•ekl.dir. 

Mart 21' rst 

1 
1 Yurtta So11•al gardım/ar+ 

T 
Bir Tek Sigara 
Parası Bir Çocuğıl 
Doyurabilir 

Karaman, (Huauıt) - Burada 
HilAliabmer her yıl den ıııevtl
mfııde yobul çocuklara öile yr 
••il 4'ermekte ldL Fakat bu '" 
tahaiaatı müaait olmadığı iç.in bil 
hayırlı iti yapamamıı, maın~ 
rapaak imkinlannı araınıtb'• 
0.nun için halkın prdımıuı i.w' 
mektedir. Her Karamub her ... 
bir tek ıaigara paramnı ( dikkat 1 

BW ')>&ket değil, bir t.k ) Hi1il' 
alamere verse kendi ıofrE&10d• 
ken(Jl çocupna yediralgi yemel'O 
bir qinl meldeplerl!e oktJYd 
1111adan, babadan mahrum ya~ 
!ara da nraebiltce'ktir. 

* BhUstan, (Husus1) - Kay• .. 
hm Bay 1. Berkin muzaharetilt 
Gençler Eli ve Elbllıtan mua\H~ 
lm tarzıfından ilkmekteplerdeIP 
kimseaiz ve yo'ksu1 çocukları esir' 
geme kunmıu ~nfaatlne b '.r 1111t' 
Hmtte verilmiftir. 

Müsamerede AUillA p\yesi te,.
sil olunmuıtur. Genç1er ve m~ 
llmler ternıillerinde muyaffak 01' 
muşlardır. 
Bayındırda Tayyareye Yerd"j 

Bayındır, ( Huausi ) - Bu yı 
kurban bayramında halk Tayyar• 
Cemiyetine ber yıl bayremındall 
aaha çok bağ!ılık göılernıiftlt• 
Bo yıl cemiyete verilen kurba• 
derllerlnln aayııı 2 blndir ve bll 
iki bin deri 750 liraya aatalmı,tıt• 
Ayrıca halk cemiyete 842 lira da 
kurban bedeli vermlıtir. 

Çlftçjgediği köyiinden AbdDr 
raluuaa eti Bayan Fatma j)e Ba• 
yan Cennet te kurban paralarım 
Tayyare Cemiyetine ••mek sor~ 
tile tayyare •evgiı-.r"ı göater•ir 

ı.rdlr. 
ttayu Seven bir Akropat 
Mer&ln, ( Hususi ) - A~ 

Vanlı olan ve 30 aenedenb• 
Akropatik san'a\ler yapan B•1 
Sadeddin Muıa gelmiş, Helke• ... 
de bayır teıekklil!erl menf aat111' 
adbamereler tertip etmeye bati~ 
mııtar. Ilk miaamereaı.i Aluaot• 
apor kulübll menfaatiae td'tlP 

etmJttlr. 

Blzizde Kınalizasreo lbliy•: 
FJmz, ( Humi > - Elir.iı 

bin nüfuılu bir ıehlrdir. Şebjrdl 
llp tuisab yoktul'. Halfıl•r; 
mecraları çukurlarda toplanın• 
tadır. l,indekl mevcudu bet Ye;; 
yak'.laıan Jaaplaaae ıehrla mer'k _w 
blr aemtindeclir. HapiaaneJll""" 
latımı bir aoneye yakın bir za-; 
danberl açıkta akmaktadır. ti• 

11 
bu halden pkiy.t edMell b 1 
btida ile s.hhat adidDrlO~ 
.. ıacaaUa bulunm111, ldll )iti' 
kwine bapiaMaln ç•bro 
pa••nıhr. Sıhbat mlderltlfU liı: 
nziyethrl naıan dikkate :abn1f _llf 
ıeblrde aıri tuiaat yapılma11 19"" 
teıebbUıiere baılamııbr. 

Merzifondı Müsamereler ~ 
Merzifo11 (Huaat) - tlatk• 

laer hafta tertip •ttiğl konfer•O: 
lar Mıriwİlle, bir de haftAbk JSl f' 
1Bmereler illve etmtıtlr. llk ~•• 
aamere ıpor ıubul tarafı~ 
y~, Fanak Nafillıa Wr 
temıil ohınmuıtur. 

Samsooda Tayinler 
Suon (Hu•usi) - KaylWak•"' 

Bay Cenap Beytüttebap K·~~,.. 
kamlığma tahvil edilmlp. Zı1~ 
ret aabiyed mGdUrU Bay RıJ' 
ı:. Hazo aabi}•oai müdürli ı.,a1 
Rıd•an da becay-t eclUmifh.rdlt• 
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( Siga•et Alemi ) 

Silô.h ltfeselesi 
Bir itimat 
Meselesidir 

HARİCİ TELGRAFLAR Gönül işleri J 

" Almanyen n, silAhlımmaaınt eç·ta 
•urrunst, ayle zannedildiği gibi bir 
harp tehlikui doğurmak iaUdadında 
••7ıl maı:. ,, 

Bu iddiada bulunaa meıhur 
k.arneci Sulh Enstitüsü ileri gelenle
rinden ProfealSr Fntio'dur. Prof eslJr 
Fatio'nun fikrine a~h• Almanyanın 
rizlidea gizliye ailahlandığı bütOa 
devletlerce malQm idi. Bu devletler, 
~u malümab muhtelif memur ve 
eaauıları vaaıtaail• •aktile •• giinll 
Rllnüne hvber alıyorlardı. Almanya, 
atedenberl aıkerlik aabaaında yaptık
larını ve bundan böyle de yapacakla
tını aleniyete vurdu, ve herkesi bun
dan haberdar etli. Dün• kadar gizli 
tapılanın bundan b8yle açıkça yapıl
llla11 niçin bir harp doA'ururmuf, 
bunu anlamıyorum. 

Profu3r Fatio, Almanyanın alllh
lannıaaı hakkında ltt• böyle dGtDnUyor. 

* Bir deYletln aillhlarını arthrmaaı 
biçin harbe aebep olabilir? ÇGakG ı 

l:su devletin karıııında diğerleri de 
tu veya bu maksatla ıilAblarını arttır
lllak iıterler. Bu hareket, bir yarıı 
lbıhly•tinl alır. Bu yarııta geri kala
••ldarını hiuedenler hırılanırlar. lıte 
h:zetlnefiı meseleleri karııır, hayatı 
lnenfaatlar ortaya çıkar ve bu arada, 
fırıatı ganimet bilmek lstiyen taraf 
•lllbı patlatır Ye bir kıyamettir kopar. 

lf 
Bir taraftan Sovyet Ruıya, bir 

taraftan da Almanya ıilAhların bıra· 
kılmasını muayyen ıartlarla ileri ıO
tGyorlar. Fakat onların bu ılSzlerinl 
dini yen yok. D•mek ki ortalıkta 
bar:z bir itlmataız.lık var. Bundaa da 
bu iti halletmenin her ıeyden enel 
itimat mHelcsi oldutu anlaııhyor. Bu 
itibar ile ve bence evv la it imadı iade 
9\••ll, •onra allibları ia dll'•• if ial 
koouımalı, •• baait mantık bunu 
Amirdir aibl 1reliyor. - Süreyya 

Dolu, Sel, Yeamur 
Sofya 28 ( Husuai ) - Bulga· 

rlıtanın Karlova ka1&ba1ında 
Yağan dolu, yerlerl llç. ıantfmetr• 
lcaluılığında kaplamııtır. Yağan 
flddetll yağmurdan pek çok eyleri 
ıu bB1mıı, meıruat bQyllk ıarara 
llA'ramııtır. 

El'"'bt 
Tefrikamız 

Romanyadaki 
Rüşvet 
Gürültüsü 

BOkreş, 28 ( Husuıi ) - Romanya. 
nın geçen Hne Skoda fabrikalarına 
alparit ettitl harp malzemeleri muka• 
vclelerinde, fabrika ile uyuıarıık 
rüpet oldıO-ı idd la olunmakta olaa 
eski Maliye Bakanı ( PopoYİÇ) meH• 
leai Mille' Mediıinde mtlz.akcre edil· 
mektedir. Naıyonal sarıtniıt fırkaaına 
mensup olan Popovlçl, fırkaaı mldafaa 
etmemektedir. Muvafık, muhalif bfitOn 
gautelar, efkirıumumlyeyi ıon dertce 
allkedar etmekte o1an bu lrtiıa iti 
ile m•truldurlar. ( PopoYif ) meHleal 
Gurine mühim bir nutuk ılSylemHI 
beklenilmekte olan Hki Baıbakan 
Menyonun, pek mühim ifıaatta bulu• 
aacağı Ye bllkumetl tlddetle lttiham 
edeceti f8ylenilmektedlr. 

Yine Buhran 
Yeni Belçika Kabinesi 

Sukut Etmek Üzere 
Br<ıltsel, 29 ( Huıuıt) - Yenl ku· 

rulan Van Zeeland kabinesinin bugün 
meb'uaan mecliainde yapılacak ko· 
nutmada ekaeriyet kaz.anamamaaı 
muhtemeldir. Şu halde kabine buhra• 
nı tazelenecektir. Borçların teell 
edil.ceti haberi tekzip olunmuıtur. 

bulgar Harici MUmessilllkle• 
rinde Yeni DeDlşmeler 

Sofya, 28 ( Husuıt ) - Bulgar 
Hariciye Nezareti Baıkitibl Dr. 
Hrlstof Berlin aeflrliğlne, Atina 
Sefiri P. Neykof geri alınarak, 
Hariciye Nezareti Slyaal Şube 
Mndnrlllğilne, Bu!gariatanan UJu .. 
lararası Kurumu daimi mtıme11ill 
Antonof arzuıu Uı:erine müstafi, 
Ankara Sefareti Batkitibi Min· 
kof geri ahnarak, yerine Belgrat 
Sefareti Baıkltibl N. Petaef nakil 
•• becayiş edilmltlerdlr. 

inglltere Muhallf 
Londra, 28 ( A.A. ) - Baıbakan, 

in i'Hterenin uluılarara11 bir poliı 
kuyntf te9killne muhalif bulunduğu• 

au ı8ylemittir. 

Troçklnln Bir Kitabı 
Sofya, (Hususi) - Sofya Mtlddel• 

umumiai, Troçkl'alo yaııdıtı yeni bir 
kitabın BulrariıtHd• okunmHınt 
meaetmiıtir. 

Yaza11: 
Mahmut Yesari 

zmr 

No. 

20 

Çam Tırtılları 
V· Daha, yllı.tıne bakıyorlardı 1 .. 

ilAyet merkezine ayak bastı
i'ı?danberl, bunun, lnklra 11tmaz 
&bllıllerini g6rmtııtll. 

Y alnı:ı bundan ıonra ıaznnn 
•tnıah, önUne çıkacak. ayağına 
l•lecek fırsatları kaçırmamanın 
S•reiİn• bakmalıydı 1 

Hac:erin, kafa11, yine hulya, 
!•yal buluUariJe dolmuttu ; kalbi 
ile llıitle çarpıyordu. latanbulda 

•n batladığı, bir ipek kombl
~~o.nu aldı; teyellemiye baıladı. 
l»i Q.ünde, açık, uçıuı bucaksız 

' f erabhk •ardı, Kahkahalarla 
~imek, ııçramak iıtiyordu. Ken· 
Lınl, bu Umit, hulya englnines 
-aptırdı. 

a Hacer, Y•'•ı bir ıeıle, tarkı 
1 Ylüyordu 1.. . 

~ ' . . . • • • • • • • • • 
Gnıe:ce otel ıahibi Muhar· 

tenı Bey, iki numralı odamn ka• 
l>ıaıl'l tıkırdattı, bekledi. 

H cerin: Giriniz! dediğini du· 
hnca, önlinU kavuşturup girdi: 
lı - Sabah ıerifler hayro!ıun, 
llıımefendi .• 

Genç kadın, o sabah, pija• 
llıaı,nı sıiymemiı, kanarya 1arııı 

kamisolfln nıerine, mantosunu 
almııtı. Mantonun yakaları es
nedikçe genç kadmın, kaıkorae 
Ue dik duran g6ğıU iddialı iddialı 
glSrllnDyordu. 

Hacer, otel sahibine glildll: 
- Bonjlir, BeyefencL 
Muharrem Bey, ellerini uaut· 

turarak soruyordu: 
- Ncaıl efendim, iyi U) udu• 

auı yal rahatsız olmaaımı ya? 
Hacer, odadan pek memnun 

dcği'dl. Sok•ğ"m hep birbirine 
benzeyen gOrllltüılinden rahatsız 

olu} ordu: 
- Sabahlan gUrlf tll olu· or, 

pek erken uy~nı;orum.. Bnhç• 
tarafındaki odalar, daha aess.zdir 
zannederim. 

Otel ıahihf, telitla doğrul· 
muıtu. 

- Emredeninlz. derba~ hah· 
çe Uıtlindeld en iyi odaya baı.ır

latmml 
- O tarafta, bot oda var mı? 
Muharrem '3ey, manalı manalı 

glilO} ordu: 
- DOşündOğOnüz feye bakın. 

Dolu bile olıa, boşa)hnm. 
- Hayır, haytr... Benim yU-

Al ı ''K h J Le Kadın man ar a ro sun ıt- Mantıksız 
vanya!,,Diye Bağırıyorlar! Mah!Uktur? 

Almanyada IDUerol gençlerin hergün görülen nllmayiılerine bir bakılJ 
Berlin, 28 ( A. A. ) - Llt•anyada Litvanya konao'osu, verilen karardan 

Hitlerd bazı Almanlar hakkında veri- ıonra vazife g8remlyeeetini ıayliyerek 
len 81llm ceıa11 hllkOmlerl aleyhine konıoloshaoedekl armayı kaldırıp 
Almanyaaıa bilyOk ıeh:rJerlnde nO• lıtlfa etmlftir. .. mayiı'er yapılıyor. Berltnde aooo Hlt
lerct genç bu kararı proteato için 

toplanmııtır. Gençler Baıbakanlık 

binuı 6nllne i•lerelc " Kabrolaun 
Lftvan1al,, diye bağırmıılardır. Berli· 
nin diğer meydanlarında da nllmayiı· 
ler yapılıyor. Bununla beraber Alman• 
ya bu ölüm cezaaı karsrlarını henüz 
proteato etmemiıtir. Berlindeki 

İtalyanın Asker 
Sevkiyatı 

Napoll, ~8 (A.A.) - Veliaht lstih
kim kıtaatını teftit etmiıtir. Bu kı· 
taat evvelce vapura binmiş olan diğer 

izmetl re ait kıtaat lle bir"lkte ve 
Vulka•J'• ••parfl• dofu Afrika••• 
laareket etmltlerdlr. 

Surlyede birçok Fabrikalar 
Kapanıyor 

Hayfa ( Huıuat ) - Suriyede· 
ki fabrikaların birçoğu Filiıtine 
nakledilmiıtir. Bunlar arasında 
ipek fabrikalan da •ardır. 

Bunun da aebebi Suriyedekl 
kanunların ağır olması ve ihracat 
yapılamamas· dır. Bu defa birçok 

3S 

zUmden kimseyi rahatsız etme)'inl 
Muharrem Bey, kollarını aç· 

mışt11 

- Kimseyi rahatsız edecek 
değiliz efendim... Bendeniz, Belki 
sokağa bakarak eğlenirsiniz, diye 
bu odayı tavsiye etmiftlm. Şimdi 
hazırlatmm. 

Hacer, başını salladı: 
- Çok teıekknr ederim am• 

ma, artık IUzurr.ıuz... Kasabaya 

gidiyorum. 
Otel Hhibi, yllzünU buruı· 

turmuıtu: 

- Üç, 
ka1aba)a 
efendi. 

d~rt gOnden enel, 
gidemezsiniz, hanım· 

Genç kadın, 
baktı: 

- Neden? 

gözlerini açarak 

- Kııbe) il oteline ha her gön· 
dudim. Sizi -ı için oda hazırhya· 
caklar. Fakat iyice temizlemelerini 
tenbih ettiğim için, iki ıtlln ıab. 
retmenizi saylemiş'er ... Sonra, siz, 
kasabaya gittiğiniz zaman, akra• 
balarınıza haber glSnderecıkelniz ..• 
Eh, bu da iki gün st\rer. Siz, 
buradan hareket ederken, bizim 
ldtip Zihni Efendiyi Aktaıa gön
deririz. Zihni Efendi, Aktaşda 
akrabalarının g<Srilr, mektubunuzu 
verir. 

Hacer, birden kend;nı topla· 
mı9tı. Okuma yazma bilmediğini, 
otel ıahibinin anlamamasını isti· 
yordu. Ona: Hanımefendi! Diyen 

Londra, 28 ( A. A. ) - Memell'I 
Almanlar hakkında kovno divanı
harbi vermlt olduğu karardan bahae
den Mançeater Gardiyan gaz.eteııl, 
mahkumların Lltvanya aleyhine bir 
lıyan tertip etmit o1dukları hakkın

daki lsnadatı tereddGtle karoılamak
tadır. • 

Amerikadan Çine 
Hava Yolu 

Miyaml, 28 (A. A.) - Yeni bir 
deniı tayyaresi Meksil<aya uçmuıtur. 
Oradan Çine uçarak Çin • Amerika 
ticari hava hatbnı açaca'ktır. Tayyare 
40 J'Olcu hflJ'•cakhr. 

Amerlkaya Giren Alt•n 
Tokoma (Amerika) 28 - Sovyet 

Ruayadao buraya altın madeni ı•ti
rilmittir. Bu altın, taafiye edildikten 
aonra, Sovyctleria Amerikadan yapa· 
c:akları mGbay alar Jçin nrile 
krediye ihtiyat teıkU ed•cektir. 

0 

.. f~·b·rlk~:;;;~d; .. i;;~~·;;;;kt;····;id··:·· 
tu bildirilmektedir. Son defa: 
bir kibrit fabrikaıı kapahlmıtb~ 
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d 
_ . eiıen 

1 

ve karşıaında hürmetle y • 1 
a amın sıozUnden dUımek, itiba· 
rmın kırılmak tchlılcesl vardı. 
Hacer, gUldü: 

- Köyde, mektubu kim oku• 
yacak? Sadece baber gö d .. 
kAfi K b da n ermz, 

• ••• 18 a benim bekledi-
A"ımi söylerler... Kasabada da 
uzak bir akrabam olac k a amma 
annem bl.ir. ' 

Muharrem Bey, onun bUtU 
ılSılerlni ltirazıız kabul di d n e lor u. 

- Hay hay efend,·m s· 
1 • ••• iZ 

DilSI münaaıp görürsen· z. 
Durdu ve yu~kunur aibi baktı: 
- HattA, •ger arzu b 

b d 
. uyurur 

eanız, en enız, arabayı ha 1 tı 
Akt 

_ d . ,. . . zır a r, 
aşa gon erı., ailenız.i d v 

b 
. . . • e>gruca 

oraya getınrım. Bu ti 
K b l''d h sure e, 

u. ey ı e, ra atı:z ol11:1aı.aınız. 

Hacer, annesinin "• öbUr 
akrabalarının ne tekilde n k , e ı· 

yafelte insanlar olduiunu bilmi-
yordu. VilAy•t m•rkexinde lıll-
lilnç ola bilirdi ı ' 

- Kasabada akrabalarım •ar. 
Orada otelde faıla kalmam. Be
nim için bu kad.!)r dlişündüğünU:ıtı 
teşekknr ederim. 

Muharrem S.y, kafaaındakl 
gizli plina tatbllc edememif oldu
ğuna biraz ııkılmıştı: 

- Vazifemiz efendim... Siz, 
buranın hem yerlisi, hem yaban· 
cıo sayılmıını:z... Elimizden gel
diği kadar hizmet etmek, boynu· 

''Evlenirken kimııem olnıadı~l f ~in 
dünUrlüğümü bir memur arkadaşın yaş• 
lı Ye namuslu karısı yaptı. Bu karı çok 
çirkin •• ağzında tek bir dişi yoktar. 
DüğiluUmfizden bir hafta ıonra yeni 
kanma hitabenı 

Hir.e dUnUrlUk yapan kadına gidip 
ikimizi birleşt:rdiği için teşekkUr ede· 
lim, dedim. Karım gldemiyeceğini ıöy· 
ledi. Sebebini ıordum. Bana. ıunlan 
ıöylediı 

"Kulağını arkana götilr de dinle. 
Alem senin hakkında neler söylüyor. 
Sen o dünOrlük yapan kadınla aşoafişoa 
imiGıin. Den onun evine gidemem. 

"Ben her ne kadar o kadınla rlüşllp 

kalkmadığımı, kocası sadık arkadaeım 
olduğunu, töyledimse de karım, kan· 
madı ve daha bir haftalık gelin ikeıa 
bana fena nazarla bıkmaya baıladı. 

Ben de terolibe için iarar ettim, her 
halde bir defa olsun o kadın& blrlıkt. 
teoekkUre rideoeğiz, dedim. Karım bu 
iıırarımdan kızdı Ye yeni gelin olduğu
nu, ahlakımı henüz anlamadığını dü
ıüomeyerek ıort cevap verdi. Buna 
tahit muğber oldum. Aramız açılcli. 
Bu ite eiz ne deralniz. Acaba kabahat 
kimde?., 

F. Z. 

Kadının manbiı yoktur, derler. 
Bu vak'a bu s~zUn doğrulu

ğunu lıbat eder. Kııkançlık ve 
sevki meselesinde hakikaten ka· 
dına mantıkla ılb. anlatmak 
mUmkn değildir. Onlar, bu sabada 
kurudan nem kapar, duyaularında 
isabet ettiklerini sanarJar. Onun 
için kıskançlık meaeJe1:nde kadınla 
münakaıa edilmez, suyllna gidilir. 
Bir gt\n gelir yanıldığına kendiıi 
anlar ve mexele hall•dillr. 

Fakat ıılz de bu kavga pek 
erken başlamıı, fenalık orada. 

Mamafih acele hükllm ver
meyiniz. Bu bldlsey• bakarak 
karınız hakkıDda fena ye yanlıı 
kanaatlere Npmayıru:ı. Bir ıey 
olmamıt gibi hareket ediniz. Hi· 
disat •e vakayi ona bakaııhtJni 
fıbat ettiği srtıa mahçup o?ur. 

TtYZE 

mu:wn borca olclutu kadar, hem
tehrllik Taifemiıdlr de. •. 

Otel sahibi, bunları a&ylerken, 
kendi kendini tebrik ediyordu, 
Tenhada, yatarken, battı uykuda 
rUyumda bile, tekrar edip ez· 
berJedlği bu ~zleri, pOrtlnftz, 
kuıur1Uz, biç akıatmadan 13y• 
lemlfU. 

Muharrem Bey, odadan çıkar-
ken döndü: 

- Öğleye kadar odanıı hazır 
olur ••• 

Hac"r, garip bir nrküntU ıe-
çirmekte ldl. O, köy, deyince 
hemr,n vapura, trene aUayıp ular 
bracak aanmlfbL. Y eriller tarı· 
fından, bu kadar kolaylık, yol 
g6aterildiği halde, glalerce uza• 
yordu. Eğa, kendi baııoa kal ... 
olsa imiş, hali neye \Taracakmıt? 

Geri dönmeyi de ditllnDJlyor 
dekildi... Araaırı, kafuına gir•• 
ve sinirlerUıi kurcalayıp bozan 
bu fikir, bi~ te iyi bir albaete 
beazemiyorda. Köy• ~ n• 
yapacakb? 

* Öğle 9 do.. ba~.,. Lakan 
d Y f"lt i feraln 

o alardan en geniş ' • ' 
.,

1 
. _ 1rnımrMl temizlenip 

11, nm11, aup .. _,., 
ba zrr 1 a ıunrfb. 

Hacerfn, bavuRanzn, yeni 

odasına taııJılar. l 
Mubarrenı Bey, pencere eri 

g6-teriyordu: 
_ y a:n~ bahçeyi görUyor ••• 

( Arkaıı nr ) 
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Dünya Hadiseleri 

Aaliyenin 
inanmadığı 
Hadise .. 

Maca &.anın Soubotitza ıch· 
rinde oturan dok· 1 ım<ırhaney• 
tor Greguf ismin· 

yollanan de bir zat Adliye-
b_ı_·,_ .. _fıf_u_l_ıb_i_r._.. ye milracat ede· 

rek kendısinin icat ettiği bir 
makine liA} esinde istediği adamı 
ipotizma edebileceğini ve adama 
her hangi b~r k~mıeyl öldürmeyi 
telkin edebaeceğini ıöylemiş ve 
icadını da birçok katar:arı yoldan 
çıkarmıı olan meıhur Matuşkanın 
üzerinde tatbik ettiğini iddia 
etmiştir. Macar gazetelerinin aıı· 
lattıklarma nazaran istintak ha• 
kimi bu adamı~ iddialarını hiçbir 
kelime söylemeden dinlemlf, sonra 
bir kağıdın Uzerlne iki Uç aatır 
yazı ) azarak çağırdığı mübaşire 
yermİ§tİr. B•ı dakika aonra içe• 
riye dört tane polis memuru gir· 
mit ye doktoru yakaladıkları sıibl 
tımarhaneye yollamıştır. 

"" Mlıel ismini taşıyan, Çekos· 
loYakya çingenelerine 

-8-;-,-Ç-in_g_e_n_e_ mensup bir zat 
k ll I arktaşJarmı toplı· 

ra ' 1 yarak bir krallık 
kurrılugor kurnnya karar 

vermİf, lnglltereye mliracaat ede
rek Hindiatand yerlevmel rl için 
müsaade istemiştir. lnglltere hU· 
kumetl bu milsandeyi vermemiı· 
tir. Fakat Mişel meyuı olmamıı1 
Cenubt Am rlkaya gitmlı Ye 
orada toprağı bol hUkfımetlerden 
biri ile anlaşmıştır. 

Şimdi Çingeneler bu hUkü· 
metten para ile toprak elmaya 
raıı olurlaraa oraya gidip yerle
ıebileceklordlr. Fakat Çeko~lovak· 
yalılar teşebbUslln hayal sahasını 
geçebileceğine pek inanmıyorlar. 

~ 

A merlkada oturan yahudiler, 
dindaılarının Almanyada 

··.r;-
0
-,,-.,-d-i -b-og---· gördükleri iddia 

le t . d edilen hakaretin 
0 OJ 

1 
• •· öcUnll almak Al· 

t1am edııor man mallarına 
karıı boykotaj yapmıya deYam et· 
mektı.dlrlor. Nevyork gazetelerinin 
anlattıklarına göre bunun için bir 
cemiyet teıkil etml9lerdlr. Tatbik 
ettikleri uıul oudur: Bu cemiyete 
monıup bir kadın blyllk bir 
mağazaya girmekte, Almanyadan 
ıeldijinf bildiği bir mab fıtemek· 
te, uzun uzadıya tetkik ettikten 
ıonra pakete aardırmakta, fakat 
tam paruını vereceti ııradaı 

- Bu malın Alman mab olup 
olmadığım sormaktadır. Menfi ce
vap alıraa bir aenet istemektedir. 

Nevyork gaıetelerinl11 verdik· 
leri teminata bakılıraa birçok 
mapular bu ıakilde müracaat• 
larden bıkmıılar ve Almanya} a 
ıipariı vermekten vazgeçmiılerdir. 

SON POSTA 
r.lrt 

Tarihi Miisababe :· 
1 

Bilmect·nıiz ·ç 
Kilisenin HükümJarlığa 

Vurduğu ilk Sille 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

İstanbul 21 inci mektep 1 inci ııoıt 

~~~~~-~--

"Büyük,, ismini Alan "Teodose,, un 
Zaafı Yüzünden inmiştir 

Garbt Romanın aon bir sıafletl• bUyUk blr-
lmperator:arından Graa· karıııkhğa aebebiyet ver· 
yan (Gralien) pek bece- dl. Bu, ıark vllAyetlerinl 
rlkll bir adam değildi. Gotların eline bırakmak 
Romı, onun hUkUmd"r dUşUnceaiıliğidir. ÇUnkU 
olduğu yıllarda can ç•· Gotlar, Teodoı'a doatluk-
kişiyor ifl,iydi, yaman göstermekten ve onun 
akanlara hedef oluyordu, emri altında harp yap-
bu Yaı:iyette imperatorun maktan ııeri kalmamakla 
göıUnü d6rt açmaıı ge· beraber kendilerini Ro-
rekti. Halbuki Grasyan ma lllkesinde yaıayaıı 
hnftanın bet gUnUnU av· b8tUn milletlerden Ustün 
da ııeçlrirdi, orduyu ih· görüyorlardı. Bundan 
mal ederdi, devlet ltlerl- dolayı da bulundakları 
le candan uğraımazdı. yerlerdeki halka ağar 
Halk, bundan dola~ı ken• muamele yaparlardı, on· 
disini ıevmeıdl. Hele ları köle yerine korlardı. 
onun hıraız memurlara Teodoıe bUkUlemiyen 
ceza vermeylıi, rüşvetin elin öpUlme1l IAl:ımgele• 
patlamıı lağımlar ııibi ceğino inananlardı. On· 
ortada akıp gitmesine dan ötUrtı Gotlara atız 
göz yumması bütUn Ro· açamıyordu, halkm ılka· 
mahları gUcendirlyordu. 

lıt• bu genç Ye tec· yetlerinl lıitmemezllğe 
rllbeıiz lmperator, hece· geliyordu. Kendisi Ital· 
riksizliğlle ve idareslzli· yada bulunurken Gotlar, 
ğile halkı kendlıinden ıark viliyetlerinln idare• 

adamakıllı ıoğuttuktan sini ve muhafazaımı U· 
sonra itlerin glditindekl zerlerine almıılardı. SelA· 
biçimsizliği .. anladı, blr aik te o mıntaka içinde 
tutamak aradı ve lapan• idi ve Got tahakkümü 
yol Jonerallarından 11The- Yukarıda yeni Roma, aeağıda eıld Roma altında eziliyordu, Bir gUn 

ı 
kalkmaanu kendl pl&nına aysıun kUçUk bir aebepten btly&k bir odoae" u Romaya s•lirltl, lmp•

rator llAn ettirerek Şark yalet• 

)erini ve lllriyayı onun fdartıl al• 
tına koydu. 

gördUğUnden aldırıı etm dJ, uzak· heyecan doğdu. 
tan 1eyirci kaldı. Ordunun lmpo• Seliinik halkı ayaklandı, Got 
ratoru da Romanın hUkllmdarını askerlerinin ve zabitlerinin tize· 
Parlı 6n0nde yendi, kaçırdı. Ar· rine hUcum etti, birçoklarını 

öldUrdU. ThoodoH akıllı bir adamdı, 
O zamanlar .. Tesalonlk,, diye 
anılan Sellnik ıehrlne gelir ıel· 
mez kollarını 11vadı, birçok ted· 
birler aldı, idari ve aıkerl itleri 
dUzeltmiye koyuldu. En kUçUk 
bir nefere arkadaı muamel11i 
yapmak, aakerle beraber ve aa• 
ker yemeA'I yemek, onlar gibi 
yatıp kalkmak suretlle ordunun 
seYglılnl kHandı, ıonra Romanın 

dUımanlarHe harbe glrlıtl. 

dını da bırakmlyarak ııkı aıkı 
kovaladı, Liyon ıehri yakınlarında 
yakaladı, öldUrdU. 

Theodo111 hUkllmdar ailesin• 
den birini bu aallp imperatora 
rakip çıkardı. Ukin görUntııte 
Roma orduıunun lmperatorunu 
doıt tanıyordu. O adam, ltalyada 
hükumet ıtırmlye yeltenen yeni 
lmperatoru kolaylıkla oradan çı• 

Gotlar, ince bir ılyaset allt· 
tUler ve bizzat öc almaktan IH 
Seliniklilerln cezalandırılmaaı itini 
T eodoıun omuıuna ytikletmeği 
tercih ettiler. imparator, onların 
maksadını anladı Ye hareketalz 
kaldıaı takdirde bUtUn ıark vl· 
liyetierinin kana boyanacağını, 
belki de elden çıkacağını sezdi 
SelAnik halkının toptan öldUrUl· 

, 

meıine emir Yerdi. 
Emir, yine Gotların kumandan 

larına gönderilmişti, Halkın haber 
yoktu. Güzel havalı bir gUade 

1 

blltUn Selanikliler ıirka gitmfıler
dl, tatlı t"tlı oyun 1eyrediyorlardı 
Gotlar, anıızıo geldiler, ıirk 

• 
l 

aardılar . ve yalın kılıç içeri girerek 
ne kadm, ne çocuk ayırdetmeden 
oradaki binlerce adamı klyma 
gibi doğradılar, parçalarını denize 
döktüler. 

Bu kanlı hAdlsenin haber l 

Birer 19 Necdet Şengür, Sal~U 
muhtıra Altınordu İlkmektebı Ji 
defteri oinci ıımf 480 Tlirk 0• Vefa liuııi 346 Ertu 
alacak· Ozkan, Tokat Turhal nk• 

lar mektep muallimleriodel 
~ay S. yanında Kamran, lstaobul 1 

Alman liseıl talebeıinden Razı O•• 
man, UzllnköprU Gazimahmut llkDlİk
ebi sınıf 6 den 239 Nabi Günay, A ~ t 

t anbul 44 üncü İlk:mektep ııuıf ~· 
ı en 183 Cahit Özbey, Tekirdağ Süle~ 
manpa9a mektebi 8 üncll sınıf 4 f 
Kamran, Ütanbul 6 ıncı mektep eıoı• 
() den '14 Meliha Süs.ip Bayan 1 

Baylar. • 
Fatih 11 inôi llkwektep D-4 d• 
Birer 99 Fitnet Ünal, Ge<likP.•• 
IAatlk ıa Ermeni mekteni birıo• 

op ala• cı sınıftan AJiı Çapyatl~ 
Caklar 

Fatih Karaman yo
1
ku!. 

______ _. No. 48 de Sühey 1111' 

Necmettin Veli Orhan Bay •• 
Bayanlar. 

Urfıı aııkert ihfüH mahkemosi azl-
Blrer ııından Kaymakam I B•? 

boya ka• Avni kııı Nermio, staj1 
1 1 1 bul '4 ünol1 mektep :':kr ~- Saliha, lzmir Kareıya~: 
---11-ı Dillver sokak No. 35 d 
Ayşe Nermin, Gür.el San'atlar Akad,. 
miıi 6 Muazzez Akyar, Eıkişelıir ~~ 
karya llkmektebi 2 inci ıınıf 1 ııı tal 
e ubeden 854 Necati Gürbüz, lstaob 11 Gaziosmanpaıa ortamektebi sınıf 3 deei 
iS3 Fehamettin, Kayseri yollama Ol 

muru Tegmen Rır.a oğlu Zeki Bay fi 

Bayanlar. 
İstanbul erkek liaesi 811 Muamıııefı 

Birer bU- Mudanya Karafatma ~-~ 
'/Uk kutu ~ailesinde Mektep ı0oü~ 

1 b gında N o. 13 de Alı 
su u o· Istanbul 10 unoü ınekte9 
ya ala- 11nıf 4 den 153 Hi 1.oıetı 
caklar Kayseri Cümhuri) et Dlek• 

tehi sınıf 5 den 860 Nejat Yıılıukıh9• 
Bııy ve Bayanlar. il 

Davutşa paortamektep A· 1 de 
11 ---- 183 Yaşar, Ankara yer 

Birer kU· mallar pazarı veznedarı 
çUk kutu kızı Süzan, İstanbul erkell 
aulu bo· liaHI L-1 den 163 Ker~• 
ye ela• mettin Onur Dalıkesır 
caklar Namıkkemal ~1ektebi ı7ıf 

Oahit Ünal, !atanbul 44 ünoU ınekt:I 
A·4 den 87 Suat Gökhan Bay 
Bayanlar. 

Beyazıt Vezneciler 6 ıncı nıekteP 
Birer l ııınıf 2 .den 89 :Nuruonl~ 

kart ahi· Fikri, lımir Arasta ka"ıı
cakıar Sticud~ halefleri ~nu1· ıı.an• deminınden Fehm~ ıt dl 

bul BUyük Reşltpaşa cadde1i N~. ~ k•t 
Bay Haydar apartımanı 2 ıncı il 
Nuriye, Şehremini Tatlıkuyu cadd: .. 

E. • ·····························-···········--· 

Tbeodose, uıaaı gören bir in· 
aandı. Ülkesini her taraf dan ıaran 
dUımanların aillb kuYvetlle mağ· 
liıp edllemlyeceğin pek lyt anlı· 
yordu. Bu aebeple aağa ve ıola 
hucum edecekmiı gibi görllnUr
ken alttan alta da dU~man hU· 
kUmdarlarla müzakerelere giriti· 
yordu, onların dostluklarını kazan
miya savaşıyordu. En btıyUk emeli, 
yüreğinde aakladığı biricik ıır ise 
yolunu bulup Romanın baı'ı ba
şına blkiml, aahlbl ~e Amiri 

o:maktı. 

ltalyaya geldiği gDn Teodoae 
MilAnda idi. Gotların gönlUnll 
kazandıtını dDıtınerek memnun 
olmuştu vo bu memnuniyetle 

No. 44 de Fahri, Balıkeıir 2 K. O. ",ti 
çavuş kerimeıi Adalet, lıtanbul Ç.,ı' 
şamba Cebeciler Mesçit sokak Y3 d• 
Selim, İzmir Dutlu sokak No. 2. d' 
mütekait Miralay Bay Osman evı0,~ Zeliha, Manisa Bayakuyu maha tfl 
perüklr Hasan nsıtasile Ziya, .A.~ eri 
ray Cerrahpa9a cadde1i No. 4 de ı 
ll Feridun, Sultanahmet Nakilbent ~ 
balleei Çayııoğlu ııokak No. 14 de ~ 
bit, Da'futpaoa oriamektep l S3 d•~ 
Sanw, Kadıköy kiz ortamektep A·I .~ 
412 Muteber Mustafa, Fatih Gelenb ild 
ortamektep D·2 den Sll6 Ari~, Be)İ° ıolt 
il inoi ınektep l·S den K&nıye, ıd,. 
Dumlupunar hkmektebl ııwf A-3 ~ 
149 Mübena Ersin, Şehremini 'l'atll'ıp _, 
n&r oaddeııi N o. 85 de Gönülcan. ~ 
dik birinci 1Jkmektep B·• den 16 ~ 
bet. Kırklareli lıtaıyon fen ~eııı ,ti
oğlu Ercüment, Ankara HakıDl;!.~ 
milliye mektebi 0-3 dea 440 ,. ',ılt 
Yozgat oriamektep B-i den 289 .NUSlt 
Yozgat İlmetpaaa mektebi 71 ~ 

1
1'!'_ 

karya Ersurum Çağlayan mektebi ,.,. 
5 den' 29 Nimet, Menin Kurtuluş ':ı.t 
tehi ıınıl.J de 198 Halll, ElmaU bld'ı 
karargahında Burdurlu poıta 1br•

6
d,. 

BUTUN· ULKE.YI 
HE RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSJNI Z 
FAKATI 

~nrosıa 
D.O.Kt e,IA. fLAN 

BüTÜN ÜLKEYİ HER "UN DOLA$1R --* 

Onun bu emeline erebilmesi 
Graayamn ölmcslle mllmkUn ola· 
cakh. Halbuki Grasyan henliz 
gençti. Bundan dolayı da Theodo~e 
umulmar. tesad~flerden c!oğacak 
kanlı hidiselen Umit bağlam ştı. 
Onun beklediği hidlseler gecik· 
medi, Romanın Bretanya ordusu 
bir sıUn • Gras) anın ıhliyets:zli· 
ğini ileri ıllrerek - aynklandı, blr 
ccnerall lmperator l!an etti. Ar· 
dında koca bir ordu bulunan bu 
r.orba lmperator, hemen, Gotlar 
diyarını geçmiıti, Paris civarında 
bulunan Graayanın Uzerine doğru 
yllrllmiye baılam11tı. 

Theodose isteae kendini im· 
perator yapan Graıyana yardım 
edebi:lrdi. Fakat onuıı ortadan 

Thtoüose 

kardı, ktndisi Romada yerleşti. 
Ancak o vakit Teodose, maskeyi 
attı, kaçak imperatorun kız kar• 
deıinl kendine nikahladı ve bUyUk 
bir ordu ile ltalyaya yUrUdU. 

Iıte timdi son koz oynanacaktı 
Yo ihtiyar Romanın efendiliği fU 
iki rakipten birinin elinde kala• 
caktı. Tali, yapılan ıavaşta Teo· 
dosa gUldli, öbürll mağlüp oldu 
Ye ıavaı yerinde öln olarak kaldı, 
Teodose da bütun Romanın tabibi 
vaziyetine geçti. 

Buraya kadar zeki bir adam 
görünen, planlarını eyi çizip eyi 
tatbik eden T eodoH umulmaz 

kiliseye gidiyordu. Tam mabedin 
önüne geldiği Yakıt pfıkopoı Sen 
Ambruvaz kapıya çıktı, kolların ı 
açtı: 

- Y aaak, dedi, bu kada r 
masum kanı döken bir lnaan 
hanın evine giremez! 

Teodoseu'n yanında bulunan 
, milsellah kalabalık ak aakalll 

çıplak ayaklı, ip kuıaklı plskopo-
ıun kollarını karamadı Ye impara 
tor kiliseye giremedL işte ldlisenl 
hUkllmdarlığa vurduğu ilk ılll 
budur ve ondan sonra asırlarc 
imparatorlar, kırallar papaları 
ayaklarını, papların hindili ka 
tırlarm nallarını öpmU§lerdlr. 

Hu Theodoae'u tarih "BüyUk 

. 
n 
o 
a 
n . 

" adile anar! .. 
M. T. Tan 

Burııa Altıparmak llkmektebi ıını~ 0ğl4 
375 Klmile, Ber~ama Note!1 1Jııll 
Fikret, Şişli Teıakkı lisesi 1 incJ ·ıd,,,. 
631 Doğan, DU.zoede . malir.e tah•• JÇO' 
bay Ali va11taeıle Safıye, NışantaŞ vf~ 
daman cadde1i N o. 72 - 2 de 'f e t• 
Zile Altınyurt mektep 11nıf S detı e)" 
Kemal Altunay, letanbul kıs ort•~ 1.,. 
tep A-8 den 388 Hikmet, Sanısu 

0
,s' 

önü mektebi 311 Leman, Saoıe:; ooo• 
evi katibi K. Vural, İstanbul 1 et' 
mektep A-5 den M. Hicri, Jsıutkı. 1~ 
kek liııeei F-1 den 1430 •95; 'fe~fı~ 
tanbul erkek liıesinden 6 itı"' 
l{utay lstanbul 54 üncü rneky•ep • 5r 

t G°'I ük aVll• ~ 
ııınıf 90 ~~ylA Z ' '• do 0 Od onbat• 
ni gemm H 4 e · , 0Jl0 
Halim İstanbul ~ultanahmet O~>'uk•cl' 
ıokak' No. 41 de Uurhan, Buy ul er 
İtfaiye aer ıoförü Ahmet, 1stan~ kılil 
kek lisesi 828 Yuıuf, Ankar~ ~tı»" 
tlkmektebi B-3 den Eli SevllD 
çü Bayan H Baylar. 
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1 
ispanya 
Yugoslavya ile 
Anlaşacak 

Iıpanyaya yumurta ihracatımız 
yıldan b!le artmaktadır. Bilhasaa 
kontenjan yUzUndcm Marsilya pi
yasası yumurtalarımıza kapanınca 
lıpanya iyi bir mahreç o:muştu. 
Fakat burada da döviz zorlukları 
baş göstermiş ve yeni yeni rakip
ler meydana gelmeğe baılamıttır. 

Haber aldığımır.a iÖre timdi 
de ispanya ile Yugoılavya anlaı· 
mak üzeredir. imzalanacak olan 
Klirnig mukavelesinde mevzuu 
bahs edilen başlıca kalemler yu
murta ile kerestedir. 

* Arjantlnde mısır ekimine 

Arjantin: l bUy~k ehemmiyet 
b _ .. k M verilıyor. Son on 

ugu ısır yıl içinde yOzde 
llıracatçı•ı . yU:ı artmııtar. Bu 

yıl reko!teıinin (13) milyon ton 
tutacağı oranlanmaktadır. Bu mlk· 
darın ( 1 O) milyon tonu ihraç edi
lecektir. Bu ıuretlo Arjantin dlln• 
ya piyasalarınp her yıldan fazla 
mısır arzetmiı olacaktır. 

* lıpanyanın ( 1934-1935 ) yılı 

1 
lspangol portakal rekolteai 

92 bin tondur. Bir 
portakal /arı yıl önceki rekolte 

(96) bin ton olduğuna göre aza• 
lıt nispeti azdır. Yani yüzde 
(4,88) dir. 

Fakat son iki yıUn mahıulU 
de eıkl yıllara kıyaala az olmuı
tur. Bu noktayı iyice meydana 
koymak için lspanyanm ıon boı 
) ıllık portakal rekoltealnl aıaA'17a 
aıralı} oruz. 

Mahsul 1ıh Ton 

19 9-l :10 l .5 
1930-1931 119.629 
1931-1981 120.424 
1932-1933 117.105 
1988-1934 96.719 

Son iki yıl rekoltelerinin az 
oluıu fazla olan ıoauldara atfe
dihpektedir. 

• Londra, 28 - Deyll Herald'a 
Parbt1 gid•n göre son iki glln 

lngillz içinde, kambiyo 
muvaıeneıi aer-

paraları mayeainden, 18 
milyon altm lnglliı llraaı PariH 
aönderllmiıtir. 

* Vaşington, 28 - lıtihllklbn 
Pamuk lşll
r•n Amerika 

f11brika/a. 

azalmaıından do
layı N. R. A. pa• 
muk mensucat 
fabrikalarına, faa• 

1"ında 
llyette bulunan 

IDakinelerinln yllzdo yirmi betini 
durdurtmıya, veya makinelerinin 
llleaat saatlerini bu niıbette 
azaltmaya nıUsade vermiıtlr. 

Aym tedbir, 1934 de de itti· 
haz edilmiı, fakat bUyUk menıu· 
cat l[rttvi yUzünden geri alınmııtı. 

Sendikalar daha ıimdiden 
.!rev tehdidine başlamışlardır. 
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Dlayada Olup Bitenler 
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Müddei umu ıni Hallers Dirildi 
Bütün Bükreı Halkı, Romanyan1n En Yükıek Hakimi Sandıkları 

Zatın Mahkeme Huzuruna Çıkmaıını Bekliyor l 

Bir Evde Ölü Olarak Bulunan Hizmetçini11 
Meydana Çıkardığı E•rar 

BUtiln dillere çevrllmiı bir 
plyea vardır: 

- Müddvfumumf Ha1lera adı 
altında dünyanın her tarafında 
yüzlerce, binlerce defa oynanmıı· 
ltr. Hatta latanbulda bile (Ertug• 
rul Muhsin) in heyetile bUyUk 
muvaff akiyetler kazanmııtır, mev· 
ıuunu iki aatırla hatırlatablllriı: 

- iki türlü hayat yaıayan, 

gllndilz yaptığından gece, gece 
yaptığından gUndU:ı haberdar 
olmayan bir adamı tasvir eder, 
bu zat bir mUddelumumidlr, 
gündüz halka adalet dağıtır, fakat 
akıam evine dl>nUnce kendini 
unutur, bir apaı ruhunu taııyarak 
hayata tekrar doğar, arbk timdi 
bir çete relıidlr. 

• Burada 0 müddeiumumi 
Hallera ,, piyesini hatırlatı 
ıımızın sebebi BUkreıte 
tıpkı bu piyeste anla· 
tılan hayali vak'aya 
~enzer hakiki bir 

gözünde kanlı bir gömlek bulur. 
Bu gömlek bizzat MUddelumu• 
minin gömleğidir. Artak poliı 
müfettişinin kafasında hafif bir 
şüphe yer etmektedir. Hemen 
hastaneye giderek orada yat• 
makta olan e1ki hakime ıorar 

ıtldıiı cevap ıudur z 
- Filhakika cetedl 48 aaat 

evvel gördüm. Fakat o uman 
dehşetli bir sancı içindeydim, 
baygın dOtmUıtUm, hemen haber 
veremedim. Geclkf ıimln 1ebebl 
budur. Gömleğe gelince o da 
benimdir • Üzerindeki kan 
da hizmetçinin kanıdır. Bunun 
böyle oluiunun ıebebl gayet basit; 

Kari Melctubları 

Kaplların Numaralan
masına Dair 

Aldığımız mektuptur: 
Geçen ayın 25 inci Cuma günU 

1aat 11 • doğru belediye memur· 
lanndan birkaçı gelerek evimin 
işlemeyen ve senelerdenberi kapalf 
bulunan kö nk kapısına bir 
numara koyup eiime beledlyeniıt 
matbu lhbarnamuinl verdiler. Bu 
kapının lılemediğlni ve numara 
konmaıının belediye kanunile doğ· 
ru olmıyacağım ıöyledlm. Bana, 
itirazımı ancak amirlerine bildire· 
bileceğimi söylediler. Halbuki 
mahallemizin Y ektaefendl ıoka• 
ğında 3 No. b evin altındaki kö
mUrlUk kapısana ve Kazganiaadi 
çeşme ıokaiındakl birkaç eve 
numara koymadılar. Buna hayret 
ediyorum. Benim işim gUcllm var, 
itirazım için bir hayli uğraımam 
)Azım. Belediye relıimiıln bu hu· 
susta nazarldlkkatinl celbeder;m. 

Ak1&ray Muratpaşa Kazi:anisadl 
oamil sokak No. 1 de Zeki 

Celal Ulupınnr 

lhlamur Caddesinin 
Tamir işi 

Beşlkteı Ihlamur caddesinin 
tamiri iki sene evvel kararlaıtırıl· 
mııh. HattA caddenin birkaç yf'
rlne taı getirtilmiş, fakat nedense 
bir mnddet ıonra ta§lar baıka 
bir tarafa nakledilmişti. Kışın 
mlltkUIAtla geçilen cadde ıimdi de 
toz topraktan ııeçil&meıt bir hal 
almaktadır. Beıiktaıın iılek bir 

caddesinin aenelerce bu ıekllde 
kalmasına nihayet vorilmoslnl 
temenni ederim. 

Be~iktaş okuyucularınızdan F. N. 
vak'anın halka hayr'lt vermlı ve 

ue bu tiyatroyu hatırlatmış olma• 
•ıdır. Biraz izahat verelim: 

BUkret halkı mllddelumumt 
(Kostontln Pastla)yı çok iyi tanır. 
Gayet iyi bir aileye measuptur, 
yıllarca hakimlik, müddeiumumilik 
etmlıtir, aonra ihtiyariadığı için 
tekatıt edilmesini iıtemlı, bir 

köıeye çekilmlıtlr. 

Eıkl bakimin me&reıi Viktoryıı Voiçl 

ÇUnkn cesedi gecı buldum, orta• 

lık karanlıktı, bilmeyerek Uıerine 
dllımU,Um, sıömleğime kan bulaş· 
mıır •• 1 

hangi bir ıokllde bir kabahatim 
olsaydı bu gömleği imha etmeyi 
ihmal eder mi idim? 

C•••p fillaaklka yertadedfr. ( Cevablar ~ 
Polis möfettiol oıki hiklml halta• .... _. ____________ _. 

Ralıat bir hayat yaıamakta• 
dır. Üç dört tane apartımanı, 
bir tane muhteıem k6tk0, ban• 
kada da doliun bir heaabı ıah• 
atıl vardır. 

Binaenaleyh geçenlerde bir 
gUn BUkreıte çıkan Dimeneteı 
gazetesi bu zatin teYkif edildlğl• 
ai haber verdiği zaman halkın 
duçar oldutu hayreUD derecesini 
tasavvur edebilirsiniz. 

HAdiıenln ıebeblnl de anla· 

talım: 
- BUkreı Polis MlldUrll mll• 

tekait Mllddelumumt Paıtla'dan 
garip bir mektup alır, bu mek .. 

tupta: 
"Hizmetçim Matmazel Viktor• 

ya Voiçi'yl eYlmde öldUrUlmilı 
olarak buldum, kendim hastayım, 
fıtıktan ameliyat olmak için haa· 
tahaneye gidiyorum, bu ıebeple 
tahkikat esnasında hazır buluna• 
mıyacağım, lütfen llzımgelen mu• 
ameleyi yapınız,, denilmektedir. 

Poliı MUdlriyeti bu mektubu 
alınca homen eski hAkimin 
evine bir müfottlı gönderir. MU· 
fettiı bakar ki hizmetçi Vlktorya 
Volçi uzaktan atılmıf bir tllf ek 
kurşunu ile vurulmuştur. Hemen 
bir doktor getirterek muayene 
ettir:r ve öğrenir ki ölUın hldiaeai 
48 ıaat evvel vukua gelmiştir. 
O zaman dUıUnür: 

- Acaba aabık hakim bu 
hidiııeyi haber vermek için neden 
48 aaat bekledi ? 

Köşkün lçlade bir araştırma 
yapauya baılar. Bir dolabıa alt 

Pollı mllfettiıi bu cevabı alınca 
karımndakine tllphe dolu bir 
gözle bakmaktan kendini çeke-

DUkref halkının mahkemeye çıkmaımı 

bt>klediği maznun •. 

mu. Eaki hlki111 bu bakııı seı
miıtir. Derhal hucuma ıeçer: 

- Y okıa benden şUphe mi 
edlyonunuz? der. Aziz dostum. 

Ben eaki bir hakimim. Bu gibi 

hidiselerde kanlı bir gömleğin 
ne gibi iıtıfham burıuları uyan· 
dıracaimı bilmez deafüm DU· 
ıUnUoüı b:r defa, eğer her 

.. 

hanede bırakarak köıke döner, 
ıDphelerf aıalmııtır. Orada tah· 
kikata başlar ve komıulardan 
öğrenir ki: 

- Ölü Viktorya Voiçl ilk 
zamanlarda eıki hikimin haki
katen hiımetçiıl idi. Fakat 
ıonra metresi olmuıtu. Sık ıık 
kavga ederlerdi. Saç saça el-
diklerl do olurdu. g 

Pollı mUfettlıi öğrendiklerini 
Amirlerine ıöyler, tUphelerlnl 
anlatır, buna ra~men eski haki· 
mln daha sıkı bir sorg ._.

1 

! 
uya çe~ı-

meaine cesaret edileme%. 

Buraya kadar anlattığımız 
hldlıe Uç ay evvel c 

. . . ereyan et• 
mııtır ve hızmetçlnin naııl öldU· 
rUldUA"U mesoleıi etrafı d 1 k k 

n a açı an 
tah i at ta o ıaınand b 

1 an er ga-
yet yavaı yUrilmekter, kim blllr, 
belki de unutulup 'd k . 
F k . aı ece tır. 

a at... Y enı bir hidl I 
btısbUtDn baıka bir ce ae... ıe 

. . reyan ver• 
mııtır. 

* 
Bu yeni hidiıe fudur • 
Birkaç gün evvel en·e.lc ki 

hikim Pastia'nm nıah lk e " en IOD• 
raları aatılmış bir çiftlikte t k 

v opra 
kazıldıgı aırada az derine 

6
_ 

mUlmUı bir ceaet bulunur. T !p
ıak halitaımın icabı bu ceaet 
henUz bozulmamıştır. Ve gen 
bir kadına ait olduğu anlaııl~ 
maktadır. 

Poliı araştırmaya girlıir vo 
1 

6ğrenlr ki, bu kadan da o çlftli
ie eski hAklmin mutaaarrıf oldu· 
ğu zamanda vo ağlebiihtlmal onun 
tarafından öldUrUlmUıtur. Arbk 
tereddüde lmkAn kalmaz. Şimdi 
nbık bAklm mevkuftur, pek ya· 
kanda bAkimlerin bur.uruna çıka• 
cakhr. 

lıtanbul erkek lisesi 1011 sımf tale• 

besinden Bay Muetafaya: 
- Ankara muaikf muallim 

mektebi ıeraitinl bildiriyoruz: Her 
ıene mektebe leyli olarak 30 
talebe alınır. Kayıtlar 20 Ağuı• 
toıtan bir Eylule kadar devam 
eder ve 22 ile 29 Eylul arasında 
kabul imtihanları yapılır. llkmek· 
tep mezunu olmak, musikiye iıti· 
dadı olmak, yaıı 12 den kUçUk, 
14 ten bUyllk olmamak Yf 

tahıile mani bir hastalıiı bulun· 
mamak. ...................................................... 

Y••ml. ıl1a1t, ff .. adlı H alk ıa1eıe.ı 

Baki ... Z&btiye, Çatalçtfmt ıokalı. 
l&TAN8UL 
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Yektanı 
Nesini beiendik d iyeceksiniz. 
Herşeybi... Simasını, endamını, 

giyimim kuşi\ mını, etek kaldırışını, 
edah edalı y · üyüşünU, nazik 
nazik köıede oturuıunu, •e hele 
haremlednden en ayaktakımı se
yircilere kadar herklıe kartı 

edepli mültefit muamelesi i.. 
Koca köşkün içi yUz erce, bin· 

luce kişile dolup <"!olup boş ldı. 

Saray n h aznedar uıtaları , sa.d
raza m, şe} bis!im, serasker, nanr 
l<arıları, kız'aı, gelin'eri... Eski 
rica:dan pek bllyUk zatlarin ger· 
müı geçirıri~ famllı akrı, ço uğu 
çocuğu.. Ayrıca da, en kibnrlr. r· 
dan falcı Nailelere, kiriı.ci Güli5-
tanlara kadar seyirci kadın' ar. 

Hepsini ayrı ayrı baddec.'en 
geçirdim, tepeden tırnağa kadar 
süzdüm. Sanki evlenecek cğlum 
varmışda kız arıyormuşum a-ibi 
alıcı gözile tetkik ett:m. 

lnanırmısınız, köşedeki gelin 
kadar biri fikrimi çelmedL Bunca 
genç araıında birini Yekta fit 
kabilikıyaa bulamadım. 

Yekta kartıdan ıöyle bir ha .. 
kıhıta, uzaktan bir ıllıUlıte hiçte 
güzel değildir. lnaanaı (Bu Özbek 
kızı kim? ) dedirtir: 

Hatır göxcteceğim diye timdi 
hakikati ıaklıyacak. yalın söyle
yecek değilim. Simasının özbek 
almalarına çok andmıı vardır. 
Birkaç sene evvel, daha bu de
rece Keliımeden, ıimd.kinden 
nahifken tatımmsıhğı belli belir
sizdi. Toplamak ona laiç yarat" 
madı. Çehresi ablaklaıtı. Kaı~arı 

yukarı yukan kalkıkleıtı; gözlerJ 
çekik çekik, göz kapakları blizUk 
bUzllk bir şekle a-lrdl. 

Şimdi bana: 
- Kadın, diyecekıinlz, IAfı 

uzatacağına, kulağını terı tarafın· 
dan göstereceğine ıuna Çinli kız· 
lann eıi deyip çıksana! •• 

Doğruıunu olduğu ıibl ıöyl .. 
dim; artık alı iıtediğiniz bUkmll 
Yerlo; verin amma ballvetini ref· 
tarmı, alamıoı çalımını, Hvlmlili
ilnin ve kanı aacaklığınm Uıtüne 
uyar olmamaamı da hatırdan çı· 
karma)'ID. 

Yekta, o leventler gibi enda .. 
mile, edah edah odaya girsin, 
eteklerini toplayarak kıraliçe kız· 
lara gibi otursun, rayaca diller 
dökmeye başlaıın, alJmallah ona 
ıizler de kul köle olursunuz. 

Şimdi de ouun a-elinlik kıya• 
fetlnl ·nakledeyim: 

Temin de demlttim, yabancı 
yeri yadırgayorum ; daha doğruıu, 
evimdeki yatakçığımdan gayri· 
1111.de • tabiat bu ya • bir acaip· 
lqiyorum ; bir tllrltı beni uyku 
tutmuyor. 

Perıenıbe ıabahı erkencecik 
uyanmıştıın. Vtkudumda 6yle bir 
kargınlık, mecalaldik ki gOya fa• 
lakay~ yatmlf&m da kırk ıopa 
yemlıım, htfllte ıerilaalı pufla 
a-ibl döıeklerde aağa aola döner 
ken: 

- PerükAr geldi 1- Nereye 
alacağız ? Diye bir kargaıahk 

koptu. 
Sal.>ahm alaca keranlığıoda, 

herkes dokuzuncu uykuda ik•n 
ıepet fayton çoktan hazırlatılmııl 
Haydarraşaya ilk vapurla gelecek 
olan perukarı getirmiye gitmi~. 

Da mad daha ednde, kö§kto 
kay.o m"yın mnknm.na delikanlı 
yok. Pa§A derse.ı o saatlerde 

Üzer.ne Güzel Yoktu .• 
Nlıantaımdakl konağında .• Saraya 1 
haber verip irade almadan deniz 
&fırı } ola çıkacak deli mi bu? •. 
Kızının dUğlloUne gelecek, gel .. 
cek amma evveli bir boy mabe
yini bol ladıktan aonra ; bilmem 
kaç n put ile •.• 

Per klrın köıkte iti ne diye
ceksiniz. 

Şimd,:erde oba meraka ha· 
cet lok. Taze· erde berberlerin 
gedikliıi ... 

Sizi üzmeden söyleyivereyim 
de içiniz rahat etıin. PerukAr 
ge:ine getirli~mişti. 

basa basa uyuşturuyorum, yine 
inanamıyorum. 

Akıl sır erdirene aşkolıun. O 
Yekta gltmif, yerine bamba§ka 
bir Yekta gelmif. 

Ahlakça ç.ehreıl enikonu ar .. 
mudi eşmiı; tatarım11 ıiması kA· 
milorı değişmiş, çerkez dilberleri
n.n ki gibi süzgllnleşmiı; yahni 
yahni yanaklarmdan eaer yok. 

Kaı:arrna öyle bir kozmatlk 
çekm ı. çekerken öyle bir biçi· 
mini değ.ştirmiı ki havada olan 
uçları aıağı in"k ... Bu kadar öe
cer;kHceıir.e ıOrme çekit tasavvur 
edemem. Fnzlaca kaçmasına faz• 
laca kaçmıf; yar1m parmak kalın· 
lığına yakın, ntlları da harelı 
baralı. Bu haralar kara veya 
kahve renıl değH de eflAtunumsu 
mavimıl. 

O zamanlar, Beyoğlunda fık 
madamalarm, matmazeıler. n, Av
rupndan gelme aktrislerin liiaç 
tuvaletlerini yapan tek bir ber
ber vardı. Adı da unutulacak 

isim değil; pa~a rütbeli, muıevi --···-.. - .... ··-····-~:~:: .. :~:..! .... 
doktorun adaıı, yani lzidor. 

Bu gelen perukir onun bat· 
kalfaıı imiı. 

Yektanın alafrangabğını blll· 
yoraunu~ ( Mutlaka onu isterim, 
behemehal o gelecek; Hçlanmı 
kıYıracak, tanıim edecek! ) diye 
tutturmuı.. Anneal, teyzesi ne
f Hler tUketmlıler; waıgeçlrmeye 
çalıımışlar. ( Gtlvey tarafından 
birinin kulağına a-;deceğl tutar. 
Damad cahil delikanlı, hakkıdır. 
kııkamr 1 ) diye her cihetini 
ıöylemiıler. Lif dinleyen beri 
gelsin, 

Niba) et yumuşamıılar. ( Bari 
tepeni göstermiyecek veçhlle ha· 
oma birıey ıar da yanlardaki, 
enstndeki aaÇlannı mqalat ya· 
hut genişçe bir başörtü lSrtUn, 
adam bezin altından kıvırsın 1 ) 
demiye mecbur kalmıtlar. 

Atı paıa mutaassıp babalar· 
dan değil. Huyu huıu adeta 
yarı f .renk. Kızının arzusunu 
kırmamıı; Yarıın dil•dfğl olsun 
demiı. Çarşaba gtlnnnden o emk 
matmazel Beyoğluna koıup p .. 
rOkArm peylnl bile vermfı; ertesi 
ıabah erkenden gelmealnl pey• 
lemiı. 

Iıte Yektanın o gUnkn bao 
tuvaletini yapan, bilmem kaç al· 
tına gtttirtilen, bu berberdi. 

Şöyle anahtar deliğinden bir 
bakayım dedim, uıalcacık göı.et• 
ledim. A•ucum ağzımda, 6ğUre
rek karııkl odaya kendimi dar 
attım. 

Solucan ıuratla, puhu ılSılO, 
kart köçeklerin eıl, ••nnı ırfbi 
bir her:f. 

Fıkst mıhirliğine de diyecek 
yokmuı ha!.. Odanın içinde yıl
landı, tazeyi sandalyeye ıaatlerce 
esir etti amma bedavaıına 
gitmedi. 

Müddeti ömrllmde, bu derece 
maharetle friıelenmiş 1aç. bu 
radde ustalıkla kabartılmıı alın 
bombeli, intizamla oturtulmuı arka 
topuzu görmedim desem caizdir. 

Yek tanın aUfUnme Ye yllz 
tuYaletindekf mahirllğinl bilenler 
bilir. Şimdi bil'fty aöyleyim fna .. 
aır mıııoız? 

Sırım herif lıinl bitirip çantuı 
ellnde odadan çıkbktan ıonra 
tueı 

- Biraz bana ml\aaade edin· 
yalnız kalayıml.. Diyerek kapıy; 
ıUrmelemiıti. Kazık kariyı bile 
yanında alıkoymamııtı... iki aiga· 
racık içtim içmedim, bir de bak· 
tım ki 121rk diye kapı açıldı. 

GczUmU açıp açıp kapıyorum, 

Son Posta 

lıtanbul BORSASI 
28. 3. 1935 
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1 
(Aaı.a) 46SO ,., Borta harlot 

Parla Boraa•111da 
Parls, 28 (A.A.) - 27 Mart 

tarihli Parla hona vaziyeti ı 
Eaham boraHı iyi temayl\llerinl 

muhafaza etmektedir. Birkaç kesir 
tenenllle utrayan Franııs milli 
fondolan mlatuaa olmak Ozere • 
bUtOn eıhamda ıayanıkayt yeni 
terakkller görUlmllıtıır. Bununla 
beraber, Fransız Milli fondoları, 
borsanın kapanmaıından evvel 
mabıuı derecede kalkınm11tır. 
Buna mukabil diğer eıbamda 
huıule ıelen kazançlardan, pek 
az bir mıktan kaybolmuıtur. ...... ~·~ 

Ylksell tahlll glrmlf 
bir genç arıyoruz. 

Gazetecilikte ilerleınelı: iıteyen, liaan 
bilir, yüksek tahlil görıntif bir genç 
arıyoruz. İstekliler yaıı ıle idareha· 
nemize kendilerini tanıtlırmalıdırlır· 

L--·---------------ı~ 
OXYMENTHOL 
Ö.KSÜRÜK • BOGAZ 

Mart 29 

Botun Şehir halkı S A R A V Sinemasmda 

KAR i YOKA 
Emıalıiz filmi nazarı takdirle seyrediyor ve candan alkışlıyor. 
Aşk ve temaşa romanı· Caz· Ahenkdar melodiler· prkılar ve 
meşhur KARIYOKA danıı • 200 genç kız tayyare kanatlarmda 

Müoıeseilesi : Sehhar DOLORES DEL RiO 

2 FİLM BiRDEN ~---· Bugun T O R K Sinemasmda :ı 

1·SOKAKLARDA ALTIN 
ALBERT PREJEAN • DANiELLE DARRlEUX 

2 • Ç E L U S K i N 60 gUn buzlar arasında 
Rua heyeti .eferiyeainirı Kutup deoiz1erinde yaptıtı heyecanlı 1eyabat. 

,.._~ BugUn ıaat 11 de tenzilatlı matine. Suvare saat 8,30 da 41_,, 

IST ANIUL ıneDtn.JI Çorlu icra memurıuaundanı 
Bir alacaAın iatifasını teminen mahcuı 

Kriatof Unmak markalı yirmi bet 

Ş~HIR TIY ATROSU 
M.t•. • t4·S )· Suv:18 o 

DRAM ~ 
111111\\1111111 ~ OPERET 

Te=... il ~Ji •=• 
11retro•llfttla ij llllJlllI Ttrwoaund• 

beygirlik maıı:otla mtıteharrlk itler 
haldeki bir motor 1 Niaan 935 Pazar• 
tut .OnO Hat on dörtten on altıya 

UNUTULAN OÇ SAAT 
kadar Çorlu icra memurlugunda aa• 
ttlacaktır. Arttırma biriaoldlr. Tab .. 111 

ADAM 3 perde 
2/4 35 Akfemı 

& tablo 
Yazanı 

Nazım Hikmet 

~evsim son 

Temsili 

edilen kıymet 900 l~radır. Alıcı olaJI• 

larıa mu.kılr •an ve Hatte Çorlu 

icra memurlujuna mDracaatlara il&• 
olunur. 

1 EmlAk ve Eytam Bankası ilinları 1 
Pazarlıkla Satılık Emlik 

Eıaı No. Mevkii ve Nev'i Depoılto 
Ltra 

303 Heybeliadada Tur yolunda 1, 2, 3 No.h 5398 metre 400 
M. tarla 

304 Heybelladada Tur yo:unda 8 No.lı 15905 M. M. tarla 500 
305 " it il 6 ,, 3977 ,, ,, " 220 
306 " Bayır sokağında 2 No. h 182 M. M. arsa 31 
320 Bfiylikada Yalı mahalleıinde Çınar caddesinde 40 

33 - 35 No. la 66 M. M. arsa 

321 

329 

330 

335 
3~ 
337 

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 

406 
453 
522 
641 

Bllyükadada Kevkep ıokağmda 9 No.lı 128 M. M. 
araa 

BUyUkada Yalı mahallesinde P rvane sokağında 
3, 5, 7 No. la 34 M. M. arsa. 

BUyUkadada Penane sokağında 3, :5, 7 No.lı 67,50 
metre araa 
Burgazadaamda Kalpazan Kayada 1 No.b F undabk 

" ,, .. 2 " " 
Büyükadada Y ah mahalleıinde Küçük Karakol 
aokağında 6 No. lı 10,50 M. M. araa 

Kanalıada Y ah sokak 57 No. h 4796 M. M. araa 
,, Limançıkmaıı 3 No. h 3524 M. M. araa 
,, u ı .. 1763 .. " .. 
,, T aı iıkele volisi 
,. Jarden vo'.iıi 

Burgaz:adaaı Halik vo:iıl 
,, Manaıtır volial 
,, KöyönQ Yolisi 

Kmalıada iskele voli.al 

" 
Manastır voliıl 

., Yanık voliai 

Burg&J:adaıı Petrlç voliıf 
BüyOkadada Madende Ayanlkola 49 M. M. ana 
Hoybeliadada lıtravo Yoliıl 
Bilyllkadada Nizamda Sefer oğlu köıklerlnden 

mllfrez bahçeli 1'öık 

26 

7 

14 

72 
66 
8 

96 
70 
35 

100 
160 
600 
60 

l80 
180 
160 
160 
320 
10 

500 
1000 

Yukarda yazılı emlAk bedelleri peıln veya taksitle ödenmek 
nzere pazarlıkla satılacaktır. lıteklilerln tafailAt için hergllıı pazar 
lak içbı de 3 Niaao 935 Çarşamba annn saat onda Şubemiıe 
gelmeleri. (59) 

lıtanbuı Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Mercanağa mahallesinin Çakmakçılar yokuıunda 3840 metre 

murabbaı arsa flzerjne yapılmıı dört ·katta Altmıt oda Ye altıada 
Dok~z d~kkinfı Yuıufyan hanının 240 hlıse itibariyle hazineye ait 
30 hıueıı muhammen bedeli olan 13977 lira Uıerlnden 2 Nita• 
935 Salı gOnn aaat 1~ de kapah zarf u.uWe ıablacaktll".. Satlf 
bedeli birinci takaalt pe9io, lkioeiei hir .. ne aonra alınmak şartil• 
iki taksitte ödenecektir. latekillerln 2490 sayılı kanun htıkUmlerl 
dalreainde muhammen bedelin yliıde yedi buçuğu niıbetinde teaıl
natlarlY.le mektuplannı arttırmayı açma ıaatinden bir ıaat •••elin• 
kadar İstanbul MllJi EmlAk MlldürlDğllndekl sabf komiıyonu Reir 
liğlne vermeleri. "M.,, "1375,, 

ECZACILARA iLAN 
Fatsa Belediye ReisliA'inden: 

45 bin ntıfuıu ve dört doktoru bulunan kazamızda kendi aet" 
mayeaile eczacılık yapmak lstlyenlerin Belediyemize mllracaatlaflo 
Kuanıa bavuı rabp ve •tmahdır, Yarldata bir eczaneyi idare ecı.t• 



29 Mart SON POSTA 

İTTİBAD ve TERAKKİ 
• fnfll ~aım No. Q37 

A'asıl Doğdu ? •• 
Naııl Yaşadı? •• 

Nasıl Ôltiii? 
Mor hakki :-"Bhftuı:ci41ra 

29 .. .. • P3:5 

~======:aı. ıiya ' : lcitc:=====================:1 
Fırkacı ığın Yanlış Telikkisi Bazı 

lhf ras ara Yer eriyordu .. 
Fakat ne kadar dikkate p· 

yandır ki, adına (Fırkacılık) na
mını verdiğimiz (geçimıiılik) de, 
en evvel bu (ilmen ve fikren) 
yUk1elmit ( mfinevverler ) ara· 
•anda zuhur etml9ti. Daha ilk 
ml1nakatalarda, De kadar kirli 
çamaıır varsa ortaya dökUlilver• 
mfttl. BUtUn ıiyaıi mecliı Te 
mahfeller, ıımarık çocuklarla dolu 
birer mahalle mektebine benze
mlfti. Fırka teıekktillerinln gayesi 
be, (tenkit •• murakabe) maksa· 
dından ziyade, ( hükumeti dc•ir
mek.. iktidar mevkime geçmek ) 
fikir ve umdelerinl istihdaf etmiıtl. 
(31-mart), Balkan harbino tekad· 
düm eden günlerdeki layankar 
barokAt, Balkan harbinin kaybe• 
dilmesi, koca Rumelinin on bot 
gtın 1tllrmeden elden çıkıvermeal, 
Mahmut Şevket Paıanın katli, 
(Cemiyeti haflye)ler teşkili, (din ve 
ıerlat ) mn•kesi altında halkın 
avnm tabakasının hisleri tahrik 
edilmeıl, zabitanın bir türlü siya• 
aetten çekilememeal yllzfinden 
ordunun matltip derecede kuvvet 
kesp edememesi.. Hep bunlar, 
(fıriracıhk)ın yanbı telAkkisinden, 
fer ve ihtlraaa alet edllmuinden 
ileri gelmemit miydi? .• 

- Bunları yapanlar, eski far
kacılardı. Bundan sonra teıekkUl 
ed cek fırkalard bu haller görU• 
lemeıı. 

>f. 

Bu kanıık hisler, fikirler •• 
hi dlsoler biribirlerile çapııırken 
)'eni bir vak'a daha oltr.uıtu. 

1334 ıenesi teırinevYellnin 26-
ıncı gUnll, gilneş gurup ediyordu. 
Galata nhtımına yanaıaııt olan 
(lstolla • San%i) ismindeki ''apura, 
birtakım Alman Ye ATu&turyalı 
allerle artık Istanbulda yapılacak 
b.çblr itleri kalmayan Alman 
ve Avusturya B&kerlerl biniyordu. 
Vapurun merdiveninden, yolcula• 
rın paaaportlarını muayene eden 
polis memurları birdenbire aerl 
çekildi er. Ağır atar merdivenden 
çıkan iki zate yol verdiler. 

Bu iki ı.at, poliılorce meçhul 
değildiler. lkiıl de bir zamanlar 
po!iı mUdUrlUğUnde bulunmut 
olan, ıabık valilerden Bedri ve 

Azmi Beylerdi.. Memurlar, bu 
•ıkl imirlerino hOırmetle selim 
•erdiler; Te ıonrada, pasaport• 
lannı iıtediler. 

Bedri Bey, elile arkaıını ı,aret 
•tll: 
~ - Getiriyorlar. 

Dedi. Bedri beyin bu bir tek 
•8ı.D ve kat'i lşare~i o kadar 
kanaat babiiı idi ki, Po!lıler 
bundan tUphe etmeye )0%um iÖr· 
lllemiılerdi. Bedri ve Azmi bey· 
ler, geçmltler; doğruca Yapurun 
birinci kamara aalonuna girmlı
lerdi... F alcat, aradan beş, on, 
on beı dakika geçtiii hd<lo pa· 
ıaportlar gelmemişti. h ice karan· 
hk baatığı için artık •apurda ha· 
raket etmek Uzere idi. işte o 
t~man, Polia memurlarının içlerine 
bir ıllphe girdl. Derhal deni% 
lllerkeı:ne haber verildi. 

Telefonlar l9liyor.. Pasaport 
dairesindeki memurlar lıtlcvap 
ed liyor. Bedri •• Azmi beyler 

namına pasaport çıkar l ci ığ na 
dnir bir kayıt g~rülemfyordu. Ar
tık, bu iki zatan pasaportsuz 
olarak gizlice memleketi terk 
etmek lıtediklerl anlatılmıf, ıim• 
di baıka tilrlil bir faaliyet bq
lamıfb. Deniz merkez komiseri, 
Bedri ve Azmi beyleri derhal 
Vapurdan çıkararak mlldllrllyeto 
Hvketmek için emir almııtı. 

Bir zabita kordonu, wapurun 
etrafını ihata etmİJ.. Komiaor 
vapura çıkarak Bedri Ye Azmi 
beylere, mUdürüyetin emrini tep
llğ eylemifti. Fakat bu eıki poliı 
mUdUrlerl, teblii edilen em
ri kabul edeceklerini aöylemiıler .. 
Vapur ıUvarislnin kamaruına 
iltica eylemişlerdi. 

Zabıta memurları, mtııkUI bir 
vaziyete dHımUılordi. Vapurun 
ıllvariıine ve zabitanına rica edl· 
yorlar, hllk6metin emrine itaat 
lizımgeldiifni söylfyorlardı. Fakat 
aldıkları cevap, kııa va kat'ı idi: 

- Bu iki efendi, Alman aan· 
cağına iltica etmiılordlr. Bizce 
teslimlerine imkan yoktur. Kendi 
rızalarile çıkıp glderlerao, blrıey 
diyemeyiz. Fakat kollarından tu• 

tup çıkararak mo(teıllm edemeyiz. 
Halbuki. kapitoluyonlar çok· 

tan kalkmııb. Ve bunun ilgasına 

dair olan ahtnameyl do - mDtteflk 
hükumetlerden-en ev•el, Almanya 
hükumeti fmzalamııb. Fakatzabıta 
memurları, bu ciheti yapur zabıtan 
heyetine bir t6rlll anlatamamlf· 
lardı. · 

Bu mDnakqa devam ederken 
kaptan enılr yermİf.. Vapur hare
ket etmiıtl. Buynk bir muTaffa· 

ldyetsizlikle karıılaıan zabıta 
memurlan, mecburen Tapuru 

terketmiıler, waılyetl poliı mlldll• 
rlyetine haber vermlılerdf... O 

zaman tekrar telefonlar lılemlye 
baılamıf .•• 

Bu aefer fıe, Merkoıı Kuman• 
danlığı ile karargAbı umumi de 

karıtmlf .. Derhal Karadeniz mUa

tabkem Mevki Kumandanlığına 
emir verilm1- Vapur Bllyllkdere 
önUnde tevkif edilmiı. Vapura 

bir heyet göoderllmiı. B11 lld zat, 
dııan çıkarılmadıkça •apurun 

hareketine mllaaade edilmiyoceği 
blldirilmif. 

._ __ s __ p __ o __ r ____ I Bükr eşle 
BugUnkU Maçlar Tür.kiye [çin 

Busrnn Beıiktaı Şeref. Kadıklly 
Fenerbahçe alanlarında yapılacak Konferanslar 
maçlar ıanlardır; 

teref Alanınd•ı KaragGmrGk 
• Sümer ıpor, Silleymani1e • Ana· 
do:u. 

F'enerbahçe Alanında; Fener· 
bahçe • Vefa S'enç takımlan, Fe-
nerbahçe • Ve-fa 8. bkımları. 

Bisiklet Te,vlk rar1tlar1 
lıtanbul Biıiklet Heylnden; 

12/4/935 Cuma rfinll 11at g da yapı• 
lacak blıildet t•t•ik rantları prot 
ramıdır; 

1 - Yarıf iki ııaıf luırlae yapı
lacaktır. 

2 - lklacl 11aıf koıuculu Meci
diye köyünden hareket ederek Mu
lata ıridlp geleceklerdir. 

3 - Birinci ıınıf koıucular yine 
Mecidiye köyOnden hareket ederek 
Tarabya tepeıine kadar aideeeklu 
ve aynı yo'dan döneceklerdir. 

4 - Yar ılara S"ireeek olan ko-
ıucular 10/4/193S tarihine kadar 
Beyoğlu Halkevinde lataabul Biıiklet 
heyetine mOracaatla kayıd olunma• 
lıdırlar. Kayıd Paıarteıl Ye Çarıa•· 
ba sılloleıi Hat 5,30 dan 7 7• kadar• 

dır. 
S - Koıucular kayıd Hn&ıında 

kendilerin• yerilecek kartlarla yarıt 
hcyetioe mliracaat!a numaralarını 
al caklardır. 

Karta olaaııyanlar ya 
ler. 

6 - Yar p Federe l~uIOp azaları 

girebilirler. MGttefik kıı p axuı ola-
ruıyan lar yarıf& giren r. 

7 - Yapılan prog .ı mucibine• 

aşatıda yaz ılı tarihle._ • tetyik yarıı· 
}arı yapılacaktır. 

12 Ni1an 1935 cuma 

~6 " " ,. 
10 May11 ,, n 
7 Ha:ı::ran ,, ., 

21 ,, ,. " 
5 Temmuz ,. " 
Meınf • ye koıu yerleri de aynca 

bildiri'ecektir. 
Boks 

Barse!o, 28 ( A.A. ) - DDnya tQy 

ııklet ıampiyonu Fredl Miller, Hki 
AYrupa ıampiyonu Kadrlni•yı 011 

ravuntluk bir maçta 1ayı huablle 
yeamiıtir. 

Bükreş, 28 (A. A.) - lıtan· 
bul muallim mektebi we Galata
ıaray liaeal profesörlerden B. 
Mamburi burada 3 konferanı 

wermiıtlr. 

Bunlardan lklıi Türk aan'atı, 
menşeleri, gent,liğl YO hususiyet• 
lui llzerino Ye Uçllncllıll de tarlbl 

Ankara ile cümburiyet Ankaraaı 
hakkındadır. 

Filmlerle ikmal edilmiı olan 
bu konferanalar Romanyada btı
)'nk bir alika uyandırm11tır. 

Konferanslarda bakanlar, diplo
matlar ve mlihlm tahıiyetler 

bnluomuılardır. Birçok kOltllr 

kurumlan: profeaörU Bükreıe 
tekrar gelerek konferanı vermeye 
daYet etmişlerdir. 

Kooperatif 
Ayvalıktaki Kurumun 

Sermayesi Çok Yükıeldi 
Ayvalık, 28 ( A.A. ) - Zirat 

kredi kooperatifi yıllık toplantııı 
yapıldı. Okunan planço ve Teri· 

len lıahata gôre J 560 lira ile 
baıhyarak birbuçuk ıone e••el 
teşekkül eden bu değerli kuru• 

mun bugilno kadar ödenmlı ser· 
mayesi 23 bin liraya yOkaeldftl 
•• 50.000 lira ikrazat yapmak 

ıuretile 14 ortağa azami yardı· 
mını yaptığı memnuniyetle görDl· 

mUıtnr. Bu parlak mu•affakıyet• 

lerden ceaaret elı:ıarak ileride 
kurulacak bir aatıt kooperatifine 

yllzde yirmi ıermayeıila lttirak 

aalahlyet idare meclisine vertlmlı 
ye muvaffakıyellerl dolayııile 

iki idare heyetin• teıekkUr edil· 

m:ıttr. 

...._.,__.__._ __ .... . . - . .. -

Sayfa 9 

Dil lfinde Düşünceler 

Öz Türk-Ç~yiÇ;·~k Yap
mak için Ne Yapmalı? 

--·---.. -................. ·-······-
Bir Cevap: " Dil Kelimelerden ibaret Değil. Keli• 
melerden Kurulan Konuşma Ve Yazma İşidir. 

Tekamülü Zaman faler.,, 
( Başt .. ata 1 'n•! yü:zd ) 

Herhalde yeni kılavuzla Tilrk 
dW yeni cereyanına girmeğe bat· 
lamıı olacaktır. Malumdur ki dil 
kelimelerden ibaret değildir, keli• 
molerln terkip ettiği bir konuşma 
ve yazma lıidir. Bunun tokamnın 
de zaman itidir. 

Dll lpenerek teklmnl eder. 
Şimdi kılavuzun verdiği, ve ıonra 
aaıl liigatln vereceği kelimeler bu 
itin temel malzemeiioi toıkil eder. 

Fakat bu büyük devrim işinin 
pronıiplerl tamamen hallolunmuş• 
tur. Bundan ıonra TDrk dllinde 
ecnebi dil kaideleri Ye mHell 
Arapcanın tasriflerf yoktur. Türk 
diline mallodilmlf her kelime 
bundan •onra dilin malıdır. 
Ve yalnız kendi gramer 
kaldelırile tarlf olunur, ona a6re 
kullanılır! 

* Muharrir Bay Erdlment Ekrem 
Talu da ıu fikirdedir: 

- Bence bu kılavuı bize, 
Türkçe olup olmadığında tereddUt 
ettiğimiz bazı kelimelerin • tabiri 
caiz lae .. tabiiyetini 6ğretmiı ola· 
caktır. Yani biz, lSz dilimizi pU
rllzallz konuımak için, birtakım 
Oımanlaca tabirlerin karıılığını 

bulacağız bu kılaTuzda. Bunun 
fal deleri bu kadardır. Ve bu kıla· 

vuı, evgin (müstacel) mahiyette 
bir ileri adımdır. Dil devriminin, 
dört beı bln kelimelik bir kıla· 
•uda tamamlanması mllmkftn ola
maz. Fakat dediğim gibi, ilk ileri 
adımı teıkil eden bu kılavuzun 
arkaıından bir do gramer neşredi
lecek, m&1tarlar teibit olunacak 
taarif kaideleri 6ğretllecek, ekler 
we od atlar anlr tılacaktır ki it ta• 
mamlanını, tamamlanabilsin! 

... 
Muharrir Bay Orhan Selim: 
- Bence, .. Ttırkçe ı. 

a.arıı· 
bldar kılavuzu.. onu y apan 
toplantının lılni ıonuna e dlr. 
bl . . d r ıp 
tirmeıın en aoııra· •• • d • " vnce en 

çizilecek bir zaman içinde, çok 

geoit bir mUnakaıa mezuu olmalı. 
KıJayuz iae, bu nıllnakaıadan 
ıonra resmen neıredilmeli. 

Fakat, yeni buluı'ar t · , arat ır-
malar, Ye batta, yeni ıö t-

i . . h z yara 
ma arı ıçın er zamaaa açık bir 
kapı bırakılmalıdır. 

ÇnnkO, "kılavuz an 1 gl 1 1. k " a ç ! y 
çeKec• tir. Bu ana çbgl etrafında 
dil boyuna inkiıafından 1 d 
durulamaz! ger ur• 

* Mubarrjr Bay VAii Nureddin: 
- Tarama derglai, TUrk d'll

nin geçirdiği inkılApta bUyUk ~ir 
adımdı. Fakat, tabiatile tam bl 
iı değildi. Nitekim, ikinci bi: 
tojebbUsto bulunuldu· Osma 1 • n ıca· 
dan Türkct-) e karşılıklar kılavuıu 
yapıldı. Elbetteki bu da tam ve 
mükemmel sayılamaz. Nitekim 

bu; halkın mUtalealannan ıorul
masından, ve sözlfiğUn tlmdlden 
basılmamasından da anlaşılıyor 
zaten. 

çizilmiş olan bu lı etrafıod& fikir 
beyan etmek faidesizdir. 

Zira, bundan sonrası, ancak 
tatbikattan alınacak netlcelera 
göre tayin edilebilir!,, ............................................................. 

---------------------------"""" 
Kadın, Erkek için 
Ad Ve Soyadları 

Oııh•erafte doçentJerladea Bay Maral 
Oka1 ••Jadı JHHana UJfW' olarak bir 
aerl eıaı ad \'e ao1ada bulap ıaralamaıtır. 
Bun!a;ı bu ıllltunlarda berırlln bir kı11n. 
Ja:r.acağ :a. 

Bu münaaebatJe Bay Maral OkeJ' 
dJyor ld: 

"' - $6ır.lmn blrieımealndea y•ptıjım 
b'n bot )'9z dealil adlarla çahtırk•-. 
Hldden geçen b ir bllget h•r çaf il'Sıü· 
mln ISaUnde c••h duruyordu; TUrklıt•nda 
okulda iken (Bon::=Kurt) adında olan 
bir arkad•ıım, Toıundan (blrdenblr•) 
At-•• •dına ahnrmtttL B• ad deil,tır· 
•• Mekkede elmufo Ark.adataıına• b•bur 
hacda ikon oaun fçla da hacet hada) 
J•ptırmak latemtı •• Bon adıaı J&:r.dı· 
nrken orada bu ad kaba buluınnuş Te 
Ağs:ama çevrilmlıtir •• 

Aıafıda yaaalan TOrkç• adlardan ka• 
danlu için uy~n olanı (k) - erkek için 
uygun olanı (e) lıarfi l e göıterllmlftlr. Yan• 
lıınnda (•) harfi lJulunmayan adlar da 
ıoyııdı için elverltl cörillmtlştllr.n 
Dağkı% (k) Dent:r.ada Demlrbatır 
Daft-ra Dai D ... ııok 
Den :r. Demlrkent 
Demir Dolmuo•J (k) 
De.lrar (•) IJağgôl 
Datg51 Denlıkaya 
Dlltan Demlrbat 
Demlrk•ya Demlrdaf 
Denl:r.kıyı Dolanay (k) 
Dağkuı (k) Dağçam (lı) 
Domlrt•p• Demirkapı 
Dağkapa Deaılrtin Ellaaa 
Dağer DenuklSpük(k) Erkut 
Demlryol Dağçay ErgQç 
Dtmhköy Daim Erkyı dıs 
.Dilkapa Dewlrkel (e) Erverdl 
Demir ada Demirlen E1glSI 
l>eıı'ıtda'ga Deal:r.kı:r. (k) Erktaa 
Dajyol Dağtaı Erli.tep• 
Demlrgönül(e) Deanlrtop Eler (e) 
Dllkalkan Dağata &ad 
Doluay (k) Demlrbaflak Erktoprık 
Dağbatır (•,•) Dağköy Erçağ 
Demi yay Dağçobaa &lıdenlı 
Deniıı:koy Demlrdıf Erpo'at 
Dağot DaiJurt Eltuğo 
Doğanıönll Dama"7ol Erdai 
Daf krat .Demlrkaaak Erbat 
Demirel Dıı~k .ynak Erkoy 
Elkut Er .. dll Erkk pa 
&kylln Eldq Erk ad 
Ertllkel (e) 'Erlıkıyı Erköy 
Ertaf Ertuğ Erkorırı1.o 
Eıkot E.rkta)' Erke at 
Eldat Eg ·m, Eray 

(aahibtm) 

Erkl•• 
Erot 
Erkbai 
Erkka kaa 
El bayrak 
Erk kut 
Erıönlll 
Eryol 

'Enl 
Erdll (e,ı) 

Erkamaç 
E •dcmk 
l:rlnerdl 
Ege'llvordl 
&ky3n 
Erktilkil 
Er"llOJ 
Er yol 
Elçi 
Erknay 
Erkdalıa 

Erk koy 
Er balta 
EJ.y 
Er""e"t 
Erbulak 
Erkgüç 
Ertaıa 
Erka. nıa (lı.) 

Erhahr 
Eltan 

Yurtta Talebe Sayısı Na 
Kadar Arttı 

Y ordumuzda 1923 den 1933 e 
kadar ilkmektep erkek talebt 
adedi 250 binden 360 bine, kıı 
1alebe adedi de 50 binden 201 
bine çıkmıştır. Ynksek mektep
lerde ise vakUle 750 yerine 1 ~ 
kız talebe ve 6000 yerlnede 3ı;uvv 
erkek talebe sayılmııtır. 

Vapurcuların Kazancı 
Vapurculuk Şirketi umuaıi h•~T! 

dOn yıllık toplantıaını yapınııtk. antı 
ketin bir ıenelik gayrıaafl az 
bir milyon ktlıur lirndır. 

"- TAKVİM 
Gan ..... CUMA K;;; 
3 l 29 MART 938 

,, 

I! 
i l 

Bu i.~in daha birçok istiha
leler geçireceği tabiidir. Şimdi 
varılmış olan netice; ı:k günlerin 
tecrübelerine kıyaıen pek daha 
mun;ıt:r. 

--A,;bi- 1
11 16 :::i 1151 

24 Zllhlcce 135J ~~~~:;'.:':"...7:\1.'.:::'I 
~ -, -ı . V tı1 \'aktt EaaoJ Vaaat 
Yaktı_,ı::ua1 11aa -~-

Ve bu an için, ana hatları 
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Gizli Mülakat! .. 
... -····························· 

Yirmi Dört Saat Hüzünlü Bulunan lbrahfm Paıa 
Şimdi Fatma Sultanla Karıı Karııya Oturuyordu •• 

Deye sazının tellerine acı bir 1 
darbe vuruyor.. bir Anda, halkı 

ıuaturuyor.. yanık aeıine ·bir 
buzUn vererek: 

Ağla ey göılerim ağla, 
Ağlıyacak güıa bugün. 
Kanh yaılar akıtacak, 
Çaf hyıcak gün burüo. -4 
Sabi, ıubyan .• Ahllferyat ediyor. 
lrzınımuı kan içinde yUı:üyor. 
Sınır boyu (Kerbeli) ya dönüyor. 
Şt:hit kaaı topraklan bürüyor. 

Ağla ey &öderim ağla, 
Ağlıyacak, gtlıı buglo. .. 

Deye hem kendi ağlıyor •• 
bam de yUreii yarah halkı, hlln
sBr blnillr ailatıyordu. 

* Uçurum 
lbrahim Paıaınn g8zlerl blr· 

denbire açılmıı.. Önündeki uçu
rumun derinliğini anlamııtı. Her
ıln manevi ıstırabı bir kat daha 
artan halkın yavaı yavat ytıkı .. 
len homurtusu, artık 1&rayın du
;arlarma kadar çarpıyor.. Aıır
lardanberl aarayı ve hllkiimet 
ricalini korkutan bu ıiaıl H teh· 
4fi\ktr uğultu, lbrahim Paıayı da 
dtretiyordu. 

lir gOn saray atalarından 
l»lrl teliş ile gelmlı : 

- Kendilerine mahremce mı• 
ruzatim vardır. 

Diye lbrabim Paıaya haber 
,andermlıtl. Yirmi dört ıaatten· 
lterl çehrHine hllzftn ç.Gken lb
rahim Paıa, o sırada Fatma 
Sultan ile kartı karşıya 
eturuyor; genç ve Hvıfli 
zeYceainln ıuallerln• cevap ver
mekle mcıgul oluyordu. 

Fatma Sultan ıoruyordu: 
- Devletlô paıam.. Dikkat 

ederim, dUn akıamdanberi yemez 

lçmezaln. Derunundan firaklı firaklı 
ah çekersin. Dllnya mibnetin hiçe 
aaymak evlAdır, diye daim bana 
nasihat verirdin. Amma görürüm 
ki, kalbinde gizlice bir meıakkatin 
vardır. Derdin ne IH ılSyle de 
biıı: de hilellm. Elimizden gelirse 
mahzun ıönlllne tif a verelim. 

Bu ıual, lbrahim Paıanın kal
bi ne dokunmuıtu... KarııııDda, 
iri eli iÖzlerlnln kı•ırcık kiplklerl, 
gUI rengi yanaklınna deten Fat· 
ma Sultanın yllzUne baktıktan 
ıonra, tekrar derin derin içini 
çekmtı.. Elemle dolu bir aeıle 
cevap vermlıtl: 

- Sultanım!.. Bu aclı kulunu, 
Utlfata garkederaln. Şu tat

lıca ıözlerin, kalbimin yarealne 
merhem oldu. Sayende.. ıevketlu 
efendimin sayeılnde, hiçbir nea· 
neye mllzayıka çekmem. Bnttın 
endiıem hUkfımet umuruna alddir. 

- Allah, Allah.. yokıa yine 
küffar baııoı mı kaldırdı? .. 

- Eh, onun albl bir ıey .. 
- Eh buna kartı De tedbir 

lıleyecekıin ? .. 
- Henüz bir karar vermedim. 

Sultanım. elbet bir çarereai görll· 
Iecektir. Ancak endiıem, t•Yketlü 
efendimin barptan içtinap etmeal 
Ye bu cihetlere temayül etme• 
meaidir. Hlldaya ayandır ki 
kendi reyim olaa, hemen kıh· 
cımı kuıanır, orduyu bUmayuou 
alur, dlDl bir ujruna dütmao 

kuıuıuna varırım. 

Fatma Sultan, melul nazarlarla 
ihtiyar zevcinin yUzUne bakmıı .. 
Bu ıözlerl ıöylerken ak ıakalları 
titreyen bu necip ruhlu adamın 
gözlerindeki mananın bw kadar 
acı oldujunu anlamıştı. 

( Arkuı nr ) 

SON POSTA 

,==r $ıc 11i=; 
..... 

Yazıaız hlkAye 
······························································ 
Galata Yolcu Salonu Genlfletildi 

Galatadaki yolcu salonuna 
na,. edilen yeni kıaım yarından 
itibaren açdacaktır. Salon, bu 
ıuretle bugllnkUnUn ' iki mlıli 
aenlılemlı olmaktadır. 

Galata rıhtımı Uzerfnde ikinci 
bir aalon tesisi fikri, alakadar 
makamlara blldirllmlıtlr. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

, 
Bu rece nöbetçi eczanel ırıunlardırı 
İstanbul tarafı; Şehzade batında 

(l.mall Hakkı), Y enl kap uda (Sarim), 
Ilafıı Paıada (Y. Fuat), Şehreminin
de (A. Hamdi), Unkapanında (Yorgi), 
Samatyada (Erofilos), Eyüpte (Hllı:met) 
Balatta aitl•ameddin). Beyas.ı\ta 

(Cemil), Sirkecide (Eşref Ntı'et), 
Bahçekapıda (Agop Minuyan), Bakır 
köyünde (Merkez), 

Beyoğlu tarafı; Kalyonou kullu
ğunda (Beyoğlu), Taksimde (Taksim), 
Oalatada (Mltel), Şiolide (Halk), 
Kakıköy tarafı; İakele caddesinde 
(Sotriyadiı) Y eldeflrmeniode (Üçler), 
Büyilkadada (Şinasi Rıza) eczahaneleri. 

Mart 29 

• A 

BI 
la ltltanda Bergin 

.._ ______ , _______ Çeviren: Selim Ttgnet ---

USTA 
Bu hlklyeyl bana Refik an• 

latb. Doğrudur. Çtınkll baımdBn 
ıreçmlf. Bakınız n&1ıl: 

Bir kahveye oturmuıluk. iki 
neflı nargile ıımarladı. Bir taraf• 
tan glSkıUnü tiıirip nargileyi to
kurdatırken, bir taraftan da an
latmı7a koyuldu. 

- Yalan ı6ylemediğlml blllr· 
ıln. Avı çok aeverlm. Fakat buna 
rağmen avlanamam. Çünkl mea• 
)eğim beni, kırlarda, ormanlarda 
ı•çlrilecek 1&atlerl tiyatrolarda, 
ılnemalarda geçlrmeie mecbur 
eder. Geçen Hne, on beı gUn 
izin alınca, çlfteml omuzladığım 
gibi Çekmeceye gittim. Otelciyi 
tanıyordum. Bana en iyi odasını 
verdi. ikram göaterdl. Konuımıya 
baıladık. 

- Tavıan ve keklik azdır, 

dedi. Birkaç gUndilr Toygar ku,. 
lan f aılalaıtı. 

- Toygar kuıu mu? Fakat 
ben biç avlamadım bu hayvanı. 

- Kurıununuz ve köperf niz 
•araa meHle yoktur. 

- Şnphealz ld kurıunum var. 
Y alnıı, her zaman aizln köpeği· 
nlzle avlandığım için köpek ge• 
tirmedlm. 

- Köpellml yine ılze vermek 
uterdlm amma öldll biçare, dedi. 
Geçende hayyao aerglalne ıön· 
dermiıtfm, orada maymundan 
korkmuı, bir daha kendine ı•lo· 
medl. 

- O halde, dedim, köyden 
bana bir baıka köpek bulacak· 
anaı:ıı;. 

Otelci dtışUndU. 
- Köyde başka &Y k6pefl 

yoktur. Yalnız, ıu meydanlıkta 
sepet yapan bir Çingene var. 
Doıtlar arasıra onun lröpetfle 
avlanırlar. lıteyln bir kere, belkl 
verir, dedi. 

Hemen Çingeneyi buldum. 

K Ô PEK 

1 
ıepet örllyordu, Köpek de yanı 

başında ldL 
- Ben, dedim, a•cıyım. Toy• 

gar avhyacağım. Köpeğinizi ve· 
rlr misiniz biraz? 

- Hay, hay, dedi. Veririm. Bu 
zamanda, bet on kurut da olsa 
kir kirdır. 

- Ehi Naııl bari köpek ? 
ava iyi aaldınyor mu? 

Çingene "tecrUbetl bedava! ,, 
diyerek köpeiin taamaaını çıka,. 
dı. Yanımızda oynayan çocukla• 
rın topunu alarak "aportl,, diy• 
fırlatıp attı. Köpek bir ıolukta 
topu kapıp getirdi. Soma aalta 
durdu. 

- Hakikaten ttSrbiyell bir hay
van, dedim. Ne laterainlz klraaı

na? 
- iki Ura. 
iki lirayı yerdim. Köpekle 

beraber dlSndllğtlmll ıören otelc:l 
gUidn. "lıl•r yolunda,. dedL 

- Evet, dedim. itler yolunda 
Şimdi yalnız toygarın nasıl avla" 
nacağını öğrenmek kaldı. Galiba 
birde ayaklı ayna IAZ1m. 

- Doğru, aynada llzımdır, 
dedL Fakat taliin varmıı. Avcı
lardan biri aynasını bana bırak· 
mqta. Bu aynayı yere dikecekti• 
niz. Iıığı gören toygarlar aynaoıD 
baıına UtUıecek. 

Sonra, onları llrklltmeden ya· 
yaş, yavaı UerUyecekılnlz. Çiftenlo 
tetiğini çektiğlniı ıf bi toygarlar 
YUrulmuı olacak. Köpeğe de, 
gidip bunlan toplamak kalır. 

Öğrenecek baıka blrıey yoktu. 
Erteal gUn, ınneı doğarken 

yola çıkbm. Aynayı bir çayırlı!• 
dl kerek gerideki ağacın arkaıına 
çekildim. Bekledim, biraz sonra 
toygarlar gelerek aynanın etra
fında uçuımağa baıladılar. Köpek 
t• yanımda id.L SilAhımı doldura• 
rak yaYaf, yavaı Uerlem•A'• kO" 

( Devamı 11 inci yUzde ) 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
1 - Öz Ulrkç& köklerden ielen ıözlerln karıııına (T. K6.) beldeil (alAmetl) konmuttur. Bunlann her bir; hakkında aıraıı ile uzmanlarımizın (mUteba1111) yazılarını 

ıazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karııhkların iyi ayırd edilmeıl lçia, ıereğine göre, Franıızcaları yaıılmıı, ayrıca örnekler de konulmuıtur. 
3 - Kökil Türkçe olan kelimelerin buıilnkll iılenmiı ve kullanllan ıeklllerl alınmııtır ı Aılı ak olaıı hak, aıh UıcUm olan hUkllm, Tnrkçe 14çek,. k6kUndon gelen ıeldl gibi. 

Arad - Yer • (fr,) Terre, terraln 
Arbede - Patırdı • fr. Quere:le, tu· 

multe, dlıpute 
Ardiye bedeli - Yer klra.ı • fr. Droit 

d'entnpöt 
Arıza - Akıa • fr. EatraYe 
Arııaya utram•k-Akaaya utrarnak

fr. S'entra••· etre entraYe 
Ôraek: lı1l111lıt blr akHya utradı • 
ftimiı: ltr araıaya utradı. 

Arıı:a - Enj•be .. fr. Aecident clu 
teruin 
Oraek, Bu yol iberhule araıi Arı
aaları pek çoktur .. Bu 101 Oıerinde 
•nıebeler pek cok.tur. 

Arııalı - Da1ıah • fr. Aceldent~ 
Ôrnek; Datıah uazl azerlnde yapı· 
lıa teerllbeler • Dalrah topraklar 
tHrlnde yapılan ••n•••ler 

Arize, takdi•e - Sunu 
Ornek; Makamatı ill1•1• bir ariza 
verdim - YOkHk orunları bir •unu 

verdim, 
Ari - Arı ( T. Ko. ) yok,·ı•z - fr. 

Exempt, ıanı, affranchl 
Örnek: Şeki!ıiz. - ıekfldea arı • 
Sanı forme. 
Her türlll kltlUClkten arıdır • Her 
tQrlU mHavlden Aridlr. 

Arifane (lıariftıne) - Ortaldııta • Fr. 
Par cotisation 

Ariyet - Etretl 
Ariı: ve amik - Enine toyuna 
Aruı - Gelin 
Arz - En, gen, jeniflik • fr. Largeur 
Arr. - Dünya (!'. Kö.) - La tcrre 

Örnek: Dunya 1rllneıin çevreaiade 

daner • La terrt tourne autour du ı 
ıoleil. 

Arzetmek (takdim aalamına) - Sua
mak • fr. Offrir 

Örnek: Hllrmetl•rlml ar:ıederi• -
Sayıılarımı ıuoarım. 

Arıetmek - Söylemek, demek, bil
dirmek ( eöz veya yaıı ile) 7nzm:ık 
- fr. Soumettre, pıesenter, preıem
ter par ecrit 
Örnek: 1 - MOaaade buyuruuanı:ıı 
arzedeyim - isi• verlrHaiz ılSyli
Y•Jlrn 
ıı - Arzettiti• nçhile - Dedftf m 
..ibi 
X - Arzettitim noktai aaı:ardaa -
Bildirditim bakımdaa 
4 - Geçen erde deı arzetmitti111 -
Geç•nlerde ce yasmıttına 

Anı ihtiram etmek - YlkOamek 
Örnek: BlyGklarlmize arsı ihtiram 
ederek - BGyillderimi:ıı lSntlade 
yükünerelr 

Arzu - Arzu ( yarau'dan ) - fr. Deıir 
Anu~al ( iıtidu) - Dilekçe • fr. Re

quete 
Örnek: An.uhalimde yazdıtım veç• 
hile - Dilekçemde yazdı~un ılbi. 

Arzu talep - Sunuaı ve iıtem • fr. 
Offe et demaode 
Örnek: Aar& n taleb, ikt11adlyata• 
mtlhim bir kanunudur - Su
num ve iltem, ökonomiaiDlo 
anemli bir kanunudur. (Kanun 
· 'f. Kö) 1 

As& - Gibi • fr. Comm• 
A.aa - Kolay • fr. Aime, facile 

-3-
Aaab - Sinir • fr. Nerf ' 
Aı&b - Sinirler • fr. Lu aerfı 
Aaabt - Sinirli - fr. Nerveux 
Aınbiyet - Sinirlilik - fr. Nenoıltf 
A•abtletme - Sinirlenme • fr. Ener• 

vement 
Aıehtletm•'c • Sinlrleaamek • (Fr) 

s·~nerver 

Asabllrttirmek Slnlrleadlrmek 
- fr. E"lerver 

Aaarı atlka - Ôntlkler fr. Antiqulte 
Örnek lıhnbul 8ntllcler mGıeai 

Aıayit (emniyet anlamına) Gnnnlik 
- fr. Secur1te 
Örnek: Memleketin blyitl yerinde• 
dedir • Ülkenin l'henliti yeria• 
dedir. 

Asayit ( huzur ve sükun anlamına )
Baysallık - fr. 1 raaquilite 
A.ayioı zlık ( ademi emniyet anla
mına) - GDYenslı:llk - fr. lnaecurite 

A1tl - Bal - fr. Mlel 
Aııart - Azay, ea aı:, ea kOçQk, ea 

•tatı - fr. Minimum 
Ôrnek: Bu iti bitirmek lcla •• •• 
( en aıağı ) lkl ay çalıtmalıyu: -
Bu iti ikmal etmek için Hl'art iki 

• ay çalatmahyı&. 
Aıl - AııysD - fr. Rebelle, reYolt~ 

Örnek: Aıileri tlrllrnlr etlik- Aıı
r•nları darmadatın ettik 

lıyaa - Aıı - fr. Rholte, rtbelUoaa 
Ôrnek:Yunaalıtaa'dakl ıon azı hare• 
keti baabrıldı - Yunııniataa'daki 
ıoa lıyaa barekttt ba1brıldı. 

lıyaaa mltealllk - Asıf 
ÔrDekı byana mlteallik laareketleri 

kaıaua teeılye eder - Aut har .. 
ketlerl kanun eeıalalanırır. ( Ce11· 
T. Kö) 

Aıltan - Etik • Ir. Seull 
Aıiyap - Detirmen • fr. Moulla 
Aıker - Aıker (1'. lrö.) - fr. Soldat 
A•l - Aııl (T. Kö.) • fr. f oadement, 

orlılae, racine, princip:ıl 
Aıla - Hiçbir .akit, cuda - fr, Jamaia 
Aılen - Aılıa • fr. D'oriırine 
Aalt (Mümtaz) - Ôzılll • fr. Ori1rinal 

Örnek : Mnaili a•liye - Özıtl ıo
rurnlar. 

Aıliyet { i.Dllmtaziyet ) - ÖııUa:lk • 
fr. Oririnallte 
Örnek: Bu eterin aıliyeti aıcl ır • 
Bu iuri• öıgOllütii azdır. 

Aar - Aıır (~) • Er. Siecle 
A.ude - Rahat (T. Kö.) 
AıUman - Gök • fr. Clel 
AıGmant - GakHl - fr. Ce1ute 

Öraek ı B•tlarına bir bel&yı lall
manl ,.tbi nazil oldu • batlarıaa 
1ıök11l bir bell ,.tbı indi ( Bela T. 
Ka.) 

Atim - lçea 
Örnek ı Hua&ı&m • Kan içen 

Atar - Ondalık - fr. DimH 
Atık - Atık (Atukmak • aııkmak'tarı) 

• fr. Amoureux 

(2) Kamuı'ta "aar 11r, uır, uıur" 
tekilleriode ıöıterllen bu a3z "za
man anlamıaa., ıö.teriliyor. Türk• 
çede ''aamaa11 demek olaa ''uı,, 
klSkOne "r,, eki ıetirilerek rapıl· 
mıı tOrkçe ıözdllr. 

1 
Atikir - Açık, apaçık • fr. Clalr, 

Ounrt, ~Yldent 
Örnek ı Bu itteki mıkıatlımıı Afi• 
kArdır • bu itteki Yarftmıı aoıkttt 
(apaçıktır). 

A9;n,. - Tanıt, tanıdık • fr. Coanal• 
11anee 
Örnekı TanıdıklarımdaD biri • Ati· 
nalarımdaa biri 

Atiret - Oymak • fr. Trlbu 
Atiyan - Yun, konaç • fr. Nicf. 

home 

Aaıup - Karıttır:cı 
Öınelu Dt:iıup - GlSnül karıttırıOI 

Atalat - Tenbellik, lteaç, Ut••• 
a-enllk, it:emeı:lik • fr laaetiyite 
Örnek: 1 - Derslerlade tenbellilı 
ediyor • atalet a-llıteriyor. 
2 - Oıenc, •lleudu da rub11d• 
tıen bir ba1talıktır - Atalet bed ... 
ni de ruhu da esea bir hutalıktıt• 
3 - Ataletten lctinab edlol• 
Oıen1ıeollkten aakınıoız. 
4 - lt'•mezlik kadar ln1&nı yıpr•· 
taa blr ıey yoktur. 

Atıl - Tenbal, Uıenııen, Gıengeç • fı. 
Pare11eux, lndolent, ioactif 

Ateba ( Bak : Asitan ) - Etik • fr • 
Seull 

Ateh - Bunaklık • fr. Demene• 
k Atr• Ateh i•tirmek - Bunama - e 

dement 
Atef, hararet - Alet ( ot otaıtan ) .. 

fr. Feu, Fien• 
Örnek ı Ha1tanıa atetl arttı. 

(Devama 11 iaoi yüade) 
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29 Mart 

Bu işçiler Niç·in 
işten Çıkarıldı? 

( Battarahl inci yDzde) 
tUtDn fılemek bakımından az 
lhtiaaa ıahibidirler. Halbuki bn
yük itina İitayen bu mealek için 
daha bilğili çalıımak lazımdır. 

Biz bugiin çalıfan işçilerden 
bir kısmını ve zannederim, 30 - 40 
çıkanp yerlerine daha iyil~rini 
almıya karar verdik. Bunun için 
de buglln depoda hlitun çalıımayı 
tatil ettik ve haftalıldannı öde
dik. Cumarteıinden itibaren yine 
ayni İfçi kadro'u ile ralışmıya 
baılıyacağıı.,, 

Diğer taraftan depoda ça'ııan 
lıçilerden bir luımı ela ıöyle 
diyorlar ı 

.. _ Bugün bize lı Yerilmedi. 
Fakat, daha evvelden, hatti dUn 
•kıomdan bile haberimiz yoktu. 
Bu vaziyet, 250 ye yakın amele-

Yeaı lleırıratı 

YARIMAY -Bu 56 bnyok sahl
feli Ye çok zengin mGnderecatlı •ec
aıuanın dlSrdllncil .ayııı nefiı bir 
kapak lç"nde ve · bedava bir tablo 
lllvHile çıkmıttır. 

Mecmuada Naci Sadullabın Morg-
da yaphta reportaj ''Holivudu Ye bü· 
tan ıiaema dlemlnl allakbuUak eden 
ltit•p., batlıkh yuılarla daha birçok 
değerli :ruıları havidir. 

"Parmak izi,, Mecmuası - Bu 
llleraklı zabıta Yak'alım ve h17ecaolı 
nıaoeralar mecmuaıının ( ) inci eayı
ıı da intişar etmiştir. 

Hafta - ll afta, dün 16 sahife, 
bol münderecat ve güzel renkli bir 
tok resimlerle dolu olarak çıktı~ Mec
ınuada Peyami Safanın Yuıuf .Akçora 
'Ye 'filrk Ruya11 ile, gençlere öğütleri, 
Mllli takım hazırlanıyor, Kadınlık ya
zıları Ye Nurullah Ataçın (Hakıki kari) 
makaleıİ, Niıamettin Nazifin, Cemal 
B.tit ve • kr w eit karde er e ap.. 
tığı reportaji nazal' dikkatı oelr5ediyor. 

Or. MONIF 1. EİlÜN -
Doğum Ye kadın haaıtalıkları mUte

haııııısı. Beıiktat tramvay caddesi, 
Süreyya apartımaoı No. 1. Sabehdan 
aqama kadar haıtalannı kabul eder. 

Tel. EY : 40822 

nin kapıda toplanmasına, llerl 
geri IAf etmesine meydan verdL 

Halbuki bize daha evvelden 
haber vermeleri · lazımielirdi. 
Depodaki i9çiler:n gUnün birinde 
aynı harekete teıehbUs etmeleri, 
yani toptaa i~lerinin başına gelme
meleri kendi:cri için auç teıkil 
eder. l ugün için depo idaresi 
n :n mes'ul olmasl icap ettiğini 
aamyoruz. Çünkü o da amelesine, 
iıçislne haber vermemif, iıbaıı 
yapmak üzere geldikleri aabah 
kapıyı ) Uzlerine kapamı~tır. ,, 

Depo emeleıi bir yandan da 
içlerinde acemi ve beceriksiz kim• 
ae bulunıoadığ m berbirinin en 
aıağı on aenelik işçi olduklannı 
iddia ediyorlar. Bununla beraber 
aradaki görüıen farkı anlaşa· 
mamazhğı esasta balledilmft 
glbid;r. 

PERTEV ŞURUBU 

ŞURUBU 

KELEPiR SATILIK HANE 
Beyoklu'nda Tarlabaıı, Kilit ıoka· 

kaAında 6 No. lu hane ve dDkkAn 
gayet ucuz ve acilen aatılıktır. Yeni 
Poıtane arkaıında Baker Han No. 
26 - 27 ye müracaat. 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört köıeleri aıai\da ya

zıla manalara gelen öz Tllrkçe 
kellmelerle doldurunuz. Bu aa
yede hem •akit geçirmif, hem 
de öz Tnrkçe kelimeleri öğıen• 
miı olurıunuzf 

2345678 
J 
2 
B 
4 
5 
6 
7 
6 

Soldan saae: 
1 - Yıkmak 
1 - Nihayet• ımmart 
8 - Bir nota • Sonuna blı L ıeti• 

rilinco arının yaptığa şey 
4 - Mnvacehe edilmek 
5 - t1mit et - bolun zıddı 
6 - Cemi edatı • bir nota 
7 - Beya1 - ümit etmek 
8 - Valde 
Yukardan AtaGı: 
1 - Akıl .. bacadan çıkaıı 
2 - Toneffüı etmek 
8 - Hatırlar 
4 - Bir çalgı- öğüdillmüı •ububat 
6 - Bir nota - hayret 

' - Kalil 
7 - Sonuna bir L getirilince annin 

yaptığa ıey • oeml edatı 
8 - lhrak etmek 

..._ .............................. ..__ ..... -... ..-.. .. 
li . . rm llar z 

Maliye Bakanfığı yOzelDH• 
kara liıteye dahil olan kimselerin 
benUz taafiye edllmemiı emlAkl 
bulunduğunu haber almıt Ye lı· 

tanbul emlak müdtırlüğfine de 
bunların bir an evYel taafiye 
edilmesini bildirmittir. 

Sayfa J 1 

USTA KÖPEK 
,~~~~~---~~~~~ 

( Battarafı 10 uacu Jllad&. / ı 
yuldum. Fakat tam bu sırada hiç 
ummadığım blrıey ıeldi baııma. 
Her adım atııımda, köpek yalan 
gibi ıürUnerek bacaklanmın ara
aına girmeğe çalıtıyordu. Ar. 
kaldı, elimdeki dolu tüfek· 

Mahkemeye Yermek. 
Öyle yaptım. lıtanbula dlSnet 

Je tepetaklak olacaktım. Köpeie 
.. hoşt!,, diye bir tekme Yurarak 
tüfeği omuzladım. Bu aefer de 
başımın UstUnden her iki tarafa 
doğru atlamıya baılamu mı! Bin 
zorl~kla nl§atn alarak tetiği 
çektim. 

Sen timdi, hay•anın gidip te 
vurulan toygarlan topladığını 18• 

nıraın değil mi? Ne gezer. SllAb 
patlar patlamaz, bir 618 takUdl 
ya~ar. gibi bacaklarımın dibine 
aerıldı. Hareketsiz kaldı. 

Kızgınlıktan kan beynime fır
lamııtı. Hemen Çingeneyi bularak 
ateı püskürdüm: 

- Be herifi dedim. Senin 
bana Yerdi ğin av köpeği değil, 
canbazbane köpeği imiı. Ne diye 
beni kandırdın? 

- Daha ne yapayım? dedL 
Attığım topu gözünüzün önünde 
kapıp getirmedi mi? 

- Getirdi. Fakat top başka, 
kuı baıka dedim. Yemin ederim 
ki bu köpeğin bildiği ıey yalnız 
top getirmektir ve sen de bir 
dolandırıcııın. 

Bu ıözleri ıöyledikten ıonra 
yanından ayrıldım. 

Çingene de kızmıı olacak. 
Arkamdan köpeğe bağırdı: 

- Tut Aslan, 9u herifi tut! 
Aman dememe kalmadı. Kö

pek arkamdan yetiıerek çeneai
ain olanca kuvvetile bacağımı 

öyle bir dlıledi ki, meydanlıkta 
avaz, avaz haykırmaya başladım. 
BUtnn köylll başıma lltUımüt beni 
ıeyredlyordu. Bu gUlnnç vaziyet
ten kurtulmak için ahlaya oflaya 
otelfn yolunu tuttum. 

Canımın acııl uzun aDrmedl. 
Fakat aldatılmıı olmak bana pek 
ağır geliyordu. ne yapsam da Çinge
nenin giydirdiği ıu klllAb, başım
dan çıkaraam diye uzun uzun 
dütUndilm. Yapılacak birşey Yardı: 

dlSnmez Çingeneyi mahkemen 
verdim. Herif bir aftrll çapraıılt 
Y• birbirini tutmaz ıözlerde11 
aonra nihayet, köpeği köydea' 
ıeçen bir canbaz kumpanyaaındq 
aldıiım, •• köpeği olmadığını bU. 
dlği halde bana av köpetl 

diye Yerdiğini itiraf etti. 
itiraf eder etmezde, aırkat Yt 
lfal maddelerinden hapae tirdi. 

Çok zaman geçli aradan. Belki 
hapisten çıkmııtır ıimdi. Fakat 
çıkmıyan birşey var: Köpea:n ba• 
cağımda bıraktığı diı izleri. lıt• 
bunlar •ilinmiyor bir tUrltl. Bizim 
hiklye bukadardır doıtum. · 

AYianan toygarlar mı, ben mi, 
yok.. Çingeneml oraaını aen dl4 
ıUn artık! 

~•9e!L9•-••-••-111 --w-•~•LJ-• -•-••· ............. .____...~ 

Qoplantılar, Davetler • .J 
AvCI laran Toplantısı 

lıtınbul Avcılar Kurumu aenell. 
toplantııını önOmüzdeki pazar ,.On4 

, aaat. 5 de Şiıli Bomonti cadduind~ 
ideal lokanta OıtOndeki merkezinde 
yapacaktır. Avcıların top!aatıda 
haz r bulunmaları dilenmektedir. 

Arkltekt " Mimar,, - Bu aylık 
yap•, aan'at, ıehircilik ve tezyin 1an'at• 
lar mecmuuının 2 ;oci aayıaı çıkmıft·r. 

Fikirler - lımlrde çıkan b11 
muallim killtUr mecmuaaının 124 ilncG 

f<1A~l(A} 
Müstalm~ralı 

HUBUBATUIYLA!l/ 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Menbaıdı.ı 

~-====~~====c-=-=~~:ı==~~.....,.--=-~~~~~====-~=="'~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~,.--_,-~~==,..---
(Baıtaraf ı 10 uncu ytızde ) atfı vardır • Bilime kartı bilyllk bir fr. Clalr, apparent, bident Azametli - Ulu • fr. Grandioıe, Ma-

Ateu·ede - Ateuet (1) • fr. Temple ıu.amıtlıtı vardır. i - Att içinde Örnek: Bu itteki mıı.kHd pek jHtueux 
du feu çırpınan mecruh • SU1uzluk içinde ayandır - Bu ltt•kl nrır• apa· Aza~et 0 Çalı~, kurum • fr. Qıton-

Atetla _ Ateıten • fr. De feu çırp ınan yara!ı çıktır (b11bellidir) ""!atıonf, rgueıl 
O k Y Atıan - S:ı ıamıt • fr. A11otffe Ayin - Bayarlar • fr. Notablea l'U:amet ilrut - Çalanı ıatan k 

rne ı anaın maballeyı' aletten t f p ' urum 
Li 

0 Avam - Karal - fr. Plebe populace A. et af llerı·gelenler • fr ıa an • r. o1eur 
ur çember içine aldı • L'iacendio yan •e r - • Ö 1 Örnek: Eıki tarihler Avam n Havaa Leı notablea, leı aotabiliteı rnek; O. aıı:ametfuruıluktan · i 
:e·~::~re la quartier d'ua c:ercl• mlicadelerile do!udur - Eıki tarih- Örnek: Memleketin iyin• - Olke- tDrll1 nz a-.eçemez • O, kurum :a~ 

A ler karallar ve •kalların çarpışma- nin bayarlar• bcılıktan bır UlrlQ Yaz aeçemez. 
ttfİn - Ateıli • Ü. Ardtnt, plıla larUe do' udur. Ayar- Ayn (Ayımraktan)· fr. Rtılaıt Aıametli - Kurumlu • fr p 
d'ardeur, plein de feu AvampeHad - Karalak. fr. Dema· Miyar _ Ayıraç Azamet 1Btmak - Çalı~ oıeur 
Ö k t 1. a 1 ö b8b11rlenmek antmak. ıue ; a lf ı ı z er • Paro)H ar• (.Oiue rnek: Hüıın n kubbuu •iyarı -
dentH Örnek: O, avampH•adl•• hare- iyilikle kötilUlj'ün ayıracı Azami - Çoj'ay, o~anc., •n bn nk-f 
O t 11 bl ketlerde bulunuyor - O, karalakça A A Ma>.:imum Y r. 

' 8 et r yazıdır .. U Ht ua yb - yıp 
ecrivain plcin d'ardcur. hareketlerde bulunuyor. Ayende - Gelen, gelici Ôor11ek; A:ıamt gayretini IBrfettl -
0, ateıll bir aykaçhr • U ut un A•anproje - Öntaur ( proje-tuar) Örnek; Hoı iyeıde - Hot gelen A .anca J"'"~lıtmaaını kullandı. 

.a. orateur plein de feu. Örnek: Bu bin4nın avan projHi Ayin ( Şamımlarda "oyun,, iyin aDla· zap - ~ınç • fr. 'Peine t 
~teıpare - Ateı parçaaı. fr. Foudre yapLJdı - Bu yapuaın lSntatarı mıııdadır. Halk aruında ''ayın oyun,, ~r.nck~ ~~ap iç'.nde geç~ .. b~~r;::~ 

de l'Uerre, foudre d'eloqueace, de yapıldı. ıözil vard.r.) - Ayın • fr. Ceremoaie A zınç ı~ın e geçen bir sreee 
feu et du flamme Avare - Boıgeun Aynen - Ayniyle (vakutça aynı'dan) Azar - Azar (T.Kö.) • fr G O AT'ave - H ... •lama • fr. Aboimeat ., r~primande · rondtrle, 

rnek; Şu te"'mea aavaıta bir at•ı ( d ) S fr. ldentiquement A . t d • Avaz ııavt, H a - H zıme ve av et - Gisri 1 parçaaı keaildi. Ce lleutenaat dnln t Örnek: Sui çıktıj"ı kadar - Anıı Ayniyet - Aynılık (T.kö), ldentite Aller retour p sre nıe - fr. 
un foud d (T.Kö) • fr. lndentice Ô re • tuerre danı la bata• çıktıtı kadar rnek: Ankııradan f1tallb 1 . m.. ATH u·az - Bar bar. baaıır baasrır Ayni - Ayn•, identik • fr. ladentique •• avdet iç'n yatak tuttu u a a&ı•et 
O, bir ateı parçuıdır • lı eat de Örnek: Bar bar batırdı, baagır Ayyar - Dekçl • fr. Fourbe tdatnt latanbula tidlp sreı':.~Au:..~raak-
feu et de flallbme bangır batırdı. Örnek; O pek ayyar bir adamdır • u um. 1 • 

Atfetmek _ O tO • ATdet _ Dönme, dlSalt • fr Retour O pek dekçl bir adamdır. Aılı ( eizze anlam·na ) _ E 
1 ne atmalr, yuta• D 11 A•yaf - lçken • fr. İvoane, araJlde Salat ren • fr. • fr, Attrfbuer Avdette - a.11, • ,, .- •. 

(aı'2'erinden) her biri için bir yortll 
rOnU özsrl11enmittir. 

Aziz, muazzez - Sevgili • fr. Cbtr, 
Cheri 

Azletmek - Kaldırmak, yol vermek, 
itinden çıkarmak - fr. Deatituer, 
congedier 

Azm - Dölen 
Örnek! Yunaniıtandakl ıon aıı 
hareketi ııra11nda battakl1er bi17lk 
bir dölen ve ıotukkanlılık (nm ve 
itidali dem) göıterdiler. 

Azmetmek - Dölenmek 
Örnek; Baıarmata döleamek (as• 
metmek) yarı bat rmak demekti&. 

Azvetmek ( Bllkj atfetmek) - ÜıtDaı• 
atmak, yutamak 

Azilrde - lncinmit - fr. Froi11e blea~ 

DÜZELTME 
DlakU KılaY111da 11'1 küçük cllal yaalıfl 

olmuııur. Okurlanmısdu baiıt dileyerek 
b-lan a9ağlda dü:r.eltlyoru111 

1 - Blrlnd Hyıfaauı açnacll aUtunund• 
21 inci ntırds "lirin a81:Uall• yaaın• "Bakı 
münaHbct,, denllecek iken "ligi, mUna•r 
bet anJamın•n deaU111l9tlr. 

2 - Birinci aayfanın dördlncU alltun••• 

Ôr k 1 Örnek: Avdette ıiıc utrarım - Dö• buveur, aoulard Örnek; HriıliJftD 
b ... ~e ;a - Bunu bıa yap•adı•, Aıl ( Mecliı izilı anlamına) - 01• 

... nım ıtGme attılar • Bunu ben nOtCln ıiz:e utrarım. • fr. Membre 

ela 16 uacı aabrda "Alellcaylp,. aöıı:ll•~• 
1anıaa "rarib,, yaııulacak lkt-n J••lıt~ık a 

trenlerinden "raralb,. dlıı:llm'tllr. zrl 

)'apmnd Aune - Yardak, yardakçı • fr. Alde, 
ıın, bana atfettUer. Örnekı Türk Dili Tetkik Ceml1etl 

2 -B ııuxllia"re, acolyete 
ı •na Y••tanın a8ıleri ben ıÖy• Ö 1 b b Umumi Merkez Azilındaa - Tlrk 
~-•dl rnek: Bu asiyi aYeneıl e er& ., 
b - • • Bana atfedilen ılSzlerl Dili Araıtarma Kurumu Genel 
en ıöyleınedlm derdeat ettiler - Bu azıyaaa yar- Ö O 

Ati (bak· 1 tikb 1 · daklariyl• ( yardakçllarilt) birlikte a:etl yelerinden. 
Ô • • •) - Gelecek, ah, ileri Azl (uzuv anlamına) - Örıe • fr. 

rnck· Bu d ( yakaladılar O 
dl 1 

' a anı lleriıiai atıaını G range 
f ••eı Anak - Salkım, hneak- fr. rappe Öraek: Aıl11 vlcuttan her blrlal• 

lti••• lı id 1. -er - Getirici, cretiren d B d • 
J - O e • fr. i l'&Yrnir, l'h • bir yaıifHI Yar r - e en vrı•• 

plua tard Öraek: Mellliver - UHnç ıetiren lerlndea her birinin bir iti vardır. 
4erveçhiati, berveçhizir Aıatıda uaanç i"etirlci. Aıld - Ant ( I...ehnet-ül·ltlgat'ta Ye 

f C Ava - Yardım - fr. Aide, ıecourı .. 
~ r. om111e il ıuit Radlof lllgatinde türkçe olarak aöı-

At L E k' Avihte - Aıılı, a11lmıt - fr. PendH· • 
1 t

1
" - • 

1 
• fr. Ancien terilmiıtir.) fr. Conıe, liberatioa 

" t S ı te, ıuıpendu Ö - uaam ıt ık, auıuzlu - fr. Soif Aviae _ Aıman • fr. Luıtre Azamet - Ululuk • fr. Graııdeur 
rnek: 1 - lıme kartı l:ılyDk bir b ) A fr Örnekı ÔnDmD&deki meatlenin aza• Ay& - ( bak: aca a - caba • • 

(1) Çıkacak olan ·•Ekler Deral· Eıt-ee que, ıerait-de? meti dbirdlr - ÖailmGzdeki 10ru-
ıi,, aıde ''r•t,, ekine bakın z. Ayaa _ Açık, apaçık, belli, bHbelll • mun ululutu bellidir. 

d 
isteyenler bunu kesip aradaki boılukları tercihan daktilo ile dol-

urarak Ttlrk Dili Ar t K - b' l _ aş ırma urumuna gondere ıllr e.r. 

Oımanhca •• • • •• kelimealne kdavuzda • • • • • • • karııhğını 
uygun (Yahut: Yeter) görmüyorum. 

Sebebi ( Kııaca ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . .. • • • • • • • • •••• 

önergem ıudur: • • • • • • • • ( 1) lmz• 

-- - ~---
(1) Burada bır örnttğe 

nııyaoakur. 

U
··r.erioe bir ıey yapıla· 

göıterilmlycn yazılar 

• 
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SON POSTA 

Şık, sağlam ve üstelik ucuz 
kostüm giymek isterseniz 

m r ank 

ne 
Fabrikalarının mevsimlik son moda 

kumaşlarını tercih ediniz. 

Dikkat: 

Her tarafta yün ve iplik · 
pahalanmış, fakat 

SÜMER BANK 

Mart 29 

Bu yeni ı;udra 9 ıaat 
müddefe sıL t ka'ır 

yapmız 

Arıık burnum parlamıyor ve 
emanım ki tenim büfün gün 
tazeliğini ve kadife iibi yumu· 
ıaklığı frnuhafaza edıcektiı. 
Sabahları benim '' 9 ıaatlik 
pudra ,, tabic ettiğim ( krema 
köpükla ) 'fokalon pudraıırıı 
kullanınız. Şimdiye kadar kulr. 
landı(ım bütün pudralarda~ 
faıla olarak m.un mtiddet ı r 
bit kalan bu puuradır. Terlo1· 

, SUm~r "t. ~ Bank Fabrikasının !lc:umatları 
Fabrikaları 

Perakende fiatlerini 
ucuzlatmış/ardır 

mıden kat'iyyea müteeHlr 
olamaz. Hüzgirdan veya yağ· 
murdan bozulmaz. Bu pudra 
cildi kuvntlendlrir n müo· 
beait meııamatı giderir. Sn de 
9 saatlik tecrübesini yapınız. 

yapılarken bUtUn iplikler · mukavemet 
ölçU aletlerinden geçlrllerek •ailamllklara 
resim.de ıördUğUnUz gibi muayene edlllr. 

a 
Yeni ıevimlilitinize hayran 
olacak11ınız. 

Ankara - lstanbal - Beyotıa - lzmlr - Samsan 

. . . . . 

/. . . . 

__ /··~DARA 
. . . .. .. ... 6iRiKTiREN 

··· ·RA~T-~D~Q 
KILIÇ 383 kömür ocıık'ar na 

AIJka~~~.~~?.1g~l'at•~~:~dm· Dr. A. KUTiEL 
hantmize n Maden Mudür:y.tinc Knru'toy Topç ılıır ca idesi ~o. ::$3 
anGracaatl: rı. 

&oıt Poat• Matb:aaaı 

Sahibi: R Kökçü i 

Neır. Müdiidl: Taha. 

69•> Vagon • LI Koolı ,ırketlnln 12 gllnllll: ..-.. 

PEŞTE - ViY ANA Seyahati 
PEŞTE SERGiSiNi ZIY ARET 

1 M AY 1 S ili 12 M A Y 1 S 
FIATL.AR: 

A. sımfı 98 T. L. 
8. sınıfı 79 T. L. 

A Sınıfı 56 T L 1 
Yaloız ~idiı, gellı H· 

• • • yahat bıletı 

8. smıfı 36 T. L. 1 A. B .. arasındaki fark 
mnki farkıdır. 

Gidiş gcli~ tren biletleri, Peıtadt Park, Atlantik otelinde ikamet ve yemek, 
Peşte ve Viyanadaki tenezzüh, bagaj nnkliyata bu fiatlara dahildir. 

DiKKAT: KOLLEKTIF PASAPORT, kambiyo mü.aadeaindın 
istifade edebilmek için YATAKLI VAGONLAR· KOOK 

acentalarına 20 Ni1&ndan evvP.l müracaat şarttır. 
1 '9'111111 ___ .._ Telefon: 44670 • Telgraf Sleeplng Galata ._ ___ .,. 

IC' A ' E 

Grip· Nevralji· Baf vı dit aAralar1 Artrltlzm • Romatlzlll• 

• ·• - • :ı."c - • ' ' - •• • • • . .. ' :,.: . . .. ~· .. 

lstanbul asllye mahkemesi 
Birinci hukuk dalre&inden; Gire

son lo Bank.r ııı tarafından Aykut H• 

de Siileyman n&mına verilen ve 
latanbal iş Bankası tarafından tediye 1 

edilecek olan 25/10/!)34 tarih n 
ll9/297fı4 No. lu ve Hn lirayı muh
tevi çek:n z ııyi edild:tinden biibahiı 
mezkur senedin lpt3li mumaileyh 
Süleymana izafetle vekili avukat Ce
lal Feyyaz tarafından tıılep edilmı
a'ne binaen ticaret kanununun 63Sinci 
ınaddeainc tevfikan bin lirayı muh
tevi bulunan mez"tur çek her kimin 
yedinde ise 45 gGn zarf nda mahke
meye ibrazı ve ibraı. edi'mediti tak· 
tirde mOd:!eti meıkurenin hitamında 
mezldir çek~n lpbline karar Yerilece
ti ilin o"uncr. (9848) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak3y K3prGbafl 
Tel. 42362 • Sirkeci Mlhlrclarır:ad• 

Han Tel. 22740 __ 
...... 4 ...... 

Mersin Yolu 
ANAFARTA vapuru31 Mart 

PAZAR gllnU saat 10 da Mer" 
sine kadar. u1579,, 

Ayvahk Yolu 
• MERSiN vapuru 30 Mart 
CUMARTESİ günü 1aat 19 da 
iz mir'• kadar. 0 1580,, .J ' . .. 

BÜYÜK 

TAYYARE PiY ANGOSU 
18. inci tertip 6. ncı çekişi 11. ·Nisan 1935 dedir. 

suyuk ikramiye 2 o o . o o o Liradır. 
Ayrıca : 25.000 , 20.000 • 15.000 , 10.000 , 5.000 Jirahk 

ikramiyeler · ve 50.000 lirnlık mükafat vardır. 

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


