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Rus - Fransız lttif akı Dün B•goflanda Yenlşelıird• gılcılan •oln ttnlt.azt altında 
kalan beş zavallının perlş11n lftanzara.tını ırı resimde acı il• 
görügol'Junıız / 

Tesir Yaptı 
Strezada ilk Görüş

meler Dün Oldu 
Rusya ile 

Askeri 
Fransa Arasında Mühim 
Görüşmeler Oldu 

ltalya, Avrupa Sulhu 
İçin Almanya ile 
Anlaımak latiyor 

Parfı, 12 ( Huauıt) - Soyjet 
>Ruıya • Fransa aakert anlaşmaıı· 
Alo bir tezahUrU olmak Uzer• 
#ranaa Hariciye Bakanı Bay 
Lavalın Moıkova ziyaretioi mUto• 
akfp Mayısta Ruıyadan Franaaya 
l.Jr aakeri heyetin ıiderek bu 
%iyareti iade etmesi karar1aşmışhr. 
ı. Bu heyetin batında Sovyet 
Harbiye Bakanı Voroıilof buluna• 
caktır. Heyette Kızılordu Erkanı· 
harbiye Reiıi Tuçaçevski ve diier 
bllyUk kum2 ndanlar da buluna· 
~aktır. Heyet 6 bUyük bomba 
tayyaresilo Moskovadan doğrudan 
doğruya Pıırise uçacaktır. Bu 
ziyaret Ruıya ordu erk!nınan 
Türkiyeden ıonra harice vaki ilk 
ziyaretidir. 
r Pariıte mUbim aakeri mUza· 
kereler cereyan edecektir. Bu 
ziyaretten sonra da bir Franllz 
donanması Karadeniz Ruı liman· 
larım ziyaret edecektir. 

Strezeda 
Roma, 12 (Husuıt) - Inılllz, 

Franıız ve Italyan diplomatlara dün 
aabah Strezada bat bata ~erdi .. 
ler, iki buçuk saat lronuştular. 
Bu Uk görüşmelerde Bç devletin 
başbakanları ile haric~r• bakan• 
ları hanr bulundular. ünce Inıl· 

[ Denaıı 3 a?~ı :,.ü~.2,.e_J_,_ 
... lıol ı r;:aı ' ............. ıf •• 

Mihailof 
komiteci Hakkında Üçün· 
cü Ölüm Cezaıı Verilecek! 

- Safya, l 2(Hususi)- Makedonya 
komitesinin reiıl olup TUrldyeye 
iltica eden Mihailof, liç ıll• en el 
Nevrekop ınahkemHl tarafı~da~ 
idama mahkiiın edilmişti. Komıtecı 
başı bundan evvel bir kere daha 
~IUm cezaıı SfİymiıtJ. Yakında 
aıyaben bir kere daha muhakeme 
edilecektir. Bu ıefer de öltlm 
cezaıına mahkftm edileceği haber 
veriliyor. 

Aff nada Dört Kişi 
ipe Çekildi 

Athıa, 12 (Hususi) - Bir 
haydutluk suçundan öHım ceza .. 
sına mahkum edilmiş olan dört 
ferir hakkındaki hükUm dOn 
Egini hapisaneainde, mahkiimJann 
İpı çekilmeleri auretile infaz 
edildi. 

...... .-. .... " ........................... ... ............ ____ .. 
r 

O manlı 
· altanatı 
Göc rken 

MGtareke devrine ait giıli 
kalmıt vak'alann esrar perde
ıioi kaldırıyoruz: 
Ennr Pata naı 1 öldü1 
Cemal Pata naeıl öldürüldü? 
T•lıit Patanın hayatı naııl 
feci bir akıbetle aöndii1 Bu 
ve bunlara benzer binlercfl 
ıuıılin cevabını ilk defa tarihi 
vesikalarile bu eışrdı oku
yacaksınız. 

Yakında Ne,re B 9hyoruz 
\... / 

Burad• ıörtliilii11üz Ba11 Ştagr1 
h•rı, garın ı•lırlmize gelttcek olan 
lfl•ılııır Sa11get Ruıg• opera h•ı•ll· 
1tln tlirektörütlir. Din ı•h,.imiz. 
ı•l•n IJ•g Şt•ın6•rı t1kı111n An
kar••• aitti. Ldt/H 10 unca sagf11,
tftıkl "S•zımız 11• ıa/011oma.r nlçi11 
ı•lc?,, Baılıklı yazı§ı okugırJ1uz. .............................................................. 
Bir Kişi 
120 Kişiyi 
Dava Etti! 

" GümrUk Rehberi ,, adanda 
bir mecmua çıkaran Eut adlı biri 
bakkmda komisyoncular tarafın
dRn bir mazbata yapılmıı, altına 

birçok komisyoncu imza koymuş .. 
lardır. Fakat Bay Eıat bu maz· 
bata ile kendiıine hak<t ret edi '.· 
diğini iddia ederek SuJtanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesinde, 
mazbatayı imza edenler aleyhine 
bir hakaret davuı açmııtır. Dava 
edilenler 120 kiti kadardır. Hep• 
sin• celp çıkarılmıttır.. Muhake· 
lerl yanA yapılacaktır. 

Beş Kişi Yıkılan Bir 
Evin Altında ·Can Verdi! 
Dün · Yıkılan Evin 

Sahibi Tevkif 
Edildi 

l•tanbul dun çok acılch bir 
hadiseye daha 1ahne oldu. Beı 
klıt bir ande öldU, birkaç kiti de 
ölüm dereceıinde yaralandı. Fa
cıanın, yürekler tltireten tafıilA· 

tını muharririmizin kaleminden 
dlnleyinlı:r· 

Bu kanh facıayı don ilk defa 
olarak ikinci b&1kımııda da ha .. 
her vermlttlk. Saat tam on bire 
on vardı. Beyoilunun arka eteği 
olan Y eniıehirde Manga1ar cad .. 
deıinde bUyUk bir gUrllltU oldu, 
o ande alb odalı koca bir ev 
yıkılıp bir taı •• toprak yığını 
halini baldı. Bu jUrUltUden sonra 
birkaç dakika ılireo acı kadın 
feryaUarı keıiliverdl. Bir tek du
Yarından başka her tarafı çöken 
bu ev bahriye mUtekaltlerfndeo 
Bay Aliye aittir. Evin odalarm· 
da Bet aile oturuyordu ve oilfuı 
yekunu da yirmiye yakındı. 

Bunlarm ikisi bir Ttırk olan 
seyyar aahcı Ahmet, ıucu Hakkı, 
diğerleri de Ermeni ve Rum 
ailelerdi. 

Bu eYj kArgir kıımı yeni ol
makla beraber, ahıap kıımı bir 
hayli eskimifti, arkaaı boı •e 
derin bir arsa olduğu için tem .. 
Un aağlamlıiından fUpheleniJmiı 

ve oturan kiracılar birkaç kere 
Bay Aliye müracaat ederek, bina· 
nan tamir edilmealnl ' iıtemiıler, 
Bay Alide bir usta getirerek 
cllz'I bir tamir yapbrmak 
iıtemif, fakat ush' binamn 
esaslı tamire mOhtaç ol· 
duğunu söyleyince ev sahibi vaz
geçmittir. Iıto bu ihmaldir ki 
birkaç canın bir anda kurban 
gitmesine ıehep olmuıtur. 

Nitekim dün aaat on bire 
doaru, evin içindekilerin tam ev 
itlerile meıgul oldukları bir ıırada 
bina birdenbir• ıauılmıı ve 

Annesi ölen Marika hı91mıklar içindt 

derin bir botluk olan arkaaına 
doğru yıkılıp gitmiştir. 

Bu çlSkUnttı esnasında ev için• 
dekilerden 65 yatlarında Madam 
Eli ile 18 yaşında bir Ermeni kızı 
olan Ermine ve henüz 6 ayhk 

( Devamı 11 inci yO.zd• ) 
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1938 de 
Harp 

Başlıyor 
Y•kında Son Poatada 
okuyacaı•nız bu meraklı 
eser, bir adamın mu• 
hayyelealnden çıkmı, bir 
roman d•llldlr. 
Avrupada yapll•n uzun 
bir seyahat eana•ında 
bUyUk devlet edamlarl· 
le görO,UldUkten, ve va· 
kayll yakından tetkik 
edlldlkten •onra yazll· 
mı,tır. Hakiki vak'alara 
mUatenlttlr. Ve mUelllfln 
bir kısım tahmlnlerl da· 
ha •imdiden tahakkuk 
etmı,ur. 

19 '8 de harp ba,hyor 
eseri, gelen harbin ge
llşlnl ve 'eklini anlat· 
maktadır. Hayatınızda bu 
derecede merakla bir 
eser okumamı,aınızder. 

.................................... _......,_,.. ...... 
İstanbul da 

Neler 
Pahalı? 

Kendllerile Konuş
tuğumuz Kimseler 

ir Çok Maddeleri 
Atef Pahasına Bu· 
luyorlar 

l•tanbulda pahalılak nt •ı? ibtiklr 
yapılıyor mu? Halk b-ai madde• 
lerl yQJuek buluyor? Bu ıuallere 
kartı halkan kafuıadaa ve 1rön .. 
IGndea geçenler! Bfreamek .,.. 
herkue göıtermelır lıtedik. Bir 
rnuharrlrimiı rutrele kouuıtu vı 
ıuaları tupit etti ı 

Beykozda Y ahköyde bay lbrabimi 
- Su çok pahalıdır. lıtanbul 

ıu şehri olduğu, yaln1% Beykozda 
22 menba ıuyu bulunduiu halde 
Iıtanbulda yine hileli su satıl .. 
maktadır. Buna rağmen de bir 
bardak ıu ıioemalarda 10, lokan .. 
talarda beı kuruıa 1atılıyor. Su 
fiatlerinioi yüzde 80 ni•hetiode 
ucuzlatmak mUmkliodUr. 

lf. 
Edirnekapıda Bay Vartan: 
- Eiektirik fiatlan çok paha· 

hdır. Saat kiraları 12 buçuk ku· 
ruıa indi amma, 25 kuruı kofra 
parası veya şube klra111 diye ver• 
diğlmiz para 11Urllp gidiyor. Bir 
Kilovat tlektirik vergisile beraber 
l 7 kuruş. Y alnıı ıirket 15 kuruı 
alıyor. Halbuki tlrket elektirik 
kilovatını pek Ali on kuruşa 
verebilir. 

* Takıimde Stra11rvilerde Bay 
Hikmet: 

- Umumi muharebede poğa· 
çalar beı kuruıtu. Hayatın en 
pahah zamanmda hayat ucuzladı. 
BugUn 50 kuruıla blr aile ieçl .. 
niyor, fakat halli poğaçalar beı 
kuruşa. 

Hayatın en pahah zamanında 
su 30 para idi. Bugün hayat 
ucutladt 40 paradır. 

* Eminönünde Gaıı;i gişesi sahibi 
bay Uemal; 

- Kundura boyaıı Ye kah•• 
( Devamı 11 inci 7üzde ) 



2 Sayfa 

(Halkın 
Kadınlar Kongre
si Sulhu Temin 
Edebilecek Mi? 

Kadıköy, MUhUrder caddesi, 
Pazarcık sokak 109 No.lu hane, 
beyan LUtflye; 

- Beynelmilel kadın kongreal 
dü nya ıulbunu mu temin edecekmit? 
Hiç ınlectk halim yoktu amma, buna 
dayaaamadım doğruıu. Onlar, evveli 
kaf alarmın içindeki ıulhu temin ede
bilmit olaalardı, böyle, boylarından 

bllyClk itlere karıtma.11lardı. Hem l>en 
dlnya ıulhuodan çoktan vaz geçtim, 
onlar, ev•elA fU aile ıulhunu temin 
etıinler razıyım 1 

* 
Göztepe, istasyon caddesi 

Keleplr aokalı 3 No.lu kötkte, 
bay Sıtkı; 

- Şu kad ncatızlar, hanım hanım
cık, bay•n bayancık eYceklerlade 
oturHlar ae &il edHekler. Çtlnkll 
bence, bUUln bu yaptıkları lıler, 
ilemi kendilerine rGldilrmektea bat• 
ka bir ıeye yaramıyor. 

YılJaaaıı diplomatların baıara• 

madıldarı atır, karıtık itlerin altıadan 
onlar mı kalkacakhr kl? Maamafib, 
ben onların lıtanbula rellılerine bir 
cihetten de memnun oldum. Zira bu 
aayede, mOıterillalikten tiklyet edea 
takıl ıoförleriJe biçare otelcilerin 
yOzlerl gGlecek demektir. 

* 
Nlt•ntafı, Kodaman sokak 

3 numarah hane Bay Necdet; 
- Azizim, Hki kitaplarda: "Elinin 

hamurile erkek itine kanıma.,, "Ka
dının aaçı uzun, aldı luıa olur.,, 
"Kadın parmatınıa rirditl yerden 
bayır ıelmeaf,, kabilinden, HçımıD 

telinct llf nrdır. Hem de bot detil: 
dofru, yerinde, Ye moduı, deYri 
sreçmez llf. Bu Bayanların bunlardan 
•aberleri yok ıaliba. 

Dikit itneaile ıörllea itleri hıra• 
lıı:ıpta ucu kılıca daya••• meMleler• 
burun ıokmualar daba lyl ederler. 

* Taksim BlllQrcu çıkmazı. 
'UkrU Bey aparbmanı Bayan 
Servetı 

- Bayım, toplanıp toplaaıpta bir 
it baıaramadan dafılan ilk koaıre 

ba detil •· 
Bir defacıkta bayancıldar yapaua 

bu iti çok mu ? Keyiflerini bozmak· 
ta ne 1nlnl Yar ? Bir it baıara

mualar bile, herhalde bir it bo:ııaeak 
d•flller. Kendi keadl!erine toplanır

lar, lçluloi dökerler, daflhp ılderlerl 

Tayyara Piyangosu için 
Veni Plln 

Tayyare plyangoıunun yeni 
pllnı neırcdilmlıtlr. Yeni pJAnda 
numara mıktarı 25 binden 30 
bine çıkaralmıı, buna mukabil 
bUyUk ikramiyeler, mükafatlar ve 
amortiler bir miıline yakın arttı· 
rılmııtır. Altına keıidey• bir tane 
SO bin liralık mükAfat J•rine iki 
tane 50 bin Jirallk mUkif at ko
Dulmuıtur. Her keşidede kazanan 
Dumaralarm sayısı bin beş yüzden 
bin ıeldz yllıe çıkardmıtlır. 

SON POSTA 

B 

Dört Çocuklu 
Bir Kadın Dilenci 

Hakime Diyor Ki: ]-E;naİı;; 
"BunlarıDilenciliğe Paraları 
Ben Alıştırmadım " Ne Olmuş ? 

- Ne yapayım Beyim f Baba· 
ları öleli 4 ay oluyor, aat iken Tamam 102 Bin Lira 
arena satar, ekmek parasına ıeti· Harcanmıf 1 
rlrdi, ben de buncağızlara bakar• Mnıterek esnaf bftroıu itleri 
dım. Şimdi öldU babalan ne İf bugünlerde aJAka uyandırıcı bir 
yapar buncağızlar?. Birini ben ıekll almııtır. Bftronun yeni 
alıyorum kucağıma, Oçll de kendi lhdaa edilen idare heyetine 
kendilerine dolaııyorlar. Acıyor kabzımallar cemlyntl reisi Ziya 
efendiler, hanımlar, veriyorlar Kılıç, .Otçlller cemiyeti reial 
birkaç para, geçiniyoruz. Ferhan, terziler cemiyeti refıi 

- Dördn de •enin mi bu ço- Halit Ali, kahveciler cemiyeti 
cukların ? Sen mi doğurdun ? relal Celil, hamallar cemiyeti 

- Elbet ben doğurdum, kom- reial Oıman, Y edekllğe de ber-
ıunun kar111 doğuracak değil yL. herler cemiyeti reisi lamaU 

- Bilmiyor muıun dilenmek Hakkı aeçilmlılerdir. Bunlar cu· 
yaaak olduğunu ? marteal atıntı toplanacaklar, ara• 

- Aç mı kalalım dJlenmlyelim lanndan bir rela aeçeceklerdh. 
de Beğlm ? Ne yer d6rt çocuk. Bu idare heyeti mllıterek bllro-
Ben ıakat kadınım, it yapamam, aun muamelelerini ve hesapla· 
işte böyle dileniyorum. nnı da taıflye etmeie memur 

- Bak senin ıabıkao da yar· edilmlşlerdır. 
mıf, dilencilikten e'velden de Y apı1an tetklklede, birleılk 
mahkiim olmuşsun, ıoora Uıtelik esnaf bllroıu kurulduğu zamandan 
bu çocukları da dilenclllğe teıvik bugüne kadar birtakım yolıuz 
ederek baıka bir suç lıllyoraun. 11rfiyat yapıldıiı ve büronun 

- Ben dinlendirmiyorum on• borçlandırıldığı ilSrUlmftıtUr. BU-
iarı Beyim. Alıım11lar, kendileri ronun bankadaki 16 bin lira11 
dileniyorlar. alınmıt. bu aarfedildikten ıonra 

ticaret odasına dört bin Ura 

Yakalanarak ıulh ceza mah
kemesine Yerllnıit bir dllencl 
ılngene kadını muhakeme edi
liyordu. 

HAkimin herglln 6nilne böyle 
birkaç dilenci çıkarılıyordu. Fa· 
kat içlerinde ıuçunu itiraf etlen 
yoktu. Bu kadın itiraf ediyor
du. Hlklm:, 

- Seni, dedi, mahkem ettik. 
Bir hafta belediyede hizmet ede
cekıln, hadi bakabm, bir daha 
dilenme, calıı. 

Kadın 3 çocujıınu inil•• 
kattı, kendisi de kucajmdald 
çocuğıle poliıin önln• kahldı, 
hem gidiyor, hem IÖylenlyordu: 

- Ne olacak uaki? Beledi· 
yey~ ıötnrecekainlz. KAğıdı im• 
z.al•yacaklar, aiı ıittikten aoora 
da bizi: 

- Haydi defolun diye ko
vacaklar, beyhude yere ekmejf.. 
mizden oluyoruz. 

Eir Günde Yaralananlar 
Dun ıehrimiıde iki kiti oto

mobil, iki kiti tramyay albnda 
lı:a arak ağır ıurette yaralanmıı· 
lar, hastahaneye kaldırılmışlardır. 
Bir kişi de araba çarpmaaile 
yara)aamııbr. 

borç yapılmış, bOro kendi me· 
murlarına da 2 bin lira borçlu 
kalmııtır. Yolsuz aarflyat Ye 
heaabahn yekônu 102 bin lirayı 
bulmaktadır. Bu aarfiyat ıuila· 

tfmal maiyetinde olmamakla 
beraberyolı uzdur. Bunun mu'ul-
lerinden tahıill imkb.ı olmadığı 
takdirde taıfiyeal Y• bnro he
uplarının tanzimi kararlaıtırıJ.. 
mıaıtır. Bu itl de } eni idare 
heyeti yapacaktır. 

Vergiler 
Müruruzamana 
Uğramıyacak 

Yeni maliye aeaeal yaklaımıt
tır. Veriİlerin tahıil Ye tarh mü· 
rurıamana uğramama11 için bO· 
tün maliye teıkllatı 1eferber bir 
halde tetkiklere devam etmekte· 
dlr. Eski teıkiJAt zamanında bir-
çok Yergiler mllrur zamana uğ-
ramııh. Şimdi yeni kanuna göre 
tabı.il ve tahakkuk mlldUr)eri ile 
baş memurlar mUştereken meaul 
oldukları için iflH ehemmiyetle 
takip edilmektedir. 

Ökonoml Kongresi 
Uluaal nkonoml ve artırma 

kurumunun koairHİ bu ayın 
25 inde Ankarada Serıievinde 
yapılacaktır. 

1 
Et Fiatl 

Mezbahada Düıtü 
Kasaplarda 
Düşmedi! 

Son birkaç gUn içinde lıtan• 
bula muhtelif yerlerden 25 Ya· 
gondan fazla koyun gelmiıtfr. 
Bu fazla arı karııaında lktuıat 
kaidelerine göre fiatlerin düıme1i 
liizımgelir. Fakat fiatlarda biç bir 
diltüklük kaydedilmemfttlr. Hatta 
dün mezbahadan aldığımız ra· 
kamları diğer aylara nisbetle çok 
kabarık bulduk. Bu ayın ikiılndea 
onuna kadar mezbahadaki Yasat! 

et flatları ıudur: Karaman 42-48 
dağlıç 42 • 50, kıYırcık 50 • 55, 
kuzu 40 • 47 Sığar 22 • 30 kuruı. 

Şubat ayının toptan ffat lata· 
tlstikleri iıe ıu rakkamlan ıa.
termektedir: 

Karaman 33,5 • 34, dağlıç 
37 • 39,5, kıYircık 38,5 • 40, kuzu 
36,50 • 62, uğır 26 • 26,5. 

lkincikAnun ayında perakende 
et fiatları şöyle tHbit edllmiıtir. 

Karaman 45, dağhç 53, kuzu 82, 
ıığır 35 kuruı. 

BugUn ise kasaplarda aemte 
göre 60 • 70 kurut ara11ndadır. 

Halbuki iddia edildiğine göre, et 
fiatları ıon iki gün içinde mezbaha· 

da toptan oldukça dtlıtOğU halde 
kasaplar, halkın bunu duymama· 
ıından istifade ederek fiatları 

diifUrmiyorlar Ye halkın aleyhine 

gftnlerce eaki ıabılannda de•am 
ediyorlar. Bizim yaptığımız. tetki-

kat bu hakikati bir kere daha 
ortaya koymuıtur. 

Yeni Gümüş 
Paralar 

Günde Elli Bin Lira 
Basılıyor 

DarpbaDede yeni paralana 
ba11Jmaıına de,am ediliyor. Fa• 
llyette bullW&D makineler bergthl 
(50) bin yeni lira buıyor. Şimdi
ye kadar Gç milyon liraya yalm 
para baaılmııbr. Mayıs 10nlanna 
doğru bu miktar d6rt milyona 
çıkacak ve bu ıuretle de bir 
liralıldann baaılma11 bitmif ola
cakbr. Bazı ıueteler 25 •• 50 
kurufluldaıın da ıu plerde ba-
11lacatını yazdılar. Darplı ... 
henQz hazırlıklarını bitirmedlif 
için bunların ne vakit basılacağı 
malftm değildir. Darphanede (52) 
ton gOmUt toplanmııhr. Eıkl 

gümüş paralar 936 yılından itlba· 
ren geçmiyeceji lçio herkeı eakl 
gOmllf paraları mal aandıklanna 
yaht'ıyot. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Nisan 

Ginin 

Birkaç Satır 
Arasında 
Sovyet Tayyarecile 

Şehrimizde 
Moskova, J 1 - Türk tayya 

kulUbünUo davetine icabet edere 
TUrkiyeye gitmekte olan ma 
Sovyet planerhıtleri Serj, Ano 
hin, Miıel ve Romanof dlln Od 
ıada vapura binmiılerdir. He 
de dünya rökorlaıı kırmış ol 
kimselerdir. 

Bunlardan Anokblne, 
ajansının bir muharririne bey 
natta bulunarak demiştir ki: 

"Yapmakta olduğumuz &eJ 
hatin iayeıl Türk sporculara il 
tayyarccilerine Sovyetlerln plan 
rİ%Jnini ve paraıntlzmhıl göıte 
mektir. ,, 

Jt * .. 
Para Kaçırmıflar 

Dun Adliyeye, Mısırlı Calib 
adlı bir kadınla Y orgl adlı b 
erkek verilmlıtir. Bunlar par 
kaçakçılığı yapmaktan ıuçlud 
lar. Yorgi 400, Bayan Calibus 
500 lirayı memleket dııına k 
çuarlarken yakalanmışlardır. 

.. .. * 
Fındık Piyasası 

Trabzondan bildirildiğine g~ 
fındık plyaaası isteklidir. DU 
borsada 23,5 kuruıtan açılan fi 
24 kuruftan kapanmıtlır. .. .. .. 

TercUmanlara Ziyafet 
Belediye reialiğl dun öğled 

ıonra kooperatif lokantasınd 
imtihanda muvaffak olan tere 
manlara bir çay ziyafetJ Yermlftlıt .. .. .. 

Kaçak Çakmak Taşı 
Edlrnede dllkklncılık ed 

Isakın dOkkanında gümrük m 
hafaza memurlan tarafından ar 
ma yapılmlf, 250 kaçak çakmait 
lafı bulunmuftur. 

Jt Jt Jt 
lstenbul GUmrUklerlnde 

Gümrüklerde yeni talimata• 
menin tatbiki çalıımaları deYa 
etmektedir. Yarından itibar 
de Galata gUmrUğfinde tatbikata' 
ieçllecektir. 

.. * .. 
Emniyeti lhlll Suçlusu 
Nqrettiğl "Doğru Y oln atıf 

kitap devletin emniyetini ibl~ 
t .. ebbUa mahiyetinde rörüldDjl 
için hakkında dava açılan Ba, 
Ali Ulvinin duruftDası don bltl
rllmlttir. Ağırcez.a mnddelumumı.I 
aaçlunun beraetinl ı.temiftir. .. .. .. 

Yeni Maliye Tetkllab 
Ankaradan gelen haberletf: 

i~re. Maliye Bakanlağı yeni m~ 
llye teşkillt liyihaaile meıaol 
olmaktadır. Bu layiha yakıncı. 
Kamotaya Yerilecek Ye mali ıen' 
hap olan Hazirandan enel ki" 
aun halini alacakbr. 

Haun B. Paıarola makineci 
başı!.. Terli bat al bakalım, ben bundan 
ıonra Son Postayı .•• 

12. 16 eayfa değil, caha büyük 
kıt'ada, lıerıUn, tam yoz tayfa çıka
racajım 1 1 

Muharrirler - Aman Hasan l ., biz 
o kadar Nyf ayı herflo n•aıl doldururu ? 
N~ 7uarız 1 

Hasan B. - ~ize lüzum yold l:. el d e 
ihtikar yapa11 eaoafın iaimlenai gazeteleri• 
11'n edecekmif... Mulatckir U.teleri kafa 1 



Hergün 

Feministleı-

Dünya M eselelerinl 
Nasıl Hallediyorlar? 

• 

"'\ 

Dünya meseleleri kadınlara 
kalsaydı, hakikaten ya kolayca 
halledilip gidecek, ya btiU\n b&· 
tlln kadm aaçına dönecekti. 

Birkaç ıründenberl ıehrlmlıe 
ıelmekte olan muhtelif milletle~• 
mensup Feminiıt kadınları• ıa• 
zetelere verdikleri beyaaab ol"ıe 
yor musunuz? Belkl takip etme
nıiııinizdir, size birkaç parçaıım 
aakledeylm. ... ... ,.. 

Sulh Meselesi 
Muharrir ıoruyor: 

- Kadınlar şimdiye kadar ıulh l9ln 
nı yaptılar? 

Kongrenin en nüfuzlu ve e1kl 
azasından biri olduğu anlatılan 
Holandah matmazel Manoı cevap 
\'eriyor: 

- Mubarebedenbtrl kadıDlu ıulh 
komisyonu yaptılar. Ben onlarıa umu
illi kitiblylm. 1926 da sulh itlerini 
lı:onuımak itin bir toplautı yaptık. 
O aamandanberi hep faaliyetteyiz. 
Fakat maatteeaaaf 1imdi7e kadar 
teıebb0.1erimlı hiçbir mOıbet netice 
\'ermedi. Fakat hi~bir ıey yapama• 
dık1a aeıriyat ve koaferaaslarla 
efkirıumu mlye7i terbiye ettik • ., 

Allah için. 
Bu kadın gibi, kongreyi yapan 

btıtUn kadınlar da harbin ıebep
lerini bilmedikleri ve tetkika da 
ltızum aörmedlkleri için, IAfla ıul· 
lau temin edebileceklerini aann .. 
diyorlar. LAfla peyalr ı•mlal 
Jllrllaeydil ... ... ... 

Çocuk Meselesi 
Muharrir ıoruyor : 

- Kadın gayrimeşru oooufunu, 
dünyaya ıetirmek iıtemediği zaman 
cezaya çarpıh)'or, kadıaaa bunu yap
mıya hakkı nr mı ? 

Matmazel Manoı, tokat yemlı 
ıLbi llrkUyor Ye : 

- Aman, diyor, bu me1ele çok 
mühim . .Müaaade ediniz de ben buna 
oenp vermiyeylm. EYii değilim. Ço
cuklarım da yok. !asanlar bilmedikleri 
hakkında konuwmamalı. 

Peki amma bu suale feminfıt 
kadınlar cevap Yerem11ae kim 
\'erecek. Bu ıuale cevap vermek 
için mutlaka evli ye çocuk sahibi 
olmak lbımaa, kongrenin toplan
lllasına imkAn yoktur. ÇUnkll 
azaların dörtte UçU kııdır. 

Bir diğer kadın murahhas 
•ynl ıuale ıu cevabı Yeriyor : 

- Ben Birliğin umumi kitibiyi•. 
Biz bu meHlelere karıtmayıı. (Hal· 
bukf programda konutulacak meaele 
lerin aruında bu da nrdır.) Blrlitin 
katolik azalan da vardır. Ben bu 
lauıusta ıöz eöyliyemem. EHHD bu 
lbeae!e hak kında ıalaıl bir fikrim de 
1•ktur.,, 

>f 

Kadın Ticareti 
Muharrir ıoruyor : 

- Beyaz kadın ticaretine mani 
•lınak için ne ribl tedbirler dGıOnO· 
Yorsunuz? 

Avustralya murahhaaı cenp 
veriyor; 

- Bu huıuata .az ıöylemete he· 
lllı huırlanmıı detiJim. 

Iıte dünyanın dört köıeı:nden 
itlen binlerce kadının latanbui 
kongresinde konuıacakları mese
leler hakkındaki fikirlerinden bir 
iki nUmune? 

Ne buyurulur ? 

Ordu Mensuplarına 
Maaş Zammı 

Ankara 11 - Ordu Barem 
l<~nun projesi Kamulaya verildi. 
Iııttiğlme göre ordu menıupları 
t~ proje ile Zafer bayramını ta· 

1P eden 1 Eylulde bir derece 
•••t ommı ıöreceklerdfr. 

Resimli Makale a Eller il 

Garptea ıelmif yeal bir muaıeret uıultt biıe kadın· wirmiyea n hiçbir ite yeramıyan 
larıa ellerini lSptGrllyor. ÔpOlecek el'erl bırakıyor, ipti!· elleri detil, anae olan, çalıpn kadın 

zarif kadın 

eli. Beıi-
8tekl el meye l&ydc olmayan elleri 8pG7oruz. Kadının eli 8pftl· tl 1allıyaran, çalııan el dururken, 

melidir fakat manlldirlG, tırnakları boyalı, ıuya öpOlür mO? , -=~~~~~=====================-===-~=== -===' -~~==:c---=========-===~--=== 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Rus - Fransız ittifakı 
Tesir Yaptı 

( Baıtarafı 1 inol r.üzde ) 
Hı Hariciye Bakanı S r Con Si
moa 1161 alıp Berlln, Moıkova, 
Varıova ve Prag seyahatlannın 
netice!erini anlatmıf, Flanden Ue 
Muıolini'nin ıorduklarına cevap
lar Yermlıtlr. Dlln öileden aonra 
ildacl bir toplantı yapalllllf, 
bunda Fransa'nın, Almanya'nın 
V ırsay muahedealni yırtmaıı hak· 
kında uluslar kurumuna verdiği 
ıikayet arzuhali konuşulmuı ve 
Inailtore, Fransa ve ltalyanın, 
Almanyaya kar'ı alacakları mu.
terek vaıiyet ıöı geliti edilmiştir. 
Bütün bu a-örUşmeler tam bir 
ketumiyet içinde cerey~n etmiıtlr. 
Diplomatların toplandıgı yer Ma· 
jor göltı üzerinde küçUcUk bir 
adadır. Buraya diplomatlardan 
baıka kimsenin, hattl gazeteci
lerin bile çıkmasına izin Yerllm~ 
mittir. 1500 ltalyan pollıi a1&yİfi 
temi ne nezaret ediyor. 

lngllterede: 
Londra, 11 (Huıuıt) - Tay• 

mis aazeteal, Fransız • Rua itti· 
fakı Avrupayı blribirlne dUım&n 
iki 'kısma ay1racak mahiyette 
ıörerek mahzurlu buluyor. 

Fakat bu gazetenin haricinde 
olarak, Franıız Havas ajansı 
muhabiri, Sovyet • Franııı anla~· 
masının Ingilterede çok mllıaıt 
karıılandığını bildiriyor. 

Fransada: 
Parls, 11 ( A.A ) - Matbuat 

Almanyanın çok vazıh tavır ve 
karekıtine karfı , Fransa, ltalya 
ve lngilterenin mukavemet ıröıter .. 
melerinl hararetle temenni etmek· 
tedir. 

Taten "Ur 1 ederiz ki Streza'da 
topltnmıf '-- .. • devlet adam· 
ları · vakit kazanmak için d ... 
fıildo Alman:ı a~ a kartı şiddetle 

l 
•••••••••••••••••••••••aaıa••••••••••• ... aea•eaaeaaaaa1Ma1a•• ı 

Katmerli 
Bir Cinaget 
Dört Kişi Ölüm Hallnde 

Yaralandı 
Dan gece saat tıçte Çutıka· 

pıda bir medresede cinayet olmuı 
Ye dört genç, bepıi de 610m 
dereceainde tyaralanmıılar, basta• 
neye kaldmlmıılardır. 

Çorlu medreaeılnde 9 numa• 
ralı odayı tutan terlikçi Kasım, 
arkadaıları Mu.tafa, diğer Muı· 
tafa, Sırrı ve Rıza lle beraber 
bir de Aksarayda Şekerci aoka· 
ğında oturan Leman isminde bir 
kadmı odaı:na çağırmıf, gece 
yarıamdan sonralara kadar rakı 
içmiı:erdlr. Fakat bir aralık bu ka .. 
dm yüzllnden birlbirlerine girmiı· 
ler, bıçak, kama, keski ve kun•• 
duracı bıçaklarmı çekerek hep
si de bitibirlerini çok ağu ıu• 
rette yaralamıılardır. it• el ko
yan pollı, hepılnlde Gnreba haa· 
tanesine kaldırmıştır. Leman da 
yakalanmııtır. ................. -...................... ·--·········----
harekete geçmek için kendi ara· 
larmda anlaıacaklardır.,, Diyor. 

ltalyada: 
Streza, 11 (A.A.) - 8. Muıo

liniye atfedilen Popolo D'italianın 
yeni bir makalesi, ıiyasal mah· 
fellerde büyük bir alika uyandır· 
maktadır. ÇUnkU makale, ltalya• 
nın Strezada bir muhaıım gurup 
teıkil etmektense bütiln dikkatini 
Almanya ile yeniden teşriki me-
saiye çevirdiğine bUkmettirmek· 

tedir.Makale,Slreıa'dan ne bir harp, 
ne de harbi yakı 1 bir mazide 
gayri kabili ictinap kılacak bir 
netice çıkmıyacağım teyit etmek· 
tedir. Fakat, huebedi bir aulhun 

temin edllecetl mana11aa da 
alın mamalıdır. 

Makale ı&y)e diyor: 
.. Avrupa ıulhunu tekefftll al· 

tına almak ve kendi ıulhumuzu 
temin etmek için, ufukta bulutlar 
mevcut oldukça 600 bla Jdtillk 
bir orduyu .Ulh albnda bulun• 
durmafl ve haYa, deni. filoları• 
m1Z1n lnıaıuu tacil etmeji Ye 
IDıumlu telAkkl ediyoruz.,, 

8ovyet Rusya'da: 
Londra, 11 (A.A.) - Taymiı 

gazeteılne nazaran Sovyet hllk1i· 
meti Alnanya ve Lehistan tara· 
fından reddedilmlt olan Şark mi· 
sakı yerine kaim olacak mütekabil 
bir yardım lttif akı ak ti için Le
tonya, Litvanya Ye Eıtonya hü
kumetlerinin fikirlerini istimzaç 

etmiıtlr. Zanolunduğuna göre yeni 
ltilif ın ana hatlan muyakkat 
Fransız • Ruı ltilAfının eıaalarma 
benziyecektir. 

.... ._.. ..- • •• ı • ı a11 • • ı , ..,., ..... ı ı ılC!lfll.Jlllı...,.,.........._ 

Hariciye Bakanımız 
Belgrattan 
Geçerken 

Sofya, 12 (Hu111&i) - Hariciye 
Bakanı T evf ık Rn,to Ara• bura· 
dan geçerken, 1araya gidip huıual 
defteri imzalamış, sonra Bulgar 
Hariciye bakanlle görüşmüştür. 
Ayrıca Sovyet ve Yunan seflrlerile 
de konuımuştur. 

Be!grat, 11 - Tevfik RUıtü 
Araa Cenevreye giderken burada 
tevakkuf ederek Yugoılavya Baş-
bakanı Bay Y evtiç ile çok l'laka 
uyandıran bir konuşma yaptı. 
Buna bU}'llk bir ehemmiyet ve· 
rlliyor. 

r==------------------I-S.--T-E--R---------------~ 
iS11ER /NAN 1 NANMAI 

1 d birine, uzak Şehrimizin l liyilk ıinema arın a~ 
Anadolu tehir:erioin birindeki acentesındf'n ıu mealde 
bir mektup gelmittir: . 

" Kürek mahkömları l•mlnd ... kl fılminlz geldı, fakat 
ıösterilmeye baı anacatı zaman muha~efete maru& kal-

dı, Sıhhiye memuru bu filmi gayriahllki ve ryrisıhhi 
buluyordu. Epeyce ıöylendi, fakat dinletemedi. latan
bulda clnletln fllfm aan1<>rO tarafından tetkik edilip 
göıterilmeaine mOaaade o'unrn bir filmin burada 
men'ine ka!kıtılma1ında mantık bu'undutuna, artık ı 

J STER iNAN /STER iNANMAI 

L------------------------------------..._.___,-

Sözün Kısası 

Bir 
Kadın 

Mektubu 
SerHr Becit 

Dun bir kadından mektup 
aldım. ilk aatır ıöylo başlıyor: 

0 V ay! Siz bizi taze yemişle· 
re mi benzetiyoraunuz?,, 

Bu cilmloyi görllı' görmez 
anladım ki daha aıağı aatırlarda 
bir fırbna kopacak. Şöyle bir 
dotruldum ve ııkı durarak oku· 
dum: 

"Neydi o bugUn yazdığli'ııZ 
ıey?.. Biz yapmacık renkli du· 
daklarımw nara, askılı göğUale• 
rlmizi turunca, ipek zarlı diz 
kapaklarımızı iç portakala ben · 
zetmete çalıııyormutuı ve 
bundan dolayı da ıizler tarafın· 
dan bir sepet yemit gibi alınıp 
ıatılmağa lAyıkmışıı, öyle mi? .. 
Yazıklar olaun ıiıe! . Hiçbir ka .. 
dın dudaklarına ruj ınrerken~ 
göğsüne sullyen takarken, 
ipek çoraplarını giyerken model 
oiarak 6nUne bir nar, bir turunç, 
bir portakal içi alıp ta yemiı:erln 
rengini ve biçimini meıketmeye 
özenmez. Bizi bir küfe meyva 
halinde gören sizlersiniz; ılzlır, 
yani, btltün erkekler değil, ıiz 
muharrirler 1.. Muharrirler ve 
şairler 1. Hele eakl edebiyatımızı 
okurken ben kendimi bir ağacın 
dalında başaıağı ıallanan tUrlll 
meyYalara benzetiyorum Ye baıım 
dönüyor. Yazıklar olaun size 1. 
Türkiye gibi yemlıi, bağı, boıtanı 
ıayet bol ;,.lan bir memlekette 
bizi hllA renkli meyvalar ıeklinde 
mi görliyorauıı uz? G6:ıtlnüz doy• 
madı mı? Ayıptır, ıyıpl Y azmııda 
ıaka etmeniz ihtimali olmasaydı 
alzi kadınlar konırclİne tikiyet 
edecektim. " 

Beni .•u mektubunda nar, 
turunç '• portakal kabuğuna 
tutan t fkeli Bayana hak Yerme• 
mek mOmktın mli? insanın kendisini 
blr atacın dalında baıaıaiı aallanaı 
meyvalar halinde ıörmeai biç 
kolay birıey değil. "Bahçıvan 1 
Gel beni koparl,, diye haykır· 
maktan baıka çareai olmayan bu 
llzOntOlO hayalin muulleri kimdir? 
Kadınlar mı, ıairler mi? 

Kim olursa olıun netice birdir: 
BugUnlln modaaı, kadının vllcu• 
duoda ıakb ince lezzetleri derinin 
Ye kumaım üıtUne çıkarmak için 
bUtlln teytant marifetini kullana• 
yor. O kadar ki, ben manav 
olsaydım kadın tuvaletinin bUtlln 
vaaıtalanndan istifade etmeyi 
dtııUnUrdUm: Moaturaya koyaca· 
ğım elmalara biraı ruj slirer, 
iyice olmamıt muzlann kötelerina 
ıiirme çeker, nar kabuklarının 
üstünden birer parça brnak cilis! 
geçirirdim. ÇOnkU bu vasıtalar, 
kadınlar kadar yemişl~re de iıtah 
açıcı bir görUnOş teminine yara· 
makta bire birdirler. 

Yunanistanda 
Tevkif Edilen 
Parti Reisleri 

Atina, 12 ( liususi ) - Ordu 
kumandanlığının talebi nz~rlne 
eski muhalif partilerin reiılerl 
Kaf edar;ı, Papanastaayu, Milan&1 
ve Sofulis ile birkaç Venizelosçu 
meb'us hakkında tevkif mllzek· 
keaeıi keıilmittir. 

isyancı deniz zabitlerini mu· 
hakeme için Atinada öçUncil bir 
divanıharp daha teıkil edilmiıtfr. 
Son iayan hadiaelerine karııan 
700 deniz neferi kara efradı m~ 
yanına alınmııtır. 

Ölüm Cezaları 
Ankara, 12 ( Huıusi ) - Ka· 

mutay dün, Urfanın Harran ka• 
zasında lbrablm, Ş binkarahisarlı 
lbrahim ve Beyşehirin Dirhem 
oğul!armdan Ahmedin ölnm ce· 
zasına çarptır.imaları hakkında 
kararları tasdik etli. 

Urfanın Kurtulueu 
Urfa 11 - Binlerce balftın iş

tiraki:e buglln UrfanıD kurtuluf'I 
kutlulandı. 
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:t M-ı.bt M.,...,aı\: ı , MEMLEKET HABERLER/ 
Bir Yabancının 
Çanakkalede 
Gördükleri 

Bozcaadalılar Avrupaya Şarap 
Çanakkale (Haauıl) - Biga• 

dan Çanakkaleye gitmiştim. Şe
hirde umumi bir durgunluk var, 
ıehrin ıokakları temiz. Yeni ıu 
teaiaab yapıldığı için ıokakların 
birer tarafı kazılmıt ve açılmıt 
bir halde bulunmaktadır. 

Satmağa 1 
Çalışıyorlar 

Ahı verit içia Çaaakkaleye 
gelenler pek çok. Bazan sahilde· 
ki otellerden bir:ılnde gece ıaat 
aekiıden ıonra yer bulmak imklnı 
kalmıyor. Bu otellerin kahveleri 
birer ıaıiao baliade. Billrdo, 
tavla, kljıt, domino, dama vel
haul her ttirlQ oyun aleti vardır. 
Blllrdoaua ıaatine 30 kuruı alı
yorlar. 

Bozcaada (Huıuıt) - Geçimini 
aadece baicılıkla lemin eden Ye 

ıarapları bDtün dllnyada lauaual 
bir töhret kazaamıt olaa Bozca
adada 400 evde 1700 alfu• 
)'•ıamaktadır. Bo:ıcaadaaaa ıuyu 
lçilemiyecek kadar fenadır. Bel .. 
diye Baıkam HAum adaya lyf 
ıu tembü için utraımaktadır. 
icap eden malzeme ba11rlanmıftır. 
Projeleri de yapılmaktadır. 

' . ,. B•11ellir barajı 

Mem!ekette baicalık artmak· 
tadır. Geçe• yıl 10 bin, bu yıl da 
2 bin Amerikaa çubuğu yeniden 
dikilmiıtir. HUkumet bu çubuklan 
be da Ya vermektedir. Adada . iki 
buçuk milyon bai klltniü vardır. 
Senede 800 bin kilo ıarap lıtihıal 
olunmakta, aynu 1500 .. 2000 
kafe Ça•uı tb:ümll aevklyatı ya• 
pılmaktadır. Adada adliye, kültür 
ye .. ıblaat teıkilitı yoluadadır. 

Beyşehir Gölünde i eni 
Çaaakkalede ıaute okumak ... 
rakmın az olduju aalatıhyor. 
Tıkhm bldım dolu olan, oturula· 
eak yer balanamıyu bir gazinoda 
ancak bir kiflnia ıaıete aldıiı 
g6rlllebUiyor. Bir mlddet dikkat 
edildltl zaman burada klmMDiıa 
20 kunattan daha az para Yere
rek çıkmadıit görD.lmektedlr. 

Oyu• oynayarak baıkalanam 
kahTe paraıını vermeyi &zerine 
alanlar bir gazete için muveuie 
bet kuruı yermeyi kııkamyorlardı. 
Bunun .. bebiDi ulamakta ı•cl· 
ldlmez:. luan biraz derince ba
kınca laerkul iltifadeı:•e bedava 
açık olaa, her tlrltl iıtirabat 
itleri temin edUmlf bulunan kt
tllpıne de bomboş duruyor. Bu, 
Çauakkalede laalkıa kahnlerdeld 
oyuaları pzete •• kitap okumı1a 
tercih ettlilai f6ıterlyor. 

Trabzonlular 
Si• Yüzflndea Bir Hafta

dır Güneıe Haaret 
Kaldılar 

Trabıon, 11 ( A. A. ) - Bir 
haftadauberl de••• eden kellf 
bir ai1 7lzlndeo ,.hir Ye kaylerde 
aln.. g6zlkme•ektecllr. Sojuk
tu •• ıiaten meyvalana ve fıachk 
mahaullnln zarar ılrdap ıa,. 
iniyor. 

Mimar Sinan lhtlfall 
Muhabirlerimizdea aldıtımız 

telsraflarda •• mektuplarda 
Mutia, Dealıli, Şarki Karahiıar 
Zonruldak, SJirt, Mersin, Ada•a, 
hmitte de BnyUk Ttırk Mlman 
Sinanm yıldCSnllmll mllnaaebetlle 
ihtifal yapılmıtbr. 

Adanada Ruam Mucadılııl 
Adana ruam mncadeleaine 

arahkıız devam olunmaktadır. 
MOcade!enin bqladıj'ı 1· 10- 1934 
den bugli•• kadar 2894 hayYaD 

Sıtma mllcadeleıl iyi neticeler 
Yermiıtir. Bntnn liğımlara ılfon 
tertibatı yapılmıttar. S.taa yapan 
iki g61 kurutulmaktadır. AdaDıo 

ıayfiyeıi Kuledir. Burada 250 ev 
vardır. Yazın bUtlin ada ha:kı bu 
H}fiyelere taıınmaktadır. Adanın 
limanı mahfuzdur. Fakat mendi
rekler kıımen yıkıldıtı için 111· 
dlliğini ve lntizamım ka11Mt· 
mittir. 

EvYelce Bo:ıcaadama birçok 
Anupa ıehirlerine yapılan ıarap 
llaracab .. umı laarptu 80AI'& 

durmuıtar. Bozcaada fArapçılan 
aralanncla t .. kilAt yaparak A.
rupaya 1ealdea prap ihraç etmi
J• çahımakt.ıdırlar. Buda •a
vaffak oldaldan takdirde Bozca
adaya hariçtm mlblm miktarda 
para pecektlr. 

Tesisat 
Yapıldı 

Su Seviyesi 73 
Santim Yükseldi 

Beytela:r, (Ha."uai) - Mllittaa 
evvel Kroşna adile anılan Bey· 
ıehir oYaaı o deYlrdekl yağıılar 
ve tehavvUlitı ar:ıiye ile g61 ha· 
llne ıeldiktcn IODra bu ha•aH 
lçln daha faydah olmuştur. 314 
yılında gölden Konyaya 160 kilo
metre uzunluğunda bir kanal 
açıl•lft Kooyaoın o zamanki ıu 
ihtiyacına cevap Terllmittir. 

Fakat bir iki ıenedir g6ldeld 
ıu ıevlyeli alçalmıt olduğuadan 
mevcut kanaldan pek az iıtlfade 
edilaiı, Konya ıusuz kalmııh. 
Şimdi slHde yeni tMiaat 7apıl
makta, ıu ıeviyeılain yilkHltilme
ıiae Ye ıuyua artbrılmaıına çalı· 
fllmaktadır. G6Jlba albada açılan 
·.e ıu:yua kaybolma-a Hbep 
olau atızlar kapablmıftır. Barajda 
ıu HYİyeal 73 Antim yak .. lmir 
tir. Daha da yDkaelecektir. 

gözden ı•çlrilmlıtir. Çok ADSÜl or•ulan olan Blpdaa Mı ıörlde =---· ... _ .... _. ·-· .. _._ -· Biga Ormanlarının Bu Yıl 
8 LJ T LJ N U l K E. Y 1 1 ı e ı v • kAaluuu kapa•ı•e•c:lır. Orma•• 

Hf RC.UN • etı ecegı Yatctdere mevkilndeki ker .. ~· 
y m~lu· da kapanmıfbr. Maamafıh 

' DOLASAMAZSINI Z 
FAK.0.T I 

U 1 ba yıl ormanın itleillmeline ml-
ID U uyor ... c1 •• cliıecetı umulmaktadır. 

,,,.. 

Blsa (HUlllll) - Buram or
.... bol bir •emlekettir. Kwl 
elma ormanı ylz bin laektardır. 
M&tehallllar k ormaaclaa laer 
yıl 4 bin metre mlk'abı ataç k .. 
.Umealne ye bu auretle onaama 
Hyretilerek ıılala eclilmeıiae llzum 
161teraektedlrlv. 

lld MD• ene! b• ormaaclu 
kat'lyat yapılmaıı yaAk edilmiftir. 
Bunun tlaerine ıelariai&cleld kr 
reıt•cil•r lpla kalmlflar •• .tik· 

Katta S.nk• 
Kaı ( Huıuıl ) - Kazamız 

ziraat baakau 9'l8 yıhada bici.. 
rılmıı, oaua yerin de F eaikede bir 
banka teaiı olunmUfhl. O zamaa• 
danberl benkaıısbktaa akıab 

çeken Kaıblar mltemadl teıeb
bliılerlnde nihayet muvaffak ol
muflardır. Şimdi burada ziraat 
laankau tarafmclaa l>lr aandak 
tuia olunaeaktır. 

Gemlikte Yeni 
Elektrik 
Tesisatı Yapılıgor 

Gemlik ( Huauıl ) - Y ••İ 
elektr:k fabrikaıı •• tealaab ihale 
edilmiştir. YeoJ fabrika 130 bey
air kuvvetinde olacak, 220 • 380 
Yolt ku\lvetinde olacak, 220- 380 
volt kuvYetinde cenyaa elde 
edl~ecek, bu ıuretle Gemliiln 
elektrik ihtiyaca tamamen temin 
ed:lmlt olac:aktar. 

Belediye tesisat yapacak ılr· 

kete her ay 195 lira vermek au
retile borcunu on ıenede tamamen 
ödeyecektir. Abonelerden kilovat 
batma 2 J,5 kuruı, fmıılar, fabri
kalar Ye diğer it mllU1ueleri ile 
reami dalrelerdea yanm lttet 
alınacakhr. Evlere takıitle teaisat 
7apı!acaktır. 

Gemlikte 
Ziraat Bankası Veznedan 

Bir Tehlike Atlath 
Gemlik ( Huuııl ) - Ziraat 

bankalı •eınedarı eYinde Jauta
lanmı1t maaplı 1atapwa kana· 
rıaa koyuak 91k111e dal811fbr, 
••zneclar uykuda iken .. npldaa 
bir lnYılcım aaçramlf, yatak 7a .. 
maya bqlamıfbr. Vemedar uya· 
nıp da at•tl• mablUI' kaldıj'ım 
ıörllnce hemea tahancuını ater 
leyerek iadat latemit, ıelen po
lialer keocU.inf glçlllde kurtuuya 
mu•affak olmaılardtr, laaıta •n
nedar tedavi için Baraa lıutane
aiae kaldınlJDlfbr. 

Kırklareli Köylerlnd• ı 
Fldenllklar Yepıllyor 

Kırklareli (Huaı:at) - Vilay .. 
timiz dahilindeki köy mektepleri· 
nin yanında birer atımune fldaa
hj'ı tealı edilmektedir. K«Sylerdekt 
tam teıkilltlı mekteplerde taleb .. 
lere ayrıca ılraat bllailul de 
ıstretilmeğe baılanalmıftır. Vali 
Bay Faik 11k ıık k6ylere ılderek 
bu lflerl ·tetkik etmektedir. 

Mes'udlyede Tayinler 
Meı'udiye (Haaull) - Mlddei

umumi Bay Lltif Ordu ajır ceza 
azaLiına, inbiıarlar memuru Bay 
Rıfkı da Samıun inh!ıarlar muha· 
aebecilii:na terfi ettlrllmlılerdir. 
MH'udiye lahiıarlar memurluj'una 
Saıuundu Bay Seyfi aelmiıtir. 

Merzifon Gınç!lri Vı Halkavi 
Merzifon (Hu11.11t) - Halkeri 

çabf8wan111 arlbrm&fbr. Her 
laafta tertip edilen konferaular
dan bqka, haftalık ruba •• 
mullki dersleri de •erilm•t• bq
la11ılmııtır. Merzifon gençleri 
HelkeYiae bllyOk bir alika 16 .. 
termektedir. 

1 Yurtta Killtür lıl•ri 
T 
Karamanda 
Yeni Yapılan 
Mektepler 

K.raman, (Huıuıt) - B 
merkezde 3 llkmektep Y 

Bunlarda11 biri bef, dJjer 
Mllfhdır. Ayrıca nahiye •• 
Jercle de 12 tane tam tq · 
19 tane de 3 ımıflı birer il 
tep bulunmaktadır. BuıWarm 
Cllmhuriyetten aonra yap 
Bu mekteplerde 646 kız, 936 
talebe okumaktadır. Kar 
ayrıca biı de ortamektep • 
Bu ortamektep bu muhit 
çok faydalı olmakta, ük ta 
bltlreaJer burada tahsili 
de•am etmek imkanını bulm 
dlrlar. Ortamektepte im •e 
malatelit olarak 200 ktımr 
oiauaaktachr. Mektepte 
ara1mda birkaç ıoyAl t..-
7apdm11hr. 

Bu teıekklllerden bir 
udece mektepteki yobul 
beJI himaye etmekte ve on 
del-• ihtiyaçlarını tamamla 
dır. Karaman apor itleri d• 
clir. ı.taayondald Belediye P. 
arka••• yeni bir ıtadJ11111 y 
rılacaktır. Kaaabada bir de 
ma yapılmaıı kararlqhnl 
Ba alnema çok fazla hi11e 
bir lhtıyaca cevap verecektir. 

Lüleburgazda 
Yeni Bağlarda Yerli 
buklar, Amerikan Çu 
larına Tercih Ediliy 

Lüleburgaz, ( Hususi ) -
aaba Ye köylerde bu yıl ba 
Jaja çok ehemmiyet Yerllmekt 
Yirmi aenı eYvel flokaeradaa 
mamen harap olan bailar • 
1-Wea teılt edllme)'e ba 
mııtır. Bu arada bailann 
rilwa çubuiu ile mi, yoba 
cabulda mı yapılmua etr• 
t.ecldtWer ele olmaktadır. 
cılara auaru Amerikaa cu 
nu 1 O senede bir yeaile•ek 
du. Halbuki ywli çubak flo 
..-madajı takdirde tam 20 
dayaamaktadtr. Sonra Am 
plMatu •tdar1a1n islimi · 
.k,I olmaktadır. Halbaki 
pbaldarın mahal çok 
tatlı ~• daha randm 
Bmuo iç:n k6.> llller rerli çu 
tere b etmektedir.er. 

Son Pos 

- -Gaıetemiade "kaa 
ve resimlerin bUWJa 
mahfuı ve ıaıetemiat 

t e a 
• "' A1 ... . ""' 

10lltlYI ı• JSO -
\'UfllMISTAN 2l40 1111 711 
lıCNE8I t70I ıa .. 

Aboae beden ee1ıoc11r. Adrfll 
deilttirmell - Jlw6tcuı. ...... 

G.ı....u..,.....u.-• •la ___ .• .., ..... 
Cenp lçlo mek&uplua 10 

Pli il6wa ........ 
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( Sigı,.et Alemi) 

Adua Faciası 
Denilen Şey 
Nedir? 

ltalya ile Habetiatan aruıada 
herglln bir parça daha ııerilea miloa• 
Hbet ipleri, nihayet kula bU. HY&f• 
dayanıp kopacaklardır. Buadan hi9 
tDpbe etmiyelim. İtalyaa Somali n 
Eritre milıtemlekelerine mütemad yen 
gönderditi aıkerler n mtlbiınmat, 
bu kHtı açıkça göıteriyor. ltalyanın 
Habetiıtanla olan daY&1ını halletmek 
iatemenin aebeplerl birkaç ta•edlr: 

1 - Buwiln fçia nslyet itaJyaya 
mlaaittir. ÇllakG her tlrlG ıllih aok· 
tHandaa hHmına faiktir. 

2 - Harici biw mfldabale korkuau 
Joktur. ÇnakU Japonya hariç; lnıfüere 
ile Fran1anın munfakatlerloi almıta 

benzemektedir. japonyaoan lse her
liangi l:lr fa'al hareketi menubaha 
olama.z. 

7 - Meıhur Adaa maflübiretinin 
acuını çikarmak. 

Birinci n ikinci maddelerde ııö•· 
terilen aebepler• maatarılden ltalya 
•• derece realiteleri beaaba katıyoraa, 
bu davada ayni ıuretle lll11lne de 
rJayet ediyor. 

Ç&nkt\: 1896 senHinde General 
Barattferinln kumHdHı altında gene• 
ral Da Bormlda, Arimo•dl, Albertone 
Ye Ellena'aı ku'maDdası altandald (IS) 
bin ftayaa askeri, bir geceyar111 ay 
ıtıtı altında Habet topraklarına sıirip 
Adua'da toplanan (50 - 60) bin kitilik 
Habeı orduıuaa tecavGz edeyim 
derken yolunu kaybetmlf, Gc kol 
tlserine hueket eden bu koUar temau 
elden bırakmıı •• etraflarını alan 
Hab•t kuvvetleri hrafından pırua 
doğranır gibi dotranaı·tlardır. General 
Da Bormida aıkerlerUe beraber lll· 
dOrülmilf, Albertoni Hfr edllmlf, ki
mondi öldDrDlmüı, Ellena yaralanmıf, 
Baıkumandan Barattlerl de kaçmııtı. 

Kııznndıklara ıaferia alametini 
lıtiımar edemeyen Habeılller ıahila 
kadar laip bllUln m••t••leke,.t ifpl 
edecek yarde BaldiaHraaıa 40 bhl 
a1kerle gelip denis kıyı11na 7erl•ı· 

meaine glSz yummuşlardı. ltalyaalar, 
lıte, bugün hem, bu facianın lntika• 
mım almak, hem de ılyasal llemin 
11 en geri kılmıt Afrika m11eleai ., 
diye andıkları Habeı dnaaını laallet
mek iıtemektedirler. Bu du .. ın bu 
dllhah dairuinde halledilip ediJeme
)'ecetini yakan bir ati biıe rlSıtere
eektir. - Süreyya 

HARİCİ TELGRAFLAR 

Aman Tayyareleri Litvan-
•• Uzerinde Dolaşıyor ! ya 

ı;guı~;;---ı Son Gelen 

Buhrandan HabEerdl~r ı·d· 
n ışe ı ır 

Kurtuldu Kao11a.(Lltoarı11a•ın. merkezl)11-

Memur Aylakları 
Arttırıhyor 

Londra, 11 (A. A.) - lngfl• 
terenin içinde yuvarlanmakta ol
duğu ökonomi dütüklüğU hasta· 
lığmdan kalkındığı ı6ylenebilir. 
Ticaret bakanlıj'ı gazetesinin ıon 
istatiıtlklerl bunu g6ıtermektedir. 

Bu lstatlatikler 1930 iıtibaali 
beyetiumomlyeıine bönat etmek· 
tedlr. 1934 aeneal endekıi 1933 
senesinin 91,31hıe ot.betle 102,3 
idi. Binaenaleyh, IOD endeks 
1929 tınldne ylı:de bir eksiktir. 
1929 endekıl 103,5 idJ. Bina••· 
aleyh 1932 de kaydedilen •e ~n 
aşağı endekıi olan 86,3den his· 
aedilir derece ytıkaektir. Son ••· 
nelerde iatihaalJ artan Japonya 
lıtbna edil rae, lnfiltere istihsal· 
leri 1929 HYİyeıine 7aklaşmıı 
olan ye2in• millettir. 

Londra, 10 - Matt vaziyet 
diizeldfği l~fn yeni btitçede hü· 
kümet, memur aylıklarına bir 
miktar zam yapacak, eıki aile 
zamlarını da iade .edecek, bazı 

Yergileri kaldıracaktır. 

Sovyet Rusyada 
Üç idam! 

Moskova, 1 l (A. A.) - Uzun 
mllddet T oula şehrine dehtet 
aalmıı olan bir haydut çeteal 

:dun Moıkova huauıl mahkeme 
huzuruna çıkmıı, Uç ıakl idama 
mahkum edilmiıtir. Diierlarl de 
ağır hapia ve ıOrgün cezalarına 
çarptınlmışbr. 

Siliitetl•rt alU1•n haberlere ıör•, 
altı tagwar•d.,, mır.-lckep bir AIJn•• 
haoa Jilosa, iiç gll•dsn6•rldu Lit
vanya hududlll. Üztn"inıl.•, miif•••dl· 
••n uçuı talimleri gap1nakt•dır. 

Bu Jilo, 6•n• baradı"' ikl ag • .,. 
ve/ bir ağır topçu alayı y•rleıtlrl/. 
ıniı oları Til•lll karargah ittihaz 
etmiştir. Tt1•J1•r11lar, m11nt•z••a11 
Nimen 11.ehrl•in •ol •a1ılll iiurl1ttl• 
açmakta, 11ehlr 60,u11ca c•v•la11 
etmekt•dir. 

[ Son Poıta: Biliyorsunuz ki Al
manya ile L·tYanya aruıoda, bugiln 
Litnnyanın elinde muhtar bir vazi• 
yett• bulunan "Memel,, ara:dıinden 

dol&Jl at:r bir lhtilif .ardır. ] 

Akitanya 
Bu Kocu lngiliz Vapuru 

Karaya Oturdu 
Londra, l 1 (Hususi) - Aki

tanya adındaki bfiyllk Tranı·atlan· 
tik vapuru lngilterooin unup 
sahillerinde karaya oturmuıtur. 
içindeki yolcular çıkarıJmııtır. 
Otuzdan fazla romörkör bu koca 
vapuru yiizdUrmek için çalışıyor. 

Fakat henüz }tlzdilrlllemedi. Va
purun oturmaıı, şiddetli bir lodos 
fırtınası nctices· dir. Oturma esna• 
sında bir kiti ölmliş, yedl kişi 
yaralanarak haataneye kaldırıl

mıtbr. 

Flllstlnde Yahudiler 
Kudils (Husuıi) - Yapılan bir 

istatistiğe göre, Filiıtine muhte· 
lif memleketlerden hicret edan 
yabudiler, ıimdiye kadar 17 mil· 
yon kOaur altın lira değerinde 
480 bin döniim toprak aatın 

almışlardır. 

Bırer aıkeri tayyare haline getirilen 
Alman ıi•il tayyarelerinden birkaçı ............. ·-···-··························-· .. -.. ..... 

Bir Facia 
Çiode Bir Sinema Yıkıldı, 

Dört Ölü Var 
Hong • Koog, 11 (A.A.) -

Dlln gece, yıkıkan bir alnema 
binasının altmda kalan aeyfrci· 

lerden dört kiti ölmüt, elli kiti 
yaralanmıtbr. Ahali biribirine 
glrmiıtir. 

Fransanın 

Yeni Altınları 
Paris., 11 (A.A.) - HUküme· 

tln ) en,den imal' ne karar ver· 
diğl yüzer franklık altm 
meskükitının dünden itibaren 
darphanede basılmasına baılan· 
mıştır. Makineyi maliye nazırı 
bizzat iı'.etmiştlr. 

Bir Mıs1r Heyeti lnglltarede 
Mançester, 11 (A.A.) - Ha· 

faz AfiH Paşanın baıkanlığı 

a tındaki Mıı!r ticaret heyeti bir 
hafta kalma le üzere Lankaıayir' e 
gelmiştir. 

~""'"'!e!~~--~~--~--==--------"""""~ fesleri altında erimit gibiydi: - Ah, evladım!.. 
Diyordu. 12-4 -885 

Edebi 
Tefrikamız 

Yz•••: 
llahmut YeHrl 

No. -33 

Çam Tırtılları 
Hacer, oda kapıımı l'•rerek 

açmııtı: 

- Allah ruı ot.un, öyle bir 
&da ayırmıısın kJ ••• Şu pencere
den bak bir kere, neresi ıörU• 
bllynr? .• Sokağa çıktığım yok .•• 
Aklımı oynatacağım. 

Otelci Ömer Ağa, onun ılnlr· 
lenmesine kızmıt gibiydi: 

- A, hanım, kabahat bende 
de§'U ki ... 

Hacer, duraldalDlıtu 
- Neden? 
Ônıer Ağa, kollannı kavuş· 

turdu, ıuratını aıarak dikdik 
baktı: 

Güzelce otelden haber 
1 l O d SOkak OıtO a mıtsm... ra a, 
oda idemeınitsln.. Burada da, 
6yledni ayırdık! 

Hacer, kahkahalar atarak ye-
re düşüp bayılacaktı. Güzele~ 
otel'n bahçeı:Ie bu yıkıntı yerı 
bir midi? Hacer:n, bu aklına 
gelmezdi! Ömer Ağa, haklı idi. 
Genç kadın, taliin bu oyununa 
aülmekten baıka birtey yapa• 
nıazdı. Fakat otelciyi kırmıı ol· 
lllaktan da korktu: 

- Ağacığım, iyi anlAtam ... 

mıtlar... Y anlıılık olmuş! 
Genç kadının kırıtarak gülllıtı, 

Ömer Ağanın ylizünUn asık çiz· 
gileriul gevıetmiıti: 

- Suç bende değil... 
- Anlaşlldı .. Ne i1e •• Olmuı 

bir kere .•• 
Hacer, Ömer Ağaya yaklaştı; 

aefeıi nefeılerine de~iyordo: 
- Şimdi, HD, beni dinle •• 

Ômer ağa, yutkundu, bir 
bir adım geriledi: 

- Söyle, Hanım, kulağtm 
aende ••• 

Hacer, daha ziyade yaklllfl• 
yordu: 

- Amma, beni iyi dinle.. 
ıokak listilndeki odalardan bir 
taneıini benim için ayır. 

Ömer a&anın, ylizüntln çizgileri 
buruıup kırışıyordu: 

- Şimdi boı yok emmel 
- Sen, beni dinle, diyorum 

ya, canım! boı olmasının ehem
miyeti yok... Sokak llatnndekl 
odalardan birinde yatanları, be
nim odaya ıeçirirai:ı. lıtersen 
ben, Uıte fazla para da verkiml 

Otelci, ıenç kadıam 'lhk De-

- Parayı bırak.. Sen, babr!ı 
miıaffrıin.. Muharrem Beyin de 
hatırı büyüktür. Sonra, jandarma 
müll:zi Cevat Beyin de tenbihl 
var. 

Hacerin, yliregl ağ21na gel· 
mifti. Bir çağlık koparmamak için 
dudaklarını ıa•rdı. yavaı bir sesle 
ıordu: · 

- Cevat Bey, ne tenbih etti? 
Ömer ağa, deaikodu gibi 

değil, ciddi ciddi ıöylllyordu: 
- Sen, o, Iatanbuldan gelen 

hanıma., iyi bak.. Kızbeylide te
melli kalacak değil.. İşleri için, 
birkaç ilin burada durack •• 

Onun, lstanbulda, viJiyette, 
çok tanıdıkları t'ardır. Gunllo 
birinde itin düş r .• 

Otelci, ellerile de iıaretler 
ediyordu: 

- Seni, tanıdığı belli... Ote
lin 6nUdo attan indi, kahveye 
girdi.. Kahvede yağla yavan 
konuıuyorlardı.... Senin de kula• 
ğma çalınmıı olabilir hani .•• 
Cevat Bey, topunun ağzına lafla· 
rını tıkadı! Kanun gl bi hani ye
rinde ağ'ır laflar da söyledi ..• 
Görseydin bir yol, hepsi tıs kaldı. 

Ömer Ağaom, kaılarını çata
rak heyecana gelifine Hacer, 
merak ve teaccüple bakıyor ve 
jandarma zabitinin hayaline dala· 
rak, içinden: 

Otelci, -ahıtlcnmişti: 
- Otelime, dile dnımftı, adı 

dillerde dolaşan karı gelıin, ister 
miyim? Benim damımın namusu 
varJ Ottlciyiz, her clnı insan 
gelir; almasan olmaz. Velikln 
ağır liflar dönmeıini istemem. 
Elin ağzı, torba değil ki bftzeıin •.• 
Kaç glindnr, için için kendimi 
yiyiyordum, tövbeler olsun ..• Hele 
o, nalbant Şumoulu yok mu? Ona 
lçeriledlğim gibi ldmaelere Jçeri· 
lemi} orum!.. Elilem, kalçın ağızbl 
Der durur. Kendisi kalçın ağızlı 

aaıl... Kar.a savamadığı kimse 
kalmaz •.• 

Ömer Ağa, içini botaltmaktan 
memnun anlatıyordu: 

- Hani, sen çağırmaıan, gelip 
bunları diyecektim ..• Senden ötürtl 
de kızıyordum. Bunun burasına 
geleli, ıu kadar gün oluyor ..• Ka
nrun uygunsuıu, ucundan eteğin

den belli olur. Ge!din odaya 
kapandın! Dııarı çıkmağa bile 
korkuyorsun... Bir köUllnğilnll 
görmek değil, eteğinin ucunu blle 
görmedik... Hani, acımadım 
desem haline, yalanı var, eks·ği 

yok... Bilmem seni ı le, ne ahp 
ne vereme:ı.ler? 

Diılerini gıcırdatarak homur• 
danıyordu ı 

- Hepsine ayn 8}1 rı diyorum; 
yanlııınız Yari Öylo karı dejil .. 

r Gönül işleri ] 

Bir Kızın 
Cazibesi 
Nerdedir? 

.. Uae meıualyim. Mektepten 
iyi derece ile çıktım. Az çok 
muzikden anlarım. Bir ml1afire 
çıkarılabilecek kadar yemek plıir-
meaini de bilirim. Aynaya haktı· 
ğım zaman kendimi çirkin de 
bulmuyorum. Fakat 25 yaııma 
geldiğim halde, tlmdiye kadar 
hiçbir erkek tarafından lıdivaç 
talebi ile kar11laımadım. Acaba 
erkekler okumuı kızlardan kor
kup kaçıyorlar mı? 

Nevin 
Erkekler kendllerine bayat 

arkadap ararken ne gibi meıiyet· 
ler iıterler pek kat'lyetle ıöylene
mez. Bu, adamına göre değiılr. 
Bazııı kadının okumuı olmaaına 
tabammftl edemez. Bu, muhak· 
kakbr. Ôyle erkekle tanmm ki, 
kadının okuma1ına, okumuı olma 
ıına tahammül edemezler. Bunlar, 
kendi cebilerinln meydana çıkma· 
ııudan korkanlardır. Onlar kadını 
erkekten kilçllk görmeye alıımıı· 
lardır. Kendlaile mUıavl ayarda 
bulunacak bir kadınla yaıaya• 
mazlar. 

Belki ıiz de, muhitlnlz lktlzaaı 
böyle erkekler tarafından tanı• 
nıyorıunuz. 

Fakat bUtUn erkekler bu do .. 
onncede değillerdir. Yine öyle 
erkekler •ardır ki, kadının güzel• 
Uiindeo, servetinden ziyade zeki· 
ama ve tahıiline ehemiyet verirler. 
Siz böyle birisine teaadDf etmemiı 
olacaksınız. 

Maamafih funu da s6yltiyelim 
ki, bazı kızlarda ı•benl al,, de
nen kuvvetli bir sıcaklık vardır. 

Bunlar çirkin olabilirler. Fakat 
llk görUılliklerl erkeklerin ruh• 
larına öyle akmasını bllller ki, 
erkek bilyUlenir, onun te1irlndeo 
kurtulamaz. Bir kızın meziyeti, 
yalmz tahaill, kabiliyeti değildir. 

Genç kız 1evimll Y• ııcak 
olmadıkça erkeği taahlr edemez. 
Aynaya baktığınız .zaman ken• 
dinizi çirkin bulmuyonunuz. Fa· 
kat ruhları 1aran hararetten na• 
aibinlz olup olmadığını araftır
dınız mı? En mtlblm meHle budur. 

TEYZE 
Sineğl bile incitmiyor •.. Nemtlium 
oda komıulann da hepsi hoınut• 
luk ıetiriyorlar •.• Kendiletl yokaa, 
Allahları burada, tahit... Ben, 
btemem otelime ıöı aelmeahıi .. , 

Göderini açmış, dikkatle dla• 
letir eibi bakıyordu: 

- Sen daha taze5İo... Kulak 
&1ma söylenenlere ..• Gidiıini boz• 
ma... Odana kapandın ya, ondan 
da kuıkulandılar... Karplarıaa 
geçip kıvraklık edeydin, 1eılerinl 
pkarJrlar mıdı, dersin ? 

Elini havada U\luruyordu: 
- Ne gezer! Sen, bana aorJ 
Hacer, otelcinin heyecanını 

samlmt görmekle beraber, jandar
ma mlllaılmloin verdiği zılgıtın dı 
teıiri olduğunu bl11ediyordu. Jan• 
darma müliılmi kahvedeki dedi· 
kodulara, eıkıyayı ininde bastırır 

gibi bastırmııb. Etrafın ılndiğfnl 
görea otelci de, ağızı değiştir
meğe mecbur olmnttu. 

jandarma ıabitl, dedikodula· 
rın geçmemiş olsa imit, acaba, 
ote!ci, kahvedekilerle ağız birliği 

etmeyecek miydı? Kendi ayni 
fikirde olmazsa bi"e, karşısındaki 
çokluktan, çokluğun kuvvetinden, 
zorundan korkacak, ister istemez, 
onlarla b r~ikte göriinecekti. 

Otelcinin, ateşlenmesi de hakla 
idi. Otele söz gelmesini, elbtte 
istemezdi. Hacer, günUo birinde 
oradan çıkar, gider, fakat otelci 
yioe dedikodudao baş alamazdı. 

(Arkuı var) 
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Dünga Hadiseleri 

''Filistin,, e 
Gitmek 
ister Misiniz ? '"i 

Varıova gazeteleri yeni şekilde 

Biz burasınj yapılmıı bir dolan· 
ıcak bilirdi dm~ılıktan bah· 

•
1 ıedıyorlar ı Açık 
solukmaı gözUn biri Lehla· 

tan yahudileri için bir mühaceret 
acentesi açmıı. (Fillatln) e iÖÇ 
etmek iıteyenleri oldukça yüksek 
bir para mukabilinde kaydediyor, 
Balbk limanlarının birinde vapura 
bindirerek birkaç gün dolaıhr· 
dıktan aonra : 

- Filistin burasıdır, diyerek 
bot bir ıahile çıkanyormuş. Mu· 
hacirlerin duçar oldukları hayret 
taaavvur edUebillr : 

- Biz burasını ııcak bir 
memleket bilirdik, meğer soğuk

muı diyerek birkaç günde do
laıtıktan ıonra hakikati anla
yormuı 1 

Bu dolandırıcılıia uğrayan ıo-
nuncu kafilenin 1ayııı (2~) klıidir. 

• 
Biz:lm Univeraitemlıe tal ... 

benin devam mecburlye
•·o.~n-r-.11-,,-, s-i-tt1_d_t1_ tinin vuedllme1io-
t b ... d den ıonra gelmesi mec urı •- . ; itıbarile Budapeş• 
t1am mt1selt1sl tede neıredilen bir 

latatiıtlği meraka değer bulduk. 
Bu latatlatlje göre Peıtede Uni· 
veraiteye devam eden (10,000) 
talebeden (9250) taneıi haya• 
bnı dışarda kazanmak mecburi
yetindedir. Bunların içlerinde ek
mekçilik ve boyacılık edenler de 
vardır. 

lf N evyork Belediyesi lşıfz kal· 
dıkları için yardım gören 

Bir şiıman- amelenin llıteain
lık zagı/lık den titman olan

ların islmlerinl ıll· 
meselesi _____ _. mlştlr. Sebep ola-

rak bunların bedava para almıya 
alııtıktan ıonra it aramıtmalarını 
ve binnetice fazla rahata kavu
f&rak ıişmanlamıı olmalarını göı
termiştir. 

• 
Çinde bizim ' 1Saiı Nehir,, 

dediğimiz Hobang - Ho 
·-8-i_r_IV_e_lt_lr-· nehri ıon yağ-mur-

gatak larda taıarak bil· 
t8n Şan Tuna ha· 

deli,tlrdl valisini ıuya gark 

etmiı ve feyezan bittikten ıonra 
eakl yatağına çekilecek yerde 
on kilometre fark tarafından ak
mıya batlamııtar. 

--·-·-· ... ·--·~·· ...... -....-...._, ___ _ 
Bir Doktorun 
Günlük Cuma 

Notlarından (*) 

Sokaklara Tilkürmek 
Hem Ayıp, Hem 

Zararlıdır. 
Sabahleyin erken erken itine ri
den inıanların, yollarda, h11ta bir 
nefeı boruıundan veyahut haıta 
ciğerlerden fışkırm ıı ifranUa 
kar§ılaıırJar. Terbiye bakımından 

ıokaklara tükürmek ayıptır. Sağlık 
bakımından ise çok zaıarlıdır. 
Çünkü veremin bulaımaıı.na en 
büyi.ik lmll, ıokaklara bırakılan 
bu ifrazattır. Bu baJgamlar kurur 
içindeki mikroplar toza karııı:. 
Havalanır ve güya temiz hava 
almak için caddelerde dolaıanla· 
rın ciğerlerine girer. Onlan da 
bulaştırır. 

Sokaklara tükürmeyiniz, hem 
ayıptır, hem de zararlıdır. 

[*} Bu notları ketlp ıaklayıaı11, yahut 
~lr albüme yapı,tırıp kol1ekılyon yapı· 
nız. Sıkınh umananı:ıda bu notlar bir 
dok.tor gibi lmdaduıı:aa yetltebillr. 

SON POSTA 

Tarihi Musahabe 
r-- "\ 

Geçmiş Zamanın 

Büyük Seyyahı 
Marko Polo 

fnaanların tarJhi çok gülünç 
ıeylırle doludur. Hele bin yıl 
önce yaıayanlarm yaptıklarına 
bakıp ta alabildiğine gUlmemek 
elden gelmez. Atalarımız aelere 
inanırlar ve dotruya inanmamak 
için naaıl ayak direrlerdi? Y alnıı 
bu, baılıbaıına bir komedidir. 
Öyle bir komedi ki yüzlerce 
perdeye ıığmaz, yıllarca seyrolunsa ( Marko Polo'nun lran sahlllerlne çıkuıını 
bitmez. daha cesur çıktı, seyahatin ıere• t ' 

Eski fnıanların lnanıı:arına fini kendi adı üzerinde topladı 
bakılırsa kendilerinin pek uysal 

gösteren bir resim 

Marko Polo - , 

oldukları zannolunur. Ha:bukl ve bu adi yazdığı kitap ile tarihe 
onlar, akho alamıyacağı uyduruş.. geçirdi. lıte Marko Polo, bu ço-
lara dej'er verirlerdi. Akla uygun cuktur ve Avrupa ıınırlan dıtında 
dUıen ıeylere kulak aamazla rdı. dolaıan ilk ıoyyah töhretlni ta• 
Daha doğruıu eski insanlar, ya- ıımaktadır. 
rahhıtan UıtUn, fayda11 veya V enedikten Çine gidip gelmek 
zararı heaaba sığmaz mevzulara bugUn pek basit bir gezinti de· 
değer verirlerdi. Eti her yerde 
bulunabilir ıeyleri aramıya veya mektir. On Uçüııell asırda böyle 
dinlemeye pek yanaımazlardı. bir aeyahat, ölüp yine dirilmek 

Onlar, söz gelimi, tek boynuzlu kadar lmk!naız bir ıeydi. Pololar. 
denilen bir hayvana inanırlardı, bu ağır iti beceren inaanlardır. 
gQya bu hayvanın biricik boynuzu Onlar akla ıığmaz güçlükleri y•-
bUtUn büyüleri, efsunları, hlısım- nerek, binlerce kilometrelik yolu 
ları bozduğu gibi her çeşit zehrin 
de tehlikeaini giderirdi. Bundan aıarak - hiçbir Avrupalının henüz 
ötUrU öyle bir boynuz elde etmek ayak basmadığı - Çin diyarına 
için uzak çöllere kadar gidenler 'farmıtlardı. Hemen llAve edelim 
bulunurdu. Fakat tek boynuzlu ki o devirde Avrupa ile dotu 
hayvan kadıncıldı. Erkeklerin Asya arasında henüz canlı duran 
yanına sokulmazdı. Bundan dolayı bir iz vard•, bu izi Kara kurumdan 
da boynuz avına çıkanlar genç F 
kız kılığına girerlerdi. Kokular ransa sınırlarına kadar srelen, 
ellrUnerek aldabcı makyajlar ya• hattA Pariııe caauslar yollayan 
parak puıuya yatarlardı. Hayvan, Cebe gibi, SöbUtay gibi TUrk ku-
gUzel bir kız teninden uçan nefi• mandanlarımn idare ettiği ordular 
kokuya dayanamazdı, gelip kadın yaratmıılardı. Nitekim Çlnde de 
Hndığı avcının dizine baııoı Türk KubUAy Han hükUm aUrll· 
kordu, ateıll bir latiğrak içinde yordu. 
uykuya dalardı ve... boynuzunu 
kaptırırdı. On yedinci asrın en On beş yaıında Venedikten 
yüksek hUkUmdarlarmdan biri yola çıkan Marko Polo, keskin 
bulunan İngiltere Kıraliçesi Eliza· zeka.ile ve getirdiği seyahat not· 
bet bile bu muala inanmıı •e larlle hUkUmdarm dikkatini he--
yıllarca zahmet çekilerek elde men uyandırdı, saraya alındı. 
edildiğine kanaat getirdiği böyJe Genç Venedikli, birkaç dil 
bir boynuzu on bin lnglliz lirasına de bildiği için Kublliyın aev-
ıatm almıfb ! .. 

Eski insanların gUIUnç inanlari glslnl kaıanmakta gecikmedi. 
bu kadar mı ya. Onlar ağzından Bir mllddet aarayda nedlmlik et-
atıı pUakUren ejderhalara, bir tikten sonra siyasi roller oyna-
bakııla en ylfit adamı cansız maya baıladı, ( Koıinşln) e ve 
bırakan hayvanlara, gemJ yutan Hindistana elçilikle gidip geldi, 
deniz yılanlarma, altı kafalı dev· 
lere, derya kızlarına, dalga peri- Türk • Mogol imparatorluğunu 
lerlne ve daha bir ıürU aaılaız oralarda şan ile. ıerefle temsfJ etti, 
ıeylıre inanırlardı. Fakat gerçek Ne saray hayatı, ne ıiyast 
söze kolay kolay kanmazlardı. hayat, Marko Polodaki seyyah ru-
Meıhur seyyah Marko Polonun öz hunu öldllrmedJ. O, Venedikten 
yurdunda gördüğü ftimatsızJılc 
itte eski inaanların doğruya inan~ Çine kadar gördUğU yerlerin 
mayııının en canlı tanıtlarındandır. topoğrafisini çizdiği ve aHrdUğtt 

Marko Polo, on UçUncU asrın çeıit çeıit devletlerin Adetleri 
en tamnmıı ve o devirden bugüne içli dıth kıymetleri hakluoda not-
kadar da en çok an1lmıı bir tah- lar aldığı gibi Çin ve Hindistan 
ılyetldir. Oauo )'atadığı günlerde hakkında da etraflı bila-I topladı 
Avrupanın Aıya ve Afrika hak- ve oraları Avrupaya adamak1lb 
kındald bilgisi gayet kıttı. Gerçi tanıtacak malzeme hazırladı. Bir 
aıırlarca önce Herodot, Iıtrabon 
Kaenofon gibi tarihçiler, coğraf· taraftan da Hakan Kublliym 
yacılar ve yer yOzU ve yer yU.. bahıiılerile, atıyyel~rile mühim 

Marko Polo, meramına erdiğini 
a ladıktan ıonra hükümdardan 
izin aldı, yurduna döndü ve yir
mi Uç yıllık bir ayrıhı sonunda 
Venediğe kavuıtu. Orada kendi
lerini tanıyan kalmamıı gibiydi. 
Pek gUçlllkle bu yabancılığı gi· 
dereblldiler, ilkin seyahatleri 
hakkında hemşerileriol aydınlat• 

mıya kalkııınca vaziyet değişti, 
herkeste bir itimatııılık belirdi. 
BUtUn Venedikliler Marko Poloya 
yalancı diyorlardı ve Doğu 
Asya ile Hindiatana dair söyledf .. 
ği sözleri istilua ile karşılıyor· 

lardı. 
Venediklilerio hakkı vardı. 

Marko Polo, ne yedi başlı ejderha• 
lardao, ne de bir yudumu lnaanı 
ölmezleıtlren aulardan bahsedi· 
yordu. Onun SÖ)' le dikleri hep 
gerçekti ve olan biten şeylerdi, 
on UçUncU asrın havaalaaı iae 
"tabii ve mümklinden ziyade ta
biat harici ve imkinıız ıeylerl 
anlamıya müaaitti. 

Fakat, onun kitabı, gelecek 
neıillerin kafaaını aydınlatan bir 
meı' ele olmaktan geri kalmadı. 
Kıriıtof Kolomp bile Hindistana 
deniz yollJe de gidilebileceğini 
MarkoPolonun seyahatnamesinden 
öğrendi. Demek ki maBBl kadar 
rağbet görmeyen herhangi bir 
gerçek ıöz, gUnUn birinde bir 
kitife kılavuzluk ta edebilirml~! •.• 

M. T. Tan ı:Undeki milletler, memieket!or bir senet dUzmtıt bulunuyordu. 
hakkında .. do§ruıu aı, yalanı m::::ıc-=.....,.==-===~~======================= 
çok· kitaplar yazmııiardı. Avru· Havadan Sudan Geçinenler 
palılar, Aayadan Jcopop gelen Türk 
kümeleri delAletile Şarka ait bir 
çok feyler duyınuılardı. Lakin 
yine tarihi ve coğrafi bilgi, s.fır· 
dan •ıağı dercede bulunuyordu. 
Hele Afrikanm orta.11ile aşaj'ı 
kısmı, Hindiıtan, Çin gibi Aaya 
memleketler1 ve Amerika Avrupah 
kafume tamamile kapalı idi. 

Venedikll bir aile, Pololar tıte 
bu cahil devir içinde biraz biliİ 
toplayan, Avrupaya Aıyadan ha· 
her getiren bir heyet oldu. Polo 
ailesinden bir baba, bir oğul, 
bir de dayı dUmdUz sayılan yer 
yUzUndo ıarka doğru dolatmak 
lştiyakma kapıldı ve ceaur bir 
hamle ile yola atddı. Oğul, baba- l 
ıından Ye dayııından daha z~ ~ 

- Çok fena bayım, çok fena .•• 
Koca lıtanbulun albnı DıtUne 

çevirsen de; çöplük •ıeleyen kö· 
pekler sıibl dldiklesen; bizimki 
kadar iti bozulmuı bir " 1:annat ,. 
daha bulamazaanl 

Bu ıözleri; akşamın i•Ç aaatine 
rağmen, hili; geçen koca bir 
a-llnUn ilk müıterislnl kollıyan 
miihüroU Sabri ıöyltiyor. Vo içini 

..sekerek devam ediyor: 
- Nerede o eakl günler ba· 

yım? •• Y aloız Beyazıt meydanında 
on b .. , yirmi mUhUrcU dtlkkim 
toplanmıttı da kimse keaatlıktan 
dert yanmazdı. O zamanlar b~u, 

"'n iısiz illnümde seksen, doksan 
ad yazdığımı bilirim. Mühür ka .. 
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1 Kari Mekta.bları ~ 
Tiyatro 

Mahrumiyeti 
Bir Anadolulu Şehir Tf .. 
yatrosundan Bir Dilekte 

Bulunuyor 
Şehir tiyatrosu ıenenln iki 

ayında Anadoluya bir turne yapı• 
yor. Konyayı, Adanayı, Mersini, 
lımirl ıöyle bir hızda geçiyor ve 
lstanbula dönüyor. Bir lahza lçfıa 
durup iki temıll verdiği yerlerde• 
aan'atl Ye tiyatroyu oevenler yine 
kendi baılarina ve o iki temaillo 

· tadile kalıyorlar. Verilen temsfII•• 
rln pahalılığı ayrı bahlı teıkll 
eder. Fakat ıönUI lıter ki Şehit 
tlyatroıu ayrı bir Anadolu kolu 
yaparak, yaz 1o, dolaıtırsın ve 
tiyatroyu özleyen Anadoluları 
tatmin etıln. Ben, burada yalnız 
bu kDçlk teklifi yapmakla kala• 
catım. Belki bir netice çıkar 
Umldlle •• 

Adana olruyuouları01zdan 
Mu11tafa Necdet 

llgınhlaran bir tetekkUrU 
Kaıımımn en gUıel nıhlyel .. 

rlnden lkiıl olan Argıban v• 
Ruuıdakl devamlı ikilikleri yatıp 
taran ve Ilgın gençlerinin dileklt~ 
rint can kulağile dlnleyerelf 
halkın memnuniyetini celbeded 
vilayet fırka reial Bay Şevki Vf 
Bay Sallhaddlne Ilgınlılar namına 
candan teıekkUr ederim. 

Ilgın gençlerinden; Oıman Özdemff 

( Ceva61ar 

Ankara Hisar mahaU.ıainde N o. 10 
da Bay Şevket Çevik'eı 

- Orta orman fen mekteblftt 
tavaf ye ederiz. Memleketteki b•• 
ha biçilmez ormanlarımızda 
çahıacak pok çok kola lhtlya9 
Yardır. Binaenaleyh nihayet 5 - 10 
Hne içinde kendi ıahıi çalışma• 
nur; Ye tetebbuatanızla mesleğinizi 
Uerletir, iyi bir mevki aahlbl 
ola bilirsiniz. 

C~mal Eı imzaıile mektup göndt• 
ren okuytıoumuza: 

- Bir mektup Jle Kamutaye 
mliracaat etmenizi tavsiye ederi~ 

-········ .. ··· .... ·· .................................... .... 
zımaktan parmaklarıma tutuklu)f 
gelirdi adeta ... Şimdi öyle mi yai') 
Parmaklarımız itsiıllkten, lılem84 
mekten tutulacak neredeyse ... 
GOnde, beı, altı mUıterl bulduk 
muydu külilıımızı havaya atıp 
bayram ediyoruz) 

Hem eakldeo, bir mUhrU yirmi 
kuruşa, otuz kuruıa kadar kaıdı• 
ğımız olurdu. 

BugUn çeyrete, hattl yUzlUğe 
fitiz amma, yine uğrayan yok. ,, 

ihtiyar muhatabım; havaaız bir 
yerden kurtulmuı aibl geniı bir 
iç ieçlrdlkten sonra llAve etti: 

- Hulisa, bayım; ıu san'at 
öleceğine biz öleydik ve11el&ml 
Zira bugUn mllhür kazıyarak ya· 
ıamıya çabalamak, iğneyle kuyu 
kazmaktan da gUç!. 

Acı bir merakla aordum: 
- Müşterisiz günlerini nasıl 

ieçirlyorsun? 
O, bir yeri burkulmuı, bir 

yeri ıancılanmış gibi yüzünü bu· 
ruıturdu, ve : 

- LAf mı bu ıenlnkiıi, dedi, 
lif mı bu seninkiai? Biz gUn ge· 
çirmlyoruı, gün sayıyoruz! Aç 
kaldım, yersiz kaldım diye, bu 
yaıtan ıonra adam soyacak halilll 
yoka?. 
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r Bilmecemiz ~ 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Bomouti Jandark Fransız mıklebi 

l
bire .aku·ı talebe•ioden Ali T~ylav, 
tu sulu Kilyoı Kale cadde~ı ~o. 
boya 23 de Leman .~~ııeyıo, 

Ankara İsmet lnonu ellli· 
titüaü A- den ~Neriman Atuagun, 
İstanbul Gazi Osmanpaşa ortamektep 
690 Semahat Uyar, Koduda ıekerci 
Na.cipin kllrdeıi O. Oktay Bay n 
Bayanlar. 

İstanbul Gazioımanpaıa ortsmek
Blrer tehi 7'8 Münevver Bilge, 
Uistik Bakırköy 1 inci mektep 
top 6 inci ıınıftan Saba.hat, 

Şahzadebaıı 42 incJ İlkrnektep 3-B den 
Atiye Bayan ve Baylar. 

Kadıköy Aoarat BıgütUn mekt?bi 

1 
Birer 1 talebeııinden. 75 A.nJel, 

rn ht Samıun ioh11arlar ı;ıraat u ıra .. 
defteri masaıı Amırı bay Muıtafa 

rarhan kızı Neı'e, latanbul kız orta.mektep 
3.. A dan 388 Hikmet, Zonguldak Erej'll 
ılrketlnde bay .Mehmet Ferit km Se• 
viın, 1.tanbul Ticaret mektıbi orta kıı• 
nıında 1028 İrfan, Ankara İımetpaşa 
mektebi 3-A dan 1487 Turgut Baydar 
Silahdarağa fiıenk fabri~aaında muhasip 
Abdülkadir oglu Hayati Altay, Kabata~ 
Gaziosmanpaıa Odame~tep talebesı 
602 Nlomiye, Yozgat lııeıl devre 1 
eınıf 8-A dan 104, Muammer, Ankara 
erkek lia11I 8-A dan 102 Gökalp Bay 
\'e bayanlar. 

Ankara erkek liıt1inden 1-D dan 
Birer 1267 Nuarat, ?edikpa~a 
kutu Ermeni mektebınden Aluı 
boya Çapyao, Ankara Çankaya 
kaıeml tllkmektebi ts inei eınıftan 

88 Hamdi, 1.tanbul kız ll&eıinden 441S 
Zahide Kür, Adapazarı Büyükgazi 
mektebi 3 Unoti 11nıf 266 Aziz, Ankara 
Etlmea'ut yatı mektebi 4 önoü mııf 
175 Ahmet, lıtanbul kı:1 li1esi SiS La· 
mia Bayan ve Baylar. 

İıtanbul kız liıHi 449 Halise, Kırk· 
birer lareli Şark demiryolları 
kart fen memuru oğhı Eroü· 

ment, Burııa Altıparmak lıkmektebl 
eınıf 6 den 367 Kiimile, .Ankara Haoı· 
bayram Hüseyingazi çıkmazı No. 1 de 
Günay Aktuğ, Ankara Çankaya İlk• 
mektebi 5 inci sınıf 34 İbrahim Oztop
rak, Adana topçu alayı yüzbaıı Nazmi 
oğlu Nevzat, Pangaltı Cedidiye ıokak 
Rüstem apartımam Remin Mltat, An· 
kara !ıtikJil mahalleıi Albayrak mek· 
tehi karşııında No. 5 de Seher, Biga 
Sakarya mektebi ıon sınıf*an M. Ali 
Aydus, Ankara Çankaya mektebi IS inci 
ıanıftan 6 Muammer, İıtanbul 44 üncü 
mektep !-B den i173 İbrahim, Beyazıi 
Mitatpııa oadde1i N o. 8 de mDhendiı 
Bay Asaf kerime1i Saadet Ankara 
lııtıkJiil mektebi ıınıf 4 den 16 Sulhiye, 
GelenbeYI orta mektebi 397 Gök Alp, 
Arnavutköy Kireçhane aokak No. 4 
de tıJılz memuru Bay Necati kızı 
Gönül Ankara huıul!li Bizim mektep 

' '1nıf 3 deD 124 Necati, Çerkeskö;y 
Iıkınektep mezunu Karaağaçlı Bilse• 
)'in Biçer Fatih Gelenbevi ortamek· 
tep sınıf' D-ı den 3156 Arif, Ankara 
İıımet İnönü mektebi A-4 den 41S7 
Muzaffer EY.tip 3ô ıncı mektep 1'·4 
den Celil !ıtanbul 47 inof mektep 
eıoıf 3 der: Nezahat Bayan ve Baylar. 

Tekirdağ Cümburiyet mt1ktebi 142 
BI Semahat, Eııki,ebir Sa· 

rne~:r karye. mekeebi uoıf 4 den 
dette~r 491 Altunta~, ~nadol~-

kavağı IJkmektebı Metin 

Fuat Beyoğlu Vali konağı cıaddt1i 
Yav~z apartımanı No. 34 dı daire ~ 
da Yegane, Kadıköy Atatürk meldebı 
il ·S den 363 Meliha, Sultt:nahmet Bay 
Kadri apartımanı Şevkı oflu Rıfat, 
letanbul 29 ulıcU mektep C-1 den 
t508 Sabahattin, Saroatyı tramvay 
oaddeai 272 No. da Cafer, Kasımpaşa 
RUçükpiyalepaıa camii ıokak No ... 2 
de Yaşar Fevzi, Üsküdar Çengelkoy 
28 inci mektep A-4 den 248 Adnan, 
Çankırı ortamektep ıınıf 2 den Ul7 
.A. Zehra Yücel Ankara Haki· 
ıniyetimilliye mektebi A-3 den 8j6 
Oe~al, Zonguldak Mithatpaıa mek· 
tebı 2 inci sınıf Nimet, Beyazıt Ta•· 
fantaıı Karökol sokak No. 14 de Nec
mettin Demiral, Gelenbevi ortamektep 
t~lebesinden O. Öztııy, 1stanbul kız 
lısesinden 766 Handan Fevzi, Gelen· 
bevj orta.mektep A-1 den 352 Kadri 
~'urnaoğlu, Erenköy fJkmektcp ~alebe· 
111nden 235 Hayat, Fatih 11 ınoı mek
tep A-2 den 239 Neola ÜnaJ, Sıvai 
liıeei B·2 den 589 Hami, Beyazıt Ha· 
cıbatabanağa mahallesi Çi!ttuluo:ıba 
•okak No. 11 de Mukaddea) Baya11 "' 
Baylu. 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bitealer 
-

~'Beyaz,, Bir Düğün Gecesi: 
Bir Devlet r;; 

Tabiiyetinden Öteki Devlet Tabiiyetine Geçmek, 
için Meıele Sayılmayacak Kadar Kolay 

Kadınlar l 

Kanun .Adamları Yeni Şekil Bir Sahtekarlık Fransız 
Karııs1nda Aciz Kaldıklarını Söylüyorlar ! 

Geçenlerde bir gün bliyUk mil· 
esseaelerin birinde bir beyaz Ruı 
ile bir avukat arasında geçen bir 
muhavereye kulak misafiri olduk. 

Beyaz Ruı küçük aan'atler ka· 
nununun neırinden sonra memlıke· 
tlmlzde çahıamıyacak vaziyete gel· 
miftl. Türk vatandaşlarına mllnha· 
sır olan itleri de yapabilmek için 
Türk tabiiyetine geçmek iıtiyordu. 
Fakat bu arzusunu yerine getir
mek kolay değildi. Birçok ıera• 
itin bir arada toplanmasına, s?nra 
da lıtidasının bakanlar heyetınde 
terviç edilmesine baj'
h idi. Ve beyaz Ruı 

nereden bulacağım? 
- O da kolay, gel 

ıeninle bir izdivaç acen
teıine gidelim. 

iki kadın acenteye 
riderler. Vaziyeti anla· 
tırlar ve teHiıı mucip bir 
ıey olmadığı cevabını 

ahrlar: 
- Hele ılz birkaç 

ıUn aabrediniz f 
izdivaç aceateai mtl

dlirtınUn yaptıtı b&1itt· 
ir: DUtkDnler yurduna 
alder, ihtiyar bir adamı 

avukatına ıoruyorduı <..~ ~~ 
_ Ne yapayım? ~ LABORATOIRE ~\ 

AYukat gDldU: it DE POLICE u JI 
- Kadın olsaydın~ TEC_:!QUE lJ 

kolaydı. Bir Türk ile '.s'OREı:i-; · 

evlenirdin, ve evlenir " 
evlenmez de tabii bir 
ıekilde Türk vatan• 
da9lığına geçmiı olur
dun. Fakat erkeksin, 
yapılacak bir ıey gö
remlyoru m. Ir.tidaoın 
neticesini sabırla bek• 
!emekten -gayri 1 ,,.. 

Dun Fransız ı•
ı:etelerfni okurken lı• 
tanbulda lşittjğimiz 

bu muhaverenin ora• 
da çoktan tatbik 
mevkllno konulmuı 

oldufunu öğrendik. 
Bizim yeni tatbik 

ettiA'imlz kUçUlc san• 
'atler kanunu Fransa• 
da yıllardanberl mev· 
cuttur. Bir ecnebinin 
Fransada çabşma11na, 

para kazanmasına kat 

tertip edllfr. Yani bir cumar
teai ıUnU ihtiyar adam do,. 
kllnler yurdundan meı:unen çı· 
kar, hamama g6tUrUlllr, yıka· 
nıp tıraı ettlrllfr, elbiseci dük· 
lcAnına uğratılır. arkas1na yeni 
bir elblae takdır, ıonrada bele· 
dlyey• aidillr. Evlenecek ka· 
dın daha e•vel ıelmiıtlr, kAğıt· 

larıda daha evvel yapılmııtır. 

Hemen nlkib memurunun oda· 
ıına ıldillr. Deftere imıa baaı· 
lır. Ondan ıonrada ihtiyar dtlt· 
kUoler yurduna döner, kadında 
franıız tablyetine ıeçmlı sayıl• 
dıA-ı için veaikaamı alarak itine 
baılar, karı koca artık biriblr· 
lerinl garmiyeceklerdir, yani 
aralarında "beyaz,, bir izdivaç 
vardır!. 

* 'iyen müıaado etmez- Beya1 evlenme yapanların re•imleri poliıı müdüriyetinin 
Parlı pollı mUdUrU gazeteci• 

nin anlattığı bu hikayeyi dinle
dikten sonra hemen tahkikata 
giriıir ve öğrenir ki, hakikata 

ler. Y almı kllçUk HD• doıyeaioe geçti. Fakat ~aklarında hlç~ir muamele 
'atler deA"ll, bUyUk yapılmadı, tetkıkat devam ıdıyor 
me1lekler de milnhuıran Franıız bulur. Ona: 

vatandaılarına mahıuatur. Kanu· - Seni muvazaa teklinde 
nen bu, böyledir. Fakat acaba gUzel bir kadınla evlendireceğim 
kanunun bu hükmünden hariçte ve mukabilinde de on lira ve· 
kalmak milmkUn delil midir? Bu receğim, der. Tabii bu kadm ile 
ıuale ı ancak bir defa, oda belediye dai-

- Erkekler için bayır 1 ceva• reainde konuıacakıın, ondan 
banın verilmesi zaruridir. Fakat ıonra biriblrinizin yUztinU görecek 
kadınlar için eYet, denilebilir 1 dei11siniz f 

* Birkaç gUn evvel bir Fransız 
gaıeteciıl Pariı Pollı MUdUrllnU 

ihtiyar muvafakat edince hor~ 
ıeyi bir erkAnıharp planı gibi 
dakika11 dakikaıına, intizamla . t ederek bazı evlenme 

:1::::elırinin yabancı tA.biiyette ............................................................. . 

b lunan kadınları Fransıdar ile r-
:vaıaa ıekllnde evlendirmek Aı0•• betçi 

m b" l ı y~ aayeainde Franaız ti uyet ne ge· 
çırdiklerinden haberi olup oıma- Eczaneler 
dağını sorar. Poliı MUdUrUnfin 
verditl cevap menfidir. O zaman 

azeteci ıu hAdiseyl anlatır ı 
fl _ Hitlere aleyhdar olduğu 
için Almanyada idare ıistemi 
değltir değlfmOZ Franıaya kaçmıı 
bir Alman kadım vardı. Parasız 
olduğu için burada çalııma~ 
mecburiyetinde idi. Fakat ecnebı 
iduğundan hiç bir yerde it bu-

ıo ordu Vaziyetini bir arkada· 
amıy · 

Çtı Ondan fU cevabı aldı: 
ıına a · b' _ Kolay 9ey, hemen· ır 

F ı ı'le evlenmellıin. Tabii 
ransı . 1 surette Franııı tibıly~tine g•çm f 

oluraun 1 · 
_ Güzel. Fakat bu koca71 

Bu gece nöbetçi eczaneler funJardır. 

1ıtanbu) tarafa Şehzadebaıı ( lbra· 
bim Halil ), Akaaray ( Ziya Nuri ), 
Edirnekapıda ( Arif ), Şehremini (A. 
Hamdi ), Samatya ( Rıdvan), Küçiık
pazar ( Küçükpaıar ), Eyüp ( Hik
met ), Lalelide ( Sıtkı ), Fenerde 
( Emilyadi ), Cağaloğlunda ( Übeyt ), 
Bahçekapıda ( Agop l\lioasyan ), Ba
kırköyünde ( Hilll ). Beyoğlu tarafa: 
Kalyoncuda ( Beyoğlu), Taksimde 
( Takıüro eczanesi ), Galatada Mah
oıudiye<le ( ~lişel Sofronyadis ), Şişli 
hamam ( Halk ), Kasım paşada (Yeni
Turan ), Hasköyde ( Yeni Türkiye ). 
Kadıköy *arafı: Modada ( Faik lsken
der ), Pazaryolunda ( Namık İtJmet ). 
Büyükadada ( Halk ). 

temamen muvafıktır. 
Şimdi ne yapmalı ? 

- Ortada bir sahtekArlığın 
olduğu muhakkak, fakat bu nh· 
tekArlık kanuna temamen uygun• 
dur. Bir erkeği iıtediği bir it.a
dınla evlenmekten n&1ıl meneder• 
siniz, veJevki bu evleniş sözden 
ibaret kalım, önüne ne hakla 
geçilebilir ? 

Fransız hukuk adamları bu 
vaziyetin önüne geçilemiyeceği ve 
kanunen men'ine imkan olmadığı 
kanaatindedirler. Maamafih tah
kikata devam etmektedir. 

-·················· ·······--
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Saıfa 7 

Romangaya 
lngiliz Malı 
Giremiyor 

• 

Romanya hükumeti ile IngJI• 
Çünkii tere arasında ya• 
d6r1iz ptlan ıon ticaret 

anlatmasının bir 
ödlgemlgor maddesine ıöre, 

Romanya hükdmeti lngiiiz ithali· 
tının kaltılığını dövizle ödeyemiye• 
cek yazfyette olurıa muvakkaten 
lnglll.1 mallarmın ithalini menet• 
mek hakkını haizdir. 

Bu Taziyet ıu günlerde mey• 
dana geldiiinden Romanya lngl• 
Uz mallarının girmesini yaaalc 
etmiıtlr. Roman1a ıon anlaşma• 
ları bu ıart içinde yapmıı oldu• 
fundan Amerika, Japon Çekoı• 
lovak ve Maeariıtan mallarıda 
ayni muameleye maruı kalmııhr. 

* 1935 meYılml içindeki Arna• 
Arnaflııtluk Tutluk zeytin lh• 
ta segtln lla- racatı bllha~sa 

komıuları ilzerın• 
raç •digor de toplanmııtır. 

Bu mOddet zarfında Arnavutluk• 
tan 2405 •aıon ltalyaya 698 va• 
aon da YuaoılaYJaya zeytin ihraç 
edllmlıtir. 

* 
Bulgar Hükfımetl Almanya, 

Bıılgarlatan 1 AYusturya, Çekoı• 
t .. 1" 1 1 1 lovakya ve Maca· 
u un •r n ılıtan ile tUti1n· 
•atıgor lerlnl ıatmak Uze• 

re anlatmalar imza etmittlr. Bu· 
nu taahhüt eden dört memleket 
aermayedar)arıodan mürekkep 
grupun yüzde (69) u Alman, (18) l 
Avusturyalı, (9) u Çekoslo•ak '' 
mütebaklıl Macardır. 

Bu grup altı yıl içinde Bulga• 
rlıtandan takriben 14 milyon 
Türk liralık tutun alacak ve kar
ıılığı makine ve ıaire ile ödeye• 
cektir. Diğer taraftan Bulgar tll• 
tün lnhl1&rının bu mevsim içinde 
600 bin Türk liraaı kıymetinde 
tütlin aldıtı haber -verilmektedir. .. 

Türk Ofisin istihbaratına g8• 
lngilt•r• lıa- re lngiltere HU· 

lılardan kiimeti el tezglh· 
larıoda yapılan 

/azla güm· halılardan mun• 
._'_a_k_a_ı_a_c_ak_ um gUmrUk rea• 
mi alacaktır. Bu resimden Iran 
halıları ile birlikte blılm halıları• 
maz da müteessir olacaktır. 

* Varıova'dan yazıyorlar - Le• 

1 

Le/ıistanın blatanın kömDr 
le.. 11 1 l 1 ihracatı çok azal• 

om ,. I •r mııtır. Bu yUzden 
ho•uk birçok madenler 

kapanmıı ve iıılz amele miktarı 
artmııtar. 

lf 
BUkreı - Romanyanın petrol 

Romangaıun iti bAlA dU:ıeleme• 
mittir. lıten anlı• 

P.etrol... yanlar fi atların 
i&tıhıalaıı te1biti işini bey• 

nelmilel bir konferan1& bağlı gö• 
rUyorlar. Memleketin gUnlUk is· 
tihaalltı 2700 vaıondur. 

.............................................................. 
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iKi GÖNÜL BiR OLUNCA .. 
~ 12. 4. 935 Samanhk Seyran Olur 1 

Paşa, Günden Güne Dertleniyordu •. 
Osu, busu yok, konalı blSyle 

çilehane haline getiren Mbep hiç 
ıtıphe yok ki yeni damadın kıde
mindekl uğursuzluk, netameliliktl 
Herhalde dOz tabandı ki e•i böyle 
allak bullak etmiıti. O ane kadar 
içinden inblaatlar, aaf al ar taı•n 

Ata Paıakonağı o kadar değif· 
mitti ki bir mnddet devam eden 
durgunluk, yeiı te ortadan kalk· 
mıı, şimdi de her tarafta, her 
bucakta ıeçiauizlik, haraza türe· 
mekle baılamııtı 

BUyUğünden k•lçllğllne kadar 
herkes biribirlerile kedi kllpeğe 

d3nmüttl1. 
Bunca 1enedir biribirlerine : 

(Sevılli nimetlimf.. Canım P•ia· 
cığım!) demekte olan paşafendile 
Hanımefendi boyuna çekiımede ... 
Kendilerini bildiler bileli biribir· 
lerine uf dememit olan iki kard.,_ 
ortanca ile hemtiresl, muttasıl 

kavgada ••• 

1 
dağında iken yerlere tavus 
kuyrukları çıkarmalar... Midesi 
botalır bophnu 7lae gam ku· 
yulutu: 

- Ne dert bu çatbğım dert? .. 
Y arabbl beni ne vakit 1ıeberte· 
cekalıı, lqeml ortaya ıerip bu 
berzahtan kurtaracalum? Diye 
kafaahıı. g6fa0nll yumrukla
malar ... 

Bu aıcafa kar dayanmayaca
ğı afi kir. Beclbll•t Ati Paşa . 
gliDd• gine erimiş. göçmüt, 
sanalr hana.lan d&ımlfttL Ma
beyiıl, nazuetlııde bu dGtkünllğü
nUa aebebbal .,.... ahh•planna: 

- Biraz ıalnharifilmizacım 

daL Saihuımdaa mlnbais 
olsa ~rekf.. Romatizmam da 
keabilft:dat etti!.. Gibi ce-
vaplar nriyer, llübali Te 
aenli benli doatlannm çoğu, 

gö:ı kırparak. bafb cilıetleH 
hamlediyorlarch. 

rlııe dilfllrmek. 
Gömleğinin, ceketinin üzerine 

kadın 1açlar1 koymalar. Ten 
f anilaaını. fi renk gömleğini tUrlll 
leYantalarla bnlamalar. Gftya 
fazla lçkllilikten, yayık ağız.la, 
aah astarı olmayan bir aürU 
atmaaiyoo: 

- Arkadaılardaa yaver Meh· 
metle Kristalde idik. Çalgıcı 
karaların tam bltitfğinde, omuz 
h•tlannda çalbşhrırken... Rakı 
ba, tifecle durduğu gibi durur 
mu, haydi aktrislerin yan1n1 boy· 
lacbk. Orada da çakıntı.. Sarhoş 
poeulayı bilir mi ne denin otel 
Moderne gitmiı:z. Orada da üç 
tişeyi temizlemitiz. 

Yekta. kılı l:ıl!e kıpardamı· 
yarak: 

- Rica ederim, l'ece konuş· 
tunuz? deyip müstehzi bir kah
kaha savuruyor, zıplaya zıplaya 
orta kata inip Z şanın yattığı 
odama kapıs TUrtı)iOr, hemen 
kendini kanepeye ah1 crdu. 

( Az a Y"l' ) 
- Papcığım. diyorlardı, biz 

lololo y tmayız. Hele töyle bir 
açıl balcabm. doğruyu aaklamL , 

Nl1an 12 
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._ __ • Matineler ı 1 den itibaren. Dtıhuliye 20 kuruştur. 4m _ _..,. 

Bugün TÜRK Sinemasında 
Meva:mln en hisai ve heyecanh filmi : 

BiTMEYEN iZTIRAB 
FRANSIZCA SOZLO 

WALTER CONNOU.. Y • DORINS KENYON • ROBERT YOUNG 
BiR DAKiKALIK ZAAFI BEŞER - INANILMIY ACAK BiR 
FEDAKARLIK 20 SENEUK HiCRAN • ÖLÜMDEN BETER 

BiR CEZA 

Biga sulh hukuk hakJmlllln· 
den; Biga kaeahaaından tuhafiyeci 
Ali Haydarın Demetokadan Ali oğfu 
Fehlm ve Ahmet n Mehmet ile f... 
tanbalda Ve1necilerde BaHAç ıotatm· 
da 6 namaralı hanede Halı1 ve ayni 
ew• Klmile aleyhlerinde açtığı iıalei 
şuyu davasından dolayı dan olunan 
tarlanın kabili takaim olup olmad:ğı· 
nm tayin n tubiti için keşif icıaıına 
karar Yerilmiş ve bunlardan Hani ve 
Kiimil~nia ikıtmetgilhı meçhul bulun· 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Top~r caddni No. 8' 

maeım hasebile ili.nen tebligat 
icıaıına karar verilmiı olduğundan Halil 
-., Klmileniıa H-4-935 Cama sünü 
ıaaat 10 da Jr.,if mahallinde hasır b.
lunmalan 'Hya bir vekil göndermeleri 
aksi halde keşflıı gıyaplaıında yapıJ&. 
cağı ilanen tebliA' olunur. 

' 
Kazık matmazel çoktan fer· 

tlği kırmıf... Klbya Zllhanım d• 
pılıyı pırtıyı toplam•f.· GOlfem 
kalfa ile DIJberenfiz kalfa, gtı
nUn 24 saati dalaşta... Harem 
ağaları gırtlak gırtlağa... Yalnız 
sıenç cariyelerle uıaklar keka ... 

• 1 
Yatar, karııınm kendisine 

olaa aoğuk lavarlarım bir mUd· 
det (öörööl. At martn:i!.. Oyna
ma gUndüzJ)lerle aavuşh::rmaya 

çalışmış, fak t bakmı.ttı. ki • ke ndi 
presengi vech:Je - bu balık haki
katen başka balık; bu gid · 
gidit değil. 

Düny BUİK Otomobilinin ca meşhur 
gelmek üzere olan lüks 1935 modeli 

Her akıam: (Vakti kerahat 
geldi, ilAcımı ala1 ım!) diye ç.i· 
fingir sofrasına oturaa, (Batb 
balık, doldurun bir daha ıu te• 
resi!) diye karafakiler boşaltan, 
cnriyelerm taksimlerjni, ıarlcıla· 

rım dinleyerek plir kel if rakı 
parlatan Paşa. timdi OçUnçU 
kadehi yu•arlar yuvarlcmu 
ifrit,.. Öfke, hiddet, knfnr ... 

Tabakları, bardakları fırlat· 

malar; tepsiye, masaya tekmeler; 
Harem ağa!anna ailleler, tokat• 
12'r... DördilncU kadeh daha du-

Kimbi ·r kimden akıl öğreo

miı olacak ki giinün birinde, 
yepyeni bir siya5 t tatbikin 
kalkıtllllflı: 

Eve gece yarıları gelmek; ek-
uriy sabaha karşı düşmek. Baza , 
gök kandilmq gibi, yıkıla yıkı:.a 
odaya girmek; karı• nı kıska'.!l dı
racak aözferl tutturup kendi tize-

T. İ. C. İ. EŞYA PiYANGOSU Şanslılarına verilecektir .. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
- 17 -

l - Oz türkçe lı:ökforden gelen 
ıözlerin karıuıına ( T. Kö.) beldeli 
(allime\\) konmuştur. Bunlarııa her hır 
hakkında 11raaı ile uzmanl&rıwııuı 
(mütehassıs) yaıılanru ıazetelıre ve
receğiı. 

2 - Yeni konan knrıılıkların iyi 
ayırt edilmeıi için, gerecine göre, Fran• 
11ıcalan yuılmıf, ayrıca örnekler dı 
konulmuştur. 

3 - Kökl Tüıt,e olan kelimelerin 
bugünkü i,lenllmit va kullanılan ve· 
killeri alınmıştır. Aslı ak olan lırık, 

aslı ügcüm olan Jıüküın, Turkçe "çek,, 
k6klinden gelen tekli gibi. 

Mnteharrik - işler 
Örnek: Buharla mfiteharrik 
mak"ne • Buğarla işler makine. 

Müteharrik bizatihi - Kendi 
itler 
Örnek: MIUeharrik bizatihi 
makineler, bllylik bir terakkiye 

Tasıta olmuftur • Kendi iıler 
makineler, bUyiik bir ilerleme} e 
araç oJmuıtur. 

Gayri müteharrik - 01namaz 
kımıldamaz, hareketsiz 
Örnek: Gayn müteharrik bir 
cisim gibi durdu· Kımıldanmaz 

(oynamaz) bir cisim gibi durdu. 
KuTvei mubarrike - l~Jetge • Fr. 

F orce motrice 
Örn k: On dokuzuncu asrın 

kuv\ ei muharrikesi buhar idi; 
yirmhci asnn kuvvei muharrikeai 
elektriktir· On dokuz.uncu aarm 
işletgesi buğar idi, yirminci 
asrın işletgesi elektriktir. 

Tahrik - Harekete getirme, 
kı~lcı tma, uyandırma. itletma 

Tahrik etmek - it etmek 

Örnek: Vapurun çarhını tahrik 
eden buhardır· Vapurun çarkını 
ifleten buğarchr. 

Tahrik etmek - Uyandırmak 
Örnek: Vatanperverlik hisaiya• 
tını tahrik etmek, ( h2rekete 
getirırek) • Yurdseverlik du} gtı· 
sunu uyandırmak. 

Tahrik etmek - Kııkırtmak 
Örnek: Fransada menıucat 
amefes·ni tahrik edenler tcY"kif 
olunmuştur • Fransada dokuma 
ı, ç' ler·o: loıkırtanlar tutu!m ştur. 

Tahrik etmek - Harekete getir· 
mek - Fr. Mettre en moavement 
Örnek: Makineyi tahrik etti • 
makineyi harekete getirdi. 

T L!hriamiz •- K·ıkıbcı 
Tahrikat - Kııkırtma 
Harf - Harf (T. Kö.) 
Harfendaz - Lif atan 
Harhara - Hırılb 

Hariç - Dıt, dışarı 
Dahil - fç 
Harici - Dıt 

Örnek: Harict cephe - O., y6-
ney • Hariciye Vekaleti - Dit 
Bakanl ğı. 
Dahili - iç 

Örnek: Dahill ceplıe - fç y&

ney • Dahiliye Veklleti - iç B .. 
kanlığı. 

Haricen - Dıştan, dışarıdan 
Harif - Güz. 
Harifane (Bak: arifane) - Or· 
taklaıa 
Hirika - Tansık 
Hankavi - Tancılı 

Harikulade (fevkallde) - Görül
medik, işitilmedik, duyulmadık 

Örnek: 1 - Harikuilde ( fey. 

kalide) bir baaiıetle - Cöril.me
dik f lfitilmecllk.) bir öagörlrlük
le • avec une clairvoyance extra· 
ordinalre. 

2 - G&ülmedik, ifi\ilmedik 
şey - On chose inoaie. 

3 - (koı uşurkeo) har"kulic!e, 
fevkalade l er:ne: - Olur fey 
değil • C' est extraordinaire - Ol· 
maz şey • C'est merveilluekı. 
Harikulade (fevkalade)· üanomal· 

F r. Extraor • dimdre, iooui, 
Mene • iHeux 
Örnek: HArikulAde bir siy -

Üsnomal bir çalışma • Un travail 
extraordinaire. 
Harim - Gizey, avlu· Fr. Sanc• 
tuaire. enceinte aacree. cncelnte 

Ôraek: Ev, insanın harimidir
Ev, lnıanm g'zeyidir • La maison 
est le sanctuaire de l'homme. 
Mahrem - Gizli, öz.deı • Fr. 

Confidentiel, lnlime 
Örnek: Mahrem evrak - Giıli 
kağıtlar • Pieces confidcntielles. 

Mahremiyet - Gizlilik, özdeflik, 
içli dıtlılık • Fr. Confldence 
intlmile 
Örnek: Bu doayaam mahremi· 
yeti - Bu doıyanın gizlllijL 
iki krkadat araundaki mahre
miyet - iki arkadq araamd ... 
ki özdeşlik. 

Mahremane - Gfıli olarak· Fr. 
Confidentlellement 
Örnek: Bunu size mahremane 
16ylliyorum - Bunu slze aizli 
olarak aöyliyorum. 

Mahremi Hrar - Gizdq • &. 
Confldent 

Harir - ipek 

Harita - Harta 
Has, mahsus - Ö.zgll-fr. Propre a 

Örnek: Onun kendine hu bir 
yazrsı var - Oaun kendine öz· 
gü bir yazıllıl var· il a une ma· 
ııiere d\~crlture propre i luf. 

Tahsil etmek - Ôzglllemek • fr. 
Affecter, consacrer, reHrver, 
destiner, aflouer 
Örnek: Bu mağazanın kirası 
Yergiye tah.t. edilmiftir - Ba 
mağazanın kirası vergiye 6s
günlemiştir - Le. loyer de ce 
magazin eat affecl• a l'lmpôt 

Hauatan. bilhaaa, alelhusus -
Hele, yalnız 

Haua, hasiyet, hususiyet - Öz
gülük • fr. Propr:ete, particu· 
larite 
Örnek. 1- Madenlerin basaaıı
madenlerin özıülü~ - La -
propriete des metaux. 
2 - Meaaiperverllk onun mi• 
zacındald hususiyetlerden biri 
idi - Çalışkanlık onun azgtı
ınklerinden biri idi - L'amoar 
du trna;J formalt an dn par-
ticofariteı de ıon cuactere. 

Ce~her - Öz - fr. Substance, 
E...nce, food 

Aıllyet - Özgtmlik - fr. Ori· 
gtnalite 
Örnek: Bu yazıda bir aslJ.. 
yet ~örlnUyor - Bu yazıda 
bir özgtmltlk görUnllyor - On 
remarque de foriiİnallte dan• 
cet artide. 

Aıli - ÔzgUn - fr. OrJgiaal 
Huuat, f8h81, utl - Özltl - fr. 
Perıomıal~. 

Örnek ı Yüksek bir ıa•liyet -

Ylllc1ek bir özlük - Une haate 
peraoanalite.. 

Hasad - Biçme 
Hasad etmek - Biçmek 
Huar - Zarar ( T. Kıs.) 
Hasbihal - Söyletf, aöylqmelr, 

aöylet ( Mo•oloğ aalamına ) 
Mababaae etmek ( Mlnakaıa 
etmek ) - Aytıımak, çatıımak 

MftkAleme, muhavere - Konuıu. 
kon aşma 

Mnnakaıa (Mubabaaa) - AJtlflD• 
Muhabere - Haberleıme, yazunna 
Müzakere - GörDşme glSrOfü 
Müzakere - Belletim ( Okula 

terimi ) 
Müzakereci - Belletjd 
Milzekkere - Asbitik 
T aatii efkAr - OylaflllaJ 
T ezelrkllr etmek - G&rnşmelı 
Tezh:ete (Tahrirat) - Bitik 
Haıbeliktıza ( Bak : iktiza ) -

LOzumundan dolayJ 
Hasebile - Dolayı. lStllrG 

Örnek : Böyle olmak hueblyt. 
- Bayi• olmaktu öttlrO, b6r 
la ohnak dolayıslle 

Haaeb ( Bak : Neaeb ) 
Hued etmek ( Bak : Gıpta ) -
Kıskanmak, glklOlemek 
Örnek: l - Bana haHl ede
ceğine aea de blr baltaya aap 
olmağa çalıı - Beni kıskana
cağına sen de bir baltaya sap 
olmağa çalış. 
2 - Hased etmek. gıpta et· 
meğe benzemez - Gönülemek 
imrenmeğe benzemez. 

Haaud (Bak : Gıpta ) - Kıskanç, 
gOnftcü 

Haaıl olmak, husul bulmak -
( Devamı 9 uncu ylzde ) 
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ESMER GÖL 
Muharriri : A. R. Tefrika No.: 78 

Top Sesleri .• 
Bnstancılar, Padiıahın Geçeceği Yo!a Dlzflmlıler, 

Çalınan Boru ile Selim Vaziyeti Almıılardı •. 

Sarayın bahçeılnde, (cenk kı
yafeti ) &fyinmiı ağalar oradan 
oraya koşuşuyorlar. • S;ıraydan 
verilen emirleri, sahile ulatbrıyor
lardı. 

Sahile, kiml1en Boıtancılar 
dizilmiıtf. Bunlar da verilecek 
son emri beklemektelerdi. 

Öğle ezanının Uzerinden henUz 
bir saat kadar geçmlıtl kl, bir· 
denbire: 

- Teırlfi hUmayun .• 
Sözleri, her tarafta akHtmlıtL. 
Bostancılar, Padişahın ııeçecetl 

yola dizilmiıler, sellm vuiyetln• 
alrmişlerdi. Filoda çalınan boru· 
lar üzerine, bütiln filo efradı, 
çamariva [1) etmiılercU. 

Y alıkötklinlln önllndeki iakel .. 
nin sol tarefma dizilmlı olan 
( Mehterhanei hakani) derhal va• 
ziyet almıt • • Davulcu baımın 
boynundaki davula indirdiği faaı· 
lala Uç darbe, uzaklara kadar 
uzanarak, medit akiıler yapmııtı. 

(Hırkai ıaadet) dairesinde öil• 
· namazını kılan ( ÜçUncU Ahmet ), 

aut gibi beyaz bir knheyllna 
l>inmi9.. Yanında ( Veziri lı:Amı ) 
ve seYgill damadı lbrahlm pata 
olduğu halde, mu hteıem bir 
alayla sahile inmişti. Yalıköşkünftn 
önüne gelir aelmez, (Mebterbaıı) 

'nın elindeki altın (Çokan) yukan 
kalkmıf .. Mehter takımı, a1ametlt 
blr hava çalmaya baılamııtı. 

O anda, Şemıl paıa, Nakkaı, 
Beşiktaı, sahlllerfodan alevler 
ıaçan beyaz dumanlar yilkıelmlı .. 
Boğazın ve Marmaranın duraıun 
ufukJarında, birdenbire heybetli 
top sesleri gUrlemiıtl. 

Filodan, denizin Uıtftntı dol· 
duran perme Ye pazar kayıkların· 
dan bir al kıt tufanı yllkHlmif .• 
Binlerce ağızdan taşan karmaka· 
rııık aealer, uzun bir oğultu ha· 
Unde, ufuklara doğru ılirllklen
miıti. 

ÜçUncU Ahmet, yanında ibra· 
him paıa olduğu halde, yerlere 
aerilen al çuha ve tallar ilzerJn• 
den geçmiş.. Saltanat kadargaıı· 
nın som altın itlemell kötkllne 
girmiıti. Maiyet erkanı da, padi
ıahla veziriazamı takip etmlıler .. 
Kadırganın güvertesine dizilmlı· 

lerdi. 

Saltanat kadırgası derhal 1a· 

hilden açılmış.. Boğazın IAcivert 
suf arına doğru kaymıya baılamıştı. 
Topların, davulların azametli ıli· 
rültUsli arasında, halkın coşkun• 

luğu artıkça artmıı: 
Hak, ıelAmet venin. 

- Rabbim, kılıcını k11klo 
etıln. 

- Allah.. Askerimizin birini, 
dtışmana bin göstersin. 

T emennl ve feryatları, kaya• 
lara çarpan bir dınlz dalgası iİbi 
her tarafta çağlamışb. ÜçllncU 
Ahmedin saltanat kadırgaıı, Bo
ğaza doğru açıldıktan soma Bty• 
lerbeyi önünden dönmüf, dolaı• 
mı_ş.. Orada biltun .donanmanın 
yaptığı geçit resminden sonra, 
doğruca Üsktidara felmiş, iıke
leye yanaımııta. 

Dört saat devam eden bu ge· 
çit reımi eanaaında, Üaküdarda da 

ll ) Oemilerin kenıırlarında ve di
reklerinde gimicilerin selam vaziyeti 
--lmalım. 

muhteıem bir alay hazırlanmıtb. 
iskeleden itibaren, mOvekldblhU· 
mayunun geçecetf bntnn yollara 
halılar yayılmıf.. bütün ıokak 
baılarına, Üsküdar esnaf cemi· 
yetlerl tarafından tAklar yapılmıf.. 
Bu tlldar, rengarenk bayrak Ye 
kandillerle, kıymettar kumaı ve 
avizelerle donanmıfb. 

lıtanbul balkının yarısı, padi
ıahin harbe giditinl Hyretmek 
için Üıldldara geçmiıtl. Caddeler 
ve ıııokaklar, bu halkı iıtiap ede
memekte idi. Evlerin, dllkkinlann 
pencere ve damları, yiik1ek fiat· 
larla kiraya verilmlıti. Pencere
lerde, ille devrinin baımet ve 
azametine revnak veren btbedel 
Türk güzelleri, zar gibi ince yaı· 
maklar altında kıvılcımlanan 
aehbar ·n diluba gözlerile kalb· 
leri titretmekte idiler. Halk; bir 
taraftan, çoktanberi KÖrmedlk· 
lerf 1efer alayının gözleri 
kamaıbran debdebeye ve 
tantanaıını temaıadan lezzet 
duyuyor .• Diğer taraftan da, dev· 
let ve milletin aelimeti için 
elzem gördnkler1 bu harbe 
baılanmaınndan dolayı kalben 
bir memnuniyet lllıaediyorlardı. 

(ArkHl nr) 

Biga icra Dairesinden No. 
935/10/11 Bir alacaj'ıa temini l•ti
fa•ı içia hacia tclHip aatılmuı karar· 
lııtmlaıa Biga kuabasının Karabira 
fÖsHI kenarında kil• tahminen 200 
kadar mayva ataoını havi ve tsO 
lira mubammeıı kıymetli 6 d6nftm 
tutluk n Kozpıaar merldlnde klia 
içinde bir kuyu ve 9 moyya atacıaı 
hoi aç HH evvel dikllmit 50 Ura 
muhammen kıymetli 3 dönilm bat v6 
yine ayni mevkide halen tarla halln· 
de 30 lira muhammen kıymetlJ 2 dG
nOm tutluk yeri n BIK'• kiuabuının 

Hamdi Bey mahallulnde hapishane 
sokağında iki katlı aıafı katta bir 
mutbah n bir avlu ve yukarı katta 
ikl oda ,,. ufak bir saloau v• •alr 
müıtemilltı havi 400 Ura mu-
liammen kıym•tli klgir bir 
hane v• yiae Biga kuabuınıa 
istiklll mahallesinde aç katlı ve 
OçGncQ kat odalarına tamam ve 
heyeti umumiye1l tamire muhtaç 200 
lira muhammen kıynıetlf eski ahıap 
bir hane 8 Nisan 193S tarihinden 
it ibaren açık artırma suretile Htılıta 
çıkarılm ı ttır. Evsafı yaıulı olan bu 
a-ayrl menkullerden meyn afaçh 
dutluk 200 n bağ 150 ve dut!uk 
yeri 50 v. Hamdi bey mahalleaindekl 
hane 400 ve İ•tlklil mahalleıindekl 
han• 350 liraya; Bia-a eski zahire 
bouuı k&tlbi Zeki karıı11 Fatmaya 
ipoteklidir. 

Bu itibarla v6ri1en bedeller rOchan 
alacak miktarları tecavOz etmek ıar
til• muhamen kıymetlerin % 15 i bul
dutu takdirde 16 Mayıa 93S tarihine 
mile:ıdlf perıembe a-tlaO Hat on altı
da Bil'a icra dairesinde lbal••İ yapı• 
lacaktır. Eter arttırmada yukarda 
yazıh miktarlar •ide edllmezae en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
Dzere artt ırma gi,inil ve 11aati ola
rak sıö&terilen 15 gOa nihayetinde 
rl!ıçban alacağı tecavflz etmek ~artile 
en çok artbrana ihalesi yapılacaktır. 

Arttırma tartnamui 15 nisan 936 
tarihinden itibaren ihale zamanına 
kadar icra dairesinde herkHio g8re
bllmHi için açık bulundurulacakhr. 
Almak isteyenlerin muhammen kıy· 

. metlerin %7,S niıpetind• ya nakden 
veya milli bir banka mektubu ile 
temin edilmlt pey akçHini icra daire
•İne tevdi eylemelul Te dellaliye re•· 
mi ile aatıı ·n icap ettirditi diğer ruıum 
ve maaraffarın al :c111na ait olduğu ve 
fazla mulumat almak isteyenlerin 
935-10·11 dosya numarasile Biga İcH 
dairesine ve Belediye mGnadisine 
müracaat etmelul Ula elwuır. 
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Soldan •11& lleı Yarin tthriml1t geleoek olan Soryıt artlıtlırinden Berıova, Nartzof n Makl&kova 

Sazımız Ve Salonumuz 
Niçin Yok·? 

J konu9madan sonra, Ruı aan'atklrı 

Ştaynbergin Bütün lçlndenE, a be yoldatlarıml Taaı· 
Suallerine "Maale- naz, taratınız yoktuda ne diye 

hamama misafir çağınraınız? der• 

sef!,, Cevabı Verildi se, haksız aayııa:lir mı? 

- latanbul salonlarından han• 
ıllerlndo ıealere duvarlar muka• 
bele eder? 

Bu garip g6r0len ıualin 
nerede, kimin tarafından, ne 
makıatJa sorulduA"unu bllmeaeniz, 
derhal cevap verirsiniz: 

- Gazete idarehanelerinde ••• 
Zira ıazeteci aeslerine, gazeteci 
temennilerine, duvarların cevap 
verdiği pek çoktur. 

Hakkınız yok ıayılmaz. Fakat 
yukarıdaki ıuali ıoran, komıumuı 
ve dostumuz Ruıyadan dlln gelen 
beynelmllel un'atkir "Ştelnberg,, 
dJr. Ruayanın en aeçm• san'at• 
kirlarınd~n mtlrekkep bir orkea· 
tranın t•fl bulunan Ştelnberg 
muhataplarından; Iatanbuldald 88· 

!onlardan hanglıinde 0 Akustik,, in 
daha mll1ait olduiunu öirenmek 
btlyor. 

Bu konuıma, latanbul konHr
vatuarının mlldllriyet odasında 
geçiyor. V • bu sual, odada 
bulunan bay Cemal Reıldl de, 
bay Muhiddin Sadığı da , bay 
Yuıuf Ziyayı da bay Ertuğrul 
Muhıini de uzun uzun dUtlln· 
dUrUyor. Nihayet Uç ıaat opere
tinin beıtekArı bay Cemal Reıit: 

- Maalesef, diyor, Iatanbul
da konser verilen blltUn ıııalon· 
ların akustlgi bozuktur. 

Bu cevap; değerli Ruı ıan' 
atkArının yUzllode, acı bir 
lnklıarıhayal kırıııklıiı yaratıyor. 
v. o: 

- Ne ya palı mi Başa gelen 
çekilir! Der gibi haıım salladık· 
tan sonra soruyor: 

- lıtanbulda "Ürp,, X) bu· 
labiliriz tabii? 

Cevap veriyorlar: 
- Maalesef! 
Bu sefer san'atkarın yllzllne 

bir haata aarıhğı çöküyor. O, 
kendisini topluyor, ve ağızla 

çalınan bir iki alet iımi sayarak 
tekrar soruyor: 

- Bunlar vardır her halde?• 
Cevap veriyor: 
- MaaLaef 1 
San'atkArm bu cevaptan ıon· 

ra ne hale girdiğini, benim anlat· 
mama IUzUm görmeden tasavvuf 
edersiniz. Fakat o, beni hayran 
eden bir sabır ve sükunetle yine 
soruyor! 

- lstanbulda Rus notaları aa
tan bir mağaza vardır elbetl 

Ve berikiler ayni cevabı tekrar 
ediyarlar: 

- Maalesefi 
Bilmem, bu, bizzat şahit oldu· 

ğum, Ye bir kısmını ya:ıdığlm 

(X) bir nev'i musiki aleU, tl ile 
tellere dokunularak ç1,lıoır. 

Ştelnberg, lıtanbula davet olu· 
nan Rua Hn'atkArlar heyetinin 
reisidir. Kendisi, dUn sabah ıeh· 
rlmize gelmiş, ve dUn akıam 
Ankaraya hareket etmlıtlr. 

Diğer aan'atkirlar, yarın lıtan· 
bula gelmlı bulunacaklardır. 

Dün, yukarıda anlatbiım ko
nuımadan ıonra verilebilen ka• 
rara göre, Ştelnberg Ankaradakl 
vaziyeti de tetkik edecektir. lıte• 
nllen muıikl aletlerinin ve nota• 
ların orada bulunabileceji umul· 
maktadır. 

Bu aletler bulunabildlji, Ye 
Istanbuldakl salonlardan birisinde 
bazı tadiIAt yapılabildiği takdirde 
çok yakında, mOkemmel bir Ruı 
muıiklıi dinliyebilecetlz demektir. 

-_!! 8 &ı& ~~ on Posta 1.J 
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ÇEKLER 

1. T. L. i9in 1. T. L. ioln 
NH • r•rk 0,79~9 Viyana 4,2332 
Parlı JJ,06 Madrlt ll,815 
llt:lrı• 9,S785 Barlın 1,9730 
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A•ıterd11a 1,1781 Londra Kr. 609,!lO 
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ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira 

lı lanlr.(Nama) 10,
,. (Hlmlle) 10,0D 
• (MUtH a ) 9S,-

01111a tlı i>ıııı:C, 2J,30 
1.11.: ıc • 5,
flrkatl Ha7rl7a 15150 
H•Uı 0,17 
Aauol.ı '6 BOV. 15,60 

• " 00 P. 25,70 
A••cT•'u" ıoov 45,6~ 
tark D. Y, 00,
la •. TrJmu1 :!91 

0ıkU4iar u 8,-
Te•ko• 19, 
Ha~aııa•I 
'felafoa 

:ır .... 
lf,IO 

Lira 
BomonU "lT,So 
1933 latlkra11 991-

lıtl <ran Dahili 94125 
Vü7unu Mu. 00,
Baidat tertip 1 •ı«.70 

.. • u 48,10 
Rej i 2/ l75 
Tramv J1 00,-
R• hh• 10,-
ÜakUdar 111 ıo~,-
T ... ... oı C.0,00 
Mmr~r.Fo. 1886 156,-

• • • l9JJ 93,50 
• • • lılU 16,00 
Eıekt• l.ı -.-

MESKUKA T [*] 
Kuruı 

Ti k a:ıua 9fJ (Hanı't) 

Jaı. • JO.W (R•?•t) 
Jr. • 840 (Vahit) 
lıtu • 1087 ince betlblr~lk 
iıleeldl1• 44,50 l-(-C-l1aı-hıar_i_7a--.)--4-92-l- ı 

Kuruş 

fıtOO 
5100 
"5U 
a ' hn 

»aıakıı ot (Oa. 8. , :.C40 tHam t) anı.ıh :ıoe 
~I n beılblrl ... ai!ı.a R •t•O • !1511 

'C;Uıahun7•&J 46SJ 1_V7a-:h:-ıt_) ___ • __ s_30_J_ 1 

(A•ıa) 4t.SD l•> Bor1a ha: lat 

Parla Borsasında 
Piırla, 11 (A.A.) - 10 Niaan 

tarihli borsa vaziyeti ı 
Muamelatın daha canla bir 

şekil alması üzerine esham bor• 
sası daha memnun edici bir 
manzara göstermişt:r. Umumiyetle 
esham ve hilhassa kimyevi mad· 
deler ve demir ıanayll eshamı 
kayda ıayan tereffüler kaydıt
miıtir. Yerli eıham hassatan 
aranmaktadır. F rans: ız fondoları, 
bir gün evvelki piyasayı aı çok 
muhafaza ediyor. 

- ,., ___________ _ 
Bay Göring 
Nasıl Evlendi? 

Berlinde Muhteıeın Bir 
Düğün Alayı Yapıldı 
Berlln, 11 (A.A) - Deyll 

meyl'ln huıuai muhabirlndenı 
Bay Hitler'in sag eli bay Görinı, 
dtın bayan Sonneman ile hemen 
heman ıahane bir debdebe ile 
evlenmiıtir. Merasim, Berlindeld 
Lliter kill1eainde yapılmıı, dUğlln 
alayı e"elA, ıokaklardu kordon 
halinde bulunan efradın araıın• 
dan geçmiştir. BDyllk bir 
kalabahk alayı aeyretmlıtfr. Bir 
çok muzlkalar vardı. Ynz tayyare, 
yeni evlilerin ıerefine, bir nev'i 
hava alayı halinde uçuyorlardı. 

Esrarcılar 
Mahkemede 

250 kilo gibi mllhlm miktarda 
esrar kaçakçılığı yapbklarını ve 
yakalandıklarını yazdığımız auç• 
lular dOn ıulh bakimi huzurun• 
çıkarıldılar. Bunlar Vangel, Meh· 
met, lvan, Abdullah, Salih, mah• 
mut, Anglll, Koço, Çaylak Koço, 
Y ati patr&1, Rauf ve Ali adla 
12 kiti idiler. HAklm ıorıularını 
yaptığı zaman Van gel, Melımet 

IYan, Abdullah, Salih, Anglll po
liste dayak yediklerini •• bunun 
için suçlu olduklaranı itiraf ettik· 
lerinl, fakat hakikatte ıuçlu olma
dıklarmı söylediler. 

Mahmut: 
- Hakikaten bunlann kaba· 

hali yok dedi. Bu 250 kilo mal 
benimdi. Ben bunJan Pirede 
Hrlstoya satacaktım. Eıaaen da• 
hllde esrar 1Btmam. ihracat 
yaparım bendeniz.. BUyUk it Uze· 
rlnedir muamelem. 

Diğer ıuçlular bu cllrllmle ve 
mUcrimlerle hiçbir alakalan olma• 
dığını söylediler, hikim dayak 
yediklerini iddia edenlerin mua• 
yenelerlne, hem bunların, hem de 
Mahmudun tevkiflerlne Koçolarla 
Yani Patrasın, Racf ve Aiinln 
aerbest bırakı lmalarına karar 
verdi. 

Bir İşkence Suçlusu 
Ağır Cezada 

Bir cinayet tahkikati esnasın· 
da Ismail adlı birisine eşkence 
yapmaktan suçlu Şile jandarma 
kumandanı Bay Abdurraızakın 
duruşması dün ağırcezada yapıl· 
mış, dinlenen tahitler iddiayı 
doğru çıkar bir şekilde lf ad eler 
vermişlerdir. Gelecek celsede 
başka ıahitler dinlenilecektir. 

Biga sulh hukuk haklmllOln· 
den: Bita kuabeeından tuhafiyeci 
Ali Haydarm Demetokadan AJl 
oğlu Fehim i.!e lılanhulda nzneciler 
halaç manıur 11okatında 6 numarah 
hanede mukim Ali otlu Halli ve 
kızı Kamile aleyhlerinde açtığı izalel 
fUYU davu nda bunlardan Halil ve 
Kamileoin ikanrntglhların meçhul 
bulunmuıoa binaen &:inen teblitat 
icrasına ka rar veri'miı olduğundan 
yevmi ketif olan 26/41935 cuma gQ. 
nO 1aat 10 da mahalli ketlfte hazır 
bulunmaları akıi halde ııyaplarında 
ketfin yapılacat1 Uloen teblij olunur 
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Piyango Keşidesi Bugün Bitirildi 
Kazanan Numaraları Aşağıki Sütunlardadır 

O '- · · · tert;p - Tayyare Piy angoıunun altıncı keıideıi dün 
n seKızıncı k bi · 'Jd' K 

öğleden sonra başladı, bu sabah devam ıdflere tm 1• azanan 

numaralar aşağıdadır: 

20000 Lira 
Kazanan 

1500 Lira 
Kazanan 

361 
5000 Lira 
Kazanan 

6003 
2000 Lira 
Kazananlar 

23411 
1500 Lira 
Kazanan 

20145 
21831 
14856 
6999 
13116 

1000 lira 
Kazananlar 

1867 3182 928 
9010 

21746 
8699 

16291 2994 
6556 23486 

16072 20408 

1544 
15602 
15232 
22752 
12308 
1233 

11868 
558 

5646 

200 Lira 
Kazananlar 

ı36 8803 
5672 13356 
4310 21662 
8411 7753 

13707 5245 
J2J46 1072 
11880 14440 

2460 15219 
21847 23806 

70 Lira 
Kazananlar 

709! 

12484 
7163 
7552 

22539 
12162 
2748 

8808 8621 16438 13304 
1071 2798 19780 3730 

10552 7183 20774 154QO 
ı 9326 3887 12966 2337 4 
353,5 19379 2766 21 164 
7251 10433 14431 

11323 21997 2964 
1744 24500 1289 

869 5104 22563 
11978 3228 
20146 1915 
24950 17~11 
10938 2896 
13923 4008 
11600 23326 

1507 12834 
4919 15777 

l HlJı 13954 

22017 
20208 
1076 

18330 
22030 

731 
19l57 

23916 
6653 
6741 

15893 
24916 
10074 

17776 
3309 

14491 
19125 

l9676 18ı42 
8873 . 15495 9845 19633 
9354 5292 11847 682 

o 1 

~ra 

Ka"Zananlar 
17077 
16070 
17057 

810 
19515 
2618 

10168 
609-4 
2024 
5442 
8328 
3412 
8996 

20128 

13944 
21671 
9676 
3364 

19023 
5618 
3434 

18764 
21862 
5007 
8799 
8977 

12462 
1089 

24863 
158g2 
20644 
123~ 
7673 
2532 
4551 
4432 

20816 
17420 
5200 

15395 
19467 
3172 

1681l 
14536 
7903 

24442 

17113 
14161 
18553 

366 

8438 
1937 
1764 
5728 
4249 
565 

4264 
8720 
8767 
13674 
17688 
8850 
8155 

20766 
5160 

21283 
18662 
16262 
4653 
382 

4176 
J974t 
3350 

20706 
17926 
9485 

24062 
12252 
7780 
5525 

394 
5971 
8739 

101JO 
9581 

16759 
24495 

11773 
24478 
14840 

22094 
5553 

14509 
21531 

13473 
19702 
11014 
6144 

20425 

7059 
16003 
19184 

7356 
15589 
5045 

18637 

22583 
6491 
2501 

22051 
2502 

11521 
5314 

21636 
24046 
11096 
22245 

939 

1169 
5314 

20322 

18534 
186S5 
7536 

29745 
1143 
778 

1233 
2832 

10942 

50 Lira 
Kazananlar 

3835 
22065 
12112 
18293 
18362 
7829 
6724 

153 
11058 
18718 
10479 
6029 

24113 
14651 
24109 
6338 
5680 
3435 

2t435 
6254 

23665 
18083 

3696 
15381 
22113 
13968 
2079 
5342 

10314 
18319 
24035 
14369 
9827 

12036 
7072 
2582 

17121 
9416 
1509 
4618 

13629 
12814 
20382 
24993 
22369 
33079 
14689 
1528 

15233 
18:t49 

6745 
10314 
2485 
3210 

10350 
7596 
1178 

19762 
16518 

2494 
20885 
7250 

21032 

2168 
19581 
12543 
9461 

16969 

21192 
7084 

21756 
23607 
21452 

8860 

4186 
12928 
16200 

19740 
18905 
23007 

1889 
21028 

5322 
9962 

13626 
12839 
2528 

10358 
21067 
17747 
13415 
6032 

12494 

5634 
10506 
18388 

16205 

18293 
24120 
10829 

4436 

17435 
l 1126 

3g89 
11774 
7054 

11786 
8797 

14632 
1791 ı 

······························································ 
Almanyada 

İşsizlik 
Ber:in, l 1 (A. A.) - Alman

y~ da işsizlerin ıayıs ı ,. Ma.rt ayında 

465,000 eksilmiıtlr. Şımdı Alman-
da lşı"zleria ıı:ıyııı 2,4000,000 

dy~ ID34 Martında 2,798,000 iısiz 
ır. 

vardL 
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Bahtiyar 
Kadınlar 

Piyangoda dün çekilen ve 200 
bin liralık büyük ikramiye isabet 
eden biletin onda bir parça11, 
Beyoğlunda Kalyoncuda oturan 
Bayan Meidededir. Bu bahtiyar 
kadın 20 bin lira almıştır. 

Bu biletin diğer dörtte bir 
parçası da Şişlide Kabristan so
kağında Bayan Hüıniyededir. Bu 
da 20 bin Jira almıştır. Biletin 
diğer hisse:eri Çatalca mahkeme 
katibi Adnan ve lzmirde karan
tinada binbaşı Necmidedir, 

Çingeneler 
Muharebesi! 

Sof ya, 11 (A. A.) - Burgaz 
civarında iki tarafa ayrılan 400 
kadar çingene birbirine girmiıler
dir. 15 i ağır olmak üzere 50 ya· 
rah vardır. 

Bugünkü Maç 
Bugün Viyanalı Libertas ta

kımiJe Galatasaray, Taksim stad· 
yomunda karşılaıacaklardır. Maç 
saat on altıda başlayacaktır. 

Amerlkada "Nazi Aleyhtarı,, 
Bir Kanun 

Nevyork, il ( A.A.) - Vali• 
nin bugün imzaladığı "Nazi aleyh
tarı,. ismini taııyan bir kanuna 
göre, herhangi bir din ve bir ırk 
aleyhine propaganda yapmak bir 
cUrUm olacak ıuçlular hapae ko
nacaktır. 

lngllterede Yol Kazalarında 
Ölenler 

Londra, J l ( A.A. ) - Yeni 
f.tatiıtlklere göre bu hafta içinde 
lngilterede yol kazalarından ölen• 
lerJn aayısı 85, yaralananluın 
sayısı 3185 dlr. Geçen aene bu 
hafta içinde ölenler 126, yarala• 
nanlar 4035 idi. 

Uruguvayda iki Ayan 
Azası Arasında 

4 
Mootevideo, 11 ( A. A. ) -

Ayan meclial dairealnde kavgaya 
tutuıan azadan GJgllyanJ, arka• 
datı Mlkelli'yl revolveri• yarala• 
mı ıtır. 

Bir Hava Rekoru 
Londra, 11 ( A. A. ) - Bir 

kornet tayyereıl Kroydon • Burje 
yolu üzerinde yeni bir ıDr'at re· 
koru tesis etmiı, bu meaafeyl 
saatte vaaati 220 mil sür'atle ve 
53 dakikada katetmiştir. 

Miikii~t· V ~. t ~~~iii. 
Mükafatı 

Bu keıidede ikramiye ve mU.. 
kafat kazanmamıt olan bütün 
bilet 1&hipleri birer buçuk lira 
te1elll mükafata alacaklardır. 

BuıUn en ıon çekilen 50 bin 
liralık miikifat fU yllz numara 
arasında heıer yUz lira olarak 
taksim edilmlttir: 
22202 18566 11117 
20860 4579 15223 
24029 3712 20729 
10096 20718 19592 
16707 6347 22153 
13162 11547 20337 

163 22218 3531 
18578 12058 8219 
23728 9717 15493 
1108 4612 18340 
6840 17930 12579 
5360 13689 19791 

15829 7485 7939 
6018 18835 3456 

11435 23217 22?30 
4i444 1477 291J 
6280 19913 9531 

14017 12947 15791 
8707 12\HI 10062 

24489 18408 17887 
19879 13030 16232 
10003 13590 19048 
14542 24954 11394 
17059 22798 15895 
~013 7974 7130 

3002 
8115 

16623 
6867 
2648 
8241 

17533 
12163 
6458 

15407 
17978 
3219 

23170 
216 

14298 
18f 39 
13951 
23205 
13374 
247j7 
12336 
23954 
16172 
22982 
15011 

Sayfa 11 

Beş Kişi Yıkılan Bir 
Evin Altında Can Verdi ! 
Dün Yıkılan Evin Sahibi Tevkif Edildi) 

Yıkılan eYin enkazı arasından cesetler çıkarılıyo1 
( Battarafı 1 inci yDzde ) DUn geç vakit evin enkazı altı~ 

bir kız cocuku, lizer!erindeki dan biri genç olmak üı:ere iki kaduı 
sıklete tahammül edemiyerek daha çıkarılmıt olup yüzleri V! 
ö)mllşlerdir. vUcutleri hemen tanınmayacak bir 

Aleko iımindekl Rum ile Ha• h aJe geldikleri için hüviyetleri ı 
teme ismindeki Ermeni ve V&10 tesbit edilememiıtir. Evde ail• 1 
iamindeki Rum kadınları· da pek efradından daha birkaç kit eksile 
ağır ıurette yaralanmıılardır. bulunmaktadır. 
HAdiıe olur olmaz, PapasköprllsU 

Bunların facıa esnasında dıta• 
polis karakolu ve nöbetçi mtld· rıda oldukları muhtemel bulun• 
deiumumiıi Bay Ekrem İfe el 
koymuşlar, bir itfaiye mUfrezeıl 
de tok kalan duvarlan yıkarak 
herhangi ikinci bir tehlikenin 
annne geçilmiıtlr. 

Itf aiye elradı bir taraftan da 
enkaz arasında araıtırma yap
mış •e bu araştırmada da yu· 
karıda iıimlerlni yazdığımız aın 
ve yaralıları çıkarmıı ve hepaide 
haataneye yabnlmıılardır. 

makla beraber, enkaz altuıda 
kalmıı olmalan da dUşUnlilmek• 

tedlr. Evin enkazı araımda tahrl• 
yata buglln de devam edilecektir. 

Adliye ve zabıtanın gördüğli 

lüzum üzerine evin sahibi olan 
bay Ali tevkif edilmiıtir. Bay 
Alinin hugtto ıorguau yapılacalı. 
ve mea'uJlyet derecesi teablt 
edUecektir. 

--=-ı=ıı====-c:::c11c::=ı:========--ıc:::::ıı-===-=====-==-====-=-==-=====--
1 

I s tan bul da Neler Pahalı? I 
Kendilerile KonuştuğumuzKimseler Bi" 
ÇokMaddeleriAteş Pahasına Buluyorla~ 

( Battaraf ı 1 inci yüzde ) 

Hatları pahalıdır. Bunların yarı 
yarıya ucuzlablmaaı kablldfr. Za
ten pahalılığı bllyUk mikyasla 
1Bbtlarda değii, en ziyade küçük 
para ile yapılan aabtlarda aramak 
IAzımdır. .. 

Süleymaniyedı Tıyakiçarşıaında 

Bay Kemal: 

- TUtUn fiatları çok pahalı• 
dır, ıöyle 20 sigara ıaıılabilecck 
bir paket tUtünil onbuçuk kuruta 
alıyoruz halbuki bu tülünü peka-

VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIGI 
Umu Han. T elefonı Sl2929 

MERSiN YOLU 
GERZE vapuru 14 Nisan 

PAZAR saat 10 da Menine 
kad .r. 

TRABZON YOLU 
AKSU vapuru 14 Nisan j 

p AZAR saat 20 de Riıeye 1 

kadar. .._ ,. 
'™ 

lstanbul asliye mahkemesi 
Bir\nci hukuk dairesinden: Girc
a.on it bankası tarnfından Ayırnt :ıa
dA Sil eym. 0 D&mJDa Terilen T8 
l&lanbul İş bankr s1 tarafınd :ı n tediye 
e ilecek o1 n C:.5/ı0/9 ,4 tarih ve 
ll!l ~!)7 }4 No. lu v e bin lir· y ı muh
tevi Ç"kin zı.yi e< ild'ğinden Lilb h ' ı 

mukur Hnedin iptı-ıli mu maile·~ h 
Süle)•ınana iufet'e vekili avukat C~
liı Ftıyy .. :ı tarnfıoJau t;ılcp edilme-

IA iki kuruıa 11atmak mümkün· 
dUr. Amma neye satılamaz bil· 
meyiz. 

l:;ulanahmet Üçler mahallesi bayan 
Zehra ı 

- Otomobil fiatları pahalıdır. 
amma sakın yanlıt anlamayın, 
otomobilin kendisi değil, taşıma 
flati. Takıl ile 100 kuruıa gidi· 

len bf r yere pazarlıkla 50 kuruıa 
gldiliyor, demek takıi ücretlerini 
yarı yarıya indirmek kabildir, hiç 
idare etmese ıoförler adamı böy• 
le ucuz taıırlar mı ? 

.......................... ~j 

ADEMi iKTiDAR 
Dtl gevı;ekliği, tenaeüli zafiyet ve 
vakıteiz, vücut ve zihin yorgunluğu .• 

BOBMOBİN 
TABLETLERi 

ku!Jarımakla tedavi edilir. 

HORMOBiN 
Pzviyeti lenbih eder, sinirleri ve 

d 1nıağı kıı vveUendirir, vakitsiz ılı ti· 
yarhğııı oniloe geçer ve yaşarnak 
Dt>Şeftıuİ iade eder 

lıtaobul'da fiati 150 kuruş 
Eczanelerde bulunur. 

Adre&: 

OıiiKta Posta kutmıu 1255 

sine Linaen tic ret kaouounun 638 inci 
maddeain~ tevfikan bin lirayı muh· 
tevi bulun n mez.' ur çek her k imin 
ye .:indc İlie 45 2'ün zarfında nuıhke

meye ılrıu ı ve ibr:- z edilmed ğ: tak· 
lırae n 11 de ti mezkurenin L it. ııııode 
mezkur çekin iptal ne karar \'erile
cejı iıin o unur. (9~ 18) 
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il 

1 
il 

1 alınız 
Herkesin evinde 
her t•rden evvel 

ltlr fit• 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulunmalıdır. lçiimesi kolay ve zevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mide ve 
baraaklara zarar vermeı ve alıştırmaz. Güç hazimleri kolaylaıtırır. Kabuhğı 
def' eder. Mide tiıkinlfk ve yanmalarmı giderir. Fazla bir yemek · ve içmeden 
sonra hiuedilen yorgunluk ve ıişkin1iği hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu 
izale eder. MAZON iı:m ve markasına dikkat. 

Deposu Mazon ve Botton ecza deposu, Balır;ekapu ı., Bankası arkaıında No. 11 

•••••~•••••••••••••••••••••••••••e•e••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····· 

ZafiyeU umumiye, ittahaulık Y• kuvvetıizlik ha!itında biiyUk faide ve teııiri görülen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullantnız. Her eczanede aabhr. 

~--------------------·-----·---------------------!' Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Basurdan Ameliyatsız Y alııız H E D E N S " u. 

kurtulursunuz. Memeleri kurutur, mahveder. Kıııı, 11ğrıları keııer. D inyada milyonlarca inunı kurtar;ı~tır. 

MOND-EXTRA 
Tekmil dünyada tanmmıf olan 
ve emsali bulunmıyan MOND • 
EXTRA tıraı bıçaklarının 10 
adedi 75 kuruıtan 50 kuruta 
indirilmiştir. Her yerde satılır. 

10 adedi 50 kuruttur. 

' Büyük Tenzilat 
Kuıtüyü yaatık 75 kuruı 
Kuştüyünün kiloıu 76 ,, 
Bir kişilik ıilte 12 lira 
,, ,, yorgan 12 ,, 

Sdon ya11tıklırı 4 ,, 
KuştüyUne m&hsuı kumaılar 

Çakmakçılar, Sandalcılar ıo· 
kak No. 18 Tel. 23027 

1 

l VERLiHALl 
OLAN 

14E~ 
T6kll6N 
ELiNDEKI 
~ALEM 
OLMALlDI 

Tlr!I: kabiliyetini b11 saa'atta da g6stererell 
çabuk yetişmiş ve kalemler, ecnebi kalemle-
rinden daba ylksek derecede glzeııeımlşttr. 
Umumi mUracaat veri : Sirkeci, MUhUrdar Zade Han No. 1 -2 

NURKALEM LiMiTED ŞİRKETi 
Toptan satış yerleri: 

Ali Asgar Ye Mahdumları - S. ve Y. Pardo Roke8 • BekAr 
ISTANBUL'da: Zade Hamdi Kiıabi Hami ve Şaı -Kınah Zade Zühtü - Mordo 

ve J oseF Mizrahi - Haoı Mühtar Kehnemui ve Şsı. Rafael 
Aluf - lskon A. Horasancıyan. 

IZMiR'de ı Nafiz Mustafa - Odemiıli Hüıeyln Hüsnü - Hamdi Bekir. 
ANKARA'da : Mahmud Nedim, Yeni sebze hali No. 28. 

$inlrlerl kuvvetlendirdi§i · 
gibi dimaö Uzerlnde de 

tesirini göstererek, uzviye
tin umumt faaliyetini arllrır · 
•p- ' 200 

Bt-.~IH I\ J·::\1.\L-- MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SİRKECi 

lst41nbul alliıncı icra daire· 
sinden; Uir borçtan dolayı parııya 
çıvrilmeeine karar verilen bir adet 
araba beygiri li-4-9% çarşamba gllnü 
uat 16 dan 17 ye kadar KRdıköyünde 
Kurbağılı derede Haaan paşa mahalle-
ıinde 16-1 Ko. lu ahır<la aatı!acaitı 
ilan olunur. (10*10) 

Bahkesir Aallye Hukuk Hl· 
klmllGlnden: Suıurluk kazaaı Göbel 
nahiyeıine tAbi Gurafa köyünden ve 
ahalisinden Kel Mehmet otlu Şem-
.ettin ve Abdi oğlu Oıman ve Demir 
taı oğ)u lımall ve rDfeka11 namlarına 
vekilleri &vukat Bay Sabri Ye Tnfik 
taraflarından İatanbulda Niıanta
ıında Rumeli cadde.inde 21 nu-
maralı hanede iken elyevm 
oturdukları yerler meçhul buluaan 
Bay Hayriye Melek ve Faika ve Na
ciyenin il4n yolu tebllte ratmen yine 
gelmediklerinden haklarında rıyap 
çararı verilerek bunun da uıulen ve 
ilanen teblifine karar verilerek mu
hakemenin 18 - mayıı 985 eumartHl 
gUnU ıaatlJO na bırakılmııtır. Burf.ia· 
de gelmedikleri taktirde mahkemenla 
ııyap'arında bakılacatı llzumu ilin 
o!unur. 

Satıllk Apartman 
Cihangir Firuzağada Şeref apart• 

manı satılıkbr. Tal iplerin Sıra.er"ide 
Y•nihayat apartımam 11 No da bay 
Ziyaya hergün 1abıhları 1aat 12 ye 
kadar müracJat. (304) 

8011 Posta Metbeaaı 
Sahibi : R. KakçO 
Neır. Müdürü: Tahir 

•• •• 
BUT UN AGRILARA KATAGRiP 

Baş, Diş, Romatizma, Kadın adeti, Grip, Soğuk algınlığı 


