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T rikat Propagandası Yapanların 
. . Meydan çıkarılıp Yakalandılar 1 
Saidülkürdi,Dünyayı Öküzün Ş h~alhve~in ~~ahı 1 MeselesTi h 

1 .~ ır er e ayı . arın a -
Boynuzuna Kondurmuş. didi Düşünülüyor 

- -
Kitip Bile Kullanıyordu 

............................................................. 
Hususi 

Karsta 
Zelzele 

Devam Ediyor! 
So11 gele11 h•berlare gare, K•r• 

luıt1t11li•i1td• zelula deoam •tiigor. 
l'akat artık ciddi tehlike lccd111•mıı
tır. Açıkta k•l•nlara eo 11aptırılm•k 
'Jçı,. #mflitlen 20 iln lir• v•rllıii. 
~ ta/•llôl 3 iincü •agf•tlaciır. 

Parası Yokken 
Lort Gibi 
Yaşıyordu 

Ankara, · 6 ( Huıuai muhabiri· 
miz telefonla bildiriyor ) - Mi
lbta, merkezi lıparta olan bir 
irtica ıebekeai meydana çıkarddı· 
ia ve 15 kitinin tevkif · edildiii 

(Duamı 3 üncll yGzde) 

Bir Gönül Davası Ki •• 
Erkek Kıyafetile . Dolaşan Kızın 

Macerasını Gölgede Bırakır 

o 
' Pnolılc•m• mahk•m• tlol/l!tÇgl#r v• k•11lı, bıç•lclı da•• m••z•• •rıgorda 

1 Dun, Ağır Ceza mahkeme1l· bir itlnlı, bir manimiz yok ta 
: ~ kaı:uında, erkek kıyafetinde okur11nız pişman olmıyacajınızı 

0
•1lfan kızırı maceraaını bile 261· temin edebilirim. 

:ede bırakan bir aönUI * 
d~~•ıı, bir ıönUI hikiyesi Mahkeme kapı11nın açılma.anı 

nledirn. ltekleyenler araaına karıtmııtım. 
Ea k 1 k V • etrafımda konuıulanlara ....... eer pe ace e, pe mühim 

r~···········k ........... K............................ ~~!d~m~isafirliği ederek oyaıanı· 

. ............... ·-·····-······ .. ··········· ...... ---.... 
Yarım iilyar 
Para Cezası 

At/,. ... ---.......... 
!i•r: Venizelos ve dll•r firari 
arkadaşları ölünı c11zası11a mala
küm edildiler. Kendilerinde11 
Beş güz milgon drahmlde para 
cezası alınacalr.tır. 

(Bu ha•a.ta üçilncü ••11/atla ıa· 
ga111 tll/clcat t•f•llit Vfll'dır.) 

1 500 Lira 
Veriyoruz 

so rOn devam etmek 0Hre NiHDlD 
22 ainde baıbyaa müaabalumız de
vam etmektedir. Tabilltını 1lmdi7e 
kadar defaatla neırettik. Ma.abaka
DlD hltamile beraber neticelerin ta• 
ay7Ga edebilmeai için l:u tafsilat 
tekrar edilecektir. ŞlmdlliW ıu ka
dar ı8yJiyelim ki aıajıkl kuponu 
kuiniz ve onuncu sayfamızda "Ne 
Koau9uyorlar?,, baıhldı rtımia al• 
hndaki dört yaz ıdan hanıiıiai bu 
rume uyrun buluyonanız onu ku
pona lıaret ediniz. i.tedifimiz zaman 
bize, bu (30) kuponu rönderluinfz. 

Müıabaka Kuponu 

Re1im Numaraıı: 111 

Yazı N umar .. ı ı 

İlim -------

AdrH -------

,,_,,,,=-===-------.,....-------
)' ukarıdakl lııupo•• r••••• alhndald 

4 cnaptaa Hçtlflalsla No. aıaı lala 
H adraalalzl doldurup aalda1ıaıs. 30 re
•lı• ~ıktıktaa aoara bu kupoalara Soa 
Poata bilmece memurluiuaa 18aderlnls. t 1 pra avgaSJ Samimiyetime bağıtlaraanız 

ve Bir Cinayet itiraf edeyim ki, yazmaya deier Berkuk Sultanın 
8 bir danya raatgelemediğ·im için, Kuranı Çahnmıt 

Kağıt Oyunları Yerine Şatranç V • Bi
lardonun Yayılması isteği Vardır 

A11karacıla ı•tra11ç çok o•nana11 btr oıu11 olagor 

Ankar•, 6( Huıuıf )-Yakında ıınıf ıanıf ayıracak ve her ıınıf 
iç Bakanlıkta Mahallt idareler için yapılması mecburi bazı 
Umum MtıdUrltlğU, Matbuat kayıtlar 1 koyacaatır. En fazla 
Umum MUdUrlUA-ll, Emniyet Umum ehemmiyetle ele ılınacak olanlar 
MUdOrlüğU ve Ktlltllr Bakanlığın- köy kahYeleridir. K6y kahveleri· 
dan 1eçllecek dirt ldtilllr bir nln baıka bir ad alt.ada •• 
komlıyon kahvelerin ıılabı mea.. ihtiyar heyetinin murakabHile bir 
leai ile filen meşgul olacaktır. kUltUr yeri, kulOp mahiyetini 

Komiıyon kahveleri eYvell ( Devam ~14 Oacil ytzde ) 

F ı SQ ... 

Yeıd g•pıl•Jt r.ıe lt•rilı•l•r göster•11 

, artın, (Husuıi) - Birkaç gün ıönlUmün aaıkhaı auratıma Yur· 
•\le} ]( 1 • Buraa, 6 ( Husuıi ) - Buraa 

kg uruca Şilenin lyaageçidl muıtu. • mlize1inde Mısır hllkümdarların- NeYyorktan gelen ıon haber-
..._ Ylıllnd• bir cinayet oldu. Bir Bfr aralık, evveli aenzime kuv- dan ( Berkuk) un üzerinde kit.. lere ıöre Amerikalılar tayyarecilik 

Bir Tayyare, Pilot
suz Olarak Ame

. rikayı Dolaştı 

t~ tar bıçakla omuzu ve kabur- vetli ltir esans koku•u doldu, ıon- beti ve el yazısı bulunan çok kıy· 1ahaaında btltUn dünyayı ıaıır· 
Cı rı parçalanılırak öldUrUldU. ra omuzuma bir el dokundu. metli Kur'anından dört parçaıının tıcak yeni bir tayyare ortaya 
~.:t'Y•te ıebep, uzun 1enelerdea· Baıımı çevirince; orta boylu, kaybolduğu Kültllr bakanlaj'ına atmıılardır. 
fı1f devam eden bir tarla ihtili• ( Devamı 10 uncu yüzde ) ihbar edilmiıtir. Bu tayyare pilotsuzdur. Radyo 
oıa ır. Köyden Hasan oğlu Aziz, =-==z:::z==::ac:=======:::s:======ııı::::z::o-===-::.:ıll!F=====--=c=====""""'==---==--ıs:::===-
1(111~e~~denberi iılediği tarlaya, 
• kılı.. muhtarı Ali otlu Ha-
'lıın d d a ortak çıktığını glrUnce 
'Yan ~ •rnarnıı, aralarında çıkan 
~\ıi . 

ht t neticesinde bıçağile Hasanı 
t .. k:ı•rnıı ve öldUrmllttUr. Katil 

•nrnııtır. 

8uıgar_D_e-vletinin 
Samımı Teessürü 

ltı~ Sofya, 5 (A.A.) - Kıralm 
8,k:~!r; B. Groueff ile Dıı itleri 
llof b 1t 1 Gen41I Kdtibi B. Şiıma· " 
ş.;kı ugun Türkiye e!çiai B. Ali 
"'l>r B.rkeri Zİ} aret ederek Kara • · 
"tt,d~l Yllzünden komıu ulusun. 
~, J)_ ~· feliket dolayıaile lur,r.I!' r ..... ""« d •.• ~ 
\.... vuıı.., hllk6metiai .... ~ t'-:&.. " • ...._....._-!_. Lifdi : . ~ .... ı D•111ci 01.,,.,,ı,.1ı.o •• a .... , ... ~"·' oı • ..,,,,.1c •• lccff.ı ...... , • ..,...,.. .,, .. ,_. 

·...-..u "" rmltl ...- · [Y-Mlll ıs ÜHi ..,tam1&dadır] 
!• . 

\ 

- -- 'FAAN S I Z. 

---· ~ALMAN 
-··-· AMmu<At-4 

IVOLlARI .. 

Taygar•nl11 aıtığı meH/•l•r• •8% 
gudirelim 

mevcelerile idare edilmektedir. 
On buçuk ton ağırlığındadır. ilk 
tecrilbede aaaatte 240 mil kate· 
derek bir hamlede 2600 mil 

( Devamı 10 uncu yGzde ) 
~· ·· ·~ . ·--· ·- .. . . ••:. . ·---~ 

Bursada Yağmur 
Buna 6 (Husuıi) - Bir müd

dettenberl iyi giden havalar bir• 
denbire bozmuş, Uludağa kar 
J•imıya başla:r ı • . ... 



2 Sayfa 

Son irtica Hareketine 
Ne Buyurursunuz? 

Sirkeci, Mlthatpaşa hanı, 
avukat bay irfan Emin: 

- Ne buyurayım birader? Şu 
ıofta zihniyetinin ne hortlak, ne ç kmaz 
.-:anı varmıf. Bence mOrteciler, 20 incl 
aaırım,,deniyette bile kurunufıli 
kafasından kurtulamıyan mahluklardır. 

v~ onlara yapılacak ceza, ne kadar 
Ağır 0Jur1a olaun mhtahakkır ! 

' * Sultanahmet Defterdar so• 
kak No 19 muallf m bay Emin: 

- Beni hiçbir aıtlcrlm, bir mfirteci 
kadar kızdıra mu, ıioirlendirlp çHeden 
çıkaramaz. Bence din, lman, bir fikir 
değil, bir itikat meaelHidir. Ve bir 
Uikadın propagandacılıfını yapmak 
kadar ılilllnç hiçbir feJ yoktur. 

* Bakarktiy, Cevizlik, Fınn 
•okağı, 3 numarah hane, Bay 
Sabri Ydmaz: 

- Dinle devlet birlbirinden tama· 
men ayrılmııtar. Fakat buna ratmen, 
ha' a, bu ayrılığı ayırt edemeyenlu 
•ar, tatıyorum. Ve 6tekinl berikioit 
dine im&na çajıran •oftaların varlıtnaı 
duydukça diDden imandan çıkıyorum. 
ÇOnkG, irtica; inunlarııı zaaflaııaı, 

en cahilaa.e yoldan l•ti•mar etmektir. 
HerkHi namaz niyH babaiade rahat 
b rakmıyaa mürtecilere yapılacak her 
itkence, cemiyet namına ıe•apbr. 

DJn komiıyonculuk iıtemez, ıdmnra 

lüzum yoktur. 
Zira artık bu itten hepimizi o 

~ac!ar bıkkınlık ~eldi ki, ftticaıa 
lafını ortaya çıkaranlara bile dUtman 
k esiliyoruz. Ye ter artık yahu!. Allah 
kul ile aruıoa sr"rilir mi? 

Sarıyer Cinayeti 
Hala Esrarını Mu haf aza 

Ediyor 
Blr mnddettenberl earar 

perdesi hlll çö:ılilemlyen Madam 
Ef masyao cinayeti hakkındaki 
t ahkikata polis, ve adUyecı de· 
vam ediJmektedir. 

Madam Elmuyanın, yaıb bir 
kadın olmasına rağmen, bazı eğ• 
lenti1eri sevdiği ve eYlnde ara ııra 
hususi eğlentiler tertip ettiği an
laşılmııtır. 

BiJha11a bu eğlentilere lftirak 
edonlerin bir takım Ermeni genç
leri olduğu anlaşılması Uzeriae 
takibata bu cihetten de devam 
olunmağa karar verilmiş ve Yen~ 
mahallede oturan bir kaç Ermeni 
genci sorguya çekilmlıtir. 

Bunlar hakkında heoüz müabet 
bir karar verilmiı değildir. 

Nişan Takmak Merakma 
Duşmuş 

Müsaadesiz lstiklil madalyası 
takmak ve taşımakla suçlu Meh-
met AH Birinci Cezada muhake
me edilmiftir. Suçlu mlldafaasında: 

-
11 Madalya biraderimindir. 

Ben de takıverdim. Suç olduğunu 
bilmiyordum. ,, Demiıtir. Heyeti 
hakime üç gtln haplı, bir lira pa• 
ra cezasına hükmetmiı, bunların 
da teciline karar nrmiştlr. 

SON POSTA 

DAHİLİ A·B ERLE B 

ün Adliyeye 3 Adam Verildi 
Bunlar, Parmak 

Berbat 
Kadar Çocukları 

Etmekten Suçludurlar 
- - -------------- Pollı dUn en bUyUğü (9) yaımı 

Dördüncü Fırka geçmlyeo dört masum çocuğu 
berbat ve hasta etmekten suçlu 

Kurultayı Şerefine Oç kişiyi MüddeiumumiJiğe ver• 
miştir. Muhtelif mUstentilder tara• 

Perşembeye Büyük Şenlik fından tevkif edilen bu Uç adam• 
' Var dan bJriıinin adı Onnikdir. Onnlk 

Cumhuriyet Halk partisinin 
4 nd bUyOk kurultay gtlnU olan 
önUmUıdold Pertembe gllntı mem• 
Ieketln her tarafında oJdugu gibi, 
ıehrlmlzde de bUyOk bir mera· 
sim yapılacaktır. BtıtUn cemiyet• 
ler, kulüpler, daireler, tlrketler, 
mUease1eler, vapurlar bayrak ve 
ıııklarla donanacak, parti nahiye
lerinde birçok toplantılar yapıla· 
caktır. :Bu toplaoblarda ilk önce 
C. H. P nfn açılıı ıöyleYİ radyo 
ile dinlenecek, bilAhara Tepebatı 
Şehir Uyatroıunda, Adalar kazası 
C. H. P merkezinde, Bakırköy, 
Beıiktaı, Beyoğlu, Beykoz, Emln
önll, Fatih, Şehremini, Kadıköy, 
Sanyer, Üsküdar Halkevl ve 
C. H. P kaza merkezinde muh· 
telif zevat tarafından aöylevler 
ıöylenecektir. 

Ayni glln alqam Parti vilAyet 
merkezinde bir balo, Şehir tiyat
rosunda Halkevi tarafından bir 
konser, GUlhane Alay köıklinde 
bir tem•il verilecek. diğer parti 
kaza merkezlerinde gece toplan· 
hları yapılacaktır. 

Yumurta Meselesi 
fspanya ile Vaziyet 

Halledildi 

son zamanlarda taksim ıemUndekl 
çocuklara musallat olmuştur. On• 
nlk her ak9am hava kararmıya 
baılarken Taksime geliyor, kapı 
6nlerind• oynıyau çocuklua yana• 
ıarak yüzlerini okııyor, cebinden 
çıkardığı çikolatalarla yavrulan 
avlıyarak tenha bir yere götllrtl· 
7or ve bu ıuretle de onlart ber
bat ederek kaçıyormuı. (8) yaıın .. 
da Nibabent ve (4) yaıında Mu· 
zaffer adlı iki erkek çocuğunu da 
muhtelif gOnlerde berbat elmittlr. 
Çocukların lkfıi de bu tecavüzden 
dolayı ağır ıurette hastalanmıı· 
lardır. 

Polis çocukları muayene ve 
yaralarını tesbit ettirdikten Ye 

herifin çikolata aldığı &tnncllnlln 
de fehadetinl kayt eyledikten 
ıonra bu adamı Mtiddeiumumilfğo 
göndermiştir. 

Alır ittiham altında olanlar
dan birisi de bir apartaman kapı· 
cısı olan Hüseyin oğlu Ismaildir. 
Bu adam da yine taksimde (9) 
yaşında ( Mark Bron ) adlı bir 
yavruyu fecl bir ıekilde berbat 
etmiştir. 

Lütfi ilminde başka kapıcı da 
Aliye adlı beşı yaşındaki bir ço
cuğun üzerinde fena izler bıraka
rak sıhhatini Ye iffetini berbat 
etmiıtir. 

Kilo Yerine 
Okka 

Şarap Deposu Sahibi 
Mahkum Oldu 

Beyoğlunda Hammalbaıında 
62 numarada ıarap deposu sahibi 
A vram yeni ölçU Lıanununun ka
nunen tatbikine başlanıldıktan 

sonra dükkinmda mayfat tartmak 
ftzere litre bulundurm&11 lazım· 
ken eski okka taksimatına ait 
ölçüler bulundurduğu suçile UçOncU 
cezada muhakeme eôilmittlr. 

Suçlu Anam kendini ıöylo 
müdafaa ediyor ı 

Ôlçll kanununun tatbikinin 
birinci gllnlydi. Sabahleyin daha 
ben gltmemlttim. Dükkanımı çı• 
rağım açmıı. O ıırada d&J'hal 
polla memurlan gelmitlor Yo eıld 
ölçüleri alarak zabıt tutmuılar. 
Mahkeme reisinin ı 

O zamana kadar niçin tedarik 
etmemJıtin ? Sualine de : 

- Henüz pJyaaada yoktu.. Fa• 
kat o glln değiıtirecektlm. de
mlıtir. 

Mahkeme Avramın kendi lk-
rarı üzerine •uçu sabit ıörerek 
~lçnler nizamnamesinin 17 inci, 
ve ölçUlor kanununun 24 llncU mad· 
deleri mucibince kendiıinden ka· 
bili temyiz olmamak Dzero on 
lira para ceıaıı ile 100 kW'1lf 
mahkeme maarafı almıya karar 
vermişti. 

ispanyanın Tnrk yumurtalannı 
almaması lb:erin• baılayan Yazl· 
yet dtın dtızelmiıtir. Htıkfmıetin 
yaptığı tetebbil• Uzerine ispanya 
Türk yumurtaaı ithaline mllsaado 
etmif, keyfiyet ofiae ve ofis vaaı• 
t11lle tUccarlara bildirilmı,ur. 

Ziraat Bankasının 
Buğday · işi 

Bunun ftzerlne yumurta piya• 
auı hemen açılmılmıı •• yumurta 
kısa bir zaman içinde 300 frank· 
tan 325 franga ylik.selmittir. 

Karadenizden gelmekte ve 
ispanyaya gitmekte olan Kaprora 
vapuru da ,ehrlmhden yumurta 
almak için hareketini tehir etmiı· 
Ur. BugUn ıehrimizde itlenmlı 
ne kadar yumurta varsa bu va• 
purla ispanyaya 1evkedilecektir. 

Hükumetin lruıa bir zaman 
zarfında bu işi halletmit olması 
yumurtacıları çok teYlodirmiştlr. 
Yumurtacılar telgrafla hllkümete 
teıekktır etmiılerdlr. 

Ziraat Bankasında yapılan 
buğday suiistimali tahkikat netice· 
ıinde bazı kimselere işten el 
çektlrilmiı, bunlar hakkında 
llbum veya men'i muhakeme 
karart verilmek lizere Vilayet 
idare Heyetinin karan istenmlfti. 

VllAyet idare Heyeti bu evrakı 
tetkik etmit ve mesele hakkmda 
karar vermeyi salihiyeti haricinde 
görmtiıtUr. 

idare Heyetinin noktainazarı 
bu meselenin ancak Devlet Şürası 
tarafından karara bağlanabileceği 
merkezindedir. Evrak Şurayı 
Devlete g~nderilmek llzere Ziraat 
Bakanhğına lado edilecektir. 

r " Düyunu Umumiye 
Hamillerine 

80 Nisan 1935 tarihile Parfa'ten 
bildiriliyor: 25 Mayıs 1929 tarihinde 
eski Türk tahvillerinin yerine kafm 
olarak tediyesi baı1ayan kuponlar 
26 Mayl.B 1935 tarihinde müruru· 
ze.mana uğrayacaklardır. Bu sebeple 
hamillerin bu tarihten evvel kupon· 
!arını muhtelif tediye piyaaalarında· 
ki bu işle vazifedar müe11eeelere 
arzetmeleri icap eder. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

ı ~o• ı a 1 

1 O ID 1 ~ 
1 c:::ı 

..___ ____ .I 

Mayıs 6 

[ GümıJi TariliıJ 
Bir iki 
Satırla 

Sovyet Artlstlarlnln 
Temslllerl 

lzmirden biJdirHdiğine gör'i 
Sovyet artistleri dün akıam HaP 
kevi salonunda ikinci konserlerlnl 
Yermiıler, şiddetle alkıılanmııtıı, 

* * * Göksu Fellkotzedelerlne 
Yardırn 

Ankaradan bildiriJdlğin• gör1" 
Silifke yanında Göksu çayını~ 
su baakını felAketine uğrayanlat: 
ra Kızılay sosyetesi tarafındı1'ı 
bin lira yardım yapılmııtır. 

• * * ltalyan Kontenjanı Ve Bit: 
ltalyanın Türklyeye verdftJ( 

mayıs kontenjanı hnkumetimlzt' 
bildirilmiştir. Bu yıl mayıs ayın~ 
ait olan kontenjan geçen yıh~ 
mayıs ayı kontenjanından bit 
misli fazladır. 

* * ,.. 
F1rkada 

Fırka idare heyeti dün d~ 
toplanarak 9 mayısta yapılaca~ 
ıenlikteri görttımttıtHr. Perşem b' 
akıamı Fırkada bir balo verilev 
cektir. Bu baloda yarın tehrimizd. 
gelecek olan Rus artist1eri d• 
bulunacaklardır. Artistlere bele"" 
diye tarafından bir de ziyafei 
verilecektir. 

* * * lk Çin Elçlsl BugUn Geliy.,,rl 
Çin'ln llk elçişl General Hu 

J&nn. ıehrimlzde beklenmektedir.: 
• ... * 

Parti Kongresinde 
Cumhuriyet Halk partiıi kongre.e 

•iade kon.utıılacak program hazırlan .. 
mııtır. Programda bir Kredi ' Fonsiyl 
teıriıi eıuı itlu arasında aayılmakt-. 
amele, iıçilerimiz ve it Kanunları 
hakkında Haslar bulunmakta<.. r. 
Programda gençlik teıkilAtıne mnl i lli 
yer verilmfttlr, .. .. .. 

Ekem nllk Ulusundur 
Ankarada kamutay ıalonünaJ 

"H41dmiyet Milletindir,, levhaaı, 
öz Tllrkçe olarak "Ekemenlik uı~ 
ıundurn levhası asılmışbr. 

* * * Hıd1rellez 
E.ki t•kvime göre bugOa Hıdıre" 

lezdlr. Bazı kimıeler bugGnQ kırlard4 
geçirerek eğlenmek adetine uymu~'d 
ve hava da iyi olduj'u için Kiğıt .. 
haneye gitmitlerdlr. 

"" .. .. 
Te9h~r Cezası 

Ankara belediyesi, bunda• 
sonra cezalandıracağı esnafı ga-4 
zetelerle teıhire karar vermiıtlr. 

* * * Yine Fırsncllar 
Fırıncıhırın, ekmek fiatını bil 

aeviyede tutmak için hır tröıt ya~ 
bkları iddinı G:uırine tahkikat• 
baılanmıttır. 

* * * Havada TUrk Armeeı 
Dön akıam aaa• yirmide Vendi 

yıldı11 Hililin tam orta Jerine geloılf 
•• havada Tnrk arma1ını terallll 
etmlttir. 86yle bir hadise KanuDf 
devrinde de olmuı, o zaman Avıu4. 
pahlar bunu, Türklerin yeni bit 
iıtiJiıına allmet addederek kork• 
mutlardı. 

Yolcu - Hasan B!.. Şu karşıki viran 
evi ı, · rüyc.r mus~n 1 Öksür~en yıkılacakl 

Şu harap duvar da lSne doğru lğilmlf, 
nerede İ•e- ıecdey• kapanacak. 

- Bunlar •aktinde yıktırılmadığı ıç10 l 
biribiri tiatUno kaza oluyor, Haıan B. 

Hasan B. - Bunları yıkmadan evvel bııde 
de ihmalcilik denen huyu yıkmalı yolçul 



6 Mayıı 

Hergün 
Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

• 
iKi TÜRLÜ HÜKÜM 

Yaunı Atay 

Oımanlılığın nelerden öldUğU
nU bilirainiz, bu, Tlirklüğün neler:e 
kurtulacağını bilmeniz demektir. 
Bilmem ıundan haberiniz var mı· 
dır: Osmanb:ar içinde de sizin 
bildi:Clerinizi sezinenler yok de
ğildi: Ancak, onlar rahat bozmak· 
tan ve rahatlarının bozulmasındao 
çekinm:ılerdir. 

RahatÇJ kelimesini, acaba, 
opportun:ıt kelimesl.ıin kartılığı 

olarak alamaz mıyız? 
Opportunisller, kılavuz ke!I· 

melerile ıöylersek, uyrulacak 
değil, buyrulacak kimselerdir. 

Bütün denim tarihlerine ba· 
kıoız: Rahatçılnr, arkadan, yan• 
dan uzaktan ge!lrler; ve siz ere• 
ğinize vardığınızda, onlar, birkaç 
çekirge atla} ışı ile, ıizin uzun 
yUrüşünUzU kazanırlar ve nefet 
nefese: 

- Okay.. okay.. okay .• 
Ve gene: 
- Bu kadarı yeteri 
Diyerek, kolunuza asılmak içini 
Devrimler, devirerek ilerleyen, 

dev adımlarıdır.,, 
• Ulua • 

YA YÜZ DIRHEMLIKLER 

NEREDE? 
Yaun: Taa 

Blrgfin Nauettin Hoca ilç ok· 
ka et alır... Kansına getirir: 

- Yahu, şunu al. Akıama 
bir güzel pitir de yiyelilim, der .. 
Gider. 

Karısı muziptir. O gUn eıini 
doetunu çağırır.. Eti pitirlr, be
raberce gUndüzUn yerler. Akta· 
IDa bir lokma bile et kalmaz. 

Akıam hoca gelir. Sofraya 
oturur. Sade suya çorba, biraz 
peynir ekmek •• 

· - Yahu! hani et? •• 
' - AL. Efendi. Eti kedi yedi. 

- Hangi kedi? 
- Bizim tekir kedi •.• 
Hoca kalkar... Tekiri bulur 

Ye kantara •urur.. Tamam Oç 
okka. 

Ve karııına ıorarz 
- Bunun Uç okkaaı et... Ya 

hiılm tekir kedi nerede? 

* 
b 

Okka kilo olmadan et fiayata 
u mevaimde 50 kuruştu. Kilo 

oldu, gene 50 kuruş. Nerede bu
nun arasındaki 100 dirhemlik fark? 

- Taıı -

Yarım Milyar 
Para Cezası 

SON POSTA 

Resimli Maka.e a Avrupalı Sermayedar 11 

Avrupalı Sermayedar 
Tilrkiye asırlarca Avrupalı sermaye- ' ~ ..J 

darın haraçkQzarı oJmuttu. O ça'ışmıt, ' § 

paraay.t Av~up~h aermayedar toplnmıttı~ 
E'.cn l' bı kapıtalıayonlar, ist"krazlar, ecnebi 
tırketler, .Avrupalı sermave:lnrm Türki· 
ye~• kurduj~ aalt~ nat.n t~mellerlai tetki( 
ed ıyordu. Şımdi Avrupalı Hrmayedar 
doğrudan dotruya alamadıj'ı bu parayı. 
evvel& dolambaçh yollardan almata çalı
tıvor. Memleketin HnayHeımeıi l:u ' 
ecneU iatiamarına tamamen nihayet vere• 
cektir. Bugiln Avrupalı •ermayedarın tahta 
yıkı·m ıı ribidir. 

---~-

- w -::Z: 

/-. 1 ·.--

.... ;: 

istikrazlar 

KapltlJIAsyonlar 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Zelzele 
lğdırda Da 195 

Ev Yıkıldı 
Karı, 6 ( Huıuıl ) - Son bet 

gün içinde merkezde beş defa 
yer sar11lmıthr. Birçok binaların 

Devam Ediyor 
Hafta Tatili Pazar 

Yapılacak Günleri 
yeniden duvarları ve damlan Ankara, 6 (Huıuıi)- Hllkftmet 
çatlamıştır. Bir ev yıkılmış, bu cuma yerine pazar gllnünUD hafta T 8 ri kat 
yüzden bir kiti ölmUş, iki kiti de tatili gUnll olarak kabulllne karar 
yaralanmııtır. Halk korkudan vermiı ve bir kanun projeli ba· Propaganda Si 
eYlerini tamamen terketmiıtir. zırlamııtır. 
Herk .. , şimdilik dııarıda yat- Yapanlar maktadır. Projeye g~re, dükkanlar cu-

Digor nahiyHinln 38 köyUnlhı martHı aktamına kadar açık ( Baıtarafı 1 inci yGzde ) 
hepıi değil, kıımıazamı yıkılmıı· kalacak, devlet daireleri, husuai haberi üzerine, en ıalihiyetli ma· 
tır. Heyecan ve sanıntı devam müe11eseler, fabrikalar, sanayi kamlara müracaat ederek tahki· 
ettiği için kat'ı rakamlar ancak mlleeıseselerl cumartesi günU kat yaptım. 
birkaç gUn ıonra teabit edilecektir. saat 13 te tatil yapacaklar ve Bu makamlar ilk öne• ıunu 
Karsın Borluk, Kağızmanın Sadık temin ettiler ki, den;Jdiği gibi or-
köyleri yerle beraber olmuıtur. pazartesi ıabahı ite baılaya• tada her hangi bir irtica hareket 
Zelzele devam etmektedir. Hay•an caklardır. ve teşebbOıU yoktur. 
zayiatı tahminin çok üstnnde i•e de Cümhuriyet bayramlarında ta- HEdise aadece, birkaç mec· 
henüz bir sayı kaydedilememek· til 28 Teşrinievvelin öğle vaktin· zubun tarikat heveıkirlığı ve 
tedir. de başlayacak, 31' Teşrinievvel din propaganda11ndan ibarettir. 

Kııılay ıosyetesi evvelce gön· sabahı iş batı yapılacaktır. 1 Ma· Hadisede elebap olarak adı 
derilen iki bin liradan baıka, yıı amele bayramı olarak kabul geçen "Bediüzzaman ı•yh Sal-
Kars depremine uğrayanlara edilmekte, yılbaşı için de bir bu- dtılkllrdi ,, ye gelince; bu adam 
yeniden 450 lira yardımda bulun• çuk glln tatil konulmaktadır. Şeyh Sait isyanı sıralarında 11-
muıtur. V. g l partada ikamet• memur edil mit 

Atina, 5 (Husuıt) Muhalif .L U OS avga ve bir müddet orada kal· 
lideri muhakeme eden divanıharp Klfilde Sarsıntı S • • mııtar. Fakat bazı ıaf kim· 

Alanacak 

k 
Erzincan, 5 - Bugün Kiğide BÇlml seler, bu adamın adanın ca-

.. iz Hat müzakereden ıonra iki -
1
b · k l k k 

dan akıama doğru hllkmnon .. ı.":~~:,:0;~0 .!i~~~t!im~~. ~~~ Y evtiç Listesi Büyük Bir ; .. :~::'İ.a,ı::,;.~dır. endiıini .~ 
~•rmiıtir. ev kıımen yıkılmııtır. insanca Ekseriyet Kazandı Bu t•kllde temaılarda bulun· 

Venizeloı, P189traa, Girit meb- zayiat yoktur. Belirat, 6 (Huıuıi) - Blltlln maıı doğru görlllmiyen Saidlll· 
llıu Ko d G" "tt A il rl V ı d 1 ı ı t kUrdi o zaman lıparta valı"ıl olan n uroı, ın e aa e 0 Yardımlar ugos avya a ıay aY ıeç m am 
~mandanı miralay Çanakakiı A ı. 

6 
(H bir sükunet içinde geçmiıtir. Bay Ekrem tarafından Eklrdirin 

il b 
n&ara, usuıl) - Zelzele Re ı · U u d k b ı Barla nahiyeaine gönderilmiıtı·r. 

ya en idam cezaıına mahkum f Y erın va1a y z e ıe ıen eı •dilmiılerdir. eliketzedelerlne yardımlar devam Başbakan Y e•tiç'in Iisteaine ve• Fakat SaidUlkilrdi orada ta-
edlyor. Kızılay, yeni evler yaptı- rllmittir. rikat propagandasına hararet ver-

Venizeloa kabinesinde Mal iye rılmaıı için aynca 20 bin lira Muhalifler hiç bir şehirde mu· mek fırsatını bulmuş ve elr•· 
~az rı Morls, aynı kabinede Harici• gönderdi. Y arahlann tedavileri yaffakiyet kazanamamıılardır. fına mOritler toplemıya baıla-
)e Nazırlığında ve bir müddet te temin edllmiıtir. Felaketzedelere Gazeteler, bu neticenin büyllk mıt ve bazı cahilleri kandarmaya 
Ankara Elçiliğinde bulunan Argi· her taraftan yardım parası aön· Yugoslavya birliği namına parlak muvaffak olmuıtur. Hatta Be-top l p K k • ditızıaman, bu adamlara "icazi 

u oı, epes ve iri s gazeteal derilmektedir. bir zafer olduğunu yazıyorlar. kur'an adında ve daha bat· 

hhibi Kaymakam mütekaidi Moı· r==~=====~========~=~======~~~~~=~=;;;;~~=~ 
it 0 •idis gıyaben yirmi beter sene /S T' 'C:' R [NA N 
1 
Ureğe, meb'us Burdaraa vicahen L /STER 1 NANMAI 

k.3 sene küreğe, Venizelosun oğlu 
iryekoı gıyaben 10 ıene küreğe 

llıabkum edilmiştir. 
t Muhalif liderlerden Papan81-

~ayo, Kafandaris. Milonaı, Sofu· 
' gazeteci Lamprallis beraet 

•tınişlerdir. 

Geçen Cumartesi geceai Aluarayda nbah uat tlç 
aularında iki h.raııı bir bakkal dOkkinını •oyuyorlar. 

Bu, giinlük z: hıta h berinde tıı t ılacak birt•Y yok. 
F kat acele etmeyiniz: ve bizi dinleyiniz: 

Soyulan dOkklnın bir tarafı Topkapı tramYay hattı, 
öteki trrafı Horhor caddcaidir. Bu caddede hemen 
daima oloınobi ler durur. Rundan batka orada açıl
.. akta olan kaoali~uyon aıünasebetile, berhanıl bir 

kazaya meydaa •ermemek için sabaha kadar bir bekçi 
bulunur. Sonra aoyulan c!ükk&n tam Alcaaray polia 
karakolunun kartı•ındadır. Dllkkinın önllnde de 500 
mumluk bil' elektrik l&mbaaı yanmaktadır. 

lıte hır.ız rece yarı•• bu dtikk&aa rlriyor, lçerde 
bira tltelerlai açarak bir ınzel lıeyif ediyor, aonra 
kapıya kamyon ~tlrttrek etyayı botalbyor n kaçıyor. 

/STER iNANMA! 1 
Divanıharp mahküm'er• ayrı

~ da beş mi'yon drahmi tezmi· 
t hOkmetm:ıllr. 

iSTER iNAN 
, _J 

Sayfa 3 

r-·-----,1 
Sözün Kısası 

1 
Mevsimsiz 
Ve 
Kanunsuz 

•-------- Serv:r Bedi 

Iı.anbulda sobıalarmı kaldırmıı 
olanlar yeniden kurdurmayı du· 
tünüyorlar; bilmem nerede kar 
yağıyormuş, dün gece radyoda 
birçok ııtasyonlann spıkerleri 
öksuru} orlaraı; "Kaş,, kaza11nda 
kö~u b.r 5am yeıi es.yormuş, 
ekmlerle zeytinieri harap etruif; 
Trabıonda sıcaklardan mektepler 
kapanmış ve Adanada harare.in · 

.fazlalıgı._ıdan ba) ıldnlar o.mJş. 
Kar:ttaıu sarsınt.Jar ba,a devam 
ediyor. 

lıte bahar r 
Ben s.ze bir ay kadar evvel 

takvim edebİı atına guvt!n olamı· 
yacagını ıuyıemiştıru. halta ba
harın ) eni tar.fın. yaparken bütün 
bu yukarıda ya:ıdıgım afetleri 
sualamamıı mıydım? Aradan b.r 
ay geçtiğ·i halde, lstanbul, karak.şı 
hat~rlcıtan soğuk b.r rüzgarla 
Utrıyor; gok) ilzü kir;i çi.ıko 
renginde, kapalı ve karanlık; 
yanılıp ta aayfiyeye ıimdiden 
gitmiş olanlar; kutup &eyyahla
rından daha fena vaziyette 
kaldılar, çilnkU onlar kader to
dar~kli davranmamıılardı: 

Ne sırtlarında hayvan postlara 
ne başlarında kalın tUylU, deri· 
den ki.ıliblar, ne ayaklarında 
çizmeler, poturlar vardı. Sobııla· 
rmı da beraber götilrmedikleri 
için bakır hır mangalın üstüne 
evcek eğilerek bu tatıız bahar 
uıpazmozundan kurtulmıya çalı
şıyorlar. 

Titreye dursunlar. Hakikat 
ı•ıdur: Artık tabiat, "mevıim 
kelimeıini kendi ıiigatinden sucli: 
Bütün hareketleri mevaimıizdir 
mevaimıiz ve kanunsuz... ' 

Çünkü artık tabiat te birçok 
memleketler gibi kendi kanuları
nı tatbik etmez oldu ve dünyanın 
idaresini rüzglrların hevealerine 
bıraktı. 

ka -i8i~de birtakım ı•yler 
yazdırmıf, bunları elden ele do· 
laıtırtmıştır. Bunlann bazılan 
zabıta tarafından yakalanmııtır. 

Salt bundan bir müddet önce 
dişlerini tedavi ettirmek bahane• 
ıile lspartaya gelmit Ye orada 
kalmııtır. Vaziyetler~nden tUphe 
edenlere, yaıının çok llerllemiş 
olduğunu, bu sebeple dünya işle· 
rile alakası kalmadığını ve uğraı· 
madığmı ıöylemekte idi. 

Fakat buna rağmen Sait bu 
ıırada yine bazı kimseler tarafın· 
dan ziyarete baılanmııtrr. Diğer 
taraftan Saidin Kürt Ha il adında 

aadık bir bendesinin tavıiyesile kabul 
olunan Hacı lbrahim oğlu Hüsrev 
namındaki genç bir meczup Bedi· 
Uzıamanın huıuıl kitipllğini yap· 
mıya başlamııtır. 

Bu sıralarda baıına koca 
bir ıarık geçirmiş olan bu mec- . 
zup adam polis tarsfmdan yaka· 
laomııt•r. Hiçbir muayyen iti 
olmadığı halde çok müreffeh bir 
hayat geçiren Saidin muhakerresi 
yapıld.ğı zaman daha birçok ha· 
kikatlerin meydana çıkacağı 
zannediliyor. Antalyada da baz.ı · 
suçluların me~ da a \'ıkarıhp ya· 
ka'anmıı olmaaı, Saidin, propa· 
ganda:armı oraya kadar uzatmıı 
olduğunu ,.n·atıyor. 

Buraya gelen ıon haberlerde, 
lapartade bu tarikat propaa-anda
ıından •uçlu clarak dokuz kişinin 
yakalandığını bildirmektedir. 

Said:n Antalyada MUfti Ahmet, 
Hamdi ve aıçı Hasan adlarında 
Uç kişi ile yaptığı muhaberelere 
ait maktu• lar ve d ğer ban evrak 
ele geçmiş, bu adamlar da tevkif 
edllm · ıtir. 

Bediuzzamanın mektuplarında 
tesettürlln bırakılmaaı aleyhinde 
ve dünyanın öküzlln boynuzunda 
durduğundan bahıeden deli saç• 
maları vardır. -----

Kanser Mücac'e'esi 
Pariı, 5 (A. A.) - K. nse"e 

kartı araulusal b'rliğlnin t ı r:ın b
leai, kırk devletin iştirakile açıl· 
mııtır. 



4 Sayfa SON POSTA 

JMemlebt Maıuara••ÇI MEMLEKET 
Biga Köylerinde ._~t----------------------

• 
HABERLERi 

Son Posta Yanan Sultansuyu Harası Yeni" 
Biga (Huıusi) - Kapanbeleal l 

köyU, 55 evli ve çok yUkaek bir Baştan 
bayırın tepeıine kurulmuı 40 yıl· 
lık bir göçmen köyüdür. y ld 

Bu köy Un halkı, ekim itlerin· a p J J 
dın yiyeceklerini çıkardıktan ıon· 
ra hemen umumiyetle kömür ya· Malatya ( Husuıt ) - 35 bin 
karlar ve diğer harçlıklarını da lira sarfedilerek tamir edilen 
kömUrcOlükle çıkarırlar. Sultansuyu baraaı daha teıellUm 

Tarlalarının bir kısmı Biga muamelesi biter bitmez ot amba· 
çayının boyundadır. Burada çok rından çıkan bir yangın netice• 
verimli mahıul olur. Fakat bayır sinde tamamen yanmııtı. Bu mu• 
tarlaları o kadar verimli değildir. bitte bUyUk faydaları görlllen bu 

Bu köye çıkarken, adeta ml• hara yeni battan yepılmııtır. 
narey• çıkar sıibi dik Y• dolam• 24 hayvenla ite batlamıı olan 
baçla bir bayırı, yanm aaat kadar harada buıUn tam 90 tanı cinı 
brmanmak mecburiyeti Yardtr. 

Fakat, çıkıldıktan ıonra bil· hayvan vardır. Hara yalnız hayvan 
tin Biga ovali, tayyareden ba· yetiıtirmekte deiil ziraat işlerinde 
kılmıt ıibl görUnUr ye çok hoı de civar köy ve kaıabalara nU· 
bir manzara arzeder. Zaten klS· mune olmaktadır. Bllhasaa ıon 
yün karııdan ıörUnUtll de bir kuı ıamanlarda harada aiaç yetiıtir-
JUYaıını andırmaktadır. Havaıı meye de baılanılmıştır. Hara fidan· 
ıDzel vı oldukca aerlndir. lığında 20 binden fazla meyvah 

Bu köyün halkı gtııel tUrkç• Ye meyvaaız ağaç yetiştirllmiıtir. 
konuımabilirler, fakat kendi ara- Haranın önünde de bUyUk bir 
larında pomakça konuturlar. park vücuda getirilmiıtir. Şimdi 

Kadınları ırkeklerdın daha de haranın GUrUn mıntakaaında 
çahıkan olan bu ldSyde btıtUn Oımanded• mevkiinde memurlar 
k8m0rcUlOk işlerini kadınlar ya• için yınf binalar Ye asri bir inek· 
par. Köyün orta yerinde bota hane yaptırılacaktır. Hara arazi-
akan bilek kalınhğında bir çeı· 

ıindın pek mUbJm bir kıımı bu meden baıka ıuları yoktur. 
Bu çe,me umum balkıa ve bay- hara hududu dahilinde bulunan 

•anabn ihtiyacını temin etmekte- 52 köye taksim edllmiıtfr. Köy-
dir. Önceden bu çeımenin ıuyu IUler timdi kendi malları olan bu 
çok tatlı iken tamir edildiği ııra• arazide daha bUyOk bir' iıtekle 
da baıka ıular karıtm•ı ve ıu ve daha canla başla çalıtmakta-
biraı acıJaımıştır. dırlar. 

Kadınlar kendi elbi1ellklerfni 
kendileri dokur. Gtizel abalar ya• 
parlar. Yalnız mektepleri yoktur. 
Mamafih gençler yeni yazıyı öl
renmlşlerdir. 

Düğfinlerl baıit ve masrafsız-
dır. Çokcası kız kaçırmak ıure
tilı evlenirler. Bazan ağırlık hu• 
ausunda uyuıamazlar o zaman 
mahkemeye düıerler. 

Kız kaçırmalarına, aradaki 
kadınlar vaaıta olurlar. Bu köyde 
kız kaçırmak, ucuz evlenmeyi te
min ettiği için bir Adet hükmüne 
girmittlr. Bir kız gelinlik çaiıaa 
gelince, önceden ıözleıtlklerl 
vechile onu, peylıyen delikanlı 

gelip tarladan çalar vı kaçırır 
ve b6yleliklı kendisine karı ya
par. Bu kaçırmada uygunıuz lıal· 
ler olmaz. ÇUnkll bu bir nevi 
rıza pazarıdır. 

.. . --··-· ·--~-·- · .._... ... _ .... .........,. __ 
Altınova Spor Yıl
, lık Kongresini 

Yaptı 

Yeniden yapılan Sultanıuyu hara11 

lzmirde Orta 
Mektep Konseri 

İzmir (Huıuıi) - Bay Naci 
Gündemin yetiştirdiği ortamektep 
talebeleri iz· 
mirde kuvvetli 
bir muılki iı· 
tldadı olmuş· 

lar ye ilk kon· 
serlerlnl Halk
evindı ver· 
mitlerdir. Kon· 
aer pek muvaf .. 
fakiyıtli olmuı 
vi yo l • n ae liıt 

Nef'i mUstea· Viyolonaeliıt Nef'i 
na bir Yarlık 
ıöıtermiıtfr. Bu Konserde Kom· 
poıltör Nacinln • ldarealndıkl 

gençlerden lsmaiJ, Ahmet Cel•I 
ve Daniı çok alkıılanmıılardır. 

Antepte 
Büyük Bir Tur Yolu 

Yapılıyor 
Antep (Huıuıi) - Şehr1n dört 

tarafını çevirmek Uzere yapılacak 
olan bUyUk yolun projeıl hazır· 
lanmıthr. Bu yolda aıke-rlik mU· 
kelleflyeti kanunu mucibince para 
cuasma mahkum yoklama ka· 
çakları yeYmiye bir lira hesabile 
çalıştırılacaklardır. Atatürk bul
Yarının asf altlanm&1ınada Haziran 
da baılanacakhr. 

Manisa da 
Belediye Memurları Hazi
randan Sonra Mstaşlarını 

Ala bilecekler 
Maniıa, ( Huıust ) - Manisa 

belediyesinin, biltçe zarureti ve 
Yaridat nokaaoı dolayısil• bir 
kaç aydanberl taahhütlerini vak· 
tinde yerine getirmediği iddia 
edilmiıtlr. Be.lediye memurları da 
bu arada maaşlarını muntazam 
bir ıekilde alamamaktadır. 

Bu durum, belediyenin su t11i· 
1etı itlnden ziraat bankaaına olan 
borcunu ödememeai Ozerine mey• 
dana gelmlıtir. Belediyenin bar 
kanı, Oç aydanberi maaşlarını 
alamıyan memurlara haziran ayı

nın ilk gUnUnden itibaren munta
zam surette maa~ verilmealnl 
temin edecektir. _ .... ..................... ..._.. ........... _ ···--------·---
Çanakkalede 
Giyindir ilen 
Çocuklar 

1 

Mayıa 6 

1 Adana Haberleri 

ı-

H ava la r Birden- . 
1 

bire Isındı, Sıcak-
lık 37 Derece 

Adana, 5 (A. A.) - Belediye 
meclisine verilen 1935 Şar büt• 
çHi gideri ve gelir kısmı yapılmış 
dilt Urlllen borçtan başka 438.022 
liradır. 

lf Havalar birdenbire ısmdı. 
DUn ııcakhk 37 dereceye fırla• 

mııtar. Şehir halkı bağ ve yayla• 
lara gtiç etmeye başlamıştır. 

lf Sürekli yağmurlardan eldi• 
meıi geciken pamuk tohumları 

birkıç gUne kadar tamamen bit• 
mit olacaktır. Buğday ve arpalar 
da iyi bir durumda olduğundan 

on gUne kadar biçme işi baılı• 
yacaktır. 

lf Atatürk heykelinin yerin• 
konulmaaı, dUn bitirilmiştir. Bat· 
ka ekıiklerln de bit:rilmesin• 
gece gündüz çalışılmaktadır. 

lf.. Şehriır,iz kulUplerin T. T. ' 
kurumu menfaatine yaptıkları. 
futbol maçları dun bitmiş ve 

Adana idman Yurdu cemiyetin 
koyduğu kupayı kazanmııtır. Ku· 
pa kalabalık bir halk önilnde 
aalip takıma verilmlıtlr. 

')f- 200 den atkın fırkalı dün 
Caklt ırmağı yakınına giderek 
akıama kadar güzel bir kır eğ• 
lentiıl yapmıılardır. 

lf Villyetlmizde yol faaliyetin• 
baılanmııtır. Adana • Misis yo
lundaki bozuklukların dUzeltllmesi 
müteahhide Yerilmiştir. 

lf.. Bu ay içinde Ankarada 
toplanacak ticaret odaları kon• 
greıinde okunmak Uzere vilayc• 
timizl alAkadar eden bir rnpor 
hazırlanmlf ve Ökonomi Baknn• 
lığına gönderilmiftir. 

lf Adananın ulusal sava§tııki 
kahramanlıklarını filme almak 
Uzere Harp Akademisi film mer• 
kezi grupundan üç kişilik .. bir he
yet ıehrlmlze gelmiştir. Uç aya 
yakın bir zamandanberi hazırlık• 
larile utraşalan Mete piye&i önli• 
mUzdeki 9 mayıs perşembe günO 

oynıyacaktır. 
Halkevi temsil kolu bu piyes• 

çok özen vermit ve mükemmel 

Muşta 

Antep Plan Ve Haritası 
Antep (Huıuıi) - Şehrimizin 

haritaaı renkli olarak Viyanada 
buhrılmaktadır. Şehir planını 
mühendis Skopan yapacak, iakat 
mimar Yanaen de davet edilerek 
fikri alınacaktır. 

Köy Ve Orman Yangını 
bazarlanmıştır. • ) Çanakkale, (Huıusl) - Ça· ••...........•............•.....••..••..•..•....•.••.....•.•• 

3 Kadın Kuyu Tçinde .. 
Can Verdi 

Muş (Hususi) - Buraya 15 
kilometre mesafede HaıklSyde 
küp ve çömlek yapmak üzere ça· 
mur kuyularından çamur çıkar
makta olan 3 kadının Uıerine 
kuyu yıkılmıı, kadınlar içlndı kal· 
mışlar ve ölmüılerdir. 

•····························································· mauweıs 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

6'" 

DOLASAMAZSINI Z 
FAKAT: 

~n'Posta 
l>..O.Kİ ~i R. TL AN 

f>üTÜN ÜLKEYİ HER c;.UN DOLA$1R ... 

Altınovanııı yeai idare heyeti 
Muı, (Husuıi) - Altınova ıpor 

kulUbU aeneiik toplantııını b ltUn 
Altınova gençlerinin ittirakilı 
yapmııtır. Toplantıda yeni idare 
heyeti baıkanlağına emniyet mtl
dllrU lımail GUntay, ikinci reiıligı 
ilk tıdriıat aıüfettiti Nureddin 
Slrti, mes'ul murahhasJlğa doktor 
ZühtU, kAtipligı Celil Kutan, 
kaptanlığa Tevfik Çağlayan, 
muhaaip .,. veznedarhj'a Ferit 
Kıhç, idare memurluğuna tabıtl· 
dar Sıddık, azahta Ekrem GUler 
aeçi lmitlerdir. 

Maarif mlldilrll Bay HUınl 
Söy:emez de kulUbUn fahri reisli· 
ğ:ne 11çilmi1tir. Yeni idare he
) eti ııniı bir çalııma proıramı 
yapmıı, ve gençlere ık11raizlır 
yapt ırmaya baılamışhr. 

Alaşehirda Haık Kuraları 
Alaşehir, (Huıuıt) - Halkıvl 

tarafından ttırkçe, franıızca Ye 
İngilizce Uaan kunları ve huap 
derılerl lhdaa edilmiı tir • 

Denizli 5 (Huausi) - Denizli• 
nln Kurudere köyünde ve Honaz 
nahiyeai ormanında bir yaniın 
çıkın11 itfaiyenin ve köylülerin 
gayreti aayesinde ıöndürUlmUıtUr, 
köyde bir kaç ev yanmııtır. 

ilk Turfanda Çilek 
Dun ıehrlmlıe Ereğliden ilk 

turfanda çilek gelmlı ve iÖrülme
miı bir rağbetle derhal aatılmııtır. 

Karısını Öldüren Adam 
lzmir, 5 (Huıuıi) - Aziziye 

mahallealndı oturan Oıman 
karııı Hanifeyi kendisine para 
vermediil bahan11ile kHerle öl
dllrmUttUr. Katil yakalanmııtır. 

Nakliye tarifelerinde 
Ucuzluk 

Ankara, 5 (Huıuıi) - Samıu•, 
Haydarpaıa, Izmlt, bmlr, Ban· 

dırma Ye Menin Ista1yonlanndan 1 
hazirandan itibaren yapılacak 
arpa ve yulaf nakllyatından 
tenzilat yapılmaaı kararlattml· 
mıttır. 1 Hazirandan ıonra ecne
bi memleketler. 50 bin tondan 
faıla ihracat yapanlara verilmek• 
te olan ikramiye Yerllmiyecektlr. 

nakkale çocuk eairg•m• kurumu ~ ~ 
menfaatine kadın yl\rdım cemi
yeti tarafından bir balo tertip 
edllmit ve 540 lira hasılat temin 
olunmuştur. Bu para ile 26 yok· 
ıul ve fakir çocuk ıiyindirll• 
mittir. Bundan başka mektep 
hl maye heyetleri Ue bazı klm-
1eler tarafından da 20 çocuğa 
elbiıe verilmittlr. Kadım yardım 
cemiyeti çocuklara mahsuı olmak 
Uzere de bir balo tertip etmiıtir. 

Hayvanlarımız 
Çoğa il yor 

Çankırı, 5 (A. A.) - Hayvan 
sayısı geçen yıla göre bu yıl alt-
mıt bin fazladır. Bu hesapla 
Ylllyet bütçesinde 20 bin lira 
fazla bir gelir olacaktır. 

Çoruh Taştt 
Bayburt (Hususi) - Son glln

lerde yağan yağmurlar yüzünden 
Çoruh taşmış, etrafındaki birçok 
arazi ıu altında kalmııtar. 

Bigada Bina Yazımı 
Biga, (Husuıi) - Burada bina 

yazımı işi yeniden batlamış, bina 
yazım komisyonu ıehlrdeki bina· 
ların kıymetini takdir atmeye 
firitmiıtir. 

Son Posta 
YHll\f, •IJ••t. H~adfa H Halis ııautc.ı 

l!Aki 2abtı,e, Çatalçeşaıe sokağı, 25 
ISTANBUL 

1 t -
~ııetemiı<le ~ıkaa yıı• 
ve resim1~rin bhtün haktıarı 
mahfuz ve ga:ıetemiıe aittir· 

ABONE FiATLARI \ 
1 6 3 • 

Sene Ay Ay J.'I 
Kr. Kt. Kr. ~ 

TORKIYE 1400 7So 4öö 150 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 2~ 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Ad re• 
deAiştirmek 25 kuru~tur. 

.... 

Gelen eur•lt ıe,.; uttl"ilme#. 
Ulnlerdan mes'uliyet 11hnrn•" 
Cevap için mektuplara 10 kuru~lıık 

pul ilıivcsı lazımdır. 

Posta kutusu ı 741 fawıbul 
Telgraf ı Sonpo9ta 
Telefon : 20203 

' t 

·ı 
) 

1 

1 

, 

• 
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[ !~fl!J•et Alemi ] HARİCİ TELGRAFLAR ''( ~ l _ Gönül /~/eri 
1 1

i1ıde 
..,, .. . 

ı"omunızm 
Uzak Çin Cllke1inden bu yakm1arda 

komünizme dair yeni yeni haberler 
felnıtye batladı. Seıuan villyetl 
~ı:Z'l:arm eline geçmlf. Yunnan •ya• 
letinde Nankln hfikümetinin gönder
dit,i ukerler bolıevik kıt'alarını 
lbluka etmif. Yok bunlar kimUen 
~ılıçtan i•çlrilmitler. 

Zaman zaman meydana mantar 
Iİhi çıkan Ye yine az zamaa ıonra 
Ortadan ıiliniveren komllnistleria nasıl 
türeyip ıonra birdenbire naaıl yok 
oluverdllıderine insan hayret ediyor. 
lialbuki mHele baaittir ı 

Seıuao denilen bllyQk vlllyetin 
60 milyon kadar nOfuıu nrdır. Bu 
ltlıntaka, her Çin vilayeti ırlbl Çin 
lenerallerinln zalim ve köttl idaresi 
lltındadır. Bu ır•a•ralJer araaında 
llilfuz rekabeti olduğu kadar menfaat 
dllımanlıtı da vardır. 

Bu <lOtmaalıktan ea çok sarar 
f Ören de halktır, Bu halk iıter çlfçi, 
•ter esnaf veya tOccar olıun. Bu 

1•beple, altında bulundutu idarede• 
lbutıak ıurette memnun olmıyaa 
~•lk, keadiaiae bir parça allka ıröı· 
t•ren ~erkeain kucatına atılmaya 
~llırdır. binaenaleyh Seıuaada da 
•aziyet bayledir. Şimdiye kadar bak 
•e ınlbavat ne demek olduğu1a• 
btlıneyen bu biçare in.anlar, kendi
lerine toprak takıiml, rey hakkı va
deden n kendi kendiıinl idare im .. 
ktnını nracetini ıöy!eyen komünis
ııı., elbetteki dört elle urılmıfttr. 
~.. ura faik kuvvetlerle bir 
•ilindir ıibi l'•llp ortalıtı ailip al· 
l!Clren bUkumet kuvvetlerinin kattı• 
111lda kominlatlerln aillnmelerl bun• 
dandır. Sonra bu kuvvetler ortadan 
rok olunca yine meydana çıkmak 
'1kanmı buluyorlar ki bu da anlattı
tırn ız ı•kilde gayet tabiidir. 

Çin halkı, anlattığımız Hbeblerha 
tİsirile her yabancı ele dGımek için 
11 iUn bir meyn haline ı•lmittir. 
~nu toplamak içia bir el usatmak 
ifl geliyor.- Süreyya 

8ovyet Rusyada Dahllf 
istikraz 

Moakova 5 - ikinci beı 
••nelik plAnın UçUncü Hnealne 
~&h~us olmak Uzrere bir içeri 
Otçlanma yapılacaktır. 

Yeni lspanyol Sefiri 
Madrlt 5 - Yeni kabinenin 

teıhili yeniden Bay Lorru 'ya 
~&vale edilmittir. Bir temerküz 
~nesi kurmaya çala1acaktır. 
6.5 
=---t35 !Edebi 

Tefrikamız 

Bir Tayyare Düştü 
Yedi Kişi Öldü 

Berlin, 5 - Birkaç gündenberl 
kaybolan bir Yunkera tayyarHI 
Ye yedi yolcuıu Çekoılovakya 
hududu yakınında Fihtel dağla· 
rında 6lll bulunmuılardır. Tayya• 
renin aiıli havada dağa çarptıiı 
ıanılıyor. Yolcular Alman Gen .. 
rallerinden HlSring ile karııı, kızı, 
tayyare Braun Teğmeni, blr pilot 
Y• iki pilot namzedinden ibaretti. 

Sinema Artisti 
Ceki Kotan Yaralandı 

Genç H mllyontr Cekl 

San Diyego, 5 ( Amerika ) -
Ceki Koğan 'ın babası Jle sinema 
aktörlerinden genç Robert Horva 
v• Durkin bir otomobil kazası 
neticesi ölmüşlerdir. Ceki Kokan 
yaralıdır. 

Yzı11ıa: 

Mahmut Yesari 

N.o 

58 

Çam Tırtılları 
- Şimdi geliyorum, Zihni 

•fe!ldl. 

Odasına döndil; kadife fapka
'ltlı acele baıma geçirdi; ıemsiye· 
•lıı· 1 k ~ ı a dı, çantasını oltuğuna ıı~ 
1t!\rdı. Küçük baYulunu da dıtara 

tıkardı; blrıey unuttum mu? diye 
'trafına bakındıktan ıonra odadan 
Çıktı, kapıyı kilitledi, anahtarı 
ç,ntaaını koydu. 

"1 I<uçuk bavulu aldı, ıUratle 
I ttdivene doğru yUrUdU. Trahzan
dtcl• tutunamadığı için merdiven
-~n, ba1amaklara ölçülü basarak 
~lt ağır iniyordu. 
~ Otel kitlbi, onu taşhkta bek· 
hrdu: 

'd - Ömer Ağanın gönderdiği 
~ anı, timdi, beni buldu. Hemen 
tı~lurn, geldim, Hanımefendi. 

~ liacer, onu dinlemiyordu. Ka· 
~~ırı Önlinde duran otelci Ömer 
~aya ıordu: 
Ô Ağacığım, borcum nekadar? 

hı ıner Ağanın asık yüzünde 
slı bir karartı vardı : 

~ıttı - Ne borcun olacak ki, ha· ... 
h ~acer, IAkırdıya tutu!up vakit 

~ıtrnek istemiyordu: 

.. 

- Otelde bedava mı oturuyo
rum, Ağam? 

Ömer Ağa, afallamııb: 
- Hanım, temelli mi aldl· 

yorsun? 
- Hacer, dudaklarını bUkmUı 

bakıyordu: 

- Bende daha bir ıey bilmi· 
yorum... Miraı işi için hakim Beyi 
göreceğim... Buradaki odam tim· 
dilik olduğu gibi durıun ..• 

Ömer Ağanın yüzündeki ka· 
rarh biraz uçmuş gibi idi: 

- Eh, yine geleceksin demek! 
Şimdi ace!eıi ne? geldiğin zaman 
borcuna, heaabma bakarsm •.• 

Hacer, aelam verir albi elini 
ıalladı: 

- Şimdilik Allaha ısmarladik, 
Ağacığım ..• Eğer gelmiyecek olur· 
ıam, ben, sana, haber gönderirim. 
Odanın anahtarı bendedir. O 
vakit, anahtarı da gönderirim. 
Odada eşyalarım da var •.. 

Ömer Ağa, onun arkasından 
yUrUmUşıU: 

- Sen, hiç tasa etme!.. Hani 
otel yanıp yıkılacak olsa, yine 
ıenin eşyalarının çöpüne ziyan 
1ıelmez1 hepsini kurtarırım haydi 

Bir İma Karı Mı, 
I Hizmetçi Mi 

Arıyorsunuz ? 

193S Hnui iGzelllk k1raliçe1l, itte bu şartlar ıılt ·nda 
seçllecej't benziyor {Bir ecnebi reımi) 

Fransa - Sovyet Rusya 
Andlaşması Karşısında 

Almanya Müthiş Bir Hiddete Kapılmış· 
tır. Gazeteleri Ateş Püskürüyor 
Berlin, 6 - Alman Dıı itleri 

Bakanlığı, Fransız • Sovyet and· 
Jaımaınnı, doğrudan doğruya Al
manyaya kartı bir tehdit mahi· 
yetinde saymaktadır. Bu endlaı· 
manın gizli bir askert ittifaka da 
bağlı olduğuna kanidir. Ayrıca, 
aakerl maksatlar için Fransanın 
Sovyetlere beı milyar mark para 
Yerdiklerini iddia ediyorlar. Sov• 
yet hava kuvvetleri için Çokoslo· 
Yakyada UısUlharekeler tesis edil· 
dfğlni1 Romanyanın da kendi top· 
raklarmdan Ruı askerlerini geçir· 
mek için bir mukavele yaptığını 
ııazeteler yazıyorlar. 

Bir Alman gazetesi, Uluslar 
Kurumunun bundan böyle. bu iki 
devletin nüfuzu altında bulunaca· 
ğını kaydediyor. Volk;se Beobah· 
ter gazetesi de şunları yauyor: 

Parisin mu:rit ulusal siyas&sı, 
Avrupayı bir felakete ıUrüklemek· 
tedir, diyor. 

aağl<k, selametle iit. .• işlerini gör .. 
Hacer, otelin kapu;ı önünde 

duran arabaya atlamııh; Zihni 
Efendiye ı 

- Sizin, burada bir ilişiğiniz 
var mı? 

Diye ıordu. 
- Ne gibi ilişiğim, Hanım· 

efendi? 
- Bir yere etyalarmızı falan 

bıraktınız mı? Ödenecek bir heaa· 
hınız var mı ? 

Zihni Efendi, baıını geriye itti: 
- Ne etyam, n• de hesabım 

var. 
Hacer, bunu, onun nezaketine 

vermiıti: 

- Benim, aceleme, te!aşıma 

bakıp ta söylememezlik etmeyiniz. 
Oraya da uğrarız. Bunun bir zah· 
metl, eziyeti yok ..• 

Otel kAtibi, kat'! bir ıesle 

cevap verdi : 
- Hayır... Yok, hammefendf •• 
- Öyle lıe, durmayan, araba• 

ya atlayın. 

Genç kadm, bunu ı~yledikten 
ıonra arabacıya aeılenmlıtl: 

- Hiç bir yerde durmadan, 
dinlenmeden, çala kamçı arabayı 
ıilrecekıln! 

Araba yola dUzUinrken otelin 
kapısı 9nUnde duran otelci Ömer 
Ağa, elli• selAmlar veriyordu: 

- GUI• gUle... Yine buyurun. 
Eğer, bir kuıurumuz oldu l1e, 
baiıılayınch, artık ••• 

--•-. ı::ıı.t .,... .. ...,.,.,• •••••••••·---- ıo..__, __ 

Fransız Baş 
Bakanı 
Kazaya Üğradı 

Okser, 5 (Fransada) - Bat· 
bakan Flandenin kolu, otomobili
nin bir başkasi!e mU1&deme et· 
mesl neticesi kırılmışhr. Bay Flan· 
den belediye seçimi mUnaıebetae 
belediye reiıi bulunduğu Domesl 
kasabaıına gidiyordu. Yanında 

karısı, kızı ve damadı vardı. Bet· 
bakan hastahaneye yatmlouştır. 
MUıademe, sa}lav Renuatöre ait 
bir otomobiJin yan bir ıokaktan 
çıkması ve işaret vermemesi Uıe· 
rlne olmuıtur. 

Zor:u çarpışma neticesi, Baş· 
bakanın arabaıı yolun ıolundakl 
bir çmara toslamıştır. Başbakanın 
kolu doğrudan doğruya ağaca 
vurarak kı rılmıştır. 

Hacer de, gülerek eli'.e selim 
itaretleri yaf arak bağırıyordu: 

- Eksik olma, ağam ••. 
Araba, sarsıla sars ıla yol ah· 

yordu. Hacer, yorulmuş gibi içini 
çekmiş, uzu ı bir ref es alm19tı. 

Otel katibi Zihni Efendi, hiç se

ıini çıkarma'- an, ona bakıyordu. 

Genç kadını, biç bu kadar telaılı 
iÖrmemiıti; ona sormıya da çeki· 
rıiyordu. 

Hacer, llşUyormuş gibi manto
aunun yakaaile boynunu kapamıı, 
eteklerile de dizlerini aımsikı ört
müştü; vakit vakit iÖZlerini ka· 
patıyor, batı göğsUniln üzerine 
dtitUyordu. Bu uyuklamak değil, 
dalgan düşllnmekti. 

Araba sarsıldıkca, genç otel 
kAtibi, Hacerin dizler~nin sıcaklığı· 
Dl d;zlerinde duyuyor ve bu ılıklığa 
fazla yakınlaşmaktan, ahtmaktan 
korkarmıı gibi hemen kendinin 
tophyor, doğruluyor, gerileyordu. 

Hacer, bunun da farkında değildi. 
O, ne arabanın ıarııntısını; ne 
yağsız tekerleklerin, dingillerin 
i•cırtısı; ne dizlerine dokunan 
dizleri, bir şey, bir fey duymu· 
yordu. Blitlln duyguları uyuttu• 
rulmuı bir haıta 1ıibl, aral:-anın 
içinde, aağa ıola, ileri geriye 
ıa!lanıyor, sarsılıyor ve biç ıikA· 

yet etmiyordu. 
Araba, kaaabanın eğri bliğrü, 

dilz ve dolaıık sokaklarından geç· 
miı, evler H yrelmlş ve açıklığa 

- Nazilliden bir genç evlen· 
mek için bir kadında bulunması 
lazım gelen tartları anlatıyor. 

Yemek piıirmesinl, 
Çama,ır yıkamasını, 
Kendi dikitin! kendisinin yap· 

masına, b:Jmelf. 
Sinema, tiyatro, ealenceyl ak· 

lına getirmemeli. 
Daima evde kendi iılle meş· 

gul olmah. 
Bu şartları haiz bir kız bula• 

madığı için evlenmeğe cesaret 
edemediğini söylüyor. 

Çok güzel, çok mükemmel. 
Peki amma, a yanum, sen buna 
mukabil bu kadına ne vereceksin? 
Akşamları bir kuru ekmek mi? 

1ns~n evleneceği zaman biz· 
metçi değil arkadaı arar. Kad:n 
bütün bu itleri bilmeli. Fakat 
gece gUndüz evinde mahbua mu 
Y•tasm? Onun ılllmek •• eğlen· 
mek ihtiyacı yok mu? 

lf.. 

Ankaradan M. R. Y. rumuzilo 
yeni evli bir genç karıaından ti· 
kayet ediyor. Bu adam, latanbul· 
da okumuf, ıonra ıitmlt tahailıit 
ve görgUallz bir köylll kızla ev• 
lenmİf, bu kızcafız bir ıehir 
hayatının icaplarına kendinl uy• 
duramamış. Bu yüzden arada bir 
soğukluk var. Delikanla karıs:m 
başkslarmın buıuruna çıkaramı· 
yor. Daima münzevi bir hayat 
yaşamıya mecbur oluyor. Bu ha· 
yata tabii tahammül edemiyor. 
Aynlmıya da razı olamıyor. Ne 
yapacağını bana aoruyor. Bence 
bu yaranın ilAcı yok. Madem ki 
kadınm evlenirken halini biliyor
du, bugUn onun neticelerine de 
katlanmıya mecburdur. insanlar 
biribirlerine benzemezler. Bu kız, 
kardeıl kadar kabiliyet ıöatere
memİiıe n• yapım? Herkea aynı 
derecede zeki olamas al 

TEYZE 

çıkılmııtı. 
Hacer, bAIA konuımamııtı. 

Şosaya çıkan bozuk patika, ara
bayı fena sarsıyordu. Hacer, dal· 
gınlıkla baıını, arabanın kenar 
tahtasına vurmuttu, canı acıdı: 

- Of... Biraz yavaf... İçim 
barsağım ıarsıldı. 

Hemen her . adımda tökezele· 
yen atlar, zaten serbeat yol ala
mıyorlardı. Arabamn ağırlaması 
Ue sarsıntı pek azalmıf olmadı. 

Zihni Ef. korkak bir sesle: 
- Yol, çok bozuk, hanımefen• 

di... insan, bot bulunmağa gel
miyor .•. 

Demeğe mecbur oldu. 
- Boş bulunmağa gelmiyor! 
Demenin manası, açık açık: 
- Bu ne dalııınhk, biraz 

kendine gel! 
Demekti. Hacer, bunu, hlsıet• 

ti; gülUmsedi: 
- HilA uyku ıeraemlyim, 

Zihni Efendi... Bugece, hiç uyu
madım da .•. 

Zihni Efendi, genç kadın lakır
dıya başlamışken tekrar susuver· 
mesini istemiyordu: 

- Kasabada, kim uyudu ki 
hanımefendi? O, ne. silah sesi idi? 

Otet kAtlbi, hem ıöylilyor, 

hem de gözlf cile Haceri göıetli· 

yordu. Genç kadm, dalgın bir 
ıesle: 

- Evet... O, ne si: ah sesi idil 
{ Arka11 var ) 
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Dünga Hadiseleri 

Zehirli Gazdan 
Ölenlerin Hatırası 
Taziz Edildi 

Geçen nisanın 28 inci gUnU 
bilyUk muharebe esnaısmda 

Zehirli ıehirli gaz kulla· 
nılmeıının 20 ncl 
yıldöotlmil idi. Bu 

Yıldönümü mUnaaebetle muh· 

Gazın 

telif memleketlerde meraı:m ya· 
pıldı, zehirli gazdan ölenlerin 
hatıraları taziz edildi. 

Ba:zan unuturuz, dUnyanın 
en kllçllk bükümell F ranaa 

_B_l_r_D_e_v_l~-,- ile ispanya hududu 

Ôb ara&ıında ııkıtıp 
ürütte kalmıı olan Andor 

Vergi C Om hu r Jyetldir. 
Veriyor Bazan unuturuz, 

dedik, ekseriyetle de bilme !:r::, bu 
Cümhuriyet ta 9 uncu aaırdanberi 

devam edegelen bir ao'aneye 
tab'an Fransa hUkiimetine 2 yılda 

bir defa { 700 ) frank vergi 
Yerfr. Bu Cizyedin sonuncusu 
bu hafta başında ödemiştir. 

............................... ·---...... -.......... -.. .. 
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p uk Rekol emiz 
Artacak YerdeG riliyor 

Kurulan Fabrikalarımız Yarın lşlemiye 
Mili! mtınsucat ıanayil 

inkişaf ederken bunu da göz 
önünde tutmak lizımdır. Uluslar 
Birliği rakamlarına &öre Tlirkl} ... 
nlo pamuk iıtlhaalitı yıldan yıla 

azalmaktadır. Son beı yıllık 

rekolteler bu huıuıta açık bir 
fikir .erebilir: 
İstihsal yılı Rekolte (Kg.) 
1929 .. 30 21,900,000 
1930 .. 31 16,000,000 
1931 • 32 ı 9, 700,000 
1932- 33 6, 100,000 
ı 933 .. 34 8,000,000 

Pamuk iatihaalltınm bu mute
madi gerilenıeslne rağmen pa· 
muklu menıucat aanaylimbin her 
yıl ltlediği pamuk miktarı gözle 
takip edilecek bir mikyaıta hızla 
artmaktadır. J 930 Jıhnda milli 
aanayiln pamuk sarfiyah 4,5 mil· 
yon kilo gramken bu miktar 
1932 de 7,6 milyon ve geçen 
J 934 yılında da 14,213,000 kilo 
gramı bulmuştur. 

Pamuk ıanayllmld tanzim 
eden Sümer Banktan alınan mala. 
mata göre de beı yıllık programla 
yeni kurulacak olan fabrlkalarıa 
bugilnkO iıtihllk miktarından 
baıka ayrıca vaaaU olarak yılda 

1 Başlarken Pamuğumuz 
Yetmezse Pek Acı Olur 

C .. •pta, pamuk tarJaıaıDda koza toplaaıfl 

onlara da bir lıtihllk hlaaeal ayır- 1933-34 yıh pamuk rekelteal 

Nöbetçi 
Eczaneler 

13,760,000 kilo pamuta llttiyaa 
) olacaktır. 

mak l&zımdır kl SGmer Bank yerli yalnız 8,000,000 kilo olduğuna 
aanaylln muhtaç oldup pamuk göro yarın fabrikalarmu: lflemeye 

Bu gece nöbetçi ec11neler ıun
lardır: 

lıtanbul tarafı: Şehzade batı (Ham
di), Aksaray (Ziya Nuri), Edime
kapı (Arif), Şehremini (A. Hamdi), 
Sanıatya (Rıdvan), K6çükpaıar (K:ij .. 
çükpnzar), Eyüp (Hikmet), Laleli 
(Sıtkı), Fenerde (Emilyadi), Sirke
oide (Eşref Neoet), Bahçekapı (Hill· 
nü Haydar), Bakırköy (Hılal), Be
yoğlu tarafı: Tünelde (Matko'Yiç), 
İstiklal caddesinde (Kemal RebuJ), 
Gıılatada (Merkeı), Şiılide (Şark 
Merkez), Kuımpaıada (Yeni turan), 
Haıköyde {Y euitürkiyt), Kadıköy 

taraf u Modada (Faik lakender), Pa
zar yolunda (Namık lıme1), Büyttk
nı:IRdn (Halk). 

_.., • ........,_tıııı-...-.ı••• wwwa www -~---

Bir Doktorun 
Günlük Paurteıl 

Notlarından (*) 

Romatizma 
Henüz mikrobu belli olmayan 
fakat ele.ariya bataklık ve rlltu
betli yorlude yapıeı henilz bitmit 
beton evlerde, ya9ayanlarda Ye 
hazan da grip, sıtma nsair baı
talılcların ıonunda görülür. Etlerde 
n oynak yerlerde çok 11ıılar 

ağrı 'ar yapar. Çok romatizma 
çekPnlerde kalp haıtalıklan da 
meydnoa· gelebilir. 

TPdaviai için rutubetten mtlmkün 
olduğu kadar uzak kalmalıdır. 
Anndolunun birçok yerlerinde 
kUkürtlll ve çelikli ıulardan mı· 
ıela (Hana), hmirde (Balçova -
Çeşme), Burıada (Çekirge) kap.o 
hcalarmdau l e~ifade etmelidir. 
Dahilen gilnde 2 • 6 gram kadar 
salisilat ve yevmiye l" 2 gram 
aspirin kuJlanılabilirler. 

rJ Bu notları kealp uklnyınıı, yahut 
it r albüm• yapıfhrıp kollekalyon yapı· 
mı. Sıkıntı aamanını1:da bu notlar bir 
doktor gibi lmdadınııa yetl9cblllr. ---

Bu miktara bet aenellk prog· 
ram haricinde huıuıt fabrikaların 
da inkişafını hesaba katmak ve 

miktarını 190 bin balya yaol bsılarken ihtlyaçlan olan pamaiu 
takrlbea 38,000,000 kilo ıram topraklarınızdan elde edıme:ı:lerae 
olarak teabit etmektedir. çok acı o!ur. 

Atatürk Köprüsü 
'--

Münakasaya Pek Büyük Bir Alaka 
Var. 50 Liralık Şartnameler Peynir 

Ekmek Gibi Satılıyor 

lıııaatı pek çok lnıan n flrmayl allkadar eden köprü 
Belediye Atatllrk köprllıllt!Un 

mUnak11uını iki gtın •••el lıtan
bulda her dilden ç.akaa bllttla glln· 
delik guetelerle Ula etti. Bu 
köprtl için toplanan iki milyon 
lira bankada ha:ıırdır. Belediye 
aynı zamanda Fransa hnkümeti
nln yollar Ye lgeçltler umumi 
111Ufelti1l M. Pijo ya yapbrdıtı 
projeleri, ıartnameleri, iki bin li· 
ra sarf ederek blyUk bir dit 
halinde basbrllllf ve ( SO ) lira 
kıymet koydurmuıtur. Bu farlna• 
meye yUkıek bir değer konduğu 
halde iki gftn gibi az bir mUddet 
içinde tam { lO ) tane aablmııtır. 
Şartnamelerin böyle kapııırcaaı· 
na sablmaııından Atatürk köprnsn 
mUoakasaııına airenleria aayuımn 

tahminden çok fazla olacağı alt" 

laphyor. Esasen mOnakasa ilin 
edilmeden evvel de muhtelif aefa· 
retbaneler va11ta•ile belediyeye 
ltalya, Fransa, Almanya, Maca• 
riıtan hattı Lehistan ve Ameri· 
kadan birçok müracaatlar yapıl· 
mışbr. Muhtelif Avrupa ve Ame
rika fabrikalarını temıll edenlerin 
de mllracaatlan ayrıdır. 

lataabuldald kllçUk demir •• 
karyola fabrikalarından da m6'" 
racaatlar vlki olmuştur. K6prU 
çelikten yapılacağı için yerli fab
rikalar alaa bile bUtUn iptlda1 
maddelerini Avrupndan almaya ve 
hatta Avrupa fabrikalarında yap
tırmaya mecbur olacakları muhak
kak ıayılmaktadır. Bunun için de 

Hırsızlık Suçlusu 
Bir Hizmetçi 
Adliyede 

Mllddeiumumilik dlln Gülten 
ilhan adlı bir hi%metçi kadm 
hakkında tevkif kararı almııtır. 
iddia edildiğine göre bu geaç 
kadın, Arnavutköyünde Ara ao· 
kağanda bir numarala e•de oturan 
Bayan Hatice ile kızı Hacerin 
beı bin liralık mUceYherat~nı 
çalmıfhr. Mubıin adlı bir genç te 
bu kadının suç ortağıdır. Çaldığı 
feylerin listesi ıudur: 

215 liralık klğıt para, 2,5 
liralık bir altın, 2 zOmrUt küpe, 
bir zllmrtıt taıh ve elmash ktıpe, 
iki Mahmudiye altını, iki antika 
altın nazarlık, iki dizi ıaf inci, 
Yemen tavla bir çift kllpe, bir 
yirmilik altın, platin üzerine bir 
elmas dal, iki elmas göğüs lğne&i, 
bir beşibirlik, bir elmaı menekıe, 
bir elmas yUrek, bir elmas kele.o 
bek g~ğüa lğneai, bir elmas 
kıra•at iğnesi, ftç altın nazarlık. 
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yerli fabrikalarımızm bu iti Üzer
lerine alabilecekleri de ıllphelidir. 
KöprUye 1,750,000 lira kıymet 
tahmin edilmlttlr. 

Bunun yüzde on beıi nlıpetin
de depozito yatırılması şarttır ki 
yalnız depozito akçeıl (300) bin 
liraya yalandır. Köprlinlln çelik ıa• 
nayli daha kuvvetli olan Almanlar 
tarafından ahnma11 kuvvetll bir 
ihtimaldir. Münakasa alb ay ıon• 
ra bitecektir. KöprUnlln eni (25) 
ve uzunluğu da {440) metre ola
caktır. Parası peıln olduğu için 
mUnakasaya girenlerin ıayııı pek 
fazla olacaktır. Belediye mnnaka· 
ıaya en az (30) bllyük fa~rlkanm 
gireceğini tahmin etmektedir. 
Macar fabrikatörleri klSprll kendi-

' I Kari Mektabları t 
' ~ 

Sındırgıda Bir 
Vergi Meselesi 
Sındırgıdan bildiriliyor : Balı• 

kealrin ıirin kazalarından biri 
olan Sındırgı çifçileri aon Künle~ 
de "bir l anlat anlama" neticr 
ılnde büyük bir müıkilAta uğra• 

mııJardır. 

Ba ımıf halkın bazıları vergi• 
lerlnl muayyen vakitte vereme
.mitlerdir. Bittabi borçlanmışlar• 

du. Kaza malmUdlirlUğü, bundan 
ötUrll tah.tldarları vasıtaaile çif• 
çinin çift hayvanlanna haciz koy• 
muılardır. Öktiz:lerl elinden alınan 
çiftçi bittabi ne ekinini ekebil•• 
cek, ne de maişetini temin ede-o 
bilecektir. Bizim bildiğimize göre 
kanun çift hayvanına haciz tatbİ4 
klnı eaiı: görmez. Bu vaziyet kar• 
ıııında alakadar makamların na• 
sari dikkatini celbederim. 

Sındırgı okuyucularıau:da• 

A. Yılmaz: 

Son posta - Kanunun hacil 
çerçeveai, şahım medarı maiıeU 
olan ıeylere dokunmaz:. Fakat 
J1z öküdl olen bir borçlunun 98 
hayvanına haciz konabilir. An
cak bu miktar sfirülecek tarlanın 
adedine göre lodirilebillr de •. ~te 
belki bir yanlışlık var. 

AIAkadarların dikkat nazarın• 
koyuyoruz. 
Maltepede başıbof köpekler 

Son günlerde Maltepede batı• 
boı köpelder :dyndesile çoğal· 
mııtır. Birçok tikayet •e mUra• 
caatlara rağmen bu köpekler bit 
tllrll öldürlllmUyor. Mazeret olarak 
ta köyde iki nç köpekten başka 
kl5pek olmadığı, öldUrecek ndaDI 
bulunmadığı, öldtirmiye kalkışınca 
da halkın köpekleri sakladığı aöy• 
lenlyor. 

Bu hususta belediyemizin na• 
:ıan dikkatini celbederiz. 

Maltepcdc Mualllm N. Oncl 
Bir Posta Meselesl Daha 
Burada Son Postayı ve birka~ 

haftalık . mecmuayı muntazamall 
aldıktan ıonra, Haydarpaıa bar 
tanesinde bulunan hastama gön• 
derlyorum. Fakat şimdiye kadat 
gönderdiğim mecmua ve gazeteler 
kıımen kaybolmuş, kuımen d• 
teabhurla gitmiştir. Bu buıust• 
Poıta Telgraf müdürlüğünün na• 
:ıarı dikkatini celbederim. 
lbyrabolu ubık ıı:lrad fen memurlarıod•• 

Zekll Paşlk 

Yugoslavya Seçiınİ 
Münasebetile .. 

Muhaliflerden Epey ·_ evkl
fat Yapılmış 

Belgrat, S - Son günlerf. 
seçimi mtinasebetile Hırvatista~ 
da bazı kimseler te•kif edilmitlıt• 
Muhaliflerin baıkanı Bay Maçek. 
kıral:ık naibi prens Pole bir telgraf 
çekerek muhalif namzetler.n ~eçllll 
dairelerinde serbestçe dolnşaoı• .. 
malarını protesto etmiştir. 

Henderson Lord Oldu 
Londra, 5 - Sililara bırakdl• 

konferansmın baıkanı 11fatlle gör 
dllğtl hizmetlerden dolayı Sa~ 
Henderaona lnglliz kıralının 25 •el 
bnknmdarlık yıldönUmll mün••.-
betlle lortluk verilmiıUr. ti 

Almanyada Katolik Tevkif• 
Karlsliruhe 5 - Gizli devlet 

zabıtası evvelce yasak ediioılt 
olan Katolik Gençler Birliği o~e-
lerinden yedi kl9iyl tevkif elİ:. 
tir. bunlar, bazı Hitlerci genç 
tehdit etmiılerdlr. . ,,,,..., 

Teri;; lh~le0 

~dildiği takdİrde 'f~~ 
kiyeden para yerine mad~f edi" 
mtlrU alacaklarını da tekh ter 
yorlar. 50 ıer liralık şartname 
peynir ekmek gibi aatıhyor. 
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Holivut, (Husnıi) - Bir vakit· 
ler çok meşhur iken şimdi bUyllk 
fllim!erde figüran ro:Ierlne dUtmUı 
hir san'atkiir geçenlerde hatıratını 
neşretmişti, ilk aatırlaruıda: 

- Holivut kendiıinden ayrı· 
lanı, ayrılarak karşısına rakip 
çıkanı hıç affetmez, diyordu, bu 
tnukaddim ile iöylemek istediği 
IUydu: 

- Halivutta yekdiğcrine rakip 
birçok sUtlldyolar vardır. Bunlar 
lrnkaııını bulsaıar İ>iribirinl batır• 
ltıak için ne mümkUnaa yaparlar, 
fakat tesadüfen herhanı: birin.a 
kullandığı bir memur, bır aan'at• 
kır yerini bırakıpta batla başına 
hir i yapınak iıtedl mi, derhal 
birleş r ler. O adamın muyaff ak 
Olnıamasıaa çalışırlar. 

Amcrikadn 6İnama salonlarmıa 
hir çoğu da yine bu ıUtUdyolarıo 
tlleri altındadır. Yabancının yap-
tığı filmi bu salonlarda r6atert-
ltıezler, doğmndan 6ldürmey 
Çalışırlar. 

Bahsettiğim aan'atkAr da i te 
htsyle bir tcıebbilse kurban git• 
llıi§tir, elindeki bOttln parayı bir 
iki fi.im yapmıya haırettikten 
8011ra bu filimleri göstertmeye 
tnuvaffak olamayınca eç kalmııbr. 
Ve tekrar ecir vazly tine dOıUnco 
hUtnn kapılan kapab bulmuttur. 
Başka meıleklere glrmiotlr, yıllar
ta sinemadan ozak yaıamıştar. 
Şimdi kabahati kıım n unutuldu· 
~Undan olacak, tekrar o bayata 

lilntli Efendi filminden bir eahne 

~Haftanın 
Franaada : " Unutulmuı in

~nlar,, adı albnda gösterilmesine 
~ ~§laııan film kitaptan beyaz 
t •rde üzerine intikal etmlt bir 
, 
0ınan, bir piyes, bir operet değil, 

t 4~ece bir tarih sayfasıdır. Bu 
-~ıh sayfoıı, tarihi bir Yak' anan 
d lCSrlere tekrar ettirilen hayali 
l t. değildir. Doğrudan doğruya 
,~tıhin kendisidir. Çünkü harp 
k·~a.~ında, harp meydanında çe
~ llııı olan filmlerfo birleştlril
~ ea~ndcn vllcude gef rilmiştir. 
t)l ak1}i bir ıaat için tekrar ) aşa· 
~·~ iateyenler bu filmi mutlaka 
~0ttnck hıteyeceklerdir. Fakat 
.ı ilalesef biz bu filmde kendimizi 
\l~ ... 

Rıl, onları görllrüz. 
1\ ~llterlkada: Stephen Roberts 
itler.kanın büyük ıervetlorl israf 

Evlırt mah"l11 kil9Uk ılnemalarda ( ~rlo) DUD bir filmi 

atılmıpa da, balabildij'l rol 11 de
ce flınranlıkta11 ibarettir. 

Şar!o moalekdaşınıa bu Hrgll· 
Hllİ anlatan kitabını okumamış 

mıdır? Okumasa bile muhitinin 
prensiplerinden ıafll midir? Söy· 
lenemes. Fakat ne olursa olsun, 
blltlin ılltUdlerin h ricinde, sırf 

kendi aermayeıl ile yeni bir filim 
/ 

yapmıye teıebbDı etmlftlr. Bu 
yetjımlyormuı a-lbi, bir de filmine 
aı çok ıiyaıl bir çeıni •ermiıtir. 
S.naryoıunu yazan, rejiıörlUğUnll 
yapan, dekorıannı hasırlayan da 
kendiıidn·. 

Lorıtta Yunı He Ronald Kolwan 

Filmleri= 
ede ede 6ğrenmif, •aaıta bolluğu 
içinde ıorla yetlımiş rejiıör:erin· 
den değildir. Fakir doğmuştur, 
fakir muhite dUımUştilr ve ıi.ıema 

hayatında rejisörlUğebaıladığı zaman 
da pek mahdut vuıtalaıla ite giriş· 
miştir. Manhatta'nın şarkısı ada:ıı 
tatıyan ıo:ı eıerl de bu cinstendir. 
Fakat ıeyrederken az para ile, 
az vaııta ile yapıldığını an!amak 
için mutlaka meslekten yetişmiı, 
sinema oyunlarına vakıf olmak 
lazımdır. Filmin mevzuu baaittir: 
Genç bir Çek gizli olarak A me
rikaya girer, ıoförlük etmeye 
başlar. Kanaatkar bir adamdır. 
Mes'ut olacaktır. Zaten o s .rada 
hayntrna bir aşk vak'ası da ka
rışır. Hr kızla ev:enecektir. Fakat 
maalesef, Amerikay.- giı.li girdiği 

Bu, çok muazzam bir İf ola• 
caktır. Zira rivayete inanılmıa, 

Şarlonun bu filmo koyduğu para 
1 mllyora dolardır ki, bizim 
pııramıda 1,200,000 liraya yak· 
!aşır, Şarlonun hemen hemen, 
bUtlln hayatında kazandığı para· 
nın yekununu teıkil eder. Bu 
itibarla mnteıebbisi için yaıamak 
ye almek mücadelesi demektir. 

Holivutta bu mesele etrafında 
bUyUk dedikodular yapıld ığını 
ilAYeye bilmem lüzum var mıdır? 
Şarlonun filmi kış orta ına doğru 
bitmlı olacaktır. Bakalım latan• 
bula da gelir mi? 

Birkaç Satır 
içinde .• 

lniilterede meşhur ro1D11ocı 
W elı'ln 11lnsanlyetio atiıi,, adını 
taııyan kitabından "İnaaniyet ne
reye doğru gidiyor?,, başlığı ile 
bir senaryo çıkarılmıı ve tatbiki 
için l00,000 lngi:iz lirası sermaye 
konulmuştur.Filmin baz r:ıklarında 
bizzat muharriri hazır bulu .mak· 
tadır. .............................................................. 
için evrakı yoktur. iyi bir poliı 
it• karııır, Çek gencini Amerika 
tabiiyet:ne kaydettirmenin yolu 
bulunur ve macera da böylece 
biter. S:nema münekkitleri bu 
filmi aı para i: yc1 pı an f.l.m· 
lerin bir şaheseri telakki ediyorlnr. 

* 
Amerikada, İngi terede, hatta 

bir kısım Avrupa mem e1'et'er:n-
de, orta yaılı insanlar arasında 
( Barnum ) adını hatırlamıyan 
yoktur. 

Barnum dünyanın en btiyük 
at camhazhaneıinin mfidürU idi. 
Hayatı "beceriklilik., in Ye "blöf· 
çUIUk 11 lln tam bir nllmuneıi 
olarak gfü.teriJebilir. Ha}ata 
çocukken bir hiç olarak ahlmıştı. 
Zekôsile, çalıımasi !e, günün geçen 
modasını derhal keıf etmiai ile 
yavat yavsı yUkaeldi. Nihayet 
muazzam bir at cambazhanesi 
kurdu. Fakat bu kelime Barnumun 
vücude getirdiği eseri ifadeye 
yetişmez. Onun kumpanyası sa· 
dece vahı! hayvanların gösteril· 
diği, varyete numaralarının ya· 
paldığı bir yer değildi, bir peri 
alemi idi. işte Amerikeda " Bar
num,, adı altında yapılan film, 
o eski becerikli adamın hayatını 
can'and1rmak maksadını güt
mü~tür. lnscna zevk verir. Yalnız 
hakikt kumpanyayı görmUş olan• 
ların söylediklerine göre 11 hayal,. 
hakikatten atağıdır. 

Digorlar Ki: 

Ses· ilm 
Yapmıya 

··balağ 

Başlad .• 
Yazan : Jean Chatalgncr 

Seıll film dile geldiği gfinden sonra geveze bir adam halini aldı. 
Se} ircilerde ekseriyetin fikri budur: Aktörler mütemadiyen söylemekte, 
bir dikiş ll'akinesi gibi mütemadiyen çene açıp kapamaktadırlar. 
SuıJlan .zaman yoktur, bUtün kuvvet dile verilmlıUr. 

Halbuki, bu yeni modnnm suiistimal edilmeainden önce sin ma 
her şeyden evv l hareketin, jestin, evza, ve etvarın san' ab idi. 
Şimdi &essiz filmin verdiği ıeYkten, onu bir fikir kayna~ı 
yapan ıeyden hiçb;r şey kalmamıştır. Bu, bir hatadır, ve t~hmın 
ediyorum ki, halkın eksilmeye yüz tutan rağbeti önünde nıhayet 
alAkadarları tarnfından dn anlat lacnktır, eski kaidelere dönülecektir 
ve ıöz, hnreketi idare eden baılıca amil değil bir yardımcı olarak 
kullanılacaktır. Dilıiz sinemanın formüJlerJ aynen geri alınmamakla 
beraber, onun sesslz ikna edici, dUıUndUrücll, teıir altında bırakıcı 
kuvvetinden istifade dilec•ktir. 

Dikkat ediyor mııımı? ş;mdl romandan ve piyesten ıık sık istifade 
edilmektedir. Bunun da onu gelecektir. Senaryoyu yapan, ılnema 
için dUtünecek, sinema ıahaaı içinde kalacaktır. Buna kat'ı 

mecburiyet vardır. 
Elbette hatırlarsınız? Eski zamanlarda film uluılar arası bir haldi, 

aeıiı olduğu için, altına ilav edilen birkaç satır ıayesinde herke& 
tarafından anlaşılırdı, Hollywooddan (Tibet)e riderdi, Tibetten Çine 
a-eçerdl. Altına yazılan satırlar okunmasa bile anla ılırdı. 

Stüdyolar vakıa bir filmin baıka dile çevri:meıinin de yolunu 
buldular. Fakat bu hem gUç, hem babalı olmaktadır. Sonra 
sarfiyah az. olan memleketler için de imkansızdır. 

Bu Sinema Salonu Nasıl Yaşıyabiliyor~ 

Ista bulda Herkesin An
lıyamadığı Muammalar •. 

Birkaç gUn 
evvel okuyucu• 
!arımın birinden 
blr mektup al• 
dım. Diyor ki: 

- Ben semti· 
mln en yakın 
ıinemaaına ıık 
aık ~iderlm, ıa· 

lonu ekseriya 
bot bulurum ve 
bu vaziyette na• 
ııl idare ettiğini 

merak eder du· 
rurum. Bana bu 
muammaoın 

anahtarını vere· 
b 'lir m:siniz ? .. 

Bu okuyucu
mun merakını 
tatmin için ala
kadarlar arasın· 
da bir etüt yap· ~ 

tım. Evvela fU· Napolyon hakk ada yan İaalliı yarı Amerikan yui bir 
rasını söylıyeyim film yapıldı. Adı (BGyGk Bir Atk Böyle Biter) dlr. Rea-
ki, sinema sa- mlmi:ı hu filmden bir 1&hnedir. Willy Fout ile Pola 
lonları da:ma Ve11ly'yi 1örüyor1unuz 1 
boş değillerdir, tenha zamanları temin eder. Sonra lstanbulun 
programın son günlerine veya ikinci Yiziyo~ ~inemalarma ~· 
fena seçileceği zamanları i1ah~t Ankar~, lzmır ~ı.bl bUyUk ıehır-
ederiz. Anlaşılan okuyucum da iare kıraya verılır, buralardan da 
hep böyle, haftanın daima aynı 500 lira alımr, demek ki bu daki-
gününde sinemaya gitmektedir. kaya kadar Yerilen paramn yarı· 
Fakat bu vaziyet dahi sinemanın aını çıkarmıştır. Geriye kalan 
mutlaka kazandığım göıtermez, yarısını küçük Anadolu ıehlrlea 
birinci viziyon salonlar içinde rlnden beher vlzlyon için 20, 30, 
ziyan eden'eri de vardır. Ve sual 40 lira o?arak temin edilecektir. 
ıimdı kendisini gösterir: Bu da zaman işidir. 

- Buna rağmen it• naaıl de- Şimdi bir ıinemacının elinde 
yam edebiliyorlar ? bu çeıit 50 tane f .imi bulunduğu· 

Bunu bana bir ı:nemacı dos· nu farzediniz, beheri için 2 bin 
tum şu cUmle ile izah etti: liradan 100 lira sermayesi bağ· 

- Sinemacı hırsız tuttum ba· lanmıştır. Bu adam ziyan tıe 
ba diyen çocuğun vaziyetindedir. bile işini nasıl bırakabl iri Unut-
Hır.sızı getir denae götüremez, mayınız ki salonununu kapatsa 
bıraksa o gitmez. Biraz tafsilat elindeki filimleri rakipkrlne ~ok 
vereyim; bahasına satııcaktır, mahvola· 

- Yeni bir filim Ista~ bula va· caktır . 
aati 4 bin liraya gelir. l.k hafta işte nlsleten tenha ve zarl' r 
sıösterildiği zaman tutulursa ver· da görünen ı' nunaların da işe 
giler çıktıktan aonra 1.500 lira devam etmelerinin başlıca aebebi 1 
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Afahkemelerd• =± 
lki ,._f uçu 

Birden 

işlemiş . 

1 

Beyoğlu Birinci Sulh Ceza 
mahkemesinde sinema perde•l 
yırtmak ve yanht hihiyet bildir• 
mek •uçile 16 yqmda Merkonun 
muhakemesİn• baılanmışbr. Fa
kat ıinemacmın mahkemeye ıel
memeai dolayıslle Merkoo beraet 
etmİf, yaohş hüviyet bildirmek 
ıuçundan üç glln hafif haplı ce• 
aaıına mahkum olmuıtur. Fakat 
yatının kUçl\klüğll yU.ıibıden bu 
ıuçun da teciline karar Yeril· 
mittir. 

Kumar Oynıyan Ve 
Oynatanlar 

Kumar oynatmakla suçlu Ara• 
gjı; kumar oynamakla ıuçlu 
Hırlıto ve Muıtafanın Beyojlu 
birinci sulh ceza mahkemeslnd• 
mubak•meleri yapılmıı, cUrmll. 
sabit olmadığından Aragilln be· 
raetine; kumar oynadıkları 11blt 
olan Hıristo Ye Mustafanın da 
yarımşar lira para cezası verme• 
lerin• karar Yerilmittir. 

Lif Atan iki Kadın 

Melihat ye Melek lımlndt iki 
~adın yoldan ıelip geçen erkek
leri fuhıa teıvik yollu sözler söy
ledikleri ıuçil• Beyoğlu adliyeaine 
verilmişlerdir. 

Sokakta izinsiz Fuhu9 

Sokakta izlnılz fuhuş yapmak 
ıuçile Eman•, Fulya, Hıradoıya 
namlarında Uç kadın Beyoalu 
birinci ıulb ceza mahkemesinde 
beıer Hra hafif para ceıaaına 

mahkum edJlmiılerdlr. 

Bat YUz Çuval ? 

Y eniıehird• Marangozlar ead· 
dHinde 73 numaralı fınn içinden 
bir gecede heı yllz hoş çuval 
çalınmıı fakat kimin tarafındu 

çalındığı meçhul kalmışbr. 
Fırm aahibl Niko mahkemede: 

•<Kimin çaldığını kat'iyetle bile· 
mem, fakat fırın hamurcusu Muı
tafa her gece ayakta ve iıtedir. 
Binaenaleyh bu işten her halde 
haberdardır. Kendisinin ıorguya 
çeki!me11ini ııterim» demektedir. 

Ustura ile Yaralama 

Arkadatı Saidl uıtura ile boy
nundan yaralamak ve on beı glln 
yatmasına sebep olmakla dava 
edilen lbaamn muhakemesi 
bitmif, bir ay bet gUn haplı 
cez&1ın çarpılmıf, ve mah
keme delaletile kendisinden 30 
lira alınarak Saide verilmHi de 
hUkme bağlanmııtır. 
-.-..-•• ' ··-· . . ..... ,_ • ıtc:........----... __ 

Soa Posta 
iLAN FIATLARI 

1- GazelAln •m• gıızııil• 
61r ıilturaun lltl .,,,,,., 61r 
( ıııntlm) .,,gılır •. 

2- Sa11Jaı.,te ,,Vre bir IGllti• 
Min ilin /lalı ranlardm 

yla eayfa sayfa eayf a IJiğer Son 
1 2 3 ., ~ S )·erler eayfa 

-4-oo- ·-2so 2o0ı-1-oo-ı·-.-o-+-a~o~ 
Krş. Krş. l(rş. Krş. Krş. Krt., 

3-;Bir nntlmdt! flaso.ll 
(8) kt!llme vardır. 

. 4- ince "• k•lın gazılar 
tutacakları ger• ıöre 
1anlimle ölçüllil'. 

DÜNYAYI İDARE EDEN 
lngiliz Kıralının 

25 inci 

Saltanat Jübilesi 
Bugllo lngil• 

terede büyük 
bayram Yar. Çtın• 
ku lngillz kıraı .. 
nın tahta çıkııı
nm 25 inci Jıl 
dönOmlldOr. in• 
ıilizlerla kıralla• 
rma Y• onun ha• 
nedannia 1ada• 
katlerl meıhur
dur. Dünyanın 
hiç bir tarafında 
bu uluı kadar 
batındaki han•· 
dana bağhhk 

göıt•ren yoktur. 
Onun içindir ki 
kırallaranın ve al• 
leal efradının her 
hali, her hareketi 
bir h•di1e olur. 

• 
Harp ıonu 

denlmll, balha&1a 
hUkUmdar taht· 
ları için bir neyi 

yaprak döklimll rnevıinıl olmur 
tur. Halbuki lnglllz tahtının te· 
melleri hiç bir zaman bu dev
rimde olduğu kadar aaflamlaş· 
mamıtbr. 1835 de, başta Ja·zef 
Çemberlayn olmak Uzere bir 
çok lnııilb. devlet adamı, cumhuri· 
y•tçl olmakla iftihar ediyorlar• 
dı. Hatta on dokuzuncu asırda, 
bir ara KıralJçe Viktoryanıo oğ· 
lunun aaltanat makamına ıeçlp 
ıeçemiyecetlni herk11 •oruıturu• 
yordu. Bugün l•e, bu makamda 
kıraliçenin torunu vardır. 

Bu taht dökUIUtU kart11ında 
lngillı lıaanedanı naııl tutunabil· 
mittir? Hanedanın feragat göıı
termeslle: Meseli Hanovrab birinci 
Jorj lngiliz kıralı olduğu halde 
lngilizç• bilmiyordu. Bu sebepk. 
nazırlar meclisine riyaset etmek· 
ten kendiliğinden feragat etti. 
Böylece, icra kuvvetleri araıında 
tabii bir bölüm vukua geldi. Son· 
ralara, tahta karıı bağlılık gös· 
termek bir nevişövalyelik 
telakki edilmeye batladı. 

Zira, bhta Kıraliçe Vik· 
torya çıkmıttL Ondan ıonra 
ıma ile bu makamı işgal eden 
yedinci Edvard ve onun oğlu 
bugUnkU Kıral beıincl Jorj, 
hükümdarlık rollerini o kadar bi
tarafhkla oynamıılar ki, ailevi va-

······························································ 
BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehiderinde 

ŞUBELER 
l~giltere, 1 İıı viçre, Avustu rya, Maca
rıstan, Çekoslovakya , Yugoslavya 
L ehistan, Romanya, Bulgarıstan' 
Mısır, Amerika Cemahiri .Müttehideı;i' 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin' 

Peru, Ekvatör Ye Kolumbiyada ' 
Afi lyasyonJar 

fSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Kara.köy 

Palas ( Telef. 2641 /2/J/4/5 ) 
Ş~hlr dahillndekl acentelerı 1 lstunhıılılu : Al aleıuciyan hanında 

l 
'l'elef. 2821. Beyoğlunda : İstiklal 
cıı.dciesı 'l 't·lef.1046.Kampiyo dair esi 
Bors.tda Telef. 1718. 

' İZMİRDE ŞUBE 

Büyük 
Adamlar 

lngiliz Tahtı 

Neden Yerinde 

Durabilmiştir ? 

Kırat beıinci Jorj ve luraliçe 
ılyetlerl o derece gıpta uyandır· IAf çıkar ye bu anlaşamamazlık 
mııtır kJ kral ailoıl, lngillz halkı· bir harp tehllkeıl doğurmak iıtl· 
nın manevi bir kiblesl haline dadmı ıösterirse. 
gelmlıtir. 

lngilterede kral hilkt\metin hiç 
bir hareketinden dolayı meı'ul tu• 
tulamaz, hakimiyet, kabine vası· 
tasile temıil edilen mebusan 
meclisine aittir. Kral, baıvekllin 
tavsiyelerini dinlemekle mükellef
tir. Bu tavsiye iıter kralın hoşu
na gitsin, iıterse ıitmesin, buna 
mukabil nazırlar da, kralı meı'ul 
edebilecek her hareketten uzak 
kalmakla mükelleftirler. Onun 
sözlerini dahi ıahadet maka· 
mında tekrar edemezler. 

Binaenaleyh hükümdaların ira
desi, nazırların mesuliyetten kaç
mak için arkasına çekilebi:ecek
leri bir kalkan olamaz. lngiliz 
kıra lının salahiyetleri şunlardır: 

ist i şare için kendisine müra
caat edilmek, tepik yapmak, 
ikaz etmek. 

Nazariyat itibarile Batve• 
kili kıral aeçer. Fiilde iıe, 
Avam Kamaraaımn ekseriyet 
fırkasının reisi otomatik bir ıu
rette BaıvekiJ olur. Kıral da onu 
bertaraf edemez. Fakat bUyUk 
bir fırka parçalanmak tehlikesini 
göıterirse kıra) iradesini kabul 
ettirmemekle beraber mütereddit 
azaya yol göıt•rebUir. 

Meseli 1923 te Bonarlav ııh· 
hi eıbaptan dolayı Başvekillikten 
ayrılmıştJ. Muhafazakar fırkanın 
reisi Lort GUrzondu. Baıvekil 
olmak iıtiyordu, Fakat bazı mu· 
bafazakAr rei&ler, Lort GUrıonun 
Başvekil olabilecek yumuıakhkta 
olmadığına hükümdara hiss6ttir· 
diler. Bunun üzerine K1ral Bald
vini Başvekalete getirdi. Bundan 
başka asa let unvanı tevcih etmek 
salfıhiyetl münhasıran hlikümdarm 
hakkıdır. Her ıene tanzim edilen 
listeye bazı islmlerl koymak ve 
bazılarını çıkarmak hakkı vardır. 
Bundan başka lngiliz Kıra1ının bir 
bUyiik vazifesi de fırkalar ara sında 
mutavassıt vazifesini görmektir. 
Eğer bu fırkalarm arasında ihti· 

1913 senesi idi. Alman lmpe· 
ratoru, kardetl Prusya Prenıl 
Hanrlyl lngiltereye göndermlıti. 
Şubat içinde idi ve ikinci Balkan 
harbi baıgöstermiıtl. Prenıln, 
kıralı ziyareti o tarihe teaadDf 
eder. Prenı Hanrl, lnglliz kıra· 
lına fU ıuall ıormuıtu: 

- Almanya ile Franaa ara
sında bir harp olur1a lnglltere de 
girer mi? 

Kıral şu cevabı vermlıU: 

- Elbette ki evet, amma 
bazı e&bap baııl olursa. 

Bunun üzerine Prenı HaorJ, 
Berlinde, böyle bir harbe ihtimal 
verilmediğini, gerek anane, gerek 
iki hanedan arasındaki kan bağ• 
)arının buna mani olacağını ıöy· 

!emesi Uzerine kıra) şu cevabı 
vermişti: 

- Almanya ve lngllterenin 
bir takım dostlara vardır. Slı, 
bunlara müttefik ismini veriyor
sunuz. 

Halbu ki Japonyadan başka 
bizim müttefikimiz yok. Fakat 
dos tlarımız da bize güvenmek hak· 
kına mallkdirler. Siz, her dakika 
müttefiklerinize karşı olan aada· 
katinizden babsediyoraunuz. Biz 
de, dostlarımıza karşı, sadakat 
yemini etmiş bulunuyoruz. ,, ... 

1914 harbinin patlayııı Ye 
avakıbı ise malumdur. lngiltere 
ve Ingilizler, işte onun bu saffet 
aamimiyet ve dllrUstlllğUne bağlı· 
dırlar. 

............................................................... 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlin 

Türkigedeki şubeleri: 

Galata • istanbul • lzmlr 
Deposu: !st. l 'ütün Giimrügü 

il Her türlü banka işi >f-

Tarihi Fıkra 
' 

Yazıya 
.. ~uikast 

Bin yüz yıl kadar Türk har• 
sına zencir içinda tutan Arap 
alfa besile ' kaleme alman yazılarda 
önce ne nokta, ne hareke vardı. 
Hicretin birinci asrı sonlarına 

doiru EbUl-esved adlı bir yazıya 
noktayı ve üstlln, ötre, esre gibi 
iıaretlerl soktu. Bununla beraber 
noktayı Na1r adlı birinin yazıya 

soktuğunu da ıöleyenler var. 
Her ne ise. ilk lılami devirde 

yazılar noktasızdı. Bu yüzden bir 
de ayaklanma olmuı ve UçüncU 
halife Oımanın ölümU il• netice
lenmiştir. Hısımına, akrabasına 
çok yüz veren Osman, halkın ayak
lanmasile Mısıra göndermek mec• 
buriyetlnd• kaldığı yeni bir valinin 
eline verllen emirnamede bir k•· 
lime kullanmııta. Noktasız olan 
bu kelime " onu kabul ediniz ,, 
diye okunacağı ıtbi " onu öldU· 
rUntız,, diye de okunablllrdl. Yeni 
vali, eski valiye verilecek olan 
bu emri yolda a,ıp okudu, kuı· 
kulandı, geri döndü, Osmanııı 
ölUmile biton ayaklanmıya önayak 
oldu. 

Nokta ve hareke kullanmıya 

baılanıldıktan ıonra da· çoğu cahil 
birer kopyacıdan ibaret olan .. 
hattatlar yazıya ıuikaatlar yap• 
maktan geri kalmadılar. Buyuk 
ıalr Fuzuli, bu ıuikaatlardan pek 
yangın olduğundan ıu kıt'ayı yaz· 
mıt ve hattatlara hıncını haykır 

mııtı ı 
Kalem oltun eli ol kAtibi bedtahrirfn 
ki fe1adi rakamı ıO.rumuzu ıftr eyler. 
Gah bir harf sukutile kılar Nadiri Naı 
Gih bir nokta kuıurlle göztı kör eyler· 

Ben de ıon günlerde çıkan 
yazılarımin birinde bulunan "öbUr 
dünyaya g6çt0., ıokllndekl iba• 
renin 11Avrupaya kaçtı,, suretind• 
çıktığını gördüm. Saygı değet 
okuyucularım, lyazının ne altı v• 
ae tlıttl ile münasebeti olmıyaıJ 
bu ibareyi görtınce klmbilir n• 
kadar ıaıırmıılardır. Fakat ben 
ıatarmadım, llzUldtım, çllnkU bı.ı 
değlılklik, bir yanlıı ve bir zubu1 
olmaktan çok baıka bir şeydir, 
dtlpedU.ı yazıya ıulkaattır. Oku" 
yucularım kıımaaınlar, bana acı" 
ıınlarl.. 

M. T. Tan ,,_ _..._ ...... ·---- -.a:• •rt • ••• ·- .... -

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TARlHtı 1868 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz llraeı 

Türkiyenin ba11lıoa oehirlerile 
Paris, Mareilya, Niıı,Londra ve 

Mançester'de. Mısır, Kıbrıı, Irak, 

İran, Filistin n Yunanistan'da 
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6 Mayb 

f Ziraat Bilgisi (*) 
1 
Bağlarda 
Silkmenin 
Sebep Ve Çareleri 

.-3 -
Geçen iki yazımda bu bahıln 

aekiz noktaaını anlatmııtım ıerl 
kalanııu da bugün anlatacağım: 

9 - Silkmenin bllyftk ölçüde 
kullanılmayan, ancak yapanlar 
için faydalı olan bir çaresi de 
(yUzllk çıkarmak)tır. Yüzük çıkar
mak diye aalkımların aaılı oldujıı 
dalın hemen iki parmak aıağıaıaa 
bıçakla ve) abut bu İf• yarayan 
kııkaçla değirmi bir kertik aç
mak tır. Bunun için pek derine 
aitmeyip hemen kabuk kalkacak 
kadar keaip yüzük kalınbjınca 
albndan bir daha kesip arasana 
çıkarmalıdır. Biraz dikkatli olmak 
lateyen bu yfbük çıkaıma doğum 
aırasında yapılırsa silkmeye mani 
olur. 

Bu itin nasıl olup ta ıilkmeye 
karıı geldiğini anlamak için tunu 
bilmeniz lazımdır; nebatlann kök· 
lerile aldıkları besleyici ıu (Nll•i) 
nebatın tam ortaamdakl ine• bo
rulardan yukarıya çıkıp önce 
yapraklara ıider. Bu ıırada ıeç· 
tiği yerlerde bulunan nobatın 
)'aprak, meyva, dal gibi hiçbir 
parçaıı bundan faydalanmaz. Yap• 
raklar bu ham ıuyu haya ve aU· 
neıle temizleyip kenarlardaki 
baıka borularla aıağıya aerl 
gönderirler. itte nebat ancak bu 
ıırada onu emip bHlenir. Alma
dan yllzllk çıkannca yukarıya 
giden ıuyun yolu (orta yol) aat· 
lam kalıyor fakat gelecek ıuyun 
yolu . (kenar yol) b610nmlı oluyor. 
O zaman burada toplanan ıu 
aıağıya ,ıtmeylp ulkıma 
kalıyor onu bealiyor. Diler 
taraftan da nebahn •tala 
tarafını bHlsiı bıraktığından ıuyun 
)'avaılamaıına Hbep oluyor. Bu 
usul bUytik hatlarda uıun bir İf 
olduğundan taniye edilmez. 

10 - Silkmenin bir ıebebl 
de çiçek meYsimindekl fena ha• 
•alardır. He.le yaamur Ye fırtına 
ç" çete pek zarar verir. Dolu iH 
büsbütOn zararlıdır. Birden açan 
birden kapayan havalar çlçetl 
Jakıp kavurur. Birçotu ıUker. 
Kalanlar da çiftleılp tane tutsalar 
da haYalann bu uyrunsuzlujıın· 
dan kabukları katılaıır, iyi bUyl\· 
Dıez. Birçok taneler boncuklaııp 
kalır. (Boncuk yapmanın bellibaıh 
b;r ıebebi de• UçilncO maddede 
•nlattiğımdan ıonra • budur. 
Böyle havadan ileri ıelen ıllk· 
lbeye bir ıey yapmak elde deiilH 
de havaların rutubetli Ye rtlıglrh 
olduiu zamanlarda baida Ulçla• 
anayı ihmal etmemek, 1abahlan 
Çörçöp gibi ıeylerl yakarak du
Dıanlamak faydadan uzak dejildir. 

11 - Fena havalar yllzllnden 
k~~ikere tanelerin de ıilkilditl 16-
ru.Ur ki buna " tane ıilkmeal ,, 
d rler. Boncuklamanın lçllncll bir 
•ebebini de fena havaların tellrile 
c.lan bu silkmede aramahdır. Sal• 
kırnlr rını [ r okmak 1 yetiıtiren om
talaı ı n eı teıl yıl eğer ha Yalar f .. 
lı~ giderbe daha çok boncuk yap
:111 ititilmittir. Onun için koruk· 
ar letekkUI ed'nce ince uçlu bir 
llıakaala taneleri ıeyreltmek ıe
tektlr. Bu hem, gelecek yılın ta• 
be ıilkmeıine bir ıigorta, hem de 
•~lkımlarm gösterit'i ve çürOksilı 
0 rna -:ına tek çaredir. 
L 12 - Silkmenin ıon bir ... 

ehine gel nce: Bu, hiçbir ltağ
tın n akl odan geçmez. 

.. Mi'diyo, Blakrot yani kara• 
ÇUrUklük ve ıarılı k gibi haatalık 
R'< ç'ren bağlar daima silkmeye 
runıuıak } üzllldürler. Böyle omca• 
o~ ~ilkmeye biç dayanamazlar. 
'b~n çin Mi'diyo, karaçllklUk f 
8 

~ h" atalıkların bağa girmesine 

1 
.. t" en n1eydan 'ermemek, onları 

t 
0kt.aıı hu • arnacı ile ödemek ge• 

1 
e tır. Yal uz gözta şıhı ma itin 'n 
.:nıl~ığı kadar ehemmiyetsiz ol• 
,,'djgını bilmelidir. Geçen aene 
._~_1 an kabahatların acı11 çok 
~ hır yıl çıkar. Bağcı bağuı 
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lna·i1ılmıyacak Şeyler 

li, Eml No Oıhtkatıu iımindekl 
bu Japon pelıl , yanı Ki No 
Natori lamlndekl d 'in bir 
pebll.anla Ja pon7a tahta 

lç 'n rBr••• ttlr. 

Yılbaıı a lfe.ir.de do· 
ian bir Japon b befl 
ferdaaa Jr8a iki 1•· 

Munach lımi•de ihtiyar bir 
Avuıturyalı 1900 ll•ealnde Parlı 
acrrlı 'al r8rmek lbere Avı:ıtur-

1ada Gr11 t•hriaden Parln kadar 
Jayan yUrGmUı •• kar191aı hiç 
ladirmetiea 81rbada taıuautır. 

tında olar, 

•ea .. aaı. kellmeıl 
Japonllrı• yerine 
kl!lur\Jd6r ve on l:in 

japonyad• bir adam 
kuJrutu 3000 kadem 
•• me1ahl HthlyHI 
de 125000 kadem olH 
' lr uçurtma yapmıt 

•• uçurtmuthır. 

Yada Dalhacbl lımladeld ltlr japo:ıyalı 5'6 kadem uaualafuadakl 

•ı1ak bir 11lonua bir ucuaclaa dlier ucuna J•tlfmela ıartlle 24 

Hat urfında 1153 ok atmaia maHffak elmuttur. 

Bu Kız Günde 14 Saat Çalışır, Fakat Yine Zindedir 

1 - Ellerinizi kalçanıza ko7u
nuz. Vtıcudunuznn Olt kıamını dik 
tutarak dizlerinizi bDklnO• ve 
ç&melinlz. Bu hareket Ytlcudunuza 
Ye durutunuza bir ,Ozelllk, bir 
:ıı:erafet lllve eder. 

2 - Haıırol vaziyette durur
ken ellerinizi yavaı yavaı resimde 

Ömrllnce be işini dtlzglln yapmaya 
borçludur. Hele sarılıktan ileri ıe
len silkinmenin kabahab tamamen 
Amerika çubuğunun daha batta 
toprsia uygun Hçilmemeılndedir. 

13 - Klikürtlemenln çaYUf 
bağlarında ıilkinmeye çok faydaaı 
olduğu denenmiştir. Fakat birçok 
çavuı batcılarının bu ip pek ı•ç 
başladıkları ve bu iti hep el ku· 
tularlle yapbklan ı&rlllyor. KD-

gBrdüillnOz vaılyete getiriniz •• 
bu hareketi tekrar edlniL 

3 - DiıilıtD oturunuz, ellerlnlal 
dizlerinizin ark&1ına koyarak kabil 
olduğu kadar arkaya doifu ljill· 
niz. Bu idman bDtlln adelelerinlzl 
faaliyete ı•tlrcilji için çok fal
delidir. 

kllrttl mutlaka ya kBrllkle, ya da 
turpille atmayı adet etmell •• bol 
kükllrt ıerpmekten korkmamalıdır. 
Birçok kimsenin ıannettlji gibi 
çiçek zamanındaki kUkllrt zararlı 
değildir. ÇDnkO bllyllk harp HDe
lerinden 8nceki radyo aktlYlleell 
yllkaek derecede bulunan kllkllrt• 
ler arbk piyasada kalmamııbr. 

14 - S&zlerimi toplayacak 
olunaDlll her lttt olduju ıfbl 

4 - Relimde gördllğUnllz ve 
berkHin bildiji Ruı danıı ıaifla• 
mak için yapablleceğlnb en iyi 
hareketlerden biridir. 

5 - Hazır ol vaziyetinde du
runuz, kollarınızı ileriye uzatınız Ye 
dizlerinizi bükmemek ıartile elerinlz 
topuklarınıza dokununcaya kadar 
iiiliniz. 

bağcılığın bu ifinde de muyaffak 
olmak için ekılkliz bir çahımanan 
ilzam olduğunu anlaraınız. Baıka· 
11ndan dinlemediğiniz bu 6ğtıtl .. 
rlml eksiksiz yaparsanız ıilkme 
korkusunu duymusınız. 

Çiftçi 

(•) Ziraat huauauadakl mlltklUerlalal 
QIUDUS. ha ıt .. ta'ıua (Çiftti) l 
abe cnap 'llrecektlr. 

Sayfa 9 

Sovget Rusgadaki 
Iran Heyeti 

Moskovadan yazılıyor: - İran 

Mühim ga• htıkiimeti ile Sov· 
kınlıklara yet Ruıya dıt ti
t1e•İl• ola- caret komiserliği 

ara11ndaki konut-
ca/c gibi malar neticesinde 

bir Iran heyetinin Sovyet Ruıya• 
ya ıelmeai kararlqmıtbr. Bu h .. 
yet, SoYyet Ruayamn .. na'I ticari 
Ye nakliye mlleuuelerini ıezecek 
bunların çalııma tanlannı tetkik 
edecektir. 

Jran heyeti bugtlnlerde Mo .. 
kovada beklenmektedir. Heyete 
Ruıyanın Iran mOmesıill M. Choı• 
tak refakat etmektedir. lranlılar 
takriben Uç hafta kadar Sovyet 
topraklarınde kalacaklar ve Moa
koYadan baıka ualnarad, Khar
kov, Roıtov, Baku ve Tiflls mın• 
takalarını ziyaret edeceklerdir. 

Bu ıeyabatin ticari ve .. nai 
itlerde olduğu kadar Iran ibra• 
cat ve ithallt eıyaıının nakli hu· 
ıuıunda da lran • SoYyet hükumet· 
lerlni birlbirlerine yaklaıtıracaia 
Omit olunmaktadır. 

* 
Romadan yazıhyon Beynelmilel 

Uluslarara•ı yaicılık ve ıarap 
daimi komiıyonu 

ıalcrao 11
• '.aA relal, ltalya ziraat 

onıreaı nuan M. Acerbo, 
dördUncD beynelmilel kongrenin 
toplanlf gilnllnll 26 Ağuıtoı 935 
olarak teabft etmittir. 

lıvlçrenin Lozan ıehrinde top
lanacak olan bu prap •• batcıbk 
kongreli 31 Aiuıtoıa kadar sllre
cektlr. Kongrede konuıulacak 

mevzuların ana hatları ıunlardar: 
Dllnya bağcılığının teıkilltlanch
nlmaaı • prap Ye balcılık lko
nomlıi • ıarap neYllerini yllkseltme 
tekniti • propatanda itleri. 

Bu kongre ile birlikte Lozan 
tıniverlitesi Tıp fuklllteslnde de 
ıarap doıtu doktorlar tarafından 
bp bakımından ıarapçılığı tetki'. : 
eden ikinci bir konife de muva:..1 
olarak çabtacakbr. 

* Kahlreden yazıyorlar - ltalya 

7000 Mı•ırlı hnkumetl M11ır 

l blk6metinde Mi
talganlara ıırh ameleleri yol 

•ol g•pıgor yapmak için tut-
mak mlluadeaini almııtır. Bu 
mlaaacle tlzerine 7000 kişi tut11l· 
muıtur. Bunlardan 4000 i daha 
tlmdldu cenubun yolunu tutmuı· 
tur. 

Bu ameleler Habqiıtana ti· 
den yollan yapmak için kullana· 
lacakbr. M111r hlkimetinin mn
ıaadenameainde iki ıart vardır. 
Bu ıartlara göre ltalyanlar ame
leleri Hkert mıntakalarda \•e as· 
kert itler yapmak &zere kullana
mayacaklardır. 

* 
Tet • Aviv Şarki Akdenlz-

T•l • aoio de ıu on Hne 
içinde bllyüyen en 

liınanı bllyllk tehirlerden 
biri ınpbeaiz ki Tel • aviv'dir. 
Bugtln bu ıehirde 125.000 can 
bulunuyor. Daha da aenişlemel: 
iıtidadındadır. 

Fillstinin merkezi olan bu ıe~ 
bir Yarkon nehrinin ağzındadır. 
Burada yapılacalt bir limandan 
dünya Musevi sermayeai çok şey 
beklemektedir. Pariı ve Londra 
Musevi bankalarından iki serma· 
yedar ırup bu limanın yapılmaıl 
için para teklif etmişlerdir. Tel • 
avlv Yükseltme Cemiyeti de bu 
gruplarla hemen konuşmı~ a baş· 
)amışhr. Yak.oda timdiye kadar 
llfta o;an hu işin de bir hakikat 
olarak karıım ıa çıkmatı artık 
bir glln meaeleai uyılabiJ:r. 
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f efrlka No: 16 

Fakat rolilnll iyice oynamak 
için Steıele'in şüpheli davranması 

lazımdı: 

- «Söyledikleriniz doğru ola• 
hilir» dedi. «Fakat bu gece bu· 
rada görülen iki ca1uı aramak· 
tayım. Sizi de tanımıyorum. Onun 
için bir fey yapamam... Benimle 
beraber gelme:isiniı» dedi. 

Yabancı derhal itiraz etmek• 
başladı. Meselenin aldığı bu ı•k· 
Iin biç te hoıuoa gitmediği anla• 
şılı} ordu. O, filhakika aşağıdaki 
kampa gitmi9ti. Fakat izin alma• 
dan sıvışmıftı. Daha erken avdet 
ederken yukarıdaki silah sesle· 
rinden, bağırıımalardan ve pro
jektörlerden çekinmiı, bir tar?,. a 
saklanmış ve onun için gecikrr · 

Bu itirazm ve yalvarmal:.., _n 
hiçbir tesiri olmadı. Şimdi artık 
G umpert ismini taşıyan Steele ona · 
ancak bir mUsaadekirhkta bu:un· 
du. Kendisini tevkif etmiyecek 
ve mensup bulunduğu kıt'a ku· 
mandanının yanma götUrmiyecekti. 

- .. Haydi bakalım. Siz ön
den gidi ıiz, fakat dikkat ediniz, 
pek uzakla~ayım demeyiniz çünkll 
derhal ateş ederim, dedi. 

Başka çare olmadığını gören 
tayy arecl baıını öne eğdi ve ya· 
vaı yavaı yUrllmeye baıladı. 

973 numara artık hem kendi· 
sine kılavuzluk edecek bb· adam, 
hem de mağaraya girmek için 
güzel bir bahane bulmuıto. 

xv 
Alman birdenbire başım kal· 

dırdı. Gerçi ark<!sındaki neferin 
silahı karııımda koımak aklından 
bile geçmiyordu. Fakat kapıların 
kapanma11odan evvel yetiıeme· 
mekten ve kabahatinin meydana 
çıkmasından korkuyordu. Titrek 
bir scs:e: 

- "Biraz çabuk yUrilsem olur 
mu? Kaçbğıma zahip olmazsınız 
yaf,, Dedf. 

- "V allahl bilmem... Belki 
elimden bir kaza çıkar ...• " 

Bu cevap tayyareci Witzin ho· 
şuna gitmedi: 

- " Biran enel içeri girmek 
\ati) o. um. ,, 

- •• Aceleniz ne? ,, 
Tayyareci başım yukarıya kal· 

dırdı: 

- " Şu gelen tayyare sonun· 
cuııı da ..... ,, 

973 numara da başını yukarıya 
kaldırd · . İki muvazi projektör ziya• 
aınm arasındaki karanlıktan aşağı 
doğru bir. tayyare allzü:erek ini· 
yordu. 

11 Zeuı tayyare•l değ:l mi? ,. 
dedJ. 

- - - Tayyareci malumu ilim kabilin· 
den olan ve ıu sırada hiç de müna· 
•ebet alm1yan bu söze adeta kızmıı 
glbil 

- " Tabi'I .•• ,, Dedi. " iki da· 
kika sonrada kapılar kapanacakf,. 

- " Öyle iae yürü yün üz ba· 
kalım.,, 

T. yyareci adımlarmı sıklaştır· 
dl. S :ede bu defa itiraz etmedi. 
O da Lir'an evvel mağaraya gir· 
mek i~ ~iyordu. 

lııen tayyare hakikaten bir 
Zeua tayyaresi id·. Halh1.ki bütün 
dünya Almnnyanın bu tip tayya• 
re imal.nden iki ı..ene evvel vaz· 

geçtijfoe kani bulunmakta ldf. 
Halbuki, buna rağmen, o Ya• 

kit Almanya hllkiimeti böyle bir 
ıeyi resmen ilan etmemi9ti. Hattl 
1935 aeneıl baharında Alman• 
ya Veraay muahedeainln askeri 
mevadım tammadığım ilin edip 
te bu tip gece bomba tayyare!e
rinl imal etmeğe baıladağı vakit, 
bu tayyarelerin matluba muvafık 
olmadJğıoa dair dünya tayyareci· 
lik mahafiJinde birtakım 9ayia)ar 
ve dedikodular çıkmıştı. Almanya, 

İkl genç kadan ol•ldekl 
odalarında oturuyorlardı 

o ıaman bile bu ıayiaları tek:ıip 
etmek için birçok zahmetlere 
katlanmıştı. 

Bundan sonra Almanya Vogel 
tipinde tayyareler yapmağa baı· 
lamıı ve hatta 1927 ıeneslnd.• 
bu tayyarelerden altı yllz taneaı· 
nin iştiraldle yapılan ha'ta manov· 
ralarında diğer milletlerin Hava 
ataıeleri bile hazır bulunmuşlardı. 

Her ne kadar dünya tayyare 
mahafili bunların çok kuvvetli 
ve fakat biraz fazlaca ağır ve 
ıür'atı~z olduklarını ıöyUiyorlarıa 
da Almanlar bu tayyarelerin in· 
gilizlerin Falrey tayyarelerinden 
ve Frans z mühendislerinin icat 
ettikleri ıon modellerden aıağı 
kalmadıklarını iddia ediyorlardı. 

Karşalaşan Zorluklar 
Steele şimdi düşürıüyordu. 

Acaba bütün bu Vogel dediko· 
dularl muazzam bir b 'öften baş-
ka bir şey değil miydi? 

Zeus t;pi tayyarelerin matJuba 
muvafık olmadığı rivayeti kasten 
mi işaa edihdşti? Almanya hUkfı· 
metinin bu rivayetleri tekzip 
etmesi gayet ince düşünülmUt bir 
kurnazlık olamaz mı idi? 

Steele, Almanların ıon za .. 
manlarda yeraltı tayyare karar· 
gahları vücude getirdiklerir.e 
dair ortada dönen şayialarla ka· 
faaım pek yormamışb. Gerçi bun .. 
ların mevcudiyetinden şüphe et .. 
miyordu. Zaten bu, malum bir 
f~ydi. Üç ıenedenberi yeraltı 
benzin depoları ve hatta bir bayh 
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tayyare lıtiap edebilecek yeraltı 
tayyare iıtasyonları yapıldığını 
berkeı gibi o da blliyordu. Fakat 
bildiğinden Ye umduğundan daha 
fazla, daha baıka ıeyler öğrenmek 
ihtimali vardL Onun için timdi 
mataraya girmek ve tutulmamak 
on kat daha ehemmiyet kesbetmijtl. 
Kendine itimadı vardı ve hakika· 
ten de göründüğü kadar büyük 
bir tehlikeye maruz değildi. 
Diğer taraftan tutullila ve hüviyeti 
meydana çıkarılsa bile, derhal 

öltime mahkômiyetten kurtulacak 

çareler bulabileceğlne kanidi. 

Bu düıUnce ile adımlarını ıık· 

laştırdı ve ISnUnde giden tayyare· 

clye ulaştı. Mağaraya vasıl olduk· 

lan zaman kapı!ar kapanmak 

üzere idi. Orada toplanmış olan 

aıkor, tayyareci ve amele ara• 

ıındao geçerek içeri girdiler. 

Stee:e hem yanındaki tayyare• 
ciyi gözetliyor, hem de etrafına 

dikkat ediyordu. Mağara, tavanı 
alçak olmakla beraber gayet ge-

niıtl. Öteye beriye asılmış olan 
kuyvetli elektrik limbaları bura

aını oldukça aydınlatıyordu. içe· 
riıi tıklım tıklım tayyarelerle 
dolu idi. 

Etraftakilere hakta. Hiçbiri· 
ılode kendi lizer;ndekine l::enı.er 

üniforma yoktu. Şu halde hil\'İ· 
yetini aldığı Alman oefer"nl tanı· 

yan bir kimseye tesadüf etmediği 
ve salahiyeti olmad:ğı halde bu 
mağarada bulunmasının sebep!e

r•nl izah edebildiği takdirde, bir 
mUddet için olsun tehlikeden 
maıundu. 

Her nekadar orada yeni inti
sap ettiği alaya men~up başka 

kimsenin bulunmamaaı hüviyetini 

gizlemlye yarayorsa da, taııdığı 

llniformaiıın nazandikkatl celp 
edeceğine de şüphe yoktu. 

( Arkaaı var> 

Bir Tayyare, Pilotsuz Olarak Ame
rikayı Baştanbaşa Dolaştı 

Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

katetmi~ \:e Amerikayı bir uçtan 
bir uca uçmuttur. Tayyare Kali
forn iyadan kalkarak 11 saat sonra 

Nevyorka varmışhr. • 
Bu tecrübe üzerine derhal 

yolcu tayyaresi olarak kullanmak 
Uzere bu ta>yarelerden birkaç 

tane inıaaına baılanmııtır. 
Bu tayyare şimdiye kadar 

Amerikadakl yolcu tayyareleri ara· 
ıanda ıtirat rekorunu da kırmııttr. 

Bütün seyyat müddetince ma· 
kiae kendi kendini idare etmiş, 
tayyareci yalnız üç defa kontrol 
aletine dokunmak ihtiyacını duy• 
muştur. 

Mayıı 6 

Bir Gönül Davası Ki .. 
E-rkek Kıyafetile Dolaşan Kızın 

Macerasını · Gölgede Bırakır 
( Baıtarafı 1 inci yll•d• ) 

orta vUcutlu, eamer, şık, sevimli 
ve güzel bir ıenç kızla gi>ıiöze 
geldim. 

· - Efendim, dedi, affederalnlz, 
bir ıey sormak istiyordum? 

Merakla cevap vdrdimı 
- Buyurun! 
O, ıehadet parmağı ile mab· 

keme kapıaım ııöstererek ıordu: 
- içeride cinayet mi var? 
- Hayır.. Komilniıtlerln da• 

Yalarına bakılıyor l 
O, merakı. bir bilmece lle 

karıılaımıı gibi gözlerini açtı z 
- Komllnlıtler kim? Yankeılci 

filin mı? 
- Hayır 1 dedim. 
Ve onun bu huauıtakl koyu 

bilgisizliğini, iki nç kelimecikle 
gidermeye niyetlenecek oldum. 

Fakat ardımda beliren bir 
kulak misafirinin gölgesi, beni 
bu niyetimden vazgeçirdi. 

Zira beyhude bir ukalalık 
edeyim derken, 11 propagandacı!,. 
diye ktilepçelenmekten ürktüm. 
Fakat o, hAla soruyordu : 

- Ne demek? Yankesici filan 
mıdır komünist? 

- Vallahi, dedim, ben de iki· 
de birde duyuyorum bu kelimeyi 
amma, ne olduğunu pek anlayama· 
dım. Fakat yankesici olmıyacak 
her halde? 

Meçhul muhatabım, bereket ki 
ı1rar etmedi, ve kendi me, akını 
yenmek iıteğile sordu: 

- Demek cinaye! davasl yok 
bugUn? 

- Yok! 
Bu son ceyabım, cna nedense 

fazla dokunmuştu. Yüzü; bir dos· 
tun ölümünü duymuı gibi buruştu, 

veı 

- Vah, vahi 
Ondan, bukadar fü.ülüşilniln 

hikmetini öğrenmek istedim: 
- Efendim, dedi, ÜçUncU Ce· 

za mahkemesinde benim de bir 
davam var. Onun için hergiln 
buraya tıpkı bir mektebe devam 
eder gibi geliyorum. Ve, canilerin, 
katillerin kendilerini nasıl mn-
dafaa ettiklerini, ale) hlerin· 
deki ,ahitleri nasıl çürüğe 
çıkardıklarını anlamıya, ogren· 
meğe çahııyorum. Güldüm: 

- Siz de cinayet mi itlediniz? 
O: 
- Hayırl Dedi, ve, esrarengiz 

bir eda takınarak, • k sık duy• 
duğumuz beylik cevabı i:ave etti: 

- Benim maceram bir ro-

mandır ! 
Bu romanı dinledikten sonra, 

onu ıöyletinceye kadar döktüğüm 
dillere acımadım. Onun anlattık· 
larma göz gezdirdikten sonra beni 
baknz bulmayacağınızı sanırıml .. 

Bayan Hikmet, Kaa:mpaşada, 
Bahriye sokağında oturan müte· 
kait kaymakam Bay Safderin 

kızıymıı: 
- Bundan, diyor, bir buçuk 

sone evvel, bir gençle tamshk. 
Onunla ıeviştik1 ve niıanlandık. 
Bir gece, onunla baıbaşa oturuyor 
ve eğleniyorduk. Bilmem kaçıncı 
kadehten sonra, ikimizin başları· 
mız vantilatöre dönmüştü. 

O: 
- Hikmet, dedi, bfribirlmize 

ölnnceye kadar sadık kalacak 
mıyız? 

Hiç dllşUnmeden cevap verdim: 
Tabii! 

O, gözlerime uzun uzun baktı 
aouraı 

- Ben, dedi, biribirimlzden 

iNE KONUŞUYORLAR?( 

- . -· - - - -
1 - Dikkat edin, batlm aıirtıor, 
2 - Saçun:ıan bu kıamını luaalta11m mı? 
11 - Gaçea df'fa 1aptııiam tuvaletteo 

me•nun mu•unuz ? 
4 - Çabuk olunuz, yoruldum arbk ! 

....,,.n....,tlf ıı"'''•• ·ıı.•ı ı.ı• • -tı•ı ı 1tı ı-.T111ttı.ıı ı•• t l fjı ıı ı••-t:N:ı•..,1-

hiç ayrılmamamız için mükemmel ' 
bir çare buldum. Eğer, bana 
veröiğin vddde samimi iaen, 
tek'ifilT!c iıiç itirazsız razı olunun! 

i.vterakla sordum: 
- Nedir bulduğun çare! 
O: 
- ikimiz de, suratlarımızı uı· 

tura ile keseceğiz! 
Hayret:e doğruldum: 
- O neye iyi? 
Anlattı: 

- Gayt;t basit... Suratlarımıı 
kesilince çirkinleşecek. O taktirde 
ise, ne senin, ne benim yüzleri· 
mize bakan olmayacak, ve bu 
suretle, birbirimize mecburen 
bağh kalacağız ! 

Bir az düşündüm : Ve tabii 
içf ğim kadeh!erin teıirile, bir an 
bu çare bana pek makul g5· 
ründü: 

- Mükemmel ! dedim. 

Onun cevabı almasile, cebin• 
den çekdiği usturayı ıuratına 

saplaması bir oldu. 
Bu vaziyeti, ve kanı görünce 

bütün sarhoşluğum geçti, ve bir 
anda olanca akıım başıma geldi. 
Suratımı a} nı müthit akibetten 
kurtarmak için derhal yerimden 
fırladım, ve bir çılgm gibir soka· 
ğa uğradım. 

Payan Hikmet, çap km bir eda 
ile anlattığı garip bikAyeıini çap· 
kın bir gülüşle tamamladı : 

- Ondan sonra, biçarenin 
yüztı o hale geldi ki, sade başka· 
}arı değil, ben bile bakamadım 1 
fakat o, mahkemeye bat vurdu, 
ve intikam almak için, bana iftira 
etti. Güya ytlıUndeki yarayı ben 
yapmış .m r 

O uzaklaşırken dlişünliyorum ı 
- Bu hikaye bir haklkatsa 

bile, muhakeme ~eifilini haklı bir 
fÜpheye düşUrebilir ! 

Yeni Bir Dil Kılavuzu Hazırlanıyor 
Fransızcadan, türkçeden resimli 

bliyllk ve mükemmel bir dil kıla
vuzu Kanaat kütüphaneal tarafın· 
dan hazırlanmaktadır • Bu 
eaer yüz forma kadar tu· 
tacaktır. Hazl andan itibaren neş· 
rine baş'.anacak!1 1. Kanaat kUtUp· 
hanesi bu eserden başka aynı za· 
manda Türkçeden Fransıcaya 
yine resimli ve aynı mllkeın'"' 
meliyeti haiz olmak üzere başka 
bU) Uk bir dil kılavu~u hazırla• 
maktadır. 
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Istanbulu işgali De Bir Emrivaki Ha-

line Gelm·ş Bulunuyordu •• 
Meb'usluk hayatının uzun · 1 

senelerlni derln ve büyük bir ıll· 
kQnetle geçiren.. fak at şimdi 
Meclia ıalonunda, gökremlt bir 
aslan halile ilirleyen (1) bu hatip 

( 8 ) maddelik bir takrirdl. Bu 
takrir, iki gUn enel Yıldız sara· 
yından Uham edilen bir fikrin 
mahıulO idi. Bazı Ayan -.e mebu-
1an azalarının iıtfrakile tertf b 
edilmişti. Fakat bayi• blr takrl· 
rin altını hiç kimıe imza etmek 
fatemediğl için tam iki sıUn, el• 
den ele gezmişti. V • nihayet bu 
ağır yl1kü de • bUytık blr celadet• 
le • Aydın mebusu Emanoelidi 
efendi omuzlanna yüklenmlı, yine 
kendine fikren uygun arkadaıla· 
randan bir kaçım da imzaya lıtf. 
rak ettirmişti. 

kimdi?. 
- Aydın Meb'usu, Emanoe

lldl Efendi, idL 
Coıkunluğunu hanıl memba

lardan aldıiı derhal anlatılan bu 
hailbo kartı HUHyin Cahit Bey 
de fU cevabı vermiıtl: 

- Divanı Riyaset, bu heyeti 
celHenfn intihabiJe teıekkUI etti. 
Eğer ipkaıı arzu edllmiyoraa, 
gerek ben Ye gerek arkadaılarım 
derhal latifaya hazmı. 

Halbuki Emaooelidi Efendinla 
fıtediği o dej'ildi. Nitekim derhal 
•ğıından baklayı çıkarıvermiı, 

töyle bir teklife feçmifti : 
- Efendiler 1. Pek heyecanlı 

dakikalar geçiriyoruz. Dört aenoyi 
ınntecaviz bir mUddettir, mes'u· 
llyeline lıtirak ettiğimiz kuvveJ 
lcralyenin öyle lcraabaaklmesJ 
Yar ki.. bu g ibi mesailin sualsiz 
Ye cevapsız kalmasına tahammUl 
etmemek, bu millet Meclisinin 
hoynunun borcudur. BugUu (ar
kalanndan teneke çaldığımız hll· 
krımethakıta ), blltnn harekatında 
• ıahlren olıun • ıu mecliıiıı 
'Yarlığına iıtirak etmlıtir. Hiçbiri
iliz. reddedemezsiniz ki bunlar, 
ın~dlsin ıabaiyetl maneviyeaini d.a 
•UrUklemiştir. Meclis, memleketin 
fecayiinden ademi mes'uliyet ld· 
dia ediyorsa, bunu biç kimse 
kabul edemez• Mecllı, kanun Ye 

larih karıısına alnı açık çıkmak 
lstiyor•a, bugilnden itibaren ken
di kendisini f eahetmeli Y• ha· 
)'ab laffiiyeaine Dlhayet •ermeli· 
dir. Meclialn namuslu ıimalan, 
llıes'ullye\ten kaçmazlar. Fakat 
lrıillet ve Alem, bizi b~yle bilmi
)'or. Mllletio bnınıa ıon damla
•ını dökerek yaptıiı fedakarlığı; 
ilendi yatanı içinde bir çapulcg.. 
luk, bir yağmagirlik derecesinde 
Alenıe göstermek lstemiyoraanıı 
hükflmeti sakıtayı aevketmek la· 
ttdiğfnlz divanıalinln huzuruna 
~ıkmaktan kaçmayınız ..• 

Emanoelidl Ef. ıu ı~zlerl, 
ittihat Ye Terakki kabinesinin 
lıten el çektiği gllnden bir gUo 
•onra ıöylese idi, iaabetJerlne 
hrden göğe kadar bak -.erilir Ye 
!nedeni cesarete de bir delil 
teşkil ederdi. Fakat bu ıöz.ler 
~Yle bir gUnde ıöyleniyor idi 
lcı.. Artık ( ittihat ve Terakki ) 
l'lanıı altında hJçbir varlık kalma· 
ltııı, Hnelerdenberl memleketi 
heyullJ bir kudretle idare eden 
kuvvetin bUtün ıirazeıl dağıJmıf, 
'1ondroı limanında bulunan (ia• 
liplerin donanma11 ) da, latanbul 
•ulanna - ve, Oımanh Meb'usan 
~•cllsi karıııma • demirlemek 
Çin emir almııb. 

1 
Mecllate, tlddetli bir alev par• 

•ınıtb. meb'uılardan bir kıamı: 
- Emanoelldi Efendi doA-ru 

•6yilyor. Milletin emniyet Ye lti
lbtdanı kaybetmiı olan bu meclis 
hıayamaz. 
k Diye bağırırlarken, diğer bir 
ısını da: 

, L- Kabul etmeyiz.. Alnımız 
çıl(tır. 

Diye haylorarak yerlerinden 

Ayan meclisinde, b03 Gk bir ntanper
v•rlik 18ateren Aurran Efendi 

fırlamıılardı. Ve sonra btanbul 
meb'usu, yağcı Şefik Beyı 

- Bu sözleri kimse kabul et• 
mez. Bugün istifa etmek. o knçan 
adamlar gibi kcçmak demektir. 
Vakar ve bays:yetlmizi muhafaza 
ed ceğlz. Aılanlnr · gibi burada 
oturacağız. Biz buradan, ancak 
ıUngU kuvvetile çıkarız. 

Diye bağırmıştı. Bu heyecan 
artacak; ve hiç şüphesiz ki sille, 
tokat ve yumrukla ballolunacekh. 
Fakat Dahiliye Nazm Fethi Bey 
derhal kürsüye gelmif: 

- Efendi!er, ne yapıyoraunuz? 
Memleketin bu vaıiyetinde mecli• 
ıin feshinden naaıl bahsedehili· 
yoraunuz. Eğer mecliı fe!hedilirH, 
eski kabineyi Divana Aliye kim 
ıevk edecek ?.. Affı umumi 
ilanına kim karar verecek ? .• 
Y okaa kabinenin, memleketi k .. 
nuoıuz idare etmeainf mJ iıtiyor

ıunuz. Biz, bu mes'uliyetl kabul 
edemeyiz. HUkfımet, kanunu eaaal 
hiJAf ma hareket edemez. 

Derdemez; • feshe aleyhtar o
Ian1arın tarafından - flddeW bir 
al kıt tufanı yllkıelmltti. 

Emanoelldl efendi, bu muvaf· 
fakıyetıizlik karıuında sendele
miıti. Fakat bu zab harekete 
ll•tireo kuvvetin elino verditl 
ıilah, yalnız mecllaln feshini ta• 
lepten ibaret değildi. Asıl silAh 

Riyaaet makamına yağdmlan 
takrirler arnıında, nihayet 11ra 
bu takrire gelmlıti. Bu gUnden 
itibaren ( Devlet ) le ( Millet) ara· 
aında derin bir uçurum açan bu 
takriri aynen dere ediyoruz: 

Mecllsl Meb'uaan Rlyaaetl 
Celileslne 

Malumu alileri olduğu üzere 
memlekette beş senedenberi icra• 
atı hllkiımet namı altında, tarihte 
emsaline tesadüf edilemiyen bir· 
,ok ahvali e lime görUimüttUr: 

1 - Ermemi milletine mensup 
olmaktan başka hiçbir cürümleri 
bulunmıyan bir milyon nllfuı, 
katlü ltlAf edilmiştir. 

2 - Llakal (kırk aıırdanberi 
memlekette medeniyetin Amlli 
bakikiai olan Rum unsurundan), 
(250 bin nlifuı), hududu oımanl
yedcn tardedilerek mallan mnaa
dere edilmiıtlr. 

3 - Kablelbarp, 550 bin Rum 
nllfuıu Karadeniz, Çanakkale, 
Marmara Ye Adalardenizlerl 
teYahil Y• haYall.lnde ve aair 
mahallerde katin imha edllmit 
Ye malları da gaepedilmlştlr. 

4 - Memlekette anasın gay· 
rl mlslime icrayt Ucaretten me
nedilmiş ye ticaret, yalnız erbabı 
nüfuzun yediinhiıanna terkedilmlt 
olmakla, bu yüzden btıtlln efradı 
miUet, •deta soyulmuştur. 

5 - Meb'uaandan Zöhrap 
Ye Vartekes Ef. lor ifna edilmiş
lerdir. 

( Arka!l nr) 

Fatih Sulh İkinci Hukuk 
Hakimliğinden : 

lnhiaarlar idaresi lıtanbul Baı MUdl1rlyetl tarafından Fatihte 
Fevd Paşa caddeı:nde 88 numaralı hanede mukim Bay lsmail 
Hakkı aleyhine ikam• eylediği iatihkakından fazla aldığı 14 lira 
27 kuruşun tahsil davasından dolayı yazılan tebliğ varakaıına mll-
bafirler tarafından ve Terilen meıruhata nazaran lkametgihınan 
meçhul olduju anlaıtılmakla blttalep 15 gftn mOddetle ilanen teb
ligat icrasına karar nrilmit olduğundan yeYmi mahkeme olan 
27151935 ıaat onda muhakemeye b:zzat gelmediğiniz Teya Yekil 
muaaddak göndermediji takdirde hakkında muameleyi gıyabiye 
icra olunacağı ilin olunur. "2387,, 

----------------------.. ---··----~ 

1 lnhiaarlar U. Müdürlüğünden: 
-----·----------------------------,---------------·--~ Bir sene zarfında Adapaunndan, Hendek, Düzce •• Bolu Ue 
mülhakatlanna gönderilecek mamal tlltUn Ye içkilerle fıçı içindeki 
mayiatın nakliyesi 20 Yirmi atın müddetle mUnakaaaya konmuıtur. 
Mllnakaaaya girmek iıteyenlerlo ıartname Te mukavelenameyl ıö
rerek pey allrmek üzere nihayet 1/6/935 tarihine mllaadif Çarıam· 
ba gllntl aaat 16 va kadar Izmltto Kocaeli inhisarlar BaımüdUrlU
iüne müracaatlan IU.ıumu ilin olunur. 

MUnakaaa tartnameai lnhiaarlar Umum Müdiirlilğtı Sevldyat 
Şubesinde ve lzmit, Adapazarı, Bolu, Dii%ce Ye Hendek inhisarlar 
idarelerinde aörülebllir. ''2395,, 

Çoktan •abah 
olmuı, fakat fab
rika ve amele 
evlerinden mey
dana gelon kil· 
çük Varplngton 
şehri daha uyan• 
mamıt. sanki her 
ıey bilyllk hafta 
tatillnin ilk gllntı 
bir aenelik yor
gunluğunu çıkarı• 
yor, ne fabrika· 
lar tOtOyor, ne 
insanlar görUnU• 
yordu. 

Bntno ıohrlo 
uyuduj'u bu da-
kikada yalnız 
Miılı Hirating 
her zamanki gibi 
ıaat altıda uyan• 
mıştL Garip bir 
ıevinçle yata• 
ğından kalktı. 
Çok ıllkuneUe 

ıabah fıterlnl 

görmeye baıladı. 
Fakat nedense 
buglln eli her &it' 

manld gibi ko· 
laya işlemiyordu. Toz almak, 
tabak ve bardaldan parlatmak 
çok atır geliyordu. içinde ıaklı 
bir ııkınb, bir dllşllnce araa11a 
gözlerini pencereye çeTirtiyor, 
derln bir nefeı aldıktan ıonra 

tekrar ltfne koyuluyordu. 
Nihayet aaat yedi oldu. Sabah 

hazırlığı biti. Bir k&ıedo duran 
&len kocaaınan ytıkıek arkalı kol
tuğunu pencerenin &nine çekti 
ye oturdu. Gök .maTiıl yetmft 
yıllık mini mini g6derlnl evin 
Gnllnden geçen ve ta uzaklara 
ıiden ıenlı caddede dolaıtırdı. 

* Arbk ıehirde bir aaat eYvelkl 
ıesaizlik kalmamıttı. TUrlll tllrln 
renklere bllrünmtif otobOılerin, 
arabalann gGrDlttlaU birdenbire 
bavalanmıı bir ıDrll arı vızıltı· 
ılle her tarafı kaplamııtı. 

Yaya kaldmmı da tnrlll tUrlU 
renklerle dolmuştu. Yüzlere• ka
dın, erkek, çoluk, çocuk en güze), 
en iyi elbiıelerile gillüıe oynaya 
caddenin iki tarafından akıp 

ıidlyorlerdı. 
Miı"s Hirsting oturduğu kol

tuktan birdenbire kalktı. Sokak 
kapıaım açtı. Dııarı çıkb. Çok 
eski bir alııkaolığın tedrile ge
çenlerin koouımalanna kalak mi
ıafiri olmak istiyordu. 

Biraz iOnıa saat yedi buçuğu 
çaldı. Bu; her tatilde Sam ile 
Sara'oın geçtikleri aaatü. M"ds 
Hi;aliog'ın kaynı ile kansı her 
tatil ıüoU aekiz trenile BJackpoolc 
giderlerdi. O gUn iaat yedi bu
çuk olduğu halde lıllA meydan• 
da ~örünmfiyorlardı. 

Nihayet uzaktan gelen bir 
otobUılhı en arka aıra11nda Sam 
ile Sara görftndOler. Sara çok 
neı'•ll idi. Sam' da kUl renııi, 

zarif bir ıapka glymiıti. Sam 
zaten sıllzel geylnmej'e, iyi tapkı 
kullanmaia pek meraklı idi. Bu 
ylb;den ağabeyisl Toma ne acı 
ıeyler a~ylememifti. Buna muka
bil Tom'da karde~lne gOler, onu 
kızdıracak boş cevaplar verirdi. 

Sam ile Sara geçerlerken 
Misis Hirsting'i gördüler. Sam 
tebessnm etti. Sara neı' eli oeş' eli 
ıemsiyesini saJladı. 

Misis Hlratlng kederll ıiması 

ile otoblls göz.den kayboluncaya 
kadar arkalarından baktı. Sonra 
ağır ağır içeri girdi. Kocasının 
koltuğuna gömüldü. 

Şimdi dışarının gtirl!tUsü, 
camları kapalı kUçllk odaya 
boiuk bir uğultu halinde akse· 
diyordu. Milis Hirstin~ kırmızı 
kenarlı beyaz mendili ile gözlerini 
kuruladı. 

Bu; Tomıuz geçirdiği ilk bay• 
ramdı. 'Zaten onlar karı koca on 
ıenedenberi bayramlarını hep 
evde geçirirlerdi. Fakat her sefe· 
rinde T om aokak kapısına çıkar, 
gezmeye gidenlerle taka1aıır, 
kendisi de, pencerede oturur, ge
çenlule ıelAmlaşırdı. En yakın 
akrabaıı kocasının kardqi ile 
kanıı olduğu halde nedense ce
aazenin kaldırıldığı gllndenbe:-· 
Miıiı Hlrstlng'ln hahnnı aorma· 
m19lar1 bir kere gelip~ 

- Ne yapıyor1Un? dememlf
lerdi Halbuki Tom sa~ liken sık 
sık ge:irJerdi. 

Misis Hiawting' e herkesin gülllp 
eğlendiği b:r günde böyle unu
tulmak çok dokunuyordu. Bir 
aralık kendi lkend:ne -: 

- Eh, iki aydanberi gelme
diler amma Sam her halde hel' 
zamanki gibi Blackpool'den bir 
kart gönderir, diye dlltündU. 

* Aradan birkaç giln geçti. Bu 
esnada blitnn Varpington halkı 
eğlence ve gezme ile meşgulken 

bu kUçUk ıehirde ıanki ya?nız bir 
tek insan ~a~ışıyordu. O da 
memleketin dört bir tarafındaD 
gelen mektupları gUntiglitıllne 
birer birer sahiplerine dağıtan 
ihtiyar postacı idi. 

ZavaUı ihtiyar ağır adımlarla 

kapıdan kapıya gider, yürürkea 
kalçasına pat pat vuran kocamaQ 
çantasından çıkardığı mektupları 
sahiplerine verir, onların ıevinclui 
mütebessim bir stma ile karşılardı. 

BlrgUn Misis Hirsting'in evinin 
öntinden geçerken yine dul ka· 
dınla karşılaştı. Miıiı Hiratina 
merakla kendisine birıey olup 
olmadığım sordu. ihtiyar poatacl 
dikkatle çantasını kanıtırdı. Dul 
kadının aabah gUneşinin ışığlle 

bir dliğlln çiçeği gibi parıl parll 
parıldayan sarı yUztine mahzun 

( Devamı 12 inci yilade ) 
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Süvariler Elli Atı Sürüp Götürmüılerdi 
işle bu ıebeplerdendlr ki: Bu 

akşam kalenin kapı altındaki oda
da Şahin Bey yoldaılar ile YHi

yeti lconuıur iken, Subuaka Uzerine 
gelen düşman kumandanlarından, 
onları ipek yakından tanıyarak, 
bahsediyordu. 

Zaten blltlin Macar Ye Al· 
man hudut beylerile birçok ma
ceraları o)an TUrlr Beyleri Şahin 
Beyin bu mecliainde eksik dığil· 
dl; ve Şahin Bey vaziyetin ağır .. 
lığını 2ıdermek için ıataretle 
bazı işluden bahsetmek siyase
tini bu alqam münasip bir ıöz 
açma yolu addeylemitti. 

lıte böylece, keyifli bir halde 

yan tarafına döndll ve orada 
oturan beyaz palabıyıkh bir 
sipahi beyine hitap etti: 

- Dayı Hasan, seni neı' esiz 
görl'yorum; yok sa (ZerrlnoA"lu) 
Ue(Nadajdl) yine Uatllmüze ııel-
d , diye mi kay· • 
g1L11m 1 

Şahin Beyin 
bu sözüne kar,ı 
bir a& daha uzak· 
ta oturan bey• 
ierdenbirl gUlerelı 
cevap verdi: 

- (Nadajdi) 
ye bizim dayı 

Hasan Bey kız· 
maaın da kim 
r m~sin! Geçen
forde (Nadajdl)nin 
E "lvarllerl dayı 

Hasan Beyan elli 
atını ta bağla
rın içinden siirUp 
götlirmUıler .. 

Bu sözlere he· 

kO artık ıözll istediği yola koy• 
muştu. 

Dayı Hasan Bey çubuğunu 
kuvvelll kuvvetli iki defa daha 
çekti: 

- A~alar bilir siniz ki: (Na· 
dajdi) kahramanlık davaaındadır; 

ıonra bilirsiniz ki: (Nadajdi), ko· 
ca A Jman imparatorunun daima 
yardımını aldığı halde bu mini 
mfnl kalemizden senelerce daha 
l:ir tek tat koparamadı; hele ıu· 
nu daha iyi bilirsiniz ki: Kendi 
kahrarnanhğma okadar glivenen 

(Nadajdi) yl er
meydanında rezil 
edip geri dHndU
ren genç yiğitle· 
rimiz de yok de
ğil dir. ŞimdJ (De-

<.Jıf olan Dayı 

Ha1an Bey, kur· 
/Jllgilk Mac11r kuırıa1ulanl•rında11 ol•p bilalr.are kıral 
olan Jan Hrı•ı•" [bizimle yaptığı muharebelerle iÖhret 

naz bir mUdafaa 
bvrJie karııhk verdi: 

- Yoldaşlar, beni kızdıra· 
mazsınız; çünkü (Nadajdi)nin yUı 
elli hergelesi bugün benim ahır· 
iaramda yem yiyor; hangimizin 
karla olduğunu Allah blllrt 

Gerçek o 11ralarda (Nadajdi)nin 
müfrezeleri Subuıka yaylaaından 
Dayı Haaan Beyin klrk elli atını 
~.mııtı. Hasan Beye çatmak için 
hundan yakışıklı bir fırsat olmazdı. 
Fakat şakacı olduğu herkesçe 
r 11linen Day\ Hasan Bey öyle bü· 
..:umlardan yllacak adamlardan 
deiUdi; o, herkese tuhaf ve sua• 
lurucu bir cevap verebilirdi. Hım 
l; u ihtiyar asker de Şahin Beyin 
aad istediğini anlamıştı. Ak, pa• 
labıyıklarını bltktl1 ve oradakilerin 
ytızlerine ayrı ayrı bakarak: 

- Şahin Be} İn okadar kork· 
tuğ~ bu { Nadajdi ) eferıdi yok 
bll! •.••• 

1 Diy• başladı... O zaman san-
at' arı ölmek ve öldilrmek olan 

..,. muharipler, Dayı Hasan Beyin 
hale kumandanına karşı giriştiği 

bu ustaca taarruzdan dolayı, bir
l:i :ne bak~rak gtildfiler. Şahin 

13ey de, mavi gözlerini kırpııtr

rar::ı.k: 
- Ey, ı6yle bakalım, Dayı 

Hasan; Şahin Beyin okadar kork· 
tuğu ( Nadajdi ) ne yapmıı? .. 

Dayı Hasan Bey lakaydane 
çubuğunu yaktı ve mecliste otu
ranlara bakarak: 

- Ağalar, dayılar, l::ey!er; 
dedi; size büyük kahraman deni· 
len bu ummacı ( Nadajdi ) hak
kında tatlı bir hikaye sö~ :es.em 
dinler misiniz? 

Herkes tasc"ik manaaına baı
laranı eğdiler •.• 

Şahi .1 Bey de glllüyordu~ ""ı'in· 

almııtır} 

U Aslan) bu mecliııte olmadığı 
için eözUm yUzUne karıı öğmek 
olmaz... (Nadaji) ye Deli Aılanın 
iki ıene eYvel bıyıksız bir deli· 
kanlı iken yapbğı iti elbet katır
lanımz. 

Kum::\ndan Şahin Bey tekrar 
iıe karJttı: 

- Dayı Hasan; dedi; sana 
bir şey yalYaracağJm; şimdi Deli 
Aslanın Eu Macar beyine yaptı~ 
lı İfl bırak da Alman elçisini iki 
sene evvel lstanbula götürürken 
Deli Aslanın yaptiğı bu itden 
çıkan tahafhğı bize an]at. •• 

Dayı Hasan beyin ıöılerl 
parladı, çubuk iki defa daha çe· 
kildi; sonra söylemiye baıladı : 

- Ağalar, tanrı bir doğru 
ıöylüyorum; altmıı yaşındayım; 
bu serhadta çok yiğitler gördüm, 
fakat bizim Deli oğlan giblsini 
analar çok seyrek doğurur. Şahin 
bey doğru söyler; kaza ölümden 
kurtulursa Deli Aslanın elini az· 
rail bile güç büker. ( Şebeı ) ka
lesi altında yoldaılara yardıma 
gidip ( Rezin oğlu ) nu Ye (Na-
dajdi) yl bozdl\ğumuz işi bllirsf· 
niz. Bu ltde Deli Aslanın yarar
lığını da b~tırlarıınız. Şimdi Şahin 
beyin . dediği Alman elçisi 
hikayesine gelelim: iki sene evvel 
Nemse imparatoru bizim padişaha 
bir eJçi gönderdiya; herif ıaliba 
( Lüi ) isminde cebbar, inatçı blr 
kafirdi ve Nem11e çaaarınm biz 
hudut beylerinden olan şikayetini 
padivaha anlatacakmış. Onun 
fçin, bu yandan da kar~ıhğım 
vermek üzere bizim hudut palan
kalarından birer bey de Hfirle 
lstanbula gittik. 

( Arka.ı Hl' ) 

SON POST>. 

Filipin İsyancıları 
Japonyanın Yardımını 

f stlyorlarmış 
Manllla, 5 - Filiplnde l11yan 

eden Sakdalfatlerln başkanların• 

dan Ramoa'un teslim edilmeılnl 
japonyadan dilemek niyetindedir. 
Tokyodan alınan telsiz haberleri .. 
ne göre Ramos birtakım ntıfuzlu 
Japonların yardımını kazanmıya 
çalıııyormuı. 

Mllıtakll FiUpin adh bir ga· 
zete çıkarmaktadır. Amerikaya 
karıı Japon yardımım dileyen 
bir de beyanname neıretmlttir. 

* Manilla 5 - Tehaısun etmiı 
olan birkaç yüz asinin üzerine 
yeril bir jandarma kolu aevkedll
mlttlr. Zabıta, asilerin elyevm 
Japonyada bulunup mühimmat 
yetlıtireceğini vadeden bir mek
tubunu ele geçirmiştir. 

Venedik 
Konferansı 

Toplandı Ve lıi Bitirdi 
Venedlk 5 - İtalyan· Macar 

ve Avusturya mümessilleri ara· 
aında müı:akere baş!amıı, bu 
huıusta bir tebliğ neşredilecektir. 

Öyle anlaşılıyor ki Macar murah
ha.ı bilhassa ökonomi sahasında 
ltalya ile Yugoslavyanın yakın· 

)aşmaları tezini mUdaf aa etmiştir. 

Y enlden silahlanma bahsinde ise 
Macaristan bu işin görüşüimesini 
istemiş, fakat Italya bu işin 

Uluslar Kuruml.na ait olduğunu 
iddia eylemiştir. Macaristanın 
iddiaları konferansı uzatacağa 
benziyor. 
Amerika Otomobll Sanayi· 

inde Grev 
Detroit 5 ( Amerika -Şevrole 

otomobil fabrikalarım, Ruffalo· 
daki montaj atölyelerini kapamış .. 
br. Bu ıuret!e Mişigan mıntaka· 
ıında 33200 kişi daha itılz 
kalmııtır. 

Ford Fabrikasında 
Baıka Kaçakçılık Yapılıp 
Yapılmadığı Araştırılacak 

Ford fabrikasmda 29 bin 
llrahk bir gümrük kaçakçılığı 
yapıldığından dolayı açılan dava
dan 11onra iki ayda yapdan bu 
kaçakçılıktan başka kaçllkçılık 
yapılıp yapılmadığı tetkik edile
cektir. Bu münasebetle Ticaret 
Odaaı mUmessiUerinden Hı gUm· 
rllk memurlarından mürekkep bir 
ehlivukuf heyeti teşkil edilmiştir. 

Eczacıların Kazanç 
Vergisi 

Değiştirme Te§ebbüsleri 
Netice Vermedi 

Doktorlarm kazanç vergisi 
hakkındaki teşebbüsleri müabet 
netice vermesi üzerine eczacdarm 
da Ankaraya gönderdikleri heyet 
dun dönmüştür. Yapılan teşebbüs
ler netice vermemiş, 1935 mali 
yılında eczacıların kaı:anç vergisi 
değlştirllemiyeceği anlaşılmıştJr. 

Furuncular 
Tröstü 

Belediye Yeni Teıekkül 
Hakkında Tahkikat Yapıyor 

Bazı ktıçHk furunlar narhtan 
aşağı ekmek satarak büyük furun
lara rakabet ediyorlar. Büyük 
furunlar bu rakabetten kurtulmak 
için birleşmişler ve küçük furun· 
ları 11&hn almaya, bu sur11tle bir 
furuncular trösttı yapmaya başla· 
mıılardır. Belediyede bu vaziyeti 
tetkike baılamııbr. 

BEKLENEN 
( Baıtarafı 11 inci yüzde ) 

mahzun bakb: 
- BugUn de blrşey yok ma· 

daml. dedi. Ve soara onu tesel
liye çalııtu 

- Merak etme!. Belkl postada 
kaybolmuıtur.. Hani hazan olur 
yal •• 

Mlsfı Hlrstlng o kadar dur• 
gun, o kadar mtlteesıirdl kJ pos· 
tacının bu sözlerini işitmedi. Ağır 
ağır kapısını kapadı ve içeriye 
girdi. Postacı da hem yoluna 
devam etti, hem bu kadının bir
kaç aündenberi niçin bu kadar 
merakla bir mektup beklediğini 

dU9ündU. Nihayet habrladı. Ken• 
di kendine: 

- Evet, dedi, kocası ölmeden 
evvel her sene onlara k11a ve 
komik bir kart gelirdi. 

Miıls Hirsting gömUldUğli kol· 
tuktan dalgın gözlerle dııa rıya 
bakıyordu. Şimdi cadde tatilden 
dönenlerle dolu idi. Renk renk 
otobüılerle arabalar halkı şehre 
taşıyordu. Yaya kaldırımdan insan 
sürüleri akın ediyordu. 

Misis Hirsting'in gözlerinin 
önünde çok eski seneler geçti. 
O da bir zamanlar melekler gibi 
maYilere bürUnmüı genç bir kızdı. 
Kırm11:ı yanaklı, parlak gözlU, 
uzun boylu güzel bir delikanlı ile 
nice denb kıyılannda dolaşmıştı, 
yüksek yarların üzerinden nice 
guruplar seyretmişti. Sonra her 
akfam pencerenin altından geçen· 
lerin ayak seslerine nasıl kulak 
verirdi. O, delikanhmn koşa koşa 
a-e'işioi nasıl anlardı. Dışarıya 

bakar bakmaz gülümseyen, parlak 
mavi gözlerle nasıl karıılaşırdı. 

O sırada Misis Hirstlng'in 
gözU epeyce uzaktaki bir otobüse 
il:şti. f:lemen yerinden fırladı. 
Acele ile kapıya koştu. ÇünkU 
Sam ile Sara dönüyorlardı. 

Sam biraz yorgun görUnOyor
du. Sar her zamanki gibi neş'ell 
idi. Misis Hirsting kaym ile karı
ıım içten gelen bir hararetle 1e• 

IAmladı. Sam bqile mukabele 
etti. Sara Şemılyeıinl ıalladı. 
BirBln içinde otobUı geçip gitti. 

Miaiı Hirsting'in göğsO b:rden-
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bire daraldı. Sanki içinde kabaran 
hıçkırıklar boğazına kadar yükse
liyorlar, dııarıya taıanuyorlar, onu 
boğmıya çalışıyorlardı. 

Zavallı kadın bu ılddetli te• 
essürU ilk defa duyuyordu. Alela
cele sokak kapısım kapadı. Ho• 
men odaS1na çıkb ·ve kocasının 
koltuğuna atıldı. O zaman göz• 
yaşları bir sel gibi aktı. · 

Kadıncağız kocasının ölnmUnı 
bu kadar ağJamamıfb. TeesaUrD 
Samdan veya Saradan bir kart 

1 gelmediği için değlldi. Unutulmakf .• 
f AranmamakJ.. Yalnız ve blkea kal• 

maki.. işte bu, müthiıti ..• 

* 
Duvardaki saat onbil'I çalar-

ken postacının sesi duyuldu. Ken .. 
disini çağırıyordu. Hemen gösle
rini sildi. ÜııtllnU, baıım dtlzelttl. 
Kapıya indi. ihtiyarın kolu içeri· 
ye uzandı. Beyaz bir kart bıraktı. 

Misls Histlng tlteyen ellerUe 
kartı yakaladı. Hemen gözlilğUnO 
takb. Bu; her zamanki gibi kır
mızı burunlu komik bir reıimdl. 

Arka11ında mavi mürekkeple ya• 
zılmıı iki kelimelik bir tebrik 
vardı. imzaya baktı. Okunamıyor• 
du, silik gibi duruyordu. imzanın 

okunamama11 ıUpheslz ehemmi• 
yetslzdl. Ha Sara göndermfı, ha 
Sam, ne ehemmiyeti Yardı... Dl· 
raz geç amma Blackpool den her 
zamanki gibi bir kart göndermit" 
lerdl yal •. 

Miıiı Hlrating yaYq yavaı 

konsolun Uıtundeld çekmeceye 
yaklaıtı kapağım kald11dı. Kartı 
içine koydu. Pencereden alren Ti 

çekmecenin içine vuran gllneı 

kartın ilıtUnO iyice aydmlatıyo,. 

du. Bereket versin Mis1s Hlr11tlng 
pulun üzerindeki damgaya dikkat 
etmedi Ye çekmeceyi kapadı. 

O .&ırada uzun caddenin öbllr 
ucuna varmış olan ihtiyar pastacı 
Misis Hirating'in kartın damgasını 
farketmedeo ıakiadığın1 bilmlı 

olsa idi ıon derece memnun 
olacak ve içindeki korkudan 
kurtulacakta. ÇUnkU haline acıdığı 
için ihtiyar kadana o karh poıtaaı 
yollamııh. 

... l __ E_m_ı_ı_k_v_e_E_y_t~m __ e_a_n_k_a_•_ı_, _u_ı_n_ıa_r_• _ _.I 
Kiralık Emlik 

Esaı No. ıı Mevkii ve Nev'i 
14/2 Beyoilunda Aııklar meydanında Cumhuriyet 

ııazinoıu bitişiğinde 2/ I No. lı clUkkan • 
302 Istanbul'da Tahtakalede 4 No. h odab 

dlikkan. 

Depozlto 
30 Lira 

35 .. 

168 Büyükada'da Yah mahallesinde Altınordu 150 ,, 
caddesinde 19, 21, 23, 25 No. lı plfij oteli. 

Yukarıda mevkileri yazılı yerler bir yabut üç sene müddetle 
kiraya verilmek ve 11 Mayıs 1935 Cumartesi günü saat onda iha
leleri yapılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmtştır. isteklilerin 
Şubemize gelmeleri. [101] 

• lf. 

Kadıköy Sulli Birinci Hukuk Hakimliğinden: 
Kadıköyünde Osman ağa mahallesinin kAğıtçıbaıı aokağında 15 
No.lı hanede oturmakta iken nerede bulunduğu bilinemeyen Beliğe. 

EmlAk ve Eytam Eankaıı tarafından aleyhinizde açılan kira 
karşıhğı seksen yedi lira kırk sekiz kuruşun tahsili hakkındaki da• 
\l'anın bakılan muhakemesinin bitiminde ilanen tebliğ edilen gıy11p 
kararına karıı bir göna itirazda bulunmamış ve mahkemeye gel• 
memiş olduğunuzdan vakıaları kabul etmiı addlle mUddeabih 
seksen yedi lira kırk sekiz kuruıun bin yirmi kuruı maııari!I mu
hakeme ve yüzde on llcreti vekalet ve yUz seksen kuruı müeccel 
ilam harcının tahsiline kabili temyiz olmak üzere 6/4/935 tarihinde 
gıyabınızda karar verilmiş olduğundan başkatip ihbarnamesi tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilAn olunur. [105] 

1 l•tanbul Beledlyesl llAnları ] 
Cihangir yangın yerinde 5/17 adada 205/1 harita numarada 

0,75 santim yüzünde ve 21/tS metro murabbaı sahasındaki B. Mali 
arsaya 233 lira 75 kuruı kıymet tahmin olunarak sablmak Uıero 
açık arttırmaya konulmuftur. Alakalı olanlarla sabo almak isteye~
ler 17 lira 54 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya meldubi.e 
beraber ihale günü olan 18/5/ 935 Cumartesi gUnU saat 15 de 
Daimi encümende bulunmabdır. 8. u2338,, 
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Kaynaşan Silahlar! .. 
Kafile Üçe Ayrılmıştı •• Üç Kol Ayrı Ayrı Mıntakalar

dan Geçip Halkı Harekete Geçireceklerdi.. 

Patrona Halili, bu ihtilalin 
başında görmek, çartı esnafına 
emniyet vermişti. ÇünkU Patrona 
Halilin hayatı, çarşı esnafı ara· 
sında meçhul değildi. Bu adam, 
genç yaşında uzun müddet gemi· 

cilik etmif, nihayet (patrona) denilen 
(ikinci sınıf amiral) gemisinde de 
bir bayii zaman (serdümen) likte 
bulunmuştu. Fakat 11onra1 birçok 
aebeplerden dolayı gemicilik ha
yatma hitam vermiı, çarı;ı tellal· 
ları arasına iirmltti. Doğru eözlU, 
hilekarlıktan hoşlanmıyan, herke· 
sin iyl:tğine koıan bir adam ol· 
duğu için, esnaflar ara5ında çar
çabuk tanınmış ve &evlivermlfti. 
Bu sebeplere binaen onu timdi 
bu ihtililın ba,ında görenler; bu 
iayan ve kıyamın ciddiyetine hök· 
metmlıler, lhtiUl kafileıine ilti
hak eylemitlerdi. 

Heyecan içinde bulunan Pat
rona HaliJ, nutkunu bitirir bitir
nıez: 

- Ey ümmeti Muhammet! •• 
Terkim (1) yerimiz, Et meydanı· 
dır. Bizimle bile, kazan kaldıra
cak Y eniçerJ tehbazları biıi ora· 
da beklerler. Şer't davamıza olan 
ehli iman, oraya buyursun. 

Diye bağırmıf, çarşının Beya
ııt kapııına doğru ytlrümlye bat· 
lamııtı. 

Beyazıt meydanında kafile 
büıbUtUn çoialmıştı. Kahvelerde 
oturan leventler, cebeciler, top 
arabacıları, medreselerden dışarı 
uğrayan ( Talebeiulfım ) , kafile· 
Y• karışmışlardı. Şimdi, bntnn 
bu kafilenin Ustilnde, nereden 
çıktığı belli olmıyan rengannk 
bayraklar uçuıuyor, coşkun bir 
deniz dalgHmı andıran tekbir 
•adaları, lstanbulun mavi ve her· 
rak ıemasma doğru yükaelerek 
korkunç akisler huıule getiriyordu. 

Kafile, burada Uçe ayrılmıştı. 
Bu Uç kol, ayrı ayrı mmtakalar· 
dan geçecekler, halkı harekete 
i•tirecekler ve nihayet, Yeniçeri 
kışlalarının merkezi olan (Etmey· 
danı) nda birleıeceklerdJ. 

Tez elden tedarik olunan da• 
lullar çalınıyor, kahveler ve dUk· 
~Anlar cebren kapatılıyor, halk 
Zorla lhtilAle ıürUkleoiyordu. Ak· 
•aray caddesi, dlrekleraraıı, oluk 
gibi akan halkı almıyordu. Son• 
bahar güneşinin hafif aeale ka· 
.,IŞan aolgun ıııkları altınday Uz
lerce silah kaynaşıyor, parlayıp 
~Önen bir ateı gibi, bütün bu 

•filenin Ustünde kıvılcımlanıyordu. 
)#. 

lhtUAlcilerden ayrılan bir heyet 
8~Yirtmiş, sür'atle Et meydanına 
~tderek vaziyetten Yeniçerileri 
aberdar etmiıtJ. Kışlalarda bulu

~an efrat, ihtilalciierl karşılamak 
Çfn, derhal meydana döktilllver
ltıitti. 

I<anter içinde kalan lhtilalcl~er 
keydana gelir gelmez blribirlerine 
arışmışlar, kucaklaşmışlar ve 

'?tra, (Birinci cemaat) ile ( Cin
:~trden beşinci orta ) nın kaza· 

e bayrağını ortaya çıkarmışlardı. 
ı Derviş Mekmet, hemen ortaya 
k 'çnıiş, omuzunda taşıdığı bayrağı 
,~anın dibine dikmiı, bir elini 

ağına koyup gözlerini yumarak: 
1! - A ilah, Allah.. Eyvallah ••• -tt Uryan.. Sine pUryan.. Kılıç 

an.. Bu meydanda nice bat· 

lar kesilUr, hiç olmaz sorAn ... 
Kahrımız, kılıcımız düımana 
ziyan.. . Kulluğumuz, padişaha 
ayan ... Üçler •• Yediler .. Nurunebi .• 
Kerem Ali.. Pirimiz, hünkarımız; 
Hacı Bektati Veli.. Demine dev
ranına Hü, diyelim Hôôôfıf.. 

Gülbank çekmiş ve bu gU!bankı 
mUtı:ıakfp, yüz:erce halkın ve 
Yen;çerinin ciğerler:nden taşan: 

- HUüUI. •• 

Sealeri, uzayıp gitmitti. 
Kışlaların kazanlarında derhal 

ıerbetler ezı . mıı, ( Ehli imanın 
selameti) için (FisebilillAh ortaya 
dökUJen) ihtilalci halka ikram 
edilmişti. 

Ayni zamanda, Patrona Halil 
ile ihtilal:n en mUhim unsurların• 
dan Kahveci Ali ve Manav Mus· 
li, (ortacami) de Y eniçori cemaat 
ve onbaşılarile birleşmişler, ihtl· 
lalin ne tekilde aevk ve idare 
edileceğine dair müzakereye gi· 
ritmiilerdi. 

'f 
Sonbahar olmasına rağmen 

hava, ııcaklığmı muhafa ed:diyor· 
du. Onun için devlet erkanı, ki· 
milen boğaziçlodekl yalılarında; 
Çamlıca, Filorya, HaJkalıköy ve 
aairedeki kötklerinde idi. 

Sadaret kay makamı ve ibra• 
him paşanın damadı, (Kaymak 
Mustafa paıa ) bi'.e o ıabah bo
ğaz içine geçmİf .. ÇengeJköyi.inde· 
ki (Bagıferah) namı verilen köt· 
kUnün bahçeıinde, serince bir gün 
geçirip, tatlıca bir son turfanda 
kuzu pilryam yemek istemİftİ. 

Bu suretle Istanbulu devlet 
erkanından bili bulan ihtilalciler, 
ıerbeıtçe hareket etmişler; hiçbir 
mania karşısında kalmadıkları 
için kafi derecede kuvvetlenmiı· 
lerdl. 

Mamafih isyan haberi, derhal 
lsteebulun dört köşesinde akset• 
miıtl. Bunu duyan (Sadaret ket• 
hüdası, Mehmet Paıa) harekete 
gelmiş.. konakta bulunan beı on 
kavaıla gidip Hilere meram an· 
!atmak iıtemiıtl. Fakat, Çenberli· 
taşa gelir gelmez, lbrahim Paıa· 
nın en hararetli dostlarından sabık 
defterdar Şemsi efendiye teıadUf 
etmişti. Şemıl efendi, btiyük bir 
tela, ile: 

- Hey, paşaml. Kande gider• 
ıin?.. EhlUayal aahibi olduğun 
Halde, böyle hatarb bir ite na1ıl 
cür'et edersin?.. Eşkıya güruhu, 
almıı yilrilmtlş. Rivayete bakılırsa, 
babalarını dahi gözleri görmez. 

lbrahim paıa ile onun men
subatını pAre pAre edeceğiz; deyu 
çağırııırlarmıt. Zati 1aadetiniz, 
velinimet pata efendimizin hem 
damadı, hem de kethUdasıımız. 
Mübarek canmııa kaatımz mı var? 
DönUn geri, demişti. 

Bu sözler, Mehmet paşanm 
cUr' etini kırıvermiıtl. Paıa, der· 
hal kon,ağa avdet etmiı .. Hemen 
( ayağına tez ) iki adamını Sirkeci 
iskelesine göndermişti. 

Bu adamlardan birl oradan Uç 
çifte bir kayığa binip Çenğelköye 
gidecek ve ( Iıtaobul kaymakamı 
kaymak Mustafa Pata) yı vak'· 
adan haberdar edecekti. Diğeri 
de Üaküdera geçJp, lbrahlm Pa
ıayı haberdar edecekti. 

(Arka1 var) 

SON POSTA 

Matbuat Kongresine 
Davet 

latanbul Buım Kurumundan : 
Matbuat umum müdllrlilğilnce, 25 

Mayıı 1935 tarihinde Ankarada top· 
lanacak olan matbuat kongresine 
lıtanbuldan ifldecek murahha.ların 
1eçlmi ile isimlerinin 10 Mayı.a kadar 
bildirllmHi İfİ yazlfe olarak Kurumu
muza verllmiştlr. Bu seçimi yapmak 
için Bfağıda iıimleri yazıh gazete 
1ahiplerlnin veya kendi namlarına 
1eçlme İftfrak f çin ıazete 1abiplerince 
verilmiş yazılı vekaletnameyi hamil 
arkadatların 7 Mayıı 1935 Salı ıGaO 
saat 13,30 da Basın Kurumu merkı· 
alnde yapılacak toplantıya welmelerlnl 
dileriz. 

Çocuk mecmuası: Afacan, Çocuk 
ıesi, Çalıtl<an çocuk, Mektepli, Olgun 
çocuk. 

Mea1ek mecmualaru Top, Spor 
hafta ııı, MuaJlim ııui, Sınıf muallimf, 
Mimar, Baro mecmuası, l.tanbul 
ıerfrlyatı, Tedavi notl11rı, Farmakaloı, 
Dfo tabipleri, Tıp dnnyuı, Verim, 
Otoklüp, Aıkeri tibbl baytari, Tnber• 
küloı, Tedavi ıeririyatı, Ameli elek· 
trik, Eınaf, lıtanbul Baytarı m6c
muaa1, Hukuk, Gol-Spor, Ormancılık. 

Salon mecmu81 : Hafta, Holivut, 
Yedl2ün, Bflyilk Gazete, Yarım ay, 
Pertembe. 

Mizah mecmuaaı: Köroğlu, Karaı6z, 
Akbaba. 

KOltUr mecmuaı·: Uyanıf, Yeni 
adam, Fikir hareketleri, DarOlbedayi, 
Yeni Tilrk, Yaıamak yo!u, MD:ıik n 
1&n'at, Mülkiye ııiyaaal bilgi, Yolların 
ıul, Bilgi, İçki dötmanı, iz, lzlerlmiı, 
Yı.iceJ, Öz dilimize doğru. 

Franaızca: Beyoğlu, La Turqule La . ' 
Republique, Jurnal d' Orient, latanl;ul. 

Rumcı; : Dimokratia, Apoyevmatini. 
Ermeniceı Arevılk, Aztarar, Nor

lur, jAnıanak. 
Almancaı Türkische Poıt. 
Kltapcı ve matbaacılar 

Şehrimizde bulunan kfiçük va 
bilytik büiün matbaacı ve kit< pcıJarın 
Matbuat koagresi için ar:;ı] f!ndan 
birer murahhu ııeçmeleri için 8 Mayıı 
Hlö5 Ça•ıamba gllnO ıaat 13,80 da 
Kurumumuz merkezinde bir toplantı 
y : pılaca k tır. Ayrı ayrı da ntiye gön
derilemediğinden ıahsi davetiye yeri· 
ne i•çmek üz ere alikadarların o 
tarihte İstanbul Buın kurumu mer
kezine ırelm el eri ilAn olunur. 

Bir Büyücülük 
Davası 

Hoca Şakir N ef eı Mi 
Yapıyormuş ? 

Dün Birinci ceza mahkemesinde 
bir bil.> UcUlük davaııına bakıl· 
mı,tır. Büyücüiükle suçlu olan elli 
beı yaşlarmda Kasımpaşada oturan 
Şakirdir. Mahkeme çok heyecan 
ve alakalı geçmiıtir. Şahitlerden 
18 ya,ında bayan Mediha: 

- Benim çok baıım ağrıyordu. 
Bu adamı getirdiler. Sana bir 
tUtıU yapayım, bir de muska ya
zayım, bir şe) in kalmaz, dedi. 
Ben de cahilim ne bi!eyim J Bir 
ıeyler yaptı. 625 kuruşumu aldı. 

Bayan Ane: 
- Bu bizim kiracımızdı. iki 

Uç glln içinde ziyaretcileri çoğal· 
mıya başladı. Biz merak ettik, 
kendisine sorduk : Benim kazan· 
cım bu yüzden, dedi. Sonra ziya• 
retçilerden de araştırdık : 

- Bilmiyor mısınız? Bu meş• 
hur büyücü hocadır. Nefesi kuv
vetlidir. dediler.. biz de kendiıini 
derhal evden çıkardık, 

Suçlu cUrmUnU temamen InkAr 
etmekte, hiçb irşeyden haberi ol
madığını iddia etmektedir, 

Esnaf Ve Kazanç 
Vergisi 

Esnafın kazanç vergiaindeki 
nlsbeliizlikten tlkayetl ve Ticaret 
odaaına mUracaatlerl neticesi, 
Odanın esnaf ıubesi bu mUraca
atJeri tetkik etmit ve esnaf 
arasında bir anket açmayı muvafık 
bulmuştur. 

Anket sualleri esnaf cemiyet· 
lerine gözıderilmiıtlr. Bunlara ve
rilecek cevaplar tetkik edilecek, 
bundan sonra bu it Oda mecli· 
ılnde J glSrlltlfüıcektir. 

Sayfa 13 

Olempiyakos-Güneş Ma
çını Misafirler Kazandı 

Netice 1 - 2 dir Ve Misafir Oyuncular 
Bu Galibiyeti Hak Etmişlerdir 

GOneı kaleıi 8nlnde Olemplyakoı nıuhacimleri 

Dlln Takıim atadyomunda Yu· penaltı kazandılar. Sayıya tahav• 
nan takımı Olempiyakoı ikinci vül eden bu ceza vuruıu Yunan 
maçını yaptı. Cuma ıUnll Fener· takımının gayrete gelmesine çok 
bahçe ile yaphj'ı maçı Uç bir yardım etti Ustüste yaptıkları hü· 
kay heden Yunan takımının dün cumlarda bir de kornerde:ı istifade 
yapacağı oyunda galip gelmHI ed~rek !kinci ve oyunun son sayı· 
ihtimali olmadığı Fener maçındaki sını yapblar 
oyunundan belli idi. Gil b.U b tt d f ı 

neı cum a m a u a c 
Güneı takımı Istanbulspor ve bir a t b ı dı f d k't 

P 
. .ayre aı a se e va ı 

era kulliplerıuden aldığı en kuv- · ti F d d. b 
geçmıt • ay a verme ı oyun u 

vetli oyuncularla takımına takviye ıu ti GU 1 1 2 v l A b. il y ı ı k b k re e neş o • mag u ıye· e unan ı arm arşısına Uyll til bl . 
bir kuvvet halinde çıktı. Yunan· e tti. 
lılar kendi kadrolarında hiçbir Güneı takımı : Corcoviç, Fa• 
değiıiklik yapmamıılardı. ruk, Reşat, Enver, Hasan, lsmail, 

Oyuna Günetlilerin hücumfle Salahattin, Bamblno, Rasih, Necdet 
başlandı. latan bulun en kuvvetli Rebli den mürekkepti. Hakem 
oyuncularını bir araya tophyao Beykozdan Şazi idL 
Güneşin hücum hattı karwıımda Kulaç YUzme Rekoru Kırıldı 
Yunan takımının dayanabilmesi Parhı 5 - Yllzücll Jak Kartone 
bir mucize olabilirdi. Daha ilk 200 metrelik kulaç yUzme dünya 
dakikalarda oyuna hAkim olan rekorunu 2 dakika 39 saniye 6/IO 
Günet takımı, ıağdan, ıoldan saniye ile kırmııtır. 
yaptığı hücumlarla Yunan kaleıini Evvelki rekor 2 dakika 42 
hemen çember içine alıvermiıti. saniye 4/10 idi ve Alman Sleta1a 

Bu hücumlarda batlıbaıına amil aitti. 
olan Bambino işlek oyunile bir 
ıağ içten zıyade bir merkez muha
cim gibi hücum hattını idare ede
rek işletiyor, bu ıuretle oyun 
kolaylıkla iki taraftan yapılan 

hücumlarla inkişaf ediyordu. 

Rebiden baıhyan bir hücum 
Necdetin kuvvetli bir tütile Yunan 
kaleı:o in direğine ve oradan da 
büyük bir hızla ieriye geldi. To· 
pu olduğu yerde yakalayan Raaih 
hafif bir flitle yirminci dakikada 
ilk sayıyı kaydettl 

Bu Hyıdan sonra Yunanlılar 
fazla gol yememek gayrelile e1a· 
sen mildrf aa ile geçen oyunlarını 
t~m bir müdafaa haline koydular. 
By suretle geçen ilk devre GU· 
neıin hUcumlarile geçti. 

Yunanlılar bu arada ellerine 
düşen bir fırsatı hep birden ııka 
geçmek &uretile kaçırdılar. 

Solaçıklarımn çektiği yegane 
şilt de direğe çarptı. ilk devre 
Güneşin ( 1-0 ) lehinde bitti ... 

ikinci devre başlad,ktan pek 
az sonra Günet hücum hattından 
Necdeti çıkardı yerine, Celal Şe· 
fiki aldı. Hücum haltı bu suretle 
daha kuvvetli bir şekil aldı ise de 
hep beraber oynamamış ve şahsi 
oynayan oyuncuların gevıek dav· 
ranmaları Yunanlıları ıayrete 
getirmişti. 

Güneş müdafaasının akıamıya 
başladığı sırada Y nanlılar hlicum· 
ları arttırdılar. Bir ara GUnet 
htkum hattı da oyuna seyırcı 

kalmıya başlamıştı. Yunan takımı 
yaptığı hücumların birinde Yunanlı 
muhacimlerdeo birini Güneş mü· 
daf aasının hatalı bir ıekilde 

durdurmaaı yüzünden bir 

Boks maçı 
Parls 5 - Orta aiırlık boka 

ıampiyonu Manel Til, on dör· 
düncU ravundda ıUngeri atan 
Çekoılovakyalı Cakıl ye11miştir. 

Roma Manlah At Yar1şlara 
Batladı 

Roma, 5 - Arsulusal onuncu 
manialı at yarıılarına dil• baı· 
lanmıttır. Birinci yarışa 159 at 
ittirak etmiştir. Bunlara binenler 
Franıız, lrlanda, Felemenk, Ro
manya, lııpanyol ve Portekiz 
zabitleri idl. Birinciliği Italyan 
Yüıbatı Bakka, Manola adlı ah 
ile; ikinciliği de Irlandalı blnbatı 
Divyer, Laae adlı atile kazanmıibr. 

Basketbol Şampiyonası 
Cenevre, 5 Basketbol 

Avrupa tampiyonluk finalinde 
Letonya ispanyayı yenmiştir. Ga· 
lip mevkiindeki milletler şunlardır: 
ispanya, Letonya, Çekoslovakya, 
Isviçre, Fransa. 

Kızılayın Azasını Çoğalt
mak İçin 

Ankara, 6 (Huıusi) - Kızılay 
kurnmunun (21·29) Mayıs araaın• 
daki aza kaydı haftası için yap· 
tığı hazırhklara devam etmektedir, 

Rusyaya Giden Heyet 
Dönüyor 

Moskova, 5 ( A. A. ) - Dun 
Voks sosyetesi Başkam B. Aroı· 
&ev, Moskovada bulunmakta olan 
Türk saylavları ile Türk gazet ... 
cileri adına bir ziyafet vermiştir. 

Türk konukları dinyeper elek· 
trik santra!mı gezmişlerdir. Ko· 
nuklar, H arkof ve Ki~ ef'i de 
gördükten lilOnra Odesa yoluyle 
Tiirkiyeye döııeceklerdir. 
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Kahvelerin Islahı Meselesi 

Şehirlerde Sayıların Tah· 
d~di Düşünülüyor 

t' Baıtarafı 1 ir ei yüzde ) 
•imasına çalışılacaktır. Beedi~ esi 
olmayan r.ahiyelerde Nahiye 
Müdür:eri kahveleri kontrol etmek 
yazifea.le mllkellef olacakhr. 
Köl lil)ft alikadar eden devlet 
emirleri bo kahvelerde ayr.b.cak 
ltir ilin yerine asılacak; Ye ıerek 
ktUtür bakanlığı, ıerek halke~ı~ 

rinin köyltl için olan ne..-iyatile, 
Cumhuriyet Halk fırkaaının ldSyll 
için çıkardığı (Yurd) ıazeteal ve 

1 
liiSy evine abone olunacak yevmi 
ltlr gazeteden mllrekkep ltlr kl
tlphanecik bulunacaktır. 

Köy mual.lmlerlnfa muayyen 
ıamanlarda toplanan köyltıytl ıtıntın 
mevzuları, ı.lraatte yenilik, köyün 
bulunduğu muhite göre mahsuller 
Uıerinde alınmnaı lizımgelen ted
birler, } urt bilıı:ai gibi aaenulu 
Uzerinde konuımalar ye açık ml
nakaıalar yapılma11 te•ıla edil .. 
cek lr. 

cüyilk kö)·lerde ... 11bbl 
kaidelere uygun bir aaloa yap-
tırılacak ve nahiye mt\dllrlle muh
tarların teablt edeceAi bir flatta 
kahve, çay Ye ayni ıamaada ulu
ıaal Lrünler (mahıul) 1atılacaktır. 

Şehir kahveleri lçln de baıka 
ıekil .er ve lca}'ıtlar diltlınnlmek• 
tedir. Evveli kahve Hyılarıaın talı• 
didi mevzubahdır. Bazı yerlerde 
300 kişiye bir kahve dDımekt .. 
dir. Bu kadar çok kah'fe balkı 
lt!idiğe Ye teabelllte ahıbrdıjıa
dan evvel& bunun 6nDae ıeçll .. 
cek •• kah•• aayılan tahdit 
edilecektir. 

Kah•eterde bl\tla lıljıt 071111-

lan, taYla yHak edilecektir. 
Dunun yerine ıatranç, bilardo 
ıf bi oyunlar konacaktır. Matbuat 
Umum MadürlüğDnDn raretelerle 

1t1utal>1k kalarak bu aalonlara 
teazilit!ı abone temin edecek 
Kı'lılay, çocuk eılrgeme kurumu, 
milli ikt ut•• tasarruf cemiyeti ıi
bi miW t~ıekknllerimlz:n bura• 
larda reklimlar Ye afiılerle 
balkı daima aydıalatmnları temin 
edi.eceklir. 

Bu uloalara bir de radyo 
konması dütüntılmektedlr. Eu 
ihtimal tahakkuk ederH sDmrllk• 
ten kontenjan harici kahYeler içlo 
radye ı•tirtilecektlr. 

Jf. 
Buradaki kahYelerdea ltir ha• 

zlraadan itibaren tavla ve kiğıt 

oyunlannın yaaak edilerek yalnız 
ıatranç Ye billrdoya mUaaade 
edilmeıl dolayııile tatranç merakı 
çok artmııbr. Oynanan oyunların 
hemen hemen ytızde altmışını 
ıatranç teıkil ediyor - * 
Su Başında Kavga 

Etmiş .• 
Ve Poliae Tecavüz Yapmıı 

Dun Üçllncl C.za Mabkeme
ıl•de polla memuru Bay Muataf a• 
ya yazlfe •naıında yumrukla 
YUrmaktan aaçlu olan Höaamed
dinln muhakemesi yapılmııtır. 
Hldiae ıudur: Bundan bir •lld
det enel ç .. m• baıında malaal
leye au datıtmalda meıgul Şerif 
ile Hl1&meddin aruında çekftme 
batla•lf Ye bu eınada kendileri
ni aymmıya ıelea poliı memuru 
Muıtaf a Efeadlye kızarak el He 
tecaTftz etmlye kalkıı•utbr. Suçl .. 
••• lkran •• dinlen•• .. hitlerba 
yemin ile ifadeleri Barine Hnı .. 
meddlae bir ay bet ,On haplı 
cezaıile "500,, kurut duruıma 
mHrafı yfikletllmiıtlr. 

fl!!J Q 
l!Q k:ı\-~ 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
MilmkUn-ül- vuku - Olağan - Fr. 
· Pcuible 

Yed- El 41 -
t - Oz ttlrk9e kölderdea gelen 

ıöderia kartısına ( T. Kö. ) beldetl 
(alameti) konmuıttır. Bunların her biri 
hakkında ııra ile ••manlanauıuı 
mütelıaaeıı) 711.ılanaı gazetelere n• 
fece&"iz. 

2 - Yeni konan karı ılıkların iyi 
ayırt edi1meal için, geregine göre, 
Franıtızcalım yazılmış, •71'10& ömekler 
lie kooulmu~tur. 

3 - Kökü Tlrlcçe olan kellmelerlıa 
bugiınkü lıleuilmlt n kullanılan ıe
killeri alınmııtır. Aslı a~ olan hak, 
u.lı iigcüm olan hiıküm, Tlirkçe ''t•1rh 
kökhudea gılın ııkli Kibi. 
Vakur- Ağırbqlı - (fr.} Serııux, fl'aYI 
Vali - İlbay 
Val.h - Şaıalamıı, ıaıırmıı, ı•ıkuı • 
(fr.) Stupefait 
Varak - Yaprak - (fr.) Feaille 
Varaka - Keat - (fr.) Feuillı 
Varakpare - Y apraoık - (fr.) Eoril 
İn1ignifıanı 
V arelte - Kurtwlmllt· (fr.) D'1iwr9 
Varidat - Gelir 
Varid - Yerinde, gelen 
Varta- Uçurum- (fr.) Abimt, preoipi•• 
Vasat - Ara, orta, göbek· (fr.) Milleu 
Vaıati - Orta, ortalama • fr. moyea 
Valf - (Uak: ııfat) - fr. Qıaalite 
Vasıl olmak - Varmak 
V aııta - Araç, yol - fr. moytn 
Vuıtai nakliye - Tafıt, taşıma yaraoı 
• fr. Moyen de traaııport 
Vaıi (Vüe'atten) - Geniı - fr. Larıe 
Vasi (Vaıayet'ten) - Atağ -fr. Tuteur 
Vaıiyet - Tutsu- fr. Teetament. 
Vaaletmek - Biti,tirmek, kavuştur
mak k11vşıtmak-fr. Conj )İndre, unir 
Vat~n - Yurt, otan, •atan 
Vaz'etmek - Koymak - fr. PoHr 
Vazetmek - Öğütlemek • fr. Pricher, 
oonaeiller 
Vaz'ı eaaı - Temel atma • fr. Jeter 
lea foodementı 
V aı.'ı hamletmek - Doğurmak 
V aı'ı yed - Elkoma - fr. Main mise 
V u'ı yed etmek - Elkomak 
Vazı!e - 1 - Ode-., t • Borç, 3 • İt • 
fr. l'ı · vo:r, fonction 
V uıh - Açık - fr. Clair 

Vaziyet-Durum - fr. Polition •itualior 
Vebal - Su~ • Fr. relJ>Onaabilite 
Vd - Ain. acı, ıancı • Fr. 

Douleur, cramp• 
Vecd - Urunç • Fr. Extase 
Vecde gelmek - Urunmak, ken-

dladen geçmek • Fr. S'extasier 
Vecla - Yllz 
Benech - Olarak, t{bl 
V echile - Bcsyle, böylece, flylece, 

ıibl, ıekilde - Fr. Ainıl 
Vecibe - Dtışerıe· Fr. Obllıatior 
Veciz - Lakonik ( T. Kö. ) 
Vecize - Ôlger, &11&z • Fr. 

Maxlme 
V edl - Saj'hca • Fr. Adle 
Vedi etmek - Saj'lıcamak • Fr. 

F aire ıes adieux 
Vefa - Vefa ( T. K&.) 1apa • 

Fr. Fidelite 
Vefat - Ôlllm, &ime 
Vefter - Bolluk, çokluk • P'r. 

Abondance 
Vebham - Vehimli • Fr. Appr6 

henıif · 
Vehleten - Anaizın, birdenbire • 

Fr. Tout d'un coup 
V ehm - V ebim (T. Kö.) 
V ekllet - Vekillik, ye kelik 
Vekil - Vekil (T. Kö.) yeke 
V eklleten - Yeke olarak, yeke

likle - Fr. Pai procuratioa, par 
lnterim 

Vele• - Bile, olu da, iH de • 
Fr. Meme al 

Velbaaıl - SöıUn kısaaı • Fr. 
En reıume, en fin 

Veli - 1- Yatır, eren 2· Ea-e 
(erkek), ece (kadın) • Fr. J• 
Sanit 2- Tuteur, tutrlce 

V eilme - Düğün 
Velud - Doğuran 
Velvele - Gürültü, patırdı - Fr. 

Tumulle 
V elyetmek (Aak: te'fali) 
Vera1et - irs (T. K6.) 
V ere1e - Mira1Çılar (T. K&.) • 

Fr. Heritlerı 

V erld - Kara damar 
Veaaire ( V. S.) - Ve baıkaları 

(V.B.) - Fr. Ete.. 
Veaatet ( Bak: tavassut ) - Fr. 

Mediation 
Ve1ayet - Atağlık - Fr. Tutell• 
Veai - Gen·ı 
Vesika - Bel21 • Fr. Document 
Vesile - Yol, dolayı, bahana • 

Fr. Pretexte 
Veailealle - Dola} ııile • Fr. 

A l'occuion de .• 
Vel'feH - Kuıku - Fr. Soupçon 
Veıveae etmek - Kuşkulanmak 
V eted - Kazık 
V eter - kiriş 
Vezn - Tartı • Fr. Peng• 
Veıne - Kaaa - Fr. Ca'sse 
Veznedar - Karacı • CaiHier 
Veznetmek - Tartmak- Fr. Peaer 
Vicahen - Ytbyilze - Fr. Par 

confrontatlon 
Vlcabt - YfizOne, yllzDne karıı, 

kendi yarkea • Fr. En aa pre· 
Hace 

Vicdan - Vicdaa (T.Kö.) • Fr. 
Conıclence 

Viche - Y6n, yöaet yönerge - Fr. 
Directif 

Vifak - Uypnlak, banf • Fr. 
Concorde 

Vikaye etmek - Korumak, esir• 
ıemek - Fr. Proteger, preserver 

Vilidt - Doğuıtan • Fr. De nalı· 
1ance, congenltal 

Villyet - Il 
Virane - Ören • Fr. Ruine, de

combre1 
Virdi zeban etmek - Dile dola• 

mak - Fr. Repeler toujours 
Visal {Vuılet) - Kavuıma - Fr. 

Union, joulasance 
Volkan (Bak: bllrkln) - Volkan, 

yanardat 
Vuku ( Bak. huduı, tabaddllı ) -

Olma 
Vukuat - Olan biten • Fait' e•~ 

nement 

Vukuf - Biliı • Fr. Conna:uance 
Vukuf hisıl etmek - Öirenmek· 

Fr. ·Connaitre 
Vuata - Orta - Fr. Moye11 
Kurunu yuıta - Ortaçağ' 
Aarı bizar - Yeni çağ 
Kurunu uhri - Sonçağ 
Kurunu uli - llkçağ 

Vuaaır - Çağdaı • Fr. Contem
poraln 

Vu,ul - U:aşma - Fr. Arrivee 
Vuzuh - Açıklık - Fr. Ctarte 
Vuzuhu nazar - Y 1ılgörü • Fr. 

Clarte de 'f'Ue 

Vncu b - Düşergem 
VOcut - 1· Varlık - Fr. Existance, 

2 • Beden· Fr. Corpa 
VUa'at - Genişlik 
Vüsuk - Gerçek'lk • Fr. Aut

hentlcite 
VUaU - Güç • F r. PouvoİI 

y 
Yablı - Kuru, kurak 
Ritıb - Yaı, y;:ıak·Fr. Humlde 
Yldetmek - Anmak - Fr. Se 

souYenlr 
Yadiglr - AndAç 
Yave - Yava 
Yaver - Yaver (T. Kc>.) 
Yazıhane - Yazak, bttro(T. Kö.) 
Yeis-Umutsuzluk, yeis (T. Kö.) 

Fr, Deseıpoir 
Y ekçefim - T ekgöz 
Yekdiğer - Birbiri • Fr. L'un 

l'autre 
y ekdil - BirıönlU, aönülbir • Fr. 

D'accord 
Yekn&1ak (Bakı Nesak) - Bir

ton, birtarz • Fr. Uniforme, 
monotone 

Yek pare - Tekparça • F r. F alt 
d'un• HW• pike, blot 

Yekta -·Tek, telırio, h..ıı.:tuiı • 
Fr. UD.ique 

Yedbeyet - Eline, dogrudan-Fr. 
De la main'a la main, direcement 

Yegane- Biricik, tek· Fr. Uniqu• 
Y •&in yegin - Birer birer, tek 

teı... Ona UD 

Yekun- Tutar, toplama, 1:1om-Fr. 
Total 

Yemin - Ant • Fr. Serment 
Yemin etmek - Andiçmek, aa-

detmek· Fr. Jurer, preter 
aerment 

Yemin - Sağ 
Y eaar - 1 - Sol - Fr. Gauche, 2-

(Bak: Servet ) - Fr. Rlcbeaae 
Yeair - 1 - Kolay, 2 - az 
Yetim - Ôkınz • Fr. Orpbelin 
Y evmt - Günlnk - Fr. Quotidien 
Yevmi mahıuı - Bayraglin • fr. 

Fete 
Yevmiye - Gllndelik - Fr. Salalre 
Yübuaet - KuruJuk, kuraklık 
YUmn - Yüm • Bonne auiure 

z 
ZAhlt - Subay 
ZAbıta - Polia 
Zabıtname-Tutulga • Fr. ProcN. 

ver bal 
Zabit vekili - Yarsubay 
Zaptetmek - Tutmak, almak,~ 

ııeçirmek, kapamak - Fr. Sal 
prendre, conquerir, ı'emparef' 

Zade - Oğul fr 
ZadegAn - Alnoylar, ıoyatlar • 

Lea ar·ı!ocrates, les nobl .. 
Zlf - Zayıflık· Fr. Faible ... ~ 
Zafer - Yen, utku - Fr. Victo 
Zağ - Karga, kuzgun 
Zahif - Stırllncll • F r. Reptil• f t• 
Zahir - Dışyllz, açık, belli .. 

Exterf eur, clair, manlfute 
Zahirı - Ye}ıl - Fr. Vivr• 6' 
Zahiren -· G6rlh•lltt• • f r. 

•ı Farenc~ 

Zahiri - Dıtt•tt . r-a... 
E ' ... r-· ....-ı .• t. ... ~ ·- m•il. ,.·ıc::... .. l 

l I:J• ,. •ll l.!'> ıu;• ~··.lJ&J~ 



6 Mayıs 

Hapisanelerin Isla-) 
hı eselesi 

Bu lı Da ha Bir Hayli Za
man lıtiyor 

Ankara 6 ( Huıusl ) -
Adliye heyeti Hapishane· 
lerin ıslahı ıçın tetkikatma 
devam ediyor. Vekaletin AJman· 
)'a, Fran11a, ve ltalyada tetkikat 
)'apmak Uzere g&nderdiği memuru 
döndükten so11ra vereceği rapor 
Uz rine bir talimatname hazırla· 

nacaktır. Edirne hapishanesine 
Uaveten yeni yaptırılacak iki 
hüyUk hapishanenin inıa tarzı 
bu tetkikler bittikten sonra te'· 
bit edilecektir. 

Vekalet ltalyan hapiibanclerf· 
bin idare tar:z.ını gösteren bir 
talimatnameyi tercüme ettirmiı. 
Ve kendi yaphğı tetkikleri do 
bu mevzuata ilave ederek bir 
kanun IAyıhaaı hazırlamıştır. Bu 
kanun Avrupadaki memurun av· 
detindon sonra üzerinde yapılacak 
tadilittan sonra Bakanlar heyetine 
-. erilecek tir. 

Memel 
Arazisinde 

işler Yine İyi Gitmiyor 
Var~oYa 5 - Siyaıi mabafil 

Memel arazisinde Diyot meclisine 
aza seçilmesinin altı haftalık 

normal mllddet içinde yapılacağı 
zannında idiler. Fakat bunun 
böyle olmıyacağı anlaşılıyor. Bina• 
enaleyh bUyUk devletlerin yeııi 
bir teşebbUı yapmaları bekle
niyor. 

132 Yaşında Bir 
a ın 

Sohum, 6 (Rusya) - Abko;la· 
tonda Gali köyU halkı, köylerioin 
en yaıhsı olan Bayan Kezban 
Tlapçanm yilç otuz ikinci yaf yıl 
dönümtinü kullulamışlardır. Bu 
kadın on dokzuncu asır iptidaları 

Yukuatına tamamen ıahit olmuıtur. 
Çoluk çocuğunun aayııı 90 kadar
dır.. Y aıının Ucrlcmlş olmaıına 
rağmen ıayet iyi du~makta ve 
görmektedir. 

Be ediye Sular daresinden: 
idarece Kağıthanedeki filtre havuzları için şartnamesi mucibin

ce 12tın alınacak HiOO metre mık'abı çakıl kepalı zarfla ekıiltme

ğo konulmuıtur. 
1 - Eksiltmeye girmek isteyenler 600 lira muvakkat teminat ve• 

receklerdir. Devletçe tanınmı9 bir bankanın ayni değerdeki 
bir teminat mektubu da kabul edilir . ., 

2 - Eksiltmeye girecekler, idare veznesine yatıracakları teminat 
akçesi için nlacl!.kları makhuzu, yahut Bann.a mektubunu bir 

zarfa, 16 kuru luk pul yapııtırıp imzalayacakları şartnameyi 
de tckllflertle beraber başka bir zarfa ve bu iki zarfı da 
OçfincU bir zarfa koyup ve üzerler:ne ndres!erinl yazıp mU· 
hürlü olarak 15 Mayıa 935 Çarşamba gUnü saat On beıo 
kadar Taksimde Sırnscrvllerdekl MüdUrlliğe vermelidirler. Bu 
saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez. 

3 - Şartname bir lira mukabilind*a ldarö vezn.,sinden ahnabilir. 
4 - Fazla tafsilat almak için idareye mUracaat edilmesi. "2397,, 

SON POSTA 

NA IRLAR 

Ayağ.n za kunaura giymek imki
nmı •elbederler. Yilrüyiişüutlz •ize 
aup verir. itte; nas rları kökünden 
ıökecek pek kolay ·re az murafJı bir 
tedbir: Akıamlorı derunOne klfi mlk· 
tarda RADIO SAL TS ilavo edece~l
niz •uda ayak b oyoıunu yapınız bir 
kaç gfln zarfında bu azap Yeren na
•1rları kolnyca çıkar11bilecek•iniz. 

Hemen l u cıktam ec.ı:aneoizden 
bir kutu IlADlO SALTS isteyiniz. 

Her eczanede 1atılır. 

Dr. 

tWIAUI IP11\11 

PERTE v F/!Bltlll/UJ 

$1......,C...,.,.. 

• 
1 
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Zafiyeti umumiye_, iıtahsızlık Y kuvvetsizlik balatmda bUyUk faide ve tobİri görülen 

FOSFATLI ŞARK ALT HÜLASASI 
kullanınız. Her ez nede eatlhr. 

sınan ıcadan Tü KÇey 
( Baıtarafı 14 üncü yüzde ) 

Zahmetle - Gnçlllkle, dnıe kal· 
ka • Avec peinc 

Zahmetli - Ağır, yorucu, ııkın• 
tıla • Fr. Fatiifuant 

Zabr - Arka 
Zau - Zayıf 
Zaika - Tadam • Fr • Gofıt 
Zan olmak - Savulmak, ortadan 

kalkmak • Fr. Dlıgarattre 
Ziir - Göretçl • Fr. Vlsiteor 
Zait - J • Artık - F r. EXcedent, 

2 • Arta (Terim) .. Fr. Pluı 
~akıı - Ekıik .. Fr. lncomplet, 

2 - Ekae (Terim)· Fr. Molnı 
Zı'1ioı - Kıyan• Fr. Cruel 
Zam - Arbrma, katma, kataç 

bindirme • Fr. Augmentatioo 
rmımeten - Üstelik • Fr. Outre 

•mir - 1 Gömül· Fr. Coeur, 2 • 
., (Gramer ter ilmi) • Fr. Pronom 
c.amme - Ötre 
Zammetmek - Katmak, bindir
'> hıek, artırmak ( aylık için) 
<.an - Sam 
tnnetmek-Sanmak • Fr. Crolre 
nnıma göre - Bana kalıraa, 
bencesi, sanımca· Fr. D'apr~s 

Z tnol 
z"nu - Dız 
Z ilrafet - incelik. Fr. Elegance 
z ltar - Zarar (T. Kö.) 
ltf - 1 • Bürüm, kap· Fr. En· 
-.eloppe 

z 2 • (Gramer terlmi)·Fr. Adverbe 
N~ret - Zorağ, kııtam • Fr. z eceHite, gene 

Z llt - lzet 
'!ahir - Dıtyllz, görUnUşler·Fr. 

.,. ""PParence 
<-a • z \tıye - Köşe, bucak • Angle 
z 'Yl - Kayıp, yitik 

•banzed - Kullanılan, konutu· 

l 

Zemm&m - Yerici, alağız • Fr. 
Mauvalıe langue 

Zemmetmek - Yermek 
Zer• etmek - Ekmek 
Zerlyat - Eklo 
Zerre - Tike 
Zeval (fena anlamına) Tüken • 

Fr. Dedin 
Zeveban etmek - Erimek 
Zevk - Zevk (T. Kö.) 
Zevrak - Kayık 
Zeyl - Ardala 
T ezyil etmek - Ulamak, eki .. 

mek, ardalamak • Fr. Adjoln• 
dre, ajoutor un appendice 

Zıd - Karşit • Fr. Contrafre 
Zıddiyet - (Bak ı Tezad) 
Zııf - lki kat 
Zıl (zılAl) - Gölge - Fr.Ombre 
Zımnen - Dola. is.le, alttan alta 

Fr. lndrectement 
Zımni - Altık • Fr. Tacile 
Zıya - Işık, yal 
Zıyafet - Doy, tölen 
Zıyk - Darlık • Fr. Gene 
Zib - Bezek, sUs 
Zihn - Zihin (T. K6.) 
Zikretmek - Söylemek, anmak 
Zillet - Bayağ.lık, alçaldık • Fr. 

Bassesse 
Zimmet - verecek, açık • Fr. 

Dette 
Zinde - Dirik, canh, dinç 
Zinhar - Sakın 
Zir - Alt, aat 
Zira - ÇUnktı 
Ziraat - Tarım 
Ziraat YekAletl-Tanm Bakanhğk 
ZirUzeber - AltUıt • Fr. Sonı 

de11uı1 deHOUS 
Zirve - Tepe, doruk 
Ziyade - Artık, fazla (T. K3.) 
Ziyan - Zarar 
Ziyaret - Göret 
Ziyaret etmek - Görnarmak, 

göre gitmek 
Ziyba - Bezekli, bezenmlı, ıÜIIU 
Zi)'net - Süı 
Zucret - Sıkılcım • fr. Ennui 
Zuhr - Öğle 
Zuhur etmek - Görünmek, meydana 
çıkmak, başgöstermek • ft. Paraltre 
Zulm - Zulüm (T. Kö.) 
Zulmet - Karanlık • ü. Obıcurit• 
Nim zulmet - Alaca karanlık • fr. 
Crepuıoule 

Sayfa 15 

Herkesin Ba şını 

ÇEKEN Bi TE 
Nasıl Edinmeli? 

Yolda ıize ra!gelen erkekler du· 
rscaklar, ıözleril• aiıl takip ede
o~klcr. Kadınlar size ııpte edecek-
ler. Bu yeni ve hnriklliid& tenler 
Paris, Londra, Berlin ve Nevyor-
kuo gece ~ğlentiııi yerlerinde, en 
neş'eli kabare ve barJarında, bü· 
yük bir rağbet kazanmıılerdır. Ev-
nlA, bir sigara kiiğıdını yuıunu-
tlin bir tarafı üzerine 8 dakika ka
dar bırakarak, kuru veya yağlı cild· 
)i olduğunuzu deneyiniz. Bunu iyi-
ce anlıyabilmeniz için iktiza eden 
tafeilatı talimatlı talimatı mecca-
nen göndeririz. Ondan ıonra, cil-
diniz kuru iıe "Tokalon Petalia 
pudrası,, nı tatbik ediııiz. Cild me-
eamahnın ifraz ettikleri yağın faz-
las·uı maPıeder ve genişlenıniş o· 
laa bu meııımatı eiklaştırır. Her iki 
yeni pudra çok: yapışkandır. Rıiz
gnrds, yağmurlu havada, veya fev-
kalade ısıuuıış balolarda, dnnsın 
döktüreceği tere rağmen, oilde ya-
pışık kalır, dökülmez. 

A 

"Tokı.doıı l'etaııa pudrası,, nda 
cildi sıklaştırarak gençliğini iado 
eden hususi kuvvetlendirld mad,;:. 
deler vardır. Hangi pudrayı kullall• 
sanız, kadın arkıvlnşlarınm hayre4 
te düşürecek, gıptalar.nı uyandır&,• 
cok raaRihatlanmızı almak Join, he 
men bugırn bize yazınız, siz gezep 
ken, tenıuizin güzel n şarkı okWJ• 
yorcasına, sevine alametleri göıte
receğini görüuilz. 

Grip· Nevralji· Baş ve dl ağrıları • Artrltlzm • Romatlzn 

Derıizyolları 
1ŞLETMESl 

Acenteleri ı Karaköy Köprilbatı 
T • 42362 - Sirkeci MühOrd rıa .. e 

Han Tel. 22740 

en er·ye Yolu 
ANKARA vapuru 7 Mayıs 

SALI gUnU saat 11 de isken· 
deriye'ye kadar. "2385,, 

r 
Zühde - (Bak; hillasa) 
Zlicnç - Sırça 

Zuhre - Çoban yıldızı • fr. Venuı 
Zuhal - Atlama, yanılma, unutsama -
Ir. Erreur 
7,i.ihul etmek - Atlamak, yanılmak, 
unut!amak 

Züınre - Köme, klaa 
Zürra - Çifç•, ekinci 

Zürriyet - Döl • fr. Generation, 
descendance. 

SON 

Kılavuz bitmiotir. 
Bir iki etine kadar dllzeltme listesi 

çıkacaktır. Gazete parçıılarını lıfriktir· 

mit olanJar günü gUnüne yapılmış olan 
düzeltmelerle bu ıon düzeltmeye dik

kat etmeli<liı ln. 

Birçok terimler kılavuza alın· 

mam~ştır. Bunlar için terim kol· 

ları çalıımaktadırlar. Karıılıklar 

oeşrolununcaya kadar bu terim• 

lerin eski ıekilleri kliıe olarak 

Dr. Ni at •• oz e 
1. incı ınıf Deri • Freng!_ ve 

diğ"r ZUhrevl hae. ıntit. 

Babı lıi Ttıyyım~ Cemiyeti karşuıi 
~ o 11 Tel. 21942 

Seh gUnleri parasız 

Sinir ve ekd h~ tulıklnrı müt. 

Dr. E VAS AF 

av zu 
kullanılabilir. 

Kıla\ uzdaki Türk kökleri hak· 

kandaki irdeller pek yakında net

rolunacaktır. 

Türk Dili araştırma kurumu 

bir ) andan bütün dillerdeki Türk 

lugatlarmı tUrkçeye çevirmektedir. 

Etimoloji ve terim kollan da ça• 

lışmslarına deYam etmektedirler. 

Kılavuz bu irdellere göre bir dn
ıiye zenginleştiril cektir. 

DÜZELTME 

DünkU kılavuzu dahi (Tesviye etmek' 

ıözünUn birinci karşılığı (Düzlemek• 

(Fr.) Applanlr), ikinci kartı!ığı da 
(Dtizeylemek • (Fr.) Niveler) ola• 

caktı. 

Sonra; (KuYvei teşrllye) ıözilntln 
karşılığı yanhı diıllmiıtir. DoA

ruıu (TörUtgen kuvvet) tir. 

Iıteyenler bunu kesip aradaki boıluklan tercihan daktilo ile dol• 
durarak TUrk Dili Araıtırma Kurumuna gönderebilirler. 

.-
Osmanlıca • • • • • • kelimesine kılavuzr'ıa •• ••••• 

uygun (Yahut: Yeter) görmüyorum. 

Sebebi \ Kı•aoa ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

önergem ıudur ı • • • • • • • • ( ı) imza 

(1) Burada biı örneğe göıterilmiycn yazılar üzerine bir gey yapıla
ınıyacak:tır. 

---
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yırtılan Esrar Perdesi! " Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin ' 
istilasına Karşı Muhafaza Ediniz • 

J3ütün IAıtik fabrikaları hayret 
içinde kalmıştı. Yeni JAıtıkler, ev
vele niıbeten çok daha aağlam ya
pıldığı halde, yeni otomol>iller ü
zerinde gene çok çabuk atmıyordu 

GOODYEAR mühendisleri bu 
eararengiz çabuk aşınmanın ııebe
bio.i buldular. Yeni ço\c ıürath 
otomobiller, lastikleri tahammGlle
rinden fazla eziyor ve a,ındırıyordu. 

Mühendiıler birçok yeni Jiıtik 
tabanları tecrübe ettiler. GOOD
YEARın kalın zımpara taşından 
mamul muazzam tecrübe çarklan 
aylarla durmadan döndü. Bu tec· 
rübedt iyi netice nren lastikler, 
tecrübe otomobillerl üıerinde, her 
nevi yollar üzerinde daha ağır teo-

rUbelere tAbi tutuldu. Bütün bu 
tecriibelerden sonra nihayet, ışın
mağa kartı Yo 43 daha uzun ömür
lü, daha aağlam GOODYEAR "G 
- 3,, liiıttiğini tekemmiil eltirdiler. 
GOODYEAR acentalarında bu 
şayanı hayret yeni laıtik mevcudu 
vardır. Yeni lastik daha geniş.; da
ha düz tabanlıdır. Yere teınaa sat
hı dahi\ g~nlttir. Daha az patinaj 
yapar, daha emniyetlidir, üzerin
de daha fazla lıistik vardır. Tırna· 
ğı nya tel kısmı çok sağlamdır. 

Bez kısmı mevlıur GOODYEAR 
Superlwist iplıklerile yapılmıştır. 

"G-3,. bugüne kadar bütiin dün
yada imal edilen en sağlllm, en 
mtıkeınmel, en emniyetli lnstiktir. 

DAHA GENIS, DAHA tiOz
TABAN Kısıı.:. 

DAHA FAZLA LASTiK KISMI. 
DAHA BO~OK EMNİYET;. 

ve 

4. 3at DAHA FAZLA 
70 AŞINMA ÖMRÜ 

" G. 3 .. daha fazla nwııftafla yapılmıştır. Fakat aahş fiah değişmemiştir. 
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ı . Şubesi : ADANA 

Orak ve harman maklnaları, orak 
ipi, çelik pulluklar, Motörler, 

Hntrifüj, tulumbalar, dej'irmenler 
ve her tUrlU ziraat maldnaları. 

Emaalıiz derecedo rnUkemmel, 
ıağlam, ıade ve iktiaaclt 

MAZOT TRAKTÖRLEm 

1935 modelleri 

25, 40 ve 50 beygir kunetlerinde. 

Asri tekniğin harikası 

LAKTA ve MILKA SÜT 
MAKINALARI 

En bUyOk sergilerde 18 
diploma 48 madalya 

kazanmıştır. 

Böyle gazel dişler yalmz 

ç 
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~ RADYOLiN 
l<ullananlarm 

dİfleridir. 
Diş tabipleri diyor ki: 
"Diılerlo ve ağzın aahhatl sabah 

ve aktım günde 2 C:efa diıleri temizlemekle kabildir. ,, 
Radyolin, bllklmya saf kalayh tUblerdedir. 

~ 
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Şirketi Hayriyeden: 
Kanzuk eozaneıi müstahzaratından 

Rumeli tarafından Bebekten yukarı Rumelikavağına, Haretrı \fe • · 

Salacak dahil olduğu halde ÜskUdardan t\nadolukavağma kadar 
Boğaziçine nak:ihane edenlerin ev efYalarınm Şirket vesaitile mec
canen nakledilmekte olduğu ve bu teshiJattan istifade etmek isti· 
yenlerin ya Galatada Fermenecilerde Şirket merk~zi idareıinde 
f,letme MüdUrt1ğüne ve yahut Köprlide"1 lıletme Amirliiine mU• 
racaat dmelcri lüzumu ilin o!unur. 

Balsa.min Eksiri 
Cildin da.imi yumu~aklığını ve taze. 

liğini artırır. Yüzdeki çilleri ve lekeleri 
alır. Sivilceleri . tamamen yok eder. 
Tıraıtan sonra cilde latif bir tazelik 
ve serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
-~~zalarında bulunur. 

son-Pô9ı.· ·w.-.ıti;~;. --
sahibi ı R. Kakçll 
Netr. MGdlrl: Tahw 

• 
ıze 

tf A STALIK 

Getiriyoruz. 

Tahtakuruıu, •İnek, Sivriıinek, güve, arı, karınca, örümcek n bUtlin haıa· 
ra&ı kökünden keıer yuvaların~ ve eıyaların üzerine ve odaların ha~aıına 
ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralanna bolca, FAYDA serpiniz, 
ve tahta kuru yuvalarını FAYDA ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır 
haıarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bilha&1a aparlımanlarda, 
mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklarınm telviı eden hamam böceklerini, 
aptetanelerde, lıamımlarda bulunan kUçUk böcekleri, tırtılları, kümeı 
hay..anatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda 
bulunan ıreucleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. KutU!U 
30, büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 
kuruştur. FAZLA PARA VERMEYINiZ. 
tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
faıla para koparmak iıteyenlerden sakınınız. FAYDA 
imaline nazaran daha r kuvvetli n daha ucuzdur. 

Taklitlerinden sakınınız. Haıao Dıpoıu: Ankara, latanbul, Beroııu. 

varken ıstırab Çaresi 
çekmek ... ne 

il GR/PIN: 
En ıiddetli baı ve diı 
ağrılarını, romatizma 
sancı ve sızılarını 

keser 

acınacak hal! 

•GRIPIN: 
Oıütmekten mütevellit 
bütün ıatırabları, adale, 

bel, ıinir ağrılarını 

dindirir 
Gripe, nezleye ve emsali hastalıklara karıı bllhas1& mfieaalrdlr. 

kaşelerini tecrübe ediniz I 
Fiati 7,5 kuruştur. Her eczanede bulunur. 

Seyahati 

lstanbuldan Peşteye seyahat . mUddeti 
husust trenle bir geceye lndirllmlştir. 

Hareket 25 Mayıs sabah• olacaktır. 

Peşted e beş, Viyana da Uç gUn ikamet, 
tenezzüh seyahat Ucretlne dahildir. 

Şimdiden kayıt için 
NATTA ı •centalarına mUracaat ediniz. 
Telg. NATTA lstanbul • Tel. 44914 • 44514 


