
,. 
~-: Sene 5 - No. 1687 ~- itleri telefonu: 20203 idare itltrl telefonu: 20203 Fiab 5 kuruı 

n re Toplantıs Başladı, Al 
-Mô[~;ı~;;;ı A ~ ır Bir ev p Verdi 11 

----- -

Sayısı • lngiltere Ve 
Azaldı i Fransaya Göre 

lstanbulda Bula
ııcı Hastalık Yok 

Son Posta Muharriri 
Sıhhat Müdürlüğün
den, Hepimizi Sevin
direcek Müjd• Aldı 
Dün Iıtanbul Sıhhat MGdllrltı· 

.Ono ujrıyao "Son Polta,, mu· 
harriri Iıtanbulluları ıevindlrecek 
Ç~k iyİ bir müjde haberi aldı. 
Muharririmb.e aalibiyetli zatla 
vırdlii bu mUjd• haberin• ıöre, 
fU ıon aylar içinde Iıtanbulun 
eıbht vaziyeti çok iyidir. o kadar 
ki birkaç yıldanberl en ibtOn 
•aziyettıdir ve bele Mart ye NI· 
Ho aylara içinde bulaııcı haata· 
lak hiç görülmımiıtir. Bunun ne· 
ticesi olarak ölllm niıbetl de, dl· 
fer yılların aynı aylarına ıöre 
hayli dttımllttllr. . 

Iıtanbulda, muhtelif senelerde 
yapılan iıtatistiklerln mukayese
aiaden ahaan netice, burada &löm 
bAdiselerinln en .çok ilk ve ıon 
baharlarda vukubulduğunu göı· 

termektedir. Fakat bu sene ilk 
ve aoabaharlarda lıtanbulda ölen• 
lerln sayısı diğer 11nelere niıbet· 
le çok daha azdır. Hu vaziyet, 
şehrimizde ölUmUo azalmağa yüz 
tuttuğu şeklinde telikki ediliyor. 

. Diğor taraftan, muharririmiz, 
Sıhhat VekAletinin verem mUca· 
delesine hususi bir ehemmiyet 
verdiğini de öğrenmiıtlr .. llihaaaa 
verem tedavisinin mlleasır ıur•tte 
teımill yolunda çok esaalı tedbir· 
ler alınacaktır. ----ltalyanın MUstemlek•clllk 

faaliyeti 
ı Roma, 15 (A. A.) - Somali 

ve Eritre'de baılıyacak olan 
inşaatta çalııtırılmak üzere ya· 
ktnda Cenubi ltalya'dan 7500 
amele hareket edecekektir. 
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j Sulh Kurtarlldı 
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Uluslar Kurumundan Te-

~ slrc~!.~6 K(H~u~~) r ~~.~y!~ınnı •. lYl .. Lolarn- .- rmayka mııraltlt••• fi• k•11ıli•l11 

i 
an mi/unanılarlık yaparr Tı!rlc ••g•ıu 

ma11ndan tikAyet eden Fransız ootaıında çok ağır 
itham cllmlelerl vardır. Uluslar kurumu konseyi bu 250 

~<tı->"''"""'M'''''··"-· nota hakkanda görüşmek ve Almanyanm Versay 
muahedeıinl yırtmaeı hakkında bir karar vermek K d 
bere dlln öileden ıonra toplandı; fakat henüz bir a 1 n 
~arar vermedi. 

Hüviyetleri Bcl1i 
Olmıyan Ölüler 

Fransa, lngilterı ve İtalya murahbaaları bir· 
ilkte hareket ettikleri gibi, d:j'er bazı devletlerde 
kendilerine mllzaheret göstermektedir. Görüımeler 

neticesinde Fransız notaıına hak verilmesi çok muh· 
temel olmakla beraber, Almanyanın uluılar kuru· 

Hepsi De Harp 
Aleyhtarı 

Adli Tıp işleri mlldOrlUj'Unün 
yaptığı bir latatlıliğı göre, 933 

ve 934 aenelerinde Tıtanbulda 
11 ölü, bUviyetlerl anlaıılmadan 
_..llmlt Y• flaRlly• kadar da 
ktmaı bu &IOleri aramamıftır. 

Bunlardan biri kadın, biri çocuk, 
dokuzu da erkektir. Morg idaresi 

bu cesetleri gftnlerce ıoğuk haYa 
mahzeninde muhafaza ve teıhir 
ettikten sonra kokma tehlikesi 

baıgösterince gömdUrmektedir. 
Bu ceHtler içinde Maılak yolun· 
da 35 yerinden yaralı olarak bu· 
lunan bir erkek tı vardır. Şimdiye 
kadar bUviyıtl anlatılmadıiı için 

cinayetin ıekH ve katil de teabi~ 
ıdi'.ememifllr. 

. Htıviyeti meçhul kalan ceaet• 
Ierln miktarı ; 933 yılında 5 erkek · 

ve bir kadın, 934 ıeneılnde de 
5 erkek ve bir çocuk oldu~a 
gÖre her ıene artmaktadır. Dtin 

de Morıa böyle bir cemet gelmiı 

ve teıhir dolabına konmuştur. 

mu na tekrar girmesini kolay !aştıracak çarelere bat 
vurulacağı da anlaııhyor. 

! 
Diğer taraftan Frar.ıız notaama cevap veren bir 

Alman tebliği de dünkü Alman gazetelerinde neı· 

redilmiştir. Bunda, Almanyada Franaayı ve bir yan· 
dan da uluslar kurumunu itham ediyor ve diyor ki: 

11 Franaa, Almenyanın mllşklil vaziyetini nazarı 
ltibare almamış br. Almanyanm almıf olduğu karar
lar, diter deYletlerin hare-- ket tarzlanna bir 
cevap teıkil etmektedir. Fransanın, uzun sene• 
lerdenberi, silahsızlanmak taahhtidünO yerin~ ietir
mek iıtımediği aıikar bulunmakta idi. Diğer 

taraftan her zaman değiıen ıaıırtıcı tekliflerle 
Almanya ıun'I bir vaziyet içinde bulunduruluyor ve 

Atili tıp iıl•rl topraklarının müdafaası için en iptidai tedbirler 
müdürü Bag H.tlt almasına mlrii o!unuyor idi. Diğer devletler:n 
........................................... :................... Versay muahedeıl ahkimını tat· 

Venı.zelos bik etmeleri ümitleri kaybolduğu 
bir zamanda, Almanyanın, ani 

Soygunculuk 
Bile Yapmış 

Divanıharpler Durmadan 
Mahkumiyet Kararları 

Veriyor 

Atina, 16 (Huıusi) - Yapılan 

tahkikattan anlaııldı ki Venizelos 
ıiy11t suçlulardan başka, gizli 
adam öldürtmek, soygun emir· 
lerl vermek gibi birtakım idi 
ıuçlar da iılemiıtlr. Venizeloıun 
bütUn ıuçlarından gıyaben mu· 
hakemuine cumarteıi yeni fev· 
kalAdı divanıharpte başlanacak· 
tır. Bu divanıharpte diğer 
muhalif partilerin liderleri do 
muhakeme edileceklerdir. Gene· 
r~ Papulaa'ın muhakemesinde 
şahitler, Cumuriyetl koruma der· 
neği mınıuplarına, iıyana ha· 
zırlanmaları için firari General 
Pliatıraı tarafından emir veril· 
diğl, bunlara tabancalar da da
tıtıldıtını söyle mittir, 

Slsam ve Ka.ala divanıharp
lırindı, zabit ve sivil olmak 
Dıere ytlz yirmi kadar isyan 
ıuçluıu muhtelif hapla cezalarına 
•ahkim edildiler. · 

ı .,. ... , ıı ı .. ı ra.c1e) 

bir karar ile silahlanma tedbirleri 
almaıı tabii bir hadise talikki 
edilmelidir. 

Uluslar kurumu, silAhsızlan· 
maktan kaçan, yahut sür'atle 
silahlanan diğer devletlere hiçbir 
ihtarda l::ulunmadı. 

Fransanın sdihıızlanmak ta• 
ahhüdn ıamimi değildi. Almanya 
ailahsuJanma konferansının mu• 
vaffakiyetinı engel olacak bütün 
mUtkUlleri bertaraf etmeye çalıı· 
mııtır ve çalışacaktır.,, 

KUçUk ltllAftan Franseya 
TeşekkUr 

Cenevre, ı 5 (Havaa) - Küçllk 
ltilif Bakanları, 8. Lavall karıı· 
lamıılar ve Strezada alınan neti· 
cılerdın dolıyı k9Ddiıinl hararetle 
tebrik etmiılerdir. Bakanlar, Av· 
rupa ıulhu ile sıkı bir irtibab 
olan Küçük itilaf menfaatJı.rinl 

[ Denaıı 3 llnca yüzde ] .................................................. ., .......... . 
r-----------"!"------...... 

1938de 
Harp 
Başlıyor 

Bir iki GUne K•· 
dar -flıvor~ 

Fakat Birisi Diyo 
Ki: "Kadın Kat'iye 
Asker Olamaz V 
Olmamahdır 1,, 
Uluslararası Kadınlar Birli 

kongreıi izaımdan, ve kadınları 
medeni, ahi.iki mllsaYatlarını t 
min yolunda mOcadele komisyo 
reis~a1 Bayan Korbet Osby, dlt 
akşam saat J 8 de, Perepal 
salonlarında, matbuat erki 
ıeretinı bir çay ziyafeti vermiıti 

Bu ziyafette ; konifeye iştira 
için gclmiı olan 250 den fazl 
murahhas ve birçok ecnebi, yer 
gazeteciler hazır bulunmuılardı 

Ziyafette; Bayan Korbet Osb 
ve diğer bazı murahhaslar, u:ıu 
uzun alk19lanan k11a nutukla 
söylemişlerdir. Bu nutuklara, Ma 
buat namına, muharrir Bay E 
cllment Ekrem mukabelede bt 
lunmuştur. 

Ondan ıonra davetliler ve m 
rahhaslar biribirlırilı konuşmu 
Jar, ve saat 20,30 a kadar büyü 
bir ne,'e içinde ıllren bu toplant 
aamimiyetini ve hararetini hl 
kaybetmeden dağılmıttır. 

Dün, bu toplantıda buluna 
bir arkadaşımız; muhtelif murah 
haslarla ktsa kısa konutma 
lar yapmıı, ve bu cevabları 
edindiği intibalarla ıüsliyerek 
z vlde okuyacağınız bir yazı yaz 

( Devamı S inci yGz::le ) 

Frea••• bflua •ur•AA•• lcee••ll• 
6lrlllct• 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 

Mürettipler: 
Cemiyetinizin Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

Aksaray, Davutpa,a mahal• 
lesi, Emlrpervane sokak, 14 
numaralı hanede mDrettlp bay 
Refik; 

- Ben ne umadar blıiın Cemi• 
yetin daha f a.zla faaliyetini beklerim. 
C emiyetin, ayda iatediti blrkaç 
kun19ttan kaçanlardan detillm. Zira 
kendim muhb ç olma:fım amma, ba 
Cemiyetin bası ıtaız arkada9lara 
yardım ettitinl duydum. Demek ki, 
ayda birkaç kurut ıaukabllinde batı· 
mız ıılr.ılınca sıtınabilecej'imlz, daya
nab lecetimb bir yer, bir arka, bir 
dt>&tek oJacald Bu itibarla ben, Ce
m:yetimizin daha aılu faaliyetini 
dHeyeolerdeoim. .. 

Edlrnekapı, Kariye camisi, 
Çakıraıa mahalle•I; Kaleboyu 
76 numaralı hanede MUrettlp 
Bay Hamdi= 

- Soo umanlarda para pul iıte
dikl•rini ıarmediti•• nazaran, cemi· 
yetimiz ya datıidı ,. datılmak bere. 
Ben 9ahıea, cemiyetten bir hayır, 
bir yardım g6rmed:aem bile, ıiklyet 
ed ilecek bir feaalıt na da rutgelme• 
d im. Bu itibarla, eter datıldıyıa 
yazık. 

Aksaray, Nahncı sokak 35 
numara, mürettip Bay MU· 
kerremı 

- Benim haber aldıtıma göre, 
cemiyet imiz dağılmıf, r.ira arkadaılar 
a rc 11nde, geçrınıiı:' ikler, idaruizlikler 
çıkmıf. Ben, bu kadu mürettip ara
ıın ca, bir cemiyeti nirip çevirebiJe• 
cek birkeç kitinlnin bulunamıyaca

tına kani detilim. B:naeaaleyh, ar• 
. kada tların bu it• ehemmiyet verme
lerini, •• bu cemiyeti, yeni battan 
lyl ve uu:ıı bir ıurette canlandır
malarını temenni ederim. 

• 
Beflktaşta, Şair Nedim cad• 

desi 135 numarah hanede mU· 
rettJp Bay Alieddlnı 

- lılttiğime göre, blı:im cemiyeti 
T ·caret Odaaı eline almak Ye idare 
et•ek iıtetinde imif. Ben H birçok 
arkadaılarım, bu cemiyetin aidatını 
ıeYe seve Yermeye huırız. ve bu oe
cemiyetin lGı:umuna kaniiı. Fakat 
3y'e, Tieıı ret Odaı!oın ldarHinde 
filb detiL Bi:ı.im batımıza, 
bizim itimi:ı.i, içimizi bilen bizden u
kadaşlar ıeçmelid;r. 

Ticaret Odasında yan gelen ıllfn
dirll sermayedarlar, ne anlarlar, 
Mllretltbin derdinden ? Onlar .. ta· 
cak bqka inek arr aınlar 1 

Mektepfiler için Difteri Aşısı 
Mecburidir 

Çocuklar arasmda bulatık 
baatalıkların önüne geçmek için 
eaasll tedbirler alıomaktadır. 

Sağhk bakanbğı öntlmllzdekl ders 
yılından itibareo ilkmekteplerde 
tifo ve çiçek qı ıehadetnamele
rinden batka difteri aıı ıahadet• 
namesi aranması mecbur:yetinl de 
koymuştur. Difteri atııı, aşılanan· 

lara dört senelik bir muafiyet 
Yermektedir. 

Bu yıl ilk mekteplere girecek 
her çocuk muhakkak surette 
difteri aşısı yapt.racağı için ıim
diden ıağlık bakan:ığınca &fi 
hazır1anmıya ba1lamı9tır. 

SON POSTA 

t 

Taharet Tozunu Yanlışlıkla 
iliç Yerine Yemiş ! 

Bir Kadın 
Kurtarılamadı, 

Hastanede Öldü 
Dün Varna dan limanımıza ge

len "Burgu,, Yapurunda bir zehir
lenme hldiaeai olmuı ve bir ka· 
dın bir eczacının ihtiyataıxlıA"ma 
kurban giderek Bulıar haıtane
ıinde ölmüıtllr. 

Madam Roza isminde bir Mu• 
aevi kadını, Vamftdao vapura bla
mlı, vapur "Burgız., a geldiği 
zaman çıkmıf, burada bir ecıa• 
neden mftebll ilAcı latemittlr. 

ilacı alan Madam Roza vapura 
gelmiı ve llAcım kullanmıştır. Ma· 
dam Roza, ilAcı ıu ile içtikten bir 
mllddet sonra, ıztıraplar içinde 
kıvranmağa baılamıı, ·raporun 
doktoruna müracaat etmiş, dok· 
tor, muayene edince, kadıncağızın 
kullandığı ilicm mtlshil olmayıp 
11Taharet pudraaı,. olduğunu aa
lamııbr. 

Vapurda ilk tedbirler aJınmıf, 
lıtanbula gelir gelmez kadın has
tanesine kaldıralmıf, fakat ölmftt
tUr • 

Hapishanede Do
ğum Olmamııtır 
Bazı Arkadaşlar Bir 
Y anhşlık Yaptılar 

lstanbul bıpiıhaneal baı dok· 
toru Bay lbrabim Zati her yıl 
hapiıhane hakkında bir grafik 
netreder. Bu yıJ da uğraflDJf Ye 
böyle bir grafik vUcude ıetirmfr 
tir. Baıı arkadaılar bu grafikten 
bahsederlerken ıöılerine bir rak· 
kam ilitmlş: 1934 aenesinde ha
piıhanede 39 doğum oldu. Bu, bir 
görlit yanlıılıj'ıdır. Çünkü o sene 
hapiıhanede doğum olmamıştır. 
Yalnız o yıl hapiıhanede 39 ço
cuk mahkum varmıı. Bu rakkam, 
o 1ayıyı ifade ediyor. Y ok1a her 
banıl bir doğumla alikaaı yoktur. 

Adll Tıp işlerinde Mükemmel 
Bir Kimyahana 

Adli Tıp itleri mtıdürlliğtl 
kimyahanealnde bazı tamirat ve 
tidiJat yapı~masına başlaomıt •• 
Avrupadan huauıi bir ,ekilde 
hazırlatalmış çini levha ve borular 
getirtilmittir. Yeni ta<lllAtile Tıb· 
bıadrt mftessesesi en mütekAmil 
ve Anupaclakiler ayirmda bir 
kimyabaoe kazanacaktır. 

Kıtır Kıhr 
Kesilmekten 

Kurtulmuş! 
Kadın · Diyor Ki: 

u - Ben B•tlncl Ka· 
rısıyım. Beni Kesip 
Altıncısını Alacakmıtln 

Erkek, aıranın bir tarafında 
Ye jandarmanın önünde oturuyor 
6nün0 kavuıturmuş, ellerini di
zinin U.zerine koymuı, terbiyeli bir 
vaziyette. Kadın aıranın öbtlr ta• 
rafında ve erkete arkaaını dön
mOı bir vaziyette oturuyor. Ara 
ııra erketfn yUzUnD gördükçe tlt• 
reyor ve baıını heman öbür tara· 
fa çeviriyor. Kadın anlabyor : 

- Üzerime ölü toprağımı aerp
df. Ameliyat yapılırken koklah• 
lan ilaçtan mı koklattı bilmiyorum. 
Hiç duymadım. Jiletle boynumu 
ketmlf, gırtlağımı ııkmaya batla· 
mtf. Benim bınJtıma yetiıen oda
daki komıular ayanmıılar, Mena· 
kın gOrllltftyO duyunca heman fır
lamıı, don gömlekle kaçmıı. 

Komıularını ayıltamamıılar, 
doktorlar gelmiıler, onlar beni 
uyandırmıtlar. Hiç duymadım, Ha· 
lime Allah acımıı da benl kıtır 

kıtır keailmekten kurtarmış. 
Tam d6rt tenelik karı koca• 

)'il. Ama ben beıloci kanııyım 
beni kesecek, altıncı kanyı ala• 
çak mıtı ama Allah ayaklarını do
laıtırdı. 

Menahem ıankl kendlalnden 
bahsedllmiyormuı, ılbiydl. 

Mahkeme reisi: 
- Ne diyeceksin? Dört aenellk 

karın Sarayı uyurken neye kee
nıeye kalkhn? Diye aordutu za· 
men takin ıakln yerinden doğ· 
ruldu. Bacakları titriyordu. 

- Yok canım dedi. Ben ih· 
tfyar, aakat adamım. Bir makinem 
vardı, ıatacakbm, olmaz, 1attı,. 

mam dedi. Bana kftfretmeğe 
başladı. Amma bir evli adama 
aöy lenemiyecek kadar fena kftfllr 
ediyordu. DDımemek, dik dura· 
bilmek iç'n dayandığım bastonu 
savurdum, kafaaına attım. Hepsi 
bu kadar. 

Fakat ıahitler böyle ı6yleml· 
yorlar, Saranın ıöylediklerini teyit 
ediyorlardı : 

- Gece yarısı don gömlekle 
kaçarken gördük. Amca nereye, 
diye ıorduk. Korkmayın, birıey 
yok, timdi gelirim, dedi ve ıitti, 

Yurttan 
Çıkarılanların 
Malları 
500 Bin Lira Kıymetindeki 
Emlake Müıteri Çıkmadı 

Yurttaılıktan ve yurttan çıka· 
rdan hanedanın emlild taaflye 
edilerek paralan kendilerine ve 
yahut vekillerine verilecektL .Milli 
emlik müdtlrlllğtl ıimdiye kadar 
bunlarm bir kumını sathrarak pa• 
ralannı veldllerlne vermlttir. Bun
lardan 500 bin lira kıymetinde 
yirmi kadar milhim parçaya da 
kıymet biçilerek aabıa çıkanlmıt. 
fakat ahcı bulunmadıj'ı için ıim
diye kadar aatılamamııtır. iBunla· 
rın içinde 90 bin lira kıymet ko
nan Abdlllmecldin Bağlarba11nda• 
ki kısıldı, bepnci Murat variılerl• 
nln Kurbağalıderede çiftliği ye 
.köıkn, Gökıudald Hekimbaşı çift· 
liği, Naciye ıiultanm Ortaköy Ku· 
ruçeşme Ye Bebekte dai mahal· 

lindeld konakları da vardır. Son 
zamanlarda emlak fiatlerl dUştUğtl 
için şimdi bunlara evvelce biçilen 
kıymetin yarın bile verilmemek• 
tedir. Bunların vekilleri boyuna 

mDıterl anyorlar ve fakat bula· 
mıyorlar. Kovma kanununun bir 
maddesine göre hanedan efradı 

tayin ettikleri vekJllerl aleyhine 
Türk mahkemelerinde hl~ bir da• 
va açamıyacaklardır. 

iddia edildiğine ıöre bazı Ye• 

klller aldıkları paraları mUekkil· 
lerlne g6ndermemlıler Y• bu yUz· 
den de aralarında ihtilaf • çıkmıı· 
tır. 

biz da odaya girdik, bir de bak· 
tık ki Sara kanreYan içinde yatı

yor, hemen haykınşmıya, imdat 
çağımı ya. •• 

Müddeiumumi ihtiyar ve titrek 
Menahemin cezalandırılm&11nı 
lıted l. Karısı tazminat lıtedi, 

Menahem de dudak bükerek: 

- Param yok benim, dedi. 
Hakimler müzakerelerini yap

tıktan sonra kararlarını blldfrdl
ler. Menahem bir 1ene iki ay 
hapis yatacak 22 lirada mahkeme 
masrah verecek. 

Menahem haplı cezasmi aotuk
kanlılıkla dinledi, fakat mahkeme 
masrafını duyunca ıendeledi.. Az 
daha mahkeme salonuna yığ!ı

veriyordu. 

Pazar Ola Ha•an Bey Diyor Ki: 

Nisan 16 

Giniin Tarihiı 

Bir iki 
Satırla 

Dün bir otomobil, bir de o 
mobil çarpmaaı yUıllnden tra 
vay kazaaı olmuıtur. Netice 
iki otomobil çarpışıp parçala 
mıı. bir çocuk ta tramvay altın 
kalarak ölüm dercceıinde yar 
lanmııhr. 

.. * * DUnkU Yangınlar 
Beyoğlunda ıai ıokaktn 

No. lı evio, Haaköyde Halita 
liokaiında terzl Koçonun evlerin 
bacası tutuimuf, söndGrOlmUşt 

lf- * * Asri Pllj 
Belediye lıtikraz edeceği 7 

bin liradan bir kıımını da Filo 
plAjına talısiı edecektir. 

.. .. * 
icra Tetklklerl 

latanbul icra re iıi Bay Kema 
la Adliye Bakanlığı ceza itle 
relıi . Bay Kemal ay baımd 
Romanyaya gitmiılerdl. Bun( 
Romanya, Bulgaristan, Macarl 
tan, Iıv;çre ve diğer Balka 
memleketlerind• icra ve cez 
itlerini tetklka devaır. ediyorla 

* * * Hazırhk Yapdıyot 

21 Mayısta Ankarada topla 
nacak Ticaret odaları kongre 
ruznameaindekl mevzular etrafı~ 
da lıtanbul Ticaret Odaıı ra 
portörleri rapor hazırlayorlar • .. .. .. 

Şahitler Hakkında 
Sekizinci lhtisaı mahkemeı 

MOddeiumumlllği memurda olıa 
lar, çağırıldıkları gUn mahkeme 
ye gelmeyen ıahitler hakkınd• 
kanuni takibat yapmıya kara 
Yermiıtir. 

.. il .. 
Almanya Yumurta Alaca~ 

Tllrk Oflıi, Almanyanın bu at 
içinde 17,5 milyon yumurta ıahll 
almaya karar •erdiilnl yumurte 
tacirlerine bildirmiştir. ... ... .. 

GUmrUk Memurları 
Gümrüklerde yapılan yeni teı~ 

kilAbn tatbikatı de•am ediyo.\ 
Bu tetkilita memur Bay Muıtaf-. 
Nurl dUn memurların aicillerhıl 

g6:ıden geçlrmiye bqlamışhr. 
* .. .. 

lzmlr Fransız Konsolosu 
lımir Franıız Jeneral konsolosli 

Bay Bllkok tekaftde sevkedilmft~ 
bu mUnasebetle bir aynbk ziyafeti 
•ermlttir. 

* * * Para Kaçarıyordu 
Yunan bandıralı Llmni vapu

ru birinci kaptanı Bay Y orgi F ot
yoı dün motörle vapuruna gider• 
kea muhafaza memurlan tarafın

dan llzeri aranmıı, 4 bin Franııs 
frangı bulunmUf, hakkında kam. .. 
nt takibata baılanmıştır. 

Yo!cu - Hasan BI.. Bak burada ! . . . Burada da yolun •iaçlarını kesi- 1 • . . Burada da 
açıkgözler çam ajaçlarıoa keıiyorlu. yorlar, HalU BI k .. iyorlar. 

•ğaçlarmı 1 .... Bunun önüne geçmeli liı.ım 
gelenler nerede? 

Hasan B. - Onlıır da havyar keaiyor:arl 

orman 



Hergün 
Konferansların . 
Vuzuhsuzlulu /nglllsl•
rin Tereddüdllndendlr 

• 
Okganoslarda 
Streza konferan• da lnsllten 

ılyaHtlnln lttikametlnl tayine 
lrAfi gılmıdi. 

S.bıbl ıudar ki, lagiltere 1'1• 
tlblrlnı zıt mDttıfiklır aruancla 
Yaıiyıtinl tesblte muvaffak olaau-

r• '· Uzak Şarkta Amerika la_silt .. 
renin iktisadi rakibidir. fakat 
ln,Uterede klmae AmeriÜ De 
••rp etmek niyetinde clelllcllr• 

Bllyllk Okyanotta Japoaya 
lnfiliz ticaretini tehdit etmekt .. 
diı- ve ır ıeç o Abada Iagllt .. 
renin yerini a acakbr. • 

Onun için lnplterı Japonya ile 
Rusya ye Amerikanın aıuım 
açmaya ça)ıf1yor. 

Aorupada _ / 
A vrupacla yazlyete hakim olan 

Almanyaclır. ln,Utıre harp ıo
Duacla Almanyanın m•temlıke
lvial alclı, doaaamalllll ortada 
kalcLrch, binaualıyh -. .acl
dıt kuYvetll Franaa)'a karp Al
na1111a ile Janya•• durabillrdL 
F abt Almaay.anm ha'fa kuvveti .. 
ti lngiltınyl Drldltmeye bqladı. 

Almanya tayyare yapabilir11, 
clenizalb ıemı.1 de yapabilir. 
Cıhan harbinde Alman denizaltı 
ıemilırl lnıllterenla gıda vı atl
hlmmat nakUyabm HkteJ• utrat• 
aıııta. Almanya bu muvaffakayetlnl 
uautmq "ıtlldir. 

Filvaki bu,On Fra-nm d .. 
,ıwb pmlleri mlktan 90 bin 
~onu bula1or. Fakat 111,ntere 
Fraauclaa korkmuyor. Dtlnya)'I 
, ..... ,.,...... tlla79 ........ 
tuım y..ıaa pp.aıc ı.t.J• 
Almoyachr. 
Si~- ....... ...... 

1analrf ....... AhııiUya~ 
ngi#erenin oazigeti 

lugiltere bu yıliyetle kırp . 
Şimdiki halele lf .., ... t _... 

11nda bocah1~r. 
1 - Mukaddıı lnfiratl 
2 - Mahafazaklrlarm aiyaHti 
3 - Milletler Cemiyeti papa 
lagllll ılyuetl ltedenben mu-

Yaıene llyuetlcllr. Mukadd11 la
flrıd alya•tlııi ,adenler, maYaun• 
llyaıetlabi deYamım lıtlyorlar. 
Avrupa bbl allkadar etaia. 81-ı 
rakımı onlar blriblrlerlal parçafa.. 
•nlar, bla panayı toplayalua 
cllyor~ar. 

Fakat harbin bir aalaaya ..... 
.._ kalmıyacap aalaJaalar 
lnfirad llyaHtialD lflla ettfjlal 
llrlyorlar. Banlar• tiri Japoa,. 
Ruya De laarP edene Çilli WUA 
edecektir. O yakft lagllten 8• 
A.erika ela urb• ılr•fe •ec
bur olıc:aldardlft Diler tl!'aftaa 
Mitler Ru11•~ dotru u.Bemık 
illerse matllb · flt&U• • ile 
ka~ 

Binaenaleyh lati!t.....ıa laarp-
tın kurtulmımaa imkla yoktur& 

Veda• kurtulat ~I, 
lıtıer CemiyetiaiD etrafuada •Ot-
terek bir aalıfM• ._. ~l'; 
•ek " bir A.,... 
Japmakbr, 

Oç&ncl bit pap lie. J•poaj! 
•• AlmanJDIB ~~~ •ş; 
1'11811lma11Da tal'&J.llU'UP-_" 
lartlı ldt halllar- ..,. laarlt ... 
laıilten h ... bm. deiil. bqkr 
laftDlo zıranu d~elidlfler. 

hafiltere 11• F....,. ~ cep
hea• t•~ etlilaler.~~· 
Ş.,q d ..... paifl~ ....... 
... 1 ....... Bu ...... la,Ut .. 
Iİarpt• brtabDDt ol•• cllyoflar. 

• itte ı.utere •• - llJaM 
•raıuada -bir tirli kararıaa vare-
••diji ~ koaferaular ela ..... 
•• •arih olamıyor. 

Haliç Şirketi 
.aı_. ~'edlye, Haliç tlfketial ba?' 
~ lfletaeye karar-.... .,... 
telial de dink& aJte118cl• •ı 

ral'a IDDYafakat etmtttft. 

Resimli Makals il Mrılıacil'Z.r il 

Ttlrldyeaia lllfuu topraklaıuıın ıeDlfUiinı Dilbetle 
azdır. Nllfuaumuz• aritırmafa muhtacız. Nüfua ya doj'u
mon artmuı, 7a muhaceret yollarile çoğahr. Ana)'Uldun 
dquıda yad ellerde yqayan y6z bialeroe ırkdatımııı •aı. 
Bunlar, oralarda yabancı topraklan zeqİDleftitecetine, 

bu fakir yurdun babmm •• 91plak topraklanın itl•1eoek 
vı milletin ıel'l'etbıi aıttııacaklardıL Onon lohı ma-
haoirlerimizi eyi )'er).._~ olllara bol toprak, •ıi 
Yat•ma imkblan vtNlim. Oalaruı HDgİDl8flD81İ, hepi
misiıı senginleımemiidir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

İngiltere Ve Fransaya 
Göre Sulh Kurtarıldı 

f Battanfı 1 lael , ..... , 
mlclafaa eden Frauıs lallkimetf. 
.. t...ımtlrleıW bilcllrmltlerdir. 

• ...._ K011,.,.ftS1111n Son ........ 
Parll, IS ( A.A. ) - Strese 

konferauında Yanlan aetice, li
yul Fransız mabafllfal •• ıu .. 
telerl hayli memnun etmiflir. 

J&Dlll ............... .... 
tebdltklr hareketlal felee •lra
tıcak ltir kuclnt lallll t.,...lla 
etmektedir.,, 

ıngllterede 
Loadra, 15 (A.A.) - 0.yll 

telınf ~tniain liyul muha
biri Straa'dan hilc&i~ 

,.KonferaD1 laarbtea .....W 
ea •lhl• mtlllkatlardaa biri 
olarak adcledllebiJir. Oç pde 
ı,ıı ltlr alatemla t .. eli •talmat
br ld. ba ..... ._tu11le A.-
rapa ._... _..ı.fua~· çahfala
cakbr. ~ ., .. 
,_.,. ltlr _,_ .olera ı.leldd 
edllme.I doina olur. 

Al ... ,. aarak • 0ew1e1 
Ollftlr T-..tll 

Ne!JON,~ .... 
bllatt Str.•• A..,._ 
,. .......... Wmedlii ... 
taıe .. acladar. ~ı-'8 lmv••t*lili.. Utiaacl D Vena)' 
llltuil , ...... ıimdl, Aım.a1a1• 
m...uall "_.. .. haklara uhlp 
olaa lttlrlk Mr clıYlet olarak 
taaayn bir llatem dofm..._ıar. ................ ...-u ....... 

Roma, 18 ( HUIUll) - ltalya 
p1eteleı1Dfa aepiyatuaa sin. 
Stresa koafera .. ad.. cloi• tUI 
~ •• elleaamlyetll .. uce. 
Fraw • ltaı,.. fttlf..,.. bfr 

emrhald ·~-

/STER 

• Bay Laval 
S6z Aldıl 

C-•w•, 16 (H....ı) - uı,,.. 
,.,. K*••• K011NJfıda 6~H 
tepl•nlı•ııed• Fra• Bulelg• 
N•sırı Bag L.oal aös •l•e•lı, 
Al..,....ı ltluua .aa .,_,.,. 

Almanyanın Cenev
reye D6nmesl için 
Halkın Re 'yi 
Toplanacak 

Parı., 16 (A. A.) - Bir rl
••yete g6re, Almuiyacla AJmm. 
J&DID Uiullar kurumuna danmul 
..... ..ıtP . ..ı.tdlil ........ 
Alman laıllmaclaa pleblalt (arlya
a•aml1•1• _.acaat yapılmak 
auntile aoralacakbr. 

ilaha pıet..mın Berlbadea 
alchia bir Wpefbt, Hltler farkua 
nllferl tarafmclU ( Manlh ) de 
üt.mı- ............... . .............. ---Bulgaristantla 
Ktıbine Bu/ıranı/ 
Hariciye Bakanı imla Etti 
Fakat Sonra Geri Aldı 

Sofy., 16 (A. A.) - Ka\llae 
uua ara11nda meYCat anlapma
mahk, JÜIDda Wr liJall 
buhraa çakacataaa talamia et
tlmeb..... Dlla ...... Dıt 
ftleri l6w Batolof'n latifa 
·-~· daq Wr rln1•t ca"-tbr· .,.._.. ,. 9t•tl tebfp et-

IST6R 

• 
isyan 
Çıktı! 

V atinıtoa, 16 (A.A.) - Mlcl
cleiamamt. Samuel indi, kard.,. 
._.. J..._ •• Mutea lalli Ue 
diiW .. 1m lrftln•• ulateklrlak 

-.mclaa mulaakelnelerlai latemlftir. 

mlftlr. Fakat O., ftl.ı Baa8111111
11 

preÜten latlfa edip IO .. ita. 
fuUu prl ....... , ....... 

1 NANJIA./ 
.,. ....... ..,. ..... ,... plctt. v.,... ....... " 

...... ~ ......... Ha..U.... ..... ...... ..... .. 
a..a .. ~ dM ts-..a dlftl. ıc...1ar, W. •116 
olaca, •• ...... ..,aldı olurerlar •O.eulalal 

........Werdlak.BB•e• ... ID•mfl?Bot• 
tsa'-'• ~ ... H erkelderla pek dı leW.. olllapa 
Wr ho••• •ademllktidu" Ulm Yar .. Abi ,ıltl •• .., . ...,., . 

Sözü 
Sokakta 
Bulunan 
Çocuklar 

Kısası 

._ _____ Senw Becl _ _. 

Duvar diplerine, hutaae kapa• 
!arına, cami avlulanna bırakılan 
iki Oç aylık çocuklar nekadar 
çoialdı 1 Ôy le ki, insan yolda bir 
ıt•çavra kabartısı g&ne, albnda 
yeni dotmuı bir çocuk olma11 
ihtimalini dllttlnerek fi.tüne ba1-
maktan çekinecek. Memedeki 
7awrulanm k6pbaflarma bir farı 
llltll gibi farlabp atan analara 
acar mıauuz ? Kızar mııınıı ? 

Bu üd clayp ar oda boca
h1orum. 

Acımamak kabil mi ? Helld bu 
analar açbrlar, drllall)'orlu. taht.
ata kal'fl koyamam.., bir çocuk 
yapmıılar. Belki hain kocalara 
onlan bırakıp kaçmıı, yabut iısiz 
kaJIDlf Yeya llmlf. Kadın kendini 
bealemektea ldz. Nı yapun? 
Cocujuna batnu baebktan aoara 
cemiJltİD tq ıiial latlDe, kaJ.. 
dınma baralnyor ye ona eliyor ld: 
0 Al nafuami artma•m litemiyGr 
muıan? Al ıana bir çocuk. Bayllt, 
yetfttlr, kullan. asker yapl Mem .. 
lerimde ona verecek lltOm yok. 
Açım. Y ınna ıağ çıkacağını bil
miyorum. Tenha bir kayıcla 61tlml 
bulursan bDyBdDktea IOD1& ço
cuğuma talan aa.. olduğumu 
dyleme. lç)emneaiD. Bilaıuia ki 
onu dojuranm aefalettu memesi 
kurumuftu ve zaaaetme• ld 
bu a&iıln albada bndW icfa 
wraa blı- ytlnk yokta. Fakat nı 
yap1111 o ana ki çocuiaaa lnrakbta 
ç&pllktı kara bir efaaek kabup 
aradı •• ona da bulamaclaa 
)'Ullll'llpau kanajma bua bua, 
atlara atlar• çeldllp slttl.., 

Ka1111amu ta bWI mi? Belld 
de ba çocaldarua çota, nikah .... 
murlanDÜI haberi Olmadan ken
clilırial erkeklerin kollan aramna 
buakan akılaız kanlann JUIDUl'
caldarı chr. Belki bu beyİlllİI ana
lar tlçbcl kadehtea 10ma tabi-
9'~de .a.Jı . -.·· •Daa• 
-..-~.Eti~ 
.... :.Wd•J• PC•ık M brif . ................ ... =· =-..:-= .!:'..! ... , . ..,....... ....... .... 
i k mlMflri kapa ....,. ....... .. 

e ita aaalarda, uahktaa ....ı 
otan Dk daypf Ve çoculdanm 

bir viraneye bıraktıktan 10ara, 
boplaa kanal~ tatil .. fifll. 
tile belki yeni ......._, 
yeni eileatllere kOflD'lllardu'. 

Deill mi? 
Ş6yle YeJ• blJle, acıyahm .. ,. ra...... aokakta IMalaamaı 

çocaldar ~ •Jft bir balam ... 
apaak boreuaazdar. Çlaktl ba 
ualann açlapdaa • .,. ahllk
~ Wraa 4a Ws .... tdll; 
~ .... ,.... 

8ltlla 45 '(flsuiil) -
Dl1an••ldr aruıncla lfllı• JM*t• 
nakliyabnda benberl bulanan Meh
met adında bir hizmetçi, poata 
paketlerinden birçok .. ,. ...,. 
IDlfbr.Yapılan arqbmi9da p~ 
ketlerdea 63 metre ipeka lmmq, 
•• clart .. ..., ct.rİll, Wr tDld cle
rlll b1ı ipek ~ dd çift fo. 
tillçakerap~ ............. 
...._, .. , .. ~le egaclu bir 
inama lndanap •-.m. 
Emniydliüdürü 
V ili Muavini 



4 S.yfa 

Çorumda Bir 
Günde Dört Defa 
Hava Değişiyor 

,, 

Çorum (Huıuıi) - Bir günde, 
dört mevsimin ıörDldüğü, değ:ş· 
tiği bir şehir varsa, o da muhak· 
kak ki, Çorumdur. 

Sabah'e>İn kaanyor, bakıyor
ıunuz, glinef tatlı tatlı, gü'fi; or, 
kuşlar ötliıüyor, çocuklar cıvılda· 
ııyor, her köşe bir çiçek, &Ü 1bül, 
menekşe, çiğdem kokusu içinde 
burcu burcu, buğulanıyor. Gönülde 
ümitler, ateşler:e : 

- ilk yaz, geldi, diyorsunuz. 
Bakıyorsunuz, ıtıneş, gitgide 

kııa-mlaşıl or, kartı yamaçların mor 
kanatlarım alev alev tutu,turuyor, 
kurumuı, çatlak dudaklar bir yu
dum ıuya yUrek Uzllyor.. Genlf, 
derin nefesler ala ala : 

- Yaz, ıeldi, diyorıunuz. 

Nazara mı uğruyor, nedir, lblr 
de bakıyoraunuz. Gllneş ka}•ıplara 
karıfı} or, ha Yanın aurah deiiıi· 
yor, yajmur aerpeliyor, ortalık 
bir çamur denizine benziyor. 

Koyunun bulunmadığı yerde, 
keçiye Abdurrahman Çelebi der• 
lerml9. Biz de burada ıonyaı:a 
boyun bnkfiyor, Allah daha kö
tUıUnden koruaun diyecek olu
yoruz. Zorlu bir yel çıkıyor, aaY• 
rula ıavru\a eılyor, ağaçlar aec
delenip ıecdelenfp kalkıyor, 1ru .. 
laklar acı acı kırbaçlanıyor. Yll
reğimlz burkula burkula ı 

- Kıı, aeldi, diyoruz. 

Tevekkeli "Çorumun Ukyaıına 
doyum olmaz, fakat nada gelen, 
Hsasizce kaçan bu, v•f aaıza inan 
da olmaz" dememi§ler. 

Sivasta Umumi 
Meclisin Kararları 

Sıvaı (Huıusi) - Umumi wJ. 
IAyet meclfıl yol Yorgıııoıo 

4 lira olarak tahsiline, Kanial 
kaza merkezinin Koçköprn istas-
yonuna kaldırılmaıına karar 
Yermiıtir. Numerotaj iti sonuna 
ermiıtir, belediye ıehrin ortaıın
dan geçen ırmaiın mecera11na 
temizletmek ve iki tarafına aet 
yaptırmak için tetkikata batla· 
mııtır. 

,,,. _,,. ..._ ____ __...._....._ _ _... ·---

Son Posta 
YH•I, el7Hlı H"adlı ft 'Hatla ıaa•tffl 

EW_ıabtl)ıe, Cıtalçeomı ıokaıa. 25 
l&TANBUL -Gaıetemiıde ~lcao )'azı 
te rnimlerio bütün haldan 
mahl.uı ve gaıttemi&e &ittir. 

• 
ABONE FIATLARI 

t • 3 t 
Seu Ay Ay Ay ı 

"'" iti. ICt. Kt 

TOllKIYE - -1400 750 400 uo 
YUNANlsT AN 2J40 1l20 no t70 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abmt bedel ~şledlt. Ad Hl 
Wlottrmeh a Mrittur. - -

c.ı. •w•lt ım """''"" ... 
Alnlardn Mea'ullret •h11mu. 
Cevap lçio mektuplara 10 hrUllö 

pul illnll lbımd11. 

.. Poata kublau ı 141 l.taııbw " 
Telgraf ı Sonpolta 1 

... Telefon 120203 
.... . 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERi 

Şaşal Suyu lzmire indirilecek 
Vali Suyun Mem- j 

haında Bir 
Ziyafet Verdi 

lzmlr (Husuai) - Vali Gene
ral Kazım Dirik Şap1 'uyu mem· 
balannda lzmir Umumi Mediıl 
azaları ile l:ımir iaı;etelerine bir 
ıiyaf t vermİ§tir. 

Şaıal ıuyu membaı çok ınzel 
bir ı kilde tanzim ettirilmiıtlr. 
Alman mütebassıılarmdan profe
s:;r Hayde'oio yaptaj-ı tetkikler 
netice5inde ıuda Hdyoakttvite 
nispetini yüzde 15 olarak leıblt 
etmiıtir 

V allnia verdljl izahata ıöre 
bu derec• radyoaktiYite dönya
nın hiçbir yerindeki ıularda 
yoktur. 

Mombada bu mevsim uu.aıa
da 30X 50 eb'adında bir yilıme 
llaavuz.u hııa ettirilecektir. tleride 
burada bUyllk bir otel •• gazino, 
ita.ta ve romatizmalılar için ban• 
yo tertibata yapılacak, yol oto
mobil lıleyecek bir hale ıetlrile
cektir. Umumi Viliyet Mee
liai azalan bu itleri başara• 
bilmek için Şaf&l auyu satııını 
Husuıl Muhuebeye tahıfı ettir-
mek latemektedirler. Diğer taraf.. 
tan ıuyun lzmire akıblması da 
dfifflnUlmektedfr. Bayuadırlık Ba· 
kanlığı da bu huıuıta yardım 
vadetmiıtlr. 

Şaıal membaındıki havuz 

Mes'udiyede 
Belediye Baıkanı Diğer T e
ıekküllrrin De Baıkanıdıi 

Mea'udiye (Husual}- Kazamız 
Belediye Baıkanlıj'ına B. Mehmet 
Gökalp aeçilmiştlr. Bu zat ayni 
ıamanda kazanan Ticaret Ye 
Ziraat Odaları ile Tayyare ıube· 
ılnln de Baıkanıdır. Diğer ce· 
miyetlerde •• teıek.küllerde de 
&yedir. Bu kadar çok işi olmasına 
ratmen Belediye de kasabanın 

imar işinde blHçenin mUsaadelill 
niıbetinde muvaffak olmaktadır. 
Yakında kaaabaya e!ektrik te 
yaptıracaktır. 

Ergani de 
Hir Yolcu Meçhul Bir 

Adam Tarafından 
Öldürüldü 

Erıani (Husuıl) - Oamaalye
den küçük Hüseyin adlı biri Er· 
ııanide arpa ••tıtı 1aphktan ıon
ra O.amaniyeye dönerken Kalen· 
der köprüıU civarında önUne he
nliz hUviyctl anlaplamıyan bir 
adam çıkmıı, biçareyi 13 yerin· 
den bıçakla yaralıyarak öldürmilf, 
Uıerinclekl parasını alıp 1avuş· 

muştur. 

Kırkağaçta 

Bahkesirde Kaymakamlar Ve Nahiye Toplantılar 

Müdürleri 
T oplandı!ar 

Köy lılerini Ve Bt-ş Senelik 
Programı Konuıuyorlar 

Bahkeslr, (Huıul1) - Kamutay 
Qyelerlnln de lıtirakile nahiye 
müdürleri •e kaymakamlar V&li• 
nln baıkanLiında top1anmı,Lar 

ve vilayet ı,ıerini konuşmuılardll'. 
Vali Yerdiği iı:ahatta fimdiye 
kadar k6ylerde 15560 metre 
murabbaı bataklık kurutuldutunu, 

Ger edede 
Bir Bisiklet Koıusu 

Yapıldı 
Gerede (Husuai) - HalkeYl 

ıpor komiteil bir b" alklet koşuıu 
tertip etmlf, bq kilometrelik 
yol üzerinde yapılan bu koıuda 
bay Basri Turan birinci, bay 
lsmail ikinci ıelmlı Ye hediye 
almıılardu. 

Kocaeli Bankası 
1 Hissedar;arına Yüz~e Yedi 

Buçuk T emettu Verecek 

lzmit (Huıuıi) - Kocaeell 
halk bankasının ıene:lk kongrul 
yapılmıf, hiuedttrh:ra yllzde ye
di buçuk temettü dağıtılma11 ka
rarlaıtırılmıı, müddetleri biten 
mecli ı i idare azaları yerine yeni· 
leri tayin edilmiştir. 

Karamanda SUt 
3 Kuruşa 

Karaman (Huıusi) - Burada 
ıllt fiatlan çok ucuzdur. Ağıllar

dan tehre gctır[en hallı koyun 
sütünUn kiJoıu 3 kuruta aatıl· 
maktadır. HergUn 3 - 4 bin kilo 
ıüt iı.ih1al olunmaktadır. 

775 köyUıa içme aularmm künk· 
iare abndığuu, 88100 ağaç dikil· 
diğini, 1560 kilometre köy yolu 
yapıldığım, köy aandıklan ;çin 31 

bin dönüm arazi işlendiğini ve 
5500 dönüm arazi İ§ ond;ğinl 
ıGylemittir. 

K6y lşiarlnin koııuıulmnıına 
deYam edilmektedir. Köy çalışma· 
ları için bet aenelik bir pr<>gram 
yapılacaktır. Toplantı 3 gUn 
ıür~cektir. 

'f. Balıkesirin beded'ye bUtç.esi 
140967 lira olarak tosbit ed:Jmişlir. 

Kırkağaç (Hususi) - Znal 
kredi kooperatifi yıUık toplantı• 
ıını yapmıı, yeni idare heyeti 
başka'llığıoa bay Celil lçöıll, 
Uyelıklere de bay Rıza, bay Ra· 
g p, l:ay Tabir, bay Halil M· 

çilmiş~erdir. Kooperatl rin ortak 
adedi 230 u, ıcrmal esi de 30 
hin lirnyı bu:muıtur. 

Jıf Çocuk es rge111e kurumu da 
yılhk toplantısını yapmıf, doktor 
bay Zeki, muhasebeci bay Nadir, 
aYııkat bay Haaan, muallim bay 
Refik, muftlllm bay Sefa yeni 
idare heJ etine seçilmişlerdir. 

Orduda 
Emette Tayyare l(urumu Menfaa-

Bir Köyün Adı Değiıfrifdi, tine Bir Müsamere Verildi 
Y . s· K"" K 'd Ordu, 15 (A. A.> - Tayyare 
enı ır oy uru. u . . L _J _ 1 k ' t . · ı 

cemı:,. etı Aawn ar om. eıı ı e 
Emet, ( Husuıi) - Kalbiebat ili ı b' ,. • · t f d t mua m er ırug1 ara ın an or a 

köyUnUn adı V.liyet umumi kt t t L . me ep e ayyare a.urumu men· 
mec.iıl tarafından Karbaaan ola- f . b' Ü ·ı · b • . Ö aatıne ır m sam ere verı mıı u 
rak degışUrilmiştir. renköyU de b' 'b. · k "ki . müsamere ırı ırı ar aıına ı 
Dereköyünden ayralmıt, .ayrı bır -

gece tekrarlanmıştır. Müsamere 
köy haline konulmuştur. 

pek fazla rağbet bulmuıtur. 

Muşta 
Bir Ağılı Su Eash 120 

Koyun BoğuJdu 

Muı (Hususi) - KarJann bir· 
denbire erimiye başlamuı ve de
Yamh yağmurlar yağm . sı yUzlln
Üen dereler b:rdenbire taımıf, 
bir saat mesafedeki Petar köyün
de bir ağılı ıu basarak 120 ko
yun boguimuştur. 

Gemlik Fabrikası 

Gemlik ( Huıual ) - Burada 
kurulmaaa kararlaıtırılan büyftk 
fabrlkamo eaki T eraane civarında 
yapılmasına ltizum görülmnıtnr. 

Çllnktı diğer yerlerin, bilhas1a 
Ilıca civarının büyük bir binanın 
temellerini tutmıyacak kodar 
kuvvetsiz olduğu görılilmDttlir • 

Karaman Hoca1armın Kıhgı 
Karaman (Husuıi)- Buradaki 

imam ve hatipler kıbk kanununun 
tatbiki zamanını beklemeye lüzum 
görmemitler Ye nrdik:~ri bir 
kararla timciden ıivil elbise 
giymeye haılamıılardır. 

Yeri Değiştirilen Nahiye 
Konya, ( Eusust) - Umuml 

vill.yet meclisi Abır:ı nahiycıai 

merked • .in Soğanlıdan kaldml· 
maaına ve Ahırlıya nakline karar 
••rmiftir. 

Konya Silosu BUytlltUlüyor 
Konya, ( Hoıua1 } - Buğday 

ıilosu genifletilmektedir. Silo 
ıimdild halde aaatte 25 ton buğ· 
day temizlemekte ve depo etmek
tedir. Silo yakında 6 bin tona 
iblağ edilecektir. 
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' 
Yurt Tarihi 

Meriç Kıyılarında 

Dıraguş 

Ve Doğanca 
Uı:unköprU ( Hususi ) - Ora• 

ıoı beı asırlık b ir Ttirk köyüdür 
U.ıunköprll kavunu namile şöhret 
almıı olan nefis, kavunlar burada 
yetlfir. Havası ve ıuyu zarare 
uıdır. 

Buraıı Harzem Mirza Aull 
ilminde bir Iran kumandanı tara4 
fından açalmııbr, Harzem Mir-4 
za Abuk bura yedi sene knldh 
Mıntakanın ıarkında yaptırdı~ 
kale cıvardakl göz v fıaret v 
demir kapı öyUklerl zamanın f enn 
barblnce deha eserlerinden sayıl" 
makta idL Bu eaerlerin baza enka• 
ıı hlli mevcuttur. Iran nufus'I 
bittikten sonra buraaı ısıız kald'4 
Rodop balkanlarmda türeyen 
•Romalos,, isminde bir derebeyJ 
buraya geldi ve yerleıtl. Kaleyl 
tamlr vo harp mabudu namın' 
bir de mabed yaptırdı. Bu mı bt• 
din enkazı da hilA mevcuttur ve 
mana&tırtepe denilmekle met• 
burdur. 

En ıon kıral "Y oyvoda Llot 
nfdi•,, isminde Bizanaın Trakyay~ 
aaldığı Hırıstıyan müctehltlerindeC. 
bir Rum idi, Muhitleri bof buldd 
buraya takriben iki 1aat mesnf91 
de Ye şimdi Kavaklı namil• 
anılan köyü tahkim etti. Kavaklj 
bir mllddet kaza merkezi clt 
olmuştur. 

Orhan zamanında ilk defa 
Trakyaya geçen kahraman Kg. 
nur Alpm torunu aenç mUfreı6 
kumandanı "Doğan Konur,, bef 
bir hücumda Draıot 1'aleıhal 
Akut etttirdL 

Doğan Konur Bey bunda• 
aoma "Galliciyoni,, kaleline hti• 
cum etti Yalın kıhç harp ettitl 
esnalarda ıehit dtııtU. Bunun içi& 
buraya Doğancağız denildi. Bili
hara l;u lıim "Doğanca,, şeklia• 
de tadile uğradı. Bua-Un kaz• 
merkezi olan Doğanca Meriç• 
yakındır. Şimdi hararetli bir imar 
faaliyeti göze çarpmaktadar, 
Hftkfımet konağı yapılmıı, Uzun• 
köprllden buraya fOH yolu inıa• 
ıına da başlanmıştır. 

Nurettin Fikri 

Tavuklar Sokaklarda 
Dolaşmryacak 

Afyon, (Hu,usi) - Eeledl o ta• 
Yukların ıokaklara salverilmesinl yfJ 
aak etmiıtir. Y aıağın tatbikinden 
sonra ıokakta görlllen her tavult 
öldllrülecek, hiçbir mazereti kabul 
olunmayacakhr. 
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Dünga Hadiseleri 

21 Senede Bir 
Şehirden Diğerine 
Giden Kart ! .. 

f ngiliz gaz:eteleri (1914) tari· 
hinde Portsmouth'de poata 

Tembel bir kuLıuna atılm.ş 
bir kartpos talın 

kartpostal Slough ıehr~ne he-
nüz vardığını yazıyorlar. Bu ge
cikişin sebebi kartın, tevdi edil· 
diği poata kutuıunun muharebe 
mllnaaebetile o gün yerinden kal 
dmlarak depoya götürUlmlif ol· 
masıdır. Halbuki geçen giln bu 
kutu hurdaya verilmek üzere de· 
podan çıkarıldıiı z:aman, boı 
ıanılırken içinde bir kartpostalın 
bulunduğu görlllmUş ve adresine 
gönderHmlıtir. itin garibi f U ki, 
kartın mUrselUnileyhi el'an hayat• 
taydl ve kart ta kendisine haber 
verilen meseleyi hen\iz bilmeyor~u. 

• 
Şanghay Belediyesi bir "top· 

tan evlenme,, uıulU icat 
Çlnde etmiştir. Bu uıu-

•vl•nme le göre evlenmek 
iıteyenlerin isim-

kolaglaştı lerl hafta içinde 
bir liatt:ye yazıldıktan aonra hafta 
ıonunda bir öğle vakti davet 
edilmekte ve okunarak }'oklama
larınıo yapılmaamı müteakip ken· 
dil erine: 

- Aktiniz teaçil edllmiıtir, 
denilmektedir. Bu toplu surette 
e\lenenler, bu baait muamelenin 
ikmalinden aonra Belediyenin lo
kontaaında yemek yemektedirler. 
BUtUn maaraf çift başına (90) 
kuruıtur. Yemek ücreti de dahil 
olmak Uzere. 

Doğruluk dereceainl temia 
edecek mevkide değaiı. 

_D_ii_n_g_a_d_a_ Fakat bir Alman 

eucat ltag· Aliminin iddialı ıu· 
van cinsleri rette vUcude ife____ __,, tlrdlği yeni bir 

e~ere göre dUnyada mevcut olup 
cınslerl tefrik edilmiı olan hayvan 
nev'ilcrinln miktarı 400,000 Jlr. 
Nebata~ cinsleri lae 150,000i ieçme· 
mektedır. Bunların yalnız 280 bin 
nev'inl böcekler, 120 bin nev'inl 
bunların kanatlıları, 50,000 nevini 
dörder kanatlı kelebekler, 38 bin 
nev'ini de ıinek ın•'I böcekler 
teıkil etmektedir. Kuı nevileri 
umumi yekunun 30 da birini teı
kll etmekte ve rakam itibarile 13 
bin cins vlkude getirmekte imiı· 
ler. Balık cinalerf ll bindir. Yer· 
de sUrilnen hayvanlara ait cinıler 
iae 3000 den fazlayı bulmuyor. 
Bunun 1640 cinıl yılandır Ye bun
ların ancak 300 clnıi z:ehirlidir. 
ilah ..• 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

Salı -

Işık M ese/esi 
Mektep çocuklarıDın evde ve 
mektepte yazdıkları ve okuduk
ları vakitlerde ııık vuiyetiain 
gözler üzerinde çek bUyök tHiri 
"rdır. lşık mümkün oldutu ka
dar aündüzün tabii aydınlıtına ya
kıu olmalıdır. En eyi ıtık elektrik 
ziyaııdır. Petrol n hava gazı 

ışıkları elektrikle kıyH bile edile
mez. Aynı zamanda ııığıo yazj. 
yetJ o tarzda olm•lıdır ki oocuiun 
defterine veyahut kitabına kendi 
gölgeeini akHtfümuin. Ziyanın 
en eyiıi yandan ve bilhal!la ıol
dan gelendir. Ayrıca ılya 1abit 
olmalıdır. Halbuki bava gaıı ve 
ptıtrol ıııkla.rı az çok 1allanırlar. 
Hu, eyi değildir. Sonra elektrik 
ampulleri ( mat) olmalıdır. Yalnız 
kitap ve defteri aydınlatan ve 
göze çarpmayan abajurlu llmba
lar da tavelyeye değerler. 

--------------------------(*) Bu 1letları kaalp aaklayıaıs1 yahut 
lıt i r albUme J•P•thrıp kollakalyon yapı· 
nıı. Sıkıntı umanınıı.da lıtu notlar bir 
poııtor ıılbl imdadınıza yetltebillr. 

Tarihi Musahabe 
1 

Büyük -------Petro 

ügük 
PetrojJa 
Karşı 

Moskovada 
Açılan 

ilk 
• 
ısgan 

Bayrağı 
dı, lvanın da alıkbğını ileri ıUr
dtı, Petroyu tahta çıkarttı. 

On yedinci Hrın ıonlarına 
doğru bir gün Moakovada bil· 
ylik bir heyecan belirmişdi. Her 
kafadan bir ses çıkıyordu, her 

tahta çıkmıı görülmemlıtl, Bu 
ıcbeple halk ve hele aıılzadelerln, 
biri alık, biri çocuk iki prenaten 
birini aeçmek mecburiyetinde 

kötede bir encU· 
men kurulub de-

PrenHı Sofi, ummadıj1 bu 
netice tızerlne çileden çıka1azclı, 

K_r_e_m_l_i_n_S_a_r_a_y-
1
--------, annıerce atlayıp .--------------------

_ dövllndU, ıızla· 
di kodu yapıyor
du. 

Bu telaşın, bu 
heycanın tebebl 
bot kalan tahta 
oturtulacak pi
renıin seçilme· 
ıinde beliren gUç
IUkdU. Eti top
rak altınd• henuz 
çUrUmemit -olan 
çar Alekainln oğ
lu F eodor geçi
rilmiftf. Fakat bu 
genç çar, babaaı
nın ardından git· 
mıkte i•cikmedl, 
tacı tahtı bıra
kıb anupaya kaçdı. Şimdi 
ortada iki mini mini prenı vardı: 
ıvan, Petro !.. Bunlardan yaıca 
bllyilk ve bu bakımdan tahta 
namzed olan lvan alıkdı, burnunu 
ıi :meyi bile beceremezdi, atlmU
ğünti ıaça ıaça ıez:erdl. Petro iH 
henllz on yatında bir çoc1ı1kdu. 
Ger,• l•anın ana baba bir karde
fİ " Sofi ,, adlı bir pirenaeıl de 
tahta namzet bulunuyordu •e bu 
kız, çok fettan bir mahlukdu. Li· 
kin GrandftklUkten çarlığa yftkee
len Moıkova hllkUmdar ılllaleleri 
içinde : O vakite kadar kadıadan 

bulunuyorlardı. 
Prenaeı Sofi, Ruı tacanın ken• 

di baıına konmaaım istiyordu. Öz 
ve Uvey kardeılerlnln • akıl veya 
ıin bakımından - o taca lAyık 
olmadıkları nı dlltünerek hükUm
darhğı ele a-eçireceğini de umu
yordu. Nefsine gll•enci okadar 
derindi ki ıu veya bu yolda ted
bir almayı bile boş buluyordu. 
Fakat evdeki heaap çarııya uy
madı. KllçUk Petronun dayıları 
olan Nariıkin aileıl, bUtün aaıl· 
zadelerl ele aldı, Sofiyi - kadm 
olmak dolayıslle - açıkta bıraktır-

---------------------------="""""=-------

yıp inledi ve son· 
ra mert bir ctınıle 
ile entrika çevir• 
meye koyuldu. 

O devirde Rut
yada hAkim kuv• 
vet Strelitzlerdi. 
Eakl Romanın Pre 
torienlerioe, Oı
manlı Y enlçe
rllerine benı:iyen 
bu askeri zümre; 
düzenini çoktan 
kaybetmiıtl Ye 
devletin baıına 
beli keallmiıtl. 
Gelecek glinler 
için mUkifatlar 

vadine airlşerek Strelltzlerin ele· 
baştlarını ele aldı, bir ayaklanma• 
nın temelini kurdu. 

Para, gUzelllk, mükifat vadi 
gibi desteklerle kuvvetlendirilen 
yalan, •erimli olmakta gecikmedi 
ve bir gün Moıkova ıokakları 
"KanakanJ,, Diye batıran kllme
lerle doldu. 

Strelitzler ve onlara uyan halk, 
zehirlenip öldUrUldüğil ıöylenilen 
lvanın kanına karıt Petronun ka· 
nını dökmek ve kUçUk Çara katil 
rolll oynatmıı olan Narlıkin aile
sini de -bOyUjUnden kUçUj'Une ka· 

Havadan Sudan Geçinenler 
- Kurtarmaz ablacıjuu •. Va~

lahi, billihl kurtarmaı. Üç kuruı 
aermayHi Yardır tanealnln. Üçlnll 
on kuruıtan Yereyim dedlyaem, 
inan ki ıenin IOzel hatırın ltlndll 

Sırtiada&d y idi knfeye ratmea 
beli bUkDlmeyen iri yarı defikan
hnın kırmızı, kalın dudaklanndan 
d6klllen: 

-
11 G&zel hatırın 1,, ıOıO; 

elli beıllk " abla ,, aın taze yll· 
reiini ıurup ıibl tatJaaclırmııta. 
Acemice ıUrmeleamlı aözlerlnl 
ıllzcrek ınldiı 

- Say bakalım oa tane •.• 
Amma ıuluların4aa, lrllerlndea 
o)aun 1 

Delikanlı, iri ltir keaekAjıdıaa 
portakalları doldururken 11rıtı· 
yordu: 

- Ağzına llyık alllacltım •• 
Hepıl ıuludur alıtlacıfım.. Repıl 
iridir ablacıtım r. 

Kadan uıaklaıtıktan ıoma 
aokuldum: 

- Adın •• ıenla? 
- Süleyman! 
- Kaçtan ahyoraun portakalın 

undıiını? 

~ortakalcı Süleyman j - 140 dan ağabeyi 
- Kaç tane vardır sandıkta? 
- 80 tane! 
- Kaç kuruı kir bırakır bu it? 
- Belli olmaz kil Tutturabll· 

diğimize aahyoruz çUnktl ... Fakat 
(50-60) kuruı çıkıyor iUndel · 

Geçinebiliyor musun bu ka· 
dar para ile! 

Sade bu ıuallme değil, bUyUk(I) 
kazancına ıııpta etmeyiılme ıaıar 
ıibi dudak büktU: 

- Geçinmek de laf mı ki. mel
mekete para bile gönderiyorum! 
Yatmam, yemem, içmem otuz 
kuruıu geçmez benim günde .. 
Sefabetten de ağzım yanıktır. 
Geçenlerde bir hovardalık edeyim 
d•didim. Tophaneye gittim, tava• 
da kızarmış aıcak balık yedim, 
hem de ly:ce doyuncaya kadar. 

Fakat o gUnlln geceai, ıaf ağa 
kadar kıvrandım aancıdan. Bizim 
Mehmet, kabahati balıkların ba· 
yatlığmda buldu. Fakat ben hemen 
çaktım itin aslını. 

- Merakla sordum: 
- Neymlı itin aılı? 
O; ıllç meydua çıkarıbr bir 

Kari Melctubları 

karilerinn 
Suallerine 
Cevaplar 

1zmirde gümrük muhnfozs sinda 
Edremitli Rahmi Denize: 

Şiiriniz gUze1dlr, fakat şiir 
neıretmek gündelik gazetelerin 
tıarı değildir. Edebi mecmualar• 
dan birine ıönderlniz. 

• Diyarıbekirde Evkaf mütekaitlerin· 
dın bay Abdurrabmana ı 

l•prltlzmeye alt bizde ancak 
kUçUk bir kitap çıkmııtır. Evvelce 
eıkl harflerle vardı. Nushaları 
kalmamııtır. Bunu da Ankara 
caddeaf ldtapçılarından lsteyebf.i 
llrılnlı. " -·----·-· ... ················-········ ............ .. 
dar • linç etmek lıtiyordu. dilek• 
lerinl ıllah kuv•etile yerine getl...
meyl dalma bıceren •e korkunç biı 
tarih taııyan Strelltıler, Kremlit 
ıarayınıo 6nlne doldukları vakit 
koçak Petro, bir deliğe aaklan• 
mııta, oraya 11tınan Naritkinlerin 
de korku lllklerlne ltlemlıti. 

Narltklnler, bu kaJababtın 
Petroyu ıellıl gllzel dUşUrmok 
için toplanmadıtını, bir davaya 
1&raldıtını anlayınca ıeolş bir ne• 
fea almıtlardı. ÇllnkO ortaya 
atalan dava çOrtıktn, lvan öldU• 
rUlmemlıtl, ıllmllğllnll çekerek 
1arayda yaııyordu. 

Narftkller bu 1ebeple korku· 
dan çarçabuk ııyrıldılar, lvaoı 
bulup halka aöıtermeyi kur• 
dular. PrenHı Sofi, "sana bir 
z:arar 1elme1lnl., diye ahk Ivaaı 
aaklamııtı. Mak1&dı da 1aray önU 
ne toplananların ıöz kızgınlıttl• 
aağa, aola bakmadan, yapacakla· 
rı hücumun ıonuna kadar onu afı 
il tutmaktı. Halk •• Str~litıler, 
Petro ile dayılarını parçaladık• 
tan ıonra alık kardeıinl elllı 
öldürecekti Ye yalanının meydana 
çıkmHıaa meydan vermlyecektl. 

Likin bu 1efer de hesap ter• 
çıkh, budala lvan aaklandıtt 
yerden çıkanldı, Petro ile berab.ı 
sarayın balkonuna götUrUldG. 
kanına kan isteyen kalabalığa 
göıterildl. Taht llz:erinde kanlı bir 
değitikllk yapmak iıteyen binlerce 
adam, öldOrUldUğUne inandıkları 
lvanı diri ıörllnca ıaıırdılar v, 
Petroyu alkııladılar, artak Sofl 
yenllmlıtl, Nariıktnler ayakta 
kalmııtı. 

Fakat umulmaz bir ıevezelllı, 
kolayca elde edilen barışı bir 
lihza ıçinde boıdu. Bu gevez:e• 
liğl yapan Naritkln aileıine 
menıup bir prensti Alık adam, 
İvanm diri olduğunu görerek 
utanmıt olan kalabalığa ıaray 
balkonundan ıu ıözlerl hay• 
kırmııb: 

- Kepazeler, alçaklar. Bir 
kadeh içki için her edepıizlltl 
ıöze abyoraunuz, çar hazretlerini 
rahatsız: etmekten utanmıyonu• 
nuz. Sizi kuduz köpek öldllrtlr 
gibi gebertınelldlr ve biz bunu 
yapacatızl 

Bu ı6z, yabıan ıinlrleri yeni 
battan titretti, bakııı yumuıayaa 
gözler, yine kan rengi bağladı. 
Narlişkln ailHlnden tek bir adam 
kalmadı; kadın ve erkek 
hepsi parçalandı. Oıtelik Pet· 
ronun tek batın• çarlıkta kal• 
ma1ına mUaaade edllmiyerek 
budala lvan da hllkllmdar llAn 
edildi. Prenses Sofi, her 
iki kardeşine vasilik edecek ve 
bu ııfatla Rusya devletini emri 
altında bulunduracaktı. 

Bir ıöz, bazan en kuv•etU 
barııları bozar. Onun içindir ki 
eski Türkler, " boğaz, dokuı 
boğumdur. S~ı.Jerı bu boğumlarda 
beklete beklete ve ıUıe süz:• 
aöylerneli,, derlerdi. 

M. T. Tan 
·············-··························--···········-·~ illetin teıh'ıini koyan bir doktor 
keyfile aıı)atta: 

- Ne o;acakl "Gördilğil ıden 
vazgeçenin başı dertten kurtul· 
mazi,, derler. Bizim mide de peynir 
ekmeğe abtıyor, 11cak balağı y .. 
yince dokundu tablbiil. 
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Ha an 8. le 
Ti.inaydrn Hasan Bt. 
EyvaIJah yaıtıcıbatıf Pa

ıarola r 
- Böyle ne tarafa ııfdiyor· 

ıun, Hasan 8.? 
- Yıldıza .• 
- Dünyamızın ne k8tOIOttın0 

gördün de bizi bırakıp yıldızlara 
gldiyor1uo? 

- ÔylHİ değil. Şu Beflktaf• 
taki Yddız ıarayı var ya, bAni? 
Orada, yedi iklim, d6rt k6fed•n 
bir ıUrO Beyan gelmft, kampa• 
kuruyorlarmıf.. Haberin yok mu 
ıenin? 

- Var, Ha1an B.. LAkln, 
aen orada ne yapacakıın? 

- Ne mi yapacaaım?. Pazar
ola dlyecefPm onlara. 

- De de lflerl rut gittin. 
- Gltıin yal .• Bmadan aoora, 

dünyaya düzen verecek onlar. 
Ben erkeklerd.n umudumu lrH· 
tim. 

- Neden? 
- Ne olacak? Gısrmtıror 

muıun? BiriblrJerlnl yemek için, 
Allahm gOoU bir icat çıkarıyorlar. 

- Amma, bir yandan da ha· 
rıı görUıU aajlamak için cala, 
başla çalııanlar var. 

- Kulak aıma! bUfyorumz , 
y edl düvelin kumandanları aoz· 
a)ncl eanafa döndU. Kendllerfnl 
Hnki belediye , momurlan ko.-a• 
lıyormuı gibi, ellerinde birer 
çanta, oradan oraya koıuyorlar. 

- Iıte, iyi ya? 
- Gelgelelim, beri )'•&da, 

eloğlu hazırlamp dunıyor. Al· 
manyanın her karıf yeri Ma~ka 
allihbane1ine dönmUş. Blrlıl, dal· 
gınlıkla yere clgara1ını dlıürae, 
memleket ateı alacak, Allah 
Yermealn. Böyle, bar1t• hazırlık 
mı olur? 

- Ne yapmalı? 
- Barııı candan dllem•ll •• 

Bizim gibi doıtuna dost, abtında 
kavi, ıözUnUn eri olmalı. 

Bot vaktlai: "Kimin a6sUa11 
oyacağım ?,, Diye dttıUntlp ıeçlr
mektenıe, memleketin hayrına 
ıalıımah. Bunu bizden baık• 
yapan yok •• 

- Kabahat kimde? 
- Pavlinada.. Kimde olacıak? 

Dünyaya dUıen vereceğiz diye, 
Avrupa baritaıını, vaktllo, kadın• 
nenemin yamalı hırkasına d&ıdll· 
renlerde. Her gerlndikç• bir ya~ı 
çabrdıyor.. Bu hırkayı arbk yenı .. 
lemek IAzım; amma kıııla bo· 

yamadan .• 
Bunu uluılar kurumuna 

& • 

H•••n B. - Pazar ola 

-1-

ilptfrlnıin, eamersin, 
Şekerlerden ıekersin, 
Seni ahp kaçırsam, 
Kız, acaba ne dersin? 

- Ha san B. Bıktım usandım 
karım boyuna benden 6nceki 
kocaıından bahaedlyor .. 

- Zarar yok bayım, senden 
ıonrakind•n bahsetmesin de! 

anlat, Haaan B. 
- Şimdi kurumundan bııla· 

tırsın, haydi, git iıinef .. 
- Darılma, kuzum Haıan Bf. 
- Git itine, dedim ya ?I Haf· 

taya 1&lıya görUıUrllz. O vakit• 

kadar pazar ol~ 

Hasan B. in Vecizeleri 
BU Uk baıın derdi ~Oytık olur diyenler hata etmiş.. Büyük 

baıta ~iç dert olmazı Ôrneğl benimi 
'f 

Sabreden dervlı, muradına 
itin doğruıu bu. 

ermemlı te, 11kmtıdan sıebermltl 

Te•ekkUIUn gemlıl 

... 
batmaz •• Batmaz amma ıapa oturur! 

* dut yaprağı atlaı olurmuı!. Hele Sabır ile koruk helva, 
me de göreyim seniJ 

~ 
Atı alan ÜskUdarı geçti ise ne çıkar 1 Bir telgraf çektiğin 

gibi herifi Kartalda yakalabrıın. 
Jt. 

Ak akça kara gUn lçlnmit! Kara gUnUnıde akçayı . al da b~şına çal. 

SON POSTA 

Maniler 
-2-

Sarııındır, yosmadır, 

Can yakıcı haapadır, 
Onu gördüm göreH, 
Yüreciğim ha11tadır. 

Hasan Beyin Yaşı 
Haaan 8. ye ıordular: 
- Geçen aene yaf detiıtiğin 

zaman kaç yaşında idin ? 
- Kırk beı. 
- Gelecek ıene kırk yedi mi 

olacaksın? 
- Hayır, kırk ıekiz olacağım. 
- Nasıl olur, Haaan B.? Saç-

malıyoraun. Yaı doğiıtiğlnde kırk 
beı olursun da, gelecek ıene na .. 
ııl kırk sekize çıkarsın ? 

- BuırUn kırk alb yaıımda· 
~ lm da ondan.. Ne var bunda ı•· 
ıacak? 

ô f:;,;; 

Keramet 
Çirkin acuıenin biri ıldfp 

Haaan 8. yi buldu. 
- Kuzum, Hasan B. I dedi. 

Sana h~rıey malumdur. Kocamın 
beni niçin terkettfğjni söylersen 
aana bir lira veririm. ' 

Hasan B. gUldU; ve fU cevabı 
verdi: 

- Evine ıen galiba hiç ayna 
ıokmamıııın da on dan! 

- Ya.. Haaao Beyciğim J 
Hırsız sizin evin içinde dolawı·· 
yordu, beni görlince kaçtı .• 

Hasan B. - Tabiat sahibi 
lmif, · ben de olsam kaçardım! •• 

-3-
Saçların çift örgUIU, 
Dudağm hokka glllll, 
Seni görüp sevenin 
Boynu kalır bUkUlU. 

Nasıl Haaan B. sinemayı 
beiendia mi? 

Haaan B. - Evet komJk 
beni ağlath, dramı da katıla ka· 
tıla aeyrettimf. 

lflla Ne Demekmlf? 
Haaan B.ye ıordular: 
- Iflis etmek, no demektir, 

Haaan B.? 
O da ıu cevabı verdi: 

. - Parasını pantalonunun ce
bıne koyup da, boı keaeıinl ala
caklılarına uı:atmaktırl 

7 

Hasan B. in Nezaketi 
Hasan B. in birikmlı biraz 

paraıı vardı. Bunu bilenlerden 
biri, kendisine ıordu : 

B. 
1
- Paralannı ne yaptın, Hasan 

- Birisi 6dUnç lıtedl de, 
verdim. 

- Kim bu adam 1 
- Bilmf yorum. 

- NasıJ bilmezafn? Adını 
ıormadın mı ? 

Hasan B. kııdı ı 

- ilk defa yamma gelip te 
benden 6dUnç para iıteyeo bit 
adamın adını soracak kadar, beni 
nezakotıiz mf ıandmız? dedi. 

Anahtar DellGI 

Haaan B. 1• bazı muzipler, 
lliç diye, kandırıp konyak lçlr· 
mlılerdi. 

Böyle ıeylere alııık olmadığı 
için, zavalbnın baıı döndü. O 
halde, kalktı, 1allana ıallana 
evine gitti. Cebinden anahtarmı 
çıkardı ve birçok uğraşbjı baldo 
bir tUrltl anahtar deliğine uydu• 
ram adı. 

Onun, böyle, kapının önünde 
kan ter içinde çabaladığını gören 
komşulardan biri : 

- Sana yardım edeyim mi, 
Ha1Bo B. diye ıordu. 

Haaan B. memnun, cevap 
verdiı 

- Ekalk olma arkadaı 1 Sen 
sade evl tut, 11allanm1Bm da, ben 
anahtar deliğini bulurum! 

Hasen Beyin RUyesı 

Bir sabah, uykudan gö.zlerlal 
açan Haaan B. yanında yatan 
karıııne1: 

- Y ahuf dedi. Bu ıece çok 
tuhaf bir rüya ıördUm •. 

- Ne gördün, kocacıj'ım? 
Hayırdır inıallahl 

- Herifin biri aenl almış da, 
kaçmyormuş .. 

- Eh, sen ne yaptın? 

- Beni ı&rllrae, korkar da 
belki cayar diye, yorganı baııma 
çektim, uyudum. 

Kadınla rKongrası 
Düğün evi mi, nedir? Kadm dolu burası. 
Her ulustan toplanmış bu yerde bir nUmune. 
CoYBp aldım, sorunca, içlerinden birine: 
Kadmlar kongrası.. Kadınlar kongrası!. 

• Yıldızlaran yuYası oldu bu sefer "Yıldıı11 •• 

Gözlerinde ıilrmeler, tırnaklarında yaldız .• 
Toplandı dört köıeden, alay alay, kadın, kız. 
Kadınlar kongrası.. Kadınlar kongraaıf. .. 
lıittlm bu bayanlar neye karar verecek, 
Bidere: "Pes!,, dedirtip, topraklara ıerccek. 
Eminim, alnirleri biraz daha gerecek, 
Kadınlar kongrası.. Kadmlar kongraaıl. 



3 Sayfa 

Dlln Yılduda )'apılan tamn.lar komia. toplantı11 

250 Kadın, Hepsi De 
Harp Aleyhtarı 

Fakat Birisi Diyor Ki: "Kadın Kat'iyen 
Asker Olamaz Ve Olmamalıdır !,, 

( Battarafı 1 inci yüıde ) 
mıştır. Muharririmizin yuuım ko
yurouz.] 

* * ... PerapalA•l dolduran daYetliler 
taksim olunsa 25 bayana bir ka· 
valye ya dftıer, ya dUımez. 

Sayılı erkek misafirlerde, blSy· 
le bir takıim ihtimalinden iirkmliı 
gibi, göze a-ftç çarpan köıelere 
sin mitler. 

Herkesin yllzUne, yabancı di
yarlarda yol ıaşırm19 birer yolcu 
endişesi ılnmiı. Çünkll herkesin 
diğerinden öğrenmek, •ormak, 
anlamak i•tedifl bir şey, yahut 
bir çok şeyler Yar. MeHIA Hin· 
distan murahhası, TOrk kadımm 
tanımağa çallfıyor; Rumen kadın· 
ları, ayol tecesıfiale Hindistan mu• 
rabhaslarma karta dönOyor. YJne 
mesel& Fran11Z kadınlarımn 
Suriye murabhaslarından ıormak 
istedik~eri birçok sualler var, 
Suriye murabbaalarıda F ran11z 
kadrnlarma kartı aym arzuyu, 
aynı şiddetle duyuyorlar. 

Türk gazetecileri blıtOn mu
rahhaaların Ye ecnebi ıazetecr e
rin pt!flerlndedirler. Mütecesaiı 
ecnebi ~azetecilerlJe, töhret aea 
Yer murahhularda bizim mes!ek
taş!arın etrafında · pervane olu
yorlar . 

Ortalıkta cevap verenden çok 
ıoran •• anlatmak ideyenden 
fazla anlamak isteyen var. 

Ortalıkta dolaşan fotoğrafçı· 
larla garaonlarda caba. Biçare 
garsonlar haagl, kapıya kul ola· 
caklarını, hangi fermana boyun 
eğeceklerini ıqırmışlar. Kimlerin 
resimler:nl alacaklarını ıaşıran 

fatoğrafçılarda da; hangi ıfirüye 
atq açacağım ıaıırmıı birer avcı 
ıqlrınlığı var. 

1V e... Kooıre eğleniyor! 

lf 

- Ş:mdiye kadar bunlarla 
yaptığın anketlerde •ord ıığun 
•uallere aldığın en entc resan 
cevap nedir? 

Bu aul li, muharrir bay VAii 
Nureddin, bayan Suat Devrişe 
ıoruyor. 

Suat Derviıln cevabını, bana 
arkası dönük oturan Valaya 
hissettirmeden ben de not edl· 
yorum: 

- Şimdiye kadar ya!'hğım 
konuşma !ardan edindiğim iııtiba, 

ütün dünya kadm;aranın harbe 
idde t:e aleyhdar olduklarıdır. 
epsi de, harbi koaektif bir 

inayet, amansız bir taun adde
lyor:ar. Ye en kuvvetli mücade-
enin harpçıhğa karşı açılmasına 
araftardırlar. Ve Suat Dervişin 
u cevabını not ettiAteo, Valanın 
ana da sorduğu ayni suale 

\ 

Takıim abidealne çeleuk: konduktaıa 
ıonra 

ceYıp yetlftlrdlkten ıonra, çaldı
ğım bu sorg-uju, ıolumda oturan 
bay ErcOment Ekrem• soruyo
rum. O ıülüyor: 

- Sorduğum auallere aldı
ğım en entereaan cevap ne mJ. 
dir? 

Şimdi, az enel Iran murah-
ba~ndan aldığım maliimat azizim. 

- Sulh mesel~ıl etrafında mı? 
- Ne mlloasebet dostum 1 

- Silahları bırakma iti etra· 
fmda olmasın ? 

- Hayır azizim, hayır... e~ .. 
nim aldığım ma:umat tamamen 
hususi. Bizim çccuğun dt.dısına 
dair .• 

O, hayretle açılan g6zler"me 
iÜlerek baktt ve kıaaca izah 
etti : 

- Iran murahhası Baj an Fer• 
bunda birkaç senedir Ista:ıbu· da 
otu:-uy ormuş. Zira, Rıza adında 
bir çorap tüccarile e\ lenmiş. 
Eiz"m çccuklıra baktn dadı, 

bizim kapıya gelmeden evvel, 
onlarda çalışıyo:muş. 

Bayan Ferhunde, işbu dadı
dan b.r bayır görmiyecef:iml aöy· 
led:. 

Ben:m de zaten gözUm tutma• 
yordu onu. Bu haberi de aldık• 
tan ıor.ra, ~ am:dan tezi yok, ıe

pet:i~ ece~im kaitağı 1 

Bcıy Ercüment Ekrem, glilme· 
ıini kciierck, cldd yetini takındı: 

- Şaka bir taraf, didi, şu, 

Romanyalı prenseı Konta Klize
nin b"r cevabı .Hl pek bayıldım: 
ben, diyor, Abdulhamit devrinde 
iatanbula ielmi_;t:m. O zaman sey• 
rett:ği bir 1telamhk reıminde ak 
aakaUı Go~ç paşa, Hünkarın kuy· 
ruğunu taŞi} ordu. Ve anlı ıaub, · 

ION POSTA Nisan 16 

1 Spor ~,---Y---k---S~u··-M __ E __ R _________ , 
1 arın a şam Sinemasında 

f dman Şen/ikferi- Nefis bir mevzua malik musikili ve şarkılı 

r;:a~:;;rıık VENEDİKDE BİR GECE 
Her aene bUyllk bir raibet güzel fllmi başlıyor. Bu filmde meıhur tenor 

g&ren idman ı•nlikleri bu ıene 26 T 1 N O P A T İ E R A 
Nlauda Kadıköy aahe91Dda yapt- en gftzel ve en iyi farkıları taganoi edecektir. 
lacaktar. Mekteplerde ba.zırlıklara '""'----· Musikisi: JOHANN STRAUSS'ıo 
baılanDlJ.fhr. 

Mektepler Arasanda GUret 
••mplJonası 

BntOıa liaeJer araaında icra edi
lecek olan mektepliler &lir.. bi
rlndllklerbıe 19 Nisanda Galato.
aaray kullbl aalollunda bqlana
caktır. 

iki Mektep Ar••nda Spor .. ,, .... 
24 Niaaada Galataaaray lisesi 

ile Haydarpqa ~l araaında 
bftytlk bir •por bayramı yapıla· 
caktır. Teabit edilen programa 
ı&re: Atletizm, Yoleybol, futbol 
mllsabakalan Yardır. 

Mtısabakalano muntazam ce· 
reyauı için şimdiden hazırlıklara 
batlanmıthr. Proiram 10.30 da 
~it resmL 100, 20U, 400, 1500 
koplar 4 X 100 ve Balkan bay
nk _ 1arıtlarıdır. 

Uzuu, yllkMk atlama ile gn ·ıe, 
cliak atmalar yapılacak, buau mil
teakıp iki takım arasında voley
bol maçı Yardır. Liselerin birinci 
ve ikinci takımlarının da futbol 
maçlan programa ithal edilmiıtir. 

MuYaffakıyet kazananlara mft
klfat Yerilecektir. 

bnytık rütbeli kumandanlar, bel· 
lerl kırık köpekler gibi yerlerde 
•ftrftnfiyordu. 
Halbuki, balkan konfranııı mUna· 
Hbeti)e ikinci defa gel dlğim za· 
man, bu eıkl gftnlerden kalma 
nefret bir bllyUk takdira, aşka 
lnkillp etlL 

Zira ink:labmız; } erlerde sü· 
rlinen dalkavukları da, dalkawk
luğu da yerin c·ibhe batırmıf 

ve onların mezarı Dstnnde; t:lk· 
lerlne kadar hür bir millet ya· 
ratmıttı f Bu itibarla inkilibııııza 
ve memleketioi:ıe adeti tapım· 
yorum s:zin 1 .. .. .. 

- Bugün, Şhinşah Pehlivinin bil· 
yOk blmmet:eri sayeı:nde Iran ka· 
dınlan bir çok medeni ve ta bil 
haklarına kavuşmuı bulunuyor"ar. 
Şimdi Iranda Avrupada tahsil 
görmUt avukat, doktor, dişçi, pro· 
feıör kadınlar varcır. Daha bir 
kaç yıl önce çarşaflı kadınlarla 
dolu olan Iran aokaklannda bu
glin açık üniformalı lise kızlan 

C:.olafı) or. 
Eskiden, izbandut gibi adam

lar, 12, 13 yaşında, kemikleri aert
lenmemiş körpe çocukları nlkih 
albna alabiliyorlardı. Halbuki bu
gün, izd.vaçta medeni kanunlar 
bmamen kabul olunmuş; ve kız· 

ların 16, erkekterin 18 ya11ndan 
evv~l evlenmelerine imkan bıra• 

kılmamııtır. 

Hulasa bugftn, Iran kadınları 
mebusluktan gayri bütün haklan· 
111 kazanmış bulunuyorlar. 

Bu sözleri tahmin ettiniz 111>1, 
Iran murahhas heyeti reisesi Ba· 
yan Ferhande Riıa söyliyorı . 

Başka b:rino yanaımadan ev· 
vel, ona ıon bir sual aoruyoruml 

- Ya, fU, kadınlann aıker 
olmalan hakkında dütllncenlı:? 

Dört liaanı mükemmel konu• 
tan zeki ve ıevimli Bayan: 

- Kadın, dedi, asla aıker 

olamaz •e olmamalıdır da. Ço
cuklarının en ufak bir rahataızlığı 
karpsmda baygınlıklar geçiren 
anneler, yaradılıt itibarile kanla 
boğupnalara müıteit değildirler. 
Eğer aüppece idcllalardan 11yrı• 

- ·--- - ·-----------------------

'M i L L i Sinemada, ,.. Ş 1 K SiNEMADA 4 

j Haf tanua eo güzel filmi 

KMAe\a:mRİD enı· boüyükKfllmAI 1 K ı z ı L ÇAR i ÇE 
BRIGITTE HELM'in 

en son eseri, 
büyük muvaffakiyetle de•am j yUk muvaftaklyetle 

> edi) or. devam ediyor. •-

lnhisariar u. Müdürlüğünden: 
ldarem:z ihtiyacı için ıartnamesi mucibince 1350 adet muhtelif 

eb'adda Rendelenmlı Beyaz tahta satın alınacağından vermek 
iıüyeolerlıı :L0/4/935 tarihine mllsadif Cumarteıl günft ıaat 14 de 
% 7,50 ıGvenme~erile Clbalide Levazım ve mUbaya11t Şube•inde 
Mübayaat Komiayonuna müracaattan. '11890,, 

Nafıa Bakanlığından: 
1414/935 tarihinde mfuıakaaasamn icra edileceği ilin edilmiı 

olan filyo• • Ereili battı ikinci kısım lnş•atma ait eksiltme g&+ 
len Ulzum üzerine aym prtlarla 5151935 Pazar ~· saat On bete 
tehir edilmiştir. 

larak konuşmak IA.zım geHrae, 
inkAr etmemek lazımdır ki kadın 
nihayet kadındır ve kadın kalbi 
ne o!sa kadın kalbidir. Ve kadın 
kalbi, barut, kan kokusu ile kay· 
naıamıyacak kadar zayıftır. .. 

Bir aralık, jGZ.efin Beykerl 
beyaz bırakan bir Bayanla kar
şılafbm. Meğer, varye:te yapacak 
bir san'atkir sandığım bu 
Bayan Camanayke murahha11, 
Una MarsormUf. Una Maraığa, 
- pardon- Una Marsonaya, kadıo
ların sulh yo!unda yapabilecekleri 
hizmet:eri aordum: 

- Kadın, dedi harbe değil, 
harp fikrile harp elmeğe müste
lttir. Zira evlat yeliştlnneaia oe 
demek oldugunu bilmeyen erkek
leıden çok iyi takf r ed•rlv. 

Jf 
Son konupnaım; uluıfarar .... 

kadın birlikleri murahhaılaruam 
en değerlilerinden birile, Mrar 
murahhası heyet relseal bayan 
Şarabi ile yaptım. 

O, aulh hakkındaki aorguma 
ummadığım kadar temiz •• açık 
bir tftrkçeyle cevap •erdi: 

- Kadınlarm, ıullıo temin 
yolunda yapabilecekleri değil, 
yapamıyacakları ıey yok gibidir. 
Fakat bu aahada mfte11ir hizmet• 
lerde bulunabUmeleri için, bittabi 
iktidar mevkilerine gelebilmeleri r 
lazımdır. Sulhu temin için, bllyOk 
AtatUrklln dediği gibi: .. Harbı ha· 
zırlayan Amilleri ortadan kaldır

mak llzımdır!" 
Bu mllteaddit, ve gllçlll Amil

lerle ihtiraslarla çarpıtmak, ıonra 
bilhassa, gelecek nesiTierf koyu 
birer harp düımam olarak terbi
ye etmek IAzımdır. HattA bu ter

biyeyi sade aile muhitlerine lnhi
aar ettirmemek, mektep dersa• 
nelerine kadar aenitletmek 
lAzımdır. 

- Şa halde, sulhun temini, 
uzun senelere mUtevekkiftlr? 

Bayan Madam Şarapi Paıa 
alSzOnO ; çok nikbin Ye makul bir 
cevapla bağladı ı 

- Tabii aeuelere mUtevek· 
kiftir. Fakat insanların bayatla· 

111882., 

nnda bile blylk bir nl oynıya· 
auyan MiM dediğiniz ıeyfa, mU· 
letlerin hayabnda •• ehemmiyeti 
olabllir ld? 

Bizler, ıulhu temin yoluada 

çalışıyoruz ve çahşacağız.., 

Eğer muvaffak olamazaak, 

bunun ~ahı. ... 'ullyeti hizlere 

değil, emperyaliıt memleketlere 

racidir. · 

• 
Tam datılmaya h.flayaa top-

lanhdan ayrılmak lzenydlm ki 
yatlı bir bayan etellmden kav· ı 

radı: 

- Sizi, dedi. geldiiimdeaberl. 

an1orum. Neredulnlz? O, ağa• 

ma açmama vakit barabudan, 
hayretimi arttıran bir ıul 10rdu: 

- Hani ,..._lerlıa? 

Meğer, ...np Wr do•tum; 
pk gDzel fılnalf bir r•mlllin 
aslını araya11 bu Ameılkah h.,an 

.. MUia,, e, aradığı pyln bende 
olduğunu .Bylemif. 

Bunu aezince gllldtlm, ve me

raklı bayana; bir hanımın elfnl 
öperken reaim çektiren muhanlr 

Erdmıut Ekruai ıölhrerek: 

- v..ı.. madam, dedim, 

aradağuus fotoinfp .. aattlr. 

Nöb·etçi 
Eczaneler 

:& sece Döbetçi eculleı. tunlaıdır 
l•tanbul tarafı : Şabaadebatında 

(Hamdi), Abarayda (Ziya Nuri), 
Edinaekapıcla (Arif), Şellııremlnla• 

de (A. Ha.•di), SuıatJada (Bro
flloı) , Kilçtlkpazarda (KGçClkpa• 
aar) , Fyüpt• (Hikmet) • Lllellde 
(Sıtkı), Fenerde (Emnyadi) , Ca· 
taloA'1unda (Übeyt) , Ba~elraptda 
(Betir Keımal) , Bakırköyde (Mer· 
kez). Beyofl• taraf}: Beyejlunda 
(Kanzuk) , Panıaltıda (Gilnet) , 
Tak•imde (Karakıa Klrkçinn), 
Galatada (Hida1•t) , Kmtulaıtaı 
(Necdet Ekrem) , Kasımpaıada 

tYenl Turan), HaaldSyde (Yeni 
Ttırk.iye) • KadtldJy tarafı ı Moda• 
da (Faik l.kender), Paaaryolunda 
(Namık i.met), Bilylkadada (Halk) 
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İhtilal Hazırlıkları .• 
lbrahtm Paıanın Vaziyeti Çok MüıkülAt Keıbetmfıtl, 
Zevkusefayı Bırakmış, K~s1nı Bile Görmez Olmuıtu 

ihtilal Kazanı Kaynarken ••• 
Istanbul tarafında, Kadı ZllAll 

Hasan Efendi ile Ayasofya kUrall 

ıeyhi laplrizadenin gizliden gizliye 
atef ledikleri ihtilal kazanı kaynar· 
ken, Üıküdar yakasında derin 
ııaflet Ye ıükfınet hüküm sUrUyor· 
du. 

ÜçlincU Ahmetle lbrahina Paıa 
ordugahtakl çadırlarından ÜıkU
dardakl saraya nakletml,ler .. Ayrı 
ayrı dairelere yerleımitlerdi. Ra
hat ve huzuru her t•Y• tercih 
eden ve harp için bir mangır bile 
1&rfetmek lstemiyen padiıah, ken
di dairHinde hemılresl Hatice 
ıultamn tertip ettiii eğlencelere 
doyamıyor.. ikide birde : 

- Göreyim, vezirim .. Ne iti•, 
lıle.. Şu harp itini bir ahsenuılOp 
ile te'hir eyle. 

Diye, lbrahim Paıaya lıaber 

gönderiyordu. 
Ibrahlm Pata da ıulbu iıti

yordu. Fakat, halkın heyecanın• 
dan korkuyordu. Zaten onun için 
bu sefer alayları tertip edilmff •• 
Sancağı terif, paditahla beraber 
karşı yakaya geçirilmif.. Halkın 

gözlerine bir avuç klll ıerpllmiıtl. 
Şimdi de, ordunun nokıanlarıaı 
ikmal bahaneaile burada tevakkuf 
edil mitti. Fakat bu hal böylece 
devam edemezdi. Zaten ordugAhta 
bulunan •• butnn hayatlarında 
zevk ve •il•nceden bqka hiçbir 

ı•Y lle meşgul olmıyan devlet 
erkinı da birer birer savuıup git
mlılerlerdl. 

lbrablm Paıanın Taziyeti, çok 
mOıkllit keabetmlıtf. Eski zevk 
ve aafa hayatı şu tarafa dunun, 
yemekten içmekten bfJe keeilmlftl. 
Genç ve sevgili karu.ı, (nerglz 
gözlft) Fatma ıultanı gözlerinde 
tütüyor, fakat bu mo11ıul ve muz
tarip zamanında ona ıevgilerlnl 

izhar etmek korkusile Üıküdara 
gatirtemiyordu. Hergün saray bal-
tacıları iki aaray arasında ıidip 
ıeliyorlar.. Bu aksakallı işık 
zevc ile, gençliğin en tatlı 
taravet hayatını ya,ayan Fat-
ma ıultan arasında mektup 
bfl} orlardı. 

Ibrahim Paıa, (Iran Şahı) na 
hlrblrlni mllteakıp nameler gön· 
dermiş.. Huduttan Iran aıkerleri· 
nin çekilmeıi, ehlisünnet gllruhu· 
na eza ve cefa edilmemeai tartile 
ıulhun muhafazasını teklif etmif .• 
Akıi takdird• vukubulacak harpte 
Iran hükumetine maddi ve manea 
vl bUyUk muuliyetler terettüp 
edeceğini izah eylemiıti. Fakat 
Iran hllkümeti, bu namelere açık 

bir lisanla cevap vermemiı .• Uzun 
müzakereleri iıtlizam edecek mu
kabil tekllflere giri;miıti. Bu Ya· 
ziyet, lbrahim Paıayı pek derin 
bir dUtünceye ıevketmiıti. Çllnktı 
o planı, bir anda altllst ol•JVer· 
mitti. (Arkaaı var) 

SON POSTA 

Asri 
Kızlar 

- Ateıiniz Yar 
mı bayım? .. 

- Terbiye
siz 1 .. 

Bir Yığııı 
Sahipsiz Mal 
Şimdiye Kadar Bir Buçuk 

Milyonluk Satıldı 
GlimrUk idareai yıllardan beri 

gümrükte biriken ve aahf pleri 
tarafından alınmayan eşyayı sat• 
makta devam ediyor. Şimdiye 
kadar bir buçuk milyon liralığa 

yakın eıya satılmıştır. Fakat bu 
eıya arasında aatılamıyanlarda 

vardır, bilhaasa 12126 lira kıy· 
metinde olan setsiz sinema filim
leri vardır ki bunlara hiç talip 
çıkmıyor. Gümrük idareal bunları 
6 mayısta tekrar satılığa çıkara
cak ve çok ucuza verecektir. Ge
çen seferki satışlarda da bunlar 
ucuza verilmiı, fakat alan olma· 
mııtır. Yine böyle 11atılamıyan 

eşya meyanında tıbbi müstahza• 
rat da vardır ki kıymeti 10 bin lira 
tahmin edilmektedir. Yalnız beş 
bin liralık maden suyu ve tuvalet 
eıyaıı mecuttur. Beı bin liralık da 
ıakarin vardır. 

Satılamayıp mnıterisiz kalan 
\'e gllmrlik idaresinin batına beli 
keıilen eşya da cins ve nev'lne 
göre ha) ır cemiyetlerine teberrll 
edılmektedir. 

Nl•aa 

j Bir .~eri Hikiiye~i 

lzmirde Olüler Bir Diri 
Korkutuyorlarmış ! 

........ ..... . ....... w 

Adamcağız Doktorlara Başvurm 
Fakat Çare Bulunamamış 

Bundan bir kaç ay evvel IJ;. 

mirde lkiçeımelikto bir yangın 
olmuı, bir gece yarısı çıkan ateı 
netlceıinde bir otel, uyuyan mtiş· 
terilerinin bir kaçı Ye ahırdaki 
hayvanlar yanmıştı. lzmir muha· 
birimizin tafıilitile verdiği bu 
yangın hidisesl unutulmutken, 
dün lzmirden lkiçeımelikte oturan 
Tahııla Kızıaç imzalı bir mektup 
aldık. 

Anlatılan vak'a hem korkunç, 
hem de gariptir. Okuyucumuz 
Bay Tahılo diyor ki : 

" - Yangın çıktıktan ve ote
lin bulunduiu yer düz bir arıa 
olduktan sonra ben bu arsayı 
ıatın aldım, ve üzerine bir ev 
yaptırdım. Fakat ev bitip içine 
ıımnce, geceleri garip garip, 
tUrlU tUrlll rüyalar görmeğe baı· 
ladım. Beni sık ıık yataktan 
korku ile ve ter lçindo aıçratan 
bu rllyaların mahiyeti ıudur: 

Uykuya daldıktan bir mllddet 
sonra otel ile beraber yanan 
insanlar ve hayvanlar kartıma 
ıeliyorlar. Birinin mahkemede 
davası \farmıı. Bazı kimıelerin 
yaptığı tesirlerle davasını kaybet• 
miş. Bir baıka11 hizmetçi lmiı, 
efendisi kendiıine çok bağırıp 
çağırıyormu91 bu yOzden de. sağır 
olmuf. 

- Fakirim, kulaklarım 
maz oldul. diye boynunu 
dur.uyor. 

Bir diğf'fl de: 
- E•lmi gasbettller, ı 

larda evsiz, barksız kaldım!. 
inJiyor. Sonra bütün bu tik 
çllerle beraber ahırda y 
hayvanlarda bir atııdan ağ 
bağrıııyorlar ! .. 

Bu hal, bu aarfp rUyalar 
gece devam etti. Nihayet d 
namadım, doktorlara baıvur 
Bana: "Kalbindeki tere11nl:i 
fazla olması fesat halidir 1. ., 
diler. Birtakım ilAçlar 
Fakat hiçbir ıey para et 
Yine benim gibi ııarlp rü 
gören biri bana: 11Kan ald 
dedi. Onuda yaptım, onun da 
teıirl olmadı. HAii ıeceleri 

kumda acı acı hayvan Ye 
bağrıımalan duyuyorum, 
yananlar kartıma dlzlllp 
yanıyor, ağlatıyorlar. Ne yap 
ğımı ıaşırdıml .. ,, 

Yerıde Kaldı 
Lafayet ( Amerikada) 15 

Ne.yorktan Loıaageloı'a S 
tosfer tabakasında bir UÇUf 

rübesl yapmak lstiyen tayya 
Viley Poıt, La Fayet'e in 
mecburiyetinde kalmıtbr. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
- 21 -

1 - Öz türkçe köklerden etlen 
ıöılerin kar1111na ( T. Kö.) beldeli 
(alameti) konmuttur. Bunlann her bir 
hakkında ııraaı ile uzmanlarımızın 
(aıüteha1&ı1) yazılannı ıaıetelere n· 
rtceğiı. 

2 - Yeni konan karııhkların iyi 
ayırt edilmeei için, gererin• göre, Fran
ıızcaları yazılmıı, aynca örnekler de 
koııulmuıtur. 

3 - Kökl Türkçe elan kelimelerin 
bugünkü itltnllmiı n kullaoılan ı•
killeri alınmııtır. Aslı ak olan hak, 
aslı ügcüm olan lıüküm, Türkçe "çek,, 
kökünden gelen §t!kli gibi. 
ibra etmek (Bak: Beraet) - B .. 

rilemek 
Örnek: Kendisinde biç bir mat• 
lubum ka?madığından, ibra et• 
mekte bir beiı ıörmedim-Ken• 
disinde hiç bir alacaiım 
kalmadığından, berilemekte bir 
ziyan görmedim. . 

ibram etmek (ılhah etmek) - Üs
tüne varmak 
Örnek: Arzunuzu lıaf etmem 
için bu kadar ibram ve ilhab 
etmeniz dotru mudur? - Arzu
nuzu yerine ııetlrmem için bu 
kadar UıtUme varmanıı doiru 
mudur? 

ibraz etmek - Göıtermek 
Örnek: S6zlln0 lıpat etmek için 
bir Yeslka ibraz etti - SözüaQ 
kanıtmak için bir belge ıöıterdL 

ibre - iğne · 
Örnek; Puıulanın lbreıl daima 
timall irae eder - Poıulanın 
iğnesi her zaman kuzeyi sıöıt~rir. 

ibret - Öğrenek, örnek, ders 
Örnek; 1 - Şu mücrimin hali 
size bir ibret olsun - Şu ıuç· 
lunun hali size bir öğrenek 
(ders) olıun. 
2 - insan, her ıeyden bir lb
rd almalıdır - insan, her şey
den bir örnek almalıdır. 

lbn - Oğul 
lbtila - Düşkünlük 

Örnek; lıret lbtilAıı, lbtlllların 
en sıilç yenilenlerindın biridir -
Içki dütkllnllltB, dOıkUnlOklerin 
en aDç yenilenlerinden biridir. 

MU btell - Dütkiin 
Örnek; ltrete, kumara, envaı 
me1aviye mllbteli bir adam -
içkiye, kumara, tllrlU kötUIOk· 
lere dUtklln bir adam 

lbtldar etmek - Baılamak 
Örnek; Mesaiye lbtidar eder 

. etmez önUmOzdeki mUtklllAbn 
vahameti kendini göıterdl -
Çalıımaya batlar batlamu önb• 
mnzdekl allçlnlderio ağırlığı 
kendini göıterdl. 

Ibzaletmek - Bol bol vermek 
(bak: bezletmek ) 

lcab - Gerek, IOzum ( T. Kö.) 
Örnek; 1 - itin icabı ne ise 
ODU yapmalı - itin aereti ne iae 
onu yapmalı. 

2 - icabına göre hareket edi· 
niz - Lüzumuna &Öre hareket 

ediniz. 
lcab etmek - Gerekmek 

Örnek; S6ylediklerinlze nazaran 
mezelenin böyle olmaaı İcab 
eder - Söylediklerinize göre 
ıorumun böl le olma11 ıerektir. 

icabı maılahat, icabı bal - ftin 
ıereği 

Icab ve kabul - Kanıtma 
Örnek; Her bir akd lcab •• 
kabul ile lnikad eder • Her bir 
biğıt, bir kanııma ile ba;ıt
lanır. 

Mucibince - Yapıla 
Örnek; Bu emirnameyi Vekile 
arz ile mucibinceılnf alınız • 
Bu buyrultuyu Bakana sunarak 
yapllaıını alınız. 

icabet - Kabul 
Örnek; DaYetinlze icabeti bir 
Yazife addederim - Çağrı11nı&1 
kabuln borç aayarim. 

icabet etmek - Kabul etmek 

Örnek; Siz bu kadar davet 
ettikten ıonra onun da icabet 
edeceği atikirdır • Siz bu ka· 
dar çağırdıktan ıonra onun da 
kabul edeceği besbellidir. 

Icad etmek - lcad etmek ( T. 
Kö.) 

Keıfetmek - 1 • açmlamak, 2 • 
(bak: lcad) 

lcad v• ihtira etmek - Bulmak 
Örnek; Gramofonu Ediıon icad 
Ye ihtira etti • Gramofonu Edi
aoo buldu. 

icat ve ihtira - Bulu 
Örnek: On beıinci ura bir lcad 
•• ihtira a111 denilıe aezadır -
On beşinci aıra bir bulular 
aın denilse yerindedir. 

Mucit, muhteri - Bulman, bulan 
Örnek; BOyllk mucit ve muh
terilerin isimleri tarihte hürmetle 
anılır - BOyOk bulmanlann 
adlan tarihte ıaygı ile anılır. 

icar - Kira (T.Kö.) 
icar etmek - Kiralamak, kiraya 

vermek 
Ömek; 1 • E•fnf, aylığı elli 
liraya icar etmft • Evini, aylıtı 
elli liraya kiralamış. 
2 - icar ktmek fıtedijim oda
ya benllz bir talip çıkmadı· 
Kiralamak lstedljim odaya 
benOz bir istekli çıkmadı. 

icar• - Kira 
Örnek: Bu evin lceresl ıtmede 
altı yOz liradır • Bu evla klraıı 
yılda altı yOz liradır. 

Mucir - Kiralayan 
Ömek; Muciri ile bir tiri& 
anlatamadı - Kfralıyanı ile bir 
tllrlü aolaıamadı. 

Mnatecir - Kiracı 
Örnek: Muciri• mllıteclr ara• 
aında tam. bir ftillf Yar • 
Kiralıyanla kiracı arasında tam 
bir anlaıma Yar. 

lıtlcar etmek - Kiralamak 

Örnek; Bir oda isticar etmek 
i&tedlm, hatıma gelmeyen kal
ma dı, bir tllrlü bulamadım -
Bir oda kiralamak iıtedim, 
ba~ıma gelmiyen kalmadı, bir 
tUr,n bulamadım. 

icaz - Tansıtma 
icazet - izin 
leli - Sürme 
idil - Uiulama 
lcliı, ik'ad - Oturtma 
icmal - Soma 

Örnek: Meselenın icmali ıu ki •• 
• Sorumun ıomaıı fU ki .• 

icmal etmek - Somlamak 
Örnek: Meseleyi o kadar iğlik 
ettiniz ki şimdi onu icmal et• 
mek bile müşkül - Sorumu o 
kadar kanştırdınız ki ıimdi oau 
somlamak bile göç.. 

HtiUsa - Özel 
Örnek; işin hulbaaı aranacak 
olursa - itin 6zeti aranacak 
olursa. 

Hülisa etmek - özetmek 
Örnek; Şimdi müsaadenizle 
meseleyi bir hUliaa edelim -
Şimdi lzoiniz!e sorumu ötelim. 

?cra ( tllzel terim ) - YDret 
Örnek: Verilen bükilmlerin le· 
ra11 için evini 1&tışa çıkardılar 
- Verilen bllkUmlerln yüreti 
için evini ıatışa çıkardılar. 

icra etmek - Yürütmek, yap
mak 
Örnek: 1 - Bir kere hllkme
dilen bir şeyi behemehal icra 
etmek llzımdır - Bir kere 
hükmedilen bir ıeyi ne oluna 

olıun yllrlltmek geretir. 
2 - Emrinizi icra etmek bana 
hem vazife hem de ıereftlr -
Emrinizi yapmak bana hem 
ödev hem de onurdur. 

icra ettirmek - Yapbrmak 
Örnek: Yplnaz emretmek kifa
yet etmez, emirlerini icra et· 

tlrmekte llıımdar - Yal 
emretmek yetmez, emirle 
yaptırmakta gerektir. 

icra ve infaz - YOrlltUm 
Ôrnekı Hllkllm icra Ye laf 
adaletin •o mllhfm lcababnd 
biridir - Hllkmln JOr&tn 
tüzenin en önemli ı•rekle 
den biridir. 

lcrayi ıan •at etmek, icrayı m 
muriyet etmek - Ekzemek 

Örnek: 1 - Tllrklyede icra 
1an'at etmek için ecaebfl 
hakkında bazı •tkil Ye mera 
min ifa11 IAzımdır - Tllrklye 
ekzemek için yaduyrular ha 
kında birtakım ıekillerin ve t 
renleria yerine ıetlrllmeıl g 
rektir. 
2 - Bir memur için icra 
memuri} et etmek vazifedir 
Bir işyar için itini ekzeme 
bir borçtur. 

icra daireıl - YürlUge 
Örnek: Elimdeki hlkmll fer 
dairealne ıötllrerek icra11nı 
lep edeceğim -Elimdeki hnkm 
yürlltgcye götOrerek Jilrlltnlm 
ıini isleyeceğim. 

lctiaar etmek - (Bak: ceuret) 
lçtlhad - Özelgörtl 

Örnek: Herkesin bir fikri ol 
bilir, fakat içtihat sahibi olma 
büyük bir vukuf ister - Herk 
ıin bir dliıllnüıtı olabilir. Anca 
özelgcrll ıs11 olmak btıyllk biı 

bilgi iıter. 
içtihadı - Ôzelgörük 

Örnek: içtihadı meselelerde 
hakimler kendileri kanun yapa· 
cak olsalar ne türlll bir hükllm 
koyacaklar1a ona göre karar 
verirler - Ôzelgörllk sorum· 
larda hDkmenlerkendi!eri kanun 
yapacak o!ıalar ne tUrlU bir 
hilkllm koyacaklarsa ona g6r• 

( Duamı 11 iaoi ylzde ) 
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Venizelos Soygunculuk 
Bile Yapmış 

f Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
Aralannda eski nazırlardan 

•yan azası Yaıonidiı ile eaki ha• 
riciye nazırı Zonnunı bulunduiu 
bir kaç ıivil fıyancı da Larl .. 
Divanlharbinde muhakeme edile

ceklerdir. 
Buradaki Bahriye Di•anıharbl 

228 iayancı zabit ve neferin mu• 
bakemeaine diln sabah baıladı. 

DOnde tersanede, Yunan do
nanmasının lıyancılardan temiz• ... 

90 Bin Altın 
Lira Kimi"n ? 
Bu Paraları Maliye 

Alınak istiyor 
Umumi harp 1enelerinde ya• 

pılan bir ahı verit yolsuzluğun· 
dan dolayı o yaktin bahriye nazır-
hğı yapan Mahmut Muhtar pafadan 
80 bin albn liraya yakın bir para· 
latenmiıtl. Bu iıteme bnkmö ka· 
tly~t keapettlkten ıonra Mahmut 
Paıanın ıehzadebaıında basmacı• 
lar karıl81Ddaki 20 kadar dtlkkl· 
llile katırcı oğlu arka1ındakl ha· 
hının derinunda bir bi&1elerine el 
konmuş ve aeyriaef ain namına 
._purlan çıkarbldaktan ıonra bi-
)1lk kabrcı otlu hanınada a~i 
muamele tatbik edilirken Mahmut 
Muhtar pap Utenllea parayı der
hal aeyriıefain namına bankaya 
yabrmıfb. Ôjrendijlmlze tılre 
huhıe He d•nfs yolları idaresi 

( Dnamı 10 uneu Jbd• ) 
karar yerfrJer. 

içtima - Toplanma, toplanb 
Öraek - Bu MD• parlamen
t01l1111 lçtlmanu yaldfadea n-
vel yapmaya faydab bulmu.
lır - Bu yıl parlamentonun 
toplanmaaını vaktinden önce 
yapmayı faydalı bulmuılar. 

içtima etmek - Toplanmak 
Ômek: Bllytlk Millet Medid 
1 Mart 1934 te içtim etti -
Kamutay 1 Mart 1934 te toP4 
landa. 

içtimai - Soyıal (Bak: cemiyet) 
Örnek: içtimai mueleler üze
rinde b&ylk bir ltloa ile bii
knm vermelidir - Soyıal so
rumlar Ozerinde bllyllk bir iz•• 
ile blldl• yermel.icllr. 

Mn~teml - Toplanmak 
Omek: MDçteml bulunan he· 
yetin bu mesel• hakkında he
men bir karar vereceğini &mit 
ederim - Toplanak bulunan 
kurulun bu ıoram hakkında 
hemen bir karar vereceğini 
umanm. 

lçtlnab - Kaçınma (Bak: Huer) 
içtinap etmek - Kaçmmak (Bak: 
Hazer) 
idam - Yotatım 
Ôraek: Son ilyaa bereketin• 
pİf •a olaalardan birinin salben 
idamına karar verildi - Son 8ZI 

hareketine 6nayak olanlardan 
birinin asılarak JOiabmına karar 
Yerildi. 

idam etmek - Yotatmak 
Ôrnek: Bir mlcriml idam etmek, 
De kadar acı olursa olsun içti• 
lbai bir IAzımeyl yerin• ıetlrmek
tir - Bir ıufluyu 1otatmak ae 
kadar acı oluna olsun 10ıyal 
bir aerekiiji yerin• getirmektir. 

ldıune etmek - Devam ettirmek 
ldane - Borç Yerme 
Ôroek: Znrraa ldane için eıkl· 
den .) apılan mDe1&e1elerin yerini 
timdi Ziraat Baaka• ifgal e«Ü4 
ror - Çifçilere borç yenn• için 

lenmesl merasimi yapıldı. 
Kanunu Esaside 

Atina, 16 (Hususi) - Resmi 
ıazete, kanunu euıide yapılacak 
değiımelerin eaaslanm neırediyor. 
Buna ıöre, lyan meclisi kalka· 
cak, yalnız meb'uılar meellai ola
cak, bu meclla Cumhurrelainln 
kararile feıbedilebilecek. ayrıca 

birde iıtişari mahiyette bir mec· 
liı kurulacaktır. Bu suretle kabl· 
nenin 1&lahiyetleri artmaktadır. 

Yıal 11e,rı1atı -Mardin Halkevl - M rdin Halk-
evi a-Gzel ve r enkli b r kapak içinde, 
mem eketin birçok pı.el teıebbG .. 
)erini anlatan ru mli bir kitap çıka,.. 
mı ıtır. 

Pollkllnlk - Bu aylık Tıb mec-
muaa nın Mart 1ay11& birço'< tan:nm ıı 
doktorlarımızın tıbbi yazı!arlle çık-
mııtır. 

içki dU9manı ıazete - Yetil 
Hilll cem yeti tarafından çıkarılır 
mecmuadır. 28 inci asyııı çıkm · ıtır. 

Varhk - Ankarada ıs gtlnde bir 
neırolunan bu, cleferli 1&n'at H fi kir 
mecmuaı·nın 43 Dncü ıay111 bir çok 
biklyeler, tiir1er, edebi ve kllltilrel 
JUılarla çık mıttır. 

Yarımay - Betinci ıay11ı iç 
renkli nefis b:r kapak içinde çıkmıı· 
tır. Bu .ayıda operatör Bay M. Ke· 
malin; Nurullah Atacın, Naci Sadul
lahın, Suat Derviıin, Ziya Şakirin. 
Cahit Uçutun yazı n röportajları 
Yard•r. 

arasında buyllzden bir ihtilaf çık· 
mııbr. Bu para Ye tapu Hnetle
rini hazine fıtemektedir. 

eaklden yapılan kurumların yeri· 
ni timdi Ziraat Bankaıı tutuyor. 
idare - Tutum • fr. Eccuomie 
Örnek: 1 - idareli adam • Tu· 
tamla adam-Ua homme M:Oao-.. 
2 - Bu itteki idarenizi çok 
benendiiimi 16yliyeyim - Bu 
itteki tutumunuzu çok beğendi .. 
jlml ıöyayeyim. 

idare - Yönetim, çeYirlm • fr. 
Adminlstratlon 
Ôrnek: 1 - Devlet idaresi -
Devlet yönetimi • Administration 
de l'Etat. 
2 - Her mUesıeıenin idares!n-
de bir takım mütktiller olabilir 
- Her kurumun çevriminde bir 
takım gUçlllkler olabilir. 

idare - Yönetıe • fr. Admlniı· 
trat:on 
Örnek: Posta ve telgraf idaresine 
gittim - Pcıta Ye telgraf yö
netgeıine gittim • Je ıuia alle a 
I' administratlon de1 poatea. 

idare etmek - Y e'tmek·fr. Suffit 
Örnek: Bu kadar para beni 
Jdare eder - Bu kadar para 
bana yeter- Cet argent me tuffit. 

idare etmek - Çe•:rmek • fr. 
Diriıer. 
Örnek: Evi idare eden kadındır 
- Evi çeviren kadındır· C'eıt 
la femme qul diriıe la mallon. 

idare etmek - Yönetmek • fr. 
D:rjıer, admiuiatrer. 
Ôrnek: Htıkümet itlerini idare 
etmek - HOkiimet itlerini yö
netmek • Olr:ıer ( admlniltrer ) 
leı affalre1 du ıou•ernement. 

idari - Yönetsel· Fr. Adminiı· 
tratif 

ôrnek: idari meaeleierde bal 
ye zamana göre barket olunar
YöoetHl ıorumlarda hal ve sa• 
ıamana röre laareket olunur. 

lyrei maılahat - Oluruna bat
lama• Fr. Politique d'atermoie4 
ment (d'au jour le jour) 

Ôrnek: Cnmhurlyet, Oımanh 
imparatorlujunun idarei ma.ı.
INl aiJuetl yerine it Hpımak 
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ÇEKLER 
1. T. L. için 1. T. L. ioin 

N•• • ,.,ıa o,7960 vı,.,. 4,2380 
P•rlı 17,057S Madrlt 1,8125 
llU ıo 9,53'S Berlla 1197!M 
BrlkHI 416963 Varıow• 4,2167 
Ati•• 14,26.'17 P .. te 4,5167 
CeHwro 2,4.180 Bllkr•ı 18,755 
i..,a 6.'t,13' Bırlırat 35,057!\ 
Amater••• ı,ıs Lend·a Kr. 601.M 
Praı J9,115 Mouon ,. 1088,00 

ESHAM •e TAHVlı.A T 
Lira 

it aıa1r.tNıma) 1',!10 
• tHlmllıJ 9,5ı0 
• (Mlı111 1 95,-

0ım• lı L>aa'" 2J,SO 

••• ,. " • 5,
•• k.U Hı1 111 15,50 
ti. il, 0.17 
A••••l ı " '>f.V, 1516D 

• .. 111 I ', 2J,70 

~·""•"•" ıoov 4J,ıJ, 
1.ırk I>. Y. 00,-
lı , Tr.1•w •1 !19, o ...... ,... B,-
'l • koı 19, 
U•uı.asl 
'lılıfe11 

:n,
lf,IO 

Lira 
l!lomontl 11,65 
11>31 S.' lkrau 11.
lıtl ~ram DabUI 9'.25 
Dll1unu llu. 00,
baj •l lert.p 1 .,70 

" • u 48,70 
Reji 2,275 
Tr•••~r 00,-
R· btım ıo,-

OıkUdar •• ıo~-
1· ... ,oı lO,llt) 

MuarlC.r.Fo.IU5 158,-
• • • l !IJJ 93,5') 

• • • lllU 16,00 
a .eklrl. -.-

MESKUKAT [*] 

ta ı. altını 

•••• • 
Jr. • 
~ ... 
aa .. ı.uy. 

Kuruş 

1141 
JO.W 
840 

IOdl 
~ 

Kurot 
cHanı tl 4ıl00 
(Ro ıt) !Uot 
(Vah.t) ~65J 

laee betlblr'lk a b n 

(CllmhurlJ•·) 412J 
lııaall . ot ~Oı. B. ı ,40 ıHam t) ar••ll ) 45' 
~al n »eıUllrl . .ı •··U R ıatı • 515ıl 
l(.;llan ~ı·, .. •J 465J V.ı'llo • 530J 
( .A a.. s) 't.5'.> ~.. ba lef 

Beyotlu BeledJyuinden : Batı boı olarak dolaıırkea yakalanıp 
daireye ıetirllea bir Ruı k6pıti HkU ailn zarhnda tahibl çıkmaz .. 
1a tılacaktır. u ı OAn 

- -vtı 

Beroııu Tapu b•• memur
ıuıund•n; Blylkderede Mandıra bat
ları mevklinde 2 No lı bat ye yine 
ayni nıevkld• S No b maa k3tk bat 
ve yine BlyOkderede Kocataı yolunda 

6 No lu bir kıt'a bat 14 Haziran 319 
ve 21 Temmuz 321 tarihlerlle Hicas 

Kralı Şerif HGHyin namına kayıtlı 
olup mumaileyh tarafından tanzim •• 
Cıde mahkemeyi ı•r'iyHince taıtlk 
kılınan 16 Muharrem 325 tarihli nal-

ka mucibine• ftbu •ayrı ••nkullerfa 
kn111 Hatice Adileain kendi pua1ile 
alınmıı malı mlbtekiH olup muvaza• 
atan namına kayı tlı bulunaa iıbu 

a-ayrı menkullerde kendiıinln alikamı 
bu unmadıfını beyan eylemit ve 
Hatice Adile H. vereaHi tarafından 
1515 No lu kanun Ye nizamname 
hOkOmlerine ılSre namlarına tuclll• 
nin lcra1& talebinde buluaalmuı oldu. 
tundan mezklr kanun Ye nizamname 
•uciblnce tahkikat\ mahalliye icra 
kı"ınacatından tarihi llindan itibaren 

on beı giln z rfında hariçt•n taurruf 
ıddiumda bulunacaklar mncut ol• 

dutu taktirde YHaiki ta1arrufiyelerile 
birlikte olarak Tapu MGdlriyetiade 
Beyotlu Tapu bat memurlufuna 
9.35/1209/1211 muamele No ıile mira• 
caı tl rı ilin olunur. (10543) 

Aallye 111ahke111elerl yeni 
.... blro•un•nı DaY&CI Abd 
ziı iJe dava olunan Unkapanında H 
oı kadın caddesi Şiikrübaba ıokai& 
No. da kaptan Ahme& Tevfik arumd 
mütehaddis "Ye yangmdan tnel u 
dördüncü hukuk mahkemelİode d 
dt1& davanın yenilenme muamele.( 
orasında balen ikametglhı meçh1'f 
bulunan müddeia1eybe il&ııen teblia~ 
icraıına karar nrilmiı bulunduğund ... 
tetkikatn yapılacağı 16-5-936 p•rıemt 
be günü aaat 10 da büroda hazır b• 
lanmaıı lüzumu teblif mabmına bhil 
olmak üzere illa olunur. (308) 

· --·~~~~~------~~~-..C 

Eskişehir icra Memurıuıun. 
danı Eakiıehirde muallim Halil E,. 
refe borçlu Al•an tebeHınd 
A' bert Kaerıel'in emnliala bacala 
dau iıta11onda Safa otelinde tutul 
laacis zabıt Yarakaaını 1r3rme1i it 
çıkanlan ihbarname Wll teblit la 
edilmlıtir. llADın Htri tuihiade1t l 
baren Oç wtin zarfında dairemlt 
mOracaat et•eal akn takdirde muaC' 
meleye devam olunacajı Ulnen tebllİ 
olunur. 

~·ı 
~---.. 

SELANIK BANKAŞJ 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkul 
'--------·----------: -· ,, ... ....... ....... . ··-· ............... _. "' __ _ 

iıterlin üzerinde muamele yapıl· lzmlr Taclrlerl MUhlm Bir 
Karar Verdiler 

lzmir, 14, (Hususi) ihracat ta· 
cir:eri boru ıalonunda mUbim 
bir taplantı yaparak Felemenk 
ve Belç;ka paralarımn ıukutlle 
piya1ada doğan kararnzlık etra• 
fmda görüımeler yapmışlardır. 

Bugünkü para şartları altında 

davasını güder - Cumuriyet, 
Osmanlı imparatorluğunun olu· 
runa bağlama ı:yasası yerine iş 
başarmak da vaıım göder • A la 
place de la politique d'atermo
lement (d'au jour le jour) de 
l' ancien Em pire Ottoman la Re
publique Turque pour1ult un 
ideal de realiıation pratique. 

ldarei 1.•:dah - Tawıt • Fr. Toa&t 
ldarei akdab etmek - Tavuımak 
ldarei mülkiye - Sivil yönetim 

Örnek: idarel mülkiye ve aake
riye - Sh il ve ıllel yönetim • 
Admlniıtration civile et mi;ftaire 

Sevk ve idare - Güdem • Fr. D:
rection. 

Örnek: Bu muazzam siyln aevll! 
ve idareıini sizin duşunuza tah• 
mil ediyoruz - Bu büyük ça• 
hımanın glidemlnl sizin omu
ıunuza yllkletiyoruz. 

SHk ve idare etmek - Gtıde
mek • Fr. Dlriger 

Ôrnek: Bu kadar biribirioe ad 
miltalaalar arasında bu miza• • 
kereyi ıevk ve idare etmek çok 
mDıknldllr - Bu kadar ten 
oylar araamda bu koaupa•JI 
güdemek çok mUıktlldDr. 

Mndiram umur - Y&aetmenler • 
Fr. Le1 dlrigeant• 

Ornek: Mtıdlranı umuramamn 
ylkaek bilıi ve kudretlerine 
afivenerek - Y6netmenleriml
zin yUkı ek bUıi •• erklerine 
ınvenerek... 

Umumi midir - Genel direktlr
Fr. Dincteur ıa'ral 
MUdDr - Direktir • Fr. Direc
teur 
Memur - lfyar • Fr. Foaction-
aalre 

Örnek: De•let memurlannın 
hukukunu bir kanun muhafaza 
etmektedir - Devlet ltyarlan
nan baklannı bir kanun koru• 
maktadır. 
ldbar, nekbet - Babbızhlr, 
fluOzllk, dtltkGnlDk. 
Örnek: l - Hali lclbanada da 

lstanbul ( Galata ) 
Türkigetlelıl ,.6eleri: 

İstanbul, ( Galata, Y enioami ); 
İzmir, Mersin. 
YunanU1""""1ıi ,.hlerl: 
Selinik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 111uamellb 
- ---- -· -----

ma11 tehlikelt görülmUı; fl6rin de 
sukut ihtimaline binaen taraftar 
bulamamııbr. ihracat ttkcarları• 
mız istikrarını ve itibarını 
muhafaza ederek tftrk paraslle 
barice .atıf yapllm&1·na •• 
Franıız frangile de muamele tea
ciline karar vermiflerdir. 

~~ı;:""'~~--~~~IB!!!!!!!!!!!!!!!!~~~;;;;;;;..;~;;::;;;;;;;=p;s., 
vekarma halel getirmedi • Baht- ldballt - Glri - Fr. lmportatioa 
ıızhk halinde dıa ağırlığım boz• Ôrnek : Bir memleket idball• 
madı. tiyle ihracatı araaında t~vaztla 
2 - ldbar da ln1&n içindir - huıultı iyi bir iktaıadl alime" 
GllaaiizlDk insan lçladJr. tir - Bir ülkenin girilerlft 
3 - ldbara uğradım diye me' çıkıları araaında ~ denkleım• 
yuı olmamab Dtııkllnllli• olmaaı iyi bir 6konomlll 
uğradım diye umut.uzlaja beldektir. 
düımemelL ldhalAta ald - Girel - Fr. ~ 

iddia - Sa• lmportatif 
Örnek : ileriye lllrdllğllntlz lcl· Ôrnek ı ldbalita alt hesapla .... 
dia doğru değildir - Deriye bu ay verdiği neticeye göre -
ıUrdüğllnllz IBV doğru dt!ğildir. Glrel beaapların bu ay verdlif 

lkdihar etmek - Biriktirmek ıonuca ı&re. 
Örnek : Para lddihar etmek ihracat Ç k F E - ı ı - r. xpo,. 
bir hüner değildir onu zama• tation 
nında ve yerinde ıarfetmeği Örnek : ihracat malJarımıı 
bilmektir - Para biriktirmek araıında l birinci 11nıfı tlltlln 
bir hllner değildir, onu zama· ifgal ediyor - Çıkı mallarımız 
nında ve yerinde harcamayı araa nda birinci 11rayı tlltln 
bilmelidir. tutuyor. 

ldhal etmek - Girdirmek. 10k- ihracata ald - ç.kal - Fr. 
mak. koymak Exportatif 
Ômek : 1 - Bu ..,an bilen• Ômek: ihracata alt heaaplano 
ler aruma herkesi idhal etmek bu 1eneld Terimini ltUdlrinlz ... 
mu•afık olur mu ? - Bu sır-
lan bilenler ara11na h•rkelli Çıkal beuplann bu Jllkl veri

mini bildlrlais. 
pc:lirmek aypn olur mu ? 
2 - Kendisini kabul Alonana 
ldhal edince - Kendisini ka
bul ıalonuna 10kunca. 
3 - Bu cümleyi de mıkalenl
lln içine iclhal edelim - Bu 
cnmleyl de yuamzan içine 
koyaLm. 

DUzeltme 
KılaTuzun 20 numaraıının ilk 

yapraiJnda llçüncil ılltunun ilk 
1abrında ( muztarib olmak) kar
phtı olan söz yanlqlılda ( göynll
melr) teklinde yazılautbr. Bunun 
doğruıu (ı&yllnmek) olacakbr. 

lateyenler bunu kelİp aradaki bOf)uldan tercihan daktilo ile dol• 

durarak Ttlrk Dl:i Arqtırma Kurumuna ıınderebillrle.r. 

011nanlıca • • • • • • kelimesine kılavuzda • • • • • • • karıılığını 

uyıun (Yahut: Yeler) ıörmilyorum. 

Sebebi ( Kııaoa ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•••••••••••••••••••••••• •••• • • • 

6nerıem pdur : • • • • •••• ( 1) 

(1) Burada bir örneğe göıterilmJyoo yazılar 
mıyaoaktır. 

- . 

lmz• 

üzerine 

••••••••• 

• • • • • • • • • 

biı ıey yapıla· 
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H•t•rat uyanmadan 
yuvalar1nı ve tohumlarını 
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Yaz geliyor. Tahta kurusu, ıinek, ıivriı'.nek, gUve ve biitün h111arat uyanmeğa batladı. Havalar ısındıkça haşarat çofalır. Bütün haşarah kökünden kesmek için lıaşaratın yuvalarına ve eşyaların üzeri 
ve odaların bavas·na ve tahtaların, duvarların kennrlarıno, aralarına bolca fayda serpiniz. ve tahta kuru yu•alarını Fayda ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır ha~arattan kurtulacak ve rahat cdecekeini 
nilhaua epartımanlardıt, mutbaklarda ~ e:neklerinizi, erıakınııı telviıı eden hamam böceklerini, abdesthanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kümes bayvanatında, köpeklerde bulun 
pireleri, bitleri, nebatat ve aiıçlor C7.rıindeki tırtılları behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutusu 30 büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. Haean deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu . 

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

ROlnatizma ağrılarını yalnız 
il 

kes 

Herkealn evinde 
• 
~er t•rden evvel 

bir tlt• 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, mlileyyindir. Mi de 
baraaklara zarar Yermez ve alıştırmaz. GUç hazimleri kolaylaıtırır. Kabızh 
def'oder. Mide titkinlik vo yanmalarını gldcr:r. Fazla bir yemek ve içmede 
sonra hiasedilen yorgunluk ve ııitkinliği hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuy 
izale eder. MAZON iı:m ve marka!lına dikkat. 

Deposu Mazon ve Botton ecza deposu, Balıçekapu t,, ·Bankası arkasında No. 1 

MAVIR r BAŞKA BICAK 
İSTEf1Ef1 ! 
bana 

lraş lnça§ını 

ver.-

OJD 
Zabıtıı. memurlarına 

mahsus 200 metroluk 

mesafeyi göıterir 

kuvvette 

Cep Fenerleri 

gelmiştir. Her yerde 

1526 numara tahtında 

ara) ınıı. ve taklitle

rinden 1akınız. 

, .................. _. ...... _._. ............... . 
BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip pllnını görUnUz. 

1. ci keşideai 11 Mayıs 1935 dedir. 

Buyuk ikramiyesi: 20.000 
latanbul be,ınci icra me

murıuıundan; Sıdıka ve lsmail 

Liradır. 

ANKARA : Sofu zade Mehmet Emin, IZMİR • HUHyİn HüanU tarafından Terk:oı ııu tirketi aleyhine 
Saltf yerleri : MERSiN Hakkak oilu Silifkeli Rahmi, SAMSUN : Tursun Eıref FatiLte Hafızpaşa caddesinde llaşhoca 

'••••••••••••••--••m•m•••ı••••••••••••••=-•••-' sokağında 23 numaralı hanelerinin al· 
tından geçen terkos ıu borularının 

kaldmlma~ı hakkında istihııal olunan 
ilatn mucibince dairemizce vaki tebliğe 

rağmen aleyhine bnküm verilen lerkos 
ııu ıirk:eti tarafından i'lm hükmU Y"· 
pılmaımş ve <lairemiıçe de icra ve 
iflite kanununun 30 uncu maddHine 

göre ve borçludan taluil edilmiş olan 
para ile hükmolunan itin yaptmlmaıına 

karar nrilmiş ve dosyamız meyaoında 
mevcut ve ehli vukuf tarafından tanzim 
olunan keşif name mucibinoe itin 683 
lira 27 kuruı sarfile yapılabileceği 
anlaşılmıotır. Bu işi yapmak iıteyenle
rin eksiltmeye girmek üzere eksiltme 
günü olarak byin olunan 20 Nisan 
9% tarihine miisadif cumartesi günü 
saat on altıda bu kabil i9leri yapabi· 
lecekleri hakkındaki ehliyetnamel~rile 
birlikte İstanbul beıinci icra dairesine 
müracaadarı ve daha enel ketifna· 
meyi görmek iıteyenlerin de her gün 
mesai ıaatlerinde dairemizin 9:i4·2269 
numaralı dosyasına müraoaatlım ilan 
olunur. (10494) 
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SÜT MAKiNASI 
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Slnlrlerl kuvvetlendlrdiOI 
gibi dimaö üzerinde de 

tesirini göstererek, uzviye
tin umumT faallyetJnl arbrır 
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fJE!;ilH I0-::'11.\L- MAll.\lllT t"l-.\'.\T 
ECZANESi SiRKECi 

JUVANTiN 

Denizyolları l sAç BOYALARI 
J Ş LE TM ES l I\anzuk gczaneıi Müıtabzarlarındao 

Acenteleri ı Karaköy Köprilbatı Saçların sabit ve tabii renkltrlnl iad• 
Te'. 42362 - S'rkeci MOhilrdarucle eder. Kıımral ye ıiyah renkler d• 

Han Tel. 22740 t ertip e:!i: miıtir. Ter ve yıkanmakla 
.. ___ ,., dahi ç?kmez. D::ıima ıabit kalır. Yt• 

Trabzon Yolu gine zar.re z ve ı . hhi HÇ boyalarıdır. 
Tanınmıt eczanelerle ıtriyat m1tğa:ıa• 
larınd,ı bu unur. --VATAN vapuru 16 Nisan 

SALI günU saat 20 de Rize· 
ye kadar. 111909,, ,~ Bekled~ğiniz .-.. 

ı~-·A_y_v_s_hk_Y_o_lu--• ~ BE G ON İ A 
BANDIRMA vapuru 17 Nisan vesait- çiçek 

ÇARŞAMBA günU saat ı 9 da sovanları geldi : 

Ayvalığa kadar. "1934,, Bursa, Kuruçet· 
' _.. # mc, tohumcll 

All Bar1t'dan 
~ Yaz mevsimi için ~ arayınız. 

'Oörnlek, Pijam" ve İ<; koıtümler 
slparitJinizi Beyoğlunda Galatunray 

Liıeei karşıııuJa 178 Xo. ltı 

DAViT GÖMLEK 
Tioarıthanıslne veriniz 

.......... ·- · ....... 
Son Po•t• Matbaaaı 

Sahibi : R . KökçG 

Neır. MildlrQ: TahW 


