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ltil8f Bir Araya Gelecekler 

A11,..J; ıf,,,.,,,,; ~.kt.&ı,.ı ,,,..,,,. I•••" ••~l•l•rı11d•11 ınehlcdmlg.t 
l:tır•rı 111•• z•bltl•r 

Kurşuna Dizilmelerini 
Bekliyen syancı ar 

Selanik 
Divanıharbinde 

Hükumet Asker
lerini TopaTutan
ların Sorğusu · 

Yapılıyor 

Suçluların Ölüme Mahkum 
Edilmeleri f ıtendi 

olan ıı•neral Papul&1 ile cllmhu· 
rlyetl koruma birlikleri relıJerinl 
ıoriuya çekecektir. Suçlular 38 
kitidlr. Teraane baskım ıuçlula· 
rının muhakeme1i bitmlıtir. Karar 
buıUn verilecektir. 

intihabat MUcadelesl 
Atina, 13 (Huıuıi) - Saylav 

&eçimi faaliyetine dUndenberl 
baılanıldı. Mltina-ler yHaktlr. 
Baıbakan Bay Çaldarf ı ıaıeteci· 
Iere hUkümetln himmet ve faali· 
yeti: halkmda kanun Hnrliji 
· ( Den•• 3 liaotl yüıdı ) 

Galatasaray: O 
Libertas : O 
DünkU GalataHray il• Viyana 

takımı arasında yapılan futbol maçı 
O_ O beraberlikle neticelendi. Tafıi-
l't yedine! Hyf11dad11. 

1 Musolini Fransaya 
ittifak Teklif Etti 

Fransa, Almanyaya Karşı İktısadi 
Boykot İstiyor 

Pranaa, lnglllz ve ltalye diplomatları dUn 9trezade ikinci gö· 
ru,melerlnl yaptllar. lngiltere, Uç devletin ell ve kafa bir· 
llllle hareket ettlllnln izhar edllmealnl istedi. Muksad 
ltu suretle Almanyayı yumutatmaktlr. Fakat yine lnglltere, 
kendisinin Almanya haricinde ve Almanyaya karşı bir bar1ş · 
anıa,masına imza koymıyacagını, yapllacak emniyet •••· 
ternlnln Uluslar kurumu çerçevesi dahlllnde olmasını istedi 
ve Avrupa aulhunnun: allAhlaran azalması ve . Almanyanın 
Uluslar kurumuna dönmesile mUmkUn olduiiunu söyledl. 
Fak•t lnglltereye göre, bugUnkU şartlar dahlllnde Alman· 
yanın Cenevreye dönrneal lmklnsızdır ve ona imkan ver· 
mek llz•mdır. A,adaki satlrlardakl taf•lllt sizi dah• iyi 
tenvir edecektir. 

Streza, 13 (Hususi) - lna-il· ' · 
tere, Fransa ve ltalya diplomat• 
lan dUnde bhkaç görUımo 
y•ptdar kunetli tahminlere srör• 
bu görUımeler neticeıinde, Av· 
rupa aulhUntı temin hU1u1unda 
Uç devlet arasında düıUnce bera· 
berUği olduiu bir tebliğ ile 
bildirilecektir. Teyit edlldis'iine 
iÖre, Fran1a, Veraay muahede· 
ıini yırtan Almanyaya karıı, 
lnafltereninde dahil olacağı bir 
anlaıma teklifi ileri ıDrmUttUr. 

Fakat Inglltere murabha1ları, 

umumi emniyet •İ•teminln, Alman· 
yanın da dahil olduğu ve uluılar 
kurumunun e111larına dayanan 
de•letler beraberlii'il• mUmklln 
olacağı mtitaleaıını bildirmiıtir. 

Röyter ajansına göre, Alman· 
ya, Sovyet Ruıya ve Lehiıtanı da 
ihtiva •decek daha ıenlt bir kon· 
ferana akdi imklnlan h•nftz mil• 
nakaıa edilmemİf olmakla bera· 

[ Duamı 3 inci yüz.de ] 

.......................... , ...................... .. 

Selinik, 12 ( Husuıt) - Bu· 
radaki Uç numarala Divanaharpte, 
ıon iıyan hAdiıeıinin en atır 
auçlularının muhakenıealne devam 
~diliyor. Öyle görUlUyor ld. bu 
~VanıbMp fU ~nk~e brrk~ r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

büyük rütbeli ıabit bakkmda ölüm 
Cez111 verecektir. Çünkü bu 
~uçlular, Serezde i.ayan eden fil"' 
kaya mensuptur. Bunlar lıyan 
•snaaında hükumet kuvvetlerin• 

Açlık lılma11ı 11•P•J1 •ıl•mın 
h•rs•1cl•rı rn11ege11• •"ilfllıor 

EJli Gün 
Aç Kalan 
Bir Adam 

karıı tiddetle mukavemet et~iş· 
ler, birçok aıkerltrin öIUmun• 
ıebep olmuılardır. Bunlard~n 
topçu miralayı Linardakiı, Demır· 
lıisarda hükumetle harbeden alaya 
kumanda etmiştir. Suçlulardan top· 
çu birinci mlllhimi Kıipolidoı da 
htikumet askerlerinden birçoğunun 
ölümile neticelenen bir topçu 
•t•ıini idare etmiıtir. Yine bu 
•uçlular araıında bulunan Amu· 
h•as ddı•dakl · binbaıı ile kayma~ 
k•m lekamidis birkaç kaaabaaın 
bombardımanını bizzat idare et· 
nıf,lerdir. Bunların hepsi Divanı· 
harbe, kur9una dizilme cezası 
tal~bile gönderilmiştir. Karar 
Verılmek üzeredir. 

Atina. 13 (Huıuıi) - Tayyar• 
umum kumandanı ıeaeral Repası• 
riy••etindekl harp divanı, buıil~, 
V •niz•loı ile aözbirjiji atauf 

Sudan Başka Hiçbir 
Şey Almadı 

Moıko•adan yazılıyor: 
Uzun müddet içinden yiyecek 

ıeçmiyen, bağ'lfaakJarıiı alabile· 
cekleri vaziyeti tHplt etmek mak· 
11dUe Moakon Metaberb:ma enı· 
titUıtınde bir tecrübe yapalmı11tır. 

Bu tHrUbeye vücudunu koyan 
adam bir orkHtra ıefldir, 38 
yaııada ve e•Jldir, 11ıhhati tabiidir, 
boyu 187 aantimdir, ağırhj"ı da 60 
kilodur. 

Tecrübenin yapıldığı müddet 
zarfında hususi bir odada doktor
ların nezareti altına konmuıtur. 
Bu adam bu ıekilde ve daha 
evvel hiçbir fenni hazırhia tabi 
tutulmadan ·tam 50 'ıtın yiyecek· 

( O.ni.ı fi iacıi r•acle ) 

..................................................... ., 

· Tam 44Sene 

Rekor 
Kıran 
Bir Memur 

Bir GUn Bile Haata Ol· 
mamı,, Hiç izin Alma
m19, Tam 44 Sene Masa
sının Batından Hiç ay· 
rllmamıt 

Tamam 44 ıcne deliksiz ma· 
muriyet verip reke>r kıran ve 
kuran zat, belediye mOfettlılerin· 
den bay Oımand1r Ye geçen 
hafta içinde tekaUtlijinl lstemiı· 
tJr. Bay Oıman, beledJyeye 1308 
yılanda girmiı, birsrOu bile hasta 
olmamıf, Ye hele hiç izin almamıt 
tamım 24 Şehremini H belediye 
reiıi göımUıtUr. Diyor kir 

" - Şehremini RıdYaD (paıa) 
\UD zamanında idi. Mülkiye 
mektebini bltlrmlıtim. O zaman 
21 yaıında lelim. 0.ledlya mektu· 
bl kalemine mUllılm olarak air
dim. Bir HD• ıonra bana 250 
kurut aylık batladılar." 

( Dnamı 9 uncu ytiıde ) 
'---··· 

Osmanlı 
Saltanatı 
Göçerken 
Yakın Tarihe Ait 

En Mühim Tarihi Eser 

MUtareke devri, TUrkUn ıztirap 
. devridir. Bu devrin hayati, 

ızbrabı gUnlerlmlzln hlkfi
yesldlr. 

BugUnlerl hepimiz gördUk. 
içinde YB'8d•lımız bu mUt· 
hl' facıanın kahramanları 
hili aramızdad1r. Bu dram• 
da hepimizin ufak tefek ro
IUmUz vardır. 

ittihat ve Terekkl tefrikasını 
yazl!lın Ziya Şakir aylardan-
beri bu devre alt yeni bir 
eaer haz1rlarnaktadır. 

Bu esereı 

Osmanlı Saltanatı 
Göçerken 

adını vermlttlr. 
Pek yakında aynı derece 

merak ve al6ka ile ve 
belkl de ittihat ve Terek· 
ki tefrikasından daha 
heyecanla takip edece
ğiniz yeni tefrikamız ••• 

Yek111de bath~or. 



(Halkı~ ·sesi) 
C emigetinizin 
Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

[1ıtaobuJda aşağı yukarı her H• 

nat, her meılek menauplarınıu b.t. 
rer cemiyetleri vardır. Fakat bu 
cemi1etlerirı menıuplarile görü
fÜ r@tniz, bir çok fiki.yetlerle br
tılaşıraıoız. Bu 9iUyetlerden bir 
çokları da maaleaef çok yerinde, 
çok hakbd... ~is, bugünden itiba
ren bu · ıliltuna, her güıı, bir bqka 
eemiyete men1up olanların • Pki
yetlerini n temennilerini ıığdıra
cağız. Bu ıütunda çıkacak cHap
ları okuduktan 10ora,. cemiyeti• 
rimizden bir çoklannm ıüaumaus
luğ11na, bir çoklarının gülila9löğe
Dt, bir 90klannın da azami de~ 
cede ldareıiahjine bDi olacabı
oız. 

Bu .. tiye, bugün berberlerin ti
kiyetlerini Detretm•kle bqh70-
ruz ı] 

Teksim, Slra...,,.ler 13 No. .. 
berber dDkklnı aahlbl a.w 
lluatet.; 

- Geç bid• C.•IJeti 8a11-. .. 
Adı var, nnı yoktur mubaretin. Bls, 
"'Berberler Cemiyeti., diye bir aHaeaJn 
varlıtı nı, yalnız vermeye mecbur 
oldutumuz aidab iclerken aalarıı. 
Cemiyetin adıaı yalnız o saman tlu
yarız. Hullla, "' Berberler Cemiyeti,, 
denilince, benim ı~SzlmlA &alM, 
ııraı re lince, ıGn t• ımadan kartıma 
dikilen bir tahılldar ••lir. .. 

Aynı dUkkln kelt.l•nnclan 
bey lamell; 

- Bldm c...ı,.t, ıtJ• ltıis 
kalaalanmıu it b•lma11 halahlt 
etmlıtir. Dua blr tek btrber •ll•
ter alaler ki, lflis kMdıtı uman 
Berberler Cemiyetinde• bir 1ardım, 
bir bayır rlSrmlf, rBrebll•lt oltua. 

• 
Sirkeci, Ank•nı caddesi, 

oarber Urfalı Bay Mu•tafa dUk· 
al•••d• a., HUaerın C.httı 

- Amaa bayım, yaramıza do
kuadun yine. Oa parahk .. ynaı, lı&

rıaı prdltlmlz 1oktur ••bareti•· 
Fakat ... ,ru11, klrıaı s'r•e~tea ıok
taa nz pçtik, fi' te etme .. ıu, bat
lıa bir ih ... dlleditl•I• 1ok bial& .. 

Apl dUkkln kelfalanndan 
berMehmetı 

-Ne tli19ylm ba1i•··· Dotru cltte•, 
Ha yaaa•aaın. Medhetlem, bea ya
laa ıllyle•lt olurum. lyt.imi, r•ı ... 
ıuali 1en. 

Et fiatlan Bu Sanı Niçin 
Yükseldi 

lıtanbul Belediyeıinin yaphj1 
bir istatistik cethellne pe, top
tan et fiatları bq aenedenberi 
mOtemadiyen dllfmektedir. Me
Hli dağlıcın kilotu 929 yılından 
933 •kadar fU inif 1eyrinl takip 
etmiftir: 

72, 55, 58, 46, 37 kuruı. Fa• 
kat l»a •ne her aeden• bet ... 
nelll inme h:IAfına olarak flat
larda bir yllksellı vard1r. 

SON POSTA 

DABILI BABERLB 

Çabuk Düzeltilen Bir 
Polis Yanlışlığı 

-----··---· 1 M 

Yağ Derdi 
Yine 
Tazelendi 
Yağcılara Göre, Bozuk 

Yağ Yoktur 
Fakat Plya .. Mahlat 
Yallar il• Doludur 

Piyaaadakl bntnn yemeklik 
yaiların hileli ve boıuk olduğu 
hakkındaki yazılar yaialan tellp 
dOtOrmDıtar. 

y ağalara r6r• : 
- Plyuada bozuk •• içinde 

muzır madde bulunan yağ yoktur. 
Çinktı Belediye ayda Ud defa 
mahakkalr her dokklndan ve 
her yaidan ayrı ayrı allmwa• 
alır, tahlil ettirir ve buzuk yat 
ıatanları cezalandırır. 

Y ajıçlann bu iddialan berine 
bir •uharririmlz plya1ada tetkikat 
yapmıı Ye fU neticeyi vermiftlr: 

- Plyaıada Trabzon, Urfa. 
Kar1t Ardahan. Enuram yajlan 
diye bet neYi yemeklik ten1atı 
1ablmaktadar. 

Trabzon 1•tının ld!osu toptan 
60, perakende 75 • 85 kuruftur. 
Trabzon yağı hlleaizdir, hallı 
möt yaj-ıchr. Ancak koyu•, inek, 
manda J•iı olarak karıııkbr Ye .,...... ..... 

Urfa 1ata lataa bula haftada 
ucak 20 teneke ıeliyor. Kiloa 
topta 85· 70, perakende 90 • 95 
bruftur. Fakat latanbulda haf. 
bela 200 tuekey• yakın Urfa 
ıatı aab11Jor. Ba Mbeple huiaial 
balınak "tammak çok ıGçtBr. 

K.,., Ardahaa " Enurom 
1atlan•• ı.U.ce; bualar buraya 
plhaceye kadar aalafl1oi' Ba 
,_..,.... ldl08a toptu 25 • 40 
bıupchr. Vatalar hmaı.n br
nk •• punk 1atlarile k"1fb
ruak malal6t 1apyorlu n pera
kende 50 kwutJa ..ben brue 
ara•acla aabyorJar. 

Belediye zabıt.. talimabaa
•uİll• ı6re malal6t 1•i rapmak 
, ... kbr. Fakat ha ruak J,lce 
edilemiyor. Çlnkll piy,ıada aatı
lan yatfann 1lzde •beni mah• 
luttur. 

Yağcılar diyorlar ld : 
"- MabJüt yat yapıJm11ını 

yaaak etmek, memleket için çok 
zararlı olacaktır. ÇllnkD o zaman 
memleket mamulleri urfedU..u 
Ye yağ çıkaran yerler nrar eder.,, 

Bir Cinayetin 
Hakiki Suçlusu 

Nasıl 
Meydana Çıktı? 

Dua polla •• adliye iılerlade 
pek ender olarak .. hata ,, yapıl
dığı görülllr. 

Geçenki Tavukpazarı cinaye
tinde böyle bir tahkik hatası 
olmuştur. 

Bir hafta evvel T avukpazann• 
da kasap hanmda Hafu Emin 
iaminde bJr kunduracınm oturduju 
odada kurulan bir arkadaı ıofra· 
mada reç ya)dt!ere kadar rakı 

içilmif, bir kadın bahsinden do
layı çıkan kayga neticesinde bun
lardan Şakir, karmndan ağır su-

rette yaralanmıştı. Vak'adan sonra 
ite el koyan zabıta memurları, 
tabii ilk İf olarak yaralıyı Cerrah· 
pafa haetanetdae kaldurmşlar, 

odayı tutan Hafız Emini de yara
lama itfnden ıuçla olarak yaka· 
laaıııludı. Şaklri Jaraamın ağır 
Taziyeti do\ayıaile ilk r.amanlarda 
kendini •uraam Şakir olduğunu 
sann•tmittL 

Hidinyl mllt~akip, ftç arka· 
daftan Hikmet te mulcacılr yola 
clthlHmOf n Kumkapıdaki evine 
ıttmiftl. 

Polla, Hafız Emin hakkında 
ıuçlu olarak tahkikat. yllrütmekte 
eldaju bir 11rada, aal:ıtaya bir 
ihbar yaptlmıtbr. 

Bu ihbarda, Şakirl vuranın 
Hafız Emin olmayıp, diğer arka
datı Hikmet olduğu bildirilmek· 
tedir. 

Polla, bu ihbar Ga.iae tahki· 
kata giriımit Ye filhakika bu 
cinayeti• Hafız Emin tarafmclu 
deiU, Hikmet -tarafmdaa 1apdcb
tuu teuit etmiı " Hafm Emia 
Hrbea~ bırakılarak Hikmet yaka
lanmıf, tahkikat ewrakı da onun 
hakkı•da tanzim edilmlttlr. 

17 Senedenlleri Odenaıiyen 
. Bir Borç 

Belediye, reaml dalrelerd• 
onyedl senelik tanzifat 'ftl tenYl
riye reaml ialemektedir. Maliy, 
lıtanbul Belediyeaiaia bu iateğl
ne itiru etmifti. Fakat belecBye 
bak kazandJiı içia timdi lauiae-
19 ait em:lktan 17 a.nelik çir 
ç&p Ye ıflk Yerıial alacaktır. 

----· • il ··---,------

Islan bulun 
138 Bin Lirası 
Kurtuldu 

Vergi kanuni uma g6re, beıle
diyeler Ma:lyeden muhtelif vergi· 
!erden dolayı yüzde 35 nisbetln• 
de bir hisse almaktadır. Muhte
lif ıubeleri bulunan ticari mfteı· 
naelerio belediye kaklart, o mll
esseao merkezinin bulunduğu be
lediyeye verilmeai de kanan ica
bıdır. Merkea.1 Haydarpqada bu
lunan blytik bir mles•cn 348 
bln llrahk verıiainl Samaun Ma· 
li3 e1:ne yatırmıt. bu sradada ı.
tanbul belediyesinin (138) bia li
rası Sam8UD belediyeaiae pç
m'.ttlr. lsta~bul belediyai faaliye
te ıeçmlt Ye bu parayı kendW 
almııtır. 8u firketln 'ftlflİ blue
ai bundan aonra lıtanbul beledl
yeaine yabrılacakbr. 

lstanbuldan Edir
neye Asfalt Yol 

Villyetia l»et aen.Uk ilk yol 
programı bu ıene bitecek Ye 

l11tanbul yeniden 100 kilometrelik 

bir yola kavuıacaktır. Bu arada 
82 kilometrelik lata.bul SiHvrl 
yolunun mfthim bir kısmı da bltmlt 
elacakbr. Bu yolan 15 kilometreal 
asfalt olarak yıpılmışbr. 30 kilo-

metresi de yapılmak Dzere ihale 
edildiği için bu sene bitecek ve 
açılacaktır. Mlltebaki 37 kilomet• 

relik kıımı da 936 " 937 mea .. 
lerinde ikmal edilecektir ki bir 
buçuk, iki aeoe ıonra latanbul 
e1falt bir yolla Edime Yiliyet 
hududuna dayanmış olacakbr. Bu 
yıl ıonuna kadar uunluldan 100 
kilometreyi geçe• Y edikule-Hali~ 
araımdaki ıur 1ol11a Bakı.rk6y • 
incirli ye Y qilköy lltiak yolu, 
lltin7e • Baytlkdere yollarlle diğer 
yollarda 936 1eoe1inde ikmal 
edilecektir. 

ltfaıya Aldanmısf 
Panıaltıda Burunyan apart• 

manı baC&lllldaa çok fula çaka 
duman etrafa ,....,... lüaaiDI Yer

mit. itfaiye çatrılmıpa da tehll
ke olmadığı g&rtılmtıştOr. 

Nlrı Ataı Kadıı 
Galatada Sarpik ....U.de bir 

kadın, enelki ıece ._ derecede 
ıarboş olarak alrl abp 1ap 
aola çatuk• hltahn11flur. 

Pazar Ol• H•Hn Bey Diyor Ki: 

N°san 13 ·-=======.n 

Giiniin T arilıi 

Birkaç Satır 
Arasında 

Ankaradan gelen haberlerde? 
vergi ltJerinde tahsil teşkilatınııa 

tamamile kaldırılacağı, tahail ip 
illa poıtabaneler ve bankalar •• 
aıtaıUe yapılacajı ı&ylenlyordu. 

Yanı, bu takdirde, mUkelleflef 
vergiler ini doğrudan doğruya vi 
kendilik!erinden bankalara yatır• 
caklardrr. 

Fakat fiğrendlğimlze gar.t 
tabıil teşkllAtının kaldınlması dei 
ğil, bilakis, takviJ e1I muvzubah .. 
tir. Çünkü memleketimizin husual 
vulyeti bunu icap ettirmektedir. 

.. .. « 
Kadın Murahha11lar 

F emizm kongreaine iştirak lçh9 
elin de tehrlmlze iç Amerikala 
kaclm murahhas gelmiftlr. .. .. . 

Vlllyet BUtçelerl 
Erzurum Yiliyetiııin hU8U81 bllıt 

çeal 571 bin lira olarak kabai 
edilmit. bundan •hhat itlerine il 
bla lira ayrılmıfbr. 

... ... .. 
Yalovad• Öz-ilk 

Y alMada 1apılacak olan .. ı 
bl,ak otel için 351 bla Ura ~ 
hdibalfllr. 1akında IDfaata bar 
luacaktır. ... .. .. 

Yollar Sul•n•nk 
Bu yaz menimlacle baPoa 

caddelerba her ... mk mık nlaaıt 
muı mukurerdir. .. ... .. 

TenezzUh Seferleri 
Akay ldar..min laerPe,.emlMt 

Ye Cuma glnlerl tatbik etti 
ylzde elli bandllth tenezzllh bilet 
ıvt çok rafbet bu1muıtur. .. .. ... 

ÜakUdar Tramvayı 
Oıklldar, KadıklJ ve millha

kab tramvaylannıa mllfteri aayı
ııllla ıtacle• anne arttıtı habef 
ahnıyor. . .. .. 

Konservatuvar Bin••• 
Ş.bzadeb ... ada plim yaptın' 

lan koaserntuvar binasuun lnta• 
ııaa haziran içinde bqlanacakbr• .. . .. 

Maçka Tramvayı 
llaçk• tr .. •aJ battuun ~ 

ka palaıta• ltibarea Maçka m• 
nrhtıP• kadar nokaan olan in• 
mımn yapılmuına devam eclll
mektedir. 

• * • 
Bir Haftada Yakalananle• 

Son yedi sıftn içinde muhafaıi 
ıa taıkilib tarafından ikisi yarall 
n kaçakçı ile, 874 kilo gthnr&• 
kaçalı, 800 kilo inhisar kaçaiıe 
51,488 defter sıgara klğıdı, 1 
tahlr, 10 mermi, 18 kaçakçı har
•aal1le S,000 ltalyan lireti ele 
pçmifllr. 

KoQıtu - Ne o Huaa B. ?.. Kadıa 
eav ... bı mı giyiyor1un? Orta oyu•nda zea
ne roln .. e mi çıkacabuı? 

• • • Ay!.. Ylhllne baya ela •it••-.. 
Haun B.f .• Adeta urt bir kaclın olCtuDL. 

1 
il..- B. - Yıldazda toplMacak b

danlar koagreaine hazırlam7orum, Kom
.. ı 

• • • Onlar erlseldep1ei• hen ) c.rrar; 
Aralanndı& bir de kaclm olma a be~e.-

Nereıe blyle? lellea uk•lı balunam, pk mal 





4 S.yfa 

Baltalık 
Ormandan 

,;!. 

Kereste Alınamaz 
Şile (Huıuıl) - Şile Ye cJyan 

tamamen değllae de luıme• lhtJ.. 
yaçlarını odun ve k6mllr ticareti 
ile temin ederler. 

Odun yerine maden kömUrtı 
kullanılmaaı kararı bir k11ım 
köylUlerl çok dUıUndUrmektedir. 
Tarla lflerinden artakalan aa• 
manda dağdan odun kesip şehre 
getiren klSylQ bu para ile ufak 
tefek iılerial gördUgU gibi bazaıı 
vergi borcunu bile bu para ile 
tamamlar. 

Maden kömllrll Mrfile orman
ları hfpıaye mabadı gUdUJmek• 
tedir. Fakat odun omıanlanndan 
Hasen baılca bir ıey yapılmaz. 
Odun yUz.fbıden kereste ormanları 
tahrip ediliyor iae buna mini 
olmak mllmkUndllr. 

Buglln yalnız Iıtanbulda aenede 
80,000, 000 kilo odun kömilrO, 
200,000 çekl odun aarfolunur. 
Bu öyle bir f f ki oduna ıarf 
mahalli köy lliye harçlık bulmak 
ıuretile bqarıLr. Dafda bftytiyen 
odunları çürümeye terketmek, 
madeni yer albnda aaldamaktan 
daha ehven deiildir. 

Sivas Haberleri 
Sivaıta Yol Vergisi Dört 

Liraya fndJrildi 
Sivaa, (HuSU1i) - Slvaa tnhl

ıar mUfettlıi Bay Abdullah Kon• 
yaya tayin edilmiftir. 

iC y;oı 'Yer~hı 6 liradan 
d6rt liraya indirilmeU kararlat
bnlmı,tır. 

lf A•cular kullibft yıllık top-
1anhıtnı yapmıı, yeni idare heyeti 
baıkanhA"tna göz hekl•i lbrabim, 
a:ıalıklara da lahiaarlardaıı Mu· 
harem, .tOccardan Mehmet tOc
cardan Jbrahlm, lqaab Rıfat 
.eçilmitlerdir. 

Belediyeler Bankası IDdUrJUDD 
Sıvu (Huauıt) - Vali Bay 

SlleymaD Saminia münhal olan 
Be1edlyeter Bankan Umum MO. 
dOrlUğUne tayin dilecegi ıöy!en· 

mektedir. Vali bu haberi teyit 
elmltUr. 

Adanalılar 
Kadınlar Birlili Kongre
ıine F otoiraf Gönderiyorlar 

Adana - 18 Nisanda Iıtan• 
bulda toplanacak UJuılararuı Ka· 
dınlar Birliği Kongreıine kadm· 
lanmınn muhtelif yerlerde ça!ı,
malarını •• ulusa! Ye aoy1al ku· 
rumlardald ldevlerhal g6ıteren 
fototraflar bir iki atine kadar 
gGnderilecektir. Bunlar aramada 
bl:hana çift ıllrea, çapa yapan 
tohum eken Ye fabrikalarda çe· 
btan Tilrk kadınlannıa deierll 
lototraflan buluaacakbr. 

Adanada Ziraat MOcadeleıl 
Adana - Ziraat mUdlirllljD 

tarafıadan bai .,.. bahçelerde 
ajaçlarclald mildiyG hutalıj'lle 
mlkadeley• bqla•ııtır. Geçen 
mart ayı içinde •ilAyeUmisde 310 
domuz Ye 20 çakal 6ldUrlilmlltlr. 

Çorum VilAJBI BUtçaıi 
Çorum, ( Huaull ) - VilAyet 

ıenel mecJiıl çahımalarmı bitlr
mİf, Ylllyetia yeni bltçeeiol 
418,500 lira olarak tublt etmiı 
ve dağılmıfhr. Daimi encllmen 
Oye"iklerine Bay Bedri TnzUn, 
Bay Tahir Uy1al, Bay Selim Eraeç, 
Bay M. T arban seçllmiılerdir. . 
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T ekirdağında Rakocinin Evi Ve 
Çeşmesi Gezildi 

Yurtta San'at Ve Ziraat 

Çorumda 
Yeni işler 
Başlıyor 

Çorum (Huıuıt) - Çoru .. 
.. oYaıı ekim için verimli topra~ 

Bu Kahraman T ekirda- ı.,., hayvan bealemiye eıverı.u 
otlaklara aahlptir. Çorum ovaıır 

ğında 18 Sene Ya_ ~mıştır c1a y•tfıen mahauııerin en ıyı.ı -r- arpa •e buğdaydır. Her yıl Ço-

Tekirdağ (Huıuı1) - Macarlıtanın milll 
kahramanı Rakoci Franı'ın &lllmllııllD iki 
yüzUncU yıldöallmtı mUnaıebetlle burada Macar 
MaalahataUzarı Bay Revlçldnin de ittiraldle 
bir ilatifal we bir iyini ruh.ani yapılmlfbr. 

Rakocl F ranı iki yUı: sene eYvel burada 
menfi olarak yerl.,mlt ve o .zamanlar padiph 
olu ÜçUncU Alamet ile Birinci Mahmudun 
.ı.afhi addoluamuttur. 

Rakoci'nln namına burada bir çetmenin D.ıerin· 
deki TUrkçe ve Macarca kitabede Rakocinin ÜçüncU 
Ahmet Ue Birinci Mahmuduo mOttefikı ye misafiri 
olduğu kaydedilmit bulunmaktadır. 

Rakocinln burada ikameti esnasında oturduğu 
blnalardaa bakiye kalan •e buglla bir hltıra olarak 
Aklanan bina geçen yıl tamir edllmiıtir. Bu bina 
o romanlar Rakoci ile maiyetin• mahsus yemek 
aalonlarını ihtiva eden bir yemekhane idi. 200 kt\sur 
yıllık ömrü olan bu bina hilA yeniliğini Ye o za

manki te:ıylnatını muhafaza etmektedir. Rakocl 
çeımeıi de tamir edilmekte Tekirdailılar hill bu 
çeımenin ıuyunu içmektedir. 

Şarkışla da 
At Yarış/arı 

Şarkışla (Huıuıt) - ilkbahar 
at yarıflan 24 Mayıata yapıla· 
c&kbr. At yanılanndan ıollr çu· 
Tal, )'amurta, •ıek. yaya yanıla· 
ra da yapılacak, ayrıca birde iddia· 
lı köreı mllaabakaaı tertip oluna
caktır. 

Karacabey Harası 
Karacabey (Huausi) - Son 

Hnelerde pek \'erimli aetlceler 
elde etmiye başlıyan Karacabey 
harası yetqtirdiif damızhkları Ye 

:Oıtte: Bakooinhı Tekirdağındakl çetmeai 
AIUaı Rakoclnin Ye maiyetinin 7emekhaneıl 

Kıral Rakocl burada tam 18 Jıl yapmlt •• 
1735 yılında ölmUıtOr. 

Bu &lümUn lkiyU:ıllncll yıld6atıml1 mUnaaebetile 
buradaki katolik kilisesinde yapılan rubanl Ayinden 
ıonra bu ÇCflD• Ye Rakocinin remekhanesf ziya• 
ret edilmlıtir. Bu mftnaaebetle lıatanbuldakl Macar 
Koloniaindeıa bir kıımı da T eldrdağma ıelmiı· 
terdir. 

Yapılan ziyaretler eana1ında TUrklerln Rakoclye 
g~ıterdikleri hUınUkabuldan bab.aedllmif, Türk • Ma• 
car doıt1uiu Y• kardeıliil etrahnda baıbıhaller 
yapılmııtır. 

Sina liaeıl 

rum OY&1ındaa vasati ı.765.00Q 
kilo buğday, 12. 750.000 kilo d• 
arpa alınır. Çorumda bugtln lçlq 
en faydalı ekim arpadır. Çünkl 
Çorum arpası biracılıkta kulla• 
mlmaktadır. 

Çorum da meyvacılık ve bal' 
cııhkta genit yer tutar. Çeşit çeJ 

,,ıt meyvalar, dallannda çllrlimek• 
tedlr. 

Çorumda tlztımden ceTldl 
.. cak, pekmez, pestll yapılır, 

Geçtikçe dikkati Oıerine toplaya1' 
bir kazanç yolu daha vardı~ 
yumurtacılık. 

Çorum ye bavalislnde tavu~ 
,ok beslenir. Samsunda geçet: 
yıl kurulan yumurtacılık tcplant 
baında da U%Wl konuımalar biti
minde anlatılmıştır ki, Çorudl 
ta•ukçuluk Ye yumurtacılığı Ure' 
tllmesl latenen kazançlı blf 
ıellrdlr. 

Hayvan alım ıabmı el,~ 
ebemmtyetlldtr. Burada tiftt~ 
keçlıl, koyun, ıığır bol bo~ 
bulenlr. Otlaklar10 çok o~ 
mUI, iklim Ye havaaınm hayv~ 
bealemiye uygun bulunmuı y 
nllnden Merinoı clnıi koyunl 
içinde uygun geldiği slSylenmek' 
tedlr. 

Çorumda tiftik ye yapal' 
harice gönderilmekte, Marsllylt 
K6ıtence limanlarında aba bd' 
lunmaktadır. 

Çorumda aanayl harekellerd• 
bellrmit bulunmaktadır. Bilhass•ı 
bakırcılık, debbağhk aan'atleri bil 
laa,U ileri adımlar atmıfbr. 

Burada eskiden, bftyftk bak1'"" 
haneler varmıt- Genel savaş rf'I 

IODr& bunlar kapanmıf.. Şimdi. 
realden dlrllmeğe baflaDllfl!r. 

Ônceled, iptidai bir halde bd' 
laıaan debbağat ta çok ileri git' 
miıtir. 

Çorumda çıkan kaıele, btıttbl 
komıu Tillyetlerde ratbet glSr' 
mektedlr. 

yanı atlarını aatm1ya baıl•llllf"" 
lardır. Bu yıl da Safkın 9 lngillz 
yarış atı eablacalrtır. Bunlar Ha· 
rada doimuı ve yetifllr[miftlr. 

Sındırgı Haberleri 
iki Köy Halkı Biribirlerile 

Sivas Lisesi Kız Ortamek
Çorumda ekim Ye 111Dai har"' 

ketlerin lnkiıafının en mllbim ıtl' 
beplerlnden biriai de yollarıdır• 

·---·-- Çorum yollan, hiçbir Yillyetimls• 

tebi ile Bir
leştiriliyor 

-·.,-· ....... 
Lüleburgazda ... ıp olmayan bir dOıenlik, öıte-' 

Kavga Ettiler 
SındıriJ, ( Huıuıi ) - Yeni 

Hae tütilD ekimine bqlanmıfbr. 
Bu aene tlltln fideleri çok temiz 
yetifmiıtir. · 

lf- Ziraat Bankaaı mlldllr mu
avini Sezai yılmaz terfian Emet 
ziraat bankaaı memur!uiuoa tayin 
edJlmiıtlr. 

'#- Alakır Ye Şahinkaya köy• 
lerl halkı ımır Ye mer'a yilılnden 
biriblrlerile kavga ehnitlerdlr. iki 
taraftan 10.12 kiti yaralanmııtır. 
Adliye tahkikat yapmaktadır. 

lf Harap bir halde olan clla-
panıer binasının tamir ettJrilmuJ 
ve kaz.aya bir doktor ıöndvll
meai kararlaıhnl•lflır. 

Çorum Hillliahmarinda 
Çorum, ( Huaut) - Hilili• 

mer Kurumu Jenl toplantıam 
yapmıf, yeDI idare lıeyeU batkaa
hitn• ııhlsat mldftrl M. Ergun, 
l\yeliklere de Mnfttl T. Ergun, 
Bay N. Leblebici, Bay Nazmi 
TombUf, Bay S. Ulak Hçllml .. 
ltrdlr • 

SiTH, (Husuıi) - Sivaa lisesi· .. 

nln kız ortamektebl ile birlikte 

tcdriaata muhtelit olarak devam 

etmelİ ·.e ortamektebin Divriıiye 

nakli kararlaştırıldığı s6yltnilmek· 

ledir. Slvaı liaeal orta Au.adolu

dakl irf•n müesnaelerimf:ıin en 
ıUzellerfndeıı ve en verimlilerin· 

den biridir. Burada Samıun, 

Amaıya, Tokat ve Ellıizdeo sıe

len sençler de okum.-ktadır. 
Bu llae 4 Eyliıl 1919 tarihinin 

en pnb hatıraaını aak'.amaktadır. 
Mefhur Sivaı kongreıi bu binada 

yapılanfttr. Buglln mektepte tale

beler araıanda kurulmuf aan'at 

aevgial, tuarruf birlijl, ıpor, 
izcilik, kOtnpbane teıekkllllerl 

Yardır Ye talebeler bu teıekktıl• 
lerde canla baıla çalışmaktadır
lar. Mektepte toplanb adile aylık 
bir mecmua da çıkarılmaktadır. 

Köylü Bu Yıl Arpa Eki
mini Tercih Ediyor 
Lüleburgaz (Huauıl) - Pan

car ekme mevıimi gelmiş, btıtiln 

köylerde mıntaka ziraat memur
larının gözll önllnde pancar ekil· 

meye baılamlmııtar. Bu köylU 
pancardan f ula para kazana• 

caimı zannetmekted:r. Çünkll 
ı"rket k8ylil ile yaptığı muka· 

vele:erde bir ton fiatmı 1 O lira 

olarak teapit etmlıtir. Vergiler 

çıkınca köyln pancarın kiloıunu 

30-M paraya aatacak demektir. 

Buna ıirket mukavelesinde 
köylü aleyhindeki prtlar da 111· 
•e edilince pancar ekimi artık 

klr11z bir hale gelmiı olmakta· 

dır. ÇUnkO eaer köyltı taahhüt 

ettlki miktarda pancar yetirıüre· 

meue ton baııoa bet lira ceza 

Yerecektir. Bunun için köylll bu 

yıl daha %İyade arpa ekimini 
tercih etmektedir. 

lök içindedir. 

Biga Umumi Meclisinde 
Eiga ( Huıuıt ) - Belediy• 

batkanı Bay Ratlt umumi mecll• 
Uyeliğioden ııtifa etmiıtir. B•1 
Rqidin boı bıraktığı üyeliğe tersi 
Bayan Semiha seçilmiştir. ~ _ .. _ .. _·-· ·-~ 

8UTUN ULKE.Yf 
HERC.U~ 

.., .,. . . 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 
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Dünya Hadiseleri 

Veııiz 
Ticaretinde 
Kara ''Ay,, 

lngil.erede den;ı Ticaret Oda~n 

Hastalanan neşrettill bir iı· 
tatistikte ( 1932 ) 

gemiler yılının birinciteı· 
istatistiği rinlnin 11kara ay,, 

olarak ilan etmittir. Bunun ıebebl, 
o tarihte hiç bir uman ıörUlme· 
mit bir hadiıe olarak lniiliz 

limanlarında lısiı kalan vapurların 
871 aayısma çıkmıı olmaııdır. Bu 
1&y ınm temıll ettiği tdnillto lae 

2, 181,695 dlr. Bu vaziyet ıonraları 
tedricen düzelmiıtlr. Şimdi lnsıiliz 
limanlarında ltılı kalan ıemilerin 
aayııı 323 tür. TonllAtoları yeküou 
878,416 dır. 

* 
ıngilterede cumartHI gUnll 

öğleden ıoara tatil yapılır. 

B•ı gün/ilk Pazarteai gOaU öi· 
leye doğru çaht· 

Aajta mıya baılambr, tatil 
müddeti iki giln• yaktndır. Hal· 
bukl timdi bu tatil mUddetinia 

iki gtln yapılma11 için kuvYetJI 
bir cereyan baılamııtır. Bu daki
kada bu yeni uaul tatili kabul 
eden fabrikaların aay11ı (673)tür. .. 

Ingilterede, otomobillerde kul· 
!anılan ". Tfiplelea ,, camları 

Yeni Ç•ılt ıeklinde yeni bir 
cam icat edllmlı· 

bir cam tir. Bu camların 
Tripleloslerden farkı daha beyaz, 
daha berrak olduktan baıka 

mukavva gibi kıvrılmıya mUaait 
bulunmalarıdır. Bu yeni çeılt cam· 
dan birçok ev efYHI da yatpıl

maktadır. 

Canınıı ııkıldımı biraı mu
zlk dinleyiniz, ılnlrlerlniz 

Mu•iki can gergin ml? Bir 
sılcıntı•;nı,, konsere fidlniz, 

bedbinllie mi dUı-
ildcıdır tUnüz? Bir keman 

ıeai dlnleylniı; derhal manevlya· 
ttnııın yUkselekceğinl hi11ederslnlıl 

lnglltere muılkl akademiıi bu 
kaidenin dotru oldu~unu bildiri 
içindir ki Geçen ) .ı içinde itılz· 
likten en ziyada muztarlp olan 

ıehlrler için ( 179) orkeatra teıkil 
etmlı, ( 2258 ) gramofan alarak 

datıtmıııtır. Bundan baıka (1475) 
meydana da radyo hoparlörleri 
taktutrmııtır. 
-·-EPl!-e ....... CD--~ 1 . . . ...... ._. ___ _ 

Bir Doktorun 
Günlük Oumartesi 

Notlarından (*) 

Kabakulak 
Çene arka11nda ve kulak altın

dald tilkr tik bezelerinin VİŞmHlnden 
ileri gelen bir haıtalıktır. Bir taraf· 
lıdır. Fakat iki taraflı da olur. Çok: 
bulaşıktır. 1'ükrGk zerrelerile geçer. 
Küçük iken çekılmemiş iıe büyük
lere de g eoebilir. Eskiden buna 
( Ordonoran ) derlerdi. Harp ha· 
liude aıkerlere ıirayet ettiği nki& 
bUtün orduda faaliyet dururdu. Ka
bakulağın esaelı bir lllcı yoktur. 
Sık sık gargara ve harioten panııt
man ile tedavi edilir. K abakulak iki 
taraflı olur&& on giin zarfında iyi 
olur. İki hafta kadar başkalıı.rile te
mas eımek doğru değildir. Kabaku
lak pek nadir olarak erkeklerde, 
husyelerd ı de fİŞ yapar ve iltihap 
husule g.etirlr. O zaman oldukça 
t f'hl ikeli bir hal alır. 

-------------------------l*J l:Su notları ke1ip ıaklnyıaıs, yahut 
b r albUme yapıttırıp kollekılyon yapı· 
"'L Sıkıntı ı amanınızda bu notlar bir 
dokto r g ı bl im dadınıza yet't ebillr • . 

Dlnrada Olup Bitenler 
~~~~~~~---

"Ha ş m e tp en ahın 5 Tane Evlitlığı Oldu,, 
Kana.dada Bir Batında Dogan Beı Kardeı Kanun fle Devlet Malı Addediliyor 1 

Amerikada Aşı 
Yapılan 

ile Çocuk Yetiştirmek 
Yeni Tecrübeler t 

için 

Kanada' da Madam Dionne 
iıminde bir kadının bir batında 
( 5 ) çocuk dünyaya getlrdlj'i ha· 
beri telgraf haberi olarak biıim 
ıazetelerimlze kadar intikal etti. 
Re.imleri bntUn dllnya matbua· 
tında ıörüldU, Hvlldl, takdir 
edlldl. Madam Dlonne evvel· 
ce de beı çocuk 1&hibi idi. 
Buıün 11Beıiz,, lerin de gel· 
mHI ile l O çocuA'un annHi 
olmuıtur, çocuklarının hepıi ııh· 
hattadır, refah içindedir, buna 
rağmen bu kadıncaiız mesut 
değildir, deraek inanır mıımız? 

lf 
Bu kadının bir batında 5 ço· 

cuk dünyaya getirdlii haberi 
hlltUn Kan adada o kadar bü} ük 
bir alika uyandırmıştır ki, hUkii
met derhal bu kadın ile yakından 
m•tiul olmak, ihtiyaçlarını gider
mek, lıteklerlnl yapmak mecburi· 
'yetini duymuıtur. 

Beı yavru için huıuıt bir 
41kıllnik,, yapılmıı, içine bir dok· 
tor, Uç haatabakıcı konulmuıtur. 
Bu, memurlar çocuklara yakla§· 
tıklan zaman yüzlerine bir 
"'prophylactlque,, maake geçirir:er, 
ellerine eczaya batmlmıı lAıtik 
eldlYen takarlar, bebeklerin mlk· 
rop almamalarına çalııırlar. 

''Kılinlk,,e çocukların babası 

dahil olmak ıarttle herhangi bir 

kimsenin girmeai yasaktır. 
Yavruları muayyen zamanlarda 

yalnız anneleri göreblJlr, o da 
tıbbi bütUn tedbirlere riayet 
etmek mecburiyetindedir. itte 
( Madam Dionne ) yl bedbaht 
eden de bu ihtiyat tedbirlerinin 
fazlalığıdır. Artık yetişir demek
tedir. Ve çocuklarının kendisine 
te1liminl iıtemiştir. 

Madam Dionne zengin değildir, 
kocaıı bayatını güçlükle kaxanır, 
fakat bir defa yalnız kalaalar, 
bayır sahibi insanlardan okadar 

çok yardım göreceklerdir ki, 
ııkmtı çekmiyecekleri muhakkak
tır. Yalnız Kanada hükumeti bu 
arzuyu iaaftan kaçınmıı çocukların; 

- Haımetpenahın evlAthkları, 
binaenaleyh devlet malı olacağını ilan 
etmiş tir. Kanada gazetelerinin 
anlattıklarına bakılırsa meaele 
yakında hAkimlerin huzuruna çı· 
kacaktır. .. 

Kanadadan gelen haberler 
ara11nda bizi hayrete düşüreni sa• 
dece bundan ibaret değildir. Bir
de ikincisi vardır. Onu da anla· 
talım: 

1926 yılında Kanadanın T o
ronto ıehrinde Charles Mtılar hı· 
mlnde bir milyoner ölmUı Ye on 
yıl içinde en fada çocuk doğu· 

racak kadına verilmek nzere 500 
bin dollrlık bir aervet bırakmııtar. 
Bu hidlaenln uyandırdıj'ı r•kabetln 
dereceıini tahmin edemenlnlz. 
Her kadının lıteğl mümkUn oldu
ğu kadar faıla çocuk yaparak 
bu aervetl elde etmektir. 

Vaıiyetnamede ıöıterllen müd
detin neticesine bir yıl kalmııtır. 
Bu dakikada rakiplerin en önünde 
giden LiJian Kenny isminde 32 

yaşında bir kadındır ve ıon 9 yıl 
içinde bazıları ikiz olmak Ozere 
l 1 çocuk doğurmuıtur. Yarııta 
ikinci gelen Stefano Darrl~o fı· 
minde bir kadındır. Onun da 10 
çocuğu vardır. 

• 
Nüf uıu çoğaltma meseleleri 

üzerinde en fazla alaka uyandıran 
üçUncU haber de yine Amerikanın 
mahıulUdUr, fakat bu berikiıi 

Kanadadao değil, ( Nevyork ) tan 
gelmektedir. Onu da anlatalım: 

Doktor Soymour iımlnde bir 

bilgin, kocaaı kısır olan, Yeya 
kendisinde bir arıza bulunan, 

yahut ta hiç kocaaı olmıyan ka
dınların ba1it bir iğne aıııı ile 
çocuk aahibi olmaları için yeni 

bir usul bulmuı ve geçen yıl tam 
150 kiıl üzerinde tatbik ederek 
muvaffak olmuştur. 

Havadan Sudan Geçinenler 
-Miık kokuyor. 

mlak . • • Güllere 
bakın ... 

Kolkola ve hızlı 
adımlarla yl\rll· 
yen llç ıenç kıı, 
hiddetle döndü
ler. Kendilerine 
bayağıca takılan 
çok kUıtah Ye 
külhani bir ıo• 

kak çapkmile kar
ı ılaıacaklarmı um• 
dukları, iyice ça• 
tılan yoluk kat· 
larından belliydi. 
Fakat kartı la· 

rında koca iıpor· 
tasını bahara ka· 
vuşmuı bir hah· Bahar çloekçlıl, muharririmi11 gündelik maoeraaını 

çeye çeviren bUketlerl aatmata yoklayıp kokladılar •• az evvelki 
çalııan çiçekçiyi görUnce; zanla· muntazam iıportayı, pasaklı bir 
rında ne kadar yanlldıklannı an· kadmın elbiıe dolabı ııibl didik· 
ladalar, ve gUlUıerek sokuldular. ledikten sonra, armut boyunda 

Blltlln bUketlerl birer birer bir bUketcik bUe almadan uzak· 

1 

1 

j 

)aştılar. 

Zavallı çiçek· 
çl iıportasmı eıkl 
haline ıokmaj'a 
uğraıırken, haklı 
bir hiddetle mı· 
rıldanıyordu ı 

Bunları ala· 
cak biçarelerin 
vay hallerine •.. 
Yabancı malını 
bukadar karıştı• 
rırlaraa, klmbllir, 
kendi yatak o· 
dalarını ne hale 
sokarlar? 

Sokuldum, ve, 
hiddetini yahı· 
tırabllmek için; 

anlatıyor bir küçük bUket-
clk satın aldıktan ıonra sordum: 

- Söylendiğine ııöre, kirb 
ltmlı çlcekçlllk? 

O; evvel& kaılarını, sonra ıöz· 
lerlnl kaldırdı, ve: 

Kari Melctııbları 

Büyükleri Anmak, 
Geleceğin De T e
melini Kurmaktır 

Bir Okuyucuınuz Bu 
Fikirdedir 

Buyuk DAhl Ye Türkün büyük 
aan'atkirı Koca Sinana her ıene 
ihtifaller yapıyoruz. Gençler, mi• 
marlar, Slnanı sevenler toplana• 
yor, tilrbeal batına geçiyor, canlı, 
hararetli, coşkun ıöylevler söyle· 
nlyor. Sonra ihtifal bitiyor ve 
zaYallı Slnanın güvercin yuvacı• 
ğina benzeyeu SUleymaniye arka• 
ıındakl tUrbeai, bir senelik derin 
1e&1iılltlne gömUIUyor. 

Sinan bizim bUyUk insanımız• 
dır, Sinan birçoklarımızın gön• 
lUnde Snleymaaiye hadar hey· 
betli, Selimlye kadar ba§ döndU• 
rUcO bir genlıllkle yahyor. Fakat 
ne yaıık ki, geçenlerde Sinanın 
nerede yattıtını anket ıekJinde 

bir aile mecllılnde ıordum; lkl 
kiti bildi. 8 genç Ye orta yaıll 
mUnevver hatırlayamadı. 

•• Bir millet, bUyUlderlnln çok• 
luğlle bUyttk görDnUr,,. Sinan gibi 
nice bUyUklerlmlz vardır ki, latan• 
bulun, Türldyenin birer köıeslnde, 
tıpkı birer harabe taıı gibi unu• 
tulmuı, bırakılmıtbr. Şina1lnla 
meıarı üzerine koıkoca bir apar• 
tıman yapılırken, lalı insanlar 
gibi ellerimizi, kollarimızı bağlayıp 
Hyrettlk. Terilk Fikret 0 Rübabı 
Şlkeate ,, ıinln birkaç mıaralle 

içimizde kalmııtır. Nedim bir 
hayal aanatkirıydı, fakat en mU
neYverimlz bile onu yalnız ismlle 
tanır. Pilevne kahramanı Osman 
Paıa hatırlanmıyor bile. BUtUn 
dUnya içinde harlkulide bir zafer 
ıaydan Çanakkale çarpışmaları 
için, deterll bir Abidemiz yok. 

Ne ıaman Ankaraya gltHm 
ve btıyUk &bidenin önOnde dur
aam, ıözlerlm dalma yaıarır ve 
içim HYlnçle dolar. Biı, mazimi• 
zln gUzelllklerlni, bOyliklerlnl, kah• 
ramanlarını çocuklarımızın yürek
lerine yerleıtlrdlğlmlz gUn, istik• 
halimizden daha bttyüklerlnl, da• 
ha güzellerini bekleyeblllriı. 

Sinan içimizde yaıayor. Fa
kat onu SUleymanlyenln dar ıo
kaklarında, tenha ve ıe11iı bt• 
rakmıyalım. Uzun ıakallı batı 

açık Ye ltlemeli gömleği ile gök• 
lere bakan Yllcudunu taıa oyarak 
ıehrin en lılek bir meydanına 
diktiğimiz ,Un, bUyüklerimid 
unutmamıya baıladığımızı anla
yacaqu. 

BUyUkada ı F. K ............................................................... 
- Alay mı ediyorsun ? Der 

ılbl yllzllme baktı: 
- Bu itin karı ne olacak ya• 

bu? Ben, Sarıyerde bir kahY• 
peykHlnde yatar kalkarım. Ora• 
dan Istanbula her ıabah, bir kUf• 
salata getirir, manavlara aatarnD• 
Salatayı, oralı bir bahçivandaD 
ucuz aldı tJm için Sarıyerde otu'" 
ruyorum. 

Fakat ıalataları bir çırpıda 
okuttum muydu, buralarda akıa'" 
ma kadar itim kalmıyor. 

Onun için, aynı bahçivandaO 
yok pahasına aldığım bu çiçeklerl 
getiriyorum. V • akşamı, bunlarııı 
başında ediyorum. Fakat Uç be, 
demet satıp ta masrafı ve yo 
paraamı çıkarabildiğim gün h~ 
men hemen aay.,ıdır. Bereket ıa .. 
latalardan 50 • 60 kuruş çıkıyot• 
Yirmisini yattığım kahveye veri-
yorum, kalanla da gUnUmll ııU11 

ediyorum. 
Y okıa, iş bu çiçeklere kalı•• 

. yandJğımm reamldirl .. 
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1 Dtnıtı lkti•ad H11b•rlerl 

l 

J!ulgaristan 
ihracatını 
Kontrol Ediyor 

i-

Son zamanlarda Bulgar:atan 
hlikiimeti Bulgar ihracat!! m kon· 
trol ve teşkilatına dair yeni bir 
kanun çıkarmıştır. 

Bu kanun 1a ihraç edilecek 
Bulgar mallarının cinsi, kalite, 
nümune ve vıbalaj bakımından 
mecburi kontrol altına alınmak 
için Milli iktlsad nazırına tam bir 
ıalahiyet veri:mittir. 

Bu ıuretle ihracat malları tas· 
nif edilecek, nizamnameler ya
pılacak ve ona göre ibra~ edile
cektir. 

Kanun ayol zamanda Bulgaris· 
tanda ihracat itleri ile uğraşa· 
cak mllesaeıeleri tarif etmektedir. 
Buna göre malt ve ticat itlerlnde 
doğruluktan ayrılanlar dııarıya 
nıal yollayamıyacaklardır. Ayrıca 
ihracatçıların bir birlik halinde 
loplanmalarıda bu kanunla tart 
koşulmuıtur. Ayni zamanda ibra· 
c:ab teıvik için bir de tahılaal bu· 
lunmuıtur. 

Dutun bu noktalar tatbik edil· 
miye batlaraa Bulgar ihracat 
mallarının dıt pazarlarda daha 
fazla rağbet görecekleri 1Upho· 
ılzdir. .. 

Bfrleılk Amerika memleketle· 

Amsrlka rfoin kere1to ihra-
catı, umumi tica• 

ker•.t• Ilı· retleri bakımından 
racatına ,,.. mühim bir yekun 
lı11mml11•I tutar. Fakat dllnya 
1111rigor. buhranının ortaya 

koyduğu dar vaılyet kartıımda 
yeni dünya ormanlarından kAfl 
derecede lıtlfade edilemediği 
görülmüştür. Bu vaziyete bir 
nihay•t vermek ve kereate itinde 
çalııan ameleye it bulmak kayguau 
ile kereate ihracatının arttırılması 

dllıllnUlmUt ve bu bakımdan 
çalıımağa baılanmııbr. 

Amerikalılar ilk it olarak 
kereıte ihracat lılerlle uğraımak 
için bir oflı teıkll etmek üzere 
bulunuyorlar. 

* Bu ayın yirmi dokuzunda Ro-
U luslarara· mada pamuk itile 

uğratan memle· 
" pamuk ketlerin göndere· 
kong1'11sl ceklerl lıten anlar 

adamlar bir kongre halinde top· 
lanacaklardır. 

Kongrenin konuşmaları ( 4 ) 
Mayıaa kadar sürecektir. 

Kongrenin konuımaları kıı· 
men Romada ve kıımen de Ml
lAnoda yapılacaktır. 

Kongrenin görUıecell ftl~r 
tafıilith olarak henüz tembıt 
edilmlı deilldir. Şu kadar ki dün· 
ya pamuk rekolte1i ve Amerikanın 
bu ziraati tahdit eden kararlarının 
dij'er meseleler arasında ıözgelifi 
edJlıceği haber verllmoktedir. 

* Filiıtlnde Muıe•i hanı a-ittikçe 
r------. kök ıalmaktadır. 

Ffliştintl• Fakat herıeyden 
milli mar- evvel para adamı 

ka olan Benilsrail 

oğulları bu yeni vatanda da iktl· 
sadt itlere daha çabuk sahip 
olmuşlardır. Birkaç zamandanberl 
kabul edilerek kullanılmıya batla· 
nan fillstin ihracat malları millf 
nıarkaıı bunun en güzel örneğidir. 

Bu markanın bir tarafında Uç 
fabrika bacaıı vardır. Bu çok 
tabii ve yerinde olan reımin dij'er 
t•rafında ise evamiri aıereden 
lavhalar ve Filistlnln lbranice adı 
olan " Eraz lsrael ,, kelimeainln 
ilk harfleri olan E. 1. marka1ı 
bulunmaktadır. 

Bu suretle dilnya pazarlarına 
&UrUlen fiıistin mallarının lsraeJ 
toprağında yetlıtirlldiğl ·üin •dil· 
nuye başlanmıı oluyor. 

=-

Dünkü Spor Hareketleri 
Galatasaray ile Viyanalı Takım 

Golsüz Berabere Kaldılar 
.... '1.' 'il 

Yarın "Güneş,, 
Takımile 

Oynıyacaklar 
Vlyananın Libertaı tekımı dün 

ilk maçını Takıim ıtadyumunda 
Galataaarayla oynadı. Oyun her 
iki tarafıa uğraşmalarına raj'men 
golıUz bir beraberlikle bitti. 

Bu mevsimin ilk ecnebi tımı· 
smı totkil eden Galatasaray • 
Libertaı karşılaımaaı stadyoma 
büyük bir kalabalık toplamıştı. 
Herkea bu ilk maçın ne netice 
vereceğini merakla bekliyordu. 
Bu merak Galatasarayhlarda he
yeean haline gelmiıtl. Zira Dan• 
yal, Fadıl, lbrahim gibi birinci 
takım oyuncularından Uçllnlln 
haata oldukları cihetle oynayamı• 

yacakları söylenmlı , ve battA 
yazılmıftı. Acaba bunların yerine 
kimler oynıyacab. Oynaaalar bile 
muvaffak olabilecekler miydi ? 

Maçtan evvel ortalıkta dolaıan 
rivayetlere naıaran Beşlktaştan 

ayrılarak Fener bahçeye giren 
Eıref ve Şerefin Galataıarayda 
oynıyacakları bile mevzubabs 
fmfı. Fakat bu iki oyuncuyu 
oynatabilmek için yeni kulUplırin· 
den bin alınacağına doğrudan 

doğruya oyuncularla müzakere 
edilmlı olma1ı bu fikri pek tabii 

ıuya dUıUrmUıtU. 
Maamafih Galatasaray takı· 

mı Peranın merkez muhacimi 
Halvaciıl alarak takviye etmek 
ıuretilo çok akıllıca haraket et• 
mit ve ıu ıekilde bir takım 
çıkarmııtı. 

Avni 
Lfıtfi Oıman 

lbrahim Fahir Kadri 
Supbi Suavi Halvada Münevver 

Necdet 

Galat11arayıo bu takımına 
bakılacak olursa ıol I~ Fadılın 
yerine birinci takım o'uncuların· 
dan Suaviyi ve Danyalın yerine de 
gençlerden bir oyuncuyu koy
muıtu. Bu lld oyuncu bütün oyun 
e1n&1ında llzerlerine dUıen Yaıl· 
feyi bakkile yapmııJar ve eski 
aıkadaılarmı aratmamıılardır. 

Libertas takımı da Galataaa
rayın karfııına aıaA'ıdaki kadro 
ile çıkmııtı. 

Klimoı 
Yellin ek Şmaydler 

Lebıda FrUbvlrt il Fruhvfrt 1 
Brouıek, Semp, Herman, Vita 

Hakem 
Hafitti. 

Bfdıofıkl 
Hilal kulübünden 

Oyun hıyetl umumiyeıl ltiba• 
rlle gllzel oldu. Bilhassa bunun 
ilk yirmi beı dakikaaı fevkalide 
idi. Bu sabah saat on buçukta 
trenden inen ve Uç dört saatlik 

bir dinlenmeden ıonra aahaya 
çıkın Vlyanalilar yorgunluğun 

te&lrile yavaı yavaf gevıemeae 

idiler oyun çok daha f'llzel ola· 
caktı. Maamaflh bu gevıeylı Ga• 
lata1arayblan ıayrete getirdi ve 

1 

Din ille maçını J1Gpa• Jllp-ana11ı• Li6ertaa takımı 

ikinci devre Libertas ile mllıavl \ gecelik llltirabatten ıonra çıkara• 
ve hattA hazan mevzii dahi olsa cak o]an Vlyanalı miıaflrler 
hAkim bir oyun çıkarmıya aev- pazar gllnU herhalde çok daha 
ketti. canlı bir oyun oynıyacaklardır. 

Maç baıladığı zaman Viyana· Binaenaleyh Pazar gUnil 
Liberiasla maç yapacak GOnoı 

hlar llk hızla Uıtüste hücuma takımı çok gayretli oynamak 
başladılar. mecburiyetindedir. Hücum hatları 

Bu ilk hücumlar Galatasaray kuvvetli olan Güneş takımına 
mUdafaaaı için cidden tehlikeli şimdiden muvaffakiyet dileriz. 

idi. Viyanalılar hazan sat açıkları Kulüpçii lüğün Bu Kadarı 
baıan da Uç orta muhacimlcri D · F ) •1 a az a ..• 
vaııtaaı e seri inişler yapı} orlardı. Şeref Sahaaında 

1 Sağ için çektiği çok kuvvetli bir 
Günün en mühim maçı -

tüt direğe çarpp dl>odU. Bu Küme birinciliği için çalışan kuv-
Galatasarayın ilk atlattığı gol vetli iki kulüp arasında idi.. Ka· 
tehlikesi idi. Bunu merkez muha~ ragi1mrUk • Feneryılmaz oynamıya 
cim ve ıağ için örnek alınacak hatladılar, çok iyi bir oyun 
bir yer değişmesi ( depJaaman ) baiJamııtı. 
Uıerine çıkan muhakkak bir gol Oyuna güzel bir ıuretteı 
tehlJkesl takip etti. Viyaoalı devam edil;rken bJrf denizli, biri 
oyuncu Uç metrede kaleci ile kara Jki inzibat aahaya girdiler, 
karıı karşıya yalnız olarak kal· Feneryılmaz takımında orta mua· 
d v b d vln oymyan oyuncunun asker 

ıırı al ı topu Avninin eJlne ld v b 
attı. o ugunu, lnaenaleyb oynıyama• 

O Ü 
yacağ'ını, hemen götUreceklerinJ 

at ste atlatılan bu iki mu· .. 1 d'l H k ıoy e t er, a em Sadi Kaflan 
hakkak gol tehlikesi Galataaaray- ıpora mani olunmamasını, oyun• 
hlara gayrete getirmişti. Zaman dan ıonra götürmelerini rJca 
uzadıkça mlıafirler yorgunluktan ettise de olmadı. 
ağırlatmıya, Galataaarayiılar da Oyun~u karakola götllrllldU, 
bllAkiı hızlaımıya başladılar. oyun tatıl edildi. 

Bundan ıonra oyunda hücum· ikinci maç - Haliçidman • 
lar müsavi bir seyir aldı. Galata- Sümerapor arasında idi. Hallçld· 
sarayın orta muhacimi Halvacia man oyunun başından sonuna 
hücum hattını güzel ve yerinde kadar 10 kiti oynıyan Sümerıpor• 
paslarla sevkediyor ve Viyana lulardan Ustün oynadılar, oyunu 
kaleal için daima tehlikeli vazi· O • 5 yendiler. Oyunun sonlarına 
yetler ihdas ediyordu. doğru hakem Şazi Tercan Haliç· 

O idman aağ açığını çıkardı. 
yun bu tekilde ıonuna kadar 

devam etti ve Galatasaray mev· Romanyanın Harp 
ılmin ilk ecnebi maçını berabere 
kalmak auretile muvaffakiyetle Siparişleri 
bitirdi. Bükreşten bildirildiğine göre, 

Yar1nki Maç Romanya hükumeti iJe Çekosl~ 
Libertas takımı ysrm ikinci vakyadaki Skoda müesseaesl ara· 

maçını Taksim sabaıında saat sında uzun zamandanberi devam 
.., de Glinef takımlle yapacaktır. etmekte olan müzakereler netice-

ve maç yora-unluğunu iki lenmiş ve buna ait mukavele imza 
olunmuıtur. 

Bu mukavele ile Romanya hU· 
kümetl ordunun tecehhüzU için 
Skoda mUesse1eslne 600 milyon 
Çek kronu değerinde top, ıilah 
ve cephane ılpariş etmektedir. 

Bu mukavele 1930 yılında im· 
ıa edilerek bilahare feıhedllmlş 

olan mukavelenin yerini tutmak• 
tadır. Ve eski mukaveleye naza· 
ran yüzde on be' nisbetinde lehte 
bir fark il~ akdedilmiş bulunmak
tadır. 

Hatırlardadır ki, Skoda ile ya· 
pılmış olan eski mukavelenin akdi 
eanasmda iktidar mevklindekl ka· 
bine azalarından ve bUyUk me
murlardan bazılarının 1 şe feHt ka-
11ıtırmış oldukları lddiaaı geçen 
yıl içinde ortaya atalmış ve bu 
Romanya efkarı umumiyeainde bU· 
yl\k bir heyecan uyandırmııtar. 

Sayf 7 

1 -L +-Fen Aleminde ı 
Malargaya Karşı 
Kinin Değil, 
Akrikin 

Moskovadan bildiriJiyor : Şfm• 
diye kadar Malarya ııtma1ına kar• 
tı tatbik edilen en iyi, en tesirli 
ilaç ki~ln olmakla maruftur. Maa• 
mafih kinin bunu tatbik eden dok• 
toru her zaman memnun etmiş de
ğildir. ÇUnkU uzun zaman tatbik 
olunmak lazımdır. Bu da haatanın 
cümleiasabiyeıi llzerinde aksi to• 
•ir yapmaktadır. Bunları nazarı 
dikkate alan Sovyet Ruliya lAbo• 
ratuvarları Malaryaya karşı kinini 
latlhlAf edecek bir ilaç arıyorlardı. 
Bu çalışmalar iyi netice nrmiı, 
fon akademisi tahUlat laboralu· 
varı kimyagerlerinden Kununyan, 
Çellt1ev, kJınya ve ecıa enıtl• 
tUsü kimyagerlerinden Mallzon 
" Akrlkin ,, uaılnde yeni bir 
ilaç bulmuılardır, tecrUbclerl iyi 

• _.ıetice vermiıtir. Malarya ııtma• 
ıına tutulmuı bir h&1taya verilen 
Akıikln miktarı kininden 7 defa 
azdır. Bu llAçla tedavi g6ren 
eıtmah hem çabuk iyi olmakta, 
hem nUkı ihtimalleri kalmamakta, 
hem de tıdavi .,nasında marazi 
mahiyetinde tezahürler görUlme
mektedir. Fakat Akıikin mUtkU• 
)Atla elde edilen bir maddedir, 
ancak 35 günde yapıJabilmekte• 
dir. Muhtelif mahiyette 40 a ya• 
kın madde kullanılmaktadır. Bir 
ton Aksikln elde edebilmek için 
200 ton maddel iptidaiye elden 
geçirmek liı:ımgelmektedlr. Şimdi 
senede 45 ton Akıikln verllebll· 
mek için Moıkova civarında bir 
fabrika yapılmaktadır. 

12 Ya91nda Bir HArlka 
Moıkova - Ruh1, maddi ve 

manevi gayritabi1llkleri tetkikle 
meıgul enatftUye Taşkent'ten bir 
çocuk getfrilmiıtlr. Adı Vanya 
Davllovdur, 12 yaşındadır, heaabı 
zihnt kabillyeti taıavvur edilmf .. 
yeceği kadar mUtblıtfr. Birçok 
haneli rakamlar arasında taksim, 
zarp, tarh ameliyelerini inanıl• 
mıyacak bir ıUr'atle yapmaktadır. 
lıln garip tarafı ıudur ki bu ço• 
cuk bu heaaplan yapmasına rağ• 
men kearlidl •e kesr1Atar1yl bll• 
memektedlr. Şimdiye kadar ıo• 

kaklarda ıerseriyane dolaımıf 
olduğu için yaıma niıbetle aklı 

da geri kalmııtır. 

Yakalanan 
Kumarbazlar 

Polia " Şen Yuva ,, da 
Bir Cürmümeşhut Yaptı 

Zabıta memurları evvelki gece 
bir kumarhane daha meydana 
çıkarmıılardır. 

Polis ikinci ıube memurları, 
Beyoğlunda Rahmi lıminda biri• 
nin idate ettiği " Şen Yuva ,, 
kıraathane&lnde kumar oynandı• 
ğmı haber almıılar, ve oynayan• 
lara da cürmümeşhut halinde ya• 
kalamak için tertibat almışlardır. 

Nihayet gece yarJ1ından sonra 
kumar maıası kurulmuş, oyuncu• 
lar etrafına geçmiş, oyun batla• 
mıştır. Memurlar, tam kumarm 
en hızlı zamanında ani olarak 
araştırmayı yapmıılar ve Rahmi 
He beraber, Fehmi, HüınU, Şaban, 
Zabarya, Nobar ve Panayot iıim· 
lerindeki kumarcıları yakalamıı· 
!ardır. 

Maaa üzerinde kumar kağıtları 
fitler ve plakalar da muıadere 
edllmiştir. 

ikinci ıu be memurları kumar• 
bazlar hakkında icap eden tahkl• 
kat nrakıDI tamim etmiılerdir. 
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Yaşar, işi Kabadayılığa Dökmüştü .. 
Gelsin hııltı. 
Son gUnlt-rde, Zlıandaa baıka 

kimse ile görllttUğO, kimıeye tek 
kelime ıöylediğl yoktu. Hep 
onun!a burun buruna idi. 

Yaıar, yine arkadaılanndaa 
aldığı talimat eseri olarak her 
ıece yeni bir numara yapıyordu. , 

Geç vakit, paldır kOldllr gelir 
gelme:ı hemen kaputu, ceketi 
fırlatmalar; arkasından kuru sıku 

- Ceplerimi kim karııhrıraa, 
içindekilere kim el sUrerse dinim 
Rabbena hakkı için kafaaını 

kırarım. Saçlanna biletime dolayıp 
bacağma bir çelme, yere serip 
canını alınm.. Ulan cebimde 
belki gidi bir ıeyim aakh; ıırf 

bana ait bir kAğıt veya mektup 
Yar. 

Yek taya karıı pek ileri Yar
mayı gözll yemeyerek, kızım sana 
söylilyorum, gelinim ıen fılt 
hesabınca, çeylı halayıklarına 

seslenme; karşısına çağmp ~·· 
l<ııma: 

- Andavallılar, kulaldarlnızı 
diktiniz mi, ıöylediklerlmi iılttiniı 
mi?. Ben dedf ğiml yapar mıyım 
yaparım. Bana, Yaveri ekrem, 
Müıir Aff aa Paıa zade HUoklr 
yaveri Blnbaıı Yaıar derler. 
Gözüm kızarsa babam olacall 
moruğu bile sallamam; 011ua da 
koca ıakalıoa Uflerim. 

Önceden, lAzımgelen tertibab 
almış. Şekerlemeci Löbonun ya· 
nanda, pa11ajdakl Yahudi kart· 
postalcıdan aktriı kartlan, yarı 
çıplak kadın reaimlerl alıp cebi .. 
rine yerleıtirmiş... kartların arka· 
larında: (Sevgilim Y aıaral) Diye 
Fransızca yazılar. Altlannda Marl, 
Maryet, OJga dl ye l11imler... Bun
ları, o akıl hocaıı arkadaıı her 
kimıe ona yazdırmıf. 

Yekta yine hiç oralarda de-
mr 

tll. Umur1&mıyor blle. Ylls bu· 
ruşturup, omuz allklp kahkahayı 

atıyor, Şişmanın oda1ını boyluyor• 
du. 

Y aıar, karıanı kııkandırama• 
dıtı, yumuıatup kendine celbede
mediğl f çio kudurdukça kuduru
yordu. Ne yap• kir etmiyordu. 
Buhranından çatlayacak raddeye 

ıelmftti. 
O arkadqına yine baı vur

muı, bir takım yeni öğUtlerf .zlh· 
nine mıblamıı, konağa aıelmlfti. 

Kararlqtırılan ıu: 
. O alqam erkence eve sıldecek. 

Kapıdan içeri elql suratla ııire· 
cek .•• 

(ArkHI Yar) 

Mısırlı ve Hindli Kadınlar Geldiler 

Anıuluaal kadınlar kongresinde bulunacak olan murahhaslardan 
Mısırlı ve Hlndlı Bayanlar dün ıehrimize geldiler, Türk kadın Birliği 
menıuplan tarafmdan Sirkeci iıtaıyonunda karıılandılar. Bu reaim· 
lerde yukarıda Mısırlı, altta Hindli mur&hhaslan görüyorsunuz. 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
------------------------------------...;~------------Soma Fiatlarmda tenzilat yapılacağı yolunda piyasada f&yia 
olduğu öğrttnilmiştir 

Soma fiatlarmda tenzllib istihdaf eden bir tasavvurun aılı 
mevcut olmadığı altikadarlara malum olmak üzere iliin olunur. u 1864,, 

Nlaaa 13 

Elli Gün Aç Kalan 
Bir ·Adam 

( BaıtaraEı , inci yllzde ) 

alz olarnk ynıamıştır. 

Açlık tecrfibesinfo ilk dördün· 
en gllnllnde ağzına hiç bir şey 
koymamış, dördüncü günD alqamı 
doktorların lsran üzerine bir bar
dak su içmiı, mllteakıp günlerde 
de her gün Oçer bardak su almış, 
euıtitUnüo bahçesinde doktori :e 
beraber gezmif, kitap ve gazete 
okumut ve kendi kendisini kontrol 
etmiıtir. Tecrübenin sonlarına 
doğru çok asabileşmiş ve üşüme
ğe baılamııtır. Bu sebepledir ki 
ıoo günlerde yatağından hiç çık· 
mamıı ve yatağı ısıtmak mecbu
riyeti hasıl olmuştur. Bununla be
raber harareti 26,5 ile 36 arasın· 
da dalgalanmııtır. Nabzı da 82ye 
mukabil, 50 ye düşmüştür. 

itin garibi şudur ki, orkestra 
ıefl geceleri gUçlnkle uyuyor, ve 
bntno glln aklmdan yiyeceği çı .. 
karmıyordu. Hatta geceleri uyku· 
ya daldığı zaman kabus teklinde 
yiyecek rllyaları görüyordu. 

Orkestra şefine 50 inci glinUn 
akşamı biraz şurup verilmiş, ıon• 
ra, ıuruba nişasta karııtmlmıf, 
çay ve tereyağı ile gıdalanma 
bazulığı yapılmııtır. Ancak bir 

hafta sonra et yiyebflmlıtlr. Fa• 
kat ilk defa yiyecek aldığı zaman 
hunları ıiddetle iade etmittir. 
Yine bu tecrübe mUddell zar• 
fmda bUtUn ağırlığının yllzde 
26,5 nu teıkll etmek liz:ere 16 
kilo kaybetmiştir. Bu bir rekor
dur. Çünkü şimdiye kadar açlık 

neticeai kaybedilen ağırlık mlk· 
tarı vllcudU ağulığına niıbetle 

yDzde 25,3 U geçrqıml,tir. Fakat 
bir daha Yilcurliln gıdalanmaaına 

başlandıktan ıonra eski kayıp

larını çabucak elde etmiı, hatta 
günde 3 kilo ağırlık aldığı ol• 
muştur. O suretleki 13 gDn son· 
ra eıki ağarlığını geçmlt bulu
nuyordu. 

•••-•••u•••u••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••-

Çocuıun tahllll ve terbiyesi 
Muıllim Nazım YOcelt, bu laim 

altında bir k itap çıkarmıtbr. içinde 
muallimleri alAkadar eden birçok 
babialar •ardır. 

ÜlkUt; - Çorumda muallim Rifat 
Rami Arıncı eıki ve yeni tiirlerinl bir 
araya getirerek 145 aablfelik bir 
kitap halinde baatırmııtır. 

Hafta - Bu deterli macmuaaıa 
dQn çıkan aayısında da merakla, 
calib\dlkkat, kıymetli ya:ıılar var. 

Nafıa Bakanlığından: 
l 3/ 4/935 tarihinde nıünakaaaaı yapılacağı ilin edilen Irmak • 

filyos hath Ozerinde 8 muhtelif istasyonlardaki bina lnıaatına alt 
lllnlar iptal edilerek: 

Muhammen ihale bedeli 160 bin liradan ve muvakkat temina· 
bn da "9250,, liradtn ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın 
ekıiltmeai 25/4/935 Perfembe günü öğleden sonra saat 15 do 
Ankarada Nafıa Bakanlığa blnaaında Demlryol· İnşaat Reisliği 
•kailtme komiıyonunda yapılmak üzere yaniden mlloakaıaya 
konulmuştur. 

isteklilerin tekli f mektuplarile mUnaka11a şartnall\e11lode ya~ılı 
diğer evrakı 25/4/935 Perıembe günU öğleden ıonra saat 14 de 
kadar inşaat Reiıliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri !Azım· 
geldiği ve münakasa şartnameal ile mukavele projesi ve lll.ıiklerin
den mürekkep bir takım evrakı Sekiz lira bedel mukabilinde 
Bakanlık inşaat dairesinden alabilecekleri ilin olunur. (1757) 

· Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
-18 -

1 - Öz türkçe köklerden gelen 
ıöderin kar,ııına ( T. Kö., beldeği 

(allimeti) konmuştur. Bunların her bir 
hakkında Bıraeı il• uzmanlanmız.ın 
(mUtehaesıs) yazılarını ıaıeteler• ve· 
receğiz.. 

2 - Yeni konan karıılıklarm iyl 
ayırt edilmeıi için, gereıine göre, Fran-
11zcaları yazılmıı, ayrıca örnekler de 
konulmuştur. 

3 - l{ökft Türkoe olan kelimelerin 
bugiinkü işltnJlmiş n kullanılan şe
killeri alınmııtır. Aslı ak olan hale, 
aslı Ugcüm olan hüküm, Türkçe "çek,, 
köküııdeu gelen §ekli gibi. 
Haver - Doğu 
Havf - Korku 
Havfetmek - Korkmak 
Haif - Korkak • 
Ihafe etmek - Korkutmak 
Mahuf - Korkunç 

Örnek: Mahuf bır fırtına • 
korkunç bir fırtına 

Hiraa - Korku 
Hlrasan - Korkak 
Havi olmak, ihtiva etmek - içine 

almak, kaplamak . 
Örnek: Bu kltnbın havi olduğu 
(ihtiva ettiği) fasıllar - Bu kita
bın içine aldığı 8} rıçlar 

Havza - Havza (T. Kö.) 
Haya - Utanç 
Hayasız - Utanmaz 
Hayasızlık - Uta ınaz·ık 

Hicap - Sıkılma 
Macup - Utangaç 

Örnek: Çok mahcu;:ı bir çocuk· 
tur· Çok utangaç b"r çocuktur. 

Hayal - Hayal (T. Kö.) 
Hayalet - Görümsü 

Hulya - Kuruntu 
Hayat - Hayat (T. Kö.) 
Hayide - Bayat 

Örnek: Bir tak1m bayide ıöz· 
lerle başımızi ıişirdi • Bir takım 
bayat sözlerle bnşımızı şişirdi. 

Hayıflanma (T elehhlif) - Yazık· 
lanma 

Haylı - Haylı (T. Kö.) 
Haylulet etmek - Araya girmek, 

yol kapamak 
Örnek: Haylulet eden manialar 
dolayıdle • Araya giren engel· 
Jer do'.ayııile. 

Hayme - Çadır 
Hayr - Ha) ır (T. Kl>.) 
Hayret etmek - Şaşmak • (Fr.) 

S'etonner 
Hayran - Hayran (T. Kö.) 
Ha} ran ka '.mak - Hayramak Fr. 

Admirer 
Şayanı hayret - Şaşılacak 

Örnek: Şnyanı hayret bir 
hare ket • Şaş.lacak bir hareket 

Müteha! yir - Şaşkın 
Meftun ve meshur olmak -Tan

umak • Fr. S'emerveiller 
Haysiyet - l · O ıur, 2 .. ( Bak: 

ke) f yet, mahiyet ) 
Hayşum - Ge:ıiz 
Hayt - ip ik, tire 
Hayvan - Hayvan (T. Kö.) 
Hayyen - Diri olarak, diri diri 

Örnek: Ha) yen mi, mey; İlen 
ml derdest ed.ldi? • Diri olarak 
mı, ö U olar ık mı yakalandı 

Hen en meyyiten - Ölü diri 
Hnz - Ha~ (f. Kö.) 
Hazan - Güz 

Hazfetmek - Kaldırmak, çıkar· 
mak 
Örnek: Bu kelimenin bir har· 
fini hazfedince • Bu kelimenin 
bir harfini kaldırınca (çıkarınca) 

Kabil hazf - Kaldırılabiiir 
Örnek: Bir noktası b:le kabili· 
hazftir denemez • Bir noktası 
bfle kaldırılabilir denemez:. 

Hazer - Çekin 
lçlinab - Kaçınma 
lçtinab etmek - Kaçınmak 

Ör .ek: Her tnrln fenalıktan 
içtfoab eder - Her türlü fana· 

lıktan kaçınır. 
MUctenib - Kaçıngan 

Tevakki - Korunma. ıakıoma 

Örnek: Büyük söz söylemek· 
ten tevakki lazımdır • BUylik 
söz Löylemeklen sakınma ge-

• rekfr. 
Tevakki etmek - Korunmak sa· 
kıomak 

Örnek: Herkes sari hastalık· 
lardan te' akki etmelidir • Her
kes bu!aıık hastalıklardan 
korunmalıdır. 

Gençler, yalancılıktan te•akki 
ediniz - Gençler, yalancılıktan 

ıakm nıı. 

Mahzur - Çekinecek 
Örr.ek: Bu işin mahzurla bir 
tarafı ) oktur • Bu işin çekine
cek bir tarafı yoktur. 

lbfraz - Çekinme 

Örnek: Onun bu lfte ihtira:ıı
na hayret ettim • Onun bu 
lfte çekicımeaioe ısıtım. 

1 

Ihtlkaz etmek - Çekinmek 
Muhter:z - Çeldnger 
Hazır - Hazır (T. Kö.) Fr. Pret 
ihzar etmek Hazır1amak 

• Fr. Preparer 
Iıtlbzarat - Hazırlıklar • Fr. 

Preparations, preparatifı 

Müstahzarat (ı tıbbiye) - Hazır· 
ilaçlar - Fr. Speclalit~ phnr· 

maceutique 
Örnek: Eskiden memleketi· 
mizde müstaazaratı tıbbiye 
imal olunamazdı - Eskiden 
yurdumuzda hazıriliçlar yapı· 

lam azdı. 

MOstahzerat (ıkimyevlye) - Ha· 
zırlamalar • Fr. Prcparation 

Hizik (Bak:mabir) - Uzel 
Örnek: O, hizik bir tablptlr-
0, uzel bir diıçidir. 

Hazakat - Uzluk 
Örnek; M. hazakatı ile milşte
hirdir - M. uzluluğuile ta-
nıomııtır 

Hazine - Hazne (T.Kö.) 
Hazm - Ezim, ılnirme 
Hazmetmek - Ezimek. slnfrmek 
Hazmi kolay - aingin 
lieba - Boş, boıuna 
Heca - Hece 
Hediye - Armağan 

Hedmetmek - Yıkmak 
Helak olmak - Bitmek, y~ 
ğalmak 

Örnek: Diltman ordusu açlık· 
tan helAk oldu - DUıman 
ordusu açlıktan bitti. 
Bu senenin mahsultl kargalar 

1 

yllzOnden belik oldu - Bu yı• 
lın UrUnll kargalar yllzfinden 
yoğ aldı. 

lıtlhlAk - Yoğaltım 
Örnek: Şeker istlhllkı gitgide 
artıyor - Şeker yoğalbmı git· 
gide artıyor. 

lıtihlik etmek - Yoğaltmak 
Örnek: Ankarada günde ne ka• 
dar buğday btihlik edilir -
Ankarada günde ne kadar 
buğday yoğalblır ? 

Mlisteblik - Y oğaltman 
Örnek: Almanyada mUıtehllk 
kooperatifleri çoktur - Alman
yada yoğaltman kooperatifleri 
çoktur. 

Helecan - Çarpıntı 
Helezoni - Yılankavi 
Hem - Hf'm 
Heman - Hemen (T. Kö.) 
Hemağuş - Kucak kucağa 
Hemasıl - Aslıbir 

Hemayar - Denk 
Örnek: Bu iki adam blriblrl ile 
hemayar mı ? • Bu iki adam 
biribiri ile denk mi? 

He:ncins - Cinslbir 
Hemdem - Arkadaı 
Hemnam - Adaş 
Hempa - Ayaktaı 

Örnek : Asilerin reisleri ve hem
paları kaçblar • Azıyanların bar 
kanlan ve ayaktaşları kaçtılar. 

Hemrah - Yoldaş 
Hemsio - Yaşıt 
Hemıehri - Hemşeri (T. Kö.) 

Örnek: Samsun'un fahri benı .. 
( Devamı 9 uncu yOad• ) 
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Üç Mes'ul Şahsiyet Nihayet Istanbul
dan Uzaklaşmayı Kararlaşbrmışlardı •• 

Tallt pap, o ~ kadar 
pek fula ıBz• ıı.........- iP. 
evine cekihaifti. c...ı pqada, 
eYrakmm tasR,•• bfar Y...
mifti. 
F.ı.t lalJlk l»lr ta»w.nk ... ,ı 

olanlr, jlae Wr .. .._ a)lur 
eıa.. .... ........ alllll .... 
••k Wr vaziyet ,az ıaıatennlfll. 

Vak'a ıun• ibaretti. Bir 
laaftads.lrıed Wr la.,.t tanfmclaa 
laeıası.._• • ....., keaclli de 
lapaBJOI n......_ lill....... IPa 
e ... balta ,. ....... HarblJe 
Neanti ma,tepn ye LeYU&m•
u-ıye R.W ı-• Hakkı Pa
.... (bir •mti meçhule firar 
•ttlil) ae ... çıka rhapt, Wr 
antla &taahula ,., .... enilftl. •• 
Oç t1ndenbeil p.-t.ter bu ıatıa 
.......... baliıledled ...... 
ene&& ~MI k11Me • bilhı11a 
JttUaatcalat, •ti•al ..... .., ... 
Fabl, 4erJud 7apdu ta•klrat 
u. .... omuıta ld, '-·u Hakkı 
Pap; flllaa.._ dd gln ....ı ta
•-ıacak derecede .. ,.,._ 
tilllte ... etmlf .• Baa» 
... cloatlarmua ,....... ... 
Awı.ı.-.-~ ,,..._ , .......... ,._ .. 
• Oclela:ra laareket .._ • iMi _.. 
flrla, latnbulu terbtmlttf. 

'Bu hlcliH, halkın, hllk6metla 

zandlkkatlerlllf l>ltln • 
ittihatçıların &zerine çeWmifll. 
Yine her tarafta bir •••eJll 
kopmaf, yine ıazetelerde ı 

- Kaçıyorlar f •• 
Feryadı yllmlmittf. 

( Baıtarafı 8 laci Jlıde ) 
,.lariai • Samıun'un onuraal lıım-
prill. 

Helllflre - Kazkard .. 
Hımflrezade - Yeten 
Hemta - Benzer, taydat 
Blhemta - Beaenll .,, 
Hem1ebaa - Aizıbir, dllclet 

Öraek: Oau IYJHkt• •P'IJll 
laemzeban oldular • Oau lt
,.ekte hepal apbir (cHW.tt• 
alar. 

Hemzeman (muuır) - .... 
Ornek: Timur De v....-.. 
ruicl mauardarlar • .... .. 
Yılcbnm Bayizid Çllftillflblt& 

Hen---Z•• .. 
H•a - Daha. J..S. ... ,..a 

Oraek.ı H•aı upı atı•• 
Yal uyaamatbllt .... ,..ı 
.. ,auufbm. ~L 
Heaa ,.. .. _.,.... rr 

•• ff•-H•, • . 
H• aeYl-fW ..... ptit 
Hara•t - Çlfplk 
Ziraat - ,..... 
Zet1ebDek - ... .. 
Ziraat VekAl•tl-T ... •ıhMlt 
Hercai - Yan ... ••• ~ ... 
H~-~ 

'*8alr, altlllt 
Hwçibıcllbld - Ne olana ... 
Herea - Kocama, c&kll 
Hene-Saçma 
H.ab - e .. , (T.KI) 
H..tl - Vadk t a ..... _ 1at.ır. h••• (FdCI) 
~ (Ba: t>ebflt) 
ffevlaak (Büt lll•W 
ffe!ı'* - AJbat 

Hlk6matlll vuı,.tl cl.W.. 
....ııet kubetmlfti. Arblr lraltl-
•ri tqldl ... •••t .. billll .. 
- kabl•• nlal luet ,. .. ile lt
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bir olaalann llllk6met tuafıadaa 
hlmay. ohmdafuaa dair ılltu• 
llltlD yazı yuu muhalif auh• 
lif ıasetelere, Hak verilmlftl. 

Halbuld • muhakkak olan bir 
ıey ...... ba,le '* ltiW •• 
•• muvazaamn me•cudlyetl ı• 
tarafa daa ı aıı, llmail Halda pa
,... 0rar ..._.... ...... 
~.....,~v.ı.ıa 
l*Y11• ..- Fetht Bey, biri 
MecUll meb•uaaa mercliveDlırlnde, 
dijeride . Oımanbey clvarmcla 
J.mail Canbulat Beyin etlad-, 
ayn ayn dd defa Ennr " Tallt 
paplarla bu m-.le etrafıada ko-

•t•Ulo· ıeçm filiketli laarb ... 
aeluhlia blt8D mıı'ull1etiDI o
_..na•a UpJU llç uld arka
•.-• (l'aıat. Eawr, c...ı pa
.-r.m) W....._ .uı ........ 
41"Ubtln Hllmetl aoktaiaua
nnclaa pek muvafık bulm_.u. 
Fakat, bu. mlllkatlar e1Da11Dda 
lsmall Hakla paıanın firari meae
lesiaden babaedilme.diil gibi, 

Hakin Pqa, .... 

bapk HDe denm eden mq'a6a 
laarbln Ok pinden ıon gtlnllne 
kadar Levazımab Umumiye Reı .. 
ifil Ye Harbiye Nezareti Milate
ıar'ıtı ettlll 111• nemi •• huıuı1 
Alman mah.Eill u. ıç11, clıth oı.Uf. 
Vaile n •llhlJetl haıeblle 
bunlara bfr~ yatdımı..tla ı..-

lalllllla. ~ OBUD bu dGetJlln, 
yardam •ra11ma kendilerine pl
cUfial 1&11nce •aavenetlerial 
dtıril' etmem...... lat ........ 
...... AlmanftA......., ...... 
• .-Jeketleriae awdet lçla-
(Ode•)J• •kledea (Korkondo) 
.......... ......... ... •Jlmlt· ...... 

( Arkuı • ., ) 

Nöbetçi 
Eczaneı r 

Bmpc• aöbetoieosaae., fUluchr. 
l.taalHil tar.ı. Şelmadehatuada 

(1.-u H.llı), Fati• ( A. K .. aı ), 
Topkapıda (Klmm), Samatyada 
(Eroftloa). Oballde (Necati Ah
met), E,apt• (IDkmet), Defter
darda (Arif), Gedikpaıada (A ... 
doryaa ), Çeaberlltafta ( Sırrı 
Rulm ), Y •.:e~ı ( Beaaıoa ), Ba· 
larklJde ( ta 

Btyolha tanlı: Taluim Boa
~anb.aıında (\timat1 Tepebaıında 

•• T .... E ....... ... .......... ,. ... ...,.. 
( ). ~ tanıfu ···"...... uclde81 ( Le°o• ÇubaldJ. 
,_). KatdlU ( Halall Oım•), .,,. ••d• (Balk). 

kendi keamittL DM • ._....,..., .. _______ _. 
1 

_____ ..__ 
••k- ....... .. ................ 

HW-Alaf ....,.._ .... 
,....._ ısaktam•ır.. ...... 
....... et•ek- Muhafua • 

mek (T.ICI.) banmak, tGıetmell 
Hın - ffll'I (T. Ki.) 
H11aaet - Ha,..wk 
Hi• - Pay 
9--·-Pa,clat 
ff1P1 (Bak: Gualt • Mdclet) rj 
tfltta - ICda (r. Ki.) 
.., .... - Alafh yol 
116- Glwlt ___ ..,.as ... .......... 

Ornela Hlcabuaci&n laptm.m 
olc:la .... Utancmdan laplarmm 
oldu. 

Mahc:ub - Utaapç 

..,._y·~·· 
Yecart-ıticiYd 

Or.lu Nefi, blylk bir laec
cana - Naf'I, btı,nk bir g .. 
Pwcf idi. 

fficru - r • iç acua. z - laicna 
(T. Ki.) 

Hloı.t- Glçme 
Hicnt ebae'I - ~·IC 
Muhacir-~ 

Ôraek: Y uya mU.cirlerl -
y .. ,. 11ç_..ı.n. 

fflal - ~- (1), ..,.,. 
Ôrnek: Hicri 1250 ... ..ande -
1250 ad Gaçtba yılanda • 1250 
acl G&çeyalcla 

ili ı.n - Dopm {1), .ı+mJıl 
Oraela Milldl 850 ....ınde -
818 .. dolma ... 851 
claia., ..... 

Jlldmt - Uzylnlbal 
.... - 1 • Din detit

..... 1 • lilylhimek 
Hldclel - IBddet (T. K&.) lfk• 
HWdet ... - Hiddetlenmek, 
afk.ı...-

Jild_. - Hizmet (T. Ki) 
Oıaek; Ylltm ldclmet, hepl•I• 
.,....,. yvcla biuaet, laeplmlu 
berçtur. 

Hlffet - ~ (T. Ka.) 
Hlkl1• ..... ~ o, ... 

Q> 6iivlm ....... k ........ . 
.. h .. bllr 1 

,, •• , ..... "'-.bUfıi. ... .., ........ .... 

1 Tam 44 Sene R or 
Kıran Bir Memur 

( Battarafı 1 lael Jtbcle ) ı -. •nel lataabul zulmet lçlacla 
k Bu re~:.'cu memur, lreadlalle lcB. Yalmz aaa caddelerde yatll-
onu~ tailb muharrirlmlzhu dan sonra ılndtlrlllea petrol IAm-

- 1 ..._ ealddende llati- halara yanardı geceleri komtuclau 
~r1••kr mı?1 ddire aorclup auall komtuya fenerle giderdik. Sonra 
wvY • a'fl a ı: ha -·• ı .. latanb 

11 
Ya • ._ yapı dı. Daha sonrada 

- u ular, eanafta 300 elektrik geldi. ltfaiye 1oktu. lft• 
••• enelde. fikiyet ederlermif. cllakl ı.tanbal bu leli. 
O zaman litanlul uaafı karsaJI " 
bllbll epji dlldll dl .. mı• Filhaliik hnclaD 1•:tar1~ .U ••• •••••nıa ba1111daa 

ı d a ""' ~ •Jlllmayu bu •kıdemli belMlp 
e.ne e lıtanbulular lhtikirclatı memanuıa ıp-bdAflan parlak W. 
ıı.kiyet ederlerdi. Edirne peyniri- a7nhk si,.r.tl wermitlVdlr. 
nıo içini oyarlar, buraya lor ko-
yup halka yuttururlardı. Bu hile- &ine... Koagr .... de 
kirlar ile u mı uğrqbm • 800 Murellha 

Mabarrlrfmiz ikinci .dini ıo- Ber~, 12 (A.A.) - Ulu.a.r-
ruyor : .,.. amema konferaa• 1 ma• 

••- Bu 44 llelle fçfade bap- 1ııta burada toplaaacakbr. !&... 
mzclaa ,eçen Şehremialerl .. e.. feranata 800 ecnebi ........... 
ı..u,. reialeri ...... d. ... ... ..... ......... 
taabula en çolc Jda ....._. «ti? 

Bay Osman, bqlca)anm lndt
memekten çekinealedn ec:lalile: 

.. - ltt•zlzim. diyor, bana 
itana aona&JllUI. Size cevap Ye
nmem. Yahu .-.. cliJ•Jlm: 
BuıDnkll Belediye Rebi Ba1 M ... 
hidclin De beraber maaa arkaclaf
bji, aalfettltllk )'aptak. Onu çok 
"•erim.,. 

- latanbul ealddea JUlll toa, 
lapa da çamur dvJU& idi. Di
't'UIJOluada çUDlll'daa ytraa.
mezdl. RıdYaa Pap umamacla 
tek tik parkeli eaclcleler ,eril
meye beflada. Sokaklarda ..U 
•• at katarlarmclaa kernalar 
-6rblrdll. Etekler evlere 1U 

tqarlarch. Yıkmb molozlaruu ela 
8fek* kaldanrdı. Her on lfektea 
mnteıekkil bir kafileye katar 
clerlercil. Odunlar da beyı:rı.,ı. 
~ ~..- •tıW. IW ......... ~,... ...... 
Bau• wr ............. 
1te1PI ....,..-. 

.Aıaawtla ~ -- • 
nldara uarlaı ft lolcıkl1ra ba 
,.prak acakta atarlar& (40) 

HIW1e etmek - ulatmak, 1-
ıtkUhmek 
Örnek; 1 - Bafloclan pçenlerl 
hlkA1e etti• hapclaa geçealerl 
anlattı. 
2 - Glrdlklerlnl tam hlkl1e 
ede:rlm cli1- •aldlmlda çoima• 
llcllrda - ı&dllderlal tam 
lylldeyim diye 'faktlmlzl 11-
dllrdlL 

HiW - yalan 
O...*ı Bu .azda Ylflli yoldur 
ba lkde , ....... .,. .... 

~ ...... lfıildi 
HIJAI - HiW (T. f{a.) 

Hil'at - Kaftan 
Hile, had'a, cleaiae - Oyu, al

daç. dkO, dek. al 

Hilekar - 0)'118C11, alclaba. -lr~ 
Hima,e, Yikare - K ...... 

tJıa.t.; H.a,ei ~· .. ,. 
........ konma. 

7( 

HASAN KREMi 
Diin1ada mevcut 

kremlerin en neflal, • 
11blıiıidir. Nazik cUdll 
bdıalarm hayat arka
da ıı dır. ihtiyarlan 
••nçle,tirir. Ve genç
leri güzelleftlrlr. ln•a
na ebedi bir taravet 
YerenH ... nkNllll
nf unutmayınız. 

Kutusu 50, top halinde 20 

llt., ..... .... .... ~ hldlaaa daktllo 
tlararn Tlrk DIJt :Arqtirma Kmmam flad.nBlrf4r • 

0-.hca •.•••• bl••• lala't'NCla • 
11J1DD (Yahut: YelM) ~y--. 



JO Sayfa 

BUyUk tarihi roM•n u -· . 9,fS 

ESMER GÜL 
Muharriri: A R. Tefrika No.: 79 

Enderun Ağaları .• 

Üçüncü Ahmetle lbrahim Paıa Zırhlı Atlara Binmişler, 
Saray Erkanı Da Her ikisinin Etrafını Almıılardı.. 

Alay, ÜıkUdar ıokaklarından 
haımet •• heybetle ieçlyordtL 
Alayın ~nünde, bir dizi Bektaıl 
babaaı, ipek gaytanlar1a boyun• 
larına aıılmıt çökUrlerinl çalarak 
ağır ağır yürüyor, bunları: 

- Sultanı ıüheda.. Mar:lamu 
detti Kerbela.. imamı HtıHynl 
mUcteba efendimizle kAfel elıli 
beytin ruhuna •. Sebllullah .. Seblill. 

Diye feryat eden siyah metin 
elbiseli yeniçehrl Hbilcilerl takip 
ediyordu. 

Padiıahın doku• katlı mehter 
takımı da Üaküdara i•çlrilmiıti. 
Bu mabter takımı da eıametli bir 
yr.rUyUı havası çalarak vakur 
adımlarla Uerileyor .• Doku• büyük 
davulun gUmbUrtllıU, dokuz takım 
büyük tunç zilin tannan aheniİne 
karışarak kalplere ürperme hl11l 
veriyordu. 

Mehter takımını; çavu9lar, 
hasekiler, miğferlerinin üzerinde 
uzun sorguçlar dalğalanan peykler, 
solaklar takip ediyor.. ve aonra, 
rengArenk tuğlar, altın Alemli 
ip~k sancaklar arkaaından, Üçlln· 
cU Ahmetle, aevglll damadı ve 
sadrazamı lbrahlm Paıa geliyordu. 

ÜçUncll Ahmetle, lbrahlm pata 
da zırhlar glymfıler.. Zırh ıötuı· 
lUklU muharebe atlarına binmlt· 
lerdf. Vezirler, ıllihtarlar, aaray 
erkim; blltlln bunlar, padifalıı Ue 
veziribamının etrafıaı ihata etmlt
lerdi. ÜçUocU Ahmedin arkaaın• 
dan, at Uıerlnde giden ıllibtarbııı, 
padiıabın elmaslar, yakutlar · ve 
zümrütlerle müzeyyen kılıcını iki 
ellerinin Uatllnde taııyor.. Bat 
kaftan ataıının, ellerinde ylikae
len padi9ahın yedek aarığının 
llıtUndekl müressa ıorguç parlı· 

yor.. Ha11a od11batı111n elindeki 
padişahın apdeat 1.briiJ, ıöze 
çarpıyordu. 

Padlııhla ver.lrilzamın yedek 
harp atlannı, genç ıilAhtarların 
taşıdıkları altın yaldızlarla parlı· 
yan kalkan, gilrı: ve mızraldarım,' 
ııra ııra ilerileyen saray halkı 

takip ediyordu. 

Ekaeriıl genç Ye dilber Ende
run ağalarile kapıcılardan, akaia
lardan ve Habeıt baremağaların
dan mürekkep olan bu saray halkı 
da zırhlar giymitler ve ıilAlalan• 

mıılardı. Bunların birer i•nç ka· 
dm gibi narin vücutlar1, ağır zırh· 
ların ııkletl altında eziliyor... El· 
lerindeki altın yaldızlı ve mUcev· 
her iılemeli ıilahlar, birer zioet 
•fy&sı bl11i veriyordu. 

Bunların arkasından ıelea iki 
Yeniçeri ortası, vaziyeti biraz de
jiftiriyordu. Önde giden orta aaa· 
cağının aağında ve ıolunda, dUıük 
bıyıklı yanık çehreli iki yeniçeri 
yürüyor .• Bunların 0111uzbaşlarma 
kadar ııvalı kollarında, sol pazı• 
larında, bir taraftaa ıirlp öbUr 
taraftan çıkan ince birer bıçatı~ 
ucunda kıpkırmızı birer elmaaın 
aaplanmıt olduğu görünüyor.. Hiç 
bir ııtırap hiısetmiyormuş ribl 
v<ı kur adımlarile yürüyen bu iki 
y~niçeri,· · Türk aıkeri11i• oa11 
ac. sına kartı gösterdiği taham
mül ve kayıtsızlığı temsil edi
yordu. 

Yalın kılıçları, iyi parlablmıı 

tüfek ve ergibozları, gUmüı 

barutluk ve avadaohkları, altın 

yalc.ızlı hamsil ve (Enimııerif) 

mahfazalan panl parıl parlaya• 
bu, dağ ılbi poiçerl ortaları 
balkın alkıı tufanları arasında 
aju ağır ilerliyor.. Damlardaki, 
pencerelerdeki kadmların bıçkı· 
rıldar araııoda. 

- Uğurlar ola, arslanlar .• 
Tanrı, kılıcınız keakin etıin •. DOt· 
manlara, birinizi bin gOıterain. 

Diye feryat ettikleri itlllli· 
yor.. Ellerindeki ıırmah çevreleri, 
yağlıklan, pembe ıar başlık ve 
yemenilerini yenJçerilerin baıları• 
na yağdırdıklan ıörl\IUyor.. Bu 
coıkunluk kalpleri btııbUtUn 
rikkatle titretiyordu. 

Fakat manıara, birdenbire 
yine değlıiyordu... Bu yeniçeri 
ortalarının arkasından ı•yhlslim 
efendi ile ülemayıklram gell
yordu. Atlarının baılarına Ye 
özengilerinln kayıılarını, ıırma 
lılemell salltalar ve çakııır· 
lar giymiı gidlı ağalara 
tutan bu gayrlmuharip devletl6 
ve aaadetlü efendiler, bindikleri 
dnı küheylanlar üzerinde içi gev· 
tek doldurulmut birer aaman 
çuYah gibi ıallamyorlar.. Başla
rındaki divan ka\tuklarının atırhğı 
altında ezillyorlarmıı gibi kambur· 
lata kamburlaıa ilerliyorlardı. 

Bu ıevatıklramı da mubzür 
batılır, sırma elbiseli kavaslar, 
narin endamlı iç oğlanları takip 
ediyor.. V • bu muhteıem ( sefer 
alayı ) nın en dikkate tayan Y• 
en gUlnnç kıımıoı da bunlar tef• 
kil eyliyordu. iç oğlanlarına, 
(bedesten) den kira ile toplanmıı 
zırhlar gidlrilmiı .• baılarmda mağ· 
ferler, renglre•k ipek kefiyeler, 
belleri ıırma itlemell kadife ke
merlerle sllslenml9tl. Ellerine aedef 
aaplı, elmas ve incilerle mllzeyyen 
zarif kılıçlar Yerilmlştl. Dizlerinin 
ilıtUnde altın yaldızlı ok yayları 
aallanıyor.. Omuılarından gDmUt 
kakmalı sadaldar ıarkıyordu. 
Bunların binôikleri atlar, bazan 
birlbirine karıııyor. 

Altın yaldızlı kııa11 özengiler 
blribirlne çarpıyor .• bu acemi bin:
cilerln korku ve heyecanlarmı 
zaptedemiyerek: 

- Bire, az kalıın dllte yazdım. 
- Aman ağam .. mukayyet ol. 

Şu blndiflm meret, timdi b•nl 
yere çalacak. 

Diye ıöylennıeleri, halin kıh
kahalarla gllldUrUyordu. 

* Alay bUtUn renık ve haıe· 
metile ıeçmif .. Kadıköydeki (kuo· 
dili aabra)ıında kurula• ordugA• 
ha ılmiıti. ÜçllncU Ahmet, Oı· 
manata bayırının tepesinde ku· 
rulaa muhteıem (Otatı hnmayu)oa 
yerl•taıiıti. lbrahlm paıa ile ıalr 
vüzera, ve rllkkibı hümayunda 
bulunan ttmera ile Y eneçeri orta
larıda kendi çadırlarına ıirmlıler 
ve lıtirahate çekilmiılerdl. 

( Arka11 nr ) 

Dr. Ihsan S•ml 411_, 
BAKTERiYOLOJJ 

LABORATUVARI 
Umumi kan tahlilitı: Freoii noktai 
naunndan ( W aııHrman ve Kahn 
teamülleri) Jı:an küreyvatı sayılmaıı, 
tifo ve ıtlma hastalıllları teıhiıi, 
idrar, balıam cerahat, kaıurat 'Ye ıu 
tıhlilltı, Ültra mikroıkopi, buıuıi aoı
lar iıtihzaıı, kanda üre, şeker, klorür, 
kolleelerin miktarlarının tayini. Di· 

--vauyolu N o.189 Tel. 20981 

SON POSTA 

Ben de altıa elde etmcğl 
temin ettim? 

Ne ile?. 
Bir kasa anahtarUef .• 

Dr. C I! M &'in 

NASIR iLACI 
~ 

,1 

' ~ 
l 

En eakl naaırları bile pek kıaa birza
maada tamamen ve k<Skönden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kanzuk 
eczanui, her eczanede lıulunur. Ciddi 
•• mQeulr bir naıar llAcıdır. 

Eıyan ızı;Ilk bahar için 

KNAPP 
mOe11eHıinde temlıletlp boyatınız. 

Kıaımpaıa - T6pebaşı - Taksim· Şişli 
fiyatlar elverflldr. 

Nisan 13 

EVLENECEKLERE 
Ve Evlerini Döşeyeceklere Pek Mühim Faraat 

Hiçbir mobllyacının rekabet edemiyeceoı ucuzluk 
yalnız latanbulda Rıza Paşa yoku,unda 

c:;.~ (66) numarah 

AHMED FEVZİ'nin 
r 

ASRi MOBiL YA 
Mağazasında dır. 

Karyolalar, yemek n yatak odaeı takımlım, çocuk arllba ve karyolaları, per.lc
ler, Jı:oraitler, tüller, paspaslar n aandalyaların envaı bulunur. Telefon: 23407 

,---------------~ 

1 

ADEMi IKTiOAR 
Bel gevşekliği, tenaaüli ıafiye' ve 
vakitıiz, vücut Ye zihin yorgunluğu .. 

BOBMOBİN 
TABLETLERi 

kullaqmakla tedavi edilir. 

HORMOBiN 
Uzviyeti tenbih eder, sinirleri ve 

dimağı kuvvetlendirir, vakitsiz ihll
yarhğın önüne geçer ve yaşamak 
neşesini iade eder. 

Iatanbul'da fiati 150 kurut 
Eczanelerde bulunur. 

Adr•u: 

Galata Posta ku!um 1255 

Dr. BAFIZ · CEMAL 
Dahiliye Müt•lıassısı 

Telefon 
22398 
21044 

118, Dlvanyolu 
Cumadan· maada her 

gün öğleden sonra 

Satılık Apartman 
Cihani'İr Firuzağada Şeref apart· 

manı satılıktır. Taliplerin Sıraaervide 
Y enlhayat aputımanı 11 No da bar 
Ziyaya bergiln aabı laları nat 12 re 
kadar mOrac:-a t. (304) 

Hele 9UkDr ~·· 
tamak zevkini 

elde etti 

Hayatı art ık tahammülferaa bir 
hal almıtb, Zira ıztırab Yer•D 
ayaklarlle yUrüyemlyordu. RADIO 
SALTS banyolarını yapmlya bati.,. 
dığı nklttenberl kendiıinl ha
fif n cenal bi11edlror. B• tuala 
rapılan ayak banyoları eaylı1nde 
adaleler kun•etltnlr " afraler 
ve titkinllkler ı.all olu~ En 4ar 
ayakkabılarınısla .. ltbq. ıstırap 
çekmeden lıteditinls nldt yGrl-
yebilirılnlı. Her ecaanede eatılır. 

/.DARA 
. BiRiKTiREN 
QA~T-i;DbQ 



13 Ni1811 ., 

Pi!Jtlllgo K•şitlai Din BitirilJi 
Kuaaaa Numaralan Aıafdd· Sütunlardaclır 

-·------
0. Mldd.ei tertip Tanan Pi1u1011m•• albaa ketldui enelld tlD 
ltledea 801ln batlacb, cila abala cleum edilerek bitirildi. ICaza• 
•uaaralar aptıdachr: 

20000 Ura 
' Kazanan 

19155 
15000 Lira 

Kazanan 

1361 
5000 lira 
Kazanan 

6003 
2000 Lira 
Kaunanlar 
23411 

15oa Lira 

13116 
1000 Lira 
Kazananlar 

1867 3182 9'J8 
16291 2994 9010 
6556 23486 21746 

16072 20408 8699 

·, 200 Lira ~ 

17077 
16070 
1'10l7 

810 
19515 
2611 

10168 
6094 
2024 
5442 
8328 
3412 
8996 

20128 
13944 
21671 .,. 
UM 

19fti 
18'11 
MM 

18764 
21882 
5007 
8799 
8'117 

12462 ... 
24865 ·.... .. 
WIJ 

ı: 
4'12 

.. 
ıutS-
19487 
3172 

1881& 
14538 
7903 

l4Ul 

40 Lira 
Kazananlar 

l71U 228M 
14181 1553 
18551 14509 

386 21531 

8438 
r937 
176' 
5728 
4241 

13473 
19702 
•1814 
114' 

20425 

.. 
20885 
7250 

21032 

2188 
19511 
11543 
Nil 

168111 
~ 

4264 7059 il 192 
8720 
8767 
13674 
17681 
8850 
8155 

20786 
5160 

21283 
18662 
18262 
4653 
382 

4176 
1974t ... 
I0706 
ı.,. 

tM8S 
14812 
12251 
7780 
&'i25 

1177! 
24478 
1-40 

16003 7084 
19184 

7356 21756 
15589 23607 
SM5 21452 

18637 8880 

22583 
8491 
2501 

22051 
2502 

11521 
5314 

21638 
24CM8 
11098 
11241 .. 

1169 
IS14 

20322 

1211 

.: 

4186 
12928 
16200 

19740 
1890I 
23901 

1889 
21028 

5322 
9962 

13628 
12839 
2528 ... .. .., 

17747 
15411 
60S2 

12494 

50 Lira 

SON POSTA 
3 1 

Oz Türlcp 
'llilmecemi~ 

D8ak8 811•w 
1 2 .. 5 6 7 ,...... .. 

Bot dlrt k6f91eri ap~da 7a
ab ........ ... il Tlrkce 
kelimelerle doldunmus. Bu ... 
pde Jıem •akit ~ Mm 
de 6z Tlrkç• kelimeleri apea-... ---Bu9Ullldl Bilmece 

1 2141178 
ı 

2 
1 .. 
5 

' ., 
f>a....1, .................... ... 

Soldan .. .. 
1 - Tecdıt 
1 - Han - Cemi edata 
4 - lkıoci harf kalduılmca prp 
& - Muharrır 
6 - KPder 
'l - Ortuma bir K getirilince kl-

çük tat kıruıtılan - Eir aota 
8-~blrgöL 

Yuk_.... Afalt: 
1 - Rilsetr - Kamer 
2 - nave - v.w. 
1 - Nuıl 
4 - !taret - SoMu lıir Uıf 

kaldınlmoa kadem 
6 - Hicap 
8 - Yeti - 8-şa bir K ııtiriliooe 

duhter 
? --O.mi ..... 
8 - Aıker - Hatitlamak 

.. afat Ve Teselli 
M .. kifah 

Ba kqidede İkramİJe ..... 
at kazanmamıt olan bltlbı 

et ..Wplui binr bapk lira 
••W mtlkAfab alacaldardlr. 

Bu,aa en IOD çekilen 50 bin 
liraJ,k mllklfat fU ylz numara 

~ .. ,.. lra ..... 
tabi• eclillialtUf: 
21202 1&5M 11117 
-- 417' 15223 
1«)29 3712 20729 
10096 20718 19592 
16707 6347 2119 
13182 11547 20ln 

183 22218 3531 

.. 
8115 

16623 
8867 
1648 
8241 

Kazananlar 
1544 '" 8803 '°'1 14602 5872 1SSl8 

2208I 18083 
12aıa. 3698 
... 15381 

18578 lml8 8219 _ ,......... fil1' .... 
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Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 

İhraoat maddılerindea temu etti· 
ğimis mallanıı piyualaıuıda blJlk 
bir delltiklik JOktm. 8uııJum .,.. 
zi1etial ... ğıda •Jll ayn teddk 
Mecetiz. Y alnıs bunda umum! o
larak ıanu 8Ö7lemelr iltiyoru ki 
Jeai ıal nkolte1.n memleketba laer 
................. er elk Bldll 
iyi oJmuttur. Y edem• fUtlma da 
ma.lt gitmektedir. Almaoak bere
ketli bir mahaul bqmncla ifaiıda
ki maddelerle nğrqan Wcaulama 
h .... b& tanı dikkatle iltülMl• du· 
rulecak bir ittir. 

Afron - A(JOn labflanaa 
ıerbeıt piyaaada rutlanmata bar 
luamfbr. Geçen hafta Glclap p 
bi bu haftada 1000 kilo Anadohl 
b1• af,ona W.- .... llracla 
aablanttu'. 

labiıar idarul Nlaan •11 lçla 
alacajı mlktan laenlb Dla etme
miftir. 

Her halde 15 ile 20 biD kilo 
aruanda mal aı.... beklenebilir. 
Diter taraftan hılıiaar ldar•l ince 
afyonlar için tQecann 25 nlaana 
kadar kendlaine teklifte bulunarak 
batlanmamnı iatemiftlr. Birkaç 
IEifi de ... caat et 'ullr. Fakat 
iac. ... le kaba .... Jellitir-
.......... ,a .............. ak 
~ elmer• tediye ........... ba 
.ı,o .... •ha ...,... ..... . 
ol .. ilten.....,ıllr .. 

Tiftik - Pl,MMa .... ,. 
danberl de•am eden durpalak, 
laafta içinde de bozulmalDlf •• 
yine it olmam11tır. 

SoYJet Ruaya ticaret allm• 
ıilliği tarafmdaa maktu piy
::z~melde IH de fiatı.rda 

t ........ ,... .... 
•ır it oliilamafbr. Yeal malalal 
....... ltok 181ıW ...... 
olmak lun 25 W. Nl;ea.. 
fazla tabaaia eclilmekt ..... 

Yep•I• - y.... ,., .... 
anc'- prli lfler için kilon 36-40 
hnı ara1mcla buı •bflar oJ. 
........ Hattl" ........ 
Wr pati .. ... •• ,,.. fi 
ncWI olu bu •tip ...... pera 
..... dit- ··ıuıflll ... ...... 
bnlmamua llmmıellr. l>ıf&rl lçla 
it yoktur. 

Y abua pl7aalardu ba laafta 
lcW. .................... ..,. 
Jln iflerlnla lehindedir. FraDMD1n 
Rubı plyuaııacla Alm•nlar ıoa 
haftal~rda pek çok ,.. ala ..... ....... ,....... .... 
jadald ltok bir ,.ı laceil 15 .... 
l»alye,. ratmea 11 wa ....,...... 
A...-ııa .. da,.. "1-cGk ........... 

Bay 0.•an eald ı.tanbulaa 
manaaruanı da flyle çiziyor: 

Nllaaı• ilk hafta.ada Sldaey .. 
ppalan yln m .. yedelerlne an
edJlen 9973 baJ7anm 9786 m 
•blmıfbr. Dlnya plyualarm ini 

.. ftlliım ... ,.a ,., ... 
mu .ta tw etmul beldenebilr. 

Aw - • Wta a• 
derili pi7aı•• hlrclenhln p). 
kwh. Dlpnp •bf ,.,.. ~ 
1ar 11 ile 14 karaı ara1111da 108 
bin kadar taytaD derisi almıtlar
dar. TWd M..........,. ........ 
ıette bir deiifikllk yoktur. 

Buid•' - Bafday piJMM1 
,... ............... lblra-
lar4bnt'5 ...... _... 
darla ...... 4 kanat 25 parad• 
•blmlfbr. la Yuile • .. nolle 
ta11 ı&z&nllne koJ111ak latlyonm 

Bir yıldaaberl butdaJ plyuaa 
on para katlar bir farkla Ye hep 
bir H•l1ede ıltmektedlr. Ply ... 
clald bu intizamın lıem aabcı he• 
de aha için aekact... f.,u& olc19-
)'a ••Jdaadadar. Ba ..... aetla,I 
.......... la ........... ...... 
tatllllr vll .... bar.,._ 

..... - Arpa lcla ........... 
llteık ,..... ı.t..'-• az mal 

- ..... _ .ataalılıite 
ı.t. •111191.Wlll•dd ~ piya• 
•ilam ................. Hafta 
içinde arpa flatl ,ebelmiJe m 
yal olarak 3 karat 30 para idi. 

Pındık - Fındık plyas• 
•tlamcbr. Hafta içllllde kiloea 
49 kurup kadar 314 •agon Fındık 
ubfmqbr. Ba fiatlara alacı var 
..._ 1oktur. Stok ualmlflır 10 
W. ca•aldaa •la llmit •d ha •k--
116'. Dncatua..,...... Ai _. 
,.,. ft bir ..... da Çekc.ı.
•akJaya pderilmlıtir. ........ 

iLAN FIATLARI 

MOND-EXTRA 
Tekllil c11a,.c1a olu 
te .... 11 balua•ıyaa llOND • 
EXTRA bnf haçaldarmm ıo 
adetli 75 lmrllll• IO mqa 
laclirilmiftlr. Her yerde •blar. 
10 so ........ 



Haşarat uyanmadan 

yuvalarını ve tohumlarını 

SON Nisan 13 

Ynz geliyor. Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve vo bütiio haşarat uyanmağa baıladı. Havalar ieındıkça aşarat çoğalır. Bütlin haşaratı kök iinden kesmek içia J aş .rntıo yııvı.ıhmna vo eşyaların üzerine 
ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına bolca fayda serpiniz. ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip ediniz. Bü~ün yaz bu muıır lıaşa~attan kurtulacak ve rahat edecekainiz. 
Jlıllıuısa apartımaolarda, mutbaklarda ) •mekleriuiıi, erzakınızı telvia eden hamam böceklerini, abdeethaoelerde, hamamlarda bulunan kiiçük böcekleri, lırtıJları, kiimes hayva.rıntındıı, köpeklerde bslunan 
pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar Ozeriodeki tırtılları behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutusu 30 büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuru~tur. IIasA.ıı df'po~u: Aokura, ı~te.nbul, Beyoğlu. 

Nezle, baş, diş ağrllarına karşı 

r 

. .... . .. : . . : · .. :. .. 

fener ve pilleri 

En müsait fiyatla, 
En iyi ve sağlam mal! 

1 S T E • • 

KUMAŞLARININ -VASFI! 

Her Mağazadan Israrla lpekis 
Kumaşları isteyiniz 

IPEKi b tan plya aya ma 
verme{I 

TOPTAN ALIŞLAB iÇiN= 
(Müracaat maballl: Saltanbamam, 

Birinci kat: lpeklş merkez 
lpeldş maıaza11 

mldlrlltl) 

ÖNÜMÜZDEKi SEZONA HAZIRLIK 1 ~ 
IPEKIŞ, ipekli kumaşlarda olduğu gibi, yünlü kumaşlarda 
da en son modalara uygun nefis ve sağlam, 90 ili 150 
santim enindeki mamulitını yakında piyasaya çıkaracak
tır. Toptan siparişler için şimdiden müracaat edilmelidir. · 

Büyük ikra · eleri kazandırmakla nam kazanan -tayyare piyangosunun 

u şE· 
&izi yüksek saygıyle selamlar: . . 

Ve göstermiş olduğunuz raQ'bet ye teveccühe kartı bir tDkran borcu olarak bu defa 19 ncu tertı~te? ihbaren 
teıkilAhnı genioleterek Karak6y Köpril meydamndaki yeni merkezile şubeıl olan Cağ~loğl.undakt gışel~ri?~• 
ııid sevindirecek yeni tertip piyango biletlerini emlrlerinize imlde bulundurduğunu bilyük bır 1aygıyle bıldırır. 

Uğur Gltesl: Ömer Rıfkı UAur .,.
1 
______ ., 

AMERll<AfJ 

Fener 
ve 

Pilleri 
dir. 

Umumi deposu: 

J. N i Ki Ti TS 
ERBEN 

Taş Han, Bahçe· 
kapı Is. 

Telefon: 22876 

·------

ADAPAZARI 

ORK Ti ARET BANKASI 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayesi: 

2.1200JOOO TUrk Lirası 
Türklyenln her yerinde tube ve muhablrlerl vardtr. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
Jıtanbul Şubesi: Telefon 22042 

Galata Şubesi: Telefon 43201 

,_ 
cıot 
l<f,..Al 

İ$TAA'lllL 

D ~~Ö® O«~M&ll. ~ 
NASII~ İI-4ACI 

Sahibi : Il. Kökçü Neşriyat müdürü : Tahir 

Son Posta Matbaası 

ASiPIROL NECATI, GRiP, NEZLE, BAS VE DiS AGRILARININ KAT'I ilACIDIR. Deposu: S ı·h 
Bahçekapıda a 1 Necati Eczahanesi 


