


2 Sayfa 

( Hallcın Seai) 

Şoförler: Cemiye
tinizin Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

Taksim Sıraaervller, 113 nu· 
marah hane şoför Bay Smrrn 

- Bayım! Siz bizimle alay mı edl· 
yoraunuz Allahınızı Hveraeniz? ŞlkA

y~t denilen fey, geçmez akçaya 
d<SndO. Kullandınmıydı; hayrını detil, 
ıerrini ııarllyonunl Bunu bile bile ne 
diye hem çenemi yorayım, hem de 
batıma dert açayım? 

lf. 
Aksaray, Tekke sokaıı, 24 

numarah hane ,oför Bay 
HUseyln; 

- Ban onların hiçbir tiylerlnden 
tiklyetçi det.lim. Cemiyetin batında 
bu'unaolar n da, cemiyetin tlklyet 
edilecek tarafı yok. Fakat bu albla
rimden, ıoförler cemiyetinin iyiJlğini, 
hayrını gördlltDml aanmayın; aala. 

Eter ben f .kiyet etmiyorHm, bu 

* Cemiyetin bir it yaptıtmı görme• 
diğim, duymadıtım içindir J Yapbğı 
bir iti ~örmeditf m, duymadıtım bir 
cemiyetin netinden tlklyet edebilirim 
ki. iki elim yanıma ııelir allmallah f 

>f.. 
Beşlktaf; GUllUbaba aokal•, 

665 numarah otomobll ,oförU 
Bay HUseyln ; 

- Hamdolaun, •a••• ettikleri yok. 
Bir de ihuu lateme1eler, onlardan 
lyiai olm ıyaealr. 

* Taksimde, 162 numarah tak· 
al ,oförU Bay Sallhaddln; 

- Ben bu cemiyetin, fU bizden 
aldıA'ı paralan nereye Hrfettitl•l m .. 
rak ediyorum. Buau baaa bir aıılataa· 
lar, baıka hiçbir dlyecetlm yok~r ! 

Kundur11ctların ıstelll 
lıtiblik Terglsinin azalhlmaın 

için müracaat eden liatlkçilerin 
vergileri 250 den yUz elliye indi· 
rilmişti. Bu sefer de ayakkabıcı· 
lar mUracaat ederek, bunun 
dahili mevadı ibUdalye kullanan 
ayakkabıcılan mllteusir ettiğini, 
bu suretle ayakkabı az yapılaca
ğından hariçten l4stik için daha 
çok madde ıetirllecesl'inl bildlr
miılerdir. ............................................................... 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardır. 

lıtanbul tarafında: Şebsadeba
oında (Aaaf), Yeni kapıda (Sarım), 

Hafızpa~ada (M. Fuat), Şehremi· 
ninde (A. Hamdi), Samatyada (Te
ofilo~), Unkapaoında (Yorgi), Eyilp· 
te (Hikmet), Beyar:ıtta (Cemli), 
Balatta (Hüıamettin), Sirkecide 
CEşref Neşet), Bahçekapıda (Salih 
Necati), Bakırköyünde (İetefan Ter
ziyao). Beyoğlu tarafı: Yükaekb.1-
dınm (Vinikopulo), Galataaarayda 

(Galatasaray), Fındıklıda (HHAI), 
Şişlide (Şi11ll), KaB1mpa9ada (Yeni
turao), Hasköy de (Y enitürkiyı )~ 
Kadıköy tarafu lekele caddeılnde 
(Sotiryadl~), Yeldeğirmeninde (Üo
lH), Büyükadada (Şükrü Rıza). 

SON POSTA 

Bir Davacı Kadın Suçlu 
Sandalyesine Oturtuluyor 

iki K~yumcu !Karışık 
.. Ş?yle Yağlar 

Soylenıyorlardı: Boyatılacak 
" Cin Olmadan Adam Sıhhat bakanl~ğı lstanbulda 
Çarpmağa Kalktın Ha. hAIA karışık yağların bulunması 
Vay Acemi Çaylak!,, meıelesile ehemmiyetli bir surette 
- Demek sen cin olmadan meıguJ olmaktadır. I:u hususta 

adam çarpmıya kalktın ha .•. A, belediyeye kat'i emirler verm :ıtir. 
acemi çaylak mademki uçma1ım Bunun lç~n de geçenlerde sıhhat 
bilmiyordun, neye havalandın... mlifettiı leri ve beledi} e doktor· 

larlle belediye mü~ettişlerl toptan . . . . 
- Para kolay kazanılır Hnı~ 

111n?. Sen yalan uydul'Ul' uydur
maz biz keselerin ağzını açacak, 
paraları ıenln eteğine dolduracak· 
bk öyle mi? Hay aklınla bin ya• 
ıayaaın? •.• 

Bu IAkırdılar iki ermeni ar
kadaı tarafından, ılımanca bir 
kadına söyleniyor ve kadın bir 
poliıin yamnde Müddeiumumilik 
kapinnın öntınde bekletiliyordu. 

Sırası gelince f çeri girdiler. 
Müddeiumumi evrakı okudu ve 
kadını sorgu hlkimliğine gönderdi. 

Bu kadına Mustafa kızı Emine 
diyorlardı. Kendi itira2ına göre 
altun suyuna batırılmış 4 Mıaır 
mecidiyesini Müne•ver adlı bir 
k ., c'ndan 10 liray:ı aatm alm ı, 
aonra bir istida yazmıı, Müddei· 
umumillğe mtıracaat ederek: 

- Ben bunlan çarşı içinde 
kuyumcu.... ile .... den 216 liraya 
aldım, meğer bunlar Hhte be: l
birllkmtı diye dava açmı9tır, fa
kat polla tahkikatı derinleıtirilin
ce 1ahtekirlık anlaşılmıf Bayan 
Emine dancı iken suçlu yerine 
geçm"ftir. 

Nerede Sabah 
Orada Akşam ! 
Ser•erilik Suçlusu iki 
Arkadaı Mahkum Oldu 

- Siz nerede yatar kalkar
ıın1z ? 

- Nerede akıam, orada 1&bah 
efendim. 

- Yani yersiz yurdıus takı· 
mından mı11mz? 

- Eh... Öyle efendim. Ne 
yapahm ? Ne taaımız war, ne 
hamamımız. 

- ı, &ftç? 
- O da bak getire efendim. 
- Ne yer, n• içerain.z? 
- Allah ne verirıe .• 
- AJlab lnaana oturduğu 

yerde Hrlr mi ? 
- Çalıtırız efendim biz de .. 

Glh hamallık eder:ı, gih mua· 

yağ satan müeıseseierden numu• 
nelik yağlar almış!ar ve bunlar 
belediye kimya laboratuvarında 

tahlil ettiriJmiştir. Alman netice, 
ekseri yağların karıt k olduğunu 
göıtermlştir. Şimdi hu karışık 
yağ yapanlar ce:ıa görecek ve 
isimleri gazete!erle teşh;r edile· 
cektir. Sıhhat müdUrlUğll bu Jis· 
teyi hazırlamış ve belediyeye 
göndermiıtlr. Fakat bu listede 
isim o kadar çoktur ki gazete· 
lerde netri için de bir tahsisat 
kabultl lazım gelmektedir. 

Sıhhat mUdürlDğü timdi şe• 
birde karışık yağ satılmaması 
için ne yapılması lAzım geldiğini 

inceden inceye tetkik ettirmek
tedir. iç yağlarile yapılan mahlut 
yağların bir çoğunun sanayide 
kullanıldığı anla9ıldığı için bele-
diye birde ıbire bunu yaaak 
etmek istem· şt ir. Yalnız bazı 
hllieci ve açıkgöı yağcılar aanayi 
için mahlfit yağlan alarak sade 
yağlyle karıştırmakta ve halka 
ıatmaktadır:ar. Belediye şimdi 

ıanayide kullanılan karıpk yağ· 
larm boyatılarak satılmasını 
dllıünmekted~r. Fakat bu yağlar 

ayni zamanda kösele aanayiin· 
de de kullanıldığı anlaşılmışbr. 
Bo} alı yağlann köse!e imal~nde 

bir zararı alup olmadığı da 
arattınlmaktadır. Eğer boyalı 
yağlarm d~bagta da lc:ullanıla

b;leceği anlaşırsa belediye bütün 
roahlôt yağ:arı beıyatatacaktır. 

' -- ır ' ... • • • 1 • t ........ 

mele takip eder;z, gah ... 
- Anlatlldı .. 
Bunlar HaiiJ ve Ali adlı iki 

ıerıeri idiler, tOpheli ve yersiz 
yurtsuz oldukları için muhakeme 
ediliyorlardı. Evrak tetkik edi!diği 

zaman ıabıkalcırı da olduğu 
anlatıldı. Suçları se.b;t olduğu 
fç;n mahkema biris:oin Sinob'a, 
diğerinin de Samsuna Uçcr ay 
ıürgl:n ediime!erine karar verdi. 
Suçlular ilk vapurla menfalarına 

sevkedilmek nzere Tevkifhaneye 
gönderHdi:er. 

Silahlar 
Ortadan 

Kalkınca! 
Yaralama Aletlerinin De 

Cinaleri Değiımiı 
Poliıin ıık ıık yapbğa ıUAb 

arama işi, halkın tabanca ve bı· 
çak tapmaaının hemen hemen 
yüzde dokaan önllne geçmiıtir. 

Fakat bu böyle olunca, yara· 
lama hldiaelerinio de mahiyetleri 
değif miştir. Nitekim dlln iki ya• 
ralama hidi1eıi olmuı, bunların 

ikiıinde de cerh aleti olarak kul
lanılan ıeyler, biri pirinç dirhem, 
djğeri de bir demir parçasıdır. 

F eriköyilndo oturan ve seyyar 
yoğurtçuluk eden Artin, Pangal• 
tada yoğurt satmakta iken gene 
yoğurtçulardan Sadıkla karıılaı-
mıttır. 

Sadık; Artine : 
- Sana, benim dolaştığ'ım 

mahallelerde dolaımıyacakaın, dl· 
ye tenblh etmiştim. SöztlmD din .. 
lemiyoraun, diye çıkıtmış, Artin 
de mukabele etmiştir. 

Bir aralık hırsmı yenemlyen 
Sadık, tablaamdakJ kiloluk bir 
tartmayı aldıiı gibi, Artinl baıı
nm bir kaç yerinden yaralamıthr. 

Iıe el koyan polis, Sadığı ya
kalayıp ıorguya çekmlşı, Artinl de 
tedavi altına almııtır. 

• Akaarayda Lfttfi sokağında 
17 No. lu evde oturan Hidayet 
ile kiracısı Mehmet arasında, kira 
paraıının bAIA verllmemeıl yOz&n· 
don kavga çıkmıı, Mehmet, eY 

aahibine mazeretini kabul ettire-
meyince sinlrlenmlı •e o 11rada 
eline geçirdiği bllyllk demir par
çasJe Hidayeti bir kaç yerinden 
yaralamııtır. 

Hidayetin istimdadına gelen 
polisler, onu tedaviye götUrmOt· 
ler, Mehmetli de yakalamıılardır. 

Evkaf ile Belediye Arasmda 
lhtilAflar 

Şehir meclisi dün toplandı. Be
lediye ile Evkaf araımdald ihti· 
laf1arm halli için bir hikem he
yeti tayinini ve Yedikulede, Kule
dibinde bir pazar yeri kurulma• 
ıını kabul etti. 932 aenesi tetkiki 
hesap raporunun maeraf ve vari
dat kııımlannın toptan kabulü de 
kararlaıtı. 

Tonaj Meselası 
Vapurc: luın tonaj meael~ai ile 

meıgul olmak Uz.en Ankaraya 
gitmit olan Bay Ru,en dönmUı· 
tür. Yapılan teıebbUaler henüz 
neticelenmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

Nisan 14 

Giniin Tarihi; 

Birkaç Satır 
Arasında 

Ankarada tesis edilmekte. "* 
lan alvil tayyarec iJik kulubU içit 
dün şehrimize Ruıyadan iki muf 
tahaasıs gelmit llr. Bunlardan b .. 
risi paraifit diğeride motor&~ 
tayyare mutahasaısıdır. Bunlarl'J 
tayyareci bay Veçihinin de iıtıral 
kile Akaradı sivillere tayyarecllil 
öğreteceklerdir. 

Mutaha11ıslar dlln ıehrlmlıfl 
görülecek yerlerini gezmitlerdl.t 
Y ann An karaya gideceklerdir. 

,.. ,.. Jt 

Bir 'oför Ezlldl 
Suıığırlakla Balıkeair ara11ndİ 

feci bir otomobil kazaaı olmu= 
tur. Otomobil aahibl Mehmet d 
rekıiyona ıeçdiği ıırada otom 
bil birdenbire devrilmlı, bası 
makta duran şoför Esat feci b 
ıekllde ezilerek ölmllıtllr. Üç yo 
cu da yaralanm1fbr. 

* ... .. 
Bir Batında Üç Çocuk 

Geredeye bağla Mengen na; 
hlyesinin çay köyünden karabakj 
oilu Muharremin k~rısı Halid~ 
bir batında Uç çocuk doğurmu~ 
tur. Çocuklar aıhattadır. 

lf- Jt * 
Galata GUmrUğUnde 
GUmrUklerde yeni tekilAtı9 

tatbikine memur bay Mustaf4 
Nuri dün galata gUmrUgOnde mı .. 
ğul olmuı, anbarlar mllnakıll~ 
hakkında izahat almıı ve talimat 
•ermiıtir. .. ,.. ,.. 

TUrklye - ispanya 
lıpanya ile ticaret mukaveleaJ 

akdetmek Ozere Madrlde gide. 
cek olan ticaret heyeti bugUA 
hareket edecektir. 

... ,.. * 
Suçlu DeQllmlt 

Kendblne komiaer ıüıll ver« 
mekten auçlu Hüseyin Avnlntd 
doruıması dün üçllncll cezada blı 
tirilmiı, beratına karar verHmlıtrı. 

,.. * * 
AtatUrk GUnU 

13 Nl.an AtatUrk'Un Bergama~ 
yı ıereflendirdlğl gUnlln yıl dönU• 
mUdllr. Bundan ötiirü ytice Önde) 
için halkevlnde parlak merHim 
yapılmı,tır. 

« « « 
430 Seyyah 

Cuma gOnO şehrimize 430 
Hyyah gelmiıtir. Muhtelif millet· 
lere mensup olan bu ıeyyahla' 
d11n ıehrl gezmitlerdlr. Bu ıece 
Trablusa gideceklerdir. 

Ayın yirmi ftçllnde de 350 
aeyyab gelecektir. 

,.. Jt ,.. 

Kapahç11r91 
Kapahçarıı bugUnden itibarın 

aktamları ıaat sekizde kapana• 
cak, ıa bahleyln do yine aekizde 
açılacaktır. 

Hasan B. - Sabah sabah bizim so
kakta l:ir gürültü ,.ar. Yatakt.n kalkıp 
bakayım; ne o.uycrl 

Ha1an B. - Bay memurl..rl.. No 1 
bağırıyonunuz?.. O adamları yakalamıı, 
nereye l[ÖlUrUyoraunuı? 

Memurlar Hasan B. Bunlar saat Hasan B. - Ey vah, desenize bu 
sekizden evvel ni.ra atan aabcılar •.• 
Glrnltulerlnden kimse uyuyamıyor. Böyle 
beriUn yakaladıkça ıötilrecetlz. 

ıefer de aizio ılirnltUnüzden ıözlimüı.• 
uyku l[irmlyecekl 





Tokatta Yeni 
Yapılacak lıler 
Tesbit Edildi 

Tokat; (Haall) - T.W " 
Sh-.·lill ....... hld'__.. .... 
ata dnam etllekt.tlfr. Yolar 
llerlacle 10 ..... bllbell, .,.. 
tamirci eri 7apbnlmafbr. ıta ... 
... .... ...... J4 .... 
·•-Jrtadlr. v.. ..tatelf ,....... ...,....w ........ ........... 

Tebtta .. 1d asi Wr .... 
..... Wr ..... fWımllla .. 
,..,.......,. 8911.,. elektrik 
tıl'ıalf ,.,......... A,..... 14 
bla .... .. • bıhsf ati ... 
• ,.,...... v.ı tMli ,.... c1a 
~. •u.ı idare 
'*c-1 ,... ,.. tela 2IO .. Ura, 
.... ,. b--.a• 140 ..... 
olarak t..wt ....... .. 

Tokat (Huall) - Halknlnde 
........ lııir çahf ..... ..,,.. 
•ıldadlr. iY bqkMI •1 Cı•ıl 
..... ·-·-..... h 1 •• • ... ,.....,,,.,. ....... ~ 
.... AU Lokar, rı.llı D••DL 
Hakla BoJlau, u....i A1bek, Lltfi 
o.tel •cP='ıludir. 

Tokatta .... .,_ ...... ,_,... 

-~--w--ı . ...,.,.. 
ile .,_.,. 1 Wa Hra koaulm ... 
bir. 

Halb.ı Wr • ..... .. .... 
hlldid•'u1k 

Amaıyada 

-·· d (A.A.) - Vlllr•t ..... • ı• ' ... .,. bite••• 
M.5541nl.._. ........... 
Yol para• alb liradlr. 

, ..... .._,.... ....... 
Sındırgı Çorumunda DokumacıLk 
..... ( Hu.ıl ) - ..... lliç doluma .ı .. makta, clYar 

Delnmtaahk hrl-lde6. Bfl. bza n aahlyılere tle dolmma 
.._ ÇoruiD aaw,..lncle litrk• Atmaktadır. Nahiyede .Hak 
.... mlnhew ch-b•ıalalda lssiade hle dobma ı-.Ma: vı 
111rı .. aldacl& •....,. laarlttea pknlduuaa ....u..maktadar. 

Yurtta Megvacılılı 



14 Nisan SON POSTA 

RARİCi ( Siga•ei Alemi ) 

Streza 
Toplantısı Ve 
Vardığı Neticeler 

Almanyanın hattı hareketini tetkik 
•• ıulhu tetkilltlandırmanın mUmkOn 
olup olmadığı•• aöıden geçirmek 
Cbere Streıada toplanan lngiliz, f raD• 
ıız, İtalyan Bat ve Dıt Bakanlarından 

A vusturyada Hitlerci ik 
Hareketi Tekrar Başlıyor 

Dııilrekkep konft"ran• heyeti, v~ziy~ti 
ıazden geçirdikten ıonra yazıfuınl 
flllen bitirdi ve iıHkbale matuf bir 
takım kararlar aldL Bu kararlara ıılJre 
Franaa tarafından AlmanJaAlD ıi:Ah· 
la•nıuı hakkında Ulualar Kurumuna 
Yerilen manevi takbih iatiduıaan 
taadllci eaaaında aıılaım11lar •• bu 
huıuıta yasılacak kararnameyi bizut 
Uluılar Kuramu konıeyiae bırakmıf• 
lardır. Maamıfib, iç devlet tarafından 
Clıerinde mutabık kahaaa kararın 
Ulualar Kurumu konıeyince kabul 
•dilmHİ ıarttır. Bu takdirde, Uluılar 
Kuruınu konHyl, Almanyanın milı• 
takbcl harekAtil• allkadar olacak Oç 
lritilik bir komite tetkil eJliyecek, 
bu komiteni• vadfHi, muahedelerde· 
ld mali va cezai tedbirlerinin tatbiki 
•uretile muahedelerin bir taraflı ola• 
rak lhllline mani olacalr usulleri 
•r•ıtıracaktır. Demek oluyor ili Streza 
konferuıırua kararlaıı iıtikbale ma
tuftur •e bu, böyle olur1a, ıu da 
ıöyle olacaktır, gibi hükümden ıi7a• 
de tavaiye mabiy•tf•I batı blr takım 
tedbirler derplf eylemeye mtlnhuır 
kalmaktadır. Bu arada ehemJbiyetl• 
Gıerlade durulma11 Jbım l'•l•n ıaokta, 
konferanı deYam edf'rken bir ara 
Berlinle tema1a ııelen fogiliz Dııitl!ri 
bakanı Sfr CoD Slmon •uıtasıle 
Almanyanın konferanaa 7aptığı tek
liftir. Bu teklife glSre Almanya, bazı 

Yeni Teşkilat 
Yapıldı 

Propagandalara 
Gayret Verildi 

Viyana, 13 (A. A.) - Gaz .. 
lelere nazaran, naıl hrkaaı yeal

d en tanzim edilmektedir. Eıklle
ria yerine, Berllnden, yenJ relıler 
tayin olunmuıtur. Eski relıler ile 
üç ay fçeriafnde ılvil bir vuife 
arayıp bulmak emrini almıılardır. 
Nazi propagandasına karar veriJ. 
mif Ye ezcDmle poıta kutularına 
ri111aleler ve mektuplar atılmııtır. 

Avusturya dahilindeki yeni 
propagandanın merkezi Dreaden'de 
teala edilecek ye Viyana zabıta&ı 
ıabık komiserlerinden birinin ida· 
real altına yeriJecektfr. Avusturya 
Lejiyonu Bavyerada dahau kam• 
pına ikame edilmlı olup . burada 
askeri terbiye görmtktedır. 

Mecburi Askerlik 
Viyana, 13 (A. A.) - Avuı• 

turyada mecburi aıkerllkten baha 
eden yatan cepHJ genel kAtibl, 
bunun merhale merhale yapılaca• 
ğını ve Avuıturyanın işi farfaya 
dökmiyeceğinl söylemiıtir. Avus• 
turya vatan cepesinde 1,700,000 
kiti vardır. ----

tartbrla Şark ademi tecnOı miu· 
kına ittlrak etmeyi kabul etmiıtir. 
Bu şarllu nelerdir? Heaü.z b• huauı• 
ta vazih maIQmat yoktur. Aııl havayı 
durultan tıt• bu haberdir ve emri 
ahire kadar Strez:anıa beılıoa muvaf· 
faklyetinl Htkll etmektedlr.-Süreyya 

Çekoslovakyada Fransız Eski Mu-
Mectis F eahedlldi, Yeni hariplerİ f taJyada 

Seçim Yapılacak Pariı 13 (A.A.) - Fransa-
Prag 13 (A.A.) - Parlemenlo ltalya eski muharipler birliği ko-

kib f miteai, yakında f 700 Fransız eski 
pa1kalya yortularııu mlUea el· muharibinin İtalyaya vukubulacak 
bedllecektir. Buna ıebeb, hUk6· 
metin, hazırlamıf olduğu bir ta• Seyahatleri mllnasebetile, Fransa 

hUkfımeti mümessilinin meçhul kım aoysal ye ökonomik tedbir• 
dik · Italyan askeriDin mezarına asker• 

lerf, parlementoya taı · ~türe- 1 b" l 
İnemeaidlr. 19 Mayııta yem ... lik madalyası ile harb sa i ın 

k reamen koyacağını bildirmektedir. 
ffl:m~y:a~~la~c:a:t:ır~ • .-ıı-=--......,,..,,_._,.;....,,.. __ ~~~-

14·4 -935 
Edebi 

Tefrikamız 

Yz"•a= 
Mahmut Yesari 

No. 
36 

çam Tırtılları 
Otelci, kolıyla, hayada bir 

}'uvarlak çlzdiı 
- Otelden çıkaraın... Saja 

doğru bir yollanır11n... Sola sap
tın mı, Hükümet konalı meyda· 
nına çıkanın... Oradan çarııya 
in · DnkkAnlara baka baka erı.n... ,., 
vakit geçer ••• Çarııdan 8~~a 
&aparsın ııra eYlerlo öniln en 
Yl\rüraün ... Yolunu kaybettin mi, 
oteli kime ıorsao glSıterlr ••• 

Hacer, eJJerini çırptı 1 

Ol Şimdi hazırlanır, - ur ••• 
çıkarım r 

Ömor Ağa, kapıdan çekildi. 
1-1.cer, hemen kapıyı kapattı. 
Sırtından esvaplarını •ttı. Saçını, 
toprak teıtidekl ıu Ü• ıslattı; 
lrlaıalarmı geçirdi ve tuYalet tak· 

keıini giydi. 
Bir davete gidiyormuı gibi, 

kombinezonunu değiıtlrdl. ipek 
Çoraplarım, rugan lakarpinlerinl 
giydi. YUzUnU, 6ıene bezene 
nıakyajladı; çantanın aynaıına 
bakarken· 

- Ah, ev Adım... Şimdi bonl 
IÖrünce şaşıracak?.. Kılıksız mı· 
)'1111, şık mıyım? Anlayacak!.. 

Diyordu. 

YOzDnUo makyajını bitirince, 
batındaki tuvalet takkesini çekti, 
avuçlarile kuvvetli kuvvetli bastı· 
rarak, saçlarını Otüledl ve ~a~ına, 
ıiyab kadife ıapka1ını goçırdı : 

- Şemsiyemi almağa lli.zum 

yok .•. 
Çantasını koltuğuna sıkıştırdı 

ye bir keklik gibi aekerek, ka· 
ranhk 10faya çıktı. Sofa, gözUne, 
arbk eıkiıi kadar karanlık, kaı· 
vetJi goriinmUyordu. 

Merdivenlerden, sıçraya sıçraya 
indi. Otelin kapııı önünde, bir an 
dOşllndll; Ömer Ağanın s6zünU 

hatırladı: . 
_ Otel den çıkarıın, sağa 

doğru bir yollanırsın... Sola sap
tın rnı, hükumet konağı meyda· 

nına çıkanın ••• 
Hacer, fazlasını hahrlamak 

1 in zihnini yormadı. Bu kadarı 
:Afiydi. Hükumet konağı meyda· 

da 0 ı· andarma dairesini de 
nın • , 

örUr gibi oluyordu. 
g Sağa doğru yllrllrken, omuı· 
lannın ustUnden, yarı alay, yarı 

dan okuyuşln kahveye; onun, 
~%veye girdiğinden bOsbUtiln 
baıka ve daha ıık bir kılıkla 

hulturyada il.ıc HiUerciJik teokilltı 
yapan Hablç 

---· 
Bir Günde 
Beş Tayyare 
Düştü 

9 Ölü Var 
Londra, 13 ( A. A. ) - Dün 

Auupada birçok hava faciaları 
olmuştur. Bir tayyare Jirond 
nehrine dlltmllş, llç kişi ölmüş, 

iki yolcu yaralanmışhr. iki Çek 
tayyaresi Prağ cıvarmda çarpışmıf" 
lar, dört kişi öJmllttlir. Bir lsveç 
tayyareal de düşmüş ve pilotu 
telef olmuttur. Bir lngiliz aıkert 
tayyaresinin sukutu neticesinde 
de bir zahit ölmüştllr. 

Bu Da Bir Cür'et 
Lo.odra, 13 (A. A.) - Motör

ıUz tayyare ile - Planör- şimdiye 

kadar birçok uçuılar yapmıt 
olan ve bu tayyarelerle Luping 
takla atma rekorunu tutan Lon· 
dralı Mis Jan Meaken Almanya· 
dan, bir tayyare arkasına takıl· 
m•t motörsUz tayyaresile Lymp· 
ne'e gelmiştir. 

aokağa çıktığını hayretle ıe}'re· 
denlere baktı ve başını dik 
tutarak ileriledl. 

Dilşllnllyordu; genç mUIAzime 
rast gelirse, ne yapmalıydı? Yal· 
nız, uzaktan ıolam mı vermeliydi? 
Yanma yaklatıp konuşsa, teşek· 
kUr etse, fena bir tesir mi bıra· 
kırdı? 

Belki de genç zabit, onun 
yanına gelirdi. Hacer, bunu, 
vukuata terketti: kat'i kararlarla 
vukuatın yürü) Uşllnü bozabilirdi. 
Halbuki Hacer, bundan, çok 
kere, zly.ın etmiıti. 

Geçtiği aokaklara bakıyordu; 
ekıerisi tahta evler, ltsanbulun 
kenar maballelerinl andırıyordu. 

Sokaklardan geçenler, döne
rek, batta durarak, ona bakıyor· 
lardı: Hacerı eğer aldmt ederao, 
ylirUyemiyeccğini anlı) ordu. 

Fakat jandarma :ıabitile ıe· 
lamlaşmayı, ne tekilde idare 
etmeliydi. Otel katibi Zihni efendi 
onu mülazime takdim etmiı sa
yılamazmıydı? 

Sonra, mlilAzim de, kahvede, 
herkesin içinde ve açık aç.ık" ona 
arka çıkmış; üstelik te otelciye de 
sıkı sıkı teobib etmiıtl. Demek ki 
genç zabitı Hacerle tamştığım 
açıkça söylemekten çekinmiyor 
ve bunda da bir mahzur gö .... 
mllyordu. Ohalde, Hacer ne diye 
çekinecekti? 

, -......_. -..-. ......... ·--- . ·-· ·---..- .-. 

lngiliz 
Donanması 

Manevrada 
Büyük Bir Geçit Resmi 

Hazırlanıyor 

Londra, 13 (A. A.) - 16 tem• 
muzda, Spithid' de lngiltere krala
nın tahta çıkışının yirmi beıincl 
HDHI ıerefine yapılacak de iz 
aeçit reamine, saffıharp kruvazör
leri, kruvaı:ör!er, torpitolar, tor· 
pito muhripleri, denizaltı gemileri, 
tayyare gemileri ve donanmanm 
diğer gemiler:nden başka on zırh· 
lı da ittlrak edecekt:r. 

Kuvvetli ve bOyük aaffıharp 
kruvazörü ve Renvon kruvazörü 
ve Furyoz tayyare gemileri de 
geçit resmjne i,tirak ed~ceklordir. 

Bir f ngiliz Memuru 
Öldürüldü 

Yeni Delhl (Hladistanda) 13 -
Bir fakiri yola getirmek ıçıo 
hareket eden bir heyetin arasında 
bulunan Malakan' daki lnglliz 
aiyaat memuru Bay LesU, yan· 
yolda pusu kurularak öldürUl
müştür. 

Para Sıkıntısı 
Bir Maliyeciye Göre 
Kabahat lngilterededir 

Nevyok, 13 (A. A.)- Röyter 
muhabirinden: Yabancı kambiyo 
mUtehJ:ıS1.aı Amerikalı Bigelovı 
Ingiliz sermayedarlarmın, lngilte
reyi, maliye mlltehassıılarmın 
kusur bulamıyacakları bir ıekllde 
harp borçlarından kurtarmak 
maksadile, lngiltero bankasını 
Yaaıta ederek, dünyadaki para 
aıkınbsını kasden uzatmakta ol· 
duklarım aöylemiıtir. 

Jandarma mUlaziminin a:ka çı
kışı, otelcinin edeta kanat gerer 
gibi koruyuşu, Hacere ceıaret 
vermitti. Artık pıs.rık, çekingen 
değildi. 

YoUarda, kendisine, merakla, 
taaccüble bakanlara, için için 
gUlüyordu: 

- Göre göre alışırlar ... 
Sokaklarda, ona benzeyen tek 

çehre, tek kılık yoktu. Koyu, açık 
renk mantolar giymiş, baıları 
ıapkalı, saçları kHik kadmlar da 
vardı, fakat bunların hiçbiri Ha· 
cere benzemiyordu. Hacer, bunun 
farkında olmadığı için, etrafında 
uyanan hayret ve taacclibU, 
gençl:ğinir., gllze:Iiğinin, fıklığaoın 
tesirleri zaı.nediyordu. 

Bu zan, onun cesaretini daha 
kuvvetlendiriyor, gururunu yel
pazeli; or, ben: iğini kör bir emni· 
niyetle uyuşturuyordu. 

Her adım attıkça hUkfımet 
konağı meydanına yaklaştığını 
sanıyor ve jandarma mUlazimi ile 
kartılaıacağmı umuyordu. 

- Ah, evladım 1 
Hacer, etrafı bilyUk konaklar, 

evler, dairelerle çevrlJi bir mey· 
dana çıkmak UmidUe yUriirken ar
kasından seslenildiğini duydu: 

- Hacer Hanımefendi... Ha· 
cer Hanımefendi .•. 

Hacer, otel katibi Zihnl Efen
dinln sesini tanımıştı, <löndU ve 
durdu; onun yaklaımasını bekledi. 

Sayfa S 

!'( J _ Gönül işleri 

Kızlara 
itimadım 
Kalmadı 

"Şu kanaata geldim ki bugün
kü kazlar hareketlerinde hoppa, 
sevgilerinde yanar dönerdirler. Hal
buki ~nele• onlara ne derin hür
met ve muhabbetim vardı. Sonra bir 
kızla niıonlandım Ye kendimi dü.ny&· 
mn en bahtiyar kııllınmdan birJ •an
dım. Bu nişanlanma beni uyandırdı. 
Nişanlama her iıtedjğini alamıyorum. 
Süratle evlenemiyorum. Mazeretlerim 
o kadar tahif idi ki, bunları ona k~ 
!aylıkla anlatabileceğimi umuyorum. 
Çüukil beni ıevdjğ-ini ıöylüyordu, beıı 
de onun ıevıislne inanıyorum. Hal· 
buki benden uzaklaştı. Şimdi de öt
reniyorwn ki başkui1• niıınlanmıetır.,. 

Adnan 
Kadınlar Ye genç kızlar hak· 

kında hükilm vermek için bu 
baait tecrl1be kafi değildir. 
EvvelA şunu kabul etmekllğimiz 
lbımdır ki, huiUnkn erkekler 
evlenme vadile kızlara altabp 
gönü!lerlnl ça'ıy or. Blr mliddet 
eğlendikten aonra onları yarıda 
bırakıp savuıuyorlar. Kızlar tec
rllbe ile bunu öğrendikten sonra 
erkeğe itimat etmemekte haklı
dırlar. Kendisini aevdlğinl ıöleyen 
erkeği imtihan etmek için ondan 
bazı fedakarlıklar iıter, ovlen
me}'İ teklif eder. Erkek bu imtf.. 
handan muvaffaklyetle çıkmazsa 
kız onun samimt olmadığına 
kanaat getirir \'e ondan uıak
laımağa çahıır. 

Sizin mazoretlerlnJz 1amiml 
olabilir. Kız da bunu anlamamıı 
olabilir. Yine kabul etmeliyiz ki, 
kadınlar bu itte erkeklerden 
daha realisttirler. Hakikatı ve 
istikbali daha eyi görnrler. Bot 
valileri daha eyi keıf ederler. 
Bazan da aldanırlarsa da, arhk 
mazur görmek gerektir 

Bskişehlrde Melih'eı 

Mabkemenia kararını bekle
mekten baıka ne yapılabilir. 

TEYZE 
Katalonya Ve ispanya 
Madrit, 13 (A.A.) - Katao 

lonyanm hakları iade edilmiştir. 

Fakat reiılik umumi valide kala· 
caklır. 

Zihni Efendi, adımlarını ıık· 
laştırmııta : 

- Şimdi otele uğradım, ao
kağa çıktığınızı aöylediler 1 

Hacerin f çi titredi 1 Acaba ak
ıl bir tesadüfle, güzelce otelden 
haber mi gelmiıti? Otel kAtlbi ile 
daha 1abahleyln konuşmuştu. Şlm• 
dl, n6 diye arardı? 

Genç kadının neıeal kaçtığı· 
mn, Zihni Efendi, yU:ıDnOn buruf'" 
ma.mdan anlamııtı. Utana utana 
ellerini uğuşturuyordu : 

- Sizi, aık sık rabataıı edi· 
yorum amma .•• 

Otel kAtibinln hali, g\lıelce 
otelden haber getirmiıe benzeml· 
yordu. Bu, Hacori bir parça ümit· 
lendirdi: 

- Estağfurullah Zihni Efendi .. 
Buyurun ••• 

Ve aokak ortasında durup ko
nutmak mı, yoksa beraberce yll• 
rUmok mi daha muvafık olacaktı? 
Hükumet konağı meydanına yak· 
laıoıış olacaktı ki, sokaktan gelen 
geçen f azlalatmıttı. 

Zıhnl Efendi, ne söyliyecekti? 
Hacerle ne konuşacaktı? Eğer, Uç 
dört kelimelik, kısaca bir ıeyden 
bahsedecekse, sokakta durup ko· 
nuımanm bir ehemmiyeti yoktu. 
Lakin, lakırdıyı uzatacaksa, gelen 
geçenlerin sıkıcı bakıtları altında, 
sokakta ayakta durmak manasız 
ve gnllinç olurdu 

( Arkaas nr ) 



6 Sayta 

Kari Alektabları 

Doktorlar Ve Ace
leye Lüzum Göıte

ren Hastalıklar 
Doktor için "şifa meleği,, dl· 

yenler vardır. Bu meleğin apart· 
manda kanatları, otomobilden 
ayakları, cüzdandan gözleri, ban
kadan deYlethaneleri olduğunu 
ı6yleyenler de oldu. Fakat an· 
)atacağım vak'a, üzerinde duru· 
lacak ve bazı doktorlarımızı, bir 
az olaun daldıkları "hibıgafletten,, 
uyandıracak, ikaıı edecek bir 
vak'adır: 

Bir iki gOn oluyor. Bir ak
ıam ttıttt komıumuzun miaaflr· 
lerinden iki genç kıza bir mUna• 
kaıa neticesinde fenalık geldi ve 
bunlardan biri bayıldı. Bu bay• 
gınlık oldukça tehlikeli bir bay· 
11nlıktı. Evvelce de doktorlar kızın 
ebeveyni, kıza ihtimam gösteril
mesi lUzumundan bahsederek, 
azami surette dikkat etmelerlnl, 
bayılmanın bir iki kere daha 
tekranndan sonra ölllmün bat· 
göstereceğini aöylemiılerdlr. O 
gün bu bayılma hldisesinde, yine 
komşulardan bir bayan derhal 
koımuı, semtteki doktorlardan 
birini aramııtır. ilk olarak 
müracaat ettiği doktoru, .. ld 
buaUn lıtanbulda Y• Aaadoluda 
lımi oldukça tananan ve bir yerde 
bat olan blr doktorumuzdur • 
ıofra batında bulmuıtur. Hizmetçi 
vaaıta11Je hadiseyi çeviren bayan 
doktordan ıu karıılığı almıştır: 

- Yemek yiyorum, gelemem!. 
Bayan, baygm genç kızın ölBm 

belinde olduiunu, onu yaıatacak 
dakikaların yanı yavı kayboldu· 
ğunu, eğer kendisi gelmezse bat• 
ka bir doktor arayıp buluncaya 
kadar bir b.ayatın aöneceğfnJ aöy• 
lemlt ve insaniyet namına rica 
et mittir. 

Doktordan aldığı cevap yine 
ıu olmuştur: 

- Yemek yiyorum, dedik a, 
ıelemem!.. 

HUkUm vermeyi ılze bırakı-

yorum. 
Ak1aray Sofular caddHhıde 

okuyıacularınııdan il. C. Sayar 

·www• ı • • ı ı•ıwı -.ı-ı ı _..._......._..._.....,_ 

---------------------------Bir Doktorun 
Günlük Pasaı 

Notlarından (*) 

Çocuklarda Bademcik 
Meselesi 

Boğazımızdaki bademoikJerin va
zife yaptıkları ve vücutta bir fay
da1arı olup olmadığı henüz anla· 
şılamaml,tır. Fakat bademciklerin 
büyümesinin ve şif bir halde kal· 
ma11nm çoouk1arın neşvtineması 

lzerinde menfi bir teıiri olduğu 

muhakkaktır. Bademcikler bazı 

çocuklarda o kadar btiyttk oluyor 
ki boğazı dolduracak gibi bir 
manzara gösteriyor. Böyle çocuk
larda vUcude bol miktarda oksijen 
giremiyor, ihtirak yarım kal.yor 
:e çocuğun gelişmeıi geriliyor. 
Çocuk cılız, renkııiz ve daima nez
leye müıte ı t oluyor. 
Halbuki çok bllrıit bir bademcik 
ameliyatı ile bu müz'iç dertten 
üç dört gün ioinde çocuğu kurtar• 
mak kabildir. Ameliyattan ıonra 
çocukta birdenbire fark görülmeye 
ba!1lar, kilosu artar ve .kanlı canlı 
olur. 

DUzeltme - Dünkü notumuz
da "kllbakulalc,, ın halk anunnda 
"ordu bozan,, olarak maruf oldu
ğıı yazılacakken, ordonoran ,ek· 
linde çikmıştır. Düzeltiriz. 

------------------------(*} Bu notları ke1Ip HklayıDıs, yahıat 

lıl i r albüme yapıfhnp kollek•lyon yapı• 
nıı. SıkıDtı umanınııda bu notlar bir 
doktoT gibi imdadınıza yetiıebillr. 

SON POSTA 

Bir Eczacı ile Konuştum 
Eczant1l1i 

• 

Mısır çarşısı 
Sananlar Vardır 

Karnı f ıkemleuin kenarına 
llişmiı, mlltemadlyen eczanenin 
Uaç dolu camekanlarına bakarak 
dUtUnUyordu. Yllıilnde fırça glbl 
bir aakal çıkmııtı. Batı göğslln• 
doğru dUtUdüıUveriyordu. Gifeden 
bir ata yUkHldl: 

- Buyurun efendim, llAçla• 
rınıı hazır!.. 

Zenbereklenmiı gibi yerinden 
fırlayan adam, yllrUrken ayaklar1 
dolaıb. Az kal 
aın dtlfüy ordu 
Eczacı Afif . 

eczanenin bl· 
rer iakemleaine 
oturmuı,konu
iuyoruz. 

-Bizim ec· 
zanoler iki ka-

Eczaneyi 
Meyhane Sananlar 

Vardır 

Eczacının 
Elemli geceleri 
ise çoktur 

Bir EcHne klveıi 
içine, lçlr!.. dediler. K~ 
ıum evladım, ıunlardan 
bana ytızerpalık versene •.• 

Eczacı Afif elini sallı· 
yordu: 

- Bilaenlz, daha biz• 
den ne çok tef fıterler. 
Sonra bir de bizim n&betçl 

-~'""'·"" oldutumuz sıeceler olur. 
Meseli gece yarısı, zil ça· 

Aspirin Müşterilerinden Biri lar, uyanırız. Kopıyı açarız. 
4 Hne var.. tam 900 Sarhofun biri elindeki tiıeyi 
bin reçete yaptık. Bu uzatır: 
reçetelerin içinde belk _ Ne olunun EfendJ atabey 
6-7 lllcı olanlar var· 
dı. Fakat aspirinleri Şuna bir kadehlik rakı koysana .• 

, do reçete olarak kabu Hani parasını veririm blllahU. diye 
etaeydik, belki bu ye· ayak direr. 

~ kWı 90 milyon tutar· Kaç ııene evveldi bilmiyorum. 
1 dı. Efendim, aıpirin Bir gece saat 12 de ıiJ çaldı. 

, 
1 

orta sınıfın ve fakir Kaltım. 35 Uk bir adam.. Ben· 
halkın yeglne llicı- Ö 
dır. Fakir ve zarurete den bir hap istedi, ksUrUk 
dlltmllt olanlar dok· hapı .• 

. tora ve eczacıya dUt - Canım, niçin bunu gftndUz 
Bır Eouue Labaraıunrında Reçeteler Hazırlanırken mandırlar.Fakat aspi00 almadınız?.. Diye ıordum. YU-
sımdır, diyor. Biri Beyo~lu tarafı.. rlnl doktor ve eczacıdan hariç tu- zUme bön bön baktı. 
mllıteriıi kayldıiz, zengin, dütlln· tarlar. - Ne yapayım, doktor bana: 
ceaiz ve bol eczaneler.. diğeri Eczacı Afif gülerek devam "Bu hapları yatarken alacaksın?.,, 
Iatanbul tarafı. Küçük memur ıı· etti: Dedi. Ben de yatarken geldim 
nıfıntn oturdufu Hmtler eczane• - Maamafib bizim eczaneler· 

de, bazı ıafdll mllfterilerin arzu· işte ... 
leri.. ıuna göre baıka feylerde satıla- Eczacı Afif bir aralık mUıte• 

Beyotlunda hemen hergtln bilirdi amma, imkin haricinde.. riler~en bine selim verdi, ıonra 
ilaç aabhr. Fakat burada aankl Meaela bir gUn kapı açıldı. Elin· devam etti: 
ha1talar ay hatlarında faılalaıır. de bir yirmi beşlak, bir çocuk çı· _ Nölfotçl olmak hani bir 
Ve ay hatlarında Hiç ahi verlıl ka g•ldl : meseledir. Kanunen nöbetçi ec• 
arhverlr. Sebeb?. Baalt.. kllçtık - Amca, babam Belam ıöyle· · ili ı 

dl. 25 ilk bir Alem rakısı ver!.. zaneler reçeteaız ç vermez er. 
memur sınıfının eline ancak ay Fakat gece yarıları aspirin, ki· Bir başka gün bizden çama11r 
baıları para girer. 30 gün iliçsaız ipi ararlar. Ekseriya aptal Ufak· nln, öksUrUk hapı lçln rahatsız 
kalan he.ata, 31 nci günü ilAçlan· lar, aptal hizmetçiler sirke alma· edenler çoktur. Hiç uoutamaya-
dırıhr. ğa gelirler,. Hiç unutmam, bir. cağım ıeylerden biri de, bir el· 

- En çok satılan lliç han- glln bir kadın geldi : nayettir. 
gisidlr?. - Evladım, dedi. Benim Hu• Bir gece kepenkler gllmbUr 

- Aspirin ve kinin.. Günde rlye yatakta yatıyor. Karaaevda gtlmbtir öttU, koşarak açhm. iki 
paket paket aıpirin satarız. Bura- mı oldu, ~edir ?. Bilmem. Sağlık yaralı. Biri kalbi Uzerine bir bıçak 
larda aıplrln, birçok pahalı, ağır verdiler. Farekuruau ile sinameki, yemi, .• Hiç kan aktığı yok. Diğeri 
llAçların yerini tutar. Bu eczane bir de keçiboynuzu karııtır, ez, bacağından, bögrllnden bıçaklan-
açılalıdanberi • ki, aıağl yukarı suyunu çıkar. Koy bir bardağın mış .. Fakat onun kanı su gibi 

Havadan Sudan Geçinenler 
Ön dtıleri tamamile dökük, 

kır, kırçıl aakal1ı, a]tmıt betlik 
bir ihtiyar. Üzerinde, tahta bezine 
dönmUf, mavi uçuk, ince, yırtık, 
blr gömlek. Bacağında, yamala
rının arasmdan ash benek b•nek 
görllnen bir pantalon. Çıplak 

ayaklarında, biribirine benzeml· 
yon iki eski yemeni ve kemikleri 
çıkık elinde, camla bir kutu. ince 
ince yağan yağmur taneleri, açık 
göğıünUn kıllarrna, inci taneleri 
g;bi diziliyor. Ve bu zayıf gö· 
tUıten, karık, cılız bir Hl çıkıyor: 

- Yağlı, tekerli kurabiye •.• 
Yüz para ... 

Sokuluyorum, ve ben soruyo-
rum, o söylüyor: 

- Adın ne Hnin baba? 
- Hilmi? 
- Nereliıln? 
- Çorumdanıml 
- Kaç paradır bu aattıtın 

malın ıermayesl? 
- Tan esini iki kuruıtan alı· 

'~urabiyeci Hilmi 
1 ı 

yonun fırından! Yirmi para da 
bana kahyorl 

- Peki amma, bu aenln ku• 
tu, alaa alıa (50) tane kurabiye 
alır. Hepıini aataan (25) kurut 
kalır aana. 

25 kuruıla gt!çinebillyor mu• 
sun ki? 

- Geçinemeylpde ne yapayım? 
Sade ben olsam iyi.. Benim tam 
dört çocuğum, bir de karım var. 
Kaynım elektrikli tramvayda 
memurdur. Allah razı olıun, 
bacısına (*) Ev kiraaını o 
verir. Benim elime geçenle de, 
ölmeyecek kadar doymaya çahımz. 
Eğer geçinmek buysa ıöıUm ona 
geçiniyoruz biz de itte! 

ihtiyar, mUhim bir ıey hatır

lamıı gibi duraladı, ve sordu: 
- Neye soruyoraun bunlan ? 
Vereceği cevabı anlamak me

raklle: 
- S&yledlklerlnl yazııımdan 

[*] Kız kardeı. 

Nisan 14 

1 
Romanganın 
Yumurta 
ihracatı 

Romanya sıeçen 1934 yılında 

1 

Son ••nedt1 858 vagon yumur
ta ihraç etmiıtJr. 

azaldı 1933 yılında bu 
memleket 962 vagon yumurta 
ihraç ettiğine göre aevklyatta bir 
azalma Yardır. 

~ 
ltalyadan bildirildiğine göre 

tal,ada seb· bu yal havalar 
aebze ve meyva 

• v• megva bahçeleri için çol& 
ha 11ıl hol iyi gitmiştir. Iıtea 

olacak anlayanların tah• 
mlnlerfne göre bu yıl meyva ve 
aebze mahauUerl bol ve iyi ola• 
caktır. 

* Arjantlnde llk olarak mlHI 
Arjantin 1 bir tUtlln konı• 

.. reıl toplanmııtır. 
tutilnlerl Ziraat tılerl ba• 

kanlığınm reialiğl altında yapılan 
bu konuımalarda Arjantindekl 
tlitlln ekiminin artbrılması, ıatı• 
ım daha muntazam ve Yerlmll 
bir şekle aokulma.a ve kaçak• 
çılıj'ln &nUoe ıeçilmesl aöz gellfl 
ıdilmiıtlr. 

Kongre bu itlerle uğraımak 
Uzere mlllt bir ttttUn komisyonu 
aeçmlıtlr. 

• 
Yunan hUkümeti tarafından 

Ya1tanlstan alınan yeni bir 
bazı madd•- karara g6re 1932 

yılı 8 mayısından 
/erin girme- evvel Yunan gllm• 
sinelzin verdı rllklerlne gelen Ye 

Yunanistana gfrmeal o vakit ya• 
ıak edilmit maddeler, bu mem• 
lekete Hrbestç• iİrebilecektlr. 
Yalnız pamuk ve ipek kozaları 
bundan istiana edilmlıtlr. 

.. S'f'. I 111. 1 ı l 111 1 1 ' 1 111 1 111 1 1 1 1 1 1 1 t 1 ..... • .,....,,.. 

akıyor. Bu tuğlaların UstU kanla 
örtüldU. lklai de nefes nef eae ı 
.. Beni o •urdu!,, "yaktın ulan 
beni!.,, Diye inliyor, kalbi üzerin• 
bıçak yiyen hastanede öldü, öteki 
iyileşti. 

- Pek, nöbetçi o)duğunuı 
geceler korku duyarak, yani ölll• 
me hazırlık için 't'erdiğiniz lllç 
Yar mı? .• 

- Var. Balon okıijen.. Bir 
müşteri böyle blrfeyl istediği gece 
uyuyamam Urperirim. 

Bilirim ki, ölmek üzere olaa, 
nefes alamıyan Ye ölürken çok 
çırpınacak, hkanacak olan haı• 
tayı bir kaç saat daha yaşatmak, 
yahut çırpınıılarını dindirmek için 
balon oksijen kullanacaldardır. 
Bırakın bu bahıi, kapatın .. 

Eczacı Afife doktor yazılarını 

ıordum, gUldil: 
- Evet, onu ancak biz an• 

lıyabllirlz. Sonra bu bir nevi sırdlf 
da.. Doktor meaell klğıda bir 
8 qu. 2 yazar. Bunu müşteri an• 
)amaz, fakat biz bunun bir ilicıD 
kııaltılmıt ismi oldutunu biliriz. 

- Ya ecza flatları. Halk ti• 
kiyetçl 1 "Bir ec1aneye 120 kuru
ta yaptırdığımız bir lllcı, bir baş• 
kası 80 e yapıyor,, diyor. Buna 
ne buyurulur ?. 

Eczacı Afif göldll : 
- Ne buyurulacak ?. Her 

eczanenin ucuz veya pahah, 
özlll veya özsUz, birinci veya 
ikinci derecede llAçlar1 vardır. 
Ekmek gibi.. 9 kuruşluk ekmek 
nekadar beyaz ve gUzelae, 8 Jik• 
te okadar karşık, eımer •• 
lezzetsizdir. Anlatabildim mi ?. 

* -· ..... i :ı.1.1 11. ••• 1 .... 1... . .... ·-
da mı anlamıyorsun 1 dedim, ga• 
zeteye vereceğim! 

O, botuna konuştuğuna yan
mış gibi gözlerimin içine baktı; v• 
yemenilerini ıürUkllyerek uzakla• 
ıırken mırıldandı : 

- Bu; okuyanlar1 aefaletimlı• 
güldürmekten başka neye yara• 
yacak ki? 
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Bir Ada Satılıyor : 
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l:Jzıen Adam I 
BugUn!enlerde Pariıte btHti Kıymeti 75,000,000 

lngiliz Lirası! ı 
halkın allka ile takip ettiği bir 
casusluk vak'aıının muhakemesi 
yap.lmaktadır. Maznunların sayısı, 
tarihi hAdiselerde bile görUlmemiı 
derecede çok, yani 63 dür. 

Bunların arasmda Bahriye Ba
kan: ığmın çok tanınmıf ılfreciai 
olan profeıör Marten de vardır. 
Profesör 68 dil okuyup yazmakta, 
bundan baıka da birkaç dili 
sadeee anlamaktadır. 

Şimdiki Haldo Bir Tek Talip Var: ftalya! 

Fransa ile Italya araaında 
nıUıtemleke meaelelerl konuıul· 
duğu zaman Franıanın Mada· 
ıaskar ada1ını bir ıUn Italyaya 
ıatmaıı imkinma da dokunul· 
muştur. Fran1anın bu ada için 
lıtedlğl para 75,000,000 lnglliz 
lirasıdır. ltalya için bu parayl 
dafaten vermiye imkan yoktur, 
onun için Franaa takıite de ya• 
naıacaktır. Fakat ltalya tereddüt 

içindedir: 
_ Bu müzakereyi derinleıtir· 

meli mi, derlnleştlrmemeli mi ? 
Zira Fransanm bu parayı aldıktan 
ıonra ne yapacağı meaeleai var· 
dır. Ya donanmaaını kuvvetlen· 
dirmlye haarederae, en kocaman 
clnıinden 10 tane zırhla yaparsa, 
lta!yanankinden Uç dört defa daha 
kuvvetll bir filoya ıahip olur1a ? .. 

Bunun Jçin mesele tfmdiki haJ· 
de olduiu gibi bırakılmıştır. .. 

Madagaakar adaıı Napolyon 
muharebeleri zamanında lngiltere 
tarafından himaye altına alınmıt~'· 
Fakat idaresine yerlileri ıahıp 
bulunuyorlardı, bu şekil 1895 
Yılına kadar sUrdU. O zaman 
adayı Fransızlar işgal eltiler ve 
hükümdarı olan UçtincU ( Ranava
lona) yı tahtından indirdiler. Ada 
Afrika .ahillerlnden ancak 260 
tnil uzakta olduğu için Fran1&nıD 

f I 

l 

bu hareketi iktleacli ıebeplerchn 
ılyade Jngiltereyi kııdırma •rıu· 
ıuna atfedildi. Fakat buna ••i" 
men ıUkfın içinde aeçti. 

* Madagaakarın yerli halkı 
( 3,621,342) dfr. iklimi Avrupalı· 
)arın oturmalarına müaalt oldup 
için içinde ( 18,040 ) da Franııı 
vardır. Şüphe yok ki bu miktar 
azdır, zira gidip oturan olH ada· 
nın daha ( 20) milyon Avrupalıyı 
alacağı heup edilmektedir. Fakat 
Fransa bütiln ehemmiyetini Şimali 
Afrikaya vermekte, muhacirlerini 
oraya yerlettirmektedir. 

.. 1 ••• '.'. f ••• 

Ti/ odan nasıl 
Korunmalı? 

Jngllterede halka tifodan ko· 
runnıa çarelori•i öj'retmek ftsere 
bir cemiyet teşkil edilmiş ve bu 
cemiyet tarafından bu 1ahada bir 
çok tavaiyelerl ihtiva eden rlıa• 
leler ba1tırılmııtır. Fak at halkı 
bedava dağıtılan bu rlaalelerl abp 
okumaya naııl teıvik etmeli? 

Cemiyet, itılzlor arasında (50) 
kiılyi garip v• korkunç kıyafet· 
lere sokarak Londra ıokaklarında 

Unlerce dolaıtırtmıı, ıonra da 
!emleketln diğer ıehirlerine yol· 

lamııtır. 

Bir Gece 
Tecrübesi .. 

Birkaç ıUn evvel Berlln ı•h· 
rinde olduğu gibi Viyana ıehrin· 
de de bir ıece, tayyare hücu• 
mundan korunma tecrübolerj ya• 
pıldı. Ve ilk ita rette bütUn 
ıtıklar kesildiği için tehir zmdana 
döndU. O zaman kapkaranlık 
ıokaklarda po)iı devriyeleri bu 
tekilde doJaşblar. 

• 
ır 

---- · -· .. - · ·-- ...... . · - 1 •••• 

t'arlıte 41
GUldllrücO reHamlar,, l11ml altında birleıen aan'atklrlar 

geçen hafta yılJık ıalonlarını •çarak eaerlerinl teıhfr ettUer. Bu 
eaerlerln içinde bir taneal Yardı ki, altına ,u cümle yazılmııtı: 

-
0 Blr in11nın hayatta muyaffak olması için kendisini kadınlara 

aovdlrtmeıi şarttır.,, 

Tablonun ta1vfr ettiği manzaraya gelince: Alman devletinin reiılnl 
sıösteri}•ordu. Fakat bir elinde balta, öbUr elinde de keallmiı, kanlar 
damlamakta olan iki kadın batı ile .• 

ima, tarihti. Re&1am birkaç ay evvel Berlfnde bir yabancı devlet 
lehine caıuıluk ettiklul için baıları keailmlt olan iki Alman kadının 
HrgUzeştlııl hatırlatmak lıtemişti. 

t<"r•n•ız ıazetelerinin aalattıklarıaa ,a,. Alman Hfiri aaloaa rlrlp de bu 
rHmi gördatn uman fena halde kızmıı ve hemen Franaa.aıo Dıt İtleri Ba
kanlıtına widerek prot .. toda bulunmuıtur. Tabii bir aiyual tefebblse aldır· 
mamak mlmklln detildi. Tablo hQk6metin emri He kaldırılmıthr. Fakat 
.alonun katalofuada baıka bir rumin kopyeai vardı ki, katalow baaılmıı n 
dağıtılmıı oldufu için onu da ortadan yok etmek milmktln olmamııtı r. Bu 
lkincıi ruimde yine Hltler temıil ediliyordu. Fakat öyle bir Hitl'r ki bir at 
c~ mbazhanHinin palyaçoau haliade wöattrllmektedlr. bir elile aulh gllYtrcini'.\,• 
ç.çek nrmektedir, öbür elinde tuttutu tüfek lle de güvercini öldllrmfye 
hazırlanmakta d ır. 

Franııı sıazetelerinin bu mUnaHbetle dUtündOlderi ıudur: 
...... Bir dnlet adamı karlkat&reillerln IAtifelerine tahammll etmHlnl bil· 

mene henOy olwunluk deyruin• ılrmemit aayılır. 

f apongada Gençleşmek lstigen Yok 

Doktor V oronof 
Müşteri Bulamıyor! 

Meıhur dok~ 

tor Voronof bu 
g\lnlerde Japoıı• 
yadadır, 1arı ırka 
monıup olanlar 
arasında fnıan 

hayatının uıun• 

luğu ve kı1alıjı 

hakkanda totki· 
kat yapmak ile 
meıhurdur. Bu 
arada aıı ile 
ömrOn artırılması 
mUmkUn olaca• 
ima dair birkaç 
da konferans 
yermtıtir, filen 
tecrUbe yapmaya Doktor Voronof Parlat• 
hazır oldutunu söylemlttlr, maa· r 11nda atı ile hayatının mUddotlnl 
mafih temiz kan Japonlar ara- artırmak isteyen çıkmamıttır. 

Bir Asansör Kazası 
Esnasında Ne Yapılır? 

The New - yo(ker ıazeteaindea: 
Wall - Streette çok tanınmıı bir 

bankerin karı•• bi11e, zevcinin yazıha
nelerlnln klln oldutu (Grat - Clel) in 
uanıörGade baıına ır•l•n bir vakayı 
anlattı. 

Kadın Hvainl ıörmeye ıldiyordu, 
birıok klmaelerlo birlikte aaaHÖn 
biomiıtı. bil}'tık bir nıronu andıran 
koca aaanıör 20 nci 21 inci katlar 
araaıada duruvermez ml? MotörOn 
hırılbaıaı bir a:Gm aükekneti takip 
etti, herkH kuka içinde idi, aaanıö• 
rGn memuru derhal alt kata telefon 
etti, yolculardan da tellt• kapılma
malarını t.tedl. Biraz ıükOn rerl 
gelmlıtl. Fakat yolcuların araamda_n 
bir w•nç adam telefon memuruna bır 
ıClrG ıualler aormaya baılad ı , imdat 
çanı naaıl çalıyordu, uanaör aon 
defa n• :zaman muayene edilmittl, 
yangın 91kaa ne yapılabilirdi. 

Delikaalının ıorruları yolcuları 
tekrar tellta dötUrmüıtO, o da bun• 
dan latlfade ederek cebindea bir 
demet ılııorta Haedl çıkardı, herkeH 
dafıttı, derhal imzalar ve heı do:ar 
yerlnenlz her tOrlO kuaya kartı 

kendinizi ılfl'Otta ettirmlt olununuz, 
diyordu. Elinde kalemi de bas1rdı. 

Eter uanıör tekrar itlemeye baıla
mauydı muhakkak epeyce lı yapa· 
uktı. 

.............................................................. 
"Akim,, Kalmak 
lstigen Bir 
Müşteri .. 

Birkaç gün önce F ransanın 
Bordo şehrinde, lıtiyenlere "akim 
kalma,, ameliyesi yapan gizli bir 
mu&) enehane keşfedilmif, bu ketlf 
üzerine de Fransız gazetelerinden 
birinde fU karik:ı tiir çıkmıştır: 

'-~ 

Doktor, ben .,akim,, kal• 
mak istiyon m! 





.... --fil ca 

;p l\1p 
• Ol 

11.".l ..... ~ il ~ .. 



10 Sayfa 
c:==_ 

BUyUk tariht roman 14 -4 - 935 

ESMER GÜL 
Muharriri: A. R. Tefrika N o. • 80 

Ku·· rsu·· Ş h. e E ey ının vindeee 
ispiri Zadenin Konağında Yapılan içtimada Laflar 

Alllıyor, Buz Gibi ŞerLetler İç~liyordu •• 

Fakat.. gline9 tamamen gu
rub edib de ortalık kararmıya 

hatlar başlamaz, bUtUn orduglhta 
gizli bir hareket baş göstermişti. 
Devlet erkanı, birer birer atlarına 
binmişler.. O civardaki köşklere 
uvuıuvermlı!er •• Hatta bazıları da 
gizlice lstanbula geçerek konak· 
larma avdet etmişlerdl. Bu hali 
gözden kaçırmıyan Y enlçerller de 
takım takım aavuıarak etrafa ya• 
yılmışlar •. Bir kısmı dai kayıklara, 
permelere dolarak Kumkapı, Ye-· 
nikapı, Sandıkburnu lıkele1erine 
çıkmışlar.. Mey hanelere, bozaha· 
nelere dağılmıılardı. 

~ 

Ertesi fece, Ayaaofya camiıl 
kUrsU şeyhi lıpiri zadenin kona• 
ğında bir içtima akdedllmlştL Bu 
lçtlmaa, kadı Zülali Hasan Efendi 
ile Beyazıt medresesi mllderrlsle
rlnden Kara Bekir Efendi, SUley
manlye deraamlarından Aygır ho
ca, aabık çarşı mütevellisi T unuz 
HaUl Ağa, hamamcılar kahyaaı 

kambur Recep, odabaşılıktan mü
tekait Çınar Ahmet iştirak et• 
mitti. 

Hava, ııcaktı. Sedirlerin llıe
rine yan gelmit olan bu kafadar
lar, buram buram terliyorlardı. 
ispiri zadenin yedirdiği yalıca 

yemeklerden hararet basmııtı. 
Bir taraftan, uzun çubuklarını 
derin nefealerJe çekerlerken: 

- Aman, evllt!.. Bana bir 
aılama ... 

- Aman, bana da ıoğukça 

tarafından olsun. 

Diye baaırıyorlardı. Lplrl sa
denin körpe ağalan, akıamdan
beri miaaffr:ere gUmllı taılar 
içinde aşlama su, ıoğuk ayran, 
harareti kesmek için demirhindi 
turubu taıımaktan bıkmıı UHD

mıılardı. 

Bu hararetin artmaamda, ko
nuıulurken bile bin bir ihtiyat 
göıteren ve söz ıöylerken sesini 
yUkseltmekten çekinen ZUlill Ha .. 
aan efendi, bu gece gök gibi 
gUrlUyor.. Etrafa ateı pllskUrll· 
yordu. 

- Bire, Allahın zalimleri .• BI· 
re, T anrımn hainleri.. Ar ve ha· 
yidan nasibi olmıyan kodoılar .• 
Her biri, bir köıe mahsulll olan 
\leledb:inalar... Bunca )· ıldır zevku 
sef abat uğrunda milleti tarumar 
ettikleri yetmemlı gibi, timdi de 
kalkmıt milletle eğleniyorlar. 
Sefere gideriz.. Din ve millet du,. 
manlarını; fÖyle kealp, böyle bl· 
~eriz; deyu alay tertip ediyorlar •• 
Donanmaya toplar ıağdmp.. So
Jıaklara dökülen zavallı halka al
kıılar çajırhp, rafil gözlere kül 
serpiyorlar. Yeminbfllah ederim .• 
Dört hatunum Yar; dördll de, bir
den dokuza kadar tart ollun ki •• 
Bu gidinin herifleri, harbe değil. 
Kuıdili sahrasından kalkıp, Eren 
karlyeıine dahi gitmezler. · 

- Canım,~efendi.. Nereye i1· 
decekler ?.. Hele, gitmek ıöyle 
dursun.. Şevkcllfı efenpimizle, ve .. 
ıh iaza~ olacak o teres, dün 2ece 
gidip UskUdar sarayına yerleşmiı
ler. 

lıpiri zedenin verdiği bu ce
Yap, Zülali Hasan efendiyi bir 
kat öfkelendirmişti. Hasan efendi, 
gözlerini açarak etrafındakilere 1 
göz iezdirdi : 

- E, buna ne buyurulur, 
efendim? .• 

Dedi. Ayiır hoca, mukabele 
etti: 

- Bir rivayete nazaran dUn 
gece Beıiktaı 11&rayındakl aaz 
takımı ile ha sna, mtisteana cari
yelerden bfr hayliıinl bir paı:ar 
kayığına irkip edip Üsküdar sa
rayına nakleylemltler. Amma •• 
Ben görmedim. Günahı, vebali 
varsa, ıöyleyenin Ostüne olsun. 

Aygır hocanın sözleri, sabık 
kadıyı bir kat daha hiddetlendirdl. 
Oturdutu yerden ııçrıyarak: 

- Mevlana 1.. Görmeye ne 
hacet ?.. Ik~ elimi göğsüme koyup 
ethedU blllah, ıahadet ederim kl, 
bu rivayet aahibtlr. Zaten o bu· 
nak, karı manavı heriften ne bek
lenir? .• Serhadlerde, dlnlldeyletln 
hakkı hukuku ayaklar altında 
çltnenıin.. Burada da bu, erkAna 
devlet denilen ıeYku safa tellal· 
ları, aef ere gideriz deyu, aahte 
alaylar göstersin.. Kartı yakaya 
göçüp 1araylara yerleııln. Aman, 
yarapf. Ne günlere kaldık? 

Diye söylendi... Arbk muha
vere, karmakarışık bir surette 

' umumlle,mlıtir 

- Dun rece ordugahta, kara· 
kol bekllyecek aıker bile kalma· 
mıf •• 

- HattA aıkere pftirllen 
yemekler, kazanlar da kalmıı. 

- Gftya, lranlu canıbından 
bir elçi gellrmlf. 

- Rivayeti aahihaya nazaran 
Yeılr tarafından ılıHce Irana bir 
elçJ rönderllmif. 

Sabık Bedeatao klhyası, işi 
bir kat daha alevlendirdi: 

- Bu sabah, Defterdarın 
çubukçu baııılna ıördüm.fŞöylece 
bir kolaçan ettim. O da, baıka 
a{\na ıöyler. 

- Ne gibi? •• 
- Harp için, hazine kAfi de-

ğilmlı. Birkaç ınne kadar erki· 
nıdevlet araıında müıavere edillp, 
halktan (imdadf ye) talep edile· 
cekmft. 

Bu sözler, Zülali Haaan efen
diyi bUsblltnn zıvanadan çıkar
mıya kafi gelmlşıtl: 

- Hazine ml kAfi detilmiı? •• 
AUab rızası için benim ağzımı 
açtırıp göıUmU yumdurman. Dl· 
lerim beri hUdadan o Yeıir olacak 
bunak, ıUrUm ıUrUm ıUrOnsnn 
de.. Vücudunun her bir pareal, 
bir bucakta kahp kabJr yUsO 
görmesin. Bire Allahın zalfmf •• 
hazineyi niçin aaraylarda, ıaad
lbldlarda bar vurup, harman 
savurlmuı. Ak akçenJn kara gün 
olduğunu hiç dUtDnmemiı mi? .• 
lıte. . Kara gUn diye, bugtlne 
derler. Maırıktan Matrebe 
kadar, ehli iılim inim inim 
inler.. ıizlerde gayreti din yokmu. 
bizlere niçin imdat etmeıslniz· · 

' 
deyu çağmtarak kanla gözyaıları 
dökerler... ağalar, efendileri .• 
Gayri, bu meaelenin kılUkale ta
hammülü kalmamııbr. Laklakıyat 
ile sakal oynatacak zaman değil
dir. Artık gayret kuıağın kuıa· 
nub devlet ve milleti bu mUzayl· 
kadan kurtarmak zamanı gelmit· 
tir... Eğerçe ahdlmlzde sabit iıek, 
yarandan tezi yok; kul tayfaıının 
zihnini çeldirip kara kazanı kal· 
dırtmalıyız. Ve illa, felA ... 

SON POSTA 

Her iş 
Adamına Göredir 

- Pazara eğlence var, danı 
edecek misin?. 

- Danstan hiç hoılanmıyo• 
rum, başımı döndilrDyorl •. 

-· • ·-· . ........... 1 1 1'1J11 ,..."'.I llôdı.l h I L.Jı• 1 ••• ··-

Son Posta C 
BORSASI 

13. 4· 1938 

ÇEKLER 
l. T. L. için 1. T. L. ioln 

Nn • rerk 0_,79625 Vtya"a 4,2380 
Parl• 12.0575 Madrlt 6,8'l2S 
Klll11e 9,S8 Berllıı 1,97~ 
BrlkH1 4,6925 VarıoYa 4,2167 
Atlaa 84,2687 Pette 4,5'.ltlO 
CHnre :Z,451t7 Btlkrı:t 78,7H 
lef1a 6!1,05 Belgcat SS,057!1 
A••terdaa l,1810 Londra Kr. 608,7~ 
Praı 19,03 Mo•koYa " 1088,00 

ESHAM Ye TAHVILA T 
Lira 

it laak.(Nama) 10,
" ıHıalle) ıo,oo 
• (MUe•I•) 111.-

0••anlı baak. 23,,0 
lellall& • 5,
flrketl Ha1ıl1• Js,ıo 
th.Ut 0,17 
Aaa4oJu '6 60V. :15160 

• '6 IO P. ~1,70 
Aaado'• '6 JOOV 45,6! 
fark D. Y. 00,
lat. TraaY.aJ' '9, 
0aklt1ar H 8,-
Tork•• 19, 
HaHıul 27,-
T•l•fea 14,JO 

Lira 
BomonU 11,80 
1933 lallkran 891-

l•U~rau DabUt 9.&,25 
Dll1umı Mu, 001-

Baj dat tertip 1 ~70 
" • 11 48, 70 

ReJI 2,275 
Tramn1 00,-
Rıbhm ıo,-

0.kUdar .. ıo:e,-
Tw:ı.om tıo,oo 

tıb1111Kr.1'0.ıass 156,-
• • • ltOJ 113,50 
• • • llUl 16,00 

Elektrik -,-
MESKUKAT (*) 

Kurut Kurut 
Tldı a1h• HO tflamltt 4ıt00 
lnı. • 1040 (Reıat) 5100 
Jr. • 8~ (Vakit) 46$U 
llu • 1087 laee lııetlblrUk aib11 
... ... .,.,. 44,50 [-------1 
8ulırnet (Oı. a. 1 240 (CUmhurl1•t) 4123 
kal n lte1lblrJı11 •hu (Ham!t) araab )Uf 

Reıat) • 5l5U 
l Cl•b url)'•I J 46SJ V ablt) • 530 it 
(A•ia) 4110 ı-,-:::.)--:B=-o-r•_•_h_ar-le_t _ _. 

Parla Borsasında 
Parla, 13 (A. A.) - 12 niaao 

tarihli boraa vaziyeti : 
Borsanın açılııında mukavim 

a-örllnen esham boraaSJ, kapana
cağına yakın daha zivade lttirat• 
ıızhk göıtermft ve bir~ncl dere• 
cedold eshamdan bazıları bisso• 
lunur derecede gerllem!ştir. Ma· 
maflb, yerli esham, yeniden ve 
fayanıdikkat tereffnler kaydeden 
Fransız ulusal fondolarımn vazi• 
yetinden kuYvet alarak tutuşmuı
lardı. 

...... ..... ~~--· ........ .............,, • • tı.ıtılı••~ ....... --
Graf Jeplln Bir Eve Çarptı 

Pernambuk, 13 (A.A.) -
Graf jeplin balonu yağmurdan 
polayı yere inerken bir eve çarp
mıf, fakat derhal tamir edilerek 
yoluna koyulmuştur. 

Yeni lletrlyatı 

BUyUk Gazete - Bu haftalık 
mecmuanın 52 inci sayısı renkli bir 
kapak içinde, zenırin münderecat, bol 
rHlm. hlkAye, roman H tarihi yazı-

larla çık mııtır. 
Havacıhk ve Spor - Tilrk 

Tayyare cemiyeti tarafından on bet 
gllnde bir neırec!ilen bu Havacılık ye 

Spor mecmuaaının 140 ıncı •ayı•ı 

çıkmııtır. 

Yeni Adam - Bu KOltGr ve 
sanat mecmuuının 67 nci .ay· •ı 
lsmall Hakkının, Abdü]feyyaz Tev
fitin, Caminin ve birçok yazıcıların 
unl\ta, kültüre, •iyasete ve ilme ait 
yazıJarile çıkm1ıt ır. 

Nlıan 14 

Gandinin Yoldaşları Aramızda 
------

Hintli Kadınlar Herşeyin 
Çaresini Bulmuşlar 

( Battarafı 1 inci yüıde ) 
fetln tanıŞbrdığı Hindistan mu· 
rahhasile karşı kartıya idim. Ve 
Bayanımizın tercümanlığile ko
nuşmaya baılamııtık. 

Evvela; onun, gayet rahat ko
nuıtuğu lngillzceyi nerede öğ· 
rendiğlni aolamak istedim. Ba· 
yan Emine Saffet: 

- Aman, dedi, hiç sormayın 
bunu. Zira bu ıual, kadıncağızı 
çiJeden çıkarıyor. Boyun damar• 
ları çathyacak gibi ıişlyor, ve: 

- Benim lngilizce öğrenmek
liğim niçin fevkalade görttlUyor· 
ki? Hlndistanı, mektepsiz, med· 
reseıiz, llimıiz, irfansız bir çöl mU 
ıanıyor ıunuz ılz? Diyorl 

Hindistan murahbaamın bu 
aamimi lıyanını yersiz bulama· 
mııtım. Onun, garıonları ıUpheye 
dütllren kılığına bakarak sordum: 

- Hindisan kadınları, bu kı· 
yafetlerinden kurtulmak istiyor• 
lardır tabii? 

Bayan Emine Saffet, bu ıua• 
limlde tercüme etmedi: 

- Sizinde, kerametlnlz mi var, 
nedir? Hep kadıncağızın dama• 
rina baaan ıeylerl ıoruyoraunuz. 

O, bilakis, bu kılığından çok 
memnun. Hatta bizimle, bizim el· 
blaelerimizle eğleniyor, Ye: 

- Nedir bu biliniz, diyor, 
nedir bu haliniz? Bir gayret göı· 
teripte ıu cendere gibi sımsıkı 
daracık eavaplardan kurtulaa· 
nız, ve bizim gibi medeni, 
rahat bir kıyafete girseniz ol· 
maz mı? 

Bu telakki ve zihniyet çok 
boştu.Ve Hlndiıtan murahhaaı Ba· 
yan Begüm Şerife Hamit Ali yl 
kızdırmayacak bir sual sordum : 

- Hlndiıtan kadınlarının mah
rum oldukları haklar nelerdir ? 

- Erkekler fibl çahıabllmek •.• 
Erkekler gibi rey Yerebllmek ••• 
Ve izdivaçda müsavi hak... Bil· 
haasa bu sftnmez hakkı kazanmak 
Hindistandaki münevver kadınla• 
nn en baıhca gayelerinden biri
dir. Zira Hindistanda hllA, •ta• 
addüt zevcat,, lranunu caridir. Ve 
bir erkek, eskiden mUalDmanlar
da olduğu gibi dört değil de, beı, 
on, yirmi kadın alabilir. Bu aıır· 
da bunun ne dayamlmaz bir facia 
olduğunu anlamaktan kolay hiç 
birıey yoktur. 

Hindistan kadınlarının bu çok 
bakla dileklerine kavuımalarını 
temenni ettim. Ve sofradan kalk· 
maya baz.1rlanan muhatabıma bir 
ıual daha ıordum? 

- Ya dünya ıulhu meselesi? 

Bu aualim; Hitll muhatabımı 
diğer sorğumdan çok fazla hey~ 
canlandırmıştı. Okadarki, lokan• 
tada bulunduğunu unuttu; ve bilek• 
leri kastanyet gibi ııkırdaya düzine 
düzine renk renk cam bilezikler
le dolu ellerini kaldırdı, ihtilAl 
iUnünde nutuk veren bir hatip 
coşkunlu gile: 

- Biz, dedi, en büyllk düt· 
mamyız harbın. Zira harp denilen 
Afet ortadan kaldırılmadıkça yer 
yüzü rahata kavuıamıyacaktır. 

Ve bence dünya sulhUnUn 
tam bir emniyet altına almabil
meal, ancak bütün dUnya millttt• 
!erinin Gandl mezhebinin men• 
ıupları gibi dtltUnebilmelerll• 
kabildir. 

Biz, Gandl mezhebine men• 
ıup olanlar, suratımıza tokat 
atanlara, ıırhmıza yumruk vuran-
lara aabır, tahammül, ıUkiin ve 
ıilkiitle mukabele ederiz. 

Bizce, bir mütecavize en ağır 
en mllessir 11llle ve mukabele 
ancak aabır, tahammW, ıüktin 
ve ıttkOnetUr 1 

Ayrılan muhatabımdan, Hint· 
lflerin ıulhU temin yolunda baıka 
neler yaptıklarını öirennek iıte• 
dim. Şirin murahhas, en gUzel 
cevabını bu sualime verdi: 

- Biz, çocuklarımızı, harbi 
en rezil bir cinayet telakki ede· 
bilecek şekilde yetiıtlrlyoruz 1. 

Son Posta 

Gazetımlıde ttlcaa_ _raıa ı 
te reaimlerlo bUtliD baklan · 
mabl:Dz ve gazeteml1t alttlt - ·-ABONE PIATLAAI 

• Sene A!J 
Kt. IClı 

TORKIVE ıcoo HO 
YlJNMISTAN 2J40 1110 
GCNEBt 2700 400 

400 
no 
800 

Aboae bedell peşlodlr.. AdrH 
dellotlmlei D8 IM6ttur. 

uo 

"° 

G•,_ nrd eeri Hrll••a. 
illnlafÜll Me•'ullret .. 111mu. 
Cevap için mektuplara 10 bıufln 

ful ilAftll lbımd1r. 

Poata kulU8'11 '141 ı.t.nb\lt ~ 
Telgraf ı Sooııoıta 

.. TetefD111 :10203 

~~~~.~~~~~ 

4 t.:ncü icra memurluA'undan: 
Şişlide Bomontl caddesinde Feıliyan apartmanının ikincl dairesinde 

mukim iken elyevm ikametgahı meçhuı l\l!eamet Salibe: 

Emniyet Sandığından 
1400 lira mukabilinde bfrinci derecede ipotek irae eylediğiniz Un· 
kapanında lbnlmeddaı mahalleainde Salihpaşa ıokağında eski 16 
mukarrer yeni 24 numarala evin tamamı 17 /2/934 tarihine kadar 
lşlemİIJ faiz ve kumusyon ile birlikte 2468 lira 38 kuruşun mezkur 
tarihten itibaren bermucibi mukavele bcrçlu heaabına itleyecek faiz 
kumuayon .ve yapılacak bilumum mesarifi lcraiye ve ücreti vekAletle 
beraber temin tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yolile 10/3/934 

tarihli takip talebi Uıerine adresinize gönderilen ödeme emrine mu• 
başlr tarafından verilen meşrubattan mezkur adreste olmadığmız an• 
laıılarak ilanen tebligat ifasına karar verilmiştir. lıtan tarihinden iti· 
baren bir ay zarfında borcunuzu temamen ödemeniz veya tarihi 
ilandan itibaren on gUn zarfında muracaaUa borcun temamına veya 
bir kıımına veya alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazınız 
var iıe yazı ile veya tifaben dairemize 934/ 1676 dosya numar asile 
bildirmeniz lazımdır. Akıi tekdirde müddetinde borç ödenmez veya 
itiraz olunmaz ise ipotekli gayri menkulun satılacağı ödeme emrinia 
tebliği mekamına kaim olmak üzere ilin olunur. (1885) 





Haşarat uyanmadan 

yuvalarını ve tohumlarını 

SON Nisan 14 

Yaz geliyor. To hta kurusu, sinek, eivri ıinek, gilve ve bütün haıarat uyanınağa baıladı . H avalar isındı kça haşarat çoğalı r. Bütiln haş ara tı kökünden kesmek için haşaratın yuvaların& ve eoyalann üzerin• 
ve odaların havasına. ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına bolca fayda serpiniz. ve tahta kuru yuvalarını Fayda ile tahrip ediniz. Hütün yaz bu muıtr haıarattan kurtulacak ve rahat edecekainiı. 
Dilhas1& apartımanlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, euakınızı telvis eden hamam böcekle rini, abdeethanelerde, hamamlarda bulunan k üçiik böcekleri, lirtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan 
pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar Ozerindeki tırtıliarı behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutusu 30 büyük 50 kuruştur. Bir k iloluk katu 80 kuruotur. H asan depo3u: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 

En şiddetli ağrıları 

Y alovada Otel inşası 
Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltme ilanı 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
1 Eksiltmeye konulan iş (Yalovada otel inıası) dır. 

(Elektrik, kalörlfcr ve sıhbi tesisat vo diğer teferruatı bıra• 
berdir) 
Keıif bedeli - 350.816 - Ura -- 95 - Kurllftur. 

2 - Bu Iıe ait ıartnamelcr ve evrak sunlardır. 
A - Ekıiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename lihikaaı. 
C - F ennl ıartname. 
Ç - ., ,. llhikaaı. 
D - Elektrik teaiaatına ait umumt ıartname. 
E - 11 teılaatı llhikaaı. 
F - Kalörifer tesı.atı umumt ıartnameai. 
G - ,. " fenni ıırtnamesi . 
H - Mahal Uıtesi. 
1 - Sacak su tesisab fenni ıartnameai. 
J - Asansör tesisatı fenni ıartnamesi. 
K - izolasyon vantilaayon ıartnameıi. 
L - Dere yatağınm değiftirilmesine ait ~artname. 
M - Inıaat keşifnamHi. . ..\ 
N - Projeler. 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı - 17,5 - lira bedel 
~ mukabilinde Akay ldareıi Vez .leıioden alabilirler. 
3 - Ekıiltme 22/4/935 tarihind" Pazartesi ıUnU saat 15 te 

Galatada KöprU baıında Akay ldareainde yapılacaktır. · 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıulü ile yapılacakbr. 
5 Eksiltmeye airmek için lıteklinln 17783 lira muvakkıt teminat 

vermeıl, bundan baıka aıaiıdaki vesikaları halı olup aöater
meıi lizımdır. 

A - 100 bin liralık otel, Banka veya idare b:naaı yapmıt olduğuna 
dair Nafıa Vekiletlnden alınmıt bir veaika. 

B - MUnakaaa şartnamesinde yazılı vesikalar. 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3. ilncü maddede yazdı saatten 

bir Hat evveline kadar Akay U. MüdürliliUne getirilerek 
Encllmen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta 

ile g8nderilecek mektupların nihayet 3. UncU maddede yazılı 

aaate kadar gelmlt olma11 •• dıı zarfın mlibllr mumu ile 
iyice kapatılmıı olma11 llıımdır. 
Poıtada olacak geçikmeler kabul edilmez. (1740) 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
40000 adet muhtelif eb'adda likör şİfHi kapaUltı 

1 t050,000 ,, ., ,, konyak ,. " 
Şartname ve nlimuneıl Teçhile pazarlıkla aatın alınacağından 

vermek istiyenlerin 29-4-935 tarihine mllsadif PazartHl gtinU saat 
( 14) de (% 7,50) gUvenmelerile Cibalido Levazam ve Milbayaat 
Şubesine müracaatları. (1808) 

,..,, ... , 
KABIZLIK 

HAZIMSIZLIK 
Mide ekşili ~< ve yanmalarma 

karşı iyi ve zara rsiZ çare 

MAZON MEYVA TUZU 
dur. Mide ve barsakları alış· 
tırmaz ve zarar vermez. 
MAZON isim ve markasına 
dikkat. 
Deposu: Mazon ve Botton ecza 
deposu iş Bankası arkasın· 
da No. 12 Bahçekap. 

, ............ mm ... mr 

,-------------·-... LOKANTA 
NOVOTNi 
ENlYlYEMEKLER 

TAZEBiRA 
HER AKŞAM t<ONSER 

Y. NECiP ve D. ZIRKIN 

CAZİB DİŞLER 

Kanzuk eczanesi müıı tahı.arlarıııdan 

DOKTOR DORİGNY 

DiŞ PASTASI 
DiŞ TOZU 

DiŞ EKSIRi 
Fennin en son terakkilerine uyıun 

aurette tertip edilmiş beynelmilel bir 
şöhreti haizdir, Difleri n dit etlerini 
hutahk1ardan korur. Lezzeti lAtif ve 
rayihuı ferahhk nric:d:r. Kullanıtında 
kat'iyen bunaltı vermez:. Diılerin mi
nelerini bozmadan boyr:r:latır. Doktor 
Dorirny dit müstahzarlarını bir defa 
kullcıntn bıtka marka ltullanmaz. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri t KaraklSy K8pr0baıı 
Tel. 42362 4 S!rkeci Milhlrdanade 

Han Tel. 22740 ........ .... ..... 
iskenderiye Yolu 

IZMIR Yapuru 16 Nisan 
SALI günll saat 11 de isken· 
deriye'ye kadar. "1891,, 

Satıllk Apartman 
Cihangir Firuzağada Şeref apart

manı aatıhktır. Taliplerin Sıraaervide 
Y •nihayat apnrtımanı 11 No da bay 
Ziyaya berglin eabalııları uat 12 ye 
kadar mQracaat. (304) 

~••H•m•-•••-•"H•n•••••••••••••••-••-•n-•ew••---• 

8011 Po•ta Matbaası 
Sahibi ı R. Kökça 
Nep. MGdtlrfl: Tabir 

keser 

Nafıa Bakanlığından: 
t-laydarpaşada sif supalan teslim şartile ve klarin~ kanalı ile 

muhammen bede:i 468 lira olan l 300 a det komple telgraf fincanı 

açık eks 'ltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2/6/935 ta rihine rastlayan Pazar aünil ıaat 15 de 

Ankarada Bakanlık malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

istekl ilerin Ticaret odası veslkası ve 35, 10 lirahk muvakkat 

t eminat la rile bir:ikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 

18zimdır. istekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka· 
rada Bakanl ık malzeme Müdürlüğünden a labilir ler. 111652,, 

lstanbu) Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden : 

Şubeal ismi i şi Ticaret Vergi Vergisi Senesi Tebliil 
Evi Matrahı 

Divan4 Mecid Diş Ta- Divan· 1200 144 932 20/7/932 
yolu bibi yolu cad. 

160 No. 
Yukarıda isim, san'at ve ticaret evi ve vergi matrah ve mlk· 

darile senesi ve teb:iğ t ar ihi yazılı mükellefin işbu vergiye yaptığı 
itirazda izahat vermek ve defterlerini göstermek Uzere komisyon& 
çağırılmasım istemiş ve Istanbul iUrazları Tetkik Komisyonu tara
fından müteaddit defalar gelmesi içio araştırılmı:J ise de yabancı 
memlekete gittiği anlaşıl d ığından ilandan itibaren bir buçuk ay 
zarfında mezkur komisyona müracaatı hukuk uaulU muhakemeleri 
kanuni hükfımlerlrie tevfikan ilanen t~bliğ olunur. "1892,. 

Y alovada kiralık Hamam, Gazino 
Mesire mahalleri. 

Akay lş!etmesi Müdürlüğünden : 
Kaplıcalarda : Köylü Hamamı Bir ıeoe mUddetle 

: Üç Kardeşler ıazinoıu Bir mevsimlik 
: PJij ...•..•..•.••• 

" " : Tuhafiye dükklm 
" ., 

Ayrı ayrı şartnamelerle ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. 
Fiatlar Encümence uygun görlHUrae ihalesi 15 Nisan 1935 tarihin• 
de aaat on dört buçukta yapılacaktır. Şartnameler hergün on Uçten 
on altıya kadar Akay Müdürlüğü Levazım Şubesinde görülebilir. 
Artbrma esnasında isteklilerin % on bet niıbetinde pey •ermeleri 
liz1mdır. 0 1633,. 

Grip, adi nezle, 
Sotu algınbtı kırgınlık 

ve 

11uıarın netayt.cl olarak atrııar 
çok dala rematlzma ile karı,tırılır. 

Bir tek 

PERTEV KiNiN komprimesi 
Sizi bütün bu ıstırablardan 
kurtaracağı gibi sıtmaya karıı 

da ilelebed muhafaza eder. 

PERTEV KiNiN 
KOMPRiMESi 

l
1 

______ ı._t_•_n_b_u_ı __ B_•_••_d_l_y_e_s_ı __ l_ıı_n_ı_._,. _____ ] 

Galata'da Karaköyde Yeni Cemi mahallesinde Karaköy cad~ 
desinde 20, 22, 24 numaralı kirgir lokanta ve birahane isteklilerin 
tekliflerine göre 936 ve 937 senesi Mayısının nihayetine kadar kl· 
raya verilmek Uzere kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. Bu yerin 
aoneHk kirası 67 44 Jiradır. Şartname&! Levazım MUdUrlüğünd•P 
paraaıx alınır. Muvakkat teminatı 505 lira 60 Kuruıtur. Bu mahal• 
le istekli olanlar 2400 numaralı kanunda veaika ve teminat makbu:; 
veya mektubunu ve teklif mektuplarını havi kapah zarflarının ibal• 
ıtınU olan 15/4/9J5 Pazarteal a-tınll aaat 15 ı• kadar Daimi EncU .. 
mene vermelidir. "1621,, 


