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Sillh ahsinde 
Anla [ta ••cU •Jfllr• 

••r•c•at) Almany 
........................ eıııeıeııııııııe 994............................................. . ............................... ··········-
Sarıyer Cinayeti ffili Esra-' Bulga,Iar Dost1!_ğumuzu istiyorlar 

rını Muhafaza· Ediyor Fakat Bu Do~tluğu Soğu· 
. · · tacak Hcrşcyı Yapıyorlar 

Çünkü Katiller 

Çok Kurnazca 

~areket Etmiş· 

lerdir 
- BIJlkderede zengin Ermeni 

laadamı altmqlık Mari Elmaayam 
lld&renler meydana çıkanhyor. 
"t Bu llzl muh•niriialze aayle
r•n tahkikat Amiri biraz durduk· 
fag ... ra fUllU iJlye etti& 

- Hatta katiller bulunmuı 
itile demektir. 

Mubarrirfliliz ıoruyor: 
- L6tfın ve çabuk lsimlerlnf •• 
T abklkat Amiri aOlllQJnyerek, 

..... .-idi clejDdlr, .... w.. 
rerı bir eda fjfom1ot Ye •Me• 
111 c8mle ile iktifa •dlJor: 

- Şimdiye kad•r kadınlı, er
IEeldi oa IMt Jdtiyi •rıuya Ç9ktik 
•• dart kitf yl de, bu cinayetin 
••~luau olarak neuret albaa alclalr. 
• Şimdi ıu ıatırlara mahanirl

( Dnuaı 12 iaoi ylzde ) 

Nisteki Zabitlerimiz F ran
saya Davet Olund~. 
Ni.te papdaa Koaklr fflpllderde 11 alllet •r•••da d&dhel ....... 

•uretlle büJlk bir •••affald7et laauamıı ot.a Wal~llerimla Fraaaa Erlrbı· 
laarblyiıl tarafmda• h"mlrdekl ltlalciUk mektebial ab'arete daHt eclllmlfler 
Ye Frana.z hlktmetiaia misafiri olUak Niatea PariM llareiet etmlıterdlr. 

Ba •JI• içiade de Al•an7a tarafıad•a Allea ,.hrlade de bir Konklr 
Hlplk tertip edllmft, bialeilerimiı buraya da. ant edilmiflerdlr. Eter hlkt
met munfakat ederH zabltlerlmlz Fraaaadaa Almaaya7a ••çeceklerdir. AJ. 
••aya H)'alaatl 7apılmadıta takdirde ılnri ekipJmls .,.. oahflade barada 
bulunacaktır. 

adın Birliği T aribin Ku Lübnanda 
Komünistler 

cağına A~lırken ••• 

Kfıtl•• ı.ırlltl •z•ıı ı•çHlıl k••F•tl• 
[Yuııı 15 inci Ayfamır.dadırl 

uriyeli Hınçaklar Eriva
na Gidiyorlar 

· Onuncu Defadır Ki Ele 
· Geçiyorlar 
B..ut 29 ( Ha.u•I) - Ubaan u• 

bıt~11 ıoa ... alerde Berutta bir 
komUDl•t ıebekealai ••ydaaa çıkar
Iİlıthr. Ş8yJe ldı 

Soa süsılerde Muko.,.ada tala.Uini 
bitirerek bar•1a wjsJice wfrebilea Mı
arh MelamH lıluetafa i••iadtt w, 
l•nç, Beruftalft lcomlaiat Br•-tlerle 
plıımıy• batfamıt ve l:unlarJa me-
.. iıl l:ir hayJI hızlanmııtır. ft••r itte 
b81le bir mecrada ikea bunl•r J'•ka· 
laamıtlcrd1r. Bu t•beke lle Suripede 
oaaacu komüniat prupu tutulmuı 
o!uyor. 

Pi il ERMEE•ERRIRREill51 C ccaaacc•aaaa-ca--.----

500 Lira 
Verig_orus 

22 Nl••tf•• ltlhr •l••lc ;u .. 
r• IHıılallılı,,.ız •ll•nı:•ll o• /•11-
tlt1lı .. ı .. 6elca ti•••• •dlgor. ı,_ 
tlralı ,.r1ı.,ı11ı 10 ••c• Hll/..,ı•· 
İl• oi.,a•ru H ıonra aı•lıtl•il 
i•~•• la•••• /culaf .. 

Mijaabaka Kuponu 

RHlm Numaran: tO 

Yazı Namaraa ı 

İaim ------

Adre• ------------

............... ==---------------
r..t $am 29 (Huauai) - Suriye H UUınaada yerletmiı olaa Ermeailerden 
'-~... Hınçaldar ya ırat, yanı Suri7eyi terke hazarlı ıamaktadırlar. Çlakl 
...._-ı.r yerli arapJarla bir tirli seçinememellte41rlef. Bu •heple Erlftlra 
~ ._ukanchıld kupeu neala J'& .. dül 
~ 1• kar1tr nrmitler Ye ErlHa la~lı6•etiain •lnderditl bir •urahhaııa 4 ....,... Mfllthdsla N• - lal• 

l 'etile bura Ue alikalarını keamitlerelir. Bu ..ıvjhw•ktt ed., kallı. 800 a aclrelbalıll.fle ...... ~ aore-
r. Vapur bunlara dofru Batuma çıkaraoak, ••'aa lrlYua Ji4eeeli- ... ~aktaldaa ......... .. 11.,..a.. S9ll 

ı JOI ,..._..... Eri.aa lalkt .. tl temla ~t· ft.!P•=~•WMl!:•~ ... ~==~e:~!:!=:!t..-1 

Tezahürler, Nümayişler, Palavralar Ve 
Meydan Okumalar Bu Cümledendir 
Sofya, 30 (Hu

ıuıt) - Aıi Bul
gar komitecileri· 
nlo 1821 ... 1835 
aenelerl araaında 
lıtiklll utrunda, 
o zamanki TOr
klye htlki\metlne 
karıı giriftikleri 
çetedlik mtlca· 
de1elerine Bul
ıarlar, "ZaYera,, 
elerler. 

~. Zavera" te
tekldHOalla bq 
orıanlzatartl V el· 
ço Atanotof 
Camcı namında K•ıullılı11l•• 4•u oıı- lılr ., • ..., hlıl .... ... , 
Tll'DOWia bit ..,._,, .... r.,.,_ 
etrafına topladıtt Trenah G...,.t Braclata aa•aald lromltacalarla 
tadr olmaftw. S. ıuraf lroaaltaa 1 ~• EJ..a ......_ Had Yordu 

Stançef, Dracah lvanald Yoakof ( O.•••• 1B iaei JIM• ) 

Bir Kadına Lif Atb Di
ye Öldürüldü 

Alanya 28 (Huuıl) - Birla~ 
,On ev' el burada Çakallar kl
Jllnde imafıızca bir cinayet iflen
miftir. GOıel bir kadınm aebep 
olduiu bu cinayetin tafıilab 
tudur: 

K6yden Muta otlu Murat, 
blrlçaç hafta eYvel tarla&1nda 
çalJtarken, aynı köyden gllzeUiğl 
•e iıveıile f6hret bulmuı olan 
Haticenia keçilerl çitten içeri 

atlamıı ye ekini yemeye bati•· 
mıılardır. Kocuı k6yde olmıyaa 
ve teni ewlenen Hatice keçileri
nin tarlaya pditlnl girince 
teliflanm11 Ye Murattan kir 
dU"miftir. 

Buna mukabil Haticenla mn.. 
te1na gllıeWğine dayanamayan 
Murat boynunu blkerek: 

- Ne zararı var bacam, ftrilll 
( Oe•amı 12 inci Jkde ) 

iki Kurnaz : Hırsız •• 
Meğer iki Senedenberi An karada 

Yapıyorlarmış Soygun 
Ankara 30 (Husuai) - Geçen yıl ı 

Ankarada, timdi yerine Silmer 
Bank blnau yapalmak llzere yıla-
lao T aıhan blnu1D1n altında ba· 
ha Ye klrkcll Zeynel Ye FeJZul-
lahın dtıkklmna girilerek hır11z• 
lık yapılmıttL Ankarada hiç vaki 
olmayan YI en lflek cadde tız .. 
rinde olan bu hınazlık o zaman 
J>irçok d•dikodular u1aadar..., •• 
Ankara zabıta11 olanca lmdretUe 
bu hıruılak faillerini bulmaya ... 
YAfBllfb. Hınazlık çok uıtaca ve 
hiçbir iz bırakmadan yapmldıta 
için tahkikat çok tlç ilerliyordu. 

Ankara polial bir yandan bu 
tahkikat itini ylrltlrkea kurbaa 
hayramıDJD ikinci ahi Ankaracla 
bir bırmhk tlüa oldu; INa Wrla-

( Dff89'111 iMI,....) 
r.,,., ••• ..,, ,..,.,. .......... ... ..,..,. .,_, ....,. 



Seııa Getlrt11WI: 
için Neler 

Y apmelı•u ? 
F•Uh, S.raçh8ne bllfl, Fatih 

lqanakolu w••• , MDmtaz Pa• 
.. aokal• ................ .. 

- ··'*itli: ,..... ··11t11..ı; .-Y't* 
.._. ltR• atrataalar bile bllml1or ar. 
Ben auedea bileyim? Fakat bea ltu 
iti• hiç allicaclar olmadıt • Jaalde, 
slrilyoram ki ~-'lan ıetinmek 
için kaçırtmatı İçlla ppmalık ,., 
bırakmayorlar. MeaeJi mtiıde"hte p
len HJ1ahlana, Sirkeci iıtuyoauaa 
ıiri~ri•i bir alı önh• a•tiria. Sa
de o ırada ılttlDktetl hile, yapılan 
htt•r••aaar:Jaımı 'oı• tıkar...,a 
Wldi ,,. 

............ Zlnc ... kllP. 
.... el ............ , .. .... 
NaU.nlıp yoku,., t:I••......, ............ -s.,... ...... 111 ... ..ı .. 
keti •11alalara sMn..,lleeeffinis 
Wr hale aok ... u lbı_... ..._ ........... " ...... ... 
~ ··-·I& lthi ,... ........... ft 
... ,.ıp •1··-~ .... ....... .................. ,. .... ,. .... .,...,, 

011.ı 1 

...... '-•'•" .. 

............. - lı' ..... 
Bu ili~ ..._hh, .... w 
tanlıl ................. """ .......... , ....... ,.... 
siiall; •••uılr. eti••••••• ,..... 
... lılr ... .,. ...... ell ........ ........................ v--. 
..._ N ' ri's, ptf wa De , .... 
.. liL 

SON POSTA 

D&BILf • 
Hırsızlık Rekoru Kiran Bir 

• etçi Tevkif Edildi 

Y.WltlııWa _..,.. llia t 

hllldlmlerlne aypa bir ıekllde 

dazeltilmeel ıp. ta~ ·
.._ ~ pelr ............ 
im Jlatha etmektedir. 

E,Jkafabd ............ p ...... .......... ,,.. 
'-aa.r laariap llaa n ;rafaat metın 
• .. ,mtild bJbetmft W.m ••'•k •• arazi talaıltlarle .. 
.... plranlacalr. plde 'bı.. 
·' ı ._ .. ~ecu YI Irat• •·"· . • dd:ı .... --· ...... ..._ .,. ._ ,.ı Jaelldaa aJm. 
• Lte .._ Wr •Yi nlaf werp 
lleir .-..ı. .tadan kalcbnla.
...... Hwlna• 11,ıb 'D ı.. r.a.. 
.... •l' iıM undan lhti•a etllll 
• •21 ı•.S taklitlere •Jft• 
-- .. helale b&tln •mlik 
.. _. ... .-.Ukl uhipleriM 
......... abk •kafua ba mallar 
• ...._ • 1*1rw lralma7acaja 11,. 

~ 
9ari tarafm-.. ...... aedlıt.ı.-. 
lnflar eYkaf ldareilJaln iifd Jldlr.-
kabeai albDda flne mlteYellUerl 
eliade lnraDlac•lr, fakat •akfuu 
W... •'••'reerk kadar Irada a 
elan, bu )'btlıan he• •kfı imar 
tdile.,_, • faap e6cljl 
fıller ,.,. ... ,,. wlatira eYbf 
lclar• el koyacaktır. 

üXalelM 
Troki/ 

Edildi 

Bir. Ay içinde 
Dokuz Ev 

olaımıı 
Yüzlerce Lira Ve Bh Yı
lut Da V• llie9v-

lıer Aiırmıı 

Genç Kız 
Nasıl Öldü? 
Başkamnın Atbğı 
Kurıunla Ôldüğü 

Tubit Edildi Din poliı tarafmdan lllclclei1 
amu..Ufe taa '*bak ~t 
kljadUe ber ... r .. acil ... lllc1•ıh ı # MlaıWı•lır •1r kadın teılim edil& Yeria• MJ Alamet Lmd din ele s-n
tire, Hatice Ye Melahat a.ıı..m ıne kalbladea vurularak ilen 
takuaan ba laürli ..... diri w;+ .......... ...... ol-
ay içinde tan doku ,.,. W.. ·••ıtw. M•s ~da kWf1I'" ••tel olarak ...... Ye ........ - .. , ...... Belldlia k..U 
mnhim miktarda .,.... n cll- ••N Yllnladajı bt'I _.. 
ııya plmtf olclap iddia .au- turlla edD•lttir. Çlakl laq;m 
ıorcla. Bu kaclm m kapllartla IOl taraftan alrwlt n daMI r 
analı tllrt, bet mt Na .tcllll •i tarafma ı••ı....-. ~ 
etmlftlr. Buı ka ....... • tok iMi b,..... BeJkle elgwl ollaı• 
bir hafta kalaupr. K•dllia• ..,..ı 1o1a ..... .... llllm •c .......... IJI Wlea .. bdm ....... O-. .... p~ 
Tabimde Şark apartamamda Clakl W'rlvla ........_ •lte-
Bayu Maazzm Jlllllll• ...-.. _.. oldap .............. IWlrüıia 
(204) Ura.Ue elbiMlerhli ........., ............ Wr .... Jldllle 
Jlne Tablmcle Bay Zekeriyama bir .... Jl!rlk tdranleufbr • 
(41$) ............ ..,. .......... ,.... . .... ... ·- .. E ., o ... k .......... .. 
Kemal Rifaba ....._ (40) rak talmqb. lllcldehn.umllik 
Bralak etJUUll, ••darda dok-- hu,an Belldlla babUllll piU'ta• 
tor Bar lbrahlm Zatinin ...._ rak elbiteleıtle beraber ba Jl
prap, dantel•, eltarl, •lal zlklerl talla edecektir • 
•• dalaa birçok ÇMIDapr, LAhıllde llla•ut ünaı 
BarNaelD~a~~mananma._. 
~ kırarak (26) pa~= lataabul lbaumm Pir• ft ı.. 
il 11ft °""8 baclerl1e H ..... n slbl wl W. :.m .... ~:... ., ... ..,.. ...- .,., • u 110tt••.ı ra•r 
~~ada çlnkopaf Jly Kenanın ı...-mıftm Dk "Cfnet lllliıilil ••im 
eYiaden ı 1 lir• ile altua fiacu mtldBrllll maliyeden ahaarak 
zarfı ve bir pft illcarpla çalmıfbr. Bayn.ldırlak Balwalajma, batı... 

Dart Aydan beri ele pçmeJ• cak, blıDdaa ~ ela lllalulta 
bu kaclm iki ıDn enel ,a1ra1... ~· 
mq, e'fhade •• llrbeda çaldata 102 Bın 
..,..... b1rço1r1an haı..m..-. .. L . 
su1tua1ameı •• Blrlad ·c.. ıranın 
Hlldml &nbe ~akanlm Hatice , u ı. 
tevkif eclDmlftir. ne•a.aı 

Bu Sabah Bir · ~.:ı..=c 
Cinayet Oldu ~ ~ ............ ... 
Cibau.r. Gfm• mptf ...... b&ro huaplaf-mqa ... • .. .. 

ile Slkrl bu •bah. •alanadald batldk edilm.., .. bm ....... . 
•ki htr alacak davuım taz~ı,.. Fakat tetkikata mtlraldplerla yap-
nk kaYıaya ................ her ıldal makta MzHın ._......_ -
......... al teltlkell ..... ... ........... 
yaralamqlanllr. Yanldar hutaba-
•Je bldırıhnltfarclır. 

Bir infilak 
Bir Amele Eirk•ç Yerin· 

dea Yaralan• 
Ortaklycle bir lrarameM nb

rikamıda ·a- karpit depOia iDflllk 
etmff, Klmll aiiH8'1 bir teavi1ed 
ka' yeri.-den yaralanlmı Ye te• 
~ .............. ,..lurldnıhmttll. 

Pear Ol• H•Nll 

····~ atnlan lmitlarW bitllded ip. .. ... • ........ 
Tlrld,... aWiı•Jd. 

AbdUlh-'mıt VereHalnln .... ... . 
....... ... ticareti .,.p .. 

Ptıpa Dlıılill• tlrbtle ı..tme
tia WriW.Mt .. .,..... Tnrlt 
Fran11z mahkemeıinde açbklara 
davaya dlln •flauı le ıfbr. Abd61-
hnnit wr ı ıı aiw açtala dav• 
'n'' ı '• .._. '8g&a verlleıt 
u•t& 
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Hergün 

Mal buat 
Kongresi 
Ve ... 

• 
Şül::rü Kayanın görüşü 
Yakında Ankarada ilk mat· 

buat kongreai toplanıyor. 
Bu konrrenin ma~ıadı hakkın· 

da bir fikir edinmek için iç fıleri 
Bakanı ŞükrD Kayanın •aktilo 
'ıkmış bir yaı.ısıudan ıu parçayı 
akunıak kafidir: 

"1[.Ltlıuat yaıadığı muhitin aiyaııi 
~jimıııu inlıbak eder. Her rejim ken· 
liııe m•ı vafılc bir vatandaş tipi aradığı 
cibi, hır matbua~ tipi de arar. E1aı'.ı 
iııkılaplıır yapan memleketler gazett• 
1ıriui <l" inkılaplarının yürüyüşune ve 
&ben rı ıe uydurmayı, iokıliplarının 
terleilrnesini \'e butllnleşmuıni bir 
ıaruret R ldrııdlyorlar. Gazeteler de hY 
ıa.henge uymayı bir vazife eayıyorlar. 
~ahı i vtt lıarici siyaHtte lokılip kü~ 
•Usüuu tıl bir:iğıJe ilerletmeye çalıfarı 

A&eyı.hut o gayeye imale edılen mat
. buatın son miıallıri Ruıyada, 
~ alyada ve Almany lda göriilnı•ktedir.,, .. ... .. 

Almanya da 
Şükrü Kayanın bu mütaleası 

kısmen vakıalan ifade eder. 
A manya yeni çıkardığı mat· 

huat kaauaile Nazi rejiminin mü
dafii olan gazetelerdea batka1ına 
•öz hakkı bırakmadı. Her hangi 
dini bir 111Ueaseae ile alAkadar 
olan, münferit bir aermayedar 
&.rafından neıredilea ve 1800 
larihindenberi kendial ile karuı· 
llın Arl ırkından olduğunu ispat 
\dem:yen kimselerin gazete neı· 
hdemiyeceği kabul edildi. Bu 
~uretle Nazilerin gazetelerinden 
1>ışka gazeteye yer bırakılmadı. 

Jf- * * Rusya ve ltalgada 
Rusyada matbuat hükumetin 

lnh"sarnıda a'ibidlr. Moıkovada 
biri fırkanın, diğeri hükümetin 

· ıazetesi olmak Oı.ere yalnız iki 
t•zete vardır. Diğerleri lhtiaaa ı•· 
tıteleridir. 

ltalyada matbuat hükumetin ıid· 
tletJi kontrolu albadadır. Gazete-
14tr, ancak matbuat mtıdiriyetinln 
lirektifi ile hareket ederler. Neı· 
tedilecek ve ecllmlyecek haber• 
lırle, DCJri caiz olanların yatış 
l•rzı matbuat mUdUrlüğü tarafın· 
tlan tayin olunur. 

• • * 
Matbuat Hürigetl 
Yalnız dikkat edelim, gaHte• 

lerini bukadar ıııkı koatrol altma 
alan devletler inkılAp yapanlar 
leğil, diktatörJllkle idare edilen· 

.,lerd.r. Polonyada da, Yugoılavya· 
-a da matbuat ayni derece taz.• 
)'ıka tabidir. 

Matbuatı• ağzını kapamağa 
ltıebbüs edenler, tiddete ve ı;JAha 
dayanarak hUkull}et etmek me~ 
buriyetinde olanlardır. 

Hnlbuki bizde diktatörlük yok· 
t1ı1r. Biz §iddet ve silaha dayana· 
tak hükumet yapmak fıtemiyoruz. 

Biz l:ilikia halka •e halkın 
flkr.ne dayanarak hUkümet yap• 
lllak istiyoruz. 
b Hükumet, Almanya, ltalya ve 
~Ul)ada olduğu ıibi, matbuata 
~tediğl iıtikameti verebilir. 

unu kendi kendine yapma· 
)ıp, matbuat menıuplarını bir ko~ 
tre hali11de toplıyarak onların 
flkirler;ni al1111ya teıebbUa etmekle 

. ~a!buat hUriyetlre hllrmel ett:· 
••nı, •• diktatör:ük'e idare edilen 
llıtemleketlerin s·yascti i fokip et
... ~~ istemediğiai göstermiş değil 
lrudır. 

·~öylere Kadar 
c.lektrik 
l<ilovah AHmış Paraya 

Mal Olacak 
il ~ kara, 1 (Hususi) - Öko· 
t ~rnı bakanlığı memleketin c lek
~ıkleştirilmesi için b"r kan n la· 
, haaı hazırlamt~ tır. apıl n h !

~Plara göre kö} lere bile kilo' atı 
'-a paradan elektrik verilmeıi 
..:.tnkün olacakt.r. Elektrikle~mo 
•at de memleket 6 pnrçaya ay· 
,1_.tn~kta, baıta Zoııgu]dak, aonra 
'- ~ıuie Antalya vo lzmir ge!· 

'"t•dir. 

' .... --· --· i r..,,.,_ .... _,. __ 2 ____ m __ , ___ _,.,_,, 

_R_-.._e_s_i_m_l_i_M_a_k_a_.e ___________ a __ Yı_ık~ı·k __ .ıı.f_e_k_te_P_a_.!I Söz~~ -~1sası l 
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kugud~n ' Çzkar dan. 1 

Yıkık mektep hapiaaneyt' yol açar. Şehirlerde mek
teplerla ıotalmuına mukabil, köyler mektepai:diktea 

75 lin kifiyi ancak bu auretle kazanmak mümkiln olur. 
Köy mektebi, cumhuriyet deYrinin yeni proıramına 

tik&yet ediyorlar. Hapiaaneleri 
adedJai çoj'altmak IA.ıtıNdıı. 

kapatmak için 
Hapiaanelerde 

mektep 
çGrüyen 

girecek mllbim muelelerlnden l:irldir. Şeh"rlerde oldutu 
kadar köylerde de mektepleri çoAaltmalıyız. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Çin eki Komünist Ordusu 
Galip Ge iyor ! 

Pekin, 1 (A. A.) - Komünist 
ordusunun plıtarı ıehre 15 kilo
metre mesafeded;r. lnailiz, Fran· 
111. ve Amerika tabiiyetinde bu· 
lunan kadın ve çocukların çoğu 
bu aabah tren ile ıehirden 
ayrılmıılardır, Üstarafı da müm· 
~ olur olmaz gideceklerdir. 

Amerik• konıoloıunun da 
doıyelerinl alarak ıehirden 
çıkacağı sanılmaktadır. 

Avusturyada KomUnlst Bom· 
baları Patlamıylİ ea,ladı 

Viyana, 1 (A. A.) - Bir poUs 
karakolunun 6nünde bir bomba 
patlamıf, kom· ıer çok ağır surette 
yaralanmıı ve bir bacağının keıll· 
meal icap etmlıtir. Bir .komünist 
suikaatı kartısında bulunulduiu 
aanılmaktadır. 

Kaçırılanların 
Sayısı Artıyor 
Bil, 1 (A.A.) - Vorweartı 

ıazeteaine göre, bir Alman me· 
111uru, V aaen adında bir adamı 
hududa celbederek oradan Al· 
manyaya kaçırmııbr. Iıviçre hll· 
kdmeti meseleye el koymuıtur. 

(Lfüfen beıinci sayfaya bakınız) 

Yeni Matbuat 
Kanunu 

Ankara, 1 ( Husull ) - Mat· 
buat kongreaine resmen 84 zat 
çağmlacaktır. Yeni Matbuat ka· 
nuauna, resmi ilinlarm gazetelere 
matbuat umum müdllrliiiil hıra· 
frndan verilmesi kaydı konulacak, 
ynk,ek tah•.1 kaydı bulunmıya· 
cak:ır. 

Parti Gurupunda Mülıim 
işler Görüşüldü 

Ankara, 30-Cumhuriyet halk 
partisi kamutay gurubu bugün 
toplandı. Edirne ıaylavı Şeref ~
kut'un Kotranya çiftliği, Azatlı 
Baruthanesi ve çayırı ile ,·e:zir 
~ayın ve menekşe çiftliklerinin 
çenelerindeki köylüye niçin da· 
ğıblmadığı hakkında yaptığ~ ıor• 
guya iç bakana Şükrn Kaya saf· 
halarile cevap verdi. Ve bu fır· 
aatla hnkumetin göçmen nnfuıu 
ve göçmenlerin ve toprakıız köy· 
lillerin toprak sahibi olmaları hak· 
kında gUttUğD siyasayı ve memle· 
kette arazi •• toprak rejimini 
anlattıktan ıonra bu rejimin ıı· 
lahına ve agrer alyaaasımn takibi 
ve tatbiki IUıumuna fıaret ede· 
rek bu önemli ve ecele itin par· 
tice bir eıaıa ve çabuk bir halle 
bağlanma11nı ve bunun için de 
gurupdan Hçilecek bir komisyon· 
da konuıularak ıonuclanmaıım 
6ne sürdü. 

Şeref Aykut meael6yl izah 
•• bu lüzumu peldeıtirdi. Bu tek· 
lif parti gurubunca kabul edildi. 

Toplanb sonunda Dı~ bakanı 
Dr. T efik Rüıttı Aras Türkiye ve 
arsıu!uaal siyaıa durumunu anlat· 
tı. Ve deyevi gurupça bllyUk llııi 
ile dinlendi •e onandı. 

600 Lira Gitti! 
Sultana adında bir kadın dUn 

Adliyede, içinde altıyüz lira de· 
~ğerinde para ve kıymetli evrak 

bulunan çantaaını kaybetmiştir. 
Çanta bulunamamıştır. 

Atatürkün 
Önünde 

Ankarada Ordu Evinde 
Nutuklar Söylendi 

Ankara, 1 (Hususi) - Atatllrk 
ordu evinde Kadın esirgeme ku· 
rumunun tertip ettiği çayı şeref· 
lendirmİf, Kadm eıirgeme kuru
munun faaliyeti ile alikadar ol· 
muı, söı Türk kadınının vazife· 
lerine intikal etıniı, Atatürk dil, 
kadın, talim ve terbiye mevzulara 
flzerinde Nuri Conker ile Mak· 
bule Eldeniz, Mediha Kazım 
Urbay ve Yarbay Saide diıkurıo 
lar verdirmiıtir. 

Atatürk ordu evinden ayrıla~ 
ken "çocuklar yetiştiler, bizden 
daha gOıel söylft~ orlar, bizden daha 
glizel dUşünUyorlar ve dütUndlikl~ 

ıi ni daha iyi ifade ediyorlar,, dly .. 
rek iltifatta bulunmutJar ve "varol 
Atatürk " sesleri ile uğurla... 
mışlardır. 

Olimpigakos 
Maçları 
Yunanistan ıamplyonu Ollmplyakoı 
takımı yann aabab Providanı Yapu 
rlle iki maç yapmak Uzere gele 
cek ve Hk maçım Cuma gllnO aaat 
16,30da Fener bahçe stadında F e 
nerbahçe ile yapacaktır. 

iSTER iNAN ı·srER 1 NANMAI 
Bura& Belediyesi, Buruya aeyyhb ~k•ek için kDçilk 

bir brotOr nefretti. Bu rehberin kapaj'ı kaz yetilile bo
yanm • İçinde verilen ma'ümat 1rııyet karıtık yazılmıf. 

Bir cüm!Hl oa aalu tutan ve rumi kitJıbete uygun 
o!ara!t yaz lan bu rehberi okuyup ta kaaacak Hyyab 
bulunacı.tıoa inanmak için ıafdil olmak lb m. 

Bu rehberde Uludata da bir yer ayrılmıt, l:ir aürl i7i 
baaılmamıı rHimler arasmda Uludnğda oteldeki iıtlra
hat vaaatalarıodan bahHdiyor H 50 kuruta bir yatatı 

l:uluadutu taarih olunuyor. Ey kari, Utudat, aeyyab, 
bir yataft, bu üç kelimeyi bir araya getir ve bu reh
berin seyyah ıelmete )'•raya b;teceğine, artıkı 

lSTER iNAN /STER iNANMA/ 

l--------------------------------------------------------------------~~---·-------J 

._A_d_a_,_r._ı ____ .s(rv. n,.., _ 

Otuı. iki li\.d kuyuda kaldık· 
lf.n ıonra çıkarıbn l3c;lulu 
Mehmet hepimizin üıtUnde 6t~ı.ı 
dün; aya gidip gelmiı harllc.'!!tde 
bir adam te;iri yaptı. Gu:'!lec-il•r 
ve fotcğraf çıtr.r etra!n.ı ı:lJ;l, r. 
Nerede İH ona fU sualleri ~4rl\• 
caklal'da: 

- Sırc!t köpr:aünd•n geç-
tin mi? Hizim Gallita köprllsllne 
benziyor mu? Cennete, cehenne
me vapur iıleyor mu? Biz.im 
•apurlu ıibi pahaL mı? Orada da 
bütün yer yüzünde olduğu gibi 
buhran var mı? Cehennemde 
yaıayanlardan blle vergi alıyor
lar mı? 

Zavallı Mehmet! Bir sözO 
pek hliznfime dokundu: Kuyunun 
aralığından patronuna hitaben: 

"Beni kurtar, aeni mahke-
meye vermemi,, Diye bağırmıt
Halbuki, doğruau, onun patronu 
bu vaadı duymadan evvel işçisini 
kurtarmak için adeta iğne ile 
kuyu kazdı ve kurtardı da... Bu 
ıitemli haykırışıo haykını tara• 
fı yerinde, sitem tarafı doğru 
değildir. Bir kazadır olmUf. 

Fakat yakınlarda da bu ka· 
zalar çok oluyor: Evler yıkılıyor, 
kuyular çökllyor, insanlar ölnyor, 
yahut ahrete gidip geliyorlar. 

Kazalarıo çoğu ihmallerin öz 
kardeıidir, yıkılan o evlerde, çCS. 
ken bu kuyuda ihmalin ne dere
ce parmağı vardır, bilmiyorum; 
fakat hazan kazaları mühürlü bal· 
mumlle davet eden lhmallerlmiı. 
olduğunu pek iyi biliyorum: K~ 
ca bir reımi dairemiz yanmadan 
evul, belediye binayı gezmiş ve 
orada yangına karşı tertibatın 
eksik olduğunu raporla haber 
vermiıtl. Buna rağmen ihmalin 
devam etmeıi yangını hasretle 
çağırmaktan başka neye atfedil~ 
bilirdi? 

" Kaza, ben geliyorum!,. o~ 
mcı: sözn meıhurdur; biz de ona: 
u aman yapma, çok göreceğimiz 
geldi, buyur!,, Demezsek yeniden 
birçok yangınların, yıkılmaların, 
çlSkmelerln önüne geçmiş oluruz. 

" Kazaya rıza 11 bir irtica ta· 
biridir. 

Eşek 
Mezbahası Mı? 

Polis, •tekleri keserek ıı§u 
eti diye satmak suçu ile dört 
arkadaı yakalamııbr. Bunlar 
Sariko Rifat, Kabakçab Hüseyin, 
Köse Hasan ve Sabahaddin 
adlarındadır. 

Bunların Edirnekapıda Knçnk 
ç~ıme ıokağında Rafatın e•inde 
eşekleri keierek bir a'lin suda 
bıraktıkları, bu auretle ıığır eti~ 
den farkı kalmıyan eıek etlerini 
kasaplara sığır diye sattıkları 
iddia edili1or. HidiH tahkik nf· 
baıındadır. 

Tekaüt Maaşları 
Bağlanırken 

Ankara, 30 - Yeniden bağ· 
lanacak tekaftt, dul Ye yetim 
ayhklanoın, eald senelerden top
lanmıı iıtihkaldarmdan ancak beı 
Hneliği veriliyordu. Bundan ıonra 
botnn toplanmıı olan paralar ve· 
rllecektir. 

Yeni Vapurlar 
Ankara, 1 (Huauıi) - Tahılı 

edilen OD milyon lira ile yeni 
•apurlar aahn alacak olan bir 
heyet yakında Almanya, Fransa, 
lngiltere •• Holandaya gidecektir. ____ , ___ _...... ............. ------

Mld~, Banak ve Karaciğer 
rahataızlıklarıoa 

AFYON KAR AHiSAR 
MADENSUYt.I 



4 ~a: fa 

. t Memlelcft Maıı.arıısı ı: 
Şebinkarahisar da 

Tamzara 
' 

Şebinkarahiaar, ( Huıuıt) 
Şebinkarahisar kazasınını teıkll 
eden on lkl mahalleden birinin 
adı da Tamzaradır. Kaza merke
zine alta kilometre mesafede olan 
Tamzara, Giresun· Karahiaar ıo
ıaıı Uzerinde tirin, bağlık 'H bah
çelik bir yerdir. Tamzara; meıru• 
tiyote kadar on alb köyll ihtiva 
edın beş yUz evli bir nahiye 
merkezi idi. O zamanın tetkill• 
tına röre fahri müdürler tarafın· 
dan idare olunuyordu. Meıruti· 
yette nahiye teıkillb kaldırdırak 
k6y yapılmıı ve 329 tarihinde de 
mahalle yapılarak Belediye hudut• 
lan dahiline alınmıttır. BurUn 
yllz elli evde bin nllfuf barındıran 
hu tirin yer otu Ye ılltUle 16hret 
alan Sarı çiçek yayla1ına çok ya• 
kındır. Şimalden Cenuba doiru 
Akbayır, Kııık, Ahmet pınan, 

Kınlkaya koruluklarlle çenilmlı, 
tablatin bahıettiği bir alb:ellli• de 
maliktir. Tamzara doktorların çok 
bej'endlklerl •• verem olanlara 
bilha11a tavaiye ettikleri bir yer
dir. Her aen• birçok haatalara 
Tamzara bavaıı tifa ve hayat 
verir. Hastaları tedavi eder sai· 
lam ye sıUrbUz olarak gönnerir. 
Su ve havaaının emaalıizliiile 
tanınmış olan bu sıUzel sayfiye 
Karahiaar ve sahil viliyetler hak· 
kının Hnatoryomu vaziyetindedir. 

Tamzarada akar temiz ıu iki 
bin evi idare edecek derecede 
boldur. (Keçi bağırtan) adını taıı· 
yan bu au civarda pek meıhurdur. 
Tamzara halkı çalııkan Y• teH· 
nüdü 19von kimıelerdir. 

Mahallede bir halk okuma ıvl 
vardır. Bu ev, her akıam mahal
lenin temiz ruhlu ıençlerile dol· 
maktadır. Halkın yUzde dokaan 
beti okur yazaıdır. Mahallenin 
tam teşkllltlı, üç mualllmli mek· 
tebl halkın yardımı ile yapdmııhr. 

Sumer Bank Mühendisine Ziyafet 
Gemlik ( Huıuıt ) - Sumer 

bank mühendiıl Bay Necip şere• 
fine Umurbey halkı, Geml;lc 
ticaret odaaı ve fırka idare heyeti 
tarafından ayrı ayrı 3 ziyafet 
verilmiıtir. 

__ _...c;ıı !!lar....---......--• ..... ·------

Son Posta 

OııttemJıde tıkaıı .ıaı• 
h itlhnhrln bUtün haklan 
ea!l.uı Ye eaıttemiae eitım - . 

ABONE FIA TLAAI 

Aboae bedeli peşindir. AdrH 
detittirmek a& kurilıtur. 

Celn ew•k •~'i wrllmH. 
Alnlerden m••'ullret alı11mu. 
Cevap için mektuplara 10 kuıu~uk 

pul ilAvesı lazımdır. 

r Poata kutuau ı 'i'4l letanhl-, 
Telgraf ı Soopoıta 

.. Telefon : 20203 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

•• 
Bağcıları Tekirdağ 

Para 
Verilmesini 

Uzümler~ne iyi 

istiyorlar 
Tekirdağ, (Huıuai) - T eklr

dağ Balcılar birliği idare heyeti 
ıarap fabrikasına giderek yeni 
mlldllr Adnan Y altı ile konuı· 
muılardır. 

1 

Baj'cılar yeni müdürden bu Tekirdağ' şarap fabrikası 

yıl ıaraplık yapıncak nztımlerlnin -
iyi fiatlarla ıabD alınmaıım iıte· Adapazarında 
mitlerdir. Yapılan konutmalar 
neticoalnde yeni müdür bağcılara /fjaige Jş/erİ 
elden sı•l•n yardımı yapacaiını Adapazarı, (Husuıl) - iki 
vadetmlı, Yt ıaraplık yapıncak otomobil, bir motopomtan ibaret 
OzUml yetlıtirllmeılne itina edil· olan itfaiye teşkilatımız ihtiyaca 
meal tavalyeılndt bulunmuıtur. cevap vermemektedir. Bunun se· 
Balcılar yapıncak tlsümll yetiıtlr- bebi ıehirde ıu tesis atın n mun· 
nıealnl ve bu aahada baicıhiJn tazam olmayışıdır. Yangın yerinde 
lltrlemeainl fıtemektedJrler. boıalan arozözler tekrar dolm~k 

Şarap fabrikaımın Almanya• için ıehrin ortaıındakl parka gıt· 
meye mecbur kahnmaktadırlar. 

dan ılparlı ettiti fllitre makineai Bunun için belediye içinde kuyu 
ile diier aletler ıelmıthr. bulunan evteri, ıu depoları olan 

Şarap fahrikaıının eakl mil· yerleri harita üzerinde tesbi~ e~-
dUrU Bay HAdi Kaatamonu lnbi· miye ve yangın zuhurunda ıtfaı· 
aarlar müdUrlUğtıae tayin edil- yeyi kapı kapı dola,arak su ara· 
mittir. maktan kurtarmaya karar vermiştir. 

Akşehir Gölüne Yeniden 
Su T oplanmıya Başladı 
Ekilmiş Arazi Su Altında Kaldı 
Alqehir, ( Huıuıi ) - Yedi, 

sekiz yıl önce koruyan Akıehir 
gölU köylüler tarafından ekilmei• 
batlamıf, bilhaaaa buradan iyi 
mahıul alındıiı görülmüştü. Köy· 
Hl bu yıl da ıölU ekmiştir. Fakat 
ılmdl umulmadık bir vaziyetle 
karşılanmııtır. Kuruyan göl yeni 
baıtan havuzlanmağa, yani ıölde 
ıu toplanmağa baflamııtar. Ekili 
arazi ıu altında kaimıı bulun· 
maktadır. Göle IU reliıinin aebe
bl bu yal bol yaimur ve kar 
yatmış olmasıdır. KöylU sıöle ıu 
ıeldiji için çok H•inmekte, eki
ninin ıu altında kalmıı olmaaın· 
da hiçte mUteeaslr olmamaktadır. 

f(oyunhisar Kö
yünde Kızılay 
Kurumu 

Y enlşehir, (Huıuıl) - Kazaya 
batlı Koyunhiaar köyünde bir 
Hililiahmer ıubeıl teıkll edilml,. 
tir. K&ylUlerden 60 kiti derhal 
hu ıubeye aza olmuılardır. Köy· 
)erinde Hililialımer ıu heal açıl· 
maaı dolayıılle köylUler kasabalı 
misafirlerine ıllt ve ayran ikram 
etmiılerdir. 

Kastamonu da 
Bir Y anitn Komisyonu 

Kuruldu 
Kutamonu, 30 (A.A.) - Be· 

ı lediye tarafından yangın tehlike· 
ılne kartı gereken tedbirleri almak 
için bir yangın komisyonu kurul
muıtur. Komisyon halkın yardı· 

1

. mile yeniden arazöıı: ve dlitr 
~Uzumlu veaaltl almak için lıemen 
ite baılamııtır. 

Huıuıi idarece Gni atadı 
yanında bir iazino papılmaaına 

baılanmııtır. 

_ ........................ . 
Ermenakta 
Çağlıgan 
Kulübü 

Çağlayan kulübü idare heyeti 
Ermenak (Husuıi) - Çağhyan 

ıpor burada yeglne ıoyBBlı ku· 
rum vaziyetindedir. Çailıyan spor 
kulUbUnUn spordan başka muh· 
telif kolları vardır. Kaaabada 
her aahıda varlık göıteren bu 
kulübün idare heyeti kulübe bağ· 
h gençlerin yalnız bedenen dej'il, 
fikren de yükselmelerine ç"lıfD".ak· 
ta kult\p idarealnde titizlik ıöı· 
termekte, tefekkülil başka teıek· 
küllere örnek olacak bir halde 
idare etmektedirler. 

Bogazhyanda Becayi' 
Boğazlıyan ( Huıust )- Ziraat 

Bankası Memuru Bay Mahmut ile 
Avanos Ziraat Bankaaı Memuru 
Bay Oıman Nuri becayiı edil· 
mitlerdir. 

'uhutlu Nahiyesi 
Afyon ( Huıual ) - Şuhutlu 

nahiyeıl halkı nahiyelerinin kaza 
merkezi olması için Vilayet 
Umumi Mecllai nezdinde teıeb
bUıte bulunmuılardır. 

• 

Karaman (Huıuıt) - Burada 
Gazi ilkmektebl bu muhitin en 
hUyUk binalarından biridir. 400 
yavruya bilgi veren bu binanın 
dershane,yemekbane, müze, idare, 
muallim, mudur, hademe ve saire 
odaları olmak Ozere 15 genit 
odasa ve 3 büyük salonu vardır. 
Mektebin bahçeainde talebelerin 
Ye muallimlerin gayretile 200 den 
fazla çam ağacı yetiıtirllmiı, bu· 
raaı adeta koçuk bir çam korusu 
haline getirilmiıtir. Mektebin geniı 
bahçelerinde birde fidanlık yapıl· 

mıf, burada 300 den fa:ı.la muhtelif 
cins ağaç yetiştirilmiftir. 

* Karaman (Huı~ai) - Buradaki 
eczane tam Uç bu-;uk aydan 
heri kapalıdar ve halk bu yüzden 
çok ıılnntı çekmektedir. Burada 
hiç olmazsa belediyenin bir ec .. 
zan• tealı etmeıine ihtiyaç vardır. 

Evkaf İdaresi 
Ödemişte Yeni Binalar 

Yaptırıyor 
Denizli, 30 ( A.A.) - Evkaf 

ldareıi tarafından yaptırılmakta 
olan evkaf ve tapu dairelerlle otel 
ve gazincınun temelatma merasimi 
kalabalık bir halk önünde yapıl• 

mıftır. 

Bu merasimde vali, cUmhuri· 
yet devrindeki bayındarhk hakkın· 
da bir ıöylev ıöylomlt ve ilk 
temel taşım koymuıtur. 

Mardinde Futbol Maçı 
Mardin (Huıuai) - TUrkgUcll 

aporcuları ile Ortamektep takımı 
arasmda bir futbol maçı yapılmıt 
TUrkgücu 4-1 maçı kazanmıştır. 

Orduda Peçe Ve Çarşaf Kalkıyor 
Ordu, 30 ( A. A. ) - Şehir 

mecliıl peçe ve çarşafların kalk· 
masana ve bunun belediye yaaak· 
ları arasına rirmeaine birlikle 
karar vermiştir. 

lzmir Tütün 
lşçilerinin /Jir 
Kararı 

lzmir ( Hususi ) - lzmir TUtUn 
işçiler Birliği · idare Heyeti, kadm 
işçilerin derhal çarıaf ve örtülerini 
atmalarına karar vermiştir. Tutun 
lıçileri Birliği bu it için vilayete 
miiracaat etmiştir. işçilerden 
çarşaflarını bırakmayanlar işlerine 

devam edemeyeceklerdir. - >f. 

Mardinde Posta Nakliyatı 
Mardin ( Huıuıi ) - Şimdiye 

kadar hayvanla yapılmakta o!an 
ve birçok gecikmelere ıebebiyet 
veren Savur, Midyat, Gercüş, 

Ciıre poıta nakliyatının kamyonla 
yapılması kararlaştır.lmış ve işe 

baılanmıştır. 

Ma) ıs 1 

Yurtta Bayramlar 1 
1 -ı 

Karamanda, lz
mirde, Edirnede, 
ldman Şenlikleri 

Karaman (Husuai) - idman 
Yurdu stadında idman şenlikleri 
pek kalabalık bir aeyirci gözll 
önUnde intizam ve muvaffakıyetle 
yapılmııtır. Karamanda şimdiye 
kadar idman ıenliği yspdmamıı 
olduğu için bu ıenlik büyük bir 
allka ile takip edilmiı, bütUn 
Karaman halkı aahada toplan· 
mı ıh. 

Mektepliler bütün halkın tak· 
dlrkir alkıılarını toplıyarak bir 
ıeçit reııml yaptıktan ıonra ev· 
veli erkekler, sonra kızlar tara• 
fmdan idman hareketleri yapılmıf, 
pek beğenilmiştir. 

idman bayramı mllnuebetil• 
yeknesak jimnastik elbiseai yap
tıramayan yokıul talebenin elbl· 
aelerl mekteplerdeki himaye he· 
yetlerl tarafından yaptırılmış, 

bunların da şenllklere lıtiraki 
temin edtlmittir. 

iz mirde 
I:ımlr (Husuıl) - 1935 yıh 

jimnastik bayramı geçen yılJara 
aöre çok daha farklı v• munta· 
zam olmuıtur. idman ıenliklerine 
lzmirin bütUn mekteplerinin kıJ 
ve erkek talebeleri iıtirak etmit• 
tir. Reımigeçit pek muvaffak ol· 
muı, genç talebelerimiz idman 
hareketlerinde de fayanıhayret 
bir beraberlik göıtermiılerdir. 

Edlrnede 
Edirne (Hususi) - Bu yıl 

Edirnede idman ıenliklerl pek 
mUhim bir halk kUtleıinin huzu

runda, takdire değer bir intizam 1• 
muvaffakiyetle yapılmıştır. Şenlikle• 
re blitlin mekteplerdeki kız v• 
erkek talebeler iıtlrak etmlf, 
erkekler ve kızlar ayrı ayrı ırup• 
lar halinde idman hareketleri 
yapmıılardır. 

idman ıenlikleri halkın ıpof 

ali.kasını arttırmıştır. 

Somada Bir Kaza 
Soma ( Hususi ) - T ahsildıt 

Sabri ÖksUz Akçeavlu köyUnd• 
tahancaaını karııtırırken eli tetij'e 
dokunmuş, çıkan kurşun böbrek• 
lerini parçalıyarak belkemlğin• 
aaplanmaıtır. Sabri Öksüz ölmllf'" 
tUr 

Soma Avcılar KulUbU 
Soma (Hususi) - Avcılar k11· 

IUbU yıllık toplantııını y aprnıfı 
yeni idare heyeti bawkanhğıo• 
Niyazi Akkuı. ikinci başkanlığ' 
Hami Koral, ki.tipliğe Nuri Yaıar• 
muhasipliğe Galip lnay, azalık~•· 
ra da Ahmet Çalan, lbraht.ıı> 
Akaeki ve Murat seçilmiılerdı~ 
Kongrede ayda bir defa sure 
avları tertip edilmesine karst 
verllmiıtlr. 
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r Siga•et Alemi ) 
1 

. 1arsilya 
t.,inagetinin Mu
hasebesine Doğru 

Bir tarafta devletlerin hararetli 
bir surette ailahlanmaları konuıulur 

Ye bu ailihlanma f;ilen devam 
ederken, diğer tarafta Uluıleı Kuru
mu mahafillni bir baıka menu 111•1• 
1rul etnıeğe baıladı. Bu mcY:ıu, Mar
•ilya ciaayeti milnuebetile Yugoılav
ya'nın Cenevrede yaptıtı tiklyete 
Macariıtan'ıa Yerditi cevap Ye bu 
oenpla beraber yapmayı ka~ul ettitl 
tahkikatbr. O zaman, bu tahkikatın 
mazbata muharrirlitinl lngi'i:ı murah
ha111 Lord Eden 6:ıerlne almıfh. Lord 
Eden masbataaını 30 Mayıs Uluılar 
Kurumu celHıin• hasırlamalda mi· 
~elleftir. 

Mamafih bu mazbataıua tanı.iminin 
b1r lnfiliz murahha1ına lauale edll
mit olma11, Manilya cin :ı yetinin n
kuunu mOteakıp lngllterenin o zamaa 
mtldafaa ettlti noktainazar dOıünl· 
l•cek oluraa; Macariıtanın bu lıadire
Ji tamamen nazari 1&hada kalmıı bir 
mllnakata n. atlatacııt;na ıllphe 
edilemıs. Fakat bu mlna1ebetle Ar· 
•ıaluHI tedllitçilik hakkıada Ulualar 
Kurumuaun baaı ııaalar •Gaakere 
•t•Hİ de mGıteb'at defildlr. MHelA 
lniçre hGkumeti, daha timdiden blr 
takım tedblr!er almaya karar nrmlı 
•• bu neYi hadiHlere karııhk olmak 
laere aiyaai mahiyette •• ılr'atle 
•areket eden bir nnl zabitai mania 
teıkll ıtmittlr. Batına da bu gibi it
lerde munffaklyetl ile maruf miralay 
Jakkar iımiade bir zatı sretirmittir. 
BDtün bu alAmetler 80 M2yııta bir 
fırtına kopacatını göıtermeyorler de· 
fil. Fakat yine batna alametlerde• 
anlatılan bu fırtınaaıa zaranız •eç•· 
ceti ıeziliyor - Süreyya 

Bir Çarpışma 
Faciası! 

Vuppertal, 30 (A.A.) - SUr• 
ati• gitmekte olan bir otomobil, 
bir demiryolu geçidinin parmak· 
lıjmı kırarak raylar nzerin• dev
rilmiş Ye o esn~da gelen bir trenle 
feci bir ıurett• çarpıımıştır. Oto
mobilin içinde bulunan Oç yolcu 
6lmUıttır. 

ltelyanın MUstemleke Siya· 
aetl Ve HarcedıAı Para 

Roma, 30 ( A.A. ) - 15 ıe
ne mUddetle Trabluıgarp ve Bin· 
ıazi'nin lıtimarı cemiyetine HneYI 
5 milyon Liret tahsiı ed"lmittir. 

1-5 - Edebi 
Tefrikamız 

SON POSTA 

HARİCİ 

Harp Günü Yaklaştı! 
Habeş Ve 

ltalya Çarpışmak 
Üzeredir 

ilk Tüfek Eylülde 
Pathyacak 

Londra 30 (A. A.) - Deyll 
t•!graf'ın Eritreye ıönder diği mu· 
habir, gazetesine yolladığı bir 
mektupta, Eritre'deki limanda 
bUyUk miktarda harp malzeme1i
nln toplanmıı olduğunu yumak· 
tadır. Hazırlıkların ehemmiyeti, 
yalnız mlldafaa için yapılmıt ol• 
maları ibllmalinl bertaraf ettir
mektedir. 

Umumiyetle dlltllnDJdlltllne 
göre, harp harekltı, yağmur meY· 
aimindea ıonra, EyUU yahut ilk 
teırinde baılıyacaktar. 

B. Muıollninln Habeıiıtana. 
ltalyan nllfuı fazlalığı meaeleslnln 
anahtan olarak tellkkl etmesi 
muhtemeldir. 

Habeşistan• geance, Karalın 
ltalyan latililına bütlln kuvveti 
ile k•rtı koymak kararmda bu
lundup atikardır. Habeşistana 
ancak franıız Somallsinde Cibutl 
yolu yahut lngtli:ı Somaaslndekl 
bazı boş arazı yollarından silah· 
lar, tayyareler, top arabaları ve 
tanklar ithal edilebilir. Bu itibar· 
la Habeıiıtanın harbe hazırian• 
ması mlişkUl bir meaeledir. 

Burada dolaşan rivaı etlere gö
re, Japonya silah ithali huıusun· 
da karala yardım etmektedir. 

Adiıababada kıral ile mU.ikat• 
larda bulunmut olan b:r lnsıiliz 
bu ıehirde 9 silih ticarethanesi· 
nia milmeauill•rlnl gördüğünll 
ı6ylemlştir. 

Belçlk• Bir Para Konferansı 
Tekllf Etti 

BrUkael, 30 (A.A.) - Baıba· 
kan, paranın iıtikran için arııulu-
ıal bir konferanı toplanmaıı için 
deYletlere müracaat etmiıtir. Bazı 
devletler, böyle bir konferanım 
gelecek kııdan tsnce toplanmaama 
IOzum olmadığını bildirmişlerdir. 

Yz••a: N.o 
Mahmut Yesari 

IFransa 
{Rusyal 
Anlaştı 

ile 

Parls, 30 (A. A.) - Hariciye 
nazırı ile Sovyet elçiıi dün Sov• 
yet Ruıya • Fransa antlaımaıı 
etrafmda g6rUttUler. Antlaımanın 
metni bugUn kabinede i6rütllle
cektlr. Antlaşmaya } arın (bugün) 
ıah çekilmesi muhtemeldir. Bu 
takdirde Bay Laval gelecek hafta 
Moskovaya gidecektir. Mukavele 
Milletler Cemiyeti misakının çer
çeveli dahilinde, Lokarno moka· 
Yelesine uygun olacakbr. Mukavele, 
herhangi bir baıka devletin aley• 
hine mlıteveccih de&ildir. MOıa•I 
hukuk ve vecaiple ve Uluslar 
Kurumunun çerçeveıl dahilinde 
ıarkl Avrupa için karıılaklı bir 
müzaheret sistemi teıiı:ne çabt
mayı iıtemek tartile ileride bu 
mukaveleye herkeı iltihak ede· 
bilecektir. 

Venedikteki 
Uç/er 
Konferansı 

Viyana, 30 (A. A.) - 4 Ma· 
yısta Venedik'te top!enacak dan 
ltalya • Macar - A vustur} a konfe· 
ranıının programı, Tuna umumi 
ademi müciahale misakı ve iki 
taraflı mlitekabil yardım m'sak· 
lara çerçeYeai içinde tahdit •di· 
lecektir. 

Muahedelerin tadili ve te~. •f 
silihlenma iti ikinci derecede bir 
mevzu o'acaktır. 

Habsburgl. rm tahta geçmesi 
meselesi, dip!omat;k mahafi.i ali· 
kadar etmemektedir. 

iki Yeni Tevkif 
Berlin, 30 (A.A.) - Yabancı 

matbuat ile alikadar oimak tuh· 
metil• Proteatan kiıiseai matbuat 
baıkanını ve Proteıtan papazmı 
tevkif etmişti. 

Zarfı, Hacere uzatıyordu; Ha· 
cer, e!ile reddetti: 

- Mektup size yazılmıı sayılar. 

1 

Voroşllof 

Kızıl 
Ordu 

Her Tecavüze 
Mukavt.~met 
Edebilecek 

Moskova, 30 (A. A.) - Har
biye Komiseri Voroşilof, 1 Mayıs 
münasebehle, Kızıl Orduya hita· 
ben neşrett;ği beyann .mede di
yor ki: 

Sovyet Rusyası, ıulhpervcrane 
eaerini ikmale çalışmaktadır. Bu· 
nunia beraber, kendi topraklarına 
karşı 'ukubuL cak her türlQ teca• 
yQze mukavemet etmek azmin· 
dedir. 

Kız 1 Ordu, en mlikemmel tea
llbata maliktir, her nefer işçiler 
yurdunun müdafaası uğrunda ca• 
nını feda etmeye haz1r bulunmak· 
tadır.,. 

BUyUk Kanal 
Moıkova, 30 (A.A.) - Baltık 

denizıni ıımal bı..zlar der izine 
bağiıyan kanal işletmiye açılmııhr. 

Çam Tırtılları 
Zannetmiyorum. 

- Açıp okudunuz mu? 
- Hayırl 

takibe çıkıyorum. Ne zaman dö
neceğim, kat'iyetle belli olmaz. 
Şayet, Demir ağayı görmek iı~er 

.de ,beni arataraan1z, merak etme
meniz için bu aat ırlan yazıyorum. 

Demir ağayı bulmak için, Çep
kenlide sırma keselerin Demir 
Ağa, di) e yazanın.z; gider. Ben, 
&eldiğim zaman Aktaıa gitmenizi 
dUtünürüz. 1: elki de doğruca 
ıehre giderı· niz. Her halde De
mir ağa, sizi görecektir. Siz, tim· 
dilik kasabada kalmalısmı:ı. De
mir ağa da, Zihni Ef. de, •) nl 
fikirde bultınuyoruz. Selim ve 
hUrmetler ederim hanamefendi ..• 
Cevat,, 

Hacer, elini kalbine baıtırdı: 
- Acaba, ae haber alaca• 

lım .. 
Kalktı, odanın içinde ılnirll 

alnirll dolatlL Sofaya kulak verdi, 
tlinledi. 

MerdlYende ayak sesleri pey· 
da olmuıtu; Hacer kayıtsız g6-
rllnmek için llkemleye oturdu. 
Kapı vuruldujıı zaman, atar bir 
aıı:ıle: 

- Giriniz! Dedi. 
Zihni Efendi, omuzları dDtllk 

ltir halde içeri girmiıti: 
- Cevat Bey, karakolda yok. 
- Bir yere mi çıkmıılar ? 
Otel kAtibi, dudaklarmı bUktD: 
- Bir haftadanberl yokmuı1 
Hacer, kendini tutamadı, 

ııçradı: 

- Bir baftadanberi mi? Ne• 
rede? 

- Takipte imişlerl 
Hacer, anJamamışh ı 
- Takipte mi? 
Zihni Ef endioin yüzü, hiç te 

neş'e!i değiidi: 

- Bir firari takibinde .• 
Hacerin, aklı ermiyordu: 
- Bir baftadanberi mi? 

- Evet.. Müfreze ite birl:kte 
takibe çıkalı bir hafta olmut··· 
HilA d6nmemiıler .• 

- Bir klıiyi mi takip edi
yorlar? 

- Galiba .. 
Fakat bunu 16yJerken, Zihni 

efendi, Hacerin yüıllne bakamı· 
7ordu. Hacer, helecan içinde idi, 
onun biline dikkat edemiyordu: 

- Ne Yakit d6necekleri de 
mal6m delil mi? 

- Tabii ..• Bem olmaz .. , 
Hacer, ıiltenin kenarına ç6k· 

mOttOı 

- Demek, iıt•r lıtemez bek· 
llyecej'iz ..• 

Otel kltibi, caketlnln yan ce· 
bindeD bir ıarf çıkarmııtı: 

- Takibe giderken bu mek· 
tubu birakmış... Eğt=r Zihni efendi 
ıelir, beni ararsa, bu mektubu 
Yerirıinizl Demiş! 

Hacerln yüreği ümitle, Hvlnçle 
dolmuştu: 

- Mektupda ne yazıyor? 
Zihni efendi zarfa ıöıteriyorduı 
- Üzerinde, Demir ağaya ait 

iı içini Diye yazalı... Bundan, bu 
mektubun, size olduğunu anladım. 

Hacer, iıaret ettil 
- Açın, okuyun. •• 

- Ôtel katibi tereddnt ediyordu, 
Hacer, alnirlendi: 

- Açın, okuyun, efendim •.• 
Zihni Efendi, zarfın kenarım 

yırtmıtb; içindeki kağdı çıkardı 

Y• ıGı gezdirdi. 
Hacer, merakla sordu: 
- Sizeml imiı? 
Zihni Efendi, Hacerln Jlbl\ne 

bakb: 
- Size, hanımefendi. 
Ve mektubu tekrar Hacer• 

uzktmııb: 
- Buyurun, efendim. 
Hacer gDldO : 
- Okuyunuz, Zihni Efendi .•. 

Bir kere okudunuz... YllkHk Ha

le, banada okuyunuz! 
Otel kitibi, bundan alanmııtı: 
- Affederıini:ı, emrettinizde 

okudum. 
- Onun için ı&ylemlyorum. 

CeYat Beyle, aramızda ıizll ka· 
pakh bir tCY yok ki ... Sizinde bil· 
diğinl:& ıeyler ••• 

Zihni Ef., mektubu, ağar ağır 
ta~• tane okudu: 

11Hanımefendi, 
"Ben, bu akıam emir aldım, 

Otel kitibi okurken, Hacer, 
içinden manalar çıkarmağa uğra· 
ııyordu. 

"Bu, geldiğim zaman Aktqa 
ıitmenizl dnşnnornz!,, slSzOnden 
aııl istediğini anlamııtı; Hacerin 
yUzU gülüyordu: 

- Çok nazik, kibar çocuk 
doğrusu... f ıi araıında, bizi de 
dUşUnmütl 

Zihni Ef., mektubu Hacere 
uzatmııtı, ıenç kadan, mektubu 
aldı: 

- Aman aakhyayım... Demir 
ağanın adreıi Yar, kaybolursa ne 
yaparım! 

Kırık kırık glllüyordu. 
Onun yUzllnlln gUldüğOnll 16-

ren Zihni efendi de ınlmeje ba.-
,lamııtı ı 

Gönül işleri 

Evlenmeden Eve/ 
Bu ... fiuallere 
Cevap Veriniz 

Evlenmeden evvel sev:şmek 
güzel şeydir, fakat kifi değildir. 
Sevmek aaadetin zamini aayıiamaz. 

Her evlenecek genç &§ağıda· 
ki ıekiz kaideye r;ayet etmelidir: 

1 - Niıanlmızın ııhhati yer:n· 
d• midir ? Evlenmeden evvel ni· 
tanhmzı tıbbi bir muayeneye tabi 
tutturunuz. 

2 - Nifanlınızan aile hakkın· 
da fikri sizin fikirlerinize uygun 
olmalıdır. Kız, eyli bir kadından, 
bir anneden ve bir aııktao ne• 
ler beklendiğini bilmeli Ye bunlara 
cevap nrecek ıurette hazırlan· 
mıı olmalıdır. 

3 - Nifanlınız, alleıinden ay· 
n yaıayabllmelidir. Anneaine ve 
allHine onlardan ayrılamayacak 
kadar bağb olaa lazlar, evlillkde 
mH'ut olamazlar. 

4 - Niıanhlar inıanlarla te
mastan hoılanmab ve onlara na• 
,,ı muamele edileceğini bilmelidir. 

5 - Niıanhmz ihtiyaç halinde 
kendi bayabm kazanablıecek ka• 
biliyette olmalıdır. Y artn bir ka• 
za vukuunda ı:ı ölUraenlz o aefil 
kalmamalıdır. 

6 - Karınız, bot zamanlan• 
nazı iyi ııeçirmenin ''rnna Ylkıf 
olmalıdır. Evli bir çift kendilerine 
mahsus biç olmazıa bir müıterek 
eğlence Yaaıtasına malik olmalı
dırlar. 

7 - Her izdivaç bir nevi pi· 
yangodur. Nişanlınız bir az da ta· 
libe inanır olmalıdır. 

8 - Sevmekten, ıe\ ilmekten 
korkmayan bir kızla evleniniz. Su
kutu hayale uğramıı bir kız, toy 
bir kızdan daha iyi ze, c• olur. 

Iıte sizıo için meı'ut eYlenme• 
nin sekiz ıarb. 

TEYZE 

Fransanın Hava 
Kuvvetleri 

Paris, 30 (A.A.) - SalAhiyet• 
tar bir zat, Fransız hava kuvy .. 
tinin bu ıene içinde tamamiyle 
yenilenmlı olacağını ı.Sylemlıtir. 

Yenileme programı 1937 de biti• 
rilecekti. Fakat harJcl hldiseler 
karşııında buna hız verilmiştir. 

- Demir ağanın adresi malum! 
Hacer, naektuba fazla ehem• 

mfyet verdiğini göstermemek için 
takaya bulatbrmak istiyordu : 

- Sizin için, öylel.. ılı blll· 
yorsunz .•• Fakat, ıizi her zaman 
bulmak, ele geçirmek kabil detil 
ki ... 

Klnaye:t kinayeli bakıyordu : 
Bazan kayboluyorsunuz, 

artık yüzDnftzU görenlere, ne 
mutlu! 

Otel katibi, kekeledi, mliaaade 
iıtedi: 

- Ben, gideyim artık, hanım• 
efendi. 

Hacer, elini uzatmışta: 
- Şaka ediyorum, bana d• • 

rılmadmız ya 1 •• 
Zihni efendi, şiddetle inkir 

eder gibi bqını salladı : 
- Size danlmak, ne haddime 

efendim .•. 
Genç kadınan sıcak, yumuıak 

elini ı.knrken, içine tatlı bir bay
gınlık göçmüıtli : 

- Slzi ne zaman rahatıız ede .. 
yim? 

- Estaj'furullah.. ılz, Cevat 
beyin ne zaman geleceğini aa!ar
smız... sonra, Demir ağayı da gCS
rllrsünUz ... neredeyiz? Ne oluyor? 
Ne yapacağız? Anhya!ım değil mi 
ya? 

Otel katibi, odadan çıkarken ı 
- Siz, hiç merak etmeyin ••• 

Ben, her şeyi anlarım 1 
(Arkaaı nr) 
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Tarihi Fıkra 

Bir Kelime 
Dolayısile 

\" 

Abdülhamit devrlodo bir gUn 
Bab:alide b ir toptanh yapıldı. 
Keçeci oğlu Fuat Paıa ile o ıı· 
rada henüz aarığmı, cübbeaini 
bırakmamıı Ye efendi diye anıl· 
ınakta bulunmuı olan Cevdet 
Paıa da bu toplanbda bulundu. 

Konuıulacak it neydi bili} or· 
musunuz?.. Fran•ızca CriH keli· 
illetine tnrkçe karşılık bulmak!... 
O gllnlere kadar "Hazine açığı,, 
denilip geç.ilen para yoksulluğu 

artık iratla masraf anımda mu
't'azeneaWik o?maktan çıkmııtı, 
liyasl •• lktısadi hadiseler } ü
zUnden t•ıkınlık •eren bir facia 
halini almıştı. 

Bu facianın önnnu almak Ba· 
bıAli dHletlileri için mümkOo 
olmak ılSyle dursun, hatti dilfü· 
bDlecek itlerden değildi. Onlar 
ıadece vaziyetin ifade edilebil· 
inesin• medar olacak bir 
11Lügat,, arıyorlardı. 

Toplantı çok ateşli oidu. Hel""' 
keı Crl.te kelimeaine bir karııhk 
•yd ... rmaya çalışb. Ortaya ka· 
llıudar, Borhanlar, Ferahnekler, 
Ahteriler, Cevheriler getirildi, 
llzun arqhrmalar yapıldı, Arap 
•• Acem köklerinden fttikaklara 
tiritildl, dehfetli mUnakaplar 
YllrUtnldll, Fakat uKriz,. kelime• 
•inden anlatılan manayı a'llatacık 
bir kelimeme bulunamadı. 

Herkes çene çalmaktan yoru• 
lunca glSzler, istikbalin Cevdet 
Paşaaı olan Lofçah mollanın 
llzerine dikildi ve yalYarıldL 

- Şu karııhğı Hn buluver 
bari. lıte bi% bulamadık. 

CeYdet efendi •·Hnkmettlm., 
diyen bir hikim atırlıiiyla bir 
ltelime mU'ıldandı: 

- Buhran! •• 
Iıt• o gUndenberl bu kel:me 

Oamanh Iehçeaine girdi; siyaıt, 
lnali, iktlaadl ve tıbbi bir ııhlab 
Oldu. Daha önce o kelimenin 
lcuUamldıiJ ftldilmemit Ye glSrllJ. 
lnemifti. 

Elimizdeki liigat kitapları 
(bubran)ın arapça müzekker bir iılm 
olduğunu yazmakla lktifa eder
ler, kökünü göıtermexler. Meğer 
bu göılermeyif onun 6z türkçe 
Oluşundan ileri gelmiyor mu miı? 
'" Parça parça gazetelerde basıla· 
itlen dil kılavuzunda • onun 
lllrkçe oJduğunu ıılSrUnce iti an· 
1-dım ve af allayıp kaldım. 

Acaba Cevdet Paıa krizin 
karşı lığı 11buhan., derken onun 
~llrk çe olduğunu niçin aöylemedl? 
~nce bu çekingenlik o devrin 
dllşüncelerindekt aakatlıktan kork
lllanıo neticeı:dir. ÇUokU zeytin· 
)~iı yerine mutlaka Raganl ve 
hlır eti yerine de mutlaka Lahmi 
~~kar kullanan bilgiçlere tUrkçe 

q. kelime kabul ettirmek elbette 
lnünıkün olamazdL 
dtı· Bununla beraber buhranın 
1- ıınizde yer almasından hoı· 

11rnıyorum. Keıki o kel:me 
~tkçe olmasaydı ve Türkler 
6t6n ömftrlerindo mali buhran 

t~l'tneaelerdi?. 
M. T. Tan 

TAKViM 
ÇARSAMBA K111am 
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Dbyada Olup Bitenler 
-

Corcun 25 Kır al Bayramı! ncı 
• 

Mayısın 6 ncı Günü Londrada Misli Görülmemiş Bir Şenlik Yapılacak f 
~~~~~~~·--~~~~~~~ 

lngiliz Kıra/farı Dünyaya Hakimdirler. Fakat Londra 
Şehrine lleledigeden Müsaade Almadaıı Giremezler 

Mayııın 6 ıncı gUnO lngillerede 
Kıral Corc ile Kıraliçe Mary'nin 
tahta çıkıılarmın 25 lnd yıldöntı
m U tesit edilecektir. Bu mOnaıe
betle yapılan hazır:ıkların en kll· 
çüğünden en büyüğüne kadar 
bütn.ı lnglliz mil!eti alikadardır. 

Londrada bir mağaza aahlbin
den, bir sokak aerseriıine kadar 
kime lateraeniz sorunuz. Size » 
gfin yapılacak mera•imin proıra· 
mını ezbtn okuyabilir. Alayın 
Buchfngham sarayından Sen Paul 
kilisesine gidinceye kadar takip 
edeceği gDzergih hakkında tet
rifat müdürü dereceaiode malfı. 
mat ıahibldir. 

* Kıral Corç ile Kırallçe Mary• 
nin tahta çıkışlarının 25 inci yıl· 
dönUmO mlinasebetlle yapalacak 
meraıim, !897 tarihinde kıraliçe 

( Viktorya ) mn yıldönllmll mftna• 
aebetile yapılmıı olan meraaimin 
aynıdır. Yine o vakit kullamlmıt 
olan arabalar, tar;bf kostümler, 
yine ayni debdebe •e tantana llo 
kullanılacak, tekrar edilecektir. 

Kıral ile kıraliçenio binecek· 
leri arabayı aaray erkanı, bUyUk 
UnOformaları He ıef~rler, avam ve 
lortlar kamaraları azası, mUıteml· 
rat mllmesıllleri, ordu •e donan· 
ma heyetleri, filleri üzerinde Hint 
prenaleri takip edecektir. 

* 
Meraalm alayının uzunluğu 2 

Kıralın ta9 giyme meruiml 

kilometre olacaktır. Bntun gllzer
gahta fasılasız bir asker kordonu 
selim duracaktır. Yalnız bu aıker 
asıl ( Londra tehri) denilen mah· 
dut aahada ailah taşımıyacak, 
sOngUalb: duracaktır. Esasen 
bizzat Kıral da T empİe Bar 
denilen ıehlr kapısında duracak·. 
hr. Belediye lordu tarafından 

tehrin tarihi anahtarı ile bir kılıç 
kadifeden bir yastık üzerinde, 
bu noktada kırala takdim edl· 
lecektir. 

Zira lnıillz kıralı dllnyanın 
dörtte biri Ozerlnde hllküm sür· 
ae de, Londra şehrinin, şimdi 
hayali kalan ıurları içine, bele· 
diye reisinden mUsaade almadan 
ve onun yanında olmadan gire· 
mez, gireceği zaman da ilzerinde 
ıilah bulunduramaz. 

Bu garip merasim, lngiliz k~rala 
ile tebeasınıo karıılıkb itimada 
ve hürmete dayanan münasebet· 
!erinin çok iyi bir ifadesidir. Ve 
ber lngilizln kalbinde hürriyet 
qkı ve bağı ile kırala sadakat 

1 

Tarihi bir reıiına Kıraiiçe Viktotyanın yıldöailmlnde yapılmıo olan meJa
ıimdea bir intıba 

bu ıekilde telif edllmekted:r. kırahn adı atrafanda yükselen 

Jıl. efsane çoktur. Hayata imparator• 

Kıral Corc'un demokraıl ile 
mllliyetpenerliği kaf aaında bu 
derece. iyi cemetml7 olmasının 
••rn. meırutt hnknmdarların en 
16ıe ı~rünmeı.I, dahili ve harici 
lflerd• de ıaltanat makamının en 
baairetkir bir müıavir; olmaım· 
dan ileri ıelmektedir. ŞDphe yok· 
ki kıral, nazırlarının ıöylediklerini 
yapar, fakat mühim me-ıelelerde, 
hele buhranlı ıemanlarda fikri 
daima alınır, nüfuzu btıytıktnr. 
Şahsen an'anelere tiddetle bağ• 
hdır. En ebemmlyelaizinin bile 
değiştirilmesine razı olamaz. 
Hele aaray etiketlerine de son 
derece titizdir. Eununla beraber 
hususi hayatında gayet basit 
yaşar. Zaten kendiıi söylemfttlr. 
Bütlln isteği kıraliyetinln ilk centll• 
meni ve ilk hizmetçisi olmaktır. 
Bu çifte sıfatın bütün tebeası 
tarafından kendisine zevkle, mem• 
nunfyetle verildiğinden 1Uphe 
etmeyiniz. lngilterede her tiyatro 
temsilinin sonunda kırahn martım 
aöylemek adettir. Allah kıralımızı 
mu haf aza ehin temennisile başlı· 
yan bu marı, hattA bir vodvil 
temsilinden ionra bile halkın ne 
can Ye gönlilden söylediğini gör· 
seni!:, bu hususta kiiçük bir fikir 
edinebilıniniz.! 

Haya isterse donduracak de· 
recede aoğuk, isterse bunaltıcı 

Kıratın arabuı 

derece ııcak, karlı, fırtınalı, bo
ralı Yeya ıisll clıun, Buchingham 
ıarayının muhafızları muzika ıesi 
arasında nöbet değiştirecekleri 
zaman orada muhakkak bir halk 
yılını bulunur, gözler hep •ar•· 
yın pençereainde, kıralın hayalini 
ıörmek hevesindedir. Size ikinci 
fikri bu ııörUt verir. 

Juğun tecrübelerine, şartlanna, 

zaferlerine veya aıkmtılarıoa karı• 
ıarak geçmlttlr. Tam bir vahdet 

arzeder. içinde en kilçük bir 

ıergllıeıt bile yoktur. Karakteri 

çocukluğunda biraz taıkmdı. 

Dersten ziyade lltifeyi ıeYdiiJ 

•lSyleairdL Fakat veliaht olunca 
derhal detfıti, clddlleıtJ. 

* 
Prens Corç bOyllk kerdeşl 

Prens Alber ııibl, bnttın gençliğini 

Kıral harp içirdt bir İngi liz ıiperin dı 

bahriye mektebinde, zabit nam
zedi olarak ııeçirmiş, sonra Bacc• 
hante "t'e Britanika zırhlılannda 
hizmet etmiş, bu zırhlılarda ku•· 

vetli bir fen tahsili kazanmıştır. 
iki kardcı 1880 yılında bütün 

dünyayı dolaşmışlardır. Bu müna
sebetle yazdıkları notlarda, derin 

bir gl5rüşe snhip oldukları anla· 
tılmııtır. Bu iki kardeşten timdi 

kral olan Prens Corç 1882 yılın· 
da ayrıca Hlndiitanı, şimali Ame

rikayı ziyaret etmiş, d6n6tlinde 
tekrar deniz mektebine girmiş, 

MOlôzim çıkınca yine zırhlıya 

geçmiı, nihayet bir torpitoya 

kumandan olmuı, ve kardeşinin 
ölllmll neticesinde veliabtlığa 

geçtikten sonra 1892 yı lında 

Pren11s Viktorya Marey dö Teck 

ile evlenmiştir. Bu evlenmeden 

de (4) ü erkek, (1) 1 kız olmak 
üzere 5 çocuk dünyaya gelmiştir. 

Prenı Corç 191 O yılı Mayısının 

)#. 6 ncı a-ünü kıral 7 nci Edvardın 
Bununla beraber bu halkçı vefatı tızerine tahta ıeçmlştir. 

1 
ltlalılcemelerde _I 

Kelepçeye 
Altın Bilezik 
Diyen Maznun 

1 

Evvelki gün Asliye ÜçllncU 
ceza mahkemesi önUnde jandar• 
maların arasında elleri kelepçeli 
gözlUklU, sakalh, harap olmuı 
samur kUrklll ve periıan bir 
adam duruyor Y• dlılerl ile 
boywaa fapkuını kemirerek par• 
çalıyordu ve: 

- Bu ıapka mu•I renklidir. 
Kimim. Ben Di•am mobaaebatta 
btıyll adamları tanirım. Aç kal· 
dun. Ekmek parası istedim. Bana 
ıeraeri ded\ler. Kolama da ıu 
albn bilezikleri geçirdiler. (Ke· 
lepçeler) öyle ya l ·· c· kken kol• 
larına bir san'at ı.. ı,eziği taka• 
mıyanlara •omadan böyle de· 
mirler vururlar. Hepsi haklı 
fakat ben de açım ne yapayım. 
Diye de söyleniyordu. Biraz sonra 
mUbatlr bu Mehmet oğ:u Fethiyi 
mahkemenin önllne çıkardı. Onun 
ıerserilik yaptığı iddia ediliyordu. 
Muhakeme •onunda reia Bay 
Hikmet ıu kararı okudu: 

Suçlu aydan fazla muayyen 
bir iti• meıgul olmadığı gibi 
bu mBddet içinde if bulmaya da 
teıebbtıs etmediif va belli bir ika· 
metglhı da bulunmadığı için sersen 
ve mazannei au' kanuouaua(21)inci 
maddealne sı&n lld ay mllddetle 
boğazı tokluğuna belediye Teya 
umuru ufla itlerinde çalitmaya 
eğer it bulunmana muhakkak 
memleketine veyahut bqka mthıa 
aip, bir yere 16nderilmeslne ka· 
rar Yerildi. 

Suçlu F ethl, relale beraber 
kararı harfi harfine tekrar edi· 
yordu. Sonunda: 

- Kararı ezberledim. Çok 
iyi bir karar. Bu karan kimıe 

benim kafamdan çıkaramaz. Bet 
on para sahibi olacağım. Dedi 
ve jandarmaların önünde mahke
meden çıktı. 

Rertevnlyal Vakfı Davası 
Muhtelit Türk • Yunan Mah· 

kemesinde iki milyonluk Perte•· 
niyal vakfına alt davaya diln 
bakıldı. Ve mahkeme davayı kendi 
rllyeti haricinde görerek ademi 
salAhiyet kararı verdi. 
Oç Hırsızın Cezası Az GBrOldU 

Bundan bir mllddet eYvel hıl""' 

ıızlıktan suçlu Kimi), Karabet, 
lbrahim hakkında Birinci Sulh 
cezada verilen muhtelif cezalar 
temyix mahkemesi tarafından az• 
aörülerek davanın asliye cezaya 
alt bulunduğu bildirilmiı olduğun
dan suçluların yenideu muhake
meleri yapılmak üzere evraklara 
Müddeil'mumil;ğe gönderilmiştir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

, 
llugece ııöbetçi eczaneler euo

l ardır: 
İstanbul tarafı: Şehzedııboşında 

(Hanıd ), Akaarnyda (Ethem Per· 
tev), Karagtimrııkıe ( uat), '.l'opka· 
pıd& (Nazını) , S'.l.mRtynda (Erofilo }, 
ZPyrcktP ( Hasım llultııı:), Eyüpte 
( JJıkrnı •), KuıukapıJa (Belkı1:1) 1 Bn· 
lııtta ('l'olidi· ), Çeruberlita~ta (Sım 
no~ı m), Balıç"kopıda (A. H za), 
Bnkırkö\ ünde (M+>ı kez). Be) oğlu 
tarafı : 'l~ııksimdf' (Della Sııdo), Ye
niş0hird e (S. Bnronakyan), Taksim• 
de (Ertuğru'), GalatRda (Karuköy), 
Şışbde Şnfak eokngı nda (Nargileci
yııu ), KaRımpaşnda ~hlerke:ı: ), Haa
köyde (Halk). Kadıko) tarafı: Mo· 
dada (A ıi d lın), Pııınryolunda 
(H (at Murutbz), Biıyükadada (Şiik-
rü Rız ı). 
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1'auukçuluk 

1 1 
Kuluçka 
Makineleri 
Nasıl Kullanılır? 

Mevıım kuluçka mevsimidir. Bu 
münaseb tle memleketımıı.d!) gıttikçe 

taammüm etmekte olnn mnkino ile 
civciv oıkarmak uıullerini hu aü•uıılarda 
anlatmayı faydalı bulduk. Bu izahatı· 
mu:, bütün kuluçka makiuelerine şamil 
bulunmaktadır. 

Makine Ulmbası: Eski bir 
dit fırçası veya bez parçası ile 
her 1abab ye hu ak9am lambanın 
fitilini iyice yıkamalıdır ve petrol 
hazinesini yarım aantimetn bir 
botluk bırakarak doldurmalıdır. 
Umbayı yakarken evveli az 
aleve baılamalı ve 15 dakika 
ıonra latenllen aleve ıöre ayar 
edilmelidir. 

M•klnelerdkl Su Depo
eu - Depoya IU koymazdan 
'-Vvel makinenin muvazene halill"' 
de olmaaı lhımdır. Bunu anla
mak için makinenin tızerin• bir 
su tHviyeıi aleti - yokıa bir 
fincan tabatı· konarak muvazene 
kontrol ve temin olunmalıdır. 
Depo ılık ıu ile ağır aiJr doldu· 
rulmalı, bir miktar ıu koyduktan 
ıonra makine ıol tarafından yu• 
karıya kaldırılmalıdır. Öyle ki 
deponun içindeki hava habbecik· 
leri 6n tarafa gelerek deponun 
ağzından çıkmalıdır. Yine bir 
miktar ıu konarak bu ameliye 
tekrar edilmelidir. 

Su 1evlyesi deponun afzın• 
dakl huninin yarı hizaıına çıkmalı 
vo ameliye devam ettiği mOddetçe 
bu hizayı muhafaza etmelidir. 
Makinenin •akit vakit yoklanmaaı 
ve kifi miktarda ıu lllve edilmesi 
IAzımdır. 

Makinelerde regUlatör'ln 
ltletllme tarzı - Makineye 
yumurtaları koymadan evvel ayar
lamak IAıımdır. Su depoıu dol· 
duktan Ye IAmba ayarlandıktan 
ıonra makineye hiç lll9meyiniz ve 
termometreden hararetin ( 103 ) 
dereceye çıkma11nı bekleyiniz. 

Orta derecede bir ale•le bu· 
· nun için 3 ili 4 aaat kadar bir 
takıt ıeçer. Bu mOddet zarfında 
manivell burpıunun dibe kadar 
çevrllmemit olmaıına dikkat edi· 
niz. Su, 112 en yOkıeklikte bu· 
lunmahdı. Eğer termometre 103 
dereceyi ıöıteriyoraa Ti dayı 
kaideye kadar çeviriniz. O 
ıuretle kJ o zamana kadar 
bacanın liltUnn tamamen kapa· 
mıı olacak olan ka,.,ak HH 

vaziyetinden 1 1 /2 en yllk1ete 
kalkıın, artık •idaya iliımiyerek 
bir müddet daha bekleyiniz. Bir 
1aat ıonra hararetin kifayet et· 
mediii ıörOlftrH Yidalı bir çev• 
rim kadar yukarı alınıı ki, baca 
bir miktar aıağı insin. Yok eğer 
bu mOddet zarfında hararetin 103 
dereceyi attıiı ıörUIUnce vidayı 
bir miktar daha aıajı doğru 
bükmek iktiza eder ki baca ka· 
pağı yukarı kalkıın ve makinede 
hararet istenilen dereceye düşe· 
bilsin. Vida 1ağa çevrilince 
hararet azaltılmıı olur, aola çev
rilirH çoğaltılmıı olur. Ve iyi 
ayarlamak için kapak 103 der•· 
cede de bacadan yarım en me
ıafede yerleımit olmalıdır. 

Bu yaziyet temin edildikten 
sonra nazım (regUlatör)Un vidaıma 
aıla dokunmamalıdır. Harici se· 
beplerden dolayı harareti 103 • 
104 derecede uzaklaştığı görO· 
lecek olurH yeni ayarı vidayı 

çevirmekle değil, fakat IAmbanın 
alevini ic bı hale göre indirip 

• 1 t . J ı· y ükse!. me .1e eım:ı eo r. 

SON POSTA 

Kadının En Büyük Silihı: 
Tuvalete 

En Az 
Para Veren .. 

Muhakkak Ki 

Türk Kadınıdır 
Biz zavallı erkekler, bira ... 

boyalı, kokulu, ıllıl8 bir kadın 

gördlik mü, hemen içimizi çeke
riz. Yllzündekl allık, dudakların• 

daki ruj, tenindehl pudra ve 
koku bizi derhal peıinden ılirlk· 
ler? Eh, dtlnya bu!. Bir glln ıe
lir de biz bulap;ı yıkamaya, 

çocuta bakmaya, yemek yapma
ya Ye ev lılerile uğraımaya baı· 

ladıj'ımın 2Dn, onlar gibi ıtlılen• 
mek. ıUrtınmek 'mecburiyetinde 
kalıraak, acep onlar kadar ya• 
yakııtırır mıyız? Der1iniz? Allah 
bilir ki, ae yapaak, ne kadar 
yırtınaak, kadınıo ıüıO, erketJ 
mat ediyor. Necip Beyle konu• 
ıurken, camaklnlardakl boy 
boy titelere, pudra, kutularına, 
ruj kalemlerine bakarak bunları 
düıünllyordum. 

Necip Bey, kııkanç bir •tık 
gibi hiddetle elini 1&llıyordu:(l] 

- Kadınlarımızın bir tek ha· 
tasını hiç affedemiyorum. «Avrp· 
pa pudrası, A•rupa ruju! » deyip 
duruyorlar. Bilmiyorlar ki, sGmrnk 
blltUn bunlara kapalıdır. Sonra 
köşede bucakta elaltında çalışan 
kurnazlar yaptıkları pudraya, ko· 
kuya, ruja bir ıUrü franıııca iıim· 
ler takıyorlar .• Ne bileyim, meaell 
ıize bu iıimlerden birkaç tanesini 
uydurabilirim; prentan, krepfiıkUI, 
Afekılyon. Turblyyon, Aman ve 
uire •eıarie.. Hani bu isimlerd• 
birıey yok amma, bir fikir Yer· 
ıek diye ıöylOyorum. 

Siz. bir pudra, bir ruj yapın da 
bu iıimlerln Türkçelerini, ilkbahar 
sevai, fırtına, aıık gibi iıimlerl 
takın, bakın o zaman alıcı çıkar 
mı?. Artık biz de timdi yapacaj'I· 
mıt teylere Fransızca iılmlar 
takmak mecburiyetinde kalıyoruz. 

Muhatabım yerden ıöğe ka· 
dar haklı detll mi?. Bizim kadın· 
larımız ve bir kııım erkeklerimiz 
bir ıeyde yabancı kokuıu, yaban
cı ismi hi11ettllermi, deli oluyorlar. 
Neden?. Moda hastalığı mı? Ke
limenin tHlri mi? Baıkalarına 
karı• 161terlı mi?. 

Muhatabıma ıordum: 

- Kadın makyaj için en çok 
neyi kullamr? 

Cehaletimin ayıbını yllzUme 
vurmamak için hafifçe güldü: 

- Bilmiyor muıunuz?. O hal
de e•li deiilainiı. Kadmların el· 
!erinden eksin olmayan ıeyler, 
evamırıaıere gibi, 8 ıeydir: 
Krem, lüıyon, pudra, ruj, yanak 

(1) Çünkü kendiıi bu nevi 7erli 
ıttıü levazımı yapar. 

.............................................................. 
lnficar yaklattıkça yumurtalar 

dahaz az bir hararet iıterler. 
ÇUnkU civcivler bu harareti biz· 
zat husule getirirler. O zaman 
lambanın alevi pek aşağı indirilir 
•e matlup darec• bu ıurele temin 
olu ur. - lf-

Tuvalet. Süs 

Koku n tunlet eıyaıı kar,ııında tereddtH 
allıfı, yaiaız blryantin, ıOrme, 
rimel.. Fakat ıize bir ıeJ ıöyll· 
yeyim mi?.. Halk araııacla bir 
ıüs dOımanlığıdır gidiyor. E•· 
lenecek erkeklerin maaılarına 
balopı 

- uy ahu, bu Hnln paran 
hanımın ıUıOne yetmezi.,, Deyip 

En iyi loıyon bu mu? 

duruyorlar. Eğer bu ıtiıten bizim 
makyaj le•azımah kastediliyorsa, 
hAtil.. Bir kadın haydi haydi 
ayda (2) liraya bu levazımı dü
zebilir. Aile bOtçesinl aaıl allak 
bullak eden kürk mantolar, ta• 
kım takım tuvaletlerdir. 

Muhatabım, bunları anlatırken 
hatırıma tuhaf bir ıey geldi; ka· 
dınlar araaında e1kldenberl bir 
ıöz vardır: Cennete girmek için 
dünyada mutlaka llç okka atırme 
sürmek IAzımmıt··· Acaba bunun 
için mi kadınlar gece gündüz göz· 
lerlne ıOrme çeker dururlar. Mu· 
hatabıma ıordum : 

- O halde, bu kreme, pud
Taya, ruja, losyona verilen para 
senede ne kadar tutar ? .• 

Gözlerile t6yle bir hesabettl, 
sonra: 

- Yarım milyon liral. Dedi 
ye gülerek llAve etti: 

- DlitllnUn ki, nOfuıumuzda 
kııdının yekunu, erkekten çoktur? 

Güzel, haklısınız, fakat 
Anadolu kadınlarım, köylü ka· 

······························································ 
soa Poata 
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3-' Bir •ntlmtle va.safi • 
(8) lcelirne oorr/rl'· 

4 - ln"1 .,. kalın oazı1ar 
'!ıtocaltlan 't/8rc gör• 
Mldimle ölçiillil' • 

1 

dınları da be1aba katmak lhım 
detJI ml? 

- Uzam, bir de lteaap edin 

ı ki, nllfuıun S milyonunu kadın 
teıldl etH ve bunlardan bir mil· 
yonu kremi, ruju, losyonu kullan• 
H, kadın batına yarım lira dllfer. 
Hayır, hayır, Ttırk kadını ·az bo
yanır, az ıUılenlr .• Sonra Iıtanbul, 
d:mfr, Ankara kadınile Anadolu 
kadınları araaında fark ta Yardır: 
ŞehirH kadın ince, hafif kokular 
ıürüntır, koku da, renkte daima 
hafiftir. Anadolu kadını, ajır ko
kulardan, çeıitll renklerden hoı· 
)anır. 

ŞehirH kadının bu gün g8zUn· 
de olan kokular limon kokuıu, 
kelkflör, Orfgan, Şipr, Yasemin, 
SUnbul, Leylak kokularıdır. Sizin 
heyiill ıibl bahsettiğiniz makyaj 
korkusu nereden geliyor, biliyor 
musınız?. Lüks kadınlar ekseriya 
ondUliıyonculardan ıOılenirler. 

Aynalar, çeşit çeşit Matma· 
ıelle, Avrupadan gelmiı müte
hassısların karşısında bir ıey 
yapıldığını zannederler. Çıkarır, 

on, on beş lira tuvalet para11 
verirler. 

- Sizce kadın ne için atlıle
nir ?. Erkeklere ıftzel görftnmek 
için mi, yokıa hemcinalerile boy 
ölçUımek için mi?. 

Muhatabım ıtUdO, baıını 
1alladı: 

- Evet, dedi. Bu dlltDnOle
cek teydir?. Çtınktı bir kadın, 
diğer bir kadına hiç benzemez. 
Fakat ekseriya " ilzOm OzOme 
baka baka •. ,, darbıme1ell bu lıte 
rol oynar. Görenek, taklit, nıtlln 
gelmek arzulan.. Bazı kadınlar 
iae koc&11 için, bazıları mev"il 
için stlalenlrler. Daha doğruıu 
ıfiılenmek kadının en kuvyetli 
ıilihıdır. 

Muhatabım parmaklarını tez• 
ıah camekanına vurarak dOtUnd8, 
sonra bana d8nd0: 

- Fakat biliyor muıunuz?. 
Biz zamanla makyajın kalkacağını 
zannediyoruz. ÇUnkii ılmdlki 
gençler ıllslenmiyorlar. Sade, tabii 
görünmeye çalıııyorlar. Ne ruj, 
ne pudra kullanıyorlar. Buna ıe· 
bep ne?. Bilmiyorum. 

-Kadın erkeğe benzemeye mi 
çahşacak?. 

- Belki ... Fakat ihtimal •eri· 
lemez. Kadının daima kadın kal· 
ması aerektir. Ancak kadın ince
liğini, zer af etini, it ve ve cilveainl 
hiçbir zaman kaybedemez, yani 
erkekleıemez. 

Sonra zannediyor mueunuı ki 
pudra, losyon, krem kadıniD 
cildine, güzelllğlne az. faydahdır. 
Bilakis ne kadar güzel, hulkull· 
de güzel, yumutak, pembe beyaz 

tenli kadın görUueniz, güzelliklerini 

1 
1 Amerikada S~ivil 

Tayyarecilik 
Reımi rakkamlara göre l 935 

Bir i•tati•- kanununda Arf!e' 
ikt _ .. 1 rikada 8322 ıı 

t • goru •n tayyare vardı. 8' 
raklc-'mlar mlkdarın yal 

6339 tane1i resmen teacll edlloılf' 
ti, her denin aefere müsait oJı 
dukları kayde aeçirilmi9tl, Usttar•6 
yalnız ıporda kullanılabilirdi. 

Yine 1935 klnununda Amert 
kada 13.949 pilot, 2.304 tayyar' 
meydanı Yardı, bu tayyar• m•f 
danlanndan 668 taaealnde ı•ct 
uçuılan için teaiut mevcuttu. .. 
Amerikanın Slon ıehrfod• 

dint bir cemiyet halk ust 
MaPI kalla- rinde hudutıuı ıt 

rette hUkUm ıDt' 
nıın hiJlciJtn mektedir. Bu el' 

•irdülii mlyetin reisi fi 
memleket bqlıca azıl•tl 

belediyede ve hOki'ımette ,. 
yUkıek me•kil iıgal etmekt• 
oldukları için çıkardıkları emlrJJ 
dinlememek m&mkllo delildir. 

(Mavi Kanun) adı Yerilen b~ 
emirlere ıöre Sion- ıehrinde ti' 
ıara içmek, danıetmek, ılnem•1' 
gitmek ye kadınlar hesabına dt' 
kolte elblH ıiymek yasaktır. 

* 
A lmanyada dönen biııblt 

rivayet araıında en ıo' 
-------A-J nuncusu ıudur' 
Hltlerln - Adolf Hitler, K•ıı' 

lcibeti n• dlsinden ehemlP~ 
olacalc? yetle bahsediJell ... 

bir fakıyı çatırtarak, aklbetin1 

ne olaca,,.nı sorar. Bu falcı ibli' 
a• 't 

yar bir kadındır ve mUtkUI bı 
vaziyette olduğu halinden belliditı 
ellerini uj'uıturarak: 

- Size herıeyden eYvel Y ~· 
hudl oldutumu ı6ylemek isteıid'• 
d.r. 

Hiüerı 
11 - Billyorum, fakat 1&n'atı 

seni muhafaza ediyor, korkmad•11 

ıöylel Cevabını verir. 
Falcı gözlerini kapar, dOtlt' 

nllr, aonra söyler: 
11 - Bir Y abucll bayramıo• 

arlfe1inde 61dllrlllecekılnlzl 
Jlitlerde bir kahkaha: f 
- ÔnOne ıeçilme1i kol• 

mesele: Bir ıaate •armaz, bOl~ 
Yahudi bayramlannı Dıa ederi~ 

- Mllmkllndllr, yalnız btıt 
Y ahudl bayramlannı Uga ettlt 
nlı 1nnlln erteal glln, yine Y ab" 
diler için btıyllk bir bayram ol.at' 

lf-

Londra Polis Modnrlyetl L~ 
dra tehrlnde 1934 yılı iç ti' 

Londranın de yapılan cnrO bit 
ler hakkında t' 

Poli• Yılı iıtatlatik netr' 

mittir. Bu iıtatlıtii• glSre t~ 
edilen cUrOmlerin aayııı (83, 1 
dır, evvelki yıla nazaran artdlaı' 
veya ekıilme yoldur. Buna ... ..,. 

kabil polisinin mini olduğu cOrtl ,
lerin aayısında iÖZe çarpaCdJI 
derecede fazla bir artma vardtf 
ki. bu poliı tetkik ve taraııu ~ 
nun mükemmelleştlğine delil 
yılmakta dır. / 

·····•· •············································· ,, 
k

0

rem• • hele kreme • pudr•Y 
losvona borçludurlar. 

·Gelerek sordum: _,f.• 
- Ya fazla giderse? .• zar t 
GUidU, baı ve ıahadet pardl dJS 

tını birbirine ıllrterek mırald~ ... 
- Hayır, yoktur. Yalnız 

gider!.. - lf.. 
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ffi~~~~~~~~-J Okları• daireleri ara-

-·· - Hakikat 
Nerededir? 

Geç•• haftama b 'la • 
cal, Paaka11aaıa tarihi 

aetlea defltır ? 

Y•da adıuı ta· 

aında fa•ılı rakkam• 
ları hu •• lıtlkamet• 

"" t~n cemeder1en'• edl• 
nb. 170 rak kıımıaı 

Kesll•n 
kul11k 
harbe 
sebep 
oldu.. 

lerlltere 175' tarllalade l.paa1a ile 
•uhar•lter• rirltmlttle b•aua Hbebl 
Rober Jealaka laıalade bir l.,nta 

•• talııl•Jll ,. .... lluakUJ r•pmıttar. llak• 
uclı Salat J•lua- t.enıa il lacl arma ıh 
... lbtl laualana lll~Wr ..... ılr•medllaoo 
lerl.I aalabaakbr. 

bk lurlat1;;:i': pa1ka!
r•J1 Y ahudl:erln Paa
aa•or ltapamıacla (14 
Nlaaa) IH'lt ederlerdi, 
lalllhara lurlatly•• bl
Fllderl ita baJU .. Yr .._.._..kladea ararcb-

-:...aıa, 

la kut, Ok1aau. o .... 
aada r•ıar, a1aldarile 
9UJ• baurak karada 

111aa aiaç katledlldL Bir 
· abltbala kul• lam blr t.Daa1a •abl· 
tlala.....,...__.Ba lllcllH 

aaJr .,,.,.ı Ple1math kUla .. i•la h•• de ... art ..... Wr l.paayel ..... 

• Kar .... sda 1-lr adam d"'11yor, ıı. lilmdlr?" 
•.ıı taltledakUerla her blrlae •Jh •Jft aorıa• 
•as, lalrlblrlae •1•araa eeYaplar ahnıaas. 

lar. Kameri ar huabıaa 
pwclller, .,.._ ...... 

... , ,. ... ""'· il atef dlldl .... her 'blrlH ı..... 12 ııılııMdlad .. 
ltlrlala ada werilalftl. Yıldan• lt11 ata~a"- (Ya .. ) 

alala bir ........ ........ Yarda .. 
eanaaıada o•8fhr 

nama•• isaf• edileni katletmlftlr. 

Çlakl h•rkeahıı sisi bqb tirli ılrlr. ........ badclr. 

F;~i;;d;;··c~;.1ı~;··a;;k;~;~;··r;ıii~k·ii·i;:;~··oa;a;;;·K~d;;ş'iı"'Garlp···oü~·y·;·a~···N~: 

Rusyanın Kızıl Bayrak Arkasın- ler Oluyor ? 
dan Gideceğini ilk Haber Veren 

Kimdir? 

Fenlaadya hllktimetlala .U.de 1 
mDllacelea halleclilmeal llzlm , .. 
len bir çok meHI• Yudar. Halk 
••r,Uerln ualtılma11aı lıtemek· 
tedlr. lplz amele it beklemektedir, 
laariçtea iH, AYrUpa ılyaHtlaia 
dolambaçlı yolları dola11.U• mll
temaclien endlt• Yercek haber-
ler ıelmektedir. Fakat F enlandya 
hlldbaetinl bittin bunlardan b-.. 
ka, elaemmlyetle dlflndlnn bir 
meıeJe daha •ardır ki. adana 

Marla Akerblom muamma• derler. 
Mari• Akerblom bir ıe•ç ka

clıachr. Aleylainde yapılan bir fikl-
1et Uzerlne mahkemeye Yerilmlf, 
hapee atılmqtır. Cllrml b&ynk •• 
mllteaddittir. EYwell bir erkeji 
ıihirlemİf, k•n11 ve iç çocutu De 
birlikte nlfuzu alhaa almıı, ıonra 
birçok ldflleri d6Ymlft daha 
IOnra da bllk6met içinde hlkta
••t kurmuttur. Otardup kiyde 
halk hep onun emrlle hareket 
•der, •erıi1l ••r dene werlr, ver
•• derH vermez. 

Ba kadın tutulup laapH atılınca 
Fenlaadiya hlklmeti rahat ed .. 
eejlnl unıyordu. Fakat akalllt• 
halamz. kadın hapH abhr atıl
•aı F enlanclJya kayltUerl toplan• 
•ıılar, Hrbut bıralolma11 talebi 
Ue bir lıtlda yaparak Cumhur 
BaıkamAe Yermlılerdir. Bu. iıtida· 
ela noterce tudikli (100,000) im
za Yardır. Aynca (40,000) imzalı 
lldnd bir lıtlda daha hazırlaa
lllaktad,r. işte hlkiimetl mtlfkll 
•••ide dGflren nokta da mah
lc•menln karanna ratmea (50,000) 
lciflnJo 'feı ~udur. 

* Fenlandya kaylllerlnln bu ka-
••a fevkallde ebemsaiyet Yer-

melerinin 1ebehl oau "tabiat ... 
tlad .. , bir Yllcut tellkld etmele-
ridir. Zira bu kaclm claha çocuk 
lkea (21) yal IOnra memleketinin 
iıtiklll kuanacajıaı ı&ylemİf, 

ıonra da Ruıyuın 1917 yıbnda 

kırmıu bir ba,..ak ukuıada ko
pcapu laaber Yermİf, nihayet 
birçok ldfllerla ıu tarllıte llecek· 
lerinl ••1a laaatalaldanndaa kur
tulaeaklanm Amamndaa enel 
Ula etmiıtlr. B&tla bunlu 
haricimde kadıDıD bir tlhreti da· 
laa vucları Her lıJfta pazar shl 
kllHde vh•ttiil macla flıderiai 
kapar, melekler ile ...... bete 
alritlr Ye o aa•u ku .... • ht-
tikbale ait bir ı al IOl'Uldu mu, 
ytlzde yh clotra olarak ceYap 
Yerir. M ... ıı ldUıede bir erkek 

aalamak latadl: 
- Karım ıimdl H yapıyor? 

Eter Muia Akerblom bu 1Uale: 
- Karmaz fimclJ fU kitabı 

okuyor, dene bilini. ki dotrudur 
•• birçok defalar kontrol eclilmit· 
tir. Fenlandya Cumhur Baıkam 
meraka dlpaekte hakan cletlldb'. 

Reılmlerimlzu F enlandJaya 
mltkllllta dl\ftlren lihlrbazı. eYinl 
•• flklyete Hbep olan aileyi 
ılrllyoraunuz. 

Almanyada Yahudi Kanı 
Lüzumu Halinde De 
Kullanılamaz Mı ? 

Cenubi Almanyada mlbim bir otomobil ka1a11 oldu. Milli Fırka HHındaa 
biri 1aralanch. Haıtaaeye kaldırıldı, ıok kan kaybetmlıtL Derhal damarlarına 
aatlam bir adamdaa kaa aakllae lüıum nrdı. Teaadlfea ilk olarak doktorun 
karı111aa bir yalaudl çıktı, oadaa kan alındı •• yarala kurtarılcb. Şimdi bu 
ameliyatın .erdlli ıarlp attieer• bakıaıı ı 

Farkaaıa toplantaıında aıadan bir yaralaaıa bir 1alaudlden lıaa almaı ol• 
•aıı dolayı.Ue damarlaruadald temlı (arl) kaaıaıa bulaıtatıaa ılylemi• ada
mın fırkadan ııkanl•auaı lattmiftlr. Fırka it• talebi kabul edecetl ıaıade, 
bereket .. ,. uadaa biri, bapa bir ... çareli teklifinde bulunmuftuı. sa,. 
ledifi ıudu : 

Fillaaldka kuu yena 1üudl ldl Fakat ita , .. udi malatellf mubareltelerde 
bir Alman olarak harp et•lfti, pralaa•ıtb, •l~at •lrmüttfi. Blnaenaleyla 
kanı temldeamlttlr. 

Farka ltf••kalade llldlM,ı., sWn .. • elaıak; p)au4W.a kaa alq ub41Afl ........... 

Dlnyanın en lbtidai telefonu 
En iptidai Afrikanın Konıo

ıundadır. Kauçuk 
tele/on ağaçları hakkında 

tetkikat yapmak &zen orayı do
laımıt olan iki lnılliz tarafıııdan 
yapılmııhr. Bu telefonun teUerJ 
yaprak ile Fibr dendir. 

* Newyork da bir adam 50 metre 
Bir miiba- irtifadan atladıtı 
lıeı•nin so- halde dllımiy 

ğini ıö~ lemiş, ir 
nu doıtu ile bahıe 

piılmif, ve dart tarah direkle 
tutturulmuı bir llstik çarıafın 
Ozerlne atlayarak ölmediji için 
balıai kazanmqtar. Yalnız karıı· 
11ndald böyle llıtik çarıafın &z .. 
rin• atlanıld n.ı için parayı verm .. 
mektedlr. ~otlllf mahkemeye 
dltm8ftllr. 

Londra hastanelerinden 
Garip bir de ameliyat ya-ı 

palan bir adamı 
para lcaıası karnından 32 ta 

ne altın lira çıkanlmııtır. Adam 
paralan niçin yuttuğunu &6yl 
mekten imtina etmektedir. Ken 
dlıi hali vakti yerinde, battA zen 
lince bir adamdır. 

* 
Amerikanın Maısucett şehrin• 

Bir aparlı- de bir adam apar 
tımanında 24 fa 

manda lcaç ne köpek besi 
lcöpelc bes- dijl için mabke 

lenlllr? meye verilmiı v 

mahktim olmuıtur. Mahkemeni 

kararına ıare bir aparhmanci 
ancak 2 köpek beslemek caizdir. 

Genç Bir Surjyeli Servi 
Ağa cına Benzemiye 

Başladı 
Herkeı bilir, anneler çocuklarına ekıerlya: 
- Mamanı yemezaea blyOyemeuln, ......... 

Fakat mamaJI fazla y.emeain de malızura ~udır. 
Hiç durm•dan mntemadl1en bİylme hutahitm 
doturur. Ejer fU yaadald bubjımız fotojrafa iaa
aınanaz, Surly.U Mehmet Gazi bu haatalJta mlp
tellcbr. BoJU fimdiden (2,95) 1 bulmuttar. Yananda 
hasta bakıcı11 1, 70 boyunde olma11na rağmen ona 
nazaran kıucık görllomektedlr. 

Maamafib Suriyeli Mehmet bu haıtalıia faz~ .. 
yedili için tutulmuf detlldlr. Oç yıl evYel dllt· 
mit, bu aerplUp mltemaclJyea ytlkaelme de oad• 
ıobra baılamııtır. Şimdi lakenderon haıtahan•'" 
tinde tedavi altındadır. 

Bu Albn Torbasını 
Ne Yapmalı? 

lngllterede mali 18De, ln,WZ 
hazlneıine 7,562,000 logiliı lira11 
mikannda bir fazlalık bırakarak 
bitti. 

Reıml rakkamlar ıunlardır : 
Vuldat : btıtçe tahmininde 

706,520,000 idi. Halbuki 716, miJ. 
441,050yl buldu. 

Muraf blitçe tahmininde 
705, 724,000 idi. 

Halbuki 708,879, 171 1 buldu. 

88tç• tahminine g6n geriye 
kalan para 7 ,562,000dir. Bizim p .. 
ramızla 36,000,000 liradan fazlı 
eder? Şimdi lnıiliz gazeteleri dtl
ıBnllyorlar : 

- Memurlann evvelce keslleıı 

par alan geri verildikten, iıslzlere 
bak,Idıktan, nafıa itleri d~ iÖrlll
dOkten sonra arta kalan bu altı11 

torbaaları~ ae yapmalı? 
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Müdafaasız olan bekçiyi öl
dftrmck doğru değildi Artık 
onu beraberlerinde de götü.n
mederdi. 

-
11 Ellerini bağlıyahm. Za

tın başka bir şey yapmaya da 
vaktia:iz yok. Kulübenin içinde 
bulundukça bizi görmezler» 
dedi. 

Birkaç aanfyede bekclnlo elini 
bağlaC:ılar Te ıankl kendilerini 
beklemekte olan projektörün 
ziyası altmda kulliheden dışarıya 
fuladılar. 

Takip 
Tam zamanında kulnbeden 

kendileri ol dışarı atmıılardı. ÇUn• 
kil dört beı neferden mürekkep 
askeri bir devriye poıta11 kayalık 
tarafından kulnbeye doğru iler• 
lomekte idi. iki arkada9ın kulll• 
beden çıkbklarını görll.oce &1ker• 
ler koşarak ileriye abldılar ve: 

- «Dur! dur,, 
Diye bağırmaya batladılar. 
Steele, arkadatına dönerek: 
- «Çabuk, buradan aıağı 

atlat nerede lae ateş edec•kler,, 
dedi ve demiryolanun bulunduğu 
aıağıki sete atladı. Blr 1&11İye 
sonra da Lanence onu takip etti 
ve atılan kurıunlar ıarar verme
den başlarıom Uıtünden vızlayarak 
ıı•çti. 

Başlarım kaldırdıkları ~akit 

arkaJarınden gelen Hkerlerl ve 
yukarıdaki patikayı görebfliyor
lardr. Eylllce ahlan kurıunlardaa 
masun bulanmakta idiler. Rayla• 
rm arasındaki Slk traversler kay• 
maarln koıabilmelerinl temin edl· 
yordu. 

Önlerini bolunduklan yere ta• 
kip edemeyen ilk projektörl\n 
:ziyası kafi gelmediği için bu de· 
fa da sağ taraftan, ziyaaı diğerine 
amut bulunan bir projektör daha 
peyda oldu. 

Bir ıanlyelik bir karanlıktan 

iıtifade ederek doğruldular ve 
arkalanna baktılar. Kendilerinden 
daha snr' atll llerliyebilen askerler 
oldukça yaklaımıılardı. 

Evvelden ıözleımiş gibi ikisi· 
de tabancalarını çektiler ve ace
le etmeden, iyice nitan alarak 
ateş etmiye baıladılar. Askerler 
mukabelede gecikmediler ve bir 
an için dağlar ve dereler &ilah 
Hslerinjn akai sadalarilı çınlayıp 
durdular. 

Firar 
Beşe kartı iki klşiydller, fakat) 

aıkerlerin aydınlıkta bulu::ımaaı 
oldukca bir faikiyet temin ediyor· 
du. Bundan mada başlarlle, yu
karıya kaldırdıkları ellerinden 
mada vlicutlarınm diğer aksamı 
görtinmiyordo. Bir müddet ıonra 
a1kerlerden &çil yaralanarak ve· 
ya ölerek yere dfişmüş, ayakta 
kalan ikisi de aiper almıya mec
bur kalmıılardı. ikinci projektö• 
rlln ziyası, firari~eri bulduğu :za· 
oıan o ]ar daha serbest koıabi
liyorh: rdı. Çünkil bir müddet için 
takipten kurtulmuşlardı ... 

Steele küfür etmiye başladı. 

- " Şu menhua projektörler 
o]mac::a ... ., 

Birdenbire sanki bir &elamet 
yolu &örmüı gibi sesini değiı· 
&di: 

.... La•ence~, Dedi "tayyareyi 

idare edebflirmfıin ?,, 
- " Ederim. Ne varkl?,, 
- " Öyle ise, bir daha ateş 

ettikleri vakit sen yaralanJlllf gl· 
bi yere yuvarlan. Ben baıka bir 
tarafa doğru koşarak projekt6-
rUn ziyHını kendi üzerime celb 
edeceğim. O vakit ıen de tayya• 
reye koıarsın • ., 

- "Ne demek iBtiyorAıun ? ae
nl burada bırakıp da yalnız başı
ma mı gideceğim ?. Öyl• ıey ol· 
maz azizim. ,, 

"Öyle iH, darılma gücen• 

Perdita polit ııfinin kar§ısında bile 
ıoğuk n kındindın emindi 

me ama, ıen buraya getlrilecek 
adam değilmitsin. Bunu çocuk 
oyunu mu zannediyorsun? Sen an• 
cak benim dediğim gibi yaparsan 
bu lı de yardım edebllirain. Bun
dan maada benim kurtulmaklığun 
lmkAna da var. Halbu ki sen onu• 
da yapamazsın. ,, 

Steele ıözünU bitirmemişdi ki 
bu dafada sol tarafdan ve olduk
ça uzak bir mesafeden tüfenk 
ıesleri gelmiye baıladı. Steele 
diılerl arasından : 

- "Haydi. şimdi, tam ıı· 
rast,, 

Diye haaırdı. Laurence nin, 
dediği gibi hareket edip 
etmiyeceğlni beklemedi. Zaten 
Biraz arkada bulunuyordu. Önde· 
ki arkadaıının ayağmı yakaladı 
ve öyle bir kuvvetle çekti kt Lav
rence derhal yere yuvarlandı. 
Steele sDratinl artırarak iJerJ 
geçti ve koımıya başladı. 

Lavrence dUştllğil yerden doğ
ruldu. ilk dUtUnceal, hiç te boşu
na gitmiyen ve zorla kendisine 
yaptırılmak iıtenen bu rolü yap· 

mamakb. Fakat giriftilded f.ti, 
onun ehemmiyet ve azametinJ 
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teudUf etmeden tayyareye ulaşa• 
rak bindi ve ı:eısizce kimse gör
meden, hissetmeden havalandı. 

Arkada projektörler dağ yamaç· 
lannı araşhrı) or, derelerden sJah 
sesleri aksediyordu,, 

Xll 
973 numarah, entelicens ser· 

vi.steki bütün arkadaşları arasıo· 
da hesaplı cesaretiyle şöhret 
bulmuş,u. Bu huım<tla ona yeti· 
ıebilecek başka kimse yoktu. 

Bu şöhret bittabi }almz arka-

daşları araamda ka'ıyordu. ÇOn· 
kli bir casua halkın alkışlarından 
mahrum bir halde ça" ışmağa, 
gece gündüz uğrLnda hayaboı 

tehlikeye atlığı kimse:erden gizil 
yaşamağa ve ölmeğe mahkômdur. 

O, batkalarmın hlrsla ara• 
dıldarı wan ve şöhretten ayni 
hırsla kaçınmağa mecburdur. 

Lavrence'i arkada bıraktığı 
vakit Steele'in ilk maksadı düş· 
manın nazarlarını kendi üzerine 
celbetmak ve böylece arkada· 

şanın tayyareye ulqmamu temin 
•lmektL Şimdi bu maksat ha11l 
olduğuna kendi hayatını kurtar• 
mağa •re bulunduğu vaziyetten 
her ıuretle lstJade etmek isti
yordu. 

&teete'ln lzlerl 
Mamafih blltlln soğuk kanlı· 

bhğına, takip ettiği yolun her 
arııuından btif a de etmek hu
ıuıtaki meharetine rağmen, ıa
yet takibe iı:irak eden projek-
törler iıtikametlerinl değiş· 

tirmemiş olsaJard• Steele'in 
dört taraftan kendisine doğru 
Derleyen düımanlarmdan, Uzerine 
atılan kurşunlardan kurlulardan 
imkAnsızdı. . 

(Arkaııı var) 

Bir Tavzih 
Mektubu 

Geçenlerde yine bu aOtanlarda 
'•bir peri hikayesi,, batf.ıtı albnda 
bir hmir mektubu çıkmı4h. Bu mek
tup hakkında ıu t~vzib ya:ııa1nı aldıkı 

"Anlatılan otel yangınından bot 
kalmıı arsa berine yapbrmıt oldu
tum binadan bahıile ıahıımdan iti
madı umuminin selbi n t•hzil mak-
udil• yuılar uydurularak ııautenize 

ıönderilmit olduğundu bunu yazan
ların cenlandırdmaıı hakkında Mlld~ 

delumumilik makamma miiracaat 
eyleditimden neırolunan mektubun 
baııa ait olmadıfuu gueteaizln ayni 
ıDtunund• neırctmonil:i ııayaılarımla 
ralvarırım.,, 

halr Oç11ııeı Noteri 
H. Talula Amur 

dllşQnOnc• ilk fikrinden Yaz2eçtl r Yamı alqam ----.... 
ve yere yatarak ıUrilnmeye bat- S A R A Y Sinemasrnda 
ladı. 

Onu projekt6rUn ziyası altında 
böyle görenler, arkadaşı tarafın
dan terkedilon Ye ilmltsiz bir 
•urette kıvranan bir yaralı veya 
bir yarı ölU olduğuna ıUphe ede-
mezlerdi. ProjektörUn ziyası bir 
müddet, mllddet mütereddit blr 
surette onun tızerinde tevakku.f 
etti ve nihayet daha ötede, iler
leyen arkadaşını takibe başladı. 

Bir müddet •onra Lavrence 
yerinden kalktı. Hiçbir manlaya 

2 fJlmbirden ı 

UNUTULMUŞ 
.. SENFONi 

JACK PA YNE ile meıhur cazı 
tarafından cazip film 

llAvetan r Mevslmln en btlyllk 
muYaffaklyetlnl kazanmıı olan 

LiBELEi 
Schnitzer'in meıbur eaerl Ye 

MAGDA SCHNEiOER'ın temam 

Mayıa 1 

500 Lira Veriyoruz 
--w-•,••rnut""-.....,.,........11111ıtı., ___ _ 

Okuyucularımız, Bu Mü
sabakamızı Kolaylıkla 

Takip Edebilirler 
1{){) ~i~i!Je jNE KONUŞUYORLAR?j 

5()() Lira Ve 
Hedi!Jeler 

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

Ayr1ca on k•,ıye (10) ar 
lira, 100 kişiye de 
(125) llra kıymetinde muh· 
tellt hedJyeler. 

Ne Konuşuyorlar? 
Son Posta 22 Nisan Pa

zartesi gününden itibaren kolay, 
herkesin iştirak edebileceği bir 
müsabakaya başladı. 

Müsabakamız şudur: 

HergU.n Son Posta'ya bir 
resim konacak ve bu reımin 
altına, resimde ne konutulduğunu 
bildiren dört elimle yazılacakbr. 
Siz bu dört cOmleden birini 
seç.ip bi%e bildireceksiniz. Resimde 
ne konuşulduğu hakkındaki 

htimalleıi göstermek fizere de 
albnda d6rt elimle yazılmıJhr. 

Bu ruml tetkik edecek va bu 
dört cevaptan birini aeçip bize 
bildireceksiniz. 

Son Posta'nm bu yenl mü· 
sabakasına bütün kariier iştirak 
edebilir. 

Müsabaka 1artlanmız ,unJardır. 

MUsabak• t•rtla"ı 

1 - Resim altında gösterilen 
11öı~erin resme en uygun olduğu
na kani olduğunuz bfr tanesini 
seçiniz. Bu sözün numarasını ku· 
dondaki yere işaret ediniz : Altı
na isim ve adresinizi ko} unuz. 

2 - Müsabaka 30 gün 
devam edecek ve herglln bir 
resim konacaktır. Kariler 30 ro
sımın kuponlarını topladıktan 
aonra birleştirip Son Posta 
mtıaa baka memurluğuna gönde
receklerdir. 

3 - Müsabakaya iftirak ede-

Fransa İle İtalya 
Arasında 

Bir Hava BeraberliA'i için 
Görüımelere flaılanıyo.r 

Pa.ria. 30 (A. A.) - Franaız 
Hava Bakanı General Dönen, g 
mayısta Romaya gJdecek ve 
orada fU meselelerle meşgul 
olacaktırı . 

1 - Strezada tasavvur edilen 
haYa miıakmın mli&akeresi. 

2 - Franaız • Italyan bava 
ticareti birliği projesinin tetkiki. 
3 - Her lld memleketin teknik 
borabvllğiul kuvvetlendirmek. 

Deli Mi? 
Venizeloıçu Bir Zengin 

Tevkif Edildi 
Atına. 30 (Hususi) - V enir:e

liet ftrkaıma menlUp zenginlerden 
47 yaımda Sotirl adında birisi 
dün bir lokantada isyan lehinde 
sGyledtjı 11öıleri dinlemek lıteme· 
yen Kiryazapuloı .admda birini 

1 - Elblıemt beiendin mJ ? 
2 - s~. reni çok ıevorlm. 
3 - Bak ben kocaman adam oldum. 
4 - Bu kıyafetle ha.bama b.eııaemlyor mu-

7um? 

bilmek için 30 resmin de ceva• 
hını kuponlara doldurup gönder
mek ' lAzımdır. Noksan kupon 
gönderenler müsabakaya iştirak 
edemezler. 

4 - Müsabaka mnddetl 50 
gündür. Reaimlerin nqrl bittiği 
günden itibaren lstanbul ve tapa 
okuyucularımız 15 glin içinde 

kuponlannı Son Posta müsa
baka m"emorluğuna göndermaU.. 
dirler. 7 Hazirandan ıonra gelen 
cevaplar kabul olonmaz. 

5 - Gelen cevapları Son 
Posta tarafından tqkil edi
len bir hakem heyeti tetkik 

edilecek ve en uygun ce
vaplan bolanlann hediyelerlnl 
ayıracaktır. Müsabaka netlcHI 
12 Ha.z:ran Çarşamba gilnktl 
nüshamızda ilin olunacaktır. 

6 - Son Posta'da çahşan• 
larm ne kendileri ne de aileleri 
bu mlbabakaya ftirak edemezler. .... 

7 - MU.aabakada kazananlara 
şu mükafatlar verilecektir: 

(1) inciye 100 

(2) " 75 
(3) Uncuya 50 
(4) .. 25 
(5) inciye 25 

Ayr1ca On kllflye (10) ar 
llr11, 100 kişiye de (125) llra 
kıymetinde muhtallt hedl• 
yeler. 

İtalya Havalarında 
Bir Hadise 

Bir Alman T ayyareıi Zorla 
Yere İndirildi 

Sestokalende 1 ltalya ] 30 
(A. A.) - ltalyan hava kuvvet• 
!erinin bll.yflk bir merkezi olan 
bu ıehir tlzerinde birçok defalat 
uçtuğu görülen bir Alman tayya· 
resi, alta Italyan askeri tayyerelİ 
tarafından Cumartesi gllnU. yere 
lomeğe icbar edilmittir. 

Hükumetin timdiye kadar gidi 
tuttu~ bu haber, yeni ifta olun· 
muıtur. Alman tayyarea:nin içinde 
ıivil giy.omit bir şahıs bulunuyol'"" 
da. Zannedildiğine göre, bu bir 
Alman zabitidir. üze.rinde Alın~.P 
markalı iki fotograf makinesi bu
lunmııjtur. Şimdi mevkuf bulun· 
maktadır. • •• ······················---··------·----···· .. ····•··• 
karnından ağır ıurette yaralanııı· 
hr. Sotiri tutularak Divao&lıarb• 
Yeril mişt.ir. 
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Her hakkı mahfuzdur. Yazan: zı,. Şalclr 116/86 

Vahdettin Heyeti Vükelinın Tasfiye-
sinde Şiddetle Israr Ediyordu .. 

Şu ce•ap ta s6steriyor ki Mu .. 
tala Kemal Paıa, ellstlld madd .. 
l.ft lhUva eden bu mntareke 
flrtnamesinln, i•tlkbalde setlrmni 
lllelhuz olan tehlikeleri lılasetmif tL 
\'e buau h isseden kumandan, 
llllb itinin felce utradıiına da 
lraaaat ıetirmif. artık Yazifeai 
l.lta. bula• kararı&ha beyhude 
,_. •akit geçinaektem•, ı.taa
'-ı. siderek ıiya9i tedbirlerle, 
-.htemel olan fellket~erin önl\ne 
a-ç.ey& dalla faydalı addeylemiflL 

* S. lldllttUI blclJaat, aekahet 
"-Yreaiae slrmit olan lnet Pqa· 
._ laeriade ağar temler huaale 
~ ralaatlazhia alkHtmıtL 
'ilkeli Meclial, hersfta paıaaua 
htak oduana bltifik olu ulonda 
._._. edlıor ; ( Şurayıde•let 
'-ili, Retit Akif Pa .. ) b071lk bir 
..... rhk ılıtererek ,eceleri bile 
laı.t Papnta koaaj'ıacla ikamet 
'tU,orda. 

Ahmet Rıza Beyin al1antl •• 
• •tna •llllkatm cere7anı nz .. 
tlmaclen heniz 7lrml d&rt uat ıeç
~ Gece, Tam herku iatira
... ta çekildiii umu, (taraflfalıa
....._) Ahmet Rıza Beyin ıeldiji 
-..ıara haller ....UdL Ba Yakibıb 
~aret, konatın içinde blylk bir 
~-- haaule ıetircli. Ahmet 
-.;. Bey, doğruca yatak oda11na 
t:-k Retit Akif Pqa da orada 

baladuta halde : 
- Zati phane dvbal lae1etl 

"ltellma tadiyealni ferman bu
~ ve banda ela ıRU 
......,orlar. 

O.dl. Hutahit• nrclltl ısb
~ atefler içinde yanan lnet 
:--.... fU aada ne m&nakqa Ye 
._ de mukayemet edecek Yalİ-
htt. detil•. 

- Pekall .• Yan•, lna lm•ulta 
:"' fahane1• maraıatta but .. 
"'1ı111. 

...... C...lna • ..,.1r bahll ima 

P.at, Alamet Rıza Be, tid• 
~ Dahiliye Nazın Fethi, 
~ Nazın Rauf, Harblr N .. 
~ Mlatetan la.et (1) Beyleri 
'-- onla konafa daYet ederek 

•llz'iç man hlklye etti. Bq 
~aramada yapılan mtlzakere 
~llnde, Fetlü ye Rauf Bey-

derhal Ahmet Rııa Be1e 
~lerine karar vuik:li. Bu Od 
W.ı _dejıuea Ayan reWne ılde
~ Kaamuı Eaut,t a1aklar 
~ llP...k !ateye padi,.ı.. 
-._ laar•ketlne na11l olup ta y .. 

~-: laaklanda izalaat late-

Pet1a1 Beyle Rauf a., dot
~ ... .ı.,.. .ı.tıuhıe ...-....ı 
~· .......... ... ' .. .,. .-.. ..... ; ... 
~karar mucibiace Ayan rel· 
~ lıahat lmmlflerdl. Bau iç 
\i; ..;--da ı•ç•a maha•ere, 
S •fu'ca ı8zllrl lhtlwa 
~ Hattt, bu ebm YUlyet 
~ ~ uahma •tlkm .. 
~- Fatld 11eJı 

' l>otrua, ~ .., •• 
~ -.._una alet olmak abda 
~dı. Siz, Sultanltna 
~bllerlnla lnBae ı. 
~n. .... .ı ......... 

(İıtanbulu terkeden İttibatoılano bırak
tıkları mektuplardan ı ] 

mlcabede ettiniz. Herkelln takdir 
ettiif mahrumiyetlere ptlı ıer
dlniz. Meputiyetln illnı lnrine 
de memlekete ıeldbıiz. V • aacak 
bu mOcahedeaizln mlikifab olarak 
millet vekAletinin en yllkHk ma
kamına geçtiniz. Şimdi na11l 
oluyor da, bu mepatiyet dtlfmam 
Padlphın intikamma alet oluyor
ıunuz? •• Na11l oluyor da Padiph
la beraber kanuaueaaıiyi ayaklar 
albnda çipeyonunm: ?.. Siı de 
biliyoraunuz ki bu kabine aaulll 
dairelinde toplanmıı Ye Millet 
mecliıinde de (itimat) reyi almı .. 
br. Kanunuelul mucibince böyle 
bir kabinenin ua11na mDdahale 

-#/-'!' 
·~"~·-:-..:.-,' 

Cemal Pqanıa mektuba 

etmlye Paditahm hakkı yoktur. 
Paditahın, bu ceaareti nereden 
Ye kimlerden aldaiam bilmiyoruz. 
Fakat üio bu meMlede taYauut 
etmenize de hiçbir mana Yeremi· 
yoruz. 

Demişti. 

melr, memlekette meırutiyetl iade 
ettirmek için AYl'Dpada aenelerce 

Ahmet Rua Bey, Fethi beyin 
bu ap aözleri karı·sında ric'at 
etmek ıu tarafa dursun, biliki• 
bareketiode Hbat göstermif: 

- Padişah yaptıflm bilir. 
(Arkuı Yar) 

1 l•t•nbul Evk•f mUdUriyetl llinlan , 
Değeri iğreti 

Glveume 
Ura K. 

5 53 
Ura K. 
71 12 Galata'da Arap camii mahallealnde Nohadcu 

çıkmazında eski 1 yeni 3 ıa,Uı Ye bGUiaQ 
128 metre m•Jrabbaında olu arama 1/18 
payı 113354,, 

184 20 13 10 Maluaatpqada Bezciler sokajmcla uld 
4-47 pal 5-7 sayılı altı dllkkin ve &rADID 

208/1920 payı. 115729,, 
167 64 12 67 Boğaalçinde ErLirginda Rilldlye mektebi 

ıoka;ında koru caddesinde baıkaaımn elinde 
buluaan dllkkanın haYHı olan 62 ıayıh ya
hnın 1/6 payı. 1157 49,. 

83 64 6 27 Boiaziçlncle EmirgAnda ROtdiye mektebi 
aokaianda koru caddes:nde 64 •Jıh dlkklnm 
116 payı. u57 51,, 

167 14 il 17 Bcriaziçiade Emlrginda Ril1di79 meldehi IOka
juada koru cadde.ilde 2-4 •yıla iki dlkklma 
J/6 paJı. 115750,, 

167 64 12 57 Boiazlçiade Emirglnda R&fdiye .. ktebl 

11 67 

aokağaada koru caddesinde 6 •yıh feybnl 
dlkkAnaa 1/6 p•JI. "57 48,, 

88 lataabal'da Tawk pazannda Hll••Jla ata 
mahalleıiade çilingir ıokağmda 45141 •yıla 
dlkku ana11nın 1/3 payL "5049,, 

1078 12 80 16 Çenberlitqta Atlkalip•t• mahallesinde ta-
wkpuan cadde•~nde eski 3 yeni 3,5 Ayıh 
albnda bodrumu olu dllkkbıa 69/lln 
paJI. 114994,, 

271 38 IO 77 Boiuiçlnde latinyede Mahmut pnf ... 
lıallulnde ilkele caddeainde eald 8 AJW 
•• tamun 421 metre muabbauula olu 
UADID 3/8 payı. "55'., 

15 Rllat-pap malaalleaincle Belbpaa ... lat 
katta 58, 59 .. ,... bir .. .. .. ..... 

~ 2/5 ,.,.. 11109,, 
Yabrda Juala pap lzelplerln ublmak 1z.,. dert...,._ .... 

dıtle apk arttnaa1a ~karılmftır, Oaterm811 1 l/IJ9J5 Caautul 
- ıut ıa de koml.,onda 1apalacaktır. Al.... w.,..ı. belH 
•afla• eYnl % 1,5 ljnll ... eamelerlle llehWlt bl-'aı 
plaelerL ••1809,, 

iMTiHANLARA HAZIRLIK 
ÇABUK m •• EkvEN • ASRI ı JSANURI 

B E R L 1 T Z 'de ......... 
Y ........ apllyor ·KAYIT BAŞLAlllŞTIR. 

- ••CCAlll 'lllCRCI• -· a.ız. 
Ank .. ı K_,a .W • lNabal '.171, t.&adal •1•111 

s.,ı. il 

iki Kurnaz Hırsız .• 
( Baıtuah 1 lael 7lzde ) 

cl9lnden daha bllylk mikyasta 
idi; hırsızlar bu •efer .. hna en 
işlek ve en kalababk bir yerinde 
Alafartalar cadd..ıafn, Orman 
çiftllti Ue yalunlqtıp yerde hır
davatçı Hanri Zara ve fotoğraf, 
Zenlt aaatleri, vesaire ıatııı ile 
meıgul Seyfullah Ye Necib bira
derlerin mağazaaına girmifler; 
Hami Zaradan üç tahıril, mücev
herat ı-e aaire De Zenlt aaatlerl 
fototref makineli Ye müteferrik 
eıya almqlardı. 

Bu ikınci hınazlık Oıerine 

Ivan; Hamdinln daha enelc 
bayle bir it yaplDlf olduğunu 
kendiainJ lurmbp on•n t .. 
•ttlibıl a6ylemekteclir. Hami 
ablal iddia ediyar: 

•· - Kuayı balta Ue im 
odur. Hem o b6yle t• 
eli a~ıpk olmalı ki biç pabrdı J• 
madan bu iti bitirdL Birinci 
de kuayı kıran odur. Beaim biç 
ıeydeo ha berim yoktu. ,, diyor. 

Eşyalan neden •tamaclıkla 
m 80l'dum. lvan dedi ld ı 

-
11 Polia arkam111 bira 

yordu kL.. Satmaya ceuret 
zabıta sıkı araıbrmaaam bir kat medim. Hatü latanbala lra 
daha artbrmaı ve baıa ip uçları gidip fotoğraf makinelerini .. t 
ele .reçirmiftir. Nihayet evvelki mak istedim. lmkln olmadı • ., 
gOn uzun süren bu takiplerin 
neticesi olarak hır11zlarla ~dık- Bütan •tY•lu hiçbir parçaı 
ları eıyalar tamamen bulun• eklik olmamak prtile meyda 
muıt.ır. çıkar.lmaıtır. Emniyet mlidOrl 

ikinci ıube odaaıada olu eıy 
Hınızlardan blrlal Bulgar 

tebaasandan maranıoz lvaot &bü- n •ahipleri 19Up almaktadırlar 
rG de arkadaşı Kayserili Hamdidir. Hınızlann -.yalardan hiç bir par-
Kendilerini Poliı Mndnrlüğllnde çaaını ıatamamalan kendilerini 

ne kadar aıkı bir taraAut altm glSrdOm. lvao; .926 da TDrldyeye 
geldijinl ıöyledl ve dedi ki: bulunduklanm aalatmaktadır. 

• - E• kira11nı Yerememiftim. Ankara; Hınazlık, katli • 
Ev aahibl beni fena ha:de aıkıı· lre ıibl •uçlar balomıadan yurdi.• 
tanyordu. lp"z kalmııbm. Hamdi hemen hemen en dtız,nn bir Je' 
ile yedi senedenberi taoıııyor• ridir. Yıllardan beri epiz kalaa 
dum. Bu ifl yapmayı kararlaıtır- bu iki bıraızhk faWerlnia yakam.. 
dık. Zaten maranıoı olduğum- mua da, bu işi tekrarlamak Wlııl 
dau hiçbir •kmb çekmedim. ,, yenlere sılzel bir inek .._..... ................... ..._ ........................................ _............. ·-·-

Yeni Kanunlar 
Kamutay Encümenlerinde 

Tetkik Edildi 
Ankara 30 (Husul) - Mula

te'if encDmenl~a toplaah8mcla 
buğday koruma kartıhlt kana
n una bir fıkra iliTeli. makarna, 
şehriye, biskUYi fabrlkalanndan 
ahnauk buğdayı koruma •ergiü
nin yılhk lstihaallerine bakılarak 
alınmasa kararlaıtırılllllf, buhran 
vergisi kanununun 3 llncl mad
deakain tehiri Ye vasıtasız Yergi
lere mamam kesirlerin tewbit Ye 

niabetlnia d~ ayn 
bir kaaan halinde teklifi mantık 
görill m Dftth". 

Belediye Kapı•na Bı· 
rakılan Çocuk 

Alan,a (Hamat) - Birkaç 
tin e...-1 ._ada Hlec:liJe kapı
•• dlrt ilet aylık bir çoewk ba
rakılm11br. Kimin nal olclala 
••'·•'_,.. bu cacwt--.. .a
cudandan iç defa blytlktlr, he· 
mu hemen Puarola Huu Be
JUa kaf.aımdaa Wr Mçak mWi 
blylk bir b ............ ..... 
beri yapJU bu p7ıl tabi pacu
ta, belediye t•aluMlm Wr llt 
ala• tatalawt. ,...... ... 
oluamaftur. 

Porselen 
Fa6rikası 

Kltahya; SO {A. A.) - Te .. 
maada temel ama ••aelml ,.. 
palacak elu por181m fabrlkuma 
lmnlıcsi' ,..t ta,.. .-ık ._. 
s .................... .. 
I• •llr•a ......... " falarlka. 
aıa laanalacap JU ukWada tet-
ldlrata bamJunp 

Var an Üç! 
iki Alman Daha Alman

yaya Kaçınldı 
Amıterclam, 30 ( A. A.) -

Alman Hltlen:llerlllia Holucla 
ıubcsl reWaln lmclat •r1c1 edile 
mesi, bir ıahaın eararentfz surette 
kaçınlma11 lfile alikadardır. 

Prag, 30 (A. A.) - Gutapo 
memarı.. tarafından bir Alma• 
muhacirlnla kapnlmuı haberi, 
fiddetll bir ı.,.can uyandarmlt
br. Kaçırılan adam lllaihli lalr 
kahve ganonudur. 

Yunanistan da 
Saylav Seçimi 

Oa B .. Gün Daha T eh r 
Edilecek 

Atlu. 30 (Hualllll) - Bap.. 
kan eay Çalda.U. Belka• koue 

_yine ittirak etmek .... Blkrate 
aldecetl lçia .,. 89Çimi Oll 

bet ıDa dUa tellir eclllKektlr. 

Yeni Bir SDo 
lzmir, 30 ( A. A. ) - Zlnat 

Bakanhiuaca Derincede yapbltl
makta .... trault ......... 

-... bitmek lundlr. Siloya ili 
maklna •• dlpr le•azua da ıeJ. 
mittir. Yakında moataja batlam
lacakbr. 

Amerika'da ilk Defa 
Verilen Bir Emir 

Vqlnıfon, 30 (A.A.) - R .. 
laleamhur B. Ro01•elt. meb111U 
mecllal aıkerl komiıyonuna ••cll-
11 bir ••iri• HarYJ• hakanhta 
pllnlan llaldnnda komi8yoaa we-
rila lnhatm nepini menetmiıtlr. 
Blyle bir emir Amerikada ilk 
dafa olarak Yerilmektecllr. 

lstanbul ikinci Ticaret Mahkemesinden: 
W-W mW..._ ... lllAiyetl tarafından Anbrada Sebat 

otelinde mukim Ş.wlmt U,hiae açılan alacak clavwmn ceryaa 
.cı .. mahak,mul c.-Unde mlddeaaleyhe a&aderilen daveti) ede 
•vmalleJb Ş..ketla muk6r lkametrlhta bulanmadığı •• hal hazır 
lkamettlhınm ..Pal oldufu mObqir tarafından ·~· tcıhtea 
aal•Wair..dee ...... 401 laei maddui mudbioce kencii&ae itin• 
IPPP bnn tebllll- •• malaakemenin 27 /S/935 tarihine mtiaadif 
........ mt 14 lla bıralalma11Da karar verilmif oJmakl• ke}fiyet 
.UWii •ık•m•• Wa mmak ....,. illo eluaur. "2.iOI,, 
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l
, Ynzan : 

All 
Rıza 
~eyfl 

eli Aslan ~~i:.: 
10 

Her Tar af Kan, Duman Ve Ateşti 
O, bu akşam fazla blrı•Y 

görüyordu: Yakın istikbalin uf· 
kunda çirkin, korkunç bir dev 
.gibi kıvrılmıı duran kara felaket 
bulutu bu tatb yurdun, bu sıcak 

aile ocağının üzerine çöküyordu •.• 
Duv<ırda asıh, uzun zincirli, 

topuzlu bir saat boiuk bmltıliiile 

birdenbire alaturl<a biri vurdu. 
Bu sese bir;nci olarak başını 
kaldıran genç kız ağabeysini 
gördü ve yerinden fırladı: 

- Ağacığım geldin mi ? 
Diye haykırdı. 
Aslan Bey annesinin elini 

öperken bir aöz bulabilmek 
için: 

- Burası ne kadar sıcakl 
Diye mırıldanarak baımdald 

kaplan postu kalpağı Ye aiır 
çelik tuliayı minderin Ozerlne 
fırlattı. 

Sonra kız kardetlne d6ndll: 
- Yemeği koyunuz, Y ddu; 

Şahin Beyin odasında beni bek· 
Jiyorlar. 

Ceylan gözlerile kahraman 
yapılı atabeyaJne bakan Yıldız, 
onun uzatbğı geoit kınlı aju 

Paıa, Osmanlının Serdarıekreml 
iken " kıt i•ldil ,. diye davulunu 
zurnarunı çalarak utanmadan latan· 
bula dönmOı... Kahbe Osman 
oğullarının aaltanab yıkılıyor mu 
nedir!.. 

Deli Aslan bu ıftzlerl derin 
ıesinfn coıkun çınlayışfle ı6yle· 
mitti; fakat birdenbire durdu· 

' kız kardeıi Ye knçnk kardeti Ali 
ona dikkatle bakıyor Ye dinliyor
lnrdı. Burada çok slSz söylemek 
olmıyacaktı. Aslan Bey, anneaile 
yalnız olsaydı, bu tecrllbeli TUrk 
kadınile bir serhat gazisile konu• 
şuyormuı gibi açıkca konutahl· 
lirdi; ancak bu genç kızla tecrü· 
beaiz çocuk yananda ıönlll kıra· 
cak teyler a6ylemek olamıyacakb. 
Annesi de bu iti anladığı için 
dudakları arasından tek bir aöz 
bile çıkmadı. 

Neı'eaiz, isteksiz bir yemekten 
ıoara Deli Aılan tofradu kalkb· . . ' 
annesinin kendıılnl acalı fak at 
mlltevekldl bir bakııla gözlediğini 
Hzmekıizln tulıaıını batına 1lydi, 
kıhcıoı takdı; keskin çelik 
çiYill •Kır topuzunu zırhlı Uıtün· 

'Deliler,,de Avrupalılarla döğllı• döğiı• onlar gibi sırh aiyinmeaini öğrenmi~lerdi 

~alıcı minderin k61 .. ıne dayadı \ deki l'•Dff, kuvYetll kemere aatı· 
ve oyalarda koıan bir narin ka- uzun adımlarla odanıa kapısında~ 
raca atıbtile odadaa çıkb. çıkarken: 

On dakika ıonra alaturka Anne bir ı •k 
f d 

- , ı ç. mazaa ı•ce 
ıo ra genlı o amn ortaıında ka- i•leceğim. 
rulmuıtu; ıarı saçlı, mavi gözlO, D dlkt b 
Jeyent vücutlu iki Alman esiri adeta• k•n ıonra d •i• eyini 
ki bili h gl k 1 d 

aıı an• ıeyre ea parlak 
m r aa • ın ar 8 yukarı iÖzlQ Ye iUrbOz Aliye döndü· 

Alman diyarından alınıp getiril· AH k · 
mi·, ikJ kız y ld d d - ' yeme ten ıonra atJann 

ı ıza yar ım • •• bJ d b gl r 
k k . . 'd yanma r a a t 

re yeme ııınl ı are ediyorlardı. 
Annesi tath, hafif Haile Aı· Bu genlı omuzlu, çok uzun 

lan Beye dedi ki: boylu, fakat çok yakıııklı deY, 
- Bea aenl gitti sanıyordum, aile yuYasındaıı çıktı ve evveli 

Aılan.. içine mütevekkil bir ıssızlık; o 
- Gideceğim, anne, bizim daima bekleyen, daima aabruta· 

"deli,, ağaların yarısı da benimle bammül ile vekayil dinleyen 
·~elmek ıçın hazırlanmııtı. At sessizlik tekrar çöktU. 
cayıkları da kalenin iÖI kap11m· 
da; bava kararınca bizi ve atla
rımıza karıı yakaya atacaklardı. 
\ncak bize hacet kalmadı. 
Senle) kalesinden çıkabilen iki 

~·oldaı geldi. Biri çokça yarala. 
r:atodiiimiz t•ylerl bunlardan ~ğr•n• 
dik. Bizim ( Subuska ) çeue
ıindeki düşmanın ne kadar ol· 
duğunu biliyoruz. 

Dı~arıdan imdat lstiyecek ye· 
rimfz de zaten yok; her yanımız 
kan; her yanımız ateş ve duman; 
her t araf bozgun! biliyorsun ki: 
Bütün Umitlermiz Sokullu oğlu 

H asan Pa,ada toplnnmışb. Kav· 
ğada o da yaralanıp ( Budin )e 
.. ekilm:1- Arnavut Koca Sinan 

• • • • • • • • • • 
Gcçmiı Hneleri dolduran mll· 

barezelerde paralanmıı, boğazlan• 
mıı, ezilmlı bir takım meçhul 
Macar, Hırvat, Alman kahraman• 
larının kanlı ıazlerl duvarlardaki 
heybetli demir başlıkların içinden, 
kanlı Ye intikamcı şemıeklerle 
hAlA iki kadına Ye ıtırbnz çocuta 
bakıyorlar gibiydi! .•• 

• • • • • • • • • • • 
( Arka11 ••r ) 

Romanya Kıraliçesl 
Londra, 30 ( A. A. ) - Ro

manya Kıralının Yalidesl husuıl 
ziyaret makıadile buraya ı•lmiıtlr. 

Sarıyer Cinayeti 
Hala Esrarını 
Muhafaza Ediyor 

( Baı tarafı 1 inci yüzde ) 
mizln kendi tahkikatının netice· 
lerinl ekleyelim: 

Madam Meri Elmaayanın YD• 
cudU, doktor raporuna göre, 
tamam 17 yerinden bıçakla delik 
deşik edllmittir. Failler o kadar 
kurnaz dananmıılar ki lılediklerl 
bu korkunç cinayeti tam bir haf· 
ta gizlemiye muyaffak olmuılar, 
bu mUdder iç.inde de cinayete alt 
izlerin bir çoğunu ortadan kaldır· 
mıılardır. Fakat buna raj'men 
polis yine mühim ip uçları elde 
etmittir. 

T ahklkat neticesinde cinayetin 
işlenmiş ıekll ıöyle tesbit edil· 
mittir: 

Katiller ••• l'lrdikten sonra 
Uçllncll kata çıkmıılar, madamın 
yatak odasının kapısı önUne ı•l· 
mitler ve kurcalamıılardır. Fakat 
kapı kilitli olduğu için açamamı.
lar, bu sırada madam uyanarak 
kapıyı kendisi açmıştır. Bu ıırada 
ı•rirler birden bire ihtiyar zengi· 
nln llzerlne atlıyarak derhal gırt• 
)ağına aıkm~ılar, arka tarafdakl 
hcliya gôtUrmllıler, orada iyice 
bıçaklıyarak 6ldllrmUılerdlr. 

Fakat burada zabıtayı dtııUn· 
dllren ve hayrete dUıliren bir 
nokta Yardır. Madam Marl gece
leri evinde daima yalnn:dır. Şu 
halde oda kapısının kurcalandı· 

tını duyunca hemen pencereyi 
açıp sokağa bağırması IAzım gel· 
meımi idi? 

Fakat kadin bunu yapmamıı· 
tır. Eğer yapsaydı, oraya yakın 

olan karakoldan ve Yapur lıktıle· 

sinden bir imdat sesinin duyul· 
maaı lcab ed~rdi. Madamın im
dat istemediğine göre, o gece 
katillerden birinin madamın oda· 
ıında bulunduğu ihtimali akla ge
liyor. 

Nihayet tahkikat Amiri muhar· 
rlrimlzi ıöyle temin etmlıtir ı 

- Size suçluların adını yarın 
aayliyeceiiml katiyetle llmlt edi
yorum. 

Bir Kadına 
Laf Attı Digt 
Öldürüldü 

( Baıtarafı 1 inci yllzde ) 
yesinler. Iıterlerae bütün tarlayı 

yealaler Hnin f çin canım bile feda 
olaun.. Karşılığını vormiıtir 

Bu cevaptan sinirlenen Hatice 
terayllzft geri dönerek Muradın 
kilstahlığmı yakın akrabasından 
Kerimle Mehmede anlalmıı, geııç 
köylUye bir ders vermelerini iste
miıtir. 

Nihayet eYnlki glln iki kar
deı hiçbir ıeyden haberi ~olmıya· 
rak yol parası borcunu Aydalona 
götllrmekte olan Muradın önüne 
çıkmıılar, zavallıyı adamakılh 
bağladıktan sonra bayılınciya ka· 
dar dövmllıler •• kaçmıtlardır. 

Baygın ve bitkin bir halde 
çobanlar köyüne kaldırılan Murat 
bir kaç saat ıonra ölmllş, katlller 
yakalanmııtır. - Jf. 

Yalanmış 
ltaJyada Hiç Kimse 

Ôldürülmemiı 
Roma, 30 (A. A.) - Stefanl 

ajansı, Bolzano'dan kaçarak Avuı· 
turya'ya iltica eden 15 kitinin 
Italyanlara iade edildiğin• ve bun· 
ların ltalyada katledildiklerine 
dair muhtelif Alman ıazetelerl 
tarafından •erilen haberlerin aııl
llZ olduğunu bildirmektedir. 

Bulgarlar Dostluğumuzu 
istiyorlar ••. 

( Baııtarafı 1 inei yüzde ) habraları için hususi posta puı. 
o zaman, tebası bulundukları Tllr· ları da neıredllecektir. 
kiye hükumetine hiyanet ve yliz· Bu yUz yılın dönüm haftaaın· 
lerce Tllrk memuru ve halkının da Sofyada ve memleketin her 
canına kastederek Bulgar akalli· yerinde büyük milli ıenllkler; 
yetini de isyana teşvik etmelerin· ayinler yapılacak ve cezaııDI 
den dolayı, her memlekette olduğu bulmuı olan kahramanlarına alt 
gibi idamla ceıalandırılmıthırdı. müsamere ve konferanılar ver~ 

Bulgar gazeteleri, resimlerini lecektlr. 
de bastıkları bu kahramanlarını Bu bnyUk bayramların teaidl 
ıu t•kilde tasvir etmektedirler: için kurulan heyetin reisliğin• 

Velço Atanuof Camcı, 1 ~35 General Raşko Atanasof ( ıimdl 
de isyan ocağı 11 Zavera ,, nın dahiliye ve sıhhat bakanı) seçil· 
bat organizatörü gibi herkes ta· miştir. 
rafından hürmetle karıılanaıı ma· Komiteci Velço ile arkadar 
ruf Tırnovo ıehri tüccarlarından dır. larının asılmalarının yüzllncn yıı. 
Bu sebeple teşki iata onun ismi veri· dönllmU esnasında, Tırnovo'd• 
lerek ••Velçovata zanera., denilmiı· Balkan ve Avrupa harplerindeki 
tir. O, ızhraplı taz} ik ·erden ıonr (!) Maktulleri için bir Abidede dikl-
1ehpada canını vermiıtir. lece\dir. Bu, Bulgarlann, ıabık 

Georgi Stançef de Trevna Moskof kralı ikinci Alekaandr• 
kazası, isyan ocağının bat organi· .. halAskAr Çar., dedikleri ve nr 
zatörtı olup 1835 de Trevnada mına diktikleri abideden boynk-
asılmııtır. lvanakl Y onkof KürkçO ç• Ye ikinci bir Abide olacaktır. 
de 11Zavera,, isyan teıekkülU· Bu mllnaaebetle TunoYo ıe~ 
nlln en cesur müıevYiklerinden rlne 50.000 kişi gelec•tl tahaıill 
olup 1835 de Bulgaristanın iatik· olunmaktadır. Buraya davet obr 
illi uğrunda Loveç kasabasında nan kıral alleıi de beklenmek" 
kurulan ıehpada ölmUştOr. tedir. 

Hacı y ordan Bradata namın• 26 nisan tarihli uzora,, iaır 
daki kahraman da Elena kazası· tesinin Yaktlle Ttırkler tarafındaO 
nın organizatörü gibi Bulgar ateı Y• kanla bastınlmıt dly• 
milletinin hürriyeti uğrunda 1835 yazdığı nisan llyanımn .. Aprilsko 
de asılmıştır. vazstanie,, yıldönümil münaaebe" 

Dimitri Usta da Sofyalı olup tile mayııın 2 • S kadar Oborlıt• 
1835 senesinde 2000 Bulgar gen· ye Panagurftte de bllyDk mUU 
cini ıilAh altına almakla bu isyan şenlikler yapılacakhr. 
teıekkUlünün kuvvetini tedarik Tırnovo ve Oborifte şenli~ 

)erine bUtlln memleket halkanaO 
etmiştir. 

iştirak etmesi lçin trenlerde yliZ" 
Nihayet o da, "Velikden,, de- de 50 veya 75 tenzllAt yapılmall 

nilen tepede asılmıştır. na da karar ••rilmiftir.,, 
Asılan bu kahramanların ter- 19 Mayıs 934 tarihinde yapl" 

cUmeihallerini yaparak resimle· lan taklip hUkiimetinden ıonr• 
rinl de birinci aahifeslnio baıında Bulgarlar, gazetelerinde bu ,ıbl 
neıreden 21 Nisan tarihli Bulgarca maziye ait aalı Yar yok •ak'a '' 
uzarya,. gezetesidir. hadiseleri Iİfİrerek J&ZmakJa .. 

Yine Bulgar ıazetelerinin aık sık milli bayramlar yapmakl• 
bildirdiklerine göre, 1835 deki memlekette milli hluiyabn uyall" 
.. V elçoya Zavera,, namındaki is· masına çalıımaktadırlar. 
yan teşekknltınlln ytlzüncU yal· Böylelikle halkın llzeriadt 
dönllmU mUnaaebellle Bulgar menfi Ye partizanlık flldrlerlob' 
Çannıa ve sabık Buliar Baıve- izalesi ye milli Yahdetln te_..a 
kili General Zlatef'in himayeleri için uğraıılmaktadır. Hatti bll 
altında kurulan heyet, önllmllz· huıuata bir de içtimai yenlP 
deki mayıaın 4, 5 ve 6 ıında mlldllrlDğtı tealı edllmfttlr. 
e1kl paytaht olan TırnoYo'da Fakat TtlrklOk aleyhinde fi 
asılan kahramanlarının yaldöntl· bu gibi tabrlkiimlz yazalan oklr 
münlln parlak bir surette tesidi yan Bulgar halin, kllçtlll kaıabl" 
için bir proğram hazırlamıtlardır larda Ye bllhaua kaylerd" 
Ye burada bü)'llk bir milli kon· vaktile Bulgarlara meıalim . ~: 
gre de yapılacaktır. lıkence yapmıtıı: •• Oım....-

Aynı zamanda o giln "Volço- bakayası diye balen Buliariıtal" 
vata Zavera,, teıkilitma mensup da yaıayan Türk akallfyetl oıl" 
komitecilerin sığındıkları Plas· rlne çullanmaktadırJar. 86ylellkl' 
koviski Manastırı da ziyaret gfıya intikam alınmaktadır. 
edilecektir. Kahramanlarının asıl· itte Bulgariatanda hilen yl' 
dıkları mahallerde heykeller} de pılmakta olan tazyikler bund-' 
dikilecektir. Yine bunların ebedi ileri gelmektedir. 
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Nafıa Bakanlığından: 
Afyon - Antalya hatbnın Afyon - Karakuyu kıımı il• 

Afyondaki iltiıak hattımn ray fertiyatı kapala zarf uaullle ye _,.
ğıdaki ıartlarla eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Bu iıin muhammen bedeli "175.000,. liradır. 
2 - MuYakkat teminatı "I 0.00011 liradır. 
3 - Eksiltmesi, 15/5/935 çarşamba günü saat 15 de Bakaobl« 

binasında Demlryollar inşaat Dairesi arttırma, eksiltme ve ibal' 
komisyonunda yapılacaktıl'. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler, tekiif mektuplarını Ye eblltlll• 
ıartnameıinde yazılı olan diğer evrak ve vesikaları ek~lltm• ••,
tinden bir ıaat evveline kadar numaralı makbuz mukabillod• 
mezkur daireye vermit olmalıdırlar. 

S - Bu eksiltmeye girmek iıtlyenleria mtınakaH glloDodeO 
en az bir hafta enel iatlda ile Bakanlığa müracaat ederek al,
cakları fenni ehliyet vesikasıoı teklif mektuplarına koya1alat' 
~m~ ,-

6 - Talipler, bu ferıiyat iti için hazırlanan ekılltme şartP,. 
mealle mukavele projeal ve merbutatından mllrekkep b!rtak;,ı 
m&nakaıa evrakını "875., kuruı bedel mukabilinde Demıryol 
laıaat Relılliindu tedarik edebilwler. '-2194., 
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Acı Bir İtiraf 
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AH Ne Söylüyorsun ? Deli Veli Demek Yüz 
Kiıi Demektir 

- Şimdi HD nereye Jıldecek• 
ıln, Ahmet!. 

- Doğruca, Deli Veliye •• 
Ya aen? 

- Ben de uzun odalardaki 
mey hanelere. 

- Dikkat et.. Olur olmaz 
adamlara açılma. 

- Candan yoldaı olmazsa, 
yamma almam .• 

- Hadi uj'urlar olıun.. Ben 
şuradan Yemlı iıiıkelasine ineyim 
de, bir kayıkla karşıya geçivere· 
ylm. 

- Geçivermek blrıey değil am· 
nıa, Ahmet.. Zihnimi birşey kur• 
calıyor. 

- Ne? •• 
- Dell Veli, daha yeni bir 

hengameden kurtuldu. Vakıa 
yarelerinl savdı amma... Vücudu 
daha öyle pek kuvvet bulamadı. 
Bu iıe onu ıokmasak olmaz mı?. 

- Olmaz •• Sonra bize gücenir. 
- Camm tek ona blrşey ol· 

maeın da •. ko, bJze gUcenıin. 

- Ali, ne ıöylUyo11un ?. Dell 
Veli demek, yllz kişi demektir. 
Böyle bir gUnde, öyle bir baba· 
yiğit, kıyıda köıede bırakılll' mı? .. 
Malüm ya •• kurt, dumanlı havayı 
aever. Bunca zamandır ıUğllrtlUk, 
oğlancağızm imanım gevrettl. Bu 
:tUğUrtlük yüzünden, Esmer Go
lün haaretinl çekti. Nihayet a• 
kalıın bu uğurda da kurban gide· 
cekU... Şimdi ele böyle bir fınat 
geçti.. Gelsin, ortada ııörllnıUn de, 
:tıtvallmın eline biraz mal gaç· 
•in. Bari ömrünlln sonunu, Eamer 
Guıu ile bir hoşça geçirain. 

Zehir Ali, bir lahza dUıUndO. 

- Pekalil. Var, rit.. ıonu 
hayır ol&Pn. 

Dedikten ıonra, ileri dojru 
YUrUdO. 

* Acı Bir itiraf 
Pençe Ahmet, Y emiı iskelesine 

felmiıti. Dolmuş ateı kayıkların· 
dan birine binecek, karşı yakaya 
geçecekti. Fakat çıplak ensı&sine, 
ılık bir avuç temas etti ve arka
ıından, gür bir su yükHldi: 

- Hay bre, Pençe Ahmet! 
Böyle nereye gidersin? 

Pençe Ahmet, başını çevirdiği 
•aman, sevinç ile cevap verdi: 

- Vay, Deli Veli! Sen misin? 
Ben de tezce aana ıiderdim.. iyi 
oldu kl buracıkta tesadUf ettim! 
Söyle bakahm, naaılaın?. 

- Çok iyiyim, Ahmet. Gayri, 
Yaramı tamamen savdım. Şükür 
Allah, dermanımı da topladım. 
Şöyle bir oturuşta bir lenger 
'?~urtlu kebap ile bir kuşh?. ne 
Pılavı yeyip ağzımı siliveriyorum. 

- Ya, içki? 

h - Vallahi Ahmet, hemen hiç 
0 t durmuyorum. Hatta, şimdi de 

!Uradaki bizim yahudinin çarda· 
i 1ndan ge!iyorom. Ne de olsa 
~ardak ıafası evde içilen içiciye 
.enıemiyor. E, ne yapaLm?. Vak· 

tıle 1 a· . kı h a ışmışız. ız .m arap zı, 

l ergUn üzenip bezeniyor. Sofra-
ar düzüyor. Amma ve lakin gel 
iör ki.. o çardakta yan gelip 

1

otur· kak., funun, bunun ıohbetlerine 
k arıtmak yok mu?.. Bizim kara 
., tza, bunu ıö~ lemeye korkuyo· 
( urıı. On:.: n i~ln bugün iki ci de-
Ildır ki lst.:ubula şcylece b:r ka· 
tarr.ıak yqpıyorum. Hay Allah 

hayrını verafn.. 1ana tesadUfUm 
iyi oldu. Yoksa, hemen gene karııya 
geçecek, kara kızın dizine ıöylece 
yatıp bir öile uykusu kestirecek
tim. Hadi gidellm de, turadan 
birer kupa daha çekiştirelim. Pa· 
radan yana korkma. Şükür Allaha, 
hani o adını söylemek iatemedl· 
ğ:m efendinin ıayesinde •. denizde 
kum.. Deli Velide para... Hadi, 
diiş önüme. Çardağa gidelim. 

Pençe Ahmet, kendisine aaız 
açtırmadan ıöylenen Deli Veliyi 
memnuniyetle dinliyor ; onu böyle 
eski ııhhat ve kuvvetinde gör· 
düğU için kalbinde bUyUk bir 
meserret hissediyordu. 

Deli Veli, ıon ıözU ıöylerken, 
Pençe Ahmedl kolundan tutmu9, 
oradaki çardak meyhaneden ta• 
rafa çekmitti. Fakat o saman 

Pençe Ahmet Deli Velinin kula· 
fına e~ilmiı : 

- Şimdi 11ra11 deill hadi 
ridelim. 

Demiıtl. Ve ıonra, aralarında 
ıu konuşma geçmiıtl : 

- Nereye gideceğiz? 
- Ali ustanın kahveı:ne. 
- Bu kadar acele mi? 
- Beli.. Y oldaşlarlar teze• 

ıeni beklerler. 
Hayır ola.. Ne var? 

- Şimdf burası ıöz yeri de· 
A'ildir. Hele cıraya varabm; Hep 
bJrJikte ıöyleıiriz. 

Bu davet, Deli Veliye az çok 
bir hayret vermiıtl. Fakat Pençe 
Ahmede kartı kalbinde buyuk 
merbutiyet bealediği için artık 
lafı uzatmaya }Uzum ırörmeden 
onu takip etmiıti. 

Mısır çarıııını, Çfçekpazannı, 
Mahmutpaıa yokuşunu çıkarlar· 
ken; hep dereden tepeden ıözlerle 
vakit geçirmifler, nihayet, AH 
ustanın kahvesine gelmişlerdi. 

içtima zamanına epeyce Yaklt 
olduğu için kahve tenha idi. 
Kahvenin iç tarafına geçmiıler, 
ıedirin biror köıesine yaslanarak 
çuouklarını ateılemiıler, orada 
dolatan dilber bir çirağa, birer 
kallavi Yemen kahveıi söylemiş· 
lerdi. 

Artık Ddl Veli'nin 1abn tU· 
kenmişti: 

- Eh.. Söyle bakalım, Ah· 
metl yoldaşlar, nerede, benden 
ne isterler? •. 

Demişti. Ahmet, çubuğunu 
derin derin çektikten ıonra ce· 
vap vermişti: 

- Velil.. Geçende sana gel
diğim zaman, biraz çıtlatacaktım 
amma Esmer Gülden bir tenhaca 
\iakit bulamadım. Yoldaşların ka
zan kald.racaktarm bilmezain, 
değil mi? .. 

- Y ook, bilmiyorum. 
- Eh, artık ıunu bU ki •• 

Gayrı bu 11, olacaktır. 
- Ne zaman? •• 
- Bugün ••. Hattaaa, belki de 

bir aaate varmaz. 
(Arkaaı var) 

dlU.I • • 1 1 • 1 1. 1 1 l i f 1 1 1 1 1 ı 11U'I 1.11 ;ılı- 1 l•I ·-

Kadrn rfıurahhaslar 
Ars ulusal Kadınlar kongresine 

gelen bfüün ecnebi dclge!er 
memleketler;ne avdet etmiılerdir. 
Yalnız Mısır ve Suriye delgelerin .. 
den bir ktsmı Is tan bulu uzun 
uzadıya gezebilmek için kalmış· 
lcırdır. B:rkaç gün sonra ıidecek
lerdir. 

SON POSTA 

( _____ &_P~O~R.;._ ___ --) 

Büyük Bir Bisiklet 
Turnesi 

~11: 'a 13 

Silih~ar 
-------._ .... -r--. .. -. ....... - _ _ _ _ 

lngiltere ile Türlü 
Ankara, 30 (A.A.) - Ankaraıllcü 

biaikletdleriaden bir gurup Mayıa ayı 
ortalarına doğru Ankaradan çıkarak, • 
günde Yaaati 150 kilometreden aıatı 
dltmemek Oıere Afyon, Denizli, Ay· 
dın, lzmir, Akhisar, Balıkesir, Çanalc
kal•, Gelibolu, Edirne, lataubul, b.mit, 
Karamilrael, Buna, Eıkitehir, Ankara, 
yolları üzerinde teıvik yOrUyilfü yapa• 
caklardır. 

Almanya Bir 
Anlaşamıyorlar 

! 
i 

Ankaragilcil uğradıkları her du
rakta biıikletcilerile mahalli koıucu
lar araaında yarıılar tertip edilmemlui 
federasyon vaııta ıile vilayetlerden 
rlca etmittlr. 

Su sporları lstanbul Deniz· 
clllk Heyetinden; 1-935 Hneai Su 
aporlıırı müıa bakuına lttirak •decek 
ku!Gplerin litıanaları mevcut olanların 
10 Temmuza kadar heyete yeniden 
lu yettir mel eri. 

2 - Federe olan kulGplerin bu 
müub,.kalara ittirak edecek azaları 
için Temmuz bidayetine kadar heyeti 
haberdar etmekle lt.anılarını yaptır• 
maları teblft olunur. 

Futbol Maçları 
lstanbul mıntakası futbol 

heyetinden; 3/5/1935 Cuma ıctnQ 
yapılacak reami Jik maçları; Betiktaı 
Şeref alanında. 

Karagtlmrük • Haliç · (A) takımları 
Doğan • Fener yılma:ı (A) takım

ları 

Ortaköy - SGmer A takımları 

Betlkta, KulUbUnUn Fevkal· 
Ade Kongresi 

Beıiktaı jimna11tik kulUbtı 
kongre tertip heyetinden: 
3 mayıs 935 cuma gtinfi 1aat 
on dörtte Beşiktaıta, Akaretlerde 
Betiktaı jimnastik Iru:nbn bina· 
ımda genel üyenin topluluğu 
ile dilekli itlerin başarılması için 
fevkalide bir kongre yapılacak· 
tır. Eakl, yeni bütün ku1Up1ever 
üyelerin mezkür günde hüviyet 
varakalarını veya lisanslarını 
hamilen bu toplantıya gelme
leri bildirilir. 

Görüşülecek ıeyJer: 

1 - Müesılsler nizamnameal
nln medeni kanununun iateklerine 
uygun olarak deği~tirJlmesl. 

2 - Genel üyenin reylle 
idare heyetinin seçimi. 

Gol On iki Yaşında 
Gol gazeteıi on birinci yaşını 

tamamlamıştır. Muvaffakiyet di· 
)eriz. 

Rumen Talebenin 
Ziyaretleri 

Bir haftadanberl ıehrimizda 
bulunan Rumen talebeleri adalara 
gltmi,f lerdir. Bu arada BUyükada
daki Rumen kiliıesi ziyaret edil· 
mlı Türkçe ve Rumence milli 
ıarkılar ıöylenmiş ve akşam geç 
vakte kadar dansedip eğlenil
miştir. 

Gece saat 9 da da Rumen 
talebeleri tarafından Türk Talebe 
Birliği ıerefine bir ziyafet veril· 
miıtir. 

DUn akşam da Halkevl idare 
Heyeti tarafından Beyoğlu Mer
kezinde Rumen talebeleri ıereflne 
bir çay verilmiıtir. 

Bir Tehdit 
Bir Kahveci Bu Suç Üze

rine Tevkif Edildi 
Kadıköy polis merkezi, dUn 

bir kahveciyi, tehdit ıuçundan 
ynkalamıftır. Bu auçlu, sabıkalı

lardan kahveci Fuattır. iddiaya 
göre, Fuat, evvelki rece, evine 
gitmek llzere kabzimal kitibJ Bay 
Muharremin önüne çıkmış ve: 

11 
- Siz niçin Benim dükkin· 

dan çay, kahve lçmlyorııunuı?. 
Sonra i~ fena olacak! 

Diyerek tehditte bulunmuıtur. 

İkisinin araaını bozan, Alma.nla.rm bilhaa.a denizaltı gemisi yapmak istemeJeridir 

Vaıinıton, 30 ( A.A. ) - Har- ı Londra, 30 ( A.A. ) - Alman 
biye nezareti, Almanya deniz al· deniz ıilahlanmaıının yakında 
h gemileri yaptırdığı taktirde Berlinde proteato edilmesi muh· 
lngilterenin deniz ıilAhlarını art• temeldir. 
tıracağı kanaatindedir. Amerika 
buna muhalefet etıffiyecektir. An• 
cak Japonyamn da aynı usule mU· 
racaat edip donanmasını arttır• 
mak kararı vermeaJ ihtimali, 
Amerikayı endiıeye dUtürllyor. 
ÇUnkO Japon deniz kuvvetlerinin 
çoğalması Amerikanın vaziyetini 
ııUçleıdlrecektir. 

* * * Londra, 30 ( A.A. ) - Deyli 
Ekapirea ırazetesioe göre, Bay 
Hitlerin, deniz kuvvetlerini ve 
tayyare aayııını çoğaltmak kararı 
Uzorine hasıl olan heycanın din
mesini istediği için, bu hafta so• 
nunda başhyacak olan İngiliz - Al· 
man deniz görüşmelerinin tecilini 
istemiştir. Bu gazeteye göre Hit
ler, daha önce mebusan mecliılnl 
toplıyarak Almanyanın harici va· 
ziyetlni izah edecektir. 

Morning Poıt gazeteıi de, 
lngiltere tarafından Almanya ya 
bir nota verilmeden 6nce Franıa 
ve ltalya ile fikir teatisi yapıla
caktır. 

Deyll Herald gazetesi ise, Al· 
manyamn yeni harp gemileri yap· 
tırmak kararının tatbikatta ilerle· 
mit olduğunu, bugün mUrettebatı
le birlikte altı deniz alta gemisi· 
nin hazır bulunduğunu yazıyor. 

-tc 
Berlin, 30 (A.A. Ha vaı) - ı 2 

parça denlzalh gemisinin inşası, 
daha başka gemilerin de inşaeım 
derpİf eden yeni Alman deniz 
programının ancak bir cUzild f' r. 
Hamburgtald Blohum ve Vosa 
tezgAhları ile ıarki Prusyada Şi
haY ve kil tezgAhları faaliyetle çalış· 
maktadırlar. Diğer taraftan Kilde 
deniz tayyareciliği de hayli inki· 
tafta olup Baltık ıahilinde Flens· 
berg ile Ştelin araıında dizili du· 
ran deniz tayyarelerinin adeden 
ıon zamanlarda pek ziyade arttığı 
görlilmtlıttir. 

Almanya parayı nereden buluyor 

Londra, 30 (A.A.) - Flnan
ıiyal Nlyuz ga:ıeteıi, Almanyanm 
eUihlanma ve btıylik umran lıl•· 
rine naııl para bulduğunu merak 
etmekte, Almanya daha geçen 
yıl bUyUk bir malt lnhizama uğ

ramıf tı, demektedir. 

MUzakere Mayısa kaldı 

Londra, 30 (A.A.) - lngilJz
Alman müzakereleri B. Hitlerin, 
Almanyanın dıı aiyasaH mayıs 

ortasında vereceği izahattan son
raya talik edilmiştir. 

Inglliz • Alman Londra merkez
lerinin tarihi henllz tesbit edil· 
memiştir, 

Kadın Birliği Artık 
Olurken Tarih 

Uzun senelerdenberl memle
ketimizdeki kadın hareketlerini 
idare etmiş o'.an " Kadmlar Bir
liği ,, önümüzdeki cuma gOııU 
son bir toplantı yaparak kendi 
kendini feshdecektir. Bu huıueta 
kendisile görUıen bir muharriri· 
mize Birlik Batkanı Bayan Latife 
Bekir demiıtir ki: 

- Teıkilatı Esaıiye Kanunu• 
nun kadına erkeklerle müsavat 
hakkım verdikten aonra Kadın 
Birliğini esasen kapamayı dütU· 
nliyorduk. Fakat hükumetin 
mtisaadesile bundan iki sene 
evvel Uluslararası kadınlar kon· 
gresini letanbulda toplanması için 
davet etmiştik. Kongreler malfım 

olduğu üzere azalarının bulunduğu 
yerde yapılır. Bunun için birliain 
kapanmaaını Uluılarası kadmlar 
kongresinden ıonra kapamayı 
düşUnmüıtük. Bugün de kongre 
muvaffakiyetle yapılmış, bitmiş 
olduğu ıçın birliği kapamak 
istiyoruz. Bunun için de cumaya 
bir kongre yapıp kat'i kararı 
vereceğiz. 

Bayan Latife Bekire g8re, 
kadın hareke!lerini, toplanh)arını 
temin için veya genç kızları bir araya 
toplamak için ne bir kadın kulll
büno ne de bir genç kız cemiye· 
tine ihtiyaç vardır. Artık bundan 
ıonra kadın erkek, fikri bir 
ayrılık göstermeden aym çatı 

altına toplanacaklardır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: _f 
idaremiz ihtiyacı için numune ve şartname.ii mucibince "10000,, 

kilo yerli mah Kınnap pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyen
lerin 15/5/935 tarihine rastlayan Çarşamba gUnü saat 14 de 0o 7,50 
güvenme paralarile Cibalide Levazım ve Mübavaat Subesinde 
MUbayaat Komiayonuna gelmelerL "2176,, 
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YERLERi 
S:ıhpazar mağazası : Salıpazarı, Necatı bey caddesi, No. 428 - 438, T 1: 44963 
Metro H n 
El ktrlk Evi 
K dfköy 
Buy·k da 
Üsküdar 

: Tünel Meydanı, Beyoğlu, Telefon : 44800 
: Beyazıt, Mürekkepçiler caddesi, Telefon ı 24378 
c Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
: 23 Nisan caddesi Telefon: 56, 128 
: Şirk ti Hayriy lakeleıl, Telefon : 60312 

Tak imdeki Sergi.yi Zigaret Ediniz. 

kabı vesaire alacalrlıların .erdikleri 
karnr herine pazarlıkla ıatııına 
devam edilmltse de IAzım gelen iıtokli 
bulun madıtındnn açık arthrm Uo 

ıatılmasına idare heyetince karar 
verilmltir. iateyenlerln 2 Mayıı 935 per
ıem be günQ saat 14 de meıı:kür h nda 
hazır bulunmaları ilin olunur. (11082) 
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Sayfa 1 C: 

ist bal T a 
GiDiŞ • GELiŞ PROGRAMI 

1935 yıhoın J Mayıı'den sonra 
So. 

SINIR KALKI~• Ara Kalkış Vaııı 

10 Şltli - Tünel 
1 

Şişliden • Tünele 3~6' 5,40 23,10 
Tünelden • Şişliye 9' 6,00 24,00 

11 Şfşll • Beyııııt l Şişliden • Beyazıta 12' 6,20 23,30 
Beyadttan - Şişliye 26' 7,02 24,12 

12 Harbiye • Fatih 
1 

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

12 A Harbiye • Akıaray ı Harbiyeden - Aksaraya 14' 17' 6,40 23,30 
Aksaraydan· H biyey 28' 6,00 22,50 

15 Tnbim - Sirkec• , Taksimden - Sirkeciye 5' 7,15 19,10 
Sirkeciden • Taksime 7,35 19,30 

16 Maçka • Beyazıt l Maçkadan - Beyazıta 5' 8' 6,15 23,20 
Beyazıttan - Maçkaya 17 6,55 24,00 

16 A Maçka - E.anrı 
l Şiıliden • EminönUne 7' 6,10 -,-

Maçkadan - Eminönüne 14' 7, 10 20,20 
Eminönünden - Maçkaya 6,40 20,45 

17 Şiıll • Sukecl ı Şişliden • Sirkeciye 8' 6,25 20,00 
Sirkeciden • Şişliye 12' 6,55 20,30 

17 A MecJdiyck<Sy - E. 8a0 

Mecidiyeköy ·• EminönDne 6,45 9,40 
Eminönünden - Mecidlyek. 21' 7,17 10,12 
Mecidiyekl>yünden- EminönO 14,28 18,45 
Eminöntind n - Mecldlyek. 15,00 19, 15 

19 Kurtu'uı • Beyaı:ıt l Kurtuluştan - Beyazıta 6'9' 6,on 23, 10 
Beyazıttan - Kurtuluşa 17' '6,45 23,55 

19 A Kurtuluı • E. lan 
Şişliden - Eminönüne 1' 6,05 -,-
Kurtuluştan-Eminönüne 15' 7,05 20,10 
Eminönünden - Kurtuluşa 6,35 20,40 

Beşiktaştan ·Bebeğe 5,25 -,-
Beşiktaştan - Eminönüne 6' 5,35 -,-
Bebekten - Eminönüne 10' 5,45 23,40 22 Bebek • Emial>nQ 

Eminönünden - Bebeğe 20' 5,55 24,20 
Bebekten - Beşiktaşa -,- 1,00 
Ortaköyden - Aksaraya 8' 5,50 20,50 
Aksaraydan - Ortaköye 15' 6,35 21,30 23 Ortaköy • Aksaray 

( Beşiktaştan - Fatihe 7' 6,30 20, ~ 
Fatihten - Beşiktaşa 14' 7,10 21,. o 34 Be iktaı • F tih l Aksaraydan • Topkapıya 5' 5,25 -,-
Topkapıdan • Sirkeciye 8' 5,40 23,30 
Sirkeciden - Topkapıya 16' 6, 12 24,00 
Topkapıdan - Aksaraya -,- 24,35 

82 Topkapı - Sirkeci 

{ 
Aksaraydan-Y edikuleye 6' 5,30 -,-
Y edikuleden-Sirkeciye 10' 6, 17 23,35 
Sirkeciden-Y edikuleye 16' 5,45 24,05 
Y edikuleden-Aksaraya -,- 24,40 

83 Yedikule • Sirkeci 

ı 
Aksaraydan Edirnekapıya 5' 5,25 -,-
Edirnekapıdan Sirkeciye 10' 5,45 23,25 
Sirkeciden -Edirnekapıya 15' 6,14 23,55 
Edimekapıdan - Aksaraya -,- 24,25 

37 Edirnekapı - Sirk el 

n çeyc Karş lı ar z 
(Bsştarafı 14: Onc yilzd ) 

Sarfetmek - Harcamak, aaypamak 
- fr. Dependr 

Maıraf - Harç, laarca, gider 
Snrfınazar etmek - vazgeçmek 
S•~i - Bulaıık, 6ulatk811, geçen 
Sarih - Apaçık 
Sarahaten - Açıkça, açıktan &Çlf• 
S4rım - Kesici, keıkin 
Sa,, f - Kmmcı 
J.". B • r11ar - ora 
Satb (Bak: Mus ttah) - Y z.ey, zer 

en dek 
Satht - 1 • ÜıUlııkBrll, • YOzlilk • 

fr. Superficlel 
Sııthı mail - AIHan 
Satır - Satır ( T.K.lf. ) 
~iltYet (Bak. Kudr.at) 

8.\'ab - Doıtru 
~asavab - Yan!ıı 
Se."Iet - Hücum, atılıı, aldırı ul
S dırma - fr. Attaqu 
s'•t - Ses s•., - Çalıtme, lf, em•k. ç 
Saye - Gölre, a-Oxey 
'Yffye - Ynlık, yazlama • fr. Vıl
lcgiature 

Örnek; Büyükad: yfiyemb -
S llüynkadadakl y zlı 
"Yfıyey• çıkm fi 
llıak, yazlığa çı k 
~rnek; Geçen Bilyilkacfaya aay-
c?•Y• gittik - G çen yıl BllyGka-

S ada yazladık. 
s 1ha - Çıahk 
S d. -Av 
S d - Avcı s:: ll'lahalli - AYiak 
stb - Sövgü, sövO, slSYme 
s,b b·· inek - SöYmek 
S llt - Dura 
t-"beb .ltıbi. - Sebeb (T.Kö.) 
Std ınf tahliye etmek - Azaltmak 
~t. c - kapmak 
s h-lr.ı 
S 'ddade - Kapaç 

stf )'e - 'Fes kere 
S [ııhl't - Ş yga, yiy"ncilik 
Stfit et - Yokau, sefil ik 

- AIC, beyaz 

Sefil - Sefil ( T. K.a ) 
Sefer - Sefer ( T. Ka·) 
Stfıne - Gemi 
Sefir - Elçi 
Sehap - Bulut 
Seher - Tan 
Sehl - Kol y, aktcın 
Sehpa - Üçayak 
SehY - Yanlit, yanıh, ıClnç • Fr. 

Faute, crı: ur 
Sekte - Durgu, ket 
Sektedar •tmek - Ketvurmall 
Sehim - E.en 
SeL\mlaım k - EMaleım•k 
Selamet - Satım - Fr. S.lut 

Ôrn k: Vatanın 1aadet ve Hl ime
tine - YW'dua mutlutuna ye 
&3~ıımaa 

5-elaa t - Akkınhk 

Selis - Akkın 
Selp - Çele 
Selbetmek - Çelemek 
S lef - Öncel 
sdsa - Gök . 
Semahat - Cömerdlik, eli açıklık 
Semı:.vi - Gaksel, gökç,e 
Sema i kadret - Tanl'ıkut 
Semen - Semizlik, yat 
Semen - Karf1hk 
Semere - Ye İf1 irin, Yerim 
Hmcredar ( Bak: Mhmir )- Yem itli, 

nrlmll 
Sena ( Bak : Medb ) 
Sene - Yıl 

1 Senevt - Yıllık 
Senei kameriye (B k: Kıımer)- Ayyıl 
Senei ıemıiye (Bak; Kamer)- GOoyıf 
Sened - Bdgit 
Serap - Yalgın 
Serip•- Battan atağı, bııttaa ayata, 

baıtan bata, boydan boya, teped 
tırnağa 

Sernzad ( Bak; hfir ) - ÔzgQr 
Serbest ( Bak; bür ) - Ôzgea 
Serbut bırakmak - BoıarmaL 
Serbut ıerbest - Selesrpe 
aerdar - BatbuQ' - Fr. Gcnerali11ime 
serd tmek ( Delil il'adı anlamı a ) -
G~tirmek 

HrfGru - Bateğim 
aergerda1ı - Batı cUSnClk, dlSaDkbq 
aergOı:eıt ( Bak; Macera ) - serGven 

Serhad - Uç, ucel 

Serket - Dlkbat 
Serlevha (Sername) - baflıll 

SemDgün - bat•f8i•, tepe &f&Dı, 
tepeıl üıtü 

SernOvfot - Alın 7aı111, yaııt11 
Serpuıt - batlık 
Senem - Afal, alık, aeme 
SeHri - boıl'•zeo, .altabat 
S ri - Hızlı, çabuk, ıOr t1I 
Serlan - Çabocik 
Serillllnfial (bak; lufial) - D ılgan, 

taz.kna.a 

SeriOlh reke (bak; hareke ) - Yörlk, 
yör Oten, teırider 

SeriOlintikal - Varıtlı 
SeriCltteenftr - T exduyar 
Sürat - Sllrat (T, Kö,) teallk, hıs 
Sirat treal - Tezkatıu 

Seriz - TGr 
Sı:rma - Kıt 

Sermay• - Kapital (T. Kö.ı 
Servet - Var, varhk, zenginlik 
Serzenit - Kakınç, tiaıa kakml 

S:tretmek - Örtmek, kapamak 
MHtur - ÔıtOIO 
SeYda - Sevri, aık 
Snlye - Düzey 
Sevk - Se•k (T. Kö.) 
Sevk n idare (8alrı idare) - GD

dem - fr. Directlon 

Sev Ye ldar~ etmek (bak; idare) -
GOdtm•k - fr. Diriıer 

Seyahat - Gezi 
Seyyah - Gezmen 
Seylan - Akıntı, akma 
••ryal - Akıcı, akıs 
•yyale - Akı 
Myr - ıeyir ( T. KG ) 
nyran - Gezinti 
seyranılh - seyirlik 
Hyyar - Geıain 
seyyar satıcı - Geılncrf 
Hyylbo - Dul 
•eni• - K~llk, 1uıl 

Hyyld - aayıt 

ıe.zav.., ( Bak; Llyık) 
11dk ) Bak: sadakat ) 
ııfat - 11fat ( T. KlS. ) 
ııfır - •ıfır ( T. Kö. ) 

ııhbat - 1 - ııhnt (f. K8.), saflık • 
fr • .ante 

2 - Gerçeklik ( •flluk anlamııM) • 
fr. Autheuticit~ 

aıhhl - ııhiA-1 •ağ'11al 
11hr - Dllnür 

•ıhriyet - DllnürUlk 
aıli:let - Ağırhk 

aınıf - •ınıf (T. Kö.) 

oırat - Yol 
mi - .. ıt 
sıyanet - Kayırma, koru 
sıyt - Ad, llD 
•ia - Genitlik 
•icil - Kntilk 
sicilli aüfua - soy1allık kGUltfi 
ıibsn - Kalınlık, çap 
•ihir - Batı, ıözbatı, bClyQ 
•ihirbaz - Ba~cı, gözbatcr, blyOcO 

aehhar - Bllyficü, bOyllleyici 
ılkke - Akç• 
.Uih - ıUih (T. Kö.) 
ırilindir - Yavu 

silk ( Bak; Mcsl•k ) - Dizi, aırıi, 
takım, yol 

mlıile - Kol, zincir, aoyıop 

ıima - Beniz, b t, çehre, ıurat, J 
t'ıray, 11ray 

ain - Yat 
aine - Bağır, göğOı 

ıipari - iamarl ma 
aiper - siper ( T. Ka. ) 
ıiperi saika - Yıldırımlık 

airaç - lpk, yala, :wdll 
ıirayet tmek - Bulaımak, ge~mek, 
aıvatmak 

altare - Yıldıs 

Sitaylf (Bala; Medh) 
Sitem - Gctcem 

SJyak - 1 • Tni, 2 - Gellı ( aiya~ u 
aibak) 

Örnek; Bu ılyakta - Bu tevide 

Sohbet - Konuıu, konuı, ııöylepıl 
Sudur etmek (Bak; Sadır olmak) 

Suhunct (Bak; HaraHt) - laı, ıaılık, 
u;;ığ 

Sui kaıd - YnQıaç 

Sulb - Katı 

Sulh - barıt 
Sulhperver - Barıtçıl 

SulbO müaalemet (Bak. MG.saleba) -
Barıt Ye baysallık 

Sun'i - Y apmn, takma .. 
Sur - Kale 
Suret - Sıray, ıuret (T. Kö) 
Suubet - GGçlOk, ıı:orlalr, çetinlllr 

isteyenler bunu kesip aradaki boıJukları tercihan daktilo ile 
doldurarak Türk Dili Araştırma Kurumuna gönderebilirler. 

Oımanhca •••••• kelimeaine kılavuzda •••• • •• karıılığıoı 

uy1ıun (Yahut: Yeter) ııörmüyorum. 

Sebebi (Kinoa) •••••••••• ............... 
•••••••••••••••••••••••• ••••• . . . . . . . . 
önergem tudur: • • • • • • • • ( ı) imza 

(1) Burada bil örneğe ıöıterilmiycn yazılar üzerine bir ııey yapıla
mıyaoakhr. 
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1935 
, ..... ., · · Dlln,anın 11n bügülc otomobil 

f•brikaıı ıiz11 ucuz fi• lükı ilcl Hrl 

otomobil takdim •diyor : Biri f•fllcalad• 

ıüz•l Maıt•r de Lüks fltJ dlJ11rl ıagd 

ldarttll Standart/ mod•llsridir. 

SON POSTA 

0TTAŞ. Ötomobil Ticareti T. A. Ş. 
latan bul 

Aldı Kac;h Zadt Y:tü~tü Yeğenleri 
Samsun 

Müftü .Zade M. Hayri ve A. Veli M. Ali 
Gazi Antep • Mersin 

Mı. pıe 1 
:::x 

1935 Master ŞEVROLE her görUmden gllzel 
ve zariftir... Kuvvetli akselerasyon... Lüks ye ra· 
hat... Yeni aerodinamik hatlar... Taret tavanlı fiıer 

~aroserileri.... Hususi vantilasyon tertibatı... Karo· 
aeri gUrültüıU, hararet ve soğuğun izalesi için bU• 

yllk ihtimam.... lıte, bu kıymetlerin kiffesini yeni 
1935 ŞEVROLE MASTER modeJleriode bulacaksa· 

• nız. Bu hafta ŞEVROLE bayilerin meıherlerinl 
ziyaret edip yeni ŞEVROLE MASTER ve arkadaıı 
ŞEVROLE ST ANDARD modellerini görün Uz. 

Hanif Zade Biraderler 
Ankara 

Erzurumlu Zade Ahmet 
Trabzon 

J. V. O. Carroll ve O. Kutay 
iz mir 

Karakimseli Zade Alae\tin 
Kayseri 

Sebat TicarethanHi 
Konya 

Hacı Salih Zadt Ahm•' Şevki Ye Şlc..L 
Antalya 

MASRAFININ AZLIGI • RANDEMANININ FAZLALIGI iÇiN • ŞEV R Ol E 'yi TERCiH EOiNil-• 
.......................................................................................................................................................... 

ti" J Bahçe SAL.IH NECATI. den alınız. Reçeteleriniz bUyUk bir FOSfAT•N NECAT' } k ti• J• b•• ••t•• aç arınızı kapıda dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. 1 1 yavru arı uvve ı neşe ı uyu ur. 

Bar ketldede mtlşterllerlne btlylk lkramlJeler 
vermekle bayiler araıında rekora klraa 

Emin~nll köıede No. 57 

TEK KOLLU CEMAL. 
PİYA~GO GİŞESİ Daima b::, kazandırır. 

Yeni plln pek '.zengindir. Eski ,.-
pllnlarla kartılaıtırımz. Son 
günlerde biletıiz kalmamanız 

için _acele ediniz 1 

TEK KOLLU _CEMAL GiŞESi 
Müfterisinin biletini ıon da· 

kaikaya kadar ıaklar. 

TEK KOLlU CEMAL GiŞESi 
Büyük ikramiye çıkan milş• 

terisi teıhir arzu etmezae dai· 
ma gizli tutar. 

TEK KOLLU CEMAL GiŞESi 
Sahibi Savatda bir kulunu 

bırakmıı tek kolu ile çalışan 
bir malul zabittir. Daima tercih 
etmtniz ıizler için bUylik bir 
zevktir. 

-~.......:... 

Dlklc.t : Hiçbir yerde tfubeal yoktur. Tek kollu Cemal'I 
görUnUz ! blletlerlnlzl ahnız 1 

Taıra ıiparişleri derhal gi>ndcrilir. Tel. 24093 
Tek Kollu Cemal Gişesi sahibi CEMAL G 0 VEN 

1 Jatanbul Beledlyesl llAnları 

, 
1 

1934 ·}ılı muayene ve damga · müddeti 31 Mayıs 1935 gününde 
bitecektir. 31 Mayıs 935 gününden ıonr~ damgasız ölçU kullananlar 
ctzalandırılacağı gibi ellerindeki ölçüler de müsadere edilecektir. 
Bu gibilerin 31 Mayıı 1935 gününe kadar Eminönü, Fatih, Kadı· 
köy ve Beyoğlu Ayar Memurluk:arma baı vurarak damgasız ölçliJerinl 
muayene ve damgalattırmaları ehemmiyetle ilin olunur. "8,. ''2316,, 

Denizyolları 
HŞLETMESl 

Aeeateleri ı Karaköy KöprGbatı 
Ttl. 42362 • Sirkeci MOhGrdanade 

Han Tel. 22740 

Trabzon Yolu 
VA TAN vapuru 2 Mayı 

PERŞEMBE güntl ıaat 20 de 
Hopa'ya kadar. "2281,, 

IMROZ YOLU 
KOCAELi vapuru 2 Mayıs 

PERŞEMBE gllnll saat 16 da 
lmroza kadar. "2282,, 

Sinir ve akll haııtalıkları müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Cata'ojtu Orhan 8. apuhmanı Ter.2:lOS3 I 
Ev. t(adılı:öy Bahar ye ileri ıol<ıll Tel.60791 

~-------' ............................................... ~············-
•on Posta MaU>aaSI 

Sahibi ı R. KökçD 

Neır. MQdllrll: Tablr 

K A Ş E ·· 

NEO-KAL-M·l -N A 
Grip • Nevralji • Bat ve Diş ağrtları • Artritizm • Romatiz"1' 


