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m n v ay uahed 
a 1 rarın 

Bitler, Bütün Dünyaya 
Meydan Okuyacak 

Paris, Londra Ve Roma
daki Alman Elçileri 
Geri Mi Çağırılıyor? 

Q.smanlı 
Saltanatı 
G8çer e 
Son Poıta idaresinde 

Bir Konuıma 
Ceneue, 19 (Huıust) - Uluı

lar kurumu konıeyi fevkalAd• B 1a,az 'ar ıoruyoruıı 
lttiha' •e Terakki müellifine 

Da,.kı lcertır•tl•/d 2$0 ınurehh-.t•• bir kı•"'• 

l~plant111na, Almanya hakkında O O ' L~ ned;oBib'ar!:oıoı!~~~f mU.oderecatı Kadın Avcılığı: 
llınan karardan ıonra nihayet - Ba yeni e1er, mlltarekı 
erdi. Bu tı bittikten ıonra T 7e dnrioio en oanlı bir tarihi ola-

F b k b L · J' ~ cak... Mütarekenin ilk cünlırinde, 
ranaa hariciye· a ana ay a• 1arayda 9nrilıo eDtirikalar .. Biobir 

•al ile SoYyet Ruıya hariciye · • l hldlıata brı~ao zevat ve eıhu .. 
Bir Murahhas Alev Saçan 

komiseri bay Litvinaf Fran· 'n' dl• tere lşı•I altına ıiren İstanbul halkının 
ıa - Ruıya itilafının e1a1larını ,,1 ~ ~ çektiği azap n ıstırap. . Oımanh 
fesbit ettiler; iki dewlet araıında saltaaatı göçerken Turk milletini 

Sözler Söyledi 
bu itllifa Alt ufak tefek •nla- itirazımız Londrada L~~~b~d~ t~;:k~~rı~d~nh;~ıl::~~: 
ıamamazhklar b• ıuretle tama- Nasıl Bir Tef si re lar .. İeUınbul cıvarında türeyen çe-
men ortadan kalkmıt oldu. 7 1 d ? teler .. BüyUk hallaki.rın Anadoludan 

Diğer taraftan konHyin •OD Jğra ı ilk tıareii.. Ama1yadıki karanlık " K d r· ti r~ · Al Londra 18 ( A.A.) - Otla· oda .. Kongreler .. flk kıyam hare- 3 ID IC8r8 
Kararı Uzerıne, manyanı• ketleri.. Anadoluyu baıtan baıa 
20 mayısta Romada toplana• kD kabine toplantısını mtiteakıp 1&ran isyan _ vı ihtil&llerin iç Mutlaka 
cak olan Avusturyanın lstiklill Cenevrede konaey lçtlmaınd vüz\eri .. frr:h.for c mh t},r .. bunlnrı 
konferanıma lıtirak etm•y•c•tl Teyfik Rtlttl\ ArH tarahndaa ldan eden gizli eller .• hunlara mu- J E nlaşılıyor. ortaya konula• Çanakkale boğa· kanmet ederek koca Türk milleti- mha diJmelidir!" 

zı vazlyetlnla tadili keyfiyetinin nia ruhlarına muoizeler etrpen bil· 
A manya Çok Fena Roma konferansına taallnk eder Jİl~iy:aş~~:~:rb~r~:~i, meraklı ve [ Muharririmlı, dnn de, "beyaz 

1 Dedi Ki: 

Kızdı bir madde o!dujıı kaydedilmekte hepimizi yakındın alakadar eden kadın tlcaretlle mücadele komi1-
ldi. Türk askeri kuyvetlerinin devre ait tefrikaıını yonu ,, relıl Bayan Nillnıle ko- ' 

Berlln, 19 (Husuıt) - Cenev• ııvkUlceyı vaziyeti klfi derecede nuımuıtur. Aşağıdaki ıiltunlarda, 
'd Al k 111& Pazartesiden re e, manyanın te rar s • emniyeti kifil bulunduğu •• o muharririmizin, bu menu etra• 

lanması aleyhinde verilen karar mıntakaya vuku bulacak herbanil itibaren fındakl ıor~ularma aidatı ehem-
Alman gazetelerinde tiddetll pro- bir tecuOıOn arsıulusal mBdaha· Son Posta miyetll cnaplarla birlikte, dankl 
teatolara aebep oluyor. R•ıml leyi davet edeceji Ye Balkanlar· konareye alt nükteli lntlbalanaı 
Alman mahafill, bu kararın hlf• da yeal birtakım andlaımalar da okuyunuz , okuyacakıınııı:) 
bir ahlaki ve hukuki eaaaa uy• akdinin bu emniyeti daha da tak· L-----------.J * * Jt 
madığmı, bu ıuretl• Uluılar Ku- Yly• eyllyeceğl, bu mUaaHbetl• - Nereye efendim? 

( Denmı a aoctl yüzde ] tlıklr olunmaktadır. - Karhn\ı varmı? 
-~~.=~~=~~~~=~--~~----U------- -Ya·~~~~~ 

lzml.rde Heyecan yan- - Oraya i•Ç•mH alnlı? - Bu tarafataD bayım bu 

B M h k 1 taraftan? 

dıran ir U a eme - Çıldırdınıs mı .ı.? Orayı 
ıtrllJr mi? 

\ Bir Çok Su Çlu DID bu, yukara1a 1uclaWanma 
, beaıer cl,ba Dlo• ah• Haller 

a 'pru , ... kpa cı••ap ........ I 

aorgu ya teD, Vetlka, kart, hQYiyet clbdam 

Çekildiler ı&ıttrmekten, meram ulaı,,aak· 

Sut~ Karmakarııık 
Bir Kaçakçılıktır 

lıtubal miiJJ11irımamiliji,.• t•giıal 

•ÖJJ.,.,,. "•• S•l•grıuı11 F•ik 

tap n• elimde, ne cllllm de takat 
kılmadı. 

DUnktı kon111dı bir merakla 
çıkıpta Uıenmeden bir hHap ya• 
pabilHydi; dinleyici, ılyuetçl, tla• 
Yetil, hatta mUteha1111 baııaa 111 

aıaiı iki yuakcı dlıtntaaa 
aarecekti. 

Bana &yle ı•llr ki, llrkek Ab
dülhamldin yüzlerce, ell tetikte 
nöbetçilerini atlatıpta Yılda 1ara• 

( Devamı S inci yGıde ) 

rak"'''"' Veli ... •MUJla ':t 
.,. •• , ., ...... Afllli4*u ..... u 

•• ,,,. ili • .,,. ~, ... , . 
........ ---- o '] 

Azatlı 
Ve Burgas 

Toprakları 
Y anm Burıaı •• Aladb ., .. 

ılıinln o civardaki ka1lOlerı d .. · 
ğatalacatını yazmııblL Bu huıuıta 
ıon kararın yarın alıaacaıa haber 
nrlliyor. Don bu itten bah ... 
derken, milli emllk mGdGrlnDD 
vali muavini bay RDlmettln ile 
tema1a ıeldlil yaulmııh. Fakat 
bay Rükneltın diyor ki: 

Araziıi olmay•a veya kifl 

lıımlr. 17 (Huıuıt} - Ibtlıaa 
mahkemHI, içerlek taraftan ka· 
rııtınldık9a birçek tanın11uı 
hl•iyetlere raatlanan ı•nit bir 
afyon kaçakçıbfına el attı.. Is
mir Jlmanıadan HaYanaya badem 
kaaaları arasında afyoa kaçır
maia t~ıebbUı edenler renit 
bir ıebekedlr. Bu it bUyUk bir 
tertibin eaeridfr. Suçlular aruın· 
da lzmirin tanınmıı mliesıuele· 
rlnde:ı Şalom blraderl~r ticaret· 
hanesi mlldüri\ bay Antuvan 
Regüzen, tüccar Jozef Bardo, 
gümrük komiıyG11cusu bay Oı· 
man Nuri, gümrd~-~uayen• 
memuru bay Aziz, U..hur afyon 

/5fanbul 
Müddeiumumi/iği 

lzmir1 17 ( Huıuıl ) - Anka· r ""\ aelmeyen köylUlero uıDI •• 
talimatı mucibince maliyeye alt 
yerlerden arazi tenii mevzuata• 
mızda vardır. Bu mHele hak• 
kanda yeni bir iı'ar geldiğinden 

lzmır thllstU mohkeme•l müılıl•lıt
mami•l Bay Arif ...... ···················· G·~·~;ı~·;·i·;·i·~· .. Telsiz 
Haberleri 

. Avrupanın muhtelif merkezle
rınden telsiz ile haber alıyoruz. 
Bunları bugUn beşinci sayfamızda 
bulacaksınız. ( Devamı 11 in.:& tiiıf t:" . 

~ ... 

rada toplanh halinde bulunan 1,P!J8 da 
Adliye encümeninin İzmir ve H 
lstanhul adliyeaini alakadar eden arp 
ba:ıa kararlar '' erdiği anlaıılayor. Ba l (17 
Gelen haberlere göre Iıtanbul GUnlerdenberl llln 
müddeiumumiliğine sabık aaylav- Ettlllmlz Bu Yeni 
far.dan ·~ ~~nice Beyoilu mUd- Ve MUhlm Tefrik•· 
deıumumaUımi yapan lzmlrll avu• 
kat bay Sllleymaa Faik tayl• mızı Yarın G•z•t•· 

dil 
• ti • mlzde Oku,unuz. 

.. • mıı r. 

malfımaltar deiilim. Binaenaleyh 
Son Paıtanm yaı.ııı yerinde 
değildir. Yazıldığı gibi herhangi 
bir hldiHye meydan kalmamak 
için jandarmaya emir Yerllmeal 
esasen yarid olamaz. Buna 
hiçbir •uretle lllzum da yektur. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi] f 

Musikişinaslar! 
Cemiyetinizin Nelerin
den Şikayetçi~iniz? 

lstlklll caddesi; Camcı so
kaQı 131 Rumarah hanede ha• 
nende Baran Hamiyet: 

- HAi& nr mı bizim cemiyet? 
Ben çoktan datıldı zannediyordum. 
Hoı, var:ıtı ile yokluğu milaaYi ya, 
çünkü ce bu kadar zamanlık ılaa
nendeflm. Arada Sll'.tda adını duy
duutm lba cemiyetin •• it g8rdiilllnl 
nerede bulundutuau bir tllrll allla• 
yamadım, 6treDCmedim gitti, 

* 
Cfbangfr, Karaman sokaGı 9 

numarah hanede Bay Hafiz 
Yaşar: 

- Bayım, bu cemiyet, difer bazı 
emıali gibi, gölae etmeden yatata 
iyi. Fakat 6yle detil ki mGbarek. 
Sirkecide it evleri Yardır. Oralara 
lt aramak jçia gelen hizmetçilere 
bizim cemiyet biç ıormadan ıoruı
turmadan blrerı "Artiıt ebllyetnamul 
de nrir. Be ehliyetnameler, nadirea 
... ıerl mUaait lu:ıcatızlara dGtClror. 
Ekaeriyetle de, - muaiklden i'eçtik • 
ıokak ıarkılannın "Ş,. nıaı bile bil· 
meyenlerin •liae i'eçiyor. 

Bunlar, o ehliyetnameyle, ıurada 

burada açılan meyhanelere kapdanı• 
Jorlar. Ve bittabi "unatk&r,, "hanen
de., ı ·fahnı tafıyorlar. NezlelJ ıHlerl 
Ue, ölçOıQz nameıiz ıarkılı:-r okuyor• 
lu, hanendelltln de, 1an'atkirlıj'ın da 
def erJ ekıiliyor. .. 

Pangalb, Mumhane aok•lı 
70 No hanede udi bar HUaeylnı 

- Ne cemiyet bayım, at cıemiyot 
aeç allahını HV.HeJI, beafm bildltf m, 
bir cemiyet, menıuplarını korur, 
lfıiz kalanlara el uaatır, it bulur; 
yardım eder. 

Halbuki ben; aylarca yarım llra 
rtlndelik blle bulamam oldum, açlık
tan nefeılm koktu da, A!Jahtan baıka 
ldmHden bayır ıara•di•, g3rem•· 
elim! Slıt de, bu •niyette bir eenılye
tlo nuloden tik&yet ettitiml ıoruyor
ıunuzf NuindH tik&yetçi delilim ki? 

İpek Tohumu 
Bulgaristandan Buraya 
Kaçakçılık Mı Var? 
Her ıene TOrldyeden Irana 

Ye ) akın ıark memleketlerine 
ipek böceği tohumu ihraç edilir 
T• (25) gr.mhk kutuları (250) 
kuruıa lradar 1ablırdı. Bu aene 
Iran tohum almamııbr. Memle
ketimizde do tohumcularm aayııı 
arttığı için fiyatlar 65 - 70 kuruıa 
kadar dDımilıtllr. Bulgarlatandan• 
da yurdumuza tohum kaçmldıj-ı· 
Dl ıöyliyonler vardır. Bu Hno 

yeni koza mabaullhılin 70 - 80 
kunqa mllşteri bulacaiı ılmdlden 
yapılan kuvvetli tahminlerdendir. 

P•ra Kaç1rıyordu 
Mariko Jorj adlı bir lta)yan 

kadını Pliıta vapurile Amerikaya 
gitmek Uzere iken llzerl aranmıt 
ve elbisesinin yakasında gizlediği 
95 dolar me} dana çıkarılmııtır. 
Paralar mthadere edilmiı, kendiıi 
mahkemeye ver:lmittlr. 

Delileri Merdiven Yapıp 
Timarhaneden Kaçmış ! 

işlemediği 
Cinayet 
Kalmamış 

- Siz bunun böyle sUnepe 
durduğuna bakmayın. Bu 6yle 
hunhar bir adamdır ki Jn111n 
maceralannı d~nlerken bile titrer. 

Yalalanmamak için Fatihte 
bir balıkçıyı, Horhorda bir pollıl 
~ldilren bu Ömer Dıramala da 
değildir, hll'riyetini gizlemek için 
Dıramalı olduğunu fddJa etmek• 
tedir. Yunaniıtanda bir adam 
&ldUrmnı, buraya kaçmııhır. 
Anadoluda aoydufu biçarelere, 
paralarının ıaklı olduto yeri 
ıöyletmek için sacayakları ateıte 
kızdırıp baılarma geçirmek ıu· 
retilo lıkence yapmııbr. 

Burada muhakeme edildl§'i 
ıırada deli oldu~unu öne ıllraıilş, 
tımarhaneye ıönderllmfı, ora· 
da da delileri: 

- Size canbaılık 6ğreteyim, 
diye aldatmıtbr. 

Delileri cambaı:bk l5tretmek 
bahaneaile birbirlerinin Uıteno 
bindirerek ta tavan pencerHine 
kadar yUk1eltmft, kendlıl de en 
Uattekl delinin üzerine brmanı:lı, 
oradan dama çıkmıf, kaçmıı, 
yıllarca &onra lzmlrde yakalan· 
mııtır. 

* 932 aeneainde Bebekte Valde 
Paşanın kAbyaaı bay Şerif Alinin 
eyini ıoyan, ıonra kendisini ya· 
kalamak lıtoyen bir polisi yara• 
layan, bir balıkçıyı öldUrea, 
jandarmanın elinden ve bmar• 
haneden kaçan Ômerden hah· 
&ediliyordu. KAh deli olduğu, 
kAh kaçhfı için muhakemesi 
bitirilemeyen bu adam dün yine 
ağır cezaya getlrilmlfti, mahke· 
me kapııı önünde elleri kelep
çeli sıraaını beklerken kendisini 
tanıyan Te maceralarını biJen 
bir adam da Ômeri, yanındak l 
ırkadaııoa tarif ediyordu. 

Sıraaı geldi, Ömer çaiırıldı. 
Fakat durutma yapılamadı. ÇUn• 
kli göaterdiil mlldaf aa ıahf dl 
bulunamamıttı. Ömer bu müda· 
faa ıahidinin getlrilmesindeu 
vazgeçti. iddia makam1 da çok 
eıkimit olan bu ıuça Ait dava 
dcııyaaını tetkik edip mUtaJea
ıını bildirmek Uzere mlihlet 
istedi. Duruıma bunun için başka 
güne bırakıldı. 

!2Z!!XI2L *== x 

Faydalı 
Haşereler 

Y alovadaki Dut Ağaçla
rına Konulacak 

Villyet Ziraat mUdUrlUğU, 
Yalovadakl dut ağaçlarına musal· 
lat olan :rararh hqerelerle mllca· 
deleye karar vermiştir. Bu haıere 
dut ağaçlarının dallarmdakl hayat 
ıulannı emmekte ve ağacı zayıf 
dUtUrerek kurutmaktadır. Ziraat 
mUdUrlUğtı ltalyadan bu haf releri 
yiyecek ve tüketecek (Propetella) 
adlı faydah bir hqere getirtmlıtir. 
Bu faydalı mahluklar yakında 
Yaloyadakl ağaçlara ıröttlrUlecek· 
lerdlr. 

lstanbulda Ciçek Meraklıları 
Azalıyor Mu? 

Bu ıene iıtanbulda çiçek fi
desi çokaz aahlmaktadır. Alaka· 
dar bir çlçek mutahaasııının Yer• 
diği malumata göre, her aene 
7alnız pazarteai pa:ıanna (1500) 
taya içinde (75) bin kadar fide 
11atıLrken şimdi bu sabı (500) 
tavaya dütmllştUr. 

1 Köprüde 
Asri iskele 

250 Bin Lira ile Mükem
mel Bir Eser Meydana 

Gelecek 
Köprüde yeni yapılacak olan 

adıköy lıkeleıinln lnıasına buay 
içinde fabrikalar mUdUrJOğft tara• 
fından başlanacaktır. Yeni lıkele 
iki katlı olacaktır. Oıt katta me· 
mur dairesi ile gayet bUyBk ve 
zarif bir gazino olacak, alt katta 
da muhtelif intizar aalonları, bilet 

gifoleri, bUfeler 'fe dllkkinlar bu· 
lunacaktır, v~ liıt kattan dağru• 
dan doğru1a k6prft Uıtnne geçi· 
le bilecektir. 

Yeni iskele ancak blrbuçuk 
sonede bitecek Ye bfrbuçuk Hne 
ıonra ıimdiki kadık6y lakeleılnln 

yerine konacaktır. Bu iskelenin 

lnf&1ı için 250 bin lira urfolu
nacaktır, bu paranın 125 bin lf· 
rasını May idaresi, 125 bin lira• 
ımı da belediye verecektir. 

___ ..._..-......ı.. .. .,. ______ , ___ . , .............. ··----------

Bir Üfürükçü 
Bir Kadına 

Fal Açarken 
Yakalandı . 

BOytlkada poliı memurlan, 
bir zamandanberi, Adanın "GU· 
ı:eller sokağı., nda 15 numarlı 
••de oturan Madam EftaJyanm 
lıkambil, kahve ve diğer kendi· 
ne mahsus bir takım ıeylerle fal 
bakmakta olduğunu ötreomlı, 
cUrmUmeıhut halinde yakalamak 
için de tertibat almııtır. 

Dün, Bayan Hayriye lıminde 
bir kadın bu eve gelmiş, Madam 
Eftalyenio karıııına ıreçerek fa· 
hna bakbrmııtır. 

Fakat tam falın koyu zama• 
aında, anıııın arama yapan poliı 
memurları, Eftalyayı suçunu 
lnklr edemeyecek bir vaziyette 
yakalamıılardır. 

Eftalya, karakola glStllrUlmUı 
ıorauya çekilmiıtir. 

Moskovaya Gldenler 
Bir mayıs bayramında Moako

Yada bulunacak Tnrk heyeti düa 
Çiçerin vapurile Ruıyaya hareket 
etmiıtir. 

... , il• . ,, • ·• ' ·• ır•Jııll ltll4------·---""' __ _ 

Yaban 
Domuzu 

Bir Ay içinde 295 
Tane Öldürüldü 

Villyet Ziraat mlldftrlUiDnOn 
ldareal a.lbnda Mart ayı içinde 
muhtelif kazaluda yapılan ıUrek 
aYlarmda Yalovada 37 Kartalda 
77, Şilede 118, Sanyerde <46, 
Silivrido 8, Çatalcada da dokuz 
yaban domuzu öJdfirUlmOftQr. 

•• 
Uç Kumarcı 

~ 

Cürmümeıhut Halinde 
Yakalandılar 

Dün polla, bir kumar yeri 
daha meydana çıkarmııtır. Bu, 
Kuruçeıme tramvay caddesi U.ıe
rinde Temel iaminde birinln tut· 
tuğu kahvedir. 

Zabıta memurlan dlin bu 
kahvede kumar oynandığını ha
ber almıılar, ve an• bir araıbrma 
yapmıılar, neticede kömür depo
larmda çalııan, Azll, Rasım ve 
lsmail isimlerindeki llç kiti cilr· 
mllmeşhut halinde tutulmutlardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

Nfoan 19 

( Gimi~ T~ 
Bir iki 
Satırla 

Ford Memurlarını 
Muhakemesi 

GUmrllk kaçakçılığı yapın 
tan ıuçlu Ford fabrikası me 
lerlnln duruİmalarma dlln dev 
edUmlıtir. DilnkU duruşm 
muhasebe mUdnrn GUıtav, Vii 
rartllr'Um ile gUmrllk memurla 
dan Ethem Te izzet istic 
edilmişlerdir. 

Gfimrllk memuru izzet, ma 
nn gümrükleri alınmadan ve 
mHinlo Ford fabrikasına göst 
len ltlmad eseri olduğunu, bat 
mur hasta olduğu için kendfs 
haber verilmediğini, haber ve 
eliği zaman iae tahkikatın ba 
IDlf olduğunu ıöylemittlr. 

iddia makamı tarafından, F 
memurlarından Bay Efdal 
gümrük memuru Bay izzetin t 
kifJerJnl lstemittir. Bu husust 
karar gelecek celsede verllecek .. .. .. 

Neler Yakalandı? 
Ankara, 18 - Son yedi 

içinde muhafaza teıki14b tara 
dan birisi ölü 34 kaçakçı ile, 1 
kilo gümrük kaçağı, 319 
inhisar kaçağı ele geçJrilmiıtlr .. .. .. 

Tahall için 
Sümer Bank tarafından 

Ruıyaya ıtaj yapmak Uzere 
ustabaşı ile 9 mllhendlı gön 
rilmlştfr. 

• • • 150 Seyyah Geldl 
Dün ıehrimlze Romanya b 

dıralı Ardeal vapuru ile 150 s 
yah aelmiı. ıehrl gezmlı ve d 
akıam dönmUtlerdir. .. .. . 

tOO Bin Lira Mı? 
Bir gazete ttfaiy~oln kuVT 

lendiriJmesl için yeniden 100 
liralık tahai1at kabul edildiğ 
yuıyordu. Bizim yaptığımız tı 

ldbta ıöre bu haber do 
değildir. 

Bir Talebenin Davası 
Beyoğlunda beşinci Ilkmekt 

talebelerinden Mehmet, mua1lim 
rl Nuri aleyhine bir döv 
davU1 açmııtır. Dayaya Üçüo 
Ce~ada başlan1111Jtır. 

* * * MahkQm Oldular 
Geç.en temmuzda Diyanyolu 

da kamyonla 6 yaımda Mehıll 

otlu Y aıar adlı bir çocuğu çi., 
yerek öldürmekten suçlu şof 
Bl111 Ue kamyon aahlbl Muıtafaıı 
dmuımalan dün bitmiı, Bilal 
MDe hapse ve 30 Ura para ce 
na, Mustafa da 800 lira tazmi 
.ermeye malıkUm edilmiştir. 

Komşu - ManHyada bir Fransız 
!tendi arzuıile kendisini kıaırlaıtırmıf. 

. • . Bu adam baba olmak istemiyor• 
muş. Çocuktan kurtulmak için bu 
ameliyab yas;hraiıt-

. • • Sen bu kafada 
derıln, Ha1an B? 

adamlara ne l Hasan B~ - Ne diyeceğim? Pek eyi 
yapmış. Çftnktl bu adamın çocuğu olıı<!Y'" 
dı yine bebaaına ç.,kE-tek deiil 0>fyoi? 



18 Niıan 

ı Hergün 

Harp 
f'ehlikesi 
Nerdedir? 

1 Yazanı Llo,d G.ar•• 
-----• Eıki lnırUls Ba9veklll -

Streza Konferansı hiç bir 
netice vermeden bitti. 

On glln evvel herkes ıu ıuall 
ıoruyordu: Hitlerla hareketi harbi 
ıetiriyor mu? ,, 

Şimdi herkes bu ıuale fU 
ce\rabı veriyor: Henüz değil 

Hitler harp ilin edecek kadar 
deli değildir. HattA, tamamen 
ıon ıistem vaaıtalarla mllcehhes 
500 bin kişilik bir ordusu da 
olsa, Almanya komıularmdan hiç 
birine karıı muvaffakıyet ümidlle 
harp açamaz. 

Franaa, bir harp hallnde 
derhal bir buçuk milyonluk 
bir ordu çıkarabilir. Bunun 
arkasından da derhal cepheye 
ıevkedebilecek iki mil yonluk 
bir kuvvet hazırdır. Dllnyanın 
en büyük topçuluğu onun elin• 
dedir. Tank, top ve tayyare 
huıuaunda ondan üstün bir devlet 
yoktur. 

Hitler bUtUn bunları bilir. Bu· 
nu bildikten sonra Alman ricalinin 
Fransaya bir taarruz fikri betli· 
Yeceklerine lnanmak aptallık olur. 

Muazzam iıtihkimları ve mllt· 
hiı cephe taliklmatı ile Fransa 
Almanya hududundan geçilmesi 
mümkün olmayan bir memlekettir. 

Almanyanm Franaaya kartı 
bir lıa va taarruzuna geçmeıl im
klaı da yoktur. ÇDnkO bu tak· 
dirde karşısında lngiltere, FranA 
ve ltalyanın mllıterek kuvvetleri• 
nl bulacaktır. 

ltalyaya gelince, Muıolini or .. 
dusunun kuvveti ile iftihar et• 
melcteclir. BasGa ltal,._ _._ 
harpten eYYelkl Aymturya ordu
ıundan çok daha kuYYetlidlr. 

Çekoslovakyanın derhal cep
heye se\rk edebileceği bir milyon 
kiıilik kuvveti vardır. 

Hitler bütün bunlan bilir. 
Binaenaleyh dllnyanın en kuYvet· 
il devletlerini herine aaldartacak 
delice bir harekete glrişme1l dOtO
nülemez. Almanya bugün harbe 
ılrecek vaziyette değildir. BiltUn 
Avrupamn bu hakikatı öğrenmesi 
IAzımdır. Ve daha uzun müddet 
Avrupa devletleri böyle bir harbe 
pebilecek halde değillerdir. Da• 
laa önUmOıde devamlı bir ıulh 
tesisi için haylı zamanımız Y&rdır. 

Eence tehlike Franaa, ltalya 
Ye Ruıyanın Almanyanın ılllh· 
lanmasına muhalefette ısrar et· 
nıelerindedir. Bu devletler bugUn 
kuvvtıt ellerinde iken Almanyayı 
ezmek lıterlerse, o vakit harp-

ten korkulabilir. 
Fakat onların da böyle bir 

harekete teşebbOı edeceklerini 
zannetmiyorum. Çllnkll bir harp 
vukuunda muzaffer olanlar da, 
nıatluplar kadar muıtarlp olacak· 

lardır. 
Bugtlnkli ıeralt dahilinde hiç 

bir devlet b6yle ağır bir ynldla 
lneı'uliyetlnl llzerine alamu. Bu 
1ebeple ben harbi uıun mllddet 
için mDmkDn görmllyOJ"um. 

Çimento 
Ucuzluyor 

lkb .. t Bakanı Celal Bayana 
btUün yfliyetlere gönderdiği 
bir tamime göre, çimento flatları 
ton baıına 4 lira ucuzlatdarak 
teılim fiatı olarak 22 liraya satı· 
lacakhr. 

Ayr.cu yurt bayındırlığı nok: 
tasından çimentodan a!ınan .vergı 
Ye resimler kısmen indirılmek 
lllaksariile bir layiha hazırlana· 
Caktır. 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Etlenmek, yemek kadar tabii bir ihtiyaçtır. İaHD 
m ' fru etlence vaaıtalarından mahrum ediline, bu ihtiya· 
cını gayrımeıru yollarda tatmine çalııır. Memleketin her 
tarafıada kafıt oyununun bu kadar yayılması bundandır. 
Evnli etlence ihtiyacını tatmin auuıile baılayan 

a Kumar a 

oyunlar zamanla kumar ıeklial ahr. lıt• o vakit 
oynayan için, ailHi için, cemiyeti için zararlı 

olur. K•mar, in1&nda kazanç bereketi bırakma•, 
ıhlAkı boıar n iaıanı birçok fenalıklara 
ıClrGklu. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Öteki Muahedeler Değişince 
---~~~~~~~ 

Biz De Boğazları Tahkim Edeceğiz ! 
Cennre, 18 - Tevfla RGtHl Aru, 1 

~:~~':nı::ı:ah::;::ı~;kin.ba;~aka;~:,~ Bu f cıa • l J ;,_f • 1 ~111.• 
bir ıuımını modafaa vaııtaıa rından Lb.' TlS QRuQ l R lW IVI l 
uzalıs tuttufUDU alSyJedikten IODra 

d:-~!''a~erl bOktt•l•ria mukabilinde Patlak Verecek ? 
bir Lokarao miHkı yoktur. Bu bO- • 
kGın~er~. Tlr~iyenin sararın• olarak iki Eski Ba~vekil --.............. K ......... r··--v--a-ğ-·d--.-
1ayrımu1avl bır vaziyet ibdH etmekte- Y 
dlrler. Bundan baıka bu mlınat.ıı:lık SÜ rgÜ n Erzurum, 18 (A.A.) _ Dün· 
bu hGkOmlerin kabulGnde amil olan denberi 10 ıantlmden fazla kar 
ahvalde nkl derin tahanlUlere Ye Edi/di Jag"mııtar. 
abY&lin buadan böyle de marus 
kaıabilecetı .... 1a detı1ık11kıere rat- Kabine Çıkildi. Her Ta- Franıaya lhracabmız 
men devam etmektedir. Bu huıuıt• , ~ v Çoğalacak 
•ı•tadakı noktayı açık 1>ır ıurett• ra, ta n. agnaşma Var 
tebarlz ettirmeyi lıterlm: Sofya, 19 ( Huaull ) - Eıkl Ankara, 18 - Franaa bOkft· 

Mncut muabedeltrl• tayin edll•lt Batvekll Gorgiyef ile mefıub metl TUrkiyeye verdiği 3 ve 6 
ola• vaziyette detltlklikler vukubul· veeaki bat vekil Çankof, eaki aylık kontenjan bisaelerinl bir 
dutu takdirde Tilrkiye bu detltildlk· meb'uı Kamilef, Kaymakam Por- miktar arttırmııtır. Bakla, nohut 
lerl Botazlan• aakerf rejiminde mu· kof, eaki Pollı Mlldllrll ve Görgl• k kabıl tadlllta mltenkluf tutmak giyeffn hususi kalem müdürü tevkif mercime ' arpa, kabuksuz ve 
mecburiyetinde bulunacaktır. o:unarak Karadenizdeki Sent kabuklu ce•iz Ye fasulye bu me-

Prenıibe lıtinat eden iki aebep Anaatazl edasına slirglln edil· yandadır. 
bu talebin haklı oldutunu ispat et- mitlerdir. Buna ıebep, bun- idam Edilecekler 
aektedir. Bunlardan biri batan diter 1 k b. 1 d 
devletler için oldutu i'ibi, TGrkiyenia ana 8 ıney evirmek için Ankara l 9 (Husuıi) - Kamu• 
de, kendi mevcrudiyeti IOsumudur.,, gizliden harekete geçmit olma· tay, Ahmet o~lu Mehmet ile 

Jerıdır. Fakat Kabinede Hariciye, 5 

Zabitlerin 
Aglıklar.ı 

Ankara, 19 (Huauıl) - Za· 
bitler ile aakert memurların ma· 
.,ıarl hakkındaki kanunu değir 
tiren llylha dlln Kamutayda 
kabul edilmfttlr. 

Ôkonomi ye Adliye Bakanları Abdurrahman adında iki katil 
buna muhalefet ederek istifa· hakkındaki idam hllkmOnll tasdik 
)arını Yermiılerdlr. Bunun Gze- etmiıtir. 
rine Baıbakan General Zlatef ................................ __ " ........... 0 •••00-

kabinenin istifasını kırala ve çok karıııktır. Bllytık bir 
vermiıtlr. Yeni kabinenin kim ihtilAlin ani olarak patlamaaından 
tarafından naııl kurulacağı henUı çok endite endişe ediliyor. HilkQ· 
belli değildir. kümet aleyhinde tezahllrat ve 

iç liyaul vezlyet çok &ergin kaynaımalar oluyor. 

/STER iNAN /STER 1 NANMAI 
jlr ıasetede okaduk r 
• Bundan birkaç hafta lac• Glmllclaede bir 

ılrket kuruldu. Ortaklar blr mlftl, bir boea, birkaç 
tice ar. 

" Tlccarlar Hrmayelerlai, •fiftl nüfuzunu, bocalar 
cehalet ve lrtlıa hialeriai birer biHe Hnedl halin• 
ko1dular. 

" Tllccarlar 1Byle dltladllerı 
u - Bolca para kuanaeak bir it bulmak IAn• ... 

Ne ola bilir ?j 
11 - Piyaaada ucuzlaya• fea ıtoklaranı pahalılandır· 

mak l:una kartı birebir çaredir. 
u - Bunu nuıl vapmahdır? Herkea ıapka J(iylyor. 

" - Bitin TOrklere feai i'iydlrmelidir. 

* "Mllflli efeadi adamlarını cımllere, ıuraya buraya 
gBnderdL 

Yanık, yanık llAhller, uıun tecritli, ıunneli vaazlar· 
dan sonra camilerin kllrallerl bir borsa halini aldı. 

•'Cehalet ıtoldann dOtkün fiatlne bir kaD3t gibi ta
kılda. Sanki bir balon flatlerln aya tın'ı topraktan keati. 
Akaiyon 1ablbl hoca efendilerin atazları ıapkaya kartı 
at•ı açmıı birer batarya idi. Konuıuyorlardı: 

''- Zinhar f&pka giymeyiniz .. 
Bir cuma namazında ıapkayı ateıe tutan bu mOthit 

bombardıman devam ederken öbür aksiyon sahibi tllc
carların etekleri zil çalıyor, telgrafla yeniden fea ıımar• 
lıyorlardı.,, 

lSTER iNAN /STER iNANMAI 

Sa· "a l 

r -
Süz ~:n Kı~ası 

Kadınlar 

Kongresi 
Vesile sile 

Server Bedi - · 

Feminizmin dOtmanları çoktur. 
Baıta komünistler. Erkekle 

kadın arasındaki yaradıhf, tarih 
ve vazife ayrılıklarını en çok u~u
tanlar ve lkl cins arasında en 
çok müsavat arayanlar onlar ol· 
duklarl halde feminizmi gUlllnç 
bulurlar; zira bugUnkO cemiyet 
ıisteml içinde komünistler için 
her tUrJO reform hareketi üstün· 
körUdllr, nafiledir. Davayı kökün· 
den halletmek lizımmıt-

Muhafazakir ;ar da feminizmi 
alkışlamazlar. Zira kadın erkek 
gibi sokağa fırlarsa onların ter
liklerini kim çevirecek ?l 

Ben ne komünistler gibi bu· 
glinUn itini yarının hulyasına 
bağlıyan bir rüya içindeyim; ne 
de muhaf azakirlar gibi kadın me· 
seleıine terliklerimin ara11ndan 
bakıyorum; böyle oldujıı halde 
ben de feminizmin bütlin prog• 
ramına ha} ran olmakt.ın çok uza• 
ğım. 

Kadınlar ne lıterler? 
Tenhada sorarsanız ıapka, man• 

to, ıinema, otomobil, balo veya 
aık isterler; kalabalıkta ıoraran· 
nız intihap hakkı, müsavi ücret, 
sulh, ailede mtıaavi otorite 
isterler. 

Kendi hesabıma onlan her 
intihapta serbest bırakınm: lıter 
saylav, lıter ıapka, iater koca 
intihap etsinler. Zira neden oku· 
ma bilmeyeo bir köyln erkek 
rey ahp verme hakkmı haiz 
olsun da Üniversiteyi bitirmlt 
bir kadın bu baktaa mahrum kal· 
ıın? Tnrkiyede bu mesele, erkek· 
lerln lntlhap hakkı derecuinde 
halledllmtı olduğu için, femlniz· 
mln bu lddiaııı bana çok birşey 
ı5ylemez. Fakat benim onların 
programında akıl erdiremediğim 
nokta, aokak ve ev itlerini te 'life 
ujTafmalarıchr. Bence busDnkO 
cemiyet ıiıteml 111 veya bu tarzda 
kalacak oluna • ki akahae fta· 
retler pek asdır • aolrak " ev 
kadınları araıında yeni bir it 
böllmll peyda olacaktır; Fabrika 
ve aile birbirinden aynlacakbr. 
Kadının her iki iti birden yük· 
lenmealne lmkAD yoktur. O hem 
fabrikada, hem de eYde çalqacak 
olursa bundan iki fena ıey do
ğar: Kötü mal ve terbiyesiz 
çocuk. 

Hitler, Bütün Dün· 
yaya Meydan 

Okuyacak 
( Baıtarafı 1 inci ylı:de ) . 

umunun kendlai Ue Almanya araeın• 
dakl k6prGyll yıkbğını bildiriyor. 

Fakat, Hava• aj,.Da1nın Berlln 
muhabirine g6re, Almanya, ya· 
kında Veraay muabedea"ni tama· 
men parçalayıp iptal edecektir. 
Bazı ıayıalara göre de Almanya, 
Par:s, Londra ve Romadaki elçi· 
lerinl aeriye çağırmayı dlltDnllyor. 
Diğer taraftan Hitlerin, blltlln 
dllnyayı protesto eden bir nutuk 
s6yliyeceği de haber veriiiyor. 
Yarı resmi mahafllde, lnıiltere 

aleyhine acı a6zler ve Fran1a ile 
Sovyetler aleyhine de tlddetll 

btlcumlar itltllmektedir. Bununla 
beraber, bOabtltOn menfi bir 

tavır takınmaktan da ictinap 
ediliyor. 

Almanya Protesto 
Yağdırıyor 

Berlln, 19 (Huıasi) - Alman 
hllk6meti Streza Ye C..ewede 
aleyhine alınan kararlar mllnaae
betile Berlindeki lngilis Ye ltal• 
yan elçileri nezdinde proleato 
etmlıtlr. 
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MEMLEKET HABERLERi 
Kongada 
Ermen ak 
Kasabası 

Burdur Güzelleştiriliyor 
Ermcnak ( Huıusl ) - Genlı 

çam ·n meıe ormanları ile çevrili 
olan Ermenek kasabaıı 2~45 
kilometre murabbaı ıaha lizerincle 
kurulmuı. 16600 n kadın olmak 
tlzere 30 bin ntifuılu bir kaıa 
merkezidir. Deniz yUıUnden 1300 
metre yüksekte kurulmuıtur. 

Araziıi, az olduğu için zlraati 
ntifusunu besleyecek kadar fazla 
değildir. Ermenaklılar daha ziya
de ticaretle meşgul olmaktadır

lar. Halkının okuma hevHI fu· 
ladır. Kasabadan 300 den fazla 
genç yüksek ve liıe tahıili almak 
Uzera kııınba haricindeki mek· 
teplere 2ltmlı bulunmaktadırlar. 

Keaabanm yakında elektrikle 
aydmlatılmaaı mUmknn olacakbr. 
Elektrjk fabrikaıı kurulmuıtur. 

Bütno köyler telefonla kaıa mer
kezine bağlanmııtır. Kasabada 
Romalılardan, Selçuk Türklerin
den Karaman oğullarından kalıaa 
bir çok eski ve kıymetli Herler 
vardır. 

Kaaabanın on mahallesi, kaza
nın iki nahiyesi, 45 köyU vardır. 
Ermenakta dokumacılık oldukça 
ileri gitmiştir. Pekmez imali de 
kayde deier vaziyettedir. Erme
nakın cevizliıucukları huıuıt bir 
ıöhrete maliktir. 

Borsada 

Burdur, ( Huıuıt) - Belediye 
şehrin imarı için ailzel bir proje 
yapmıı Ye tatbikine de baılamııtır. 
Bu projeye göre ıehlrde beledi· 
yıye alt atııel binalar yapılacak, 
aenlt yollar açılacak, t•hir tıpkı 
bir Avrupa ıehrine benıetilecektir. 

Eski mezarlık "ziraat numune 
bahçesi n ha:ine konulmaktadır. 

Şehre ııiderken aayet aQzel bir 
haatane yapılmaktadır. 

Cnmhuriyet meydanı beş bil· 
1nk caddenin ortaaında bulun· 
maktadır. Meydamn ortasında 
gllzel bir haYuz yapılacak, yeni 
lataayon caddesi ve istasyon şehrin 
en güzel yeri olacaktır. Buraların 
pllnları ve resimleri mimar Bay 
Şahine yaptmlmıştır. Bllttln imar 
itleri beş senelik bir provamla 
tesbit edilmiştir. 

Iıtaıyon buJyarınm uzuoluiu 
dart yüz, geniş!lii de 21 metre 
olacaktır. Bu bulYara balkın yap-

Zlraat Bankaıı Yeni Bir bracaiı binaların tipleri de teapit 
edilmlftir. Baıka baıka tiplerde 

Bina Y aphrıyor 
Buraa, 18 (A.A.) - Ziraat 

Bankaaının Buna ıubuinin Ata· 
tnrk caddesinde yaphracaiı bi· 
nasının temel atımı kalabahk 
bir kütle karııamda yapıldı. Bu 
mllnaMbetle bankanın a'fukab 
Ziraat Bankaaıoın tarihçeaiai, 
Cnmburiyetln •erditl kıymeti 
anlatb. Da•etliler bGfede izaz •e 
ikram edildiler. 

bina yaptJnlmıyacakbr. Muallimler 
Ye memurlar 'birliği kooperatifi 
ile Belediye mUıterelcen bir ıine
ma Ye bir kulllp blnaaı yapbra
caklardır. Yeni ıu projeai Bayın· 
dırlık Bakanlıiı tarafından taadik 
edilmiıtir. 

Cenupta bulunan bGyOk bir 
bir ıu diğer ıularlarla çoğaltılcak, 
barajdan aeçirilerek ıehre akıtı
lacak, irva •• ıska iti de temin 

Aydmda Zehirli Gazlar edi!miı olacaktır. Huliaa Burdur 
ıimdl komtu tehir •e kaaabalarla 

Konferansı bir imar ml1aabaka1111a firlşmit 
Aydın, 18 (A. A.) - Halk.- bir haldedir •e belediye proı· 

vlode zehirli gazlar ve korunma11 ramını tahakkuk ettirmek için 
hakkında bir konfera ı verllmiı çok çalışmaktadır. 

.. :~ ... ~:~.~.:.~~-~-~: ... ::~:::.~~::: ........ -.... lzmitte Pirinç 
--

Son Posta 
YH•I. llJ•I. H-adle n Hallı , ....... 

Em ıabtııe. <;ataAçeım• •obit. 2S 
l&TANBUL 

• 
Gantemiıde ~Jcan pıı 
" resfmkrio bOtQn haklan 
aıahl.aı Ye caııtemiae tıittit. 

ABONE FIATLAAI 
t • 3 1 

Seoı Ay Af Ay 
ICA ICt. Kr. ıc, 

TORKIYE 14'00 750 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 1l20 no 270 
6CNEBI 2700 1400 800 -

Abme bedeli ~;lodir. AdrH 
Wittlrmell IMriıtut. - .. 

Gelen • .,... ıeri rHlrllme .. 
nan .. ...._ ..... uım.ee ........... 
Cevap içio mektuplara 10 lnaruşluk 

pul ildvesı liıımdtr. 

r-- Poela kutusu ı 741 '8tanhl ~ 
T elgrat ı Soo posta 

"' Telefon : 20203 
~ 

.. Ekilecek Yerler 
Tahdit Edildi 

lzmit, 18 ( A. A. ) - ViJAyet 
Umumi Mecliai nüfuıu 500 e kadar 
olan köy ve çiftliklerden 1000, 
500 den 5000 e kadar olan köy
lerden 2000 ve lzmitten de 4000 
metrelik bir meaafe dahi .inde 
pirinç zer'iyatına mli1E:ade edil
meaine karar vermiş \'e karar 
Ziraat Odaa na tebliğ olunmuftur. 
Bun~n Uzerhe Ziraat Odası bir 
toplantı yapmış ~e karar daire
sinde pirinç ekim ıahaa nın tah· 
didine başlamıştır. 

Bir Cinayet 
70 Yaıında Bir lhtiyan 

Vurmuş 
Eiga {Hus .ı İi) - Btırada Ka

rahamzalar köyünde birkaç glln 
evvel bir cinayet olmuı, Kara 
lbrahim oğlu Mehmet, ayni kö)• 
den 70 yıtılarında Mehmet oğlu 
Y akubu öliloı dereccainde yara· 
lamıştır, Yaralı baygm bir halde 
yatmaktadır. 

Cinayete sebep te, iki köylü
niln aralarındaki eaki bir husu
mettir. Katil yakalanmııtır. · 

Yeni Proje 
Çok güzeldir 

l 
4 
1 

Yukandaı atuyoa oaddelhıin alacağı yeni ıekil, aoaiıda Yeni yapılacak 
ıinema n kulllp 

Edirnede Kavaklı Kazası 

Edime (Huıust) - Ka•akb 
Yunan hududu Uzerinde oldukça 
zengin bir kazadır. Kaıa merkezi 
Doianca kasabaaı dır. Kaaaba 
aoa zamanlarda inkiıafa baıla· 
mıı, yeni yeni binalarla sllslcn· 

Çankırı da 
Yeni Bir lıkmektep Ve 

Hastane YapJlacak 
Çankın, 18 (A.A.) - 45 g8n· 

dür toplanbda bulunan Çankın 

vıliyet mecliıi toplantısına nihayet 
'ferdi. Umumi meclla buaual bftt· 
çeyl 350 bin Ura olarak kabul 
etmiıtlr. 

BOtçede bayındırlık itlerin• 80 
bin, kültür lılerlne 120 bin, aaj'
lak itlerine 36 bin, Bel~diyeler ıu 
yollarına yardım olmak "zere 12 
bin, Halkevi için de 3200 lira 
konulmuıtur. Bunlardan baıka 
bntçeye iki nnede yapılmak 

üzere aırJ tecbizab havi bir ilk· 
mekteple bir de haatane yapılmak 
üzere taha'sat konulmuıtur. 

Bigada Dibağhane KöprUsO 
Biga (Hususi) - Seller tara:. 

frndan yık ılan Dehağhane kaprfistl 
ı hrimiz t ' ccnr:nrmdan B. Sadık 
taraf andan yeniden yaptırılmıştır. 

CU! 

8UTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

eı-· 

DOLASAMAZSI NI Z 
FAK.O.Ti 

miştfr. 

Pek eski bir tarihe malik 
olan Dotancada bu yıl ziraat 
lıleri çok iyidir. ffaYalarm mll
aalt &itmesi k&ylGyll aevindlr
mektedir. 

Biga da 
Yılda Birkaç Defa Biçilen 
Bir Nevi Yonca Ekiliyor 

Biga (Huıuıi) - Ekim memuru 
Bey Bekir, yılda birkaç defa 
biçilen bir ne•J yonca tohumu 
ıetirtmit •e Oretllme1I için çift· 
çilere dağltmııtar. 

Bu yd Biaaya ipek tohumu da 
pek f aı:la ,.tirtilmiftlr. Her yıldan 
fazla koza iıtlb.ali için hazırhk 
yapılmaktadır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

Yaptığı Yardımlar 
Ankara, 18 (A. A.) - Ço

cuk esirgeme kurumu genel mer
kezi 1 Ni1<ın 935 den 16 Niaan 
935 tarihine kadar 1524 çocuta 
yardım etmittir. 

Bunlardan 253 haata çocuk Ye 
ve anne aenel merkezin polikı• 
liniklerinde muayene ve tedavi 
edilmittir. Dit muayene evinde 
de ayrıca 875 çocuğun dlılerl 
muayene ve tedavi edilmfıtir. Süt 
damlasından her glln 160 çocuia 
1158 kilo yekCın olarak bedeva 
ıüt dağıblmııtır. Fakir talebeler 
için açılan aşhaneden her gün 
226 çocuğa sıcak yemek veril-
mlıllr. Yardım için müracaat eden 
çocuklara 428 lira 75 kuruı kıy· 
metinde yardım yapılmııtır. Ayrı· 
ca 7 çocuğa da çamaıır, ayakka
bı verilmek ıuretile aetindirilmit
tlr. 

Bigaya Dolu YaDdı 
~ft Posfa Biga ( Huausı) - Buraya 15 

DAKi e,iR iLAN dakika 1..adar dolu yağmış, henllz 
6üTÜN ÜLKEYi HER ~N DOLA$1R çiçek açmış olan meyva ağaçlan 

-----------.. - - bundan zarar görmllttür. 

NiHD 19 

1 Yurtta Ziraat işleri 

T 
Güdü/de 
Fenni Arıcılık 
Başladı 

Gndlll, (Husuai) - Nahly .. 
mizde bir yıl evvel arıcılık yapılı' 
mıya baılanılmııtır. Arıcılık içi .. 
fennin en son kabul ettl~i usullel 
ve malzeme kullanılmaktadır. B~ 
rada evvelce de ar.c.1lık yapılır, 
fakat hıtihsal verimli olmakta4 
çok uzak kalırdı, çUnkU t t bill 
edilen usuller ecdattan kalma göf 
reoeklerden ibaretti. Bu usullorlt 
de arı ancak kendi yiyeceği k~ 
dar bal yapmakta, bu bal da kot 
vandan çekilince .arı aç kalıp t.
lef olmakta idi. 

GOdUldo fenni arıcılığın ha~ 
lamaıma ve çabucak lnkişafınl 
maallfmler rehber olmuılardıl\ 

Muallim Hürrem Ünsal boş 1&af' 
lerden istifade ederek mekteP' 
te halka ve köy10lere arıcılı• 
denlerl vermeye ve amed 
bir tarzda fenni arıcıbk öA-retmey• 
bqlamış, fenni kovanları da bizzat 
kendisi yaparak köylUlere göste,.. 
miı •e yapılası, kullandmaaınl 
6jretmiıtir. . 

Fenni arıcılıktan büyük istif af 
deler temin eden bir köyll 
demiştir ki: 

- Ben 20 yıldır arıcılık y., 
panm. Fakat bir tUrln iyi mahıal 
alamam. Bunun aebebini ;mcd 
anladım, bir yılda aldığım mahsul. 
10 yılda aldığım mahaule tekabal 
edecek derecededir. 

Şimdi nahiyede büyük bit 
arıcılık faaliyeti •ardır. Bütll• 
marangozlar fenni an kovanlara 
yapmaktadırlar. Nahiye mUdürlU
ğtı de her köye dağıblmak üzere 
fenni koYanlar yapbrmaktacha 
Aynca her köye aidilerek f enal 
ancılık hakkında köyl8lere izahat 
•...Um ektedir. ----
Muğlada Naren

ciye Yetiıtirilecel 
Muğla, 18 ( A. A. ) - Villt 

yette bağcılık ınn geçtikçe ilef' 
lemektedlr. Son günlerde yOzJerct 
hektar bat dlkilmittir. VilAyettt 
1 152 hektar bağ vardır. Geç•• 
yıl 1edl buçuk milyon knıur idi• 
OzOm alınmıı ve bepal villyel 
içinde ıarfedUmlştir. 

Son günlerde filokaeralı bll 
mantaka olan MilAa'a dokuz b1-
Amerika çubuiu getirilerek yeol 
aaulle dikilmek üzere dikiciler• 
daiıblmııbr. Filokaeralz bir mall"' 
taka olan Bodruma da Muğladd 
1500 kilo çekirdeksiz Ye rf\zzalll 
thiim çubuklan yollanmııtır. VilJ' 
yetimiz topraklarının narencl1• 
yetiıtlrmeye olan kablllyetl if6' 
6n0ne alınarak ve kontenjan ~ 
ricl ltalyadan 2500 tane Um°' 
portakal, mandalin, muz getirtf' 
mlştir. Fidanlar Marmarlı ve Kit' 
ceiiz kazalarına verllmiftir. 

Bigada Kanali-
zasyon Yapılaca• 

Biga, (Huıuıt) - Belediy• ~ 
rafından ıehre akıtılmuı karat' 
laıtırılan au ıehrin ortaaında 1: 
pılan yUk&ek depoya kadar ı• 
rilmlıtir. Şimdi kasabanın J 5 1~ 
rlne çe~me yaptıralacak ve suyu 

·ıdaıtehrin her tarafında bol nıı 

da akmaaı temin oluoacaktar. ~ 
Bu iş bittikten sonra kasab:tdt 

kanalizasyon tesisatı yapılaca 





6 Sayfa 

Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

ı: 

Adapazarı .Maliye Muhasebe me-

l 
Birer 1 muru Bay Suleyman kızı 

albUm Nıgnr, İstanbul kız lise-

ıinden 101 Pnkiıe, lıtanbul erkek 
lisesi C-1 de 456 Burhan, Bakırköy 
2 inci 11kmektep 2 inci sınıf 46 Hasan, 
Eskişehir Millizafer mektebi 4 Uncli 
sınıf 1 No. Ju Vecihe, Aydın Halide
hatun mektebi birinci lilınıftan 107 Er
cüment, Eekişehir Sakarya llkmektebi 
J-2 den 359 Müveddet, Davutpaıa or
ta.mektep 572 Nadir Öntürk, İstanbul 
kız lisesi 445 Zahide KUr, Malatya 
lisesi almanca şubeeinde İımet Bay ve 
Bayanlar. 

latanbul kız ortamektep Afife Ah
Birer met, Kabalai liıealnden 

losyon 207 Bülent lnal, İstanbul 

49 uncu mektep 4-2 den 143 Mt111iıhat 
Bayan ve Baylar. 

İstanbul 2 inci mektep B-4 don 

ti bU 1 Cemal 0.ıdemir, İzmir 
-ı'ker 

1 
- Çeşme 16 Eyllil mektebi 

u su u 3 üncü sınıf 44 Helagü 
boya Şakar, Eııkiıehir Aıle 

mektebi ' ünoü ıınıf 188 Recep, 
Beyof lu 9 uncu mektep 5-4 den 324 
Namık, Fatih Çarıamba Hayriye mek
tebi Sınıf 3 t•n 17 Nevzat Peoel Bay 
n Bayanlar. · 

Davutpa9a Ortamektep >!·A dan 154 

l IAstlk 1 Cafer Sadık, İstanbul 49 
top . uncu mektep 65 Necla, 

İstanbul kız U.eıl S-D d•n 765 Handan 
Feni Bayın ye Baylar. 

Darüşşafaka liaeıi 6 iııcl ıinıftan 

Birer 1210 Kuatafa, Erıurum er
muhtıra kek muallim mektebi ~ü
defterl dürli oğlu ve tatbıkat 

ikinci 11nıftan Orhan, Beyoflu 15 inci 
mektep 8-4 den 437 Oıman Ali, Uzun
Köprü Mimarhayrettin mektobi J üncil 
ıınıf 13~ Rukiye, lıtanbul 1 inal mek• 
tep 8 Unoü sınıf 431 Namık, Kütahya 
Küçükçarşıda De.yan Müroidenin evin
de Sermet, Dnutpa9a Ortamekıep 1-B 
den 247 Mehmet Akyıldız, Ankara 
Çankaya Başbakan lımet lnönü kör 
künde Hatice, Çapa kıı muallim mek· 
tebl 8-B den fil2 Sabahat, Eakiıehir 
Tilrk Maarif Cemiyeti yatı mektebi 
ıınıf o den 666 Sırrı Bay n Bayanlar. 

lıtanbul erkek liaeııi 7!4 Ali Karul, 
81rer Menln Kaymakam sade 
boya Bay Hayri kızı Iıık, la-

kalem I tanbul 28 inci mektep 
6·B den 44 İhsan, Kaııtamonu kız oria
mektebi 1 inci ııınıf 84 Neclde, lıtaabul 
kıs ortamektebi 318 Fikret, Buna bi
rinci llıeıi orta kııım 1-A dan Fahret
tln, Beyoğlu 29 uncu mektep i inci 
ıınıf 389 Nesrin Bayan n Baylar. 

Boyacıköy Fııtıldııokak No. '6 da 

1 
birer 1 Ana Oravıky, lııtanbul 

_ kart _ 52 inci mektep ııoıf 8 den 

280 M. Kazım, Vefa liıeııinden 546Ergln, 
İstanbul erkek lisetıindeo 1-0 de Fettah, 
Iııtanbul kız liaealnde 296 Nermin Erşen, 
lıtanbul 1 inci mektep A·lS den 79 

( Devamı 9 uncu yOzde ) .............................................................. 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından ("') 

Ugku 

Quma -

Y alnıı vUoudun değil, beyin n 
Bııiibın çalı5maıından doğan yor• 
gunluğu da gideren en eyi bir 
il!tİrahat vaıııtaıadır. Şu ıartla ki 
del:kslz olsun. Çünkü rüya görmek 
ve kabus tabif bir şey değildir. 
Faıılalı uyku da vücuda lıtifade 
vermez. Ot!ce ep~este kalkmak ta 
taLii değildir. Bu, ya Tanıiyon 
fazlalığından, yahut meaane Ye 

proıtat hastalıklarından ileri gelir. 
Uyku karanlıkta uyıınmalıdır. Ço
cuklukta on beı saate kadar çı· 
kan uykuyu zamanla sekiz aaatten 
aşağıya indirmemelidir. Çocuklar
da uyku ııaatı nihayet 9 - 9,5 dur. 
Büyüklerde ise yemekten üç ıaat 
ııonrndır. Çalııan insanlar için on 
ikiden sonraya kalmak caiıı: dttfildir. 

~--------------------------rJ Bu notları kealp aaklayıaıı, yahut 
bir albUme yapıflırıp kollekalyon yapı• 
nız. Sıkıntı aamaamııda bu notlar bir 
d•ktor gibi lmdadınısa yet!tebillr. 

' 

SON POSTA 

Tarihi Mlsababe 
ine bahtı 

Harbi 
Nasıl 

l(ayboldu? 
Donkişot Muharri

ri De Bu Harpte 
Bir Kolunu 

Kaybetti 

Bbde kötU, çok köt8 bir an· 
ane vardı. Akla uygun gelmez 
bfr fikri müdafaa için 11Gaıali, 
yahut Iafahant böyle dedi,, der
lerdi ve bu kuru •Öz önOode 
mutlak bir inkıyat beklerlerdi. 
Onlar g~rçekten böyle demişler 
miydi ? Buraıını araştırmak iÜÇ 

ve ortaya atılan adın bUyUklUğU 

önünde akla uyup mUnakaıaya 
girmek de lmklnsızdı. Buna 
"naklin akla boyunduruk vurma· 
1111 derler. 

Zaman, aklı her ıeyden üıtUn 
tuttu. Artık (filan dediği için öy· 
ledir) demek yolu kapandı. Fakat 
yeni Ye bozuk düzen bir yol da· 
ha açıldı. Bu da bir lngillz yazı• 
yor, bir Fransız anlatıyor, bir Al· 
man ıöylüyor demek yoludur. 
Sanki ıu veya bu hAdlae, bir garplı 
muharririn, alimin, müverrihin ağ· 
zından çıkarma mutlaka ıerçek· 
leıirmiı gibi !... Gazall veya Şiraıi 
ıüyle buyurdu demekten hiç de 
farkı olmayan bu yeni laaaııın 
arasıra lSyle gillllnç lıerlerile [eser) 
karıılaıırız ki kendimbi kırk, elli 
yıl önceki devirde yaıar ıanıyo
ruı. işte meıhur Donkiıot roma· 
nı11an muharriri Servantea hakkın
da bir IDgiliz mecmuaıında çıkıp 
TDrkçeye çenllen bir yaıı dı o 
çeılt tuhaflıklardandır. 

Bu yazıyı ılıleyen uydurma 
tabloyu, olduiu ılbi, ıiltunlarımııa 
1reçlriyoruz. Saygı ditır okuyu• 
cularımız resme dikkatle bakınca 
1röreceklerdlr ki SerYantea, iki 
kolu arkaaına bağlı olarak taıvlr 
olunmuıtur, lngiliı muharrir, bu 
re.mi de koyarak yazdıtı vesika• 
lara ma-atealt uzun bir mtl•ahabe 
arasında fU aahrları çlziktirmiıtlr: 
0 Senantea 1575 aone1inde Napo
liden gemiye bindi, yurduna dö· 
nUyordu. Minorkadan bir az uzak· 
laımca TUrk hayratı taııyan Uç 
gemi He karıılaııldı Ye kııa bir 
çarpıımadan •onra Servantes 
eıir edildi, kaptan Mami tarafın· 
dan Cezayir Beyi Hasan Paıaya 
HtıJdı.,, 

Tablo, onua Hasan Paıa ta· 
rafından tekdir ve tehdit olun
du§'unu 16•teriyor. Dediğimiz 
gibi iki koJu da baih, 
halbuki ServantH, Hir olarak 
götürüldüğü vakit 11tek kollu., 
idi. lngiliz muharrir, bu hakikatı 
bilmediği gibi yazt)'l türkçeye 
çeviren arkadaı da ayni bilılıiz· 
liği iÖstermekten geri kalmıyor. 
Hc.ş; mütercimin Mımu Yeya 
Memi teklinde ıöylenileırelen 
Tlirk adını Maml yazmaaı da 
ayrı bir yanlıı ya. Fakat yazıyı 
tUrkçeye çevirenden ziyade onu 
• en son Ye&ikalara dayanarak (I)· 
yazan G arpla meılektqın ~ldana-

Servanteı Cezayirli Huan 
tını ortaya koymak istedik Ye 
bu mUsahabeyi yazdık. 

Evet, Donkltot adlı Ye her 
yerde aaırlardanberf okunur He
rin muharriri Servantes, bizzat, 
bir Donkişottu. lnglliz muharrir, 
ona "kahramandı,, diyor. Donki· 
ıot ta kahramanlık göstermlye 
yelteniyordu. LAkin dUn7a ede· 
blyatından nihayet bir ma1kara 
tip oldu, ServantH dahi tarihte, 
hakiki tarihte itte o biçim bir 
simadır. Öyle aanıyoruz ki o, ken
di ruhunu eaerinde yaıatmak 
lstemlı ve benliğini Donkiıotın 
ıahıında canlandırmıştır. Biz bu 
kanaati Servantesin aeraerl haya• 
tını gözden geçirerek edlnmiı 
bulunuyoruz, fakat a1ıl maksadı· 
mız onun bir lnglliz muharriri 
tarafmdan (1575) de iki kollu bir 

adam olarak taaavvur ve tanir olun· 

Methur Servantes 
maıındakl yanlıılıgı göstermektir. 
Bundan ötUrU Donkiıot muharri· 
rlnln bir kolunu nasıl kaybettiğini 
anlatacağız. 

( 7: Teırinevnh 1571 ) do· ki 
bir cumırteıi gUnUdUr - lnebahtı 
önünde deniz, belki blltUn öm
rlinde görmediği bir kanlı çarpış· 
maya ıahit oldu. Meıhur Şarlken'· 
in piçi Don Joan Dotriıin bat· 
kumandanlığında bulunan bUyUk 
bir haçlı donanma ile mUnıin 

oğlu Amiral Alinin emri altmda 
yürüyen bir tlirk fllosu o gUn 
karıı karşıya gelmiş!erdi. Haçlı 
donanmanın ortasında Don Joan 
sağında Papanın Amira'.ı Marko 
Antonyo Ko!ona, solunda Vene· 
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paıanın karııııına getirilirken 
dik Amlrah Sebastiyen Venyero 
bulunuyordu, Türk filosunda mll
ezzln oA'lundan baıka Uluç Ali 
Barbaroı oğlu H&1an, Trablus 
beyi Cafer, Karabatak, Dumdum 
Moml, GAvur Ali gibi UolU kap
tanlar Yardı. iki tarafın gemileri 
• Kadırga Kalyon ve çektiri ola· 
rak • beıyUzden fazla idi. 

Bu heybetli donanmalar; karşı 
karııya gelince uzun bir müddet 
hareketıiz durdular. Birlbirlerinl 
ıankl seyre daldılar. Gllnef, bil· 
"tun gllzelllğile ve blltUn ııığile 
parlıyordu. Birleılk mllletier filo• 
ıundakl çelik miğferler, zırhlar, 
kalkanlar, oynar, kımıldar aynalar 
gibi göz alıyordu. Türk denizci· 
lorin renk renk kostUmleri, ge
milerdeki altın fenerler, alttn 
kitabeler, ayla yıldızlı lpok bay• 
raklar da 6bUr tarafın gözlerini 
kamaıtırıyordu. 

Filolar araıındaki hareketılz· 
liği, TUrk Amiral gemisinden 
atılın kurusıkı bir topun gUrlll· 
tUsu bozdu. MUezzlnoğJu, kendini 
tanıtıyor ve birleşik milletler 
filoıu Baıamiralından da selim 
bekliyordu. Don Joanın cenbı 
büylik çapta bir gülle oldu v•··· 
Harp bRtladı. 

Beı yUz gemi, biriblrine girmiı 
idi, güneıin ııığı barut dumanile 
görünmez olmuştu. Öğleden dört 
buçuk 1&at sonra TOrkler, dUJ· 
manın merkezini uramıılar Ye 
ıol cenahtan bir çevirme hareke
tine giriımlılerdi. Kaptan Çolak 
Mehmetle Gi vur Ali bu yaman 
manenayı idare ediyorJardı. On
ların çoYirmek istedikleri dUıman 
cenahı ProvediU~r Barbarigonun 
kumanda1ı altında idi. Bu frenk 
amiralı, sıkı bir çember içine 
alınmııtı, aman vermez bir ok 
yağmuru altında da ölüm dere· 
cesinde yaralanmııtı. Galebe, 
Türklere nasip olmak üzere idi. 

Müezzinoğlu, bu heyecanlı 

yaziyette yerıiz bir yiğitlik g61-
terdl, gemi gemiye ve lnaan 
insana vuruşmak Uzere dotruca 
Başamiral Don Joanının gemiıl 

Uzerine yUrUdO ve hemen u.mpa 
etti. LAkin boiaz boğısZf, dövO· 
ıUlUrken bir korımı yarast aldı, 
güverteye yuvarlandı, bu yUzden 
bir kargaşalık yUzgöaterdl, lıpan• 
yollar fırsattan i&tifade etti, MU· 
ezzinoğlunun kadlrgası elden çıktı. 
Ger.,I Avlonya kaptanı Karagöz, 
Midilli Sancak Beyi Mahmut gibi 
yiğitler, Amiral gemisini kurtar· 
mak için koımuılardı, Don Joanm 
bindiği gemiyi sarmışlardı. Fakat 
MUeızlnoğlunun kesilmiş batının 

dört tarafa göıterilmesi, TUrk 
filosunu sarstı ve ricat başladı. 

Bununla beraber Uluç Ali, 
öbür cenahta Doryanın gemilerini 
çevirip darmadağın etmiı, Malta 
filosunun amiral gemiıini zapt ile 
Miılna komandörUnlbı bapnı ken. 

Njsan 19 

j J Kari Melctabları t 
lsamsun Halkı 
Ve Samsun 
Fırıncıları 

Samıundan Bay M. Şükrü biı• 
ıuoları yazıyoı : 

" Samıuo ek!'Dekçileri 1 Niıaır 
dan itibaren aralarında anlaşarak 
tamamlle halkın, bilhassa memur 
ıınıfının aleyhinde olarak bir kr 
rar verdiler. 

Bu karara göre bu tarihdeO 
itibaren halka, bilaistlına biç 
kimseye, kat'iyen Yeresiye ekmek 
Yerilmiyeceldir. Bu ıuretle bilt 
ellerind• gündelik kazancı bll" 
lunmıyan ve Uç bot lira ev v• 
dUkkAn klralarile geçinen çocuk
lu aileler cUz'i bir maaıdan bar 
ka 1relirJ olmayan ayhkcı sınJ 
halk ve küçük memurlar çok ıı
Mkınbya düıdUk. Dünya par• 
buhranının tiddetle hükUm ıtır 
dUğll ve Sayın Bayındırlık bakr 
nımızıo ecnebi tfrketlerJ yola gr 
tlrmlye çalııdıjı ıu gtınlerde Sa~ 
ıun fırıncılarınıo bu, hayatı me
seleyi ağırlatdırması doğrumU" 
dur ? daha ekmekciler cemiyetr 
nln yaptığı bu anlaıma, yahul 
borcunu vermiyenler için cari ol
sa ne i11. Fakat ay baııları borr 
larını muntazaman ödeyenler d• 
aynı muameleye maruz kalmıılar 
dır. Bu yolda baıka bir t•Y sısr 
lemekdenae Samıunun kıymetli 
V allılnin ve Belediye relıinln nr 
ıar dikkatini celb ederim. 

SamıuD Salt bo7 mahalleıl Gazi oJI' 
ıokak No. 8 de M. ŞGkrU. 

·························································-""' 
dl elilo keamiş ve baıhyan ricr 
tın acıları arasında büyUk yOI 
aldıkları göıterlp fllo•unu kurtar
mııta. Lakin, harp kaybedilmişti. 
Don Joan, glln batarken harbi• 
bllAnçoıunu yapbrdı. Ölüler ar,. 
ıındı V enedlğin Mrinci ıınıf allr 
lerine mensup yirmi dokuz asılı,. 
denin de bulunduğunu öğrendlı 
Yine bu bllinço binlerce yar~ 
kaydediyordu. Bunların içmd• 
• ileride Donklıot muharriri olar~ 
töhret alacak olan • Servante1 d• 
vardı Ye ıol kolunu kaybetııdf 
bulunuyordu. 

GörUyoraunuz ki Servantel 
• karnını doyurmak için girdltl 
aıkerlik yolunda Ye TOrk kılı" 
altında • tek kollu kalmışb, b' 
felAkete de ( 1571) yılında uğr~ 
mııtı. O halde onu11 ( 167 5) te ij 
kolu baib olarak Cezayir b•1• 
Ha1an paıanın huzuruna çık.111" 
sına imkan yoktu. 

Iıte frenk muharrirler) aralJl'f 
böyle yanlıılıldar yaparlar. G.t 
gelelim ki bir kısım yazıcılarıJllSf 
frenk kaleminden çıktıj'ı içil 
o yanhıları doğru sayarlar ve ~! 
lnanlarana bizi de ortak yaplll,. 
lıterler. Dikkat gerek!. 

ı ....................................... !:!: .. !: .. !.~~ 
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:ı Dlbtp Hadiaelerl J,: 
Hesap 
Garibeleri •• 

Loadrada Defl'eclilen bir lata· 

1 

Diin•a•• tlıtil• 16re eter 
dlnyamn topralı 

lablm bitin lnıanlar 
edl•or•s aramada mluvi 

niıbette taksim edit.e idi adam 
bapna Hkl• danam 41ferdi, IMa 
ıeldz d6nlmln yan11 au •• ba
taklık olurdu, prlye kalan kır 
mın bir parçaıı tqhk, ltlr parpll 
da ekilmeye mllAit topraktır. 

Yine Londracla aef'.W- bir 
latatlıtij'e ••uraa ŞlmaJI AYl'llpa 
ile Şlmab Ameribda yqayaa 
lnıanlar ,aade Y ... tı (230) ıer 
aram et Jerler. Halbuki clDayada 
h•rala k..U• et bitin ima•••• 
•ha'fi alıbette taktim eclille idi 
adam bqma (J) pam d&peektl, 
adeta aca koklamaya Jeti,.ak 
kadu biqeyl 

* Ne91ork telufa•• hlr ac•ta 
tarafmdaD NJalaat etmek 

.--.-,,-.. -,-.,.-,.-,, .. ilteyealere malı-
._:•61 .. bedaYa lılr 

••••• bn aplmıfbr. 
•pldı.. ba kunta nema 

u. aalı ... .,,. clenl ftrll
•ekte. laem ele talebeye -
Myalaat pp .. llP' .,....,. lire-
tllmekteclir. 

* AYl'Up&DID bl,ak .... lrlerlnha 
blylk tlyatrelanncla, lau .--n-,.-,,.-.. koltutqa , .. ba

.-. bir ... 
tlbillnlerl• ........ iN btaJ• 

"9111 llM,e-1.. IHrlncle ,_. olaa 

para11 atanuıs kapata apllr, 
~- bir tllrbla pbr. Bu 
6blDI tem.Uın 10nana kadar 
kullanır, ıonra yerine bırakıraınız. 

r 
bu ç.,ıt ~ (12) de biri 
çalınmaktadır. Fakat iter dlrbl
nln berinde ıöıe çarpacak d .. 
recede bllylk bir m•rb ohlup 
için çalman 6blalerla plyuacla 
ublmaa ... ldha 4et1lcllr. • el 
maalup 1apaalu .,...,..,_.ı 
hır111dan ziyade amatlr tala•• 
meamptur. DlrbDnleri• kin k-
ntl ba çalm .. J• ,ere ı. ... , 
eclllaeclljl " k•clll..ı • ... .. 
taya konulala lçla bJaptaa 
..... ,. ...... e .. ,.... ......... 

* 
L•dratk Dol&W Weniahl 

tarafıada• clPkl.. " 

y.,,,.,., ,,, = ·== 
......... t.flail •• ... .. 

lçla bir eattltl ........-. Her 
balace • ...ım- .. tlljl bir ""' 
ıapraldanld aoı.1• bqladljml 
alrlp t• ........ ..,.... .. 
....,. .... , ......... tetldb 
.... lmaaldatW. ..................... 
huta afaçlar tla ..n.r, ..._.. 
.. ba le• .. J• .......... 
taaai a• Y..0miftlr• 

• 
ı·c·w,'::~; 
H""" "='~ == ..,..,.-,,,,,.""• :.,.. .... tar 

r.r•W 1.,. ile ,..._.. 

len mektapluı• •Jlll 4,000,000 
da. atu'blt ın toaa baBt ola
ıordu. laalbald Jla• la,Uterıde 
11.\1 ,... lflacle ,ı.tlerllmlt .. 
aeld:aplarna ajarJata ucak 81 
toadu ......... .....,. ld 
... ,..,.. .... ,... il• ........ 
.......... ,. .. tı•k"' 

DIQallm •11p •1telller 
Ölümünden 5 y-;ı Sonra Cenaze 

Merasimi Yapılan Miralay ... 
Komitecilerin V ardlll Korkudan Dolayı, Muum Oldufu Halde Caıuı 

Oldufunu Söyli1en Bir Zavallı •• 

Sofyada Dilden Dil Dolaşan Garip Bir Şayia 
Balpr .... 

layı llarhıopollld 
1950 yılı Atu-
t•ana• 30 aaca 
..... lldll, alell
de bir pldlde 
,am&ldl, Ye ya-
•at yaY•I uatu
lap ıfttL Fakat 
ıeçalerd• Bal-
ıar abla .. .. 
bitin ...... Milli 
mldafaa erklall• 
blrllkt• ba saba 
.....,... pttl-
ler, bir mlfr .. 
aakerlD IOD Mlhl olarak laa..,a .-Jürde dilden cllle prlp bir JI. 
atbla ,.,... •tefla .... ... .,et ...... ,. ....... : 
.w., IMt ,.ı eYft1 .._ mlralayıa - OrclaJa meuap bam yllk-
re..S cau• alaJI ... ,.ı .,.,. •k r&tbeli zabitler Yu10lla91a 
yapahyordu. Selteblnl iki abrla lleubma cualluk yapmtlar, d .. 
aalatah•: allaeldecllr. 

MlralaJ " llarlaopollld ,, • llaamafth ba rl•ayetl• aa 
...-lak ettljl .. .ımlfb, aalaa· •lddet pntelen pçmu. S.cle
kemul pu 1apılmıfb, iclamıaa a laallaa dilinde ft lmlaj'lnda 
karar yerilmlfti, fakat mçmsdu, bhr. 
y ..... 18paS)ap llllmladea IOlll'• Derkea pllD birlade MWt 
aaleplcla. .. bir facladll' ki auk• mecllate muhalif fırkaya mıuup 
ta Fraaulana methur "DnytDI,, bir •Jla• hDkOmetten laalk ara
Wkl,.W .. -.... ulatılmı1a uda dolqan pJlalann ula ne 
...... ..-. olduğunu 10rar. O zaman iktidar * •••ldiade General Bakacllyc 

1930 yıla aj'uat01uaua 30 mca Yarda, mecliıin klrliıinde: 
glnl miralayın kardeılne Sofya - Bir Demlryolu memura ca· 
morı mlldllriyetinden bir mektup naluk cllrmll ile ittiham edilerek 

t:.•-..ııı-. ... _.. ~ ~ -....., .... ,.. ...... ~ ... .. ...... ,.,,. 
• wra • .. ... .... ...... .. 

d..U..ektecllr. mekle iktifa etti. 
Ba meldabaa 1s.,.. ... c1a aU .. 

ala d•çar oldap laayr•tln dere- Ba 1u•t •ip...., We 
ce.W taunur edebUlninb. Aile İııllnlaJ18 ..... •• .. 

t nr ,.... ......_ llif 
•orı mtldlrlyetine miraca• Wr ... ....,..,_c1., .ı .. 
eder, fakat miralay •• nc1... dlkodılar ha.batla camı 
)dala tarafuadu IWlrllmlftlr? UI 

Hl .. Llr cnap ılamu. lhrs ..... Y• Dllaa1et bir lld fıkra ..... 
.... ki ıueteitn pçtl, v • .-..,. 

rlalla wercliil ilah•~ pyet a: matbaatma .. •'-..&&& lld .... 
- ..... • •• ,..... .. '"' -&U, 

• 
_ __._ • ldlçlk Wr ma.._.t leket putelm .,...da .._. 
. ..... - Faila ol'arak lıqa11 maclp elcla. • YUIJ•t 

bde ....... L • ._..... lfarL&..e Balraah&.. 
........ ..,..,.,.. ki, .., ... , -· 99 •• 
........ _._. c••• mera- daha fUla IUAmuda, mlrala11a 
..ı da 1apa1mayacakbr, lıeacllllal ilime mahktm edllcllflal, 10nrada 
.nece tl••nlnlL,, a.ı.-.... .... m1yetWa uı.,.lchfnu llylecll. 

den ibaret kalır Y• llyledlil slbl * 
... ,......... Hakllratt• itla ~, ... bllbltla 

Diller ça........., bqb .. ldldeycll: 
Araclu a,1r alddet pçlace 1930 11h apdol-. batla-

nada blradam 
Sofyaam hıkktkı. ........ ..... 
mtlracaatederek 
Pli bir ltabclm
,. komltell lçla 
bir m&htlr ılmU
lamııtı. Hakklk ................ . ,. ...... .... .. ...... .. ............... 
almak lfla pl
•11 w ._. 
dlllal laaldld .... 
kedoa1a komit• 

•• mwap birkaç klflala kaqa
•da balda. Tatalcla, 1orpya 
celdlmek llere ( KW.clll) • 
,atlrllldL Orada ( Aaclrl,ef) 
oldatuau n Yaıos!atJa ... 
ubıaa cuullak rapbpa ıllJ· 
lecll, -c ortalı olarak ela birbı 
zabitin adım Yereli. e...Jana.,.. 
uda Alekalyef ile llarlaopollld 
Yarda. 

Komltıdler HarW,. Baba· 
htandu bu IW sabitin badll .. 
riae te.Umlal ...._ HarW,. 
Bakanhla komltaln alfaa aJ. 
bndayda. late.U• zabltlerl ._.. 
•• bular komite tarıfmclaa 
Khtendlle ı&ttlrlldller. lclerla· 
den ilk olarak Alekalef ıorp 
ya çekildi, hakh olarak bl7le ...... 
.. ,wı. KOlllltecller ........... 
Adam 11laya tlbl tattalar. a. 
illa olcadar aa lcll .. ada•• .. 
ı•Jriilatiyarl ı 

- Hakh•m1, camalulı ,.,. 
tim, cletli. Ve ,._ lla taaJ1k 
albada Mfnla1111 ela .., ..... 
olclataau llyleclL Adama .ıraı.1 
ile yllllqtirclU•. oaa ......... 
ela llylecllklerW tekrar etti. .. 
ralay .. Jntleı -Arka-.... blrcleabln .... 
mlı olacaklar, dedi. Fakat arkacla• 
De birllkte lllae ......_ ... 
lmrtulamada n ... .ı. m bir 
mlddet lçlD aaabdap slttl. 

• Miralay u. arlrad ........ 
miyetlm ucals llakedoa,. Jıro. 
mltulala claj'll .. _ ... -............ 

Htlfladan &ulan G6'ınon 
v .. .erul diri k ... bir ,.. 

............... ldlltler, ..... 
qalatarlar, tlrplllr, eteJer, •a
plar. kllflumit ltlalldet llllerl, 
slaclr laalkalan, JUYUIS kapa .... 
dallan birblriD• ._ pslf. lw. W. 
.., ••1• 1an1acaldan Wlnla 
..,..., ..... klfll, pak, ..... .., ..... ~ -
paklan bpillg, ......... .._ .. 
Kuraaakerlmler, N ..... 
tariw.I bU. nr • 

..... ; ltelld, ........... 
al doldaraa •em.ı.d• .,_. 
blrdea tek brue bBe ..,.-. 
Fakat k•cll ........ '-ı ta-
rilil• Kurua ... ,aı ........... 
..... ......... ,..ym ..... ....... ,....,. .... -~ ......... .., .... .. 

O•.anw ... .._ 

Fransanın 
Hava 
Ticareti 

Fnuıdar ticaret tayyarecUJ. 
tin• cok ehemmiyet YermektecU.. 
ler. 1934 yıh lpa yapılan latatl .. 
tllden ,are bu memleket dlnya
cla, Amerlkaclaa 10nra ba itte 
UO.d olarak plmekteclir. 

Frauas tayyare p08talan 43.000 
ldlometrellk bir rola uhlp bala
aayor. ıns ,... ... Frum tar 
Janlerlae W... yolca .. ,.. 
14.000 lcll. 1934cle ...... ,. 50.0001 
geçmlftlr. A~ Jllda binan ile 
ta11nan ttlcc:u eı1•11 741 den 
1400 tou; poata lrAllta da 198 
dea 220 tona Yarmıfbr • 

.... yduada 16 defa c.. ... Ala...,. ................ 
hlr .... yolu te1i1 ecl• F......-. 
ı. ıtss ,... 1c111.. ,... Wr 
pntram .................... Fnnı • 
han büw G...,aı D=ı•a 
itinde bal ....... ma ,.ı lcbacle 
Fraau haYa Jo11aruwa Wr ,_. 
claa lioıakoYaJa clljer tarafta ela 
Afrlb1a Ye Am.UC... ea _.. 
r•lerlne bdar .....ıacatm Ye 

tarranlercleld .... " 1oı. 
.ıldanma arttlnlacat- ..,... 
mittir· 



8 Sayfa 

lasl11r ara•& icadın lar Jc•n•r••i11i11 
diinlcli açılı, e•lıHlnd•n llcl •lrü11tlı 

' 

Kadın Avcılığı : 

Bir Murahhas Alev Saçan 
Sözler Söyledi 

( Ba~tarafı 1 inci ylzde ) 
yına dalmak; dllnkll kongreye 
girebilmekten çok kolaydı. 

Bilmem, bukadar 11la ter
tibat alan bayanlanmız, btıtUa 

lstanbul ballanın iti ıtıcO 
birakıpta Yddıza .akın ed .. 
ceğini mi sandılar. Ve ya1akc1-
lar, geri .çevirecek kimH bula• 
mamanın acısını aay•lı davetlller
den çıkarmıya mı kallaşchlar? 

Kalabalıkda karıılaıdığım ro
zetli, şık bir delikanlıya 10kul
dum, ye sordum : 

- Bayım; "beyaz kadın ti· 
caretile mftcadele komisyonu ,. 
reiıd bayan Nillnsl, nerede bula· 
bilirim? 

Muhatİbım ; kalan kqlarını fa· 
tavroz gibi çattı, beni hiddetle 
tepeden topuğa kadar ıüzdO. 
Ye hiddetle gürledi : 

Ben bayım değ:lim ? 
- Affedersiniz paıam ? 
O, bir ayağını, sıittlkçe artan 

bir hiddetle yere Yurdu : 
- Siz pqalığın çoktan kalk

bl'tnı bilmlyorauDuz galiba? 
Bu .. fer hiddet aıraaı hakh 

olarak bana geçmftti: 
- E •. Nelin an ·be mlbarek? 

eledim. 
O, takındığı edayı hiç boz• 

madan cevap •erdi: 
- GözOnUzD biraz daha 

açarsanız anlar11nız ne olduğumu? 
O, hızla adımlarla uzalılqırken 

g6ztimll biraz daha açbm, ve 
anladım ne olduğunu, meter, 
kravatına, caketfne, alagarson 
kesilmiş aaçlanna, eduaoa kan
dıtım muhatabım; eteği belinde 
bir bayanmıt. 

Belden yukarısı erkek, belden 
apjııı kadın: Tıpkı, maıalların 
yan lnaan, yan balık biçimli 
deniz kızlan afbJ. 

Modayı Ad• Holivut yıldızlan 
çıkarmaz a • • • Bu da "Y ılclız 

" modaıı olacRkf 

- Siz benim kim olduğumu 
blllyor muıunuz ? 

- Bilmiyorum f 
- Bilmiyorsunuz ki ben me.-

hur bay (X) ın karısıyım ve aiz 
dün, bana hakaret ettiniz ? 

- Sizi bundan eYvel görd&· 
illmli hatırlıyamıyoruml 

- Tabii batırhyamazsınız ya. 
Hakkaı ızda hakaret suçundan iki 
zabıt t tturduğumu da bilmiyor• 
llUDUZ galiba ? 

Bu garip hataya maru• kalan 
kimdir biliyor musunuz? Bir glin 
evve.ki kongrede doğru olmayan 
bir muamelejle karşılaıtığa için 
bugünkü toplantıya pefin• 
de bir muhafızla gönderi-

Muharririmiıe kadın ticareti aleyhindt· 
ateı pöıküren Bayan Nilinı 

len muharrir Bayan Suat Der
viı 1 O, bugtın, dtınkn gibi ai
nlrll değU. Muhatabını tepeden 
brnata kadar aüzllyor, uzaklaıır
keu tülüyor : 

- Zabıt tutturuıunuza diye
ceğim yok. Fakat iki tane birden 
tultW1Jfunuza aklım ermedt Bir 
suretini rle babra diye aaklıya• 
cakaınız galiba? Diyor! 

* Nihayet; Bayan Nilina ile karp 
karşıya gelebildik. Zeki, değerli 
ve bilgili Bayan Nermin MuYaf· 
fak; be!1im suallerimi ona, onun 
cevaplarını bana tercüme ediyor 
ve konUfuyoruz. 

Beyaz kadın ticaretile mtlca
dele kom:syonunun reisi : 

- Biz, diyor;. uBeyaz kadın 

ticareti,, derken, bir kadının, bir 
başkası tarafından her hangi bir 
tekilde ist:ımar o:unmasını ka1-
dediyoruz. 

Ve bizce, bu iğrenç iatismara 
Alet olan bqhca yerler, umumi 
evlerdir. Zira onlar işledikçe, 
11ermaye bulmak icap edecektir. 
Ve sermaye bulucu dtiıktlnler de, 
biçare kız'an, biçare kadınları 
~ oldan çıkarmaktan geri kalma
yacaklardır. Bu itibarla; dünya• 
n:n her tarafında, umumi evleri 
kapatmak elzemdir. 

Biz; •enelerdenberi, bunun 
teminine çabalıyoruz. Durup din· 
lenmedefl alireo mücadeleleri· 
m:zden aldığ mız neticeler, çok 
ha}ırlı, çok kıymetli ve çok 
büyüktür. 

Mesela bugün, Norveçte, Is
••çte, Danimarkada, lngHterede, 
Holandada, Almanyada, Rusyada, 
" Çekos'.ovakyada tek umumi 
ew kalmamııtır. 

Roman •a'da Ye Bul arlatan'da 

SOR POSTA 

.1 da yllzde elli nlsbetinde azala
bllmlf tlr. 

Franaanın on aekiz ıehrinde 
tek umumi •Y bırakılmamııtır. 
Diler yerlerde lıe belediye rei1-
lerine bu evleri kapatmak huau-
111ncla ıenlt ull~yet yem. 
mfttlr. 

Mı11nn 011 ıehrl de, bu; cemi· 
yetfa bqına felaket dokuyan 
um ticarethanelerden kurtulmuı 
bulunuyor. Beyaz kadın ticareti, 
bilhassa Hindiıtanda ve Çlnde 
korkunç derecede ıllmullOydl. 
Oralarda karim ahm 11atımı, ek· 
mek peynir alam aatımı kadar 
tabii aayıhyordu. Ve oralılar, bu 
ltrenç ticanti değil, bu iğrenç 
tfcaretl kaldırmıya uğraıanlann 
hareketlerini gayri tabii bulu
yorlardı. 

Halhu1d hugln, bu k&tl zfh· 
niyet, bu k&tn kanaat oralarda 
bile yıkılmaya başlamııtır. 

Ve bugan, dftnyanın en Yah
tl •e iptidai sayılan milletlerl bile 
beyaz kadın tlcaretile mllcadeleyl 
milU b!r daYa edhımiılerdlr. 

Bu ıayede bittabi zlihreYI baa
tahklar da, kolayca azalmııhr. 

Değerll muhatabım; kıaa bir 
ıtlk6ttan sonra, bu bahiıdeld 
ton ılSzlerfnl ıöyledi r 

- Hullsa, biz bu iıf, içtimai 
davaların en baırnda sayıyoruz. Bu 
mncade!ede, bittabi, aade umumi 
evlerin kapılarına kilit vurdurmak 
klfl değildir. Gelecek neaillerf, 
böyle mOcadelelere IOzum bırak
mayacak tekilde terbiye etmek, 
yetlıtirmek lazımdır. 

Zira itiraf etmek mecburiye
tindeyiz ki, bugtın için fuhşu kö· 
ktınden temizlemek, yer yllzlbıden 
tamamile kaldırmak imkan bari• 
cindedir. Fakat, biz; umumi ev· 
leri kapattırmakla, hiç olmazsa 
hllldimetlerin bu ifi teıvlklerine 
mini olmak iıtiyoruz., 

Kanun iod'odei başkasının 
malım çalan bir hıraızla; aaf, 
cahil, tecrllbeai.z bir kadının ını• 
nı çalan lireoç bir komiayoncu 
aynı muameleye çarpalmalıdır. 

Bu suretle; beyaz kadın tica· 
retinin temeli, eaası; daha doğrua11 
pazarı yıkılacak demektir. 

A,..ılmadan evvel muhatabım· 
dan, lngillz kadınlannın mahrum 
olduklan haklan öğrenmek ı.t .. 
dim. Bayan Nilina: 

- Hamdolaun, dedi, çok az 
mazhariyetlerden mahrumuz! Şim
dillk aade diplomat ve... DeYlet 
kiliıelerinde papaz olamiyoruz. 

Güldüm: 
- Bu ikincisini bir mahrumi

yet Ayanlar yoktur aanırım? 
0 da gftldU: 

- Kim demiş... Kim demiı? 
lngilterede, aade bu hakkı kazan· 
mak iç· n didiıen koca bir cemi· 
yet vardır! 

---------------------
Eşyan ızı;llk bahar için 

KNAPP 
mOeHeHıinde temidetlp boyabnıı. 
Kaıımpaıa - T6pebatı - Taksim - Şişli 

ti atlar etver lldr. 

• 
Nisan 

Kongrenin ilk Gün· 
) Dün Umumi Toplantıda Birço 

Nutuklar Söylenildi 
~--~-------~~--~~~-

Uzun hazırlıklardan ıonra nl· 
hayat dün saat on buçukda, 
Uluslararası kadınlar birliği ge· 
nel kongrası, Bay Muhittin Üıtün· 
dağın kısa bir nutukile açılmıştır. 

Yıldız salonunun konıraya 
aynlan ea bllylik salonu ; kong· 
rayı takibe gelen ytlzlerce davet
lile dolmuıtur. Hatta, salon, bO· 
ttha davetlileri alamadığından, bir 
çok kimseler nutuldan, mllnaslp 
yerlere konulan muhtelif radyo 
oparlörllnden dlnlemiılerdir. 

Vali bay Muhlddlnden ıonra, 
Türk kadınlar birliği relal bayan 
Lltlfe Bekir de uzun •llrmeyen 
bir nutuk a6ylemif Ye 40 milletin 
morahbaslanna bUyllk muvaffakı.. 
yetler temenni ederek ktlraDyO. 
konıre relal bayan Korbet Atbt
J• bırakmııbr. 

Bayan Aşhi, açılan bu konf
renin, kadınlık hareketlerinde 
oynadığı rollln bllyllkUlğünden 

bahsetmlttir, ve, kadınhk hare
ketlerinin ne gibi aebeblerden 

doğduğunu, aenelerdenberi göat .. 
rllen faaliyetlerden ne neticeler 
almabildiğlnl ve daha neler ya
pılması )Azım geldiğini uzun uzun 
anlatmııtır. 

Ve nahayet tutulan yolun bll-
10klOne ltaret ettikten sonra, 
btUOn hemcinslerini faaliyet uha· 
aıoda seferberliğe çağırmıfhr. 

Bayan Atbl uzun uzun alkııla
nan bu nutkunu bitirdikten aonra 
btıttin milletlerin murabbaılarını 
birer birer takdim etti. 

Adlan geçen murahhular, 
yerlerinden kalkıyorlar, Ye davet• 

IDD Poıta 

lıtanbul BORSASI 
18. 4• 1839 

ÇEKLER 
1. T. L. için 1. T. L. için 

Ne• • rerk 0,79475 Viya ·ıa 4,2366 
Part• J:l,0575 Madrtt 1,8140 
lbllne 9,58 Berlla J,9731 
Brllluel 4,69611 Varıo.. 4,21.20 
Atlaa 13,IMM Peıt• 4~0HI c.a..... 2,41 .... 7f, 1 1 
W,a 65,5834 Bel.rat , :ll,OO;,o 
A••t•cl•• ı,mıo Londra Kr. 609,IO 
Praı 19,03'8 Moakon ,, 1689.7!1 

ESHAM Y• TAHVlLA T 
Lira 

it Baak.(Nama) 9,!\0 
,, ffflmll•l 9,~ 
• , ....... •) 95,-

o .. anlı b•ak. 23,,o 
lellallc • 5,
llrltetl Hartlr• 15,50 
11 .. u, 0,11 
Aaaılol ı "SGY. 75,60 

• " 80 P. 25,70 
•••l•··" ıoov 45,6& 
tarll D. Y. 00.
la•. Traa••r 29, 
0.11ıtı1ar •• 8,-
Terkoa 19, 
Hauıul 27,-
t.ı.r.. l•,IO 

Lira 
Bomontl 11,65 
lt33 latlkran 89,
lati nan DabUt 94125 
DD1unu Mu. 00,
Bat- at tertip 1 cıc_70 

,, • 11 ~70 
Reji 2,275 
tramnr IO,-
R•hh• 10,-
0aklldar •• 10~-
T•"oa CO,tlO 
MuırKr.Fo.1186 161,-

• • • lllı»J 92,50 
• • • ı~u a,oo 

E&ektıl • -,-

MESKUKAT [*l 
Kuruş · Kurut 

Tiril alt .. v•ı (Hamit) '"°° ... • JNO (Re,at) 5100 
Jr. • 836 (Valail) 4,50 ... • 1087 l.ce betlb&tll& a'bn 
lhel41ye 44~ (Climhml1•t) Cl25 
8aaknet (0 .. 8. ı :U0 (Ham"t) ar•ab '451 
~al a ... ,tblrl•ll aitaıa R t•t) • sıo.ı 

'ClabUl"lJ.C} 4611) Va it) • 530J 

lAaıa) 4'50 ,., Bor •• llarlel 

lfll• Uzerlne aabf 
latenbul ikinci Hila memur• 

ıuıunden; Bir müflise ait muhtelif 
kundura ve kadın çantası "t'eaairenin 

pazarhkla aatılmıı.aına alacaklılar tara
fından karar verilmiştir. Satıo 22 Ni
aan 9!35 pazarleıi gününden itibaren 
her gün ıaat 9 dan akşam 18 ze kadar 
latanbulda Bahçekapıda Sadıkiye ha· 
umda 30 No. da yapılacaktır. 

Lıteyenlerln mahallinde hazır bu
lunma! ı il&n olunur. 

lileri 1elimhyorlardı. 
Hepsi ve l-i 'haıa Hl 

Jamayka murabhaıları ç 
alkışlandılar. 

Ecnebi murahhasların 
lere takdiminden sonra, 
Türk kadınlar birliği 
Bayan Latife Bekir gel 
dinleyicilere, hazır bulun 
dın aaylavlarımızı tanıttı. 

Saylavlarımıı da ıllre 
larla karşılandılar. Bu me 
sona erişini mliteakip, k 
komiayoıi reialerl geldiler. 

rer birer, faaliyetlerinin, 
llyetler neticesinde kua 
mazhariyetlerinin, hakların 
sebeainl yapdılar. Hen 
edemedikleri haklardan, 

rından bahsettiler. Ve 
temin yolunda alınacak 

lerln g&aterilecek faaliye 
özlerini, ana çizgilerini a 

Bntnn bu nutuklarda 

beycanla, aynJ alaka ile 
da, Ye bu auretle, kongr 
ma merasimi tamamlle • 
mlıtlr. 

Murahbaslann ekaerial 
Jerinl yıldızda hazırlanan 
yemiılerdir. 

Öğleden aonra, ıaat o 
te, matmazel Jozeffn Şayi 
yaıetindekl " aulh komla 
ye matmazel lngeborg 
riyaıetlndekl, " kadınla 

ara11nda it musaYab tem 
misyonu,. ayni zamand11 
mıtbr. Komlayon mftzaker 
bugtln de deYam edllece 

Son Facianın 
Mes'ul/eri 

lmıetiye caddesinde b 
Din ölllmU Ye 3 kitinin y 
ma81 ile neticelenen inbida 
kikab dun bıtmif, auçlul 
yeye verilmiıdlr. 

Y apdao bazırhk tahld 
bina yapbracak olan bay 
ile damadı Sallhln bu iti 
adlı bir mimarla Ethem a 
duvarcı ustasına havale e 
fakat Muhittin diplomalı 

olmadığı için pllanlarını bet 
me m0taha88181 Sergla Kir 
na yaptırıp imzalattıldan 
maşbr. 

Bu itin uaulden oldup 
lomaıız mlmarlann kendi 
bkları plinlan bile di 
mimarlara lmulattıkhan 
tediyenin buaua böyle 1 
ğını bildiği anlaplmıtbr. 

Hafrlyabn davarcı 
nezareti albnda yapdchğa, 
Muhittinle mukavele ya 
dağı ve temel hafrlyatmda 
metro yüksekliğindeki 
kenarının kalaalarla 
edilmediği de teıbit edil 
Mimar Muhittin ile Salih 
edilmişlerdir. 

Kutu Barı Clnaye 
Kutu barında çalgıcı 

öldUren Adilin duruımaaı 
Ağır cezada bitirilmiı, iddi 
kamı tarafından cezalandır: 
lstenilmiıtir. 

ilkbahar Ekimi 
Muğla, 18 (A. A.) - 1 

mıntakasında ilkbahar ekim 
lamıt ve ıimdiye kadar um 
ğuna göre 3000 hektar 
buğday ve yazlık hububat 
m· tir. 



SON POITA 

-
iTTIBAD v• TIBABBI .A 

8 fnei kıınm No. SIHI 

Na•ıl Doltlrı ?
N11sıl Ya111dı? .. 

iter .. kin 1nahtuzdar. Nasıl Ôlde 
~~~~~~~= 19. ·- 935 ~ •Ziya ~ekir,c=========================-' 
ittihatçıların Bir Kısmı lhtikircıların 

Gazetelerle T eşhiriniTeklif Ediyorlardı 
Memleketin idareai, daimi bir te· ı ııif ... " Hbebt mevcuclly~tl kal- millJ Yarbjums, blylk bir telaJI. 
zebzüp içinde çalkanıp durmut- mallllftır. Bu cemi1etten clota keJe pecek. Bnun için tqkUl-
tur. ihtikar Ye inhiaarın art· fırka7a da, ta .on dört 1e.a• ur- bam dajıtmyahm. l.•i•iıl 41e-
nıa_ıı ytizünden, halkan mal-

1 
fıncla h~ çok seyyiat inat edil- ilftlrellm. J>roıruumızcla tadlllt 

ıeti haleldar olmuş.. Açlık melrtedir. lmat edilen miUtimal- icra edelim. Bilba .. , meclide 
Ye Mf alet, hiçbir milletin taba_. lerln çop hakikat olaua bile: lmnetl•ellm. 
mW edemiyeceti dereceyi bul• • fırka •• cemiyet, efklnuma..ı,.e Diye ..,.ar .Werfyorlarch. 
nıapur... Fırka içtade bir zlimre karpmada mlttebem bir TUiyet• Au••n çoğa enelce ba 
tQremlf.. Bunlar, idareyi keadl teclr. Bana hlaaea ya fırb)'I bll9- fikre ihzar edDdiii Jçia .U..Jet. 
ell.tne alarak memleketin bfittın bütla fulaederek pal bir fub fubaia 7..Uqtlrilm..._ taraftar 
•arlıj11u Ahaaalarım anu•u•• tem etme&.. ••yahut, t.mlal d.. ••Jar, galebe p.lmqlarcb. 
feda •e kurban etmiftir. Dnlet ğiftirmelidir. Ba .... bnrlqbnldaktaa 
Ye milletin .adafaa nHlarm• i.. De-ifli, aonra progr .. da icra edilecek 
tinat etme•i l&zımplen harp 9i- Ş.mHddfa Beyla ba .aalerf. tadillba mhabnma• PifllmJpl. 
yaaeU de haleldar olmat.. ()p. · mlb:akerab itlclal •• .ald'met ..- Yeni propam. malaafuaklrhta 
dun• bir kmmı, Mtlc..t belli h ..... ~ mı, yoba lallnl,.tpenelife mi 
olmıyan birtakım macera ye ıer• Şimdi. •lzak...ım mawwda latiaat edecekti?. Bu •allana 

ıhettl• arka•ındn k()ftural· ~!. CW:7:!'-~1• pi-ifil ADI- llwan lcfa de bir wlbwa tefklll 
muştur... lkbaadiyat, k&kltıde• tek~ etti. yılalmı ... r. Milletin efradı, ko - Vazi,.t .. mııbze plA- Artık aut ta altı haçufa ael-
b .,.. ca ten aonra, artık ( lttilaat • T _.kld) • 

lr 1dltle halinde açlık ~ nfalet l•mi JapJuaaL Ve omua a•kan mifl1 Sabahın omaaduberi. fikir 
içinde inim halm inlerken, mem- Dzldae yeai Wr hiaa karmak ta alcadeleaüü. laeyeca•larlle ..,.. 
leketin ia1• meTadım inhisar al· dotru elamaz. Makaclclerata ma laa azalar, bitkin Wr bale &elmlt-
tına alanlardan mürekkep olmak göllenaek ye arbk tqkillbmma lercl. Pazar pal. Jha• ••t omcla 
Uzere ortaya birtakım harp zen· hayabna hitam •enaekt• bqka içtima edilmek •ere baıtmkl 
~~nlert " mllyonerler çıkmJŞbr... çan yoldur. ~ afilhayrl YWildi. 
-tl•, bu hallere meydan verdijin• Diyorlardı... Azanın df.ıt·er « d d •- ı l'-- T _u.a 5 O ıece lıtanbolun muhtelif 
•• OamJI tt .. t Y• U'AIUU kaımı bu fikre itiraz ediyorlar: fırkam, mWetia ... nJyet ye itima- _ Bu fildr, d<>i'n clejildlr. semtlerinde •• muhtelif k6tele-

dını kaybetmif.. (Jttillat • T •aldd BWyonu ki, bugh mltareke a.- .rinde bu meselenin mlhlakafall 
ılyaıeti) de b11 memlekette tama• sa edilecek. Hiç tftphellz ld ,.. cereyan ederken, Eıner Pqamn 
men iflAı eyJemiıtlr. Boa bina• rın da memlekette bir takım aiyad Ku~~edeki ,ab•nda da etırar-
en _..ı_ .-...ı. k •--- engiz bir aahne h---1·-ordu. 
- fll ...... 1...--ca J&waA cereyanlar haııöııterecek. Belki de ._ __ , 

bir teJ Yardır. O da, arbk =~:'""'.,.,.,.,====--==--===:::::::::m:====-=~(~Al,;;;;;b~·~•:;:ar~)~ 
( )ttj ... t • Tuakki ) cemiyet •• G e"en Bı.lmece-
fültiiiıi; J ı..at..a .. time veı- Y j

( Topl•nbl•r, O.vetlw ) 

et1111n1 •11aaıad• IUbtp ........ m~k.. Bundan ıonra mllletin mi- • • D "" 
ıalıeretlne mazhar olmak Dmldi mzzl 'OgrU 
kaım•yan bu mne.. ..... ..,.. Halledenler 
hını ilan eylemekten lbtnttir .. 

Et&M. Oda11 .,..._ ...... .... 
... ... t 15 tı mWıl ... bWtt ldtapı 

Hatiplerin, tamam• biribidae 
benzeyen fU mealdeki autuldan, 
içtima laloDaadald laa••.JI derhal 
değiftirmlf.. Ve bir fariuaa baH• 
getirmlfti. Murahbaalu •• kltlbl 
meı'ullerle bunlara taraftar olan
lar, duJıal mukabeleye ıeçmif
lerdi. Murabba• ve kAtlbl ma'ul
lerden bir lmmı, içtima ıalonuaa 
terketmeye mecbur blm•ılardl. 
MeYkilerlni terketmek btuıiyea
ler lıe, tebdltkAr MZ&l'lann llW
kaline ajramıprdı. 

Nutuklar de•am ediyor, lk 
alan hatiplerden bazalan tarafıD
dan, ( ittihat •• T eralddnin ..1 
Ye nezih eTlltlan ara.una ıoku
lan ( lqed ) v• ( lhtikArcı) lana 
lttUaat •• T erakld klltleai arum
dan çakarıluak, bunların iaimleri-
nin matbuat yuıtuile t.Piri) 
teklif ediliyordu. 

Bu fıriuJanıa, bDyOk bJr bora 
halim keabetmul, çok muhtemel 
ıartmDyordu. Ü&PD v&kit te ajfe 
!amanını bir hayla ıeçiyorda. 
Reia, bu buhr- nihayet vermek 
latemı,,. ı,timaı bJr Jld aut tatil 
•ylemifU. 

Bu tatil ana ... da. asalardan 
bir çokları dajılDUI-- içtima tek
rar bqladağa z..- ..ıoada pek 
az kime bJIDlfb. Ertujrul me
bqq Şemaettha Bay als al•ll"· 
Bu zat kUnOy• ıeldiji samu, 
•azi1etia aeıaketJol malı .tnü ... 
Buvan yapalacak mlaakaf& •• 
tenkitlerin, beyhude Jaiddet •• 
•1abiyetleria hiç btr lalde venai
Y9Cejbıi aöylemif.. •• nihayet; 
. - (M.,.ti1etia t-..1 .,.dfr 

•illi ifa ettikten sonra, artık (itti
hat ve Tuakki c...u,.ti) Dİll va-

( Baıtuafı 8 ıncı yöıde ) 
Sıdıka Taran, Kayıeri yollama memu
ru Tıkmen Baza othı 7Aki, Çorlu 
Şücudtlia mektebi umf 1 da 41 

~· Kçtu, Eyip S6111G1 .. ktep <M 9ıı 
187 N. Mustafa Sabri, Erbaa H•JriW. 
yetimilliyı mektebi 4 tlncü IUllf sa 
Kadri. İzmir P. T. T. mub ... beaiııde 
NuriJ• km Nesilte Ziya, Smdqı 
1 iaal •ektq J lacl •ımftıl• 1 Bmia, 
Y oqat ı.m.ı,..a mekieM 11 B. 
Sakarya, Bandırma S laoil &mektep 
•ıııif 2 den J Zalair Mehmet, Anka• 
mu11ld muallim mektelti mııallimleriD
den Bay Tahir oğlu Gençay, Eakite
hir İnöati !tkmıktebl 101 Emin, t.laıı
bul Alman liHliaden Rbi Oımaa, 
Ltanbul erkek liHıinden 877 Ferdi, 
Lıtaobul 1 iaoi mektep A - 8 den 186 
lıUlneYw-er, İlt..bul erkü W.i B-1 
den 1327 S. ôsaJp. lsmiı Karanüna 
Türkoğlu sokak No. 31 de Nail ~ 
••Bayanlar. 

K oaya !emetpaıa mıktılti A·4 deıı 
Birer 739 Nureddin, Edremit 

mektep Havran t inoi mekiep 
11.ıterl IUltf 4: - 145 Balu, 

lzmir lıtiklil mektebi 4 öncü ınııf JOI 
Ttirkin Tevfik, Ankara TüH Bakn
lığı levazım oevirmeoliği memvlanndaa 
Suleyman kası Remıiy• Nihal, Aııbra 
liakimiyetimWiye aektebi A • 8 dm 
527 Fuat, Eyüp ortamektep 697 Sabit, 
lıtanbul kız liteıl 85 Lf.mia,, Kadıköy 
10 uncu mektep Çelikadreı Yuıuf Ziya. 
Ankara Hakimiyıtlmiltyı mektebi 
A-8 den 328 O.mal, Eıkişehir O.si 

bır ıersi•iai aç .. ktll'. B. mlaa ... 
l>etle h ..... eperatlr Bay JChlm 
LmaJI tarafıad• -V....._. - J8P
mah?,.; .....ı ıhi •••• hld. 
rirofoS o .... Ş..........._ tanfuNlaa 
•• Bulepk laaatalıldarda lamaama,. ı 
pazar flal de Dr. Fmettla Kerim 
tarafuadaa " Ctmh.,.Jrettea w..ı w 
HDra ıatl k lflwJ" INıpfl altmda 
birer koıafera.. .vJJecektir. Dla 
akpm ilk olarak doktOJ' Bay Süilerl 
bp tarilaiadea b.Uıtmlftir. 

TllıtE Ma•lkJel YQtm Kuru•• 
Yeni TGrk Muılklıi Y a11• Kanma 

•eçea puuteıl .. ..ı lü toplaab 
r•pmıı, pçea .... ld iti• ..Srllfll
dlkhn ıonra idare ı.e,..tiaı Bay 
Hbeyia Taı--. a.,_ Fatma 
Yalpa, Bay ıC...ı Ta.-, Necdet 
EmH, 8. Remsi Yalpa ..pJ.leJucllr. 

llkmektep ııoıf 211 den 11 lrlellhat, 
Adua Pilewe DlreelrteW auf ı 41e 
12111. Torpt, ApUu İlkmlbeW .m 
5 den 78 Kemaleddin, Düscı J. B. 
kumandam kı11 Gaye Erkan, l5e7ojlu 
il inci mektep Nınat Çelik, latanbal 
44 önel mektep 3'6 lzidor Meri9 
Gedikp• Eminıiaan malullleli ~ 
terif Hbk N o. a de .Ali fuger, 
Liuabal '4 üooil mektep A-l 41ea 18' 
Hikmet, Nltaniaf Kodamaa oadde.ı 
No. 72-! de Tevfik Şener. 1.ta».ı 
erkek liıeıi 986 Tnfık Xuia7, t.taıı
•oı 49 uncu mektep S tıııoll 11mf IO 
V ıclat, Ltanbul Oılenbevi ortamektıp 
A-1 den S5t Kadri TmııaoiJu Bay '" 
Bayanlar. 

. Bugun MELEK Siııemasıı• 
JOAN CRA WFORD • FRANCHOT TONE • 

GENE RA YMOND 

Sevmek Yaşamaktır 
Fransızca ıözlll Metro • Goldwyn - layır filminde. 

Bir kadtn ... ,.11 ... Bir lifle .......... .__..ıııı,1 

Sayfa 9 

Denizde Silah Yarışı 

Dünya Deniz Kuvvetle
rine Umumi Bir Bakış 

1:-f angi memleketin donanması Daha 
Kuvvetlidir Ve Kuvvetlenmektedir ? 

Bir denb han kuvntlıri kombfnesonu 

Bitin milletlerin kara, hawa iıtifade etmlıtir. Halbuki Ame-
ve denizde hararetli bir ılllh· rlka ile JnaiJtere hemen b 
la1U11• ...:1..: d • • emen 

Jantın• Aaa•tmlt ol uklan Jeal lntaat yapmamatfardar. O 
töze batacak bir dereceyi buldu. •uretle Japonya, gemi itibarile 
Kara " haYa ıUlhlanmn yarlf • Amerikadan az gemiye ıahiptlr. 
lannlfakl lmlller ne ise, denb Fakat bunlarm kuvveU Amui· 
yar,tlarında da aynt Amiller kanmkinden fazladır. YaJng 
gö.ıe çarpmaktadır. Deniz ılllh· lnKiJtere, blltlhı dllayada, yine 
lanm, 1937 yıhna kadar m~r'iyetl donanma itibarile birinci safta 
deYam edecek olan Vaıinıton geliyor. Fakat bu yeni Yaaiyette 
muahedeıl i•zlbat altına almııb. (50) krava:ıörD ve (150) torpidoıu 
Japonya, kendiaine bu muahede )'at mla.dını geçirdiği için bwa-
ile haksızlık yapddıjım beyan ları yenilemek mevkliadı bulu~ 
edip bir taraflı olarak lmmetial nuyor. Aynca Almanyanua 
fllte11Ke .. MtifmiftJ. Binun- doaumaum ihyaya koyulmuı, 
aleylı 1937 Jlh lkbacl klnuaanun bu JauutaJd faaliyetin artmuı 
birin.. mer'iyet .. ,.ldiae tire- için bir Alk olmuftar. Bu arada 
celr elan bu fah bnn brp- ltalyaaıa (S5) lain tonluk iki bat 
mnda ıı. ..Wet lillbl•n•a • laarp gemlıl yapbrmaya kalk· 
hamlauaaktadar. Bu jpa, ~ muı, Fran•y• ela ayni yola 
meYldcle 16rla • h dalnno,, 3S bin tonlulıı: Dankerlde, 
dar. • Jiae JapoDJ.. 26,500 tonluk Strazburı 11rbhsmı 

Çtmkll bu devlet, V . yaptırmaya baılamıp. Bunlu 
mualaeclulle k dWa •.::on heniz yar&flll bqluıgıcuhr. Aııl 
haldaım la ~d • laarfl en fllrllltlllD faaUyet bundan aoara 

•119aa • J• gelecektir. 

Y-1 Adam -TerblJ9cl l.mail 
Hakkaa1a pkardıfı ba; ••cmuaaıa 
68 lacl ••Jl•ı da latltu et.ittir. Bu 
Hyıda l.mall Hakkı . Cami 

Arif Bediinin yıı11Ju1 Nnı: Oımanı~ 
tercGmı ıttitl bir ı•hel9r, anket 
enapları, fikir ml .. bakaları A•ok 
lılmB roman tefrlkam, luırlkatll'IH. 
ft.alıeYu4u. 

Tu•ç ........ - Genı talrle ... ea 
Vafi Maim h lal• alba•ald tilrlerial 
klflk bir kitap •alinde baıbrmıfbr. 

Halt. - Bu haftalık ••c•a•••• 
lkiad elldlaia Ha aayıa da din çık· 
tı. Nıflı ıekllde baıılaa n flsel re• 
•im•ı. dolu olan bu meemllada Pe
Jaml Safa Ue dlter yuıcılarıa dıtull 
1amuı Yar. 

Kalp Alrmı - Ze,.oua otla
nua blrlaei k11mı elaa Hailde Ecllp'in 
Kalp afnıı Halk ldtapbuaeıl tarafın
da• •urla ••tredllmlftlr. 

•zlk - KonHr, t4rlrttler, ope· 
ra " U,.trodaa bahHdı ba muallr.l 
mecmaa11nıa 8 lael .. ,.11 IDtlt•r 
ıtmiftlr. 

Ulu... l!funel• - Muallim 
Ba1 Şerif Glrol Y• Fenala tarafından 
ııkanlmıı çocuklara ma•ıua klçQk 
bir kitaptır. 

Doktor Bay Zühtü 
Tevfik Geldi 

DeğerU doktorlanmıı:dan He:r
beUada verem ıanatol')'omu dahili 
haıtahklar mOtebauaa doklar ... 

Zllıtl Temk Almu1a, FranlA 
Ye lariçrecleld maaatoryomlarcla 
yapbfl uzuta bir tetkik seyahatin
den ıonra nzlfesl baf1Da d&te 
mllttllr. · Deterli . doktorumuza 
muvaffakiyetler dileriz. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bugece nöbetçi ecıaneler tunlardın 
lıtanbul tarafı: Ş hz debafl 

(Aaaf), AkHray (Ethem P r ey), 
KaraıümrOk (Surt), Tapkapı (Na• 
11m ), Samatya ( Erof loa ), ze,·rek• 
te (Haaan Hulüsi)1 Eyüpte (Hik· 
met), Kumkapıda ( B lk11 ), B 'al• 
ta ( To i 'la), D:vanyolunda (Eut), 
Bahçe kapıda ( Agop M n .ıy n ), 
Bakırk6y (Merkez), Beyoğ:u ta• 
raf: K ılyoncu ( 8 yofJu ), T lcıim 

(Talu m eczane1i ), Galata Mah-
CLARK GABLE'• mu.iiye (M"tel So!<ronyad11 ), Şitll 

S O N G O N A H 1 
Hamam (Ha lr ), K. ı mpq:t f Mer-
kez), Ha.köyde ( H•!k ). Ka köy 
taraf : Mo ada ( A Aeddin ), P zar 

filminde g6rmrll ye ••••• 6lmeli. 'J, __ yo-'u_n_d,_(_R-fa_t _M_ü_m_t-aı ... )_, -8-üy-u-·k_a_· -1 _ daca ( ŞıikrO Rı.a '). 
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Devlet Sırrı! .. --- -----·· ......... ..-
Hatice Sultanın Saray Kafeılerl Marmaranın Durgun 

Ufuklarına Karşı Açılmıı Bulunuyordu •. 

Şu hale nazaran, hem devlet 
ve milletinin şerefini kurtarmak 
ve hem de sevgili kainpederlnl 
büyilk bir tehlikeden korumak 
için yapılab"lecek bir tek çare 
kalıyordu: 

- Harp. 

* 
Üçüncü Ahmedln hemılreıl 

Hatice sultanın, Üsküdar aarayıa• 
daki arz odaaınm kafesleri yukarı 
kaldırılmıştı. Marmaranın maYi 'H 

durgun ufuklarına bakan bu pen
çerelerin etrafını, rengArenk ley• 
laklar ve hanımelleri sarmııtı. 

lstanbul, hafif bir ılı içinde 
görünüyor.. Bu rakit ıonbahar 
havasında yllkselemeyen dumanlar 
koca şehrin derin ıükünetl üze
rinde ağır ağır sUrUkleniyordu. 

ÜçüncU Ahmet, geniı aedlrla 
köşesinde, altın kılaptan Uzerine 
inci işlemeli yaıtik1arm araaında 

oturuyor. Elindeki altın tıA' iğneal· 
n1, parmağını sardığı ince lbrlıi· 
mln i1mek1erine sokup çıkarırkea, 

karıısında oturan hemı,ireıl Hati· 
ce sultan ıoruyordu: 

- Sonra? .• 
- Sonra aılanım .• Bir llmekta 

alttan al. lbriıimi iğneye sar.. Oıt 
taraftaki deliğe geçir •• 

Sonra ? .. 
- Üç zincir yap.. Bir dolgun 

al 

- Aldım. 
- Şimdi zincirin Uçllncl\ hane-

sinden bir ilmek daha al... Gör-

dlln mu aılanım.. Ne güzel bfr 
lokum çıktı. 

- Eh, okadar gtıç blrıey de
ğilmif. Kızım Fatma sultanın iki 
ay e'fval öğreltl~i bir tentene, ba· 
na daha zor gelmiıtJ, 

- Maıallah akhevvelıln, aelı· 
nım. Bak.. bir iki tarifte 6rgllyll 
meydana çıkarıverdln. 

Kapı açılmıf, içeriye Hatice 
ıultanın başağaıı girmit: 

- lbrahlm paıa kullan.. Ha· 
kipayı hümayuna yllz ıUrmek 
dilerler. 

Demiıtl. ÜçUncll Ahmetr 
- Şimdi biraz meııultım. 

Devlet umuruna dair bir arzı 'farsa 
bir telhiı ıunaun. 

Diyecekti. Fakat, diyemedi. ÇUn· 
kn yirmi dört ıaattenberi, sevgili 
veziri ve damadının yUztln8 ~ör
memiştl. 

Eğer bundan iki ay avYel 
olsaydı, ÜçUncU Ahmet bu mlld
dete de aabredemezdi. Fakat ıon 
günlerde neş'eıint tamamen kay· 
bedea lbrahim Paıaya karıı, 
Paditaha da bir çekingenlik 
gelmiıti. Onun için biraz istek· 
ılzlikle ı 

- Var, ıôyle •. Gelsinler. 
Dedi.. Hatice Sultan, Padiıah 

ile Sadrazamı yalnız bırakmak 

lıtedi : 
Bana mllıaada buyur aıla• 

nım. Paıanın huzur istirhamı 
belki devlet umuru lçtındUr. 

Mahremce söyleşDrılinUz. 
(ArkHı var) 

SON POSTA Nf•ao 19 

Avrupada Spor 

Fransa - Belçika Maçı 1 - 1, lsviçre 
Macaristan 6-2 Neticelendi 

Franıa • Belçika mllli futbol 
takımları BrUkaelde ( 60 ) bin se· 

yircl önünde Heysel ıtatyomunda 
karşılaımışlardır. 

Belçika milli takımında merkez 
muhacim olarak Braine oynamıı· 

tır. Bu oyuncu halen Pragın meı· 
hur Sparta takımında oynamak· 

tadır. Belçika federaıyonu bu 
oyuncuyu mllU takımında oynata• 
bilmek için uzun samandır Sparta 

ile muhaberede idi. Neticede 

Sparta kulUbUnlln muyaffakiyetle 

Braine bundan sonra Belçika mllH 
takımmda y•r alabflecektfr. 

Bu oyuncunun lltlhaklle kuY· 

Yetlenen Belçika milli takımı bO• 
tlln oyun eınasında F ranmılardan 
daha ıUzel oynamııtır. Bilhassa 
merkez muhacim Bralne hUcum 
hatbmn mllntazam bir ıekllde 
lşlemeefnda en bOyUk amil ol~ 
muıtur. 

Belçikalıların bAklm oynama· 
sına rağmen F ranıızların ilk golu 
yapmıya ve devreyi O • 1 lehle
rine bttlmeye muvaffak olmur 
(ardır. 

Fakat ikinci devrede Belçika• 
lılar mllaavatı temin etmlıler •• 
birçok gol fıraatları da kaçırmıı· 
lardır. Fransız gazeteleri Belçika· 
lıların galibi yeti hak ettlklerlal 
açıkça yazmaktadırlar. 

lavlçre .. Macarlatan Maçı 
2 - 6 Bltu 

Orta Avrupa kupaıı maçlan 
için lsvf çre • Macaristan Milli 
takımları Zorihde karıılaıtılar. Bu 
ma~ herkeıln ümidi hilafına ola· 
rak lnlçrenin 6 • 2 gibi yllkaek 
bir sayı farkı göıtereo galibiyetle 
netlcelenmlıtlr. 

Dokuzunou dakikada Uk goJ .. 
lerlnJ yapan IHlçreliler blrind 
devrenin ıonunda gol adedini 4 .. O 
yapmışlardır. ikinci devrede Ma• 
carların yaphiJ iki gole iki golle 
mtıkabele eden laYlçrelller maça 
6 • 2 kazanmıtlardar. 

Admlra - Rac:ılng 

5 o 
Vlyananın birinci ılnıf profeı• 

yonel takımlarından Admlra Pa• 
rlse gelerek Racing C. A muhte
litlnl O .. 5 gibi yüksek bir aayı 
far kile yenmlıtlr. 

- == ı~ sws __ -- = 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
- 24 -

1 - Öz türkçe köklerden c•l•n 
•Özlerin karş111na ( T. Kö.) beldeli 
(alameti) konmuştur. Bunların her bir 
hakkında sırası ile uzmanlarımııı:m 

(miitehaıs1s) yazılanın ıaseteltrt n• 
receğiz. 

2 - Yeni konan k&rıılıklarıu iyi 
ayırt edilmeıi için, gereıfne göre, Frao• 
ıızcaları yaıılmı9, aync. örnekler de 
kooulmu,tur. 

3 - J{ öktl Türkçe olan kelimelerin 
buıünkii işlenilmiş ve kullanılan ı•
killeri alınmııtır. Aslı ak olan hak. 
aılı Ugcüm olan hüküm, Türko• ''oek,, 
k6künden gelen §ekli gibi. 
iltisak noktaaı - Kavııt nokta11 

Örnek: Toros demiryolayle An· 
kara demiryolunun iltisak 
nokta1ı Eskişehirdir • T oroı 
demiryolıyle Ankara demiryo
lunun kaıvııt noktaaı Eıkı, ... 
birdir. 

MülAsık - Biti,ik, kavuşuk 
Örnek: Fıtraten blriblrine mer
but değil, belki mUIAsık denilebi
lecek derecede • Y aradılaıt•n 
biribirine bağlı değil, belki 
bltitik denilebilecek derecede 

iltibas - Benzetim 
Örnek: Arabid• "ıln,, ile ya· 
zılan ihtiıaa ile 0 1at,, ile yaz .. 
lan ihtl1&1 iltibaslarını ref' et· 
mek lyid:r • Arapçada "sin,, ll 
ihtihsaı ve 0 Ht,, h lhtıaaı 
benzeılmlerlnl kaldırmak iyidir. 

iltica etmek - Sığınmak 
Urnek; Bu işde de afvı Alinize 

iltica etmek isterim • bu ltde de 
yUce bağışlamanıza sığınmak 
la terim. 

IJticagah, melce - Sığınmak 
Örnek: ilticagahım olan ıaneı 
mader • sığınağım olan ana 
kucağı 

Mülteci - Sığınık 

Örnek; •iy&1i mtıltecllere en 
mUsamaha göıteren Türkiye· 
dir • Sıyasal sığınıkları en çok 
hoşg6ren Tnrkiyedir. 

lltihab - Yangı 
Ôrnek:Yar&1ıaın iltihabı gayrı· 
kabili tahammtıl acılara sebeb 
oldu • yarasının yani!•ı daya· 
nılmaz acılara Hbeb oldu. 

iltihak etmek - Katılmak 
Örnek: Bu inkılab kahraman
larının 11affı11a ben de iltihak 
etmek isterim • bu devrim ba· 
hadırlarının ıırasına ben de 
katılmak isterim. 

iltifat (teveccüh) - Yönel 
Örnek; lltlfatıuız kalbimi aerııırı 

mesar eyledi • y8neliofz gön· 
lUmU sevinçle doldurdu. 

iltifat ( tenccUh ) etmek - YlS-
nelmek, yOze bakmak, hoı 
davranmak 

lltima etmek - Panldamak, yal
pırdamak 
Örnek : 1 • Semada lltima eden 
bir necml zahire haırı naıar 
ederek .• • Gök yOzUnde parıl• 
dıyan parlak bir yıldıza göılln(l 
dikerek... 2 • Ufk llzerlnde zl· 
yayı ıemıln lltima ettiğini gö
renler... • Ufk üzerinde glln 
ıt•ğınıo yalpırdadığını görenler .•• 

iltimaa.t - Yal pırı 
Örnek : Iltimaah kamer, enza· 
rımı taltif ediyordu • Ayıa yal· 
pırıları, gözlerimi okfuyordu. 

iltimas (sahabet etmek) - Ka· 
yırmak 

Örnek: bu itin olmaeı için ba· 
na biraz iltimas elmenb:i rica 
ederim - Bu işin olması için 
beni blraı: kayırmanızı dilerim. 

lltiva - kıvrım 
Örnek: ÜıtUndekl hariri fista• 

nın iltlvaları - Üstllndekl ipek 
fistanın kıvrımları ... 

Iltiyam bulmak - Onulmak 
Örnek: Harpte aldığı ceriha 

atiltlyamt bulunca-Sayaıta aldığı 
yara onulunca ... 

iltizam etmek - Tutmak, yan 
çıkmak, yan olmak 
Örnek: Siz beni iltizam ettikten 
ıonra kimseden korkmam -
Siz beni tuttuktan (Siz benden 
yan çıktıktan) sonra kimseden 
korkmam 

ilzam etmek - Susturmak 
Örnek: Ne delil göaterdiyeem 
cevabını verdi, beni ilzam etti 
- Ne kanıt ııösterdiysem ce· 
vahım verdi, beni suaturdu. 

ima - imay 
Örnek: Anlıyana bir küçük ima 
yeter - Anhyana bir kUçük 
imay yeter. 

ima etmek - imaylamak 
Örnek: ima etmek iıtediğ;niz 
nokta iÖzUmden kaçmış de
lildir. İmaylamak istediğiniz 

nokta gözümden kaçmış değiJdJr. 
imal etmek - Yapmak 

Örnek; Onun imal ettiği tarzda 
güzel koltukların emsali yoktur 
• Onun yaptığı yolda gUzel 
koltukların bennrl yoktur. 

imalat - Yapım 
Örnek; lmalAt hitam bulmak 
Uzere olduğu sırada • Yapım 
bitmek üzere olduğu sırada 

imalathane - Atölye ( T. KH.) 
Mamul - Yapık 

Örnek; Ceviz ağacından mamul 
bir dolab • Ceviz ağacınden 
yapık bir dolap. 

Ameli - Pratik (T. Kö.) 
Nazari - Teorik (T. Kô.) 
imale etmek - Çevirmek, yatır· 

mak, eğmek 
Örnek ; 1 - Kalbinizi bu ta• 
rafa doğru imale eden aebeb • 
Yüreğinizi bu yana doA"ro çe• 
viren ıebep. 
2 - i lrçok uğraştıktan sonra 
iıtirhamımı is'afa imale edebil· 
dim • Birçok uğraştıktan ıonra 
yalvardığımı yerine getirmeğe 

yatırabildim. 

3 - Bir o yana, bir bu yana 
imale ederek beni de ıaıırllı· 
mz • Bir o yana, bir bu yana 
eğerek beni de şaşırttınız. 

iman - inan 
Örnek ; Türklüğün terakki ede· 
ceğ ine, itila edeceğine imanımız 
vard r - TürklUfrün ileri gidece
gıne, yük$elece~ine imanımız 
va~dır. 

imar dmek - Bayındırmak (Bak: 
Abadan) 

lmdad etmek - Yardıma koşmak 
lmdad - Yetişme, yardıma koı· 

ma 
lmdad ! - Yetiş ! 
imha etmek - Y oketmek 

Örnek ; Harbın nihayetinde dUş· 
men ordularını imha eden bil· 
yUk kumandan ... - Savaşın so· 
nunda diişman ordularını yok 
eden bUylik komutan ..• 

lmbal etmek - Önellımek, 6nel 
vermek 

Örnek: Alacağınızı tediye et· 
mek isterim; fakat biraz imhal 
etmenizi rica edeceğim - Ala· 
ca§"mızı ödemek iaterim; ar.cak 
biraz önellemenlzi (önel verme
nizi) di iyeceğim. 

Mühlet - Önel 
Örnek: Size iki ay mühlet .•. 
Ondan sonra beklemem- Size 

iki ay 6oel ••• Ondan ıonra bek• 
lemem. 
imkan - ImkAn (T. K6.) 
Ademi lmkAn - ImkAnsızlık 
AdimUHmkAQ - lmkinaıs 
Mümkün - lmklnlı 
Mnmklin kılmak - lmkAnlaıtır

mak 
GayrimOmkUn - lmkAnııs 
Gayrimümkün kılmak - lmkAn• 

s1zlaıtırmak 
imlA - imlA (T. Kö.) 
imla etmek - Doldurmak 

Örnek; Bu 16tfunuz kalbimi 
hiasiyalı meserretle iml.i eylr 
di - Bu kayranız yüreğimi se
vine duygulariyle doldurdu. 

imrar etmek - Geçirmek 
Örnek: GthnrUkten lmrar edi" 
len sandıklar - Gnmrllkten 
geçirilen sandıklar. 

MUrur - Geçme 
Örnek: Bu ıokaktan 7Uk ara· 
balarının müruru memnudur. 
Bu ıokaktan ynk arabalarının 
geçmeal yaiaktır. 

imslk etmak - Kııınmak 
Örnek: Sarflyatta biraz imsak 
etmek lAzım • Harcamada 
biraz k•sınmak gerek. 

lmtidad - Uzam, boy 
Örnek : 1 .. Bütlln yol lmtldae 
dınca mamur köyler gördüm -
Bütün yol uzamınca bayındır 
köyler gördllm. · 
2 • Dere imtidıtdınca ııra evlet 
gördüm • Dere boyunca ıır• 
evler gördüm, 

lmtidat etmek - uzamak 
Örnek : Bugünkü içtima dörU• 
hitam bulacakken aeldze kadar 
imlldad etti • Butiünkll toplaotl 

(Devamı 11 ia~i yüıdt) 
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iz irde HCyec n Uyan
r B:r hakeme 

( Bıı t rafı 1 inci yüzde ) 
tliccarı Davit Abalofya, Leon 
Matalon ve Bohor Franko v r
dır. Suçluların heFai de mev
kuftur. liuglln mahkemeye baş
lanırken suçluların, müdafaalarını 
kabul eden on bir avukat 
ıa:onda toplanmıştı.. Tahkikat 
ıafhasında büyük bir gizlilik 
gösterilen bu hadisen:n bütfin 
safhatı mahkeme aalonmıda ara· 
landı. 

Kaçakç lık hAdisesinin ele 
başısı slmakla ıuçlu bay Jozef 
Bardo mahkemede hAdiıeyi 

1 

töyle nnJntmıştır: 

- Havanada bir komiıyon· 
cudan 150 kilo afyon siparlı 
almıştım. Maaşla geçine mi· 
yordum. Esasen oğlum da Hava· 
nada bulunuyor, bu işimi kolay· 
lo9tırıyordu. Afyonlar gfipe gün· 
dnz, açık saçık gidemeı:C:f. Onla· 
rı badem sandıklarına koyarak 
aöndermek fikrinde idim. 

ilkin afyon tüccarı Davit Aba· 
lafya ile temas ettim. Afyonları, 
kilosu 7 liradan ıatın aldım. Son· 
ra tüccar Davidin delaletile tene• 
keci Bohora dokuı afyon kasaaı 
yaptırdım. Kasaları Davidin tica· 
rethaneaine naklettik. Bir cuma 
a11nU Davidln ticarethaneaılnde 
badem kasalarına afyonları yer
leıtirdik. Sonra yakalandık. 

Hakim _ Bu fıte komisyoncu 
Osman Nurlnln alakaaı varını ? 

Joı:ef _ Hayır, aJakaaı yok· 

dur. 
Hakim - Slı iıtlntak ifade· 

nlzde komiıyoncu Oıman Nurlye 
bu ftl 600 liraya yaptırdığınızı 
ı6ylemlısinlz !. •. 

( Baıtaraf ı 10 uaeu yüzde ) 
d6rtte bitecekken aekize kadar 
uzadı. 

imtihan - Sanaç 
Örnek: Mekteb lmtlhanlatı ma• 
yıs sonunda icra olunuyor • 
Okula ıınaçları mayıı &onunda 
yapılıyor. 

imtihan etmek - Sınamak 
Örnek : Gençleri imtihan et• 
mek öyle ehemmiyetsiz bir it 
değildir. Gençleri ıınamak öy
le önemsiz bir it değildir. 

Şif ahi imtihan - ~ılU ıınaç 
Tahriri imtihan - Yazılı 11naç 
T •crllbe - Deneç 

Örnek : Tecrllbe, alümo bazı· 
raııın en mühim lıtiuadiihıdlr-
Deneç. bugünlcU ilimlerin ın 
6nemli dayanağıdır. 

Tecrübe etmek - Denemek 
Örnek: Bu izam ettiğiniz iti, 

mliaaade ederseniz, bir de ben 
tec.rUbe edeyim - Bu ?UyU~· 
ıediğiniz iti, izin vorll'iODIZ, 

bir de ben deneyim. 
imtina - Abay k 

Örnek: lmtinaa sebep yo ' 
· · · ilsiniz - Abaya reyınızı verme li . . 

k Verme ilnıı:. ıebep yo , oyunuzu 
imtina etmek - Abamak 

Örnek: Böyle bir yazifeden 
imtina etmek için esbabı mu· 
hlkka göıtermelisinlz - B~yle 
bir ödevi abamak için haklı 
sebepler inıterrneliıiniz. 

Reddetmek- Reddetmek (T.Kö.) 
lmtiıal etmek - Uymak 

Ö · t• 1 ede· rnek: Emrinize ım ısa .. 
ceğim - Emrinize uyacagımk 

imtisas etmek (maı) - Emme 
lnıtij· az. - Bırakığ ini 

Örnek· Çin hututu hadidfyes 
· ' b. AJman işletmek imtiynzını ır Çi 

k . ti - o, umpanyasına yermlf k 
demiryolJarını işletmek bıra ı· 

U&Da iını bir Alman kunıpany 

Ver mitti. 
lnıtiyaz - Ayrıt 

Jozef _ y nnhşlık oldu, onun 

alakası yoktur. 
Bundan ıonr.a komisyoncu bay 

Osman Nuri dinlendi. Ifade1i şöy· 
ledir. 

- Bay Jozefle ben birkaç 
defa iş yapdım. ilk İf ağuıtoı 
ayında idi. Bu :zat bana Ağus
tos a} ında mür.acaat edarck 

Havanaya badem ıevkedeceğini 
söyledi.. Kendisi Ticaret Odanna 

kayıtlı olmadığından beyanname
leri kendi adıma yazdırdım ve 
ihracat yaptım. ihraç edilen ma· 
im dövizi, TUrk Parasını Koruma 

Yasası mucibince ihracından Itf· 
haren üç ay içinde memlekete 
girmesi icap etmektedir. Jozef 
Bardo muayyen vakitte bu döviz· 
Ieri b-na gösterdi. Ve tesçiJinl 

yaptırdı. 
Dövizlerin miktarı ne idi? 

_ 200,000 Fransız frangı .•• 
- Malın kıymeti 200,000 

frank mı idi? 
_ Hayır 25,000 frank. .• 

:_ 25,000 franklık alacak Jçln 
200 000 franklık döYiz gelir mi? 

'._ Ben bunu Jozef Bardo'dan 

ıordum. Kalan kısmınm bundan 
ıonraki ıipariılere karıılık oldu

funu ıöyledi. 

* Eldeki YHikalara göre, ıekiz 
ay içinde Uç parti afyon kaçak· 
çılığı yapılmıtbr. Postada yakala· 
nan mektuplardan birinde: "Gön· 

derc:liğin ilk parti iyi •• ikinci parti 
fenadır. Bilbasıa kokusu çok kö· 
tüdür. Dikkat la11m. Kontrol Yar, 
faz.la ıönderme,, denilmektedir. 
Bundan anlaıılıyor ki alikadarlar 

Örnek: Vatandaşlar arasında 
imtiyaz dll,Unölemez· Yurddaılar 
araaında ayırt dOtOnftlemez. 

imtizaç etmek - Kaynaımak 
Örnek: iki düşman gayet eyi 

imtizaç ettiler • iki dUıman 
pek eyi kaynaştılar. . 

imtizaç etmek - Baydaımak, 
geçinmek, uyutmak 
Örnek: Onunla Jmtizaç etmek 
zannedildiji kadar dhuletli 
değildir • Onunla baydaımak 
( geçlumek, uyuşmak ) aanddıj1 
kadar kolay değildir, 

imtizaç.sız - Geçimıiz 
Örnek: lmtizaçaız bir adam • 
Geçimıiz bir adam. 

Ademi imtizaç - Birieşemezlik, 
geçlnemezlik. 
Örnek: Aralarındaki ademi im· 
tizaç yevmen feyevmeo tezayüt 
ediyor • Aralarındaki birleıe· 
mezlik ( geçinemezJik ) günden 
gfine artıyor. 

imza - imza (T. Kö.) 
inadına - Zoruna 
fn'am inayet - Kayral 
inan - Dizgin 

Örnek; SUvarJ, naglhan 3n0n• 
deki ıahaf fealhada frhayı inan 
He • Atlı, birdenbire önOndekf 
geniı alanda diz&inleri &evıe
terek ••• 

tnbat - Bitim 
fnbisat - SftnUlh 

Örnek; Cisimler hararet albnda 
lnbisata uirarlar • Ciıimlır 
hararet albnda dnUme uğrarlar. 

in bisat etmek - Sünmek 
Örnek; Hu cismin lnbiıat et· 
mek kabiliyeti bir dej'Udfr • 
Her cismin alinmek gUcll bir 
değildir. 

incaz etmek - Sözlntl yerloe 
ııetirmak 
Örnek; Merci olan ••rdij'l •O 
ÜKU Mer ı • U ... Yerdij.İ 

SON POSTA 

Adaları 
Güzelleştirme 

Cemiyet, Bu Sene De 
Zengin Bir Proğram 

Hazırla yor 
Adaları Güzelleştirme Cemi· 

yeti, yaz münasebetlle, yeniden 
faaliyetini artırmı,tır. Bu meyan· 
da Uç su komitesi tetkll edilmiı, 
Adalnrın ıu derdinden kurtul· 
ması için alakadar mekamlarla 
tema1Ja geçilmiıtir. Cemiyet, va• 
pur tar;feleri Uterinde lllzumu 
kadar çalıştıktan sonra Haziran• 
dnn itibaren Adalarda Cuma 
ıenlikleri terblne başlıyacnkbr. 
Bu meyanda 21 Haziran Cuma 
günU Çiçek Bayramı mUnnsebe.
tl'e bir sergi açılacak. 2 Temmuz 
Cuma gUnU merkep yanşı, 13 
Temmuz Cumartesi alqamı Luna 
Parkta Gardenparti. 9 Ağustoı 

Cuma gilnil He; belide deniz ya
nşları, 23 Ağuıtoı Cuma gUnU 

de bir Deniz Bayramı yap lacak· 
hr. Ayrıca her Cuma Şehir 
Bal!dosu da Bilyllkadada buluna· 
caktır. Bu şenlik programının 
6 Eylül Cumadan baş~ıyarak Pa· 
ZB1'8 kadar uzayacak Ye Balkanlı 

doaf anmızın da milli gi im ve 
denslarile süslenecek bir Balkan 
Haftnsile kapatılması düşilnUl· 
mektedir. 

, ı 

Bt., bl• dohaY.,~!.!~~?._ iti• bu ba< I 
yent bir, nHıl enelldlerl çofalbraa aeahı 
de bankadaki b .. abma koyacağın b r Ura 
taaarruflarını öyleee çofaltır, aenl kunet• 
leadlrlr. Kot bankadaki heaabına para 
yatır. il. L .,.. T. C. _ ..... .,..,_, ....... . 

• l:i&d -

bu itte çok kurnazca hareket 
etmitlerdir. 

Mahkeme, bazı ıabltlerin din· 
Jenmeıi için ayın 21 inci gllnftne 
bırakılmıfbr. 

Ad. Bil 

86z.8 yerine •etirir. 
incimad etmek - Donmak 

Örnek; Bürudetten incimad 
eden fukara • Soğuktan donan 
yoksullar. 

Camit - Donuk, cansız 
Örnek; 1 - Neye 6yle camit 
bir tavır almıpın • Neye öyle 
donuk bir duruı almııııo. 
2 - Camid ciıimlerde hayat 
yoktur • Cansız dıimlerde ha
yat yoktur. 

fncizab etmek - Kapılmak, tu· 
tulmak 
Örnek: Bu naıarfırib cemale 
lnclzab etmek mllmkiln değil -
Bu göz alıa a'lıelliğe kapılma· 
mak (tutulmamak) elden ıehaf
yor. 

lnd - Yan, göre, • dikte 
Örnek: 1 - Sizin indinizde bU
tUn 'kudst ıeyler abestir - Size 
göre ( sfz"n yanınızda ) blltnn 
kut.al feyler boıtur. 

2 - indelmUzakere Kon&r 
ıuldukta. 

indi, keyfi - Keadiz 
indifa etmek - Fııbrmalr 

Örnek: Yanardaj indlf a ediyor 
- Yanardağ fııkınyor. 

lncllru etmek - Batmak, kaybol
mak, çökmek 
Örnek: IDdiraa eden O•manlı 
lmparatorlufo - Batan (çlSken) 
Osmanlı imparatorluğu. 

2 - MUnderfı~ olmut devletler 
- Kaybolmuı devletler. 

laf•k etmek - S..Jemelr, yedirip 
içirmek, geçladlr1Mlr. 

Ômek: BUtUn bir aileyi infak 
etmek kolay bir Yazlfe değildir 
- BUtUn bir ardayı bealemek J 
(geçindirmek, yedirip f çirmek) 
kolay bir 6deY detfldir. 

Nafaka • Geçimlik 
Örnek: Znceabd tatJJlr etti, 
aafak•waı Yeri70. • U..... 

.Beyoglu sulh mahkemeleri 
baş yazganhaından ı ı - Ahmet, 
Limia H lif, Semiha ve Ülkerin 
mOttereken mutasarrıf oldukları Top
hanede Feruzata mah: Jle1inde Ka
dirler sokağ nda 22 No. Ju araanm 
tcmamı şuyuun ir.aleai için nçık art
tırmaya konduğundan 19151935 Paıar 

gfinll Hnt 15 den 16 ya kadar Bey
oğlu ıulh mnhkernui bat ynzganlı· 
gınca müz yede ile ıatılacaktrr. Art· 
t ırma bedeli oranlanan bedelin % 75 
ini bulursa o glln ihale edilecektir. 
Bulmadığı takdirde 15 inci srOoQ ge
len 3/6/935 Pnzarteai gllaO saat JS 
dcın 16 ya kadar icra olunacak ve en 
çok arttırana ihale edilecektir. 2 -
ihaleye kadar birikmit Maliye, Bele
diye vers(lerl v .. kıf lcarHi tcUaHye 
alıc Y' a·uir. a - Arttırmaya rirmek 
isteyen "er oranl:ınmıf bedelin % yedi 
buçutu nisbetindc teminat akçeıi ve
ya U.uıal bir bankan•n teminat mek
tubunu ielirmeleri f&rttır. 4 - Art
t rma bedelı ihaleden 5 glln için
de Mahkeme kasasına yatırrlacalctır. 
aksi takdirde ihale bozulnrak farkı 
fİ) at uırar ve z'yan faiz bila hllküm 
kendiıinden alın cıtkhr. 5- 2004 Sayılı 
icra ve iflas lcnnununun 126 madde
ıine tevfik n g yrı menkul Qzerinde
ki ipotek 1ahibi alacaklılu A. difer 
alakadar1ar in sıııyrı menkul Qzeria-
deki lı kların huıusila faiz: ve masra
fa dair olon lddiniarını fabat için ilin 
gllnOnden itibaren 20 gOn f ç°nde ıı· 
batı beligalarile birlikte .atıf memu
runa mllr caat ctmelidlr. Akıt takdir· 
de haklıırı tapo kiiUlğQ ile 1abit ol
mıyanlnr sat f paraaının paylııtmaaın
dan hu:ç kalırlar. 6- Şartname mnh• 
keme divanhnncıinde her kesin gCSre
bileceği yer• asılmıştır fada mulamat 
almak isteyeo'er 935- 7 &ayı.ti• baı 
yar.ganl A• mGracaatlara lJAn olu-
nur. (10634) 

Ka)'ıp - Bir aene okuyarak 
terkettitim Vefa Orta mektebinde• 
•erilen ta1tiknameyi kaybettim. Yal. 
ilini alacajımdaa blkml yoktur. 

Alim Ht11ncı On 

Kayıp - Kabatat Uıui beılncl 
ı·nıftan !ll6 ıenealnde aldıaım 528 
No lı tutiknamemi kaybettim. Y enl
ıini alncağımdan hllkmCl yoktur. 

Galııtada ArapcarnH Cevahir çık· 
maz•n "a 8 No da HU.eyin Hüaal 

boıadı, geçimHğiaI veriyor. 1 
infaz etmek - Geçirmek, ylrDt· 1 

mek 
Örnek; Dünyaya hDkmnnn in
faz edenler bile böyle ct\ret
karano hareket etme

0

miftir-dpn-
yaya lıükmUnU geçirenler (yUrU· 
tenler) bile böyle küstahça 
hareket etmemiştir. 

Nüfuz - Geçme işleme 
Örnek: Yağmurun iliklerime ka· 
dar nüfuzu ) Uzünden hasta• 
landım • yağmurun iliklerime 
kadar geçmesi (iılemesf) yü
zünden baalalaadım. 
Nüfuz (Tesir anlamına) - Etke 
Örııek: Onun nüfuzu her yer-
de caridir - onun etkeai her 
yerde yUrCir. 

NDfuz etmek - Geçmek, ltle
mek 

Örnek: Rutubet kemiklerime 
kadar nllfuz etti • ıslaklık ke· 
miklerime kadar iıledf (geçti) 

Nııfiz - Geçen, iliyen 
Örnek: Nafiz bir nazarla yUzU· 
me baktı - işleyen bir ba· 
kışla yiizfime baktı. 

Nafiz - Etker 
Örnek: Okadar nafiz o!aaydım 
neler yapardım - O kadar et· 
ker olsaydım neler yapardam, 

infial - Küıil 

Sayfa 11 

lstanbul Asliye mahken.esl 
birinci hukuk dairesinden: An· 
ttıvaut Faika tarafından Şişlide Bo
montide Efe sokak 36 No. lu evde otu• 
rao Xazmi vereses-inden oğullım Naol 
v fılüoür aleyhine açılan ve 3G • ro. I• 
gayrimenkule mevzu hacı.in fekki tale• 
bine mütedair davadan dolayı ikamet• 
gahı hazırlannın meçhuliyeti hasebilı 
ilanen vaki teblig ta rajmeu muayyen 
günde gelmiyen mumaileyhin lıakkın• 
da gı:yap kararı bilıttibaz tayin oluna9 
celiede mahkemeye gelerek murisltı 
Ye babalan tarafından hao:ıetlirilon da.• 
ncıoın hanesi üzerindeki hacze iıtlna& 
ettıği haJc;arının halen baki bulundu• 
A-una dair vesaik ibraz edilmedigi tak· 
dirde müddeinin mfiruru saman iddia .. 
s·m ikrar ve kabul etmiı uyılaoakla• 
rının tasrihile yazılacak gıyap kararının 
bir suretinin mahkeme divanlıancıint 
talik ve bir ıuntiuin mllddnaleyhlert 
H. U. M. K. nun 141 inci maddesi ıµU• 
ciblnce iliinen tebligine ve emri muba .. 
karnenin 8·6-935 saat 14 de talikine 
knr1tr verildiği olveçhile ta11tir ve mah. 
keme divanhane 'ne talik kılınan gıyap 
karsrınm teblıği makamına kaim olma~ 
Ü1.erc ilı1n fllunur. (10608) 

Kayıp - 6 Nisan Cuma gOaq 
A11e terlik namındaki mülırOaıcf 
kaybettim. BuaGne 1-adar radıllf 
bulamndım, yenisini yaptırnceğ mda, 
hGkmü yoktur. Kadıköy Mıı;•rlıoQI, 
Hayrullah efendi ıokaQ-ı No. 23 An• 
Tevfik {510) 

Kayıp - Beylerbeyi 27 inci lnı 
mektebinden 932 uneıimde aldıtnn 
tahadetnameyl kaybettim. Yenlılal 
alacağımdan hOkmll yoktur. 

5. A. mezunlarından 164 mukaddH 
Kadri (309) 

Kayıp - Kocamdan almalda ol .. 
duğum maatıma ait tatbik mQhlrft• 
mi kaybettim. Yenlıfnl yaptıraea. 
fımdan hlllı:mO yoktur. Adapazarınd• 
efrattnn Ha1an oğlu Ahmet karııı 
Hatic .. 

Kayıp - Adapaaarı Emniyet b•• 
ka1ında Hhip olduj'ıım 9/S/9!9 tarfll(l 
muvakkat hiıH ıenetlerimi kaybet. 
thn. Yeniılnl alacaiımdan hGkmG. 
yoktur. 

Ada pazarı Semerciler mahallaıılnclo 
Huaelli Bekir 

Ön.ek: Bana kar11 infialinfz'9 
ubabını bir tftrlU idrak edemi
yorum - Bana karıı kU.ünlhOia 
aebeplerlnl bir tUrlO anlaya• 
mı yorum. ' 

SerlUiinfial - T eskUaer 
Örnek: Arkadaşınız ne •eriUlfa• .. 
fial bir adammış - Arkadaıı• 
nız ne teskUser bir adammış. 

MU of eil olmak - Kttımek 
Örnek: Bu hareketiniz Hzerfne 
münfail olmamak elden gelml• 
yor - Bu hareketiniz Ozerfne 
kilamemek elden gelmiyor. 

lnfilik etmek - Ayrdmak ( Bakı 
Fek) 

infilak - Patlama 
Örnek: Haydarpaşa istasyonu 
lnf il akı Is tan bulu dehıet içinde 
bırakmıfb - Haydarpaşa du
rağı patl•ması. lstanbulu korku 
içinde bırakm1ttı. 

lnfillk etmek - Patlamak, patlak 
~ermek 

Önergerler 
Kılavuz sözleri Uzerlne, her 

listenin (Son Poıta) da çıktığından 
baılamak üzere bir ay içinde. 
İst•yenler yeni bir Gnerge ileri 
ıUrebilirler. Bunlar T.D. T.C. Ge
nel katipliğine ıu pkU altında 
ıönderilecektir. 

isteyenler bunu keaip aradaki bOf)ukları tercihan daktilo ile 
doldurarak Tnrk Dili Araıtırma Kurumuna göuderebi:irler. 

-- -- -

Oımanlıca • • • • • • kelimealne kılavuzda • • • • . • • kartı lığını 
UYiUD (Yahut: Yeter) iÖrmüyorum. 

Sebebi (Ki•aoa) ••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
önergem ıudur: • ••• • • • . ( ı) imza 

(1) Burada bıı öraeğ• göıterilmlycn yazılar üaerine bir OtY yap1l•· 
mıyacaktır. 

... --
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Erbaa Belediye Başkanlığından : 
Erbaa kasabasının hali hazır Ye müstakbel planının yapılmaıı 

13/4/935 den itibaren bir ay milddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. 
1 - Kaaaba, takriben yUz hektorluk dli:ı bir ara:ıldedir. 7000 

nufuslu ve 1200 hanelidir. Yol Ye ıokaklar oldukça ieniıtfr. 
2 - Şartname Erbaa Beledlye!!ılnden paraıız verilecektir. iste

yenlere posta Ucretl Belediyımize ait olmak liı:ere derhal adresle• 
rine gönderilecektir. 

3 - ihale 13/Mayıı/935 Pazartesi ıftnft ıaat 15 de Erbaa Be· 
lediyeainde yapılacaktır. 

4 - Teklifler 2490 sayıla arttırma ve ekıfltme kanunu hüküm· 
!erine göre tayin olunan ılln ve aaattan bir aaat 6nce Belediye 
Başkanlığına yapılmalıdır. 

5 - isteklilerin Ticaret Odaıından tasdikli malt iktidar vesi· 
kaaı ve Nafıa VekAletinden ta1diklt fenni ehllyetnamell olmaları 

. meşruttur. "1997,, ,--------------.... ------------~ aOvOK 1 

TAYYARE PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip pl6nını görUnUz. 

1. ci keıideıi 11 Mayıa 1935 dedir. 

BUyUk ikramiyesi: 25 • O O O Liradır. , ____________ , __________________ , 
TÜRKiYE iMAR BANKASI • 

TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN: 
29/12/1933 tarihli gazetelerle ilin olunduğu halde henüz yarı hine 

bedellerini tesviye etmeyen ba.ıı hi11edarların borçlarını derhal ödem.eleri talep 
ve akıi takdirde tioaret .kanunu n banka esas mukavelenameai mucibince 
D}Uamele yapılacağı ilan olunur. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 ---------Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 
Emlak ve eytam bankasının Beyoğlunda çukur mahaJleainde 

akkira.z ıokağında 25 numarala hanede oturan Niko :zimmetinde 
300 - üçyliz lira alacak davasının icra kılınan duruımaaında mUd· 
delaleyhln ikametgahınm meçhuliyeti haıebile ilanen tebligat 
icra ve muameleigıyab kararı da tebliğ edildiği halde mahkemeye 
ıelmediğinden vakiayı ikrar ve kabul etmiı addile 300 liranm 
tahılline 7 /211935 tarihindıe karar verilmit olmakla iıbu baı yaz• 
ıan ihbarnamesinin tarihitebliğden itibaren on be1 gUn zarfında 
müracaatla temyiz .etmediği takdirde hüküm kesbi katiyet edecoğl 
tebliğ makamına kaim olmak Uzere ilan olunur. [98] 

* .. 
J.tanbul asliye ikinci hukuk mahkemesinden : 

Emlak ve eytam bankasmın Hamdi Danit ve Şişlide harman ıo· 
kağmda 8 . numarala evde oturan Benadeti keller aleyhlerine açtığı 
alacak davası üzerine mUddelaleyhlerinden Benadetti kellere gön• 
derilen davetiyede evvelki ikametgahmdan çıkdığı hali hazır ika· 
metgihının mechu1 bu'.unduğu me~ruhatiyle biJa tebliğ iade edildi• 
ii görülmüş olduğundan 15/4/935 tarihli muhakeme celse~lnde gel· 
miyen mtiddeileyh Benadetl keller hakkında usulün 398 ve 401 inci 
maddelerine tevfikan ırıyap kararı tebliğine ve ilan için de 20 gUn 
müddet tayinine ve duru_şmanın dahi 18/5/935 cumartesi saat 13-30 
a bırakılmasına karar verilmit ve bu baptaki gıyap kararı da mah· 
keme divanhanesine asılmış olmakla işbu gün ve saatte milddeialeyh 
Benudettin Kellerin mAhkcmede hazır bulunma11 veya tarafından 
bir vekil göndermesi ve aksi halde muamelatı kanuniyenin gıya• 
bında cereyan edeceği bildirilmek tizere ilan olunur. [97] 

Doktor 

HORHORONi 
Eminlinü Valide kıraathanesi yanıuda. 

Telefon ı 24131 

8011 Posta Matbaaaı 

Sahili: R. KökçG 

Neır. Mii;lüril: T ablır 

, ' 
Denizyol la rı 

fŞLETMESİ 
Acenteleri ı KaraklSy K<Sprübaoı 
Tel. 42362 • S"rkeci Mlthllrdarz:ade 

Ha~ Tel. 22740 
....... ~ 4m ...... 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 20 Niıan 

CUMARTESi günU aaat t 9 da 
lzmire kadar. "2024,, 

Mersin Yolu 
CUMHURİYET vapuru 21Nlsan 
PAZAR gUnü saat 10 da Mer· 
sin'e kadar. 

Not: Bu posta yalnız bu 
sefer gidiş ve dönüşte Rodosa 
uğramıyacaktır. ''2026,, 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 21 Nisan 

PAZAR günü saat 20 de Rize· 
y• kadar. ''2025,, '·-------· HASRETLE·TAHAYYOL:E: IT IGIN 
GENÇLIGC: VUŞ 

' 

ıriderir. Eczanelerde bulunur. Fiati 
latan bul da 150 kuru§tur. 
Adre~: Ga!r.ta posta kutuı.u 1255 

Zührevi ve cilt has t alıkları mUteha11ısıJ 

Dr. HA YRi ÖMER 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısınrla 133 No. 43 Tel ı 586 

Sinirleri kuvvetlendirdifti · 
gibi dlma~ lJzerinde de 

tesirini göstererek, uzviye
tin umumT faaliyetini artsrır· 

200 

BE~IB J\ l~M\I.-MA.HMll,~ CE\1.\T 
ECZANESİ ~.. S11'rKECİ 

,-. Yaz m'&v•lml için 
Gömlek, Pıjama ve iç kostümler 
siparişinizi Heyoğlunda Galatasaray 

Lisesi karşl8ln<la 178 No. lu 

DAViT GÖMLEK 
.. Ticarethanesi ne veriniz 

l ______ ıa_t_a_n_b_u __ ı __ e_._ıe_d_ı_y_e_s_ı __ ı_ıA_n_ı_a_rm _____ I 
Senelik 
kirası 

Kapalıçarşıda Divrik S. eaki 45 yeni 47 No.lu 
kağir dükkan. 
Zeyrekde Demirlıon mah. Mehmedpaşa S. 18 
yeni N. 12 oda ve bahçe ve çeşmeyi havi so· 
ğuk kuyu medreseıi, 

Fatihte Klrm~sti mah. Tetimmeler S. 12 odalı 

36 

480 

yeni 20 N. kağir tetimmei1&nl medresesi. 288 
Vefada Kalenderhane mab. Kovacılar S. 
25/ l 00 No. Ju iki oda!ı kağir eski mektep 
binası. 60 
Kapalıçarşıda Hacı Hasan S. 16 No. lu kiğir 
dükkan. 36 
Karagümrükde Keçecipiri mab. kilise S. kuyu, 
havuz ve muhtelif meyva ağaçlarını havi bostan. 84 
Cağaloğlunda Alerodar mah. Hilaliahmer S. Ha-
dım Hasanpaıa medresesinde 4 No. lu oda. 30 
Zındankapıda Ahıçelebi malı. Zmdankapı S. 
UstUnde 1 odah 46 No. lu dUkkin. · 96 
U.zunçarşıda Zındankapı C. RUıtempaşa mab. 
Uzunçarşı S. 348 yeni No. lu kAğir dUkkan. 96 
Ortaköy Cavitağa mah. eski Türk S. 2/ 1 yeni 
No. lu ahıap dükkan. 24 
Arnavutköy Lutfiye mah. Küçükayazma eakl 
30 yeni 65 No. lu iki katlan ibaret 4 oda ve 
bir mutfağı havi kiğir ev. 84 
Çenberlitaıda Mollafenarl mah. Çenherlitaı S. 
KUçiik Vezir hanının ikinci katında 6 No. lu 
kağir oda. 36 
Zeyrekde Zeyrek mah. Zeyrek yokuı başı S. 
31 yeni No. Ju 7 odalı Haliliye medresesi. 156 
Zeyrekde ishak lbrahim mah. ibadethane S. 
64 yeni No. da bir adet kuyu ve bahçeyi havi 
Zcnbilli ·Ali Ef. mektebi binası. 72 

Kapalıçarşıda Kazasker S. 44/46 yeni No. lu 
kAğir dUkkAn. 24 
Koakada Mollakeste) mah. Çukurçeşme S. Taı· 
han içinde 7, 23, 25, 30, 31 No. lu 5 oda. 120 
Kapalıçarııda Kalpakçılar S. 11 No. lu kağir 
dükkin. 108 
Çukur bostanda F enal mah. Fen al çetmo S. 1 
dershane 1 oda 1 aralık biraz da bahçeyi ha· 
vi yeni 2 No. lu eski Çavuı Yuıufağa mekte• 
bi binası. • 60 

Kapalıçarşıda Yorgancı) ar S. Ali paşa hanının 
2 nci katında 1 O yeni No. lu oda. 30 
Beıiktaşda Sinanpaşa mah. Cami içi S. Sinan• 
pa,a medreses'.nde 2 yeni No. lu oda. 30 
Hocapaşada Ebnssuut C. ve S. iki kattan iba· 
ret 3 odalı 5 yeni No. lu klğir matbaa bina&L 480 
Alipaşada Hubyar mah. Alipaşa C. iki katla 
107 No. lu ahşap dükkAn. 42 

Muvakkat 
teminat 

2 70 

36 

21 60 

4 50 

2 70 

6 30 

2 25 

1 20 

7 20 

1 80 

6 30 

2 70 

il 70 

5 40 

ı 80 

9 

8 10 

4 50 

2 25 

2 25 

36 

3 15 
Yukarıda yazılı mahaller 936 ıeneıl Mayıı sonuna kadar kiJ'a• 

ya vermek için ayrı ayrı açık arttırmaya konmuıtur. Iıtekliler , .. 
raiti anlamak üzere her gün Levazım MüCliirlUğUno, arttırmaya gir
mek için de hizalarında gösterilen teminatla beraber ihale gllnll 
olan 25/4/935 Perşembe günU saat 15 de Daimi Encnmende bu· 
lunmalıdır. u 1801,, 

Cinai Boyu 

Meıe ~ metr• 

" 1> it 

" 
4 " 

Gürgen 5 
" 

" 1 .. 
" 6 " 

.. 'Jf 

Eni 

22-25 s. 
22-25 

" 25 " 
22-25 " 22 " 25 ., 

Kalınlık 

4 s. 
10 " 
25 " 
7 Jt 

Mikdara 
Metre mik'ai 

10 
10 
10 
20 

2~ 10 Jt 

25 " 10 
Çıralıçam 2 ,, 22 ,, 6 ,, 20 
Unkapanı köprüsü için alınacak olan ve yukarıda cinıl, eni, 

boyu ve mikdarı yazılı bulunan kereste açık ekıiitmeye konulmuı· 
tur. Şartname1i Levazım MildürlüğUnde görülür. Kerestelerin tahmin 
bedeli 2790 liradır. Eksiltmeye girmek isleyenler 2400 No. lu ka· 
nunda ynzılı vesika ve 209 bcçuk liralık teminatile ihale gllnü olan 
25/4/935 Perşembe giinU saat 15 de Daimi Encümende bulunmalı· 
dır. • 11798., 

Bütün Ağrılar t KAT AGRiP ile 

GEÇER 
İki tanelik kutu (7,5) kuruttur. 

Ancak geçiren Soğuk algınhkları 

K A T A G R i P ' tir. GRiP, NEZLE 


